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บทน า 
ธนำคำรตระหนักดีว่ำกำรบริหำรควำมเส่ียงที่มีประสิทธิภำพ และกำรก ำกับดูแลกิจกำรตำมหลักธรรมำภิบำลที่ดี เป็นส่วน

ส ำคัญต่อควำมมั่นคงและควำมน่ำเชื่อถือของธนำคำรและบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำร (“กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน
ของธนำคำร”) ธนำคำรจึงมุ่งเน้นกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่องและให้ควำมส ำคัญว่ำ ธนำคำรและกลุ่มธุรกิจ
ทำงกำรเงินของธนำคำรมีเงินกองทุนเพียงพอเพื่อรองรับกำรประกอบธุรกิจ  

 ธนำคำรเล็งเห็นว่ำกำรใช้กลไกตลำดในกำรก ำกับดูแล จะเป็นส่วนส ำคัญที่จะส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรควำม
เสี่ยงอย่ำงต่อเนื่อง  จึงมีกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับเงินกองทุน ระดับควำมเส่ียง กระบวนกำรประเมินควำมเส่ียง และควำมเพียงพอของ
เงินกองทุนทั้งในระดับธนำคำร(Solo Basis) และระดับกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำร (Full Consolidation Basis) ซ่ึงกำรเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่ำวเป็นไปตำมแนวทำงกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำรงเงินกองทุนตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) 

ธนำคำรมีกำรเปิดเผยข้อมูลกำรด ำรงเงินกองทุนตำม Basel III-หลักกำรที่ 3 โดยข้อมูลเชิงปริมำณเกี่ยวกับโครงสร้ำงและควำม
เพียงพอของเงินกองทุน กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนตลำด และกำรด ำรงสินทรัพย์สภำพคล่องเพื่อรองรับสถำนกำรณ์ด้ำนสภำพคล่องที่มี
ควำมรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio : LCR) จะเปิดเผยเป็นรำยครึ่งปี ส ำหรับกำรเปิดเผยข้อมูลเชิงคุณภำพ ธนำคำรจะจัดให้มีกำรทบทวน
เป็นประจ ำทุกปีและทุกครั้งที่มีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงมีนัยส ำคัญ ทั้งนี้ ธนำคำรมีแนวทำงกำรเปิดเผยเฉพำะ
ข้อมูลที่มีนัยส ำคัญบนเว็บไซด์ของธนำคำรภำยใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ภำยใน 4 เดือนนับจำกวันสิ้นงวด 

ขอบเขตการบังคับใช้ 

กำรเปิดเผยข้อมูลกำรด ำรงเงินกองทุนครอบคลุมทั้งในระดับธนำคำร (Solo Basis) และระดับกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของ
ธนำคำร (Full Consolidation Basis) รวมทั้งส้ิน 10 บริษัท ประกอบด้วย  

 ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชย์ ในฐำนะบริษัทแม่  
 บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด (Bangkok Bank Berhad) ประกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชย์  
 ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกัด (Bangkok Bank (China))  ประกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชย์  
 บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จ ำกัด ประกอบธุรกิจจัดกำรกองทุน  
 บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน บำงกอกแคปปิตอล จ ำกัด ประกอบธุรกิจจัดกำรกองทุน  
 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจธุรกิจหลักทรัพย์ 
 บริษัทบริหำรสินทรัพย์ทวี ประกอบธุรกิจบริหำรสินทรัพย์ 
 บีบีแอล โนมินี (เท็มพำตัน) เบอร์ฮำด (BBL Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd.) ประกอบธุรกิจสนับสนุน  
 บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ ำกัด (BBL (Cayman)) ประกอบธุรกิจกำรเงิน  
 บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จ ำกัด ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน  
ทั้งนี้ งบกำรเงินที่ใช้พิจำรณำควำมเพียงพอของเงินกองทุนภำยใต้หลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของ

ธนำคำรและงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมที่เผยแพร่ต่อสำธำรณะ ไม่มีควำมแตกต่ำงกัน (ดูตำรำงที่ 6) 
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1. โครงสร้างและความเพียงพอของเงินกองทุน 

1.1 โครงสร้างเงินกองทุน 

โครงสร้ำงเงินกองทุนของธนำคำรตำมประกำศหลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลเงินกองทุนตำมแนวทำง  Basel III ของ ธปท. 
แบ่งออกเป็น เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ (Common Equity Tier 1) เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตรำสำรทำงกำรเงิน 
(Additional Tier 1) และเงินกองทุนช้ันที่ 2 (Tier 2)   

 เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ ประกอบด้วย 

1)  ทุนช ำระแล้ว 

2)  ส่วนเกิน(ต่ ำกว่ำ)มูลค่ำหุ้นสำมัญ  

3)  ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 

4)  เงินส ำรองที่จัดสรรจำกก ำไรสุทธิ  

5) ก ำไรสุทธิคงเหลือหลังกำรจัดสรร     

6)  ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่นับเป็นเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ  

