การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพือ่ รองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องทีม่ ีความรุ นแรง
(Liquidity Coverage Ratio Disclosure Standards)
1. บทนา
ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย (ธปท.) ก าหนดให้ธ นาคารพาณิ ช ย์ต ้อ งด ารงสิ น ทรัพ ย์ส ภาพคล่ อ งเพื่ อ รองรับ
สถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ธนาคาร
พาณิชย์มีฐานะสภาพคล่องที่มีความแข็งแกร่งและเพียงพอ สามารถรองรับภาวะวิกฤตด้านสภาพคล่องที่มีความรุ นแรงใน
ระยะสัน้ ได้ (Short-Term Severe Liquidity Stress) โดยธนาคารจะต้องมีสินทรัพย์สภาพคล่อง (High Quality Liquid Assets:
HQLA) เพียงพอกับกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน ภายใต้สมมติฐานสถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องที่มีความรุนแรง

LCR =

สินทรัพย์สภาพคล่อง (HQLA)
ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน
ภายใต้สถานการณ์ด้านสภาพคล่องทีม่ ีความรุ นแรง (Net Cash Outflows)

โดย ธปท. กาหนดให้เริ่มดารงสินทรัพย์สภาพคล่องไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิ
ใน 30 วัน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 และเพิ่มขึน้ ร้อยละ 10 ในแต่ละปี จนครบร้อยละ 100 ในปี 2563
2. ขอบเขตการเปิ ดเผยข้อมูล
การเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานฉบับนีเ้ ป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลการดารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์
ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง เฉพาะระดับธนาคารเท่านัน้ ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์ของ ธปท.
3. การดารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพือ่ รองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องทีม่ ีความรุ นแรง (Liquidity Coverage Ratio)
3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ
3.1.1 การดารงอัตราส่วน Liquidity Coverage Ratio
หน่วย: ล้านบาท

(1) ปริมาณสินทรัพย์สภาพคล่องทัง้ สิน้ (Total HQLA)
(2) ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน
(Total Net Cash Outflows)
(3) LCR (ร้อยละ)2
LCR ขัน้ ต่าตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย (ร้อยละ)

ไตรมาส 4/2563
(ค่าเฉลี่ย)1
884,574
470,585

ไตรมาส 4/2562
(ค่าเฉลี่ย)1
692,963
391,901

188
100

177
90

ค่าเฉลี่ยของข้อมูลคานวณด้วยวิธี Simple Average คานวณจากข้อมูลเฉลี่ยของไตรมาส 4 โดยใช้ขอ้ มูล ณ สิน้ วันของสิน้ เดือนตุลาคม. พฤศจิกายน และธันวาคม
ข้อมูล LCR ในรายการที่ (3) เป็ นค่าเฉลี่ยของ LCR ณ สิน้ วันของสิน้ เดือนของแต่ละไตรมาส ซึง่ ไม่จาเป็ นต้องเท่ากับการนาปริมาณสินทรัพย์ สภาพคล่องทัง้ สิน้ ในรายการ
ที่ (1) หารด้วยประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน ในรายการที่ (2)
1
2

