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1.  ขอบเขตการบังคับใช้ 

ธนาคารเอเอน็แซด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย โดยไดรั้บ
อนุญาตจากกระทรวงการคลงัตามใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย ์ ลงวนัท่ี 15 มิถุนายน 2558 โดยเร่ิมเปิด
ท าการวนัแรกเม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2558 
 

ธนาคารเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุนของธนาคาร ส าหรับปี 2561 ซ่ึงเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทยท่ี สนส. 4/2556 เร่ืองการเปิดเผยขอ้มลูการด ารงเงินกองทุนส าหรับธนาคารพาณิชย ์และ การเปิดเผยขอ้มูล
การด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องเพ่ือรองรับสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรงตามประกาศธนาคารแห่งประเทศ
ไทยท่ี สนส. 2/2561 ลงวนัท่ี 25 มกราคม 2561 
 

2.  เงินกองทุน 

2.1   โครงสร้างเงินกองทุน 

ธนาคารจดทะเบียนจดัตั้งเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย ภายใตพ้ระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 เม่ือวนัท่ี 
27 พฤศจิกายน 2557 โดยมีทุนจดทะเบียนเร่ิมแรกซ่ึงช าระแลว้จ านวน 500 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2558 
ธนาคารไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียน ซ่ึงออกและเรียกช าระแลว้ทั้งจ านวนอีก 19,500 ลา้นบาท  ท าใหทุ้นจดทะเบียนซ่ึงช าระ
แลว้รวมทั้งส้ิน 20,000 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดตามประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง หลกัเกณฑ ์วิธีการ และ
เง่ือนไขในการขออนุญาตจดัตั้งธนาคารพาณิชยท่ี์เป็นบริษทัลกูของธนาคารพาณิชยต่์างประเทศ  
 
โครงสร้างเงินกองทุนของธนาคาร ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 มีนาคม 2562 แสดงดงัน้ี 

ตารางที่ 1 โครงสร้างเงินกองทุน หน่วย: บาท

30 กันยายน 2562 31 มนีาคม 2562

1. เงินกองทุนช้ันที่ 1 19,760,209,260              19,736,139,185                  

เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 19,760,209,260              19,736,139,185                  

    ทุนช าระแลว้ (หุน้สามญั) หลงัหกัหุน้สามญัซ้ือคืน 20,000,000,000              20,000,000,000                  

ส ารองตามกฏหมาย 2,982,345                        -                                       

(230,215,504)                  (230,215,504)                      

รายการอ่ืนของส่วนของเจา้ของ : 18,583,707                      1,043,310                           

รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ* (31,141,287)                    (34,688,620)                        

2. เงินกองทุนช้ันที่ 2 196,879,899                   201,204,388                       

เงินส ารองส าหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ 196,879,899                   201,204,388                       

3. เงินกองทุนทั้งส้ินตามกฎหมาย   (1+2) 19,957,089,159              19,937,343,573                  

* สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

รายการ

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ
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2.2   ความเพยีงพอของเงินกองทุน 

ตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลเงินกองทุนส าหรับธนาคารพาณิชยข์องธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชยจ์ะตอ้ง
ด ารงเงินกองทุนไม่ต ่ากวา่เกณฑข์ั้นต ่าตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด ส าหรับปี 2562 อตัราส่วนเงินกองทุนขั้น
ต ่าท่ีตอ้งด ารงไวไ้ม่ต ่ากวา่ร้อยละ 11.00 
 
ทั้งน้ีธนาคารเลือกใชว้ิธีการค านวณสินทรัพยเ์ส่ียงเพ่ือค านวณความเพียงพอของเงินกองทุน ส าหรับความเส่ียงในแต่ละ
ดา้นดงัน้ี 

- ความเส่ียงดา้นเครดิต      ใชว้ิธีมาตรฐาน (Standardised Approach) 
- ความเส่ียงดา้นตลาด        ใชว้ิธีมาตรฐาน (Standardised Approach) 
- ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ    ใชว้ิธี Basic Indicator Approach (BIA) 
 
มลูค่าเงินกองทุนขั้นต ่าท่ีตอ้งด ารงส าหรับความเส่ียงดา้นเครดิต ความเส่ียงดา้นตลาด และความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ และ
อตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 มีนาคม 2562 แสดงดงัตารางดงัน้ี 
ตารางที่ 2  มูลค่าเงนิกองทุนขั้นต ่าที่ต้องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านเครดติ แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวธีิ SA หน่วย: บาท

30 กนัยายน 2562 31 มีนาคม 2562

ลูกหนีท้ี่ไม่ด้อยคุณภาพ

1

-                           -                             

2
226,805,757            167,235,100               

3
2,240,071,091         2,185,025,918            

4 ลูกหน้ีรายยอ่ย -                           -                             
5 สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั -                           -                             
6 สินทรัพยอ่ื์น 7,331,925                8,347,157                   
ลูกหนีท้ี่ด้อยคุณภาพ -                           -                             

First-to-default credit derivatives and Securitisation -                           -                             

รวมมูลค่าเงนิกองทุนขั้นต ่าที่ต้องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านเครดติทั้งหมดที่ค านวณโดยวธีิ SA 2,474,208,772         2,360,608,176            

เงนิกองทุนขั้นต ่าส าหรับความเส่ียงด้านเครดติ แยกตามประเภทของสินทรัพย์ โดยวธีิ SA

ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพ่ือการพฒันาระหวา่งประเทศ (MDBs) และ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียง
เหมือนกบัลูกหน้ีภาครัฐบาล

ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs)
 ท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนัการเงิน และบริษทัหลกัทรัพย์
ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ี
ใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีธุรกิจเอกชน
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ตารางที ่3 เงินกองทุนขั้นต ่าทีต้่องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านตลาดโดยวิธีมาตรฐาน หน่วย: บาท
เงินกองทุนขั้นต ่าส าหรับความเส่ียงด้านตลาด 30 กนัยายน 2562 31 มนีาคม 2562

1. ค านวณโดยวิธีมาตรฐาน 122,949,394               206,400,428               
2. ค านวณโดยวิธีแบบจ าลอง N/A N/A
รวมมูลค่าเงินกองทุนขั้นต ่าทีต้่องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านตลาด 122,949,394               206,400,428               

หน่วย: บาท

30 กนัยายน 2562 31 มนีาคม 2562

1.  ค านวณโดยวิธี Basic Indicator Approach 126,310,837               116,522,416               
2.  ค านวณโดยวิธี Standardised Approach N/A N/A
รวมมูลค่าเงินกองทุนขั้นต ่าทีต้่องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านปฏบัิติการ 126,310,837               116,522,416               

เงินกองทุนขั้นต ่าส าหรับความเส่ียงด้านปฏบัิติการ

ตารางที ่4 เงินกองทุนขั้นต ่าทีต้่องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านด้านปฏบัิติการโดยวิธี BIA 

 

 

หน่วย : ร้อยละ

อตัราส่วนการด ารง
เงินกองทุนของ

ธนาคาร

อตัราส่วนการด ารง
เงินกองทุนขั้นต ่าตาม

เกณฑ์ ธปท.