7)  รำยกำรอื่นของส่วนของเจ้ำของ   

8)  รำยกำรหักต่ำง ๆ อำทิ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เป็นต้น  

 เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นตรำสำรทำงกำรเงิน ประกอบด้วยส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่นับเป็นเงินกองทุน
ช้ันที่ 1    

 เงินกองทุนช้ันที่ 2 ประกอบด้วย 
1) ตรำสำรหนี้ด้อยสิทธิระยะยำวที่มีสิทธิด้อยกว่ำผู้ฝำกเงินและเจ้ำหนี้สำมัญ  
2) เงินส ำรองสินทรัพย์จัดชั้นปกติ (General Provision) รวมแล้วไม่เกินร้อยละ 1.25 ของสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิต 
3) ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่นับเป็นเงินกองทุนช้ันที่ 2 

ทั้งนี้ ในกำรน ำแนวทำง Basel III มำบังคับใช้ ในส่วนของตรำสำรหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนช้ันที่ 2 ซ่ึงมีคุณสมบัติไม่
ครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ Basel III ในเรื่องควำมสำมำรถในกำรรองรับผลขำดทุน (Loss Absorption) ในกรณีที่ธนำคำรไม่สำมำรถด ำเนิน
กิจกำรต่อไปได้ (At the Point of Non-viability) กล่ำวคือไม่มีเงื่อนไขให้สำมำรถแปลงเป็นหุ้นสำมัญหรือตัดเป็นหนี้สูญ เมื่อทำงกำร
ตัดสินใจจะเข้ำช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ธนำคำร ธปท.ก ำหนดให้ทยอยลดนับเป็นเงินกองทุนในอัตรำร้อยละ 10 ต่อปี เริ่มตั้งแต่ปี 2556 ถึง
ปี 2565 

ตารางที่ 1: โครงสร้างเงินกองทุน 
หน่วย : ล้ำนบำท 

เงินกองทุน 
กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ธนาคาร 

30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 

เงินกองทุนชั้นที ่1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ 399,202 390,309 391,162 374,633 
เงินกองทุนชั้นที ่1 399,263 390,369 391,162 374,633 
เงินกองทุนทั้งสิ้น 434,708 426,563 426,095 409,945 
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1.2 ความเพียงพอของเงินกองทุน 
ในกำรบริหำรควำมเพียงพอของเงินกองทุนของธนำคำรและกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำร มีเป้ำหมำยที่จะด ำรงฐำนะของ

เงินกองทุนในระดับเพียงพอที่จะสนับสนุนยุทธศำสตร์กำรขยำยธุรกิจภำยใต้กรอบควำมเส่ียงที่ยอมรับได้ทั้งในระดับธนำคำรและระดับ
กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำร และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของทำงกำร ตลอดจนควำมคำดหวังของตลำด 

กระบวนกำรบริหำรเงินกองทุนของธนำคำรเป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลเงินกองทุนโดยทำงกำร โดยมีกำรประเมิน
ควำมเส่ียงและควำมเพียงพอของเงินกองทุนภำยใต้กระบวนกำร ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) ซ่ึงเป็นกำร
ประเมินควำมเสี่ยงทั้งหมดที่มีนัยส ำคัญแบบมองไปข้ำงหน้ำ เพื่อให้ธนำคำรสำมำรถบริหำรควำมเส่ียงได้อย่ำงเหมำะสมมีประสิทธิภำพ 
และมีระดับของเงินกองทุนที่เพียงพอต่อกำรด ำเนินธุรกิจ ทั้งภำยใต้ภำวะปกติและภำวะวิกฤต ทั้งนี้ กระบวนกำรดังกล่ำวครอบคลุมใน
ระดับกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำร 

ธนำคำรค ำนวณควำมเพียงพอของเงินกองทุนขั้นต่ ำตำมหลักเกณฑ์ Basel III ของธปท. ทั้งในระดับธนำคำรและระดับกลุ่ม
ธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำรโดยใช้วิธี Standardised Approach (SA) ส ำหรับควำมเส่ียงด้ำนเครดิต ควำมเส่ียงด้ำนตลำด และควำมเส่ียง
ด้ำนปฏิบัติกำร 

