
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเปิดเผยข้อมูล 
การด ารงเงนิกองทุนตามเกณฑ์ Pillar 3 
และการด ารงสนิทรัพย์สภาพคล่อง (LCR) 
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ส่วนที่ 1: การเปิดเผยข้อมูลการด ารงเงินกองทุนตามเกณฑ์ Pillar 3 

1. บทน า 

ตามหลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลเงินกองทนุตาม BASEL ประกอบด้วย 3 หลกัการ คือ 

 หลักการที่ 1 การด ารงเงนิกองทุนขัน้ต ่า (Pillar 1: Minimum Capital Requirement) 
หลกัการท่ี 1 ก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ต้องด ารงเงินกองทนุไม่ต ่ากว่าระดบัท่ีก าหนด เพ่ือรองรับความ เส่ียง 
3 ประเภท คือ ความเส่ียงด้านเครดติ ความเส่ียงด้านตลาด ความเส่ียงด้านปฏิบตักิาร   

 หลักการที่ 2 การก ากับดูแลโดยทางการ (Pillar 2: Supervisory Review Process) 
หลกัการท่ี 2 ก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์มีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีดีและมีกระบวนการประเมินความ
เพียงพอของเงินกองทนุเพ่ือรองรับความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญัซึง่รวมถึงความเส่ียงท่ีไมไ่ด้กลา่วถึงในหลกัการท่ี 1   

 หลักการที่ 3 การใช้กลไกตลาดในการก ากับดูแล (Pillar 3: Market Discipline) 
หลกัการท่ี 3 ส่งเสริมการใช้กลไกตลาดในการก ากบัดแูล โดยก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ ต้องเปิดเผยข้อมูล
ส าคญัด้านเงินกองทุนและความเส่ียงของตนเอง เพ่ือให้ผู้ มีส่วนได้เสียในตลาดสามารถเข้าถึงและใช้เป็น
ข้อมลูในการประเมินความเส่ียงของธนาคารพาณิชย์ได้ 

ส าหรับการก ากับดูแลเงินกองทุนตาม Pillar 3 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)ก าหนดให้ธนาคาร
พาณิชย์เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทนุ กระบวนการบริหารความเส่ียงและข้อมลูส าคญัๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กบัความเส่ียงของธนาคารให้ผู้ มีส่วนได้เสียในตลาดทราบ  ในรูปแบบรายงาน Pillar 3  รายคร่ึงปีและ รายปี คือ 
ข้อมูล ณ สิน้งวด 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ซึ่งจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลภายในระยะเวลา 4 เดือน
หลงัจากวนัสิน้งวด 

2. ขอบเขตการบังคับใช้ 

การเปิดเผยข้อมลูการด ารงเงินกองทนุตาม Pillar 3 ฉบบันี ้เป็นไปตามประกาศ ธปท. ซึ่งก าหนดให้มี
การเปิดเผยข้อมูล ทัง้ในระดับธนาคาร (Solo basis) และระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร (Full 
Consolidation basis) โดยกลุม่ธุรกิจทางการเงินของซีไอเอ็มบี ไทย ประกอบด้วยบริษัทตามรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

1. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ (ในฐานะบริษัทแม)่ 
2. บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จ ากดั1 ประกอบธุรกิจให้เชา่/เชา่ซือ้รถยนต์ 
3. บริษัท เวิลด์ลีส จ ากดั ประกอบธุรกิจให้เชา่ซือ้รถจกัรยานยนต์ 
4. บริษัท ซีที คอลล์ จ ากดั ประกอบธุรกิจให้บริการตดิตามทวงหนีแ้ละเรียกเก็บหนี ้

                                                 
1 เดมิ คือ บริษัท เซน็เตอร์ ออโต้ลีส จ ากดั และได้เปล่ียนช่ือเป็น  บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จ ากดั เม่ือวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2561 
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3. เงนิกองทุน 

 3.1 โครงสร้างเงนิกองทุน 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 เงินกองทนุภายใต้หลกัเกณฑ์ Basel III ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ        
ซีไอเอ็มบี ไทย มีจ านวนทัง้สิน้ 43,938 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ 
(CET1) จ านวน 30,981 ล้านบาท เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 จ านวน 30,981 ล้านบาท และเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 จ านวน 
12,957 ล้านบาท ในส่วนของธนาคาร มีเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) จ านวน 29,687 ล้าน
บาท เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 จ านวน 29,687 ล้านบาท และเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 จ านวน 13,134 ล้านบาท รวมเป็น
เงินกองทนุทัง้สิน้ 42,821 ล้านบาท  

องค์ประกอบเงินกองทนุ ของธนาคารและกลุม่ธุรกิจทางการเงิน ประกอบด้วย 

เงนิกองทุนชัน้ท่ี 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ ประกอบด้วย  

 หุ้นสามญัช าระแล้ว 
 สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 
 ทนุส ารองตามกฎหมาย  
 ก าไรสะสม  
 องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของเจ้าของ 
o สว่นเกินทนุจากการตีราคาท่ีดนิ อาคารหรือห้องชดุในอาคารชดุ 
o ก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขายของตราสารหนีแ้ละตราสารทนุ 
o ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน 
o สว่นเกิน (สว่นต ่า) จากการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมของตราสารส าหรับธุรกรรมป้องกนัความ

เส่ียงในกระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve) 
 รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นสว่นของเจ้าของ 
o สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
o สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 
o ผลกระทบจากการปรับปรุงประมาณการหนีส้ินตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับ

โครงการผลประโยชน์พนกังาน 

เงนิกองทุนชัน้ท่ี 2 ประกอบด้วย 

 เงินส ารองส าหรับสินทรัพย์จดัชัน้ปกต ิ(ก าหนดให้นบัเข้าเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ได้ไม่เกินร้อยละ
1.25 ของยอดสินทรัพย์เส่ียงด้านเครดิต)   
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 หุ้นกู้ ด้อยสิทธิระยะยาว จ านวน 400 ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซีย ตามโครงการหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ 
เพ่ือนับเป็นเงินกองทุนชัน้ท่ี 2 เพ่ือขายให้กับผู้ ลงทุนในต่างประเทศ ท่ีมีคุณสมบัติครบตาม
เกณฑ์ Basel III ซึ่งได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยตามหนังสือท่ี ฝกก.(02) 
453/2557 ให้สามารถนบัหุ้นกู้ ด้อยสิทธิดงักลา่วเข้าเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ได้เตม็จ านวน 

 หุ้นกู้ ด้อยสิทธิระยะยาว จ านวน 570 ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซีย ตามโครงการหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ 
เพ่ือนับเป็นเงินกองทุนชัน้ท่ี 2 เพ่ือขายให้กับผู้ ลงทุนในต่างประเทศ ท่ีมีคุณสมบัติครบตาม
เกณฑ์ Basel III ซึ่งได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยตามหนังสือท่ี ฝกก.(02) 
414/2559 ให้สามารถนบัหุ้นกู้ ด้อยสิทธิดงักลา่วเข้าเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ได้เตม็จ านวน 

 หุ้นกู้ ด้อยสิทธิระยะยาว จ านวน 390 ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซีย ตามโครงการหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ 
เพ่ือนับเป็นเงินกองทุนชัน้ท่ี 2 เพ่ือขายให้กับผู้ ลงทุนในต่างประเทศ ท่ีมีคุณสมบัติครบตาม
เกณฑ์ Basel III ซึ่งได้รับอนญุาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยตามหนงัสือท่ี ฝกก. 221/2561 
ให้สามารถนบัหุ้นกู้ ด้อยสิทธิดงักลา่วเข้าเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ได้เตม็จ านวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

4 
 

ตารางท่ี 1 โครงสร้างเงนิกองทุน 

                          หนว่ย : ล้านบาท 

องค์ประกอบเงนิกองทุน 
กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ เฉพาะธนาคาร 
30 มิ.ย. 
2561 

31 ธ.ค. 
2560 

30 มิ.ย. 
2561 

31 ธ.ค. 
2560 

1. เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 30,981 30,940 29,687 29,878 
 1.1   เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ   30,981 30,940 29,687 29,878 
           1.1.1  ทนุช าระแล้ว (หุ้นสามญั)  15,140 15,140 15,140 15,140 
           1.1.2  สว่นเกิน มลูคา่หุ้นสามญั (สทุธิ) 8,465 8,465 8,465 8,465 
           1.1.3  ทนุส ารองตามกฎหมาย 401 398 401 398 
           1.1.4  ก าไร สะสมคงเหลอืจากการจดัสรร 7,553 7,181 5,758 5,699 
           1.1.5  รายการอื่นของสว่นของเจ้าของ  1,311 1,522 1,355 1,564 
                     1.1.5.1  ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นสะสม 1,354 1,565 1,355 1,564 
                     1.1.5.2  รายการอืน่ของการเปลีย่นแปลงที่เกิดจาก                                                                

