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ส่ วนที่ 1: การเปิ ดเผยข้ อมูลการดารงเงินกองทุนตามเกณฑ์ Pillar 3
1. บทนา
ตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลเงินกองทุนตาม BASEL ประกอบด้ วย 3 หลักการ คือ
 หลักการที่ 1 การดารงเงินกองทุนขัน้ ต่า
หลักการที่ 1 กาหนดให้ ธนาคารพาณิชย์ต้องดารงเงินกองทุนไม่ต่ากว่าระดับที่กาหนด เพื่อรองรับความ
เสี่ยง 3 ประเภท คือ ความเสี่ยงด้ านเครดิต ความเสี่ยงด้ านตลาด ความเสี่ยงด้ านปฏิบตั กิ าร
 หลักการที่ 2 การกากับดูแลโดยทางการ
หลักการที่ 2 กาหนดให้ ธนาคารพาณิชย์มีระบบการบริ หารความเสี่ยงที่ดีและมีกระบวนการประเมิน
ความเพียงพอของเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงที่มีนยั สาคัญ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่ไม่ได้ กล่าวถึงใน
หลักการที่1
 หลักการที่ 3 การใช้ กลไกตลาดการกากับดูแล
หลักการที่ 3 ส่งเสริ มการใช้ กลไกตลาดในการกากับดูแล โดยกาหนดให้ ธนาคารพาณิชย์ ต้ องเปิ ดเผย
ข้ อมูลสาคัญด้ านเงินกองทุนและความเสี่ยงของตนเอง เพื่อ ให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียในตลาดสามารถเข้ าถึงและ
ใช้ เป็ นข้ อมูลในการประเมินความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ได้
สาหรับการกากับดูแลเงินกองทุนตาม Pillar 3 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กาหนดให้ ธนาคาร
พาณิ ช ย์ เ ปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับการดารงเงินกองทุน กระบวนการบริ หารความเสี่ยงและข้ อมูลสาคัญๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับความเสี่ยงของธนาคารให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียในตลาดทราบ ในรู ปแบบรายงาน Pillar 3 รายครึ่ งปี
และรายปี คือ ข้ อมูล ณ สิ ้นงวด 30 มิถนุ ายน และ 31 ธันวาคม ซึ่งจะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลตามเกณฑ์ที่ ธปท.
กาหนดภายในระยะเวลา 4 เดือนหลังจากวันสิ ้นงวด
2. ขอบเขตการบังคับใช้
การเปิ ดเผยข้ อมูลการดารงเงินกองทุนตาม Pillar 3 ฉบับนี ้ เป็ นไปตามประกาศ ธปท. ซึง่ กาหนดให้ มี
การเปิ ดเผยข้ อมูล ทัง้ 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 ประกอบด้ ว ยบริ ษั ท ตามรายชื่ อ
ดังต่อไปนี ้
1.
2.
3.
4.

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ (ในฐานะบริษัทแม่)
บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จากัด ประกอบธุรกิจให้ เช่า/เช่าซื ้อรถยนต์
บริษัท เวิลด์ลีส จากัด ประกอบธุรกิจให้ เช่าซื ้อรถจักรยานยนต์
บริษัท ซีที คอลล์ จากัด ประกอบธุรกิจให้ บริการติดตามทวงหนี ้และเรี ยกเก็บหนี ้
1

3. เงินกองทุน
3.1 โครงสร้ างเงินกองทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เงินกองทุนภายใต้ หลักเกณฑ์ Basel III ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน มี
จานวนทังสิ
้ ้น 48,379 ล้ านบาท ซึ่งประกอบด้ วยเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ (CET1) จานวน
35,340 ล้ านบาท เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 จานวน 35,340 ล้ านบาท และเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 จานวน 13,039 ล้ าน
บาท ในส่วนของธนาคาร มี เ งิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่ เป็ นส่วนของเจ้ าของ (CET1) จ านวน 33,248 ล้ านบาท
เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 จ านวน 33,248 ล้ านบาท และเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 2 จ านวน 13,275 ล้ านบาท รวมเป็ น
เงินกองทุนทังสิ
้ ้น 46,523 ล้ านบาท
องค์ประกอบเงินกองทุน ของธนาคารและกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน ประกอบด้ วย
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ าของ ประกอบด้ วย






ทุนหุ้นสามัญชาระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ (สุทธิ)
ทุนสารองตามกฎหมาย
กาไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ าของ
o ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดนิ อาคารหรื อห้ องชุดในอาคารชุด
o กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายของตราสารหนี ้และตราสารทุน
o ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
o ขาดทุนจากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารสาหรับธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงใน
กระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve)
 รายการหักจากเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ
o ผลขาดทุนสุทธิ
o สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
o สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
o ผลกระทบจากการปรับปรุงประมาณการหนี ้สินตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยสาหรับ
โครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
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เงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ประกอบด้ วย
 เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จัดชัน้ ปกติ (กาหนดให้ นบั เข้ าเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ได้ ไม่เกิน
ร้ อยละ1.25 ของยอดสินทรัพย์เสี่ยงด้ านเครดิต)
 หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาว จานวน 400 ล้ านเหรี ยญริงกิตมาเลเซีย ตามโครงการหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
เพื่อนับเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 เพื่อขายให้ กบั ผู้ลงทุนในต่างประเทศ ที่มีคณ
ุ สมบัติครบตาม
เกณฑ์ Basel III ซึ่ง ได้ รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยตามหนังสื อ ที่ ฝกก.(02)
453/2557 ให้ สามารถนับหุ้นกู้ด้อยสิทธิดงั กล่าวเข้ าเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ได้ เต็มจานวน
 หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาว จานวน 570 ล้ านเหรี ยญริงกิตมาเลเซีย ตามโครงการหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
เพื่อนับเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 เพื่อขายให้ กบั ผู้ลงทุนในต่างประเทศ ที่มีคณ
ุ สมบัติครบตาม
เกณฑ์ Basel III ซึ่ง ได้ รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยตามหนังสื อที่ ฝกก.(02)
414/2559 ให้ สามารถนับหุ้นกู้ด้อยสิทธิดงั กล่าวเข้ าเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ได้ เต็มจานวน
 หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาว จานวน 390 ล้ านเหรี ยญริงกิตมาเลเซีย ตามโครงการหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
เพื่อนับเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 เพื่อขายให้ กบั ผู้ลงทุนในต่างประเทศ ที่มีคณ
ุ สมบัติครบตาม
เกณฑ์ Basel III ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ ญ าตจากธนาคารแห่ ง ประเทศไทยตามหนัง สื อ ที่ ฝกก.
221/2561 ให้ สามารถนับหุ้นกู้ด้อยสิทธิดงั กล่าวเข้ าเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ได้ เต็มจานวน
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ตารางที่ 1 โครงสร้ างเงินกองทุน

องค์ ประกอบเงินกองทุน
1. เงินกองทุนชัน้ ที่ 1
1.1 เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ
1.1.1 ทุนชาระแล้ ว (หุ้นสามัญ)
1.1.2 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ (สุทธิ)
1.1.3 ทุนสารองตามกฎหมาย
1.1.4 กาไรสะสมคงเหลือจากการจัดสรร
1.1.5 รายการอื่นของส่วนของเจ้ าของ
1.1.5.1 กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน่ สะสม
1.1.5.2 รายการอื่นของการเปลีย่ นแปลงที่เกิดจาก
ผู้เป็ นเจ้ าของ
1.1.6 รายการปรับต่างๆ ที่ไม่อนุญาตให้ มีผลกระทบต่อมูลค่า
ของเงินกองทุน 1/
1.1.7 รายการหักจากเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของ
เจ้ าของ
1.1.7.1 ผลขาดทุนสุทธิ
1.1.7.2 การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผล
ประโยชน์หลังออกจากงาน
1.1.7.3 สินทรัยพ์ไม่มีตวั ตน
1.1.7.4 สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
1.2 เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน
2. เงินกองทุนชัน้ ที่ 2
2.1 ตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่2
2.2 เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชันปกติ
้
3. เงินกองทุนทัง้ สิน้ ตามกฎหมาย
1/

