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ภาพรวม  

 

ในระหวา่งปี 2556 ธนาคารแหง่ประเทศไทย “ธปท” ได้ออกประกาศเร่ืองการเปิดเผยข้อมลูการด ารงเงินกองทนุส าหรับ
ธนาคารพาณิชย์ และการเปิดเผยข้อมลูการด ารงเงินกองทนุส าหรับกลุม่ธุรกิจทางการเงิน ซึง่อ้างอิงหลกัเกณฑ์จาก 
“Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems” (Revised Version: 
June 2011) จาก Basel Committee on Banking Supervision (“BCBS”) โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อ เสริมสร้างความ
แข็งแกร่ง ของการก ากบัดแูลเงินกองทนุ ซึง่มเีป้าหมายในการสง่เสริมความยืดหยุน่ส าหรับภาคการธนาคารมากขึน้ ทัง้นี ้
การปรับปรุงหลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลเงินกองทนุ เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ด ารงเงินกองทนุท่ีมีคณุภาพด ี สามารถรองรับ
ความเสยีหายที่อาจเกิดขึน้ได้ทัง้ในภาวะปกติและภาวะวกิฤตจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและการเงิน ซึง่จะน ามาสูก่าร
ลดลงของความเสีย่งของภาคเศรษฐกิจ 
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1. ขอบเขตของ Basel III Framework 
 

หลักการที่  1 : การด ารงเงนิกองทุนขัน้ต ่า 
 
ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ได้อนุมตัิให้ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) และ
กลุม่ธุรกิจทางการเงิน (“กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)”) ใช้วิธี AIRB ซึ่งเป็นการบริหารความเสี่ยงที่ก้าวหน้า
ยิ่งขึน้เพื่อการค านวณเงินกองทนุส าหรับความเสี่ยงด้านเครดิต ทัง้นีธ้นาคารเร่ิมใช้วิธีดงักลา่ว ในการค านวณเงินกองทนุ
ส าหรับความเสีย่งด้านเครดิตตัง้แตเ่ดือนธนัวาคม 2552 
 
นอกจากนี ้กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร ใช้วิธี Standardised Approach ในการค านวณ
เงินกองทนุส าหรับความเสีย่งด้านตลาดและความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ  
 
หลักการที่ 2: การก ากับดูแลโดยทางการ 
 
หลกัการท่ี 2 ก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ด าเนินการประเมินความเสีย่งโดยรวมและก าหนดจ านวนเงินกองทนุท่ีเหมาะสมที่
ต้องด ารงเพื่อรองรับความเสี่ยงเหลา่นี ้ในกรณีที่ไม่มีตวัปรับลดความเสี่ยงที่เหมาะสมอื่นๆ การประเมินความเสี่ยงและ
เงินกองทุนนีเ้รียกโดยรวมว่ากระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทนุภายใน (Internal Capital Adequacy 
Assessment Process – ICAAP) ซึง่ครอบคลมุประเภทความเสี่ยงมากกว่าหลกัการที่ 1 ซึ่งครอบคลมุเฉพาะความเสี่ยง
ด้านเครดิต ความเสีย่งด้านตลาดและความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ 
 
กลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร ได้พัฒนานโยบายและโครงร่างของ ICAAP ซึ่งประสาน
กระบวนการประเมินความเสีย่งและเงินกองทนุเข้าด้วยกนั เพื่อให้แนใ่จได้วา่มีการด ารงเงินกองทนุในระดบัที่เพียงพอเพื่อ
รองรับความต้องการเงินกองทนุในปัจจบุนัและตามแผนธุรกิจของกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร 
ทัง้ในภาวะที่คาดการณ์ตามปรกติและภายใต้ภาวะวิกฤติ 
 
ทัง้นี ้หลกัการท่ี 2 ธปท. มีการตรวจสอบกระบวนการ ICAAP ของกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร
ซึง่เรียกวา่ กระบวนการตรวจสอบและประเมินโดยทางการ (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) 
 
หลักการที่ 3: การใช้กลไกตลาดในการก ากับดูแล 
 
หลกัการที่ 3 มุ่งให้มีกรอบการเปิดเผยข้อมูลที่สม ่าเสมอและครอบคลมุ อนัจะส่งเสริมให้เกิดการเปรียบเทียบระหว่าง
ธนาคารพาณิชย์และช่วยสนบัสนนุให้มีการปรับปรุงในเร่ืองวิธีปฏิบตัิด้านความเสี่ยงต่อไป ตามประกาศของ ธปท. กลุม่
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ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร ต้องเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัลกัษณะความเสี่ยง (Risk profile) การ
จดัการความเสีย่งและเงินกองทนุ 
 
กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร ก าหนดกรอบนโยบายและวิธีการตามหลกัการที่ 3 เพื่อจดัการ
เก่ียวกบัข้อก าหนดเร่ืองการเปิดเผยข้อมลูภายใต้หลกัการท่ี 3 ข้อมลูที่เปิดเผยจะได้รับการก ากบัดแูลตรวจสอบและรับรอง
โดยผู้บริหารระดบัสงูและคณะกรรมการความเสี่ยง ตามนโยบายของกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ 
ธนาคาร  การเปิดเผยข้อมลูตามหลกัการที่ 3 จะถกูเผยแพร่ในเว็บไซต์ของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด 
(มหาชน) -  www.sc.com/th 
 
ธปท. ยงัได้ก าหนดความถ่ีในการเปิดเผยข้อมลูเป็นรายคร่ึงปีและรายปี ข้อมูลเชิงปริมาณเก่ียวกับโครงสร้างและความ
เพียงพอ ของเงินกองทุน และความเสี่ยงด้านตลาดจะถูกเปิดเผยเป็นรายคร่ึงปี ในขณะที่การเปิดเผยข้อมูลแบบเต็ม
รูปแบบตามหลกัการท่ี 3 จะถกูก าหนดเป็นรายปีส าหรับทัง้ข้อมลูเชิงคณุภาพและเชิงปริมาณ 
 

2. ขอบเขตการบังคับใช้ 
 

การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทนุตามหลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลตามแนวทาง Basel III หลกัการท่ี 3 และ
ประกาศของ ธปท. เป็นการเปิดเผยข้อมลูทัง้ระดบัธนาคาร (Solo basis) และระดบักลุม่ธุรกิจทางการเงิน (Full 
Consolidated basis) ซึง่ประกอบไปด้วย ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) บริษัท ไทย เอ็กซ์คลซูีฟ 
ลสิซิ่ง จ ากดั บริษัท บริหารสนิทรัพย์สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั และ บริษัท สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ประเทศ
ไทย) จ ากดั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซึง่ครอบคลมุเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้ 
 

 ข้อมลูเชิงคณุภาพและปริมาณส าหรับเงินกองทนุและการด ารงเงินกองทนุขัน้ต า่ส าหรับความเสีย่งด้านเครดิต 
ความเสีย่งด้านตลาดและความเสีย่งด้านปฏิบตักิาร  

 ข้อมลูเชิงคณุภาพท่ีเก่ียวกบัการประเมินความเสีย่งส าหรับความเสีย่งด้านเครดติ ความเสีย่งด้านตลาด ความ
เสีย่งด้านปฏิบตัิการ ความเสีย่งของฐานะตราสารทนุในบญัชีทีม่ิใช่เพื่อการค้า(บญัชีเพื่อการธนาคาร) และความ
เสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้ในบญัชีที่มิใชเ่พื่อการค้า(บญัชีเพื่อการธนาคาร) 

 ข้อมลูเชิงปริมาณส าหรับความเสีย่งด้านเครดิต ความเสีย่งด้านตลาด ความเสีย่งของฐานะตราสารทนุในบญัชีที่
มิใชเ่พื่อการค้า(บญัชีเพื่อการธนาคาร) และความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้ในบญัชีทีม่ิใช่เพื่อการค้า(บญัชีเพื่อการ
ธนาคาร) 
 

 

http://www.sc.com/th
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3. การบริหารเงินกองทนุ 
 

การบริหารเงินกองทนุของกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร มีวตัถปุระสงค์ในการรักษาฐานะ
เงินกองทนุท่ีเข้มแข็งเพื่อสนบัสนนุการพฒันาธุรกิจ รวมทัง้เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดเร่ืองเงินกองทนุขัน้ต า่ตาม
กฎหมาย และเพื่อรักษาอนัดบัความนา่เช่ือถือด้านเครดิต 
 
การวางแผนด้านเงินกองทนุของกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร มกีารดแูลและปรับปรุงเป็น
ประจ าเพื่อสะท้อนการคาดการณ์ทางธุรกิจตามที่เกิดขึน้ในระหวา่งปี มีการน าเสนอกลยทุธ์และแผนงานตอ่คณะกรรมการ
เป็นรายปีรวมทัง้มีการปรับปรุงเก่ียวกบัการคาดการณ์ทางด้านธุรกิจและผลการด าเนินงานด้านการเงินเป็นประจ า เพื่อให้
แนใ่จวา่ความเพยีงพอของเงินกองทนุมีความสอดคล้องกบัแผนธุรกิจ 
 
การวางแผนเงินกองทนุต้องค านงึถึงปัจจยัดงัตอ่ไปนี ้

 ข้อก าหนดเร่ืองเงินกองทนุตามกฎหมายในปัจจุบนัและการคาดการณ์ของกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
(ไทย) และ ธนาคาร เก่ียวกบัเงินกองทนุตามกฎหมาย 

 ความต้องการเงินกองทนุอนัเนื่องจากการคาดการณ์ความเติบโตทางธุรกิจ ภาพสะท้อนของการด้อยค่าของเงิน
ให้กู้ยืม (Loan impairment outlook) และ สถานการณ์ไมป่รกติหรือภาวะวิกฤติ  

 การคาดการณ์ความต้องการของเงินกองทุนเพื่อสนบัสนุนอนัดบัความน่าเช่ือถือทางด้านเครดิตและเพื่อเป็น
เคร่ืองมือในการสง่สญัญาณในตลาด 

 แหลง่เงินทนุท่ีมีอยูแ่ละทางเลอืกในการจดัหาเงินกองทนุ 
 
คณะกรรมการบริหารสนิทรัพย์และหนีส้นิ (The Asset and Liabilities Management Committee – ALCO) ซึง่ได้รับ
มอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee – EXCO) รับผิดชอบในการบริหารเงินทนุและสภาพคลอ่ง
และวางหลกัการปฎิบตัติามหลกัเกณฑ์และนโยบายที่เก่ียวข้องกบัการบริหารสนิทรัพย์และหนีส้นิ ซึง่รวมถงึการบริหาร
สภาพคลอ่งและความเพียงพอของเงินกองทนุ  

3.1 โครงสร้างเงนิทุน 
 

กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร มีการบริหารความเพยีงพอของเงินกองทนุ เพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของธนาคารแหง่ประเทศไทย และเพื่อสนบัสนนุความสามารถในการด าเนินธุรกิจอยา่งตอ่เนื่อง ทัง้ในปัจจบุนั
และในอนาคต   
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ตารางตอ่ไปนี ้ แสดงโครงสร้างเงินกองทนุตามกฎหมายของกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร  ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เปรียบเทียบกบัข้อมลู ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 

 

ตารางที่ 1: โครงสร้างเงนิกองทุน                                   
     หนว่ย : ล้านบาท 

 

ธนาคารสแตนดาร์ด 

ชาร์เตอร์ด และกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน 

 

ธนาคารสแตนดาร์ด 

ชาร์เตอร์ด 

 31 ธ.ค. 58 30 มิ.ย. 58  31 ธ.ค. 58 30 มิ.ย. 58 

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1      

 ทนุช าระแล้ว 14,837 14,837  14,837 14,837 
 สว่นเกินมลูคา่หุ้น 9,056 9,056  9,056 9,056 
 ทนุส ารองตามกฎหมาย 1,071 1,071  1,063 1,063 
 ก าไรสะสมคงเหลอืหลงัการจดัสรร 13,962 13,962  13,146 13,146 
 ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นสะสม  20 14  20 14 
 รายการอื่นของการเปลีย่นแปลงที่เกิดจากผู้เป็น

เจ้าของ  
(497) (497)  - - 

 รายการปรับตา่งๆที่ไมอ่นญุาตให้มีผลกระทบตอ่
มลูคา่ของเงินกองทนุ  

(3) (3)  (3) (3) 

 รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของ
เจ้าของ  

(991) (801)  (660) (541) 

รวมเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ  37,455 37,639  37,460 37,572 
          เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน  - -  - - 
รวมเงนิกองทุนชัน้ที่ 1  37,455 37,639  37,460 37,572 
เงินกองทนุชัน้ท่ี 2      
 เงินส ารองส าหรับสนิทรัพย์จดัชัน้ปกต ิ 336 322  309 289 
 เงินส ารองสว่นเกิน  521 608  529 621 

รวมเงนิกองทุนชัน้ที่  2  857 930  838 910 

         เงนิกองทุนทัง้สิน้ตามกฎหมาย 38,312 38,569  38,298 38,482 
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3.2 องค์ประกอบเงนิกองทุน 

 
เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ของกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร ประกอบด้วย ทนุช าระแล้ว สว่นเกินมลูคา่
หุ้น ทนุส ารองตามกฎหมาย ก าไรสทุธิคงเหลอืหลงัการจดัสรร ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นสะสม รายการปรับตา่งๆที่ไม่
อนญุาตให้มีผลกระทบตอ่มลูคา่ของเงินกองทนุ ธนาคารไมม่ีเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน  
 
เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ของกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร ประกอบด้วยเงินส ารองส าหรับสนิทรัพย์
จดัชัน้ปกต ิและเงินส ารองสว่นเกิน 
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ตารางที่  2: การกระทบยอดจ านวนเงนิกองทุนภายใต้หลกัเกณฑ์การก ากับดูแลของทางการไปยงัส่วนของผู้ถอื
หุ้นที่ปรากฏในงบการเงนิ 

    
หน่วย : ล้านบาท 

 

รายการที่เก่ียวข้องกับเงนิกองทุนประจ างวด  
31 ธันวาคม 2558 

จ านวนท่ีเปิดเผยใน
งบการเงินท่ีเผยแพร่

ตอ่สาธารณะ 
 

จ านวนท่ีเปิดเผยใน
งบการเงินภายใต้
หลกัเกณฑ์การ
ก ากบัดแูลกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน 

แหล่งอ้างอิง 

สินทรัพย์ 
    

     เงินสด 381 
 

381 
 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 50,178 

 
50,178 

 สิทธิในการเรียกคืนหลกัทรัพย์ - 
 

- 
 สินทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์ 34,013 

 
34,013 

 เงินลงทนุสทุธิ 30,314 
 

30,314 
 เงินลงทนุในบริษัทย่อย - 

 
- 

 เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสทุธิ 
       เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้ 91,712 

 
91,712 

    ดอกเบีย้ค้างรับ 276 
 

276 
    รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 91,988 

 
91,988 

    หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (9,336) 
 

(9,336) 
 รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสทุธิ 82,652 

 
82,652 

 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 110 
 

110 
 ท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์สทุธิ   534 

 
534 

 สินทรัพย์ไม่มีตวัตนสทุธิ 210 
 

210  H/2 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 848 

 
848  I 

ลกูหนีจ้ากการขายเงินลงทนุและการออกตราสารหนี ้ 2,674 
 

2,674 
 หลกัประกนัตามสญัญา Credit Support Annex และ 

       ลกูหนีม้าร์จิน้ตามธุรกรรมซือ้คืนภาคเอกชน 4,581 
 

4,581 
 สินทรัพย์อ่ืนสทุธิ 1,843 

 
1,851 

 รวมสินทรัพย์ 208,338 
 

208,346 
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หน่วย : ล้านบาท 

 

รายการที่เก่ียวข้องกับเงนิกองทุนประจ างวด  
31 ธันวาคม 2558 

จ านวนท่ีเปิดเผยใน
งบการเงินท่ีเผยแพร่

ตอ่สาธารณะ 
 

จ านวนท่ีเปิดเผยใน
งบการเงินภายใต้
หลกัเกณฑ์การ
ก ากบัดแูลกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน 

แหล่งอ้างอิง 

  

 
หนีส้ิน  
 

    เงินรับฝาก 98,326 
 

98,319 
 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 20,739 

 
20,739 

 หนีส้ินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 1,277 
 

1,277 
 ภาระในการส่งคืนหลกัทรัพย์ - 

 
- 

 หนีส้ินตราสารอนพุนัธ์ 34,138 
 

34,138 
 ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ ยืม 3,026 

 
2,683 

 ประมาณการหนีส้ิน 541 
 

541 
 เจ้าหนีจ้ากการซือ้เงินลงทนุ 101 

 
101 

 หลกัประกนัตามสญัญา Credit Support Annex และ 
       เจ้าหนีม้าร์จิน้ตามธุรกรรมซือ้คืนภาคเอกชน 7,103 

 
7,103 

 คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 2,915 
 

2,915 
 หนีส้ินอ่ืน 1,755 

 
1,777 

 รวมหนีส้ิน 169,921 
 

169,594 
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 หน่วย : ล้านบาท 

 

รายการที่เก่ียวข้องกับเงนิกองทุนประจ างวด  
31 ธันวาคม 2558 

จ านวนท่ีเปิดเผยใน
งบการเงินท่ีเผยแพร่

ตอ่สาธารณะ 
 

จ านวนท่ีเปิดเผยใน
งบการเงินภายใต้
หลกัเกณฑ์การ
ก ากบัดแูลกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน 

แหล่งอ้างอิง 

     ส่วนของเจ้าของ 
    ทนุเรือนหุ้น  
       ทนุจดทะเบียน 14,843 

 
14,843 

    ทนุท่ีออกและช าระแล้ว 14,837 
 

14,837  A 
ส่วนเกินมลูคา่หุ้น 9,056 

 
9,056 B 

ส ารองจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั (497) 
 

(497) G 
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 

       ผลตา่งจากการเปล่ียนแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของ  
          เงินลงทนุเผ่ือขาย 43 

 
43   E/1 

   การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 3 
 

3 F  

รวมองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 
    ก าไรสะสม  
       จดัสรรแล้ว 
         ทนุส ารองตามกฎหมาย 1,083 

 
1,083   C/3 

   ยงัไม่ได้จดัสรร 
         ก าไรสทุธิคงเหลือหลงัการจดัสรร 13,950 

 
13,950 D/3 

     ก าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกั 
         คณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับ โครงการ 
         ผลประโยชน์พนกังาน (12) 

 
(12) 

 
 
J 

     ขาดทนุระหวา่งงวด (47) 
 

(47) K 
   รวมยงัไม่ได้จดัสรร 13,891 

 
13,891 

 รวมส่วนของธนาคาร 38,416 
 

38,416 
 ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 1 

 
336 

 รวมส่วนของเจ้าของ 38,417 
 

38,752 
 รวมหนีส้ินและส่วนของเจ้าของ 208,338 

 
208,346 
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หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 

องค์ประกอบของ
เงินกองทนุท่ีรายงานโดย
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

แหล่งท่ีมาของการ
อ้างอิงในงบการเงินตาม
หลกัเกณฑ์การก ากบั

รวมกลุ่ม 

เงนิกองทุนขัน้ที่ 1 

  ทนุที่ออกและช าระแล้ว 14,837 A 
สว่นเกินมลูคา่หุ้น 9,056 B 
ทนุส ารองตามกฎหมาย 1,071   C/3 
ก าไรสทุธิคงเหลือหลงัการจดัสรร 13,962  D/3 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนสะสม 
 

 ผลตา่งจากการเปลี่ยนแปลงในมลูคา่ยตุิธรรมของเงินลงทนุเผ่ือขาย 17   E/1 
การป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสด 3 F 

รายการอ่ืนของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผู้ เป็นเจ้าของ 
รายการของบริษัทลกูที่ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เฉพาะสว่นของ  
   ผู้ ถือหุ้นที่ไมมี่อ้านาจควบคมุที่สามารถนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ที่ 1 ที่ 
   เป็นสว่นของเจ้าของของกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 

                                                                 
(497) 

 
G 

     รวมเงินกองทนุขัน้ที่ 1 ก่อนรายการปรับและรายการหกั 38,449 

 รายการปรับตา่งๆที่ไมอ่นญุาตให้มีผลกระทบตอ่มลูคา่ของเงินกองทนุ 
 

 การป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสด (3) F 
รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ที่ 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ 

        สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนสทุธิ (84) H/2 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (848) I 

        ก าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ 
 

           ประกนัภยัส าหรับ โครงการผลประโยชน์พนกังาน (12) J 
ผลขาดทนุสทุธิที่เกิดขึน้ระหวา่งงวด (47) K 

    รวมเงนิกองทุนชัน้ที่ 1  ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 37,455 

 เงินกองทนุชัน้ที่ 1  ที่เป็นตราสารทางการเงิน - 

 รวมเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 37,455 

 เงนิกองทุนชัน้ที่ 2   
 

 เงินส ารองส าหรับสินทรัพย์จดัชัน้ปกติ 336 
 เงินส ารองสว่นเกิน 521 
 รวมเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 857 

 เงนิกองทุนทัง้สิน้ตามกฎหมาย 38,312 
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ตารางที่  3: การเปิดเผยมูลค่าของเงนิกองทุนในช่วงการทยอยนับเข้าหรือทยอยหักตามหลักเกณฑ์ Basel III 
(Transitional period) 
    หนว่ย : ล้านบาท 

มูลค่าของเงนิกองทุน รายการนับ รายการปรับ 
และรายการหัก ประจ างวด 31 ธันวาคม 2558 

ธนาคารสแตนดาร์ด 

ชาร์เตอร์ด และกลุ่มธุรกิจทาง

การเงนิ 

 ธนาคารสแตนดาร์ด 

ชาร์เตอร์ด 

มูลค่า
เงนิกองทุน 

ยอดสุทธิ
คงเหลือของ

รายการระหว่าง
ช่วง 

Transitional 

 

มูลค่า
เงนิกองทุน 

ยอดสุทธิ
คงเหลือของ

รายการระหว่าง
ช่วง 

Transitional 

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1  

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1  ที่เป็นสว่นของเจ้าของ 38,449 261/  38,123 261/ 
รายการปรับตา่งๆที่ไมอ่นญุาตให้มีผลกระทบตอ่
มลูคา่ของเงินกองทนุ 

(3)  
 

 (3)  
 

รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของ
เจ้าของ 

(991) (126)2/  (660) (126)2/ 

เงนิกองทุนชัน้ที่ 1  ที่เป็นส่วนของเจ้าของสุทธิ 37,445    37460   

   เงินกองทนุชัน้ท่ี 1  ที่เป็นตราสารทางการเงิน -   -   
รวมเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 37,455    37,460   

เงนิกองทุนชัน้ที่ 2 857    838   
เงนิกองทุนทัง้สิน้ตามกฎหมาย 38,312    38,298   
 
1/ตัง้แต ่วนัท่ี1 มกราคม 2557 ก าไร/(ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในตราสารหนีเ้ผ่ือขายจะถกูทยอยนบัเข้า/(หกัออกจาก) เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 (CET 

1) ท่ีเป็นสว่นของเจ้าของเป็นระยะเวลา 5 ปีในอตัราร้อยละ 20, 40, 60, 80 และ 100 และหลงัจากปี 2561 ให้นบัเข้า(หกัออกจาก)ทัง้จ านวน  
2/ตัง้แต ่วนัท่ี1 มกราคม 2557 สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนจะถกูทยอยหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 (CET 1) ท่ีเป็นสว่นของเจ้าของเป็นระยะเวลา 5 ปี ในอตัราร้อยละ 

20, 40, 60, 80 และ 100 และหลงัจากปี 2561 ให้หกัทัง้จ านวน 
3/ธนาคารจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหลงัจากหกัขาดทนุสะสมยกมา จนกว่าส ารองดงักลา่วมีจ านวนไม่น้อย

กว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน เงินจ านวน 12 ล้านบาทเป็นการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2558 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และจะถกูนบัเข้าเป็น
เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นสว่นของเจ้าของ เม่ือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 
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3.3 ความเพียงพอของเงนิกองทุน 
 

ตามข้อก าหนดของ ธปท. กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร ต้องด ารงอตัราสว่นเงินกองทนุทัง้สิน้
ตอ่สนิทรัพย์เสีย่งไมน้่อยวา่ร้อยละ 8.50 โดยต้องมีอตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของและเงินกองทนุชัน้ท่ี 
1 ตอ่สนิทรัพย์เสีย่ง ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 4.50 และร้อยละ 6.00 ตามล าดบั  
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร มีอตัราสว่นเงินกองทนุทัง้สิน้ตอ่
สนิทรัพย์เสีย่งที่ร้อยละ 25.16 และ 25.36 ตามล าดบั โดยมีอตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของตอ่
สนิทรัพย์เสีย่งที่ร้อยละ 24.59 และ 24.80 ตามล าดบั และมีอตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ตอ่สนิทรัพย์เสีย่งที่ร้อยละ 24.59 
และ 24.80 ตามล าดบั ซึง่มากกวา่ข้อก าหนดขัน้ต า่ของ ธปท.  
 

ตารางที่  4: ความเพียงพอของเงนิกองทุน  
                  หนว่ย : ร้อยละ 

 

เกณฑ์ขัน้ต ่า 
ของ ธปท. 

 

ธนาคารสแตนดาร์ด 
ชาร์เตอร์ด และกลุ่มธุรกิจทาง

การเงนิ 

 ธนาคารสแตนดาร์ด 
ชาร์เตอร์ด 

31 ธ.ค. 58 30 มิ.ย. 58 
 31 ธ.ค. 58 30 มิ.ย. 58 

เงินกองทนุทัง้สิน้ ตอ่ สนิทรัพย์เสีย่ง 8.50 25.16 23.22  25.36 23.33 
เงินกองทนุชัน้ท่ี 1ที่เป็นสว่นของ
เจ้าของ ตอ่ สนิทรัพย์เสีย่ง 4.50 24.59 22.66  24.80 22.77 

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ตอ่ สนิทรัพย์เสีย่ง  
 

6.00 24.59 22.66  24.80 22.77 

 

3.4 มูลค่าเงนิกองทุนขัน้ต ่าท่ีต้องด ารง 

 
กลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร มีการด ารงเงินกองทุนขัน้ต ่าตามที่ ธปท. ก าหนด ตารางที่ 5 
แสดงรายละเอียดของมลูคา่เงินกองทนุเงินขัน้ต ่าที่ต้องด ารงส าหรับความเสีย่งด้านเครดิต ความเสีย่งด้านตลาดและความ
เสีย่งด้านปฏิบตัิการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
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ตารางที่ 5: เงนิกองทุนขัน้ต ่าส าหรับความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาดและความเสี่ยงด้านปฏิบัตกิาร 
 

               หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ 

ธนาคารสแตนดาร์ด 
ชาร์เตอร์ด และกลุ่มธุรกิจทาง

การเงนิ 

 

ธนาคารสแตนดาร์ด 
ชาร์เตอร์ด 

31 ธ.ค. 58 30 มิ.ย. 58  31 ธ.ค. 58 30 มิ.ย. 58 

เงินกองทนุขัน้ต า่ส าหรับความเสีย่งด้านเครดิต 9,662 10,805  9,602 10,758 

เงินกองทนุขัน้ต า่ส าหรับความเสีย่งด้านตลาด  1,518 1,416  1,518 1,416 
เงินกองทนุขัน้ต า่ส าหรับความเสีย่งด้าน
ปฏิบตัิการ 1,765 

 
1,896  1,718 

 
1,849 

  รวมเงนิกองทุนขัน้ต ่าที่ต้องด ารง 12,945 14,117  12,838 14,023 

 
การใช้วิธี AIRB 
 
กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร ใช้วิธี AIRB ในการค านวณความเสี่ยงด้านเครดิตส าหรับพอร์ตที่
มีนยัส าคญั สว่นวิธี Standardised Approach ใช้กบัพอร์ตที่ได้รับยกเว้นอย่างถาวรจากวิธี AIRB รวมทัง้พอร์ตที่อยู่ใน
ระหวา่งพฒันาไปใช้วิธี AIRB 
 
ตารางตอ่ไปนีแ้สดงการด ารงเงินกองทนุขัน้ต ่าส าหรับความเสี่ยงด้านเครดิตโดยแบ่งตามประเภทสินทรัพย์ตามวิธี AIRB 
(ตารางที ่6) การด ารงเงินกองทนุขัน้ต ่าส าหรับความเสี่ยงด้านเครดิตโดยแบ่งตามประเภทสินทรัพย์ตามวิธี SA (ตารางที ่
7) และการด ารงเงินกองทนุขัน้ต ่าส าหรับความเสีย่งด้านตราสารทนุตามวิธี AIRB (ตารางที ่8) 
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ตารางที่ 6: เงนิกองทุนขัน้ต ่าที่ต้องด ารงส าหรับความเสี่ยงด้านเครดติ แยกตามประเภทสินทรัพย์โดยวธีิ AIRB 
 

                   หนว่ย : ล้านบาท 

ประเภทสินทรัพย์ 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

 ธนาคารสแตนดาร์ด 
ชาร์เตอร์ด 

31 ธ.ค. 58 30 มิ.ย. 58  31 ธ.ค. 58 30 มิ.ย. 58 

ลูกหนีป้กต ิ      

   ลกูหนีภ้าครัฐบาล สถาบนัการเงิน และธุรกิจเอกชน 5,734 6,600  5,875 6,782 

   ลกูหนีร้ายยอ่ย           

       -สนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยั - -  - - 

       -วงเงินสนิเช่ือหมนุเวยีนเพื่อรายยอ่ย 886 856  886 856 

       -สนิเช่ือรายยอ่ยอื่น          309 353  308 353 

   ฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทนุ 1 1  60 61 

   สนิทรัพย์อื่น 239 97  225 89 

ลูกหน้ีผิดนัดช ำระหน้ี 206 712  206 712 
First-to-default credit derivatives และ 
Securitisation - 

