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1.  ขอบเขตการบงัคบัใช ้

 

ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) ประกอบธรุกจิธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยโดย

ไดร้บัอนุญาตจากกระทรวงการคลงัตามใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิธนาคารพาณิชย ์ลงวนัที ่15 มถิุนายน 

2558 โดยเร ิม่เปิดท าการวนัแรกเมือ่วนัที ่29 มถินุายน 2558 

ธนาคารเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัการด ารงเงนิกองทุนของธนาคาร ส าหรบัปี 2564 ซึง่เป็นไปตามประกาศ

ธนาคารแหง่ประเทศไทยที ่สนส. 4/2556 เร ือ่งการเปิดเผยขอ้มูลการด ารงเงนิกองทุนส าหรบัธนาคารพาณิชย ์      

สนส. 14/2562 การเปิดเผยขอ้มูลการด ารงเงนิกองทุนส าหรบัธนาคารพาณิชย ์(ฉบบัที ่2) และ สนส. 

2/2561 ลงวนัที ่25 มกราคม 2561 การเปิดเผยขอ้มูลการด ารงสนิทรพัยส์ภาพคล่องเพือ่รองรบัสถานการณ์

ดา้นสภาพคล่องทีม่คีวามรนุแรง 
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2.  ตวัชีว้ดัความเสีย่งทีส่ าคญั 

 

การเปิดเผยขอ้มูลเชงิปรมิาณของตวัช ีว้ดัความเสีย่งทสี าคญั (Key Prudential Metrics) ทัง้ดา้นเงนิกองทุน

และสภาพคล่อง โดยทางดา้นเงนิกองทุนใหเ้ปิดเผยขอ้มูลเงนิกองทุนทีส่ะทอ้นถงึผลกระทบทัง้จ านวนจากการ

กนัเงนิส ารองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 เร ือ่งเคร ือ่งมอืทางการเงนิ (TFRS9) ซึง่มีเร ิม่มผีล

บงัคบัตามงวดบญัชขีองธนาคารตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2563 

ตารางที ่1 ตวัชีว้ดัความเสีย่งทีส่ าคญั

30 กนัยายน 2564 31 มนีาคม 2564

เงนิกองทุน (หนว่ย: ลา้นบาท)

1 เงนิกองทนุชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นสว่นของเจา้ของ (CET1) 20,066                 20,078                  

1A เงนิกองทนุชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นสว่นของเจา้ของหลงัหกัเงนิส ารองตามวธิ ีECL 
1
/ ทัง้จ านวน 20,066                 20,078                  

2 เงนิกองทนุชัน้ที ่1 (Tier 1) 20,066                 20,078                  

2A เงนิกองทนุชัน้ที ่1 หลงัหกัเงนิส ารองตามวธิ ีECL ทัง้จ านวน 20,066                 20,078                  

3 เงนิกองทนุทัง้ส ิน้ 20,208                 20,251                  

3A เงนิกองทนุทัง้ส ิน้หลงัหกัเงนิส ารองตามวธิ ีECL ทัง้จ านวน 20,208                 20,251                  

สนิทรพัยเ์ส ีย่ง (หนว่ย: ลา้นบาท)

4 สนิทรัพยเ์สีย่งทัง้ส ิน้ 32,790                 26,237                  

อตัราสว่นเงนิกองทุนตอ่สนิทรพัยเ์ส ีย่ง (รอ้ยละ)

5 อัตราสว่นเงนิกองทนุชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นสว่นของเจา้ของ 61.20% 76.53%

5A อัตราสว่นเงนิกองทนุชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นสว่นของเจา้ของหลงัหกัเงนิส ารองตามวธิ ีECLทัง้จ านวน 61.20% 76.53%

6 อัตราสว่นเงนิกองทนุชัน้ที ่1 61.20% 76.53%

6A อัตราสว่นเงนิกองทนุชัน้ที ่1 หลงัหกัเงนิส ารองตามวธิ ีECL ทัง้จ านวน 61.20% 76.53%

7 อัตราสว่นเงนิกองทนุทัง้ส ิน้ 61.63% 77.18%

7A อัตราสว่นเงนิกองทนุทัง้ส ิน้หลงัหกัเงนิส ารอดว้ยวธิ ีECL ทัง้จ านวน 61.63% 77.18%

อตัราสว่นเงนิกองทุนสว่นเพิม่ (รอ้ยละ)

8 อัตราสว่นเงนิกองทนุสว่นเพิม่เพือ่รองรับผลขาดทนุในภาวะวกิฤต 2.50% 2.50%

9 อัตราสว่นเงนิกองทนุสว่นเพิม่เพือ่รองรับความเสีย่งเชงิระบบทีอ่าจเกดิขึน้ในชว่งเศรษฐกจิขาลง - -

10 อัตราสว่นเงนิกองทนุสว่นเพิม่เพือ่รองรับความเสยีหายส าหรับธนาคารพาณชิยท์ีม่นัียตอ่ความเสีย่งเชงิระบบในประเทศ - -

11 อัตราสว่นของเงนิกองทนุสว่นเพิม่ทัง้ส ิน้ (ผลรวมของรายการที ่8 ถงึรายการที ่10) 2.50% 2.50%

12 อัตราสว่นเงนิกองทนุชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นสว่นของเจา้ของทีค่งเหลอืหลงัจากการด ารงเงนิกองทนุขัน้ต า่ 2/ 52.70% 68.03%

การด ารงสนิทรพัยส์ภาพคลอ่งเพือ่รองรบัสถานการณ์ดา้นสภาพคลอ่งทีม่คีวามรนุแรง (รอ้ยละ)

13 ปรมิาณสนิทรัพยส์ภาพคลอ่งทัง้ส ิน้ (หน่วย: ลา้นบาท) 19,852                 23,700                  

14 ประมาณการกระแสเงนิสดไหลออกสทุธใิน 30 วนั (หน่วย: ลา้นบาท) 8,743                   11,350                  

15 LCR (รอ้ยละ) 227% 209%

1/

2/

3/

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

รายการ

อัตราสว่นเงนิกองทนุชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นสว่นของเจา้ของทีค่งเหลอืหลงัจากการด ารงเงนิกองทนุขัน้ต า่ ไมจ่ าเป็นตอ้งเทา่กับผลตา่งระหวา่งอัตราสว่นเงนิกองทนุชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นสว่นของเจา้ของ 

(CET1 ratio) ในรายการที ่5 กับอัตราสว่นเงนิกองทนุชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นสว่นของเจา้ของขัน้ต า่ (minimum CET1 ratio requirement) รอ้ยละ 4.5 เนือ่งจากอัตราสว่นเงนิกองทนุชัน้ที ่1 ที่

เป็นสว่นของเจา้ของ (CET1 ratio) อาจถูกน าไปใชด้ ารงอัตราสว่นเงนิกองทนุชัน้ที ่1 ขัน้ต า่ (minimum Tier1 ratio requirement) รอ้ยละ 6 และ/หรอือัตราสว่นเงนิกองทนุทัง้ส ิน้ขัน้ต า่ 

(minimum total capital ratio requirement) รอ้ยละ 8.5

ผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ตามทีก่ าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่9 เรือ่ง เครือ่งมอืทางการเงนิ (TFRS9) ของสภาวชิาชพีบัญชี

ตามประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทย สนส 2/2561 ลงวันที ่25 มกราคม 2561 ธนาคารไดเ้ปิดเผยขอ้มลู Liquidity Coverage Ratio (LCR) บนเว็บไซสข์องธนาคาร ตามลงิสด์า้นลา่ง
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3.  เงินกองทุน 

3.1   โครงสรา้งเงินกองทุน 

ธนาคารจดทะเบยีนจดัตัง้เป็นนิตบิคุคลในประเทศไทย ภายใตพ้ระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 

เมือ่วนัที ่27 พฤศจกิายน 2557 โดยมทีุนจดทะเบยีนเร ิม่แรกซึง่ช าระแลว้จ านวน 500 ลา้นบาท ต่อมาเมือ่วนัที ่

11 มถิุนายน 2558 ธนาคารไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีน ซึง่ออกและเรยีกช าระแลว้ทัง้จ านวนอกี 19,500 ลา้นบาท  

ท าใหทุ้นจดทะเบียนซึง่ช าระแลว้รวมทั้งสิน้  20,000 ลา้นบาท  ซึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนดตามประกาศ

กระทรวงการคลงั เร ือ่ง หลกัเกณฑ ์วิธกีาร และเงือ่นไขในการขออนุญาตจดัตัง้ธนาคารพาณิชยท์ีเ่ป็นบรษิทั

ลูกของธนาคารพาณิชยต์่างประเทศ  

 

โครงสรา้งเงนิกองทุนของธนาคาร ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 และ 31 มนีาคม 2564 แสดงดงันี ้

