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1. ขอบเขตการบงัคบัใช ้

 

ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) ประกอบธรุกจิการธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย โดย

ไดร้บัอนุญาตจากกระทรวงการคลงัใหป้ระกอบธรุกจิธนาคารพาณิชย ์เมือ่วนัที ่15 มถินุายน 2558 โดยเร ิม่เปิด

ท าการเต็มรปูแบบเมือ่วนัที ่29 มถินุายน 2558 

 

ธนาคารเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัการด ารงเงนิกองทนุของธนาคาร ส าหรบังวดครึง่ปี สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2564 

ซึง่เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท”) ที ่สนส. 4/2556 ลงวนัที ่2 พฤษภาคม 2556 เร ือ่งการ

เปิดเผยขอ้มูลการด ารงเงนิกองทนุส าหรบัธนาคารพาณิชย ์และ สนส. 14/2562 ลงวนัที ่7 พฤษภาคม 2562 เร ือ่ง

การเปิดเผยขอ้มูลการด ารงเงนิกองทนุส าหรบัธนาคารพาณิชย ์(ฉบบัที ่2) รวมถงึ การเปิดเผยขอ้มูลการด ารง

สนิทรพัยส์ภาพคลอ่งเพือ่รองรบัสถานการณด์า้นสภาพคลอ่งทีม่คีวามรนุแรงตามประกาศธนาคารแห่งประเทศ

ไทยที ่สนส. 2/2561 ลงวนัที ่25 มกราคม 2561 

 

 

2.  ตวัชีว้ดัความเสีย่งทีส่ าคญั  
 

การเปิดเผยขอ้มูลเชงิปรมิาณของตวัชีว้ดัความเสีย่งทสี าคญั (Key Prudential Metrics) ทัง้ดา้นเงนิกองทนุและ

สภาพคล่อง โดยทางดา้นเงนิกองทุนใหเ้ปิดเผยขอ้มูลเงนิกองทุนทีส่ะทอ้นถงึผลกระทบทัง้จ านวนจากการกนัเงนิ

ส ารองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 เร ือ่งเคร ือ่งมอืทางการเงนิ (TFRS9) 
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ตารางที ่1: ตวัชีว้ดัความเสีย่งทีส่ าคญั 

31 มนีาคม 2564 30 กนัยายน 2563

เงนิกองทนุ (หนว่ย: ลา้นบาท)

1 เงนิกองทนุชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นสว่นของเจา้ของ (CET1) 20,078             20,078               

1A เงนิกองทนุชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นสว่นของเจา้ของหลงัหักเงนิส ารองตามวธิี ECL 
1
/    ทัง้จ านวน 20,078             

2 เงนิกองทนุชัน้ที ่1 (Tier 1) 20,078             20,078               

2A เงนิกองทนุชัน้ที ่1 หลงัหักเงนิส ารองตามวธิ ีECL ทัง้จ านวน 20,078             

3 เงนิกองทนุทัง้ส ิน้ 20,251             20,296               

3A เงนิกองทนุทัง้ส ิน้หลงัหักเงนิส ารองตามวธิี ECL ทัง้จ านวน 20,251             

สนิทรพัยเ์ส ีย่ง (หนว่ย: ลา้นบาท)

4 สนิทรัพยเ์สีย่งทัง้ส ิน้ 26,237             28,827               

อตัราสว่นเงนิกองทนุตอ่สนิทรพัยเ์ส ีย่ง (รอ้ยละ)

5 อัตราสว่นเงนิกองทนุชัน้ที่ 1 ทีเ่ป็นสว่นของเจา้ของ 76.53% 69.65%

5A อัตราสว่นเงนิกองทนุชัน้ที่ 1 ทีเ่ป็นสว่นของเจา้ของหลงัหักเงนิส ารองตามวธิี ECLทัง้จ านวน 76.53%

