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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  
หลกัการท่ี 1 ก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ต้องด ารงเงินกองทนุไม่ต ่ากว่าระดบัท่ีก าหนด เพ่ือรองรับความ 
เส่ียง 3 ประเภท คือ ความเส่ียงด้านเครดติ ความเส่ียงด้านตลาด ความเส่ียงด้านปฏิบตักิาร   

 หลักการที่ 2 การก ากับดูแลโดยทางการ  
หลกัการท่ี 2 ก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์มีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีดีและมีกระบวนการประเมิน
ความเพียงพอของเงินกองทนุเพ่ือรองรับความเส่ียงท่ีมีนยัส าคัญ ซึ่งรวมถึงความเส่ียงท่ีไม่ได้กล่าวถึงใน
หลกัการท่ี1   

 หลักการที่ 3 การใช้กลไกตลาดการก ากับดูแล 
หลกัการท่ี 3 ส่งเสริมการใช้กลไกตลาดในการก ากับดูแล โดยก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ ต้องเปิดเผย
ข้อมลูส าคญัด้านเงินกองทนุและความเส่ียงของตนเอง เพ่ือให้ผู้ มีส่วนได้เสียในตลาดสามารถเข้าถึงและ
ใช้เป็นข้อมลูในการประเมินความเส่ียงของธนาคารพาณิชย์ได้ 

ส าหรับการก ากบัดแูลเงินกองทนุตาม Pillar 3  ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก าหนดให้ธนาคาร
พาณิชย์เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการด ารงเงินกองทุน กระบวนการบริหารความเส่ียงและข้อมูลส าคญัๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับความเส่ียงของธนาคารให้ผู้ มีส่วนได้เสียในตลาดทราบ  ในรูปแบบรายงาน Pillar 3 รายคร่ึงปี
และรายปี คือ ข้อมลู ณ สิน้งวด 30 มิถนุายน และ 31 ธันวาคม ซึ่งจะต้องเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ท่ี ธปท.
ก าหนดภายในระยะเวลา 4 เดือนหลงัจากวนัสิน้งวด 
 
2. ขอบเขตการบังคับใช้ 

การเปิดเผยข้อมลูการด ารงเงินกองทนุตาม Pillar 3 ฉบบันี ้เป็นไปตามประกาศ ธปท. ซึง่ก าหนดให้มี
การเปิดเผยข้อมูลทัง้ในระดับธนาคาร (Solo basis) และระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร (Full 
Consolidation basis) โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงินของซีไอเอ็มบี ไทย ประกอบด้วยบริษัทตามรายช่ือ
ดงัตอ่ไปนี ้

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

 3.1 โครงสร้างเงนิกองทุน 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 เงินกองทุนภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน มี
จ านวนทัง้สิน้ 48,379 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) จ านวน 
35,340 ล้านบาท เงินกองทุนชัน้ท่ี 1 จ านวน 35,340 ล้านบาท และเงินกองทุนชัน้ท่ี 2 จ านวน 13,039 ล้าน
บาท ในส่วนของธนาคาร มีเงินกองทุนชัน้ท่ี  1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) จ านวน 33,248 ล้านบาท 
เงินกองทุนชัน้ท่ี 1 จ านวน 33,248 ล้านบาท และเงินกองทุนชัน้ท่ี 2 จ านวน 13,275 ล้านบาท รวมเป็น
เงินกองทนุทัง้สิน้ 46,523 ล้านบาท  

องค์ประกอบเงินกองทนุ ของธนาคารและกลุม่ธุรกิจทางการเงิน ประกอบด้วย 

เงนิกองทุนชัน้ท่ี 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ ประกอบด้วย  

 ทนุหุ้นสามญัช าระแล้ว 
 สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั (สทุธิ) 
 ทนุส ารองตามกฎหมาย  
 ก าไรสทุธิคงเหลือจากการจดัสรร  
 องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของเจ้าของ 
o สว่นเกินทนุจากการตีราคาท่ีดนิ อาคารหรือห้องชดุในอาคารชดุ 
o ก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขายของตราสารหนีแ้ละตราสารทนุ 
o ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน 
o ขาดทนุจากการประเมินมลูคา่ยตุธิรรมของตราสารส าหรับธุรกรรมป้องกนัความเส่ียงใน

กระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve) 
 รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นสว่นของเจ้าของ 
o ผลขาดทนุสทุธิ 
o สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 
o สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 
o ผลกระทบจากการปรับปรุงประมาณการหนีส้ินตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับ

โครงการผลประโยชน์ของพนกังาน 
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เงนิกองทุนชัน้ท่ี 2 ประกอบด้วย 

 เงินส ารองส าหรับสินทรัพย์จัดชัน้ปกติ (ก าหนดให้นบัเข้าเป็นเงินกองทุนชัน้ท่ี 2 ได้ไม่เกิน
ร้อยละ1.25 ของยอดสินทรัพย์เส่ียงด้านเครดิต)   

 หุ้นกู้ ด้อยสิทธิระยะยาว จ านวน 400 ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซีย ตามโครงการหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ 
เพ่ือนบัเป็นเงินกองทุนชัน้ท่ี 2 เพ่ือขายให้กบัผู้ลงทนุในตา่งประเทศ ท่ีมีคณุสมบตัิครบตาม
เกณฑ์ Basel III ซึ่งได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยตามหนังสือท่ี ฝกก.(02) 
453/2557 ให้สามารถนบัหุ้นกู้ ด้อยสิทธิดงักลา่วเข้าเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ได้เตม็จ านวน 

 หุ้นกู้ ด้อยสิทธิระยะยาว จ านวน 570 ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซีย ตามโครงการหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ 
เพ่ือนบัเป็นเงินกองทุนชัน้ท่ี 2 เพ่ือขายให้กบัผู้ลงทนุในตา่งประเทศ ท่ีมีคณุสมบตัิครบตาม
เกณฑ์ Basel III ซึ่งได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยตามหนังสือท่ี ฝกก.(02) 
414/2559 ให้สามารถนบัหุ้นกู้ ด้อยสิทธิดงักลา่วเข้าเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ได้เตม็จ านวน 

 หุ้นกู้ ด้อยสิทธิระยะยาว จ านวน 390 ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซีย ตามโครงการหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ 
เพ่ือนบัเป็นเงินกองทุนชัน้ท่ี 2 เพ่ือขายให้กบัผู้ลงทนุในตา่งประเทศ ท่ีมีคณุสมบตัิครบตาม
เกณฑ์ Basel III ซึ่งได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยตามหนังสือท่ี ฝกก. 
221/2561 ให้สามารถนบัหุ้นกู้ ด้อยสิทธิดงักลา่วเข้าเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ได้เตม็จ านวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 4 

ตารางท่ี 1 โครงสร้างเงนิกองทุน 

                                     หนว่ย : ล้านบาท 

องค์ประกอบเงนิกองทุน 
กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ เฉพาะธนาคาร 
30 มิ.ย. 
2562 

31 ธ.ค. 
2561 

30 มิ.ย. 
2562 

31 ธ.ค. 
2561 

1. เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 35,340 34,876 33,248 32,797 
 1.1   เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ  35,340 34,876 33,248 32,797 

1.1.1  ทนุช าระแล้ว (หุ้นสามญั) 17,411 17,411 17,411 17,411 
1.1.2  สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั (สทุธิ) 10,146 10,146 10,146 10,146 
1.1.3  ทนุส ารองตามกฎหมาย 404 404 404 404 
1.1.4  ก าไรสะสมคงเหลอืจากการจดัสรร 7,603 7,619 4,997 5,825 
1.1.5  รายการอื่นของสว่นของเจ้าของ  1,611 1,361 1,654 1,404 