ตารางที ่2 โครงสรา้งเงนิกองทุน หน่วย: ลา้นบาท

30 กนัยายน 2564 31 มนีาคม 2564

1. เงนิกองทุนช ัน้ที ่1
20,066                             20,078                             

เงนิกองทุนช ัน้ที ่1 ทีเ่ป็นสว่นของเจา้ของ 20,066                              20,078                              

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

ส ารองตามกฏหมาย 23                                     13                                     

57                                     57                                     

รายการอืน่ของสว่นของเจา้ของ: 18                                     31                                     

รายการหักจากเงนิกองทนุชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นสว่นของเจา้ของ* (32)                                   (23)                                   

2. เงนิกองทุนช ัน้ที ่2 142                                  173                                  

เงนิส ารองส าหรับสนิทรัพยจั์ดชัน้ปกติ 142                                   173                                   

3. เงนิกองทุนท ัง้ส ิน้ตามกฎหมาย   (1+2) 20,208                             20,251                             

* สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน และสนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชี

รายการ

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ

 

 

3.2   ความเพยีงพอของเงินกองทุน 

ตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลเงนิกองทุนส าหรบัธนาคารพาณิชยข์องธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคาร

พาณิชยจ์ะตอ้งด ารงเงนิกองทุนไม่ต ่ากว่าเกณฑข์ ัน้ต ่าตามทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด ทัง้นีเ้ร ิม่ต ัง้แต่ปี 

2562 อตัราส่วนเงนิกองทุนขัน้ต ่าทีต่อ้งด ารงก าหนดไวท้ีร่อ้ยละ 11.00 

 

ทัง้นีธ้นาคารเลอืกใชว้ธิกีารค านวณสนิทรพัยเ์สีย่งเพือ่ค านวณความเพยีงพอของเงนิกองทุน ส าหรบัความ

เสีย่งในแต่ละดา้นดงันี ้

- ความเสีย่งดา้นเครดติ      ใชว้ธิมีาตรฐาน (Standardised Approach) 

- ความเสีย่งดา้นตลาด        ใชว้ธิมีาตรฐาน (Standardised Approach) 

- ความเสีย่งดา้นปฏบิตักิาร            ใชว้ธิ ีBasic Indicator Approach (BIA) 

 

มูลค่าเงนิกองทุนขัน้ต ่าทีต่อ้งด ารงส าหรบัความเสีย่งดา้นเครดติ ความเสีย่งดา้นตลาด และความเสีย่งดา้น

ปฏบิตักิาร และอตัราส่วนเงนิกองทุนต่อสนิทรพัยเ์สีย่ง ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 และ 31 มนีาคม 2564 

แสดงดงัตารางดงันี ้
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ตารางที ่3  มลูคา่เงนิกองทุนข ัน้ต า่ทีต่อ้งด ารงส าหรบัความเสีย่งดา้นเครดติ แยกตามประเภทสนิทรพัย ์โดยวธิ ีSA หน่วย: ลา้นบาท

30 กนัยายน 2564 31 มนีาคม 2564

ลกูหนีท้ ีไ่มด่อ้ยคณุภาพ

1

-                         -                         

2
502                          113                          

3
2,547                       2,427                       

4 ลกูหนีร้ายยอ่ย -                         -                         

5 สนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยั -                         -                         

6 สนิทรัพยอ์ืน่ 28                            11                            

ลกูหนีท้ ีด่อ้ยคณุภาพ -                         -                         

First-to-default credit derivatives and Securitisation -                         -                         

รวมมลูคา่เงนิกองทุนข ัน้ต า่ทีต่อ้งด ารงส าหรบัความเสีย่งดา้นเครดติท ัง้หมด 3,078                       2,552                       

เงนิกองทุนข ัน้ต า่ส าหรบัความเสีย่งดา้นเครดติ แยกตามประเภทของสนิทรพัย ์โดยวธิ ีSA

ลกูหนีภ้าครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพือ่การพัฒนาระหวา่งประเทศ (MDBs) และองคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ องคก์ารของรัฐ และรัฐวสิาหกจิ (PSEs) ทีใ่ชน้ ้าหนักความเสีย่งเหมอืนกับลกูหนี้

ภาครัฐบาล

ลกูหนีส้ถาบันการเงนิ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ องคก์ารของรัฐ และรัฐวสิาหกจิ (PSEs) ทีใ่ช ้

น ้าหนักความเสีย่งเหมอืนกับลกูหนีส้ถาบันการเงนิ และบรษัิทหลกัทรัพย์

ลกูหนีธ้รุกจิเอกชน องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ องคก์ารของรัฐ และรัฐวสิาหกจิ (PSEs) ทีใ่ชน้ ้าหนัก

ความเสีย่งเหมอืนกับลกูหนีธ้รุกจิเอกชน

 
 

หน่วย: ลา้นบาท

เงนิกองทนุขัน้ต า่ส าหรับความเสีย่งดา้นตลาด 30 กันยายน 2564 31 มนีาคม 2564

1. ค านวณโดยวธิมีาตรฐาน 388                        191                         

2. ค านวณโดยวธิแีบบจ าลอง N/A N/A

รวมมลูคา่เงนิกองทุนข ัน้ต า่ทีต่อ้งด ารงส าหรบัความเสีย่งดา้นตลาด 388                         191                          

หน่วย: ลา้นบาท

30 กนัยายน 2564 31 มนีาคม 2564

1.  ค านวณโดยวธิ ีBasic Indicator Approach 141                         143                          

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

รวมมลูคา่เงนิกองทุนข ัน้ต า่ทีต่อ้งด ารงส าหรบัความเสีย่งดา้นปฏบิตักิาร 141                         143                          

ตารางที ่4 เงนิกองทุนข ัน้ต า่ทีต่อ้งด ารงส าหรบัความเสีย่งดา้นตลาดโดยวธิมีาตรฐาน

เงนิกองทุนข ัน้ต า่ส าหรบัความเสีย่งดา้นปฏบิตักิาร

ตารางที ่5 เงนิกองทุนข ัน้ต า่ทีต่อ้งด ารงส าหรบัความเสีย่งดา้นดา้นปฏบิตักิารโดยวธิี BIA

 
 

หน่วย : รอ้ยละ

อัตราสว่นการด ารง

เงนิกองทนุของ

ธนาคาร

อัตราสว่นการด ารง

เงนิกองทนุขัน้ต า่

ตามเกณฑ ์ธปท.

อัตราสว่นการด ารง

เงนิกองทนุของ

ธนาคาร

อัตราสว่นการด ารง

เงนิกองทนุขัน้ต า่

ตามเกณฑ ์ธปท.

1. เงนิกองทนุทัง้ส ิน้ตอ่สนิทรัพยเ์สีย่ง 61.63 11.00 77.18 11.00

2. เงนิกองทนุชัน้ที ่1 ตอ่สนิทรัพยเ์สีย่ง 61.20 8.50 76.53 8.50

3. เงนิกองทนุชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นสว่นของเจา้ของ ตอ่ สนิทรัพยเ์สีย่ง 61.20 7.00 76.53 7.00

อัตราสว่น

30 กนัยายน 2564 31 มนีาคม 2564

ตารางที ่6: อตัราสว่นการด ารงเงนิกองทุน
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4.   ขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประเมนิความเสีย่งดา้นต่างๆ ของธนาคาร 

4.1    ความเสีย่งดา้นเครดติ   

ความเสีย่งดา้นเครดติ คอืความเสีย่งทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิผลเสยีหายเน่ืองจากคู่สญัญาไม่สามารถปฏบิตัติาม

เงือ่นไขทีไ่ดต้กลงไว ้รวมทัง้กรณีทีคู่่สญัญาถูกปรบัลดอนัดบัความเสีย่งดา้นเครดติ ซ ึง่จะท าใหเ้กดิความ

เสยีหายต่อมูลค่าของสนิเช ือ่ 

 

การบรหิารความเสีย่งดา้นเครดติ 

ธนาคารไดก้ าหนดกรอบแนวทางส าหรบับรหิารความเสีย่งดา้นเครดติ โดยมรีปูแบบบนลงล่าง (Top down) 

ภายใตห้ลกัการและนโยบายการบรหิารความเสีย่งดา้นเครดติ นโยบายและแนวทางปฏบิตัดิา้นการใหส้นิเช ือ่

ของธนาคารครอบคลุมตลอดวงจรสนิเช ือ่ นับตัง้แต่ การพจิารณาสนิเช ือ่ การจดัระดบัความเสีย่ง การอนุมตัิ

สนิเช ือ่ การบรหิารสนิเช ือ่ปกตแิละการจดัการบรหิารสนิเช ือ่ดอ้ยคุณภาพ ทัง้นีเ้พือ่ประเมนิประสทิธภิาพแนว

ทางการบรหิารความเสีย่งดา้นเครดติ ธนาคารมกีารตดิตามและประเมนิความเสีย่งดา้นเครดติ การพจิารณา

