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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   

 หลักการท่ี 2 การก ากับดูแลโดยทางการ  
หลักการท่ี 2 ก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์มีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีดีและมีกระบวนการประเมิน
ความเพียงพอของเงินกองทนุเพ่ือรองรับความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญั ซึ่งรวมถึงความเส่ียงท่ีไมไ่ด้กลา่วถึงใน
หลกัการท่ี 1   

 หลักการที่ 3 การใช้กลไกตลาดในการก ากับดูแล 
หลกัการท่ี 3 ส่งเสริมการใช้กลไกตลาดในการก ากับดแูล 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. ตัวชีวั้ดความเส่ียงที่ส าคัญ 
ตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศ ท่ี สนส. 14/2562 เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูการด ารง

เงินกองทนุส าหรับธนาคารพาณิชย์ (ฉบบัท่ี 2) และประกาศ ธปท ท่ี สนส. 15/2562 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูล
การด ารงเงินกองทนุส าหรับกลุม่ธุรกิจทางการเงิน (ฉบบัท่ี 2) ซึง่มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตง่วดการบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป  โดยก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์เปิดเผยข้อมลูเชิงปริมาณของตวัชีว้ัด
ความเส่ียงท่ีส าคัญ ทัง้ด้านเงินกองทุน และสภาพคล่อง โดยด้านเงินกองทุนก าหนดให้เปิดเผยข้อมูล
เงินกองทุนท่ีสะท้อนถึงผลกระทบทัง้จ านวนจากการกันเงินส ารองตาม TFRS 9 เพิ่มเติม ซึ่งอ้างอิงแนวทาง
จาก  Pillar 3 disclosure requirements consolidated and enhanced framework (March 2017)  ของ 
BCBS 
 

ตารางท่ี 1 การเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณของตัวชีวั้ดความเส่ียงท่ีส าคัญ 

 

รายการ 
กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ เฉพาะธนาคาร 
30 มิ.ย. 
2564 

31 ธ.ค. 
2563 

30 มิ.ย. 
2564 

31 ธ.ค. 
2563 

เงนิกองทุน (หน่วย:ล้านบาท)      
1 เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ 38,777 39,620 37,227 38,029 
1ก เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของหลงัหกัเงินส ารอง

ตามวิธี ECL1/ ทัง้จ านวน 
38,777 39,620 37,227 38,029 

2 เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 38,777 39,620 37,227 38,029 
2ก เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 หลงัหกัเงินส ารองตามวิธี ECL ทัง้จ านวน 38,777 39,620 37,227 38,029 
3 เงินกองทนุทัง้สิน้ 53,401 54,306 51,949 52,823 
3ก เงินกองทนุทัง้สิน้หลงัหกัเงินส ารองตามวิธี ECLทัง้จ านวน 53,401 54,306 51,949 52,823 
สินทรัพย์เสี่ยง (หน่วย: ล้านบาท)     
4 สนิทรัพย์เสีย่งทัง้สิน้ 258,684 254,001 258,462 254,584 
อัตราส่วนเงนิกองทุนต่อสนิทรัพย์เสี่ยง (ร้อยละ)     
5 อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ 14.99% 15.60% 14.40% 14.94% 
5ก อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของหลงัหกัเงิน

ส ารองตามวธีิ ECL ทัง้จ านวน 
14.99% 15.60% 14.40% 14.94% 

6 อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 14.99% 15.60% 14.40% 14.94% 
6ก อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 หลงัหกัเงินส ารองตามวิธี ECL ทัง้

จ านวน 
14.99% 15.60% 14.40% 14.94% 

7 อตัราสว่นเงินกองทนุทัง้สิน้ 20.64% 21.38% 20.10% 20.75% 
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รายการ 
กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ เฉพาะธนาคาร 
30 มิ.ย. 
2564 

31 ธ.ค. 
2563 

30 มิ.ย. 
2564 

31 ธ.ค. 
2563 

7ก อตัราสว่นเงินกองทนุทัง้สิน้หลงัหกัเงินส ารองด้วยวิธี ECL ทัง้
จ านวน 

20.64% 21.38% 20.10% 20.75% 

อัตราส่วนเงนิกองทุนส่วนเพิ่ม (ร้อยละ)     
8 อตัราสว่นเงินกองทนุสว่นเพิม่เพือ่รองรับผลขาดทนุในภาวะ

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

9 อตัราสว่นเงินกองทนุสว่นเพิม่เพือ่รองรับความเสีย่งเชิงระบบท่ี
อาจเกิดขึน้ในชว่งเศรษฐกิจขาลง (Countercyclical buffer) 

- - - - 

10 อตัราสว่นเงินกองทนุสว่นเพิม่เพือ่รองรับความเสยีหายส าหรับ
ธนาคารพาณิชย์ที่มีนยัตอ่ความเสีย่งเชิงระบบในประเทศ 
(Higher loss absorbency) 

- - - - 

11 อตัราสว่นของเงินกองทนุสว่นเพิม่ทัง้สิน้  
(ผลรวมของรายการท่ี 8 ถงึรายการท่ี 10) 

2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 

12 อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ ท่ีคงเหลอื
หลงัจากการด ารงเงินกองทนุชัน้ต ่า 2/ 

8.99% 9.60% 8.40% 8.94% 

การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้าน
สภาพคล่องที่มคีวามรุนแรง (LCR) 3/ 

    

13 ปริมาณสนิทรัพย์สภาพคลอ่งทัง้สิน้ (Total HQLA) (หนว่ย:
ล้านบาท) 

- - 76,669 82,955 

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

- - 51,879 52,419 

15 LCR (ร้อยละ) 
LCR ขัน้ต ่าตามเกณฑ์ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ร้อยละ) 

- - 148% 
100% 

159% 
100% 

1/ ผลขาดทนุด้านเครดิตทีค่าดวา่จะเกิดขึน้ (Expected Credit Loss: ECL) ตามที่ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เร่ือง 
เคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS 9) ของสภาวิชาชีพบญัช ี

2/ อตัราส่วนเงินกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ ที่คงเหลือหลงัจากการด ารงเงินกองทนุขัน้ต ่า ไม่จ าเป็นต้องเท่ากับผลต่างระหว่างอัตรา
เงินกองทนุชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ ในรายการที่ 5 กับอตัราส่วนเงินกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของขัน้ต ่า ร้อยละ 4.5 เน่ืองจาก
อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ อาจถูกน าไปใช้ด ารงอัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ที่ 1 ขัน้ต ่า ร้อยละ 6 และ/หรืออัตราส่วน
เงินกองทนุทัง้สิน้ขัน้ต ่า ร้อยละ 8.5 

3/ ธนาคารได้เปิดเผยข้อมลูการด ารงสินทรัพย์สภาพคลอ่งเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคลอ่งที่มีความรุนแรง (LCR) ตามประกาศ ธปท. ที่ 
สนส.2/2561 ลงวนัที่ 25 มกราคม 2561 บนเว็บไซด์ธนาคาร 
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 2564 เงินกองทุนภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน มี
จ านวนทัง้สิน้ 53,401 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) จ านวน 
38,777 ล้านบาท เงินกองทุนชัน้ท่ี 1 จ านวน 38,777 ล้านบาท และเงินกองทุนชัน้ท่ี 2 จ านวน 14,624 ล้าน
บาท ในส่วนของธนาคาร มีเงินกองทุนชัน้ท่ี  1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) จ านวน 37,227 ล้านบาท 
เงินกองทุนชัน้ท่ี 1 จ านวน 37,227 ล้านบาท และเงินกองทุนชัน้ท่ี 2 จ านวน 14,722 ล้านบาท รวมเป็น
เงินกองทนุทัง้สิน้ 51,949 ล้านบาท  

