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1. ขอบเขตการบังคับใช้ 

ธนาคารเอเอน็แซด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) ประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย โดย
ไดรั้บอนุญาตจากกระทรวงการคลงัใหป้ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย ์ เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2558 โดยเร่ิมเปิด
ท าการเตม็รูปแบบเม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2558 
 
ธนาคารเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุนของธนาคาร ส าหรับงวดคร่ึงปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 
ซ่ึงเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยท่ี สนส.  4/2556 ลงวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2556 เร่ืองการเปิดเผย
ขอ้มูลการด ารงเงินกองทุนส าหรับธนาคารพาณิชย์และ การเปิดเผยข้อมูลการด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องเพื่อ
รองรับสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรงตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยท่ี สนส. 2/2561 ลง
วนัท่ี 25 มกราคม 2561 

 

2.  เงินกองทุน 

2.1     โครงสร้างเงินกองทุน  

   โครงสร้างเงินกองทุนของธนาคาร ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 30 กนัยายน 2561 แสดงดงัน้ี 

   ตารางที ่1 : โครงสร้างเงินกองทุนของธนาคาร 

หน่วย: ลา้นบาท
31 มีนาคม 2562 30 กนัยายน 2561

1. เงินกองทุนช้ันที่ 1 19,736 19,546

1.1  เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 19,736 19,546
    - ทนุช าระแลว้ (หุ้นสามญั) 20,000 20,000

- ก าไร (ขาดทนุ) สุทธิ -230 -400 
- ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนสะสม 1 0
- รายการหักเงินกองทนุชั้นที 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ* -35 -55 

1.2   เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1) 

2.      เงินกองทุนช้ันที่ 2 201 148
เงินส ารองส าหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ 201 148

3. เงินกองทุนทั้งส้ินตามกฎหมาย   (1+2) 19,937 19,693
* สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

รายการ
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2.2      ความเพยีงพอของเงินกองทุน 

ธนาคารปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย เร่ืองการด ารงเงินกองทุน ซ่ึงไม่ต ่ากวา่เกณฑข์ั้นต ่าท่ี
ก าหนดส าหรับปี 2562 และ 2561 ก าหนดอตัราส่วนเงินกองทุนขั้นต ่าท่ีตอ้งด ารงไว ้ ร้อยละ 11.00 และ 10.375 
ตามล าดบั 

ธนาคารเลือกใชว้ธีิการค านวณสินทรัพยเ์ส่ียงเพื่อค านวณความเพียงพอของเงินกองทุน ส าหรับความเส่ียงในแต่ละ
ดา้นดงัน้ี 

- ความเส่ียงดา้นเครดิต            ใชว้ธีิมาตรฐาน (Standardised Approach) 

- ความเส่ียงดา้นตลาด              ใชว้ธีิมาตรฐาน (Standardised Approach) 

- ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ        ใชว้ธีิ Basic Indicator Approach (BIA) 

อตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง และ มูลค่าเงินกองทุนขั้นต ่าท่ีตอ้งด ารงส าหรับความเส่ียงดา้นเครดิต 
ความเส่ียงดา้นตลาด และความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 30 กนัยายน 2561 แสดงดงั
ตารางดงัน้ี 

 

ตารางที ่2 : อตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพยเ์ส่ียง  
หน่วย : ร้อยละ

อตัราส่วนการด ารง

เงนิกองทุนของ

ธนาคารพาณชิย์

อตัราส่วนการด ารง

เงนิกองทุนขั้นต ่าตาม

เกณฑ์ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย

อตัราส่วนการด ารง

เงนิกองทุนของ

ธนาคารพาณชิย์

อตัราส่วนการด ารง

เงนิกองทุนขั้นต ่า

ตามเกณฑ์ธนาคาร

แห่งประเทศไทย

1.  เงินกองทนุทั้งส้ินต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 81.72 11.00 102.34 10.38

2.  เงินกองทนุชั้นท่ี 1 ต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 80.90 8.50 101.58 7.88

3.  เงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 80.90 7.00 101.58 6.38

อตัราส่วน

31 มีนาคม 2562 30 กนัยายน 2561
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ตารางที ่3:  มูลค่าเงินกองทุนขั้นต ่าท่ีตอ้งด ารงส าหรับความเส่ียงดา้นเครดิตโดยวธีิมาตรฐาน   

 

หน่วย: ลา้นบาท

  เงินกองทุนขั้นต ่าส าหรับความเส่ียงด้านเครดิต แยกตามประเภทของสินทรัพย์ โดยวธีิ SA 31 มนีาคม 2562 30 กันยายน 2561

  ลูกหนีท้ี่ไม่ด้อยคุณภาพ

1 ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพ่ือการพฒันาระหว่างประเทศ (MDBs) และองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบั

ลูกหน้ีภาครัฐบาล

-                         -                           

2 ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใช้

น ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนัการเงิน และบริษทัหลกัทรัพย์
167                        89                            

3 ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใช้

น ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีธุรกิจเอกชน
2,185                     1,624                       