1.1.5.1  ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน่สะสม 1,654 1,404 1,654 1,404 
1.1.5.2  รายการอื่นของการเปลีย่นแปลงที่เกิดจาก                                                            

ผู้ เป็นเจ้าของ 
(43) (43) - - 

1.1.6  รายการปรับตา่งๆ ท่ีไมอ่นญุาตให้มีผลกระทบตอ่มลูคา่ 
ของเงินกองทนุ 1/ 

(63) (66) (63) (66) 

1.1.7  รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของ 
เจ้าของ  

(1,772) (1,999) (1,301) (2,327) 

1.1.7.1  ผลขาดทนุสทุธิ - (35) - (847) 
1.1.7.2  การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผล 

ประโยชน์หลงัออกจากงาน 
(83) (82) (60) (61) 

1.1.7.3  สนิทรัยพ์ไมม่ีตวัตน  (506) (489) (499) (481) 
1.1.7.4  สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (1,183) (1,393) (742) (938) 

 1.2   เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน - - - - 
2. เงนิกองทุนชัน้ที่ 2 13,039 13,010 13,275 13,219 
    2.1   ตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 12,244 12,244 12,244 12,244 
    2.2   เงินส ารองส าหรับสนิทรัพย์จดัชัน้ปกติ 795 766 1,031 975 
3. เงนิกองทุนทัง้สิน้ตามกฎหมาย 48,379 47,886 46,523 46,016 

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

การบริหารความเพียงพอของเงินกองทุนเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัอย่างยิ่งของกลไกในการปรับลด
และบริหารความเส่ียง ซึ่งได้แก่ การด ารงเงินกองทนุให้เพียงพอทัง้ในภาวะปกติและในภาวะท่ีเกิดเหตกุารณ์
รุนแรงและเป็นไปได้ (“extreme but plausible events”) จากผลการทดสอบภาวะวิกฤต ธนาคารได้ก าหนด
แผนการบริหารจัดการเงินกองทุน ตลอดจนแผนปฏิบตัิการในการรักษาระดบัเงินกองทุนของธนาคารให้
เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด  โดยในแผนการบริหารเงินกองทนุประจ าปี จะมีการก าหนด Internal Capital 
Target ท่ีสูงกว่าอตัราเงินกองทุนขัน้ต ่าท่ีกฎหมายก าหนด และน ามาใช้เป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าในการ
ตดิตามและรักษาระดบัความเพียงพอของเงินกองทนุให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ธนาคารมีการค านวณเงินกองทุนเพ่ือรองรับความเส่ียงด้านเครดิต (Credit Risk) ความเส่ียงด้าน
ตลาด (Market Risk) และความเส่ียงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ตามประกาศของ ธปท. โดย
ธนาคารได้รับอนมุตัจิาก ธปท. ให้ใช้วิธีดงัตอ่ไปนีใ้นการค านวณเงินกองทนุ 

 
ประเภทความเส่ียง วิธีการด ารงเงนิกองทุน 

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

                     หนว่ย : ล้านบาท 

ประเภทความเสี่ยง 
กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ เฉพาะธนาคาร 
30 มิ.ย. 
2562 

31 ธ.ค. 
2561 

30 มิ.ย. 
2562 

31 ธ.ค. 
2561 

ส าหรับความเสี่ยงด้านเครดิต  16,633 16,217 17,078 16,634 

1.  ลกูหนีท้ี่ไมด้่อยคณุภาพ 16,132 15,759 16,580 16,179 
1.1 ลกูหนีภ้าครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพฒันา 

ระหวา่งประเทศ (MDBs) และองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ช้น า้หนกัความ
เสีย่งเหมือนกบัลกูหนีภ้าครัฐบาล 

26 19 26 19 

1.2 ลกูหนีส้ถาบนัการเงิน องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินองค์การของ
รัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ช้น า้หนกัความเสีย่งเหมือนกบั
ลกูหนีส้ถาบนัการเงิน และบริษัทหลกัทรัพย์ 

972 976 970 974 

1.3 ลกูหนีธุ้รกิจเอกชน องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน องค์กรของรัฐ 
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ช้น า้หนกัความเสีย่งเหมือนกบั
ลกูหนีธุ้รกิจเอกชน 

8,418 8,341 11,075 10,693 

1.4  ลกูหนีร้ายยอ่ย 4,005 3,800 1,653 1,724 
1.5  สนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยั 2,229 2,124 2,229 2,124 
1.6  สนิทรัพย์อื่น 482 499 627 645 

2.  ลกูหนีด้้อยคณุภาพ 501 458 498 455 
ส าหรับความเสี่ยงด้านตลาด * 3,328 2,837 3,328 2,837 

     1. ความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้ 3,190 2,722 3,190 2,722 
     2. ความเสีย่งด้านราคาตราสารทนุ - - - - 
     3. ความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่น 138 115 138 115 
     4. ความเสีย่งด้านราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ - - - - 
ส าหรับความเสี่ยงด้านปฏิบตักิาร 2,026 1,992 1,436 1,459 
รวมมูลค่าเงนิกองทุนขัน้ต ่าที่ต้องด ารง 1/ 21,987 21,046 21,842 20,930 
รวมมูลค่าเงนิกองทุนส่วนเพิ่ม 2/ 6,467 4,642 6,424 4,617 
รวมมูลค่าเงนิกองทุนขัน้ต ่าและเงนิกองทุนส่วนเพิ่มทัง้สิน้ 28,454 25,688 28,266 25,547 
รวมมูลค่าสินทรัพย์เสี่ยงทัง้สิน้ 258,673 247,596 256,968 246,238 

*  ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย ได้รับอนมุตัิจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ใช้วิธี Duration Method ส าหรับการค านวณเงินกองทนุขัน้ต ่าเพ่ือรองรับความเสี่ยงด้านอตัราดอกเบีย้ ส าหรับ General Interest Rate Risk โดยมี
ผลตัง้แตเ่ดือนกรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป 

1/ อตัราสว่นเงินกองทนุทัง้สิน้ต่อสนิทรัพย์เสีย่งขัน้ต ่าเท่ากบัร้อยละ 8.50 
2/ อตัราสว่นเงินกองทนุสว่นเพิ่ม ภายใต้หลกัเกณฑ์ Basel III ตามประกาศ ธปท.ที่ สนส.12/2555 ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ทยอยด ารงอตัราสว่นเงินกองทนุสว่นเพิ่มอีก
ร้อยละ 0.625 ในแต่ละปี เร่ิมตัง้แต่ 1 มกราคม 2559 – 1 มกราคม 2562 
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ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีอัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของ
เจ้าของต่อสินทรัพย์เส่ียง (CET1 Ratio) อตัราส่วนเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ต่อสินทรัพย์เส่ียง (Tier 1 Ratio) และ
อตัราสว่นเงินกองทนุทัง้สิน้ (Total Capital Ratio) อยูท่ี่ร้อยละ 13.7 ร้อยละ 13.7 และร้อยละ 18.7 ตามล าดบั 
ในขณะท่ีการด ารงเงินกองทนุของธนาคาร อยูท่ี่ร้อยละ 12.9 ร้อยละ 12.9 และร้อยละ 18.1 ตามล าดบั ซึง่จะ
เห็นได้วา่ ธนาคารยงัคงรักษาระดบัเงินกองทนุของธนาคารสงูกวา่อตัราส่วนเงินกองทนุขัน้ต ่าและเงินกองทนุ
สว่นเพิ่ม (Capital Buffer) ท่ีทางธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด 
 