6 อัตราสว่นเงนิกองทนุชัน้ที่ 1 76.53% 69.65%

6A อัตราสว่นเงนิกองทนุชัน้ที่ 1 หลงัหักเงนิส ารองตามวธิ ีECL ทัง้จ านวน 76.53%

7 อัตราสว่นเงนิกองทนุทัง้ส ิน้ 77.18% 70.41%

7A อัตราสว่นเงนิกองทนุทัง้ส ิน้หลงัหักเงนิส ารองดว้ยวธิี ECL ทัง้จ านวน 77.18%

อตัราสว่นเงนิกองทนุสว่นเพิม่ (รอ้ยละ) 

8 อัตราสว่นเงนิกองทนุสว่นเพิม่เพือ่รองรับผลขาดทนุในภาวะวกิฤต 2.5% 2.5%

9 อัตราสว่นเงนิกองทนุสว่นเพิม่เพือ่รองรับความเสีย่งเชงิระบบทีอ่าจเกดิขึน้ในชว่งเศรษฐกจิขาลง - -

10 อัตราสว่นเงนิกองทนุสว่นเพิม่เพือ่รองรับความเสยีหายทีม่นัียตอ่ความเสีย่งเชงิระบบในประเทศ - -

11 อัตราสว่นของเงนิกองทนุสว่นเพิม่ทัง้ส ิน้ (ผลรวมของรายการที ่8 ถงึรายการที ่10) 2.5% 2.5%

12 อัตราสว่นเงนิกองทนุชัน้ที่ 1 ทีเ่ป็นสว่นของเจา้ของทีค่งเหลอืหลงัจากการด ารงเงนิกองทนุขัน้ต า่ 2/
69.53% 62.65%

การด ารงสนิทรพัยส์ภาพคลอ่งเพือ่รองรบัสถานการณ์ดา้นสภาพคลอ่งทีม่คีวามรนุแรง (รอ้ยละ) 
3/

13 ปรมิาณสนิทรัพยส์ภาพคลอ่งทัง้ส ิน้ (หน่วย: ลา้นบาท) 21,302             17,943               

14 ประมาณการกระแสเงนิสดไหลออกสทุธใิน 30 วัน (หน่วย: ลา้นบาท) 12,526             8,838                 

15 LCR (รอ้ยละ) 172% 206%

1/

2/

3/

รายการ

อตัราส่วนเงนิกองทนุชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของทีค่งเหลอืหลังจากการด ารงเงนิกองทนุขัน้ต า่ ไมจ่ าเป็นตอ้งเทา่กบัผลต่างระหวา่งอตัราส่วนเงนิกองทนุชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของ

เจา้ของ (CET1 ratio) ในรายการที ่5 กบัอตัราส่วนเงนิกองทนุชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของขัน้ต า่ (minimum CET1 ratio requirement) รอ้ยละ 4.5 เนื่องจากอตัราส่วน

เงนิกองทนุชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของ (CET1 ratio) อาจถกูน าไปใชด้ ารงอตัราส่วนเงนิกองทนุชัน้ที ่1 ขัน้ต า่ (minimum Tier1 ratio requirement) รอ้ยละ 6 และ/หรอือตัราส่วน

เงนิกองทนุทัง้ส ิน้ขัน้ต า่  (minimum total capital ratio requirement) รอ้ยละ 8.5

ผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ตามทีก่ าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบับที ่9 เรือ่ง เครือ่งมอืทางการเงนิ (TFRS9) ของสภาวชิาชพีบัญชี

ตามประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทย สนส 2/2561 ลงวันที ่25 มกราคม 2561 ธนาคารไดเ้ปิดเผยขอ้มลู Liquidity Coverage Ratio (LCR) บนเว็บไซสข์องธนาคาร ตามลงิส์

ดา้นล่าง  
            https://www.anz.com/corporate/global/thailand/en/financial-reports 
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3.      เงินกองทุน 
 

3.1     โครงสรา้งเงินกองทุน 

โครงสรา้งเงนิกองทนุของธนาคาร ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 และ 30 กนัยายน 2563 แสดงดงันี ้

