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3. ขอบเขตการบังคับใช 

ประกาศฉบับน้ีใหใชบังคับกับธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน 
ทุกแหง 

4. เน้ือหา 

4.1 คําจํากัดความ 

 ในประกาศฉบบัน้ี 

“ธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศ” หมายความวา ธนาคารพาณิชยตาม
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ยกเวนสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ 

“คณะผูบริหารของธนาคารพาณิชย” หมายความวา กรรมการบรหิารทุกคนและ 
ผูที่ดํารงตําแหนงบรหิารสูงสุดในสายงานบญัชี 

4.2 หลักการ 

หลักเกณฑการเปดเผยขอมูลตามประกาศฉบับน้ีกําหนดใหธนาคารพาณิชยเปดเผย
ขอมูลเชิงปริมาณที่เกี่ยวของกับการดํารงสินทรัพยสภาพคลองเพื่อรองรับสถานการณดานสภาพคลองที่มี
ความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) จํานวน 3 รายการ ไดแก (1) อัตราสวน LCR 
(2) ปริมาณสินทรัพยสภาพคลองทั้งสิ้น และ (3) ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน 
พรอมทั้งคําอธิบายเกี่ยวกับขอมลู LCR และการบรหิารความเสีย่งดานสภาพคลองของธนาคารพาณิชย
บนเว็บไซตของธนาคารพาณิชยในหมวดเดียวกันกบังบการเงินหรือการเปดเผยขอมูลการดํารงเงินกองทุน  

ขอมูลที่กําหนดใหเปดเผยตามประกาศฉบับน้ีเปนเพียงมาตรฐานข้ันตํ่าที่ธนาคารพาณิชย
จะตองเปดเผยเทาน้ัน โดยธนาคารพาณิชยสามารถเปดเผยขอมูลที่ละเอียดมากกวาที่กาํหนดได
นอกจากน้ี ธนาคารแหงประเทศไทยไดจัดทาํตัวอยางการเปดเผยขอมูลเพื่อใหธนาคารพาณิชยเขาใจ
เน้ือหาของขอมลูที่ตองเปดเผยไดชัดเจนข้ึน อยางไรก็ดี ธนาคารพาณิชยสามารถพจิารณาใชรปูแบบอื่น
ในการเปดเผยขอมลูไดตามความเหมาะสม หากเน้ือหาของขอมูลที่เปดเผยเปนไปตามเกณฑมาตรฐานข้ันตํ่า
ที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 

ทั้งน้ี ใหธนาคารพาณิชยทีจ่ดทะเบียนในประเทศเปดเผยขอมลูตามประกาศฉบับน้ีเฉพาะ
ระดับธนาคารพาณิชยเทาน้ัน สําหรับสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ ใหเปดเผยเฉพาะขอมูล
ของสาขาในประเทศไทย และใหเปดเผยแหลงขอมูลฐานะภาพรวมของธนาคารพาณิชยตางประเทศ 
เพื่อใหผูใชขอมูลอางองิได 

4.3 หลกัเกณฑท่ัวไป 

 4.3.1  ใหธนาคารพาณิชยกําหนดนโยบายการเปดเผยขอมูลทีเ่ปนไปตามขอกําหนด 
ในประกาศฉบับน้ี โดยนโยบายดังกลาวจะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของธนาคารพาณิชย
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หรือคณะกรรมการอื่นที่ไดรับมอบหมาย และตองระบุถึงกรอบขอมูลที่ตองเปดเผยและระบบการควบคุม
ภายในที่เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมลูดังกลาวดวย 

 4.3.2 ขอมูลที่เปดเผยจะตองสอดคลองกับขอมูลที่เสนอตอผูบริหารระดับสูงและ
คณะกรรมการของธนาคารพาณิชย และเปนขอมลูที่ธนาคารพาณิชยใชในการบรหิารความเสี่ยง 

 4.3.3 คณะผูบริหารของธนาคารพาณิชยมีหนาที่รับผิดชอบตอความถูกตองและ
เหมาะสมของขอมูลที่เปดเผยตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศฉบับน้ี และจัดใหมีกระบวนการประเมิน
ความเหมาะสมของการเปดเผยขอมูล รวมถึงกระบวนการสอบทานความถูกตองของขอมูลอยางเหมาะสม 

