ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
30 มิถุนายน 2560

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
การเปิ ดเผยข้ อมูลตามหลักเกณฑ์ Basel III – Pillar 3
30 มิถุนายน 2560

สานักงานเลขที่ 90 ถนนสาทรเหนือ สีลม กรุงเทพฯ 10500

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
30 มิถุนายน 2560

ภาพรวม
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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
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1. ขอบเขตของ Basel III Framework
หลักการที่1 : การดารงเงินกองทุนขัน้ ต่า
ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ได้ อนุมตั ิให้ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”)
ใช้ วิธี AIRB ซึง่ เป็ นการบริ หารความเสีย่ งที่ก้าวหน้ ายิ่งขึ ้นเพื่อการคานวณเงินกองทุนสาหรับความเสี่ยงด้ านเครดิต
ทังนี
้ ้ธนาคาร เริ่ มใช้ วิธีดงั กล่าว ในการคานวณเงินกองทุนสาหรับความเสีย่ งด้ านเครดิตตังแต่
้ เดือนธันวาคม 2552
นอกจากนี ้ ธนาคาร ใช้ วิธี Standardised Approach ในการคานวณเงินกองทุนสาหรับความเสี่ยงด้ านตลาดและ
ความเสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการ
หลักการที่ 2: การกากับดูแลโดยทางการ
หลักการที่ 2 กาหนดให้ ธนาคารพาณิชย์ดาเนินการประเมินความเสี่ยงโดยรวมและกาหนดจานวนเงินกองทุนที่
เหมาะสมที่ต้องดารงเพื่อรองรับความเสีย่ งเหล่านี ้ ในกรณีที่ไม่มีตวั ปรับลดความเสีย่ งที่เหมาะสมอื่นๆ การประเมิน
ความเสี่ยงและเงินกองทุนนี ้เรี ยกโดยรวมว่ากระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนภายใน (Internal
Capital Adequacy Assessment Process – ICAAP) ซึ่งครอบคลุมประเภทความเสี่ยงมากกว่าหลักการที่ 1 ซึ่ง
ครอบคลุมเฉพาะความเสีย่ งด้ านเครดิต ความเสีย่ งด้ านตลาดและความเสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการ
ธนาคาร ได้ พฒ
ั นานโยบายและโครงร่ างของ ICAAP ซึ่งประสานกระบวนการประเมินความเสี่ยงและเงินกองทุน
เข้ าด้ วยกัน เพื่อให้ แน่ใจได้ ว่ามีการดารงเงิ นกองทุนในระดับที่เพียงพอเพื่อรองรับความต้ องการเงินกองทุนใน
ปั จจุบนั และตามแผนธุรกิจของธนาคาร ทังในภาวะที
้
่คาดการณ์ตามปรกติและภายใต้ ภาวะวิกฤติ
ทังนี
้ ้ หลักการที่ 2 ธปท. มีการตรวจสอบกระบวนการ ICAAP ของธนาคารซึ่งเรี ยกว่า กระบวนการตรวจสอบและ
ประเมินโดยทางการ (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP)
หลักการที่ 3: การใช้ กลไกตลาดในการกากับดูแล
หลักการที่ 3 มุ่งให้ มีกรอบการเปิ ดเผยข้ อมูลที่สม่าเสมอและครอบคลุม อัน จะส่งเสริ มให้ เกิดการเปรี ยบเทียบ
ระหว่างธนาคารพาณิชย์และช่วยสนับสนุนให้ มีการปรับปรุ งในเรื่ องวิธีปฏิบตั ิด้านความเสี่ยงต่อไป ตามประกาศ
ของ ธปท. ธนาคาร ต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับลักษณะความเสี่ยง (Risk profile) การจัดการความเสี่ยงและ
เงินกองทุน
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ธนาคารกาหนดกรอบนโยบายและวิธีการตามหลักการที่ 3 เพื่อจัดการเกี่ยวกับข้ อกาหนดเรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูล
ภายใต้ ห ลักการที่ 3 ข้ อ มูลที่ เ ปิ ดเผยจะได้ รั บ การก ากับ ดูแ ลตรวจสอบและรั บ รองโดยผู้บ ริ ห ารระดับ สูง และ
คณะกรรมการความเสีย่ ง ตามนโยบายของธนาคาร การเปิ ดเผยข้ อมูลตามหลักการที่ 3 จะถูกเผยแพร่ ในเว็บไซต์
ของธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) - www.sc.com/th
ธปท. ยังได้ กาหนดความถี่ในการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นรายครึ่ งปี และรายปี ข้ อมูลเชิงปริ มาณเกี่ยวกับโครงสร้ างและ
ความเพียงพอ ของเงินกองทุน และความเสี่ยงด้ านตลาดจะถูกเปิ ดเผยเป็ นรายครึ่ งปี ในขณะที่การเปิ ดเผยข้ อมูล
แบบเต็มรูปแบบตามหลักการที่ 3 จะถูกกาหนดเป็ นรายปี สาหรับทังข้
้ อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ

2. ขอบเขตการบังคับใช้
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลตามแนวทาง Basel III หลักการที่ 3
และประกาศของ ธปท. เป็ นการเปิ ดเผยข้ อมูลระดับธนาคาร (Solo basis) ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 ซึง่
ครอบคลุมเรื่ องดังต่อไปนี ้
ข้ อมูลเชิงคุณภาพและปริ มาณสาหรับเงินกองทุนและการดารงเงิ นกองทุนขันต
้ ่าสาหรับความเสี่ยงด้ านเครดิต
ความเสี่ยงด้ านตลาดและความเสี่ยงด้ านปฏิบัติการ และฐานะตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร ภายใต้
หลักเกณฑ์ AIRB

3. การบริหารเงินกองทุน
การบริ หารเงินกองทุนของธนาคาร มีวตั ถุประสงค์ในการรักษาฐานะเงินกองทุนที่เข้ มแข็งเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ธุรกิจ รวมทังเพื
้ ่อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดเรื่ องเงินกองทุนขันต
้ า่ ตามกฎหมาย และเพื่อรักษาอันดับความน่าเชื่อถือ
ด้ านเครดิต
การวางแผนด้ านเงินกองทุนของธนาคาร มีการดูแลและปรับปรุงเป็ นประจาเพื่อสะท้ อนการคาดการณ์ทางธุรกิจ
ตามทีเ่ กิดขึ ้นในระหว่างปี มีการนาเสนอกลยุทธ์และแผนงานต่อคณะกรรมการเป็ นรายปี รวมทังมี
้ การปรับปรุง
เกี่ยวกับการคาดการณ์ทางด้ านธุรกิจและผลการดาเนินงานด้ านการเงินเป็ นประจา เพื่อให้ แน่ใจว่าความเพียงพอ
ของเงินกองทุนมีความสอดคล้ องกับแผนธุรกิจ
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การวางแผนเงินกองทุนต้ องคานึงถึงปั จจัยดังต่อไปนี ้
 ข้ อกาหนดเรื่ องเงินกองทุนตามกฎหมายในปั จจุบนั และการคาดการณ์ของธนาคาร เกี่ยวกับเงินกองทุน
ตามกฎหมาย
 ความต้ องการเงินกองทุนอันเนื่องจากการคาดการณ์ความเติบโตทางธุรกิจ ภาพสะท้ อนของการด้ อยค่า
ของเงินให้ ก้ ยู ืม (Loan impairment outlook) และ สถานการณ์ไม่ปรกติหรื อภาวะวิกฤติ
 การคาดการณ์ความต้ องการของเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนอันดับความน่าเชื่อถือทางด้ านเครดิตและเพื่อ
เป็ นเครื่ องมือในการส่งสัญญาณในตลาด
 แหล่งเงินทุนที่มีอยูแ่ ละทางเลือกในการจัดหาเงินกองทุน
คณะกรรมการบริ หารสินทรัพย์และหนี ้สิน (The Asset and Liabilities Management Committee – ALCO) ซึง่
ได้ รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ หาร (Executive Committee – EXCO) รับผิดชอบในการบริ หารเงินทุนและ
สภาพคล่องและวางหลักการปฎิบตั ิตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารสินทรัพย์และหนี ้สิน ซึง่
รวมถึงการบริ หารสภาพคล่องและความเพียงพอของเงินกองทุน