ตารางที ่2 : โครงสรา้งเงนิกองทนุของธนาคาร 

หน่วย: ลา้นบาท

31 มนีาคม 2564 30 กนัยายน 2563

1. เงนิกองทนุช ัน้ที ่1 20,078 20,078

1.1  เงนิกองทนุช ัน้ที ่1 ทีเ่ป็นสว่นของเจา้ของ 20,078 20,078

      - ทนุช าระแลว้ (หุน้สามัญ) 20,000 20,000

      - ทนุส ารองตามกฎหมาย 13 13

      - ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 57 57

      - ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่สะสม 31 34

      - รายการหักเงนิกองทนุชัน้ที1่ ทีเ่ป็นสว่นของเจา้ของ* (23) (27)

1.2   เงนิกองทนุช ัน้ที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงนิ (Add Tier 1) -                     -                     

2. เงนิกองทนุช ัน้ที ่2 173 219

      - เงนิส ารองส าหรับสนิทรัพยจั์ดชัน้ปกติ 173 219

3. เงนิกองทนุท ัง้ส ิน้ตามกฎหมาย   (1+2) 20,251 20,296

* สนิทรัพยไ์มม่ตีัวตน และสนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตัดบัญชี

รายการ

 

 

3.2      ความเพยีงพอของเงินกองทุน 

ธนาคารปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยเร ือ่งการด ารงเงนิกองทนุซึง่ไม่ต ่ากวา่อตัราสว่น

เงนิกองทนุขัน้ต ่าทีต่อ้งด ารงไว ้รอ้ยละ 11.00  

 

ธนาคารเลอืกใชว้ธิกีารค านวณสนิทรพัยเ์สีย่งเพือ่ค านวณความเพยีงพอของเงนิกองทนุ ส าหรบัความเสีย่งในแต่

ละดา้นดงันี ้

- ความเสีย่งดา้นเครดติ: ใชว้ธิมีาตรฐาน (Standardised Approach) 

- ความเสีย่งดา้นตลาด: ใชว้ธิมีาตรฐาน (Standardised Approach) 

- ความเสีย่งดา้นปฏบิตักิาร: ใชว้ธิ ีBasic Indicator Approach (BIA) 
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อตัราสว่นเงนิกองทนุตอ่สนิทรพัยเ์สีย่งและมูลคา่เงนิกองทนุขัน้ต ่าทีต่อ้งด ารงส าหรบัความเสีย่งดา้นเครดติ ความ

เสีย่งดา้นตลาด และความเสีย่งดา้นปฏบิตักิาร  ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 และ 30 กนัยายน 2563 แสดงดงั

ตารางดงันี ้

 

ตารางที ่3 : อตัราสว่นเงนิกองทนุทัง้สิน้ตอ่สนิทรพัยเ์สีย่ง  

หน่วย : รอ้ยละ

อตัราส่วนการ

ด ารงเงนิกองทนุ

ของธนาคาร

อตัราส่วนการด ารง

เงนิกองทนุขัน้ต า่

ตามเกณฑ ์ธปท

อตัราส่วนการ

ด ารงเงนิกองทนุ

ของธนาคาร

อตัราส่วนการด ารง

เงนิกองทนุขัน้ต า่

ตามเกณฑ ์ธปท

1.  เงนิกองทนุทัง้ส ิน้ตอ่สนิทรัพยเ์สีย่ง 77.18 11.00 70.41 11.00

2.  เงนิกองทนุชัน้ที ่1 ตอ่สนิทรัพยเ์สีย่ง 76.53 8.50 69.65 8.50

3.  เงนิกองทนุชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นสว่นของเจา้ของตอ่สนิทรัพยเ์สีย่ง 76.53 7.00 69.65 7.00

30 กนัยายน 2563

อตัราสว่น

31 มนีาคม 2564

 

 

ตารางที ่4:  มูลคา่เงนิกองทนุขัน้ต ่าทีต่อ้งด ารงส าหรบัความเสีย่งดา้นเครดติโดยวธิมีาตรฐาน  

หน่วย: ลา้นบาท

31 มนีาคม 2564 30 กนัยายน 2563

ลูกหนีท้ ีไ่มด่อ้ยคณุภาพ

-                   -                   

113                  197                  

2,427               2,659               

11                    9                      

ลูกหนีท้ ีด่อ้ยคณุภาพ -                   -                   

รวมมลูคา่เงนิกองทนุข ัน้ต า่ทีต่อ้งด ารงส าหรบัความเสีย่งดา้นเครดติ 2,552             2,865             