4.4 เกณฑมาตรฐานขั้นตํ่า 

 4.4.1 เน้ือหาและรูปแบบ  
ใหธนาคารพาณิชยเปดเผยขอมูลโดยมีเน้ือหาตามเกณฑมาตรฐานข้ันตํ่าของ

ขอมูลที่ใหธนาคารพาณิชยเปดเผย (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1) ไดแก ขอบเขตการเปดเผย
ขอมูลและขอมลูทีเ่กีย่วของกับการดํารงสินทรัพยสภาพคลองเพือ่รองรบัสถานการณดานสภาพคลองที่มี
ความรุนแรงซึ่งประกอบดวยขอมูลเชิงปริมาณและคําอธิบายขอมูลเชิงปริมาณ ทั้งน้ี ธนาคารแหงประเทศไทย
ไดจัดทําตัวอยางการเปดเผยขอมูลเชิงปริมาณพรอมทัง้คําอธิบายขอมูลเชิงปริมาณ (รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 2) เพื่อใหธนาคารพาณิชยเปดเผยขอมูลภายใตรูปแบบที่เปนมาตรฐานเดียวกัน และ
สามารถเปรียบเทียบขอมูลกันได อยางไรก็ตาม ธนาคารพาณิชยสามารถพิจารณาใชรูปแบบอื่นใน
การเปดเผยขอมูลไดตามความเหมาะสม หากเน้ือหาของขอมูลที่เปดเผยเปนไปตามเกณฑมาตรฐานข้ันตํ่า
ที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 

 4.4.2 ความถ่ีและระยะเวลา 
ใหธนาคารพาณิชยเปดเผยขอมลูโดยมีความถ่ีและระยะเวลาของการเปดเผย

ขอมูลตามที่กําหนดในประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการเปดเผยขอมูลการดํารงเงินกองทุน
สําหรับธนาคารพาณิชย  

 4.4.3 ขอกําหนดของการเปดเผยขอมลู 

(1) ขอมูลเชิงปริมาณ 
(1.1) ครึ่งปแรก ใหเปดเผยขอมูล LCR ของไตรมาส 2 ของปปจจุบันและ

ปกอนหนา รวมถึงขอมลูไตรมาส 1 ของปปจจบุันและปกอนหนา 
(1.2) ครึ่งปหลงั ใหเปดเผยขอมลู LCR ของไตรมาส 4 ของปปจจุบันและ

ปกอนหนา รวมถึงขอมลูไตรมาส 3 ของปปจจบุันและปกอนหนา  
การกําหนดใหเปดเผยขอมลู LCR ของปกอนหนา เพื่อใหขอมูลสามารถ

เปรียบเทียบไดโดยงาย ทัง้น้ี ใหธนาคารพาณิชยคํานวณขอมลู LCR เปนรายไตรมาส ซึง่ไดจากคาเฉลีย่
ของขอมูล (simple average) ในไตรมาสน้ัน โดยจํานวนขอมูลที่ใชในการคํานวณ (data points) คือ 
ขอมูล ณ สิ้นวันของทุกสิ้นเดือน โดยใหธนาคารพาณิชยเปดเผยขอมลูเปนสกุลเงินบาท 
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(2) คําอธิบายขอมูลเชิงปริมาณ  
ใหธนาคารพาณิชยอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับขอมูลเชิงปริมาณที่เปดเผย 

ไดแก อัตราสวน LCR สินทรัพยสภาพคลอง และประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน 
รวมทั้งใหอธิบายคุณสมบัติ วิธีการคํานวณ และคําอธิบายอื่น ๆ ของสินทรัพยสภาพคลอง ประมาณการ
กระแสเงินสดไหลออก และประมาณการกระแสเงินสดไหลเขา ตามที่กําหนดในประกาศธนาคารแหงประเทศไทย
วาดวยหลักเกณฑการดํารงสินทรพัยสภาพคลองเพื่อรองรับสถานการณดานสภาพคลองที่มีความรุนแรง 
(Liquidity Coverage Ratio: LCR)  

 4.4.4 ระยะเวลาของการจัดเก็บขอมูล 
ใหธนาคารพาณิชยจัดเกบ็ขอมลูที่ไดเปดเผยตามประกาศฉบบัน้ีไมตํ่ากวา 5 ป 

