การเปิ ดเผยข้ อมูลการดารงเงินกองทุน
Pillar III

สาหรับงวดครึ่งปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560
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I.

ขอบเขตการบังคับใช้
ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ประกอบธุ รกิจการธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย โดยได้รับ
อนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 โดยเริ่ มเปิ ดทาการเต็ม
รู ปแบบเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558
ธนาคารเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับการดารงเงิ นกองทุนของธนาคาร สาหรั บงวดครึ่ งปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่ ง
เป็ นไปตามประกาศธนาคารแห่ งประเทศไทยที่ สนส. 4/2556 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลการ
ดารงเงินกองทุนสาหรับธนาคารพาณิ ชย์

II.

เงินกองทุน
1.

โครงสร้ างเงินกองทุน

โครงสร้ างเงินกองทุนของธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 30 กันยายน 2559 แสดงดังนี้
ตารางที่ 1 เงินกองทุนของธนาคาร
รายการ
1. เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ าของ
ทุนชาระแล้ว (หุน้ สามัญ) หลังหักหุน้ สามัญซื้ อคืน
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
รายการอื่นของส่ วนของเจ้าของ:
รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ*
2. เงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินสารองสาหรับสิ นทรัพย์จดั ชั้นปกติ
รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 2
3. เงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย (1+2)

31 มีนาคม 2560

หน่วย: บาท
30 กันยายน 2559

19,484,016,061
19,484,016,061
20,000,000,000
(424,323,964)
2,719,536
(94,379,511)

19,479,222,056
19,479,222,056
20,000,000,000
(314,690,317)
3,932,433
(210,020,060)

190,697,101

137,914,992

190,697,101
-

137,914,992
-

19,674,713,162

19,617,137,047

* สิ นทรัพย์ไม่มตี วั ตน และสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี
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ความเพียงพอของเงินกองทุน

2.

ธนาคารปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย

เรื่ องการดารงเงินกองทุน

ซึ่งไม่ต่ากว่าเกณฑ์ข้นั ต่าที่

กาหนด สาหรับปี 2560 และ 2559 กาหนดอัตราส่ วนเงินกองทุนขั้นต่าที่ตอ้ งดารงไว้ ร้อยละ 9.750 และ9.125 ตามลาดับ
ธนาคารเลือกใช้วธิ ี การคานวณสิ นทรัพย์เสี่ ยงเพือ่ คานวณความเพียงพอของเงินกองทุน สาหรับความเสี่ ยงในแต่ละด้าน
ดังนี้
-

ความเสี่ ยงด้านเครดิต

ใช้วธิ ี มาตรฐาน (Standardised Approach)

-

ความเสี่ ยงด้านตลาด

ใช้วธิ ี มาตรฐาน (Standardised Approach)

-

ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ ใช้วธิ ี Basic Indicator Approach (BIA)

มูลค่าเงินกองทุนขั้นต่าที่ตอ้ งดารงสาหรับความเสี่ ยงด้านเครดิต ความเสี่ ยงด้านตลาด และความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ และ
อัตราส่ วนเงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 30 กันยายน 2559 แสดงดังตารางดังนี้

หน่วย: บาท

ตารางที่ 2 มูลค่ าเงินกองทุนขั้นต่าทีต่ ้ องดารงสาหรับความเสี่ ยงด้านเครดิต แยกตามประเภทสิ นทรัพย์ โดยวิธี SA
เงินกองทุนขั้นต่าสาหรับความเสี่ ยงด้านเครดิต แยกตามประเภทของสิ นทรัพย์ โดยวิธี SA

31 มีนาคม 2560

30 กันยายน 2559

ลูกหนีท้ ไี่ ม่ ด้อยคุณภาพ
1

ลูกหนี้ ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ ใช้น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ ภาครัฐบาล

2

ลูกหนี้ สถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ ใช้น้ าหนัก
ความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ สถาบันการเงิน และบริ ษทั หลักทรัพย์

3

ลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ ใช้น้ าหนักความ
เสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน

4 สิ นทรัพย์อื่น
ลูกหนีท้ ดี่ ้อยคุณภาพ
รวมมูลค่ าเงินกองทุนขั้นต่าทีต่ ้ องดารงสาหรับความเสี่ ยงด้านเครดิตทั้งหมดทีค่ านวณโดยวิธี SA

-

-

785,780,118

199,203,392

1,103,406,002

794,418,732

23,355,619

13,157,317

1,912,541,739

1,006,779,440
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ตารางที่ 3 เงินกองทุนขั้นต่าทีต่ ้ องดารงสาหรับความเสี่ ยงด้านตลาดโดยวิธมี าตรฐาน
เงินกองทุนขั้นต่าสาหรับความเสี่ ยงด้านตลาด
1. คานวณโดยวิธีมาตรฐาน
2. คานวณโดยวิธีแบบจาลอง
รวมมูลค่ าเงินกองทุนขั้นต่าทีต่ ้ องดารงสาหรับความเสี่ ยงด้านตลาด

