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ขอบเขตการบังคับใช้ 

ธนาคารแห่งประเทศไทยออกหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลเงินกองทุนตาม Basel III    ซ่ึงก าหนดให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินจะตอ้ง
ด ารงเงินกองทุนขั้นต ่าตามวธีิการประเมินระดบัความเส่ียงท่ีซบัซอ้นข้ึน  สามารถสะทอ้นความเส่ียง และครอบคลุมความเส่ียงดา้นอ่ืนๆ 
เพ่ิมข้ึน   ทั้ งน้ีกลุ่มธุรกิจทางการเงินจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ส าหรับการเปิดเผยขอ้มูลเชิงปริมาณจะ
เปรียบเทียบขอ้มูล  ณ 30 มิถุนายน 2564 กบัการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มธุรกิจทางการเงินคร้ังล่าสุด   โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ
ธนาคารในระดบักลุ่ม Solo Consolidation และ Full Consolidation ประกอบดว้ย 

1.  ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

2.  บริษทัลีสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั และบริษทัยอ่ย 

ซ่ึงนอกเหนือจากหลกัเกณฑ์ดงักล่าวขา้งตน้   ธนาคารแห่งประเทศไทยยงัไดก้ าหนดให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินตอ้งเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีส าคญัเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุนให้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสดา้นขอ้มูลการด ารงเงินกองทุนและ
ขอ้มูลความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ดงัต่อไปน้ี 

ตัวช้ีวดัความเส่ียงทีส่ าคัญ 

        กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีการเปิดเผยขอ้มูลเชิงปริมาณของตวัช้ีวดัความเส่ียงท่ีส าคญัดงัน้ี 

 กลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

 หน่วย : พันบาท 
 มูลค่าเงนิกองทุน    

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (CET1) 33,377,220 32,426,103 
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของหลงัหกัเงินส ารองตามวิธี ECL ทั้งจ  านวน 33,377,220 32,426,103 
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 (Tier 1) 33,377,220 32,426,103 
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 หลงัหกัเงินส ารองตามวิธี ECL ทั้งจ  านวน(Fully loaded ECL Tier1) 33,377,220 32,426,103 
เงินกองทุนทั้งส้ิน (Total Capital)  41,121,518 40,195,427 
เงินกองทุนทั้งส้ินหลงัหกัเงินส ารองตามวิธี ECL ทั้งจ  านวน(Fully loaded ECL Total Capital) 41,121,518 40,195,427 

 มูลค่าสินทรัพย์เส่ียง    

       สินทรัพยเ์ส่ียงทั้งส้ิน 230,079,770 231,501,689 
   
  อตัราส่วนเงนิกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง  
 หน่วย : ร้อยละ 

อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (CET1 14.5 14.0 
อตัราเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของหลงัหกัเงินส ารองตามวิธี ECL ทั้งจ  านวน 14.5 14.0 
อตัราเงินกองทุนชั้นท่ี 1 (Tier 1) 14.5 14.0 
อตัราเงินกองทุนชั้นท่ี 1 หลงัหกัเงินส ารองตามวิธี ECL ทั้งจ  านวน 14.5 14.0 
อตัราเงินกองทุนทั้งส้ิน 17.9 17.4 
อตัราเงินกองทุนทั้งส้ินหลงัหกัเงินส ารองตามวิธี ECL ทั้งจ  านวน 17.9 17.4 
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 กลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

 หน่วย : ร้อยละ 
อตัราส่วนเงนิกองทุนส่วนเพิม่   

อตัราส่วนเงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต 2.5 2.5 
อตัราส่วนเงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับความเส่ียงเชิงระบบท่ีอาจเกิดข้ึนในช่วง 
    เศรษฐกิจขาลง 0.0 0.0 
อตัราส่วนเงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับความเสียหายส าหรับธนาคารพาณิชยท่ี์มีนยัต่อความ
เส่ียงเชิงระบบในประเทศ 0.0 0.0 
อตัราส่วนของเงินกองทุนส่วนเพ่ิมทั้งส้ิน 2.5 2.5 
อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของท่ีคงเหลือจากการด ารงเงินกองทุนขั้นต ่า 7.5 7.0 
   

 

 เฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

 หน่วย : พันบาท 
 มูลค่าเงนิกองทุน    

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (CET1) 31,035,585 30,701,036 
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของหลงัหกัเงินส ารองตามวิธี ECL ทั้งจ  านวน 31,035,585 30,701,036 
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 (Tier 1) 31,035,585 30,701,036 
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 หลงัหกัเงินส ารองตามวิธี ECL ทั้งจ  านวน(Fully loaded ECL Tier1) 31,035,585 30,701,036 
เงินกองทุนทั้งส้ิน (Total Capital)  38,308,376 37,993,337 
เงินกองทุนทั้งส้ินหลงัหกัเงินส ารองตามวิธี ECL ทั้งจ  านวน(Fully loaded ECL Total Capital) 38,308,376 37,993,337 

