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ธนาคารสแตนดาร์ ด ชาร์ เ ตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
การดํารงสิน ทรั พ ย์ ส ภาพคล่ อ งเพือรองรั บ สถานการณ์ ด้ านสภาพคล่ อ งทีมี ค วามรุ น แรง – การ
เปิ ดเผยข้ อ มูล
ธัน วาคม
ธนาคารพาณิช ย์ต้ อ งดํา รงสินทรัพย์ส ภาพคล่องเพือรองรับสถานการณ์ด้ า นสภาพคล่องทีมีความรุน แรง (Liquidity
Coverage Ratio: LCR) ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึงมีวัต ถุประสงค์เพือส่งเสริ มให้ ธนาคารพาณิชย์มี
ฐานะสภาพคล่อ งที มีค วามแข็งแกร่ งและเพีย งพอ สามารถรองรับ ภาวะวิก ฤตด้ า นสภาพคล่อ งทีมีค วามรุน แรงใน
ระยะสันได้ (short-term severe liquidity stress) โดยกํา หนดให้ เริ มดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องไม่ตํากว่าร้ อยละ 60
ของประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิ ใน 30 วัน ตังแต่ว ันที 1 มกราคม 2559 และเพิมขึนร้ อยละ 10 ในแต่ละ
ปี จนครบร้ อยละ 100 ในปี 2563
LCR

=

ิ ทรัพย์สภาพคล่อง (HQLA)
สน
ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใ น 30 วัน
ภายใต ้สถานการณ์ดานสภาพคล่
้
องทีมีความรุนแรง (Net cash outflows)

