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ภาพรวม
ในระหว่างปี 2556 ธนาคารแห่งประเทศไทย “ธปท” ได้ ออกประกาศเรื่ องการ เปิ ดเผยข้ อมูลการดารง
เงิ นกองทุนสาหรั บ ธนาคารพาณิ ช ย์ และการเปิ ดเผยข้ อมูลการดารงเงิ น กองทุนสาหรั บ กลุ่มธุรกิ จทาง
การเงิน ซึง่ อ้ างอิงหลักเกณฑ์จาก “Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks
and banking systems” (Revised Version: June 2011) จาก Basel Committee on Banking
Supervision (“BCBS”) โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เสริ ม สร้ างความแข็ ง แกร่ ง ของการก ากั บ ดู แ ล
เงินกองทุน ซึง่ มีเป้าหมายในการส่งเสริ มความยืดหยุ่นสาหรับภาคการธนาคารมากขึ ้น ทังนี
้ ก้ ารปรับปรุ ง
หลักเกณฑ์การกากับดูแลเงินกองทุน เพื่อให้ ธนาคารพาณิชย์ดารงเงินกองทุนที่มีคณ
ุ ภาพดี สามารถรองรับ
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นได้ ทงในภาวะปกติ
ั้
และภาวะวิกฤตจากปั ญหาทางด้ านเศรษฐกิจและการเงิน ซึง่
จะนามาสูก่ ารลดลงของความเสี่ยงของภาคเศรษฐกิจ

2

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
30 มิถุนายน 2556

สารบัญ
1
2
3

4

5

6
7
8

ขอบเขตของ Basel III Framework ..............................................................................................................5
ขอบเขตการบังคับใช้ ...................................................................................................................................6
การบริ หารเงินกองทุน..................................................................................................................................6
3.1
โครงสร้ างเงินกองทุน...........................................................................................................................7
3.2
ความเพียงพอของเงินกองทุน ..............................................................................................................9
3.3
มูลค่าเงินกองทุนขันต
้ า่ ที่ต้องดารง .....................................................................................................10
การบริ หารความเสีย่ ง ................................................................................................................................13
4.1
กรอบการบริ หารความเสีย่ ง (Risk Management Framework – RMF) ................................................13
4.2
การกากับความเสีย่ ง (Risk governance) ..........................................................................................15
ความเสีย่ งด้ านเครดิต ...............................................................................................................................18
5.1
ความเสีย่ งด้ านเครดิต .......................................................................................................................18
5.2
Internal Ratings Based Approach สาหรับความเสีย่ งด้ านเครดิต .....................................................18
5.3
Standardised Approach สาหรับความเสีย่ งด้ านเครดิต ....................................................................19
5.4
การปรับลดความเสีย่ งด้ านเครดิต (Credit Risk Mitigation) ................................................................20
ความเสีย่ งด้ านตลาด ................................................................................................................................22
ความเสีย่ งของฐานะตราสารทุนในบัญชีที่มิใช่เพื่อการค้ า(บัญชีเพือ่ การธนาคาร) ..........................................24
คาย่อและความหมาย ...............................................................................................................................24

3

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
30 มิถุนายน 2556

สารบัญตารางข้ อมูลเชิงปริมาณ
ตารางที่ 1:
ตารางที่ 2:
ตารางที่ 3:
ตารางที่ 4:
ตารางที่ 5:
ตารางที่ 6:
ตารางที่ 7:

โครงสร้ างเงินกองทุน ................................................................................................................................ 8
ความเพียงพอของเงินกองทุน.................................................................................................................... 9
เงินกองทุนขันต
้ ่าสาหรับความเสีย่ งด้ านเครดิต ความเสีย่ งด้ านตลาดและความเสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการ ............ 10
เงินกองทุนขันต
้ ่าทีต่ ้ องดารงสาหรับความเสีย่ งด้ านเครดิต แยกตามประเภทสินทรัพย์โดยวิธี AIRB .............. 11
เงินกองทุนขันต
้ ่าทีต่ ้ องดารงสาหรับความเสีย่ งด้ านเครดิต แยกตามประเภทสินทรัพย์โดยวิธี SA ................. 12
เงินกองทุนขันต
้ ่าทีต่ ้ องดารงสาหรับฐานะทีเ่ กี่ยวข้ องกับตราสารทุน โดยวิธี AIRB ....................................... 13
เงินกองทุนขันต
้ ่าทีต่ ้ องดารงสาหรับความเสีย่ งด้ านตลาดภายใต้ วิธี SA ..................................................... 23

4

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
30 มิถุนายน 2556

1. ขอบเขตของ Basel III Framework
หลักการที่1 : การดารงเงินกองทุนขัน้ ต่า
ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ได้ อนุมตั ิให้ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”)
และบริ ษัทย่อย (“กลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย)”) ใช้ วิธี AIRB ซึ่งเป็ นการบริ หารความเสี่ยงที่ก้าวหน้ า
ยิ่งขึน้ เพื่อการคานวณเงินกองทุนสาหรั บความเสี่ยงด้ านเครดิต ทังนี
้ ธ้ นาคารเริ่ มใช้ วิธีดงั กล่าว ในการคานวณ
เงินกองทุนสาหรับความเสีย่ งด้ 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 ธนาคารพาณิชย์ดาเนินการประเมินความเสี่ ยงโดยรวมและกาหนดจานวนเงินกองทุนที่
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
ั นาโครงร่ างของ ICAAP ซึ่งประสานกระบวนการ
ประเมินความเสีย่ งและเงินกองทุนเข้ าด้ วยกัน เพื่อให้ แน่ใจได้ วา่ มีการดารงเงินกองทุนในระดับที่เพียงพอเพือ่ รองรับ
ความต้ องการเงินกองทุนในปั จจุบนั และตามแผนธุรกิจของกลุม่ ธนาคาร
สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร ทังในภาวะที
้
่คาดการณ์ตามปรกติและภายใต้ ภาวะวิกฤติ
ทัง้ นี ้ หลักการที่ 2 ธปท. มีการตรวจสอบกระบวนการ ICAAP ของธนาคารพาณิ ชย์ ซึ่งเรี ยกว่า กระบวนการ
ตรวจสอบและประเมินโดยทางการ (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP)
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
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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.standardchartered.co.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 อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุน ตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลตามแนวทาง Basel III หลักการที่ 3
และประกาศของ ธปท. เป็ นการเปิ ดเผยข้ อมูลทังระดั
้ บธนาคาร (Solo basis) และระดับกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน (Full
Consolidated basis) ซึ่งประกอบไปด้ 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 2556 ซึง่ ครอบคลุมเรื่ องดังต่อไปนี ้
ข้ อมูลเชิงคุณภาพและปริ มาณสาหรับเงินกองทุนและการดารงเงินกองทุนขันต
้ ่าสาหรับความเสี่ยงด้ านเครดิต
ความเสีย่ งด้ านตลาดและความเสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการ และฐานะตราสารทุนในบัญชีที่มิใช่เพื่อการค้ า (บัญชีเพื่อการ
ธนาคาร) ภายใต้ หลักเกณฑ์ AIRB