4 สินทรัพยอ่ื์น 8                             6                              

  ลูกหนีท้ี่ด้อยคุณภาพ -                         -                           

รวมมูลค่าเงินกองทุนขั้นต ่าที่ต้องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านเครดิตทั้งหมดที่ค านวณโดยวธีิ SA 2,361                     1,719                        
 

 

ตารางที ่4: มูลค่าเงินกองทุนขั้นต ่าส าหรับความเส่ียงดา้นตลาดในแต่ละประเภท โดยวิธีมาตรฐาน   
หน่วย: ลา้นบาท

เงินกองทุนขั้นต ่าส าหรับความเส่ียงด้านตลาด โดยวธีิมาตรฐาน 31 มนีาคม 2562 30 กันยายน 2561

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย                        139                         130 

ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน                          12                           11 

รวมมูลค่าเงินกองทุนขั้นต ่าที่ต้องด ารง                        150                         141 
 

 

 

ตารางที ่5 เงินกองทุนขั้นต ่าท่ีตอ้งด ารงส าหรับความเส่ียงดา้นดา้นปฏิบติัการโดยวธีิ Basic Indicator Approach 

หน่วย: ลา้นบาท

 เงินกองทุนขั้นต ่าส าหรับความเส่ียงด้านปฏบัิติการ 31 มนีาคม 2562 30 กนัยายน 2561
 ค  านวณโดยวิธี Basic Indicator Approach 117                   94                       
รวมมูลค่าเงินกองทุนขั้นต ่าทีต้่องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านปฏบัิติการ 117                   94                       
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3.  การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพือ่รองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องทีม่ีความรุนแรง 

เน่ืองจากธนาคารปิดงวดบญัชีทุกส้ินเดือนกนัยายนอนัเป็นรอบปีบญัชี  ดงันั้นส าหรับการเปิดเผยขอ้มูลคร่ึงปี
แรกจะใชข้อ้มูล ณ ส้ินงวดเดือนมีนาคม (ไตรมาส 2)  และใชข้อ้มูล ณ ส้ินงวดเดือนกนัยายน ส าหรับการเปิดเผย
ขอ้มูลคร่ึงปีหลงั (ไตรมาส 4) 
 
ธนาคารพาณิชยต์อ้งด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง 
(Liquidity Coverage Ratio)  ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย  (ธปท.)   หลกัเกณฑน้ี์มี
วตัถุประสงคเ์พื่อใหธ้นาคารมีฐานะสภาพคล่องท่ีเพียงพอ  สามารถรองรับภาวะวกิฤติดา้นสภาพคล่องท่ีมีความ
รุนแรงในระยะสั้นได ้  โดยก าหนดใหธ้นาคารตอ้งมีสินทรัพยส์ภาพคล่อง (High Quality Liquid Assets : 
HQLA)  ในปริมาณท่ีเพียงพอรองรับประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วนั ภายใตส้ถานการณ์ดา้น
สภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง ( Net Cash Outflows: Net COF)  ทั้งน้ี ธปท. ก าหนดใหธ้นาคารด ารงอตัราส่วน 
LCR ณ ส้ินเดือนขั้นต ่าร้อยละ 60  ตั้งแต่วนัท่ี 1 มากราคม 2559 และใหด้ ารงเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 ในแต่ละปีจน
ครบร้อยละ 100  ในวนัท่ี  1 มกราคม  2563 
 
วธีิการค านวณ LCR  

 

             LCR   =                                        ปริมาณสินทรัพยส์ภาพคล่อง (HQLA) 

                                                            ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วนั  
                                                 ภายใตส้ถานการณ์ดา้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง ( Net Cash Outflows)  
 

สินทรัพยส์ภาพคล่อง (HQLA)  คือสินทรัพยท่ี์มีคุณภาพดี ซ่ึงมีสภาพคล่องสูง และไมติ่ดภาระผกูพนั ท่ีสามารถ
เปล่ียนเป็นเงินสดไดร้วดเร็วโดยมูลค่าไม่เปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัแมใ้นสภานการณ์ดา้นสภาพคล่องท่ีมี
ความรุนแรง สินทรัพยส์ภาพคล่องท่ีน ามาใชค้  านวณตอ้งมีลกัษณะและคุณสมบติัตามเกณฑท่ี์ธปท. ก าหนด 
ทั้งน้ีปริมาณ HQLA คือผลรวมของสินทรัพยส์ภาพคล่องท่ีเขา้เกณฑท์ั้งหมดหลงัหกัดว้ยอตัราส่วนลด (Haircut) 
รวมถึงเพดานการถือครองสินทรัพยแ์ต่ละชั้นตามเกณฑข์อง ธปท. 
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ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิ (Net COF) คือประมาณการเงินสดไหลออกใน 30 วนั หกัดว้ย
ประมาณการเงินสดไหลเขา้ใน  30 วนั ภายใตส้มมติฐานสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง ทั้งน้ี 
ประมาณการกระแสเงินสดไหลเขา้ตอ้งไม่เกินกวา่ร้อยละ 75 ของประมาณการกระแสเงินสดไหลออก  ในการ
ค านวณ Net COF ธนาคารประมาณการกระแสเงินสดไหลเขา้และออกโดยใชอ้ตัราการไหลเขา้ (inflow rate) 
และอตัราการไหลออก (Run-off rate) ตามเกณฑข์อง ธปท. 
 
