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ขอบเขตการบงัคบัใช้ 

ธนาคารแห่งประเทศไทยออกหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลเงินกองทุนตาม Basel III    ซึ) งกาํหนดให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินจะตอ้ง
ดาํรงเงินกองทุนขั.นตํ)าตามวิธีการประเมินระดบัความเสี)ยงที)ซบัซอ้นขึ.น  สามารถสะทอ้นความเสี)ยง และครอบคลุมความเสี)ยงดา้นอื)นๆ 
เพิ)มขึ. น   ทั.งนี. กลุ่มธุรกิจทางการเงินจะต้องเปิดเผยข้อมูลในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สําหรับการเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณจะ
เปรียบเทียบขอ้มูล  ณ 30 มิถุนายน 2562 

 

 กับการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มธุรกิจทางการเงินครั. งล่าสุด   โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารในระดับกลุ่ม Solo 
Consolidation และ Full Consolidation ประกอบดว้ย 

1.  ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

2.  บริษทัลีสซิ)งไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั 

ซึ) งนอกเหนือจากหลกัเกณฑ์ดงักล่าวข้างตน้   ธนาคารแห่งประเทศไทยยงัไดก้าํหนดให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินตอ้งเปิดเผย
ขอ้มูลที)สาํคญัเกี)ยวกบัการดาํรงเงินกองทุนให้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย  เพื)อให้เกิดความโปร่งใสดา้นขอ้มูลการดาํรงเงินกองทุนและ
ขอ้มูลความเสี)ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  ดงันี.   

โครงสร้างเงินกองทุน  

       องคป์ระกอบเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และเฉพาะธนาคารฯ ณ 30 มิถุนายน 2562 เปรียบเทียบกบัขอ้มูล  

 ณ 31 ธนัวาคม 2561   มีดงัต่อไปนี.         

                                                                                                                                                                                            (หน่วย: พนับาท) 

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

   

เงินกองทุนชั(นที& 1 28,613,104 28,016,061 

เงินกองทนุชั(นที& 1 ที&เป็นส่วนของเจ้าของ   
  ทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 20,081,600 20,132,094 

  ทุนสาํรองตามกฎหมาย 1,100,000 1,100,000 

  กาํไรสุทธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรร 8,369,496 7,817,944 

  กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื)น 255,156 104,498 

  รายการอื)นของการเปลี)ยนแปลงที)เกิดจากผูแ้ป็นเจา้ของ (24,849) (24,849) 

  หกั รายการที)หกัออกจากเงินกองทุนชั.นที) 1 ที)เป็นส่วนของเจา้ของ (1,168,299) (1,113,626) 

           รวมเงินกองทุนชั(นที& 1 ที&เป็นส่วนของเจ้าของ 28,613,104 28,016,061 

เงนิกองทุนชั(นที& 2   

  หุน้กูด้อ้ยสทธิ 5,000,000 5,000,000 

  เงินสาํรองสาํหรับสินทรัพยจ์ดัชั.นปกติ 2,694,204 2,504,452 

  รวมเงนิกองทุนชั(นที& 2 7,694,204 7,504,452 

  รวมเงนิกองทุนตามกฎหมายของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 36,307,308 35,520,513 
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   (หน่วย: พนับาท) 

เฉพาะธนาคารฯ 

 30 มิถนุายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

   

เงินกองทุนชั(นที& 1 28,022,434 28,268,044 

เงนิกองทุนชั(นที& 1 ที&เป็นส่วนของเจ้าของ   

  ทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 20,081,600 20,132,094 
  ทุนสาํรองตามกฎหมาย 1,100,000 1,100,000 

  กาํไร(ขาดทุน)สุทธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรร 7,031,475 6,675,852 

  กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื)น 254,946 105,580 

  หกั รายการที)หกัออกจากเงินกองทุนชั.นที) 1 ที)เป็นส่วนของเจา้ของ (445,587) (519,230) 

  รวมเงนิกองทุนชั(นที& 1 ที&เป็นส่วนของเจ้าของ 28,022,434 27,494,296 

เงนิกองทุนชั(นที& 2   

                หุน้กูด้อ้ยสิทธิ 5,000,000 5,000,000 

     เงินสาํรองสาํหรับสินทรัพยจ์ดัชั.นปกติ 2,284,219 2,263,281 

  รวมเงินกองทุนชั(นที& 2 7,284,219 7,263,281 

  รวมเงนิกองทุนตามกฎหมายเฉพาะธนาคารฯ 35,306,653 34,757,577 

 