3. การบริหารเงินกองทุน
การบริ หารเงินกองทุนของกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร มีวตั ถุประสงค์ในการรักษา
ฐานะเงินกองทุนที่เข้ มแข็งเพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ รวมทัง้ เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดเรื่ องเงินกองทุนขันต
้ า่
ตามกฎหมาย และเพื่อรักษาอันดับความน่าเชื่อถือด้ านเครดิต
การวางแผนด้ านเงินกองทุนของกลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร มีการดูแลและปรับปรุ ง
เป็ นประจาเพื่อสะท้ อนการคาดการณ์ทางธุรกิจตามที่เกิดขึ ้นในระหว่างปี มีการนาเสนอกลยุทธ์ และแผนงานต่อ
คณะกรรมการเป็ นรายปี รวมทังมี
้ การปรับปรุ งเกี่ยวกับการคาดการณ์ ทางด้ านธุรกิจและผลการดาเนินงานด้ าน
การเงินเป็ นประจา เพื่อให้ แน่ใจว่าความเพียงพอของเงินกองทุนมีความสอดคล้ องกับแผนธุรกิจ
6

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
30 มิถุนายน 2556
การวางแผนเงินกองทุนต้ องคานึงถึงปั จจัยดังต่อไปนี ้
 ข้ อกาหนดเรื่ องเงินกองทุนตามกฎหมายในปั จจุบนั และการคาดการณ์ของกลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์
เตอร์ 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) ซึ่ง
ได้ รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ หาร (Executive Committee – EXCO) รับผิดชอบในการบริ หาร งบดุล
สภาพคล่องความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี ้ย และความเสี่ยงด้ านตลาด รวมทังความเพี
้
ยงพอของเงินกองทุนตาม
นโยบายของกลุม่ สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด ทีก่ ลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร นามาใช้ ปฏิบตั ิ
และเป็ นไปตามข้ อกาหนดทางกฎหมาย

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 2556 เปรี ยบเทียบกับข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
30 มิถุนายน 2556
ตารางที่ 1: โครงสร้ างเงินกองทุน
หน่วย : ล้ านบาท
ธนาคารสแตนดาร์ ด
ชาร์ เตอร์ ด และบริ ษัทย่ อย
30 มิ.ย. 56

เงินกองทุนชันที
้ ่1
ทุนชาระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ทุนสารองตามกฎหมาย
กาไรสุทธิคงเหลือหลังการจัดสรร
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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31 ธ.ค. 55

ธนาคารสแตนดาร์ ด
ชาร์ เตอร์ ด
30 มิ.ย. 56

31 ธ.ค. 55

14,837

14,837

14,837

14,837

9,056

9,056

9,056

9,056

843

683

837

683

12,425

9,870

12,241

9,870

54

-

54

-

(497)

(497)

-

-

(54)

-

(54)

-

(606)

(548)

(412)

(388)

36,058

33,401

36,559

34,058

-

-

-

-

36,058

33,401

36,559

34,058

332

336

283

282

233

10

268

49

565

346

551

331

36,623

33,747

37,110

34,389

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
30 มิถุนายน 2556
องค์ ประกอบเงินกองทุน
เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ของกลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร ประกอบด้ วย ทุนชาระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ทุนสารองตามกฎหมาย กาไรสุทธิคงเหลือหลังการจัดสรร กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสะสม
รายการปรับต่างๆที่ไม่อนุญาตให้ มีผลกระทบต่อมูลค่าของเงินกองทุน ธนาคารไม่มีเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ น
ตราสารทางการเงิน
เงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ของกลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร ประกอบด้ วยเงินสารองสาหรับ
สินทรัพย์จดั ชันปกติ
้
และเงินสารองส่วนเกิน

3.2 ความเพียงพอของเงินกองทุน
ตามข้ อกาหนดของ ธปท. กลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร ต้ องดารงอัตราส่วนเงินกองทุน
ทังสิ
้ ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงไม่น้อยว่าร้ อยละ 8.50 โดยต้ องมีอตั ราส่วนเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของและ
เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ต่อสินทรัพย์เสีย่ ง ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 4.5 และร้ อยละ 6 ตามลาดับ
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2556 กลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร มีอตั ราส่วนเงินกองทุนทังสิ
้ ้น
ต่อสินทรัพย์เสีย่ งที่ร้อยละ 18.46 และ 19.04 ตามลาดับ โดยมีอตั ราส่วนเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ
ต่อสินทรัพย์เสีย่ งที่ร้อยละ 18.17 และ 18.76 ตามลาดับ และมีอตั ราส่วนเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ต่อสินทรัพย์เสีย่ งที่ร้อย
ละ 18.17 และ 18.76 ตามลาดับ ซึง่ มากกว่าข้ อกาหนดขันต
้ ่าของ ธปท.
ตารางที่ 2: ความเพียงพอของเงินกองทุน
หน่วย : ร้ อยละ
เกณฑ์ ขนั ้ ต่า
ของ ธปท.

ธนาคารสแตนดาร์ ด
ชาร์ เตอร์ ด และบริ ษัทย่ อย
30 มิ.ย. 56

31 ธ.ค. 55

ธนาคารสแตนดาร์ ด
ชาร์ เตอร์ ด
30 มิ.ย. 56

31 ธ.ค. 55

เงินกองทุนทังสิ
้ ้น ต่อ สินทรัพย์เสีย่ ง

8.50

18.46

17.08

19.04

17.79

เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ต่อ สินทรัพย์เสีย่ ง

6.00/4.251/

18.17

16.90

18.76

17.62

4.50

18.17

N/A

18.76

N/A

เงินกองทุนชันที
้ ่ 1ทีเ่ ป็ นส่วนของ
เจ้ าของ ต่อ สินทรัพย์เสีย่ ง

1/ ตังแต่
้ ปี 2556 ถึง 2558 ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดให้ เพิ่มอัตราส่วนเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 เป็ น 6.00% ในขณะที่ก่อนปี
2556 กาหนดให้ อตั ราส่วนเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 เป็ น 4.25%
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
30 มิถุนายน 2556
3.3 มูลค่ าเงินกองทุนขัน้ ต่าที่ต้องดารง
กลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร มีการดารงเงินกองทุนขันต
้ ่าตามที่ ธปท. กาหนด ตารางที่
3 แสดงรายละเอียดของมูลค่าเงินกองทุนเงินขันต
้ ่าที่ต้องดารงสาหรับความเสี่ยงด้ านเครดิต ความเสี่ยงด้ านตลาด
และความเสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2556
ตารางที่ 3: เงินกองทุนขัน้ ต่าที่ต้องดารงสาหรับความเสี่ยงด้ านเครดิต ความเสี่ยงด้ านตลาดและความ
เสี่ยงด้ านปฏิบัตกิ าร
หน่วย : ล้ านบาท
รายการ