ภำยใต้หลักเกณฑ์ Basel III ธปท.ก ำหนดให้ธนำคำรพำณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศและกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำร
พำณิชย์ด ำรงเงินกองทุนขั้นต่ ำเป็น 3 อัตรำส่วน ได้แก่ อัตรำส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของต่อสินทรัพย์เส่ียง ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 
4.50 อัตรำส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ต่อสินทรัพย์เส่ียง ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 6.00 และอัตรำส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพย์เส่ียงไม่ต่ ำกว่ำ
ร้อยละ 8.50 และก ำหนดให้ด ำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขำดทุนในภำวะวิกฤต (Capital Conservation Buffer) โดยให้ทยอย
ด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มอีกมำกกว่ำร้อยละ 0.625 ในแต่ละปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2559 จนอัตรำส่วนที่เพิ่มมำกกว่ำร้อยละ 
2.50 ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2562 เป็นต้นไป รวมทั้ง ก ำหนดให้ธนำคำรในฐำนะธนำคำรพำณิชย์ที่มีนัยต่อควำมเส่ียงเชิงระบบ  (Domestic 
Systemically Important Banks: D-SIBs) ต้องด ำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับควำมเสียหำย (Higher Loss Absorbency) เพิ่มเติมจำก
กำรด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนขั้นต่ ำอีกร้อยละ 1.00 โดยให้ทยอยด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มดังกล่ำวที่ร้อยละ 0.50 ตั้งแต่วันที่ 1 
มกรำคม 2562 และด ำรงเพิ่มเป็นร้อยละ 1.00 ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 เป็นต้นไป ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2562 ธนำคำรต้องด ำรง
อัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของต่อสินทรัพย์เสี่ยง มำกกว่ำร้อยละ 7.50 อัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เส่ียง 
มำกกว่ำร้อยละ 9.00 และอัตรำส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เส่ียง มำกกว่ำร้อยละ 11.50 และตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 อัตรำส่วน
เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของต่อสินทรัพย์เสี่ยง จะเป็นมำกกว่ำร้อยละ 8.00 อัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เส่ียง จะ
เป็นมำกกว่ำร้อยละ 9.50 และอัตรำส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง จะเป็นมำกกว่ำร้อยละ 12.00 

นอกจำกนี้ ธปท. อำจก ำหนดให้มีกำรด ำรงเงินกองทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับควำมเส่ียงเชิงระบบที่อำจเกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจ
ขำลง (Countercyclical Buffer) เพิ่มอีกสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.50 ซ่ึง ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 ธนำคำรและกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินมี
เงินกองทุนเพียงพอเพื่อรองรับเงินกองทุนส่วนเพิ่มดังกล่ำวแล้ว 

ตารางที่ 2: ความเพียงพอของเงินกองทุน 

เงินกองทุน 
กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ธนาคาร 

30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 

เงินกองทุนชั้นที ่1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ 16.78% 16.43% 16.81% 16.24% 
เงินกองทุนชั้นที ่1 16.79% 16.43% 16.81% 16.24% 
เงินกองทุนทั้งสิ้น 18.28% 17.96% 18.31% 17.78% 
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อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง  
 

 

ระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร (Full Consolidation Basis) 

 

 

ระดับธนาคาร (Solo Basis) 

               
                                    

หมำยเหตุ :  ธปท. ก ำหนดให้ด ำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขำดทุนในภำวะวิกฤต (Capital Conservation Buffer) โดยก ำหนดให้
ทยอยด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มอีกมำกกว่ำร้อยละ 0.625 ในแต่ละปี เริ่มตั้งแต่ 1 มกรำคม 2559 จนกว่ำอัตรำส่วน
ดังกล่ำวเพิ่มมำกกว่ำร้อยละ 2.50 ในวันที่ 1 มกรำคม 2562 และให้ด ำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับควำมเสียหำย
ส ำหรับธนำคำรพำณิชย์ที่มีนัยต่อควำมเสี่ยงเชิงระบบ (Higher Loss Absorbency) ในรูปของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็น
ส่วนของเจ้ำของ โดยก ำหนดให้ทยอยด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มอีกร้อยละ 0.50 เริ่มตั้งแต่ 1 มกรำคม 2562 
และด ำรงเพิ่มเป็นร้อยละ 1.00 ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 เป็นต้นไป  
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ตารางที่ 3: องค์ประกอบเงินกองทุน 

                                                 หน่วย : ล้ำนบำท 

องค์ประกอบเงินกองทุน 
  กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร       ธนาคาร 

30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 

เงินกองทุนช้ันที่ 1  399,263 390,369 391,162 374,633 

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ 399,202 390,309 391,162 374,633 

ทุนช ำระแล้ว 19,088 19,088 19,088 19,088 

ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 56,346 56,346 56,346 56,346 

ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 23,500 23,000 23,500 23,000 

เงินส ำรองที่จัดสรรจำกก ำไรสุทธิ 101,500 101,500 101,500 101,500 

ก ำไรสุทธคิงเหลือจำกกำรจัดสรร 161,167 152,107 147,000 132,089 

รำยกำรอ่ืนของส่วนของเจ้ำของ 41,917 42,039 46,956 45,361 

รำยกำรหักจำกเงินกองทุนชั้นที ่1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ (4,316) (3,771) (3,228) (2,751) 

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็น Additional Tier 1 61 60 - - 

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 61 60 - - 

เงินกองทุนช้ันที่ 2  35,445 36,194 34,933 35,312 
1หุ้นกู้ด้อยสิทธิ* 8,860 9,535 8,860 9,535 

เงินส ำรองสินทรัพย์จัดชั้นปกติ (General Provision)  26,569 26,644 26,073 25,777 

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 16 15 - - 

เงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย  434,708 426,563 426,095 409,945 

 
*องค์ประกอบของเงินกองทุนที่จะมีการทยอยนับเข้า(หักออก) 

