การเปิ ดเผยข้อมูลการดํารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องเพือรองรับสถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องทีมีความรุ นแรง
ณ วันที %& มิถนุ ายน '()*
1. การดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพือรองรับสถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องทีมีความรุ นแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR)
หน่วย: ล้านบาท

(1) ปริ มาณสินทรัพย์สภาพคล่องทัIงสิIน (Total HQLA)
(2) ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน %& วัน
(Total Net Cash Outflows)
(3) LCR (ร้อยละ)
LCR ขัIนตําตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย (ร้อยละ)

ไตรมาส 2/2561
(ค่าเฉลีย)
53,844

ไตรมาส 2/2560
(ค่าเฉลีย)
47,286

35,469

32,896

152
80

145
70

2. ข้อมูลอัตราส่วน LCR เปรี ยบเทียบ
หน่วย: ร้อยละ

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2

2561
(ค่าเฉลีย)
116
152

2560
(ค่าเฉลีย)
111
145

ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดให้ธนาคารพาณิ ชย์ตอ้ งดํารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องเพือรองรับสถานการณ์ดา้ นสภาพ
คล่องทีมีความรุ นแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตัIงแต่วนั ที * มกราคม '((J
โดยกําหนดให้ดาํ รงสินทรัพย์สภาพคล่องไม่ตากว่
ํ าร้อยละ )& ของประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน %& วัน และ
เพิมขึIนร้อยละ *& ในแต่ละปี จนครบร้อยละ *&& ภายในปี '()% เพือส่งเสริ มให้ธนาคารพาณิ ชย์มีฐานะสิ นทรัพย์สภาพคล่อง
เพียงพอทีจะรองรับภาวะวิกฤตด้านสภาพคล่องทีมีความรุ นแรงในระยะสัIนได้ (Short-term severe liquidity stress)
อัตราส่วน LCR เฉลียของไตรมาส 2 ปี 2561 เท่ากับร้อยละ *52 ซึงเกินกว่า อัตราขัIนตําตามเกณฑ์ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยทีร้อยละ Z& โดยคํานวณจากค่าเฉลียของ LCR ณ วันสิIนเดือนของเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ทัIงนีIอตั ราส่วน
LCR ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก ดังนีI
1. สิ นทรัพย์สภาพคล่อง (HQLA) คือ สิ นทรัพย์ทีมีสภาพคล่องสู ง ความเสี ยงและความผันผวนตํา ไม่ติดภาระผูกพันทีสามารถ
เปลียนเป็ นเงินสดได้อย่างรวดเร็ วโดยมูลค่าไม่เปลียนแปลงอย่างมีนยั สําคัญในสถานการณ์วกิ ฤตด้านสภาพคล่องทีมีความ
รุ นแรง ทัIงนีI สิ นทรัพย์สภาพคล่องแต่ละประเภทต้องมีการปรับลดด้วยอัตราส่วนลด (Haircut) ทีเกียวข้อง และคํานวณเพดาน
การถือครองตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ปริ มาณสินทรัพย์สภาพคล่องเฉลีย (Average HQLA) ของธนาคารทิสโก้
ไตรมาส 2 ปี 2561 เท่ากับ 53,844 ล้านบาท (ร้อยละ JJ.f เป็ นสินทรัพย์สภาพคล่องชัIนที 1 ประกอบไปด้วยเงินสด และพันธบัตร
รัฐบาล) ซึงคํานวณจากค่าเฉลีย ณ วันสิIนเดือนของเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน

2. ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุ ทธิ (Net cash outflow) คือ ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกใน 30 วันหักด้วย
ประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้าใน 30 วัน ภายใต้สมมติฐานสถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องทีมีความรุ นแรง ประมาณการ
กระแสเงินสดไหลออกสุ ทธิใน 30 วันเฉลีย (Average net cash outflow) ของธนาคารทิสโก้ในไตรมาส 2 ปี 2561 เท่ากับ 35,469
ล้านบาท ซึงคํานวณจากค่าเฉลียของประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุ ทธิใน 30 วัน หลังการคูณด้วยอัตราการไหลออก
(Run-off rate) ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันสิIนเดือนของเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ในขณะทีประมาณ
การกระแสเงินสดไหลเข้าส่วนใหญ่มาจากการชําระคืนสิ นเชือของลูกหนีIคุณภาพดี เงินฝากจากคูส่ ญ
ั ญาคุณภาพดี และตราสาร
หนีIทีจะครบกําหนด ซึงใช้อตั ราการไหลเข้า (Inflow rate) ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
นอกจากนีI ธนาคารได้ใช้เครื องมือการวิเคราะห์ฐานะสภาพคล่องสุทธิ (Liquidity gap) และการกระจุกตัวของแหล่ง
เงิน (Funding concentration) ในการจัดการประเมินและวิเคราะห์ความเสี ยงด้านสภาพคล่องอย่างสมําเสมอ เพือให้มนใจว่
ั าจะมี
สภาพคล่องเพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาเครื องมืออย่างต่อเนือง โดยกําหนดทิศทางให้มีความสอดคล้องกับ
หลักสากล ควบคูไ่ ปกับทิศทางการเติบโตทางธุรกิจของธนาคาร ส่งผลให้ธนาคารสามารถวางแผนการบริ หารจัดการด้านสภาพ
คล่องได้ดียงขึ
ิ Iน

คําอธิบายรายการ
รายละเอียดที
เกียวข้องตามประกาศ
รายการที
คําอธิบายรายการ
ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยที
สนส. J/'((Z
(*)
ปริ มาณสินทรัพย์สภาพคล่องทัIงสิIน (Total HQLA) คือ ผลรวมของสินทรัพย์สภาพคล่องที เอกสารแนบ * และ
มีลกั ษณะตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึงเป็ นไปตามข้อกําหนดดังนีI
เอกสารแนบ *.*
I. คุณสมบัติของสิ นทรัพย์สภาพคล่อง
II. หลักเกณฑ์การคํานวณสินทรัพย์สภาพคล่อง
III. มาตรฐานขัIนตําด้านปฏิบตั ิการ
IV. การกระจายตัวของสิ นทรัพย์สภาพคล่อง
ทัIงนีI Total HQLA เป็ นมูลค่าของสินทรัพย์สภาพคล่องหลังจากการปรับลดด้วยอัตรา
ส่วนลด (Haircut) และคํานวณเพดานการถือครอง ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย
(')
ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน %& วัน (Total net cash outflows) คือ ผลรวม เอกสารแนบ '
ของกระแสเงินสดไหลออกใน %& วันทุกประเภทคูณด้วยอัตราการไหลออก (Run-off rate)
แต่ละประเภท หักด้วยผลรวมของกระแสเงินสดไหลเข้าใน %& วันทุกประเภทคูณด้วย
อัตราการไหลเข้า (Inflow rate) แต่ละประเภท ทัIงนีI ประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้า
ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ f( ของประมาณการกระแสเงินสดไหลออกตามเกณฑ์ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย
ประมาณการกระแสเงิ นสด
= ประมาณการกระแสเงิ นสด - ประมาณการกระแสเงิ น
ไหลออกสุ ทธิ ใน %& วันภายใต้
ไหลออกใน %& วันภายใต้
สดไหลเข้าใน %& วัน
สถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องที
สถานการณ์ดา้ นสภาพ
ภายใต้สถานการณ์ดา้ น
มีความรุ นแรง
คล่องทีมีความรุ นแรง
สภาพคล่องทีมีความ
รุ นแรง

(%)

LCR คือ อัตราส่วนของปริ มาณสิ นทรัพย์สภาพคล่องทัIงสิI น (Total HQLA) ต่อประมาณ หัวข้อ (.%
การกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน %& วัน (Total net cash outflows)

