การเปิ ดเผยข้อมูล
การดารงเงินกองทุนตามเกณฑ์ Pillar 3
และการดารงสินทรัพย์สภาพคล่อง (LCR)
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ส่วนที่ 1: การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุนตามเกณฑ์ Pillar 3
1. บทนา
ตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลเงินกองทุนตาม BASEL ประกอบด้วย 3 หลักการ คือ
 หลักการที่ 1 การดารงเงินกองทุนขั้นต่า
หลักการที่ 1 กาหนดให้ธนาคารพาณิชย์ตอ้ งดารงเงินกองทุนไม่ต่ากว่าระดับที่กาหนด เพื่อรองรับความ
เสี่ยง 3 ประเภท คือ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านปฏิบตั กิ าร
 หลักการที่ 2 การกากับดูแลโดยทางการ
หลักการที่ 2 กาหนดให้ธนาคารพาณิชย์มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดีและมีกระบวนการประเมิน
ความเพียงพอของเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงที่มีนยั สาคัญ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่ไม่ได้กล่าวถึงใน
หลักการที่1
 หลักการที่ 3 การใช้กลไกตลาดการกากับดูแล
หลักการที่ 3 ส่งเสริมการใช้กลไกตลาดในการกากับดูแล โดยกาหนดให้ธนาคารพาณิชย์ ต้องเปิ ดเผย
ข้อมูลสาคัญด้านเงินกองทุนและความเสี่ยงของตนเอง เพื่อ ให้ผมู้ ีส่วนได้เสียในตลาดสามารถเข้าถึงและ
ใช้เป็ นข้อมูลในการประเมินความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ได้
สาหรับการกากับดูแลเงินกองทุนตาม Pillar 3 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กาหนดให้ธนาคาร
พาณิชย์เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับการดารงเงินกองทุน กระบวนการบริหารความเสี่ยงและข้อมูลสาคัญๆ ที่
เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของธนาคารให้ผมู้ ีส่วนได้เสียในตลาดทราบ ในรู ปแบบรายงาน Pillar 3 รายครึ่งปี
และรายปี คือ ข้อมูล ณ สิน้ งวด 30 มิถนุ ายน และ 31 ธันวาคม ซึ่งจะต้องเปิ ดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ท่ี ธปท.
กาหนดภายในระยะเวลา 4 เดือนหลังจากวันสิน้ งวด
2. ขอบเขตการบังคับใช้
การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุนตาม Pillar 3 ฉบับนี ้ เป็ นไปตามประกาศ ธปท. ซึ่งกาหนดให้มี
การเปิ ดเผยข้อมูล ทั้ง ในระดับธนาคาร (Solo basis) และระดับกลุ่ม ธุ รกิ จ ทางการเงิ นของธนาคาร (Full
Consolidation basis) โดยกลุ่ม ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น ของซี ไ อเอ็ ม บี ไทย ประกอบด้ว ยบริ ษั ท ตามรายชื่ อ
ดังต่อไปนี ้
1.
2.
3.
4.

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ (ในฐานะบริษัทแม่)
บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จากัด ประกอบธุรกิจให้เช่า/เช่าซือ้ รถยนต์
บริษัท เวิลด์ลีส จากัด ประกอบธุรกิจให้เช่าซือ้ รถจักรยานยนต์
บริษัท ซีที คอลล์ จากัด ประกอบธุรกิจให้บริการติดตามทวงหนีแ้ ละเรียกเก็บหนี ้
1

3. ตัวชีว้ ัดความเสี่ยงทีส่ าคัญ
ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศ ที่ สนส. 14/2562 เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลการดารง
เงินกองทุนสาหรับธนาคารพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) และประกาศ ธปท ที่ สนส. 15/2562 เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูล
การดารงเงินกองทุนสาหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ฉบับที่ 2) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่งวดการบัญชีท่ีเริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป โดยกาหนดให้ธนาคารพาณิชย์เปิ ดเผยข้อมูลเชิงปริมาณของตัวชีว้ ัด
ความเสี่ ย งที่ ส าคัญ ทั้ง ด้า นเงิ นกองทุน และสภาพคล่อ ง โดยด้า นเงิ น กองทุน ก าหนดให้เปิ ด เผยข้อมูล
เงินกองทุนที่สะท้อนถึงผลกระทบทัง้ จานวนจากการกันเงินสารองตาม TFRS 9 เพิ่มเติม ซึ่งอ้างอิงแนวทาง
จาก Pillar 3 disclosure requirements consolidated and enhanced framework (March 2017) ของ
BCBS
ตารางที่ 1 การเปิ ดเผยข้อมูลเชิงปริมาณของตัวชีว้ ัดความเสี่ยงทีส่ าคัญ

รายการ
เงินกองทุน (หน่วย:ล้านบาท)
1
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของ
1ก เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของหลังหักเงินสารอง
ตามวิธี ECL1/ ทัง้ จานวน
2
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1
2ก เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 หลังหักเงินสารองตามวิธี ECL ทัง้ จานวน
3
เงินกองทุนทัง้ สิน้
3ก เงินกองทุนทัง้ สิน้ หลังหักเงินสารองตามวิธี ECLทัง้ จานวน
สินทรัพย์เสี่ยง (หน่วย: ล้านบาท)
4
สินทรัพย์เสีย่ งทัง้ สิน้
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (ร้อยละ)
5
อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ
5ก อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของหลังหักเงิน
สารองตามวิธี ECL ทัง้ จานวน
6
อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1
6ก อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 หลังหักเงินสารองตามวิธี ECL ทัง้
จานวน
7
อัตราส่วนเงินกองทุนทัง้ สิน้

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
30 มิ.ย.
31 ธ.ค.
2563
2562 *

เฉพาะธนาคาร
30 มิ.ย. 31 ธ.ค.
2563
2562 *

36,375
36,375

34,635
34,635

33,379
33,379

32,640
32,640

36,375
36,375
51,227
51,227

34,635
34,635
47,645
47,645

33,379
33,379
48,323
48,323

32,640
32,640
45,929
45,929

270,212

265,486

269,626

263,700

13.46%
13.46%

13.05%
13.05%

12.38%
12.38%

12.38%
12.38%

13.46%
13.46%

13.05%
13.05%

12.38%
12.38%

12.38%
12.38%

18.96%

17.95%

17.92%

17.42%

2

รายการ
7ก

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
30 มิ.ย.
31 ธ.ค.
2563
2562 *
18.96%
17.95%

เฉพาะธนาคาร
30 มิ.ย. 31 ธ.ค.
2563
2562 *
17.92% 17.42%

อัตราส่วนเงินกองทุนทัง้ สิน้ หลังหักเงินสารองด้วยวิธี ECL ทัง้
จานวน
อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่ม (ร้อยละ)
8
อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิม่ เพือ่ รองรับผลขาดทุนในภาวะ
2.5%
2.5%
2.5%
วิกฤต (Conservation buffer)
9
อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิม่ เพือ่ รองรับความเสีย่ งเชิงระบบที่
อาจเกิดขึน้ ในช่วงเศรษฐกิจขาลง (Countercyclical buffer)
10 อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิม่ เพือ่ รองรับความเสียหายสาหรับ
ธนาคารพาณิชย์ที่มีนยั ต่อความเสีย่ งเชิงระบบในประเทศ
(Higher loss absorbency)
11 อัตราส่วนของเงินกองทุนส่วนเพิม่ ทัง้ สิน้
2.5%
2.5%
2.5%
(ผลรวมของรายการที่ 8 ถึงรายการที่ 10)
12 อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ ที่คงเหลือ
6.46%
6.05%
5.38%
หลังจากการดารงเงินกองทุนชัน้ ต่า 2/
การดารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้าน
สภาพคล่องที่มคี วามรุ นแรง (LCR) 3/
13 ปริมาณสินทรัพย์สภาพคล่องทัง้ สิน้ (Total HQLA) (หน่วย:
78,823
ล้านบาท)
14 ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน (Total net
52,900
cash outflows) (หน่วย:ล้านบาท)
15 LCR (ร้อยละ)
150%
LCR ขัน้ ต่าตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย (ร้อยละ)
100%
* การจัดชัน้ และการกันเงินสารองตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ธปท. ที่ สนส. 5/2559 ลงวันที่ 10 มิถนุ ายน 2559

