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I. ขอบเขตการบังคับใช้ 

 

ธนาคารเอเอน็แซด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) ประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย โดยไดรั้บ

อนุญาตจากกระทรวงการคลงัใหป้ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย ์ เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2558 โดยเร่ิมเปิดท าการเตม็

รูปแบบเม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2558 
 

ธนาคารเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุนของธนาคาร ส าหรับงวดคร่ึงปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ซ่ึง
เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยท่ี สนส.  4/2556 ลงวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2556 เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลการ
ด ารงเงินกองทุนส าหรับธนาคารพาณิชย ์ 

 

II. เงินกองทุน 

 

1. โครงสร้างเงินกองทุน 

โครงสร้างเงินกองทุนของธนาคาร ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 30 กนัยายน 2559 แสดงดงัน้ี 

ตารางที่ 1 เงินกองทุนของธนาคาร หน่วย: บาท

31 มนีาคม 2560 30 กันยายน 2559

1. เงินกองทุนช้ันที่ 1 19,484,016,061                        19,479,222,056                      

เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 19,484,016,061                        19,479,222,056                      
    ทุนช าระแลว้ (หุน้สามญั) หลงัหกัหุน้สามญัซ้ือคืน 20,000,000,000                        20,000,000,000                      

(424,323,964)                            (314,690,317)                          

รายการอ่ืนของส่วนของเจา้ของ : 2,719,536                                  3,932,433                               

รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ* (94,379,511)                              (210,020,060)                          

2. เงินกองทุนช้ันที่ 2 190,697,101                              137,914,992                           

เงินส ารองส าหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ 190,697,101                              137,914,992                           

รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 2 -                                              -                                           

3. เงินกองทุนทั้งส้ินตามกฎหมาย   (1+2) 19,674,713,162                        19,617,137,047                      

* สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน และสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

รายการ

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ
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2.   ความเพียงพอของเงินกองทุน 

ธนาคารปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย เร่ืองการด ารงเงินกองทุน ซ่ึงไม่ต ่ากวา่เกณฑข์ั้นต ่าท่ี

ก าหนด ส าหรับปี 2560 และ 2559 ก าหนดอตัราส่วนเงินกองทุนขั้นต ่าท่ีตอ้งด ารงไว ้ร้อยละ 9.750 และ9.125 ตามล าดบั 

ธนาคารเลอืกใชว้ธีิการค านวณสินทรัพยเ์ส่ียงเพ่ือค านวณความเพียงพอของเงินกองทุน ส าหรับความเส่ียงในแต่ละดา้น

ดงัน้ี 

- ความเส่ียงดา้นเครดิต      ใชว้ธีิมาตรฐาน (Standardised Approach) 

- ความเส่ียงดา้นตลาด        ใชว้ธีิมาตรฐาน (Standardised Approach) 

- ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ     ใชว้ธีิ Basic Indicator Approach (BIA) 

มูลค่าเงินกองทุนขั้นต ่าท่ีตอ้งด ารงส าหรับความเส่ียงดา้นเครดิต ความเส่ียงดา้นตลาด และความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ และ

อตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 30 กนัยายน 2559 แสดงดงัตารางดงัน้ี 

 

 

หน่วย: บาท

31 มนีาคม 2560 30 กนัยายน 2559

ลูกหนีท้ีไ่ม่ด้อยคุณภาพ

1 -                       -                           

2 785,780,118         199,203,392            

3 1,103,406,002      794,418,732            

4 สินทรัพยอ่ื์น 23,355,619           13,157,317              

ลูกหนีท้ีด้่อยคุณภาพ -                       -                           

รวมมูลค่าเงินกองทุนขั้นต ่าทีต้่องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านเครดติทั้งหมดทีค่ านวณโดยวิธี SA 1,912,541,739      1,006,779,440         

เงินกองทุนขั้นต ่าส าหรับความเส่ียงด้านเครดติ แยกตามประเภทของสินทรัพย์ โดยวิธี SA

ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพ่ือการพฒันาระหว่างประเทศ (MDBs) และองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีภาครัฐบาล

ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกั
ความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนัการเงิน และบริษทัหลกัทรัพย์

ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกัความ
เส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีธุรกิจเอกชน

ตารางที ่2  มูลค่าเงินกองทุนขั้นต ่าทีต้่องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านเครดติ แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA
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ตารางที ่3 เงินกองทุนขั้นต ่าทีต้่องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านตลาดโดยวิธีมาตรฐาน หน่วย: บาท

เงินกองทุนขั้นต ่าส าหรับความเส่ียงด้านตลาด 31 มนีาคม 2560 30 กนัยายน 2559

1. ค านวณโดยวิธีมาตรฐาน 53,114,890                               46,084,343                         
2. ค านวณโดยวิธีแบบจ าลอง N/A N/A

รวมมูลค่าเงินกองทุนขั้นต ่าทีต้่องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านตลาด 53,114,890                               46,084,343                         