กลุ่มสนิเช ือ่ ตลอดจนการพฒันากระบวนการปฏบิตังิานดา้นสนิเช ือ่และบคุลากร 

 

สายงานดา้นการตลาดและสนิเช ือ่ มหีนา้ทีค่วามรบัผดิชอบเบือ้งตน้ในการบรหิารสนิทรพัยเ์สีย่งดา้นเครดติทีม่ี

คุณภาพ รวมทัง้การรกัษาความสมัพนัธต์่อลูกคา้  หน่วยงานบรหิารความเสีย่งดา้นสนิเช ือ่มคีวามเป็นอสิระ 

และบรหิารโดยผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่สายงานบรหิารความเสีย่งของธนาคาร ทัง้นี ้คณะกรรมการ

ธนาคาร คณะกรรมการสนิเช ือ่ และผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่สายงานบรหิารความเสีย่ง รวมทัง้ผูท้ีไ่ดร้บั

มอบอ านาจในการพจิารณาอนุมตัสินิเช ือ่ ปฏบิตังิานอย่างเป็นอสิระในการประเมนิ และพิจารณาดา้นงาน

สนิเช ือ่ นอกจากนี ้ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญส่ายงานบรหิารความเสีย่งของธนาคาร มบีทบาทส าคญัใน

การบรหิารกลุ่มสนิเช ือ่ เชน่การจดัใหม้รีะบบการวดัคุณภาพสนิเช ือ่ การรายงานคุณภาพสนิเช ือ่ รวมทัง้

พฒันานโยบายดา้นสนิเช ือ่ใหส้อดคลอ้งตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด 

 

อ านาจการตดัสนิใจงานดา้นสนิเช ือ่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร เป็นรปูแบบการอนุมตัริว่มกนั 

ระหว่างผูท้ีไ่ดร้บัมอบอ านาจในการพจิารณาอนุมตัสินิเช ือ่จากสายงานดา้นการตลาดและสนิเช ือ่ และเจา้หนา้ที่

บรหิารความเสีย่งดา้นเครดติซึง่ท างานเป็นอสิระ หรอืเป็นการอนุมตัจิากคณะกรรมการสนิเช ือ่ ท ัง้นี ้เจา้หนา้ที่

ทีไ่ดร้บัมอบอ านาจในการพจิารณาอนุมตัสินิเช ือ่ มคีุณสมบตัแิละการปฏบิตังิานทีเ่หมาะสม ซึง่อ านาจการ

ตดัสนิใจจะไดร้บัการทบทวนเป็นรายปีและข ัน้อยู่กบัผลประเมนิผลการปฏบิตังิานเป็นรายปี 

 

วธิกีารตดิตาม และข ัน้ตอนการบรหิารความเสีย่งดา้นเครดติ พจิารณาตามองคป์ระกอบความเสีย่งดา้นเครดิต

ดงันี ้

- การกระจกุตวัของสนิเช ือ่รายลูกคา้ และการก ากบัดูแลลูกหนีร้ายใหญ ่

- การกระจกุตวัของสนิเช ือ่รายภาคอตุสาหกรรม 

- ความเสีย่งของประเทศทีต่ ัง้ของลูกหนี ้(เป็นความเสีย่งทีจ่ะรบัผลขาดทุนจากการทีไ่ม่สามารถโอนเงนิ 

หรอืแลกเปลีน่สกุลเงนิ ซ ึง่เป็นผลมา จากนโยบายภาครฐัของประเทศทีต่ ัง้นั้น ซ ึง่เป็นผลใหคู้่สญัญา

ของธนาคารไม่สามารถส่งมอบสกุลเงนิตามสญัญาได)้ 

 

ธนาคารใชเ้คร ือ่งมอืในการตดิตาม วเิคราะห ์ประเมนิ และบรหิารความเสีย่งดา้นเครดติ ซ ึง่ชว่ยในการวเิคราะห ์

ตดิตาม และรายงานความเสีย่ง ความคบืหนา้ซึง่เป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารบรหิารกลุ่มสนิเช ือ่ รวมทัง้สามารถ

ประเมนิผลกระทบจากปัจจยัลบ และการแกไ้ขตดิตามอย่างเหมาะสม 
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การรายงานและวิเคราะหค์วามเสี่ยงดา้นเครดิต รบัผิดชอบโดยสายงานวิเคราะหส์ินเช ือ่และการลงทุน 

(Research & Analysis) ของธนาคาร ซึง่เป็นอสิระจากหนา้ทีง่านดา้นการอนุมตัสิินเช ือ่ การรายงานติดตาม

อย่างสม ่าเสมอเป็นการชว่ยเพิ่มประสิทธภิาพในดา้นการติดตาม หรอืยกระดบัการเฝ้าระวงัเมือ่สถานการณ์

เปลีย่นแปลงไป การรายงานดงักล่าวชว่ยใหม้ีการตดิตามอย่างใกลช้ดิจากฝ่ายบรหิาร และคณะกรรมการชดุ

ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของธนาคาร  

 

ธนาคารน าหลกัประกนัทีไ่ดร้บัมาในการปรบัลดความเสีย่งดา้นเครดิต โดยถือเป็นแหล่งทีม่าในการช าระหนี ้

ของคู่สญัญา ในกรณีทีม่กีารผดินัดช าระหนี ้โดยประเภทของหลกัประกนัครอบคลุมดงันี ้

- หลกัประกนัอสงัหารมิทรพัย ์ประเภททีพ่กัอาศยั เพือ่การพาณิชย ์การอตุสาหกรรม และ 

อสงัหารมิทรพัยใ์นชนบท 

- สนิทรพัยท์ีใ่ชเ้พือ่ประกอบธรุกจิ 

- หลกัประกนัประเภทอาคาร โรงงาน และอปุกรณ ์

- หลกัประกนัประเภทเงนิฝาก  

- การค า้ประกนั 

 

ความเสีย่งดา้นเครดติภายใตว้ธิมีาตรฐาน (Standardised Approach) 

ธนาคารประเมินความเพียงพอของเงนิกองทุนเพือ่รองรบัความเสีย่งดา้นเครดิต โดยใชว้ธิกีารค านวณตามวิธี

มาตรฐาน (Standardised Approach) ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย เร ือ่ง 

หลกัเกณฑก์ารค านวณสินทรพัยเ์สีย่งดา้นเครดิตส าหรบัธนาคารพาณิชย ์โดย Standardised Approach 

(วธิ ีSA) 

 

ธนาคารก าหนดน ้าหนักความเสีย่งของลูกหนี ้ตามหลกัเกณฑก์ารใชอ้นัดบัเครดติจากสถาบนัจดัอนัดบัเครดิต

ภายนอก (External credit assessment institutions: ECAIs) ดงันี ้

- Standard and Poor’s 

- Moody’s Investors Service 

- Fitch Rating  

- Fitch Ratings (Thailand) 

- Thai Rating and Information Services Co., Ltd (TRIS) 

 

ในกรณีลูกหนีไ้ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัเครดิตขา้งตน้ ธนาคารจะพจิารณาลูกหนีร้ายนั้นๆเป็นลูกหนีท้ีไ่ม่มีการจดั

อนัดบั และจะก าหนดน ้าหนักความเสีย่งดงักล่าวตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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ตารางแนบต่อไปนี้แสดงมูลค่ายอดคงคา้งของสินทรพัยใ์นงบดุลและรายการนอกงบดุลที่ส าคญั ณ วนัที ่            

30 กนัยายน 2564 และ 2563 กอ่นพจิารณาผลการปรบัลดความเสีย่งดา้นเครดติ 

 

หน่วย: ลา้นบาท

รายการ 30 กนัยายน 2564 30 กนัยายน 2563

1. สนิทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงนิ 47,396                       45,025                        

    1.1  เงนิใหส้นิเชือ่และดอกเบีย้คา้งรับสทุธ ิ 34,642                        32,474                         

    1.2  เงนิลงทนุในตราสารหนีส้ทุธ ิ 7,365                          8,000                           

    1.3  เงนิฝากและดอกเบีย้คา้งรับสทุธิ 620                             529                             

    1.4  สนิทรัพยต์ราสารอนุพันธ์ 4,768                          4,022                           

2.  รายการนอกงบดลุ 339,564                     310,270                      

     2.1  การรับอาวลัตัว๋เงนิ การค ้าประกันการกูย้มืเงนิ และเล็ตเตอรอ์อฟเครดติ 2,000                          3,427                           

     2.2  สญัญาอนุพันธน์อกตลาด 335,554                      304,574                       

     2.3 วงเงนิทีย่งัไมไ่ดเ้บกิใชซ้ ึง่ธนาคารพาณชิยไ์ดผู้กพันไวแ้ลว้ 2,009                          2,269                           

