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1. บทน า 

ตำมหลกัเกณฑ์กำรก ำกบัดแูลเงินกองทนุตำม BASEL ประกอบด้วย 3 หลกักำร คือ 

 หลักการที่ 1 การด ารงเงนิกองทุนขัน้ต ่า (Pillar 1: Minimum Capital Requirement) 
หลกักำรท่ี 1: ก ำหนดให้ธนำคำรพำณิชย์ต้องด ำรงเงินกองทนุไม่ต ่ำกว่ำระดบัท่ีก ำหนด เพ่ือรองรับควำม 
เส่ียง 3 ประเภท คือ ควำมเส่ียงด้ำนเครดติ ควำมเส่ียงด้ำนตลำด ควำมเส่ียงด้ำนปฏิบตักิำร   

 หลักการที่ 2 การก ากับดูแลโดยทางการ (Pillar 2: Supervisory Review Process) 
หลกักำรท่ี 2: ก ำหนดให้ธนำคำรพำณิชย์มีระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีดีและมีกระบวนกำรประเมิน 
ควำมเพียงพอของเงินกองทนุเพ่ือรองรับควำมเส่ียงท่ีมีนยัส ำคญั ซึ่งรวมถึงควำมเส่ียงท่ีไม่ได้กล่ำวถึงใน
หลกักำรท่ี 1   

 หลักการที่ 3 การใช้กลไกตลาดการก ากับดูแล (Pillar 3: Market Discipline) 
หลกักำรท่ี 3: ก ำหนดให้ธนำคำรพำณิชย์ ต้องเปิดเผยข้อมลูส ำคญัให้ผู้ลงทนุและผู้ ท่ีเก่ียวข้องทรำบ และ
ข้อมลู สำมำรถเข้ำถึงได้โดยง่ำย 

ส ำหรับกำรก ำกบัดแูลเงินกองทนุตำม Pillar 3  ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก ำหนดให้ธนำคำร
พำณิชย์เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับกำรด ำรงเงินกองทุน กระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงและข้อมูลส ำคญัๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัควำมเส่ียงของธนำคำรให้บคุคลภำยนอกทรำบ  ในรูปแบบรำยงำน Pillar 3  โดยก ำหนดควำมถ่ี
ในกำรเปิดเผยข้อมลูเป็นรำยคร่ึงปีและรำยปี คือ ข้อมลู ณ สิน้งวด 30 มิถนุำยน และ 31 ธันวำคม ซึ่งธนำคำร
พำณิชย์จะต้องเปิดเผยข้อมลูตำมเกณฑ์ท่ี ธปท.ก ำหนดภำยในระยะเวลำ 4 เดือนหลงัจำกวนัสิน้งวด 

 ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ำกัด (มหำชน) จึงได้จัดท ำรำยงำน  Pillar 3 ฉบบันีข้ึน้มำเพ่ือให้
บคุคลภำยนอกหรือผู้ เก่ียวข้องสำมำรถใช้เป็นข้อมลูในกำรประเมินควำมเข้มแข็งของธนำคำรและกลุ่มธุรกิจ
ทำงกำรเงินของธนำคำร 
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2. ขอบเขตการบังคับใช้ (Scope of application) 

กำรเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบักำรด ำรงเงินกองทนุตำม Pillar 3 นี ้จะเปิดเผยข้อมลูทัง้ในระดบัเฉพำะ
ธนำคำร (Solo basis) และระดบักลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำร (Full Consolidation) ซึ่งได้รวมข้อมูล
ของบริษัทยอ่ยของธนำคำร อนัประกอบด้วย 

ช่ือ ประเภทธุรกิจ 
สัดส่วนการถือ
หุ้นของธนาคาร 

1. บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ลีส จ ำกดั ให้เชำ่ /เชำ่ซือ้รถยนต์ 99.99% 
2. บริษัท เวิลด์ลีส จ ำกดั ให้เชำ่ซือ้และจ ำหนำ่ยรถจกัรยำนยนต์ 99.99% 
3. บริษัท ซีที คอลล์ จ ำกดั ตดิตำมหนี ้ 99.99% 

3. เงนิกองทนุ 

 3.1 โครงสร้างเงนิกองทุน (Capital structure) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2560 เงินกองทนุภำยใต้หลกัเกณฑ์ Basel III ของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน มี
จ ำนวนทัง้สิน้ 43,597 ล้ำนบำท ซึ่งประกอบด้วยเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้ำของ (CET1) จ ำนวน 
30,913 ล้ำนบำท เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 จ ำนวน 30,913 ล้ำนบำท และเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 จ ำนวน 12,684 ล้ำน
บำท ในส่วนของธนำคำร มีเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้ำของ (CET1) จ ำนวน 29,732 ล้ำนบำท 
เงินกองทุนชัน้ท่ี 1 จ ำนวน 29,732 ล้ำนบำท และเงินกองทุนชัน้ท่ี 2 จ ำนวน 12,845 ล้ำนบำท รวมเป็น
เงินกองทนุทัง้สิน้ 42,577 ล้ำนบำท  

องค์ประกอบเงินกองทนุ ของธนำคำรและกลุม่ธุรกิจทำงกำรเงิน ประกอบด้วย 

เงนิกองทุนชัน้ท่ี 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ ประกอบด้วย  

 หุ้นสำมญัช ำระแล้ว 
 สว่นเกินมลูคำ่หุ้นสำมญั 
 ทนุส ำรองตำมกฎหมำย  
 ก ำไรสะสม  
 องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของเจ้ำของ 
o สว่นเกินทนุจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ 
o ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรวดัมลูคำ่เงินลงทนุเผ่ือขำยของตรำสำรหนีแ้ละตรำสำรทนุ 
o ผลตำ่งจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงิน 
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o ขำดทนุจำกกำรประเมินมลูคำ่ยตุธิรรมของตรำสำรอนพุนัธ์ส ำหรับธุรกรรมป้องกนัควำม 
เส่ียงในกระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve) 

 รำยกำรหกัจำกเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นสว่นของเจ้ำของ 
o สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตดับญัชี 
o สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 
o ผลกระทบจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่ของภำระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจำกงำนตำม

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังำน 

เงนิกองทุนชัน้ท่ี 2 ประกอบด้วย 

 เงินส ำรองส ำหรับสินทรัพย์จดัชัน้ปกติ (ก ำหนดให้นับเข้ำเป็นเงินกองทุนชัน้ท่ี 2 ได้ไม่เกิน   
ร้อยละ1.25 ของยอดสินทรัพย์เส่ียงด้ำนเครดิต)   

 หุ้นกู้ ด้อยสิทธิระยะยำว จ ำนวน 3,000 ล้ำนบำท ท่ีมีคณุสมบตัิไม่ครบตำมเกณฑ์ Basel III 
ซึ่งเป็นตรำสำรทำงกำรเงินท่ีธนำคำรแห่งประเทศไทยอนุญำตให้นบัเป็นเงินกองทุนได้ แต่
จะต้องไม่เกินเพดำน (Cap) ของฐำนท่ีใช้ค ำนวณทยอยลดนับ ส ำหรับปี 2560 ธนำคำร
สำมำรถนบัตรำสำรดงักลำ่วเป็นเงินกองทนุได้ไมเ่กิน 50% ของฐำนท่ีใช้ในกำรทยอยลดนบั 

 หุ้นกู้ ด้อยสิทธิระยะยำว จ ำนวน 400 ล้ำนเหรียญริงกิตมำเลเซีย ตำมโครงกำรหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ 
เพ่ือนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 เพ่ือขำยให้กบัผู้ลงทนุในต่ำงประเทศ ท่ีมีคณุสมบตัิครบตำม
เกณฑ์ Basel III ซึ่งได้รับอนุญำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยตำมหนังสือท่ี ฝกก.(02) 
453/2557 ให้สำมำรถนบัหุ้นกู้ ด้อยสิทธิดงักลำ่วเข้ำเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ได้เตม็จ ำนวน 

 หุ้นกู้ ด้อยสิทธิระยะยำว จ ำนวน 570 ล้ำนเหรียญริงกิตมำเลเซีย ตำมโครงกำรหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ 
เพ่ือนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 เพ่ือขำยให้กบัผู้ลงทนุในต่ำงประเทศ ท่ีมีคณุสมบตัิครบตำม
เกณฑ์ Basel III ซึ่งได้รับอนุญำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยตำมหนังสือท่ี ฝกก.(02) 
414/2559 ให้สำมำรถนบัหุ้นกู้ ด้อยสิทธิดงักล่ำวเข้ำเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ได้เตม็จ ำนวน 
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ตารางท่ี 1 โครงสร้างเงนิกองทุน 

                        หนว่ย : ล้ำนบำท 

ส าหรับงวดสิน้สุดวนัที่ 
รวมกลุ่ม เฉพาะธนาคาร 

30 มิ.ย. 
2560 

31 ธ.ค. 
2559 

30 มิ.ย. 
2560 

31 ธ.ค. 
2559 

1. เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 30,913 25,309 29,732 24,109 
 1.1   เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้ำของ (CET1)  30,913 25,309 29,732 24,109 
           1.1.1  ทนุช ำระแล้ว (หุ้นสำมญั) หลงัหกัหุ้นสำมญัซือ้คืน 15,140 12,387 15,140 12,387 
           1.1.2  สว่นเกิน (ต ำ่กวำ่) มลูคำ่หุ้นสำมญั (สทุธิ) 8,465 5,713 8,465 5,713 
           1.1.3  ทนุส ำรองตำมกฎหมำย 398 398 398 398 
           1.1.4  ก ำไร (ขำดทนุ) สะสมคงเหลอืจำกกำรจดัสรร 7,156 7,863 5,675 7,013 
           1.1.5  รำยกำรอื่นของสว่นของเจ้ำของ  1,492 1,294 1,535 1,337 
                     1.1.5.1  ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอื่นสะสม 1,535 1,337 1,535 1,337 
                     1.1.5.2  รำยกำรอืน่ของกำรเปลีย่นแปลงที่เกิดจำก                                                                

ผู้ เป็นเจ้ำของ 
(43) (43) - - 

           1.1.6  รำยกำรปรับตำ่งๆ ที่ไมอ่นญุำตให้มีผลกระทบตอ่มลูคำ่  
        ของเงินกองทนุ 1/ 

20 93 20 93 

           1.1.7  รำยกำรหกัจำกเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้ำของ  (1,758) (2,439) (1,501) (2,832) 
                    1.1.7.1  รำยกำรหกัเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้ำของ 2/ (1,758) (2,439) (1,501) (2,832) 
                    1.1.7.2  รำยกำรหกัจำกเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นตรำสำร 

     ทำงกำรเงินในสว่นท่ีเหลอื ในกรณีที่เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 
     ทีเ่ป็นตรำสำรทำงกำรเงินมีจ ำนวนไม่เพยีงพอให้หกั 
     จนครบเต็มจ ำนวน 