ตารางที ่4 เงินกองทุนขั้นต ่าทีต้่องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านด้านปฏบัิติการโดยวิธี Basic Indicator Approach หน่วย: บาท

31 มนีาคม 2560 30 กนัยายน 2559

1.  ค านวณโดยวิธี Basic Indicator Approach 72,904,311                               60,423,870                         
2.  ค านวณโดยวิธี Standardised Approach N/A N/A
รวมมูลค่าเงินกองทุนขั้นต ่าทีต้่องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านปฏบัิติการ 72,904,311                               60,423,870                         

เงินกองทุนขั้นต ่าส าหรับความเส่ียงด้านปฏบัิติการ

 
 

หน่วย : ร้อยละ

อัตราส่วนการด ารง

เงินกองทุนของ

ธนาคารพาณิชย์

อัตราส่วนการด ารง

เงินกองทุนขั้นต ่าตาม

เกณฑ์ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย

อัตราส่วนการด ารง

เงินกองทุนของ

ธนาคารพาณิชย์

อัตราส่วนการด ารง

เงินกองทุนขั้นต ่าตาม

เกณฑ์ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย

1.  เงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 94.10 9.750 160.79 9.125

2.  เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 93.19 7.250 159.66 6.625

3.  เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 93.19 5.750 159.66 5.125

30 กนัยายน 255931 มนีาคม 2560

อตัราส่วน

ตารางที ่5: อตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพย์เส่ียง อตัราส่วนเงินกองทุนช้ันที ่1 ต่อสินทรัพย์เส่ียง 

และอตัราส่วนเงินกองทุนช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เส่ียง

 
 

 

 

หน่วย: บาท

เงินกองทุนขั้นต ่าส าหรับความเส่ียงด้านตลาด โดยวิธีมาตรฐาน 31 มีนาคม 2560 30 กนัยายน 2559

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย                39,458,676            41,462,471 

ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน                13,656,214              4,621,872 

รวมมูลค่าเงินกองทุนขั้นต ่าทีต้่องด ารง                53,114,890            46,084,343 

ตารางที ่6: มูลค่าเงินกองทุนขั้นต ่าส าหรับความเส่ียงด้านตลาดในแต่ละประเภท โดยวิธีมาตรฐาน
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III.  การเปิดเผยข้อมูลเงินกองทุนเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์ BCBS (Composition of capital disclosure requirements) 

 

การเปิดเผยมูลคา่ของเงินกองทุนในช่วงการทยอยนบัเขา้หรือทยอยหกัตามหลกัเกณฑ ์Basel III แสดงดงัตารางดงัน้ี 

หน่วย: บาท

ยอดสุทธิคงเหลือของรายการท่ี
จะตอ้งมีการทยอยนบัเขา้หรือ
ทยอยหกัเงินกองทุนในอนาคต

ตามหลกัเกณฑ์ Basel III

เงินกองทุนช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ (CET1)

รายการท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ 19,578,395,572                    679,884                                         
ปรับ รายการปรับจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ -                                       -                                                 
หกั รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ 94,379,511                           775                                                
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของสุทธิ 19,484,016,061                    

รวมเงินกองทุนช้ันที ่1 19,484,016,061                    

เงินกองทุนช้ันที ่2 :

รายการท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 190,697,101                         
หกั รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 2 -                                       

รวมเงินกองทุนช้ันที ่2 190,697,101                         

รวมเงินกองทุนทั้งส้ิน (เงินกองทุนช้ันที ่1 และเงินกองทุนช้ันที ่2 ) 19,674,713,162                    

ยอดสุทธิคงเหลือของรายการท่ี
จะตอ้งมีการทยอยนบัเขา้หรือ
ทยอยหกัเงินกองทุนในอนาคต

ตามหลกัเกณฑ์ Basel III
เงินกองทุนช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ (CET1)

รายการท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ 19,689,242,116                    2,621,622                                      
ปรับ รายการปรับจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ -                                       -                                                 
หกั รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ 210,020,060                         1,986                                             
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของสุทธิ 19,479,222,056                    

รวมเงินกองทุนช้ันที ่1 19,479,222,056                    

เงินกองทุนช้ันที ่2 :

รายการท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 137,914,992                         
หกั รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 2 -                                       

รวมเงินกองทุนช้ันที ่2 137,914,992                         

รวมเงินกองทุนทั้งส้ิน (เงินกองทุนช้ันที ่1 และเงินกองทุนช้ันที ่2 ) 19,617,137,047                    

ตารางที่ 7: การเปิดเผยมูลค่าของเงินกองทุนในช่วงการทยอยนบัเข้าหรือทยอยหักตามหลักเกณฑ์

Basel III (Transitional period)

มูลค่าของเงินกองทุน รายการนับ รายกาปรับ และรายการหัก ประจ าวงด 31 มนีาคม 2560

มูลค่าของเงินกองทุน รายการนับ รายกาปรับ และรายการหัก ประจ าวงด 30 กนัยายน 2559

 
 


