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

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
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1.

ขอบเขตการบังคับใช้

ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ประกอบธุ รกิจการธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศไทย โดย
ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 โดยเริ่ มเปิ ด
ทาการเต็มรู ปแบบเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558
ธนาคารเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุนของธนาคาร สาหรับงวดครึ่ งปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562
ซึ่ งเป็ นไปตามประกาศธนาคารแห่ งประเทศไทยที่ สนส. 4/2556 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 เรื่ องการเปิ ดเผย
ข้อมูลการดารงเงิ นกองทุนสาหรับธนาคารพาณิ ชย์และ การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงสิ นทรั พย์สภาพคล่ องเพื่อ
รองรับสถานการณ์ ดา้ นสภาพคล่องที่มีความรุ นแรงตามประกาศธนาคารแห่ งประเทศไทยที่ สนส. 2/2561 ลง
วันที่ 25 มกราคม 2561
2.

เงินกองทุน

2.1 โครงสร้ างเงินกองทุน
โครงสร้างเงินกองทุนของธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 30 กันยายน 2561 แสดงดังนี้
ตารางที่ 1 : โครงสร้างเงินกองทุนของธนาคาร
รายการ
1. เงินกองทุนชั้ นที่ 1
1.1 เงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ าของ
- ทุนชาระแล้ว (หุ ้นสามัญ)
- กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
- กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ นสะสม
- รายการหักเงิ นกองทุนชั้นที 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ*

หน่วย: ล้านบาท
30 กันยายน 2561

31 มีนาคม 2562

19,736
19,736
20,000
-230
1
-35

19,546
19,546
20,000
-400
0
-55

201

148

201
19,937

148
19,693

1.2 เงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1)
2. เงินกองทุนชั้ นที่ 2
เงิ นสารองสาหรับสิ นทรัพย์จดั ชั้นปกติ
3. เงินกองทุนทั้งสิ้ นตามกฎหมาย (1+2)
* สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน และสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
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2.2 ความเพียงพอของเงินกองทุน
ธนาคารปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่ องการดารงเงินกองทุน ซึ่ งไม่ต่ากว่าเกณฑ์ข้ นั ต่าที่
กาหนดสาหรับปี 2562 และ 2561 กาหนดอัตราส่ วนเงินกองทุนขั้นต่าที่ตอ้ งดารงไว้ ร้อยละ 11.00 และ 10.375
ตามลาดับ
ธนาคารเลือกใช้วธิ ี การคานวณสิ นทรัพย์เสี่ ยงเพื่อคานวณความเพียงพอของเงินกองทุน สาหรับความเสี่ ยงในแต่ละ
ด้านดังนี้
-

ความเสี่ ยงด้านเครดิต

ใช้วธิ ีมาตรฐาน (Standardised Approach)

-

ความเสี่ ยงด้านตลาด

ใช้วธิ ีมาตรฐาน (Standardised Approach)

-

ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ

ใช้วธิ ี Basic Indicator Approach (BIA)

อัตราส่ วนเงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง และ มูลค่าเงินกองทุนขั้นต่าที่ตอ้ งดารงสาหรับความเสี่ ยงด้านเครดิต
ความเสี่ ยงด้านตลาด และความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 30 กันยายน 2561 แสดงดัง
ตารางดังนี้
ตารางที่ 2 : อัตราส่ วนเงินกองทุนทั้งสิ้ นต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง
หน่ วย : ร้ อยละ
31 มีนาคม 2562
อัตราส่ วน

1. เงินกองทุนทั้งสิ้ นต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง
2. เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง
3. เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง

อัตราส่ วนการดารง
เงินกองทุนของ
ธนาคารพาณิชย์

81.72
80.90
80.90

30 กันยายน 2561

อัตราส่ วนการดารง
อัตราส่ วนการดารง
อัตราส่ วนการดารง
เงินกองทุนขั้นต่าตาม
เงินกองทุนขั้นต่า
เงินกองทุนของ
เกณฑ์ ธนาคารแห่ ง
ตามเกณฑ์ ธนาคาร
ธนาคารพาณิชย์
ประเทศไทย
แห่ งประเทศไทย

11.00
8.50
7.00

102.34
101.58
101.58

10.38
7.88
6.38
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ตารางที่ 3: มูลค่าเงินกองทุนขั้นต่าที่ตอ้ งดารงสาหรับความเสี่ ยงด้านเครดิตโดยวิธีมาตรฐาน
หน่วย: ล้านบาท
เงินกองทุนขั้นต่าสาหรั บความเสี่ ยงด้ านเครดิต แยกตามประเภทของสิ นทรั พย์ โดยวิธี SA
ลูกหนีท้ ี่ไม่ด้อยคุณภาพ
1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพือ่ การพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) และองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับ
ลูกหนี้ภาครัฐบาล
2 ลูกหนี้สถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้
น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน และบริ ษทั หลักทรัพย์
3 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้
น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน

31 มีนาคม 2562 30 กันยายน 2561

-

-

167

89

2,185

1,624

8

6

4 สิ นทรัพย์อื่น
ลูกหนีท้ ี่ด้อยคุณภาพ
รวมมูลค่าเงินกองทุนขั้นต่าที่ต้องดารงสาหรั บความเสี่ ยงด้ านเครดิตทั้งหมดที่คานวณโดยวิธี SA

-

-

2,361

1,719

ตารางที่ 4: มูลค่าเงินกองทุนขั้นต่าสาหรับความเสี่ ยงด้านตลาดในแต่ละประเภท โดยวิธีมาตรฐาน
หน่วย: ล้านบาท
เงินกองทุนขั้นต่าสาหรั บความเสี่ ยงด้ านตลาด โดยวิธีมาตรฐาน
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
รวมมูลค่าเงินกองทุนขั้นต่าที่ต้องดารง

31 มีนาคม 2562 30 กันยายน 2561
139
12
150

130
11
141

ตารางที่ 5 เงินกองทุนขั้นต่าที่ตอ้ งดารงสาหรับความเสี่ ยงด้านด้านปฏิบตั ิการโดยวิธี Basic Indicator Approach
หน่วย: ล ้านบาท

เงินกองทุนขั้นต่าสาหรับความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ
คานวณโดยวิธี Basic Indicator Approach
รวมมูลค่ าเงินกองทุนขั้นต่าทีต่ ้ องดารงสาหรับความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ

31 มีนาคม 2562 30 กันยายน 2561
117
94
117
94
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3.

การดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องเพือ่ รองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่ องทีม่ ีความรุ นแรง

เนื่องจากธนาคารปิ ดงวดบัญชีทุกสิ้ นเดือนกันยายนอันเป็ นรอบปี บัญชี ดังนั้นสาหรับการเปิ ดเผยข้อมูลครึ่ งปี
แรกจะใช้ขอ้ มูล ณ สิ้ นงวดเดือนมีนาคม (ไตรมาส 2) และใช้ขอ้ มูล ณ สิ้ นงวดเดือนกันยายน สาหรับการเปิ ดเผย
ข้อมูลครึ่ งปี หลัง (ไตรมาส 4)
ธนาคารพาณิ ชย์ตอ้ งดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องที่มีความรุ นแรง
(Liquidity Coverage Ratio) ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หลักเกณฑ์น้ ีมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ธนาคารมีฐานะสภาพคล่องที่เพียงพอ สามารถรองรับภาวะวิกฤติดา้ นสภาพคล่องที่มีความ
รุ นแรงในระยะสั้นได้ โดยกาหนดให้ธนาคารต้องมีสินทรัพย์สภาพคล่อง (High Quality Liquid Assets :
HQLA) ในปริ มาณที่เพียงพอรองรับประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุ ทธิใน 30 วัน ภายใต้สถานการณ์ดา้ น
สภาพคล่องที่มีความรุ นแรง ( Net Cash Outflows: Net COF) ทั้งนี้ ธปท. กาหนดให้ธนาคารดารงอัตราส่ วน
LCR ณ สิ้ นเดือนขั้นต่าร้อยละ 60 ตั้งแต่วนั ที่ 1 มากราคม 2559 และให้ดารงเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในแต่ละปี จน
ครบร้อยละ 100 ในวันที่ 1 มกราคม 2563
วิธีการคานวณ LCR
LCR =

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

สิ นทรัพย์สภาพคล่อง (HQLA) คือสิ นทรัพย์ที่มีคุณภาพดี ซึ่ งมีสภาพคล่องสู ง และไม่ติดภาระผูกพัน ที่สามารถ
เปลี่ยนเป็ นเงินสดได้รวดเร็ วโดยมูลค่าไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญแม้ในสภานการณ์ดา้ นสภาพคล่องที่มี
ความรุ นแรง สิ นทรัพย์สภาพคล่องที่นามาใช้คานวณต้องมีลกั ษณะและคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ธปท. กาหนด
ทั้งนี้ปริ มาณ HQLA คือผลรวมของสิ นทรัพย์สภาพคล่องที่เข้าเกณฑ์ท้ งั หมดหลังหักด้วยอัตราส่ วนลด (Haircut)
รวมถึงเพดานการถือครองสิ นทรัพย์แต่ละชั้นตามเกณฑ์ของ ธปท.
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ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุ ทธิ (Net COF) คือประมาณการเงินสดไหลออกใน 30 วัน หักด้วย
ประมาณการเงินสดไหลเข้าใน 30 วัน ภายใต้สมมติฐานสถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องที่มีความรุ นแรง ทั้งนี้
ประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้าต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 75 ของประมาณการกระแสเงินสดไหลออก ในการ
คานวณ Net COF ธนาคารประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้าและออกโดยใช้อตั ราการไหลเข้า (inflow rate)
และอัตราการไหลออก (Run-off rate) ตามเกณฑ์ของ ธปท.
ข้อมูลการดารงอัตราส่ วน LCR ของธนาคาร ซึ่ งแสดงค่าเฉลี่ยของข้อมูล ณ สิ้ นเดือนในระหว่างไตรมาส
มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 6 : การดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องที่มีความรุ นแรง
รายการ
(1) ปริมาณสิ นทรัพย์ สภาพคล่องทั้งสื้น (Total HQLA)
(2) ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุ ทธิใน 30 วัน
(3) LCR* (ร้อยละ)
LCR ขัน้ ตำ่ ตำมเกณฑ์ ธนำคำรแห่ งประเทศไทย(ร้ อยละ)

