ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
การเปิ ดเผยข้ อมูลการดารงสินทรั พย์ สภาพคล่ องเพื่อรองรั บ
สถานการณ์ ด้านสภาพคล่ องที่มีความรุ นแรง
30 มิถุนายน 2562

สานักงานเลขที่ 100 ถนนสาทรเหนือ สีลม กรุงเทพฯ 10500
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ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
การดารงสินทรั พย์ สภาพคล่ องเพื่อรองรั บสถานการณ์ ด้านสภาพคล่ องที่มีความรุ นแรง – การ
เปิ ดเผยข้ อมูล
30 มิถุนายน 2562
ธนาคารพาณิชย์ต้องดารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ ด้านสภาพคล่องที่มีความรุ นแรง (Liquidity
Coverage Ratio: LCR) ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริ มให้ ธนาคารพาณิชย์มี
ฐานะสภาพคล่องที่มีความแข็งแกร่ งและเพียงพอ สามารถรองรับภาวะวิกฤตด้ านสภาพคล่องที่มีความรุ นแรงใน
ระยะสันได้
้ (short-term severe liquidity stress) โดยกาหนดให้ เริ่ มดารงสินทรัพย์สภาพคล่องไม่ต่ากว่าร้ อยละ 60
ของประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิ ใน 30 วัน ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2559 และเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10 ในแต่ละ
ปี จนครบร้ อยละ 100 ในปี 2563
LCR

=

ิ
สนทรั
พย์สภาพคล่อง (HQLA)
ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน
ภายใต ้สถานการณ์ด ้านสภาพคล่องทีม
่ ค
ี วามรุนแรง (Net cash outflows)

การบริ หารสภาพคล่ อง
สภาพคล่องและแหล่งเงินจะถูกบริ หารภายในประเทศ การหาแหล่งเงินของธนาคารจะถูกพิจารณาร่ วมกับลักษณะ
การดาเนินงานของธนาคาร โดยที่การตัดสินใจเกี่ยวกับการหาแหล่งเงินจะเป็ นไปตามข้ อกาหนดขันต
้ ่าของหน่วยงาน
ตามกฎหมาย (Regulatory requirement) ซึ่งจะต้ องคานึงถึงความยืดหยุ่นในการบริ หารจัดการสภาพคล่อง และ
แหล่งสินทรัพย์สภาพคล่องด้ วย
Treasury-Markets เป็ นหน่วยงานที่บริ หารสภาพคล่องในแต่ละวัน ซึ่งจะต้ องอยู่ภายใต้ แนวทางการดาเนินธุรกิจของ
ธนาคาร กรอบนโยบายบริ หารสภาพคล่อง และ ควบคุมให้ อยู่ภายในเพดานความเสี่ยงที่ได้ รับการอนุมตั ิ
กลยุทธ์ ในการบริ หารสภาพคล่องและแหล่งเงินจะมีการหารื ออย่างสม่าเสมอ ระหว่างการประชุ มของ คณะกรรมการ
สินทรัพย์และหนี ้สิน (Asset and Liability Committee; ALCO) การหารื อครอบคลุมเรื่ อง ทิศทางของเงินฝาก อายุ
คงเหลือของเงินฝาก ฐานะสภาพคล่อง และการกระจุกตัวของแหล่งเงิน อัตราส่วนสภาพคล่องระยะสัน้ และระยะ
ยาว (รวมถึง อัตราส่วนการดารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ ด้านสภาพคล่องที่มีความรุ นแรง: LCR)
ทังนี
้ ้ ธนาคารได้ กาหนด Management Action Triggers (“MATs”) ซึ่งเปรี ยบเสมือน เครื่ องมือตัวบ่งชีส้ ญ
ั ญาณ
เตือนล่วงหน้ า (Early Warning Indicators) และเครื่ องมือป้องกัน เพื่ อทาให้ มนั่ ใจว่าธนาคารมีสภาพคล่องส่วนเพิ่ม
(Liquidity buffer) ที่เพียงพอตลอดเวลา ธนาคารได้ มีการทบทวนความเหมาะสมของ Management Action
Triggers อย่างน้ อยทุกปี หรื อมากกว่านันหากต้
้
องการ เพื่อมัน่ ใจว่า Management Action Triggers สอดคล้ องกับ
กลยุทธ์ ของธนาคาร และสภาพตลาดปั จจุบนั การปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เพดานความเสี่ยงจะถูกตรวจสอบจาก
หน่วยงานอิสระเป็ นประจา ถ้ ามีการเกินเพดานความเสี่ยง จะถูกส่งเรื่ องต่อ (escalate) และได้ รับการอนุมตั ิโดย
หน่วยงานที่ได้ รับมอบหมาย และทบทวนโดยคณะกรรมการสินทรัพ ย์และหนี ้สิน ธนาคารมีการจัดทาแผนเสริ มสร้ าง
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ความมัน่ คง (Country Recovery Plan; CRP) เอกสารซึ่งระบุวิธีการแก้ ไขของผู้บริ หารระดับสูง ที่สามารถนามาใช้
ได้ ในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตด้ านสภาพคล่อง
นอกจากนี ้ ธนาคารได้ ใช้ เครื่ องมือการวิเคราะห์ฐานะสภาพคล่องสุทธิ (Liquidity gap) และการกระจุกตัวของแหล่ง
เงิน (funding concentration) ในการจัดการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องอย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าจะมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาเครื่ องมืออย่างต่อเนื่อง โดยกาหนด
ทิศทางให้ มีความสอดคล้ องกับหลักสากล ควบคู่ไปกับทิศทางการเติบโตทางธุรกิจของธนาคาร ส่งผลให้ ธนาคาร
สามารถวางแผนการบริ หารจัดการด้ านสภาพคล่องได้ ดียิ่งขึ ้น
การเปิ ดเผยข้ อมูลเชิงคุณภาพ
ข้ อมูลนาเสนอในการเปิ ดเผยเชิงคุณภาพ (ตาราง 1 และ ตาราง 2) เป็ นการหาค่าเฉลี่ยแบบธรรมดาของข้ อมูลราย
เดือน ที่ติดต่อกัน 2 ไตรมาส
LCR เฉลี่ยของไตรมาส 2 ปี 2562 เท่ากับร้ อยละ 216 ซึ่งเกินกว่า LCR ขันต
้ ่าตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศ
ไทยที่ร้อยละ 126 โดยคานวณจากค่าเฉลี่ยของ LCR ณ วันสิ ้นเดือนของเดือนตุลาคม ร้ อยละ 182 เดือนพฤษภาคม
ร้ อยละ 240 และเดือนมิถุนายน ร้ อยละ 228 ทังนี
้ ้ LCR ประกอบด้ วย 2 องค์ประกอบหลัก ดังนี ้
1. การดารงสินทรั พย์สภาพคล่อ งเพือรองรั
่
บสถานการณ์ด ้านสภาพคล่อ งทีม
่ ค
ี วามรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio : LCR)
22562
22561
ไตรมาส 2 2562
ไตรมาส 2 2561
ค่าเฉลีย
่
ค่าเฉลีย
่
้ (Total HQLA)
(1) ปริม าณสินทรั พย์สภาพคล่อ งทัง้ สิน
85,121,315,878
92,017,494,006
(2) ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน
(Total net cash outflow s)
40,531,450,035
38,123,426,172
(3) LCR** (ร ้อยละ)
216%
242%
LCR ขัน
้ ตา่ ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ( ร ้อยละ)
90%
80%