ผู้ เป็นเจ้าของ 
(43) (43) - - 

           1.1.6  รายการปรับตา่งๆ ที่ไมอ่นญุาตให้มีผลกระทบตอ่มลูคา่  
        ของเงินกองทนุ 1/ 

(2) 44 (2) 44 

           1.1.7  รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ  (1,887) (1,810) (1,430) (1,432) 
                    1.1.7.1  การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์

หลงัออกจากงาน 
(141) (141) (117) (117) 

                    1.1.7.2  สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน (366) (296) (361) (292) 
1.1.7.3  สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (1,380) (1,373) (952) (1,023) 

 1.2   เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน - - - - 
2. เงนิกองทุนชัน้ที่ 2 12,957 9,789 13,134 9,966 
    2.1   ตราสารทางการเงินที่นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 12,244 9,086 12,244 9,086 
    2.2   เงินส ารองส าหรับสนิทรัพย์จดัชัน้ปกติ 713 703 890 880 
3. เงนิกองทุนทัง้สิน้ตามกฎหมาย 43,938 40,729 42,821 39,844 

1/ การเปลี่ยนแปลงมลูค่ายติุธรรมของตราสารอนพุนัธ์ส าหรับธุรกรรมป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve) 
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 3.2 ความเพียงพอของเงินกองทุน 
การบริหารความเพียงพอของเงินกองทนุเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัอย่างยิ่งของกลไกในการปรับลดและ

บริหารความเส่ียง ซึ่งได้แก่ การด ารงเงินกองทนุให้เพียงพอทัง้ในภาวะปกติและในภาวะท่ีเกิดเหตกุารณ์รุนแรง
และเป็นไปได้ (“extreme but plausible events”) จากผลการทดสอบภาวะวิกฤต  ธนาคารได้ก าหนดแผนการ
บริหารจดัการเงินกองทุน ตลอดจนแผนปฏิบตัิการในการรักษาระดบัเงินกองทุนของธนาคารให้เป็นไปตาม ท่ี
กฎหมายก าหนด  โดยในแผนการบริหารเงินกองทนุประจ าปี จะมีการก าหนด Internal Capital Target ท่ีสงูกว่า
อตัราเงินกองทุนขัน้ต ่าท่ีกฎหมายก าหนด และน ามาใช้เป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าในการติดตามและรักษา
ระดบัความเพียงพอของเงินกองทนุให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด   

ธนาคารมีการค านวณเงินกองทนุเพ่ือรองรับความเส่ียงด้านเครดิต (Credit Risk) ความเส่ียงด้านตลาด 
(Market Risk) และความเส่ียงด้านปฏิบตัิการ (Operational Risk) ตามประกาศของ ธปท.  โดยธนาคารได้รับ
อนมุตัจิาก ธปท. ให้ใช้วิธีดงัตอ่ไปนีใ้นการค านวณเงินกองทนุ 
 

ประเภทความเส่ียง วิธี 
1. ความเส่ียงด้านเครดติ Standardised Approach (SA) 
2. ความเส่ียงด้านตลาด Standardised Approach (SA) 
3. ความเส่ียงด้านปฏิบตัิการ Basic Indicator Approach (BIA) 
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ตารางท่ี 2 มูลค่าเงนิกองทุนขัน้ต ่าท่ีต้องด ารงตามหลักเกณฑ์ Basel III แยกตามประเภทความเส่ียง  

                       หนว่ย : ล้านบาท 

ประเภทความเสี่ยง 
กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ เฉพาะธนาคาร 
30 มิ.ย. 
2561 

31 ธ.ค. 
2560 

30 มิ.ย. 
2561 

31 ธ.ค. 
2560 

ส าหรับความเสี่ยงด้านเครดิต  15,843 15,352 16,246 15,779 
1.  ลกูหนีท้ี่ไมด้่อยคณุภาพ 15,311 14,876 15,717 15,306 

1.1 ลกูหนีภ้าครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการ
พฒันาระหวา่งประเทศ (MDBs) และองค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน  องค์การของรัฐ และรัฐวสิาหกิจ (PSEs) ที่ใช้
น า้หนกัความเสีย่งเหมือนกบัลกูหนีภ้าครัฐบาล 

15 9 15 9 

1.2 ลกูหนีส้ถาบนัการเงิน องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน องค์การ
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น า้หนกัความเสีย่ง
เหมือนกบัลกูหนีส้ถาบนัการเงิน และบริษัทหลกัทรัพย์ 

1,174 818 1,173 817 

1.3 ลกูหนีธุ้รกิจเอกชน องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน องค์กรของ
รัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น า้หนกัความเสีย่ง
เหมือนกบัลกูหนีธุ้รกิจเอกชน 

8,152 8,149 10,266 10,239 

1.4 ลกูหนีร้ายยอ่ย 3,623 3,590 1,764 1,820 
1.5 สนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยั 1,878 1,748 1,877 1,748 
1.6 สนิทรัพย์อื่น 469 562 622 673 

2.  ลกูหนีด้้อยคณุภาพ 532 476 529 473 
ส าหรับความเสี่ยงด้านตลาด 4,222 3,118 4,222 3,118 
     1. ความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้ 4,102 3,016 4,102 3,016 
     2. ความเสีย่งด้านราคาตราสารทนุ - - - - 
     3. ความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่น 120 102 120 102 
     4. ความเสีย่งด้านราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ - - - - 
ส าหรับความเสี่ยงด้านปฏิบตักิาร 1,904 1,854 1,468 1,468 
รวมมูลค่าเงนิกองทุนขัน้ต ่าที่ต้องด ารง 1/ 21,969 20,324 21,936 20,365 
รวมมูลค่าเงนิกองทุนส่วนเพิ่ม 2/ 4,846 2,988 4,839 2,994 
รวมมูลค่าเงนิกองทุนขัน้ต ่าและเงนิกองทุนส่วนเพิ่มทัง้สิน้ 26,815 23,312 26,775 23,359 
รวมมูลค่าสินทรัพย์เสี่ยงทัง้สิน้ 258,455 239,102 258,069 239,581 

1/ อตัราสว่นเงินกองทนุทัง้สิน้ตอ่สินทรัพย์เสี่ยงขัน้ต ่าเทา่กบัร้อยละ 8.50 
2/ อตัราสว่นเงินกองทนุสว่นเพ่ิม ภายใต้หลกัเกณฑ์ Basel III ตามประกาศธปท. ที่ สนส.12/2555 ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนดให้ธนาคาร  
   พาณิชย์ทยอยด ารงอตัราสว่นเงินกองทนุสว่นเพ่ิมอีกร้อยละ 0.625 ในแตล่ะปี เร่ิมตัง้แต ่1 มกราคม 2559 – 1 มกราคม 2562  
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีอตัราส่วนเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ
ตอ่สินทรัพย์เส่ียง (CET1 Ratio) อตัราส่วนเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ตอ่สินทรัพย์เส่ียง (Tier 1 Ratio) และอตัราส่วน
เงินกองทนุทัง้สิน้ (Total Capital Ratio) อยูท่ี่ร้อยละ 11.99 ร้อยละ 11.99 และร้อยละ 17.00 ตามล าดบั ในขณะ
ท่ีการด ารงเงินกองทุนของธนาคาร อยู่ ท่ีร้อยละ 11.50 ร้อยละ 11.50 และร้อยละ 16.59 ตามล าดับ โดย
อตัราส่วนดงักล่าวสงูกว่าอตัราส่วนเงินกองทุนขัน้ต ่าและเงินกองทนุส่วนเพิ่ม (Capital Buffer) ท่ีทางธนาคาร
แหง่ประเทศไทยก าหนดไว้ท่ีร้อยละ 6.375 ร้อยละ 7.875 และร้อยละ 10.375 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 3 อัตราส่วนการด ารงเงนิกองทุนของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

