
   

การเปิดเผยขอ้มลูการดาํรงสนิทรพัยส์ภาพคล่องเพือ่รองรบัสถานการณ์ดา้น
สภาพคล่องทีม่คีวามรนุแรง  
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การเปิดเผยขอ้มูลการดาํรงสินทร ัพยส์ภาพคล่องเพอืรองร ับสถานการณด์้านสภาพคล่องทมีีความรุนแรง 

(Liquidity Coverage Ratio Disclosure Standards) 

. บทนาํ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กําหนดให้ธนาคารพาณิชย์ต้องดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพือรองรับ

สถานการณด์า้นสภาพคล่องทีมีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) ซึงมีวตัถปุระสงคเ์พือส่งเสริมใหธ้นาคาร
พาณิชยมี์ฐานะสภาพคล่องทีมีความแข็งแกรง่และเพียงพอ สามารถรองรบัภาวะวิกฤตดา้นสภาพคล่องทีมีความรุนแรงใน
ระยะสนัได ้(Short-Term Severe Liquidity Stress) โดยธนาคารจะตอ้งมีสินทรพัยส์ภาพคล่อง (High Quality Liquid Assets: 
HQLA) เพียงพอกบักระแสเงินสดไหลออกสทุธิใน 30 วนั ภายใตส้มมติฐานสถานการณด์า้นสภาพคลอ่งทีมีความรุนแรง 

LCR
สินทร ัพยส์ภาพคล่อง (HQLA)

ประมาณการกระแสเงนิสดไหลออกสุทธ ิใน  30 วัน
ภายใต้สถานการณด์้านสภาพคล่องทมีีความรุนแรง (Net Cash Outflows)

   

 

โดย ธปท. กาํหนดใหเ้รมิดาํรงสินทรพัยส์ภาพคลอ่งไม่ตาํกวา่รอ้ยละ 60 ของประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสทุธิ
ใน 30 วนั ตงัแตว่นัที 1 มกราคม 2559 และเพิมขนึรอ้ยละ 10 ในแตล่ะปี จนครบรอ้ยละ 100 ในปี 2563 
 

. ขอบเขตการเปิดเผยข ้อมูล 
 การเปิดเผยขอ้มลูในรายงานฉบบันีเป็นการเปิดเผยขอ้มลูการดาํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องเพือรองรบัสถานการณ์
ดา้นสภาพคลอ่งทีมีความรุนแรง เฉพาะระดบัธนาคารเท่านนั ซงึเป็นไปตามเกณฑข์อง ธปท. 
 
3. การดาํรงสินทร ัพยส์ภาพคล่องเพอืรองร ับสถานการณด์้านสภาพคล่องทมีีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio) 

3.1 ข ้อมูลเช ิงปร ิมาณ 
     . .  การดาํรงอ ัตราส่วน  Liquidity Coverage Ratio  

หน่วย: ล้านบาท  

ไตรมาส 4/2564 
(ค่าเฉลีย)1 

ไตรมาส 4/2563 
(ค่าเฉลีย)  

(1) ปร ิมาณสินทร ัพยส์ภาพคล่องทงัสิน  (Total HQLA) 
(2) ประมาณการกระแสเงนิสดไหลออกสุทธ ิใน  30 วัน  

(Total Net Cash Outflows) 

935,114  
475,793 

884,574  
470,585 

(3) LCR (รอ้ยละ)2 
              LCR ขนัตาํตามเกณฑธ์นาคารแห่งประเทศไทย (รอ้ยละ) 

196 
100 

188 
100 

 
 
 
 
 

