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ภาพรวม
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หลักเกณฑ์จาก “Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems”
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ภาคการธนาคารมากขึ ้น ทังนี
้ ้การปรับปรุ งหลักเกณฑ์การกากับดูแลเงินกองทุน เพื่อให้ ธนาคารพาณิชย์ดารง
เงินกองทุนที่มีคณ
ุ ภาพดี สามารถรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นได้ ทงในภาวะปกติ
ั้
และภาวะวิกฤตจากปั ญหา
ทางด้ านเศรษฐกิจและการเงิน ซึง่ จะนามาสูก่ ารลดลงของความเสีย่ งของภาคเศรษฐกิจ

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
30 มิถุนายน 2559

สารบัญ
1.
2.
3.

ขอบเขตของ Basel III Framework ..............................................................................................................5
ขอบเขตการบังคับใช้ ...................................................................................................................................6
การบริ หารเงินกองทุน..................................................................................................................................6
3.1
โครงสร้ างเงินกองทุน...........................................................................................................................7
3.2
องค์ประกอบเงินกองทุน ......................................................................................................................9
3.3
ความเพียงพอของเงินกองทุน ............................................................................................................15
3.4
มูลค่าเงินกองทุนขันต
้ า่ ที่ต้องดารง .....................................................................................................16
4.
ความเสีย่ งด้ านตลาด ................................................................................................................................20
5.
คาย่อและความหมาย ...............................................................................................................................22

3

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
30 มิถุนายน 2559

สารบัญตารางข้ อมูลเชิงปริมาณ
ตารางที่ 1: โครงสร้ างเงินกองทุน .................................................................................................................... 8
ตารางที่ 2: การกระทบยอดจานวนกองทุนภายใต้ หลักเกณฑ์การกากับดูแลของทางการไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นที่
ปรากฏในงบการเงิน ..................................................................................................................................... 10
ตารางที่ 3: การเปิ ดเผยมูลค่าของเงินกองทุนในช่วงการทยอยนับเข้ าหรื อทยอยหักตามหลักเกณฑ์ Basel III
(Transitional period) .................................................................................................................................. 14
ตารางที่ 4: ความเพียงพอของเงินกองทุน...................................................................................................... 15
ตารางที่ 5: เงินกองทุนขันต
้ า่ ที่ต้องดารงสาหรับความเสีย่ งด้ านเครดิต ความเสีย่ งด้ านตลาดและความเสีย่ งด้ าน
ปฏิบตั ิการ ................................................................................................................................................... 16
ตารางที่ 6: เงินกองทุนขันต
้ า่ ที่ต้องดารงสาหรับความเสีย่ งด้ านเครดิต แยกตามประเภทสินทรัพย์โดยวิธี AIRB .. 17
ตารางที่ 7 เงินกองทุนขันต
้ า่ ที่ต้องดารงสาหรับความเสีย่ งด้ านเครดิต แยกตามประเภทสินทรัพย์โดยวิธี :SA ..... 18
ตารางที่ 8 เงินกองทุนขันต
้ า่ ที่ต้องดารงสาหรับฐานะที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุน โดยวิธี :AIRB ........................... 19
ตารางที่ 9: เงินกองทุนขันต
้ า่ ที่ต้องดารงสาหรับความเสีย่ งด้ านตลาดภายใต้ วิธี SA.......................................... 21

4

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
30 มิถุนายน 2559

1. ขอบเขตของ Basel III Framework
หลักการที่1 : การดารงเงินกองทุนขัน้ ต่า
ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ได้ อนุมตั ิให้ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”)
และกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน (“กลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย)”) ใช้ วิธี AIRB ซึ่งเป็ นการบริ หารความเสี่ยง
ที่ก้าวหน้ ายิ่งขึ ้นเพื่อการคานวณเงินกองทุนสาหรับความเสีย่ งด้ านเครดิต ทังนี
้ ก้ ลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
(ไทย) และธนาคาร เริ่ มใช้ วิธีดงั กล่าว ในการคานวณเงินกองทุนสาหรับความเสี่ยงด้ านเครดิตตังแต่
้ เดือนธันวาคม
2552
นอกจากนี ้ กลุ่มธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร ใช้ วิธี Standardised Approach ในการ
คานวณเงินกองทุนสาหรับความเสีย่ งด้ านตลาดและความเสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการ
หลักการที่ 2: การกากับดูแลโดยทางการ
หลักการที่ 2 กาหนดให้ ธนาคารพาณิชย์ดาเนินการประเมินความเสี่ยงโดยรวมและกาหนดจานวนเงินกองทุนที่
เหมาะสมที่ต้องดารงเพื่อรองรับความเสีย่ งเหล่านี ้ ในกรณีที่ไม่มีตวั ปรับลดความเสีย่ งที่เหมาะสมอื่นๆ การประเมิน
ความเสี่ยงและเงินกองทุนนี ้เรี ยกโดยรวมว่ากระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนภายใน (Internal
Capital Adequacy Assessment Process – ICAAP) ซึ่งครอบคลุมประเภทความเสี่ยงมากกว่าหลักการที่ 1 ซึ่ง
ครอบคลุมเฉพาะความเสีย่ งด้ านเครดิต ความเสีย่ งด้ านตลาดและความเสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการ
กลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร ได้ พฒ
ั นานโยบายและโครงร่ างของ ICAAP ซึ่งประสาน
กระบวนการประเมินความเสี่ยงและเงิ นกองทุนเข้ าด้ วยกัน เพื่อให้ แน่ใจได้ ว่ามีการดารงเงิ นกองทุนในระดับที่
เพียงพอเพื่อรองรับความต้ องการเงินกองทุนในปั จจุบนั และตามแผนธุรกิจของกลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
(ไทย) และ ธนาคาร ทังในภาวะที
้
่คาดการณ์ตามปรกติและภายใต้ ภาวะวิกฤติ
ทังนี
้ ้ หลักการที่ 2 ธปท. มีการตรวจสอบกระบวนการ ICAAP ของกลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ
ธนาคารซึ่งเรี ยกว่า กระบวนการตรวจสอบและประเมินโดยทางการ (Supervisory Review and Evaluation
Process – SREP)