อตัราส่วนการ
ด ารงเงินกองทุน
ของธนาคาร

อตัราส่วนการด ารง
เงินกองทุนขั้นต ่าตาม

เกณฑ์ ธปท.

1. เงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 80.61 11.00 81.72 11.00

2. เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 79.81 8.50 80.90 8.50

3. เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ ต่อ สินทรัพยเ์ส่ียง 79.81 7.00 80.90 7.00

อตัราส่วน

30 กนัยายน 2562 31 มนีาคม 2562

ตารางที ่5: อตัราส่วนการด ารงเงินกองทุน
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3.  ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกบัการประเมินความเส่ียงด้านต่างๆ ของธนาคาร 

3.1    ความเส่ียงด้านเครดิต  

 

ความเส่ียงดา้นเครดิต คือความเส่ียงท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลเสียหายเน่ืองจากคู่สญัญาไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีไดต้กลง
ไว ้รวมทั้งกรณีท่ีคู่สญัญาถกูปรับลดอนัดบัความเส่ียงดา้นเครดิต ซ่ึงจะท าใหเ้กิดความเสียหายต่อมลูค่าของสินเช่ือ 
 
การบริหารความเส่ียงด้านเครดติ 
ธนาคารไดก้ าหนดกรอบแนวทางส าหรับบริหารความเส่ียงดา้นเครดิต โดยมีรูปแบบบนลงล่าง (Top down) ภายใต้
หลกัการและนโยบายการบริหารความเส่ียงดา้นเครดิต นโยบายและแนวทางปฏิบติัดา้นการให้สินเช่ือของธนาคาร
ครอบคลุมตลอดวงจรสินเช่ือ นับตั้งแต่ การพิจารณาสินเช่ือ การจดัระดบัความเส่ียง การอนุมติัสินเช่ือ การบริหาร
สินเช่ือปกติและการจดัการบริหารสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ ทั้งน้ีเพ่ือประเมินประสิทธิภาพแนวทางการบริหารความเส่ียง
ดา้นเครดิต ธนาคารมีการติดตามและประเมินความเส่ียงด้านเครดิต การพิจารณากลุ่มสินเช่ือ ตลอดจนการพฒันา
กระบวนการปฏิบติังานดา้นสินเช่ือและบุคลากร 
 
สายงานดา้นการตลาดและสินเช่ือ มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบเบ้ืองตน้ในการบริหารสินทรัพยเ์ส่ียงดา้นเครดิตท่ีมีคุณภาพ 
รวมทั้งการรักษาความสมัพนัธ์ต่อลกูคา้  หน่วยงานบริหารความเส่ียงดา้นสินเช่ือมีความเป็นอิสระ และบริหารโดยผูช่้วย
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบริหารความเส่ียงของธนาคาร ทั้งน้ี คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการสินเช่ือ และ
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบริหารความเส่ียง รวมทั้งผูท่ี้ไดรั้บมอบอ านาจในการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือ 
ปฏิบติังานอยา่งเป็นอิสระในการประเมิน และพิจารณาดา้นงานสินเช่ือ นอกจากน้ี ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงาน
บริหารความเส่ียงของธนาคาร มีบทบาทส าคญัในการบริหารกลุ่มสินเช่ือ เช่นการจดัใหมี้ระบบการวดัคุณภาพสินเช่ือ 
การรายงานคุณภาพสินเช่ือ รวมทั้งพฒันานโยบายดา้นสินเช่ือใหส้อดคลอ้งตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
 
อ านาจการตดัสินใจงานดา้นสินเช่ือไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร เป็นรูปแบบการอนุมติัร่วมกนั ระหว่าง
ผูท่ี้ไดรั้บมอบอ านาจในการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือจากสายงานดา้นการตลาดและสินเช่ือ และเจา้หนา้ท่ีบริหารความ
เส่ียงดา้นเครดิตซ่ึงท างานเป็นอิสระ หรือเป็นการอนุมติัจากคณะกรรมการสินเช่ือ ทั้งน้ี เจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบอ านาจใน
การพิจารณาอนุมติัสินเช่ือ มีคุณสมบติัและการปฏิบติังานท่ีเหมาะสม ซ่ึงอ านาจการตดัสินใจจะไดรั้บการทบทวนเป็น
รายปีและขั้นอยูก่บัผลประเมินผลการปฏิบติังานเป็นรายปี 
 
วิธีการติดตาม และขั้นตอนการบริหารความเส่ียงดา้นเครดิต พิจารณาตามองคป์ระกอบความเส่ียงดา้นเครดิตดงัน้ี 
- การกระจุกตวัของสินเช่ือรายลกูคา้ และการก ากบัดูแลลกูหน้ีรายใหญ่ 
- การกระจุกตวัของสินเช่ือรายภาคอุตสาหกรรม 
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- ความเส่ียงของประเทศท่ีตั้งของลูกหน้ี (เป็นความเส่ียงท่ีจะรับผลขาดทุนจากการท่ีไม่สามารถโอนเงิน หรือ
แลกเปล่ีนสกลุเงิน ซ่ึงเป็นผลมา จากนโยบายภาครัฐของประเทศท่ีตั้งนั้น ซ่ึงเป็นผลใหคู้่สัญญาของธนาคารไม่
สามารถส่งมอบสกลุเงินตามสญัญาได)้ 

 
ธนาคารใชเ้คร่ืองมือในการติดตาม วิเคราะห์ ประเมิน และบริหารความเส่ียงดา้นเครดิต ซ่ึงช่วยในการวิเคราะห์ติดตาม 
และรายงานความเส่ียง ความคืบหนา้ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงค์การบริหารกลุ่มสินเช่ือ รวมทั้งสามารถประเมินผล
กระทบจากปัจจยัลบ และการแกไ้ขติดตามอยา่งเหมาะสม 
 
การรายงานและวิเคราะห์ความเส่ียงดา้นเครดิต รับผิดชอบโดยสายงานวิเคราะห์สินเช่ือและการลงทุน (Research & 
Analysis) ของธนาคาร ซ่ึงเป็นอิสระจากหนา้ท่ีงานดา้นการอนุมติัสินเช่ือ การรายงานติดตามอยา่งสม ่าเสมอเป็นการช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพในดา้นการติดตาม หรือยกระดบัการเฝ้าระวงัเม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลงไป การรายงานดงักล่าวช่วย
ใหมี้การติดตามอยา่งใกลชิ้ดจากฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการชุดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของธนาคาร  
 
