ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จากัด (มหาชน)
Basel III: Pillar III
การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุนและ
ข้ อมูลการดารงสิ นทรัพย์ สภาพคล่องเพือ่ รองรับ
สถานการณ์ ด้านสภาพคล่องทีม่ คี วามรุนแรง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

สารบัญ
1. ขอบเขตการบังคับใช้ ....................................................................................................................................... 3
2. เงินกองทุน ....................................................................................................................................................... 3
2.1 โครงสร้ างเงินกองทุน ................................................................................................................................... 3
2.2 ความเพียงพอของเงินกองทุน ...................................................................................................................... 4
3. ข้ อมูลทีเ่ กี่ยวข้ องกับการประเมินความเสี่ ยงด้ านต่ างๆ ของธนาคาร ................................................................ 6
3.1 ความเสี่ ยงด้ านเครดิต .................................................................................................................................. 6
3.2 ความเสี่ ยงด้ านตลาด ................................................................................................................................... 17
3.3 ความเสี่ ยงด้ านปฏิบัติการ .......................................................................................................................... 18
4. การดารงสิ นทรัพย์ สภาพคล่ องเพือ่ รองรับสถานการณ์ ด้านสภาพคล่ องทีม่ ีความรุ นแรง........................... 19

ANZ Thai Pillar III Disclosure _2019 (Thai version)

1

ตาราง
ตารางที่ 1: โครงสร้างเงินกองทุน
ตารางที่ 2: มูลค่าเงินกองทุนขั้นต่าที่ตอ้ งดารงสาหรับความเสี่ ยงด้านเครดิต แยกตามประเภทสิ นทรัพย์ โดยวิธีมาตรฐาน(SA)
ตารางที่ 3: เงินกองทุนขั้นต่าที่ตอ้ งดารงสาหรับความเสี่ ยงด้านตลาดโดยวิธีมาตรฐาน(SA)
ตารางที่ 4: เงินกองทุนขั้นต่าที่ตอ้ งดารงสาหรับความเสี่ ยงด้านด้านปฏิบตั ิการโดยวิธี BIA
ตารางที่ 5: อัตราส่ วนการดารงเงินกองทุน
ตารางที่ 6: มูลค่ายอดคงค้างของสิ นทรัพย์ในงบดุลและรายการนอกงบดุลที่สาคัญก่อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ ยงด้านเครดิต
ตารางที่ 7: มูลค่ายอดคงค้างของสิ นทรัพย์ในงบดุลและรายการนอกงบดุลที่สาคัญก่อนการพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ ยงด้านเครดิต จาแนกตาม
ประเทศหรื อภูมิภาคของลูกหนี้
ตารางที่ 8 : มูลค่ายอดคงค้างของสิ นทรัพย์ในงบดุลและรายการนอกงบดุลก่อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ ยงด้านเครดิต
จาแนกตามอายุสญ
ั ญาที่เหลือ
ตารางที่ 9: มูลค่ายอดคงค้างเงินให้สินเชื่ อรวมดอกเบี้ยค้างรับ และเงินลงทุนในตราสารหนี้ ก่อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ ยงด้านเครดิตจาแนก
ตามประเทศหรื อภูมิภาคของหนี้ และเกณฑ์การจัดชั้นที่ ธปท. กาหนด
ตารางที่ 10: มูลค่าของเงินสารองที่กนั ไว้ (General Provision และ Specific Provision) และหนี้สูญที่ตดั ออกจากบัญชี ระหว่างงวดสาหรับเงินให้สิน
เชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับและเงินลงทุนในตราสารหนี้ จาแนกตามประเทศหรื อภูมิภาค
ตารางที่ 11: มูลค่ายอดคงค้างเงินให้สินเชื่ อรวมดอกเบี้ยค้างรับก่อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ ยงด้านเครดิต จาแนกตามประเภทธุรกิจ และเกณฑ์
การจัดชั้นที่ ธปท. กาหนด
ตารางที่ 12 : มูลค่าของเงินสารองที่กนั ไว้ (สารองทัว่ ไป และสารองที่กนั ไว้เฉพาะรายลูกหนี้) และมูลค่าของหนี้ สูญที่ตดั ออกจากบัญชี ระหว่างงวด
สาหรับเงินให้สินเชื่ อรวมดอกเบี้ยค้างรับ จาแนกตามประเภทธุรกิจ
ตารางที่ 13 : การกระทบยอดการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินสารองที่กนั ไว้ (สารองทัว่ ไป และสารองที่กนั ไว้เฉพาะรายลูกหนี้) สาหรับเงินให้สินเชื่อ
รวมดอกเบี้ยค้างรับ
ตารางที่ 14: มูลค่ายอดคงค้างของสิ นทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและมูลค่าเทียบเท่าสิ นทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินของรายการนอกงบแสดง
ฐานะการเงินที่เป็ นยอดสุทธิ จาก Specific Provision แยกตามประเภทสิ นทรัพย์ โดยวิธี SA
ตารางที่ 15 : มูลค่ายอดคงค้างของสิ นทรัพย์ในงบดุลและรายการนอกงบดุลสุ ทธิ หลังพิจารณามูลค่าการปรับลดความเสี่ ยงด้านเครดิตในแต่ละ
ประเภทของสิ นทรัพย์ จาแนกตามแต่ละน้ าหนักความเสี่ ยงโดยวิธี SA
ตารางที่ 16: มูลค่าเงินกองทุนขั้นต่าสาหรับความเสี่ ยงด้านตลาดในแต่ละประเภทโดยวิธีมาตรฐาน
ตารางที่ 17: ผลการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยต่อรายได้สุทธิ (Earnings)
ตารางที่ 18 : การดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องที่มีความรุ นแรง
ตารางที่ 19: ข้อมูลอัตราส่วน LCR เปรี ยบเทียบ
ANZ Thai Pillar III Disclosure _2019 (Thai version)

2

1. ขอบเขตการบังคับใช้
ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศไทย โดยได้รับ
อนุญาตจากกระทรวงการคลังตามใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิ ชย์ ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2558 โดยเริ่ มเปิ ด
ทาการวันแรกเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558
ธนาคารเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุนของธนาคาร สาหรับปี 2561 ซึ่ งเป็ นไปตามประกาศธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยที่ สนส. 4/2556 เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุนสาหรับธนาคารพาณิ ชย์ และ การเปิ ดเผยข้อมูล
การดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องที่มีความรุ นแรงตามประกาศธนาคารแห่งประเทศ
ไทยที่ สนส. 2/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561

2. เงินกองทุน
2.1 โครงสร้ างเงินกองทุน
ธนาคารจดทะเบียนจัดตั้งเป็ นนิติบุคคลในประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 เมื่อวันที่
27 พฤศจิกายน 2557 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่ มแรกซึ่ งชาระแล้วจานวน 500 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558
ธนาคารได้เพิ่มทุนจดทะเบียน ซึ่ งออกและเรี ยกชาระแล้วทั้งจานวนอีก 19,500 ล้านบาท ทาให้ทุนจดทะเบียนซึ่ งชาระ
แล้วรวมทั้งสิ้ น 20,000 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการขออนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิ ชย์ที่เป็ นบริ ษทั ลูกของธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศ
โครงสร้างเงินกองทุนของธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 31 มีนาคม 2562 แสดงดังนี้
ตารางที่ 1 โครงสร้ างเงินกองทุน
รายการ
1. เงินกองทุนชั้นที่ 1