- 
 - 

- 

  รวมมูลค่าเงนิกองทุนขัน้ต ่าที่ต้องด ารง-วิธี AIRB 7,375 8,619  7,561 8,853 

 
เงินกองทุนขัน้ต ่าส าหรับความเสี่ยงด้านเครดิตที่ต้องด ารงไว้ตามวิธี AIRB ของกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 
และ ธนาคาร ลดลงเป็นจ านวน 1,244 ล้านบาทและ 1,292 ล้านบาทตามล าดบั ซึง่เป็นผลมาจากการลดลงของลกูหนีป้กติ
ภาครัฐบาล สถาบนัการเงิน และธุรกิจเอกชน 
 
 
 



ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) และกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
Pillar 3 – การเปิดเผยข้อมูล 
31 ธันวาคม 2558 
 

 19 

ตารางที่ 7: เงนิกองทุนขัน้ต ่าที่ต้องด ารงส าหรับความเสี่ยงด้านเครดติ แยกตามประเภทสินทรัพย์โดยวธีิ SA 
 

                                                         หนว่ย : ล้านบาท 

ประเภทสินทรัพย์ 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

 ธนาคารสแตนดาร์ด 
ชาร์เตอร์ด 

31 ธ.ค. 58 30 มิ.ย. 58  31 ธ.ค. 58 30 มิ.ย. 58 

ลูกหนีป้กต ิ   
 

  

ลกูหนีภ้าครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคาร
เพื่อการพฒันาระหวา่งประเทศ  ( MDBs) และ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินองค์การของรัฐ 
และรัฐวิสาหกิจ  ( PSEs) ที่ใช้น า้หนกั ความ
เสีย่งเหมือนกบัลกูหนีภ้าครัฐบาล 

- -  - - 

ลกูหนีส้ถาบนัการเงิน องค์การปกครองสว่น
ท้องถ่ิน องค์การของรัฐ และรัฐวสิาหกิจ 
(PSEs) ที่ใช้น า้หนกัความเสีย่งเหมือนกบั
ลกูหนีส้ถาบนัการเงิน และบริษัทหลกัทรัพย์ 

2 -  2 - 

ลกูหนีธุ้รกิจเอกชน  องค์การปกครองสว่น
ท้องถ่ิน องค์การของรัฐ และรัฐวสิาหกิจ 
(PSEs) ที่ใช้น า้หนกัความเสีย่งเหมือนกบั
ลกูหนีธุ้รกิจเอกชน 

 
552 

 
228 

  
552 

 
228 

ลกูหนีร้ายยอ่ย 761 944  762 944 

ลกูหนีส้นิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยั 665 674  665 674 
สนิทรัพย์อื่น  -  - - 

ลูกหน้ีด้อยคุณภำพ 307 340  60 59 
First-to-default credit derivatives และ 
Securitisation 

- -  - - 

  รวมมูลค่าเงินกองทุนขัน้ต ่าที่ต้องด ารง-วิธี SA 2,287 2,186  2,041 1,905 

 
เงินกองทนุขัน้ต ่าส าหรับความเสีย่งด้านเครดิตที่ต้องด ารงตามวิธี SA ของกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ 
ธนาคาร มีจ านวนเพิ่มขึน้ 101 ล้านบาทและ 136 ล้านบาทตามล าดบั ซึ่งมีผลมาจากการเพิ่มขึน้ของลกูหนีธุ้รกิจเอกชน  
องค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ  ( PSEs) ที่ใช้น า้หนกัความเสีย่งเหมือนกบัลกูหนีธุ้รกิจเอกชน 
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ตารางที่ 8: เงนิกองทุนขัน้ต ่าที่ต้องด ารงส าหรับฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน โดยวธีิ AIRB 
 

  หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

 
ธนาคารสแตนดาร์ด 

ชาร์เตอร์ด 

31 ธ.ค. 58 30 มิ.ย. 58  31 ธ.ค. 58 30 มิ.ย. 58 

ฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทนุท่ีได้รับการยกเว้นการ
ด ารงเงินกองทนุ โดยวิธี IRB 

1 1  61 61 

ฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทนุ โดยวิธี IRB แยกตาม
วิธียอ่ยในการค านวณ 

     

1. ค านวณโดยวิธี Market – based      
     1.1 วิธี Simple risk weight - -  - - 

1.2 วิธีแบบจ าลอง (ส าหรับฐานะตราสารทนุใน
บญัชีที่มิใช่เพื่อการค้า(บญัชีเพื่อการธนาคาร) 

- -  - - 

2. ค านวณโดยวิธี PD / LGD - -  - - 

  รวมมูลค่าเงนิกองทุนขัน้ต ่าที่ต้องด ารง-วิธี 
AIRB 

1 1  61 61 

 
เงินกองทนุขัน้ต ่าส าหรับฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทนุตามวิธี AIRB ของธนาคาร มีจ านวนคงที ่
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4. การบริหารความเสี่ยง 
 

การบริหารความเสี่ยงมีความส าคัญอย่างยิ่งในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ 
ธนาคาร  โดยมีความเสีย่งหลกัที่เกิดจากการให้สนิเช่ือแก่ลกูค้า นอกจากนีก้ลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ 
ธนาคาร ยงัมีความเสีย่งประเภทอื่นอีก อาทิ ความเสีย่งระหวา่งประเทศ ความเสีย่งด้านตลาด ความเสีย่งด้านสภาพคลอ่ง
ความเสีย่งด้านเงินทนุ ความเสีย่งด้านการด าเนินงาน ความเสีย่งด้านบ าเหน็จบ านาญ ความเสีย่งด้านช่ือเสยีง และความ
เสี่ยงด้านอื่นๆ ซึ่งความเสี่ยงเหลา่นีอ้าจปรากฏได้จากกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจและในกลุม่ผลิตภณัฑ์ต่างๆ (Product 
range) ของกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และธนาคาร หากมิได้มีการบริหารความเสีย่งที่ดีพอ 
 

4.1 กรอบการบริหารความเส่ียง (Risk Management Framework – RMF) 
 

การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลเป็นปัจจัยพืน้ฐานส าคัญที่ท าให้กลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ 
ธนาคาร มีผลประกอบการที่ดีและยัง่ยืน และยังเป็นหลกัในการจัดการด้านการเงินและด้านการปฏิบัติงานของกลุ่ม
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร อีกด้วย 
 
กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และธนาคาร ได้จัดวางโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง Risk Management 
Framework (RMF) ส าหรับการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ผลตอบแทนเมื่อเปรียบเทียบค่าความ
เบี่ยงเบนความเสีย่งที่ยอมรับได้  (Risk Tolerance) 
 
สว่นหนึง่ของกระบวนการบริหารความเสีย่งตามโครงสร้างการบริหารความเสีย่ง กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
(ไทย) และ ธนาคาร ได้รับการอนญุาตจากคณะกรรมการธนาคารให้ถือปฏิบตัิตามกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  
ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
ความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน (Balancing risk and return) 
 

 เรามกีารจดัการความเสีย่งเพื่อความยัง่ยืนของธุรกิจโดยตอบสนองความต้องการของผู้ถือหุ้นทกุคน 

 เราจะรับความเสีย่งที่อยูใ่นกรอบคา่ความเบี่ยงเบนความเสีย่งที่ยอมรับได้ (risk tolerance) และเป็นไปตามกล
ยทุธ์ของกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และธนาคาร 

 เรามกีารบริหารจดัการภาพรวมความเสีย่งลดโอกาสในการเกิดความสญูเสยีที่ไมไ่ด้คาดการณ์ไว้ลว่งหน้า 
(unexpected loss event) ซึง่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ความเช่ือมัน่ของนกัลงทนุ 
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จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Conduct of business) 

 เราแสดงถึงการเป็นคูค้่าที่ดีผา่นทางจรรยาบรรณ และการให้ความส าคญักบัผลกระทบทางช่ือเสยีงหากประกอบ
ธุรกิจที่ไมเ่หมาะสม 

 เรามุง่มัน่ในผลตอบแทนที่ดีของลกูค้า ผู้ลงทนุ และตลาดทีเ่ราด าเนินธุรกิจอยู ่ในขณะเดียวกนัก็เป็นไปตาม
กฎหมายและกฎระเบียบท่ีใช้บงัคบั 

 เราปฏิบตัิตอ่พนกังานอยา่งเทา่เทียมและเคารพ 
 
ความรับผิดชอบและพันธกิจในการด าเนินธุรกจิ (Responsibility and accountability) 

 พนกังานทกุคนของเรา มีหน้าที่รับผิดชอบในการรับความเสีย่งซึง่จะต้องอยูภ่ายใต้อ านาจมอบหมายตามที่ตกลงไว้
เทา่นัน้ 

 ในการรับความเสีย่ง เรามีหน้าทีจ่ดัการให้มกีระบวนการพิจารณาที่โปร่งใส ควบคมุได้ และมีกระบวนการรายงาน
ซึง่เป็นไปตามกรอบการบริหารความเสีย่งและอยูภ่ายใต้คา่ความเบี่ยงเบนความเสีย่งทีย่อมรับได้ (risk tolerance) 
และจดัให้มีระบบและกระบวนการด้านความเสีย่งและบคุลากรอยา่งเหมาะสม 

 แนวการปฏิบตัิของเราคือการท างานร่วมกบัลกูค้าที่ตระหนกัถึงความรับผิดชอบทางสงัคมและสิง่แวดล้อมอยา่ง
ยัง่ยืน 

 

การคาดการณ์ (Anticipation) 

 เรา มีการคาดการณ์ความเสีย่งทีม่ีนยัส าคญัในอนาคต การเรียนรู้จากเหตกุารณ์ที่ก่อผลเสยีในอดตี และท าความ
เข้าใจตอ่ความเสีย่งและผลกระทบทัง้หมดให้มากที่สดุ 

 

 

ความได้เปรียบในการแข่งขนั (Competitive Advantage) 

 เราแสวงหาความได้เปรียบในการแขง่ขนัโดยอาศยัการจดัการและการควบคมุความเสีย่งที่มีประสทิธิภาพและ
ประสทิธิผล 
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แผนภาพตอ่ไปนีแ้สดงถึงโครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
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4.2 การก ากับความเส่ียง (Risk governance) 
 

คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการก าหนดความเสี่ยงโดยรวมที่ยอมรับได้ (Risk tolerance bounderies) ของกลุม่
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร และการบริหารความเสีย่งที่มีประสทิธิผลโดยมอบหมายอ านาจในการ
จดัการความเสีย่งให้แก่คณะกรรมการยอ่ยชดุตา่งๆ 
 
คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee – EXCO) มีความรับผิดชอบหลกัในการบริหารกิจการของกลุม่ธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร ให้เป็นไปตามกลยุทธ์และนโยบายที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ธนาคาร คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ท าหน้าที่เป็นประธาน 
โดยมีผู้บริหารอาวโุสจากสายงานบคุคลธนกิจ สายงานองค์กรและสถาบนัธนกิจ สายงานพาณิชย์ธนกิจ  สายงานตลาด
เงินและตลาดทนุ สายงานการเงินและการบญัชี สายงานสารสนเทศและปฏิบตัิการ สายงานกฎหมายและก ากบัดแูลการ
ปฏิบตัิงาน  สายงานบริหารความเสีย่ง สายงานทรัพยากรบคุคล และสายงานตรวจสอบ 
 
คณะกรรมการสินทรัพย์และหนีส้ิน (Asset & Liability Committee – ALCO) ท าหน้าที่ดแูลให้มีการบริหารจดัการงบดลุ
อยา่งมีประสทิธิภาพ โดยสอดคล้องกบันโยบายของกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ทีก่ลุม่ธนาคาร  
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร รับมาถือปฏิบตัิ รวมถึงกฎระเบียบข้อบงัคบัต่างๆ ของกฎหมายที่เก่ียวข้องกบั
การบริหารสภาพคลอ่ง ความเพียงพอของเงินกองทนุ และความเสีย่งทางด้านโครงสร้างของตลาด   
 
คณะกรรมการความเสีย่ง (Country Risk Committee - CRC) มีหน้าที่หลกัในการคาดการณ์ถึงประเด็นความเสีย่งในด้าน
ตา่งๆ ที่อาจเกิดขึน้ตอ่กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร   ซึ่งครอบคลมุถึง  ความเสี่ยงด้านกลยทุธ์ 
ความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ  ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาดและความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่ง  ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบตัิตามกฎระเบียบทางการ และความเสีย่งเร่ืองช่ือเสียงองค์กร   เป็นต้น   ตลอดจนก ากบัดแูลและสัง่การในเร่ืองที่
เก่ียวข้องกบัการจดัการความเสีย่งทัง้หมดของธนาคารให้สอดคล้องกบัมาตรฐานของกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
และเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการความเสีย่งก าหนด  
 
บทบาทและความรับผิดชอบ ในการบริหารความเสี่ยง ได้ถกูก าหนดไว้ตามหลกัการ Three Lines of Defence ซึ่งมีการ
จดัการป้องกนัในแตล่ะระดบัชัน้ ซึง่มีการระบขุอบเขตความรับผิดชอบเฉพาะในการจดัการและควบคมุความเสีย่ง 
 
การป้องกนัระดบัแรก (The first line of defence) คือการก าหนดให้พนกังานทกุคนต้องดแูลให้มีการจดัการความเสีย่งที่มี
ประสทิธิผลภายในขอบเขตความรับผิดชอบทางองค์กรโดยตรงของตน หวัหน้าสว่นงานธุรกิจและด้านปฏิบตัิงาน รวมทัง้
ผู้บริหารสายงานตา่งๆ มีภาระหน้าที่รับผิดชอบในการจดัการความเสีย่งในสว่นงานของตน 
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การป้องกนัระดบัท่ีสอง (The second line of defence) ประกอบด้วย Risk Control Owners ซึง่ได้รับการสนบัสนนุจาก
สายงานด้านการควบคมุที่เก่ียวข้อง Risk Control Owner มีหน้าที่รับผิดชอบในการดแูลคา่ความเสีย่งคงเหลอื (esidual 
risk) ในขอบเขตความรับผิดชอบของตนให้อยูภ่ายในระดบัท่ียอมรับได้ (Risk tolerance bounderies) ขอบเขตความ
รับผิดชอบของ Risk Control Owner ถกูก าหนดโดยประเภทความเสีย่ง (Risk Type) และกระบวนการจดัการความเสีย่งที่
เก่ียวเนื่องกบัประเภทความเสีย่งนัน้ หน้าที่รับผิดชอบนัน้จะต้องไมถ่กูจ ากดัโดย functional และ business boundaries  
หนว่ยงานท่ีท าหน้าที่การป้องกนัระดบัท่ีสองจะต้องเป็นอิสระจาก หนว่ยงานท่ีเป็นเจ้าของกระบวนการและรับผิดชอบใน
การควบคมุ เพื่อให้การก าหนดประเภทความเสีย่งเป็นไปอยา่งเหมาะสม 
 
การป้องกนัระดบัท่ีสาม (The third line of defence) คือการก ากบัดแูลอนัเป็นอิสระโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งมี
บทบาทตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)  
 
หน่วยงานบริหารความเสี่ยง (Risk Function) 
  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง (CCRO) มีหน้าที่บริหารหน่วยงานด้านความเสี่ยง (Risk function) โดยตรง ซึ่งแยก
เป็นเอกเทศจากหน่วยงานต้นเร่ือง (origination) หน่วยงานด้านการค้าและด้านการขาย นอกจากนี ้CCRO ยังเป็น
ประธานส ารอง (Alternate) ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและเป็นกรรมการใน  EXCO อีกด้วย บทบาทของ Risk 
function คือ 
 

 คงไว้ซึ่งกรอบบริหารความเสี่ยง (Risk Management Framework) ของกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 
และ ธนาคาร ท าให้มัน่ใจได้ว่าการด าเนินการต่างๆ ของกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และธนาคาร มี
การสือ่สารและน าไปใช้ในทางปฏิบตัิได้อยา่งมีประสทิธิผลอยา่งเหมาะสม ภายในกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
(ไทย) และธนาคาร 

 คงไว้ซึง่ความซื่อสตัย์สจุริตของกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) และธนาคาร ในเร่ืองการตดัสนิใจด้านความ
เสี่ยงกบัผลตอบแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้แน่ใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการประเมินอย่างถกูต้องและเหมาะสม 
การตดัสินใจในความเสี่ยงและผลตอบแทนจะท าอย่างโปร่งใสบนพืน้ฐานของการประเมินที่เหมาะสม และมีการ
ควบคุมดูแลให้สอดคล้องกับมาตราฐานและค่าความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ของกลุ่มธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และธนาคาร 

 จดัการให้ risk control owner ที่เก่ียวข้อง ด าเนินการควบคมุความเสี่ยงทางด้านเครดิต (Credit Risk) ความเสี่ยง
ทางด้านตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงในการท าธุรกรรมระหว่างประเทศ (Country Cross-Border Risk) ความ
เสีย่งด้านสภาพคลอ่งระยะสัน้ (Short-Term Liquidity Risk) และ ความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ (Operational Risk)  
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หนว่ยงานบริหารความเสีย่งต้องมีความเป็นอิสระเพื่อท าให้มัน่ใจได้ว่าการบริหารความเสี่ยงและผลตอบแทนจะไม่มีการ
ประนีประนอมจากความกดดนัในเร่ืองเพื่อผลประโยชน์และรายได้ ซึง่สิง่นีถื้อวา่เป็นสิง่ส าคญัเนื่องจากวา่รายได้ถือวา่เป็น
สิง่ส าคญัของหนว่ยงานการขาย แตใ่นขณะเดียวกนัความเสยีหายตา่งๆที่เกิดขึน้จากความเสีย่งสามารถเกิดขึน้ได้ทกุขณะ
ตลอดเวลา  
 
นอกจากนีห้นว่ยงานด้านบริหารความเสีย่งมีหน้าที่เป็นศนูย์กลางโดยเป็นผู้ เช่ียวชาญ ให้การสนบัสนนุงานด้านการบริหาร
ความเสีย่งที่เก่ียวข้องของทัง้องค์กร 
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5 ความเสี่ยงด้านเครดติ 
 

5.1 ความเส่ียงด้านเครดติ 
 

ความเสี่ยงด้านเครดิตคือความเสี่ยงอนัเนื่องจากการที่คู่ค้าไม่สามารถปฏิบตัิตามภาระผูกพนัในการช าระเงินแก่ กลุ่ม
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร ตามข้อก าหนดที่ตกลงไว้ ความเสี่ยงด้านเครดิตอาจเกิดขึน้ได้ทัง้จาก
บญัชีที่มิใช่เพื่อการค้า(บญัชีเพื่อการธนาคาร)และบญัชีเพื่อการค้า 
 
การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตด าเนินการภายใต้กรอบซึ่งก าหนดนโยบายและวิธีการอนัครอบคลมุถึงการวดัและการ
จดัการความเสีย่งด้านเครดิต มีการแบง่หน้าที่ชดัเจนระหว่างผู้ก่อให้เกิดธุรกรรมในหน่วยงานธุรกิจ และผู้มีอ านาจอนมุตัิ
ใน Risk function ระดบัความเสี่ยงด้านเครดิตทัง้หมดได้รับการอนมุตัิภายในกรอบอ านาจการอนมุตัิด้านเครดิตตามที่
ก าหนด 

 
นโยบายด้านสนิเชื่อ 
 
คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาและอนมุตัินโยบายและมาตรฐานด้านสนิเช่ือของกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
(ไทย) และ ธนาคาร  รวมทัง้การดแูลเร่ืองการมอบอ านาจอนมุตัิด้านสนิเช่ือและการตัง้ส ารองส าหรับสนิเช่ือด้อย
คณุภาพ (loan impairment provisioning) ผา่นคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง (Country Risk Committee - 
CRC) 
 
นโยบายและวิธีการเฉพาะส าหรับแตล่ะธุรกิจก าหนดโดยคณะกรรมการความเสีย่งที่ได้รับมอบอ านาจภายใน สาย
งานองค์กร และสถาบนัธนกิจ (CIB) สายงานพาณิชย์ธนกิจ (CB) และ สายงานบคุคลธนกิจ (RB) โดยเป็นไปตาม
นโยบายด้านสนิเช่ือของกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด โดยมีรายละเอียดที่มากขึน้และประยกุต์ใช้ตามความ
แตกตา่งที่ตา่งกนัไปตามแตค่ณุลกัษณะของความเสีย่งของกลุม่ธุรกิจและผลติภณัฑ์ที่ตา่งกนัไป   
 
นโยบายปกตจิะมกีารทบทวนอยา่งสม า่เสมอเพื่อให้แนใ่จวา่สิง่เหลา่นีย้งัคงมีประสทิธิผลและสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมความเสีย่ง (risk environment) และอยูใ่นระดบัคา่ความเบีย่งเบนความเสีย่งที่ยอมรับได้ (Risk 
Tolerance)  
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การจัดอันดับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิต 
 
การประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตมีบทบาทส าคญั และได้รับความสนใจจากผู้บริหารระดบัสงูเพื่อใช้ประกอบกับ
ความเห็นและประสบการณ์ของผู้บริหารในการตดัสินใจที่เก่ียวข้องกับการรับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
ของพอร์ต   

 
ระบบการจดัอนัดบัความเสีย่งของกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร เป็นไปตามมาตรฐานซึ่ง
ใช้ส าหรับทัง้ สายงานลกูค้าองค์กร และสถาบนัธนกิจ สายงานพาณิชย์ธนกิจ (เฉพาะ Local Corporates และ 
Middle Market Segments) และ สายงานบคุคลธนกิจ  
 
การจดัอนัดบัความเสี่ยงของลกูค้าจะเร่ิมต้นจาก 1 ถึง 14 โดยในบางระดบั แบ่งย่อยออกเป็น A, B, หรือ C ระดบั
เครดิตที่มีตวัเลขน้อยแสดงถึงโอกาสผิดนดัช าระหนีท้ี่ต ่า อนัดบัความเสี่ยงตัง้แต่ 1ถึง 12 ก าหนดให้แก่ลกูค้าหรือ
พอร์ตที่มีคณุภาพ สว่นอนัดบั 13 และ 14 ก าหนดให้แก่ลกูค้าด้อยคณุภาพหรือผิดนดัช าระหนี ้
 
แบบจ าลอง IRB ของพอร์ตสนิเช่ือสายงานบคุคลธนกิจ (Retail Banking IRB portfolio) มีการใช้ระบบคะแนนในการ
อนมุตัิสนิเช่ือให้กบัลกูค้าของธนาคารโดยใช้ Application Scores และ Behavior Credit Scores เพื่อวดัความนา่จะ
เป็นไปได้ที่จะผิดนดัช าระหนี ้ท าการประมวลผลออกมาเป็นคะแนนตวัเลขความเสี่ยงด้านเครดิตที่เป็นระบบเกรด
สนิเช่ือของธนาคาร 
 
แบบจ าลอง IRB ครอบคลมุความเสีย่งที่มีนยัส าคญัของกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร และ
ใช้ในการประเมินความเสีย่งทัง้ในระดบัลกูค้าและพอร์ต การก าหนดกลยุทธ์และการตดัสนิใจเก่ียวกบัความเสีย่งและ
อตัราผลตอบแทนของกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร  
 
แบบจ าลอง IRB ที่ใช้ในการวดัความเสี่ยงที่ส าคญั จะต้องได้รับการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
(CRC) ทัง้นี ้แบบจ าลองดังกล่าวจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประเมินแบบจ าลอง (Model 
Assessment Committee - MAC) ซึ่งท าหน้าที่ให้การสนบัสนุนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการดูแลให้
ความสามารถในการระบแุละวดัความเสี่ยงเป็นไปตามความเป็นจริงและสม ่าเสมอ เพื่อให้การตดัสินใจในเร่ืองการ
ควบคุมความเสี่ยงและที่มาของความเสี่ยงกระท าโดยมีข้อมูลถูกต้อง ซึ่งก่อนที่แบบจ าลองจะถูกพิจารณาโดย
คณะกรรมการประเมินแบบจ าลอง แบบจ าลองจะถกูประเมินโดยทีมงานทดสอบแบบจ าลองของกลุม่สแตนดาร์ดชาร์
เตอร์ด (SCB Group) ซึ่งแยกเป็นเอกเทศจากทีมงานที่พฒันาและดแูลแบบจ าลองซึ่งจะมีการสอบทานแบบจ าลอง



ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) และกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
Pillar 3 – การเปิดเผยข้อมูล 
31 ธันวาคม 2558 
 

 29 

เป็นประจ าทกุๆปี โดย การสอบทานจะเกิดขึน้เช่นกนัหากผลที่ได้จากแบบจ าลองแยล่งอย่างมีนยัส าคญัเมื่อเทียบกบั
ระดบัท่ีก าหนดไว้ในระหวา่งกระบวนการติดตามผลของแบบจ าลอง 

 
การอนุมตัิสนิเชื่อ 
 
คณะกรรมการอนมุตัิสินเช่ือสายงานลกูค้าองค์กรและสถาบนัธนกิจ และสายงานพาณิชย์ธนกิจ (CIB & CB AC) 
และคณะกรรมการอนมุตัิสนิเช่ือสายงานบคุคลธนกิจ (RBAC) เป็นผู้พิจารณาและอนมุตัิระดบัความเสีย่งด้านเครดิต
ที่ให้แก่คูส่ญัญาบคุคล กลุม่คูส่ญัญาที่เก่ียวโยงกนัและพอร์ตสินเช่ือรายย่อย โดยคณะกรรมการทัง้สองได้รับอ านาจ
จากคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
 
คณะกรรมการบริหารความเสีย่งมอบอ านาจในการอนมุตัิสนิเช่ือให้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสีย่ง (CCRO), 
Senior Credit Officer (SCO) – CIB & CB, Country Credit Head Retail Banking (CCH) และ Country Head 
GSAM โดยบคุคลเหลา่นีม้ีการมอบอ านาจด้านสนิเช่ือให้แก่ผู้ ใต้บงัคบับญัชาโดยตรงของตน ทัง้นี ้ระดบัของอ านาจ
อนุมตัิสินเช่ือที่มอบหมายขึน้อยู่กบัการตดัสินใจและประสบการณ์ของผู้มอบหมาย รวมทัง้ระดบัความเสี่ยงที่ปรับ
แล้ว (risk-adjusted scale) ซึง่ค านงึถึงประมาณการความสญูเสยีสงูสดุที่อาจเกิดขึน้จากลกูค้าหรือพอร์ตหนึง่ๆ 
 
บทบาทในการริเร่ิมและอนมุตัิสินเช่ือจะถกูแยกออกจากกนั ยกเว้นเพียงไม่ก่ีกรณีเท่านัน้ ซึ่งในกรณียกเว้นดงักลา่ว 
ผู้ให้สนิเช่ือสามารถอนมุตัิในระดบัที่จ ากดัภายในปัจจยัความเสี่ยงที่ก าหนดไว้เท่านัน้โดยจะถกูด าเนินการสอบทาน
โดยหนว่ยงานบริหารสนิเช่ือในภายหลงั 
 
ความเสี่ยงจากการกระจุกตวั 
 
ความเสีย่งจากการกระจกุตวัของสนิเช่ืออาจเกิดขึน้จากสนิเช่ือกลุม่ขนาดใหญ่กลุม่เดียวไปยงัรายคู่สญัญา หรือกลุม่
คูส่ญัญาที่เก่ียวโยงกนั หรือจากจากในหลายๆกลุม่ที่มีความสมัพนัธ์กนั  ความเสี่ยงจากการกระจุกตวัของสินเช่ือจะ
ถกูบริหารจดัการโดยการจ ากดัวงเงินสนิเช่ือตามคูส่ญัญา หรือกลุม่ของคูส่ญัญาที่เก่ียวโยงกนั  
 
ในระดบัพอร์ต การก ากบัดแูลการกระจุกตวัของเสินเช่ือ จะมีการก าหนดเพดานในการวดัตามความเหมาะสม โดย
แบง่ตามรายประเทศ ประเภทอตุสาหกรรม ประเภทผลติภณัฑ์ ระยะเวลาสนิเช่ือ ประเภทของหลกัประกนั มลูค่าของ
หลกัประกนั และคณุสมบตัิความเสีย่งด้านเครดิต 
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ความเสี่ยงจากการกระจุกตวัของสินเช่ือถกูดแูลโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เก่ียวข้องในแต่ละธุรกิจ และ
ขอบเขตของการกระจุกตัวที่มีนัยส าคัญต่อทางกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร จะถูก
ตรวจสอบและรายงานอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ตอ่ CRC และคณะกรรมการของธนาคาร (SCBT Board) 
 
การติดตามควบคุมสนิเชื่อ 
 
กลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร มีการติดตามควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิต ผลการ
ด าเนินการของพอร์ต และแนวโน้มภายนอกที่อาจกระทบต่อผลการจัดการความเสี่ยงเป็นประจ า มีการน าเสนอ
รายงานการจดัการความเสี่ยงภายในต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งรายงานประกอบด้วยข้อมูลเก่ียวกับ
ปัจจยัรอบด้านต่างๆ อนัได้แก่ ภาวะการเมืองและแนวโน้มเศรษฐกิจ การผิดนดัช าระหนี ้การด้อยมลูค่าของสินเช่ือ 
และ IRB portfolio metrics ตา่งๆ ซึง่รวมถึง credit grade migration 
 
CIB &CB AC คือคณะกรรมการชดุยอ่ยภายใต้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง CIB &CB AC จะมีการ ประชุมเป็น
ประจ าเพื่อประเมินผลกระทบของเหตกุารณ์ภายนอกและแนวโน้มพอร์ตความเสี่ยงด้านเครดิตของ สายงานลกูค้า
องค์กร และสถาบันธนกิจ และสายงานพาณิชย์ธนกิจ รวมทัง้การก าหนดและด าเนินการตอบสนองต่อการ
เปลีย่นแปลงในองค์ประกอบของพอร์ตสนิเช่ือ มาตรฐานการ underwriting รวมทัง้นโยบายและวิธีปฏิบตัิด้านความ
เสีย่งที่เหมาะสม 
 
