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ตาราง 
ตารางที ่1:  โครงสรา้งเงนิกองทนุ 

ตารางที ่2:   มูลคา่เงนิกองทนุขัน้ต ่าทีต่อ้งด ารงส าหรบัความเสีย่งดา้นเครดติ แยกตามประเภทสนิทรพัย ์โดยวธิี

มาตรฐาน(SA) 

ตารางที ่3:   เงนิกองทนุขัน้ต ่าทีต่อ้งด ารงส าหรบัความเสีย่งดา้นตลาดโดยวธิมีาตรฐาน(SA) 

ตารางที ่4:   เงนิกองทนุขัน้ต ่าทีต่อ้งด ารงส าหรบัความเสีย่งดา้นดา้นปฏบิตักิารโดยวธิ ีBIA  

ตารางที ่5:   อตัราสว่นการด ารงเงนิกองทนุ 

ตารางที ่6:  มูลคา่ยอดคงคา้งของสนิทรพัยใ์นงบดลุและรายการนอกงบดลุทีส่ าคญักอ่นพจิารณาผลการปรบั

ลดความเสีย่งดา้นเครดติ 

ตารางที ่7:  มูลคา่ยอดคงคา้งของสนิทรพัยใ์นงบดลุและรายการนอกงบดลุทีส่ าคญักอ่นการพจิารณาผลการ

ปรบัลดความเสีย่งดา้นเครดติ จ าแนกตาม  ประเทศหรอืภมูภิาคของลกูหนี ้

ตารางที ่8 :  มูลคา่ยอดคงคา้งของสนิทรพัยใ์นงบดลุและรายการนอกงบดลุกอ่นพจิารณาผลการปรบัลดความ

เสีย่งดา้นเครดติ  จ าแนกตามอายสุญัญาทีเ่หลอื   

ตารางที ่9:  มูลคา่ยอดคงคา้งเงนิใหส้นิเช ือ่รวมดอกเบีย้คา้งรบั และเงนิลงทนุในตราสารหนีก้อ่นพจิารณาผล

การปรบัลดความเสีย่งดา้นเครดติจ าแนก ตามประเทศหรอืภมูภิาคของหนี ้และเกณฑก์ารจดัช ัน้ที ่ธปท. ก าหนด 

ตารางที ่10: มูลคา่ของเงนิส ารองทีก่นัไว ้(General Provision และ Specific Provision) และหนีสู้ญทีต่ดั

ออกจากบญัชรีะหวา่งงวดส าหรบัเงนิใหส้นิ เช ือ่รวมดอกเบีย้คา้งรบัและเงนิลงทนุในตราสารหนี ้จ าแนกตาม

ประเทศหรอืภมูภิาค 

ตารางที ่11: มูลคา่ยอดคงคา้งเงนิใหส้นิเช ือ่รวมดอกเบีย้คา้งรบักอ่นพจิารณาผลการปรบัลดความเสีย่งดา้น

เครดติ จ าแนกตามประเภทธรุกจิ และเกณฑก์ารจดัช ัน้ที ่ธปท. ก าหนด 

ตารางที ่12 : มูลคา่ของเงนิส ารองทีก่นัไว ้(ส ารองทัว่ไป และส ารองทีก่นัไวเ้ฉพาะรายลกูหนี)้ และมูลคา่ของหนี้

สญูทีต่ดัออกจากบญัชรีะหวา่งงวดส าหรบัเงนิใหส้นิเช ือ่รวมดอกเบีย้คา้งรบั จ าแนกตามประเภทธรุกจิ 

ตารางที ่13 : การกระทบยอดการเปลีย่นแปลงมูลคา่ของเงนิส ารองทีก่นัไว ้(ส ารองทัว่ไป และส ารองทีก่นัไว ้

เฉพาะรายลกูหนี)้ ส าหรบัเงนิใหส้นิเช ือ่รวมดอกเบีย้คา้งรบั 

ตารางที ่14:  มูลคา่ยอดคงคา้งของสนิทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงนิและมูลคา่เทยีบเทา่สนิทรพัยใ์นงบแสดง

ฐานะการเงนิของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิทีเ่ป็นยอดสทุธจิาก Specific Provision แยกตามประเภท

สนิทรพัย ์โดยวธิ ีSA 

ตารางที ่15 : มูลคา่ยอดคงคา้งของสนิทรพัยใ์นงบดลุและรายการนอกงบดลุสทุธ ิหลงัพจิารณามูลคา่การปรบั

ลดความเสีย่งดา้นเครดติในแตล่ะประเภทของสนิทรพัย ์จ าแนกตามแตล่ะน า้หนักความเสีย่งโดยวธิ ีSA 

ตารางที ่16:  มูลคา่เงนิกองทนุขัน้ต ่าส าหรบัความเสีย่งดา้นตลาดในแตล่ะประเภทโดยวธิมีาตรฐาน 

ตารางที ่17:  ผลการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ตอ่รายไดส้ทุธ ิ(Earnings) 

ตารางที ่18 : การด ารงสนิทรพัยส์ภาพคลอ่งเพือ่รองรบัสถานการณด์า้นสภาพคลอ่งทีม่คีวามรนุแรง 

ตารางที ่19: ขอ้มูลอตัราสว่น LCR เปรยีบเทยีบ 
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1.  ขอบเขตการบงัคบัใช ้

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

ไดร้บัอนุญาตจากกระทรวงการคลงัตามใบอนุญาตใหป้ระกอบธรุกจิธนาคารพาณิชย ์ ลงวนัที ่ 15 มถินุายน 

2558 โดยเร ิม่เปิดท าการวนัแรกเมือ่วนัที ่29 มถินุายน 2558 

 

ธนาคารเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการด ารงเงินกองทุนของธนาคาร ส าหรบัปี 2563 ซึง่เป็นไปตามประกาศ

ธนาคารแห่งประเทศไทยที ่สนส. 4/2556 เร ือ่งการเปิดเผยขอ้มูลการด ารงเงนิกองทุนส าหรบัธนาคารพาณิชย ์

ลงวนัที ่2 พฤษภาคม 2556 และ การเปิดเผยขอ้มูลการด ารงสนิทรพัยส์ภาพคล่องเพือ่รองรบัสถานการณด์า้น

สภาพคลอ่งทีม่คีวามรนุแรงตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที ่สนส. 2/2561 ลงวนัที ่25 มกราคม 2561 

 

2.  เงินกองทุน 

2.1   โครงสรา้งเงินกองทุน 

ธนาคารจดทะเบยีนจดัตัง้เป็นนิตบิุคคลในประเทศไทย ภายใตพ้ระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 

เมือ่วนัที ่27 พฤศจกิายน 2557 โดยมทีนุจดทะเบยีนเร ิม่แรกซึง่ช าระแลว้จ านวน 500 ลา้นบาท ต่อมาเมือ่วนัที ่

11 มิถุนายน 2558 ธนาคารไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียน ซึง่ออกและเรยีกช าระแลว้ทัง้จ านวนอกี 19,500 ลา้นบาท  

ท าใหทุ้นจดทะเบียนซึ่งช าระแลว้รวมทั้งสิน้ 20,000 ลา้นบาท  ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดตามประกาศ

กระทรวงการคลงั เร ือ่ง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการขออนุญาตจดัตัง้ธนาคารพาณิชยท์ีเ่ป็นบรษิทัลูก

ของธนาคารพาณิชยต์า่งประเทศ  

 

โครงสรา้งเงนิกองทนุของธนาคาร ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 และ 31 มนีาคม 2563 แสดงดงันี ้

ตารางที ่1 โครงสรา้งเงนิกองทนุ หน่วย: บาท

30 กนัยายน 2563 31 มนีาคม 2563

1. เงนิกองทนุช ัน้ที ่1
20,077,791,522             20,072,512,984             

เงนิกองทนุช ัน้ที ่1 ทีเ่ป็นสว่นของเจา้ของ 20,077,791,522              20,072,512,984             

    ทนุช าระแลว้ (หุน้สามญั) หลังหักหุน้สามญัซือ้คนื 20,000,000,000              20,000,000,000             

ส ารองตามกฏหมาย 13,246,690                    2,982,345                      

56,664,547                    56,664,547                    

รายการอืน่ของส่วนของเจา้ของ: 34,483,721                    36,028,471                    

รายการหักจากเงนิกองทนุชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของ* (26,603,437)                   (23,162,378)                   

2. เงนิกองทนุช ัน้ที ่2 218,642,295                  205,500,544                  

เงนิส ารองส าหรับสนิทรัพยจั์ดชัน้ปกติ 218,642,295                  205,500,544                  

3. เงนิกองทนุท ัง้ส ิน้ตามกฎหมาย   (1+2) 20,296,433,818             20,278,013,529             