ธนาคารสแตนดาร์ ด
ชาร์ เตอร์ ด และบริ ษัทย่ อย
30 มิ.ย. 56

ธนาคารสแตนดาร์ ด
ชาร์ เตอร์ ด

31 ธ.ค. 55

30 มิ.ย. 56

31 ธ.ค. 55

เงินกองทุนขันต
้ า่ สาหรับความเสีย่ งด้ านเครดิต

12,774

12,749

12,624

12,447

เงินกองทุนขันต
้ า่ สาหรับความเสีย่ งด้ านตลาด

2,181

2,281

2,181

2,281

เงินกองทุนขันต
้ า่ สาหรับความเสีย่ งด้ าน
ปฏิบตั ิการ

1,822

1,768

1,759

1,702

16,777

16,798

16,564

16,430

รวมเงินกองทุนขัน้ ต่าที่ต้องดารง
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 4) การดารงเงินกองทุนขันต
้ ่าสาหรับความเสี่ยงด้ านเครดิตโดยแบ่งตามประเภทสินทรัพย์ตามวิธี
SA (ตารางที่ 5) และการดารงเงินกองทุนขันต
้ ่าสาหรับความเสีย่ งด้ านตราสารทุนตามวิธี AIRB (ตารางที่ 6)
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
30 มิถุนายน 2556
ตารางที่ 4: เงินกองทุนขัน้ ต่าที่ต้องดารงสาหรับความเสี่ยงด้ านเครดิต แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี
AIRB
หน่วย : ล้ านบาท
ประเภทสินทรัพย์

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
และบริษัทย่ อย
30 มิ.ย. 56

ลูกหนีป้ กติ
ลูกหนี ้ภาครัฐบาล สถาบันการเงิน และธุรกิจเอกชน

ธนาคารสแตนดาร์ ด
ชาร์ เตอร์ ด

31 ธ.ค. 55

30 มิ.ย. 56

31 ธ.ค. 55

6,915

6,466

7,287

6,788

-

-

-

-

1,275

1,306

1,275

1,306

913

1,158

913

1,159

1

2

61

61

130

139

131

136

185

237

185

237

-

-

-

-

9,419

9,308

9,852

9,685

ลูกหนี ้รายย่อย
-สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย
-วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อรายย่อย
-สินเชื่อรายย่อยอื่น
ฐานะทีเ่ กี่ยวข้ องกับตราสารทุน
สินทรัพย์อื่น
ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้
First-to-default credit derivatives และ
Securitisation
รวมมูลค่ าเงินกองทุนขัน้ ต่าที่ต้องดารง-วิธี AIRB

เงินกองทุนขันต
้ ่าสาหรับความเสี่ยงด้ านเครดิตที่ต้องดารงไว้ ตามวิธี AIRB ของกลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
(ไทย) และ ธนาคาร เพิ่มขึ ้นเป็ นจานวน 111 ล้ านบาทและ 167 ล้ านบาทตามลาดับ ซึง่ เป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ ้นของ
จานวนลูกหนี ้ปกติในส่วนธุรกิจเอกชน
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
30 มิถุนายน 2556
ตารางที่ 5: เงินกองทุนขัน้ ต่าที่ต้องดารงสาหรับความเสี่ยงด้ านเครดิต แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี
SA
หน่วย : ล้ านบาท
ประเภทสินทรัพย์

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
และบริษัทย่ อย
30 มิ.ย. 56

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
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ธนาคารสแตนดาร์ ด
ชาร์ เตอร์ ด

31 ธ.ค. 55

30 มิ.ย. 56

31 ธ.ค. 55

-

-

-

-

-

-

-

-

439

719

439

640

1,514

1,285

1,514

1,285

794

781

794

781

-

-

-

-

645

656

62

56

-

-

-

-

3,393

3,441

2,810
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ตารางที่ 6: เงินกองทุนขัน้ ต่าที่ต้องดารงสาหรับฐานะที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุน โดยวิธี AIRB
หน่วย : ล้ านบาท
รายการ

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
และบริษัทย่ อย
30 มิ.ย. 56

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. 55

ธนาคารสแตนดาร์ ด
ชาร์ เตอร์ ด
30 มิ.ย. 56

31 ธ.ค. 55

1

2

61

61

-

-

-

-

1.2 วิธีแบบจาลอง (สาหรับฐานะตราสารทุนใน
บัญชีที่มิใช่เพื่อการค้ า(บัญชีเพื่อการธนาคาร)
2. คานวณโดยวิธี PD / LGD

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมมูลค่ าเงินกองทุนขัน้ ต่าที่ต้องดารง-วิธี AIRB

1

2

61

61

4. การบริหารความเสี่ยง
การบริ หารความเสีย่ งมีความสาคัญอย่างยิ่งในการดาเนินธุรกิจของกลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ
ธนาคาร โดยมีความเสี่ยงหลักที่เกิดจากการให้ สินเชื่อแก่ลกู ค้ า นอกจากนี ก้ ลุ่มธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
(ไทย) และ ธนาคาร ยังมีความเสี่ยงประเภทอื่นอีก อาทิ ความเสี่ยงระหว่างประเทศ ความเสี่ยงด้ านตลาด ความ
เสี่ยงด้ านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้ านการดาเนินงาน ความเสี่ยงด้ านชื่อเสียง และความเสี่ยงด้ านอื่นๆ ซึ่งความ
เสีย่ งเหล่านี ้อาจปรากฏได้ จากกลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจ และในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ (Product range) ของกลุม่
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร หากมิได้ มีการบริ หารความเสีย่ งที่ดีพอ