การบริ ห ารสภาพคล่ อ ง
สภาพคล่อ งและแหล่งเงินจะถูกบริ หารภายในประเทศ การหาแหล่งเงิน ของธนาคารจะถูกพิจ ารณาร่ วมกับลัก ษณะ
การดําเนินงานของธนาคาร โดยทีการตัด สินใจเกียวกับการหาแหล่งเงินจะเป็ นไปตามข้ อกํา หนดขันตําของหน่วยงาน
ตามกฎหมาย (Regulatory requirement) ซึงจะต้ องคํา นึงถึงความยืด หยุ่น ในการบริ ห ารจัด การสภาพคล่อ ง และ
แหล่งสินทรัพย์สภาพคล่องด้ วย
Treasury-Markets เป็ นหน่วยงานทีบริ หารสภาพคล่องในแต่ละวัน ซึงจะต้ องอยู่ภายใต้ แนวทางการดําเนินธุรกิจของ
ธนาคาร กรอบนโยบายบริหารสภาพคล่อง และ ควบคุมให้ อยู่ภายในเพดานความเสียงทีได้ รับการอนุมัติ
กลยุทธ์ ในการบริ หารสภาพคล่องและแหล่งเงินจะมีการหารื ออย่า งสมําเสมอ ระหว่างการประชุมของ คณะกรรมการ
สินทรัพย์และหนีสิน (Asset and Liability Committee; ALCO) การหารื อครอบคลุมเรื อง ทิศ ทางของเงินฝาก อายุ
คงเหลือของเงิน ฝาก ฐานะสภาพคล่อง และการกระจุก ตัว ของแหล่งเงิน อัต ราส่ว นสภาพคล่อ งระยะสัน และระยะ
ยาว (รวมถึง อัตราส่วนการดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพือรองรับสถานการณ์ด้า นสภาพคล่องทีมีค วามรุนแรง: LCR)
ทังนี ธนาคารได้ กํ า หนด Management Action Triggers (“MATs”) ซึ งเปรี ย บเสมือ น เครื องมือ ตัว บ่ง ชี สัญ ญาณ
เตือนล่ว งหน้ า (Early Warning Indicators) และเครื องมือป้องกัน เพือทํา ให้ มันใจว่า ธนาคารมีสภาพคล่องส่ว นเพิม
(Liquidity buffer) ที เพีย งพอตลอดเวลา ธนาคารได้ ม ีก ารทบทวนความเหมาะสมของ Management Action
Triggers อย่างน้ อยทุกปี หรื อมากกว่านันหากต้ องการ เพือมันใจว่า Management Action Triggers สอดคล้ องกับ
กลยุท ธ์ ข องธนาคาร และสภาพตลาดปั จ จุบ นั การปฏิบ ัต ิต ามหลัก เกณฑ์เพดานความเสียงจะถูก ตรวจสอบจาก
หน่ว ยงานอิส ระเป็ นประจํา ถ้ า มีก ารเกิน เพดานความเสียง จะถูก ส่งเรื องต่อ (escalate) และได้ รับ การอนุม ัติโ ดย
หน่ว ยงานทีได้ รับมอบหมาย และทบทวนโดยคณะกรรมการสินทรัพย์และหนีสิน ธนาคารมีการจัดทําแผนเสริ มสร้ า ง
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ความมันคง (Country Recovery Plan; CRP) เอกสารซึงระบุวิธีก ารแก้ ไขของผู้บ ริ ห ารระดับสูง ที สามารถนํา มาใช้
ได้ ในช่วงเวลาทีเกิดวิกฤตด้ านสภาพคล่อง
นอกจากนี ธนาคารได้ ใช้ เครื องมือการวิเคราะห์ฐ านะสภาพคล่องสุทธิ (Liquidity gap) และการกระจุกตัวของแหล่ง
เงิน (funding concentration) ในการจัด การประเมิน และวิเคราะห์ค วามเสี ยงด้ า นสภาพคล่อ งอย่า งสมํ าเสมอ
เพือให้ มันใจว่าจะมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาเครื องมืออย่างต่อเนือง โดยกํา หนด
ทิศ ทางให้ มีค วามสอดคล้ อ งกับ หลัก สากล ควบคู่ไปกับ ทิศ ทางการเติบ โตทางธุรกิจ ของธนาคาร ส่งผลให้ ธนาคาร
สามารถวางแผนการบริ หารจัดการด้ านสภาพคล่องได้ ดียิงขึน
การเปิ ดเผยข้ อ มูล เชิง คุณภาพ
ข้ อมูลนํา เสนอในการเปิ ด เผยเชิงคุณภาพ (ตาราง 1 และ ตาราง 2) เป็ นการหาค่า เฉลียแบบธรรมดาของข้ อมูลราย
เดือน ทีติดต่อกัน 2 ไตรมาส
LCR เฉลียของไตรมาส 4 ปี 2562 เท่า กับร้ อ ยละ 237 ซึงเกินกว่า LCR ขันตําตามเกณฑ์ข องธนาคารแห่งประเทศ
ไทยทีร้ อยละ 147 โดยคํานวณจากค่าเฉลียของ LCR ณ วันสินเดือนของเดือนตุลาคม ร้ อยละ 228 เดือนพฤศจิก ายน
ร้ อยละ 224 และเดือนธันวาคม ร้ อยละ 260 ทังนี LCR ประกอบด้ วย 2 องค์ประกอบหลัก ดังนี
1. การดํา รงส น
ิ ทรัพย์ส ภาพคล่อ งเพือรองรับสถานการณ์ด ้านสภาพคล่อ งทีมีความรุน แรง (Liquidity Coverage Ratio : LCR)
42562
42561
ไตรมาส 4 2562
ไตรมาส 4 2561
ค่าเฉลีย
ค่าเฉลีย
(1) ปรม
ิ ทรัพย์ส ภาพคล่อ งทังส น
ิ (Total HQLA)
57,414,528,408
64,555,165,954
ิ าณส น
(2) ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน
(Total net cash outflow s)
24,236,283,550
19,650,054,220
(3) LCR** (ร ้อยละ)
237%
370%
LCR ขันตําตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย (ร ้อยละ)
90%
80%