                                                  หน่วย : ล้ำนบำท 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 

  กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ธนาคาร 

ส่วนที่นับเป็น
เงินกองทุน 

ยอดคงเหลือที่
จะทยอยนับเข้า 

(หักออก) 

ส่วนที่นับเป็น
เงินกองทุน 

ยอดคงเหลือที่ 
จะทยอยนับเข้า 

(หักออก) 

กำรทยอยนับเข้ำ(หักออก)ที่อัตรำร้อยละ 10 ต่อปี เริ่มตัง้แต่ปี 2556 - 2565   
  1หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 8,860 (8,860) 8,860 (8,860) 

 

                                                  หน่วย : ล้ำนบำท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ธนาคาร 

ส่วนที่นับเป็น
เงินกองทุน 

ยอดคงเหลือที่
จะทยอยนับเข้า 

(หักออก) 

ส่วนที่นับเป็น
เงินกองทุน 

ยอดคงเหลือที่ 
จะทยอยนับเข้า 

(หักออก) 

กำรทยอยนับเข้ำ(หักออก)ที่อัตรำร้อยละ 10 ต่อปี เริ่มตัง้แต่ปี 2556 – 2565   
  1หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 9,535 (9,535) 9,535 (9,535) 
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ตารางที่ 4: เงินกองทุนขั้นต่ าที่ต้องด ารงส าหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท 
                                   หน่วย : ล้ำนบำท 

ประเภทความเสี่ยง 
กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ธนาคาร 

30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 

เงินกองทุนขั้นต่ าที่ต้องด ารงส าหรับความเสี่ยงด้านเครดิต 180,673 181,182 177,302 176,342 

  ลูกหนี้ที่ไม่ด้อยคุณภำพ 178,140 178,997 174,785 174,177 
   - ลูกหนี้ภำครัฐบำลและธนำคำรกลำง ธนำคำรเพื่อกำรพัฒนำระหว่ำง     
     ประเทศ  (MDB1) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กำรของรัฐ     
     และรัฐวิสำหกจิ (PSE2) ที่ใช้น้ ำหนกัควำมเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้     
    ภำครัฐบำล 3,068 2,782 3,061 2,776 
   - ลูกหนี้สถำบันกำรเงิน บริษัทหลักทรัพย์ และองค์กรปกครองส่วน     
     ท้องถิ่น องค์กำรของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSE) ที่ใช้น้ ำหนกัควำม     
     เสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้สถำบันกำรเงนิ 9,422 7,731 8,843 7,148 
   - ลูกหนี้ธุรกจิเอกชน และองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กำรของ     
     รัฐและรัฐวิสำหกจิ (PSE) ที่ใช้น้ ำหนักควำมเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้     
     ธุรกิจเอกชน 130,780 132,820 125,543 126,520 
  - ลูกหนี้รำยย่อย 12,049 13,011 11,964 12,914 
   - สินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัย 8,011 7,905 8,010 7,905 
   - สินทรัพย์อ่ืน 14,810 14,748 17,364 16,914 
  ลกูหนี้ด้อยคุณภำพ 2,533 2,185 2,517 2,165 
เงินกองทุนขั้นต่ าที่ต้องด ารงส าหรับความเสี่ยงด้านตลาด  5,205 4,687 4,729 4,325 

   - ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย 3,578 3,143 3,566 3,129 
   - ควำมเสี่ยงด้ำนรำคำตรำสำรทุน 484 360 - - 
   - ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน 1,143 1,184 1,163 1,196 
   - ควำมเสี่ยงด้ำนรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์ - - - - 
เงินกองทุนขั้นต่ าที่ต้องด ารงส าหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ  16,292 16,025 15,722 15,356 

รวมเงินกองทุนขั้นต่ าที่ต้องด ารงทั้งสิ้น 202,170 201,894 197,753 196,023 

หมำยเหตุ   
1  Multilateral Development Banks   
2  Non-central Government Public Sector Entities  
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ตารางที่ 5: คุณสมบัติที่ส าคัญของตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุน 

   
 

หุ้นสามัญ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ  

ผู้ออก ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) สำขำฮ่องกง 

รุ่นหรือหมำยเลขของตรำสำร (ISIN Code)  TH0001010006 
USY0606WBQ25 (Reg S) 
US059895AH54 (144A) 

การนับตราสารเข้าเป็นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย     

ประเภทของเงินกองทุน เงินกองทุนชั้นท่ี 1 เงินกองทุนชั้นท่ี 2 

คุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ Basel III  ครบถ้วน ไม่ครบถ้วน 

คุณสมบัติท่ีขำดตำมหลักเกณฑ์ Basel III  - ขำดคุณสมบัติ Loss Absorption 

กำรทยอยลดนับเงินกองทุน  นับได้เต็มจ ำนวน ทยอยลดนับปีละ 10% 

จัดอยู่ในระดับธนำคำรพำณิชย์ / ระดับกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน  
ระดับกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินและระดับธนำคำร
พำณิชย์ 

ระดับกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินและระดับธนำคำร
พำณิชย์ 