3.1 โครงสร้ างเงินกองทุน
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) มีการบริ หารความเพียงพอของเงินกองทุน เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย และเพื่อ สนับสนุนความสามารถในการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทังในปั
้ จจุบนั และใน
อนาคต
ตารางต่อไปนี ้ แสดงโครงสร้ างเงินกองทุนตามกฎหมายของธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 เปรี ยบเทียบกับ
ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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ตารางที่ 1: โครงสร้ างเงินกองทุน
หน่วย : ล้ านบาท
30 มิ.ย. 60
เงินกองทุนชันที
้ ่1
ทุนชาระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ทุนสารองตามกฎหมาย
กาไรสุทธิคงเหลือหลังการจัดสรร
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสะสม

31 ธ.ค. 59

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

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

(48)

(120)

-

-

11

5

(960)

(984)

37,194

37,058

-

-

รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 1
เงินกองทุนชันที
้ ่2
เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชันปกติ
้
เงินสารองส่วนเกิน

37,194

37,058

76
563

238
498

รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 2
รวมเงินกองทุนทัง้ สิน้ ตามกฎหมาย

639
37,833

736
37,794

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
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
30 มิถุนายน 2560
3.2 องค์ ประกอบเงินกองทุน
เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ของธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) ประกอบด้ วย เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของ
เจ้ าของ ซึง่ คือ ทุนชาระแล้ ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ทุนสารองตามกฎหมาย กาไรสุทธิคงเหลือหลังการจัดสรร กาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสะสม รายการปรับต่างๆที่ไม่อนุญาตให้ มีผลกระทบต่อมูลค่าของเงินกองทุน ธนาคารไม่มี
เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน
เงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ของธนาคาร ประกอบด้ วยเงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชันปกติ
้
และเงินสารองส่วนเกิน

9

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
30 มิถุนายน 2560
ตารางที่ 2: การกระทบยอดจานวนเงินกองทุนภายใต้ หลักเกณฑ์ การกากับดูแลของทางการไปยังส่ วนของผู้ถอื
หุ้นที่ปรากฏในงบการเงิน
หน่วย : ล้ านบาท
รายการที่เกี่ยวข้ องกับเงินกองทุนประจางวด
30 มิถุนายน 2560

จานวนทีเ่ ปิ ดเผยใน
งบการเงินที่เผยแพร่
ต่อสาธารณะ

จานวนทีเ่ ปิ ดเผยใน
งบการเงินตาม
แหล่งอ้ างอิง
บัญชีงบดุล

สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
เงินให้ สนิ เชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับสุทธิ /1
เงินให้ สนิ เชื่อแก่ลกู หนี ้
ดอกเบี ้ยค้ างรับ
รวมเงินให้ สนิ เชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับ/1
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ/1
รวมเงินให้ สนิ เชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับสุทธิ/1
ภาระของลูกค้ าจากการรับรอง
ทรัพย์สนิ รอการขายสุทธิ/1
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สทุ ธิ/1
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิ
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี ้จากการขายเงินลงทุนและการออกตราสารหนี ้
หลักประกันตามสัญญา Credit Support Annex และ
ลูกหนี ้มาร์ จิ ้นตามธุรกรรมซื ้อคืนภาคเอกชน
สินทรัพย์ของกลุม่ สินทรัพย์ที่ยกเลิกที่ถือไว้ เพื่อขาย/1
สินทรัพย์อื่นสุทธิ/1
รวมสินทรัพย์
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289
57,636
18,335
32,263
48

289
57,636
18,335
32,263
48

41,996
110
42,106
(5,526)
36,580
440
368
96
883
1,687

80,800
260
81,060
(7,846)
73,214
440
30
374
96
883
1,687

1,383
36,685
485
187,178

1,383
500
187,178

G/3
H

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
30 มิถุนายน 2560
จานวนทีเ่ ปิ ดเผยใน
งบการเงินที่เผยแพร่
ต่อสาธารณะ