- - - - 

 1.2   เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นตรำสำรทำงกำรเงิน (Additional Tier 1) - - - - 
2. เงนิกองทุนชัน้ที่ 2 12,684 12,730 12,845 12,885 
    2.1   เงินท่ีได้รับจำกกำรออกตรำสำรแสดงสทิธิในหนีท้ี่มีสทิธิด้อยกวำ่ 
            ผู้ฝำกเงินและเจ้ำหนีส้ำมญั 

12,086 12,086 12,086 12,086 

    2.2   เงินส ำรองส ำหรับสนิทรัพย์จดัชัน้ปกติ 598 644 759 799 
3. เงนิกองทุนทัง้สิน้ตามกฎหมาย 43,597 38,039 42,577 36,994 

1/ กำรเปลี่ยนแปลงมลูค่ำยติุธรรมของตรำสำรอนพุนัธ์ส ำหรับธุรกรรมป้องกนัควำมเสี่ยงในกระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve) 
2/ สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตดับญัชี ผลกระทบจำกกำรวดัมลูค่ำใหมข่องภำระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน ตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559)    
   เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังำน และสินทรัพย์ไมม่ีตวัตนทยอยลดนบัในอตัรำปีละ 20% ในระหวำ่งช่วงปี 2557 – 2561 
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3.2 ความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy) 
ธนำคำรมีกำรค ำนวณควำมเพียงพอของเงินกองทุนของธนำคำรและกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินตำม

หลกัเกณฑ์ Basel 3 ท่ีครอบคลมุควำมเส่ียงด้ำนเครดิต (Credit Risk) ควำมเส่ียงด้ำนตลำด (Market Risk) 
และควำมเส่ียงด้ำนปฏิบตักิำร (Operational Risk) ซึ่งธนำคำรได้มีกำรก ำหนดวิธีกำรด ำรงเงินกองทนุรองรับ
ควำมเส่ียงในแตล่ะด้ำนของธนำคำรและกลุม่ธุรกิจทำงกำรเงินดงันี ้

 
ประเภทความเส่ียง วิธีการด ารงเงนิกองทุน 

1. ควำมเส่ียงด้ำนเครดติ Standardised Approach (SA) 
2. ควำมเส่ียงด้ำนตลำด Standardised Approach (SA) 
3. ควำมเส่ียงด้ำนปฏิบตัิกำร Basic Indicator Approach (BIA) 

 

 ทัง้นี ้Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) อยู่ระหว่ำงทบทวนหรือออกหลกัเกณฑ์
กำรค ำนวณควำมเพียงพอของเงินกองทุนเพ่ือรองรับควำมเส่ียงทัง้ 3 ประเภทดงักล่ำวข้ำงต้นใหม่ทัง้หมด 
โดยธนำคำรได้ร่วมมืออย่ำงใกล้ชิดกบัธนำคำรแห่งประเทศไทย และสมำคมธนำคำรไทยในกำรเตรียมรับมือ
และกำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับหลกัเกณฑ์ใหมท่ี่ธนำคำรแหง่ประเทศไทยจะน ำมำบงัคบัใช้ในอนำคต 
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ตารางท่ี 2 มูลค่าเงนิกองทุนขัน้ต ่าท่ีต้องด ารงตามหลักเกณฑ์ Basel III แยกตามประเภทความเส่ียง  

                     หนว่ย : ล้ำนบำท 

ส าหรับงวดสิน้สุดวนัที่ 
รวมกลุ่ม เฉพาะธนาคาร 

30 มิ.ย. 
2560 

31 ธ.ค. 
2559 

30 มิ.ย. 
2560 

31 ธ.ค. 
2559 

ส าหรับความเสี่ยงด้านเครดิต  14,720 15,341 15,137 15,762 
1.  ลกูหนีท้ี่ไมด้่อยคณุภำพ 14,222 14,709 14,642 15,132 
    1.1   ลกูหนีภ้ำครัฐบำลและธนำคำรกลำง ธนำคำรเพื่อกำรพฒันำ  

ระหวำ่งประเทศ (MDBs) และองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  
องค์กำรของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) ที่ใช้น ำ้หนกัควำมเสีย่ง
เหมือนกบัลกูหนีภ้ำครัฐบำล 

8 11 8 11 

    1.2   ลกูหนีส้ถำบนักำรเงิน องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน องค์กำร 
ของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) ที่ใช้น ำ้หนกัควำมเสีย่ง
เหมือนกบัลกูหนีส้ถำบนักำรเงิน และบริษัทหลกัทรัพย์ 

644 797 642 796 

    1.3   ลกูหนีธุ้รกิจเอกชน องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน องค์กรของรัฐ 
และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) ที่ใช้น ำ้หนกัควำมเสีย่งเหมือนกบั
ลกูหนีธุ้รกิจเอกชน 

7,930 8,515 9,912 10,361 

    1.4   ลกูหนีร้ำยยอ่ย 3,419 3,241 1,774 1,734 
    1.5   สนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่ำศยั 1,714 1,615 1,714 1,614 
    1.6   สนิทรัพย์อื่น 507 530 592 616 
2.  ลกูหนีด้้อยคณุภำพ 498 632 495 630 
ส าหรับความเสี่ยงด้านตลาด 3,410 2,997 3,410 2,997 
     1. ควำมเสีย่งด้ำนอตัรำดอกเบีย้ 3,010 2,747 3,010 2,747 
     2. ควำมเสีย่งด้ำนรำคำตรำสำรทนุ - - - - 
     3. ควำมเสีย่งด้ำนอตัรำแลกเปลีย่น 400 250 400 250 
     4. ควำมเสีย่งด้ำนรำคำสนิค้ำโภคภณัฑ์ - - - - 
ส าหรับความเสี่ยงด้านปฏิบตักิาร 1,790 1,712 1,456 1,419 
รวมมูลค่าเงนิกองทุนขัน้ต ่าที่ต้องด ารง 1/ 19,920 20,050 20,003 20,178 
รวมมูลค่าเงนิกองทุนส่วนเพิ่ม 2/ 2,929 1,474 2,942 1,484 
รวมมูลค่าเงนิกองทุนขัน้ต ่าและเงนิกองทุนส่วนเพิ่มทัง้สิน้ 22,849 21,524 22,945 21,662 
รวมมูลค่าสินทรัพย์เสี่ยงทัง้สิน้ 234,348 235,887 235,334 237,391 

1/ อตัรำสว่นเงินกองทนุทัง้สิน้ตอ่สินทรัพย์เสี่ยงขัน้ต ่ำเทำ่กบัร้อยละ 8.50 
2/ อตัรำสว่นเงินกองทนุสว่นเพ่ิม ภำยใต้หลกัเกณฑ์ Basel III ตำมประกำศ ธปท. ที่ สนส.12/2555 ธนำคำรแหง่ประเทศไทยก ำหนดให้ธนำคำร  
   พำณิชย์ทยอยด ำรงอตัรำสว่นเงินกองทนุสว่นเพ่ิมอีกร้อยละ 0.625 ในแตล่ะปี เร่ิมตัง้แต ่1 มกรำคม 2559 – 1 มกรำคม 2562 
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ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2560 กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินมีอัตรำส่วนเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของ
เจ้ำของตอ่สินทรัพย์เส่ียง (CET1 Ratio) อตัรำส่วนเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ตอ่สินทรัพย์เส่ียง (Tier 1 Ratio) และ
อตัรำส่วนเงินกองทนุทัง้สิน้ (Total Capital Ratio) อยู่ท่ีระดบัร้อยละ 13.2 ร้อยละ 13.2 และร้อยละ 18.6 
ตำมล ำดบั ในขณะท่ีระดบัธนำคำร อยู่ท่ีระดบัร้อยละ 12.6 ร้อยละ 12.6 และร้อยละ 18.1 ตำมล ำดบั โดย
อตัรำสว่นดงักลำ่วสงูกวำ่อตัรำสว่นเงินกองทนุขัน้ต ่ำและเงินกองทนุส่วนเพิ่ม (Capital Buffer) ท่ีทำงธนำคำร
แหง่ประเทศไทยได้ก ำหนดไว้ท่ีระดบัร้อยละ 5.75 ร้อยละ 7.25 และร้อยละ 9.75 ตำมล ำดบั 
 
ตารางท่ี 3 อัตราส่วนการด ารงเงนิกองทุนของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

                             หนว่ย : ร้อยละ 

ส าหรับงวดสิน้สุดวนัที่ 

รวมกลุ่ม เฉพาะธนาคาร เกณฑ์
ขัน้ต ่า
ของ
ธปท. 1/ 

เงนิกองทุน 
ขัน้ต ่าและ 
เงนิกองทุน 
ส่วนเพิ่ม 2/ 

30 มิ.ย. 
2560 

31 ธ.ค. 
2559 

30 มิ.ย. 
2560 

31 ธ.ค. 
2559 

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้ำของตอ่สนิทรัพย์เสีย่ง 13.19 10.73 12.63 10.16 4.50 5.75 
เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ตอ่ สนิทรัพย์เสีย่ง 13.19 10.73 12.63 10.16 6.00 7.25 
เงินกองทนุทัง้สิน้ ตอ่ สนิทรัพย์เสีย่ง 18.60 16.13 18.09 15.58 8.50 9.75 

1/ อตัรำสว่นกำรด ำรงเงินกองทนุขัน้ต ่ำ ตำมประกำศ ธปท. ท่ี สนส.12/2555 
2/ อตัรำสว่นกำรด ำรงเงินกองทนุขัน้ต ่ำและอตัรำสว่นเงินกองทนุสว่นเพิ่ม (Capital buffer) ตำมประกำศ ธปท.ที สนส. 12/2555 ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดให้ธนำคำร 
พำณิชย์ทยอยด ำรงอตัรำสว่นเงินกองทนุสว่นเพ่ิมอีกร้อยละ 0.625 ในแต่ละปี เร่ิมตัง้แต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 จนครบร้อยละ 2.5 ในวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 
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4. การเปิดเผยข้อมูลเงนิกองทุนเพิ่มเตมิตามหลักเกณฑ์ BCBS (Composition of capital disclosure requirements) 
 

ตารางท่ี 4 ข้อมูลคุณสมบัตท่ีิส าคัญของตราสารทางการเงนิท่ีนับเป็นเงินกองทุน 

หัวข้อ รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด 
1 ผู้ออกตรำสำรทำงกำรเงิน ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ำกดั 

(มหำชน) 
ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ำกดั 

(มหำชน) 
ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ำกดั 

(มหำชน) 
2 รุ่นหรือหมำยเลขของผู้ออกตรำสำรทำงกำรเงิน TH0041032B06 MYBPN1400414 MYBPN1600096 
 การนับตราสารทางการเงนิเข้าเป็นเงนิกองทุนตามหลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย 

