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1. ขอบเขตของ Basel III Framework
หลักการที61 : การดํารงเงินกองทุนขันG ตํ6า
ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ได้ อนุมตั ิให้ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ใช้ วิธี
AIRB ซึงเป็ นการบริหารความเสียงทีก้ าวหน้ ายิงขึ Yนเพือการคํานวณเงินกองทุนสําหรับความเสียงด้ านเครดิต ทังนี
Y Yธนาคาร
เริมใช้ วิธีดงั กล่าว ในการคํานวณเงินกองทุนสําหรับความเสียงด้ านเครดิตตังแต่
Y เดือนธันวาคม 2552
นอกจากนี Y ธนาคาร ใช้ วิธี Standardised Approach ในการคํานวณเงินกองทุนสําหรับความเสียงด้ านตลาดและความ
เสียงด้ านปฏิบตั ิการ
หลักการที6 2: การกํากับดูแลโดยทางการ
หลักการที 2 กําหนดให้ ธนาคารพาณิชย์ดาํ เนินการประเมินความเสียงโดยรวมและกําหนดจํานวนเงินกองทุนทีเหมาะสมที
ต้ องดํารงเพือรองรับความเสียงเหล่านี Y ในกรณีทีไม่มีตวั ปรับลดความเสียงทีเหมาะสมอืนๆ การประเมินความเสียงและ
เงินกองทุนนีเY รี ยกโดยรวมว่ากระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนภายใน (Internal Capital Adequacy
Assessment Process – ICAAP) ซึงครอบคลุมประเภทความเสียงมากกว่าหลักการที 1 ซึงครอบคลุมเฉพาะความเสียง
ด้ านเครดิต ความเสียงด้ านตลาดและความเสียงด้ านปฏิบตั ิการ
ธนาคารได้ พฒ
ั นานโยบายและโครงร่างของ ICAAP ซึงประสานกระบวนการประเมินความเสียงและเงินกองทุนเข้ าด้ วยกัน
เพือให้ แน่ใจได้ ว่ามีการดํารงเงินกองทุนในระดับทีเพียงพอเพือรองรับความต้ องการเงินกองทุนในปั จจุบนั และตามแผน
ธุรกิจของธนาคาร ทังในภาวะที
Y
คาดการณ์ตามปรกติและภายใต้ ภาวะวิกฤติ
ทังนี
Y Y หลักการที 2 ธปท. มีการตรวจสอบกระบวนการ ICAAP ของธนาคารซึงเรี ยกว่า กระบวนการตรวจสอบและประเมิน
โดยทางการ (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP)
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2560
หลักการที6 3: การใช้ กลไกตลาดในการกํากับดูแล
หลักการที 3 มุ่งให้ มีกรอบการเปิ ดเผยข้ อมูลทีสมําเสมอและครอบคลุม อันจะส่งเสริ มให้ เกิดการเปรี ยบเทียบระหว่า ง
ธนาคารพาณิ ชย์ แ ละช่ว ยสนับสนุนให้ มีการปรั บปรุ งในเรื องวิธีปฏิบัติด้ านความเสียงต่อไป ตามประกาศของ ธปท.
ธนาคารต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับลักษณะความเสียง (Risk profile) การจัดการความเสียงและเงินกองทุน
ธนาคารกําหนดกรอบนโยบายและวิธีการตามหลักการที 3 เพือจัดการเกียวกับข้ อกําหนดเรืองการเปิ ดเผยข้ อมูลภายใต้
หลักการที 3 ข้ อมูลทีเปิ ดเผยจะได้ รับการกํากับดูแลตรวจสอบและรับรองโดยผู้บริ หารระดับสูงและคณะกรรมการความ
เสียง ตามนโยบายของธนาคาร การเปิ ดเผยข้ อมูลตามหลักการที 3 จะถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์
เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) - www.sc.com/th
ธปท. ยังได้ กําหนดความถีในการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นรายครึงปี และรายปี ข้ อมูลเชิงปริ มาณเกียวกับโครงสร้ างและความ
เพีย งพอ ของเงินกองทุน และความเสียงด้ านตลาดจะถูกเปิ ดเผยเป็ นรายครึงปี ในขณะทีการเปิ ดเผยข้ อมูลแบบเต็ม
รูปแบบตามหลักการที 3 จะถูกกําหนดเป็ นรายปี สําหรับทังข้
Y อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

2. ขอบเขตการบังคับใช้
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับการดํารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลตามแนวทาง Basel III หลักการที 3 และ
ประกาศของ ธปท. เป็ นการเปิ ดเผยข้ อมูลในระดับธนาคาร (Solo basis)ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 ซึงครอบคลุมเรื อง
ดังต่อไปนี Y
• ข้ อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณสําหรับเงินกองทุนและการดํารงเงินกองทุนขันตํ
Y าสําหรับความเสียงด้ านเครดิต
ความเสียงด้ านตลาดและความเสียงด้ านปฏิบตั กิ าร
• ข้ อมูลเชิงคุณภาพทีเกียวกับการประเมินความเสียงสําหรับความเสียงด้ านเครดิต ความเสียงด้ านตลาด ความ
เสียงด้ านปฏิบตั ิการ ความเสียงของฐานะตราสารทุนในบัญชีทีมิใช่เพือการค้ า(บัญชีเพือการธนาคาร) และความ
เสียงด้ านอัตราดอกเบี Yยในบัญชีทมิี ใช่เพือการค้ า(บัญชีเพือการธนาคาร)
• ข้ อมูลเชิงปริมาณสําหรับความเสียงด้ านเครดิต ความเสียงด้ านตลาด ความเสียงของฐานะตราสารทุนในบัญชีที
มิใช่เพือการค้ า(บัญชีเพือการธนาคาร) และความเสียงด้ านอัตราดอกเบี Yยในบัญชีทีมิใช่เพือการค้ า(บัญชีเพือการ
ธนาคาร)
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2560

3. การบริหารเงินกองทุน
การบริหารเงินกองทุนของธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) มีวตั ถุประสงค์ในการรักษาฐานะเงินกองทุนทีเข้ มแข็งเพือ
สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ รวมทังเพื
Y อให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดเรื องเงินกองทุนขันตํ
Y าตามกฎหมาย และเพือรักษาอันดับ
ความน่าเชือถือด้ านเครดิต
การวางแผนด้ านเงินกองทุนของธนาคาร มีการดูแลและปรับปรุงเป็ นประจําเพือสะท้ อนการคาดการณ์ทางธุรกิจตามที
เกิด ขึนY ในระหว่า งปี มีการนํา เสนอกลยุทธ์ และแผนงานต่อคณะกรรมการเป็ นรายปี รวมทังมี
Y การปรับปรุ งเกียวกับการ
คาดการณ์ทางด้ านธุรกิจและผลการดําเนินงานด้ านการเงินเป็ นประจํา เพือให้ แน่ใจว่าความเพียงพอของเงินกองทุนมี
ความสอดคล้ องกับแผนธุรกิจ
การวางแผนเงินกองทุนต้ องคํานึงถึงปั จจัยดังต่อไปนี Y
• ข้ อกําหนดเรืองเงินกองทุนตามกฎหมายในปั จจุบนั และการคาดการณ์ของกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
(ไทย) และ ธนาคาร เกียวกับเงินกองทุนตามกฎหมาย
• ความต้ องการเงินกองทุนอันเนืองจากการคาดการณ์ความเติบโตทางธุรกิจ ภาพสะท้ อนของการด้ อยค่าของเงิน
ให้ ก้ ยู มื (Loan impairment outlook) และ สถานการณ์ไม่ปรกติหรือภาวะวิกฤติ
• การคาดการณ์ ความต้ องการของเงินกองทุนเพือสนับสนุนอันดับความน่าเชือถือทางด้ านเครดิตและเพือเป็ น
เครืองมือในการส่งสัญญาณในตลาด
• แหล่งเงินทุนทีมีอยู่และทางเลือกในการจัดหาเงินกองทุน
คณะกรรมการบริ หารสินทรัพย์และหนีสY นิ (The Asset and Liabilities Management Committee – ALCO) ซึงได้ รับ
มอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee – EXCO) รับผิดชอบในการบริหารเงินทุนและสภาพคล่อง
และวางหลักการปฎิบัติตามหลักเกณฑ์และนโยบายทีเกียวข้ องกับการบริ หารสินทรัพย์และหนีสY ิน ซึงรวมถึงการบริ หาร
สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินกองทุน
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2560
3.1 โครงสร้ างเงินทุน
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย)มีการบริหารความเพียงพอของเงินกองทุน เพือให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของธนาคาร
แห่งประเทศไทย และเพือสนับสนุนความสามารถในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนือง ทังในปั
Y จจุบนั และในอนาคต
ตารางต่อไปนี Y แสดงโครงสร้ างเงินกองทุนตามกฎหมายของธนาคาร ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 เปรียบเทียบกับข้ อมูล ณ
วันที 30 มิถนุ ายน 2560
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2560
ตารางที6 1: โครงสร้ างเงินกองทุน
หน่วย : ล้ านบาท
ธนาคารสแตนดาร์ ด
ชาร์ เตอร์ ด
31 ธ.ค. 60

เงินกองทุนชันY ที 1
ทุนชําระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ทุนสํารองตามกฎหมาย
กําไรสะสมคงเหลือหลังการจัดสรร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสะสม
รายการอืนของการเปลียนแปลงทีเกิดจากผู้เป็ น
เจ้ าของ
รายการปรับต่างๆทีไม่อนุญาตให้ มผี ลกระทบต่อ
มูลค่าของเงินกองทุน
รายการหักจากเงินกองทุนชันที
Y 1 ทีเป็ นส่วนของ
เจ้ าของ
รวมเงินกองทุนชันG ที6 1 ที6เป็ นส่ วนของเจ้ าของ
เงินกองทุนชันY ที 1 ทีเป็ นตราสารทางการเงิน
รวมเงินกองทุนชันG ที6 1
เงินกองทุนชันY ที 2
เงินสํารองสําหรับสินทรัพย์จดั ชันY ปกติ
เงินสํารองส่วนเกิน
รวมเงินกองทุนชันG ที6 2
เงินกองทุนทังG สินG ตามกฎหมาย
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30 มิ.ย. 60

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

14,837
9,056
1,096
13,202
(48)

-

-

-

11

(297)

(960)

37,885

37,194

-

-

37,885

37,194

52
397

76
563

449
38,334

639
37,833

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2560
3.2 องค์ ประกอบเงินกองทุน
เงินกองทุนชันY ที 1 ของธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ด (ไทย) ประกอบด้ วย ทุนชําระแล้ ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ทุนสํารองตาม
กฎหมาย กําไรสุทธิคงเหลือหลังการจัดสรร กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสะสม รายการปรับต่างๆทีไม่อนุญาตให้ มีผลกระทบ
ต่อมูลค่าของเงินกองทุน ธนาคารไม่มีเงินกองทุนชันที
Y 1 ทีเป็ นตราสารทางการเงิน
เงินกองทุนชันY ที 2 ของธนาคาร ประกอบด้ วยเงินสํารองสําหรับสินทรัพย์จดั ชันปกติ
Y
และเงินสํารองส่วนเกิน
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2560
ตารางที6 2: การกระทบยอดจํานวนเงินกองทุนภายใต้ หลักเกณฑ์ การกํากับดูแลของทางการไปยังส่ วนของผู้ถอื
หุ้นที6ปรากฏในงบการเงิน
หน่วย : ล้ านบาท
จํานวนทีเปิ ดเผยใน
งบการเงินทีเผยแพร่
ต่อสาธารณะ

รายการที6เกี6ยวข้ องกับเงินกองทุนประจํางวด
31 ธันวาคม 2560

จํานวนทีเปิ ดเผยใน
งบการเงินตามบัญชี
งบดุล

แหล่งอ้ างอิง

สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินให้ สินเชือแก่ลกู หนี Yและดอกเบี Yยค้ างรับสุทธิ
เงินให้ สินเชือแก่ลูกหนี Y
ดอกเบี Yยค้ างรับ
รวมเงินให้ สินเชือแก่ลกู หนี Yและดอกเบี Yยค้ างรับ
หัก ค่าเผือหนี Yสงสัยจะสูญ
รวมเงินให้ สินเชือแก่ลูกหนี Yและดอกเบี Yยค้ างรับสุทธิ
ภาระชองลูกค้ าจากการรับรอง
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์สทุ ธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี Yจากการขายเงินลงทุนและการออกตราสารหนี Y
หลักประกันตามสัญญา Credit Support Annex และ
ลูกหนี Yมาร์ จิ Yนตามธุรกรรมซื Yอคืนภาคเอกชน
กลุ่มสินทรัพย์ทียกเลิกทีถือไว้ เพือขาย
สินทรัพย์อืนสุทธิ
รวมสินทรัพย์
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121
51,936
15,275
36,687
48

121
51,936
15,275
36,687
48

49,272
167
49,439
(3,768)
45,671
780
336
297

49,272
167
49,439
(3,768)
45,671
780
25
336
297

295
3,433
25
417
155,321

295
3,433
417
155,321

G

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2560
หน่วย : ล้ านบาท
จํานวนทีเปิ ดเผยในงบ
การเงินทีเผยแพร่ต่อ
สาธารณะ

รายการที6เกี6ยวข้ องกับเงินกองทุนประจํางวด
31 ธันวาคม 2560

จํานวนทีเปิ ดเผยใน
งบการเงินตามบัญชี
งบดุล

หนีสG ิน
เงินรับฝาก

56,259

56,259

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 จ่ายค้ างจ่าย
กลุ่มหนี Yสินทียกเลิกทีถือไว้ เพือขาย
หนี Yสินอืน
รวมหนีสG นิ

32,197
1,544
1,426
13,517
780
278
2,372

32,197
1,544
1,426
13,517
780
278
2,372

3,075
2,129
1,154
114,731

3,075
2,129
1,154
114,731
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แหล่งอ้ างอิง

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2560
หน่วย : ล้ านบาท
รายการที6เกี6ยวข้ องกับเงินกองทุนประจํางวด
31 ธันวาคม 2560

จํานวนทีเปิ ดเผยใน
งบการเงินทีเผยแพร่
ต่อสาธารณะ

จํานวนทีเปิ ดเผยใน
งบการเงินตามบัญชี
งบดุล

14,843

14,843

14,837
9,056

14,837
9,056

A
B

(11)
(11)

(11)
(11)

E/1
F

1,212

1,212

C/2

2,228
13,268

2,228
13,268

D

15,496
40,590

15,496
40,590

-

-

40,590
155,321

40,590
155,321

ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีออกและชําระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้ าของ
ผลต่างจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนเผือขาย
การป้องกันความเสียงในกระแสเงินสด
รวมองค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้ าของ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
กําไรสําหรับงวด
กําไรสุทธิคงเหลือหลังการจัดสรร
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ ประกันภัยสําหรับ โครงการ
ผลประโยชน์พนักงาน
รวมยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่วนของธนาคาร
ส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีสG นิ และส่ วนของเจ้ าของ
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แหล่งอ้ างอิง

H

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2560
หน่วย : ล้ านบาท
องค์ประกอบของ
เงินกองทุนทีรายงานโดย
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน

รายการ
เงินกองทุนขันG ที6 1
ทุนทีออกและชําระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ทุนสํารองตามกฎหมาย
กําไรสุทธิคงเหลือหลังการจัดสรร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสะสม
ผลต่างจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนเผือขาย
การป้องกันความเสียงในกระแสเงินสด
รายการอืนของการเปลียนแปลงทีเกิดจากผู้เป็ นเจ้ าของ
รวมเงินกองทุนขันที
Y 1 ก่อนรายการปรับและรายการหัก

แหล่งทีมาของการ
อ้ างอิงในงบการเงินตาม
บัญชีงบดุล

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

A
B
C/2
D

(9)
-

E/1
F

38,182

รายการปรับต่างๆทีไม่อนุญาตให้ มีผลกระทบต่อมูลค่าของเงินกองทุน
การป้องกันความเสียงในกระแสเงินสด
รายการหักจากเงินกองทุนชั Yนที 1 ทีเป็ นส่วนของเจ้ าของ
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยสําหรั บ โครงการผลประโยชน์พนักงาน

-

F

(297)

G

-

H

37,885

รวมเงินกองทุนชันG ที6 1 ที6เป็ นส่ วนของเจ้ าของ
เงินกองทุนชั Yนที 1 ทีเป็ นตราสารทางการเงิน

-

รวมเงินกองทุนชันG ที6 1
เงินกองทุนชันG ที6 2
เงินสํารองสําหรับสินทรัพย์จดั ชั Yนปกติ
เงินสํารองส่วนเกิน

37,885
52
397

รวมเงินกองทุนชันG ที6 2

449

เงินกองทุนทังG สินG ตามกฎหมาย

38,334
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2560
ตารางที6 3: การเปิ ดเผยมูลค่ าของเงินกองทุนในช่ วงการทยอยนับเข้ าหรือทยอยหักตามหลักเกณฑ์ Basel III
(Transitional period)
หน่วย : ล้ านบาท
ธนาคารสแตนดาร์ ด
ชาร์ เตอร์ ด

มูลค่ าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรับ
และรายการหัก ประจํางวด 31 ธันวาคม 2560

ยอดสุทธิ
คงเหลือของ
มูลค่ า
รายการระหว่ าง
เงินกองทุน
ช่ วง
Transitional

เงินกองทุนชันY ที 1
เงินกองทุนชันY ที 1 ทีเป็ นส่วนของเจ้ าของ
รายการปรับต่างๆทีไม่อนุญาตให้ มผี ลกระทบต่อ
มูลค่าของเงินกองทุน
รายการหักจากเงินกองทุนชันที
Y 1 ทีเป็ นส่วนของ
เจ้ าของ

38,182
(297)

เงินกองทุนชันG ที6 1 ที6เป็ นส่ วนของเจ้ าของสุทธิ
เงินกองทุนชันที
Y 1 ทีเป็ นตราสารทางการเงิน

37,885
-

รวมเงินกองทุนชันG ที6 1

37,885
449
38,334

เงินกองทุนชันG ที6 2
เงินกองทุนทังG สินG ตามกฎหมาย
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
2/

ธนาคารจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย อย่างน้ อยร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าสํารองดังกล่าวมีจํานวนไม่น้อย

กว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินจํานวน 116 ล้ านบาทเป็ นการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2560 เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และจะถูกนับเข้ าเป็ น
เงินกองทุนชันที
Y 1 ทีเป็ นส่วนของเจ้ าของ เมือทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ

16

(2)1/

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2560
3.3 ความเพียงพอของเงินกองทุน
ตามข้ อกําหนดของ ธปท. ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) ต้ องดํารงอัตราส่วนเงินกองทุนทังสิ
Y Yนต่อสินทรัพย์เสียงไม่
น้ อยว่าร้ อยละ 8.501/ โดยต้ องมีอตั ราส่วนเงินกองทุนชันY ที 1 ทีเป็ นส่วนของเจ้ าของและเงินกองทุนชันY ที 1 ต่อสินทรัพย์
เสียง ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 4.501/ และร้ อยละ 6.001/ ตามลําดับ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีอตั ราส่วนเงินกองทุนทังสิ
Y Yนต่อสินทรัพย์เสียงทีร้ อยละ 36.71 โดยมีอตั ราส่วน
เงินกองทุนชันY ที 1 ทีเป็ นส่วนของเจ้ าของต่อสินทรัพย์เสียงทีร้ อยละ 36.28 และมีอตั ราส่วนเงินกองทุนชันY ที 1 ต่อสินทรัพย์
เสียงทีร้ อยละ 36.28 ซึงมากกว่าข้ อกําหนดขันตํ
Y าของ ธปท.
ตารางที6 4: ความเพียงพอของเงินกองทุน
หน่วย : ร้ อยละ
เกณฑ์ ขนั G ตํ6า
ของ ธปท.

