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ส่วนที ่1: การเปิดเผยข้อมูลการด ารงเงินกองทุนตามเกณฑ ์Pillar 3 

1. บทน า 
ตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลเงินกองทนุตาม BASEL ประกอบดว้ย 3 หลกัการ คือ 

 หลักการที ่1 การด ารงเงนิกองทุนข้ันต ่า  
หลกัการท่ี 1 ก าหนดใหธ้นาคารพาณิชยต์อ้งด ารงเงินกองทนุไม่ต  ่ากว่าระดบัท่ีก าหนด เพ่ือรองรบัความ 
เส่ียง 3 ประเภท คือ ความเส่ียงดา้นเครดติ ความเส่ียงดา้นตลาด ความเส่ียงดา้นปฏิบตักิาร   

 หลักการที ่2 การก ากับดูแลโดยทางการ  
หลกัการท่ี 2 ก าหนดใหธ้นาคารพาณิชยมี์ระบบการบริหารความเส่ียงท่ีดีและมีกระบวนการประเมิน
ความเพียงพอของเงินกองทนุเพ่ือรองรบัความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญั ซึ่งรวมถึงความเส่ียงท่ีไม่ไดก้ล่าวถึงใน
หลกัการท่ี1   

 หลักการที ่3 การใช้กลไกตลาดการก ากับดูแล 
หลกัการท่ี 3 ส่งเสริมการใชก้ลไกตลาดในการก ากับดูแล โดยก าหนดใหธ้นาคารพาณิชย ์ตอ้งเปิดเผย
ขอ้มลูส าคญัดา้นเงินกองทนุและความเส่ียงของตนเอง เพ่ือใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียในตลาดสามารถเขา้ถึงและ
ใชเ้ป็นขอ้มลูในการประเมินความเส่ียงของธนาคารพาณิชยไ์ด ้

ส าหรบัการก ากบัดแูลเงินกองทนุตาม Pillar 3  ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก าหนดใหธ้นาคาร
พาณิชยเ์ปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับการด ารงเงินกองทุน กระบวนการบริหารความเส่ียงและขอ้มูลส าคญัๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกับความเส่ียงของธนาคารใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียในตลาดทราบ  ในรูปแบบรายงาน Pillar 3 รายครึ่งปี
และรายปี คือ ขอ้มลู ณ สิน้งวด 30 มิถนุายน และ 31 ธันวาคม ซึ่งจะตอ้งเปิดเผยขอ้มลูตามเกณฑท่ี์ ธปท.
ก าหนดภายในระยะเวลา 4 เดือนหลงัจากวนัสิน้งวด 

2. ขอบเขตการบังคับใช้ 
การเปิดเผยขอ้มลูการด ารงเงินกองทนุตาม Pillar 3 ฉบบันี ้เป็นไปตามประกาศ ธปท. ซึ่งก าหนดใหมี้

การเปิดเผยข้อมูลทั้งในระดับธนาคาร (Solo basis) และระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร (Full 
Consolidation basis) โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงินของซีไอเอ็มบี ไทย ประกอบด้วยบริษัทตามรายช่ือ
ดงัตอ่ไปนี ้

1. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย ์(ในฐานะบรษิัทแม)่ 
2. บรษิัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต ้จ  ากดั ประกอบธุรกิจใหเ้ชา่/เชา่ซือ้รถยนต ์
3. บรษิัท เวิลดลี์ส จ ากดั ประกอบธุรกิจใหเ้ชา่ซือ้รถจกัรยานยนต ์
4. บรษิัท ซีที คอลล ์จ ากดั ประกอบธุรกิจใหบ้รกิารตดิตามทวงหนีแ้ละเรียกเก็บหนี ้
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3. ตัวชีวั้ดความเส่ียงทีส่ าคัญ 
ตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยไดอ้อกประกาศ ท่ี สนส. 14/2562 เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลการด ารง

เงินกองทนุส าหรบัธนาคารพาณิชย ์(ฉบบัท่ี 2) และประกาศ ธปท ท่ี สนส. 15/2562 เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูล
การด ารงเงินกองทนุส าหรบักลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ฉบบัท่ี 2) ซึ่งมีผลบงัคบัใชต้ัง้แตง่วดการบญัชีท่ีเริ่มในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป  โดยก าหนดใหธ้นาคารพาณิชยเ์ปิดเผยขอ้มลูเชิงปริมาณของตวัชีว้ัด
ความเส่ียงท่ีส าคัญ ทั้งด้านเงินกองทุน และสภาพคล่อง โดยด้านเงินกองทุนก าหนดให้เปิดเผยข้อมูล
เงินกองทุนท่ีสะทอ้นถึงผลกระทบทัง้จ  านวนจากการกันเงินส ารองตาม TFRS 9 เพิ่มเติม ซึ่งอา้งอิงแนวทาง
จาก  Pillar 3 disclosure requirements consolidated and enhanced framework (March 2017)  ของ 
BCBS 
 

ตารางที ่1 การเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณของตัวชีวั้ดความเส่ียงทีส่ าคัญ 

 

รายการ 
กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ เฉพาะธนาคาร 
30 มิ.ย. 
2563 

31 ธ.ค. 
2562 * 

30 มิ.ย. 
2563 

31 ธ.ค. 
2562 * 

เงนิกองทุน (หน่วย:ล้านบาท)      
1 เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ทีเ่ป็นสว่นของเจา้ของ 36,375 34,635 33,379 32,640 
1ก เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจา้ของหลงัหกัเงินส ารอง

ตามวิธี ECL1/ ทัง้จ านวน 
36,375 34,635 33,379 32,640 

2 เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 36,375 34,635 33,379 32,640 
2ก เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 หลงัหกัเงินส ารองตามวิธี ECL ทัง้จ านวน 36,375 34,635 33,379 32,640 
3 เงินกองทนุทัง้สิน้ 51,227 47,645 48,323 45,929 
3ก เงินกองทนุทัง้สิน้หลงัหกัเงินส ารองตามวิธี ECLทัง้จ านวน 51,227 47,645 48,323 45,929 
สินทรัพยเ์สี่ยง (หน่วย: ล้านบาท)     
4 สนิทรพัยเ์สีย่งทัง้สิน้ 270,212 265,486 269,626 263,700 
อัตราส่วนเงนิกองทุนต่อสนิทรัพยเ์สี่ยง (ร้อยละ)     
5 อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจา้ของ 13.46% 13.05% 12.38% 12.38% 
5ก อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจา้ของหลงัหกัเงิน

ส ารองตามวธีิ ECL ทัง้จ านวน 
13.46% 13.05% 12.38% 12.38% 

6 อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 13.46% 13.05% 12.38% 12.38% 
6ก อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 หลงัหกัเงินส ารองตามวิธี ECL ทัง้

จ านวน 
13.46% 13.05% 12.38% 12.38% 

7 อตัราสว่นเงินกองทนุทัง้สิน้ 18.96% 17.95% 17.92% 17.42% 
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รายการ 
กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ เฉพาะธนาคาร 
30 มิ.ย. 
2563 

31 ธ.ค. 
2562 * 

30 มิ.ย. 
2563 

31 ธ.ค. 
2562 * 

7ก อตัราสว่นเงินกองทนุทัง้สิน้หลงัหกัเงินส ารองดว้ยวิธี ECL ทัง้
จ านวน 

18.96% 17.95% 17.92% 17.42% 

อัตราส่วนเงนิกองทุนส่วนเพิ่ม (ร้อยละ)     
8 อตัราสว่นเงินกองทนุสว่นเพิม่เพือ่รองรบัผลขาดทนุในภาวะ

วิกฤต (Conservation buffer) 
2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 

9 อตัราสว่นเงินกองทนุสว่นเพิม่เพือ่รองรบัความเสีย่งเชิงระบบท่ี
อาจเกิดขึน้ในชว่งเศรษฐกิจขาลง (Countercyclical buffer) 

- - - - 

10 อตัราสว่นเงินกองทนุสว่นเพิม่เพือ่รองรบัความเสยีหายส าหรบั
ธนาคารพาณิชยท์ี่มีนยัตอ่ความเสีย่งเชิงระบบในประเทศ 
(Higher loss absorbency) 

- - - - 

11 อตัราสว่นของเงินกองทนุสว่นเพิม่ทัง้สิน้  
(ผลรวมของรายการท่ี 8 ถงึรายการท่ี 10) 

2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 

12 อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจา้ของ ท่ีคงเหลอื
หลงัจากการด ารงเงินกองทนุชัน้ต ่า 2/ 

6.46% 6.05% 5.38% 5.38% 

การด ารงสินทรัพยส์ภาพคลอ่งเพื่อรองรับสถานการณด์้าน
สภาพคลอ่งที่มีความรุนแรง (LCR) 3/ 

    

13 ปรมิาณสนิทรพัยส์ภาพคลอ่งทัง้สิน้ (Total HQLA) (หนว่ย:
ลา้นบาท) 

- - 78,823 52,867 

14 ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสทุธิใน 30 วนั (Total net 
cash outflows) (หนว่ย:ลา้นบาท) 

- - 52,900 35,126 

15 LCR (รอ้ยละ) 
LCR ขัน้ต ่าตามเกณฑธ์นาคารแหง่ประเทศไทย (รอ้ยละ) 

- - 150% 
100% 

151% 
90% 

* การจดัชัน้และการกนัเงินส ารองตามหลกัเกณฑข์องประกาศ ธปท. ที่ สนส. 5/2559 ลงวนัท่ี 10 มิถนุายน 2559   
1/ ผลขาดทนุดา้นเครดิตทีค่าดวา่จะเกิดขึน้ (Expected Credit Loss: ECL) ตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เรือ่ง 
เครือ่งมือทางการเงิน (TFRS 9) ของสภาวิชาชีพบญัช ี

