ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
การเปิ ดเผยข้ อมูลตามหลักเกณฑ์ Basel III – Pillar 3
31 ธันวาคม 2559

สานักงานเลขที่ 90 ถนนสาทรเหนือ สีลม กรุงเทพฯ 10500

1

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2559

ภาพรวม
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1. ขอบเขตของ Basel III Framework
หลักการที่1 : การดารงเงินกองทุนขัน้ ต่า
ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ได้ อนุมตั ิให้ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ใช้ วิธี
AIRB ซึง่ เป็ นการบริ หารความเสีย่ งที่ก้าวหน้ ายิ่งขึ ้นเพื่อการคานวณเงินกองทุนสาหรับความเสีย่ งด้ านเครดิต ทังนี
้ ้ธนาคาร
เริ่ มใช้ วิธีดงั กล่าว ในการคานวณเงินกองทุนสาหรับความเสีย่ งด้ านเครดิตตังแต่
้ เดือนธันวาคม 2552
นอกจากนี ้ ธนาคาร ใช้ วิธี Standardised Approach ในการคานวณเงินกองทุนสาหรับความเสี่ยงด้ านตลาดและความ
เสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการ
หลักการที่ 2: การกากับดูแลโดยทางการ
หลักการที่ 2 กาหนดให้ ธนาคารพาณิชย์ดาเนินการประเมินความเสีย่ งโดยรวมและกาหนดจานวนเงินกองทุนที่เหมาะสมที่
ต้ องดารงเพื่อรองรับความเสี่ยงเหล่านี ้ ในกรณีที่ไม่มีตวั ปรับลดความเสี่ยงที่เหมาะสมอื่นๆ การประเมินความเสี่ยงและ
เงินกองทุนนี ้เรี ยกโดยรวมว่ากระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนภายใน (Internal Capital Adequacy
Assessment Process – ICAAP) ซึง่ ครอบคลุมประเภทความเสี่ยงมากกว่าหลักการที่ 1 ซึ่งครอบคลุมเฉพาะความเสี่ยง
ด้ านเครดิต ความเสีย่ งด้ านตลาดและความเสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการ
ธนาคารได้ พฒ
ั นานโยบายและโครงร่างของ ICAAP ซึง่ ประสานกระบวนการประเมินความเสีย่ งและเงินกองทุนเข้ าด้ วยกัน
เพื่อให้ แน่ใจได้ ว่ามีการดารงเงินกองทุนในระดับที่เพียงพอเพื่อรองรับความต้ องการเงินกองทุนในปั จจุบนั และตามแผน
ธุรกิจของธนาคาร ทังในภาวะที
้
่คาดการณ์ตามปรกติและภายใต้ ภาวะวิกฤติ
ทังนี
้ ้ หลักการที่ 2 ธปท. มีการตรวจสอบกระบวนการ ICAAP ของธนาคารซึ่งเรี ยกว่า กระบวนการตรวจสอบและประเมิน
โดยทางการ (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP)
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Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2559
หลักการที่ 3: การใช้ กลไกตลาดในการกากับดูแล
หลักการที่ 3 มุ่งให้ มีกรอบการเปิ ดเผยข้ อมูลที่สม่าเสมอและครอบคลุม อันจะส่งเสริ มให้ เกิดการเปรี ยบเทียบระหว่าง
ธนาคารพาณิ ช ย์ และช่วยสนับ สนุนให้ มีการปรั บปรุ งในเรื่ อ งวิธีปฏิบัติด้านความเสี่ยงต่อ ไป ตามประกาศของ ธปท .
ธนาคารต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับลักษณะความเสีย่ ง (Risk profile) การจัดการความเสีย่ งและเงินกองทุน
ธนาคารกาหนดกรอบนโยบายและวิธีการตามหลักการที่ 3 เพื่อจัดการเกี่ยวกับข้ อกาหนดเรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลภายใต้
หลักการที่ 3 ข้ อมูลที่เปิ ดเผยจะได้ รับการกากับดูแลตรวจสอบและรับรองโดยผู้บริ หารระดับสูงและคณะกรรมการความ
เสีย่ ง ตามนโยบายของธนาคาร การเปิ ดเผยข้ อมูลตามหลักการที่ 3 จะถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์
เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) - www.sc.com/th
ธปท. ยังได้ กาหนดความถี่ในการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นรายครึ่ งปี และรายปี ข้ อมูลเชิงปริ มาณเกี่ยวกับโครงสร้ างและความ
เพียงพอ ของเงิ นกองทุน และความเสี่ยงด้ านตลาดจะถูกเปิ ดเผยเป็ นรายครึ่ งปี ในขณะที่การเปิ ดเผยข้ อมูลแบบเต็ม
รูปแบบตามหลักการที่ 3 จะถูกกาหนดเป็ นรายปี สาหรับทังข้
้ อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ

2. ขอบเขตการบังคับใช้
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลตามแนวทาง Basel III หลักการที่ 3 และ
ประกาศของ ธปท. เป็ นการเปิ ดเผยข้ อมูลทังระดั
้ บธนาคาร (Solo basis)ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึง่ ครอบคลุมเรื่ อง
ดังต่อไปนี ้
 ข้ อมูลเชิงคุณภาพและปริ มาณสาหรับเงินกองทุนและการดารงเงินกองทุนขันต
้ า่ สาหรับความเสีย่ งด้ านเครดิต
ความเสีย่ งด้ านตลาดและความเสีย่ งด้ านปฏิบตั กิ าร
 ข้ อมูลเชิงคุณภาพทีเ่ กี่ยวกับการประเมินความเสีย่ งสาหรับความเสีย่ งด้ านเครดิต ความเสีย่ งด้ านตลาด ความ
เสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการ ความเสีย่ งของฐานะตราสารทุนในบัญชีทมี่ ิใช่เพื่อการค้ า(บัญชีเพื่อการธนาคาร) และความ
เสีย่ งด้ านอัตราดอกเบี ้ยในบัญชีที่มิใช่เพื่อการค้ า(บัญชีเพื่อการธนาคาร)
 ข้ อมูลเชิงปริ มาณสาหรับความเสีย่ งด้ านเครดิต ความเสีย่ งด้ านตลาด ความเสีย่ งของฐานะตราสารทุนในบัญชีที่
มิใช่เพื่อการค้ า(บัญชีเพื่อการธนาคาร) และความเสีย่ งด้ านอัตราดอกเบี ้ยในบัญชีทมี่ ิใช่เพื่อการค้ า(บัญชีเพื่อการ
ธนาคาร)
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2559

3. การบริหารเงินกองทุน
การบริ หารเงินกองทุนของธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) มีวตั ถุประสงค์ในการรักษาฐานะเงินกองทุนที่เข้ มแข็งเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ รวมทังเพื
้ ่อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดเรื่ องเงินกองทุนขันต
้ า่ ตามกฎหมาย และเพื่อรักษาอันดับ
ความน่าเชื่อถือด้ านเครดิต
การวางแผนด้ านเงินกองทุนของธนาคาร มีการดูแลและปรับปรุงเป็ นประจาเพื่อสะท้ อนการคาดการณ์ทางธุรกิจตามที่
เกิดขึ ้นในระหว่างปี
มีการนาเสนอกลยุทธ์และแผนงานต่อคณะกรรมการเป็ นรายปี รวมทังมี
้ การปรับปรุงเกี่ยวกับการ
คาดการณ์ทางด้ านธุรกิจและผลการดาเนินงานด้ านการเงินเป็ นประจา เพื่อให้ แน่ใจว่าความเพียงพอของเงินกองทุนมี
ความสอดคล้ องกับแผนธุรกิจ
การวางแผนเงินกองทุนต้ องคานึงถึงปั จจัยดังต่อไปนี ้
 ข้ อกาหนดเรื่ องเงินกองทุนตามกฎหมายในปั จจุบนั และการคาดการณ์ของกลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
(ไทย) และ ธนาคาร เกี่ยวกับเงินกองทุนตามกฎหมาย
 ความต้ องการเงินกองทุนอันเนื่องจากการคาดการณ์ความเติบโตทางธุรกิจ ภาพสะท้ อนของการด้ อยค่าของเงิน
ให้ ก้ ยู ืม (Loan impairment outlook) และ สถานการณ์ไม่ปรกติหรื อภาวะวิกฤติ
 การคาดการณ์ ความต้ องการของเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนอันดับความน่าเชื่อถือทางด้ านเครดิตและเพื่อเป็ น
เครื่ องมือในการส่งสัญญาณในตลาด
 แหล่งเงินทุนที่มีอยูแ่ ละทางเลือกในการจัดหาเงินกองทุน
คณะกรรมการบริ หารสินทรัพย์และหนี ้สิน (The Asset and Liabilities Management Committee – ALCO) ซึง่ ได้ รับ
มอบอานาจจากคณะกรรมการบริ หาร (Executive Committee – EXCO) รับผิดชอบในการบริ หารเงินทุนและสภาพคล่อง
และวางหลักการปฎิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และนโยบายที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารสินทรัพย์และหนี ้สิน ซึง่ รวมถึงการบริ หาร
สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินกองทุน
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2559
3.1 โครงสร้ างเงินทุน
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย)มีการบริ หารความเพียงพอของเงินกองทุน เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของธนาคาร
แห่งประเทศไทย และเพื่อสนับสนุนความสามารถในการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทังในปั
้ จจุบนั และในอนาคต
ตารางต่อไปนี ้ แสดงโครงสร้ างเงินกองทุนตามกฎหมายของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เปรี ยบเทียบกับข้ อมูล ณ
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2559
ตารางที่ 1: โครงสร้ างเงินกองทุน
หน่วย : ล้ านบาท
ธนาคารสแตนดาร์ ด
ชาร์ เตอร์ ด
31 ธ.ค. 59

เงินกองทุนชันที
้ ่1
ทุนชาระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ทุนสารองตามกฎหมาย
กาไรสะสมคงเหลือหลังการจัดสรร
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสะสม
รายการอื่นของการเปลีย่ นแปลงที่เกิดจากผู้เป็ น
เจ้ าของ
รายการปรับต่างๆที่ไม่อนุญาตให้ มีผลกระทบต่อ
มูลค่าของเงินกองทุน
รายการหักจากเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของ
เจ้ าของ
รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ าของ
เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน
รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 1
เงินกองทุนชันที
้ ่2
เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชันปกติ
้
เงินสารองส่วนเกิน
รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 2
เงินกองทุนทัง้ สิน้ ตามกฎหมาย
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30 มิ.ย. 59

14,837
9,056
1,075
13,189
(120)

14,837
9,056
1,075
13,189
39

-

-

5

(43)

(984)

(678)

37,058

37,475

-

-

37,058

37,475

238
498

235
490

736
37,794

725
38,200

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2559
3.2 องค์ ประกอบเงินกองทุน
เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ของธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) ประกอบด้ วย ทุนชาระแล้ ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ทุนสารองตาม
กฎหมาย กาไรสุทธิคงเหลือหลังการจัดสรร กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสะสม รายการปรับต่างๆที่ไม่อนุญาตให้ มีผลกระทบ
ต่อมูลค่าของเงินกองทุน ธนาคารไม่มีเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน
เงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ของธนาคาร ประกอบด้ วยเงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชันปกติ
้
และเงินสารองส่วนเกิน
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2559
ตารางที่ 2: การกระทบยอดจานวนเงินกองทุนภายใต้ หลักเกณฑ์ การกากับดูแลของทางการไปยังส่ วนของผู้ถอื
หุ้นที่ปรากฏในงบการเงิน
หน่วย : ล้ านบาท
รายการที่เกี่ยวข้ องกับเงินกองทุนประจางวด
31 ธันวาคม 2559

จานวนที่เปิ ดเผยใน
งบการเงินที่เผยแพร่
ต่อสาธารณะ

จานวนที่เปิ ดเผยในงบ
การเงินตามบัญชีงบ
ดุล

271
56,698
23,278
32,646
48

317
56,698
23,278
32,646
48

38,138
79

79,871
290

38,217
(5,854)

80,161
(8,219)

32,363
313
-

71,942
313
-

432
97
926

438
97
926

1,148
2,338
39,653
490
190,701

1,148
2,338
512
190,701

แหล่ง
อ้ างอิง

สินทรัพย์
เงินสด/1
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สิทธิในการเรี ยกคืนหลักทรัพย์
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับสุทธิ /1
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้
ดอกเบี ้ยค้ างรับ
รวมเงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับ/1
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ/1
รวมเงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับสุทธิ /1
ภาระชองลูกค้ าจากการรับรอง
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์สทุ ธิ/1
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี ้จากการขายเงินลงทุนและการออกตราสารหนี ้
หลักประกันตามสัญญา Credit Support Annex และ
ลูกหนี ้มาร์ จิ ้นตามธุรกรรมซื ้อคืนภาคเอกชน
กลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกที่ถือไว้ เพื่อขาย/1
สินทรัพย์อื่นสุทธิ/1
รวมสินทรัพย์

12

H/3
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2559
หน่วย : ล้ านบาท
จานวนที่เปิ ดเผยในงบ
การเงินที่เผยแพร่ ตอ่
สาธารณะ

รายการที่เกี่ยวข้ องกับเงินกองทุนประจางวด
31 ธันวาคม 2559

จานวนที่เปิ ดเผยในงบ
การเงินตามบัญชีงบ
ดุล

แหล่ง
อ้ างอิง

หนีส้ ิน

1/

เงินรับฝาก/1

52,180

85,803

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์
หนี ้สินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ภาระของธนาคารจากการรับรอง
ประมาณการหนี ้สิน
เจ้ าหนี ้จากการซื ้อเงินลงทุน
หลักประกันตามสัญญา Credit Support Annex และ
เจ้ าหนี ้มาร์ จิ ้นตามธุรกรรมซื ้อคืนภาคเอกชน
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
กลุ่มหนี ้สินที่ยกเลิกที่ถือไว้ เพื่อขาย/1
หนี ้สินอื่น/1
รวมหนีส้ ิน

28,048
1,548
22,736
2,023
313
444
1,287

28,048
1,563
22,736
2,023
313
444
1,287

3,526
4,330
34,530

3,526
4,330
-

1,290
152,255

2,182
152,255

การดาเนินงานที่ยกเลิก: เมื่อเดือนธันวาคม 2559 ธนาคารได้ บรรลุข้อตกลงในการขายธุรกิจธนาคารบุคคลธนกิจ ซึง่ ครอบคลุมถึง บัตรเครดิต สินเชื่อส่วน

บุคคล สินเชื่อธุรกิจ การบริ หารจัดการความมัน่ คง สินเชื่อบ้ าน ธุรกิจแบงก์แอสชัวรันส์ และเงินฝากสาหรับรายย่อย ซึง่ คาดว่ากระบวนการต่างๆจะเสร็ จสิ ้น
ภายในปี 2560 ดังนันยอดที
้
่แสดงในกลุม่ สินทรัพย์และหนี ้สินที่ยกเลิกที่ถือไว้ เพื่อขายจะเป็ นยอดในส่วนของธุรกิจธนาคารบุคคลธนกิจ
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2559
หน่วย : ล้ านบาท
รายการที่เกี่ยวข้ องกับเงินกองทุนประจางวด
31 ธันวาคม 2559

จานวนที่เปิ ดเผยใน
งบการเงินที่เผยแพร่
ต่อสาธารณะ

จานวนที่เปิ ดเผยใน
งบการเงินตามบัญชี
งบดุล

14,843

14,843

14,837
9,056
-

14,837
9,056
-

A
B
G

(192)
(5)

(192)
(5)

E/2
F

1,096

1,096

C/4

465
13,189

465
13,189

D

13,654
38,446

13,654
38,446

-

-

38,446
190,701

38,446
190,701

ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
สารองจากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ าของ
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของ
เงินลงทุนเผื่อขาย
การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
รวมองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ าของ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
กาไรสาหรับงวด
กาไรสุทธิคงเหลือหลังการจัดสรร
กาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ ประกันภัยสาหรับ โครงการ
ผลประโยชน์พนักงาน
รวมยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่วนของธนาคาร
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ
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แหล่งอ้ างอิง

J

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2559
หน่วย : ล้ านบาท
องค์ประกอบของ
เงินกองทุนที่รายงานโดย
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน

รายการ
เงินกองทุนขัน้ ที่ 1
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ทุนสารองตามกฎหมาย
กาไรสุทธิคงเหลือหลังการจัดสรร
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสะสม
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
รายการอื่นของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผู้เป็ นเจ้ าของ
รายการของบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เฉพาะส่วนของ
ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ้านาจควบคุมที่สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่
เป็ นส่วนของเจ้ าของของกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
รวมเงินกองทุนขันที
้ ่ 1 ก่อนรายการปรับและรายการหัก

แหล่งที่มาของการ
อ้ างอิงในงบการเงินตาม
บัญชีงบดุล

14,837
9,056
1,075
13,189

A
B
C/4
D

(115)
(5)

E/2
F

-

G

38,037

รายการปรับต่างๆที่ไม่อนุญาตให้ มีผลกระทบต่อมูลค่าของเงินกองทุน
การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
รายการหักจากเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยสาหรับ โครงการผลประโยชน์พนักงาน

5

F

(58)
(926)

H/3
I

-

J

37,058

รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ าของ
เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน

-

รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 1
เงินกองทุนชัน้ ที่ 2
เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชันปกติ
้
เงินสารองส่วนเกิน

37,058
238
498

รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 2

736

เงินกองทุนทัง้ สิน้ ตามกฎหมาย

37,794
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2559
ตารางที่ 3: การเปิ ดเผยมูลค่ าของเงินกองทุนในช่ วงการทยอยนับเข้ าหรือทยอยหักตามหลักเกณฑ์ Basel III
(Transitional period)
หน่วย : ล้ านบาท
ธนาคารสแตนดาร์ ด
ชาร์ เตอร์ ด

มูลค่ าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรับ
และรายการหัก ประจางวด 31 ธันวาคม 2559

ยอดสุทธิ
คงเหลือของ
มูลค่ า
รายการระหว่ าง
เงินกองทุน
ช่ วง
Transitional

เงินกองทุนชันที
้ ่1
เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ
รายการปรับต่างๆที่ไม่อนุญาตให้ มีผลกระทบต่อ
มูลค่าของเงินกองทุน
รายการหักจากเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของ
เจ้ าของ

38,037
5

(77)2/

(984)

(39)3/

เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ าของสุทธิ
เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน

37,058
-

รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 1

37,058
736
37,794

เงินกองทุนชัน้ ที่ 2
เงินกองทุนทัง้ สิน้ ตามกฎหมาย
2/

ตังแต่
้ วันที1่ มกราคม 2557 กาไร/(ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี ้เผื่อขายจะถูกทยอยนับเข้ า/(หักออกจาก) เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 (CET

1) ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของเป็ นระยะเวลา 5 ปี ในอัตราร้ อยละ 20, 40, 60, 80 และ 100 และหลังจากปี 2561 ให้ นบั เข้ า(หักออกจาก)ทังจ
้ านวน
3/

ตังแต่
้ วันที1่ มกราคม 2557 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนจะถูกทยอยหักจากเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 (CET 1) ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของเป็ นระยะเวลา 5 ปี ในอัตราร้ อยละ

20, 40, 60, 80 และ 100 และหลังจากปี 2561 ให้ หกั ทังจ
้ านวน
4/

ธนาคารจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย อย่างน้ อยร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าสารองดังกล่าวมีจานวนไม่น้อย

กว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินจานวน 21 ล้ านบาทเป็ นการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2558 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และจะถูกนับเข้ าเป็ น
เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2559
3.3 ความเพียงพอของเงินกองทุน
ตามข้ อกาหนดของ ธปท. ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) ต้ องดารงอัตราส่วนเงินกองทุนทังสิ
้ ้นต่อสินทรัพย์เสีย่ งไม่
น้ อยว่าร้ อยละ 8.501/ โดยต้ องมีอตั ราส่วนเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของและเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ต่อสินทรัพย์
เสีย่ ง ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 4.501/ และร้ อยละ 6.001/ ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารมีอตั ราส่วนเงินกองทุนทังสิ
้ ้นต่อสินทรัพย์เสีย่ งที่ร้อยละ 26.31 โดยมีอตั ราส่วน
เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของต่อสินทรัพย์เสีย่ งที่ร้อยละ 25.80 และมีอตั ราส่วนเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ต่อสินทรัพย์
เสีย่ งที่ร้อยละ 25.80 ซึง่ มากกว่าข้ อกาหนดขันต
้ ่าของ ธปท.
ตารางที่ 4: ความเพียงพอของเงินกองทุน
หน่วย : ร้ อยละ
เกณฑ์ ขนั ้ ต่า
ของ ธปท.