3 ประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน (เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้ำของ / 
เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นตรำสำรทำงกำรเงิน / เงินกองทนุชัน้ท่ี 2) 

เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 

4 มีคณุสมบตัเิป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ Basel III หรือไม ่ มีคณุสมบตัคิรบตำมเกณฑ์ Basel III 
ยกเว้นเร่ือง loss absorption at the 

point of non-viability 

มีคณุสมบตัคิรบตำมเกณฑ์ 
Basel III 

มีคณุสมบตัคิรบตำมเกณฑ์ 
Basel III 

5 กรณีที่มีคณุสมบตัิไมเ่ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ Basel III ให้ระบคุณุสมบตัิดงักลำ่ว - - - 
6 ต้องทยอยลดนบัหรือนบัได้เต็มจ ำนวน ทยอยลดนบัได้ตลอดอำยหุุ้นกู้  และ

ต้องทยอย (Amortised) ลดนบัร้อย
ละ 20 ใน 5 ปีสดุท้ำยก่อนสิน้สดุอำยุ
สญัญำ 

นบัได้เต็มจ ำนวนตลอดอำยหุุ้นกู้  
และต้องทยอย (Amortised) ลดนบั
ร้อยละ 20 ใน 5 ปีสดุท้ำยก่อนสิน้สดุ
อำยสุญัญำ 

นบัได้เต็มจ ำนวนตลอดอำยหุุ้นกู้  
และต้องทยอย (Amortised) ลดนบั
ร้อยละ 20 ใน 5 ปีสดุท้ำยก่อนสิน้สดุ
อำยสุญัญำ 

7 จดัอยูใ่นระดบัธนำคำร / ระดบักลุม่ / ระดบักลุม่และระดบัธนำคำร ระดบัธนำคำร ระดบัธนำคำร ระดบัธนำคำร 
8 จ ำนวนที่สำมำรถนบัเป็นเงินกองทนุตำมหลกัเกณฑ์ของทำงกำร  

(หนว่ย : ล้ำนบำท) 
3,000 ล้ำนบำท 4,070 ล้ำนบำท 5,016 ล้ำนบำท 
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หัวข้อ รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด 
9 มลูคำ่ที่ตรำไว้ของตรำสำรทำงกำรเงิน (Par value) (หนว่ย) 1,000 บำท : หนว่ย 100 เหรียญริงกิตมำเลเซีย : หนว่ย 100 เหรียญริงกิตมำเลเซีย : หนว่ย 
10 กำรจดัประเภทตำมหลกักำรบญัชี หนีส้นิท่ีวดัมลูคำ่ด้วย 

รำคำทนุตดัจ ำหนำ่ย 
หนีส้นิท่ีวดัมลูคำ่ด้วย 
รำคำทนุตดัจ ำหนำ่ย 

หนีส้นิท่ีวดัมลูคำ่ด้วย 
รำคำทนุตดัจ ำหนำ่ย 

11 วนัท่ีออกตรำสำรทำงกำรเงิน (Original date) 9 พฤศจิกำยน 2555 7 กรกฎำคม 2557 11 กรกฎำคม 2559 
12 ตรำสำรทำงกำรเงินท่ีไมม่ีกำรก ำหนดระยะเวลำกำรช ำระคืนหรือมีกำรก ำหนด

ระยะเวลำกำรช ำระคืน 
มีกำรก ำหนดระยะเวลำกำรช ำระคืน มีกำรก ำหนดระยะเวลำกำรช ำระคืน มีกำรก ำหนดระยะเวลำกำรช ำระคืน 

13 วนัครบก ำหนด (Original maturity date) 9 พฤศจิกำยน 2565 5 กรกฎำคม 2567 10 กรกฎำคม 2569 
14 ผู้ออกตรำสำรทำงกำรเงินสำมำรถไถ่ถอนตรำสำรทำงกำรเงินก่อนได้รับกำร

อนมุตัิจำกผู้ก ำกบัดแูลหรือไม ่
มีสทิธิไถ่ถอนก่อนวนัครบก ำหนด

หลงัจำกวนัครบรอบ 5 ปี  
โดยต้องได้รับควำมเห็นชอบเป็น 
ลำยลกัษณ์อกัษรจำกธนำคำรแหง่

ประเทศไทยก่อน 

มีสทิธิไถ่ถอนก่อนวนัครบก ำหนด
หลงัจำกวนัครบรอบ 5 ปี  

โดยต้องได้รับควำมเห็นชอบเป็น 
ลำยลกัษณ์อกัษรจำกธนำคำรแหง่

ประเทศไทยก่อน 

มีสทิธิไถ่ถอนก่อนวนัครบก ำหนด
หลงัจำกวนัครบรอบ 5 ปี  

โดยต้องได้รับควำมเห็นชอบเป็น 
ลำยลกัษณ์อกัษรจำกธนำคำรแหง่

ประเทศไทยก่อน 
15 วนัท่ีมีสทิธิไถ่ถอน วนัท่ีมีภำระผกูพนัในกำรไถ่ถอนและจ ำนวนเงินในกำรไถถ่อน วนัท่ีมีสทิธิไถ่ถอน ณ วนัแรก คือ     

9 พฤศจิกำยน  2560 / มลูคำ่ไถ่ถอน
จ ำนวน 3,000 ล้ำนบำท 

วนัท่ีมีสทิธิไถ่ถอน ณ วนัแรก คือ  
8 กรกฎำคม 2562 /มลูคำ่ไถ่ถอน
จ ำนวน 400 ล้ำนเหรียญริงกิต
มำเลเซีย 

วนัท่ีมีสทิธิไถ่ถอน ณ วนัแรก คือ  
10 กรกฎำคม 2564 /มลูคำ่ไถ่ถอน
จ ำนวน 570 ล้ำนเหรียญริงกิต
มำเลเซีย 

16  วนัท่ีมีสทิธิไถ่ถอนในภำยหลงั (ถ้ำมี) - - - 
 ดอกเบี้ยและผลตอบแทนอืน่ใด 

17 ผลตอบแทน / เงินปันผลแบบคงที่หรือลอยตวั อตัรำคงที่ (Fixed rate) อตัรำคงที่ (Fixed rate) อตัรำคงที่ (Fixed rate) 
18 อตัรำผลตอบแทนและดชันีอื่นท่ีเก่ียวข้อง อตัรำดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 4.80 ตอ่ปี 

ช ำระดอกเบีย้ทกุหกเดือน 
อตัรำดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 5.60 ตอ่ปี 

ตลอดอำยหุุ้นกู้  
อตัรำดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 5.35 ตอ่ปี 

ตลอดอำยหุุ้นกู้  
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หัวข้อ รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด 
ช ำระดอกเบีย้ทกุหกเดือน ช ำระดอกเบีย้ทกุหกเดือน 

19 มี dividend stopper หรือไม ่ ไมม่ี dividend stopper ไมม่ี dividend stopper ไมม่ี dividend stopper 
20 ธนำคำร/กลุม่ธุรกิจทำงกำรเงินมอี ำนำจเตม็ที่ในกำรยกเลกิกำรจำ่ยดอกเบีย้

หรือผลตอบแทนอื่นใดได้เองทัง้หมด หรือบำงสว่น หรือตำมค ำสัง่ที่ได้รับ 
ธนำคำรต้องปฏิบตัิตำมค ำสัง่ที่ได้รับ  ธนำคำรต้องปฏิบตัิตำมค ำสัง่ที่ได้รับ  ธนำคำรต้องปฏิบตัิตำมค ำสัง่ที่ได้รับ  

21 มีเง่ือนไขที่เป็นแรงจงูใจให้ธนำคำรพำณิชย์ไถ่ถอนก่อนก ำหนดหรือไม ่เช่น มี
เง่ือนไขในกำรก ำหนดอตัรำผลตอบแทนให้สงูขึน้ในลกัษณะขัน้บนัได (step up) 

ไมม่ีเง่ือนไขในกำรก ำหนดอตัรำผล 
ตอบแทนให้สงูขึน้ในลกัษณะ
ขัน้บนัได (No step-up) 

ไมม่ีเง่ือนไขในกำรก ำหนดอตัรำผล 
ตอบแทนให้สงูขึน้ในลกัษณะ
ขัน้บนัได (No step-up) 

ไมม่ีเง่ือนไขในกำรก ำหนดอตัรำผล 
ตอบแทนให้สงูขึน้ในลกัษณะ
ขัน้บนัได (No step-up) 

22 ไมส่ะสมผลตอบแทน หรือสะสมผลตอบแทน ไมส่ะสมผลตอบแทน ไมส่ะสมผลตอบแทน ไมส่ะสมผลตอบแทน 
23 สำมำรถแปลงสภำพได้ หรือไมส่ำมำรถแปลงสภำพได้ ไมส่ำมำรถแปลงสภำพได้ ไมส่ำมำรถแปลงสภำพได้ ไมส่ำมำรถแปลงสภำพได้ 
24 กรณีที่สำมำรถแปลงสภำพได้ ให้ระบเุง่ือนไขในกำรแปลงสภำพท่ีธนำคำร / 

กลุม่ธุรกิจทำงกำรเงินนัน้ก ำหนดไว้ (Conversion trigger) 
- - - 

25 กรณีสำมำรถแปลงสภำพได้ เป็นกำรแปลงสภำพทัง้จ ำนวนหรือบำงสว่น - - - 
26 กรณีสำมำรถแปลงสภำพได้ ให้ระบอุตัรำกำรแปลงสภำพ (Conversion rate) - - - 
27 กรณีสำมำรถแปลงสภำพได้ ให้ระบปุระเภทตรำสำรทำงกำรเงินท่ีมีกำรแปลง

สภำพไป 
- - - 

28 กรณีสำมำรถแปลงสภำพได้ ให้ระบผุู้ออกตรำสำรทำงกำรเงินท่ีมกีำรแปลง
สภำพไป 

- - - 

29 คณุสมบตัิในกำรลดมลูคำ่ ไมม่ีคณุสมบตัใินกำรลดมลูคำ่ มีคณุสมบตัใินกำรลดมลูคำ่ มีคณุสมบตัใินกำรลดมลูคำ่ 
30 กรณีมีกำรลดมลูคำ่ ให้ระบกุำรลดมลูคำ่ที่ธนำคำร/กลุม่ธุรกิจทำงกำรเงินนัน้