2/ อตัราส่วนเงินกองทนุชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของ ที่คงเหลือหลงัจากการด ารงเงินกองทนุขัน้ต  ่า ไม่จ  าเป็นตอ้งเท่ากับผลต่างระหว่างอัตรา
เงินกองทนุชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของ ในรายการที่ 5 กับอตัราส่วนเงินกองทนุชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของขั้นต  ่า รอ้ยละ 4.5 เน่ืองจาก
อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของ อาจถุกน าไปใชด้  ารงอัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ที่ 1 ขั้นต  ่า รอ้ยละ 6 และ/หรืออัตราส่วน
เงินกองทนุทัง้สิน้ขัน้ต  ่า รอ้ยละ 8.5 

3/ ธนาคารไดเ้ปิดเผยขอ้มลูการด ารงสินทรพัยส์ภาพคลอ่งเพื่อรองรบัสถานการณด์า้นสภาพคลอ่งที่มีความรุนแรง (LCR) ตามประกาศ ธปท. ที่ 
สนส.2/2561 ลงวนัที่ 25 มกราคม 2561 บนเว็บไซดธ์นาคาร 
https://www.cimbthai.com/th/investor-relations/financial-information/pillar-three-disclosures.html 

https://www.cimbthai.com/th/investor-relations/financial-information/pillar-three-disclosures.html
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4. เงินกองทุน 

 4.1 โครงสร้างเงนิกองทุน 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 เงินกองทุนภายใตห้ลักเกณฑ ์Basel III ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน มี
จ านวนทัง้สิน้ 51,227 ลา้นบาท ซึ่งประกอบดว้ยเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (CET1) จ  านวน 
36,375 ลา้นบาท เงินกองทุนชัน้ท่ี 1 จ านวน 36,375 ลา้นบาท และเงินกองทุนชัน้ท่ี 2 จ านวน 14,852 ลา้น
บาท ในส่วนของธนาคาร มีเงินกองทุนชั้นท่ี  1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) จ  านวน 33,379 ล้านบาท 
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 จ านวน 33,379 ล้านบาท และเงินกองทุนชั้นท่ี 2 จ านวน 14,944 ล้านบาท รวมเป็น
เงินกองทนุทัง้สิน้ 48,323 ลา้นบาท  

องคป์ระกอบเงินกองทนุ ของธนาคารและกลุม่ธุรกิจทางการเงิน ประกอบดว้ย 

เงนิกองทุนช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ ประกอบดว้ย  

 ทนุหุน้สามญัช าระแลว้ 
 สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 
 ทนุส ารองตามกฎหมาย  
 ก าไรสทุธิคงเหลือจากการจดัสรร  
 องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของเจา้ของ 
o สว่นเกินทนุจากการตีราคาท่ีดนิ อาคารหรือหอ้งชดุในอาคารชดุ 
o ส่วนเกิน (ต ่ากว่า) ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยตุธิรรมผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน 
o ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน 
o เงินส ารองส าหรบัการปอ้งกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 
o เงินส ารองส าหรบัหนีส้ินทางการเงินท่ีก าหนดให้วดัมลูค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร

หรือขาดทนุเน่ืองมาจากความเส่ียงดา้นเครดติ 
 รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นสว่นของเจา้ของ 
o สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 
o สินทรพัยไ์มมี่ตวัตน 
o ผลกระทบจากการปรบัปรุงประมาณการหนีส้ินตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัส าหรบั

โครงการผลประโยชนข์องพนกังาน 

 



 
 

 
 5 

เงนิกองทุนช้ันที ่2 ประกอบดว้ย 

 เงินส ารองทั่วไป (General provision) คือ เงินส ารองส าหรบัสินทรพัยแ์ละภาระผกูพนัท่ีไม่มี
การเพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (performing) และเงินส ารองส าหรบั
สินทรพัยแ์ละภาระผกูพนัท่ีมีการเพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (under-
performing) โดยก าหนดใหน้ับเขา้เป็นเงินกองทุนชัน้ท่ี 2 ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ1.25 ของยอด
สินทรพัยเ์ส่ียงดา้นเครดติ 

 หุน้กูด้อ้ยสิทธิระยะยาว จ านวน 570 ลา้นเหรียญรงิกิตมาเลเซีย ตามโครงการหุน้กูด้อ้ยสิทธิ 
เพ่ือนบัเป็นเงินกองทุนชัน้ท่ี 2 เพ่ือขายใหก้บัผูล้งทนุในตา่งประเทศ ท่ีมีคณุสมบตัิครบตาม
เกณฑ ์Basel III ซึ่งไดร้ับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยตามหนังสือท่ี ฝกก.(02) 
414/2559 ใหส้ามารถนบัหุน้กูด้อ้ยสิทธิดงักลา่วเขา้เป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ไดเ้ตม็จ านวน 

 หุน้กูด้อ้ยสิทธิระยะยาว จ านวน 390 ลา้นเหรียญรงิกิตมาเลเซีย ตามโครงการหุน้กูด้อ้ยสิทธิ 
เพ่ือนบัเป็นเงินกองทุนชัน้ท่ี 2 เพ่ือขายใหก้บัผูล้งทนุในตา่งประเทศ ท่ีมีคณุสมบตัิครบตาม
เกณฑ์ Basel III ซึ่งได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยตามหนังสือท่ี ฝกก. 
221/2561 ใหส้ามารถนบัหุน้กูด้อ้ยสิทธิดงักลา่วเขา้เป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ไดเ้ตม็จ านวน 

 หุน้กูด้อ้ยสิทธิระยะยาว จ านวน 550 ลา้นเหรียญรงิกิตมาเลเซีย ตามโครงการหุน้กูด้อ้ยสิทธิ 
เพ่ือนบัเป็นเงินกองทุนชัน้ท่ี 2 เพ่ือขายใหก้บัผูล้งทนุในตา่งประเทศ ท่ีมีคณุสมบตัิครบตาม
เกณฑ์ Basel III ซึ่งได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยตามหนังสือท่ี ฝกก. 
527/2562 ใหส้ามารถนบัหุน้กูด้อ้ยสิทธิดงักลา่วเขา้เป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ไดเ้ตม็จ านวน 
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ตารางที ่2 โครงสร้างเงนิกองทุน 
                                     หนว่ย : ลา้นบาท 

องคป์ระกอบเงนิกองทุน 

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ เฉพาะธนาคาร 
30 มิ.ย. 
2563 

31 ธ.ค. 
2562 

30 มิ.ย. 
2563 

31 ธ.ค. 
2562 

1. เงนิกองทุนชั้นที่ 1 36,375 34,635 33,379 32,640 

 1.1   เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจา้ของ  36,375 34,635 33,379 32,640 

1.1.1  ทนุช าระแลว้ (หุน้สามญั) 17,411 17,411 17,411 17,411 
1.1.2  สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั (สทุธิ) 10,146 10,146 10,146 10,146 

1.1.3  ทนุส ารองตามกฎหมาย 425 404 425 404 
1.1.4  ก าไรสะสมคงเหลอืจากการจดัสรร 8,939 7,618 5,256 5,012 

1.1.5  รายการอื่นของสว่นของเจา้ของ  1,803 1,646 1,846 1,689 
1.1.5.1  ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่สะสม 1,846 1,689 1,846 1,689 

1.1.5.2  รายการอื่นของการเปลีย่นแปลงที่เกิดจาก                                                         
ผูเ้ป็นเจา้ของ 

(43) (43) - - 

1.1.6  รายการปรบัตา่งๆ ท่ีไมอ่นญุาตใหม้ีผลกระทบตอ่มลูคา่ 
ของเงินกองทนุ 

(318) (22) (318) (22) 

1.1.6.1 เงินส ารองส าหรบัการปอ้งกนัความเสีย่งใน 
กระแสเงินสด  

(284) (22) (284) (22) 

1.1.6.2 เงินส ารองส าหรบัหนีส้นิทางการเงินท่ี  
ก าหนดใหว้ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไร 
หรอืขาดทนุเนื่องมาจากความเสีย่งดา้นเครดิต 

(34) - (34) - 

1.1.7  รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจา้ของ (2,031) (2,568) (1,387) (2,000) 

1.1.7.1  การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยขน ์
หลงัออกจากงาน 

(335) (335) (290) (290) 

1.1.7.2  สนิทรยัพไ์มม่ีตวัตน  (1,151) (1,062) (1,097) (1,016) 
1.1.7.3  สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (545) (1,171) - (694) 

 1.2   เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน - - - - 
2. เงนิกองทุนชั้นที่ 2 14,852 13,010 14,944 13,289 
    2.1   ตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 12,262 12,262 12,262 12,262 

    2.2   เงินส ารองทั่วไป * 2,590 748 2,682 1,027 
3. เงนิกองทุนทั้งสิน้ตามกฎหมาย 51,227 47,645 48,323 45,929 

* ณ 31 ธ.ค. 2562 การจดัชัน้และการกนัเงินส ารองเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องประกาศ ธปท. ที่ สนส. 5/2559 ลงวนัท่ี 10 มิถนุายน 2559 
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4.2 ความเพยีงพอของเงินกองทุน 
การบริหารความเพียงพอของเงินกองทุนเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัอย่างยิ่งของกลไกในการปรบัลด