ความเพยีงพอของเงนิกองทุน  
ตามหลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแลเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชยข์องธนาคารแห่งประเทศไทย กาํหนดให้กลุ่มธุรกิจทางการเงิน

จะตอ้งดาํรงเงินกองทุนเป็นอตัราส่วนกบัสินทรัพยเ์สี)ยงดา้นเครดิต  ดา้นตลาด และดา้นปฏิบติัการ ไม่ตํ)ากว่าร้อยละ 8.5  
นอกจากนี.ธนาคารพาณิชยจ์ะตอ้งดาํรงเงินกองทุนส่วนเพิ)ม โดยเริ)มทยอยเพิ)มร้อยละ 0.625 ต่อปี ตั.งแต่ปี 2559 จนครบร้อยละ 2.5 ใน 

ปี 2562 สาํหรับรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤติ 
กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีนโยบายการดาํรงเงินกองทุนทั.งสิ.นเป็นอตัราส่วนกบัสินทรัพยเ์สี)ยงตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเงื)อนไขที)

ธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด  โดยในการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนสาํหรับสินทรัพยเ์สี)ยงแต่ละประเภท  ทั.งนี. กลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินไดเ้ลือกใชห้ลกัเกณฑก์ารประเมินความเสี)ยงที)เหมาะสมกบัความซบัซอ้นและขนาดของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ดงันี.  

• ความเสี)ยงดา้นเครดิต                             วิธี Standardized Approach 

• ความเสี)ยงดา้นตลาด                              วิธี Standardized Approach 

• ความเสี)ยงดา้นปฏิบติัการ                      วิธี Basic Indicator Approach 
นอกจากนั.นกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีการประเมินระดบัความเพียงพอของเงินกองทุน เพื)อใหส้ามารถปฏิบติัไดต้ามหลกัเกณฑ์การกาํกบั

ดูแลเงินกองทุนสาํหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย 
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มูลค่าเงินกองทุนขั(นตํ&าที&ต้องดํารง 

ตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลเงินกองทุนตาม Basel III  ซึ) งกลุ่มธุรกิจทางการเงินและธนาคารฯ ไดร้ายงานตามหลกัเกณฑข์อง 
Basel III  สาํหรับงวด  30 มิถุนายน 2562  และงวด 31 ธนัวาคม 2561  ทั.งนี.กลุ่มธุรกิจทางการเงิน  และธนาคารฯ มีมูลค่าเงินกองทุนขั.น
ตํ)าที)ตอ้งดาํรงสาํหรับความเสี)ยงต่างๆ  

1.  เงินกองทุนที&ต้องดํารงสําหรับความเสี&ยงด้านเครดิต    
      คาํนวณโดยวิธี Standardized Approach  ซึ) งสามารถจาํแนกตามประเภทสินทรัพย ์  สาํหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงินและเฉพาะ
ธนาคารฯ  ณ 30 มิถุนายน 2562 และ ณ  31 ธนัวาคม  2561  มีดงันี.  

                 (หน่วย : พนับาท) 

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

มูลค่าเงนิกองทุนขั(นตํ&าที&ต้องดํารงสําหรับความเสี&ยงด้านเครดิต   

    ลูกหนี(ไม่ด้อยคุณภาพ   

      ลูกหนี.ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง   องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจที)ใชน้ํ. าหนกัความ 
           เสี)ยงเหมือนกบัลูกหนี.ภาครัฐบาล - 1,132 

      ลูกหนี.สถาบนัการเงิน   องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจที)ใชน้ํ.าหนกัความเสี)ยง  

           เหมือนกบัลูกหนี.สถาบนัการเงิน  และบริษทัหลกัทรัพย ์ 3,014,068 2,979,489 

      ลูกหนี. เอกชน องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจที)ใชน้ํ. าหนกัความเสี)ยงเหมือนกบัลูกหนี. เอกชน 12,628,433 12,097,668 

       ลูกหนี. รายยอ่ย 2,415,487 1,587,373 

       สินเชื)อเพื)อที)อยูอ่าศยั 204 236 
       สินทรัพยอื์)น 200,416 280,144 

   ลูกหนี(ด้อยคุณภาพ 61,976 84,231 

  รวมมูลค่าเงนิกองทุนขั(นตํ&าที&ต้องดาํรงสําหรับความเสี&ยงด้านเครดติ 18,320,584 17,030,273 

 

   (หน่วย: พนับาท)    

เฉพาะธนาคารฯ 

 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

มูลค่าเงนิกองทุนขั(นตํ&าที&ต้องดํารงสําหรับความเสี&ยงด้านเครดติ   

    ลูกหนี(ไม่ด้อยคุณภาพ   
       ลูกหนี.ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง   องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจที)ใชน้ํ.าหนกัความ 

