การเปิ ดเผยข้ อมูลการดํารงเงินกองทุน
Pillar III

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558
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I.

ขอบเขตการบังคับใช้
ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศไทย โดยได้รับ
อนุญาตจากกระทรวงการคลังตามใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิ ชย์ ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2558 โดยเริ่ มเปิ ด
ทําการวันแรกเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558
ธนาคารเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุนของธนาคาร สําหรับปี 2559 ซึ่ งเป็ นไปตามประกาศธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยที่ สนส. 4/2556 เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลการดํารงเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิ ชย์

II.

เงินกองทุน
1.

โครงสร้ างเงินกองทุน

ธนาคารจดทะเบียนจัดตั้งเป็ นนิติบุคคลในประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 เมื่อวันที่
27 พฤศจิกายน 2557 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่ มแรกซึ่ งชําระแล้วจํานวน 500 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558
ธนาคารได้เพิ่มทุนจดทะเบียน ซึ่ งออกและเรี ยกชําระแล้วทั้งจํานวนอีก 19,500 ล้านบาท ทําให้ทุนจดทะเบียนซึ่ งชําระ
แล้วรวมทั้งสิ้ น 20,000 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกําหนดตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่ อนไขในการขออนุ ญาตจัดตั้งธนาคารพาณิ ชย์ที่เป็ นบริ ษทั ลูกของธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศรายใหม่ ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2556
โครงสร้างเงินกองทุนของธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 31 มีนาคม 2559 แสดง
ดังนี้
ตารางที� 1 เงินกองทุนของธนาคาร
รายการ
1. เงินกองทุนชั�นที� 1
เงินกองทุนชั�นที� 1 ที�เป็นส่วนของเจ้าของ
ทุนชําระแล้ว (หุ้นสามัญ) หลังหักหุ้นสามัญซื�อคืน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
รายการอื�นของส่วนของเจ้าของ:
รายการหักจากเงินกองทุนชั�นที� 1 ที�เป็นส่วนของเจ้าของ*
2. เงินกองทุนชั�นที� 2
เงินสํารองสําหรับสินทรัพย์จัดชั�นปกติ
รายการหักจากเงินกองทุนชั�นที� 2
3. เงินกองทุนทั�งสิ�นตามกฎหมาย (1+2)
* ขาดทุนสุทธิสําหรับงวด สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

30 กันยายน 2559
19,479,222,056
19,479,222,056
20,000,000,000
(314,690,317)
3,932,433
(210,020,060)

หน่วย: บาท
31 มีนาคม 2559
19,600,441,961
19,600,441,961
20,000,000,000
(314,690,317)
15,405,805
(100,273,527)

137,914,992
137,914,992
-

117,015,396
117,015,396

19,617,137,047

19,717,457,357
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2.

ความเพียงพอของเงินกองทุน

ตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิ ชย์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิ ชย์จะต้อง
ดํารงเงินกองทุนไม่ต่าํ กว่าเกณฑ์ข้ นั ตํ่าตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด สําหรับปี 2559 อัตราส่ วนเงินกองทุนขั้น
ตํ่าที่ตอ้ งดํารงไว้ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 9.125
ทั้งนี้ ธนาคารเลือกใช้วิธีการคํานวณสิ นทรัพย์เสี่ ยงเพื่อคํานวณความเพียงพอของเงินกองทุน สําหรับความเสี่ ยงในแต่ละ
ด้านดังนี้
-

ความเสี่ ยงด้านเครดิต

ใช้วิธีมาตรฐาน (Standardised Approach)

-

ความเสี่ ยงด้านตลาด

ใช้วิธีมาตรฐาน (Standardised Approach)

-

ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ ใช้วิธี Basic Indicator Approach (BIA)

มูลค่าเงินกองทุนขั้นตํ่าที่ตอ้ งดํารงสําหรับความเสี่ ยงด้านเครดิต ความเสี่ ยงด้านตลาด และความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ และ
อัตราส่ วนเงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 31 มีนาคม 2559 แสดงดังตารางดังนี้
ตารางที� 2 มูลค่าเงินกองทุนขั�นตํ�าที�ต้องดํารงสําหรับความเสี�ยงด้านเครดิต แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA
เงินกองทุนขั�นตํ�าสําหรับความเสี�ยงด้านเครดิต แยกตามประเภทของสินทรัพย์ โดยวิธี SA
ลูกหนี�ที�ไม่ด้อยคุณภาพ
1 ลูกหนี�ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื�อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที�ใช้นํ�าหนักความเสี�ยง
เหมือนกับลูกหนี�ภาครัฐบาล

หน่วย: บาท

30 กันยายน 2559

-

31 มีนาคม 2559

-

2 ลูกหนี�สถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที�
ใช้นํ�าหนักความเสี�ยงเหมือนกับลูกหนี�สถาบันการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์

199,203,392

152,569,207

3 ลูกหนี�ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที�ใช้
นํ�าหนักความเสี�ยงเหมือนกับลูกหนี�ธุรกิจเอกชน

794,418,732

806,996,079

4 ลูกหนี�รายย่อย
5 สินเชื�อเพื�อที�อยู่อาศัย
6 สินทรัพย์อื�น
ลูกหนี�ที�ด้อยคุณภาพ
First-to-default credit derivatives and Securitisation
รวมมูลค่าเงินกองทุนขั�นตํ�าที�ต้องดํารงสําหรับความเสี�ยงด้านเครดิตทั�งหมดที�คํานวณโดยวิธี SA

13,157,317
1,006,779,440

80,839,434
1,040,404,720

2 of 17

ตารางที� 3 เงินกองทุนขั�นตํ�าที�ต้องดํารงสําหรับความเสี�ยงด้านตลาดโดยวิธีมาตรฐาน
เงินกองทุนขั�นตํ�าสําหรับความเสี�ยงด้านตลาด
1. คํานวณโดยวิธีมาตรฐาน
2. คํานวณโดยวิธีแบบจําลอง
รวมมูลค่าเงินกองทุนขั�นตํ�าที�ต้องดํารงสําหรับความเสี�ยงด้านตลาด