 มูลค่าสินทรัพย์เส่ียง    

       สินทรัพยเ์ส่ียงทั้งส้ิน 188,688,562 190,008,023 
   
  อตัราส่วนเงนิกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง  
 หน่วย : ร้อยละ 

อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (CET1 16.5 16.2 
อตัราเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของหลงัหกัเงินส ารองตามวิธี ECL ทั้งจ  านวน 16.5 16.2 
อตัราเงินกองทุนชั้นท่ี 1 (Tier 1) 16.5 16.2 
อตัราเงินกองทุนชั้นท่ี 1 หลงัหกัเงินส ารองตามวิธี ECL ทั้งจ  านวน 16.5 16.2 
อตัราเงินกองทุนทั้งส้ิน 20.3 20.0 
อตัราเงินกองทุนทั้งส้ินหลงัหกัเงินส ารองตามวิธี ECL ทั้งจ  านวน 20.3 20.0 
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 เฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

 หน่วย : ร้อยละ 
อตัราส่วนเงนิกองทุนส่วนเพิม่   

อตัราส่วนเงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต 2.5 2.5 
อตัราส่วนเงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับความเส่ียงเชิงระบบท่ีอาจเกิดข้ึนในช่วง 
    เศรษฐกิจขาลง 0.0 0.0 
อตัราส่วนเงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับความเสียหายส าหรับธนาคารพาณิชยท่ี์มีนยัต่อความ
เส่ียงเชิงระบบในประเทศ 0.0 0.0 
อตัราส่วนของเงินกองทุนส่วนเพ่ิมทั้งส้ิน 2.5 2.5 
อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของท่ีคงเหลือจากการด ารงเงินกองทุนขั้นต ่า 9.5 9.2 
   

การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง(LCR)   
  เฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

   
ปริมาณสินทรัพยส์ภาพคล่องทั้งส้ิน (Total HQLA) 75,217 50,676 
ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วนั (Total net cash outflows) 46,678 35,999 
LCR  161% 141% 

 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ธนาคารฯ ไดเ้ร่ิมค านวณส ารองดว้ยวิธี Expected Credit Loss ตามมาตรฐานการบญัชี TFRS9 

ส ารองท่ีธนาคารฯ มีอยูก่่อนนั้นถือเป็นส ารองทั้งหมดตามวธีิ Expected Credit Loss ดงันั้นธนาคารฯ ไม่มีส ารองส่วนเกินท่ีจะตอ้ง
น ามาทยอยลด เน่ืองจาก ธนาคารฯ ไดป้ระเมินโดยใชโ้มเดลท่ีพฒันามาจากขอ้มูลการจ่ายช าระหน้ี ขอ้มูลการผิดช าระหน้ีในอดีต 
และขอ้มูลอ่ืนๆ ประกอบเพ่ือบ่งบอกถึงพฤติกรรมความเส่ียงท่ีจะเกิดการผิดสญัญา  

 

นอกจากน้ีในกรณีแบบจ าลองไม่สามารถประเมินความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนได ้ผูบ้ริหารจะใชห้ลกัการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด
วา่จะเกิดข้ึน (Management overlay) ซ่ึงครอบคลุมทั้งในเร่ืองความเส่ียงของอุตสาหกรรมความเส่ียงของแบบจ าลอง และปัจจยั
อ่ืนๆ 
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โครงสร้างเงินกองทุน  

 องคป์ระกอบเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และเฉพาะธนาคารฯ ณ 30 มิถุนายน 2564 เปรียบเทียบกบัขอ้มูล 

  ณ 31 ธนัวาคม 2563   มีดงัต่อไปน้ี        
 กลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

 หน่วย : พันบาท 
เงนิกองทุนช้ันที่ 1   
       เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (CET1)   

  ทุนจดทะเบียนและเรียกช าระเตม็มูลคา่แลว้ 20,081,600 20,081,600 
  ทุนส ารองตามกฎหมาย 2,015,000 2,015,000 
  ก  าไรสุทธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรร 11,899,978 11,084,302 
  ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 339,052 227,070 
  รายการอ่ืนของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากผูแ้ป็นเจา้ของ (24,849) (24,849) 
  หกั รายการท่ีหกัออกจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (933,561) (957,020) 

           รวมเงนิกองทุนช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ 33,377,220 32,426,103 

เงนิกองทุนช้ันที่ 2   
  หุ้นกูด้อ้ยสทธิ 5,000,000 5,000,000 
  เงินส ารองส าหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ 2,744,298 2,769,324 

  รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 2 7,744,298 7,769,324 

  รวมเงนิกองทุนตามกฎหมายของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 41,121,518 40,195,427 

