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ภาพรวม   

 

ในระหว่างปี 2556 ธนาคารแห่งประเทศไทย “ธปท” ได้ออกประกาศเร่ืองการเปิดเผยข้อมลูการด ารงเงินกองทนุ
ส าหรับธนาคารพาณิชย์ และการเปิดเผยข้อมูลการด ารงเงินกองทุนส าหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งอ้างอิง
หลกัเกณฑ์จาก “Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems” 
(Revised Version: June 2011) จาก Basel Committee on Banking Supervision (“BCBS”) โดยมีวตัถปุระสงค์
เพื่อ เสริมสร้างความแข็งแกร่ง ของการก ากบัดแูลเงินกองทนุ ซึ่งมีเป้าหมายในการสง่เสริมความยืดหยุ่นส าหรับ
ภาคการธนาคารมากขึน้ ทัง้นีก้ารปรับปรุงหลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลเงินกองทุน เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ด ารง
เงินกองทนุท่ีมีคณุภาพดี สามารถรองรับความเสยีหายที่อาจเกิดขึน้ได้ทัง้ในภาวะปกติและภาวะวิกฤตจากปัญหา
ทางด้านเศรษฐกิจและการเงิน ซึง่จะน ามาสูก่ารลดลงของความเสีย่งของภาคเศรษฐกิจ  
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1. ขอบเขตของ Basel III Framework 
 

หลักการที่  1 : การด ารงเงนิกองทุนขัน้ต ่า 
 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย (“ธปท.”) ได้อนมุตัิให้ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) 
และกลุม่ธุรกิจทางการเงิน (“กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)”) ใช้วิธี AIRB ซึ่งเป็นการบริหารความเสี่ยง
ที่ก้าวหน้ายิ่งขึน้เพื่อการค านวณเงินกองทนุส าหรับความเสีย่งด้านเครดิต ทัง้นีก้ลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
(ไทย) และธนาคาร เร่ิมใช้วิธีดงักลา่ว ในการค านวณเงินกองทนุส าหรับความเสี่ยงด้านเครดิตตัง้แต่เดือนธันวาคม 
2552 
 
นอกจากนี ้กลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร ใช้วิธี Standardised Approach ในการ
ค านวณเงินกองทนุส าหรับความเสีย่งด้านตลาดและความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ 

 
หลักการที่ 2: การก ากับดูแลโดยทางการ 
 
หลกัการที่ 2 ก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ด าเนินการประเมินความเสี่ยงโดยรวมและก าหนดจ านวนเงินกองทุนที่
เหมาะสมที่ต้องด ารงเพื่อรองรับความเสีย่งเหลา่นี ้ในกรณีที่ไมม่ีตวัปรับลดความเสีย่งที่เหมาะสมอื่นๆ การประเมิน
ความเสี่ยงและเงินกองทนุนีเ้รียกโดยรวมว่ากระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนภายใน (Internal 
Capital Adequacy Assessment Process – ICAAP) ซึ่งครอบคลมุประเภทความเสี่ยงมากกว่าหลกัการที่ 1 ซึ่ง
ครอบคลมุเฉพาะความเสีย่งด้านเครดิต ความเสีย่งด้านตลาดและความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ 
 
กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร ได้พฒันานโยบายและโครงร่างของ ICAAP ซึ่งประสาน
กระบวนการประเมินความเสี่ยงและเงินกองทุนเข้าด้วยกัน เพื่อให้แน่ใจได้ว่ามีการด ารงเงินกองทุนในระดบัที่
เพียงพอเพื่อรองรับความต้องการเงินกองทนุในปัจจบุนัและตามแผนธุรกิจของกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
(ไทย) และ ธนาคาร ทัง้ในภาวะที่คาดการณ์ตามปรกติและภายใต้ภาวะวิกฤติ 
 
ทัง้นี ้หลกัการที่ 2 ธปท. มีการตรวจสอบกระบวนการ ICAAP ของกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ 
ธนาคารซึ่งเรียกว่า กระบวนการตรวจสอบและประเมินโดยทางการ (Supervisory Review and Evaluation 
Process – SREP) 
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หลักการที่ 3: การใช้กลไกตลาดในการก ากับดูแล 
 
หลกัการที่ 3 มุ่งให้มีกรอบการเปิดเผยข้อมูลที่สม ่าเสมอและครอบคลุม อันจะส่งเสริมให้เกิดการเปรียบเทียบ
ระหว่างธนาคารพาณิชย์และช่วยสนบัสนนุให้มีการปรับปรุงในเร่ืองวิธีปฏิบตัิด้านความเสี่ยงต่อไป ตามประกาศ
ของ ธปท. กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร ต้องเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัลกัษณะความเสี่ยง 
(Risk profile) การจดัการความเสีย่งและเงินกองทนุ 
 
กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร ก าหนดกรอบนโยบายและวิธีการตามหลกัการที่ 3 เพื่อ
จัดการเก่ียวกับข้อก าหนดเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลภายใต้หลกัการที่ 3 ข้อมูลที่เปิดเผยจะได้รับการก ากับดูแล
ตรวจสอบและรับรองโดยผู้บริหารระดบัสงูและคณะกรรมการความเสีย่ง ตามนโยบายของกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร  การเปิดเผยข้อมูลตามหลักการที่ 3 จะถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) -  www.sc.com/th 
 