2.5%
-

2.5%
5.38%

52,867
35,126
151%
90%

1/

ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ (Expected Credit Loss: ECL) ตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรือ่ ง
เครือ่ งมือทางการเงิน (TFRS 9) ของสภาวิชาชีพบัญชี
2/
อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ ที่คงเหลือหลังจากการดารงเงินกองทุนขัน้ ต่า ไม่จาเป็ นต้องเท่ากับผลต่างระหว่างอัตรา
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ ในรายการที่ 5 กับอัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของขั้นต่า ร้อยละ 4.5 เนื่องจาก
อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ อาจถุกนาไปใช้ดารงอัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ขั้นต่า ร้อยละ 6 และ/หรืออัตราส่วน
เงินกองทุนทัง้ สิน้ ขัน้ ต่า ร้อยละ 8.5
3/
ธนาคารได้เปิ ดเผยข้อมูลการดารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (LCR) ตามประกาศ ธปท. ที่
สนส.2/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 บนเว็บไซด์ธนาคาร

https://www.cimbthai.com/th/investor-relations/financial-information/pillar-three-disclosures.html
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4. เงินกองทุน
4.1 โครงสร้างเงินกองทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เงินกองทุนภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน มี
จานวนทัง้ สิน้ 51,227 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1) จานวน
36,375 ล้านบาท เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 จานวน 36,375 ล้านบาท และเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 จานวน 14,852 ล้าน
บาท ในส่วนของธนาคาร มี เ งิ นกองทุนชั้นที่ 1 ที่ เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1) จ านวน 33,379 ล้านบาท
เงิ นกองทุนชั้นที่ 1 จ านวน 33,379 ล้านบาท และเงิ นกองทุนชั้นที่ 2 จ านวน 14,944 ล้านบาท รวมเป็ น
เงินกองทุนทัง้ สิน้ 48,323 ล้านบาท
องค์ประกอบเงินกองทุน ของธนาคารและกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน ประกอบด้วย
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของ ประกอบด้วย






ทุนหุน้ สามัญชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ทุนสารองตามกฎหมาย
กาไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
o ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดนิ อาคารหรือห้องชุดในอาคารชุด
o ส่ว นเกิ น (ต่ า กว่า ) ทุน จากการเปลี่ ย นแปลงมูล ค่า เงิ น ลงทุน ที่ วัด มูล ค่า ด้ว ยมูล ค่า
ยุตธิ รรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
o ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
o เงินสารองสาหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
o เงินสารองสาหรับหนีส้ ินทางการเงินที่กาหนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
หรือขาดทุนเนื่องมาจากความเสี่ยงด้านเครดิต
 รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ
o สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
o สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
o ผลกระทบจากการปรับปรุงประมาณการหนีส้ ินตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสาหรับ
โครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
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เงินกองทุนชั้นที่ 2 ประกอบด้วย
 เงินสารองทั่วไป (General provision) คือ เงินสารองสาหรับสินทรัพย์และภาระผูกพันที่ไม่มี
การเพิ่มขึน้ อย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (performing) และเงินสารองสาหรับ
สินทรัพย์และภาระผูกพันที่มีการเพิ่มขึน้ อย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (underperforming) โดยกาหนดให้นับเข้าเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ได้ไม่เกินร้อยละ1.25 ของยอด
สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต
 หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิระยะยาว จานวน 570 ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซีย ตามโครงการหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิ
เพื่อนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 เพื่อขายให้กบั ผูล้ งทุนในต่างประเทศ ที่มีคณ
ุ สมบัติครบตาม
เกณฑ์ Basel III ซึ่ง ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยตามหนังสื อที่ ฝกก.(02)
414/2559 ให้สามารถนับหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิดงั กล่าวเข้าเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ได้เต็มจานวน
 หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิระยะยาว จานวน 390 ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซีย ตามโครงการหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิ
เพื่อนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 เพื่อขายให้กบั ผูล้ งทุนในต่างประเทศ ที่มีคณ
ุ สมบัติครบตาม
เกณฑ์ Basel III ซึ่ ง ได้รับ อนุ ญ าตจากธนาคารแห่ ง ประเทศไทยตามหนัง สื อ ที่ ฝกก.
221/2561 ให้สามารถนับหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิดงั กล่าวเข้าเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ได้เต็มจานวน
 หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิระยะยาว จานวน 550 ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซีย ตามโครงการหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิ
เพื่อนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 เพื่อขายให้กบั ผูล้ งทุนในต่างประเทศ ที่มีคณ
ุ สมบัติครบตาม
เกณฑ์ Basel III ซึ่ ง ได้รับ อนุ ญ าตจากธนาคารแห่ ง ประเทศไทยตามหนัง สื อ ที่ ฝกก.
527/2562 ให้สามารถนับหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิดงั กล่าวเข้าเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ได้เต็มจานวน
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ตารางที่ 2 โครงสร้างเงินกองทุน

องค์ประกอบเงินกองทุน
1. เงินกองทุนชั้นที่ 1
1.1 เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ
1.1.1 ทุนชาระแล้ว (หุน้ สามัญ)
1.1.2 ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ (สุทธิ)
1.1.3 ทุนสารองตามกฎหมาย
1.1.4 กาไรสะสมคงเหลือจากการจัดสรร
1.1.5 รายการอื่นของส่วนของเจ้าของ
1.1.5.1 กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สะสม
1.1.5.2 รายการอื่นของการเปลีย่ นแปลงที่เกิดจาก
ผูเ้ ป็ นเจ้าของ

หน่วย : ล้านบาท
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
เฉพาะธนาคาร
30 มิ.ย.
31 ธ.ค.
30 มิ.ย. 31 ธ.ค.
2563
2562
2563
2562
36,375
36,375
17,411
10,146
425
8,939
1,803
1,846
(43)

34,635
34,635
17,411
10,146
404
7,618
1,646
1,689
(43)

33,379
33,379
17,411
10,146
425
5,256
1,846
1,846
-

32,640
32,640
17,411
10,146
404
5,012
1,689
1,689
-

1.1.6 รายการปรับต่างๆ ที่ไม่อนุญาตให้มีผลกระทบต่อมูลค่า
ของเงินกองทุน

(318)

(22)

(318)

(22)

1.1.6.1 เงินสารองสาหรับการป้องกันความเสีย่ งใน
กระแสเงินสด

(284)

(22)

(284)

(22)

(34)

-

(34)

-

(2,031)
(335)

(2,568)
(335)

(1,387)
(290)

(2,000)
(290)

(1,151)
(545)
14,852
12,262
2,590
51,227

(1,062)
(1,171)
13,010
12,262
748
47,645

(1,097)
14,944
12,262
2,682
48,323

(1,016)
(694)
13,289
12,262
1,027
45,929

1.1.6.2 เงินสารองสาหรับหนีส้ นิ ทางการเงินที่
กาหนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกาไร
หรือขาดทุนเนื่องมาจากความเสีย่ งด้านเครดิต
1.1.7 รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ
1.1.7.1 การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยขน์
หลังออกจากงาน
1.1.7.2 สินทรัยพ์ไม่มีตวั ตน
1.1.7.3 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
1.2 เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน
2. เงินกองทุนชั้นที่ 2
2.1 ตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2
2.2 เงินสารองทั่วไป *
3. เงินกองทุนทั้งสิน้ ตามกฎหมาย

* ณ 31 ธ.ค. 2562 การจัดชัน้ และการกันเงินสารองเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ธปท. ที่ สนส. 5/2559 ลงวันที่ 10 มิถนุ ายน 2559
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4.2 ความเพียงพอของเงินกองทุน
การบริหารความเพียงพอของเงินกองทุนเป็ นส่วนประกอบที่สาคัญอย่างยิ่งของกลไกในการปรับลด
และบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้แก่ การดารงเงินกองทุนให้เพียงพอทัง้ ในภาวะปกติและในภาวะที่เกิดเหตุการณ์
รุนแรงและเป็ นไปได้ (“extreme but plausible events”) จากผลการทดสอบภาวะวิกฤต ธนาคารได้กาหนด
แผนการบริหารจัดการเงินกองทุน ตลอดจนแผนปฏิบตั ิการในการรักษาระดับเงินกองทุนของธนาคารให้
เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด โดยในแผนการบริหารเงินกองทุนประจาปี จะมีการกาหนด Internal Capital
Target ที่สูงกว่าอัตราเงินกองทุนขัน้ ต่าที่ก ฎหมายกาหนด และนามาใช้เป็ นสัญญาณเตือนล่วงหน้าในการ
ติดตามและรักษาระดับความเพียงพอของเงินกองทุนให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
ธนาคารมีการคานวณเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) ความเสี่ยงด้าน
ตลาด (Market Risk) และความเสี่ ย งด้า นปฏิ บัติก าร (Operational Risk) ตามประกาศของ ธปท. โดย
ธนาคารได้รบั อนุมตั จิ าก ธปท. ให้ใช้วิธีดงั ต่อไปนีใ้ นการคานวณเงินกองทุน
ประเภทความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงด้านเครดิต
2. ความเสี่ยงด้านตลาด
3. ความเสี่ยงด้านปฏิบตั ิการ