* สนิทรัพยไ์มม่ตีัวตน และสนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตัดบัญชี

รายการ

ก าไร (ขาดทนุ) สุทธิ
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2.2   ความเพยีงพอของเงินกองทุน 

ตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลเงนิกองทนุส าหรบัธนาคารพาณิชยข์องธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคาร

พาณิชยจ์ะตอ้งด ารงเงนิกองทนุไม่ต ่ากวา่เกณฑข์ัน้ต ่าตามทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก าหนด ส าหรบัปี 2563 

อตัราสว่นเงนิกองทนุขัน้ต ่าทีต่อ้งด ารงไวไ้ม่ต ่ากวา่รอ้ยละ 11.00 

 

ทัง้นีธ้นาคารเลอืกใชว้ธิกีารค านวณสนิทรพัยเ์สีย่งเพือ่ค านวณความเพยีงพอของเงนิกองทนุ ส าหรบัความเสีย่ง

ในแตล่ะดา้นดงันี ้

- ความเสีย่งดา้นเครดติ      ใชว้ธิมีาตรฐาน (Standardised Approach) 

- ความเสีย่งดา้นตลาด        ใชว้ธิมีาตรฐาน (Standardised Approach) 

- ความเสีย่งดา้นปฏบิตักิาร            ใชว้ธิ ีBasic Indicator Approach (BIA) 

 

มูลคา่เงนิกองทนุขัน้ต ่าทีต่อ้งด ารงส าหรบัความเสีย่งดา้นเครดติ ความเสีย่งดา้นตลาด และความเสีย่งดา้น

ปฏบิตักิาร และอตัราสว่นเงนิกองทนุตอ่สนิทรพัยเ์สีย่ง ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 และ 31 มนีาคม 2563 

แสดงดงัตารางดงันี ้

 
ตารางที ่2  มลูคา่เงนิกองทนุข ัน้ต า่ทีต่อ้งด ารงส าหรบัความเสีย่งดา้นเครดติ แยกตามประเภทสนิทรพัย ์โดยวธิ ีSA หน่วย: บาท

30 กนัยายน 2563 31 มนีาคม 2563

ลกูหนีท้ ีไ่มด่อ้ยคณุภาพ

1

-                          -                       

2
197,319,748             256,041,649          

3
2,658,568,997          2,426,005,858       

4 ลูกหนีร้ายยอ่ย -                          -                       

5 สนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศัย -                          -                       

6 สนิทรัพยอ์ืน่ 9,407,750                 15,428,919           

ลกูหนีท้ ีด่อ้ยคณุภาพ -                          -                       

First-to-default credit derivatives and Securitisation -                          -                       

รวมมลูคา่เงนิกองทนุข ัน้ต า่ทีต่อ้งด ารงส าหรบัความเสีย่งดา้นเครดติท ัง้หมด 2,865,296,495          2,697,476,425      

เงนิกองทนุข ัน้ต า่ส าหรบัความเสีย่งดา้นเครดติ แยกตามประเภทของสนิทรพัย ์โดยวธิ ีSA

ลูกหนีภ้าครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพือ่การพัฒนาระหวา่งประเทศ (MDBs) และองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์ารของรัฐ และรัฐวสิาหกจิ (PSEs) ทีใ่ชน้ ้าหนักความเสีย่งเหมอืนกบั

ลูกหนีภ้าครัฐบาล

ลูกหนีส้ถาบันการเงนิ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์ารของรัฐ และรัฐวสิาหกจิ (PSEs) ทีใ่ช ้

น ้าหนักความเสีย่งเหมอืนกบัลูกหนีส้ถาบันการเงนิ และบรษัิทหลักทรัพย์

ลูกหนีธ้รุกจิเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์ารของรัฐ และรัฐวสิาหกจิ (PSEs) ทีใ่ช ้

น ้าหนักความเสีย่งเหมอืนกบัลูกหนีธ้รุกจิเอกชน

 

ตารางที ่3 เงนิกองทนุข ัน้ต า่ทีต่อ้งด ารงส าหรบัความเสีย่งดา้นตลาดโดยวธิมีาตรฐาน หน่วย: บาท

เงนิกองทนุข ัน้ต า่ส าหรบัความเสีย่งดา้นตลาด 30 กนัยายน 2563 31 มนีาคม 2563

1. ค านวณโดยวธิมีาตรฐาน 164,677,834            111,347,122          

2. ค านวณโดยวธิแีบบจ าลอง N/A N/A

รวมมลูคา่เงนิกองทนุข ัน้ต า่ทีต่อ้งด ารงส าหรบัความเสีย่งดา้นตลาด 164,677,834           111,347,122          

หน่วย: บาท

30 กนัยายน 2563 31 มนีาคม 2563

1.  ค านวณโดยวธิ ีBasic Indicator Approach 140,982,383            135,644,084          

2.  ค านวณโดยวธิ ีStandardised Approach N/A N/A

รวมมลูคา่เงนิกองทนุข ัน้ต า่ทีต่อ้งด ารงส าหรบัความเสีย่งดา้นปฏบิตักิาร 140,982,383           135,644,084          

เงนิกองทนุข ัน้ต า่ส าหรบัความเสีย่งดา้นปฏบิตักิาร

ตารางที ่4 เงนิกองทนุข ัน้ต า่ทีต่อ้งด ารงส าหรบัความเสีย่งดา้นดา้นปฏบิตักิารโดยวธิ  ีBIA
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หน่วย : รอ้ยละ

อตัราส่วนการด ารง

เงนิกองทนุของ

ธนาคาร

อตัราส่วนการด ารง

เงนิกองทนุขัน้ต า่

ตามเกณฑ ์ธปท.

อตัราส่วนการด ารง

เงนิกองทนุของ

ธนาคาร

อตัราส่วนการด ารง

เงนิกองทนุขัน้ต า่

ตามเกณฑ ์ธปท.

1. เงนิกองทนุทัง้ส ิน้ต่อสนิทรัพยเ์สีย่ง 70.41 11.00 75.76 11.00

2. เงนิกองทนุชัน้ที ่1 ต่อสนิทรัพยเ์สีย่ง 69.65 8.50 74.99 8.50

3. เงนิกองทนุชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของ ต่อ สนิทรัพยเ์สีย่ง 69.65 7.00 74.99 7.00

อตัราส่วน

30 กนัยายน 2563 31 มนีาคม 2563

ตารางที ่5: อตัราสว่นการด ารงเงนิกองทนุ

 

 

3.  ขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประเมนิความเสีย่งดา้นตา่งๆ ของธนาคาร 

3.1    ความเสีย่งดา้นเครดติ  

ความเสีย่งดา้นเครดติ คอืความเสีย่งทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิผลเสยีหายเน่ืองจากคูส่ญัญาไม่สามารถปฏบิตัติามเงือ่นไข

ทีไ่ดต้กลงไว ้รวมทัง้กรณีทีคู่ส่ญัญาถูกปรบัลดอนัดบัความเสีย่งดา้นเครดติ ซ ึง่จะท าใหเ้กดิความเสยีหายตอ่

มูลคา่ของสนิเชือ่ 

 

การบรหิารความเสีย่งดา้นเครดติ 

ธนาคารไดก้ าหนดกรอบแนวทางส าหรบับรหิารความเสีย่งดา้นเครดติ โดยมรีปูแบบบนลงลา่ง (Top down) 

ภายใตห้ลกัการและนโยบายการบรหิารความเสีย่งดา้นเครดติ นโยบายและแนวทางปฏบิตัดิา้นการใหส้นิเช ือ่

ของธนาคารครอบคลมุตลอดวงจรสนิเชือ่ นับตัง้แต่ การพจิารณาสนิเชือ่ การจดัระดบัความเสีย่ง การอนุมตัิ

สนิเช ือ่ การบรหิารสนิเชือ่ปกตแิละการจดัการบรหิารสนิเชือ่ดอ้ยคณุภาพ ทัง้นีเ้พือ่ประเมนิประสทิธภิาพแนว

ทางการบรหิารความเสีย่งดา้นเครดติ ธนาคารมกีารตดิตามและประเมนิความเสีย่งดา้นเครดติ การพจิารณา

กลุม่สนิเช ือ่ ตลอดจนการพฒันากระบวนการปฏบิตังิานดา้นสนิเชือ่และบุคลากร 

 

สายงานดา้นการตลาดและสนิเชือ่ มหีนา้ทีค่วามรบัผดิชอบเบือ้งตน้ในการบรหิารสนิทรพัยเ์สีย่งดา้นเครดติทีม่ี