30 กันยายน 2562

หน่วย: บาท
31 มีนาคม 2562

19,760,209,260

19,736,139,185

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ าของ

19,760,209,260

19,736,139,185

ทุนชาระแล้ว (หุน้ สามัญ) หลังหักหุน้ สามัญซื้ อคืน

20,000,000,000

20,000,000,000

สารองตามกฏหมาย

2,982,345

กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ

(230,215,504)

(230,215,504)

รายการอื่นของส่ วนของเจ้าของ:

18,583,707

1,043,310

รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ*

(31,141,287)

(34,688,620)

196,879,899

201,204,388

196,879,899

201,204,388

19,957,089,159

19,937,343,573

2. เงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินสารองสาหรับสิ นทรัพย์จดั ชั้นปกติ
3. เงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย (1+2)

-

* สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน และสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
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2.2 ความเพียงพอของเงินกองทุน
ตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลเงินกองทุนสาหรับธนาคารพาณิ ชย์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิ ชย์จะต้อง
ดารงเงินกองทุนไม่ต่ากว่าเกณฑ์ข้ นั ต่าตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด สาหรับปี 2562 อัตราส่ วนเงินกองทุนขั้น
ต่าที่ตอ้ งดารงไว้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 11.00
ทั้งนี้ ธนาคารเลือกใช้วิธีการคานวณสิ นทรัพย์เสี่ ยงเพื่อคานวณความเพียงพอของเงินกองทุน สาหรับความเสี่ ยงในแต่ละ
ด้านดังนี้
ความเสี่ ยงด้านเครดิต
ใช้วิธีมาตรฐาน (Standardised Approach)
ความเสี่ ยงด้านตลาด
ใช้วิธีมาตรฐาน (Standardised Approach)
ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ ใช้วิธี Basic Indicator Approach (BIA)
มูลค่าเงินกองทุนขั้นต่าที่ตอ้ งดารงสาหรับความเสี่ ยงด้านเครดิต ความเสี่ ยงด้านตลาด และความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ และ
อัตราส่ วนเงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 31 มีนาคม 2562 แสดงดังตารางดังนี้
ตารางที่ 2 มูลค่ าเงินกองทุนขั้นต่าที่ต้องดารงสาหรับความเสี่ ยงด้ านเครดิต แยกตามประเภทสิ นทรัพย์ โดยวิธี SA
เงินกองทุนขั้นต่าสาหรับความเสี่ ยงด้ านเครดิต แยกตามประเภทของสิ นทรัพย์ โดยวิธี SA
30 กันยายน 2562
ลูกหนีท้ ี่ไม่ ด้อยคุณภาพ
1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพือ่ การพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) และ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิ จ (PSEs) ที่ใช้น้ าหนักความเสี่ยง
เหมื อนกับลูกหนี้ภาครัฐบาล
2 ลูกหนี้สถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิ จ (PSEs)
ที่ใช้น้ าหนักความเสี่ยงเหมื อนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน และบริ ษทั หลักทรัพย์
3 ลูกหนี้ธุรกิ จเอกชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิ จ (PSEs) ที่
ใช้น้ าหนักความเสี่ยงเหมื อนกับลูกหนี้ธุรกิ จเอกชน
4 ลูกหนี้รายย่อย
5 สิ นเชื่อเพือ่ ที่อยูอ่ าศัย
6 สิ นทรัพย์อื่น
ลูกหนีท้ ี่ด้อยคุณภาพ
First-to-default credit derivatives and Securitisation
รวมมูลค่ าเงินกองทุนขั้นต่าที่ต้องดารงสาหรับความเสี่ ยงด้ านเครดิตทั้งหมดที่คานวณโดยวิธี SA
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หน่วย: บาท
31 มีนาคม 2562

-

226,805,757

167,235,100

2,240,071,091

2,185,025,918

7,331,925
2,474,208,772

8,347,157
2,360,608,176
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ตารางที่ 3 เงินกองทุนขั้นต่าทีต่ ้ องดารงสาหรับความเสี่ ยงด้านตลาดโดยวิธมี าตรฐาน
เงินกองทุนขั้นต่าสาหรับความเสี่ ยงด้านตลาด
30 กันยายน 2562
1. คานวณโดยวิธีมาตรฐาน
122,949,394
2. คานวณโดยวิธีแบบจาลอง
N/A
รวมมูลค่ าเงินกองทุนขั้นต่าทีต่ ้ องดารงสาหรับความเสี่ ยงด้านตลาด
122,949,394

หน่วย: บาท
31 มีนาคม 2562
206,400,428
N/A
206,400,428

ตารางที่ 4 เงินกองทุนขั้นต่าทีต่ ้ องดารงสาหรับความเสี่ ยงด้านด้านปฏิบตั ิการโดยวิธี BIA
เงินกองทุนขั้นต่าสาหรับความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ
30 กันยายน 2562

หน่วย: บาท
31 มีนาคม 2562
116,522,416
N/A
116,522,416

1. คานวณโดยวิธี Basic Indicator Approach
2. คานวณโดยวิธี Standardised Approach
รวมมูลค่ าเงินกองทุนขั้นต่าทีต่ ้ องดารงสาหรับความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ

126,310,837
N/A
126,310,837

หน่วย : ร้อยละ
31 มีนาคม 2562

ตารางที่ 5: อัตราส่ วนการดารงเงินกองทุน
30 กันยายน 2562
อัตราส่วน

1. เงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง
2. เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง
3. เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่ เป็ นส่วนของเจ้าของ ต่อ สิ นทรัพย์เสี่ ยง
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อัตราส่วนการดารง อัตราส่วนการดารง อัตราส่วนการ อัตราส่วนการดารง
เงินกองทุนของ เงินกองทุนขั้นต่าตาม ดารงเงินกองทุน เงินกองทุนขั้นต่าตาม
ธนาคาร
เกณฑ์ ธปท.
ของธนาคาร
เกณฑ์ ธปท.
80.61
79.81
79.81