นับจากวันสิ้นงวดบัญชี เพือ่ประโยชนในการตรวจสอบของธนาคารแหงประเทศไทย 

4.5 ชองทางการเปดเผยขอมูล 

4.5.1 ใหธนาคารพาณิชยเปดเผยขอมลูทัง้หมดตามที่กําหนดในประกาศฉบับน้ีไวบน
เว็บไซตของธนาคารพาณิชยในหมวดเดียวกันกับงบการเงินหรือการเปดเผยขอมลูการดํารงเงินกองทุน 

ทั้งน้ี คณะผูบริหารของธนาคารพาณิชยอาจพิจารณาเปดเผยขอมูลผานชองทางอื่น
เพิ่มเติมไดตามที่เห็นสมควร หากการเปดเผยดังกลาวจะชวยใหผูมสีวนไดเสียในตลาดสามารถเขาถึงขอมูล
ไดอยางสะดวกย่ิงข้ึน โดยใหระบกุารเปดเผยขอมูลผานชองทางอื่นและวันที่ที่เปดเผยขอมลูไวในเว็บไซต
ของธนาคารพาณิชยดวย 

ในกรณีสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ หากไมมีเว็บไซตของตนเอง
สามารถใชเว็บไซตของธนาคารพาณิชยตางประเทศเปนชองทางในการเปดเผยขอมูลได โดยสาขาของ
ธนาคารพาณิชยตางประเทศจะตองเปดเผยขอมูลตามประกาศฉบับน้ีเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
เปนอยางนอย 

4.5.2 ใหธนาคารพาณิชยระบยูุอารแอล (URL) ที่เช่ือมโยงไปยังเว็บไซตที่จะเปดเผย
ขอมูลตามขอ 4.5.1 วรรคแรกและวันที่ที่เปดเผยขอมูลในเว็บไซตไวใหชัดเจนในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินของงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบญัชี 

4.6 การเปดเผยขอมูลท่ีมีนัยสําคัญ (materiality) 

ใหธนาคารพาณิชยเปดเผยขอมูลที่มีนัยสําคัญ หลักการที่ใชในการพิจารณาถึง 
ความมีนัยสําคัญของขอมูล และความสม่ําเสมอในการพิจารณาหลักการที่ใชในการพิจารณาถึง 
ความมีนัยสาํคัญของขอมูล 

ทั้งน้ี ขอมูลที่มีนัยสําคัญ คือขอมูลที่หากไมเปดเผยหรือเปดเผยไมถูกตองจะสงผล
กระทบตอการประเมินหรือการตัดสินใจของผูใชขอมูลได ซึ่งเปนแนวทางที่สอดคลองกับหลักการของ
มาตรฐานการบัญชี 
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เกณฑมาตรฐานขั้นตํ่าของขอมูลท่ีใหธนาคารพาณิชยเปดเผย 

หมวด ก:  ขอบเขตการเปดเผยขอมูล 

 ใหธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศเปดเผยขอมูลตามประกาศฉบับน้ี เฉพาะระดับ
ธนาคารพาณิชยเทาน้ัน สําหรับสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ ใหเปดเผยเฉพาะขอมูลของสาขา
ในประเทศไทย และใหเปดเผยแหลงขอมลูฐานะภาพรวมของธนาคารพาณิชยตางประเทศเพื่อใหผูใชขอมูล
อางอิงได 

หมวด ข:  ขอมูลเชิงปริมาณ   

 ใหธนาคารพาณิชยเปดเผยขอมูลเชิงปริมาณของ LCR เปนรายไตรมาส จํานวน 3 รายการ 
ประกอบดวย (1) อัตราสวน LCR (2) ปริมาณสินทรัพยสภาพคลองทั้งสิ้น และ (3) ประมาณการกระแสเงินสด
ไหลออกสุทธิใน 30 วัน รวมถึงเปดเผยขอมลู LCR ของปกอนหนาและอัตราสวน LCR ข้ันตํ่าที่ตองดํารงตาม
เกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย รวมทั้งเปดเผยขอมลูอตัราสวน LCR เปรยีบเทียบของไตรมาสกอนหนา 