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
30 มิ.ย.
31 ธ.ค.
2562
2561
35,340
34,876
35,340
34,876
17,411
17,411
10,146
10,146
404
404
7,603
7,619
1,611
1,361
1,654
1,404
(43)
(43)

หน่วย : ล้ านบาท
เฉพาะธนาคาร
30 มิ.ย. 31 ธ.ค.
2562
2561
33,248
32,797
33,248
32,797
17,411
17,411
10,146
10,146
404
404
4,997
5,825
1,654
1,404
1,654
1,404
-

(63)

(66)

(63)

(66)

(1,772)

(1,999)

(1,301)

(2,327)

(83)

(35)
(82)

(60)

(847)
(61)

(506)
(1,183)
13,039
12,244
795
48,379

(489)
(1,393)
13,010
12,244
766
47,886

(499)
(742)
13,275
12,244
1,031
46,523

(481)
(938)
13,219
12,244
975
46,016

การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์สาหรับธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve)
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3.2 ความเพียงพอของเงินกองทุน
การบริ หารความเพียงพอของเงินกองทุนเป็ นส่วนประกอบที่สาคัญอย่างยิ่งของกลไกในการปรับลด
และบริ หารความเสี่ยง ซึ่งได้ แก่ การดารงเงินกองทุนให้ เพียงพอทังในภาวะปกติ
้
และในภาวะที่เกิดเหตุการณ์
รุนแรงและเป็ นไปได้ (“extreme but plausible events”) จากผลการทดสอบภาวะวิกฤต ธนาคารได้ กาหนด
แผนการบริ หารจัดการเงินกองทุน ตลอดจนแผนปฏิบตั ิการในการรักษาระดับเงินกองทุนของธนาคารให้
เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด โดยในแผนการบริ หารเงินกองทุนประจาปี จะมีการกาหนด Internal Capital
Target ที่สูงกว่าอัตราเงินกองทุนขันต
้ ่าที่กฎหมายกาหนด และนามาใช้ เป็ นสัญญาณเตือนล่วงหน้ าในการ
ติดตามและรักษาระดับความเพียงพอของเงินกองทุนให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
ธนาคารมีการคานวณเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงด้ านเครดิต (Credit Risk) ความเสี่ยงด้ าน
ตลาด (Market Risk) และความเสี่ ย งด้ า นปฏิ บัติก าร (Operational Risk) ตามประกาศของ ธปท. โดย
ธนาคารได้ รับอนุมตั จิ าก ธปท. ให้ ใช้ วิธีดงั ต่อไปนี ้ในการคานวณเงินกองทุน
ประเภทความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงด้ านเครดิต
2. ความเสี่ยงด้ านตลาด
3. ความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการ

วิธีการดารงเงินกองทุน
Standardised Approach (SA)
Standardised Approach (SA)
Basic Indicator Approach (BIA)
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ตารางที่ 2 มูลค่ าเงินกองทุนขัน้ ต่าที่ต้องดารงตามหลักเกณฑ์ Basel III แยกตามประเภทความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง
สาหรับความเสี่ยงด้ านเครดิต
1. ลูกหนี ้ที่ไม่ด้อยคุณภาพ
1.1 ลูกหนี ้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ (MDBs) และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้ น ้าหนักความ
เสีย่ งเหมือนกับลูกหนี ้ภาครัฐบาล
1.2 ลูกหนี ้สถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นองค์การของ
รัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้ น ้าหนักความเสีย่ งเหมือนกับ
ลูกหนี ้สถาบันการเงิน และบริ ษัทหลักทรัพย์
1.3 ลูกหนี ้ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น องค์กรของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้ น ้าหนักความเสีย่ งเหมือนกับ
ลูกหนี ้ธุรกิจเอกชน
1.4 ลูกหนี ้รายย่อย
1.5 สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย
1.6 สินทรัพย์อื่น
2. ลูกหนี ้ด้ อยคุณภาพ
สาหรับความเสี่ยงด้ านตลาด *
1. ความเสีย่ งด้ านอัตราดอกเบี ้ย
2. ความเสีย่ งด้ านราคาตราสารทุน
3. ความเสีย่ งด้ านอัตราแลกเปลีย่ น
4. ความเสีย่ งด้ านราคาสินค้ าโภคภัณฑ์
สาหรับความเสี่ยงด้ านปฏิบตั กิ าร
รวมมูลค่ าเงินกองทุนขัน้ ต่าที่ต้องดารง 1/
รวมมูลค่ าเงินกองทุนส่ วนเพิ่ม 2/
รวมมูลค่ าเงินกองทุนขัน้ ต่าและเงินกองทุนส่ วนเพิ่มทัง้ สิน้
รวมมูลค่ าสินทรัพย์ เสี่ยงทัง้ สิน้

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
30 มิ.ย.
31 ธ.ค.
2562
2561
16,633
16,217
16,132
15,759
26
19

หน่วย : ล้ านบาท
เฉพาะธนาคาร
30 มิ.ย. 31 ธ.ค.
2562
2561
17,078
16,634
16,580
16,179
26
19

972

976

970

974

8,418

8,341

11,075

10,693

4,005
2,229
482
501
3,328
3,190
138
2,026
21,987
6,467
28,454
258,673

3,800
2,124
499
458
2,837
2,722
115
1,992
21,046
4,642
25,688
247,596

1,653
2,229
627
498
3,328
3,190
138
1,436
21,842
6,424
28,266
256,968

1,724
2,124
645
455
2,837
2,722
115
1,459
20,930
4,617
25,547
246,238

* ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได้ รับอนุมตั ิจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ ใช้ วิธี Duration Method สาหรับการคานวณเงินกองทุนขันต
้ ่าเพื่อรองรับความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี ้ย สาหรับ General Interest Rate Risk โดยมี
ผลตังแต่
้ เดือนกรกฎาคม 2561 เป็ นต้ นไป
1/
2/

อัตราส่วนเงินกองทุนทั ้งสิ ้นต่อสินทรัพย์เสีย่ งขั ้นต่าเท่ากับร้ อยละ 8.50
อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่ม ภายใต้ หลักเกณฑ์ Basel III ตามประกาศ ธปท.ที่ สนส.12/2555 ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดให้ ธนาคารพาณิชย์ทยอยดารงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มอีก
ร้ อยละ 0.625 ในแต่ละปี เริ่ มตั ้งแต่ 1 มกราคม 2559 – 1 มกราคม 2562
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ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน 2562 กลุ่ม ธุ รกิ จ ทางการเงิ นมี อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่ เป็ นส่วนของ
เจ้ าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง (CET1 Ratio) อัตราส่วนเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Tier 1 Ratio) และ
อัตราส่วนเงินกองทุนทังสิ
้ ้น (Total Capital Ratio) อยูท่ ี่ร้อยละ 13.7 ร้ อยละ 13.7 และร้ อยละ 18.7 ตามลาดับ
ในขณะที่การดารงเงินกองทุนของธนาคาร อยูท่ ี่ร้อยละ 12.9 ร้ อยละ 12.9 และร้ อยละ 18.1 ตามลาดับ ซึง่ จะ
เห็นได้ วา่ ธนาคารยังคงรักษาระดับเงินกองทุนของธนาคารสูงกว่าอัตราส่วนเงินกองทุนขันต
้ ่าและเงินกองทุน
ส่วนเพิ่ม (Capital Buffer) ที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
ตารางที่ 3 อัตราส่ วนการดารงเงินกองทุนของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

อัตราส่ วน
เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของต่อสินทรัพย์เสีย่ ง
เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ต่อ สินทรัพย์เสีย่ ง
เงินกองทุนทังสิ
้ ้น ต่อ สินทรัพย์เสีย่ ง
1/
2/