ก ำหนดไว้ 
- เหตกุำรณ์ที่จะท ำให้เกิดกำรลดมลูคำ่ 

มีดงัตอ่ไปนี ้
1) ธนำคำรมีผลกำรด ำเนินงำนท่ีไม่

เหตกุำรณ์ที่จะท ำให้เกิดกำรลดมลูคำ่ 
มีดงัตอ่ไปนี ้
1) ธนำคำรมีผลกำรด ำเนินงำนท่ีไม่
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หัวข้อ รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด 
สำมำรถด ำเนินกิจกำรตอ่ไปได้ เช่น 
มีสนิทรัพย์ไมเ่พียงพอจ่ำยคืนผู้ฝำก
เงินและเจ้ำหนี ้หรือ เงินกองทนุของ
ธนำคำรลดลงถึงระดบัท่ีจะกระทบ
ตอ่ผู้ฝำกเงินและเจ้ำหนี ้หรือ 
ธนำคำรไมส่ำมำรถเพิม่ทนุได้ด้วย
ตวัเอง เป็นต้น และ 
2) ธนำคำรแหง่ประเทศไทย และ/
หรือ หนว่ยงำนของทำงรำชกำรท่ีมี
อ ำนำจอื่นใดตดัสนิใจจะเข้ำ
ช่วยเหลอืทำงกำรเงินแกธ่นำคำร เช่น 
กำรให้เงินทนุสนบัสนนุแก่ธนำคำร 
และหนว่ยงำนดงักลำ่วได้แจ้งให้
ธนำคำรทรำบถึงกำรตดัสนิใจนัน้ 

สำมำรถด ำเนินกิจกำรตอ่ไปได้ เช่น 
มีสนิทรัพย์ไมเ่พียงพอจ่ำยคืนผู้ฝำก
เงินและเจ้ำหนี ้หรือ เงินกองทนุของ
ธนำคำรลดลงถึงระดบัท่ีจะกระทบ
ตอ่ผู้ฝำกเงินและเจ้ำหนี ้หรือ 
ธนำคำรไมส่ำมำรถเพิม่ทนุได้ด้วย
ตวัเอง เป็นต้น และ 
2) ธนำคำรแหง่ประเทศไทย และ/
หรือ หนว่ยงำนของทำงรำชกำรท่ีมี
อ ำนำจอื่นใดตดัสนิใจจะเข้ำ
ช่วยเหลอืทำงกำรเงินแกธ่นำคำร เช่น 
กำรให้เงินทนุสนบัสนนุแก่ธนำคำร 
และหนว่ยงำนดงักลำ่วได้แจ้งให้
ธนำคำรทรำบถึงกำรตดัสนิใจนัน้ 

31 กรณีมีกำรลดมลูคำ่ เป็นกำรลดมลูคำ่ทัง้จ ำนวนหรือบำงสว่น - อำจจะลดมลูคำ่เตม็จ ำนวนหรือ
บำงสว่น 

อำจจะลดมลูคำ่เตม็จ ำนวนหรือ
บำงสว่น 

32 กรณีมีกำรลดมลูคำ่ เป็นกำรลดมลูคำ่ถำวรหรือชัว่ครำว - เป็นกำรลดมลูคำ่ถำวร (Permanent) เป็นกำรลดมลูคำ่ถำวร (Permanent) 
33 หำกเป็นกำรลดมลูคำ่ชัว่ครำว ให้อธิบำยกระบวนกำรในกำรลดดงักลำ่ว - - - 
34 สถำนะของล ำดบักำรด้อยสทิธิในกรณีที่มีกำรช ำระบญัชี (ให้ระบปุระเภทของ

ตรำสำรทำงกำรเงินท่ีด้อยสทิธิกวำ่) 
ตรำสำรท่ีมีสทิธิด้อยกวำ่ผู้ฝำกเงิน
เจ้ำหนีส้ำมญัและเจ้ำหนีด้้อยสทิธิทกุ
ประเภท / หุ้นบริุมสทิธิชนิดไมส่ะสม

ผู้ ถือหลกัทรัพย์ที่เป็นตรำสำรทนุของ
ธนำคำร (รวมถึงผู้ ถือหุ้นบริุมสทิธิ 
(ถ้ำมี) / ผู้ ถือตรำสำรทำงกำรเงินที่

ผู้ ถือหลกัทรัพย์ที่เป็นตรำสำรทนุของ
ธนำคำร (รวมถึงผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิ 
(ถ้ำมี) / ผู้ ถือตรำสำรทำงกำรเงินที่
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หัวข้อ รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด 
เงินปันผลและ/หรือหุ้นสำมญั นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 / ผู้ ถือตรำ

สำรใด ๆ ซึง่สทิธิตำมข้อก ำหนดสทิธิ
ของผู้ ถือตรำสำรนัน้หรือโดยผลของ
กฎหมำยถกูก ำหนดให้ด้อยกวำ่หุ้นกู้  
ทัง้นี ้สทิธิในกำรได้รับช ำระเงิน
ดงักลำ่วจะทดัเทยีมกนัตำมสดัสว่น 
(pari passu) ระหวำ่งหุ้นกู้ ด้วย
กนัเอง และกบัตรำสำรทำงกำรเงินท่ี
นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ท่ียงัไมไ่ด้
ไถ่ถอนของธนำคำร ทัง้ในปัจจบุนั
และในอนำคต 

นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 / ผู้ ถือตรำ
สำรใด ๆ ซึง่สทิธิตำมข้อก ำหนดสทิธิ
ของผู้ ถือตรำสำรนัน้หรือโดยผลของ
กฎหมำยถกูก ำหนดให้ด้อยกวำ่หุ้นกู้  
ทัง้นี ้สทิธิในกำรได้รับช ำระเงิน
ดงักลำ่วจะทดัเทยีมกนัตำมสดัสว่น 
(pari passu) ระหวำ่งหุ้นกู้ ด้วย
กนัเอง และกบัตรำสำรทำงกำรเงินท่ี
นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ที่ยงัไมไ่ด้
ไถ่ถอนของธนำคำร ทัง้ในปัจจบุนั
และในอนำคต 

http://www.cimbthai.com/website/FrontWebIndexAction.do?company=001&lang=th


 

13 
 

ตารางท่ี 5 การเปิดเผยมูลค่าของเงนิกองทุนในช่วงการทยอยนับเข้าหรือทยอยหักตามหลักเกณฑ์        
    Basel III (Transitional period) 

 

เฉพาะธนาคาร            
                                                        หนว่ย : ล้ำนบำท 

มูลค่าของเงนิกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจ างวดมิถุนายน 2560 

ยอดสุทธิคงเหลอืของ
รายการที่จะต้องมกีาร
ทยอยนับเข้าหรือ

ทยอยหกัเงนิกองทุนใน 
อนาคตตามหลกัเกณฑ์  

Basel III 
เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 :   
เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้ำของ (CET1)   

     1.1  รำยกำรท่ีสำมำรถนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้ำของ 31,213 1/ (6) 2/ 
     1.2  ปรับ   รำยกำรปรับจำกเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้ำของตำม  
                      หลกัเกณฑ์กำรก ำกบัดแูล 

20 3/   

     1.3  หกั     รำยกำรหกัจำกเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้ำของ (1,501)4/ (80) 4/ 
เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้ำของสทุธิ 29,732  

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นตรำสำรทำงกำรเงิน (Additional Tier 1)   

     1.4  รำยกำรท่ีสำมำรถนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นตรำสำรทำงกำรเงิน -  
     1.5  หกั   รำยกำรหกัจำกเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นตรำสำรทำงกำรเงิน -  

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตรำสำรทำงกำรเงินสทุธิ -  

รวมเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 สุทธิ (CET1+ Additional tier 1) 29,732  
เงนิกองทุนชัน้ที่ 2 (Tier 2) :   
      1.6  รำยกำรท่ีสำมำรถนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 12,8455/ (3,000) 5/ 
      1.7  หกั   รำยกำรหกัจำกเงินกองทนุชัน้ท่ี 2   
รวมเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 12,845  
รวมเงนิกองทุนทัง้สิน้ (เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 และเงนิกองทุนชัน้ที่ 2) 42,577  

1/ CET 1 capital ท่ีเพิ่มขึน้เกิดจำก CET 1 วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 จ ำนวน  26,847 ล้ำนบำท รวม CET 1 ในระหวำ่งงวดก่อนวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2560 โดยธนำคำรเพิ่มทนุจดทะเบียน 
จ ำนวน 5,505 ล้ำนบำท ขำดทนุสทุธิงวดคร่ึงปีหลงั (ก.ค.-ธ.ค. 2559) จ ำนวน (1,338) ล้ำนบำท และรวมองค์ประกอบอ่ืนของสว่นของเจ้ำของ จ ำนวน 199 ล้ำนบำท  

2/ สว่นท่ีเหลือจำกกำรทยอยนบัเข้ำเป็น CET 1 ของขำดทนุจำกกำรวดัมลูค่ำเงินลงทนุเผ่ือขำยของตรำสำรหนี ้จ ำนวน (9) ล้ำนบำท และก ำไรจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินจำกกำร  
   ด ำเนินงำนในต่ำงประเทศ จ ำนวน 3 ล้ำนบำท 
3/ กำรเปลี่ยนแปลงมลูค่ำยติุธรรมของตรำสำรอนพุนัธ์ส ำหรับธุรกรรมป้องกนัควำมเสี่ยงในกระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve) 
4/ สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตดับญัชี จ ำนวน 1,000 ล้ำนบำท, ผลกระทบจำกกำรวดัมลูค่ำใหมข่องภำระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน ตำมมำตรฐำนบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) 
   เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังำน จ ำนวน 183 ล้ำนบำท และสินทรัพย์ไมม่ีตวัตนท่ีทยอยหกั ในปี 2560 จ ำนวน 318 ล้ำนบำท และสว่นท่ีเหลือจำกกำรทยอยหกัน ำไป รวมค ำนวณ 
   สินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิต ตำมวิธี SA จ ำนวน 80 ล้ำนบำท  
5/ เงินส ำรองส ำหรับสินทรัพย์จดัชัน้ปกติ  หุ้นกู้ ด้อยสิทธิระยะยำวท่ีมีคณุสมบติัครบตำมเกณฑ์ Basel III จ ำนวน 9,086 ล้ำนบำท และหุ้นกู้ ด้อยสิทธิระยะยำวท่ีมีคณุสมบติัไม่ครบตำมเกณฑ์  
   Basel III จ ำนวน 3,000 ล้ำนบำท
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รวมกลุ่ม 
                                            หนว่ย : ล้ำนบำท 

มูลค่าของเงนิกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจ างวดมิถุนายน 2560 

ยอดสุทธิคงเหลอืของรายการที่
จะต้องมีการทยอยนับเข้าหรือทยอย

หักเงนิกองทุนในอนาคตตาม
หลักเกณฑ์ Basel III 

เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการที่สามารถนับเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ  