และบริหารความเส่ียง ซึ่งไดแ้ก่ การด ารงเงินกองทนุใหเ้พียงพอทัง้ในภาวะปกติและในภาวะท่ีเกิดเหตกุารณ์
รุนแรงและเป็นไปได ้(“extreme but plausible events”) จากผลการทดสอบภาวะวิกฤต ธนาคารไดก้ าหนด
แผนการบริหารจัดการเงินกองทุน ตลอดจนแผนปฏิบตัิการในการรกัษาระดบัเงินกองทุนของธนาคารให้
เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด  โดยในแผนการบริหารเงินกองทนุประจ าปี จะมีการก าหนด Internal Capital 
Target ท่ีสูงกว่าอตัราเงินกองทุนขัน้ต  ่าท่ีกฎหมายก าหนด และน ามาใชเ้ป็นสญัญาณเตือนล่วงหนา้ในการ
ตดิตามและรกัษาระดบัความเพียงพอของเงินกองทนุใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ธนาคารมีการค านวณเงินกองทุนเพ่ือรองรบัความเส่ียงดา้นเครดิต (Credit Risk) ความเส่ียงดา้น
ตลาด (Market Risk) และความเส่ียงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ตามประกาศของ ธปท. โดย
ธนาคารไดร้บัอนมุตัจิาก ธปท. ใหใ้ชว้ิธีดงัตอ่ไปนีใ้นการค านวณเงินกองทนุ 

 
ประเภทความเส่ียง วิธีการด ารงเงนิกองทุน 

1. ความเส่ียงดา้นเครดติ Standardised Approach (SA) 
2. ความเส่ียงดา้นตลาด Standardised Approach (SA) 
3. ความเส่ียงดา้นปฏิบตัิการ Basic Indicator Approach (BIA) 

 

  

 

 

  

 

 

 
 

 

 



 
 

 
 8 

ตารางที ่3 มูลค่าเงนิกองทุนข้ันต ่าทีต่้องด ารงตามหลักเกณฑ ์Basel III แยกตามประเภทความเส่ียง 

                     หนว่ย : ลา้นบาท 

ประเภทความเสี่ยง 
กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ เฉพาะธนาคาร 
30 มิ.ย. 
2563 

31 ธ.ค. 
2562 

30 มิ.ย. 
2563 

31 ธ.ค. 
2562 

ส าหรับความเสี่ยงด้านเครดิต  17,613 17,023 18,238 17,529 

1.  ลกูหนีท้ี่ไมด่อ้ยคณุภาพ 16,782 16,408 17,428 16,918 
1.1 ลกูหนีภ้าครฐับาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพฒันา 

ระหวา่งประเทศ (MDBs) และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน  
องคก์ารของรฐั และรฐัวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้  า้หนกัความ
เสีย่งเหมือนกบัลกูหนีภ้าครฐับาล 

32 24 32 24 

1.2 ลกูหนีส้ถาบนัการเงิน องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินองคก์ารของ
รฐั และรฐัวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ชน้  า้หนกัความเสีย่งเหมือนกบั
ลกูหนีส้ถาบนัการเงิน และบรษัิทหลกัทรพัย ์

1,573 982 1,570 978 

1.3 ลกูหนีธุ้รกิจเอกชน องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน องคก์รของรฐั 
และรฐัวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้  า้หนกัความเสีย่งเหมือนกบั
ลกูหนีธุ้รกิจเอกชน 

7,940 8,218 11,065 11,270 

1.4  ลกูหนีร้ายยอ่ย 4,412 4,389 1,730 1,725 
1.5  สนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยั 2,305 2,288 2,305 2,288 
1.6  สนิทรพัยอ์ื่น 520 507 726 633 

2.  ลกูหนีด้อ้ยคณุภาพ 831 615 810 611 
ส าหรับความเสี่ยงด้านตลาด 3,225 3,476 3,225 3,476 

     1. ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ 3,021 3,368 3,021 3,368 
     2. ความเสีย่งดา้นราคาตราสารทนุ - - - - 
     3. ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น 204 108 204 108 
     4. ความเสีย่งดา้นราคาสนิคา้โภคภณัฑ ์ - - - - 
ส าหรับความเสี่ยงด้านปฏิบตักิาร 2,130 2,068 1,455 1,410 
รวมมูลค่าเงนิกองทุนขัน้ต ่าทีต่้องด ารง 1/ 22,968 22,567 22,918 22,415 
รวมมูลค่าเงนิกองทุนสว่นเพิ่ม 2/ 6,755 6,637 6,741 6,592 
รวมมูลค่าเงนิกองทุนขัน้ต ่าและเงนิกองทุนสว่นเพิ่มทั้งสิน้ 29,723 29,204 29,659 29,007 
รวมมูลค่าสินทรัพยเ์สี่ยงทั้งสิน้ 270,212 265,486 269,626 263,700 

1/ อตัราสว่นเงินกองทนุทัง้สิน้ต่อสนิทรพัยเ์สี่ยงขัน้ต ่าเท่ากบัรอ้ยละ 8.50 
2/ อตัราสว่นเงินกองทนุสว่นเพิ่ม ภายใตห้ลกัเกณฑ ์Basel III ตามประกาศ ธปท.ที่ สนส.12/2555 ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดใหธ้นาคารพาณิชยท์ยอยด ารงอตัราสว่นเงินกองทนุสว่นเพิ่มอีก
รอ้ยละ 0.625 ในแต่ละปี เริ่มตัง้แต่ 1 มกราคม 2559 – 1 มกราคม 2562 
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ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีอัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของ
เจา้ของต่อสินทรพัยเ์ส่ียง (CET1 Ratio) อตัราส่วนเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ต่อสินทรพัยเ์ส่ียง (Tier 1 Ratio) และ
อตัราสว่นเงินกองทนุทัง้สิน้ (Total Capital Ratio) อยูท่ี่รอ้ยละ 13.5 รอ้ยละ 13.5 และรอ้ยละ 19.0 ตามล าดบั 
ในขณะท่ีการด ารงเงินกองทนุของธนาคาร อยูท่ี่รอ้ยละ 12.4 รอ้ยละ 12.4 และรอ้ยละ 17.9 ตามล าดบั ซึ่งจะ
เห็นไดว้า่ ธนาคารยงัคงรกัษาระดบัเงินกองทนุของธนาคารสงูกวา่อตัราส่วนเงินกองทนุขัน้ต  ่าและเงินกองทนุ
สว่นเพิ่ม (Capital Buffer) ท่ีทางธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด 
 
ตารางที ่4 อัตราส่วนการด ารงเงนิกองทุนของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

                             หนว่ย : รอ้ยละ 

อัตราส่วน 

กลุ่มธุรกิจ 
ทางการเงนิ 

เฉพาะธนาคาร 
เกณฑ์
ขั้นต ่า
ของ
ธปท. 1/ 

เงนิกองทุน 
ขั้นต ่าและ 
เงนิกองทุน 
ส่วนเพิ่ม 2/ 

30 มิ.ย. 
2563 

31 ธ.ค. 
2562 

30 มิ.ย. 
2563 

31 ธ.ค. 
2562 

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจา้ของตอ่สนิทรพัยเ์สีย่ง 13.46 13.05 12.38 12.38 4.50 7.00 
เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ตอ่ สนิทรพัยเ์สีย่ง 13.46 13.05 12.38 12.38 6.00 8.50 
เงินกองทนุทัง้สิน้ ตอ่ สนิทรพัยเ์สีย่ง 18.96 17.95 17.92 17.42 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 ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดใหธ้นาคาร
พาณิชยท์ยอยด ารงอตัราสว่นเงินกองทนุสว่นเพ่ิมอีกรอ้ยละ 0.625 ในแต่ละปี เริ่มตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 จนครบรอ้ยละ 2.5 ในวนัท่ี 1 มกราคม 2562 
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  5. การเปิดเผยข้อมูลเงนิกองทุนเพิม่เตมิตามหลักเกณฑ ์BCBS 
 

   ตารางที ่5 ข้อมูลคุณสมบัตทิีส่ าคัญของตราสารทางการเงนิที่นับเป็นเงินกองทุน 

หัวข้อ รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด 

1 ผูอ้อกตราสารทางการเงิน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

2 รุน่หรือหมายเลขของผูอ้อกตราสารทางการเงิน ISIN code: MYBPN1600096 ISIN code: MYBPN1800035 ISIN code: MYBPN1900082 
การนับตราสารทางการเงินเข้าเป็นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย 
3 ประเภทของตราสารทางการเงิน (เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 

ท่ีเป็นสว่นของเจา้ของ / เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตรา
สารทางการเงิน / เงินกองทนุชัน้ท่ี 2) 

เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 

4 มีคณุสมบตัเิป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Basel III หรือไม ่ มีคณุสมบตัคิรบตามเกณฑ ์Basel III มีคณุสมบตัคิรบตามเกณฑ ์Basel III มีคณุสมบตัคิรบตามเกณฑ ์Basel III 

5 กรณีท่ีมีคณุสมบตัไิมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Basel III 
ใหร้ะบคุณุสมบตัิดงักลา่ว 

- - - 

6 ตอ้งทยอยลดนบัหรือนบัไดเ้ตม็จ านวน นบัไดเ้ตม็จ านวนตลอดอายหุุน้กู ้และ
ตอ้งทยอย (Amortised)  

ลดนบัรอ้ยละ 20 ใน 5 ปีสดุทา้ย 
ก่อนสิน้สดุอายสุญัญา 

นบัไดเ้ตม็จ านวนตลอดอายหุุน้กู ้และ
ตอ้งทยอย (Amortised)  

