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การเปิดเผยขอ้มูลการด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องเพือ่รองรับสถานการณด้์านสภาพคล่องทีมี่ความรุนแรง 

(Liquidity Coverage Ratio Disclosure Standards) 

1. บทน า 
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ต้องด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับ

สถานการณด์า้นสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) ซึ่งมีวตัถปุระสงคเ์พื่อส่งเสริมใหธ้นาคาร
พาณิชยมี์ฐานะสภาพคล่องที่มีความแข็งแกรง่และเพียงพอ สามารถรองรบัภาวะวิกฤตดา้นสภาพคล่องที่มีความรุนแรงใน
ระยะสัน้ได ้(Short-Term Severe Liquidity Stress) โดยธนาคารจะตอ้งมีสินทรพัยส์ภาพคล่อง (High Quality Liquid Assets: 
HQLA) เพียงพอกบักระแสเงินสดไหลออกสทุธิใน 30 วนั ภายใตส้มมติฐานสถานการณด์า้นสภาพคลอ่งที่มีความรุนแรง 

LCR =
สินทรัพยส์ภาพคล่อง (HQLA)

ประมาณการกระแสเงนิสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน
ภายใต้สถานการณด์้านสภาพคล่องทีม่ีความรุนแรง (Net Cash Outflows)

   

 

โดย ธปท. ก าหนดใหเ้ริ่มด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องไม่ต ่ากวา่รอ้ยละ 60 ของประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสทุธิ
ใน 30 วนั ตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2559 และเพิ่มขึน้รอ้ยละ 10 ในแตล่ะปี จนครบรอ้ยละ 100 ในปี 2563 
 
2. ขอบเขตการเปิดเผยข้อมูล 
 การเปิดเผยขอ้มลูในรายงานฉบบันีเ้ป็นการเปิดเผยขอ้มลูการด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องเพื่อรองรบัสถานการณ์
ดา้นสภาพคลอ่งที่มีความรุนแรง เฉพาะระดบัธนาคารเท่านัน้ ซึง่เป็นไปตามเกณฑข์อง ธปท. 
 
3. การด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องเพือ่รองรับสถานการณด์้านสภาพคล่องทีม่ีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio) 

3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ 
     3.1.1 การด ารงอัตราส่วน Liquidity Coverage Ratio  

หน่วย: ล้านบาท 

ไตรมาส 4/2563 
(ค่าเฉล่ีย)1 

ไตรมาส 4/2562 
(ค่าเฉล่ีย)1 

(1) ปริมาณสินทรัพยส์ภาพคล่องทัง้สิน้ (Total HQLA) 
(2) ประมาณการกระแสเงนิสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน 

(Total Net Cash Outflows) 

884,574  
470,585 

692,963  
391,901 

(3) LCR (รอ้ยละ)2 
              LCR ขัน้ต ่าตามเกณฑธ์นาคารแห่งประเทศไทย (รอ้ยละ) 

188 

100 

177 

90 

 
 
 
 
 

 
1 ค่าเฉลี่ยของขอ้มลูค านวณดว้ยวิธี Simple Average ค านวณจากขอ้มลูเฉลี่ยของไตรมาส 4 โดยใชข้อ้มลู ณ สิน้วนัของสิน้เดือนตลุาคม. พฤศจิกายน และธนัวาคม 
2  ขอ้มลู LCR ในรายการที่ (3) เป็นค่าเฉลี่ยของ LCR ณ สิน้วนัของสิน้เดอืนของแต่ละไตรมาส ซึง่ไม่จ าเป็นตอ้งเทา่กบัการน าปรมิาณสินทรพัย ์สภาพคลอ่งทัง้สิน้ในรายการ
ที่ (1) หารดว้ยประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสทุธิใน 30 วนั ในรายการที่ (2) 
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     3.1.2 ข้อมูลอัตราส่วน LCR เปรียบเทยีบ 
หน่วย: ร้อยละ 

 2563 
(ค่าเฉล่ีย) 

2562 
(ค่าเฉล่ีย) 

ไตรมาส 3 
ไตรมาส 4 

182 
188 

167 
177 

 

3.2 ค าอธิบายข้อมูลเชิงปริมาณ 
     3.2.1 การด ารงอัตราส่วน Liquidity Coverage Ratio  

LCR เฉลี่ยของไตรมาส 4 ปี 2563 เท่ากับรอ้ยละ 188 ซึ่งสูงกว่า LCR ขั้นต ่า ตามเกณฑข์อง ธปท. 
ก าหนดไวท้ี่รอ้ยละ 100 โดยค านวณจากค่าเฉลี่ยของ LCR ณ วนัสิน้เดือนของเดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน และเดือน
ธนัวาคม 2563 
      3.2.2 สินทรัพยส์ภาพคล่อง (High-Quality Liquid Assets) 

คือ สินทรพัยท์ี่มีคุณภาพดี สภาพคล่องสูง ความเสี่ยงและความผันผวนต ่า ไม่ติดภาระผูกพันและ
สามารถเปล่ียนเป็นเงินสดไดอ้ย่างรวดเรว็โดยมลูคา่ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญัแมใ้นสถานการณด์า้นสภาพคล่องที่มี
ความรุนแรง ทั้งนี ้สินทรพัยส์ภาพคล่องแต่ละประเภทตอ้งมีการปรบัลดดว้ยอัตราส่วนลด (Haircut) ที่เก่ียวขอ้ง และ
ค านวณเพดานการถือครองตามเกณฑข์อง ธปท. 

