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ภาพรวม
ในระหว่างปี 2556 ธนาคารแห่งประเทศไทย “ธปท” ได้ ออกประกาศเรื องการเปิ ดเผยข้ อมูลการดํารงเงินกองทุน
สําหรับธนาคารพาณิชย์ และการเปิ ดเผยข้ อมูลการดํารงเงินกองทุนสําหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึงอ้ างอิง
หลักเกณฑ์จาก “Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems”
(Revised Version: June 2011) จาก Basel Committee on Banking Supervision (“BCBS”) โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือ เสริ มสร้ างความแข็งแกร่ ง ของการกํากับดูแลเงินกองทุน ซึงมีเป้าหมายในการส่งเสริ มความยืดหยุ่นสําหรับ
ภาคการธนาคารมากขึ Yน ทังนี
Y Yการปรับปรุ งหลักเกณฑ์การกํากับดูแลเงินกองทุน เพือให้ ธนาคารพาณิชย์ดํารง
เงินกองทุนทีมีคณ
ุ ภาพดี สามารถรองรับความเสียหายทีอาจเกิดขึ Yนได้ ทงในภาวะปกติ
ัY
และภาวะวิกฤตจากปั ญหา
ทางด้ านเศรษฐกิจและการเงิน ซึง จะนํามาสูก่ ารลดลงของความเสีย งของภาคเศรษฐกิจ
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1. ขอบเขตของ Basel III Framework
หลักการที,1 : การดํารงเงินกองทุนขันF ตํ,า
ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ได้ อนุมตั ิให้ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”)
ใช้ วิธี AIRB ซึง เป็ นการบริ หารความเสีย งทีก้าวหน้ ายิงขึ Yนเพือการคํานวณเงินกองทุนสําหรับความเสียงด้ านเครดิต
ทังนี
Y Yธนาคาร เริ มใช้ วิธีดงั กล่าว ในการคํานวณเงินกองทุนสําหรับความเสีย งด้ านเครดิตตังแต่
Y เดือนธันวาคม 2552
นอกจากนี Y ธนาคาร ใช้ วิธี Standardised Approach ในการคํานวณเงินกองทุนสําหรับความเสียงด้ านตลาดและ
ความเสีย งด้ านปฏิบตั ิการ
หลักการที, 2: การกํากับดูแลโดยทางการ
หลักการที 2 กําหนดให้ ธนาคารพาณิชย์ดําเนินการประเมินความเสียงโดยรวมและกําหนดจํานวนเงินกองทุนที
เหมาะสมทีต้องดํารงเพือรองรับความเสีย งเหล่านี Y ในกรณีทีไม่มีตวั ปรับลดความเสีย งทีเหมาะสมอืนๆ การประเมิน
ความเสียงและเงินกองทุนนี Yเรี ยกโดยรวมว่ากระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนภายใน (Internal
Capital Adequacy Assessment Process – ICAAP) ซึงครอบคลุมประเภทความเสียงมากกว่าหลักการที 1 ซึง
ครอบคลุมเฉพาะความเสีย งด้ านเครดิต ความเสีย งด้ านตลาดและความเสีย งด้ านปฏิบตั ิการ
ธนาคาร ได้ พฒ
ั นานโยบายและโครงร่ างของ ICAAP ซึงประสานกระบวนการประเมินความเสียงและเงินกองทุน
เข้ าด้ วยกัน เพือให้ แน่ใจได้ ว่ามีการดํารงเงิ นกองทุนในระดับทีเพียงพอเพือรองรับความต้ องการเงินกองทุนใน
ปั จจุบนั และตามแผนธุรกิจของธนาคาร ทังในภาวะที
Y
คาดการณ์ตามปรกติและภายใต้ ภาวะวิกฤติ
ทังนี
Y Y หลักการที 2 ธปท. มีการตรวจสอบกระบวนการ ICAAP ของธนาคารซึงเรี ยกว่า กระบวนการตรวจสอบและ
ประเมินโดยทางการ (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP)
หลักการที, 3: การใช้ กลไกตลาดในการกํากับดูแล
หลักการที 3 มุ่งให้ มีกรอบการเปิ ดเผยข้ อมูลทีสมําเสมอและครอบคลุม อันจะส่งเสริ มให้ เกิดการเปรี ยบเทียบ
ระหว่างธนาคารพาณิชย์และช่วยสนับสนุนให้ มีการปรับปรุ งในเรื องวิธีปฏิบตั ิด้านความเสียงต่อไป ตามประกาศ
ของ ธปท. ธนาคาร ต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับลักษณะความเสียง (Risk profile) การจัดการความเสียงและ
เงินกองทุน
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ธนาคารกําหนดกรอบนโยบายและวิธีการตามหลักการที 3 เพือจัดการเกียวกับข้ อกําหนดเรื องการเปิ ดเผยข้ อมูล
ภายใต้ ห ลักการที 3 ข้ อ มูล ที เ ปิ ดเผยจะได้ รั บ การกํ า กับ ดูแ ลตรวจสอบและรั บ รองโดยผู้บ ริ ห ารระดับ สูง และ
คณะกรรมการบริ หารความเสีย ง ตามนโยบายของธนาคาร การเปิ ดเผยข้ อมูลตามหลักการที 3 จะถูกเผยแพร่ ใน
เว็บไซต์ของธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) - www.sc.com/th
ธปท. ยังได้ กําหนดความถีในการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นรายครึ งปี และรายปี ข้ อมูลเชิงปริ มาณเกียวกับโครงสร้ างและ
ความเพียงพอ ของเงินกองทุน และความเสียงด้ านตลาดจะถูกเปิ ดเผยเป็ นรายครึ งปี ในขณะทีการเปิ ดเผยข้ อมูล
แบบเต็มรูปแบบตามหลักการที 3 จะถูกกําหนดเป็ นรายปี สําหรับทังข้
Y อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ

2. ขอบเขตการบังคับใช้
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับการดํารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลตามแนวทาง Basel III หลักการที 3
และประกาศของ ธปท. เป็ นการเปิ ดเผยข้ อมูลระดับธนาคาร (Solo basis) ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2561 ซึง
ครอบคลุมเรื องดังต่อไปนี Y
ข้ อมูลเชิงคุณภาพและปริ มาณสําหรับเงินกองทุนและการดํารงเงิ นกองทุนขันตํ
Y าสําหรับความเสียงด้ านเครดิต
ความเสียงด้ านตลาดและความเสียงด้ านปฏิบัติการ และฐานะตราสารทุนในบัญชีเพือการธนาคาร ภายใต้
หลักเกณฑ์ AIRB

3. การบริหารเงินกองทุน
การบริ หารเงินกองทุนของธนาคาร มีวตั ถุประสงค์ในการรักษาฐานะเงินกองทุนทีเข้ มแข็งเพือสนับสนุนการพัฒนา
ธุรกิจ รวมทังเพื
Y อให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดเรื องเงินกองทุนขันตํ
Y า ตามกฎหมาย และเพือรักษาอันดับความน่าเชือถือ
ด้ านเครดิต
การวางแผนด้ านเงินกองทุนของธนาคาร มีการดูแลและปรับปรุงเป็ นประจําเพือสะท้ อนการคาดการณ์ทางธุรกิจ
ตามทีเ กิดขึ Yนในระหว่างปี มีการนําเสนอกลยุทธ์และแผนงานต่อคณะกรรมการเป็ นรายปี รวมทังมี
Y การปรับปรุง
เกียวกับการคาดการณ์ทางด้ านธุรกิจและผลการดําเนินงานด้ านการเงินเป็ นประจํา เพือให้ แน่ใจว่าความเพียงพอ
ของเงินกองทุนมีความสอดคล้ องกับแผนธุรกิจ
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การวางแผนเงินกองทุนต้ องคํานึงถึงปั จจัยดังต่อไปนี Y
• ข้ อกําหนดเรื องเงินกองทุนตามกฎหมายในปั จจุบนั และการคาดการณ์ของธนาคาร เกียวกับเงินกองทุน
ตามกฎหมาย
• ความต้ องการเงินกองทุนอันเนืองจากการคาดการณ์ความเติบโตทางธุรกิจ ภาพสะท้ อนของการด้ อยค่า
ของเงินให้ ก้ ยู ืม (Loan impairment outlook) และ สถานการณ์ไม่ปรกติหรื อภาวะวิกฤติ
• การคาดการณ์ความต้ องการของเงินกองทุนเพือสนับสนุนอันดับความน่าเชือถือทางด้ านเครดิตและเพือ
เป็ นเครื องมือในการส่งสัญญาณในตลาด
• แหล่งเงินทุนทีมีอยูแ่ ละทางเลือกในการจัดหาเงินกองทุน
คณะกรรมการบริ หารสินทรัพย์และหนี Yสิน (The Asset and Liabilities Management Committee – ALCO) ซึง
ได้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริ หาร (Executive Committee – EXCO) รับผิดชอบในการบริ หารเงินทุนและ
สภาพคล่องและวางหลักการปฎิบตั ิตามหลักเกณฑ์และนโยบายทีเกียวข้ องกับการบริ หารสินทรัพย์และหนี Yสิน ซึง
รวมถึงการบริ หารสภาพคล่องและความเพียงพอของเงินกองทุน