รวมสินทรัพย์เส่ียงถั่วเฉลีย่ 230,079,770 231,501,689 

 

 เฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

 หน่วย : พันบาท 
เงนิกองทุนช้ันที่ 1   
            เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (CET1)   

  ทุนจดทะเบียนและเรียกช าระเตม็มูลคา่แลว้ 20,081,600 20,081,600 
  ทุนส ารองตามกฎหมาย 2,015,000 2,015,000 
  ก  าไรสุทธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรร 8,971,247 8,762,924 
  ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 364,097 215,138 
  หกั รายการท่ีหกัออกจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (396,359) (373,626) 

           รวมเงนิกองทุนช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ 31,035,585 30,701,036 

เงนิกองทุนช้ันที่ 2   
  หุ้นกูด้อ้ยสทธิ 5,000,000 5,000,000 
  เงินส ารองส าหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ 2,272,791 2,292,301 

  รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 2 7,272,791 7,292,301 

  รวมเงนิกองทุนตามกฎหมายของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 38,308,376 37,993,337 

รวมสินทรัพย์เส่ียงถั่วเฉลีย่ 188,688,562 190,008,023 
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ความเพยีงพอของเงินกองทุน  
ตามหลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลเงินกองทุนส าหรับธนาคารพาณิชยข์องธนาคารแห่งประเทศไทย ก าหนดให้กลุ่มธุรกิจทางการเงิน

จะตอ้งด ารงเงินกองทุนเป็นอตัราส่วนกบัสินทรัพยเ์ส่ียงดา้นเครดิต  ดา้นตลาด และดา้นปฏิบติัการ ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 8.5  
นอกจากน้ีธนาคารพาณิชยจ์ะตอ้งด ารงเงินกองทุนส่วนเพ่ิม โดยเร่ิมทยอยเพ่ิมร้อยละ 0.625 ต่อปี ตั้งแต่ปี 2559 จนครบร้อยละ 2.5 ใน 

ปี 2562 ส าหรับรองรับผลขาดทุนในภาวะวกิฤติ 
กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีนโยบายการด ารงเงินกองทุนทั้งส้ินเป็นอตัราส่วนกับสินทรัพยเ์ส่ียงตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขท่ี

ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด  โดยในการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนส าหรับสินทรัพยเ์ส่ียงแต่ละประเภท  ทั้งน้ีกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินไดเ้ลือกใชห้ลกัเกณฑก์ารประเมินความเส่ียงท่ีเหมาะสมกบัความซบัซอ้นและขนาดของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ดงัน้ี 

 ความเส่ียงดา้นเครดิต                             วธีิ Standardized Approach 
 ความเส่ียงดา้นตลาด                              วธีิ Standardized Approach 
 ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ                      วธีิ Basic Indicator Approach 

นอกจากนั้นกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีการประเมินระดบัความเพียงพอของเงินกองทุน เพ่ือให้สามารถปฏิบติัไดต้ามหลกัเกณฑก์ารก ากบั
ดูแลเงินกองทุนส าหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

มูลค่าเงนิกองทุนขั้นต า่ทีต้่องด ารง 

ตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลเงินกองทุนตาม Basel III  ซ่ึงกลุ่มธุรกิจทางการเงินและธนาคารฯ ไดร้ายงานตามหลกัเกณฑข์อง 
Basel III  ส าหรับงวด  30 มิถุนายน  2564 และ 31 ธนัวาคม  2563 ทั้งน้ีกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  และธนาคารฯ มีมูลค่าเงินกองทุนขั้นต ่าท่ี
ตอ้งด ารงส าหรับความเส่ียงต่างๆ  

1.  เงนิกองทุนทีต้่องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านเครดติ    
      ค  านวณโดยวธีิ Standardized Approach  ซ่ึงสามารถจ าแนกตามประเภทสินทรัพย ์  ส าหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงินและเฉพาะ
ธนาคารฯ  ณ 30 มิถุนายน 2564 และ ณ  31 ธนัวาคม  2563  มีดงัน้ี 

 กลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

 หน่วย : พันบาท 
มูลค่าเงนิกองทุนขั้นต ่าที่ต้องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านเครดติ   
    ลูกหนีไ้ม่ด้อยคุณภาพ   
      ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง   องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจท่ีใชน้ ้าหนกัความ 
           เส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีภาครัฐบาล - - 
      ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน   องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียง  
           เหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนัการเงิน  และบริษทัหลกัทรัพย ์ 2,342,230 2,375,529 
      ลูกหน้ีเอกชน องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีเอกชน 12,734,268 12,948,373 
       ลูกหน้ีรายยอ่ย 2,881,519 2,754,319 
       สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 405 459 
       สินทรัพยอ่ื์น 235,225 226,566 