วิธีการดารงเงินกองทุน
Standardised Approach (SA)
Standardised Approach (SA)
Basic Indicator Approach (BIA)
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ตารางที่ 3 มูลค่าเงินกองทุนขั้นต่าทีต่ ้องดารงตามหลักเกณฑ์ Basel III แยกตามประเภทความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง
สาหรับความเสี่ยงด้านเครดิต
1. ลูกหนีท้ ี่ไม่ดอ้ ยคุณภาพ
1.1 ลูกหนีภ้ าครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ (MDBs) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้นา้ หนักความ
เสีย่ งเหมือนกับลูกหนีภ้ าครัฐบาล
1.2 ลูกหนีส้ ถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การของ
รัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้นา้ หนักความเสีย่ งเหมือนกับ
ลูกหนีส้ ถาบันการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์
1.3 ลูกหนีธ้ ุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้นา้ หนักความเสีย่ งเหมือนกับ
ลูกหนีธ้ ุรกิจเอกชน
1.4 ลูกหนีร้ ายย่อย
1.5 สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย
1.6 สินทรัพย์อื่น
2. ลูกหนีด้ อ้ ยคุณภาพ
สาหรับความเสี่ยงด้านตลาด
1. ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้
2. ความเสีย่ งด้านราคาตราสารทุน
3. ความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น
4. ความเสีย่ งด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์
สาหรับความเสี่ยงด้านปฏิบตั กิ าร
รวมมูลค่าเงินกองทุนขัน้ ต่าทีต่ ้องดารง 1/
รวมมูลค่าเงินกองทุนส่วนเพิ่ม 2/
รวมมูลค่าเงินกองทุนขัน้ ต่าและเงินกองทุนส่วนเพิ่มทั้งสิน้
รวมมูลค่าสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิน้
1/
2/

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
30 มิ.ย.
31 ธ.ค.
2563
2562
17,613
17,023
16,782
16,408
32
24

หน่วย : ล้านบาท
เฉพาะธนาคาร
30 มิ.ย. 31 ธ.ค.
2563
2562
18,238
17,529
17,428
16,918
32
24

1,573

982

1,570

978

7,940

8,218

11,065

11,270

4,412
2,305
520
831
3,225
3,021
204
2,130
22,968
6,755
29,723
270,212

4,389
2,288
507
615
3,476
3,368
108
2,068
22,567
6,637
29,204
265,486

1,730
2,305
726
810
3,225
3,021
204
1,455
22,918
6,741
29,659
269,626

1,725
2,288
633
611
3,476
3,368
108
1,410
22,415
6,592
29,007
263,700

อัตราส่วนเงินกองทุนทัง้ สิน้ ต่อสินทรัพย์เสี่ยงขัน้ ต่าเท่ากับร้อยละ 8.50
อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่ม ภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III ตามประกาศ ธปท.ที่ สนส.12/2555 ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดให้ธนาคารพาณิชย์ทยอยดารงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มอีก
ร้อยละ 0.625 ในแต่ละปี เริ่มตัง้ แต่ 1 มกราคม 2559 – 1 มกราคม 2562
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ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน 2563 กลุ่ม ธุ รกิ จ ทางการเงิ นมี อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่ เป็ นส่วนของ
เจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง (CET1 Ratio) อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Tier 1 Ratio) และ
อัตราส่วนเงินกองทุนทัง้ สิน้ (Total Capital Ratio) อยูท่ ่ีรอ้ ยละ 13.5 ร้อยละ 13.5 และร้อยละ 19.0 ตามลาดับ
ในขณะที่การดารงเงินกองทุนของธนาคาร อยูท่ ่ีรอ้ ยละ 12.4 ร้อยละ 12.4 และร้อยละ 17.9 ตามลาดับ ซึ่งจะ
เห็นได้วา่ ธนาคารยังคงรักษาระดับเงินกองทุนของธนาคารสูงกว่าอัตราส่วนเงินกองทุนขัน้ ต่าและเงินกองทุน
ส่วนเพิ่ม (Capital Buffer) ที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
ตารางที่ 4 อัตราส่วนการดารงเงินกองทุนของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

อัตราส่วน
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสีย่ ง
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ต่อ สินทรัพย์เสีย่ ง
เงินกองทุนทัง้ สิน้ ต่อ สินทรัพย์เสีย่ ง
1/
2/

หน่วย : ร้อยละ
กลุ่มธุรกิจ
เกณฑ์ เงินกองทุน
เฉพาะธนาคาร
ทางการเงิน
ขั้นต่า ขั้นต่าและ
เงินกองทุน
30 มิ.ย. 31 ธ.ค. 30 มิ.ย. 31 ธ.ค. ของ
2563
2562
2563
2562 ธปท. 1/ ส่วนเพิ่ม 2/
13.46 13.05 12.38 12.38
4.50
7.00
13.46 13.05 12.38 12.38
6.00
8.50
18.96 17.95 17.92 17.42
8.50
11.00

อัตราส่วนการดารงเงินกองทุนขัน้ ต่า ตามประกาศ ธปท. ที่ สนส.12/2555
อัตราส่วนการดารงเงินกองทุนขัน้ ต่าและอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่ม (Capital buffer) ตามประกาศ ธปท.ที สนส. 12/2555 ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดให้ธนาคาร
พาณิชย์ทยอยดารงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มอีกร้อยละ 0.625 ในแต่ละปี เริ่มตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 จนครบร้อยละ 2.5 ในวันที่ 1 มกราคม 2562
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5. การเปิ ดเผยข้อมูลเงินกองทุนเพิม่ เติมตามหลักเกณฑ์ BCBS
ตารางที่ 5 ข้อมูลคุณสมบัตทิ สี่ าคัญของตราสารทางการเงินที่นับเป็ นเงินกองทุน
หัวข้อ
ผูอ้ อกตราสารทางการเงิน

รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
1
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด
(มหาชน)
(มหาชน)
(มหาชน)
2 รุน่ หรือหมายเลขของผูอ้ อกตราสารทางการเงิน
ISIN code: MYBPN1600096
ISIN code: MYBPN1800035
ISIN code: MYBPN1900082
การนับตราสารทางการเงินเข้ าเป็ นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
3 ประเภทของตราสารทางการเงิน (เงินกองทุนชัน้ ที่ 1
เงินกองทุนชัน้ ที่ 2
เงินกองทุนชัน้ ที่ 2
เงินกองทุนชัน้ ที่ 2
ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ / เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตรา
สารทางการเงิน / เงินกองทุนชัน้ ที่ 2)
4 มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ Basel III หรือไม่ มีคณ
ุ สมบัตคิ รบตามเกณฑ์ Basel III มีคณ
ุ สมบัตคิ รบตามเกณฑ์ Basel III มีคณ
ุ สมบัตคิ รบตามเกณฑ์ Basel III
5 กรณีท่ีมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ Basel III
ให้ระบุคณ
ุ สมบัติดงั กล่าว
6 ต้องทยอยลดนับหรือนับได้เต็มจานวน
นับได้เต็มจานวนตลอดอายุหนุ้ กู้ และ นับได้เต็มจานวนตลอดอายุหนุ้ กู้ และ นับได้เต็มจานวนตลอดอายุหนุ้ กู้ และ
ต้องทยอย (Amortised)
ต้องทยอย (Amortised)
ต้องทยอย (Amortised)
ลดนับร้อยละ 20 ใน 5 ปี สดุ ท้าย
ลดนับร้อยละ 20 ใน 5 ปี สดุ ท้าย
ลดนับร้อยละ 20 ใน 5 ปี สดุ ท้าย
ก่อนสิน้ สุดอายุสญ
ั ญา
ก่อนสิน้ สุดอายุสญ
ั ญา
ก่อนสิน้ สุดอายุสญ
ั ญา
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7
8
9
10
11
12
13
14