1 ทนุช ำระแล้ว (หุ้นสำมญั) หลงัหกัหุ้นสำมญัซือ้คืน 15,140  
2 ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญั -  
3 สว่นเกิน (ต ่ำกวำ่) มลูคำ่หุ้นสำมญั (สทุธิ) 8,465  
4 ทนุส ำรองตำมกฎหมำย 398  
5 เงินส ำรองที่ได้จดัสรรจำกก ำไรสทุธิเมื่อสิน้งวดกำรบญัชี -  
6 ก ำไรสทุธิคงเหลอืหลงัจำกกำรจดัสรร 7,156  
7 ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอื่นสะสม   
 7.1  กำรเปลีย่นแปลงในสว่นเกินทนุจำกกำรตีรำคำที่ดิน อำคำร หรือห้องชดุในอำคำรชดุ 1,559  
 7.2  ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรวดัมลูคำ่เงินลงทนุเผื่อขำยของตรำสำรหนีแ้ละตรำสำรทนุ (15) (9) 1/ 
 7.3  ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงินจำกกำรด ำเนินงำนในตำ่งประเทศ 11 3 2/ 
 7.4  ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรประเมินมลูคำ่ยตุธิรรมตรำสำรอนพุนัธ์ส ำหรับกำรป้องกนัควำมเสีย่งในกระแสเงินสด     

       (Cash flow hedge reserve) 
(20)  

 7.5  ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรประเมินมลูคำ่ยตุธิรรมตรำสำรอนพุนัธ์ส ำหรับกำรป้องกนัควำมเสีย่งในเงินลงทนุ  
       สทุธิในหนว่ยงำนตำ่งประเทศ (Hedges of a net investment in a foreign operation) 

-  

8 รำยกำรอื่นของกำรเปลีย่นแปลงที่เกิดจำกผู้เป็นเจ้ำของ (Owner changes) (43)  

http://www.cimbthai.com/website/FrontWebIndexAction.do?company=001&lang=th


 

15 
 

มูลค่าของเงนิกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจ างวดมิถุนายน 2560 

ยอดสุทธิคงเหลอืของรายการที่
จะต้องมีการทยอยนับเข้าหรือทยอย

หักเงนิกองทุนในอนาคตตาม
หลักเกณฑ์ Basel III 

9 รำยกำรของบริษัทลกูที่ประกอบธรุกิจธนำคำรพำณิชย์เฉพำะสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีไมม่ีอ ำนำจควบคมุที่สำมำรถนบัเป็น
เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้ำของของกลุม่ธุรกิจทำงกำรเงิน 

  

10 รวมเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของก่อนรายการปรับและรายการหักตามหลกัเกณฑ์ 
การก ากบัดูแล 

32,651  

เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการปรับตามหลกัเกณฑ์การก ากับดูแล  
11 กำรเปลีย่นแปลงมลูคำ่ยตุิธรรมของตรำสำรอนพุนัธ์ส ำหรับธุรกรรมป้องกนัควำมเสีย่งในกระแสเงินสด  

(Cash flow hedge reserve) 
20  

12 ก ำไร (ขำดทนุ) สะสมที่เกิดจำกกำรเลอืกใช้วธีิ Fair value option -  
13 รำยกำรอื่นตำมที่ธนำคำรแหง่ประเทศไทยก ำหนด -  
14 รวมรายการปรับตามหลกัเกณฑ์การก ากับดูแลของเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 20  

เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากับดแูล  
15 ผลขำดทนุสทุธิ (204) 3/  
16 คำ่ควำมนิยม -  
17 สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนอื่น (322) 4/ (80) 4/ 
18 สนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (1,232)  
19 ส ำรองสว่นขำด (Shortfall of provision) -  
20 ก ำไรจำกกำรท ำธุรกรรมกำรแปลงสนิทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ (Securitisation) -  
21 กำรถือตรำสำรทนุไขว้กนัระหวำ่งธนำคำรพำณิชย์กบับริษัทท่ีท ำธุรกิจทำงกำรเงินหรือธุรกิจสนบัสนนุ -  
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มูลค่าของเงนิกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจ างวดมิถุนายน 2560 

ยอดสุทธิคงเหลอืของรายการที่
จะต้องมีการทยอยนับเข้าหรือทยอย

หักเงนิกองทุนในอนาคตตาม
หลักเกณฑ์ Basel III 

22 เงินลงทนุในตรำสำรทนุรวมถงึเงินลงทนุในใบส ำคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุ้นของบริษัทเงินทนุและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม 

-  

23 เงินลงทนุในตรำสำรทนุรวมถงึเงินลงทนุในใบส ำคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุ้นท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของ
เจ้ำของของสถำบนักำรเงินอื่นหรือกลุม่ธุรกิจทำงกำรเงินอื่น นอกจำกที่ระบใุนข้อ 21 และ 22 

-  

24 มลูคำ่ของตรำสำรทนุอ้ำงองิที่นบัเข้ำเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้ำของของสถำบนักำรเงินอื่นหรือกลุม่ธุรกิจ
ทำงกำรเงินอื่น กรณีเป็นผู้ซือ้อนพุนัธ์ทำงกำรเงินด้ำนตรำสำรทนุ (Equity derivatives) 

-  

25 เงินลงทนุในตรำสำรทนุรวมถงึเงินลงทนุในใบส ำคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุ้นของบริษัทท่ีบริษัทท่ีประกอบธุรกิจเงินร่วม
ลงทนุเข้ำไปลงทนุ 

-  

26 เงินลงทนุในตรำสำรทนุ รวมถงึเงินลงทนุในใบส ำคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุ้นของบริษัทท่ีท ำธุรกิจทำงกำรเงินและธุรกิจ
สนบัสนนุ ที่กลุม่ธุรกิจทำงกำรเงินถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของแตล่ะบริษัทนัน้ 

-  

27 เงินลงทนุในตรำสำรทนุ รวมถงึเงินลงทนุในใบส ำคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุ้นของบริษัทท่ีท ำธุรกิจทำงกำรเงินและธุรกิจ
สนบัสนนุ ที่กลุม่ธุรกิจทำงกำรเงินถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของแตล่ะบริษัทนัน้ 

-  

28 รำยกำรอื่นตำมที่ธนำคำรแหง่ประเทศไทยก ำหนด 
 

-  

29 รำยกำรหกัจำกเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นตรำสำรทำงกำรเงินในสว่นท่ีเหลอื ในกรณีที่เงินกองทนุชัน้ที่ 1 ที่เป็นตรำสำร
ทำงกำรเงินมีจ ำนวนไมเ่พียงพอให้หกัจนครบเต็มจ ำนวน 

-  

30 รวมรายการหักตามหลกัเกณฑ์การก ากับดูแลของเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (1,758)  
31 รวมเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) 30,913  
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มูลค่าของเงนิกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจ างวดมิถุนายน 2560 

ยอดสุทธิคงเหลอืของรายการที่
จะต้องมีการทยอยนับเข้าหรือทยอย

หักเงนิกองทุนในอนาคตตาม
หลักเกณฑ์ Basel III 

เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ (Additional tier 1): รายการที่สามารถนับเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ  
32 เงินท่ีได้รับจำกกำรออกหุ้นบริุมสทิธิชนิดไมส่ะสมเงินปันผล หลงัหกัหุ้นบริุมสทิธิชนิดไมส่ะสมเงินปันผลซือ้คืน -  
33 ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นบริุมสทิธิชนิดไมส่ะสมเงินปันผล -  
34 เงินท่ีได้รับจำกกำรออกตรำสำรแสดงสทิธิในหนีท้ี่มีสทิธิด้อยกวำ่ผู้ฝำกเงิน เจ้ำหนีส้ำมญั และเจ้ำหนีด้้อยสทิธิทกุ

ประเภท ซึง่รวมถึงผู้ ถือตรำสำรทำงกำรเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ที่ 2 
-  

35 สว่นเกิน (ต ่ำกวำ่) มลูคำ่ตรำสำรตำมข้อ 32 ถึง 34 ที่กลุม่ธุรกิจทำงกำรเงินได้รับ -  
36 รำยกำรของบริษัทลกูเฉพำะสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีไมม่ีอ ำนำจควบคมุและบคุคลภำยนอกที่สำมำรถนบัเป็นเงินกองทนุชัน้

ที่ 1 ที่เป็นตรำสำรทำงกำรเงินของกลุม่ธุรกิจทำงกำรเงิน 
-  

37 รวมเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิก่อนรายการหักตามหลกัเกณฑ์การก ากบัดูแล -  
เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ (Additional tier 1): รายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแล  

38 กำรซือ้คืนตรำสำรทำงกำรเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 -  
39 กำรถือตรำสำรทำงกำรเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ไขว้กนัระหวำ่งธนำคำรพำณิชย์กบับริษัทท่ีท ำธุรกิจทำงกำรเงิน

หรือธุรกิจสนบัสนนุ 
-  

40 เงินลงทนุในตรำสำรทำงกำรเงินที่นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ของธนำคำรพำณิชย์หรือบริษัทเงินทนุอื่น ทัง้ทำงตรงและ
ทำงอ้อม 

-  

41 เงินลงทนุในตรำสำรทำงกำรเงินที่นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นตรำสำรทำงกำรเงินของสถำบนักำรเงินอื่นหรือกลุม่
ธุรกิจทำงกำรเงินอื่น นอกจำกที่ระบใุนข้อ 39 และ 40 

-  

42 มลูคำ่ของตรำสำรทำงกำรเงินอ้ำงอิงที่นบัเข้ำเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นตรำสำรทำงกำรเงินของสถำบนักำรเงินอื่น -  
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มูลค่าของเงนิกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจ างวดมิถุนายน 2560 

ยอดสุทธิคงเหลอืของรายการที่
จะต้องมีการทยอยนับเข้าหรือทยอย

หักเงนิกองทุนในอนาคตตาม
หลักเกณฑ์ Basel III 

หรือกลุม่ธุรกิจทำงกำรเงินอื่น กรณีเป็นผู้ซือ้อนพุนัธ์ทำงกำรเงินด้ำนตรำสำรหนีห้รือตรำสำรทนุ (Bond / Equity 
Derivatives) และกรณีเป็นผู้ขำยข้อตกลงรับประกนัควำมเสีย่งด้ำนเครดิต (Credit Derivatives) 

43 เงินลงทนุในตรำสำรทำงกำรเงินที่นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ของบริษัทท่ีท ำธุรกิจทำงกำรเงินและธุรกิจสนบัสนนุ ที่กลุม่
ธุรกิจทำงกำรเงินถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ 

-  

44 เงินลงทนุในตรำสำรทำงกำรเงินที่นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ของบริษัทท่ีท ำธุรกิจทำงกำรเงินและธุรกิจสนบัสนนุ ที่กลุม่
ธุรกิจทำงกำรเงินถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ 

-  

45 รำยกำรอื่นตำมที่ธนำคำรแหง่ประเทศไทยก ำหนด -  
46 รำยกำรหกัจำกเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ในสว่นท่ีเหลอื ในกรณีทีเ่งินกองทนุชัน้ท่ี 2 มีจ ำนวนไมเ่พยีงพอให้หกัจนครบเต็ม