รายการที่เกี่ยวข้ องกับเงินกองทุนประจางวด
30 มิถุนายน 2560

หน่วย : ล้ านบาท
จานวนทีเ่ ปิ ดเผย
ในงบการเงินตาม แหล่งอ้ างอิง
บัญชีงบดุล

หนีส้ นิ
เงินรับฝาก/1
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์
หนี ้สินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ภาระของธนาคารจากการรับรอง
ประมาณการหนี ้สิน
เจ้ าหนี ้จากการซื ้อเงินลงทุน
หลักประกันตามสัญญา Credit Support Annex และ
เจ้ าหนี ้มาร์ จิ ้นตามธุรกรรมซื ้อคืนภาคเอกชน
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย
หนี ้สินของกลุม่ หนี ้สินที่ยกเลิกทีถ่ ือไว้ เพื่อขาย/1
หนี ้สินอื่น/1

รวมหนีส้ ิน
1/

64,383
26,234
1,324
3,423
16,028
3,279
440
459
887

88,199
26,234
1,324
3,423
16,028
3,279
440
459
887

2,118
3,515
24,801
1,061

2,052
3,515
2,112

147,952

147,952

การดาเนินงานที่ยกเลิก: เมื่อเดือนธันวาคม 2559 ธนาคารได้ บรรลุข้อตกลงในการขายธุรกิจธนาคารบุคคลธนกิจ ซึง่ ครอบคลุมถึง บัตรเครดิต

สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อธุรกิจ การบริ หารจัดการความมัน่ คง สินเชื่อบ้ าน ธุรกิจแบงก์แอสชัวรันส์ และเงินฝากสาหรับรายย่อย ซึง่ คาดว่า
กระบวนการต่างๆจะเสร็ จสิ ้นภายในปี 2560 ดังนันยอดที
้
่แสดงในกลุม่ สินทรัพย์และหนี ้สินที่ยกเลิกที่ถือไว้ เพื่อขายจะเป็ นยอดในส่วนของธุรกิจ
ธนาคารบุคคลธนกิจ
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
30 มิถุนายน 2560
หน่วย : ล้ านบาท
จานวนทีเ่ ปิ ดเผยใน
งบการเงินที่เผยแพร่
ต่อสาธารณะ

รายการที่เกี่ยวข้ องกับเงินกองทุนประจางวด
30 มิถุนายน 2560
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ าของ
ผลต่างจากการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนเผื่อขาย
การป้องกันความเสีย่ งในกระแสเงินสด
รวมองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ าของ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
กาไรสาหรับงวด
กาไรสุทธิคงเหลือหลังการจัดสรร
รวมกาไรสะสมยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ

12

จานวนทีเ่ ปิ ดเผยใน
งบการเงินตามบัญชี แหล่งอ้ างอิง
งบดุล

14,843
14,837
9,056

14,843
14,837
9,056

(46)
(11)
(57)

(46)
(11)
(57)

E/2
F

1,096

1,096

C

1,026
13,268
14,294
39,226
187,178

1,026
13,268
14,294
39,226
187,178

A
B

D

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
30 มิถุนายน 2560
หน่วย : ล้ านบาท
แหล่งที่มาของการ
อ้ างอิงในงบการเงิน
ตามบัญชีงบดุล

องค์ประกอบของ
เงินกองทุน

รายการ

เงินกองทุนขัน้ ที่ 1
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ทุนสารองตามกฎหมาย
กาไรสุทธิคงเหลือหลังการจัดสรร
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสะสม
ผลต่างจากการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
การป้องกันความเสีย่ งในกระแสเงินสด
รวมเงินกองทุนขันที
้ ่ 1 ก่อนรายการปรับและรายการหัก
รายการปรับต่างๆที่ไม่อนุญาตให้ มีผลกระทบต่อมูลค่าของเงินกองทุน
การป้องกันความเสีย่ งในกระแสเงินสด
รายการหักจากเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิ
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี

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

A
B
C
D

(37)
(11)

E/2
F

38,143
11

F

(77)
(883)

G/3
H

37,194

รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ าของ
เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน

-

รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 1
เงินกองทุนชัน้ ที่ 2
เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชันปกติ
้
เงินสารองส่วนเกิน

37,194

รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 2
รวมเงินกองทุนทัง้ สิน้ ตามกฎหมาย

639
37,833

76
563
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
30 มิถุนายน 2560
ตารางที่ 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
ประจางวด 30 มิถุนายน 2560
เงินกองทุนชันที
้ ่1
เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ
รายการปรับต่างๆที่ไม่อนุญาตให้ มีผลกระทบต่อมูลค่าของเงินกองทุน
รายการหักจากเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ

38,143
11
(960)

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

37,194
37,194
639
37,833

2/

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

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

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

อัตราร้ อยละ 20, 40, 60, 80 และ 100 และหลังจากปี 2561 ให้ หกั ทังจ
้ านวน
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(9)2/
(19)3/

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
30 มิถุนายน 2560
3.3 ความเพียงพอของเงินกองทุน
ตามข้ อกาหนดของ ธปท. ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) ต้ องดารงอัตราส่วนเงินกองทุนทังสิ
้ ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง
1/
ไม่น้อยว่าร้ อยละ 8.50 โดยต้ องมีอัตราส่วนเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของและเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ต่อ
สินทรัพย์เสีย่ ง ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 4.501/ และร้ อยละ 6.001/ ตามลาดับ
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 ธนาคารมีอตั ราส่วนเงินกองทุนทังสิ
้ ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่ร้อยละ 27.92 โดยมีอตั ราส่วน
เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่ร้อยละ 27.45 และมีอตั ราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ต่อ
สินทรัพย์เสีย่ งที่ร้อยละ 27.45 ซึง่ มากกว่าข้ อกาหนดขันต
้ ่าของ ธปท.
ตารางที่ 4: ความเพียงพอของเงินกองทุน
หน่วย : ร้ อยละ
เกณฑ์ ขนั ้ ต่า
ของ ธปท.

30 มิ.ย. 60

31 ธ.ค. 59

เงินกองทุนทังสิ
้ ้น ต่อ สินทรัพย์เสีย่ ง

8.50

27.92

26.31

เงินกองทุนชันที
้ ่ 1ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ ต่อ สินทรัพย์เสีย่ ง

4.50

27.45

25.80

เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ต่อ สินทรัพย์เสีย่ ง

6.00

27.45

25.80

เงินกองทุนส่วนเพิม่ เพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต1/

1.25

รวมเงินกองทุนทังสิ
้ ้น ต่อ สินทรัพย์เสีย่ ง1/

9.75

27.92

26.31

1/

ตังแต่
้ วันที่1 มกราคม 2559, การดารงอัตราส่วนเงินกองทุนขันต
้ ่าจะถูกทยอยบวกเพิ่มในส่วนของ ส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขาดทุนใน
ภาวะวิกฤต เป็ นเวลา 4 ปี โดยจะทยอยบวกเพิ่มร้ อยละ 0.625% ต่อปี และหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2562, การดารงอัตราส่วน
เงินกองทุนขันต
้ ่าบวกกับส่วนเพิ่มของ อัตราส่วนเงินกองทุนทังสิ
้ ้น, อัตราส่วนเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ, และอัตราส่วน
เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 จะเป็ นร้ อยละ 11, ร้ อยละ 7, และร้ อยละ 8.5 ตามลาดับ
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
30 มิถุนายน 2560
3.4 มูลค่ าเงินกองทุนขัน้ ต่าที่ต้องดารง
ธนาคารสแตนดาร์ ด ชาร์ เ ตอร์ ด (ไทย) มี ก ารด ารงเงิ น กองทุน ขัน้ ต่ า ตามที่ ธปท. ก าหนด ตารางที่ 5 แสดง
รายละเอียดของมูลค่าเงินกองทุนเงินขันต
้ ่าที่ต้องดารงสาหรับความเสี่ยงด้ านเครดิต ความเสี่ยงด้ านตลาดและ
ความเสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560
ตารางที่ 5: มูลค่ าของเงินกองทุนขัน้ ต่าที่ต้องดารง
หน่วย : ล้ านบาท
30 มิ.ย. 60

31 ธ.ค. 59

เงินกองทุนขันต
้ า่ สาหรับความเสีย่ งด้ านเครดิต

8,496

8,672

เงินกองทุนขันต
้ า่ สาหรับความเสีย่ งด้ านตลาด

1,649

2,038

เงินกองทุนขันต
้ า่ สาหรับความเสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการ

1,372

1,499

11,517

12,209

รวมมูลค่ าเงินกองทุนขัน้ ต่าที่ต้องดารง

การใช้ วิธี AIRB
ธนาคาร ใช้ วิธี AIRB ในการคานวณความเสี่ยงด้ านเครดิตสาหรั บพอร์ ตที่มีนัยสาคัญ ส่วนวิธี Standardised
Approach ใช้ กบั พอร์ ตที่ได้ รับยกเว้ นอย่างถาวรจากวิธี AIRB รวมทังพอร์
้ ตที่อยูใ่ นระหว่างพัฒนาไปใช้ วิธี AIRB
ตารางต่อไปนี ้แสดงการดารงเงินกองทุนขันต
้ ่าสาหรับความเสี่ยงด้ านเครดิตโดยแบ่งตามประเภทสินทรัพย์ตามวิธี
AIRB (ตารางที่ 6) การดารงเงินกองทุนขันต
้ ่าสาหรับความเสี่ยงด้ านเครดิตโดยแบ่งตามประเภทสินทรัพย์ตามวิธี
SA (ตารางที่ 7) และการดารงเงินกองทุนขันต
้ ่าสาหรับความเสีย่ งด้ านตราสารทุนตามวิธี AIRB (ตารางที่ 8)

16

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
30 มิถุนายน 2560
ตารางที่ 6: เงินกองทุนขัน้ ต่าที่ต้องดารงสาหรับความเสี่ยงด้ านเครดิต แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี AIRB
หน่วย : ล้ านบาท
ประเภทสินทรัพย์

30 มิ.ย. 60

ลูกหนีป้ กติ
ลูกหนี ้ภาครัฐบาล สถาบันการเงิน และธุรกิจเอกชน

31 ธ.ค. 59

5,944

5,692

-สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย

603

-

-วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อรายย่อย

768

823

379
5

307
5

68

74

216

158

ลูกหนี ้รายย่อย

-สินเชื่อรายย่อยอื่น
ฐานะทีเ่ กี่ยวข้ องกับตราสารทุน
สินทรัพย์อื่น
ลูกหนีผ้ ิดนัดชาระหนี ้
First-to-default credit derivatives และ
Securitisation

-

รวมมูลค่ าเงินกองทุนขัน้ ต่าที่ต้องดารง-วิธี AIRB

7,983

7,059

เงินกองทุนขันต
้ ่าสาหรับความเสี่ยงด้ านเครดิตที่ต้องดารงไว้ ตามวิธี AIRB ของธนาคาร เพิ่มขึ ้นเป็ นจานวน 924 ล้ าน
บาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ ้นของลูกหนี ้ปกติของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเป็ นจานวน 603 ล้ านบาท เนื่องจาก
ธนาคารเปลี่ยนวิธีการคานวณความเสี่ยงด้ านเครดิต ของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย จากวิธี SA เป็ นวิธี AIRB ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2560
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
30 มิถุนายน 2560
ตารางที่ 7: เงินกองทุนขัน้ ต่าที่ต้องดารงสาหรับความเสี่ยงด้ านเครดิต แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA
หน่วย : ล้ านบาท
ประเภทสินทรัพย์

30 มิ.ย. 60

ลูกหนีป้ กติ
ลูกหนี ้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการ
พัฒนาระหว่างประเทศ( MDBs) และองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นองค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ( PSEs) ที่
ใช้ น ้าหนัก ความเสีย่ งเหมือนกับลูกหนี ้ภาครัฐบาล
ลูกหนี ้สถาบันการเงิน องค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้ น ้าหนัก
ความเสีย่ งเหมือนกับลูกหนี ้สถาบันการเงิน และบริ ษัท
หลักทรัพย์
ลูกหนี ้ธุรกิจเอกชน องค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น องค์การ
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ( PSEs) ที่ใช้ น ้าหนักความเสีย่ ง
เหมือนกับลูกหนี ้ธุรกิจเอกชน
ลูกหนี ้รายย่อย
ลูกหนี ้สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย
สินทรัพย์อื่น
ลูกหนีด้ ้ อยคุณภาพ
First-to-default credit derivatives และ Securitisation
รวมมูลค่ าเงินกองทุนขัน้ ต่าที่ต้องดารง-วิธี SA

