การปรับปรุงแนวทางการติดตาม
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
- วันที่ 27 มิถุนายน 2557 -

หัวข้อ
• ภาพรวมการกากับดูแลความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
• หลักการและเหตุผลในการปรับปรุง
• แนวทางการปรับปรุง

Liquidity Gap
Funding
Concentration

Group information

(20 กลุ่มแรก)

(กองทุน)

Pricing of FX
funding sources &
uses

• สิ่งที่ต้องดาเนินการต่อ
2

ภาพรวมการกากับดูแลความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ประกาศ

แนวนโยบาย

Reserve requirement 6%

นโยบาย กลยุท
แผนงาน
การบริหารความเสี่ยง

Liquidity Coverage Ratio (LCR)
Net Stable Funding Ratio (NSFR)

ระบุ

วัด

ติดตาม

การ ัดการ
เม่อวิก ต

ควบคุม

Supervisory
Framework
for Liquidity
Risk

ประกาศ
1
2

แบบรายงาน

ความถี่ในการเปิดเผยข้อมูล LCR
รายละเอียดในการเปิดเผยข้อมูล LCR

Liquidity Gap
Funding
Concentration
(20 ร แรก)

Group information

FX fund pricing

(กองทุน)

( น-นอกง )
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หลักการและเหตุผลในการปรับปรุง
• หลักเกณฑปั ุบัน :
กาหนดให้ พ. ัดทา Liquidity GAP report โดยใช้รูปแบบภายในและ
เก็บไว้ที่ พ.

• ปัญหา :
– มีข้อ ากัดต่อการติดตามภาพรวม และในเชิงเปรียบเทียบ
ระดับ
ความเสี่ยง

แนวโน้ม
ความเสี่ยง

FX funds:
source / use

Capital flow

– ข้อมูลที่ได้ไม่ครอบคลุมประเด็นที่ติดตาม ต้องขอข้อมูลเพิ่ม าก
พ. เป็นระยะ ซึ่งเป็นภาระแก่ พ.
4

แนวทางการปรับปรุง
ข้อเสนอ

• ปรับปรุงแบบรายงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
และ ัดส่งข้อมูลให้ ปท. (DMS) โดยยกเลิกแบบรายงาน
Liquidity Gap ตามประกาศ ปท. ที่ สนส. 41/2551

Liquidity Gap
Funding
Concentration
(20 กลุ่มแรก)

Group information
(กองทุน & Securitization)

Pricing of FX
funding sources &
uses

สอดคล้องกับ
• ข้อมูลที่ผู้ตรว ใช้
• แบบรายงานภายในของ พ.
• แบบรายงานของผู้กากับดูแลต่างประเทศ

 าเป็นต่อการติดตามความเสี่ยง
 เข้าใ ง่าย
 ไม่เป็นภาระกับ พ. เกิน าเป็น
5

สิ่งที่ ะดาเนินงานต่อไป
Hearing
กับ พ.

ออก
นสว.
มิ.ย. 57
ปี 2557

ทดลองรายงานข้อมูล
เป็น Excel file

รายงานข้อมูล
ผ่าน DMS

.ค. 57 มี.ค. 58 มิ.ย. 58 ก.ย. 58 .ค. 58
ปี 2558

ปี 2559

Gap
Fund concentration
Group info
FX fund info

- Frequency : Quarterly
- Lag : 1 month
- Form: Excel to extranet

- Frequency : Monthly
- Lag : 21 days
[FX fund >> 7 days]
- Form: DMS

LCR
NSFR

- Frequency : Semi-annually / - Lag : 2 months / - Form: Excel
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แบบรายงานความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
Liquidity Gap
Funding
Concentration

• เพ่อให้ ปท. และ พ. สามารถติดตามฐานะสภาพคล่อง
สุท ิตามอายุต่างๆ ในอนาคต และใช้ประกอบการ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของ พ.

• เพ่อติดตามการกระ ุกตัวของแหล่งเงิน

Group
information

• เพ่อติดตามข้อมูลโครงสร้างกลุม่ รุ กิ ทางการเงิน ที่อา
ส่งผลต่อฐานะสภาพคล่องของ พ. ได้

Pricing of FX
funding sources
& uses

• เพ่อใช้ประกอบการวิเคราะหสภาวะสภาพคล่องสกุลเงิน
ต่างประเทศ
7

Liquidity Gap
Funding Concentration
Group information
Pricing of FX sources&uses

แบบรายงานฐานะสภาพคล่องสุทธิ

Liquidity Gap
ทันที

( รายชือ่ ธพ. )
( Contractual / Behavioral ) ( Scope )
วันที่รายงาน ( วัน/เดือน/ปี )
วันที่ 2

วันที่ 3

วันที่ 4

วันที่ 5

วันที่ 6

วันที่ 7

8 วัน - 1
เดือน

>1-3
เดือน

>3-6
เดือน

> 6 เดือน - > 1 - 3 ปี > 3 - 5 ปี มากกว่า Unallocated Total
1 ปี
5 ปี

ส่วนที่ 1 : เงินสดและเงินลงทุน
1.1
1.2
1.3

เงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนอืน่

เงินสดและเงินลงทุนทัง้ สิ้น

ส่วนที่ 2 : กระแสเงินสดไหลเข้า
2.1
2.2
2.3
2.4

Unallocated

เงินฝาก เงินให้สนิ เชื่อ และเงินให้สนิ เชื่อตามธุรกรรม
ซือ้ คืน (Reverse Repo)
สินทรัพย์อนื่
ธุรกรรมอนุพันธ์
วงเงินทีย่ งั ไม่ได้เบิกใช้

กระแสเงินรับทัง้ สิ้น

ส่วนที่ 3 : กระแสเงินสดไหลออก
3.1

เงินรับฝาก เงินกูย้ มื และเงินกูย้ มื ตามธุรกรรมซือ้ คืน
(Repo)
3.2
ตราสารหนีท้ อี่ อก
3.3
หนีส้ นิ อืน่
3.4
ธุรกรรมอนุพันธ์
3.5
วงเงินทีย่ งั ไม่ได้เบิกใช้
3.6
ภาระผูกพันอืน่ ๆ
กระแสเงินจ่ายทัง้ สิน้

รวมกระแสเงินรับ (จ่าย) สุทธิ (ไม่รวมเงินสดและเงินลงทุน)
รวมกระแสเงินรับ (จ่าย) สะสมสุทธิ (ไม่รวมเงินสดและเงินลงทุน)
ฐานะสภาพคล่องสุทธิ
ฐานะสภาพคล่องสะสมสุทธิ
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2.2
2.3
2.4

(Reverse Repo)
สินทรัพย์อนื่
กระแสเงินรับจากธุรกรรมอนุพันธ์
กระแสเงินรับจากวงเงินทีย่ งั ไม่ได้เบิกใช้

Liquidity Gap

Liquidity Gap
Funding Concentration
Group information
Pricing of FX sources&uses

กระแสเงินรับทัง้ สิ้น

กระแสเงินจ่าย
3.1
เงินรับฝาก เงินกูย้ มื และเงินกูย้ มื ตามธุรกรรมซือ้ คืน (Repo)
3.2
ตราสารหนีท้ อี่ อก
3.3
หนีส้ นิ อืน่
3.4
กระแสเงินจ่ายจากธุรกรรมอนุพันธ์
3.5
กระแสเงินจ่ายจากวงเงินทีย่ งั ไม่ได้เบิกใช้
3.6
ภาระผูกพันอืน่ ๆ
กระแสเงินจ่ายทัง้ สิน้

รวมกระแสเงินรับ (จ่าย) สุทธิ (ไม่รวมเงินสดและเงินลงทุน)
รวมกระแสเงินรับ (จ่าย) สะสมสุทธิ (ไม่รวมเงินสดและเงินลงทุน)
ฐานะสภาพคล่องสุทธิ
ฐานะสภาพคล่องสะสมสุทธิ

Inflow - Outflow
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Liquidity Gap
Funding Concentration
Group information
Pricing of FX sources&uses

ชุดแบบรายงาน Liquidity Gap

เพื่อ
เปรียบเทียบ

เพื่อสะท้อน
พฤติกรรม

ลักษณะของ
กระแสเงิน

Scope

Contractual

Solo +
Subsidiaries
ที่เป็น พ.