   ลูกหนีด้้อยคุณภาพ 467,578 526,158 

  รวมมูลค่าเงนิกองทุนขั้นต ่าที่ต้องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านเครดติ 18,661,225 18,831,404 
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 เฉพาะธนาคารฯ 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

 หน่วย : พันบาท 
มูลค่าเงนิกองทุนขั้นต ่าที่ต้องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านเครดติ   
    ลูกหนีไ้ม่ด้อยคุณภาพ   
       ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง   องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจท่ีใชน้ ้าหนกัความ 
            เส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีภาครัฐบาล - - 
        ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน   องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียง  
             เหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนัการเงิน  และบริษทัหลกัทรัพย ์ 2,336,031 2,368,846 
         ลูกหน้ีเอกชน องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีเอกชน 12,481,760 12,593,126 
         ลูกหน้ีรายยอ่ย 35,290 35,829 
         สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 405 459 
          สินทรัพยอ่ื์น 496,186 484,239 

      ลูกหนีด้้อยคุณภาพ 105,303 105,147 

  รวมมูลค่าเงนิกองทุนขั้นต ่าที่ต้องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านเครดติ 15,454,975 15,587,646 

 
2.  เงนิกองทุนทีต้่องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านตลาด  

        ส าหรับฐานะในบญัชีเพื่อการคา้ค านวณโดยวธีิ Standardized Approach โดยเงินกองทุนท่ีตอ้งด ารงส าหรับความเส่ียงดา้นตลาด
ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และเฉพาะธนาคารฯ ณ 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 เป็นดงัน้ี 

 
 30 มถุินายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

เงนิกองทุนทีต้่องด ารง 
กลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน 

เฉพาะ
ธนาคารฯ 

กลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน 

เฉพาะ
ธนาคารฯ 

 หน่วย : พันบาท หน่วย : พันบาท 
เงินกองทุนท่ีตอ้งด ารงส าหรับความเส่ียงดา้นตลาด 33,428 24,740 15,558 22,968 

 

3.  เงนิกองทุนทีต้่องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านปฎบิัตกิาร        

       การค านวณเงินกองทุนท่ีตอ้งด ารงส าหรับความเส่ียงดา้นปฎิบติัการโดยวิธี Basic Indicator Approach ส าหรับความเส่ียงดา้น
ปฏิบติัการของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และ เฉพาะธนาคารฯ  ณ 30 มิถุนายน 2564  และ ณ 31 ธนัวาคม 2563   เป็นดงัน้ี 

 

 30  มถุินายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

เงนิกองทุนทีต้่องด ารง 
กลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน 

เฉพาะ
ธนาคารฯ 

กลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน 

เฉพาะ
ธนาคารฯ 

 หน่วย : พันบาท หน่วย : พันบาท 
เงินกองทุนท่ีตอ้งด ารงส าหรับความเส่ียงดา้นปฎิบติัการ 862,127 558,813 830,682 540,068 
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4.   อตัราส่วนเงนิกองทุนทีต้่องด ารง        

               กลุ่มธุรกิจทางการเงิน และเฉพาะธนาคารฯ   ไดค้  านวณสินทรัพยเ์ส่ียงตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัตาม Basel  III  ส าหรับความ
เส่ียงทั้ง 3  ดา้น  ส่งผลใหมี้อตัราส่วนการด ารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย ์ดงัน้ี                           

 กลุ่มธุรกจิทางการเงนิ ตามเกณฑท่ี์
ธปท. 
ก าหนด อตัราส่วนการด ารงเงนิกองทุน 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

 หน่วย : ร้อยละ 
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 14.5 14.0 8.5 
      เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 14.5 14.0 7 
เงินกองทุนชั้นท่ี 2 ต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 3.4 3.4 - 
เงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 17.9 17.4 11 
    
 เฉพาะธนาคารฯ ตามเกณฑ ์ท่ี

ธปท. 
ก าหนด อตัราส่วนการด ารงเงนิกองทุน 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

 หน่วย : ร้อยละ 
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 16.5 16.2 8.5 
      เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 16.5 16.2 7 
เงินกองทุนชั้นท่ี 2 ต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 3.9 3.8 - 
เงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 20.3 20.0 11 

 

การกระทบยอดของเงนิกองทุนตามงบการเงนิรวมภายใต้เกณฑ์ก ากบัแบบรวมกลุ่มเงนิกองทุนในระดับกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