5

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
30 มิถุนายน 2559
หลักการที่ 3: การใช้ กลไกตลาดในการกากับดูแล
หลักการที่ 3 มุ่งให้ มีกรอบการเปิ ดเผยข้ อมูลที่สม่าเสมอและครอบคลุม อันจะส่งเสริ มให้ เกิ ดการเปรี ยบเทียบ
ระหว่างธนาคารพาณิชย์และช่วยสนับสนุนให้ มีการปรับปรุ งในเรื่ องวิธีปฏิบตั ิด้านความเสี่ยงต่อไป ตามประกาศ
ของ ธปท. กลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร ต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับลักษณะความเสี่ยง
(Risk profile) การจัดการความเสีย่ งและเงินกองทุน
กลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร กาหนดกรอบนโยบายและวิธีการตามหลักการที่ 3 เพื่อ
จัดการเกี่ ยวกับข้ อกาหนดเรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลภายใต้ หลักการที่ 3 ข้ อมูลที่เปิ ดเผยจะได้ รับการกากับดูแ ล
ตรวจสอบและรับรองโดยผู้บริ หารระดับสูงและคณะกรรมการความเสีย่ ง ตามนโยบายของกลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ด
ชาร์ เ ตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร การเปิ ดเผยข้ อมูลตามหลักการที่ 3 จะถูก เผยแพร่ ใ นเว็บ ไซต์ ข องธนาคาร
สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) - www.sc.com/th
ธปท. ยังได้ กาหนดความถี่ในการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นรายครึ่ งปี และรายปี ข้ อมูลเชิงปริ มาณเกี่ยวกับโครงสร้ างและ
ความเพียงพอ ของเงินกองทุน และความเสี่ยงด้ านตลาดจะถูกเปิ ดเผยเป็ นรายครึ่ งปี ในขณะที่การเปิ ดเผยข้ อมูล
แบบเต็มรูปแบบตามหลักการที่ 3 จะถูกกาหนดเป็ นรายปี สาหรับทังข้
้ อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ

2. ขอบเขตการบังคับใช้
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลตามแนวทาง Basel III หลักการที่ 3
และประกาศของ ธปท. เป็ นการเปิ ดเผยข้ อมูลทังระดั
้ บธนาคาร (Solo basis) และระดับกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน (Full
Consolidated basis) ซึง่ ประกอบไปด้ วย ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) บริ ษัท ไทย
เอ็กซ์คลูซีฟ ลิสซิ่ง จากัด บริ ษัท บริ หารสินทรัพย์สแตนดาร์ ด ชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด และ บริ ษัท สแตนดาร์ ด ชาร์
เตอร์ ด (ประเทศไทย) จากัด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 ซึง่ ครอบคลุมเรื่ องดังต่อไปนี ้
ข้ อมูลเชิงคุณภาพและปริ มาณสาหรับเงินกองทุนและการดารงเงินกองทุนขันต
้ ่าสาหรับความเสี่ยงด้ านเครดิต
ความเสี่ยงด้ านตลาดและความเสี่ยงด้ านปฏิบัติการ และฐานะตราสารทุนในบัญชี เพื่อการธนาคาร ภายใต้
หลักเกณฑ์ AIRB
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3. การบริหารเงินกองทุน
การบริ หารเงินกองทุนของกลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร มีวตั ถุประสงค์ในการรักษา
ฐานะเงินกองทุนที่เข้ มแข็งเพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ รวมทังเพื
้ ่อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดเรื่ องเงินกองทุนขันต
้ า่
ตามกฎหมาย และเพื่อรักษาอันดับความน่าเชื่อถือด้ านเครดิต
การวางแผนด้ านเงินกองทุนของกลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร มีการดูแลและปรับปรุง
เป็ นประจาเพื่อสะท้ อนการคาดการณ์ทางธุรกิจตามทีเ่ กิดขึ ้นในระหว่างปี มีการนาเสนอกลยุทธ์และแผนงานต่อ
คณะกรรมการเป็ นรายปี รวมทังมี
้ การปรับปรุงเกี่ยวกับการคาดการณ์ทางด้ านธุรกิจและผลการดาเนินงานด้ าน
การเงินเป็ นประจา เพื่อให้ แน่ใจว่าความเพียงพอของเงินกองทุนมีความสอดคล้ องกับแผนธุรกิจ
การวางแผนเงินกองทุนต้ องคานึงถึงปั จจัยดังต่อไปนี ้
 ข้ อกาหนดเรื่ องเงินกองทุนตามกฎหมายในปั จจุบนั และการคาดการณ์ของกลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เต
อร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร เกี่ยวกับเงินกองทุนตามกฎหมาย
 ความต้ องการเงินกองทุนอันเนื่องจากการคาดการณ์ความเติบโตทางธุรกิจ ภาพสะท้ อนของการด้ อยค่า
ของเงินให้ ก้ ยู ืม (Loan impairment outlook) และ สถานการณ์ไม่ปรกติหรื อภาวะวิกฤติ
 การคาดการณ์ความต้ องการของเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนอันดับความน่าเชื่อถือทางด้ านเครดิตและเพื่อ
เป็ นเครื่ องมือในการส่งสัญญาณในตลาด
 แหล่งเงินทุนที่มีอยูแ่ ละทางเลือกในการจัดหาเงินกองทุน
คณะกรรมการบริ หารสินทรัพย์และหนี ้สิน (The Asset and Liabilities Management Committee – ALCO) ซึง่
ได้ รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ หาร (Executive Committee – EXCO) รับผิดชอบในการบริ หารเงินทุนและ
สภาพคล่องและวางหลักการปฎิบตั ิตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารสินทรัพย์และหนี ้สิน ซึง่
รวมถึงการบริ หารสภาพคล่องและความเพียงพอของเงินกองทุน