ตารางที ่7 : มลูคา่ยอดคงคา้งของสนิทรพัยใ์นงบดลุและรายการนอกงบดลุทีส่ าคญักอ่น

พจิารณาผลการปรบัลดความเสีย่งดา้นเครดติ
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หน่วย: ลา้นบาท

รวม
เงนิใหส้นิเชือ่และ

ดอกเบีย้คา้งรับสทุธิ

เงนิลงทนุใน

ตราสารหนีส้ทุธิ

เงนิฝากและ

ดอกเบีย้คา้งรับสทุธิ

สนิทรัพย์

ตราสารอนุพันธ์

1. ประเทศไทย 45,615                 34,642                     7,365                       414                           3,193                      

2. กลุม่เอเชยีแปซฟิิค ไมร่วมประเทศไทย 1,662                   -                         -                         124                           1,538                      

3. กลุม่อเมรกิาเหนอืและละตนิอเมรกิา 61                       -                         -                         61                             -                       

4. กลุม่แอฟรกิาและตะวนัออกกลาง -                    -                         -                         -                          -                       

5. กลุม่ยโุรป 58                       -                         -                         21                             37                          

    รวม 47,396                34,642                     7,365                      620                           4,768                     

หน่วย: ลา้นบาท

รวม

การรับอาวลัตัว๋เงนิ 

การค ้าประกันการ

กูย้มืเงนิ และเล็ต

เตอรอ์อฟเครดติ

สญัญาอนุพันธ์

นอกตลาด

วงเงนิทีย่งัมไิดเ้บกิ

ใชซ้ ึง่ธนาคาร

พาณชิยไ์ดผู้กพันไว ้

แลว้

1. ประเทศไทย 146,990               1,473                       143,508                   2,009                         

2. กลุม่เอเชยีแปซฟิิค ไมร่วมประเทศไทย 188,647               244                          188,403                   -                          

3. กลุม่อเมรกิาเหนอืและละตนิอเมรกิา -                    -                         -                         -                          

4. กลุม่แอฟรกิาและตะวนัออกกลาง -                    -                         -                         -                          

5. กลุม่ยโุรป 3,927                   283                          3,643                       -                          

    รวม 339,564              2,000                       335,554                  2,009                        

หน่วย: ลา้นบาท

รวม
เงนิใหส้นิเชือ่และ

ดอกเบีย้คา้งรับสทุธิ

เงนิลงทนุใน

ตราสารหนีส้ทุธิ

เงนิฝากและ

ดอกเบีย้คา้งรับสทุธิ

สนิทรัพย์

ตราสารอนุพันธ์

1. ประเทศไทย 42,388                 32,461                     8,000                       422                           1,505                      

2. กลุม่เอเชยีแปซฟิิค ไมร่วมประเทศไทย 2,576                   13                            0                             47                             2,516                      

3. กลุม่อเมรกิาเหนอืและละตนิอเมรกิา 9                         -                         -                         9                               -                       

4. กลุม่แอฟรกิาและตะวนัออกกลาง -                    -                         -                         -                          -                       

5. กลุม่ยโุรป 52                       -                         -                         51                             1                            

    รวม 45,025                32,474                     8,000                      529                           4,022                     

หน่วย: ลา้นบาท

รวม

การรับอาวลัตัว๋เงนิ 

การค ้าประกันการ

กูย้มืเงนิ และเล็ต

เตอรอ์อฟเครดติ

สญัญาอนุพันธน์อก

ตลาด

วงเงนิทีย่งัมไิดเ้บกิ

ใชซ้ ึง่ธนาคาร

พาณชิยไ์ดผู้กพันไว ้

แลว้

1. ประเทศไทย 120,642               1,665                       116,708                   2,269                         

2. กลุม่เอเชยีแปซฟิิค ไมร่วมประเทศไทย 187,560               1,464                       186,096                   -                          

3. กลุม่อเมรกิาเหนอืและละตนิอเมรกิา -                    -                         -                         -                          

4. กลุม่แอฟรกิาและตะวนัออกกลาง -                    -                         -                         -                          

5. กลุม่ยโุรป 2,067                   297                          1,770                       -                          

    รวม 310,270              3,427                       304,574                  2,269                        

30 กนัยายน 2564

ตารางที ่8 : มลูคา่ยอดคงคา้งของสนิทรพัยใ์นงบดลุและรายการนอกงบดลุทีส่ าคญักอ่นการพจิารณาผลการปรบัลดความเสีย่งดา้นเครดติ 

จ าแนกตามประเทศหรอืภมูภิาคของลกูหนี้

30 กนัยายน 2564

30 กนัยายน 2563

30 กนัยายน 2563

ประเทศหรอืภมูภิาคของลกูหนี้

รายการนอกงบดลุ

ประเทศหรอืภมูภิาคของลกูหนี้
 สนิทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงนิ

ประเทศหรอืภมูภิาคของลกูหนี้
 สนิทรพัยใ์นงบดลุ

ประเทศหรอืภมูภิาคของลกูหนี้

รายการนอกงบดลุ
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หน่วย: ลา้นบาท

อายไุมเ่กนิ 1 ปี อายเุกนิ 1 ปี รวม

1.  สนิทรพัยใ์นงบดลุ 33,588                       13,807                       47,396                        

     1.1  เงนิใหส้นิเชือ่และดอกเบีย้คา้งรับสทุธ ิ 24,900                        9,742                          34,642                         

     1.2  เงนิลงทนุในตราสารหนีส้ทุธ ิ 5,290                          2,075                          7,365                          

     1.3  เงนิฝากและดอกเบีย้คา้งรับสทุธิ 620                            0                                620                             

     1.4  สนิทรัพยต์ราสารอนุพันธ์ 2,778                          1,990                          4,768                          

2.  รายการนอกงบดลุ 170,118                     169,445                     339,564                      

     2.1  การรับอาวลัตัว๋เงนิ การค ้าประกันการกูย้มืเงนิ และเล็ตเตอรอ์อฟเครดติ 1,674                          327                             2,000                          

     2.2  สญัญาอนุพันธน์อกตลาด 167,195                      168,359                      335,554                       

     2.3 วงเงนิทีย่งัไมไ่ดเ้บกิใชซ้ ึง่ธนาคารพาณชิยไ์ดผู้กพันไวแ้ลว้ 1,250                          759                             2,009                          

หน่วย: ลา้นบาท

อายไุมเ่กนิ 1 ปี อายเุกนิ 1 ปี รวม

1.  สนิทรพัยใ์นงบดลุ 27,629                       17,395                       45,025                        

     1.1  เงนิใหส้นิเชือ่และดอกเบีย้คา้งรับสทุธ ิ 23,862                        8,612                          32,474                         

     1.2  เงนิลงทนุในตราสารหนีส้ทุธ ิ 2,236                          5,764                          8,000                          

     1.3  เงนิฝากและดอกเบีย้คา้งรับสทุธิ 529                            0                                529                             

     1.4  สนิทรัพยต์ราสารอนุพันธ์ 1,002                          3,020                          4,022                          

2.  รายการนอกงบดลุ 109,954                     200,315                     310,270                      

     2.1  การรับอาวลัตัว๋เงนิ การค ้าประกันการกูย้มืเงนิ และเล็ตเตอรอ์อฟเครดติ 3,056                          371                             3,427                          

     2.2  สญัญาอนุพันธน์อกตลาด 105,798                      198,775                      304,574                       

     2.3 วงเงนิทีย่งัไมไ่ดเ้บกิใชซ้ ึง่ธนาคารพาณชิยไ์ดผู้กพันไวแ้ลว้ 1,100                          1,169                          2,269                          

รายการ

รายการ

30 กนัยายน 2564

30 กนัยายน 2563

ตารางที ่9 : มลูคา่ยอดคงคา้งของสนิทรพัยใ์นงบดลุและรายการนอกงบดลุกอ่นพจิารณาผลการปรบัลดความเสีย่งดา้นเครดติ  จ าแนกตาม

อายสุญัญาทีเ่หลอื

 
 

หน่วย: ลา้นบาท

 ฐานะทีด่อ้ย

คณุภาพ/ฐานะทีผ่ดิ

นัดช าระหนี ้

(Defaulted 

exposures)

 ฐานะทีไ่มด่อ้ย

คณุภาพ/ฐานะทีไ่ม่

ผดินัดช าระหนี ้

(Non-defaulted 

exposures)

 General 

provisions 

 Specific 

provisions 

1. เงนิใหส้นิเชือ่และดอกเบีย้คา้งรับสทุธ ิ -                     34,804                    162                  39                     123                  34,642                   

2. เงนิลงทนุในตราสารหนีส้ทุธ ิ -                     7,372                     7                      0                       7                      7,365                     

3. เงนิฝากและดอกเบีย้คา้งรับสทุธิ -                     620                        0                      0                       0                      620                        

4. สนิทรัพยต์ราสารอนุพันธ์ -                     4,010                     12                    0                       12                    3,997                     

Total -                     46,806                    181                  39                     142                  46,625                   