ธนาคารน าหลกัประกนัท่ีไดรั้บมาในการปรับลดความเส่ียงดา้นเครดิต โดยถือเป็นแหล่งท่ีมาในการช าระหน้ี ของ
คู่สญัญา ในกรณีท่ีมีการผิดนดัช าระหน้ี โดยประเภทของหลกัประกนัครอบคลุมดงัน้ี 
- หลกัประกนัอสงัหาริมทรัพย ์ประเภทท่ีพกัอาศยั เพ่ือการพาณิชย ์การอุตสาหกรรม และ 

อสงัหาริมทรัพยใ์นชนบท 
- สินทรัพยท่ี์ใชเ้พ่ือประกอบธุรกิจ 
- หลกัประกนัประเภทอาคาร โรงงาน และอุปกรณ์ 
- หลกัประกนัประเภทเงินฝาก  
- การค ้าประกนั 

ความเส่ียงด้านเครดติภายใต้วธีิมาตรฐาน (Standardised Approach) 
ธนาคารประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนเพ่ือรองรับความเส่ียงดา้นเครดิต โดยใชว้ิธีการค านวณตามวิธีมาตรฐาน 
(Standardised Approach) ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑก์ารค านวณสินทรัพย์
เส่ียงดา้นเครดิตส าหรับธนาคารพาณิชย ์โดย Standardised Approach (วิธี SA) 
 
ธนาคารก าหนดน ้าหนกัความเส่ียงของลูกหน้ี ตามหลกัเกณฑก์ารใชอ้นัดบัเครดิตจากสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตภายนอก 
(External credit assessment institutions: ECAIs) ดงัน้ี 
- Standard and Poor’s 
- Moody’s Investors Service 
- Fitch Rating  
- Fitch Ratings (Thailand) 
- Thai Rating and Information Services Co., Ltd (TRIS) 
 



 

 

 

ANZ Thai Pillar III Disclosure _2019 (Thai version)                                                                                 8 

 
 

ในกรณีลูกหน้ีไม่ไดรั้บการจดัอนัดบัเครดิตขา้งตน้ ธนาคารจะพิจารณาลูกหน้ีรายนั้นๆเป็นลูกหน้ีท่ีไม่มีการจดัอนัดบั 
และจะก าหนดน ้าหนกัความเส่ียงดงักล่าวตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
ตารางแนบต่อไปน้ีแสดงมูลค่ายอดคงคา้งของสินทรัพยใ์นงบดุลและรายการนอกงบดุลท่ีส าคญั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2562 และ 2561 ก่อนพิจารณาผลการปรับลดความเส่ียงดา้นเครดิต 
 

หน่วย: บาท
รายการ 30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2561

        1. สินทรัพย์ในงบดุล 31,415,015,193              33,329,752,534               

                1.1  เงินใหสิ้นเช่ือรวมสุทธิ 20,639,385,238              27,461,963,172               
                1.2  เงินลงทุนในตราสารหน้ีสุทธิ 7,161,480,326                4,059,229,371                 
                1.3  เงินฝาก (รวมดอกเบ้ียคา้งรับ) 786,599,575                   696,262,791                    
                1.4  สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 2,827,550,054                1,112,297,200                 
        2.  รายการนอกงบดุล 315,817,251,963            293,214,722,678             

                2.1  การรับอาวลัตัว๋เงิน การค ้าประกนัการกูย้มืเงิน และเล็ตเตอร์ออฟเครดิต 2,835,553,727                3,523,103,921                 
                2.2  สญัญาอนุพนัธน์อกตลาด 310,407,722,431            289,491,618,757             
                2.3 วงเงินท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชซ่ึ้งธนาคารพาณิชยไ์ดผู้กพนัไวแ้ลว้ 2,573,975,805                200,000,000                    

ตารางที ่6 : มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบดุลและรายการนอกงบดุลทีส่ าคญัก่อนพิจารณาผลการปรับ

ลดความเส่ียงด้านเครดติ
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หน่วย: บาท

รวม
เงินให้สินเช่ือรวม

สุทธิ
เงินลงทนุใน

ตราสารหน้ีสุทธิ
เงินฝาก(รวมดอกเบ้ีย

คา้งรับ)
สินทรัพย์

ตราสารอนุพนัธ์
1. ประเทศไทย 28,850,527,240               20,631,304,857            7,161,480,327            96,459,831                   961,282,226                

2. กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไมร่วมประเทศไทย 2,413,719,894                 8,080,382                      -                                539,371,684                 1,866,267,828             

3. กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา 34,989,941                      -                                  -                                34,989,941                   -                                

4. กลุ่มแอฟริกาและตะวนัออกกลาง -                                    -                                  -                                -                                 -                                

5. กลุ่มยโุรป 115,778,119                    -                                  -                                115,778,119                 -                                

    รวม 31,415,015,193               20,639,385,238            7,161,480,327            786,599,575                 2,827,550,054             

หน่วย: บาท

รวม

การรับอาวลัตัว๋เงิน 
การค ้าประกนัการกูย้มื
เงิน และเล็ตเตอร์ออฟ

เครดิต

สญัญาอนุพนัธ์
นอกตลาด

วงเงินท่ียงัมิไดเ้บิกใช้
ซ่ึงธนาคารพาณิชยไ์ด้

ผูกพนัไวแ้ลว้

1. ประเทศไทย 104,773,211,612            913,753,959                  101,285,481,848        2,573,975,805              

2. กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไมร่วมประเทศไทย 210,174,949,127            1,654,384,643               208,520,564,484        -                                 

3. กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา -                                    -                                  -                                -                                 

4. กลุ่มแอฟริกาและตะวนัออกกลาง -                                    -                                  -                                -                                 

5. กลุ่มยโุรป 869,091,223                    267,415,123                  601,676,100               -                                 

    รวม 315,817,251,963            2,835,553,727               310,407,722,431        2,573,975,805              

หน่วย: บาท

รวม
เงินให้สินเช่ือรวม

สุทธิ
เงินลงทนุใน

ตราสารหน้ีสุทธิ
เงินฝาก(รวมดอกเบ้ีย

คา้งรับ)
สินทรัพย์

ตราสารอนุพนัธ์

1. ประเทศไทย 32,348,633,973               27,444,377,159            4,059,229,371            306,602,702                 538,424,741                

2. กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไมร่วมประเทศไทย 615,031,397                    17,586,013                    -                                23,572,925                   573,872,459                

3. กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา 60,443,926                      -                                  -                                60,443,926                   -                                

4. กลุ่มแอฟริกาและตะวนัออกกลาง -                                    -                                  -                                -                                 -                                

5. กลุ่มยโุรป 305,643,238                    -                                  -                                305,643,238                 -                                

    รวม 33,329,752,534               27,461,963,172            4,059,229,371            696,262,791                 1,112,297,200             