องค์ประกอบเงินกองทนุ ของธนาคารและกลุม่ธุรกิจทางการเงิน ประกอบด้วย 

เงนิกองทุนชัน้ท่ี 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ ประกอบด้วย  

 ทนุหุ้นสามญัช าระแล้ว 
 สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 
 ทนุส ารองตามกฎหมาย  
 ก าไรสทุธิคงเหลือจากการจดัสรร  
 องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของเจ้าของ 
o สว่นเกินทนุจากการตีราคาท่ีดนิ อาคารหรือห้องชดุในอาคารชดุ 
o ส่วนเกิน (ต ่ากว่า) ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยตุธิรรมผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 
o ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน 
o เงินส ารองส าหรับการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 
o เงินส ารองส าหรับหนีส้ินทางการเงินท่ีก าหนดให้วดัมลูค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร

หรือขาดทนุเน่ืองมาจากความเส่ียงด้านเครดติ 
 รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นสว่นของเจ้าของ 
o สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 
o สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 
o ผลกระทบจากการปรับปรุงประมาณการหนีส้ินตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับ

โครงการผลประโยชน์ของพนกังาน 
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เงนิกองทุนชัน้ท่ี 2 ประกอบด้วย 

 เงินส ารองทัว่ไป (General provision) คือ เงินส ารองส าหรับสินทรัพย์และภาระผกูพนัท่ีไมมี่
การเพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงด้านเครดิต (performing) และเงินส ารองส าหรับ
สินทรัพย์และภาระผกูพนัท่ีมีการเพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงด้านเครดติ (under-
performing) โดยก าหนดให้นับเข้าเป็นเงินกองทุนชัน้ท่ี 2 ได้ไม่เกินร้อยละ1.25 ของยอด
สินทรัพย์เส่ียงด้านเครดติ 

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

 หุ้นกู้ ด้อยสิทธิระยะยาว จ านวน 390 ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซีย ตามโครงการหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ 
เพ่ือนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 เพ่ือขายให้กบัผู้ลงทุนในต่างประเทศ ท่ีมีคณุสมบตัิครบตาม
เกณฑ์ Basel III ซึ่งได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยตามหนังสือท่ี ฝกก. 
221/2561 ให้สามารถนบัหุ้นกู้ ด้อยสิทธิดงักล่าวเข้าเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ได้เตม็จ านวน 

 หุ้นกู้ ด้อยสิทธิระยะยาว จ านวน 550 ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซีย ตามโครงการหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ 
เพ่ือนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 เพ่ือขายให้กบัผู้ลงทุนในต่างประเทศ ท่ีมีคณุสมบตัิครบตาม
เกณฑ์ Basel III ซึ่งได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยตามหนังสือท่ี ฝกก. 
527/2562 ให้สามารถนบัหุ้นกู้ ด้อยสิทธิดงักลา่วเข้าเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ได้เตม็จ านวน 
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ตารางท่ี 2 โครงสร้างเงนิกองทุน 
                                     หน่วย : ล้านบาท 

องค์ประกอบเงนิกองทุน 
กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ เฉพาะธนาคาร 
30 มิ.ย. 
2564 

31 ธ.ค. 
2563 

30 มิ.ย. 
2564 

31 ธ.ค. 
2563 

1. เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 38,777 39,620 37,227 38,029 

 1.1   เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ  38,777 39,620 37,227 38,029 

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 536 536 536 536 
1.1.4  ก าไรสะสมคงเหลอืจากการจดัสรร 11,778 12,011 9,371 9,520 

1.1.5  รายการอื่นของสว่นของเจ้าของ  998 1,700 1,041 1,743 
1.1.5.1  ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน่สะสม 1,041 1,743 1,041 1,743 

1.1.5.2  รายการอื่นของการเปลีย่นแปลงที่เกิดจาก 
ผู้ เป็นเจ้าของ 

(43) (43) - - 

1.1.6  รายการปรับตา่งๆ ท่ีไมอ่นญุาตให้มีผลกระทบตอ่มลูคา่ 
ของเงินกองทนุ 

152 (153) 152 (153) 

1.1.6.1 เงินส ารองส าหรับการป้องกนัความเสีย่งใน 
กระแสเงินสด  

(243) (238) (243) (238) 

1.1.6.2 เงินส ารองส าหรับหนีส้นิทางการเงินท่ี  
ก าหนดให้วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไร 
หรือขาดทนุเนื่องมาจากความเสีย่งด้านเครดิต 

395  85 395  85 

1.1.7  รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ (2,244) (2,031) (1,431) (1,174) 

1.1.7.1  ผลขาดทนุสทุธิงวดคร่ึงปีหลงั - (95) - (11) 

1.1.7.2  การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยขน์ 
หลงัออกจากงาน 

(294) (294) (242) (242) 

1.1.7.3  สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน  (891)  (970) (836) (921) 
1.1.7.4  สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (1,060)  (672) (352) - 

 1.2   เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน - - - - 

2. เงนิกองทุนชัน้ที่ 2 14,624 14,686 14,722 14,793 
    2.1   ตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 12,262 12,262 12,262 12,262 

    2.2   เงินส ารองทัว่ไป 2,361 2,424 2,460 2,531 
3. เงนิกองทุนทัง้สิน้ตามกฎหมาย 53,401 54,306 51,949 52,823 
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4.2 ความเพียงพอของเงินกองทุน 
การบริหารความเพียงพอของเงินกองทนุเป็นส่วนประกอบท่ีส 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 3 มูลค่าเงนิกองทุนขัน้ต ่าท่ีต้องด ารงตามหลักเกณฑ์ Basel III แยกตามประเภทความเส่ียง 

                     หนว่ย : ล้านบาท 

ประเภทความเสี่ยง 
กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ เฉพาะธนาคาร 
30 มิ.ย. 
2564 

31 ธ.ค. 
2563 

30 มิ.ย. 
2564 

31 ธ.ค. 
2563 

ส าหรับความเสี่ยงด้านเครดิต  16,058 16,483 16,728 17,210 

1.  ลกูหนีท้ี่ไมด้่อยคณุภาพ 15,430 15,740 16,122 16,487 
1.1 ลกูหนีภ้าครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพฒันา 

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

48 46 48 46 

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

1,544 1,377 1,541 1,374 

1.3 ลกูหนีธุ้รกิจเอกชน องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน องค์กรของรัฐ 
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใช้น า้หนกัความเสีย่งเหมือนกบั
ลกูหนีธุ้รกิจเอกชน 

7,335 7,447 9,994 10,449 

1.4  ลกูหนีร้ายยอ่ย 3,674 4,084 1,511 1,632 
1.5  สนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยั 2,289 2,271 2,289 2,271 
1.6  สนิทรัพย์อื่น 540 515 739 715 