คณุภาพ รวมทัง้การรกัษาความสมัพนัธต์อ่ลกูคา้  หน่วยงานบรหิารความเสีย่งดา้นสนิเชือ่มคีวามเป็นอสิระ และ

บรหิารโดยผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่สายงานบรหิารความเสีย่งของธนาคาร ทัง้นี ้คณะกรรมการธนาคาร 

คณะกรรมการสนิเชือ่ และผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบรหิารความเสีย่ง รวมทัง้ผูท้ีไ่ดร้บัมอบอ านาจ

ในการพจิารณาอนุมตัสินิเช ือ่ ปฏบิตังิานอยา่งเป็นอสิระในการประเมนิ และพจิารณาดา้นงานสนิเชือ่ นอกจากนี ้

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญส่ายงานบรหิารความเสีย่งของธนาคาร มบีทบาทส าคญัในการบรหิารกลุม่สนิเช ือ่ 

เชน่การจดัใหม้รีะบบการวดัคณุภาพสนิเชือ่ การรายงานคณุภาพสนิเชือ่ รวมทัง้พฒันานโยบายดา้นสนิเชือ่ให ้

สอดคลอ้งตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด 

 

อ านาจการตดัสนิใจงานดา้นสนิเชือ่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร เป็นรปูแบบการอนุมตัริว่มกนั 

ระหวา่งผูท้ีไ่ดร้บัมอบอ านาจในการพจิารณาอนุมตัสินิเช ือ่จากสายงานดา้นการตลาดและสนิเชือ่ และเจา้หนา้ที่

บรหิารความเสีย่งดา้นเครดติซึง่ท างานเป็นอสิระ หรอืเป็นการอนุมตัจิากคณะกรรมการสนิเชือ่ ทัง้นี ้เจา้หนา้ทีท่ี่

ไดร้บัมอบอ านาจในการพจิารณาอนุมตัสินิเช ือ่ มคีณุสมบตัแิละการปฏบิตังิานทีเ่หมาะสม ซึง่อ านาจการ

ตดัสนิใจจะไดร้บัการทบทวนเป็นรายปีและขัน้อยู่กบัผลประเมนิผลการปฏบิตังิานเป็นรายปี 
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วธิกีารตดิตาม และขัน้ตอนการบรหิารความเสีย่งดา้นเครดติ พิจารณาตามองคป์ระกอบความเสีย่งดา้นเครดติ

ดงันี ้

- การกระจกุตวัของสนิเชือ่รายลกูคา้ และการก ากบัดแูลลกูหนีร้ายใหญ ่

- การกระจกุตวัของสนิเชือ่รายภาคอตุสาหกรรม 

- ความเสีย่งของประเทศทีต่ ัง้ของลูกหนี ้(เป็นความเสีย่งทีจ่ะรบัผลขาดทุนจากการทีไ่ม่สามารถโอนเงนิ 

หรอืแลกเปลี่นสกุลเงิน ซ ึง่เป็นผลมา จากนโยบายภาครฐัของประเทศทีต่ ัง้น้ัน ซ ึง่เป็นผลใหคู้่สญัญา

ของธนาคารไม่สามารถสง่มอบสกลุเงนิตามสญัญาได)้ 

 

ธนาคารใชเ้คร ือ่งมอืในการตดิตาม วเิคราะห ์ประเมนิ และบรหิารความเสีย่งดา้นเครดติ ซ ึง่ชว่ยในการวเิคราะห ์

ตดิตาม และรายงานความเสีย่ง ความคบืหนา้ซึง่เป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารบรหิารกลุ่มสนิเช ือ่ รวมทัง้สามารถ

ประเมนิผลกระทบจากปัจจยัลบ และการแกไ้ขตดิตามอยา่งเหมาะสม 

 

การรายงานและวิเคราะหค์วามเสี่ยงดา้นเครดิต รบัผิดชอบโดยสายงานวิเคราะหส์ินเชื่อและการลงทุน 

(Research & Analysis) ของธนาคาร ซึง่เป็นอสิระจากหนา้ทีง่านดา้นการอนุมตัสินิเช ือ่ การรายงานตดิตาม

อย่างสม ่าเสมอเป็นการชว่ยเพิ่มประสิทธภิาพในดา้นการติดตาม หรอืยกระดบัการเฝ้าระวงัเมื่อสถานการณ์

เปลีย่นแปลงไป การรายงานดงักล่าวชว่ยใหม้ีการตดิตามอย่างใกลช้ดิจากฝ่ายบรหิาร และคณะกรรมการชดุ

ตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของธนาคาร  

 

ธนาคารน าหลกัประกนัที่ไดร้บัมาในการปรบัลดความเสี่ยงดา้นเครดิต โดยถือเป็นแหล่งที่มาในการช าระหนี ้

ของคูส่ญัญา ในกรณีทีม่กีารผดินัดช าระหนี ้โดยประเภทของหลกัประกนัครอบคลมุดงันี ้

- หลกัประกนัอสงัหารมิทรพัย ์ประเภททีพ่กัอาศยั เพือ่การพาณิชย ์การอตุสาหกรรม และ 

อสงัหารมิทรพัยใ์นชนบท 

- สนิทรพัยท์ีใ่ชเ้พือ่ประกอบธรุกจิ 

- หลกัประกนัประเภทอาคาร โรงงาน และอปุกรณ ์

- หลกัประกนัประเภทเงนิฝาก  

- การค า้ประกนั 

 

ความเสีย่งดา้นเครดติภายใตว้ธิมีาตรฐาน (Standardised Approach) 

ธนาคารประเมินความเพียงพอของเงนิกองทุนเพื่อรองรบัความเสีย่งดา้นเครดติ โดยใชว้ธิกีารค านวณตามวธิี

มาตรฐาน (Standardised Approach) ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย เร ื่อง 

หลกัเกณฑก์ารค านวณสนิทรพัยเ์สีย่งดา้นเครดติส าหรบัธนาคารพาณิชย ์โดย Standardised Approach 

(วธิ ีSA) 

 

ธนาคารก าหนดน ้าหนักความเสีย่งของลูกหนี ้ตามหลกัเกณฑก์ารใชอ้นัดบัเครดติจากสถาบนัจดัอนัดบัเครดติ

ภายนอก (External credit assessment institutions: ECAIs) อาทเิชน่ 

- 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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ในกรณีลูกหนีไ้ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัเครดติขา้งตน้ ธนาคารจะพจิารณาลูกหนีร้ายน้ันๆเป็นลูกหนีท้ีไ่ม่มกีารจดั

อนัดบั และจะก าหนดน า้หนักความเสีย่งดงักลา่วตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

ตารางแนบต่อไปนีแ้สดงมูลค่ายอดคงคา้งของสินทรพัยใ์นงบดุลและรายการนอกงบดุลที่ส าคญั ณ วนัที่ 30 

กนัยายน 2563 และ 2562 กอ่นพจิารณาผลการปรบัลดความเสีย่งดา้นเครดติ 

 

หน่วย: บาท

รายการ 30 กนัยายน 2563 30 กนัยายน 2562

        1. สนิทรพัยใ์นงบดลุ 45,024,977,720       31,415,015,193        

                1.1  เงนิใหส้นิเชือ่รวมสุทธ ิ 32,474,179,978        20,639,385,238         

                1.2  เงนิลงทนุในตราสารหนีสุ้ทธ ิ 8,000,110,228          7,161,480,326          

                1.3  เงนิฝาก (รวมดอกเบีย้คา้งรับ) 528,837,090            786,599,575             

                1.4  สนิทรัพยต์ราสารอนุพันธ์ 4,021,850,425          2,827,550,054          

        2.  รายการนอกงบดลุ 310,269,647,397     315,817,251,963      

                2.1  การรับอาวัลตั๋วเงนิ การค ้าประกนัการกูย้มืเงนิ และเล็ตเตอรอ์อฟเครดติ 3,426,590,213          2,835,553,727          

                2.2  สัญญาอนุพันธน์อกตลาด 304,573,602,295      310,407,722,431       

                2.3 วงเงนิทีย่ังไมไ่ดเ้บกิใชซ้ ึง่ธนาคารพาณชิยไ์ดผ้กูพันไวแ้ลว้ 2,269,454,889          2,573,975,805          

ตารางที ่6 : มลูคา่ยอดคงคา้งของสนิทรพัยใ์นงบดลุและรายการนอกงบดลุทีส่ าคญักอ่นพจิารณาผล

การปรบัลดความเสีย่งดา้นเครดติ
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หน่วย: บาท