Behavioral

ชุดรวม
ทุกสานักงาน
ในประเทศ

สกุลเงิน
Local (THB)

เพื่อประกอบการติดตาม
เสถียรภาพ สง. และการเงิน

เพื่อป้องกันปัญหา
Currency convertibility

All FX
10

Liquidity Gap
Funding Concentration
Group information
Pricing of FX sources&uses

ชุดแบบรายงาน Liquidity Gap

เอกสารแนบ
กรอกสมมติฐาน
ในหมายเหตุ

ลักษณะของ
กระแสเงิน

Scope

Contractual

Solo +
Subsidiaries
ที่เป็น พ.

Behavioral

ชุดรวม
ทุกสานักงาน
ในประเทศ

กรอกชื่อ Subsid
ในหมายเหตุ

สกุลเงิน
Local (THB)

All FX
11

Cash & Inv.
Inflow
Outflow

Liquidity Gap

Liquidity Gap
Funding Concentration
Group information
Pricing of FX sources&uses

ส่วนที่ 1 : เงินสดและเงินลงทุน
1.1
1.2
1.3

เงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนอืน่

ส่วนที่ 2 : กระแสเงินสดไหลเข้า
2.1
2.2
2.3
2.4

เงินฝาก เงินให้สนิ เชื่อ และเงินให้สนิ เชื่อตามธุรกรรมซือ้ คืน (Reverse Repo)
สินทรัพย์อนื่
ธุรกรรมอนุพันธ์
วงเงินทีย่ งั ไม่ได้เบิกใช้

ส่วนที่ 3 : กระแสเงินสดไหลออก
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

เงินรับฝาก เงินกูย้ มื และเงินกูย้ มื ตามธุรกรรมซือ้ คืน (Repo)
ตราสารหนีท้ อี่ อก
หนีส้ นิ อืน่
ธุรกรรมอนุพันธ์
วงเงินทีย่ งั ไม่ได้เบิกใช้
ภาระผูกพันอืน่ ๆ
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Liquidity Gap (Contractual)
ส่วนที่ 1 : เงินสดและเงินลงทุน
1.1
1.2
1.3

เงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนอืน่

Cash & Inv.
Inflow
Outflow

Liquidity Gap
Funding Concentration
Group information
Pricing of FX sources&uses

รายงานเงินสดในมอในช่วงเวลา
(Time bucket) “ทันที”

 มูลค่า : ราคาตลาด ณ วันสิ้นงวดที่รายงาน (Mark to market) โดยคานึงถึงดอกเบี้ยค้างรับ (Dirty price)
 ช่วงเวลา : ตามช่วงเวลาที่ พ. มีสิท ิเปลี่ยนหลักทรัพยเป็นเงินสด เช่น
o หลักทรัพ ์ที่ ธพ. ลงทุน และหลักทรัพ ์ที่ได้รั จ กธุรกรรม Reverse repo ที่ปร ศจ กภ ระผูกพัน
เป็นค่าบวก นช่วงเวล “ทันที”
o หลักทรัพ ์ที่จะต้องข คืนต มสัญญ Reverse repo เป็นค่าลบ นช่วงเวล “ตามอายุคงเหลอตามสัญญา
Reverse repo”
o หลักทรัพ ์ที่จะต้องซื้อคืนต มสัญญ Repo เป็นค่าบวก นช่วงเวล “ตามอายุคงเหลอตามสัญญา Repo”
 หลักทรัพยที่ พ. เห็นว่าไม่มีตลาดรองรับ เช่น P/N กระทรวงการคลัง : รายงานกระแสเงินสดที่คาดว่า ะ
เกิดขึ้นตามสัญญาในช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง เช่น ร ง นร ค หน้ ตัว๋ (Par) นช่วงเวล “ต มอ ุคงเหลือ”
 หลักทรัพยที่ไม่มีอายุคงเหลอที่แน่นอน : รายงานมูลค่าตามบัญชีในช่อง “Unallocated”
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Liquidity Gap
Funding Concentration
Group information
Pricing of FX sources&uses

วิ ีการรายงานการ ุรกรรม หลักทรัพย Reverse repo และ Repo
ตัวอย่าง
A
B
C
D

มูลค่า (ลบ.)
100
5
4
3

มีหลักทรัพย
เอาไปทา repo
ได้รับ าก rev repo
เอาที่ได้รับ rev repo ไปทา repo เพิ่มอีก

Remaining maturity (เดอน)
12
3
2
1

* สมมติให้ านวนเงินของ repo reverse repo = มูลค่าหลักทรัพย

ทันที
เงินสด เงินสด
และเงิน เงินลงทุนในหลักทรัพย
ตามบัญชี (A)
ลงทุน

ติดภาระ Repo (B)
ได้รับ าก Reverse Repo (C)
ติดภาระ Repo (D)

96
(100
-5
+4
-3)

Inflow Reverse repo
Outflow Repo
96

----

M1

M2

M3

Reverse repo (C)
ครบกาหนด

Repo (D)
ครบกาหนด

0

3
-3
0

-4
4
0

5
-5
0

----

M 12

Repo (B)
ครบกาหนด

0

0

0

Total
0

100
4
-8
96 14

Liquidity Gap (Contractual)

Cash & Inv.
Inflow
Outflow

Liquidity Gap
Funding Concentration
Group information
Pricing of FX sources&uses

ส่วนที่ 1 : เงินสดและเงินลงทุน
1.1
1.2
1.3

เงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนอืน่

1.3 เงินลงทุนอ่น
กรณีที่ พ. คาดว่า ะไม่ถอนการลงทุน
เช่น เงินลงทุน น ริษทั ่อ และ ริษัทร่วมสุทธิ หรือ
เงินลงทุนที่ไม่มีตล ดรองรั
ให้รายงานมูลค่าตามบัญชีในช่อง “Unallocated”
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Liquidity Gap (Contractual)

Cash & Inv.
Inflow
Outflow

Liquidity Gap
Funding Concentration
Group information
Pricing of FX sources&uses

ส่วนที่ 2 : กระแสเงินสดไหลเข้า
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.2
2.1.2.1
2.12.2
2.1.2.3
2.1.2.4
2.1.3

เงินฝาก เงินให้สนิ เชื่อ และเงินให้สนิ เชื่อตามธุรกรรมซือ้ คืน (Reverse Repo)
รายการระหว่างบริษทั ในกลุม่ ธุรกิจ
เงินฝาก
เงินฝาก
เงินให้กยู้ ืม• เงินฝากกระแสรายวัน ออมทรัพย และ
นฝากประเภท
่อทวงถาม
เงินให้สินเชื่อเงิตามธุ
รกรรมซื้อ่าคืยค
น นเม
(Reverse
Repo)
วงเวลา “ทันนที”
รายการระหว่ารายงานในช่
งธนาคารและตลาดเงิ
• เงินฝากประ า (Term deposit)
เงินฝาก รายงานในช่วงเวลา “ตามอายุคงเหลอ”
เงินให้กยู้ ืม
เงินให้สินเชื่อตามธุรกรรมซื้อคืน (Reverse Repo)
ส่วนทีค่ สู่ ัญญาเป็นธนาคารแห่งประเทศไทย
คูส่ ญ
ั ญาอืน่
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Liquidity Gap (Contractual)

