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การเปิดเผยข้อมูลการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพ
คล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio Disclosure Standards) 

 
1. บทน า 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ต้องด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับ
สถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ธนาคาร
พาณิชย์มีฐานะสภาพคล่องที่มีความแข็งแกร่งและเพียงพอ สามารถรองรับภาวะวิกฤตด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรงใน
ระยะส้ันได้ (Short-Term Severe Liquidity Stress) โดยธนาคารจะต้องมีสินทรัพย์สภาพคล่อง (High Quality Liquid 
Assets : HQLA) เพียงพอกับกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน ภายใต้สมมติฐานสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มี
ความรุนแรง   

LCR =
สินทรัพย์สภาพคล่อง (HQLA)

ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วนั
ภายใต้สถานการณ์ด้านสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง (Net Cash Outflows)

   

 
โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก าหนดให้เริ่มด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของประมาณ

การกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในแต่ละปี จนครบร้อยละ 
100 ในปี 2563 ซึ่งในปี 2562 ธนาคารต้องด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของประมาณการกระแสเงินสด
ไหลออกสุทธิใน 30 วัน 

2.  ขอบเขตการเปิดเผยข้อมูล 

 การเปิดเผยข้อมูลในรายงานฉบับนี้เป็นการเปิดเผยข้อมูลการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์

ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง เฉพาะระดับธนาคารเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  

3.  การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง 
(Liquidity Coverage Ratio: LCR) 

3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ 
     3.1.1 การด ารงอัตราส่วน Liquidity Coverage Ratio (LCR) 

หน่วย  : ล้านบาท 

ไตรมาส 2/2562 
(ค่าเฉลี่ย) 

ไตรมาส 2/2561 
(ค่าเฉลี่ย) 

(1) ปริมาณสินทรัพย์สภาพคล่องทั้งสิน้ (Total HQLA) 
(2) ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วนั    

 (Total Net Cash Outflows) 

558,652 
314,984 

631,681 
296,907 

(3) LCR (ร้อยละ) 
                   LCR ขั้นต่ าตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย (ร้อยละ) 

177 

90 

213 

80 
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     3.1.2 ข้อมูลอัตราส่วน LCR เปรียบเทียบ 

หน่วย  : ร้อยละ 
 2562 

(ค่าเฉลี่ย) 
2561 

(ค่าเฉลี่ย) 

ไตรมาส 1 
ไตรมาส 2 

196 
177 

216 
213 

 
3.2 ค าอธิบายข้อมูลเชิงปริมาณ 
     3.2.1 การด ารงอัตราส่วน Liquidity Coverage Ratio (LCR) 
LCR เฉล่ียของไตรมาส 2 ของปี 2562 เท่ากับร้อยละ 177 ซึ่งสูงกว่า LCR ขั้นต่ า ตามเกณฑ์ของ ธปท. ก าหนดไว้

ทีร่้อยละ 90 โดยค านวณจากค่าเฉล่ียของ LCR ณ วันส้ินเดือนของเดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน 2562  

      3.2.2 สินทรัพย์สภาพคล่อง (High-Quality Liquid Assets: HQLA) 
คือ สินทรัพย์ที่มีคุณภาพดี สภาพคล่องสูง ความเส่ียงและความผันผวนต่ า ไม่ติดภาระผูกพันและสามารถ

เปล่ียนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็วโดยมูลค่าไม่เปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญแม้ในสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความ
รุนแรง ทั้งนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องแต่ละประเภทต้องมีการปรับลดด้วยอัตราส่วนลด(Haircut) ที่เกี่ยวข้อง และค านวณ
เพดานการถือครองตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

ปริมาณสินทรัพย์สภาพคล่องเฉล่ีย (Average HQLA) ของไตรมาส 2 ปี 2562 เท่ากับ 558,652 ล้านบาท ซึ่ง
ค านวณจากค่าเฉล่ียของปริมาณสินทรัพย์สภาพคล่อง ณ วันส้ินเดือน (เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2562) โดย
สินทรัพย์สภาพคล่องส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นท่ี 1 ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาลและเงินสด (ร้อยละ 79) และมีการ
ถือครองสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 2 โดยส่วนใหญ่เป็นตั๋วเงินที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (ร้อยละ 15) ทั้งนี้ธนาคารมีการ
บริหารการถือครองสินทรัพย์สภาพคล่องหลากหลายประเภท เพื่อให้มีการกระจายตัวของสินทรัพย์สภาพคล่อง 

      3.2.3 ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิ (Net Cash Outflows) 
คือ ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกใน 30 วันหักด้วยประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้าใน 30 วัน ภายใต้

สมมติฐานสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง โดยครอบคลุมธุรกรรมทุกประเภททั้งในและนอกงบแสดงฐานะ
การเงิน ทั้งที่มีสัญญาและไม่มีสัญญาที่จะท าให้ธนาคารมีโอกาสเกิดกระแสเงินสดไหลออกอย่างรุนแรงและต่อเนื่องใน 30 
วัน  

ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วันเฉล่ีย (Average Net Cash Outflows) ของไตรมาส 2 ปี 2562 
เท่ากับ 314,984 ล้านบาท ซึ่งค านวณจากค่าเฉล่ียของประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน  30 วัน ณ วันส้ินเดือน 
(เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2562)  โดยประมาณการกระแสเงินสดไหลออกที่ธนาคารให้ความส าคัญภายใต้
สมมติฐานสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง คือ การถอนเงินฝากและเงินกู้ยืมของลูกค้ารายย่อย และภาครัฐ 
เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งธนาคารได้ใช้อัตราการไหลออก (Run-Off Rate) ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)  ในขณะ
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ที่ประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้าส่วนใหญ่มาจากการช าระคืนสินเชื่อของลูกหนี้คุณภาพดี  ซึ่งได้รับการจัดชั้นปกติ ซึ่ง
ธนาคารได้ใช้อัตราการไหลเข้า (Inflow Rate) ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

 
4. ข้อมูลอื่น ๆ 

ธนาคารมีกระบวนการในการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง โดยมีการก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง
ด้านสภาพคล่อง เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดการและบริหารความเส่ียง นอกจากนี้ ธนาคารได้ก าหนดตัวชีว้ัด (Trigger) เพื่อ
เป็นเครื่องมือในการควบคุมความเส่ียงด้านสภาพคล่อง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการก ากับดูแลความเส่ียง ผู้บริหาร 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ  

ธนาคารได้ใช้เครื่องมือในการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง โดยมีการวิเคราะห์ฐานะสภาพคล่องสุทธิจาก
ประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่าย รวมถึงภาระผูกพันนอกงบดุล เพื่อดูฐานะสภาพคล่องในแต่ละช่วงเวลาต่างๆ 
(Liquidity Gap) และการกระจุกตัวของแหล่งเงินทุน (Funding Concentration) เพื่อทราบถึงแนวโน้มความเส่ียงด้าน
สภาพคล่อง นอกจากนี้ธนาคารได้ก าหนด Survival period ที่ธนาคารสามารถบริหารสภาพคล่องได้อย่างเพียงพอในการ
ด าเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์วิกฤตที่ธนาคารเป็นผู้ก าหนด  

ธนาคารมีการประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียงด้านสภาพคล่องอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีสภาพคล่อง
เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาเครื่องมืออย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดทิศทางให้มีความสอดคล้องกับหลัก
สากล ควบคู่ไปกับทิศทางการเติบโตทางธุรกิจของธนาคาร ส่งผลให้ธนาคารสามารถวางแผนการบริหารจัดการด้านสภาพ
คล่องได้ดียิ่งขึ้น 
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