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. 
2562 

31 ธ.ค. 
2561 

30 มิ.ย. 
2562 

31 ธ.ค. 
2561 

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของตอ่สนิทรัพย์เสีย่ง 13.66 14.09 12.94 13.32 4.50 7.00 
เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ตอ่ สนิทรัพย์เสีย่ง 13.66 14.09 12.94 13.32 6.00 8.50 
เงินกองทนุทัง้สิน้ ตอ่ สนิทรัพย์เสีย่ง 18.70 19.34 18.10 18.69 8.50 11.00 

1/ อตัราสว่นการด ารงเงินกองทนุขัน้ต ่า ตามประกาศ ธปท. ท่ี สนส.12/2555 
2/ อตัราสว่นการด ารงเงินกองทนุขัน้ต ่าและอตัราสว่นเงินกองทนุสว่นเพิ่ม (Capital buffer) ตามประกาศ ธปท.ที สนส. 12/2555 ธนาคารแหง่ประเทศไทย
ก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ทยอยด ารงอตัราสว่นเงินกองทนุสว่นเพิม่อีกร้อยละ 0.625 ในแตล่ะปี เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2559 จนครบร้อยละ 2.5 ในวนัท่ี  
1 มกราคม 2562 
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  4. การเปิดเผยข้อมูลเงนิกองทุนเพิ่มเตมิตามหลักเกณฑ์ BCBS 
 

   ตารางท่ี 4 ข้อมูลคุณสมบัตท่ีิส าคัญของตราสารทางการเงนิท่ีนับเป็นเงินกองทุน 

หวัข้อ รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด 

1 ผู้ออกตราสารทางการเงิน ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

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

สว่นของเจ้าของ / เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทาง
การเงิน / เงินกองทนุชัน้ท่ี 2) 

เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 

4 มีคณุสมบตัิเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Basel III หรือไม ่ มีคณุสมบตัิครบตามเกณฑ์ Basel III มีคณุสมบตัิครบตามเกณฑ์ Basel III มีคณุสมบตัิครบตามเกณฑ์ Basel III 

5 กรณีท่ีมีคณุสมบตัิไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Basel III ให้ระบุ
คณุสมบตัิดงักลา่ว 

- - - 

6 ต้องทยอยลดนบัหรือนบัได้เตม็จ านวน นบัได้เตม็จ านวนตลอดอายหุุ้นกู้  และ
ต้องทยอย (Amortised) ลดนบัร้อยละ 

20 ใน 5 ปีสดุท้ายก่อน 
สิน้สดุอายสุญัญา 

นบัได้เตม็จ านวนตลอดอายหุุ้นกู้  และ
ต้องทยอย (Amortised) ลดนบัร้อยละ 

20 ใน 5 ปีสดุท้ายก่อน 
สิน้สดุอายสุญัญา 

นบัได้เตม็จ านวนตลอดอายหุุ้นกู้  และ
ต้องทยอย (Amortised) ลดนบัร้อยละ 

20 ใน 5 ปีสดุท้ายก่อน 
สิน้สดุอายสุญัญา 

7 จดัอยู่ในระดบัธนาคาร / ระดบักลุม่ / ระดบักลุม่และระดบั
ธนาคาร 

ระดบักลุม่และระดบัธนาคาร ระดบักลุม่และระดบัธนาคาร ระดบักลุม่และระดบัธนาคาร 
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หวัข้อ รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด 

8 จ านวนท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทนุตามหลกัเกณฑ์ของ
ทางการ (หน่วย : ล้านบาท) 

4,070 ล้านบาท 5,016 ล้านบาท 3,158 ล้านบาท 

9 มลูคา่ท่ีตราไว้ของตราสารทางการเงิน (Par value) (หน่วย) 100 เหรียญริงกิตมาเลเซีย 100 เหรียญริงกิตมาเลเซีย 100 เหรียญริงกิตมาเลเซีย 

10 การจดัประเภทตามหลกัการบญัชี หนีส้ินท่ีวดัมลูคา่ด้วย 
ราคาทนุตดัจ าหน่าย 

หนีส้ินท่ีวดัมลูคา่ด้วย 
ราคาทนุตดัจ าหน่าย 

หนีส้ินท่ีวดัมลูคา่ด้วย 
ราคาทนุตดัจ าหน่าย 

11 วนัท่ีออกตราสารทางการเงิน (Original date) 7 กรกฎาคม 2557 11 กรกฎาคม 2559 29 มีนาคม 2561 

12 ตราสารทางการเงินท่ีไมม่ีการก าหนดระยะเวลาการช าระคืน
หรือมีการก าหนดระยะเวลาการช 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 ผู้ออกตราสารทางการเงินสามารถไถ่ถอนตราสารทางการเงิน
ก่อนได้รับการอนมุตัิจากผู้ก ากบัดแูลหรือไม ่

ไมม่ีสิทธิในการไถ่ถอนก่อน ได้รับ
ความเห็นชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร

จากธนาคารแห่งประเทศไทย 

ไมม่ีสิทธิในการไถ่ถอนก่อนได้รับความ
เห็นชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ไมม่ีสิทธิในการไถ่ถอนก่อนได้รับความ
เห็นชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

15 วนัท่ีมีสิทธิไถ่ถอน วนัท่ีมีภาระผกูพนัในการไถ่ถอนและ
จ านวนเงินในการไถ่ถอน 

หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ ตามโครงการหุ้นกู้ ด้อย
สิทธิเพ่ือนบัเป็นเงินกองทนุขัน้ท่ี 2 เพ่ือ
ขายให้กบัผู้ลงทนุในตา่งประเทศ/ 
สิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ ในการไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนครบก าหนด : หุ้นมีอาย ุ10 ปี 
ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวนัครบ
ก าหนดหลงัจากวนัครบรอบ 5 ปี โดย

หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ ตามโครงการหุ้นกู้ ด้อย
สิทธิเพ่ือนบัเป็นเงินกองทนุขัน้ท่ี 2 เพ่ือ
ขายให้กบัผู้ลงทนุในตา่งประเทศ / 
สิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ ในการไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนครบก าหนด : หุ้นมีอาย ุ10 ปี 
ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวนัครบ
ก าหนดหลงัจากวนัครบรอบ 5 ปี โดย

หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ ตามโครงการหุ้นกู้ ด้อย
สิทธิเพ่ือนบัเป็นเงินกองทนุขัน้ท่ี 2 เพ่ือ
ขายให้กบัผู้ลงทนุในตา่งประเทศ/ สิทธิ
ของผู้ออกหุ้นกู้ ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน
ครบก าหนด : หุ้นมีอาย ุ10 ปี ธนาคาร
มีสิทธิไถ่ถอนก่อนวนัครบก าหนด
หลงัจากวนัครบรอบ 5 ปี โดยต้อง
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หวัข้อ รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด 

ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจากธนาคารแห่งประเทศ
ไทย / วนัท่ีมีสิทธิไถ่ถอน ณ วนัแรก 
คือ 8 กรกฎาคม 2562 /มลูคา่ไถ่ถอน
จ านวน 400 ล้านเหรียญริงกิต
มาเลเซีย 

ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจากธนาคารแห่งประเทศ
ไทย / วนัท่ีมีสิทธิไถ่ถอน ณ วนัแรก 
คือ 10 กรกฎาคม 2564 /มลูคา่ไถ่ถอน
จ านวน 570 ล้านเหรียญริงกิต
มาเลเซีย 

ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลกัษณ์
อกัษรจากธนาคารแห่งประเทศไทย / 
วนัท่ีมีสิทธิไถ่ถอน ณ วนัแรก คอื 29 
มีนาคม 2566 /มลูคา่ไถ่ถอนจ านวน 
390 ล้านเหรียญ 
ริงกิตมาเลเซีย 