15

หัวข้อ
จัดอยูใ่ นระดับธนาคาร / ระดับกลุม่ / ระดับกลุม่ และ
ระดับธนาคาร
จานวนที่สามารถนับเป็ นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์
ของทางการ (หน่วย : ล้านบาท)
มูลค่าที่ตราไว้ของตราสารทางการเงิน (Par value)
(หน่วย)
การจัดประเภทตามหลักการบัญชี
วันที่ออกตราสารทางการเงิน (Original date)
ตราสารทางการเงินที่ไม่มีการกาหนดระยะเวลาการ
ชาระคืนหรือมีการกาหนดระยะเวลาการชาระคืน
วันครบกาหนด (Original maturity date)
ผูอ้ อกตราสารทางการเงินสามารถไถ่ถอนตราสาร
ทางการเงินก่อนได้รบั การอนุมตั จิ ากผูก้ ากับดูแล
หรือไม่
วันที่มีสิทธิไถ่ถอน วันที่มีภาระผูกพันในการไถ่ถอน
และจานวนเงินในการไถ่ถอน

รายละเอียด
ระดับกลุม่ และระดับธนาคาร

รายละเอียด
ระดับกลุม่ และระดับธนาคาร

รายละเอียด
ระดับกลุม่ และระดับธนาคาร

5,016 ล้านบาท

3,158 ล้านบาท

4,088 ล้านบาท

100 เหรียญริงกิตมาเลเซีย

100 เหรียญริงกิตมาเลเซีย

100 เหรียญริงกิตมาเลเซีย

หนีส้ ินที่วดั มูลค่าด้วย
หนีส้ ินที่วดั มูลค่าด้วย
หนีส้ ินที่วดั มูลค่าด้วย
ราคาทุนตัดจาหน่าย
ราคาทุนตัดจาหน่าย
ราคาทุนตัดจาหน่าย
11 กรกฎาคม 2559
29 มีนาคม 2561
8 กรกฎาคม 2562
มีการกาหนดระยะเวลา
มีการกาหนดระยะเวลา
มีการกาหนดระยะเวลา
การชาระคืน
การชาระคืน
การชาระคืน
11 กรกฎาคม 2569
29 มีนาคม 2571
8 กรกฎาคม 2572
ไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนก่อนได้รบั
ไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนก่อนได้รบั
ไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนก่อนได้รบั
ความเห็นชอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ความเห็นชอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ความเห็นชอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
จากธนาคารแห่งประเทศไทย
จากธนาคารแห่งประเทศไทย
จากธนาคารแห่งประเทศไทย
หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิ ตามโครงการหุน้ กูด้ อ้ ย หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิ ตามโครงการหุน้ กูด้ อ้ ย หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิ ตามโครงการหุน้ กูด้ อ้ ย
สิทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนขัน้ ที่ 2
สิทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนขัน้ ที่ 2
สิทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนขัน้ ที่ 2
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หัวข้อ

16

วันที่มีสิทธิไถ่ถอนในภายหลัง (ถ้ามี)
ดอกเบีย้ และผลตอบแทนอื่นใด

17
18
19

ผลตอบแทน / เงินปั นผลแบบคงที่หรือลอยตัว
อัตราผลตอบแทนและดัชนีอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
มี dividend stopper หรือไม่

รายละเอียด
เพื่อขายให้กบั ผูล้ งทุนในต่างประเทศ/
สิทธิของผูอ้ อกหุน้ กูใ้ นการไถ่ถอนหุน้
กูก้ ่อนครบกาหนด : หุน้ มีอายุ 10 ปี
ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบ
กาหนดหลังจากวันครบรอบ 5 ปี โดย
ต้องได้รบั ความเห็นชอบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย / วันที่มีสิทธิไถ่ถอน ณ
วันแรก คือ 10 กรกฎาคม 2564 /
มูลค่าไถ่ถอนจานวน 570 ล้าน
เหรียญริงกิตมาเลเซีย
-

รายละเอียด
เพื่อขายให้กบั ผูล้ งทุนในต่างประเทศ
/ สิทธิของผูอ้ อกหุน้ กูใ้ นการไถ่ถอน
หุน้ กูก้ ่อนครบกาหนด : หุน้ มีอายุ 10
ปี ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบ
กาหนดหลังจากวันครบรอบ 5 ปี โดย
ต้องได้รบั ความเห็นชอบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย / วันที่มีสิทธิไถ่ถอน ณ
วันแรก คือ 29 มีนาคม 2566 /มูลค่า
ไถ่ถอนจานวน 390 ล้านเหรียญริงกิต
มาเลเซีย
-

รายละเอียด
เพื่อขายให้กบั ผูล้ งทุนในต่างประเทศ/
สิทธิของผูอ้ อกหุน้ กูใ้ นการไถ่ถอนหุน้
กูก้ ่อนครบกาหนด : หุน้ มีอายุ 10 ปี
ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบ
กาหนดหลังจากวันครบรอบ 5 ปี โดย
ต้องได้รบั ความเห็นชอบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย / วันที่มีสิทธิไถ่ถอน ณ
วันแรก คือ 8 กรกฎาคม 2567 /
มูลค่าไถ่ถอนจานวน 550 ล้าน
เหรียญริงกิตมาเลเซีย
-

อัตราคงที่ (Fixed rate)
ร้อยละ 5.35 ต่อปี
ไม่มี dividend stopper

อัตราคงที่ (Fixed rate)
ร้อยละ 5.20 ต่อปี
ไม่มี dividend stopper

อัตราคงที่ (Fixed rate)
ร้อยละ 4.15 ต่อปี
ไม่มี dividend stopper
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20

21

22
23
24

25
26

หัวข้อ
ธนาคาร/กลุม่ ธุรกิจทางการเงินมีอานาจเต็มที่ในการ
ยกเลิกการจ่ายดอกเบีย้ หรือผลตอบแทนอื่นใดได้เอง
ทัง้ หมด หรือบางส่วน หรือตามคาสั่งที่ได้รบั
มีเงื่อนไขที่เป็ นแรงจูงใจให้ธนาคารพาณิชย์ไถ่ถอน
ก่อนกาหนดหรือไม่ เช่น มีเงื่อนไขในการกาหนด
อัตราผลตอบแทนให้สงู ขึน้ ในลักษณะขัน้ บันได
(step up)
ไม่สะสมผลตอบแทน หรือสะสมผลตอบแทน
สามารถแปลงสภาพได้ หรือไม่สามารถแปลงสภาพ
ได้
กรณีท่ีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุเงื่อนไขในการ
แปลงสภาพที่ธนาคาร / กลุม่ ธุรกิจทางการเงินนัน้
กาหนดไว้ (Conversion trigger)
กรณีสามารถแปลงสภาพได้ เป็ นการแปลงสภาพทัง้
จานวนหรือบางส่วน
กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุอตั ราการแปลง
สภาพ

รายละเอียด
ธนาคารต้องปฏิบตั ิตาม
คาสั่งที่ได้รบั

รายละเอียด
ธนาคารต้องปฏิบตั ิตาม
คาสั่งที่ได้รบั

รายละเอียด
ธนาคารต้องปฏิบตั ิตาม
คาสั่งที่ได้รบั

ไม่มีเงื่อนไขที่เป็ นแรงจูงใจ

ไม่มีเงื่อนไขที่เป็ นแรงจูงใจ

ไม่มีเงื่อนไขที่เป็ นแรงจูงใจ

ไม่สะสมผลตอบแทน
ไม่สามารถแปลงสภาพได้

ไม่สะสมผลตอบแทน
ไม่สามารถแปลงสภาพได้

ไม่สะสมผลตอบแทน
ไม่สามารถแปลงสภาพได้

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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หัวข้อ
27
28
29
30

(Conversion rate)
กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุประเภทตราสาร
ทางการเงินที่มีการแปลงสภาพไป
กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุผอู้ อกตราสาร
ทางการเงินที่มีการแปลงสภาพไป
คุณสมบัตใิ นการลดมูลค่า
กรณีมีการลดมูลค่า ให้ระบุการลดมูลค่าที่ธนาคาร/
กลุม่ ธุรกิจทางการเงินนัน้ กาหนดไว้