หน่วย : ร้ อยละ
กลุ่มธุรกิจ
เกณฑ์ เงินกองทุน
เฉพาะธนาคาร
ทางการเงิน
ขัน้ ต่า ขัน้ ต่าและ
เงินกองทุน
30 มิ.ย. 31 ธ.ค. 30 มิ.ย. 31 ธ.ค. ของ
1/
2562
2561
2562
2561 ธปท. ส่ วนเพิ่ม 2/
13.66 14.09 12.94 13.32
4.50
7.00
13.66 14.09 12.94 13.32
6.00
8.50
18.70 19.34 18.10 18.69
8.50
11.00

อัตราส่วนการดารงเงินกองทุนขันต
้ ่า ตามประกาศ ธปท. ที่ สนส.12/2555
อัตราส่วนการดารงเงินกองทุนขันต
้ ่าและอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่ม (Capital buffer) ตามประกาศ ธปท.ที สนส. 12/2555 ธนาคารแห่งประเทศไทย
กาหนดให้ ธนาคารพาณิชย์ทยอยดารงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิม่ อีกร้ อยละ 0.625 ในแต่ละปี เริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2559 จนครบร้ อยละ 2.5 ในวันที่
1 มกราคม 2562
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4. การเปิ ดเผยข้ อมูลเงินกองทุนเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ BCBS
ตารางที่ 4 ข้ อมูลคุณสมบัตทิ ่ สี าคัญของตราสารทางการเงินที่นับเป็ นเงินกองทุน
หัวข้ อ
ผู้ออกตราสารทางการเงิน

รายละเอียด
1
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด
(มหาชน)
2
รุ่ นหรื อหมายเลขของผู้ออกตราสารทางการเงิน
ISIN code: MYBPN1400414
การนับตราสารทางการเงินเข้ าเป็ นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ ธนาคารแห่ งประเทศไทย
3
ประเภทของตราสารทางการเงิน (เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ น
เงินกองทุนชันที
้ ่2
ส่วนของเจ้ าของ / เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นตราสารทาง
การเงิน / เงินกองทุนชันที
้ ่ 2)
4
มีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ Basel III หรื อไม่
มีคณ
ุ สมบัติครบตามเกณฑ์ Basel III
5
6

7

กรณีที่มีคณ
ุ สมบัติไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ Basel III ให้ ระบุ
คุณสมบัติดงั กล่าว
ต้ องทยอยลดนับหรื อนับได้ เต็มจานวน

จัดอยู่ในระดับธนาคาร / ระดับกลุม่ / ระดับกลุม่ และระดับ
ธนาคาร

-

รายละเอียด
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด
(มหาชน)
ISIN code: MYBPN1600096

รายละเอียด
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด
(มหาชน)
ISIN code: MYBPN1800035

เงินกองทุนชันที
้ ่2

เงินกองทุนชันที
้ ่2

มีคณ
ุ สมบัติครบตามเกณฑ์ Basel III

มีคณ
ุ สมบัติครบตามเกณฑ์ Basel III

-

-

นับได้ เต็มจานวนตลอดอายุห้ นุ กู้ และ นับได้ เต็มจานวนตลอดอายุห้ นุ กู้ และ นับได้ เต็มจานวนตลอดอายุห้ นุ กู้ และ
ต้ องทยอย (Amortised) ลดนับร้ อยละ ต้ องทยอย (Amortised) ลดนับร้ อยละ ต้ องทยอย (Amortised) ลดนับร้ อยละ
20 ใน 5 ปี สุดท้ ายก่อน
20 ใน 5 ปี สุดท้ ายก่อน
20 ใน 5 ปี สุดท้ ายก่อน
สิ ้นสุดอายุสญ
ั ญา
สิ ้นสุดอายุสญ
ั ญา
สิ ้นสุดอายุสญ
ั ญา
ระดับกลุม่ และระดับธนาคาร
ระดับกลุม่ และระดับธนาคาร
ระดับกลุม่ และระดับธนาคาร
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8
9
10
11
12
13
14

15

หัวข้ อ
จานวนที่สามารถนับเป็ นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ของ
ทางการ (หน่วย : ล้ านบาท)
มูลค่าที่ตราไว้ ของตราสารทางการเงิน (Par value) (หน่วย)
การจัดประเภทตามหลักการบัญชี

รายละเอียด
4,070 ล้ านบาท

100 เหรี ยญริ งกิตมาเลเซีย
หนี ้สินที่วดั มูลค่าด้ วย
ราคาทุนตัดจาหน่าย
วันที่ออกตราสารทางการเงิน (Original date)
7 กรกฎาคม 2557
ตราสารทางการเงินที่ไม่มีการกาหนดระยะเวลาการชาระคืน
มีการกาหนดระยะเวลา
หรื อมีการกาหนดระยะเวลาการชาระคืน
การชาระคืน
วันครบกาหนด (Original maturity date)
5 กรกฎาคม 2567
ผู้ออกตราสารทางการเงินสามารถไถ่ถอนตราสารทางการเงิน
ไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนก่อน ได้ รับ
ก่อนได้ รับการอนุมตั ิจากผู้กากับดูแลหรื อไม่
ความเห็นชอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
จากธนาคารแห่งประเทศไทย
วันที่มีสิทธิไถ่ถอน วันที่มีภาระผูกพันในการไถ่ถอนและ
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ตามโครงการหุ้นกู้ด้อย
จานวนเงินในการไถ่ถอน
สิทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนขันที
้ ่ 2 เพื่อ
ขายให้ กบั ผู้ลงทุนในต่างประเทศ/
สิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนครบกาหนด : หุ้นมีอายุ 10 ปี
ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบ
กาหนดหลังจากวันครบรอบ 5 ปี โดย

รายละเอียด
5,016 ล้ านบาท

รายละเอียด
3,158 ล้ านบาท

100 เหรี ยญริ งกิตมาเลเซีย
หนี ้สินที่วดั มูลค่าด้ วย
ราคาทุนตัดจาหน่าย
11 กรกฎาคม 2559
มีการกาหนดระยะเวลา
การชาระคืน
11 กรกฎาคม 2569
ไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนก่อนได้ รับความ
เห็นชอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ตามโครงการหุ้นกู้ด้อย
สิทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนขันที
้ ่ 2 เพื่อ
ขายให้ กบั ผู้ลงทุนในต่างประเทศ /
สิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนครบกาหนด : หุ้นมีอายุ 10 ปี
ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบ
กาหนดหลังจากวันครบรอบ 5 ปี โดย

100 เหรี ยญริ งกิตมาเลเซีย
หนี ้สินที่วดั มูลค่าด้ วย
ราคาทุนตัดจาหน่าย
29 มีนาคม 2561
มีการกาหนดระยะเวลา
การชาระคืน
29 มีนาคม 2571
ไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนก่อนได้ รับความ
เห็นชอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ตามโครงการหุ้นกู้ด้อย
สิทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนขันที
้ ่ 2 เพื่อ
ขายให้ กบั ผู้ลงทุนในต่างประเทศ/ สิทธิ
ของผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน
ครบกาหนด : หุ้นมีอายุ 10 ปี ธนาคาร
มีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกาหนด
หลังจากวันครบรอบ 5 ปี โดยต้ อง

9
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รายละเอียด
ต้ องได้ รับความเห็นชอบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรจากธนาคารแห่งประเทศ
ไทย / วันที่มีสิทธิไถ่ถอน ณ วันแรก
คือ 8 กรกฎาคม 2562 /มูลค่าไถ่ถอน
จานวน 400 ล้ านเหรี ยญริ งกิต
มาเลเซีย
-

รายละเอียด
ต้ องได้ รับความเห็นชอบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรจากธนาคารแห่งประเทศ
ไทย / วันที่มีสิทธิไถ่ถอน ณ วันแรก
คือ 10 กรกฎาคม 2564 /มูลค่าไถ่ถอน
จานวน 570 ล้ านเหรี ยญริ งกิต
มาเลเซีย
-