2. ข ้อมูลอั ตราส่วน LCR เปรียบเทียบ
2562
ค่าเฉลีย
่
247%
216%

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2

2561
ค่าเฉลีย
่
236%
242%

1. สินทรัพย์สภาพคล่อง (HQLA) คือ สินทรัพย์ที่มีคุณภาพดี สภาพคล่องสูง ความเสี่ยงและความผันผวนต่า
ไม่ติดภาระผูกพันที่สามารถเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้ อย่างรวดเร็ วโดยมูลค่าไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญแม้
ในสถานการณ์ ด้านสภาพคล่องที่มีความรุ นแรง ทังนี
้ ้ สินทรัพย์ สภาพคล่องแต่ละประเภทต้ องมีการปรับลด
ด้ วยอัตราส่วนลด (haircut) ที่เกี่ยวข้ อง และคานวณเพดานการถือครองตามเกณฑ์ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

3

ปริ มาณสินทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ย (Average HQLA) ของไตรมาส 2 ปี 2562 เท่ากับ 85,121 ล้ านบาท
(ร้ อยละ 100 เป็ นสินทรัพย์สภาพคล่องชัน้ ที่ 1 ได้ แก่ พันธบัตรรั ฐบาลและเงินสด เป็ นต้ น ) ซึ่งคานวณจาก
ค่าเฉลี่ยของปริ มาณสินทรัพย์สภาพคล่อง ณ วันสิ ้นเดือนของเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ทังนี
้ ้ ธนาคาร
พาณิชย์ได้ มีการถือครองสินทรัพย์สภาพคล่องหลายประเภทเพื่อบริ หารการกระจายตัวของการถือครอง
สินทรัพย์สภาพคล่อง
2. ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิ (Net COF) คือ ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกใน 30 วันหัก
ด้ วยประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้ าใน 30 วัน ภายใต้ สมมติฐานสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความ
รุ นแรง ทังนี
้ ้ ประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้ าต้ องไม่เกินกว่าร้ อยละ 75 ของประมาณการกระแสเงินสด
ไหลออก
ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิ ใน 30 วันเฉลี่ย (Average net COF) ของไตรมาส 2 ปี 2562
เท่ากับ 40,531 ล้ านบาท ซึ่งคานวณจากค่าเฉลี่ยของประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิ ใน 30 วัน ณ
วันสิ ้นเดือนของเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน โดยประมาณการกระแสเงินสดไหลออกที่ธนาคารให้
ความสาคัญภายใต้ สมมติฐานสถานการณ์ ด้านสภาพคล่องที่มีความรุ นแรง คือ การขอถอนเงินฝากและเงิน
กู้ยืมของลูกค้ ารายย่อย การชาระคืนเงินกู้ยืมที่มีหลักประกันจากการทาธุรกรรมการขายตราสารหนี ้โดยมี
สัญญาว่าจะซื ้อคืน (repo) ซึ่งใช้ อตั ราการไหลออก (run-off rate) ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ในขณะที่ประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้ าส่วนใหญ่มาจากการชาระคืนสินเชื่อของลูกหนี ้คุณภาพดี เงิน
ฝากจากคู่สญ
ั ญาคุณภาพดี และตราสารหนี ้ที่จะครบกาหนด ซึ่งใช้ อตั ราการไหลเข้ า (inflow rate) ตาม
เกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
LCR ลดลงจากร้ อยละ 242 ในไตรมาส 2 ของปี 2561 เป็ นร้ อยละ 216 ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 LCR ลดลง
เนื่องมาจากธนาคารมีประมาณการเงินไหลออกมากขึ ้นจากเงินฝากของลูกค้ าที่สงู ขึ ้นเมื่อเทียบช่วงเดียวกันของไตร
มาสที่แล้ ว ซึ่งส่งผลให้ ธนาคารมีประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิ มากขึ ้น
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