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

-

-

-

-

-

-

มีคณ
ุ สมบัตใิ นการลดมูลค่า
จะมีการลดมูลค่า เมื่อเกิดเหตุการณ์
(Trigger Events)ดังต่อไปนี ้
Trigger Events ของ CIMB Thai
1) ธนาคารมีผลการดาเนินงานที่ไม่
สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้ เช่น มี
สินทรัพย์ไม่เพียงพอจ่ายคืนผูฝ้ ากเงิน
และเจ้าหนี ้ หรือ เงินกองทุนของ
ธนาคารลดลงถึงระดับที่จะกระทบต่อ
ผูฝ้ ากเงินและเจ้าหนี ้ หรือ ธนาคารไม่
สามารถเพิ่มทุนได้ดว้ ยตัวเอง เป็ นต้น
และ

มีคณ
ุ สมบัตใิ นการลดมูลค่า
จะมีการลดมูลค่า เมื่อเกิดเหตุการณ์
(Trigger Events)ดังต่อไปนี ้
Trigger Events ของ CIMB Thai
1) ธนาคารมีผลการดาเนินงานที่ไม่
สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้ เช่น มี
สินทรัพย์ไม่เพียงพอจ่ายคืนผูฝ้ ากเงิน
และเจ้าหนี ้ หรือ เงินกองทุนของ
ธนาคารลดลงถึงระดับที่จะกระทบต่อ
ผูฝ้ ากเงินและเจ้าหนี ้ หรือ ธนาคารไม่
สามารถเพิ่มทุนได้ดว้ ยตัวเอง เป็ นต้น
และ

มีคณ
ุ สมบัตใิ นการลดมูลค่า
จะมีการลดมูลค่า เมื่อเกิดเหตุการณ์
(Trigger Events)ดังต่อไปนี ้
Trigger Events ของ CIMB Thai
1) ธนาคารมีผลการดาเนินงานที่ไม่
สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้ เช่น มี
สินทรัพย์ไม่เพียงพอจ่ายคืนผูฝ้ ากเงิน
และเจ้าหนี ้ หรือ เงินกองทุนของ
ธนาคารลดลงถึงระดับที่จะกระทบต่อ
ผูฝ้ ากเงินและเจ้าหนี ้ หรือ ธนาคารไม่
สามารถเพิ่มทุนได้ดว้ ยตัวเอง เป็ นต้น
และ
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หัวข้อ

รายละเอียด
2) ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/
หรือ หน่วยงานของทางราชการที่มี
อานาจอื่นใดตัดสินใจจะเข้าช่วย
เหลือทางการเงินแก่ธนาคาร เช่น การ
ให้เงินทุนสนับสนุนแก่ธนาคาร และ
หน่วยงานดังกล่าวได้แจ้งให้ธนาคาร
ทราบถึงการตัดสินใจนัน้

รายละเอียด
2) ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/
หรือ หน่วยงานของทางราชการที่มี
อานาจอื่นใดตัดสินใจจะเข้าช่วย
เหลือทางการเงินแก่ธนาคาร เช่น การ
ให้เงินทุนสนับสนุนแก่ธนาคาร และ
หน่วยงานดังกล่าวได้แจ้งให้ธนาคาร
ทราบถึงการตัดสินใจนัน้

รายละเอียด
2) ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/
หรือ หน่วยงานของทางราชการที่มี
อานาจอื่นใดตัดสินใจจะเข้าช่วย
เหลือทางการเงินแก่ธนาคาร เช่น การ
ให้เงินทุนสนับสนุนแก่ธนาคาร และ
หน่วยงานดังกล่าวได้แจ้งให้ธนาคาร
ทราบถึงการตัดสินใจนัน้

Trigger Events ของ CIMB Bank
Berhad (“CIMB Bank”) เมื่อเกิด
เหตุการณ์ขอ้ ใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
1) Bank Negara Malaysia
(“BNM”) และ The Malaysia
Deposit Insurance Corporation
(“PIDM”) ทาหนังสือถึง CIMB Bank
และลงความเห็นว่า การตัดเป็ นหนี ้
สูญ (Write-off) จานวนเงินต้นที่
ธนาคารมีหน้าที่จะต้องจ่ายให้แก่ผถู้ ือ

Trigger Events ของ CIMB Bank
Berhad (“CIMB Bank”) เมื่อเกิด
เหตุการณ์ขอ้ ใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
1) Bank Negara Malaysia
(“BNM”) และ The Malaysia
Deposit Insurance Corporation
(“PIDM”) ทาหนังสือถึง CIMB Bank
และลงความเห็นว่า การตัดเป็ นหนี ้
สูญ (Write-off) จานวนเงินต้นที่
ธนาคารมีหน้าที่จะต้องจ่ายให้แก่ผถู้ ือ

Trigger Events ของ CIMB Bank
Berhad (“CIMB Bank”) เมื่อเกิด
เหตุการณ์ขอ้ ใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
1) Bank Negara Malaysia
(“BNM”) และ The Malaysia
Deposit Insurance Corporation
(“PIDM”) ทาหนังสือถึง CIMB Bank
และลงความเห็นว่า การตัดเป็ นหนี ้
สูญ (Write-off) จานวนเงินต้นที่
ธนาคารมีหน้าที่จะต้องจ่ายให้แก่ผถู้ ือ
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หัวข้อ

31
32

รายละเอียด
ตราสารหนีด้ อ้ ยสิทธิเป็ นสิ่งจาเป็ นที่
ต้องปฏิบตั ิ เพื่อยับยัง้ ไม่ให้ CIMB
Bank เปลี่ยนไปเป็ นธนาคารที่ไม่
สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้ หรือ
2) BNM และ PIDM ได้ประกาศให้
สาธารณชนทราบว่า BNM, PIDM
และ/หรือหน่วยงานอื่นของทาง
ราชการที่มีอานาจในประเทศ
มาเลเซีย ตัดสินใจจะเข้าช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่ CIMB Bank ซึ่งหาก
ไม่มีการช่วยเหลือดังกล่าว จะทาให้
CIMB Bank ไม่สามารถดาเนิน
กิจการต่อไปได้
กรณีมีการลดมูลค่า เป็ นการลดมูลค่าทัง้ จานวนหรือ
อาจจะลดมูลค่าเต็มจานวน
บางส่วน
หรือบางส่วน
กรณีมีการลดมูลค่า เป็ นการลดมูลค่าถาวรหรือ
เป็ นการลดมูลค่าถาวร
ชั่วคราว

รายละเอียด
ตราสารหนีด้ อ้ ยสิทธิเป็ นสิ่งจาเป็ นที่
ต้องปฏิบตั ิ เพื่อยับยัง้ ไม่ให้ CIMB
Bank เปลี่ยนไปเป็ นธนาคารที่ไม่
สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้ หรือ
2) BNM และ PIDM ได้ประกาศให้
สาธารณชนทราบว่า BNM, PIDM
และ/หรือหน่วยงานอื่นของทาง
ราชการที่มีอานาจในประเทศ
มาเลเซีย ตัดสินใจจะเข้าช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่ CIMB Bank ซึ่งหาก
ไม่มีการช่วยเหลือดังกล่าว จะทาให้
CIMB Bank ไม่สามารถดาเนิน
กิจการต่อไปได้
อาจจะลดมูลค่าเต็มจานวน
หรือบางส่วน
เป็ นการลดมูลค่าถาวร

รายละเอียด
ตราสารหนีด้ อ้ ยสิทธิเป็ นสิ่งจาเป็ นที่
ต้องปฏิบตั ิ เพื่อยับยัง้ ไม่ให้ CIMB
Bank เปลี่ยนไปเป็ นธนาคารที่ไม่
สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้ หรือ
2) BNM และ PIDM ได้ประกาศให้
สาธารณชนทราบว่า BNM, PIDM
และ/หรือหน่วยงานอื่นของทาง
ราชการที่มีอานาจในประเทศ
มาเลเซีย ตัดสินใจจะเข้าช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่ CIMB Bank ซึ่งหาก
ไม่มีการช่วยเหลือดังกล่าว จะทาให้
CIMB Bank ไม่สามารถดาเนิน
กิจการต่อไปได้
อาจจะลดมูลค่าเต็มจานวน
หรือบางส่วน
เป็ นการลดมูลค่าถาวร
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33
34