รายละเอียด
ได้ รับความเห็นชอบเป็ นลายลักษณ์
อักษรจากธนาคารแห่งประเทศไทย /
วันที่มีสิทธิไถ่ถอน ณ วันแรก คือ 29
มีนาคม 2566 /มูลค่าไถ่ถอนจานวน
390 ล้ านเหรี ยญ
ริ งกิตมาเลเซีย
-

16

วันที่มีสิทธิไถ่ถอนในภายหลัง (ถ้ ามี)
ดอกเบี้ยและผลตอบแทนอื่นใด

17
18

ผลตอบแทน / เงินปั นผลแบบคงที่หรื อลอยตัว
อัตราผลตอบแทนและดัชนีอื่นที่เกี่ยวข้ อง

อัตราคงที่ (Fixed rate)
ร้ อยละ 5.60 ต่อปี

อัตราคงที่ (Fixed rate)
ร้ อยละ 5.35 ต่อปี

อัตราคงที่ (Fixed rate)
ร้ อยละ 5.20 ต่อปี

19
20

มี dividend stopper หรื อไม่
ธนาคาร/กลุม่ ธุรกิจทางการเงินมีอานาจเต็มที่ในการยกเลิก
การจ่ายดอกเบี ้ยหรื อผลตอบแทนอื่นใดได้ เองทังหมด
้
หรื อ
บางส่วน หรื อตามคาสัง่ ที่ได้ รับ
มีเงื่อนไขที่เป็ นแรงจูงใจให้ ธนาคารพาณิชย์ไถ่ถอนก่อน
กาหนดหรื อไม่ เช่น มีเงื่อนไขในการกาหนดอัตราผลตอบแทน
ให้ สงู ขึ ้นในลักษณะขันบั
้ นได (step up)
ไม่สะสมผลตอบแทน หรื อสะสมผลตอบแทน

ไม่มี dividend stopper
ธนาคารต้ องปฏิบตั ิตาม
คาสัง่ ที่ได้ รับ

ไม่มี dividend stopper
ธนาคารต้ องปฏิบตั ิตาม
คาสัง่ ที่ได้ รับ

ไม่มี dividend stopper
ธนาคารต้ องปฏิบตั ิตาม
คาสัง่ ที่ได้ รับ

ไม่มีเงื่อนไขที่เป็ นแรงจูงใจ

ไม่มีเงื่อนไขที่เป็ นแรงจูงใจ

ไม่มีเงื่อนไขที่เป็ นแรงจูงใจ

ไม่สะสมผลตอบแทน

ไม่สะสมผลตอบแทน

ไม่สะสมผลตอบแทน

21

22

10

23
24

25
26
27
28
29
30

หัวข้ อ
รายละเอียด
สามารถแปลงสภาพได้ หรื อไม่สามารถแปลงสภาพได้
ไม่สามารถแปลงสภาพได้
กรณีที่สามารถแปลงสภาพได้ ให้ ระบุเงื่อนไขในการแปลง
สภาพที่ธนาคาร / กลุม่ ธุรกิจทางการเงินนันก
้ าหนดไว้
(Conversion trigger)
กรณีสามารถแปลงสภาพได้ เป็ นการแปลงสภาพทังจ
้ านวน
หรื อบางส่วน
กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ ระบุอตั ราการแปลงสภาพ
(Conversion rate)
กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ ระบุประเภทตราสารทาง
การเงินที่มีการแปลงสภาพไป
กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ ระบุผ้ อู อกตราสารทางการเงิน
ที่มีการแปลงสภาพไป
คุณสมบัติในการลดมูลค่า
มีคณ
ุ สมบัติในการลดมูลค่า
กรณีมีการลดมูลค่า ให้ ระบุการลดมูลค่าที่ธนาคาร/กลุม่ ธุรกิจ จะมีการลดมูลค่า เมื่อเกิดเหตุการณ์
ทางการเงินนันก
้ าหนดไว้
(Trigger Events)ดังต่อไปนี ้
Trigger Events ของ CIMB Thai
1) ธนาคารมีผลการดาเนินงานที่ไม่
สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้ เช่น มี
สินทรัพย์ไม่เพียงพอจ่ายคืนผู้ฝากเงิน

รายละเอียด
ไม่สามารถแปลงสภาพได้
-

รายละเอียด
ไม่สามารถแปลงสภาพได้
-

-

-

-

-

-

-

-

-

มีคณ
ุ สมบัติในการลดมูลค่า
จะมีการลดมูลค่า เมื่อเกิดเหตุการณ์
(Trigger Events)ดังต่อไปนี ้
Trigger Events ของ CIMB Thai
1) ธนาคารมีผลการดาเนินงานที่ไม่
สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้ เช่น มี
สินทรัพย์ไม่เพียงพอจ่ายคืนผู้ฝากเงิน

มีคณ
ุ สมบัติในการลดมูลค่า
จะมีการลดมูลค่า เมื่อเกิดเหตุการณ์
(Trigger Events)ดังต่อไปนี ้
Trigger Events ของ CIMB Thai
1) ธนาคารมีผลการดาเนินงานที่ไม่
สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้ เช่น มี
สินทรัพย์ไม่เพียงพอจ่ายคืนผู้ฝากเงิน

11

หัวข้ อ

รายละเอียด
และเจ้ าหนี ้ หรื อ เงินกองทุนของ
ธนาคารลดลงถึงระดับที่จะกระทบต่อ
ผู้ฝากเงินและเจ้ าหนี ้ หรื อ ธนาคารไม่
สามารถเพิ่มทุนได้ ด้วยตัวเอง เป็ นต้ น
และ
2) ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรื อ
หน่วยงานของทางราชการที่มีอานาจ
อื่นใดตัดสินใจจะเข้ าช่วย เหลือ
ทางการเงินแก่ธนาคาร เช่น การให้
เงินทุนสนับสนุนแก่ธนาคาร และ
หน่วยงานดังกล่าวได้ แจ้ งให้ ธนาคาร
ทราบถึงการตัดสินใจนัน้

รายละเอียด
และเจ้ าหนี ้ หรื อ เงินกองทุนของ
ธนาคารลดลงถึงระดับที่จะกระทบต่อ
ผู้ฝากเงินและเจ้ าหนี ้ หรื อ ธนาคารไม่
สามารถเพิ่มทุนได้ ด้วยตัวเอง เป็ นต้ น
และ
2) ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรื อ
หน่วยงานของทางราชการที่มีอานาจ
อื่นใดตัดสินใจจะเข้ าช่วย เหลือ
ทางการเงินแก่ธนาคาร เช่น การให้
เงินทุนสนับสนุนแก่ธนาคาร และ
หน่วยงานดังกล่าวได้ แจ้ งให้ ธนาคาร
ทราบถึงการตัดสินใจนัน้

รายละเอียด
และเจ้ าหนี ้ หรื อ เงินกองทุนของ
ธนาคารลดลงถึงระดับที่จะกระทบต่อ
ผู้ฝากเงินและเจ้ าหนี ้ หรื อ ธนาคารไม่
สามารถเพิ่มทุนได้ ด้วยตัวเอง เป็ นต้ น
และ
2) ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรื อ
หน่วยงานของทางราชการที่มีอานาจ
อื่นใดตัดสินใจจะเข้ าช่วย เหลือ
ทางการเงินแก่ธนาคาร เช่น การให้
เงินทุนสนับสนุนแก่ธนาคาร และ
หน่วยงานดังกล่าวได้ แจ้ งให้ ธนาคาร
ทราบถึงการตัดสินใจนัน้

Trigger Events ของ CIMB Bank
Berhad (“CIMB Bank”) เมื่อเกิด
เหตุการณ์ข้อใดข้ อหนึง่ ดังต่อไปนี ้
1) Bank Negara Malaysia (“BNM”)
และ The Malaysia Deposit
Insurance Corporation (“PIDM”)