ลดนบัรอ้ยละ 20 ใน 5 ปีสดุทา้ย 
ก่อนสิน้สดุอายสุญัญา 

นบัไดเ้ตม็จ านวนตลอดอายหุุน้กู ้และ
ตอ้งทยอย (Amortised)  

ลดนบัรอ้ยละ 20 ใน 5 ปีสดุทา้ย 
ก่อนสิน้สดุอายสุญัญา 
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หัวข้อ รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด 

7 จดัอยูใ่นระดบัธนาคาร / ระดบักลุม่ / ระดบักลุม่และ
ระดบัธนาคาร 

ระดบักลุม่และระดบัธนาคาร ระดบักลุม่และระดบัธนาคาร ระดบักลุม่และระดบัธนาคาร 

8 จ านวนท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทนุตามหลกัเกณฑ์
ของทางการ (หนว่ย : ลา้นบาท) 

5,016 ลา้นบาท 3,158 ลา้นบาท 4,088 ลา้นบาท 

9 มลูคา่ท่ีตราไวข้องตราสารทางการเงิน (Par value) 
(หนว่ย) 

100 เหรียญรงิกิตมาเลเซีย 100 เหรียญรงิกิตมาเลเซีย 100 เหรียญรงิกิตมาเลเซีย 

10 การจดัประเภทตามหลกัการบญัชี หนีส้ินท่ีวดัมลูคา่ดว้ย 
ราคาทนุตดัจ าหน่าย 

หนีส้ินท่ีวดัมลูคา่ดว้ย 
ราคาทนุตดัจ าหน่าย 

หนีส้ินท่ีวดัมลูคา่ดว้ย 
ราคาทนุตดัจ าหน่าย 

11 วนัท่ีออกตราสารทางการเงิน (Original date) 11 กรกฎาคม 2559 29 มีนาคม 2561 8 กรกฎาคม 2562 

12 ตราสารทางการเงินท่ีไมมี่การก าหนดระยะเวลาการ
ช าระคืนหรือมีการก าหนดระยะเวลาการช าระคืน 

มีการก าหนดระยะเวลา 
การช าระคืน 

มีการก าหนดระยะเวลา 
การช าระคืน 

มีการก าหนดระยะเวลา 
การช าระคืน 

13 วนัครบก าหนด (Original maturity date) 11 กรกฎาคม 2569 29 มีนาคม 2571 8 กรกฎาคม 2572 

14 ผูอ้อกตราสารทางการเงินสามารถไถ่ถอนตราสาร
ทางการเงินก่อนไดร้บัการอนมุตัจิากผูก้  ากบัดแูล
หรือไม ่

ไมมี่สิทธิในการไถ่ถอนก่อนไดร้บั
ความเห็นชอบเป็นลายลกัษณอ์กัษร

จากธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ไมมี่สิทธิในการไถ่ถอนก่อนไดร้บั
ความเห็นชอบเป็นลายลกัษณอ์กัษร

จากธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ไมมี่สิทธิในการไถ่ถอนก่อนไดร้บั
ความเห็นชอบเป็นลายลกัษณอ์กัษร

จากธนาคารแหง่ประเทศไทย 

15 วนัท่ีมีสิทธิไถ่ถอน วนัท่ีมีภาระผกูพนัในการไถ่ถอน
และจ านวนเงินในการไถ่ถอน 

หุน้กูด้อ้ยสิทธิ ตามโครงการหุน้กูด้อ้ย
สิทธิเพ่ือนบัเป็นเงินกองทนุขัน้ท่ี 2 

หุน้กูด้อ้ยสิทธิ ตามโครงการหุน้กูด้อ้ย
สิทธิเพ่ือนบัเป็นเงินกองทนุขัน้ท่ี 2 

หุน้กูด้อ้ยสิทธิ ตามโครงการหุน้กูด้อ้ย
สิทธิเพ่ือนบัเป็นเงินกองทนุขัน้ท่ี 2 
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หัวข้อ รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด 

เพ่ือขายใหก้บัผูล้งทนุในตา่งประเทศ/ 
สิทธิของผูอ้อกหุน้กูใ้นการไถ่ถอนหุน้
กูก้่อนครบก าหนด : หุน้มีอาย ุ10 ปี 
ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวนัครบ
ก าหนดหลงัจากวนัครบรอบ 5 ปี โดย
ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษรจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย / วนัท่ีมีสิทธิไถ่ถอน ณ 
วนัแรก คือ 10 กรกฎาคม 2564 /
มลูคา่ไถ่ถอนจ านวน 570 ลา้น
เหรียญรงิกิตมาเลเซีย 

เพ่ือขายใหก้บัผูล้งทนุในตา่งประเทศ 
/ สิทธิของผูอ้อกหุน้กูใ้นการไถ่ถอน
หุน้กูก้่อนครบก าหนด : หุน้มีอาย ุ10 
ปี ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวนัครบ
ก าหนดหลงัจากวนัครบรอบ 5 ปี โดย
ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษรจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย / วนัท่ีมีสิทธิไถ่ถอน ณ 
วนัแรก คือ 29 มีนาคม 2566 /มลูคา่
ไถ่ถอนจ านวน 390 ลา้นเหรียญรงิกิต
มาเลเซีย 

เพ่ือขายใหก้บัผูล้งทนุในตา่งประเทศ/ 
สิทธิของผูอ้อกหุน้กูใ้นการไถ่ถอนหุน้
กูก้่อนครบก าหนด : หุน้มีอาย ุ10 ปี 
ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวนัครบ
ก าหนดหลงัจากวนัครบรอบ 5 ปี โดย
ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษรจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย / วนัท่ีมีสิทธิไถ่ถอน ณ 
วนัแรก คือ 8 กรกฎาคม 2567  /
มลูคา่ไถ่ถอนจ านวน 550 ลา้น
เหรียญรงิกิตมาเลเซีย 

16  วนัท่ีมีสิทธิไถ่ถอนในภายหลงั (ถา้มี) - - - 

 ดอกเบีย้และผลตอบแทนอื่นใด 

17 ผลตอบแทน / เงินปันผลแบบคงท่ีหรือลอยตวั อตัราคงท่ี (Fixed rate) อตัราคงท่ี (Fixed rate) อตัราคงท่ี (Fixed rate) 

18 อตัราผลตอบแทนและดชันีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง รอ้ยละ 5.35 ตอ่ปี รอ้ยละ 5.20 ตอ่ปี รอ้ยละ 4.15 ตอ่ปี 

19 มี dividend stopper หรือไม่ ไมมี่ dividend stopper ไมมี่ dividend stopper ไมมี่ dividend stopper 
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หัวข้อ รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด 

20 ธนาคาร/กลุม่ธุรกิจทางการเงินมีอ านาจเตม็ท่ีในการ
ยกเลิกการจา่ยดอกเบีย้หรือผลตอบแทนอ่ืนใดไดเ้อง
ทัง้หมด หรือบางสว่น หรือตามค าสั่งท่ีไดร้บั 

ธนาคารตอ้งปฏิบตัิตาม 
ค าสั่งท่ีไดร้บั  

ธนาคารตอ้งปฏิบตัิตาม 
ค าสั่งท่ีไดร้บั  

ธนาคารตอ้งปฏิบตัิตาม 
ค าสั่งท่ีไดร้บั 

21 มีเง่ือนไขท่ีเป็นแรงจงูใจใหธ้นาคารพาณิชยไ์ถ่ถอน
ก่อนก าหนดหรือไม ่เชน่ มีเง่ือนไขในการก าหนด
อตัราผลตอบแทนใหส้งูขึน้ในลกัษณะขัน้บนัได  
(step up) 

 
ไมมี่เง่ือนไขท่ีเป็นแรงจงูใจ 

 
ไมมี่เง่ือนไขท่ีเป็นแรงจงูใจ 

 
ไมมี่เง่ือนไขท่ีเป็นแรงจงูใจ 

22 ไมส่ะสมผลตอบแทน หรือสะสมผลตอบแทน ไมส่ะสมผลตอบแทน ไมส่ะสมผลตอบแทน ไมส่ะสมผลตอบแทน 

23 สามารถแปลงสภาพได ้หรือไมส่ามารถแปลงสภาพ
ได ้

ไมส่ามารถแปลงสภาพได ้ ไมส่ามารถแปลงสภาพได ้ ไมส่ามารถแปลงสภาพได ้

24 กรณีท่ีสามารถแปลงสภาพได ้ใหร้ะบเุง่ือนไขในการ
แปลงสภาพท่ีธนาคาร / กลุม่ธุรกิจทางการเงินนัน้
ก าหนดไว ้(Conversion trigger) 

- - - 

25 กรณีสามารถแปลงสภาพได ้เป็นการแปลงสภาพทัง้
จ  านวนหรือบางสว่น 

- - - 

26 กรณีสามารถแปลงสภาพได ้ใหร้ะบอุตัราการแปลง
สภาพ  

- - - 
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หัวข้อ รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด 

(Conversion rate) 

27 กรณีสามารถแปลงสภาพได ้ใหร้ะบปุระเภทตราสาร
ทางการเงินท่ีมีการแปลงสภาพไป 

- - - 

28 กรณีสามารถแปลงสภาพได ้ใหร้ะบผุูอ้อกตราสาร
ทางการเงินท่ีมีการแปลงสภาพไป 

- - - 

29 คณุสมบตัใินการลดมลูคา่ มีคณุสมบตัใินการลดมลูคา่ มีคณุสมบตัใินการลดมลูคา่ มีคณุสมบตัใินการลดมลูคา่ 