ธปท. ยงัได้ก าหนดความถ่ีในการเปิดเผยข้อมลูเป็นรายคร่ึงปีและรายปี ข้อมลูเชิงปริมาณเก่ียวกับโครงสร้างและ
ความเพียงพอ ของเงินกองทนุ และความเสี่ยงด้านตลาดจะถกูเปิดเผยเป็นรายคร่ึงปี ในขณะที่การเปิดเผยข้อมลู
แบบเต็มรูปแบบตามหลกัการท่ี 3 จะถกูก าหนดเป็นรายปีส าหรับทัง้ข้อมลูเชิงคณุภาพและเชิงปริมาณ 
 

2. ขอบเขตการบังคับใช้ 
 

การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทนุตามหลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลตามแนวทาง Basel III หลกัการท่ี 3 
และประกาศของ ธปท. เป็นการเปิดเผยข้อมลูทัง้ระดบัธนาคาร (Solo basis) และระดบักลุม่ธุรกิจทางการเงิน (Full 
Consolidated basis) ซึง่ประกอบไปด้วย ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) บริษัท ไทย 
เอ็กซ์คลซูีฟ ลสิซิ่ง จ ากดั บริษัท บริหารสนิทรัพย์สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั และ บริษัท สแตนดาร์ด ชาร์
เตอร์ด (ประเทศไทย) จ ากดั ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 ซึง่ครอบคลมุเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้ 
 
ข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณส าหรับเงินกองทุนและการด ารงเงินกองทุนขัน้ต ่าส าหรับความเสี่ยงด้านเครดิต 
ความเสี่ยงด้านตลาดและความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และฐานะตราสารทุนในบญัชีเพื่อการธนาคาร ภายใต้
หลกัเกณฑ์ AIRB 
 
 
 
 

http://www.standardchartered.co.th/
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3. การบริหารเงินกองทนุ 
 

การบริหารเงินกองทนุของกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร มีวตัถปุระสงค์ในการรักษา
ฐานะเงินกองทนุท่ีเข้มแข็งเพื่อสนบัสนนุการพฒันาธุรกิจ รวมทัง้เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดเร่ืองเงินกองทนุขัน้ต า่
ตามกฎหมาย และเพื่อรักษาอนัดบัความนา่เช่ือถือด้านเครดิต 
 
การวางแผนด้านเงินกองทนุของกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร มีการดแูลและปรับปรุง
เป็นประจ าเพื่อสะท้อนการคาดการณ์ทางธุรกิจตามทีเ่กิดขึน้ในระหวา่งปี มีการน าเสนอกลยทุธ์และแผนงานตอ่
คณะกรรมการเป็นรายปีรวมทัง้มกีารปรับปรุงเก่ียวกบัการคาดการณ์ทางด้านธุรกิจและผลการด าเนินงานด้าน
การเงินเป็นประจ า เพื่อให้แนใ่จวา่ความเพียงพอของเงินกองทนุมคีวามสอดคล้องกบัแผนธุรกิจ 
 
การวางแผนเงินกองทนุต้องค านงึถึงปัจจยัดงัตอ่ไปนี ้

 ข้อก าหนดเร่ืองเงินกองทนุตามกฎหมายในปัจจบุนัและการคาดการณ์ของกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เต
อร์ด (ไทย) และ ธนาคาร เก่ียวกบัเงินกองทนุตามกฎหมาย 

 ความต้องการเงินกองทนุอนัเนื่องจากการคาดการณ์ความเติบโตทางธุรกิจ ภาพสะท้อนของการด้อยค่า
ของเงินให้กู้ยืม (Loan impairment outlook) และ สถานการณ์ไมป่รกติหรือภาวะวิกฤติ  

 การคาดการณ์ความต้องการของเงินกองทนุเพื่อสนบัสนนุอนัดบัความน่าเช่ือถือทางด้านเครดิตและเพื่อ
เป็นเคร่ืองมือในการสง่สญัญาณในตลาด 

 แหลง่เงินทนุท่ีมีอยูแ่ละทางเลอืกในการจดัหาเงินกองทนุ 
 
คณะกรรมการบริหารสนิทรัพย์และหนีส้นิ (The Asset and Liabilities Management Committee – ALCO) ซึง่
ได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee – EXCO) รับผิดชอบในการบริหารเงินทนุและ
สภาพคลอ่งและวางหลกัการปฎิบตัิตามหลกัเกณฑ์และนโยบายที่เก่ียวข้องกบัการบริหารสนิทรัพย์และหนีส้นิ ซึง่
รวมถงึการบริหารสภาพคลอ่งและความเพยีงพอของเงินกองทนุ  
 

3.1 โครงสร้างเงนิกองทุน 
 

กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร มีการบริหารความเพียงพอของเงินกองทนุ เพื่อให้เป็นไป
ตามข้อก าหนดของธนาคารแหง่ประเทศไทย และเพื่อ สนบัสนนุความสามารถในการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทัง้
ในปัจจบุนัและในอนาคต   

ตารางต่อไปนี ้แสดงโครงสร้างเงินกองทุนตามกฎหมายของกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ 
ธนาคาร  ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 เปรียบเทียบกบัข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  
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ตารางที่ 1: โครงสร้างเงนิกองทุน                                   
     หนว่ย : ล้านบาท 