Trigger Events ของ CIMB Bank
Berhad (“CIMB Bank”) เมื่อเกิด
เหตุการณ์ข้อใดข้ อหนึง่ ดังต่อไปนี ้
1) Bank Negara Malaysia (“BNM”)
และ The Malaysia Deposit
Insurance Corporation (“PIDM”)

Trigger Events ของ CIMB Bank
Berhad (“CIMB Bank”) เมื่อเกิด
เหตุการณ์ข้อใดข้ อหนึง่ ดังต่อไปนี ้
1) Bank Negara Malaysia (“BNM”)
และ The Malaysia Deposit
Insurance Corporation (“PIDM”)
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31

รายละเอียด
ทาหนังสือถึง CIMB Bank และลง
ความเห็นว่า การตัดเป็ นหนี ้สูญ
(Write-off) จานวนเงินต้ นที่ธนาคารมี
หน้ าที่จะต้ องจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือตราสาร
หนี ้ด้ อยสิทธิเป็ นสิ่งจาเป็ นที่ต้อง
ปฏิบตั ิ เพื่อยับยังไม่
้ ให้ CIMB Bank
เปลี่ยนไปเป็ นธนาคารที่ไม่สามารถ
ดาเนินกิจการต่อไปได้ หรื อ
2) BNM และ PIDM ได้ ประกาศให้
สาธารณชนทราบว่า BNM, PIDM
และ/หรื อหน่วยงานอื่นของทาง
ราชการที่มีอานาจในประเทศมาเลเซีย
ตัดสินใจจะเข้ าช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ CIMB Bank ซึง่ หากไม่มกี าร
ช่วยเหลือดังกล่าว จะทาให้ CIMB
Bank ไม่สามารถดาเนินกิจการต่อไป
ได้
กรณีมีการลดมูลค่า เป็ นการลดมูลค่าทังจ
้ านวนหรื อบางส่วน
อาจจะลดมูลค่าเต็มจานวน
หรื อบางส่วน

รายละเอียด
ทาหนังสือถึง CIMB Bank และลง
ความเห็นว่า การตัดเป็ นหนี ้สูญ
(Write-off) จานวนเงินต้ นที่ธนาคารมี
หน้ าที่จะต้ องจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือตราสาร
หนี ้ด้ อยสิทธิเป็ นสิ่งจาเป็ นที่ต้อง
ปฏิบตั ิ เพื่อยับยังไม่
้ ให้ CIMB Bank
เปลี่ยนไปเป็ นธนาคารที่ไม่สามารถ
ดาเนินกิจการต่อไปได้ หรื อ
2) BNM และ PIDM ได้ ประกาศให้
สาธารณชนทราบว่า BNM, PIDM
และ/หรื อหน่วยงานอื่นของทาง
ราชการที่มีอานาจในประเทศมาเลเซีย
ตัดสินใจจะเข้ าช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ CIMB Bank ซึง่ หากไม่มกี าร
ช่วยเหลือดังกล่าว จะทาให้ CIMB
Bank ไม่สามารถดาเนินกิจการต่อไป
ได้
อาจจะลดมูลค่าเต็มจานวน
หรื อบางส่วน

รายละเอียด
ทาหนังสือถึง CIMB Bank และลง
ความเห็นว่า การตัดเป็ นหนี ้สูญ
(Write-off) จานวนเงินต้ นที่ธนาคารมี
หน้ าที่จะต้ องจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือตราสาร
หนี ้ด้ อยสิทธิเป็ นสิ่งจาเป็ นที่ต้องปฏิบตั ิ
เพื่อยับยังไม่
้ ให้ CIMB Bank
เปลี่ยนไปเป็ นธนาคารที่ไม่สามารถ
ดาเนินกิจการต่อไปได้ หรื อ
2) BNM และ PIDM ได้ ประกาศให้
สาธารณชนทราบว่า BNM, PIDM
และ/หรื อหน่วยงานอื่นของทางราชการ
ที่มีอานาจในประเทศมาเลเซีย
ตัดสินใจจะเข้ าช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ CIMB Bank ซึง่ หากไม่มกี าร
ช่วยเหลือดังกล่าว จะทาให้ CIMB
Bank ไม่สามารถดาเนินกิจการต่อไป
ได้
อาจจะลดมูลค่าเต็มจานวน
หรื อบางส่วน
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33
34
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กรณีมีการลดมูลค่า เป็ นการลดมูลค่าถาวรหรื อชัว่ คราว
หากเป็ นการลดมูลค่าชัว่ คราว ให้ อธิบายกระบวนการในการ
ลดดังกล่าว
สถานะของลาดับการด้ อยสิทธิในกรณีที่มีการชาระบัญชี (ให้
ระบุประเภทของตราสารทางการเงินที่ด้อยสิทธิกว่า)

รายละเอียด
เป็ นการลดมูลค่าถาวร
-

รายละเอียด
เป็ นการลดมูลค่าถาวร
-

รายละเอียด
เป็ นการลดมูลค่าถาวร
-

มีสิทธิได้ รับชาระหนี ้ก่อนหน้ า (1)ผู้ถือ
หลักทรัพย์ที่เป็ นตราสารทุนของ
ธนาคาร (รวมถึงผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ า
มี), (2) ผู้ถือตราสารทางการเงินที่
นับเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 (3) ผู้ถือตรา
สารใด ๆ ซึง่ สิทธิตามข้ อกาหนดสิทธิ
ของผู้ถือตราสารนันหรื
้ อโดยผลของ
กฎหมายถูกกาหนดให้ ด้อยกว่าหุ้นกู้
ทังนี
้ ้ สิทธิในการได้ รับชาระเงิน
ดังกล่าวจะทัดเทียมกันตามสัดส่วน
(pari passu) ระหว่างหุ้นกู้ด้วยกันเอง
และกับตราสารทางการเงินที่นบั เป็ น
เงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ที่ยงั ไม่ได้ ไถ่ถอน
ของธนาคาร ทังในปั
้ จจุบนั และใน
อนาคต

มีสิทธิได้ รับชาระหนี ้ก่อนหน้ า (1) ผู้ถือ
หลักทรัพย์ที่เป็ นตราสารทุนของ
ธนาคาร (รวมถึงผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ า
มี), (2) ผู้ถือตราสารทางการเงินที่
นับเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 (3) ผู้ถือตรา
สารใด ๆ ซึง่ สิทธิตามข้ อกาหนดสิทธิ
ของผู้ถือตราสารนันหรื
้ อโดยผลของ
กฎหมายถูกกาหนดให้ ด้อยกว่าหุ้นกู้
ทังนี
้ ้ สิทธิในการได้ รับชาระเงิน
ดังกล่าวจะทัดเทียมกันตามสัดส่วน
(pari passu) ระหว่างหุ้นกู้ด้วยกันเอง
และกับตราสารทางการเงินที่นบั เป็ น
เงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ที่ยงั ไม่ได้ ไถ่ถอน
ของธนาคาร ทังในปั
้ จจุบนั และใน
อนาคต

มีสิทธิได้ รับชาระหนี ้ก่อนหน้ า (1) ผู้ถือ
หลักทรัพย์ที่เป็ นตราสารทุนของ
ธนาคาร (รวมถึงผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ า
มี), (2) ผู้ถือตราสารทางการเงินที่
นับเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 (3) ผู้ถือตรา
สารใด ๆ ซึง่ สิทธิตามข้ อกาหนดสิทธิ
ของผู้ถือตราสารนันหรื
้ อโดยผลของ
กฎหมายถูกกาหนดให้ ด้อยกว่าหุ้นกู้
ทังนี
้ ้ สิทธิในการได้ รับชาระเงิน
ดังกล่าวจะทัดเทียมกันตามสัดส่วน
(pari passu) ระหว่างหุ้นกู้ด้วยกันเอง
และกับตราสารทางการเงินที่นบั เป็ น
เงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ที่ยงั ไม่ได้ ไถ่ถอน
ของธนาคาร ทังในปั
้ จจุบนั และใน
อนาคต
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ตารางที่ 5 การเปิ ดเผยมูลค่ าของเงินกองทุนในช่ วงการทยอยนับเข้ าหรื อทยอยหักตามหลักเกณฑ์
Basel III (Transitional period)

