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ธนาคารแหงประเทศไทยพิจารณาแลวเห็นวา หลักเกณฑ LCR เปนแนวทางที่จะชวยลด
โอกาสที่ธนาคารพาณิชยหนึ่ง ๆ จะเปนตนเหตุของปญหาดานสภาพคลองของระบบสถาบันการเงิน
และจะชวยใหธนาคารพาณิชยมสี ินทรัพยสภาพคลองทีเ่ พียงพอรองรับสถานการณที่กระแสเงินสด
ไหลออกเนื่องจากปจจัยภายนอก (External factors) ไดดีขึ้น ซึ่งจะชวยปองกันไมใหเกิดความผันผวน
ในระบบการเงินอันจะสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอภาคเศรษฐกิจจริง (Real economy) ตอไป
เนื่องจากหลักเกณฑ LCR เปนหลักเกณฑการดํารงสินทรัพยสภาพคลองที่สะทอน Liquidity risk
profile ของแตละธนาคารพาณิชย หรือมีลักษณะ Risk sensitive กวาเกณฑการดํารงสินทรัพย
สภาพคลองของประเทศไทยที่ใชอยูในปจจุบัน โดยหลักเกณฑ LCR กําหนดสมมติฐานใหกระแสเงินสด
ไหลเขาและกระแสเงินสดไหลออกที่อาจเกิดขึ้นสะทอนตามประเภทคูสญ
ั ญาทีม่ ีพฤติกรรมการถอนเงิน
ที่แตกตางกัน และสะทอนตามประเภทธุรกรรมทั้งทีอ่ ยูในและนอกงบแสดงฐานะการเงินทีม่ ีปจ จัยบงชี้
กระแสเงินสดไหลเขาและกระแสเงินสดไหลออกแตกตางกัน รวมถึงสะทอนโครงสรางกลุมธุรกิจที่อาจ
ทําใหธนาคารพาณิชยตองเขาชวยเหลือดานสภาพคลองในสถานการณที่กระแสเงินสดไหลออกอยาง
รุนแรงและตอเนื่อง อีกทั้งสินทรัพยสภาพคลองที่ตองดํารงตามหลักเกณฑ LCR ยังสะทอนระดับที่
แตกตางกันของมูลคาที่อาจลดลงจากความจําเปนที่ตอ งเปลีย่ นสินทรัพยสภาพคลองเปนเงินสด
ในขณะที่สถานการณดานสภาพคลองมีความรุนแรง ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยไดพิจารณาแลว
เห็นวา หลักเกณฑ LCR นี้มีความสอดคลองกับพฤติกรรมของผูฝ ากหรือคูส ัญญาในประเทศไทย
นอกจากนี้ การกําหนดหลักเกณฑที่มลี ักษณะ Risk sensitive จะชวยผลักดันใหธนาคารพาณิชยมีการ
บริหารสินทรัพยและหนีส้ ิน ตลอดจนมีระบบการบริหารความเสี่ยงดียิ่งขึ้น และลดความเสี่ยงทัง้ ของ
ธนาคารพาณิชยและของระบบได
ธนาคารแหงประเทศไทยจึงกําหนดหลักเกณฑการดํารงสินทรัพยสภาพคลองเพื่อ
รองรับสถานการณดานสภาพคลองที่มีความรุนแรง โดยอางอิงจากหลักเกณฑ LCR (Basel III:
The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools: January 2013)
ทดแทนเกณฑการดํารงสินทรัพยสภาพคลองในปจจุบัน1 ทั้งนี้ ในสวนของเกณฑเชิงคุณภาพ ให
ธนาคารพาณิชยถือปฏิบัติตามแนวนโยบาย เรื่อง แนวนโยบายการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 28 มกราคม 2553 เพียงฉบับเดียว ธนาคารแหงประเทศไทยจึงยกเลิก
ประกาศธนาคารแหงประเทศไทยที่ สนส. 41/2551 เรื่อง การบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองของ
สถาบันการเงิน ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551
2. อํานาจตามกฎหมาย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 63 และมาตรา 64 แหงพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบัน
การเงิน พ.ศ. 2551 ธนาคารแหงประเทศไทยออกหลักเกณฑการดํารงสินทรัพยสภาพคลองเพื่อรองรับ
สถานการณดานสภาพคลองที่มีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) ใหธนาคารพาณิชย
ถือปฏิบัติตามที่กําหนดในประกาศฉบับนี้

1

ในสวนของการดํารงเงินฝากกระแสรายวันขั้นต่ําที่ธนาคารแหงประเทศไทย ใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติตามหลักเกณฑธนาคารแหง
ประเทศไทยที่เกี่ยวของ
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3. ขอบเขตการบังคับใช
ประกาศฉบับนี้ใหใชบงั คับกับธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน
ทุกธนาคาร
4. ประกาศและหนังสือเวียนที่ยกเลิก
4.1 ประกาศธนาคารแหงประเทศไทยที่ สนส. 41/2551 เรื่อง การบริหาร
ความเสี่ยงดานสภาพคลองของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551
4.2 ประกาศธนาคารแหงประเทศไทยที่ สนส. 7/2555 เรื่อง การกําหนดใหธนาคาร
พาณิชยดํารงสินทรัพยสภาพคลอง ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2555
5. เนื้อหา
5.1 คําจํากัดความ
ในประกาศฉบับนี้
“สินทรัพยสภาพคลอง (High-quality liquid assets: HQLA)” หมายความวา
สินทรัพยที่มีคุณภาพดี มีสภาพคลองสูง และ ไมติดภาระผูกพัน ที่สามารถเปลี่ยนเปนเงินสดไดอยาง
รวดเร็วโดยมูลคาไมเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญแมในสถานการณดานสภาพคลองทีม่ ีความรุนแรง
“อัตราการไหลออก (Run-off rate)” หมายความวา รอยละของปริมาณกระแส
เงินสดที่คาดวาจะไหลออกใน 30 วันภายใตสถานการณดานสภาพคลองที่มีความรุนแรงตอปริมาณ
ยอดคงคางหนีส้ ินหรือภาระผูกพันที่สามารถไหลออกไดใน 30 วัน
“อัตราการไหลเขา (Inflow rate)” หมายความวา รอยละของปริมาณกระแส
เงินสดที่คาดวาจะไหลเขาใน 30 วันภายใตสถานการณดานสภาพคลองที่มีความรุนแรงตอปริมาณยอด
คงคางสินทรัพยหรือภาระผูกพันทีส่ ามารถไหลเขาไดใน 30 วัน
“เงินรับฝากและเงินกูยืม” หมายความวา เงินรับฝากทุกประเภทซึ่งรวมถึงบัญชี
เงินฝากประเภทตาง ๆ บัตรเงินฝาก (Certificate of deposit) ใบรับฝากเงิน (Deposit receipt)
รวมถึงเงินกูยืมบางประเภท เชน ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน หุนกู หรือตราสารหนีอ้ ื่นที่ธนาคาร
พาณิชยออกเพื่อเสนอขายในวงจํากัด (Private placement) ตามหลักเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
5.2 หลักการ
หลักเกณฑ LCR มีวัตถุประสงคเพื่อใหธนาคารพาณิชยมสี ภาพคลองทีส่ ามารถ
รองรับสถานการณดานสภาพคลองที่มีความรุนแรงในระยะสั้น (Short-term severe liquidity
stress) ได โดยกําหนดใหธนาคารพาณิชยตองมีสินทรัพยสภาพคลองซึง่ เปนสินทรัพยที่มีคุณภาพดี มี
สภาพคลองสูง และไมติดภาระผูกพัน ทีส่ ามารถเปลี่ยนเปนเงินสดไดอยางรวดเร็วโดยมูลคาไม
เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ ในปริมาณทีเ่ พียงพอรองรับประมาณการกระแสเงินสดทีอ่ าจไหลออก
สุทธิใน 30 วันภายใตสถานการณดานสภาพคลองที่มีความรุนแรงตามหลักเกณฑการคํานวณที่ธนาคาร
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แหงประเทศไทยกําหนด เพื่อใหธนาคารพาณิชยมเี วลาในการหาแนวทางแกไขปญหา รวมถึงให
ธนาคารแหงประเทศไทยและผูกํากับดูแลที่เกี่ยวของสามารถกําหนดมาตรการทีเ่ หมาะสมเพือ่ รองรับ
สถานการณดังกลาวได
โดยสถานการณดานสภาพคลองที่กําหนดในที่นจี้ ะสงผลตอการประมาณการ
กระแสเงินสดไหลออกสุทธิ รวมถึงประเภทและอัตราสวนลด (Haircut) ของสินทรัพยสภาพคลองซึ่ง
คํานึงถึงสถานการณจําลองรวมระหวางภาวะวิกฤตเฉพาะรายสถาบันการเงิน (Institution-specific
crisis) และภาวะวิกฤตทั้งระบบ (Market-wide crisis) โดยทําใหเกิดสถานการณดงั ตอไปนี้
- การไหลออกของเงินรับฝากจากผูฝ ากรายยอย
- การสูญเสียแหลงเงินรายใหญแบบไมมีหลักประกัน (Unsecured
wholesale)
- การสูญเสียแหลงเงินจากการกูยืมเงินระยะสั้นแบบมีหลักประกันสําหรับ
หลักประกันและคูสัญญาบางประเภท
- การถูกลดวงเงินซึ่งทําใหเกิดกระแสเงินสดไหลออกเพิ่มเติม จากการที่
ธนาคารพาณิชยถูกลดอันดับเครดิตลงไมเกิน 3 อันดับ
- ความผันผวนในตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งสงผลตอมูลคาหลักประกันและมูลคา
ผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของธุรกรรมอนุพันธ อันอาจทําใหเกิดกระแสเงินสดไหลออกเพิ่มเติม
เชน การวางหลักประกันเพิ่มเติม
- การเบิกถอนเงินจากวงเงินทีย่ งั ไมไดเบิกใชโดยไมมีการกําหนดไวลวงหนา
- การรับไถถอนตราสารหนี้กอนครบกําหนด (Debt-buy back requests)
หรือการชําระเงินตามภาระผูกพันทีม่ ิไดมีการทําสัญญาไว (Non-contractual obligation) เพื่อ
ปองกันความเสี่ยงดานชื่อเสียง (Reputational risk)
5.3 หลักเกณฑ LCR
5.3.1 ปริมาณสินทรัพยสภาพคลองที่ตองดํารง
เพื่อใหการบริหารสินทรัพย หนี้สนิ และภาระผูกพัน มีความสัมพันธกบั การ
รับฝากเงิน การกูยมื เงิน หรือการรับเงินจากประชาชน ใหธนาคารพาณิชยดํารงสินทรัพยสภาพคลอง
ณ สิ้นวันของทุกสิ้นเดือนไมต่ํากวาประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วันนับถัดจากวันสิ้น
เดือนนัน้ ภายใตสถานการณดานสภาพคลองทีม่ ีความรุนแรง ตามหลักเกณฑการคํานวณในขอ 5.3.2
โดยในกรณีของธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศไทย ใหใชยอดรวมของทุกสํานักงานทั้งใน
ประเทศไทยและตางประเทศ และในกรณีสาขาธนาคารพาณิชยตางประเทศ ใหใชยอดรวมของทุก
สํานักงานในประเทศไทย
สินทรัพยสภาพคลอง

≥ 100%

ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน
ภายใตสถานการณดานสภาพคลองที่มีความรุนแรง
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กรณีธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศไทยมีสาขาในตางประเทศ
และประเทศนั้นมีการบังคับใชหลักเกณฑ LCR กับสาขาดังกลาว ธนาคารพาณิชยสามารถเลือกใช
หลักเกณฑ LCR ของประเทศนั้นในการคํานวณประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสําหรับเงินรับฝาก
และเงินกูยืมจากรายยอยและธุรกิจขนาดเล็กของสาขาในตางประเทศดังกลาวได
ทั้งนี้ ธนาคารแหงประเทศไทยอาจกําหนดใหธนาคารพาณิชยดํารงสินทรัพย
สภาพคลองเพิ่มเติม หากผูตรวจการสถาบันการเงินเห็นวาธนาคารพาณิชยมีความเสี่ยงดาน
สภาพคลองสูงกวาที่คํานวณไดตามหลักเกณฑในประกาศฉบับนี้
ธนาคารแหงประเทศไทยอาจอนุญาตใหธนาคารพาณิชยดํารงสินทรัพย
สภาพคลองต่ํากวาหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศฉบับนี้ได หากผูตรวจการสถาบันการเงินเห็นวามี
เหตุจําเปนที่มิอาจหลีกเลี่ยงไดและเกิดขึ้นเปนการชั่วคราว โดยมีแผนรองรับทีเ่ หมาะสม ทั้งนี้ ในการ
อนุญาตดังกลาวธนาคารแหงประเทศไทยอาจกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมไวดวยก็ได
ในกรณีที่ธนาคารพาณิชยคาดการณวาจะไมสามารถดํารงสินทรัพย
สภาพคลองไดตามหลักเกณฑทกี่ ําหนดในประกาศฉบับนี้ ใหธนาคารพาณิชยแจงฝายวิเคราะหและ
ติดตามฐานะ ธนาคารแหงประเทศไทย โดยเร็ว โดยในการแจงดังกลาวใหระบุความเห็นของคณะ
กรรมการบริหารสินทรัพยและหนีส้ ิน (ALCO) หรือคณะกรรมการอื่นที่ไดรับมอบหมายใหดูแล
ความเสี่ยงดานสภาพคลองของธนาคารพาณิชย เกี่ยวกับสถานการณเบือ้ งตน เหตุผล และความจําเปน
รวมถึงเหตุผลที่ไมสามารถแจงกอนลวงหนาได (ถามี) ทั้งนี้ ใหธนาคารพาณิชยจัดสงแผนดําเนินการ
เพื่อแกไขฐานะสภาพคลองมายัง ฝายกํากับสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย ภายใน 1
สัปดาห นับแตวันที่แจง
5.3.2 การคํานวณ LCR
การคํานวณหาปริมาณสินทรัพยสภาพคลองที่ธนาคารพาณิชยตองดํารงตาม
หลักเกณฑ LCR ประกอบดวย 2 องคประกอบหลัก ไดแก การคํานวณหาปริมาณสินทรัพยสภาพคลอง
และการคํานวณหาประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วันภายใตสถานการณดาน
สภาพคลองที่มีความรุนแรง โดยในการคํานวณรายการทีเ่ กีย่ วกับเงินลงทุนในหลักทรัพยใหธนาคาร
พาณิชยใช Trade date accounting ทั้งนี้ สามารถสรุปหลักเกณฑในการคํานวณไดดังนี้
องคประกอบที่ 1 สินทรัพยสภาพคลอง (High-quality liquid assets:
HQLA)
ใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติตามหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยสภาพคลองที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) สรุปไดดังนี้
คุณสมบัติของสินทรัพยสภาพคลอง
สินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑ LCR จะตองประกอบดวยคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้ ไดแก 1) คุณสมบัติขั้นพืน้ ฐาน (Fundamental characteristics) เชน มีความเสี่ยงต่ํา และ
ประเมินมูลคาไดงาย และ 2) คุณสมบัติดานตลาด (Market-related characteristics) เชน มีการซื้อ
ขายอยางสม่ําเสมอ มีความผันผวนต่ํา และเปนที่ตองการในภาวะวิกฤต (รายละเอียดตามขอ I ของ
เอกสารแนบ 1)
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ประเภทสินทรัพยสภาพคลอง
สินทรัพยสภาพคลองแบงออกเปน 2 ประเภทหลัก (รายละเอียดตามขอ II
ของเอกสารแนบ 1) สรุปไดดังนี้
(1) สินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 1 เชน เงินสด เงินฝากและเงินสํารองที่
ธนาคารกลาง และตราสารหนีท้ ี่ออกหรือค้ําประกัน โดยรัฐบาล ธนาคารกลาง องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น องคการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (Multilateral
Development Banks : MDBs) ที่ไดรับน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 0 ตามหลักเกณฑการคํานวณ
สินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตโดย Standardised Approach (วิธี SA) ทั้งนี้ ไมรวมถึงตราสารหนี้ทอี่ อก
โดยบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน (รายละเอียดตามขอ II. 1.1 ของเอกสารแนบ 1)
(2) สินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 2 แบงออกเปน 2 ประเภทยอย ดังนี้
(2.1) สินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 2A เชน ตราสารหนี้ที่ออกหรือ
ค้ําประกัน โดยรัฐบาล ธนาคารกลาง องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ ที่ไดรับน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 20 ตามหลักเกณฑการ
คํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตโดยวิธี SA และตราสารหนีท้ ี่ออกโดยธุรกิจเอกชน โดยตราสาร
ดังกลาวตองไดรับการจัดอันดับเครดิตไมต่ํากวา AA- หรือเทียบเทา ทั้งนี้ ไมรวมถึงตราสารหนี้ทอี่ อก
โดยบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน (รายละเอียดตามขอ II. 1.2.1 ของเอกสารแนบ 1)
(2.2) สินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 2B เชน ตราสารหนีท้ ี่ออกหรือ
ค้ําประกัน โดยรัฐบาล ธนาคารกลาง องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ ที่ไดรับน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 50 ตามหลักเกณฑการ
คํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตโดยวิธี SA และตราสารหนีท้ ี่ออกโดยธุรกิจเอกชน โดยตราสาร
ดังกลาวตองไดรับการจัดอันดับเครดิตตั้งแต A ถึง A+ หรือเทียบเทา ทั้งนี้ ไมรวมถึงตราสารหนีท้ ี่ออก
โดยบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน (รายละเอียดตามขอ II. 1.2.2 ของเอกสารแนบ 1)
ทั้งนี้ สินทรัพยสภาพคลองขางตนจะตองผานมาตรฐานขั้นต่าํ ดานปฏิบัติการ
(Operational requirements) ตามขอ III ของเอกสารแนบ 1 ทุกขอ และธนาคารพาณิชยควร
คํานึงถึงการกระจายตัวของการถือครองสินทรัพยสภาพคลองตามขอ IV ของเอกสารแนบ 1 ดวย
วิธีการคํานวณ
ใหธนาคารพาณิชยคํานวณหาปริมาณสินทรัพยสภาพคลอง โดยนํามูลคา
ของสินทรัพยสภาพคลองแตละประเภทมาปรับลดดวย Haircut ของสินทรัพย ตามทีธ่ นาคารแหง
ประเทศไทยกําหนด โดยธนาคารพาณิชยสามารถนับสินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 2 ไดไมเกินรอยละ 40
และสินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 2B ไดไมเกินรอยละ 15 ของผลรวมของสินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 1
และสินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 2 ที่ธนาคารพาณิชยถือครอง หลังการปรับลดดวย Haircut และการ
ปรับฐานะ (Unwind) แลว (รายละเอียดหลักเกณฑตามขอ II ของเอกสารแนบ 1 และวิธีการคํานวณ
ตามเอกสารแนบ 1.1)
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กรณีสาขาธนาคารพาณิชยตางประเทศ ใหสามารถนับวงเงินที่ยังไมไดเบิก
ใชและไมสามารถยกเลิกได (Committed line) ซึ่งมีลักษณะเปนสัญญาที่มผี ลผูกพันที่ไดรับจาก
สํานักงานใหญ เปนสินทรัพยสภาพคลองไดไมเกินรอยละ 40 ของสินทรัพยสภาพคลองขั้นต่ําที่ธนาคาร
พาณิชยตองดํารง ทั้งนี้ ธนาคารแหงประเทศไทยอาจปรับลดหรือยกเลิกการนับวงเงินดังกลาวเปน
สินทรัพยสภาพคลองไดตามทีเ่ ห็นสมควร เมื่อพิจารณาถึงความเปนไปไดของการชวยเหลือจาก
สํานักงานใหญ
องคประกอบที่ 2 ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิ (Net cash
outflow)
ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วันภายใตสถานการณดาน
สภาพคลองที่มีความรุนแรง คํานวณจากประมาณการกระแสเงินสดไหลออก (Expected cash
outflow) ใน 30 วันภายใตสถานการณดานสภาพคลองที่มคี วามรุนแรง หักดวยประมาณการกระแส
เงินสดไหลเขา (Expected cash inflow) ใน 30 วันภายใตสถานการณดานสภาพคลองที่มีความ
รุนแรง โดยประมาณการกระแสเงินสดไหลเขาตองไมเกินรอยละ 75 ของประมาณการกระแสเงินสด
ไหลออก และตองไมซ้ํากับสินทรัพยที่นับเปนสินทรัพยสภาพคลองแลว
ทั้งนี้ ในการประมาณการกระแสเงินสดไหลออกและกระแสเงินสดไหลเขา
ธนาคารพาณิชยสามารถเลือกที่จะไมนํารายการดอกเบี้ยจายและดอกเบี้ยรับมารวมในการคํานวณได
หากไมมีนัยสําคัญ แตตองไมนับรวมทัง้ ในประมาณการกระแสเงินสดไหลออกและประมาณการกระแส
เงินสดไหลเขาดวย
นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชยสามารถหักกลบ (Netting) ประมาณการ
กระแสเงินสดไหลออกและประมาณการกระแสเงินสดไหลเขาใน 30 วันของธุรกรรมในงบดุลทีม่ ี
คูสัญญาเปนบริษัทในกลุมธุรกิจการเงินเดียวกันได ซึ่งใหรวมถึงสํานักงานใหญและสาขาอื่น บริษัทแม
บริษัทรวม และบริษัทลูก ทั้งที่อยูในประเทศไทยและตางประเทศ ทั้งนี้ การอนุญาตให Netting
ประมาณการกระแสเงินสดดังกลาวไมรวมถึงรายการเงินรับฝากเพือ่ ธุรกรรมดานปฏิบัติการ
(Operational deposit) ทั้งกรณี เงินรับฝากจากบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินที่ฝากไวที่ธนาคาร
พาณิชยและเงินฝากของธนาคารพาณิชยที่ฝากไวที่บริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน
ใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติตามหลักเกณฑการคํานวณประมาณการกระแส
เงินสดไหลออกสุทธิที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) สรุปไดดังนี้
ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิ = ประมาณการกระแสเงินสดไหลออก – ประมาณการกระแสเงินสดไหลเขา
ใน 30 วันภายใตสถานการณ
ใน 30 วันภายใตสถานการณ
ใน 30 วันภายใตสถานการณ
ดานสภาพคลองที่มีความรุนแรง
ดานสภาพคลองที่มีความรุนแรง
ดานสภาพคลองที่มีความรุนแรง