จ ำนวน 
-  

47 รวมรายการหักตามหลกัเกณฑ์การก ากับดูแลของเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ -  
48 รวมเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ (AT1) -  
49 รวมเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 (T1 = CET1+AT1) 30,913  

เงนิกองทุนชัน้ที่ 2: รายการที่สามารถนับเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 2  
50 เงินท่ีได้รับจำกกำรออกหุ้นบริุมสทิธิชนิดสะสมเงินปันผล หลงัหกัหุ้นบริุมสทิธิชนิดสะสมเงินปันผลซือ้คืน -  
51 ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นบริุมสทิธิชนิดสะสมเงินปันผล -  
52 เงินท่ีได้รับจำกกำรออกตรำสำรแสดงสทิธิในหนีท้ี่มีสทิธิด้อยกวำ่ผู้ฝำกเงินและเจ้ำหนีส้ำมญั 12,086 (3,000) 5/ 
53 สว่นเกิน (ต ่ำกวำ่) มลูคำ่ตรำสำรตำมข้อ 50 ถึง 52 ที่กลุม่ธุรกิจทำงกำรเงินได้รับ -  
54 เงินส ำรองส ำหรับสนิทรัพย์จดัชัน้ปกติ (General provision) 598  
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มูลค่าของเงนิกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจ างวดมิถุนายน 2560 

ยอดสุทธิคงเหลอืของรายการที่
จะต้องมีการทยอยนับเข้าหรือทยอย

หักเงนิกองทุนในอนาคตตาม
หลักเกณฑ์ Basel III 

55 เงินส ำรองสว่นเกิน (Surplus of provision) -  
56 รำยกำรของบริษัทลกูเฉพำะสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีไมม่ีอ ำนำจควบคมุและบคุคลภำยนอกที่สำมำรถนบัเป็นเงินกองทนุชัน้

ที่ 2 ของกลุม่ธุรกิจทำงกำรเงิน 
-  

57 รวมเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 ก่อนรายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแล 12,684  
เงนิกองทุนชัน้ที่ 2: รายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากบัดูแล  

58 กำรซือ้คืนตรำสำรทำงกำรเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 -  
59 กำรถือตรำสำรทำงกำรเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ไขว้กนัระหวำ่งธนำคำรพำณิชย์กบับริษัทท่ีท ำธุรกิจทำงกำรเงิน

และธุรกิจสนบัสนนุ 
-  

60 เงินลงทนุในตรำสำรทำงกำรเงินที่นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ของธนำคำรพำณิชย์หรือบริษัทเงินทนุอื่น ทัง้ทำงตรงและ
ทำงอ้อม 

-  

61 เงินลงทนุในตรำสำรทำงกำรเงินที่นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ที่ 2 ของสถำบนักำรเงินอื่นหรือกลุม่ธุรกิจทำงกำรเงินอื่น 
นอกจำกที่ระบใุนข้อ 59 และ 60 

-  

62 มลูคำ่ของตรำสำรทำงกำรเงินอ้ำงอิงที่นบัเข้ำเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ของสถำบนักำรเงินอื่นหรือกลุม่ธุรกิจทำงกำรเงิน
อื่น กรณีเป็นผู้ซือ้อนพุนัธ์ทำงกำรเงินด้ำนตรำสำรหนีห้รือตรำสำรทนุ (Bond / Equity Derivatives) และกรณีเป็น
ผู้ขำยข้อตกลงรับประกนัควำมเสีย่งด้ำนเครดิต (Credit Derivatives) 

-  

63 เงินลงทนุในตรำสำรทำงกำรเงินที่นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ของบริษัทท่ีท ำธุรกิจทำงกำรเงินและธุรกิจสนบัสนนุ ที่กลุม่
ธุรกิจทำงกำรเงินถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 

-  

64 เงินลงทนุในตรำสำรทำงกำรเงินที่นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ของบริษัทท่ีท ำธุรกิจทำงกำรเงินและธุรกิจสนบัสนนุ ที่กลุม่ -  
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มูลค่าของเงนิกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจ างวดมิถุนายน 2560 

ยอดสุทธิคงเหลอืของรายการที่
จะต้องมีการทยอยนับเข้าหรือทยอย

หักเงนิกองทุนในอนาคตตาม
หลักเกณฑ์ Basel III 

ธุรกิจทำงกำรเงินถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ 
65 รำยกำรอื่นตำมที่ธนำคำรแหง่ประเทศไทยก ำหนด -  
66 รวมรายการหักตามหลกัเกณฑ์การก ากับดูแลของเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 -  
67 รวมเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 (T2) 12,684  
68 รวมเงนิกองทุนทัง้สิน้ (TC = T1+T2) 43,597  

1/ สว่นท่ีเหลือจำกกำรทยอยนบัเข้ำ CET 1 ของขำดทนุจำกกำรวดัมลูคำ่เงินลงทนุเผ่ือขำยของตรำสำรหนี ้จ ำนวน 9 ล้ำนบำท 
2/ สว่นท่ีเหลือจำกกำรทยอยนบัเข้ำ CET 1 ของก ำไรจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงินจำกกำรด ำเนินงำนในตำ่งประเทศ จ ำนวน 3 ล้ำนบำท 
3/ ผลกระทบจำกกำรวดัมลูคำ่ใหม่ของภำระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน ตำมมำตรฐำนบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังำน  
4/ สนิทรัพย์ไม่มีตวัตนท่ีทยอยหกั CET 1 ในปี 2560 จ ำนวน 322 ล้ำนบำท และสว่นท่ีเหลือจำกกำรทยอยหกัน ำไปรวมค ำนวณสนิทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดติ ตำมวิธี SA จ ำนวน 80 ล้ำนบำท 
5/ หุ้นกู้ ด้อยสทิธิระยะยำวท่ีมีคณุสมบตัคิรบตำมเกณฑ์ Basel III จ ำนวน 9,086 ล้ำนบำท และหุ้นกู้ ด้อยสทิธิระยะยำวท่ีมีคณุสมบตัไิม่ครบตำมเกณฑ์ Basel III จ ำนวน 3,000 ล้ำนบำท 
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ตารางท่ี 6 ข้อมูลการเปิดเผยการกระทบยอดรายการท่ีเก่ียวข้องกับเงนิกองทุน เฉพาะกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการเปิดเผยรายการงบแสดงฐานะการเงนิที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ กับภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ*
 

หนว่ย : ล้ำนบำท 

รายการที่เกี่ยวข้องกับเงนิกองทุน ประจ างวดมิถุนายน 2560 
จ านวนที่เปิดเผยในงการเงนิที่

เผยแพร่ต่อสาธารณะ  
งบแสดงฐานะการเงนิ 

จ านวนที่เปิดเผยในงบการเงนิ
ภายใต้หลกัเกณฑ์การก ากับดแูล

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

การ
อ้างอิง 

สินทรัพย์ 
1. เงินสด 1,537 1,537  
2. รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงินสทุธิ 10,988 10,988  
3. สนิทรัพย์ตรำสำรอนพุนัธ์ 18,044 18,044  
4. เงินลงทนุสทุธิ 51,640 51,640  
5. เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมสทุธิ - -  
6. เงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้ำงรับสทุธิ    

6.1  เงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนี ้ 208,364 208,364  
6.2  ดอกเบีย้ค้ำงรับ 592 592  

รวมเงนิให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 208,956 208,956  
6.3  หกั    รำยได้รอตดับญัชี (6,556) (6,556)  
6.4  หกั    คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (9,458) (9,458) A  
6.5  หกั    คำ่เผ่ือกำรปรับมลูคำ่จำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี ้ (49) (49)  

รวมเงนิให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ 192,893 192,893  
7. ภำระของลกูค้ำจำกกำรรับรอง 81 81  
8. ทรัพย์สนิรอกำรขำยสทุธิ 1,177 1,177  
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รายการที่เกี่ยวข้องกับเงนิกองทุน ประจ างวดมิถุนายน 2560 
จ านวนที่เปิดเผยในงการเงนิที่

เผยแพร่ต่อสาธารณะ  
งบแสดงฐานะการเงนิ 

จ านวนที่เปิดเผยในงบการเงนิ
ภายใต้หลกัเกณฑ์การก ากับดแูล

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

การ
อ้างอิง 

9. ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์สทุธิ 3,629 3,629  
10. คำ่ควำมนิยมและสนิทรัพย์ไมม่ตีวัตนอื่นสทุธิ 402 402  

10.1  สว่นท่ีนบัเข้ำ CET 1 322 322 B  
10.2  อื่น ๆ 80 80  

11. สนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอตดับญัชี 1,232 1,232 C 
12. สนิทรัพย์อื่นสทุธิ 6,114 6,114  

รวมสินทรัพย์ 287,737 287,737  
หนีส้นิ    

13. เงินรับฝำก 171,186 171,186  
14. รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงินสทุธิ 16,192 16,192  
15. หนีส้นิจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม 438 438  
16. หนีส้นิทำงกำรเงินท่ีก ำหนดให้แสดงด้วยมลูคำ่ยตุิธรรม 22,604 22,604  
17. หนีส้นิตรำสำรอนพุนัธ์ 16,501 16,501  
18. ตรำสำรหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม    

18.1  ตรำสำรหนีท้ี่ออก 10,681 10,681 D  
18.2  เงินกู้ยมื รวมดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย 9,269 9,269  

19. ภำระของธนำคำรจำกกำรรับรอง 81 81  
20. ประมำณกำรหนีส้นิ 1,849 1,849  
21. หนีส้นิภำษีเงินได้รอตดับญัชี - -  
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รายการที่เกี่ยวข้องกับเงนิกองทุน ประจ างวดมิถุนายน 2560 
จ านวนที่เปิดเผยในงการเงนิที่

เผยแพร่ต่อสาธารณะ  
งบแสดงฐานะการเงนิ 

จ านวนที่เปิดเผยในงบการเงนิ
ภายใต้หลกัเกณฑ์การก ากับดแูล

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

การ
อ้างอิง 

22. หนีส้นิอื่น 5,937 5,937  
รวมหนีส้ิน 254,738 254,738  

23. ส่วนของเจ้าของ    
23.1  ทนุเรือนหุ้น    

23.1.1  ทนุจดทะเบียน    
23.1.1.1   หุ้นบริุมสทิธิ - -  
23.1.1.2   หุ้นสำมญั 15,140 15,140  

23.1.2  ทนุท่ีออกและช ำระแล้ว    
23.1.2.1   หุ้นบริุมสทิธิ - -  
23.1.2.2   หุ้นสำมญั 15,140 15,140 E 

23.2  ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น - -  
23.3  สว่นเกิน (ต ำ่กวำ่) มลูคำ่หุ้น    

23.3.1  สว่นเกิน (ต ำ่กวำ่) มลูคำ่หุ้นบริุมสทิธิ - -  
23.3.2  สว่นเกิน (ต ำ่กวำ่) มลูคำ่หุ้นสำมญั 8,465 8,465 F 