30 กรณีมีการลดมลูคา่ ใหร้ะบกุารลดมลูคา่ท่ีธนาคาร/
กลุม่ธุรกิจทางการเงินนัน้ก าหนดไว ้

จะมีการลดมลูคา่ เม่ือเกิดเหตกุารณ ์
(Trigger Events)ดงัตอ่ไปนี ้
Trigger Events ของ CIMB Thai 
1) ธนาคารมีผลการด าเนินงานท่ีไม่
สามารถด าเนินกิจการตอ่ไปได ้เชน่ มี
สินทรพัยไ์มเ่พียงพอจา่ยคืนผูฝ้ากเงิน
และเจา้หนี ้หรือ เงินกองทนุของ
ธนาคารลดลงถึงระดบัท่ีจะกระทบตอ่
ผูฝ้ากเงินและเจา้หนี ้หรือ ธนาคารไม่
สามารถเพิ่มทนุไดด้ว้ยตวัเอง เป็นตน้ 
และ 

จะมีการลดมลูคา่ เม่ือเกิดเหตกุารณ ์
(Trigger Events)ดงัตอ่ไปนี ้
Trigger Events ของ CIMB Thai 
1) ธนาคารมีผลการด าเนินงานท่ีไม่
สามารถด าเนินกิจการตอ่ไปได ้เชน่ มี
สินทรพัยไ์มเ่พียงพอจา่ยคืนผูฝ้ากเงิน
และเจา้หนี ้หรือ เงินกองทนุของ
ธนาคารลดลงถึงระดบัท่ีจะกระทบตอ่
ผูฝ้ากเงินและเจา้หนี ้หรือ ธนาคารไม่
สามารถเพิ่มทนุไดด้ว้ยตวัเอง เป็นตน้ 
และ 

จะมีการลดมลูคา่ เม่ือเกิดเหตกุารณ ์
(Trigger Events)ดงัตอ่ไปนี ้
Trigger Events ของ CIMB Thai 
1) ธนาคารมีผลการด าเนินงานท่ีไม่
สามารถด าเนินกิจการตอ่ไปได ้เชน่ มี
สินทรพัยไ์มเ่พียงพอจา่ยคืนผูฝ้ากเงิน
และเจา้หนี ้หรือ เงินกองทนุของ
ธนาคารลดลงถึงระดบัท่ีจะกระทบตอ่
ผูฝ้ากเงินและเจา้หนี ้หรือ ธนาคารไม่
สามารถเพิ่มทนุไดด้ว้ยตวัเอง เป็นตน้ 
และ 
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หัวข้อ รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด 

2) ธนาคารแหง่ประเทศไทย และ/
หรือ หนว่ยงานของทางราชการท่ีมี
อ านาจอ่ืนใดตดัสินใจจะเขา้ชว่ย 
เหลือทางการเงินแก่ธนาคาร เชน่ การ
ใหเ้งินทนุสนบัสนนุแก่ธนาคาร และ
หนว่ยงานดงักลา่วไดแ้จง้ใหธ้นาคาร
ทราบถึงการตดัสินใจนัน้ 

Trigger Events ของ CIMB Bank 
Berhad (“CIMB Bank”) เม่ือเกิด
เหตกุารณข์อ้ใดขอ้หนึ่ง ดงัตอ่ไปนี ้
1) Bank Negara Malaysia 
(“BNM”) และ The Malaysia 
Deposit Insurance Corporation 
(“PIDM”) ท าหนงัสือถึง CIMB Bank 
และลงความเห็นว่า การตดัเป็นหนี้
สญู (Write-off) จ  านวนเงินตน้ท่ี
ธนาคารมีหนา้ท่ีจะตอ้งจา่ยใหแ้ก่ผูถื้อ

2) ธนาคารแหง่ประเทศไทย และ/
หรือ หนว่ยงานของทางราชการท่ีมี
อ านาจอ่ืนใดตดัสินใจจะเขา้ชว่ย 
เหลือทางการเงินแก่ธนาคาร เชน่ การ
ใหเ้งินทนุสนบัสนนุแก่ธนาคาร และ
หนว่ยงานดงักลา่วไดแ้จง้ใหธ้นาคาร
ทราบถึงการตดัสินใจนัน้ 

Trigger Events ของ CIMB Bank 
Berhad (“CIMB Bank”) เม่ือเกิด
เหตกุารณข์อ้ใดขอ้หนึ่ง ดงัตอ่ไปนี ้
1) Bank Negara Malaysia 
(“BNM”) และ The Malaysia 
Deposit Insurance Corporation 
(“PIDM”) ท าหนงัสือถึง CIMB Bank 
และลงความเห็นว่า การตดัเป็นหนี้
สญู (Write-off) จ  านวนเงินตน้ท่ี
ธนาคารมีหนา้ท่ีจะตอ้งจา่ยใหแ้ก่ผูถื้อ

2) ธนาคารแหง่ประเทศไทย และ/
หรือ หนว่ยงานของทางราชการท่ีมี
อ านาจอ่ืนใดตดัสินใจจะเขา้ชว่ย 
เหลือทางการเงินแก่ธนาคาร เชน่ การ
ใหเ้งินทนุสนบัสนนุแก่ธนาคาร และ
หนว่ยงานดงักลา่วไดแ้จง้ใหธ้นาคาร
ทราบถึงการตดัสินใจนัน้ 

Trigger Events ของ CIMB Bank 
Berhad (“CIMB Bank”) เม่ือเกิด
เหตกุารณข์อ้ใดขอ้หนึ่ง ดงัตอ่ไปนี ้
1) Bank Negara Malaysia 
(“BNM”) และ The Malaysia 
Deposit Insurance Corporation 
(“PIDM”) ท าหนงัสือถึง CIMB Bank 
และลงความเห็นว่า การตดัเป็นหนี้
สญู (Write-off) จ  านวนเงินตน้ท่ี
ธนาคารมีหนา้ท่ีจะตอ้งจา่ยใหแ้ก่ผูถื้อ
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หัวข้อ รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด 

ตราสารหนีด้อ้ยสิทธิเป็นสิ่งจ  าเป็นท่ี
ตอ้งปฏิบตั ิเพ่ือยบัยัง้ไมใ่ห ้CIMB 
Bank  เปล่ียนไปเป็นธนาคารท่ีไม่
สามารถด าเนินกิจการตอ่ไปได ้หรือ 
2) BNM และ PIDM ไดป้ระกาศให้
สาธารณชนทราบวา่ BNM,  PIDM 
และ/หรือหนว่ยงานอ่ืนของทาง
ราชการท่ีมีอ านาจในประเทศ
มาเลเซีย ตดัสินใจจะเขา้ชว่ยเหลือ
ทางการเงินแก่ CIMB Bank   ซึ่งหาก
ไมมี่การชว่ยเหลือดงักลา่ว จะท าให ้
CIMB Bank  ไมส่ามารถด าเนิน
กิจการตอ่ไปได ้

ตราสารหนีด้อ้ยสิทธิเป็นสิ่งจ  าเป็นท่ี
ตอ้งปฏิบตั ิเพ่ือยบัยัง้ไมใ่ห ้CIMB 
Bank  เปล่ียนไปเป็นธนาคารท่ีไม่
สามารถด าเนินกิจการตอ่ไปได ้หรือ 
2) BNM และ PIDM ไดป้ระกาศให้
สาธารณชนทราบวา่ BNM,  PIDM 
และ/หรือหนว่ยงานอ่ืนของทาง
ราชการท่ีมีอ านาจในประเทศ
มาเลเซีย ตดัสินใจจะเขา้ชว่ยเหลือ
ทางการเงินแก่ CIMB Bank   ซึ่งหาก
ไมมี่การชว่ยเหลือดงักลา่ว จะท าให ้
CIMB Bank  ไมส่ามารถด าเนิน
กิจการตอ่ไปได ้

ตราสารหนีด้อ้ยสิทธิเป็นสิ่งจ  าเป็นท่ี
ตอ้งปฏิบตั ิเพ่ือยบัยัง้ไมใ่ห ้CIMB 
Bank  เปล่ียนไปเป็นธนาคารท่ีไม่
สามารถด าเนินกิจการตอ่ไปได ้หรือ 
2) BNM และ PIDM ไดป้ระกาศให้
สาธารณชนทราบวา่ BNM,  PIDM 
และ/หรือหนว่ยงานอ่ืนของทาง
ราชการท่ีมีอ านาจในประเทศ
มาเลเซีย ตดัสินใจจะเขา้ชว่ยเหลือ
ทางการเงินแก่ CIMB Bank   ซึ่งหาก
ไมมี่การชว่ยเหลือดงักลา่ว จะท าให ้
CIMB Bank  ไมส่ามารถด าเนิน
กิจการตอ่ไปได ้

31 กรณีมีการลดมลูคา่ เป็นการลดมลูคา่ทัง้จ  านวนหรือ
บางสว่น 

อาจจะลดมลูคา่เตม็จ านวน 
หรือบางสว่น 

อาจจะลดมลูคา่เตม็จ านวน 
หรือบางสว่น 

อาจจะลดมลูคา่เตม็จ านวน 
หรือบางสว่น 

32 กรณีมีการลดมลูคา่ เป็นการลดมลูคา่ถาวรหรือ
ชั่วคราว 

เป็นการลดมลูคา่ถาวร  เป็นการลดมลูคา่ถาวร  เป็นการลดมลูคา่ถาวร  



 
 

 
 