รายการ 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

แหล่งอ้างองิใน

งบการเงนิ 

 หน่วย : พันบาท  
เงินกองทุนช้ันท่ี 1    
       เงนิกองทุนช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ    
        ทุนจดทะเบียนและเรียกช าระเตม็มูลค่าแลว้ 20,081,600 20,081,600 A 
        ทุนส ารองตามกฎหมาย 2,015,000 2,015,000    B 
        ก  าไร(ขาดทุน)สุทธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรร 11,899,978 11,084,302 C 
        ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 339,052 227,070     D 
        รายการอ่ืนของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากผูเ้ป็นเจา้ของ (24,849) (24,849) E 
         หกั รายการท่ีหกัออกจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (933,561) (957,020)    D1&F 

  รวมเงนิกองทุนช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ 33,377,220 32,426,103  

เงนิกองทุนช้ันที่ 2    
         หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ 5,000,000 5,000,000 G 
         เงินส ารองส าหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ 2,744,298 2,769,324    H 

  รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 2 7,744,298 7,769,324  

  รวมเงนิกองทุนตามกฎหมายทั้งส้ิน 41,121,518 40,195,427  
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งบการเงนิภายใต้เกณฑ์ก ากับแบบรวมกลุ่ม                        
 

รายการ 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

แหล่งอ้างองิใน

งบการเงนิ 

 หน่วย : พันบาท  
สินทรัพย์    

 เงินสด 330,349 441,769  
 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 52,704,654 31,650,250  

 สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 571,278 1,347,941  
 เงินลงทุนสุทธิ 73,766,414 73,952,548  
 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 160,922,939 159,089,193  

          ส่วนท่ีนับเป็นเงินกองทุนช้ันท่ี 2 2,744,298 2,769,324    H 
 ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 344,309 308,338  

 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ 503,531 565,515  
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 36,398 36,009 F 
 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ 888,366 924,446 F 
 รายไดค้า้งรับสุทธิ 546,883 546,725                
 ลูกหน้ีตามสญัญาหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 154,100 190,760  

 ลูกหน้ีอ่ืนสุทธิ 1,203,062 1,225,352  
 สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ 44,761 50,908  

 รวมสินทรัพย์ 292,017,044 270,329,754  

หนีสิ้น    
 เงินรับฝาก 160,185,853 147,046,456  
 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 43,138,688 38,952,828  
 หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 123,927 164,879  
 หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 1,216,494 1,561,879  
 ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 48,057,758 44,550,937  

  หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ 5,000,000 5,000,000          G 

 ประมาณการหน้ีสิน 585,105 664,081  
 ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 524,144 718,919  
 เจา้หน้ีตามสญัญาหลกัประกนัของอนุพนัธ์ 240,474 338,748  
 หน้ีสินตามสญัญาเช่า 253,152 294,395  
 หน้ีสินอ่ืน 2,195,120 1,987,806  
 รวมหนีสิ้น 256,520,715 236,280,928  
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รายการ 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

แหล่งอ้างองิใน

งบการเงนิ 

 หน่วย : พันบาท  
ส่วนของเจ้าของ    

 ทุนจดทะเบียน และ ทุนท่ีออกและช าระแล้ว 20,132,094 20,132,094 A 
  หัก หุ้นทุนซ้ือคืน (50,494) (50,494) A 
 ผลต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน (24,849) (24,849) E 
 องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 339,052 227,070     D 
      ก  าไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่ายติุธรรมเคร่ืองมือทางการเงินส าหรับการ    

            ป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด 8,797 (3,434)     D1 

 ก าไรสะสม    
   จัดสรรแล้ว - ทุนส ารองตามกฏหมาย 2,015,000 2,015,000    B 
    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 13,085,526 11,750,005  

           ส่วนท่ีนับเป็นเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ 11,899,978 11,084,302 C 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคาร 35,496,329 34,048,826  

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 292,017,044 270,329,754  
 

ข้อมูลคุณสมบัตขิองตราสารทางการเงนิทีน่ับเป็นเงนิกองทุน 

หัวข้อ รายละเอยีด 

1 ผูอ้อกตราสารทางการเงิน ธนาคารไอซีบีซีไทย จ ากดั (มหาชน) 

2 รุ่น หรือ หมายเลขของผูอ้อกตราสารทางการเงิน ICBCT289A 

  การนับตราสารทางการเงินเข้าเป็นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย 

3 ประเภทของตราสารทางการเงิน (เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ / เงินกองทุน
ชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน / เงินกองทุนชั้นท่ี 2 ) 

เงินกองทุนชั้นท่ี 2 

4 มีคุณสมบติัเป็นไปตามหลกัเกฎฑ ์Basel III หรือไม่ มีคุณสมบติั 

5 กรณีท่ีมีคุณสมบติัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Basel III ให้ระบุคุณสมบติัดงักล่าว -  

6 ตอ้งทยอยลดนบั หรือ นบัไดเ้ตม็จ านวน นบัไดเ้ตม็จ านวน 

7 จดัอยูใ่นระดบัธนาคารพาณิชย ์/ ระดบักลุ่ม / ระดบักลุ่มและระดบัธนาคารพาณิชย ์ ระดบักลุ่มและระดบัธนาคารพาณิชย ์

