รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลการดารงสิ นทรัพย์ สภาพคล่ อง
เพือ่ รองรับสถานการณ์ ด้านสภาพคล่ องที่มีความรุนแรง
ธนาคารไทยเครดิต เพือ่ รายย่ อย จากัด (มหาชน)
ณ 30 มิถุนายน 2561

สารบัญ
หน้า
1. บทนา

1

2. ขอบเขตการเปิ ดเผยข้อมูล

1

3. ข้อมูลการดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องที่มีความรุ นแรง

4.

3.1 ข้อมูลเชิงปริ มาณ

1

3.2 คาอธิบายข้อมูลเชิงปริ มาณ

2

ช่องทางการเปิ ดเผยข้อมูล

4

หน้า 2 / 4

1. บทนา
รายงานการเปิ ดเผยข้อมูลการดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องที่มีความ
รุ นแรง (Liquidity coverage ratio disclosure standards report) จัดทาขึ้นตามประกาศธนาคารแห่ งประเทศไทย ที่
สนส.2/2561 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่อง เพื่อรองรั บสถานการณ์ ดา้ นสภาพคล่องที่ มี
ความรุ นแรง (Liquidity coverage ratio disclosure standards) โดยก าหนดให้เปิ ดเผยข้อมูล 3 รายการ ได้แก่ (1)
อัตราส่ วน LCR (Liquidity coverage ratio) (2) ปริ มาณสิ นทรัพย์สภาพคล่องทั้งสิ้ น และ (3) ประมาณการกระแส
เงินสดไหลออกสุ ทธิ ใน 30 วัน พร้อมทั้งคาอธิ บายเกี่ยวกับข้อมูล LCR และการบริ หารความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
ของธนาคาร บนเว็บไซด์ข องธนาคารเป็ นรายครึ่ งปี โดยกาหนดให้เริ่ มตั้งแต่ ขอ้ มู ลครึ่ งปี แรก สิ้ นสุ ดวันที่ 30
มิถุนายน 2561 เป็ นต้นไป
ธนาคารมีนโยบายและการบริ หารความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องที่มีประสิ ทธิ ภาพและมีการกากับดูแลตาม
หลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อให้ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่องที่มีคุณภาพ และมีสภาพคล่องเพียงพอกับการประกอบ
ธุ รกิจ ซึ่ งการเปิ ดเผยข้อมูลการดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่อง เพื่อรองรับสถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องที่มีความรุ นแรง
จะช่ วยให้ผมู ้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยในตลาดสามารถใช้ขอ้ มูลในการประเมินความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องของธนาคาร
รวมทั้ง เป็ นการใช้ก ลไกตลาดในการก ากับ ดู แ ล (Market discipline) ให้ธ นาคารมี ค วามโปร่ ง ใสมากขึ้ น และ
ยกระดับการเปิ ดเผยข้อมูลให้มีมาตรฐานเดี ยวกันกับสากล โดยธนาคารจะทาการเปิ ดเผยข้อมูลรายครึ่ งปี และรายปี
คื อ 30 มิ ถุ นายน และ 31 ธันวาคม ภายใน 4 เดื อนนับจากวันดังกล่ าว ซึ่ ง จะเปิ ดเผยไว้ที่เว็บไซด์ข องธนาคาร
(www.tcrbank.com)
2. ขอบเขตการเปิ ดเผยข้ อมูล
การเปิ ดเผยข้อมูล การดารงสิ นทรั พย์สภาพคล่องเพื่อรองรั บสถานการณ์ ดา้ นสภาพคล่ องที่มีความรุ นแรง
(Liquidity coverage ratio disclosure standards report) ณ วันที่ 30 มิ ถุ น ายน 2561 เป็ นการเปิ ดเผยข้อมูล เฉพาะ
ระดับธนาคาร (Solo Basis)
3. ข้ อมูลการดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องเพือ่ รองรับสถานการณ์ ด้านสภาพคล่ องทีม่ ีความรุ นแรง
3.1 ข้ อมูลเชิ งปริมาณ
1. การดารงสิ นทรัพย์ สภาพคล่ องเพือ่ รองรับสถานการณ์ ด้านสภาพคล่ องทีม่ ีความรุ นแรง (Liquidity

Coverage Ratio: LCR)
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หน่วย: ล ้านบาท
2561

2560

ไตรมาส 2

ไตรมาส 2

( ค่าเฉลีย
่ )

( ค่าเฉลีย
่ )

้ (Total HQLA)
(1) ปริมาณสินทรั พย์สภาพคล่องทัง้ สิน

6,449

5,988

(2) ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน

2,273

2,010

284

298

(Total net cash outflows)

(3) LCR (ร ้อยละ)
LCR ขัน
้ ตา่ ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย (ร ้อยละ)

80

70

2. ข้ อมูลอัตราส่ วน LCR เปรียบเทียบ

หน่วย: ร ้อยละ

หน่วย: ร ้อยละ

2561

2560

(ค่าเฉลีย
่ )

( ค่าเฉลีย
่ )

เทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อ นหน ้า

ไตรมาส 1

309

282

27

ไตรมาส 2

284

298

(14)

ไตรมาส 3

275

ไตรมาส 4

280

3.2 คาอธิบายข้ อมูลเชิ งปริ มาณ
ธนาคารดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องที่มีความรุ นแรง (Liquidity
Coverage Ratio: LCR) ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ ม ให้ธนาคารมีฐานะ
สภาพคล่องที่มีความแข็งแกร่ งและเพียงพอสามารถรองรับภาวะวิกฤตด้านสภาพคล่องที่มีความรุ นแรงในระยะสั้น
ได้ (short-term severe liquidity stress) โดยเริ่ มดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของประมาณการ
กระแสเงินสดไหลออกสุ ทธิ ใน 30 วัน ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 และเพิม่ ขึ้นร้อยละ 10 ในแต่ละปี จนครบร้อยละ
100 ในปี 2563
LCR =.