17 

หัวข้อ รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด 

33 หากเป็นการลดมลูคา่ชั่วคราว ใหอ้ธิบาย
กระบวนการในการลดดงักล่าว 

- - - 

34 สถานะของล าดบัการดอ้ยสิทธิในกรณีท่ีมีการช าระ
บญัชี (ใหร้ะบปุระเภทของตราสารทางการเงินท่ีดอ้ย
สิทธิกวา่) 

มีสิทธิไดร้บัช าระหนีก้่อนหนา้ (1)ผูถื้อ
หลกัทรพัยท่ี์เป็นตราสารทนุของ
ธนาคาร (รวมถึงผูถื้อหุน้บรุมิสิทธิ 
(ถา้มี),  (2) ผูถื้อตราสารทางการเงิน
ท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 (3) ผูถื้อ
ตราสารใด ๆ ซึ่งสิทธิตามขอ้ก าหนด
สิทธิของผูถื้อตราสารนัน้หรือโดยผล
ของกฎหมายถกูก าหนดใหด้อ้ยกว่า
หุน้กู ้ทัง้นี ้สิทธิในการไดร้บัช าระเงิน
ดงักลา่วจะทดัเทียมกนัตามสดัสว่น 
(pari passu) ระหวา่งหุน้กูด้ว้ย
กนัเอง และกบัตราสารทางการเงินท่ี
นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ท่ียงัไมไ่ด้
ไถ่ถอนของธนาคาร ทัง้ในปัจจบุนั
และในอนาคต 

มีสิทธิไดร้บัช าระหนีก้่อนหนา้ (1) ผู้
ถือหลกัทรพัยท่ี์เป็นตราสารทนุของ
ธนาคาร (รวมถึงผูถื้อหุน้บรุมิสิทธิ 
(ถา้มี), (2) ผูถื้อตราสารทางการเงินท่ี
นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 (3) ผูถื้อ
ตราสารใด ๆ ซึ่งสิทธิตามขอ้ก าหนด
สิทธิของผูถื้อตราสารนัน้หรือโดยผล
ของกฎหมายถกูก าหนดใหด้อ้ยกว่า
หุน้กู ้ทัง้นี ้สิทธิในการไดร้บัช าระเงิน
ดงักลา่วจะทดัเทียมกนัตามสดัสว่น 
(pari passu) ระหวา่งหุน้กูด้ว้ย
กนัเอง และกบัตราสารทางการเงินท่ี
นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ท่ียงัไมไ่ด้
ไถ่ถอนของธนาคาร ทัง้ในปัจจบุนั
และในอนาคต 

มีสิทธิไดร้บัช าระหนีก้่อนหนา้ (1) ผู้
ถือหลกัทรพัยท่ี์เป็นตราสารทนุของ
ธนาคาร (รวมถึงผูถื้อหุน้บรุมิสิทธิ 
(ถา้มี), (2) ผูถื้อตราสารทางการเงินท่ี
นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 (3) ผูถื้อ
ตราสารใด ๆ ซึ่งสิทธิตามขอ้ก าหนด
สิทธิของผูถื้อตราสารนัน้หรือโดยผล
ของกฎหมายถกูก าหนดใหด้อ้ยกว่า
หุน้กู ้ทัง้นี ้สิทธิในการไดร้บัช าระเงิน
ดงักลา่วจะทดัเทียมกนัตามสดัสว่น 
(pari passu) ระหวา่งหุน้กูด้ว้ย
กนัเอง และกบัตราสารทางการเงินท่ี
นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ท่ียงัไมไ่ด้
ไถ่ถอนของธนาคาร ทัง้ในปัจจบุนั
และในอนาคต 
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ตารางที ่6 การเปิดเผยมูลค่าของเงนิกองทุนในช่วงการทยอยนับเข้าหรือทยอยหักตามหลักเกณฑ ์ 
Basel III (Transitional period) 

                หนว่ย : ลา้นบาท 

องคป์ระกอบเงนิกองทุน 

กลุ่มธุรกิจทาง
การเงนิ 

เฉพาะธนาคาร 
ยอด

คงเหลือ 
ที่จะทยอย 
นับเขา้ 

(หกัออก) 1/ 

30 มิ.ย. 
2563 

31 ธ.ค. 
2562 

30 มิ.ย. 
2563 

31 ธ.ค. 
2562 

เงนิกองทุนชั้นที่ 1 36,375 34,635 33,379 32,640  
1.  เงนิกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ 36,375 34,635 33,379 32,640  

1.1 ทนุช าระแลว้ (หุน้สามญั) 17,411 17,411 17,411 17,411  

1.2 สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 10,146 10,146 10,146 10,146  

1.3 ทนุส ารองตามกฎหมาย 425 404 425 404  

1.4 ก าไรสทุธิคงเหลอืหลงัจากการจดัสรร 8,939 7,618 5,256 5,012  

1.5 รายการอื่นของสว่นของเจา้ของ 1,485 1,624 1,528 1,667  
1.5.1 สว่นเกินทนุจากการตีราคาที่ดิน อาคารหรอืหอ้งชดุใน

อาคารชดุ 
1,420 1,434 1,420 1,434  

1.5.2 สว่นเกิน (ต ่ากวา่) ทนุจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่เงิน 
ลงทนุท่ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสรจ็อื่น 

123 250 123 250  

1.5.3 ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน (15) (17) (15) (17)  
1.5.4 รายการอื่นของการเปลีย่นแปลงที่เกิดจากผูเ้ป็นเจา้ของ (43) (43) - -  

1.6 รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจา้ของ (2,031) (2,568) (1,387) (2,000)  
1.6.1 การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชนห์ลงัออก

จากงาน 
(335) (335) (290) (290)  

1.6.2 สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน (1,151) (1,062) (1,097) (1,016)  
1.6.3 สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (545) (1,171) - (694)  

2. เงนิกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ - - - -  
เงนิกองทุนชั้นที่ 2 14,852 13,010 14,944 13,289  

1. ตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 12,262 12,262 12,262 12,262  

2. เงินส ารองทั่วไป 2/ 2,590 748 2,682 1,027  

เงนิกองทุนตามกฎหมายทั้งสิน้  51,227 47,645 48,323 45,929  
1/ ตัง้แต ่1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป จะไมมี่ยอดสทุธิคงเหลือของรายการท่ีจะตอ้งมีการทยอยนบัเขา้หรือทยอยหกัเงินกองทนุในอนาคตตามหลกัเกณฑ ์Basel III 
เน่ืองจากรายการ ดงักลา่ว ไดท้ยอยนบัเขา้หรือทยอยหกัในอตัรารอ้ยละ 100 ครบตามเกณฑแ์ลว้ 

2/  ณ 31 ธ.ค. 2562 การจดัชัน้และการกนัเงินส ารองเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องประกาศ ธปท. ที่ สนส. 5/2559 ลงวนัท่ี 10 มถินุายน 2559 
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ตารางที ่7 ข้อมูลการเปิดเผยการกระทบยอดรายการทีเ่กีย่วข้องกับเงนิกองทุน เฉพาะกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

ตารางที ่7.1 ข้อมูลการเปิดเผยรายการงบแสดงฐานะการเงนิทีเ่ผยแพร่ต่อสาธารณะกับภายใต้  
หลักเกณฑก์ารก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ * 

       หน่วย : ลา้นบาท 

รายการที่เกี่ยวข้องกับเงนิกองทุน 
ประจ างวดมิถุนายน 2563 

จ านวนที่เปิดเผยใน
งบการเงนิที่เผยแพร่

ต่อสาธารณะ 
งบแสดงฐานะ

การเงนิ 

จ านวนที่เปิดเผยใน
งบการเงนิภายใต้
หลักเกณฑก์าร
ก ากับดูแลกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงนิ 

การ
อ้างอิง 

สินทรัพย ์    
1. เงินสด 1,154 1,154  
2. รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 5,551 5,551  
3. สนิทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นก าไร

หรอืขาดทนุ 
35,955 35,955  

4. สนิทรพัยต์ราสารอนพุนัธท์างการเงิน 55,885 55,885  
5. เงินลงทนุสทุธิ 60,033 60,033  
6. เงินใหส้นิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบั    

6.1 เงินใหส้นิเช่ือแก่ลกูหนี ้ 251,611 251,611  
6.2 หกั  รายไดร้อตดับญัชี (11,272) (11,272)  
6.3 บวก ดอกเบีย้คา้งรบัและรายไดด้อกเบีย้ทีย่งัไมถ่ึง

ก าหนดช าระ 
3,994 3,994  

รวมเงินใหส้นิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบั 244,333 244,333  
6.4 หกั  คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ (10,971) (10,971)  

o สว่นท่ีนบัเขา้เป็นเงินกองทนุ  (2,590) A 1/ 

o สว่นที่ไมน่บัเป็นเงินกองทนุ  (8,381)  
รวมเงินใหส้นิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบัสทุธิ 233,362 233,362  

7. ภาระของลกูคา้จากการรบัรอง - -  
8. ทรพัยส์นิรอการขายสทุธิ 1,059 1,059  
9. ที่ดิน อาคารและอปุกรณส์ทุธิ 3,660 3,660  
10. สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตนสทุธิ 1,151 1,151 B 
11. สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 545 545 C 
12. เงินวางหลกัประกนัของตราสารอนพุนัธ ์ 12,910 12,910  
13. สนิทรพัยอ์ื่นสทุธิ 1,638 1,638  

รวมสินทรัพย ์ 412,903 412,903  
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รายการที่เกี่ยวข้องกับเงนิกองทุน 
ประจ างวดมิถุนายน 2563 