หมวด ค:  คําอธิบายขอมูลเชิงปริมาณ   

 ใหธนาคารพาณิชยเปดเผยคําอธิบายขอมูลเชิงปริมาณ เพื่อสรางความเขาใจใหแกผูใชขอมูล
เกี่ยวกับหลักเกณฑ LCR และองคประกอบหลักของ LCR ซึ่งถือเปนหน่ึงในเครื่องมือสําคัญที่ธนาคารพาณิชย
ใชในการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองภายใตการกํากับดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย โดยขอมูล
ข้ันตํ่าทีค่วรระบุมีดังน้ี  

1. การดํารงอัตราสวน LCR 

ใหมีคําอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับหลักเกณฑ LCR วัตถุประสงคของการดํารงอัตราสวน LCR 
วิธีการคํานวณ และจํานวนขอมูลที่ใชในการคํานวณ (data points)  

2. สินทรัพยสภาพคลอง (High-quality liquid assets: HQLA)  

ใหมีคําอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับสินทรัพยสภาพคลอง ซึ่งครอบคลุมรายละเอียดดังตอไปน้ี 

2.1 ลักษณะและคุณสมบัติของสินทรัพยสภาพคลอง เชน คุณสมบัติข้ันพื้นฐานและ
คุณสมบัติดานตลาดของสินทรัพยสภาพคลอง  

2.2 องคประกอบของสนิทรพัยสภาพคลอง โดยระบปุระเภทและจํานวนเงนิหรอือัตราสวน
ของสินทรัพยสภาพคลองช้ันที่มีนัยสําคัญ 

2.3 ขอกําหนดในการคํานวณสินทรัพยสภาพคลองที่ตองนํามาปรับลดดวยอัตราสวนลด 
(haircut) และเพดานการถือครอง รวมถึงจํานวนขอมลูที่ใชในการคํานวณ (data points) 

 

เอกสารแนบ 1 
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3. ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธ ิ(Net cash outflow) 

 ใหมีคําอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน
ภายใตสถานการณดานสภาพคลองที่มีความรุนแรง ซึง่ครอบคลุมรายละเอียดดังตอไปน้ี 

3.1 หลกัการในการคํานวณประมาณการกระแสเงินสดไหลออก และประมาณการกระแส
เงนิสดไหลเขาซึ่งตองไมเกินกวารอยละ 75 ของประมาณการกระแสเงินสดไหลออก รวมถึงจํานวนขอมลูที่
ใชในการคํานวณ (data points)  

3.2 ประเภทของกระแสเงินสดไหลออกและกระแสเงินสดไหลเขาทีส่งผลกระทบอยางมี
นัยสําคัญตออัตราสวน LCR  

4. การเปดเผยขอมูลอ่ืน ๆ 

ธนาคารพาณิชยอาจมีคําอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ดานสภาพคลองของธนาคารพาณิชย และคําอธิบายอืน่ ๆ ไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ี เพื่อเปนประโยชนแก
ผูใชขอมูล   
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ตัวอยางการเปดเผยขอมูลเชิงปริมาณ 

1. การดํารงสินทรัพยสภาพคลองเพ่ือรองรับสถานการณดานสภาพคลองท่ีมีความรุนแรง (Liquidity 
Coverage Ratio: LCR)  

  หนวย: xx บาท
 ไตรมาส x 25X1* 

(คาเฉลี่ย) 
ไตรมาส x 25X0* 

(คาเฉลี่ย) 

(1) ปริมาณสินทรัพยสภาพคลองท้ังสิ้น (Total HQLA)   
(2) ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน 
     (Total net cash outflows) 

  

(3) LCR** (รอยละ) 
     LCR ข้ันตํ่าตามเกณฑธนาคารแหงประเทศไทย (รอยละ)  

  

 

2. ขอมูลอัตราสวน LCR เปรียบเทียบ*** 
 

  หนวย: รอยละ 
 25X1* 

(คาเฉลี่ย) 
25X0* 

(คาเฉลี่ย) 
ไตรมาส 1  
ไตรมาส 2 

  

ไตรมาส 3 
ไตรมาส 4 

  

 

 

 

 

                                                        
*  ใหธนาคารพาณิชยคํานวณดวยวิธี simple average โดยใหคํานวณจากขอมูลเฉลี่ยของแตละไตรมาส เชน ขอมูลของไตรมาส 4 คํานวณ