11.00
8.50
7.00

81.72
80.90
80.90

11.00
8.50
7.00
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3. ข้ อมูลทีเ่ กี่ยวข้ องกับการประเมินความเสี่ ยงด้ านต่ างๆ ของธนาคาร
3.1 ความเสี่ ยงด้ านเครดิต
ความเสี่ ยงด้านเครดิต คือความเสี่ ยงที่อาจก่อให้เกิดผลเสี ยหายเนื่องจากคู่สญ
ั ญาไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ได้ตกลง
ไว้ รวมทั้งกรณี ที่ค่สู ญ
ั ญาถูกปรับลดอันดับความเสี่ ยงด้านเครดิต ซึ่ งจะทาให้เกิดความเสี ยหายต่อมูลค่าของสิ นเชื่อ
การบริหารความเสี่ ยงด้ านเครดิต
ธนาคารได้กาหนดกรอบแนวทางสาหรับบริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิ ต โดยมีรูปแบบบนลงล่าง (Top down) ภายใต้
หลักการและนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิ ต นโยบายและแนวทางปฏิ บตั ิ ดา้ นการให้สินเชื่ อของธนาคาร
ครอบคลุมตลอดวงจรสิ นเชื่ อ นับตั้งแต่ การพิจารณาสิ นเชื่ อ การจัดระดับความเสี่ ยง การอนุ มตั ิ สินเชื่ อ การบริ หาร
สิ นเชื่ อปกติและการจัดการบริ หารสิ นเชื่ อด้อยคุณภาพ ทั้งนี้ เพื่อประเมินประสิ ทธิ ภาพแนวทางการบริ หารความเสี่ ยง
ด้านเครดิ ต ธนาคารมี การติ ดตามและประเมิ นความเสี่ ยงด้านเครดิ ต การพิ จารณากลุ่มสิ นเชื่ อ ตลอดจนการพัฒนา
กระบวนการปฏิบตั ิงานด้านสิ นเชื่อและบุคลากร
สายงานด้านการตลาดและสิ นเชื่อ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเบื้องต้นในการบริ หารสิ นทรัพย์เสี่ ยงด้านเครดิตที่มีคุณภาพ
รวมทั้งการรักษาความสัมพันธ์ต่อลูกค้า หน่วยงานบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อมีความเป็ นอิสระ และบริ หารโดยผูช้ ่วย
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบริ หารความเสี่ ยงของธนาคาร ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการสิ นเชื่ อ และ
ผูช้ ่ วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบริ หารความเสี่ ยง รวมทั้งผูท้ ี่ ได้รับมอบอานาจในการพิ จารณาอนุ มตั ิ สินเชื่ อ
ปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นอิสระในการประเมิน และพิจารณาด้านงานสิ นเชื่อ นอกจากนี้ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงาน
บริ หารความเสี่ ยงของธนาคาร มีบทบาทสาคัญในการบริ หารกลุ่มสิ นเชื่ อ เช่ นการจัดให้มีระบบการวัดคุณภาพสิ นเชื่ อ
การรายงานคุณภาพสิ นเชื่อ รวมทั้งพัฒนานโยบายด้านสิ นเชื่อให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
อานาจการตัดสิ นใจงานด้านสิ นเชื่อได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร เป็ นรู ปแบบการอนุมตั ิร่วมกัน ระหว่าง
ผูท้ ี่ ได้รับมอบอานาจในการพิจารณาอนุ มตั ิ สินเชื่ อจากสายงานด้านการตลาดและสิ นเชื่ อ และเจ้าหน้าที่ บริ หารความ
เสี่ ยงด้านเครดิตซึ่ งทางานเป็ นอิสระ หรื อเป็ นการอนุมตั ิจากคณะกรรมการสิ นเชื่ อ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบอานาจใน
การพิจารณาอนุมตั ิสินเชื่ อ มีคุณสมบัติและการปฏิบตั ิงานที่เหมาะสม ซึ่ งอานาจการตัดสิ นใจจะได้รับการทบทวนเป็ น
รายปี และขั้นอยูก่ บั ผลประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นรายปี
วิธีการติดตาม และขั้นตอนการบริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิต พิจารณาตามองค์ประกอบความเสี่ ยงด้านเครดิตดังนี้
การกระจุกตัวของสิ นเชื่อรายลูกค้า และการกากับดูแลลูกหนี้รายใหญ่
การกระจุกตัวของสิ นเชื่อรายภาคอุตสาหกรรม
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-

ความเสี่ ยงของประเทศที่ ต้ งั ของลูกหนี้ (เป็ นความเสี่ ยงที่ จะรับผลขาดทุนจากการที่ ไม่สามารถโอนเงิ น หรื อ
แลกเปลี่นสกุลเงิน ซึ่ งเป็ นผลมา จากนโยบายภาครัฐของประเทศที่ต้ งั นั้น ซึ่ งเป็ นผลให้คู่สัญญาของธนาคารไม่
สามารถส่ งมอบสกุลเงินตามสัญญาได้)

ธนาคารใช้เครื่ องมือในการติดตาม วิเคราะห์ ประเมิน และบริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิต ซึ่ งช่วยในการวิเคราะห์ติดตาม
และรายงานความเสี่ ยง ความคื บหน้า ซึ่ งเป็ นไปตามวัตถุประสงค์การบริ หารกลุ่มสิ นเชื่ อ รวมทั้งสามารถประเมินผล
กระทบจากปัจจัยลบ และการแก้ไขติดตามอย่างเหมาะสม
การรายงานและวิเคราะห์ความเสี่ ยงด้านเครดิ ต รับผิดชอบโดยสายงานวิเคราะห์สิน เชื่ อและการลงทุน (Research &
Analysis) ของธนาคาร ซึ่ งเป็ นอิสระจากหน้าที่งานด้านการอนุมตั ิสินเชื่อ การรายงานติดตามอย่างสม่าเสมอเป็ นการช่วย
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในด้านการติดตาม หรื อยกระดับการเฝ้ าระวังเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป การรายงานดังกล่าวช่วย
ให้มีการติดตามอย่างใกล้ชิดจากฝ่ ายบริ หาร และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร
ธนาคารนาหลักประกันที่ ได้รับมาในการปรั บลดความเสี่ ยงด้านเครดิ ต โดยถื อเป็ นแหล่งที่ มาในการชาระหนี้ ของ
คู่สญ
ั ญา ในกรณี ที่มีการผิดนัดชาระหนี้ โดยประเภทของหลักประกันครอบคลุมดังนี้
หลักประกันอสังหาริ มทรัพย์ ประเภทที่พกั อาศัย เพื่อการพาณิ ชย์ การอุตสาหกรรม และ
อสังหาริ มทรัพย์ในชนบท
สิ นทรัพย์ที่ใช้เพื่อประกอบธุรกิจ
หลักประกันประเภทอาคาร โรงงาน และอุปกรณ์
หลักประกันประเภทเงินฝาก
การค้ าประกัน
ความเสี่ ยงด้ านเครดิตภายใต้ วธิ ีมาตรฐาน (Standardised Approach)
ธนาคารประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ ยงด้านเครดิต โดยใช้วิธีการคานวณตามวิธีมาตรฐาน
(Standardised Approach) ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่ อง หลักเกณฑ์การคานวณสิ นทรัพย์
เสี่ ยงด้านเครดิตสาหรับธนาคารพาณิ ชย์ โดย Standardised Approach (วิธี SA)
ธนาคารกาหนดน้ าหนักความเสี่ ยงของลูกหนี้ ตามหลักเกณฑ์การใช้อนั ดับเครดิตจากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก
(External credit assessment institutions: ECAIs) ดังนี้
Standard and Poor’s
Moody’s Investors Service
Fitch Rating
Fitch Ratings (Thailand)
Thai Rating and Information Services Co., Ltd (TRIS)
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ในกรณี ลูกหนี้ ไม่ได้รับการจัดอันดับเครดิตข้างต้น ธนาคารจะพิจารณาลูกหนี้ รายนั้นๆเป็ นลูกหนี้ ที่ไม่มีการจัดอันดับ
และจะกาหนดน้ าหนักความเสี่ ยงดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตารางแนบต่อไปนี้ แสดงมูลค่ายอดคงค้างของสิ นทรัพย์ในงบดุลและรายการนอกงบดุลที่ สาคัญ ณ วันที่ 30 กันยายน
2562 และ 2561 ก่อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ ยงด้านเครดิต
ตารางที่ 6 : มูลค่ ายอดคงค้ างของสิ นทรัพย์ ในงบดุลและรายการนอกงบดุลทีส่ าคัญก่อนพิจารณาผลการปรับ
ลดความเสี่ ยงด้านเครดิต
รายการ
30 กันยายน 2562
1. สิ นทรัพย์ ในงบดุล
31,415,015,193
1.1 เงินให้สินเชื่อรวมสุทธิ
20,639,385,238
1.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้ สุทธิ
7,161,480,326
1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบี้ ยค้างรับ)
786,599,575
1.4 สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
2,827,550,054
2. รายการนอกงบดุล
315,817,251,963
2.1 การรับอาวัลตัว๋ เงิน การค้ าประกันการกูย้ มื เงิน และเล็ตเตอร์ ออฟเครดิต
2,835,553,727
2.2 สัญญาอนุพนั ธ์นอกตลาด
310,407,722,431
2.3 วงเงินที่ ยงั ไม่ได้เบิกใช้ซ่ ึงธนาคารพาณิ ชย์ได้ผูกพันไว้แล้ว
2,573,975,805
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หน่วย: บาท
30 กันยายน 2561
33,329,752,534
27,461,963,172
4,059,229,371
696,262,791
1,112,297,200
293,214,722,678
3,523,103,921
289,491,618,757
200,000,000
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ตารางที่ 7 : มูล ค่ ายอดคงค้ างของสิ นทรัพย์ ในงบดุล และรายการนอกงบดุล ที่สาคัญก่ อนการพิจ ารณาผลการปรับลดความเสี่ ยงด้ านเครดิต
จาแนกตามประเทศหรือภูมิภาคของลู กหนี้