จ านวนที่เปิดเผยใน
งบการเงนิที่เผยแพร่

ต่อสาธารณะ 
งบแสดงฐานะ

การเงนิ 

จ านวนที่เปิดเผยใน
งบการเงนิภายใต้
หลักเกณฑก์าร
ก ากับดูแลกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงนิ 

การ
อ้างอิง 

หนี้สนิ    
14. เงินรบัฝาก 199,466 199,466  
15. รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 49,062 49,062  
16. หนีส้นิจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 367 367  
17. หนีส้นิทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นก าไร

หรอืขาดทนุ 
28,321 28,321  

18. หนีส้นิตราสารอนพุนัธท์างการเงิน 53,389 53,389  
19. ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกูย้ืม 23,928 23,928  

o ตราสารท่ีนบัเป็นเงินกองทนุ  12,262 D 2/ 

o ตราสารท่ีไมน่บัเป็นเงินกองทนุ  11,666  
20. ภาระของธนาคารจากการรบัรอง - -  
21. ประมาณการหนีส้นิ 2,560 2,560  
22. หนีส้นิภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 18 18  
23. เงินรบัหลกัประกนัของตราสารอนพุนัธ ์ 10,460 10,460  
24. หนีส้นิอื่น 3,663 3,663  

รวมหนีส้ิน 371,234 371,234  
ส่วนของเจ้าของ    

25. ทนุเรอืนหุน้    
25.1 ทนุจดทะเบียน -หุน้สามญั 17,411 17,411  
25.2 ทนุท่ีออกและช าระแลว้-หุน้สามญั 17,411 17,411 E 

26. สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 10,146 10,146 F 
27. องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ 1,608 1,608  

27.1 สว่นเกินทนุจากการตีราคาสนิทรพัย ์ 1,517 1,517  

o สว่นท่ีนบัเขา้เป็นเงินกองทนุ  1,420 G 3/ 

o สว่นท่ีไมน่บัเป็นเงินกองทนุ  97  
27.2 สว่นเกิน (ต ่ากวา่) ทนุจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่เงิน

ลงทนุท่ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสรจ็อื่น 

123 123 H 

27.3 การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชนห์ลงั  (335) (335) I 
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รายการที่เกี่ยวข้องกับเงนิกองทุน 
ประจ างวดมิถุนายน 2563 

จ านวนที่เปิดเผยใน
งบการเงนิที่เผยแพร่

ต่อสาธารณะ 
งบแสดงฐานะ

การเงนิ 

จ านวนที่เปิดเผยใน
งบการเงนิภายใต้
หลักเกณฑก์าร
ก ากับดูแลกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงนิ 

การ
อ้างอิง 

ออกจากงาน 
27.4 ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน (15) (15) J 
27.5 เงินส ารองส าหรบัการปอ้งกนัความเสีย่งในกระแสเงิน

สด 
284 284 K 

27.6 เงินส ารองส าหรบัหนีส้นิทางการเงินท่ีก าหนดใหว้ดั
มลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นก าไรหรอืขาดทนุ
เนื่องมาจากความเสีย่งดา้นเครดติ 

34 34 L 

28. สว่นเกินจากการเปลีย่นแปลงสว่นไดเ้สยีของธนาคารใน
บรษัิทยอ่ย 

(43) (43) M 

29. ก าไร (ขาดทนุ) สะสม    
29.1 จดัสรรแลว้    

o ทนุส ารองตามกฎหมาย 425 425 N 
o ก าไรสทุธิหลงัการจดัสรรนบัเขา้เป็นเงินกองทนุ 8,939 8,939 O 

29.2 ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 3,183 3,183  
รวมส่วนของเจ้าของ 41,669 41,669  
รวมหนีส้ินและสว่นของเจ้าของ 412,903 412,903  

*รายการงบแสดงฐานะการเงินท่ีเผยแพรต่่อสาธารณะและงบการเงินภายใตห้ลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลกลุม่ธุรกิจทางการเงิน ไมม่ีความแตกต่าง 
1/เงินส ารองทั่วไป (General provision) ตามเกณฑ ์TFRS 9 เฉพาะเงินส ารองส าหรบั performing และ under-performing สามารถน ามานบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ได ้จานวน 2,590 
ลา้นบาท แต่ไมเ่กิน 1.25% ของสินทรพัยเ์สี่ยงดา้นเครดิต 
2/ หุน้กูด้อ้ยสิทธิระยะยาวท่ีมีคณุสมบติัครบตามหลกัเกณฑ ์Basel III สามารถนบัเป็นเงินกองทนุตามจ านวนท่ีไดร้บัอนมุติัจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
3/ สว่นเกินทนุจากการตีราคาสินทรพัยส์ามารถนบัเป็นเงินกองทนุไดเ้ฉพาะรายการท่ีไดร้บัอนมุติัจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ตารางที ่7.2 การเปิดเผยการกระทบยอดรายการทีเ่กี่ยวข้องกับเงนิกองทุน 

                 หนว่ย : ลา้นบาท 

รายการที่เกี่ยวข้องกับเงนิกองทุน 
ประจ างวดมิถุนายน 2563 

องคป์ระกอบของ
เงนิกองทุนตาม

หลักเกณฑก์ารก ากับ
ดูแลที่รายงานโดย 

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

แหล่งที่มาของการ
อ้างอิงในงบการเงนิ
ภายใต้หลกัเกณฑ์
การก ากบัดูแลกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงนิ 

เงนิกองทุนชั้นที่ 1 36,375  
1. เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจา้ของ 36,375  

1.1 ทนุช าระแลว้ (หุน้สามญั)  17,411 E 
1.2 สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 10,146 F 
1.3 ทนุส ารองตามกฎหมาย 425 N 
1.4 ก าไรสทุธิคงเหลอืหลงัจากการจดัสรร 8,939 O 
1.5 รายการอื่นของสว่นของเจา้ของ 1,803  

1.5.1 สว่นเกินทนุจากการตีราคาที่ดิน อาคารหรอืหอ้งชดุในอาคารชดุ 1,420 G 
1.5.2 สว่นเกิน (ต ่ากวา่) ทนุจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่เงินลงทนุ 123 H 
1.5.3 ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน (15) J 
1.5.4 เงินส ารองส าหรบัการปอ้งกนัความเสีย่งในกระแสเงินสด 284 K 
1.5.5 เงินส ารองส าหรบัหนีส้นิทางการเงินท่ีก าหนดใหว้ดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยตุิธรรมผา่นก าไรหรอืขาดทนุเนื่องมาจากความเสีย่งดา้น
เครดิต 

34 L 

1.5.6 รายการอื่นของการเปลีย่นแปลงที่เกิดจากผูเ้ป็นเจา้ของ (43) M 
1.6 รายการปรบัออกจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจา้ของ (318) K & L 
1.7 รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจา้ของ (2,031)  

1.7.1 การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน (335) I 
1.7.2 สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน (1,151) B 
1.7.3 สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (545) C 

2. เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน -  
เงนิกองทุนชั้นที่ 2 14,852  
ตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 12,262 D 
เงินส ารองทั่วไป 2,590 A 
เงนิกองทุนตามกฎหมายทั้งสิน้  51,227  
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ส่วนที ่2: การเปิดเผยข้อมูลการด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องเพือ่รองรับสถานการณด์้านสภาพคล่องทีม่ี
ความรุนแรง (Liquidity coverage ratio disclosure standards) 

 

ตามท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยไดอ้อกประกาศ ธปท. ท่ี สนส. 9/2558 เรื่อง หลกัเกณฑก์ารด ารงสินทรพัย์
สภาพคล่องเพ่ือรองรับสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) ซึ่ง
อา้งอิงจาก 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 ภายใตส้ถานการณด์า้นสภาพคล่องท่ี
มีความรุนแรงไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 60 ตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม 2559 และทยอยปรบัเพิ่มขึน้รอ้ยละ 10 ในแต่ละปี 
จนกระทั่งครบรอ้ยละ 100 ในปี 2563 รวมถึงปฏิบตัิตามหลักเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกับการบริหารความเส่ียงดา้น
สภาพคลอ่งแลว้นัน้ 

ปี 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทยไดอ้อกประกาศปรบัปรุงหลกัเกณฑ ์LCR เพิ่มเติม ตาม ธปท. ท่ี สนส. 
4/2563 เรื่อง หลกัเกณฑก์ารด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องเพ่ือรองรบัสถานการณด์า้นสภาพคล่องท่ี มีความรุนแรง 
(Liquidity Coverage Ratio: LCR) (ฉบบัท่ี 2) เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัประเภทของคูส่ญัญาดา้นเครดิต และประเภท
สินทรพัยแ์ละภาระผกูพนัทางการเงินตามหลกัเกณฑก์ารจดัชัน้และการกนัเงินส ารอง ท่ีไดป้รบัปรุงเชน่เดียวกนั 