ก. ประมาณการกระแสเงินสดไหลออก (Expected cash outflow)
ในการคํานวณประมาณการกระแสเงินสดไหลออกใน 30 วันภายใต
สถานการณดานสภาพคลองที่มีความรุนแรง ใหธนาคารพาณิชยพิจารณาครอบคลุมทุกประเภท
ธุรกรรมทัง้ ในและนอกงบแสดงฐานะการเงิน ทัง้ ที่มสี ัญญาและไมมสี ัญญา และทุกสกุลเงิน ที่จะทําให
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ธนาคารพาณิชยมีกระแสเงินสดไหลออกอยางรุนแรงและตอเนื่องใน 30 วัน (รายละเอียดตามขอ I
ของเอกสารแนบ 2) สรุปไดดังนี้
(1) ประเภทกระแสเงินสดไหลออก
กระแสเงินสดไหลออกแบงออกเปน 5 ประเภทหลัก ดังนี้
(1.1) เงินรับฝากและเงินกูยืมรายยอย (Retail deposits and
borrowings) ซึ่งแบงเปน 2 ประเภทยอย คือ
(1.1.1) เงินรับฝากและเงินกูยืมทีม่ ีความสัมพันธกบั
ธนาคารพาณิชย ซึ่งแบงออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก บัญชีเงินรับฝากทีล่ ูกคาใชในการทําธุรกรรม
ทางการเงิน (Transactional account) และบัญชีทลี่ ูกคามีความสัมพันธกับธนาคารพาณิชย ซึ่งทําให
ความนาจะเปนในการถอนเงินออกเปนไปไดยาก (Relationship account)
(1.1.2) เงินรับฝากและเงินกูยืมที่ไมมีความสัมพันธกับ
ธนาคารพาณิชย
(1.2) เงินรับฝากและเงินกูยืมรายใหญแบบไมมหี ลักประกัน
(Unsecured wholesale funding) ซึ่งแบงเปน 4 ประเภทยอย คือ
(1.2.1) เงินรับฝากและเงินกูยืมจากธุรกิจขนาดเล็ก
(Small business customers)
(1.2.2) เงินรับฝากและเงินกูยืมจากนิติบุคคลอื่นทีไ่ มใช
ธุรกิจขนาดเล็ก (Wholesale customers) ซึ่งแบงออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก เงินรับฝากและเงินกูยมื
เพื่อธุรกรรมดานปฏิบัติการ (Operational deposits) และเงินรับฝากและเงินกูยืมทีไ่ มใชเพื่อธุรกรรม
ดานปฏิบัติการ (Non-operational deposits)
(1.2.3) ตราสารหนี้ไมมหี ลักประกัน (Unsecured debt
issuance)
(1.2.4) เงินรับฝากและเงินกูยืมอื่น ๆ
(1.3) เงินกูยืมที่มหี ลักประกัน (Secured funding)
(1.4) ภาระผูกพันที่มสี ัญญา
(1.5) ภาระผูกพันที่ไมมสี ัญญา
(2) วิธีการคํานวณ
ใหธนาคารพาณิชยคํานวณประมาณการกระแสเงินสด
ไหลออก โดยแบงวิธีการคํานวณเปน 3 กลุม สรุปไดดังนี้
กลุมที่ 1 เงินรับฝากและเงินกูยืม
ใหธนาคารพาณิชยนํายอดเงินรับฝากและเงินกูยืมทีส่ ามารถ
กอใหเกิดกระแสเงินสดไหลออกไดใน 30 วัน คูณดวย Run-off rate ที่กําหนดซึง่ ขึ้นอยูกบั ปจจัย
ตาง ๆ เชน ประเภทคูส ัญญา ประเภทธุรกรรม และการไดรบั การคุมครองเงินฝาก
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กลุมที่ 2 ภาระผูกพันประเภทวงเงินที่จะนําไปสูการปลอย
สินเชื่อ
ใหธนาคารพาณิชยนําวงเงินของรายการภาระผูกพันทีม่ ีสญ
ั ญาที่มี
ลักษณะคลายการใหสินเชื่อ เชน วงเงินที่ยังไมไดเบิกใช การค้ําประกัน รับรอง และอาวัลทุกประเภท
และเล็ตเตอรออฟเครดิต ทีส่ ามารถกอใหเกิดกระแสเงินสดไหลออกใน 30 วัน คูณดวย Run-off rate
ที่กําหนดซึง่ ขึ้นอยูกบั ปจจัยตาง ๆ เชน ประเภทคูส ัญญา และประเภทธุรกรรม
กลุมที่ 3 ภาระผูกพันอื่น ๆ ทั้งที่มีสัญญาและไมมีสัญญา
ใหธนาคารพาณิชยประมาณการกระแสเงินสดไหลออกของภาระ
ผูกพันอื่น ๆ ที่ไมมีลกั ษณะคลายการใหสินเชื่อ ทั้งทีม่ ีสญ
ั ญา เชน ธุรกรรมอนุพันธ และไมมสี ัญญา เชน
การเขาชวยเหลือกองทุนที่บริหารโดยบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน ตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยกําหนด
ข. ประมาณการกระแสเงินสดไหลเขา (Expected cash inflow)
การคํานวณประมาณการกระแสเงินสดไหลเขาใน 30 วันภายใต
สถานการณดานสภาพคลองที่มีความรุนแรง ใหธนาคารพาณิชยพิจารณาครอบคลุมธุรกรรมทุก
ประเภทที่มสี ัญญาทั้งในและนอกงบแสดงฐานะการเงิน และทุกสกุลเงิน ที่จัดเปนสินทรัพยจัดชั้นปกติ
หรือเทียบเทา ซึง่ จะทําใหธนาคารพาณิชยมีกระแสเงินสดไหลเขาใน 30 วันภายใตสถานการณดาน
สภาพคลองที่มีความรุนแรง (รายละเอียดตามขอ II ของเอกสารแนบ 2) สรุปไดดังนี้
(1) ประเภทกระแสเงินสดไหลเขา
กระแสเงินสดไหลเขาแบงออกเปน 3 ประเภทหลัก ดังนี้
(2.1) เงินใหกูยืมทีม่ ีหลักประกัน (Secured lending)
(2.2) เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ที่มีคุณภาพดี (Fully performing
loans)
(2.3) ภาระผูกพันที่มสี ัญญา
(2) วิธีการคํานวณ
ใหธนาคารพาณิชยคํานวณหาประมาณการกระแสเงินสด
ไหลเขา โดยแบงวิธีการคํานวณเปน 2 กลุม สรุปไดดังนี้
กลุมที่ 1 สินเชื่อและสินทรัพยอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน
ใหธนาคารพาณิชยนํายอดสินทรัพยหรือสินเชื่อที่ใหแกลกู หนี้ที่มี
คุณภาพดี (ไดรับการจัดชั้นปกติหรือเทียบเทา) ตามสัญญา ที่จะกอใหเกิดกระแสเงินสดไหลเขาใน 30
วัน คูณดวย Inflow rate ที่กําหนดซึง่ ขึ้นอยูกบั ปจจัยตาง ๆ เชน ประเภทธุรกรรม ประเภทคูส ัญญา
และการนําหลักประกันที่ไดรับไปใชตอ
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เอกสารแนบ 1
สินทรัพยสภาพคลอง
(High-quality liquid assets: HQLA)
สินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑ LCR ควรมีลักษณะตามคุณสมบัตทิ ี่กําหนดในขอ
I. คุณสมบัติของสินทรัพยสภาพคลอง (Characteristics) โดยธนาคารแหงประเทศไทยไดกําหนดประเภท
สินทรัพยทเี่ ขาขายเปนสินทรัพยสภาพคลองและวิธีการคํานวณปริมาณสินทรัพยสภาพคลองตาม
หลักเกณฑ LCR ในขอ II. หลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยสภาพคลอง
ทั้งนี้ สินทรัพยสภาพคลองที่ธนาคารพาณิชยนํามาใชในการคํานวณอัตราสวน LCR
จะตองสามารถเปลี่ยนเปนเงินสดไดจริง โดยตองผานเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําในขอ III. มาตรฐานขั้นต่ํา
ดานปฏิบัติการ (Operational requirements) และใหธนาคารพาณิชยคํานึงถึงความเสี่ยงซึ่งอาจเกิดขึ้น
จากการกระจุกตัวของสินทรัพยสภาพคลองตามแนวทางในขอ IV. การกระจายตัวของสินทรัพยสภาพคลอง
(Diversification) ดวย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
I. คุณสมบัติของสินทรัพยสภาพคลอง (Characteristics)
สินทรัพยสภาพคลองควรเปนสินทรัพยที่ธนาคารพาณิชยสามารถเปลี่ยนเปนเงินสด
ผานตลาดรองไดแมในภาวะวิกฤต โดยเฉพาะสถานการณดานสภาพคลองที่มีความรุนแรง ทัง้ จาก
ธุรกรรมขายขาด (Outright) หรือธุรกรรมซื้อคืน (Repo) โดยไมสูญเสียมูลคาอยางมีนัยสําคัญ
ซึ่งสามารถพิจารณาไดจากการมีคุณสมบัติ 2 ขอหลัก ไดแก 1. คุณสมบัติขั้นพื้นฐาน (Fundamental
characteristics) และ 2. คุณสมบัติดานตลาด (Market-related characteristics) ดังนี้
1. คุณสมบัติขั้นพื้นฐาน (Fundamental characteristics)
1.1 มีความเสี่ยงต่ํา
สินทรัพยที่มีความเสี่ยงต่ํามักจะมีสภาพคลองมากกวาสินทรัพยที่มี
ความเสี่ยงสูง ดังนั้นสินทรัพยสภาพคลองจึงควรมีลักษณะ เชน การเปนตราสารที่ไดรับการจัดอันดับ
เครดิตอยูในเกณฑดี ไมเปนตราสารดอยสิทธิ มีความออนไหวต่ําตอการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
(Low duration) มีความออนไหวต่ําตออัตราเงินเฟอ (Low inflation risk) มีความเสี่ยงดานกฎหมาย
ต่ํา (Low legal risk) และอยูในสกุลเงินทีส่ ามารถแปลงมูลคาเปนสกุลเงินที่ตอ งการไดอยางรวดเร็ว
โดยไมสูญเสียมูลคามากนัก (Low exchange rate risk) เปนตน
1.2 สามารถประเมินมูลคาไดงาย
สินทรัพยทสี่ ามารถวัดมูลคาไดอยางแนนอนและไดรับการยอมรับในตลาด
มักจะมีสภาพคลองสูงเนื่องจากทําใหการซื้อขายตกลงกันไดอยางรวดเร็ว ดังนั้น โดยทั่วไปแลว
สินทรัพยสภาพคลองจึงตองเปนผลิตภัณฑที่ไมซบั ซอน สามารถใชขอมูลที่มอี ยูใ นตลาด (Public
Information) มาใชคํานวณหามูลคาได โดยใชสูตรหรือวิธีการที่เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ซึง่ ไมใช
วิธีการคํานวณที่ซับซอน
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1.3 มีคาสหสัมพันธ (Correlation) ต่ําเมื่อเทียบกับสินทรัพยที่จะมีความ
เสี่ยงสูงในภาวะวิกฤต
สินทรัพยสภาพคลองไมควรมี Wrong-way risk กลาวคือ ความเสี่ยงของ
สินทรัพยแปรผันตามปจจัยความเสี่ยงดานตลาดในภาวะวิกฤต เชน ตราสารที่ออกโดยสถาบันการเงิน
มักจะมีความเสี่ยงดานสภาพคลองเชิงตลาด (Market liquidity risk) สูงในชวงทีเ่ กิดวิกฤตสถาบัน
การเงิน
1.4 จดทะเบียนอยูในตลาดขนาดใหญที่เปนที่รูจัก
สินทรัพยทจี่ ดทะเบียนอยูในตลาดจะชวยเพิม่ ความโปรงใสของราคา
และขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพย
2. คุณสมบัติดานตลาด (Market-related characteristics)
2.1 มีการซื้อขายอยางสม่าํ เสมอในตลาดรองที่มีขนาดใหญ
สินทรัพยสภาพคลองควรมีการซื้อขายในตลาดรองทัง้ แบบ Outright หรือ
Repo อยางสม่ําเสมอ ซึ่งสามารถพิจารณาไดจากการมีสวนตางระหวางราคาเสนอซือ้ และราคาเสนอ
ขายในระดับต่ํา (Low bid-ask spread) หรือ มีปริมาณการซื้อขายสูง (High trading volume)
รวมถึงการมีผเู ลนในตลาดจํานวนมากและหลากหลาย ซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงดานการกระจุกตัวและ
ชวยเพิ่มความนาเชื่อถือของสภาพคลองในตลาด นอกจากนี้ ตลาดซื้อขายควรมีโครงสรางพื้นฐาน
ที่รองรับการทําธุรกรรมทางการเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ (Robust market infrastructure)
ตลอดจนการมีผสู รางตลาด (Market makers) หลายรายซึง่ จะชวยรักษาสภาพคลองของตลาดได
ในสถานการณวิกฤต
2.2 มีความผันผวนต่ํา
สินทรัพยสภาพคลองควรมีความผันผวนของราคาต่ําแมในภาวะวิกฤต
กลาวคือราคาของสินทรัพยไมผันผวนและไมมีแนวโนมทีร่ าคาจะลดลงอยางรวดเร็ว ทําใหมีความ
เปนไปไดต่ําทีส่ ินทรัพยดังกลาวจะถูก Forced sale ในภาวะวิกฤต
2.3 เปนที่ตองการในภาวะวิกฤต (Flight to quality)
สินทรัพยสภาพคลองควรมีขอมูลในอดีตที่แสดงใหเห็นวาเปนกลุมสินทรัพย
ที่ผูเลนในตลาดมีแนวโนมเขาถือครองในภาวะวิกฤต โดยอาจพิจารณาไดจากคาสหสัมพันธระหวาง
สภาพคลองของสินทรัพยดังกลาวและการเกิดวิกฤตระบบสถาบันการเงิน
ดวยคุณสมบัติขางตน สินทรัพยทมี่ ีคุณภาพสูงจะถูกคาดหวังใหคงความสามารถใน
การหาสภาพคลองไดดีแมในภาวะวิกฤต ทั้งวิกฤตที่เกิดขึ้นเฉพาะรายธนาคารพาณิชย (Idiosyncratic)
และภาวะวิกฤตทั้งระบบ (Market stress) ในขณะทีส่ ินทรัพยที่มีคุณภาพต่ําจะมีความสามารถในการ
เปลี่ยนเปนเงินต่ํา และธนาคารพาณิชยอาจตองยอมรับอัตราสวนลดทีส่ ูงหากนําสินทรัพยดงั กลาวไป
หาสภาพคลองในภาวะวิกฤต เพื่อชดเชยกับความเสี่ยงดานตลาดที่สงู ขึ้น ในกรณีดังกลาวไมเพียงแตจะ
ทําใหตลาดสูญเสียความเชื่อมั่นตอธนาคารพาณิชย แตยังสงผลกระทบตอธนาคารพาณิชยอื่นที่ถือ
สินทรัพยสภาพคลองประเภทเดียวกันเนื่องจากการขาดทุนจากการประเมินมูลคายุติธรรม (Mark to
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market losses) ซึ่งอาจทําใหธนาคารพาณิชยตองเรงขายสินทรัพยออกไปเพื่อปรับฐานะสภาพคลอง
ตนเองโดยยอมรับอัตราสวนลดทีส่ งู และสงผลใหสภาพคลองของสินทรัพยดังกลาวในตลาดรองหายไป
อยางรวดเร็ว
สินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑ LCR (ยกเวน สินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 2B)
จึงควรเปนกลุมสินทรัพยทมี่ ีคุณสมบัติในการใชเปนหลักประกันในการทําธุรกรรมเพื่อหาสภาพคลอง
ระหวางวัน (Intraday Liquidity Facilities: ILF) และธุรกรรมการกูยืมระยะขามคืน (Overnight
liquidity facilities) กับธนาคารกลางได เนื่องจากในภาวะวิกฤต ธนาคารพาณิชยจะสามารถใชกลุม
สินทรัพยดังกลาวหาสภาพคลองไดโดยไมทําใหเกิดผลเสียหายตอระบบการเงินโดยรวม
II. หลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยสภาพคลอง (ประเภทสินทรัพย และวิธีการคํานวณ)
1. ประเภทสินทรัพยสภาพคลอง
สินทรัพยสภาพคลองที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด แบงออกเปน 2 ประเภท
หลัก ดังนี้
1.1 สินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 1
1.1.1 เงินสด ทุกสกุลเงิน
1.1.2 เงินฝากและเงินสํารองที่ธนาคารกลาง ทุกสกุลเงิน
1.1.3 ตราสารหนีท้ อี่ อกหรือค้ําประกัน โดยรัฐบาล ธนาคารกลาง องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น องคการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ธนาคารเพือ่ การชําระเงินระหวางประเทศ (Bank for
International Settlements) กองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund)
ธนาคารกลางสหภาพยุโรป (European Central Bank) สหภาพยุโรป (European Community)
หรือธนาคารเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (Multilateral Development Banks: MDBs) ที่ไดรับ
น้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 01 ตามหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตโดยวิธี
Standardised Approach (วิธี SA) ทั้งนี้ ไมรวมถึงตราสารหนีท้ ี่ออกโดยธนาคารพาณิชย บริษัทใน
กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย ซึ่งรวมถึงสํานักงานใหญและสาขาอื่น บริษัทแม
บริษัทรวม และบริษัทลูก ทั้งที่อยูในประเทศไทยและตางประเทศ บริษัทเงินทุน บริษัท
เครดิตฟองซิเอร และบริษัทอื่นทีป่ ระกอบธุรกิจทางการเงิน2
ในการพิจารณานับตราสารหนีข้ างตน ใหธนาคารพาณิชยสามารถ
นับตราสารหนี้ที่ออกเปนสกุลเงินบาท หรือสกุลเงินทองถิ่นของประเทศที่ธนาคารพาณิชยจดทะเบียน
ในประเทศไทยไปมีสาขาจัดตั้งอยูไ ดไมจํากัดปริมาณ และนับตราสารหนี้ขางตนในสกุลเงินตางประเทศ
อื่น ๆ ไดไมเกินกระแสเงินสดไหลออกสุทธิ (Stressed net cash outflow) ในสกุลเงินนั้น