8 จ านวนท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทุนตามหลกัเกณฑข์องทางการ (หน่วย : ลา้นบาท) 5,000 (ห้าพนัลา้น) บาท 

9 มูลค่าท่ีตราไวข้องตราสารทางการเงิน (Par Value) (หน่วย : บาท) 1,000 (หน่ึงพนั) บาท / หน่วย 
10 การจดัประเภทตามหลกัการบญัชี หน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่วย 
11 วนัท่ีออกตราสารทางการเงิน (Original date) 23 มีนาคม 2561 
12 ตราสารทางการเงินท่ีไม่มีการก าหนดระยะเวลาการช าระคืน หรือ มีการก าหนดระยะเวลา

การช าระคืน 
มีการก าหนดระยะเวลาการช าระคืน 

13 วนัครบก าหนด (Original maturity date) 23 กนัยายน 2571 
14 ผูอ้อกตราสารทางการเงินสามารถไถ่ถอนตราสารทางการเงินก่อนไดรั้บการอนุมติัจากผู ้

ก  ากบัดูแล หรือ ไม ่
การไถ่ถอนก่อนครบก าหนดตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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หัวข้อ รายละเอยีด 
15 วนัท่ีมีสิทธิไถ่ถอน  วนัท่ีมีภาระผกูพนัในการไถ่ถอน และ จ านวนเงินในการไถ่ถอน ผูอ้อกตราสารสามารถไถ่ถอนก่อนครบก าหนดได้  ถ้าเกิด

เหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี 
1. มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบก าหนด ณ วนัครบก าหนด 5 (ห้า) ปี 
นบัแต่วนัออกตราสารเงินกองทุน หรือ 
วนัใด ๆ ภายหลงัจากนั้น หรือ 
2. ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกฎหมายภาษีอากรอนัส่งผลให้
สิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู ้ออกตราสารเ งินกองทุน
เปล่ียนแปลงไป หรือ 
3. มีการเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลเงินกองทุนอนั
ส่งผลให้ตราสารเงินกองทุนท่ีเคยนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 มี
คุณสมบติัไม่ครบถว้นตามเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง หรือ 
4. เป็นกรณีหรือตามเง่ือนไขท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนดเพ่ิมเติมในอนาคตหลงัจากวนัออก ตราสารเงินกองทุน 

16 วนัท่ีมีสิทธิไถ่ถอนในภายหลงั (ถา้มี) หลงัจาก 23 มีนาคม 2566 ผูอ้อกตราสารเงินกองทุนอาจขอไถ่
ถอนก่อนก าหนดได ้

ดอกเบี้ยและผลตอบแทนอื่นใด  
17 ผลตอบแทน / เงินปันผลแบบคงท่ี หรือ ลอยตวั อตัราผลตอบแทนแบบคงท่ี 
18 อตัราผลผลตอบแทนและดชันีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.5 (สามจุดห้าศูนย)์ ต่อปี ช าระ

ดอกเบ้ียทุกๆ 3 (สาม) เดือน  จนถึงก าหนดไถ่ถอน 
19 มี dividend stopper  หรือ ไม่  -ไม่มี- 
20 ธนาคารพาณิชยมี์อ านาจเตม็ท่ีในการยกเลิกการจ่ายดอกเบ้ีย หรือ ผลตอบแทนอ่ืนใดได้

เองทั้งหมด หรือ บางส่วน หรือ ตามค าสัง่ท่ีไดรั้บ 
ธนาคารมีอ านาจตัดสินใจได้ตามเ ง่ือนไขท่ีปรากฎใน
ขอ้ก าหนดสิทธิ 

21 มีเง่ือนไขท่ีเป็นแรงจุงใจให้ธนาคารพาณิชยไ์ถ่ถอนก่อนก าหนด หรือไม่ เช่น มีเง่ือนไข
ในการก าหนดอตัราผลตอบแทนให้สูงข้ึนในลกัษณะขั้นบนัได (step up) 

ไม่มีเง่ือนไขในการก าหนดดอกเบ้ียให้สูงข้ึนเป็นขั้นบนัได 

22 ไม่สะสมผลตอบแทน หรือ สะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน 
23 สามารถแปลงสภาพได ้หรือไม่สามารถแปลงสภาพได ้ ไม่สามารถแปลงสภาพได ้
24 กรณีท่ีสามารถแปลงสภาพได ้ให้ระบุเง่ือนไขในการแปลงสภาพท่ี 