3.1 โครงสร้ างเงินกองทุน
กลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร มีการบริ หารความเพียงพอของเงินกองทุน เพื่อให้ เป็ นไป
ตามข้ อกาหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย และเพื่อ สนับสนุนความสามารถในการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทัง้
ในปั จจุบนั และในอนาคต
ตารางต่อ ไปนี ้ แสดงโครงสร้ างเงิ นกองทุน ตามกฎหมายของกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ
ธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 เปรี ยบเทียบกับข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
30 มิถุนายน 2559
ตารางที่ 1: โครงสร้ างเงินกองทุน
หน่วย : ล้ านบาท
ธนาคารสแตนดาร์ ด
ชาร์ เตอร์ ด และบริ ษัทย่ อย

ธนาคารสแตนดาร์ ด
ชาร์ เตอร์ ด

30 มิ.ย. 59

31 ธ.ค. 58

14,837
9,056
1,084
13,713

14,837
9,056
1,071
13,962

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

14,837
9,056
1,063
13,146

39

20

39

20

(497)

(497)

-

-

(43)

(3)

(43)

(3)

(957)

(991)

(678)

(660)

37,232

37,455

37,475

37,460

-

-

-

-

รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 1
เงินกองทุนชันที
้ ่2
เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชันปกติ
้
เงินสารองส่วนเกิน

37,232

37,455

37,475

37,460

234
484

336
521

235
490

309
529

รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 2
เงินกองทุนทัง้ สิน้ ตามกฎหมาย

718
37,950

857
38,312

725
38,200

838
38,298

เงินกองทุนชันที
้ ่1
ทุนชาระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ทุนสารองตามกฎหมาย
กาไรสุทธิคงเหลือหลังการจัดสรร
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสะสม
รายการของบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์เฉพาะส่วนของ
ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอานาจควบคุมทีส่ ามารถนับเป็ น
เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้ าของของกลุม่
ธุรกิจทางการเงิน
รายการปรับต่างๆที่ไม่อนุญาตให้ มีผลกระทบต่อ
มูลค่าของเงินกองทุน
รายการหักจากเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของ
เจ้ าของ
รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ าของ
เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน
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30 มิ.ย. 59

31 ธ.ค. 58

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
30 มิถุนายน 2559
3.2 องค์ ประกอบเงินกองทุน
เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ของกลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร ประกอบด้ วย ทุนชาระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ทุนสารองตามกฎหมาย กาไรสุทธิคงเหลือหลังการจัดสรร กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสะสม
รายการปรับต่างๆที่ไม่อนุญาตให้ มีผลกระทบต่อมูลค่าของเงินกองทุน ธนาคารไม่มเี งินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นตรา
สารทางการเงิน
เงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ของกลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร ประกอบด้ วยเงินสารองสาหรับ
สินทรัพย์จดั ชันปกติ
้
และเงินสารองส่วนเกิน
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
30 มิถุนายน 2559
ตารางที่ 2: การกระทบยอดจานวนเงินกองทุนภายใต้ หลักเกณฑ์ การกากับดูแลของทางการไปยังส่ วน
ของผู้ถอื หุ้นที่ปรากฏในงบการเงิน
หน่วย : ล้ านบาท
จานวนทีเ่ ปิ ดเผยใน
จานวนทีเ่ ปิ ดเผยใน
งบการเงินภายใต้
รายการที่เกี่ยวข้ องกับเงินกองทุนประจางวด
งบการเงินที่เผยแพร่
หลักเกณฑ์การ แหล่งอ้ างอิง
30 มิถุนายน 2559
ต่อสาธารณะ
กากับดูแลกลุม่
ธุรกิจทางการเงิน
สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สิทธิในการเรี ยกคืนหลักทรัพย์
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
เงินให้ สนิ เชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับสุทธิ
เงินให้ สนิ เชื่อแก่ลกู หนี ้
ดอกเบี ้ยค้ างรับ
รวมเงินให้ สนิ เชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
รวมเงินให้ สนิ เชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับสุทธิ
ทรัพย์สนิ รอการขายสุทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สทุ ธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิ
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี ้จากการขายเงินลงทุนและการออกตราสารหนี ้
หลักประกันตามสัญญา Credit Support Annex และ
ลูกหนี ้มาร์ จิ ้นตามธุรกรรมซื ้อคืนภาคเอกชน
สินทรัพย์ของกลุม่ สินทรัพย์ที่จาหน่าย
ที่จดั ประเภทเป็ นสินทรัพย์ที่ถือไว้ เพื่อขาย
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
รวมสินทรัพย์
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373
84,694
27,474
20,960
-