ธนาคารสแตนดาร์ ด
ชาร์ เตอร์ ด
31 ธ.ค. 60

30 มิ.ย. 60

เงินกองทุนทังสิ
Y Yน ต่อ สินทรัพย์เสียง

8.50

36.71

27.92

เงินกองทุนชันY ที 1ทีเป็ นส่วนของเจ้ าของ ต่อ สินทรัพย์เสียง

4.50

36.28

27.45

เงินกองทุนชันY ที 1 ต่อ สินทรัพย์เสียง

6.00

36.28

27.45

เงินกองทุนส่วนเพิมเพือรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต1/

1.25

รวมเงินกองทุนทังสิ
Y Yน ต่อ สินทรัพย์เสียง1/

9.75

36.71

27.92

1/

ตั Yงแต่ วันที1 มกราคม 2559, การดํารงอัตราส่วนเงินกองทุนขั Yนตําจะถูกทยอยบวกเพิมในส่วนของ ส่วนเพิมเพือรองรับผลขาดทุนในภาวะ
วิกฤต เป็ นเวลา 4 ปี โดยจะทยอยบวกเพิมร้ อยละ 0.625% ต่อปี และหลังจากวันที 1 มกราคม 2562, การดํารงอัตราส่วนเงินกองทุนขั Yนตํา
บวกกับส่วนเพิมของ อัตราส่วนเงินกองทุนทั Yงสิ Yน, อัตราส่วนเงินกองทุนชั Yนที 1 ทีเป็ นส่วนของเจ้ าของ, และอัตราส่วนเงินกองทุนชั Yนที 1 จะเป็ น
ร้ 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
31 ธันวาคม 2560
3.4 มูลค่ าเงินกองทุนขันG ตํ6าที6ต้องดํารง
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) มีการดํารงเงินกองทุนขันY ตําตามที ธปท. กําหนด ซึงเมือวันที 22 ธันวาคม 2559
ธนาคารได้ บรรลุข้อตกลงในการขายธุรกิจธนาคารบุคคลธนกิจ ซึงครอบคลุมถึง บัตรเครดิต สินเชือส่วนบุคคล สินเชือ
ธุรกิจ การบริหารจัดการความมันคัง สินเชือบ้ าน ธุรกิจแบงก์แอสชัวรันส์ และเงินฝากสําหรับรายย่อย ซึงกระบวนการต่างๆ
เสร็จสิ Yน ณ วันที 1 ตุลาคม 2560
ตารางที 5 แสดงรายละเอียดของมูลค่าเงินกองทุนเงินขันY ตําทีต้ องดํารงสําหรับความเสียงด้ านเครดิต ความเสียงด้ าน
ตลาดและความเสียงด้ านปฏิบตั กิ าร ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
ตารางที6 5: เงินกองทุนขันG ตํ6าสําหรับความเสี6ยงด้ านเครดิต ความเสี6ยงด้ านตลาดและความเสี6ยงด้ านปฏิบัตกิ าร
หน่วย : ล้ านบาท
ธนาคารสแตนดาร์ ด
ชาร์ เตอร์ ด

รายการ

31 ธ.ค. 60

30 มิ.ย. 60

เงินกองทุนขันตํ
Y าสําหรับความเสียงด้ านเครดิต

5,972

8,496

เงินกองทุนขันตํ
Y าสําหรับความเสียงด้ านตลาด
เงินกองทุนขันตํ
Y าสําหรับความเสียงด้ าน
ปฏิบตั ิการ

1,670

1,649

1,234

1,372

8,876

11,517

รวมเงินกองทุนขันG ตํ6าที6ต้องดํารง
การใช้ วิธี AIRB

ธนาคาร ใช้ วิธี AIRB ในการคํานวณความเสียงด้ านเครดิตสําหรับพอร์ ตทีมีนยั สําคัญ ส่วนวิธี Standardised Approach
ใช้ กบั พอร์ ตทีได้ รับยกเว้ นอย่างถาวรจากวิธี AIRB รวมทังพอร์
Y ตทีอยู่ในระหว่างพัฒนาไปใช้ วิธี AIRB
ตารางต่อไปนี Yแสดงการดํารงเงินกองทุนขันตํ
Y าสําหรับความเสียงด้ านเครดิตโดยแบ่งตามประเภทสินทรัพย์ตามวิธี AIRB
(ตารางที 6) การดํารงเงินกองทุนขันY ตําสําหรับความเสียงด้ านเครดิตโดยแบ่งตามประเภทสินทรัพย์ตามวิธี SA (ตารางที
7) และการดํารงเงินกองทุนขันตํ
Y าสําหรับความเสียงด้ านตราสารทุนตามวิธี AIRB (ตารางที 8)
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2560
ตารางที6 6: เงินกองทุนขันG ตํ6าที6ต้องดํารงสําหรับความเสี6ยงด้ านเครดิต แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี AIRB
หน่วย : ล้ านบาท
ธนาคารสแตนดาร์ ด
ชาร์ เตอร์ ด

ประเภทสินทรัพย์

31 ธ.ค. 60

30 มิ.ย. 60

5,517

5,944

-สินเชือเพือทีอยู่อาศัย

-

603

-วงเงินสินเชือหมุนเวียนเพือรายย่อย

-

768

-สินเชือรายย่อยอืน

-

379

5

5

61

68

38

216

-

-

ลูกหนีปG กติ
ลูกหนี Yภาครัฐบาล สถาบันการเงิน และธุรกิจเอกชน
ลูกหนี Yรายย่อย

ฐานะทีเกียวข้ องกับตราสารทุน
สินทรัพย์อืน
ลูกหนีผG ิดนัดชําระหนี G
First-to-default credit derivatives และ
Securitisation
รวมมูลค่ าเงินกองทุนขันG ตํ6าที6ต้องดํารง-วิธี AIRB

5,621

7,983

เงินกองทุนขันตํ
Y าสําหรับความเสียงด้ านเครดิตทีต้ องดํารงไว้ ตามวิธี AIRB ของธนาคาร ลดลงเป็ นจํานวน 2,362 ล้ านบาท
ซึงเป็ นผลมาจากการดําเนินงานทียกเลิกของลูกหนี Yรายย่อย
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ตารางที6 7: เงินกองทุนขันG ตํ6าที6ต้องดํารงสําหรับความเสี6ยงด้ านเครดิต แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA
หน่วย : ล้ านบาท
ธนาคารสแตนดาร์ ด
ชาร์ เตอร์ ด

ประเภทสินทรัพย์

31 ธ.ค. 60

ลูกหนีปG กติ
ลูกหนี Yภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคาร
เพือการพัฒนาระหว่างประเทศ( MDBs) และ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถินองค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ( PSEs) ทีใช้ นํ Yาหนัก ความ
เสียงเหมือนกับลูกหนี Yภาครัฐบาล
ลูกหนี Yสถาบันการเงิน องค์การปกครองส่วน
ท้ องถิน องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
(PSEs) ทีใช้ นํ Yาหนักความเสียงเหมือนกับ
ลูกหนี Yสถาบันการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์
ลูกหนี Yธุรกิจเอกชน องค์การปกครองส่วน
ท้ องถิน องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
(PSEs) ทีใช้ นํ Yาหนักความเสียงเหมือนกับ
ลูกหนี Yธุรกิจเอกชน
ลูกหนี Yรายย่อย
ลูกหนี Yสินเชือเพือทีอยู่อาศัย
สินทรัพย์อืน
ลูกหนีด้อยคุณภาพ
First-to-default credit derivatives และ
Securitisation
รวมมูลค่ าเงินกองทุนขันG ตํ6าที6ต้องดํารง-วิธี SA

30 มิ.ย. 60

-

-

-

-

346

177

5

330

-

-

351

513

1
5

เงินกองทุนขันตํ
Y าสําหรับความเสียงด้ านเครดิตทีต้ องดํารงตามวิธี SA ของธนาคาร มีจํานวนลดลง 162 ล้ านบาท ซึงเป็ น
ผลมาจากการดําเนินงานทียกเลิกของลูกหนี Yรายย่อย
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ตารางที6 8: เงินกองทุนขันG ตํ6าที6ต้องดํารงสําหรับฐานะที6เกี6ยวข้ องกับตราสารทุน โดยวิธี AIRB
หน่วย : ล้ านบาท
ธนาคารสแตนดาร์ ด
ชาร์ เตอร์ ด

รายการ

31 ธ.ค. 60

30 มิ.ย. 60

5

5

ฐานะทีเกียวข้ องกับตราสารทุนทีได้ รับการยกเว้ นการ
ดํารงเงินกองทุน โดยวิธี IRB
ฐานะทีเกียวข้ องกับตราสารทุน โดยวิธี IRB แยกตาม
วิธีย่อยในการคํานวณ
1. คํานวณโดยวิธี Market – based
1.1 วิธี Simple risk weight
1.2 วิธีแบบจําลอง (สําหรับฐานะตราสารทุนใน
บัญชีทมิี ใช่เพือการค้ า(บัญชีเพือการธนาคาร)
2. คํานวณโดยวิธี PD / LGD
รวมมูลค่ าเงินกองทุนขันG ตํ6าที6ต้องดํารง-วิธี
AIRB

5

เงินกองทุนขันตํ
Y าสําหรับฐานะทีเกียวข้ องกับตราสารทุนตามวิธี AIRB ของธนาคาร มีจํานวนคงที
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-

-

-

-

-
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31 ธันวาคม 2560

4. การบริหารความเสี6ยง
การบริหารความเสียงมีความสําคัญอย่างยิงในการดําเนินธุรกิจของธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) ความเสียงทุก
ประเภททังY ทางด้ านการเงินและไม่ใช่ด้านการเงินได้ รับการจัดการและรายงานตามกรอบการบริ หารความเสียง โดยมี
ความเสียงหลักทีเกิดจากการให้ สนิ เชือแก่ลกู ค้ า นอกจากนี Yธนาคาร ยังมีความเสียงประเภทอืนอีก อาทิ ความเสียงจาก
การทําธุรกรรมระหว่างประเทศ ความเสียงด้ านตลาด ความเสียงด้ านสภาพคล่องความเสียงด้ านเงินทุน ความเสียงด้ าน
ปฏิบตั ิการ ความเสียงด้ านบําเหน็จบํานาญ ความเสียงด้ านชือเสียง และความเสียงด้ านอืนๆ ซึงความเสียงเหล่านีอY าจ
ปรากฏได้ จากกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจและในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ (Product range) ของธนาคาร หากมิได้ มีการบริหาร
ความเสียงทีดีพอ

4.1 กรอบการบริหารความเสี6ยง (Risk Management Framework – RMF)
การบริหารความเสียงทีมีประสิทธิผลเป็ นปั จจัยพื Yนฐานสําคัญทีทําให้ ธนาคาร มีผลประกอบการทีดีและยังยืน และยังเป็ น
หลักในการจัดการด้ านการเงินและด้ านการปฏิบตั ิงานของธนาคารอีกด้ วย
ธนาคารได้ จดั วางโครงสร้ างการบริหารความเสียง Risk Management Framework (RMF) สําหรับการบริ หารความเสียง
ด้ านต่างๆ โดยมีเป้ าหมายในการเพิมผลตอบแทนทีปรับตามความเสียง ซึงยังคงปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดความเสียงทียอมรับ
ได้ ของกลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ ด
ส่ว นหนึงของกระบวนการบริ ห ารความเสียงตามโครงสร้ างการบริ ห ารความเสียง ธนาคารได้ รั บ การอนุญ าตจาก
คณะกรรมการธนาคารให้ ถือปฏิบตั ิตามกลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ด ดังต่อไปนี Y
ความสมดุลระหว่ างความเสี6ยงและผลตอบแทน (Balancing risk and return)
• เรามีการจัดการความเสียงเพือความยังยืนของธุรกิจโดยตอบสนองความต้ องการของผู้ถือหุ้นทุกคน
• เราจะรับความเสียงทีอยูใ่ นกรอบความเสียงโดยรวมทียอมรับได้ (Risk Appetite) และเป็ นไปตามกลยุทธ์ของ
ธนาคาร
• เรามีการบริหารจัดการภาพรวมความเสียงลดโอกาสในการเกิดความสูญเสียทีไม่ได้ คาดการณ์ไว้ ลว่ งหน้ า
(unexpected loss event) ซึงอาจก่อให้ เกิดผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อความเชือมันของนักลงทุน
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จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Conduct of business)
• เราแสดงถึงการเป็ นคู่ค้าทีดีผ่านทางจรรยาบรรณ และการให้ ความสําคัญกับผลกระทบทางชือเสียงหากประกอบ
ธุรกิจทีไม่เหมาะสม
• เรามุ่งมันในผลตอบแทนทีดีของลูกค้ า ผู้ลงทุน และตลาดทีเราดําเนินธุรกิจอยู่ ในขณะเดียวกันก็เป็ นไปตาม
กฎหมายและกฎระเบียบทีใช้ บงั คับ
• เราปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเคารพ
ความรับผิดชอบและพันธกิจในการดําเนินธุรกิจ (Responsibility and accountability)
• พนักงานทุกคนของเรา มีหน้ าทีรับผิดชอบในการรับความเสียงซึงจะต้ องอยู่ภายใต้ อาํ นาจมอบหมายตามทีตกลงไว้
เท่านันY
• ในการรับความเสียง เรามีหน้ าทีจัดการให้ มีกระบวนการพิจารณาทีโปร่งใส ควบคุมได้ และมีกระบวนการรายงาน
ซึงเป็ นไปตามกรอบการบริหารความเสียงและอยู่ภายใต้ ความเสียงโดยรวมทียอมรับได้ (Risk Appetite) และจัดให้
มีระบบและกระบวนการด้ านความเสียงและบุคลากรอย่างเหมาะสม
การคาดการณ์ (Anticipation)
• เรามีการคาดการณ์ความเสียงทีมีนยั สําคัญในอนาคต การเรียนรู้จากเหตุการณ์ทก่ี อผลเสียในอดีต และทําความ
เข้ าใจต่อความเสียงและผลกระทบทังหมดให้
Y
มากทีสุด
ความได้ เปรียบในการแข่ งขัน (Competitive Advantage)
• เราแสวงหาความได้ เปรียบในการแข่งขันโดยอาศัยการจัดการและการควบคุมความเสียงทีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
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แผนภาพต่อไปนี Yแสดงถึงโครงสร้ างคณะกรรมการบริหารความเสียง