ตารางที ่10 : มลูคา่ยอดคงคา้งของเครือ่งมอืทางการเงนิ กอ่นพจิารณาผลการปรบัลดความเสีย่งดา้นเครดติและเงนิส ารองทีก่นัไว  ้

(General provision และ specific provision)

 มลูคา่ยอดคงคา้ง

 มลูคา่เงนิส ารอง

 มลูคา่เงนิส ารองของฐานะทีใ่ชว้ธิ ีSA

 มลูคา่สทุธิ

30 กนัยายน 2564

รายการ

 
 

 

หนว่ย: ลา้นบาท

ทีไ่มม่กีาร

เพิม่ขึน้อยา่งมี

นัยส าคญัของ

ความเสีย่งดา้น

เครดคิ

ทีม่กีาร

เพิม่ขึน้อยา่ง

มนัียส าคญั

ของความ

เสีย่งดา้น

เครดคิ

ทีม่กีารดอ้ย

คา่ดา้น

เครดติ

ทีม่กีารดอ้ย

คา่ดา้นเครดติ

เมือ่ซือ้หรอื

เมือ่เกดิ

รายการ

รวม

ทีไ่มม่กีาร

เพิม่ขึน้อยา่งมี

นัยส าคญัของ

ความเสีย่งดา้น

เครดคิ

ทีม่กีาร

เพิม่ขึน้อยา่ง

มนัียส าคญั

ของความ

เสีย่งดา้น

เครดคิ

ทีม่กีารดอ้ย

คา่ดา้น

เครดติ

ทีม่กีารดอ้ย

คา่ดา้นเครดติ

เมือ่ซือ้หรอื

เมือ่เกดิ

รายการ

รวม

1. ประเทศไทย 34,479              325                 -             -               34,804           7,372                -               -             -                7,372              

2. กลุม่เอเชยีแปซฟิิค ไมร่วมประเทศไทย -                  -                -             -               -              -                 -               -             -                -               

3. กลุม่อเมรกิาเหนอืและละตนิอเมรกิา -                  -                -             -               -              -                 -               -             -                -               

4. กลุม่แอฟรกิาและตะวนัออกกลาง -                  -                -             -               -              -                 -               -             -                -               

5. กลุม่ยโุรป -                  -                -             -               -              -                 -               -             -                -               

    รวม 34,479             325                -             -               34,804          7,372               -               -             -               7,372             

ประเทศหรอืภมูภิาคของลกูหนี้

30 กนัยายน 2564

ตารางที ่11: มลูคา่ยอดคงคา้งของเงนิใหส้นิเชือ่และดอกเบีย้คา้งรบัและเงนิลงทุนในตราสารหนีก้อ่นพจิารณาผลการปรบัลดความเสีย่งดา้นเครดติ  จ าแนกตามประเทศหรอืภมูภิาค

ของลกูหนีแ้ละตามเกณฑก์ารจดัช ัน้ทีธ่ปท.ก าหนด

เงนิใหส้นิเชือ่และดอกเบีย้คา้งรับ เงนิลงทนุในตราสารหนีส้ทุธ ิ
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General 

provisions

Specific 

provisions

General 

provisions

Specific 

provisions

1. ประเทศไทย 123                    -                            7                       

2. กลุม่เอเชยีแปซฟิิค ไมร่วมประเทศไทย -                   -                            -                  

3. กลุม่อเมรกิาเหนอืและละตนิอเมรกิา -                   -                            -                  

4. กลุม่แอฟรกิาและตะวนัออกกลาง -                   -                            -                  

5. กลุม่ยโุรป -                   -                            -                  

       รวม 39                        123                    -                            -                   7                       

หนว่ย: ลา้นบาท

เงนิลงทนุในตรา

สารหนี้

General

provision

Specific 

provision

มลูคา่หนีส้ญูทีต่ดัออก

จากบญัชรีะหวา่งงวด

Specific 

Provision

1. ประเทศไทย -                    -                             -                    

2. กลุม่เอเชยีแปซฟิิค ไมร่วมประเทศไทย -                    -                             -                    

3. กลุม่อเมรกิาเหนอืและละตนิอเมรกิา -                    -                             -                    

4. กลุม่แอฟรกิาและตะวนัออกกลาง -                    -                             -                    

5. กลุม่ยโุรป -                    -                             -                    

    รวม 219                       -                    -                             -                    

ตารางที ่12: มลูคา่ของเงนิส ารองทีก่นัไว ้(General Provision และ Specific Provision) และหนีส้ญูทีต่ดัออกจากบญัชรีะหวา่งงวดส าหรบั

หนว่ย: ลา้นบาท30 กนัยายน 2564

ประเทศหรอืภมูภิาคของลกูหนี้

30 กนัยายน 2563

เงนิใหส้นิเชือ่และดอกเบีย้คา้งรับ เงนิลงทนุในตราสารหนี้

มลูคา่เงนิส ารองของฐานะทีใ่ช ้SA
มลูคา่หนีส้ญูทีต่ดัออก

จากบญัชรีะหวา่งงวด

มลูคา่เงนิส ารองของฐานะทีใ่ช ้SA

ประเทศหรอืภมูภิาคของลกูหนี้
เงนิใหส้นิเชือ่รวมดอกเบีย้คา้งรับ

 
 

 

หน่วย: ลา้นบาท

ทีไ่มม่กีารเพิม่ขึน้

อยา่งมนัียส าคญั

ของความเสีย่งดา้น

เครดคิ

ทีม่กีารเพิม่ขึน้

อยา่งมนัียส าคญั

ของความเสีย่ง

ดา้นเครดคิ

ทีม่กีารดอ้ย

คา่ดา้นเครดติ

ทีม่กีารดอ้ยคา่

ดา้นเครดติเมือ่

ซือ้หรอืเมือ่เกดิ

รายการ

รวม

 -  การเกษตรและเหมอืงแร่ 0                             

 -  อตุสาหกรรมการผลติและการพาณชิย์ 11,469                     213                      11,682                     

 -  ธรุกจิอสงัหารมิทรัพยแ์ละการกอ่สรา้ง 1,697                       -                     1,697                      

 -  การสาธารณูปโภคและบรกิาร 865                          112                      977                         

 -  สนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยั 0                             

 -  เชา่ซือ้ 1,157                       -                     1,157                      

 -  ธนาคารพาณชิย์ 15,249                     -                     15,249                     

 -  อืน่ๆ 4,043                       -                     4,043                      

Total 34,479                    325                      -              -                   34,804                    

30 กันยายน 2564

ประเภทธรุกจิ

ตารางที1่3: มลูคา่ยอดคงคา้งของเงนิใหส้นิเชือ่และดอกเบีย้คา้งรับกอ่นพจิารณาผลการปรับลดความเสีย่งดา้นเครดติ จ าแนกตามประเภท

ธรุกจิของลกูหนีแ้ละเกณฑก์ารจัดชัน้ตามที ่ธปท.ก าหนด
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หนว่ย: ลา้นบาท

ส ารองท่ัวไป
ส ารองทีก่ันไว ้

เฉพาะรายลกูหนี้

     -  การเกษตรและเหมอืงแร่ 0                           -                        

     -  อตุสาหกรรมการผลติและการพาณชิย์ 75                         -                        

     -  ธรุกจิอสงัหารมิทรัพยแ์ละการกอ่สรา้ง 5                           -                        

     -  การสาธารณูปโภคและบรกิาร 11                         -                        

     -  สนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยั 0                           -                        

     -  เชา่ซือ้ 5                           -                        

     -  ธนาคารพาณชิย์ 8                           -                        

     -  อืน่ๆ 20                         -                        

รวม 39                             123                       -                        

หนว่ย: ลา้นบาท

     -  การเกษตรและเหมอืงแร่ -                       -                        

     -  อตุสาหกรรมการผลติและการพาณชิย์ -                       -                        

     -  ธรุกจิอสงัหารมิทรัพยแ์ละการกอ่สรา้ง -                       -                        

     -  การสาธารณูปโภคและบรกิาร -                       -                        

     -  สนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยั -                       -                        

     -  เชา่ซือ้ -                       -                        
     -  ธนาคารพาณชิย์ -                       -                        

     -  อืน่ๆ

                  รวม 219                            -                       -                        

ตารางที ่14 : มลูคา่ของเงนิส ารองทีก่นัไว ้(ส ารองท ัว่ไป และส ารองทีก่นัไวเ้ฉพาะรายลกูหนี)้ และมลูคา่ของหนี้

สญูทีต่ดัออกจากบญัชรีะหวา่งงวดส าหรบัเงนิใหส้นิเชือ่รวมดอกเบีย้คา้งรบั  จ าแนกตามประเภทธุรกจิ