1
2

ไมรวมถึงการกําหนดน้ําหนักความเสี่ยงโดยใช Preferential risk weight

ใหธนาคารพาณิชยอางอิงคําจํากัดความ “ธุรกิจทางการเงิน” ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการกํากับแบบ
รวมกลุม ทั้งนี้ ในกรณีที่ตราสารหนี้ซึ่งผูถือมีสิทธิไลเบี้ย (recourse) สถาบันการเงิน และบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน เชน
ตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงินที่ไดรับการค้ําประกันจากรัฐบาล จะไมถูกจัดเปนสินทรัพยสภาพคลอง
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สําหรับตราสารหนีส้ กุลเงินตางประเทศอื่นที่ธนาคารพาณิชยไมมี
Stressed net cash outflow ในสกุลเงินนั้น ใหธนาคารพาณิชยสามารถนับเปนสินทรัพยสภาพคลอง
เพิ่มเติมไดเฉพาะตราสารหนี้ทอี่ อกโดยรัฐบาลหรือธนาคารกลางที่ออกเปนสกุลเงินทองถิ่นของประเทศ
นั้น หรือสกุลเงินอื่นตามที่กําหนด3 และใหจัดตราสารหนี้ดังกลาวเปนสินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 2A
1.1.4 ตราสารหนี้ทอี่ อก หรือค้ําประกันโดยรัฐบาลไทยหรือธนาคารแหง
4
ประเทศไทย ซึ่งไมรวมถึงตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย บริษัทในกลุม ธุรกิจทางการเงินของ
ธนาคารพาณิชย ซึ่งรวมถึงสํานักงานใหญและสาขาอื่น บริษทั แม บริษัทรวม และบริษัทลูก ทัง้ ที่อยูใน
ประเทศไทยและตางประเทศ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร และบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจ
ทางการเงิน2 หรือ ตราสารหนี้ทอี่ อกโดยรัฐบาลหรือธนาคารกลางของประเทศที่ไมไดรบั น้ําหนัก
ความเสี่ยงรอยละ 0 ตามหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสีย่ งดานเครดิตโดยวิธี SA แตเปนประเทศ
ที่ธนาคารพาณิชยจดทะเบียนในประเทศไทยไปมีสาขาจัดตั้งอยู โดยแบงเปน 2 กรณี ดังนี้
1.1.4.1 ตราสารหนีส้ กุลเงินบาททีอ่ อก หรือค้ําประกันโดย
รัฐบาลไทยหรือธนาคารแหงประเทศไทย หรือตราสารหนี้ทอี่ อกเปนสกุลเงินทองถิ่นโดยรัฐบาลหรือ
ธนาคารกลางของประเทศที่ธนาคารพาณิชยจดทะเบียนในประเทศไทยไปมีสาขาจัดตั้งอยู ใหสามารถ
นับไดไมจํากัดปริมาณ
1.1.4.2 ตราสารหนีส้ กุลเงินตางประเทศที่ออก หรือค้ําประกัน
โดยรัฐบาลไทยหรือธนาคารแหงประเทศไทย หรือตราสารหนี้ที่ออกเปนสกุลเงินตางประเทศโดย
รัฐบาลหรือธนาคารกลางของประเทศที่ธนาคารพาณิชยจดทะเบียนในประเทศไทยไปมีสาขาจัดตั้งอยู
ซึ่งไมใชสกุลเงินทองถิ่นของประเทศนั้น ใหนับไดไมเกิน Stressed net cash outflow ในสกุลเงิน
ตางประเทศดังกลาวซึ่งเกิดจากการทําธุรกรรมของธนาคารพาณิชยในประเทศนั้น ๆ
1.2 สินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 2
แบงออกเปน 2 ประเภทยอย ดังนี้
1.2.1 สินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 2A
1.2.1.1 ตราสารหนีท้ อี่ อก หรือค้ําประกันโดยรัฐบาล
ธนาคารกลาง องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศ ที่ไดรับน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 201 ตามหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยง
ดานเครดิตโดยวิธี SA ทั้งนี้ ไมรวมถึงตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย บริษัทในกลุม ธุรกิจ
ทางการเงินของธนาคารพาณิชย ซึ่งรวมถึงสํานักงานใหญและสาขาอื่น บริษัทแม บริษัทรวม และ
บริษัทลูก ทั้งที่อยูในประเทศไทยและตางประเทศ บริษทั เงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร และบริษัทอื่น
ที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน2

3
4

หมายถึงตราสารหนี้ที่ออกเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา ปอนดสเตอรลิง ยูโร เยน และหยวน เทานั้น

หมายรวมถึงคูสัญญาที่ถูกจัดประเภทเปนลูกหนี้รัฐบาล และธนาคารกลางตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการ
คํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตโดยวิธี SA เชน กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน สถาบันคุมครองเงินฝาก และบริษัท
บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย จํากัด
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ในการพิจารณานับตราสารหนีข้ างตน ใหธนาคาร
พาณิชยสามารถนับตราสารหนีท้ ี่ออกเปนสกุลเงินบาท หรือสกุลเงินทองถิ่นของประเทศที่ธนาคาร
พาณิชยจดทะเบียนในประเทศไทยไปมีสาขาจัดตั้งอยูไ ดไมจาํ กัดปริมาณ และนับตราสารหนี้ขางตน
ในสกุลเงินตางประเทศอื่น ๆ ไดไมเกิน Stressed net cash outflow ในสกุลเงินนั้น
สําหรับตราสารหนีส้ กุลเงินตางประเทศอื่นที่ธนาคาร
พาณิชยไมมี Stressed net cash outflow ในสกุลเงินนั้น ใหธนาคารพาณิชยสามารถนับเปน
สินทรัพยสภาพคลองเพิ่มเติมไดเฉพาะตราสารหนีท้ ี่ออกโดยรัฐบาลหรือธนาคารกลางทีอ่ อกเปน
สกุลเงินทองถิ่นของประเทศนั้น หรือสกุลเงินอื่นตามทีก่ ําหนด3 และใหจัดตราสารหนี้ดังกลาวเปน
สินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 2B
1.2.1.2 ตราสารหนี้ทอี่ อกโดยธุรกิจเอกชน5 โดยตราสาร
ดังกลาวตองไดรับการจัดอันดับเครดิตไมต่ํากวา AA-6 หรือเทียบเทา และผูออกตราสารตองไมใช
ธนาคารพาณิชย บริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย ซึ่งรวมถึงสํานักงานใหญและ
สาขาอื่น บริษัทแม บริษัทรวม และบริษัทลูก ทั้งที่อยูในประเทศไทยและตางประเทศ บริษทั เงินทุน
บริษัทเครดิตฟองซิเอร และบริษัทอื่นทีป่ ระกอบธุรกิจทางการเงิน2
1.2.1.3 ตั๋วสัญญาใชเงินซึ่งออกโดยกระทรวงการคลัง
1.2.1.4 ตราสารหนี้ทอี่ อกโดยรัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงิน
7
เฉพาะกิจ ที่กระทรวงการคลังไมค้ําประกันเงินตนและดอกเบี้ย และตราสารหรือผูออกตองไดรับ
การจัดอันดับเครดิตไมต่ํากวา A6 หรือเทียบเทา ทัง้ นี้ ในกรณีไมมีการจัดอันดับเครดิต ตองมีสถานะ
ดําเนินงานเปน “ไมมีปญหา”ตามหลักเกณฑทสี่ ํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกําหนด
1.2.1.5 หุนกูมปี ระกัน (Covered bond) ที่ไดรับการจัดอันดับ
6
เครดิตไมต่ํากวา AA- หรือเทียบเทา และผูอ อกไมใชธนาคารพาณิชยเอง หรือบริษัทในกลุมธุรกิจ
ทางการเงินของธนาคารพาณิชยนั้น ซึ่งรวมถึงสํานักงานใหญและสาขาอื่น บริษัทแม บริษัทรวม และ
บริษัทลูก ทั้งที่อยูในประเทศไทยและตางประเทศ
1.2.2 สินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 2B
1.2.2.1 ตราสารหนีท้ อี่ อก หรือค้ําประกันโดยรัฐบาล
ธนาคารกลาง องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารเพื่อการพัฒนา
5

ใหธนาคารพาณิชยอางอิงคําจํากัดความ “ธุรกิจเอกชน” ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยง
ดานเครดิตโดยวิธี SA
6
ในกรณีที่ไมมี Long-term rating ใหธนาคารพาณิชยสามารถใช Short-term rating ที่ไดรับการจัดอันดับเครดิตอยางนอยเทียบเทาอันดับ
เครดิตตามที่กําหนด ทั้งนี้ ในการอางอิง rating ตราสารหนี้ ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตใหธนาคารพาณิชยสามารถใช Local-scale
rating ที่ไดรับจาก ECAIs ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยหรือหนวยงานกํากับดูแลสถาบันการเงินในประเทศนั้น ๆ ใหความเห็นชอบได โดย
ธนาคารพาณิชยสามารถนับตราสารหนีท้ ี่ไดรับการจัดอันดับเครดิตตามที่หลักเกณฑกําหนดที่ออกเปนสกุลเงินบาทไดไมจํากัดปริมาณและนับ
ตราสารหนีท้ ี่ออกเปนสกุลเงินตางประเทศไดเฉพาะกรณีทตี่ ราสารหนี้ดงั กลาวออกเปนสกุลเงินทองถิ่นของประเทศที่ธนาคารพาณิชยไปมีสาขา
จัดตั้ง โดยนับไดไมเกินกระแสเงินสดไหลออกสุทธิ (Stressed net cash outflow) ในสกุลเงินตางประเทศดังกลาวซึ่งเกิดจากการทําธุรกรรม
ของธนาคารพาณิชยในประเทศนั้น ๆ
7
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ไดแก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคารเพื่อการ
สงออกและนําเขาแหงประเทศไทย และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
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ระหวางประเทศ ที่ไดรบั น้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 50 ตามหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยง
ดานเครดิตโดยวิธี SA ทั้งนี้ ไมรวมถึงตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย บริษัทในกลุม ธุรกิจ
ทางการเงินของธนาคารพาณิชย ซึ่งรวมถึงสํานักงานใหญและสาขาอื่น บริษัทแม บริษัทรวม และ
บริษัทลูก ทั้งที่อยูในประเทศไทยและตางประเทศ บริษทั เงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร และบริษัทอื่น
ที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน2
ในการพิจารณานับตราสารหนี้ขางตน ใหธนาคาร
พาณิชยสามารถนับตราสารหนีท้ ี่ออกเปนสกุลเงินบาท หรือสกุลเงินทองถิ่นของประเทศทีธ่ นาคาร
พาณิชยจดทะเบียนในประเทศไทยไปมีสาขาจัดตั้งอยูไ ดไมจาํ กัดปริมาณ และนับตราสารหนี้ขางตน
ในสกุลเงินตางประเทศอื่น ๆ ไดไมเกิน Stressed net cash outflow ในสกุลเงินนั้น
1.2.2.2 ตราสารหนี้ทอี่ อกโดยธุรกิจเอกชน5 โดยตราสาร
ดังกลาวตองไดรับการจัดอันดับเครดิตตั้งแต A ถึง A+6 หรือเทียบเทา และผูออกตราสารตองไมใช
ธนาคารพาณิชย บริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย ซึ่งรวมถึงสํานักงานใหญและ
สาขาอื่น บริษัทแม บริษัทรวม และบริษัทลูก ทั้งที่อยูในประเทศไทยและตางประเทศ บริษทั เงินทุน
บริษัทเครดิตฟองซิเอร และบริษัทอื่นทีป่ ระกอบธุรกิจทางการเงิน2
การเงินเฉพาะกิจ

7

1.2.2.3

ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใชเงินซึ่งออกโดยสถาบัน

ทั้งนี้ ตราสารหนีท้ ี่เขาขายการเปนสินทรัพยสภาพคลองจะตองเปนตราสาร
ประเภท Plain vanilla และตองไมเปนตราสารหนีด้ อยสิทธิ (Subordinated debt) เทานั้น
2. วิธีการคํานวณ Haircut และเพดานการถือครอง
ในการคํานวณปริมาณสินทรัพยสภาพคลอง ใหธนาคารพาณิชยนํามูลคาของ
สินทรัพยสภาพคลองมาปรับลดดวย Haircut ที่เกี่ยวของ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุป Haircut และเพดานการถือครองสินทรัพยสภาพคลอง
ในแตละประเภท
ประเภทสินทรัพย

สินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 1

Haircut
(รอยละ)

เพดานการถือครอง
(รอยละของผลรวมสินทรัพย
สภาพคลองชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2)

0

สินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 2

40

- สินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 2A

15

- สินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 2B

50

15

ทั้งนี้ ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหธนาคารพาณิชยสามารถนับสินทรัพย
สภาพคลองชั้นที่ 2 ไดไมเกินรอยละ 40 และสินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 2B ไดไมเกินรอยละ 15 ของ
ผลรวมของสินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 1 และสินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 2 ที่ธนาคารพาณิชยถือครอง
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หลังการปรับลดดวย Haircut และการปรับฐานะ (Unwind) แลว (รายละเอียดการคํานวณตาม
เอกสารแนบ 1.1)
III. มาตรฐานขั้นต่ําดานปฏิบัติการ (Operational requirements)
สินทรัพยสภาพคลองในการคํานวณอัตราสวน LCR ตองผานมาตรฐานขั้นต่ําดาน
ปฏิบัติการทุกขอดังตอไปนี้ เพื่อใหมั่นใจวาในภาวะวิกฤต ธนาคารพาณิชยจะสามารถเปลี่ยนสินทรัพย
สภาพคลองเปนเงินสดไดอยางทันทวงทีผานตลาดรองทั้งจากธุรกรรม Outright หรือธุรกรรม Repo
และสามารถใชเปนแหลงเงินสํารองในการรองรับกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วันได โดยไมติด
ขอจํากัด
(1) ธนาคารพาณิชยควรทดสอบความสามารถในการเปลี่ยนเปนเงินสดของกลุม
ตัวอยางสินทรัพยสภาพคลองในแตละประเภทเปนครั้งคราว เพื่อประเมินความสามารถในการเขาถึง
ตลาด ประสิทธิภาพของกระบวนการในการเปลี่ยนเปนเงินสด ความเพียงพอของปริมาณสินทรัพย
สภาพคลอง รวมถึงเพือ่ ลดความเสี่ยงจากการสงสัญญาณเชิงลบ (Negative signalling) ที่อาจเกิดขึ้น
ในภาวะวิกฤต
(2) สินทรัพยสภาพคลองทั้งหมดจะตองเปนสินทรัพยทปี่ ราศจากภาระผูกพัน
(Unencumbered)8 และตองไมไดนําไปใชเปนหลักประกัน (Pledged) (ทั้งกรณีที่เปนสัญญาหรือไม
เปนสัญญา) ในการกูยืม หรือเพื่อใชลดความเสี่ยงดานเครดิต (Credit-enhanced transaction) หรือ
เตรียมไวเพือ่ เปนคาใชจาย เชน คาเชา เงินเดือน
ธนาคารพาณิชยสามารถนับรวมสินทรัพยสภาพคลองทีไ่ ดรบั มาจากการทําธุรกรรม
การซื้อหลักทรัพยโดยมีสัญญาจะขายคืน (Reverse repo) หรือธุรกรรมการยืมและใหยมื หลักทรัพย
(Securities borrowing and lending) หากยังไมไดนําไปใชตอ และตามสัญญากําหนดใหธนาคาร
พาณิชยมีสิทธิทางกฎหมายในการนําสินทรัพยดงั กลาวไปใชตอได (Legally and contractually
available) นอกจากนี้ ในกรณีที่ธนาคารพาณิชยนําสินทรัพยที่เขาขายเปนสินทรัพยสภาพคลองไป
ฝาก (Deposit) หรือวางไวเผือ่ ใชเปนหลักประกันในการหาสภาพคลองยามจําเปน (Pre-position) หรือ
นําไปติดภาระผูกพันกับธนาคารกลางหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
โดยยังไมไดถูกนําไปใชเพื่อหาสภาพคลอง ใหธนาคารพาณิชยสามารถนับเปนสวนหนึง่ ของสินทรัพย
สภาพคลองในการคํานวณ LCR ได
อยางไรก็ดี ธนาคารพาณิชยไมควรนับรวมสินทรัพยสภาพคลองที่แมจะปราศจาก
ภาระผูกพันตามนิยามขางตน แตไมสามารถนําไปใชรองรับกระแสเงินสดไหลออกในชวงวิกฤตได
เนื่องจากการขาดกระบวนการ หรือการขาดระบบปฏิบัติการที่มีความพรอมและเหมาะสมในการ
เปลี่ยนสินทรัพยสภาพคลองเปนเงินสดตามระยะเวลามาตรฐานการชําระราคา และการสงมอบ
หลักทรัพย
(3) สินทรัพยสภาพคลองควรอยูภายใตการควบคุมดูแลของหนวยงานที่บริหารจัดการ
สภาพคลองของธนาคารพาณิชย (เชน Treasury) ซึ่งเปนหนวยงานที่มีอํานาจ สิทธิทางกฎหมายและ
8