รวม
เงนิใหส้นิเชือ่รวม

สุทธิ

เงนิลงทนุใน

ตราสารหนีสุ้ทธิ

เงนิฝาก(รวม

ดอกเบีย้คา้งรับ)

สนิทรัพย์

ตราสารอนุพันธ์

1. ประเทศไทย 42,387,583,043      32,461,180,168      8,000,110,228          421,792,601         1,504,500,047      

2. กลุ่มเอเชยีแปซฟิิค ไมร่วมประเทศไทย 2,575,771,408        12,999,810            -                          46,558,663           2,516,212,935      

3. กลุ่มอเมรกิาเหนอืและละตนิอเมรกิา 9,419,420              -                       -                          9,419,420             -                      

4. กลุ่มแอฟรกิาและตะวันออกกลาง -                        -                       -                          -                      -                      

5. กลุ่มยโุรป 52,203,849            -                       -                          51,066,405           1,137,444            

    รวม 45,024,977,720      32,474,179,978     8,000,110,228          528,837,090         4,021,850,425     

หน่วย: บาท

รวม

การรับอาวัลตั๋วเงนิ 

การค ้าประกนัการ

กูย้มืเงนิ และเล็ต

เตอรอ์อฟเครดติ

สัญญาอนุพันธ์

นอกตลาด

วงเงนิทีย่ังมไิด ้

เบกิใชซ้ ึง่ธนาคาร

พาณชิยไ์ดผ้กูพัน

ไวแ้ลว้

1. ประเทศไทย 120,642,424,243    1,664,893,843       116,708,075,511       2,269,454,889      

2. กลุ่มเอเชยีแปซฟิิค ไมร่วมประเทศไทย 187,560,139,670    1,464,454,054       186,095,685,616       -                      

3. กลุ่มอเมรกิาเหนอืและละตนิอเมรกิา -                        -                       -                          -                      

4. กลุ่มแอฟรกิาและตะวันออกกลาง -                        -                       -                          -                      

5. กลุ่มยโุรป 2,067,083,483        297,242,316          1,769,841,167          -                      

    รวม 310,269,647,398    3,426,590,214       304,573,602,295      2,269,454,889      

หน่วย: บาท

รวม
เงนิใหส้นิเชือ่รวม

สุทธิ

เงนิลงทนุใน

ตราสารหนีสุ้ทธิ

เงนิฝาก(รวม

ดอกเบีย้คา้งรับ)

สนิทรัพย์

ตราสารอนุพันธ์

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

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

3. กลุ่มอเมรกิาเหนอืและละตนิอเมรกิา 34,989,941            -                       -                          34,989,941           -                      

4. กลุ่มแอฟรกิาและตะวันออกกลาง -                        -                       -                          -                      -                      

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

การรับอาวัลตั๋วเงนิ 

การค ้าประกนัการ

กูย้มืเงนิ และเล็ต

เตอรอ์อฟเครดติ

สัญญาอนุพันธน์อก

ตลาด

วงเงนิทีย่ังมไิด ้

เบกิใชซ้ ึง่ธนาคาร

พาณชิยไ์ดผ้กูพัน

ไวแ้ลว้

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

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

3. กลุ่มอเมรกิาเหนอืและละตนิอเมรกิา -                        -                       -                          -                      

4. กลุ่มแอฟรกิาและตะวันออกกลาง -                        -                       -                          -                      

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

    รวม 315,817,251,962    2,835,553,726       310,407,722,431      2,573,975,805      

ประเทศหรอืภูมภิาคของลูกหนี้

30 กนัยายน 2563

รายการนอกงบดลุ

ประเทศหรอืภูมภิาคของลูกหนี้

30 กนัยายน 2563

 สนิทรพัยใ์นงบดลุ

ตารางที ่7 : มลูคา่ยอดคงคา้งของสนิทรพัยใ์นงบดลุและรายการนอกงบดลุทีส่ าคญักอ่นการพจิารณาผลการปรบัลด

ความเสีย่งดา้นเครดติ จ าแนกตามประเทศหรอืภมูภิาคของลกูหนี้

ประเทศหรอืภมูภิาคของลกูหนี้

30 กนัยายน 2562

 สนิทรพัยใ์นงบดลุ

ประเทศหรอืภูมภิาคของลูกหนี้

30 กนัยายน 2562

รายการนอกงบดลุ

 
 



 

 

ANZ Thai Pillar III Disclosure _2020 (Thai version)                                                                                    9 
 

 

หน่วย: บาท

อายไุมเ่กนิ 1 ปี อายเุกนิ 1 ปี รวม

        1.  สนิทรพัยใ์นงบดลุ 27,629,498,301           17,395,479,419       45,024,977,720        

                1.1  เงนิใหส้นิเชือ่รวมสุทธิ 23,862,117,196           8,612,062,782          32,474,179,978        

                1.2  เงนิลงทนุในตราสารหนีสุ้ทธิ 2,236,367,495             5,763,742,733          8,000,110,228          

                1.3  เงนิฝาก (รวมดอกเบีย้คา้งรับ) 528,837,090                -                          528,837,090             

                1.4  สนิทรัพยต์ราสารอนุพันธ์ 1,002,176,521             3,019,673,904          4,021,850,425          

        2.  รายการนอกงบดลุ 109,954,209,982         200,315,437,415      310,269,647,397      

                2.1  การรับอาวัลตั๋วเงนิ การค ้าประกนัการกูย้มืเงนิ และเล็ตเตอรอ์อฟเครดติ 3,055,802,181             370,788,032            3,426,590,213          

                2.2  สัญญาอนุพันธน์อกตลาด 105,798,407,800         198,775,194,494      304,573,602,295       

                2.3 วงเงนิทีย่ังไมไ่ดเ้บกิใชซ้ ึง่ธนาคารพาณชิยไ์ดผ้กูพันไวแ้ลว้ 1,100,000,000             1,169,454,889          2,269,454,889          

หน่วย: บาท

อายไุมเ่กนิ 1 ปี อายเุกนิ 1 ปี รวม

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

                1.1  เงนิใหส้นิเชือ่รวมสุทธิ 13,006,961,391           7,632,423,847          20,639,385,238        

                1.2  เงนิลงทนุในตราสารหนีสุ้ทธิ 5,808,197,478             1,353,282,849          7,161,480,327          

                1.3  เงนิฝาก (รวมดอกเบีย้คา้งรับ) 786,599,575                -                          786,599,575             

                1.4  สนิทรัพยต์ราสารอนุพันธ์ 440,987,755                2,386,562,298          2,827,550,054          

        2.  รายการนอกงบดลุ 142,641,373,884         173,175,878,079      315,817,251,963      

                2.1  การรับอาวัลตั๋วเงนิ การค ้าประกนัการกูย้มืเงนิ และเล็ตเตอรอ์อฟเครดติ 1,483,428,657             1,352,125,070          2,835,553,727          

                2.2  สัญญาอนุพันธน์อกตลาด 139,227,945,228         171,179,777,204      310,407,722,431       

                2.3 วงเงนิทีย่ังไมไ่ดเ้บกิใชซ้ ึง่ธนาคารพาณชิยไ์ดผ้กูพันไวแ้ลว้ 1,930,000,000             643,975,805            2,573,975,805          

รายการ
30 กนัยายน 2563

รายการ
30 กนัยายน 2562

ตารางที ่8 : มลูคา่ยอดคงคา้งของสนิทรพัยใ์นงบดลุและรายการนอกงบดลุกอ่นพจิารณาผลการปรบัลดความเสีย่งดา้นเครดติ

 จ าแนกตามอายุสญัญาทีเ่หลอื

 
 

หน่วย: บาท

ปกติ
กล่าวถงึ

เป็นพเิศษ

ต า่กวา่

มาตรฐาน
สงสัย

สงสัย

จะสูญ
รวม

1. ประเทศไทย 32,679,691,169     -                 -          -       -       32,679,691,169     -            

2. กลุ่มเอเชยีแปซฟิิค ไมร่วมประเทศไทย 13,131,104           -                 -          -       -       13,131,104           -            

3. กลุ่มอเมรกิาเหนอืและละตนิอเมรกิา -                       -                 -          -       -       -                      -            

4. กลุ่มแอฟรกิาและตะวันออกกลาง -                       -                 -          -       -       -                      -            

5. กลุ่มยโุรป -                       -                 -          -       -       -                      -            

    รวม 32,692,822,273    -                 -          -       -       32,692,822,273    -            

หน่วย: บาท

ปกติ
กล่าวถงึ

เป็นพเิศษ

ต า่กวา่

มาตรฐาน
สงสัย

สงสัย

จะสูญ
รวม

1. ประเทศไทย 20,513,910,025     314,193,111    -          -       -       20,828,103,135     -            