2. ข ้อมูลอัตราส่วน LCR เปรียบเทียบ
2562
ค่าเฉลีย
198%
237%

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

2561
ค่าเฉลีย
184%
370%

1. สินทรัพย์สภาพคล่อง (HQLA) คือ สิน ทรัพ ย์ทีมีคณ
ุ ภาพดี สภาพคล่อ งสูง ความเสียงและความผันผวนตํา
ไม่ติด ภาระผูกพันทีสามารถเปลียนเป็ นเงินสดได้ อย่า งรวดเร็ วโดยมูลค่าไม่เปลียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญแม้
ในสถานการณ์ด้ า นสภาพคล่องทีมีความรุนแรง ทังนี สินทรัพย์สภาพคล่องแต่ละประเภทต้ องมีก ารปรับลด
ด้ ว ยอัต ราส่ว นลด (haircut) ที เกี ยวข้ อ ง และคํ า นวณเพดานการถือ ครองตามเกณฑ์ข องธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
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ปริ มาณสิน ทรัพ ย์ส ภาพคล่อ งเฉลี ย (Average HQLA) ของไตรมาส 4 ปี 2562 เท่า กับ 57,415 ล้ า นบาท
(ร้ อยละ 100 เป็ นสินทรัพ ย์สภาพคล่องชันที 1 ได้ แก่ พันธบัต รรัฐบาลและเงินสด เป็ นต้ น ) ซึงคํานวณจาก
ค่าเฉลียของปริ มาณสินทรัพย์ส ภาพคล่อง ณ วันสินเดือนของเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ทังนี ธนาคาร
พาณิช ย์ได้ มีก ารถือ ครองสิน ทรัพ ย์สภาพคล่อ งหลายประเภทเพือบริ ห ารการกระจายตัว ของการถือ ครอง
สินทรัพย์สภาพคล่อง
2. ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิ (Net COF) คือ ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกใน

วันหัก

ด้ วยประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้ า ใน วัน ภายใต้ ส มมติฐ านสถานการณ์ด้ า นสภาพคล่องทีมีค วาม
รุน แรง ทังนี ประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้ า ต้ อ งไม่เกินกว่า ร้ อยละ ของประมาณการกระแสเงินสด
ไหลออก
ประมาณการกระแสเงิน สดไหลออกสุท ธิ ใ น 30 วัน เฉลี ย (Average net COF) ของไตรมาส 4 ปี 2562
เท่า กับ 24,236 ล้ านบาท ซึงคํา นวณจากค่า เฉลียของประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิ ใน 30 วัน ณ
วัน สิ นเดือ นของเดือ นตุล าคมถึง เดือ นธัน วาคม โดยประมาณการกระแสเงิน สดไหลออกที ธนาคารให้
ความสําคัญภายใต้ สมมติฐานสถานการณ์ด้า นสภาพคล่องทีมีความรุนแรง คือ การขอถอนเงินฝากและเงิน
กู้ยืม ของลูกค้ า รายย่อย การชํา ระคืน เงิน กู้ยืมที มีหลัก ประกันจากการทํา ธุรกรรมการขายตราสารหนีโดยมี
สัญญาว่าจะซือคืน (repo) ซึงใช้ อัตราการไหลออก (run-off rate) ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ในขณะทีประมาณการกระแสเงิน สดไหลเข้ าส่ว นใหญ่มาจากการชํา ระคืนสินเชื อของลูก หนี คุณภาพดี เงิน
ฝากจากคู่ส ญ
ั ญาคุณ ภาพดี และตราสารหนี ทีจะครบกํา หนด ซึงใช้ อ ัต ราการไหลเข้ า (inflow rate) ตาม
เกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
LCR ลดลงจากร้ อ ยละ 370 ในไตรมาส 4 ของปี 2561 เป็ น ร้ อ ยละ 237 ในไตรมาสที 4 ของปี 2562 LCR ลดลง
เนืองมาจากธนาคารมีประมาณการเงินไหลเข้ าลดลงจากลูก หนีธนาคารพาณิช ย์และสถาบันการเงินรวมไปถึงลูกหนี
ทีเป็ นบริ ษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเดีย วกันทีลดลงเมือเทียบช่วงเดียวกันของไตรมาสทีแล้ ว ซึงส่งผลให้ ธนาคารมี
ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิ มากขึน
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