                                หนว่ย : ร้อยละ 

อัตราส่วน 

กลุ่มธุรกิจ 
ทางการเงนิ 

เฉพาะธนาคาร 
เกณฑ์
ขัน้ต ่า
ของ
ธปท. 1/ 

เงนิกองทุน 
ขัน้ต ่าและ 
เงนิกองทุน 
ส่วนเพิ่ม 2/ 

30 มิ.ย. 
2561 

31 ธ.ค. 
2560 

30 มิ.ย. 
2561 

31 ธ.ค. 
2560 

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของตอ่สนิทรัพย์เสีย่ง 11.99 12.94 11.50 12.47 4.50 6.375 
เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ตอ่ สนิทรัพย์เสีย่ง 11.99 12.94 11.50 12.47 6.00 7.875 
เงินกองทนุทัง้สิน้ ตอ่ สนิทรัพย์เสีย่ง 17.00 17.03 16.59 16.63 8.50 10.375 

1/ อตัราสว่นการด ารงเงินกองทนุขัน้ต ่า ตามประกาศ ธปท. ท่ี สนส.12/2555 
2/ อตัราสว่นการด ารงเงินกองทนุขัน้ต ่าและอตัราสว่นเงินกองทนุสว่นเพิ่ม (Capital buffer) ตามประกาศ ธปท.ที สนส. 12/2555 ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดให้ธนาคาร
พาณิชย์ทยอยด ารงอตัราสว่นเงินกองทนุสว่นเพ่ิมอีกร้อยละ 0.625 ในแต่ละปี เร่ิมตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 จนครบร้อยละ 2.5 ในวนัท่ี 1 มกราคม 2562 
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  4. การเปิดเผยข้อมูลเงนิกองทุนเพิ่มเตมิตามหลักเกณฑ์ BCBS 

ตารางท่ี 4 ข้อมูลคุณสมบัตท่ีิส าคัญของตราสารทางการเงนิท่ีนับเป็นเงินกองทุน 

หัวข้อ รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด 

1 ผู้ออกตราสารทางการเงิน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

2 รุ่นหรือหมายเลขของผู้ออกตราสารทางการเงิน ISIN code: MYBPN1400414 ISIN code: MYBPN1600096 ISIN code: MYBPN1800035 
การนับตราสารทางการเงนิเข้าเป็นเงนิกองทุนตามหลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย 
3 ประเภทของตราสารทางการเงิน (เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ / 

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน / เงินกองทนุชัน้ท่ี 2) 
เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 

4 มีคณุสมบตัเิป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Basel III หรือไม ่ มีคณุสมบตัคิรบตามเกณฑ์  
Basel III 

มีคณุสมบตัคิรบตามเกณฑ์ 
 Basel III 

มีคณุสมบตัคิรบตามเกณฑ์  
Basel III 

5 กรณีที่มีคณุสมบตัิไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Basel III ให้ระบคุณุสมบตัิดงักลา่ว - - - 
6 ต้องทยอยลดนบัหรือนบัได้เต็มจ านวน นบัได้เต็มจ านวนตลอดอายหุุ้นกู้  

และต้องทยอย (Amortised)  
ลดนบัร้อยละ 20 ใน 5 ปีสดุท้าย 

ก่อนสิน้สดุอายสุญัญา 

นบัได้เต็มจ านวนตลอดอายหุุ้นกู้  
และต้องทยอย (Amortised)  

ลดนบัร้อยละ 20 ใน 5 ปีสดุท้าย 
ก่อนสิน้สดุอายสุญัญา 

นบัได้เต็มจ านวนตลอดอายหุุ้นกู้  
และต้องทยอย (Amortised)  

ลดนบัร้อยละ 20 ใน 5 ปีสดุท้าย 
ก่อนสิน้สดุอายสุญัญา 

7 จดัอยูใ่นระดบัธนาคาร / ระดบักลุม่ / ระดบักลุม่และระดบัธนาคาร ระดบักลุม่และระดบัธนาคาร ระดบักลุม่และระดบัธนาคาร ระดบักลุม่และระดบัธนาคาร 
8 จ านวนที่สามารถนบัเป็นเงินกองทนุตามหลกัเกณฑ์ของทางการ (หนว่ย : ล้าน

บาท) 
4,070 ล้านบาท 5,016 ล้านบาท 3,158 ล้านบาท 
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หัวข้อ รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด 
9 มลูคา่ของตราสารเงินทีต่ราไว้ตอ่หนว่ย (Par  value) 100 เหรียญริงกิตมาเลเซีย 100 เหรียญริงกิตมาเลเซีย 100 เหรียญริงกิตมาเลเซีย 
10 การจดัประเภทตามหลกัการบญัชี หนีส้นิท่ีวดัมลูคา่ด้วย 

ราคาทนุตดัจ าหนา่ย 
หนีส้นิท่ีวดัมลูคา่ด้วย 
ราคาทนุตดัจ าหนา่ย 

หนีส้นิท่ีวดัมลูคา่ด้วย 
ราคาทนุตดัจ าหนา่ย 

11 วนัท่ีออกตราสารทางการเงิน (Original date) 7 กรกฎาคม 2557 11 กรกฎาคม 2559 29 มีนาคม 2561 
12 ตราสารทางการเงินท่ีไมม่ีการก าหนดระยะเวลาการช าระคืนหรือมีการก าหนด

ระยะเวลาการช าระคืน 
มีการก าหนดระยะเวลา 

การช าระคืน 
มีการก าหนดระยะเวลา 

การช าระคืน 
มีการก าหนดระยะเวลา 

การช าระคืน 
13 วนัครบก าหนด (Original maturity date) 5 กรกฎาคม 2567 11 กรกฎาคม 2569 29 มีนาคม 2571 
14 ผู้ออกตราสารทางการเงินสามารถไถ่ถอนตราสารทางการเงินก่อนได้รับการ

อนมุตัิจากผู้ก ากบัดแูลหรือไม ่
ไมม่ีสทิธิในการไถ่ถอนก่อน ได้รับ
ความเห็นชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร

จากธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ไมม่ีสทิธิในการไถ่ถอนก่อนได้รับ
ความเห็นชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร

จากธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ไมม่ีสทิธิในการไถ่ถอนก่อนได้รับ
ความเห็นชอบเป็นลายลกัษณ์

อกัษรจากธนาคารแหง่ประเทศไทย 

15 วนัท่ีมีสทิธิไถ่ถอน วนัท่ีมีภาระผกูพนัในการไถ่ถอนและจ านวนเงินในการไถถ่อน หุ้นกู้ ด้อยสทิธิ ตามโครงการหุ้นกู้ ด้อย
สทิธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทนุขัน้ท่ี 2 
เพื่อขายให้กบัผู้ลงทนุในตา่งประเทศ/ 
สทิธิของผู้ออกหุ้นกู้ ในการไถ่ถอนหุ้น
กู้ก่อนครบก าหนด : หุ้นมีอาย ุ10 ปี 
ธนาคารมีสทิธิไถ่ถอนก่อนวนัครบ
ก าหนดหลงัจากวนัครบรอบ 5 ปี โดย
ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจากธนาคารแหง่
ประเทศไทย / วนัท่ีมีสทิธิไถ่ถอน ณ 

หุ้นกู้ ด้อยสทิธิ ตามโครงการหุ้นกู้ ด้อย
สทิธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทนุขัน้ท่ี 2 
เพื่อขายให้กบัผู้ลงทนุในตา่งประเทศ 
/ สทิธิของผู้ออกหุ้นกู้ ในการไถ่ถอน
หุ้นกู้ก่อนครบก าหนด : หุ้นมีอาย ุ10 
ปี ธนาคารมีสทิธิไถถ่อนก่อนวนัครบ
ก าหนดหลงัจากวนัครบรอบ 5 ปี โดย
ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจากธนาคารแหง่
ประเทศไทย / วนัท่ีมีสทิธิไถ่ถอน ณ 

หุ้นกู้ ด้อยสทิธิ ตามโครงการหุ้นกู้
ด้อยสทิธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทนุขัน้
ที ่2 เพื่อขายให้กบัผู้ลงทนุใน
ตา่งประเทศ/ สทิธิของผู้ออกหุ้นกู้
ในการไถถ่อนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด 
: หุ้นมีอาย ุ10 ปี ธนาคารมีสทิธิไถ่
ถอนก่อนวนัครบก าหนดหลงัจาก
วนัครบรอบ 5 ปี โดยต้องได้รับ
ความเห็นชอบเป็นลายลกัษณ์
อกัษรจากธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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หัวข้อ รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด 
วนัแรก คือ 8 กรกฎาคม 2562 /
มลูคา่ไถ่ถอนจ านวน 400 ล้าน
เหรียญริงกิตมาเลเซีย 