องค์ ประกอบเงินกองทุน
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1
1. เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ าของ
1.1 ทุนชาระแล้ ว (หุ้นสามัญ)
1.2 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
1.3 ทุนสารองตามกฎหมาย
1.4 กาไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
1.5 รายการอื่นของส่วนของเจ้ าของ
1.5.1 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคารหรื อห้ องชุดใน
อาคารชุด
1.5.2 กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายของ
ตราสารหนี ้และตราสารทุน
1.5.3 กาไรจากการแปลงค่างบการเงิน
1.5.4 รายการอื่นของการเปลีย่ นแปลงที่เกิดจากผู้เป็ นเจ้ าของ
1.6 รายการหักจากเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ
1.6.1 ผลขาดทุนสุทธิ
1.6.2 การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออก
จากงาน
1.6.3 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
1.6.4 สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
2. เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน
เงินกองทุนชัน้ ที่ 2
1. ตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่2
2. เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชันปกติ
้
เงินกองทุนตามกฎหมายทัง้ สิน้
1/

หน่วย : ล้ านบาท
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ยอดคงเหลือ
ที่จะทยอย
มูลค่ าของเงินกองทุน
นับเข้ า
30 มิ.ย. 2562
31 ธ.ค. 2561
(หักออก) 1/
35,340
34,876
35,340
34,876
17,411
17,411
10,146
10,146
404
404
7,603
7,619
1,591
1,295
1,478
1,498
124

(160)

(11)
(43)
(1,772)
(83)

(43)
(1,999)
(35)
(82)

(506)
(1,183)
13,039
12,244
795
48,379

(489)
(1,393)
13,010
12,244
766
47,886

ตังแต่
้ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้ นไป จะไม่มียอดสุทธิคงเหลือของรายการที่จะต้ องมีการทยอยนับเข้ าหรื อทยอยหักเงินกองทุนในอนาคตตามหลักเกณฑ์ Basel III เนื่องจากรายการ
ดังกล่าว ได้ ทยอยนับเข้ าหรื อทยอยหักในอัตราร้ อยละ 100 ครบตามเกณฑ์แล้ ว
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หน่วย : ล้ านบาท
องค์ ประกอบเงินกองทุน

เฉพาะธนาคาร
มูลค่ าของเงินกองทุน
30 มิ.ย. 2562

เงินกองทุนชัน้ ที่ 1
1. เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ าของ
1.1 ทุนชาระแล้ ว (หุ้นสามัญ)
1.2 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
1.3 ทุนสารองตามกฎหมาย
1.4 กาไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
1.5 รายการอื่นของส่วนของเจ้ าของ
1.5.1 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคารหรื อห้ องชุดใน
อาคารชุด
1.5.2 กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายของ
ตราสารหนี ้และตราสารทุน
1.5.3 กาไรจากการแปลงค่างบการเงิน
1.5.4 รายการอื่นของการเปลีย่ นแปลงที่เกิดจากผู้เป็ นเจ้ าของ
1.6 รายการหักจากเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ
1.6.1 ผลขาดทุนสุทธิ
1.6.2 การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออก
จากงาน
1.6.3 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
1.6.4 สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
2. เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน
เงินกองทุนชัน้ ที่ 2
1. ตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่2
2. เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชันปกติ
้
เงินกองทุนตามกฎหมายทัง้ สิน้
1/

31 ธ.ค. 2561

33,248
33,248
17,411
10,146
404
4,997
1,591
1,478

32,797
32,797
17,411
10,146
404
5,825
1,338
1,498

124

(160)

(11)
(1,301)
(60)

(2,327)
(847)
(61)

(499)
(742)
13,275
12,244
1,031
46,523

(481)
(938)
13,219
12,244
975
46,016

ยอดคงเหลือ
ที่จะทยอย
นับเข้ า
(หักออก) 1/

ตังแต่
้ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้ นไป จะไม่มียอดสุทธิคงเหลือของรายการที่จะต้ องมีการทยอยนับเข้ าหรื อทยอยหักเงินกองทุนในอนาคตตามหลักเกณฑ์ Basel III เนื่องจารายการ
ดังกล่าว ได้ ทยอยนับเข้ าหรื อทยอยหักในอัตราร้ อยละ 100 ครบตามเกณฑ์แล้ ว
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ตารางที่ 6 ข้ อมูลการเปิ ดเผยการกระทบยอดรายการที่เกี่ยวข้ องกับเงินกองทุน เฉพาะกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

ตารางที่ 6.1 ข้ อมูลการเปิ ดเผยรายการงบแสดงฐานะการเงินที่เผยแพร่ ต่อสาธารณะกับภายใต้
หลักเกณฑ์ การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน *
หน่วย : ล้ านบาท
รายการที่เกี่ยวข้ องกับเงินกองทุน
ประจางวดมิถุนายน 2562
สินทรัพย์
1. เงินสด
2. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
3. สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน
4. เงินลงทุนสุทธิ
5. เงินให้ สนิ เชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับ
5.1 เงินให้ สนิ เชื่อแก่ลกู หนี ้
5.2 ดอกเบี ้ยค้ างรับ
รวมเงินให้ สนิ เชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับ
5.3 หัก รายได้ รอตัดบัญชี
5.4 หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
o ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญที่นบั เป็ นเงินกองทุน
o ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญที่ไม่นบั เป็ นเงินกองทุน
5.5 หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้ างหนี ้
รวมเงินให้ สนิ เชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับสุทธิ
6. ภาระของลูกค้ าจากการรับรอง
7. ทรัพย์สนิ รอการขายสุทธิ
8. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ
9. สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิ
10. สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี
11. สินทรัพย์อื่นสุทธิ
รวมสินทรัพย์
หนีส้ นิ
12. เงินรับฝาก

จานวนที่เปิ ดเผยใน
จานวนที่เปิ ดเผยใน
งบการเงินภายใต้
งบการเงินที่เผยแพร่
การ
หลักเกณฑ์ การกากับ
ต่ อสาธารณะ
อ้ างอิง
ดูแลกลุ่มธุรกิจ
งบแสดงฐานะการเงิน
ทางการเงิน
1,626
6,685
44,215
80,566

1,626
6,685
44,215
80,566

245,197
589
245,786
(9,488)
(11,302)

(51)
224,945
98
1,009
3,515
506
1,183
16,810
381,158

245,197
589
245,786
(9,488)
(11,302)
(795)
(10,507)
(51)
224,945
98
1,009
3,515
506
1,183
16,810
381,158

187,237

187,237

A 1/

B
C
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รายการที่เกี่ยวข้ องกับเงินกองทุน
ประจางวดมิถุนายน 2562
13.
14.
15.
16.
17.