จ ำนวนท่ีนับเป็นเงินกองทุน (สุทธิจำกกำรทยอยลดนับ) (ล้ำนบำท) 19,088 8.860 

มูลค่ำท่ีตรำไว้ (Par Value)  10 บำท  1,000 เหรียญสหรัฐ 

กำรจัดประเภทตำมหลักกำรบัญชี ส่วนของผู้ถือหุ้น หนี้สินท่ีวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย 

วันท่ีออก (Original Date) Multiple 28 มกรำคม 2542 

ก ำหนดระยะเวลำกำรช ำระคืน ไม่มีก ำหนดระยะเวลำกำรช ำระคืน มีก ำหนดระยะเวลำกำรช ำระคืน 

วันครบก ำหนด (Original Maturity Date) ไม่มีวันครบก ำหนด 15 มีนำคม 2572 

ธนำคำรสำมำรถไถ่ถอนก่อนได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ก ำกับดูแล ไม่สำมำรถ ไม่สำมำรถ 

วันท่ีมีสิทธิไถ่ถอน วันท่ีมีภำระผูกพันในกำรไถ่ถอนและจ ำนวนเงินในกำรไถ่ถอน 

- 

ธนำคำรมีสิทธิท่ีจะไถ่ถอนในกรณีท่ีมีกำร
เปลี่ยนแปลงกฎหมำยภำษีหรือกำรตีควำม
กฎหมำยภำษีของประเทศไทยและ/หรือฮ่องกง 
ซึ่งมีผลท ำให้ธนำคำรมีภำระต้องช ำระเงินเพิ่มเติม 
(Additional Amounts) ในส่วนท่ีเกี่ยวกับภำษีหัก 
ณ ท่ีจ่ำย โดยจะต้องไถ่ถอนท้ังจ ำนวนในรำคำท่ี
ตรำไว้รวมดอกเบ้ียคงค้ำง 

วันท่ีมีสิทธิไถ่ถอนในภำยหลัง  - ทุกวันหลังวันออกหุ้นกู้ 
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ตารางที่ 5: คุณสมบัติที่ส าคัญของตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุน (ต่อ) 

   
  หุ้นสามัญ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ   

ดอกเบี้ยและผลตอบแทน     

ผลตอบแทน / เงินปันผลแบบคงท่ีหรือลอยตัว ธนำคำรเป็นผู้ก ำหนดจ ำนวนเงินปันผล อัตรำดอกเบ้ียคงท่ี 
อัตรำผลตอบแทน ตำมกำรประกำศจ่ำยเงินปันผล 9.025 %ต่อปี 
Dividend Stopper  ไม่มี  ไม่มี  
ธนำคำรมีอ ำนำจเต็มท่ีในกำรยกเลิกกำรจ่ำยดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนอื่นใดได้เอง
ท้ังหมด หรือบำงส่วน หรือตำมค ำสั่งท่ีได้รับจำกธปท.  มีอ ำนำจเต็มท่ี ตำมค ำสั่งท่ีได้รับจำกธปท. 

เงื่อนไขท่ีเป็นแรงจูงใจให้ธนำคำรไถ่ถอนก่อนก ำหนด เช่น ก ำหนดอัตรำผลตอบแทน
ให้สูงขึ้นในลักษณะขั้นบันได (Step Up)  ไม่มี ไม่มี 

กำรสะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน 

สำมำรถแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญได้ ไม่สำมำรถ ไม่สำมำรถ 

คุณสมบัติในกำรลดมูลค่ำ (Write Down) ไม่มีกำรลดมูลค่ำ ไม่มีกำรลดมูลค่ำ 
สถำนะของล ำดับกำรด้อยสิทธิในกรณีท่ีมีกำรช ำระบัญชี  

ผู้ถือหุ้นสำมัญจะได้รับช ำระเงินเป็นล ำดับ
สุดท้ำย ในกรณีท่ีธนำคำรเลิกกิจกำร 
 

ผู้ถือตรำสำรหนี้ด้อยสิทธิจะได้รับช ำระเงิน
ในล ำดับหลังจำกเจ้ำหนี้บุริมสิทธิ ผู้ฝำกเงิน 
และเจ้ำหนี้สำมัญของธนำคำร ในกรณีท่ี
ธนำคำรเลิกกิจกำร 
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ตารางที่ 6: การกระทบยอดของเงินกองทุนตามงบการเงินรวมภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

เงินกองทุนในระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 

  
หน่วย : ล้ำนบำท 

รายการ 
30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 แหล่งอ้างอิง 

ในงบการเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน 

เงินกองทุนช้ันที่ 1  
 

  
เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 

 
  

ทุนช ำระแล้ว (หุ้นสำมัญ) หลังหักหุ้นสำมัญซื้อคืน 19,088 19,088 A 
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ 56,346 56,346 B 
ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 23,500 23,000 C 
เงินส ำรองที่ได้จัดสรรจำกก ำไรสุทธิเมื่อสิ้นงวดกำรบัญชี 101,500 101,500 D 
ก ำไรสุทธิคงเหลือหลงัจำกกำรจัดสรร 161,167 152,107 E 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสะสม    

กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำที่ดิน อำคำร หรือห้องชุดในอำคำรชุด 22,105 22,567 F 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำยของตรำสำรหนี้และตรำสำรทุน 34,253 29,856 G 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินจำกกำรด ำเนินงำนในต่ำงประเทศ (14,442) (10,384) H 

รำยกำรอ่ืนของกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดจำกผู้เป็นเจ้ำของ 1 - I 
รวมเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของก่อนรายการปรับและรายการหัก 403,518 394,080  

รำยกำรปรับเงินกองทุนชั้นที ่1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ - -  

รำยกำรหักจำกเงินกองทุนชั้นที ่1 ที่เปน็ส่วนของเจ้ำของ    
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ค่ำลิขสิทธิ์ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์) (1,880) (1,080) J 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (2,436) (2,691) K 

รวมรายการหักจากเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (4,316) (3,771)  

รวมเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 399,202 390,309  
เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็น Additional Tier 1    

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 61 60 L 
รวมเงินกองทุนช้ันที่ 1 399,263 390,369  

เงินกองทุนช้ันที่ 2     
เงินที่ได้รับจำกกำรออกตรำสำรหนี้ด้อยสิทธิ 8,860 9,535 M 
เงินส ำรองสินทรัพย์จัดชั้นปกติ (General Provision) 26,569 26,644 N 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 16 15 O 

รวมเงินกองทุนช้ันที่ 2 35,445 36,194  
รวมเงินกองทุนตามกฎหมายทั้งสิ้น  434,708 426,563  
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ตารางที่ 6: การกระทบยอดของเงินกองทุนตามงบการเงินรวมภายใตห้ลักเกณฑ์การก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ต่อ) 
งบการเงินภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน1                                                                                                                                                                                                      

  หน่วย : ล้ำนบำท 

รายการ 
30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 แหล่งอ้างอิงของ

รายการที่เกีย่วขอ้ง
กับเงินกองทุน 

จ านวนเงิน จ านวนเงิน 

สินทรัพย์ 
 

  

 
เงินสด 55,151 62,394  

 
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ 505,175 450,700  

 
สินทรัพย์ตรำสำรอนุพันธ์ 48,046 28,650  

 
เงินลงทุนสุทธ ิ 584,481 556,788  

 
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ 1,727 1,608  

 

เงินให้สินเชื่อแกลู่กหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับสุทธิ 
    เงินให้สินเชื่อแกลู่กหนี ้ 2,017,901 2,083,703 

 

  ดอกเบี้ยค้ำงรับ 5,265 5,624  

  
  รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ  2,023,166 2,089,327  

 
    หัก  รำยได้รอตัดบัญชี (587) (543)  

 
    หัก  ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (145,889) (147,588)  

 
ส่วนที่นับเป็นเงินกองทุน (26,569) (26,644) N 

      หัก  ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ (6,733) (5,415)  

  
  รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ   1,869,957 1,935,781  

 
ภำระของลูกค้ำจำกกำรรับรอง 1,398 1,578  

 
ทรัพย์สินรอกำรขำยสุทธิ 10,341 10,604  

 
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ 41,810 42,567  

 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนสุทธิ 1,880 1,080  

 
    ส่วนที่หักจำกเงินกองทุน (1,880) (1,080) J 

 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 4,244 4,091  

     ส่วนที่หักจำกเงินกองทุน (2,436) (2,691) K 
 หลักประกันที่น ำไปวำงกับคู่สัญญำทำงกำรเงิน 5,413 3,324  

 
สินทรัพย์อ่ืนสุทธิ 16,486 17,585  

 
รวมสินทรัพย์ 3,146,109 3,116,750  

หนี้สิน    

 
เงินรับฝำก 2,352,679 2,326,470  

 
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 119,904 136,862  

 
หนี้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม 7,726 7,223  

 
หนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ 32,655 22,338  

 
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 111,103 116,348  

 
ส่วนที่นับเป็นเงินกองทุน 8,860 9,535 M 

 
ภำระของธนำคำรจำกกำรรับรอง 1,398 1,578  

 
ประมำณกำรหนี้สิน 16,805 16,519  

 
หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 1,808 1,399  

 
หนี้สินอื่น 78,531 74,854  

 
รวมหนี้สิน 2,722,609 2,703,591  
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ตารางที่ 6: การกระทบยอดของเงินกองทุนตามงบการเงินรวมภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ต่อ) 
งบการเงินภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน1                                                                                                                                                             

  
หน่วย : ล้ำนบำท 

รายการ 
30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 แหล่งอ้างอิงของ

รายการที่เกี่ยวข้อง
กับเงินกองทุน 

จ านวนเงิน จ านวนเงิน 

ส่วนของเจ้าของ 
 

  

 
ทุนเรือนหุ้น 

 
  

 
ทุนจดทะเบียน 

 
  