4.1 กรอบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Framework – RMF)
การบริ หารความเสี่ยงที่มีประสิทธิ ผลเป็ นปั จจัยพื ้นฐานสาคัญที่ทาให้ กลุ่มธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย)
และ ธนาคาร มีผลประกอบการที่ดีและยัง่ ยืน และยังเป็ นหลักในการจัดการด้ านการเงินแและด้ านการปฏิบตั ิงาน
ของกลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร อีกด้ วย
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กลุ่ม ธนาคารสแตนดาร์ ด ชาร์ เ ตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร ได้ จัด วางโครงสร้ างการบริ ห ารความเสี่ ย ง Risk
Management Framework (RMF) สาหรับการบริ หารความเสี่ยงด้ านต่างๆ โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ผลตอบแทนเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับความเสีย่ งสูงสุดภายใต้ ระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริ หารความเสี่ยงตามโครงสร้ างการบริ หารความเสี่ยง กลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เต
อร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร ได้ นาหลักการดังต่อไปนี ้ไปปฏิบตั ิ ซึ่งเป็ นวัฒนธรรมขององค์กรเพื่อความเจริ ญเติบโตที่
ยัง่ ยืน
 ความสมดุลระหว่างความเสีย่ งและผลตอบแทน หมายถึง ความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสมที่ ผ้ ถู ือหุ้นยอมรับได้
ในการประกอบธุรกิจตามกลยุทธ์ของกลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร
 ความรับผิดชอบ พนักงานทุกคนมีหน้ าที่รับผิดชอบและตระหนักอยู่ตลอดเวลาถึงขอบเขตที่ยอมรับได้ ของ
ความเสีย่ งและกลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร มีหน้ าที่คานึงถึงความรับผิดชอบทาง
สังคม สิง่ แวดล้ อมและหลักศีลธรรมเพื่อให้ ได้ ผลตอบแทนเมื่อคานึงถึงความเสีย่ งที่เหมาะสม
 พันธะในการรับผิดชอบ การรับความเสี่ยงต้ องอยู่ภายในอานาจมอบหมายตามที่ตกลงไว้ เท่านันและต้
้
องมี
โครงสร้ างพืน้ ฐานและทรั พยากรที่เหมาะสม การรั บความเสี่ยงทั ง้ หมดเป็ นไปตามกระบวนการที่โปร่ งใส
ควบคุมได้ และมีกระบวนการการรายงาน
 การคาดการณ์ กลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร มีการคาดการณ์ความเสีย่ งในอนาคต
และทาความเข้ าใจต่อความเสีย่ งและผลกระทบทังหมดให้
้
มากที่สดุ และ
 ความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน กลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร แสวงหาความได้ เปรี ยบ
ในการแข่งขันโดยอาศัยการจัดการและควบคุมความเสีย่ งที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
แผนภาพต่อไปนี ้แสดงถึงโครงสร้ างคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง

14

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
30 มิถุนายน 2556

4.2 การกากับความเสี่ยง (Risk governance)
คณะกรรมการมีหน้ าที่รับผิดชอบในการกาหนดความเสี่ยงที่ยอมรั บได้ ของกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
(ไทย) และ ธนาคาร และการบริ หารความเสีย่ งที่มีประสิทธิผลโดยมอบหมายอานาจในการจัดการความเสี่ยงให้ แก่
คณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ
คณะกรรมการบริ หาร (Executive Committee – EXCO) มีความรับผิดชอบหลักในการบริ หารกิจการของกลุ่ม
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร ให้ เป็ นไปตามกลยุทธ์ และนโยบายที่ได้ รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริ หารประกอบด้ วย กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ทาหน้ าที่เป็ นประธาน โดยมีผ้ บู ริ หารอาวุโสจากสายงานบุคคลธนกิจ สายงานสถาบันธนกิจ (ซึ่งประกอบด้ วยสาย
งานการตลาดลูกค้ าบริ ษัทและสถาบัน และสายงานบริ หารเงินและตลาดทุน ) สายงานการเงินและการบัญชี สาย
งานสารสนเทศและปฏิบตั ิการ สายงานกฎหมาย สายงานบริ หารความเสี่ยง สายงานทรัพยากรบุคคล สายงาน
กากับดูแลการปฏิบตั ิงาน และสายงานองค์กรสัมพันธ์
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คณะกรรมการสินทรัพย์และหนี ้สิน (Asset & Liability Committee – ALCO) ทาหน้ าที่ดแู ลให้ มีการบริ หารจัดการ
งบดุลอย่างมีประสิทธิ ภาพ โดยสอดคล้ องกับนโยบายของกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดที่ กลุ่มธนาคาร
สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร รับมาถื อปฏิบัติ รวมถึงกฎระเบียบข้ อบังคับต่างๆ ของกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกับการบริ หารสภาพคล่อง ความเพียงพอของเงินกองทุน และความเสีย่ งทางด้ านตลาด
คณะกรรมการความเสี่ยง (Risk Committee - RC) มีหน้ าที่หลักในการคาดการณ์ถึงประเด็นความเสี่ยงในด้ าน
ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ ้นต่อกลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร ซึง่ ครอบคลุมถึง ความเสีย่ งด้ านกล
ยุทธ์ ความเสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการ ความเสีย่ งด้ านเครดิต ความเสีย่ งด้ านตลาดและความเสีย่ งด้ านสภาพคล่อง ความ
เสีย่ งด้ านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบทางการ และความเสีย่ งเรื่ องชื่อเสียงองค์กร เป็ นต้ น ตลอดจนกากับดูแลและ
สัง่ การในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการความเสีย่ งทังหมดของธนาคารให้
้
สอดคล้ องกับมาตรฐานของกลุม่ ธนาคาร
สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด และเป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการความเสีย่ งกาหนด
บทบาทและความรับผิดชอบ ในการบริ หารความเสี่ยง ได้ ถกู กาหนดไว้ ตามหลักการ Three Lines of Defence
ซึ่งมีการจัดการป้องกันในแต่ละระดับชัน้ ซึ่งมีการระบุขอบเขตความรับผิดชอบเฉพาะในการจัดการและควบคุม
ความเสีย่ ง
การป้องกันระดับแรก (The first line of defence) คือการกาหนดให้ พนักงานทุกคนต้ องดูแลให้ มีการจัดการความ
เสี่ยงที่มีประสิทธิ ผลภายในขอบเขตความรับผิดชอบทางองค์กรโดยตรงของตน หัวหน้ าส่วนงานธุรกิจและด้ าน
ปฏิบตั ิงาน รวมทังผู
้ ้ บริ หารสายงานต่างๆ มีภาระหน้ าที่รับผิดชอบในการจัดการความเสีย่ งในส่วนงานของตน
การป้องกันระดับที่สอง (The second line of defence) ประกอบด้ วย Risk Control Owners และ Operational
Risk Control Owners ซึ่งได้ รับการสนับสนุนจากสายงานด้ านการควบคุมที่เกี่ยวข้ อง Risk Control Owner และ
Operational Risk Control Owners มีหน้ าที่รับผิดชอบในการดูแลให้ ความเสี่ยงในขอบเขตความรับผิดชอบของ
ตนอยู่ภายในระดับที่ยอมรับได้ ขอบเขตความรับผิดชอบของ ทัง้ Risk Control Owner และ Operational Risk
Control Owners ถูกกาหนดโดยประเภทความเสี่ยง (Risk Type) และกระบวนการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่อง
กับประเภทความเสีย่ งนัน้
การป้องกันระดับที่สาม (The third line of defence) คือการกากับดูแลอันเป็ นอิสระโดยหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ซึง่ มีบทบาทตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) กาหนด ผลที่พบจากการตรวจสอบจะถูก
รายงานต่อฝ่ ายจัดการที่เกี่ ยวข้ อง หน่วยงานผู้ควบคุมดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นผู้กากับดูแลเกี่ยวกับประสิทธิผลในการควบคุมการดาเนินธุรกิจของฝ่ ายจัดการ
(first line) และกระบวนการที่ดารงโดย Risk Control Owner (second line) ดังนันหน่
้ วยงานตรวจสอบภายในจึง
เป็ นผู้กากับดูแลเพื่อให้ ระบบโดยรวมในการควบคุมมีประสิทธิผลและเป็ นไปตามที่กาหนดภายในกรอบการบริ หาร
ความเสีย่ ง (Risk Management Framework)
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หน่ วยงานบริหารความเสี่ยง (Risk Function)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารความเสี่ยง (CCRO) มีหน้ าที่บริ หารหน่วยงานด้ านความเสี่ยง (Risk function)
โดยตรง ซึ่งแยกเป็ นเอกเทศจากหน่วยงานต้ นเรื่ อง (origination) หน่วยงานด้ านการค้ าและด้ านการขาย
นอกจากนี ้ CCRO ยังเป็ นประธานสารอง (Alternate) ของคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง และเป็ นกรรมการ
ใน EXCO อีกด้ วย บทบาทของ Risk function คือ
 ดูแลให้ มีการใช้ Risk Management Framework ของกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ
ธนาคาร อย่างมีประสิทธิผล
 ดูแลให้ ความสามารถในการระบุและวัดความเสีย่ งเป็ นไปตามจริ ง สม่าเสมอและเป็ นไปตามมาตรฐานของ
กลุ่มธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร และกฎระเบียบที่ ใช้ บังคับ รวมถึง การได้ รั บ
รายงานอย่างเหมาะสมในเรื่ องการควบคุมความเสีย่ งและการทาธุรกรรมทีเ่ กี่ยวข้ องกับความเสีย่ ง
 ดูแลให้ มีการใช้ กรอบการบริ หารความเสี่ยงของกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร
อย่างมีประสิทธิผลเพื่อแสดงให้ เห็นถึงการกากับดูแลและกระบวนการควบคุมความเสีย่ งที่ดาเนินไปอย่างมี
ประสิทธิผลภายในกลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร
 ดูแลให้ มีการมอบหมายอานาจของคณะกรรมการแก่คณะกรรมการย่อยหรื อบุคคลผู้ได้ รับมอบอานาจอย่าง
ถูกต้ อง เพื่อให้ เกิดความสมดุลระหว่างความมีประสิทธิภาพของธุรกิจและการควบคุมความเสีย่ ง
 จัด ท าและดูแ ลให้ มั่น ใจว่า ปั จ จัย ควบคุม ความเสี่ย งส าหรั บ ความเสี่ย งทุก ประเภทของ กลุ่ม ธนาคาร
สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร อาทิ นโยบายต่าง ๆ มาตรฐานการควบคุมติดตาม ระดับ
ความเสี่ยงที่กาหนดไว้ หรื อ มาตรการควบคุมอื่นๆ มีความสอดคล้ องกับเกณฑ์การควบคุมความเสี่ยงที่
กาหนดสาหรับกลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร โดยคณะกรรมการ และสอดคล้ อง
กับของกลุม่ สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
 ติดตามดูแลความเสี่ยงที่สาคัญทุกประเภทของกลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร
รวมถึงแนวโน้ มของปั จจัยภายนอกที่สาคัญ
 จัดทาการทดสอบภาวะวิกฤติและวางแผนในการกาหนดสถานการณ์จาลองต่างๆ รวมทังทบทวนผลลั
้
พธ์ ที่
ได้ จากการทดสอบทังในระดั
้
บกลุม่ สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด ระดับธุรกิจ หรื อ ระดับประเทศ ที่อาจจะส่งผล
กระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อกลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร
 ทบทวนผลการตรวจสอบที่มีความสาคัญที่ได้ รับจากคณะหน่วนงานภายใน ต่างๆ อาทิ คณะกรรมการย่อย,
Group Internal Audit, Credit Risk Review, หน่วยงานต่างๆ รวมทังการตรวจสอบของหน่
้
วยงานกากับ
ดูแลภายนอกอีกด้ วย
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 ควบคุมดูแลและตัดสินใจเกี่ยวกับการดาเนินงานต่างๆในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ ต่างๆ ทางด้ านการ
บริ หารความเสีย่ ง ที่มีความสาคัญต่อกลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร
 ดูแลให้ มีการรายงานประเด็นเกี่ยวกับความเสี่ยงทุกประเภทที่มีความสาคัญต่อ กลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ด
ชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร รวมถึงการเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ ต่อ คณะกรรมการหรื อกลุม่ สแตนดาร์ ดชาร์
เตอร์ ด ตามความเหมาะสม
 ดูแลให้ มีการมอบหมายอานาจในการกาหนดนโยบาย มาตรฐานการควบคุมต่างๆ ขนาดระดับความเสีย่ งที่
กาหนดไว้ หรื อ มาตรการควบคุมอื่นๆ ให้ กับผู้ที่ได้ รับมอบหมายอย่างเหมาะสม และสอดคล้ องกับกรอบ
อานาจที่เกี่ยวข้ องกับความเสีย่ ง ของคณะกรรมการชุดต่างๆของกลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย)
และ ธนาคาร และกลุม่ สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด

5. ความเสี่ยงด้ านเครดิต
5.1 ความเสี่ยงด้ านเครดิต
ความเสี่ยงด้ านเครดิตคือความเสี่ยงอันเนื่องจากการที่ค่คู ้ าไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันในการชาระเงินแก่
กลุ่มธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร ตามข้ อกาหนดที่ตกลงไว้ ความเสี่ยงด้ านเครดิตอาจ
เกิดขึ ้นได้ ทงจากบั
ั้
ญชีที่มิใช่เพื่อการค้ า(บัญชีเพื่อการธนาคาร)และบัญชีเพื่อการค้ า
การบริ หารความเสีย่ งด้ านเครดิตดาเนินการภายใต้ กรอบซึง่ กาหนดนโยบายและวิธีการอันครอบคลุมถึงการวัดและ
การจัดการความเสี่ยงด้ านเครดิต มีการแบ่งหน้ าที่ชัดเจนระหว่างผู้ก่อให้ เกิดธุรกรรมในหน่วยงานธุรกิจ และผู้มี
อานาจอนุมตั ิใน Risk function ระดับความเสีย่ งด้ านเครดิตทังหมดได้
้
รับการอนุมตั ิภายในกรอบอานาจการอนุมตั ิ
ด้ านเครดิตตามที่กาหนด