2.  ลกูหนีด้้อยคณุภาพ 628 743 606 723 
ส าหรับความเสี่ยงด้านตลาด 3,822 2,997 3,822 2,997 

     1. ความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้ 3,589 2,787 3,589 2,787 
     2. ความเสีย่งด้านราคาตราสารทนุ - - - - 
     3. ความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่น 233 210 233 210 
     4. ความเสีย่งด้านราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ - - - - 
ส าหรับความเสี่ยงด้านปฏิบตักิาร 2,108 2,110 1,419 1,433 
รวมมูลค่าเงนิกองทุนขัน้ต ่าที่ต้องด ารง 1/ 21,988 21,590 21,969 21,640 
รวมมูลค่าเงนิกองทุนส่วนเพิ่ม 2/ 6,467 6,350 6,462 6,364 
รวมมูลค่าเงนิกองทุนขัน้ต ่าและเงนิกองทุนส่วนเพิ่มทัง้สิน้ 28,455 27,940 28,431 28,004 
รวมมูลค่าสินทรัพย์เสี่ยงทัง้สิน้ 258,684 254,001 258,462 254,584 

1/ อตัราสว่นเงินกองทนุทัง้สิน้ต่อสนิทรัพย์เสีย่งขัน้ต ่าเท่ากบัร้อยละ 8.50 
2/ อตัราสว่นเงินกองทุนส่วนเพิ่ม ภายใต้หลกัเกณฑ์ Basel III ตามประกาศ ธปท.ที่ สนส.12/2555 ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ด ารงอตัราส่วนเงินกองทุนสว่นเพิ่มอีกร้อย
ละ 2.5 



 
 

 
 9 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีอัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของ
เจ้าของต่อสินทรัพย์เส่ียง (CET1 Ratio) อตัราส่วนเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ต่อสินทรัพย์เส่ียง (Tier 1 Ratio) และ
อัตราส่วนเงินกองทุนทัง้สิน้ (Total Capital Ratio) อยู่ท่ีร้อยละ 14.99 ร้อยละ 14.99 และร้อยละ 20.64 
ตามล าดบั ในขณะท่ีการด ารงเงินกองทุนของธนาคาร อยู่ท่ีร้อยละ 14.40 ร้อยละ 14.40 และร้อยละ 20.10 
ตามล าดบั ซึ่งจะเห็นได้ว่า ธนาคารยงัคงรักษาระดบัเงินกองทนุของธนาคารสงูกว่าอตัราส่วนเงินกองทุนขัน้
ต ่าและเงินกองทนุสว่นเพิ่ม (Capital Buffer) ท่ีทางธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด 
 
ตารางท่ี 4 อัตราส่วนการด ารงเงนิกองทุนของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

                             หนว่ย : ร้อยละ 

อัตราส่วน 

กลุ่มธุรกิจ 
ทางการเงนิ 

เฉพาะธนาคาร 
เกณฑ์
ขัน้ต ่า
ของ
ธปท. 1/ 

เงนิกองทุน 
ขัน้ต ่าและ 
เงนิกองทุน 
ส่วนเพิ่ม 2/ 

30 มิ.ย. 
2564 

31 ธ.ค. 
2563 

30 มิ.ย. 
2564 

31 ธ.ค. 
2563 

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของตอ่สนิทรัพย์เสีย่ง 14.99 15.60 14.40 14.94 4.50 7.00 
เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ตอ่ สนิทรัพย์เสีย่ง 14.99 15.60 14.40 14.94 6.00 8.50 
เงินกองทนุทัง้สิน้ ตอ่ สนิทรัพย์เสีย่ง 20.64 21.38 20.10 20.75 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 าหนดให้ธนาคาร
พาณิชย์ด ารงอตัราสว่นเงินกองทนุสว่นเพิ่มอีกร้อยละ 2.5 
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  5. การเปิดเผยข้อมูลเงนิกองทุนเพิ่มเตมิตามหลักเกณฑ์ BCBS 
 

   ตารางท่ี 5 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: MYBPN1600096 ISIN code: MYBPN1800035 ISIN code: MYBPN1900082 
การนับตราสารทางการเงินเข้าเป็นเงนิกองทุนตามหลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย 
3 ประเภทของตราสารทางการเงิน (เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 

ท่ีเป็นสว่นของเจ้าของ / เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตรา
สารทางการเงิน / เงินกองทนุชัน้ท่ี 2) 

เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 

4 มีคณุสมบตัเิป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Basel III หรือไม ่ มีคณุสมบตัคิรบตามเกณฑ์ Basel III มีคณุสมบตัคิรบตามเกณฑ์ Basel III มีคณุสมบตัคิรบตามเกณฑ์ Basel III 

5 กรณีท่ีมีคณุสมบตัไิมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Basel III 
ให้ระบคุณุสมบตัิดงักลา่ว 

- - - 

6 ต้องทยอยลดนบัหรือนบัได้เตม็จ านวน นบัได้เตม็จ านวนตลอดอายหุุ้นกู้  และ
ต้องทยอย (Amortised)  

ลดนบัร้อยละ 20 ใน 5 ปีสดุท้าย 
ก่อนสิน้สดุอายสุญัญา 

นบัได้เตม็จ านวนตลอดอายหุุ้นกู้  และ
ต้องทยอย (Amortised)  

ลดนบัร้อยละ 20 ใน 5 ปีสดุท้าย 
ก่อนสิน้สดุอายสุญัญา 

นบัได้เตม็จ านวนตลอดอายหุุ้นกู้  และ
ต้องทยอย (Amortised)  

ลดนบัร้อยละ 20 ใน 5 ปีสดุท้าย 
ก่อนสิน้สดุอายสุญัญา 
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หัวข้อ รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด 

7 จดัอยูใ่นระดบัธนาคาร / ระดบักลุม่ / ระดบักลุม่และ
ระดบัธนาคาร 

ระดบักลุม่และระดบัธนาคาร ระดบักลุม่และระดบัธนาคาร ระดบักลุม่และระดบัธนาคาร 

8 จ านวนท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทนุตามหลกัเกณฑ์
ของทางการ (หนว่ย : ล้านบาท) 

5,016 ล้านบาท 3,158 ล้านบาท 4,088 ล้านบาท 

9 มลูคา่ท่ีตราไว้ของตราสารทางการเงิน (Par value) 
(หนว่ย) 

100 เหรียญริงกิตมาเลเซีย 100 เหรียญริงกิตมาเลเซีย 100 เหรียญริงกิตมาเลเซีย 

10 การจดัประเภทตามหลกัการบญัชี หนีส้ินท่ีวดัมลูคา่ด้วย 
ราคาทนุตดัจ าหน่าย 

หนีส้ินท่ีวดัมลูคา่ด้วย 
ราคาทนุตดัจ าหน่าย 

หนีส้ินท่ีวดัมลูคา่ด้วย 
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 ผู้ออกตราสารทางการเงินสามารถไถ่ถอนตราสาร
ทางการเงินก่อนได้รับการอนมุตัจิากผู้ก ากบัดแูล
หรือไม ่

ไมมี่สิทธิในการไถ่ถอนก่อนได้รับ
ความเห็นชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร

จากธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ไมมี่สิทธิในการไถ่ถอนก่อนได้รับ
ความเห็นชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร

จากธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ไมมี่สิทธิในการไถ่ถอนก่อนได้รับ
ความเห็นชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร

จากธนาคารแหง่ประเทศไทย 

15 วนัท่ีมีสิทธิไถ่ถอน วนัท่ีมีภาระผกูพนัในการไถ่ถอน
และจ านวนเงินในการไถ่ถอน 

หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ ตามโครงการหุ้นกู้ ด้อย
สิทธิเพ่ือนบัเป็นเงินกองทนุขัน้ท่ี 2 

หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ ตามโครงการหุ้นกู้ ด้อย
สิทธิเพ่ือนบัเป็นเงินกองทนุขัน้ท่ี 2 

หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ ตามโครงการหุ้นกู้ ด้อย
สิทธิเพ่ือนบัเป็นเงินกองทนุขัน้ท่ี 2 
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หัวข้อ รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด 

เพ่ือขายให้กบัผู้ลงทนุในตา่งประเทศ/ 
สิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ ในการไถ่ถอนหุ้น
กู้ก่อนครบก าหนด : หุ้นมีอาย ุ10 ปี 
ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวนัครบ
ก าหนดหลงัจากวนัครบรอบ 5 ปี โดย
ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย / วนัท่ีมีสิทธิไถ่ถอน ณ 
วนัแรก คือ 10 กรกฎาคม 2564 /
มลูคา่ไถ่ถอนจ านวน 570 ล้าน
เหรียญริงกิตมาเลเซีย 

เพ่ือขายให้กบัผู้ลงทนุในตา่งประเทศ 
/ สิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ ในการไถ่ถอน
หุ้นกู้ก่อนครบก าหนด : หุ้นมีอาย ุ10 
ปี ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวนัครบ
ก าหนดหลงัจากวนัครบรอบ 5 ปี โดย
ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย / วนัท่ีมีสิทธิไถ่ถอน ณ 
วนัแรก คือ 29 มีนาคม 2566 /มลูคา่
ไถ่ถอนจ านวน 390 ล้านเหรียญริงกิต
มาเลเซีย 

เพ่ือขายให้กบัผู้ลงทนุในตา่งประเทศ/ 
สิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ ในการไถ่ถอนหุ้น
กู้ก่อนครบก าหนด : หุ้นมีอาย ุ10 ปี 
ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวนัครบ
ก าหนดหลงัจากวนัครบรอบ 5 ปี โดย
ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย / วนัท่ีมีสิทธิไถ่ถอน ณ 
วนัแรก คือ 8 กรกฎาคม 2567  /
มลูคา่ไถ่ถอนจ านวน 550 ล้าน
เหรียญริงกิตมาเลเซีย 

16  วนัท่ีมีสิทธิไถ่ถอนในภายหลงั (ถ้ามี) - - - 

 ดอกเบ้ียและผลตอบแทนอ่ืนใด 

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

18 อตัราผลตอบแทนและดชันีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ร้อยละ 5.35 ตอ่ปี ร้อยละ 5.20 ตอ่ปี ร้อยละ 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
ยกเลิกการจา่ยดอกเบีย้หรือผลตอบแทนอ่ืนใดได้เอง
ทัง้หมด หรือบางสว่น หรือตามค าสัง่ท่ีได้รับ 

ธนาคารต้องปฏิบตัิตาม 
ค าสัง่ท่ีได้รับ  

ธนาคารต้องปฏิบตัิตาม 
ค าสัง่ท่ีได้รับ  

ธนาคารต้องปฏิบตัิตาม 
ค าสัง่ท่ีได้รับ 

21 มีเง่ือนไขท่ีเป็นแรงจงูใจให้ธนาคารพาณิชย์ไถ่ถอน
ก่อนก าหนดหรือไม ่เชน่ มีเง่ือนไขในการก าหนด
อตัราผลตอบแทนให้สงูขึน้ในลกัษณะขัน้บนัได  
(step up) 

 
ไมมี่เง่ือนไขท่ีเป็นแรงจงูใจ 

 
ไมมี่เง่ือนไขท่ีเป็นแรงจงูใจ 

 
ไมมี่เง่ือนไขท่ีเป็นแรงจงูใจ 

22 ไมส่ะสมผลตอบแทน หรือสะสมผลตอบแทน ไมส่ะสมผลตอบแทน ไมส่ะสมผลตอบแทน ไมส่ะสมผลตอบแทน 

23 สามารถแปลงสภาพได้ หรือไมส่ามารถแปลงสภาพ
ได้ 

ไมส่ามารถแปลงสภาพได้ ไมส่ามารถแปลงสภาพได้ ไมส่ามารถแปลงสภาพได้ 

24 กรณีท่ีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบเุง่ือนไขในการ
แปลงสภาพท่ีธนาคาร / กลุม่ธุรกิจทางการเงินนัน้
ก าหนดไว้ (Conversion trigger) 

- - - 

25 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ เป็นการแปลงสภาพทัง้
จ านวนหรือบางสว่น 

- - - 

26 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบอุตัราการแปลง
สภาพ  

- - - 
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หัวข้อ รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด 

(Conversion rate) 

27 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบปุระเภทตราสาร
ทางการเงินท่ีมีการแปลงสภาพไป 

- - - 

28 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบผุู้ออกตราสาร
ทางการเงินท่ีมีการแปลงสภาพไป 

- - - 

29 คณุสมบตัใินการลดมลูคา่ มีคณุสมบตัใินการลดมลูคา่ มีคณุสมบตัใินการลดมลูคา่ มีคณุสมบตัใินการลดมลูคา่ 

30 กรณีมีการลดมลูคา่ ให้ระบกุารลดมลูคา่ท่ีธนาคาร/
กลุม่ธุรกิจทางการเงินนัน้ก าหนดไว้ 

จะมีการลดมลูคา่ เม่ือเกิดเหตกุารณ์ 
(Trigger Events)ดงัตอ่ไปนี ้
Trigger Events ของ CIMB Thai 
1) ธนาคารมีผลการด าเนินงานท่ีไม่
สามารถด าเนินกิจการตอ่ไปได้ เชน่ มี
สินทรัพย์ไมเ่พียงพอจา่ยคืนผู้ฝากเงิน
และเจ้าหนี ้หรือ เงินกองทนุของ
ธนาคารลดลงถึงระดบัท่ีจะกระทบตอ่
ผู้ฝากเงินและเจ้าหนี ้หรือ ธนาคารไม่
สามารถเพิ่มทนุได้ด้วยตวัเอง เป็นต้น 
และ 

จะมีการลดมลูคา่ เม่ือเกิดเหตกุารณ์ 
(Trigger Events)ดงัตอ่ไปนี ้
Trigger Events ของ CIMB Thai 
1) ธนาคารมีผลการด าเนินงานท่ีไม่
สามารถด าเนินกิจการตอ่ไปได้ เชน่ มี
สินทรัพย์ไมเ่พียงพอจา่ยคืนผู้ฝากเงิน
และเจ้าหนี ้หรือ เงินกองทนุของ
ธนาคารลดลงถึงระดบัท่ีจะกระทบตอ่
ผู้ฝากเงินและเจ้าหนี ้หรือ ธนาคารไม่
สามารถเพิ่มทนุได้ด้วยตวัเอง เป็นต้น 
และ 