หน่วย: บาท

30 กันยายน 2562
ประเทศหรื อภูมิภาคของลูกหนี้
รวม
1. ประเทศไทย
2. กลุ่มเอเชี ยแปซิ ฟิค ไม่รวมประเทศไทย
3. กลุ่มอเมริ กาเหนือและละตินอเมริ กา
4. กลุ่มแอฟริ กาและตะวันออกกลาง
5. กลุ่มยุโรป
รวม

28,850,527,240
2,413,719,894
34,989,941
115,778,119
31,415,015,193

สิ นทรัพย์ ในงบดุล
เงิ นให้สินเชื่ อรวม
เงิ นลงทุนใน
เงิ นฝาก(รวมดอกเบี้ย
สุ ทธิ
ตราสารหนี้สุทธิ
ค้างรับ)
20,631,304,857
7,161,480,327
96,459,831
8,080,382
539,371,684
34,989,941
115,778,119
20,639,385,238

7,161,480,327

786,599,575

สิ นทรัพย์
ตราสารอนุพนั ธ์
961,282,226
1,866,267,828
2,827,550,054

หน่วย: บาท
30 กันยายน 2562
ประเทศหรื อภูมิภาคของลูกหนี้

1. ประเทศไทย
2. กลุ่มเอเชี ยแปซิ ฟิค ไม่รวมประเทศไทย
3. กลุ่มอเมริ กาเหนือและละตินอเมริ กา
4. กลุ่มแอฟริ กาและตะวันออกกลาง
5. กลุ่มยุโรป
รวม

รายการนอกงบดุล
การรับอาวัลตัว๋ เงิ น
วงเงิ นที่ยงั มิได้เบิกใช้
สัญญาอนุพนั ธ์
การค้ าประกันการกูย้ มื
รวม
ซึ่ งธนาคารพาณิ ชย์ได้
นอกตลาด
เงิ น และเล็ตเตอร์ ออฟ
ผูกพันไว้แล้ว
เครดิ ต
104,773,211,612
913,753,959
101,285,481,848
2,573,975,805
210,174,949,127
1,654,384,643
208,520,564,484
869,091,223
267,415,123
601,676,100
315,817,251,963

2,835,553,727

310,407,722,431

2,573,975,805
หน่วย: บาท

30 กันยายน 2561
สิ นทรัพย์ ในงบดุล

ประเทศหรือภูมิภาคของลู กหนี้
32,348,633,973
615,031,397
60,443,926
305,643,238

เงิ นให้สินเชื่ อรวม
สุ ทธิ
27,444,377,159
17,586,013
-

33,329,752,534

27,461,963,172

รวม
1. ประเทศไทย
2. กลุ่มเอเชี ยแปซิ ฟิค ไม่รวมประเทศไทย
3. กลุ่มอเมริ กาเหนือและละตินอเมริ กา
4. กลุ่มแอฟริ กาและตะวันออกกลาง
5. กลุ่มยุโรป
รวม

เงิ นลงทุนใน
เงิ นฝาก(รวมดอกเบี้ย
ตราสารหนี้สุทธิ
ค้างรับ)
4,059,229,371
306,602,702
23,572,925
60,443,926
305,643,238
4,059,229,371

696,262,791

สิ นทรัพย์
ตราสารอนุพนั ธ์
538,424,741
573,872,459
1,112,297,200

หน่วย: บาท
30 กันยายน 2561
ประเทศหรื อภูมิภาคของลูกหนี้

1. ประเทศไทย
2. กลุ่มเอเชี ยแปซิ ฟิค ไม่รวมประเทศไทย
3. กลุ่มอเมริ กาเหนือและละตินอเมริ กา
4. กลุ่มแอฟริ กาและตะวันออกกลาง
5. กลุ่มยุโรป
รวม

รายการนอกงบดุล
การรับอาวัลตัว๋ เงิ น
วงเงิ นที่ยงั มิได้เบิกใช้
การค้ าประกันการกูย้ มื สัญญาอนุพนั ธ์นอก
รวม
ซึ่ งธนาคารพาณิ ชย์ได้
ตลาด
เงิ น และเล็ตเตอร์ ออฟ
ผูกพันไว้แล้ว
เครดิ ต
71,496,933,440
1,042,597,322
70,254,336,118
200,000,000
220,380,039,443
1,142,756,804
219,237,282,639
1,337,749,795
1,337,749,795
293,214,722,678
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3,523,103,921

289,491,618,757

200,000,000
9

ตารางที่ 8 : มูลค่ ายอดคงค้ างของสิ นทรัพย์ ในงบดุลและรายการนอกงบดุลก่อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ ยงด้านเครดิต จาแนกตามอายุสัญญา
ทีเ่ หลือ
30 กันยายน 2562
รายการ
อายุไม่เกิน 1 ปี
อายุเกิน 1 ปี
1. สิ นทรัพย์ ในงบดุล
20,042,746,199
11,372,268,994
1.1 เงินให้สินเชื่อรวมสุทธิ
13,006,961,391
7,632,423,847
1.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้ สุทธิ
5,808,197,478
1,353,282,849
1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบี้ ยค้างรับ)
786,599,575
1.4 สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
440,987,755
2,386,562,298
2. รายการนอกงบดุล
142,641,373,884
173,175,878,079
2.1 การรับอาวัลตัว๋ เงิน การค้ าประกันการกูย้ มื เงิน และเล็ตเตอร์ ออฟเครดิต
1,483,428,657
1,352,125,070
2.2 สัญญาอนุพนั ธ์นอกตลาด
139,227,945,228
171,179,777,204
2.3 วงเงินที่ ยงั ไม่ได้เบิกใช้ซ่ ึงธนาคารพาณิ ชย์ได้ผูกพันไว้แล้ว
1,930,000,000
643,975,805

หน่วย: บาท
รวม
31,415,015,193
20,639,385,238
7,161,480,327
786,599,575
2,827,550,054
315,817,251,963
2,835,553,727
310,407,722,431
2,573,975,805
หน่วย: บาท