24

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2560
4.2 การกํากับความเสี6ยง (Risk governance)
คณะกรรมการมีหน้ าทีรับผิดชอบในการกําหนดความเสียงโดยรวมทียอมรับได้ (Risk Appetite Statement) ของธนาคาร
และการบริหารความเสียงทีมีประสิทธิผลโดยมอบหมายอํานาจในการจัดการความเสียงให้ แก่คณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ
คณะกรรมการบริ หาร (Executive Committee – EXCO) มีความรับผิดชอบหลักในการบริ หารกิจการของธนาคาร ให้
เป็ นไปตามกลยุทธ์ แ ละนโยบายที ได้ รับการอนุมัติ จ ากคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริ หารประกอบด้ ว ย
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร ทําหน้ าทีเป็ นประธาน โดยมีผ้ บู ริหารอาวุโสจากสายงานลูกค้ าองค์กร
และสถาบันธนกิจ สายงานพาณิชย์ธนกิจ สายงานตลาดเงินและตลาดทุน สายงานบริ หารธุรกรรมทางการเงิน สายงาน
บริ หารความเสียง สายงานสารสนเทศและปฏิบตั ิการ สายงานการเงินและการบัญชี สายงานทรัพยากรมนุษย์ สายงาน
ปฏิบตั ิงาน และสายงานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
คณะกรรมการสินทรัพย์และหนี Yสิน (Asset & Liability Committee – ALCO) ทําหน้ าทีดูแลให้ มีการบริ หารจัดการงบดุล
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสอดคล้ องกับนโยบายของกลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด ทีธนาคารรับมาถือปฏิบตั ิ รวมถึง
กฎระเบียบข้ อบังคับต่างๆ ของกฎหมายทีเกียวข้ องกับการบริหารสภาพคล่อง ความเพียงพอของเงินกองทุน และความ
เสียงทางด้ านโครงสร้ างของตลาด
คณะกรรมการความเสียง (Risk Committee - RC) มีหน้ าทีหลักในการคาดการณ์ถึงประเด็นความเสียงในด้ านต่างๆที
อาจเกิดขึนY ต่อธนาคาร ซึงครอบคลุมถึงความเสียงด้ านกลยุทธ์ ความเสียงด้ านการปฏิบัติการ ความเสียงด้ านสินเชื อ
ความเสียงด้ านการตลาด ความเสียงทีมีผลกระทบต่อชือเสียงของธนาคาร ความเสียงด้ านกฎหมาย และความเสียงด้ าน
การปฏิบตั ติ ามข้ อกําหนด เป็ นต้ น
บทบาทและความรับผิดชอบ ในการบริ หารความเสียง ได้ ถกู กําหนดไว้ ตามหลักการ Three Lines of Defence ซึงมีการ
จัดการป้องกันในแต่ละระดับชันY ซึงมีการระบุขอบเขตความรับผิดชอบเฉพาะในการจัดการและควบคุมความเสียง
การป้ องกันระดับแรก (The first line of defence) คือการกําหนดให้ พนักงานทุกคนต้ องดูแลให้ มกี ารจัดการความเสียงทีมี
ประสิทธิผลภายในขอบเขตความรับผิดชอบทางองค์กรโดยตรงของตน หัวหน้ าส่วนงานธุรกิจและด้ านปฏิบตั ิงาน รวมทังY
ผู้บริหารสายงานต่างๆ มีภาระหน้ าทีรับผิดชอบในการจัดการความเสียงในส่วนงานของตน
การป้ องกันระดับทีสอง (The second line of defence) ประกอบด้ วย Risk Control Owners ซึงได้ รับการสนับสนุนจาก
สายงานด้ านการควบคุมทีเกียวข้ อง Risk Control Owner มีหน้ าทีรับผิดชอบในการดูแลค่าความเสียงคงเหลือ (residual
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risk) ในขอบเขตความรับผิดชอบของตนให้ อยู่ภายในระดับความเสียงโดยรวมทียอมรับได้ (Risk Appetite) ขอบเขตความ
รับผิดชอบของแต่ละ Risk Owner ถูกกําหนดโดยประเภทความเสียง (Risk Type) และกระบวนการจัดการความเสียงที
เกียวเนืองกับประเภทความเสียงนันY หน้ าทีรับผิดชอบนันจะต้
Y
องไม่ถกู จํากัดโดย functional และ business boundaries
หน่วยงานทีทําหน้ าทีการป้ องกันระดับทีสองจะต้ องเป็ นอิสระจาก หน่วยงานทีเป็ นเจ้ าของกระบวนการและรับผิดชอบใน
การควบคุม เพือให้ การกําหนดประเภทความเสียงเป็ นไปอย่างเหมาะสม
การป้ องกันระดับทีสาม (The third line of defence) คือการกํากับดูแลอันเป็ นอิสระโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึงมี
บทบาทตามทีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
หน่ วยงานบริหารความเสี6ยง (Risk Function)
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหารความเสียง (CRO) มีหน้ าทีบริหารหน่วยงานด้ านความเสียง (Risk function) โดยตรง ซึงแยกเป็ น
เอกเทศจากหน่วยงานต้ นเรื อง (origination) หน่วยงานด้ านการค้ าและด้ านการขาย นอกจากนี Y CRO ยังเป็ นประธาน
สํารอง (Alternate) ของคณะกรรมการบริหารความเสียงและเป็ นกรรมการใน EXCO อีกด้ วย บทบาทของ Risk function
คือ
• คงไว้ ซึงกรอบบริ หารความเสียง (Risk Management Framework) ของธนาคาร ทําให้ มนใจได้
ั
ว่าการดําเนินการ
ต่างๆ ของธนาคาร มีการสือสารและนําไปใช้ ในทางปฏิบตั ไิ ด้ อย่างมีประสิทธิผลอย่างเหมาะสม
• คงไว้ ซึงความซือสัตย์สจุ ริ ต ของธนาคาร ในเรื องการตัดสินใจด้ านความเสียงกับผลตอบแทน โดยเฉพาะอย่างยิง
เพือให้ แน่ใจได้ ว่าความเสียงได้ รับการประเมินอย่างถูกต้ องและเหมาะสม การตัดสินใจในความเสียงและผลตอบแทน
จะทําอย่างโปร่ งใสบนพื Yนฐานของการประเมินทีเหมาะสม และมีการควบคุมดูแลให้ สอดคล้ องกับมาตราฐานและ
ความเสียงโดยรวมทียอมรับได้ (Risk Appetite) ของธนาคาร
• จัดการให้ risk control owner ทีเกียวข้ อง ดําเนินการควบคุมความเสียงทางด้ านเครดิต (Credit Risk) ความเสียง
ทางด้ านตลาด (Market Risk) ความเสียงจากการทําธุรกรรมระหว่างประเทศ (Country Cross-Border Risk) และ
ความเสียงด้ านปฏิบตั ิการ (Operational Risk)
หน่วยงานบริหารความเสียงต้ องมีความเป็ นอิสระเพือทําให้ มนใจได้
ั
ว่าการบริ หารความเสียงและผลตอบแทนจะไม่มีการ
ประนีประนอมจากความกดดันในเรื องเพือผลประโยชน์และรายได้ ซึงสิงนี Yถือว่าเป็ นสิงสําคัญเนืองจากว่ารายได้ ถือว่าเป็ น
สิงสําคัญของหน่วยงานการขาย แต่ในขณะเดียวกันความเสียหายต่างๆทีเกิดขึ Yนจากความเสียงสามารถเกิดขึ Yนได้ ทกุ ขณะ
ตลอดเวลา
นอกจากนี Yหน่วยงานด้ านบริหารความเสียงมีหน้ าทีเป็ นศูนย์กลางโดยเป็ นผู้เชียวชาญ ให้ การสนับสนุนงานด้ านการบริหาร
ความเสียงทีเกียวข้ องของทังองค์
Y กร
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5 ความเสี6ยงด้ านเครดิต
5.1 ความเสี6ยงด้ านเครดิต
ความเสียงด้ านเครดิตคือความเสียงอันเนืองจากการทีคู่ค้าไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันในการชําระเงินแก่ธนาคาร
ตามข้ อกําหนดทีตกลงไว้ ความเสียงด้ านเครดิตอาจเกิดขึนY ได้ ทงจากบั
ัY
ญชีทีมิใช่เพือการค้ า (บัญชีเพือการธนาคาร) และ
บัญชีเพือการค้ า
การบริ หารความเสียงด้ านเครดิตดําเนินการภายใต้ กรอบซึงกําหนดนโยบายและวิธีการอันครอบคลุมถึงการวัดและการ
จัดการความเสียงด้ านเครดิต มีการแบ่งหน้ าทีชัดเจนระหว่างผู้ก่อให้ เกิดธุรกรรมในหน่วยงานธุรกิจ และผู้มีอํานาจอนุมตั ิ
ใน Risk function ระดับความเสียงด้ านเครดิตทังหมดได้
Y
รับการอนุมตั ิภายในกรอบอํานาจการอนุมตั ิด้านเครดิตตามที
กํ า หนด ธนาคารจัด การความเสียงด้ า นเครดิ ต ตามความหลากหลายของผลิต ภัณ ฑ์ กลุ่ม อุต สาหกรรม ประเภท
หลักประกัน และประเภทลูกค้ า
นโยบายด้ านสินเชื6อ
คณะกรรมการ (Board) เป็ นผู้พิจารณาและอนุมตั ินโยบายและมาตรฐานด้ านสินเชือของธนาคาร คณะกรรมการ
ความเสียง (RC) เป็ นผู้ดแู ลเรืองการมอบอํานาจอนุมตั ดิ ้ านสินเชือและการตังสํ
Y ารองสําหรับสินเชือด้ อยคุณภาพ
(loan impairment provisioning)
นโยบายและวิธีการเฉพาะสําหรับแต่ละธุรกิจกําหนดโดยคณะกรรมการความเสียงทีได้ รับมอบอํานาจภายใน สาย
งานองค์กร และสถาบันธนกิจ (CIB) และสายงานพาณิชย์ธนกิจ (CB) โดยเป็ นไปตามนโยบายด้ านสินเชือของกลุม่
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ ด โดยมีรายละเอียดทีมากขึ Yนและประยุกต์ใช้ ตามความแตกต่างทีต่างกันไปตามแต่
คุณลักษณะของความเสียงของกลุม่ ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ทต่ี างกันไป
นโยบายปกติจะมีการทบทวนอย่างสมําเสมอเพือให้ แน่ใจว่าสิงเหล่านี Yยังคงมีประสิทธิผลและสอดคล้ องกับ
สภาพแวดล้ อมความเสียง (risk environment) และอยู่ในระดับค่าความเสียงทียอมรับได้ (Risk Appetite)
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การจัดอันดับความเสี6ยงและการประเมินความเสี6ยงด้ านเครดิต
การประเมินความเสียงด้ านเครดิตมีบทบาทสําคัญ และได้ รับความสนใจจากผู้บริ หารระดับสูงเพือใช้ ประกอบกับ
ความเห็นและประสบการณ์ของผู้บริหารในการตัดสินใจทีเกียวข้ องกับการรับความเสียงและการบริ หารความเสียง
ของพอร์ ต
ระบบการจัดอันดับความเสียงของธนาคาร เป็ นไปตามมาตรฐานซึงใช้ สําหรับทังY สายงานลูกค้ าองค์กร และสถาบัน
ธนกิจ และสายงานพาณิชย์ธนกิจ
การจัดอันดับความเสียงของลูกค้ าจะเริ มต้ นจาก 1 ถึง 14 โดยในบางระดับ แบ่งย่อยออกเป็ น A, B, หรื อ C ระดับ
เครดิตทีมีตวั เลขน้ อยแสดงถึงโอกาสผิดนัดชําระหนี Yทีตํา อันดับความเสียงตังY แต่ 1ถึง 12 กําหนดให้ แก่ลกู ค้ าหรื อ
พอร์ตทีมีคณ
ุ ภาพ ส่วนอันดับ 13 และ 14 กําหนดให้ แก่ลกู ค้ าด้ อยคุณภาพหรือผิดนัดชําระหนี Y
แบบจําลอง IRB ครอบคลุมความเสียงทีมีนยั สําคัญของธนาคาร และใช้ ในการประเมินความเสียงทังในระดั
Y
บลูกค้ า
และพอร์ ต การกําหนดกลยุทธ์และการตัดสินใจเกียวกับความเสียงและอัตราผลตอบแทนของธนาคาร
การจัดการความเสียงแบบจําลอง IRB ทีมีความสําคัญ จะถูกอนุมัติโดยคณะกรรมการความเสียง (RC) ตาม
คําแนะนําของคณะกรรมการประเมินแบบจําลอง (Model Assessment Committee - MAC) ซึงเป็ นผู้รับมอบอํานาจ
จากคณะกรรมการความเสียง (RC) ในการดูแลให้ ความสามารถในการระบุและวัดความเสียงเป็ นไปตามความเป็ น
จริ งและสมําเสมอ เพือให้ การตัดสินใจในเรื องการควบคุมความเสียงและทีมาของความเสียงกระทําโดยมีข้อมูล
ถูกต้ อง ซึงก่อนทีแบบจําลองจะถูกพิจารณาโดยคณะกรรมการประเมินแบบจําลอง แบบจําลองจะถูกประเมินโดย
ทีมงานทดสอบแบบจําลองของกลุ่มสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (SCB Group) ซึงแยกเป็ นเอกเทศจากทีมงานทีพัฒนา
และดูแลแบบจําลองซึงจะมีการสอบทานแบบจําลองเป็ นประจําทุกๆปี โดย การสอบทานจะเกิดขึ Yนเช่นกันหากผลที
ได้ จากแบบจํ าลองแย่ลงอย่า งมีนัย สํา คัญเมือเทียบกับระดับทีกํ า หนดไว้ ในระหว่า งกระบวนการติดตามผลของ
แบบจําลอง
การอนุมตั สิ นิ เชื6อและการประเมินความเสี6ยงด้ านเครดิต
คณะกรรมการอนุมตั ิสนิ เชือสายงานลูกค้ าองค์กรและสถาบันธนกิจ และสายงานพาณิชย์ธนกิจ (CIB & CB AC) เป็ น
ผู้พิจารณาและอนุมตั ิระดับความเสียงด้ านเครดิตทีให้ แก่ค่สู ญ
ั ญาแต่ละราย (individual counterparty) และกลุ่ม
คู่สญ
ั ญาทีเกียวโยงกัน (groups of connected counterparties) โดยคณะกรรมการได้ รับอํานาจจากคณะกรรมการ
ความเสียง
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คณะกรรมการบริ หารความเสียงยังมีการมอบอํา นาจในการอนุมตั ิสินเชือให้ แก่ค่สู ัญญาแต่ละราย ขึนY อยู่กับการ
ตัดสินใจและประสบการณ์ ของผู้รับมอบอํานาจ ซึงบุค คลทีได้ รับมอบอํา นาจ อาจมีการมอบอํา นาจต่อให้ กับ
เจ้ าหน้ าทีอนุมตั ิสินเชือ ภายในขอบเขตอํานาจอนุมตั ิทีได้ รับมอบจากคณะกรรมการความเสียงตามประเภทลูกค้ า
หรื อพอร์ ตสินเชือ ขอบเขตอํานาจอนุมัติ จะกําหนดเพดานสินเชือสูงสุดทีเจ้ าหน้ าทีอนุมัติสนิ เชือสามารถอนุมตั ิได้
ภายใต้ ระดับความเสียงทีปรับแล้ ว (risk-adjusted scale) ซึงคํานึงถึงประมาณการความสูญเสียสูงสุดทีอาจเกิดขึ Yน
จากลูกค้ าหรือพอร์ตหนึงๆ
ข้ อเสนอสินเชือทุก ฉบับจะต้ องผ่านขันY ตอนการประเมินความเสียงด้ านเครดิตทีรั ดกุม ซึงครอบคลุมการประเมิน
คุณภาพเครดิตของลูกค้ า รวมถึงความเต็มใจ ความสามารถ และความพร้ อมในการชําระคืน การพิจารณาแหล่งทีมา
ของการชําระหนี Yหลัก (primary source of repayment) จะขึนอยู
Y ่กบั คุณภาพเครดิตของลูกค้ า และความสามารถใน
การชําระคืนจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของกิจการ การประเมินความเสียงจะพิจารณาจากสภาพคล่อง
และระดับการก่อหนี)Y leverage position ( นอกจากนี Y การะประเมินยังครอบคลุมถึง การวิเคราะห์ความน่าเชือถือ
ของ credit risk mitigation เพือเป็ นแหล่งทีมาของการชําระหนี Yสํารอง (secondary source of repayment) หาก
เกิดกรณีการถดถอยอย่างมีนยั สําคัญของคุณภาพเครดิตลูกค้ า ซึงก่อให้ เกิดการผิดนัดชําระหนี Y การให้ ก้ ยู ืมทีเข้ าข่าย
มีความเสียงสูง หรื อไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ปกติ จะต้ องผ่านเกณฑ์ข้อกําหนดขันตํ
Y าทีเข้ มงวด และจะต้ องผ่านความ
เห็นชอบของเจ้ าหน้ าทีสินเชืออาวุโส หรื อสูงกว่า
ความเสี6ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื6อ
ความเสียงจากการกระจุกตัวของสินเชืออาจเกิดขึ Yนจากสินเชือกลุม่ ขนาดใหญ่กลุม่ เดียวไปยังรายคู่สญ
ั ญา หรื อกลุ่ม
คู่สญ
ั ญาทีเกียวโยงกัน หรื อจากจากในหลายๆกลุม่ ทีมีความสัมพันธ์ กัน ความเสียงจากการกระจุกตัวของสินเชือจะ
ถูกบริหารจัดการโดยการจํากัดวงเงินสินเชือตามคู่สญ
ั ญา หรือกลุม่ ของคู่สญ
ั ญาทีเกียวโยงกัน
ในระดับพอร์ ต การกํากับดูแลการกระจุกตัวของเสินเชือ จะมีการกําหนดเพดานในการวัดตามความเหมาะสม โดย
แบ่งตามรายประเทศ ประเภทอุตสาหกรรม ระยะเวลาสินเชือ ระดับของหลักประกัน (collateralization level) และ
คุณสมบัติความเสียงด้ านเครดิต
ความเสียงจากการกระจุกตัวของสินเชือถูกดูแลโดยคณะกรรมการบริ หารความเสียงทีเกียวข้ องในแต่ละธุรกิจ และ
ขอบเขตของการกระจุกตัวทีมีนยั สําคัญต่อทางธนาคาร จะถูกตรวจสอบและรายงานอย่างน้ อยปี ละ 1 ครังY ต่อ RC
และคณะกรรมการของธนาคาร (SCBT Board)
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การติดตามควบคุมสินเชื6อ
ธนาคารมีการติดตามควบคุมความเสียงด้ านเครดิต ผลการดําเนินการของพอร์ ต และแนวโน้ มภายนอกทีอาจกระทบ
ต่อผลการจัดการความเสียงเป็ นประจํา มีการนําเสนอรายงานการจัดการความเสียงภายในต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเสียง ซึงรายงานประกอบด้ ว ยข้ อมูล เกี ยวกับ ปั จ จัยรอบด้ า นต่า งๆ อันได้ แก่ ภาวะการเมืองและแนวโน้ ม
เศรษฐกิจ การผิดนัดชําระหนี Y การด้ อยมูลค่าของสินเชือ
CIB &CB AC คือคณะกรรมการชุดย่อยภายใต้ คณะกรรมการบริ หารความเสียง CIB &CB AC จะมีการ ประชุมเป็ น
ประจําเพือประเมินผลกระทบของเหตุการณ์ภายนอกและแนวโน้ มพอร์ ตความเสียงด้ านเครดิตของ สายงานลูกค้ า
องค์ ก ร และสถาบัน ธนกิ จ และสายงานพาณิ ช ย์ ธ นกิ จ รวมทังY การกํ า หนดและดํ า เนิ น การตอบสนองต่ อ การ
Y
ธีปฏิบตั ิด้าน
เปลียนแปลงในองค์ประกอบของพอร์ ตสินเชือ และมาตรฐานการ underwriting รวมทังนโยบายและวิ
ความเสียงทีเหมาะสม
สําหรับลูกค้ าหรื อพอร์ ตทีแสดงสัญญาณทีแย่ลงจะถูกนําเข้ าสู่ขบวนการสอบทาน ตัวอย่างเช่น กรณีทีสถานะของ
ลูกค้ าในอุตสาหกรรมนันY ถดถอยลงความเสือมถอยทางด้ านการเงิน การผิดข้ อตกลง การไม่ปฏิบตั ิตามภาระผูกพัน
ภายในระยะเวลาทีกําหนด หรือมีประเด็นอันเกียวเนืองกับผู้บริหารและการบริหารการจัดการของลูกค้ า
บัญชีและพอร์ตดังกล่าวจะต้ องผ่านกระบวนการสอบทานโดยละเอียดซึงควบคุมโดย Credit Issue Committee โดย
จะมีการประเมิน account plans และจัดลําดับเกรดของลูกค้ าใหม่รวมถึงมีการจัดทําข้ อตกลงและการติดตามดูแล
เรื องการดํา เนินการแก้ ไข ซึงการดํา เนินการแก้ ไขจะรวมถึง แต่ไ ม่จํ า กัด เพียง การลดระดับความเสียง การเพิม
หลักทรัพย์ การออกจากบัญชีหรื อการย้ ายบัญชีไปอยู่ในความควบคุมของกลุ่มบริ หารสินทรัพย์พิเศษ (GSAM) อัน
เป็ นหน่วยงานบริหารสินทรัพย์กลุม่ พิเศษของธนาคาร
การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ถูกบริ หารโดย Medium Enterprises (ME)/ High Value
Small Business (HVSB) ซึงเป็ นกลุ่มย่อยภายใต้ สายงานพาณิชย์ธนกิจ (CB) โดย ME/HVSB จะได้ รับการจัดการ
ด้ วยวิธี Discretionary Lending ตามวิธีการของ สายงานพาณิชย์ธนกิจ
ผลิตภัณฑ์ ในตลาดเงินและตลาดอัตราแลกเปลี6ยน (Traded Products)
ความเสียงด้ านเครดิตของผลิตภัณฑ์ในตลาดเงินและตลาดอัตราแลกเปลียน เกิดขึ Yนจาก ส่วนเกินมูลค่าจากการตี
ราคาตลาด (positive mark-to-market) ของ underlying instruments หรือองค์ประกอบอืนๆ ทีได้ รับผลจากการ
เปลียนแปลงของราคาตลาด ความเสียงด้ านเครดิตของคู่สญ
ั ญา (Counterparty Credit Risk) นี Yจะถูกจัดการให้ อยู่
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ภายในค่าความเสียงทียอมรับได้ (Risk Appetite) โดยรวมของธนาคาร สําหรับลูกค้ าองค์กรและสถาบัน และพึงพา
ปั จจัยความเสียงเดียว หรือหลายปั จจัยในการทดสอบภาวะวิกฤตแบบจําลอง เพือ แยกแยะ และจัดการความเสียง
จากความเสียงด้ านเครดิตของคูส่ ญ
ั ญา (Counterparty Credit Risk) ครอบคลุมการให้ สนิ เชือตราสารประเภท
อนุพนั ธ์ และการรับประกันการจําหน่ายหรือลงทุนในหลักทรัพย์
ธนาคารใช้ bilateral และ multilateral netting เพือลดความเสียงด้ านเครดิตของคู่สญ
ั ญา ความเสียงก่อนการส่ง
มอบธุรกรรม (Pre-settlement risk exposures) โดยปกติจะหักกลบโดย bilateral netting documentation in
legally approved jurisdictions. ความเสียงจากการส่งมอบธุรกรรม (Settlement exposures) โดยปกติจะหักกลบ
โดยใช้ ระบบ Delivery versus payments or Payment versus Payment systems. สําหรับตราสารประเภทอนุพนั ธ์
นันY ธนาคารได้ มกี ารจัดทํา Master netting agreements สําหรับลูกค้ าบางรายเพือเป็ นการลดความเสียหาย
ทางด้ านเครดิตในกรณีทีมีการผิดนัดชําระ นอกจากนี Y ธนาคารยังได้ จดั ทํา Credit Support Annexes (CSAs) กับ
ลูกค้ าบางรายทีเห็นว่าควรมีการเรียกหลักประกันเพิมเติม
หลักทรัพย์ (Securities)
สําหรับธุรกิจของ สายงานลูกค้ าองค์กรและสถาบันธนกิจ และสายงานพาณิชย์ธนกิจ คณะกรรมการรับประกันการ
จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ซงถู
ึ กจัดตังขึ
Y Yนโดยอาศัยอํานาจของคณะกรรมการความเสียง (RC) เป็ นผู้อนุมตั วิ งเงินและ
เงือนไขต่างๆ ในการรับประกันการจัดจําหน่ายหรือลงทุนในหลักทรัพย์ โดย สายงานลูกค้ าองค์กร และสถาบันธนกิจ
และสายงานพาณิชย์ธนกิจ
จะดําเนินธุรกรรมภายใต้ วงเงินทีคณะกรรมการรับประกันการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์
กําหนด อาทิ วงเงินสําหรับ country, single issuer, holding period และ credit grade
สําหรับหลักทรัพย์ทีได้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการรับประกันการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์
ในการรับประกันการจัด
จําหน่ายและมีการถือครองหลักทรัพย์ดงั กล่าวเกินกว่าระยะเวลาทีกําหนดไว้ หน่วยงานบริหารความเสียง (Risk
Function) จะเป็ นผู้พิจารณาตัดสินว่าควรถือครองหลักทรัพย์ดงั กล่าวต่อไปหรือทําการจําหน่ายออก
การซือY ขายหลักทรั พย์ของรั ฐบาล เป็ นธุรกรรมปกติของการค้ า ตราสารของธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย)
จํากัด (มหาชน) โดยมีการกําหนดวงเงินและควบคุมดูแลวงเงินทุกวันสําหรับธุรกรรมดังกล่าว ทังนี
Y Yการค้ าหลักทรัพย์ที
ไม่ใช่ ของรัฐ บาล จะทํา ได้ ต่อเมือเป็ นรายการในลัก ษณะ back-to-back หรื อในกรณีทีมีก ารกําหนดวงเงินและ
กระบวนการการควบคุมดูแลไว้ แล้ ว สายงานบริหารความเสียง ลูกค้ าองค์กรและสถาบันธนกิจ และลูกค้ าพาณิชย์ธน
กิ จ จะดูแ ลและควบคุ ม ความเสี ยงด้ านความน่ า เชื อถื อ ของผู้อ อกหลัก ทรั พ ย์ ความเสี ยงในการชํ า ระราคา
(Settlement Risk) และความเสียงก่อนการชําระราคา (Pre-settlement Risk) สําหรับความเสียงด้ านราคา จะดูแล
และควบคุม โดยหน่วยงานบริหารความเสียงด้ านการตลาด (Market Risk)
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ตารางที 9 ถึง 16 ด้ านล่างแสดงยอดคงเหลือของสินทรัพย์ในงบดุลและนอกงบดุลก่อนพิจารณาผลจากการปรับลดความ
เสียงด้ านเครดิต (Credit Risk Mitigation) ตารางเหล่านี Yเสนอยอดคงเหลือในด้ านต่างๆ อาทิ ยอดคงเหลือเงินให้ ก้ ยู ืมแบ่ง
ตามประเทศหรื อพืนY ทีภูมิศาสตร์ ของลูกหนี Y ตารางเหล่านียY ังแสดงจํา นวนเงิ นตังY สํา รอง (Provision) และตัด จํา หน่า ย
(Charge-offs) ของธนาคารด้ วย
ตารางที6 9: มูลค่ ายอดคงค้ างของสินทรัพย์ ในงบดุลและรายการนอกงบดุลที6สาํ คัญก่ อนพิจารณาผลการปรับลด
ความเสี6ยงด้ านเครดิต
หน่วย: ล้ านบาท
ธนาคารสแตนดาร์ ด
ชาร์ เตอร์ ด

รายการ

31 ธ.ค. 60

1. สินทรัพย์ ในงบดุล
1.1 เงินให้ สนิ เชือรวมสุทธิ 1/ (รวมรายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงิน)
1.2 เงินลงทุนในตราสารหนี Yสุทธิ 2/
1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบี Yยค้ างรับ)
2. รายการนอกงบดุล 3/
2.1 การรับอาวัลตัว เงิน การคํ Yาประกันการกู้ยมื เงิน
และเล็ตเตอร์ ออฟเครดิต
2.2 สัญญาอนุพนั ธ์นอกตลาด 4/
2.3 วงเงินทียังมิได้ เบิกใช้ ซงธนาคารพาณิ
ึ
ชย์ได้ ผกู พัน
ไว้ แล้ ว
2.4 ธุรกรรมตลาดซื Yอคืน
1/

31 ธ.ค. 59

89,375
18,351

109,788
27,730

9,459

21,698

870
1,185,238

1,274
1,348,593

9,411

10,344

1,212

314

รวมดอกเบี Yยค้ างรับ และสุทธิหลังหักรายได้ รอการตัดบัญชี ค่าเผือหนี Yสงสัยจะสูญ และค่าเผือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้ างหนี Y
ไม่รวมดอกเบี Yยค้ างรับ และสุทธิหลังค่าเผือการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผือการด้ อยค่าของหลักทรัพย์
3/
ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ
4/
รวมถึงอนุพนั ธ์ทีเกียวข้ องกับตราสารทุนด้ วย
2/
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ตารางที6 10: มูลค่ ายอดคงค้ างของสินทรัพย์ ในงบดุลและรายการนอกงบดุลที6สาํ คัญก่ อนการพิจารณาผลการ
ปรับลดความเสี6ยงด้ านเครดิตจําแนกตามประเทศหรือภูมภิ าคของลูกหนี G
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
หน่วย : ล้ านบาท
31 ธ.ค. 60

รายการ

ประเทศ
ไทย

กลุ่มเอเชีย
แปซิฟิค ไม่
รวมประเทศ
ไทย

กลุ่ม
อเมริกา
เหนือและ
ละติน
อเมริกา

กลุ่ม
แอฟริกา
และ
ตะวันออก
กลาง

กลุ่มยุโรป

รวม

สินทรั พย์ ในงบดุล
เงินให้ สนิ เชือรวมสุทธิ 1/
2/

เงินลงทุนในตราสารหนี Yสุทธิ
เงินฝาก (รวมดอกเบี Yยค้ างรับ)
รวม
รายการนอกงบดุล

10,243
5,053

833
2

59
2,960

6,919
200

89,375
18,351
9,459

90,916

15,296

835

3,019

7,119

117,185

677
609,947

186
173,840

98,816

7
-

302,635

870
1,185,238

6,706
-

-

2,533
1,212

-

172
-

9,411
1,212

617,330

174,026

102,561

7

302,807

1,196,731

3/

การรับอาวัลตัว เงิน, การคํ Yา
ประกันการกู้ยืมเงิน
และเล็ตเตอร์ ออฟเครดิต
สัญญาอนุพนั ธ์ นอกตลาด
วงเงินทียังมิได้ เบิกใช้ ซงธนาคาร
ึ
พาณิชย์ได้ ผกู พันไว้ แล้ ว

ธุรกรรมตลาดซื Yอคืน
รวม

71,321
18,351
1,244
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2560
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
หน่วย : ล้ านบาท
31 ธ.ค. 59

รายการ

สินทรั พย์ ในงบดุล
เงินให้ สนิ เชือรวมสุทธิ 1/

ประเทศ
ไทย

กลุ่มเอเชีย
แปซิฟิค ไม่
รวมประเทศ
ไทย

กลุ่ม
อเมริกา
เหนือและ
ละติน
อเมริกา

กลุ่ม
แอฟริกา
และ
ตะวันออก
กลาง

กลุ่มยุโรป

รวม

รวม

99,564
26,203
1,176
126,943

4,233
7,301
11,534

1,254
2
1,256

3,629
5,404
9,033

1,108
1,527
7,815
10,450

109,788
27,730
21,698
159,216

รายการนอกงบดุล 3/
การรับอาวัลตัว เงิน, การคํ Yา
ประกันการกู้ยืมเงิน
และเล็ตเตอร์ ออฟเครดิต
สัญญาอนุพนั ธ์ นอกตลาด

954
668,724

253
139,811

16
125,016

31
-

20
415,042

1,274
1,349,593

9,591
-

-

753
314

-

-

10,344
314

679,269

140,064

126,099

31

415,062

1,360,525

เงินลงทุนในตราสารหนี Yสุทธิ 2/
เงินฝาก (รวมดอกเบี Yยค้ างรับ)

วงเงินทียังมิได้ เบิกใช้ ซงธนาคาร
ึ
พาณิชย์ได้ ผกู พันไว้ แล้ ว

ธุรกรรมตลาดซื Yอคืน
รวม
1/

รวมดอกเบี Yยค้ างรับ และสุทธิหลังหักรายได้ รอการตัดบัญชี ค่าเผือหนี Yสงสัยจะสูญ และค่าเผือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้ างหนี Y และ
รวมเงินให้ สนิ เชือสุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้ วย
2/
ไม่รวมดอกเบี Yยค้ างรับ และสุทธิหลังค่าเผือการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผือการด้ อยค่าของหลักทรัพย์
3/
ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2560
ตารางที6 11: มูลค่ ายอดคงค้ างของสินทรัพย์ ในงบดุลและรายการนอกงบดุลที6สาํ คัญก่ อนพิจารณาผลการปรับ
ลดความเสี6ยงด้ านเครดิต จําแนกตามอายุสญ
ั ญาที6เหลือ
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
หน่วย : ล้ านบาท
31 ธ.ค. 60

รายการ
1. สินทรัพย์ ในงบดุล
1.1 เงินให้ สินเชือรวมสุทธิ 1/
1.2 เงินลงทุนในตราสารหนี Yสุทธิ 2/
1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบี Yยค้ างรับ)
2. รายการนอกงบดุล 3/
2.1 การรับอาวัลตัว เงิน การคํ Yา
ประกันการกู้ยืมเงินและเล็ต
เตอร์ ออฟเครดิต
2.2 สัญญาอนุพนั ธ์นอกตลาด4/
2.3 วงเงินทียังมิได้ เบิกใช้ ซงธนาคาร
ึ
พาณิชย์ได้ ผกู พันไว้ แล้ ว
2.4 ธุรกรรมตลาดซื Yอคืน

อายุไม่ เกิน
1 ปี
79,569

อายุเกิน
1 ปี
37,616

70,285

31 ธ.ค. 59
รวม
117,185

อายุไม่
เกิน 1 ปี
88,133

อายุเกิน
1 ปี
71,083

รวม
159,216

19,090

89,375

64,964

44,824

109,788

152

18,199

18,351

1,829

25,900

27,729

9,132
555,260

327
641,471

9,459
1,196,731

21,340
589,998

359
770,527

21,699
1,360,525

868

2

870

1,274

-

1,274

548,662

636,576

1,185,238

585,231

763,363

1,348,594

4,518

4,893

9,411

3,179

7,164

10,343

1,212

-

1,212

314

-

314

1/

รวมดอกเบี Yยค้ างรับ และสุทธิหลังหักรายได้ รอการตัดบัญชี ค่าเผือหนี Yสงสัยจะสูญ และค่าเผือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้ างหนี Y และ
รวมเงินให้ สนิ เชือสุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้ วย
2/
ไม่รวมดอกเบี Yยค้ างรับ และสุทธิหลังค่าเผือการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผือการด้ อยค่าของหลักทรัพย์
3/
ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ
4/
รวม equity derivatives