จะมีการลดมลูคา่ เม่ือเกิดเหตกุารณ์ 
(Trigger Events)ดงัตอ่ไปนี ้
Trigger Events ของ CIMB Thai 
1) ธนาคารมีผลการด าเนินงานท่ีไม่
สามารถด าเนินกิจการตอ่ไปได้ เชน่ มี
สินทรัพย์ไมเ่พียงพอจา่ยคืนผู้ฝากเงิน
และเจ้าหนี ้หรือ เงินกองทนุของ
ธนาคารลดลงถึงระดบัท่ีจะกระทบตอ่
ผู้ฝากเงินและเจ้าหนี ้หรือ ธนาคารไม่
สามารถเพิ่มทนุได้ด้วยตวัเอง เป็นต้น 
และ 
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หัวข้อ รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด 

2) ธนาคารแหง่ประเทศไทย และ/
หรือ หนว่ยงานของทางราชการท่ีมี
อ านาจอ่ืนใดตดัสินใจจะเข้าชว่ย 
เหลือทางการเงินแก่ธนาคาร เชน่ การ
ให้เงินทนุสนบัสนนุแก่ธนาคาร และ
หนว่ยงานดงักลา่วได้แจ้งให้ธนาคาร
ทราบถึงการตดัสินใจนัน้ 

Trigger Events ของ CIMB Bank 
Berhad (“CIMB Bank”) เม่ือเกิด
เหตกุารณ์ข้อใดข้อหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้
1) Bank Negara Malaysia 
(“BNM”) และ The Malaysia 
Deposit Insurance Corporation 
(“PIDM”) ท าหนงัสือถึง CIMB Bank 
และลงความเห็นว่า การตดัเป็นหนี ้
สญู (Write-off) จ านวนเงินต้นท่ี
ธนาคารมีหน้าท่ีจะต้องจา่ยให้แก่ผู้ ถือ

2) ธนาคารแหง่ประเทศไทย และ/
หรือ หนว่ยงานของทางราชการท่ีมี
อ านาจอ่ืนใดตดัสินใจจะเข้าชว่ย 
เหลือทางการเงินแก่ธนาคาร เชน่ การ
ให้เงินทนุสนบัสนนุแก่ธนาคาร และ
หนว่ยงานดงักลา่วได้แจ้งให้ธนาคาร
ทราบถึงการตดัสินใจนัน้ 

Trigger Events ของ CIMB Bank 
Berhad (“CIMB Bank”) เม่ือเกิด
เหตกุารณ์ข้อใดข้อหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้
1) Bank Negara Malaysia 
(“BNM”) และ The Malaysia 
Deposit Insurance Corporation 
(“PIDM”) ท าหนงัสือถึง CIMB Bank 
และลงความเห็นว่า การตดัเป็นหนี ้
สญู (Write-off) จ านวนเงินต้นท่ี
ธนาคารมีหน้าท่ีจะต้องจา่ยให้แก่ผู้ ถือ

2) ธนาคารแหง่ประเทศไทย และ/
หรือ หนว่ยงานของทางราชการท่ีมี
อ านาจอ่ืนใดตดัสินใจจะเข้าชว่ย 
เหลือทางการเงินแก่ธนาคาร เชน่ การ
ให้เงินทนุสนบัสนนุแก่ธนาคาร และ
หนว่ยงานดงักลา่วได้แจ้งให้ธนาคาร
ทราบถึงการตดัสินใจนัน้ 

Trigger Events ของ CIMB Bank 
Berhad (“CIMB Bank”) เม่ือเกิด
เหตกุารณ์ข้อใดข้อหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้
1) Bank Negara Malaysia 
(“BNM”) และ The Malaysia 
Deposit Insurance Corporation 
(“PIDM”) ท าหนงัสือถึง CIMB Bank 
และลงความเห็นว่า การตดัเป็นหนี ้
สญู (Write-off) จ านวนเงินต้นท่ี
ธนาคารมีหน้าท่ีจะต้องจา่ยให้แก่ผู้ ถือ
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หัวข้อ รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด 

ตราสารหนีด้้อยสิทธิเป็นสิ่งจ าเป็นท่ี
ต้องปฏิบตั ิเพ่ือยบัยัง้ไมใ่ห้ CIMB 
Bank  เปล่ียนไปเป็นธนาคารท่ีไม่
สามารถด าเนินกิจการตอ่ไปได้ หรือ 
2) BNM และ PIDM ได้ประกาศให้
สาธารณชนทราบวา่ BNM,  PIDM 
และ/หรือหนว่ยงานอ่ืนของทาง
ราชการท่ีมีอ านาจในประเทศ
มาเลเซีย ตดัสินใจจะเข้าชว่ยเหลือ
ทางการเงินแก่ CIMB Bank   ซึง่หาก
ไมมี่การชว่ยเหลือดงักลา่ว จะท าให้ 
CIMB Bank  ไมส่ามารถด าเนิน
กิจการตอ่ไปได้ 

ตราสารหนีด้้อยสิทธิเป็นสิ่งจ าเป็นท่ี
ต้องปฏิบตั ิเพ่ือยบัยัง้ไมใ่ห้ CIMB 
Bank  เปล่ียนไปเป็นธนาคารท่ีไม่
สามารถด าเนินกิจการตอ่ไปได้ หรือ 
2) BNM และ PIDM ได้ประกาศให้
สาธารณชนทราบวา่ BNM,  PIDM 
และ/หรือหนว่ยงานอ่ืนของทาง
ราชการท่ีมีอ านาจในประเทศ
มาเลเซีย ตดัสินใจจะเข้าชว่ยเหลือ
ทางการเงินแก่ CIMB Bank   ซึง่หาก
ไมมี่การชว่ยเหลือดงักลา่ว จะท าให้ 
CIMB Bank  ไมส่ามารถด าเนิน
กิจการตอ่ไปได้ 

ตราสารหนีด้้อยสิทธิเป็นสิ่งจ าเป็นท่ี
ต้องปฏิบตั ิเพ่ือยบัยัง้ไมใ่ห้ CIMB 
Bank  เปล่ียนไปเป็นธนาคารท่ีไม่
สามารถด าเนินกิจการตอ่ไปได้ หรือ 
2) BNM และ PIDM ได้ประกาศให้
สาธารณชนทราบวา่ BNM,  PIDM 
และ/หรือหนว่ยงานอ่ืนของทาง
ราชการท่ีมีอ านาจในประเทศ
มาเลเซีย ตดัสินใจจะเข้าชว่ยเหลือ
ทางการเงินแก่ CIMB Bank   ซึง่หาก
ไมมี่การชว่ยเหลือดงักลา่ว จะท าให้ 
CIMB Bank  ไมส่ามารถด าเนิน
กิจการตอ่ไปได้ 