รายการ
1. สิ นทรัพย์ ในงบดุล
1.1 เงินให้สินเชื่อรวมสุทธิ
1.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้ สุทธิ
1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบี้ ยค้างรับ)
1.4 สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
2. รายการนอกงบดุล
2.1 การรับอาวัลตัว๋ เงิน การค้ าประกันการกูย้ มื เงิน และเล็ตเตอร์ ออฟเครดิต
2.2 สัญญาอนุพนั ธ์นอกตลาด
2.3 วงเงินที่ ยงั ไม่ได้เบิกใช้ซ่ ึงธนาคารพาณิ ชย์ได้ผูกพันไว้แล้ว
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อายุไม่เกิน 1 ปี
27,610,467,666
23,216,034,712
3,245,891,067
696,262,791
452,279,096
151,919,396,385
780,356,147
151,139,040,238
-

30 กันยายน 2561
อายุเกิน 1 ปี
5,719,284,868
4,245,928,460
813,338,304
660,018,104
141,295,326,293
2,742,747,774
138,352,578,519
200,000,000

รวม
33,329,752,534
27,461,963,172
4,059,229,371
696,262,791
1,112,297,200
293,214,722,678
3,523,103,921
289,491,618,757
200,000,000
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ตารางที่ 9 : มูลค่ ายอดคงค้ างเงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรับ และเงินลงทุนในตราสารหนีก้ ่อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ ยงด้านเครดิต
จาแนกตามประเทศหรือภูมภิ าคของหนี้ และเกณฑ์ การจัดชั้นที่ ธปท. กาหนด
30 กันยายน 2562
เงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ ยค้างรับ
ประเทศหรื อภูมิภาคของลูกหนี้
กล่าวถึง
ต่ากว่า
สงสัย
ปกติ
สงสัย
รวม
เป็ นพิเศษ มาตรฐาน
จะสูญ
1. ประเทศไทย
20,513,910,025 314,193,111
20,828,103,135
2. กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
8,162,002
8,162,002
3. กลุ่มอเมริ กาเหนื อและละตินอเมริ กา
4. กลุ่มแอฟริ กาและตะวันออกกลาง
5. กลุ่มยุโรป
รวม
20,522,072,026 314,193,111
20,836,265,137

หน่วย: บาท
เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้
สงสัยจะสูญ
หน่วย: บาท

ประเทศหรื อภูมิภาคของลูกหนี้
ปกติ
1. ประเทศไทย
2. กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
3. กลุ่มอเมริ กาเหนื อและละตินอเมริ กา
4. กลุ่มแอฟริ กาและตะวันออกกลาง
5. กลุ่มยุโรป
รวม

27,591,806,144
17,763,649
27,609,569,793
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30 กันยายน 2561
เงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ ยค้างรับ
กล่าวถึง
ต่ากว่า
สงสัย
สงสัย
เป็ นพิเศษ มาตรฐาน
จะสูญ
-

รวม
27,591,806,144
17,763,649
27,609,569,793

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้
สงสัยจะสูญ
-

11

ตารางที่ 10: มูลค่าของเงินสารองทีก่ นั ไว้ (General Provision และ Specific Provision) และหนีส้ ู ญทีต่ ัดออกจาก
บัญชีระหว่ างงวดสาหรับเงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรับและเงินลงทุนในตราสารหนี้ จาแนกตามประเทศหรือ
ภูมภิ าค
30 กันยายน 2562
เงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับ

ประเทศหรื อภูมิภาคของลูกหนี้

General provision
1. ประเทศไทย
2. กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
3. กลุ่มอเมริ กาเหนือและละตินอเมริ กา
4. กลุ่มแอฟริ กาและตะวันออกกลาง
5. กลุ่มยุโรป
รวม

196,879,899

Specific provision
-

มูลค่าหนี้ สูญที่ตดั ออก
จากบัญชีระหว่างงวด
-

หน่วย: บาท
เงินลงทุนในตราสารหนี้
Specific Provision
หน่วย: บาท

ประเทศหรื อภูมิภาคของลูกหนี้
1. ประเทศไทย
2. กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
3. กลุ่มอเมริ กาเหนือและละตินอเมริ กา
4. กลุ่มแอฟริ กาและตะวันออกกลาง
5. กลุ่มยุโรป
รวม

30 กันยายน 2561
เงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับ
มูลค่าหนี้ สูญที่ตดั ออก
General provision Specific provision
จากบัญชีระหว่างงวด
147,606,621
-
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เงินลงทุนในตราสารหนี้
Specific Provision
-
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ตารางที่ 11: มูลค่ ายอดคงค้ างเงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรับก่อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ ยงด้านเครดิต จาแนกตาม
ประเภทธุรกิจ และเกณฑ์ การจัดชั้นที่ ธปท. กาหนด
30 กันยายน 2562
ประเภทธุรกิจ
กล่าวถึง
ต่ากว่า
สงสัย
ปกติ
เป็ นพิเศษ
มาตรฐาน สงสัย จะสูญ
- การเกษตรและเหมืองแร่
85,091,178
- อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิ ชย์
10,484,833,034
314,193,111
- ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้าง
2,006,656,543
- การสาธารณู ปโภคและบริ การ
893,734,957
- สิ นเชื่อเพื่อที่ อยูอ่ าศัย
- เช่าซื้อ
4,579,722,819
- ธนาคารพาณิ ชย์
2,472,033,497
- อื่น ๆ
รวม
20,522,072,026
314,193,111
-

หน่วย: บาท

รวมทั้งสิ้น
85,091,178
10,799,026,144
2,006,656,543
893,734,957
4,579,722,819
2,472,033,497
20,836,265,137
หน่วย: บาท

ประเภทธุรกิจ
-

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิ ชย์
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณู ปโภคและบริ การ
สิ นเชื่อเพื่อที่ อยูอ่ าศัย
เช่าซื้อ
ธนาคารพาณิ ชย์
อื่น ๆ
รวม

ปกติ
167,271,605
9,546,332,473
3,031,409,799
1,310,635,479
12,822,829,813
731,090,623
27,609,569,793
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กล่าวถึง
เป็ นพิเศษ
-

30 กันยายน 2561
ต่ากว่า
มาตรฐาน สงสัย
-

สงสัย
จะสูญ
-

รวมทั้งสิ้น
167,271,605
9,546,332,473
3,031,409,799
1,310,635,479
12,822,829,813
731,090,623
27,609,569,793
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ตารางที่ 12 : มูล ค่ าของเงินสารองที่กนั ไว้ (สารองทั่วไป และสารองที่กนั ไว้ เฉพาะรายลู กหนี)้ และมูล ค่ าของหนีส้ ู ญที่ตดั ออกจาก
บัญชี ระหว่ างงวดสาหรับเงินให้ สินเชื่ อรวมดอกเบีย้ ค้ างรับ จาแนกตามประเภทธุรกิจ

หน่วย: บาท

30 กันยายน 2562
ประเภทธุรกิ จ
-

สารองที่กนั ไว้เฉพาะราย
ลูกหนี้
-

สารองทัว่ ไป

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิ ตและการพาณิ ชย์
ธุรกิ จอสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริ การ
สิ นเชื่ อเพื่ อที่อยูอ่ าศัย
เช่าซื้ อ
ธนาคารพาณิ ชย์
รวม