373
84,694
27,474
20,960
-

77,657
243
77,900
(8,691)
69,209
494
231
540
7,090

77,657
243
77,900
(8,691)
69,209
494
231
540
7,090

2,297

2,297

2,353
487
216,202

2,353
495
216,210

H
I/3

I/3

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
30 มิถุนายน 2559

รายการที่เกี่ยวข้ องกับเงินกองทุนประจางวด
30 มิถุนายน 2559

จานวนทีเ่ ปิ ดเผยใน
งบการเงินที่เผยแพร่
ต่อสาธารณะ

หนีส้ นิ
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์
หนี ้สินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ประมาณการหนี ้สิน
เจ้ าหนี ้จากการซื ้อเงินลงทุน
หลักประกันตามสัญญา Credit Support Annex และ
เจ้ าหนี ้มาร์ จิ ้นตามธุรกรรมซื ้อคืนภาคเอกชน
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย
หนี ้สินของกลุม่ สินทรัพย์ที่จาหน่าย
ที่จดั ประเภทเป็ นสินทรัพย์ถือไว้ เพื่อขาย
หนี ้สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
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หน่วย : ล้ านบาท
จานวนทีเ่ ปิ ดเผย
ในงบการเงิน
ภายใต้ หลักเกณฑ์
แหล่งอ้ างอิง
การกากับดูแล
กลุม่ ธุรกิจทาง
การเงิน

93,276
31,521
1,551
103
28,074
3,705
502
9,479

92,926
31,521
1,551
103
28,074
3,705
502
9,479

4,455
2,142

4,455
2,142

74
2,030
176,912

74
2,052
176,584

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
30 มิถุนายน 2559
หน่วย : ล้ านบาท

รายการที่เกี่ยวข้ องกับเงินกองทุนประจางวด
30 มิถุนายน 2559

จานวนทีเ่ ปิ ดเผยใน
งบการเงินที่เผยแพร่
ต่อสาธารณะ

ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
สารองจากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ าของ
ผลต่างจากการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนเผื่อขาย
การป้องกันความเสีย่ งในกระแสเงินสด
รวมองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ าของ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
กาไรสาหรับงวด
กาไรสุทธิคงเหลือหลังการจัดสรร
กาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ ประกันภัยสาหรับ โครงการ
ผลประโยชน์พนักงาน
รวมกาไรสะสมยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่วนของธนาคาร
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ
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จานวนทีเ่ ปิ ดเผยใน
งบการเงินภายใต้
หลักเกณฑ์การกากับ แหล่งอ้ างอิง
ดูแลกลุม่ ธุรกิจทาง
การเงิน

14,843
14,837
9,056
(497)

14,843
14,837
9,056
(497)

(7)
43
36

(7)
43
36

E
F

1,084

1,084

C

1,061
13,713

1,061
13,713

D

14,774
39,290
39,290
216,202

14,774
39,290
336
39,626
216,210

A
B
G

J

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
30 มิถุนายน 2559
หน่วย : ล้ านบาท
แหล่งที่มาของการ
อ้ างอิงในงบการเงิน
ตามหลักเกณฑ์การ
กากับรวมกลุม่

องค์ประกอบของ
เงินกองทุนที่
รายงานโดยกลุม่
ธุรกิจทางการเงิน

รายการ

เงินกองทุนขัน้ ที่ 1
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ทุนสารองตามกฎหมาย
กาไรสุทธิคงเหลือหลังการจัดสรร
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสะสม
ผลต่างจากการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
การป้องกันความเสีย่ งในกระแสเงินสด
รายการของบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เฉพาะส่วนของ
ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอานาจควบคุมทีส่ ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่
เป็ นส่วนของเจ้ าของของกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
รวมเงินกองทุนขันที
้ ่ 1 ก่อนรายการปรับและรายการหัก
รายการปรับต่างๆที่ไม่อนุญาตให้ มีผลกระทบต่อมูลค่าของเงินกองทุน
การป้องกันความเสีย่ งในกระแสเงินสด
รายการหักจากเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ
กาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยสาหรับ โครงการผลประโยชน์พนักงาน
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิ
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี

14,837
9,056
1,084
13,713

A
B
C
D

(4)
43

E/1
F

(497)

G

38,232
(43)

F

(139)
(818)

J
H/2
I/3

37,232

รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ าของ
เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน

-

รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 1
เงินกองทุนชัน้ ที่ 2
เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชันปกติ
้
เงินสารองส่วนเกิน