31 กรณีมีการลดมลูคา่ เป็นการลดมลูคา่ทัง้จ านวนหรือ
บางสว่น 

อาจจะลดมลูคา่เตม็จ านวน 
หรือบางสว่น 

อาจจะลดมลูคา่เตม็จ านวน 
หรือบางสว่น 

อาจจะลดมลูคา่เตม็จ านวน 
หรือบางสว่น 

32 กรณีมีการลดมลูคา่ เป็นการลดมลูคา่ถาวรหรือ
ชัว่คราว 

เป็นการลดมลูคา่ถาวร  เป็นการลดมลูคา่ถาวร  เป็นการลดมลูคา่ถาวร  
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หัวข้อ รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด 

33 หากเป็นการลดมลูคา่ชัว่คราว ให้อธิบาย
กระบวนการในการลดดงักล่าว 

- - - 

34 สถานะของล าดบัการด้อยสิทธิในกรณีท่ีมีการช าระ
บญัชี (ให้ระบปุระเภทของตราสารทางการเงินท่ีด้อย
สิทธิกวา่) 

มีสิทธิได้รับช าระหนีก้่อนหน้า (1)ผู้ ถือ
หลกัทรัพย์ท่ีเป็นตราสารทนุของ
ธนาคาร (รวมถึงผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิ 
(ถ้ามี),  (2) ผู้ ถือตราสารทางการเงิน
ท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 (3) ผู้ ถือ
ตราสารใด ๆ ซึง่สิทธิตามข้อก าหนด
สิทธิของผู้ ถือตราสารนัน้หรือโดยผล
ของกฎหมายถกูก าหนดให้ด้อยกว่า
หุ้นกู้  ทัง้นี ้สิทธิในการได้รับช าระเงิน
ดงักลา่วจะทดัเทียมกนัตามสดัสว่น 
(pari passu) ระหวา่งหุ้นกู้ ด้วย
กนัเอง และกบัตราสารทางการเงินท่ี
นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ท่ียงัไมไ่ด้
ไถ่ถอนของธนาคาร ทัง้ในปัจจบุนั
และในอนาคต 

มีสิทธิได้รับช าระหนีก้่อนหน้า (1) ผู้
ถือหลกัทรัพย์ท่ีเป็นตราสารทนุของ
ธนาคาร (รวมถึงผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิ 
(ถ้ามี), (2) ผู้ ถือตราสารทางการเงินท่ี
นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 (3) ผู้ ถือ
ตราสารใด ๆ ซึง่สิทธิตามข้อก าหนด
สิทธิของผู้ ถือตราสารนัน้หรือโดยผล
ของกฎหมายถกูก าหนดให้ด้อยกว่า
หุ้นกู้  ทัง้นี ้สิทธิในการได้รับช าระเงิน
ดงักลา่วจะทดัเทียมกนัตามสดัสว่น 
(pari passu) ระหวา่งหุ้นกู้ ด้วย
กนัเอง และกบัตราสารทางการเงินท่ี
นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ท่ียงัไมไ่ด้
ไถ่ถอนของธนาคาร ทัง้ในปัจจบุนั
และในอนาคต 

มีสิทธิได้รับช าระหนีก้่อนหน้า (1) ผู้
ถือหลกัทรัพย์ท่ีเป็นตราสารทนุของ
ธนาคาร (รวมถึงผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิ 
(ถ้ามี), (2) ผู้ ถือตราสารทางการเงินท่ี
นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 (3) ผู้ ถือ
ตราสารใด ๆ ซึง่สิทธิตามข้อก าหนด
สิทธิของผู้ ถือตราสารนัน้หรือโดยผล
ของกฎหมายถกูก าหนดให้ด้อยกว่า
หุ้นกู้  ทัง้นี ้สิทธิในการได้รับช าระเงิน
ดงักลา่วจะทดัเทียมกนัตามสดัสว่น 
(pari passu) ระหวา่งหุ้นกู้ ด้วย
กนัเอง และกบัตราสารทางการเงินท่ี
นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ท่ียงัไมไ่ด้
ไถ่ถอนของธนาคาร ทัง้ในปัจจบุนั
และในอนาคต 



 
 

 
 18 

ตารางท่ี 6 การเปิดเผยมูลค่าของเงนิกองทุนในช่วงการทยอยนับเข้าหรือทยอยหักตามหลักเกณฑ์  
Basel III (Transitional period) 

                หนว่ย : ล้านบาท 

องค์ประกอบเงนิกองทุน 

กลุ่มธุรกิจทาง
การเงนิ 

เฉพาะธนาคาร 
ยอด

คงเหลือ 
ที่จะทยอย 
นับเข้า 

(หกัออก) 1/ 

30 มิ.ย. 
2564 

31 ธ.ค. 
2563 

30 มิ.ย. 
2564 

31 ธ.ค. 
2563 

เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 38,777 39,620 37,227 38,029  
1.  เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 38,777 39,620 37,227 38,029  

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

1.2 สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 10,146 10,146 10,146 10,146  

1.3 ทนุส ารองตามกฎหมาย 536 536 536 536  

1.4 ก าไรสทุธิคงเหลอืหลงัจากการจดัสรร 11,778 12,011 9,371 9,520  

1.5 รายการอื่นของสว่นของเจ้าของ 1,150 1,547 1,193 1,590  
1.5.1 สว่นเกินทนุจากการตีราคาที่ดิน อาคารหรือห้องชดุใน

อาคารชดุ 
1,341 1,393 1,341 1,393  

1.5.2 สว่นเกิน (ต า่กวา่) ทนุจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่เงิน 
ลงทนุท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จอื่น 

(131) 219 (131) 219  

1.5.3 ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน (17) (22) (17) (22)  
1.5.4 รายการอื่นของการเปลีย่นแปลงที่เกิดจากผู้ เป็นเจ้าของ (43) (43) - -  

1.6 รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ (2,244) (2,031) (1,431) (1,174)  
1.6.1 ผลขาดทนุสทุธิงวดคร่ึงปีหลงั - (95) - (11)  
1.6.2 การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออก 

จากงาน 
(294) (294) (242) (242)  

1.6.3 สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน (891) (970) (836) (921)  
1.6.4 สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (1,060) (672) (352) -  

2. เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ - - - -  
เงนิกองทุนชัน้ที่ 2 14,624 14,686 14,722 14,793  

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

2. เงินส ารองทัว่ไป 2,361 2,424 2,460 2,531  

เงนิกองทุนตามกฎหมายทัง้สิน้  53,401 54,306 51,949 52,822  
1/ ตัง้แต ่1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป จะไมมี่ยอดสทุธิคงเหลือของรายการท่ีจะต้องมีการทยอยนบัเข้าหรือทยอยหกัเงินกองทนุในอนาคตตามหลกัเกณฑ์ Basel III 
เน่ืองจากรายการ ดงักลา่ว ได้ทยอยนบัเข้าหรือทยอยหกัในอตัราร้อยละ 100 ครบตามเกณฑ์แล้ว 
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ตารางที่ 7 ข้อมูลการเปิดเผยการกระทบยอดรายการที่เก่ียวข้องกับเงนิกองทุน เฉพาะกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

ตารางท่ี 7.1 ข้อมูลการเปิดเผยรายการงบแสดงฐานะการเงนิที่เผยแพร่ต่อสาธารณะกับภายใต้  
หลักเกณฑ์การก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ * 