ส าหรับลกูค้าหรือพอร์ตที่แสดงสญัญาณที่แย่ลงจะถกูน าเข้าสูข่บวนการสอบทาน ตวัอย่างเช่น กรณีที่สถานะของ
ลกูค้าในอตุสาหกรรมนัน้ถดถอยลงความเสื่อมถอยทางด้านการเงิน การผิดข้อตกลง การไม่ปฏิบตัิตามภาระผกูพนั
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือมีประเด็นอนัเก่ียวเนื่องกบัผู้บริหารและการบริหารการจดัการของลกูค้า 
 
บญัชีและพอร์ตดงักลา่วจะต้องผา่นกระบวนการสอบทานโดยละเอียดซึ่งควบคมุโดย  Credit IssueCommittee โดย
จะมีการประเมิน account plans และจดัล าดบัเกรดของลกูค้าใหม่รวมถึงมีการจดัท าข้อตกลงและการติดตามดแูล
เร่ืองการด าเนินการแก้ไข ซึ่งการด าเนินการแก้ไขจะรวมถึง แต่ไม่จ ากัดเพียง การลดระดับความเสี่ยง การเพิ่ม
หลกัทรัพย์ การออกจากบญัชีหรือการย้ายบญัชีไปอยู่ในความควบคมุของกลุม่บริหารสินทรัพย์พิเศษ (GSAM) อนั
เป็นหนว่ยงานบริหารสนิทรัพย์กลุม่พิเศษของกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร  
 
ส าหรับ สายงานบุคคลธนกิจ จะมีการติดตามแนวโน้มการไม่สามารถช าระหนีต้ามก าหนดเวลาของพอร์ตอย่าง
ตอ่เนื่องและโดยละเอียด รวมทัง้การติดตามพฤติกรรมลกูค้ารายบคุคลและใช้พิจารณาในการตดัสินใจให้กู้ยืม บญัชี
ที่เกินก าหนดช าระจะตกอยู่ภายใต้กระบวนการเรียกเก็บซึ่ งมีการจัดการอย่างเป็นเอกเทศโดย Risk function 
Charged-off accounts โดยทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการเรียกคืน 
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การจดัการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ถกูบริหารภายใต้ สายงานบคุคลธนกิจ (RB) และ สายงาน
พาณิชย์ธนกิจ (CB) โดยแบง่เป็นกลุม่ยอ่ยสองกลุม่ คือ Business Clients (ภายใต้ RB)  และ Medium Enterprises 
(ME)/ High Value Small Business (HVSB) (ภายใต้ CB) ซึ่งจดัตามยอดขายประจ าปีของคู่สญัญากระบวนการ
สินเช่ือได้รับการกลัน่กรองเพิ่มเติมตามระดบัความเสี่ยง โดย ME/HVSB จะได้รับการจดัการด้วยวิธี Discretionary 
Lending ตามวิธีการของ สายงานพาณิชย์ธนกิจ และ Business Clients จะได้รับการจดัการผ่าน Programmed 
Lending ตามวิธีการของ สายงานบคุคลธนกิจ  
 
ผลิตภณัฑ์ในตลาดเงนิและตลาดอัตราแลกเปลี่ยน (Traded Products) 
 
ความเสีย่งด้านเครดิตของผลติภณัฑ์ในตลาดเงินและตลาดอตัราแลกเปลีย่นจะถกูจดัการให้อยูภ่ายใต้ความเสีย่ง
โดยรวมที่ยอมรับได้ทางด้านเครดิตส าหรับลกูค้าองค์กรและสถาบนัการเงิน นัน้ๆ  
 
ทัง้นีค้วามเสีย่งด้านเครดิตของผลติภณัฑ์ในตลาดเงินและตลาดอตัราแลกเปลีย่น เกิดขึน้จาก สว่นเกินมลูคา่จากการ
ตีราคาตลาด (positive mark-to-market) ของ underlying instruments หรือองค์ประกอบอื่นๆ ที่ได้รับผลจากการ
เปลีย่นแปลงของราคาตลาด  
 
ส าหรับตราสารประเภทอนพุนัธ์นัน้ กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคารได้มกีารจดัท า Master 
netting agreements ส าหรับลกูค้าบางรายเพื่อเป็นการลดความเสยีหายทางด้านเครดิตในกรณีที่มีการผิดนดัช าระ 
นอกจากนี ้ กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคารยงัได้จดัท า Credit Support Annexes (CSAs) 
กบัลกูค้าบางรายที่ กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคารเห็นวา่ควรมีการเรียกหลกัประกนัเพิ่มเติม 
 
หลักทรัพย์ (Securities)  
 
ส าหรับธุรกิจของ สายงานลกูค้าองค์กรและสถาบนัธนกิจ และสายงานพาณิชย์ธนกิจ  คณะกรรมการรับประกนัการ
จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ซึง่ถกูจดัตัง้ขึน้โดยอาศยัอ านาจของคณะกรรมการความเสีย่ง (CRC) เป็นผู้อนมุตัิวงเงินและ
เง่ือนไขตา่งๆ ในการรับประกนัการจดัจ าหนา่ยหรือลงทนุในหลกัทรัพย์ โดย สายงานลกูค้าองค์กร และสถาบนัธนกิจ 
และสายงานพาณิชย์ธนกิจ จะด าเนินธุรกรรมภายใต้วงเงินท่ีคณะกรรมการรับประกนัการจดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์
ก าหนด อาทิ วงเงินส าหรับ country, single issuer, holding period และ credit grade  
 



ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) และกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
Pillar 3 – การเปิดเผยข้อมูล 
31 ธันวาคม 2558 
 

 32 

ส าหรับหลกัทรัพย์ที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการรับประกนัการจดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ ในการรับประกนัการจดั
จ าหนา่ยและมีการถือครองหลกัทรัพย์ดงักลา่วเกินกวา่ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ หนว่ยงานบริหารความเสีย่ง (Risk 
Function) จะเป็นผู้พิจารณาตดัสนิวา่ควรถือครองหลกัทรัพย์ดงักลา่วตอ่ไปหรือท าการจ าหนา่ยออก 
 
การซือ้ขายหลกัทรัพย์ของรัฐบาล เป็นธุรกรรมปกติของการค้าตราสารของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 
จ ากดั (มหาชน) โดยมีการก าหนดวงเงินและควบคมุดแูลวงเงินทกุวนัส าหรับธุรกรรมดงักลา่ว ทัง้นีก้ารค้าหลกัทรัพย์ที่
ไม่ใช่ของรัฐบาล จะท าได้ต่อเมื่อเป็นรายการในลกัษณะ back-to-back หรือในกรณีที่มีการก าหนดวงเงินและ
กระบวนการการควบคมุดแูลไว้แล้ว สายงานบริหารความเสีย่ง ลกูค้าองค์กรและสถาบนัธนกิจ และลกูค้าพาณิชย์ธน
กิจจะดูแลและควบคุม ความเสี่ยงด้านความน่าเช่ือถือของผู้ ออกหลักทรัพย์ ความเสี่ยงในการช าระราคา 
(Settlement Risk) และความเสี่ยงก่อนการช าระราคา (Pre-settlement Risk) ส าหรับความเสี่ยงด้านราคา จะดแูล
และควบคมุ โดยหนว่ยงานบริหารความเสีย่งด้านการตลาด (Market Risk)  

 
ตารางที ่9 ถึง 16 ด้านลา่งแสดงยอดคงเหลอืของสนิทรัพย์ในงบดลุและนอกงบดลุก่อนพิจารณาผลจากการปรับลดความ
เสีย่งด้านเครดิต (Credit Risk Mitigation) ตารางเหลา่นีเ้สนอยอดคงเหลอืในด้านตา่งๆ อาทิ ยอดคงเหลอืเงินให้กู้ยืมแบ่ง
ตามประเทศหรือพืน้ที่ภูมิศาสตร์ของลกูหนี ้ตารางเหล่านีย้งัแสดงจ านวนเงินตัง้ส ารอง (Provision) และตัดจ าหน่าย 
(Charge-offs) ของกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร ด้วย 



ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) และกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
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ตารางที่ 9: มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบดุลและรายการนอกงบดุลที่ส าคัญก่อนพจิารณาผลการปรับลด
ความเสี่ยงด้านเครดติ                                                                                      

หนว่ย: ล้านบาท 

รายการ 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

 ธนาคารสแตนดาร์ด 
ชาร์เตอร์ด 

31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57  31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 

1. สินทรัพย์ในงบดุล       
  1.1 เงินให้สนิเช่ือรวมสทุธิ 1/ (รวมรายการระหวา่ง

ธนาคารและตลาดเงิน) 116,540 126,145 
 

118,022 127,636 
  1.2 เงินลงทนุในตราสารหนีส้ทุธิ 2/

 25,504 42,604  22,077 40,584 

  1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบีย้ค้างรับ) 19,069 14,278  19,061 14,266 

2. รายการนอกงบดุล 3/
      

  2.1 การรับอาวลัตัว๋เงิน การค า้ประกนัการกู้ยืมเงิน 
และเลต็เตอร์ออฟเครดติ 2,398 1,662 

 
2,398 1,662 

  2.2 สญัญาอนพุนัธ์นอกตลาด 4/ 1,826,921 2,090,873  1,826,921 2,090,873 
  2.3 วงเงินท่ียงัมิได้เบกิใช้ซึง่ธนาคารพาณิชย์ได้ผกูพนั

ไว้แล้ว 7,123 11,940 
 

7,123 11,940 

  2.4 ธุรกรรมตลาดซือ้คืน 909 14,245  909 14,245 
1/ รวมดอกเบีย้ค้างรับ และสทุธิหลงัหกัรายได้รอการตดับญัชี คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู และคา่เผ่ือการปรับมลูคา่จากการปรับโครงสร้างหนี  ้
2/ ไมร่วมดอกเบีย้ค้างรับ และสทุธิหลงัคา่เผ่ือการปรับมลูคา่ของหลกัทรัพย์ และคา่เผ่ือการด้อยคา่ของหลกัทรัพย์ 
3/ ก่อนคณูคา่แปลงสภาพ 
4/ รวมถึงอนพุนัธ์ที่เก่ียวข้องกบัตราสารทนุด้วย 
 



ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) และกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
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ตารางที่ 10: มูลค่ายอดคงค้างของสนิทรัพย์ในงบดุลและรายการนอกงบดุลที่ส าคัญก่อนการพิจารณาผลการ
ปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตจ าแนกตามประเทศหรือภมิูภาคของลูกหนี ้
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ                                                                                     

หน่วย : ล้านบาท 
31 ธ.ค. 58 

รายการ ประเทศไทย กลุ่มเอเชีย     
แปซิฟิค ไม่
รวมประเทศ

ไทย 

กลุ่มอเมริกา
เหนือและ
ละติน 
อเมริกา 

กลุ่ม 
แอฟริกา
และ

ตะวันออก
กลาง 

กลุ่มยุโรป รวม 

สินทรัพย์ในงบดุล       

เงินให้สินเช่ือรวมสทุธิ 1/ 108,481 566 996 - 6,497 116,540 
เงินลงทนุในตราสารหนีส้ทุธิ 2/ 23,758 612 - - 1,133 25,503 
เงินฝาก (รวมดอกเบีย้ค้างรับ) 1,198 3,806 3 3,254 10,808 19,069 

รวม 133,437 4,984 999 3,254 18,438 161,112 

รายการนอกงบดุล 3/       

 การรับอาวลัตัว๋เงิน, การค า้
ประกนัการกู้ยืมเงิน และเล็ต
เตอร์ออฟเครดิต 2,079 141 26 152 - 2,398 

สญัญาอนพุนัธ์นอกตลาด 959,512 148,275 186,330 - 532,804 1,826,921 
วงเงินที่ยงัมิได้เบิกใช้ซึง่ธนาคาร

พาณิชย์ได้ผกูพนัไว้แล้ว  5,074 578 1,449 - 22 7,123 
ธุรกรรมตลาดซือ้คืน - - 909 - - 909 

รวม 966,665 148,994 188,714 152 532,826 1,837,351 

                                                                                     



ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) และกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
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ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ                                                                                 
หน่วย : ล้านบาท 

31 ธ.ค. 57 

รายการ ประเทศ
ไทย 

กลุ่มเอเชีย     
แปซฟิิค ไม่

รวม
ประเทศ
ไทย 

กลุ่ม
อเมริกา
เหนือและ
ละตนิ 
อเมริกา 

กลุ่ม 
แอฟริกา
และ

ตะวันออก
กลาง 

กลุ่มยุโรป รวม 

สินทรัพย์ในงบดุล       

เงินให้สินเช่ือรวมสทุธิ 1/ 118,658  2,311  994  91  4,091  126,145  

เงินลงทนุในตราสารหนีส้ทุธิ 2/ 39,318  1,721  -  -  1,565 42,604  

เงินฝาก (รวมดอกเบีย้ค้างรับ) 1,079  3,553  7  3,306  6,333  14,278  

รวม 159,055  7,585 1,001  3,397  11,989  183,027  

รายการนอกงบดุล 3/       

การรับอาวลัตัว๋เงิน, การค า้
ประกนัการกู้ยืมเงิน และเล็ต
เตอร์ออฟเครดิต 1,402  196  26  12  26  1,662  

สญัญาอนพุนัธ์นอกตลาด 1,054,765  246,148  197,953  -  592,007  2,090,873  
วงเงินที่ยงัมิได้เบิกใช้ซึง่ธนาคาร

พาณิชย์ได้ผกูพนัไว้แล้ว  10,253  127  1,560  -  -  11,940  

ธุรกรรมตลาดซือ้คืน 6,973  -  6,264  -  1,008  14,245  

รวม 1,073,393  246,271  205,803  12  593,041  2,118,720  
1/ รวมดอกเบีย้ค้างรับ และสทุธิหลงัหกัรายได้รอการตดับญัชี คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู และคา่เผ่ือการปรับมลูค่าจากการปรับโครงสร้างหนี ้และ
รวมเงินให้สินเช่ือสทุธิของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินด้วย 

2/ ไมร่วมดอกเบีย้ค้างรับ และสทุธิหลงัคา่เผ่ือการปรับมลูคา่ของหลกัทรัพย์ และคา่เผ่ือการด้อยคา่ของหลกัทรัพย์ 
3/ ก่อนคณูคา่แปลงสภาพ 

 



ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) และกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
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ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด                                                                                      
หน่วย : ล้านบาท 

31 ธ.ค. 58 

รายการ ประเทศ
ไทย 

กลุ่มเอเชีย     
แปซฟิิค ไม่
รวมประเทศ

ไทย 

กลุ่ม
อเมริกา
เหนือและ
ละตนิ 
อเมริกา 

กลุ่ม 
แอฟริกา
และ

ตะวันออก
กลาง 

กลุ่มยุโรป รวม 

สินทรัพย์ในงบดุล       
เงินให้สินเช่ือรวมสทุธิ 1/ 109,963 566 996 - 6,497 118,022 

เงินลงทนุในตราสารหนีส้ทุธิ 2/ 22,331 612 - - 1,133 24,076 
เงินฝาก (รวมดอกเบีย้ค้างรับ) 1,190 3,806 3 3,254 10,808 19,061 

รวม 133,484 4,984 999 3,254 18,438 161,159 

รายการนอกงบดุล 3/       

การรับอาวลัตัว๋เงิน, การค า้
ประกนัการกู้ยืมเงิน 
และเลต็เตอร์ออฟเครดิต 2,079 141 26 152 - 2,398 

สญัญาอนพุนัธ์นอกตลาด 959,512 148,275 186,330 - 532,804 1,826,921 
วงเงินท่ียงัมิได้เบิกใช้ซึง่ธนาคาร

พาณิชย์ได้ผกูพนัไว้แล้ว  5,074 578 1,449 - 22 7,123 
ธุรกรรมตลาดซือ้คืน - - 909 - - 909 

รวม 966,665 148,994 188,714 152 532,826 1,837,351 
 



ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) และกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
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ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด                                                                                      
หน่วย : ล้านบาท 

31 ธ.ค. 57 

รายการ ประเทศ
ไทย 

กลุ่มเอเชีย     
แปซฟิิค ไม่
รวมประเทศ

ไทย 

กลุ่ม
อเมริกา
เหนือและ
ละตนิ 
อเมริกา 

กลุ่ม 
แอฟริกา
และ

ตะวันออก
กลาง 

กลุ่มยุโรป รวม 

สินทรัพย์ในงบดุล       

เงินให้สินเช่ือรวมสทุธิ 1/ 120,149  2,311 994  91  4,091  127,636  
เงินลงทนุในตราสารหนีส้ทุธิ 2/ 37,298  1,721  -  -  1,566 40,585  
เงินฝาก (รวมดอกเบีย้ค้างรับ) 1,067  3,553 7  3,306  6,333  14,266  

รวม 158,514  7,585 1,001  3,397  11,990 182,487  

รายการนอกงบดุล 3/       

การรับอาวลัตัว๋เงิน, การค า้
ประกนัการกู้ยืมเงิน 
และเลต็เตอร์ออฟเครดิต 1,402 196         26 12 26 1,662 

สญัญาอนพุนัธ์นอกตลาด 1,054,765 246,148 197,953 - 592,007 2,090,873 
วงเงินท่ียงัมิได้เบิกใช้ซึง่ธนาคาร

พาณิชย์ได้ผกูพนัไว้แล้ว  10,253 127 1,560 - - 11,940 
ธุรกรรมตลาดซือ้คืน 6,973 - 6,264 - 1,008 14,245 

รวม 1,073,393 246,471 205,803 12 593,041 2,118,720 
 

1/ รวมดอกเบีย้ค้างรับ และสทุธิหลงัหกัรายได้รอการตดับญัชี คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู และคา่เผ่ือการปรับมลูค่าจากการปรับโครงสร้างหนี ้และ
รวมเงินให้สินเช่ือสทุธิของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินด้วย 

2/ ไมร่วมดอกเบีย้ค้างรับ และสทุธิหลงัคา่เผ่ือการปรับมลูคา่ของหลกัทรัพย์ และคา่เผ่ือการด้อยคา่ของหลกัทรัพย์ 
3/ ก่อนคณูคา่แปลงสภาพ 
 



ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) และกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
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ตารางที่ 11: มูลค่ายอดคงค้างของสนิทรัพย์ในงบดุลและรายการนอกงบดุลที่ส าคัญก่อนพิจารณาผลการปรับ
ลดความเสี่ยงด้านเครดติ จ าแนกตามอายุสัญญาที่เหลือ 
 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ                                                                                        

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
31 ธ.ค. 58  31 ธ.ค. 57 

อายุไม่เกิน 
1 ปี 

อายุเกิน  
1 ปี 

รวม  อายุไม่
เกิน 1 ปี 

อายุเกิน  
1 ปี 

รวม 

1. สินทรัพย์ในงบดุล  96,717 64,395 161,112  98,308 84,719 183,027 

      1.1 เงินให้สินเช่ือรวมสุทธิ 1/ 71,361 45,179 116,540  75,755  50,390  126,145  

      1.2 เงินลงทนุในตราสารหนีส้ทุธิ 2/ 6,648 18,855 25,503  8,605  33,999  42,604  

      1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบีย้ค้างรับ) 18,708 361 19,069  13,948  330  14,278  
2. รายการนอกงบดุล 3/  918,684 918,666 1,837,351  1,094,558 1,024,163 2,118,720 

      2.1 การรับอาวลัตัว๋เงิน การค า้
ประกนัการกู้ ยืมเงินและเล็ต
เตอร์ออฟเครดติ 2,398 - 2,398  1,629 34 1,662 

      2.2 สญัญาอนพุนัธ์นอกตลาด 908,953 917,968 1,826,921  1,069,910 1,020,964 2,090,873 

      2.3 วงเงินท่ียงัมิได้เบกิใช้ซึง่
ธนาคารพาณิชย์ได้ผกูพนัไว้
แล้ว 6,424 698 7,123  8,774 3,165 11,940 

      2.4 ธุรกรรมตลาดซือ้คืน 909 - 909  14,245 - 14,245 
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ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด                                                                                       
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
31 ธ.ค. 58  31 ธ.ค. 57 

อายุไม่เกิน 
1 ปี 

อายุเกิน  
1 ปี 

รวม  อายุไม่
เกิน 1 ปี 

อายุเกิน  
1 ปี 

รวม 

1. สินทรัพย์ในงบดุล  98,689 62,469 161,169  100,213  82,273  182,486  

      1.1 เงินให้สินเช่ือรวมสุทธิ 1/ 73,341 44,680 118,022   77,671 49,965  127,636  

      1.2 เงินลงทนุในตราสารหนีส้ทุธิ 
2/ 6,648 17,428 24,076  8,606 31,978 40,584 

      1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบีย้ค้าง
รับ) 

18,700 361 19,061 
 

13,936 330 14,266 

2. รายการนอกงบดุล 3/  918,684 918,666 1,837,351  1,094,558   1,024,163  2,118,720   

      2.1 การรับอาวลัตัว๋เงิน การค า้
ประกนัการกู้ ยืมเงินและเล็ต
เตอร์ออฟเครดติ 

2,398 - 2,398  1,629 34 1,662 

      2.2 สญัญาอนพุนัธ์นอกตลาด4/ 908,953 917,968 1,826,921  1,069,910 1,020,964  2,090,873  

      2.3 วงเงินท่ียงัมิได้เบกิใช้ซึง่
ธนาคารพาณิชย์ได้ผกูพนัไว้
แล้ว 

6,424 698 7,123   8,774 3,165  11,940  

      2.4 ธุรกรรมตลาดซือ้คืน 909 - 909  14,245  -  14,245  

 
1/ รวมดอกเบีย้ค้างรับ และสทุธิหลงัหกัรายได้รอการตดับญัชี คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู และคา่เผ่ือการปรับมลูค่าจากการปรับโครงสร้างหนี ้และ
รวมเงินให้สินเช่ือสทุธิของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินด้วย 

2/ ไมร่วมดอกเบีย้ค้างรับ และสทุธิหลงัคา่เผ่ือการปรับมลูคา่ของหลกัทรัพย์ และคา่เผ่ือการด้อยคา่ของหลกัทรัพย์ 
3/ ก่อนคณูคา่แปลงสภาพ  
4/ รวม equity derivatives  
 

ยอดคงเหลือของสินทรัพย์ในงบดลุและนอกงบดลุก่อนการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk Mitigation) แบ่ง
ตามวนัครบก าหนดของ EAD ของประเภทสินทรัพย์ ประมาณร้อยละ 51 ของสินเช่ือกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
(ไทย) และ ธนาคาร ที่ให้แก่ลกูค้าเป็นแบบระยะสัน้ โดยมีอายตุามสญัญาหนึง่ปีหรือน้อยกวา่นัน้  
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ตารางที่ 12: มูลค่ายอดคงค้างเงนิให้สินเชื่อรวมดอกเบีย้ค้างรับ และเงนิลงทุนในตราสารหนีก่้อนพิจารณาผล
การปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต จ าแนกตามประเทศหรือภมิูภาคของลูกหนีแ้ละตามเกณฑ์การจัดชัน้ที่ ธปท .

ก าหนด 
 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และ กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ         

หน่วย: ล้านบาท 
                  31 ธ.ค. 58 

ประเทศหรือ
ภมิูภาคของลูกหนี ้

 

เงนิให้สินเชื่อรวมดอกเบีย้ค้างรับ 1/  
เงนิลงทุนใน
ตราสารหนี ้
สงสัยจะสูญ 

ปกต ิ กล่าวถงึเป็น
พิเศษ 

ต ่ากว่า
มาตรฐาน 

สงสัย สงสัยจะ
สูญ 

รวม 

1. ประเทศไทย 105,846 1,664 604 189 7,294 115,597 11 

2. กลุ่มเอเชีย 
แปซฟิิค ไม่รวม
ประเทศไทย 2,311 - - - - 2,311 - 

3. กลุ่มอเมริกาเหนือ
และละตนิ 
อเมริกา 994 - - - - 994 - 

4. กลุ่มแอฟริกาและ
ตะวนัออกกลาง 91 - - - - 91 - 

5. กลุ่มยโุรป 4,091 - - - - 4,091 - 

รวม 113,333 1,664 604 189 7,294 123,084 11 
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ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และ กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ          

 หน่วย: ล้านบาท 
                   31 ธ.ค. 57 

ประเทศหรือ
ภมิูภาคของลูกหนี ้

 

เงนิให้สินเชื่อรวมดอกเบีย้ค้างรับ 1/  
เงนิลงทุนใน
ตราสารหนี ้
สงสัยจะสูญ 

ปกต ิ กล่าวถงึเป็น
พิเศษ 

ต ่ากว่า
มาตรฐาน 

สงสัย สงสัยจะ
สูญ 

รวม 

1. ประเทศไทย 113,853 3,861 630 107 6,895 125,346  11  
2. กลุ่มเอเชีย 

แปซฟิิค ไม่รวม
ประเทศไทย 2,311  -  -  -  -  2,311  -  

3. กลุ่มอเมริกาเหนือ
และละตนิ 
อเมริกา 994  -  -  -  -  994  -  

4. กลุ่มแอฟริกาและ
ตะวนัออกกลาง 91  -  -  -  -  91  -  

5. กลุ่มยโุรป 4,091  - -   - -  4,091  -  

รวม 121,340  3,861  630  107  6,895  132,833   11 

1/ รวมเงินให้สินเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 
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ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด        

หน่วย: ล้านบาท 
                   31 ธ.ค. 58 

ประเทศหรือ
ภมิูภาคของ

ลูกหนี ้

 

เงนิให้สินเชื่อรวมดอกเบีย้ค้างรับ 1/  
เงนิลงทุนใน
ตราสารหนี ้
สงสัยจะสูญ 

ปกต ิ กล่าวถงึเป็น
พิเศษ 

ต ่ากว่า
มาตรฐาน 

สงสัย สงสัยจะ
สูญ 

รวม 

1. ประเทศไทย 107,826 1,664 604 189 6,796 117,079 11 

2. กลุ่มเอเชีย 
แปซฟิิค ไม่รวม
ประเทศไทย 2,311 - - - - 2,311 - 

3. กลุ่มอเมริกา
เหนือและละตนิ 
อเมริกา 

994 
 - - - - 994 - 

4. กลุ่มแอฟริกาและ
ตะวนัออกกลาง 91 - - - - 91 - 

5. กลุ่มยโุรป 4,091 - - - - 4,091 - 

รวม 115,313 1,664 604 189 6,796 124,566 11 
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ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด        

หน่วย: ล้านบาท 
                   31 ธ.ค. 57 

ประเทศหรือ
ภมิูภาคของ

ลูกหนี ้

 

เงนิให้สินเชื่อรวมดอกเบีย้ค้างรับ 1/  
เงนิลงทุนใน
ตราสารหนี ้
สงสัยจะสูญ 

ปกต ิ กล่าวถงึเป็น
พิเศษ 

ต ่ากว่า
มาตรฐาน 

สงสัย สงสัยจะ
สูญ 

รวม 

1. ประเทศไทย 115,769  3,861  630  107  6,470  126,837  11  
2. กลุ่มเอเชีย 

แปซฟิิค ไม่รวม
ประเทศไทย 2,311  -  -  -  -  2,311  -  

3. กลุ่มอเมริกา
เหนือและละตนิ 
อเมริกา 994  -  -  -  -  994  -  

4. กลุ่มแอฟริกาและ
ตะวนัออกกลาง 91  -  -  -  -  91   - 

5. กลุ่มยโุรป 4,091  -  -   - -  4,091  -  

รวม 123,256  3,861  630   107 6,470  134,324  11  

1/ รวมเงินให้สินเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 

 
ยอดคงเหลอืของเงินให้สนิเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับและเงินลงทนุในตราสารหนีถ้กูแยกยอ่ยตามสถานท่ีลงบญัชีของสนิเช่ือ 
สนิเช่ือสว่นใหญ่ของกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร เป็นสนิเช่ือในประเทศ (ประมาณร้อยละ 94 
ของสนิเช่ือทัง้หมด) 
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ตารางที่ 13: มูลค่าของเงนิส ารองที่กนัไว้ (General provision และ Specific provision) และหนีสู้ญที่ตดัออกจาก
บัญชีระหว่างงวด ส าหรับเงนิให้สนิเชื่อรวมดอกเบีย้ค้างรับและเงนิลงทุนในตราสารหนี ้ จ าแนกตามประเทศ
หรือภมิูภาค 
 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และ กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ      

หน่วย: ล้านบาท 

                   31 ธ.ค. 58 

ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี ้

เงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ 1/  
เงนิลงทุนใน 
ตราสารหนี ้
สงสัญจะสูญ 

 

General 
 provision  

Specific 
provision 

มูลค่าหนีสู้ญท่ี
ตัดออกจาก
บัญชีระหว่าง

งวด 

1. ประเทศไทย  6,545 2,935 11 

2. กลุ่มเอเชียแปซฟิิค ไม่รวมประเทศไทย  - - - 

3. กลุ่มอเมริกาเหนือและละตนิอเมริกา  - - - 

4. กลุ่มแอฟริกาและตะวนัออกกลาง  - - - 

5. กลุ่มยโุรป  - - - 

          รวม 2,797 6,545 2,935 11 
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ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และ กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ      

 

 หน่วย: ล้านบาท 
                   31 ธ.ค. 57 

ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี ้

เงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ 1/  เงนิลงทุนใน 
ตราสารหนี ้
สงสัญจะสูญ 

 

