
        ตารางแสดง Position Risk สําหรับ Debt และ Interest Rate-Linked Instruments 
        สําหรับบริษัทที่คํานวณ Position Risk ตามแบบที่ 2  วิธี Standardised Approach* หนวย : บาท

(ก) (ข) (ค)  (ง) (จ) (ช) (ซ) (ฌ) (ญ)

ลําดับที่ ตราสารหนี้/ อายุคงเหลือ อัตรา credit  % general general % specific risk 

สถานะเทียบเทาตราสารหนี้ ป เดือน ดอกเบี้ย rating long short net market risk market risk specific risk haircuts

 (%) haircuts
โซนที่ 1 (อายุคงเหลือ 0-12 เดือน)

0-3 เดือน
 - high coupon 

1.     (หุนกู A)
    (long position ในหุนกู A จาก FRA)

รวม 0.08
 - low coupon 

2.     (หุนกู B)
3.     (หุนกู C)

รวม 0.08
 - zero coupon  

4.
รวม 0.08

มากกวา 3 - 6 เดือน
 - high coupon 

รวม 0.15
 - low coupon 

รวม 0.15
 - zero coupon

รวม 0.15

หมายเหตุ :   *  รายงานฉบับนี้ใชประกอบแบบการคํานวณเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิในสวนที่ 3 หมวดที่ 2 : คาความเสี่ยง  ขอ 1.2.1
         บริษัทไมตองยื่นรายงานฉบับนี้ตอสํานักงาน  แตตองเก็บไวเปนหลักฐานเพื่อใหสํานักงานตรวจสอบได

(ฉ)

สถานะ/สถานะเทียบเทา

debt (p.1)
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        ตารางแสดง Position Risk สําหรับ Debt และ Interest Rate-Linked Instruments 
        สําหรับบริษัทที่คํานวณ Position Risk ตามแบบที่ 2  วิธี Standardised Approach* หนวย : บาท

(ก) (ข) (ค)  (ง) (จ) (ช) (ซ) (ฌ) (ญ)

ลําดับที่ ตราสารหนี้/ อายุคงเหลือ อัตรา credit  % general general % specific risk 

สถานะเทียบเทาตราสารหนี้ ป เดือน ดอกเบี้ย rating long short net market risk market risk specific risk haircuts

 (%) haircuts

(ฉ)

สถานะ/สถานะเทียบเทา

มากกวา 6 - 9 เดือน
 - high coupon 

รวม 0.36
 - low coupon 

รวม 0.36
 - zero coupon

รวม 0.36
มากกวา 9 - 12 เดือน
 - high coupon 

รวม 0.82
 - low coupon 

รวม 0.83
 - zero coupon

รวม 0.84
(I) รวม ตราสารหนี้โซนที่ 1 

รวมคาความเสี่ยงของตราสารหนี้โซนที่ 1  (ซ) + (ญ)

debt (p.2)
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        ตารางแสดง Position Risk สําหรับ Debt และ Interest Rate-Linked Instruments 
        สําหรับบริษัทที่คํานวณ Position Risk ตามแบบที่ 2  วิธี Standardised Approach* หนวย : บาท

(ก) (ข) (ค)  (ง) (จ) (ช) (ซ) (ฌ) (ญ)

ลําดับที่ ตราสารหนี้/ อายุคงเหลือ อัตรา credit  % general general % specific risk 

สถานะเทียบเทาตราสารหนี้ ป เดือน ดอกเบี้ย rating long short net market risk market risk specific risk haircuts

 (%) haircuts

(ฉ)

สถานะ/สถานะเทียบเทา

โซนที่ 2 (อายุคงเหลือ > 1 ป)

มากกวา 1 - 3 ป
 - high coupon 

1.     (หุนกู D)
    (long position ในหุนกู D จาก FRA)

รวม 2.83
 - low coupon 

2.     (หุนกู E)
3.     (หุนกู F)

รวม 2.91
 - zero coupon  

4.
รวม 3.08

มากกวา 3 - 5 ป
 - high coupon 

รวม 3.99
 - low coupon 

รวม 4.25
 - zero coupon

รวม 4.81

debt (p.3)
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        ตารางแสดง Position Risk สําหรับ Debt และ Interest Rate-Linked Instruments 
        สําหรับบริษัทที่คํานวณ Position Risk ตามแบบที่ 2  วิธี Standardised Approach* หนวย : บาท

(ก) (ข) (ค)  (ง) (จ) (ช) (ซ) (ฌ) (ญ)

ลําดับที่ ตราสารหนี้/ อายุคงเหลือ อัตรา credit  % general general % specific risk 

สถานะเทียบเทาตราสารหนี้ ป เดือน ดอกเบี้ย rating long short net market risk market risk specific risk haircuts

 (%) haircuts

(ฉ)

สถานะ/สถานะเทียบเทา

มากกวา 5 - 7 ป
 - high coupon 

รวม 4.94
 - low coupon 

รวม 5.36
 - zero coupon

รวม 6.53
มากกวา 7 - 10 ป
 - high coupon 

รวม 5.46
 - low coupon 

รวม 5.98
 - zero coupon

รวม 7.55
มากกวา 10 ป
 - high coupon 

รวม 6.38
 - low coupon 

รวม 7.10
 - zero coupon

รวม 10.03
(II) รวม ตราสารหนี้โซนที่ 2

รวมคาความเสี่ยงของตราสารหนี้โซนที่ 2  (ซ) + (ญ)

รวมคาความเสียงของตราสารหนีโซนที 1 และโซนที 2

debt (p.4)
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