ธนาคารสแตนดาร์ ด
ชาร์ เตอร์ ด
31 ธ.ค. 59

30 มิ.ย. 59

เงินกองทุนทังสิ
้ ้น ต่อ สินทรัพย์เสีย่ ง

8.50

26.31

27.79

เงินกองทุนชันที
้ ่ 1ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ ต่อ สินทรัพย์เสีย่ ง

4.50

25.80

27.26

เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ต่อ สินทรัพย์เสีย่ ง

6.00

25.80

27.26

เงินกองทุนส่วนเพิม่ เพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต1/

0.625

รวมเงินกองทุนทังสิ
้ ้น ต่อ สินทรัพย์เสีย่ ง1/

9.125

26.31

27.79

1/

ตังแต่
้ วันที่1 มกราคม 2559, การดารงอัตราส่วนเงินกองทุนขันต
้ ่าจะถูกทยอยบวกเพิ่มในส่วนของ ส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะ
วิกฤต เป็ นเวลา 4 ปี โดยจะทยอยบวกเพิ่มร้ อยละ 0.625% ต่อปี และหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2562, การดารงอัตราส่วนเงินกองทุนขันต
้ ่า
บวกกับส่วนเพิ่มของ อัตราส่วนเงินกองทุนทังสิ
้ ้น, อัตราส่วนเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ, และอัตราส่วนเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 จะเป็ น
ร้ อยละ 11, ร้ อยละ 7, และร้ อยละ 8.5 ตามลาดับ

17

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2559
3.4 มูลค่ าเงินกองทุนขัน้ ต่าที่ต้องดารง
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) มีการดารงเงินกองทุนขันต
้ ่าตามที่ ธปท. กาหนด ตารางที่ 5 แสดงรายละเอียดของ
มูลค่าเงินกองทุนเงินขันต
้ ่าที่ต้องดารงสาหรับความเสี่ยงด้ านเครดิต ความเสี่ยงด้ านตลาดและความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ตารางที่ 5: เงินกองทุนขัน้ ต่าสาหรับความเสี่ยงด้ านเครดิต ความเสี่ยงด้ านตลาดและความเสี่ยงด้ านปฏิบัตกิ าร
หน่วย : ล้ านบาท
ธนาคารสแตนดาร์ ด
ชาร์ เตอร์ ด

รายการ

31 ธ.ค. 59

30 มิ.ย. 59

เงินกองทุนขันต
้ า่ สาหรับความเสีย่ งด้ านเครดิต

8,672

8,539

เงินกองทุนขันต
้ า่ สาหรับความเสีย่ งด้ านตลาด
เงินกองทุนขันต
้ า่ สาหรับความเสีย่ งด้ าน
ปฏิบตั ิการ

2,038

1,531

1,499

1,615

12,209

11,685

รวมเงินกองทุนขัน้ ต่าที่ต้องดารง
การใช้ วิธี AIRB

ธนาคาร ใช้ วิธี AIRB ในการคานวณความเสี่ยงด้ านเครดิตสาหรับพอร์ ตที่มีนยั สาคัญ ส่วนวิธี Standardised Approach
ใช้ กบั พอร์ ตที่ได้ รับยกเว้ นอย่างถาวรจากวิธี AIRB รวมทังพอร์
้ ตที่อยูใ่ นระหว่างพัฒนาไปใช้ วิธี AIRB
ตารางต่อไปนี ้แสดงการดารงเงินกองทุนขันต
้ ่าสาหรับความเสี่ยงด้ านเครดิตโดยแบ่งตามประเภทสินทรัพย์ตามวิธี AIRB
(ตารางที่ 6) การดารงเงินกองทุนขันต
้ ่าสาหรับความเสี่ยงด้ านเครดิตโดยแบ่งตามประเภทสินทรัพย์ตามวิธี SA (ตารางที่
7) และการดารงเงินกองทุนขันต
้ ่าสาหรับความเสีย่ งด้ านตราสารทุนตามวิธี AIRB (ตารางที่ 8)
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ตารางที่ 6: เงินกองทุนขัน้ ต่าที่ต้องดารงสาหรับความเสี่ยงด้ านเครดิต แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี AIRB
หน่วย : ล้ านบาท
ธนาคารสแตนดาร์ ด
ชาร์ เตอร์ ด

ประเภทสินทรัพย์

31 ธ.ค. 59

30 มิ.ย. 59

5,692

5,456

-

-

-วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อรายย่อย

823

815

-สินเชื่อรายย่อยอื่น

307

300

5

5

74

137

158

233

ลูกหนีป้ กติ
ลูกหนี ้ภาครัฐบาล สถาบันการเงิน และธุรกิจเอกชน
ลูกหนี ้รายย่อย
-สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย

ฐานะทีเ่ กี่ยวข้ องกับตราสารทุน
สินทรัพย์อื่น
ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้
First-to-default credit derivatives และ
Securitisation
รวมมูลค่ าเงินกองทุนขัน้ ต่าที่ต้องดารง-วิธี AIRB

7,059

6,946

เงินกองทุนขันต
้ ่าสาหรับความเสี่ยงด้ านเครดิตที่ต้องดารงไว้ ตามวิธี AIRB ของธนาคาร เพิ่มขึ ้นเป็ นจานวน 113 ล้ านบาท
ซึง่ เป็ นผลมาจากการลดลงของลูกหนี ้ปกติภาครัฐบาล สถาบันการเงิน และธุรกิจเอกชน
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ตารางที่ 7: เงินกองทุนขัน้ ต่าที่ต้องดารงสาหรับความเสี่ยงด้ านเครดิต แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA
หน่วย : ล้ านบาท
ธนาคารสแตนดาร์ ด
ชาร์ เตอร์ ด

ประเภทสินทรัพย์

31 ธ.ค. 59

ลูกหนีป้ กติ
ลูกหนี ้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคาร
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ( MDBs) และ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นองค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ( PSEs) ที่ใช้ น ้าหนัก ความ
เสีย่ งเหมือนกับลูกหนี ้ภาครัฐบาล
ลูกหนี ้สถาบันการเงิน องค์การปกครองส่วน
ท้ องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
(PSEs) ที่ใช้ น ้าหนักความเสีย่ งเหมือนกับ
ลูกหนี ้สถาบันการเงิน และบริ ษัทหลักทรัพย์
ลูกหนี ้ธุรกิจเอกชน องค์การปกครองส่วน
ท้ องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
(PSEs) ที่ใช้ น ้าหนักความเสีย่ งเหมือนกับ
ลูกหนี ้ธุรกิจเอกชน
ลูกหนี ้รายย่อย
ลูกหนี ้สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย
สินทรัพย์อื่น
ลูกหนี้ด้อยคุณภำพ
First-to-default credit derivatives และ
Securitisation

30 มิ.ย. 59

-

-

-

-

221

199

594
734
64

658
670
66
-

-

รวมมูลค่ าเงินกองทุนขัน้ ต่าที่ต้องดารง-วิธี SA

1,613

1,593

เงินกองทุนขันต
้ ่าสาหรับความเสีย่ งด้ านเครดิตที่ต้องดารงตามวิธี SA ของธนาคาร มีจานวนเพิ่มขึ ้น 20 ล้ านบาท ซึ่งมีผล
มาจากการเพิ่มขึ ้นของลูกหนี ้ธุรกิจเอกชน องค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ( PSEs) ที่ใช้
น ้าหนักความเสีย่ งเหมือนกับลูกหนี ้ธุรกิจเอกชน และลูกหนี ้สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย

20

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2559
ตารางที่ 8: เงินกองทุนขัน้ ต่าที่ต้องดารงสาหรับฐานะที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุน โดยวิธี AIRB
หน่วย : ล้ านบาท
ธนาคารสแตนดาร์ ด
ชาร์ เตอร์ ด

รายการ

31 ธ.ค. 59

30 มิ.ย. 59

5

5

ฐานะที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุนที่ได้ รับการยกเว้ นการ
ดารงเงินกองทุน โดยวิธี IRB
ฐานะที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุน โดยวิธี IRB แยกตาม
วิธียอ่ ยในการคานวณ
1. คานวณโดยวิธี Market – based
1.1 วิธี Simple risk weight
1.2 วิธีแบบจาลอง (สาหรับฐานะตราสารทุนใน
บัญชีที่มิใช่เพื่อการค้ า(บัญชีเพื่อการธนาคาร)
2. คานวณโดยวิธี PD / LGD
รวมมูลค่ าเงินกองทุนขัน้ ต่าที่ต้องดารง-วิธี
AIRB

5

เงินกองทุนขันต
้ ่าสาหรับฐานะที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุนตามวิธี AIRB ของธนาคาร มีจานวนคงที่
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-

-

-

-

-
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4. การบริหารความเสี่ยง
การบริ หารความเสี่ยงมีความสาคัญอย่างยิ่งในการดาเนินธุรกิจของธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) โดยมีความ
เสีย่ งหลักที่เกิดจากการให้ สนิ เชื่อแก่ลกู ค้ า นอกจากนี ธ้ นาคาร ยังมีความเสี่ยงประเภทอื่นอีก อาทิ ความเสี่ยงจากการทา
ธุรกรรมระหว่า งประเทศ ความเสี่ยงด้ านตลาด ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องความเสี่ย งด้ านเงิ น ทุน ความเสี่ย งด้ า น
ปฏิบตั ิการ ความเสี่ยงด้ านบาเหน็จบานาญ ความเสี่ยงด้ านชื่อเสียง และความเสี่ยงด้ านอื่นๆ ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี ้อาจ
ปรากฏได้ จากกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจและในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ (Product range) ของธนาคาร หากมิได้ มีการบริ หาร
ความเสีย่ งที่ดีพอ

4.1 กรอบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Framework – RMF)
การบริ หารความเสีย่ งที่มีประสิทธิผลเป็ นปั จจัยพื ้นฐานสาคัญที่ทาให้ ธนาคาร มีผลประกอบการที่ดีและยัง่ ยืน และยังเป็ น
หลักในการจัดการด้ านการเงินและด้ านการปฏิบตั ิงานของธนาคารอีกด้ วย
ธนาคารได้ จดั วางโครงสร้ างการบริ หารความเสี่ยง Risk Management Framework (RMF) สาหรับการบริ หารความเสี่ยง
ด้ านต่างๆ โดยมีเป้าหมายอยูท่ ี่ผลตอบแทนเมื่อเปรี ยบเทียบกับความเสีย่ งโดยรวมที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
ส่วนหนึง่ ของกระบวนการบริ หารความเสีย่ งตามโครงสร้ างการบริหารความเสีย่ ง ธนาคารได้ รับการอนุญาตจาก
คณะกรรมการธนาคารให้ ถือปฏิบตั ิตามกลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด ดังต่อไปนี ้
ความสมดุลระหว่ างความเสี่ยงและผลตอบแทน (Balancing risk and return)
 เรามีการจัดการความเสีย่ งเพื่อความยัง่ ยืนของธุรกิจโดยตอบสนองความต้ องการของผู้ถือหุ้นทุกคน
 เราจะรับความเสีย่ งที่อยูใ่ นกรอบความเสีย่ งโดยรวมที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และเป็ นไปตามกลยุทธ์ของ
ธนาคาร
 เรามีการบริ หารจัดการภาพรวมความเสีย่ งลดโอกาสในการเกิดความสูญเสียที่ไม่ได้ คาดการณ์ไว้ ลว่ งหน้ า
(unexpected loss event) ซึง่ อาจก่อให้ เกิดผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อความเชื่อมัน่ ของนักลงทุน
จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Conduct of business)
 เราแสดงถึงการเป็ นคูค่ ้ าที่ดีผา่ นทางจรรยาบรรณ และการให้ ความสาคัญกับผลกระทบทางชื่อเสียงหากประกอบ
ธุรกิจที่ไม่เหมาะสม
22
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 เรามุง่ มัน่ ในผลตอบแทนที่ดีของลูกค้ า ผู้ลงทุน และตลาดทีเ่ ราดาเนินธุรกิจอยู่ ในขณะเดียวกันก็เป็ นไปตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้ บงั คับ
 เราปฏิบตั ิตอ่ พนักงานอย่างเท่าเทียมและเคารพ
ความรับผิดชอบและพันธกิจในการดาเนินธุรกิจ (Responsibility and accountability)
 พนักงานทุกคนของเรา มีหน้ าที่รับผิดชอบในการรับความเสีย่ งซึง่ จะต้ องอยูภ่ ายใต้ อานาจมอบหมายตามที่ตกลงไว้
เท่านัน้
 ในการรับความเสีย่ ง เรามีหน้ าทีจ่ ดั การให้ มกี ระบวนการพิจารณาที่โปร่งใส ควบคุมได้ และมีกระบวนการรายงาน
ซึง่ เป็ นไปตามกรอบการบริ หารความเสีย่ งและอยูภ่ ายใต้ ความเสีย่ งโดยรวมที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และจัดให้
มีระบบและกระบวนการด้ านความเสีย่ งและบุคลากรอย่างเหมาะสม
การคาดการณ์ (Anticipation)
 เรา มีการคาดการณ์ความเสีย่ งทีม่ ีนยั สาคัญในอนาคต การเรี ยนรู้จากเหตุการณ์ที่ก่อผลเสียในอดีต และทาความ
เข้ าใจต่อความเสีย่ งและผลกระทบทังหมดให้
้
มากที่สดุ
ความได้ เปรียบในการแข่ งขัน (Competitive Advantage)
 เราแสวงหาความได้ เปรียบในการแข่งขันโดยอาศัยการจัดการและการควบคุมความเสีย่ งที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
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แผนภาพต่อไปนี ้แสดงถึงโครงสร้ างคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
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4.2 การกากับความเสี่ยง (Risk governance)
คณะกรรมการมีหน้ าที่รับผิดชอบในการกาหนดความเสี่ยงโดยรวมที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Statement) ของธนาคาร
และการบริ หารความเสีย่ งที่มีประสิทธิผลโดยมอบหมายอานาจในการจัดการความเสีย่ งให้ แก่คณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ
คณะกรรมการบริ หาร (Executive Committee – EXCO) มีความรับผิดชอบหลักในการบริ หารกิจการของธนาคาร ให้
เป็ นไปตามกลยุท ธ์ แ ละนโยบายที่ ได้ รับ การอนุมัติ จ ากคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริ หารประกอบด้ ว ย
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ทาหน้ าที่เป็ นประธาน โดยมีผ้ บู ริ หารอาวุโสจากสายงานบุคคลธนกิจ
สายงานองค์กรและสถาบันธนกิจ สายงานพาณิชย์ธนกิจ สายงานตลาดเงินและตลาดทุน สายงานการเงินและการบัญชี
สายงานสารสนเทศและปฏิบตั ิการ สายงานกฎหมายและกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน สายงานบริ หารความเสี่ยง สายงาน
ทรัพยากรบุคคล สายงานองค์กรสัมพันธ์ สายงานปฏิบตั ิงาน สายงานบริ หารธุรกรรมทางการเงิน สายงานสถาบันการเงิน
และสายงานตรวจสอบ
คณะกรรมการสินทรัพย์และหนี ้สิน (Asset & Liability Committee – ALCO) ทาหน้ าที่ดแู ลให้ มีการบริ หารจัดการงบดุล
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสอดคล้ องกับนโยบายของกลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด ที่ธนาคารรับมาถือปฏิบตั ิ รวมถึง
กฎระเบียบข้ อบังคับต่างๆ ของกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกั บการบริ หารสภาพคล่อง ความเพียงพอของเงินกองทุน และความ
เสีย่ งทางด้ านโครงสร้ างของตลาด
คณะกรรมการความเสีย่ ง (Country Risk Committee - RC) มีหน้ าที่ในการบริ หารจัดการความเสีย่ งอื่นๆ นอกเหนือจากที่
ได้ มีการมอบหมายให้ กบั คณะกรรมการสินทรัพย์และหนี ้สิน คณะกรรมการความเสี่ยงยังมีหน้ าที่ดแู ลการนากรอบการ
บริ หารความเสีย่ ง (Risk Management Framework) ไปปฏิบตั ิอย่างมีประสิทธิภาพและทาให้ มนั่ ใจได้ วา่ มีการปฏิบตั ิตาม
นโยบายที่เกี่ยวข้ องกับ ความเสี่ยงด้ านสินเชื่อ (credit risk) ความเสี่ยงจากการทาธุรกรรมข้ ามประเทศ (country crossborder risk) ความเสี่ยงด้ านการตลาด (market risk) ความเสี่ยงด้ านการปฏิบตั ิการ (operational risk) ความเสี่ยงด้ าน
กฎหมายและการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบทางการ (legal and compliance risk) ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ (strategic risk)
และความเสีย่ งเรื่ องชื่อเสียงองค์กร (reputational risk).
บทบาทและความรับผิดชอบ ในการบริ หารความเสี่ยง ได้ ถกู กาหนดไว้ ตามหลักการ Three Lines of Defence ซึ่งมีการ
จัดการป้องกันในแต่ละระดับชัน้ ซึง่ มีการระบุขอบเขตความรับผิดชอบเฉพาะในการจัดการและควบคุมความเสีย่ ง
การป้องกันระดับแรก (The first line of defence) คือการกาหนดให้ พนักงานทุกคนต้ องดูแลให้ มีการจัดการความเสีย่ งที่มี
ประสิทธิผลภายในขอบเขตความรับผิดชอบทางองค์กรโดยตรงของตน หัวหน้ าส่วนงานธุรกิจและด้ านปฏิบตั ิงาน รวมทัง้
ผู้บริ หารสายงานต่างๆ มีภาระหน้ าที่รับผิดชอบในการจัดการความเสีย่ งในส่วนงานของตน
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การป้องกันระดับที่สอง (The second line of defence) ประกอบด้ วย Risk Control Owners ซึง่ ได้ รับการสนับสนุนจาก
สายงานด้ านการควบคุมที่เกี่ยวข้ อง Risk Control Owner มีหน้ าที่รับผิดชอบในการดูแลค่าความเสีย่ งคงเหลือ (esidual
risk) ในขอบเขตความรับผิดชอบของตนให้ อยูภ่ ายในระดับความเสีย่ งโดยรวมที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ขอบเขตความ
รับผิดชอบของแต่ละ Risk Owner ถูกกาหนดโดยประเภทความเสีย่ ง (Risk Type) และกระบวนการจัดการความเสีย่ งที่
เกี่ยวเนื่องกับประเภทความเสีย่ งนัน้ หน้ าที่รับผิดชอบนันจะต้
้ องไม่ถกู จากัดโดย functional และ business boundaries
หน่วยงานที่ทาหน้ าที่การป้องกันระดับที่สองจะต้ องเป็ นอิสระจาก หน่วยงานที่เป็ นเจ้ าของกระบวนการและรับผิดชอบใน
การควบคุม เพื่อให้ การกาหนดประเภทความเสีย่ งเป็ นไปอย่างเหมาะสม
การป้องกันระดับที่สาม (The third line of defence) คือการกากับดูแลอันเป็ นอิสระโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งมี
บทบาทตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
หน่ วยงานบริหารความเสี่ยง (Risk Function)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารความเสี่ยง (CCRO) มีหน้ าที่บริ หารหน่วยงานด้ านความเสี่ยง (Risk function) โดยตรง ซึ่งแยก
เป็ นเอกเทศจากหน่ว ยงานต้ นเรื่ อง (origination) หน่วยงานด้ า นการค้ าและด้ า นการขาย นอกจากนี ้ CCRO ยังเป็ น
ประธานสารอง (Alternate) ของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงและเป็ นกรรมการใน EXCO อีกด้ วย บทบาทของ Risk
function คือ
 คงไว้ ซึ่งกรอบบริ หารความเสี่ยง (Risk Management Framework) ของธนาคาร ทาให้ มนั่ ใจได้ ว่าการดาเนินการ
ต่างๆ ของธนาคาร มีการสือ่ สารและนาไปใช้ ในทางปฏิบตั ิได้ อย่างมีประสิทธิผลอย่างเหมาะสม
 คงไว้ ซึ่งความซื่อสัตย์สุจริ ตของธนาคาร ในเรื่ องการตัดสินใจด้ านความเสี่ยงกับผลตอบแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เพื่อให้ แน่ใจได้ วา่ ความเสีย่ งได้ รับการประเมินอย่างถูกต้ องและเหมาะสม การตัดสินใจในความเสีย่ งและผลตอบแทน
จะทาอย่างโปร่ งใสบนพื ้นฐานของการประเมินที่เหมาะสม และมีการควบคุมดูแลให้ สอดคล้ องกับมาตราฐานและ
ความเสีย่ งโดยรวมที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ของธนาคาร
 จัดการให้ risk control owner ที่เกี่ยวข้ อง ดาเนินการควบคุมความเสี่ยงทางด้ านเครดิต (Credit Risk) ความเสี่ยง
ทางด้ านตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงจากการทาธุรกรรมระหว่างประเทศ (Country Cross-Border Risk) และ
ความเสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการ (Operational Risk)
หน่วยงานบริ หารความเสีย่ งต้ องมีความเป็ นอิสระเพื่อทาให้ มนั่ ใจได้ ว่าการบริ หารความเสี่ยงและผลตอบแทนจะไม่มีการ
ประนีประนอมจากความกดดันในเรื่ องเพื่อผลประโยชน์และรายได้ ซึง่ สิง่ นี ้ถือว่าเป็ นสิง่ สาคัญเนื่องจากว่ารายได้ ถือว่าเป็ น
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สิง่ สาคัญของหน่วยงานการขาย แต่ในขณะเดียวกันความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ ้นจากความเสีย่ งสามารถเกิดขึ ้นได้ ทกุ ขณะ
ตลอดเวลา
นอกจากนี ้หน่วยงานด้ านบริ หารความเสีย่ งมีหน้ าที่เป็ นศูนย์กลางโดยเป็ นผู้เชี่ยวชาญ ให้ การสนับสนุนงานด้ านการบริ หาร
ความเสีย่ งที่เกี่ยวข้ องของทังองค์
้ กร
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5 ความเสี่ยงด้ านเครดิต
5.1 ความเสี่ยงด้ านเครดิต
ความเสีย่ งด้ านเครดิตคือความเสีย่ งอันเนื่องจากการที่ค่คู ้ าไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันในการชาระเงินแก่ ธนาคาร
ตามข้ อกาหนดที่ตกลงไว้ ความเสีย่ งด้ านเครดิตอาจเกิดขึ ้นได้ ทงจากบั
ั้
ญชีที่มิใช่เพื่อการค้ า (บัญชีเพื่อการธนาคาร) และ
บัญชีเพื่อการค้ า
การบริ หารความเสี่ยงด้ านเครดิตดาเนินการภายใต้ กรอบซึ่งกาหนดนโยบายและวิธีการอันครอบคลุมถึงการวัดและการ
จัดการความเสีย่ งด้ านเครดิต มีการแบ่งหน้ าที่ชดั เจนระหว่างผู้ก่อให้ เกิดธุรกรรมในหน่วยงานธุรกิจ และผู้มีอานาจอนุมตั ิ
ใน Risk function ระดับความเสี่ยงด้ านเครดิตทังหมดได้
้
รับการอนุมตั ิภายในกรอบอานาจการอนุมตั ิด้านเครดิตตามที่
ก าหนด ธนาคารจัด การความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต ตามความหลากหลายของผลิต ภัณ ฑ์ กลุ่ม อุต สาหกรรม ประเภท
หลักประกัน และประเภทลูกค้ า
นโยบายด้ านสินเชื่อ
คณะกรรมการ (Board) เป็ นผู้พิจารณาและอนุมตั ินโยบายและมาตรฐานด้ านสินเชื่อของธนาคาร คณะกรรมการ
บริ หารความเสีย่ ง (RC) เป็ นผู้ดแู ลเรื่ องการมอบอานาจอนุมตั ิด้านสินเชื่อและการตังส
้ ารองสาหรับสินเชื่อด้ อย
คุณภาพ (loan impairment provisioning)
นโยบายและวิธีการเฉพาะสาหรับแต่ละธุรกิจกาหนดโดยคณะกรรมการความเสีย่ งที่ได้ รับมอบอานาจภายใน สาย
งานองค์กร และสถาบันธนกิจ (CIB) สายงานพาณิชย์ธนกิจ (CB) และ สายงานบุคคลธนกิจ (RB) โดยเป็ นไปตาม
นโยบายด้ านสินเชื่อของกลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด โดยมีรายละเอียดที่มากขึ ้นและประยุกต์ใช้ ตามความ
แตกต่างที่ตา่ งกันไปตามแต่คณ
ุ ลักษณะของความเสีย่ งของกลุม่ ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่ตา่ งกันไป
นโยบายปกติจะมีการทบทวนอย่างสมา่ เสมอเพื่อให้ แน่ใจว่าสิง่ เหล่านี ้ยังคงมีประสิทธิผลและสอดคล้ องกับ
สภาพแวดล้ อมความเสีย่ ง (risk environment) และอยูใ่ นระดับค่าความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk Appetite)
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การจัดอันดับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้ านเครดิต
การประเมินความเสี่ยงด้ านเครดิตมีบทบาทสาคัญ และได้ รับความสนใจจากผู้บริ หารระดับสูงเพื่อใช้ ประกอบกับ
ความเห็นและประสบการณ์ของผู้บริ หารในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้ องกับการรับความเสี่ยงและการบริ หารความเสี่ยง
ของพอร์ ต
ระบบการจัดอันดับความเสีย่ งของธนาคาร เป็ นไปตามมาตรฐานซึ่งใช้ สาหรับทัง้ สายงานลูกค้ าองค์กร และสถาบัน
ธนกิจ สายงานพาณิชย์ธนกิจ และ สายงานบุคคลธนกิจ
การจัดอันดับความเสี่ยงของลูกค้ าจะเริ่ มต้ นจาก 1 ถึง 14 โดยในบางระดับ แบ่งย่อยออกเป็ น A, B, หรื อ C ระดับ
เครดิตที่มีตวั เลขน้ อยแสดงถึงโอกาสผิดนัดชาระหนี ้ที่ต่า อันดับความเสี่ยงตังแต่
้ 1ถึง 12 กาหนดให้ แก่ลกู ค้ าหรื อ
พอร์ ตที่มีคณ
ุ ภาพ ส่วนอันดับ 13 และ 14 กาหนดให้ แก่ลกู ค้ าด้ อยคุณภาพหรื อผิดนัดชาระหนี ้
แบบจาลอง IRB ของพอร์ ตสินเชื่อสายงานบุคคลธนกิจ (Retail Banking IRB portfolio) มีการใช้ ระบบคะแนนในการ
อนุมตั ิสนิ เชื่อให้ กบั ลูกค้ าของธนาคารโดยใช้ Application Scores และ Behavior Credit Scores เพื่อวัดความน่าจะ
เป็ นไปได้ ที่จะผิดนัดชาระหนี ้ ทาการประมวลผลออกมาเป็ นคะแนนตัวเลขความเสี่ยงด้ านเครดิตที่เป็ นระบบเกรด
สินเชื่อของธนาคาร
แบบจาลอง IRB ครอบคลุมความเสีย่ งที่มีนยั สาคัญของธนาคาร และใช้ ในการประเมินความเสี่ยงทังในระดั
้
บลูกค้ า
และพอร์ ต การกาหนดกลยุทธ์และการตัดสินใจเกี่ยวกับความเสีย่ งและอัตราผลตอบแทนของธนาคาร
การจัดการความเสี่ยงแบบจาลอง IRB ที่มีความสาคัญ จะถูกอนุมตั ิโดยคณะกรรมการความเสี่ยง (RC) ตาม
คาแนะนาของคณะกรรมการประเมินแบบจาลอง (Model Assessment Committee - MAC) ซึง่ เป็ นผู้รับมอบอานาจ
จากคณะกรรมการความเสีย่ ง (RC) ในการดูแลให้ ความสามารถในการระบุและวัดความเสี่ยงเป็ นไปตามความเป็ น
จริ งและสม่าเสมอ เพื่อให้ การตัดสินใจในเรื่ องการควบคุมความเสี่ยงและที่มาของความเสี่ยงกระทาโดยมีข้อมูล
ถูกต้ อง ซึ่งก่อนที่แบบจาลองจะถูกพิจารณาโดยคณะกรรมการประเมินแบบจาลอง แบบจาลองจะถูกประเมินโดย
ทีมงานทดสอบแบบจาลองของกลุม่ สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (SCB Group) ซึ่งแยกเป็ นเอกเทศจากทีมงานที่พฒ
ั นา
และดูแลแบบจาลองซึง่ จะมีการสอบทานแบบจาลองเป็ นประจาทุกๆปี โดย การสอบทานจะเกิดขึ ้นเช่นกันหากผลที่
ได้ จากแบบจาลองแย่ลงอย่างมีนัยสาคัญเมื่อเทียบกับระดับที่กาหนดไว้ ในระหว่างกระบวนการติดตามผลของ
แบบจาลอง
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การอนุมตั ิสนิ เชื่อและการประเมินความเสี่ยงด้ านเครดิต
คณะกรรมการอนุมตั ิสินเชื่อสายงานลูกค้ าองค์กรและสถาบันธนกิจ และสายงานพาณิชย์ธนกิจ (CIB & CB AC)
และคณะกรรมการอนุมตั ิสนิ เชื่อสายงานบุคคลธนกิจ (RBAC) เป็ นผู้พิจารณาและอนุมตั ิระดับความเสีย่ งด้ านเครดิต
ที่ให้ แก่คสู่ ญ
ั ญาบุคคล กลุม่ คูส่ ญ
ั ญาที่เกี่ยวโยงกันและพอร์ ตสินเชื่อรายย่อย โดยคณะกรรมการทังสองได้
้
รับอานาจ
จากคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงยังมีการมอบอานาจในการอนุมตั ิสินเชื่อให้ แก่ บุคคล ขึ ้นอยู่กับการตัดสินใจและ
ประสบการณ์ของผู้รับมอบอานาจ รวมทังระดั
้ บความเสี่ยงที่ปรับแล้ ว (risk-adjusted scale) ซึ่งคานึงถึงประมาณ
การความสูญเสียสูงสุดที่อาจเกิดขึ ้นจากลูกค้ าหรื อพอร์ ตหนึง่ ๆ
บทบาทในการริ เริ่ มและอนุมตั ิสินเชื่อจะถูกแยกออกจากกัน ยกเว้ นเพียงไม่กี่กรณีเท่านัน้ ซึ่งในกรณียกเว้ นดังกล่าว
ผู้ให้ สนิ เชื่อสามารถอนุมตั ิในระดับที่จากัดภายในปั จจัยความเสี่ยงที่กาหนดไว้ เท่านันโดยจะถู
้
กดาเนินการสอบทาน
โดยหน่วยงานบริ หารสินเชื่อในภายหลัง
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อ
ความเสีย่ งจากการกระจุกตัวของสินเชื่ออาจเกิดขึ ้นจากสินเชื่อกลุม่ ขนาดใหญ่กลุม่ เดียวไปยัง รายคู่สญ
ั ญา หรื อกลุม่
คูส่ ญ
ั ญาที่เกี่ยวโยงกัน หรื อจากจากในหลายๆกลุม่ ที่มีความสัมพันธ์ กนั ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อจะ
ถูกบริ หารจัดการโดยการจากัดวงเงินสินเชื่อตามคูส่ ญ
ั ญา หรื อกลุม่ ของคูส่ ญ
ั ญาที่เกี่ยวโยงกัน
ในระดับพอร์ ต การกากับดูแลการกระจุกตัวของเสินเชื่อ จะมีการกาหนดเพดานในการวัดตามความเหมาะสม โดย
แบ่งตามรายประเทศ ประเภทอุตสาหกรรม ประเภทผลิตภัณฑ์ ระยะเวลาสินเชื่อ ประเภทของหลักประกัน มูลค่าของ
หลักประกัน และคุณสมบัติความเสีย่ งด้ านเครดิต
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อถูกดูแลโดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องในแต่ละธุรกิจ และ
ขอบเขตของการกระจุกตัวที่มีนยั สาคัญต่อทางธนาคาร จะถูกตรวจสอบและรายงานอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ ต่อ RC
และคณะกรรมการของธนาคาร (SCBT Board)
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การติดตามควบคุมสินเชื่อ
ธนาคารมีการติดตามควบคุมความเสีย่ งด้ านเครดิต ผลการดาเนินการของพอร์ ต และแนวโน้ มภายนอกที่อาจกระทบ
ต่อผลการจัดการความเสีย่ งเป็ นประจา มีการนาเสนอรายงานการจัดการความเสี่ยงภายในต่อคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ยง ซึ่งรายงานประกอบด้ วยข้ อมูลเกี่ ยวกับปั จ จัย รอบด้ านต่างๆ อันได้ แก่ ภาวะการเมืองและแนวโน้ ม
เศรษฐกิจ การผิดนัดชาระหนี ้ การด้ อยมูลค่าของสินเชื่อ
CIB &CB AC คือคณะกรรมการชุดย่อยภายใต้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง CIB &CB AC จะมีการ ประชุมเป็ น
ประจาเพื่อประเมินผลกระทบของเหตุการณ์ ภายนอกและแนวโน้ มพอร์ ตความเสี่ยงด้ านเครดิตของ สายงานลูกค้ า
องค์ ก ร และสถาบัน ธนกิ จ และสายงานพาณิ ช ย์ ธ นกิ จ รวมทัง้ การก าหนดและด าเนิ น การตอบสนองต่อ การ
เปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบของพอร์ ตสินเชื่อ และมาตรฐานการ underwriting รวมทังนโยบายและวิ
้
ธีปฏิบตั ิด้าน
ความเสีย่ งที่เหมาะสม
สาหรับลูกค้ าหรื อพอร์ ตที่แสดงสัญญาณที่แย่ลงจะถูกนาเข้ าสูข่ บวนการสอบทาน ตัวอย่างเช่น กรณีที่สถานะของ
ลูกค้ าในอุตสาหกรรมนันถดถอยลงความเสื
้
่อมถอยทางด้ านการเงิน การผิดข้ อตกลง การไม่ปฏิบตั ิตามภาระผูกพัน
ภายในระยะเวลาที่กาหนด หรื อมีประเด็นอันเกี่ยวเนื่องกับผู้บริ หารและการบริ หารการจัดการของลูกค้ า
บัญชีและพอร์ ตดังกล่าวจะต้ องผ่านกระบวนการสอบทานโดยละเอียดซึ่งควบคุมโดย Credit IssueCommittee โดย
จะมีการประเมิน account plans และจัดลาดับเกรดของลูกค้ า ใหม่รวมถึงมีการจัดทาข้ อตกลงและการติดตามดูแล
เรื่ องการดาเนินการแก้ ไข ซึ่งการดาเนินการแก้ ไขจะรวมถึง แต่ไม่จากัดเพียง การลดระดับความเสี่ยง การเพิ่ม
หลักทรัพย์ การออกจากบัญชีหรื อการย้ ายบัญชีไปอยู่ในความควบคุมของกลุม่ บริ หารสินทรัพย์พิเศษ (GSAM) อัน
เป็ นหน่วยงานบริ หารสินทรัพย์กลุม่ พิเศษของธนาคาร
สาหรับ สายงานบุคคลธนกิ จ จะมีการติดตามแนวโน้ มการไม่สามารถชาระหนี ้ตามกาหนดเวลาของพอร์ ตอย่าง
ต่อเนื่องและโดยละเอียด รวมทังการติ
้
ดตามพฤติกรรมลูกค้ ารายบุคคลและใช้ พิจารณาในการตัดสินใจให้ ก้ ยู ืม บัญชี
ที่เกิ นกาหนดชาระจะตกอยู่ภายใต้ กระบวนการเรี ย กเก็ บซึ่งมีการจัดการอย่า งเป็ นเอกเทศโดย Risk function
Charged-off accounts โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้ านการเรี ยกคืน
การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ถูกบริ หารภายใต้ สายงานบุคคลธนกิจ (RB) และ สายงาน
พาณิชย์ธนกิจ (CB) โดยแบ่งเป็ นกลุ่มย่อยสองกลุ่ม คือ Business Banking (ภายใต้ RB) และ Medium
Enterprises (ME)/ High Value Small Business (HVSB) (ภายใต้ CB) ซึ่งจัดตามยอดขายประจาปี ของคู่สญ
ั ญา
กระบวนการสินเชื่อได้ รับการกลัน่ กรองเพิ่มเติมตามระดับความเสี่ยง โดย ME/HVSB จะได้ รับการจัดการด้ วยวิธี
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Discretionary Lending ตามวิธีการของ สายงานพาณิชย์ธนกิจ และ Business Banking จะได้ รับการจัดการผ่าน
Programmed Lending ตามวิธีการของ สายงานบุคคลธนกิจ
ผลิตภัณฑ์ ในตลาดเงินและตลาดอัตราแลกเปลี่ยน (Traded Products)
ความเสีย่ งด้ านเครดิตของผลิตภัณฑ์ในตลาดเงินและตลาดอัตราแลกเปลีย่ น เกิดขึ ้นจาก ส่วนเกินมูลค่าจากการตี
ราคาตลาด (positive mark-to-market) ของ underlying instruments หรื อองค์ประกอบอื่นๆ ที่ได้ รับผลจากการ
เปลีย่ นแปลงของราคาตลาด ความเสีย่ งด้ านคูส่ ญ
ั ญา (Counterparty Credit Risk) นี ้จะถูกจัดการให้ อยูภ่ ายในค่า
ความเสีย่ งที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) โดยรวมของธนาคาร สาหรับลูกค้ าองค์กรและสถาบัน และพึง่ พาปั จจัยความ
เสีย่ งเดียว หรื อหลายปั จจัยในการทดสอบภาวะวิกฤตแบบจาลอง เพื่อวัดค่า แยกแยะ และจัดการความเสีย่ งจาก
ความเสีย่ งด้ านคูส่ ญ
ั ญา (Counterparty Credit Risk) ครอบคลุมการให้ สนิ เชื่อตราสารประเภทอนุพนั ธ์ และการ
รับประกันการจาหน่ายหรื อลงทุนในหลักทรัพย์
สาหรับตราสารประเภทอนุพนั ธ์นนั ้ ธนาคารได้ มกี ารจัดทา Master netting agreements สาหรับลูกค้ าบางรายเพื่อ
เป็ นการลดความเสียหายทางด้ านเครดิตในกรณีที่มกี ารผิดนัดชาระ นอกจากนี ้ ธนาคารยังได้ จดั ทา Credit Support
Annexes (CSAs) กับลูกค้ าบางรายที่เห็นว่าควรมีการเรียกหลักประกันเพิ่มเติม
หลักทรัพย์ (Securities)
สาหรับธุรกิจของ สายงานลูกค้ าองค์กรและสถาบันธนกิจ และสายงานพาณิชย์ธนกิจ คณะกรรมการรับประกันการ
จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ซงึ่ ถูกจัดตังขึ
้ ้นโดยอาศัยอานาจของคณะกรรมการความเสีย่ ง (RC) เป็ นผู้อนุมตั ิวงเงินและ
เงื่อนไขต่างๆ ในการรับประกันการจัดจาหน่ายหรื อลงทุนในหลักทรัพย์ โดย สายงานลูกค้ าองค์กร และสถาบันธนกิจ
และสายงานพาณิชย์ธนกิจ
จะดาเนินธุรกรรมภายใต้ วงเงินที่คณะกรรมการรับประกันการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
กาหนด อาทิ วงเงินสาหรับ country, single issuer, holding period และ credit grade
สาหรับหลักทรัพย์ที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการรับประกันการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ในการรับประกันการจัด
จาหน่ายและมีการถือครองหลักทรัพย์ดงั กล่าวเกินกว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ หน่วยงานบริ หารความเสีย่ ง (Risk
Function) จะเป็ นผู้พิจารณาตัดสินว่าควรถือครองหลักทรัพย์ดงั กล่าวต่อไปหรื อทาการจาหน่ายออก
การซื ้อขายหลักทรัพย์ของรัฐบาล เป็ นธุรกรรมปกติของการค้ าตราสารของธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย)
จากัด (มหาชน) โดยมีการกาหนดวงเงินและควบคุมดูแลวงเงินทุกวันสาหรับธุรกรรมดังกล่าว ทังนี
้ ้การค้ าหลักทรัพย์ที่
ไม่ใช่ของรั ฐบาล จะทาได้ ต่อเมื่อเป็ นรายการในลักษณะ back-to-back หรื อในกรณี ที่มีการกาหนดวงเงิ นและ
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กระบวนการการควบคุมดูแลไว้ แล้ ว สายงานบริ หารความเสีย่ ง ลูกค้ าองค์กรและสถาบันธนกิจ และลูกค้ าพาณิชย์ธน
กิ จ จะดูแ ลและควบคุม ความเสี่ ย งด้ า นความน่ า เชื่ อ ถื อ ของผู้อ อกหลัก ทรั พ ย์ ความเสี่ ย งในการช าระราคา
(Settlement Risk) และความเสี่ยงก่อนการชาระราคา (Pre-settlement Risk) สาหรับความเสี่ยงด้ านราคา จะดูแล
และควบคุม โดยหน่วยงานบริ หารความเสีย่ งด้ านการตลาด (Market Risk)
ตารางที่ 9 ถึง 16 ด้ านล่างแสดงยอดคงเหลือของสินทรัพย์ในงบดุลและนอกงบดุลก่อนพิจารณาผลจากการปรับลดความ
เสีย่ งด้ านเครดิต (Credit Risk Mitigation) ตารางเหล่านี ้เสนอยอดคงเหลือในด้ านต่างๆ อาทิ ยอดคงเหลือเงินให้ ก้ ยู ืมแบ่ง
ตามประเทศหรื อพื ้นที่ภูมิศาสตร์ ของลูกหนี ้ ตารางเหล่านีย้ งั แสดงจานวนเงินตัง้ สารอง (Provision) และตัดจาหน่าย
(Charge-offs) ของธนาคารด้ วย
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ตารางที่ 9: มูลค่ ายอดคงค้ างของสินทรัพย์ ในงบดุลและรายการนอกงบดุลที่สาคัญก่ อนพิจารณาผลการปรับลด
ความเสี่ยงด้ านเครดิต
หน่วย: ล้ านบาท
ธนาคารสแตนดาร์ ด
ชาร์ เตอร์ ด