หน่วย: บาท

รวม

การรับอาวลัตัว๋เงิน 
การค ้าประกนัการกูย้มื
เงิน และเล็ตเตอร์ออฟ

เครดิต

สญัญาอนุพนัธ์นอก
ตลาด

วงเงินท่ียงัมิไดเ้บิกใช้
ซ่ึงธนาคารพาณิชยไ์ด้

ผูกพนัไวแ้ลว้

1. ประเทศไทย 71,496,933,440               1,042,597,322               70,254,336,118          200,000,000                 

2. กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไมร่วมประเทศไทย 220,380,039,443            1,142,756,804               219,237,282,639        -                                 

3. กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา -                                    -                                  -                                -                                 

4. กลุ่มแอฟริกาและตะวนัออกกลาง -                                    -                                  -                                -                                 

5. กลุ่มยโุรป 1,337,749,795                 1,337,749,795               -                                -                                 

    รวม 293,214,722,678            3,523,103,921               289,491,618,757        200,000,000                 

ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหน้ี

30 กนัยายน 2562

รายการนอกงบดุล

ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหน้ี

30 กนัยายน 2562

 สินทรัพย์ในงบดุล

ตารางที่ 7 : มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบดุลและรายการนอกงบดุลที่ส าคัญก่อนการพจิารณาผลการปรับลดความเส่ียงด้านเครดติ 

จ าแนกตามประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี้

ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี้

30 กนัยายน 2561

 สินทรัพย์ในงบดุล

ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหน้ี

30 กนัยายน 2561

รายการนอกงบดุล
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หน่วย: บาท

อายไุม่เกิน 1 ปี อายเุกิน 1 ปี รวม

        1.  สินทรัพย์ในงบดุล 20,042,746,199                   11,372,268,994               31,415,015,193           

                1.1  เงินใหสิ้นเช่ือรวมสุทธิ 13,006,961,391                   7,632,423,847                 20,639,385,238           
                1.2  เงินลงทุนในตราสารหน้ีสุทธิ 5,808,197,478                     1,353,282,849                 7,161,480,327             
                1.3  เงินฝาก (รวมดอกเบ้ียคา้งรับ) 786,599,575                        -                                  786,599,575                
                1.4  สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 440,987,755                        2,386,562,298                 2,827,550,054             
        2.  รายการนอกงบดุล 142,641,373,884                 173,175,878,079             315,817,251,963         

                2.1  การรับอาวลัตัว๋เงิน การค ้าประกนัการกูย้มืเงิน และเล็ตเตอร์ออฟเครดิต 1,483,428,657                     1,352,125,070                 2,835,553,727             
                2.2  สญัญาอนุพนัธน์อกตลาด 139,227,945,228                 171,179,777,204             310,407,722,431         
                2.3 วงเงินท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชซ่ึ้งธนาคารพาณิชยไ์ดผู้กพนัไวแ้ลว้ 1,930,000,000                     643,975,805                    2,573,975,805             

หน่วย: บาท

อายไุม่เกิน 1 ปี อายเุกิน 1 ปี รวม

        1.  สินทรัพย์ในงบดุล 27,610,467,666                   5,719,284,868                 33,329,752,534           

                1.1  เงินใหสิ้นเช่ือรวมสุทธิ 23,216,034,712                   4,245,928,460                 27,461,963,172           
                1.2  เงินลงทุนในตราสารหน้ีสุทธิ 3,245,891,067                     813,338,304                    4,059,229,371             
                1.3  เงินฝาก (รวมดอกเบ้ียคา้งรับ) 696,262,791                        -                                  696,262,791                
                1.4  สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 452,279,096                        660,018,104                    1,112,297,200             
        2.  รายการนอกงบดุล 151,919,396,385                 141,295,326,293             293,214,722,678         

                2.1  การรับอาวลัตัว๋เงิน การค ้าประกนัการกูย้มืเงิน และเล็ตเตอร์ออฟเครดิต 780,356,147                        2,742,747,774                 3,523,103,921             
                2.2  สญัญาอนุพนัธน์อกตลาด 151,139,040,238                 138,352,578,519             289,491,618,757         
                2.3 วงเงินท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชซ่ึ้งธนาคารพาณิชยไ์ดผู้กพนัไวแ้ลว้ -                                      200,000,000                    200,000,000                

รายการ
30 กนัยายน 2562

รายการ
30 กนัยายน 2561

ตารางที ่8 : มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบดุลและรายการนอกงบดุลก่อนพิจารณาผลการปรับลดความเส่ียงด้านเครดติ จ าแนกตามอายุสัญญา

ทีเ่หลอื
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หน่วย: บาท

ปกติ
กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ต ่ากว่า
มาตรฐาน

สงสยั
สงสยั
จะสูญ

รวม

1. ประเทศไทย 20,513,910,025    314,193,111     -           -          -        20,828,103,135    -                      
2. กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย 8,162,002             -                    -           -          -        8,162,002             -                      
3. กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา -                        -                    -           -          -        -                        -                      
4. กลุ่มแอฟริกาและตะวนัออกกลาง -                        -                    -           -          -        -                        -                      
5. กลุ่มยโุรป -                        -                    -           -          -        -                        -                      
    รวม 20,522,072,026    314,193,111     -           -          -        20,836,265,137    -                      

หน่วย: บาท

ปกติ
กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ต ่ากว่า
มาตรฐาน

สงสยั
สงสยั
จะสูญ

รวม

1. ประเทศไทย 27,591,806,144    -                    -           -          -        27,591,806,144    -                      
2. กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย 17,763,649           -                    -           -          -        17,763,649           -                      
3. กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา -                        -                    -           -          -        -                        -                      
4. กลุ่มแอฟริกาและตะวนัออกกลาง -                        -                    -           -          -        -                        -                      
5. กลุ่มยโุรป -                        -                    -           -          -        -                        -                      
    รวม 27,609,569,793    -                    -           -          -        27,609,569,793    -                      

ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหน้ี

30 กนัยายน 2562

เงินใหสิ้นเช่ือรวมดอกเบ้ียคา้งรับ เงินลงทุนใน
ตราสารหน้ี
สงสยัจะสูญ

ตารางที ่9 : มูลค่ายอดคงค้างเงินให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ และเงินลงทุนในตราสารหนีก่้อนพิจารณาผลการปรับลดความเส่ียงด้านเครดติ

จ าแนกตามประเทศหรือภูมภิาคของหนี ้และเกณฑ์การจดัช้ันที ่ธปท. ก าหนด

ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหน้ี

30 กนัยายน 2561

เงินใหสิ้นเช่ือรวมดอกเบ้ียคา้งรับ เงินลงทุนใน
ตราสารหน้ี
สงสยัจะสูญ
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หน่วย: บาท