23.4  องค์ประกอบอื่นของสว่นของเจ้ำของ 1,397 1,397  
23.4.1  สว่นเกินทนุจำกกำรตีรำคำสนิทรัพย์ 1,631 1,631  

23.4.1.1   สว่นท่ีนบัเข้ำ CET1 1,559 1,559 G  
23.4.1.2   อื่นๆ 72 72  

23.4.2  สว่นเกิน (ต ำ่กวำ่) ทนุจำกกำรเปลีย่นแปลงมลูคำ่ของเงินลงทนุ (24) (24)  
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รายการที่เกี่ยวข้องกับเงนิกองทุน ประจ างวดมิถุนายน 2560 
จ านวนที่เปิดเผยในงการเงนิที่

เผยแพร่ต่อสาธารณะ  
งบแสดงฐานะการเงนิ 

จ านวนที่เปิดเผยในงบการเงนิ
ภายใต้หลกัเกณฑ์การก ากับดแูล

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

การ
อ้างอิง 

23.4.2.1   ตรำสำรหนี ้ (43) (43)  
23.4.2.1.1   สว่นท่ีนบัเข้ำ CET1 (34) (34) H  
23.4.2.1.2   อื่นๆ (9) (9)  

23.4.2.2   ตรำสำรทนุ 19 19 H 
23.4.3  กำรวดัมลูคำ่ใหมข่องภำระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน (204) (204) I  
23.4.4  ผลตำ่งจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงิน 14 14  

23.4.4.1   สว่นท่ีนบัเข้ำ CET1 11 11 J  
23.4.4.2   อื่นๆ 3 3  

23.4.5  สว่นเกิน (ต ำ่กวำ่) จำกกำรประเมินมลูคำ่ยตุิธรรมตรำสำรป้องกนัควำมเสีย่งส ำหรับกำร
ป้องกนัควำมเสีย่งในกระแสเงินสด (สว่นท่ีมีประสทิธิผล) 

(20) (20) K 

23.4.6  สว่นเกิน (ต ำ่กวำ่) จำกกำรประเมินมลูคำ่ยตุิธรรมตรำสำรป้องกนัควำมเสีย่งส ำหรับกำร
ป้องกนัควำมเสีย่งในเงินลงทนุสทุธิในหนว่ยงำนตำ่งประเทศ (สว่นท่ีมีประสทิธิผล) 

- -  

23.4.7  สว่นแบง่ก ำไร (ขำดทนุ) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม - -  
23.5  สว่นเกินจำกกำรเปลีย่นแปลงสว่นได้เสยีของธนำคำรในบริษัทยอ่ย (43) (43) L 
23.6  ก ำไร (ขำดทนุ) สะสม    

23.6.1  จดัสรรแล้ว    
23.6.1.1   ทนุส ำรองตำมกฎหมำย 398 398 M 
23.6.1.2   อื่น ๆ - -  

23.6.2  ยงัไมไ่ด้จดัสรร    
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รายการที่เกี่ยวข้องกับเงนิกองทุน ประจ างวดมิถุนายน 2560 
จ านวนที่เปิดเผยในงการเงนิที่

เผยแพร่ต่อสาธารณะ  
งบแสดงฐานะการเงนิ 

จ านวนที่เปิดเผยในงบการเงนิ
ภายใต้หลกัเกณฑ์การก ากับดแูล

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

การ
อ้างอิง 

23.6.2.1   สว่นท่ีนบัเข้ำ CET 1 7,156 7,156 N 
23.6.2.2   รอจดัสรร 8 8  
23.6.2.3   ก ำไรสทุธิส ำหรับงวด 478 478  

23.7   หกั   หุ้นทนุซือ้คืน - หุ้นบริุมสทิธิ - -  
23.8   หกั   หุ้นทนุซือ้คืน - หุ้นสำมญั - -  

รวมสว่นของบริษัทใหญ่ 32,999 32,999  
23.9  สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ ำนำจควบคมุ - -  
รวมส่วนของเจ้าของ 32,999 32,999  
รวมหนีส้ินและส่วนของเจ้าของ 287,737 287,737  

* รายการงบแสดงฐานะการเงินท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณะ และงบการเงินภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ไม่มีความแตกต่าง 
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ส่วนที่ 2 การเปิดเผยการกระทบยอดรายการที่เก่ียวข้องกับเงนิกองทุน 
  หนว่ย : ล้ำนบำท 

รายการ 

องค์ประกอบของ
เงนิกองทุนตามหลักเกณฑ์
การก ากับดูแลที่รายงานโดย

กลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

แหล่งที่มาของการอ้างองิใน
งบการเงนิภายใต้

หลักเกณฑ์การก ากับดูแล
กลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการที่สามารถนับเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 

1 ทนุช ำระแล้ว (หุ้นสำมญั) หลงัหกัหุ้นสำมญัซือ้คืน 15,140 E 
2 ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมญั -  
3 สว่นเกิน (ต ่ำกวำ่) มลูคำ่หุ้นสำมญั (สทุธิ) 8,465 F 
4 ทนุส ำรองตำมกฎหมำย 398 M 
5 เงินส ำรองท่ีได้จดัสรรจำกก ำไรสทุธิเม่ือสิน้งวดกำรบญัชี -  
6 ก ำไรสทุธิคงเหลือหลงัจำกกำรจดัสรร 7,156 N 
7 ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอื่นสะสม   
 7.1  กำรเปลี่ยนแปลงในสว่นเกินทนุจำกกำรตีรำคำท่ีดิน อำคำร หรือห้องชดุในอำคำรชดุ 1,559 G 1/ 
 7.2  ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรวดัมลูคำ่เงินลงทนุเผ่ือขำยของตรำสำรหนีแ้ละตรำสำรทนุ (15) H 2/ 
 7.3  ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงินจำกกำรด ำเนินงำนในตำ่งประเทศ 11 J 3/ 
 7.4  ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรประเมินมลูคำ่ยตุิธรรมตรำสำรอนพุนัธ์ส ำหรับกำรป้องกนัควำมเสี่ยงใน 

       กระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve) 
(20) K 

 7.5  ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรประเมินมลูคำ่ยตุิธรรมตรำสำรอนพุนัธ์ส ำหรับกำรป้องกนัควำมเสี่ยงในเงินลงทนุสทุธิ  
       ในหน่วยงำนตำ่งประเทศ (Hedges of a net investment in a foreign operation) 

-  
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รายการ 

องค์ประกอบของ
เงนิกองทุนตามหลักเกณฑ์
การก ากับดูแลที่รายงานโดย

กลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

แหล่งที่มาของการอ้างองิใน
งบการเงนิภายใต้

หลักเกณฑ์การก ากับดูแล
กลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

8 รำยกำรอื่นของกำรเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจำกผู้ เป็นเจ้ำของ (Owner changes) (43) L 
9 รำยกำรของบริษัทลกูท่ีประกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชย์เฉพำะสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีไมม่ีอ ำนำจควบคมุท่ีสำมำรถนบัเป็น

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นสว่นของเจ้ำของของกลุม่ธุรกิจทำงกำรเงิน 
-  

10 รวมเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของก่อนรายการปรับและรายการหกัตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแล 32,651  
เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการปรับตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแล 

11 กำรเปลี่ยนแปลงมลูคำ่ยตุิธรรมของตรำสำรอนพุนัธ์ส ำหรับธรุกรรมป้องกนัควำมเสี่ยงในกระแสเงินสด  
(Cash flow hedge reserve) 

20 K 

12 ก ำไร (ขำดทนุ) สะสมท่ีเกิดจำกกำรเลือกใช้วิธี Fair value option -  
13 รำยกำรอื่นตำมท่ีธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด -  
14 รวมรายการปรับตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลของเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 20  

เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการหกัตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแล 

15 ผลขำดทนุสทุธิ (204) I 4/ 
16 คำ่ควำมนิยม -  
17 สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน (322) B 5/ 
18 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (1,232) C 
19 ส ำรองสว่นขำด (Shortfall of provision) -  
20 ก ำไรจำกกำรท ำธุรกรรมกำรแปลงสินทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ (Securitisation) -  
21 กำรถือตรำสำรทนุไขว้กนัระหวำ่งธนำคำรพำณิชย์กบับริษัทท่ีท ำธุรกิจทำงกำรเงินหรือธรุกิจสนบัสนนุ -  
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รายการ 

องค์ประกอบของ
เงนิกองทุนตามหลักเกณฑ์
การก ากับดูแลที่รายงานโดย

กลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

แหล่งที่มาของการอ้างองิใน
งบการเงนิภายใต้

หลักเกณฑ์การก ากับดูแล
กลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

22 เงินลงทนุในตรำสำรทนุรวมถงึเงินลงทนุในใบส ำคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นของบริษัทเงินทนุและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม 

-  

23 เงินลงทนุในตรำสำรทนุรวมถงึเงินลงทนุในใบส ำคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นสว่นของ
เจ้ำของของสถำบนักำรเงินอื่นหรือกลุม่ธุรกิจทำงกำรเงินอื่น นอกจำกท่ีระบใุนข้อ 21 และ 22 

-  

24 มลูคำ่ของตรำสำรทนุอ้ำงอิงท่ีนบัเข้ำเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นสว่นของเจ้ำของของสถำบนักำรเงินอื่นหรือกลุม่ธรุกิจ
ทำงกำรเงินอื่น กรณีเป็นผู้ซือ้อนพุนัธ์ทำงกำรเงินด้ำนตรำสำรทนุ (Equity derivatives) 

-  

25 เงินลงทนุในตรำสำรทนุรวมถงึเงินลงทนุในใบส ำคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นของบริษัทท่ีบริษัทท่ีประกอบธรุกิจเงินร่วม
ลงทนุเข้ำไปลงทนุ 

-  

26 เงินลงทนุในตรำสำรทนุ รวมถงึเงินลงทนุในใบส ำคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นของบริษัทท่ีท ำธุรกิจทำงกำรเงินและธุรกิจ
สนบัสนนุ ท่ีกลุม่ธุรกิจทำงกำรเงินถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของแตล่ะบริษัทนัน้ 

-  

27 เงินลงทนุในตรำสำรทนุ รวมถงึเงินลงทนุในใบส ำคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นของบริษัทท่ีท ำธุรกิจทำงกำรเงินและธุรกิจ
สนบัสนนุ ท่ีกลุม่ธุรกิจทำงกำรเงินถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของแตล่ะบริษัทนัน้ 

-  

28 รำยกำรอื่นตำมท่ีธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด -  
29 รำยกำรหกัจำกเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตรำสำรทำงกำรเงินในสว่นท่ีเหลือ ในกรณีท่ีเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตรำสำร

ทำงกำรเงินมีจ ำนวนไมเ่พียงพอให้หกัจนครบเตม็จ ำนวน 
-  

30 รวมรายการหกัตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลของเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (1,758)  
31 รวมเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) 30,913  
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รายการ 