รายการ

31 ธ.ค. 59

1. สินทรัพย์ ในงบดุล
1.1 เงินให้ สนิ เชื่อรวมสุทธิ 1/ (รวมรายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงิน)
1.2 เงินลงทุนในตราสารหนี ้สุทธิ 2/
1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบี ้ยค้ างรับ)
2. รายการนอกงบดุล 3/
2.1 การรับอาวัลตัว๋ เงิน การค ้าประกันการกู้ยืมเงิน
และเล็ตเตอร์ ออฟเครดิต
2.2 สัญญาอนุพนั ธ์นอกตลาด 4/
2.3 วงเงินที่ยงั มิได้ เบิกใช้ ซงึ่ ธนาคารพาณิชย์ได้ ผกู พัน
ไว้ แล้ ว
2.4 ธุรกรรมตลาดซื ้อคืน
1/

31 ธ.ค. 58

109,788
27,730

118,022
22,077

21,698

19,061

1,274
1,348,593

2,398
1,826,921

10,344

7,123

314

909

รวมดอกเบี ้ยค้ างรับ และสุทธิหลังหักรายได้ รอการตัดบัญชี ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้ างหนี ้
ไม่รวมดอกเบี ้ยค้ างรับ และสุทธิหลังค่าเผื่อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผื่อการด้ อยค่าของหลักทรัพย์
3/
ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ
4/
รวมถึงอนุพนั ธ์ที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุนด้ วย
2/
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2559
ตารางที่ 10: มูลค่ ายอดคงค้ างของสินทรัพย์ ในงบดุลและรายการนอกงบดุลที่สาคัญก่ อนการพิจารณาผลการ
ปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิตจาแนกตามประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี ้
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
หน่วย : ล้ านบาท
31 ธ.ค. 59

รายการ

ประเทศ
ไทย

กลุ่มเอเชีย
แปซิฟิค ไม่
รวมประเทศ
ไทย

กลุ่ม
อเมริกา
เหนือและ
ละติน
อเมริกา

กลุ่ม
แอฟริกา
และ
ตะวันออก
กลาง

กลุ่มยุโรป

รวม

สินทรัพย์ ในงบดุล
เงินให้ สินเชื่อรวมสุทธิ 1/
เงินลงทุนในตราสารหนี ้สุทธิ 2/
เงินฝาก (รวมดอกเบี ้ยค้ างรับ)
รวม
รายการนอกงบดุล

4,233
7,301

1,254
2

3,629
5,404

1,108
1,527
7,815

109,788
27,730
21,698

126,943

11,534

1,256

9,033

10,450

159,216

954
668,724

253
139,811

16
125,016

31
-

20
415,042

1,274
1,349,593

9,591
-

-

753
314

-

-

10,344
314

679,269

140,064

126,099

31

415,062

1,360,525

3/

การรับอาวัลตัว๋ เงิน, การค ้า
ประกันการกู้ยืมเงิน
และเล็ตเตอร์ ออฟเครดิต
สัญญาอนุพนั ธ์นอกตลาด
วงเงินที่ยงั มิได้ เบิกใช้ ซงึ่ ธนาคาร
พาณิชย์ได้ ผกู พันไว้ แล้ ว

ธุรกรรมตลาดซื ้อคืน
รวม

99,564
26,203
1,176
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2559
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
หน่วย : ล้ านบาท
31 ธ.ค. 58

รายการ

สินทรัพย์ ในงบดุล
เงินให้ สินเชื่อรวมสุทธิ 1/

ประเทศ
ไทย

กลุ่มเอเชีย
แปซิฟิค ไม่
รวมประเทศ
ไทย

กลุ่ม
อเมริกา
เหนือและ
ละติน
อเมริกา

กลุ่ม
แอฟริกา
และ
ตะวันออก
กลาง

กลุ่มยุโรป

รวม

รวม

109,963
22,331
1,190
133,484

566
612
3,806
4,984

996
3
999

3,254
3,254

6,497
1,133
10,808
18,438

118,022
24,076
19,061
161,159

รายการนอกงบดุล 3/
การรับอาวัลตัว๋ เงิน, การค ้า
ประกันการกู้ยืมเงิน
และเล็ตเตอร์ ออฟเครดิต
สัญญาอนุพนั ธ์นอกตลาด

2,079
959,512

141
148,275

26
186,330

152
-

532,804

2,398
1,826,921

5,074
-

578
-

1,449
909

-

22
-

7,123
909

966,665

148,994

188,714

152

532,826

1,837,351

เงินลงทุนในตราสารหนี ้สุทธิ 2/
เงินฝาก (รวมดอกเบี ้ยค้ างรับ)

วงเงินที่ยงั มิได้ เบิกใช้ ซงึ่ ธนาคาร
พาณิชย์ได้ ผกู พันไว้ แล้ ว

ธุรกรรมตลาดซื ้อคืน
รวม
1/

รวมดอกเบี ้ยค้ างรับ และสุทธิหลังหักรายได้ รอการตัดบัญชี ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้ างหนี ้ และ
รวมเงินให้ สินเชื่อสุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้ วย
2/
ไม่รวมดอกเบี ้ยค้ างรับ และสุทธิหลังค่าเผื่อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผื่อการด้ อยค่าของหลักทรัพย์
3/
ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2559
ตารางที่ 11: มูลค่ ายอดคงค้ างของสินทรัพย์ ในงบดุลและรายการนอกงบดุลที่สาคัญก่ อนพิจารณาผลการปรับ
ลดความเสี่ยงด้ านเครดิต จาแนกตามอายุสัญญาที่เหลือ
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
หน่วย : ล้ านบาท
31 ธ.ค. 59

รายการ
1. สินทรัพย์ ในงบดุล
1.1 เงินให้ สินเชื่อรวมสุทธิ 1/
1.2 เงินลงทุนในตราสารหนี ้สุทธิ 2/
1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบี ้ยค้ างรับ)
2. รายการนอกงบดุล 3/
2.1 การรับอาวัลตัว๋ เงิน การค ้า
ประกันการกู้ยืมเงินและเล็ต
เตอร์ ออฟเครดิต
2.2 สัญญาอนุพนั ธ์นอกตลาด4/
2.3 วงเงินที่ยงั มิได้ เบิกใช้ ซงึ่ ธนาคาร
พาณิชย์ได้ ผกู พันไว้ แล้ ว
2.4 ธุรกรรมตลาดซื ้อคืน

อายุไม่ เกิน
1 ปี
88,133

อายุเกิน
1 ปี
71,083

64,964
1,829

31 ธ.ค. 58
รวม
159,216

อายุไม่
เกิน 1 ปี
98,689

อายุเกิน
1 ปี
62,469

รวม
161,169

44,824
25,900

109,788
27,729

73,341
6,648

44,680
17,428

118,022
24,076

21,340
589,998

359
770,527

21,699
1,360,525

18,700
918,684

361
918,666

19,061
1,837,351

1,274

-

1,274

2,398

-

2,398

585,231

763,363

1,348,594

908,953

917,968

1,826,921

3,179

7,164

10,343

6,424

698

7,123

314

-

314

909

-

909

1/

รวมดอกเบี ้ยค้ างรับ และสุทธิหลังหักรายได้ รอการตัดบัญชี ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้ างหนี ้ และ
รวมเงินให้ สินเชื่อสุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้ วย
2/
ไม่รวมดอกเบี ้ยค้ างรับ และสุทธิหลังค่าเผื่อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผื่อการด้ อยค่าของหลักทรัพย์
3/
ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ
4/
รวม equity derivatives

ยอดคงเหลือของสินทรัพย์ในงบดุลและนอกงบดุลก่อนการปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิต (Credit Risk Mitigation) แบ่ง
ตามวันครบกาหนดของ EAD ของประเภทสินทรัพย์ ประมาณร้ อยละ 45 ของสินเชื่อกลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
(ไทย) และ ธนาคาร ที่ให้ แก่ลกู ค้ าเป็ นแบบระยะสัน้ โดยมีอายุตามสัญญาหนึง่ ปี หรื อน้ อยกว่านัน้
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2559
ตารางที่ 12: มูลค่ ายอดคงค้ างเงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรับ และเงินลงทุนในตราสารหนีก้ ่ อนพิจารณาผล
การปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิต จาแนกตามประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนีแ้ ละตามเกณฑ์ การจัดชัน้ ที่ ธปท .
กาหนด
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
หน่วย: ล้ านบาท
31 ธ.ค. 59

ประเทศหรือ
ภูมิภาคของ
ลูกหนี ้
1. ประเทศไทย
2. กลุ่มเอเชีย
แปซิฟิค ไม่รวม
ประเทศไทย
3. กลุ่มอเมริ กา
เหนือและละติน
อเมริ กา
4. กลุ่มแอฟริ กาและ
ตะวันออกกลาง

ปกติ

เงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรับ /1
กล่ าวถึงเป็ น ต่ากว่ า
สงสัย
สงสัยจะ
พิเศษ
มาตรฐาน
สูญ

รวม

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี ้
สงสัยจะสูญ

97,224

1,219

423

102

5,941

104,909

360

4,233

-

-

-

-

4,233

-

1,254

-

-

-

-

1,254

-

3,629

-

-

-

-

3,629

-

5. กลุ่มยุโรป

1,108

-

-

-

-

1,108

-

รวม

107,448

1,219

423

102

5,941

115,133

360
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2559
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
หน่วย: ล้ านบาท
31 ธ.ค. 58

ประเทศหรือ
ภูมิภาคของ
ลูกหนี ้
1. ประเทศไทย
2. กลุ่มเอเชีย
แปซิฟิค ไม่รวม
ประเทศไทย
3. กลุ่มอเมริ กา
เหนือและละติน
อเมริ กา
4. กลุ่มแอฟริ กาและ
ตะวันออกกลาง