ยอดคงเหลือ ของสินทรั พย์ ใ นงบดุล และรายการนอกงบดุลก่ อ นการปรั บลดความเสียงด้ า นเครดิต (Credit Risk
Mitigation) แบ่งตามอายุสญ
ั ญาคงเหลือ ซึงประมาณร้ อยละ 52 ของมูลค่ายอดคงค้ างรวมเป็ นแบบระยะยาว โดยมีอายุ
สัญญาคงเหลือมากกว่าหนึงปี
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2560
ตารางที6 12: มูลค่ ายอดคงค้ างเงินให้ สนิ เชื6อรวมดอกเบียG ค้ างรับ และเงินลงทุนในตราสารหนีกG ่อนพิจารณาผล
การปรับลดความเสี6ยงด้ านเครดิต จําแนกตามประเทศหรือภูมภิ าคของลูกหนีแG ละตามเกณฑ์ การจัดชันG ที6 ธปท .
กําหนด
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
หน่วย: ล้ านบาท
31 ธ.ค.60

ประเทศหรือ
ภูมิภาคของ
ลูกหนี G
1. ประเทศไทย
2. กลุ่มเอเชีย
แปซิฟิค ไม่รวม
ประเทศไทย
3. กลุ่มอเมริ กา
เหนือและละติน
อเมริ กา
4. กลุ่มแอฟริ กาและ
ตะวันออกกลาง

ปกติ

เงินให้ สินเชื6อรวมดอกเบียG ค้ างรับ /1
กล่ าวถึงเป็ น ตํ6ากว่ า
สงสัย
สงสัยจะ
พิเศษ
มาตรฐาน
สูญ

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี G
สงสัยจะสูญ

รวม

71,111

118

-

-

2,564

73,793

92

10,243

-

-

-

-

10,243

-

833

-

-

-

-

833

-

60

-

-

-

-

60

-

5. กลุ่มยุโรป

6,919

-

-

-

-

6,919

-

รวม

89,166

118

-

-

2,564

91,848

92

36

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2560
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
หน่วย: ล้ านบาท
31 ธ.ค. 59

ประเทศหรือ
ภูมิภาคของ
ลูกหนี G
1. ประเทศไทย
2. กลุ่มเอเชีย
แปซิฟิค ไม่รวม
ประเทศไทย
3. กลุ่มอเมริ กา
เหนือและละติน
อเมริ กา
4. กลุ่มแอฟริ กาและ
ตะวันออกกลาง

ปกติ

เงินให้ สินเชื6อรวมดอกเบียG ค้ างรับ /1
กล่ าวถึงเป็ น ตํ6ากว่ า
สงสัย
สงสัยจะ
พิเศษ
มาตรฐาน
สูญ

รวม

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี G
สงสัยจะสูญ

97,224

1,219

423

102

5,941

104,909

360

4,233

-

-

-

-

4,233

-

1,254

-

-

-

-

1,254

-

3,629

-

-

-

-

3,629

-

5. กลุ่มยุโรป

1,108

-

-

-

-

1,108

-

รวม

107,448

1,219

423

102

5,941

115,133

360

1/

รวมเงินให้ สนิ เชือและดอกเบี Yยค้ างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

ยอดคงเหลือของเงินให้ สนิ เชือและดอกเบี Yยค้ างรับและเงินลงทุนในตราสารหนี Yถูกแยกย่อยตามสถานทีลงบัญชีของสินเชือ
สินเชือส่วนใหญ่ของธนาคาร เป็ นสินเชือในประเทศ (ประมาณร้ อยละ 80 ของสินเชือทังหมด)
Y
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2560
ตารางที6 13: มูลค่ าของเงินสํารองที6กนั ไว้ (General provision และ Specific provision) และหนีสG ญ
ู ที6ตดั ออกจาก
บัญชีระหว่ างงวด สําหรับเงินให้ สนิ เชื6อรวมดอกเบียG ค้างรั บและเงินลงทุนในตราสารหนี G จําแนกตามประเทศ
หรือภูมภิ าค
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
หน่วย: ล้ านบาท
31 ธ.ค. 60

ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี G

เงินให้ สนิ เชื6อรวมดอกเบียG ค้ างรั บ /1
มูลค่ าหนีสG ูญที6
General
Specific
ตัดออกจาก
provision
provision
บัญชีระหว่ าง
งวด

1. ประเทศไทย

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี G
สงสัญจะสูญ

2,473

769

92

2. กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย

-

-

-

3. กลุ่มอเมริ กาเหนือและละตินอเมริ กา

-

-

-

4. กลุ่มแอฟริ กาและตะวันออกกลาง

-

-

-

5. กลุ่มยุโรป

-

-

-

2,473

769

92

รวม

1,338
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2560
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
หน่วย: ล้ านบาท
31 ธ.ค. 59

ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี G

เงินให้ สนิ เชื6อรวมดอกเบียG ค้ างรั บ /1
มูลค่ าหนีสG ูญที6
General
Specific
ตัดออกจาก
provision
provision
บัญชีระหว่ าง
งวด

1. ประเทศไทย

5,345

1,861

2. กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย

-

-

-

3. กลุ่มอเมริ กาเหนือและละตินอเมริ กา

-

-

-

4. กลุ่มแอฟริ กาและตะวันออกกลาง

-

-

-

5. กลุ่มยุโรป

-

-

-

5,345

1,861

รวม
1/

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี G
สงสัญจะสูญ

2,945

360

360

รวมเงินให้ สนิ เชือและดอกเบี Yยค้ างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

เงินสํารองของกลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคาร มียอดรวม 3,811 ล้ านบาท ณ ธันวาคม 2560 ซึง
ประกอบด้ วย general provision จํานวน 1,338 ล้ านบาท และ specific provision จํานวน 2,473 ล้ านบาท ธนาคารยังมี
รายการตัดจําหน่ายและค่าเผือสําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี Yจํานวน 769 ล้ านบาทและ 92 ล้ านบาทตามลําดับ
ตารางด้ า นล่า งแสดงถึงจํา นวนสินเชื อ ดอกเบี Yยค้ า งรั บและค่า เผือสํา รอง จํ า แนกตามประเภทของธุรกิจ รวมถึงการ
เคลือนไหวของมูลค่าเงินสํารอง
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2560
ตารางที6 14: มูลค่ ายอดคงค้ างเงินให้ สนิ เชื6อรวมดอกเบียG ค้ างรับก่ อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี6ยงด้ าน
เครดิต จําแนกตามประเภทธุรกิจ และเกณฑ์ การจัดชันG ที6 ธปท. กําหนด
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด

ประเภทธุรกิจ
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและ
การพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และ
การก่อสร้ าง
การสาธารณูปโภคและ
บริการ
สินเชือเพือทีอยู่อาศัย
อืน ๆ
รวม

ปกติ

กล่ าวถึงเป็ น ตํ6ากว่ า
พิเศษ
มาตรฐาน
1,016
-

สงสัย
-

หน่วย: ล้ านบาท
31 ธ.ค. 60
สงสัยจะ
รวมทังG สินG
สูญ
1,016

24,332

118

-

-

2,564

27,014

7,180

-

-

-

-

7,180

8,030

-

-

-

-

8,030

-

-

-

-

-

-

48,608

-

-

-

-

48,608

89,166

118

-

-

2,564

91,848
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2560
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด

ประเภทธุรกิจ
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและ
การพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และ
การก่อสร้ าง
การสาธารณูปโภคและ
บริการ

ปกติ

กล่ าวถึงเป็ น ตํ6ากว่ า
พิเศษ
มาตรฐาน
1,045
-

สงสัย
-

หน่วย: ล้ านบาท
31 ธ.ค. 59
สงสัยจะ
รวมทังG สินG
สูญ
1,045

27,297

314

89

4

4,640

32,344

1,292

29

4

-

9

1,334

7,987

17

8

-

51

8,063

สินเชือเพือทีอยู่อาศัย

20,966

404

159

70

554

22,153

อืน ๆ

48,861

455

163

28

687

50,194

107,448

1,219

423

102

5,941

115,133

รวม
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2560
ตารางที6 15: มูลค่ าของเงินสํารองที6กนั ไว้ (General provision และ Specific provision) และมูลค่ าของหนีสG ญ
ู ที6
ตัดออกจากบัญชีระหว่ างงวดสําหรับเงินให้ สนิ เชื6อรวมดอกเบียG ค้ างรับจําแนกตามประเภทธุรกิจ
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
หน่วย: ล้ านบาท
31 ธ.ค. 59

31 ธ.ค. 60

ประเภทธุรกิจ

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้ าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชือเพือทีอยู่อาศัย
อืน ๆ
รวม

General
provision

Specific
provision

1,338

2,473
2,473
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มูลค่ าหนี G
สูญที6ตดั
ออกจาก
บัญชี
ระหว่ าง
งวด
116
13
22
618
769

General
provision

Specific
provision

2,945

4,447
22
43
216
617
5,345

มูลค่ าหนี G
สูญที6ตดั
ออกจาก
บัญชี
ระหว่ าง
งวด
1
312
65
57
91
1,335
1,861

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2560
ตารางที6 16: การเปลี6ยนแปลงมูลค่ าของเงินสํารองที6กนั ไว้ สาํ หรับเงินให้ สนิ เชื6อรวมดอกเบียG ค้ างรับ*
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
หน่วย: ล้ านบาท
31 ธ.ค. 60
รายการ
เงินสํารองทีกันไว้ ต้นงวด
หนี Yสูญทีตัดออกจากบัญชีระหว่างงวด
เงินสํารองทีกันไว้ เพิมระหว่างงวด
เงินสํารองอืน (เงินสํารองทีกันไว้ สาํ หรับ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียน ,
เงินสํารองทีกันไว้ สาํ หรับการควบ
รวม หรือขายกิจการ)
เงินสํารองทีกันไว้ คงเหลือปลายงวด

General
provision
2,945
(1.607)

1,338

Specific
provision
5,345
(769)
(2,103)

2,473

* รวมเงินให้ สนิ เชือและดอกเบี Yยค้ างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
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31 ธ.ค. 59

8,290
(769)
(3,710)

General
provision
2,797
148

Specific
provision
6,545
(1,861)
661

9,342
(1,861)
809

3,811

2,945

5,345

8,290

รวม

รวม

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2560
5.2 Internal Ratings Based Approach สําหรั บความเสี6ยงด้ านเครดิต
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) ใช้ วิธี AIRB ในการบริ หารความเสียงด้ านเครดิตสําหรับพอร์ ตส่วนใหญ่ ซึงทําให้
ธนาคารสามารถใช้ การประมาณการภายในสําหรับ Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD),
Exposure at Default (EAD) และ Credit Conversion Factor (CCF) ในการกําหนดนํ Yาหนักความเสียงของสินทรัพย์
แบบจําลอง IRB ครอบคลุมสินทรัพย์เสียงด้ านเครดิตของธนาคารคิดเป็ น ร้ อยละ 94.12 (ปี 2559 ครอบคลุมร้ อยละ
81.38) โดยธนาคารใช้ วิธีคํานวณความเสียงด้ านเครดิตตามวิธี Standardised Approach สําหรับพอร์ ตทีอยู่ระหว่าง
ดําเนินการในการคํานวณตามแบบวิธี AIRB ซึงสอดคล้ องกับแผนการดําเนินการของกลุ่มสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (SCB
Group)
PD คือโอกาสทีลูกหนีจY ะไม่ปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของตนภายในระยะเวลา 12 เดือน ธนาคารต้ องประมาณการ PD
ภายในของตนเองสําหรับผู้ก้ ยู ืมทุกรายในแต่ละเกรด EAD คือปริ มาณความเสียงทีคาดไว้ สําหรับลูกหนีรY ายหนึงๆ เมือมี
การผิดนัด CCF คือปั จจัยกําหนดทีจําลองขึ Yนเป็ นการภายในโดยอาศัยเกณฑ์จากประสบการณ์ในอดีตเพือกําหนดจํานวน
ทีคาดว่าจะมีการเบิกใช้ อีกจากส่วนทียังไม่ได้ เบิกใช้ ของวงเงินสินเชือทีมีการผูกพันแล้ ว LGD คืออัตราร้ อยละของ EAD ที
ผู้ให้ ก้ ยู ืมคาดว่าจะสูญเสียในกรณีทีลูกหนี Yผิดนัด ค่า EAD, CCF และ LGD ประมาณการจากการคาดการณ์ในช่วงที
เศรษฐกิจตกตํา
สินทรัพย์ทงั Y หมดภายใต้ วิธี AIRB มีแบบจําลองในการประเมิน PD, LGD และ EAD/CCF ซึงพัฒนาขึนY เพือสนับสนุน
กระบวนการตัด สินใจด้ า นเครดิต ซึงสินทรั พย์ เสียงตามวิธี AIRB กํ า หนดโดยสูตรเฉพาะของหน่ว ยงานผู้กํา กับดูแล
โดยขึ Yนอยู่กบั ผลประมาณการ PD, LGD, EAD และ CCF ของธนาคาร การพัฒนา การใช้ และการกํากับดูแลแบบจําลอง
ตามวิธี AIRB มีกล่าวไว้ โดยละเอียดในตอนที 5.5 Internal Ratings Based Models
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2560
ตารางที6 17: มูลค่ ายอดคงค้ างของสินทรัพย์ ในงบดุลและมูลค่ าเทียบเท่ าสินทรัพย์ ในงบดุลของรายการนอก
งบดุล*แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี AIRB
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
หน่วย: ล้ านบาท
31 ธ.ค. 60
ประเภทสินทรัพย์

สินทรัพย์
ในงบดุล

รายการ
นอก
งบดุล**

31 ธ.ค. 59
รวม

สินทรัพย์
ในงบดุล

รายการ
นอก
งบดุล**

113,776

68,008

181,784

รวม

1. ลูกหนีปG กติ
1.1 ลูกหนี Yภาครัฐบาล สถาบัน
การเงิน และธุรกิจเอกชน

112,186

55,953 168,139

1.2 ลูกหนี Yรายย่อย
1.2.1 สินเชือเพือทีอยู่อาศัย

-

-

-

-

-

-

1.2.2 วงเงินสินเชือหมุนเวียนเพือ
รายย่อย

-

-

-

5,965

19,308

25,273

1.2.3 สินเชือรายย่อยอืน

-

-

-

2,865

-

2,865

66

-

66

62

-

62

17,468

-

17,468

26,956

-

26,956

112

145

257

158

155

313

-

-

-

-

-

-

56,098 185,930

149,782

87,471

237,253

1.3 ฐานะทีเกียวข้ องกับตราสารทุน
1.4 สินทรัพย์อืน
2. ลูกหนีผG ิดนัดชําระหนี G
3. First-to-default credit derivatives
และ Securitisation
รวม

129,832

* หลังคูณด้ วยค่าแปลงสภาพ และ Specific provision
** รวมรายการ Repo-style transaction ทุกรายการ (รวมถึงธุรกรรม Reverse repo ด้ วย)
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2560
ตารางที6 18: มูลค่ าของวงเงินที6ยังไม่ ได้ เบิกใช้ หลังคูณ CCF และค่ า CCF ถ่ วงนําG หนักด้ วย EAD สําหรับความ
เสี6ยงด้ านเครดิตโดยวิธี AIRB แยกตามประเภทสินทรัพย์
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
หน่วย: ล้ านบาท
31 ธ.ค. 60
ประเภทสินทรัพย์

ลูกหนี Yภาครัฐบาล สถาบันการเงิน และ
ธุรกิจเอกชน*
ฐานะทีเกียวข้ องกับตราสารทุน โดยวิธี
PD/LGD
รวม

31 ธ.ค. 59

วงเงินที6ยังไม่ ได้
เบิกใช้ หลังคูณ
CCF

ค่ าเฉลี6ย CCF
ถ่ วง นน. ด้ วย
EAD

491

25.00%

511

24.92%

-

-

-

-

491

25.00%

511

24.92%

* รวมลูกหนี Yทีรับซื Yอมา
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วงเงินที6ยังไม่ ได้ ค่ าเฉลี6ย CCF
เบิกใช้ หลังคูณ ถ่ วง นน. ด้ วย
CCF
EAD

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2560
5.3 Standardised Approach สําหรั บความเสี6ยงด้ านเครดิต
สํา หรั บลูกหนีภY าครั ฐ บาล สถาบันการเงิน และธุรกิ จ เอกชนทีได้ รับการจัดอันดับความเสียงจากหน่ว ยงานจัด อันดับ
ภายนอก (External Credit Assessment Institutions - ECAI) นํ Yาหนักความเสียงจะถูกกําหนดจากอันดับความเสียงจาก
หน่วยงานภายนอกดังกล่าว ทังนี
Y Yหน่วยงานจัดอันดับความเสียงภายนอกทีได้ รับอนุมตั ิจาก ธปท. ประกอบด้ วย Moody’s,
Standard & Poor’s และ Fitch ซึงธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) ได้ ใช้ อนั ดับความเสียงจากหน่วยงานจัดอันดับ
ความเสียงภายนอกเป็ นส่วนหนึงของการพิจารณาในการดําเนินธุรกิจ โดยอันดับความเสียงของคู่สญ
ั ญาทีถูกกําหนด
ในทันทีทความสั
ี
มพันธ์กบั ลูกค้ าเริมขึนจะถู
Y กตรวจสอบและปรับปรุงให้ ทนั สมัยอยู่เสมอ
ธนาคาร ใช้ วิธี Standardised Approach ในการคํานวณสินทรัพย์เสียงสําหรับกลุม่ สินทรัพย์หลักดังต่อไปนี Y
1. สินเชือกลุม่ ลูกค้ าขนาดกลาง (Medium Enterprise/ High Value Small Business) ภายใต้ สายงานพาณิชย์ธน
กิจ
2. การให้ ก้ ยู ืมโดยรับโอนลูกหนี Y (Receivable Services)
3. สินเชือเพือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทีก่อรายได้ (Income-Producing Real Estate - IPRE)
ทังนี
Y Y วิธี Standardised Approach สําหรับความเสียงด้ านเครดิตถือว่าเป็ นวิธีทีมีความซับซ้ อนน้ อยทีสุด เป็ นวิธีประเมิน
ความเสียงด้ านเครดิตจากนํ Yาหนักความเสียงทีมีลกั ษณะคงที ซึงนํ Yาหนักความเสียงดังกล่าวจะถูกกําหนดตามประเภทของ
สินทรัพย์โดย ธปท.
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2560
ตารางที6 19: มูลค่ ายอดคงค้ างของสินทรัพย์ ในงบดุลและมูลค่ าเทียบเท่ าสินทรัพย์ ในงบดุลของรายการนอก
งบดุล*แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
หน่วย: ล้ านบาท

ประเภทสินทรัพย์
1. ลูกหนีทG 6 ไี ม่ ด้อยคุณภาพ
1.1 ลูกหนี Yภาครัฐบาลและ
ธนาคารกลาง1/
1.2 ลูกหนี Yสถาบันการเงิน และ
บริษัทหลักทรัพย์2/
1.3 ลูกหนี Yธุรกิจเอกชน3/
1.4 ลูกหนี Yรายย่อย
1.5 สินเชือเพือทีอยู่อาศัย
1.6 สินทรัพย์อืน
2. ลูกหนีดG ้ อยคุณภาพ4/
3. First-to-default credit
derivatives และ Securitisation
รวม