16  วนัท่ีมีสิทธิไถ่ถอนในภายหลงั (ถ้ามี) - - - 

 ดอกเบี้ยและผลตอบแทนอ่ืนใด 

17 ผลตอบแทน / เงินปันผลแบบคงท่ีหรือลอยตวั อตัราคงท่ี (Fixed rate) อตัราคงท่ี (Fixed rate) อตัราคงท่ี (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/กลุม่ธุรกิจทางการเงินมีอ านาจเตม็ท่ีในการยกเลิก
การจ่ายดอกเบีย้หรือผลตอบแทนอื่นใดได้เองทัง้หมด หรือ
บางสว่น หรือตามค าสัง่ท่ีได้รับ 

ธนาคารต้องปฏิบตัิตาม 
ค าสัง่ท่ีได้รับ  

ธนาคารต้องปฏิบตัิตาม 
ค าสัง่ท่ีได้รับ  

ธนาคารต้องปฏิบตัิตาม 
ค าสัง่ท่ีได้รับ 

21 มีเง่ือนไขท่ีเป็นแรงจงูใจให้ธนาคารพาณิชย์ไถ่ถอนก่อน
ก าหนดหรือไม ่เชน่ มีเง่ือนไขในการก าหนดอตัราผลตอบแทน
ให้สงูขึน้ในลกัษณะขัน้บนัได (step up) 

 
ไมม่ีเง่ือนไขท่ีเป็นแรงจงูใจ 

 
ไมม่ีเง่ือนไขท่ีเป็นแรงจงูใจ 

 
ไมม่ีเง่ือนไขท่ีเป็นแรงจงูใจ 

22 ไมส่ะสมผลตอบแทน หรือสะสมผลตอบแทน ไมส่ะสมผลตอบแทน ไมส่ะสมผลตอบแทน ไมส่ะสมผลตอบแทน 
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หวัข้อ รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด 

23 สามารถแปลงสภาพได้ หรือไมส่ามารถแปลงสภาพได้ ไมส่ามารถแปลงสภาพได้ ไมส่ามารถแปลงสภาพได้ ไมส่ามารถแปลงสภาพได้ 

24 กรณีท่ีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบเุง่ือนไขในการแปลง
สภาพท่ีธนาคาร / กลุม่ธุรกิจทางการเงินนัน้ก าหนดไว้ 
(Conversion trigger) 

- - - 

25 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ เป็นการแปลงสภาพทัง้จ านวน
หรือบางสว่น 

- - - 

26 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบอุตัราการแปลงสภาพ  
(Conversion rate) 

- - - 

27 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบปุระเภทตราสารทาง
การเงินท่ีมีการแปลงสภาพไป 

- - - 

28 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบผุู้ออกตราสารทางการเงิน
ท่ีมีการแปลงสภาพไป 

- - - 

29 คณุสมบตัิในการลดมลูคา่ มีคณุสมบตัิในการลดมลูคา่ มีคณุสมบตัิในการลดมลูคา่ มีคณุสมบตัิในการลดมลูคา่ 

30 กรณีมีการลดมลูคา่ ให้ระบกุารลดมลูคา่ท่ีธนาคาร/กลุม่ธุรกิจ
ทางการเงินนัน้ก าหนดไว้ 

จะมีการลดมลูคา่ เมื่อเกิดเหตกุารณ์ 
(Trigger Events)ดงัตอ่ไปนี ้
Trigger Events ของ CIMB Thai 
1) ธนาคารมีผลการด าเนินงานท่ีไม่
สามารถด าเนินกิจการตอ่ไปได้ เช่น มี
สินทรัพย์ไมเ่พียงพอจ่ายคืนผู้ฝากเงิน

จะมีการลดมลูคา่ เมื่อเกิดเหตกุารณ์ 
(Trigger Events)ดงัตอ่ไปนี ้
Trigger Events ของ CIMB Thai 
1) ธนาคารมีผลการด าเนินงานท่ีไม่
สามารถด าเนินกิจการตอ่ไปได้ เช่น มี
สินทรัพย์ไมเ่พียงพอจ่ายคืนผู้ฝากเงิน

จะมีการลดมลูคา่ เมื่อเกิดเหตกุารณ์ 
(Trigger Events)ดงัตอ่ไปนี ้
Trigger Events ของ CIMB Thai 
1) ธนาคารมีผลการด าเนินงานท่ีไม่
สามารถด าเนินกิจการตอ่ไปได้ เช่น มี
สินทรัพย์ไมเ่พียงพอจ่ายคืนผู้ฝากเงิน
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หวัข้อ รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด 

และเจ้าหนี ้หรือ เงินกองทนุของ
ธนาคารลดลงถงึระดบัท่ีจะกระทบตอ่
ผู้ฝากเงินและเจ้าหนี ้หรือ ธนาคารไม่
สามารถเพ่ิมทนุได้ด้วยตวัเอง เป็นต้น 
และ 
2) ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ 
หน่วยงานของทางราชการท่ีมีอ านาจ
อื่นใดตดัสินใจจะเข้าช่วย เหลอื
ทางการเงินแก่ธนาคาร เช่น การให้
เงินทนุสนบัสนนุแก่ธนาคาร และ
หน่วยงานดงักลา่วได้แจ้งให้ธนาคาร
ทราบถงึการตดัสินใจนัน้ 

Trigger Events ของ CIMB Bank 
Berhad (“CIMB Bank”) เม่ือเกิด
เหตกุารณ์ข้อใดข้อหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้
1) Bank Negara Malaysia (“BNM”) 
และ The Malaysia Deposit 
Insurance Corporation (“PIDM”) 

และเจ้าหนี ้หรือ เงินกองทนุของ
ธนาคารลดลงถงึระดบัท่ีจะกระทบตอ่
ผู้ฝากเงินและเจ้าหนี ้หรือ ธนาคารไม่
สามารถเพ่ิมทนุได้ด้วยตวัเอง เป็นต้น 
และ 
2) ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ 
หน่วยงานของทางราชการท่ีมีอ านาจ
อื่นใดตดัสินใจจะเข้าช่วย เหลอื
ทางการเงินแก่ธนาคาร เช่น การให้
เงินทนุสนบัสนนุแก่ธนาคาร และ
หน่วยงานดงักลา่วได้แจ้งให้ธนาคาร
ทราบถงึการตดัสินใจนัน้ 

Trigger Events ของ CIMB Bank 
Berhad (“CIMB Bank”) เม่ือเกิด
เหตกุารณ์ข้อใดข้อหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้
1) Bank Negara Malaysia (“BNM”) 
และ The Malaysia Deposit 
Insurance Corporation (“PIDM”) 

และเจ้าหนี ้หรือ เงินกองทนุของ
ธนาคารลดลงถงึระดบัท่ีจะกระทบตอ่
ผู้ฝากเงินและเจ้าหนี ้หรือ ธนาคารไม่
สามารถเพ่ิมทนุได้ด้วยตวัเอง เป็นต้น 
และ 
2) ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ 
หน่วยงานของทางราชการท่ีมีอ านาจ
อื่นใดตดัสินใจจะเข้าช่วย เหลอื
ทางการเงินแก่ธนาคาร เช่น การให้
เงินทนุสนบัสนนุแก่ธนาคาร และ
หน่วยงานดงักลา่วได้แจ้งให้ธนาคาร
ทราบถงึการตดัสินใจนัน้ 

Trigger Events ของ CIMB Bank 
Berhad (“CIMB Bank”) เม่ือเกิด
เหตกุารณ์ข้อใดข้อหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้
1) Bank Negara Malaysia (“BNM”) 
และ The Malaysia Deposit 
Insurance Corporation (“PIDM”) 
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หวัข้อ รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด 