ปราศจากภาระผูกพัน (Unencumbered) หมายความวา ปราศจากขอกําหนดดานกฎหมาย หลักเกณฑ สัญญา หรือขอจํากัดอื่นใดอันเปน
เหตุใหธนาคารพาณิชยไมสามารถชําระ ขาย หรือโอนกรรมสิทธิ์ของสินทรัพยนั้นได
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ความสามารถดานการปฏิบัติการ ในการใชประโยชนจากสินทรัพยสภาพคลอง ซึ่งโดยทั่วไปหนวยงาน
ดังกลาวจะบริหารสินทรัพยที่มีวัตถุประสงคเปนแหลงเงินสํารองยามฉุกเฉินแยกออกมาตางหาก
(Separate pool) หรือสามารถใชประโยชนจากสินทรัพยเพือ่ หาสภาพคลองในชวงเวลาใด ๆ ใน
30 วันขางหนาภายใตภาวะวิกฤตได โดยไมขัดตอกลยุทธในการบริหารความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย
เชน ธนาคารพาณิชยไมควรนับรวมสินทรัพยที่นําไปใชในการปองกันความเสี่ยง (Hedge) เปน
สินทรัพยสภาพคลอง หากการขายสินทรัพยดังกลาวทําใหธนาคารพาณิชยเกิดฐานะความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
เกินกวาเพดานความเสี่ยงที่ใชบริหารความเสี่ยงภายใน
(4) ธนาคารพาณิชยสามารถนับรวมสินทรัพยสภาพคลองทีธ่ นาคารพาณิชยไดทํา
สัญญาปองกันความเสี่ยงดานตลาด (Market risk hedge) ของสินทรัพยสภาพคลองแลวได
อยางไรก็ตาม ใหธนาคารพาณิชยคํานึงถึงกระแสเงินสดไหลออกที่อาจเกิดขึ้นดวย หากธนาคาร
พาณิชยยกเลิกสัญญาการปองกันความเสี่ยงกอนครบกําหนดสัญญา (Early closed out) เชน ในกรณี
ที่สินทรัพยสภาพคลองที่ไดมีการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงนั้นถูกขายออกไป
(5) ธนาคารพาณิชยควรมีการจัดทํานโยบายซึง่ ระบุถึงนิตบิ ุคคล สถานที่ตั้ง สกุลเงิน
ผูดูแลสินทรัพย ตลอดจนบัญชีที่ธนาคารพาณิชยเก็บรักษาสินทรัพยสภาพคลองไวอยางชัดเจน อีกทั้ง
ควรมีการตรวจสอบรายการและความเพียงพอของสินทรัพยสภาพคลองเปนรายวัน เพื่อใหมั่นใจไดวา
ในภาวะวิกฤต ธนาคารพาณิชยจะสามารถนําสินทรัพยสภาพคลองมาใชไดอยางทันทวงทีโดยไมติด
ขอจํากัดมาตรฐานขั้นต่ําดานปฏิบัติการ
(6) ธนาคารพาณิชยไมควรนับรวมสินทรัพยสภาพคลองสวนเกิน (Excess HQLA) ของ
สาขาที่จัดตั้งอยูในประเทศที่มีขอจํากัดดานการโอนและการแปลงสกุลเงินในภาวะวิกฤต เวนแตมี
ปริมาณที่ไมมีนัยสําคัญ ทั้งนี้ ในการพิจารณาขอจํากัดดานการโอน ธนาคารพาณิชยตองคํานึงถึง
ขอจํากัดดานกฎหมาย ภาษี วิธีการทางบัญชี หรือขอจํากัดอืน่ ที่เกี่ยวของ ที่อาจสงผลใหธนาคาร
พาณิชยไมสามารถถายโอนสินทรัพยสภาพคลองระหวางสาขาไดประกอบดวย
(7) ในบางประเทศสินทรัพยบางประเภทอาจไมมสี ภาพคลองในตลาดซื้อคืน (Repo
market) ซึ่งทําใหธนาคารพาณิชยตองหาสภาพคลองจากสินทรัพยดังกลาวผานตลาดซื้อขายปกติ
เทานั้น ในสถานการณเชนนี้ ธนาคารพาณิชยไมควรนับรวมเปนสินทรัพยสภาพคลองในการคํานวณ
อัตราสวน LCR หากการขายสินทรัพยนั้นนําไปสูข อจํากัดบางประการ เชน ราคาขายถูกคิดลด
ในอัตราที่สงู ซึ่งทําใหธนาคารพาณิชยไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑขั้นต่ําทางกฎหมายได เปนตน
(8) ธนาคารพาณิชยไมควรนับรวมสินทรัพยหรือสภาพคลองที่ไดมาจากการนําสินทรัพย
ที่ไดมาไปใชตอ (Rehypothecation) หากเจาของผูร ับประโยชน (Beneficial owner) มีสทิ ธิตาม
สัญญาในการเรียกคืนสินทรัพยดังกลาวภายในระยะเวลา 30 วัน
(9) ธนาคารพาณิชยสามารถนับรวมสินทรัพยที่ไดรับเปนหลักประกันจากธุรกรรม
อนุพันธ ซึ่งไมไดอยูในบัญชีที่แยกออกมาเฉพาะ (Segregated account) เปนสินทรัพยสภาพคลองได
หากธนาคารพาณิชยมีสทิ ธิตามกฎหมายในการนําสินทรัพยดังกลาวไปใชหาสภาพคลองตอได
อยางไรก็ดี ใหธนาคารพาณิชยคํานึงถึงกระแสเงินสดไหลออกที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากความเสี่ยงที่
เกี่ยวของกับธุรกรรมอนุพันธดวย
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(10) การดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑ LCR ไมไดครอบคลุมถึงการบริหาร
สภาพคลองระหวางวันของธนาคารพาณิชย ดังนั้น ใหธนาคารพาณิชยถือปฏิบัติตามแนวนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองของสถาบันการเงิน โดยธนาคารพาณิชยควรตระหนักและ
มีระบบงานเพื่อรองรับการบริหารสภาพคลองระหวางวัน (Intraday liquidity) และบริหารความเสี่ยง
ที่อาจทําใหไมสามารถชําระราคาไดตามกําหนดเวลา (Payment and settlement) โดยระบุและ
จัดลําดับความสําคัญของรายการชําระเงินระหวางวันทีส่ ําคัญ รวมทั้งควรคํานึงถึงการหาแหลงเงินกู
ความสามารถในการเขาถึงแหลงเงินทุน และการจัดสรรสินทรัพยทจี่ ะใชเปนหลักประกันในการกูยมื
ระหวางวัน เพื่อใหกระบวนการในการชําระเงินดําเนินไปไดอยางสมบูรณทันเวลา ทัง้ ในภาวะปกติและ
ภาวะวิกฤต
(11) แมวาหลักเกณฑ LCR จะกําหนดใหธนาคารพาณิชยตองดํารงอัตราสวนขั้นต่ํา
ตามกฎหมาย และรายงานเปนผลรวมในรูปสกุลเงินบาท (Single currency) อยางไรก็ตาม
ธนาคารพาณิชยควรถือครองสินทรัพยสภาพคลองในสกุลเงินที่มีความสอดคลองกับความตองการ
สภาพคลองในแตละสกุลเงิน (Net cash outflow) เพื่อใหธนาคารพาณิชยสามารถเปลี่ยนสินทรัพย
สภาพคลองดังกลาวเปนเงินสดไดสอดคลองกับกระแสเงินสดไหลออกสุทธิในแตละสกุลเงิน และ
ความเสี่ยงดานสภาพคลองในประเทศที่ธนาคารพาณิชยไปมีสาขาจัดตั้ง
ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชยควรคํานึงถึงความเสี่ยงดานสภาพคลองที่อาจเกิดขึ้นจาก
อัตราแลกเปลี่ยน (Foreign exchange liquidity risk) โดยใหพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดจาก
ความสามารถในการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Swap currencies) ความสามารถในการเขาถึงตลาดหรือ
แหลงเงินสกุลตางประเทศที่ตองการ ภายใตสถานการณวิกฤต ตลอดจนความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนที่รุนแรง ซึ่งอาจสงผลกระทบตอกระแสเงินสดรับจาย และสภาพคลองสวนเกินหรือ
สวนขาด (Liquidity mismatch)
(12) กรณีทสี่ ินทรัพยสภาพคลองเสื่อมคุณภาพลงอยางรวดเร็ว (Cliff effect) ทําให
สินทรัพยดังกลาวขาดคุณสมบัติทจี่ ะนับเปนสินทรัพยสภาพคลอง เชน การถูกลดอันดับเครดิต
ใหธนาคารพาณิชยยังคงสามารถนับรวมสินทรัพยดงั กลาวเปนสินทรัพยสภาพคลองไดเพิม่ เติมอีก
30 วันนับจากวันทีเ่ สือ่ มสภาพ ทัง้ นี้ เพื่อใหเวลาแกธนาคารพาณิชยในการปรับปริมาณสินทรัพย
สภาพคลองที่ตองถือครองหรือหาสินทรัพยใหมมาทดแทน
IV. การกระจายตัวของการถือครองสินทรัพยสภาพคลอง (Diversification)
ธนาคารพาณิชยควรมีการกระจายการถือครองสินทรัพยสภาพคลองอยางเหมาะสม
โดยแมวาสินทรัพยสภาพคลองบางประเภทอาจมีสภาพคลองสูงทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต แตใน
บางสถานการณ สินทรัพยดังกลาวอาจขาดสภาพคลองไดอยางกะทันหัน ธนาคารพาณิชยจึงควรมี
การกําหนดนโยบายและเพดานความเสี่ยงในการถือครองสินทรัพยสภาพคลองเพื่อไมใหเกิดความเสี่ยง
ดานการกระจุกตัว เชน กําหนดตามประเภทสินทรัพย ประเภทของตราสารที่ออก ประเภทผูออก
ตราสาร และสกุลเงินของตราสาร เปนตน
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เอกสารแนบ 1.1
การคํานวณเพดานสินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 2 และสินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 2B โดยคํานึงถึง
ธุรกรรม Securities Financing Transactions ระยะสั้น
ในการคํานวณเพดานการถือครองสินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 2 และสินทรัพย
สภาพคลองชั้นที่ 2B ใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติ ดังนี้
1. การปรับฐานะ (Unwind) สินทรัพยสภาพคลอง
ในการปรับฐานะสินทรัพยสภาพคลองใหธนาคารพาณิชยนําปริมาณของสินทรัพย
สภาพคลองในแตละประเภทหลังปรับลดดวยอัตราสวนลด (Haircut) ที่เกี่ยวของตามทีก่ ําหนด
ในเอกสารแนบ 1 มาปรับฐานะโดยคํานึงถึงผลกระทบจากการทําธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาวา
จะซื้อคืนหรือธุรกรรมการซือ้ โดยมีสัญญาวาจะขายคืน (Repo/Reverse repo) ธุรกรรมการยืมและ
ใหยืมหลักทรัพย (Securities borrowing and lending) และธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน
(Collateral swaps) ที่จะครบกําหนดภายใน 30 วัน ดังนี้
- สินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 1 หลังการปรับมูลคา (Adjusted amount of
Level 1 assets) หมายถึง ปริมาณสินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 1 ทั้งหมด หลังจากการปรับฐานะ
ดวยธุรกรรม Repo/Reverse repo ธุรกรรม Securities borrowing and lending และธุรกรรม
Collateral swaps ที่จะครบกําหนดใน 30 วัน ซึ่งไมติดภาระผูกพัน หรือมาตรฐานขั้นต่ําดาน
การปฏิบัตกิ าร
- สินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 2A หลังการปรับมูลคา (Adjusted amount of
Level 2A assets) หมายถึง ปริมาณสินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 2A ทั้งหมด หลังจากการปรับฐานะ
ดวยธุรกรรม Repo/Reverse repo ธุรกรรม Securities borrowing and lending และธุรกรรม
Collateral swaps ที่จะครบกําหนดใน 30 วัน ซึ่งไมติดภาระผูกพัน หรือมาตรฐานขั้นต่ําดาน
การปฏิบัตกิ าร
- สินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 2B หลังการปรับมูลคา (Adjusted amount of
Level 2B assets) หมายถึง ปริมาณสินทรัพยสภาพคลองชัน้ ที่ 2B ทั้งหมด หลังจากการปรับฐานะ
ดวยธุรกรรม Repo/Reverse repo ธุรกรรม Securities borrowing and lending และธุรกรรม
Collateral swaps ที่จะครบกําหนดใน 30 วัน ซึ่งไมติดภาระผูกพัน หรือมาตรฐานขั้นต่ําดาน
การปฏิบัตกิ าร
2.

การคํานวณเพดานสินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 2 และสินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 2B
ในการคํานวณเพดานรอยละ 40 ของสินทรัพยสภาพคลองชัน้ ที่ 2 ธนาคารพาณิชยตอง
คํานึงถึงเพดานรอยละ 15 ของสินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 2B ดวย โดยปริมาณสินทรัพยสภาพคลอง
ชั้นที่ 2B หลังการปรับมูลคาจะตองไมเกิน 15 ใน 85 ของผลรวมระหวางปริมาณสินทรัพย
สภาพคลองชั้นที่ 1 หลังการปรับมูลคา และปริมาณสินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 2A หลังการปรับ
มูลคา โดยหากผลรวมระหวางปริมาณสินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 2A หลังการปรับมูลคาและปริมาณ
สินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 2B หลังการปรับมูลคาเกินกวาเพดานรอยละ 40 ของปริมาณสินทรัพย
สภาพคลองทั้งหมด ปริมาณสินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 2B หลังการปรับมูลคาจะถูกจํากัดไมเกิน 15
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ใน 60 ของปริมาณสินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 1 หลังการปรับมูลคา และผลรวมของปริมาณ
สินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 2 หลังการปรับมูลคาจะตองไมเกิน 2 ใน 3 ของปริมาณสินทรัพย
สภาพคลองชั้นที่ 1 หลังการปรับมูลคา
ทั้งนี้ สามารถสรุปสูตรการคํานวณในตารางที่ 1 และตัวอยางการคํานวณในตารางที่ 2
ตารางที่ 1 สรุปสูตรการคํานวณเพดานสินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 2 และสินทรัพยสภาพคลอง
ชั้นที่ 2B
สินทรัพยสภาพคลองทัง้ หมด = สินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 1 + สินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 2A +
สินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 2B – สวนเกินเพดานรอยละ 15 ของสินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 2B สวนเกินเพดานรอยละ 40 ของสินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 2A และสินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 2B
โดยที่
สวนเกินเพดานรอยละ 15 ของสินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 2B คือ จํานวนที่มากที่สุดระหวาง
1) สินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 2B หลังการปรับมูลคา – 15/85 (สินทรัพย
สภาพคลองชั้นที่ 1 หลังการปรับมูลคา + สินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 2A หลังการปรับมูลคา) หรือ
2) สินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 2B หลังการปรับมูลคา – 15/60 ของสินทรัพย
สภาพคลองชั้นที่ 1 หลังการปรับมูลคา หรือ
3) 0
สวนเกินเพดานรอยละ 40 ของสินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 2 คือ จํานวนที่มากที่สุดระหวาง
1) (สินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 2A หลังการปรับมูลคา + สินทรัพยสภาพคลองชั้นที่
2B หลังการปรับมูลคา – สวนเกินเพดานรอยละ 15 ของสินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 2B) – 2/3 ของ
สินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 1 หลังการปรับมูลคา หรือ
2) 0
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ตารางที่ 2 ตัวอยางการคํานวณ
ตัวอยาง กรณีธนาคารพาณิชยมีสินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 1 หลังการปรับมูลคา จํานวน 100
บาท มีสินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 2A หลังการปรับมูลคา จํานวน 50 บาท และมีสินทรัพยสภาพคลอง
ชั้นที่ 2B หลังการปรับมูลคา จํานวน 30 บาท
จากสูตรการคํานวณตามตารางที่ 1 ใหธนาคารพาณิชยคํานวณเพดานสินทรัพยสภาพคลอง
ตามขั้นตอน ดังนี้
1. ใหคํานวณสวนเกินเพดานรอยละ 15 ของสินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 2B โดยใหเลือก
คาที่มากทีส่ ุดระหวาง
ก) 30 – 15/85 (100 + 50) = 3.53
ข) 30 – 15/60 (100) = 5
ค) 0

หรือ
หรือ

ดังนั้น สวนเกินเพดานรอยละ 15 ของสินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 2B คือ 5 บาท
(สามารถนับสินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 2B ไดไมเกิน 30 – 5 = 25 บาท)
2. ใหคํานวณสวนเกินเพดานรอยละ 40 ของสินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 2 โดยใหเลือก
คาทีม่ ากทีส่ ุดระหวาง
ก) (50 + 30 - 5) - 2/3 (100) = 8.33 หรือ
ข) 0
ดังนั้น สวนเกินเพดานรอยละ 40 ของสินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 2 คือ 8.33 บาท
(สามารถนับสินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 2 ไดไมเกิน (50 + 25) – 8.33 = 66.67 บาท และนับ
สินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 2A ไดไมเกิน 66.67 - 25 = 41.67 บาท)
ดังนั้น สินทรัพยสภาพคลองทั้งหมด = สินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 1 + สินทรัพยสภาพคลองชั้น
ที่ 2A + สินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 2B – สวนเกินเพดานรอยละ 15 ของสินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 2B
- สวนเกินเพดานรอยละ 40 ของสินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 2A และสินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 2B
= 100 + 50 + 30 – 5 – 8.33 = 166.67 บาท
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เอกสารแนบ 2
ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิ
(Net cash outflow)
ในการคํานวณหาประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิตามหลักเกณฑ LCR
ใหธนาคารพาณิชยนําประมาณการกระแสเงินสดไหลออก (Expected cash outflow) ใน 30 วันภายใต
สถานการณดานสภาพคลองที่มีความรุนแรงตามขอ I มาหักดวยประมาณการกระแสเงินสดไหลเขา
(Expected cash inflow) ใน 30 วันภายใตสถานการณดานสภาพคลองที่มีความรุนแรงตามขอ II ซึ่ง
ประมาณการกระแสเงินสดไหลเขาตองไมเกินกวารอยละ 75 ของประมาณการกระแสเงินสดไหลออก โดย
ใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติตามหลักเกณฑการคํานวณในเอกสารแนบฉบับนี้ ซึ่งประกอบดวยคําจํากัดความ
ของรายการตาง ๆ ที่อาจกอใหเกิดกระแสเงินสดไหลออกและกระแสเงินสดไหลเขา และวิธีการคํานวณ
ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกและกระแสเงินสดไหลเขาของแตละรายการ
I. ประมาณการกระแสเงินสดไหลออก (Expected cash outflow)
กระแสเงินสดไหลออกแบงออกเปน 5 ประเภทหลัก ดังนี้
1. เงินรับฝากและเงินกูยืมรายยอย (Retail deposits and borrowings)1
เงินรับฝากและเงินกูยืมรายยอย หมายถึง เงินรับฝากและเงินกูยืมจากบุคคล
ธรรมดา ซึ่งครอบคลุมทัง้ เงินรับฝากประเภทจายคืนเมือ่ ทวงถามและเงินรับฝากประเภทจายคืนเมื่อ
สิ้นระยะเวลา โดยแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
1.1 เงินรับฝากและเงินกูยืมที่มีความสัมพันธกับธนาคารพาณิชย
เงินรับฝากและเงินกูยืมจากบุคคลธรรมดาที่มลี ักษณะขอใดขอหนึ่ง
ดังตอไปนี้
1.1.1 บัญชีเงินรับฝากที่ลูกคาใชในการทําธุรกรรมทางการเงิน
(Transactional account) หมายถึง บัญชีหลักที่ลกู คาใชในชีวิตประจําวัน ไดแก บัญชีที่ลูกคามี
รายการรับหรือจายเงินอัตโนมัติทุกเดือน หรือบัญชีทมี่ ีการทําธุรกรรมโดยเฉลี่ยยอนหลัง 1 ป ไมต่ํากวา
3 รายการในระยะเวลา 1 เดือน
1.1.2 บัญชีที่ลกู คามีความสัมพันธกับธนาคารพาณิชย ซึ่งทําใหความนาจะ
เปนในการถอนเงินออกเปนไปไดยาก (Relationship account) ไดแก บัญชีเงินฝากของลูกคาที่ใช
ผลิตภัณฑทางการเงินอื่นของธนาคารพาณิชยนั้น หรือของบริษัทในกลุม ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
พาณิชยนั้นดวย นอกเหนือจากบัญชีเงินฝาก เชน มียอดคงคางสินเชื่อ วงเงินสินเชื่อ บัตรเครดิต
ประกันภัย และเงินลงทุนในกองทุนรวม เปนตน

1

ธนาคารพาณิชยตองจัดใหมีแนวทางทบทวนการจัดประเภทเงินรับฝากและเงินกูยืมเปนประจํา (อยางนอยปละครั้ง) และควรทบทวนเพิ่มเติม
หากเห็นวามีปจจัยที่สงผลใหพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ
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1.2 เงินรับฝากและเงินกูยืมทีไ่ มมีความสัมพันธกับธนาคารพาณิชย
เงินรับฝากและเงินกูยืมจากบุคคลธรรมดาที่ไมเขาขายเปนเงินรับฝากและ
เงินกูยืมที่มีความสัมพันธกับธนาคารพาณิชยตามขอ 1.1
วิธีการคํานวณ
ใหธนาคารพาณิชยนํายอดเงินรับฝากและเงินกูยืมรายยอยทีส่ ามารถกอใหเกิด
กระแสเงินสดไหลออกไดใน 30 วัน2 ดังตอไปนี้ มาคูณดวยอัตราการไหลออก (Run-off rate) ตาม
ประเภทสัญญา การไดรับการคุมครองเงินฝาก และลักษณะของบัญชีเงินรับฝากและเงินกูยมื โดยมี
รายละเอียดดังตารางที่ 1
(1) เงินรับฝากและเงินกูยืมประเภทจายคืนเมื่อทวงถาม
(2) เงินรับฝากและเงินกูยืมประเภทจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาซึ่งมีกําหนดชําระคืน
ภายในระยะเวลา 30 วัน
(3) เงินรับฝากและเงินกูยืมประเภทจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่มีกําหนดชําระคืน
มากกวา 30 วัน ที่ผูฝากเงินมีสทิ ธิในการไถถอนกอนกําหนดไดโดยไมเสียคาปรับหรือเสียคาปรับอยาง
ไมมีนัยสําคัญ3
(4) เงินรับฝากและเงินกูยืมประเภทจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่มีกําหนดชําระคืน
มากกวา 30 วัน ที่ธนาคารพาณิชยมีสิทธิจายคืนกอนครบกําหนดและหากไมใชสิทธิอาจมีผลกระทบ
ในทางลบตอชื่อเสียงของธนาคารพาณิชย
(5) เงินรับฝากและเงินกูยืมประเภทจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่มีกําหนดชําระคืน
มากกวา 30 วัน ที่ผูฝากเงินมีสทิ ธิในการไถถอนกอนกําหนดไดแตมีคาปรับอยางมีนัยสําคัญ3
(6) เงินรับฝากและเงินกูยืมประเภทจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่มีกําหนดชําระคืน
มากกวา 30 วัน ที่มีเงื่อนไขหามไถถอนกอนครบกําหนด
ตารางที่ 1 อัตราการไหลออก (Run-off rate) สําหรับเงินรับฝากและเงินกูยืมรายยอยและธุรกิจขนาดเล็ก
หนวย: รอยละ

ประเภทสัญญา
เงินรับฝาก
และเงินกูยืม
รายยอย

(1) - (4)

เขาขาย
Transactional account/
Relationship account
ไดรับการคุมครอง ไมไดรับการคุมครอง
เงินฝาก
เงินฝาก

5

ไมเขาขาย
Transactional account/
Relationship account
ไดรับการคุมครอง ไมไดรับการคุมครอง
เงินฝาก
เงินฝาก

10

10

(5)

5

(6)