วนัแรก คือ 10 กรกฎาคม 2564 /
มลูคา่ไถ่ถอนจ านวน 570 ล้าน
เหรียญริงกิตมาเลเซีย 

/ วนัท่ีมีสทิธิไถ่ถอน ณ วนัแรก คอื 
29 มีนาคม 2566 /มลูคา่ไถ่ถอน
จ านวน 390 ล้านเหรียญริงกิต
มาเลเซีย 

16  วนัท่ีมีสทิธิไถ่ถอนในภายหลงั (ถ้ามี) - -  
 ดอกเบี้ยและผลตอบแทนอืน่ใด 

17 ผลตอบแทน / เงินปันผลแบบคงที่หรือลอยตวั อตัราคงที่ (Fixed rate) อตัราคงที่ (Fixed rate) อตัราคงที่ (Fixed rate) 
18 อตัราผลตอบแทนและดชันีอื่นท่ีเก่ียวข้อง ร้อยละ 5.60 ตอ่ปี ร้อยละ 5.35 ตอ่ปี ร้อยละ 5.20 ตอ่ปี 
19 มี dividend stopper หรือไม ่ ไมม่ี dividend stopper ไมม่ี dividend stopper ไมม่ี dividend stopper 
20 ธนาคาร/กลุม่ธุรกิจทางการเงินมอี านาจเตม็ที่ในการยกเลกิการจา่ยดอกเบีย้

หรือผลตอบแทนอื่นใดได้เองทัง้หมด หรือบางสว่น หรือตามค าสัง่ที่ได้รับ 
ธนาคารต้องปฏิบตัิตาม 

ค าสัง่ที่ได้รับ  
ธนาคารต้องปฏิบตัิตาม 

ค าสัง่ที่ได้รับ  
ธนาคารต้องปฏิบตัิตาม 

ค าสัง่ที่ได้รับ 
21 มีเง่ือนไขที่เป็นแรงจงูใจให้ธนาคารพาณิชย์ไถ่ถอนก่อนก าหนดหรือไม ่เช่น มี

เง่ือนไขในการก าหนดอตัราผลตอบแทนให้สงูขึน้ในลกัษณะขัน้บนัได (step up) 
ไมม่ีเง่ือนไขที่เป็นแรงจงูใจ ไมม่ีเง่ือนไขที่เป็นแรงจงูใจ ไมม่ีเง่ือนไขที่เป็นแรงจงูใจ 

22 ไมส่ะสมผลตอบแทน หรือสะสมผลตอบแทน ไมส่ะสมผลตอบแทน ไมส่ะสมผลตอบแทน ไมส่ะสมผลตอบแทน 
23 สามารถแปลงสภาพได้ หรือไมส่ามารถแปลงสภาพได้ ไมส่ามารถแปลงสภาพได้ ไมส่ามารถแปลงสภาพได้ ไมส่ามารถแปลงสภาพได้ 
24 กรณีที่สามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบเุง่ือนไขในการแปลงสภาพท่ีธนาคาร / 

กลุม่ธุรกิจทางการเงินนัน้ก าหนดไว้ (Conversion trigger) 
- - - 

25 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ เป็นการแปลงสภาพทัง้จ านวนหรือบางสว่น - - - 
26 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบอุตัราการแปลงสภาพ (Conversion rate) - - - 
27 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบปุระเภทตราสารทางการเงินท่ีมีการแปลง - - - 
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หัวข้อ รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด 
สภาพไป 

28 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบผุู้ออกตราสารทางการเงินท่ีมกีารแปลง
สภาพไป 

- - - 

29 คณุสมบตัิในการลดมลูคา่ มีคณุสมบตัใินการลดมลูคา่ มีคณุสมบตัใินการลดมลูคา่ มีคณุสมบตัใินการลดมลูคา่ 
30 กรณีมีการลดมลูคา่ ให้ระบกุารลดมลูคา่ที่ธนาคาร/กลุม่ธุรกิจทางการเงินนัน้

ก าหนดไว้ 
จะมีการลดมลูคา่ เมื่อเกิดเหตกุารณ์ 
(Trigger Events)ดงัตอ่ไปนี ้
Trigger Events ของ CIMB Thai 
1) ธนาคารมีผลการด าเนินงานท่ีไม่
สามารถด าเนินกิจการตอ่ไปได้ เช่น 
มีสนิทรัพย์ไมเ่พียงพอจ่ายคืนผู้ฝาก
เงินและเจ้าหนี ้หรือ เงินกองทนุของ
ธนาคารลดลงถึงระดบัท่ีจะกระทบ
ตอ่ผู้ฝากเงินและเจ้าหนี ้หรือ 
ธนาคารไมส่ามารถเพิม่ทนุได้ด้วย
ตวัเอง เป็นต้น และ 
2) ธนาคารแหง่ประเทศไทย และ/
หรือ หนว่ยงานของทางราชการท่ีมี
อ านาจอื่นใดตดัสนิใจจะเข้าช่วย 
เหลอืทางการเงินแก่ธนาคาร เช่น 
การให้เงินทนุสนบัสนนุแก่ธนาคาร 

จะมีการลดมลูคา่ เมื่อเกิดเหตกุารณ์ 
(Trigger Events)ดงัตอ่ไปนี ้
Trigger Events ของ CIMB Thai 
1) ธนาคารมีผลการด าเนินงานท่ีไม่
สามารถด าเนินกิจการตอ่ไปได้ เช่น 
มีสนิทรัพย์ไมเ่พียงพอจ่ายคืนผู้ฝาก
เงินและเจ้าหนี ้หรือ เงินกองทนุของ
ธนาคารลดลงถึงระดบัท่ีจะกระทบ
ตอ่ผู้ฝากเงินและเจ้าหนี ้หรือ 
ธนาคารไมส่ามารถเพิม่ทนุได้ด้วย
ตวัเอง เป็นต้น และ 
2) ธนาคารแหง่ประเทศไทย และ/
หรือ หนว่ยงานของทางราชการท่ีมี
อ านาจอื่นใดตดัสนิใจจะเข้าช่วย 
เหลอืทางการเงินแก่ธนาคาร เช่น 
การให้เงินทนุสนบัสนนุแก่ธนาคาร 

จะมีการลดมลูคา่ เมื่อเกิด
เหตกุารณ์ (Trigger Events)
ดงัตอ่ไปนี ้
Trigger Events ของ CIMB Thai 
1) ธนาคารมีผลการด าเนินงานท่ีไม่
สามารถด าเนินกิจการตอ่ไปได้ เช่น 
มีสนิทรัพย์ไมเ่พียงพอจ่ายคืนผู้ฝาก
เงินและเจ้าหนี ้หรือ เงินกองทนุของ
ธนาคารลดลงถึงระดบัท่ีจะกระทบ
ตอ่ผู้ฝากเงินและเจ้าหนี ้หรือ 
ธนาคารไมส่ามารถเพิม่ทนุได้ด้วย
ตวัเอง เป็นต้น และ 
2) ธนาคารแหง่ประเทศไทย และ/
หรือ หนว่ยงานของทางราชการท่ีมี
อ านาจอื่นใดตดัสนิใจจะเข้าช่วย 
เหลอืทางการเงินแก่ธนาคาร เช่น 
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หัวข้อ รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด 
และหนว่ยงานดงักลา่วได้แจ้งให้
ธนาคารทราบถึงการตดัสนิใจนัน้ 

Trigger Events ของ CIMB Bank 
Berhad (“CIMB Bank”) เมื่อเกิด
เหตกุารณ์ข้อใดข้อหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้
1) Bank Negara Malaysia 
(“BNM”) และ The Malaysia 
Deposit Insurance Corporation 
(“PIDM”) ท าหนงัสอืถึง CIMB Bank 
และลงความเห็นวา่ การตดัเป็นหนี ้
สญู (Write-off) จ านวนเงินต้นท่ี
ธนาคารมีหน้าที่จะต้องจ่ายให้แกผู่้
ถือตราสารหนีด้้อยสทิธิเป็นสิง่จ าเป็น
ที่ต้องปฏิบตั ิเพื่อยบัยัง้ไมใ่ห้ CIMB 
Bank  เปลีย่นไปเป็นธนาคารทีไ่ม่
สามารถด าเนินกิจการตอ่ไปได้ หรือ 
2) BNM และ PIDM ได้ประกาศให้
สาธารณชนทราบวา่ BNM,  PIDM 
และ/หรือหนว่ยงานอื่นของทาง