5.2 Internal Ratings Based Approach สาหรับความเสี่ยงด้ านเครดิต
กลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร ใช้ วิธี AIRB ในการบริ หารความเสี่ยงด้ านเครดิตสาหรับ
พอร์ ตส่วนใหญ่ ซึ่งทาให้ กลุ่มธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร สามารถใช้ การประมาณการ
ภายในสาหรับ Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD), Exposure at Default (EAD) และ
Credit Conversion Factor (CCF) ในการกาหนดน ้าหนักความเสี่ยงของสินทรัพย์ โดยกลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ด
ชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร ใช้ วิธีคานวณความเสี่ยงด้ านเครดิตตามวิธี Standardised Approach สาหรับ
พอร์ ตที่อยู่ระหว่างดาเนินการในการคานวณตามแบบวิธี AIRB ซึ่งสอดคล้ องกับแผนการดาเนินการของกลุ่ม
สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (SCB Group)
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PD คือโอกาสที่ลกู หนี ้จะไม่ปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของตนภายในระยะเวลา 12 เดือน กลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์
เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร ต้ องประมาณการ PD ภายในของตนเองสาหรับผู้ก้ ยู ืมทุกรายในแต่ละเกรด EAD คือ
ปริ มาณความเสี่ยงที่คาดไว้ สาหรับลูกหนี ้รายหนึ่งๆ เมื่อมีการผิดนัด CCF คือปั จจัยกาหนดที่จาลองขึ ้นเป็ นการ
ภายในโดยอาศัยเกณฑ์จากประสบการณ์ในอดีตเพื่อกาหนดจานวนที่คาดว่าจะมีการเบิกใช้ อีกจากส่วนที่ยงั ไม่ได้
เบิกใช้ ของวงเงินสินเชื่อที่มีการผูกพันแล้ ว LGD คืออัตราร้ อยละของ EAD ที่ผ้ ใู ห้ ก้ ยู ืมคาดว่าจะสูญเสียในกรณีที่
ลูกหนี ้ผิดนัดในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่า
สินทรัพย์ ทงหมดภายใต้
ั้
วิธี AIRB มีแบบจาลองในการประเมิน PD, LGD และ EAD/CCF ซึ่งพัฒนาขึ ้นเพื่อ
สนับสนุนกระบวนการตัดสินใจด้ านเครดิต ซึ่งสินทรัพย์เสี่ยงตามวิธี AIRB กาหนดโดยสูตรเฉพาะของหน่วยงานผู้
กากับดูแลโดยขึ ้นอยูก่ บั ผลประมาณการ PD, LGD, EAD และ CCF ของกลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย)
และ ธนาคาร

5.3 Standardised Approach สาหรับความเสี่ยงด้ านเครดิต
สาหรับลูกหนี ้ภาครัฐบาล สถาบันการเงินและธุรกิจเอกชนที่ได้ รับการจัดอันดับความเสี่ยงจากหน่วยงานจัดอันดับ
ภายนอก (External Credit Assessment Institutions - ECAI) น ้าหนักความเสี่ยงจะถูกกาหนดจากอันดับความ
เสี่ย งจากหน่วยงานภายนอกดัง กล่าว ทัง้ นี ้ หน่วยงานจัด อันดับความเสี่ย งภายนอกที่ ได้ รับอนุมัติ จาก ธปท .
ประกอบด้ วย Moody’s, Standard & Poor’s และ Fitch ซึ่งกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ
ธนาคาร ได้ ใช้ อนั ดับความเสี่ยงจากหน่วยงานจัดอันดับความเสี่ยงภายนอกเป็ นส่วนหนึ่งของการพิจารณาในการ
ดาเนินธุรกิจ โดยอันดับความเสีย่ งของคูส่ ญ
ั ญาที่ถกู กาหนดในทันทีที่ความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าเริ่ มขึ ้นจะถูกตรวจสอบ
และปรับปรุงให้ ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
กลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร ใช้ วิธี Standardised Approach ในการคานวณสินทรัพย์
เสีย่ งสาหรับกลุม่ สินทรัพย์หลักดังต่อไปนี ้
1. สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย
2. สินเชื่อรถยนต์
3. สินเชื่อสาหรับวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง (ธุรกิจที่มียอดขายน้ อยกว่า 1,000 ล้ านบาทต่อปี )
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 นวิธี
ประเมินความเสีย่ งด้ านเครดิตจากน ้าหนักความเสีย่ งที่มีลกั ษณะคงที่ ซึ่งน ้าหนักความเสี่ยงดังกล่าวจะถูกกาหนด
ตามประเภทของสินทรัพย์โดย ธปท.
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5.4

การปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิต (Credit Risk Mitigation)