31 ธ.ค. 60
รายการ
สินทรัพย์ นอกงบ
ในงบดุล
ดุล**

รวม

31 ธ.ค. 59
รายการ
สินทรัพย์ นอกงบ
ในงบดุล
ดุล**

รวม

-

499

499

-

455

455

8,362
-

377
-

8,739
-

6,668
9,537

266
521

6,934
10,058

39

5

44

21,895
779

13
7

21,908
786

8,401

881

9,282

38,879

1,262

40,141

* หลังคูณด้ วยค่าแปลงสภาพ และ Specific provision
** รวมรายการ Repo-style transaction ทุกรายการ (รวมถึงธุรกรรม Reverse repo ด้ วย)
1/
รวมถึงลูกหนีธY นาคารเพือการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) รวมถึงลูกหนี Yองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน องค์การของรั ฐ และรัฐวิสาหกิ จ
(PSEs) ทีได้ รับนํ Yาหนักความเสียงเหมือนกับลูกหนี Yภาครัฐบาล
2/
รวมถึงลูกหนี Yองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน องค์การของรัฐและรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีได้ รับนํ Yาหนักความเสียงเหมือนกับลูกหนี Yสถาบันการเงิน
3/
รวมถึงลูกหนี Yองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีได้ รับนํ Yาหนักความเสียงเหมือนกับลูกหนี Yธุรกิจเอกชน
4/
ในส่วนทีไม่มีการปรับลดความเสียงด้ านเครดิต นํ Yาหนักความเสียงขึ Yนอยู่กบั สัดส่วนของเงินสํารองทีกันไว้ ตอ่ ยอดหนี Yทั Yงสิ Yน
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5.4 การปรั บลดความเสี6ยงด้ านเครดิต (Credit Risk Mitigation)
ความสูญ เสีย ด้ า นสิน เชื อที อาจเกิ ด จากบัญชี ลูก ค้ า หรื อ พอร์ ต หนึงๆ ได้ รั บ การปรั บ ลดโดยใช้ เ ครื องมื อ ต่ า งๆ อาทิ
หลักประกัน สัญญาหักกลบลบหนี Y การประกันภัยสินเชือ อนุพนั ธ์เครดิต และการคํ Yาประกันอืนๆ โดยมีการประเมินความ
น่าเชือถือของตัวปรับลดเหล่านีอY ย่างระมัดระวัง ทังนี
Y Yมีการพิจารณาในด้ านความสามารถในการใช้ บงั คับตามกฎหมาย
การวัดมูลค่าตลาดของหลักประกัน ความสัมพันธ์ของมูลค่าตลาดของหลักประกัน และความเสียงของคู่สญ
ั ญาในฐานะผู้
คํ Yาประกัน อย่างไรก็ดี การได้ มาซึงหลักประกันไม่สามารถทดแทนในเรืองความสามารถในการชําระหนีซY ึงเป็ นเหตุผลหลัก
สําคัญพื Yนฐานในการอนุมตั สิ นิ เชือ
นโยบายด้ านสินเชือของธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) มีการกําหนดหลักสําคัญในเรืองการการมีสทิ ธิ การบังคับใช้
และประสิทธิผลของการบริหารการจัดการการปรับลดคววามเสียงทางด้ านเครดิต
ธนาคารมีนโยบายและขันตอนในการกํ
Y
าหนดหลักเกณฑ์ทีชัดเจนสํา หรับหลักประกัน ทีใช้ สําหรับในการลดความเสียง
ด้ านเคริ ต โดยรวมถึงความสามารถในการใช้ บังคับตามกฏหมาย ลําดับความสํา คัญ การกระจุกตัว ของหลักประกัน
ความสัมพันธ์ ของมูลค่า ตลาดของหลักประกัน สภาพคล่องของหลัก ประกัน และการประเมินมูลค่า ของหลักประกัน
ยกตัวอย่างเช่น รอบระยะเวลาการประเมินหลักประกันโดยผู้ประเมินอิสระ
หลักประกัน
หลัก ประกันที สามารถปรั บลดความเสียงได้ ร วมถึง เงิ นสด อสังหาริ มทรั พย์ เ พื อการอยู่อ าศัย การพาณิ ช ย์ และการ
อุตสาหกรรม สินทรัพย์ถาวร อาทิ รถยนต์ เครื องบิน โรงงานและเครื องจักร หลักทรัพย์ในความต้ องการของตลาด สินค้ า
โภคภัณฑ์ หนังสือคํ Yาประกันธนาคารและหนังสือเครดิต รวมทังการทํ
Y
าสัญญา collateralised reverse repurchase ด้ วย
หลักประกันทีจับต้ องได้ (Physical collateral) อาทิ อสังหาริมทรัพย์ สินทรัพย์ถาวร และสินค้ าโภคภัณฑ์ และหลักประกัน
ทางการเงิน (financial collateral) จะต้ องมีการประเมินมูลค่าโดยผู้ประเมินภายนอก และมีมลู ค่าขายในตลาดรอง
หลักประกันจะต้ องมีการประเมินมูลค่าโดยผู้ประเมินอิสระทุกครังY ก่อนการเบิกใช้ วงเงินและรอบระยะเวลาการประเมิน
หลังจากนันY ความถีในการประเมินจะต้ องทําอย่างน้ อยปี ละครังY หรื อ มากกว่านันขึ
Y Yนอยู่กับระดับความผันผวนของราคา
แต่ละประเภทของหลักประกันและความเสียงของผลิตภัณฑ์นนๆ
ัY
สํา หรั บหลัก ประกันทางการเงินทีมีสิทธิ ในการนํา มาคิดมูลค่า ปรั บลดความเสียงด้ านเครดิต หลักประกันทางการเงิน
ดังกล่าว จะต้ องมีสภาพคล่องทีเพียงพอและมีมลู ค่าครอบคลุมระยะเวลาทีแน่นอนในการคุ้มครองสินเชือ ประโยชน์จาก
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การปรับลดความเสียง อาจถูกปรับลดหรือถูกถอนออก หากมูลค่าของหลักประกันไม่ได้ รองรับด้ วยรายงานการประเมินมูล
ค่าทีเป็ นปั จจุบนั โดยผู้ประเมินอิสระ
ธนาคารจะต้ องมีการถือครองเอกสารต่างๆ ทีเกียวข้ องเพือให้ สามารถบังคับขายหลักประกันได้ โดยมิต้ องพึงพาความ
ร่ วมมือจากผู้ก้ ูเ มือเกิด เหตุก ารณ์ ทีจํ าเป็ น สําหรับสินเชือบางประเภท โดยเฉพาะสินเชื อบ้ า น หรื อ สินเชื อเพือการซือY
สินทรัพย์อืนๆ สิทธิในการเข้ าถือครองกรรมสิทธิลําดับแรกของหลักประกันนันY ๆ จะเป็ นปั จจัยหลักในการประเมินมูลค่า
จํานวนเงินทีจะได้ รับคืน ในกรณีทีลูกค้ าผิดนัดชําระหนี Y หลักประกันทีจับต้ องได้ (physical collateral) บางประเภท เช่น
อสัหาริ มทรั พย์ จะต้ องมีการทําประกันภัยตลอดเวลาเพือรองรับความเสียงทังY หมดทีเกิดจากการสูญเสีย หรื อความ
เสียหายของทรัพย์สนิ
มูลค่า ของหลัก ประกันจะถูก ปรั บให้ เหมาะสมกับสภาพของตลาดในปั จ จุบัน และความเป็ นไปได้ ของระยะเวลาของ
หลักประกันทีมีไว้ ในครอบครอง ธนาคารจะมีการทดสอบภาวะวิกฤติเกียวกับการเปลียนแปลงมูลค่าหลักประกันสําหรับ
พอร์ ตสินเชือทีมีความสํา คัญสําหรับผู้บริ หารระดับสูงเพือช่วยในการควบคุมความเสียงในพอร์ ตเหล่านันY นอกจากนี Y
ธนาคาร พยายามทีจะกระจายการถือหลักประกันให้ ครอบคลุมสินทรัพย์และตลาดทีหลากหลาย
ในกรณีทใช้
ี การคํ Yาประกัน การประกันเครดิต (credit insurance) หรืออนุพนั ธ์เครดิตเป็ นตัวปรับลดความเสียงด้ านเครดิต
(Credit Risk Mitigation – CRM) จะมีการประเมินและติดตามความน่าเชือถือของผู้คําY ประกันโดยใช้ กระบวนการอนุมตั ิ
สินเชือ แบบเดียวกับการอนุมตั ิสินเชือผู้ก้ ทู วไป
ั ประเภทหลักของการคํ Yาประกันรวมถึงหนังสือคํ Yาประกันธนาคาร บริ ษัท
ประกันภัย บริษัทแม่ ผู้ถือหุ้นรัฐบาลและ export credit agencies
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5.5 Internal Rating Based Models
การกํากับดูแลแบบจําลอง (Model Governance)
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) ใช้ แบบจําลอง AIRB ในการคํานวณ Probability of Default (PD), Loss Given
Default (LGD) และ Exposure at Default (EAD) ดังทีแสดงผลในหัวข้ อนี Y ซึงผลทีได้ มีมมุ มองแบบระมัดระวังในเรื อง
Regulatory Expected Loss อันเป็ นสิงจําเป็ นสําหรับการคํานวณเงินกองทุนตามกฎหมายแบบรอบคอบ
SCB Group Risk Measurement Teams ซึงเป็ นหน่วยงานภายใต้ หน่วยงานความเสียงของสายงานลูกค้ าองค์กร ลูกค้ า
สถาบัน เป็ นผู้พฒ
ั นาแบบจําลอง โดยกระบวนการพัฒนาแบบจําลองได้ รับการดําเนินการและจัดเก็บเอกสารตามเกณฑ์
เฉพาะซึงกํา หนดมาตรฐานขันY ตําสํา หรั บการพัฒนาแบบจํา ลอง ทีมงานทดสอบความถูก ต้ องของแบบจํา ลองมีก าร
รายงานต่อ Group Chief Credit Officer จะทดสอบแบบจําลอง AIRB ทังหมดที
Y
พัฒนาโดยกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์
เตอร์ ดเป็ นรายปี ดังนันจึ
Y งคงความเป็ นอิสระจากกระบวนการสร้ างแบบจําลอง ผลทีได้ จากการทดสอบแบบจําลองจะถูก
นําเสนอต่อคณะกรรมการประเมินแบบจําลอง ซึงจะให้ ข้อเสนอแนะการอนุมัติต่อ SCB Group Risk Committees
หน่วยงานผู้ตดั สินใจเหล่านีปY ระกอบด้ วยผู้บริ หารระดับสูง ของหน่วยงาน ซึงมีบทบาทในการตรวจสอบสมมติฐานและ
ประสิทธิ ภาพของแบบจําลองเพือการตัดสินใจทางธุรกิจรวมถึงการคํานวณการดํารงเงินกองทุนภายใต้ ข้อกําหนดทาง
กฎหมาย
ธนาคารได้ มีการนําแบบจําลอง ซึงพัฒนาโดยกลุ่มสแตนดาร์ ดชาร์ เตร์ ดมาใช้ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ประเมินแบบจําลอง (MAC) ซึงได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หารความเสียง โดยมีหน้ าทีพิจารณาและเสนอแนะ
กระบวนการพัฒ นาแบบจํ า ลองเพือให้ ถูก ต้ อ งตามหลัก เกณฑ์ ทีกํ า หนดโดยหน่ ว ยงานกํ า กั บดูแ ลของทางการ ซึ ง
คณะกรรมการบริหารความเสียงจะเป็ นผู้อนุมตั ิการใช้ แบบจําลอง
กระบวนการสอบทานแบบจําลองเกียวข้ องกับการประเมินแบบจําลองในเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ โดยประเมินจาก
ข้ อมูล ระบบและการกํากับดูแล ซึงจะรวมถึงการประเมิน
•
•
•
•
•

สมมติฐานของแบบจําลอง
ความสมเหตุสมผลของวิธีการทางเทคนิคทีใช้
การวัดผลการดําเนินการในเชิงสถิติและโดยการทดลองสังเกตการณ์
ความเหมาะสมของการใช้ แบบจําลองตามวัตถุประสงค์
การใช้ แบบจําลองและโครงสร้ างพื Yนฐาน
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•
•
•
•

ความถูกต้ องและน่าเชือถือของข้ อมูลรวมทังข้
Y อมูลในอดีต
การตอบสนองของแบบจําลองต่อความเปลียนแปลงด้ านสภาพแวดล้ อมภายในและภายนอก - ขอบเขตที
แบบจําลองตอบสนองได้ ทนั เวลาหรือการวัดความเสียงตามรอบระยะเวลาทีกําหนด
มาตรฐานการติดตามควบคุมแบบจําลอง และการกําหนดตัวแจ้ งเตือน และ
ระดับความระมัดระวัง (conservatism)

การทดสอบทางสถิติจะถูกนํามาใช้ เพือทดสอบความสามารถในการจําแนก (Discriminatory power) ของแบบจําลอง
เปรียบเทียบผลของการประมาณการกับผลทีสังเกตได้ /ผลทีเกิดขึ Yนจริ ง และความเสถียร (Stability) ของแบบจําลอง โดย
ผลการทดสอบดังกล่าวจะถูกนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ทถูี กกําหนดไว้ ลว่ งหน้ า
การพัฒนาแบบจําลอง PD
ธนาคารใช้ เทคนิคหลากหลายในการพัฒนาแบบจําลอง PD ในแต่ละกรณี วิธีการทีเหมาะสมจะกําหนดจากความเพียงพอ
และความเหมาะสมของข้ อมูลทังภายในและภายนอก
Y
หากเห็ น ว่ า ข้ อมู ล มี จุ ด อ่ อ น ดั ง เช่ น ข้ อ มูล ประวั ติ มี น้ อยเกิ น ไปหรื อ กรณี ผิ ด นั ด น้ อยไป จะใช้ ความระมั ด ระวั ง
(conservatism) ตามสมควรในการคาดการณ์อตั ราการผิดนัด
วิธีการโดยทัวไปแบ่งได้ สามประเภท
Default History Based (Good-Bad) – กรณีทีมีจํานวนการผิดนัดเพียงพอ ธนาคารใช้ วิธีการเชิงสถิตทิ ีหลากหลายในการ
กําหนดโอกาสทีคู่สญ
ั ญาอาจผิดนัดสําหรับความเสียงทีมีอยู่ วิธีการเหล่านี Yต้ องใช้ ดลุ พินิจทีสูงมากโดยการระบุลกั ษณะ
ความเสียงของคูส่ ญ
ั ญาทีสามารถทํานายได้ อย่างมีนยั สําคัญ วิธีนี Yใช้ ในการจัดอันดับ corporate exposure ส่วนใหญ่ของ
ธนาคาร
Shadow Rating Approach – หากข้ อมูลภายในของธนาคาร ไม่มปี ระวัติการผิดนัดทีเพียงพอ (ตัวอย่างเช่น พอร์ ตทีมีการ
ผิดนัดตํา) กลุม่ สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด และ ธนาคาร ก็จะพัฒนาแบบจําลองซึงออกแบบมาเพือให้ สามารถเปรียบเทียบกับ
ช่วงของอันดับเครดิตองค์กรทีกําหนดโดยสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอกทีเป็ นทียอมรับ ซึงสถาบันเหล่านันY มีฐานข้ อมูล
การผิดนัดสําหรับภาระสินเชือทีหลากหลายภายใต้ ช่วงระยะเวลาทียาวนาน
Constrained Expert Judgement – สําหรับความเสียงบางประเภท ไม่มีประวัตกิ ารผิดนัดภายในหรือมีน้อย หรือไม่มีการ
ให้ อันดับภายนอกทีเชื อถือได้ ในกรณีซึงมีน้อยมากดังกล่าว กลุ่มสแตนดาร์ ดชาร์ เ ตอร์ ดโดยอาศัยข้ อมูลจากธนาคาร
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สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จะพัฒนาเค้ าโครงเชิงปริ มาณ ซึงรวมถึงความเห็นผู้เชียวชาญของบุคลากรด้ านการจัดการ
ความเสียงด้ านเครดิตของกลุม่ สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด เข้ าไปในกระบวนการพัฒนาแบบจําลอง
การพัฒนาแบบจําลอง LGD
กลุม่ สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด และกลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) มีการพัฒนาแบบจําลอง LGD โดยการวัดการ
ได้ รับคืน (Recovery) ของสินเชือทีไม่มีหลักประกัน การขายสินทรัพย์ทีเป็ นหลักประกัน ซึงรวมทังต้
Y นทุนทางเศรษฐกิจอืน
ทีเกียวข้ อง ระยะเวลาทีเกิด ขึนY ของกระแสเงินสด ซึงทังY หมดจะถูกวัดค่าเป็ นมูลค่า ปั จ จุบันสุทธิ โดยใช้ อตั ราส่วนลดที
เหมาะสม ดังนันY LGD จะหมายถึง EAD ทีถูกหักด้ วยประมาณการการได้ รับคืนเหล่านี Y
การได้ รับคืน (Recovery) จะถูกประมาณโดยการใช้ การศึกษาจากข้ อมูลจากประสบการณ์ (Empirical evidence) ซึงจะ
แสดงถึงปั จจัยทีส่งผลต่อการได้ รับชําระคืน เช่น กลุม่ ลูกค้ า ผลิตภัณฑ์ และ ข้ อมูลทางภูมศิ าสตร์
แบบจําลอง LGD จะถูกวัด ค่าอย่างระมัดระวังโดยคํานึงถึงสถาวะเศรษฐกิจ ตกตํา (Downturn) ซึงจะส่งผลให้ มลู ค่า
หลักประกันและการได้ รับคืนจากสินเชือลดตําลง เมือเปรียบเทียบกับการประมาณการในระยะยาว
การพัฒนาแบบจําลอง EAD
แบบจําลองของ EAD ถูกพัฒนาสําหรับผลิตภัณฑ์ทีมียอดคงค้ างไม่คงที อาทิ วงเงินสินเชือ บัตรเครดิต เงินกู้เบิกเกินบัญชี
(Overdraft) และวงเงินประเภทอืนๆ ทีธนาคาร มีไว้ ให้ กบั ลูกค้ าและคู่สญ
ั ญา (Commitment) จากประสบการณ์ของกลุม่
สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด และธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) แบบจําลอง EAD จะวัดการเปลียนแปลงของวงเงิน และ
โอกาสในการเบิ ก ใช้ จ ากวงเงิ น ทียัง ไม่ไ ด้ เ บิ ก ทีมี อยู่กับ ธนาคาร ทังY ทีเป็ น Commited และ Uncommited โดย
เปรียบเสมือนกับยอดคงค้ าง โดยปั จจัยทีถูกคํานวณมาจากแบบจําลอง EAD และนํามาปรับใช้ กับวงเงินคงเหลือทียังไม่
ถูกเบิกใช้ จะเรี ยกว่า Credit conversion factor (CCF) กลุม่ สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด และธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
(ไทย) ได้ ใช้ ความระมัดระวัง (Conservative) ในการกําหนดสมมุติฐานทีใช้ ในการวัด EAD เพือให้ ผลทีได้ สอดคล้ องกับ
ประสบการณ์ในช่วงสภาวะเศรษฐกิจตกตํา
ผลของแบบจําลอง สายงานลูกค้ าองค์ กร ลูกค้ าสถาบัน
แบบจําลอง Internal Rating Based ของสายงานลูกค้ าองค์กร ลูกค้ าสถาบัน ได้ รับการพัฒนาจากชุดฐานข้ อมูลซึงได้ ทํา
การจัดเก็บอย่างน้ อย 1 วัฏจักรของธุรกิจ (Business Cycle) รวมทังประสบการณ์
Y
ระยะยาวของกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ ด
ชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร ถูกนํามาใช้ ในการปรับค่าประมาณการ PD โดยทัวไปอัตราผิดนัดจริ ง (point in time) จะ
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แตกต่างจากภาวะ ‘through the cycle’ เนืองจากเศรษฐกิจเคลือนตัวขึนY สูงกว่าหรื อตํากว่ามาตรฐานตามวัฎจัก ร
(cyclical norms)
Proability of Default
การประมาณค่า IRB PD คํานวณ ณ วันที 1 มกราคม 2560 โดยเปรียบเทียบกับข้ อมูลการผิดนัดชําระหนี Yทีเกิดขึ Yน ถึงวันที
31 ธันวาคม 2560
ประสบการณ์การผิดนัดสําหรับลูกหนีสY ถาบัน รัฐบาลกลางหรื อธนาคารกลางมีเล็กน้ อยมาก ดังนันY การประมาณค่า PD
สําหรับลูกหนี Yประเภทนี Yจึงมีอตั ราการผิดนัดชําระหนี Yทีตํามาก ในปี 2560 ไม่มีการผิดนัดชําระหนี Yสําหรับรัฐบาลกลางหรื อ
ธนาคารกลาง และลูกหนี Yสถาบัน สําหรับลูกหนี Yองค์กรมีการผิดนัดชําระหนี Y 1 ราย ภายในปี 2560
Loss Given Default
การคํานวณมูลค่า LGD ทีเกิดขึ Yนจริ งเทียบกับค่าประมาณการ ได้ รับผลกระทบจากข้ อเท็จจริ งในเรืองกระบวนการแก้ ไข
ปั ญหาหนี Yจนเสร็จสิ Yน ซึงต้ องใช้ เวลาหลายปี ดังนันมู
Y ลค่าของ recovery ทีเกิดขึ Yน สําหรับหนี Yผิดนัดในปี 2560 อาจจะยังไม่
เหมาะสมเมือเปรียบเทียบมูลค่าทีเกิดขึนจริ
Y งกับมูลค่าประมาณการ PD และ EAD
ในการคํานวนค่าประมาณการ LGD และ LGD ทีเกิดขึนY จริ งสําหรับสายงานลูกค้ าองค์กร ลูกค้ าสถาบัน ใช้ วิธี four-year
rolling period ซึงได้ รวมข้ อมูลลูกค้ าผิดนัดชําระหนี Yตังแต่
Y ปี 2557 ถึงปี 2560 ทีผ่านกระบวนการแก้ ไขปั ญหาหนี Y ณ สิ Yนสุด
วันที 31 ธันวาคม 2560 วิธีนี Yได้ ทําการเปรี ยบเทียบค่า four-year rolling period ของประมาณการ LGD ซึงแสดงให้ เห็น
ผลลัพธ์ การประมาณการของหนี Yผิดนัดทีจบสิ Yนกระบวนการแก้ ไขปั ญหาแล้ วล่วงหน้ า 1 ปี ก่อนหนี YผิดนัดชําระจะเกิดขึนY
เที ย บกับ LGD ที เกิ ด ขึนY จริ ง ภายใต้ ฐ านข้ อมูลลูก ค้ า ผิ ดนัด เดีย วกัน การเปรี ย บเที ย บดังกล่า วสะท้ อนให้ เ ห็นถึ งการ
ประเมินผลของแบบจําลอง LGD
ภายใต้ วิธีการนี Y ค่า LGD ทีเกิดขึ Yนจริ งสําหรับลูกค้ าองค์กร สูงกว่าค่าประมาณการ LGD% ล่วงหน้ า 1 ปี ก่อนหนี Yผิดนัด
ชําระจะเกิดขึ Yน อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์นี Yเกิดจากการผิดนัดชําระของลูกค้ า 1 ราย ซึงได้ มกี ารแก้ ไขเสร็ จสิ Yนภายในปี 2560
สําหรับลูกค้ ารัฐบาลกลาง หรื อธนาคารกลาง ไม่ปรากฎค่า LGD ทีเกิดขึนY จริ ง ซึงสาเหตุมาจากการทีไม่มีรายการผิดนัด
ชําระภายในระยะเวลาสีปี ทีผ่านมา
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Exposure at Default
EAD คํานึงถึงโอกาสทีอาจมีการเบิกใช้ เงินตามสัญญาในฐานะเป็ น obligor defaults โดยการประเมิน credit conversion
factor ของเงินทียังไม่ได้ เบิกใช้ การเปรียบเทียบ CCF จริงกับทีประมาณการ สําหรับสินทรัพย์ทีผิดนัด ในปี 2560 โดยสรุป
ค่า predicted EAD ของสินทรัพย์ทีผิดนัด ตํากว่ายอดคงค้ างของ EAD ทีเกิดขึ Yนจริงเพียงเล็กน้ อย ตามตารางที 28 ซึงเกิด
จากการผิดนัดชําระหนี Yในกลุม่ ลูกค้ าองค์กรเพียง 1 รายในปี 2560

5.6 Risk Grade Profile
ความเสี6ยงตาม Internal Credit Grading
สําหรับพอร์ ต IRB ระบบการจัดอันดับความเสียงของธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) เป็ นไปตามมาตรฐานซึงใช้
สําหรับทังY สายงานลูกค้ าองค์กร และลูกค้ าสถาบัน การจัดอันดับความเสียงจะใช้ เกณฑ์จากการประมาณการภายในของ
ธนาคาร ถึงโอกาสผิดนัดชําระหนี Yในช่วงเวลาหนึงปี ข้ างหน้ า โดยการประเมินลูกค้ าหรื อพอร์ ตเทียบกับปั จจัยเชิงปริมาณ
และคุณภาพ เพือเป็ นการเทียบเคียง

55

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2560
ตารางด้ านล่างนี Yแสดงระดับเครดิตของกลุม่ สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด และธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) เมือเทียบ
กับระดับเครดิตของ Standard & Poors

Credit Grade
1A
1B
2A
2B
3A
3B
4A
4B
5A
5B
6A
6B
7A
7B
8A
8B
9A
9B
10A
10B
11A - C
12A - C