สิ นทรัพย์สภาพคล่อง (HQLA)
.
ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุ ทธิใน 30 วัน
ภายใต้สถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องที่มีความรุ นแรง (Net cash outflows)
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 LCR เฉลี่ยของไตรมาส 2 ปี 2561 เท่ากับร้อยละ 284 ซึ่ งเกินกว่า LCR ขั้นต่าตามเกณฑ์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ร้อยละ 80 โดยคานวณจากค่าเฉลี่ยของ LCR ณ วันสิ้ นเดือนของเดือนเมษายน ร้อยละ
283 เดือนพฤษภาคม ร้อยละ 289 และเดือนมิถุนายน ร้อยละ 279
ทั้งนี้ LCR ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก ดังนี้
1. สิ นทรัพย์สภาพคล่อง (HQLA) คือ สิ นทรัพย์ที่มีคุณภาพดี สภาพคล่ องสู ง ความเสี่ ยงและความผัน
ผวนต่า ไม่ติดภาระผูกพันที่สามารถเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้อย่างรวดเร็ ว โดยมูลค่าไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ แม้
ในสถานการณ์ ดา้ นสภาพคล่องที่มีความรุ นแรง ทั้งนี้ สิ นทรัพย์สภาพคล่ องแต่ละประเภทต้องมีการปรับลดด้วย
อัตราส่ วนลด (haircut) ที่เกี่ยวข้อง และคานวณเพดานการถือครองตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
 ปริ มาณสิ นทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ย (Average HQLA) ของไตรมาส 2 ปี 2561 เท่ากับ 6,449 ล้าน
บาท โดยส่ วนใหญ่เป็ นสิ นทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 ร้อยละ 97.9 ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และเงินสด เป็ นต้น ซึ่ งคานวณจากค่าเฉลี่ยของปริ มาณสิ นทรัพย์สภาพคล่อง ณ วันสิ้ นเดือนของเดือน
เมษายนถึงเดือนมิถุนายน
ทั้งนี้ ธนาคารได้มีการถื อครองสิ นทรัพย์สภาพคล่องหลายประเภท เพื่อบริ หารการกระจายตัวของ
การถือครองสิ นทรัพย์สภาพคล่อง
2. ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุ ทธิ (Net COF) คือ ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกใน
30 วันหักด้วยประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้าใน 30 วัน ภายใต้สมมติฐานสถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องที่มีความ
รุ นแรง ทั้งนี้ ประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้าต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 75 ของประมาณการกระแสเงินสดไหลออก
 ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุ ทธิใน 30 วันเฉลี่ย (Average net COF) ของไตรมาส 2 ปี
2561 เท่ากับ 2,273 ล้านบาท ซึ่ งคานวณจากค่าเฉลี่ยของประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุ ทธิ ใน 30 วัน ณ วัน
สิ้ นเดือนของเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน
โดยประมาณการกระแสเงินสดไหลออกที่ธนาคารให้ความสาคัญภายใต้สมมติฐานสถานการณ์ ดา้ น
สภาพคล่องที่ มีความรุ นแรง คื อ การขอถอนเงิ นฝากและเงิ นกู้ยืมของลูกค้า ซึ่ งใช้อตั ราการไหลออก (run-off rate)
ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่ งประเทศไทย ในขณะที่ประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้าส่ วนใหญ่มาจากการชาระคืน
สิ นเชื่ อของลูกหนี้ คุณภาพดี และตราสารหนี้ ที่จะครบกาหนด ซึ่ งใช้อตั ราการไหลเข้า (inflow rate) ตามเกณฑ์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

หน้า 3 / 4

นอกจากนี้ ธนาคารได้ใช้เครื่ องมือการวิเคราะห์ฐานะสภาพคล่องสุ ทธิ (liquidity gap) และการกระจุก
ตัวของแหล่ ง เงิ น (funding concentration) ในการจัดการประเมิ นและวิเคราะห์ ค วามเสี่ ยงด้านสภาพคล่ องอย่า ง
สม่าเสมอ เพื่อให้มนั่ ใจว่าจะมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดาเนิ นธุ รกิจ ตลอดจนการพัฒนาเครื่ องมืออย่างต่อเนื่ อง
โดยกาหนดทิศทางให้มีความสอดคล้องกับหลักสากล ควบคู่ไปกับทิศทางการเติบโตทางธุ รกิจของธนาคาร ส่ งผล
ให้ธนาคารสามารถวางแผนการบริ หารจัดการด้านสภาพคล่องได้ดียงิ่ ขึ้น

4. ช่ องทางการเปิ ดเผยข้ อมูล
ช่องทางในการเปิ ดเผยข้อมูล www.tcrbank.com
วันที่เปิ ดเผยข้อมูล : 31 ตุลาคม 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
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