เงินลงทุนในตราสารหน้ี

General provision Specific provision
มูลค่าหน้ีสูญท่ีตดัออก
จากบญัชีระหว่างงวด

Specific Provision

1. ประเทศไทย -                         -                                -                                    
2. กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย -                         -                                -                                    
3. กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา -                         -                                -                                    
4. กลุ่มแอฟริกาและตะวนัออกกลาง -                         -                                -                                    
5. กลุ่มยโุรป -                         -                                -                                    
    รวม 196,879,899            -                         -                                -                                    

หน่วย: บาท

เงินลงทุนในตราสารหน้ี

General provision Specific provision
มูลค่าหน้ีสูญท่ีตดัออก
จากบญัชีระหว่างงวด

Specific Provision

1. ประเทศไทย -                         -                                -                                    
2. กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย -                         -                                -                                    
3. กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา -                         -                                -                                    
4. กลุ่มแอฟริกาและตะวนัออกกลาง -                         -                                -                                    
5. กลุ่มยโุรป -                         -                                -                                    
    รวม 147,606,621            -                         -                                -                                    

ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหน้ี

30 กนัยายน 2561

เงินใหสิ้นเช่ือรวมดอกเบ้ียคา้งรับ

ตารางที ่10: มูลค่าของเงินส ารองทีก่นัไว้ (General Provision และ Specific Provision) และหนีสู้ญทีต่ัดออกจาก

บัญชีระหว่างงวดส าหรับเงินให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับและเงินลงทุนในตราสารหนี ้จ าแนกตามประเทศหรือ

ภูมภิาค

ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหน้ี

30 กนัยายน 2562

เงินใหสิ้นเช่ือรวมดอกเบ้ียคา้งรับ
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หน่วย: บาท

ปกติ
กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ต ่ากว่า
มาตรฐาน สงสยั

สงสยั
จะสูญ

รวมทั้งส้ิน

          -  การเกษตรและเหมืองแร่ 85,091,178               -                      -               -        -       85,091,178             
          -  อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 10,484,833,034        314,193,111       -               -        -       10,799,026,144      
          -  ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 2,006,656,543          -                      -               -        -       2,006,656,543        
          -  การสาธารณูปโภคและบริการ 893,734,957             -                      -               -        -       893,734,957           
          -  สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั -                            -                      -               -        -       -                          
          -  เช่าซ้ือ 4,579,722,819          -                      -               -        -       4,579,722,819        
          -  ธนาคารพาณิชย์ 2,472,033,497          -                      -               -        -       2,472,033,497        
          -  อ่ืน ๆ -                            -                      -               -        -       -                          
                  รวม 20,522,072,026        314,193,111       -               -        -       20,836,265,137      

หน่วย: บาท

ปกติ
กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ต ่ากว่า
มาตรฐาน สงสยั

สงสยั
จะสูญ

รวมทั้งส้ิน

          -  การเกษตรและเหมืองแร่ 167,271,605             -                      -               -        -       167,271,605           
          -  อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 9,546,332,473          -                      -               -        -       9,546,332,473        
          -  ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง -                            -                      -               -        -       -                          
          -  การสาธารณูปโภคและบริการ 3,031,409,799          -                      -               -        -       3,031,409,799        
          -  สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั -                            -                      -               -        -       -                          
          -  เช่าซ้ือ 1,310,635,479          -                      -               -        -       1,310,635,479        
          -  ธนาคารพาณิชย์ 12,822,829,813        -                      -               -        -       12,822,829,813      
          -  อ่ืน ๆ 731,090,623             -                      -               -        -       731,090,623           
                  รวม 27,609,569,793        -                      -               -        -       27,609,569,793      

ตารางที ่11: มูลค่ายอดคงค้างเงินให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับก่อนพิจารณาผลการปรับลดความเส่ียงด้านเครดติ จ าแนกตาม

ประเภทธุรกจิ และเกณฑ์การจดัช้ันที ่ธปท. ก าหนด

ประเภทธุรกิจ
30 กนัยายน 2561

ประเภทธุรกิจ
30 กนัยายน 2562
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หน่วย: บาท

          -  การเกษตรและเหมืองแร่ -                                          
          -  อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ -                                          -                                           
          -  ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง -                                          -                                           
          -  การสาธารณูปโภคและบริการ -                                          -                                           
          -  สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั -                                          -                                           
          -  เช่าซ้ือ -                                          -                                           
          -  ธนาคารพาณิชย์ -                                          -                                           

                  รวม 196,879,899                               -                                          -                                           

หน่วย: บาท

          -  การเกษตรและเหมืองแร่ -                                          
          -  อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ -                                          -                                           
          -  ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง -                                          -                                           
          -  การสาธารณูปโภคและบริการ -                                          -                                           
          -  สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั -                                          -                                           
          -  เช่าซ้ือ -                                          -                                           
          -  ธนาคารพาณิชย์ -                                          -                                           

                  รวม 147,606,621                               -                                          -                                           

หน่วย: บาท

ส ารองทัว่ไป
ส ารองท่ีกนัไวเ้ฉพาะราย

ลูกหน้ี
รวม

 เงินส ารองท่ีกนัไวต้น้งวด 147,606,621                               -                                          147,606,621                           

 หน้ีสูญท่ีตดัออกจากบญัชีระหว่างงวด -                                               -                                          -                                           

 เงินส ารองท่ีกนัไวเ้พ่ิมหรือลดระหว่างงวด 49,273,278                                 -                                          49,273,278                             

 เงินส ารองอ่ืน (เงินส ารองท่ีกนัไวส้ าหรับขาดทนุจากอตัรา
แลกเปล่ียน เงินส ารองท่ีกนัไว ้  ส าหรับการควบรวม หรือขายกิจการ) -                                               -                                          -                                           

 เงินส ารองที่กนัไว้คงเหลือปลายงวด 196,879,899                               -                                          196,879,899                           

หน่วย: บาท

ส ารองทัว่ไป
ส ารองท่ีกนัไวเ้ฉพาะราย

ลูกหน้ี
รวม

 เงินส ารองท่ีกนัไวต้น้งวด 234,239,789                               -                                          234,239,789                           

 หน้ีสูญท่ีตดัออกจากบญัชีระหว่างงวด -                                               -                                          -                                           

 เงินส ารองท่ีกนัไวเ้พ่ิมหรือลดระหว่างงวด 86,633,168-                                 -                                          86,633,168-                             

 เงินส ารองอ่ืน (เงินส ารองท่ีกนัไวส้ าหรับขาดทนุจากอตัรา
แลกเปล่ียน เงินส ารองท่ีกนัไว ้  ส าหรับการควบรวม หรือขายกิจการ) -                                               -                                          -                                           

 เงินส ารองที่กนัไว้คงเหลือปลายงวด 147,606,621                               -                                          147,606,621                           