3.1 โครงสร้ างเงินกองทุน
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) มีการบริ หารความเพียงพอของเงินกองทุน เพือให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย และเพือ สนับสนุนความสามารถในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนือง ทังในปั
Y จจุบนั และใน
อนาคต
ตารางต่อไปนี Y แสดงโครงสร้ างเงินกองทุนตามกฎหมายของธนาคาร ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2561 เปรี ยบเทียบกับ
ข้ อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
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ตารางที, 1: โครงสร้ างเงินกองทุน
หน่วย : ล้ านบาท
30 มิ.ย. 61
เงินกองทุนชันที
Y 1
ทุนชําระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ทุนสํารองตามกฎหมาย
กําไรสุทธิคงเหลือหลังการจัดสรร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสะสม

31 ธ.ค. 60

14,837
9,056
1,212
13,213

14,837
9,056
1,096
13,202

(103)

(9)

-

-

(67)

-

(271)

(297)

37,877

37,885

-

-

รวมเงินกองทุนชันF ที, 1
เงินกองทุนชันที
Y 2
เงินสํารองสําหรับสินทรัพย์จดั ชันปกติ
Y
เงินสํารองส่วนเกิน

37,877

37,885

42
354

52
397

รวมเงินกองทุนชันF ที, 2
รวมเงินกองทุนทังF สินF ตามกฎหมาย

396
38,273

449
38,334

รายการอืนของการเปลีย นแปลงทีเกิดจากผู้เป็ น
เจ้ าของ
รายการปรับต่างๆทีไม่อนุญาตให้ มีผลกระทบต่อ
มูลค่าของเงินกองทุน
รายการหักจากเงินกองทุนชันที
Y  1 ทีเป็ นส่วนของ
เจ้ าของ
รวมเงินกองทุนชันF ที, 1 ที,เป็ นส่ วนของเจ้ าของ
เงินกองทุนชันที
Y  1 ทีเป็ นตราสารทางการเงิน
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
30 มิถุนายน 2561
3.2 องค์ ประกอบเงินกองทุน
เงินกองทุนชันที
Y  1 ของธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) ประกอบด้ วย เงินกองทุนชันที
Y  1 ทีเป็ นส่วนของ
เจ้ าของ ซึง คือ ทุนชําระแล้ ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ทุนสํารองตามกฎหมาย กําไรสุทธิคงเหลือหลังการจัดสรร กําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสะสม รายการปรับต่างๆทีไม่อนุญาตให้ มีผลกระทบต่อมูลค่าของเงินกองทุน ธนาคารไม่มี
เงินกองทุนชันที
Y  1 ทีเป็ นตราสารทางการเงิน
เงินกองทุนชันที
Y  2 ของธนาคาร ประกอบด้ วยเงินสํารองสําหรับสินทรัพย์จดั ชันปกติ
Y
และเงินสํารองส่วนเกิน
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
30 มิถุนายน 2561
ตารางที, 2: การกระทบยอดจํานวนเงินกองทุนภายใต้ หลักเกณฑ์ การกํากับดูแลของทางการไปยังส่ วนของผู้ถอื
หุ้นที,ปรากฏในงบการเงิน
หน่วย : ล้ านบาท
รายการที,เกี,ยวข้ องกับเงินกองทุนประจํางวด
30 มิถุนายน 2561

จํานวนทีเ ปิ ดเผยใน
งบการเงินทีเผยแพร่
ต่อสาธารณะ

จํานวนทีเ ปิ ดเผยใน
งบการเงินตาม
แหล่งอ้ างอิง
บัญชีงบดุล

สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
เงินให้ สนิ เชือแก่ลกู หนี Yและดอกเบี Yยค้ างรับสุทธิ
เงินให้ สนิ เชือแก่ลกู หนี Y
ดอกเบี Yยค้ างรับ
รวมเงินให้ สนิ เชือแก่ลกู หนี Yและดอกเบี Yยค้ างรับ
หัก ค่าเผือหนี Yสงสัยจะสูญ
รวมเงินให้ สนิ เชือแก่ลกู หนี Yและดอกเบี Yยค้ างรับสุทธิ
ภาระของลูกค้ าจากการรับรอง
ทรัพย์สนิ รอการขายสุทธิ
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์สทุ ธิ
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี Yจากการขายเงินลงทุนและการออกตราสารหนี Y
หลักประกันตามสัญญา Credit Support Annex และ
ลูกหนี Yมาร์ จิ Yนตามธุรกรรมซื Yอคืนภาคเอกชน
สินทรัพย์ของกลุม่ สินทรัพย์ทียกเลิกทีถือไว้ เพือขาย
สินทรัพย์อนื สุทธิ
รวมสินทรัพย์
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53
62,624
17,578
35,564
48

53
62,624
17,578
35,564
48

40,103
164
40,267
(3,036)
37,231
703
444
271
4,416

40,103
164
40,267
(3,036)
37,231
703
26
444
271
4,416

4,958
26
614
164,530

4,958
614
164,530

G

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
30 มิถุนายน 2561
จํานวนทีเ ปิ ดเผยใน
งบการเงินทีเผยแพร่
ต่อสาธารณะ