5

10

2

ทั้งนี้ เงินรับฝากและเงินกูยืมรายยอยที่สามารถกอใหเกิดกระแสเงินสดไหลออกไดใน 30 วัน ไมรวมถึงเงินรับฝากทีน่ ํามาเปนหลักประกัน
สินเชื่อที่มีอายุสัญญาคงเหลือมากกวา 30 วัน และเงินรับฝากและเงินกูยืมประเภทจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่มีกําหนดชําระคืนมากกวา 30 วัน
ที่ผูฝากเงินมีสิทธิในการไถถอนกอนครบกําหนดแตมีคาปรับในจํานวนที่กระทบเงินตนอยางมีนัยสําคัญ
3
สัญญาที่มีคา ปรับอยางมีนัยสําคัญ (Significant penalty) หมายถึง สัญญาที่กําหนดใหผูฝากเงินที่ถอนเงินฝากกอนครบกําหนดถูกปรับใน
จํานวนที่กระทบดอกเบี้ยรับในชวงระหวางวันที่ฝากจนถึงวันที่ถอนอยางมีนัยสําคัญ
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สําหรับรายการเงินรับฝากและเงินกูยืมที่มีเงื่อนไขหามไถถอนกอนครบกําหนดตาม
ขอ (6) ขางตน ซึ่งไดรับ Run-off rate รอยละ 5 จะตองมีคณ
ุ สมบัติครบทุกขอดังตอไปนี้ 1) ระบุใน
สัญญาชัดเจนวา “หามไถถอนกอนครบกําหนด” และ 2) ไมมีพฤติกรรมการไถถอนกอนครบกําหนด
ซึ่งรวมถึงการไมมีกระแสเงินสดไหลออกกอนครบกําหนดที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑดังกลาว เชน การ
นํามาเปนหลักประกันสินเชื่อ
หากธนาคารพาณิชยใดมีพฤติกรรมการไถถอนกอนครบกําหนดอยางมีนัยสําคัญ
ผูตรวจการสถาบันการเงินอาจสั่งการใหธนาคารพาณิชยนั้นประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสําหรับ
เงินรับฝากและเงินกูยืมทีม่ ีเงือ่ นไขหามไถถอนกอนครบกําหนดตามขอ (6) โดยใช Run-off rate
เชนเดียวกับรายการเงินรับฝากและเงินกูยืมประเภทจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่มกี ําหนดชําระคืน
มากกวา 30 วัน ที่ผูฝากเงินมีสทิ ธิไถถอนกอนกําหนดไดแทน ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชยตองจัดทําขอมูล
เกี่ยวกับคุณสมบัติขางตนของรายการเงินรับฝากและเงินกูยมื ที่มีเงื่อนไขหามไถถอนกอนครบกําหนด
และจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวของพรอมใหผูตรวจการสถาบันการเงินตรวจสอบไดเมื่อรองขอ
2. เงินรับฝากและเงินกูยืมรายใหญแบบไมมีหลักประกัน (Unsecured
wholesale funding)1
เงินรับฝากและเงินกูยมื รายใหญแบบไมมหี ลักประกัน หมายถึง เงินรับฝากและเงิน
กูยืมทุกประเภทที่ไมมีหลักประกันจากลูกคาที่ไมใชบุคคลธรรมดา ซึ่งไดแก ธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจ
เอกชน รัฐบาล ธนาคารกลาง องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ธนาคารเพื่อ
การพัฒนาระหวางประเทศ (Multilateral Development Banks : MDBs) ธนาคารพาณิชย บริษัท
ในกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชยเองซึ่งใหรวมถึงสํานักงานใหญและสาขาอื่น บริษัทแม
บริษัทรวม และบริษัทลูก ทั้งที่อยูในประเทศไทยและตางประเทศ บริษทั เงินทุน บริษทั เครดิตฟองซิเอร
บริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน4 สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และนิตบิ ุคคลอื่น เชน กองทุน
นิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยซึ่งครอบคลุม Special purpose vehicles
(SPVs) Securities investment vehicles (SIVs) และ Conduits โดยแบงออกเปน 4 ประเภท ดังนี้
2.1 เงินรับฝากและเงินกูยืมจากธุรกิจขนาดเล็ก (Small business
customers)
เงินรับฝากและเงินกูยืมจากลูกคาที่ไมใชบุคคลธรรมดาทีม่ ีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑทุกขอ ดังตอไปนี้
2.1.1 มีลักษณะความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity risk
characteristics) คลายลูกคารายยอย ซึ่งทําใหธนาคารพาณิชยบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง
เชนเดียวกับลูกคารายยอย โดยใหธนาคารพาณิชยพิจารณาตามลักษณะการทําธุรกรรมของลูกคาและ
การใหบริการของธนาคารพาณิชยตามความเหมาะสม

4

ใหธนาคารพาณิชยอางอิงคําจํากัดความของ “ธุรกิจทางการเงิน” ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการกํากับแบบ
รวมกลุม
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2.1.2 มียอดรวมเงินรับฝากและเงินกูยืมทุกประเภทจากลูกคาที่ใหแก
ธนาคารพาณิชยไมเกิน 50 ลานบาท โดยนับรวมเงินรับฝากและเงินกูยืมจากผูที่เกี่ยวของ5ของ
ลูกคาดวย
นอกจากนี้ กรณีลูกคาทีเ่ ขาเงือ่ นไขตามขอ 2.1.1 และขอ 2.1.2 ขางตน
และเปนลูกคาทีม่ สี ินเชื่อกับธนาคารพาณิชย ลูกคารายนั้นจะตองเปนลูกหนี้ที่ธนาคารพาณิชยบริหาร
พอรตเปนรายกลุม (Pooled basis) โดยในพอรตประกอบดวยลูกหนีห้ ลายรายที่มลี ักษณะคลายคลึง
กัน และสินเชื่อที่ใหแกลูกคาซึง่ รวมสินเชื่อและการกอภาระผูกพันที่ใหแกลูกคารวมผูทเี่ กี่ยวของ5ไมเกิน
50 ลานบาท
2.2 เงินรับฝากและเงินกูยืมจากนิติบุคคลอื่นที่ไมใชธุรกิจขนาดเล็ก
(Wholesale customers)
เงินรับฝากและเงินกูยืมจากลูกคาที่ไมใชบุคคลธรรมดาและไมเขาขายเปน
เงินรับฝากและเงินกูยืมจากธุรกิจขนาดเล็กตามขอ 2.1 ซึ่งแบงออกเปน 2 ประเภทหลัก ไดแก
2.2.1 เงินรับฝากและเงินกูยืมเพื่อธุรกรรมดานปฏิบัติการ
(Operational deposits)
เงินรับฝากและเงินกูยืมซึง่ ใชเพื่อการทําธุรกรรมดานปฏิบัติการ โดย
ธุรกรรมดานปฏิบัตกิ ารหมายถึง การชําระเงิน (Clearing) การเก็บรักษาทรัพยสิน (Custody) หรือการ
บริหารเงิน (Cash management) ซึ่งตองมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑทุกขอดังตอไปนี้ ทั้งนี้
ไมรวมถึงเงินรับฝากและเงินกูยมื จากธนาคารพาณิชยอื่นในตางประเทศในสกุลเงินบาทเพื่อใชในการ
ชําระเงิน (บัญชี Vostro) เงินรับฝากและเงินกูยืมในบัญชีที่ลกู คารายใหญ (Large active investor)
ใชบริการเกี่ยวกับการลงทุน (บัญชี Prime brokerage) และเงินรับฝากและเงินกูยืมสวนที่เกินกวาที่ใช
เพื่อการทําธุรกรรมดานปฏิบัติการ (Excess balances)6
(1) เปนเงินรับฝากและเงินกูยมื ทีล่ ูกคาจําเปนตองพึ่งพาธนาคาร
พาณิชยในการทําหนาทีเ่ ปนตัวกลางทางการเงินในการทําธุรกรรมดังกลาวภายในระยะเวลา 30 วัน
เวนแตธนาคารพาณิชยทราบวาลูกคามีแผนรองรับในการทําธุรกรรมโดยไมตองพึ่งพาธนาคารพาณิชย
ใหถือวาไมสามารถนับบัญชีดังกลาวเปนบัญชีเงินรับฝากและเงินกูยมื เพือ่ ธุรกรรมดานปฏิบัติการได
(2) การใหบริการจะตองดําเนินการภายใตสญ
ั ญาทีม่ ผี ลผูกพันตาม
กฎหมาย ซึ่งใหรวมถึงใบคําขอใชบริการที่มผี ลผูกพันตามกฎหมาย
(3) การยกเลิกขอตกลงการใหบริการดังกลาวจะตองมีเงื่อนไขทีม่ ี
ผลผูกพันตามกฎหมายระบุชัดเจนวาลูกคาตองแจงลวงหนาอยางนอย 30 วัน หรือหากยกเลิกกอน
5

ใหอางอิงคําจํากัดความของ “ผูที่เกี่ยวของ” ตามที่ระบุในมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ หากธนาคาร
พาณิชยสามารถพิสูจนไดวาใชความระมัดระวังดวยความรอบคอบในการตรวจสอบผูที่เกี่ยวของแลว แตไมสามารถทราบได จึงทําใหไมไดนับ
รวมผูที่เกี่ยวของอยางครบถวน ใหถือวาธนาคารพาณิชยมิไดมีเจตนากระทําความผิด (Best effort)
6
ในชวง 3 ปแรกนับแตวันที่ประกาศฉบับนี้ใชบังคับ หากธนาคารพาณิชยสามารถพิสูจนวาไดใชความระมัดระวังดวยความรอบคอบในการ
คํานวณ Excess balances แลว แตไมสามารถทราบได จึงทําใหไมไดนับรวม Excess balance อยางครบถวน ใหถือวาธนาคารพาณิชยมิไดมี
เจตนากระทําความผิด (Best effort) หลังจากนั้น หากธนาคารพาณิชยไมสามารถคํานวณยอด Excess balances ไดใหถือวาเงินรับฝาก
ทั้งหมดเปนเงินรับฝากและเงินกูยืมที่มิใชเพื่อธุรกรรมดานปฏิบัติการ อยางไรก็ดี ธนาคารพาณิชยอาจจัดประเภทบัญชีดังกลาวตามเกณฑ
ภายในของธนาคารพาณิชยเองไดหากเกณฑดังกลาวเขมงวดกวาเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด
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เวลา 30 วัน จะทําใหมีตนทุนการยกเลิกบริการทีส่ ูงอยางมีนัยสําคัญ เชน คาปรับจากการยกเลิกกอน
กําหนด คาใชจายดานกฎหมาย คาใชจายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งนี้ เงินรับฝากและเงินกูยืมเพื่อธุรกรรมดานปฏิบัตกิ ารตองเปน
เงินฝากและเงินใหกูยืมที่วางไวเพื่อใชบริการของธนาคารพาณิชยในการทําธุรกรรมดานปฏิบัติการ และ
การใชบริการดังกลาวไมไดใหผลตอบแทนทีจ่ ูงใจจนทําใหลูกคาวางเงินสวนเกินไวในบัญชีนี้
นิยามของการชําระเงิน การเก็บรักษาทรัพยสิน และการบริหารเงิน
มีรายละเอียด ดังนี้
 การชําระเงิน (Clearing) หมายถึง บริการทีจ่ ะชวยให
ลูกคาสามารถโอนเงินสดหรือหลักทรัพยผานระบบชําระเงินไปยังผูร ับได ไดแก การโอน กระทบยอด
และยืนยันการจายเงินตามคําสัง่ ของลูกคา การใหวงเงินเบิกเกินบัญชีเพื่อการชําระเงินระหวางวัน
การใหกูยมื เงินประเภทกําหนดชําระคืนไมเกินหนึ่งวัน (Overnight loan) เพื่อการชําระเงิน การรับ
ฝากเงินที่เปนยอดเงินคงเหลือจากการชําระเงิน การระบุยอดชําระเงินระหวางวันหรือ ณ สิ้นวัน
 การเก็บรักษาทรัพยสิน (Custody) หมายถึง บริการเก็บ
รักษา การรายงานสถานะ การดําเนินการตามคําสัง่ ลูกคาหรืออํานวยความสะดวกในการจัดการดาน
ปฏิบัติการกับสินทรัพยทางการเงินใหแกลูกคาในการทําธุรกรรมหรือการดูแลรักษาสินทรัพยทางการ
เงินเหลานั้น ไดแก การสงมอบหลักทรัพยในการทําธุรกรรม โอนจายเงินตามสัญญา การดําเนินการ
เกี่ยวกับหลักประกัน การทําธุรกรรมสกุลเงินตราตางประเทศตามคําสั่งลูกคา การดูแลยอดเงินในบัญชี
และใหบริการบริหารเงินทีเ่ กี่ยวของกับการใหบริการเก็บรักษาทรัพยสิน การรับเงินปนผลหรือรายได
การจองหรือไถถอน การจัดสรรแจกจายเงินตามกําหนดเวลา การชําระคาธรรมเนียม ภาษี หรือ
คาใชจายตาง ๆ
 การบริหารเงิน (Cash management) หมายถึง บริการ
หรือผลิตภัณฑที่ใหแกลูกคาเพือ่ การบริหารกระแสเงินสด สินทรัพยและหนีส้ ิน หรือทําธุรกรรมทางการ
เงินตาง ๆ เพื่อใหธุรกิจของลูกคาสามารถดําเนินการไปไดอยางตอเนื่อง ไดแก การใหบริการขอมูลและ
การจัดการระบบขอมูลในการบริหารธุรกรรมทางการเงินของลูกคา การโอนจายเงิน การเก็บและ
รวบรวมเงิน การบริหารเกี่ยวกับบัญชีเงินเดือน การควบคุมการจายเงิน การชําระเงินอัตโนมัติ และ
ธุรกรรมอื่นทีอ่ ํานวยความสะดวกในการปฏิบัติการทางการเงิน

2.2.2 เงินรับฝากและเงินกูยืมที่ไมใชเพื่อธุรกรรมดานปฏิบัติการ (Nonoperational deposits)
เงินรับฝากและเงินกูยืมที่ไมเขาขายเปนเงินรับฝากและเงินกูย ืมเพื่อ
ธุรกรรมดานปฏิบัตกิ ารตามขอ 2.2.1 ขางตน และใหรวมถึงเงินรับฝากและเงินกูยืมในบัญชี Vostro
และบัญชี Prime brokerage7 นอกจากนี้ ใหรวมถึง Excess balances และบัญชีเงินรับฝากของ
ลูกคาที่ธนาคารพาณิชยโอนเงินจากบัญชี Operational deposits ของลูกคามาฝากไวชั่วคราวเพื่อรอ
การทําธุรกรรมดานปฏิบัตกิ ารตอไป
7

เงินรับฝากและเงินกูยืมในบัญชี Vostro และบัญชี Prime brokerage แมจะมีลักษณะคลายเงินรับฝากและเงินกูยืมเพื่อธุรกรรมดาน
ปฏิบัติการ แตดวยมีลักษณะความเสี่ยงดานสภาพคลองที่แตกตางจากเงินรับฝากและเงินกูยืมเพื่อธุรกรรมดานปฏิบัติการโดยทั่วไป จึงจัดเปน
เงินรับฝากและเงินกูยืมทีไ่ มใชเพื่อธุรกรรมดานปฏิบัติการ
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2.3 ตราสารหนี้ไมมีหลักประกัน (Unsecured debt issuance)
ตราสารหนี้ที่ไมมีหลักประกันทุกประเภท รวมถึงตั๋วแลกเงิน (B/E) ตั๋ว
สัญญาใชเงิน (P/N) ซึ่งธนาคารพาณิชยเปนผูออกเพื่อเสนอขายเปนการทั่วไป (Public offering) ตาม
หลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
2.4 เงินรับฝากและเงินกูยืมอื่นๆ
เงินกูยืมจากโครงการสินเชื่อ Soft loan ของธนาคารแหงประเทศไทย เงิน
กูยืมอื่นที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดเพิ่มเติม รวมถึงเจาหนี้คางจายจากการซื้อหลักทรัพย
วิธีการคํานวณ
ใหธนาคารพาณิชยใชวิธีการคํานวณสําหรับเงินรับฝากและเงินกูยืมจากธุรกิจขนาด
เล็กในขอ 2.1 เชนเดียวกับรายการเงินรับฝากและเงินกูยืมจากรายยอยในขอ 1 โดยไดรับ Run-off
rate ดังตารางที่ 1
ใหธนาคารพาณิชยนําเงินรับฝากและเงินกูยมื จากนิตบิ ุคคลอื่นที่ไมใชธุรกิจขนาด
เล็กในขอ 2.2 ตราสารหนี้ไมมีหลักประกันในขอ 2.3 และเงินรับฝากและเงินกูยืมอื่น ๆ ในขอ 2.4
ที่สามารถกอใหเกิดกระแสเงินสดไหลออกไดใน 30 วัน8 ดังตอไปนี้ มาคูณดวย Run-off rate ตาม
ประเภทคูสญ
ั ญา ประเภทธุรกรรม การไดรับการคุมครองเงินฝาก และลักษณะของบัญชีเงินรับฝาก
และเงินกูยืม โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 2
(1) เงินรับฝากและเงินกูยืมประเภทจายคืนเมื่อทวงถามทั้งหมด
(2) เงินรับฝากและเงินกูยืมประเภทจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาซึ่งมีกําหนดชําระคืน
ภายในระยะเวลา 30 วัน
(3) เงินรับฝากและเงินกูยืมประเภทจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาทีม่ กี ําหนดชําระคืน
มากกวา 30 วัน ที่ผูฝากเงินมีสทิ ธิไถถอนกอนกําหนดได
(4) เงินรับฝากและเงินกูยืมประเภทจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาทีม่ กี ําหนดชําระคืน
มากกวา 30 วัน ที่ธนาคารพาณิชยมีสิทธิจายคืนกอนครบกําหนดและหากไมใชสิทธิอาจมีผลกระทบ
ในทางลบตอชื่อเสียงของธนาคารพาณิชย
(5) เงินรับฝากและเงินกูยืมประเภทจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาทีม่ กี ําหนดชําระคืน
มากกวา 30 วัน ที่มีเงื่อนไขหามไถถอนกอนครบกําหนด
(6) ตราสารหนี้ไมมหี ลักประกันทุกประเภททีจ่ ะครบกําหนดภายในระยะเวลา
30 วัน
(7) เงินรับฝากและเงินกูยืมอื่น ๆ ทีจ่ ะครบกําหนดภายในระยะเวลา 30 วัน

8

ทั้งนี้ เงินรับฝากและเงินกูยืมจากนิติบุคคลอื่นที่ไมใชธุรกิจขนาดเล็ก ที่สามารถกอใหเกิดกระแสเงินสดไหลออกไดใน 30 วัน ไมรวมถึงเงินรับ
ฝากที่ใชในการค้ําประกันสินเชื่อที่มีอายุคงเหลือมากกวา 30 วัน

ฝนสป10-คส32001-25580527

- 2/7 -

ตารางที่ 2 อัตราการไหลออก (Run-off rate) สําหรับเงินรับฝากและเงินกูยืมรายใหญแบบไมมหี ลักประกัน
หนวย: รอยละ
ประเภทคูสัญญา
ธุรกิจเอกชน/รัฐบาล/
ธนาคารกลาง/องคกรปกครอง
เงินรับฝาก สวนทองถิน่ /องคการของรัฐ/
และเงินกูยืม
รัฐวิสาหกิจ/MDBs
(1) - (4) ธนาคารพาณิชย/บริษัทในกลุม
ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
พาณิชยเอง/บริษัทเงินทุน/
บริษัทเครดิตฟองซิเอร/
บริษัทอื่นทีป่ ระกอบธุรกิจ
ทางการเงิน/สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ/นิติบคุ คลอื่น
ธุรกิจเอกชน/รัฐบาล/
ธนาคารกลาง/องคกรปกครอง
สวนทองถิน่ /องคการของรัฐ/
รัฐวิสาหกิจ/MDBs
ธนาคารพาณิชย/บริษัทในกลุม
เงินรับฝาก
ธุรกิจทางการเงินของ
และเงินกูยืม
ธนาคารพาณิชยเอง/
(5)
บริษัทเงินทุน/
บริษัทเครดิตฟองซิเอร/
บริษัทอื่นทีป่ ระกอบธุรกิจ
ทางการเงิน/สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ/นิติบคุ คลอื่น
(6) ตราสารหนีไ้ มมีหลักประกัน
(7) เงินรับฝากและเงินกูยืมอื่น ๆ

เขาขาย
ไมเขาขาย
Operational deposit
Operational deposit
ไดรับการ
ไมไดรับการ
ไดรับการ
ไมไดรับการ
คุมครองเงินฝาก คุมครองเงินฝาก คุมครองเงินฝาก คุมครองเงินฝาก

20
5

25

5

25

(เฉพาะกรณี
คุมครองเงินฝาก
เต็มจํานวน)

40

100

20

50

100

สําหรับรายการเงินรับฝากและเงินกูยืมที่มีเงื่อนไขหามไถถอนกอนครบกําหนดตาม
ขอ (5) ขางตน จะไดรับ Run-off rate รอยละ 20 หรือรอยละ 50 ขึ้นอยูกับประเภทคูส ัญญา และ
ตองมีคุณสมบัติครบทุกขอดังตอไปนี้ 1) ระบุในสัญญาอยางชัดเจนวา “หามไถถอนกอนครบกําหนด”
และ 2) ไมมีพฤติกรรมการไถถอนกอนครบกําหนด ซึง่ รวมถึงการไมมีกระแสเงินสดไหลออกกอนครบ
กําหนดที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑดังกลาว เชน การนํามาเปนหลักประกันสินเชื่อ
หากธนาคารพาณิชยใดมีพฤติกรรมการไถถอนกอนครบกําหนดอยางมีนัยสําคัญ
ผูตรวจการสถาบันการเงินอาจสั่งการใหธนาคารพาณิชยนั้นประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสําหรับ
เงินรับฝากและเงินกูยืมทีม่ ีเงือ่ นไขหามไถถอนกอนครบกําหนดตามขอ (5) โดยใช Run-off rate
เชนเดียวกับรายการเงินรับฝากและเงินกูยืมประเภทจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่มกี ําหนดชําระคืน
มากกวา 30 วัน ที่ผูฝากเงินมีสทิ ธิไถถอนกอนกําหนดไดแทน ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชยตองจัดทํา
รายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติขางตนของรายการเงินรับฝากและเงินกูยืมทีม่ ีเงื่อนไขหามไถถอน
กอนครบกําหนด โดยพรอมใหผูตรวจการสถาบันการเงินตรวจสอบไดเมื่อรองขอ
ฝนสป10-คส32001-25580527
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3. เงินกูยืมที่มีหลักประกัน (Secured funding)
เงินกูยืมที่มหี ลักประกัน ใหรวมถึงเงินกูยืมจากธุรกรรมการขายตราสารหนี้โดยมี
สัญญาวาจะซื้อคืน (Repo) ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย (Securities lending) ธุรกรรมการ
แลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swap) และการใหลูกคายืมหลักทรัพยเพื่อไปเปดฐานะชอรต
(Short position)
วิธีการคํานวณ
ใหธนาคารพาณิชยนํายอดเงินที่ไดรบั มาจากการกูยืมที่มหี ลักประกัน ซึ่งรวมถึง
ธุรกรรมการขายตราสารหนีโ้ ดยมีสัญญาวาจะซื้อคืน ธุรกรรมการใหยมื หลักทรัพย ธุรกรรมการให
ลูกคายืมหลักทรัพยเพื่อไปเปดฐานะชอรตของลูกคา และธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันทีจ่ ะครบ
กําหนดในระยะเวลา 30 วัน และยอดเงินที่ไดรับมาจากธุรกรรมการใหลูกคายืมหลักทรัพยเพื่อไปเปด
ฐานะชอรตของลูกคาที่ไมมีวันครบกําหนดชัดเจน มาคูณดวย Run-off rate ตามประเภทคูสญ
ั ญาและ
ประเภทหลักประกัน โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 อัตราการไหลออกสําหรับเงินกูยมื ที่มหี ลักประกัน (Secured funding)
หนวย: รอยละ
หลักประกัน
คูสัญญา
9
• ธนาคารกลาง
10
• รัฐบาล
• องคกรปกครองสวนทองถิ่น/
11
องคการของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ
• MDBs
• อื่น ๆ