2. กลุ่มเอเชยีแปซฟิิค ไมร่วมประเทศไทย 8,162,002             -                 -          -       -       8,162,002             -            

3. กลุ่มอเมรกิาเหนอืและละตนิอเมรกิา -                       -                 -          -       -       -                      -            

4. กลุ่มแอฟรกิาและตะวันออกกลาง -                       -                 -          -       -       -                      -            

5. กลุ่มยโุรป -                       -                 -          -       -       -                      -            

    รวม 20,522,072,026    314,193,111    -          -       -       20,836,265,137    -            

ประเทศหรอืภูมภิาคของลูกหนี้

30 กนัยายน 2563

เงนิใหส้นิเชือ่รวมดอกเบีย้คา้งรับ

เงนิลงทนุใน

ตราสารหนี้

สงสัยจะสูญ

ตารางที ่9 : มลูคา่ยอดคงคา้งเงนิใหส้นิเชือ่รวมดอกเบีย้คา้งรบั และเงนิลงทนุในตราสารหนีก้อ่นพจิารณาผลการปรบัลดความ

เสีย่งดา้นเครดติจ าแนกตามประเทศหรอืภมูภิาคของหนี ้และเกณฑก์ารจดัช ัน้ที ่ธปท. ก าหนด

ประเทศหรอืภูมภิาคของลูกหนี้

30 กนัยายน 2562

เงนิใหส้นิเชือ่รวมดอกเบีย้คา้งรับ

เงนิลงทนุใน

ตราสารหนี้

สงสัยจะสูญ

 
 



 

 

 

ANZ Thai Pillar III Disclosure _2020 (Thai version)                                                                                 10 

 
 

หน่วย: บาท

เงนิลงทนุในตราสารหนี้

General

provision
Specific provision

มลูค่าหนีสู้ญที่

ตัดออกจาก

บัญชรีะหวา่งงวด

Specific Provision

1. ประเทศไทย -                    -                   -                                  

2. กลุ่มเอเชยีแปซฟิิค ไมร่วมประเทศไทย -                    -                   -                                  

3. กลุ่มอเมรกิาเหนอืและละตนิอเมรกิา -                    -                   -                                  

4. กลุ่มแอฟรกิาและตะวันออกกลาง -                    -                   -                                  

5. กลุ่มยโุรป -                    -                   -                                  

    รวม 218,642,295       -                    -                   -                                  

หน่วย: บาท

เงนิลงทนุในตราสารหนี้

General

 provision
Specific provision

มลูค่าหนีสู้ญที่

ตัดออกจาก

บัญชรีะหวา่งงวด

Specific Provision

1. ประเทศไทย -                    -                   -                                  

2. กลุ่มเอเชยีแปซฟิิค ไมร่วมประเทศไทย -                    -                   -                                  

3. กลุ่มอเมรกิาเหนอืและละตนิอเมรกิา -                    -                   -                                  

4. กลุ่มแอฟรกิาและตะวันออกกลาง -                    -                   -                                  

5. กลุ่มยโุรป -                    -                   -                                  

    รวม 196,879,899       -                    -                   -                                  

ประเทศหรอืภูมภิาคของลูกหนี้

30 กนัยายน 2562

เงนิใหส้นิเชือ่รวมดอกเบีย้คา้งรับ

ตารางที ่10: มลูคา่ของเงนิส ารองทีก่นัไว ้(General Provision และ Specific Provision) และหนี้

สญูทีต่ดัออกจากบญัชรีะหวา่งงวดส าหรบัเงนิใหส้นิเชือ่รวมดอกเบีย้คา้งรบัและเงนิลงทนุใน

ตราสารหนี ้จ าแนกตามประเทศหรอืภมูภิาค

ประเทศหรอืภูมภิาคของลูกหนี้

30 กนัยายน 2563

เงนิใหส้นิเชือ่รวมดอกเบีย้คา้งรับ
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หน่วย: บาท

ปกติ

กล่าวถงึ

เป็นพเิศษ

ต า่กวา่

มาตรฐาน สงสัย

สงสัย

จะสูญ
รวมท ัง้ส ิน้

          -  การเกษตรและเหมอืงแร่ -                        -                   -         -       -       -                        

          -  อตุสาหกรรมการผลติและการพาณชิย์ 12,733,893,022      -                   -         -       -       12,733,893,022       

          -  ธรุกจิอสังหารมิทรัพยแ์ละการกอ่สรา้ง 4,582,124,071        -                   -         -       -       4,582,124,071        

          -  การสาธารณูปโภคและบรกิาร 1,069,482,588        -                   -         -       -       1,069,482,588        

          -  สนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศัย -                        -                   -         -       -       -                        

          -  เชา่ซือ้ 702,829,918          -                   -         -       -       702,829,918           

          -  ธนาคารพาณชิย์ 11,601,513,870      -                   -         -       -       11,601,513,870       

          -  อืน่ ๆ 2,002,978,804        -                   -         -       -       2,002,978,804        

                  รวม 32,692,822,272     -                   -         -       -       32,692,822,272      

หน่วย: บาท

ปกติ

กล่าวถงึ

เป็นพเิศษ

ต า่กวา่

มาตรฐาน สงสัย

สงสัย

จะสูญ
รวมท ัง้ส ิน้

          -  การเกษตรและเหมอืงแร่ 85,091,178            -                   -         -       -       85,091,178             

          -  อตุสาหกรรมการผลติและการพาณชิย์ 10,484,833,034      314,193,111      -         -       -       10,799,026,144       

          -  ธรุกจิอสังหารมิทรัพยแ์ละการกอ่สรา้ง 2,006,656,543        -                   -         -       -       2,006,656,543        

          -  การสาธารณูปโภคและบรกิาร 893,734,957          -                   -         -       -       893,734,957           

          -  สนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศัย -                        -                   -         -       -       -                        

          -  เชา่ซือ้ 4,579,722,819        -                   -         -       -       4,579,722,819        

          -  ธนาคารพาณชิย์ 2,472,033,497        -                   -         -       -       2,472,033,497        

          -  อืน่ ๆ -                        -                   -         -       -       -                        

                  รวม 20,522,072,027     314,193,111     -         -       -       20,836,265,138      

ตารางที ่11: มลูคา่ยอดคงคา้งเงนิใหส้นิเชือ่รวมดอกเบีย้คา้งรบักอ่นพจิารณาผลการปรบัลดความเสีย่งดา้นเครดติ

 จ าแนกตามประเภทธรุกจิ และเกณฑก์ารจดัช ัน้ที ่ธปท. ก าหนด

ประเภทธรุกจิ
30 กนัยายน 2562

ประเภทธรุกจิ
30 กนัยายน 2563
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หน่วย: บาท

          -  การเกษตรและเหมอืงแร่ -                      

          -  อตุสาหกรรมการผลติและการพาณชิย์ -                      -                      

          -  ธรุกจิอสังหารมิทรัพยแ์ละการกอ่สรา้ง -                      -                      

          -  การสาธารณูปโภคและบรกิาร -                      -                      

          -  สนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศัย -                      -                      

          -  เชา่ซือ้ -                      -                      
          -  ธนาคารพาณชิย์ -                      -                      

                  รวม 218,642,295        -                      -                      

หน่วย: บาท

          -  การเกษตรและเหมอืงแร่ -                      

          -  อตุสาหกรรมการผลติและการพาณชิย์ -                      -                      

          -  ธรุกจิอสังหารมิทรัพยแ์ละการกอ่สรา้ง -                      -                      

          -  การสาธารณูปโภคและบรกิาร -                      -                      

          -  สนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศัย -                      -                      

          -  เชา่ซือ้ -                      -                      

          -  ธนาคารพาณชิย์ -                      -                      

                  รวม 196,879,899        -                      -                      

ประเภทธรุกจิ

30 กนัยายน 2563

ส ารองท่ัวไป
ส ารองทีก่นัไว ้

เฉพาะรายลูกหนี้

มลูค่าหนีสู้ญทีต่ัด

ออกจากบัญชี

ระหวา่งงวด

ส ารองท่ัวไป
ส ารองทีก่นัไว ้

เฉพาะรายลูกหนี้

มลูค่าหนีสู้ญทีต่ัด

ออกจากบัญชี

ระหวา่งงวด

ตารางที ่12 : มลูคา่ของเงนิส ารองทีก่นัไว ้(ส ารองท ัว่ไป และส ารองทีก่นัไวเ้ฉพาะราย