รายการที,เกี,ยวข้ องกับเงินกองทุนประจํางวด
30 มิถุนายน 2561

หน่วย : ล้ านบาท
จํานวนทีเ ปิ ดเผย
ในงบการเงินตาม แหล่งอ้ างอิง
บัญชีงบดุล

หนีสF นิ
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี Yสินจ่ายคืนเมือทวงถาม
ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์
หนี Yสินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนี Yทีออกและเงินกู้ยืม
ภาระของธนาคารจากการรับรอง
ประมาณการหนี Yสิน
เจ้ าหนี Yจากการซื Yอเงินลงทุน
หลักประกันตามสัญญา Credit Support Annex และ
เจ้ าหนี Yมาร์ จิ Yนตามธุรกรรมซื Yอคืนภาคเอกชน
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย
หนี Yสินของกลุม่ หนี Yสินทียกเลิกทีถ ือไว้ เพือขาย
หนี Yสินอืน
รวมหนีสF ิน
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61,950
30,422
1,121
3,573
16,325
703
285
3,344

61,950
30,422
1,121
3,573
16,325
703
285
3,344

3,642
1,821
1,303

3,642
1,821
1,303

124,489

124,489

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
30 มิถุนายน 2561
หน่วย : ล้ านบาท
จํานวนทีเ ปิ ดเผยใน
งบการเงินทีเผยแพร่
ต่อสาธารณะ

รายการที,เกี,ยวข้ องกับเงินกองทุนประจํางวด
30 มิถุนายน 2561
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีออกและชําระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้ าของ
ผลต่างจากการเปลีย นแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนเผือขาย
การป้องกันความเสีย งในกระแสเงินสด
รวมองค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้ าของ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
กําไรสําหรับงวด
กําไรสุทธิคงเหลือหลังการจัดสรร
รวมกําไรสะสมยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีสF ินและส่ วนของเจ้ าของ
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จํานวนทีเ ปิ ดเผยใน
งบการเงินตามบัญชี แหล่งอ้ างอิง
งบดุล

14,843
14,837
9,056

14,843
14,837
9,056

(102)
(1)
(103)

(102)
(1)
(103)

E/1
F

1,212

1,212

C

1,709
13,330
15,039
40,041
164,530

1,709
13,330
15,039
40,041
164,530

A
B

D

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
30 มิถุนายน 2561
หน่วย : ล้ านบาท
แหล่งทีมาของการ
อ้ างอิงในงบการเงิน
ตามบัญชีงบดุล

องค์ประกอบของ
เงินกองทุน

รายการ

เงินกองทุนขันF ที, 1
ทุนทีออกและชําระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ทุนสํารองตามกฎหมาย
กําไรสุทธิคงเหลือหลังการจัดสรร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสะสม
ผลต่างจากการเปลีย นแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผือขาย
การป้องกันความเสีย งในกระแสเงินสด
รวมเงินกองทุนขันที
Y  1 ก่อนรายการปรับและรายการหัก
รายการปรับต่างๆทีไม่อนุญาตให้ มีผลกระทบต่อมูลค่าของเงินกองทุน
การป้องกันความเสีย งในกระแสเงินสด
กําไรขาดทุนสะสมจากการเปลีย นแปลงในคุณภาพเครดิตของธนาคาร
รายการหักจากเงินกองทุนชันที
Y  1 ทีเป็ นส่วนของเจ้ าของ
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี

14,837
9,056
1,212
13,213

A
B
C
D

(102)
(1)

E/1
F

38,215
1
(68)

F

(271)

G

37,877

รวมเงินกองทุนชันF ที, 1 ที,เป็ นส่ วนของเจ้ าของ
เงินกองทุนชันที
Y  1 ทีเป็ นตราสารทางการเงิน

-

รวมเงินกองทุนชันF ที, 1
เงินกองทุนชันF ที, 2
เงินสํารองสําหรับสินทรัพย์จดั ชันปกติ
Y
เงินสํารองส่วนเกิน

37,877

รวมเงินกองทุนชันF ที, 2
รวมเงินกองทุนทังF สินF ตามกฎหมาย

396
38,273

42
354
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
30 มิถุนายน 2561
ตารางที, 3: การเปิ ดเผยมูลค่ าของเงินกองทุนในช่ วงการทยอยนับเข้ าหรือทยอยหักตามหลักเกณฑ์
Basel III (Transitional period)
หน่วย : ล้ านบาท
ยอดสุทธิ
คงเหลือของ
มูลค่ า
รายการระหว่ าง
เงินกองทุน
ช่ วง
Transitional