30 กนัยายน 2564

ประเภทธรุกจิ

ประเภทธรุกจิ
มลูคา่เงนิส ารองของฐานะทีใ่ช ้SA

มลูคา่หนีส้ญูทีต่ดั

ออกจากบัญชี

ระหวา่งงวด

ส ารองท่ัวไป
ส ารองทีก่ันไว ้

เฉพาะรายลกูหนี้

มลูคา่หนีส้ญูทีต่ดั

ออกจากบัญชี

ระหวา่งงวด

30 กนัยายน 2563
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หนว่ย: ลา้นบาท

ส ารองท่ัวไป
ส ารองทีก่ันไว ้

เฉพาะรายลกูหนี้
รวม

เงนิส ารองทีก่ันไวต้น้งวด 49                     170                219                 

เงนิส ารองทีก่ันไวเ้พิม่หรอืลดระหวา่งงวด (10)                    (47)                 (57)                 

เงนิส ารองอืน่ (เงนิส ารองทีก่ันไวส้ าหรับขาดทนุจาก  

อัตราแลกเปลีย่น เงนิส ารองทีก่ันไว ้  ส าหรับการควบ  

รวม หรอืขายกจิการ)

-                   -                -                

 หนีส้ญูทีต่ดัออกจากบัญชรีะหวา่งงวด -                   -                -                

 เงนิส ารองทีก่ันไวค้งเหลอืปลายงวด 39                     123                162                 

หนว่ย: ลา้นบาท

ส ารองท่ัวไป
ส ารองทีก่ันไว ้

เฉพาะรายลกูหนี้
รวม

 เงนิส ารองทีก่ันไวต้น้งวด 197                             -                       197                         

 หนีส้ญูทีต่ดัออกจากบัญชรีะหวา่งงวด -                           -                       -                        

 เงนิส ารองทีก่ันไวเ้พิม่หรอืลดระหวา่งงวด 22                              -                       22                           

 เงนิส ารองอืน่ (เงนิส ารองทีก่ันไวส้ าหรับขาดทนุจาก

อัตราแลกเปลีย่น เงนิส ารองทีก่ันไวส้ าหรับการควบรวม 

หรอืขายกจิการ)

-                           -                       -                        

 เงนิส ารองทีก่นัไวค้งเหลอืปลายงวด 219                            -                       219                         

30 กนัยายน 2564

30 กนัยายน 2563

ตารางที ่15 : การกระทบยอดการเปลีย่นแปลงมลูคา่ของเงนิส ารองทีก่นัไว  ้(ส ารองท ัว่ไป และส ารองทีก่นัไว้

เฉพาะรายลกูหนี)้ ส าหรบัเงนิใหส้นิเชือ่รวมดอกเบีย้คา้งรบั

รายการ มลูคา่เงนิส ารองของฐานะทีใ่ช ้SA

รายการ
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หนว่ย: ลา้นบาท

สนิทรัพยใ์นงบดลุ รายการนอกงบดลุ รวม

1.    ลกูหนีท้ ีไ่มด่อ้ยคณุภาพ

1.1 ลกูหนีภ้าครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพือ่การพัฒนาระหวา่ง

ประเทศ (MDBs) และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ องคก์ารของรัฐ และ

รัฐวสิาหกจิ (PSEs) ทีใ่ชน้ ้าหนักความเสีย่งเหมอืนกับลกูหนีภ้าครัฐบาล
7,774                        -                        7,774                        

1.2 ลกูหนีส้ถาบนัการเงนิ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ องคก์ารของรัฐ และ

รัฐวสิาหกจิ (PSEs) ทีใ่ชน้ ้าหนักความเสีย่งเหมอืนกับลกูหนีส้ถาบนัการเงนิ

 และบรษัิทหลกัทรัพย์
15,461                      2,379                      17,839                      

1.3 ลกูหนีธ้รุกจิเอกชน องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ องคก์ารของรัฐ และ

รัฐวสิาหกจิ (PSEs) ทีใ่ชน้ ้าหนักความเสีย่งเหมอืนกับลกูหนีธ้รุกจิเอกชน 19,561                      3,114                      22,675                      

1.4 ลกูหนีร้ายยอ่ย -                          -                        -                          

1.5 สนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยั -                          -                        -                          

1.6 สนิทรัพยอ์ืน่ 5,370                        -                        5,370                        

  2.   ลกูหนีท้ ีด่อ้ยคณุภาพ -                          -                        -                          

  3.  First-to-default credit derivatives and Securitisation 0                               -                        -                          

      รวม 48,165                     5,492                     53,657                     

หนว่ย: ลา้นบาท

สนิทรัพยใ์นงบดลุ รายการนอกงบดลุ รวม

1.    ลกูหนีท้ ีไ่มด่อ้ยคณุภาพ

1.1 ลกูหนีภ้าครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพือ่การพัฒนาระหวา่ง

ประเทศ (MDBs) และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ องคก์ารของรัฐ และ

รัฐวสิาหกจิ (PSEs) ทีใ่ชน้ ้าหนักความเสีย่งเหมอืนกับลกูหนีภ้าครัฐบาล

8,417                        -                        8,417                        

1.2 ลกูหนีส้ถาบนัการเงนิ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ องคก์ารของรัฐ และ

รัฐวสิาหกจิ (PSEs) ทีใ่ชน้ ้าหนักความเสีย่งเหมอืนกับลกูหนีส้ถาบนัการเงนิ

 และบรษัิทหลกัทรัพย์
11,713                      2,075                      13,788                      

1.3 ลกูหนีธ้รุกจิเอกชน องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ องคก์ารของรัฐ และ

รัฐวสิาหกจิ (PSEs) ทีใ่ชน้ ้าหนักความเสีย่งเหมอืนกับลกูหนีธ้รุกจิเอกชน 21,091                      3,078                      24,169                      

1.4 ลกูหนีร้ายยอ่ย -                          -                        -                          

1.5 สนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยั -                          -                        -                          

1.6 สนิทรัพยอ์ืน่ 4,295                        -                        4,295                        

  2.   ลกูหนีท้ ีด่อ้ยคณุภาพ -                          -                        -                          

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

      รวม 45,516                     5,152                     50,669                     

ประเภทสนิทรัพย์

ประเภทสนิทรัพย์

30 กนัยายน 2564

30 กนัยายน 2563

ตารางที ่16:  มลูคา่ยอดคงคา้งของสนิทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงนิและมลูคา่เทยีบเทา่สนิทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงนิของ

รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิทีเ่ป็นยอดสทุธจิาก Specific Provision แยกตามประเภทสนิทรพัย ์โดยวธิ ีSA
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หน่วย: ลา้นบาท

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

ลกูหนีท้ ีไ่มด่อ้ยคณุภาพ 7,774                 1,126               2                 4,820             5,093                 23              0               22,929           

1 ลกูหนีภ้าครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพือ่การพัฒนาระหวา่งประเทศ (MDBs) และ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ องคก์ารของรัฐ และรัฐวสิาหกจิ (PSEs) ทีใ่ชน้ ้าหนักความเสีย่ง

เหมอืนกับลกูหนีภ้าครัฐบาล
7,774                  -                  -            484                 -          -               

2 ลกูหนีส้ถาบนัการเงนิ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ องคก์ารของรัฐ และรัฐวสิาหกจิ (PSEs) 

ทีใ่ชน้ ้าหนักความเสีย่งเหมอืนกับลกูหนีส้ถาบนัการเงนิ และบรษัิทหลกัทรัพย์ -                    1,126                2                 4,336              0                    

3 ลกูหนีธ้รุกจิเอกชน องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ องคก์ารของรัฐ และรัฐวสิาหกจิ (PSEs) ที่

ใชน้ ้าหนักความเสีย่งเหมอืนกับลกูหนีธ้รุกจิเอกชน
-                    -                  -            -                22,675            

4 ลกูหนีร้ายยอ่ย -               

5 สนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยั -               

6 สนิทรัพยอ์ืน่ 5,093                 23               -          254                

น ้าหนักความเสีย่ง  (%) 50             100               

ลกูหนีท้ ีด่อ้ยคณุภาพ -            

หน่วย: ลา้นบาท

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

ลกูหนีท้ ีไ่มด่อ้ยคณุภาพ 8,417                 1,650               4                 1,462             4,197                 16              0               24,251           

1 ลกูหนีภ้าครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพือ่การพัฒนาระหวา่งประเทศ (MDBs) และ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ องคก์ารของรัฐ และรัฐวสิาหกจิ (PSEs) ทีใ่ชน้ ้าหนักความเสีย่ง

เหมอืนกับลกูหนีภ้าครัฐบาล

8,417                  -                  -            -                -          -               

2 ลกูหนีส้ถาบนัการเงนิ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ องคก์ารของรัฐ และรัฐวสิาหกจิ (PSEs) 

ทีใ่ชน้ ้าหนักความเสีย่งเหมอืนกับลกูหนีส้ถาบนัการเงนิ และบรษัิทหลกัทรัพย์ -                    1,650                4                 1,462              -               

