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1. ขอบเขตการบังคบัใช้ 

ธนาคารเอเอน็แซด (ไทย) จ  ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) ประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย โดย
ไดรั้บอนุญาตจากกระทรวงการคลงัใหป้ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย ์ เมื่อวนัท่ี 15 มิถุนายน 2558 โดยเร่ิมเปิด
ท าการเต็มรูปแบบเมื่อวนัท่ี 29 มิถุนายน 2558 
 
ธนาคารเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุนของธนาคาร ส าหรับงวดคร่ึงปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
ซ่ึงเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยท่ี สนส.  4/2556 ลงวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2556 เร่ืองการเปิดเผย
ขอ้มูลการด ารงเงินกองทุนส าหรับธนาคารพาณิชย์และ การเปิดเผยขอ้มูลการด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องเพื่อ
รองรับสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรงตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยท่ี สนส. 2/2561 ลง
วนัท่ี 25 มกราคม 2561 

 

2.  เงินกองทุน 

2.1     โครงสร้างเงนิกองทุน  

   โครงสร้างเงินกองทุนของธนาคาร ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 30 กนัยายน 2562 แสดงดงัน้ี 

   ตารางที่ 1 : โครงสร้างเงินกองทุนของธนาคาร 

หน่วย: ลา้นบาท
31 มนีาคม 2563 30 กนัยายน 2562

1. เงินกองทุนช้ันที ่1 20,073 19,760
1.1  เงินกองทุนช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ 20,073 19,760

    - ทุนช าระแลว้ (หุ้นสามญั) 20,000 20,000
- ทุนส ารองตามกฎหมาย 3 3
- ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 57 -230 
- ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสะสม 36 19
- รายการหกัเงินกองทุนชั้นท่ี1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ* -23 -31 

1.2   เงินกองทุนช้ันที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1) -                               -                             
2.      เงินกองทุนช้ันที ่2 206 197

เงินส ารองส าหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ 206 197
3. เงินกองทุนทั้งส้ินตามกฎหมาย   (1+2) 20,278 19,957
* สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

รายการ
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2.2      ความเพยีงพอของเงินกองทุน 

ธนาคารปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย เร่ืองการด ารงเงินกองทุน ซ่ึงไม่ต ่ากว่าอตัราส่วน
เงินกองทุนขั้นต ่าท่ีตอ้งด ารงไว ้ร้อยละ 11.00  

 

ธนาคารเลือกใชว้ิธีการค านวณสินทรัพยเ์ส่ียงเพื่อค  านวณความเพียงพอของเงินกองทุน ส าหรับความเส่ียงในแต่ละ
ดา้นดงัน้ี 

- ความเส่ียงดา้นเครดิต            ใชว้ิธีมาตรฐาน (Standardised Approach) 

- ความเส่ียงดา้นตลาด              ใชว้ิธีมาตรฐาน (Standardised Approach) 

- ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ        ใชว้ิธี Basic Indicator Approach (BIA) 

 

อตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง และ มลูค่าเงินกองทุนขั้นต ่าท่ีตอ้งด ารงส าหรับความเส่ียงดา้นเครดิต 
ความเส่ียงดา้นตลาด และความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 30 กนัยายน 2562 แสดงดงั
ตารางดงัน้ี 

 

ตารางที่ 2 : อตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพยเ์ส่ียง  
หน่วย : ร้อยละ

อัตราส่วนการ

ด ารงเงินกองทุน

ของ

ธนาคารพาณชิย์

อัตราส่วนการด ารง

เงินกองทุนขั้นต ่า

ตามเกณฑ์ธนาคาร

แห่งประเทศไทย

อัตราส่วนการ

ด ารงเงินกองทุน

ของ

ธนาคารพาณชิย์

อัตราส่วนการด ารง

เงินกองทุนขั้นต ่า

ตามเกณฑ์ธนาคาร

แห่งประเทศไทย

1.  เงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 75.76 11.00 80.61 11.00

2.  เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 74.99 8.50 79.81 8.50

3.  เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 74.99 7.00 79.81 7.00

อัตราส่วน

31 มนีาคม 2563 30 กันยายน 2562
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หน่วย: ลา้นบาท

31 มนีาคม 2563 30 กันยายน 2562

  ลูกหนีท้ี่ไม่ด้อยคุณภาพ

1 ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพ่ือการพฒันาระหว่างประเทศ (MDBs) 

และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกั

ความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีภาครัฐบาล

-                        -                           

2 ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ 

(PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนัการเงิน และบริษทัหลกัทรัพย์
256                        227                           

3 ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs)

 ท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีธุรกิจเอกชน
2,426                    2,240                       