Cash & Inv.
Inflow
Outflow

Liquidity Gap
Funding Concentration
Group information
Pricing of FX sources&uses

ส่วนที่ 2 : กระแสเงินสดไหลเข้า
2.1
เงินฝาก เงินให้สนิ เชื่อ และเงินให้สนิ เชื่อตามธุรกรรมซือ้ คืน (Reverse Repo)
2.1.1
รายการระหว่างบริษทั ในกลุม่ ธุรกิจ
ินเช่อ
2.1.1.1 เงินให้เงิสนฝาก
• สาหรับสินเช่อที่ครบกาหนดชาระแล้วและยัง ัดชั้น
ปกติ หรอกล่าวถึงเป็นพิเศษ ให้รายงานในช่อง “ทันที”
2.1.1.2
นให้ากของสิ
ยู้ ืม นเช่อและ
รายงานกระแสเงิ
นเงิสดเข้
• สาหรับสินเช่อ NPL ให้รายงานมูลค่าตามบัญชีในช่อง
2.1.1.3 ดอกเบี้ยรัเงิบนตามสั
ให้สินญเชืญา่อตามธุรกรรมซื้อคื“Unallocated”
น (Reverse Repo)
่เกี่ยวข้อง
2.1.2 ในช่วงเวลาที
รายการระหว่
างธนาคารและตลาดเงิ
• สาหรับนสินเช่อหมุนเวียน ซึ่งไม่มีก หนดระ ะเวล และ
จ นวนเงินที่จะได้รั ช ระคืนไว้อ ่ งแน่นอน ให้รายงาน
2.1.2.1
เงินฝาก
มูลค่าตามบัญชีในช่อง “Unallocated”
2.12.2
เงินให้กยู้ ืม
• เว้นแต่ กระแสเงินสดไหลเข้ ที่เกิดจ กมูลค่ ขั้นต่ ที่
กค้ ต้องช ระ
เช่น ขัน้ ต่ ร้อ ละ 10 เฉพ ะกรณี
2.1.2.3
เงินให้สินเชื่อตามธุรกรรมซื้อคืน ลู(Reverse
Repo)
สินเชื่อ ัตรเครดิตที่เ กิ ช้และคร ก หนดแล้ว
2.1.2.4
ส่วนทีค่ สู่ ัญญาเป็นธนาคารแห่งประเทศไทย
2.1.3
คูส่ ญ
ั ญาอืน่
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Cash & Inv.
Inflow
Outflow

>> สินเชื่อ <<
เงินให้สินเช่อ

Non-revolving
ยอดหนี้ตามสัญญา

ัดชั้นปกติ
ัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ

ัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน
ัดชั้นสงสัย
ัดชั้นสงสัย ะสูญ

Liquidity Gap
Funding Concentration
Group information
Pricing of FX sources&uses

Revolving
ยอดขั้นต่าที่ต้อง ่าย
(ขั้นต่่า 10% เฉพาะกรณีของวงเงิน
บัตรเครดิตทีเ่ บิกใช้)

ส่วนที่คร ก หนดช ระแล้ว และลูกหนี้มีก รค้ งช ระ
แต่ ังไม่เกิน 3 เดือน
“ทันที”
ส่วนที่ ังไม่คร ก หนดช ระ ส่วนที่ ังไม่คร ก หนดช ระ
“ในช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง”
“Unallocated”

มูลค่ ต ม ัญชี
“Unallocated”
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Liquidity Gap (Contractual)

Cash & Inv.
Inflow
Outflow

Liquidity Gap
Funding Concentration
Group information
Pricing of FX sources&uses

ส่วนที่ 2 : กระแสเงินสดไหลเข้า
2.1
เงินฝาก เงินให้สนิ เชื่อ และเงินให้สนิ เชื่อตามธุรกรรมซือ้ คืน (Reverse Repo)
2.1.1
รายการระหว่างบริษทั ในกลุม่ ธุรกิจ
2.1.1.1 Reverse
เงินฝากRepo
• รายงานด้วยยอด Gross
2.1.1.2
ยู้ ืม่อตาม ุรกรรม
รายงานยอดเงิเงินนให้ให้
สินกเช
(ไม่ ห้ร ง นด้ว อดสุทธิ แม้จะอ ู่ น
ซ้อคน (Reverse
งเวลาตาม
Netting set)Repo)
2.1.1.3
เงินrepo)
ให้สินในช่
เชื่อวตามธุ
รกรรมซื้อคืน (Reverse
อายุคงเหลอของสัญญา ทั้งนี้ ให้คานึงถึง
• ให้รายงานมูลค่าหลักทรัพยที่ต้องขายคน
2.1.2ดอกเบี้ยรับทีรายการระหว่
า
งธนาคารและตลาดเงิ
น
่ ะเกิดขึ้น และยอดมาร ิ้น
ให้แก่คู่สัญญา นข้อ 1.2 เงินลงทุน น
2.1.2.1 ที่เกิดขึ้นเงิแล้นวฝาก
ประกอบด้วย
หลักทรัพ ์ เป็น อดล ( - ) ด้ว
2.12.2
เงินให้กยู้ ืม
2.1.2.3
เงินให้สินเชื่อตามธุรกรรมซื้อคืน (Reverse Repo)
2.1.2.4
ส่วนทีค่ สู่ ัญญาเป็นธนาคารแห่งประเทศไทย
2.1.3
คูส่ ญ
ั ญาอืน่
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Liquidity Gap (Contractual)
ส่วนที่ 2 : กระแสเงินสดไหลเข้า
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.2
2.1.2.1
2.12.2
2.1.2.3
2.1.2.4
2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.1 (1)
2.1.3.1 (2)
2.1.3.2
2.1.4
2.1.4.1
2.1.4.2
2.1.4.3

Cash & Inv.
Inflow
Outflow

Liquidity Gap
Funding Concentration
Group information
Pricing of FX sources&uses

บริษัทในกลุ่ม รุ กิ ให้รวมถึง
สานักงานใหญ่และสาขาอ่น บริษัทแม่
บริษัทร่วม และบริษทั ลูกที่อยู่ทั้งในและ
ต่างประเทศด้วย

เงินฝาก เงินให้สนิ เชื่อ และเงินให้สนิ เชื่อตามธุรกรรมซือ้ คืน (Reverse Repo)
รายการระหว่างบริษทั ในกลุม่ ธุรกิจ
เงินฝาก
เงินให้กยู้ ืม
เงินให้สินเชื่อตามธุรกรรมซื้อคืน (Reverse Repo)
สง. ภายใต้ พ.ร.บ. ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยม
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ของ สง. ที่ตั้งอยู่ในประเทศ นาคาร
เงินฝาก
อิสลามแห่งประเทศไทย และ สง. ที่อยู่
เงินให้กยู้ ืม
ในต่างประเทศ เช่น นาคารกลาง และ
เงินให้สินเชื่อตามธุรกรรมซื้อคืน (Reverse Repo)
นาคารพาณิชย
ของข้
อ
2.1.2.1
ส่วนทีค่ สู่ ัญญาเป็นธนาคารแห่งประเทศไทย
– 2.1.2.3
คูส่ ญ
ั ญาอืน่
เงินให้กยู้ ืม
สินเชื่อแบบหมุนเวียน
สินเชื่อแบบไม่หมุนเวียน
อ้างอิงนิยามตามหนังสอเวียน ปท. ว่าด้วย
เงินให้สินเชื่อตามธุรกรรมซื้อคืน (Reverse Repo)
หลักเกณฑและวิ ปี ฏิบัติมาตรการป้องปรามการ
ส่วนทีค่ สู่ ญ
ั ญาเป็นผู้มีถนิ่ ทีอ่ ยูน่ อกประเทศ
เก็งกาไรค่าเงินบาท
ของข้อ 2.1.1
เงินฝาก
โดยสาหรับชุด Solo + Subsidiaries ที่เป็น ธพ.
– 2.1.3
เงินให้กยู้ ืม
ให้ ธพ. ปรับนิยามตามความเหมาะสม
20
เงินให้สินเชื่อตามธุรกรรมซื้อคืน (Reverse Repo)

Liquidity Gap (Contractual)
ส่วนที่ 2 : กระแสเงินสดไหลเข้า
2.2
2.2.1
2.3
2.3.1
2.3.1.1
2.3.2
2.3.2.1
2.3.3

สินทรัพย์อนื่
ส่วนทีเ่ ป็นลูกหนีม้ าร์จนิ้ และลูกหนีอ้ นื่
ธุรกรรมอนุพันธ์
ธุรกรรมอนุพันธ์ทเี่ กิดขึ้นแน่นอน
ส่วนทีม่ สี ินทรัพย์อา้ งอิงเป็นเงินตราต่างประเทศ
ธุรกรรมอนุพันธ์ทอี่ าจเกิดขึ้น
ส่วนทีม่ สี ินทรัพย์อา้ งอิงเป็นเงินตราต่างประเทศ
ส่วนทีค่ สู่ ญ
ั ญาเป็นผู้มีถนิ่ ทีอ่ ยูน่ อกประเทศและมี
สินทรัพย์อา้ งอิงเป็นเงินตราต่างประเทศ
2.3.3.1
ธุรกรรมอนุพนั ธ์ทเี่ กิดขึ้นแน่นอน
2.3.3.1 (1)
ส่วนทีเ่ ป็นสัญญา Forward และ Futures
2.3.3.1 (2)
ส่วนทีเ่ ป็นสัญญา Swap
2.3.3.1 (3)
ส่วนทีเ่ ป็นสัญญา Cross currency swap
2.3.3.2
ธุรกรรมอนุพนั ธ์ทอี่ าจเกิดขึ้น
2.4
วงเงินทีย่ งั ไม่ได้เบิกใช้