และหนว่ยงานดงักลา่วได้แจ้งให้
ธนาคารทราบถึงการตดัสนิใจนัน้ 

Trigger Events ของ CIMB Bank 
Berhad (“CIMB Bank”) เมื่อเกิด
เหตกุารณ์ข้อใดข้อหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้
1) Bank Negara Malaysia 
(“BNM”) และ The Malaysia 
Deposit Insurance Corporation 
(“PIDM”) ท าหนงัสอืถึง CIMB Bank 
และลงความเห็นวา่ การตดัเป็นหนี ้
สญู (Write-off) จ านวนเงินต้นท่ี
ธนาคารมีหน้าที่จะต้องจ่ายให้แกผู่้
ถือตราสารหนีด้้อยสทิธิเป็นสิง่จ าเป็น
ที่ต้องปฏิบตั ิเพื่อยบัยัง้ไมใ่ห้ CIMB 
Bank  เปลีย่นไปเป็นธนาคารท่ีไม่
สามารถด าเนินกิจการตอ่ไปได้ หรือ 
2) BNM และ PIDM ได้ประกาศให้
สาธารณชนทราบวา่ BNM,  PIDM 
และ/หรือหนว่ยงานอื่นของทาง

การให้เงินทนุสนบัสนนุแก่ธนาคาร 
และหนว่ยงานดงักลา่วได้แจ้งให้
ธนาคารทราบถึงการตดัสนิใจนัน้ 

Trigger Events ของ CIMB Bank 
Berhad (“CIMB Bank”) เมื่อเกิด
เหตกุารณ์ข้อใดข้อหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้
1) Bank Negara Malaysia 
(“BNM”) และ The Malaysia 
Deposit Insurance Corporation 
(“PIDM”) ท าหนงัสอืถึง CIMB 
Bank และลงความเห็นวา่ การตดั
เป็นหนีส้ญู (Write-off) จ านวนเงิน
ต้นท่ีธนาคารมีหน้าทีจ่ะต้องจา่ย
ให้แก่ผู้ ถือตราสารหนีด้้อยสทิธิเป็น
สิง่จ าเป็นท่ีต้องปฏิบตั ิเพื่อยบัยัง้
ไมใ่ห้ CIMB Bank  เปลีย่นไปเป็น
ธนาคารท่ีไมส่ามารถด าเนินกิจการ
ตอ่ไปได้ หรือ 
2) BNM และ PIDM ได้ประกาศให้
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หัวข้อ รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด 
ราชการท่ีมีอ านาจในประเทศ
มาเลเซีย ตดัสนิใจจะเข้าชว่ยเหลอื
ทางการเงินแก ่CIMB Bank   ซึง่หาก
ไมม่ีการช่วยเหลอืดงักลา่ว จะท าให้ 
CIMB Bank  ไมส่ามารถด าเนิน
กิจการตอ่ไปได้ 

ราชการท่ีมีอ านาจในประเทศ
มาเลเซีย ตดัสนิใจจะเข้าชว่ยเหลอื
ทางการเงินแก ่CIMB Bank   ซึง่หาก
ไมม่ีการช่วยเหลอืดงักลา่ว จะท าให้ 
CIMB Bank  ไมส่ามารถด าเนิน
กิจการตอ่ไปได้ 

สาธารณชนทราบวา่ BNM,  PIDM 
และ/หรือหนว่ยงานอื่นของทาง
ราชการท่ีมีอ านาจในประเทศ
มาเลเซีย ตดัสนิใจจะเข้าชว่ยเหลอื
ทางการเงินแก ่CIMB Bank   ซึง่
หากไมม่กีารชว่ยเหลอืดงักลา่ว จะ
ท าให้ CIMB Bank  ไมส่ามารถ
ด าเนินกิจการตอ่ไปได้ 

31 กรณีมีการลดมลูคา่ เป็นการลดมลูคา่ทัง้จ านวนหรือบางสว่น อาจจะลดมลูคา่เตม็จ านวน 
หรือบางสว่น 

อาจจะลดมลูคา่เตม็จ านวน 
หรือบางสว่น 

อาจจะลดมลูคา่เตม็จ านวน 
หรือบางสว่น 

32 กรณีมีการลดมลูคา่ เป็นการลดมลูคา่ถาวรหรือชัว่คราว เป็นการลดมลูคา่ถาวร  เป็นการลดมลูคา่ถาวร  เป็นการลดมลูคา่ถาวร  
33 หากเป็นการลดมลูคา่ชัว่คราว ให้อธิบายกระบวนการในการลดดงักลา่ว - - - 
34 สถานะของล าดบัการด้อยสทิธิในกรณีที่มีการช าระบญัชี (ให้ระบปุระเภทของ

ตราสารทางการเงินท่ีด้อยสทิธิกวา่) 
มีสทิธิได้รับช าระหนีก้่อนหน้า (1)ผู้
ถือหลกัทรัพย์ที่เป็นตราสารทนุของ
ธนาคาร (รวมถึงผู้ ถือหุ้นบริุมสทิธิ 
(ถ้ามี),  (2) ผู้ ถือตราสารทางการเงิน
ที่นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 (3) ผู้ ถือ
ตราสารใด ๆ ซึง่สทิธิตามข้อก าหนด
สทิธิของผู้ ถือตราสารนัน้หรือโดยผล
ของกฎหมายถกูก าหนดให้ด้อยกวา่

มีสทิธิได้รับช าระหนีก้่อนหน้า (1) ผู้
ถือหลกัทรัพย์ที่เป็นตราสารทนุของ
ธนาคาร (รวมถึงผู้ ถือหุ้นบริุมสทิธิ 
(ถ้ามี), (2) ผู้ ถือตราสารทางการเงินท่ี
นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 (3) ผู้ ถือ
ตราสารใด ๆ ซึง่สทิธิตามข้อก าหนด
สทิธิของผู้ ถือตราสารนัน้หรือโดยผล
ของกฎหมายถกูก าหนดให้ด้อยกวา่

มีสทิธิได้รับช าระหนีก้่อนหน้า (1) ผู้
ถือหลกัทรัพย์ที่เป็นตราสารทนุของ
ธนาคาร (รวมถึงผู้ ถือหุ้นบริุมสทิธิ 
(ถ้ามี), (2) ผู้ ถือตราสารทาง
การเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 
(3) ผู้ ถือตราสารใด ๆ ซึง่สทิธิตาม
ข้อก าหนดสทิธิของผู้ ถือตราสารนัน้
หรือโดยผลของกฎหมายถกู
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หัวข้อ รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด 
หุ้นกู้  ทัง้นี ้สทิธิในการได้รับช าระเงิน
ดงักลา่วจะทดัเทยีมกนัตามสดัสว่น 
(pari passu) ระหวา่งหุ้นกู้ ด้วย
กนัเอง และกบัตราสารทางการเงินท่ี
นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ที่ยงัไมไ่ด้
ไถ่ถอนของธนาคาร ทัง้ในปัจจบุนั
และในอนาคต 

หุ้นกู้  ทัง้นี ้สทิธิในการได้รับช าระเงิน
ดงักลา่วจะทดัเทยีมกนัตามสดัสว่น 
(pari passu) ระหวา่งหุ้นกู้ ด้วย
กนัเอง และกบัตราสารทางการเงินท่ี
นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ที่ยงัไมไ่ด้
ไถ่ถอนของธนาคาร ทัง้ในปัจจบุนั
และในอนาคต 

ก าหนดให้ด้อยกวา่หุ้นกู้  ทัง้นี ้สทิธิ
ในการได้รับช าระเงินดงักลา่วจะ
ทดัเทียมกนัตามสดัสว่น (pari 
passu) ระหวา่งหุ้นกู้ ด้วยกนัเอง 
และกบัตราสารทางการเงินท่ี
นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ที่ยงัไมไ่ด้
ไถ่ถอนของธนาคาร ทัง้ในปัจจบุนั
และในอนาคต 
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ตารางท่ี 5 การเปิดเผยมูลค่าของเงนิกองทุนในช่วงการทยอยนับเข้าหรือทยอยหักตามหลักเกณฑ์    
Basel III (Transitional period) 

       หน่วย : ล้านบาท 

องค์ประกอบเงนิกองทุน 

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
30 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 

มูลค่าของ
เงนิกองทุน 

ยอดคงเหลอื 
ที่จะทยอย 
นับเข้า 

(หกัออก) 1/ 

มูลค่าของ
เงนิกองทุน 

ยอดคงเหลอื 
ที่จะทยอย 
นับเข้า 

(หกัออก) 2/ 
เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 30,981  30,940  
1.  เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ 30,981  30,940  