ลกูหนี)้ และมลูคา่ของหนีส้ญูทีต่ดัออกจากบญัชรีะหวา่งงวดส าหรบัเงนิใหส้นิเชือ่รวม

ดอกเบีย้คา้งรบั จ าแนกตามประเภทธรุกจิ

ประเภทธรุกจิ

30 กนัยายน 2562
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หน่วย: บาท

ส ารองท่ัวไป
ส ารองทีก่นัไว ้

เฉพาะรายลูกหนี้
รวม

 เงนิส ารองทีก่นัไวต้น้งวด 196,879,899        -                      196,879,899         

 หนีสู้ญทีต่ัดออกจากบัญชรีะหวา่งงวด -                      -                      -                      

 เงนิส ารองทีก่นัไวเ้พิม่หรอืลดระหวา่งงวด 21,762,397          -                      21,762,397           

 เงนิส ารองอืน่ (เงนิส ารองทีก่นัไวส้ าหรับขาดทนุจาก  

อตัราแลกเปลีย่น เงนิส ารองทีก่นัไว ้  ส าหรับการควบ  

รวม หรอืขายกจิการ) -                      -                      -                      

 เงนิส ารองทีก่นัไวค้งเหลอืปลายงวด 218,642,295        -                      218,642,295         

หน่วย: บาท

ส ารองท่ัวไป
ส ารองทีก่นัไว ้

เฉพาะรายลูกหนี้
รวม

 เงนิส ารองทีก่นัไวต้น้งวด 147,606,621        -                      147,606,621         

 หนีสู้ญทีต่ัดออกจากบัญชรีะหวา่งงวด -                      -                      -                      

 เงนิส ารองทีก่นัไวเ้พิม่หรอืลดระหวา่งงวด 49,273,278 -                      49,273,278

 เงนิส ารองอืน่ (เงนิส ารองทีก่นัไวส้ าหรับขาดทนุจาก   

อตัราแลกเปลีย่น เงนิส ารองทีก่นัไว ้  ส าหรับการควบ  

รวม หรอืขายกจิการ) -                      -                      -                      

 เงนิส ารองทีก่นัไวค้งเหลอืปลายงวด 196,879,899        -                      196,879,899         

ตารางที ่13 : การกระทบยอดการเปลีย่นแปลงมลูคา่ของเงนิส ารองทีก่นัไว้ (ส ารองท ัว่ไป

 และส ารองทีก่นัไวเ้ฉพาะรายลกูหนี)้ ส าหรบัเงนิใหส้นิเชือ่รวมดอกเบีย้คา้งรบั

รายการ

30 กนัยายน 2563

รายการ

30 กนัยายน 2562
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หน่วย: บาท

สนิทรัพยใ์นงบดุล รายการนอกงบดุล รวม

1.    ลกูหนีท้ ีไ่มด่อ้ยคณุภาพ

1.1 ลูกหนีภ้าครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพือ่การพัฒนา

ระหวา่งประเทศ (MDBs) และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

องคก์ารของรัฐ และรัฐวสิาหกจิ (PSEs) ทีใ่ชน้ ้าหนักความเสีย่ง

เหมอืนกบัลูกหนีภ้าครัฐบาล
8,417,208,689        -                      8,417,208,689        

1.2 ลูกหนีส้ถาบันการเงนิ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์าร

ของรัฐ และรัฐวสิาหกจิ (PSEs) ทีใ่ชน้ ้าหนักความเสีย่ง

เหมอืนกบัลูกหนีส้ถาบันการเงนิ และบรษัิทหลักทรัพย์ 11,713,281,791      2,074,853,036      13,788,134,828      

1.3 ลูกหนีธ้รุกจิเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์ารของรัฐ

 และรัฐวสิาหกจิ (PSEs) ทีใ่ชน้ ้าหนักความเสีย่งเหมอืนกบั

ลูกหนีธ้รุกจิเอกชน 21,091,308,401      3,077,500,664      24,168,809,064      

1.4 ลูกหนีร้ายยอ่ย -                        -                      -                        

1.5 สนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศัย -                        -                      -                        

1.6 สนิทรัพยอ์ืน่ 4,294,563,685        -                      4,294,563,685        

  2.   ลกูหนีท้ ีด่อ้ยคณุภาพ -                        -                      -                        

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

      รวม 45,516,362,566      5,152,353,700     50,668,716,266      

หน่วย: บาท

สนิทรัพยใ์นงบดุล รายการนอกงบดุล รวม

1.    ลกูหนีท้ ีไ่มด่อ้ยคณุภาพ

1.1 ลูกหนีภ้าครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพือ่การพัฒนา

ระหวา่งประเทศ (MDBs) และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

องคก์ารของรัฐ และรัฐวสิาหกจิ (PSEs) ทีใ่ชน้ ้าหนักความเสีย่ง

เหมอืนกบัลูกหนีภ้าครัฐบาล 7,257,577,834        -                      7,257,577,834        

1.2 ลูกหนีส้ถาบันการเงนิ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์าร

ของรัฐ และรัฐวสิาหกจิ (PSEs) ทีใ่ชน้ ้าหนักความเสีย่ง

เหมอืนกบัลูกหนีส้ถาบันการเงนิ และบรษัิทหลักทรัพย์ 3,162,583,135        2,465,401,949      5,627,985,084        

1.3 ลูกหนีธ้รุกจิเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์ารของรัฐ

 และรัฐวสิาหกจิ (PSEs) ทีใ่ชน้ ้าหนักความเสีย่งเหมอืนกบั

ลูกหนีธ้รุกจิเอกชน 18,364,231,628      2,000,051,013      20,364,282,641      

1.4 ลูกหนีร้ายยอ่ย -                        -                      -                        

1.5 สนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศัย -                        -                      -                        

1.6 สนิทรัพยอ์ืน่ 3,194,634,102        -                      3,194,634,102        

  2.   ลกูหนีท้ ีด่อ้ยคณุภาพ -                        -                      -                        

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

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

ประเภทสนิทรัพย์
30 กนัยายน 2563

ประเภทสนิทรัพย์
30 กนัยายน 2562

ตารางที ่14:  มลูคา่ยอดคงคา้งของสนิทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงนิและมลูคา่เทยีบเทา่สนิทรพัยใ์น

งบแสดงฐานะการเงนิของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิทีเ่ป็นยอดสทุธจิาก Specific Provision 

แยกตามประเภทสนิทรพัย ์โดยวธิ ีSA
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หน่วย: บาท

น ้าหนักความเสีย่ง (%) 0 20 50 100 0 20 50 100

ลกูหนีท้ ีไ่มด่อ้ยคณุภาพ 8,417,208,689  1,650,157,740    3,988,839   1,461,789,921  4,196,553,866   15,606,025 -          24,251,212,858   

1 ลูกหนีภ้าครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพือ่การพัฒนาระหวา่งประเทศ 

(MDBs) และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์ารของรัฐ และรัฐวสิาหกจิ (PSEs)

 ทีใ่ชน้ ้าหนักความเสีย่งเหมอืนกบัลูกหนีภ้าครัฐบาล

8,417,208,689   -                     -             -                   -          -                      

2 ลูกหนีส้ถาบันการเงนิ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์ารของรัฐ และรัฐวสิาหกจิ

 (PSEs) ทีใ่ชน้ ้าหนักความเสีย่งเหมอืนกบัลูกหนีส้ถาบันการเงนิ และบรษัิท

หลักทรัพย์

-                   1,650,157,740     3,988,839   1,461,789,921   -                      

3 ลูกหนีธ้รุกจิเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์ารของรัฐ และรัฐวสิาหกจิ 

(PSEs) ทีใ่ชน้ ้าหนักความเสีย่งเหมอืนกบัลูกหนีธ้รุกจิเอกชน
-                   -                     -             -                   24,168,809,064    

4 ลูกหนีร้ายยอ่ย -                      

5 สนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศัย -                      

6 สนิทรัพยอ์ืน่ 4,196,553,866   15,606,025 -          82,403,794          

น ้าหนักความเสีย่ง  (%) 50              100                  

ลกูหนีท้ ีด่อ้ยคณุภาพ -             

หน่วย: บาท

น ้าหนักความเสีย่ง (%) 0 20 50 100 0 20 50 100

ลกูหนีท้ ีไ่มด่อ้ยคณุภาพ 7,257,577,834  2,719,562,880    8,927,437   1,513,494,223  3,127,980,241   -                  -          20,430,936,502   

1 ลูกหนีภ้าครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพือ่การพัฒนาระหวา่งประเทศ 

(MDBs) และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์ารของรัฐ และรัฐวสิาหกจิ (PSEs)