ความสูญเสียด้ านสินเชื่อที่อาจเกิดจากบัญชีลกู ค้ าหรื อพอร์ ตหนึ่งๆ ได้ รับการปรับลดโดยใช้ เครื่ องมือต่างๆ อาทิ
หลักประกัน สัญญาหักกลบลบหนี ้ การประกันภัยสินเชื่อ อนุพนั ธ์เครดิต และการค ้าประกันอื่นๆ โดยมีการประเมิน
ความน่าเชื่อถือของตัวปรับลดเหล่านี ้อย่างระมัดระวัง ทังนี
้ ้มีการพิจารณาในด้ านความสามารถในการใช้ บงั คับตาม
กฎหมาย การวัดมูลค่าตลาดของหลักประกัน ความสัมพันธ์ ของมูลค่าตลาดของหลักประกัน และความเสี่ยงของ
คูส่ ญ
ั ญาในฐานะผู้ค ้าประกัน
หลักประกัน
หลักประกันจะถูกใช้ ในการลดความเสี่ยงทางด้ านเครดิต โดยที่นโยบายการปรับลดความเสี่ยงกาหนดคุณสมบัติ
ของประเภทหลักประกัน หลักประกันที่สามารถปรับลดความเสี่ยงได้ รวมถึง เงินสด อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการอยู่
อาศัย การพาณิชย์และการอุตสาหกรรม สินทรัพย์ถาวร อาทิ รถยนต์ เครื่ องบิน โรงงานและเครื่ องจักร หลักทรัพย์
ในความต้ องการของตลาด สินค้ าโภคภัณฑ์ หนังสือค ้าประกันธนาคารและหนังสือเครดิต รวมทังการท
้
าสัญญา
collateralised reverse repurchase ด้ วย
สาหรับสินเชื่อบางประเภท โดยเฉพาะสินเชื่อบ้ าน หรื อ สินเชื่อเพื่อการซื ้อสินทรัพย์อื่นๆ สิทธิในการเข้ าถือครอง
กรรมสิทธิ์หลักประกันนันๆ
้ จะเป็ นปั จจัยหลักในการประเมินมูลค่าจานวนเงินที่จะได้ รับคืน ในกรณีที่ลกู ค้ าผิดนัด
ชาระหนี ้
การกาหนดมูลค่าหลักประกันกระทาตามนโยบายปรั บลดความเสี่ยง ซึ่งกาหนดความถี่ ในการ ประเมินราคา
สาหรับหลักประกันประเภทต่างๆ ตามระดับความผันผวนด้ านราคาของหลักประกันแต่ละประเภทและลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ที่รองรับ (underlying product) หรื อระดับความเสีย่ ง หลักประกันที่ถือไว้ สาหรับสินเชื่อด้ อยคุณภาพจะ
ใช้ มลู ค่ายุติธรรม โดยมีการปรับตามความเหมาะสม เพื่อให้ สะท้ อนสภาวะตลาดในปั จจุบนั โอกาสในการได้ รับคืน
และระยะเวลาที่ใช้ ในการจาหน่ายหลักประกัน ในกรณีที่มีการถือครอง นอกจากนี ้มูลค่าหลักประกันจะถูกปรับใน
กรณีที่เกิด over-collateralisation ด้ วย
ลูกหนีส้ ินเชื่อ (Loans and Advances)
การได้ ม าซึ่ ง หลัก ประกั น นัน้ ไม่ ส ามารถน ามาทดแทนกั บ ความสามารถในการช าระคื น ของลูก หนี ไ้ ด้ ซึ่ ง
ความสามารถในการช าระหนี ข้ องลูก หนี เ้ ป็ นปั จ จัย หลัก ในการพิ จ ารณาการอนุมัติ สิน เชื่ อ ในการพิ จ ารณา
ผลกระทบทางด้ านการเงินของหลักประกันในลูกหนี ้ไม่ว่าจะเป็ นลูกหนี ้ปกติหรื อลูกหนี ้ที่มีปัญหา กลุ่มธนาคาร
สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร จะมีการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ ของหลักประกันกับประเภทของการ
ให้ สนิ เชื่อ
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ในกรณีที่ใช้ การค ้าประกันหรื ออนุพนั ธ์ เครดิตเป็ นตัวปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิต (Credit Risk Mitigation –
CRM) จะมี ก ารประเมิ น และก าหนดความน่ า เชื่ อ ถื อ ของผู้ ค า้ ประกั น โดยใช้ กระบวนการอนุ มั ติ สิ น เชื่ อ
นอกเหนือไปจากการวิเคราะห์ลกู หนี ้หรื อคู่สญ
ั ญาหลัก ประเภทหลักของการค ้าประกันรวมถึงหนังสือค ้าประกัน
ธนาคาร บริ ษัทประกันภัย บริ ษัทแม่ ผู้ถือหุ้นและ export credit agencies สาหรับอนุพนั ธ์ เครดิตจะใช้ ภายใต้ การ
ควบคุม ความผันผวนที่คาดการณ์ เนื่องจากอาจมีผลกระทบต่อความผันผวนด้ านรายได้
กลุ่มธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร ใช้ bilateral และ multilateral netting เพื่อลด presettlement และ settlement counterparty risk โดย pre-settlement risk exposures จะถูกหักกลบโดยใช้
เอกสารหักกลบลบหนี ้สองฝ่ าย (bilateral netting documentation) ในเขตอานาจที่ได้ รับอนุมตั ิตามกฎหมาย ส่วน
settlement exposures จะถูกหักกลบโดยใช้ ระบบ Delivery vs Payments หรื อ Payment vs Payments
Wholesale Banking
กระบวนการจัดการและรับรู้ การปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิตควบคุมโดยนโยบายซึ่งกาหนดเกณฑ์คณ
ุ สมบัติที่
ต้ องปฏิบตั ิให้ ครบถ้ วน เพื่อให้ การปรับลดนันมี
้ ประสิทธิผล โดยคานึงถึงสิง่ ต่อไปนี ้
 ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อตัวปรับลดความเสี่ยงหรื อคู่สญ
ั ญาหนึ่งๆ ที่มากเกินไป โดยต้ องรักษามาตรฐาน
การปรับลดการกระจุกตัวของหลักประกันทังในระดั
้
บพอร์ ตและระดับคูส่ ญ
ั ญา
 ตัวปรับลดความเสีย่ งไม่ควรสัมพันธ์กบั สินทรัพย์อ้างอิงในลักษณะที่การผิดนัดจะเกิดขึ ้นพร้ อมกับการลดค่าลง
ของ Forced Sale Value (FSV) ของหลักประกัน
 ในกรณีที่มี currency mismatch ควรใช้ สว่ นลด (haircuts) เพื่อป้องกันความผันผวนของเงินตรา
 ต้ องได้ รับความเห็นชอบทางกฎหมายพร้ อมทังความครบถ้
้
วนของเอกสารทางกฎหมาย และ
 มีการทบทวนและการควบคุมในกรณีที่มี maturity mismatch ระหว่างหลักประกันและความเสีย่ ง
สาหรับตัวปรับลดความเสีย่ งด้ านเครดิตทังหมดที
้
่เป็ นไปตามเกณฑ์นโยบาย จะมีการใช้ วิธีการอันชัดเจนเพื่อดู แล
ให้ มีการบันทึกและปรับปรุงมูลค่าของหลักประกันอ้ างอิง (underlying collateral) อย่างถูกต้ องและเป็ นประจา
Consumer Banking
การใช้ หลักประกันอย่างมีประสิทธิ ผลคือเครื่ องมือสาคัญในการปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิตของ Consumer
Banking หลักประกันที่ Consumer Banking ยอมรับจะอยู่ในข้ อเสนอผลิตภัณฑ์ซึ่งอนุมตั ิโดยเจ้ าหน้ าที่สินเชื่อ
อาวุโสที่ได้ รับมอบอานาจ
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6.