196,879,899

มูลค่าหนี้สูญที่ตดั ออกจาก
บัญชี ระหว่างงวด
-

-

หน่วย: บาท

30 กันยายน 2561
ประเภทธุรกิ จ
-

สารองที่กนั ไว้เฉพาะราย
ลูกหนี้
-

สารองทัว่ ไป

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิ ตและการพาณิ ชย์
ธุรกิ จอสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริ การ
สิ นเชื่ อเพื่ อที่อยูอ่ าศัย
เช่าซื้ อ
ธนาคารพาณิ ชย์
รวม

147,606,621

มูลค่าหนี้สูญที่ตดั ออกจาก
บัญชี ระหว่างงวด
-

-

-

ตารางที่ 13 : การกระทบยอดการเปลี่ ยนแปลงมูล ค่ าของเงินสารองที่กนั ไว้ (สารองทั่วไป และสารองที่กนั ไว้ เฉพาะรายลู กหนี)้
สาหรับเงินให้ สินเชื่ อรวมดอกเบีย้ ค้ างรับ
30 กันยายน 2562
รายการ
สารองที่กนั ไว้เฉพาะราย
สารองทัว่ ไป
ลูกหนี้
เงิ นสารองที่กนั ไว้ตน้ งวด

147,606,621

หนี้สูญที่ตดั ออกจากบัญชี ระหว่างงวด

-

-

-

เงินสารองที่กนั ไว้ คงเหลื อปลายงวด

147,606,621

-

49,273,278

เงิ นสารองอื่ น (เงิ นสารองที่กนั ไว้สาหรับขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ ยน เงิ นสารองที่กนั ไว้ สาหรับการควบรวม หรื อขายกิ จการ)

รวม

-

-

เงิ นสารองที่กนั ไว้เพิ่ มหรื อลดระหว่างงวด

หน่วย: บาท

49,273,278

-

196,879,899

-

-

196,879,899
หน่วย: บาท

30 กันยายน 2561
รายการ

สารองทัว่ ไป

เงิ นสารองที่กนั ไว้ตน้ งวด

234,239,789

หนี้สูญที่ตดั ออกจากบัญชี ระหว่างงวด
เงิ นสารองที่กนั ไว้เพิ่ มหรื อลดระหว่างงวด

สารองที่กนั ไว้เฉพาะราย
ลูกหนี้
-

-

เงิ นสารองอื่ น (เงิ นสารองที่กนั ไว้สาหรับขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ ยน เงิ นสารองที่กนั ไว้ สาหรับการควบรวม หรื อขายกิ จการ)
เงินสารองที่กนั ไว้ คงเหลื อปลายงวด
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86,633,168
147,606,621

รวม

-

234,239,789

-

-

86,633,168
147,606,621
14

ตารางที่ 14: มูลค่ายอดคงค้างของสิ นทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและมูลค่าเทียบเท่าสิ นทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินของ
รายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทีเ่ ป็ นยอดสุ ทธิจาก Specific Provision แยกตามประเภทสิ นทรัพย์ โดยวิธี SA
30 กันยายน 2562
ประเภทสินทรัพย์
สินทรัพย์ในงบดุล รายการนอกงบดุล
1. ลูกหนีท้ ไี่ ม่ด้อยคุณภาพ
1.1 ลูกหนี้ ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ (MDBs) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ ภาครัฐบาล
7,257,577,834
1.2 ลูกหนี้ สถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ สถาบัน
การเงิน และบริ ษทั หลักทรัพย์
3,162,583,135
2,465,401,949
1.3 ลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน
18,364,231,628
2,000,051,013
1.4 ลูกหนี้ รายย่อย
1.5 สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย
1.6 สินทรัพย์อื่น
3,194,634,102
2. ลูกหนีท้ ดี่ ้อยคุณภาพ
3. First-to-default credit derivatives and Securitisation
รวม
31,979,026,699
4,465,452,962

หน่วย: บาท
รวม

7,257,577,834

5,627,985,084
20,364,282,641
3,194,634,102
36,444,479,661
หน่วย: บาท

ประเภทสินทรัพย์
1. ลูกหนีท้ ไี่ ม่ด้อยคุณภาพ
1.1 ลูกหนี้ ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ (MDBs) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ ภาครัฐบาล
1.2 ลูกหนี้ สถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ สถาบัน
การเงิน และบริ ษทั หลักทรัพย์
1.3 ลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน
1.4 ลูกหนี้ รายย่อย
1.5 สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย
1.6 สินทรัพย์อื่น
2. ลูกหนีท้ ดี่ ้อยคุณภาพ
3. First-to-default credit derivatives and Securitisation
รวม
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30 กันยายน 2561
สินทรัพย์ในงบดุล รายการนอกงบดุล

4,365,626,872

-

รวม

4,365,626,872

13,522,756,254

2,106,022,999

15,628,779,252

14,476,678,828
1,314,127,923
33,679,189,877

862,321,918
2,968,344,917

15,339,000,747
1,314,127,923
36,647,534,794
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ตารางที่ 15 : มูลค่ ายอดคงค้ างของสิ นทรัพย์ ในงบดุลและรายการนอกงบดุลสุ ทธิ หลังพิจารณามูลค่ าการปรับลดความเสี่ ยงด้านเครดิตในแต่ ละประเภทของสิ นทรัพย์
จาแนกตามแต่ ละนา้ หนักความเสี่ ยงโดยวิธี SA

หน่วย: บาท
30 กันยายน 2562

Type of asset
น้ าหนักความเสี่ ยง (%)
ลูกหนีท้ ไี่ ม่ ด้อยคุณภาพ
1 ลูกหนี้ ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ ใช้น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ ภาครัฐบาล

0
7,257,577,834
7,257,577,834

2 ลูกหนี้ สถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ ใช้น้ าหนักความ
เสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ สถาบันการเงิน และบริ ษทั หลักทรัพย์

-

3 ลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ ใช้น้ าหนักความเสี่ ยง
เหมือนกับลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน

-

ยอดคงค้ างทีม่ ี Rating
20
50
2,719,562,880
8,927,437
2,719,562,880
-

-

100
1,513,494,223

0
3,127,980,241

-

8,927,437
-

-

1,513,494,223

-

20,364,282,641

3,127,980,241
50

100
20,430,936,502

-

-

4 ลูกหนี้ รายย่อย
5 สิ นเชื่อเพื่อที่ อยูอ่ าศัย
6 สิ นทรัพย์อื่น
น้ าหนักความเสี่ ยง (%)

ยอดคงค้ างทีไ่ ม่ มี Rating
20
50
0
-

0

-

66,653,861

100

-

ลูกหนีท้ ดี่ ้อยคุณภาพ
รายการที่ ธปท. กาหนดให้ หักออกจากเงินกองทุนของธนาคาร

31,141,286.74
หน่วย: บาท
30 กันยายน 2561

Type of asset
น้ าหนักความเสี่ ยง (%)
ลูกหนีท้ ไี่ ม่ ด้อยคุณภาพ
1 ลูกหนี้ ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ ใช้น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ ภาครัฐบาล
2 ลูกหนี้ สถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ ใช้น้ าหนักความ
เสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ สถาบันการเงิน และบริ ษทั หลักทรัพย์
3 ลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ ใช้น้ าหนักความเสี่ ยง
เหมือนกับลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน

0
4,901,306,022
4,365,626,872
535,679,150
-

ยอดคงค้ างทีม่ ี Rating
20
50
1,709,384,695
1,196,998
1,709,384,695
-

-

100
818,528,990

1,196,998
-
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-

818,528,990
-

50

100
15,382,509,387
15,339,000,747

1,186,599,045
น้ าหนักความเสี่ ยง (%)