ท าหนงัสือถงึ CIMB Bank และลง
ความเห็นวา่ การตดัเป็นหนีส้ญู 
(Write-off) จ านวนเงินต้นท่ีธนาคารมี
หน้าท่ีจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ ถือตราสาร
หนีด้้อยสิทธิเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีต้อง
ปฏิบตัิ เพ่ือยบัยัง้ไมใ่ห้ CIMB Bank  
เปลี่ยนไปเป็นธนาคารที่ไมส่ามารถ
ด าเนินกิจการตอ่ไปได้ หรือ 
2) BNM และ PIDM ได้ประกาศให้
สาธารณชนทราบวา่ BNM,  PIDM 
และ/หรือหน่วยงานอื่นของทาง
ราชการท่ีมีอ านาจในประเทศมาเลเซีย 
ตดัสินใจจะเข้าช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ CIMB Bank   ซึง่หากไมม่กีาร
ช่วยเหลือดงักลา่ว จะท าให้ CIMB 
Bank  ไมส่ามารถด าเนินกิจการตอ่ไป
ได้ 

ท าหนงัสือถงึ CIMB Bank และลง
ความเห็นวา่ การตดัเป็นหนีส้ญู 
(Write-off) จ านวนเงินต้นท่ีธนาคารมี
หน้าท่ีจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ ถือตราสาร
หนีด้้อยสิทธิเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีต้อง
ปฏิบตัิ เพ่ือยบัยัง้ไมใ่ห้ CIMB Bank  
เปลี่ยนไปเป็นธนาคารที่ไมส่ามารถ
ด าเนินกิจการตอ่ไปได้ หรือ 
2) BNM และ PIDM ได้ประกาศให้
สาธารณชนทราบวา่ BNM,  PIDM 
และ/หรือหน่วยงานอื่นของทาง
ราชการท่ีมีอ านาจในประเทศมาเลเซีย 
ตดัสินใจจะเข้าช่วยเหลือทางการเงิน
แก ่CIMB Bank   ซึง่หากไมม่กีาร
ช่วยเหลือดงักลา่ว จะท าให้ CIMB 
Bank  ไมส่ามารถด าเนินกิจการตอ่ไป
ได้ 

ท าหนงัสือถงึ CIMB Bank และลง
ความเห็นวา่ การตดัเป็นหนีส้ญู 
(Write-off) จ านวนเงินต้นท่ีธนาคารมี
หน้าท่ีจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ ถือตราสาร
หนีด้้อยสิทธิเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีต้องปฏิบตัิ 
เพ่ือยบัยัง้ไมใ่ห้ CIMB Bank  
เปลี่ยนไปเป็นธนาคารที่ไมส่ามารถ
ด าเนินกิจการตอ่ไปได้ หรือ 
2) BNM และ PIDM ได้ประกาศให้
สาธารณชนทราบวา่ BNM,  PIDM 
และ/หรือหน่วยงานอื่นของทางราชการ
ท่ีมีอ านาจในประเทศมาเลเซีย 
ตดัสินใจจะเข้าช่วยเหลือทางการเงิน
แก ่CIMB Bank   ซึง่หากไมม่กีาร
ช่วยเหลือดงักลา่ว จะท าให้ CIMB 
Bank  ไมส่ามารถด าเนินกิจการตอ่ไป
ได้ 

31 กรณีมีการลดมลูคา่ เป็นการลดมลูคา่ทัง้จ านวนหรือบางสว่น อาจจะลดมลูคา่เตม็จ านวน 
หรือบางสว่น 

อาจจะลดมลูคา่เตม็จ านวน 
หรือบางสว่น 

อาจจะลดมลูคา่เตม็จ านวน 
หรือบางสว่น 
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หวัข้อ รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด 

32 กรณีมีการลดมลูคา่ เป็นการลดมลูคา่ถาวรหรือชัว่คราว เป็นการลดมลูคา่ถาวร  เป็นการลดมลูคา่ถาวร  เป็นการลดมลูคา่ถาวร  

33 หากเป็นการลดมลูคา่ชัว่คราว ให้อธิบายกระบวนการในการ
ลดดงักลา่ว 

- - - 

34 สถานะของล าดบัการด้อยสิทธิในกรณีท่ีมีการช าระบญัชี (ให้
ระบปุระเภทของตราสารทางการเงินท่ีด้อยสิทธิกวา่) 

มีสิทธิได้รับช าระหนีก้่อนหน้า (1)ผู้ ถือ
หลกัทรัพย์ท่ีเป็นตราสารทนุของ
ธนาคาร (รวมถงึผู้ ถือหุ้นบริุมสทิธิ (ถ้า
มี),  (2) ผู้ ถือตราสารทางการเงินท่ี
นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 (3) ผู้ ถือตรา
สารใด ๆ ซึง่สทิธิตามข้อก าหนดสิทธิ
ของผู้ ถือตราสารนัน้หรือโดยผลของ
กฎหมายถกูก าหนดให้ด้อยกวา่หุ้นกู้  
ทัง้นี ้สทิธิในการได้รับช าระเงิน
ดงักลา่วจะทดัเทียมกนัตามสดัสว่น 
(pari passu) ระหวา่งหุ้นกู้ ด้วยกนัเอง 
และกบัตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็น
เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ท่ียงัไมไ่ด้ไถถ่อน
ของธนาคาร ทัง้ในปัจจบุนัและใน
อนาคต 

มีสิทธิได้รับช าระหนีก้่อนหน้า (1) ผู้ ถือ
หลกัทรัพย์ท่ีเป็นตราสารทนุของ
ธนาคาร (รวมถงึผู้ ถือหุ้นบริุมสทิธิ (ถ้า
มี), (2) ผู้ ถือตราสารทางการเงินท่ี
นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 (3) ผู้ ถือตรา
สารใด ๆ ซึง่สทิธิตามข้อก าหนดสิทธิ
ของผู้ ถือตราสารนัน้หรือโดยผลของ
กฎหมายถกูก าหนดให้ด้อยกวา่หุ้นกู้  
ทัง้นี ้สทิธิในการได้รับช าระเงิน
ดงักลา่วจะทดัเทียมกนัตามสดัสว่น 
(pari passu) ระหวา่งหุ้นกู้ ด้วยกนัเอง 
และกบัตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็น
เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ท่ียงัไมไ่ด้ไถถ่อน
ของธนาคาร ทัง้ในปัจจบุนัและใน
อนาคต 

มีสิทธิได้รับช าระหนีก้่อนหน้า (1) ผู้ ถือ
หลกัทรัพย์ท่ีเป็นตราสารทนุของ
ธนาคาร (รวมถงึผู้ ถือหุ้นบริุมสทิธิ (ถ้า
มี), (2) ผู้ ถือตราสารทางการเงินท่ี
นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 (3) ผู้ ถือตรา
สารใด ๆ ซึง่สทิธิตามข้อก าหนดสิทธิ
ของผู้ ถือตราสารนัน้หรือโดยผลของ
กฎหมายถกูก าหนดให้ด้อยกวา่หุ้นกู้  
ทัง้นี ้สทิธิในการได้รับช าระเงิน
ดงักลา่วจะทดัเทียมกนัตามสดัสว่น 
(pari passu) ระหวา่งหุ้นกู้ ด้วยกนัเอง 
และกบัตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็น
เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ท่ียงัไมไ่ด้ไถถ่อน
ของธนาคาร ทัง้ในปัจจบุนัและใน
อนาคต 
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ตารางท่ี 5 การเปิดเผยมูลค่าของเงนิกองทุนในช่วงการทยอยนับเข้าหรือทยอยหักตามหลักเกณฑ์  
Basel III (Transitional period) 