Standard & Poors Mapping
Corp / Non BFIs
Banks
AAA
AAA, AA+
AA+
AA, AAAA
A+
AAA
AAA, AA+
A-, BBB+
A, ABBB+
A-, BBB+
BBB
BBB
BBB, BBBBBBBBB-, BB+
BB+
BB+
BB
BB, BBBB
BBBB-, B+
BBB+
B
B+
B, BBB
B-, CCC
BCCC
N/A
N/A
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แบบจําลอง AIRB ครอบคลุมเงินให้ สินเชือส่วนใหญ่ของธนาคาร และใช้ ในการประเมินความเสียงทังY ในระดับลูกค้ าและ
ระดับพอร์ ต ซึงกําหนดกลยุทธ์และใช้ ในการตัดสินใจเกียวกับความเสียงและผลตอบแทนของธนาคาร
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) ใช้ ประโยชน์จากการประเมินความเสียงภายในของ PD, LGD และ EAD ในด้ าน
•
การอนุมตั ิและตัดสินใจด้ านสินเชือ – ระดับอํานาจในการอนุมตั ิคําขอสินเชือและการตัดสินใจอาศัยเกณฑ์จาก
การพิจารณา PD, LGD และ EAD ของลูกหนี Y โดยอ้ างอิง nominal exposure
•
การกําหนดราคา – สําหรับ สายงานลูกค้ าองค์กร ลูกค้ าสถาบัน มีการใช้ pre-deal pricing calculator ซึง
พิจารณาถึง PD, LGD และ EAD ในการคํานวณประมาณการความสูญเสียและสินทรัพย์เสียงสําหรับธุรกรรมทีเสนอ
เพือให้ แน่ใจว่าได้ รับผลตอบแทนทีเหมาะสม
•
การกําหนดวงเงิน – สําหรับ สายงานลูกค้ าองค์กร ลูกค้ าสถาบัน มีการกําหนด single name concentration
limits ซึงถูกกําหนดโดย PD, LGD และ EAD โดยมีการกําหนดวงเงินเป็ นแบบ sliding scale เพือให้ แน่ใจว่ากลุม่ ธนาคาร
สแตนดาร์ ดชาร์เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร ไม่มีการกระจุกตัวของสินทรัพย์ด้อยคุณภาพมากเกินไป
•
การกันสํารอง – มีการตังY Portfolio Impairment Provisions (PIP) ในระดับพอร์ต และกําหนดโดยดูจาก
ประมาณการความสูญเสียซึงใช้ เกณฑ์จาก PD, LGD และ EAD รวมทังปั
Y จจัยเชิงปริ มาณและคุณภาพอืนๆ และ
•
ค่าความเบียงเบนความเสียงโดยรวมทียอมรับได้ (Risk tolerance) – แบบจําลอง PD, LGD และ EAD ให้
ข้ อมูลนําเข้ าบางส่วนทีสําคัญในระบบตามเกณฑ์ความเสียง (risk-based methodologies) ซึงใช้ ในการประเมินตัวแปร
ทางธุรกิจและตลาด อันเป็ นองค์ประกอบสําคัญสําหรับวิธีการทีใช้ ในการกําหนดค่าความเบียงเบนทียอมรับได้ (Risk
Tolerance)
ตารางต่อไปนี Yแสดงการวิเคราะห์ EAD, PD และ LGD ภายในพอร์ ต AIRB โดยการจัดระดับเครดิตภายใน EAD คํานวณ
หลังพิจารณาผลจากการปรับลดความเสียงด้ านเครดิต ในกรณีทีมีการคํ Yาประกันความเสียงหรื อมีอนุพนั ธ์เครดิต จะแสดง
ความเสียงโดยเทียบกับประเภทสินทรัพย์ของผู้คํ Yาประกันหรือ derivative counterparty
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2560
ตารางที6 20: ข้ อมูลการประเมินความเสี6ยงด้ านเครดิต โดยวิธี AIRB สําหรับลูกหนีภG าครัฐบาล สถาบันการเงิน
และธุรกิจเอกชน และฐานะที6เกี6ยวข้ องกับตราสารทุนโดยวิธี PD/LGD จําแนกตาม Rating เกรด*
31 ธ.ค. 60
ลูกหนี G
ภาครั ฐบาล
สถาบัน
การเงิน และ
ธุรกิจ
เอกชน**

ฐานะที6
เกี6ยวข้ องกับ
ตราสารทุน
โดยวิธี
PD/LGD

EAD 1/ (Million Baht)

123,036

เกรด

 PD 2/ (%)

1–4

31 ธ.ค. 59

รวม

ลูกหนี G
ภาครั ฐบาล
สถาบัน
การเงิน และ
ธุรกิจ
เอกชน**

ฐานะที6
เกี6ยวข้ องกับ
ตราสารทุน
โดยวิธี
PD/LGD

รวม

-

123,036

140,078

-

140,078

0.08%

-

-

0.08%

-

-

 RW 3/ (%)

22.26%

-

-

18.87%

-

-

 LGD 4/ (%)

37.51%

-

-

31.33%

-

-

EAD 1/ (Million Baht)

45,639

-

45,639

39,772

-

39,772

เกรด

 PD 2/ (%)

0.68%

-

-

0.64%

-

-

5–8

 RW 3/ (%)

64.04%

-

-

73.37%

-

-

 LGD 4/ (%)

47.44%

-

-

45.53%

-

-

EAD 1/ (Million Baht)

4,238

-

4,238

6,098

-

6,098

เกรด

 PD 2/ (%)

8.49%

-

-

10.54%

-

-

9 -12

 RW 3/ (%)

195.55%

-

-

185.98%

-

-

 LGD 4/ (%)

52.25%

-

-

51.43%

-

-

EAD 1/ (Million Baht)

2,425

-

2,425

4,474

-

4,474

ประเภทสินทรั พย์

เกรด
13 - 14

 PD 2/ (%)

100.00%

-

-

100.00%

-

-

(ผิดนัดชําระ
หนี)G

 RW 3/ (%)

18.50%

-

-

20.74%

-

-

 LGD 4/ (%)

63.62%

-

-

53.03%

-

-

* จํานวนเกรดเป็ นเพียงตัวอย่างหนึงเท่านันY ให้ ธนาคารพาณิชย์พิจารณาเปิ ดเผยจํานวนเกรดตามความเหมาะสม เพือให้ ผ้ ใู ช้ ข้อมูลทราบถึงความแตกต่างของ
ระดับความเสียงด้ านเครดิตได้

** รวมลูกหนี Yทีรับซื Yอมา

1/

ยอดคงค้ างของสินทรัพย์ใ นงบดุลและรายการนอกงบดุลหลังคูณค่าแปลงสภาพแล้ ว และหลังพิจารณาผลการปรับลดความเสียงด้ านเครดิต
 PD คือค่าเฉลีย PD ถ่วงนํ Yาหนักด้ วย EAD ของแต่ละ Rating เกรด (ในกรณีของลูกหนี Yทีรับซื Yอมาให้ รายงานเฉพาะ PD ของ Default risk)
3/
 RW คือค่าเฉลียนํ Yาหนักความเสียงถ่วงนําY หนักด้ วย EAD ของแต่ละ Rating เกรด
4/
 LGD คือค่าเฉลีย LGD ถ่วงนํ Yาหนักด้ วย EAD ของแต่ละ Rating เกรด (เฉพาะธนาคารพาณิชย์ทีใช้ วิธี AIRB)
2/
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2560
ตารางที6 21: ข้ อมูลการประเมินความเสี6ยงด้ านเครดิต โดยวิธี AIRB สําหรับลูกหนีรG ายย่ อย*จําแนกตามกลุ่มของลูกหนี G (Pooled Basis)
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
31 ธ.ค. 60
ประเภทสินทรั พย์

สินเชื6อ
ที6อยู่อาศัย

วงเงินสินเชื6อ
หมุนเวียนเพื6อ
รายย่ อย

31 ธ.ค. 59

สินเชื6อรายย่ อย
อื6น

รวม

สินเชื6อ
ที6อยู่อาศัย

วงเงินสินเชื6อ
หมุนเวียนเพื6อ
รายย่ อย

สินเชื6อรายย่ อย
อื6น

รวม

EAD 1/ (Million Baht)

-

-

-

-

-

5,090

-

5,090

เกรด

 PD 2/ (%)

-

0.00%

-

-

-

0.12%

-

-

1-4

 RW 3/ (%)

-

0.00%

-

-

-

6.46%

-

-

 LGD 4/ (%)

-

0.00%

-

-

-

85.60%

-

-

EAD 1/ (Million Baht)

-

-

-

-

-

15,834

727

16,561

เกรด

 PD 2/ (%)

-

0.00%

0.00%

-

-

0.71%

1.55%

-

5-8

 RW 3/ (%)

-

0.00%

0.00%

-

-

25.86%

97.64%

-

 LGD 4/ (%)

-

0.00%

0.00%

-

-

84.80%

78.81%

-
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2560
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
31 ธ.ค. 60
ประเภทสินทรั พย์

31 ธ.ค. 59

สินเชื6อ
ที6อยู่อาศัย

วงเงินสินเชื6อ
หมุนเวียนเพื6อ
รายย่ อย

สินเชื6อราย
ย่ อยอื6น

รวม

สินเชื6อ
ที6อยู่อาศัย

วงเงินสินเชื6อ
หมุนเวียนเพื6อ
รายย่ อย

สินเชื6อรายย่ อย
อื6น

รวม

EAD 1/ (Million Baht)

-

-

-

-

-

4,349

2,138

6,487

เกรด

 PD 2/ (%)

-

0.00%

0.00%

-

-

9.88%

11.86%

-

9 -12

 RW 3/ (%)

-

0.00%

0.00%

-

-

121.63%

135.77%

-

 LGD 4/ (%)

-

0.00%

0.00%

-

-

85.72%

79.90%

-

EAD 1/ (Million Baht)

-

-

-

-

-

195

119

314

13 - 14

 PD 2/ (%)

-

0.00%

0.00%

-

-

100.00%

100.00%

-

(ผิดนัด
ชําระหนี)G

 RW 3/ (%)

-

0.00%

0.00%

-

-

307.95%

273.70%

-

80.43%

56.54%

-

เกรด

0.00%
0.00%
 LGD 4/ (%)
* รวมลูกหนี Yทีรับซื Yอมา
1/
ยอดคงค้ างของสินทรัพย์ในงบดุลและรายการนอกงบดุลหลังคูณค่าแปลงสภาพแล้ ว และหลังพิจารณาผลการปรับลดความเสียงด้ านเครดิต
2/
 PD คือค่าเฉลีย PD ถ่วงนํ Yาหนักด้ วย EAD ของแต่ละ Rating เกรด (ในกรณีของลูกหนี Yทีรับซื Yอมาให้ รายงานเฉพาะ PD ของ Default risk)
3/
 RW คือค่าเฉลียนํ Yาหนักความเสียงถ่วงนํ Yาหนักด้ วย EAD ของแต่ละ Rating เกรด
4/
 LGD คือค่าเฉลีย LGD ถ่วงนํ Yาหนักด้ วย EAD ของแต่ละ Rating เกรด (เฉพาะธนาคารพาณิชย์ทีใช้ วิธี AIRB)
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2560
ตารางที6 22: มูลค่ ายอดคงค้ างและวงเงินที6ยงั ไม่ ได้ เบิกใช้ ของรายกลุ่มลูกหนีรG ายย่ อย*หลังคูณ CCF และหลัง
พิจารณาผลการปรับลดความเสี6ยงด้านเครดิตโดยวิธี AIRB จําแนกตามกลุ่มของ Expected Loss**
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
31 ธ.ค. 60
ประเภทลูกหนีรG ายย่ อย

EAD

1/

EL

(ล้ านบาท)

2/

(%)

CG 1- 4

CG 5- 8

CG 9-12

CG 13-14

วงเงินสินเชือหมุนเวียนเพือรายย่อย

-

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

สินเชือรายย่อยอืน

-

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

-

-

-

-

-

รวม

31 ธ.ค. 59
ประเภทลูกหนีรG ายย่ อย

EAD

1/

(ล้ านบาท)

EL
CG 1- 4

CG 5- 8

2/

(%)
CG 9-12

CG 13-14

วงเงินสินเชือหมุนเวียนเพือรายย่อย

25,468

0.93%

16.47%

63.81%

18.79%

สินเชือรายย่อยอืน

2,984

0.00%

3.48%

80.30%

16.21%

28,452

-

-

-

-

รวม

* รวมลูกหนี Yทีรับซื Yอมา
**จํานวนกลุม่ เป็ นเพียงตัวอย่างหนึงเท่านั Yน ให้ ธนาคารพาณิชย์เปิ ดเผยจํานวนกลุม่ ตามความเหมาะสมทีจะแสดงความแตกต่างของ
ระดับความเสียงด้ านเครดิตได้
1/
ยอดคงค้ างและวงเงินทียังไม่ได้ เบิกใช้ หลังคูณค่าแปลงสภาพแล้ ว และหลังพิจารณาผลการปรับลดความเสียงด้ านเครดิต
2/
EL = ∑(ELi*EADi) ÷ ∑EADi
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2560
ตารางที6 23: มูลค่ ายอดคงค้ างในส่ วนที6มีหลักประกัน*ของแต่ ละประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี AIRB จําแนกตาม
ประเภทของหลักประกัน
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
หน่วย : ล้ านบาท

ประเภทสินทรั พย์

1. ลูกหนีปG กติ
1.1 ลูกหนี Yภาครัฐบาล สถาบัน
การเงิน และธุรกิจเอกชน
1.2 ลูกหนี Yรายย่อย
1.2.1 สินเชือเพือทีอยู่อาศัย
1.2.2 วงเงินสินเชือหมุนเวียนเพือ
รายย่อย
1.2.3 สินเชือรายย่อยอืน
1.3 ฐานะทีเกียวข้ องกับตราสารทุน
1.4 สินทรัพย์อืน
2. ลูกหนีผG ิดนัดชําระหนี G
รวม

หลัก
ประกัน
ทาง
การเงิน /1

31 ธ.ค. 60
หลักประกัน
อื6น /2

24,873

623

-

-

-

การคําG
ประกัน
และ
อนุพนั ธ์
ด้ าน
เครดิต

5,103

หลัก
ประกัน
ทาง
การเงิน /1

31 ธ.ค. 59
หลัก
ประกัน
อื6น /2

การคําG
ประกัน
และ
อนุพนั ธ์
ด้ าน
เครดิต

20,996

588

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

115

-

-

130

857

-

24,988
623
5,103
21,126
1,445
* มูลค่าหลังการพิจารณาผลการหักกลบหนี Yทั Yงในและนอกงบดุลแล้ ว
1/
หลักประกันทางการเงินทีธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ นํามาปรับลดความเสียงได้ (Eligible financial collateral)
2/
หลักประกันอืนทีธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ นํามาปรับลดความเสียงได้
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5,046

5,046

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2560
ตารางที6 24: มูลค่ ายอดคงค้ างของสินทรัพย์ ในงบดุลและรายการนอกงบดุลสุทธิ *หลังพิจารณามูลค่ าการปรับลดความเสี6ยงด้ านเครดิตในแต่ ละประเภทสินทรัพย์ จําแนกตามแต่ ละ
นําG หนักความเสี6ยง โดยวิธี SA
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
หน่วย : ล้ านบาท
31 ธ.ค. 60
ประเภทสินทรั พย์
นํ Yาหนักความเสียง (%)

ยอดคงค้ างที6มี Rating
0

ยอดคงค้ างที6ไม่ มี Rating

20

50

100

150

0

20

35

50

75

100

150

625

937.5

100/8.5%

499

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. ลูกหนี Yสถาบันการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์2/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. ลูกหนี Yธุรกิจเอกชน3/

-

-

-

4,065

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. ลูกหนี Yรายย่อย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. สินเชือเพือทีอยูอาศัย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6. สินทรัพย์อืน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

100

150

-

19

25

-

-

-

-

-

ลูกหนี Yทีไม่ด้อยคุณภาพ
1. ลูกหนี Yภาครัฐบาลและธนาคารกลาง1/

นําG หนักความเสี6ยง (%)
ลูกหนี Yด้ อยคุณภาพ4/

-

-

75
-

-

รายการที ธปท. กําหนดให้ หกั ออกจากเงินกองทุน

-

Nil
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0*

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2560
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
หน่วย : ล้ านบาท
31 ธ.ค. 59
ประเภทสินทรั พย์
นํ Yาหนักความเสียง (%)

ยอดคงค้ างที6มี Rating
0

20

50

ยอดคงค้ างที6ไม่ มี Rating
100

150

0

20

35

50

75

100

150

625

937.5

100/8.5%

ลูกหนี Yทีไม่ด้อยคุณภาพ
1. ลูกหนี Yภาครัฐบาลและธนาคารกลาง1/

455

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. ลูกหนี Yสถาบันการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์2/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. ลูกหนี Yธุรกิจเอกชน3/

-

-

-

2,604

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. ลูกหนี Yรายย่อย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9,154

119

-

-

-

-

5. สินเชือเพือทีอยูอาศัย

-

-

-

-

-

-

-

-

1,823

373

-

-

-

-

6. สินทรัพย์อืน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นําG หนักความเสี6ยง (%)
ลูกหนี Yด้ อยคุณภาพ4/

-

-

50

100

150

213

379

180

19,712
-

75
-

รายการที ธปท. กําหนดให้ หกั ออกจากเงินกองทุน

-

-

-

0*

Nil

* หลังคูณค่าแปลงสภาพ
1/
รวมถึงลูกหนี Yธนาคารเพือการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) รวมถึงลูกหนี Yองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีได้ รับนํ Yาหนักความเสียงเหมือนกับลูกหนี Yภาครัฐบาล
2/
รวมถึงลูกหนี Yองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน องค์การของรัฐและรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีได้ รับนํ Yาหนักความเสียงเหมือนกับลูกหนี Yสถาบันการเงิน
3
/ รวมถึงลูกหนี Yองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีได้ รับนํ Yาหนักความเสียงเหมือนกับลูกหนี Yธุรกิจเอกชน
4/
ในส่วนทีไม่มีการปรั บลดความเสียงด้ านเครดิต นํ Yาหนักความเสียงขึ Yนอยู่กับสัดส่วนของเงินสํารองทีกันไว้ ตอ่ ยอดหนี Yทังสิ
Y Yน
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2560
ตารางที6 25: มูลค่ ายอดคงค้ างในส่ วนที6มีหลักประกัน*ของแต่ ละประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA จําแนกตาม
ประเภทของหลักประกัน
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
หน่วย : ล้ านบาท
31 ธ.ค. 59

31 ธ.ค. 60
ประเภทสินทรัพย์

การคําG
หลักประกัน ประกันและ
ทางการเงิน อนุพันธ์ ด้าน
1/
เครดิต

การคําG
หลักประกัน ประกันและ
ทางการเงิน อนุพันธ์ ด้าน
1/
เครดิต

1. ลูกหนีทG 6 ไี ม่ ด้อยคุณภาพ
1.1 ลูกหนี Yภาครัฐบาลและธนาคารกลาง2/

-

-

-

-

1.2 ลูกหนี Yสถาบันการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์3/

-

-

-

-

84

4,600

259

4,088

1.4 ลูกหนี Yรายย่อย

-

-

834

-

1.5 สินเชือเพือทีอยู่อาศัย

-

-

-

-

1.6 สินทรัพย์อืน

-

-

-

-

2. ลูกหนีดG ้ อยคุณภาพ

-

-

14

-

84

4,600

1,107

4,088

4/

1.3 ลูกหนี Yธุรกิจเอกชน

รวม

* มูลค่าหลังการพิจารณาผลการหักกลบหนี Yทั Yงในและนอกงบดุลแล้ ว
1/
หลักประกันทางการเงินทีธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ นํามาปรับลดความเสียงได้ (Eligible financial collateral)
2/
รวมถึงลูกหนี Yธนาคารเพือการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) รวมถึงลูกหนีอY งค์กรปกครองส่วนท้ องถิน องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
(PSEs) ทีได้ รับนํ Yาหนักความเสียงเหมือนกับลูกหนี Yภาครัฐบาล
3/
รวมถึงลูกหนี Yองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ น องค์การของรั ฐและรั ฐวิสาหกิ จ (PSEs) ที ได้ รับนํ าY หนักความเสียงเหมือนกับลูกหนีสY ถาบัน
การเงิน
4/
รวมถึงลูกหนี Yองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีได้ รับนํ Yาหนักความเสียงเหมือนกับลูกหนี Yธุรกิจเอกชน
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2560
มูลค่ าความเสียหายที6ธนาคารพาณิชย์ ประมาณการ (Regulatory Expected Loss) เทียบกับ มูลค่ าความ
เสียหายที6เกิดขึนG (Individual Impairment Charges)
ตารางที 26-27 แสดงมูลค่าความเสียหายทีเกิดขึ Yนจริ ง (Actual loss) เปรี ยบเทียบกับมูลค่าความเสียหายทีธนาคาร
พาณิชย์ประมาณการ (Regulatory Expected Loss) ณ 31 ธันวาคม 2560 ทังนี
Y Y การคํานวณมูลค่าความเสียหายที
ธนาคารพาณิชย์ประมาณการนันอิ
Y งกับองค์ประกอบค่าความเสียง (Risk Parameter) ต่างๆ ภายใต้ จํานวนเหตุการณ์ที
เหมาะสมเป็ นพืนY ฐานในการคํานวณ โดยวิธีการดังกล่าวถือได้ ว่ามีเป็ นวิธีการทีใช้ หลักความระมัดระวัง และมีความ
โปร่งใส ซึงเป็ นการเพิมความแข็งแกร่งของเงินกองทุนตามกฎหมายของธนาคารอย่างไรก็ ตาม หลักการคํานวณ มูลค่า
ความเสียหายทีธนาคารพาณิชย์ประมาณการนันถู
Y กออกแบบภายใต้ ข้อกําหนดดังต่อไปนี Y
• ไม่ได้ รวมประโยชน์ทีได้ จากการบริหารงานของผู้บริหารเพือลดภาระผูกพันของลูกหนี Yทีมีความเสียงสูง รวมถึง
ลูกค้ าหรือกลุม่ ธุรกิจทีมีความผันแปรตามสภาพการณ์ตา่ งๆสูง
• ไม่ได้ คาํ นึงประโยชน์จากการมีการกระจายความเสียงทีดี และ
• เป็ นมูลค่าทีคํานวณภายใต้ กฏเกณฑ์เกียวกับการอนุรักษ์นิยม (Conservatism)
การคิดคํานวณการด้ อยค่าเฉพาะรายลูกหนี Yสุทธิเป็ นไปตามหลักการบัญชี ซึงอาจจะใช้ วิธีการกันสํารองค่าเผือหนี Yสงสัย
จะสูญหรือตัดจําหน่ายหนี Y ตามทีธนาคารกําหนดไว้ ข้ อสังเกตสําหรับค่า Expected Loss ทีแสดงไว้ ในตารางที 27 ถูก
คํานวณ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 ตามข้ อกําหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย มูลค่าความเสียหายทีเกิดขึ Yนจริงสูง
กว่าประมาณการมูลค่าความเสียหาย ส่วนใหญ่สืบเนืองจากการตังสํ
Y ารองโดยถือตามหลักเกณฑ์ความระมัดระวัง
มูลค่าความเสียหายทีเกิดขึนY จริ งเป็ นผลมาจากการตัดจําหน่ายหนี Yสูญระหว่างปี และมูลค่าการกันสํารองค่าเผือหนี Y
สงสัยจะสูญตามทีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน การกันสํารองค่าเผือหนี Yสงสัยจะสูญพิจารณาจากข้ อมูลการผิดนัด
ชําระหนี Yหรือตามแนวทางทีกําหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2560
ตารางที6 26: มูลค่ าความเสียหายที6เกิดขึนG จริง (Actual Loss) ของธนาคารพาณิชย์ ท6 ใี ช้ วธิ ี AIRB แยกตาม
ประเภทสินทรัพย์
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
หน่วย : ล้ านบาท
ประเภทสินทรัพย์
ลูกหนี Yภาครัฐบาล สถาบันการเงิน และธุรกิจ
เอกชน
ฐานะทีเกียวข้ องกับตราสารทุน
ลูกหนี Yรายย่อย
รวม