30 กันยายน 2559
46,084,343
N/A
46,084,343

หน่วย: บาท
31 มีนาคม 2559
20,690,118
N/A
20,690,118

ตารางที� 4 เงินกองทุนขั�นตํ�าที�ต้องดํารงสําหรับความเสี�ยงด้านด้านปฏิบัติการโดยวิธี BIA (Basic Indicator Approach)
เงินกองทุนขั�นตํ�าสําหรับความเสี�ยงด้านปฏิบัติการ
1. คํานวณโดยวิธี Basic Indicator Approach
2. คํานวณโดยวิธี Standardised Approach
3. คํานวณโดยวิธี Alternative Standardised Approach
4. คํานวณโดยวิธี Advance Measurement Approaches
รวมมูลค่าเงินกองทุนขั�นตํ�าที�ต้องดํารงสําหรับความเสี�ยงด้านปฏิบัติการ

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

หน่วย: บาท
31 มีนาคม 2559
61,988,255
N/A
N/A
N/A
61,988,255

ตารางที� 5: อัตราส่วนเงินกองทุนทั�งสิ�นต่อสินทรัพย์เสี�ยง อัตราส่วนเงินกองทุนชั�นที� 1 ต่อสินทรัพย์เสี�ยง และอัตราส่วนเงินกองทุนชั�นที� 1 ที�เป็นส่วนของ
เจ้าของต่อสินทรัพย์เสี�ยงของธนาคารพาณิชย์
หน่วย : ร้อยละ
31 มีนาคม 2559
30 กันยายน 2559
อัตราส่วนการดํารง
อัตราส่วนการดํารง
อัตราส่วนการดํารง
อัตราส่วนการดํารง
เงินกองทุนขั�นตํ�าตาม
เงินกองทุนขั�นตํ�าตาม
อัตราส่วน
เงินกองทุนของ
เงินกองทุนของ
เกณฑ์ธนาคารแห่ง
เกณฑ์ธนาคารแห่ง
ธนาคารพาณิชย์
ธนาคารพาณิชย์
ประเทศไทย
ประเทศไทย
1. เงินกองทุนทั�งสิ�นต่อสินทรัพย์เสี�ยง
160.79
9.125
160.20
9.125
2. เงินกองทุนชั�นที� 1 ต่อสินทรัพย์เสี�ยง
159.66
6.625
159.25
6.625
3. เงินกองทุนชั�นที� 1 ที�เป็นส่วนของเจ้าของ ต่อ สินทรัพย์เสี�ยง
159.66
5.125
159.25
5.125
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III.

1.

ข้ อมูลที่เกีย่ วข้ องกับการประเมินความเสี่ ยงด้ านต่ างๆ ของธนาคาร
ความเสี่ ยงด้ านเครดิต

ความเสี่ ยงด้านเครดิ ต คื อความเสี่ ยงที่ อาจก่อให้เกิ ดผลเสี ยหายเนื่ องจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อนไขและ
ข้อตกลงในสัญญา รวมทั้งการถูกจัดอันดับลดลงของความน่าเชื่อถือของคู่สญ
ั ญา ซึ่ งก่อให้เกิดผลขาดทุน
การบริหารความเสี่ ยงด้ านเครดิต
ธนาคารบริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิ ต โดยมีรูปแบบของการบริ หารความเสี่ ยงจากระดับบนลงล่าง (Top down) ที่
กําหนดไว้ตามหลักการและนโยบายการให้สินเชื่อ ซึ่ งครอบคลุมในเรื่ องการพิจารณาอายุสญ
ั ญา การจัดระดับความเสี่ ยง
การอนุมตั ิสินเชื่ อ รวมทั้งการบริ หารสิ นเชื่ อด้อยคุณภาพ ทั้งนี้ ธนาคารมีการติดตามและประเมินความเสี่ ยงด้านเครดิ ต
อย่างมีประสิ ทธิ ผล ทั้งในด้านการพิจารณากลุ่มสิ นเชื่อ ตลอดจนการเพิ่มทักษะในเรื่ องขั้นตอนกระบวนการด้านสิ นเชื่ อ
การจัดองค์กรและเจ้าหน้าที่
สายงานด้านการตลาดและสิ นเชื่ อ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเบื้องต้นในการบริ หารสิ นทรัพย์เสี่ ยงด้านเครดิตที่มีคุณภาพ
รวมทั้งการรั กษาความสัมพันธ์ ต่ อ ลูกค้า ส่ วนหน้า ที่ ด ้า นการบริ หารความเสี่ ย งที่ เ ป็ นอิ ส ระ รั บ ผิ ด ชอบโดยผูช้ ่ ว ย
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบริ หารความเสี่ ยงของธนาคาร ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการสิ นเชื่ อ และ
ผูช้ ่ ว ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบริ หารความเสี่ ย ง รวมทั้งผูท้ ี่ ได้รั บมอบหมายในการพิ จารณาอนุ มตั ิ สินเชื่ อ
ปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นอิสระในการประเมิน และพิจารณาด้านงานสิ นเชื่อ นอกจากนี้ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงาน
บริ หารความเสี่ ยงของธนาคาร มีบทบาทสําคัญในการบริ หารกลุ่มสิ นเชื่ อ เช่นการจัดให้มีระบบการวัดคุณภาพสิ นเชื่ อ
การรายงานคุณภาพสิ นเชื่อ รวมทั้งพัฒนานโยบายด้านสิ นเชื่อให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด
อํานาจการตัดสิ นใจงานด้านสิ นเชื่ อได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่ งอํานาจการตัดสิ นใจดังกล่าวเป็ นไป
ตามหลักการอนุ มตั ิ ที่เป็ นอิ สระจากกัน ระหว่างผูท้ ี่ ได้รับมอบหมายในการพิ จารณาอนุ มตั ิ สินเชื่ อจากสายงานด้า น
การตลาดและสิ นเชื่ อ เจ้าหน้าที่ความเสี่ ยงด้านเครดิ ต และคณะกรรมการสิ นเชื่ อ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายใน
การพิ จ ารณาอนุ ม ัติ สิ น เชื่ อ มี คุ ณ สมบัติ แ ละการปฏิ บัติ งานที่ เ หมาะสม ซึ่ ง จะได้รั บ การพิ จารณาประเมิ น ผลการ
ปฏิบตั ิงานเป็ นรายปี
วิธีการติดตาม และขั้นตอนการบริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิต พิจารณาตามองค์ประกอบความเสี่ ยงด้านเครดิตดังนี้
- การกระจุกตัวของสิ นเชื่อรายลูกค้า และการกํากับดูแลลูกหนี้รายใหญ่
- การกระจุกตัวของสิ นเชื่อรายภาคอุตสาหกรรม
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- ความเสี่ ย งของประเทศที่ ต้ ังของลู กหนี้ (เป็ นความเสี่ ย งที่ รั บโอนผลขาดทุ นจากความผันผวนของอัต รา
แลกเปลี่ยน จากนโยบายภาครัฐของประเทศที่ต้ งั นั้น ซึ่ งเป็ นผลให้คู่สัญญาของธนาคารไม่สามารถปฏิบตั ิตาม
สัญญาได้)
ธนาคารใช้เครื่ องมือในการติดตาม วิเคราะห์ ประเมิน และบริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิต ซึ่ งช่วยในการวิเคราะห์ติดตาม
และรายงานความเสี่ ยง ความคื บหน้าซึ่ งเป็ นไปตามวัตถุประสงค์การบริ หารกลุ่มสิ นเชื่ อ รวมทั้งสามารถประเมินผล
กระทบจากปัจจัยลบ และการแก้ไขติดตามอย่างเหมาะสม
การรายงานและวิเคราะห์ความเสี่ ยงด้านเครดิ ต รั บผิดชอบโดยสายงานวิเคราะห์สินเชื่ อและการลงทุน (Research &
Analysis) ของธนาคาร ซึ่ งเป็ นอิสระจากหน้าที่งานด้านการอนุมตั ิสินเชื่อ การรายงานติดตามอย่างสมํ่าเสมอเป็ นการช่วย
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในด้านการติ ดตามในกรณี สถานการณ์ดา้ นลบ ซึ่ งช่ วยให้มีการติ ดตามอย่างใกล้ชิดจากฝ่ ายบริ หาร
และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร

ธนาคารนําหลักประกันที่ได้รับมาในการปรับลดความเสี่ ยงด้านเครดิต โดยถือเป็ นแหล่งที่มาในการชําระหนี้ รองลงมา
จากการชําระหนี้ของคู่สญ
ั ญาตามสัญญา ในกรณี ที่มีการผิดนัดชําระหนี้ โดยประเภทของหลักประกันครอบคลุมดังนี้
- หลักประกันประเภทที่พกั อาศัย เพื่อการพาณิ ชย์ การอุตสาหกรรม และอสังหาริ มทรัพย์ในชนบท
- สิ นทรัพย์ที่ใช้เพื่อประกอบธุรกิจ
- หลักประกันประเภทอาคาร โรงงาน และอุปกรณ์
- หลักประกันประเภทเงินฝาก
- การคํ้าประกัน
ความเสี่ ยงด้ านเครดิตภายใต้ วธิ ีมาตรฐาน (Standardised Approach)
ธนาคารประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ ยงด้านเครดิต โดยใช้วิธีการคํานวณตามวิธีมาตรฐาน
(Standardised Approach) ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกําหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่ อง หลักเกณฑ์การคํานวณสิ นทรัพย์
เสี่ ยงด้านเครดิตสําหรับธนาคารพาณิ ชย์ โดย Standardised Approach (วิธี SA)
ธนาคารกําหนดนํ้าหนักความเสี่ ยงของสิ นทรัพย์ที่ไม่ดอ้ ยคุณภาพ ซึ่ งประกอบด้วยลูกหนี้ดงั ต่อไปนี้
- ลูกหนี้ภาครัฐบาล และธนาคารกลาง
- ลูกหนี้ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs)
- ลูกหนี้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าํ หนักความเสี่ ยงเหมือนกับ
ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง
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- ลูกหนี้สถาบันการเงิน
- ลูกหนี้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจที่ใช้น้ าํ หนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้
สถาบันการเงิน
- ลูกหนี้ธุรกิจเอกชนและลูกหนี้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจที่ใช้น้ าํ หนักความ
เสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้เอกชน
ธนาคารกําหนดนํ้าหนักความเสี่ ยงของลูกหนี้ ขา้ งต้น ตามหลักเกณฑ์การใช้อนั ดับเครดิ ตจากสถาบันจัดอันดับเครดิ ต
ภายนอก (External credit assessment institutions: ECAIs) ดังนี้
- Standard and Poor’s
- Moody’s Investors Service
- Fitch Rating
- Fitch Ratings (Thailand)
- Thai Rating and Information Services Co., Ltd (TRIS)
ในกรณี ลูกหนี้ ไม่ได้รับการจัดอันดับเครดิตข้างต้น ธนาคารจะพิจารณาลูกหนี้ รายนั้นๆเป็ นลูกหนี้ ที่ไม่มีการจัดอันดับ
และจะกําหนดนํ้าหนักความเสี่ ยงดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตารางแนบต่อไปนี้ แสดงมูลค่ายอดคงค้างของสิ นทรัพย์ในงบดุลและรายการนอกงบดุลที่สําคัญ ณ วันที่ 30 กันยายน
2559 และ 31 มีนาคม 2559 ก่อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ ยงด้านเครดิต
ตารางที� 6 : มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบดุลและรายการนอกงบดุลที�สําคัญก่อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี�ยงด้านเครดิต
รายการ
1. สินทรัพย์ในงบดุล
1.1 เงินให้สินเชื�อรวมสุทธิ
1.2 เงินลงทุนในตราสารหนี�สุทธิ
1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบี�ยค้างรับ )
1.4 สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
2. รายการนอกงบดุล
2.1 การรับอาวัลตั�วเงิน การคํ�าประกันการกู้ยืมเงิน และเล็ตเตอร์ออฟเครดิต
2.2 สัญญาอนุพันธ์นอกตลาด
2.3 วงเงินที�ยังไม่ได้เบิกใช้ซึ�งธนาคารพาณิชย์ได้ผูกพันไว้แล้ว

30 กันยายน 2559
25,197,457,399
14,188,844,368
9,413,018,578
1,362,433,844
233,160,609
69,194,696,686
2,823,384,302
65,624,313,384
746,999,000