                      หนว่ย : ล้านบาท 

องค์ประกอบเงนิกองทุน 

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ ยอดคงเหลอื 
ที่จะทยอย 
นับเข้า 

(หกัออก) 1/ 

มูลค่าของเงนิกองทุน 

30 มิ.ย. 2562 31 ธ.ค. 2561 

เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 35,340 34,876  
1.  เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 35,340 34,876  

1.1 ทนุช าระแล้ว (หุ้นสามญั) 17,411 17,411  

1.2 สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 10,146 10,146  

1.3 ทนุส ารองตามกฎหมาย 404 404  

1.4 ก าไรสทุธิคงเหลอืหลงัจากการจดัสรร 7,603 7,619  

1.5 รายการอื่นของสว่นของเจ้าของ 1,591 1,295  
1.5.1 สว่นเกินทนุจากการตีราคาที่ดิน อาคารหรือห้องชดุใน   
         อาคารชดุ 

1,478 1,498  

1.5.2 ก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผื่อขายของ 
         ตราสารหนีแ้ละตราสารทนุ 

124 (160)  

1.5.3 ก าไรจากการแปลงคา่งบการเงิน (11) -  
1.5.4 รายการอื่นของการเปลีย่นแปลงที่เกิดจากผู้ เป็นเจ้าของ (43) (43)  

1.6 รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ (1,772) (1,999)  
1.6.1 ผลขาดทนุสทุธิ - (35)  
1.6.2 การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออก 
         จากงาน 

(83) (82)  

1.6.3 สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน (506) (489)  
1.6.4 สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (1,183) (1,393)  

2. เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ - -  
เงนิกองทุนชัน้ที่ 2 13,039 13,010  

1. ตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 12,244 12,244  

2. เงินส ารองส าหรับสนิทรัพย์จดัชัน้ปกติ 795 766  

เงนิกองทุนตามกฎหมายทัง้สิน้  48,379 47,886  
1/ ตัง้แต่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป จะไมม่ียอดสทุธิคงเหลือของรายการท่ีจะต้องมีการทยอยนบัเข้าหรือทยอยหกัเงินกองทนุในอนาคตตามหลกัเกณฑ์ Basel III เน่ืองจากรายการ 
ดงักลา่ว ได้ทยอยนบัเข้าหรือทยอยหกัในอตัราร้อยละ 100 ครบตามเกณฑ์แล้ว 
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                                                  หนว่ย : ล้านบาท 

องค์ประกอบเงนิกองทุน 

เฉพาะธนาคาร ยอดคงเหลอื 
ที่จะทยอย 
นับเข้า 

(หกัออก) 1/ 

มูลค่าของเงนิกองทุน 

30 มิ.ย. 2562 31 ธ.ค. 2561 

เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 33,248 32,797  
1.  เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 33,248 32,797  

1.1 ทนุช าระแล้ว (หุ้นสามญั)  17,411 17,411  

1.2 สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 10,146 10,146  

1.3 ทนุส ารองตามกฎหมาย 404 404  

1.4 ก าไรสทุธิคงเหลอืหลงัจากการจดัสรร 4,997 5,825  

1.5 รายการอื่นของสว่นของเจ้าของ 1,591 1,338  
1.5.1 สว่นเกินทนุจากการตีราคาที่ดิน อาคารหรือห้องชดุใน   
         อาคารชดุ 

1,478 1,498  

1.5.2 ก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผื่อขายของ 
         ตราสารหนีแ้ละตราสารทนุ 

124 (160)  

1.5.3 ก าไรจากการแปลงคา่งบการเงิน (11) -  
1.5.4 รายการอื่นของการเปลีย่นแปลงที่เกิดจากผู้ เป็นเจ้าของ - -  

1.6 รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ (1,301) (2,327)  
1.6.1 ผลขาดทนุสทุธิ - (847)  
1.6.2 การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออก 
         จากงาน 

(60) (61)  

1.6.3 สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน (499) (481)  
1.6.4 สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (742) (938)  

2. เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ - -  
เงนิกองทุนชัน้ที่ 2 13,275 13,219  

1. ตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 12,244 12,244  

2. เงินส ารองส าหรับสนิทรัพย์จดัชัน้ปกติ 1,031 975  

เงนิกองทุนตามกฎหมายทัง้สิน้  46,523 46,016  
1/ ตัง้แต่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป จะไมม่ียอดสทุธิคงเหลือของรายการท่ีจะต้องมีการทยอยนบัเข้าหรือทยอยหกัเงินกองทนุในอนาคตตามหลกัเกณฑ์ Basel III เน่ืองจารายการ  
   ดงักลา่ว ได้ทยอยนบัเข้าหรือทยอยหกัในอตัราร้อยละ 100 ครบตามเกณฑ์แล้ว 
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ตารางที่ 6 ข้อมูลการเปิดเผยการกระทบยอดรายการที่เก่ียวข้องกับเงนิกองทุน เฉพาะกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

 
ตารางท่ี 6.1 ข้อมูลการเปิดเผยรายการงบแสดงฐานะการเงนิที่เผยแพร่ต่อสาธารณะกับภายใต้

หลักเกณฑ์การก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ * 

       หน่วย : ล้านบาท 

รายการที่เกี่ยวข้องกับเงนิกองทุน 
ประจ างวดมิถุนายน 2562 

จ านวนที่เปิดเผยใน 
งบการเงนิที่เผยแพร่ 

ต่อสาธารณะ 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

จ านวนที่เปิดเผยใน 
งบการเงนิภายใต้

หลักเกณฑ์การก ากับ
ดูแลกลุ่มธุรกิจ 
ทางการเงนิ 

การ
อ้างอิง 

สินทรัพย์    
1. เงินสด 1,626 1,626  
2. รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 6,685 6,685  
3. สนิทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน 44,215 44,215  
4. เงินลงทนุสทุธิ 80,566 80,566  
5. เงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ    

5.1 เงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนี ้ 245,197 245,197  
5.2 ดอกเบีย้ค้างรับ 589 589  

รวมเงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 245,786 245,786  
5.3 หกั  รายได้รอตดับญัชี (9,488) (9,488)  
5.4 หกั  คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (11,302) (11,302)  

o คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูที่นบัเป็นเงินกองทนุ  (795) A 1/ 

o คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูที่ไมน่บัเป็นเงินกองทนุ  (10,507)  
5.5 หกั  คา่เผ่ือการปรับมลูคา่จากการปรับโครงสร้างหนี ้ (51) (51)  

รวมเงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสทุธิ 224,945 224,945  
6. ภาระของลกูค้าจากการรับรอง 98 98  
7. ทรัพย์สนิรอการขายสทุธิ 1,009 1,009  
8. ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ 3,515 3,515  
9. สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนสทุธิ 506 506 B 
10. สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 1,183 1,183 C 
11. สนิทรัพย์อื่นสทุธิ 16,810 16,810  

รวมสินทรัพย์ 381,158 381,158  
หนีส้นิ    

12. เงินรับฝาก 187,237 187,237  
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รายการที่เกี่ยวข้องกับเงนิกองทุน 
ประจ างวดมิถุนายน 2562 