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี ้สินทางการเงินที่กาหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรม
หนี ้สินตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
o ตราสารที่นบั เป็ นเงินกองทุน
o ตราสารที่ไม่นบั เป็ นเงินกองทุน
18. ภาระของธนาคารจากการรับรอง
19. ประมาณการหนี ้สิน
20. หนี ้สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของเจ้ าของ
21. ทุนเรื อนหุ้น
21.1 ทุนจดทะเบียน -หุ้นสามัญ
21.2 ทุนที่ออกและชาระแล้ ว-หุ้นสามัญ
22. ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
23. องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ าของ
23.1 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
o ส่วนที่นบั เข้ าเป็ นเงินกองทุน
o ส่วนที่ไม่นบั เป็ นเงินกองทุน
23.2 ส่วนเกิน (ตา่ กว่า) ทุนจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่า
23.2.1 เงินลงทุนในตราสารหนี ้
23.2.2 เงินลงทุนในตราสารทุน
23.3 การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลัง
ออกจากงาน
23.4 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
23.5 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) จากการประเมินมูลค่ายุติธรรม
ของตราสารสาหรับธุรกรรมป้องกันความเสีย่ งใน
กระแสเงินสด

จานวนที่เปิ ดเผยใน
จานวนที่เปิ ดเผยใน
งบการเงินภายใต้
งบการเงินที่เผยแพร่
การ
หลักเกณฑ์ การกากับ
ต่ อสาธารณะ
อ้ างอิง
ดูแลกลุ่มธุรกิจ
งบแสดงฐานะการเงิน
ทางการเงิน
39,083
39,083
457
457
34,767
34,767
45,585
45,585
18,984
18,984
12,244 D 2/
6,740
98
98
2,045
2,045
15,281
15,281
343,537
343,537

17,411
17,411
10,146
1,663
1,570

G 3/

(83)

17,411
17,411
10,146
1,663
1,570
1,478
92
124
127
(3)
(83)

(11)
63

(11)
63

J
K

124

E
F

H

I
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รายการที่เกี่ยวข้ องกับเงินกองทุน
ประจางวดมิถุนายน 2562
24. ส่วนเกินจากการเปลีย่ นแปลงส่วนได้ เสียของธนาคารใน
บริ ษัทย่อย
25. กาไรสะสม
25.1 จัดสรรแล้ ว – สารองตามกฎหมาย
25.2 ยังไม่ได้ จดั สรร
o กาไรสุทธิหลังการจัดสรรนับเข้ าเป็ นเงินกองทุน
o กาไรสุทธิที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ

จานวนที่เปิ ดเผยใน
จานวนที่เปิ ดเผยใน
งบการเงินภายใต้
งบการเงินที่เผยแพร่
การ
หลักเกณฑ์ การกากับ
ต่ อสาธารณะ
อ้ างอิง
ดูแลกลุ่มธุรกิจ
งบแสดงฐานะการเงิน
ทางการเงิน
(43)
(43)
L

404
8,040

37,621
381,158

404
8,040
7,603
437
37,621
381,158

M
N

*รายการงบแสดงฐานะการเงินที่เผยแพร่ตอ่ สาธารณะและงบการเงินภายใต้ หลักเกณฑ์การกากับดูแลกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน ไม่มีความแตกต่าง
เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชันปกติ
้
(General provision) ตามเกณฑ์จดั ชันลู
้ กหนี ้ของธนาคารแห่งประเทศไทย นับเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ได้ จานวน 795 ล้ านบาท แต่ไม่เกิน
ร้ อยละ 1.25 ของสินทรัพย์เสี่ยงด้ านเครดิต
2/
หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาวที่มีคณ
ุ สมบัติครบตามหลักเกณฑ์ Basel III สามารถนับเป็ นเงินกองทุนตามจานวนที่ได้ รับอนุมตั ิจากธนาคารแห่งประเทศไทย
3/
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์สามารถนับเป็ นเงินกองทุนได้ เฉพาะรายการที่ได้ รับอนุมตั ิจากธนาคารแห่งประเทศไทย
1/
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ตารางที่ 6.2 การเปิ ดเผยการกระทบยอดรายการที่เกี่ยวข้ องกับเงินกองทุน

รายการที่เกี่ยวข้ องกับเงินกองทุน
ประจางวดมิถุนายน 2562
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1
1. เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ
1.1 ทุนชาระแล้ ว (หุ้นสามัญ)
1.2 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
1.3 ทุนสารองตามกฎหมาย
1.4 กาไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
1.5 รายการอื่นของส่วนของเจ้ าของ
1.5.1 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคารหรื อห้ องชุดในอาคารชุด
1.5.2 กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายของ
ตราสารหนี ้และตราสารทุน
1.5.3 กาไรจากการแปลงค่างบการเงิน
1.5.4 รายการอื่นของการเปลีย่ นแปลงที่เกิดจากผู้เป็ นเจ้ าของ
1.5.5 ส่วนเกิน (ตา่ กว่า) จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของตราสาร
สาหรับธุรกรรมป้องกันความเสีย่ งในกระแสเงินสด
1.6 รายการปรับออกจากเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ
1.6.1 ส่วนเกิน (ตา่ กว่า) จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของตราสาร
อนุพนั ธ์สาหรับธุรกรรมป้องกันความเสีย่ งในกระแสเงินสด
1.7 รายการหักจากเงินกองทุนชันที
้ ่ 1ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ
1.7.1 การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน
1.7.2 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
1.7.3 สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
2. เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน
เงินกองทุนชัน้ ที่ 2
ตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่2
เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชันปกติ
้
เงินกองทุนตามกฎหมายทัง้ สิน้

หน่วย : ล้ านบาท
องค์ ประกอบของ
แหล่ งที่มาของการ
เงินกองทุนตาม
อ้ างอิงในงบการเงิน
หลักเกณฑ์ การกากับ ภายใต้ หลักเกณฑ์
ดูแลที่รายงานโดย
การกากับดูแลกลุ่ม
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ธุรกิจทางการเงิน
35,340
35,340
17,411
E
10,146
F
404
M
7,603
N
1,611
1,478
G
124
H
(11)
(43)
63

J
L
K

(63)

K

(1,772)
(83)
(506)
(1,183)
13,039
12,244
795
48,379

I
B
C

D
A
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ส่ วนที่ 2: การเปิ ดเผยข้ อมูลการดารงสินทรั พย์ สภาพคล่ องเพื่อรองรั บสถานการณ์ ด้านสภาพคล่ องที่มี
ความรุนแรง (Liquidity coverage ratio disclosure standards)
ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ ออกประกาศ ธปท. ที่ สนส. 9/2558 เรื่ อง หลักเกณฑ์การดารงสินทรัพย์
สภาพคล่องเพื่ อ รองรั บสถานการณ์ ด้ า นสภาพคล่องที่ มี ความรุ นแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) ซึ่ง
อ้ างอิงจาก Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools: January 2013 ของ
Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) โดยก าหนดให้ ธ นาคารพาณิ ช ย์ ด ารงสิ น ทรั พ ย์ ส ภาพ
คล่องเป็ นอัตราส่วนกับประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน ภายใต้ สถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่
มีความรุ นแรงไม่ต่ากว่าร้ อยละ 60 ตังแต่
้ วันที่ 1 มกราคม 2559 และทยอยปรับเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 10 ในแต่ละปี
จนกระทัง่ ครบร้ อยละ 100 ในปี 2563 รวมถึงปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้ องกับการบริ หารความเสี่ยงด้ าน
สภาพคล่องแล้ วนัน้
เนื่องจาก LCR เป็ นหนึ่งในข้ อมูลสาคัญที่ผ้ มู ีส่วนได้ เสียในตลาดสามารถใช้ ในการประเมินความเสี่ยง
ด้ านสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ การเปิ ดเผยข้ อมูล LCR จะช่วยสนับสนุนแนวทางการใช้ กลไกตลาดในการ
กากับดูแล (market discipline) นอกเหนือจากการควบคุมภายในของธนาคารพาณิชย์และการกากับดูแลโดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจนช่วยให้ การเปิ ดเผยข้ อมูลความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์มีความโปร่งใสมาก
ขึ ้นและยกระดับการเปิ ดเผยข้ อมูลให้ มี มาตรฐานเดียวกับสากล และเพื่อสร้ างความตระหนักรู้ และความเข้ าใจ
ให้ กบั ผู้มีสว่ นได้ เสียในตลาดในระยะแรกก่อนการเปิ ดเผยข้ อมูล LCR อย่างเต็มรูปแบบตามหลักเกณฑ์ Liquidity
Coverage Ratio disclosure standards: January 2014 (revised version: March 2014) ของ BCBS
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงได้ ออกประกาศ ธปท. ที่ สนส. 2/2561 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลการ
ดารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio
disclosure standards) ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 โดยได้ กาหนดให้ เปิ ดเผยข้ อมูลเฉพาะระดับธนาคารเท่านัน้
และกาหนดความถี่ในการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นรายครึ่งปี และรายปี ซึ่งมีผลบังคับให้ ธนาคารเปิ ดเผยข้ อมูลครัง้ แรก
โดยใช้ ข้อมูล ณ สิ ้นงวด 30 มิถนุ ายน 2561 สาหรับการเปิ ดเผยข้ อมูลครึ่งปี แรกบนเว็บไซด์ของธนาคาร ภายใน
ระยะเวลา 4 เดือนหลังจากวันสิ ้นงวด
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) จึงได้ จดั ทารายงานการเปิ ดเผยข้ อมูล LCR พร้ อมทังค
้ าอธิบาย
เกี่ยวกับข้ อมูล LCR ทัง้ 3 รายการ ประกอบด้ วย
(1) การดารงอัตราส่วน LCR
(2) ปริมาณสินทรัพย์สภาพคล่องทังสิ
้ ้น (Total HQLA)
(3) ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน (Total net cash outflows)
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1. การดารงสินทรัพย์ สภาพคล่ องเพื่อรองรับสถานการณ์ ด้านสภาพคล่ องที่มีความรุนแรง (Liquidity
Coverage Ratio: LCR)
หน่วย: ล้ านบาท
ไตรมาส 2/2562 * ไตรมาส 2/2561 *
(ค่ าเฉลี่ย)
(ค่ าเฉลี่ย)
(1) ปริมาณสินทรัพย์ สภาพคล่ องทัง้ สิน้ (Total HQLA)
49,327
56,116
(2) ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน
41,095
44,606
(Total net cash outflows)
(3) LCR (ร้ อยละ)
120
126
LCR ขันต
้ ่าตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย (ร้ อยละ)
90
80
*