ปกติ

เงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรับ /1
กล่ าวถึงเป็ น ต่ากว่ า
สงสัย
สงสัยจะ
พิเศษ
มาตรฐาน
สูญ

รวม

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี ้
สงสัยจะสูญ

107,826

1,664

604

189

6,796

117,079

11

2,311

-

-

-

-

2,311

-

994

-

-

-

-

994

-

91

-

-

-

-

91

-

5. กลุ่มยุโรป

4,091

-

-

-

-

4,091

-

รวม

115,313

1,664

604

189

6,796

124,566

11

1/

รวมเงินให้ สินเชื่อและดอกเบี ้ยค้ างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

ยอดคงเหลือของเงินให้ สนิ เชื่อและดอกเบี ้ยค้ างรับและเงินลงทุนในตราสารหนี ้ถูกแยกย่อยตามสถานที่ลงบัญชีของสินเชื่อ
สินเชื่อส่วนใหญ่ของกลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร เป็ นสินเชื่อในประเทศ (ประมาณร้ อยละ 91
ของสินเชื่อทังหมด)
้
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2559
ตารางที่ 13: มูลค่ าของเงินสารองที่กนั ไว้ (General provision และ Specific provision) และหนีส้ ูญที่ตดั ออกจาก
บัญชีระหว่ างงวด สาหรับเงินให้ สนิ เชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรับและเงินลงทุนในตราสารหนี ้ จาแนกตามประเทศ
หรือภูมิภาค
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
หน่วย: ล้ านบาท
31 ธ.ค. 59

ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี ้

เงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรั บ /1
มูลค่ าหนีส้ ูญที่
General
Specific
ตัดออกจาก
provision
provision
บัญชีระหว่ าง
งวด

1. ประเทศไทย

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี ้
สงสัญจะสูญ

5,345

1,861

2. กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย

-

-

-

3. กลุ่มอเมริ กาเหนือและละตินอเมริ กา

-

-

-

4. กลุ่มแอฟริ กาและตะวันออกกลาง

-

-

-

5. กลุ่มยุโรป

-

-

-

5,345

1,861

รวม

2,945

40

360

360

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2559
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
หน่วย: ล้ านบาท
31 ธ.ค. 58

ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี ้

เงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรั บ /1
มูลค่ าหนีส้ ูญที่
General
Specific
ตัดออกจาก
provision
provision
บัญชีระหว่ าง
งวด

1. ประเทศไทย

6,545

2,935

11

2. กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย

-

-

-

3. กลุ่มอเมริ กาเหนือและละตินอเมริ กา

-

-

-

4. กลุ่มแอฟริ กาและตะวันออกกลาง

-

-

-

5. กลุ่มยุโรป

-

-

-

6,545

2,935

11

รวม
1/

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี ้
สงสัญจะสูญ

2,797

รวมเงินให้ สินเชื่อและดอกเบี ้ยค้ างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

เงินสารองของกลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร มียอดรวม 8,290 ล้ านบาท ณ ธันวาคม 2559 ซึ่ง
ประกอบด้ วย general provision จานวน 2,945 ล้ านบาท และ specific provision จานวน 5,345 ล้ านบาท ธนาคารยังมี
รายการตัดจาหน่ายและค่าเผื่อสาหรับเงินลงทุนในตราสารหนี ้จานวน 1,861 ล้ านบาทและ 360 ล้ านบาทตามลาดับ
ตารางด้ านล่างแสดงถึงจานวนสินเชื่ อ ดอกเบีย้ ค้ างรั บและค่าเผื่อสารอง จาแนกตามประเภทของธุรกิ จ รวมถึงการ
เคลือ่ นไหวของมูลค่าเงินสารอง
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2559
ตารางที่ 14: มูลค่ ายอดคงค้ างเงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรับก่ อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้ าน
เครดิต จาแนกตามประเภทธุรกิจ และเกณฑ์ การจัดชัน้ ที่ ธปท. กาหนด
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด

ประเภทธุรกิจ
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและ
การพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และ
การก่อสร้ าง
การสาธารณูปโภคและ
บริ การ
สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย
อื่น ๆ
รวม

ปกติ

กล่ าวถึงเป็ น ต่ากว่ า
พิเศษ
มาตรฐาน
1,045
-

สงสัย
-

หน่วย: ล้ านบาท
31 ธ.ค. 59
สงสัยจะ
รวมทัง้ สิน้
สูญ
1,045

27,297

314

89

4

4,640

32,344

1,292

29

4

-

9

1,334

7,987

17

8

-

51

8,063

20,966

404

159

70

554

22,153

48,861

455

163

28

687

50,194

107,448

1,219

423

102

5,941

115,133
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2559
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด

ประเภทธุรกิจ
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและ
การพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และ
การก่อสร้ าง
การสาธารณูปโภคและ
บริ การ

ปกติ

กล่ าวถึงเป็ น ต่ากว่ า
พิเศษ
มาตรฐาน
9
1

สงสัย
-

หน่วย: ล้ านบาท
31 ธ.ค. 58
สงสัยจะ
รวมทัง้ สิน้
สูญ
10

29,788

531

93

3

5,245

35,660

1,695

61

16

-

39

1,811

5,879

18

15

-

173

6,085

สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย

20,391

364

170

141

588

21,582

อื่น ๆ

57,551

690

309

45

751

59,418

115,313

1,664

604

189

6,796

124,566

รวม
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2559
ตารางที่ 15: มูลค่ าของเงินสารองที่กนั ไว้ (General provision และ Specific provision) และมูลค่ าของหนีส้ ูญที่
ตัดออกจากบัญชีระหว่ างงวดสาหรับเงินให้ สนิ เชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรับจาแนกตามประเภทธุรกิจ
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
หน่วย: ล้ านบาท
31 ธ.ค. 59

ประเภทธุรกิจ

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้ าง
การสาธารณูปโภคและบริ การ
สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย
อื่น ๆ
รวม

General
provision

Specific
provision

2,945

4,447
22
43
216
617
5,345
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31 ธ.ค. 58
มูลค่ าหนี ้
สูญที่ตดั
ออกจาก
บัญชี
ระหว่ าง
งวด
1
312
65
57
91
1,335
1,861

General
provision

Specific
provision

2,797

1
4,942
69
171
286
1,076
6,545

มูลค่ าหนี ้
สูญที่ตดั
ออกจาก
บัญชี
ระหว่ าง
งวด
1
546
70
111
20
2,187
2,935

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2559
ตารางที่ 16: การเปลี่ยนแปลงมูลค่ าของเงินสารองที่กนั ไว้ สาหรับเงินให้ สนิ เชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรับ*
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
หน่วย: ล้ านบาท
31 ธ.ค. 59
รายการ
เงินสารองที่กนั ไว้ ต้นงวด
หนี ้สูญที่ตดั ออกจากบัญชีระหว่าง
งวด
เงินสารองที่กนั ไว้ เพิม่ ระหว่างงวด
เงินสารองอื่น (เงินสารองทีก่ นั ไว้
สาหรับขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลีย่ น เงินสารองที่กนั ไว้
สาหรับการควบรวม หรื อขาย
กิจการ)
เงินสารองที่กนั ไว้ คงเหลือปลายงวด

General
Specific
provision provision
2,797
6,545

31 ธ.ค. 58

9,342

General
provision
2,251

Specific
provision
6,688

รวม

รวม
8,939

148

(1,861)
661

(1,861)
809

546

(2,935)
2,792

(2,935)
3,338

2,945

5,345

8,290

2,797

6,545

9,342

* รวมเงินให้ สินเชื่อและดอกเบี ้ยค้ างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2559
5.2 Internal Ratings Based Approach สาหรับความเสี่ยงด้ านเครดิต
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) ใช้ วิธี AIRB ในการบริ หารความเสี่ยงด้ านเครดิตสาหรับพอร์ ตส่วนใหญ่ ซึ่งทาให้
ธนาคารสามารถใช้ การประมาณการภายในสาหรับ Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD),
Exposure at Default (EAD) และ Credit Conversion Factor (CCF) ในการกาหนดน ้าหนักความเสี่ยงของสินทรัพย์
แบบจาลอง IRB ครอบคลุมสินทรัพย์เสี่ยงด้ านเครดิตของธนาคารคิดเป็ น ร้ อยละ 81.38 (ปี 2558 ครอบคลุมร้ อยละ
78.61) โดยธนาคารใช้ วิธีคานวณความเสี่ยงด้ านเครดิตตามวิธี Standardised Approach สาหรับพอร์ ตที่อยู่ระหว่าง
ดาเนินการในการคานวณตามแบบวิธี AIRB ซึ่งสอดคล้ องกับแผนการดาเนินการของกลุม่ สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (SCB
Group)
PD คือโอกาสที่ลกู หนีจ้ ะไม่ปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของตนภายในระยะเวลา 12 เดือน ธนาคารต้ องประมาณการ PD
ภายในของตนเองสาหรับผู้ก้ ยู ืมทุกรายในแต่ละเกรด EAD คือปริ มาณความเสี่ยงที่คาดไว้ สาหรับลูกหนี ้รายหนึ่งๆ เมื่อมี
การผิดนัด CCF คือปั จจัยกาหนดที่จาลองขึ ้นเป็ นการภายในโดยอาศัยเกณฑ์จากประสบการณ์ในอดีตเพื่อกาหนดจานวน
ที่คาดว่าจะมีการเบิกใช้ อีกจากส่วนที่ยงั ไม่ได้ เบิกใช้ ของวงเงินสินเชื่อที่มีการผูกพันแล้ ว LGD คืออัตราร้ อยละของ EAD ที่
ผู้ให้ ก้ ยู ืมคาดว่าจะสูญเสียในกรณีที่ลกู หนี ้ผิดนัด ค่า EAD, CCF และ LGD ประมาณการจากการคาดการณ์ ในช่วงที่
เศรษฐกิจตกต่า
สินทรัพย์ทงหมดภายใต้
ั้
วิธี AIRB มีแบบจาลองในการประเมิน PD, LGD และ EAD/CCF ซึ่งพัฒนาขึ ้นเพื่อสนับสนุน
กระบวนการตัด สินใจด้ านเครดิต ซึ่ง สินทรั พ ย์ เสี่ยงตามวิธี AIRB กาหนดโดยสูตรเฉพาะของหน่วยงานผู้ก ากับดูแ ล
โดยขึ ้นอยูก่ บั ผลประมาณการ PD, LGD, EAD และ CCF ของธนาคาร การพัฒนา การใช้ และการกากับดูแลแบบจาลอง
ตามวิธี AIRB มีกล่าวไว้ โดยละเอียดในตอนที่ 5.5 Internal Ratings Based Models
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2559
ตารางที่ 17: มูลค่ ายอดคงค้ างของสินทรัพย์ ในงบดุลและมูลค่ าเทียบเท่ าสินทรัพย์ ในงบดุลของรายการนอก
งบดุล*แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี AIRB
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
หน่วย: ล้ านบาท
31 ธ.ค. 59
ประเภทสินทรัพย์

สินทรัพย์
ในงบดุล

รายการ
นอก
งบดุล**

31 ธ.ค. 58
รวม

สินทรัพย์
ในงบดุล

รายการ
นอก
งบดุล**

114,426

88,762

203,188

รวม

1. ลูกหนีป้ กติ
1.1 ลูกหนี ้ภาครัฐบาล สถาบัน
การเงิน และธุรกิจเอกชน

113,776

68,008 181,784

1.2 ลูกหนี ้รายย่อย
1.2.1 สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย

-

-

-

-

-

-

1.2.2 วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเพือ่
รายย่อย

5,965

19,308

25,273

6,560

18,989

25,549

1.2.3 สินเชื่อรายย่อยอื่น

2,865

-

2,865

2,866

-

2,866

62

-

62

711

-

711

26,956

-

26,956

40,087

-

40,087

158

155

313

211

252

463

-

-

-

-

-

-

87,471 237,253

164,861

108,003

272,864

1.3 ฐานะทีเ่ กี่ยวข้ องกับตราสารทุน
1.4 สินทรัพย์อื่น
2. ลูกหนีผ้ ิดนัดชาระหนี ้
3. First-to-default credit derivatives
และ Securitisation
รวม

149,782

* หลังคูณด้ วยค่าแปลงสภาพ และ Specific provision
** รวมรายการ Repo-style transaction ทุกรายการ (รวมถึงธุรกรรม Reverse repo ด้ วย)
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2559
ตารางที่ 18: มูลค่ าของวงเงินที่ยงั ไม่ ได้ เบิกใช้ หลังคูณ CCF และค่ า CCF ถ่ วงนา้ หนักด้ วย EAD สาหรับความ
เสี่ยงด้ านเครดิตโดยวิธี AIRB แยกตามประเภทสินทรัพย์
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
หน่วย: ล้ านบาท
31 ธ.ค. 59
ประเภทสินทรัพย์

ลูกหนี ้ภาครัฐบาล สถาบันการเงิน และ
ธุรกิจเอกชน*
ฐานะที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุน โดยวิธี
PD/LGD
รวม

31 ธ.ค. 58

วงเงินที่ยงั ไม่ ได้
เบิกใช้ หลังคูณ
CCF

ค่ าเฉลี่ย CCF
ถ่ วง นน. ด้ วย
EAD

511

24.92%

811

24.45%

-

-

-

-

511

24.92%

811

24.45%

* รวมลูกหนี ้ที่รับซื ้อมา
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วงเงินที่ยงั ไม่ ได้ ค่ าเฉลี่ย CCF
เบิกใช้ หลังคูณ ถ่ วง นน. ด้ วย
CCF
EAD

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2559
5.3 Standardised Approach สาหรับความเสี่ยงด้ านเครดิต
สาหรั บลูก หนีภ้ าครั ฐ บาล สถาบันการเงิ นและธุร กิ จเอกชนที่ได้ รั บการจัด อันดับ ความเสี่ย งจากหน่วยงานจัด อันดับ
ภายนอก (External Credit Assessment Institutions - ECAI) น ้าหนักความเสีย่ งจะถูกกาหนดจากอันดับความเสี่ยงจาก
หน่วยงานภายนอกดังกล่าว ทังนี
้ ้หน่วยงานจัดอันดับความเสีย่ งภายนอกที่ได้ รับอนุมตั ิจาก ธปท. ประกอบด้ วย Moody’s,
Standard & Poor’s และ Fitch ซึ่งธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) ได้ ใช้ อนั ดับความเสี่ยงจากหน่วยงานจัดอันดับ
ความเสี่ยงภายนอกเป็ นส่วนหนึ่งของการพิจารณาในการดาเนินธุรกิจ โดยอั นดับความเสี่ยงของคู่สญ
ั ญาที่ถูกกาหนด
ในทันทีที่ความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าเริ่ มขึ ้นจะถูกตรวจสอบและปรับปรุงให้ ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
ธนาคาร ใช้ วิธี Standardised Approach ในการคานวณสินทรัพย์เสีย่ งสาหรับกลุม่ สินทรัพย์หลักดังต่อไปนี ้
1. สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย
2. สินเชื่อรถยนต์
3. สินเชื่ อกลุ่มลูกค้ า Business Banking ภายใต้ สายงานบุคคลธนกิจ และลูกค้ าขนาดกลาง (Medium
Enterprise/ High Value Small Business) ภายใต้ สายงานพาณิชย์ธนกิจ
4. การให้ ก้ ยู ืมโดยรับโอนลูกหนี ้ (Receivable Services)
5. สินเชื่อเพื่อพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ที่ก่อรายได้ (Income-Producing Real Estate - IPRE)
ทังนี
้ ้ วิธี Standardised Approach สาหรับความเสี่ยงด้ านเครดิตถือว่าเป็ นวิธีที่มีความซับซ้ อนน้ อยที่สดุ เป็ นวิธีประเมิน
ความเสีย่ งด้ านเครดิตจากน ้าหนักความเสีย่ งที่มีลกั ษณะคงที่ ซึง่ น ้าหนักความเสีย่ งดังกล่าวจะถูกกาหนดตามประเภทของ
สินทรัพย์โดย ธปท.
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
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ตารางที่ 19: มูลค่ ายอดคงค้ างของสินทรัพย์ ในงบดุลและมูลค่ าเทียบเท่ าสินทรัพย์ ในงบดุลของรายการนอก
งบดุล*แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
หน่วย: ล้ านบาท

ประเภทสินทรัพย์
1. ลูกหนีท้ ่ ไี ม่ ด้อยคุณภาพ
1.1 ลูกหนี ้ภาครัฐบาลและ
ธนาคารกลาง1/
1.2 ลูกหนี ้สถาบันการเงิน และ
บริ ษัทหลักทรัพย์2/
1.3 ลูกหนี ้ธุรกิจเอกชน3/
1.4 ลูกหนี ้รายย่อย
1.5 สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย
1.6 สินทรัพย์อื่น
2. ลูกหนีด้ ้ อยคุณภาพ4/
3. First-to-default credit
derivatives และ Securitisation
รวม

31 ธ.ค. 59
รายการ
สินทรัพย์ นอกงบ
ในงบดุล
ดุล**

รวม

31 ธ.ค. 58
รายการ
สินทรัพย์ นอกงบ
ในงบดุล
ดุล**

รวม

-

455

455

-

450

450

6,668
9,537

266
521

6,934
10,058

7,310
12,737

22
121
398

22
7,431
13,135

21,895
779

13
7

21,908
786

20,943
752

6
7

20,949
759

38,879

1,262

40,141

41,742

1,004

42,746

* หลังคูณด้ วยค่าแปลงสภาพ และ Specific provision
** รวมรายการ Repo-style transaction ทุกรายการ (รวมถึงธุรกรรม Reverse repo ด้ วย)
1/
รวมถึงลูกหนีธ้ นาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) รวมถึงลูกหนีอ้ งค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิ จ
(PSEs) ที่ได้ รับน ้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี ้ภาครัฐบาล
2/
รวมถึงลูกหนี ้องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น องค์การของรัฐและรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้ รับน ้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี ้สถาบันการเงิน
3/
รวมถึงลูกหนี ้องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้ รับน ้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี ้ธุรกิจเอกชน
4/
ในส่วนที่ไม่มีการปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิต น ้าหนักความเสี่ยงขึ ้นอยูก่ บั สัดส่วนของเงินสารองที่กนั ไว้ ตอ่ ยอดหนี ้ทังสิ
้ ้น
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5.4 การปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิต (Credit Risk Mitigation)
ความสูญ เสีย ด้ า นสิ น เชื่ อ ที่ อ าจเกิ ด จากบัญ ชี ลูก ค้ า หรื อ พอร์ ต หนึ่ง ๆ ได้ รั บ การปรั บ ลดโดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ อาทิ
หลักประกัน สัญญาหักกลบลบหนี ้ การประกันภัยสินเชื่อ อนุพนั ธ์ เครดิต และการค ้าประกันอื่นๆ โดยมีการประเมินความ
น่าเชื่อถือของตัวปรับลดเหล่านี ้อย่างระมัดระวัง ทังนี
้ ้มีการพิจารณาในด้ านความสามารถในการใช้ บงั คับตามกฎหมาย
การวัดมูลค่าตลาดของหลักประกัน ความสัมพันธ์ของมูลค่าตลาดของหลักประกัน และความเสีย่ งของคู่สญ
ั ญาในฐานะผู้
ค ้าประกัน อย่างไรก็ดี การได้ มาซึง่ หลักประกันไม่สามารถทดแทนในเรื่ องความสามารถในการชาระหนี ้ซึ่งเป็ นเหตุผลหลัก
สาคัญพื ้นฐานในการอนุมตั ิสนิ เชื่อ
นโยบายด้ านสินเชื่อของธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) มีการกาหนดหลักสาคัญในเรื่ องการการมีสทิ ธิ์ การบังคับใช้
และประสิทธิผลของการบริ หารการจัดการการปรับลดคววามเสีย่ งทางด้ านเครดิต
ธนาคารมีนโยบายและขันตอนในการก
้
าหนดหลักเกณฑ์ ที่ชัดเจนสาหรับหลักประกัน ที่ใช้ สาหรับในการลดความเสี่ยง
ด้ านเคริ ต โดยรวมถึงความสามารถในการใช้ บงั คับตามกฏหมาย ลาดับความสาคัญ การกระจุกตัวของหลักประกัน
ความสัมพันธ์ ของมูลค่าตลาดของหลักประกัน สภาพคล่องของหลักประกัน และการประเมินมูลค่าของหลักประกัน
ยกตัวอย่างเช่น รอบระยะเวลาการประเมินหลักประกันโดยผู้ประเมินอิสระ
หลักประกัน
หลักประกันที่ สามารถปรั บ ลดความเสี่ยงได้ ร วมถึง เงิ นสด อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อการอยู่อ าศัย การพาณิ ช ย์ และการ
อุตสาหกรรม สินทรัพย์ถาวร อาทิ รถยนต์ เครื่ องบิน โรงงานและเครื่ องจักร หลักทรัพย์ในความต้ องการของตลาด สินค้ า
โภคภัณฑ์ หนังสือค ้าประกันธนาคารและหนังสือเครดิต รวมทังการท
้
าสัญญา collateralised reverse repurchase ด้ วย
หลักประกันที่จบั ต้ องได้ (Physical collateral) อาทิ อสังหาริ มทรัพย์ สินทรัพย์ถาวร และสินค้ าโภคภัณฑ์ และหลักประกัน
ทางการเงิน (financial collateral) จะต้ องมีการประเมินมูลค่าโดยผู้ประเมินภายนอก และมีมูลค่าขายในตลาดรอง
หลักประกันจะต้ องมีการประเมินมูลค่าโดยผู้ประเมินอิสระทุกครัง้ ก่อนการเบิกใช้ วงเงินและรอบระยะเวลาการประเมิน
หลังจากนัน้ ความถี่ในการประเมินจะต้ องทาอย่างน้ อยปี ละครัง้ หรื อ มากกว่านันขึ
้ ้นอยู่กบั ระดับความผันผวนของราคา
แต่ละประเภทของหลักประกันและความเสีย่ งของผลิตภัณฑ์นนๆ
ั้
สาหรั บหลักประกันทางการเงิ นที่มีสิทธิ ในการนามาคิดมูลค่าปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิต หลักประกันทางการเงิ น
ดังกล่าว จะต้ องมีสภาพคล่องที่เพียงพอและมีมลู ค่าครอบคลุมระยะเวลาที่แน่นอนในการคุ้มครองสินเชื่อ ประโยชน์จาก
การปรับลดความเสีย่ ง อาจถูกปรับลดหรื อถูกถอนออก หากมูลค่าของหลักประกันไม่ได้ รองรับด้ วยรายงานการประเมินมูล
ค่าที่เป็ นปั จจุบนั โดยผู้ประเมินอิสระ
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ธนาคารจะต้ องมีการถือครองเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ สามารถบังคับขายหลักประกันได้ โดยมิต้องพึ่งพาความ
ร่วมมือจากผู้ก้ เู มื่อเกิดเหตุการณ์ที่จาเป็ น
สาหรับสินเชื่อบางประเภท โดยเฉพาะสินเชื่อบ้ าน หรื อ สินเชื่อเพื่อการซื ้อสินทรัพย์อื่นๆ สิทธิในการเข้ าถือครองกรรมสิทธิ์
ลาดับแรกของหลักประกันนันๆ
้ จะเป็ นปั จจัยหลักในการประเมินมูลค่าจานวนเงินที่จะได้ รับคืน ในกรณีที่ลกู ค้ าผิดนัดชาระ
หนี ้ หลักประกันที่จบั ต้ องได้ (physical collateral) บางประเภท เช่นอสัหาริ มทรัพย์ จะต้ องมีการทาประกันภัยตลอดเวลา
เพื่อรองรับความเสีย่ งทังหมดที
้
่เกิดจากการสูญเสีย หรื อความเสียหายของทรัพย์สนิ
มูลค่าของหลักประกันจะถูกปรั บให้ เหมาะสมกับสภาพของตลาดในปั จจุบันและความเป็ นไปได้ ของระยะเวลาของ
หลักประกันที่มีไว้ ในครอบครอง ธนาคารจะมีการทดสอบภาวะวิกฤติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักประกันสาหรับ
พอร์ ตสินเชื่อที่มี ความสาคัญสาหรับผู้บริ หารระดับสูงเพื่อช่วยในการควบคุมความเสี่ยงในพอร์ ตเหล่านัน้ นอกจากนี ้
ธนาคาร พยายามที่จะกระจายการถือหลักประกันให้ ครอบคลุมสินทรัพย์และตลาดที่หลากหลาย
ในกรณีที่ใช้ การค ้าประกัน การประกันเครดิต (credit insurance) หรื ออนุพนั ธ์เครดิตเป็ นตัวปรับลดความเสีย่ งด้ านเครดิต
(Credit Risk Mitigation – CRM) จะมีการประเมินและติดตามความน่าเชื่อถือของผู้ค ้าประกันโดยใช้ กระบวนการอนุมตั ิ
สินเชื่อ แบบเดียวกับการอนุมตั ิสินเชื่อผู้ก้ ทู วั่ ไป ประเภทหลักของการค ้าประกันรวมถึงหนังสือค ้าประกัน ธนาคาร บริ ษัท
ประกันภัย บริ ษัทแม่ ผู้ถือหุ้นรัฐบาลและ export credit agencies
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5.5 Internal Rating Based Models
การกากับดูแลแบบจาลอง (Model Governance)
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) ใช้ แบบจาลอง AIRB ในการคานวณ Probability of Default (PD), Loss Given
Default (LGD) และ Exposure at Default (EAD) ดังที่แสดงผลในหัวข้ อนี ้ ซึ่งผลที่ได้ มีมมุ มองแบบระมัดระวังในเรื่ อง
Regulatory Expected Loss อันเป็ นสิง่ จาเป็ นสาหรับการคานวณเงินกองทุนตามกฎหมายแบบรอบคอบ
SCB Group Risk Measurement Teams ซึ่งเป็ นหน่วยงานภายใต้ หน่วยงานความเสี่ยงของสายงานลูกค้ าบุคคล และ
หน่วยงานความเสี่ย งของสายงานลูกค้ า องค์ ก ร ลูกค้ าสถาบัน เป็ นผู้พัฒนาแบบจ าลอง โดยกระบวนการพัฒนา
แบบจาลองได้ รับการดาเนินการและจัดเก็ บเอกสารตามเกณฑ์ เฉพาะซึ่งก าหนดมาตรฐานขัน้ ต่าสาหรั บการพัฒนา
แบบจาลอง ทีมงานทดสอบความถูกต้ องของแบบจาลองมีการรายงานต่อ Group Chief Credit Officer จะทดสอบ
แบบจาลอง AIRB ทังหมดที
้
่ พฒ
ั นาโดยกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด เป็ นรายปี ดังนันจึ
้ งคงความเป็ นอิสระจาก
กระบวนการสร้ างแบบจาลอง ผลที่ได้ จากการทดสอบแบบจาลองจะถูกนาเสนอต่อคณะกรรมการประเมินแบบจาลอง ซึ่ง
จะให้ ข้อเสนอแนะการอนุมตั ิต่อ SCB Group Risk Committees หน่วยงานผู้ตดั สินใจเหล่านี ้ประกอบด้ วยผู้บริ หาร
ระดับสูงของหน่วยงาน ซึ่งมีบทบาทในการตรวจสอบสมมติฐานและประสิทธิภาพของแบบจาลองเพื่อการตัดสินใจทาง
ธุรกิจรวมถึงการคานวณการดารงเงินกองทุนภายใต้ ข้อกาหนดทางกฎหมาย
ธนาคารได้ มีการนาแบบจาลอง ซึง่ พัฒนาโดยกลุม่ สแตนดาร์ ดชาร์ เตร์ ดมาใช้ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ประเมินแบบจาลอง (MAC) ซึง่ ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง โดยมีหน้ าที่พิจารณาและเสนอแนะ
กระบวนการพัฒนาแบบจาลองเพื่อให้ ถกู ต้ องตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดโดยหน่วยงานกากับดูแลของทางการ
ซึง่
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งจะเป็ นผู้อนุมตั กิ ารใช้ แบบจาลอง
กระบวนการสอบทานแบบจาลองเกี่ยวข้ องกับการประเมินแบบจาลองในเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ โดยประเมินจาก
ข้ อมูล ระบบและการกากับดูแล ซึง่ จะรวมถึงการประเมิน