Cash & Inv.
Inflow
Outflow

Liquidity Gap
Funding Concentration
Group information
Pricing of FX sources&uses

• รายงานยอดลูกหนี้มาร ิ้นและเงินสดที่ พ. วางเป็น
ประกัน เฉพาะกรณีที่ไม่สามารถรายงานยอดดังกล่าว
รวมกับ ุรกรรมหลักได้
• ในช่วงเวลาตามระยะเวลาคงเหลอที่สั้นที่สุด
ระหว่างอายุคงเหลอของสัญญา และระยะเวลาถึงการ
“Re-margin” ครั้งถัดไป
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วิ ีการรายงาน ุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับมาร ิ้น

Liquidity Gap
Funding Concentration
Group information
Pricing of FX sources&uses

ตัวอย่าง
หน่ว : ล .
• เงินกู้ยมตาม ุรกรรมซ้อคน (Repo)
สินทรัพย
หนี้สิน
านวน 100 ลบ.
เงินลงทุน นหลักทรัพ ์-ติดภ ระ
120 เงินกู้ ืม
100
• มีหลักประกันมูลค่า 120 ลบ.
ลูกหนี้ม ร์จิ้น
10
• อายุคงเหลอตามสัญญา Repo 1 เดอน
หน่ว : ล .
• มีลูกหนี้มาร ิ้นบน รุ กรรมนี้ 10 ลบ.
Liquidity Gap
ทันที
7 วัน
1 เดอน
• ะ Re-margin อีกครั้งในอีก 7 วัน
เงินลงทุนในหลักทรัพย
0
+ 120
กระแสเงินสด
ุรกรรม Repo
+ 10
- 100
ไหลออก
หรอ
ลูกหนี้มาร ิ้น
+ 10
กระแสเงินสด
ไหลเข้า
กรณี ไม่ สามารถ
รายงานรวมกับ ุรกรรมหลัก
รายงานรวมกับ
ุรกรรมหลักได้
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Liquidity Gap (Contractual)

Cash & Inv.
Inflow
Outflow

Liquidity Gap
Funding Concentration
Group information
Pricing of FX sources&uses

ส่วนที่ 2 : กระแสเงินสดไหลเข้า
2.2
2.2.1
2.3
2.3.1
2.3.1.1
2.3.2
2.3.2.1
2.3.3

สินทรัพย์อนื่
ส่วนทีเ่ ป็นลูกหนีม้ าร์จนิ้ และลูกหนีอ้ นื่
ธุรกรรมอนุพันธ์
ธุรกรรมอนุพันธ์ทเี่ กิดขึ้นแน่นอน
ส่วนทีม่ สี ินทรัพย์อา้ งอิงเป็นเงินตราต่างประเทศ
ธุรกรรมอนุพันธ์ทอี่ าจเกิดขึ้น
ส่วนทีม่ สี ินทรัพย์อา้ งอิงเป็นเงินตราต่างประเทศ
ส่วนทีค่ สู่ ญ
ั ญาเป็นผู้มีถนิ่ ทีอ่ ยูน่ อกประเทศและมี
สินทรัพย์อา้ งอิงเป็นเงินตราต่างประเทศ
2.3.3.1
ธุรกรรมอนุพนั ธ์ทเี่ กิดขึ้นแน่นอน
2.3.3.1 (1)
ส่วนทีเ่ ป็นสัญญา Forward และ Futures
2.3.3.1 (2)
ส่วนทีเ่ ป็นสัญญา Swap
2.3.3.1 (3)
ส่วนทีเ่ ป็นสัญญา Cross currency swap
2.3.3.2
ธุรกรรมอนุพนั ธ์ทอี่ าจเกิดขึ้น
2.4
วงเงินทีย่ งั ไม่ได้เบิกใช้

 รายงานด้วยกระแสเงินสด ด้วยยอด Gross
(ไม่ ห้ร ง นด้ว อดสุทธิ แม้จะอ ู่ น Netting set)
 กรณีทมี่ ีการวางหลักประกันตามสัญญา Credit
Support Annex (CSA) ห้ร ง นข้อมูลดังนี้
• กรณีว งหลักประกันด้ว หลักทรัพ ์ ห้ร ง นกระแส
เงินสดที่เกี่ วข้อง นข้อ 1.2 เงินลงทุน นหลักทรัพ ์
• กรณีว งหลักประกันเป็นเงินสด ห้ร ง นอ ู่ น
ข้อ 2.3 ธุรกรรมอนุพนั ธ์ นี้ด้ว
– หากไม่สามารถรายงานรวมกับธุรกรรมได้ ให้แสดงรายการ
ในข้อ 2.2.1 ส่วนทีเ่ ป็นลูกหนีม้ าร์จิ้น และลูกหนี้อื่น และข้อ
3.3.1 ส่วนที่เป็นเจ้าหนี้มาร์จิ้น และเจ้าหนี้อื่น

รายงานยอดรวม (ทั้ง Committed และ Uncommitted) ในช่วงเวลา “ทันที”
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Liquidity Gap (Contractual)

Cash & Inv.
Inflow
Outflow

Liquidity Gap
Funding Concentration
Group information
Pricing of FX sources&uses

ส่วนที่ 3 : กระแสเงินสดไหลออก
3.1
เงินรับฝาก เงินกูย้ มื และเงินกูย้ มื ตามธุรกรรมซือ้ คืน (Repo)
3.1.1
รายการระหว่างบริษทั ในกลุม่ ธุรกิจ
เงินกู้ยม
3.1.1.1เงินรับฝาก
เงินรับฝาก
เงินนกูออมทรั
ย้ ืม พย
รายงานกระแสเงินสดไหลออกของเงิน
• เงิน3.1.1.2
รับฝากกระแสรายวั
มและดอกเบี้ย ่ายตามสัญญาใน
3.1.1.3
เงินกู่ายค
ย้ ืมนเม
ตามธุ่อ รกรรมซื้อคืนกู้ย(Repo)
และเงิ
นรับฝากประเภท
ทวงถาม ในช่วงเวลา
“ทันที” างธนาคารและตลาดเงิช่วนงเวลาที่เกี่ยวข้อง
3.1.2
รายการระหว่
• เงินรับฝากประ า (Term deposit)
รับฝาก
ในช่3.1.2.1
วงเวลา “ตามอายุเงิคนงเหล
อ”
3.1.2.2
เงินกูย้ ืม
3.1.2.3
เงินกูย้ ืมตามธุรกรรมซื้อคืน (Repo)
3.1.2.4
ส่วนทีค่ สู่ ัญญาเป็นธนาคารแห่งประเทศไทย
3.1.3
คูส่ ญ
ั ญาอืน่
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Liquidity Gap (Contractual)

Cash & Inv.
Inflow
Outflow

Liquidity Gap
Funding Concentration
Group information
Pricing of FX sources&uses

ส่วนที่ 3 : กระแสเงินสดไหลออก
3.1
เงินรับฝาก เงินกูย้ มื และเงินกูย้ มื ตามธุรกรรมซือ้ คืน (Repo)
3.1.1
รายการระหว่างบริษทั ในกลุม่ ธุรกิจ
3.1.1.1
เงินรับฝาก Repo
3.1.1.2 รายงานยอดเงิ
เงินกูย้นืมกู้ยมตาม รุ กรรมซ้อคน (Repo) ในช่วงเวลา
ญา ทั้งนี้อ้ คืให้นคานึ
งถึงดอกเบี้ย ่ายที่
3.1.1.3 ตามอายุเงิคงเหล
นกูย้ อของสั
ืมตามธุญรกรรมซื
(Repo)
ะเกิดขึ้น และยอดมาร ิ้นที่เกิดขึ้นแล้ว ประกอบด้วย
3.1.2
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
3.1.2.1
เงินรับฝาก
• รายงานด้วยยอด Gross
3.1.2.2 (ไม่ ห้เงิร นกูง ย้ นด้
ืม ว อดสุทธิ แม้จะอ ู่ น Netting set)
กทรัพรยกรรมซื
ที่ต้องซ้อ้อคืคนน (Repo)
ากคู่สัญญา
3.1.2.3 • ให้รายงานหลั
เงินกูย้ ืมตามธุ
เงินค่ ลงทุ
นหลันกธนาคารแห่
ทรัพ ์ เป็น อด
วก ( + ) ด้ว
3.1.2.4 นข้อ ส่1.2วนที
สู่ ัญนญาเป็
งประเทศไทย
3.1.3
คูส่ ญ
ั ญาอืน่
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Liquidity Gap (Contractual)
ส่วนที่ 3 : กระแสเงินสดไหลออก
3.1
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.2
3.1.2.1
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.3
3.1.3.1
3.1.3.2
3.1.3.3
3.1.4
3.1.4.1
3.1.4.2
3.1.4.3