ไตรมาส2 - 2562
(ค่ าเฉลีย่ )
16,029
7,882
219%
90%

หน่ วย:ล้านบาท
ไตรมาส2 - 2561
(ค่ าเฉลีย่ )
24,239
14,751
168%
80%

* ข้อมูล LCR ในรายการที่ (3) ไม่จาเป็ นต้องเท่ากับการนาปริ มาณสิ นทรัพย์สภาพคล่องทั้งสื้ นในรายการที่ (1) หารด้วยประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุ ทธิ ใน 30 วันใน
รายการที่ (2)

ข้อมูลการดารงอัตราส่ วน LCR ของธนาคาร เปรี ยบทียบค่าเฉลี่ยจากข้อมูลสิ้ นเดือนในระหว่างไตรมาสที่ 1 และ
ไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 และปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 7 : ข้อมูลอัตราส่ วน LCR เปรี ยบเทียบ
ค่ าเฉลีย่ LCR
ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม)
ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม)

2562
(ค่ าเฉลีย่ )
164%
219%

หน่ วย:ร้ อยละ
2561
(ค่ าเฉลีย่ )
192%
168%
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อัตราส่ วน LCR เฉลี่ยของธนาคารในระหว่างไตรมาสที่ 2 ปี 2562 เท่ากับร้อยละ 219 เกินกว่า LCR ขั้นต่าตาม
เกณฑ์ที่ ธปท. กาหนดที่ร้อยละ 90
ปริ มาณสิ นทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ย (Average HQLA) ของธนาคารจากข้อมูล ณ สิ้ นเดือนมกราคม ถึง มีนาคม ปี
2562 เท่ากับ 16,029 ล้านบาท สิ นทรัพย์สภาพคล่องทั้งหมดเป็ นสิ นสิ นทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 ได้แก่ เงินสด
และตราสารหนี้ที่ออกหรื อค้ าประกันโดยรัฐบาล และธนาคารกลาง
ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุ ทธิใน 30 วันเฉลี่ย (Average Net COF) ของธนาคารจากข้อมูล ณ สิ้ นเดือน
มกราคม ถึง มีนาคม ปี 2562 เท่ากับ 7,882 ล้านบาท โดยประมาณการกระแสเงินสดไหลออกภายใต้สมมติฐาน
สถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องที่มีความรุ นแรงที่สาคัญได้แก่ การไหลออกจากเงินฝาก และการกูย้ มื เงินระหว่าง
ธนาคาร ขณะที่ประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้าส่ วนใหญ่มาจากสิ นเชื่ อ และเงินให้กยู้ มื ในตลาดเงิน โดยที่
ประมาณการเงินสดไหลออกของธุรกรรมอนุพนั ธ์ส่วนใหญ่สามารถหักกลบกับประมาณการเงินสดไหลเข้าที่เกิด
จากธุรกรรมอนุพนั ธ์ดว้ ยกัน
ธนาคารมีการประเมินและติดตามฐานะสภาพคล่องทั้งในสภาวะปกติและสถานการณ์จาลองภาวะวิกฤตเป็ น
รายวัน นอกจากรายงานฐานะความเสี่ ยงสภาพคล่องที่ธนาคารจัดทาขึ้นตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศ
ไทยและมาตรฐานสากลแล้ว ธนาคารยังจัดทารายงานด้านสภาพคล่องเพิ่มเติม โดยใช้สมมุติฐานที่ธนาคารกาหนด
ขึ้นเองเพื่อสะท้อนสภาวะสภาพคล่องที่อาจเกิดขึ้นในภาวะวิกฤตต่างๆ เพื่อให้ธนาคารควบคุมและบริ หารความ
เสี่ ยงด้านสภาพคล่องได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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