สมมติฐานของแบบจาลอง
ความสมเหตุสมผลของวิธีการทางเทคนิคที่ใช้
การวัดผลการดาเนินการในเชิงสถิติและโดยการทดลองสังเกตการณ์
ความเหมาะสมของการใช้ แบบจาลองตามวัตถุประสงค์
การใช้ แบบจาลองและโครงสร้ างพื ้นฐาน
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ความถูกต้ องและน่าเชื่อถือของข้ อมูลรวมทังข้
้ อมูลในอดีต
การตอบสนองของแบบจาลองต่อความเปลีย่ นแปลงด้ านสภาพแวดล้ อมภายในและภายนอก - ขอบเขตที่
แบบจาลองตอบสนองได้ ทนั เวลาหรื อการวัดความเสีย่ งตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
มาตรฐานการติดตามควบคุมแบบจาลอง และการกาหนดตัวแจ้ งเตือน และ
ระดับความระมัดระวัง (conservatism)

การทดสอบทางสถิติจะถูกนามาใช้ เพื่อทดสอบความสามารถในการจาแนก (Discriminatory power) ของแบบจาลอง
เปรี ยบเทียบผลของการประมาณการกับผลที่สงั เกตได้ /ผลที่เกิดขึ ้นจริ ง และความเสถียร (Stability) ของแบบจาลอง โดย
ผลการทดสอบดังกล่าวจะถูกนามาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ที่ถกู กาหนดไว้ ลว่ งหน้ า
การพัฒนาแบบจาลอง PD
ธนาคารใช้ เทคนิคหลากหลายในการพัฒนาแบบจาลอง PD ในแต่ละกรณี วิธีการที่เหมาะสมจะกาหนดจากความเพียงพอ
และความเหมาะสมของข้ อมูลทังภายในและภายนอก
้
หากเห็ น ว่ า ข้ อมู ล มี จุ ด อ่ อ น ดั ง เช่ น ข้ อมู ล ประวัติ มี น้ อยเกิ น ไปหรื อ กรณี ผิ ด นั ด น้ อยไป จะใช้ ความระมั ด ระวั ง
(conservatism) ตามสมควรในการคาดการณ์อตั ราการผิดนัด
วิธีการโดยทัว่ ไปแบ่งได้ สามประเภท
Default History Based (Good-Bad) – กรณีที่มีจานวนการผิดนัดเพียงพอ ธนาคารใช้ วิธีการเชิงสถิติที่หลากหลายในการ
กาหนดโอกาสที่ค่สู ญ
ั ญาอาจผิดนัดสาหรับความเสี่ยงที่มีอยู่ วิธีการเหล่านี ้ต้ องใช้ ดลุ พิ นิจที่สงู มากโดยการระบุลกั ษณะ
ความเสีย่ งของคู่สญ
ั ญาที่สามารถทานายได้ อย่างมีนยั สาคัญ วิธีนี ้ใช้ ในการจัดอันดับ retail and corporate exposures
ส่วนใหญ่ของธนาคาร
Shadow Rating Approach – หากข้ อมูลภายในของธนาคาร ไม่มีประวัติการผิดนัดที่เพียงพอ (ตัวอย่างเช่น พอร์ ตที่มีการ
ผิดนัดต่า) กลุม่ สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด และ ธนาคาร ก็จะพัฒนาแบบจาลองซึง่ ออกแบบมาเพื่อให้ สามารถเปรี ยบเทียบกับ
ช่วงของอันดับเครดิตองค์กรทีก่ าหนดโดยสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอกที่เป็ นที่ยอมรับ ซึ่งสถาบันเหล่านันมี
้ ฐานข้ อมูล
การผิดนัดสาหรับภาระสินเชื่อที่หลากหลายภายใต้ ช่วงระยะเวลาที่ยาวนาน
Constrained Expert Judgement – สาหรับความเสีย่ งบางประเภท ไม่มีประวัติการผิดนัดภายในหรื อมีน้อย หรื อไม่มีการ
ให้ อนั ดับภายนอกที่เชื่ อถือได้ ในกรณีซึ่งมีน้อยมากดังกล่าว กลุ่มสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดโดยอาศัยข้ อมูลจากธนาคาร
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สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จะพัฒนาเค้ าโครงเชิงปริ มาณ ซึ่งรวมถึงความเห็นผู้เชี่ยวชาญของบุคลากรด้ านการจัดการ
ความเสีย่ งด้ านเครดิตของกลุม่ สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด เข้ าไปในกระบวนการพัฒนาแบบจาลอง
การพัฒนาแบบจาลอง LGD
กลุม่ สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด และกลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) มีการพัฒนาแบบจาลอง LGD โดยการวัดการ
ได้ รับคืน (Recovery) ของสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน การขายสินทรัพย์ที่เป็ นหลักประกัน ซึ่งรวมทังต้
้ นทุนทางเศรษฐกิจอื่น
ที่เกี่ยวข้ อง ระยะเวลาที่เกิดขึ ้นของกระแสเงินสด ซึ่งทังหมดจะถู
้
ก วัดค่า เป็ นมูลค่าปั จจุบันสุทธิ โดยใช้ อตั ราส่วนลดที่
เหมาะสม ดังนัน้ LGD จะหมายถึง EAD ที่ถกู หักด้ วยประมาณการการได้ รับคืนเหล่านี ้
การได้ รับคืน (Recovery) จะถูกประมาณโดยการใช้ การศึกษาจากข้ อมูลจากประสบการณ์ (Empirical evidence) ซึ่งจะ
แสดงถึงปั จจัยที่สง่ ผลต่อการได้ รับชาระคืน เช่น กลุม่ ลูกค้ า ผลิตภัณฑ์ และ ข้ อมูลทางภูมิศาสตร์
แบบจาลอง LGD จะถูกวัดค่าอย่างระมัดระวังโดยคานึงถึงสถาวะเศรษฐกิ จตกต่า (Downturn) ซึ่งจะส่งผลให้ มูลค่า
หลักประกันและการได้ รับคืนจากสินเชื่อลดต่าลง เมื่อเปรี ยบเทียบกับการประมาณการในระยะยาว
การพัฒนาแบบจาลอง EAD
แบบจาลองของ EAD ถูกพัฒนาสาหรับผลิตภัณฑ์ที่มียอดคงค้ างไม่คงที่ อาทิ วงเงินสินเชื่อ บัตรเครดิต เงินกู้เบิกเกินบัญชี
(Overdraft) และวงเงินประเภทอื่นๆ ที่ธนาคาร มีไว้ ให้ กบั ลูกค้ าและคู่สญ
ั ญา (Commitment) จากประสบการณ์ของกลุม่
สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด และธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) แบบจาลอง EAD จะวัดการเปลีย่ นแปลงของวงเงิน และ
โอกาสในการเบิ ก ใช้ จ ากวงเงิ น ที่ ยังไม่ได้ เ บิ ก ที่ มี อ ยู่กับ ธนาคาร ทัง้ ที่ เ ป็ น Commited และ Uncommited โดย
เปรี ยบเสมือนกับยอดคงค้ าง โดยปั จจัยที่ถกู คานวณมาจากแบบจาลอง EAD และนามาปรับใช้ กบั วงเงินคงเหลือที่ยงั ไม่
ถูกเบิกใช้ จะเรี ยกว่า Credit conversion factor (CCF) กลุม่ สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด และธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
(ไทย) ได้ ใช้ ความระมัดระวัง (Conservative) ในการกาหนดสมมุติฐานที่ใช้ ในการวัด EAD เพื่อให้ ผลที่ได้ สอดคล้ องกับ
ประสบการณ์ในช่วงสภาวะเศรษฐกิจตกต่า
ผลของแบบจาลอง สายงานลูกค้ าองค์ กร ลูกค้ าสถาบัน
แบบจาลอง Internal Rating Based ของสายงานลูกค้ าองค์กร ลูกค้ าสถาบัน ได้ รับการพัฒนาจากชุดฐานข้ อมูลซึ่งได้ ทา
การจัดเก็บอย่างน้ อย 1 วัฏจักรของธุรกิจ (Business Cycle) รวมทังประสบการณ์
้
ระยะยาวของกลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ด
ชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร ถูกนามาใช้ ในการปรับค่าประมาณการ PD โดยทัว่ ไปอัตราผิดนัดจริ ง (point in time) จะ
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แตกต่างจากภาวะ ‘through the cycle’ เนื่องจากเศรษฐกิจเคลื่อนตัวขึ ้นสูงกว่าหรื อต่ากว่ามาตรฐานตามวัฎจักร
(cyclical norms)
Proability of Default
การประมาณค่า IRB PD คานวณ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 โดยเปรี ยบเทียบกับข้ อมูลการผิดนัดชาระหนี ้ที่เกิดขึ ้น ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2559
ประสบการณ์การผิดนัดสาหรับลูกหนี ้สถาบัน รัฐบาลกลางหรื อธนาคารกลางมีเล็กน้ อยมาก ดังนัน้ การประมาณค่า PD
สาหรับลูกหนี ้ประเภทนี ้จึงมีอตั ราการผิดนัดชาระหนี ้ที่ต่ามาก ในปี 2559 ไม่มีการผิดนัดชาระหนี ้สาหรับรัฐบาลกลางหรื อ
ธนาคารกลาง ลูกหนี ้สถาบัน และลูกหนี ้องค์กร
Loss Given Default
การคานวณมูลค่า LGD ที่เกิดขึ ้นจริ งเทียบกับค่าประมาณการ ได้ รับผลกระทบจากข้ อเท็จจริ งในเรื่ องกระบวนการแก้ ไข
ปั ญหาหนี ้จนเสร็ จสิ ้น ซึง่ ต้ องใช้ เวลาหลายปี ดังนันมู
้ ลค่าของ recovery ที่เกิดขึ ้น สาหรับหนี ้ผิดนัดในปี 2559 อาจจะยังไม่
เหมาะสมเมื่อเปรี ยบเทียบมูลค่าที่เกิดขึ ้นจริ งกับมูลค่าประมาณการ PD และ EAD
ในการคานวนค่าประมาณการ LGD และ LGD ที่เกิดขึ ้นจริ งสาหรับสายงานลูกค้ าองค์กร ลูกค้ าสถาบัน ใช้ วิธี four-year
rolling period ซึง่ ได้ รวมข้ อมูลลูกค้ าผิดนัดชาระหนี ้ตังแต่
้ ปี 2556 ถึงปี 2559 ที่ผา่ นกระบวนการแก้ ไขปั ญหาหนี ้ ณ สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 วิธีนี ้ได้ ทาการเปรี ยบเทียบค่า four-year rolling period ของประมาณการ LGD ซึ่งแสดงให้ เห็น
ผลลัพธ์ การประมาณการของหนี ้ผิดนัดที่จบสิ ้นกระบวนการแก้ ไขปั ญหาแล้ วล่วงหน้ า 1 ปี ก่อนหนี ้ผิดนัดชาระจะเกิดขึ ้น
เที ยบกับ LGD ที่เ กิ ดขึน้ จริ งภายใต้ ฐานข้ อ มูลลูกค้ า ผิด นัดเดี ยวกัน การเปรี ยบเทีย บดัง กล่า วสะท้ อ นให้ เ ห็น ถึ งการ
ประเมินผลของแบบจาลอง LGD
ภายใต้ วิธีการนี ้ ค่า LGD ที่เกิดขึ ้นจริ งสาหรับลูกค้ าองค์กร สูงกว่าค่าประมาณการ LGD% ล่วงหน้ า 1 ปี ก่อนหนี ้ผิดนัด
ชาระจะเกิดขึ ้น อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์นี ้เกิดจากการผิดนัดชาระของลูกค้ า 1 ราย ซึง่ ได้ มีการแก้ ไขเสร็ จสิ ้นภายในปี 2559
สาหรับลูกค้ ารัฐบาลกลาง หรื อธนาคารกลาง ไม่ปรากฎค่า LGD ที่เกิดขึ ้นจริ ง ซึ่งสาเหตุมาจากการที่ไม่มีรายการผิดนัด
ชาระภายในระยะเวลาสีป่ ี ที่ผา่ นมา
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Exposure at Default
EAD คานึงถึงโอกาสที่อาจมีการเบิกใช้ เงินตามสัญญาในฐานะเป็ น obligor defaults โดยการประเมิน credit conversion
factor ของเงินที่ยงั ไม่ได้ เบิกใช้ การเปรี ยบเทียบ CCF จริ งกับที่ประมาณการ สาหรับสินทรัพย์ที่ผิดนัด ในปี 2559 โดยสรุป
ค่า predicted EAD ซึง่ ถูกสรุปในรูปของ EAD Ratio สาหรับก่อนระยะเวลา 1 ปี ของการผิดนัด โดยค่า EAD Ratio สาหรับ
ทุกๆ แบบจาลองจะมีคา่ มากกว่า 1 ซึง่ หมายความว่า Predicted EAD ของสินทรัพย์ที่ผิดนัด สูงกว่ายอดคงค้ างของ EAD
ที่เกิดขึ ้นจริ งตามตารางที่ 26 อันเนื่องมาจากข้ อกาหนดของทางการที่ให้ ใช้ ความระมัดระวังในการกาหนด CCF สาหรับ
ลูกหนี ้บางประเภท รวมทังผลกระทบจากการด
้
าเนินการจัดการเพื่อลด EAD จริ งก่อนการผิดนัด
ผลของแบบจาลองสายงานบุคคลธนกิจ
แบบจาลองสายงานบุคคลธนกิจ ได้ รับการพัฒนาจากชุดข้ อมูลซึง่ เก็บข้ อมูลการชาระหนี ้ในเวลาห้ าปี โดยรวมถึงช่วงเวลา
ที่อตั ราผิดนัดสูงกว่าค่าเฉลี่ย อันเนื่องมาจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ วิกฤติการณ์ทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบเช่น ยอดชาระขันต
้ ่าของบัตรเครดิต สิง่ เหล่านี ้จึงถูกสะท้ อนอยู่ในการตังค่
้ าของแบบจาลอง AIRB
การใช้ แบบจาลองเป็ นไปตามนโยบายดังต่อไปนี ้

แบบจาลองแต่ละตัวถูกกากับโดยนโยบายและวิธีการที่แยกจากกันซึ่งกาหนดวิธีการใช้ ของแบบจาลองนัน้
รวมถึงรายละเอียดวิธีการในการใช้

นโยบายการสอบทานแบบจาลองของกลุม่ สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด – แบบจาลอง IRB มีการทบทวนโดยอ้ างอิง
แบบจาลองมาตรฐานสาหรับความเสีย่ งด้ านเครดิต IRB ครอบคลุมการทบทวนแบบจาลองและขอบเขตทางสถิติ รวมทัง้
สัญญาณเตือนอื่นๆ ซึง่ เป็ นตัวกาหนดเวลาในการพัฒนาแบบจาลองใหม่
การรายงานค่า PD ณ เดือน ธันวาคม 2559 โดยใช้ คา่ PD ที่คานวณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เปรี ยบเทียบกับค่าผิดนัด
ชาระหนี ้ที่เกิดขึ ้น ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 พบว่าค่าผิดนัดชาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นสาหรับสินเชื่อรายย่อยมีคา่ เทียบเคียงได้
หรื อต่ากว่าค่าผิดนัดชาระหนี ้ทีค่ านวณได้ ยกเว้ นสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นๆ โดยธนาคารจะทาการปรับค่า PD โดยใช้ วธิ ี
Post Model Adjustment หรื อใช้ วธิ ีการพัฒนาแบบจาลองใหม่ เพื่อให้ คา่ PD สะท้ อนอัตราการผิดนัดชาระหนี ้ทีเ่ กิดขึ ้น
จริ ง – ในกรณีที่มีนยั สาคัญ โดยค่าผิดนัดชาระหนี ้ทีเ่ กิดขึ ้นเพิ่มสูงขึ ้นตังแต่
้ ปี 2556 เนื่องจากค่าผิดนัดชาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นมี
ค่าเพิม่ ขึ ้นสาหรับสินเชื่อ Personal Loan ในช่วงระยะหลังๆ ทังนี
้ ้ ค่าผิดนัดชาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นทุกประเภทสินเชื่อรายย่อยมี
ค่าน้ อยกว่าหรื อใกล้ เคียงกับค่าผิดนัดชาระหนี ้ที่คานวณได้ ณ เดือน ธันวาคม 2559
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การคานวณมูลค่า LGD ที่เกิดขึ ้นโดยใช้ คา่ Recovery จนถึง ณ เดือน ธันวาคม 2559 สาหรับลูกหนี ้ที่ผิดนัดชาระหนี ้ ณ
เดือน ธันวาคม 2556 โดยเปรี ยบเทียบค่า LGD ที่คานวณ ณ เดือน ธันวาคม 2558 พบว่าค่า LGD ที่เกิดขึ ้นมีคา่ น้ อยกว่า
LGD ที่คานวณได้ สาหรับทุกประเภทสินเชื่อรายย่อย เนื่องจากการประมาณค่า LGD จากแบบจาลองได้ คานึงถึงปั จจัย
ต่างๆ ในสภาวะเศรษฐกิจขาลง (Downturn) แล้ ว สาหรับสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย ค่า LGD ที่คานวณได้ คานึงถึงการตกต่าอย่าง
มีนยั สาคัญของมูลค่าที่อยูอ่ าศัยด้ วย โดยกลุม่ สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดได้ ติดตามค่า LGD อย่างใกล้ ชิดและมีกระบวนการ
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของแบบจาลองเพื่อให้ แบบจาลองของธนาคารมีคา่ PD LGD และ EAD ที่คานวณมากกว่า
ค่าที่เกิดขึ ้นจริง ทังนี
้ ้ หากค่า PD LGD และ EAD มีคา่ น้ อยกว่าค่าทีเ่ กิดขึ ้น ธนาคารต้ องทาการปรับแบบจาลอง (Post
Model Adjustment) เพื่อให้ เงินกองทุนสะท้ อนความเสีย่ งทีเ่ กิดขึ ้น รายละเอียดดังแสดงค่าตามตารางที่ 26 แสดงค่า
ก่อนที่จะมีการปรับแบบจาลอง
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5.6 Risk Grade Profile
ความเสี่ยงตาม Internal Credit Grading
สาหรับพอร์ ต IRB ระบบการจัดอันดับความเสี่ยงของธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) เป็ นไปตามมาตรฐานซึ่งใช้
สาหรับทัง้ สายงานลูกค้ าองค์กร ลูกค้ าสถาบัน และ สายงานลูกค้ าบุคคล การจัดอันดับความเสี่ยงจะใช้ เกณฑ์จากการ
ประมาณการภายในของ ธนาคาร ถึงโอกาสผิดนัดชาระหนี ้ในช่วงเวลาหนึ่งปี ข้ างหน้ า โดยการประเมินลูกค้ าหรื อพอร์ ต
เทียบกับปั จจัยเชิงปริ มาณและคุณภาพ เพื่อเป็ นการเทียบเคียง
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ตารางด้ านล่างนี ้แสดงระดับเครดิตของกลุม่ สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด และธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) เมื่อเทียบ
กับระดับเครดิตของ Standard & Poors

Credit Grade
1A
1B
2A
2B
3A
3B
4A
4B
5A
5B
6A
6B
7A
7B
8A
8B
9A
9B
10A
10B
11A - C
12A - C