 
ธนาคารสแตนดาร์ด 

ชาร์เตอร์ด และบริษัทย่อย 
 

ธนาคารสแตนดาร์ด 

ชาร์เตอร์ด 

 30 มิ.ย. 59 31 ธ.ค. 58  30 มิ.ย. 59 31 ธ.ค. 58 
 

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1      

 ทนุช าระแล้ว 14,837 14,837  14,837 14,837 
 สว่นเกินมลูคา่หุ้น 9,056 9,056  9,056 9,056 
 ทนุส ารองตามกฎหมาย 1,084 1,071  1,075 1,063 
 ก าไรสทุธิคงเหลอืหลงัการจดัสรร 13,713 13,962  13,189 13,146 
 ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นสะสม 39 20  39 20 
 รายการของบริษัทลกูที่ประกอบธรุกิจธนาคาร

พาณิชย์เฉพาะสว่นของ  
   ผู้ ถือหุ้นท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุทีส่ามารถนบัเป็น
เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ทีเ่ป็นสว่นของเจ้าของของกลุม่
ธุรกิจทางการเงิน 

 
 

(497) 

 
 

(497) 

  
 

- 

 
 

- 

 รายการปรับตา่งๆที่ไมอ่นญุาตให้มีผลกระทบตอ่
มลูคา่ของเงินกองทนุ 

 
(43) 

 
(3) 

 
 

(43) 
 

(3) 
 รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของ

เจ้าของ 
(957) (991)  (678) (660) 

รวมเงนิกองทุนชัน้ที่ 1  ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 37,232 37,455  37,475 37,460 

            เงินกองทนุชัน้ท่ี 1  ที่เป็นตราสารทางการเงิน - -  - - 

รวมเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 37,232 37,455  37,475 37,460 

เงินกองทนุชัน้ท่ี 2        

 เงินส ารองส าหรับสนิทรัพย์จดัชัน้ปกติ  234 336  235 309 
 เงินส ารองสว่นเกิน 484 521  490 529 

รวมเงนิกองทุนชัน้ที่ 2  718 857  725 838 

          เงนิกองทุนทัง้สิน้ตามกฎหมาย 37,950 38,312  38,200 38,298 
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3.2 องค์ประกอบเงนิกองทุน 
 

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ของกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร ประกอบด้วย ทนุช าระแล้ว 
สว่นเกินมลูคา่หุ้น ทนุส ารองตามกฎหมาย ก าไรสทุธิคงเหลอืหลงัการจดัสรร ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นสะสม 
รายการปรับตา่งๆที่ไมอ่นญุาตให้มีผลกระทบตอ่มลูคา่ของเงินกองทนุ ธนาคารไมม่เีงินกองทนุชัน้ที่ 1 ที่เป็นตรา
สารทางการเงิน  
 
เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ของกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร ประกอบด้วยเงินส ารองส าหรับ
สนิทรัพย์จดัชัน้ปกต ิและเงินส ารองสว่นเกิน 
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ตารางที่  2: การกระทบยอดจ านวนเงนิกองทุนภายใต้หลกัเกณฑ์การก ากับดูแลของทางการไปยงัส่วน
ของผู้ถอืหุ้นที่ปรากฏในงบการเงนิ 

    
หนว่ย : ล้านบาท 

 

รายการที่เกี่ยวข้องกับเงนิกองทุนประจ างวด  
30 มิถุนายน 2559 

จ านวนทีเ่ปิดเผยใน
งบการเงินท่ีเผยแพร่

ตอ่สาธารณะ 
 

จ านวนทีเ่ปิดเผยใน
งบการเงินภายใต้
หลกัเกณฑ์การ
ก ากบัดแูลกลุม่
ธุรกิจทางการเงิน 

แหลง่อ้างองิ 

สินทรัพย์ 
    

     เงินสด 373  
 

373  
 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 84,694  

 
84,694  

 สทิธิในการเรียกคืนหลกัทรัพย์                   -    
 

-   
 สนิทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์ 27,474  

 
27,474  

 เงินลงทนุสทุธิ 20,960  
 

20,960  
 เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย                        -    

 
-    

 เงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสทุธิ                           
 

    
    เงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนี ้ 77,657  

 
77,657  

    ดอกเบีย้ค้างรับ 243  
 

243  
    รวมเงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 77,900  

 
77,900  

    หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  (8,691) 
 

 (8,691) 
 รวมเงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสทุธิ 69,209  

 
69,209  

 ทรัพย์สนิรอการขายสทุธิ -  
 

-  
 ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์สทุธิ   494  

 
494  

 สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนสทุธิ 231  
 

231  H 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 540  

 
540  I/3 

ลกูหนีจ้ากการขายเงินลงทนุและการออกตราสารหนี ้ 7,090  
 

7,090  
 หลกัประกนัตามสญัญา Credit Support Annex และ 

       ลกูหนีม้าร์จิน้ตามธุรกรรมซือ้คนืภาคเอกชน 2,297  
 

2,297  
 สนิทรัพย์ของกลุม่สนิทรัพย์ที่จ าหนา่ย  

   ที่จดัประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย 2,353 
 

2,353 I/3 
สนิทรัพย์อื่นสทุธิ 487  

 
495  

 รวมสินทรัพย์ 216,202  
 

216,210  
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หนว่ย : ล้านบาท 

 