หน่วย: บาท
30 กันยายน 2558
19,779,565,945
10,051,378,102
9,615,143,092
110,452,272
2,592,480
10,518,752,083
1,003,720,963
9,515,031,120
-
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ตารางที� 7 : มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบดุลและรายการนอกงบดุลที�สําคัญก่อนการพิจารณาผลการปรับลดความเสี�ยงด้านเครดิต จําแนกตามประเทศหรือ
ภูมิภาคของลูกหนี�
หน่วย: บาท
30 กันยายน 2559
สินทรัพย์ในงบดุล

ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี�
รวม
1. ประเทศไทย
2. กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
3. กลุ่มอเมริกาหนือและละตินอเมริกา
4. กลุ่มแอฟริกาและตะวันออกกลาง
5. กลุ่มยุโรป
รวม

23,834,216,900
670,435,417
108,844,449
583,960,633
25,197,457,399

เงินลงทุนในตราสาร
หนี�สุทธิ
14,188,844,368
9,413,018,578
14,188,844,368
9,413,018,578

เงินให้สินเชื�อรวมสุทธิ

เงินฝาก(รวม
ดอกเบี�ยค้างรับ)
38,216,662
631,412,099
108,844,449
583,960,633
1,362,433,844

สินทรัพย์ตรา
สารอนุพันธ์
194,137,291
39,023,317
233,160,609

หน่วย: บาท
30 กันยายน 2559
รายการนอกงบดุล
ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี�
รวม
1. ประเทศไทย
2. กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
3. กลุ่มอเมริกาหนือและละตินอเมริกา
4. กลุ่มแอฟริกาและตะวันออกกลาง
5. กลุ่มยุโรป
รวม

25,413,472,418
42,527,556,971
1,253,667,297
69,194,696,686

การรับอาวัลตั�วเงิน การ
คํ�าประกันการกู้ยืมเงิน
และเล็ตเตอร์ออฟเครดิต
837,009,773
732,707,233
1,253,667,297
2,823,384,302

วงเงินที�ยังมิได้เบิก
ใช้ซึ�งธนาคาร
สัญญาอนุพันธ์นอก
พาณิชย์ได้ผูกพันไว้
ตลาด
แล้ว
23,829,463,645
746,999,000
41,794,849,739
65,624,313,384
746,999,000
หน่วย: บาท

ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี�
รวม
1. ประเทศไทย
2. กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
3. กลุ่มอเมริกาหนือและละตินอเมริกา
4. กลุ่มแอฟริกาและตะวันออกกลาง
5. กลุ่มยุโรป
รวม

13,243,120,615
6,536,445,330
19,779,565,945

30 กันยายน 2558
สินทรัพย์ในงบดุล
เงินลงทุนในตราสาร
เงินให้สินเชื�อรวมสุทธิ
หนี�สุทธิ
3,615,540,329
9,615,143,092
6,435,837,773
10,051,378,102
9,615,143,092

เงินฝาก(รวม
ดอกเบี�ยค้างรับ)
10,023,852
100,428,420
110,452,272

สินทรัพย์ตรา
สารอนุพันธ์
2,413,342
179,137

2,592,480
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หน่วย: บาท
30 กันยายน 2558
รายการนอกงบดุล
ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี�
รวม
1. ประเทศไทย
2. กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
3. กลุ่มอเมริกาหนือและละตินอเมริกา
4. กลุ่มแอฟริกาและตะวันออกกลาง
5. กลุ่มยุโรป
รวม

การรับอาวัลตั�วเงิน การ
คํ�าประกันการกู้ยืมเงิน
และเล็ตเตอร์ออฟเครดิต

8,110,938,461
2,407,813,623
10,518,752,083

400,065,600
603,655,363
1,003,720,963

วงเงินที�ยังมิได้เบิก
ใช้ซึ�งธนาคาร
สัญญาอนุพันธ์นอก
พาณิชย์ได้ผูกพันไว้
ตลาด
แล้ว
7,710,872,861
1,804,158,259
9,515,031,120
-

ตารางที� 8 : มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบดุลและรายการนอกงบดุลก่อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี�ยงด้านเครดิต จําแนกตามอายุสัญญาที�เหลือ
หน่วย: บาท
30 กันยายน 2559
Item
อายุไม่เกิน 1 ปี
อายุเกิน 1 ปี
รวม
1. สินทรัพย์ในงบดุล
1.1 เงินให้สินเชื�อรวมสุทธิ
1.2 เงินลงทุนในตราสารหนี�สุทธิ
1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบี�ยค้างรับ )
1.3 สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
2. รายการนอกงบดุล
2.1 การรับอาวัลตั�วเงิน การคํ�าประกันการกู้ยืมเงิน และเล็ตเตอร์ออฟเครดิต
2.2 สัญญาอนุพันธ์นอกตลาด
2.3 วงเงินที�ยังไม่ได้เบิกใช้ซึ�งธนาคารพาณิชย์ได้ผูกพันไว้แล้ว

Item
1. สินทรัพย์ในงบดุล
1.1 เงินให้สินเชื�อรวมสุทธิ
1.2 เงินลงทุนในตราสารหนี�สุทธิ
1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบี�ยค้างรับ )
1.3 สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
2. รายการนอกงบดุล
2.1 การรับอาวัลตั�วเงิน การคํ�าประกันการกู้ยืมเงิน และเล็ตเตอร์ออฟเครดิต
2.2 สัญญาอนุพันธ์นอกตลาด
2.3 วงเงินที�ยังไม่ได้เบิกใช้ซึ�งธนาคารพาณิชย์ได้ผูกพันไว้แล้ว

22,508,339,687
13,733,414,121
7,251,202,409
1,362,433,844
161,289,313
34,281,865,599
1,090,854,524
33,191,011,074
-

2,689,117,712
455,430,247
2,161,816,169
71,871,296
34,912,831,088
1,732,529,778
32,433,302,310
746,999,000
30 กันยายน 2558

อายุไม่เกิน 1 ปี
18,026,748,084
9,457,378,102
8,456,325,231
110,452,272
2,592,480
9,915,181,217
400,150,097
9,515,031,120
-

25,197,457,399
14,188,844,368
9,413,018,578
1,362,433,844
233,160,609
69,194,696,686
2,823,384,302
65,624,313,384
746,999,000
หน่วย: บาท
รวม