2. ลกูหนีส้ถาบันการเงนิ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ องคก์ารของรัฐ และ

รัฐวสิาหกจิ (PSEs) ทีใ่ชน้ ้าหนักความเสีย่งเหมอืนกับลกูหนีส้ถาบันการเงนิ และ

บรษัิทหลกัทรัพย์

3. ลกูหนีธุ้รกจิเอกชน องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ องคก์ารของรัฐ และรัฐวสิาหกจิ

 (PSEs) ทีใ่ชน้ ้าหนักความเสีย่งเหมอืนกับลกูหนีธุ้รกจิเอกชน

4. สนิทรัพยอ์ืน่

 เงนิกองทนุข ัน้ต า่ส าหรบัความเสีย่งดา้นเครดติแยกตามประเภทของ

สนิทรพัย ์โดยวธิ ีSA

1. ลกูหนีภ้าครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพือ่การพัฒนาระหวา่งประเทศ 

(MDBs) และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ องคก์ารของรัฐ และรัฐวสิาหกจิ 

(PSEs) ทีใ่ชน้ ้าหนักความเสีย่งเหมอืนกับลกูหนีภ้าครัฐบาล
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ตารางที ่5: มูลคา่เงนิกองทนุขัน้ต ่าส าหรบัความเสีย่งดา้นตลาดในแตล่ะประเภท โดยวธิมีาตรฐาน 

หน่วย: ลา้นบาท

เงนิกองทนุข ัน้ต า่ส าหรบัความเสีย่งดา้นตลาด โดยวธิมีาตรฐาน 31 มนีาคม 2564 30 กนัยายน 2563

ความเสีย่งดา้นอัตราดอกเบีย้                      171                     153 

ความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่น                        19                       12 

รวมมลูคา่เงนิกองทนุข ัน้ต า่ทีต่อ้งด ารง                    191                    165 
 

 

ตารางที ่6:  เงนิกองทนุขัน้ต ่าทีต่อ้งด ารงส าหรบัความเสีย่งดา้นดา้นปฏบิตักิารโดยวธิ ีBasic Indicator 

Approach 

หน่วย: ลา้นบาท

 เงนิกองทนุข ัน้ต า่ส าหรบัความเสีย่งดา้นปฏบิตักิาร 31 มนีาคม 2564 30 กนัยายน 2563

ค านวณโดยวธิ ีBasic Indicator Approach 143                    141                    

รวมมลูคา่เงนิกองทนุข ัน้ต า่ทีต่อ้งด ารงส าหรบัความเสีย่งดา้นปฏบิตักิาร 143                  141                   
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4.  การด ารงสนิทรพัยส์ภาพคล่องเพือ่รองรบัสถานการณด์า้นสภาพคล่องทีม่คีวามรุนแรง 

เน่ืองจากรอบปีบญัชขีองธนาคารสิน้สดุเดอืนกนัยายน  ดงัน้ันส าหรบัการเปิดเผยขอ้มูลคร ึง่ปีแรกจะใชข้อ้มูล ณ 

สิน้งวดเดอืนมนีาคม (ไตรมาส 2)  และใชข้อ้มูล ณ สิน้งวดเดอืนกนัยายน ส าหรบัการเปิดเผยขอ้มูลคร ึง่ปีหลงั 

(ไตรมาส 4) 

 

ธนาคารพาณิชยต์อ้งด ารงสนิทรพัยส์ภาพคลอ่งเพือ่รองรบัสถานการณด์า้นสภาพคลอ่งทีม่คีวามรนุแรง 

(Liquidity Coverage Ratio)  ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย หลกัเกณฑนี์ม้ี

วตัถปุระสงคเ์พือ่ใหธ้นาคารมฐีานะสภาพคลอ่งทีเ่พยีงพอสามารถรองรบัภาวะวกิฤตดิา้นสภาพคลอ่งทีม่คีวาม

รนุแรงในระยะสัน้ได ้ โดยก าหนดใหธ้นาคารตอ้งมสีนิทรพัยส์ภาพคลอ่ง (High Quality Liquid Assets : 