ปรมิาณสินทรพัยส์ภาพคล่องเฉลี่ย (Average HQLA) ของไตรมาส 4 ปี 2563 เท่ากบั 884,574 ลา้นบาท 
ซึ่งค านวณจากค่าเฉลี่ยของปริมาณสินทรพัยส์ภาพคล่อง ณ วนัสิน้เดือนของเดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน และเดือน
ธันวาคม 2563 โดยสินทรพัยส์ภาพคล่องส่วนใหญ่เป็นสินทรพัยส์ภาพคล่องชัน้ที่ 1 ไดแ้ก่ พนัธบตัรรฐับาลและเงินสด (รอ้ยละ 
78) และมีการถือครองสินทรพัยส์ภาพคล่องชัน้ที่ 2 โดยส่วนใหญ่เป็นตั๋วเงินที่ออกโดยกระทรวงการคลงั (รอ้ยละ 19) ทัง้นี ้
ธนาคารมีการบริหารการถือครองสินทรพัยส์ภาพคล่องหลากหลายประเภท เพื่อใหมี้การกระจายตวัของสินทรพัยส์ภาพ
คล่อง 
      3.2.3 ประมาณการกระแสเงนิสดไหลออกสุทธิ (Net Cash Outflows) 

คือ ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกใน 30 วนัหกัดว้ยประมาณการกระแสเงินสดไหลเขา้ใน 30 วนั 
ภายใตส้มมติฐานสถานการณด์า้นสภาพคล่องที่มีความรุนแรง โดยครอบคลมุธุรกรรมทกุประเภททัง้ในและนอกงบแสดง
ฐานะการเงิน ทัง้ที่มีสญัญาและไม่มีสญัญาที่จะท าใหธ้นาคารมีโอกาสเกิดกระแสเงินสดไหลออกอย่างรุนแรงและต่อเน่ืองใน 
30 วนั โดยประมาณการกระแสเงินสดไหลเขา้ดว้ยอัตราไหลเขา้ (Inflow rate) ตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 75 ของประมาณการ
กระแสเงินสดไหลออก 

ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสทุธิใน 30 วนัเฉลี่ย (Average Net Cash Outflows) ของไตรมาส 4
ปี 2563 เท่ากบั 470,585 ลา้นบาท ซึ่งค านวณจากค่าเฉลี่ยของประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสทุธิใน 30 วนั ณ วนัสิน้เดือน 
ของเดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม 2563 โดยประมาณการกระแสเงินสดไหลออกที่ธนาคารให้
ความส าคญัภายใตส้มมติฐานสถานการณด์า้นสภาพคล่องที่มีความรุนแรง คือ การถอนเงินฝากและเงินกูยื้มของลกูคา้ราย
ย่อย และภาครฐั เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งธนาคารไดใ้ชอ้ตัราการไหลออก (Run-Off Rate) ตามเกณฑข์อง ธปท. ในขณะที่ประมาณ
การกระแสเงินสดไหลเขา้ส่วนใหญ่มาจากการช าระคืนสินเช่ือของลกูหนีค้ณุภาพดี ซึ่งไดร้บัการจดัชัน้ปกติ ซึ่งธนาคารไดใ้ช้
อตัราการไหลเขา้ (Inflow Rate) ตามเกณฑข์อง ธปท. 
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4. ข้อมูลอ่ืนๆ 

ธนาคารมีกระบวนการในการบรหิารความเสี่ยงดา้นสภาพคล่อง โดยมีการก าหนดนโยบายการบรหิารความเสี่ยง
ดา้นสภาพคลอ่ง เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการจดัการและบรหิารความเสี่ยง นอกจากนี ้ธนาคารไดก้ าหนดตวัชีว้ดั (Trigger) เพื่อ
เป็นเครื่องมือในการควบคมุความเสี่ยงดา้นสภาพคล่อง พรอ้มทัง้รายงานต่อคณะกรรมการก ากบัดแูลความเสี่ยง ผูบ้รหิาร 
และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งอย่างสม ่าเสมอ  

ธนาคารไดใ้ชเ้ครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงดา้นสภาพคล่อง โดยมีการวิเคราะหฐ์านะสภาพคล่องสทุธิจาก
ประมาณการกระแสเงินสดรบัและจ่าย รวมถึงภาระผูกพันนอกงบดุล เพื่อดูฐานะสภาพคล่องในแต่ละช่วงเวลาต่างๆ 
(Liquidity Gap) และการกระจุกตัวของแหล่งเงินทุน (Funding Concentration) เพื่อทราบถึงแนวโน้มความเสี่ยงดา้น
สภาพคล่อง นอกจากนีธ้นาคารไดก้ าหนด Survival period ที่ธนาคารสามารถบรหิารสภาพคล่องไดอ้ย่างเพียงพอในการด าเนนิ
ธุรกิจภายใตส้ถานการณว์ิกฤตที่ธนาคารเป็นผูก้  าหนด 

ธนาคารมีการประเมินและวิเคราะหค์วามเสี่ยงดา้นสภาพคล่องอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหม้ั่นใจว่าจะมีสภาพคล่อง
เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนมีการพฒันาเครื่องมืออย่างต่อเน่ือง โดยก าหนดทิศทางใหมี้ความสอดคลอ้งกบัหลกัสากล 
ควบคู่ไปกบัทิศทางการเติบโตทางธุรกิจของธนาคาร ส่งผลใหธ้นาคารสามารถวางแผนการบรหิารจดัการดา้นสภาพคล่อง
ไดด้ียิ่งขึน้ 
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