General 
 provision  

Specific 
provision 

มูลค่าหนีสู้ญท่ี
ตัดออกจาก
บัญชีระหว่าง

งวด 

1. ประเทศไทย   6,688  3,080 11  

2. กลุ่มเอเชียแปซฟิิค ไม่รวมประเทศไทย  -    -    -    

3. กลุ่มอเมริกาเหนือและละตนิอเมริกา  -    -    -    

4. กลุ่มแอฟริกาและตะวนัออกกลาง  -    -    -    

5. กลุ่มยโุรป  -    -    -    

          รวม 2,251  6,688  3,080  11 

1/ รวมเงินให้สินเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 
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Pillar 3 – การเปิดเผยข้อมูล 
31 ธันวาคม 2558 
 

 46 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
หน่วย: ล้านบาท 

                   31 ธ.ค. 58 

ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี ้

เงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ 1/  เงนิลงทุนใน 
ตราสารหนี ้
สงสัญจะสูญ 

 

General 
 provision  

Specific 
provision 

มูลค่าหนีสู้ญท่ี
ตัดออกจาก
บัญชีระหว่าง

งวด 

1. ประเทศไทย  6,545 2,935 11 

2. กลุ่มเอเชียแปซฟิิค ไม่รวมประเทศไทย  - - - 

3. กลุ่มอเมริกาเหนือและละตนิอเมริกา  - - - 

4. กลุ่มแอฟริกาและตะวนัออกกลาง  - - - 

5. กลุ่มยโุรป  - - - 

          รวม 2,797 6,545 2,935 11 

 
หน่วย: ล้านบาท 

                   31 ธ.ค. 57 

ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี ้

เงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ 1/  เงนิลงทุนใน 
ตราสารหนี ้
สงสัญจะสูญ 

 

General 
 provision  

Specific 
provision 

มูลค่าหนีสู้ญท่ี
ตัดออกจาก
บัญชีระหว่าง

งวด 

1. ประเทศไทย   6,688 3,080  11  

2. กลุ่มเอเชียแปซฟิิค ไม่รวมประเทศไทย  -    -    -    

3. กลุ่มอเมริกาเหนือและละตนิอเมริกา  -    -    -    

4. กลุ่มแอฟริกาและตะวนัออกกลาง  -    -    -    

5. กลุ่มยโุรป  -    -    -    

          รวม 2,251   6,688  3,080  11 

1/ รวมเงินให้สินเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 
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เงินส ารองของกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร มียอดรวม 9,342 ล้านบาท ณ ธันวาคม 2558 ซึ่ง
ประกอบด้วย general provision จ านวน 2,797 ล้านบาท และ specific provision จ านวน 6,545 ล้านบาท กลุม่ธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร ยงัมีรายการตดัจ าหน่ายและค่าเผ่ือส าหรับเงินลงทนุในตราสารหนีจ้ านวน 
2,935 ล้านบาทและ 11 ล้านบาทตามล าดบั 
 
ตารางด้านล่างแสดงถึงจ านวนสินเช่ือ ดอกเบีย้ค้างรับและค่าเผ่ือส ารอง จ าแนกตามประเภทของธุรกิจ รวมถึงการ
เคลือ่นไหวของมลูคา่เงินส ารอง 
 
ตารางที่ 14: มูลค่ายอดคงค้างเงนิให้สินเชื่อรวมดอกเบีย้ค้างรับก่อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้าน
เครดิต จ าแนกตามประเภทธุรกิจ และเกณฑ์การจัดชัน้ที่  ธปท. ก าหนด 
 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

หนว่ย: ล้านบาท 
                   31 ธ.ค. 58 

ประเภทธุรกิจ 
ปกต ิ กล่าวถงึเป็น

พิเศษ 
ต ่ากว่า

มาตรฐาน 
สงสัย สงสัยจะ

สูญ 
รวมทัง้สิน้ 

การเกษตรและเหมืองแร่ 9 - 1 - - 10 

อตุสาหกรรมการผลติและ
การพาณิชย์ 29,788 531 93 3 5,265 35,680 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และ
การก่อสร้าง 1,695 61 16 - 201 1,973 

การสาธารณปูโภคและ
บริการ 5,879 18 15 - 489 6,401 

สนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยั 20,319 364 170 141 588 21,582 

อื่น ๆ 55,643 690 309 45 751 57,438 

รวม 113,333 1,664 604 189 7,294 123,084 

 



ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) และกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
Pillar 3 – การเปิดเผยข้อมูล 
31 ธันวาคม 2558 
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ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

หนว่ย: ล้านบาท 
                   31 ธ.ค. 57 

ประเภทธุรกิจ 
ปกต ิ กล่าวถงึเป็น

พิเศษ 
ต ่ากว่า

มาตรฐาน 
สงสัย สงสัยจะ

สูญ 
รวมทัง้สิน้ 

การเกษตรและเหมืองแร่ 492  1  - - 7  500  
อตุสาหกรรมการผลติและ

การพาณิชย์ 36,674  2,284  50  - 4,692  43,700  
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และ

การก่อสร้าง 3,125  83  16  -  242  3,466  
การสาธารณปูโภคและ

บริการ 6,513  60  16  - 582  7,171  
สนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยั 22,002   454 154  89  511  23,210  

อื่น ๆ 52,534  979  394  18  861  54,786  
     รวม 121,340  3,861   630 107  6,895  132,833  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) และกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
Pillar 3 – การเปิดเผยข้อมูล 
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ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  
หนว่ย: ล้านบาท 

                   31 ธ.ค. 58 

ประเภทธุรกิจ 
ปกต ิ กล่าวถงึเป็น

พิเศษ 
ต ่ากว่า

มาตรฐาน 
สงสัย สงสัยจะ

สูญ 
รวมทัง้สิน้ 

การเกษตรและเหมืองแร่ 9 - 1 - - 10 

อตุสาหกรรมการผลติและ
การพาณิชย์ 29,788 531 93 3 5,245 35,660 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และ
การก่อสร้าง 1,695 61 16 - 39 1,811 

การสาธารณปูโภค
และบริการ 5,879 18 15 - 173 6,085 

สนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยั 20,391 364 170 141 588 21,582 

อื่น ๆ 57,551 690 309 45 751 59,418 

     รวม 115,313 1,664 604 189 6,796 124,566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) และกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
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ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  
หนว่ย: ล้านบาท 

                   31 ธ.ค. 57 

ประเภทธุรกิจ 
ปกต ิ กล่าวถงึเป็น

พิเศษ 
ต ่ากว่า

มาตรฐาน 
สงสัย สงสัยจะ

สูญ 
รวมทัง้สิน้ 

การเกษตรและเหมืองแร่ 492  1  - - 7  500  
อตุสาหกรรมการผลติและ

การพาณิชย์ 36,674  2,284  50  - 4,672  43,680  
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และ

การก่อสร้าง 3,125  83  16  -  157 3,381  
การสาธารณปูโภคและ

บริการ 6,513  60  16  - 262  6,851  

สนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยั 22,002 454 154 89 511 23,210 

อื่น ๆ 54,450  979  394  18  861  56,702  

     รวม 123,256  3,861   630 107  6,470  134,324  
 

 



ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) และกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
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ตารางที่ 15: มูลค่าของเงนิส ารองที่กนัไว้ (General provision และ Specific provision) และมูลค่าของหนีสู้ญที่
ตัดออกจากบัญชีระหว่างงวดส าหรับเงนิให้สนิเชื่อรวมดอกเบีย้ค้างรับจ าแนกตามประเภทธุรกิจ  
 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และ กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

หนว่ย: ล้านบาท 

ประเภทธุรกิจ 

31 ธ.ค. 58 
 

31 ธ.ค. 57 

General 
provision 

Specific  
provision 

มูลค่าหนี ้
สูญที่ตดั
ออกจาก
บัญชี
ระหว่าง
งวด 

 

General 
provision 

Specific  
provision 

มูลค่าหนี ้
สูญที่ตดั
ออกจาก
บัญชี
ระหว่าง
งวด 

การเกษตรและเหมืองแร่  1 1   7  2  
อตุสาหกรรมการผลติและการพาณิชย์  4,942 546   4,522  596  
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง  69 70   195  72  
การสาธารณปูโภคและบริการ  171 111   279  80  
สนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยั  286 20   253  11  
อื่น ๆ   1,076 2,187   1,432  2,319  
     รวม 2,797 6,545 2,935  2,251  6,688  3,080  

 



ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) และกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
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ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  
หนว่ย: ล้านบาท 

ประเภทธุรกิจ 

31 ธ.ค. 58 
 

31 ธ.ค. 57 

General 
provision 

Specific  
provision 

มูลค่าหนี ้
สูญที่ตดั
ออกจาก
บัญชี
ระหว่าง
งวด 

 

General 
provision 

Specific  
provision 

มูลค่าหนี ้
สูญที่ตดั
ออกจาก
บัญชี
ระหว่าง
งวด 

การเกษตรและเหมืองแร่  1 1   7  2  
อตุสาหกรรมการผลติและการพาณิชย์  4,942 546   4,522  596  
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง  69 70   195  72  
การสาธารณปูโภคและบริการ  171 111   279  80  
สนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยั  286 20   253  11  
อื่น ๆ   1,076 2,187   1,432  2,319  
     รวม 2,797 6,545 2,935  2,251  6,688  3,080  

 



ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) และกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
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ตารางที่ 16: การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงนิส ารองที่กนัไว้ส าหรับเงนิให้สนิเชื่อรวมดอกเบีย้ค้างรับ  *  
 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

        หนว่ย: ล้านบาท 

รายการ 

31 ธ.ค. 58 

 

31 ธ.ค. 57 

General 
provision 

Specific 
provision 

รวม 
 General 

provision 
Specific 
provision 

รวม 

เงินส ารองที่กนัไว้ต้นงวด 2,251 6,688 8,939  2,250  5,389  7,639  
หนีส้ญูที่ตดัออกจากบญัชีระหวา่ง

งวด - (2,935) (2,935) 
 

- (3,080)  (3,080)  
เงินส ารองที่กนัไว้เพิม่ระหวา่งงวด    546 2,792 3,338  1  4,379  4,380  
เงินส ารองอื่น (เงินส ารองทีก่นัไว้

ส าหรับขาดทนุจากอตัรา
แลกเปลีย่น     เงินส ารองที่กนัไว้
ส าหรับการควบรวม หรือขาย
กิจการ) - - - 

 

- - - 
เงินส ารองที่กนัไว้คงเหลอืปลายงวด 2,797 6,545 9,342  2,251  6,688  8,939  

 



ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) และกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
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ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 

        หนว่ย: ล้านบาท 

รายการ 

31 ธ.ค. 58  31 ธ.ค. 57 

General 
provision 

Specific 
provision 

รวม 
 General 

provision 
Specific 
provision 

รวม 

เงินส ารองที่กนัไว้ต้นงวด 2,251 6,688 8,939  2,250  5,389  7,639  
หนีส้ญูที่ตดัออกจากบญัชีระหวา่ง

งวด - (2,935) (2,935) 
 

- (3,080)  (3,080)  
เงินส ารองที่กนัไว้เพิม่ระหวา่งงวด    546 2,792 3,338  1  4,379  4,380  
เงินส ารองอื่น (เงินส ารองทีก่นัไว้

ส าหรับขาดทนุจากอตัรา
แลกเปลีย่น     เงินส ารองที่กนัไว้
ส าหรับการควบรวม หรือขาย
กิจการ) - - - 

 

- - - 
เงินส ารองที่กนัไว้คงเหลอืปลายงวด 2,797 6,545 9,342  2,251  6,688  8,939  

  * รวมเงินให้สินเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 

 

5.2 Internal Ratings Based Approach ส าหรับความเส่ียงด้านเครดติ 
 

กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร ใช้วิธี AIRB ในการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตส าหรับพอร์ต
สว่นใหญ่ ซึ่งท าให้กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร สามารถใช้การประมาณการภายในส าหรับ 
Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD), Exposure at Default (EAD) และ Credit Conversion 
Factor (CCF) ในการก าหนดน า้หนกัความเสี่ยงของสินทรัพย์ แบบจ าลอง IRB ครอบคลมุสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของ
กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคารคิดเป็น ร้อยละ 76.33 และร้อยละ 78.61 ตามล าดบั (ปี 2557
ครอบคลมุร้อยละ 77.00 และร้อยละ 79.64)  โดยกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคารใช้วิธีค านวณ
ความเสีย่งด้านเครดิตตามวิธี Standardised Approach ส าหรับพอร์ตที่อยูร่ะหวา่งด าเนินการในการค านวณตามแบบวิธี  
AIRB ซึง่สอดคล้องกบัแผนการด าเนินการของกลุม่สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (SCB Group) 
 
PD คือโอกาสที่ลกูหนีจ้ะไมป่ฏิบตัิตามภาระผกูพนัของตนภายในระยะเวลา 12 เดือน กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
(ไทย) และ ธนาคาร ต้องประมาณการ PD ภายในของตนเองส าหรับผู้กู้ยืมทุกรายในแต่ละเกรด EAD คือปริมาณความ
เสีย่งที่คาดไว้ส าหรับลกูหนีร้ายหนึง่ๆ เมื่อมีการผิดนดั CCF คือปัจจยัก าหนดที่จ าลองขึน้เป็นการภายในโดยอาศยัเกณฑ์



ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) และกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
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จากประสบการณ์ในอดีตเพื่อก าหนดจ านวนที่คาดวา่จะมีการเบิกใช้อีกจากสว่นที่ยงัไม่ได้เบิกใช้ของวงเงินสินเช่ือที่มีการ
ผกูพนัแล้ว LGD คืออตัราร้อยละของ EAD ที่ผู้ ให้กู้ยืมคาดว่าจะสญูเสียในกรณีที่ลกูหนีผิ้ดนดั ค่า EAD, CCF และ LGD 
ประมาณการจากการคาดการณ์ในช่วงที่เศรษฐกิจตกต ่า 
 
สินทรัพย์ทัง้หมดภายใต้วิธี AIRB มีแบบจ าลองในการประเมิน PD, LGD และ EAD/CCF ซึ่งพฒันาขึน้เพื่อสนบัสนุน
กระบวนการตัดสินใจด้านเครดิต ซึ่งสินทรัพย์เสี่ยงตามวิธี AIRB ก าหนดโดยสูตรเฉพาะของหน่วยงานผู้ ก ากับดูแล 
โดยขึน้อยู่กบัผลประมาณการ PD, LGD, EAD และ CCF ของกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร 
การพฒันา การใช้และการก ากับดแูลแบบจ าลองตามวิธี AIRB มีกล่าวไว้โดยละเอียดในตอนที่ 5.5 Internal Ratings 
Based Models 
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ตารางที่ 17: มูลค่ายอดคงค้างของสนิทรัพย์ในงบดุลและมูลค่าเทียบเท่าสนิทรัพย์ในงบดุลของรายการนอก 
งบดุล*แยกตามประเภทสินทรัพย์โดยวิธี AIRB 
 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และ กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

        หนว่ย: ล้านบาท 

ประเภทสินทรัพย์ 

31 ธ.ค. 58 
 31 ธ.ค. 57 

สินทรัพย์
ในงบดุล 

รายการ
นอก 

งบดุล** 

รวม  

สินทรัพย์
ในงบดุล 

รายการ
นอก 

งบดุล** 

รวม 

1. ลูกหนีป้กต ิ    
 

                                

1.1 ลกูหนีภ้าครัฐบาล สถาบนั
การเงิน และธุรกิจเอกชน 112,446 88,762 201,208  125,634   96,598   222,232   

1.2 ลกูหนีร้ายยอ่ย           

1.2.1 สนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยั - - -  -    -     -    

1.2.2 วงเงินสนิเช่ือหมนุเวยีนเพือ่   
รายยอ่ย 6,560 18,989 25,549  7,004  21,559  28,563  

1.2.3 สนิเช่ือรายยอ่ยอื่น 2,866 - 2,866  4,122  - 4,122  

1.3 ฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทนุ 711 - 711  713  - 713 

1.4 สนิทรัพย์อื่น 40,554 - 40,554  35,791  - 35,791  

2. ลูกหนีผิ้ดนัดช าระหนี ้ 211 252 463  678  1  679  

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

    รวม 163,348 108,003 271,351  173,942  118,158  292,100  
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ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 

        หนว่ย: ล้านบาท 

ประเภทสินทรัพย์ 

31 ธ.ค. 58 
 31 ธ.ค. 57 

สินทรัพย์
ในงบดุล 

รายการ
นอก 

งบดุล** 
รวม 

 

สินทรัพย์
ในงบดุล 

รายการ
นอก 

งบดุล** 
รวม 

1. ลูกหนีป้กต ิ    
 

                                

1.1 ลกูหนีภ้าครัฐบาล สถาบนั
การเงิน และธุรกิจเอกชน 114,426 88,762 203,188  127,550  96,598  224,148  

1.2 ลกูหนีร้ายยอ่ย        

1.2.1 สนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยั - - -  -    -     -    

1.2.2 วงเงินสนิเช่ือหมนุเวยีนเพือ่
รายยอ่ย 6,560 18,989 25,549  7,004  21,559 28,563  

1.2.3 สนิเช่ือรายยอ่ยอื่น 2,866 - 2,866  4,122 - 4,122   

1.3 ฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทนุ 711 - 711  713  - 713  

1.4 สนิทรัพย์อื่น 40,087 - 40,087  35,493  - 35,493  

2. ลูกหนีผิ้ดนัดช าระหนี ้ 211 252 463  678  1  679  

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

    รวม 164,861 108,003 272,864  175,560   118,158 293,718  

* หลงัคณูด้วยคา่แปลงสภาพ และ Specific provision 
** รวมรายการ Repo-style transaction ทกุรายการ (รวมถึงธุรกรรม Reverse repo ด้วย) 
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ตารางที่ 18: มูลค่าของวงเงนิที่ยงัไม่ได้เบิกใช้หลังคูณ CCF และค่า CCF ถ่วงน า้หนักด้วย EAD ส าหรับความ 
เสี่ยงด้านเครดติโดยวิธี AIRB แยกตามประเภทสนิทรัพย์ 
 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และ กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

        หนว่ย: ล้านบาท 

ประเภทสินทรัพย์ 

31 ธ.ค. 58 

 

31 ธ.ค. 57 

วงเงนิที่ยงัไม่ได้
เบิกใช้ หลังคณู 

CCF 

ค่าเฉลี่ย CCF 
ถ่วง นน. ด้วย 

EAD 

 วงเงนิที่ยงัไม่ได้
เบิกใช้ หลังคณู 

CCF 

ค่าเฉลี่ย CCF 
ถ่วง นน. ด้วย 

EAD 

ลกูหนีภ้าครัฐบาล สถาบนัการเงิน และ
ธุรกิจเอกชน* 811 24.45%  

 
1,335 

 
22.58% 

ฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทนุ โดยวิธี 
PD/LGD - - 

  
- 

 
- 

รวม 811 24.45%  1,335  22.58% 

 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 

        หนว่ย: ล้านบาท 

ประเภทสินทรัพย์ 

31 ธ.ค. 58 

 

31 ธ.ค. 57 

วงเงนิที่ยงัไม่ได้
เบิกใช้ หลังคณู 

CCF 

ค่าเฉลี่ย CCF 
ถ่วง นน. ด้วย 

EAD 

 วงเงนิที่ยงัไม่ได้
เบิกใช้ หลังคณู 

CCF 

ค่าเฉลี่ย CCF 
ถ่วง นน. ด้วย 

EAD 

ลกูหนีภ้าครัฐบาล สถาบนัการเงิน และ
ธุรกิจเอกชน* 811 24.45% 

  
1,335 

 
22.58% 

ฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทนุ โดยวิธี 
PD/LGD - - 

  
- 

 
- 

รวม 811 24.45%  1,335 22.58% 

* รวมลกูหนีท้ี่รับซือ้มา 
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5.3 Standardised Approach ส าหรับความเส่ียงด้านเครดิต 
 

ส าหรับลูกหนีภ้าครัฐบาล สถาบันการเงินและธุรกิจเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความเสี่ยงจากหน่วยงานจัดอันดับ
ภายนอก (External Credit Assessment Institutions - ECAI) น า้หนกัความเสีย่งจะถกูก าหนดจากอนัดบัความเสี่ยงจาก
หนว่ยงานภายนอกดงักลา่ว ทัง้นีห้นว่ยงานจดัอนัดบัความเสีย่งภายนอกที่ได้รับอนมุตัิจาก ธปท. ประกอบด้วย  Moody’s, 
Standard & Poor’s และ Fitch ซึ่งกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร ได้ใช้อนัดบัความเสี่ยงจาก
หน่วยงานจัดอนัดบัความเสี่ยงภายนอกเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาในการด าเนินธุรกิจ โดยอนัดบัความเสี่ยงของ
คูส่ญัญาที่ถกูก าหนดในทนัทีที่ความสมัพนัธ์กบัลกูค้าเร่ิมขึน้จะถกูตรวจสอบและปรับปรุงให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ 
 
กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร ใช้วิธี Standardised Approach ในการค านวณสินทรัพย์เสี่ยง
ส าหรับกลุม่สนิทรัพย์หลกัดงัตอ่ไปนี ้

1. สนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยั 
2. สนิเช่ือรถยนต์ 
3. สนิเช่ือกลุม่ลกูค้าธุรกิจ(Business Client Loans)และสนิเช่ือพาณิชย์ธนกิจ (Commercial Client Loans) (ธุรกิจ

ที่มียอดขายน้อยกวา่ 150 ล้านเหรียญสหรัฐ) 
4. การให้กู้ยืมโดยรับโอนลกูหนี ้(Receivable Services) 
5. สนิเช่ือเพื่อพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ที่ก่อรายได้ (Income-Producing Real Estate - IPRE) 

 
ทัง้นี ้วิธี Standardised Approach ส าหรับความเสี่ยงด้านเครดิตถือว่าเป็นวิธีที่มีความซบัซ้อนน้อยที่สดุ เป็นวิธีประเมิน
ความเสีย่งด้านเครดิตจากน า้หนกัความเสีย่งที่มีลกัษณะคงที่ ซึง่น า้หนกัความเสีย่งดงักลา่วจะถกูก าหนดตามประเภทของ
สนิทรัพย์โดย ธปท. 
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ตารางที่ 19: มูลค่ายอดคงค้างของสนิทรัพย์ในงบดุลและมูลค่าเทียบเท่าสนิทรัพย์ในงบดุลของรายการนอก 
งบดุล*แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA 
 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และ กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

        หนว่ย: ล้านบาท 

ประเภทสินทรัพย์ 

31 ธ.ค. 58 

 

31 ธ.ค. 57 

สินทรัพย์
ในงบดุล 

รายการ
นอกงบ
ดุล** 

รวม  
สินทรัพย์ใน

งบดุล 

รายการ
นอกงบ
ดุล** 

รวม 

1. ลูกหนีท้ี่ไม่ด้อยคุณภาพ    
 

                                

     1.1 ลกูหนีภ้าครัฐบาลและ
ธนาคารกลาง1/

 - 450 450  447  387  834  
     1.2 ลกูหนีส้ถาบนัการเงิน  และ

บริษัทหลกัทรัพย์2/
 - 22 22  

 
- 

 
- 

 
- 

     1.3 ลกูหนีธุ้รกิจเอกชน3/
 7,310 121 7,431  3,529  234   3,763  

     1.4 ลกูหนีร้ายยอ่ย 12,737 398 13,135  19,155  88   19,243  
     1.5 สนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยั 20,943 6 20,949  22,583 

22,583  
18 
18 

22,601 
22,601 

  
     1.6 สนิทรัพย์อื่น - - -  - -  - 

2. ลูกหนีด้้อยคุณภาพ4/
 2,677 7 2,684  3,142  7  3,149  

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

     รวม 43,667 1,004 44,671  48,856  734  49,590  
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ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 

        หนว่ย: ล้านบาท 

ประเภทสินทรัพย์ 

31 ธ.ค. 58 

 

31 ธ.ค. 57 

สินทรัพย์
ในงบดุล 

รายการ
นอกงบ
ดุล** รวม 

 

สินทรัพย์
ในงบดุล 

รายการ
นอกงบ
ดุล** รวม 

1. ลูกหนีท้ี่ไม่ด้อยคุณภาพ    
 

                                

     1.1 ลกูหนีภ้าครัฐบาลและ
ธนาคารกลาง1/

 - 450 450  447  387  834  
     1.2 ลกูหนีส้ถาบนัการเงิน  และ

บริษัทหลกัทรัพย์2/
 - 22 22  

 
- 

 
- 

 
- 

     1.3 ลกูหนีธุ้รกิจเอกชน3/
 7,310 121 7,431  3,529  234   3,763  

     1.4 ลกูหนีร้ายยอ่ย 12,737 398 13,135  19,155  88   19,243  
     1.5 สนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยั 20,943 6 20,949  22,583 

1822,583  
18 
18 

22,601 
22,601 

  
     1.6 สนิทรัพย์อื่น - - -  - -  - 

2. ลูกหนีด้้อยคุณภาพ4/
 752 7 759  696   7 703  

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

     รวม 41,742 1,004 42,746  46,410  734  47,144  
* หลงัคณูด้วยคา่แปลงสภาพ และ Specific provision 
** รวมรายการ Repo-style transaction ทกุรายการ (รวมถึงธุรกรรม Reverse repo ด้วย) 
1/ รวมถึงลกูหนีธ้นาคารเพื่อการพฒันาระหว่างประเทศ (MDBs) รวมถึงลกูหนีอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ 

(PSEs) ที่ได้รับน า้หนกัความเสี่ยงเหมือนกบัลกูหนีภ้าครัฐบาล 
2/ รวมถึงลกูหนีอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน องค์การของรัฐและรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้รับน า้หนกัความเสี่ยงเหมือนกบัลกูหนีส้ถาบนัการเงิน 
3/ รวมถึงลกูหนีอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้รับน า้หนกัความเสี่ยงเหมือนกบัลกูหนีธุ้รกิจเอกชน 
4/ ในสว่นที่ไมมี่การปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต น า้หนกัความเสี่ยงขึน้อยูก่บัสดัสว่นของเงินส ารองที่กนัไว้ตอ่ยอดหนีท้ัง้สิน้ 
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5.4 การปรับลดความเส่ียงด้านเครดติ (Credit Risk Mitigation) 
 

ความสูญเสียด้านสินเช่ือที่อาจเกิดจากบัญชีลูกค้าหรือพอร์ตหนึ่งๆ ได้รับการปรับลดโดยใช้เคร่ืองมือต่างๆ อาทิ
หลกัประกนั สญัญาหกักลบลบหนี ้การประกนัภยัสนิเช่ือ อนพุนัธ์เครดิต และการค า้ประกนัอื่นๆ โดยมีการประเมินความ
น่าเช่ือถือของตวัปรับลดเหลา่นีอ้ย่างระมดัระวงั ทัง้นีม้ีการพิจารณาในด้านความสามารถในการใช้บงัคบัตามกฎหมาย 
การวดัมลูคา่ตลาดของหลกัประกนั ความสมัพนัธ์ของมลูคา่ตลาดของหลกัประกนั และความเสีย่งของคู่สญัญาในฐานะผู้
ค า้ประกนั 
 
นโยบายปรับลดความเสีย่งด้านเครดิตของกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร ได้ค านงึถึงหลกัส าคญั
ในเร่ืองการการมีสทิธ์ิ การบงัคบัใช้และประสทิธิผลของการบริหารการจดัการการปรับลดคววามเสีย่งทางด้านเครดิต 
 
กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร มีนโยบายและขัน้ตอนในการก าหนดหลกัเกณฑ์ที่ชดัเจนส าหรับ
หลกัประกัน ที่ใช้ส าหรับในการลดความเสี่ยงด้านเคริต โดยรวมถึงความสามารถในการใช้บงัคบัตามกฏหมาย ล าดบั
ความส าคญั การกระจุกตวัของหลกัประกนั ความสมัพนัธ์ของมลูค่าตลาดของหลกัประกนั สภาพคลอ่งของหลกัประกนั 
และการประเมินมลูคา่ของหลกัประกนั ยกตวัอยา่งเช่น รอบระยะเวลาการประเมินหลกัประกนัโดยผู้ประเมินอิสระ 
 
หลักประกัน 
 
หลักประกันที่สามารถปรับลดความเสี่ยงได้รวมถึง เงินสด อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย การพาณิชย์และการ
อตุสาหกรรม สนิทรัพย์ถาวร อาทิ รถยนต์ เคร่ืองบิน โรงงานและเคร่ืองจกัร หลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด สินค้า
โภคภณัฑ์ หนงัสอืค า้ประกนัธนาคารและหนงัสอืเครดิต รวมทัง้การท าสญัญา collateralised reverse repurchase ด้วย 
 
เงินให้สินเช่ือที่ได้รับการจดัประเภทเป็นแบบมีหลกัประกนัจ าเป็นต้องมีการตีมลูค่าทรัพย์สินโดยอิสระและจ าเป็นต้องมี
ตลาดรองรับที่มีสภาพคลอ่งส าหรับขายตอ่หลกัประกนั 
 
เอกสารตา่งๆที่เก่ียวข้องจะต้องถกูครอบครองอย่างถกูต้องโดย กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร 
อีกทัง้ทางกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย)และธนาคาร มีพยายามที่จะกระจายการถือครองหลกัประกันให้
ครอบคลมุทกุประเภทออกไป  
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ส าหรับสนิเช่ือบางประเภท โดยเฉพาะสนิเช่ือบ้าน หรือ สนิเช่ือเพ่ือการซือ้สนิทรัพย์อ่ืนๆ สิทธิในการเข้าถือครองกรรมสิทธ์ิ
ล าดบัแรกของหลกัประกนันัน้ๆ จะเป็นปัจจยัหลกัในการประเมินมลูคา่จ านวนเงินท่ีจะได้รับคืน ในกรณีที่ลกูค้าผิดนดัช าระ
หนี ้    
 