HQLA)  ในปรมิาณทีเ่พยีงพอรองรบัประมาณการกระแสเงนิสดไหลออกสทุธใิน 30 วนั ภายใตส้ถานการณด์า้น

สภาพคลอ่งทีม่คีวามรนุแรง ( Net Cash Outflows: Net COF)  ทัง้นี ้ธปท. ก าหนดใหธ้นาคารด ารงอตัราสว่น 

LCR ณ สิน้เดอืนขัน้ต ่ารอ้ยละ 100  ตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2563 

 

วธิกีารค านวณ LCR  

 

LCR   =                                ปรมิาณสนิทรพัยส์ภาพคลอ่ง (HQLA) 

                                 ประมาณการกระแสเงนิสดไหลออกสทุธใิน 30 วนั  

                 ภายใตส้ถานการณด์า้นสภาพคลอ่งทีม่คีวามรนุแรง ( Net Cash Outflows)  

 

 

 

 

สนิทรพัยส์ภาพคล่อง (HQLA)  คอืสนิทรพัยท์ีม่คีณุภาพด ีซึง่มสีภาพคลอ่งสงู และไม่ตดิภาระผูกพนั ที่

สามารถเปลีย่นเป็นเงนิสดไดร้วดเรว็โดยมูลคา่ไม่เปลีย่นแปลงอยา่งมนัียส าคญัแมใ้นสภานการณด์า้นสภาพคลอ่ง

ทีม่คีวามรนุแรง สนิทรพัยส์ภาพคลอ่งทีน่ ามาใชค้ านวณตอ้งมลีกัษณะและคณุสมบตัติามเกณฑท์ีธ่ปท. ก าหนด 

ทัง้นีป้รมิาณ HQLA คอืผลรวมของสนิทรพัยส์ภาพคลอ่งทีเ่ขา้เกณฑท์ัง้หมดหลงัหกัดว้ยอตัราสว่นลด (Haircut) 

รวมถงึเพดานการถอืครองสนิทรพัยแ์ตล่ะช ัน้ตามเกณฑข์อง ธปท. 

 
ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธ ิ(Net COF) คอืประมาณการเงนิสดไหลออกใน 30 วนั หกัดว้ย

ประมาณการเงนิสดไหลเขา้ใน  30 วนั ภายใตส้มมตฐิานสถานการณด์า้นสภาพคลอ่งทีม่คีวามรนุแรง ทัง้นี ้

ประมาณการกระแสเงนิสดไหลเขา้ตอ้งไม่เกนิกวา่รอ้ยละ 75 ของประมาณการกระแสเงนิสดไหลออก  ในการ

ค านวณ Net COF ธนาคารประมาณการกระแสเงนิสดไหลเขา้และออกโดยใชอ้ตัราการไหลเขา้ (inflow rate) 

และอตัราการไหลออก (Run-off rate) ตามเกณฑข์อง ธปท. 

 
ขอ้มูลการด ารงการด ารงสนิทรพัยส์ภาพคลอ่งเพือ่รองรบัสถานการณด์า้นสภาพคลอ่งทีม่คีวามรนุแรงซึง่แสดง

คา่เฉลีย่ของขอ้มูล ณ สิน้เดอืนในระหวา่งไตรมาส และ ขอ้มูลเปรยีบทยีบคา่เฉลีย่ LCR ของธนาคาร ในระหวา่ง

ไตรมาสที ่1 และไตรมาสที ่2 ของปี 2564  และปี 2563 มรีายละเอยีดดงันี ้
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ตารางที ่7 : การด ารงสนิทรพัยส์ภาพคลอ่งเพือ่รองรบัสถานการณด์า้นสภาพคลอ่งทีม่คีวามรนุแรง 

หน่วย:ลา้นบาท

รายการ

ไตรมาส2 

ปี  2564

(คา่เฉลีย่)

ไตรมาส2 

 ปี 2563

(คา่เฉลีย่)

(1)  ปรมิาณสนิทรัพยส์ภาพคล่องทัง้สืน้ (Total HQLA)             21,302          10,764 