ประเภทธุรกิจ

30 กนัยายน 2562

ส ารองทัว่ไป
ส ารองท่ีกนัไวเ้ฉพาะราย

ลูกหน้ี
มลูค่าหน้ีสูญท่ีตดัออกจาก

บญัชีระหว่างงวด

ส ารองทัว่ไป
ส ารองท่ีกนัไวเ้ฉพาะราย

ลูกหน้ี
มลูค่าหน้ีสูญท่ีตดัออกจาก

บญัชีระหว่างงวด

ตารางที่ 12 : มูลค่าของเงินส ารองที่กนัไว้ (ส ารองทั่วไป และส ารองที่กนัไว้เฉพาะรายลูกหนี)้ และมูลค่าของหนีสู้ญที่ตดัออกจาก

บัญชีระหว่างงวดส าหรับเงินให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ จ าแนกตามประเภทธุรกจิ

ตารางที่ 13 : การกระทบยอดการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินส ารองที่กนัไว้ (ส ารองทั่วไป และส ารองที่กนัไว้เฉพาะรายลูกหนี)้ 

ส าหรับเงินให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ

รายการ
30 กนัยายน 2562

รายการ
30 กนัยายน 2561

ประเภทธุรกิจ

30 กนัยายน 2561
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หน่วย: บาท

สินทรัพยใ์นงบดุล รายการนอกงบดุล รวม

1.    ลูกหนีท้ีไ่ม่ด้อยคุณภาพ

1.1 ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพ่ือการพฒันาระหว่าง
ประเทศ (MDBs) และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีภาครัฐบาล 7,257,577,834         -                         7,257,577,834          

1.2 ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนั
การเงิน และบริษทัหลกัทรัพย์ 3,162,583,135         2,465,401,949       5,627,985,084          

1.3 ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีธุรกิจเอกชน 18,364,231,628       2,000,051,013       20,364,282,641        

1.4 ลูกหน้ีรายยอ่ย -                           -                         -                           
1.5 สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั -                           -                         -                           
1.6 สินทรัพยอ่ื์น 3,194,634,102         -                         3,194,634,102          

  2.   ลูกหนีท้ีด้่อยคุณภาพ -                           -                         -                           
  3.  First-to-default credit derivatives and Securitisation -                           -                         -                           

      รวม 31,979,026,699       4,465,452,962       36,444,479,661        

หน่วย: บาท

สินทรัพยใ์นงบดุล รายการนอกงบดุล รวม

1.    ลูกหนีท้ีไ่ม่ด้อยคุณภาพ

1.1 ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพ่ือการพฒันาระหว่าง
ประเทศ (MDBs) และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีภาครัฐบาล 4,365,626,872         -                         4,365,626,872          

1.2 ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนั
การเงิน และบริษทัหลกัทรัพย์ 13,522,756,254       2,106,022,999       15,628,779,252        

1.3 ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีธุรกิจเอกชน 14,476,678,828       862,321,918          15,339,000,747        

1.4 ลูกหน้ีรายยอ่ย -                           -                         -                           
1.5 สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั -                           -                         -                           
1.6 สินทรัพยอ่ื์น 1,314,127,923         -                         1,314,127,923          

  2.   ลูกหนีท้ีด้่อยคุณภาพ -                           -                         -                           
  3.  First-to-default credit derivatives and Securitisation -                           -                         -                           

      รวม 33,679,189,877       2,968,344,917       36,647,534,794        

ประเภทสินทรัพย์
30 กนัยายน 2562

ประเภทสินทรัพย์
30 กนัยายน 2561

ตารางที ่14:  มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและมูลค่าเทยีบเท่าสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินของ

รายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทีเ่ป็นยอดสุทธิจาก Specific Provision แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA
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หน่วย: บาท

น ้าหนกัความเส่ียง (%) 0 20 50 100 0 20 50 100
ลูกหนีท้ีไ่ม่ด้อยคุณภาพ 7,257,577,834        2,719,562,880      8,927,437       1,513,494,223        3,127,980,241       0 -              20,430,936,502      

1 ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพ่ือการพฒันาระหว่างประเทศ (MDBs) และองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีภาครัฐบาล 7,257,577,834        -                        -                 -                         -              -                          

2 ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกัความ
เส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนัการเงิน และบริษทัหลกัทรัพย์ -                         2,719,562,880      8,927,437       1,513,494,223        -                          

3 ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียง
เหมือนกบัลูกหน้ีธุรกิจเอกชน -                         -                        -                 -                         20,364,282,641      

4 ลูกหน้ีรายยอ่ย -                          
5 สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั -                          
6 สินทรัพยอ่ื์น 3,127,980,241       0 -              66,653,861             

น ้าหนกัความเส่ียง  (%) 50                   100                         
ลูกหนีท้ีด้่อยคุณภาพ -                 

หน่วย: บาท

น ้าหนกัความเส่ียง (%) 0 20 50 100 0 20 50 100
ลูกหนีท้ีไ่ม่ด้อยคุณภาพ 4,901,306,022        1,709,384,695      1,196,998       818,528,990           1,186,599,045       84,020,238           -              15,382,509,387      

1 ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพ่ือการพฒันาระหว่างประเทศ (MDBs) และองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีภาครัฐบาล 4,365,626,872        -                        -                 -                         -              -                          

2 ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกัความ
เส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนัการเงิน และบริษทัหลกัทรัพย์ 535,679,150           1,709,384,695      1,196,998       818,528,990           -                          

3 ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียง
เหมือนกบัลูกหน้ีธุรกิจเอกชน

-                         -                        -                 -                         15,339,000,747      

4 ลูกหน้ีรายยอ่ย -                          
5 สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั -                          
6 สินทรัพยอ่ื์น 1,186,599,045       84,020,238           43,508,640             

น ้าหนกัความเส่ียง  (%) 50                   100                         
ลูกหนีท้ีด้่อยคุณภาพ -                 

Type of asset
30 กนัยายน 2562

ยอดคงค้างทีม่ ีRating ยอดคงค้างทีไ่ม่ม ีRating

ตารางที ่15 : มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบดุลและรายการนอกงบดุลสุทธิ หลงัพิจารณามูลค่าการปรับลดความเส่ียงด้านเครดติในแต่ละประเภทของสินทรัพย์

จ าแนกตามแต่ละน า้หนักความเส่ียงโดยวิธี SA

รายการที ่ธปท. ก าหนดให้หักออกจากเงินกองทุนของธนาคาร 55,057,171

รายการที ่ธปท. ก าหนดให้หักออกจากเงินกองทุนของธนาคาร 31,141,286.74

Type of asset
30 กนัยายน 2561

ยอดคงค้างทีม่ ีRating ยอดคงค้างทีไ่ม่ม ีRating
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3.2   ความเส่ียงด้านตลาด 

 