3 ลกูหนีธ้รุกจิเอกชน องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ องคก์ารของรัฐ และรัฐวสิาหกจิ (PSEs) ที่

ใชน้ ้าหนักความเสีย่งเหมอืนกับลกูหนีธ้รุกจิเอกชน
-                    0                       0                 0                    24,169            

4 ลกูหนีร้ายยอ่ย -               

5 สนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยั -               

6 สนิทรัพยอ์ืน่ 4,197                 16               82                  

น ้าหนักความเสีย่ง  (%) 50             100               

ลกูหนีท้ ีด่อ้ยคณุภาพ -            

30 กนัยายน 2563

ประเภทสนิทรัพย์
ยอดคงคา้งทีม่ ีRating ยอดคงคา้งทีไ่มม่ ีRating

30 กนัยายน 2564

ตารางที ่17 : มลูคา่ยอดคงคา้งของสนิทรพัยใ์นงบดลุและรายการนอกงบดลุสทุธ ิหลงัพจิารณามลูคา่การปรบัลดความเสีย่งดา้นเครดติในแตล่ะประเภทของสนิทรพัย ์จ าแนกตามแตล่ะน า้หนกัความ

เสีย่งโดยวธิ ีSA

รายการที ่ธปท. ก าหนดใหห้กัออกจากเงนิกองทุนของธนาคาร 27

รายการที ่ธปท. ก าหนดใหห้กัออกจากเงนิกองทุนของธนาคาร 32

ประเภทสนิทรัพย์
ยอดคงคา้งทีม่ ีRating ยอดคงคา้งทีไ่มม่ ีRating
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4.2   ความเสีย่งดา้นตลาด 

ความเสีย่งดา้นตลาด เกดิจากธุรกรรมเพือ่การคา้และเพือ่การธนาคาร และคือความเสีย่งทีอ่าจก่อใหเ้กดิผล

เสียหายต่อรายไดข้องธนาคารฯอนัเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปลี่ยน 

ผลตอบแทนส่วนที่ชดเชยความเสี่ยงดา้นเครดิต (Credit Spread) ค่าความผันผวนและค่าสหสัมพันธ ์

(Volatility and Correlation) หรอื  การเปลยีนแปลงของราคาพนัธบตัร ราคาสินคา้โภคภณัฑ ์หรอื ราคา

ตราสารทุน 

 

การบรหิารความเสีย่งดา้นตลาด 

ธนาคารก าหนดหลกัการบรหิารความเสีย่งดา้นตลาด และกรอบการควบคุมเพือ่สนับสนุนธุรกรรมทางการคา้

และการธนาคาร กรอบการควบคุมไดร้วมถงึแนวทางการประเมนิค่าความเสีย่งดา้นตลาดในบญัชเีพือ่การคา้ 

และบญัชเีพือ่การธนาคาร ธนาคารประเมนิผลกระทบทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ในกรอบระยะเวลาในอนาคต พจิารณา

ความเป็นไปไดข้องผลกระทบนั้น และด ารงเงนิกองทุนทีเ่หมาะสมเพือ่รองรบัผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

 

ปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบต่อความเสีย่งดา้นตลาดของธนาคาร มดีงันี้ 

- ความเสี่ยงดา้นอตัราดอกเบีย้ คือความเสี่ยงที่อาจก่อใหเ้กิดผลเสียหายที่อาจเกิดขึน้จากการ

เปลีย่นแปลงมูลค่าของเคร ือ่งมอืทางการเงนิอนัเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ หรอืค่า

ความผนัผวนแฝง 

- ความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลีย่น คือความเสีย่งที่อาจก่อใหเ้กิดผลเสียหาย จากมูลค่าทีล่ดลงของ

เคร ือ่งมอืทางการเงนิอนัเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น หรอืค่าความผนัผวนแฝง 

 

หน่วยงานบรหิารความเสีย่งดา้นตลาด เป็นหน่วยงานอสิระที่มีความช านาญเฉพาะทางไดร้บัมอบหมายและ

รบัผดิชอบในการประเมนิและตดิตามความเสีย่งดา้นตลาด  ด าเนินงานตามนโยบายและขัน้ตอนการปฏบิตังิาน

ในการบรหิารความเสีย่งดา้นตลาด เพือ่ดูแลจดัการใหค้วามเสีย่งดา้นตลาดอยู่ในระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้

และเป็นไปตามกรอบทีก่ าหนดไวโ้ดยคณะกรรมการของธนาคาร 

 

หนว่ย: ลา้นบาท

เงนิกองทุนข ัน้ต า่ส าหรบัความเสีย่งดา้นตลาด โดยวธิมีาตรฐาน 30 กนัยายน 2564 31 มนีาคม 2564

ความเสีย่งดา้นอัตราดอกเบีย้                          207                         171 

ความเสีย่งดา้นราคาตราสารทนุ                             -                              -   

ความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่น                          181                           19 

ความเสีย่งดา้นราคาสนิคา้โภคภัณฑ์                             -                              -   

รวมมลูคา่เงนิกองทุนข ัน้ต า่ทีต่อ้งด ารง                          388                         191 

ตารางที1่8: มลูคา่เงนิกองทุนข ัน้ต า่ส าหรบัความเสีย่งดา้นตลาดในแตล่ะประเภทโดยวธิมีาตรฐาน
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ตารางที1่9 : ผลการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ตอ่รายไดส้ทุธ  ิ(Earnings) หน่วย: ลา้นบาท

30 กนัยายน 2564 30 กนัยายน 2563

ผลกระทบตอ่รายได ้

ดอกเบีย้สทุธิ

ผลกระทบตอ่รายได ้

ดอกเบีย้สทุธิ

บาท                                 205                              189 

ดอลลา่รส์หรัฐฯ                                  (87)                            (119)

ยโูร                                   16                                39 

อืน่ๆ                                   (0)                                (0)

รวมผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้                                 134                              110 

รอ้ยละของประมาณการรายไดด้อกเบีย้สทุธใินอกี 1 ปีขา้งหนา้*                                   22                               20 

* รอ้ยละการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้เพิม่ข ึน้เทา่กับ 100 bps .

สกลุเงนิ

 
 

 

 

4.3    ความเสีย่งดา้นปฏบิตักิาร 

 

ความเสี่ยงดา้นปฏิบตัิการ หมายถึงความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอนัเน่ืองมาจากความไม่เพียงพอ หรอื 

ความบกพรอ่งของกระบวนการปฏบิตัิการภายใน บคุลากรและจากระบบงานของธนาคาร หรอืจากเหตุการณ์

ภายนอกธนาคาร โดยรวมถึงความเสี่ยงทางดา้นกฎหมาย (Legal Risk) และความเสี่ยงดา้นชือ่เสียง 

(Reputational Risk) ทีเ่กดิจากกระบวนการปฏิบตัิการภายในดงักล่าวขา้งตน้ แต่ไม่รวมถงึความเสีย่งดา้น

กลยุทธ ์(Strategic Risk) 

 

คณะกรรมการธนาคารไดม้ีมตอินุมตัิการจดัท านโยบายการบรหิารความเสีย่งดา้นปฏิบตัิการ (Operational 

Risk Management Policy)  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการบรหิารความเสีย่งดา้นปฏิบตัิการและสอดคลอ้งกบั

ขอ้ก าหนดของธนาคารแหง่ประเทศไทย โดยนโยบายการบรหิารความเสีย่งดา้นปฏบิตัิการนี ้นับเป็นส่วนหน่ึง

ของแนวนโยบายการบรหิารความเสีย่งดา้นปฏิบตัิการของกลุ่มธนาคาร ANZ  คณะกรรมการบรหิารความ

เสี่ยงท าหน้าที่ก ากบัดูแลประสิทธิภาพของการบรหิารความเสี่ยงดา้นปฏิบตัิการและการท าตามระเบียบ

ขอ้บงัคบั  รวมถงึการก ากบัดูแลการด าเนินงานภายใตก้รอบการบรหิารความเสีย่งของธนาคาร การด าเนินงาน

ทีเ่กีย่วขอ้ง และความเสี่ยงของธนาคารทัง้ปัจจุบนัและอนาคตภายใตข้อบเขตความเสีย่งทีย่อมรบัได ้(Risk 

Appetite) รวมถงึความแข็งแกรง่ของเงนิกองทุน 
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5. การด ารงสนิทรพัยส์ภาพคล่องเพือ่รองรบัสถานการณด์า้นสภาพคล่องทีม่คีวามรุนแรง 

เน่ืองจากธนาคารปิดงวดบญัชทีุกสิน้เดอืนกนัยายนอนัเป็นรอบปีบญัชดีงันั้นส าหรบัการเปิดเผยขอ้มูลคร ึง่ปี

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

เปิดเผยขอ้มูลคร ึง่ปีหลงั (ไตรมาส 4) 

 