1

3.1.2 ข้อมูลอัตราส่วน LCR เปรียบเทียบ
หน่วย: ร้อยละ

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

2563
(ค่าเฉลี่ย)
182
188

2562
(ค่าเฉลี่ย)
167
177

3.2 คาอธิบายข้อมูลเชิงปริมาณ
3.2.1 การดารงอัตราส่วน Liquidity Coverage Ratio
LCR เฉลี่ยของไตรมาส 4 ปี 2563 เท่ากับร้อยละ 188 ซึ่งสูงกว่า LCR ขั้นต่า ตามเกณฑ์ของ ธปท.
กาหนดไว้ท่ีรอ้ ยละ 100 โดยคานวณจากค่าเฉลี่ยของ LCR ณ วันสิน้ เดือนของเดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน และเดือน
ธันวาคม 2563
3.2.2 สินทรัพย์สภาพคล่อง (High-Quality Liquid Assets)
คือ สินทรัพย์ท่ีมีคุณภาพดี สภาพคล่องสูง ความเสี่ยงและความผันผวนต่า ไม่ติดภาระผูกพัน และ
สามารถเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้อย่างรวดเร็วโดยมูลค่าไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญแม้ในสถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องที่มี
ความรุ นแรง ทั้งนี ้ สินทรัพย์สภาพคล่องแต่ละประเภทต้องมีการปรับลดด้วยอัตราส่วนลด (Haircut) ที่เกี่ ยวข้อง และ
คานวณเพดานการถือครองตามเกณฑ์ของ ธปท.
ปริมาณสินทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ย (Average HQLA) ของไตรมาส 4 ปี 2563 เท่ากับ 884,574 ล้านบาท
ซึ่งคานวณจากค่าเฉลี่ยของปริมาณสินทรัพย์สภาพคล่อง ณ วันสิน้ เดือนของเดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน และเดือน
ธันวาคม 2563 โดยสินทรัพย์สภาพคล่องส่วนใหญ่เป็ นสินทรัพย์สภาพคล่องชัน้ ที่ 1 ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาลและเงินสด (ร้อยละ
78) และมีการถือครองสินทรัพย์สภาพคล่องชัน้ ที่ 2 โดยส่วนใหญ่เป็ นตั๋วเงินที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (ร้อยละ 19) ทัง้ นี ้
ธนาคารมีการบริหารการถือครองสินทรัพย์สภาพคล่องหลากหลายประเภท เพื่อให้มีการกระจายตัวของสินทรัพย์สภาพ
คล่อง
3.2.3 ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิ (Net Cash Outflows)
คือ ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกใน 30 วันหักด้วยประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้าใน 30 วัน
ภายใต้สมมติฐานสถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องที่มีความรุนแรง โดยครอบคลุมธุรกรรมทุกประเภททัง้ ในและนอกงบแสดง
ฐานะการเงิน ทัง้ ที่มีสญ
ั ญาและไม่มีสญ
ั ญาที่จะทาให้ธนาคารมีโอกาสเกิดกระแสเงินสดไหลออกอย่างรุนแรงและต่อเนื่องใน
30 วัน โดยประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้าด้วยอัตราไหลเข้า (Inflow rate) ต้องไม่เกินร้อยละ 75 ของประมาณการ
กระแสเงินสดไหลออก
ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วันเฉลี่ย (Average Net Cash Outflows) ของไตรมาส 4
ปี 2563 เท่ากับ 470,585 ล้านบาท ซึ่งคานวณจากค่าเฉลี่ยของประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน ณ วันสิน้ เดือน
ของเดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม 2563 โดยประมาณการกระแสเงินสดไหลออกที่ ธนาคารให้
ความสาคัญภายใต้สมมติฐานสถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องที่มีความรุนแรง คือ การถอนเงินฝากและเงินกูย้ ืมของลูกค้าราย
ย่อย และภาครัฐ เป็ นส่วนใหญ่ ซึ่งธนาคารได้ใช้อตั ราการไหลออก (Run-Off Rate) ตามเกณฑ์ของ ธปท. ในขณะที่ประมาณ
การกระแสเงินสดไหลเข้าส่วนใหญ่มาจากการชาระคืนสินเชื่อของลูกหนีค้ ณ
ุ ภาพดี ซึ่งได้รบั การจัดชัน้ ปกติ ซึ่งธนาคารได้ใช้
อัตราการไหลเข้า (Inflow Rate) ตามเกณฑ์ของ ธปท.
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4. ข้อมูลอื่นๆ
ธนาคารมีกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยมีการกาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่อง เพื่อใช้เป็ นกรอบในการจัดการและบริหารความเสี่ยง นอกจากนี ้ ธนาคารได้กาหนดตัวชีว้ ดั (Trigger) เพื่อ
เป็ นเครื่องมือในการควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่ อง พร้อมทัง้ รายงานต่อคณะกรรมการกากับดูแลความเสี่ยง ผูบ้ ริหาร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอ
ธนาคารได้ใช้เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยมีการวิเคราะห์ฐานะสภาพคล่องสุทธิ จาก
ประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่าย รวมถึงภาระผูกพันนอกงบดุล เพื่อดูฐานะสภาพคล่องในแต่ละช่วงเวลาต่างๆ
(Liquidity Gap) และการกระจุกตัวของแหล่งเงินทุน (Funding Concentration) เพื่อทราบถึงแนวโน้มความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่อง นอกจากนีธ้ นาคารได้กาหนด Survival period ที่ธนาคารสามารถบริหารสภาพคล่องได้อย่างเพียงพอในการดาเนิน
ธุรกิจภายใต้สถานการณ์วิกฤตที่ธนาคารเป็ นผูก้ าหนด
ธนาคารมีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ม่ นั ใจว่าจะมีสภาพคล่อง
เพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาเครื่องมืออย่างต่อเนื่อง โดยกาหนดทิศทางให้มีความสอดคล้องกับหลักสากล
ควบคู่ไปกับทิศทางการเติบโตทางธุรกิจของธนาคาร ส่งผลให้ธนาคารสามารถวางแผนการบริหารจัดการด้านสภาพคล่อง
ได้ดีย่งิ ขึน้
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