ความเส่ียงดา้นตลาด เกิดจากธุรกรรมเพ่ือการคา้และเพ่ือการธนาคาร และคือความเส่ียงท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลเสียหายต่อ
รายไดข้องธนาคารฯอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน ผลตอบแทนส่วนท่ีชดเชย
ความเส่ียงดา้นเครดิต (Credit Spread) ค่าความผนัผวนและค่าสหสัมพนัธ์ (Volatility and Correlation) หรือ             
การเปลียนแปลงของราคาพนัธบตัร ราคาสินคา้โภคภณัฑ ์หรือ ราคาตราสารทุน 

การบริหารความเส่ียงด้านตลาด 
ธนาคารก าหนดหลกัการบริหารความเส่ียงดา้นตลาด และกรอบการควบคุมเพ่ือสนบัสนุนธุรกรรมทางการคา้และการ
ธนาคาร กรอบการควบคุมไดร้วมถึงแนวทางการประเมินค่าความเส่ียงดา้นตลาดในบญัชีเพ่ือการคา้ และบญัชีเพ่ือการ
ธนาคาร ธนาคารประเมินผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในกรอบระยะเวลาในอนาคต พิจารณาความเป็นไปไดข้อง
ผลกระทบนั้น และด ารงเงินกองทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

ปัจจยัหลกัที่มผีลกระทบต่อความเส่ียงด้านตลาดของธนาคาร มดีงันี ้
- ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย คือความเส่ียงท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า

ของเคร่ืองมือทางการเงินอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย หรือค่าความผนัผวนแฝง 
- ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน คือความเส่ียงท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลเสียหาย จากมูลค่าท่ีลดลงของเคร่ืองมือทาง

การเงินอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน หรือค่าความผนัผวนแฝง 
 

หน่วยงานบริหารความเส่ียงดา้นตลาด เป็นหน่วยงานอิสระท่ีมีความช านาญเฉพาะทางไดรั้บมอบหมายและรับผิดชอบ
ในการประเมินและติดตามความเส่ียงดา้นตลาด  ด าเนินงานตามนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังานในการบริหารความ
เส่ียงดา้นตลาด เพ่ือดูแลจดัการให้ความเส่ียงดา้นตลาดอยู่ในระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้และเป็นไปตามกรอบท่ี
ก าหนดไวโ้ดยคณะกรรมการของธนาคาร 
 

หน่วย: บาท
เงินกองทุนขั้นต ่าส าหรับความเส่ียงด้านตลาด โดยวธีิมาตรฐาน 30 กนัยายน 2562 31 มีนาคม 2562

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย                   111,392,875                          190,549,975 
ความเส่ียงดา้นราคาตราสารทนุ                                      -                                              -   
ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน                      11,556,519                            15,850,453 
ความเส่ียงดา้นราคาสินคา้โภคภณัฑ์                                      -                                              -   
รวมมูลค่าเงินกองทุนขั้นต ่าที่ต้องด ารง                   122,949,394                          206,400,428 

ตารางที1่6: มูลค่าเงินกองทุนขั้นต ่าส าหรับความเส่ียงด้านตลาดในแต่ละประเภทโดยวธีิ
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ตารางที1่7 : ผลการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ต่อรายได้สุทธิ (Earnings) หน่วย: บาท

30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2561

ผลกระทบต่อรายได้
ดอกเบ้ียสุทธิ

ผลกระทบต่อรายได้
ดอกเบ้ียสุทธิ

บาท 85,669,411 186,185,592 
ดอลล่าร์สหรัฐฯ (19,864,537) (94,236,905)
เยน                                                  -   (54,693)
อ่ืนๆ 18,350,364 23,242,191 
รวมผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย                                 84,155,238                           115,136,185 
ร้อยละของประมาณการรายได้ดอกเบีย้สุทธิในอีก 1 ปีข้างหน้า*                                                 11                                             18 

* ร้อยละการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึนเทา่กบั 100 bps .

สกุลเงิน

 
 

 
 

3.3    ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ 

 

ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ หมายถึงความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายอนัเน่ืองมาจากความไม่เพียงพอ หรือ ความบกพร่อง
ของกระบวนการปฏิบัติการภายใน บุคลากรและจากระบบงานของธนาคาร หรือจากเหตุการณ์ภายนอกธนาคาร  
โดยรวมถึงความเส่ียงทางดา้นกฎหมาย (Legal Risk) และความเส่ียงดา้นช่ือเสียง (Reputational Risk) ท่ีเกิดจาก
กระบวนการปฏิบติัการภายในดงักล่าวขา้งตน้ แต่ไม่รวมถึงความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ (Strategic Risk) 
 
คณะกรรมการธนาคารได้มีมติอนุมติัการจดัท านโยบายการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบัติการ (Operational Risk 
Management Policy)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการและสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยนโยบายการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการน้ี นบัเป็นส่วนหน่ึงของแนวนโยบายการ
บริหารความเส่ียงด้านปฏิบติัการของกลุ่มธนาคาร ANZ  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงท าหน้าท่ีก ากับดูแล
ประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการและการท าตามระเบียบขอ้บงัคบั   รวมถึงการก ากบัดูแลการ
ด าเนินงานภายใตก้รอบการบริหารความเส่ียงของธนาคาร การด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้ง และความเส่ียงของธนาคารทั้ง
ปัจจุบนัและอนาคตภายใตข้อบเขตความเส่ียงท่ียอมรับได ้(Risk Appetite) รวมถึงความแขง็แกร่งของเงินกองทุน 
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4. การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพือ่รองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องทีม่ีความรุนแรง 

เน่ืองจากธนาคารปิดงวดบญัชีทุกส้ินเดือนกนัยายนอนัเป็นรอบปีบญัชี ดงันั้นส าหรับการเปิดเผยขอ้มลูคร่ึงปีแรกจะใช้
ขอ้มลู ณ ส้ินงวดเดือนมีนาคม (ไตรมาส 2)  และใชข้อ้มลู ณ ส้ินงวดเดือนกนัยายน ส าหรับการเปิดเผยขอ้มลูคร่ึงปีหลงั 
(ไตรมาส 4) 

 
ธนาคารพาณิชยต์อ้งด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องเพ่ือรองรับสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง (Liquidity 
Coverage Ratio)  ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย  (ธปท.)   หลกัเกณฑน้ี์มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้
ธนาคารมีฐานะสภาพคล่องท่ีเพียงพอ  สามารถรองรับภาวะวิกฤติดา้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรงในระยะสั้นได ้  โดย
ก าหนดใหธ้นาคารตอ้งมีสินทรัพยส์ภาพคล่อง (High Quality Liquid Assets : HQLA)  ในปริมาณท่ีเพียงพอรองรับ
ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วนั ภายใตส้ถานการณ์ดา้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง ( Net Cash 
Outflows: Net COF)  ทั้งน้ี ธปท. ก าหนดใหธ้นาคารด ารงอตัราส่วน LCR ณ ส้ินเดือนขั้นต ่าร้อยละ 60  ตั้งแต่วนัท่ี 1 
มกราคม 2559 และใหด้ ารงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ในแต่ละปีจนครบร้อยละ 100  ในวนัท่ี  1 มกราคม  2563 