อยา่งไรก็ตามการได้มาซึ่งหลกัประกนัไม่สามารถทดแทนในเร่ืองความสามารถในการช าระหนีซ้ึ่งเป็นเหตผุลหลกัส าคญั
พืน้ฐานในการอนุมตัิสินเช่ือ การประเมินมลูค่าของหลกัประกนัจะต้องสอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายปรับลดความ
เสี่ยงทางด้านสินเช่ือของกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)และธนาคาร ซึ่งก าหนดกระบวนการประเมินมลูค่า
หลกัประกนัและรอบระยะเวลาการประเมินมลูค่าหลกัประกนัตามแต่ประเภทของหลกัประกนันัน้ๆ ส าห รับหลกัประกัน
ประเภทต่างๆ หลกัประกันจ าเป็นต้องมีการประเมินมูลค่าโดยผู้ประเมินอิสระทุกครัง้ก่อนที่จะมีการใช้วงเงินและรอบ
ระยะเวลาการประเมินหลงัจากนัน้ รอบระยะเวลาการประเมินหลกัประกนัโดยทัว่ไปจะด าเนินการเป็นประจ าทกุปี หรือ
มากกวา่นัน้ขึน้อยูก่บัระดบัความผนัผวนของราคาแต่ละประเภทของหลกัประกนัและความเสี่ยงของผลิตภณัฑ์นัน้ๆ การ
ปรับลดความเสีย่งด้านเครดิตอาจจะไมไ่ด้รับประโยชน์ในกรณีที่การประเมินหลกัประกนัปราศจากความเป็นอิสระ  
 
หลกัประกนัทางการเงินท่ีจะเป็นท่ียอมรับในการปรับลดความเสีย่งด้านเครดิตจะต้องมีสภาพคลอ่งที่เพียงพอและมีมลูค่า
ครอบคลมุระยะเวลาที่แนน่อนในการคุ้มครองสนิเช่ือ ธนาคารจะมีการทดสอบภาวะวิกฤติเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงมลูค่า
หลกัประกันส าหรับพอร์ตที่มีความส าคญัส าหรับผู้บริหารระดบัสงูเพื่อช่วยในการควบคุมความเสี่ยงในพอร์ต เหล่านัน้ 
หลกัประกนับางอย่างเช่นอสงัหาริมทรัพย์ (Physical Collateral) จ าเป็นต้องมีการท าประกนัภยัตลอดเวลาเพื่อรองรับ
ความเสีย่งทัง้หมดที่เกิดจากการสญูเสยีหรือความเสยีหายของทรัพย์สนิ  
 
มูลค่าของหลกัประกันจะถูกปรับให้เหมาะสมกับสภาพของตลาดในปัจจุบันและความเป็นไปได้ของระยะเวลาของ
หลกัประกนัท่ีมีไว้ในครอบครอง 
 
ในกรณีที่ใช้การค า้ประกนัหรืออนพุนัธ์เครดิตเป็นตวัปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk Mitigation – CRM) จะมี
การประเมินและก าหนดความน่าเช่ือถือของผู้ค า้ประกนัโดยใช้กระบวนการอนมุตัิสินเช่ือ นอกเหนือไปจากการวิเคราะห์
ลกูหนีห้รือคูส่ญัญาหลกั ประเภทหลกัของการค า้ประกนัรวมถึงหนงัสอืค า้ประกนัธนาคาร บริษัทประกนัภยั บริษัทแม ่ผู้ ถือ
หุ้นและ export credit agencies  
 
กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร ใช้ bilateral และ multilateral netting เพื่อลด pre-settlement 
และ settlement counterparty risk โดย pre-settlement risk exposures จะถกูหกักลบโดยใช้เอกสารหกักลบลบหนีส้อง
ฝ่าย (bilateral netting documentation) ในเขตอ านาจที่ได้รับอนมุตัิตามกฎหมาย สว่น settlement exposures จะถกู
หกักลบโดยใช้ระบบ Delivery vs Payments หรือ Payment vs Payments Systems  
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5.5 Internal Rating Based Models  
 

การก ากบัดูแลแบบจ าลอง (Model Governance) 
 
กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร ใช้แบบจ าลอง AIRB ในการค านวณ Probability of Default 
(PD), Loss Given Default (LGD) และ Exposure at Default (EAD) ดงัที่แสดงผลในหวัข้อนี ้ซึ่งผลที่ได้มีมมุมองแบบ
ระมดัระวงัในเร่ือง Regulatory Expected Loss อันเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการค านวณเงินกองทุนตามกฎหมายแบบ
รอบคอบ 
 
SCB Group Risk Measurement Teams ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ หน่วยงานความเสี่ยงของสายงานลกูค้าบคุคล และ 
หน่วยงานความเสี่ยงของสายงานลูกค้าองค์กร ลูกค้าสถาบัน  เป็นผู้พัฒนาแบบจ าลอง โดยกระบวนการพัฒนา
แบบจ าลองได้รับการด าเนินการและจัดเก็บเอกสารตามเกณฑ์เฉพาะซึ่งก าหนดมาตรฐานขัน้ต ่าส าหรับการพัฒนา
แบบจ าลอง ทีมงานทดสอบความถูกต้องของแบบจ าลองมีการรายงานต่อ Group Chief Credit Officer จะทดสอบ
แบบจ าลอง AIRB ทัง้หมดที่พฒันาโดยกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดเป็นรายปี ดงันัน้จึงคงความเป็นอิสระจาก
กระบวนการสร้างแบบจ าลอง ผลที่ได้จากการทดสอบแบบจ าลองจะถกูน าเสนอตอ่คณะกรรมการประเมินแบบจ าลอง ซึ่ง
จะให้ข้อเสนอแนะการอนุมตัิต่อ SCB Group Risk Committees หน่วยงานผู้ตดัสินใจเหล่านีป้ระกอบด้วยผู้บริหาร
ระดบัสงูของหน่วยงาน ซึ่งมีบทบาทในการตรวจสอบสมมติฐานและประสิทธิภาพของแบบจ าลองเพื่อการตดัสินใจทาง
ธุรกิจรวมถึงการค านวณการด ารงเงินกองทนุภายใต้ข้อก าหนดทางกฎหมาย 
 
กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร ได้มีการน าแบบจ าลอง ซึง่พฒันาโดยกลุม่สแตนดาร์ดชาร์เตร์ด
มาใช้ โดยผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการประเมินแบบจ าลอง (MAC) ของกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 
และธนาคาร ซึง่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง โดยมีหน้าทีพ่ิจารณาและเสนอแนะ
กระบวนการพฒันาแบบจ าลองเพื่อให้ถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดโดยหนว่ยงานก ากบัดแูลของทางการ ซึง่
คณะกรรมการบริหารความเสีย่งจะเป็นผู้อนมุตักิารใช้แบบจ าลอง 
 
กระบวนการสอบทานแบบจ าลองเก่ียวข้องกบัการประเมินแบบจ าลองในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ โดยประเมินจาก 
ข้อมลู ระบบและการก ากบัดแูล ซึง่จะรวมถึงการประเมิน 
 

 สมมติฐานของแบบจ าลอง 

 ความสมเหตสุมผลของวิธีการทางเทคนคิที่ใช้ 

 การวดัผลการด าเนินการในเชิงสถิติและโดยการทดลองสงัเกตการณ์ 
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 ความเหมาะสมของการใช้แบบจ าลองตามวตัถปุระสงค์ 

 การใช้แบบจ าลองและโครงสร้างพืน้ฐาน 

 ความถกูต้องและนา่เช่ือถือของข้อมลูรวมทัง้ข้อมลูในอดตี 

 การตอบสนองของแบบจ าลองตอ่ความเปลีย่นแปลงด้านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก - ขอบเขตที่
แบบจ าลองตอบสนองได้ทนัเวลาหรือการวดัความเสีย่งตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

 มาตรฐานการติดตามควบคมุแบบจ าลอง และการก าหนดตวัแจ้งเตือน และ 

 ระดบัความระมดัระวงั (conservatism)  
 
การทดสอบทางสถิติจะถกูน ามาใช้เพื่อทดสอบความสามารถในการจ าแนก (Discriminatory power) ของแบบจ าลอง 
เปรียบเทียบผลของการประมาณการกบัผลที่สงัเกตได้/ผลที่เกิดขึน้จริง และความเสถียร (Stability) ของแบบจ าลอง โดย
ผลการทดสอบดงักลา่วจะถกูน ามาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ที่ถกูก าหนดไว้ลว่งหน้า  
 
การพัฒนาแบบจ าลอง PD 
 
กลุม่สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร ใช้เทคนิคหลากหลายในการพฒันา
แบบจ าลอง PD ในแต่ละกรณี วิธีการที่เหมาะสมจะก าหนดจากความเพียงพอและความเหมาะสมของข้อมลูทัง้ภายใน
และภายนอก 
 
หากเห็นว่าข้อมูลมีจุดอ่อน ดังเช่นข้อมูลประวัติมี น้อยเกินไปหรือกรณีผิดนัดน้อยไป จะใช้ความระมัดระวัง 
(conservatism) ตามสมควรในการคาดการณ์อตัราการผิดนดั 
 
วิธีการโดยทัว่ไปแบง่ได้สามประเภท 
 
Default History Based (Good-Bad) – กรณีที่มีจ านวนการผิดนดัเพียงพอ กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 
และ ธนาคารใช้วิธีการเชิงสถิติที่หลากหลายในการก าหนดโอกาสที่คู่สญัญาอาจผิดนดัส าหรับความเสี่ยงที่มีอยู่ วิธีการ
เหลา่นีต้้องใช้ดลุพินิจที่สงูมากโดยการระบลุกัษณะความเสี่ยงของคู่สญัญาที่สามารถท านายได้อย่างมีนยัส าคญั วิธีนีใ้ช้
ในการจดัอนัดบั retail and corporate exposures สว่นใหญ่ของกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร  
 
Shadow Rating Approach – หากข้อมลูภายในของกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร ไม่มีประวตัิ
การผิดนดัที่เพียงพอ (ตวัอยา่งเช่น พอร์ตที่มีการผิดนดัต ่า) กลุม่สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
(ไทย) และ ธนาคาร ก็จะพฒันาแบบจ าลองซึง่ออกแบบมาเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกบั ช่วงของอนัดบัเครดิตองค์กรที่
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ก าหนดโดยสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตภายนอกที่เป็นท่ียอมรับ ซึง่สถาบนัเหลา่นัน้มีฐานข้อมลูการผิดนดัส าหรับภาระสินเช่ือ
ที่หลากหลายภายใต้ช่วงระยะเวลาที่ยาวนาน  
 
Constrained Expert Judgement – ส าหรับความเสีย่งบางประเภท ไมม่ีประวตัิการผิดนดัภายในหรือมีน้อย หรือไม่มีการ
ให้อนัดบัภายนอกที่เช่ือถือได้ ในกรณีซึง่มีน้อยมากดงักลา่ว กลุม่สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดโดยอาศยัข้อมลูจากกลุม่ธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคารจะพฒันาเค้าโครงเชิงปริมาณ ซึง่รวมถึงความเห็นผู้ เช่ียวชาญของบคุลากรด้าน
การจดัการความเสีย่งด้านเครดิตของกลุม่สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด เข้าไปในกระบวนการพฒันาแบบจ าลอง 
 
การพัฒนาแบบจ าลอง LGD 
 
กลุม่สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร มีการพฒันาแบบจ าลอง LGD โดย
การวดัการได้รับคืน (Recovery) ของสินเช่ือที่ไม่มีหลกัประกนั การขายสินทรัพย์ที่เป็นหลกัประกนั ซึ่งรวมทัง้ต้นทนุทาง
เศรษฐกิจอื่นที่เก่ียวข้อง ระยะเวลาที่เกิดขึน้ของกระแสเงินสด ซึ่งทัง้หมดจะถูกวดัค่าเป็นมลูค่าปัจจุบนัสทุธิโดยใช้อตัรา
สว่นลดที่เหมาะสม ดงันัน้ LGD จะหมายถึง EAD ที่ถกูหกัด้วยประมาณการการได้รับคืนเหลา่นี ้
 
การได้รับคืน (Recovery) จะถกูประมาณโดยการใช้การศึกษาจากข้อมลูจากประสบการณ์ (Empirical evidence) ซึ่งจะ
แสดงถึงปัจจยัที่สง่ผลตอ่การได้รับช าระคืน เช่น กลุม่ลกูค้า ผลติภณัฑ์ และ ข้อมลูทางภมูิศาสตร์ 
 
แบบจ าลอง LGD จะถูกวดัค่าอย่างระมัดระวงัโดยค านึงถึงสถาวะเศรษฐกิจตกต ่า (Downturn) ซึ่งจะส่งผลให้มูลค่า
หลกัประกนัและการได้รับคืนจากสนิเช่ือลดต ่าลง เมื่อเปรียบเทียบกบัการประมาณการในระยะยาว 
 
การพัฒนาแบบจ าลอง EAD 
 
แบบจ าลองของ EAD ถกูพฒันาส าหรับผลติภณัฑ์ที่มียอดคงค้างไมค่งที่ อาทิ วงเงินสนิเช่ือ บตัรเครดิต เงินกู้ เบิกเกินบญัชี 
(Overdraft) และวงเงินประเภทอื่นๆ ที่กลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร มีไว้ให้กับลกูค้าและ
คู่สญัญาของกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร  (Commitment) จากประสบการณ์ของกลุ่ม
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ของกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร  แบบจ าลอง EAD จะวดัการ
เปลี่ยนแปลงของวงเงิน และ โอกาสในการเบิกใช้จากวงเงินที่ยงัไม่ได้เบิกที่มีอยู่กบักลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
(ไทย) และ ธนาคาร ทัง้ที่เป็น Commited และ Uncommited โดยเปรียบเสมือนกบัยอดคงค้าง โดยปัจจยัที่ถกูค านวณมา
จากแบบจ าลอง EAD และน ามาปรับใช้กบัวงเงินคงเหลือที่ยงัไม่ถกูเบิกใช้จะเรียกว่า Credit conversion factor (CCF) 
กลุ่มสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  กลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคารได้ใช้ความระมัดระวัง 
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(Conservative) ในการก าหนดสมมตุิฐานที่ใช้ในการวดั EAD เพื่อให้ผลที่ได้สอดคล้องกบัประสบการณ์ในช่วงสภาวะ
เศรษฐกิจตกต ่า   
 
ผลของแบบจ าลอง สายงานลกูค้าองค์กร ลกูค้าสถาบนั 
 
แบบจ าลอง Internal Rating Based ของสายงานลกูค้าองค์กร ลกูค้าสถาบนั ได้รับการพฒันาจากชุดฐานข้อมลูซึ่งได้ท า
การจดัเก็บอยา่งน้อย 1 วฏัจกัรของธุรกิจ (Business Cycle) รวมทัง้ประสบการณ์ระยะยาวของกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร ถกูน ามาใช้ในการปรับค่าประมาณการ PD โดยทัว่ไปอตัราผิดนดัจริง (point in time) จะ
แตกต่างจากภาวะ ‘through the cycle’ เนื่องจากเศรษฐกิจเคลื่อนตวัขึน้สงูกว่าหรือต ่ากว่ามาตรฐานตามวฎัจักร 
(cyclical norms) 
 
Proability of Default 
 
การประมาณคา่ IRB PD ค านวณ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 โดยเปรียบเทียบกบัข้อมลูการผิดนดัช าระหนีท้ี่เกิดขึน้ ถึงวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2558  
 
ประสบการณ์การผิดนดัส าหรับลกูหนีส้ถาบนั รัฐบาลกลางหรือธนาคารกลางมีเลก็น้อยมาก ดงันัน้ การประมาณคา่ PD 
ส าหรับลกูหนีป้ระเภทนีจ้ึงมีอตัราการผิดนดัช าระหนีท้ี่ต ่ามาก ในปี 2558 ไมม่ีการผิดนดัช าระหนีส้ าหรับรัฐบาลกลางและ
ธนาคารกลาง  
 
อตัราการผิดนดัช าระหนีท้ี่แท้จริงส าหรับลกูหนีภ้าคธุรกิจเอกชนและสถาบนัการเงิน ในปี 2558 สงูกวา่คา่ประมาณการ
ของแบบจ าลอง AIRB เมื่อต้นปี 2558 ซึง่เป็นผลจากการผิดนดัช าระของลกูหนีร้ายหนึง่ ดงัที่ได้กลา่วไว้ข้างต้น 
แบบจ าลอง AIRB ใช้ฐานข้อมลูแบบ through the cycle ในการประมาณการคา่ PD ซึง่ท าให้อาจเกิดกรณีที่คา่ประมาณ
การต า่กวา่อตัราผิดนดัจริง (point in time) ได้ โดยสาเหตหุลกัมาจากการท่ีเศรษฐกิจของประเทศไทยและเศรษฐกิจโลก
ได้รับผลกระทบจากภาวะถดถอยตัง้แตปี่ 2557 
 
Loss Given Default 
 
การค านวณมลูค่า LGD ที่เกิดขึน้จริงเทียบกบัค่าประมาณการ ได้รับผลกระทบจากข้อเท็จจริงในเร่ืองกระบวนการแก้ไข
ปัญหาหนีจ้นเสร็จสิน้ ซึง่ต้องใช้เวลาหลายปี ดงันัน้มลูคา่ของ recovery ที่เกิดขึน้ ส าหรับหนีผิ้ดนดัในปี 2558 อาจจะยงัไม่
เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบมลูคา่ที่เกิดขึน้จริงกบัมลูคา่ประมาณการ PD และ EAD  
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ในการค านวนคา่ประมาณการ LGD และ  LGD ที่เกิดขึน้จริงส าหรับสายงานลกูค้าองค์กร ลกูค้าสถาบนั ใช้วิธี four-year 
rolling period ซึง่ได้รวมข้อมลูลกูค้าผิดนดัช าระหนีต้ัง้แตปี่ 2555 ถึงปี 2558 ที่ผา่นกระบวนการแก้ไขปัญหาหนี ้ณ สิน้สดุ
วนัท่ี 31  ธันวาคม  255 8  วิธีนีไ้ด้ท าการเปรียบเทียบค่า four-year rolling period ของประมาณการ LGD ซึ่งแสดงให้เห็น
ผลลพัธ์การประมาณการของหนีผิ้ดนดัที่จบสิน้กระบวนการแก้ไขปัญหาแล้วลว่งหน้า 1 ปีก่อนหนีผิ้ดนดัช าระจะเกิดขึน้  
เทียบกับ LGD ที่เกิดขึน้จริงภายใต้ฐานข้อมูลลูกค้าผิดนัดเดียวกัน การเปรียบเทียบดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการ
ประเมินผลของแบบจ าลอง LGD 
 
อย่างไรก็ตามภายใต้กระบวนการค านวนค่า LGD นี ้ไม่มีหนีท้ี่ผิดนดัช าระหนีแ้ละเสร็จสิน้กระบวนการแก้ไขปัญหาหนี ้
ในช่วงระหวา่ง 2555-2558 ส าหรับประเทศไทย ดงันัน้จึงไมม่ีคา่ LGD ที่เกิดขึน้จริงส าหรับประเทศไทยเพื่อใช้เปรียบเทียบ  
ส าหรับลกูหนีรั้ฐบาลกลางหรือธนาคารกลาง ไมม่ีคา่ LGD ที่เกิดขึน้จริงซึง่แสดงให้เห็นวา่ไมม่ีหนีผิ้ดนดัช าระในช่วงเวลา 4 
ปีที่ผา่นมา 
 
Exposure at Default 
 
EAD ค านงึถึงโอกาสที่อาจมีการเบิกใช้เงินตามสญัญาในฐานะเป็น obligor defaults โดยการประเมิน credit conversion 
factor ของเงินท่ียงัไมไ่ด้เบิกใช้ การเปรียบเทยีบ CCF จริงกบัท่ีประมาณการ ส าหรับสนิทรัพย์ที่ผิดนดั ในปี 2558 โดยสรุป 
คา่ predicted EAD ซึง่ถกูสรุปในรูปของ EAD Ratio ส าหรับก่อนระยะเวลา 1 ปีของการผิดนดั โดยคา่ EAD Ratio ส าหรับ
ทกุๆ แบบจ าลองจะมคีา่มากกวา่ 1 ซึง่หมายความวา่ Predicted EAD  ของสนิทรัพย์ที่ผิดนดั สงูกวา่ยอดคงค้างของ EAD 
ที่เกิดขึน้จริงตามตารางที ่26 อนัเนื่องมาจากข้อก าหนดของทางการท่ีให้ใช้ความระมดัระวงัในการก าหนด CCF ส าหรับ
ลกูหนีบ้างประเภท รวมทัง้ผลกระทบจากการด าเนินการจดัการเพื่อลด EAD จริงก่อนการผิดนดั 
 
ผลของแบบจ าลองสายงานบุคคลธนกจิ 
 
แบบจ าลองสายงานบคุคลธนกิจ ได้รับการพฒันาจากชดุข้อมลูซึง่เก็บข้อมลูการช าระหนีใ้นเวลาห้าปี โดยรวมถึงช่วงเวลา
ที่อตัราผิดนดัสงูกว่าค่าเฉลี่ย อนัเนื่องมาจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ วิกฤติการณ์ทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบเช่น ยอดช าระขัน้ต ่าของบตัรเครดิต สิง่เหลา่นีจ้ึงถกูสะท้อนอยู่ในการตัง้คา่ของแบบจ าลอง AIRB 
 
การใช้แบบจ าลองเป็นไปตามนโยบายดงัตอ่ไปนี ้
 

 แบบจ าลองแต่ละตวัถูกก ากับโดยนโยบายและวิธีการที่แยกจากกันซึ่งก าหนดวิธีการใช้ของแบบจ าลองนัน้
รวมถึงรายละเอียดวิธีการในการใช้ 
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 นโยบายการสอบทานแบบจ าลองของกลุม่สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด – แบบจ าลอง IRB มีการทบทวนโดยอ้างอิง
แบบจ าลองมาตรฐานส าหรับความเสีย่งด้านเครดิต IRB ครอบคลมุการทบทวนแบบจ าลองและขอบเขตทางสถิติ รวมทัง้
สญัญาณเตือนอื่นๆ ซึง่เป็นตวัก าหนดเวลาในการพฒันาแบบจ าลองใหม่ 
 
การรายงานคา่ PD ณ เดือน ธนัวาคม 2558 โดยใช้คา่ PD ที่ค านวณ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เปรียบเทียบกบัคา่ผิดนดั
ช าระหนีท้ี่เกิดขึน้ ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 พบวา่คา่ผิดนดัช าระหนีท้ี่เกิดขึน้ส าหรับสนิเช่ือรายยอ่ยมคีา่เทียบเคียงได้
หรือต ่ากวา่คา่ผิดนดัช าระหนีท้ีค่ านวณได้ ยกเว้นสนิเช่ือรายยอ่ยประเภทอื่นๆ โดยธนาคารจะท าการปรับคา่ PD โดยใช้วธีิ 
Post Model Adjustment หรือใช้วธีิการพฒันาแบบจ าลองใหม ่ เพื่อให้คา่ PD สะท้อนอตัราการผิดนดัช าระหนีท้ีเ่กิดขึน้
จริง – ในกรณีที่มีนยัส าคญั โดยคา่ผิดนดัช าระหนีท้ีเ่กิดขึน้เพิ่มสงูขึน้ตัง้แตปี่ 2556 เนื่องจากคา่ผิดนดัช าระหนีท้ี่เกิดขึน้มี
คา่เพิม่ขึน้ส าหรับสนิเช่ือ Personal Loan ในชว่งระยะหลงัๆ ทัง้นี ้ คา่ผิดนดัช าระหนีท้ี่เกิดขึน้ทกุประเภทสนิเช่ือรายยอ่ยมี
คา่น้อยกวา่หรือใกล้เคียงกบัคา่ผิดนดัช าระหนีท้ี่ค านวณได้ ณ เดือน ธนัวาคม 2557 
 
การค านวณมลูคา่ LGD ที่เกิดขึน้โดยใช้คา่ Recovery จนถึง ณ เดือน ธนัวาคม 2558 ส าหรับลกูหนีท้ี่ผิดนดัช าระหนี ้ณ 
เดือน ธนัวาคม 2555 โดยเปรียบเทียบคา่ LGD ที่ค านวณ ณ เดือน ธนัวาคม 2557 พบวา่คา่ LGD ที่เกิดขึน้มคีา่น้อยกวา่ 
LGD ที่ค านวณได้ส าหรับทกุประเภทสนิเช่ือรายยอ่ย เนื่องจากการประมาณคา่ LGD จากแบบจ าลองได้ค านงึถึงปัจจยั
ตา่งๆ ในสภาวะเศรษฐกิจขาลง (Downturn)  แล้ว ส าหรับสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั คา่ LGD ที่ค านวณได้ค านงึถึงการตกต ่าอยา่ง
มีนยัส าคญัของมลูคา่ที่อยูอ่าศยัด้วย  โดยกลุม่สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดได้ติดตามคา่ LGD อยา่งใกล้ชิดและมีกระบวนการ
ในการปรับปรุงประสทิธิภาพของแบบจ าลองเพื่อให้แบบจ าลองของธนาคารมคีา่ PD LGD และ EAD ที่ค านวณมากกวา่
คา่ที่เกิดขึน้จริง ทัง้นี ้ หากคา่ PD LGD และ EAD มีคา่น้อยกวา่คา่ทีเ่กิดขึน้ ธนาคารต้องท าการปรับแบบจ าลอง (Post 
Model Adjustment) เพื่อให้เงินกองทนุสะท้อนความเสีย่งทีเ่กิดขึน้ รายละเอยีดดงัแสดงคา่ตามตารางที่ 26 แสดงคา่
ก่อนที่จะมกีารปรับแบบจ าลอง 
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5.6 Risk Grade Profile 
 

ความเสี่ยงตาม Internal Credit Grading 
 
ส าหรับพอร์ต IRB ระบบการจดัอนัดบัความเสีย่งของกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร เป็นไปตาม
มาตรฐานซึ่งใช้ส าหรับทัง้ สายงานลกูค้าองค์กร ลกูค้าสถาบนั และ สายงานลกูค้าบคุคล การจดัอนัดบัความเสี่ยงจะใช้
เกณฑ์จากการประมาณการภายในของกลุ่มสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด กลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ 
ธนาคาร ถึงโอกาสผิดนดัช าระหนีใ้นช่วงเวลาหนึ่งปีข้างหน้า โดยการประเมินลกูค้าหรือพอร์ตเทียบกบัปัจจยัเชิงปริมาณ
และคณุภาพ เพื่อเป็นการเทียบเคียง  
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ตารางด้านลา่งนีแ้สดงระดบัเครดิตของกลุม่สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ 
ธนาคาร  เมื่อเทียบกบัระดบัเครดิตของ Standard & Poors 
 
 
 
 
 

 Standard & Poors Mapping 

Credit Grade Corp / Non BFIs Banks 

1A AAA AAA, AA+ 

1B AA+ AA, AA- 

2A AA A+ 

2B AA- A 

3A AA- A, A- 

3B A+ A-, BBB+ 

4A A, A- BBB+ 

4B A-, BBB+ BBB 

5A BBB BBB, BBB- 

5B BBB- BBB-, BB+ 

6A 
BB+ 

BB+ 

6B BB 

7A 
BB 

BB, BB- 

7B BB- 

8A 
BB- 

BB-, B+ 

8B B+ 

9A 
B+ 

B 

9B B, B- 

10A 
B 

B- 

10B B-, CCC 

11A - C B- CCC 

12A - C N/A N/A 
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ระดบัเครดิตส าหรับ สายงานบคุคลธนกิจ ซึ่งครอบคลมุโดยแบบจ าลอง AIRB ใช้เกณฑ์จากโอกาสผิดนดัซึ่งถกูใช้ในการ
ประมาณการ RWA แบบจ าลองเหลา่นีอ้ิงกบั application and behavioural scorecards และมีการใช้ข้อมลูเครดิตบโูร
และข้อมลูภายในของกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร 

 
ส าหรับพอร์ต สายงานบุคคลธนกิจ ที่ยังไม่มีการพัฒนาแบบจ าลอง AIRB การค านวณโอกาสผิดนัดกระท าโดยใช้ 
portfolio delinquency flow rates ในอดีตและการวินิจฉยัโดยผู้ เช่ียวชาญตามความเหมาะสม 
 

แบบจ าลอง AIRB ครอบคลมุเงินให้สนิเช่ือสว่นใหญ่ของกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร และใช้
ในการประเมินความเสีย่งทัง้ในระดบัลกูค้าและระดบัพอร์ต ซึ่งก าหนดกลยทุธ์และใช้ในการตดัสินใจเก่ียวกบัความเสี่ยง
และผลตอบแทนของกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร  

 

กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร ใช้ประโยชน์จากการประเมินความเสีย่งภายในของ PD, LGD 
และ EAD ในด้าน 

 การอนมุตัิและตดัสนิใจด้านสนิเช่ือ – ระดบัอ านาจในการอนมุตัิค าขอสินเช่ือและการตดัสินใจอาศยัเกณฑ์จาก
การพิจารณา PD, LGD และ EAD ของลกูหนี ้โดยอ้างอิง nominal exposure 

 การก าหนดราคา – ส าหรับ สายงานลกูค้าองค์กร ลกูค้าสถาบนั มีการใช้ pre-deal pricing calculator ซึง่
พิจารณาถึง PD, LGD และ EAD ในการค านวณประมาณการความสญูเสยีและสนิทรัพย์เสีย่ง ส าหรับธุรกรรมที่เสนอ 
เพื่อให้แนใ่จวา่ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม ส าหรับ สายงานลกูค้าบคุคล ใช้วธีิ scorecard ในการประเมินระดบัความ
เสีย่งโดยใช้ PD, LGD และ EAD เมื่อเปรียบเทียบกบัรายได้ที่คาดวา่จะได้รับและความเสีย่ง 