รายการที่เกี่ยวข้องกับเงนิกองทุนประจ างวด  
30 มิถุนายน 2559 

จ านวนทีเ่ปิดเผยใน
งบการเงินท่ีเผยแพร่

ตอ่สาธารณะ 
 

จ านวนทีเ่ปิดเผย
ในงบการเงิน

ภายใต้หลกัเกณฑ์
การก ากบัดแูล
กลุม่ธุรกิจทาง

การเงิน 

แหลง่อ้างองิ 

     หนีส้นิ  
    เงินรับฝาก 93,276  

 
92,926  

 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 31,521  
 

31,521  
 หนีส้นิจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 1,551  

 
1,551  

 ภาระในการสง่คืนหลกัทรัพย์ 103    
 

103  
 หนีส้นิตราสารอนพุนัธ์ 28,074  

 
28,074  

 ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม 3,705  
 

3,705  
 ประมาณการหนีส้นิ 502  

 
502  

 เจ้าหนีจ้ากการซือ้เงินลงทนุ 9,479  
 

9,479  
 หลกัประกนัตามสญัญา Credit Support Annex และ 

       เจ้าหนีม้าร์จิน้ตามธุรกรรมซือ้คนืภาคเอกชน 4,455  
 

4,455  
 คา่ใช้จา่ยค้างจ่าย 2,142  

 
2,142  

 หนีส้นิของกลุม่สนิทรัพย์ที่จ าหนา่ย  
   ที่จดัประเภทเป็นสนิทรัพย์ถือไว้เพื่อขาย 74 

 
74 

 หนีส้นิอื่น 2,030  
 

2,052  
 รวมหนีส้ิน 176,912  

 
176,584  
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หนว่ย : ล้านบาท 

 

รายการที่เกี่ยวข้องกับเงนิกองทุนประจ างวด  
30 มิถุนายน 2559 

จ านวนทีเ่ปิดเผยใน
งบการเงินท่ีเผยแพร่

ตอ่สาธารณะ 
 

จ านวนทีเ่ปิดเผยใน
งบการเงินภายใต้

หลกัเกณฑ์การก ากบั
ดแูลกลุม่ธุรกิจทาง

การเงิน 

แหลง่อ้างองิ 

     ส่วนของเจ้าของ 
    ทนุเรือนหุ้น  
       ทนุจดทะเบยีน 14,843  

 
14,843  

    ทนุท่ีออกและช าระแล้ว 14,837  
 

14,837  A 
สว่นเกินมลูคา่หุ้น 9,056  

 
9,056  B 

ส ารองจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั  (497) 
 

 (497) G 
องค์ประกอบอื่นของสว่นของเจ้าของ 

       ผลตา่งจากการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุิธรรมของ  
          เงินลงทนุเผื่อขาย (7)  

 
(7)  E 

   การป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงินสด 43  
 

43  F 
รวมองค์ประกอบอื่นของสว่นของเจ้าของ 36  

 
36  

 ก าไรสะสม  
       จดัสรรแล้ว 
         ทนุส ารองตามกฎหมาย 1,084  

 
1,084  C 

   ยงัไมไ่ด้จดัสรร 
         ก าไรส าหรับงวด 1,061  

 
1,061  

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

13,713 
 
 

-  
 

13,713 
 
 

-  

D 
 
 
J 

   รวมก าไรสะสมยงัไมไ่ด้จดัสรร 14,774  
 

14,774  
 รวมสว่นของธนาคาร 39,290  

 
39,290  

 สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ                          -  
 

336  
 รวมส่วนของเจ้าของ 39,290  

 
39,626  

 รวมหนีส้ินและส่วนของเจ้าของ 216,202  
 

216,210  
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หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ 

องค์ประกอบของ
เงินกองทนุท่ี

รายงานโดยกลุม่
ธุรกิจทางการเงิน 

แหลง่ที่มาของการ
อ้างองิในงบการเงิน
ตามหลกัเกณฑ์การ
ก ากบัรวมกลุม่ 

เงนิกองทุนขัน้ที่ 1 

  ทนุท่ีออกและช าระแล้ว 14,837  A 
สว่นเกินมลูคา่หุ้น 9,056  B 
ทนุส ารองตามกฎหมาย 1,084  C 
ก าไรสทุธิคงเหลอืหลงัการจดัสรร 13,713 D 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นสะสม 

 
 ผลตา่งจากการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุิธรรมของเงินลงทนุเผ่ือขาย (4)  E/1 

การป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงินสด 43 F 
รายการของบริษัทลกูที่ประกอบธรุกิจธนาคารพาณิชย์เฉพาะสว่นของ  
   ผู้ ถือหุ้นท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุทีส่ามารถนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที ่
   เป็นสว่นของเจ้าของของกลุม่ธรุกิจทางการเงิน 

 
 

(497)   

 
 

G 

     รวมเงินกองทนุขัน้ท่ี 1 ก่อนรายการปรับและรายการหกั 38,232 

 รายการปรับตา่งๆที่ไมอ่นญุาตให้มีผลกระทบตอ่มลูคา่ของเงินกองทนุ 
 

 การป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงินสด  (43) F 
รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ 
ก าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ 

          ประกนัภยัส าหรับ โครงการผลประโยชน์พนกังาน 

 
 

- J 
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนสทุธิ  (139) H/2 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี  (818) I/3 

    รวมเงนิกองทุนชัน้ที่ 1  ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 37,232 

 เงินกองทนุชัน้ท่ี 1  ที่เป็นตราสารทางการเงิน -    

 รวมเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 37,232  

 เงนิกองทุนชัน้ที่ 2   
 

 เงินส ารองส าหรับสนิทรัพย์จดัชัน้ปกติ 234 
 เงินส ารองสว่นเกิน 484  
 รวมเงนิกองทุนชัน้ที่  2 718  

 เงนิกองทุนทัง้สิน้ตามกฎหมาย 37,950   
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ตารางที่  3: การเปิดเผยมูลค่าของเงนิกองทุนในช่วงการทยอยนับเข้าหรือทยอยหักตามหลักเกณฑ์ 
Basel III (Transitional period) 
    หนว่ย : ล้านบาท 