จ านวนที่เปิดเผยใน 
งบการเงนิที่เผยแพร่ 

ต่อสาธารณะ 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

จ านวนที่เปิดเผยใน 
งบการเงนิภายใต้

หลักเกณฑ์การก ากับ
ดูแลกลุ่มธุรกิจ 
ทางการเงนิ 

การ
อ้างอิง 

13. รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 39,083 39,083  
14. หนีส้นิจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 457 457  
15. หนีส้นิทางการเงินท่ีก าหนดให้แสดงด้วยมลูคา่ยตุิธรรม 34,767 34,767  
16. หนีส้นิตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน 45,585 45,585  
17. ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม 18,984 18,984  

o ตราสารท่ีนบัเป็นเงินกองทนุ  12,244 D 2/ 

o ตราสารท่ีไมน่บัเป็นเงินกองทนุ  6,740  
18. ภาระของธนาคารจากการรับรอง 98 98  
19. ประมาณการหนีส้นิ 2,045 2,045  
20. หนีส้นิอื่น 15,281 15,281  

รวมหนีส้ิน 343,537 343,537  
ส่วนของเจ้าของ    

21. ทนุเรือนหุ้น    
21.1 ทนุจดทะเบียน -หุ้นสามญั 17,411 17,411  
21.2 ทนุท่ีออกและช าระแล้ว-หุ้นสามญั 17,411 17,411 E 

22. สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 10,146 10,146 F 
23. องค์ประกอบอื่นของสว่นของเจ้าของ 1,663 1,663  

23.1 สว่นเกินทนุจากการตีราคาสนิทรัพย์ 1,570 1,570  

o สว่นท่ีนบัเข้าเป็นเงินกองทนุ  1,478 G 3/ 

o สว่นท่ีไมน่บัเป็นเงินกองทนุ  92  
23.2 สว่นเกิน (ต า่กวา่) ทนุจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่ 124 124 H 

23.2.1 เงินลงทนุในตราสารหนี ้  127  
23.2.2 เงินลงทนุในตราสารทนุ  (3)  

23.3 การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงั  
ออกจากงาน 

(83) (83) I 

23.4 ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน (11) (11) J 
23.5 สว่นเกิน (ต ่ากวา่) จากการประเมินมลูคา่ยตุิธรรม 

ของตราสารส าหรับธุรกรรมป้องกนัความเสีย่งใน
กระแสเงินสด 

63 63 K 
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รายการที่เกี่ยวข้องกับเงนิกองทุน 
ประจ างวดมิถุนายน 2562 

จ านวนที่เปิดเผยใน 
งบการเงนิที่เผยแพร่ 

ต่อสาธารณะ 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

จ านวนที่เปิดเผยใน 
งบการเงนิภายใต้

หลักเกณฑ์การก ากับ
ดูแลกลุ่มธุรกิจ 
ทางการเงนิ 

การ
อ้างอิง 

24. สว่นเกินจากการเปลีย่นแปลงสว่นได้เสยีของธนาคารใน
บริษัทยอ่ย 

(43) 
 

(43) 
 

L 

25. ก าไรสะสม    
25.1 จดัสรรแล้ว – ส ารองตามกฎหมาย 404 404 M 
25.2 ยงัไมไ่ด้จดัสรร 8,040 8,040  

o ก าไรสทุธิหลงัการจดัสรรนบัเข้าเป็นเงินกองทนุ  7,603 N 

o ก าไรสทุธิที่ยงัไมไ่ด้จดัสรร  437  
รวมส่วนของเจ้าของ 37,621 37,621  
รวมหนีส้ินและส่วนของเจ้าของ 381,158 381,158  

*รายการงบแสดงฐานะการเงินที่เผยแพร่ตอ่สาธารณะและงบการเงินภายใต้หลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลกลุม่ธุรกิจทางการเงิน ไมมี่ความแตกตา่ง 
1/เงินส ารองส าหรับสินทรัพย์จดัชัน้ปกติ (General provision) ตามเกณฑ์จดัชัน้ลกูหนีข้องธนาคารแห่งประเทศไทย นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ได้ จานวน 795 ล้านบาท แต่ไมเ่กิน 
  ร้อยละ 1.25 ของสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต 
2/ หุ้นกู้ ด้อยสิทธิระยะยาวท่ีมีคณุสมบติัครบตามหลกัเกณฑ์ Basel III สามารถนบัเป็นเงินกองทนุตามจ านวนท่ีได้รับอนมุติัจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
3/ สว่นเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย์สามารถนบัเป็นเงินกองทนุได้เฉพาะรายการท่ีได้รับอนมุติัจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 20 

ตารางท่ี 6.2 การเปิดเผยการกระทบยอดรายการที่เก่ียวข้องกับเงนิกองทุน 

                 หนว่ย : ล้านบาท 

รายการที่เกี่ยวข้องกับเงนิกองทุน 
ประจ างวดมิถุนายน 2562 

องค์ประกอบของ
เงนิกองทุนตาม

หลักเกณฑ์การก ากับ
ดูแลที่รายงานโดย 

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

แหล่งที่มาของการ
อ้างอิงในงบการเงนิ
ภายใต้หลกัเกณฑ์
การก ากบัดูแลกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงนิ 

เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 35,340  
1. เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ 35,340  

1.1 ทนุช าระแล้ว (หุ้นสามญั)  17,411 E 
1.2 สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 10,146 F 
1.3 ทนุส ารองตามกฎหมาย 404 M 
1.4 ก าไรสทุธิคงเหลอืหลงัจากการจดัสรร 7,603 N 
1.5 รายการอื่นของสว่นของเจ้าของ 1,611  

1.5.1 สว่นเกินทนุจากการตีราคาที่ดิน อาคารหรือห้องชดุในอาคารชดุ 1,478 G 
1.5.2 ก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผื่อขายของ 

                     ตราสารหนีแ้ละตราสารทนุ 
124 H 

1.5.3 ก าไรจากการแปลงคา่งบการเงิน (11) J 
1.5.4 รายการอื่นของการเปลีย่นแปลงที่เกิดจากผู้ เป็นเจ้าของ (43) L 
1.5.5 สว่นเกิน (ต า่กวา่) จากการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมของตราสาร 

                     ส าหรับธุรกรรมป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงินสด 
63 K 

1.6 รายการปรับออกจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ   
1.6.1 สว่นเกิน (ต า่กวา่) จากการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมของตราสาร 

                     อนพุนัธ์ส าหรับธุรกรรมป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงินสด 
(63) K 

1.7 รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1ที่เป็นสว่นของเจ้าของ (1,772)  
1.7.1 การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (83) I 
1.7.2 สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน (506) B 
1.7.3 สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (1,183) C 

2. เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน -  
เงนิกองทุนชัน้ที่ 2 13,039  
ตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 12,244 D 
เงินส ารองส าหรับสนิทรัพย์จดัชัน้ปกติ 795 A 
เงนิกองทุนตามกฎหมายทัง้สิน้  48,379  
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ส่วนที่ 2: การเปิดเผยข้อมูลการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพ่ือรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มี
ความรุนแรง (Liquidity coverage ratio disclosure standards) 

ตามท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยได้ออกประกาศ ธปท. ท่ี สนส. 9/2558 เร่ือง หลกัเกณฑ์การด ารงสินทรัพย์
สภาพคล่องเพ่ือรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) ซึ่ง
อ้างอิงจาก Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools: January 2013 ของ 
Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) โดยก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ด ารงสินทรัพย์สภาพ
คลอ่งเป็นอตัราส่วนกบัประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสทุธิใน 30 วนั ภายใต้สถานการณ์ด้านสภาพคล่องท่ี
มีความรุนแรงไม่ต ่ากว่าร้อยละ 60 ตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม 2559 และทยอยปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 ในแต่ละปี 
จนกระทัง่ครบร้อยละ 100 ในปี 2563 รวมถึงปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารความเส่ียงด้าน
สภาพคลอ่งแล้วนัน้ 