            เสี)ยงเหมือนกบัลกูหนี.ภาครัฐบาล - 1,132 

        ลูกหนี.สถาบนัการเงิน   องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจที)ใชน้ํ. าหนกัความเสี)ยง  

             เหมือนกบัลูกหนี.สถาบนัการเงิน  และบริษทัหลกัทรัพย ์ 3,002,777 2,968,907 

         ลูกหนี. เอกชน องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจที)ใชน้ํ. าหนกัความเสี)ยงเหมือนกบัลูกหนี. เอกชน 11,989,973 11,825,732 

         ลูกหนี.รายยอ่ย 11,392 10,360 
         สินเชื)อเพื)อที)อยูอ่าศยั 204 236 

          สินทรัพยอ์ื)น 511,180 539,342 

      ลูกหนี(ด้อยคุณภาพ 17,168 44,605 

  รวมมูลค่าเงนิกองทุนขั(นตํ&าที&ต้องดาํรงสําหรับความเสี&ยงด้านเครดติ 15,532,694 15,390,314 
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2.  เงินกองทุนที&ต้องดํารงสําหรับความเสี&ยงด้านตลาด  
        สาํหรับฐานะในบญัชีเพื)อการคา้คาํนวณโดยวธีิ Standardized Approach โดยเงินกองทุนที)ตอ้งดาํรงสาํหรับความเสี)ยงดา้นตลาด
ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และเฉพาะธนาคารฯ ณ 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 เป็นดงันี.  

 (หน่วย : พนับาท) 
 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

เงินกองทุนที)ตอ้งดาํรง 
กลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน 

เฉพาะ
ธนาคารฯ 

กลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน 

เฉพาะ
ธนาคารฯ 

เงินกองทุนที)ตอ้งดาํรงสาํหรับความเสี)ยงดา้นตลาด 12,888 12,888 19,510 19,832 

 

3.  เงินกองทุนที&ต้องดํารงสําหรับความเสี&ยงด้านปฎิบัติการ        

       การคาํนวณเงินกองทุนที)ตอ้งดาํรงสาํหรับความเสี)ยงดา้นปฎิบติัการโดยวิธี Basic Indicator Approach สาํหรับความเสี)ยงดา้น
ปฏิบติัการของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และ เฉพาะธนาคารฯ  ณ 30 มิถุนายน 2562  และ ณ 31 ธนัวาคม 2561   เป็นดงันี.  

      (หน่วย : พนับาท) 
 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

เงินกองทุนที)ตอ้งดาํรง 
กลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน 

เฉพาะ
ธนาคารฯ 

กลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน 

เฉพาะ
ธนาคารฯ 

     
เงินกองทุนที)ตอ้งดาํรงสาํหรับความเสี)ยงดา้นปฎิบติัการ 811,086 542,923 820,121 552,244 

4.   อัตราส่วนเงินกองทุนที&ต้องดํารง        

               กลุ่มธุรกิจทางการเงิน และเฉพาะธนาคารฯ   ไดค้าํนวณสินทรัพยเ์สี)ยงตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัตาม Basel  III  สาํหรับความ
เสี)ยงทั.ง 3  ดา้น  ส่งผลใหมี้อตัราส่วนการดาํรงเงินกองทุนต่อสินทรัพย ์ดงันี.                    

 (หน่วย : ร้อยละ)                                                                                          

 กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ตามเกณฑ ์ธปท. 

อตัราส่วนการดาํรงเงินกองทุน 
30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
เงินกองทุนชั.นที) 1 ต่อสินทรัพยเ์สี)ยง 12.7 13.3 8.50 7.875 
      เงินกองทุนชั.นที) 1 ที)เป็นส่วนของเจา้ของต่อสินทรัพยเ์สี)ยง 12.7 13.3 7.00 6.375 
เงินกองทุนชั.นที) 2 ต่อสินทรัพยเ์สี)ยง 3.4 3.6 - - 
เงินกองทุนทั.งสิ.นต่อสินทรัพยเ์สี)ยง 16.1 16.9 11.00 10.375 

(หน่วย : ร้อยละ)                                                                                          

 เฉพาะธนาคารฯ ตามเกณฑ ์ธปท. 