1.1 ทนุช าระแล้ว (หุ้นสามญั) หลงัหกัหุ้นสามญัซือ้คืน 15,140  15,140  

1.2 สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 8,465  8,465  

1.3 ทนุส ารองตามกฎหมาย 401  398  

1.4 ก าไรสทุธิคงเหลอืหลงัจากการจดัสรร 7,553  7,181  

1.5 รายการอื่นของสว่นของเจ้าของ 1,309  1,566  
1.5.1 สว่นเกินทนุจากการตีราคาที่ดิน อาคารหรือห้องชดุใน   
         อาคารชดุ 

1,505  1,529  

1.5.2 ก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผื่อขายของ 
         ตราสารหนีแ้ละตราสารทนุ 

(159)  76 16 

1.5.3 ก าไรจากการแปลงคา่งบการเงิน 6  4 1 
1.5.4 รายการอื่นของการเปลีย่นแปลงที่เกิดจากผู้ เป็นเจ้าของ (43)  (43)  

1.6 รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ (1,887)  (1,810)  
1.6.1 การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออก 
         จากงาน 

(141)  (141)  

1.6.2 สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน (366)  (296) (74) 
1.6.3 สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (1,380)  (1,373)  

2. เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงิน -  -  
เงนิกองทุนชัน้ที่ 2 12,957  9,789  

1. ตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 12,244  9,086  

2. เงินส ารองส าหรับสนิทรัพย์จดัชัน้ปกติ 713  703  

เงนิกองทุนตามกฎหมายทัง้สิน้  43,938  40,729  
1/ ตัง้แต่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป จะไมม่ียอดสทุธิคงเหลือของรายการท่ีจะต้องมีการทยอยนบัเข้าหรือทยอยหกัเงินกองทนุในอนาคตตามหลกัเกณฑ์ Basel III เน่ืองจากรายการ 
   ดงักลา่ว ได้ทยอยนบัเข้าหรือทยอยหกัในอตัราร้อยละ 100 ครบตามเกณฑ์แล้ว 
2/ ยอดสทุธิคงเหลือของรายการท่ีจะต้องมีการทยอยนบัเข้าหรือทยอยหกัเงินกองทนุในอนาคตตามหลกัเกณฑ์ Basel III ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2560 เป็นรายการท่ีอยูใ่นช่วงทยอยนบัเข้า 
   หรือทยอยหกัในอตัราร้อยละ 80 
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     หนว่ย : ล้านบาท 

องค์ประกอบเงนิกองทุน 

เฉพาะธนาคาร 
30 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 

มูลค่าของ
เงนิกองทุน 

ยอดคงเหลอื 
ที่จะทยอย 
นับเข้า 

(หกัออก) 1/ 

มูลค่าของ
เงนิกองทุน 

ยอดคงเหลอื 
ที่จะทยอย 
นับเข้า 

(หกัออก) 2/ 
เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 29,687  29,878  
1.  เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ 29,687  29,878  

1.1 ทนุช าระแล้ว (หุ้นสามญั)  15,140  15,140  

1.2 สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 8,465  8,465  

1.3 ทนุส ารองตามกฎหมาย 401  398  

1.4 ก าไรสทุธิคงเหลอืหลงัจากการจดัสรร 5,758  5,699  

1.5 รายการอื่นของสว่นของเจ้าของ 1,353  1,608  
1.5.1 สว่นเกินทนุจากการตีราคาที่ดิน อาคารหรือห้องชดุใน   
         อาคารชดุ 

1,506  1,528  

1.5.2 ก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผื่อขายของ 
         ตราสารหนีแ้ละตราสารทนุ 

(159)  76 16 

1.5.3 ก าไรจากการแปลงคา่งบการเงิน 6  4 1  
1.5.4 รายการอื่นของการเปลีย่นแปลงที่เกิดจากผู้ เป็นเจ้าของ -  -  

1.6 รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ (1,430)  (1,432)  
1.6.1 การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออก 
         จากงาน 

(117)  (117)  

1.6.2 สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน (361)  (292) (73) 
1.6.3 สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (952)  (1,023)  

2. เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงิน -  -  
เงนิกองทุนชัน้ที่ 2 13,134  9,966  

1. ตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 12,244  9,086  

2. เงินส ารองส าหรับสนิทรัพย์จดัชัน้ปกติ 890  880  

เงนิกองทุนตามกฎหมายทัง้สิน้  42,821  39,844  
1/ ตัง้แต่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป จะไมม่ียอดสทุธิคงเหลือของรายการท่ีจะต้องมีการทยอยนบัเข้าหรือทยอยหกัเงินกองทนุในอนาคตตามหลกัเกณฑ์ Basel III เน่ืองจากรายการ  
   ดงักลา่ว ได้ทยอยนบัเข้าหรือทยอยหกัในอตัราร้อยละ 100 ครบตามเกณฑ์แล้ว 
2/ ยอดสทุธิคงเหลือของรายการท่ีจะต้องมีการทยอยนบัเข้าหรือทยอยหกัเงินกองทนุในอนาคตตามหลกัเกณฑ์ Basel III ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2560 เป็นรายการท่ีอยูใ่นช่วงทยอยนบัเข้า 
   หรือทยอยหกัในอตัราร้อยละ 80 
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ตารางท่ี 6 การเปิดเผยการกระทบยอดรายการท่ีเก่ียวข้องกับเงนิกองทุน เฉพาะกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

ตารางท่ี 6.1  การเปิดเผยรายการงบแสดงฐานะการเงนิท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณะกับภายใต้หลักเกณฑ์
การก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ* 

  หนว่ย : ล้านบาท 

รายการที่เกี่ยวข้องกับเงนิกองทุน 
ประจ างวดมิถุนายน 2561 

จ านวนที่เปิดเผยใน 
งบการเงนิที่เผยแพร่ 

ต่อสาธารณะ 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

จ านวนที่เปิดเผยใน 
งบการเงนิภายใต้

หลักเกณฑ์การก ากับ
ดูแลกลุ่มธุรกิจ 
ทางการเงนิ 

การ
อ้างอิง 

สินทรัพย์    
1. เงินสด 1,402 1,402  
2. รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 5,946 5,946  
3. สนิทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน 34,160 34,160  
4. เงินลงทนุสทุธิ 78,384 78,384  
5. เงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ    

5.1 เงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนี ้ 221,718 221,718  
5.2 ดอกเบีย้ค้างรับ 486 486  

รวมเงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 222,204 222,204  
5.3 หกั  รายได้รอตดับญัชี (7,466) (7,466)  
5.4 หกั  คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (11,333) (11,333)  

 คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูที่นบัเป็นเงินกองทนุ  (713) A 1/ 

 คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูที่ไมน่บัเป็นเงินกองทนุ  (10,620)  
5.5 หกั  คา่เผ่ือการปรับมลูคา่จากการปรับโครงสร้างหนี ้ (58) (58)  

รวมเงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสทุธิ 203,347 203,347  
6. ภาระของลกูค้าจากการรับรอง 157 157  
7. ทรัพย์สนิรอการขายสทุธิ 1,015 1,015  
8. ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ 3,540 3,540  
9. สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนสทุธิ 366 366 B 
10. สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 1,380 1,380 C 
11. สนิทรัพย์อื่นสทุธิ 11,627 11,627  

รวมสินทรัพย์ 341,324 341,324  
หนีส้นิ    

12. เงินรับฝาก 175,761 175,761  
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รายการที่เกี่ยวข้องกับเงนิกองทุน 
ประจ างวดมิถุนายน 2561 

จ านวนที่เปิดเผยใน 
งบการเงนิที่เผยแพร่ 

ต่อสาธารณะ 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

จ านวนที่เปิดเผยใน 
งบการเงนิภายใต้

หลักเกณฑ์การก ากับ
ดูแลกลุ่มธุรกิจ 
ทางการเงนิ 

การ
อ้างอิง 

13. รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 31,792 31,792  
14. หนีส้นิจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 510 510  
15. หนีส้นิทางการเงินท่ีก าหนดให้แสดงด้วยมลูคา่ยตุิธรรม 29,661 29,661  
16. หนีส้นิตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน 33,780 33,780  
17. ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม 23,823 23,823  

 ตราสารท่ีนบัเป็นเงินกองทนุ  12,244 D 2/ 

 ตราสารท่ีไมน่บัเป็นเงินกองทนุ  11,579  
18. ภาระของธนาคารจากการรับรอง 157 157  
19. ประมาณการหนีส้นิ 2,005 2,005  
20. หนีส้นิอื่น 10,628 10,628  