ขอ้มูลการด ารงอตัราส่วน LCR  ของธนาคาร ซ่ึงแสดงค่าเฉล่ียของขอ้มูล ณ ส้ินเดือนในระหวา่งไตรมาส  
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
ตารางที ่6 : การด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง 

หน่วย:ล้านบาท

รายการ
ไตรมาส2 - 2562

(ค่าเฉลีย่)

ไตรมาส2 - 2561

(ค่าเฉลีย่)
(1)  ปริมาณสินทรัพย์สภาพคล่องทั้งส้ืน (Total HQLA)                          16,029                         24,239 
(2)  ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน                            7,882                         14,751 

   (3)  LCR* (ร้อยละ) 219% 168%
LCR ขัน้ต  ำ่ตำมเกณฑ์ธนำคำรแห่งประเทศไทย(ร้อยละ) 90% 80%

* ขอ้มูล LCR ในรายการท่ี (3) ไม่จ  าเป็นตอ้งเทา่กบัการน าปริมาณสินทรัพยส์ภาพคล่องทั้งส้ืนในรายการท่ี (1) หารดว้ยประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วนัใน
รายการท่ี (2)  

 

 

ขอ้มูลการด ารงอตัราส่วน LCR  ของธนาคาร เปรียบทียบค่าเฉล่ียจากขอ้มูลส้ินเดือนในระหวา่งไตรมาสท่ี 1 และ

ไตรมาสท่ี 2 ของปี 2562  และปี 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ตารางที ่7 : ขอ้มูลอตัราส่วน LCR เปรียบเทียบ 

หน่วย:ร้อยละ

ค่าเฉลีย่ LCR
2562

(ค่าเฉลีย่)

2561

(ค่าเฉลีย่)
ไตรมาสที ่1 (เดือนตุลาคม - ธนัวาคม) 164% 192%
ไตรมาสที ่2 (เดือนมกราคม - มีนาคม) 219% 168%  
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อตัราส่วน LCR เฉล่ียของธนาคารในระหวา่งไตรมาสท่ี 2  ปี2562 เท่ากบัร้อยละ 219  เกินกวา่ LCR ขั้นต ่าตาม
เกณฑท่ี์ ธปท. ก าหนดท่ีร้อยละ 90 
 
ปริมาณสินทรัพยส์ภาพคล่องเฉล่ีย  (Average HQLA) ของธนาคารจากขอ้มูล ณ ส้ินเดือนมกราคม ถึง มีนาคม ปี 
2562  เท่ากบั 16,029 ลา้นบาท สินทรัพยส์ภาพคล่องทั้งหมดเป็นสินสินทรัพยส์ภาพคล่องชั้นท่ี 1 ไดแ้ก่ เงินสด  
และตราสารหน้ีท่ีออกหรือค ้าประกนัโดยรัฐบาล และธนาคารกลาง 
 

ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน  30 วนัเฉล่ีย (Average Net COF) ของธนาคารจากขอ้มูล ณ ส้ินเดือน
มกราคม ถึง มีนาคม ปี 2562  เท่ากบั 7,882 ลา้นบาท โดยประมาณการกระแสเงินสดไหลออกภายใตส้มมติฐาน
สถานการณ์ดา้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรงท่ีส าคญัไดแ้ก่ การไหลออกจากเงินฝาก และการกูย้มืเงินระหวา่ง
ธนาคาร ขณะท่ีประมาณการกระแสเงินสดไหลเขา้ส่วนใหญ่มาจากสินเช่ือ และเงินใหกู้ย้มืในตลาดเงิน โดยท่ี
ประมาณการเงินสดไหลออกของธุรกรรมอนุพนัธ์ส่วนใหญ่สามารถหกักลบกบัประมาณการเงินสดไหลเขา้ท่ีเกิด
จากธุรกรรมอนุพนัธ์ดว้ยกนั  
 
ธนาคารมีการประเมินและติดตามฐานะสภาพคล่องทั้งในสภาวะปกติและสถานการณ์จ าลองภาวะวกิฤตเป็น

รายวนั นอกจากรายงานฐานะความเส่ียงสภาพคล่องท่ีธนาคารจดัท าข้ึนตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศ

ไทยและมาตรฐานสากลแลว้ ธนาคารยงัจดัท ารายงานดา้นสภาพคล่องเพิ่มเติม โดยใชส้มมุติฐานท่ีธนาคารก าหนด

ข้ึนเองเพื่อสะทอ้นสภาวะสภาพคล่องท่ีอาจเกิดข้ึนในภาวะวกิฤตต่างๆ เพื่อใหธ้นาคารควบคุมและบริหารความ

เส่ียงดา้นสภาพคล่องไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 