เน่ืองจาก LCR เป็นหนึ่งในขอ้มลูส าคญัท่ีผูมี้สว่นไดเ้สียในตลาดสามารถใชใ้นการประเมินความเส่ียงดา้น
สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย ์การเปิดเผยขอ้มูล LCR จะช่วยสนบัสนุนแนวทางการใชก้ลไกตลาดในการ
ก ากับดแูล (market discipline) นอกเหนือจากการควบคมุภายในของธนาคารพาณิชยแ์ละการก ากับดแูลโดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจนช่วยใหก้ารเปิดเผยขอ้มลูความเส่ียงของธนาคารพาณิชยมี์ความโปรง่ใสมาก
ขึน้และยกระดบัการเปิดเผยขอ้มูลใหมี้มาตรฐานเดียวกับสากล และเพ่ือสรา้งความตระหนกัรูแ้ละความเขา้ใจ
ใหก้บัผูมี้สว่นไดเ้สียในตลาดในระยะแรกก่อนการเปิดเผยขอ้มลู LCR อยา่งเตม็รูปแบบตามหลกัเกณฑ ์Liquidity 
Coverage Ratio disclosure standards: January 2014 (revised version: March 2014) ของ BCBS 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงไดอ้อกประกาศ ธปท. ท่ี สนส. 2/2561 เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลการ
ด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องเพ่ือรองรบัสถานการณด์า้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio 
disclosure standards) ลงวนัท่ี 25 มกราคม 2561 โดยไดก้ าหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเฉพาะระดบัธนาคารเท่านัน้ 
และก าหนดความถ่ีในการเปิดเผยขอ้มลูเป็นรายครึ่งปีและรายปี ซึ่งมีผลบงัคบัใหธ้นาคารเปิดเผยขอ้มลูครัง้แรก 
โดยใชข้อ้มลู ณ สิน้งวด 30 มิถนุายน 2561 ส  าหรบัการเปิดเผยขอ้มลูครึ่งปีแรกบนเว็บไซดข์องธนาคาร ภายใน
ระยะเวลา 4 เดือนหลงัจากวนัสิน้งวด 
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) จึงไดจ้ดัท ารายงานการเปิดเผยขอ้มลู LCR พรอ้มทัง้ค  าอธิบาย
เก่ียวกบัขอ้มลู LCR ทัง้ 3 รายการ ประกอบดว้ย  

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

1. การด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องเพือ่รองรับสถานการณด์้านสภาพคล่องทีม่ีความรุนแรง (LCR ratio) 
หนว่ย: ลา้นบาท 

 ไตรมาส 2/2563 * 
(ค่าเฉล่ีย) 

ไตรมาส 2/2562 * 
(ค่าเฉล่ีย) 

(1) ปริมาณสินทรัพยส์ภาพคล่องท้ังสิน้ (Total HQLA) 78,823 49,327 
(2) ประมาณการกระแสเงนิสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน  

(Total net cash outflows) 
52,900 41,095 

(3) LCR (รอ้ยละ) 150 120 
LCR ขัน้ต  ่าตามเกณฑธ์นาคารแหง่ประเทศไทย (รอ้ยละ) 100 90 

* ค านวณดว้ยวิธี simple average โดยใหค้  านวณจากขอ้มลูเฉล่ียของแตล่ะไตรมาส 

 

2. ข้อมูลอัตราส่วน LCR เปรียบเทยีบ 
   หน่วย: รอ้ยละ  

 2563 * 
(ค่าเฉล่ีย) 

2562 * 
(ค่าเฉล่ีย) 

ไตรมาส 1 153 137 
ไตรมาส 2 150 120 

* ค านวณดว้ยวิธี simple average โดยใหค้  านวณจากขอ้มลูเฉล่ียของแตล่ะไตรมาส 
 

3. หลักเกณฑแ์ละองคป์ระกอบของข้อมูล Liquidity Coverage Ratio 

ธนาคารไดด้  ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องเพ่ือรองรบัสถานการณด์า้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง (Liquidity 
Coverage Ratio: LCR) ตามเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมใหธ้นาคารมี
ฐานะสภาพคล่องท่ีมีความแข็งแกรง่และเพียงพอ สามารถรองรบัภาวะวิกฤตดา้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรงใน
ระยะสัน้ได ้(short-term severe liquidity stress) โดยก าหนดใหเ้ริ่มด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 
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60 ของประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสทุธิใน 30 วนั ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2559 และเพิ่มขึน้รอ้ยละ 10 ใน
แตล่ะปี จนครบรอ้ยละ 100 ในปี 2563 

 
 LCR =      สินทรพัยส์ภาพคลอ่ง (HQLA) 

        ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสทุธิใน 30 วนั 
   ภายใตส้ถานการณด์า้นสภาพคลอ่งท่ีมีความรุนแรง (Net cash outflows) 
 

LCR เฉล่ียของไตรมาส 2 ปี 2563 เท่ากับรอ้ยละ 150 ซึ่งเกินกว่า LCR ขัน้ต  ่าตามเกณฑข์องธนาคาร
แห่งประเทศไทยท่ีรอ้ยละ 100 โดยค านวณจากค่าเฉล่ียของ LCR ณ วันสิน้เดือนของเดือนเมษายน รอ้ยละ 
150.8 เดือนพฤษภาคม รอ้ยละ141.0 และเดือนมิถนุายน รอ้ยละ157.1 ทัง้นี ้LCR ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบ
หลกั ดงันี ้

1. สินทรัพยส์ภาพคล่อง (HQLA) คือ สินทรพัยท่ี์มีคณุภาพดี สภาพคลอ่งสงู ความเส่ียง และความผนั 
ผวนต ่า ไมต่ดิภาระผกูพนัท่ีสามารถเปล่ียนเป็นเงินสดไดอ้ย่างรวดเร็วโดยมลูคา่ไมเ่ปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั
แมใ้นสถานการณด์า้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง ทัง้นี ้สินทรพัยส์ภาพคล่องแต่ละประเภทตอ้งมีการปรบัลด
ดว้ยอตัราสว่นลด (haircut) ท่ีเก่ียวขอ้ง และค านวณเพดานการถือครองตามเกณฑข์องธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 ปริมาณสินทรพัยส์ภาพคล่องเฉล่ีย (Average HQLA) ของไตรมาส 2 ปี 2563 เท่ากับ 78,823 ลา้นบาท 
(รอ้ยละ 93 เป็นสินทรพัยส์ภาพคล่องชัน้ท่ี 1 ไดแ้ก่ พนัธบตัรรฐับาล เงินสด และเงินฝากท่ีธนาคารแห่งประเทศ
ไทย เป็นตน้) ซึ่งค  านวณจากคา่เฉล่ียของปรมิาณสินทรพัยส์ภาพคล่อง ณ วนัสิน้เดือนของเดือนเมษายน – เดือน
มิถนุายน 2563 ทัง้นี ้ธนาคารไดมี้การถือครองสินทรพัยส์ภาพคล่องหลายประเภทเพ่ือบริหารการกระจายตวัของ
การถือครองสินทรพัยส์ภาพคลอ่ง 

2. ประมาณการกระแสเงนิสดไหลออกสุทธิ (Net COF) คือ ประมาณการกระแสเงินสดไหลออก 
ใน 30 วนัหกัดว้ยประมาณการกระแสเงินสดไหลเขา้ใน 30 วนั ภายใตส้มมติฐานสถานการณด์า้นสภาพคล่องท่ี
มีความรุนแรง ทัง้นี ้ประมาณการกระแสเงินสดไหลเขา้ตอ้งไมเ่กินกว่ารอ้ยละ 75 ของประมาณการกระแสเงินสด
ไหลออกตามเกณฑข์องธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

ประมาณการกระแสเงินสดไหล
ออก สุท ธิ ใน  30 วันภายใต้
สถานการณด์า้นสภาพคล่องท่ี
มีความรุนแรง 

= 

ประมาณการกระแสเงินสด
ไหลออกใน 30 วันภายใต้
สถานการณด์า้นสภาพคล่อง
ท่ีมีความรุนแรง 

- 

ประมาณการกระแสเงินสด
ไหลเข้าใน 30 วันภายใต้
สถานการณ์ด้านสภาพ
คลอ่งท่ีมีความรุนแรง 
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ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วนัเฉล่ีย (Average net COF) ของไตรมาส 2 ปี 2563 
เท่ากบั 52,900 ลา้นบาท ซึ่งค  านวณจากคา่เฉล่ียของประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วนั ณ วนั
สิน้เดือนของเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2563 โดยประมาณการกระแสเงินสดไหลออกท่ีธนาคารให้
ความส าคญัภายใตส้มมตฐิานสถานการณด์า้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง คือ การขอถอนเงินฝากและเงินกูยื้ม
ของลูกคา้ ซึ่งใชอ้ตัราการไหลออก (run-off rate) ตามเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย ในขณะท่ีประมาณ
การกระแสเงินสดไหลเขา้สว่นใหญ่มาจากการช าระคืนสินเช่ือของลกูหนีค้ณุภาพดี เงินฝากจากคูส่ญัญาคณุภาพ
ดี และตราสารหนีท่ี้จะครบก าหนด ซึ่งใชอ้ตัราการไหลเขา้ (inflow rate) ตามเกณฑข์องธนาคารแหง่ประเทศไทย 

นอกจากนี ้ธนาคารไดใ้ชเ้ครื่องมือการวิเคราะหฐ์านะสภาพคล่องสุทธิ ( liquidity gap) และการกระจุก
ตวัของแหลง่เงิน (funding concentration) ในการจดัการประเมินและวิเคราะหค์วามเส่ียงดา้นสภาพคล่องอย่าง
สม ่าเสมอ เพ่ือใหม้ั่นใจว่าจะมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาเครื่องมืออย่าง
ต่อเน่ือง โดยก าหนดทิศทางใหมี้ความสอดคลอ้งกับหลักสากล ควบคู่ไปกับทิศทางการเติบโตทางธุรกิจของ
ธนาคาร สง่ผลใหธ้นาคารสามารถวางแผนการบรหิารจดัการดา้นสภาพคลอ่งไดดี้ยิ่งขึน้ 

 
 