 
1 ค่าเฉลียของขอ้มลูคาํนวณดว้ยวิธี Simple Average คาํนวณจากขอ้มลูเฉลียของไตรมาส 4 โดยใชข้อ้มลู ณ สินวนัของสินเดือนตลุาคม. พฤศจิกายน และธนัวาคม 
2  ขอ้มลู LCR ในรายการที (3) เป็นค่าเฉลียของ LCR ณ สินวนัของสนิเดอืนของแต่ละไตรมาส ซงึไม่จาํเป็นตอ้งเทา่กบัการนาํปรมิาณสินทรพัย ์สภาพคลอ่งทงัสนิในรายการ
ที (1) หารดว้ยประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสทุธิใน 30 วนั ในรายการที (2) 
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     . .  ข ้อมูลอ ัตราส่วน  LCR เปร ียบเทยีบ 
หน่วย: ร ้อยละ 

 2564 
(ค่าเฉลีย) 

2563 
(ค่าเฉลีย) 

ไตรมาส 3 
ไตรมาส 4 

189 
196 

182 
188 

 

3.2 คาํอธ ิบายข ้อมูลเช ิงปร ิมาณ 
     . .  การดาํรงอ ัตราส่วน  Liquidity Coverage Ratio  

LCR เฉลียของไตรมาส 4 ปี 2564 เท่ากับรอ้ยละ 196 ซึงสูงกว่า LCR ขันตาํ ตามเกณฑข์อง ธปท. 
กาํหนดไวท้ีรอ้ยละ 100 โดยคาํนวณจากค่าเฉลียของ LCR ณ วนัสินเดือนของเดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน และเดือน
ธนัวาคม 2564 
      3.2.2 สินทร ัพยส์ภาพคล่อง (High-Quality Liquid Assets) 

คือ สินทรพัยท์ีมีคุณภาพดี สภาพคล่องสูง ความเสียงและความผันผวนตาํ ไม่ติดภาระผูกพันและ
สามารถเปลียนเป็นเงินสดไดอ้ย่างรวดเรว็โดยมลูคา่ไม่เปลียนแปลงอย่างมีนยัสาํคญัแมใ้นสถานการณด์า้นสภาพคล่องทีมี
ความรุนแรง ทังนี สินทรพัยส์ภาพคล่องแต่ละประเภทตอ้งมีการปรบัลดดว้ยอัตราส่วนลด (Haircut) ทีเกียวขอ้ง และ
คาํนวณเพดานการถือครองตามเกณฑข์อง ธปท. 

ปรมิาณสินทรพัยส์ภาพคล่องเฉลีย (Average HQLA) ของไตรมาส 4 ปี 2564 เท่ากบั 935,114 ลา้นบาท 
ซึงคาํนวณจากค่าเฉลียของปริมาณสินทรพัยส์ภาพคล่อง ณ วนัสินเดือนของเดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน และเดือน
ธันวาคม 2564 โดยสินทรพัยส์ภาพคล่องส่วนใหญ่เป็นสินทรพัยส์ภาพคล่องชนัที 1 ไดแ้ก่ พนัธบตัรรฐับาลและเงินสด (รอ้ยละ 
63) และมีการถือครองสินทรพัยส์ภาพคล่องชนัที 2 โดยส่วนใหญ่เป็นตวัเงินทีออกโดยกระทรวงการคลงั (รอ้ยละ 34) ทงันี
ธนาคารมีการบริหารการถือครองสินทรพัยส์ภาพคล่องหลากหลายประเภท เพือใหมี้การกระจายตวัของสินทรพัยส์ภาพ
คลอ่ง 
      3.2.3 ประมาณการกระแสเงนิสดไหลออกสุทธ ิ (Net Cash Outflows) 

คือ ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกใน 30 วนัหกัดว้ยประมาณการกระแสเงินสดไหลเขา้ใน 30 วนั 
ภายใตส้มมติฐานสถานการณด์า้นสภาพคล่องทีมีความรุนแรง โดยครอบคลมุธุรกรรมทกุประเภททงัในและนอกงบแสดง
ฐานะการเงิน ทงัทีมีสญัญาและไม่มีสญัญาทีจะทาํใหธ้นาคารมีโอกาสเกิดกระแสเงินสดไหลออกอย่างรุนแรงและต่อเนืองใน 
30 วนั โดยประมาณการกระแสเงินสดไหลเขา้ดว้ยอัตราไหลเขา้ (Inflow rate) ตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 75 ของประมาณการ
กระแสเงินสดไหลออก 

ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสทุธิใน 30 วนัเฉลีย (Average Net Cash Outflows) ของไตรมาส 4
ปี 2564 เท่ากบั 475,793 ลา้นบาท ซงึคาํนวณจากค่าเฉลียของประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสทุธิใน 30 วนั ณ วนัสินเดือน 
ของเดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม 2564 โดยประมาณการกระแสเงินสดไหลออกทีธนาคารให้
ความสาํคญัภายใตส้มมติฐานสถานการณด์า้นสภาพคลอ่งทีมีความรุนแรง คือ การถอนเงินฝากและเงินกูยื้มของลกูคา้ราย
ย่อย และภาครฐั เป็นส่วนใหญ่ ซงึธนาคารไดใ้ชอ้ตัราการไหลออก (Run-Off Rate) ตามเกณฑข์อง ธปท. ในขณะทีประมาณ
การกระแสเงินสดไหลเขา้ส่วนใหญ่มาจากการชาํระคืนสินเชือของลกูหนีคณุภาพดี ซงึไดร้บัการจดัชนัปกติ ธนาคารใชอ้ตัรา
การไหลเขา้ (Inflow Rate) ตามเกณฑข์อง ธปท. 
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4. ข ้อมูลอ ืนๆ  

ธนาคารมีกระบวนการในการบรหิารความเสียงดา้นสภาพคล่อง โดยมีการกาํหนดนโยบายการบรหิารความเสียง
ดา้นสภาพคลอ่ง เพือใชเ้ป็นกรอบในการจดัการและบรหิารความเสียง นอกจากนี ธนาคารไดก้าํหนดตวัชีวดั (Trigger) เพือ
เป็นเครืองมือในการควบคมุความเสียงดา้นสภาพคล่อง พรอ้มทงัรายงานต่อคณะกรรมการกาํกบัดแูลความเสียง ผูบ้รหิาร 
และหน่วยงานทีเกียวขอ้งอย่างสมาํเสมอ  

ธนาคารไดใ้ชเ้ครืองมือในการบริหารความเสียงดา้นสภาพคล่อง โดยมีการวิเคราะหฐ์านะสภาพคล่องสทุธิจาก
ประมาณการกระแสเงินสดรบัและจ่าย รวมถึงภาระผูกพันนอกงบดุล เพือดูฐานะสภาพคล่องในแต่ละช่วงเวลาต่างๆ 
(Liquidity Gap) และการกระจุกตัวของแหล่งเงินทุน (Funding Concentration) เพือทราบถึงแนวโน้มความเสียงดา้น
สภาพคลอ่ง นอกจากนีธนาคารไดก้าํหนด Survival period ทีธนาคารสามารถบรหิารสภาพคลอ่งไดอ้ย่างเพียงพอในการดาํเนนิ
ธุรกิจภายใตส้ถานการณว์ิกฤตทีธนาคารเป็นผูก้าํหนด 

ธนาคารมีการประเมินและวิเคราะหค์วามเสียงดา้นสภาพคล่องอย่างสมาํเสมอ เพือใหม้นัใจว่าจะมีสภาพคล่อง
เพียงพอต่อการดาํเนินธุรกิจ ตลอดจนมีการพฒันาเครืองมืออย่างต่อเนือง โดยกาํหนดทิศทางใหมี้ความสอดคลอ้งกบัหลกัสากล 
ควบคู่ไปกบัทิศทางการเติบโตทางธุรกิจของธนาคาร ส่งผลใหธ้นาคารสามารถวางแผนการบรหิารจดัการดา้นสภาพคล่อง
ไดดี้ยิงขนึ 
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