ยอดคงค้ างทีไ่ ม่ มี Rating
20
50
84,020,238
-

-

4 ลูกหนี้ รายย่อย
5 สิ นเชื่อเพื่อที่ อยูอ่ าศัย
6 สิ นทรัพย์อื่น
ลูกหนีท้ ดี่ ้อยคุณภาพ
รายการที่ ธปท. กาหนดให้ หักออกจากเงินกองทุนของธนาคาร

0
1,186,599,045

84,020,238

43,508,640

100

55,057,171
16

3.2 ความเสี่ ยงด้ านตลาด
ความเสี่ ยงด้านตลาด เกิดจากธุ รกรรมเพื่อการค้าและเพื่อการธนาคาร และคื อความเสี่ ยงที่อาจก่อให้เกิดผลเสี ยหายต่อ
รายได้ของธนาคารฯอันเนื่ องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ย อัตราแลกเปลี่ยน ผลตอบแทนส่ วนที่ ชดเชย
ความเสี่ ยงด้านเครดิ ต (Credit Spread) ค่ าความผันผวนและค่าสหสัมพันธ์ (Volatility and Correlation) หรื อ
การเปลียนแปลงของราคาพันธบัตร ราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์ หรื อ ราคาตราสารทุน
การบริหารความเสี่ ยงด้ านตลาด
ธนาคารกาหนดหลักการบริ หารความเสี่ ยงด้านตลาด และกรอบการควบคุมเพื่อสนับสนุนธุ รกรรมทางการค้าและการ
ธนาคาร กรอบการควบคุมได้รวมถึงแนวทางการประเมินค่าความเสี่ ยงด้านตลาดในบัญชี เพื่อการค้า และบัญชี เพื่อการ
ธนาคาร ธนาคารประเมิ นผลกระทบที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นในกรอบระยะเวลาในอนาคต พิ จารณาความเป็ นไปได้ของ
ผลกระทบนั้น และดารงเงินกองทุนที่เหมาะสมเพื่อรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
ปัจจัยหลักที่มผี ลกระทบต่ อความเสี่ ยงด้ านตลาดของธนาคาร มีดงั นี้
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย คือความเสี่ ยงที่อาจก่อให้เกิดผลเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ของเครื่ องมือทางการเงินอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย หรื อค่าความผันผวนแฝง
ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน คือความเสี่ ยงที่อาจก่อให้เกิดผลเสี ยหาย จากมูลค่าที่ ลดลงของเครื่ องมือทาง
การเงินอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน หรื อค่าความผันผวนแฝง
หน่วยงานบริ หารความเสี่ ยงด้านตลาด เป็ นหน่วยงานอิสระที่มีความชานาญเฉพาะทางได้รับมอบหมายและรับผิดชอบ
ในการประเมินและติดตามความเสี่ ยงด้านตลาด ดาเนินงานตามนโยบายและขั้นตอนการปฏิบตั ิงานในการบริ หารความ
เสี่ ยงด้านตลาด เพื่ อดูแลจัดการให้ความเสี่ ยงด้านตลาดอยู่ในระดับความเสี่ ยงที่ ยอมรับได้ และเป็ นไปตามกรอบที่
กาหนดไว้โดยคณะกรรมการของธนาคาร
ตารางที1่ 6: มูล ค่ าเงินกองทุนขั้ นต่าสาหรับความเสี่ ยงด้านตลาดในแต่ล ะประเภทโดยวิธี
เงินกองทุนขั้ นต่าสาหรับความเสี่ ยงด้านตลาด โดยวิธมี าตรฐาน
30 กันยายน 2562
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
111,392,875
ความเสี่ ยงด้านราคาตราสารทุน
ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ ยน
11,556,519
ความเสี่ ยงด้านราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์
รวมมูล ค่ าเงินกองทุนขั้ นต่าที่ต้องดารง
122,949,394
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หน่วย: บาท
31 มีนาคม 2562
190,549,975
15,850,453
206,400,428
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ตารางที1่ 7 : ผลการเปลี่ ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ ต่อรายได้สุทธิ (Earnings)
สกุลเงิ น
บาท
ดอลล่าร์สหรัฐฯ
เยน
อื่ นๆ
รวมผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
ร้ อยละของประมาณการรายได้ดอกเบีย้ สุ ทธิในอีก 1 ปี ข้ างหน้า*
* ร้อยละการเปลี่ ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเท่ากับ 100 bps .

30 กันยายน 2562
ผลกระทบต่อรายได้
ดอกเบี้ยสุ ทธิ
85,669,411
(19,864,537)
18,350,364
84,155,238
11

หน่วย: บาท
30 กันยายน 2561
ผลกระทบต่อรายได้
ดอกเบี้ยสุ ทธิ
186,185,592
(94,236,905)
(54,693)
23,242,191
115,136,185
18

3.3 ความเสี่ ยงด้ านปฏิบัติการ
ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ หมายถึงความเสี่ ยงที่จะเกิดความเสี ยหายอันเนื่องมาจากความไม่เพียงพอ หรื อ ความบกพร่ อง
ของกระบวนการปฏิ บัติการภายใน บุ คลากรและจากระบบงานของธนาคาร หรื อจากเหตุ การณ์ ภ ายนอกธนาคาร
โดยรวมถึงความเสี่ ยงทางด้านกฎหมาย (Legal Risk) และความเสี่ ยงด้านชื่ อเสี ยง (Reputational Risk) ที่เกิ ดจาก
กระบวนการปฏิบตั ิการภายในดังกล่าวข้างต้น แต่ไม่รวมถึงความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
คณะกรรมการธนาคารได้มีมติ อนุ มตั ิ การจัด ทานโยบายการบริ หารความเสี่ ยงด้า นปฏิ บัติการ (Operational Risk
Management Policy) เพื่ อใช้เป็ นแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิ การและสอดคล้องกับข้อกาหนดของ
ธนาคารแห่ งประเทศไทย โดยนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิ การนี้ นับเป็ นส่ วนหนึ่ งของแนวนโยบายการ
บริ หารความเสี่ ย งด้า นปฏิ บตั ิ การของกลุ่มธนาคาร ANZ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ย งทาหน้า ที่ กากับดู แ ล
ประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิ การและการทาตามระเบี ยบข้อบังคับ รวมถึงการกากับดูแลการ
ดาเนิ นงานภายใต้กรอบการบริ หารความเสี่ ยงของธนาคาร การดาเนิ นงานที่ เกี่ ยวข้อง และความเสี่ ยงของธนาคารทั้ง
ปัจจุบนั และอนาคตภายใต้ขอบเขตความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) รวมถึงความแข็งแกร่ งของเงินกองทุน
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4. การดารงสิ นทรัพย์ สภาพคล่ องเพือ่ รองรับสถานการณ์ ด้านสภาพคล่ องทีม่ ีความรุ นแรง
เนื่องจากธนาคารปิ ดงวดบัญชีทุกสิ้ นเดือนกันยายนอันเป็ นรอบปี บัญชี ดังนั้นสาหรับการเปิ ดเผยข้อมูลครึ่ งปี แรกจะใช้
ข้อมูล ณ สิ้ นงวดเดือนมีนาคม (ไตรมาส 2) และใช้ขอ้ มูล ณ สิ้ นงวดเดือนกันยายน สาหรับการเปิ ดเผยข้อมูลครึ่ งปี หลัง
(ไตรมาส 4)
ธนาคารพาณิ ชย์ตอ้ งดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องที่มีความรุ นแรง
(Liquidity
Coverage Ratio) ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หลักเกณฑ์น้ ี มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้
ธนาคารมีฐานะสภาพคล่องที่เพียงพอ สามารถรองรับภาวะวิกฤติดา้ นสภาพคล่องที่มีความรุ นแรงในระยะสั้นได้ โดย
กาหนดให้ธนาคารต้องมีสินทรัพย์สภาพคล่อง (High Quality Liquid Assets : HQLA) ในปริ มาณที่เพียงพอรองรับ
ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุ ทธิ ใน 30 วัน ภายใต้สถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องที่มีความรุ นแรง ( Net Cash
Outflows: Net COF) ทั้งนี้ ธปท. กาหนดให้ธนาคารดารงอัตราส่ วน LCR ณ สิ้ นเดือนขั้นต่าร้อยละ 60 ตั้งแต่วนั ที่ 1
มกราคม 2559 และให้ดารงเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในแต่ละปี จนครบร้อยละ 100 ในวันที่ 1 มกราคม 2563
วิธีการคานวณ LCR
LCR =