อตัราส่วนการดาํรงเงินกองทุน 
30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
เงินกองทุนชั.นที) 1 ต่อสินทรัพยเ์สี)ยง 14.8 14.6 8.50 7.875 
      เงินกองทุนชั.นที) 1 ที)เป็นส่วนของเจา้ของต่อสินทรัพยเ์สี)ยง 14.8 14.6 7.00 6.375 
เงินกองทุนชั.นที) 2 ต่อสินทรัพยเ์สี)ยง 3.8 3.9 - - 
เงินกองทุนทั.งสิ.นต่อสินทรัพยเ์สี)ยง 18.6 18.5 11.00 10.375 
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การกระทบยอดของเงนิกองทุนตามงบการเงนิรวมภายใต้เกณฑ์กาํกบัแบบรวมกลุ่ม 
เงนิกองทุนในระดับกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

                                                                                                                                                                                                                     (หน่วย: พนับาท) 

รายการ 

30 มิถนุายน 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

แหล่งอา้งอิงใน

งบการเงิน 

เงินกองทุนชั(นที& 1    

       เงินกองทุนชั(นที& 1 ที&เป็นส่วนของเจ้าของ    

        ทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระเตม็มูลคา่แลว้ 20,081,600 20,132,094 A 

        ทนุสาํรองตามกฎหมาย 1,100,000 1,100,000    B 
        กาํไร(ขาดทุน)สุทธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรร 8,369,496 7,817,944 C 

        กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื)น 255,156 104,498     D 

        รายการอื)นของการเปลี)ยนแปลงที)เกิดจากผูเ้ป็นเจา้ของ (24,849) (24,849) E 

         หกั รายการที)หกัออกจากเงินกองทุนชั.นที) 1 ที)เป็นส่วนของเจา้ของ (1,168,299) (1,113,626)    F 

  รวมเงินกองทนุชั(นที& 1 ที&เป็นส่วนของเจ้าของ 28,613,104 26,016,061  

เงนิกองทุนชั(นที& 2    

         หุน้กูด้อ้ยสิทธิ 5,000,000 5,000,000 G 

         เงินสาํรองสาํหรับสินทรัพยจ์ดัชั.นปกติ 2,694,204 2,504,452    H 

  รวมเงนิกองทุนชั(นที& 2 7,694,204 7,504,452  

  รวมเงนิกองทุนตามกฎหมายทั(งสิ(น 36,307,308 35,520,513  

 

งบการเงินภายใต้เกณฑ์กาํกับแบบรวมกลุ่ม 1/                              

                                                                                                     (หน่วย: พนับาท) 
 

รายการ 

30 มิถุนายน 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

แหล่งอา้งอิงใน

งบการเงิน 

สินทรัพย์    

 เงินสด 399,073 440,283  

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 20,100,621 11,712,578  
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ ์ 397,062 284,525  

เงินลงทุนสุทธิ 71,267,384 74,178,297  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมสุทธิ - 568,548  

เงินให้สินเชื)อแก่ลูกหนี.และดอกเบี.ยคา้งรับสุทธิ    

    เงินให้สินเชื)อแก่ลูกหนี.  156,897,168 151,470,612  

    ดอกเบี.ยคา้งรับ 345,970 285,218  
        รวมเงินให้สินเชื&อแก่ลกูหนี(และดอกเบี(ยค้างรับ 157,243,138 151,755,830  

   หกั รายไดร้อตดับญัชี (5,600,369) (5,416,120)  

   หกั ค่าเผื)อหนี.สงสยัจะสูญ (7,962,565) (8,060,704)  

         ส่วนที�นับเป็นเงินกองทุนชั�นที� 2 2,694,204 2,504,452    H 

  หกั คา่เผื)อการปรับมูลคา่จากการปรับโครงสร้างหนี.  (14,832) (24,526)  

รวมเงินให้สินเชื&อแก่ลกูหนี(และดอกเบี(ยค้างรับสุทธิ 143,665,372 138,254,480  
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       (หน่วย: พนับาท) 

 
รายการ 

30 มิถุนายน 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

แหล่งอา้งอิงในงบ

การเงิน 

 ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 683,422 681,810  
ที)ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ 143,901 150,757  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 33,577 36,261 F 

สิทธิการเช่าสุทธิ 117,184 122,463  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีสุทธิ 1,134,722 1,077,364   F 

รายไดค้า้งรับสุทธิ 590,779 635,970  

ลูกหนี.ตามสัญญาหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 312,418 616  

ลูกหนี. อื)นสุทธิ 695,333 639,790  

 สินทรัพยอื์)นสุทธิ 41,415 42,500  
รวมสินทรัพย์ 239,582,263 228,826,242  

หนี(สิน    

เงินรับฝาก 110,809,602 102,139,499  

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 60,652,362 61,542,069  

หนี.สินจ่ายคืนเมื)อทวงถาม 43,987 119,157  

หนี.สินตราสารอนุพนัธ ์ 299,114 312,553  
ตราสารหนี. ที)ออกและเงินกูย้ืม 34,022,157 32,036,912  

 หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 5,000,000 5,000,000          G 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 278,859 235,866  

ดอกเบี.ยคา้งจ่าย 997,008 982,464  

เจา้หนี.ตามสญัญาหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ - 1,623  

หนี.สินอื)น 1,723,499 1,782,888  

รวมหนี(สิน 208,826,588 199,153,031  

ส่วนของเจ้าของ    
ทุนจดทะเบียน และ ทุนที)ออกและชาํระแลว้    

     หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล 4,024 4,024 A 

     หุ้นสามัญ 20,128,070 20,128,070  A 

     หัก หุ้นทุนซื�อคืน (50,494) - A 

ผลต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน (24,849) (24,849) E 
องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ 255,156 104,498     D 

กาํไรสะสม    

  จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฏหมาย 1,100,000 1,100,000    B 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 9,343,768 8,361,468  

          ส่วนที�นับเป็นเงินกองทุนชั�นที� 1 ที�เป็นส่วนของเจ้าของ 8,369,496 7,817,944 C 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ของธนาคาร 30,755,675 29,673,211  

รวมหนี(สินและส่วนของเจ้าของ 239,582,263 228,826,242  
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ข้อมูลคุณสมบัติของตราสารทางการเงนิที&นับเป็นเงินกองทุน 

หัวข้อ รายละเอยีด 

1 ผูอ้อกตราสารทางการเงิน ธนาคารไอซีบีซีไทย จาํกดั (มหาชน) 

2 รุ่น หรือ หมายเลขของผูอ้อกตราสารทางการเงิน ICBCT289A 

  การนับตราสารทางการเงินเข้าเป็นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย 

3 ประเภทของตราสารทางการเงิน (เงินกองทุนชั.นที) 1 ที)เป็นส่วนของเจา้ของ / เงินกองทุน
ชั.นที) 1 ที)เป็นตราสารทางการเงิน / เงินกองทุนชั.นที) 2 ) 

เงินกองทุนชั.นที) 2 

4 มีคุณสมบติัเป็นไปตามหลกัเกฎฑ ์Basel III หรือไม่ มีคุณสมบติั 

5 กรณีที)มีคุณสมบติัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Basel III ใหร้ะบุคุณสมบติัดงักล่าว -  

6 ตอ้งทยอยลดนบั หรือ นบัไดเ้ตม็จาํนวน นบัไดเ้ตม็จาํนวน 

7 จดัอยูใ่นระดบัธนาคารพาณิชย ์/ ระดบักลุ่ม / ระดบักลุ่มและระดบัธนาคารพาณิชย ์ ระดบักลุ่มและระดบัธนาคารพาณิชย ์

8 จาํนวนที)สามารถนบัเป็นเงินกองทุนตามหลกัเกณฑข์องทางการ (หน่วย : ลา้นบาท) 5,000 (หา้พนัลา้น) บาท 

9 มูลคา่ที)ตราไวข้องตราสารทางการเงิน (Par Value) (หน่วย : บาท) 1,000 (หนึ)งพนั) บาท / หน่วย 
10 การจดัประเภทตามหลกัการบญัชี หนี. สินที)วดัมูลคา่ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่วย 
11 วนัที)ออกตราสารทางการเงิน (Original date) 23 มีนาคม 2561 
12 ตราสารทางการเงินที)ไม่มีการกาํหนดระยะเวลาการชาํระคืน หรือ มีการกาํหนดระยะเวลา

การชาํระคืน 
มีการกาํหนดระยะเวลาการชาํระคืน 

13 วนัครบกาํหนด (Original maturity date) 23 กนัยายน 2571 
14 ผูอ้อกตราสารทางการเงินสามารถไถ่ถอนตราสารทางการเงินก่อนไดรั้บการอนุมติัจากผู ้

กาํกบัดูแล หรือ ไม่ 
การไถ่ถอนก่อนครบกาํหนดตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