37,232
234
484
718

รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 2
เงินกองทุนทัง้ สิน้ ตามกฎหมาย

37,950
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
30 มิถุนายน 2559
ตารางที่ 3: การเปิ ดเผยมูลค่ าของเงินกองทุนในช่ วงการทยอยนับเข้ าหรือทยอยหักตามหลักเกณฑ์
Basel III (Transitional period)
หน่วย : ล้ านบาท

มูลค่ าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรับ
และรายการหัก ประจางวด 30 มิถุนายน 2559

ธนาคารสแตนดาร์ ด

ธนาคารสแตนดาร์ ด

ชาร์ เตอร์ ด และบริ ษัทย่ อย

ชาร์ เตอร์ ด

มูลค่ า
เงินกองทุน

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

38,232

ยอดสุทธิ
คงเหลือของ
รายการระหว่ าง
ช่ วง
Transitional

(3)1/

(43)
(957)

เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ าของสุทธิ
เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน
รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 1
เงินกองทุนชัน้ ที่ 2
เงินกองทุนทัง้ สิน้ ตามกฎหมาย

37,232
37,232
718
37,950

1/

ยอดสุทธิ
คงเหลือของ
มูลค่ า
รายการระหว่ าง
เงินกองทุน
ช่ วง
Transitional

38,196
(43)

(85)2/

(678)
37,475
37,475
725
38,200

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)ทัง้
จานวน
2/
ตังแต่
้ วันที1่ มกราคม 2557 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนจะถูกทยอยหักจากเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 (CET 1) ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของเป็ นระยะเวลา 5 ปี ใน
อัตราร้ อยละ 20, 40, 60, 80 และ 100 และหลังจากปี 2561 ให้ หกั ทังจ
้ านวน
3/
สาหรับการรายงานงวด มิถนุ ายน 2559, สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีของบริ ษัท บริ หารสินทรัพย์สแตนดาร์ ด ชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด
จานวน 278 ล้ านบาท จะถูกหักออกจากเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 (CET 1) โดยจานวนดังกล่าว จะถูกรายงานในงบการเงิน เป็ นส่วนหนึง่ ของสินทรัพย์
ของกลุม่ สินทรัพย์ที่จาหน่าย ที่จดั ประเภทเป็ นสินทรัพย์ที่ถือไว้ เพื่อขาย
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(3)1/

(85)2/

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
30 มิถุนายน 2559
3.3 ความเพียงพอของเงินกองทุน
ตามข้ อกาหนดของ ธปท. กลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร ต้ องดารงอัตราส่วนเงินกองทุน
ทังสิ
้ ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงไม่น้อยว่าร้ อยละ 8.501/ โดยต้ องมีอตั ราส่วนเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของและ
1/
1/
เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ต่อสินทรัพย์เสีย่ ง ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 4.50 และร้ อยละ 6.00 ตามลาดับ
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 กลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร มีอตั ราส่วนเงินกองทุนทังสิ
้ ้น
ต่อสินทรัพย์เสีย่ งที่ร้อยละ 27.71 และ 27.79 ตามลาดับ โดยมีอตั ราส่วนเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ
ต่อสินทรัพย์เสีย่ งที่ร้อยละ 27.17 และ 27.26 ตามลาดับ และมีอตั ราส่วนเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ต่อสินทรัพย์เสีย่ งที่ร้อย
ละ 27.17 และ 27.26 ตามลาดับ ซึง่ มากกว่าข้ อกาหนดขันต
้ ่าของ ธปท.
ตารางที่ 4: ความเพียงพอของเงินกองทุน
หน่วย : ร้ อยละ
เกณฑ์ ขนั ้ ต่า
ของ ธปท.

ธนาคารสแตนดาร์ ด
ชาร์ เตอร์ ด และบริ ษัทย่ อย
30 มิ.ย. 59

31 ธ.ค. 58

ธนาคารสแตนดาร์ ด
ชาร์ เตอร์ ด
30 มิ.ย. 59

31 ธ.ค. 58

เงินกองทุนทังสิ
้ ้น ต่อ สินทรัพย์เสีย่ ง

8.501/

27.69

25.16

27.79

25.36

เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ต่อ สินทรัพย์เสีย่ ง

6.001/

27.17

24.59

27.26

24.80

เงินกองทุนชันที
้ ่ 1ทีเ่ ป็ นส่วนของ
เจ้ าของ ต่อ สินทรัพย์เสีย่ ง

4.501/

27.17

24.59

27.26

24.80

1/

ตังแต่
้ วันที1่ มกราคม 2559, การดารงอัตราส่วนเงินกองทุนขันต
้ ่าจะถูกทยอยบวกเพิ่มในส่วนของ ส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต
เป็ นเวลา 4 ปี โดยจะทยอยบวกเพิม่ ร้ อยละ 0.625% ต่อปี และหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2562, การดารงอัตราส่วนเงินกองทุนขันต
้ ่าบวกกับส่วน
เพิ่มของ อัตราส่วนเงินกองทุนทังสิ
้ ้น, อัตราส่วนเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ, และอัตราส่วนเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 จะเป็ นร้ อยละ 11, ร้ อย
ละ 7, และร้ อยละ 8.5 ตามลาดับ
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
30 มิถุนายน 2559
3.4 มูลค่ าเงินกองทุนขัน้ ต่าที่ต้องดารง
กลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร มีการดารงเงินกองทุนขันต
้ ่าตามที่ ธปท. กาหนด ตารางที่
5 แสดงรายละเอียดของมูลค่าเงินกองทุนเงินขันต
้ ่าที่ต้องดารงสาหรับความเสี่ยงด้ านเครดิต ความเสี่ยงด้ านตลาด
และความเสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559
ตารางที่ 5: เงินกองทุนขัน้ ต่าที่ต้องดารงสาหรับความเสี่ยงด้ านเครดิต ความเสี่ยงด้ านตลาดและความ
เสี่ยงด้ านปฏิบัตกิ าร
หน่วย : ล้ านบาท
รายการ