โดยใชขอมูลเฉลี่ย ณ สิ้นวันของสิ้นเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม และขอมูลของไตรมาส 2 คํานวณโดยใชขอมูลเฉลี่ย ณ สิ้นวัน
ของสิ้นเดือนเมษายน พฤษภาคม และมิถนุายน ซึ่งสามารถแสดงตัวอยางวิธีคํานวณอัตราสวน LCR ไดดังนี้  

 
T คือ จํานวนขอมูลท่ีใชในการคํานวณสําหรับไตรมาส Qi 

** ขอมูล LCR ในรายการท่ี (3) ไมจําเปนตองเทากับ การนําปริมาณสินทรัพยสภาพคลองท้ังสิ้นในรายการท่ี (1) หารดวยประมาณการกระแส
เงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วันในรายการท่ี (2) 

*** กรณีครึ่งปแรก ใหเปดเผยขอมลูอัตราสวน LCR ของไตรมาส 1 และ 2 สวนกรณีครึ่งปหลัง ใหเปดเผยขอมูลอัตราสวน LCR ของไตรมาส 3 และ 4 
 

 

 

เอกสารแนบ 2 
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คําอธิบายรายการ  

รายการที ่ คําอธิบายรายการ รายละเอียดทีเ่กี่ยวของ 
ตามประกาศธนาคาร

แหงประเทศไทย 
ที่ สนส. 9/25581 

(1) ปริมาณสินทรัพยสภาพคลองทั้งสิ้น (Total HQLA) คือ ผลรวมของสินทรัพยสภาพคลอง
ที่มีลกัษณะตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดดังน้ี  
I. คุณสมบัติของสินทรัพยสภาพคลอง  
II. หลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยสภาพคลอง  
III. มาตรฐานข้ันตํ่าดานปฏิบัติการ  
IV. การกระจายตัวของสินทรัพยสภาพคลอง  
ทั้งน้ี total HQLA ตองเปนมูลคาของสินทรัพยสภาพคลองหลงัจากการปรบัลดดวย
อัตราสวนลด (haircut) และคํานวณเพดานการถือครอง ตามเกณฑของธนาคารแหง
ประเทศไทย  

เอกสารแนบ 1 และ 
เอกสารแนบ 1.1  

(2) ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน (Total net cash outflows) คือ 
ผลรวมของกระแสเงินสดไหลออกใน 30 วันทุกประเภทคูณดวยอัตราการไหลออก  
(run-off rate) แตละประเภท หักดวยผลรวมของกระแสเงินสดไหลเขาใน 30 วัน 
ทุกประเภทคูณดวยอัตราการไหลเขา (inflow rate) แตละประเภท ทั้งน้ี ประมาณการ
กระแสเงินสดไหลเขาตองไมเกินกวารอยละ 75 ของประมาณการกระแสเงินสดไหลออก 
ตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย 

ประมาณการกระแส
เงินสดไหลออกสุทธ ิ
ใน 30 วันภายใต

สถานการณ 
ดานสภาพคลอง 
ที่มีความรุนแรง 

= ประมาณการกระแสเงินสด
ไหลออกใน 30 วันภายใต

สถานการณดานสภาพคลอง
ที่มีความรุนแรง 

- ประมาณการกระแสเงินสด
ไหลเขาใน 30 วันภายใต

สถานการณดานสภาพคลอง
ที่มีความรุนแรง 

เอกสารแนบ 2  

(3) 
 

LCR คือ อัตราสวนของปริมาณสินทรัพยสภาพคลองทั้งสิ้น (Total HQLA) ตอ 
ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน (Total net cash outflows)  

หัวขอ 5.3  
 

 
 

                                                        
1 ประกาศธนาคารแหงประเทศไทยท่ี สนส. 9/2558 เรื่อง หลักเกณฑการดํารงสินทรัพยสภาพคลองเพ่ือรองรับสถานการณดานสภาพคลองท่ีมี    
 ความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) 
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ตัวอยางการเปดเผยคําอธิบายขอมูลเชิงปริมาณ  

ธนาคารพาณิชยตองดํารงสินทรพัยสภาพคลองเพื่อรองรับสถานการณดานสภาพคลองที่มีความ
รุนแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) ตามเกณฑของธนาคารประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม
ใหธนาคารพาณิชยมีฐานะสภาพคลองที่มีความแข็งแกรงและเพียงพอ สามารถรองรับภาวะวิกฤตดาน 
สภาพคลองที่มีความรุนแรงในระยะสั้นได (short-term severe liquidity stress) โดยกําหนดใหเริ่มดํารง
สินทรพัยสภาพคลองไมตํ่ากวารอยละ 60 ของประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสทุธิใน 30 วัน ต้ังแตวันที่ 
1 มกราคม 2559 และเพิม่ข้ึนรอยละ 10 ในแตละป จนครบรอยละ 100 ในป 2563 