 การก าหนดวงเงิน – ส าหรับ สายงานลกูค้าองค์กร ลกูค้าสถาบนั มีการก าหนด single name concentration 
limits ซึง่ถกูก าหนดโดย  PD, LGD และ EAD โดยมีการก าหนดวงเงินเป็นแบบ sliding scale เพื่อให้แนใ่จวา่กลุม่ธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร ไมม่ีการกระจกุตวัของสนิทรัพย์ด้อยคณุภาพมากเกินไป ส าหรับ สายงาน
ลกูค้าบคุคล คา่ PD, LGD และ EAD ที่ถกูประมาณขึน้จะถกูน ามาใช้ในเอกสารประกอบการพิจารณาสนิเช่ือ เพื่อระบุ
ขอบเขตของความเสีย่งด้านเครดติและวงเงินสนิเช่ือ นอกจากนัน้ยงัถกูน ามาใช้ในการวิเคราะห์ score cut-off เพื่อลดการ
ท าธุรกรรมที่มคีณุภาพเครดิตต ่าหรือไมก่่อให้เกิดท าก าไร 

 การกนัส ารอง – มีการตัง้ Portfolio Impairment Provisions (PIP) ในระดบัพอร์ต และก าหนดโดยดจูาก
ประมาณการความสญูเสยีซึง่ใช้เกณฑ์จาก PD, LGD และ EAD รวมทัง้ปัจจยัเชิงปริมาณและคณุภาพอื่นๆ และ 

 คา่ความเบี่ยงเบนความเสีย่งโดยรวมที่ยอมรับได้ (Risk tolerance) – แบบจ าลอง PD, LGD และ EAD ให้
ข้อมลูน าเข้าบางสว่นท่ีส าคญัในระบบตามเกณฑ์ความเสีย่ง (risk-based methodologies) ซึง่ใช้ในการประเมินตวัแปร
ทางธุรกิจและตลาด อนัเป็นองค์ประกอบส าคญัส าหรับวิธีการที่ใช้ในการก าหนดคา่ความเบีย่งเบนที่ยอมรับได้ (Risk 
Tolerance)  
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ตารางตอ่ไปนีแ้สดงการวิเคราะห์ EAD, PD และ LGD ภายในพอร์ต AIRB โดยการจดัระดบัเครดิตภายใน EAD ค านวณ
หลงัพิจารณาผลจากการปรับลดความเสีย่งด้านเครดิต ในกรณีที่มีการค า้ประกนัความเสีย่งหรือมีอนพุนัธ์เครดิต จะแสดง
ความเสีย่งโดยเทียบกบัประเภทสนิทรัพย์ของผู้ค า้ประกนัหรือ derivative counterparty 
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ตารางที่ 20: ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิต โดยวธีิ AIRB ส าหรับลูกหนีภ้าครัฐบาล สถาบันการเงนิ
และธุรกิจเอกชน และฐานะที่เกี่ยวข้องกบัตราสารทุนโดยวิธี PD/LGD จ าแนกตาม Rating เกรด* 
 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และ กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

 

 31 ธ.ค. 58  31 ธ.ค. 57 

ประเภทสินทรัพย์ 

ลูกหนี ้
ภาครัฐบาล 
สถาบัน

การเงนิ และ
ธุรกิจ

เอกชน** 

ฐานะท่ี
เก่ียวข้องกับ
ตราสารทุน 
โดยวธีิ 

PD/LGD 

รวม 

 ลูกหนี ้
ภาครัฐบาล 
สถาบัน

การเงนิ และ
ธุรกิจ

เอกชน** 

ฐานะท่ี
เก่ียวข้องกับ
ตราสารทุน 
โดยวธีิ 

PD/LGD 

รวม 

เกรด  

1 – 4 

EAD 1/ (Million Baht) 139,755 - 139,755   154,812 - 154,812  

 PD 2/ (%) 0.07% - -   0.07% - - 

 RW 3/ (%) 19.65% - -  17.61%  - - 

 LGD 4/ (%) 36.72% - -  35.72%  - - 

เกรด  

5 – 8 

EAD 1/ (Million Baht) 56,791 - 56,791  60,611  - 60,661   

 PD 2/ (%) 0.70% - -   0.68% - - 

 RW 3/ (%) 58.28% - -   66.58% - - 

 LGD 4/ (%) 40.11% - -   36.44% - - 

เกรด 

 9 -12 

EAD 1/ (Million Baht) 4,759 - 4,759   5,615 - 5,615  

 PD 2/ (%) 9.23% - -   12.62% - - 

 RW 3/ (%) 145.20% - -  192.07% - - 

 LGD 4/ (%) 38.08% - -   43.38% - - 

เกรด 

 13 - 14 

(ผิดนัดช าระ
หนี)้ 

EAD 1/ (Million Baht) 4,869 - 4,869   4,266 - 4,266  

 PD 2/ (%) 100.00% - -   100.00% - - 

 RW 3/ (%) 24.50% - -   38.80% - - 

 LGD 4/ (%) 52.03% - -   50.30% - - 
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ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
 

 31 ธ.ค. 58  31 ธ.ค. 57 

ประเภทสินทรัพย์ 

ลูกหนี ้
ภาครัฐบาล 
สถาบัน

การเงนิ และ
ธุรกิจ

เอกชน** 

ฐานะท่ี
เก่ียวข้องกับ
ตราสารทุน 
โดยวธีิ 

PD/LGD 

รวม 

 ลูกหนี ้
ภาครัฐบาล 
สถาบัน

การเงนิ และ
ธุรกิจ

เอกชน** 

ฐานะท่ี
เก่ียวข้องกับ
ตราสารทุน 
โดยวธีิ 

PD/LGD 

รวม 

เกรด  

1 – 4 

EAD 1/ (Million Baht) 139,755 - 139,755   154,812 - 154,812  

 PD 2/ (%) 0.07% - -   0.07% - - 

 RW 3/ (%) 19.65% - -  17.16%  - - 

 LGD 4/ (%) 36.27% - -  35.72%  - - 

เกรด  

5 – 8 

EAD 1/ (Million Baht) 58,770 - 58,770  64,551  - 64,551   

 PD 2/ (%) 0.69% - -   0.72% - - 

 RW 3/ (%) 59.12% - -   59.35% - - 

 LGD 4/ (%) 40.48% - -   39.62% - - 

เกรด 

 9 -12 

EAD 1/ (Million Baht) 4,759 - 4,759   5,621 - 5,621  

 PD 2/ (%) 9.23% - -   15.97% - - 

 RW 3/ (%) 145.20% - -   222.81% - - 

 LGD 4/ (%) 38.08% - -   50.46% - - 

เกรด 

 13 - 14 

(ผิดนัดช าระ
หนี)้ 

EAD 1/ (Million Baht) 4,869 - 4,869   4,266 - 4,266  

 PD 2/ (%) 100.00% - -   100.00% - - 

 RW 3/ (%) 24.50% - -   38.80% - - 

 LGD 4/ (%) 52.03% - -   50.30% - - 

* จ านวนเกรดเป็นเพียงตวัอยา่งหนึ่งเท่านัน้ ให้ธนาคารพาณิชย์พิจารณาเปิดเผยจ านวนเกรดตามความเหมาะสม เพื่อให้ผู้ ใช้ข้อมลูทราบถึงความแตกต่างของ
ระดบัความเสี่ยงด้านเครดิตได้ 

** รวมลกูหนีท่ี้รับซือ้มา 
1/ ยอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบดลุและรายการนอกงบดลุหลงัคณูค่าแปลงสภาพแล้ว และหลงัพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต 
2/  PD คือค่าเฉลี่ย PD ถ่วงน า้หนกัด้วย EAD ของแต่ละ Rating เกรด (ในกรณีของลกูหนีท่ี้รับซือ้มาให้รายงานเฉพาะ PD ของ Default risk) 
3/  RW คือค่าเฉลี่ยน า้หนกัความเสี่ยงถ่วงน า้หนกัด้วย EAD ของแต่ละ Rating เกรด 
4/  LGD คือค่าเฉลี่ย LGD ถ่วงน า้หนกัด้วย EAD ของแต่ละ Rating เกรด (เฉพาะธนาคารพาณิชย์ท่ีใช้วิธี AIRB) 
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ตารางที่ 21: ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิต โดยวธีิ AIRB ส าหรับลูกหนีร้ายย่อย*จ าแนกตามกลุ่มของลูกหนี ้(Pooled Basis) 

 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และ กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

 

ประเภทสินทรัพย์ 

31 ธ.ค. 58 
 

31 ธ.ค. 57 

สินเช่ือ 
ที่อยู่อาศัย 

วงเงนิสินเช่ือ
หมุนเวียนเพื่อ

รายย่อย 

สินเช่ือรายย่อย
อื่น 

รวม  สินเช่ือ 
ที่อยู่อาศัย 

วงเงนิสินเช่ือ
หมุนเวียนเพื่อ 

รายย่อย 

สินเช่ือรายย่อย
อื่น 

รวม 

เกรด 

 1 - 4 

EAD 1/ (Million Baht) - 5,545 - 5,545  - 8,237   -    8,237 

 PD 2/ (%) - 0.12% - -  - 0.10% -    -    

 RW 3/ (%) - 6.22% - -  - 5.64% -    -    

 LGD 4/ (%) - 85.84% - -  - 85.73% -    -    

เกรด 

 5 - 8 

EAD 1/ (Million Baht) - 15,045 1,282 16,327  - 15,806  1,847  17,653  

 PD 2/ (%) - 0.72% 1.34% -  -  0.70%  1.24% -    

 RW 3/ (%) - 26.10% 103.92% -  -  24.97%  100.80% -    

 LGD 4/ (%) - 84.88% 88.51% -  -  85.01%  88.51% -    
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ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และ กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
 

ประเภทสินทรัพย์ 

31 ธ.ค. 58 
 

31 ธ.ค. 57 

สินเช่ือ 
ที่อยู่อาศัย 

วงเงนิสินเช่ือ
หมุนเวียนเพื่อ

รายย่อย 

สินเช่ือรายย่อย
อื่น 

รวม  สินเช่ือ 
ที่อยู่อาศัย 

วงเงนิสินเช่ือ
หมุนเวียนเพื่อ 

รายย่อย 

สินเช่ือรายย่อย
อื่น 

รวม 

เกรด  

9 -12 

EAD 1/ (Million Baht) - 4,958 1,584 6,542  - 4,519  2,275   6,794 

 PD 2/ (%) - 10.87% 13.93% -  -  11.41%  16.90% - 

 RW 3/ (%) - 124.12% 145.14% -  -  133.28%  144.39% - 

 LGD 4/ (%) - 85.83% 88.51% -  -  86.31%  88.51% - 

เกรด 13 - 
14 

(ผิดนัด
ช าระหนี)้ 

EAD 1/ (Million Baht) - 225 197 422  - 235   291  526 

 PD 2/ (%) - 100.00% 100.00% -  - 100.00%   100.00% - 

 RW 3/ (%) - 297.88% 285.45% -  -  289.46%  280.96% - 

 LGD 4/ (%) - 81.05% 81.49% -  -  81.57%  83.44% - 



ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) และกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
Pillar 3 – การเปิดเผยข้อมูล 
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ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
 

ประเภทสินทรัพย์ 

31 ธ.ค. 58 
 

31 ธ.ค. 57 

สินเช่ือ 
ที่อยู่อาศัย 

วงเงนิสินเช่ือ
หมุนเวียนเพื่อ

รายย่อย 

สินเช่ือรายย่อย
อื่น 

รวม  สินเช่ือ 
ที่อยู่อาศัย 

วงเงนิสินเช่ือ
หมุนเวียนเพื่อ 

รายย่อย 

สินเช่ือรายย่อย
อื่น 

รวม 

เกรด 

 1 - 4 

EAD 1/ (Million Baht) - 5,545 - 5,545  - 8,237   -    8,237 

 PD 2/ (%) - 0.12% - -  - 0.10% -    -    

 RW 3/ (%) - 6.22% - -  - 5.64% -    -    

 LGD 4/ (%) - 85.84% - -  - 85.73% -    -    

เกรด 

 5 - 8 

EAD 1/ (Million Baht) - 15,045 1,282 16,327  - 15,806  1,847  17,653  

 PD 2/ (%) - 0.72% 1.34% -  -  0.70%  1.24% -    

 RW 3/ (%) - 26.10% 103.92% -  -  24.97%  100.80% -    

 LGD 4/ (%) - 84.88% 88.51% -  -  85.01%  88.51% -    

           

           

           

           



ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) และกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
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ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 

ประเภทสินทรัพย์ 

31 ธ.ค. 58 
 

31 ธ.ค. 57 

สินเช่ือ 
ที่อยู่อาศัย 

วงเงนิสินเช่ือ
หมุนเวียนเพื่อ

รายย่อย 

สินเช่ือรายย่อย
อื่น 

รวม  สินเช่ือ 
ที่อยู่อาศัย 

วงเงนิสินเช่ือ
หมุนเวียนเพื่อ 

รายย่อย 

สินเช่ือรายย่อย
อื่น 

รวม 

เกรด  

9 -12 

EAD 1/ (Million Baht) - 4,958 1,584 6,542  - 4,519  2,275   6,794 

 PD 2/ (%) - 10.87% 13.93% -  -  11.41%  16.90% - 

 RW 3/ (%) - 124.12% 145.14% -  -  133.28%  144.39% - 

 LGD 4/ (%) - 85.83% 88.51% -  -  86.31%  88.51% - 

เกรด  

13 - 14 

(ผิดนัด
ช าระหนี)้ 

EAD 1/ (Million Baht) - 225 197 422  - 235   291   526 

 PD 2/ (%) - 100.00% 100.00% -  - 100.00%   100.00% - 

 RW 3/ (%) - 297.88% 285.45% -  -  289.46%  280.96% - 

 LGD 4/ (%) - 81.05% 81.49% -  -  81.57%  83.44% - 
* รวมลกูหนีท้ี่รับซือ้มา 
1/ ยอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบดลุและรายการนอกงบดลุหลงัคณูคา่แปลงสภาพแล้ว และหลงัพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต 
2/  PD คือคา่เฉลี่ย PD ถ่วงน า้หนกัด้วย EAD ของแตล่ะ Rating เกรด (ในกรณีของลกูหนีท้ี่รับซือ้มาให้รายงานเฉพาะ PD ของ Default risk) 
3/  RW คือคา่เฉลี่ยน า้หนกัความเสี่ยงถ่วงน า้หนกัด้วย EAD ของแตล่ะ Rating เกรด 
4/  LGD คือคา่เฉลี่ย LGD ถ่วงน า้หนกัด้วย EAD ของแตล่ะ Rating เกรด (เฉพาะธนาคารพาณิชย์ที่ใช้วิธี AIRB) 



ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) และกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
Pillar 3 – การเปิดเผยข้อมูล 
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ตารางตอ่ไปนีแ้สดง EAD ของลกูหนีร้ายยอ่ยหลงัพิจารณาผลจากการปรับลดความเสีย่งด้านเครดติ ประมาณร้อยละ 67 
ของประมาณการความสญูเสยีของพอร์ตลกูหนีร้ายยอ่ยอยูใ่นเกรด 9-12 

 

ตารางที่ 22: มูลค่ายอดคงค้างและวงเงนิที่ยงัไม่ได้เบกิใช้ของรายกลุ่มลูกหนีร้ายย่อย*หลังคูณ CCF และหลัง
พิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดติโดยวิธี AIRB จ าแนกตามกลุ่มของ Expected Loss** 
 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และ กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
 

   31 ธ.ค. 58 

ประเภทลูกหนีร้ายย่อย 
EAD 

1/
  

(ล้านบาท) 
EL 

2/
 (%) 

CG 1- 4 CG 5- 8 CG 9-12 CG 13-14 

วงเงินสนิเช่ือหมนุเวียนเพื่อรายยอ่ย 25,774 0.81% 13.43 67.05% 18.72% 

สนิเช่ือรายยอ่ยอื่น 3,063 0.00% 4.66% 59.96% 35.38% 

รวม 28,837 - - - - 

 
       31 ธ.ค. 57 

ประเภทลูกหนีร้ายย่อย 
EAD 

1/
  

(ล้านบาท) 
EL 

2/
 (%) 

CG 1- 4 CG 5- 8 CG 9-12 CG 13-14 

วงเงินสนิเช่ือหมนุเวียนเพื่อรายยอ่ย 28,798  1.09% 13.74% 65.05% 20.12% 

สนิเช่ือรายยอ่ยอื่น 4,413  0.00% 3.76% 63.24% 33.00% 

รวม 33,211 - - - - 

 



ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) และกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
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ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
31 ธ.ค. 58 

ประเภทลูกหนีร้ายย่อย 
EAD 

1/
  

(ล้านบาท) 
EL 

2/
 (%) 

CG 1- 4 CG 5- 8 CG 9-12 CG 13-14 

วงเงินสนิเช่ือหมนุเวียนเพื่อรายยอ่ย 25,774 0.81% 13.43 67.05% 18.72% 

สนิเช่ือรายยอ่ยอื่น 3,063 0.00% 4.66% 59.96% 35.38% 

รวม 28,837 - - - - 
 

      31 ธ.ค. 57 

ประเภทลูกหนีร้ายย่อย 
EAD 

1/
  

(ล้านบาท) 
EL 

2/
 (%) 

CG 1- 4 CG 5- 8 CG 9-12 CG 13-14 

วงเงินสนิเช่ือหมนุเวียนเพื่อรายยอ่ย 28,798  1.09% 13.74% 65.05% 20.12% 

สนิเช่ือรายยอ่ยอื่น 4,413  0.00% 3.76% 63.24% 33.00% 

รวม 33,211 - - - - 
* รวมลกูหนีท้ี่รับซือ้มา 
**จ านวนกลุม่เป็นเพียงตวัอยา่งหนึ่งเท่านัน้ ให้ธนาคารพาณิชย์เปิดเผยจ านวนกลุม่ตามความเหมาะสมที่จะแสดงความแตกตา่งของ
ระดบัความเสี่ยงด้านเครดิตได้ 
1/ ยอดคงค้างและวงเงินที่ยงัไมไ่ด้เบิกใช้หลงัคณูคา่แปลงสภาพแล้ว และหลงัพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต 
2/ EL = ∑(ELi*EADi) ÷ ∑EADi 
 

 



ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) และกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
Pillar 3 – การเปิดเผยข้อมูล 
31 ธันวาคม 2558 
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ตารางที่  23: มูลค่ายอดคงค้างในส่วนที่มีหลกัประกนั*ของแต่ละประเภทสนิทรัพย์ โดยวธีิ AIRB จ าแนกตาม
ประเภทของหลกัประกนั 
 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และ กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

หนว่ย : ล้านบาท 

ประเภทสินทรัพย์ 
 
 

31 ธ.ค. 58 
 

31 ธ.ค. 57 

หลักประ
กันทาง
การเงนิ 1/  

หลักประกัน
อื่น 2/  

การค า้
ประกัน
และ

อนุพันธ์
ด้าน
เครดิต 

 หลัก 
ประกันทาง
การเงนิ 1/  

หลัก 
ประกัน
อื่น 2/  

การค า้
ประกัน
และ

อนุพันธ์
ด้าน
เครดิต 

1. ลูกหนีป้กต ิ        

1.1  ลกูหนีภ้าครัฐบาล สถาบนั
การเงิน และธุรกิจเอกชน 10,675 660 669 

 

21,629  386  1,531  

1.2 ลกูหนีร้ายยอ่ย - - -  - - - 

1.2.1 สนิเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั - - -  - - - 

1.2.2 วงเงินสนิเช่ือหมนุเวยีนเพือ่
รายยอ่ย - - - 

 

- - - 

1.2.3 สนิเช่ือรายยอ่ยอื่น  - - -  - - - 

1.3 ฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทนุ - - -  - - - 

1.4 สนิทรัพย์อื่น - - -  - - - 

2. ลูกหนีผิ้ดนัดช าระหนี ้ 70 971 -  136 540 - 

รวม 10,745 1,631 669  21,765  926  1,531 

 



ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) และกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
Pillar 3 – การเปิดเผยข้อมูล 
31 ธันวาคม 2558 
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ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 

หนว่ย : ล้านบาท 

ประเภทสินทรัพย์ 
 
 

31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 

หลักประ
กันทาง
การเงนิ 1/  

หลักประกัน
อื่น 2/  

การค า้
ประกัน
และ

อนุพันธ์
ด้าน
เครดิต 

หลัก 
ประกัน
ทาง

การเงนิ 1/  

หลัก 
ประกัน
อื่น 2/  

การค า้
ประกัน
และ

อนุพันธ์
ด้าน
เครดิต 

1. ลูกหนีป้กต ิ       

1.1  ลกูหนีภ้าครัฐบาล สถาบนั
การเงิน และธุรกิจเอกชน 10,675 660 669 21,629 386 1,531 

1.2 ลกูหนีร้ายยอ่ย - - - - - - 

1.2.1 สนิเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั - - - - - - 

1.2.2 วงเงินสนิเช่ือหมนุเวยีนเพือ่
รายยอ่ย - - - - -  - 

1.2.3 สนิเช่ือรายยอ่ยอื่น  - - - - - - 

1.3 ฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทนุ - - - - - - 

1.4 สนิทรัพย์อื่น - - - - - - 

2. ลูกหนีผิ้ดนัดช าระหนี ้ 70 971 - 136 540  - 

รวม 10,745 1,631 669 21,765 926 1,531 

* มลูคา่หลงัการพิจารณาผลการหกักลบหนีท้ัง้ในและนอกงบดลุแล้ว 
1/ หลกัประกนัทางการเงินที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยอนญุาตให้น ามาปรับลดความเสี่ยงได้ (Eligible financial collateral)  
2/ หลกัประกนัอ่ืนที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยอนญุาตให้น ามาปรับลดความเสีย่งได้



ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน)        
Pillar 3 – การเปิดเผยข้อมูล 
31 ธันวาคม 2557 
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ตารางที่ 24: มูลค่ายอดคงค้างของสนิทรัพย์ในงบดุลและรายการนอกงบดุลสุทธิ *หลังพิจารณามูลค่าการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดติในแต่ละประเภทสนิทรัพย์ จ าแนกตามแต่ละ
น า้หนักความเสี่ยง โดยวิธี SA 
 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และ กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

      หน่วย : ล้านบาท 
    31 ธ.ค. 58 

       

ประเภทสินทรัพย์  ยอดคงค้างท่ีมี Rating  ยอดคงค้างท่ีไม่มี Rating 

น า้หนกัความเสี่ยง (%)  0  20  50  100 150  0  20  35  50  75  100  150  625  937.5  100/8.5% 

ลกูหนีท่ี้ไม่ด้อยคณุภาพ   

  1. ลกูหนีภ้าครัฐบาลและธนาคารกลาง1/  450  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  2. ลกูหนีส้ถาบนัการเงิน และบริษัทหลกัทรัพย์2/  -  -  -  22 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  3. ลกูหนีธุ้รกิจเอกชน3/   -  -  724  6,136 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  4. ลกูหนีร้ายย่อย  -  -  -  - -  -  -  -  -  11,733  160  -  -  -  - 

  5. สนิเช่ือเพ่ือท่ีอยอูาศยั  -  -  -  - -  -  -  19,798  -  1,031  120  -  -  -  - 

  6. สนิทรัพย์อ่ืน  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

น า้หนักความเส่ียง (%)      50  100 150          75    150       

ลกูหนีด้้อยคณุภาพ4/  -  -  234  392 133  -  -  -  -  -  -  1,925  -  -  - 

รายการท่ี ธปท. ก าหนดให้หกัออกจากเงินกองทนุ  
 

Nil 



ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) และกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
Pillar 3 – การเปิดเผยข้อมูล 
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ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และ กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

หน่วย : ล้านบาท 
    31 ธ.ค. 57 

ประเภทสินทรัพย์  ยอดคงค้างท่ีมี Rating  ยอดคงค้างท่ีไม่มี Rating 

น า้หนกัความเสี่ยง (%)  0  20  50  100 150  0  20  35  50  75  100  150  625  937.5  100/8.5% 

ลกูหนีท่ี้ไม่ด้อยคณุภาพ   

  1. ลกูหนีภ้าครัฐบาลและธนาคารกลาง1/  1,280  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  2. ลกูหนีส้ถาบนัการเงิน และบริษัทหลกัทรัพย์2/  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  3. ลกูหนีธุ้รกิจเอกชน3/   -  -  990  1,716  -   -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  4. ลกูหนีร้ายย่อย  -  -  -  - -  -  -  -  -  17,761   182   -  -  -  - 

  5. สนิเช่ือเพ่ือท่ีอยอูาศยั  -  -  -  - -  -  -  21,542    -  1,033   26  -  -  -  - 

  6. สนิทรัพย์อ่ืน  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

น า้หนักความเส่ียง (%)  -  -  50  100 150  -  -  -  -  75  -  -   -  -  - 

ลกูหนีด้้อยคณุภาพ4/  -  -  221  263  217   -  -  -  -  -   -   -  -  -  - 

รายการท่ี ธปท. ก าหนดให้หกัออกจากเงินกองทนุ  
 

Nil 
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ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
      หน่วย : ล้านบาท 

    31 ธ.ค. 58 
ประเภทสินทรัพย์  ยอดคงค้างท่ีมี Rating  ยอดคงค้างท่ีไม่มี Rating 

น า้หนกัความเสี่ยง (%)  0  20  50  100 150  0  20  35  50  75  100  150  625  937.5  100/8.5% 

ลกูหนีท่ี้ไม่ด้อยคณุภาพ   

  1. ลกูหนีภ้าครัฐบาลและธนาคารกลาง1/  450  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  2. ลกูหนีส้ถาบนัการเงิน และบริษัทหลกัทรัพย์2/  -  -  -  22 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  3. ลกูหนีธุ้รกิจเอกชน3/   -  -  724  6,136 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  4. ลกูหนีร้ายย่อย  -  -  -  - -  -  -  -  -  11,733  160  -  -  -  - 

  5. สนิเช่ือเพ่ือท่ีอยอูาศยั  -  -  -  - -  -  -  19,798  -  1,031  120  -  -  -  - 

  6. สนิทรัพย์อ่ืน  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

น า้หนักความเส่ียง (%)      50  100 150          75           

ลกูหนีด้้อยคณุภาพ4/  -  -  234  392 133  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

รายการท่ี ธปท. ก าหนดให้หกัออกจากเงินกองทนุ  Nil 
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ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด       
หน่วย : ล้านบาท 
    31 ธ.ค. 57 

ประเภทสินทรัพย์  ยอดคงค้างท่ีมี Rating  ยอดคงค้างท่ีไม่มี Rating 

น า้หนกัความเสี่ยง (%)  0  20  50  100 150  0  20  35  50  75  100  150  625  937.5  100/8.5% 

ลกูหนีท่ี้ไม่ด้อยคณุภาพ   

  1. ลกูหนีภ้าครัฐบาลและธนาคารกลาง1/  1,280   -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  2. ลกูหนีส้ถาบนัการเงิน และบริษัทหลกัทรัพย์2/  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  3. ลกูหนีธุ้รกิจเอกชน3/   -  -  990  1,716  -   -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  4. ลกูหนีร้ายย่อย  -  -  -  - -  -  -  -  -  17,761   182   -  -  -  - 

  5. สนิเช่ือเพ่ือท่ีอยอูาศยั  -  -  -  - -  -  -  21,542    -  1,033   26  -  -  -  - 

  6. สนิทรัพย์อ่ืน  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

น า้หนักความเส่ียง (%)  -  -  50  100 150  -  -  -  -  75  -  -   -  -  - 

ลกูหนีด้้อยคณุภาพ4/  -  -  221  263  217   -  -  -  -  -   -   -  -  -  - 

รายการท่ี ธปท. ก าหนดให้หกัออกจากเงินกองทนุ  Nil 

* หลงัคณูคา่แปลงสภาพ 
1/ รวมถึงลกูหนีธ้นาคารเพื่อการพฒันาระหวา่งประเทศ (MDBs) รวมถึงลกูหนีอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้รับน า้หนกัความเสี่ยงเหมือนกบัลกูหนีภ้าครัฐบาล 
2/ รวมถึงลกูหนีอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน องค์การของรัฐและรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้รับน า้หนกัความเสี่ยงเหมือนกบัลกูหนีส้ถาบนัการเงิน 

3/ รวมถึงลกูหนีอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้รับน า้หนกัความเสี่ยงเหมือนกบัลกูหนีธุ้รกิจเอกชน  
4/ ในสว่นที่ไมมี่การปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต น า้หนกัความเสี่ยงขึน้อยูก่บัสดัสว่นของเงินส ารองที่กนัไว้ตอ่ยอดหนีท้ัง้สิน้
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ตารางที่ 25: มูลค่ายอดคงค้างในส่วนที่มีหลกัประกนั*ของแต่ละประเภทสนิทรัพย์ โดยวิธี SA จ าแนกตาม
ประเภทของหลกัประกนั 
 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และ กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

หนว่ย : ล้านบาท 

ประเภทสินทรัพย์ 

31 ธ.ค. 58  31 ธ.ค. 57 

หลักประกัน
ทางการเงนิ 

1/ 

การค า้
ประกันและ
อนุพันธ์ด้าน

เครดติ 

 
หลักประกัน
ทางการเงนิ 

1/ 

การค า้
ประกันและ
อนุพันธ์ด้าน

เครดติ 

1. ลูกหนีท้ี่ไม่ด้อยคุณภาพ 
  

 
  

     1.1 ลกูหนีภ้าครัฐบาลและธนาคารกลาง2/ - -  - 1 

     1.2 ลกูหนีส้ถาบนัการเงิน  และบริษัทหลกัทรัพย์3/ - -  - - 

     1.3 ลกูหนีธุ้รกิจเอกชน4/ 598 4,827  1,092 1,297 

     1.4 ลกูหนีร้ายยอ่ย 1,302 -  912 442 

     1.5 สนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยั - -  - - 

     1.6 สนิทรัพย์อื่น - -  - - 

2. ลูกหนีด้้อยคุณภาพ - -  1 - 

     รวม 1,900 4,827  2,005  1,740  
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ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 