รวมหนีส้ิน 308,117 308,117  
ส่วนของเจ้าของ    

21. ทนุเรือนหุ้น    
21.1 ทนุจดทะเบียน -หุ้นสามญั 15,140 15,140  
21.2 ทนุท่ีออกและช าระแล้ว-หุ้นสามญั 15,140 15,140 E 

22. สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 8.465 8.465 F 
23. องค์ประกอบอื่นของสว่นของเจ้าของ 1,304 1,304  

23.1 สว่นเกินทนุจากการตีราคาสนิทรัพย์ 1,596 1,596  

 สว่นท่ีนบัเข้าเป็นเงินกองทนุ  1,505 G 3/ 

 สว่นท่ีไมน่บัเป็นเงินกองทนุ  91  
23.2 สว่นเกิน (ต า่กวา่) ทนุจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่ (159) (159) H 

23.2.1 เงินลงทนุในตราสารหนี ้  (160)  
23.2.2 เงินลงทนุในตราสารทนุ  1  

23.3 การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงั  
ออกจากงาน 

(141) (141) I 

23.4 ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน 6 6 J 
23.5 สว่นเกิน (ต ่ากวา่) จากการประเมินมลูคา่ยตุิธรรม 

ของตราสารส าหรับธุรกรรมป้องกนัความเสีย่งใน
กระแสเงินสด 

2 2 K 



 
 

19 
 

รายการที่เกี่ยวข้องกับเงนิกองทุน 
ประจ างวดมิถุนายน 2561 

จ านวนที่เปิดเผยใน 
งบการเงนิที่เผยแพร่ 

ต่อสาธารณะ 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

จ านวนที่เปิดเผยใน 
งบการเงนิภายใต้

หลักเกณฑ์การก ากับ
ดูแลกลุ่มธุรกิจ 
ทางการเงนิ 

การ
อ้างอิง 

23.6 สว่นเกินจากการเปลีย่นแปลงสว่นได้เสยีของ 
ธนาคารในบริษัทยอ่ย 

(43) 
 

(43) 
 

L 

24. ก าไรสะสม    
24.1 จดัสรรแล้ว – ส ารองตามกฎหมาย 401 401 M 
24.2 ยงัไมไ่ด้จดัสรร 7,940 7,940  

 ก าไรสทุธิหลงัการจดัสรรนบัเข้าเป็นเงินกองทนุ  7,553 N 

 ก าไรสทุธิที่ยงัไมไ่ด้จดัสรร  387  
รวมส่วนของเจ้าของ 33,207 33,207  
รวมหนีส้ินและส่วนของเจ้าของ 341,324 341,324  

*รายการงบแสดงฐานะการเงินที่เผยแพร่ตอ่สาธารณะและงบการเงินภายใต้หลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลกลุม่ธุรกิจทางการเงิน ไมมี่ความแตกตา่ง 
1/เงินส ารองส าหรับสินทรัพย์จดัชัน้ปกติ (General provision) ตามเกณฑ์จดัชัน้ลกูหนีข้องธนาคารแห่งประเทศไทย นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ได้ จานวน 713 ล้านบาท แต่ไมเ่กิน 
  ร้อยละ 1.25 ของสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต 
2/ หุ้นกู้ ด้อยสิทธิระยะยาวท่ีมีคณุสมบติัครบตามหลกัเกณฑ์ Basel III สามารถนบัเป็นเงินกองทนุตามจ านวนท่ีได้รับอนมุติัจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
3/ สว่นเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย์สามารถนบัเป็นเงินกองทนุได้เฉพาะรายการท่ีได้รับอนมุติัจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ตารางท่ี 6.2 การเปิดเผยการกระทบยอดรายการที่เก่ียวข้องกับเงนิกองทุน 

           หนว่ย : ล้านบาท 

รายการที่เกี่ยวข้องกับเงนิกองทุน 
ประจ างวดมิถุนายน 2561 

องค์ประกอบของ
เงนิกองทุนตาม

หลักเกณฑ์การก ากับ
ดูแลที่รายงานโดย 

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

แหล่งที่มาของ
การอ้างอิงในงบ
การเงนิภายใต้
หลักเกณฑ์การ
ก ากับดูแลกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงนิ 

เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 30,981  
1. เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ 30,981  

1.1 ทนุช าระแล้ว (หุ้นสามญั)  15,140 E 
1.2 สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 8,465 F 
1.3 ทนุส ารองตามกฎหมาย 401 M 
1.4 ก าไรสทุธิคงเหลอืหลงัจากการจดัสรร 7,553 N 
1.5 รายการอื่นของสว่นของเจ้าของ 1,311  

1.5.1 สว่นเกินทนุจากการตีราคาที่ดิน อาคารหรือห้องชดุในอาคารชดุ 1,505 G 
1.5.2 ก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผื่อขายของ 

                     ตราสารหนีแ้ละตราสารทนุ 
(159) H 

1.5.3 ก าไรจากการแปลงคา่งบการเงิน 6 J 
1.5.4 รายการอื่นของการเปลีย่นแปลงที่เกิดจากผู้ เป็นเจ้าของ (43) L 
1.5.5 สว่นเกิน (ต า่กวา่) จากการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมของตราสาร 

                     ส าหรับธุรกรรมป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงินสด 
2 K 

1.6 รายการปรับออกจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ   
1.6.1 สว่นเกิน (ต า่กวา่) จากการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมของตราสาร 

                     อนพุนัธ์ส าหรับธุรกรรมป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงินสด 
(2) K 

1.7 รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1ที่เป็นสว่นของเจ้าของ (1,887)  
1.7.1 การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (141) I 
1.7.2 สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน (366) B 
1.7.3 สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (1,380) C 

2. เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน -  
เงนิกองทุนชัน้ที่ 2 12,957  
ตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 12,244 D 
เงินส ารองส าหรับสนิทรัพย์จดัชัน้ปกติ 713 A 
เงนิกองทุนตามกฎหมายทัง้สิน้  43,938  
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ส่วนที่ 2: การเปิดเผยข้อมูลการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพ่ือรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องท่ีมี                           
ความรุนแรง (Liquidity coverage ratio disclosure standards) 

ตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศ ธปท. ท่ี สนส. 9/2558 เร่ือง หลักเกณฑ์การด ารง
สินทรัพย์สภาพคลอ่งเพ่ือรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) 
ซึ่งอ้างอิงจาก Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools: January 2013 
ของ Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) โดยก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ด ารงสินทรัพย์สภาพ
คลอ่งเป็นอตัราสว่นกบัประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสทุธิใน 30 วนั ภายใต้สถานการณ์ด้านสภาพคล่องท่ี
มีความรุนแรงไม่ต ่ากว่าร้อยละ 60 ตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม 2559 และทยอยปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 ในแต่ละปี 
จนกระทั่งครบร้อยละ 100 ในปี 2563 รวมถึงปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารความเส่ียงด้าน
สภาพคลอ่งแล้วนัน้ 

เน่ืองจาก LCR เป็นหนึ่งในข้อมูลส าคญัท่ีผู้ มีส่วนได้เสียในตลาดสามารถใช้ในการประเมินความเส่ียง
ด้านสภาพคลอ่งของธนาคารพาณิชย์ การเปิดเผยข้อมลู LCR จะชว่ยสนบัสนนุแนวทางการใช้กลไกตลาดในการ
ก ากับดแูล (market discipline) นอกเหนือจากการควบคมุภายในของธนาคารพาณิชย์และการก ากับดแูลโดย
ธนาคารแหง่ประเทศไทย ตลอดจนช่วยให้การเปิดเผยข้อมลูความเส่ียงของธนาคารพาณิชย์มีความโปร่งใสมาก
ขึน้และยกระดบัการเปิดเผยข้อมูลให้มีมาตรฐานเดียวกบัสากล และเพ่ือสร้างความตระหนกัรู้และความเข้าใจ
ให้กบัผู้ มีสว่นได้เสียในตลาดในระยะแรกก่อนการเปิดเผยข้อมลู LCR อยา่งเต็มรูปแบบตามหลกัเกณฑ์ Liquidity 
Coverage Ratio disclosure standards: January 2014 (revised version: March 2014) ของ BCBS 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงได้ออกประกาศ ธปท. ท่ี สนส. 2/2561 เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูการ
ด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพ่ือรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio 
disclosure standards) ลงวนัท่ี 25 มกราคม 2561 โดยได้ก าหนดให้เปิดเผยข้อมลูเฉพาะระดบัธนาคารเท่านัน้ 
และก าหนดความถ่ีในการเปิดเผยข้อมลูเป็นรายคร่ึงปีและรายปี ซึ่งมีผลบงัคบัให้ธนาคารเปิดเผยข้อมลูครัง้แรก 
โดยใช้ข้อมลู ณ สิน้งวด 30 มิถนุายน 2561 ส าหรับการเปิดเผยข้อมลูคร่ึงปีแรกบนเว็บไซด์ของธนาคาร ภายใน
ระยะเวลา 4 เดือนหลงัจากวนัสิน้งวด    
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) จึงได้จดัท ารายงานการเปิดเผยข้อมลู LCR พร้อมทัง้ค าอธิบาย
เก่ียวกบัข้อมลู LCR ทัง้ 3 รายการ ประกอบด้วย  