Cash & Inv.
Inflow
Outflow

Liquidity Gap
Funding Concentration
Group information
Pricing of FX sources&uses

บริษัทในกลุ่ม รุ กิ ให้รวมถึง
สานักงานใหญ่และสาขาอ่น บริษัทแม่
บริษัทร่วม และบริษทั ลูกที่อยู่ทั้งในและ
ต่างประเทศด้วย

เงินรับฝาก เงินกูย้ มื และเงินกูย้ มื ตามธุรกรรมซือ้ คืน (Repo)
รายการระหว่างบริษทั ในกลุม่ ธุรกิจ
เงินรับฝาก
เงินกูย้ ืม
เงินกูย้ ืมตามธุรกรรมซื้อคืน (Repo)
สง. ภายใต้ พ.ร.บ. ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยม
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ของ สง. ที่ตั้งอยู่ในประเทศ นาคาร
เงินรับฝาก
อิสลามแห่งประเทศไทย และ สง. ที่อยู่
เงินกูย้ ืม
ในต่างประเทศ เช่น นาคารกลาง และ
เงินกูย้ ืมตามธุรกรรมซื้อคืน (Repo)
นาคารพาณิชย
ส่วนทีค่ สู่ ัญญาเป็นธนาคารแห่งประเทศไทย
ของข้อ 3.1.2.1
คูส่ ญ
ั ญาอืน่
– 3.1.2.3
เงินรับฝาก
เงินกูย้ ืม
อ้างอิงนิยามตามหนังสอเวียน ปท. ว่าด้วย
เงินกูย้ ืมตามธุรกรรมซื้อคืน (Repo)
หลักเกณฑและวิ ปี ฏิบัติมาตรการป้องปรามการ
ส่วนทีค่ สู่ ญ
ั ญาเป็นผู้มีถนิ่ ทีอ่ ยูน่ อกประเทศ
เก็งกาไรค่าเงินบาท
ของข้อ 3.1.1
เงินรับฝาก
โดยสาหรับชุด Solo + Subsidiaries ที่เป็น ธพ.
– 3.1.3
เงินกูย้ ืม
ให้ ธพ. ปรับนิยามตามความเหมาะสม
เงินกูย้ ืมตามธุรกรรมซื้อคืน (Repo)
26

Liquidity Gap (Contractual)
ส่วนที่ 3 : กระแสเงินสดไหลออก
3.2
3.2.1
3.3
3.3.1
3.4
3.4.1
3.4.1.1
3.4.2
3.4.2.1
3.4.3

ตราสารหนีท้ อี่ อก
ส่วนทีค่ สู่ ญ
ั ญาเป็นผู้มีถนิ่ ทีอ่ ยูน่ อกประเทศ
หนีส้ นิ อืน่
ส่วนทีเ่ ป็นเจ้าหนีม้ าร์จนิ้ และเจ้าหนีอ้ นื่
ธุรกรรมอนุพันธ์
ธุรกรรมอนุพันธ์ทเี่ กิดขึ้นแน่นอน
ส่วนทีม่ สี ินทรัพย์อา้ งอิงเป็นเงินตราต่างประเทศ
ธุรกรรมอนุพันธ์ทอี่ าจเกิดขึ้น
ส่วนทีม่ สี ินทรัพย์อา้ งอิงเป็นเงินตราต่างประเทศ
ส่วนทีค่ สู่ ญ
ั ญาเป็นผู้มีถนิ่ ทีอ่ ยูน่ อกประเทศและ
มีสนิ ทรัพย์อา้ งอิงเป็นเงินตราต่างประเทศ
3.4.3.1
ธุรกรรมอนุพนั ธ์ทเี่ กิดขึ้นแน่นอน
3.4.3.1 (1)
ส่วนทีเ่ ป็นสัญญา Forward และ Futures
3.4.3.1 (2)
ส่วนทีเ่ ป็นสัญญา Swap
3.4.3.1 (3)
ส่วนทีเ่ ป็นสัญญา Cross currency swap
3.4.3.2
ธุรกรรมอนุพนั ธ์ทอี่ าจเกิดขึ้น

Cash & Inv.
Inflow
Outflow

Liquidity Gap
Funding Concentration
Group information
Pricing of FX sources&uses

• กรณีตราสารหนี้ที่ไม่มีวันหมดอายุ เช่น Perpetual Bond
ให้รายงานมูลค่าตามบัญชีในช่อง “unallocated”
• กรณีที่ผู้ลงทุนมีสิท ไิ ถ่ถอนก่อนกาหนด ให้รายงานกระแส
เงินสดที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลา “ตามระยะเวลาคงเหลอถึง
วันแรกที่ผู้ถอสามารถใช้สิท ิได้”
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ส่วนที่ 3 : กระแสเงินสดไหลออก
3.2
3.2.1
3.3
3.3.1
3.4
3.4.1
3.4.1.1
3.4.2
3.4.2.1
3.4.3

ตราสารหนีท้ อี่ อก
ส่วนทีค่ สู่ ญ
ั ญาเป็นผู้มีถนิ่ ทีอ่ ยูน่ อกประเทศ
หนีส้ นิ อืน่
ส่วนทีเ่ ป็นเจ้าหนีม้ าร์จนิ้ และเจ้าหนีอ้ นื่
ธุรกรรมอนุพันธ์
ธุรกรรมอนุพันธ์ทเี่ กิดขึ้นแน่นอน
ส่วนทีม่ สี ินทรัพย์อา้ งอิงเป็นเงินตราต่างประเทศ
ธุรกรรมอนุพันธ์ทอี่ าจเกิดขึ้น
ส่วนทีม่ สี ินทรัพย์อา้ งอิงเป็นเงินตราต่างประเทศ
ส่วนทีค่ สู่ ญ
ั ญาเป็นผู้มีถนิ่ ทีอ่ ยูน่ อกประเทศและ
มีสนิ ทรัพย์อา้ งอิงเป็นเงินตราต่างประเทศ
3.4.3.1
ธุรกรรมอนุพนั ธ์ทเี่ กิดขึ้นแน่นอน
3.4.3.1 (1)
ส่วนทีเ่ ป็นสัญญา Forward และ Futures
3.4.3.1 (2)
ส่วนทีเ่ ป็นสัญญา Swap
3.4.3.1 (3)
ส่วนทีเ่ ป็นสัญญา Cross currency swap
3.4.3.2
ธุรกรรมอนุพนั ธ์ทอี่ าจเกิดขึ้น

• รายงานยอดเ ้าหนีม้ าร ิ้นและเงินสดที่ พ. ได้รับเป็น
ประกัน เฉพาะกรณีที่ไม่สามารถรายงานยอดดังกล่าวรวม
กับ ุรกรรมได้
• ในช่วงเวลาตามระยะเวลาคงเหลอที่สั้นที่สุด ระหว่างอายุ
คงเหลอของสัญญา และระยะเวลาถึงการ “Re-margin”
ครั้งถัดไป
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ส่วนที่ 3 : กระแสเงินสดไหลออก
3.2
3.2.1
3.3
3.3.1
3.4
3.4.1
3.4.1.1
3.4.2
3.4.2.1
3.4.3