องค์ประกอบของ
เงนิกองทุนตามหลักเกณฑ์
การก ากับดูแลที่รายงานโดย

กลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

แหล่งที่มาของการอ้างองิใน
งบการเงนิภายใต้

หลักเกณฑ์การก ากับดูแล
กลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ (Additional tier 1): รายการที่สามารถนับเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ 
32 เงินท่ีได้รับจำกกำรออกหุ้นบริุมสิทธิชนิดไมส่ะสมเงินปันผล หลงัหกัหุ้นบริุมสทิธิชนิดไมส่ะสมเงินปันผลซือ้คืน -  
33 ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นบริุมสิทธิชนิดไมส่ะสมเงินปันผล -  
34 เงินท่ีได้รับจำกกำรออกตรำสำรแสดงสิทธิในหนีท่ี้มีสทิธิด้อยกวำ่ผู้ฝำกเงิน เจ้ำหนีส้ำมญั และเจ้ำหนีด้้อยสิทธิทกุ

ประเภท ซึง่รวมถงึผู้ ถือตรำสำรทำงกำรเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 
-  

35 สว่นเกิน (ต ่ำกวำ่) มลูคำ่ตรำสำรตำมข้อ 32 ถงึ 34 ท่ีกลุม่ธุรกิจทำงกำรเงินได้รับ -  
36 รำยกำรของบริษัทลกูเฉพำะสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีไมม่ีอ ำนำจควบคมุและบคุคลภำยนอกท่ีสำมำรถนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ 

ท่ี 1 ท่ีเป็นตรำสำรทำงกำรเงินของกลุม่ธุรกิจทำงกำรเงิน 
-  

37 รวมเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิก่อนรายการหกัตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแล -  
เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ (Additional tier 1): รายการหกัตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแล 

38 กำรซือ้คืนตรำสำรทำงกำรเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 -  
39 กำรถือตรำสำรทำงกำรเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ไขว้กนัระหวำ่งธนำคำรพำณิชย์กบับริษัทท่ีท ำธุรกิจทำงกำรเงิน

หรือธุรกิจสนบัสนนุ 
-  

40 เงินลงทนุในตรำสำรทำงกำรเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ของธนำคำรพำณิชย์หรือบริษัทเงินทนุอื่น ทัง้ทำงตรงและ
ทำงอ้อม 

-  

41 เงินลงทนุในตรำสำรทำงกำรเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตรำสำรทำงกำรเงินของสถำบนักำรเงินอื่นหรือกลุม่
ธุรกิจทำงกำรเงินอื่น นอกจำกท่ีระบใุนข้อ 39 และ 40 

-  
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รายการ 

องค์ประกอบของ
เงนิกองทุนตามหลักเกณฑ์
การก ากับดูแลที่รายงานโดย

กลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

แหล่งที่มาของการอ้างองิใน
งบการเงนิภายใต้

หลักเกณฑ์การก ากับดูแล
กลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

42 มลูคำ่ของตรำสำรทำงกำรเงินอ้ำงอิงท่ีนบัเข้ำเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตรำสำรทำงกำรเงินของสถำบนักำรเงินอื่น
หรือกลุม่ธุรกิจทำงกำรเงินอื่น กรณีเป็นผู้ซือ้อนพุนัธ์ทำงกำรเงินด้ำนตรำสำรหนีห้รือตรำสำรทนุ (Bond / Equity 
Derivatives) และกรณีเป็นผู้ขำยข้อตกลงรับประกนัควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต (Credit Derivatives) 

-  

43 เงินลงทนุในตรำสำรทำงกำรเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ของบริษัทท่ีท ำธุรกิจทำงกำรเงินและธุรกิจสนบัสนนุท่ีกลุม่
ธุรกิจทำงกำรเงินถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ 

-  

44 เงินลงทนุในตรำสำรทำงกำรเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ของบริษัทท่ีท ำธุรกิจทำงกำรเงินและธุรกิจสนบัสนนุท่ีกลุม่
ธุรกิจทำงกำรเงินถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ 

-  

45 รำยกำรอื่นตำมท่ีธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด -  
46 รำยกำรหกัจำกเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ในสว่นท่ีเหลือ ในกรณีท่ีเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 มีจ ำนวนไมเ่พียงพอให้หกัจนครบเตม็

จ ำนวน 
-  

47 รวมรายการหกัตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลของเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ -  
48 รวมเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ (AT1) -  

49 รวมเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 (T1 = CET1+AT1) 30,913  
เงนิกองทุนชัน้ที่ 2: รายการที่สามารถนับเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 

50 เงินท่ีได้รับจำกกำรออกหุ้นบริุมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล หลงัหกัหุ้นบริุมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผลซือ้คืน -  
51 ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นบริุมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล -  
52 เงินท่ีได้รับจำกกำรออกตรำสำรแสดงสิทธิในหนีท่ี้มีสทิธิด้อยกวำ่ผู้ฝำกเงินและเจ้ำหนีส้ำมญั 12,086 D 6/ 
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รายการ 

องค์ประกอบของ
เงนิกองทุนตามหลักเกณฑ์
การก ากับดูแลที่รายงานโดย

กลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

แหล่งที่มาของการอ้างองิใน
งบการเงนิภายใต้

หลักเกณฑ์การก ากับดูแล
กลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

53 สว่นเกิน (ต ่ำกวำ่) มลูคำ่ตรำสำรตำมข้อ 50 ถงึ 52 ท่ีกลุม่ธุรกิจทำงกำรเงินได้รับ -  
54 เงินส ำรองส ำหรับสนิทรัพย์จดัชัน้ปกติ (General provision) 598 A 7/ 
55 เงินส ำรองสว่นเกิน (Surplus of provision) -  
56 รำยกำรของบริษัทลกูเฉพำะสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีไมม่ีอ ำนำจควบคมุและบคุคลภำยนอกท่ีสำมำรถนบัเป็นเงินกองทนุ 

ชัน้ท่ี 2 ของกลุม่ธุรกิจทำงกำรเงิน 
-  

57 รวมเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 ก่อนรายการหกัตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแล 12,684  
เงนิกองทุนชัน้ที่ 2: รายการหกัตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแล 

58 กำรซือ้คืนตรำสำรทำงกำรเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 -  
59 กำรถือตรำสำรทำงกำรเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ไขว้กนัระหวำ่งธนำคำรพำณิชย์กบับริษัทท่ีท ำธุรกิจทำงกำรเงิน

และธุรกิจสนบัสนนุ 
-  

60 เงินลงทนุในตรำสำรทำงกำรเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ของธนำคำรพำณิชย์หรือบริษัทเงินทนุอื่นทัง้ทำงตรง  
และทำงอ้อม 

-  

61 เงินลงทนุในตรำสำรทำงกำรเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ของสถำบนักำรเงินอื่นหรือกลุม่ธุรกิจทำงกำรเงินอื่น 
นอกจำกท่ีระบใุนข้อ 59 และ 60 

-  

62 มลูคำ่ของตรำสำรทำงกำรเงินอ้ำงอิงท่ีนบัเข้ำเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ของสถำบนักำรเงินอื่นหรือกลุม่ธุรกิจทำงกำรเงิน
อื่น กรณีเป็นผู้ซือ้อนพุนัธ์ทำงกำรเงินด้ำนตรำสำรหนีห้รือตรำสำรทนุ (Bond / Equity Derivatives) และกรณีเป็นผู้ขำย
ข้อตกลงรับประกนัควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต (Credit Derivatives) 

-  

http://www.cimbthai.com/website/FrontWebIndexAction.do?company=001&lang=th


 

32 
 

รายการ 

องค์ประกอบของ
เงนิกองทุนตามหลักเกณฑ์
การก ากับดูแลที่รายงานโดย

กลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

แหล่งที่มาของการอ้างองิใน
งบการเงนิภายใต้

หลักเกณฑ์การก ากับดูแล
กลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

63 เงินลงทนุในตรำสำรทำงกำรเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ของบริษัทท่ีท ำธุรกิจทำงกำรเงินและธุรกิจสนบัสนนุท่ีกลุม่
ธุรกิจทำงกำรเงินถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ 

-  

64 เงินลงทนุในตรำสำรทำงกำรเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ของบริษัทท่ีท ำธุรกิจทำงกำรเงินและธุรกิจสนบัสนนุท่ีกลุม่
ธุรกิจทำงกำรเงินถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ 

-  

65 รำยกำรอื่นตำมท่ีธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด -  
66 รวมรายการหกัตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลของเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 -  
67 รวมเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 (T2) 12,684  
68 รวมเงนิกองทุนทัง้สิน้ (TC = T1+T2) 43,597  
1/ สว่นเกินทนุจำกกำรตีรำคำสนิทรัพย์สำมำรถนบัเป็นเงินกองทนุได้เฉพำะรำยกำรท่ีได้รับอนมุตัจิำกธนำคำรแหง่ประเทศไทย 
2/ ก ำไรจำกกำรวดัมลูคำ่เงินลงทนุเผ่ือขำยของตรำสำรทนุ จ ำนวน 19 ล้ำนบำท และขำดทนุจำกกำรวดัมลูคำ่เงินลงทนุเผ่ือขำยของตรำสำรหนีท่ี้ทยอยนบัเข้ำเป็น CET 1 ในปี 2560 จ ำนวน 34 ล้ำนบำท 
3/ ก ำไรจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงินจำกกำรด ำเนินงำนในตำ่งประเทศ ทยอยนบัเข้ำปีละ 20% ในระหว่ำงช่วงปี 2557 – 2561 
4/ ผลกระทบจำกกำรวดัมลูคำ่ใหม่ของภำระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน ตำมมำตรฐำนบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังำน 
5/ สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน เช่น สทิธิกำรใช้ซอฟท์แวร์ ทยอยหกัออกปีละ 20% ในระหว่ำงช่วงปี 2557 – 2561 
6/ หุ้นกู้ ด้อยสทิธิระยะยำวท่ีมีคณุสมบตัคิรบตำมหลกัเกณฑ์ Basel III จ ำนวน 9,086 ล้ำนบำท และหุ้นกู้ ด้อยสทิธิระยะยำว ท่ีมีคณุสมบตัไิม่ครบตำมหลกัเกณฑ์ Basel III จ ำนวน 3,000 ล้ำนบำท 
7/ เงินส ำรองคำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตำมเกณฑ์จดัชัน้ลกูหนี ้ตำมท่ีธนำคำรแหง่ประเทศไทยก ำหนด ส ำหรับเงินส ำรองสนิทรัพย์จดัชัน้ปกต ิ(Normal provision) จะนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ได้ จ ำนวน 598 ล้ำนบำท แตไ่ม่เกินร้อยละ 1.25 ของสนิทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดติ 
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