(2)  ประมาณการกระแสเงนิสดไหลออกสุทธใิน 30 วัน             12,526            3,911 

(3)  LCR* (รอ้ยละ) 172% 372%

LCR ขัน้ต า่ตามเกณฑธ์นาคารแหง่ประเทศไทย(รอ้ยละ) 100% 100%

* ขอ้มูล LCR ในรายการที ่(3) ไม่จ าเป็นตอ้งเทา่กบัการน าปรมิาณสนิทรัพยส์ภาพคลอ่งทัง้สืน้ในรายการที ่(1) หารดว้ยประมาณการกระแสเงนิสดไหล

ออกสทุธใิน 30 วันในรายการที ่(2)
 

 

ตารางที ่8 : ขอ้มูลอตัราสว่น LCR เปรยีบเทยีบ 

หน่วย:รอ้ยละ

คา่เฉลีย่ LCR
2564

(คา่เฉลีย่)

2563

(คา่เฉลีย่)

ไตรมาสที ่1 (เดอืนตุลาคม - ธันวาคม) 194% 263%

ไตรมาสที ่2 (เดอืนมกราคม - มนีาคม) 172% 372%  
 

อตัราสว่น LCR เฉลีย่ของธนาคารในระหวา่งไตรมาสที ่2 (สิน้เดอืนมนีาคม 2564) เทา่กบัรอ้ยละ 172  เกนิกวา่ 

LCR ขัน้ต ่าตามเกณฑท์ี ่ธปท. ก าหนดทีร่อ้ยละ 100 

 

ปรมิาณสนิทรพัยส์ภาพคลอ่งเฉลีย่  (Average HQLA) ของธนาคารจากขอ้มูล ณ สิน้เดอืนมกราคม ถงึ 

มนีาคม ปี 2564  เทา่กบั 21,302 ลา้นบาท สนิทรพัยส์ภาพคลอ่งทัง้หมดเป็นสนิสนิทรพัยส์ภาพคลอ่งช ัน้ที ่ 1 

ไดแ้ก ่เงนิสด  และตราสารหนีท้ีอ่อกหรอืค า้ประกนัโดยรฐับาล และธนาคารกลาง 

 

ประมาณการกระแสเงนิสดไหลออกสทุธใิน  30 วนัเฉลีย่ (Average Net COF) ของธนาคารจากขอ้มูล ณ สิน้

เดอืนมกราคม ถงึ มนีาคม ปี 2564  เทา่กบั 12,526 ลา้นบาท โดยประมาณการกระแสเงนิสดไหลออกภายใต ้

สมมตฐิานสถานการณด์า้นสภาพคลอ่งทีม่คีวามรนุแรงทีส่ าคญัไดแ้ก ่ การไหลออกจากเงนิฝาก และการกูย้มืเงนิ

ระหวา่งธนาคาร ขณะทีป่ระมาณการกระแสเงนิสดไหลเขา้สว่นใหญม่าจากสนิเชือ่ และเงนิใหกู้ย้มืในตลาดเงนิ 

โดยทีป่ระมาณการเงนิสดไหลออกของธรุกรรมอนุพนัธส์ว่นใหญส่ามารถหกักลบกบัประมาณการเงนิสดไหลเขา้

ทีเ่กดิจากธรุกรรมอนุพนัธด์ว้ยกนั  

 

ธนาคารมกีารประเมนิและตดิตามฐานะสภาพคลอ่งทัง้ในสภาวะปกตแิละสถานการณจ์ าลองภาวะวกิฤตเป็นรายวนั 

นอกจากรายงานฐานะความเสีย่งสภาพคลอ่งทีธ่นาคารจดัท าขึน้ตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทยและ

มาตรฐานสากลแลว้ ธนาคารยงัจดัท ารายงานดา้นสภาพคลอ่งเพิม่เตมิ โดยใชส้มมุตฐิานทีธ่นาคารก าหนดขึน้เอง

เพือ่สะทอ้นสภาวะสภาพคลอ่งทีอ่าจเกดิขึน้ในภาวะวกิฤตตา่งๆ เพือ่ใหธ้นาคารควบคมุและบรหิารความเสีย่งดา้น

สภาพคลอ่งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  