หน่วย: บาท
30 กันยายน 2559
46,084,343
N/A
46,084,343

31 มีนาคม 2560
53,114,890
N/A
53,114,890

หน่วย: บาท

ตารางที่ 4 เงินกองทุนขั้นต่าทีต่ ้ องดารงสาหรับความเสี่ ยงด้านด้านปฏิบตั ิการโดยวิธี Basic Indicator Approach
เงินกองทุนขั้นต่าสาหรับความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ
1. คานวณโดยวิธี Basic Indicator Approach
2. คานวณโดยวิธี Standardised Approach
รวมมูลค่ าเงินกองทุนขั้นต่าทีต่ ้ องดารงสาหรับความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ

31 มีนาคม 2560
72,904,311
N/A
72,904,311

ตารางที่ 5: อัตราส่ วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่ อสิ นทรัพย์ เสี่ ยง อัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่ อสิ นทรัพย์ เสี่ ยง
และอัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่ วนของเจ้ าของต่ อสิ นทรัพย์ เสี่ ยง
31 มีนาคม 2560
อัตราส่ วน

อัตราส่ วนการดารง
เงินกองทุนของ
ธนาคารพาณิชย์

30 กันยายน 2559
60,423,870
N/A
60,423,870

หน่วย : ร้อยละ
30 กันยายน 2559

อัตราส่ วนการดารง
อัตราส่ วนการดารง
อัตราส่ วนการดารง
เงินกองทุนขั้ นต่าตาม
เงินกองทุนขั้ นต่าตาม
เงินกองทุนของ
เกณฑ์ ธนาคารแห่ ง
เกณฑ์ ธนาคารแห่ ง
ธนาคารพาณิชย์
ประเทศไทย
ประเทศไทย

1. เงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง

94.10

9.750

160.79

9.125

2. เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง

93.19
93.19

7.250
5.750

159.66
159.66

6.625
5.125

3. เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่ เป็ นส่วนของเจ้าของต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง

ตารางที่ 6: มูลค่ าเงินกองทุนขั้นต่าสาหรับความเสี่ ยงด้านตลาดในแต่ ละประเภท โดยวิธมี าตรฐาน
เงินกองทุนขั้นต่าสาหรับความเสี่ ยงด้านตลาด โดยวิธมี าตรฐาน

31 มีนาคม 2560

หน่วย: บาท
30 กันยายน 2559

ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ ย

39,458,676

41,462,471

ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

13,656,214

4,621,872

รวมมูลค่ าเงินกองทุนขั้นต่าทีต่ ้ องดารง

53,114,890

46,084,343
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III.

การเปิ ดเผยข้ อมูลเงินกองทุนเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ BCBS (Composition of capital disclosure requirements)

การเปิ ดเผยมูลค่าของเงินกองทุนในช่วงการทยอยนับเข้าหรื อทยอยหักตามหลักเกณฑ์ Basel III แสดงดังตารางดังนี้
ตารางที่ 7: การเปิ ดเผยมูลค่าของเงินกองทุนในช่ วงการทยอยนับเข้ าหรือทยอยหักตามหลักเกณฑ์
Basel III (Transitional period)
มูลค่าของเงินกองทุน รายการนับ รายกาปรับ และรายการหัก ประจาวงด 31 มีนาคม 2560

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่ วนของเจ้าของ (CET1)
รายการที่สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ
ปรับ รายการปรับจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ
หัก รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของสุทธิ
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2 :
รายการที่สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2
หัก รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุนทั้งสิ้น (เงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2 )

19,578,395,572
94,379,511
19,484,016,061
19,484,016,061

ยอดสุทธิคงเหลือของรายการที่
จะต้องมีการทยอยนับเข้าหรื อ
ทยอยหักเงินกองทุนในอนาคต
ตามหลักเกณฑ์ Basel III
679,884
775

190,697,101
190,697,101
19,674,713,162

มูลค่าของเงินกองทุน รายการนับ รายกาปรับ และรายการหัก ประจาวงด 30 กันยายน 2559

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่ วนของเจ้าของ (CET1)
รายการที่สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ
ปรับ รายการปรับจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ
หัก รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของสุทธิ
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2 :
รายการที่สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2
หัก รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุนทั้งสิ้น (เงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2 )

หน่วย: บาท

19,689,242,116
210,020,060
19,479,222,056
19,479,222,056

ยอดสุทธิคงเหลือของรายการที่
จะต้องมีการทยอยนับเข้าหรื อ
ทยอยหักเงินกองทุนในอนาคต
ตามหลักเกณฑ์ Basel III
2,621,622
1,986

137,914,992
137,914,992
19,617,137,047
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