ปริ มาณสิ นทรัพย์สภาพคล่อง (HQLA)
ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุ ทธิ ใน 30 วัน
ภายใต้สถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องที่มีความรุ นแรง ( Net Cash Outflows)

สิ นทรัพย์สภาพคล่อง (HQLA) คือสิ นทรัพย์ที่มีคุณภาพดี ซึ่ งมีสภาพคล่องสูง และไม่ติดภาระผูกพัน ที่สามารถ
เปลี่ยนเป็ นเงินสดได้รวดเร็ วโดยมูลค่าไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญแม้ในสภานการณ์ดา้ นสภาพคล่องที่มีความ
รุ นแรง สิ นทรัพย์สภาพคล่องที่นามาใช้คานวณต้องมีลกั ษณะและคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ธปท. กาหนด ทั้งนี้ ปริ มาณ
HQLA คือผลรวมของสิ นทรัพย์สภาพคล่องที่เข้าเกณฑ์ท้ งั หมดหลังหักด้วยอัตราส่ วนลด (Haircut) รวมถึงเพดานการถือ
ครองสิ นทรัพย์แต่ละชั้นตามเกณฑ์ของ ธปท.
ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุ ทธิ (Net COF) คือประมาณการเงินสดไหลออกใน 30 วัน หักด้วยประมาณ
การเงินสดไหลเข้าใน 30 วัน ภายใต้สมมติฐานสถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องที่มีความรุ นแรง ทั้งนี้ ประมาณการกระแส
เงินสดไหลเข้าต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 75 ของประมาณการกระแสเงินสดไหลออก ในการคานวณ Net COF ธนาคาร
ประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้าและออกโดยใช้อตั ราการไหลเข้า (inflow rate) และอัตราการไหลออก (Run-off
rate) ตามเกณฑ์ของ ธปท.
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ข้อมูลการดารงอัตราส่ วน LCR ของธนาคาร ซึ่ งแสดงค่าเฉลี่ยของข้อมูล ณ สิ้ นเดือนในระหว่างไตรมาส
มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 18 : การดารงสิ นทรัพย์ สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ ด้านสภาพคล่องทีม่ คี วามรุนแรง
หน่ วย:ล้านบาท
ไตรมาส 4 - 2562
ไตรมาส 4 - 2561
รายการ
(ค่ าเฉลีย่ )
(ค่ าเฉลีย่ )
(1) ปริมาณสิ นทรัพย์ สภาพคล่องทั้งสื้น (Total HQLA)
13,262
24,134
(2) ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุ ทธิใน 30 วัน
4,069
13,056
(3) LCR* (ร้อยละ)
340%
189%
LCR ขัน้ ตำ่ ตำมเกณฑ์ ธนำคำรแห่ งประเทศไทย(ร้ อยละ)
90%
80%
* ข้อมูล LCR ในรายการที่ (3) ไม่จาเป็ นต้องเท่ากับการนาปริ มาณสิ นทรัพย์สภาพคล่องทั้งสื้ นในรายการที่ (1) หารด้วยประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุ ทธิ ใน
30 วันในรายการที่ (2)

ข้อมูลการดารงอัตราส่ วน LCR ของธนาคาร เปรี ยบทียบค่าเฉลี่ยจากข้อมูลสิ้ นเดือนในระหว่างไตรมาสที่ 3 และไตร
มาสที่ 4 ของปี 2562 และปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 19 : ข้อมูลอัตราส่ วน LCR เปรียบเทียบ
ค่ าเฉลีย่ LCR
ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน)
ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน)

หน่ วย:ร้ อยละ
2561
(ค่ าเฉลีย่ )

2562
(ค่ าเฉลีย่ )
374%

207%

340%

189%

อัตราส่ วน LCR เฉลี่ยของธนาคารในระหว่างไตรมาสที่ 4 ปี 2562 เท่ากับร้อยละ 340 เกินกว่า LCR ขั้นต่าตามเกณฑ์ที่
ธปท. กาหนดที่ร้อยละ 90
ปริ มาณสิ นทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ย (Average HQLA) ของธนาคารจากข้อมูล ณ สิ้ นเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน ปี
2562 เท่ากับ 13,262 ล้านบาท สิ นทรัพย์สภาพคล่องทั้งหมดเป็ นสิ นสิ นทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 ได้แก่ เงินสด เงินฝาก
ที่ธนาคารกลาง และตราสารหนี้ที่ออกหรื อค้ าประกันโดยรัฐบาล และธนาคารกลาง
ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุ ทธิ ใน 30 วันเฉลี่ย (Average Net COF) ของธนาคารจากข้อมูล ณ สิ้ นเดือน
กรกฎาคม ถึง กันยายน ปี 2562 เท่ากับ 4,069 ล้านบาท โดยประมาณการกระแสเงินสดไหลออกภายใต้สมมติฐาน
สถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องที่มีความรุ นแรงที่สาคัญได้แก่การไหลออกจากเงินฝาก และการกูย้ ืมเงินระหว่างธนาคาร
ขณะที่ประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้าส่ วนใหญ่มาจากสิ นเชื่อ และเงินให้กยู้ ืมในตลาดเงินโดยที่ประมาณการเงินสด
ไหลออกของธุรกรรมอนุพนั ธ์ส่วนใหญ่สามารถหักกลบกับประมาณการเงินสดไหลเข้าที่เกิดจากธุรกรรมอนุพนั ธ์
ด้วยกัน
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ธนาคารมีการประเมินและติดตามฐานะสภาพคล่องทั้งในสภาวะปกติและสถานการณ์จาลองภาวะวิกฤตเป็ น
รายวัน นอกจากรายงานฐานะความเสี่ ยงสภาพคล่องที่ธนาคารจัดทาขึ้นตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศ
ไทยและมาตรฐานสากลแล้ว ธนาคารยังจัดทารายงานด้านสภาพคล่องเพิ่มเติม โดยใช้สมมุติฐานที่ธนาคาร
กาหนดขึ้นเองเพื่อสะท้อนสภาวะสภาพคล่องที่อาจเกิดขึ้นในภาวะวิกฤตต่างๆเพื่อให้ธนาคารควบคุมและ
บริ หารความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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