สินทรัพยสภาพคลอง (HQLA)
ชั้นที่ 1
ชั้นที่ 2A
ชั้นที่ 2B
0
0
0

Non HQLA
0

0

15

25

25

0

15

50

100

ทั้งนี้ หากธนาคารพาณิชยไดวางหลักประกันในลักษณะทีเ่ ปนหลักประกันรวม ซึ่ง
ประกอบดวยหลักประกันหลายประเภททั้งที่เขาขายเปนสินทรัพยสภาพคลองและไมเขาขายเปน
สินทรัพยสภาพคลอง และในการทําธุรกรรมเงินกูยมื ที่มหี ลักประกันไมไดระบุเจาะจงประเภท
หลักประกันอยางชัดเจน ใหถือวาสินทรัพยที่มสี ภาพคลองนอยที่สุดจะถูกใชเปนหลักประกันกอน
กลาวคือ สินทรัพยที่ไมเขาขายเปนสินทรัพยสภาพคลองจะถูกใชเปนหลักประกันในการทําธุรกรรม
กอน ตอมาจึงใชสินทรัพยชั้นที่ 2 และสินทรัพยชั้นที่ 1 ตามลําดับ
อนึ่ง สําหรับธุรกรรมการใหลูกคายืมหลักทรัพยเพือ่ ไปเปดฐานะชอรต โดยใช
หลักทรัพยของธนาคารพาณิชยเอง ใหธนาคารพาณิชยนํายอดเงินที่ไดรับมาจากธุรกรรมดังกลาว มา
คูณดวย Run-off rate ที่รอยละ 100
9

ธนาคารกลางในที่นี้ หมายถึง ธนาคารแหงประเทศไทย และธนาคารกลางของประเทศที่ธนาคารพาณิชยมีสาขาจัดตั้งอยู
รัฐบาลในที่นี้ หมายถึง รัฐบาลไทย และรัฐบาลของประเทศที่ธนาคารพาณิชยมสี าขาจัดตั้งอยู
11
องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจในที่นี้ หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
ของไทย และของประเทศทีธ่ นาคารพาณิชยไปมีสาขาจัดตัง้ อยู ที่ไดรับน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 20 หรือดีกวา
10
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4. ภาระผูกพันที่มีสัญญา
ภาระผูกพันที่มสี ัญญาซึ่งอาจกอใหเกิดกระแสเงินสดไหลออกได โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
4.1 กระแสเงินสดไหลออกจากธุรกรรมอนุพันธ (Derivatives cash
outflow)
4.2 หลักประกันที่ตองวางเพิ่มและกระแสเงินสดไหลออกจากธุรกรรมอนุพันธ
และธุรกรรมอื่น เนื่องจากกรณีดังตอไปนี้
4.2.1 หลักประกันที่ตองวางเพิม่ และกระแสเงินสดไหลออกตามสัญญา
อันเนื่องมาจากการที่ธนาคารพาณิชยถูกลดอันดับเครดิตลงไมเกิน 3 อันดับ โดยสัญญากําหนดให
คูสัญญาสามารถเรียกหลักประกันเพิม่ หรือเรียกชําระหนี้คืนกอนกําหนด หรือเบิกใชวงเงินที่ธนาคาร
พาณิชยเปดไวให เปนตน
4.2.2 การลดลงของมูลคาหลักประกันที่วางไวสําหรับการทําธุรกรรม
อนุพันธและธุรกรรมอื่น
4.2.3 หลักประกันสวนเกินที่คสู ัญญาวางไวสําหรับการทําธุรกรรมอนุพันธ
และธุรกรรมอื่นที่อาจถูกเรียกคืน
4.2.4 หลักประกันในการทําธุรกรรมอนุพันธและธุรกรรมอื่นที่ธนาคาร
พาณิชยตองวางเพิ่มตามสัญญาแตคูสัญญายังมิไดใชสทิ ธิในการเรียกหลักประกันดังกลาว
4.2.5 หลักประกันทีเ่ ขาขายเปนสินทรัพยสภาพคลองที่คูสัญญานํามาวาง
ในการทําธุรกรรมอนุพันธและธุรกรรมอื่นกับธนาคารพาณิชย โดยคูสัญญามีสิทธิทจี่ ะนําสินทรัพยที่เขา
ขายเปนสินทรัพยสภาพคลองในลําดับชั้นที่ต่ํากวาหรือสินทรัพยที่ไมเขาขายเปนสินทรัพยสภาพคลอง
มาเปนหลักประกันแทนไดตามที่ระบุในสัญญา โดยไมตองไดรับการยินยอมจากธนาคารพาณิชย และ
หลักประกันทีเ่ ขาขายเปนสินทรัพยสภาพคลองนั้นไมไดถูกแยกบัญชี (Segregation of account)
ทําใหธนาคารพาณิชยสามารถนับสินทรัพยดังกลาวเปนสินทรัพยสภาพคลองได
4.2.6 การเปลี่ยนแปลงมูลคาธุรกรรมอนุพันธหรือธุรกรรมอื่น
4.3 การไถถอนตราสารจากการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย (Assetbacked securities) ธุรกรรมซับซอน (Structured financing instrument) และหุนกูมี
ประกัน (Covered bond) ที่ธนาคารพาณิชย หรือบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินเปนผูออก
4.4 กระแสเงินสดไหลออกที่เกี่ยวกับตราสารระยะสั้นจากการแปลงสินทรัพย
เปนหลักทรัพย (Asset-backed commercial paper: ABCP) นิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลง
สินทรัพยเปนหลักทรัพย (Special Purpose Vehicles/ Conduits/ Securities Investment
Vehicles) และธุรกรรมกูยมื ตาง ๆ (Other financing activities) เนื่องจากการเปนผูรับไถถอน
ตราสารหนี้ การเปนผูสนับสนุนทางการเงิน (Sponsor) หรือการเปนผูใหสภาพคลอง (Liquidity
provider)
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4.5 วงเงินที่ยังไมไดเบิกใชซึ่งไมสามารถยกเลิกได (Committed facilities)
วงเงินเฉพาะสวนทีล่ ูกคายังไมไดเบิกใชที่ธนาคารพาณิชยอนุมัติใหแกลกู คา
ซึ่งธนาคารพาณิชยไมสามารถยกเลิกได หรือสามารถยกเลิกไดภายใตเงื่อนไขที่ตกลงไวลวงหนา
(Conditionally revocable facilities) โดยสามารถแบงประเภทวงเงินออกเปน 2 ประเภท ตาม
วัตถุประสงคของวงเงิน ดังนี้
4.5.1 วัตถุประสงคเพื่อใชในการไถถอนตราสารหนี้ทลี่ ูกคาเปนผูออกที่จะ
ครบกําหนด (Liquidity facilities)
4.5.2 วัตถุประสงคอื่น (Credit facilities) ซึ่งหมายถึง วงเงินอื่น
นอกเหนือจากการไถถอนตราสารหนี้ทลี่ ูกคาเปนผูออกทีจ่ ะครบกําหนด โดยเปนวงเงินเพื่อใชเปน
เงินทุนหมุนเวียน (Working capital) ของลูกคา และวงเงินสวนที่เหลือจากวงเงินทีม่ ีวัตถุประสงคเพื่อ
ใชในการไถถอนตราสารหนี้ทจี่ ะครบกําหนดแตยงั ไมมกี ารจัดสรรใหรองรับการไถถอนตราสารหนี้ใด
จึงจัดเปนวงเงินเพื่อวัตถุประสงคอื่น
4.6 วงเงินที่ยังไมไดเบิกใชซึ่งสามารถยกเลิกไดโดยไมมีเงื่อนไข
(Unconditionally revocable uncommitted facilities)
วงเงินเฉพาะสวนทีล่ ูกคายังไมไดเบิกใชที่ธนาคารพาณิชยอนุมัติใหแกลกู คา
ซึ่งธนาคารพาณิชยสามารถยกเลิกวงเงินดังกลาวไดทันทีโดยปราศจากเงือ่ นไข โดยลูกคารับรูถึงการ
ไดรับอนุมัติวงเงินดังกลาวจากธนาคารพาณิชยแลว12ซึ่งครอบคลุมทั้งวงเงินที่มีวัตถุประสงคเพื่อใชใน
การไถถอนตราสารหนีท้ ี่ลกู คาเปนผูออกที่จะครบกําหนด (Liquidity facilities) และวงเงินที่มี
วัตถุประสงคอื่น (Credit facilities)
4.7 ธุรกรรมที่เกี่ยวกับบริการทางการเงินเพื่อการคา (Trade financerelated obligations)
สัญญาค้ําประกัน รับรอง และอาวัลทุกประเภทที่ธนาคารพาณิชยเปนผูค้ํา
ประกัน รับรอง และอาวัล รวมถึงเล็ตเตอรออฟเครดิตที่ธนาคารพาณิชยเปนผูอ อก ทีเ่ กี่ยวของกับ
บริการทางการเงินเพื่อการคา และธุรกรรมอื่นที่ธนาคารพาณิชยมีอยูที่เกี่ยวของกับบริการทางการเงิน
เพื่อการคานอกเหนือจากรายการขางตน
4.8 การค้ําประกัน รับรอง อาวัล และเล็ตเตอรออฟเครดิตที่ไมเกี่ยวของกับ
บริการทางการเงินเพื่อการคา (Guarantees and letters of credit unrelated to trade
finance obligations)
สัญญาค้ําประกัน รับรอง และอาวัลทุกประเภทที่ธนาคารพาณิชยเปนผูค้ํา
ประกัน รับรอง และอาวัล รวมถึงเล็ตเตอรออฟเครดิตที่ธนาคารพาณิชยเปนผูอ อก ทีไ่ มเกี่ยวของกับ
บริการทางการเงินเพื่อการคา
12

ไมรวมถึงวงเงินที่ธนาคารพาณิชยกําหนดเปนการภายในโดยไมมีสัญญาลงนามกับลูกคา/คูคา อยางไรก็ดี ใหรวมถึงกรณีธนาคารพาณิชย
พิจารณาแลวเห็นวาลูกคารับรูถึงการไดรับวงเงินดังกลาว และการปฏิเสธการเบิกใชอาจกระทบตอความเสี่ยงดานชื่อเสียงซึ่งจะกระทบตอความ
เสี่ยงดานสภาพคลองของธนาคารพาณิชยอยางมีนัยสําคัญ
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4.9 การเปดฐานะชอรต (Short position) ของธนาคารพาณิชย โดยใช
หลักทรัพยของลูกคาที่นํามาวางไวเปนหลักประกันกับธนาคารพาณิชย
การเปดฐานะชอรต (Short position) ของธนาคารพาณิชย โดยใช
หลักทรัพยของลูกคาที่นํามาวางไวเปนหลักประกันซึ่งไดมาจากการทําธุรกรรมการซื้อหลักทรัพยโดยมี
สัญญาวาจะขายคืน (Reverse repos) และการกูยืมหลักทรัพยแบบมีหลักประกัน (Securities
borrowing)
4.10 ภาระผูกพันตามสัญญาอื่นที่จะจายเงินหรือใหกูยืมแกคูสัญญา
ภาระผูกพันตามสัญญาทีท่ ําใหธนาคารพาณิชยอาจตองจายหรือใหกูยืมแก
คูสัญญา เชน การจายเงินปนผล ธุรกรรมการกูย ืมหลักทรัพยแบบไมมหี ลักประกัน (Unsecured
securities borrowing) การเปดฐานะชอรตของธนาคารพาณิชย โดยหลักทรัพยนั้นไดมาจากการทํา
ธุรกรรมการกูยืมหลักทรัพยแบบไมมหี ลักประกัน รวมถึงภาระผูกพันตามสัญญาซึ่งไมเขาขายตามนิยาม
ขอ 4.1 ถึง 4.9 ขางตน ทั้งนี้ ไมรวมกระแสเงินสดไหลออกเนื่องจากคาใชจายจากการดําเนินงานของ
ธนาคารพาณิชย
วิธีการคํานวณ
แบงวิธีการคํานวณเปน 2 กลุม ดังนี้
กลุมที่ 1 ภาระผูกพันที่มีสัญญาที่ไมมีลักษณะคลายการใหสินเชื่อ
ใหธนาคารพาณิชยคํานวณหาประมาณการกระแสเงินสดไหลออกในระยะเวลา 30
วัน ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสําหรับภาระผูกพันทีม่ ีสญ
ั ญา
รายการ
4.1 กระแสเงินสดไหลออกสุทธิ
จากธุรกรรมอนุพันธ

ประมาณการกระแสเงินสดไหลออก
ใหธนาคารพาณิชยนํากระแสเงินสดที่คาดวาจะไหลออกสุทธิ13ภายใน
ระยะเวลา 30 วัน จากธุรกรรมอนุพันธหลังพิจารณามูลคาหลักประกัน14 และ
สําหรับกรณีของกระแสเงินสดที่อาจเกิดขึ้น (Contingent cashflow)15 เชน
ธุรกรรม Option ใหนับรวมเฉพาะกระแสเงินสดจากธุรกรรมที่มีลักษณะ In
the money (เมื่อพิจารณาจากฝงผูซื้อ Option) มาคูณดวย Run-off rate ที่
รอยละ 100

13

ธนาคารพาณิชยสามารถหักกลบกระแสเงินสดภายในระยะเวลา 30 วันจากธุรกรรมอนุพันธไดโดยไมตองมีสัญญายินยอม (Netting
agreement) แตไมรวมถึงการหักกลบลบหนีข้ ามคูสัญญา (Netting across counterparties)
14
ใหใชกระแสเงินสดสุทธิหลังพิจารณามูลคาหลักประกัน (เฉพาะกรณีที่สินทรัพยดังกลาวเขาขายเปนสินทรัพยสภาพคลองและไมถูกนับรวม
เปนสินทรัพยสภาพคลองเพื่อคํานวณอัตราสวน LCR)
15
Contingent cashflow ใหรวมถึงธุรกรรม Prorata forward ดวย
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4.2 หลักประกันที่ตองวางเพิ่ม
และกระแสเงินสดไหลออก
จากธุรกรรมอนุพันธและ
ธุรกรรมอื่น
4.2.1 หลักประกันที่ตองวาง
เพิ่มและกระแสเงิน
สดไหลออกเนื่องจาก
การถูกลดอันดับ
เครดิต
4.2.2 การลดลงของมูลคา
หลักประกันที่วางไว
สําหรับการทํา
ธุรกรรมอนุพันธและ
ธุรกรรมอื่น
• สินทรัพยสภาพ
คลองชั้นที่ 1
• ไมใชสินทรัพย
สภาพคลองชั้นที่ 1
4.2.3 หลักประกันสวนเกิน
ที่คูสัญญาวางไวเพื่อ
ธุรกรรมอนุพันธและ
ธุรกรรมอื่นที่อาจถูก
เรียกคืน
4.2.4 หลักประกันที่ตองวาง
เพิ่มตามสัญญาของ
ธุรกรรมอนุพันธและ
ธุรกรรมอื่น แต
คูสัญญายังมิไดใช
สิทธิในการเรียก
หลักประกัน
4.2.5 หลักประกันในการทํา
ธุรกรรมอนุพันธและ
ธุรกรรมอื่น ที่
คูสัญญามีสิทธิที่จะ
แลกเปลี่ยนสินทรัพย
ที่เปนหลักประกันได
4.2.6 การเปลี่ยนแปลง
มูลคาธุรกรรม
อนุพันธและธุรกรรม
อื่น

ประมาณการกระแสเงินสดไหลออก

ใหธนาคารพาณิชยนําปริมาณหลักประกันที่ตองวางเพิ่มและกระแสเงินสด
ไหลออกตามสัญญาอันเนื่องมาจากการที่ธนาคารพาณิชยถูกลดอันดับเครดิต
ลงไมเกิน 3 อันดับมาคูณดวย Run-off rate ที่รอยละ 100

ใหธนาคารพาณิชยนํามูลคาตลาด ณ วันที่รายงานของสินทรัพยสภาพคลอง
ชั้นที่ 1 ที่วางไวเปนหลักประกันมาคูณดวย Run-off rate ที่รอยละ 0
ใหธนาคารพาณิชยนํามูลคาตลาด ณ วันที่รายงานของสินทรัพยที่ไมใช
สินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 1 ที่วางไวเปนหลักประกันหลังหักอัตราสวนลด
(Haircut) ตามประเภทหลักประกันมาคูณดวย Run-off rate ที่รอยละ 20
ใหธนาคารพาณิชยนําปริมาณหลักประกันสวนที่เกินกวาอัตราขั้นต่ําที่ธนาคาร
พาณิชยกําหนดใหคูสัญญานํามาวางเปนหลักประกันในการทําธุรกรรมอนุพันธ
และธุรกรรมอื่นซึ่งคูสัญญาสามารถเรียกคืนไดมาคูณดวย Run-off rate ที่
รอยละ 100
ใหธนาคารพาณิชยนําปริมาณหลักประกันสวนที่ธนาคารพาณิชยตองวางเพิ่ม
ตามสัญญาเมื่อคูสัญญาเรียกหลักประกันสวนที่ธนาคารพาณิชยตองวางเพิ่ม
มาคูณดวย Run-off rate ที่รอยละ 100

ใหธนาคารพาณิชยนําผลตางระหวาง (1) มูลคาหลักประกันที่เปนสินทรัพย
สภาพคลองที่คูสัญญานํามาวางในการทําธุรกรรมอนุพันธและธุรกรรมอื่นกับ
ธนาคารพาณิชย และ (2) มูลคาหลักประกันในลําดับชั้นที่ต่ํากวาที่คูสัญญานํามา
วางเปนหลักประกันแทน โดยใชมูลคาหลังจากหัก Haircut แลวมาคูณดวย Runoff rate ที่รอยละ 100
ใหธนาคารพาณิชยนํามูลคาซึ่งเปนคาสัมบูรณที่มากที่สุดของฐานะสุทธิ
ระหวางหลักประกันที่ไดวางเพิ่ม และหลักประกันที่ไดรับมา (Net collateral
flow) ในชวง 30 วัน โดยใชขอมูลยอนหลัง 2 ป มาคูณดวย Run-off rate ที่
รอยละ 100
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ประมาณการกระแสเงินสดไหลออก
4.3 การไถถอนตราสาร Asset- ใหธนาคารพาณิชยนํามูลคาตราสาร Asset-backed securities ตราสาร
backed securities
Structured financing instrument และ Covered bond ที่ธนาคาร
ตราสาร Structured
พาณิชย หรือบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินเปนผูออก ซึ่งจะครบกําหนดชําระ
financing instrument
ใน 30 วัน มาคูณดวย Run-off rate ที่รอยละ 100
และ Covered bond
4.4 กระแสเงินสดไหลออกที่
ใหธนาคารพาณิชยนําปริมาณเงินที่ธนาคารพาณิชยจําเปนตองใชในการให
เกี่ยวกับตราสาร ABCP
สภาพคลองหรือซื้อคืนสินทรัพยหรือไถถอนตราสาร ABCP นิติบุคคลเพื่อการ
นิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการ แปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย และธุรกรรมกูยืมตาง ๆ เนื่องจากการเปนผูรับ
แปลงสินทรัพยเปน
ไถถอนตราสารหนี้หรือการเปนผูสนับสนุนทางการเงิน ซึ่งตราสารการกูยืม
หลักทรัพย และธุรกรรม
หรือสัญญาที่เกี่ยวของดังกลาวจะครบกําหนดภายในระยะเวลา 30 วันหรือ
กูยืมตาง ๆ จากการเปน
ครบกําหนดเกิน 30 วันแตใหสิทธิซึ่งมีผลใหสามารถเลื่อนระยะเวลาครบ
ผูร ับไถถอนตราสารหนี้หรือ กําหนดใหเร็วขึ้นเปนภายในระยะเวลา 30 วันได มาคูณดวย Run-off rate ที่
เปนผูสนับสนุนทางการเงิน รอยละ 100
สําหรับภาระผูกพันที่มีสัญญาขอ 4.5 ถึง 4.8 ใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติตามวิธีการคํานวณกลุมที่ 2 ดานลางนี้
4.9 การเปดฐานะชอรตของ
ใหธนาคารพาณิชยนํามูลคาหลักทรัพยที่ธนาคารพาณิชยไดรับมาจากธุรกรรม
ธนาคารพาณิชย โดยใช
Reverse repo และ Securities borrowing มาคูณดวย Run-off rate
หลักทรัพยของลูกคาที่นํามา ที่รอยละ 0
วางไวเปนหลักประกันกับ
ธนาคารพาณิชย
4.10 ภาระผูกพันตามสัญญาอื่น ใหธนาคารพาณิชยนําปริมาณเงินที่ธนาคารพาณิชยอาจจะตองจายหรือใหกูยืม
ที่จะจายเงินหรือใหกูยืมแก แกคูสัญญาภายในระยะเวลา 30 วัน มาคูณดวย Run-off rate ที่รอยละ 100
คูสัญญา