ธนาคารพาณิชยน์ั้นก าหนดไว ้(Conversion trigger) 
- 

25 กรณีสามารถแปลงสภาพได ้เป็นการแปลงสภาพทั้งจ  านวน หรือ บางส่วน - 
26 กรณีสามารถแปลงสภาพได ้ให้ระบุอตัราการแปลงสภาพ (Conversion rate) - 
27 กรณีสามารถแปลงสภาพได ้ให้ระบุประเภทตราสารทางการเงินท่ีมีแปลงสภาพไป - 
28 กรณีสามารถแปลงสภาพได ้ให้ระบุผูอ้อกตราสารทางการเงินท่ีมีแปลงสภาพไป - 
29 คุณสมบติัในการลดมูลค่า มีคุณสมบติัในการลดมูลค่า 
30 กรณีการลดมูลค่า ให้ระบกุารลดมูลค่าท่ีธนาคารพาณิชยน์ั้นก าหนดไว ้ กรณีท่ีผู ้ออกตราสารเงินกองทุนมีผลการด าเนินงานท่ีไม่

สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ และทางการตัดสินใจเข้า
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูอ้อกตราสารเงินกองทุน  ผูถื้อตรา
สารเงินกองทุนจะถูกบงัคบัตดัหน้ีตามตราสารเงินกองทุนเป็น
หน้ีสูญ (ทั้งจ  านวน หรือ บางส่วน)  

31 กรณีมีการลดมูลค่า  เป็นการลดมูลค่าทั้งจ  านวน หรือบางส่วน ลดมูลค่าทั้งจ  านวน หรือ บางส่วน 
32  กรณีมีการลดมูลค่า เป็นการลดมลูค่าถาวร หรือชัว่คราว ลดมูลค่าถาวร 
33 หากเป็นการลดมูลค่าชัว่คราว ให้อธิบายกระบวนการในการลดดงักล่าว - 
34 สถานะของล าดบัการดอ้ยสิทธ์ิในกรณีท่ีมีการช าระบญัชี (ให้ระบุประเภทของตราสาร

ทางการเงินท่ีดอ้ยสิทธิกว่า) 
ตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 
 / หุ้นบุริมสิทธิ / หุ้นสามญั 
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การเปิดเผยข้อมูลการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพือ่รองรับ 

สถานการณ์ด้านสภาพคล่องทีม่คีวามรุนแรง 

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2564 
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ขอบเขตการบังคบัใช้และการเปิดเผยข้อมูล 
 

ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  ด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องเพ่ือรองรับสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง 
(Liquidity Coverage Ratio: LCR) ตามเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์ห้ธนาคารมีฐานะสภาพคล่องท่ีมี
ความแข็งแกร่ง และเพียงพอท่ีจะสามารถรองรับภาวะวิกฤตดา้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรงในระยะสั้นได ้ (short-term severe 
liquidity stress) โดยก าหนดใหเ้ร่ิมด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 60 ของประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิ ใน 
30 วนั ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 และเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ในแต่ละปี จนครบร้อยละ 100  ในปี 2563 

 
Liquidity Coverage Ratio (LCR)    =  สินทรัพยส์ภาพคล่อง (HQLA)   

                                                                                  ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วนั 
                                                                                   ภายใตส้ถานการณ์ดา้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง 

     

 เน่ืองจากการเปิดเผยขอ้มูล LCR เพ่ือให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียของธนาคารสามารถใชใ้นการประเมินความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของ
ธนาคาร การเปิดเผยจะช่วยสนบัสนุนแนวทางการใชก้ลไกตลาดในการก ากบัดูแล (market discipline) และจะช่วยให้ขอ้มูลความเส่ียง
ของธนาคารมีความโปรงใสมากข้ึนและยกระดบัการเปิดเผยขอ้มูลใหมี้มาตรฐานเดียวกบัสากล      

 

ทั้งน้ี การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวเปิดเผยเฉพาะระดบัเฉพาะธนาคารเท่านั้น  โดยเปิดเผยขอ้มูล LCR เป็นรายไตรมาสและอตัราส่วน 
LCR ขั้นต ่าท่ีตอ้งด ารงตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลอตัราส่วน LCR เป็นรายไตรมาสโดย
เปรียบเทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้มีดงัต่อไปน้ี 
           1. การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพือ่รองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องทีม่คีวามรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) 

      
     

ไตรมาส 2/2564 
(ค่าเฉลีย่) 

ไตรมาส 2/2563 
(ค่าเฉลีย่) 

หน่วย : ล้านบาท 
(1) ปริมาณสินทรัพย์สภาพคล่องทั้งส้ิน  
(2) ประมาณการกระแสเงนิสดไหลออกสุทธิใน 30 วนั 

71,387 
42,593 

84,016 
53,395 

                                                                                               หน่วย : ร้อยละ 
(3) LCR (ร้อยละ) 
LCR ขั้นต า่ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย (ร้อยละ) 

168% 
100% 

158% 
100% 

 