 ทีใ่ชน้ ้าหนักความเสีย่งเหมอืนกบัลูกหนีภ้าครัฐบาล

7,257,577,834   -                     -             -                   -          -                      

2 ลูกหนีส้ถาบันการเงนิ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์ารของรัฐ และรัฐวสิาหกจิ

 (PSEs) ทีใ่ชน้ ้าหนักความเสีย่งเหมอืนกบัลูกหนีส้ถาบันการเงนิ และบรษัิท

หลักทรัพย์

-                   2,719,562,880     8,927,437   1,513,494,223   -                      

3 ลูกหนีธ้รุกจิเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์ารของรัฐ และรัฐวสิาหกจิ 

(PSEs) ทีใ่ชน้ ้าหนักความเสีย่งเหมอืนกบัลูกหนีธ้รุกจิเอกชน
-                   -                     -             -                   20,364,282,641    

4 ลูกหนีร้ายยอ่ย -                      

5 สนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศัย -                      

6 สนิทรัพยอ์ืน่ 3,127,980,241   -                  66,653,861          

น ้าหนักความเสีย่ง  (%) 50              100                  

ลกูหนีท้ ีด่อ้ยคณุภาพ -             

Type of asset
30 กนัยายน 2563

ยอดคงคา้งทีม่ ีRating ยอดคงคา้งทีไ่มม่ ีRating

ตารางที ่15 : มลูคา่ยอดคงคา้งของสนิทรพัยใ์นงบดลุและรายการนอกงบดลุสทุธ ิหลงัพจิารณามลูคา่การปรบัลดความเสีย่งดา้นเครดติในแตล่ะประเภทของสนิทรพัย ์จ าแนกตามแตล่ะ

น า้หนกัความเสีย่งโดยวธิ ีSA

รายการที ่ธปท. ก าหนดใหห้กัออกจากเงนิกองทนุของธนาคาร 31,141,286.74

รายการที ่ธปท. ก าหนดใหห้กัออกจากเงนิกองทนุของธนาคาร 26,603,436.55

Type of asset
30 กนัยายน 2562

ยอดคงคา้งทีม่ ีRating ยอดคงคา้งทีไ่มม่ ีRating
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3.2   ความเสีย่งดา้นตลาด 

ความเสีย่งดา้นตลาด เกดิจากธรุกรรมเพื่อการคา้และเพื่อการธนาคาร และคอืความเสีย่งทีอ่าจก่อใหเ้กดิผล

เสียหายต่อรายไดข้องธนาคารฯอันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ อตัราแลกเปลี่ยน 

ผลตอบแทนส่วนที่ชดเชยความเสี่ยงดา้นเครดิต (Credit Spread) ค่าความผันผวนและค่าสหสมัพันธ ์

(Volatility and Correlation) หรอื             การเปลียนแปลงของราคาพนัธบตัร ราคาสินคา้โภคภณัฑ ์

หรอื ราคาตราสารทนุ 

การบรหิารความเสีย่งดา้นตลาด 

ธนาคารก าหนดหลกัการบรหิารความเสีย่งดา้นตลาด และกรอบการควบคุมเพือ่สนับสนุนธรุกรรมทางการคา้

และการธนาคาร กรอบการควบคุมไดร้วมถงึแนวทางการประเมินค่าความเสีย่งดา้นตลาดในบญัชเีพื่อการคา้ 

และบญัชเีพือ่การธนาคาร ธนาคารประเมนิผลกระทบทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ในกรอบระยะเวลาในอนาคต พจิารณา

ความเป็นไปไดข้องผลกระทบน้ัน และด ารงเงนิกองทนุทีเ่หมาะสมเพือ่รองรบัผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

ปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบตอ่ความเสีย่งดา้นตลาดของธนาคาร มดีงันี ้

- ความเสี่ยงดา้นอัตราดอกเบีย้ คือความเสี่ยงที่อาจก่อใหเ้กิดผลเสียหายที่อาจเกิดขึน้จากการ

เปลีย่นแปลงมูลคา่ของเคร ือ่งมอืทางการเงนิอนัเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ หรอืค่า

ความผนัผวนแฝง 

- ความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยน คือความเสี่ยงที่อาจก่อใหเ้กิดผลเสียหาย จากมูลค่าที่ลดลงของ

เคร ือ่งมอืทางการเงนิอนัเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น หรอืคา่ความผนัผวนแฝง 

 

หน่วยงานบรหิารความเสีย่งดา้นตลาด เป็นหน่วยงานอสิระที่มีความช านาญเฉพาะทางไดร้บัมอบหมายและ

รบัผดิชอบในการประเมนิและตดิตามความเสีย่งดา้นตลาด  ด าเนินงานตามนโยบายและขัน้ตอนการปฏบิตังิาน

ในการบรหิารความเสีย่งดา้นตลาด เพื่อดูแลจดัการใหค้วามเสีย่งดา้นตลาดอยู่ในระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้

และเป็นไปตามกรอบทีก่ าหนดไวโ้ดยคณะกรรมการของธนาคาร 

 

หน่วย: บาท

เงนิกองทุนข ัน้ต า่ส าหรบัความเสีย่งดา้นตลาด โดยวธิมีาตรฐาน 30 กนัยายน 2563 31 มนีาคม 2563

ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้                    152,912,650                   69,041,225 

ความเสีย่งดา้นราคาตราสารทุน                                   -                                  -   

ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น                      11,765,184                   42,305,897 

ความเสีย่งดา้นราคาสนิคา้โภคภัณฑ์                                   -                                  -   

รวมมลูคา่เงนิกองทุนข ัน้ต า่ทีต่อ้งด ารง                  164,677,834                111,347,122 

ตารางที1่6: มลูคา่เงนิกองทุนข ัน้ต า่ส าหรบัความเสีย่งดา้นตลาดในแตล่ะประเภทโดยวธิี

มาตรฐาน

 
 

 

 
ตารางที1่7 : ผลการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ตอ่รายไดส้ทุธ  ิ(Earnings) หน่วย: บาท

30 กนัยายน 2563 30 กนัยายน 2562

ผลกระทบต่อรายได ้

ดอกเบีย้สุทธิ

ผลกระทบต่อรายได ้

ดอกเบีย้สุทธิ

บาท 189,160,982 85,669,411 

ดอลล่ารส์หรัฐฯ (118,635,946) (19,864,537)

ยโูร 39,216,899 18,350,785 

อืน่ๆ (15,829) (421)

รวมผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้                  109,726,106                84,155,238 

รอ้ยละของประมาณการรายไดด้อกเบีย้สทุธใินอกี 1 ปีขา้งหนา้*                                 20                             11 

* รอ้ยละการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้เพิม่ข ึน้เทา่กับ 100 bps .

สกลุเงนิ
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3.3    ความเสีย่งดา้นปฏบิตักิาร 

 

ความเสี่ยงดา้นปฏิบตักิาร หมายถึงความเสี่ยงที่จะเกดิความเสียหายอนัเน่ืองมาจากความไม่เพียงพอ หรอื 

ความบกพรอ่งของกระบวนการปฏบิตักิารภายใน บุคลากรและจากระบบงานของธนาคาร หรอืจากเหตุการณ์

ภายนอกธนาคาร โดยรวมถึงความเสี่ยงทางดา้นกฎหมาย (Legal Risk) และความเสี่ยงดา้นชื่อเสียง 

(Reputational Risk) ทีเ่กดิจากกระบวนการปฏบิตักิารภายในดงักล่าวขา้งตน้ แต่ไม่รวมถงึความเสีย่งดา้น

กลยทุธ ์(Strategic Risk) 

 

คณะกรรมการธนาคารไดม้มีตอินุมตักิารจดัท านโยบายการบรหิารความเสีย่งดา้นปฏบิตักิาร (Operational 

Risk Management Policy)  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการบรหิารความเสี่ยงดา้นปฏิบตัิการและสอดคลอ้งกบั

ขอ้ก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยนโยบายการบรหิารความเสีย่งดา้นปฏบิตักิารนี ้นับเป็นส่วนหน่ึง

ของแนวนโยบายการบรหิารความเสีย่งดา้นปฏบิตักิารของกลุ่มธนาคาร ANZ  คณะกรรมการบรหิารความ

เสี่ยงท าหน้าที่ก ากบัดูแลประสิทธิภาพของการบรหิารความเสี่ยงดา้นปฏิบัติการและการท าตามระเบียบ

ขอ้บงัคบั  รวมถงึการก ากบัดแูลการด าเนินงานภายใตก้รอบการบรหิารความเสีย่งของธนาคาร การด าเนินงาน