15 วนัที)มีสิทธิไถ่ถอน  วนัที)มีภาระผกูพนัในการไถ่ถอน และ จาํนวนเงินในการไถถ่อน ผูอ้อกตราสารสามารถไถ่ถอนก่อนครบกาํหนดได้  ถ้าเกิด
เหตุการณ์ดงัต่อไปนี.  
1. มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกาํหนด ณ วนัครบกาํหนด 5 (ห้า) ปี 
นบัแต่วนัออกตราสารเงินกองทุน หรือ 
วนัใด ๆ ภายหลงัจากนั.น หรือ 
2. ในกรณีที)มีการเปลี)ยนแปลงกฎหมายภาษีอากรอนัส่งผลให้
สิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู ้ออกตราสา รเ งินกองทุน
เปลี)ยนแปลงไป หรือ 
3. มีการเปลี)ยนแปลงหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลเงินกองทุนอนั
ส่งผลใหต้ราสารเงินกองทุนที)เคยนบัเป็นเงินกองทุนชั.นที) 2 มี
คุณสมบติัไม่ครบถว้นตามเกณฑที์)เกี)ยวขอ้ง หรือ 
 
4.  เป็นกรณีหรือตามเงื)อนไขที)ธนาคารแห่งประเทศไทย
กาํหนดเพิ)มเติมในอนาคตหลงัจากวนัออก ตราสารเงินกองทุน 
 

16 วนัที)มีสิทธิไถ่ถอนในภายหลงั (ถา้มี) หลงัจาก 23 มีนาคม 2565 ผูอ้อกตราสารเงินกองทุนอาจขอไถ่
ถอนก่อนกาํหนดได ้
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หัวข้อ รายละเอยีด 

ดอกเบี�ยและผลตอบแทนอื�นใด  

17 ผลตอบแทน / เงินปันผลแบบคงที) หรือ ลอยตวั อตัราผลตอบแทนแบบคงที) 
18 อตัราผลผลตอบแทนและดชันีอื)นที)เกี)ยวขอ้ง อัตราดอกเบี. ยคงที) ร้อยละ 3.5(สามจุดห้าศูนย์) ต่อปี ชําระ

ดอกเบี.ยทุกๆ 3(สาม) เดือน  จนถึงกาํหนดไถ่ถอน 
19 มี dividend stopper  หรือ ไม่  -ไม่มี- 
20 ธนาคารพาณิชยมี์อาํนาจเตม็ที)ในการยกเลิกการจ่ายดอกเบี.ย หรือ ผลตอบแทนอื)นใดได้

เองทั.งหมด หรือ บางส่วน หรือ ตามคาํสั)งที)ไดรั้บ 
ธนาคารมีอํานาจตัดสินใจได้ตามเ งื) อน ไขที) ปรากฎใน
ขอ้กาํหนดสิทธิ 

21 มีเงื)อนไขที)เป็นแรงจุงใจใหธ้นาคารพาณิชยไ์ถ่ถอนก่อนกาํหนด หรือไม่ เช่น มีเงื)อนไข
ในการกาํหนดอตัราผลตอบแทนใหสู้งขึ.นในลกัษณะขั.นบนัได (step up) 

ไม่มีเงื)อนไขในการกาํหนดดอกเบี.ยใหสู้งขึ.นเป็นขั.นบนัได 

22 ไม่สะสมผลตอบแทน หรือ สะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน 
23 สามารถแปลงสภาพได ้หรือไม่สามารถแปลงสภาพได ้ ไม่สามารถแปลงสภาพได ้
24 กรณีที)สามารถแปลงสภาพได ้ใหร้ะบุเงื)อนไขในการแปลงสภาพที)ธนาคารพาณิชยน์ั.น

กาํหนดไว ้(Conversion trigger) 
- 

25 กรณีสามารถแปลงสภาพได ้เป็นการแปลงสภาพทั.งจาํนวน หรือ บางส่วน - 
26 กรณีสามารถแปลงสภาพได ้ให้ระบุอตัราการแปลงสภาพ (Conversion rate) - 
27 กรณีสามารถแปลงสภาพได ้ให้ระบุประเภทตราสารทางการเงินที)มีแปลงสภาพไป - 
28 กรณีสามารถแปลงสภาพได ้ให้ระบุผูอ้อกตราสารทางการเงินที)มีแปลงสภาพไป - 
29 คุณสมบติัในการลดมูลคา่ มีคุณสมบติัในการลดมูลคา่ 
30 กรณีการลดมูลคา่ ใหร้ะบุการลดมูลคา่ที)ธนาคารพาณิชยน์ั.นกาํหนดไว ้ กรณีที)ผูอ้อกตราสารเงินกองทุนมีผลการดําเนินงานที)ไม่

สามารถดําเนินกิจการต่อไปได้ และทางการตัดสินใจเข ้า
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูอ้อกตราสารเงินกองทุน  ผูถื้อตรา
สารเงินกองทุนจะถูกบงัคบัตดัหนี.ตามตราสารเงินกองทุนเป็น
หนี. สูญ (ทั.งจาํนวน หรือ บางส่วน)  

