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การเปิดเผยข้อมูลการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง 

(Liquidity Coverage Ratio Disclosure Standards) 

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

สถานการณ์ด้านสภาพคลอ่งที่มีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) ซึ่งมีวตัถปุระสงค์เพื่อสง่เสริมให้ธนาคาร
พาณิชย์มีฐานะสภาพคลอ่งที่มีความแข็งแกร่งและเพียงพอ สามารถรองรับภาวะวิกฤตด้านสภาพคลอ่งที่มีความรุนแรงใน
ระยะสัน้ได้ (Short-Term Severe Liquidity Stress) โดยธนาคารจะต้องมีสินทรัพย์สภาพคล่อง (High Quality Liquid Assets: 
HQLA) เพียงพอกบักระแสเงินสดไหลออกสทุธิใน 30 วนั ภายใต้สมมติฐานสถานการณ์ด้านสภาพคลอ่งที่มีความรุนแรง 

LCR =
สินทรัพย์สภาพคล่อง (HQLA)

ประมาณการกระแสเงนิสดไหลออกสุทธิใน 30 วนั
ภายใต้สถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Net Cash Outflows)

   

 

โดย ธปท. ก าหนดให้เร่ิมด ารงสนิทรัพย์สภาพคลอ่งไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 60 ของประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสทุธิ
ใน 30 วนั ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2559 และเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 ในแตล่ะปี จนครบร้อยละ 100 ในปี 2563 
 
2. ขอบเขตการเปิดเผยข้อมูล 
 การเปิดเผยข้อมลูในรายงานฉบบันีเ้ป็นการเปิดเผยข้อมลูการด ารงสินทรัพย์สภาพคลอ่งเพื่อรองรับสถานการณ์
ด้านสภาพคลอ่งที่มีความรุนแรง เฉพาะระดบัธนาคารเทา่นัน้ ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ของ ธปท. 
 
3. การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio) 

3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ 
     3.1.1 การด ารงอัตราส่วน Liquidity Coverage Ratio  

หน่วย: ล้านบาท 

ไตรมาส 2/2565 
(ค่าเฉลี่ย)1 

ไตรมาส 2/2564 
(ค่าเฉลี่ย)1 

(1) ปริมาณสินทรัพย์สภาพคล่องทัง้สิน้ (Total HQLA) 
(2) ประมาณการกระแสเงนิสดไหลออกสุทธิใน 30 วนั 

(Total Net Cash Outflows) 

851,699  
451,712 

841,621  
461,112 

(3) LCR (ร้อยละ)2 
              LCR ขัน้ต ่าตามเกณฑ์ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ร้อยละ) 

188 

100 

183 

100 

 
 
 
 
 

                                                           
1 ค่าเฉลี่ยของข้อมลูค านวณด้วยวิธี Simple Average ค านวณจากข้อมลูเฉลี่ยของไตรมาส 2 โดยใช้ข้อมลู ณ สิน้วนัของสิน้เดือนเมษายน พฤษภาคม และมิถนุายน 
2  ข้อมลู LCR ในรายการท่ี (3) เป็นค่าเฉลี่ยของ LCR ณ สิน้วนัของสิน้เดือนของแต่ละไตรมาส ซึง่ไมจ่ าเป็นต้องเท่ากบัการน าปริมาณสินทรัพย์ สภาพคลอ่งทัง้สิน้ในรายการ
ท่ี (1) หารด้วยประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสทุธิใน 30 วนั ในรายการท่ี (2) 
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     3.1.2 ข้อมูลอัตราส่วน LCR เปรียบเทียบ 
หน่วย: ร้อยละ 

 2565 
(ค่าเฉลี่ย) 

2564 
(ค่าเฉลี่ย) 

ไตรมาส 1 
ไตรมาส 2 

196 
188 

174 
183 

 

3.2 ค าอธิบายข้อมูลเชิงปริมาณ 
     3.2.1 การด ารงอัตราส่วน Liquidity Coverage Ratio  

LCR เฉลี่ยของไตรมาส 2 ปี 2565 เท่ากับร้อยละ 188 ซึ่งสงูกว่า LCR ขัน้ต ่า ตามเกณฑ์ของ ธปท. 
ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 100 โดยค านวณจากค่าเฉลี่ยของ LCR ณ วนัสิน้เดือนของเดือนเมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน 
2565 
      3.2.2 สินทรัพย์สภาพคล่อง (High-Quality Liquid Assets) 

คือ สินทรัพย์ที่มีคุณภาพดี สภาพคล่องสงู ความเสี่ยงและความผนัผวนต ่า ไม่ติดภาระผูกพนัและ
สามารถเปลีย่นเป็นเงินสดได้อยา่งรวดเร็วโดยมลูคา่ไมเ่ปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญัแม้ในสถานการณ์ด้านสภาพคลอ่งที่มี
ความรุนแรง ทัง้นี ้สินทรัพย์สภาพคล่องแต่ละประเภทต้องมีการปรับลดด้วยอัตราส่วนลด (Haircut) ที่เก่ียวข้อง และ
ค านวณเพดานการถือครองตามเกณฑ์ของ ธปท. 