ที่เกีย่วขอ้ง และความเสี่ยงของธนาคารทัง้ปัจจุบนัและอนาคตภายใตข้อบเขตความเสี่ยงที่ยอมรบัได ้(Risk 

Appetite) รวมถงึความแข็งแกรง่ของเงนิกองทนุ 

 

 

4. การด ารงสนิทรพัยส์ภาพคล่องเพือ่รองรบัสถานการณด์า้นสภาพคล่องทีม่คีวามรุนแรง 

เน่ืองจากธนาคารปิดงวดบญัชทีกุสิน้เดอืนกนัยายนอนัเป็นรอบปีบญัชดีงัน้ันส าหรบัการเปิดเผยขอ้มูลคร ึง่ปี

แรกจะใชข้อ้มูล ณ สิน้งวดเดอืนมนีาคม (ไตรมาส 2)  และใชข้อ้มูล ณ สิน้งวดเดอืนกนัยายน ส าหรบัการ

เปิดเผยขอ้มูลคร ึง่ปีหลงั (ไตรมาส 4) 

 

ธนาคารพาณิชยต์อ้งด ารงสนิทรพัยส์ภาพคลอ่งเพือ่รองรบัสถานการณด์า้นสภาพคลอ่งทีม่คีวามรนุแรง 

(Liquidity Coverage Ratio)  ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย  (ธปท.)   หลกัเกณฑ ์

นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหธ้นาคารมฐีานะสภาพคลอ่งทีเ่พยีงพอ  สามารถรองรบัภาวะวกิฤตดิา้นสภาพคลอ่งทีม่ี

ความรนุแรงในระยะสัน้ได ้  

โดยก าหนดใหธ้นาคารตอ้งมสีนิทรพัยส์ภาพคลอ่ง (High Quality Liquid Assets : HQLA)  ในปรมิาณที่

เพยีงพอรองรบัประมาณการกระแสเงนิสดไหลออกสทุธใิน 30 วนั ภายใตส้ถานการณด์า้นสภาพคลอ่งทีม่ี

ความรนุแรง ( Net Cash Outflows: Net COF)  ทัง้นี ้ธปท. ก าหนดใหธ้นาคารด ารงอตัราสว่น LCR ณ สิน้

เดอืนขัน้ต ่ารอ้ยละ 60  ตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2559 และใหด้ ารงเพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 ในแตล่ะปีจนครบรอ้ยละ 

100  ในวนัที ่ 1 มกราคม  2563 

 

 

วธิกีารค านวณ LCR  

          LCR   =          ปรมิาณสนิทรพัยส์ภาพคลอ่ง (HQLA) 

                                      ประมาณการกระแสเงนิสดไหลออกสทุธใิน 30 วนั 

 ภายใตส้ถานการณด์า้นสภาพคลอ่งทีม่คีวามรนุแรง ( Net Cash Outflows)  
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สนิทรพัยส์ภาพคล่อง (HQLA)  คอืสนิทรพัยท์ีม่คีณุภาพด ีซึง่มสีภาพคลอ่งสงู และไม่ตดิภาระผูกพนั ที่

สามารถเปลีย่นเป็นเงนิสดไดร้วดเรว็โดยมูลคา่ไม่เปลีย่นแปลงอยา่งมนัียส าคญัแมใ้นสภานการณด์า้นสภาพ

คลอ่งทีม่คีวามรนุแรง 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 ารงอตัราสว่น LCR  ของธนาคาร ซึง่แสดงค่าเฉลีย่ของขอ้มูล ณ สิน้เดอืนในระหวา่งไตรมาส มี

รายละเอยีดดงันี ้

 

ตารางที ่18 : การด ารงสนิทรพัยส์ภาพคลอ่งเพือ่รองรบัสถานการณ์

ดา้นสภาพคลอ่งทีม่คีวามรุนแรง
หนว่ย:ลา้นบาท

รายการ
ไตรมาส 4 - 2563

(คา่เฉลีย่)

ไตรมาส 4 - 2562

(คา่เฉลีย่)

(1)  ปรมิาณสนิทรพัยส์ภาพคลอ่งท ัง้ส ืน้ (Total HQLA)                          17,943                       13,262 

(2)  ประมาณการกระแสเงนิสดไหลออกสทุธใิน 30 วนั                           8,838                         4,069 

    (3)  LCR* (รอ้ยละ) 206% 340%

LCR ขัน้ต า่ตามเกณฑธ์นาคารแหง่ประเทศไทย(รอ้ยละ) 100% 90%

* ขอ้มูล LCR ในรายการที ่(3) ไม่จ าเป็นตอ้งเทา่กบัการน าปรมิาณสนิทรัพยส์ภาพคลอ่งทัง้สืน้ในรายการที ่(1) หารดว้ยประมาณการกระแสเงนิสดไหลออกสทุธใิน 30 วันใน

รายการที ่(2)
 

ขอ้มูลการด ารงอตัราสว่น LCR  ของธนาคารเปรยีบทยีบคา่เฉลีย่จากขอ้มูลสิน้เดอืนในระหวา่งไตรมาสที ่ 3 

และไตรมาสที ่4 ของปี 2563  และปี 2562 มรีายละเอยีดดงันี ้

 

ตารางที ่19 : ขอ้มลูอตัราสว่น LCR เปรยีบเทยีบ หนว่ย:รอ้ยละ

คา่เฉลีย่ LCR
2563

(คา่เฉลีย่)

2562

(คา่เฉลีย่)

ไตรมาสที ่3 (เดอืนเมษายน - มถินุายน) 169% 374%

ไตรมาสที ่4 (เดอืนกรกฎาคม - กนัยายน) 206% 340%
 

 

อตัราสว่น LCR เฉลีย่ของธนาคารในระหวา่งไตรมาสที ่4  ปี 2563 เทา่กบัรอ้ยละ 206  เกนิกวา่ LCR ขัน้ต ่า

ตามเกณฑท์ี ่ธปท. ก าหนดทีร่อ้ยละ 100 

 

ปรมิาณสนิทรพัยส์ภาพคลอ่งเฉลีย่  (Average HQLA) ของธนาคารจากขอ้มูล ณ สิน้เดอืนกรกฎาคม ถงึ 

กนัยายน ปี 2563  เทา่กบั 17,943 ลา้นบาท สนิทรพัยส์ภาพคลอ่งทัง้หมดเป็นสนิสนิทรพัยส์ภาพคลอ่ง      

ช ัน้ที ่1 ไดแ้ก ่เงนิสด  เงนิฝากทีธ่นาคารกลาง  และ     ตราสารหนีท้ีอ่อกหรอืค า้ประกนัโดยรฐับาล และ

ธนาคารกลาง 
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ประมาณการกระแสเงนิสดไหลออกสทุธใิน  30 วนัเฉลีย่ (Average Net COF) ของธนาคารจากขอ้มูล ณ 

สิน้เดอืนกรกฎาคม ถงึ กนัยายน ปี 2563 เทา่กบั 8,838 ลา้นบาท โดยประมาณการกระแสเงนิสดไหลออก

ภายใตส้มมตฐิานสถานการณด์า้นสภาพคลอ่งทีม่คีวามรนุแรงทีส่ าคญัไดแ้กก่ารไหลออกจากเงนิฝาก และการ

กูย้มืเงนิระหวา่งธนาคาร ขณะทีป่ระมาณการกระแสเงนิสดไหลเขา้สว่นใหญม่าจากสนิเชือ่ และเงนิใหกู้ย้มืใน

ตลาดเงนิโดยทีป่ระมาณการเงนิสดไหลออกของธรุกรรมอนุพนัธส์ว่นใหญส่ามารถหกักลบกบัประมาณการเงนิ

สดไหลเขา้ทีเ่กดิจากธรุกรรมอนุพนัธด์ว้ยกนั  

 

ธนาคารมกีารประเมนิและตดิตามฐานะสภาพคลอ่งทัง้ในสภาวะปกตแิละสถานการณจ์ าลองภาวะวกิฤตเป็น

รายวนั นอกจากรายงานฐานะความเสีย่งสภาพคลอ่งทีธ่นาคารจดัท าขึน้ตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่ง

ประเทศไทยและมาตรฐานสากลแลว้ ธนาคารยงัจดัท ารายงานดา้นสภาพคลอ่งเพิม่เตมิ โดยใชส้มมุตฐิานที่

ธนาคารก าหนดขึน้เองเพือ่สะทอ้นสภาวะสภาพคลอ่งทีอ่าจเกดิขึน้ในภาวะวกิฤตตา่งๆเพือ่ใหธ้นาคารควบคมุ

และบรหิารความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

 

 