ธนาคารสแตนดาร์ ด
ชาร์ เตอร์ ด และบริ ษัทย่ อย

ธนาคารสแตนดาร์ ด
ชาร์ เตอร์ ด

30 มิ.ย. 59

31 ธ.ค. 58

30 มิ.ย. 59

31 ธ.ค. 58

เงินกองทุนขันต
้ า่ สาหรับความเสีย่ งด้ านเครดิต

8,453

9,662

8,539

9,602

เงินกองทุนขันต
้ า่ สาหรับความเสีย่ งด้ านตลาด

1,531

1,518

1,531

1,518

เงินกองทุนขันต
้ า่ สาหรับความเสีย่ งด้ าน
ปฏิบตั ิการ

1,665

1,765

1,615

1,718

รวมเงินกองทุนขัน้ ต่าที่ต้องดารง

11,649

12,945

11,685

12,838

การใช้ วิธี AIRB
กลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร ใช้ วิธี AIRB ในการคานวณความเสี่ยงด้ านเครดิตสาหรับ
พอร์ ตที่มีนยั สาคัญ ส่วนวิธี Standardised Approach ใช้ กบั พอร์ ตที่ได้ รับยกเว้ นอย่างถาวรจากวิธี AIRB รวมทัง้
พอร์ 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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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
30 มิถุนายน 2559
ตารางที่ 6: เงินกองทุนขัน้ ต่าที่ต้องดารงสาหรับความเสี่ยงด้ านเครดิต แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี
AIRB
หน่วย : ล้ านบาท
ประเภทสินทรัพย์

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
และบริษัทย่ อย
30 มิ.ย. 59

ลูกหนีป้ กติ
ลูกหนี ้ภาครัฐบาล สถาบันการเงิน และธุรกิจเอกชน

ธนาคารสแตนดาร์ ด
ชาร์ เตอร์ ด

31 ธ.ค. 58

30 มิ.ย. 59

31 ธ.ค. 58

5,178

5,734

5,456

6,638

-

-

-

-

-วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อรายย่อย

815

886

815

887

-สินเชื่อรายย่อยอื่น

300

309

300

437

1

1

5

61

333

239

137

225

233

206

233

206

ลูกหนี ้รายย่อย
-สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย

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

6,860

7,375

6,946

เงินกองทุนขันต
้ ่าสาหรับความเสี่ยงด้ านเครดิตที่ต้องดารงไว้ ตามวิธี AIRB ของกลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
(ไทย) และ ธนาคาร ลดลงเป็ นจานวน 515 ล้ านบาทและ 615 ล้ านบาทตามลาดับ ซึง่ เป็ นผลมาจากการลดลงลูกหนี ้
ปกติที่เป็ นลูกหนี ้ภาครัฐบาล สถาบันการเงิน และธุรกิจเอกชน
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7,561

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
30 มิถุนายน 2559
ตารางที่ 7: เงินกองทุนขัน้ ต่าที่ต้องดารงสาหรับความเสี่ยงด้ านเครดิต แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี
SA
หน่วย : ล้ านบาท
ประเภทสินทรัพย์

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
และบริษัทย่ อย
30 มิ.ย. 59

ลูกหนีป้ กติ
ลูกหนี ้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคาร
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ( MDBs) และ
PSEs ที่ใช้ น ้าหนัก ความเสีย่ งเหมือนกับ
ลูกหนี ้ภาครัฐบาล
ลูกหนี ้สถาบันการเงิน PSEs ที่ใช้ น ้าหนักความ
เสีย่ งเหมือนกับลูกหนี ้สถาบันการเงิน และ
บริ ษัทหลักทรัพย์
ลูกหนี ้ธุรกิจเอกชน PSEs ที่ใช้ น ้าหนักความ
เสีย่ งเหมือนกับลูกหนี ้ธุรกิจเอกชน
ลูกหนี ้รายย่อย
ลูกหนี ้สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย
สินทรัพย์อื่น
ลูกหนี้ด้อยคุณภำพ
First-to-default credit derivatives และ
Securitisation
รวมมูลค่ าเงินกองทุนขัน้ ต่าที่ต้องดารง-วิธี SA

ธนาคารสแตนดาร์ ด
ชาร์ เตอร์ ด

31 ธ.ค. 58

30 มิ.ย. 59

31 ธ.ค. 58

-

-

-

-

-

2

-

2

199
658
670

552
716
665
-

66

199
658
670
-

307
-

1,593

66

2,287

552
762
665
60
-

1,593

หมายเหตุ: PSEs หมายถึงลูกหนี ้องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น องค์การของรัฐและรัฐวิสาหกิจ