ปริมาณสนิทรัพย์สภาพคลอ่งเฉลีย่ (Average HQLA) ของไตรมาส 2 ปี 2565 เทา่กบั 851,699 ล้านบาท 
ซึง่ค านวณจากคา่เฉลีย่ของปริมาณสนิทรัพย์สภาพคลอ่ง ณ วนัสิน้เดือนของเดือนเมษายน พฤษภาคม และมิถนุายน 2565 
โดยสินทรัพย์สภาพคลอ่งสว่นใหญ่เป็นสินทรัพย์สภาพคลอ่งชัน้ที่ 1 ได้แก่ พนัธบตัรรัฐบาลและเงินสด (ร้อยละ 62) และมีการถือ
ครองสินทรัพย์สภาพคล่องชัน้ที่ 2 โดยส่วนใหญ่เป็นตัว๋เงินที่ออกโดยกระทรวงการคลงั (ร้อยละ 35) ทัง้นีธ้นาคารมีการ
บริหารการถือครองสนิทรัพย์สภาพคลอ่งหลากหลายประเภท เพื่อให้มีการกระจายตวัของสนิทรัพย์สภาพคลอ่ง 
      3.2.3 ประมาณการกระแสเงนิสดไหลออกสุทธิ (Net Cash Outflows) 

คือ ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกใน 30 วนัหกัด้วยประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้าใน 30 วนั 
ภายใต้สมมติฐานสถานการณ์ด้านสภาพคลอ่งที่มีความรุนแรง โดยครอบคลมุธุรกรรมทกุประเภททัง้ในและนอกงบแสดง
ฐานะการเงิน ทัง้ที่มีสญัญาและไมม่ีสญัญาที่จะท าให้ธนาคารมีโอกาสเกิดกระแสเงินสดไหลออกอยา่งรุนแรงและตอ่เนื่องใน 
30 วนั โดยประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้าด้วยอตัราไหลเข้า (Inflow rate) ต้องไม่เกินร้อยละ 75 ของประมาณการ
กระแสเงินสดไหลออก 

ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสทุธิใน 30 วนัเฉลีย่ (Average Net Cash Outflows) ของไตรมาส 2
ปี 2565 เทา่กบั 451,712 ล้านบาท ซึง่ค านวณจากคา่เฉลี่ยของประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสทุธิใน 30 วนั ณ วนัสิน้เดือน 
ของเดือนเมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน 2565 โดยประมาณการกระแสเงินสดไหลออกที่ธนาคารให้ความส าคญั
ภายใต้สมมติฐานสถานการณ์ด้านสภาพคลอ่งที่มีความรุนแรง คือ การถอนเงินฝากและเงินกู้ยืมของลกูค้ารายย่อย และ
ภาครัฐ เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งธนาคารได้ใช้อตัราการไหลออก (Run-Off Rate) ตามเกณฑ์ของ ธปท. ในขณะที่ประมาณการ
กระแสเงินสดไหลเข้าสว่นใหญ่มาจากการช าระคืนสนิเช่ือของลกูหนีค้ณุภาพดี ซึง่ได้รับการจดัชัน้ปกติ ธนาคารใช้อตัราการ
ไหลเข้า (Inflow Rate) ตามเกณฑ์ของ ธปท. 
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4. ข้อมูลอื่นๆ 
ธนาคารมีกระบวนการในการบริหารความเสีย่งด้านสภาพคลอ่ง โดยมีการก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง

ด้านสภาพคลอ่ง เพื่อใช้เป็นกรอบในการจดัการและบริหารความเสีย่ง นอกจากนี ้ธนาคารได้ก าหนดตวัชีว้ดั (Trigger) เพื่อ
เป็นเคร่ืองมือในการควบคมุความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง พร้อมทัง้รายงานตอ่คณะกรรมการก ากบัดแูลความเสี่ยง ผู้บริหาร 
และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องอยา่งสม ่าเสมอ  

ธนาคารได้ใช้เคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่ง โดยมีการวิเคราะห์ฐานะสภาพคลอ่งสทุธิจาก
ประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่าย รวมถึงภาระผูกพันนอกงบดุล เพื่อดูฐานะสภาพคล่องในแต่ละช่วงเวลาต่างๆ 
(Liquidity Gap) และการกระจุกตัวของแหล่งเงินทุน (Funding Concentration) เพื่อทราบถึงแนวโน้มความเสี่ยงด้าน
สภาพคลอ่ง นอกจากนีธ้นาคารได้ก าหนด Survival period ที่ธนาคารสามารถบริหารสภาพคลอ่งได้อยา่งเพียงพอในการด าเนิน
ธุรกิจภายใต้สถานการณ์วิกฤตที่ธนาคารเป็นผู้ก าหนด 

ธนาคารมีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่งอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจวา่จะมีสภาพคลอ่ง
เพียงพอตอ่การด าเนินธุรกิจ ตลอดจนมีการพฒันาเคร่ืองมืออยา่งต่อเนื่อง โดยก าหนดทิศทางให้มีความสอดคล้องกบัหลกัสากล 
ควบคู่ไปกบัทิศทางการเติบโตทางธุรกิจของธนาคาร สง่ผลให้ธนาคารสามารถวางแผนการบริหารจดัการด้านสภาพคลอ่ง
ได้ดียิ่งขึน้ 
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