31 กรณีมีการลดมูลคา่  เป็นการลดมูลค่าทั.งจาํนวน หรือบางส่วน ลดมูลคา่ทั.งจาํนวน หรือบางส่วน 
32  กรณีมีการลดมูลคา่ เป็นการลดมูลค่าถาวร หรือชั)วคราว ลดมูลคา่ถาวร 
33 หากเป็นการลดมูลคา่ชั)วคราว ใหอ้ธิบายกระบวนการในการลดดงักล่าว - 
34 สถานะของลาํดบัการดอ้ยสิทธิz ในกรณีที)มีการชาํระบญัชี (ใหร้ะบุประเภทของตราสาร

ทางการเงินที)ดอ้ยสิทธิกว่า) 
ตราสารทางการเงินที)นบัเป็นเป็นเงินกองทุนชั.นที) 1 
 / หุน้บุริมสิทธิ / หุ้นสามญั 
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การเปิดเผยข้อมูลการดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื&อรองรับ 

สถานการณ์ด้านสภาพคล่องที&มีความรุนแรง 

 

  สําหรับงวดครึ&งปีสิ(นสุดวนัที& 30 มิถุนายน 2562  
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ขอบเขตการบังคับใช้และการเปิดเผยข้อมูล 
ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน)  ดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่องเพื)อรองรับสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องที)มีความรุนแรง 

(Liquidity Coverage Ratio: LCR) ตามเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ) งมีวตัถุประสงค์ให้ธนาคารมีฐานะสภาพคล่องที)มี
ความแข็งแกร่ง และเพียงพอที)จะสามารถรองรับภาวะวิกฤตด้านสภาพคล่องที)มีความรุนแรงในระยะสั.นได้ (short-term severe 
liquidity stress) โดยกาํหนดใหเ้ริ)มดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่องไม่ตํ)ากว่าร้อยละ 60 ของประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 
30 วนั ตั.งแต่วนัที)   1 มกราคม 2559 และเพิ)มขึ.นร้อยละ 10 ในแต่ละปี จนครบร้อยละ 100  ในปี 2563 

 
                        Liquidity Coverage Ratio (LCR)           =                        สินทรัพยส์ภาพคล่อง (HQLA)   

                                                              ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วนั 
                                                               ภายใตส้ถานการณ์ดา้นสภาพคล่องที)มีความรุนแรง 

 

     การเปิดเผยขอ้มูล LCR เพื)อใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียของธนาคารสามารถใชใ้นการประเมินความเสี)ยงดา้นสภาพคล่องของธนาคารฯ 
การเปิดเผยจะช่วยสนบัสนุนแนวทางการใชก้ลไกตลาดในการกาํกบัดูแล (market discipline) และจะช่วยให้ขอ้มูลความเสี)ยงของธนาคาร
มีความโปร่งใสมากขึ.นและยกระดบัการเปิดเผยขอ้มูลใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกบัสากล      

ทั.งนี.การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวเปิดเผยเฉพาะระดบัธนาคารเท่านั.น  โดยจะเปิดเผยขอ้มูล LCR เป็นรายไตรมาสและอตัราส่วน 
LCR ขั.นตํ)าที)ต้องดาํรงตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอตัราส่วน LCR เป็นรายไตรมาสโดย
เปรียบเทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้ดงันี.  

 

                 1. การดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื&อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที&มีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) 
                  หน่วย : ล้านบาท  

 ไตรมาส 2/2562 

(ค่าเฉลี&ย) 

ไตรมาส 2/2561 

(ค่าเฉลี&ย) 

(1) ปริมาณสินทรัพย์สภาพคล่องทั(งสิ(น  
(2) ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน 

37,591 

23,263 

36,992 

33,203 

(3) LCR (ร้อยละ) 
LCR ขั�นตํ�าตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย (ร้อยละ) 

162% 
90% 

111% 
80% 

 
                2. ข้อมูลอตัราส่วน LCR เปรียบเทียบ 

                                                       หน่วย: ร้อยละ 

 2562 

(ค่าเฉลี&ย) 

2561 

(ค่าเฉลี&ย) 

ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 
123% 

162% 

116% 

111% 
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LCR เฉลี)ยของไตรมาส 2 ปี 2562 เท่ากบัร้อยละ 162 ซึ) งเกินกว่า LCR ขั.นตํ)าตามเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทยที)ร้อยละ 
90 โดยคาํนวณจากค่าเฉลี)ยของ LCR ณ วนัสิ.นเดือนของเดือนเมษายนร้อยละ 155  เดือนพฤษภาคม ร้อยละ 163 และ เดือนมิถุนายน ร้อย
ละ 167 โดย LCR ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบหลกั ดงันี.  
 