Standard & Poors Mapping
Corp / Non BFIs
Banks
AAA
AAA, AA+
AA+
AA, AAAA
A+
AAA
AAA, AA+
A-, BBB+
A, ABBB+
A-, BBB+
BBB
BBB
BBB, BBBBBBBBB-, BB+
BB+
BB+
BB
BB, BBBB
BBBB-, B+
BBB+
B
B+
B, BBB
B-, CCC
BCCC
N/A
N/A
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ระดับเครดิตสาหรับ สายงานบุคคลธนกิจ ซึ่งครอบคลุมโดยแบบจาลอง AIRB ใช้ เกณฑ์จากโอกาสผิดนัดซึ่งถูกใช้ ในการ
ประมาณการ RWA แบบจาลองเหล่านี ้อิงกับ application and behavioural scorecards และมีการใช้ ข้อมูลเครดิตบูโร
และข้ อมูลภายในของธนาคาร
สาหรั บ พอร์ ต สายงานบุค คลธนกิ จ ที่ยัง ไม่มี ก ารพัฒนาแบบจาลอง AIRB การคานวณโอกาสผิด นัดกระท าโดยใช้
portfolio delinquency flow rates ในอดีตและการวินิจฉัยโดยผู้เชี่ยวชาญตามความเหมาะสม
แบบจาลอง AIRB ครอบคลุมเงินให้ สินเชื่อส่วนใหญ่ของธนาคาร และใช้ ในการประเมินความเสี่ยงทังในระดั
้
บลูกค้ าและ
ระดับพอร์ ต ซึง่ กาหนดกลยุทธ์และใช้ ในการตัดสินใจเกี่ยวกับความเสีย่ งและผลตอบแทนของธนาคาร
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) ใช้ ประโยชน์จากการประเมินความเสีย่ งภายในของ PD, LGD และ EAD ในด้ าน

การอนุมตั ิและตัดสินใจด้ านสินเชื่อ – ระดับอานาจในการอนุมตั ิคาขอสินเชื่อและการตัดสินใจอาศัยเกณฑ์จาก
การพิจารณา PD, LGD และ EAD ของลูกหนี ้ โดยอ้ างอิง nominal exposure

การกาหนดราคา – สาหรับ สายงานลูกค้ าองค์กร ลูกค้ าสถาบัน มีการใช้ pre-deal pricing calculator ซึง่
พิจารณาถึง PD, LGD และ EAD ในการคานวณประมาณการความสูญเสียและสินทรัพย์เสีย่ ง สาหรับธุรกรรมที่เสนอ
เพื่อให้ แน่ใจว่าได้ รับผลตอบแทนที่เหมาะสม สาหรับ สายงานลูกค้ าบุคคล ใช้ วธิ ี scorecard ในการประเมินระดับความ
เสีย่ งโดยใช้ PD, LGD และ EAD เมื่อเปรี ยบเทียบกับรายได้ ที่คาดว่าจะได้ รับและความเสีย่ ง

การกาหนดวงเงิน – สาหรับ สายงานลูกค้ าองค์กร ลูกค้ าสถาบัน มีการกาหนด single name concentration
limits ซึง่ ถูกกาหนดโดย PD, LGD และ EAD โดยมีการกาหนดวงเงินเป็ นแบบ sliding scale เพื่อให้ แน่ใจว่ากลุม่ ธนาคาร
สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร ไม่มีการกระจุกตัวของสินทรัพย์ด้อยคุณภาพมากเกินไป สาหรับ สายงาน
ลูกค้ าบุคคล ค่า PD, LGD และ EAD ที่ถกู ประมาณขึ ้นจะถูกนามาใช้ ในเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ เพื่อระบุ
ขอบเขตของความเสีย่ งด้ านเครดิตและวงเงินสินเชื่อ นอกจากนันยั
้ งถูกนามาใช้ ในการวิเคราะห์ score cut-off เพื่อลดการ
ทาธุรกรรมที่มคี ณ
ุ ภาพเครดิตต่าหรื อไม่ก่อให้ เกิดทากาไร

การกันสารอง – มีการตัง้ Portfolio Impairment Provisions (PIP) ในระดับพอร์ ต และกาหนดโดยดูจาก
ประมาณการความสูญเสียซึง่ ใช้ เกณฑ์จาก PD, LGD และ EAD รวมทังปั
้ จจัยเชิงปริ มาณและคุณภาพอื่นๆ และ

ค่าความเบี่ยงเบนความเสีย่ งโดยรวมที่ยอมรับได้ (Risk tolerance) – แบบจาลอง PD, LGD และ EAD ให้
ข้ อมูลนาเข้ าบางส่วนที่สาคัญในระบบตามเกณฑ์ความเสีย่ ง (risk-based methodologies) ซึง่ ใช้ ในการประเมินตัวแปร
ทางธุรกิจและตลาด อันเป็ นองค์ประกอบสาคัญสาหรับวิธีการที่ใช้ ในการกาหนดค่าความเบีย่ งเบนที่ยอมรับได้ (Risk
Tolerance)
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ตารางต่อไปนี ้แสดงการวิเคราะห์ EAD, PD และ LGD ภายในพอร์ ต AIRB โดยการจัดระดับเครดิตภายใน EAD คานวณ
หลังพิจารณาผลจากการปรับลดความเสีย่ งด้ านเครดิต ในกรณีที่มีการค ้าประกันความเสีย่ งหรื อมีอนุพนั ธ์เครดิต จะแสดง
ความเสีย่ งโดยเทียบกับประเภทสินทรัพย์ของผู้ค ้าประกันหรื อ derivative counterparty
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ตารางที่ 20: ข้ อมูลการประเมินความเสี่ยงด้ านเครดิต โดยวิธี AIRB สาหรับลูกหนีภ้ าครัฐบาล สถาบันการเงิน
และธุรกิจเอกชน และฐานะที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุนโดยวิธี PD/LGD จาแนกตาม Rating เกรด*
31 ธ.ค. 59
ลูกหนี ้
ภาครั ฐบาล
สถาบัน
การเงิน และ
ธุรกิจ
เอกชน**

ฐานะที่
เกี่ยวข้ องกับ
ตราสารทุน
โดยวิธี
PD/LGD

EAD 1/ (Million Baht)

140,078

เกรด

 PD 2/ (%)

1–4

31 ธ.ค. 58

รวม

ลูกหนี ้
ภาครั ฐบาล
สถาบัน
การเงิน และ
ธุรกิจ
เอกชน**

ฐานะที่
เกี่ยวข้ องกับ
ตราสารทุน
โดยวิธี
PD/LGD

รวม

-

140,078

139,755

-

139,755

0.08%

-

-

0.07%

-

-

 RW 3/ (%)

18.87%

-

-

19.65%

-

-

 LGD 4/ (%)

31.33%

-

-

36.27%

-

-

EAD 1/ (Million Baht)

39,772

-

39,772

58,770

-

58,770

เกรด

 PD 2/ (%)

0.64%

-

-

0.69%

-

-

5–8

 RW 3/ (%)

73.37%

-

-

59.12%

-

-

 LGD 4/ (%)

45.53%

-

-

40.48%

-

-

EAD 1/ (Million Baht)

6,098

-

6,098

4,759

-

4,759

เกรด

 PD 2/ (%)

10.54%

-

-

9.23%

-

-

9 -12

 RW 3/ (%)

185.98%

-

-

145.20%

-

-

 LGD 4/ (%)

51.43%

-

-

38.08%

-

-

EAD 1/ (Million Baht)

4,474

-

4,474

4,869

-

4,869

ประเภทสินทรั พย์

เกรด
13 - 14

 PD 2/ (%)

100.00%

-

-

100.00%

-

-

(ผิดนัดชาระ
หนี)้

 RW 3/ (%)

20.74%

-

-

24.50%

-

-

 LGD 4/ (%)

53.03%

-

-

52.03%

-

-

* จานวนเกรดเป็ นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านัน้ ให้ ธนาคารพาณิชย์พิจารณาเปิ ดเผยจานวนเกรดตามความเหมาะสม เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ ข้อมูลทราบถึงความแตกต่างของ
ระดับความเสี่ยงด้ านเครดิตได้

** รวมลูกหนี ้ที่รับซื ้อมา
1/

ยอดคงค้ างของสินทรัพย์ในงบดุลและรายการนอกงบดุลหลังคูณค่าแปลงสภาพแล้ ว และหลังพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิต
 PD คือค่าเฉลี่ย PD ถ่วงน ้าหนักด้ วย EAD ของแต่ละ Rating เกรด (ในกรณีของลูกหนี ้ที่รับซื ้อมาให้ รายงานเฉพาะ PD ของ Default risk)
3/
 RW คือค่าเฉลี่ยน ้าหนักความเสี่ยงถ่วงน ้าหนักด้ วย EAD ของแต่ละ Rating เกรด
4/
 LGD คือค่าเฉลี่ย LGD ถ่วงน ้าหนักด้ วย EAD ของแต่ละ Rating เกรด (เฉพาะธนาคารพาณิชย์ที่ใช้ วิธี AIRB)
2/
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ตารางที่ 21: ข้ อมูลการประเมินความเสี่ยงด้ านเครดิต โดยวิธี AIRB สาหรับลูกหนีร้ ายย่ อย*จาแนกตามกลุ่มของลูกหนี ้ (Pooled Basis)
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
31 ธ.ค. 59
ประเภทสินทรัพย์

สินเชื่อ
ที่อยู่อาศัย

วงเงินสินเชื่อ
หมุนเวียนเพื่อ
รายย่ อย

31 ธ.ค. 58

สินเชื่อรายย่ อย
อื่น

รวม

สินเชื่อ
ที่อยู่อาศัย

วงเงินสินเชื่อ
หมุนเวียนเพื่อ
รายย่ อย

สินเชื่อรายย่ อย
อื่น

รวม

EAD 1/ (Million Baht)

-

5,090

-

5,090

-

5,545

-

5,545

เกรด

 PD 2/ (%)

-

0.12%

-

-

-

0.12%

-

-

1-4

 RW 3/ (%)

-

6.46%

-

-

-

6.22%

-

-

 LGD 4/ (%)

-

85.60%

-

-

-

85.84%

-

-

EAD 1/ (Million Baht)

-

15,834

727

16,561

-

15,045

1,282

16,327

เกรด

 PD 2/ (%)

-

0.71%

1.55%

-

-

0.72%

1.34%

-

5-8

 RW 3/ (%)

-

25.86%

97.64%

-

-

26.10%

103.92%

-

 LGD 4/ (%)

-

84.80%

78.81%

-

-

84.88%

88.51%

-
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2559
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
31 ธ.ค. 59
ประเภทสินทรัพย์

31 ธ.ค. 58

สินเชื่อ
ที่อยู่อาศัย

วงเงินสินเชื่อ
หมุนเวียนเพื่อ
รายย่ อย

สินเชื่อราย
ย่ อยอื่น

รวม

สินเชื่อ
ที่อยู่อาศัย

วงเงินสินเชื่อ
หมุนเวียนเพื่อ
รายย่ อย

สินเชื่อรายย่ อย
อื่น

รวม

EAD 1/ (Million Baht)

-

4,349

2,138

6,487

-

4,958

1,584

6,542

เกรด

 PD 2/ (%)

-

9.88%

11.86%

-

-

10.87%

13.93%

-

9 -12

 RW 3/ (%)

-

121.63%

135.77%

-

-

124.12%

145.14%

-

 LGD 4/ (%)

-

85.72%

79.90%

-

-

85.83%

88.51%

-

EAD 1/ (Million Baht)

-

195

119

314

-

225

197

422

13 - 14

 PD 2/ (%)

-

100.00%

100.00%

-

-

100.00%

100.00%

-

(ผิดนัด
ชาระหนี)้

 RW 3/ (%)

-

307.95%

273.70%

-

-

297.88%

285.45%

-

 LGD 4/ (%)
80.43%
56.54%
81.05%
* รวมลูกหนี ้ที่รับซื ้อมา
1/
ยอดคงค้ างของสินทรัพย์ในงบดุลและรายการนอกงบดุลหลังคูณค่าแปลงสภาพแล้ ว และหลังพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิต
2/
 PD คือค่าเฉลี่ย PD ถ่วงน ้าหนักด้ วย EAD ของแต่ละ Rating เกรด (ในกรณีของลูกหนี ้ที่รับซื ้อมาให้ รายงานเฉพาะ PD ของ Default risk)
3/
 RW คือค่าเฉลี่ยน ้าหนักความเสี่ยงถ่วงน ้าหนักด้ วย EAD ของแต่ละ Rating เกรด
4/
 LGD คือค่าเฉลี่ย LGD ถ่วงน ้าหนักด้ วย EAD ของแต่ละ Rating เกรด (เฉพาะธนาคารพาณิชย์ที่ใช้ วิธี AIRB)

81.49%

-

เกรด
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2559
ตารางต่อไปนี ้แสดง EAD ของลูกหนี ้รายย่อยหลังพิจารณาผลจากการปรับลดความเสีย่ งด้ านเครดิต ประมาณร้ อยละ 66
ของประมาณการความสูญเสียของพอร์ ตลูกหนี ้รายย่อยอยูใ่ นเกรด 9-12
ตารางที่ 22: มูลค่ ายอดคงค้ างและวงเงินที่ยงั ไม่ ได้ เบิกใช้ ของรายกลุ่มลูกหนีร้ ายย่ อย*หลังคูณ CCF และหลัง
พิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิตโดยวิธี AIRB จาแนกตามกลุ่มของ Expected Loss**
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
31 ธ.ค. 59
ประเภทลูกหนีร้ ายย่ อย

EAD

1/

EL

(ล้ านบาท)

2/

(%)

CG 1- 4

CG 5- 8

CG 9-12

CG 13-14

วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อรายย่อย

25,468

0.93%

16.47%

63.81%

18.79%

สินเชื่อรายย่อยอื่น

2,984

0.00%

3.48%

80.30%

16.21%

28,452

-

-

-

-

รวม

31 ธ.ค. 58
ประเภทลูกหนีร้ ายย่ อย

EAD

1/

(ล้ านบาท)

EL
CG 1- 4

CG 5- 8

2/

(%)
CG 9-12

CG 13-14

วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อรายย่อย

25,774

0.81%

13.43

67.05%

18.72%

สินเชื่อรายย่อยอื่น

3,063

0.00%

4.66%

59.96%

35.38%

28,837

-

-

-

-

รวม

* รวมลูกหนี ้ที่รับซื ้อมา
**จานวนกลุม่ เป็ นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านัน้ ให้ ธนาคารพาณิชย์เปิ ดเผยจานวนกลุม่ ตามความเหมาะสมที่จะแสดงความแตกต่างของ
ระดับความเสี่ยงด้ านเครดิตได้
1/
ยอดคงค้ างและวงเงินที่ยงั ไม่ได้ เบิกใช้ หลังคูณค่าแปลงสภาพแล้ ว และหลังพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิต
2/
EL = ∑(ELi*EADi) ÷ ∑EADi
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2559
ตารางที่ 23: มูลค่ ายอดคงค้ างในส่ วนที่มีหลักประกัน*ของแต่ ละประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี AIRB จาแนกตาม
ประเภทของหลักประกัน
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
หน่วย : ล้ านบาท

ประเภทสินทรัพย์

1. ลูกหนีป้ กติ
1.1 ลูกหนี ้ภาครัฐบาล สถาบัน
การเงิน และธุรกิจเอกชน
1.2 ลูกหนี ้รายย่อย
1.2.1 สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย
1.2.2 วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเพือ่
รายย่อย
1.2.3 สินเชื่อรายย่อยอื่น
1.3 ฐานะทีเ่ กี่ยวข้ องกับตราสารทุน
1.4 สินทรัพย์อื่น
2. ลูกหนีผ้ ิดนัดชาระหนี ้
รวม

หลัก
ประกัน
ทาง
การเงิน /1

31 ธ.ค. 59
หลักประกัน
อื่น /2

20,996

588

-

-

-

การคา้
ประกัน
และ
อนุพันธ์
ด้ าน
เครดิต

5,046

หลัก
ประกัน
ทาง
การเงิน /1

31 ธ.ค. 58
หลัก
ประกัน
อื่น /2

การคา้
ประกัน
และ
อนุพันธ์
ด้ าน
เครดิต

10,675

660

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

130

857

-

70

971

-

21,126
1,445
5,046
10,745
1,631
* มูลค่าหลังการพิจารณาผลการหักกลบหนี ้ทังในและนอกงบดุ
้
ลแล้ ว
1/
หลักประกันทางการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ นามาปรับลดความเสี่ยงได้ (Eligible financial collateral)
2/
หลักประกันอื่นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ นามาปรับลดความเสีย่ งได้
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2557
ตารางที่ 24: มูลค่ ายอดคงค้ างของสินทรัพย์ ในงบดุลและรายการนอกงบดุลสุทธิ *หลังพิจารณามูลค่ าการปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิตในแต่ ละประเภทสินทรัพย์ จาแนกตามแต่ ละ
นา้ หนักความเสี่ยง โดยวิธี SA
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
หน่วย : ล้ านบาท
31 ธ.ค. 59
ประเภทสินทรั พย์
น ้าหนักความเสี่ยง (%)

ยอดคงค้ างที่มี Rating
0

ยอดคงค้ างที่ไม่ มี Rating

20

50

100

150

0

20

35

50

75

100

150

625

937.5

100/8.5%

455

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. ลูกหนี ้สถาบันการเงิน และบริ ษัทหลักทรัพย์2/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. ลูกหนี ้ธุรกิจเอกชน3/

-

-

-

2,604

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. ลูกหนี ้รายย่อย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9,154

119

-

-

-

-

5. สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย

-

-

-

-

-

-

-

19,712

-

1,823

373

-

-

-

-

6. สินทรัพย์อื่น

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ลูกหนี ้ที่ไม่ด้อยคุณภาพ
1. ลูกหนี ้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง1/

นา้ หนักความเสี่ยง (%)
ลูกหนี ้ด้ อยคุณภาพ4/

-

-

50

100

150

213

379

180

75
-

-

รายการที่ ธปท. กาหนดให้ หกั ออกจากเงินกองทุน

-

Nil
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2559
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
หน่วย : ล้ านบาท
31 ธ.ค. 58
ประเภทสินทรั พย์
น ้าหนักความเสี่ยง (%)

ยอดคงค้ างที่มี Rating
0

20

50

ยอดคงค้ างที่ไม่ มี Rating
100

150

0

20

35

50

75

100

150

625

937.5

100/8.5%

ลูกหนี ้ที่ไม่ด้อยคุณภาพ
1. ลูกหนี ้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง1/

450

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. ลูกหนี ้สถาบันการเงิน และบริ ษัทหลักทรัพย์2/

-

-

-

22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. ลูกหนี ้ธุรกิจเอกชน3/

-

-

724

6,136

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. ลูกหนี ้รายย่อย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11,733

160

-

-

-

-

5. สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย

-

-

-

-

-

-

-

19,798

-

1,031

120

-

-

-

-

6. สินทรัพย์อื่น

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นา้ หนักความเสี่ยง (%)
ลูกหนี ้ด้ อยคุณภาพ4/

-

-

50

100

150

234

392

133

75
-

รายการที่ ธปท. กาหนดให้ หกั ออกจากเงินกองทุน

-

-

-

-

Nil

* หลังคูณค่าแปลงสภาพ
1/
รวมถึงลูกหนี ้ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) รวมถึงลูกหนี ้องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้ รับน ้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี ้ภาครัฐบาล
2/
รวมถึงลูกหนี ้องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น องค์การของรัฐและรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้ รับน ้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี ้สถาบันการเงิน
3
/ รวมถึงลูกหนี ้องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้ รับน ้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี ้ธุรกิจเอกชน
4/
ในส่วนที่ไม่มีการปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิต น ้าหนักความเสี่ยงขึ ้นอยูก่ บั สัดส่วนของเงินสารองที่กนั ไว้ ตอ่ ยอดหนี ้ทังสิ
้ ้น
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2559
ตารางที่ 25: มูลค่ ายอดคงค้ างในส่ วนที่มีหลักประกัน*ของแต่ ละประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA จาแนกตาม
ประเภทของหลักประกัน
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
หน่วย : ล้ านบาท
31 ธ.ค. 58

31 ธ.ค. 59
การคา้
หลักประกัน ประกันและ
ทางการเงิน อนุพันธ์ ด้าน
1/
เครดิต

ประเภทสินทรัพย์

การคา้
หลักประกัน ประกันและ
ทางการเงิน อนุพันธ์ ด้าน
1/
เครดิต

1. ลูกหนีท้ ่ ไี ม่ ด้อยคุณภาพ
1.1 ลูกหนี ้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง2/

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3 ลูกหนี ้ธุรกิจเอกชน4/

259

4,088

598

4,827

1.4 ลูกหนี ้รายย่อย

834

-

1,302

-

1.5 สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย

-

-

-

-

1.6 สินทรัพย์อื่น

-

-

-

-

2. ลูกหนีด้ ้ อยคุณภาพ

-

-

-

-

1,107

4,088

1,900

4,827

1.2 ลูกหนี ้สถาบันการเงิน และบริ ษัทหลักทรัพย์

รวม

3/

* มูลค่าหลังการพิจารณาผลการหักกลบหนี ้ทังในและนอกงบดุ
้
ลแล้ ว
1/
หลักประกันทางการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ นามาปรับลดความเสี่ยงได้ (Eligible financial collateral)
2/
รวมถึงลูกหนี ้ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) รวมถึงลูกหนีอ้ งค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
(PSEs) ที่ได้ รับน ้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี ้ภาครัฐบาล
3/
รวมถึงลูกหนีอ้ งค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น องค์การของรัฐและรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้ รับนา้ หนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนีส้ ถาบัน
การเงิน
4/
รวมถึงลูกหนี ้องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้ รับน ้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี ้ธุรกิจเอกชน
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2559
มูลค่ าความเสียหายที่ธนาคารพาณิชย์ ประมาณการ (Regulatory Expected Loss) เทียบกับ มูลค่ าความ
เสียหายที่เกิดขึน้ (Individual Impairment Charges)
ตารางที่ 26-27 แสดงมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ ้นจริ ง (Actual loss) เปรี ยบเทียบกับมูลค่าความเสียหายที่ธนาคาร
พาณิชย์ประมาณการ (Regulatory Expected Loss) ณ 31 ธันวาคม 2559 ทังนี
้ ้ การคานวณมูลค่าความเสียหายที่
ธนาคารพาณิชย์ประมาณการนันอิ
้ งกับองค์ประกอบค่าความเสีย่ ง (Risk Parameter) ต่างๆ ภายใต้ จานวนเหตุการณ์ที่
เหมาะสมเป็ นพื ้นฐานในการคานวณ โดยวิธีการดังกล่าวถือได้ ว่ามีเป็ นวิธีการที่ใช้ หลักความระมัดระวัง และมีความ
โปร่งใส ซึง่ เป็ นการเพิ่มความแข็งแกร่งของเงินกองทุนตามกฎหมายของธนาคารอย่างไรก็ ตาม หลักการคานวณ มูลค่า
ความเสียหายที่ธนาคารพาณิชย์ประมาณการนันถู
้ กออกแบบภายใต้ ข้อกาหนดดังต่อไปนี ้
 ไม่ได้ รวมประโยชน์ที่ได้ จากการบริ หารงานของผู้บริ หารเพื่อลดภาระผูกพันของลูกหนี ้ที่มีความเสี่ยงสูง รวมถึง
ลูกค้ าหรื อกลุม่ ธุรกิจที่มีความผันแปรตามสภาพการณ์ตา่ งๆสูง
 ไม่ได้ คานึงประโยชน์จากการมีการกระจายความเสีย่ งที่ดี และ
 เป็ นมูลค่าที่คานวณภายใต้ กฏเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์ นิยม (Conservatism)
การคิดคานวณการด้ อยค่าเฉพาะรายลูกหนี ้สุทธิเป็ นไปตามหลักการบัญชี ซึง่ อาจจะใช้ วิธีการกันสารองค่าเผื่อหนี ้สงสัย
จะสูญหรื อตัดจาหน่ายหนี ้ ตามที่ธนาคารกาหนดไว้ ข้ อสังเกตสาหรับค่า Expected Loss ที่แสดงไว้ ในตารางที่ 27 ถูก
คานวณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามข้ อกาหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย มูลค่าความเสียหายทีเ่ กิดขึ ้นจริ งสูง
กว่าประมาณการมูลค่าความเสียหาย
ส่วนใหญ่สบื เนื่องจากการตังส
้ ารองโดยถือตามหลักเกณฑ์ความระมัดระวัง
มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ ้นจริ งเป็ นผลมาจากการตัดจาหน่ายหนี ้สูญระหว่างปี และมูลค่าการกันสารองค่าเผื่อหนี ้
สงสัยจะสูญตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน การกันสารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญพิจารณาจากข้ อมูลการผิด นัด
ชาระหนี ้หรื อตามแนวทางทีก่ าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2559
ตารางที่ 26: มูลค่ าความเสียหายที่เกิดขึน้ จริง (Actual Loss) ของธนาคารพาณิชย์ ท่ ใี ช้ วธิ ี AIRB แยกตาม
ประเภทสินทรัพย์
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
หน่วย : ล้ านบาท
ประเภทสินทรัพย์