อายุเกิน 1 ปี
1,752,817,860
594,000,000
1,158,817,860
603,570,867
603,570,867
-

19,779,565,945
10,051,378,102
9,615,143,092
110,452,272
2,592,480
10,518,752,083
1,003,720,963
9,515,031,120
-
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ตารางที� 9 : มูลค่ายอดคงค้างเงินให้สินเชื�อรวมดอกเบี�ยค้างรับ และเงินลงทุนในตราสารหนีก� ่อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี�ยงด้านเครดิตจําแนกตามประเทศหรือ
ภูมิภาคของหนี� และเกณฑ์การจัดชั�นที� ธปท. กําหนด
หน่วย: บาท
30 กันยายน 2559
ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี�
1. ประเทศไทย
2. กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
3. กลุ่มอเมริกาหนือและละตินอเมริกา
4. กลุ่มแอฟริกาและตะวันออกกลาง
5. กลุ่มยุโรป
รวม

เงินให้สินเชื�อรวมดอกเบี�ยค้างรับ
กล่าวถึงเป็น
สงสัยจะ
ตํ�ากว่า
ปกติ
สงสัย
พิเศษ
สูญ
มาตรฐาน
14,331,775,022
14,331,775,022
-

รวม
14,331,775,022
14,331,775,022

เงินลงทุนในตราสาร
หนี�สงสัยจะสูญ
หน่วย: บาท

30 กันยายน 2558
ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี�
1. ประเทศไทย
2. กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
3. กลุ่มอเมริกาหนือและละตินอเมริกา
4. กลุ่มแอฟริกาและตะวันออกกลาง
5. กลุ่มยุโรป
รวม

เงินให้สินเชื�อรวมดอกเบี�ยค้างรับ
กล่าวถึงเป็น
ตํ�ากว่า
สงสัยจะ
ปกติ
สงสัย
พิเศษ
มาตรฐาน
สูญ
3,652,020,329
6,500,830,250
10,152,850,579
-

รวม
3,652,020,329
6,500,830,250
10,152,850,579

เงินลงทุนในตราสาร
หนี�สงสัยจะสูญ
-
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ตารางที� 10: มูลค่าของเงินสํารองที�กันไว้ (General Provision และ Specific Provision) และหนี�สูญที�ตัดออกจากบัญชีระหว่างงวดสําหรับเงินให้สิน
เชื�รวมดอกเบี�ยค้างรับและเงินลงทุนในตราสารหนี� จําแนกตามประเทศหรือภูมิภาค
หน่วย: บาท
30 กันยายน 2559
เงินให้สินเชื�อรวมดอกเบี�ยค้างรับ
เงินลงทุนในตราสารหนี�
ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี�
มูลค่าหนี�สูญที�ตัดออก
General provision
Specific provision
Specific Provision
จากบัญชีระหว่างงวด
1. ประเทศไทย
2. กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
3. กลุ่มอเมริกาหนือและละตินอเมริกา
4. กลุ่มแอฟริกาและตะวันออกกลาง
5. กลุ่มยุโรป
รวม
142,930,654.08
หน่วย: บาท
ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี�
1. ประเทศไทย
2. กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
3. กลุ่มอเมริกาหนือและละตินอเมริกา
4. กลุ่มแอฟริกาและตะวันออกกลาง
5. กลุ่มยุโรป
รวม

30 กันยายน 2558
เงินให้สินเชื�อรวมดอกเบี�ยค้างรับ
เงินลงทุนในตราสารหนี�
มูลค่าหนี�สูญที�ตัดออก
Specific provision
General provision
Specific Provision
จากบัญชีระหว่างงวด
101,472,476.95
-

10 of 17

ตารางที� 11: มูลค่ายอดคงค้างเงินให้สินเชื�อรวมดอกเบี�ยค้างรับก่อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี�ยงด้านเครดิต จําแนกตามประเภทธุรกิจ และเกณฑ์การจัดชั�นที� ธปท.กําหนด
หน่วย: บาท
ประเภทธุรกิจ
-

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื�อเพื�อที�อยู่อาศัย
เช่าซื�อ
ธนาคารพาณิชย์

- อื�น ๆ
รวม

ปกติ
292,796,978
2,817,786,444
200,013,918
2,520,828,493
6,600,432,521
1,899,916,668
14,331,775,022

30 กันยายน 2559
กล่างถึงเป็น
พิเศษ
ตํ�ากว่ามาตรฐาน
สงสัย
-

-

-

สงสัยจะสูญ
-

รวมทั�งสิ�น
292,796,978
2,817,786,444
200,013,918
2,520,828,493
6,600,432,521
1,899,916,668
14,331,775,022
หน่วย: บาท

ประเภทธุรกิจ
ปกติ
-

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื�อเพื�อที�อยู่อาศัย
เช่าซื�อ
ธนาคารพาณิชย์
รวม

1,898,384,438
500,731,233
1,252,904,658
6,500,830,250
10,152,850,579

30 กันยายน 2558
กล่างถึงเป็น
พิเศษ
ตํ�ากว่ามาตรฐาน
สงสัย
-

-

-

สงสัยจะสูญ
-

รวมทั�งสิ�น
1,898,384,438
500,731,233
1,252,904,658
6,500,830,250
10,152,850,579
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ตารางที� 12 : มูลค่าของเงินสํารองที�กันไว้ (สํารองทั�วไป และสํารองที�กันไว้เฉพาะรายลูกหนี�) และมูลค่าของหนี�สูญที�ตัดออกจากบัญชีระหว่างงวดสําหรับเงินให้สินเชื�อ
รวมดอกเบี�ยค้างรับ จําแนกตามประเภทธุรกิจ
หน่วย: บาท
30 กันยายน 2559
ประเภทธุรกิจ
มูลค่าหนี�สูญที�ตัดออก
สํารองทั�วไป
สํารองที�กันไว้เฉพาะรายลูกหนี�
จากบัญชีระหว่างงวด
- การเกษตรและเหมืองแร่
- อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
- การสาธารณูปโภคและบริการ
- สินเชือเพือทีอยู่อาศัย
- เช่าซื�อ
- ธนาคารพาณิชย์
รวม
142,930,654
-

ประเภทธุรกิจ
-

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชือเพือทีอยู่อาศัย
เช่าซื�อ
ธนาคารพาณิชย์
รวม