เงินกองทุนขันต
้ า่ สาหรับความเสีย่ งด้ านเครดิตที่ต้องดารงตามวิธี SA ของกลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
(ไทย) และ ธนาคาร มีจานวนลดลง 694 ล้ านบาทและ 448 ล้ านบาทตามลาดับ ซึง่ มีผลมาจากการลดลงของลูก
หนธุรกิจเอกชน PSEs ที่ใช้ น ้าหนักความเสีย่ งเหมือนกับลูกหนี ้ธุรกิจเอกชน และลูกหนี ้ด้ อยคุณภาพ
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2,041
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ตารางที่ 8: เงินกองทุนขัน้ ต่าที่ต้องดารงสาหรับฐานะที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุน โดยวิธี AIRB
หน่วย : ล้ านบาท
รายการ

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
และบริษัทย่ อย
30 มิ.ย. 59

ฐานะที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุนที่ได้ รับการยกเว้ นการ
ดารงเงินกองทุน โดยวิธี IRB
ฐานะที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุน โดยวิธี IRB แยกตาม
วิธียอ่ ยในการคานวณ
1. คานวณโดยวิธี Market – based
1.1 วิธี Simple risk weight

31 ธ.ค. 58

ธนาคารสแตนดาร์ ด
ชาร์ เตอร์ ด
30 มิ.ย. 59

31 ธ.ค. 58

1

1

5

61

-

-

-

-

-

-

-

-

2. คานวณโดยวิธี PD / LGD

-

-

-

-

รวมมูลค่ าเงินกองทุนขัน้ ต่าที่ต้องดารง-วิธี AIRB

1

1

5

61

1.2 วิธีแบบจาลอง (สาหรับฐานะตราสารทุนใน
บัญชีเพื่อการธนาคาร

เงินกองทุนขันต
้ า่ สาหรับฐานะที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุน โดยวิธี AIRB ของธนาคาร มีจานวนลดลง 56 ล้ านบาท ซึง่
มีผลมาจากการจัดประเภทเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย – บริ ษัท บริ หารสินทรัพย์ สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด
ไปเป็ นสินทรัพย์ของกลุม่ สินทรัพย์ที่จาหน่ายที่จดั ประเภทเป็ นสินทรัพย์ที่ถือไว้ เพื่อขาย
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4. ความเสี่ ยงด้ านตลาด
ความเสีย่ งด้ านตลาด เป็ นโอกาสที่อาจส่งผลกระทบต่อการสูญเสียกาไรหรื อมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ ้นจากการ
เปลีย่ นแปลงของราคาหรื ออัตราดอกเบี ้ยตามภาวะตลาด กลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร
มีความเสีย่ งด้ านตลาดอันเกิดจากจากการให้ บริ การลูกค้ าในตลาดการเงินและตลาดทุน ธนาคารจึงดารงสถานะ
ความเสี่ยงด้ านตลาดในระดับปานกลาง ความเสี่ยงด้ านการตลาดยังเกิดขึ ้นในบัญชีที่มิใช่เพื่อการค้ า (บัญชีเพื่อ
การธนาคาร) ตามข้ อกาหนดการดารงสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องในปริ มาณสูงเพื่อรองรับตราสราหนี ้ที่มีคณ
ุ ภาพและ
สภาพคล่องสูง และจากการแปลงค่าเงิ นของสินทรั พย์ หนีส้ ิน และส่วนของเจ้ าของที่ไม่ได้ อยู่ในสกุลเงิ นบาท
นโยบายและกระบวนการเกี่ ยวกับความเสี่ย งด้ า นตลาดของกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ
ธนาคาร มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ เกิดความสมดุลระหว่างความเสีย่ งและผลตอบแทนมากที่สดุ และตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ าเช่นกัน
การดาเนินธุรกรรมของกลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร ในตลาดเงิน ตลาดปริ วรรตเงินตรา
และตลาดทุน ก่อให้ เกิดความเสีย่ งด้ านตลาด ตราสารการเงินอื่นๆ ที่ธนาคารร่วมทาธุรกรรม ได้ แก่ ตราสารหนี ้และ
หลักทรั พย์ต่างๆ รวมถึงตราสารอนุพนั ธ์ ซึ่งคือสัญญาการเงินที่มีคุณลักษณะและมูลค่า ที่คานวณจากตราสาร
การเงิ นอ้ างอิง อัตราดอกเบีย้ อัตราแลกเปลี่ยน และดัชนีต่างๆ ตราสารเหล่านีร้ วมถึงสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเงินตราต่างประเทศ ตราสารแลกเปลี่ยน และตราสารสิทธิ ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนและ
ตลาดอัตราดอกเบี ้ย สัญญาอนุพนั ธ์ ที่กลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร ร่ วมเป็ นคู่สญ
ั ญา
ส่วนใหญ่เป็ นสัญญาซื ้อขายอนุพนั ธ์ระหว่างคูค่ ้ า ที่เรี ยกว่า over-the-counter derivatives
กลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร ได้ กาหนดนโยบายและขอบข่ายงานในการบริ หารความ
เสี่ยงด้ านตลาด ซึ่งรวมถึงการกาหนดวงเงินสาหรับความเสี่ยงด้ านตลาด การติดตาม การรายงานและวิธีการ