ธนาคารพาณิชยต์อ้งด ารงสนิทรพัยส์ภาพคล่องเพือ่รองรบัสถานการณด์า้นสภาพคล่องทีม่คีวามรนุแรง 

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

นีม้วีตัถุประสงคเ์พือ่ใหธ้นาคารมฐีานะสภาพคล่องทีเ่พยีงพอ  สามารถรองรบัภาวะวกิฤตดิา้นสภาพคล่องทีม่ี

ความรนุแรงในระยะสัน้ได ้ โดยก าหนดใหธ้นาคารตอ้งมสีนิทรพัยส์ภาพคล่อง (High Quality Liquid 

Assets : HQLA)  ในปรมิาณทีเ่พยีงพอรองรบัประมาณการกระแสเงนิสดไหลออกสุทธใิน 30 วนั ภายใต ้

สถานการณด์า้นสภาพคล่องทีม่คีวามรนุแรง ( Net Cash Outflows: Net COF)  ทัง้นี ้ ธปท. ก าหนดให ้

ธนาคารด ารงอตัราส่วน LCR ณ สิน้เดอืนขัน้ต า่รอ้ยละ 60  ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2559 และใหด้ ารงเพิม่ขึน้

รอ้ยละ 10 ในแต่ละปีจนครบรอ้ยละ 100 ในวนัที ่ 1 มกราคม  2563 

 

วธิกีารค านวณ LCR  

          LCR   =                         ปรมิาณสนิทรพัยส์ภาพคล่อง (HQLA) 

                                                  ประมาณการกระแสเงนิสดไหลออกสุทธใิน 30 วนั 

             ภายใตส้ถานการณด์า้นสภาพคล่องทีม่คีวามรนุแรง ( Net Cash Outflows)  

 

สนิทรพัยส์ภาพคล่อง (HQLA)  คอืสนิทรพัยท์ีม่คีุณภาพด ีซึง่มสีภาพคล่องสูง และไม่ตดิภาระผูกพนั ที่

สามารถเปลีย่นเป็นเงนิสดไดร้วดเรว็โดยมูลค่าไม่เปลีย่นแปลงอย่างมนีัยส าคญัแมใ้นสภานการณด์า้นสภาพ

คล่องทีม่คีวามรนุแรง สนิทรพัยส์ภาพคล่องทีน่ ามาใชค้ านวณตอ้งมลีกัษณะและคุณสมบตัติามเกณฑท์ีธ่ปท. 

ก าหนด ทัง้นีป้รมิาณ HQLA คอืผลรวมของสนิทรพัยส์ภาพคล่องทีเ่ขา้เกณฑท์ัง้หมดหลงัหกัดว้ยอตัราส่วนลด 

(Haircut) รวมถงึเพดานการถอืครองสนิทรพัยแ์ต่ละช ัน้ตามเกณฑข์อง ธปท. 

 

ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธ ิ(Net COF) คอืประมาณการเงนิสดไหลออกใน 30 วนั หกัดว้ย

ประมาณการเงนิสดไหลเขา้ใน  30 วนั ภายใตส้มมตฐิานสถานการณด์า้นสภาพคล่องทีม่คีวามรนุแรง ท ัง้นี ้

ประมาณการกระแสเงนิสดไหลเขา้ตอ้งไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 75 ของประมาณการกระแสเงนิสดไหลออก  ในการ

ค านวณ Net COF ธนาคารประมาณการกระแสเงนิสดไหลเขา้และออกโดยใชอ้ตัราการไหลเขา้ (inflow 

rate) และอตัราการไหลออก (Run-off rate) ตามเกณฑข์อง ธปท. 

 

ขอ้มูลการด ารงอตัราส่วน LCR  ของธนาคาร ซึง่แสดงค่าเฉลีย่ของขอ้มูล ณ สิน้เดอืนในระหว่างไตรมาส มี

รายละเอยีดดงันี ้
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หนว่ย:ลา้นบาท

รายการ
ไตรมาส 4 - 2564

(คา่เฉลีย่)

ไตรมาส 4 - 2563

(คา่เฉลีย่)

(1)  ปรมิาณสนิทรพัยส์ภาพคลอ่งท ัง้ส ืน้ (Total HQLA)                            21,720                          17,943 

(2)  ประมาณการกระแสเงนิสดไหลออกสทุธใิน 30 วนั                            12,086                           8,838 

    (3)  LCR* (รอ้ยละ) 189% 206%

LCR ขัน้ต า่ตามเกณฑธ์นาคารแหง่ประเทศไทย(รอ้ยละ) 100% 90%

* ขอ้มลู LCR ในรายการที ่(3) ไมจ่ าเป็นตอ้งเทา่กบัการน าปรมิาณสนิทรัพยส์ภาพคลอ่งทัง้สืน้ในรายการที ่(1) หารดว้ยประมาณการกระแสเงนิสดไหลออก

สทุธใิน 30 วนัในรายการที ่(2)

ตารางที ่20 : การด ารงสนิทรพัยส์ภาพคลอ่งเพือ่รองรบัสถานการณ์

ดา้นสภาพคลอ่งทีม่คีวามรนุแรง

 

 

ขอ้มูลการด ารงอตัราส่วน LCR  ของธนาคารเปรยีบทยีบค่าเฉลีย่จากขอ้มูลสิน้เดอืนในระหว่างไตรมาสที ่ 3 

และไตรมาสที ่4 ของปี 2564  และปี 2563 มรีายละเอยีดดงันี ้

 

ตารางที ่21 : ขอ้มลูอตัราสว่น LCR เปรยีบเทยีบ หนว่ย:รอ้ยละ

คา่เฉลีย่ LCR
2564

(คา่เฉลีย่)

2563

(คา่เฉลีย่)

ไตรมาสที ่3 (เดอืนเมษายน - มถินุายน) 211% 169%

ไตรมาสที ่4 (เดอืนกรกฎาคม - กันยายน) 189% 206%
 

 

อตัราส่วน LCR เฉลีย่ของธนาคารในระหว่างไตรมาสที ่4  ปี 2564 เท่ากบัรอ้ยละ 189 เกนิกว่า LCR ขัน้ต ่า

ตามเกณฑท์ี ่ธปท. ก าหนดทีร่อ้ยละ 100 

 

ปรมิาณสนิทรพัยส์ภาพคล่องเฉลีย่  (Average HQLA) ของธนาคารจากขอ้มูล ณ สิน้เดอืนกรกฎาคม ถงึ 

กนัยายน ปี 2564  เท่ากบั 21,720 ลา้นบาท สนิทรพัยส์ภาพคล่องทัง้หมดเป็นสนิสนิทรพัยส์ภาพคล่อง      

ช ัน้ที ่1 ไดแ้ก ่เงนิสด  เงนิฝากทีธ่นาคารกลาง  และ     ตราสารหนีท้ีอ่อกหรอืค า้ประกนัโดยรฐับาล และ

ธนาคารกลาง 

 

ประมาณการกระแสเงนิสดไหลออกสุทธใิน  30 วนัเฉลีย่ (Average Net COF) ของธนาคารจากขอ้มูล ณ 

สิน้เดอืนกรกฎาคม ถงึ กนัยายน ปี 2564 เทา่กบั 12,086 ลา้นบาท โดยประมาณการกระแสเงนิสดไหลออก

ภายใตส้มมตฐิานสถานการณด์า้นสภาพคล่องทีม่คีวามรนุแรงทีส่ าคญัไดแ้กก่ารไหลออกจากเงนิฝาก และการ

กูย้มืเงนิระหว่างธนาคาร ขณะทีป่ระมาณการกระแสเงนิสดไหลเขา้ส่วนใหญม่าจากสนิเช ือ่ และเงนิใหกู้ย้มืใน

ตลาดเงนิโดยทีป่ระมาณการเงนิสดไหลออกของธรุกรรมอนุพนัธส์่วนใหญส่ามารถหกักลบกบัประมาณการเงนิ

สดไหลเขา้ทีเ่กดิจากธรุกรรมอนุพนัธด์ว้ยกนั  

 

ธนาคารมกีารประเมนิและตดิตามฐานะสภาพคล่องทัง้ในสภาวะปกตแิละสถานการณจ์ าลองภาวะวกิฤตเป็น

รายวนั นอกจากรายงานฐานะความเสีย่งสภาพคล่องทีธ่นาคารจดัท าขึน้ตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแหง่

ประเทศไทยและมาตรฐานสากลแลว้ ธนาคารยงัจดัท ารายงานดา้นสภาพคล่องเพิม่เตมิ โดยใชส้มมุตฐิานที่

ธนาคารก าหนดขึน้เองเพือ่สะทอ้นสภาวะสภาพคล่องทีอ่าจเกดิขึน้ในภาวะวกิฤตต่างๆเพือ่ใหธ้นาคารควบคุม

และบรหิารความเสีย่งดา้นสภาพคล่องไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

 

 