หัวข้อ
รายละเอียด
หากเป็ นการลดมูลค่าชั่วคราว ให้อธิบาย
กระบวนการในการลดดังกล่าว
สถานะของลาดับการด้อยสิทธิในกรณีท่ีมีการชาระ มีสิทธิได้รบั ชาระหนีก้ ่อนหน้า (1)ผูถ้ ือ
บัญชี (ให้ระบุประเภทของตราสารทางการเงินที่ดอ้ ย หลักทรัพย์ท่ีเป็ นตราสารทุนของ
สิทธิกว่า)
ธนาคาร (รวมถึงผูถ้ ือหุน้ บุรมิ สิทธิ
(ถ้ามี), (2) ผูถ้ ือตราสารทางการเงิน
ที่นบั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 (3) ผูถ้ ือ
ตราสารใด ๆ ซึ่งสิทธิตามข้อกาหนด
สิทธิของผูถ้ ือตราสารนัน้ หรือโดยผล
ของกฎหมายถูกกาหนดให้ดอ้ ยกว่า
หุน้ กู้ ทัง้ นี ้ สิทธิในการได้รบั ชาระเงิน
ดังกล่าวจะทัดเทียมกันตามสัดส่วน
(pari passu) ระหว่างหุน้ กูด้ ว้ ย
กันเอง และกับตราสารทางการเงินที่
นับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ที่ยงั ไม่ได้
ไถ่ถอนของธนาคาร ทัง้ ในปัจจุบนั
และในอนาคต

รายละเอียด
-

รายละเอียด
-

มีสิทธิได้รบั ชาระหนีก้ ่อนหน้า (1) ผู้
ถือหลักทรัพย์ท่ีเป็ นตราสารทุนของ
ธนาคาร (รวมถึงผูถ้ ือหุน้ บุรมิ สิทธิ
(ถ้ามี), (2) ผูถ้ ือตราสารทางการเงินที่
นับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 (3) ผูถ้ ือ
ตราสารใด ๆ ซึ่งสิทธิตามข้อกาหนด
สิทธิของผูถ้ ือตราสารนัน้ หรือโดยผล
ของกฎหมายถูกกาหนดให้ดอ้ ยกว่า
หุน้ กู้ ทัง้ นี ้ สิทธิในการได้รบั ชาระเงิน
ดังกล่าวจะทัดเทียมกันตามสัดส่วน
(pari passu) ระหว่างหุน้ กูด้ ว้ ย
กันเอง และกับตราสารทางการเงินที่
นับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ที่ยงั ไม่ได้
ไถ่ถอนของธนาคาร ทัง้ ในปัจจุบนั
และในอนาคต

มีสิทธิได้รบั ชาระหนีก้ ่อนหน้า (1) ผู้
ถือหลักทรัพย์ท่ีเป็ นตราสารทุนของ
ธนาคาร (รวมถึงผูถ้ ือหุน้ บุรมิ สิทธิ
(ถ้ามี), (2) ผูถ้ ือตราสารทางการเงินที่
นับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 (3) ผูถ้ ือ
ตราสารใด ๆ ซึ่งสิทธิตามข้อกาหนด
สิทธิของผูถ้ ือตราสารนัน้ หรือโดยผล
ของกฎหมายถูกกาหนดให้ดอ้ ยกว่า
หุน้ กู้ ทัง้ นี ้ สิทธิในการได้รบั ชาระเงิน
ดังกล่าวจะทัดเทียมกันตามสัดส่วน
(pari passu) ระหว่างหุน้ กูด้ ว้ ย
กันเอง และกับตราสารทางการเงินที่
นับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ที่ยงั ไม่ได้
ไถ่ถอนของธนาคาร ทัง้ ในปัจจุบนั
และในอนาคต
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ตารางที่ 6 การเปิ ดเผยมูลค่าของเงินกองทุนในช่วงการทยอยนับเข้าหรือทยอยหักตามหลักเกณฑ์
Basel III (Transitional period)
หน่วย : ล้านบาท
กลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน
องค์ประกอบเงินกองทุน

เงินกองทุนชั้นที่ 1
1. เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ
1.1 ทุนชาระแล้ว (หุน้ สามัญ)
1.2 ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
1.3 ทุนสารองตามกฎหมาย
1.4 กาไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
1.5 รายการอื่นของส่วนของเจ้าของ
1.5.1 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคารหรือห้องชุดใน
อาคารชุด
1.5.2 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) ทุนจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าเงิน
ลงทุนที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
1.5.3 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
1.5.4 รายการอื่นของการเปลีย่ นแปลงที่เกิดจากผูเ้ ป็ นเจ้าของ
1.6 รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ
1.6.1 การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออก
จากงาน
1.6.2 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
1.6.3 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
2. เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน
เงินกองทุนชั้นที่ 2
1. ตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2
2. เงินสารองทั่วไป 2/
เงินกองทุนตามกฎหมายทั้งสิน้

เฉพาะธนาคาร

30 มิ.ย.
2563

31 ธ.ค.
2562

30 มิ.ย.
2563

31 ธ.ค.
2562

36,375
36,375
17,411
10,146
425
8,939
1,485
1,420

34,635
34,635
17,411
10,146
404
7,618
1,624
1,434

33,379
33,379
17,411
10,146
425
5,256
1,528
1,420

32,640
32,640
17,411
10,146
404
5,012
1,667
1,434

123

250

123

250

(15)
(43)
(2,031)
(335)

(17)
(43)
(2,568)
(335)

(15)
(1,387)
(290)

(17)
(2,000)
(290)

(1,151)
(545)
14,852
12,262
2,590
51,227

(1,062)
(1,171)
13,010
12,262
748
47,645

(1,097)
14,944
12,262
2,682
48,323

(1,016)
(694)
13,289
12,262
1,027
45,929

ยอด
คงเหลือ
ที่จะทยอย
นับเข้า
(หักออก) 1/

ตัง้ แต่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้นไป จะไม่มียอดสุทธิคงเหลือของรายการที่จะต้องมีการทยอยนับเข้าหรือทยอยหักเงินกองทุนในอนาคตตามหลักเกณฑ์ Basel III
เนื่องจากรายการ ดังกล่าว ได้ทยอยนับเข้าหรือทยอยหักในอัตราร้อยละ 100 ครบตามเกณฑ์แล้ว
2/
ณ 31 ธ.ค. 2562 การจัดชัน้ และการกันเงินสารองเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ธปท. ที่ สนส. 5/2559 ลงวันที่ 10 มิถนุ ายน 2559
1/
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ตารางที่ 7 ข้อมูลการเปิ ดเผยการกระทบยอดรายการทีเ่ กีย่ วข้องกับเงินกองทุน เฉพาะกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

ตารางที่ 7.1 ข้อมูลการเปิ ดเผยรายการงบแสดงฐานะการเงินทีเ่ ผยแพร่ต่อสาธารณะกับภายใต้
หลักเกณฑ์การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน *
หน่วย : ล้านบาท
รายการที่เกี่ยวข้องกับเงินกองทุน
ประจางวดมิถุนายน 2563
สินทรัพย์
1. เงินสด
2. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
3. สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
หรือขาดทุน
4. สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน
5. เงินลงทุนสุทธิ
6. เงินให้สนิ เชื่อแก่ลกู หนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับ
6.1 เงินให้สนิ เชื่อแก่ลกู หนี ้
6.2 หัก รายได้รอตัดบัญชี
6.3 บวก ดอกเบีย้ ค้างรับและรายได้ดอกเบีย้ ทีย่ งั ไม่ถึง
กาหนดชาระ
รวมเงินให้สนิ เชื่อแก่ลกู หนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับ
6.4 หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้
o ส่วนที่นบั เข้าเป็ นเงินกองทุน
o ส่วนที่ไม่นบั เป็ นเงินกองทุน
รวมเงินให้สนิ เชื่อแก่ลกู หนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ
7. ภาระของลูกค้าจากการรับรอง
8. ทรัพย์สนิ รอการขายสุทธิ
9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ
10. สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิ
11. สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอตัดบัญชี
12. เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพนั ธ์
13. สินทรัพย์อื่นสุทธิ
รวมสินทรัพย์

จานวนที่เปิ ดเผยใน
งบการเงินที่เผยแพร่
ต่อสาธารณะ
งบแสดงฐานะ
การเงิน

จานวนที่เปิ ดเผยใน
งบการเงินภายใต้
การ
หลักเกณฑ์การ
อ้างอิง
กากับดูแลกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน

1,154
5,551
35,955

1,154
5,551
35,955

55,885
60,033

55,885
60,033

251,611
(11,272)
3,994

251,611
(11,272)
3,994

244,333
(10,971)

244,333
(10,971)
(2,590)
(8,381)
233,362
1,059
3,660
1,151
545
12,910
1,638
412,903

233,362
1,059
3,660
1,151
545
12,910
1,638
412,903

A 1/

B
C
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รายการที่เกี่ยวข้องกับเงินกองทุน
ประจางวดมิถุนายน 2563
หนี้สนิ
14.
15.
16.
17.

เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนีส้ นิ จ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนีส้ นิ ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
หรือขาดทุน
18. หนีส้ นิ ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน
19. ตราสารหนีท้ ี่ออกและเงินกูย้ ืม
o ตราสารที่นบั เป็ นเงินกองทุน
o ตราสารที่ไม่นบั เป็ นเงินกองทุน
20. ภาระของธนาคารจากการรับรอง
21. ประมาณการหนีส้ นิ
22. หนีส้ นิ ภาษี เงินได้รอตัดบัญชี
23. เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพนั ธ์
24. หนีส้ นิ อื่น
รวมหนีส้ ิน
ส่วนของเจ้าของ
25. ทุนเรือนหุน้
25.1 ทุนจดทะเบียน -หุน้ สามัญ
25.2 ทุนที่ออกและชาระแล้ว-หุน้ สามัญ
26. ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
27. องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
27.1 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
o ส่วนที่นบั เข้าเป็ นเงินกองทุน
o ส่วนที่ไม่นบั เป็ นเงินกองทุน
27.2 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) ทุนจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าเงิน
ลงทุนที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
27.3 การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลัง

จานวนที่เปิ ดเผยใน
งบการเงินที่เผยแพร่
ต่อสาธารณะ
งบแสดงฐานะ
การเงิน

จานวนที่เปิ ดเผยใน
งบการเงินภายใต้
การ
หลักเกณฑ์การ
อ้างอิง
กากับดูแลกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน

199,466
49,062
367
28,321

199,466
49,062
367
28,321

53,389
23,928

53,389
23,928
12,262
11,666
2,560
18
10,460
3,663
371,234

2,560
18
10,460
3,663
371,234

17,411
17,411
10,146
1,608
1,517

123

17,411
17,411
10,146
1,608
1,517
1,420
97
123

(335)

(335)

D 2/

E
F

G 3/
H

I
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รายการที่เกี่ยวข้องกับเงินกองทุน
ประจางวดมิถุนายน 2563
ออกจากงาน
27.4 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
27.5 เงินสารองสาหรับการป้องกันความเสีย่ งในกระแสเงิน
สด
27.6 เงินสารองสาหรับหนีส้ นิ ทางการเงินที่กาหนดให้วดั
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
เนื่องมาจากความเสีย่ งด้านเครดิต
28. ส่วนเกินจากการเปลีย่ นแปลงส่วนได้เสียของธนาคารใน
บริษัทย่อย
29. กาไร (ขาดทุน) สะสม
29.1 จัดสรรแล้ว
o ทุนสารองตามกฎหมาย
o กาไรสุทธิหลังการจัดสรรนับเข้าเป็ นเงินกองทุน
29.2 ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนีส้ ินและส่วนของเจ้าของ

จานวนที่เปิ ดเผยใน
งบการเงินที่เผยแพร่
ต่อสาธารณะ
งบแสดงฐานะ
การเงิน

จานวนที่เปิ ดเผยใน
งบการเงินภายใต้
การ
หลักเกณฑ์การ
อ้างอิง
กากับดูแลกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน

(15)
284

(15)
284

J
K

34

34

L

(43)

(43)

M

425
8,939
3,183
41,669
412,903

425
8,939
3,183
41,669
412,903

N
O

*รายการงบแสดงฐานะการเงินที่เผยแพร่ต่อสาธารณะและงบการเงินภายใต้หลักเกณฑ์การกากับดูแลกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน ไม่มีความแตกต่าง
เงินสารองทั่วไป (General provision) ตามเกณฑ์ TFRS 9 เฉพาะเงินสารองสาหรับ performing และ under-performing สามารถนามานับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ได้ จานวน 2,590
ล้านบาท แต่ไม่เกิน 1.25% ของสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต
2/
หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิระยะยาวที่มีคณ
ุ สมบัติครบตามหลักเกณฑ์ Basel III สามารถนับเป็ นเงินกองทุนตามจานวนที่ได้รบั อนุมตั ิจากธนาคารแห่งประเทศไทย
3/
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์สามารถนับเป็ นเงินกองทุนได้เฉพาะรายการที่ได้รบั อนุมตั ิจากธนาคารแห่งประเทศไทย
1/
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ตารางที่ 7.2 การเปิ ดเผยการกระทบยอดรายการทีเ่ กี่ยวข้องกับเงินกองทุน
หน่วย : ล้านบาท
รายการที่เกี่ยวข้องกับเงินกองทุน
ประจางวดมิถุนายน 2563
เงินกองทุนชั้นที่ 1
1. เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ
1.1 ทุนชาระแล้ว (หุน้ สามัญ)
1.2 ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
1.3 ทุนสารองตามกฎหมาย
1.4 กาไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
1.5 รายการอื่นของส่วนของเจ้าของ
1.5.1 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคารหรือห้องชุดในอาคารชุด
1.5.2 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) ทุนจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าเงินลงทุน
1.5.3 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
1.5.4 เงินสารองสาหรับการป้องกันความเสีย่ งในกระแสเงินสด
1.5.5 เงินสารองสาหรับหนีส้ นิ ทางการเงินที่กาหนดให้วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนเนื่องมาจากความเสีย่ งด้าน
เครดิต
1.5.6 รายการอื่นของการเปลีย่ นแปลงที่เกิดจากผูเ้ ป็ นเจ้าของ
1.6 รายการปรับออกจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ
1.7 รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ
1.7.1 การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน
1.7.2 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
1.7.3 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
2. เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน
เงินกองทุนชั้นที่ 2
ตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2
เงินสารองทั่วไป
เงินกองทุนตามกฎหมายทั้งสิน้

องค์ประกอบของ
แหล่งทีม่ าของการ
เงินกองทุนตาม
อ้างอิงในงบการเงิน
หลักเกณฑ์การกากับ ภายใต้หลักเกณฑ์
ดูแลที่รายงานโดย
การกากับดูแลกลุ่ม
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ธุรกิจทางการเงิน
36,375
36,375
17,411
E
10,146
F
425
N
8,939
O
1,803
1,420
G
123
H
(15)
J
284
K
34
L