มูลค่าของเงนิกองทุน รายการนับ รายการปรับ 
และรายการหัก ประจ างวด 30 มิถุนายน 2559 

ธนาคารสแตนดาร์ด 

ชาร์เตอร์ด และบริษัทย่อย 

 ธนาคารสแตนดาร์ด 

ชาร์เตอร์ด 

มูลค่า
เงนิกองทุน 

ยอดสุทธิ
คงเหลือของ

รายการระหว่าง
ช่วง 

Transitional 

 

มูลค่า
เงนิกองทุน 

ยอดสุทธิ
คงเหลือของ

รายการระหว่าง
ช่วง 

Transitional 

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1  

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1  ที่เป็นสว่นของเจ้าของ          38,232              (3)1/    38,196             (3)1/  
รายการปรับตา่งๆที่ไมอ่นญุาตให้มีผลกระทบตอ่
มลูคา่ของเงินกองทนุ 

               
(43) 

           
(43) 

  

รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของ
เจ้าของ 

             
(957) 

             
(85)2/ 

       
 (678) 

            
 (85)2/ 

เงนิกองทุนชัน้ที่ 1  ที่เป็นส่วนของเจ้าของสุทธิ          37,232      37,475    

   เงินกองทนุชัน้ท่ี 1  ที่เป็นตราสารทางการเงิน -       -      
รวมเงนิกองทุนชัน้ที่ 1          37,232      37,475    
เงนิกองทุนชัน้ที่ 2            718         725    
เงนิกองทุนทัง้สิน้ตามกฎหมาย          37,950       38,200    
 
1/ตัง้แต ่วนัท่ี1 มกราคม 2557 ก าไร/(ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในตราสารหนีเ้ผ่ือขายจะถกูทยอยนบัเข้า/(หกัออกจาก) เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 
(CET 1) ท่ีเป็นสว่นของเจ้าของเป็นระยะเวลา 5 ปีในอตัราร้อยละ 20, 40, 60, 80 และ 100 และหลงัจากปี 2561 ให้นบัเข้า(หกัออกจาก)ทัง้
จ านวน  
2/ตัง้แต ่วนัท่ี1 มกราคม 2557 สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนจะถกูทยอยหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 (CET 1) ท่ีเป็นสว่นของเจ้าของเป็นระยะเวลา 5 ปี ใน
อตัราร้อยละ 20, 40, 60, 80 และ 100 และหลงัจากปี 2561 ให้หกัทัง้จ านวน 
 3/ ส าหรับการรายงานงวด มิถนุายน 2559, สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของบริษัท บริหารสนิทรัพย์สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั 
จ านวน 278 ล้านบาท จะถกูหกัออกจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 (CET 1) โดยจ านวนดงักลา่ว จะถกูรายงานในงบการเงิน เป็นสว่นหนึง่ของสนิทรัพย์
ของกลุม่สนิทรัพย์ท่ีจ าหน่าย ที่จดัประเภทเป็นสนิทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย 
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3.3 ความเพียงพอของเงนิกองทุน 
 

ตามข้อก าหนดของ ธปท. กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร ต้องด ารงอตัราสว่นเงินกองทนุ
ทัง้สิน้ต่อสินทรัพย์เสี่ยงไม่น้อยว่าร้อยละ 8.501/ โดยต้องมีอตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ที่ 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของและ
เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ตอ่สนิทรัพย์เสีย่ง ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 4.501/ และร้อยละ 6.001/ ตามล าดบั  
 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร มีอตัราสว่นเงินกองทนุทัง้สิน้
ตอ่สนิทรัพย์เสีย่งที่ร้อยละ 27.71 และ 27.79 ตามล าดบั โดยมีอตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ที่ 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ
ตอ่สนิทรัพย์เสีย่งที่ร้อยละ 27.17 และ 27.26 ตามล าดบั และมีอตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ตอ่สนิทรัพย์เสีย่งที่ร้อย
ละ 27.17 และ 27.26 ตามล าดบั ซึง่มากกวา่ข้อก าหนดขัน้ต ่าของ ธปท. 
 

ตารางที่  4: ความเพียงพอของเงนิกองทุน 
                หนว่ย : ร้อยละ 

 

เกณฑ์ขัน้ต ่า 
ของ ธปท. 

 

ธนาคารสแตนดาร์ด 
ชาร์เตอร์ด และบริษัทย่อย 

 ธนาคารสแตนดาร์ด 
ชาร์เตอร์ด 

30 มิ.ย. 59 31 ธ.ค. 58  30 มิ.ย. 59 31 ธ.ค. 58 

เงินกองทนุทัง้สิน้ ตอ่ สนิทรัพย์เสีย่ง 8.501/ 27.69 25.16  27.79 25.36 

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ตอ่ สนิทรัพย์เสีย่ง 6.001/ 27.17 24.59  27.26 24.80 

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1ทีเ่ป็นสว่นของ
เจ้าของ ตอ่ สนิทรัพย์เสีย่ง 

4.501/ 27.17 24.59 
 

27.26 24.80 

 
 