ควบคุม ซึ่งมีการทบทวนเป็ นประจาโดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้ อง เช่น คณะกรรมการบริ หารสินทรัพย์และหนี ้สิน
(ALCO) คณะกรรมการความเสีย่ ง และคณะกรรมการ หน่วยงานธุรกิจจะเสนอวงเงินสาหรับความเสี่ยงด้ านตลาด
ภายใต้ ข้อกาหนดของนโยบายตามที่ได้ ตกลงไว้ เจ้ าหน้ าที่บริ หารความเสี่ยงและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้ องมีการ
ทบทวน และอนุมตั ิวงเงินภายในขอบเขตอานาจที่ได้ รับมอบหมาย รวมถึงการควบคุม ติดตาม ความเสี่ยงดังกล่าว
ให้ อยูใ่ นวงเงินที่กาหนดไว้ เป็ นประจาทุกวัน
ประเภทของความเสีย่ งด้ านตลาดของกลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร ได้ แก่
 ความเสีย่ งด้ านอัตราดอกเบี ้ย อันเกิดจากความเปลีย่ นแปลงในเรื่ อง yield curves, credit spreads และ
implied volatilities ของ interest rate options
 ความเสี่ยงด้ านราคาตราสารทุน อันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นทุน ดัชนีห้ นุ ทุน กลุ่มหุ้นใน
ตะกร้ า (equity baskets) และความผันผวนของตราสารสิทธิในหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้ อง สาหรับความเสี่ยง
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ด้ านตลาดในประเภทนี ้ กลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร มิได้ ทาการค้ าหุ้นทุนแต่
อย่างใด
 ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน อันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนและความผันผวน
ของตราสารสิทธิในอัตราแลกเปลีย่ น (foreign exchange options)
 ความเสีย่ งด้ านราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ อันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้ าโภคภัณฑ์และความ
ผันผวนของตราสารสิทธิ ในสินค้ าโภคภัณฑ์ ซึ่ง ได้ แก่ พลังงาน โลหะมีค่า แร่ โลหะ และสินค้ าเกษตร
สาหรับความเสี่ยงประเภทนี ้กลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร ได้ ปิดความเสี่ยง
ทังหมดโดยการคงสถานะแบบ
้
back-to-back
ธนาคารแห่งประเทศไทย กาหนดมูลค่าเงินของเงินกองทุนขันต
้ ่าที่ต้องดารง เพื่อรองรับเฉพาะความเสีย่ งด้ านตลาด
ในบัญชีเพื่อการค้ า สาหรับความเสีย่ งด้ านอัตราดอกเบี ้ยในบัญชี ที่มิใช่เพื่อการค้ า (บัญชีเพื่อการธนาคาร) นัน้ จะ
ถูกครอบคลุมอยูใ่ นกรอบของหลักการ Pillar 2
ตารางต่อไปนี ้จะแสดงถึงเงินกองทุนขันต
้ ่าเพื่อรองรับความเสี่ยงด้ านตลาดในบัญชีเพื่อการค้ าของกลุม่ ธนาคาร
สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร
ตารางที่ 9: เงินกองทุนขัน้ ต่าที่ต้องดารงสาหรับความเสี่ยงด้ านตลาดภายใต้ วิธี SA
หน่วย : ล้ านบาท
รายการ

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
และบริษัทย่ อย
30 มิ.ย. 59

ความเสีย่ งด้ านอัตราดอกเบี ้ย

31 ธ.ค. 58

ธนาคารสแตนดาร์ ด
ชาร์ เตอร์ ด
30 มิ.ย. 59

31 ธ.ค. 58

1,411

1,431

1,411

1,431

ความเสีย่ งด้ านราคาตราสารทุน

-

-

-

-

ความเสีย่ งด้ านอัตราแลกเปลีย่ น

120

87

120

87

-

-

-

1,531

1,518

1,531

ความเสีย่ งด้ านราคาสินค้ าโภคภัณฑ์
เงินกองทุนขัน้ ต่าสาหรับความเสี่ยงด้ านตลาดที่
ต้ องดารง

1,518

กลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร ต้ องดารงเงินกองทุนสาหรับความเสีย่ งด้ านตลาดเป็ น
จานวน 1,531 ล้ านบาท โดยจานวนที่เพิ่มขึ ้น 13 ล้ านบาทเมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนธันวาคม 2558 เป็ นผลมาจาก
การเพิม่ ขึ ้นของความเสีย่ งด้ านอัตราแลกเปลีย่ น ในขณะที่ความเสีย่ งด้ านอัตราดอกเบี ้ยลดลง
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5. คาย่ อและความหมาย
AIRB

Advanced Internal Ratings Based

ALCO

Asset and Liabilities Management Committee

BCBS

Basel Committee on Banking Supervision

BOT

Bank of Thailand

EXCO

Executive Committee

ICAAP

Internal Capital Adequacy Assessment Process

IRB

Internal Ratings Based

LGD

Loss Given Default

MDBs

Multilateral Development Banks

PD

Probability of Default

PSEs

Non-central government Public Sector Entities

SA

Standardised Approach

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

Supervisory Review and Evaluation Process
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