(43)
(318)
(2,031)
(335)
(1,151)
(545)
14,852
12,262
2,590
51,227

M
K&L
I
B
C

D
A
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ส่วนที่ 2: การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพือ่ รองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องทีม่ ี
ความรุนแรง (Liquidity coverage ratio disclosure standards)
ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศ ธปท. ที่ สนส. 9/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การดารงสินทรัพย์
สภาพคล่องเพื่ อรองรับสถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องที่ มี ความรุ นแรง (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 าหนดให้ธ นาคารพาณิ ช ย์ด ารงสิ น ทรัพ ย์ ส ภาพ
คล่องเป็ นอัตราส่วนกับประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน ภายใต้สถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องที่
มีความรุ นแรงไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม 2559 และทยอยปรับเพิ่มขึน้ ร้อยละ 10 ในแต่ละปี
จนกระทั่งครบร้อยละ 100 ในปี 2563 รวมถึงปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่องแล้วนัน้
ปี 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์ LCR เพิ่มเติม ตาม ธปท. ที่ สนส.
4/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องที่ มีความรุ นแรง
(Liquidity Coverage Ratio: LCR) (ฉบับที่ 2) เพื่อให้สอดคล้องกับประเภทของคูส่ ญ
ั ญาด้านเครดิต และประเภท
สินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินตามหลักเกณฑ์การจัดชัน้ และการกันเงินสารอง ที่ได้ปรับปรุงเช่นเดียวกัน
เนื่องจาก LCR เป็ นหนึ่งในข้อมูลสาคัญที่ผมู้ ีสว่ นได้เสียในตลาดสามารถใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ การเปิ ดเผยข้อมูล LCR จะช่วยสนับสนุนแนวทางการใช้กลไกตลาดในการ
กากับดูแล (market discipline) นอกเหนือจากการควบคุมภายในของธนาคารพาณิชย์และการกากับดูแลโดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจนช่วยให้การเปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์มีความโปร่งใสมาก
ขึน้ และยกระดับการเปิ ดเผยข้อมูลให้มีมาตรฐานเดียวกับสากล และเพื่อสร้างความตระหนักรูแ้ ละความเข้าใจ
ให้กบั ผูม้ ีสว่ นได้เสียในตลาดในระยะแรกก่อนการเปิ ดเผยข้อมูล LCR อย่างเต็มรูปแบบตามหลักเกณฑ์ Liquidity
Coverage Ratio disclosure standards: January 2014 (revised version: March 2014) ของ BCBS
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงได้ออกประกาศ ธปท. ที่ สนส. 2/2561 เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลการ
ดารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio
disclosure standards) ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 โดยได้กาหนดให้เปิ ดเผยข้อมูลเฉพาะระดับธนาคารเท่านัน้
และกาหนดความถี่ในการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นรายครึ่งปี และรายปี ซึ่งมีผลบังคับให้ธนาคารเปิ ดเผยข้อมูลครัง้ แรก
โดยใช้ขอ้ มูล ณ สิน้ งวด 30 มิถนุ ายน 2561 สาหรับการเปิ ดเผยข้อมูลครึ่งปี แรกบนเว็บไซด์ของธนาคาร ภายใน
ระยะเวลา 4 เดือนหลังจากวันสิน้ งวด
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) จึงได้จดั ทารายงานการเปิ ดเผยข้อมูล LCR พร้อมทัง้ คาอธิบาย
เกี่ยวกับข้อมูล LCR ทัง้ 3 รายการ ประกอบด้วย
(1) การดารงอัตราส่วน LCR
(2) ปริมาณสินทรัพย์สภาพคล่องทัง้ สิน้ (Total HQLA)
(3) ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน (Total net cash outflows)
1. การดารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพือ่ รองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องทีม่ ีความรุ นแรง (LCR ratio)
หน่วย: ล้านบาท
ไตรมาส 2/2563 * ไตรมาส 2/2562 *
(ค่าเฉลี่ย)
(ค่าเฉลี่ย)
(1) ปริมาณสินทรัพย์สภาพคล่องทั้งสิน้ (Total HQLA)
78,823
49,327
(2) ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน
52,900
41,095
(Total net cash outflows)
(3) LCR (ร้อยละ)
150
120
LCR ขัน้ ต่าตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย (ร้อยละ)
100
90
*

คานวณด้วยวิธี simple average โดยให้คานวณจากข้อมูลเฉลี่ยของแต่ละไตรมาส

2. ข้อมูลอัตราส่วน LCR เปรียบเทียบ

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
*

2563 *
(ค่าเฉลี่ย)
153
150

หน่วย: ร้อยละ
2562 *
(ค่าเฉลี่ย)
137
120

คานวณด้วยวิธี simple average โดยให้คานวณจากข้อมูลเฉลี่ยของแต่ละไตรมาส

3. หลักเกณฑ์และองค์ประกอบของข้อมูล Liquidity Coverage Ratio
ธนาคารได้ดารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity
Coverage Ratio: LCR) ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ธนาคารมี
ฐานะสภาพคล่องที่มีความแข็งแกร่งและเพียงพอ สามารถรองรับภาวะวิกฤตด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรงใน
ระยะสัน้ ได้ (short-term severe liquidity stress) โดยกาหนดให้เริ่มดารงสินทรัพย์สภาพคล่องไม่ต่ากว่าร้อยละ
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60 ของประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 และเพิ่มขึน้ ร้อยละ 10 ใน
แต่ละปี จนครบร้อยละ 100 ในปี 2563
LCR =

สินทรัพย์สภาพคล่อง (HQLA)
ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน
ภายใต้สถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Net cash outflows)

LCR เฉลี่ยของไตรมาส 2 ปี 2563 เท่ากับร้อยละ 150 ซึ่งเกินกว่า LCR ขัน้ ต่าตามเกณฑ์ของธนาคาร
แห่งประเทศไทยที่รอ้ ยละ 100 โดยคานวณจากค่าเฉลี่ยของ LCR ณ วันสิน้ เดือนของเดือนเมษายน ร้อยละ
150.8 เดือนพฤษภาคม ร้อยละ141.0 และเดือนมิถนุ ายน ร้อยละ157.1 ทัง้ นี ้ LCR ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ
หลัก ดังนี ้
1. สินทรัพย์สภาพคล่อง (HQLA) คือ สินทรัพย์ท่ีมีคณ
ุ ภาพดี สภาพคล่องสูง ความเสี่ยง และความผัน
ผวนต่า ไม่ตดิ ภาระผูกพันที่สามารถเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้อย่างรวดเร็วโดยมูลค่าไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
แม้ในสถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องที่มีความรุ นแรง ทัง้ นี ้ สินทรัพย์สภาพคล่องแต่ละประเภทต้องมีการปรับลด
ด้วยอัตราส่วนลด (haircut) ที่เกี่ยวข้อง และคานวณเพดานการถือครองตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ปริมาณสินทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ย (Average HQLA) ของไตรมาส 2 ปี 2563 เท่ากับ 78,823 ล้านบาท
(ร้อยละ 93 เป็ นสินทรัพย์สภาพคล่องชัน้ ที่ 1 ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล เงินสด และเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย เป็ นต้น) ซึ่งคานวณจากค่าเฉลี่ยของปริมาณสินทรัพย์สภาพคล่อง ณ วันสิน้ เดือนของเดือนเมษายน – เดือน
มิถนุ ายน 2563 ทัง้ นี ้ ธนาคารได้มีการถือครองสินทรัพย์สภาพคล่องหลายประเภทเพื่อบริหารการกระจายตัวของ
การถือครองสินทรัพย์สภาพคล่อง
2. ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิ (Net COF) คือ ประมาณการกระแสเงินสดไหลออก
ใน 30 วันหักด้วยประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้าใน 30 วัน ภายใต้สมมติฐานสถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องที่
มีความรุนแรง ทัง้ นี ้ ประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้าต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 75 ของประมาณการกระแสเงินสด
ไหลออกตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ประมาณการกระแสเงินสดไหล
ประมาณการกระแสเงิ น สด
ประมาณการกระแสเงินสด
ออกสุ ท ธิ ใน 30 วั น ภายใต้
ไหลออกใน 30 วัน ภายใต้
ไหลเข้ า ใน 30 วัน ภายใต้
=
สถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องที่
สถานการณ์ดา้ นสภาพคล่อง
สถานการณ์ ด ้ า นสภาพ
มีความรุนแรง
ที่มีความรุนแรง
คล่องที่มีความรุนแรง
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ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วันเฉลี่ย (Average net COF) ของไตรมาส 2 ปี 2563
เท่ากับ 52,900 ล้านบาท ซึ่งคานวณจากค่าเฉลี่ยของประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน ณ วัน
สิ น้ เดื อ นของเดื อ นเมษายน – เดื อ นมิ ถุน ายน 2563 โดยประมาณการกระแสเงิ นสดไหลออกที่ ธ นาคารให้
ความสาคัญภายใต้สมมติฐานสถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องที่มีความรุนแรง คือ การขอถอนเงินฝากและเงินกูย้ ืม
ของลูกค้า ซึ่งใช้อตั ราการไหลออก (run-off rate) ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ในขณะที่ประมาณ
การกระแสเงินสดไหลเข้าส่วนใหญ่มาจากการชาระคืนสินเชื่อของลูกหนีค้ ณ
ุ ภาพดี เงินฝากจากคูส่ ญ
ั ญาคุณภาพ
ดี และตราสารหนีท้ ่ีจะครบกาหนด ซึ่งใช้อตั ราการไหลเข้า (inflow rate) ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
นอกจากนี ้ ธนาคารได้ใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ฐานะสภาพคล่องสุทธิ (liquidity gap) และการกระจุก
ตัวของแหล่งเงิน (funding concentration) ในการจัดการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อให้ม่ นั ใจว่าจะมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาเครื่องมื อ อย่าง
ต่อเนื่อง โดยกาหนดทิศทางให้มีความสอดคล้องกับหลักสากล ควบคู่ไปกับทิ ศทางการเติบโตทางธุรกิจของ
ธนาคาร ส่งผลให้ธนาคารสามารถวางแผนการบริหารจัดการด้านสภาพคล่องได้ดีย่งิ ขึน้
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