(1) การด ารงอตัราสว่น LCR  
(2) ปริมาณสินทรัพย์สภาพคลอ่งทัง้สิน้ (Total HQLA)   
(3) ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสทุธิใน 30 วนั (Total net cash outflows) 
 

1. การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง (Liquidity 
Coverage Ratio: LCR) 

หนว่ย: ล้านบาท 
 ไตรมาส 2/2561 * 

(ค่าเฉล่ีย) 
ไตรมาส 2/2560 * 

(ค่าเฉล่ีย) 
(1) ปริมาณสินทรัพย์สภาพคล่องทัง้สิน้ (Total HQLA) 56,116 52,833 
(2) ประมาณการกระแสเงนิสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน  

(Total net cash outflows) 
44,606 40,508 

(3) LCR (ร้อยละ) 126 131 
LCR ขัน้ต ่าตามเกณฑ์ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ร้อยละ) 80 70 

* ค านวณด้วยวิธี simple average โดยให้ค านวณจากข้อมลูเฉล่ียของแตล่ะไตรมาส 

 

2. ข้อมูลอัตราส่วน LCR เปรียบเทียบ 

   หน่วย: ร้อยละ  
 2561 * 

(ค่าเฉล่ีย) 
2560 * 

(ค่าเฉล่ีย) 
ไตรมาส 1 130 121 
ไตรมาส 2 126 131 

* ค านวณด้วยวิธี simple average โดยให้ค านวณจากข้อมลูเฉล่ียของแตล่ะไตรมาส 
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3. หลักเกณฑ์และองค์ประกอบของข้อมูล Liquidity Coverage Ratio 

ธนาคารได้ด ารงสินทรัพย์สภาพคลอ่งเพ่ือรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง (Liquidity 
Coverage Ratio: LCR) ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีวตัถปุระสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ธนาคารมี
ฐานะสภาพคลอ่งท่ีมีความแข็งแกร่งและเพียงพอ สามารถรองรับภาวะวิกฤตด้านสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรงใน
ระยะสัน้ได้ (short-term severe liquidity stress) โดยก าหนดให้เร่ิมด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องไม่ต ่ากว่าร้อยละ 
60 ของประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วนั ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 และเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 
ในแตล่ะปี จนครบร้อยละ 100 ในปี 2563 

 
 LCR =     สินทรัพย์สภาพคล่อง (HQLA) 

        ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสทุธิใน 30 วนั 
   ภายใต้สถานการณ์ด้านสภาพคลอ่งท่ีมีความรุนแรง (Net cash outflows) 

 
LCR เฉล่ียของไตรมาส 2 ปี 2561 เท่ากบัร้อยละ 126.0 ซึ่งเกินกว่า LCR ขัน้ต ่าตามเกณฑ์ของธนาคาร

แหง่ประเทศไทยท่ีร้อยละ 80 โดยค านวณจากคา่เฉล่ียของ LCR ณ วนัสิน้เดือนของเดือนเมษายน ร้อยละ 127.4 
เดือนพฤษภาคม ร้อยละ130.5 และเดือนมิถนุายน ร้อยละ120.0  ทัง้นี ้LCR ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลกั 
ดงันี ้

1. สินทรัพย์สภาพคล่อง (HQLA) คือ สินทรัพย์ท่ีมีคณุภาพดี สภาพคลอ่งสงู ความเส่ียง   และความ 
ผันผวนต ่า ไม่ติดภาระผูกพันท่ีสามารถเปล่ียนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็วโดยมูลค่าไม่เปล่ียนแปลงอย่างมี
นยัส าคญัแม้ในสถานการณ์ด้านสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง ทัง้นี ้สินทรัพย์สภาพคล่องแตล่ะประเภทต้องมีการ
ปรับลดด้วยอัตราส่วนลด (haircut) ท่ีเก่ียวข้อง และค านวณเพดานการถือครองตามเกณฑ์ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

 ปริมาณสินทรัพย์สภาพคล่องเฉล่ีย (Average HQLA) ของไตรมาส 2 ปี 2561 เท่ากบั 56,116 ล้านบาท 
(ร้อยละ 93.4 เป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชัน้ท่ี 1 ได้แก่ พันธบตัรรัฐบาลและเงินสด เป็นต้น) ซึ่งค านวณจาก
คา่เฉล่ียของปริมาณสินทรัพย์สภาพคล่อง ณ วนัสิน้เดือนของเดือนเมษายน – เดือนมิถนุายน ทัง้นี ้ธนาคารได้มี
การถือครองสินทรัพย์สภาพคลอ่งหลายประเภทเพ่ือบริหารการกระจายตวัของการถือครองสินทรัพย์สภาพคล่อง 
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2. ประมาณการกระแสเงนิสดไหลออกสุทธิ (Net COF) คือ ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกใน 
30 วนัหกัด้วยประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้าใน 30 วนั ภายใต้สมมติฐานสถานการณ์ด้านสภาพคล่องท่ีมี
ความรุนแรง ทัง้นี ้ประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้าต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 75 ของประมาณการกระแสเงินสด
ไหลออกตามเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
  

ประมาณการกระแสเงิน
สดไหลออกสุทธิใน 30 
วันภายใต้สถานการณ์
ด้านสภาพคล่องท่ีมีความ
รุนแรง 

= ประมาณการกระแสเงิน
สดไหลออก ใน 30 วัน
ภายใต้สถานการณ์ด้าน
สภาพคล่อ ง ท่ี มี ความ
รุนแรง 

- ประมาณการกระแสเงิน
สดไหลเข้าใน 30 วัน
ภายใต้สถานการณ์ด้าน
สภาพคล่อง ท่ีมีความ
รุนแรง 

 
ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสทุธิใน 30 วนัเฉล่ีย (Average net COF) ของไตรมาส 2 ปี 2561 

เท่ากบั 44,606 ล้านบาท ซึ่งค านวณจากคา่เฉล่ียของประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสทุธิใน 30 วนั ณ วนั
สิน้เดือนของเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน โดยประมาณการกระแสเงินสดไหลออกท่ีธนาคารให้ความส าคญั
ภายใต้สมมตฐิานสถานการณ์ด้านสภาพคลอ่งท่ีมีความรุนแรง คือ การขอถอนเงินฝากและเงินกู้ ยืมของลกูค้า ซึ่ง
ใช้อตัราการไหลออก (run-off rate) ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ในขณะท่ีประมาณการกระแสเงิน
สดไหลเข้าส่วนใหญ่มาจากการช าระคืนสินเช่ือของลูกหนีค้ณุภาพดี เงินฝากจากคู่สญัญาคณุภาพดี และตรา
สารหนีท่ี้จะครบก าหนด ซึง่ใช้อตัราการไหลเข้า (inflow rate) ตามเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทย 

นอกจากนี ้ธนาคารได้ใช้เคร่ืองมือการวิเคราะห์ฐานะสภาพคล่องสทุธิ (liquidity gap) และการกระจกุ
ตวัของแหลง่เงิน (funding concentration) ในการจดัการประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียงด้านสภาพคล่องอย่าง
สม ่าเสมอ เพ่ือให้มั่นใจว่าจะมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาเคร่ืองมืออย่าง
ต่อเน่ือง โดยก าหนดทิศทางให้มีความสอดคล้องกับหลักสากล ควบคู่ไปกับทิศทางการเติบโตทางธุรกิจของ
ธนาคาร สง่ผลให้ธนาคารสามารถวางแผนการบริหารจดัการด้านสภาพคลอ่งได้ดียิ่งขึน้ 