มูลค่ าของเงินกองทุน
ประจํางวด 30 มิถุนายน 2561
เงินกองทุนชันที
Y 1
เงินกองทุนชันที
Y  1 ทีเป็ นส่วนของเจ้ าของ
รายการปรับต่างๆทีไม่อนุญาตให้ มีผลกระทบต่อมูลค่าของเงินกองทุน
รายการหักจากเงินกองทุนชันที
Y  1 ทีเป็ นส่วนของเจ้ าของ

38,215
(67)
(271)

เงินกองทุนชันF ที, 1 ที,เป็ นส่ วนของเจ้ าของสุทธิ
เงินกองทุนชันที
Y  1 ทีเป็ นตราสารทางการเงิน
รวมเงินกองทุนชันF ที, 1
เงินกองทุนชันF ที, 2
รวมเงินกองทุนทังF สินF ตามกฎหมาย

37,877
37,877
396
38,273

1/

ตังแต่
Y วันที1 มกราคม 2557 กําไร/(ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี Yเผือขายจะถูกทยอยนับเข้ า/(หักออกจาก) เงินกองทุนชันที
Y 1

(CET 1) ทีเป็ นส่วนของเจ้ าของเป็ นระยะเวลา 5 ปี ในอัตราร้ อยละ 20, 40, 60, 80 และ 100 และหลังจากปี 2561 ให้ นบั เข้ า(หักออกจาก)ทังจํ
Y านวน

14

(0)1/

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
30 มิถุนายน 2561
3.3 ความเพียงพอของเงินกองทุน
ตามข้ อกําหนดของ ธปท. ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) ต้ องดํารงอัตราส่วนเงินกองทุนทังสิ
Y Yนต่อสินทรัพย์เสียง
2/
ไม่น้อยว่าร้ อยละ 8.50 โดยต้ องมีอัตราส่วนเงิ นกองทุนชันY ที 1 ทีเป็ นส่วนของเจ้ าของและเงิ นกองทุนชันY ที 1 ต่อ
สินทรัพย์เสีย ง ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 4.502/ และร้ อยละ 6.002/ ตามลําดับ
ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2561 ธนาคารมีอตั ราส่วนเงินกองทุนทังสิ
Y Yนต่อสินทรัพย์เสียงทีร้อยละ 38.00 โดยมีอตั ราส่วน
เงินกองทุนชันที
Y  1 ทีเป็ นส่วนของเจ้ าของต่อสินทรัพย์เสียงทีร้อยละ 37.61 และมีอตั ราส่วนเงินกองทุนชันY ที 1 ต่อ
สินทรัพย์เสีย งทีร้อยละ 37.61 ซึง มากกว่าข้ อกําหนดขันตํ
Y าของ ธปท.
ตารางที, 4: ความเพียงพอของเงินกองทุน
หน่วย : ร้ อยละ
เกณฑ์ ขนั F ตํ,า
ของ ธปท.

30 มิ.ย. 61

31 ธ.ค. 60

เงินกองทุนทังสิ
Y Yน ต่อ สินทรัพย์เสีย ง

8.50

38.00

36.71

เงินกองทุนชันที
Y  1ทีเป็ นส่วนของเจ้ าของ ต่อ สินทรัพย์เสีย ง

4.50

37.61

36.28

เงินกองทุนชันที
Y  1 ต่อ สินทรัพย์เสีย ง

6.00

37.61

36.28

เงินกองทุนส่วนเพิม เพือรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต1/

1.875

รวมเงินกองทุนทังสิ
Y Yน ต่อ สินทรัพย์เสีย ง1/

10.375

38.00

36.71

2/

ตังแต่
Y วันที1 มกราคม 2559, การดํารงอัตราส่วนเงินกองทุนขันตํ
Y าจะถูกทยอยบวกเพิมในส่วนของ ส่วนเพิมเพือรองรับผลขาดทุนใน
ภาวะวิกฤต เป็ นเวลา 4 ปี โดยจะทยอยบวกเพิมร้ อยละ 0.625 ต่อปี และหลังจากวันที 1 มกราคม 2562, การดํารงอัตราส่วน
เงินกองทุนขันตํ
Y าบวกกับส่วนเพิมของ อัตราส่วนเงินกองทุนทังสิ
Y Yน, อัตราส่วนเงินกองทุนชันที
Y  1 ทีเป็ นส่วนของเจ้ าของ, และอัตราส่วน
เงินกองทุนชันที
Y  1 จะเป็ นร้ อยละ 11, ร้ อยละ 7, และร้ อยละ 8.5 ตามลําดับ
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
30 มิถุนายน 2561
3.4 มูลค่ าเงินกองทุนขันF ตํ,าที,ต้องดํารง
ธนาคารสแตนดาร์ ด ชาร์ เ ตอร์ ด (ไทย) มี ก ารดํ า รงเงิ น กองทุน ขันY ตํ า ตามที ธปท. กํ า หนด ตารางที 5 แสดง
รายละเอียดของมูลค่าเงินกองทุนเงินขันตํ
Y าทีต้องดํารงสําหรับความเสียงด้ านเครดิต ความเสียงด้ านตลาดและ
ความเสีย งด้ านปฏิบตั ิการ ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2561
ตารางที, 5: มูลค่ าของเงินกองทุนขันF ตํ,าที,ต้องดํารง
หน่วย : ล้ านบาท
30 มิ.ย. 61