มูลค่ าความเสียหายที6
เกิดขึนG จริง
31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59

การเปลี6ยนแปลง

2,341

4,143

(1,802)

-

-

-

178
2,519

1,000
5,143

(822)
(2,624)
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2560
ตารางที6 27: มูลค่ าความเสียหายที6ธนาคารพาณิชย์ ประมาณการ (Expected loss) เปรียบเทียบกับมูลค่ า
ความเสียหายที6เกิดขึนG จริง (Actual Loss)
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
หน่วย : ล้ านบาท
ประเภทสินทรัพย์

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60

31 ธ.ค. 58

31 ธ.ค. 59

Expected
loss

Actual
losses

Expected
loss

Actual
losses

3,836

2,341

4,017

4,143

ฐานะทีเกียวข้ องกับตราสารทุน

-

-

-

-

ลูกหนี Yรายย่อย

832

178

1,015

1,000

4,668

2,519

5,032

5,143

ลูกหนี Yภาครัฐบาล สถาบันการเงิน และธุรกิจเอกชน

รวม

68

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2560
ตารางที6 28: ประมาณการค่ า PD EAD และ LGD เปรียบเทียบกับค่ าที6เกิดขึนG จริง
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
31 ธ.ค. 60
ประมาณ
การ
PD%*

Actual
PD% *

ประมาณ
การ
LGD% *

LGD %
ทีเกิดขึ Yน
จริ ง

ประมาณการ
EAD
(ล้ านบาท)

EAD
ทีเกิดขึ Yนจริง
(ล้ านบาท)

0.93%

0.17%

30.68%

54.99%

184

200

ฐานะทีเกียวข้ องกับตราสารทุน

-

-

-

-

-

-

ลูกหนี Yรายย่อย

-

-

-

-

-

-

184

200

ประเภทสินทรัพย์

ลูกหนี Yภาครัฐบาล สถาบัน
การเงินและธุรกิจเอกชน

รวม

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
31 ธ.ค. 59
ประเภทสินทรัพย์

ลูกหนี Yภาครัฐบาล สถาบัน
การเงินและธุรกิจเอกชน
ฐานะทีเกียวข้ องกับตราสารทุน
ลูกหนี Yรายย่อย

ประมาณ
การ
PD%*

Actual
PD% *

ประมาณ
การ
LGD% *

LGD %
ทีเกิดขึ Yน
จริ ง

ประมาณการ
EAD
(ล้ านบาท)

EAD
ทีเกิดขึ Yนจริง
(ล้ านบาท)

0.59%

0.00%

30.68%

54.99%

N/A

N/A

-

-

-

-

-

-

4.36%

4.1%

84.42%

69.9%

1,046

869

1,046

869

รวม
* ถ่วงนํ Yาหนักด้ วยค่า EAD
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2560
5.7 การจัดการสินเชื6อที6มีปัญหาและการตังG เงินสํารอง
สายงานลูกค้ าองค์ กรและสถาบันธนกิจ และสายงานพาณิชย์ ธนกิจ
สินเชือจะถูกจัดว่าเป็ นสินเชือทีมีการด้ อยค่าและถือว่าเป็ นสินเชือด้ อยคุณภาพเมือการวิเคราะห์และการตรวจสอบบ่ง
ชีใY ห้ เห็นว่ามีข้อสงสัยในการได้ รับชําระคืนเงินต้ นหรื อดอกเบียY ทีผูกพันตามสัญญาเต็มจํานวน หรื อทันทีทีมีการผิดนัด
ชําระหนี Yเป็ นจํานวน 90 วัน ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) มีการจัดการสินเชือทีมีการด้ อยค่าโดยกลุ่มบริ หาร
สินทรัพย์พิเศษ (GSAM) ซึงเป็ นหน่วยงานทีถูกแยกออกจากหน่วยงานธุรกิจหลักของธนาคาร โดยจะมีการตังสํ
Y ารองค่า
เผือหนี Yสงสัยจะสูญแบบเฉพาะรายตามจํานวนหนี Y (IIP) ทีธนาคารคาดว่าจะไม่สามารถเรี ยกชําระได้ ซึงเงินสํารองดัง
กล่าวคือส่วนต่างระหว่างยอดหนี Yและค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดในอนาคตทีคาดว่าจะได้ รับ
ปั จจัยรอบด้ านของลูกหนี Yแต่ละรายจะถูกนํามาพิจารณาโดยกลุ่มบริ หารสินทรัพย์พิเศษ (GSAM) สําหรับการประเมิน
กระแสเงินสดในอนาคตทีคาดว่าจะได้ รับจากทุกๆแหล่ง เช่นจากกระแสเงินจดจากการดําเนินงาน การขายสินทรัพย์
หรื อบริ ษัทในเครื อ การขายหลักประกัน โดยธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินพิจารณาการตัดสินใจในการตังเงิ
Y น
สํารองจากเงือนไขทางด้ านเศรษฐกิจ ความรู้และประสบการณ์ รวมถึงผลจากการทบทวนสินทรัพย์จากหน่วยงานทีเป็ น
อิสระ
ในกรณีทธนาคารเห็
ี
นว่าส่วนใดส่วนหนึงของยอดหนี YทีมีการตังY เงินสํารองไว้ จะไม่สามารถเรี ยกชําระคืนได้ ส่วนของหนี Y
จํานวนนันจะถู
Y กตัดเป็ นหนี Yสูญ
กระบวนการในการตังเงิ
Y นสํารองค่าเผือหนี Yสงสัยจะสูญแบบตามกลุ่มลูกหนี Y (Portfolio Impairment Provision – PIP)
จะมีขึ Yนเมือยังไม่มีการตังเงิ
Y นสํารองค่าเผือหนี Yสงสัยจะสูญแบบเฉพาะราย โดยประเมินจากอัตรา expected loss ใน
อดีต ประกอบกับการประเมินโดยใช้ ปัจจัยทีกําหนดทีมีผลกระทบกับพอร์ ตนันๆ
Y ซึงรวมถึงปั จจัยทางด้ านเศรษฐกิจ การ
เปลียนแปลงในเรื องกฎเกณฑ์ต่างๆ และลักษณะของพอร์ ตเช่นแนวโน้ มการผิดนัดชําระหนีแY ละแนวโน้ มในการบ่งชี Y
เบื Yองต้ น โดยทีกระบวนการในการตังเงิ
Y นสํารองค่าเผือหนี Yสงสัยจะสูญแบบตามกลุ่มลูกหนีจY ะเป็ นการตังเงิ
Y นสํารองรวม
สําหรับกลุม่ ลูกหนี Yทีผิดนัดชําระหนี Yแต่ยงั ไม่ถือว่าเป็ นหนี Yทีมีการด้ อยค่า ทังนี
Y Yเป็ นไปตามทีกําหนดโดยทางการ
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5.8 ความเสี6ยงด้ านคู่สัญญาในบัญชีเพื6อการค้ า
ความเสียงด้ านคู่สญ
ั ญา (Counterparty Credit Risk: CCR) คือ ความเสียงทีคู่สญ
ั ญาของธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เต
อร์ ด (ไทย) ไม่สามารถชําระเงินต้ นและดอกเบียY ได้ ภายในเวลาทีกําหนด ซึงทําให้ เกิดความสูญเสียต่อธนาคาร ทังนี
Y Y
ความเสียงด้ านสัญญารวมถึงฐานะทุกประเภททีคู่สญ
ั ญามีกบั ธนาคาร อาทิ ฐานะด้ านเงินตราต่างประเทศ ฐานะด้ าน
อัตราดอกเบี Yย ฐานะด้ านราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ ฐานะด้ านตราสารทุน หรื อ ฐานะด้ านอนุพนั ธ์ ด้านเครคิต ทังY นี Yความ
เสียงดังกล่าวมักจะเกิดกับฐานะในบัญชีเพือการค้ า และฐานะในบัญชีทมิี ใช่เพือการค้ า(บัญชีเพือการธนาคาร)อันเกิด
จากการป้องกันความเสียง (Hedging)
ทังนี
Y Y ธนาคารได้ มกี ารบริหารความเสียงด้ านเครดิตทีเกิดจากฐานะอนุพนั ธ์ ด้านเครคิต รวมอยู่ในการพิจารณาวงเงินที
ธนาคารมีต่อคู่สญ
ั ญา
ในกรณีทธนาคาร
ี
พิจารณาเห็นว่าคูส่ ญ
ั ญาจําเป็ นต้ องมีหลักประกัน ( ส่วนใหญ่เป็ นเงินสด หรื อตราสารทีมีสภาพล่อง
สูง) ธนาคารจะมีการทํา Credit Support Annex (CSA) กับคู่สญ
ั ญาเป็ นรายกรณี โดยหน่วยงานพิจารณาสินเชือมี
หน้ าทีในการกําหนดระยะเวลาการชําระเงินทีเหมาะสมของคู่สญ
ั ญาแต่ละราย
นอกจากนี Yธนาคารยังมีการปรับลดความเสียงด้ านคู่สญ
ั ญาโดยการทํา Netting agreement ซึงคํานวณจาก ภาระ
ผูกพันทีคู่สญ
ั ญามีตอ่ ธนาคาร หัก ด้ วยภาระผูกพันทีธนาคารมีต่อคู่สญ
ั ญา และส่วนเกิน/ส่วนลดจากการตีราคามูลค่า
ตลาด (Mark to market)
ทังนี
Y Y ธนาคารได้ มกี ารคํานวณ ส่วนเกิน/ส่วนลดจากการตีราคามูลค่าตลาดเป็ นประจําทุกวันเพือสะท้ อนฐานะทีแท้ จริ ง
ของคู่สัญญา ในกรณี ทีมูลค่า ของฐานะทีไม่มีหลัก ประกัน (Uncollaterlised) ลดลงตํากว่าระดับทีกําหนดใน CSA
ธนาคาร จะมีการเรี ยกหลักประกันส่วนเพิมจากลูกค้ าเพือรักษาระดับหลักประกันให้ เท่ากับระดับทีกําหนด ทังนี
Y Yระดับ
ของมูลค่าหลักประกันของคู่สญ
ั ญาแต่ละรายจะถูกคํานวณจากอันดับความน่าเชือถือระยะยาวของคู่สญ
ั ญารายนันๆ
Y
ซึงได้ จ าก สถาบันจัด อันดับภายนอกที ธนาคารเลือกใช้ หรื อ จากแบบจําลองจากคํานวณอันดับความน่าเชื อของ
ธนาคาร
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Credit Reserve
มูลค่าความเสียหายทีธนาคารพาณิชย์ประมาณการนันY ถูกคํานวณโดยใช้ ค่าองค์ประกอบความเสียง เช่น PD, LGD
ของคู่สญ
ั ญาแต่ละราย เป็ นปั จจัยหลักในการคํานวณความเสียหายทีอาจเกิดขึนY โดยจะมีการตังY Credit reserve
สําหรับธุรกรรมดังกล่าว จะเห็นได้ ว่า การตังY สํารองด้ วยวิธีการดังกล่าวมีความผันผวนตามการเปลียนแปลงของค่า
องค์ประกอบ ณ ช่วงเวลาใด เวลาหนึง ทําให้ เงินสํารองของธนาคาร สะท้ อนระดับความเสียงทีแท้ จริงของคู่สญ
ั ญา
ธนาคารได้ มีการเจรจาเพือกําหนด CSA สําหรับลูกค้ าบางรายซึงเป็ นไปตามวิธีปฏิบตั ิทวไปของตลาดการเงิ
ั
น กล่าวคือ
มีการกําหนดวงเงินสําหรับแต่ละรายตาม ECAI โดยใช้ long-term rating โดยเงือนไขต่างๆจะเป็ นไปตามทีตกลงกัน
ดังนันจึ
Y งเป็ นทีเข้ าใจว่า เมือมีการปรับลดระดับความเสียงลงจะมีผลให้ ลกู ค้ าต้ องสรรหาหลักประกันเพิมเติมมาเพือ
ครอบคลุมการตีราคามูลค่าตลาดทีเป็ นลบ

Wrong way risk
Wrong way risk คือ ความเสียงทีเกิดขึนในกรณี
Y
ค่า EAD เพิมขึนY ในเวลาเดียวกับทีอันดับความน่าเชือถือของคู่สญ
ั ญา
ลดลง โดยเฉพาะกรณี ทีส่ว นเกิ นมูล ค่ า จากการตีราคาตลาดบนตราสารอนุพันธ์ มี เพิ มขึนY ในทิศ ทางทีธนาคารได้
ประโยชน์ มูลค่าทีเพิมขึนจากการตี
Y
ราคาอาจทําให้ ค่สู ญ
ั ญาไม่สามารถชําระเงินได้ ภายในระยะเวลาทีกําหนด เป็ นต้ น
ทังนี
Y Yเพือเป็ นการระมัดระวังไม่ให้ เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว ธนาคารได้ จดั ทํานโยบายและวิธีการจัดการต่างๆ เพือให้ แน่ใจ
ว่าธนาคารได้ รับรู้ความเสียงดังกล่าวตังแต่
Y ตอนต้ นของการทําธุรกรรม และมีการติดตามควบคุมอย่างต่อเนือง

Exposure value calculation
Exposure value สําหรับเงินกองทุนตามกฏหมายสําหรับธุรกรรม over the counter (OTC) จะถูกคํานวณโดยอิง
หลักการจาก CRR current exposure method โดยเป็ นผลรวมของมูลค่าทีได้ จากการวัดมูลค่ายุติธรรมในปั จจุบนั
(current replacement cost) กับมูลค่าความเสียงทีอาจจะเกิดขึนในอนาคต
Y
(potential future credit exposure)
มูลค่าทีได้ จากการวัดมูลค่ายุติธรรมในปั จจุบนั คือ ภาระผูกพันทีเกิดจากการทําธุรกรรมอนุพนั ธ์ทีคู่สญ
ั ญามีต่อธนาคาร
ในขณะที มูลค่าความเสียงทีอาจจะเกิดขึนY ในอนาคต คือ มูลค่าส่วนเพิมของสัญญา โดยคํานวณอิงจากมูลค่าเงินต้ น
ระยะเวลาของสัญญา และสินทรัพย์อ้างอิงของแต่ละธุรกรรม
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6. ความเสี6ยงด้ านตลาด
ความเสียงด้ านตลาด เป็ นโอกาสทีอาจส่งผลกระทบต่อการสูญเสียกําไรหรื อมูลค่าทางเศรษฐกิจทีเกิดขึนY จากการ
เปลียนแปลงของราคาหรืออัตราดอกเบี Yยตามภาวะตลาด ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) มีความเสียงด้ านตลาด
อันเกิดจากการให้ บริการลูกค้ าในตลาดการเงินและตลาดทุน ธนาคารจึงดํารงสถานะความเสียงด้ านตลาดในระดับปาน
กลาง ความเสียงด้ านการตลาดยังเกิดขึ Yนในบัญชีทีมิใช่เพือการค้ า (บัญชีเพือการธนาคาร) ตามข้ อกําหนดการดํารง
สินทรัพย์ทีมีสภาพคล่องในปริ มาณสูงเพือรองรับตราสราหนีทY ีมีคณ
ุ ภาพและสภาพคล่องสูง และจากการแปลงค่าเงิน
ของสินทรัพย์ หนี Yสิน และส่วนของเจ้ าของทีไม่ได้ อยู่ในสกุลเงินบาท นโยบายและกระบวนการเกียวกับความเสียงด้ าน
ตลาดของธนาคาร มีวตั ถุประสงค์เพือให้ เกิดความสมดุลระหว่างความเสียงและผลตอบแทนมากทีสุด และตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ าเช่นกัน
การดําเนินธุรกรรมของธนาคารในตลาดเงิน ตลาดปริ วรรตเงินตราและตลาดทุน ก่อให้ เกิดความเสียงด้ านตลาด ตรา
สารการเงินอืนๆ ทีธนาคารร่วมทําธุรกรรม ได้ แก่ ตราสารหนี Yและหลักทรัพย์ต่างๆ รวมถึงตราสารอนุพนั ธ์ ซึงคือสัญญา
การเงินทีมีคณ
ุ ลักษณะและมูลค่าทีคํานวณจากตราสารการเงินอ้ างอิง อัตราดอกเบี Yย อัตราแลกเปลียน และดัชนีต่างๆ
ตราสารเหล่านี Yรวมถึงสัญญาซื Yอขายล่วงหน้ า สัญญาแลกเปลียน และธุรกรรมออพชันส์ ในตลาดอัตราแลกเปลียนและ
ตลาดอัตราดอกเบียY สัญญาอนุพันธ์ ทีธนาคารร่ วมเป็ นคู่สญ
ั ญา ส่วนใหญ่เ ป็ นสัญญาซื Yอขายอนุพันธ์ ระหว่างคู่ค้า ที
เรียกว่า over-the-counter derivatives
ธนาคารได้ กําหนดนโยบายและเทคนิคในการบริ หารความเสียงด้ านตลาด ซึงรวมถึงการกําหนดวงเงินสําหรับความ
เสียงด้ านตลาด การติดตาม การรายงานและวิธีการควบคุม ซึงมีการทบทวนเป็ นประจําโดยคณะกรรมการทีเกียวข้ อง
เช่น คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี Yสิน (ALCO) คณะกรรมการความเสียง และคณะกรรมการ หน่วยงานธุรกิจ
จะเสนอวงเงินสําหรับความเสียงด้ านตลาดภายใต้ ข้อกําหนดของนโยบายตามทีได้ ตกลงไว้ เจ้ าหน้ าทีบริหารความเสียง
และคณะกรรมการทีเกี ยวข้ องมีการทบทวน และอนุมัติวงเงินภายในขอบเขตอํานาจทีได้ รับมอบหมาย รวมถึงการ
ควบคุม ติดตาม ความเสียงดังกล่าวให้ อยูใ่ นวงเงินทีกําหนดไว้ เป็ นประจําทุกวัน
ประเภทของความเสียงด้ านตลาดของธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) ได้ แก่
• ความเสียงด้ านอัตราดอกเบี Yย อันเกิดจากความเปลียนแปลงในเรื อง yield curves, credit spreads และ
implied volatilities ของ interest rate options
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• ความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียน อันเกิดจากความเปลียนแปลงด้ านอัตราแลกเปลียนและความผันผวนของ
ตราสารสิทธิในอัตราแลกเปลียน (foreign exchange options)
• ความเสียงด้ านราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ อันเกิดจากความเปลียนแปลงด้ านราคาสินค้ าโภคภัณฑ์และความผัน
ผวนของตราสารสิทธิในสินค้ าโภคภัณฑ์ ซึงได้ แก่ พลังงาน โลหะมีคา่ โลหะพื Yนฐาน และสินค้ าเกษตร สําหรับ
ความเสียงประเภทนี Y ธนาคารมีการป้องกันความเสียงทังหมดโดยการคงสถานะแบบ
Y
back-to-back
ธนาคารแห่งประเทศไทย กําหนดมูลค่าเงินของเงินกองทุนขันตํ
Y าทีต้ องดํารง เพือรองรับเฉพาะความเสียงด้ านตลาดใน
บัญชีเพือการค้ า สําหรับความเสียงด้ านอัตราดอกเบียY ในบัญชีทีมิใช่เพือการค้ า (บัญชีเพือการธนาคาร) นันY จะถูก
ครอบคลุมอยู่ในกรอบของหลักการ Pillar 2
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ตารางต่อไปนีจY ะแสดงถึงเงินกองทุนขันY ตําเพือรองรั บความเสียงด้ า นตลาดในบัญชี เ พือการค้ า ของกลุ่มธนาคาร
สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ ธนาคาร
ตารางที6 29: เงินกองทุนขันG ตํ6าที6ต้องดํารงสําหรับความเสี6ยงด้ านตลาดภายใต้ วิธี SA
หน่วย : ล้ านบาท
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด

ประเภทความเสี6ยง

31 ธ.ค.60

31 มิ.ย.60

1,632

1,487

ความเสียงด้ านราคาตราสารทุน

-

-

ความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียน

38

162

-

-

1,670

1,649

ความเสียงด้ านอัตราดอกเบี Yย

ความเสียงด้ านราคาสินค้ าโภคภัณฑ์
เงินกองทุนขันG ตํ6าสําหรับความเสี6ยงด้ าน
ตลาดที6ต้องดํารง

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) ต้ องดํารงเงินกองทุนสําหรับความเสียงด้ านตลาดเป็ นจํานวน 1,670 ล้ านบาท
โดยจํานวนทีเพิมขึนY 21 ล้ านบาทเมือเปรี ยบเทียบกับเดือนมิถนุ ายน 2560 ซึงเป็ นผลมาจากความเสียงด้ านอัตรา
ดอกเบี Yย
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7. ความเสี6ยงด้ านปฏิบัตกิ าร
ความเสียงด้ านปฏิบตั ิการหมายถึง ความเสียงทีอาจเกิดความสูญเสียอันเนืองจากความไม่เพียงพอหรื อความล้ มเหลว
ของกระบวนการทํา งานภายในธนาคาร บุคคลากร เทคโนโลยี หรื อจากเหตุการณ์ ภายนอก รวมถึงความเสียงด้ าน
กฏหมาย เนืองจากความเสียงด้ านปฏิบตั ิการสามารถเกิดขึ Yนได้ จากทุกกิจกรรมภายในธนาคาร ดังนันธนาคารจึ
Y
งมีการ
กําหนด มาตรฐานกระบวนการและการออกแบบการควบคุมสําหรับทุกกิจกรรมให้ เป็ นไปตามมาตรฐานระดับสูงของ
อุตสาหกรรม (Industrial Strength)
การกํากับดูแลการความเสี6ยงด้ านปฏิบัตกิ าร
คณะกรรมการบริหารความเสียงทําหน้ าทีกํากับดูแลการบริหารความเสียงด้ านปฏิบตั ิการภายใน ธนาคาร โดยได้ รับการ
สนับสนุนจากคณะกรรมการบริ หารความเสียงด้ านปฏิบตั ิการ (Country Operational Risk Committee-CORC)
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี ยงเหล่ า นี ไY ด้ รั บ รายงานความเสี ยงด้ า นปฏิ บัติ ก ารของธนาคารอย่า งสมํ าเสมอ
คณะกรรมการบริ หารความเสียงด้ า นปฏิบัติก ารได้ รับการสนับสนุนจาก คณะกรรมการบริ หารความเสียงด้ า น
อาชญากรรมทางการเงิน (Country Financial Crime Risk Committee-CFCRC) ซึงกํากับดูแลความเสียงด้ าน
อาชญากรรมทางการเงิน ฟอรัมการบริ หารจัดการข้ อมูลสารสนเทศ (Data Goverance Forum-DGF) ซึงกํากับดูแล
กรอบและกลยุทธ์การบริ หารข้ อมูลเชิงคุณภาพ ฟอรัมการบริหารความเสียงบุคคลทีสาม (Outsourcing Forum-OF)
ซึงกํา กับดูแลการบริ หารความเสียงบุค คลทีสาม ฟอรัมการบริ หารความเสียงด้ านปฏิบตั ิการของหน่ว ยงานธุรกิ จ
(Business Operational Risk Forum-BORF) และฟอรัมการบริหารความเสียงด้ านปฏิบตั ิการของหน่วยงานสนับสนุน
ส่วนกลาง (Function Operational Risk Forum-FORF) ซึงกํากับดูแลความเสียงด้ านปฏิบตั ิการทีอาจเกิดขึนจากธุ
Y
รกิจ
(Businesses) และหน่วยงานสนับสนุนส่วนกลาง (Functions)