ตราสารหนีท้ อี่ อก
ส่วนทีค่ สู่ ญ
ั ญาเป็นผู้มีถนิ่ ทีอ่ ยูน่ อกประเทศ
หนีส้ นิ อืน่
ส่วนทีเ่ ป็นเจ้าหนีม้ าร์จนิ้ และเจ้าหนีอ้ นื่
ธุรกรรมอนุพันธ์
ธุรกรรมอนุพันธ์ทเี่ กิดขึ้นแน่นอน
ส่วนทีม่ สี ินทรัพย์อา้ งอิงเป็นเงินตราต่างประเทศ
ธุรกรรมอนุพันธ์ทอี่ าจเกิดขึ้น
ส่วนทีม่ สี ินทรัพย์อา้ งอิงเป็นเงินตราต่างประเทศ
ส่วนทีค่ สู่ ญ
ั ญาเป็นผู้มีถนิ่ ทีอ่ ยูน่ อกประเทศและ
มีสนิ ทรัพย์อา้ งอิงเป็นเงินตราต่างประเทศ
3.4.3.1
ธุรกรรมอนุพนั ธ์ทเี่ กิดขึ้นแน่นอน
3.4.3.1 (1)
ส่วนทีเ่ ป็นสัญญา Forward และ Futures
3.4.3.1 (2)
ส่วนทีเ่ ป็นสัญญา Swap
3.4.3.1 (3)
ส่วนทีเ่ ป็นสัญญา Cross currency swap
3.4.3.2
ธุรกรรมอนุพนั ธ์ทอี่ าจเกิดขึ้น

 รายงานด้วยกระแสเงินสด ด้วยยอด Gross
(ไม่ส ม รถร ง นเป็น อดสุทธิกั กระแสเงินสด
ไหลเข้ หรือไหลออกของธุรกรรมอนุพนั ธ์อนื่ ได้ )
 กรณีทมี่ ีการวางหลักประกันตามสัญญา Credit
Support Annex (CSA) ห้ร ง นข้อมูลดังนี้
• กรณีว งหลักประกันด้ว หลักทรัพ ์
ห้ร ง นกระแสเงินสดที่เกี่ วข้อง น
ข้อ 1.2 เงินลงทุน นหลักทรัพ ์
• กรณีว งหลักประกันเป็นเงินสด
ห้ร ง นอ ู่ นข้อ 3.4 ธุรกรรมอนุพนั ธ์ นี้ดว้
– หากไม่สามารถรายงานรวมกับธุรกรรมได้ ให้แสดง
รายการในข้อ 2.2.1 ส่วนที่เป็นลูกหนีม้ าร์จิ้น และลูกหนี้อื่น
และข้อ 3.3.1 ส่วนที่เป็นเจ้าหนี้มาร์จิ้น และเจ้าหนีอ้ ื่น
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ส่วนที่ 3 : กระแสเงินสดไหลออก
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.2.1
3.5.2.2
3.6

วงเงินทีย่ งั ไม่ได้เบิกใช้
วงเงินทีย่ งั ไม่ได้เบิกใช้ทมี่ ีวัตถุประสงค์เพือ่ ในการไถ่ถอนตราสารหนี้
(liquidity facilities)
วงเงินทีใ่ ห้แก่ลกู ค้าเพือ่ วัตถุประสงค์อนื่ (credit facilities)
วงเงินทีไ่ ม่สามารถยกเลิกได้ (committed line)
วงเงินทีส่ ามารถยกเลิกได้โดยไม่มเี งือ่ นไข
(unconditionally revocable uncommitted line)
ภาระผูกพันอืน่ ๆ

 วงเงินให้สินเช่อที่ในสัญญาต้องมีการระบุ
ข้อความที่ทาให้ นาคารพาณิชยมีสิท ิใน
การยกเลิกวงเงินได้ทันทีโดยไม่มีเง่อนไข
และ
 สามารถยกเลิกวงเงินดังกล่าวเม่อใดก็ได้
(อ้างอิงนิยามตามประกาศ ธปท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การค่านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต)

“ตามอายุคงเหลอแต่ละตราสารหนี้”

“ทันที”
พ. ไม่สามารถยกเลิกได้ หรอสามารถ
ยกเลิกได้ภายใต้เง่อนไขที่ตกลงไว้ล่วงหน้า
(conditionally revocable facilities)
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ส่วนที่ 3 : กระแสเงินสดไหลออก
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.2.1
3.5.2.2
3.6

วงเงินทีย่ งั ไม่ได้เบิกใช้
วงเงินทีย่ งั ไม่ได้เบิกใช้ทมี่ ีวัตถุประสงค์เพือ่ ในการไถ่ถอนตราสารหนี้
(liquidity facilities)
วงเงินทีใ่ ห้แก่ลกู ค้าเพือ่ วัตถุประสงค์อนื่ (credit facilities)
วงเงินทีไ่ ม่สามารถยกเลิกได้ (committed line)
วงเงินทีส่ ามารถยกเลิกได้โดยไม่มเี งือ่ นไข
(unconditionally revocable uncommitted line)
ภาระผูกพันอืน่ ๆ
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ในกรณีที่สัญญาของวงเงินดังกล่าว
กาหนดให้มกี ารวางหลักประกันด้วย
พ. อา รายงานด้วย านวนสุท ิหลังหัก
หลักประกันที่ได้รับมา ากลูกค้าเพ่อการ
ประกันวงเงิน หรอที่ ะได้รบั มาตามสัญญา
เม่อลูกค้าเบิกใช้ โดย ะต้องเป็นไปตาม
เง่อนไข
1) หลักประกันมีคุณสม ตั ิเข้ ข่ เป็นเงินลงทุน และ
ังไม่ได้ถูกนั นเงินลงทุน (ไม่นั ซ้ )
2) ธพ. มีสิทธิต มกฎหม และมีคว มพร้อม
นท งปฏิ ัติ ที่จะ ช้หลักประกันดังกล่ ว นก รห
สภ พคล่อง
3) มูลค่ หลักประกันดังกล่ วไม่มีคว มสัมพันธ์
อ ่ ง กล้ชดิ กั ก รเ กิ ช้เงินของลูกค้
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แบบรายงานความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
Liquidity Gap
Funding
Concentration

• เพ่อให้ ปท. และ พ. สามารถติดตามฐานะสภาพคล่อง
สุท ิตามอายุต่างๆ ในอนาคต และใช้ประกอบการ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของ พ.

• เพ่อติดตามการกระ ุกตัวของแหล่งเงิน

Group
information

• เพ่อติดตามข้อมูลโครงสร้างกลุม่ รุ กิ ทางการเงิน ที่อา
ส่งผลต่อฐานะสภาพคล่องของ พ. ได้

Pricing of FX
funding sources
& uses

• เพ่อใช้ประกอบการวิเคราะหสภาวะสภาพคล่องสกุลเงิน
ต่างประเทศ
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การกระ ุกตัวของแหล่งเงิน
ส่วนที่ 1
คูส่ ญ
ั ญา Non-interbank
ลาดับ

เป็นผูม้ อี านาจในการจัดการของ สง.
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือกิจการทีม่ ี
ผลประโยชน์เกีย่ วข้อง (ใช่/ไม่ใช่)

ประเภทคูส่ ัญญา
บุคคลธรรมดา (ใช่/ไม่ใช่)

จานวนเงิน

สัดส่วนต่อหนี้สินรวม

นิตบิ ุคคล (ใช่/ไม่ใช่)

1
2
3
...
20
ส่วนที่ 2
ลาดับ
1
2
3
…
20

รายชือ่

คูส่ ญ
ั ญา Interbank
จานวนเงิน
ส่วนทีม่ หี ลักประกัน
ส่วนทีไ่ ม่มหี ลักประกัน

สัดส่วนต่อหนี้สินรวม
รวม
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ชุด Solo + Subsidiaries ที่เป็น พ.
รวมทุกสกุลเงิน

การกระ ุกตัวของแหล่งเงิน
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ส่วนที่ 1
คูส่ ญ
ั ญา Non-interbank
ลาดับ

1
2
3
...
20

เป็นผูม้ อี านาจในการจัดการของ สง.
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือกิจการทีม่ ี
ผลประโยชน์เกีย่ วข้อง (ใช่/ไม่ใช่)

ไม่ขอรายช่อ และ
พิ ารณา “กลุ่ม”
ตามแนวทางภายใน
ของ พ.