เน่ืองจาก LCR เป็นหนึ่งในข้อมูลส าคญัท่ีผู้ มีส่วนได้เสียในตลาดสามารถใช้ในการประเมินความเส่ียง
ด้านสภาพคลอ่งของธนาคารพาณิชย์ การเปิดเผยข้อมลู LCR จะชว่ยสนบัสนนุแนวทางการใช้กลไกตลาดในการ
ก ากับดแูล (market discipline) นอกเหนือจากการควบคมุภายในของธนาคารพาณิชย์และการก ากับดแูลโดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจนช่วยให้การเปิดเผยข้อมลูความเส่ียงของธนาคารพาณิชย์มีความโปร่งใสมาก
ขึน้และยกระดบัการเปิดเผยข้อมูลให้มีมาตรฐานเดียวกับสากล และเพ่ือสร้างความตระหนกัรู้และความเข้าใจ
ให้กบัผู้ มีสว่นได้เสียในตลาดในระยะแรกก่อนการเปิดเผยข้อมลู LCR อยา่งเตม็รูปแบบตามหลกัเกณฑ์ 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 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) จงึได้จดัท 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) 



 
 

 
 22 

1. การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง (Liquidity 
Coverage Ratio: LCR) 

หนว่ย: ล้านบาท 

 ไตรมาส 2/2562 * 
(ค่าเฉล่ีย) 

ไตรมาส 2/2561 * 
(ค่าเฉล่ีย) 

(1) ปริมาณสินทรัพย์สภาพคล่องทัง้สิน้ (Total HQLA) 49,327 56,116 
(2) ประมาณการกระแสเงนิสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน  

(Total net cash outflows) 
41,095 44,606 

(3) LCR (ร้อยละ) 120 126 
LCR ขัน้ต ่าตามเกณฑ์ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ร้อยละ) 90 80 

* ค านวณด้วยวิธี simple average โดยให้ค านวณจากข้อมลูเฉล่ียของแตล่ะไตรมาส 

 

2. ข้อมูลอัตราส่วน LCR เปรียบเทียบ 

   หน่วย: ร้อยละ  

 2562 * 
(ค่าเฉล่ีย) 

2561 * 
(ค่าเฉล่ีย) 

ไตรมาส 1 137 130 
ไตรมาส 2 120 126 

* ค านวณด้วยวิธี simple average โดยให้ค านวณจากข้อมลูเฉล่ียของแตล่ะไตรมาส 
 

3. หลักเกณฑ์และองค์ประกอบของข้อมูล Liquidity Coverage Ratio 

ธนาคารได้ด ารงสินทรัพย์สภาพคลอ่งเพ่ือรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง (Liquidity 
Coverage Ratio: LCR) ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ธนาคารมี
ฐานะสภาพคล่องท่ีมีความแข็งแกร่งและเพียงพอ สามารถรองรับภาวะวิกฤตด้านสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรงใน
ระยะสัน้ได้ (short-term severe liquidity stress) โดยก าหนดให้เร่ิมด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องไม่ต ่ากว่าร้อยละ 
60 ของประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสทุธิใน 30 วนั ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2559 และเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 ใน
แตล่ะปี จนครบร้อยละ 100 ในปี 2563 
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 LCR =     สินทรัพย์สภาพคล่อง (HQLA) 

        ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสทุธิใน 30 วนั 
   ภายใต้สถานการณ์ด้านสภาพคลอ่งท่ีมีความรุนแรง (Net cash outflows) 

 
LCR เฉล่ียของไตรมาส 2 ปี 2562 เท่ากบัร้อยละ 120.1 ซึ่งเกินกว่า LCR ขัน้ต ่าตามเกณฑ์ของธนาคาร

แหง่ประเทศไทยท่ีร้อยละ 90 โดยค านวณจากคา่เฉล่ียของ LCR ณ วนัสิน้เดือนของเดือนเมษายน ร้อยละ 117.6 
เดือนพฤษภาคม ร้อยละ119.2 และเดือนมิถุนายน ร้อยละ123.7 ทัง้นี ้LCR ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลกั 
ดงันี ้

1. สินทรัพย์สภาพคล่อง (HQLA) คือ สินทรัพย์ท่ีมีคณุภาพดี สภาพคลอ่งสงู ความเส่ียง และความผนั 
ผวนต ่า ไมต่ดิภาระผกูพนัท่ีสามารถเปล่ียนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็วโดยมลูคา่ไมเ่ปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั
แม้ในสถานการณ์ด้านสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง ทัง้นี ้สินทรัพย์สภาพคล่องแต่ละประเภทต้องมีการปรับลด
ด้วยอตัราสว่นลด (haircut) ท่ีเก่ียวข้อง และค านวณเพดานการถือครองตามเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 ปริมาณสินทรัพย์สภาพคล่องเฉล่ีย (Average HQLA) ของไตรมาส 2 ปี 2562 เท่ากับ 49,327 ล้านบาท 
(ร้อยละ 90.6 เป็นสินทรัพย์สภาพคลอ่งชัน้ท่ี 1 ได้แก่ พนัธบตัรรัฐบาล เงินสด และเงินฝากท่ีธนาคารแหง่ประเทศ
ไทย เป็นต้น) ซึง่ค านวณจากคา่เฉล่ียของปริมาณสินทรัพย์สภาพคล่อง ณ วนัสิน้เดือนของเดือนเมษายน – เดือน
มิถนุายน 2562 ทัง้นี ้ธนาคารได้มีการถือครองสินทรัพย์สภาพคล่องหลายประเภทเพ่ือบริหารการกระจายตวัของ
การถือครองสินทรัพย์สภาพคลอ่ง 

2. ประมาณการกระแสเงนิสดไหลออกสุทธิ (Net COF) คือ ประมาณการกระแสเงินสดไหลออก 
ใน 30 วนัหกัด้วยประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้าใน 30 วนั ภายใต้สมมติฐานสถานการณ์ด้านสภาพคล่องท่ี
มีความรุนแรง ทัง้นี ้ประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้าต้องไมเ่กินกว่าร้อยละ 75 ของประมาณการกระแสเงินสด
ไหลออกตามเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทย 

  

ประมาณการกระแสเงินสดไหล
ออก สุท ธิ ใน  30 วันภายใ ต้
สถานการณ์ด้านสภาพคล่องท่ี
มีความรุนแรง 

= 

ประมาณการกระแสเงินสด
ไหลออกใน 30 วันภายใต้
สถานการณ์ด้านสภาพคล่อง
ท่ีมีความรุนแรง 

- 

ประมาณการกระแสเงินสด
ไหลเข้าใน 30 วันภายใต้
สถานการณ์ ด้านสภาพ
คลอ่งท่ีมีความรุนแรง 
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ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วนัเฉล่ีย (Average net COF) ของไตรมาส 2 ปี 2562 
เท่ากบั 41,095 ล้านบาท ซึ่งค านวณจากคา่เฉล่ียของประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วนั ณ วนั
สิน้เดือนของเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2562 โดยประมาณการกระแสเงินสดไหลออกท่ีธนาคารให้
ความส าคญัภายใต้สมมตฐิานสถานการณ์ด้านสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง คือ การขอถอนเงินฝากและเงินกู้ ยืม
ของลูกค้า ซึ่งใช้อตัราการไหลออก (run-off rate) ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ในขณะท่ีประมาณ
การกระแสเงินสดไหลเข้าสว่นใหญ่มาจากการช าระคืนสินเช่ือของลกูหนีค้ณุภาพดี เงินฝากจากคูส่ญัญาคณุภาพ
ดี และตราสารหนีท่ี้จะครบก าหนด ซึง่ใช้อตัราการไหลเข้า (inflow rate) ตามเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทย 

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

 
 