31 ธ.ค. 60

เงินกองทุนขันตํ
Y า สําหรับความเสีย งด้ านเครดิต

5,329

5,972

เงินกองทุนขันตํ
Y า สําหรับความเสีย งด้ านตลาด

2,145

1,670

เงินกองทุนขันตํ
Y า สําหรับความเสีย งด้ านปฏิบตั ิการ

1,087

1,234

8,561

8,876

รวมมูลค่ าเงินกองทุนขันF ตํ,าที,ต้องดํารง

การใช้ วิธี AIRB
ธนาคาร ใช้ วิธี AIRB ในการคํานวณความเสียงด้ านเครดิตสําหรั บพอร์ ตทีมีนัยสําคัญ ส่วนวิธี Standardised
Approach ใช้ กบั พอร์ ตทีได้ รับยกเว้ นอย่างถาวรจากวิธี AIRB รวมทังพอร์
Y ตทีอยูใ่ นระหว่างพัฒนาไปใช้ วิธี AIRB
ตารางต่อไปนี Yแสดงการดํารงเงินกองทุนขันตํ
Y าสําหรับความเสียงด้ านเครดิตโดยแบ่งตามประเภทสินทรัพย์ตามวิธี
AIRB (ตารางที 6) การดํารงเงินกองทุนขันตํ
Y าสําหรับความเสียงด้ านเครดิตโดยแบ่งตามประเภทสินทรัพย์ตามวิธี
SA (ตารางที 7) และการดํารงเงินกองทุนขันตํ
Y าสําหรับความเสีย งด้ านตราสารทุนตามวิธี AIRB (ตารางที 8)
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
30 มิถุนายน 2561
ตารางที, 6: เงินกองทุนขันF ตํ,าที,ต้องดํารงสําหรับความเสี,ยงด้ านเครดิต แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี AIRB
หน่วย : ล้ านบาท
ประเภทสินทรัพย์

30 มิ.ย. 61

ลูกหนีปF กติ
ลูกหนี Yภาครัฐบาล สถาบันการเงิน และธุรกิจเอกชน

31 ธ.ค. 60

4,904

5,517

-สินเชือเพือทีอยูอ่ าศัย

-

-

-วงเงินสินเชือหมุนเวียนเพือรายย่อย

-

-

6

5

83

61

34

38

ลูกหนี Yรายย่อย

-สินเชือรายย่อยอืน
ฐานะทีเ กียวข้ องกับตราสารทุน
สินทรัพย์อืน
ลูกหนีผF ิดนัดชําระหนี F
First-to-default credit derivatives และ
Securitisation

-

รวมมูลค่ าเงินกองทุนขันF ตํ,าที,ต้องดํารง-วิธี AIRB

5,027

5,621

เงินกองทุนขันตํ
Y าสําหรับความเสีย งด้ านเครดิตทีต้องดํารงไว้ ตามวิธี AIRB ของธนาคาร ลดลงเป็ นจํานวน 594 ล้ าน
บาท ซึง เป็ นผลมาจากการลดลงลูกหนี Yปกติทีเป็ นลูกหนี Yภาครัฐบาล สถาบันการเงิน และธุรกิจเอกชน
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
30 มิถุนายน 2561
ตารางที, 7: เงินกองทุนขันF ตํ,าที,ต้องดํารงสําหรับความเสี,ยงด้ านเครดิต แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA
หน่วย : ล้ านบาท
ประเภทสินทรัพย์

30 มิ.ย. 61

ลูกหนีปF กติ
ลูกหนี Yภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพือการ
พัฒนาระหว่างประเทศ( MDBs) และองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถินองค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ( PSEs) ที
ใช้ นํ Yาหนัก ความเสีย งเหมือนกับลูกหนี Yภาครัฐบาล
ลูกหนี Yสถาบันการเงิน องค์การปกครองส่วนท้ องถิน
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใช้ นํ Yาหนัก
ความเสีย งเหมือนกับลูกหนี Yสถาบันการเงิน และบริ ษัท
หลักทรัพย์
ลูกหนี Yธุรกิจเอกชน องค์การปกครองส่วนท้ องถิน องค์การ
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ( PSEs) ทีใช้ นํ Yาหนักความเสีย ง
เหมือนกับลูกหนี Yธุรกิจเอกชน
ลูกหนี Yรายย่อย
ลูกหนี Yสินเชือเพือทีอยูอ่ าศัย
สินทรัพย์อืน
ลูกหนีดF ้ อยคุณภาพ
First-to-default credit derivatives และ Securitisation
รวมมูลค่ าเงินกองทุนขันF ตํ,าที,ต้องดํารง-วิธี SA