ส่วนที่ 2
ลาดับ
1
2
3
…
20

รายชือ่

ประเภทคูส่ ัญญา
บุคคลธรรมดา (ใช่/ไม่ใช่)

จานวนเงิน

สัดส่วนต่อหนี้สินรวม

นิตบิ ุคคล (ใช่/ไม่ใช่)

อ้างอิงนิยามตามประกาศ ปท. ว่าด้วยหลักเกณฑ
การกากับการทา ุรกรรมกับผูถ้ อหุ้นรายใหญ่ หรอ
กิ การทีม่ ีผลประโยชนเกี่ยวข้อง (Related lending)
หรอ ที่ ธพ. ใช้บริหารภายใน
คูส่ ญ
ั ญา Interbank
จานวนเงิน
ส่วนทีม่ หี ลักประกัน
ส่วนทีไ่ ม่มหี ลักประกัน

สัดส่วนต่อหนี้สินรวม
รวม
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แบบรายงานความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
Liquidity Gap
Funding
Concentration

• เพ่อให้ ปท. และ พ. สามารถติดตามฐานะสภาพคล่อง
สุท ิตามอายุต่างๆ ในอนาคต และใช้ประกอบการ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของ พ.

• เพ่อติดตามการกระ ุกตัวของแหล่งเงิน

Group
information

• เพ่อติดตามข้อมูลโครงสร้างกลุม่ รุ กิ ทางการเงิน ที่อา
ส่งผลต่อฐานะสภาพคล่องของ พ. ได้

Pricing of FX
funding sources
& uses

• เพ่อใช้ประกอบการวิเคราะหสภาวะสภาพคล่องสกุลเงิน
ต่างประเทศ
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Liquidity Gap
Funding Concentration
Group information
Pricing of FX sources&uses

รายงานข้อมูลกลุ่ม ุรกิ ทางการเงิน

ส่วนที่ 1 : ฐานะของกองทุนรวมภายใต้ บล . ในกลุ่ม ุรกิ ทางการเงิน
(เฉพาะกองทุนเปิด)
กลุ่ม ุรกิ ใน Full Consolidation
ราคาตลาดของสินทรัพย์ของกองทุน
ส่วนทีเ่ ป็นเงินฝากที่ สง.
ส่วนทีเ่ ป็นตราสารหนี้ทอี่ อกหรือค้้าประกันโดยรัฐบาลและธนาคารกลาง
ส่วนทีเ่ ป็นตราสารหนี้ทอี่ อกหรือค้้าประกันโดย PSEs และ MDBs
ส่วนทีเ่ ป็นตราสารหนี้ทอี่ อกโดย สง.
ส่วนทีเ่ ป็นตราสารหนี้ทอี่ อกโดยธุรกิจเอกชน และตราสารหนี้อนื่
ตราสารอืน่ เช่น ตราสารทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (Net Asset Value : NAV)

Money market fund2

Fixed income fund3

Foreign Investment Fund4

[ยอดคงค้าง]
[ราคาตลาด]
[ราคาตลาด]
[ราคาตลาด]
[ราคาตลาด]
[ราคาตลาด]
[NAV]

[ยอดคงค้าง]
[ราคาตลาด]
[ราคาตลาด]
[ราคาตลาด]
[ราคาตลาด]
[ราคาตลาด]
[NAV]

[ยอดคงค้าง]
[ราคาตลาด]
[ราคาตลาด]
[ราคาตลาด]
[ราคาตลาด]
[ราคาตลาด]
[NAV]

General fixed income fund
Long-term fixed income fund
Short-term fixed income fund

อา มีข้อมูลบางส่วนที่
รายงานแล้ว ในส่วนของ
Money market fund และ
Fixed income fund
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รายงานข้อมูลกลุ่ม ุรกิ ทางการเงิน

Liquidity Gap
Funding Concentration
Group information
Pricing of FX sources&uses

ส่วนที่ 2 : ฐานะที่เกี่ยวข้องกับ ุรกรรม Securitization
ที่ พ. และบริษัทในกลุ่ม ุรกิ ทางการเงินเป็น Originator
ชือ่

จานวน

วันครบกาหนด (วัน/เดือน/ปี)
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แบบรายงานความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
Liquidity Gap
Funding
Concentration

• เพ่อให้ ปท. และ พ. สามารถติดตามฐานะสภาพคล่อง
สุท ิตามอายุต่างๆ ในอนาคต และใช้ประกอบการ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของ พ.

• เพ่อติดตามการกระ ุกตัวของแหล่งเงิน

Group
information

• เพ่อติดตามข้อมูลโครงสร้างกลุม่ รุ กิ ทางการเงิน ที่อา
ส่งผลต่อฐานะสภาพคล่องของ พ. ได้

Pricing of FX
funding sources
& uses

• เพ่อใช้ประกอบการวิเคราะหสภาวะสภาพคล่องสกุลเงิน
ต่างประเทศ
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แบบรายงาน ุรกรรมแหล่งที่มาและใช้ไป
ในสกุลเงินต่างประเทศ

Liquidity Gap
Funding Concentration
Group information
Pricing of FX sources&uses

วัตถุประสงคของแบบรายงาน
• เพ่อให้มีข้อมูลเพียงพอที่ ะใช้ในการติดตามและวิเคราะหภาวะสภาพคล่องเงินตราต่างประเทศ
ในระบบอย่ า งถูก ต้อง ทันการณ และสามารถติดตามดู แลเสถีย รภาพในตลาดการเงินได้อย่างมี
ประสิท ิภาพมากขึ้น

ุรกรรมที่เข้าข่ายการรายงาน
•
ุ ร กรรมที่ ท าให้ ไ ด้ ม าหร อใช้ ไ ปซึ่ ง เงิ น ตราต่ า งประเทศทุ ก สกุ ล เงิ น เฉพาะที่ เ ป็ น รายการ
on balance sheet ซึ่งมี านวนตั้งแต่ USD 100,000 หรอเทียบเท่าขึ้นไป
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ตัวอย่างแบบรายงาน
แบบรายงาน าแนกได้เป็น 4 ส่วน ได้แก่
1. ลักษณะและวัตถุประสงคของ ุรกรรม
2. รายละเอียดเกี่ยวกับคู่ค้า
3. ต้นทุนในการทา ุรกรรม
4. การป้องกันความเสี่ยง และอ่นๆ

รายงานแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินตราต่างประเทศ (ทุกสกุลรายงานเป็นดอลลารสหรัฐ)
รหัส สง.
ชื่อ สง.
ประเภท สง.

ธพ.ไท /
ธพ.ต่ งประเทศ

วันที่ร ง น
Transaction description and purpose

Transaction
number
Generate

Counterparty

Rating
Transaction
Amount Curre Contract Effective Maturity
option Counterpart Counterpart Country of
Purpose
(for bond
Type
(in USD) ncy date date date
ality
y type
y name* counterparty*
issuance)
1. เงินกู้

new

XXXXXX USD

2. เงินรั ฝ ก rollover
3. ก รออกตร
refinance
ส รหนี้
4. เงินฝ ก
5. เงิน ห้กู้ ืม/
ห้สินเชื่อ
6. เงินลงทุน น
ตร ส รหนี้
7. อื่น ๆ

dd/mm/y dd/mm/y dd/mm/y
AAA
yyy
yyy
yyy

callable Offshore

JPY

converti
Onshore
ble

EUR

XXXX

ธน ค ร AAA
ประเทศ
HK
ริษัท BBB
TYK

XXX

ส่วนที่ 1

* ไม่ต้องรายงาน counterparty name, country of counterparty, counterparty
relationship สาหรับการออกตราสารหนี้ในลักษณะ Public offerings

Funding cost / yield
Interest
Level of Premium /
Counterpary rate- Repricin Referenc
Reference Discount
relationship* absolute g type e rate
rate
(in bps)
level
Intra-group

X.XX% Fixed

-

Interbank

Float

UST

Customers

step up LIBOR

Others

others

X.XX%

-

Hedged proportion
Note/
FX risk Interest Credit
Special
rate risk risk
features
x%

y%

z%

+100

SIBOR
Deposit
rate
XXXX

ส่วนที่ 2

Hedged proportion

ส่วนที่ 3

ส่วนที่ 4
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หลักการและแนวทางการรายงาน
ส่วนที่ 1 : ลักษณะและวัตถุประสงคของ ุรกรรม
Transaction description and purpose