กลุมที่ 2 ภาระผูกพันที่มีสัญญาที่มีลักษณะคลายการใหสนิ เชื่อ
(1) สําหรับรายการ Committed facilities ขอ 4.5 ใหธนาคารพาณิชย
ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกในระยะเวลา 30 วัน ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดดังนี้
(1.1) วงเงินประเภท Credit facilities ใหธนาคารพาณิชยนําวงเงินซึ่ง
อนุมัติใหแกลูกคาเฉพาะสวนทีล่ ูกคายังไมไดเบิกใชมาคูณดวย Run-off rate ตามประเภทคูสญ
ั ญา
และประเภทวงเงิน โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 5
(1.2) วงเงินประเภท Liquidity facilities ใหธนาคารพาณิชยนํายอด
คงคางตราสารหนีท้ ี่ออกโดยลูกคาซึ่งจะครบกําหนดภายในระยะเวลา 30 วัน มาคูณดวย Run-off
rate ตามประเภทคูสัญญา และประเภทวงเงิน โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 อัตราการไหลออกสําหรับ Committed facilities
4.5 Committed facilities
คูสัญญา
รายยอย และธุรกิจขนาดเล็ก
ธุรกิจเอกชน รัฐบาล ธนาคารกลาง องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น องคการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และ MDBs
ธนาคารพาณิชย
บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ บริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน
นิติบุคคลอื่น16

Credit facilities
(รอยละ)

Liquidity facilities
(รอยละ)
5

10

30
40

40

100
100

สําหรับปริมาณเงินทีม่ ีสญ
ั ญากําหนดเวลาเบิกถอนชัดเจนจาก Committed
facilities ภายในระยะเวลา 30 วัน กําหนดใหไดรับ Run-off rate ที่รอยละ 100
ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชยสามารถประมาณการกระแสเงินสดไหลออกดวย
จํานวนสุทธิหลังหักหลักประกันที่ไดรับมาจากลูกคาเพือ่ การประกันวงเงิน หรือที่จะไดรับมาตามสัญญา
เมื่อลูกคาเบิกใชสําหรับวงเงินที่มลี ักษณะเหมือนการกูยมื โดยมีหลักประกันไดก็ตอเมื่อมีคุณสมบัติครบ
ทุกขอ ดังนี้
• หลักประกันดังกลาวมีคุณสมบัติเขาขายเปนสินทรัพยสภาพคลองแตยัง
ไมไดถูกนับเปนสินทรัพยสภาพคลองในการคํานวณ LCR
• ธนาคารพาณิชยมีสิทธิตามกฎหมายและมีความพรอมในทางปฏิบัติทจี่ ะ
ใชหลักประกันดังกลาวในการหาสภาพคลอง
• มูลคาหลักประกันดังกลาวไมมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับโอกาสใน
การเบิกใชเงินของลูกคา
(2) สําหรับรายการภาระผูกพันประเภทวงเงินอื่น ใหธนาคารพาณิชย
คํานวณหาประมาณการกระแสเงินสดไหลออกในระยะเวลา 30 วัน ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทย
กําหนด โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสําหรับภาระผูกพันประเภทวงเงิน
รายการ
4.6 Uncommitted facilities
4.7 ธุรกรรมที่เกี่ยวกับบริการทาง
การเงินเพื่อการคา

ประมาณการกระแสเงินสดไหลออก
ใหธนาคารพาณิชยนําวงเงิน Uncommitted facilities ที่อนุมัติใหแก
ลูกคาเฉพาะสวนที่ลูกคายังไมไดเบิกใชมาคูณดวย Run-off rate ที่
รอยละ 0
ใหธนาคารพาณิชยนํายอดคงเหลือในสัญญาค้ําประกัน รับรอง และอาวัล
ทุกประเภท รวมถึง L/C ที่เกี่ยวของกับบริการทางการเงินเพื่อการคา
มาคูณดวย Run-off rate ที่รอยละ 0.5

16

วงเงินทุกประเภทที่ใหแกนิติบุคคลอื่น เชน กองทุน นิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย ใหจัดเปนวงเงินประเภท
Liquidity facilities ทั้งหมด
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4.8 การค้ําประกัน รับรอง อาวัล
และ L/C ที่ไมเกี่ยวของกับ
บริการทางการเงินเพื่อการคา

ประมาณการกระแสเงินสดไหลออก
ใหธนาคารพาณิชยนํายอดคงเหลือในสัญญาค้ําประกัน รับรอง และอาวัล
ทุกประเภท รวมถึง L/C ที่ไมเกี่ยวของกับบริการทางการเงินเพื่อการคา
มาคูณดวย Run-off rate ที่รอยละ 1

ทั้งนี้ หากยอดภาระผูกพันตามสัญญาที่จะใหกูยืมแกลูกคารายยอย ธุรกิจขนาดเล็ก
ธุรกิจเอกชน รัฐบาล องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และนิตบิ ุคคลอื่น ภายใน
ระยะเวลา 30 วัน ซึ่งไมเขาขายตามขอ 4.1 ถึง 4.10 ขางตน มีปริมาณมากกวารอยละ 50 ของกระแส
เงินสดไหลเขาจากเงินใหสินเชื่อแกลกู หนี้ทมี่ ีคุณภาพดีที่เปนคูสัญญาประเภทรายยอย ธุรกิจขนาดเล็ก
ธุรกิจเอกชน รัฐบาล องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และนิตบิ ุคคลอื่นที่จะ
ครบกําหนดภายในระยะเวลา 30 วัน สวนที่เกินกวารอยละ 50 กําหนดใหไดรับ Run-off rate ที่
รอยละ 100
5. ภาระผูกพันทีไ่ มมีสัญญา
ภาระผูกพันที่ไมมสี ัญญาซึ่งอาจกอใหเกิดกระแสเงินสดไหลออกได มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
5.1 การรับซื้อคืนตราสารหนี้ (Debt-buy back requests)
ตราสารหนี้ที่ธนาคารพาณิชย หรือบุคคลอื่น เชน Special Purpose
Vehicles (SPVs) ที่ธนาคารพาณิชยเปนผูใหการสนับสนุนทางการเงิน (Sponsor) เปนผูออก ซึ่งมีอายุ
ครบกําหนดเกินกวา 30 วัน แตธนาคารพาณิชยอาจตองรับซื้อคืนเนื่องจากผูซื้อคาดหวังวาจะมีตลาด
รองรับ
5.2 การใหความชวยเหลือสภาพคลองแกกองทุน (Managed funds) ที่
บริหารโดยบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน
การใหความชวยเหลือสภาพคลองแกกองทุนทีบ่ ริหารโดยบริษัทในกลุม
ธุรกิจทางการเงินตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม
แมไมมีสญ
ั ญาระหวางกันเพื่อปองกันผลกระทบในทางลบทีอ่ าจมีตอชื่อเสียงของธนาคารพาณิชย
5.3 การใหความชวยเหลือสภาพคลองแกบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน
และกิจการอื่นที่ธนาคารพาณิชยเปนผูถือหุนสวนนอย (Minority investments in entities)
การใหความชวยเหลือสภาพคลองแกบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินตาม
ประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม และกิจการอื่นที่ธนาคาร
พาณิชยเปนผูถือหุนสวนนอย แตมีความคาดหวังวาธนาคารพาณิชยจะเปนผูใหสภาพคลองหลักเมื่อ
กิจการนั้นมีความตองการสภาพคลอง
วิธีการคํานวณ
ใหธนาคารพาณิชยคํานวณหาประมาณการกระแสเงินสดไหลออกในระยะเวลา 30
วัน ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสําหรับภาระผูกพันทีไ่ มมีสญ
ั ญา
รายการ
5.1 การรับซื้อคืนตราสารหนี้
(Debt-buy back requests)
- กรณีธนาคารพาณิชย หรือบริษัทใน
กลุมธุรกิจทางการเงินไมไดทําหนาที่
เปนผูคาตราสารหนี้ (Dealer) หรือ
เปนผูสรางสภาพคลองในตลาด
(Market maker)
- กรณีธนาคารพาณิชย หรือบริษัทใน
กลุมธุรกิจทางการเงินทําหนาที่เปน
Dealer หรือ Market maker
5.2 การใหความชวยเหลือสภาพคลองแก
กองทุน (Managed funds) ที่บริหาร
โดยบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน

5.3 การใหความชวยเหลือสภาพคลองแก
บริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน และ
กิจการอื่นที่ธนาคารพาณิชยเปนผูถือ
หุนสวนนอย

ประมาณการกระแสเงินสดไหลออก
ใหธนาคารพาณิชยนํายอดคงเหลือของตราสารหนี้ที่ธนาคารพาณิชย
หรือบุคคลอื่น เชน SPV ที่ธนาคารพาณิชยเปนผูใหการสนับสนุน
ทางการเงิน เปนผูออกทั้งหมดซึ่งมีอายุครบกําหนดไถถอนเกินกวา
30 วัน มาคูณดวย Run-off rate ที่รอยละ 5
ใหธนาคารพาณิชยนํายอดคงเหลือของตราสารหนี้ที่ธนาคารพาณิชย
หรือบุคคลอื่น เชน SPV ที่ธนาคารพาณิชยเปนผูใหการสนับสนุน
ทางการเงิน เปนผูออกทั้งหมดซึ่งมีอายุครบกําหนดไถถอนเกินกวา
30 วัน มาคูณดวย Run-off rate ที่รอยละ 10
ใหธนาคารพาณิชยนํามูลคา NAV ของกองทุนเปดประเภทกองทุน
รวมตราสารแหงหนี้ (Fixed income fund) และกองทุนรวมตลาด
เงิน (Money market fund) ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. วาดวย
การจัดตั้งกองทุนรวมและการเขาทําสัญญารับจัดการกองทุนสวน
บุคคล ที่อยูภายใตการบริหารของบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน
(ไมรวมกองทุนเปดที่มีพฤติกรรมคลายกองทุนปด) มาคูณดวย Runoff rate ที่รอยละ 517
ใหธนาคารพาณิชยคํานวณปริมาณเงินที่ธนาคารพาณิชยอาจจะตอง
ใหความชวยเหลือแกบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน และกิจการอื่น
ที่ธนาคารพาณิชยเปนผูถือหุนสวนนอย ภายใน 30 วัน มาคูณดวย
Run-off rate ที่รอยละ 100

II. ประมาณการกระแสเงินสดไหลเขา (Expected cash inflow)
กระแสเงินสดไหลเขาแบงออกเปน 3 ประเภทหลัก ดังนี้
1. เงินใหกูยืมที่มีหลักประกัน (Secured lending)
เงินใหกูยืมทีม่ ีหลักประกันซึ่งรวมถึงเงินใหกูยืมจากธุรกรรมการซื้อหลักทรัพยโดยมี
สัญญาวาจะขายคืน (Reverse repo) และธุรกรรมการกูยืมหลักทรัพย (Securities borrowing) ซึ่งมี
ผลใหธนาคารพาณิชยเปนผูรบั เงินสดและสงมอบหลักทรัพยในอนาคต โดยแบงออกเปน 2 กรณี ดังนี้
1.1 กรณีมิไดนําหลักประกันที่ไดจากการใหกูยืมเงินไปใชตอ (Nonrehypothecation) หรือนําไปใชตอซึ่งมีผลทําใหหลักประกันดังกลาวติดภาระผูกพันแตไมเกิน
30 วัน
17

อัตราการไหลออกรอยละ 5 มาจากผลคูณของคาเฉลี่ยสัดสวนเงินลงทุนของกองทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนและสถาบันการเงิน กับคา
Haircut โดยประมาณของตราสารหนี้ภาคเอกชนและสถาบันการเงินตามเกณฑ LCR ทั้งนี้ หากธนาคารพาณิชยมีการประมาณการกระแสเงิน
สดไหลออกสุทธิจากการเขาชวยเหลือกองทุน หรือบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เชน Undrawn committed line ที่สูงกวาการคํานวณที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดนี้ ใหธนาคารพาณิชยใชประมาณการดังกลาวแทน
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ธุรกรรม Reverse repo และ Securities borrowing ซึ่งหลักประกันที่
ไดรับมามิไดถูกนําไปใชตอ หรือมีการนําไปใชตอ เชน เปดฐานะชอรต หรือเปนหลักประกันในการกูยืม
เงินตอ ซึ่งมีผลทําใหหลักประกันนั้นติดภาระผูกพันแตไมเกิน 30 วัน
1.2 กรณีนําหลักประกันที่ไดจากการใหกูยืมเงินไปใชตอ
(Rehypothecation) ซึ่งมีผลทําใหหลักประกันดังกลาวติดภาระผูกพันเกินกวา 30 วัน
ธุรกรรม Reverse repo และ Securities borrowing ซึ่งหลักประกันที่
ไดรับมามีการนําไปใชตอ เชน เปดฐานะชอรต หรือเปนหลักประกันในการกูยมื เงินตอ ซึ่งมีผลทําให
หลักประกันนั้นติดภาระผูกพันเกินกวา 30 วัน
วิธีการคํานวณ
ใหธนาคารพาณิชยนํายอดเงินใหกูยืมจากธุรกรรม Reverse repo และ
Securities borrowing ที่จะครบกําหนดในระยะเวลา 30 วัน มาคูณดวยอัตราการไหลเขา (Inflow
rate) ตามประเภทหลักประกันและการนําหลักประกันไปใชตอ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 อัตราการไหลเขาสําหรับธุรกรรม Reverse repo และ Securities borrowing
หนวย: รอยละ
หลักประกัน
อัตราไหลเขา
กรณีหลักประกันมิไดถกู
นําไปใชตอ หรือนําไปใชตอ
แตไมเกินกวา 30 วัน
กรณีหลักประกันถูกนําไปใช
ตอเกินกวา 30 วัน

สินทรัพยสภาพคลอง (HQLA)
ชั้นที่ 1
ชั้นที่ 2A
ชั้นที่ 2B
0

15

50

Non HQLA
100

0

2. เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ที่มีคุณภาพดี (Fully performing loans)
กระแสเงินสดไหลเขาจากการรับชําระคืนเงินใหสินเชื่อและเงินฝากจากคูสญ
ั ญาทีม่ ี
คุณภาพดี และตราสารหนี้ที่ธนาคารพาณิชยถือครอง มีรายละเอียดดังตอไปนี้
2.1 เงินใหสินเชื่อและเงินฝากที่สถาบันการเงินอื่น
การรับชําระคืนเงินใหสินเชื่อและเงินฝากที่สถาบันการเงินอืน่ จากคูสญ
ั ญาที่
มีคุณภาพดี ซึ่งหมายถึง ลูกหนีท้ ี่ไดรับการจัดชั้นปกติหรือเทียบเทา ตามประกาศธนาคารแหงประเทศ
ไทยวาดวยการจัดชั้นและการกันสํารอง
2.2 เงินใหสินเชื่ออื่นที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหไดรับ Inflow rate
รอยละ 100
เงินใหสินเชื่อตามโครงการสินเชื่อ Soft loan ของธนาคารแหงประเทศไทย
และลูกหนี้คางรับที่เกิดจากการขายหลักทรัพยซงึ่ อยูร ะหวางรอการสงมอบ รายการเช็ครอเรียกเก็บ
และเงินใหสินเชื่ออื่นที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดเพิม่ เติม
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2.3 ตราสารหนี้ที่ธนาคารพาณิชยถือครอง
ตราสารหนีท้ ี่ธนาคารพาณิชยถือครองอยูซ งึ่ จัดเปนสินทรัพยจัดชั้นปกติหรือ
เทียบเทา และไมถูกนับเปนสินทรัพยสภาพคลองในการคํานวณอัตราสวน LCR
วิธีการคํานวณ
(1) ใหธนาคารพาณิชยนํายอดเงินใหสินเชื่อและเงินฝากทีส่ ถาบันการเงินอื่นที่
ใหแกคูสัญญาที่มีคุณภาพดีเฉพาะสวนทีจ่ ะครบกําหนดชําระภายในระยะเวลา 30 วัน18 มาคูณดวย
Inflow rate ตามประเภทคูสญ
ั ญาและประเภทธุรกรรม โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 9 ทั้งนี้ สําหรับ
เงินใหสินเชื่อที่ไมมีกําหนดระยะเวลาและจํานวนเงินทีจ่ ะไดรับชําระคืนไวอยางแนนอน (Revolving
credit) เชน สินเชื่อเงินกูเ บิกเกินบัญชี (Overdraft) สินเชื่อบัตรเครดิต เปนตน ใหธนาคารพาณิชยนํา
ยอดเงินขั้นต่ําทีล่ ูกคาตองชําระมาใชในการคํานวณ
(2) ใหธนาคารพาณิชยนําปริมาณเงินที่ธนาคารพาณิชยจะไดรับเขามาตามสัญญา
ภายในระยะเวลา 30 วันจากลูกหนี้คางรับจากการขายหลักทรัพยซงึ่ อยูร ะหวางรอการสง มาคูณดวย
Inflow rate ตามรายละเอียดดังตารางที่ 9

(3) ใหธนาคารพาณิชยนํายอดตราสารหนีท้ ี่ธนาคารพาณิชยถืออยูซึ่งจะครบ
กําหนดสัญญาภายในระยะเวลา 30 วัน มาคูณดวย Inflow rate ตามรายละเอียดดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 อัตราการไหลเขาสําหรับการรับชําระคืนเงินใหสนิ เชื่อจากลูกหนี้ที่มีคุณภาพดี
คูสัญญา

อัตราการไหลเขา
2.1 เงินใหสินเชื่อและ
เงินฝากที่สถาบันการเงิน
อื่น
2.2 เงินใหสินเชื่ออื่นที่
ธนาคารแหงประเทศไทย
กําหนดใหไดรับ Inflow
rate รอยละ 100
2.3 ตราสารหนี้ที่
ธนาคารพาณิชยถือครอง

รายยอย/ธุรกิจขนาดเล็ก/
ธุรกิจเอกชน/รัฐบาล/องคกร
ธนาคาร
ปกครองสวนทองถิ่น/
กลาง
องคการของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ/
นิติบคุ คลอืน่
50

100

หนวย: รอยละ
ธนาคารพาณิชย/บริษัทในกลุมธุรกิจทาง
การเงินของธนาคารพาณิชยเอง/
บริษัทเงินทุน/บริษัทเครดิตฟองซิเอร/
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ/
บริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน
Operational
เงินฝากอื่นซึ่งครบ
deposit
กําหนดใน 30 วัน
0
100
100

100
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การพิจารณาวันครบกําหนดชําระสินเชื่อหรือวันที่จะไดรับกระแสเงินสดรับจากลูกหนี้ ใหธนาคารพาณิชยใชวันที่ชาที่สดุ ที่ลูกหนี้มีสิทธิตาม
สัญญาที่จะชําระได (Latest possible date) สําหรับสินเชื่อประเภทชําระคืนเมื่อทวงถาม (Call loan) ใหถือวาธนาคารพาณิชยสามารถเรียก
คืนสินเชื่อภายในระยะเวลา 30 วันไดทั้งจํานวน กอนคูณ Inflow rate ตามประเภทคูสัญญา
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3. ภาระผูกพันที่มีสัญญา
ภาระผูกพันที่มสี ัญญาซึ่งอาจกอใหเกิดกระแสเงินสดไหลเขาได มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
3.1 กระแสเงินสดไหลเขาจากธุรกรรมอนุพันธ (Derivatives cash inflow)
3.2 กระแสเงินสดไหลเขาจากธุรกรรมอื่น
กระแสเงินสดไหลเขาจากธุรกรรมหรือรายไดทางการเงินอื่น ๆ19 ที่มีสัญญา
กําหนดไวตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด
วิธีการคํานวณ
ใหธนาคารพาณิชยคํานวณหาประมาณการกระแสเงินสดไหลเขาในระยะเวลา
30 วัน ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 ประมาณการกระแสเงินสดไหลเขาสําหรับภาระผูกพันที่มสี ัญญา
รายการ
3.1 กระแสเงินสดไหลเขาสุทธิ
จากธุรกรรมอนุพันธ