31 ธ.ค. 59

-

-

-

-

177

221

330
1
5

594
734
64
-

513

1,613

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

เงินกองทุนขันต
้ ่าสาหรับความเสี่ยงด้ านเครดิตที่ต้องดารงตามวิธี SA ของธนาคาร มีจานวนลดลง 1,100 ล้ านบาท
โดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหนี ้ปกติของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เนื่องจากธนาคารเปลี่ยนวิธีการคานวณความเสี่ยงด้ าน
เครดิตของสินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยจากวิธี SA เป็ นวิธี AIRB ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
30 มิถุนายน 2560
ตารางที่ 8: เงินกองทุนขัน้ ต่าที่ต้องดารงสาหรับฐานะที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุน โดยวิธี AIRB
หน่วย : ล้ านบาท
รายการ

30 มิ.ย. 60

ฐานะที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุนที่ได้ รับการยกเว้ นการ
ดารงเงินกองทุน โดยวิธี IRB
ฐานะที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุน โดยวิธี IRB แยกตามวิธี
การคานวณ
1. คานวณโดยวิธี Market – based
1.1 วิธี Simple risk weight
1.2 วิธีแบบจาลอง (สาหรับฐานะตราสารทุนในบัญชี
ที่มิใช่เพื่อการค้ า (บัญชีเพื่อการธนาคาร)
2. คานวณโดยวิธี PD / LGD
รวมมูลค่ าเงินกองทุนขัน้ ต่าที่ต้องดารงสาหรับฐานะที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุน
- วิธี AIRB
เงินกองทุนขันต
้ า่ สาหรับฐานะที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุน โดยวิธี AIRB ของธนาคาร มีจานวนคงที่
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31 ธ.ค. 59