หน่วย: บาท

30 กันยายน 2558
สํารองทั�วไป

สํารองที�กันไว้เฉพาะรายลูกหนี�
-

101,472,477

มูลค่าหนี�สูญที�ตัดออก
จากบัญชีระหว่างงวด
-

ตารางที� 13 : การกระทบยอดการเปลี�ยนแปลงมูลค่าของเงินสํารองที�กันไว้(สํารองทั�วไป และสํารองที�กันไว้เฉพาะรายลูกหนี�) สําหรับเงินให้สินเชื�อรวมดอกเบี�ยค้างรับ

รายการ

30 กันยายน 2559
สํารองทั�วไป

สํารองที�กันไว้เฉพาะรายลูกหนี�

เงินสํารองที�กันไว้ต้นงวด
หนี�สูญที�ตัดออกจากบัญชีระหว่างงวด
เงินสํารองที�กันไว้เพิ�มหรือลดระหว่างงวด
เงินสํารองอื�น (เงินสํารองที�กันไว้สําหรับขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยน เงิน
สํารองที�กันไว้ สําหรับการควบรวม หรือขายกิจการ )

101,472,477
41,458,177

เงินสํารองที�กันไว้คงเหลือปลายงวด

142,930,654

รายการ

หน่วย: บาท

-

-

-

101,472,477

เงินสํารองที�กันไว้คงเหลือปลายงวด

101,472,477

-

142,930,654
หน่วย: บาท

สํารองที�กันไว้เฉพาะรายลูกหนี�

เงินสํารองที�กันไว้ต้นงวด
หนี�สูญที�ตัดออกจากบัญชีระหว่างงวด
เงินสํารองที�กันไว้เพิ�มหรือลดระหว่างงวด
เงินสํารองอื�น (เงินสํารองที�กันไว้สําหรับขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยน เงิน
สํารองที�กันไว้ สําหรับการควบรวม หรือขายกิจการ )

101,472,477
41,458,177

-

30 กันยายน 2558
สํารองทั�วไป

รวม

-

รวม
101,472,477
101,472,477

12 of 17

ตารางที� 14: มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินของรายการนอกงบแสดง
ฐานะการเงินที�เป็นยอดสุทธิจาก Specific Provision แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA
หน่วย: บาท
30 กันยายน 2559
ประเภทสินทรัพย์
สินทรัพย์ในงบดุล รายการนอกงบดุล
รวม
1. Performing claims
1.1 ลูกหนี�ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื�อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ (MDBs) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที�ใช้นํ�าหนักความเสี�ยงเหมือนกับลูกหนี�ภาครัฐบาล
1.2 ลูกหนี�สถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที�ใช้นํ�าหนักความเสี�ยงเหมือนกับลูกหนี�สถาบัน
การเงิน และบริษัทหลักทรัพย์
1.3 ลูกหนี�ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที�ใช้นํ�าหนักความเสี�ยงเหมือนกับลูกหนี�ธุรกิจเอกชน
1.4 ลูกหนี�รายย่อย
1.5 สินเชื�อเพื�อที�อยู่อาศัย
1.6 สินทรัพย์อื�น
2. ลูกหนี�ที�ด้อยคุณภาพ
3. First-to-default credit derivatives and Securitisation
รวม

9,424,441,435

-

9,424,441,435

7,951,443,508

1,583,728,986

9,535,172,494

7,731,342,501
496,529,499
25,603,756,943

974,616,205
2,558,345,190

8,705,958,706
496,529,499
28,162,102,133
หน่วย: บาท

ประเภทสินทรัพย์
1. Performing claims
1.1 ลูกหนี�ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื�อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ (MDBs) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที�ใช้นํ�าหนักความเสี�ยงเหมือนกับลูกหนี�ภาครัฐบาล
1.2 ลูกหนี�สถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที�ใช้นํ�าหนักความเสี�ยงเหมือนกับลูกหนี�สถาบัน
การเงิน และบริษัทหลักทรัพย์
1.3 ลูกหนี�ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที�ใช้นํ�าหนักความเสี�ยงเหมือนกับลูกหนี�ธุรกิจเอกชน
1.4 ลูกหนี�รายย่อย
1.5 สินเชื�อเพื�อที�อยู่อาศัย
1.6 สินทรัพย์อื�น
2. ลูกหนี�ที�ด้อยคุณภาพ
3. First-to-default credit derivatives and Securitisation
รวม

30 กันยายน 2558
สินทรัพย์ในงบดุล รายการนอกงบดุล

9,638,494,820

-

รวม

9,638,494,820

6,601,808,014

350,472,087

6,952,280,101

3,652,020,329
319,727,566
20,212,050,729

80,013,120
430,485,207

3,732,033,449
319,727,566
20,642,535,936
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ตารางที� 15 : มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบดุลและรายการนอกงบดุลสุทธิ หลังพิจารณามูลค่าการปรับลดความเสี�ยงด้านเครดิตในแต่ละประเภทของสินทรัพย์ จําแนกตามแต่ละนํ�าหนักความเสี�ยงโดยวิธี

SA
หน่วย: บาท

30 กันยายน 2559

Type of asset

ยอดคงค้างทีมี Rating
นํ�าหนักความเสี�ยง (%)
0
20
50
100
ลูกหนี�ที�ไม่ด้อยคุณภาพ
9,424,441,435 9,189,949,923 323,374 344,899,196
1 ลูกหนี�ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง
ธนาคารเพื�อการพัฒนาระหว่างประเทศ
(MDBs) และองค์กรปกครองส่วน
9,424,441,435
ท้องถิ�น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
(PSEs) ที�ใช้นํ�าหนักความเสี�ยง
เหมือนกับลูกหนี�ภาครัฐบาล
2 ลูกหนี�สถาบันการเงิน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ�น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที�ใช้นํ�าหนักความ
- 9,189,949,923 323,374 344,899,196
เสี�ยงเหมือนกับลูกหนี�สถาบันการเงิน
และบริษัทหลักทรัพย์
3 ลูกหนี�ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ�น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที�ใช้นํ�าหนักความ
เสี�ยงเหมือนกับลูกหนี�ธุรกิจเอกชน
4 ลูกหนี�รายย่อย
5 สินเชื�อเพื�อที�อยู่อาศัย
6 สินทรัพย์อื�น
นํ�าหนักความเสี�ยง (%)
50
100
ลูกหนี�ที�ด้อยคุณภาพ
รายการที� ธปท. กําหนดให้หักออกจาก
เงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์