หนว่ย : ล้านบาท 

ประเภทสินทรัพย์ 

31 ธ.ค. 58  31 ธ.ค. 57 

หลักประกัน
ทางการเงนิ 

1/ 

การค า้
ประกันและ
อนุพันธ์ด้าน

เครดติ 

 
หลักประกัน
ทางการเงนิ 

1/ 

การค า้
ประกันและ
อนุพันธ์ด้าน

เครดติ 

1. ลูกหนีท้ี่ไม่ด้อยคุณภาพ 
  

   

     1.1 ลกูหนีภ้าครัฐบาลและธนาคารกลาง2/ - -  - 1 
     1.2 ลกูหนีส้ถาบนัการเงิน  และบริษัทหลกัทรัพย์3/ - -  - - 
     1.3 ลกูหนีธุ้รกิจเอกชน4/ 598 4,827  1,092 1,297 
     1.4 ลกูหนีร้ายยอ่ย 1,302 -  912 442 
     1.5 สนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยั - -  - - 
     1.6 สนิทรัพย์อื่น - -  - - 
2. ลูกหนีด้้อยคุณภาพ - -  1 - 
     รวม 1,900 4,827  2,005 1,740  
* มลูคา่หลงัการพิจารณาผลการหกักลบหนีท้ัง้ในและนอกงบดลุแล้ว  
1/ หลกัประกนัทางการเงินที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยอนญุาตให้น ามาปรับลดความเสี่ยงได้ (Eligible financial collateral)  
2/ รวมถึงลกูหนีธ้นาคารเพื่อการพฒันาระหว่างประเทศ (MDBs) รวมถึงลกูหนีอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ 

(PSEs) ที่ได้รับน า้หนกัความเสี่ยงเหมือนกบัลกูหนีภ้าครัฐบาล 
3/ รวมถึงลกูหนีอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การของรัฐและรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้รับน า้หนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนีส้ถาบัน
การเงนิ 

4/ รวมถึงลกูหนีอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้รับน า้หนกัความเสี่ยงเหมือนกบัลกูหนีธุ้รกิจเอกชน 
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มูลค่าความเสียหายที่ธนาคารพาณิชย์ประมาณการ (Regulatory Expected Loss) เทียบกับ มูลค่าความ
เสียหายที่เกิดขึน้ (Individual Impairment Charges) 
 
ตารางที่ 26-27 แสดงมลูค่าความเสียหายที่เกิดขึน้จริง (Actual loss) เปรียบเทียบกบัมลูค่าความเสียหายที่ธนาคาร
พาณิชย์ประมาณการ (Regulatory Expected Loss) ณ 31 ธันวาคม 2558 ทัง้นี ้การค านวณมลูค่าความเสียหายที่
ธนาคารพาณิชย์ประมาณการนัน้อิงกบัองค์ประกอบคา่ความเสีย่ง (Risk Parameter) ตา่งๆ ภายใต้จ านวนเหตกุารณ์ที่
เหมาะสมเป็นพืน้ฐานในการค านวณ โดยวิธีการดงักลา่วถือได้ว่ามีเป็นวิธีการที่ใช้หลกัความระมดัระวงั  และมีความ
โปร่งใส ซึง่เป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งของเงินกองทนุตามกฎหมายของธนาคารอยา่งไรก็ ตาม หลกัการค านวณ มลูค่า
ความเสยีหายที่ธนาคารพาณิชย์ประมาณการนัน้ถกูออกแบบภายใต้ข้อก าหนดดงัตอ่ไปนี ้
 

 ไมไ่ด้รวมประโยชน์ที่ได้จากการบริหารงานของผู้บริหารเพื่อลดภาระผกูพนัของลกูหนีท้ี่มีความเสี่ยงสงู รวมถึง
ลกูค้าหรือกลุม่ธุรกิจที่มีความผนัแปรตามสภาพการณ์ตา่งๆสงู 

 ไมไ่ด้ค านงึประโยชน์จากการมีการกระจายความเสีย่งที่ดี และ 

 เป็นมลูคา่ที่ค านวณภายใต้กฏเกณฑ์เก่ียวกบัการอนรัุกษ์นิยม (Conservatism) 
 
การคิดค านวณการด้อยคา่เฉพาะรายลกูหนีส้ทุธิเป็นไปตามหลกัการบญัชี ซึ่งอาจจะใช้วิธีการกนัส ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยั
จะสญูหรือตดัจ าหนา่ยหนี ้ ตามที่กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคารก าหนดไว้ ข้อสงัเกตส าหรับ
คา่ Expected Loss ที่แสดงไว้ในตารางที่ 27 ถกูค านวณ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 ตามข้อก าหนดของธนาคารแหง่
ประเทศไทย มลูคา่ความเสยีหายที่เกิดขึน้จริงสงูกวา่ประมาณการมลูคา่ความเสยีหาย  สว่นใหญ่สบืเนื่องจากการตัง้
ส ารองโดยถือตามหลกัเกณฑ์ความระมดัระวงั มลูคา่ความเสยีหายที่เกิดขึน้จริงเป็นผลมาจากการตดัจ าหนา่ยหนีส้ญู
ระหวา่งปีและมลูคา่การกนัส ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน การกนัส ารองคา่เผ่ือหนี ้
สงสยัจะสญูพิจารณาจากข้อมลูการผิดนดัช าระหนีห้รือตามแนวทางที่ก าหนดโดยธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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ตารางที่  26: มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึน้จริง (Actual Loss) ของธนาคารพาณิชย์ที่ใช้วธีิ AIRB แยกตาม
ประเภทสินทรัพย์ 
 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และ กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

หนว่ย : ล้านบาท 

ประเภทสินทรัพย์ 

มูลค่าความเสียหายที่
เกิดขึน้จริง 

 
การเปลี่ยนแปลง 

 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 

ลกูหนีภ้าครัฐบาล สถาบนัการเงิน และธุรกิจ
เอกชน 4,269 

 
4,038 231 

ฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทนุ - - - 
ลกูหนีร้ายยอ่ย 1,784 2,138 (354) 
     รวม 6,053 6,176   (123) 

 
 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 

หนว่ย : ล้านบาท 

ประเภทสินทรัพย์ 

มูลค่าความเสียหายที่
เกิดขึน้จริง 

 
การเปลี่ยนแปลง 

 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 

ลกูหนีภ้าครัฐบาล สถาบนัการเงิน และธุรกิจ
เอกชน 4,269 

 
4,038 231 

ฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทนุ - - - 
ลกูหนีร้ายยอ่ย 1,784 2,138 (354) 
     รวม 6,053 6,176   (123) 
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ตารางที่ 27: มูลค่าความเสียหายที่ธนาคารพาณิชย์ประมาณการ (Expected loss) เปรียบเทียบกับมูลค่า
ความเสียหายที่เกดิขึน้จริง (Actual Loss) 
 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และ กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

หนว่ย : ล้านบาท 

ประเภทสินทรัพย์ 

31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58  31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 

Expected 
losses 

Actual 
losses 

 Expected 
losses 

Actual 
losses 

   ลกูหนีภ้าครัฐบาล สถาบนัการเงิน และธุรกิจเอกชน 3,613 4,269  3,163 4,308 

   ฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทนุ - -  - - 

   ลกูหนีร้ายยอ่ย 1,228 1,784  1,600 2,138 

   รวม 4,841 6,053  4,763 6,176 

 

 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 

หนว่ย : ล้านบาท 

ประเภทสินทรัพย์ 

31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58  31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 

Expected 
loss 

Actual 
losses 

 Expected 
loss 

Actual 
losses 

   ลกูหนีภ้าครัฐบาล สถาบนัการเงิน และธุรกิจเอกชน 3,613 4,269  3,163 4,308 

   ฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทนุ - -  - - 

   ลกูหนีร้ายยอ่ย 1,228 1,784  1,600 2,138 

   รวม 4,841 6,053  4,763 6,176 
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ตารางที่ 28: ประมาณการค่า PD EAD และ LGD เปรียบเทียบกับค่าที่เกิดขึน้จริง 
 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และ กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

31 ธ.ค. 58 

ประเภทสินทรัพย์ 
 
 

ประมาณ
การ 

PD%* 
 

Actual 
PD% * 

 

ประมาณ
การ 

LGD% * 
 

LGD % 
ที่เกิดขึน้
จริง 

ประมาณการ 
EAD 

(ล้านบาท) 

EAD 
ที่เกิดขึน้จริง 
(ล้านบาท) 

ลกูหนีภ้าครัฐบาล สถาบนั
การเงินและธุรกิจเอกชน 

0.82% 0.96% N/A N/A 1,969 1,880 

ฐานะที่เก่ียวข้องกบัตราสารทนุ - - - - - - 

ลกูหนีร้ายยอ่ย 4.49% 4.1% 84.65% 57.38% 1,966 1,725 

รวม     3,935 3,605 

 

N/A หมายถึงไมม่ีเหตกุารณ์ผิดนดัช าระหนีแ้ละเสร็จสิน้กระบวนการแก้ไขปัญหาหนีใ้นชว่งระยะเวลา 4 ปีที่
ผา่นมา ดงันัน้ N/A ส าหรับคา่ LGD หมายถงึไมม่เีหตกุารณ์ผิดนดัช าระหนี ้
 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และ กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

31 ธ.ค. 57 

ประเภทสินทรัพย์ 
 
 

ประมาณ
การ 

PD%* 
 

Actual 
PD% * 

 

ประมาณ
การ 

LGD% * 
 

LGD % 
ที่เกิดขึน้
จริง 

ประมาณการ 
EAD 

(ล้านบาท) 

EAD 
ที่เกิดขึน้จริง 
(ล้านบาท) 

ลกูหนีภ้าครัฐบาล สถาบนั
การเงินและธุรกิจเอกชน 

 
 
 

0.84%  

 
 
 

0.52% 

 
 
 

N/A 

 
 
 

N/A 

 
 
 

N/A 

 
 
 

N/A 

ฐานะที่เก่ียวข้องกบัตราสารทนุ - - - - -  -  

ลกูหนีร้ายยอ่ย  4.36%  4.91%  84.71%  57.25%  1,607   1,385  

รวม      1,607   1,385  
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ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
31 ธ.ค. 58 

ประเภทสินทรัพย์ 
 
 

ประมาณ
การ 

PD%* 
 

Actual 
PD% * 

 

ประมาณ
การ 

LGD% * 
 

LGD % 
ที่เกิดขึน้
จริง 

ประมาณการ 
EAD 

(ล้านบาท) 

EAD 
ที่เกิดขึน้จริง 
(ล้านบาท) 

ลกูหนีภ้าครัฐบาล สถาบนั
การเงินและธุรกิจเอกชน 

0.82% 0.96% N/A N/A 1,969 1,880 

ฐานะที่เก่ียวข้องกบัตราสารทนุ - - - - - - 

ลกูหนีร้ายยอ่ย 4.49% 4.1% 84.65% 57.38% 1,966 1,725 

รวม     3,935 3,605 
 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
31 ธ.ค. 57 

ประเภทสินทรัพย์ 
 
 

ประมาณ
การ 

PD%* 
 

Actual 
PD% * 

 

ประมาณ
การ 

LGD% * 
 

LGD % 
ที่เกิดขึน้
จริง 

ประมาณการ 
EAD 

(ล้านบาท) 

EAD 
ที่เกิดขึน้จริง 
(ล้านบาท) 

ลกูหนีภ้าครัฐบาล สถาบนั
การเงินและธุรกิจเอกชน 

 
 
 

0.84%  

 
 
 

0.52% 

 
 

 
N/A 

 
 
 

N/A 

 
 
 

N/A 

 
 
 

N/A 

ฐานะที่เก่ียวข้องกบัตราสารทนุ - - - - -  -  

ลกูหนีร้ายยอ่ย  4.36%  4.91%  84.71%  57.25%  1,607   1,385  

รวม      1,607   1,385  

* ถ่วงน า้หนกัด้วยคา่ EAD 
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5.7 การจัดการสินเช่ือที่มีปัญหาและการตัง้เงินส ารอง 
 

สายงานบุคคลธนกิจ 
 
ส าหรับพอร์ตของสายงานบคุคลธนกิจ ซึ่งประกอบด้วยสินเช่ือรายย่อยเป็นจ านวนมาก  ตวับ่งชีส้ าคญัของสินเช่ือที่มี
การด้อยค่าคือการผิดนดัช าระหนี ้โดยถือว่าผิดนัดช าระหนีห้ากคู่สญัญาไม่สามารถที่จะจ่ายเงินต้นหรือดอกเบีย้ที่
ผกูพนัตามเวลาที่ตกลง อย่างไรก็ดีไม่ใช่ว่าทุกสินเช่ือที่ผิดนดัช าระหนีค้ือสินเช่ือที่มีการด้อยค่า (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สินเช่ือซึ่งอยู่ในระยะแรกของการผิดนดัช าระหนี)้ การรายงานการผิดนดัช าระหนีข้องกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เต
อร์ด (ไทย) และ ธนาคาร มีมาตรฐานเดียวกนักบัธุรกิจภาคธนาคารโดยทัว่ไป ซึ่งวดัการผิดนดัช าระหนีเ้ป็นจ านวนวนัที่
เกินก าหนดช าระหนี ้ได้แก่ 1, 30, 60, 90, 120 และ 150 วนั บญัชีสินเช่ือที่เกินก าหนดช าระหนีม้ากกว่า 30 วนั จะถกู
ตรวจสอบอยา่งใกล้ชิดและจะผา่นกระบวนการเรียกเก็บหนีท้ี่มีการระบไุว้โดยเฉพาะ 
 
สินเช่ือด้อยคณุภาพคือสินเช่ือที่ผิดนดัช าระหนีม้ากกว่า 90 วนั หรือมีการตัง้ส ารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (principal 
impairment provision) เนื่องจากมีข้อสงสยัในเร่ืองความสามารถในการช าระคืนเงินต้นหรือดอกเบีย้ตามสญัญา 
 
ส าหรับสนิเช่ือที่ไมม่ีหลกัประกนั ยอดหนีค้งค้างทัง้หมดของ สนิเช่ือประเภทนีจ้ะถกูตดัหนีส้ญู (written off) เมื่อผา่นการ
ผิดนดัช าระหนี ้150 วนั ส าหรับสินเช่ือที่มีหลกัประกนั เป็นอสงัหาริมทรัพย์ จะมีการตัง้ส ารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู
แบบเฉพาะราย (Individual Impairment Provision - IIP) เมื่อผ่านการผิดนดัช าระหนี ้150 วนั เท่ากับส่วนขาด 
(Shortfall) ของมลูคา่บงัคบัขายหลกัประกนั (Fore Sales Value) กบัยอดหนีค้งค้าง  
 
เงินส ารองถกูประเมินโดยใช้มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดในอนาคต โดยหลงัจากการขายหลกัประกนั ยอดหนีค้งค้าง
สว่นที่เหลือจะถกูตดัเป็นหนีส้ญู จ านวนวนัที่เกินก าหนดนดัช าระหนีท้ี่ใช้ในการตดัหนีส้ญูและการตัง้ส ารองค่าเผ่ือหนี ้
สงสยัจะสญูแบบเฉพาะรายโดยปกติมาจากประสบการณ์ในอดีตที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อบญัชีได้เกินก าหนดช าระหนีเ้ป็น
ระยะเวลาหนึ่ง โอกาสในการได้รับช าระหนีค้ืน (ไม่นบัการขายหลกัประกนั) จะมีน้อยมาก ส าหรับทกุๆผลิตภณัฑ์จะมี
กรณีที่กระบวนการการตดัหนีส้ญูและการตัง้ส ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูแบบเฉพาะรายจะถกูเร่งให้เร็วขึน้ ได้แก่กรณี
ที่เก่ียวข้องกบัการล้มละลาย การฉ้อโกง และการตาย โดยการตดัหนีส้ญูและการตัง้ส ารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูแบบ
เฉพาะรายจะมีขึน้เมื่อผ่านการผิดนดัช าระหนี ้90 วนั ส าหรับสินเช่ือไม่มีหลกัประกนัหรือประกนัโดยรถยนต์ และ 120 
วนัส าหรับสนิเช่ือที่มีหลกัประกนั 
 
กระบวนการในการตัง้เงินส ารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูแบบตามกลุม่ลกูหนี ้ (Portfolio Impairment Provision – PIP) 
จะมีขึน้เมื่อยงัไมม่ีการตัง้เงินส ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูแบบเฉพาะรายทัง้รายบคุคลหรือรายประเภทสินเช่ือ  การตัง้
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เงินส ารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญแบบตามกลุ่มลูกหนีจ้ะใช้ส าหรับพอร์ตของทุกผลิตภัณฑ์โดยประเมินจากอัตรา 
expected loss ในอดีต ประกอบกบัการประเมินโดยใช้ปัจจัยที่ก าหนดที่มีผลกระทบกบัพอร์ตนัน้ๆ ซึ่งรวมถึงปัจจัย
ทางด้านเศรษฐกิจ การเปลีย่นแปลงในเร่ืองกฎเกณฑ์ตา่งๆ และลกัษณะของพอร์ตเช่นแนวโน้มการผิดนดัช าระหนีแ้ละ
แนวโน้มในการบ่งชีเ้บือ้งต้น โดยที่กระบวนการในการตัง้เงินส ารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูแบบตามกลุม่ลกูหนีจ้ะเป็น
การตัง้เงินส ารองรวมส าหรับกลุม่ลกูหนีท้ี่ผิดนดัช าระหนีแ้ตย่งัไมถื่อวา่เป็นหนีท้ี่มีการด้อยคา่ 
 
สายงานลูกค้าองค์กรและสถาบันธนกิจ และสายงานพาณิชย์ธนกิจ 
 
สนิเช่ือจะถกูจดัวา่เป็นสินเช่ือที่มีการด้อยค่าและถือว่าเป็นสินเช่ือด้อยคณุภาพเมื่อการวิเคราะห์และการตรวจสอบบ่ง
ชีใ้ห้เห็นว่ามีข้อสงสยัในการได้รับช าระคืนเงินต้นหรือดอกเบีย้ที่ผกูพนัตามสญัญาเต็มจ านวน หรือทนัทีที่มีการผิดนดั
ช าระหนีเ้ป็นจ านวน 90 วนั กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร มีการจดัการสนิเช่ือที่มีการด้อยค่า
โดยกลุ่มบริหารสินทรัพย์พิเศษ (GSAM) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ถกูแยกออกจากหน่วยงานธุรกิจหลกัของกลุ่มธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร  โดยจะมีการตัง้ส ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูแบบเฉพาะรายตามจ านวนหนี ้ 
(IIP) ที่กลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร คาดว่าจะไม่สามารถเรียกช าระได้ ซึ่งเงินส ารองดงั
กลา่วคือสว่นตา่งระหวา่งยอดหนีแ้ละคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดวา่จะได้รับ 
 
ปัจจยัรอบด้านของลกูหนีแ้ต่ละรายจะถกูน ามาพิจารณาโดยกลุม่บริหารสินทรัพย์พิเศษ (GSAM) ส าหรับการประเมิน
กระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากทกุๆแหล่ง เช่นจากกระแสเงินจดจากการด าเนินงาน การขายสินทรัพย์
หรือบริษัทในเครือ การขายหลกัประกัน โดยธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินพิจารณาการตดัสินใจในการตัง้เงิน
ส ารองจากเง่ือนไขทางด้านเศรษฐกิจ ความรู้และประสบการณ์ รวมถึงผลจากการทบทวนสนิทรัพย์จากหนว่ยงานที่เป็น
อิสระ 
 
ในกรณีที่กลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร เห็นว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของยอดหนีท้ี่มีการตัง้เงิน
ส ารองไว้จะไมส่ามารถเรียกช าระคืนได้ สว่นของหนีจ้ านวนนัน้จะถกูตดัเป็นหนีส้ญู 
 
สายงานลกูค้าองค์กร ลกูค้าสถาบนั มีการตัง้เงินส ารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูแบบ PIP ที่มีลกัษณะคล้ายกบัของ สาย
งานลกูค้าบคุคล คือเมื่อยงัไม่มีการตัง้เงินส ารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูแบบเฉพาะรายทัง้นีเ้ป็นไปตามที่ก าหนดโดย
ทางการ 
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5.8 ความเส่ียงด้านคู่สัญญาในบัญชีเพ่ือการค้า 
 

ความเสี่ยงด้านคู่สญัญา (Counterparty Credit Risk: CCR) คือ ความเสี่ยงที่คู่สญัญาของกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร ไมส่ามารถช าระเงินต้นและดอกเบีย้ได้ภายในเวลาที่ก าหนด ซึ่งท าให้เกิดความสญูเสีย
ต่อกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร  ทัง้นีค้วามเสี่ยงด้านสญัญารวมถึงฐานะทุกประเภทที่
คูส่ญัญามีกบักลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร  อาทิ ฐานะด้านเงินตราต่างประเทศ ฐานะด้าน
อตัราดอกเบีย้ ฐานะด้านราคาสินค้าโภคภณัฑ์ ฐานะด้านตราสารทนุ หรือ ฐานะด้านอนพุนัธ์ด้านเครคิต ทัง้นีค้วาม
เสีย่งดงักลา่วมกัจะเกิดกบัฐานะในบญัชีเพื่อการค้า  และฐานะในบญัชีที่มิใช่เพื่อการค้า(บญัชีเพื่อการธนาคาร)อนัเกิด
จากการป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) 
 
ทัง้นี ้กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร ได้มีการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกิดจากฐานะ
อนุพันธ์ด้านเครคิต รวมอยู่ในการพิจารณาวงเงินที่กลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร มีต่อ
คูส่ญัญา 
 
ในกรณีที่กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร พิจารณาเห็นวา่คูส่ญัญาจ าเป็นต้องมีหลกัประกนั   
( สว่นใหญ่เป็นเงินสด หรือตราสารที่มีสภาพลอ่งสงู) กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร จะมีการ
ท า Credit Support Annex (CSA) กบัคู่สญัญาเป็นรายกรณี  โดยหน่วยงานพิจารณาสินเช่ือมีหน้าที่ในการก าหนด
ระยะเวลาการช าระเงินท่ีเหมาะสมของคูส่ญัญาแตล่ะราย 
 
นอกจากนีก้ลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร ยงัมีการปรับลดความเสีย่งด้านคู่สญัญาโดยการท า  
Netting agreement ซึ่งค านวณจาก ภาระผูกพนัที่คู่สญัญามีต่อกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ 
ธนาคาร หกั ด้วยภาระผูกพนัที่กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร มีต่อคู่สญัญา และสว่นเกิน/
สว่นลดจากการตีราคามลูคา่ตลาด (Mark to market)  
 
ทัง้นีก้ลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร ได้มีการค านวณ สว่นเกิน/สว่นลดจากการตีราคามลูค่า
ตลาดเป็นประจ าทุกวันเพื่อสะท้อนฐานะที่แท้จริงของคู่สัญญา ในกรณีที่มูลค่าของฐานะที่ไม่มีหลักประกัน 
(Uncollaterlised) ลดลงต ่ากวา่ระดบัที่ก าหนดใน CSA กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร จะมี
การเรียกหลกัประกันส่วนเพิ่มจากลูกค้าเพื่อรักษาระดบัหลกัประกันให้เท่ากับระดับที่ก าหนด ทัง้นีร้ะดับของมูลค่า
หลกัประกนัของคูส่ญัญาแต่ละรายจะถกูค านวณจากอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาวของคู่สญัญารายนัน้ๆ ซึ่งได้จาก 
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สถาบนัจดัอนัดบัภายนอกที่กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร เลอืกใช้ หรือ จากแบบจ าลองจาก
ค านวณอนัดบัความนา่เช่ือของกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร   
 

Credit Reserve 
 
มลูค่าความเสียหายที่ธนาคารพาณิชย์ประมาณการนัน้ถกูค านวณโดยใช้ค่าองค์ประกอบความเสี่ยง เช่น PD, LGD 
ของคู่สญัญาแต่ละราย เป็นปัจจัยหลกัในการค านวณความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ โดยจะมีการตัง้ Credit reserve 
ส าหรับธุรกรรมดงักล่าว จะเห็นได้ว่า การตัง้ส ารองด้วยวิธีการดงักล่าวมีความผนัผวนตามการเปลี่ ยนแปลงของค่า
องค์ประกอบ ณ ช่วงเวลาใด เวลาหนึ่ง ท าให้เงินส ารองของกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร 
สะท้อนระดบัความเสีย่งที่แท้จริงของคูส่ญัญา   
 
กลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร ได้มีการเจรจาเพื่อก าหนด CSA ส าหรับลูกค้าบางรายซึ่ง
เป็นไปตามวิธีปฏิบตัิทัว่ไปของตลาดการเงิน กล่าวคือ มีการก าหนดวงเงินส าหรับแต่ละรายตาม ECAI โดยใช้ long-
term rating โดยเง่ือนไขตา่งๆจะเป็นไปตามที่ตกลงกนั ดงันัน้จึงเป็นท่ีเข้าใจวา่ เมื่อมีการปรับลดระดบัความเสี่ยงลงจะ
มีผลให้ลกูค้าต้องสรรหาหลกัประกนัเพิ่มเติมมาเพื่อครอบคลมุการตีราคามลูคา่ตลาดที่เป็นลบ 
 

Wrong way risk 
 
Wrong way risk คือ ความเสีย่งที่เกิดขึน้ในกรณีคา่ EAD เพิ่มขึน้ ในเวลาเดียวกบัท่ีอนัดบัความน่าเช่ือถือของคู่สญัญา
ลดลง ตัวอย่างเช่น กลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร มีการท าธุรกรรมตราสารอนุพันธ์กับ
คูส่ญัญา กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร จะได้ประโยชน์ในกรณีที่เกิดสว่นเกินมลูคา่จากการตี
ราคาตลาด (Positive Mark to market) ในทางตรงกนัข้าม มลูคา่ที่เพิ่มขึน้จากการตีราคาอาจท าให้คูส่ญัญาไมส่ามารถ
ช าระเงินได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด เป็นต้น ทัง้นีเ้พื่อเป็นการระมดัระวงัไม่ให้เกิดเหตกุารณ์ดงักลา่ว กลุม่ธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร ได้จัดท านโยบายและวิธีการจัดการต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่ากลุ่มธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร ได้รับรู้ความเสี่ยงดงักล่าวตัง้แต่ตอนต้นของการท าธุรกรรม และมีการ
ติดตามควบคมุอยา่งตอ่เนื่อง 
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Exposure value calculation 
 
Exposure value ส าหรับเงินกองทนุตามกฏหมายส าหรับธุรกรรม over the counter (OTC) จะถกูค านวณโดยอิง
หลกัการจาก CRR current exposure method โดยเป็นผลรวมของมูลค่าที่ได้จากการวดัมูลค่ายตุิธรรมในปัจจุบนั 
(current replacement cost) กบัมลูคา่ความเสีย่งที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต (potential future credit exposure)   
 
มลูค่าที่ได้จากการวดัมลูค่ายตุิธรรมในปัจจุบนั คือ ภาระผูกพนัที่เกิดจากการท าธุรกรรมอนพุันธ์ที่คู่สญัญามีต่อกลุ่ม
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร  ในขณะที่ มลูค่าความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต คือ มลูค่า
สว่นเพิ่มของสญัญา โดยค านวณอิงจากมลูคา่เงินต้น ระยะเวลาของสญัญา และสนิทรัพย์อ้างอิงของแตล่ะธุรกรรม  
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6. ความเสี่ยงด้านตลาด  
 

ความเสี่ยงด้านตลาด เป็นโอกาสที่อาจส่งผลกระทบต่อการสญูเสียก าไรหรือมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึน้จากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาหรืออตัราดอกเบีย้ตามภาวะตลาด กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร มี
ความเสีย่งด้านตลาดอนัเกิดจากการให้บริการลกูค้าในตลาดการเงินและตลาดทนุ ธนาคารจึงด ารงสถานะความเสี่ยง
ด้านตลาดในระดบัปานกลาง ความเสีย่งด้านการตลาดยงัเกิดขึน้ในบญัชีที่มิใช่เพื่อการค้า (บญัชีเพื่อการธนาคาร) ตาม
ข้อก าหนดการด ารงสินทรัพย์ที่มีสภาพคลอ่งในปริมาณสงูเพื่อรองรับตราสราหนีท้ี่มีคณุภาพและสภาพคล่องสงู และ
จากการแปลงค่าเงินของสินทรัพย์ หนีส้ิน และส่วนของเจ้าของที่ไม่ได้อยู่ในสกุลเงินบาท นโยบายและกระบวนการ
เก่ียวกบัความเสี่ยงด้านตลาดของกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร  มีวตัถปุระสงค์เพื่อให้เกิด
ความสมดลุระหวา่งความเสีย่งและผลตอบแทนมากที่สดุ และตอบสนองความต้องการของลกูค้าเช่นกนั 
 
การด าเนินธุรกรรมของกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร ในตลาดเงิน ตลาดปริวรรตเงินตราและ
ตลาดทุน ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านตลาด ตราสารการเงินอื่นๆ ที่ธนาคารร่วมท าธุรกรรม ได้แก่ ตราสารหนีแ้ละ
หลกัทรัพย์ตา่งๆ รวมถึงตราสารอนพุนัธ์ ซึง่คือสญัญาการเงินท่ีมีคณุลกัษณะและมลูค่าที่ผกูอิงกบัตราสารการเงินหลกั
ที่เป็นมูลเหตุ ได้แก่ตราสารอนุพนัธ์ที่อ้างอิงอัตราดอกเบีย้ อตัราแลกเปลี่ยน และดชันีต่างๆ ตราสารเหล่านีร้วมถึง
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า สญัญาแลกเปลี่ยน และธุรกรรมออพชัน่ส์ ในตลาดอตัราแลกเปลี่ยนและตลาดอตัราดอกเบีย้ 
สญัญาอนพุนัธ์ที่กลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร ร่วมเป็นคู่สญัญา ส่วนใหญ่เป็นสญัญาซือ้
ขายอนพุนัธ์ระหวา่งคูค้่า ท่ีเรียกวา่ over-the-counter derivatives 
 
กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร ได้ก าหนดนโยบายและเทคนิคในการบริหารความเสี่ยงด้าน
ตลาด ซึ่งรวมถึงการก าหนดวงเงินส าหรับความเสี่ยงด้านตลาด การติดตาม การรายงานและวิธีการควบคมุ ซึ่งมีการ
ทบทวนเป็นประจ าโดยคณะกรรมการที่ เ ก่ียวข้อง เช่น คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ิน (ALCO) 
คณะกรรมการความเสี่ยง และคณะกรรมการ หน่วยงานธุรกิจจะเสนอวงเงินส าหรับความเสี่ยงด้านตลาดภายใต้
ข้อก าหนดของนโยบายตามที่ได้ตกลงไว้ เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการที่เก่ียวข้องมีการทบทวน และ
อนมุตัิวงเงินภายในขอบเขตอ านาจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการควบคมุ ติดตาม ความเสี่ยงดงักล่าวให้อยู่ในวงเงินที่
ก าหนดไว้เป็นประจ าทกุวนั 
 
ประเภทของความเสีย่งด้านตลาดของกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร  ได้แก ่

 ความเสี่ยงด้านอตัราดอกเบีย้ อนัเกิดจากความเปลี่ยนแปลงในเร่ือง  yield curves, credit spreads และ 
implied volatilities ของ interest rate options 
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 ความเสีย่งด้านราคาตราสารทนุ อนัเกิดจากความเปลีย่นแปลงด้านราคาตราสารทนุ ดชันีตราสารทนุ equity 
baskets และ implied volatilities ของ options ที่เก่ียวเนื่อง กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ 
ธนาคาร ไมม่ีธุรกรรมการค้าตราสารทนุ 

 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน อันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและ  implied 
volatilities ของ foreign exchange options  และ 

 ความเสี่ยงด้านราคาสินค้าโภคภณัฑ์ อนัเกิดจากความเปลี่ยนแปลงด้านราคาสินค้าโภคภณัฑ์และ  implied 
volatilities ของ commodity options ซึ่งครอบคลมุถึงพลงังาน โลหะมีค่า โลหะพืน้ฐาน และสินค้าเกษตร 
ส าหรับความเสีย่งประเภทนีก้ลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร มีการป้องกนัความเสี่ยง 
(back-to-back hedging) 

 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย ก าหนดมลูคา่เงินของเงินกองทนุขัน้ต ่าที่ต้องด ารง เพื่อรองรับเฉพาะความเสี่ยงด้านตลาดใน
บญัชีเพื่อการค้า ส าหรับความเสี่ยงด้านอตัราดอกเบีย้ในบญัชีที่มิใช่เพื่อการค้า (บญัชีเพื่อการธนาคาร) นัน้ จะถูก
ครอบคลมุอยูใ่นกรอบของหลกัการ Pillar 2   
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ตารางต่อไปนีจ้ะแสดงถึงเงินกองทุนขัน้ต ่าเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านตลาดในบัญชีเพื่อการค้าของ กลุ่มธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร 
 

ตารางที่ 29: เงนิกองทุนขัน้ต ่าที่ต้องด ารงส าหรับความเสี่ยงด้านตลาดภายใต้วิธี SA 
            หนว่ย : ล้านบาท 

ประเภทความเสี่ยง 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
และ กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 

31 ธ.ค. 58 31 มิ.ย. 58 
 

31 ธ.ค. 58 31 มิ.ย. 58 

ความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้ 1,431 1,385  1,431 1,385 

ความเสีย่งด้านราคาตราสารทนุ - -  - - 

ความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่น 87 31  87 31 

ความเสีย่งด้านราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ - -  - - 
เงนิกองทุนขัน้ต ่าส าหรับความเสี่ยงด้าน
ตลาดที่ต้องด ารง 1,518 1,416 

 
1,518 1,416 

 
กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร ต้องด ารงเงินกองทนุส าหรับความเสีย่งด้านตลาดเป็นจ านวน 
1,518 ล้านบาท โดยจ านวนท่ีเพิม่ขึน้ 102 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทยีบกบัเดือนมิถนุายน 2558 ซึง่สว่นใหญ่เป็นผลมาจาก
ความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นเงินตราระหวา่งประเทศ 
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7. ความเสี่ยงด้านปฏบิัตกิาร 
 

ความเสีย่งด้านปฏิบตัิการหมายถึง ความเสีย่งที่อาจเกิดความสญูเสยีอนัเนื่องจากความไมเ่พียงพอหรือความล้มเหลว
ของกระบวนการท างานภายในธนาคาร บคุคลากร เทคโนโลยี หรือจากเหตกุารณ์ภายนอก รวมถงึความเสีย่งด้าน
กฏหมาย เนื่องจากความเสีย่งด้านปฏิบตัิการสามารถเกิดขึน้ได้จากทกุกิจกรรมภายในกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เต
อร์ด (ไทย) และ ธนาคาร โอกาสที่จะเกิดเหตกุารณ์ความเสีย่งด้านปฏิบตัิการในองค์กรระหวา่งประเทศที่มคีวามซบัซ้อน
จึงเป็นความท้าทายอยา่งตอ่เนื่อง ดงันัน้กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร จึงมกีารก าหนด 
มาตรฐานกระบวนการและการออกแบบการควบคมุส าหรับทกุกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานระดบัสงูของ
อตุสาหกรรม  (Industrial Strength) 

 
การก ากับดูแลการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 
 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท าหน้าที่ก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการภายในกลุ่มธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร โดยได้รับการสนบัสนนุจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการ 
(Country Operational Risk Committee-CORC) ฟอรัมการกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการของหน่วยงาน
ธุรกิจ (Business Operational Risk Forum-BORF) และฟอรัมการกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการของ
หนว่ยงานสนบัสนนุสว่นกลาง (Function Operational Risk Forum-FORF) ซึ่งก ากบัดแูลความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการที่
อาจเกิดขึน้จากธุรกิจ (Businesses) หน่วยงานสนบัสนนุสว่นกลาง (Functions) กฏเกณฑ์เก่ียวกบัอาชญากรรมทาง
การเงิน (Financial Crime Compliance) และการบริหารข้อมลูสารสนเทศ (Informaton Management) คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงเหลา่นีไ้ด้รับรายงานความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการของกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ 
ธนาคาร อยา่งสม ่าเสมอ 
 
การป้องกันความเสี่ยงโดยหน่วยงาน 3 ระดับ (Three Lines of Defence) 
 
กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร น าการป้องกนัความเสีย่งโดยหนว่ยงาน 3 ระดบั (Three Lines 
of Defence) ในการบริหารความเสีย่งด้านปฏิบตัิการตามกรอบการบริหารความเสีย่ง (Risk Management 
Framework) การป้องกนัระดบัแรก (The first line of defence) มีหน้าทีใ่นการระบแุละจดัการความเสีย่งใน
กระบวนการของตน หนว่ยงานการบริหารความเสีย่งด้านปฏิบตัิการในฐานะ การป้องกนัระดบัท่ีสอง (The second line 
of defence) มีหน้าที่ในการก าหนดและทบทวนวิธีการมาตรฐานในการบริหารความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ นอกจากนัน้
การป้องกนัระดบัท่ีสอง (The second line of defence) ยงัประกอบด้วย หนว่ยงานท่ีเป็นผู้ควบคมุความเสีย่งด้าน
ปฏิบตัิการ (Risk Control Owners) ในแตล่ะประเภทยอ่ยของความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ (Operational Risk Sub-
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Type) และหนว่ยงานท่ีเป็นเจ้าของนโยบายตา่งๆ (Policy Owner)  การป้องกนัระดบัท่ีสาม (The third line of 
defence) คือการก ากบัดแูลอยา่งอิสระโดยหนว่ยงานตรวจสอบภายใน  
 
 
แนวทางส าหรับค่าความเบี่ยงเบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Torelance Approach) 
 
ความเสีย่งด้านปฏิบตัิการถกูจดัการให้อยูใ่นกรอบคา่ความเบีย่งเบนความเสีย่งที่ยอมรับได้ ที่อนมุตัิโดยคณะกรรมการ
กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (SCB Group Board) กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และธนาคารมี
จดุมุง่หมายที่จะควบคมุระดบัความเสีย่งด้านปฏิบตัิการเพื่อไมใ่ห้ความเสยีหายที่เกิดขึน้จากความเสีย่ง ด้านปฏิบตักิาร 
(ทัง้ด้านการเงิน และช่ือเสีย่ง) รวมถงึจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ มีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่กลุม่ธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร 
 
เพื่อให้เป็นไปตามคา่เบี่ยงเบนความเสีย่งที่ยอมรับได้ แนวทางในการบริหารความเสีย่งด้านปฏิบตัิการได้รวมถึง 

 กลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร ได้ให้ความส าคญักับความเสี่ยงที่ส าคัญ (Top 
Risks) และความเสี่ยงที่เกิดขึน้ใหม่ (Emerging Risks) โดยความเสี่ยงเหลา่นีไ้ด้ถกูระบอุย่างเป็นระบบโดย 
กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดโดยผู้บริหารระดบัสงูและคณะกรรมการกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เต
อร์ด และได้ก าหนดวิธีในการจดัการความเสีย่งรวมถึงข้อจ ากดัของธุรกิจ 

 ทกุกระบวนการจะมีเจ้าของกระบวนการและมีการควบคมุที่เป็นมาตรฐานในการจดัการความเสีย่ง 

 กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร จะไมพ่ลาดโอกาสในการเรียนรู้ เหตกุารณ์ความเสีย่ง
ทัง้จากภายในและภายนอก และจะด าเนินการให้มีแผนการจดัการความเสีย่งที่เก่ียวข้อง 

 กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร จะทดสอบความเพียงพอของเงินกองทุนอย่างเป็น
ระบบโดยวิธีการวางแผนในการก าหนดสถานการณ์จ าลองต่างๆ (Scenario Aanlysis) และทดสอบภาวะ
วิกฤติ (Stress Testing) 

 
การจ าแนกประเภทความเสี่ยง 
 
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการถูกจ าแนกตามความเสียหายที่อาจเกิดขึน้เป็นความเสี่ยงย่อย ซึ่งถูกจัดกลุ่มโดยความ
เสียหายที่มีนัยที่อาจเกิดขึน้  ความเสี่ยงย่อยแต่ละประเภทอาจเกิดขึน้ได้ในทุกกระบวนการของ กลุ่มธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร  กลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร ได้ใช้ประเภท
ความเสีย่งยอ่ยเพื่อท่ีจะให้มัน่ใจความครอบคลมุ และความสม าเสมอในการระบุความเสีย่งด้านปฏิบตัิการทีอ่าจเกิดขึน้ 
ประเภทความเสีย่งยอ่ยของความเสีย่งด้านปฏิบตัิการอยูใ่นตารางข้างลา่งนี ้
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ประเภทความเสีย่งยอ่ยของความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ 
กฏเกณฑ์ภายนอกและกฏเกณฑ์ทางการ 
(External rules and regulations) 

โอกาสที่จะเกิดความเสยีหายทางตรงและการสญูเสยีโอกาสจาก
ความล้มเหลวในการปฏิบตัิตามกฏหมายหรือกฏเกณฑ์ทางการ 
หรืออนัเนื่องมาจากการเปลีย่นแปลงกฏหมายหรือกฏเกณฑ์
ทางการ หรือการตคีวามหรือการน าไปปฏิบตัิ 

ความรับผิดชอบ (Liability) โอกาสที่จะเกิดความเสยีหายหรือถกูแทรกแซงเนื่องจากการ
เรียกร้องทางกฏหมายกบัสว่นใดสว่นหนึง่หรือทัง้กลุม่ธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร 

การบงัคบัได้ทางกฏหมาย (Legal 
enforceability) 

โอกาสที่จะเกิดความเสยีหายจากความล้มเหลวในการปกป้อง
ผลประโยชน์หรือสทิธิของกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 
และ ธนาคาร ตามกฏหมาย 

ความเสยีหายของทรัพย์สนิ (Damage or 
loss of physical assets) 

โอกาสที่จะเกิดความเสยีหายหรือการใช้ไมไ่ด้ของทรัพย์สนิ 

ความปลอดภยัและสขุภาพ (Safety and 
security) 

โอกาสที่จะเกิดความเสยีหายที่เกียวกบัสขุภาพ ความปลอดภยัของ
บคุลากรรวมถึงทรัพย์สนิ 

ทจุริตภายใน (Internal fraud or 
dishonesty) 

โอกาสที่จะเกิดความเสยีหายจากความตัง้ใจในการท าทจุริตของ
พนกังานหรือหลกีเลีย่งกฏหมายหรือนโยบายกลุม่ธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร 

ทจุริตภายนอก (External fraud) โอกาสที่จะเกิดความเสยีหายจากการทจุริตจากภายนอกรวมถึงการ
ขโมยทรัพย์สนิทางการเงิน  

ความปลอดภยัขงข้อมลู (Information 
security) 

โอกาสที่จะเกิดความเสยีหายจากการเข้าถึงข้อมลู การใช้ข้อมลู การ
เปิดเผยข้อมลู การแก้ไขและการท าลายข้อมลูโดยไมไ่ด้รับอนญุาติ 

ความล้มเหลวของการปฏิบตัิการ 
(Processing failure) 

โอกาสที่จะเกิดความเสยีหายจากความล้มเหลวของกระบวนการ
หรือการออกแบบกระบวนการท่ีมีจดุออ่น 

โมเดล (Model) โอกาสที่จะเกิดความเสยีหายจากความไมส่อดคล้องกนัอยา่งมีนยั
ระหวา่งผลของการวดัความเสยีงของความเสีย่งด้านเครดติและ
ความเสีย่งด้านตลาดจากโมเดล และผลที่ได้จริง 
โอกาสที่จะเกิดความเสยีหายจากการไมป่ฏิบตัิตามกฏเกณฑ์
ทางการเนื่องจากความไมส่อดคล้องกนัอยา่งมีนยัระหวา่งผล
คะแนนของอาชญากรรมทางการเงินของลกูค้าและธุรกรรมของ
ลกูค้าที่ได้จากโมเดลและผลที่เกิดชึน้จริง 
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แนวทางในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัตกิาร 
 
กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ก าหนดและทบทวนกระบวนการทัง้หมด (Process Universe) ส าหรับทกุกลุม่
ลกูค้า ผลติภณัฑ์ และกระบวนการสนบัสนนุ (functions processes) กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ 
ธนาคารได้รับกระบวนการทัง้หมด (Process Universe) ที่ก าหนดโดยกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดมาเป็น
มาตรฐาน   กระบวนการทัง้หมด (Process Universe) คือกระบวนการสมบรูณ์ตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนจบกระบวนการซึง่
อธิบายกิจกรรมตา่งๆ ของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร และกระบวนการทัง้หมด (Process 
Universe) นีถ้กูน าไปใช้อ้างอิงตามแนวทางการบริหารความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ  กระบวนการทัง้หมด (Process 
Universe) แสดงถึงกิจกรรมทัง้หมด เจ้าของกิจกรรม ความเสีย่งและมาตรฐานของการควบคมุ ซึง่ถกูก าหนดโดย
เจ้าของความเสีย่งและเจ้าของกระบวนการ ของกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร  กระบวนการ
ทัง้หมด (Process Universe) ยงัเป็นรากฐานของการนโยบาย รวมถงึการระบ ุ ประเมิน  การจดัการและ การรายงาน
ความเสีย่ง  ข้อก าหนดของแนวทางการบริหารความเสีย่งด้านปฏิบตัิการประกอบด้วย 

 มาตรฐานการออกแบบกระบวนการท่ีส าคญั (Critical Process) เป็นไปตามมาตรฐานขัน้สงูของอตุสาหกรรม 
(Industrial Strength) 

 มาตรฐานของการควบคมุถกูก าหนดในแตล่ะการควบคมุส าหรับ การวดั ความส าคญั และเวลาในการตรวจ
พบของการควบคมุและการแก้ไขข้อบกพร่อง 

 ทกุกระบวนการถกูก าหนดเป็นมาตรฐานยกเว้น กระบวนการท่ีมีข้อจ ากดัจากกฏเกณฑ์ทางการหรือระบบ
สารสนเทศ 

 ความเสีย่งก่อนการควบคมุ (Gross Risk) และความเสีย่งที่มีการควบคมุแล้ว (Residual Risk) ถกูประเมิน
โดยหนว่ยงานป้องกนัระดบัแรก (First Line) และอนมุตัิโดย หนว่ยงานป้องกนัระดบัสอง (Second Line) 

 การติดตามความเสีย่งและการควบคมุ 

 การด าเนินการตามแผนการจดัการความเสีย่งอยา่งทนัทว่งทีและการปิดแผนการจดัการความเสีย่ง 
 

แนวทางการบริหารความเสีย่งด้านปฏิบตัิการได้ถกูก าหนดให้มกีารล าดบัความส าคญัของความเสีย่ง ซึง่เป็นสว่นหนึง่
ของโปรแกรมการด าเนินงานของกรอบการบริหารความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ 
 
การทดสอบภาวะวกิฤต ิ(Stress Testing) 
การทดสอบภาวะวิกฤต ิ(Stress Testing) เป็นสว่นหนึง่ของแนวทางการบริหารความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ ซึง่ท าโดยการ
ก าหนดสถานการณ์จ าลองตา่งๆ (Scenario Aanlysis) ส าหรับกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร 
การทดสอบภาวะวิกฤติรวมถงึการใช้วจิารณญาณส าหรับความเสีย่งที่แม้มีโอกาสเกิดทีต ามากแตใ่ห้ผลที่รุนแรงมาก 
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การทดสอบภาวะวิกฤตคิ านงึถึงสถานะการณ์สภาวะวิกฤติของเศรฐกิจระดบัมหภาคด้วย สถานการณ์จ าลองตา่งๆ 
รวมถงึการฟอกเงิน (AML) การแทรกแซง (Sanctions) ความไมส่งบทางการเมือง การผิดกฏเกณฑ์ทางการ และการ
ทจุริต 
 
จรรยาบรรณ (Conduct) 
 
จรรยาบรรณ หรือจรรยาบรรณในการท าธุรกิจถกูใช้อยา่งกว้างๆ หลายแนวทางในอตุสาหกรรมการเงิน (Financial 
Services Industry) จรรยาบรรณที่ดีในความหมายที่กว้างที่สดุคือ การมีกลยทุธ์ทางธุรกิจทีเ่หมาะสมสอดคล้องกบัคา่
ความเบี่ยงเบนความเสีย่งที่ยอมรับได้ (risk tolerance) และการด าเนินธุรกิจที่สอดคล้องกบัทัง้กลยทุธ์และระดบัคา่
ความเบี่ยงเบนความเสีย่งที่ยอมรับได้ (risk tolerance) จรรยาบรรณที่ดีในความหมายที่แคบลงมาคือกฏเกณฑ์ที่ถกู
ก าหนดเพื่อการปฏิบตัติอ่ลกูค้าอยา่งเป็นธรรมและเพื่อการด าเนินงานท่ีมีประสทิธิผลของตลาด 
 
สิง่ที่แสดงถงึจรรยาบรรณที่ดีคือวนิยัในการปฏิบตัิตามกรอบของระบบและการควบคมุตามกรอบการบริหารความเสีย่ง 
(Risk Management Framework) และข้อก าหนดของพฤตกิรรมที่ก าหนดในจรรยาบรรณ (Code of Conduct)   
ส าหรับความเสีย่งด้านปฏิบตัิการนัน้ 

 กฏเกณฑ์ภายนอกและกฏเกณฑ์ทางการ (External Rules and Regulations) ในกรอบการบริหารความเสีย่ง
ด้านปฏิบตัิการรวมถึง ประเภทของกฏเกณฑ์เพื่อการปฏิบตัิตอ่ลกูค้าอยา่งเป็นธรรม (Client Conduct) และ
เพื่อการด าเนินงานท่ีมีประสทิธิผลของตลาด (Market Conduct)  เพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่แตล่ะประเภทของ
กฏเกณฑ์ถกูแบง่ประเภทอยา่งเหมาะสมและสอดคล้องกบัโครงสร้างของระบบและการควบคมุของ กลุม่
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร หนว่ยงานท่ีเป็นผู้ควบคมุความเสีย่งด้านปฏิบตักิาร (Risk 
Control Owners) ในแตล่ะประเภทยอ่ยของความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ (Operational Risk Sub-Type) และ
หนว่ยงานท่ีเป็นเจ้าของนโยบายตา่งๆ (Policy Owner) มีหน้าที่รับผิดชอบในการก าหนดมาตรฐานและการ
ควบคมุขัน้ต าในแตล่ะประเภทกฏเกณฑ์ที่อยูใ่นความรับผิดชอบ ส าหรับกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
(ไทย) และ ธนาคาร 

 จรรยาบรรณเป็นหนึง่ในความเสีย่งที่ส าคญั (Top Risk) ของกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ 
ธนาคาร  ซึง่กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร มีจดุมุง่หมายที่จะป้องกนัไมใ่ห้เกิดความ
ล้มเหลวในเร่ืองจรรยาบรรณในการท าธุรกิจ ในการท่ีไมเ่ป็นไปตามที่คาดหวงัของกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์
เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร ลกูค้า นกัลงทนุและตลาดที่กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ 
ธนาคารด าเนินการอยู ่  ความเสีย่งที่ส าคญัหลายความเสีย่งเกิดจากจรรยาบรรณที่ไมด่ี ดงันัน้กลุม่ธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร จงึให้ความส าคญักบัมาตรฐานการควบคมุที่เก่ียวข้องกบัความ
เสีย่งเหลา่นี ้
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8. ความเสี่ยงของฐานะตราสารทนุในบัญชีที่มิใช่เพื่อการค้า(บัญชีเพื่อการธนาคาร) 
 

ฐานะตราสารทุนในบัญชีที่มิใช่เพื่อการค้า(บัญชีเพื่อการธนาคาร)ถือได้ว่าอยู่ในระดับที่ไม่มีนัยส าคัญ โดย ณ 31 
ธันวาคม 2558 กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร มีฐานะตราสารทนุในบญัชีที่มิใช่เพื่อการค้า
(บญัชีเพื่อการธนาคาร) ดงัแสดงในตารางตอ่ไป 
 

ตารางที่ 30: มูลค่าฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนในบัญชีที่มิใช่เพื่อการค้า (บัญชีเพื่อการธนาคาร) 
 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และ กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

หนว่ย : ล้านบาท  

มูลค่าฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน 
31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 

1. มลูคา่ฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทนุ  
     

         1.1 มลูคา่ตราสารทนุท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (ทัง้ในประเทศ
และตา่งประเทศ) 

  

 - ราคาทนุ (Net Book Value) - - 
 - ราคาตลาด - - 
    1.2 มลูคา่ตราสารทนุอื่น (ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ) 14 14 

2. ก าไร (ขาดทนุ)จากการขายตราสารทนุระหวา่งงวดการรายงาน 1 1 
3. สว่นเกินทนุสทุธิทัง้หมดจากการตีราคาเงินลงทนุในตราสารทนุประเภทเผ่ือ

ขาย - - 
4. มลูคา่เงินกองทนุขัน้ต า่ส าหรับฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทนุแยกตามวธีิการ

ค านวณที่ธพ.ใช้   
             - วิธี SA - - 

  - วิธี IRB - - 
5. มลูคา่ตราสารทนุส าหรับธนาคารพาณิชย์ทีใ่ช้วิธี IRB ที่ธนาคารแหง่ประเทศ

ไทยผอ่นผนัให้ใช้วธีิ SA - - 
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ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 

หนว่ย : ล้านบาท  
มูลค่าฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 

1. มลูคา่ฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทนุ       

         1.1 มลูคา่ตราสารทนุท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (ทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ) 

  

 - ราคาทนุ (Net Book Value) - - 
 - ราคาตลาด - - 
    1.2 มลูคา่ตราสารทนุอื่น (ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ) 711 713 
2. ก าไร (ขาดทนุ)จากการขายตราสารทนุระหวา่งงวดการรายงาน 1 1 
3. สว่นเกินทนุสทุธิทัง้หมดจากการตีราคาเงินลงทนุในตราสารทนุประเภทเผ่ือขาย - - 
4. มลูคา่เงินกองทนุขัน้ต า่ส าหรับฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทนุแยกตามวธีิการ

ค านวณที่ธพ.ใช้   
              - วิธี SA - - 
  - วิธี IRB - - 
5. มลูคา่ตราสารทนุส าหรับธนาคารพาณิชย์ทีใ่ช้วิธี IRB ที่ธนาคารแหง่ประเทศไทย

ผอ่นผนัให้ใช้วธีิ SA - - 
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9. ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบีย้ในบัญชีที่มิใช่เพื่อการค้า(บัญชีเพื่อการธนาคาร) 
 

ความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้ในบญัชีที่มิใช่เพื่อการค้า(บญัชีเพื่อการธนาคาร)ถกูโอนไปยงัหน่วยงานบริหารสินทรัพย์
และหนีส้ินภายใต้ฝ่ายงานการบริหารเงินและตลาดทุนโดยอยู่ภายใต้การควบคุมดแูลของ ALCO หน่วยงานบริหาร
สนิทรัพย์และหนีส้นิมีหน้าที่ควบคมุความผนัผวนและบริหารจดัการความแตกต่างของสินทรัพย์และหนีส้ินผ่านทางวิธี 
VaR และ risk limits อื่นๆ โดยวิธี VaR และกระบวนการทดสอบภาวะวิกฤตส าหรับบญัชีที่มิใช่เพื่อการค้า (บญัชีเพื่อ
การธนาคาร) มีแนวทางเดียวกบัวิธีที่ใช้ส าหรับบญัชีเพื่อการค้า 
 

จากแนวคิด FTP ธุรกิจจะไมม่ีความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้ เนื่องจากความเสีย่งดงักลา่วทัง้หมดจะรวมอยู่ที่หน่วยงาน
บริหารสนิทรัพย์และหนีส้นิ ซึง่จะด าเนินการเปลีย่นความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้นีใ้ห้เป็นโอกาสทางรายได้โดยผ่านกล
ยทุธการจดัการบริหารความเสีย่งและติดตามความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้เป็นรายวนั 
 
กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร ยงัได้ค านึงถึง Basis Risk หรือความเสี่ยงที่เกิดจาก hedging 
exposure ที่มีความคลาดเคลือ่นในการประเมินราคา 
 
ความเสี่ยงด้านอตัราดอกเบีย้เกิดจากการลงทนุในสินทรัพย์ที่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ 
รวมถึงฐานะที่ไม่เท่ากันทางด้านสินทรัพย์และหนีส้ิน โดยความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบีย้จะถูกวัดในรูปแบบของ
ผลกระทบตอ่รายได้จากดอกเบีย้สทุธิ (net interest income – NII) ที่เกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ใน
กรอบระยะเวลาหนึง่ปี 
 
ผลกระทบตอ่รายได้จากดอกเบีย้สทุธิที่เกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้  ณ 31 ธันวาคม 2557 ได้แสดง
อยูใ่นตารางตอ่ไปนี ้
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ตารางที่ 31: ผลการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ต่อรายได้สุทธิ (Earnings)  
 

        หนว่ย : ล้านบาท 

 

 

 

สกุลเงนิ 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 1 ต่อ
รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 

31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 

THB 51 29   48 26  

USD 90 123   90 123  

EURO - -   - -  

OTHER 84 30   84 30  
รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบีย้ 

225 182  
 

222 179  
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10.  ค าย่อและความหมาย 
 

AIRB       Advanced Internal Ratings Based 

ALCO       Asset and Liabilities Management Committee 

BCBS        Basel Committee on Banking Supervision  

CCF       Credit Conversion Factor  

CCH       Country Credit Head –Retail Banking  

CCR        Counterparty Credit Risk 

CCRO       Country Chief Risk Officer 

CG                   Credit Risk Grade 

CIB                   Corporate and Institutional Banking 

CIB & CB AC     Corporate and Institutional Banking Approval Committee 

CORC       Country Operational Risk Committee 

CRC       Country Risk Committee 

CRM       Credit Risk Mitigation 

CSA       Credit Support Annex 

EAD       Exposure at Default 

ECAI       External Credit Assessment Institutions 

EL        Expected Loss 

EXCO       Executive Committee 

FTP       Fund Transfer Pricing 

GSAM       Group Special Asset Management 

HVSB               High Value Small Business  

ICAAP        Internal Capital Adequacy Assessment Process 

IIP        Individual Impairment Provision  

IPRE       Income –Producing Real Estate 

IRB        Internal Ratings Based 

LGD       Loss Given Default  

MAC       Model Assessment Committee 

MDBs       Multilateral Development Banks 

ME                   Medium Enterprise 

NII     Net Interest Income 

PD     Probability of Default 

PIP     Portfolio Impairment Provision 
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PSEs     Non-central government Public Sector Entities 

RB     Retail Banking 

RBAC               Retail Banking Approval Committee 

RMF     Risk Management Framework 

RW     Risk Weight 

RWA     Risk Weighted Assets 

SA     Standardised Approach 

SCB Group       Standard Chartered Bank Group 

SCBT      Standard Chartered Bank (Thai) PCL  

SCBT Group     Standard Chartered Bank (Thai) PCL and Financial Business Group 

SREP     Supervisory Review and Evaluation Process 

 