       หน่วย : ล้านบาท 

รายการที่เกี่ยวข้องกับเงนิกองทุน 
ประจ างวดมิถุนายน 2564 

จ านวนที่เปิดเผยใน
งบการเงนิที่เผยแพร่

ต่อสาธารณะ 
งบแสดงฐานะ

การเงนิ 

จ านวนที่เปิดเผยใน
งบการเงนิภายใต้
หลักเกณฑ์การ
ก ากับดูแลกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงนิ 

การ
อ้างอิง 

สินทรัพย์    
1. เงินสด 803 803  
2. รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 8,175 8,175  
3. สนิทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นก าไร

หรือขาดทนุ 
29,397 29,397  

4. สนิทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน 55,023 55,023  
5. เงินลงทนุสทุธิ 61,015 61,015  
6. เงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ    

6.1 เงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนี ้ 225,993 225,993  
6.2 หกั  รายได้รอตดับญัชี (8,228) (8,228)  
6.3 บวก ดอกเบีย้ค้างรับและรายได้ดอกเบีย้ทีย่งัไมถ่ึง

ก าหนดช าระ 
4,132 4,132  

รวมเงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 221,898 221,898  
6.4 หกั  คา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ (9,942) (9,942)  

o สว่นท่ีนบัเข้าเป็นเงินกองทนุ  (2,361) A 1/ 

o สว่นที่ไมน่บัเป็นเงินกองทนุ  (7,581)  
รวมเงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสทุธิ 211,955 211,955  

7. ภาระของลกูค้าจากการรับรอง - -  
8. ทรัพย์สนิรอการขายสทุธิ 1,261 1,261  
9. ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ 3,320 3,320  
10. สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนสทุธิ 891 891  
11. สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 1,060 1,060 B 
12. เงินวางหลกัประกนัของตราสารอนพุนัธ์ 16,804 16,804 C 
13. ลกูหนีจ้ากการขายสนิทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ด้วย

มลูคา่ยตุิธรรมผา่นกาไรหรือขาดทนุและเงินลงทนุ 
4,386 4,386  
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รายการที่เกี่ยวข้องกับเงนิกองทุน 
ประจ างวดมิถุนายน 2564 

จ านวนที่เปิดเผยใน
งบการเงนิที่เผยแพร่

ต่อสาธารณะ 
งบแสดงฐานะ

การเงนิ 

จ านวนที่เปิดเผยใน
งบการเงนิภายใต้
หลักเกณฑ์การ
ก ากับดูแลกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงนิ 

การ
อ้างอิง 

14. สนิทรัพย์อื่นสทุธิ 1,611 1,611  
รวมสินทรัพย์ 395,700 395,700  
หนีส้นิ    

15. เงินรับฝาก 187,907 187,907  
16. รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 48,235 48,235  
17. หนีส้นิจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 389 389  
18. หนีส้นิทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นก าไร

หรือขาดทนุ 
25,850 25,850  

19. หนีส้นิตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน 52,863 52,863  
20. ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม 20,422 20,422  

o ตราสารท่ีนบัเป็นเงินกองทนุ  12,262 D 2/ 

o ตราสารท่ีไมน่บัเป็นเงินกองทนุ  8,160  
21. ภาระของธนาคารจากการรับรอง - -  
22. หนีส้นิตามสญัญาเชา่ - -  
23. ประมาณการหนีส้นิ 2,692 2,692  
24. หนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชี - -  
25. เงินรับหลกัประกนัของตราสารอนพุนัธ์ 9,549 9,549  
26. หนีส้นิอื่น 6,119 6,119  

รวมหนีส้ิน 354,026 354,026  
ส่วนของเจ้าของ    

27. ทนุเรือนหุ้น    
27.1 ทนุจดทะเบียน -หุ้นสามญั 17,411 17,411  
27.2 ทนุท่ีออกและช าระแล้ว-หุ้นสามญั 17,411 17,411 E 

28. สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 10,146 10,146 F 
29. องค์ประกอบอื่นของสว่นของเจ้าของ 886 886  

29.1 สว่นเกินทนุจากการตีราคาสนิทรัพย์ 1,480 1,480  

o สว่นท่ีนบัเข้าเป็นเงินกองทนุ  1,341 G 3/ 

o สว่นท่ีไมน่บัเป็นเงินกองทนุ  139  
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รายการที่เกี่ยวข้องกับเงนิกองทุน 
ประจ างวดมิถุนายน 2564 

จ านวนที่เปิดเผยใน
งบการเงนิที่เผยแพร่

ต่อสาธารณะ 
งบแสดงฐานะ

การเงนิ 

จ านวนที่เปิดเผยใน
งบการเงนิภายใต้
หลักเกณฑ์การ
ก ากับดูแลกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงนิ 

การ
อ้างอิง 

29.2 สว่นเกิน (ต า่กวา่) ทนุจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่เงิน
ลงทนุท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จอื่น 

(131) (131) H 

29.3 การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงั
ออกจากงาน 

(294) (294) I 

29.4 ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน (17) (17) J 
29.5 เงินส ารองส าหรับการป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงิน

สด 
243 243 K 

29.6 เงินส ารองส าหรับหนีส้นิทางการเงินท่ีก าหนดให้วดั
มลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นก าไรหรือขาดทนุ
เนื่องมาจากความเสีย่งด้านเครดติ 

(395) (395) L 

30. สว่นเกินจากการเปลีย่นแปลงสว่นได้เสยีของธนาคารใน
บริษัทยอ่ย 

(43) (43) M 

31. ก าไร (ขาดทนุ) สะสม    
31.1 จดัสรรแล้ว    

o ทนุส ารองตามกฎหมาย 536 536 N 
o ก าไรสทุธิหลงัการจดัสรรนบัเข้าเป็นเงินกองทนุ 11,778 11,778 O 

31.2 ยงัไมไ่ด้จดัสรร 960 960  
รวมส่วนของเจ้าของ 41,674 41,674  
รวมหนีส้ินและส่วนของเจ้าของ 395,700 395,700  

*รายการงบแสดงฐานะการเงินท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณะและงบการเงินภายใต้หลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลกลุม่ธุรกิจทางการเงิน ไมม่ีความแตกต่าง 
1/เงินส ารองทัว่ไป (General provision) ตามเกณฑ์ TFRS 9 เฉพาะเงินส ารองส าหรับ performing และ under-performing สามารถน ามานบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ได้ จ านวน 2,361 
ล้านบาท แต่ไมเ่กิน 1.25% ของสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต 
2/ หุ้นกู้ ด้อยสิทธิระยะยาวท่ีมีคณุสมบติัครบตามหลกัเกณฑ์ Basel III สามารถนบัเป็นเงินกองทนุตามจ านวนท่ีได้รับอนมุติัจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
3/ สว่นเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย์สามารถนบัเป็นเงินกองทนุได้เฉพาะรายการท่ีได้รับอนมุติัจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ตารางท่ี 7.2 การเปิดเผยการกระทบยอดรายการที่เก่ียวข้องกับเงนิกองทุน 

                 หนว่ย : ล้านบาท 

รายการที่เกี่ยวข้องกับเงนิกองทุน 
ประจ างวดมิถุนายน 2564 

องค์ประกอบของ
เงนิกองทุนตาม

หลักเกณฑ์การก ากับ
ดูแลที่รายงานโดย 

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

แหล่งที่มาของการ
อ้างอิงในงบการเงนิ
ภายใต้หลกัเกณฑ์
การก ากบัดูแลกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงนิ 

เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 38,777  
1. เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ 38,777  

1.1 ทนุช าระแล้ว (หุ้นสามญั)  17,411 E 
1.2 สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 10,146 F 
1.3 ทนุส ารองตามกฎหมาย 536 N 
1.4 ก าไรสทุธิคงเหลอืหลงัจากการจดัสรร 11,778 O 
1.5 รายการอื่นของสว่นของเจ้าของ 1,041  

1.5.1 สว่นเกินทนุจากการตีราคาที่ดิน อาคารหรือห้องชดุในอาคารชดุ 1,341 G 
1.5.2 สว่นเกิน (ต า่กวา่) ทนุจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่เงินลงทนุ (131) H 
1.5.3 ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน (17) J 
1.5.4 เงินส ารองส าหรับการป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงินสด 243 K 
1.5.5 เงินส ารองส าหรับหนีส้นิทางการเงินท่ีก าหนดให้วดัมลูคา่ด้วย

มลูคา่ยตุิธรรมผา่นก าไรหรือขาดทนุเนื่องมาจากความเสีย่งด้าน
เครดิต 

(395) L 

1.5.6 รายการอื่นของการเปลีย่นแปลงที่เกิดจากผู้ เป็นเจ้าของ (43) M 
1.6 รายการปรับออกจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ (318) K & L 
1.7 รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ (2,244)  

1.7.1 การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (294) I 
1.7.2 สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน (891) B 
1.7.3 สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (1,060) C 

2. เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน -  
เงนิกองทุนชัน้ที่ 2 14,624  
ตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 12,262 D 
เงินส ารองทัว่ไป 2,361 A 
เงนิกองทุนตามกฎหมายทัง้สิน้  53,401  
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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)  
ซึ่งอ้างอิงจาก 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 

ปี 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศปรับปรุงหลกัเกณฑ์ LCR เพิ่มเติม ตาม ธปท. ท่ี สนส. 
4/2563 เร่ือง หลกัเกณฑ์การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพ่ือรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง 
(Liquidity Coverage Ratio: LCR) (ฉบบัท่ี 2) เพ่ือให้สอดคล้องกบัประเภทของคูส่ญัญาด้านเครดิต และประเภท
สินทรัพย์และภาระผกูพนัทางการเงินตามหลกัเกณฑ์การจดัชัน้และการกนัเงินส ารอง ท่ีได้ปรับปรุงเชน่เดียวกนั 

เน่ืองจาก LCR เป็นหนึง่ในข้อมลูส าคญัท่ีผู้ มีส่วนได้เสียในตลาดสามารถใช้ในการประเมินความเส่ียงด้าน
สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ การเปิดเผยข้อมูล LCR จะช่วยสนบัสนุนแนวทางการใช้กลไกตลาดในการ
ก ากับดแูล (market discipline) นอกเหนือจากการควบคมุภายในของธนาคารพาณิชย์และการก ากับดูแลโดย
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 การเปิดเผยข้อมูลการ
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) 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) 
 

1. การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง (LCR ratio) 
หนว่ย: ล้านบาท 

 ไตรมาส 2/2564 * 
(ค่าเฉล่ีย) 

ไตรมาส 2/2563 * 
(ค่าเฉล่ีย) 

(1) ปริมาณสินทรัพย์สภาพคล่องทัง้สิน้ (Total HQLA) 76,669 78,823 
(2) ประมาณการกระแสเงนิสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน  

(Total net cash outflows) 
51,879 52,900 

(3) LCR (ร้อยละ) 148 150 
LCR ขัน้ต ่าตามเกณฑ์ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ร้อยละ) 100 100 

* ค านวณด้วยวิธี simple average โดยให้ค านวณจากข้อมลูเฉล่ียของแตล่ะไตรมาส 

 

2. ข้อมูลอัตราส่วน LCR เปรียบเทียบ 
   หน่วย: ร้อยละ  

 2564 * 
(ค่าเฉล่ีย) 

2563 * 
(ค่าเฉล่ีย) 

ไตรมาส 1 157 153 
ไตรมาส 2 148 150 

* ค านวณด้วยวิธี simple average โดยให้ค านวณจากข้อมลูเฉล่ียของแตล่ะไตรมาส 
 

3. หลักเกณฑ์และองค์ประกอบของข้อมูล Liquidity Coverage Ratio 

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

 
 LCR =      สินทรัพย์สภาพคลอ่ง (HQLA) 

        ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสทุธิใน 30 วนั 
   ภายใต้สถานการณ์ด้านสภาพคลอ่งท่ีมีความรุนแรง (Net cash outflows) 
 

LCR เฉล่ียของไตรมาส 2 ปี 2564 เท่ากับร้อยละ 148 ซึ่งเกินกว่า LCR ขัน้ต ่าตามเกณฑ์ของธนาคาร
แห่งประเทศไทยท่ีร้อยละ 100 โดยค านวณจากค่าเฉล่ียของ LCR ณ วันสิน้เดือนของเดือนเมษายน ร้อยละ 
163.3 เดือนพฤษภาคม ร้อยละ 149.9 และเดือนมิถนุายน ร้อยละ 132.0 ทัง้นี ้LCR ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ
หลกั 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 2564 เท่ากับ 76,669 ล้านบาท 
(ร้อยละ 94 เป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชัน้ท่ี 1 ได้แก่ พนัธบตัรรัฐบาล เงินสด และเงินฝากท่ีธนาคารแห่งประเทศ
ไทย เป็นต้น) ซึง่ค านวณจากคา่เฉล่ียของปริมาณสินทรัพย์สภาพคล่อง ณ วนัสิน้เดือนของเดือนเมษายน – เดือน
มิถนุายน 2564 ทัง้นี ้ธนาคารได้มีการถือครองสินทรัพย์สภาพคลอ่งหลายประเภทเพ่ือบริหารการกระจายตวัของ
การถือครองสินทรัพย์สภาพคลอ่ง 

2. ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิ (Net COF) คือ ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกใน 
30 วนัหกัด้วยประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้าใน 30 วนั ภายใต้สมมติฐานสถานการณ์ด้านสภาพคล่องท่ีมี
ความรุนแรง ทัง้นี ้ประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้าต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 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 2564 
เท่ากบั 51,879 ล้านบาท ซึ่งค านวณจากคา่เฉล่ียของประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วนั ณ วนั
สิน้เดือนของเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2564 โดยประมาณการกระแสเงินสดไหลออกท่ีธนาคารให้
ความส าคญัภายใต้สมมตฐิานสถานการณ์ด้านสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง คือ การขอถอนเงินฝากและเงินกู้ ยืม
ของลูกค้า ซึ่งใช้อตัราการไหลออก (run-off rate) ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ในขณะท่ีประมาณ
การกระแสเงินสดไหลเข้าสว่นใหญ่มาจากการช าระคืนสินเช่ือของลกูหนีค้ณุภาพดี เงินฝากจากคูส่ญัญาคณุภาพ
ดี และตราสารหนีท่ี้จะครบก าหนด ซึง่ใช้อตัราการไหลเข้า (inflow rate) ตามเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทย 

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

 
 