4 สินทรัพยอ่ื์น 15                          7                               

  ลูกหนีท้ี่ด้อยคุณภาพ -                        -                           

รวมมูลค่าเงินกองทุนขั้นต ่าที่ต้องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านเครดิต 2,697                    2,474                       

 เงินกองทุนขั้นต ่าส าหรับความเส่ียงด้านเครดิตแยกตามประเภทของสินทรัพย์

 โดยวธีิ SA

 

ตารางที่ 3:  มลูค่าเงินกองทุนขั้นต ่าท่ีตอ้งด ารงส าหรับความเส่ียงดา้นเครดิตโดยวิธีมาตรฐาน   

 

 

 

ตารางที่ 4: มลูค่าเงินกองทุนขั้นต ่าส าหรับความเส่ียงดา้นตลาดในแต่ละประเภท โดยวิธีมาตรฐาน   

หน่วย: ลา้นบาท

เงินกองทุนขั้นต ่าส าหรับความเส่ียงด้านตลาด โดยวธีิมาตรฐาน 31 มนีาคม 2563 30 กันยายน 2562

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย                              69                              111 

ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน                              42                                12 

รวมมูลค่าเงินกองทุนขั้นต ่าที่ต้องด ารง                            111                              123 
 

 

ตารางที่ 5 เงินกองทุนขั้นต ่าท่ีตอ้งด ารงส าหรับความเส่ียงดา้นดา้นปฏิบติัการโดยวิธี Basic Indicator Approach 

หน่วย: ลา้นบาท

 เงินกองทุนขั้นต ่าส าหรับความเส่ียงด้านปฏิบัติการ 31 มนีาคม 2563 30 กันยายน 2562

 ค  านวณโดยวิธี Basic Indicator Approach 136                          126                            

รวมมูลค่าเงินกองทุนขั้นต ่าที่ต้องด ารง 136                          126                            
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3. การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพือ่รองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มคีวามรุนแรง 

เน่ืองจากรอบปีบญัชีของธนาคารส้ินสุดเดือนกนัยายน  ดงันั้นส าหรับการเปิดเผยขอ้มลูคร่ึงปีแรกจะใชข้อ้มลู    
ณ ส้ินงวดเดือนมีนาคม (ไตรมาส 2)  และใชข้อ้มลู ณ ส้ินงวดเดือนกนัยายน ส าหรับการเปิดเผยขอ้มลูคร่ึงปีหลงั 
(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 มกราคม 2559 และใหด้  ารงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ในแต่ละปีจนครบ
ร้อยละ 100  ในวนัท่ี  1 มกราคม  2563 
 
วิธีการค านวณ LCR  
LCR   =                                                 ปริมาณสินทรัพยส์ภาพคล่อง (HQLA) 

ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วนั ภายใตส้ถานการณ์ดา้นสภาพคล่อง 

                                      ท่ีมีความรุนแรง ( Net Cash Outflows)  
 

สินทรัพยส์ภาพคล่อง (HQLA)  คือสินทรัพยท่ี์มีคุณภาพดี ซ่ึงมีสภาพคล่องสูง และไม่ติดภาระผกูพนั ท่ีสามารถ
เปล่ียนเป็นเงินสดไดร้วดเร็วโดยมลูค่าไม่เปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัแมใ้นสภานการณ์ดา้นสภาพคล่องท่ีมี
ความรุนแรง สินทรัพยส์ภาพคล่องท่ีน ามาใชค้  านวณตอ้งมีลกัษณะและคุณสมบติัตามเกณฑท่ี์ธปท. ก  าหนด 
ทั้งน้ีปริมาณ HQLA คือผลรวมของสินทรัพยส์ภาพคล่องท่ีเขา้เกณฑท์ั้งหมดหลงัหกัดว้ยอตัราส่วนลด (Haircut) 
รวมถึงเพดานการถือครองสินทรัพยแ์ต่ละชั้นตามเกณฑข์อง ธปท. 