150
-

0

20
-

-

35
-

-

ยอดคงค้างทีไม่มี Rating
50
75
100
250 625 937.5 100/8.5%
- 8,846,845,673

-

-

-

-

-

8,705,958,706
-

339,113,623

140,886,967 -

16,528,908

150

-

-

-

75
314,732,290
หน่วย: บาท
30 กันยายน 2558

Type of asset

ยอดคงค้างทีมี Rating
นํ�าหนักความเสี�ยง (%)
0
20
50
100
ลูกหนี�ที�ไม่ด้อยคุณภาพ
9,638,494,820 6,905,167,149
47,112,952
1 ลูกหนี�ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง
ธนาคารเพื�อการพัฒนาระหว่างประเทศ
(MDBs) และองค์กรปกครองส่วน
9,638,494,820
ท้องถิ�น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
(PSEs) ที�ใช้นํ�าหนักความเสี�ยง
เหมือนกับลูกหนี�ภาครัฐบาล
2 ลูกหนี�สถาบันการเงิน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ�น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที�ใช้นํ�าหนักความ
- 6,905,167,149
47,112,952
เสี�ยงเหมือนกับลูกหนี�สถาบันการเงิน
และบริษัทหลักทรัพย์
3 ลูกหนี�ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ�น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที�ใช้นํ�าหนักความ
เสี�ยงเหมือนกับลูกหนี�ธุรกิจเอกชน
4 ลูกหนี�รายย่อย
5 สินเชื�อเพื�อที�อยู่อาศัย
6 สินทรัพย์อื�น
นํ�าหนักความเสี�ยง (%)
50
100
ลูกหนี�ที�ด้อยคุณภาพ
รายการที� ธปท. กําหนดให้หักออกจาก
เงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์

150
-

0

20
-

-

35
-

-

ยอดคงค้างทีไม่มี Rating
50
75
100
250 625 937.5 100/8.5%
- 3,904,954,066

-

-

-

-

-

3,732,033,449

-

-

172,920,617 -

-

150

-

-

-

75
394,187,647
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2.

ความเสี่ ยงด้ านตลาด

ความเสี่ ยงด้านตลาด คือความเสี่ ยงที่อาจก่อให้เกิดผลเสี ยหายต่อรายได้ของธนาคารอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตรา ราคา และความผันผวน อันจะส่ งผลให้สินทรัพย์และหนี้สิน รวมถึงอนุพนั ธ์ทางการเงินของธนาคารมีมูลค่าลดลง
ความเสี่ ยงด้านตลาดเกิดขึ้นผ่านธุรกรรมในบัญชีเพื่อการค้า และบัญชีเพื่อการธนาคาร
การบริหารความเสี่ ยงด้ านตลาด
ธนาคารกําหนดหลักการบริ หารความเสี่ ยง และกรอบการควบคุมเพื่อสนับสนุนธุ รกรรมทางการค้าและการธนาคาร
กรอบการควบคุมได้รวมถึงแนวทางการประเมินค่าความเสี่ ยงด้านตลาดในบัญชี เพื่อการค้า และบัญชี เพื่อการธนาคาร
ธนาคารประเมินผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกรอบระยะเวลาหนึ่ ง พิจารณาความเป็ นไปได้ของผลกระทบนั้น และ
ดํารงเงินกองทุนเพื่อรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
ปัจจัยหลักที่มผี ลกระทบต่ อความเสี่ ยงด้ านตลาดของธนาคาร มีดงั นี้


ความเสี่ ยงด้านราคา (อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ราคาตราสารทุน ราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์ ส่ วนต่างดอกเบี้ย)
- ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย คื อความเสี่ ยงที่อาจก่อให้เกิดผลเสี ยหายที่ อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของเครื่ องมือทางการเงิ นอันเนื่ องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ย หรื อค่าความผันผวน
แฝง
- ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน คือความเสี่ ยงที่อาจก่อให้เกิดผลเสี ยหาย จากมูลค่าที่ลดลงของเครื่ องมือ
ทางการเงินอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน หรื อค่าความผันผวนแฝง
- ความเสี่ ยงด้านส่ วนต่ างดอกเบี้ ย คื อความเสี่ ยงอาจก่อให้เกิ ดผลเสี ยหาย จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ า
เครื่ องมือทางการเงิน เนื่องจากการปรับตัวของส่ วนต่างดอกเบี้ยเมื่อเปรี ยบเทียบกับราคาตลาด



อัตราความผันผวน



การเปลี่ยนแปลงค่าสหสัมพันธ์



โครงสร้างด้านราคา ความผันผวน และอัตราค่าสหสัมพันธ์



สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านราคา (เช่น การชําระคืนล่วงหน้า การผิดนัดชําระหนี้ การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ ความเชื่อมัน่ ด้านตลาดและแรงผลักดันความต้องการซิ้อขายในตลาด)
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งานบริ หารความเสี่ ยงด้านตลาดได้รับมอบหมายและรับผิดชอบในการประเมินและติดตามความเสี่ ยงด้านตลาดโดย
อิสระ โดยมีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบตั ิ งานในการบริ หารความเสี่ ยงด้านตลาด เพื่อดูแลจัดการให้ความเสี่ ยงด้าน
ตลาดอยูใ่ นระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ และเป็ นไปตามกรอบที่กาํ หนดไว้โดยคณะกรรมการของธนาคาร
ตาราง 16: มูลค่าเงินกองทุนขั�นตํ�าสําหรับความเสี�ยงด้านตลาดในแต่ละประเภท โดยวิธีมาตรฐาน
30 กันยายน 2559
41,462,471
4,621,872
-

หน่วย: บาท
31 มีนาคม 2559
2,668,982.31
18,021,136
-

46,084,343

20,690,118

บาท

30 กันยายน 2559
ผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี�ยสุทธิ
120,987,038

หน่วย: บาท
30 กันยายน 2558
ผลกระทบต่อรายได้
124,712,907

USD

-19,143,289

20,994

เงินกองทุนขั�นตํ�าสําหรับความเสี�ยงด้านตลาด โดยวิธีมาตรฐาน
ความเสี�ยงด้านอัตราดอกเบี�ย
ความเสี�ยงด้านราคาตราสารทุน
ความเสี�ยงด้านอัตราแลกเปลี�ยน
ความเสี�ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์
รวมมูลค่าเงินกองทุนขั�นตํ�าที�ต้องดํารง
ตาราง 17 : ผลการเปลี�ยนแปลงของอัตราดอกเบี�ยต่อรายได้สุทธิ (Earnings)
สกุลเงิน

JPY

-

-

อื�นๆ

-

-

รวมผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอัตราดอกเบี�ย
ร้อยละของประมาณการรายได้ดอกเบี�ยสุทธิในอีก 1 ปีข้างหน้า *
3.