  
หุ้นบุริมสิทธิ 17 17  

  
หุ้นสำมัญ 39,983 39,983  

 
ทุนที่ออกและช ำระแล้ว    

    หุ้นสำมัญ 19,088 19,088 A 

 
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ 56,346 56,346 B 

 
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้ำของ 42,716 42,843  

 
     ส่วนที่นับเป็นเงินกองทุน 41,917 42,039   F, G, H, I 

 
ก ำไรสะสม 

 
  

 
จัดสรรแล้ว 

 
  

  
ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 23,500 23,000 C 

  
อ่ืน ๆ  101,500 101,500 D 

 
ยังไม่ได้จัดสรร 180,011 170,037  

  ส่วนที่นับเป็นเงินกองทุน 161,167 152,107 E 
  รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 423,161 412,814  

 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 339 345  

 
ส่วนที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 61 60 L 

  ส่วนที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 16 15 O 

  รวมส่วนของเจ้าของ 423,500 413,159  

  รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 3,146,109 3,116,750  

หมำยเหตุ 
1 งบกำรเงินภำยใต้หลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำรและงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมของธนำคำรที่เผยแพร่ต่อสำธำรณะ 
  ไม่มีควำมแตกต่ำงกัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

2. การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคลอ่งท่ีมีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio : LCR) 

ภำยใต้หลักเกณฑ์ Basel III ธปท.ก ำหนดให้ธนำคำรต้องด ำรงสินทรัพย์สภำพคล่องเพื่อรองรับสถำนกำรณ์ด้ำนสภำพคล่องที่มี
ควำมรุนแรง หรือ Liquidity Coverage Ratio (LCR) หลักเกณฑ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ธนำคำรมีฐำนะสภำพคล่องที่เพียงพอ สำมำรถ
รองรับภำวะวิกฤตด้ำนสภำพคล่องที่มีควำมรุนแรงในระยะส้ันได้ โดยก ำหนดให้ธนำคำรต้องมีสินทรัพย์สภำพคล่อง (High-Quality Liquid 
Assets: HQLA) ในปริมำณที่เพียงพอรองรับประมำณกำรกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน ภำยใต้สถำนกำรณ์ด้ำนสภำพคล่องที่มีควำม
รุนแรง (Net Cash Outflows: Net COF) ทั้งนี้ ธปท. ก ำหนดให้ธนำคำรด ำรงอัตรำส่วน LCR ณ ส้ินเดือน ขั้นต่ ำร้อยละ 60 ตั้งแต่วันที่ 1 
มกรำคม 2559 และให้ด ำรงเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในแต่ละปีจนครบร้อยละ 100 ในวันที่ 1 มกรำคม 2563 โดย   LCR มีวิธีกำรค ำนวณ ดังนี้ 

LCR   = 
 

ปริมำณสินทรัพย์สภำพคล่อง (HQLA) 
ประมำณกำรกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน 

ภำยใต้สถำนกำรณ์ด้ำนสภำพคล่องที่มีควำมรุนแรง (Net cash outflows) 

สินทรัพย์สภำพคล่อง (HQLA) คือ สินทรัพย์ที่มีคุณภำพดี ซ่ึงมีสภำพคล่องสูง และไม่ติดภำระผูกพัน ที่สำมำรถเปลี่ยนเป็นเงิน
สดได้อย่ำงรวดเร็วโดยมูลค่ำไม่เปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยส ำคัญแม้ในสถำนกำรณ์ด้ำนสภำพคล่องที่มีควำมรุนแรง สินทรัพย์สภำพคล่องที่
น ำมำใช้ค ำนวณต้องมีลักษณะและคุณสมบัติตำมเกณฑ์ที่ ธปท. ก ำหนด โดยปริมำณ HQLA คือ ผลรวมของสินทรัพย์สภำพคล่องที่
เข้ำเกณฑ์ทั้งหมดหลังหักด้วยอัตรำส่วนลด (Haircut) ตำมเกณฑ์ของธปท. ทั้งนี้ ต้องค ำนึงถึงเพดำนกำรถือครองสินทรัพย์ในแต่ละช้ันด้วย 

ประมำณกำรกระแสเงินสดไหลออกสุทธิ (Net COF) คือ ประมำณกำรกระแสเงินสดไหลออกใน 30 วันหักด้วย ประมำณกำร
กระแสเงินสดไหลเข้ำใน 30 วัน ภำยใต้สมมติฐำนสถำนกำรณ์ด้ำนสภำพคล่องที่มีควำมรุนแรง ทั้งนี้ ประมำณกำรกระแสเงินสดไหลเข้ำ
ต้องไม่เกินกว่ำร้อยละ 75 ของประมำณกำรกระแสเงินสดไหลออก และต้องไม่ซ้ ำกับสินทรัพย์ที่นับเป็นสินทรัพย์สภำพคล่องแล้ว ในกำร
ค ำนวณ Net COF ธนำคำรประมำณกำรกระแสเงินไหลเข้ำและออกโดยใช้อัตรำกำรไหลเข้ำ (Inflow Rate) และ อัตรำกำรไหลออก (Run-off Rate) 
ตำมเกณฑ์ของธปท. 