             2. ข้อมูลอตัราส่วน LCR เปรียบเทยีบ 
 

 หน่วย : ร้อยละ 
ไตรมาสท่ี 3/2563 150% 
ไตรมาสท่ี 4/2563 141% 
ไตรมาสท่ี 1/2564 164% 
ไตรมาสท่ี 2/2564 168% 
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LCR เฉล่ียของไตรมาส 2 ปี 2564 เท่ากบัร้อยละ 168  ซ่ึงเกินกวา่ LCR ขั้นต ่าตามเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีร้อยละ 
100 โดยค านวณจากค่าเฉล่ียของ LCR ณ วนัส้ินเดือนของเดือนเมษายน ร้อยละ 165 เดือนพฤษภาคม ร้อยละ 178 และเดือนมิถุนายน 
ร้อยละ 161 โดย LCR ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบหลกั ดงัน้ี 
 

1.  สินทรัพยส์ภาพคล่อง (HQLA) คือ สินทรัพยท่ี์มีสภาพคล่องสูง ความเส่ียงและความผนัผวนต ่า ไม่ติดภาระผูกพนั สามารถ
เปล่ียนเป็นเงินสดไดอ้ยา่งรวดเร็ว และเป็นท่ีตอ้งการในภาวะวกิฤต ทั้งน้ีสินทรัพยส์ภาพคล่องแต่ละประเภทตอ้งมีการปรับลดดว้ยอตัรา
ส่วนลด (haircut) ท่ีเก่ียวขอ้ง และค านวณเพดานการถือครองตามเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

 ปริมาณสินทรัพยส์ภาพคล่องเฉล่ีย (Average HQLA) ของไตรมาส 2 ปี 2564 เท่ากบั 71,387 ลา้นบาท (ร้อยละ 94   เป็น
สินทรัพยส์ภาพคล่องชั้นท่ี 1 ไดแ้ก่ พนัธบตัรรัฐบาลและเงินสด เป็นตน้) โดยค านวณจากค่าเฉล่ียของปริมาณสินทรัพยส์ภาพคล่อง ณ 
วนัส้ินเดือนของเดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน 2564 
 

2.  ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิ (Net cash outflow) คือ ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกใน 30 วนั หักดว้ย
ประมาณการกระแสเงินสดไหลเขา้ใน 30 วนั ภายใตส้มมติฐานสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง ทั้งน้ี ประมาณการกระแส
เงินสดไหลเขา้ตอ้ง ไม่เกินกวา่ร้อยละ 75 ของประมาณการกระแสเงินสดไหลออก 
 

 โดยประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วนัเฉล่ีย (Average cash outflow) ของไตรมาส 2 ปี 2564 เท่ากบั 42,593 
ลา้นบาท ซ่ึงค านวณจากค่าเฉล่ียของประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วนั ณ วนัส้ินเดือนของเดือนเมษายน เดือน
พฤษภาคม และเดือนมิถุนายน 2564 โดยประมาณการกระแสเงินสดไหลออกท่ีส าคญัภายใตส้มมติฐานสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องท่ีมี
ความรุนแรง คือ การขอถอนเงินฝากและเงินกูย้ืมของลูกคา้ซ่ึงใชอ้ตัราการไหลออก (run-off rate) ตามเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ในขณะท่ีประมาณการกระแสเงินสดไหลเขา้ส่วนใหญ่มาจากการช าระคืนสินเช่ือของลูกหน้ีคุณภาพดี และตราสารหน้ีท่ีจะครบ
ก าหนด ซ่ึงใชอ้ตัราการไหลเขา้ (inflow rate) ตามเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

 นอกจากน้ี ธนาคารยงัมีการติดตามและควบคุมความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัเพดานความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Risk 
Limits) ท่ีไดมี้การอนุมติัไว ้โดยมีการจดัท าตวับ่งช้ีระดบัการเตือนภยั (Early Warning Indicator) เพื่อใชใ้นการติดตามระดบัความเส่ียง
ดา้นสภาพคล่องทั้งรายวนั และรายเดือน และมีการก าหนดระดบัเตือนภยั (Trigger Point) เพ่ือให้มีการเตรียมตวัล่วงหนา้หากมีตวัแปร
ดา้นความเส่ียงเพ่ิมข้ึน โดยมีการแจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกวนั และมีการรายงานส่วนต่างสภาพคล่อง (Liquidity Gap  Report) ให้กบั
คณะอนุกรรมการบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน (ALCO) ทราบเป็นรายเดือน พร้อมทั้ ง จัดท ารายงานความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
(Liquidity Risk Report) ให้กบัคณะกรรมการก ากบัความเส่ียงและควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงินทุกไตรมาส ส่งผลให้
ธนาคารสามารถวางแผนในการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง และมัน่ใจวา่ธนาคารจะมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการด าเนิน
ธุรกิจ 
 

 
 

 

 