101,843,749

124,733,900

19

34

ความเสี่ ยงด้ านปฏิบัตกิ าร

ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ หมายถึงความเสี่ ยงที่จะเกิดความเสี ยหายอันเนื่ องมาจากความไม่เพียงพอ หรื อ ความบกพร่ อง
ของกระบวนการปฏิ บ ัติ การภายใน บุ ค ลากรและจากระบบงานของธนาคาร หรื อจากเหตุ การณ์ ภ ายนอกธนาคาร
โดยรวมถึงความเสี่ ยงทางด้านกฎหมาย (Legal Risk) และความเสี่ ยงด้านชื่ อเสี ยง (Reputational Risk) ที่ เกิดจาก
กระบวนการปฏิบตั ิการภายในดังกล่าวข้างต้น แต่ไม่รวมถึงความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
คณะกรรมการธนาคารได้มีมติ อ นุ มตั ิ การจัด ทํา นโยบายการประเมิ นและบริ หารความเสี่ ยงด้า นปฏิ บตั ิ การ (ANZ
Operational Risk Measurement and Management Policy) โดยนโยบายการประเมินและบริ หารความเสี่ ยงด้าน
ปฏิบตั ิการนี้ นับเป็ นส่ วนหนึ่งของนโยบายการประเมินและบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการของกลุ่มธนาคาร ANZ ซึ่ ง
อยู่ภ ายใต้กรอบการบริ หารความเสี่ ย งด้า นปฏิ บัติ การของกลุ่ มธนาคาร ANZ ทั้งนี้ การปฎิ บัติ การต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยกําหนด คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงทําหน้าที่ กาํ กับดูแลประสิ ทธิ ภาพของ
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การบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการและการทําตามระเบียบข้อบังคับ รวมถึงการกํากับดูแลการดําเนิ นงานภายใต้กรอบ
การบริ หารความเสี่ ยงของธนาคาร การดําเนิ นงานที่เกี่ยวข้อง และความเสี่ ยงของธนาคารทั้งปั จจุบนั และอนาคตภายใต้
ขอบเขตความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) รวมถึงความแข็งแกร่ งของเงินกองทุน
IV.

การเปิ ดเผยข้ อมูลเงินกองทุนเพิม่ เติมตามหลักเกณฑ์ BCBS (Composition of capital disclosure requirements)

การเปิ ดเผยมูลค่าของเงินกองทุนในช่วงการทยอยนับเข้าหรื อทยอยหักตามหลักเกณฑ์ Basel III แสดงดังตารางดังนี้
ตารางที�18: การเปิดเผยมูลค่าของเงินกองทุนในช่วงการทยอยนับเข้าหรือทยอยหักตามหลักเกณฑ์Basel III (Transitional period)
หน่วย: บาท
ยอดสุทธิคงเหลือของรายการที�จะต้องมีการ
ทยอยนับเข้าหรือทยอยหักเงินกองทุนใน
อนาคตตามหลักเกณฑ์ Basel III

มูลค่าของเงินกองทุน รายการนับ รายกาปรับ และรายการหัก ประจําวงด 30 กันยายน 2559
เงินกองทุนชั�นที� 1 ที�เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1)
รายการที�สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั�นที� 1 ที�เป็นส่วนของเจ้าของ
ปรับ รายการปรับจากเงินกองทุนชั�นที� 1 ที�เป็นส่วนของเจ้าของ
หัก รายการหักจากเงินกองทุนชั�นที� 1 ที�เป็นส่วนของเจ้าของ
เงินกองทุนชั�นที� 1 ที�เป็นส่วนของเจ้าของสุทธิ
รวมเงินกองทุนชั�นที� 1
เงินกองทุนชั�นที� 2 :
รายการที�สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั�นที� 2
หัก รายการหักจากเงินกองทุนชั�นที� 2
รวมเงินกองทุนชั�นที� 2
รวมเงินกองทุนทั�งสิ�น (เงินกองทุนชั�นที� 1 และเงินกองทุนชั�นที� 2 )

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

2,621,622
1,986

137,914,992
137,914,992
19,617,137,047
หน่วย: บาท
ยอดสุทธิคงเหลือของรายการที�จะต้องมีการ
ทยอยนับเข้าหรือทยอยหักเงินกองทุนใน
อนาคตตามหลักเกณฑ์ Basel III

มูลค่าของเงินกองทุน รายการนับ รายกาปรับ และรายการหัก ประจําวงด 31 มีนาคม 2559
เงินกองทุนชั�นที� 1 ที�เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1)
รายการที�สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั�นที� 1 ที�เป็นส่วนของเจ้าของ
ปรับ รายการปรับจากเงินกองทุนชั�นที� 1 ที�เป็นส่วนของเจ้าของ
หัก รายการหักจากเงินกองทุนชั�นที� 1 ที�เป็นส่วนของเจ้าของ
เงินกองทุนชั�นที� 1 ที�เป็นส่วนของเจ้าของสุทธิ
รวมเงินกองทุนชั�นที� 1
เงินกองทุนชั�นที� 2 :
รายการที�สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั�นที� 2
หัก รายการหักจากเงินกองทุนชั�นที� 2
รวมเงินกองทุนชั�นที� 2
รวมเงินกองทุนทั�งสิ�น (เงินกองทุนชั�นที� 1 และเงินกองทุนชั�นที� 2 )

19,700,715,488
100,273,527
19,600,441,961
19,600,441,961

10,270,537
980

117,015,396
117,015,396
19,717,457,357

17 of 17