5

5

-

-

-

-

-

-

5

5

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
30 มิถุนายน 2560

4. ความเสี่ยงด้ านตลาด
ความเสีย่ งด้ านตลาด เป็ นโอกาสที่อาจส่งผลกระทบต่อการสูญเสียกาไรหรื อมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ ้นจากการ
เปลีย่ นแปลงของราคาหรื ออัตราดอกเบี ้ยตามภาวะตลาด ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) มีความเสี่ยงด้ าน
ตลาดอันเกิดจากการให้ บริ การลูกค้ าในตลาดการเงินและตลาดทุน ธนาคารจึงดารงสถานะความเสี่ยงด้ านตลาด
ในระดับปานกลาง ความเสี่ยงด้ านการตลาดยังเกิ ดขึ ้นในบัญชีที่มิใช่เพื่อการค้ า (บัญชีเพื่อการธนาคาร) ตาม
ข้ อกาหนดการดารงสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องในปริ มาณสูงเพื่อรองรับตราสราหนี ้ที่มีคณ
ุ ภาพและสภาพคล่องสูง
และจากการแปลงค่า เงิ น ของสิน ทรั พย์ หนี ส้ ิน และส่ว นของเจ้ า ของที่ ไม่ได้ อ ยู่ใ นสกุลเงิ นบาท นโยบายและ
กระบวนการเกี่ยวกับความเสีย่ งด้ านตลาดของธนาคาร มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ เกิดความสมดุ ลระหว่างความเสี่ยง
และผลตอบแทนมากที่สดุ และตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าเช่นกัน
การดาเนินธุรกรรมของธนาคารในตลาดเงิน ตลาดปริ วรรตเงินตราและตลาดทุน ก่อให้ เกิดความเสี่ยงด้ านตลาด
ตราสารการเงินอื่นๆ ที่ธนาคารร่วมทาธุรกรรม ได้ แก่ ตราสารหนี ้และหลักทรัพย์ตา่ งๆ รวมถึงตราสารอนุพนั ธ์ ซึง่ คือ
สัญญาการเงินที่มีคณ
ุ ลักษณะและมูลค่า ที่คานวณจากตราสารการเงินอ้ างอิง อัตราดอกเบี ้ย อัตราแลกเปลี่ยน
และดัชนีต่างๆ ตราสารเหล่านี ้รวมถึงสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า สัญญาแลกเปลี่ยน และธุรกรรมออพชัน่ ส์ ในตลาด
อัตราแลกเปลีย่ นและตลาดอัตราดอกเบี ้ย สัญญาอนุพนั ธ์ที่ธนาคารร่วมเป็ นคูส่ ญ
ั ญา ส่วนใหญ่เป็ นสัญญาซื ้อขาย
อนุพนั ธ์ระหว่างคูค่ ้ า ที่เรี ยกว่า over-the-counter derivatives
ธนาคารได้ กาหนดนโยบายและเทคนิคในการบริ หารความเสี่ยงด้ านตลาด ซึ่งรวมถึงการกาหนดวงเงินสาหรั บ
ความเสีย่ งด้ านตลาด การติดตาม การรายงานและวิธีการควบคุม ซึง่ มีการทบทวนเป็ นประจาโดยคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้ อง เช่น คณะกรรมการบริ หารสินทรัพย์และหนี ้สิน (ALCO) คณะกรรมการความเสี่ยง และคณะกรรมการ
หน่ว ยงานธุร กิ จจะเสนอวงเงิ นสาหรั บความเสี่ยงด้ า นตลาดภายใต้ ข้อ กาหนดของนโยบายตามที่ได้ ตกลงไว้
เจ้ าหน้ าที่บริ หารความเสีย่ งและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้ องมีการทบทวน และอนุมตั ิวงเงินภายในขอบเขตอานาจที่
ได้ รับมอบหมาย รวมถึงการควบคุม ติดตาม ความเสีย่ งดังกล่าวให้ อยูใ่ นวงเงินที่กาหนดไว้ เป็ นประจาทุกวัน
ประเภทของความเสีย่ งด้ านตลาดของธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) ได้ แก่
 ความเสีย่ งด้ านอัตราดอกเบี ้ย อันเกิดจากความเปลีย่ นแปลงในเรื่ อง yield curves, credit spreads และ
implied volatilities ของ interest rate options
 ความเสีย่ งด้ านอัตราแลกเปลีย่ น อันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนและความผันผวน
ของตราสารสิทธิในอัตราแลกเปลีย่ น (foreign exchange options)
 ความเสีย่ งด้ านราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ อันเกิดจากความเปลีย่ นแปลงด้ านราคาสินค้ าโภคภัณฑ์และความ
ผันผวนของตราสารสิทธิในสินค้ าโภคภัณฑ์ ซึง่ ได้ แก่ พลังงาน โลหะมีค่า โลหะพื ้นฐาน และสินค้ าเกษตร
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สาหรับความเสี่ยงประเภทนี ้ ธนาคารมีการป้องกันความเสี่ยงทังหมดโดยการคงสถานะแบบ
้
back-toback
ธนาคารแห่งประเทศไทย กาหนดมูลค่าเงิ นของเงิ นกองทุนขันต
้ ่า ที่ต้องดารง เพื่อรองรับเฉพาะความเสี่ยงด้ าน
ตลาดในบัญชีเพื่อการค้ า สาหรับความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี ้ยในบัญชี ที่มิใช่เพื่อการค้ า (บัญชีเพื่อการธนาคาร)
นัน้ จะถูกครอบคลุมอยูใ่ นกรอบของหลักการ Pillar 2
ตารางต่อไปนี ้จะแสดงถึงเงินกองทุนขันต
้ ่าเพื่อรองรับความเสีย่ งด้ านตลาดในบัญชีเพื่อการค้ าของธนาคาร
ตารางที่ 9: เงินกองทุนขัน้ ต่าที่ต้องดารงสาหรับความเสี่ยงด้ านตลาดภายใต้ วิธี SA
หน่วย : ล้ านบาท
ประเภทความเสี่ยง
ความเสีย่ งด้ านอัตราดอกเบี ้ย
ความเสีย่ งด้ านราคาตราสารทุน
ความเสีย่ งด้ านอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
ความเสีย่ งด้ านราคาสินค้ าโภคภัณฑ์
รวมมูลค่ าเงินกองทุนขัน้ ต่าที่ต้องดารง

30 มิ.ย. 60

31 ธ.ค. 59

1,487

1,360

-

-

162

678

-

-

1,649

2,038

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) ต้ องดารงเงินกองทุนสาหรับความเสีย่ งด้ านตลาดเป็ นจานวน 1,649 ล้ านบาท โดย
จานวนที่ลดลง 389 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนธันวาคม 2559 ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากความเสีย่ งด้ านอัตรา
แลกเปลีย่ นเงินตราระหว่างประเทศ
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5. คาย่ อและความหมาย
AIRB

Advanced Internal Ratings Based

ALCO

Asset and Liabilities Management Committee

BCBS

Basel Committee on Banking Supervision

BOT

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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