ข้อมูลกำรด ำรงอัตรำส่วน LCR ของธนำคำร ซ่ึงแสดงค่ำเฉลี่ยของข้อมูล ณ ส้ินเดือนในระหว่ำงไตรมำส มีรำยละเอียดดังนี ้

ตารางที่ 7: การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (LCR) ของธนาคาร   

  
หน่วย: ล้ำนบำท 

รายการ 
ค่าเฉลี่ยข้อมูลไตรมาสที่ 22 

ป ี2562 ปี 2561 

ปริมำณสินทรัพย์สภำพคล่องทั้งสิ้น (Total HQLA) 760,090 755,123 
ประมำณกำรกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน (Total Net COF) 245,175 279,416 
LCR 1 311% 271% 
LCR ขั้นต่ ำตำมเกณฑ์ธนำคำรแห่งประเทศไทย 90% 80% 

หมำยเหต ุ
  

1 ข้อมูลอัตรำส่วน LCR ค ำนวณจำกค่ำเฉล่ียของอัตรำส่วน  LCR ณ ส้ินเดือนในแต่ละไตรมำส จึงไม่เท่ำกับกำรหำอัตรำส่วนจำก 

  ค่ำเฉล่ียของปริมำณสินทรัพย์สภำพคล่องท้ังส้ินและค่ำเฉล่ียประมำณกำรกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน  
2 คำ่เฉล่ียข้อมูล ค ำนวณจำกค่ำเฉล่ียของข้อมูล ณ ส้ินเดือนในระหว่ำงไตรมำส 
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ข้อมูลอัตรำส่วน LCR ของธนำคำร เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ย LCR จำกข้อมูลส้ินเดือนในระหว่ำงไตรมำสที่ 1 และไตรมำสที่ 2 ของปี 
2562 และปี 2561 มีรำยละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 8: ข้อมูลอัตราส่วน LCR เปรียบเทียบ 

ค่าเฉลี่ย LCR ปี 2562 ปี 2561 

ไตรมำสที่ 1 286% 257% 
ไตรมำสที่ 2 311% 271% 

 

LCR เฉลี่ยของธนำคำรในระหว่ำงไตรมำสที่ 2 ปี 2562 เท่ำกับร้อยละ 311 เกินกว่ำ LCR ขั้นต่ ำตำมเกณฑ์ที่ ธปท.ก ำหนดที่ร้อยละ 90 

ปริมำณสินทรัพย์สภำพคล่องเฉลี่ย (Average HQLA) ของธนำคำรในไตรมำสที่ 2 ปี 2562 เท่ำกับ 760,090 ล้ำนบำท โดยร้อยละ 
93.5 เป็นสินทรัพย์สภำพคล่องช้ันที่ 1 ได้แก่ เงินสด และตรำสำรหนี้ที่ออกหรือค้ ำประกันโดยรัฐบำล ธนำคำรกลำง และรัฐวิสำหกิจ และ
ร้อยละ 6.5 เป็นสินทรัพย์สภำพคล่องช้ันที่ 2 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหุ้นกู้ภำคเอกชนที่มี Rating ไม่ต่ ำกว่ำ A และตั๋วสัญญำใช้เงินที่ออกโดย
กระทรวงกำรคลังไทย 

ประมำณกำรกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วันเฉลี่ย (Average Net COF) ของธนำคำรในไตรมำสที่ 2 ปี 2562 เท่ำกับ 
245,175 ล้ำนบำท โดยประมำณกำรกระแสเงินสดไหลออกภำยใต้สมมติฐำนสถำนกำรณ์ด้ำนสภำพคล่องที่มีควำมรุนแรงที่ส ำคัญของ
ธนำคำร คือ กำรขอถอนเงินฝำกและเงินกู้ยืมของลูกค้ำรำยย่อยและรำยใหญ่ และรำยกำรซ้ือหลักทรัพย์ซ่ึงอยู่ระหว่ำงรอกำรส่งมอบ 
ในขณะที่ประมำณกำรกระแสเงินสดไหลเข้ำส่วนใหญ่มำจำกกำรช ำระคืนสินเชื่อของลูกหนี้คุณภำพดี เงินให้กู้ยืมในตลำดเงิน และรำยกำร
ขำยหลักทรัพย์ซ่ึงอยู่ระหว่ำงรอกำรส่งมอบ 

ธนำคำรมีกำรประเมิน ติดตำมและควบคุมควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง โดยใช้เครื่องมือและมำตรวัดต่ำงๆ ร่วมกับ LCR ด้วย 
เช่น อัตรำส่วนเงินให้สินเช่ือต่อเงินฝำก ฐำนะสภำพคล่องสุทธิ กำรกระจุกตัวของแหล่งเงิน (Funding Concentration) มำตรวัด Net Stable 
Funding Ratio เป็นต้น รวมถึงมีกำรติดตำมสัญญำณเตือนภัยด้ำนสภำพคล่องอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ำธนำคำรจะมีสภำพคล่อง
เพียงพอต่อกำรด ำเนินธุรกิจ และสำมำรถวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสภำพคล่องได้อย่ำงเหมำะสม 
 