คานวณด้ วยวิธี simple average โดยให้ คานวณจากข้ อมูลเฉลี่ยของแต่ละไตรมาส

2. ข้ อมูลอัตราส่ วน LCR เปรียบเทียบ

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
*

2562 *
(ค่ าเฉลี่ย)
137
120

หน่วย: ร้ อยละ
2561 *
(ค่ าเฉลี่ย)
130
126

คานวณด้ วยวิธี simple average โดยให้ คานวณจากข้ อมูลเฉลี่ยของแต่ละไตรมาส

3. หลักเกณฑ์ และองค์ ประกอบของข้ อมูล Liquidity Coverage Ratio
ธนาคารได้ ดารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity
Coverage Ratio: LCR) ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่ง ประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริ มให้ ธนาคารมี
ฐานะสภาพคล่องที่มีความแข็งแกร่งและเพียงพอ สามารถรองรับภาวะวิกฤตด้ านสภาพคล่องที่มีความรุนแรงใน
ระยะสันได้
้ (short-term severe liquidity stress) โดยกาหนดให้ เริ่ มดารงสินทรัพย์สภาพคล่องไม่ ต่ากว่าร้ อยละ
60 ของประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2559 และเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10 ใน
แต่ละปี จนครบร้ อยละ 100 ในปี 2563
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LCR =

สินทรัพย์สภาพคล่อง (HQLA)
ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน
ภายใต้ สถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Net cash outflows)

LCR เฉลี่ยของไตรมาส 2 ปี 2562 เท่ากับร้ อยละ 120.1 ซึ่งเกินกว่า LCR ขันต
้ ่าตามเกณฑ์ของธนาคาร
แห่งประเทศไทยที่ร้อยละ 90 โดยคานวณจากค่าเฉลี่ยของ LCR ณ วันสิ ้นเดือนของเดือนเมษายน ร้ อยละ 117.6
เดือนพฤษภาคม ร้ อยละ119.2 และเดือนมิถุนายน ร้ อยละ123.7 ทังนี
้ ้ LCR ประกอบด้ วย 2 องค์ประกอบหลัก
ดังนี ้
1. สินทรัพย์ สภาพคล่ อง (HQLA) คือ สินทรัพย์ที่มีคณ
ุ ภาพดี สภาพคล่องสูง ความเสี่ยง และความผัน
ผวนต่า ไม่ตดิ ภาระผูกพันที่สามารถเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้ อย่างรวดเร็ วโดยมูลค่าไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
แม้ ในสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุ นแรง ทังนี
้ ้ สินทรัพย์สภาพคล่องแต่ละประเภทต้ องมีการปรับลด
ด้ วยอัตราส่วนลด (haircut) ที่เกี่ยวข้ อง และคานวณเพดานการถือครองตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ปริ มาณสินทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ย (Average HQLA) ของไตรมาส 2 ปี 2562 เท่ากับ 49,327 ล้ านบาท
(ร้ อยละ 90.6 เป็ นสินทรัพย์สภาพคล่องชันที
้ ่ 1 ได้ แก่ พันธบัตรรัฐบาล เงินสด และเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย เป็ นต้ น) ซึง่ คานวณจากค่าเฉลี่ยของปริมาณสินทรัพย์สภาพคล่อง ณ วันสิ ้นเดือนของเดือนเมษายน – เดือน
มิถนุ ายน 2562 ทังนี
้ ้ ธนาคารได้ มีการถือครองสินทรัพย์สภาพคล่องหลายประเภทเพื่อบริ หารการกระจายตัวของ
การถือครองสินทรัพย์สภาพคล่อง
2. ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิ (Net COF) คือ ประมาณการกระแสเงินสดไหลออก
ใน 30 วันหักด้ วยประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้ าใน 30 วัน ภายใต้ สมมติฐานสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่
มีความรุนแรง ทังนี
้ ้ ประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้ าต้ องไม่เกินกว่าร้ อยละ 75 ของประมาณการกระแสเงินสด
ไหลออกตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ประมาณการกระแสเงินสดไหล
ประมาณการกระแสเงิ น สด
ประมาณการกระแสเงินสด
ออกสุ ท ธิ ใน 30 วั น ภายใต้
ไหลออกใน 30 วัน ภายใต้
ไหลเข้ าใน 30 วัน ภายใต้
=
สถานการณ์ ด้านสภาพคล่องที่
สถานการณ์ด้านสภาพคล่อง
สถานการณ์ ด้ านสภาพ
มีความรุนแรง
ที่มีความรุนแรง
คล่องที่มีความรุนแรง
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ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วันเฉลี่ย (Average net COF) ของไตรมาส 2 ปี 2562
เท่ากับ 41,095 ล้ านบาท ซึ่งคานวณจากค่าเฉลี่ยของประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน ณ วัน
สิ น้ เดื อ นของเดื อ นเมษายน – เดื อ นมิ ถุน ายน 2562 โดยประมาณการกระแสเงิ นสดไหลออกที่ ธ นาคารให้
ความสาคัญภายใต้ สมมติฐานสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง คือ การขอถอนเงินฝากและเงินกู้ยืม
ของลูกค้ า ซึ่งใช้ อตั ราการไหลออก (run-off rate) ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ในขณะที่ประมาณ
การกระแสเงินสดไหลเข้ าส่วนใหญ่มาจากการชาระคืนสินเชื่อของลูกหนี ้คุณภาพดี เงินฝากจากคูส่ ญ
ั ญาคุณภาพ
ดี และตราสารหนี ้ที่จะครบกาหนด ซึง่ ใช้ อตั ราการไหลเข้ า (inflow rate) ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
นอกจากนี ้ ธนาคารได้ ใช้ เครื่ องมือการวิเคราะห์ฐานะสภาพคล่องสุทธิ (liquidity gap) และการกระจุก
ตัวของแหล่งเงิน (funding concentration) ในการจัดการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อให้ มั่นใจว่าจะมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาเครื่ องมื อ อย่าง
ต่อเนื่อง โดยกาหนดทิศทางให้ มีความสอดคล้ องกับหลักสากล ควบคู่ไปกับทิศทางการเติบโตทางธุรกิจของ
ธนาคาร ส่งผลให้ ธนาคารสามารถวางแผนการบริหารจัดการด้ านสภาพคล่องได้ ดียิ่งขึ ้น
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