การป้องกันความเสี6ยงโดยหน่ วยงาน 3 ระดับ (Three Lines of Defence)
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) นําการป้องกันความเสียงโดยหน่วยงาน 3 ระดับ (Three Lines of Defence) ใน
การบริ หารความเสียงด้ านปฏิบตั ิการตามกรอบการบริ หารความเสียง (Risk Management Framework) การป้ องกัน
ระดับแรก (The first line of defence) มีหน้ าทีในการระบุและจัดการความเสียงในกระบวนการของตน หน่วยงานการ
บริ หารความเสียงด้ านปฏิบตั ิการในฐานะ การป้องกันระดับทีสอง (The second line of defence) มีหน้ าทีในการ
กําหนดและทบทวนวิธีการมาตรฐานในการบริหารความเสียงด้ านปฏิบตั ิการ นอกจากนันY การป้องกันระดับทีสอง (The
second line of defence) ยังประกอบด้ วย หน่วยงานทีเป็ นเจ้ าของความเสียง (Risk Owners) ในแต่ละประเภทย่อย
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ของความเสียงด้ านปฏิบัติการ (Operational Risk Sub-Type) และหน่วยงานทีเป็ นเจ้ าของนโยบายต่างๆ (Policy
Owner) การป้ องกันระดับทีสองมีหน้ าทีในการกําหนดการควบคุม สนับสนุน และสอบทาน การป้องกันระดับทีหนึง ใน
การบริ หารความเสียงและการควบคุมการป้องกันระดับทีสาม (The third line of defence) คือการกํากับดูแลอย่าง
อิสระโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน

แนวทางสําหรับความเสี6ยงที6ยอมรับได้ (Risk Appetite Approach)
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย)มีจดุ มุ่งหมายทีจะควบคุมระดับความเสียงด้ านปฏิบตั ิการ เพือไม่ให้ ความเสียหาย
ทีเกิดขึนY จากความเสียงด้ านปฏิบัติการ (ทังY ด้ านการเงิน และชือเสียง) รวมถึงจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ มี
ผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อ ธนาคาร
เพือให้ เป็ นไปตามแนวทางสําหรับความเสียงทียอมรับได้ แนวทางในการบริหารความเสียงด้ านปฏิบตั ิการได้ รวมถึง
• ธนาคารได้ ให้ ความสําคัญกับความเสียงทีสําคัญ (Top Risks) และความเสียงทีเกิดขึนY ใหม่ (Emerging
Risks) โดยความเสียงเหล่า นีไY ด้ ถูก ระบุอย่า งเป็ นระบบโดย กลุ่มธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด และได้
กําหนดวิธีในการจัดการความเสียงรวมถึงข้ อจํากัดของธุรกิจ
• ทุกกระบวนการจะมีเจ้ าของกระบวนการและมีการควบคุมทีเป็ นมาตรฐานในการจัดการความเสียง
• ธนาคารจะไม่พลาดโอกาสในการเรียนรู้ เหตุการณ์ความเสียงทังจากภายในและภายนอก
Y
และจะดําเนินการ
ให้ มแี ผนการจัดการความเสียงทีเกียวข้ อง
• ธนาคารจะทดสอบความเพียงพอของเงินกองทุนอย่างเป็ นระบบโดยวิธีการกําหนดและวิเคราะห์สถานการณ์
จําลองต่างๆ (Scenario Aanlysis) และทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Testing)
การจําแนกประเภทความเสี6ยง
ความเสียงด้ านปฏิบตั ิการถูกจําแนกตามความเสียหายทีอาจเกิดขึ Yนเป็ นความเสียงย่อย ซึงถูกจัดกลุ่มโดยประเภท
ความเสียหายทีมีนัยทีอาจเกิดขึนY
ความเสียงย่อยแต่ละประเภทอาจเกิดขึนY ได้ ในทุกกระบวนการของธนาคาร
สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) ธนาคารได้ ใช้ ประเภทความเสียงย่อยเพือทีจะให้ มนใจความครอบคลุ
ั
ม และความสมํา
เสมอในการระบุความเสียงด้ านปฏิบัติการทีอาจเกิดขึนY ประเภทความเสียงย่อยของความเสียงด้ านปฏิบตั ิการอยู่ใน
ตารางข้ างล่างนี Y
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ประเภทความเสียงย่อยของความเสียงด้ านปฏิบตั ิการ
กฏเกณฑ์ภายนอกและกฏเกณฑ์ทางการ
(External rules and regulations)

ความรับผิดชอบ (Liability)
การบังคับได้ ทางกฏหมาย (Legal
enforceability)
ความเสียหายของทรัพย์สนิ (Damage or
loss of physical assets)
ความปลอดภัยและสุขภาพ (Safety and
security)
ทุจริ ตภายใน (Internal fraud or
dishonesty)
ทุจริ ตภายนอก (External fraud)
ความปลอดภัยขงข้ อมูล (Information
security)

ความล้ มเหลวของการปฏิบตั ิการ
(Processing failure)
โมเดล (Model)

โอกาสทีจะเกิดความเสียหายทางตรงและการสูญเสียโอกาสจากความล้ มเหลว
ในการปฏิบตั ิตามกฏหมายหรือกฏเกณฑ์ทางการ หรืออันเนืองมาจากการ
เปลียนแปลงกฏหมายหรือกฏเกณฑ์ทางการ หรือการตีความหรือการนําไป
ปฏิบตั ิ
โอกาสทีจะเกิดความเสียหายหรือถูกแทรกแซงเนืองจากการเรียกร้ องทาง
กฏหมายกับส่วนใดส่วนหนึงหรือทังY ธนาคาร
โอกาสทีจะเกิดความเสียหายจากความล้ มเหลวในการปกป้องผลประโยชน์
หรือสิทธิของ ธนาคารตามกฏหมาย
โอกาสทีจะเกิดความเสียหายหรือการใช้ ไม่ได้ ของทรัพย์สนิ
โอกาสทีจะเกิดความเสียหายทีเกียวกับสุขภาพ ความปลอดภัยของบุคลากร
รวมถึงทรัพย์สนิ
โอกาสทีจะเกิดความเสียหายจากความตังใจในการทํ
Y
าทุจริตของพนักงานหรือ
หลีกเลียงกฏหมายหรือนโยบาย ธนาคาร
โอกาสทีจะเกิดความเสียหายจากการทุจริตจากภายนอกรวมถึงการขโมย
ทรัพย์สนิ ทางการเงิน
โอกาสทีจะเกิดความเสียหายจากการเข้ าถึงข้ อมูล การใช้ ข้อมูล การเปิ ดเผย
ข้ อมูล การแก้ ไขและการทําลายข้ อมูลโดยไม่ได้ รับอนุญาติ ความเสียงย่อยนี Yไม่
รวมถึงความเสียงกฏเกณฑ์ทางการทีเกียวกับความเป็ นส่วนตัวของข้ อมูล
(data privacy regulatory risk)
โอกาสทีจะเกิดความเสียหายจากความล้ มเหลวของกระบวนการหรื อการ
ออกแบบกระบวนการทีมีจดุ อ่อน
โอกาสทีจะเกิดความเสียหายหรือผลกระทบทางลบจากการออกแบบหรือการ
ใช้ โมเดลทีผิดพลาด
โอกาสทีจะเกิดความเสียหายจากการไม่ปฏิบตั ติ ามกฏเกณฑ์ทางการเนืองจาก
ความไม่สอดคล้ องกันอย่างมีนยั ระหว่างผลคะแนนของอาชญากรรมทาง
การเงินของลูกค้ าและธุรกรรมของลูกค้ าทีได้ จากโมเดลและผลทีเกิดชึ Yนจริง
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แนวทางในการบริหารความเสี6ยงด้ านปฏิบัตกิ าร
กลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด กําหนดและทบทวนกระบวนการทังหมด
Y
(Process Universe) สําหรับทุกกลุ่ม
ลูกค้ า ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการสนับสนุน (functions processes) กลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และ
ธนาคารได้ รับกระบวนการทังY หมด (Process Universe) ทีกํ าหนดโดยกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดมาเป็ น
มาตรฐาน กระบวนการทังหมด
Y
(Process Universe) คือกระบวนการสมบูรณ์ตงแต่
ั Y เริ มต้ นจนจบกระบวนการซึง
อธิบายกิจกรรมต่างๆ ของธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) และกระบวนการทังหมด
Y
(Process Universe) นีถY ูก
นําไปใช้ อ้างอิงตามแนวทางการบริหารความเสียงด้ านปฏิบตั ิการ กระบวนการทังหมด
Y
(Process Universe) แสดงถึง
กิจกรรมทังY หมด เจ้ าของกิจกรรม ความเสียงและมาตรฐานของการควบคุม ซึงถูกกําหนดโดยเจ้ าของความเสียงและ
เจ้ าของกระบวนการของธนาคาร กระบวนการทังY หมด (Process Universe) ยังเป็ นรากฐานของการปฏิบัติตาม
นโยบาย รวมถึงการระบุ ประเมิน การจัดการและ การรายงานความเสียง ข้ อกําหนดของแนวทางการบริ หารความ
เสียงด้ านปฏิบตั ิการประกอบด้ วย
• มาตรฐานการออกแบบกระบวนการทีสําคัญ (Critical Process) เป็ นไปตามมาตรฐานขันสู
Y งของอุตสาหกรรม
(Industrial Strength)
• มาตรฐานของการควบคุมถูกกําหนดในแต่ละการควบคุมสําหรับ การวัด ความสําคัญ และเวลาในการตรวจ
พบของการควบคุมและการแก้ ไขข้ อบกพร่อง
• ทุกกระบวนการถูกกําหนดเป็ นมาตรฐานยกเว้ น
สารสนเทศ

กระบวนการทีมีข้อจํากัดจากกฏเกณฑ์ทางการหรือระบบ

• ความเสียง (Residual Risk) ถูกประเมินโดยหน่วยงานป้องกันระดับแรก (First Line of Defence) และอนุมตั ิ
โดย หน่วยงานป้องกันระดับสอง (Second Line of Defence)
• การติดตามความเสียงและการควบคุม
• การดําเนินการติดตามแผนการจัดการความเสียงอย่างทันท่วงที
แนวทางการบริหารความเสียงด้ านปฏิบตั ิการได้ ถกู กําหนดให้ มีการลําดับความสําคัญของความเสียง ซึงเป็ นส่วนหนึง
ของโปรแกรมการดําเนินงานของกรอบการบริหารความเสียงด้ านปฏิบตั ิการ
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
Pillar 3 – การเปิ ดเผยข้ อมูล
31 ธันวาคม 2560
การทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Testing)
การทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Testing) เป็ นส่วนหนึงของแนวทางการบริหารความเสียงด้ านปฏิบตั กิ าร ซึงทําโดยการ
กําหนดและวิเคราะห์สถานการณ์ จําลองต่างๆ (Scenario Aanlysis) สําหรับ ธนาคาร การทดสอบภาวะวิกฤติรวมถึง
การใช้ วิจารณญาณสําหรับความเสียงทีแม้ มโี อกาสเกิดทีตํามากแต่ให้ ผลทีรุนแรงมาก การทดสอบภาวะวิกฤติคํานึงถึง
สถานะการณ์สภาวะวิกฤติของเศรฐกิจระดับมหภาคด้ วย สถานการณ์ จําลองต่างๆ รวมถึงการฟอกเงิน (AML) การ
แทรกแซง (Sanctions) ความไม่สงบทางการเมือง การผิดกฏเกณฑ์ทางการ การทุจริต และอืนๆ
จรรยาบรรณ (Conduct)
จรรยาบรรณ หรื อจรรยาบรรณในการทําธุรกิจถูกใช้ อย่างกว้ างๆ หลายแนวทางในอุตสาหกรรมการเงิน (Financial
Services Industry) จรรยาบรรณทีดีในความหมายทีกว้ างทีสุดคือ ความเหมาะสมของการดําเนินธุระกิจของธนาคาร
หรือบุคคลทีดําเนินการตามอํานาจของธนาคาร ทีสอดคล้ องกับกลยุทธ์และหลักการการบริหารความเสียงของธนาคาร
จรรยาบรรณทีดีในความหมายทีแคบลงมาคือกฏเกณฑ์ทีถูกกําหนดเพือการปฏิบตั ิต่อลูกค้ าอย่างเป็ นธรรมและเพือการ
ดําเนินงานทีมีประสิทธิผลของตลาด
สิงทีแสดงถึงจรรยาบรรณทีดีคือวินยั ในการปฏิบตั ิตามกรอบของระบบและการควบคุมตามกรอบการบริ หารความเสียง
(Risk Management Framework) และข้ อกําหนดของพฤติกรรมทีกําหนดในจรรยาบรรณ (Code of Conduct)
สําหรับความเสียงด้ านปฏิบตั ิการนันY
• กฏเกณฑ์ภายนอกและกฏเกณฑ์ทางการ (External Rules and Regulations) ในกรอบการบริหารความเสียง
ด้ านปฏิบตั ิการรวมถึง ประเภทของกฏเกณฑ์เพือการปฏิบตั ติ ่อลูกค้ าอย่างเป็ นธรรม (Client Conduct) และ
เพือการดําเนินงานทีมีประสิทธิผลของตลาด (Market Conduct) เพือให้ เกิดความมันใจว่าแต่ละประเภทของ
กฏเกณฑ์ถกู แบ่งประเภทอย่างเหมาะสมและสอดคล้ องกับโครงสร้ างของระบบและการควบคุมของธนาคาร
หน่วยงานทีเป็ นเจ้ าของความเสียง (Risk Owners) ในแต่ละประเภทย่อยของความเสียงด้ านปฏิบตั ิการ
(Operational Risk Sub-Type) และหน่วยงานทีเป็ นเจ้ าของนโยบายต่างๆ (Policy Owner) มีหน้ าที
รับผิดชอบในการกําหนดมาตรฐานและการควบคุมขันตํ
Y าในแต่ละประเภทกฏเกณฑ์ทีอยูใ่ นความรับผิดชอบ
สําหรับ ธนาคาร
• จรรยาบรรณเป็ นหนึงในความเสียงทีสําคัญ (Top Risk) ของ ธนาคาร ซึง ธนาคารมีจดุ มุ่งหมายทีจะป้องกัน
ไม่ให้ เกิดความล้มเหลวในเรืองจรรยาบรรณในการทําธุรกิจ
ในการทีไม่เป็ นไปตามทีคาดหวังของธนาคาร
ลูกค้ า นักลงทุนและตลาดทีธนาคารดําเนินการอยู่ ความเสียงทีสําคัญหลายความเสียงเกิดจากจรรยาบรรณ
ทีไม่ดี ดังนันธนาคารจึ
Y
งให้ ความสําคัญกับมาตรฐานการควบคุมทีเกียวข้ องกับความเสียงเหล่านี Y
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8. ความเสี6ยงของฐานะตราสารทุนในบัญชีท6 มี ิใช่ เพื6อการค้ า(บัญชีเพื6อการธนาคาร)
ฐานะตราสารทุนในบัญชี ทีมิใช่ เพือการค้ า(บัญชี เพือการธนาคาร)ถือได้ ว่า อยู่ในระดับทีไม่มีนัย สําคัญ โดย ณ 31
ธันวาคม 2560 ธนาคารสแตนดาร์ ด ชาร์ เตอร์ ด (ไทย) มีฐ านะตราสารทุนในบัญชี ทีมิใ ช่ เ พือการค้ า (บัญชี เพือการ
ธนาคาร) ดังแสดงในตารางต่อไป
ตารางที6 30: มูลค่ าฐานะที6เกี6ยวข้ องกับตราสารทุนในบัญชีท6มี ใิ ช่ เพื6อการค้ า (บัญชีเพื6อการธนาคาร)
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
มูลค่ าฐานะที6เกี6ยวข้ องกับตราสารทุน
1. มูลค่าฐานะทีเกียวข้ องกับตราสารทุน
1.1 มูลค่าตราสารทุนทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ทังในประเทศและ
Y
ต่างประเทศ)
- ราคาทุน (Net Book Value)
- ราคาตลาด
1.2 มูลค่าตราสารทุนอืน (ทังในประเทศและต่
Y
างประเทศ)
2. กําไร (ขาดทุน)จากการขายตราสารทุนระหว่างงวดการรายงาน
3. ส่วนเกินทุนสุทธิทงหมดจากการตี
ัY
ราคาเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผือขาย
4. มูลค่าเงินกองทุนขันตํ
Y าสําหรับฐานะทีเกียวข้ องกับตราสารทุนแยกตามวิธีการ
คํานวณทีธพ.ใช้
- วิธี SA
- วิธี IRB
5. มูลค่าตราสารทุนสําหรับธนาคารพาณิชย์ทใช้
ี วธิ ี IRB ทีธนาคารแห่งประเทศไทย
ผ่อนผันให้ ใช้ วธิ ี SA
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หน่วย : ล้ านบาท
31 ธ.ค. 60
31 ธ.ค. 59
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
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31 ธันวาคม 2560

9. ความเสี6ยงด้ านอัตราดอกเบียG ในบัญชีท6 มี ิใช่ เพื6อการค้ า(บัญชีเพื6อการธนาคาร)
ความเสียงด้ านอัตราดอกเบียY ในบัญชีทีมิใช่เพือการค้ า(บัญชีเพือการธนาคาร)ถูกโอนไปยังหน่วยงานบริ หารสินทรัพย์
และหนี Yสินภายใต้ ฝ่ายบริหารการเงิน-ตลาดทุนโดยอยู่ภายใต้ การควบคุมดูแลของ ALCO หน่วยงานการเงิน-ตลาดทุนมี
หน้ าทีควบคุมความผันผวนและบริ หารจัดการความแตกต่างของสินทรัพย์และหนี Yสินผ่านทางวิธี VaR และ risk limits
อืนๆ โดยวิธี VaR และกระบวนการทดสอบภาวะวิกฤตสําหรับบัญชีทีมิใช่เพือการค้ า (บัญชีเพือการธนาคาร) มีแนวทาง
เดียวกับวิธีทีใช้ สาํ หรับบัญชีเพือการค้ า
จากแนวคิด FTP ธุรกิจจะไม่มีความเสียงด้ านอัตราดอกเบี Yย เนืองจากความเสียงดังกล่าวทังหมดจะรวมอยู
Y
่ทีหน่วยงาน
การเงิน-ตลาดทุน ซึงจะดําเนินการเปลียนความเสียงด้ านอัตราดอกเบี Yยนี Yให้ เป็ นโอกาสทางรายได้ โดยผ่านกลยุทธการ
จัดการบริหารความเสียงและติดตามความเสียงด้ านอัตราดอกเบี Yยเป็ นรายวัน
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) ยังได้ วิเคราะห์ถึง Basis Risk หรือความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงของอัตรา
ดอกเบียY ลอยตัว ทีใช้ ใ นการกํ า หนดราคาของสินทรั พย์และอัต ราดอกเบียY ของเงินต้ นทุนทีต้ องมีการปรั บ (reprice)
ภายใต้ สภาวะตลาดในรูปแบบต่างๆ
ความเสียงด้ านอัตราดอกเบียY เกิดจากการลงทุนในสินทรัพย์ทีมีความอ่อนไหวต่อการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบี Yย
รวมถึงอายุทไม่
ี เท่ากันทางด้ านสินทรัพย์และหนี Yสิน โดยความเสียงด้ านอัตราดอกเบี Yยจะถูกวัดในรูปแบบของผลกระทบ
ต่อรายได้ จากดอกเบี Yยสุทธิ (net interest income – NII) ทีเกิดขึนY จากการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบี Yยแบบทีไม่ได้
คาดคิดในรูปแบบต่างๆ ในกรอบระยะเวลาหนึงปี
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ผลกระทบต่อรายได้ จากดอกเบี Yยสุทธิทีเกิดขึ Yนจากการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบี Yย ณ 31 ธันวาคม 2560 ได้ แสดง
อยู่ในตารางต่อไปนี Y
ตารางที6 31: ผลการเปลี6ยนแปลงของอัตราดอกเบียG ต่ อรายได้ สุทธิ (Earnings)
หน่วย : ล้ านบาท

สกุลเงิน

ผลกระทบของการเปลี6ยนแปลง อัตราดอกเบียG ร้ อยละ 1 ต่ อ
รายได้ ดอกเบียG สุทธิ
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด

31 ธ.ค. 60

31 ธ.ค. 59

THB

175

84

USD

107

129

-

-

15

16

297

229

EURO
OTHER
รวมผลกระทบจากการเปลี6ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบียG

83
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10. คําย่ อและความหมาย
AIRB

Advanced Internal Ratings Based

ALCO

Asset and Liabilities Management Committee

BCBS

Basel Committee on Banking Supervision

BORF

Business Operational Risk Forum

CCF

Credit Conversion Factor

CCR

Counterparty Credit Risk

CFCRC

Country Financial Crime Risk Committee

CG

Credit Risk Grade

CIB & CB

Corporate and Institutional Banking and Commercial Banking

CIB & CB AC

Corporate and Institutional Banking and Commercial Banking Approval
Committee

CORC

Country Operational Risk Committee

CRM

Credit Risk Mitigation

CRO

Country Chief Risk Officer

CSA

Credit Support Annex

DGF

Data Governance Forum

EAD

Exposure at Default

ECAI

External Credit Assessment Institutions

EL

Expected Loss

EXCO

Executive Committee

FORF

Function Operational Risk Forum

FTP

Fund Transfer Pricing

GSAM

Group Special Asset Management

HVSB

High Value Small Business

ICAAP

Internal Capital Adequacy Assessment Process

IIP

Individual Impairment Provision

IPRE

Income –Producing Real Estate

IRB

Internal Ratings Based

LGD

Loss Given Default

MAC

Model Assessment Committee

MDBs

Multilateral Development Banks

ME

Medium Enterprise
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NII

Net Interest Income

OF

Outsourcing Forum

PD

Probability of Default

PIP

Portfolio Impairment Provision

PSEs

Non-central government Public Sector Entities

RC

Risk Committee

RMF

Risk Management Framework

RW

Risk Weight

RWA

Risk Weighted Assets

SA

Standardised Approach

SCB Group

Standard Chartered Bank Group

SCBT

Standard Chartered Bank (Thai) PCL

SREP

Supervisory Review and Evaluation Process

SME

Small and Medium Enterprise
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