 
วิธีการค านวณ LCR  

             LCR   =                               ปริมาณสินทรัพยส์ภาพคล่อง (HQLA) 

                                                            ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วนั  
                                                     ภายใตส้ถานการณ์ดา้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง ( Net Cash Outflows)  

 
สินทรัพยส์ภาพคล่อง (HQLA)  คือสินทรัพยท่ี์มีคุณภาพดี ซ่ึงมีสภาพคล่องสูง และไม่ติดภาระผกูพนั ท่ีสามารถ
เปล่ียนเป็นเงินสดไดร้วดเร็วโดยมลูค่าไม่เปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัแมใ้นสภานการณ์ดา้นสภาพคล่องท่ีมีความ
รุนแรง สินทรัพยส์ภาพคล่องท่ีน ามาใชค้  านวณตอ้งมีลกัษณะและคุณสมบติัตามเกณฑท่ี์ธปท. ก าหนด ทั้งน้ีปริมาณ 
HQLA คือผลรวมของสินทรัพยส์ภาพคล่องท่ีเขา้เกณฑท์ั้งหมดหลงัหกัดว้ยอตัราส่วนลด (Haircut) รวมถึงเพดานการถือ
ครองสินทรัพยแ์ต่ละชั้นตามเกณฑข์อง ธปท. 
 
ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิ (Net COF) คือประมาณการเงินสดไหลออกใน 30 วนั หกัดว้ยประมาณ
การเงินสดไหลเขา้ใน  30 วนั ภายใตส้มมติฐานสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง ทั้งน้ี ประมาณการกระแส
เงินสดไหลเขา้ตอ้งไม่เกินกวา่ร้อยละ 75 ของประมาณการกระแสเงินสดไหลออก  ในการค านวณ Net COF ธนาคาร
ประมาณการกระแสเงินสดไหลเขา้และออกโดยใชอ้ตัราการไหลเขา้ (inflow rate) และอตัราการไหลออก (Run-off 
rate) ตามเกณฑข์อง ธปท. 
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ขอ้มลูการด ารงอตัราส่วน LCR  ของธนาคาร ซ่ึงแสดงค่าเฉล่ียของขอ้มลู ณ ส้ินเดือนในระหว่างไตรมาส  
มีรายละเอียดดงัน้ี 

ตารางที ่18 : การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องทีม่คีวามรุนแรง หน่วย:ล้านบาท

รายการ
ไตรมาส 4 - 2562

(ค่าเฉลีย่)

ไตรมาส 4 - 2561

(ค่าเฉลีย่)
(1)  ปริมาณสินทรัพย์สภาพคล่องทั้งส้ืน (Total HQLA)                          13,262                         24,134 
(2)  ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน                            4,069                         13,056 

    (3)  LCR* (ร้อยละ) 340% 189%
LCR ขัน้ต  ำ่ตำมเกณฑ์ธนำคำรแห่งประเทศไทย(ร้อยละ) 90% 80%

* ขอ้มูล LCR ในรายการท่ี (3) ไม่จ  าเป็นตอ้งเท่ากบัการน าปริมาณสินทรัพยส์ภาพคล่องทั้งส้ืนในรายการท่ี (1) หารดว้ยประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 
30 วนัในรายการท่ี (2)  
 

ขอ้มลูการด ารงอตัราส่วน LCR  ของธนาคาร เปรียบทียบค่าเฉล่ียจากขอ้มูลส้ินเดือนในระหวา่งไตรมาสท่ี 3 และไตร

มาสท่ี 4 ของปี 2562  และปี 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

ตารางที ่19 : ข้อมูลอตัราส่วน LCR เปรียบเทยีบ หน่วย:ร้อยละ

ค่าเฉลีย่ LCR
2562

(ค่าเฉลีย่)

2561

(ค่าเฉลีย่)

ไตรมาสที ่3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน) 374% 207%

ไตรมาสที ่4 (เดือนกรกฎาคม - กนัยายน) 340% 189%  
 
อตัราส่วน LCR เฉล่ียของธนาคารในระหวา่งไตรมาสท่ี 4  ปี 2562 เท่ากบัร้อยละ 340  เกินกวา่ LCR ขั้นต ่าตามเกณฑท่ี์ 
ธปท. ก าหนดท่ีร้อยละ 90 
 
ปริมาณสินทรัพยส์ภาพคล่องเฉล่ีย  (Average HQLA) ของธนาคารจากขอ้มลู ณ ส้ินเดือนกรกฎาคม ถึง กนัยายน ปี 
2562  เท่ากบั 13,262 ลา้นบาท สินทรัพยส์ภาพคล่องทั้งหมดเป็นสินสินทรัพยส์ภาพคล่องชั้นท่ี 1 ไดแ้ก่ เงินสด  เงินฝาก
ท่ีธนาคารกลาง  และตราสารหน้ีท่ีออกหรือค ้าประกนัโดยรัฐบาล และธนาคารกลาง 
 

ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน  30 วนัเฉล่ีย (Average Net COF) ของธนาคารจากขอ้มลู ณ ส้ินเดือน
กรกฎาคม ถึง กนัยายน ปี 2562  เท่ากบั 4,069 ลา้นบาท โดยประมาณการกระแสเงินสดไหลออกภายใตส้มมติฐาน
สถานการณ์ดา้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรงท่ีส าคญัไดแ้ก่การไหลออกจากเงินฝาก และการกูย้ืมเงินระหวา่งธนาคาร 
ขณะท่ีประมาณการกระแสเงินสดไหลเขา้ส่วนใหญ่มาจากสินเช่ือ และเงินใหกู้ย้ืมในตลาดเงินโดยท่ีประมาณการเงินสด
ไหลออกของธุรกรรมอนุพนัธ์ส่วนใหญ่สามารถหกักลบกบัประมาณการเงินสดไหลเขา้ท่ีเกิดจากธุรกรรมอนุพนัธ์
ดว้ยกนั  



 

 

ANZ Thai Pillar III Disclosure _2019 (Thai version)                                                                                  21 
 

 
 

 
ธนาคารมีการประเมินและติดตามฐานะสภาพคล่องทั้งในสภาวะปกติและสถานการณ์จ าลองภาวะวกิฤตเป็น
รายวนั นอกจากรายงานฐานะความเส่ียงสภาพคล่องท่ีธนาคารจดัท าข้ึนตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศ
ไทยและมาตรฐานสากลแลว้ ธนาคารยงัจดัท ารายงานดา้นสภาพคล่องเพิ่มเติม โดยใชส้มมุติฐานท่ีธนาคาร
ก าหนดข้ึนเองเพื่อสะทอ้นสภาวะสภาพคล่องท่ีอาจเกิดข้ึนในภาวะวกิฤตต่างๆเพื่อให้ธนาคารควบคุมและ
บริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 

 