31 ธ.ค. 60

-

-

-

-

298

346

4

5
-

302

351

หมายเหตุ: PSEs (non-central government public sector entities) คือ ลูกหนี Yองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ

เงินกองทุนขันตํ
Y า สําหรับความเสีย งด้ านเครดิตทีต้องดํารงตามวิธี SA ของธนาคาร มีจํานวนลดลง 49 ล้ านบาท ซึง
มีผลมาจากการลดลงของลูกหนี Yธุรกิจเอกชน PSEs ทีใช้ นํ Yาหนักความเสีย งเหมือนกับลูกหนี Yธุรกิจเอกชน
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
30 มิถุนายน 2561
ตารางที, 8: เงินกองทุนขันF ตํ,าที,ต้องดํารงสําหรับฐานะที,เกี,ยวข้ องกับตราสารทุน โดยวิธี AIRB
หน่วย : ล้ านบาท
รายการ

30 มิ.ย. 61

ฐานะทีเกียวข้ องกับตราสารทุนทีได้ รับการยกเว้ นการ
ดํารงเงินกองทุน โดยวิธี IRB
ฐานะทีเกียวข้ องกับตราสารทุน โดยวิธี IRB แยกตามวิธี
การคํานวณ
1. คํานวณโดยวิธี Market – based
1.1 วิธี Simple risk weight
1.2 วิธีแบบจําลอง (สําหรับฐานะตราสารทุนในบัญชี
ทีมิใช่เพือการค้ า (บัญชีเพือการธนาคาร)
2. คํานวณโดยวิธี PD / LGD
รวมมูลค่ าเงินกองทุนขันF ตํ,าที,ต้องดํารงสําหรับฐานะที,เกี,ยวข้ องกับตราสารทุน
- วิธี AIRB
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31 ธ.ค. 60