มูลค่ าความเสียหายที่
เกิดขึน้ จริง
31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58

การเปลี่ยนแปลง

ลูกหนี ้ภาครัฐบาล สถาบันการเงิน และธุรกิจ
เอกชน
ฐานะที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุน

4,143

4,269

(126)

-

-

-

ลูกหนี ้รายย่อย
รวม

1,000
5,143

1,784
6,053

(784)
(910)
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2559
ตารางที่ 27: มูลค่ าความเสียหายที่ธนาคารพาณิชย์ ประมาณการ (Expected loss) เปรียบเทียบกับมูลค่ า
ความเสียหายที่เกิดขึน้ จริง (Actual Loss)
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
หน่วย : ล้ านบาท
ประเภทสินทรัพย์

31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59

31 ธ.ค. 57

31 ธ.ค. 58

Expected
loss

Actual
losses

Expected
loss

Actual
losses

4,017

4,143

3,613

4,269

-

-

-

-

1,015

1,000

1,228

1,784

5,032

5,143

4,841

6,053

ลูกหนี ้ภาครัฐบาล สถาบันการเงิน และธุรกิจเอกชน
ฐานะทีเ่ กี่ยวข้ องกับตราสารทุน
ลูกหนี ้รายย่อย
รวม
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2559
ตารางที่ 28: ประมาณการค่ า PD EAD และ LGD เปรียบเทียบกับค่ าที่เกิดขึน้ จริง
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
31 ธ.ค. 59
ประเภทสินทรัพย์

ลูกหนี ้ภาครัฐบาล สถาบัน
การเงินและธุรกิจเอกชน
ฐานะที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุน
ลูกหนี ้รายย่อย

ประมาณ
การ
PD%*

Actual
PD% *

ประมาณ
การ
LGD% *

LGD %
ที่เกิดขึ ้น
จริง

ประมาณการ
EAD
(ล้ านบาท)

EAD
ที่เกิดขึ ้นจริง
(ล้ านบาท)

0.59%

0.00%

30.68%

54.99%

N/A

N/A

-

-

-

-

-

-

4.36%

4.1%

84.42%

69.9%

1,046

869

1,046

869

รวม

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
31 ธ.ค. 58
ประเภทสินทรัพย์

ลูกหนี ้ภาครัฐบาล สถาบัน
การเงินและธุรกิจเอกชน
ฐานะที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุน
ลูกหนี ้รายย่อย

ประมาณ
การ
PD%*

Actual
PD% *

ประมาณ
การ
LGD% *

LGD %
ที่เกิดขึ ้น
จริง

ประมาณการ
EAD
(ล้ านบาท)

EAD
ที่เกิดขึ ้นจริง
(ล้ านบาท)

0.82%

0.96%

N/A

N/A

1,969

1,880

-

-

-

-

-

-

4.49%

4.1%

84.65%

57.38%

1,966

1,725

3,935

3,605

รวม
* ถ่วงน ้าหนักด้ วยค่า EAD

N/A หมายถึงไม่มีเหตุการณ์ผิดนัดชาระหนี ้สาหรับรัฐบาลกลางหรื อธนาคารกลาง ลูกหนี ้สถาบัน และลูกหนี ้
องค์กร ในปี 2559 ที่ผา่ นมา ดังนันประมาณการ
้
EAD และ EAD ที่เกิดขึ ้นจริ งจึงมีคา่ เป็ น N/A และค่า Actual
PD% มีคา่ เป็ น 0.00%
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2559
5.7 การจัดการสินเชื่อที่มีปัญหาและการตัง้ เงินสารอง
สายงานบุคคลธนกิจ
สาหรับพอร์ ตของสายงานบุคคลธนกิจ ซึ่งประกอบด้ วยสินเชื่อรายย่อยเป็ นจานวนมาก ตัวบ่งชี ้สาคัญของสินเชื่อที่มี
การด้ อยค่าคือการผิดนัดชาระหนี ้ โดยถือว่าผิดนัดชาระหนีห้ ากคู่สญ
ั ญาไม่สามารถที่จะจ่ายเงินต้ นหรื อดอกเบี ้ยที่
ผูกพันตามเวลาที่ตกลง อย่างไรก็ดีไม่ใช่ว่าทุกสินเชื่อที่ผิดนัดชาระหนี ้คือสินเชื่อที่มีการด้ อยค่า (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สินเชื่อซึ่งอยู่ในระยะแรกของการผิดนัดชาระหนี )้ การรายงานการผิดนัดชาระหนี ้ของธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
(ไทย) มีมาตรฐานเดียวกันกับธุรกิจภาคธนาคารโดยทัว่ ไป ซึง่ วัดการผิดนัดชาระหนี ้เป็ นจานวนวันที่เกินกาหนดชาระหนี ้
ได้ แก่ 1, 30, 60, 90, 120 และ 150 วัน บัญชีสนิ เชื่อที่เกินกาหนดชาระหนี ้มากกว่า 30 วัน จะถูกตรวจสอบอย่างใกล้ ชิด
และจะผ่านกระบวนการเรี ยกเก็บหนี ้ที่มีการระบุไว้ โดยเฉพาะ
สินเชื่อด้ อยคุณภาพคือสินเชื่อที่ผิดนัดชาระหนี ้มากกว่า 90 วัน หรื อมีการตังส
้ ารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ (principal
impairment provision) เนื่องจากมีข้อสงสัยในเรื่ องความสามารถในการชาระคืนเงินต้ นหรื อดอกเบี ้ยตามสัญญา
สาหรับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน ยอดหนี ้คงค้ างทังหมดของ
้
สินเชื่อประเภทนี ้จะถูกตัดหนี ้สูญ (written off) เมื่อผ่านการ
ผิดนัดชาระหนี ้ 150 วัน สาหรับสินเชื่อที่มีหลักประกัน เป็ นอสังหาริ มทรัพย์ จะมีการตังส
้ ารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
แบบเฉพาะราย (Individual Impairment Provision - IIP) เมื่อผ่านการผิดนัดชาระหนี ้ 150 วัน เท่ากับส่วนขาด
(Shortfall) ของมูลค่าบังคับขายหลักประกัน (Fore Sales Value) กับยอดหนี ้คงค้ าง
เงินสารองถูกประเมินโดยใช้ มลู ค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดในอนาคต โดยหลังจากการขายหลักประกัน ยอดหนี ้คงค้ าง
ส่วนที่เหลือจะถูกตัดเป็ นหนี ้สูญ จานวนวันที่เกินกาหนดนัดชาระหนี ้ที่ใช้ ในการตัดหนี ้สูญและการตังส
้ ารองค่าเผื่อหนี ้
สงสัยจะสูญแบบเฉพาะรายโดยปกติมาจากประสบการณ์ในอดีตที่แสดงให้ เห็นว่าเมื่อบัญชีได้ เกินกาหนดชาระหนี ้เป็ น
ระยะเวลาหนึ่ง โอกาสในการได้ รับชาระหนี ้คืน (ไม่นบั การขายหลักประกัน) จะมีน้อยมาก สาหรับทุกๆผลิตภัณฑ์จะมี
กรณีที่กระบวนการการตัดหนี ้สูญและการตังส
้ ารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญแบบเฉพาะรายจะถูกเร่ งให้ เร็ วขึ ้น ได้ แก่กรณี
ที่เกี่ยวข้ องกับการล้ มละลาย การฉ้ อโกง และการตาย โดยการตัดหนี ้สูญและการตังส
้ ารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญแบบ
เฉพาะรายจะมีขึ ้นเมื่อผ่านการผิดนัดชาระหนี ้ 90 วัน สาหรับสินเชื่อไม่มีหลักประกันหรื อประกันโดยรถยนต์ และ 120
วันสาหรับสินเชื่อที่มีหลักประกัน
กระบวนการในการตังเงิ
้ นสารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญแบบตามกลุม่ ลูกหนี ้ (Portfolio Impairment Provision – PIP)
จะมีขึ ้นเมื่อยังไม่มีการตังเงิ
้ นสารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญแบบเฉพาะรายทังรายบุ
้
คคลหรื อรายประเภทสินเชื่อ การตัง้
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เงิ นสารองค่า เผื่อหนีส้ งสัย จะสูญแบบตามกลุ่มลูกหนีจ้ ะใช้ สาหรั บพอร์ ตของทุกผลิต ภัณฑ์ โดยประเมินจากอัตรา
expected loss ในอดีต ประกอบกับการประเมินโดยใช้ ปัจจัยที่กาหนดที่มีผลกระทบกับพอร์ ตนันๆ
้ ซึ่งรวมถึงปั จจัย
ทางด้ านเศรษฐกิจ การเปลีย่ นแปลงในเรื่ องกฎเกณฑ์ตา่ งๆ และลักษณะของพอร์ ตเช่นแนวโน้ มการผิดนัดชาระหนี ้และ
แนวโน้ มในการบ่งชี ้เบื ้องต้ น โดยที่กระบวนการในการตังเงิ
้ นสารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสู ญแบบตามกลุม่ ลูกหนี ้จะเป็ น
การตังเงิ
้ นสารองรวมสาหรับกลุม่ ลูกหนี ้ที่ผิดนัดชาระหนี ้แต่ยงั ไม่ถือว่าเป็ นหนี ้ที่มีการด้ อยค่า

สายงานลูกค้ าองค์ กรและสถาบันธนกิจ และสายงานพาณิชย์ ธนกิจ
สินเชื่อจะถูกจัดว่าเป็ นสินเชื่อที่มีการด้ อยค่าและถือว่าเป็ นสินเชื่อด้ อยคุณภาพเมื่อการวิเคราะห์และการตรวจสอบบ่ง
ชี ้ให้ เห็นว่ามีข้อสงสัยในการได้ รับชาระคืนเงินต้ นหรื อดอกเบี ้ยที่ผกู พันตามสัญญาเต็มจานวน หรื อทันทีที่มีการผิดนัด
ชาระหนี ้เป็ นจานวน 90 วัน ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) มีการจัดการสินเชื่อที่มีการด้ อยค่าโดยกลุม่ บริ หาร
สินทรัพย์พิเศษ (GSAM) ซึง่ เป็ นหน่วยงานที่ถกู แยกออกจากหน่วยงานธุรกิจหลักของธนาคาร โดยจะมีการตังส
้ ารองค่า
เผื่อหนี ้สงสัยจะสูญแบบเฉพาะรายตามจานวนหนี ้ (IIP) ที่ธนาคารคาดว่าจะไม่สามารถเรี ยกชาระได้ ซึ่งเงินสารองดัง
กล่าวคือส่วนต่างระหว่างยอดหนี ้และค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้ รับ
ปั จจัยรอบด้ านของลูกหนี ้แต่ละรายจะถูกนามาพิจารณาโดยกลุม่ บริ หารสินทรัพย์พิเศษ (GSAM) สาหรับการประเมิน
กระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้ รับจากทุกๆแหล่ง เช่นจากกระแสเงินจดจากการดาเนินงาน การขายสินทรัพย์
หรื อบริ ษัทในเครื อ การขายหลักประกัน โดยธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน พิจารณาการตัดสินใจในการตังเงิ
้ น
สารองจากเงื่อนไขทางด้ านเศรษฐกิจ ความรู้และประสบการณ์ รวมถึงผลจากการทบทวนสินทรัพย์จากหน่วยงานที่เป็ น
อิสระ
ในกรณีทธี่ นาคารเห็นว่าส่วนใดส่วนหนึง่ ของยอดหนี ้ที่มีการตังเงิ
้ นสารองไว้ จะไม่สามารถเรี ยกชาระคืนได้ ส่วนของหนี ้
จานวนนันจะถู
้ กตัดเป็ นหนี ้สูญ
สายงานลูกค้ าองค์กร ลูกค้ าสถาบัน มีการตังเงิ
้ นสารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญแบบ PIP ที่มีลกั ษณะคล้ ายกับของ สาย
งานลูกค้ าบุคคล คือเมื่อยังไม่มีการตังเงิ
้ นสารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญแบบเฉพาะรายทังนี
้ ้เป็ นไปตามที่กาหนดโดย
ทางการ
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5.8 ความเสี่ยงด้ านคู่สัญญาในบัญชีเพื่อการค้ า
ความเสีย่ งด้ านคู่สญ
ั ญา (Counterparty Credit Risk: CCR) คือ ความเสี่ยงที่ค่สู ญ
ั ญาของธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เต
อร์ ด (ไทย) ไม่สามารถชาระเงินต้ นและดอกเบี ้ยได้ ภายในเวลาที่กาหนด ซึ่งทาให้ เกิดความสูญเสียต่อ ธนาคาร ทังนี
้ ้
ความเสีย่ งด้ านสัญญารวมถึงฐานะทุกประเภทที่คสู่ ญ
ั ญามีกบั ธนาคาร อาทิ ฐานะด้ านเงินตราต่างประเทศ ฐานะด้ าน
อัตราดอกเบี ้ย ฐานะด้ านราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ ฐานะด้ านตราสารทุน หรื อ ฐานะด้ านอนุพนั ธ์ ด้านเครคิต ทังนี
้ ้ความ
เสีย่ งดังกล่าวมักจะเกิดกับฐานะในบัญชีเพื่อการค้ า และฐานะในบัญชีที่มิใช่เพื่อการค้ า (บัญชีเพื่อการธนาคาร)อันเกิด
จากการป้องกันความเสีย่ ง (Hedging)
ทังนี
้ ้ ธนาคารได้ มีการบริ หารความเสี่ยงด้ านเครดิตที่เกิดจากฐานะอนุพนั ธ์ ด้านเครคิต รวมอยู่ในการพิจารณาวงเงินที่
ธนาคารมีตอ่ คูส่ ญ
ั ญา
ในกรณีที่ธนาคาร พิจารณาเห็นว่าคูส่ ญ
ั ญาจาเป็ นต้ องมีหลักประกัน
( ส่วนใหญ่เป็ นเงินสด หรื อตราสารที่มีสภาพล่องสูง) ธนาคารจะมีการทา Credit Support Annex (CSA) กับคู่สญ
ั ญา
เป็ นรายกรณี โดยหน่วยงานพิจารณาสินเชื่อมีหน้ าที่ในการกาหนดระยะเวลาการชาระเงินที่เหมาะสมของคู่สญ
ั ญาแต่
ละราย
นอกจากนีธ้ นาคารยังมีการปรับลดความเสี่ยงด้ านคู่สญ
ั ญาโดยการทา Netting agreement ซึ่งคานวณจาก ภาระ
ผูกพันที่คสู่ ญ
ั ญามีตอ่ ธนาคาร หัก ด้ วยภาระผูกพันที่ธนาคารมีตอ่ คูส่ ญ
ั ญา และส่วนเกิน/ส่วนลดจากการตีราคามูลค่า
ตลาด (Mark to market)
ทังนี
้ ้ ธนาคารได้ มีการคานวณ ส่วนเกิน/ส่วนลดจากการตีราคามูลค่าตลาดเป็ นประจาทุกวันเพื่อสะท้ อนฐานะที่แท้ จริ ง
ของคู่สญ
ั ญา ในกรณี ที่มูลค่าของฐานะที่ไม่มีหลักประกัน (Uncollaterlised) ลดลงต่ากว่าระดับที่กาหนดใน CSA
ธนาคาร จะมีการเรี ยกหลักประกันส่วนเพิ่มจากลูกค้ าเพื่อรักษาระดับหลักประกันให้ เท่ากับระดับที่กาหนด ทังนี
้ ้ระดับ
ของมูลค่าหลักประกันของคู่สญ
ั ญาแต่ละรายจะถูกคานวณจากอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวของคู่สญ
ั ญารายนันๆ
้
ซึ่งได้ จาก สถาบันจัดอันดับภายนอกที่ ธนาคารเลือกใช้ หรื อ จากแบบจาลองจากคานวณอันดับความน่าเชื่อของ
ธนาคาร
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Credit Reserve
มูลค่าความเสียหายที่ธนาคารพาณิชย์ประมาณการนันถู
้ กคานวณโดยใช้ ค่าองค์ประกอบความเสี่ยง เช่น PD, LGD
ของคู่สญ
ั ญาแต่ละราย เป็ นปั จจัยหลักในการคานวณความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้น โดยจะมีการตัง้ Credit reserve
สาหรับธุรกรรมดังกล่าว จะเห็นได้ ว่า การตังส
้ ารองด้ วยวิธีการดั งกล่าวมีความผันผวนตามการเปลี่ยนแปลงของค่า
องค์ประกอบ ณ ช่วงเวลาใด เวลาหนึง่ ทาให้ เงินสารองของธนาคาร สะท้ อนระดับความเสีย่ งที่แท้ จริ งของคูส่ ญ
ั ญา
ธนาคารได้ มีการเจรจาเพื่อกาหนด CSA สาหรับลูกค้ าบางรายซึง่ เป็ นไปตามวิธีปฏิบตั ิทวั่ ไปของตลาดการเงิน กล่าวคือ
มีการกาหนดวงเงินสาหรับแต่ละรายตาม ECAI โดยใช้ long-term rating โดยเงื่อนไขต่างๆจะเป็ นไปตามที่ตกลงกัน
ดังนันจึ
้ งเป็ นที่เข้ าใจว่า เมื่อมีการปรับลดระดับความเสี่ยงลงจะมีผลให้ ลกู ค้ าต้ องสรรหาหลักประกันเพิ่มเติมมาเพื่อ
ครอบคลุมการตีราคามูลค่าตลาดที่เป็ นลบ

Wrong way risk
Wrong way risk คือ ความเสีย่ งที่เกิดขึ ้นในกรณีคา่ EAD เพิ่มขึ ้น ในเวลาเดียวกับที่อนั ดับความน่าเชื่อถือของคู่สญ
ั ญา
ลดลง ตัวอย่างเช่น กรณี ที่ส่วนเกิ นมูลค่าจากการตีราคาตลาดบนตราสารอนุพันธ์ มีเพิ่มขึ ้นในทิศทางที่ธนาคารได้
ประโยชน์ มูลค่าที่เพิ่มขึ ้นจากการตีราคาอาจทาให้ ค่สู ญ
ั ญาไม่สามารถชาระเงินได้ ภายในระยะเวลาที่กาหนด เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการระมัดระวังไม่ให้ เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว ธนาคารได้ จดั ทานโยบายและวิธีการจัดการต่างๆ เพื่อให้ แน่ใจ
ว่าธนาคารได้ รับรู้ความเสีย่ งดังกล่าวตังแต่
้ ตอนต้ นของการทาธุรกรรม และมีการติ ดตามควบคุมอย่างต่อเนื่อง

Exposure value calculation
Exposure value สาหรับเงินกองทุนตามกฏหมายสาหรับธุรกรรม over the counter (OTC) จะถูกคานวณโดยอิง
หลักการจาก CRR current exposure method โดยเป็ นผลรวมของมูลค่าที่ได้ จากการวัดมูลค่ายุติธรรมในปั จจุบนั
(current replacement cost) กับมูลค่าความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต (potential future credit exposure)
มูลค่าที่ได้ จากการวัดมูลค่ายุติธรรมในปั จจุบนั คือ ภาระผูกพันที่เกิดจากการทาธุรกรรมอนุพนั ธ์ที่คสู่ ญ
ั ญามีตอ่ ธนาคาร
ในขณะที่ มูลค่าความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต คือ มูลค่าส่วนเพิ่มของสัญญา โดยคานวณอิงจากมูลค่าเงินต้ น
ระยะเวลาของสัญญา และสินทรัพย์อ้างอิงของแต่ละธุรกรรม
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6. ความเสี่ยงด้ านตลาด
ความเสี่ยงด้ านตลาด เป็ นโอกาสที่อาจส่งผลกระทบต่อการสูญเสียกาไรหรื อมูลค่าทางเศรษฐกิจ ที่เกิดขึ ้นจากการ
เปลีย่ นแปลงของราคาหรื ออัตราดอกเบี ้ยตามภาวะตลาด ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) มีความเสีย่ งด้ านตลาด
อันเกิดจากการให้ บริ การลูกค้ าในตลาดการเงินและตลาดทุน ธนาคารจึงดารงสถานะความเสีย่ งด้ านตลาดในระดับปาน
กลาง ความเสี่ยงด้ านการตลาดยังเกิดขึ ้นในบัญชีที่มิใช่เพื่อการค้ า (บัญชีเพื่อการธนาคาร) ตามข้ อกาหนดการดารง
สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องในปริ มาณสูงเพื่อรองรับตราสราหนี ้ที่มีคณ
ุ ภาพและสภาพคล่องสูง และจากการแปลงค่าเงิน
ของสินทรัพย์ หนี ้สิน และส่วนของเจ้ าของที่ไม่ได้ อยู่ในสกุลเงินบาท นโยบายและกระบวนการเกี่ยวกับความเสี่ยงด้ าน
ตลาดของธนาคาร มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ เกิดความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนมากที่สดุ และตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ าเช่นกัน
การดาเนินธุรกรรมของธนาคารในตลาดเงิน ตลาดปริ วรรตเงินตราและตลาดทุน ก่อให้ เกิดความเสี่ยงด้ า นตลาด ตรา
สารการเงินอื่นๆ ที่ธนาคารร่วมทาธุรกรรม ได้ แก่ ตราสารหนี ้และหลักทรัพย์ต่างๆ รวมถึงตราสารอนุพนั ธ์ ซึ่งคือสัญญา
การเงินที่มีคณ
ุ ลักษณะและมูลค่าทีค่ านวณจากตราสารการเงินอ้ างอิง อัตราดอกเบี ้ย อัตราแลกเปลี่ยน และดัชนีต่างๆ
ตราสารเหล่านี ้รวมถึงสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า สัญญาแลกเปลีย่ น และธุรกรรมออพชัน่ ส์ ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนและ
ตลาดอัตราดอกเบี ้ย สัญญาอนุพนั ธ์ ที่ ธนาคารร่ วมเป็ นคู่สญ
ั ญา ส่วนใหญ่เป็ นสัญญาซื ้อขายอนุพนั ธ์ ระหว่างคู่ค้า ที่
เรี ยกว่า over-the-counter derivatives
ธนาคารได้ กาหนดนโยบายและเทคนิคในการบริ หารความเสี่ยงด้ านตลาด ซึ่งรวมถึงการกาหนดวงเงินสาหรับความ
เสีย่ งด้ านตลาด การติดตาม การรายงานและวิธีการควบคุม ซึ่งมีการทบทวนเป็ นประจาโดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้ อง
เช่น คณะกรรมการบริ หารสินทรัพย์และหนี ้สิน (ALCO) คณะกรรมการความเสี่ยง และคณะกรรมการ หน่วยงานธุรกิจ
จะเสนอวงเงินสาหรับความเสีย่ งด้ านตลาดภายใต้ ข้อกาหนดของนโยบายตามที่ได้ ตกลงไว้ เจ้ าหน้ าที่บริ หารความเสี่ยง
และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้ องมีการทบทวน และอนุมตั ิวงเงิ นภายในขอบเขตอานาจที่ได้ รับมอบหมาย รวมถึงการ
ควบคุม ติดตาม ความเสีย่ งดังกล่าวให้ อยูใ่ นวงเงินที่กาหนดไว้ เป็ นประจาทุกวัน
ประเภทของความเสีย่ งด้ านตลาดของธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) ได้ แก่
 ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี ้ย อันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงในเรื่ อง yield curves, credit spreads และ
implied volatilities ของ interest rate options
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 ความเสีย่ งด้ านอัตราแลกเปลี่ยน อันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนและความผันผวนของ
ตราสารสิทธิในอัตราแลกเปลีย่ น (foreign exchange options)
 ความเสีย่ งด้ านราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ อันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงด้ านราคาสินค้ าโภคภัณฑ์และความผัน
ผวนของตราสารสิทธิในสินค้ าโภคภัณฑ์ ซึง่ ได้ แก่ พลังงาน โลหะมีคา่ โลหะพื ้นฐาน และสินค้ าเกษตร สาหรับ
ความเสีย่ งประเภทนี ้ ธนาคารมีการป้องกันความเสีย่ งทังหมดโดยการคงสถานะแบบ
้
back-to-back
ธนาคารแห่งประเทศไทย กาหนดมูลค่าเงินของเงินกองทุนขันต
้ ่าที่ต้องดารง เพื่อรองรับเฉพาะความเสี่ยงด้ านตลาดใน
บัญชีเพื่อการค้ า สาหรับความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี ้ยในบัญชี ที่มิใช่เพื่อการค้ า (บัญชีเพื่อการธนาคาร) นัน้ จะถูก
ครอบคลุมอยูใ่ นกรอบของหลักการ Pillar 2
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ตารางต่อไปนีจ้ ะแสดงถึ งเงิ นกองทุนขัน้ ต่าเพื่อ รองรั บความเสี่ยงด้ านตลาดในบัญชี เพื่อ การค้ า ของกลุ่ม ธนาคาร
สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร
ตารางที่ 29: เงินกองทุนขัน้ ต่าที่ต้องดารงสาหรับความเสี่ยงด้ านตลาดภายใต้ วิธี SA
หน่วย : ล้ านบาท
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด

ประเภทความเสี่ยง

31 ธ.ค. 59

31 มิ.ย. 59

1,360

1,411

ความเสีย่ งด้ านราคาตราสารทุน

-

-

ความเสีย่ งด้ านอัตราแลกเปลีย่ น

678

120

-

-

2,038

1,531

ความเสีย่ งด้ านอัตราดอกเบี ้ย

ความเสีย่ งด้ านราคาสินค้ าโภคภัณฑ์
เงินกองทุนขัน้ ต่าสาหรับความเสี่ยงด้ าน
ตลาดที่ต้องดารง

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) ต้ องดารงเงินกองทุนสาหรับความเสีย่ งด้ านตลาดเป็ นจานวน 2,038 ล้ านบาท
โดยจานวนที่เพิ่มขึ ้น 507 ล้ านบาทเมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนมิถนุ ายน 2559 ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากความเสีย่ งด้ าน
อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราระหว่างประเทศ

81

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2559

7. ความเสี่ยงด้ านปฏิบัตกิ าร
ความเสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการหมายถึง ความเสีย่ งที่อาจเกิดความสูญเสียอันเนื่องจากความไม่เพียงพอหรื อความล้ มเหลว
ของกระบวนการทางานภายในธนาคาร บุคคลากร เทคโนโลยี หรื อจากเหตุการณ์ภายนอก รวมถึงความเสีย่ งด้ าน
กฏหมาย เนื่องจากความเสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการสามารถเกิดขึ ้นได้ จากทุกกิจกรรมภายในธนาคาร ดังนันธนาคารจึ
้
งมีการ
กาหนด มาตรฐานกระบวนการและการออกแบบการควบคุมสาหรับทุกกิจกรรมให้ เป็ นไปตามมาตรฐานระดับสูงของ
อุตสาหกรรม (Industrial Strength)
การกากับดูแลการความเสี่ยงด้ านปฏิบัติการ
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งทาหน้ าที่กากับดูแลการบริ หารความเสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการภายใน ธนาคาร โดยได้ รับการ
สนับสนุนจากคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการ (Country Operational Risk Committee-CORC) ฟอรัม
การกรรมการบริ หารความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการของหน่วยงานธุรกิจ (Business Operational Risk Forum-BORF)
และฟอรัมการกรรมการบริ หารความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการของหน่วยงานสนับสนุนส่วนกลาง (Function Operational
Risk Forum-FORF) ซึง่ กากับดูแลความเสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการที่อาจเกิดขึ ้นจากธุรกิจ (Businesses) หน่วยงานสนับสนุน
ส่วนกลาง (Functions) กฏเกณฑ์เกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงิน (Financial Crime Compliance) และการบริ หาร
ข้ อมูลสารสนเทศ (Informaton Management) คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงเหล่านี ้ได้ รับรายงานความเสี่ยงด้ าน
ปฏิบตั ิการของ ธนาคาร อย่างสม่าเสมอ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการยังได้ รับการสนับสนุนจาก
คณะกรรมการบริ หารจัดการข้ อมูลการสนเทศ (Data Goverance Committee-DGC) และคณะกรรมการบริ หารความ
เสีย่ งด้ านอาชญากรรมทางการเงิน (Country Financial Crime Risk Committee-CFCRC)

การป้องกันความเสี่ยงโดยหน่ วยงาน 3 ระดับ (Three Lines of Defence)
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) นาการป้องกันความเสีย่ งโดยหน่วยงาน 3 ระดับ (Three Lines of Defence) ใน
การบริ หารความเสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการตามกรอบการบริ หารความเสีย่ ง (Risk Management Framework) การป้องกัน
ระดับแรก (The first line of defence) มีหน้ าที่ในการระบุและจัดการความเสีย่ งในกระบวนการของตน หน่วยงานการ
บริ หารความเสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการในฐานะ การป้องกันระดับที่สอง (The second line of defence) มีหน้ าที่ในการ
กาหนดและทบทวนวิธีการมาตรฐานในการบริ หารความเสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการ นอกจากนันการป
้
้ องกันระดับที่สอง (The
second line of defence) ยังประกอบด้ วย หน่วยงานที่เป็ นเจ้ าของความเสีย่ ง (Risk Owners) ในแต่ละประเภทย่อย
ของความเสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการ (Operational Risk Sub-Type) และหน่วยงานที่เป็ นเจ้ าของนโยบายต่างๆ (Policy
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Owner) การป้องกันระดับที่สาม (The third line of defence) คือการกากับดูแลอย่างอิสระโดยหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน

แนวทางสาหรับความเสี่ยงที่ทนได้ (Risk Torelance Approach)
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย)มีจดุ มุง่ หมายที่จะควบคุมระดับความเสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการ เพื่อไม่ให้ ความเสียหาย
ที่เกิดขึ ้นจากความเสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการ (ทังด้
้ านการเงิน และชื่อเสีย่ ง) รวมถึงจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ มี
ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อ ธนาคาร
เพื่อให้ เป็ นไปตามแนวทางสาหรับความเสีย่ งที่ทนได้ แนวทางในการบริ หารความเสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการได้ รวมถึง
 ธนาคารได้ ให้ ความสาคัญกับความเสี่ยงที่สาคัญ (Top Risks) และความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นใหม่ (Emerging
Risks) โดยความเสี่ยงเหล่านีไ้ ด้ ถูกระบุอ ย่างเป็ นระบบโดย กลุ่มธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เ ตอร์ ด และได้
กาหนดวิธีในการจัดการความเสีย่ งรวมถึงข้ อจากัดของธุรกิจ
 ทุกกระบวนการจะมีเจ้ าของกระบวนการและมีการควบคุมที่เป็ นมาตรฐานในการจัดการความเสีย่ ง
 ธนาคารจะไม่พลาดโอกาสในการเรี ยนรู้ เหตุการณ์ความเสี่ยงทังจากภายในและภายนอก
้
และจะดาเนินการ
ให้ มีแผนการจัดการความเสีย่ งที่เกี่ยวข้ อง
 ธนาคารจะทดสอบความเพี ย งพอของเงิ น กองทุน อย่ า งเป็ นระบบโดยวิ ธี ก ารวางแผนในการก าหนด
สถานการณ์จาลองต่างๆ (Scenario Aanlysis) และทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Testing)
การจาแนกประเภทความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการถูกจาแนกตามความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นเป็ นความเสี่ยงย่อย ซึ่งถูกจัดกลุ่มโดยประเภท
ความเสียหายที่มีนยั ที่อาจเกิ ดขึน้
ความเสี่ยงย่อยแต่ละประเภทอาจเกิ ดขึน้ ได้ ในทุกกระบวนการของธนาคาร
สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) ธนาคารได้ ใช้ ประเภทความเสี่ยงย่อยเพื่อที่จะให้ มนั่ ใจความครอบคลุม และความสมา
เสมอในการระบุความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการที่อาจเกิดขึ ้น ประเภทความเสี่ยงย่อยของความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการอยู่ใน
ตารางข้ างล่างนี ้
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ประเภทความเสีย่ งย่อยของความเสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการ
กฏเกณฑ์ภายนอกและกฏเกณฑ์ทางการ
(External rules and regulations)

ความรับผิดชอบ (Liability)
การบังคับได้ ทางกฏหมาย (Legal
enforceability)
ความเสียหายของทรัพย์สนิ (Damage or
loss of physical assets)
ความปลอดภัยและสุขภาพ (Safety and
security)
ทุจริ ตภายใน (Internal fraud or
dishonesty)
ทุจริ ตภายนอก (External fraud)
ความปลอดภัยขงข้ อมูล (Information
security)

ความล้ มเหลวของการปฏิบตั ิการ
(Processing failure)
โมเดล (Model)

โอกาสที่จะเกิดความเสียหายทางตรงและการสูญเสียโอกาสจากความล้ มเหลว
ในการปฏิบตั ติ ามกฏหมายหรื อกฏเกณฑ์ทางการ หรื ออันเนื่องมาจากการ
เปลีย่ นแปลงกฏหมายหรื อกฏเกณฑ์ทางการ หรื อการตีความหรื อการนาไป
ปฏิบตั ิ
โอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือถูกแทรกแซงเนื่องจากการเรียกร้ องทาง
กฏหมายกับส่วนใดส่วนหนึง่ หรื อทัง้ ธนาคาร
โอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากความล้ มเหลวในการปกป้องผลประโยชน์
หรื อสิทธิของ ธนาคารตามกฏหมาย
โอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือการใช้ ไม่ได้ ของทรัพย์สนิ
โอกาสที่จะเกิดความเสียหายที่เกียวกับสุขภาพ ความปลอดภัยของบุคลากร
รวมถึงทรัพย์สนิ
โอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากความตังใจในการท
้
าทุจริ ตของพนักงานหรื อ
หลีกเลีย่ งกฏหมายหรื อนโยบาย ธนาคาร
โอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากการทุจริตจากภายนอกรวมถึงการขโมย
ทรัพย์สนิ ทางการเงิน
โอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากการเข้ าถึงข้ อมูล การใช้ ข้อมูล การเปิ ดเผย
ข้ อมูล การแก้ ไขและการทาลายข้ อมูลโดยไม่ได้ รับอนุญาติ ความเสีย่ งย่อยนี ้ไม่
รวมถึงความเสีย่ งกฏเกณฑ์ทางการที่เกี่ยวกับความเป็ นส่วนตัวของข้ อมูล
(data privacy regulatory risk)
โอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากความล้ มเหลวของกระบวนการหรื อการ
ออกแบบกระบวนการที่มจี ดุ อ่อน
โอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากความไม่สอดคล้ องกันอย่างมีนยั ระหว่างผล
ของการวัดความเสียงของความเสีย่ งด้ านเครดิตและความเสีย่ งด้ านตลาดจาก
โมเดล และผลที่ได้ จริ ง
โอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากการไม่ปฏิบตั ิตามกฏเกณฑ์ทางการเนื่องจาก
ความไม่สอดคล้ องกันอย่างมีนยั ระหว่างผลคะแนนของอาชญากรรมทาง
การเงินของลูกค้ าและธุรกรรมของลูกค้ าที่ได้ จากโมเดลและผลที่เกิดชึ ้นจริง
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แนวทางในการบริหารความเสี่ยงด้ านปฏิบัตกิ าร
กลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด กาหนดและทบทวนกระบวนการทังหมด
้
(Process Universe) สาหรับทุกกลุม่
ลูกค้ า ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการสนับสนุน (functions processes) กลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ
ธนาคารได้ รับกระบวนการทังหมด
้
(Process Universe) ที่กาหนดโดยกลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดมาเป็ น
มาตรฐาน กระบวนการทังหมด
้
(Process Universe) คือกระบวนการสมบูรณ์ตงแต่
ั ้ เริ่มต้ นจนจบกระบวนการซึง่
อธิบายกิจกรรมต่างๆ ของธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และกระบวนการทังหมด
้
(Process Universe) นี ้ถูก
นาไปใช้ อ้างอิงตามแนวทางการบริ หารความเสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการ กระบวนการทังหมด
้
(Process Universe) แสดงถึง
กิจกรรมทังหมด
้
เจ้ าของกิจกรรม ความเสีย่ งและมาตรฐานของการควบคุม ซึง่ ถูกกาหนดโดยเจ้ าของความเสีย่ งและ
เจ้ าของกระบวนการของธนาคาร กระบวนการทังหมด
้
(Process Universe) ยังเป็ นรากฐานของการปฏิบตั ติ าม
นโยบาย รวมถึงการระบุ ประเมิน การจัดการและ การรายงานความเสีย่ ง ข้ อกาหนดของแนวทางการบริ หารความ
เสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการประกอบด้ วย
 มาตรฐานการออกแบบกระบวนการที่สาคัญ (Critical Process) เป็ นไปตามมาตรฐานขันสู
้ งของอุตสาหกรรม
(Industrial Strength)
 มาตรฐานของการควบคุมถูกกาหนดในแต่ละการควบคุมสาหรับ การวัด ความสาคัญ และเวลาในการตรวจ
พบของการควบคุมและการแก้ ไขข้ อบกพร่อง
 ทุกกระบวนการถูกกาหนดเป็ นมาตรฐานยกเว้ น กระบวนการที่มีข้อจากัดจากกฏเกณฑ์ทางการหรื อระบบ
สารสนเทศ
 ความเสีย่ ง (Residual Risk) ถูกประเมินโดยหน่วยงานป้องกันระดับแรก (First Line) และอนุมตั ิโดย
หน่วยงานป้องกันระดับสอง (Second Line)
 การติดตามความเสีย่ งและการควบคุม
 การดาเนินการติดตามแผนการจัดการความเสีย่ งอย่างทันท่วงที
แนวทางการบริ หารความเสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการได้ ถกู กาหนดให้ มกี ารลาดับความสาคัญของความเสีย่ ง ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่
ของโปรแกรมการดาเนินงานของกรอบการบริ หารความเสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการ
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การทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Testing)
การทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Testing) เป็ นส่วนหนึง่ ของแนวทางการบริ หารความเสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการ ซึง่ ทาโดยการ
กาหนดสถานการณ์จาลองต่างๆ (Scenario Aanlysis) สาหรับ ธนาคาร การทดสอบภาวะวิกฤติรวมถึงการใช้
วิจารณญาณสาหรับความเสีย่ งทีแ่ ม้ มีโอกาสเกิดทีต่ามากแต่ให้ ผลที่รุนแรงมาก
การทดสอบภาวะวิกฤติคานึงถึง
สถานะการณ์สภาวะวิกฤติของเศรฐกิจระดับมหภาคด้ วย สถานการณ์จาลองต่างๆ รวมถึงการฟอกเงิน (AML) การ
แทรกแซง (Sanctions) ความไม่สงบทางการเมือง การผิดกฏเกณฑ์ทางการ และการทุจริ ต
จรรยาบรรณ (Conduct)
จรรยาบรรณ หรื อจรรยาบรรณในการทาธุรกิจถูกใช้ อย่างกว้ างๆ หลายแนวทางในอุตสาหกรรมการเงิน (Financial
Services Industry) จรรยาบรรณที่ดีในความหมายที่กว้ างที่สดุ คือ ความเหมาะสมของการดาเนินธุระกิจของธนาคาร
หรื อบุคคลที่ดาเนินการตามอานาจของธนาคาร ที่สอดคล้ องกับกลยุทธ์และหลักการการบริ หารความเสีย่ งของธนาคาร
จรรยาบรรณที่ดใี นความหมายที่แคบลงมาคือกฏเกณฑ์ที่ถกู กาหนดเพื่อการปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าอย่างเป็ นธรรมและเพื่อการ
ดาเนินงานที่มีประสิทธิผลของตลาด
สิง่ ที่แสดงถึงจรรยาบรรณที่ดีคือวินยั ในการปฏิบตั ิตามกรอบของระบบและการควบคุมตามกรอบการบริ หารความเสีย่ ง
(Risk Management Framework) และข้ อกาหนดของพฤติกรรมที่กาหนดในจรรยาบรรณ (Code of Conduct)
สาหรับความเสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการนัน้
 กฏเกณฑ์ภายนอกและกฏเกณฑ์ทางการ (External Rules and Regulations) ในกรอบการบริ หารความเสีย่ ง
ด้ านปฏิบตั ิการรวมถึง ประเภทของกฏเกณฑ์เพื่อการปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าอย่างเป็ นธรรม (Client Conduct) และ
เพื่อการดาเนินงานทีม่ ีประสิทธิผลของตลาด (Market Conduct) เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจว่าแต่ละประเภทของ
กฏเกณฑ์ถกู แบ่งประเภทอย่างเหมาะสมและสอดคล้ องกับโครงสร้ างของระบบและการควบคุมของธนาคาร
หน่วยงานที่เป็ นเจ้ าของความเสีย่ ง (Risk Owners) ในแต่ละประเภทย่อยของความเสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการ
(Operational Risk Sub-Type) และหน่วยงานที่เป็ นเจ้ าของนโยบายต่างๆ (Policy Owner) มีหน้ าที่
รับผิดชอบในการกาหนดมาตรฐานและการควบคุมขันต
้ าในแต่ละประเภทกฏเกณฑ์ที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ
สาหรับ ธนาคาร
 จรรยาบรรณเป็ นหนึง่ ในความเสีย่ งที่สาคัญ (Top Risk) ของ ธนาคาร ซึง่ ธนาคารมีจดุ มุง่ หมายที่จะป้องกัน
ไม่ให้ เกิดความล้ มเหลวในเรื่ องจรรยาบรรณในการทาธุรกิจ
ในการที่ไม่เป็ นไปตามทีค่ าดหวังของธนาคาร
ลูกค้ า นักลงทุนและตลาดที่ธนาคารดาเนินการอยู่ ความเสีย่ งทีส่ าคัญหลายความเสีย่ งเกิดจากจรรยาบรรณ
ที่ไม่ดี ดังนันธนาคารจึ
้
งให้ ความสาคัญกับมาตรฐานการควบคุมที่เกี่ยวข้ องกับความเสีย่ งเหล่านี ้
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8. ความเสี่ยงของฐานะตราสารทุนในบัญชีท่ มี ิใช่ เพื่อการค้ า(บัญชีเพื่อการธนาคาร)
ฐานะตราสารทุนในบัญชีที่มิใช่เพื่อการค้ า (บัญชีเพื่อการธนาคาร)ถื อได้ ว่าอยู่ในระดับที่ไม่มีนัยสาคัญ โดย ณ 31
ธันวาคม 2559 ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) มี ฐานะตราสารทุนในบัญชี ที่มิ ใช่เพื่อการค้ า (บัญชี เพื่อการ
ธนาคาร) ดังแสดงในตารางต่อไป
ตารางที่ 30: มูลค่ าฐานะที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุนในบัญชีท่ มี ิใช่ เพื่อการค้ า (บัญชีเพื่อการธนาคาร)
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
มูลค่ าฐานะที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุน
1. มูลค่าฐานะที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุน
1.1 มูลค่าตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ทังในประเทศและ
้
ต่างประเทศ)
- ราคาทุน (Net Book Value)
- ราคาตลาด
1.2 มูลค่าตราสารทุนอื่น (ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ)
2. กาไร (ขาดทุน)จากการขายตราสารทุนระหว่างงวดการรายงาน
3. ส่วนเกินทุนสุทธิทงหมดจากการตี
ั้
ราคาเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผื่อขาย
4. มูลค่าเงินกองทุนขันต
้ า่ สาหรับฐานะที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุนแยกตามวิธีการ
คานวณที่ธพ.ใช้
- วิธี SA
- วิธี IRB
5. มูลค่าตราสารทุนสาหรับธนาคารพาณิชย์ทใี่ ช้ วิธี IRB ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ผ่อนผันให้ ใช้ วธิ ี SA
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9. ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้ ในบัญชีท่ มี ิใช่ เพื่อการค้ า(บัญชีเพื่อการธนาคาร)
ความเสีย่ งด้ านอัตราดอกเบี ้ยในบัญชีที่มิใช่เพื่อการค้ า (บัญชีเพื่อการธนาคาร)ถูกโอนไปยังหน่วยงานบริ หารสินทรัพย์
และหนี ้สินภายใต้ ฝ่ายงานการบริ หารเงินและตลาดทุนโดยอยู่ภายใต้ การควบคุมดูแลของ ALCO หน่วยงานบริ หาร
สินทรัพย์และหนี ้สินมีหน้ าที่ควบคุมความผันผวนและบริ หารจัดการความแตกต่างของสินทรัพย์และหนี ้สินผ่านทางวิธี
VaR และ risk limits อื่นๆ โดยวิธี VaR และกระบวนการทดสอบภาวะวิกฤตสาหรับบัญชีที่มิใช่เพื่อการค้ า (บัญชีเพื่อ
การธนาคาร) มีแนวทางเดียวกับวิธีที่ใช้ สาหรับบัญชีเพื่อการค้ า
จากแนวคิด FTP ธุรกิจจะไม่มีความเสีย่ งด้ านอัตราดอกเบี ้ย เนื่องจากความเสีย่ งดังกล่าวทังหมดจะรวมอยู
้
่ที่หน่วยงาน
บริ หารสินทรัพย์และหนี ้สิน ซึง่ จะดาเนินการเปลีย่ นความเสีย่ งด้ านอัตราดอกเบี ้ยนี ้ให้ เป็ นโอกาสทางรายได้ โดยผ่านกล
ยุทธการจัดการบริ หารความเสีย่ งและติดตามความเสีย่ งด้ านอัตราดอกเบี ้ยเป็ นรายวัน
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) ยังได้ วิเคราะห์ถึง Basis Risk หรื อความเสีย่ งที่เกิดจากการเปลีย่ นแปลงของอัตรา
ดอกเบีย้ ลอยตัวที่ใช้ ในการกาหนดราคาของสิ นทรั พย์และอัตราดอกเบีย้ ของเงินต้ นทุนที่ต้องมี่การปรั บ (reprice)
ภายใต้ สภาวะตลาดในรูปแบบต่างๆ
ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี ้ยเกิดจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ย
รวมถึงอายุที่ไม่เท่ากันทางด้ านสินทรัพย์และหนี ้สิน โดยความเสีย่ งด้ านอัตราดอกเบี ้ยจะถูกวัดในรูปแบบของผลกระทบ
ต่อรายได้ จากดอกเบี ้ยสุทธิ (net interest income – NII) ที่เกิดขึ ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยแบบที่ไม่ได้
คาดคิดในรูปแบบต่างๆ ในกรอบระยะเวลาหนึง่ ปี
ผลกระทบต่อรายได้ จากดอกเบี ้ยสุทธิที่เกิดขึ ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ย ณ 31 ธันวาคม 2559 ได้ แสดง
อยูใ่ นตารางต่อไปนี ้
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ตารางที่ 31: ผลการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ ต่ อรายได้ สุทธิ (Earnings)
หน่วย : ล้ านบาท

สกุลเงิน

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง อัตราดอกเบีย้ ร้ อยละ 1 ต่ อ
รายได้ ดอกเบีย้ สุทธิ
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด

31 ธ.ค. 59

31 ธ.ค. 58

THB

(3)

48

USD

129

90

-

-

16

84

142

222

EURO
OTHER
รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบีย้
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10. คาย่ อและความหมาย
AIRB

Advanced Internal Ratings Based

ALCO

Asset and Liabilities Management Committee

BCBS

Basel Committee on Banking Supervision

CCF

Credit Conversion Factor

CCR

Counterparty Credit Risk

CCRO

Country Chief Risk Officer

CFCRC

Country Financial Crime Risk Committee

CG

Credit Risk Grade

CIB & CB

Corporate and Institutional Banking and Commercial Banking

CIB & CB AC

Corporate and Institutional Banking and Commercial Banking Approval
Committee

CORC

Country Operational Risk Committee

RC

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
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PIP

Portfolio Impairment Provision

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

SREP

Supervisory Review and Evaluation Process
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