1/ตัง้แต ่วนัท่ี1 มกราคม 2559, การด ารงอตัราสว่นเงินกองทนุขัน้ต ่าจะถกูทยอยบวกเพิ่มในสว่นของ สว่นเพิ่มเพ่ือรองรับผลขาดทนุในภาวะวิกฤต 
เป็นเวลา 4 ปี โดยจะทยอยบวกเพิม่ร้อยละ 0.625% ตอ่ปี และหลงัจากวนัท่ี 1 มกราคม 2562, การด ารงอตัราสว่นเงินกองทนุขัน้ต ่าบวกกบัสว่น
เพิ่มของ อตัราสว่นเงินกองทนุทัง้สิน้, อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นสว่นของเจ้าของ, และอตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 จะเป็นร้อยละ 11, ร้อย
ละ 7, และร้อยละ 8.5 ตามล าดบั  
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3.4 มูลค่าเงนิกองทุนขัน้ต ่าท่ีต้องด ารง 
 

กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร มีการด ารงเงินกองทนุขัน้ต ่าตามที่ ธปท. ก าหนด ตารางที่ 
5 แสดงรายละเอียดของมลูคา่เงินกองทนุเงินขัน้ต ่าที่ต้องด ารงส าหรับความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด
และความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 
 

ตารางที่ 5: เงนิกองทุนขัน้ต ่าที่ต้องด ารงส าหรับความเสี่ยงด้านเครดติ ความเสี่ยงด้านตลาดและความ
เสี่ยงด้านปฏิบัตกิาร 

               หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ 

ธนาคารสแตนดาร์ด 
ชาร์เตอร์ด และบริษัทย่อย 

 ธนาคารสแตนดาร์ด 
ชาร์เตอร์ด 

30 มิ.ย. 59 31 ธ.ค. 58  30 มิ.ย. 59 31 ธ.ค. 58 

เงินกองทนุขัน้ต า่ส าหรับความเสีย่งด้านเครดิต 8,453 9,662  8,539 9,602 

เงินกองทนุขัน้ต า่ส าหรับความเสีย่งด้านตลาด  1,531 1,518  1,531 1,518 

เงินกองทนุขัน้ต า่ส าหรับความเสีย่งด้าน
ปฏิบตัิการ 

 
1,665 

 
1,765 

 
 

1,615 
 

1,718 

รวมเงนิกองทุนขัน้ต ่าที่ต้องด ารง   11,649 12,945  11,685 12,838 

 
การใช้วิธี AIRB 
 

กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร ใช้วิธี AIRB ในการค านวณความเสี่ยงด้านเครดิตส าหรับ
พอร์ตที่มีนยัส าคญั สว่นวิธี Standardised Approach ใช้กบัพอร์ตที่ได้รับยกเว้นอย่างถาวรจากวิธี AIRB รวมทัง้
พอร์ตที่อยูใ่นระหวา่งพฒันาไปใช้วิธี AIRB 
 
ตารางตอ่ไปนีแ้สดงการด ารงเงินกองทนุขัน้ต ่าส าหรับความเสี่ยงด้านเครดิตโดยแบ่งตามประเภทสินทรัพย์ตามวิธี 
AIRB (ตารางที่ 6) การด ารงเงินกองทนุขัน้ต ่าส าหรับความเสี่ยงด้านเครดิตโดยแบ่งตามประเภทสินทรัพย์ตามวิธี 
SA (ตารางที ่7) และการด ารงเงินกองทนุขัน้ต ่าส าหรับความเสีย่งด้านตราสารทนุตามวิธี AIRB (ตารางที ่8) 
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ตารางที่ 6: เงนิกองทุนขัน้ต ่าที่ต้องด ารงส าหรับความเสี่ยงด้านเครดติ แยกตามประเภทสินทรัพย์โดยวธีิ 
AIRB 

                   หนว่ย : ล้านบาท 

ประเภทสินทรัพย์ 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
และบริษัทย่อย 

 ธนาคารสแตนดาร์ด 
ชาร์เตอร์ด 

30 มิ.ย. 59 31 ธ.ค. 58  30 มิ.ย. 59 31 ธ.ค. 58 

ลูกหนีป้กต ิ      

   ลกูหนีภ้าครัฐบาล สถาบนัการเงิน และธุรกิจเอกชน 5,178 5,734  5,456 6,638 

   ลกูหนีร้ายยอ่ย           

       -สนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยั - -  - - 

       -วงเงินสนิเช่ือหมนุเวยีนเพื่อรายยอ่ย 815 886  815 887 

       -สนิเช่ือรายยอ่ยอื่น          300 309  300 437 

   ฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทนุ 1 1  5 61 

   สนิทรัพย์อื่น 333 239  137 225 

ลูกหน้ีผิดนัดช ำระหน้ี 233 206  233 206 
First-to-default credit derivatives และ 
Securitisation 

- -  -     -            

รวมมูลค่าเงนิกองทุนขัน้ต ่าที่ต้องด ารง-วิธี AIRB 6,860 7,375  6,946 7,561 

 
เงินกองทนุขัน้ต ่าส าหรับความเสี่ยงด้านเครดิตที่ต้องด ารงไว้ตามวิธี AIRB ของกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
(ไทย) และ ธนาคาร ลดลงเป็นจ านวน 515 ล้านบาทและ 615 ล้านบาทตามล าดบั ซึง่เป็นผลมาจากการลดลงลกูหนี ้
ปกติที่เป็นลกูหนีภ้าครัฐบาล สถาบนัการเงิน และธุรกิจเอกชน 
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ตารางที่ 7: เงนิกองทุนขัน้ต ่าที่ต้องด ารงส าหรับความเสี่ยงด้านเครดติ แยกตามประเภทสินทรัพย์โดยวธีิ 
SA 