 
ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิ (Net COF) คือประมาณการเงินสดไหลออกใน 30 วนั หกัดว้ย
ประมาณการเงินสดไหลเขา้ใน  30 วนั ภายใตส้มมติฐานสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง ทั้งน้ี 
ประมาณการกระแสเงินสดไหลเขา้ตอ้งไม่เกินกว่าร้อยละ 75 ของประมาณการกระแสเงินสดไหลออก  ในการ
ค านวณ Net COF ธนาคารประมาณการกระแสเงินสดไหลเขา้และออกโดยใชอ้ตัราการไหลเขา้ (inflow rate) 
และอตัราการไหลออก (Run-off rate) ตามเกณฑข์อง ธปท. 
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หน่วย:ล้านบาท

รายการ
ไตรมาส2 - 2563

(ค่าเฉลี่ย)

ไตรมาส2 - 2562

(ค่าเฉลี่ย)
(1)  ปริมาณสินทรัพย์สภาพคล่องทั้งส้ืน (Total HQLA)                                  10,764                                16,029 

(2)  ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วนั                                     3,911                                   7,882 

   (3)  LCR* (ร้อยละ) 372% 219%
LCR ขั้นต ำ่ตำมเกณฑ์ธนำคำรแห่งประเทศไทย(ร้อยละ) 100% 90%

* ขอ้มลู LCR ในรายการท่ี (3) ไมจ่  าเป็นตอ้งเทา่กบัการน าปริมาณสินทรัพยส์ภาพคล่องทั้งส้ืนในรายการท่ี (1) หารดว้ย
ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วนัในรายการท่ี (2)

หน่วย:ร้อยละ

ค่าเฉลี่ย LCR
2563

(ค่าเฉลี่ย)

2562

(ค่าเฉลี่ย)

ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธนัวาคม) 263% 164%
ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม) 372% 219%

ขอ้มลูการด ารงอตัราส่วน LCR  ของธนาคาร ซ่ึงแสดงค่าเฉล่ียของขอ้มลู ณ ส้ินเดือนในระหว่างไตรมาส มี
รายละเอียดดงัน้ี 

 
ตารางที่ 6 : การด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง 

 

 

 

 

ขอ้มลูการด ารงอตัราส่วน LCR  ของธนาคาร เปรียบทียบค่าเฉล่ียจากขอ้มลูส้ินเดือนในระหว่างไตรมาสท่ี 1 และ

ไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563  และปี 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ตารางที่ 7 : ขอ้มลูอตัราส่วน LCR เปรียบเทียบ 

 

 

อตัราส่วน LCR เฉล่ียของธนาคารในระหว่างไตรมาสท่ี 2  ปี2563 เท่ากบัร้อยละ 372  เกินกว่า LCR ขั้นต ่าตาม
เกณฑท่ี์ ธปท. ก  าหนดท่ีร้อยละ 100 
 
ปริมาณสินทรัพยส์ภาพคล่องเฉล่ีย  (Average HQLA) ของธนาคารจากขอ้มลู ณ ส้ินเดือนมกราคม ถึง มีนาคม ปี 
2563  เท่ากบั 10,764 ลา้นบาท สินทรัพยส์ภาพคล่องทั้งหมดเป็นสินสินทรัพยส์ภาพคล่องชั้นท่ี 1 ไดแ้ก่ เงินสด  
และตราสารหน้ีท่ีออกหรือค ้าประกนัโดยรัฐบาล และธนาคารกลาง 
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ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน  30 วนัเฉล่ีย (Average Net COF) ของธนาคารจากขอ้มลู ณ ส้ินเดือน
มกราคม ถึง มีนาคม ปี 2563  เท่ากบั 3,911 ลา้นบาท โดยประมาณการกระแสเงินสดไหลออกภายใตส้มมติฐาน
สถานการณ์ดา้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรงท่ีส าคญัไดแ้ก่ การไหลออกจากเงินฝาก และการกูย้มืเงินระหว่าง
ธนาคาร ขณะท่ีประมาณการกระแสเงินสดไหลเขา้ส่วนใหญ่มาจากสินเช่ือ และเงินใหกู้ย้มืในตลาดเงิน โดยท่ี
ประมาณการเงินสดไหลออกของธุรกรรมอนุพนัธส่์วนใหญ่สามารถหกักลบกบัประมาณการเงินสดไหลเขา้ท่ีเกิด
จากธุรกรรมอนุพนัธด์ว้ยกนั  
 
ธนาคารมีการประเมินและติดตามฐานะสภาพคล่องทั้งในสภาวะปกติและสถานการณ์จ าลองภาวะวกิฤตเป็น

รายวนั นอกจากรายงานฐานะความเส่ียงสภาพคล่องท่ีธนาคารจดัท าข้ึนตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศ

ไทยและมาตรฐานสากลแลว้ ธนาคารยงัจดัท ารายงานดา้นสภาพคล่องเพ่ิมเติม โดยใชส้มมุติฐานท่ีธนาคารก าหนด

ข้ึนเองเพ่ือสะทอ้นสภาวะสภาพคล่องท่ีอาจเกิดข้ึนในภาวะวิกฤตต่างๆ เพื่อใหธ้นาคารควบคุมและบริหารความ

เส่ียงดา้นสภาพคล่องไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 