1.  สินทรัพยส์ภาพคล่อง (HQLA) คือ สินทรัพยท์ี)มีสภาพคล่องสูง ความเสี)ยงและความผนัผวนตํ)า ไม่ติดภาระผกูพนั สามารถ
เปลี)ยนเป็นเงินสดไดอ้ยา่งรวดเร็ว และเป็นที)ตอ้งการในภาวะวิกฤต ทั.งนี. สินทรัพยส์ภาพคล่องแต่ละประเภทตอ้งมีการปรับลดดว้ยอตัรา
ส่วนลด (haircut) ที)เกี)ยวขอ้ง และคาํนวณเพดานการถือครองตามเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

 ปริมาณสินทรัพยส์ภาพคล่องเฉลี)ย (Average HQLA) ของไตรมาส 2 ปี 2562 เท่ากบั 37,591 ลา้นบาท (ร้อยละ 85 เป็น
สินทรัพยส์ภาพคล่องชั.นที) 1 ไดแ้ก่ พนัธบตัรรัฐบาลและเงินสด เป็นตน้) โดยคาํนวณจากค่าเฉลี)ยของปริมาณสินทรัพยส์ภาพคล่อง ณ 
วนัสิ.นเดือนของเดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน 2562 
 

2. ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิ (Net cash outflow) คือ ประมาณการกระแสเงินสดไหลออก   ใน 30 วนั หกัดว้ย
ประมาณการกระแสเงินสดไหลเขา้ใน 30 วนั ภายใตส้มมติฐานสถานการณ์ดา้นสภาพคล่อง    ที)มีความรุนแรง ทั.งนี.  ประมาณการ
กระแสเงินสดไหลเขา้ตอ้ง ไม่เกินกว่าร้อยละ 75 ของประมาณการกระแสเงินสดไหลออก 
 

 โดยประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วนัเฉลี)ย (Average cash outflow) ของไตรมาส  2 ปี 2562 เท่ากบั 23,263 
ลา้นบาท ซึ)งคาํนวณจากค่าเฉลี)ยของประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน  30 วนั ณ วนัสิ.นเดือนของเดือนเมษายน เดือน
พฤษภาคม และเดือนมิถุนายน 2562 โดยประมาณการกระแสเงินสดไหลออกที)สาํคญัภายใตส้มมติฐานสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องที)มี
ความรุนแรง คือ การขอถอนเงินฝากและเงินกูย้ืมของลูกคา้ซึ)งใชอ้ตัราการไหลออก (run-off rate) ตามเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ในขณะที)ประมาณการกระแสเงินสดไหลเขา้  ส่วนใหญ่มาจากการชาํระคืนสินเชื)อของลูกหนี. คุณภาพดี และตราสารหนี. ที)จะครบ
กาํหนด ซึ)งใชอ้ตัราการไหลเขา้ (inflow rate) ตามเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

 นอกจากนี.  ธนาคารยงัมีการติดตามและควบคุมความเสี)ยงให้อยู่ในระดบัเพดานความเสี)ยงดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Risk 
Limits) ที)ไดมี้การอนุมติัจากคณะกรรมการบริหาร  โดยมีการจดัทาํตวับ่งชี. ระดบัการเตือนภยั (Early Warning Indicator) เพื)อใชใ้นการ
ติดตามระดบัความเสี)ยงดา้นสภาพคล่องทั.งรายวนั และรายเดือน และมีการกาํหนดระดบัเตือนภยั (Trigger Point) เพื)อใหมี้การเตรียมตวั
ล่วงหนา้หากมีตวัแปรดา้นความเสี)ยงเพิ)มขึ.น โดยมีการแจง้หน่วยงานที)เกี)ยวขอ้งทุกวนั และมีการรายงานส่วนต่างสภาพคล่อง (Liquidity 
Gap Report) ใหก้บัคณะอนุกรรมการบริหารสินทรัพยแ์ละหนี. สิน (ALCO) ทราบเป็นรายเดือน พร้อมทั.ง จดัทาํรายงานความ เสี)ยงดา้น
สภาพคล่อง (Liquidity Risk Report) ให้กบัคณะกรรมการกาํกบัความเสี)ยงและควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงินทุกไตรมาส 
ส่งผลใหธ้นาคารสามารถวางแผนในการบริหารจดัการความเสี)ยงดา้นสภาพคล่อง และมั)นใจว่าธนาคารจะมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการ
ดาํเนินธุรกิจ 
 