3.2 ธุรกรรมอื่น

19

ประมาณการกระแสเงินสดไหลเขา
ใหธนาคารพาณิชยนํากระแสเงินสดที่คาดวาจะไหลเขาสุทธิ13ภายในระยะเวลา
30 วัน จากธุรกรรมอนุพันธหลังพิจารณามูลคาหลักประกัน14 และสําหรับ
กรณีของกระแสเงินสดที่อาจเกิดขึ้น (Contingent cashflow)15 เชน ธุรกรรม
Option ใหนับรวมเฉพาะกระแสเงินสดจากธุรกรรมที่มีลักษณะ In the
money (เมื่อพิจารณาจากฝงผูซื้อ Option) มาคูณดวย Inflow rate ที่
รอยละ 100
ใหธนาคารพาณิชยนําปริมาณเงินที่จะไดรับเขามาจากรายการอื่นที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยกําหนด มาคูณดวย Inflow rate ที่รอยละ 100

รายไดทไี่ มใชรายไดทางการเงิน (Non-financial revenues) เชน การขายที่ดิน อาคาร อุปกรณ และรายรับจากรายการพิเศษตางๆ เปนตน
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1
คำถาม-คำตอบ แนบทายประกาศธนาคารแหงประเทศไทย
เรื่อง หลักเกณฑการดำรงสินทรัพยสภาพคลองเพื่อรองรับสถานการณดานสภาพคลองที่มีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR)
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2558
ขอ
คำถาม
คำตอบ
ประกาศ ธปท. เรื่อง หลักเกณฑการดำรงสินทรัพยสภาพคลองเพื่อรองรับสถานการณดานสภาพคลองที่มีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR)
การใชอันดับเครดิต (Rating) จากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก (ECAIs)
1. ธปท. มีแนวทางในการใช Rating สำหรับ
กรณี ตราสารหนี้ธุรกิจเอกชนที่ไมใชสถาบันการเงิน ไดรับ Rating ที่แตกตางกันจาก ECAIs หลายแหง ธพ.
การพิจารณาตราสารหนี้ธุรกิจเอกชนที่ไมใช
สามารถเลือกใช Rating จาก ECAIs ใดก็ได โดยตองใช Rating จาก ECAIs นั้นอยางสม่ำเสมอ (ไมเลือกปฏิบัติ
สถาบันการเงิน (Non-financial corporates) (Cherry pick) ในการเลือกใช Rating)
ที่จะเขาขายเปนสินทรัพยสภาพคลองอยางไร
2. ธปท. มีแนวทางการพิจารณานับตราสารหนี้
ในการพิจารณานับตราสารหนี้ที่ออกโดยธุรกิจเอกชนที่เขาขายเปนสินทรัพยสภาพคลอง ให ธพ. สามารถนับ
สกุลเงินตางประเทศที่ออกโดยธุรกิจเอกชน
ตราสารหนี้ ซึ่งออกเปนสกุลเงินบาท หรือสกุลเงินทองถิ่นของประเทศที่ ธพ. จดทะเบียนในประเทศไทยไปมีสาขา
กรณีใช Global-scale rating อยางไร
จัดตั้งอยูไดไมจำกัดปริมาณ และนับตราสารหนี้ดังกลาวในสกุลเงินตางประเทศอื่น ๆ ไดไมเกิน Stressed net cash
outflow ในสกุลเงินนั้น แตรวมแลวตองไมเกินกวาเพดานการถือครองสินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 2 และสินทรัพย
สภาพคลองชั้นที่ 2B ตามเกณฑ LCR
ตราสารหนี้ที่เขาขายเปนสินทรัพยสภาพคลอง (HQLA)
3. ตราสารหนี้ที่ ธพ. ใชเพื่อเปนเงินสภาพคลอง
ธพ. สามารถนับตราสารหนี้ที่มีคุณสมบัติเขาขายเปนสินทรัพยสภาพคลองที่วางไวสำหรับ ILF และ SRS
ระหวางวัน (Intraday Liquidity Facilities: ILF) เปนสินทรัพยสภาพคลองได หากตราสารหนี้ดังกลาวปราศจากภาระผูกพัน (Unencumbered) ณ สิ้นวัน
และเพื่อมาตรการจัดการความเสี่ยงจากการชำระดุล โดยในกรณีที่ตราสารหนี้ถูกใชเพื่อการใชเงินสภาพคลองระหวางวันขามคืน (Overnight ILF) หรือวางเพื่อปลดภาระ
สุทธิพรอมกันหลายฝายในระบบบาทเนต
ยอดไดดุลการหักบัญชีเช็ค ถือวาตราสารหนี้เหลานั้นติดภาระผูกพันและไมสามารถนับเปนสินทรัพยสภาพคลองได
(Securities Requirement for Settlement: SRS)
สามารถนับเปนสินทรัพยสภาพคลองไดหรือไม
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4.

5.
6.

ปจจุบัน ตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ที่สามารถนับเปนสินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 2A ได
ตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
(SFIs) ทุกแหง สามารถนับเปนสินทรัพยสภาพคลอง มีเพียง 5 แหง ไดแก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห
ชั้นที่ 2A ไดหรือไม
ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย และธนาคารพัฒนารัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แหงประเทศไทย ซึ่งสอดคลองกับประกาศ ธปท. วาดวยประเภทสินทรัพยหลักประกันชั้นหนึ่ง ตามระเบียบ
ธปท. วาดวยการกูยืมเงินจาก ธปท. ดวยวิธีขายสินทรัพยหลักประกันชั้นหนึ่งโดยมีสัญญาวาจะซื้อคืน
(ฉบับปจจุบัน ที่ สกง. 19/2555) ทั้งนี้ หากมีการปรับปรุงประกาศวาดวยเรื่องดังกลาว ธปท. จะพิจารณา
ความเหมาะสมของรายชื่อ SFIs ในฐานะผูออกตราสารหนี้ที่สามารถนับเปน HQLA ได ใหสอดคลองกัน
กรณี ธพ. ลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบัน ให ธพ. จัดประเภทผูออกตราสารหนี้ที่เปนองคกรในตางประเทศตามหลักเกณฑ LCR ของประเทศที่องคกรนั้น
การเงินเฉพาะกิจในตางประเทศ ธปท. มีแนวทาง จัดตั้งอยู แตใหใชหลักการพิจารณาน้ำหนักความเสี่ยง (Risk weight) ตามประกาศ ธปท. วาดวยหลักเกณฑ
การจัดประเภทสินทรัพยดังกลาว อยางไร
การคำนวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสำหรับธนาคารพาณิชยโดย Standardised Approach (วิธี SA)
ประกาศกำหนดใหตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ ให ธพ. สามารถนับตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่กระทรวงการคลัง
หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่กระทรวงการคลัง ไมค้ำประกันเงินตนและดอกเบี้ยเปน HQLA ชั้นที่ 2A ได เฉพาะกรณีที่ตราสารหรือผูออกไดรับการจัดอันดับ
ไมค้ำประกันเงินตนและดอกเบี้ย เปนสินทรัพย เครดิตไมต่ำกวา A หรือเทียบเทา เทานั้น
สภาพคลองชั้นที่ 2A หากตราสารหรือผูออก
ไดรับการจัดอันดับเครดิตไมต่ำกวา A หรือ
เทียบเทา หรือในกรณีไมมีการจัดอันดับเครดิต
ตองมีสถานะดำเนินงานเปน “ไมมีปญหา”
ตามหลักเกณฑที่สำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กำหนด นั้น
เนื่องจากปจจุบัน สคร. ไมมีการประเมินสถานะ
ดำเนินงานดังกลาวแลว ตราสารหนี้ดังกลาว
ในกรณีตราสารหรือผูออกไมไดรับการจัดอันดับ
เครดิต สามารถนับเปนสินทรัพยสภาพคลอง
ชั้นที่ 2A ไดหรือไม (เพิม่ เติมเมื่อ 12 ม.ค. 2565)
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การรายงานขอมูลสินทรัพยสภาพคลองในแบบรายงาน LCR
7. ธปท. มีแนวทางการรายงานขอมูลตราสารหนี้ ธปท. ให ธพ. รายงานตราสารหนี้ ธปท. (e-P/N) ในแบบรายงาน LCR หมวด (ก) สินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 1 ซึ่งมี
(e-P/N) อยางไร
แนวทางการรายงานในลักษณะเดียวกันกับธุรกรรมการลงทุนในตราสารหนี้ปกติ (Treasury) ตามคูมือการจัดทำ
แบบรายงาน LCR ทั้งนี้ ไมตองรายงานเปนเงินใหสินเชื่อ
8. ตราสารหนี้ที่ออก หรือค้ำประกันโดยรัฐบาลไทย ให ธพ. รายงานตราสารหนี้ที่ออก หรือค้ำประกันโดยรัฐบาลไทย หรือ ธปท. ในหมวด (ก) สินทรัพยสภาพคลอง
หรือ ธปท. มีวิธีการรายงานอยางไร
ชั้นที่ 1 ขอ (4) ตราสารหนี้ที่ไมไดรับน้ำหนักความเสี่ยงรอยละ 0 ตามคูมือการจัดทำแบบรายงาน LCR
การจัดประเภทเงินรับฝากและเงินกูยืม
กรณี ธพ. ตองการจัดประเภทเงินรับฝากจากบุคคลธรรมดาเขาเปนบัญชีเงินรับฝากที่ลูกคาใชในการทำธุรกรรม
9. ธปท. มีแนวทางในการจัดประเภทเงินรับฝากที่
ทางการเงิน (Transactional account) โดยพิจารณาจากความสม่ำเสมอในการใชบัญชี (Regular cash flow) นั้น
ลูกคาใชในการทำธุรกรรมทางการเงิน
(Transactional account) กรณีเปนลูกคาใหมที่ ใหพิจารณาวาบัญชีนั้นมีการทำธุรกรรมโดยเฉลี่ยยอนหลัง 1 ป ไมต่ำกวา 3 รายการในระยะเวลา 1 เดือน หรือ
กลาวอีกนัยหนึ่งไดวา มีปริมาณการทำธุรกรรมยอนหลัง 1 ป รวมแลวไมต่ำกวา 36 รายการ สำหรับกรณีลูกคาใหม
เปดบัญชีกับธนาคารมาไมถึง 12 เดือน อยางไร
ที่มาเปดบัญชีเงินฝากไมถึง 1 ป ให ธพ. ใชขอมูลยอนหลัง ทั้งนี้ ไมควรต่ำกวา 6 เดือน เชน กรณีลูกคามาเปดบัญชี
กับ ธพ. เพียง 6 เดือน หากคิดยอนหลังไป 6 เดือนแลวมีปริมาณการทำธุรกรรมรวมไมต่ำกวา 18 รายการ
ก็สามารถจัดบัญชีเงินรับฝากดังกลาวเปน Transactional account ได
10. ในกรณีที่ผูฝากเงิน 1 ราย มีบัญชีเงินฝากกับ ธพ. การพิจารณาวาบัญชีเงินฝากใดจะไดรับสิทธิการรับประกันเงินฝากจากสถาบันคุมครองเงินฝาก (DPA) ให ธพ.
มากกวา 1 บัญชี ซึ่งเปนทั้งบัญชีประเภท
พิจารณาตามเกณฑของ DPA เปนหลัก ทั้งนี้ ในสวนที่ยังไมชัดเจน ให ธพ. ใชแนวทางภายในในการพิจารณา
Transactional account และ Non-transactional ตามความเหมาะสม และตองไมใชวงเงินรับประกันเงินฝากซ้ำซอน
account ธปท. มีแนวทางพิจารณาอยางไรวา
บัญชีใดควรไดรับสิทธิการรับประกันเงินฝากจาก
สถาบันคุมครองเงินฝาก (DPA) เปนลำดับแรก
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กรณีลูกคาของ ธพ. เชน บริษัทหลักทรัพย มาเปด การกำหนดอัตราการไหลออก (run-off rate) ของเงินรับฝากและเงินกูยืมแตละประเภทนั้น ให ธพ.
บัญชีเงินฝากในนามบริษัทหลักทรัพยเพื่อลูกคา พิจารณาจากผูที่มีอำนาจในการไถถอนเงินรับฝากนั้นเปนสำคัญ เชน กรณีบริษัทหลักทรัพยเปดบัญชีเงินฝาก
ควรจัดบัญชีดังกลาวเปนเงินรับฝากและเงินกูยืม ในนามบริษัทหลักทรัพยเพื่อลูกคากับ ธพ. หากบริษัทหลักทรัพยเปนผูมีอำนาจในการไถถอนเงินฝากดังกลาว
รายยอย หรือเงินรับฝากและเงินกูยืมรายใหญ
ใหถือเปนเงินรับฝากและเงินกูยืมจากบริษัทหลักทรัพย ซึ่งจะไดรับ run-off rate เทากับเงินรับฝากและ
(เพิ่มเติมเมื่อ 12 ม.ค. 2565)
เงินกูยืมรายใหญแบบไมมีหลักประกัน
การประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิ (Net cash outflow)
12. บริษัทประกันภัยจัดเปนคูสัญญาประเภทใดใน
บริษัทประกันภัยจัดเปนคูสัญญาประเภท “บริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน” ตามเอกสารแนบ 2 ของ
การประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิ
ประกาศฉบับนี้ โดยใหอางอิงคำจำกัดความของ “ธุรกิจทางการเงิน” ตามประกาศ ธปท. วาดวยหลักเกณฑ
การกำกับดูแลโครงสรางและขอบเขตธุรกิจของกลุมธุรกิจทางการเงิน ซึ่งธุรกิจประกันภัยเปนหนึ่งในธุรกิจ
ทางการเงิน
13. เงินรับฝากที่นำมาเปนหลักประกันสินเชื่อที่มีอายุ
สัญญาคงเหลือมากกวา 30 วัน จะไดรับอัตรา
การไหลออก (Run-off rate) ที่รอยละ 0 ใช
หรือไม
14. การพิจารณา Run-off rate สำหรับเงินกูยืม/
ตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือเกินกวา 30 วัน

เงินรับฝากที่นำมาเปนหลักประกันสินเชื่อที่จะไดรับอัตราการไหลออก (Run-off rate) รอยละ 0 จะตองเขาเงื่อนไข
ทั้งหมด ดังตอไปนี้
1) สินเชื่อที่เงินรับฝากนำไปเปนหลักประกันตองมีอายุคงเหลือมากกวา 30 วัน
2) การนำไปค้ำประกันตองมีผลบังคับใชทางกฎหมาย (Legally enforceable)
3) ปริมาณเงินรับฝากที่จะได Run-off rate รอยละ 0 จะตองไมเกินกวาปริมาณที่ระบุไวในสัญญา
เงินกูยืม/ตราสารหนี้ที่มีกำหนดชำระคืนมากกวา 30 วัน ที่จะไดรับ Run-off rate รอยละ 0 จะตองเปนเงินกูยืม/
ตราสารหนี้ที่ผูฝาก/ผูใหกูยืมไมมีสิทธิตามกฎหมายในการขอไถถอนเงินกูยืม/ตราสารหนี้กอนกำหนด หากมี
ขอความหรือเงื่อนไขใดแสดงใหเห็นถึงโอกาสที่ผูฝาก/ผูใหกูยืมจะมีสิทธิในการขอไถถอนกอนกำหนดได ธพ. จะตอง
นำเงินรับฝาก/เงินกูยืมดังกลาวมาคำนวณกระแสเงินสดไหลออกภายใน 30 วัน โดยคูณดวย Run-off rate ตาม
ประเภทคูสัญญา ประเภทธุรกรรม และลักษณะของเงินกูยืม/ตราสารหนี้ ตามเกณฑ LCR
(รายละเอียดตามตารางแนบทายคำถาม-คำตอบ ฉบับนี้)
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15. การประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิจาก
ธุรกรรมอนุพันธกรณีธุรกรรม Option ใหนับรวม
เฉพาะกระแสเงินสดจากธุรกรรมที่มีลักษณะ
In the money ในวันครบกำหนดอายุเทานั้น
ใชหรือไม
16. ขอให ธปท. อธิบายวิธีการประมาณการกระแส
เงินสดไหลออกจากการเปลี่ยนแปลงมูลคา
ธุรกรรมอนุพันธและธุรกรรมอื่น

ให ธพ. นับรวมกระแสเงินสดจากธุรกรรม Option ที่มีลักษณะ In the money (เมื่อพิจารณาจากฝงผูซื้อ)
ณ วันครบกำหนดอายุ หรือวันที่มีสิทธิ Exercise ไดซึ่งอยูภายในระยะเวลา 30 วัน

ให ธพ. นำมูลคาซึ่งเปนคาสัมบูรณที่มากที่สุดของฐานะสุทธิ (ระหวางหลักประกันที่ไดวางเพิ่ม และหลักประกัน
ที่ไดรับมา: Net collateral flow) ในแตละชวง 30 วัน โดยใชขอมูลยอนหลัง 2 ป มาคูณดวย Run-off rate
รอยละ 100
l NCF1 l

l NCF701 l

วันที�
1 2

30 31
l NCF2 l

60

701

730

*NCF = Net Collateral Flow

จากแผนภาพขางตน ให ธพ. นำคา I NCFn I ที่มากที่สุดมาคูณดวย Run-off rate ที่รอยละ 100
การประมาณการกระแสเงินสดไหลเขาสุทธิ (Net cash inflow)
17. Nostro account จัดเปนเงินฝากและเงินใหกูยืม
เพื่อธุรกรรมดานปฏิบัติการ (Operational
deposits) หรือไม

Vostro และ Nostro account ไมจัดเปนธุรกรรมดานปฏิบัติการ (Non-operational) เนื่องจากเปนธุรกรรม
Correspondent banking services ซึ่งมีความผันผวนคอนขางสูง (กรณี Vostro account เพื่อสะทอน Outflow
ที่สูงกวา)
ทั้งนี้ ธพ. สามารถจัด Nostro account (Inflow) เปนเงินฝากเพื่อธุรกรรมดานปฏิบัติการ (Operational
deposits) ที่ฝากไวที่ ธพ. และสถาบันการเงินอื่นได หากเห็นวาสะทอนความเสี่ยงไดดีกวา

6
ตามที่ ธปท. ไดปรับปรุงหลักเกณฑการจัดชั้นและการกันเงินสำรองของ สง. ซึ่งจะมีผลบังคับใชในวันที่
18. ประกาศฉบับนี้กำหนดให ธพ. ประมาณการกระเส
เงินสดไหลเขาครอบคลุมธุรกรรมที่มีสัญญาทั้งใน 1 มกราคม 2563 นั้น ให ธพ. กำหนดให “สินทรัพยจัดชั้นปกติหรือเทียบเทา” ของประกาศฉบับนี้ หมายถึง
สินทรัพยที่ไมมีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญของความเสี่ยงดานเครดิต (performing) ตามประกาศ ธปท. วาดวย
และนอกงบดุล ที่เปนสินทรัพยจัดชั้นปกติหรือ
เทียบเทานั้น ขอสอบถามวาสินทรัพยจัดชั้นปกติ หลักเกณฑการจัดชั้นและการกันเงินสำรองของ สง. ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 เปนตนไป
หรือเทียบเทา หมายถึง สินทรัพยและภาระผูกพัน
ประเภท performing ตามประกาศ ธปท. วาดวย
หลักเกณฑการจัดชั้นและการกันเงินสำรอง
เพียงอยางเดียวหรือไม (เพิม่ เติมเมื่อ 5 พ.ย. 2562)

เอกสารแนบ
ตารางพิจารณา Run-off rate แยกตามประเภทเงินรับฝากและเงินกูยืม
กำหนดชำระคืนมากกวา 30 วัน

เงินรับฝาก / เงินกูยืม

1

2

ประเภทคูสญ
ั ญา

รายยอย

Demand Deposit
Term Deposit

รายใหญ

B/E และ P/N
ตราสารหนี้ (Debenture)
เงินกูยืมทั่วไป

PP

B/E และ P/N
ตราสารหนี้ (Debenture)

PO

รายยอย
รายใหญ
รายยอย
รายใหญ

กำหนดชำระคืน
ภายในระยะเวลา 30 วัน

มีสิทธิไถถอนกอนกำหนด (แตมีคาปรับ) /
ไมสามารถไถถอนกอนกำหนดเวนแตไดรับความเห็นชอบจาก ธพ.
กระทบดอกเบีย้
กระทบดอกเบีย้
กระทบเงินตน
แบบไมมีนัยสำคัญ
แบบมีนัยสำคัญ

Run-off rate แยกตามประเภทคูสัญญา

5%

0%

5%

0%

ไมมีสิทธิ
ไถถอน
ภายใน 30 วัน

Run-off rate แยกตามประเภทคูสัญญา
Run-off rate แยกตามประเภทคูสัญญา
Run-off rate แยกตามประเภทคูสัญญา
100%

0%