                                                       หนว่ย : ล้านบาท 

ประเภทสินทรัพย์ 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
และบริษัทย่อย 

 ธนาคารสแตนดาร์ด 
ชาร์เตอร์ด 

30 มิ.ย. 59 31 ธ.ค. 58 
 30 มิ.ย. 59 31 ธ.ค. 58 

ลูกหนีป้กต ิ   
 

  

ลกูหนีภ้าครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคาร
เพื่อการพฒันาระหวา่งประเทศ  ( MDBs) และ
PSEs ที่ใช้น า้หนกั ความเสีย่งเหมือนกบั
ลกูหนีภ้าครัฐบาล 

- -  - - 

ลกูหนีส้ถาบนัการเงิน  PSEs ที่ใช้น า้หนกัความ
เสีย่งเหมือนกบัลกูหนีส้ถาบนัการเงิน และ
บริษัทหลกัทรัพย์ 

- 2  - 2 

ลกูหนีธุ้รกิจเอกชน  PSEs  ที่ใช้น า้หนกัความ
เสีย่งเหมือนกบัลกูหนีธุ้รกิจเอกชน 

 
199 

  
552  

  
199 

 
552 

ลกูหนีร้ายยอ่ย 658 716   658 762  
ลกูหนีส้นิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยั 670 665   670 665  
สนิทรัพย์อื่น - -  -    - 
ลูกหน้ีด้อยคุณภำพ 66 307  66 60 
First-to-default credit derivatives และ 

Securitisation 

- -  -   - 

รวมมูลค่าเงนิกองทนุขัน้ต ่าที่ต้องด ารง-วิธี SA 1,593 2,287  1,593 2,041 

หมายเหต:ุ PSEs หมายถึงลกูหนีอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน องค์การของรัฐและรัฐวิสาหกิจ  

 

เงินกองทนุขัน้ต า่ส าหรับความเสีย่งด้านเครดิตที่ต้องด ารงตามวิธี SA ของกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
(ไทย) และ ธนาคาร มีจ านวนลดลง 694 ล้านบาทและ 448 ล้านบาทตามล าดบั ซึง่มีผลมาจากการลดลงของลกู
หนธุรกิจเอกชน PSEs ที่ใช้น า้หนกัความเสีย่งเหมือนกบัลกูหนีธุ้รกิจเอกชน และลกูหนีด้้อยคณุภาพ 
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ตารางที่ 8: เงนิกองทุนขัน้ต ่าที่ต้องด ารงส าหรับฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน โดยวธีิ AIRB 
  หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
และบริษัทย่อย 

 
ธนาคารสแตนดาร์ด 

ชาร์เตอร์ด 

30 มิ.ย. 59 31 ธ.ค. 58  30 มิ.ย. 59 31 ธ.ค. 58 

ฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทนุท่ีได้รับการยกเว้นการ
ด ารงเงินกองทนุ โดยวิธี IRB 

 1  1  5 61 

ฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทนุ โดยวิธี IRB แยกตาม
วิธียอ่ยในการค านวณ 

     

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

1.2 วิธีแบบจ าลอง (ส าหรับฐานะตราสารทนุใน
บญัชีเพื่อการธนาคาร 

- -  - - 

2. ค านวณโดยวิธี PD / LGD - -  - - 

รวมมูลค่าเงนิกองทุนขัน้ต ่าที่ต้องด ารง-วิธี AIRB 1 1  5 61 

 
เงินกองทนุขัน้ต า่ส าหรับฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทนุ โดยวิธี AIRB ของธนาคาร มีจ านวนลดลง 56 ล้านบาท ซึง่
มีผลมาจากการจดัประเภทเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย – บริษัท บริหารสนิทรัพย์ สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั 
ไปเป็นสนิทรัพย์ของกลุม่สนิทรัพย์ที่จ าหนา่ยที่จดัประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย  
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4. ความเส่ียงด้านตลาด  
 
ความเสีย่งด้านตลาด เป็นโอกาสที่อาจสง่ผลกระทบต่อการสญูเสียก าไรหรือมลูค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึน้จากการ
เปลีย่นแปลงของราคาหรืออตัราดอกเบีย้ตามภาวะตลาด กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร 
มีความเสีย่งด้านตลาดอนัเกิดจากจากการให้บริการลกูค้าในตลาดการเงินและตลาดทนุ ธนาคารจึงด ารงสถานะ
ความเสี่ยงด้านตลาดในระดบัปานกลาง ความเสี่ยงด้านการตลาดยงัเกิดขึน้ในบญัชีที่มิใช่เพื่อการค้า (บญัชีเพื่อ
การธนาคาร) ตามข้อก าหนดการด ารงสนิทรัพย์ที่มีสภาพคลอ่งในปริมาณสงูเพื่อรองรับตราสราหนีท้ี่มีคณุภาพและ
สภาพคล่องสูง และจากการแปลงค่าเงินของสินทรัพย์ หนีส้ิน และส่วนของเจ้าของที่ไม่ได้อยู่ในสกุลเงินบาท 
นโยบายและกระบวนการเก่ียวกับความเสี่ยงด้านตลาดของกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ด (ไทย) และ 
ธนาคาร  มีวตัถปุระสงค์เพื่อให้เกิดความสมดลุระหวา่งความเสีย่งและผลตอบแทนมากที่สดุ และตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้าเช่นกนั 
 
การด าเนินธุรกรรมของกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร ในตลาดเงิน ตลาดปริวรรตเงินตรา
และตลาดทนุ ก่อให้เกิดความเสีย่งด้านตลาด ตราสารการเงินอื่นๆ ท่ีธนาคารร่วมท าธุรกรรม ได้แก่ ตราสารหนีแ้ละ
หลกัทรัพย์ต่างๆ รวมถึงตราสารอนุพนัธ์ ซึ่งคือสญัญาการเงินที่มีคุณลกัษณะและมูลค่าที่ค านวณจากตราสาร
การเงินอ้างอิง อตัราดอกเบีย้ อัตราแลกเปลี่ยน และดัชนีต่างๆ ตราสารเหล่านีร้วมถึงสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเงินตราต่างประเทศ ตราสารแลกเปลี่ยน และตราสารสิทธิ ในตลาดอตัราแลกเปลี่ยนและ
ตลาดอตัราดอกเบีย้ สญัญาอนพุนัธ์ที่กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร ร่วมเป็นคู่สญัญา 
สว่นใหญ่เป็นสญัญาซือ้ขายอนพุนัธ์ระหวา่งคูค้่า ท่ีเรียกวา่ over-the-counter derivatives 
 
กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร ได้ก าหนดนโยบายและขอบข่ายงานในการบริหารความ
เสี่ยงด้านตลาด ซึ่งรวมถึงการก าหนดวงเงินส าหรับความเสี่ยงด้านตลาด การติดตาม การรายงานและวิธีการ
ควบคมุ ซึ่งมีการทบทวนเป็นประจ าโดยคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง เช่น คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ิน 
(ALCO) คณะกรรมการความเสีย่ง และคณะกรรมการ หนว่ยงานธุรกิจจะเสนอวงเงินส าหรับความเสี่ยงด้านตลาด
ภายใต้ข้อก าหนดของนโยบายตามที่ได้ตกลงไว้ เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการที่เก่ียวข้องมีการ
ทบทวน และอนมุตัิวงเงินภายในขอบเขตอ านาจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการควบคมุ ติดตาม ความเสี่ยงดงักลา่ว
ให้อยูใ่นวงเงินท่ีก าหนดไว้เป็นประจ าทกุวนั 
 
ประเภทของความเสีย่งด้านตลาดของกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร  ได้แก ่

 ความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้ อนัเกิดจากความเปลีย่นแปลงในเร่ือง yield curves, credit spreads และ 
implied volatilities ของ interest rate options 

 ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน อนัเกิดจากความเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นทุน ดชันีหุ้นทนุ กลุ่มหุ้นใน
ตะกร้า (equity baskets) และความผนัผวนของตราสารสทิธิในหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง ส าหรับความเสี่ยง
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ด้านตลาดในประเภทนี ้กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร มิได้ท าการค้าหุ้นทนุแต่
อยา่งใด 

 ความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยน อนัเกิดจากความเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนและความผนัผวน
ของตราสารสทิธิในอตัราแลกเปลีย่น (foreign exchange options) 

 ความเสีย่งด้านราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ อนัเกิดจากความเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าโภคภณัฑ์และความ
ผนัผวนของตราสารสิทธิในสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งได้แก่ พลงังาน โลหะมีค่า แร่โลหะ และสินค้าเกษตร 
ส าหรับความเสี่ยงประเภทนีก้ลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร ได้ปิดความเสี่ยง
ทัง้หมดโดยการคงสถานะแบบ back-to-back 

 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย ก าหนดมลูคา่เงินของเงินกองทนุขัน้ต ่าที่ต้องด ารง เพื่อรองรับเฉพาะความเสีย่งด้านตลาด
ในบญัชีเพื่อการค้า ส าหรับความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้ในบญัชีที่มิใช่เพื่อการค้า (บญัชีเพื่อการธนาคาร) นัน้ จะ
ถกูครอบคลมุอยูใ่นกรอบของหลกัการ Pillar 2  
 
ตารางต่อไปนีจ้ะแสดงถึงเงินกองทุนขัน้ต ่าเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านตลาดในบญัชีเพื่อการค้าของกลุม่ธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร 
 

ตารางที่ 9: เงนิกองทุนขัน้ต ่าที่ต้องด ารงส าหรับความเสี่ยงด้านตลาดภายใต้วิธี SA 
 

หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
และบริษัทย่อย 

 
ธนาคารสแตนดาร์ด 

ชาร์เตอร์ด 

30 มิ.ย. 59 31 ธ.ค. 58  30 มิ.ย. 59 31 ธ.ค. 58 

ความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้ 1,411 1,431   1,411 1,431 

ความเสีย่งด้านราคาตราสารทนุ - -  - - 

ความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่น 120 87   120 87 

ความเสีย่งด้านราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ - -   - -  

เงนิกองทุนขัน้ต ่าส าหรับความเสี่ยงด้านตลาดที่
ต้องด ารง 

1,531 1,518  1,531 1,518 

 
กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร ต้องด ารงเงินกองทนุส าหรับความเสีย่งด้านตลาดเป็น
จ านวน 1,531 ล้านบาท โดยจ านวนที่เพิ่มขึน้ 13 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกบัเดือนธนัวาคม 2558 เป็นผลมาจาก
การเพิม่ขึน้ของความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่น ในขณะท่ีความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้ลดลง 



ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) และกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
Pillar 3 – การเปิดเผยข้อมูล 
30 มิถุนายน 2559 

 

 22 

5.  ค าย่อและความหมาย 
 

 
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 