ความเสี่ยงด้ านตลาด

กลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร ตระหนักว่าความเสีย่ งด้ านตลาด เป็ นความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดผลสูญเสียทางด้ านกาไรหรื อมูลค่าทางเศรษฐกิจ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดและอัตราต่างๆ
กลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร มีความเสี่ยงด้ านตลาดอันเกิดจากธุรกรรมที่กระทากับ
ลูกค้ าเป็ นสาคัญ นโยบายและกระบวนการเกี่ยวกับความเสี่ยงด้ านตลาดของกลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
(ไทย) และ ธนาคาร มีวตั ถุประสงค์ เพื่อให้ เกิดความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนมากที่สดุ และ
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าเช่นกัน
การดาเนินธุรกรรมของกลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร ในตลาดเงิน ตลาดปริ วรรตเงินตรา
และตลาดทุน ก่อให้ เกิดความเสีย่ งด้ านตลาด ตราสารการเงินอื่นๆ ที่ธนาคารร่วมทาธุรกรรม ได้ แก่ ตราสารหนี ้และ
หลักทรัพย์ตา่ งๆ รวมถึงตราสารอนุพนั ธ์ ซึง่ คือสัญญาการเงินที่มีคณ
ุ ลักษณะและมูลค่า ที่ผกู อิงกับตราสารการเงิน
หลักที่เป็ นมูลเหตุ ได้ แก่ตราสารอนุพนั ธ์ ที่อ้างอิงอัตราดอกเบี ้ย อัตราแลกเปลี่ยน และดัชนีต่างๆ ตราสารเหล่านี ้
รวมถึงสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า สัญญาแลกเปลีย่ น และธุรกรรมออพชัน่ ส์ ในตลาดอัตราแลกเปลีย่ นและตลาดอัตรา
ดอกเบี ้ย สัญญาอนุพนั ธ์ที่กลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร ร่วมเป็ นคูส่ ญ
ั ญา ส่วนใหญ่เป็ น
สัญญาซื ้อขายอนุพนั ธ์ระหว่างคูค่ ้ า ที่เรี ยกว่า over-the-counter derivatives
กลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร ได้ กาหนดนโยบายและเทคนิคในการบริ หารความเสี่ยง
ด้ านตลาด ซึง่ รวมถึงการกาหนดวงเงินสาหรับความเสีย่ งด้ านตลาด การติดตาม การรายงานและวิธีการควบคุม ซึง่
มีการทบทวนเป็ นประจาโดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้ อง เช่น คณะกรรมการบริ หารสินทรัพย์และหนี ้สิน (ALCO)
คณะกรรมการความเสี่ยง และคณะกรรมการ หน่วยงานธุรกิจจะเสนอวงเงินสาหรับความเสี่ยงด้ านตลาดภายใต้
ข้ อกาหนดของนโยบายตามที่ได้ ตกลงไว้ เจ้ าหน้ าที่บริ หารความเสี่ยงและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้ องมีการทบทวน
และอนุมตั ิวงเงินภายในขอบเขตอานาจที่ได้ รับมอบหมาย รวมถึงการควบคุม ติดตาม ความเสี่ยงดังกล่าวให้ อยู่ใน
วงเงินที่กาหนดไว้ 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 อันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงด้ านราคาตราสารทุน ดัชนีตราสารทุน
equity baskets และ implied volatilities ของ options ที่เกี่ยวเนื่อง กลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
(ไทย) และ ธนาคาร ไม่มีธุรกรรมการค้ าตราสารทุน
 ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ ยน อันเกิ ดจากความเปลี่ยนแปลงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนและ implied
volatilities ของ foreign exchange options และ
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 ความเสี่ย งด้ านราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ อันเกิ ดจากความเปลี่ยนแปลงด้ านราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ และ
implied volatilities ของ commodity options ซึ่งครอบคลุมถึงพลังงาน โลหะมีค่า โลหะพื ้นฐาน และ
สินค้ าเกษตร สาหรับความเสีย่ งประเภทนี ้กลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร มีการ
ป้องกันความเสีย่ ง (back-to-back hedging)
ธนาคารแห่งประเทศไทย กาหนดมูลค่าเงินของเงินกองทุนขันต
้ ่าที่ต้องดารง เพื่อรองรับเฉพาะความเสีย่ งด้ านตลาด
ในบัญชีเพื่อการค้ า สาหรับความเสีย่ งด้ านอัตราดอกเบี ้ยในบัญชี ที่มิใช่เพื่อการค้ า (บัญชีเพื่อการธนาคาร) นัน้ จะ
ถูกครอบคลุมอยู่ในกรอบของหลักการ Pillar 2 ตารางต่อไปนี ้จะแสดงถึงเงินกองทุนขันต
้ ่าเพื่อรองรับความเสี่ยง
ด้ านตลาดในบัญชีเพื่อการค้ าของกลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร
ตารางที่ 7: เงินกองทุนขัน้ ต่าที่ต้องดารงสาหรับความเสี่ยงด้ านตลาดภายใต้ วิธี SA
หน่วย : ล้ านบาท
รายการ

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
และบริษัทย่ อย
30 มิ.ย. 56

ความเสีย่ งด้ านอัตราดอกเบี ้ย
ความเสีย่ งด้ านราคาตราสารทุน
ความเสีย่ งด้ านอัตราแลกเปลีย่ น
ความเสีย่ งด้ านราคาสินค้ าโภคภัณฑ์
เงินกองทุนขัน้ ต่าสาหรับความเสี่ยงด้ านตลาดที่
ต้ องดารง

31 ธ.ค. 55

ธนาคารสแตนดาร์ ด
ชาร์ เตอร์ ด
30 มิ.ย. 56

31 ธ.ค. 55

1,994

2,154

1,994

2,154

-

-

-

-

187

127

187

127

-

-

-

-

2,181

2,281

2,181

2,281

กลุ่มธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร ต้ องดารงเงินกองทุนสาหรับความเสี่ยงด้ านตลาดเป็ น
จานวน 2,181 ล้ านบาท โดยจานวนที่ลดลง 100 ล้ านบาทเมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนธันวาคม 2555 ซึ่งส่วนใหญ่
เป็ นผลมาจากความเสีย่ งด้ านอัตราดอกเบี ้ย
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7. ความเสี่ ยงของฐานะตราสารทุนในบัญชี ท่ ีมิใช่ เ พื่อการค้ า (บัญชี เพื่อการ
ธนาคาร)
ฐานะตราสารทุนในบัญชีที่มิใช่เพื่อการค้ า(บัญชีเพื่อการธนาคาร) ถือได้ วา่ อยูใ่ นระดับที่ไม่มีนยั สาคัญ

8. คาย่ อและความหมาย
AIRB

Advanced Internal Ratings Based

ALCO

Asset and Liabilities Management Committee

AFS

Available for Sale

BCBS

Basel Committee on Banking Supervision

BOT

The Bank of Thailand

CCF

Credit Conversion Factor

CCRO

Country Chief Risk Officer

CEO

Chief Executive Officer

CORC

Country Operational Risk Committee

CRM

Credit Risk Mitigation

EAD

Exposure at Default

ECAI

External Credit Assessment Institutions

EXCO

Executive Committee

FSV

Forced Sale Value

ICAAP

Internal Capital Adequacy Assessment Process

IPRE

Income –Producing Real Estate

IRB

Internal Ratings Based

LGD

Loss Given Default

MDBs

Multilateral Development Banks

PD

Probability of Default

PSEs

Non-central government Public Sector Entities

RC

Risk Committee

RMF

Risk Management Framework

RWA

Risk Weighted Assets

SA

Standardised Approach

SCBT Group Standard Chartered Bank (Thai) PCL and its Subsidiaries
SME

Small and Medium Enterprise

SREP

Supervisory Review and Evaluation Process
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