6

5

-

-

-

-

-

-

6

5

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
30 มิถุนายน 2561

4. ความเสี,ยงด้ านตลาด
ความเสีย งด้ านตลาด เป็ นโอกาสทีอาจส่งผลกระทบต่อการสูญเสียกําไรหรื อมูลค่าทางเศรษฐกิจทีเกิดขึ Yนจากการ
เปลีย นแปลงของราคาหรื ออัตราดอกเบี Yยตามภาวะตลาด ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) มีความเสียงด้ าน
ตลาดอันเกิดจากการให้ บริ การลูกค้ าในตลาดการเงินและตลาดทุน ธนาคารจึงดํารงสถานะความเสียงด้ านตลาด
ในระดับปานกลาง ความเสียงด้ านการตลาดยังเกิ ดขึ Yนในบัญชีทีมิใช่เพือการค้ า (บัญชีเพือการธนาคาร) ตาม
ข้ อกําหนดการดํารงสินทรัพย์ทีมีสภาพคล่องในปริ มาณสูงเพือรองรับตราสราหนี Yทีมีคณ
ุ ภาพและสภาพคล่องสูง
และจากการแปลงค่า เงิ น ของสิน ทรั พย์ หนี สY ิน และส่ว นของเจ้ า ของที ไม่ได้ อ ยู่ใ นสกุลเงิ นบาท นโยบายและ
กระบวนการเกียวกับความเสีย งด้ านตลาดของธนาคาร มีวตั ถุประสงค์เพือให้ เกิดความสมดุลระหว่างความเสียง
และผลตอบแทนมากทีสดุ และตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าเช่นกัน
การดําเนินธุรกรรมของธนาคารในตลาดเงิน ตลาดปริ วรรตเงินตราและตลาดทุน ก่อให้ เกิดความเสียงด้ านตลาด
ตราสารการเงินอืนๆ ทีธนาคารร่วมทําธุรกรรม ได้ แก่ ตราสารหนี Yและหลักทรัพย์ตา่ งๆ รวมถึงตราสารอนุพนั ธ์ ซึง คือ
สัญญาการเงินทีมีคณ
ุ ลักษณะและมูลค่าทีคํานวณจากตราสารการเงินอ้ างอิง อัตราดอกเบี Yย อัตราแลกเปลียน
และดัชนีต่างๆ ตราสารเหล่านี Yรวมถึงสัญญาซื Yอขายล่วงหน้ า สัญญาแลกเปลียน และธุรกรรมออพชัน ส์ ในตลาด
อัตราแลกเปลีย นและตลาดอัตราดอกเบี Yย สัญญาอนุพนั ธ์ทีธนาคารร่วมเป็ นคูส่ ญ
ั ญา ส่วนใหญ่เป็ นสัญญาซื Yอขาย
อนุพนั ธ์ระหว่างคูค่ ้ า ทีเรี ยกว่า over-the-counter derivatives
ธนาคารได้ กําหนดนโยบายและเทคนิคในการบริ หารความเสียงด้ านตลาด ซึงรวมถึงการกําหนดวงเงินสําหรั บ
ความเสีย งด้ านตลาด การติดตาม การรายงานและวิธีการควบคุม ซึง มีการทบทวนเป็ นประจําโดยคณะกรรมการที
เกี ย วข้ อ ง เช่ น คณะกรรมการบริ ห ารสิน ทรั พย์ แ ละหนี สY ิน (ALCO) คณะกรรมการบริ ห ารความเสีย ง และ
คณะกรรมการ หน่วยงานธุรกิจจะเสนอวงเงินสําหรับความเสีย งด้ านตลาดภายใต้ ข้อกําหนดของนโยบายตามทีได้
ตกลงไว้ เจ้ าหน้ าทีบริ หารความเสีย งและคณะกรรมการทีเกียวข้ องมีการทบทวน และอนุมตั ิวงเงินภายในขอบเขต
อํานาจทีได้ รับมอบหมาย รวมถึงการควบคุม ติดตาม ความเสีย งดังกล่าวให้ อยู่ในวงเงินทีกําหนดไว้ เป็ นประจําทุก
วัน
ประเภทของความเสีย งด้ านตลาดของธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) ได้ แก่
• ความเสีย งด้ านอัตราดอกเบี Yย อันเกิดจากความเปลีย นแปลงในเรื อง yield curves, credit spreads และ
implied volatilities ของ interest rate options
• ความเสีย งด้ านอัตราแลกเปลีย น อันเกิดจากความเปลียนแปลงด้ านอัตราแลกเปลียนและความผันผวน
ของตราสารสิทธิในอัตราแลกเปลีย น (foreign exchange options)
• ความเสีย งด้ านราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ อันเกิดจากความเปลีย นแปลงด้ านราคาสินค้ าโภคภัณฑ์และความ
ผันผวนของตราสารสิทธิในสินค้ าโภคภัณฑ์ ซึง ได้ แก่ พลังงาน โลหะมีค่า โลหะพื Yนฐาน และสินค้ าเกษตร
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
30 มิถุนายน 2561
สําหรับความเสียงประเภทนี Y ธนาคารมีการป้องกันความเสียงทังหมดโดยการคงสถานะแบบ
Y
back-toback
ธนาคารแห่งประเทศไทย กําหนดมูลค่าเงิ นของเงิ นกองทุนขันตํ
Y าทีต้องดํารง เพือรองรับเฉพาะความเสียงด้ าน
ตลาดในบัญชีเพือการค้ า สําหรับความเสียงด้ านอัตราดอกเบี Yยในบัญชีทีมิใช่เพือการค้ า (บัญชีเพือการธนาคาร)
นันY จะถูกครอบคลุมอยูใ่ นกรอบของหลักการ Pillar 2
ตารางต่อไปนี Yจะแสดงถึงเงินกองทุนขันตํ
Y าเพือรองรับความเสีย งด้ านตลาดในบัญชีเพือการค้ าของธนาคาร
ตารางที, 9: เงินกองทุนขันF ตํ,าที,ต้องดํารงสําหรับความเสี,ยงด้ านตลาดภายใต้ วิธี SA
หน่วย : ล้ านบาท
ประเภทความเสี,ยง
ความเสีย งด้ านอัตราดอกเบี Yย
ความเสีย งด้ านราคาตราสารทุน
ความเสีย งด้ านอัตราแลกเปลีย นเงินตราต่างประเทศ
ความเสีย งด้ านราคาสินค้ าโภคภัณฑ์
รวมมูลค่ าเงินกองทุนขันF ตํ,าที,ต้องดํารง

30 มิ.ย. 61

31 ธ.ค.60

1,870

1,632

-

-

275

38

-

-

2,145

1,670

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) ต้ องดํารงเงินกองทุนสําหรับความเสีย งด้ านตลาดเป็ นจํานวน 2,145 ล้ านบาท โดย
จํานวนทีเ พิมขึ Yน 475 ล้ านบาท เมือเปรี ยบเทียบกับเดือนธันวาคม 2560 เป็ นผลมาจากความเสีย งด้ านอัตราดอกเบี Yย
238 ล้ านบาท และความเสีย งด้ านอัตราแลกเปลีย นเงินตราระหว่างประเทศ 237 ล้ านบาท
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
30 มิถุนายน 2561

5. คําย่ อและความหมาย
AIRB

Advanced Internal Ratings Based

ALCO

Asset and Liabilities Management Committee

BCBS

Basel Committee on Banking Supervision

BOT

The 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

Standard Chartered Bank (Thai) PCL

SREP

Supervisory Review and Evaluation Process
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