Transaction
number
Generate

Transaction Type
1. เงินกู้
2. เงินรั ฝ ก
3. ก รออกตร ส รหนี้
4. เงินฝ ก

Purpose

Amount
Contract
Currency
(in USD)
date

new

XXXXXXX USD

rollover

JPY

refinance

EUR

Effective
date

Maturity
date

Rating
(for bond
issuance)

Optionality

dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy AAA

callable

เช่น
เช่น
เช่น
03/06/2014 05/06/2014 05/06/2019

convertible

XXX

5. เงิน ห้กู้ ืม/ ห้สินเชื่อ
6. เงินลงทุน นตร ส ร
หนี้
7. อื่น ๆ

XXXX

• รายงานเลขที่อา้ งอิงของ ุรกรรมซึ่งกาหนด
โดย พ. เอง และเป็นเลขที่เดียวกันกับที่ใช้
อ้างอิงในแบบรายงานเงินกู้ยมที่มีอนุพัน แฝง
• ระบุแหล่งที่มาหรอการใช้ไปของเงินตรา
ต่างประเทศ
• Sources: เงินกู้ยม เงินรับฝาก การออก
ตราสารหนี้
• Uses: เงินฝาก เงินให้กยู้ ม/ให้สินเช่อ เงินลงทุน
ในตราสารหนี้
• รายงานวัตถุประสงคของ ุรกรรม ว่าเป็น New
Contract, Rollover หรอ Refinance หรออ่น ๆ

หมายเหตุ: ธพ. รายงานธุรกรรมเฉพาะทีม่ ีมูลค่าตัง้ แต่ 100,000 USD หรือเทียบเท่าขึ้นไป
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หลักการและแนวทางการรายงาน
ส่วนที่ 1 : ลักษณะและวัตถุประสงคของ ุรกรรม
Transaction description and purpose

Transaction
number
Generate

Transaction Type
1. เงินกู้
2. เงินรั ฝ ก
3. ก รออกตร ส รหนี้
4. เงินฝ ก

Purpose

Amount
Contract
Currency
(in USD)
date

new

XXXXXXX USD

rollover

JPY

refinance

EUR

Effective
date

Maturity
date

Rating
(for bond
issuance)

Optionality

dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy AAA

callable

เช่น
เช่น
เช่น
03/06/2014 05/06/2014 05/06/2019

convertible

XXX

5. เงิน ห้กู้ ืม/ ห้สินเชื่อ
6. เงินลงทุน นตร ส ร
หนี้
7. อื่น ๆ

หมายเหตุ: ธพ. รายงานธุรกรรมเฉพาะทีม่ ีมูลค่าตัง้ แต่ 100,000 USD หรือเทียบเท่าขึ้นไป

• รายงาน านวนเงินของ ุรกรรมในรูปสกุล
USD หรอ USD equivalent สาหรับ ุรกรรม
สกุลเงินอ่น โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน าก
แหล่งข้อมูลเดิมอย่างสม่าเสมอ

XXXX

• รายงานสกุลเงินของ ุรกรรม โดยอ้างอิง
currency ID ตามตารางรหัสเช่นเดียวกับการ
รายงานข้อมูลผ่านระบบ DMS โดยหากมีการ
ทา ุรกรรมเพ่อเปลี่ยนเป็นอีกสกุลใน offshore
ให้รายงานสกุลสุดท้าย

• รายงานสิท ิหรอเง่อนไขอ่นๆ เพิ่มเติม
เช่น callable, putable หรอ convertible
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หลักการและแนวทางการรายงาน
ส่วนที่ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับคู่สัญญา
Counterparty

• รายงานประเภทคู่สัญญาว่าเป็น R หรอ NR
Counterparty
type

Counterparty
name

Residents

Country of
counterparty

นาคาร AAA HK ประเทศ
นาคาร กกก
Non-residents ากัด

บริษัท BBB TYK

Counterpary
relationship
Intra-group
Interbank

Customers
Others

• ระบุประเทศของคู่สัญญาตามสถานที่ตั้ง เช่น คู่สัญญา
เป็น พ. ที่มีสัญชาติยุโรป แต่สาขาที่เป็นคู่สัญญา
ตั้งอยู่ในประเทศฮ่องกง ให้รายงานประเทศของ
คู่สัญญาเป็น ฮ่องกง
• รายงานความสัมพัน กับคู่สัญญา
• พ. ไทยให้อ้างอิงนิยาม ุรกิ ในกลุ่ม ุรกิ ทางการเงิน
ตามประกาศการกากับแบบรวมกลุ่ม
• Full branch/Subsidiary/Hybrid Bank ให้รวมถึงแม่
หรอผู้ถอหุ้น หรอสาขาหรอ บ. ลูกของแม่/ผู้ถอหุ้นด้วย
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หลักการและแนวทางการรายงาน
ส่วนที่ 3 :ต้นทุนในการทา ุรกรรม
Funding cost / yield
Interest rateLevel of
Premium / Discount
Repricing type Reference rate
absolute level
Reference rate
(in bps)
X.XX%Fixed
LIBOR
0.25%
+200
2.25%Float
UST
step up
others

SIBOR
Deposit rate
XXXX

• รายงานต้นทุนที่ต้อง า่ ยในการได้เงินตราต่างประเทศ
นั้นมาหรอผลตอบแทนที่ได้รับ ากการนาเงินตรา
ต่างประเทศนั้นไปลงทุนในรูป total interest rate paid
or received
• ระบุวิ ีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยที่ต้อง ่ายหรอได้รับ
ได้แก่ Fixed, Floating, Step Up หรออ่น ๆ
• ระบุระดับอัตราอ้างอิงที่ได้กาหนดไว้ (fixing) สาหรับ
งวดการชาระดอกเบี้ยปั ุบัน โดยไม่รวมส่วนต่าง
• ระบุส่วนต่างที่บวกเพิ่มหรอหักออก ากอัตราอ้างอิง
เป็น bps โดยไม่รวมอัตราอ้างอิงนั้น
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หลักการและแนวทางการรายงาน
ส่วนที่ 4 และ 5 : การป้องกันความเสี่ยงและอ่นๆ
Hedged proportion

FX risk
x%

Hedged proportion
Interest rate risk
y%

Note/
Special features

Credit risk
z%

• รายงานสัดส่วนของความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ย และเครดิตที่เกิด าก ุรกรรมทีร่ ายงาน
ซึ่ง พ. ได้ทาการป้องกันความเสี่ยงไว้แล้ว
(ถ้ามี)
• รายงานลักษณะพิเศษอ่นๆ ของ รุ กรรมที่ไม่มีระบุ
รายละเอียดในคอลัมนก่อนหน้า
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Onshore

Offshore
 JPY 1,020 m.

พ. A BKK

Flow เงิน :

พ. A TKY

 USD 10 m

 JPY 1,020 m.

ลูกค้า
 USD 10 m.
JPY 1.5%
JPY 1.5%

พ. A

Flow ดอกเบี้ย

BKK

พ. A
TKY

LIBOR + 200 bps

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล
Transaction
number

Transaction Type

Purpose

Amount
(in USD)

Currency

Contract date

xxxxxx

กู้ยม

New

10 m.

USD

27/06/2014 02/07/2014 02/07/2017

Counterparty
type

Counterparty
name

Country of
counterparty

Counterparty
relationship

Interest rateabsolute level

Repricing type

Reference rate

NR

พ. A TKY

Japan

Intra-group

2.25%

Float

LIBOR

Effective date

Maturity date

Rating

Optionality

--

--

Level of
Premium / Discount Hedging
Reference rate
(bps)
FX Int credit

0.25%

200

0
%

0
%

0
%
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สิ่งที่ ะดาเนินงานต่อไป
Hearing
กับ พ.

ออก
นสว.
มิ.ย. 57
ปี 2557

ทดลองรายงานข้อมูล
เป็น Excel file

รายงานข้อมูล
ผ่าน DMS

.ค. 57 มี.ค. 58 มิ.ย. 58 ก.ย. 58 .ค. 58
ปี 2558

ปี 2559

Gap
Fund concentration
Group info
FX fund info

- Frequency : Quarterly
- Lag : 1 month
- Form: Excel to extranet

- Frequency : Monthly
- Lag : 21 days
[FX fund >> 7 days]
- Form: DMS

LCR
NSFR

- Frequency : Semi-annually / - Lag : 2 months / - Form: Excel

47

Q&A
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