                                         สินทรัพยสภาพคลอง (HQLA)  
                           ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน 

ภายใตสถานการณดานสภาพคลองที่มีความรุนแรง (Net cash outflows) 

LCR เฉลี่ยของไตรมาส 2 ป 2561 เทากับรอยละ 150 ซึ่งเกินกวา LCR ข้ันตํ่าตามเกณฑของ
ธนาคารแหงประเทศไทยที่รอยละ 70 โดยคํานวณจากคาเฉลี่ยของ LCR ณ วันสิ้นเดือนของเดือนเมษายน 
รอยละ 149 เดือนพฤษภาคม รอยละ 150 และเดือนมิถุนายน รอยละ 151 ทั้งน้ี LCR ประกอบดวย 2 
องคประกอบหลัก ดังน้ี 

1. สินทรัพยสภาพคลอง (HQLA) คือ สินทรัพยที่มีคุณภาพดี สภาพคลองสูง ความเสี่ยงและ
ความผันผวนตํ่า ไมติดภาระผูกพันทีส่ามารถเปลีย่นเปนเงนิสดไดอยางรวดเร็วโดยมลูคาไมเปลี่ยนแปลงอยาง
มีนัยสําคัญแมในสถานการณดานสภาพคลองที่มีความรุนแรง ทั้งน้ี สินทรัพยสภาพคลองแตละประเภทตอง
มีการปรับลดดวยอัตราสวนลด (haircut) ที่เกี่ยวของ และคํานวณเพดานการถือครองตามเกณฑของ
ธนาคารแหงประเทศไทย  

ปรมิาณสินทรัพยสภาพคลองเฉลีย่ (Average HQLA) ของไตรมาส 2 ป 2561 เทากบั 15,000 
ลานบาท (รอยละ 93.7 เปนสินทรัพยสภาพคลองช้ันที่ 1 ไดแก พันธบัตรรัฐบาลและเงินสด เปนตน) ซึ่ง
คํานวณจากคาเฉลี่ยของปริมาณสินทรัพยสภาพคลอง ณ วันสิ้นเดือนของเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 
ทั้งน้ี ธนาคารพาณิชยไดมีการถือครองสินทรัพยสภาพคลองหลายประเภทเพื่อบริหารการกระจายตัวของ
การถือครองสนิทรพัยสภาพคลอง 

2. ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิ (Net COF) คือ ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกใน 
30 วันหักดวยประมาณการกระแสเงินสดไหลเขาใน 30 วัน ภายใตสมมติฐานสถานการณดานสภาพคลอง
ที่มีความรุนแรง ทั้งน้ี ประมาณการกระแสเงินสดไหลเขาตองไมเกินกวารอยละ 75 ของประมาณการกระแส
เงนิสดไหลออก 

ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วันเฉลี่ย (Average net COF) ของไตรมาส 2 ป 
2561 เทากับ 10,000 ลานบาท ซึ่งคํานวณจากคาเฉลี่ยของประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน 
ณ วันสิ้นเดือนของเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน โดยประมาณการกระแสเงินสดไหลออกที่ธนาคารให
ความสําคัญภายใตสมมติฐานสถานการณดานสภาพคลองที่มคีวามรุนแรง คือ การขอถอนเงินฝากและเงินกูยืม
ของลูกคารายยอย การชําระคืนเงินกูยืมที่มีหลักประกันจากการทําธุรกรรมการขายตราสารหน้ีโดยมีสญัญา

LCR = 
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ตัวอยางการเปดเผยคําอธิบายขอมูลเชิงปริมาณ  
วาจะซื้อคืน (repo) ซึ่งใชอัตราการไหลออก (run-off rate) ตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย ในขณะที่
ประมาณการกระแสเงินสดไหลเขาสวนใหญมาจากการชําระคืนสินเช่ือของลูกหน้ีคุณภาพดี เงินฝากจาก
คูสัญญาคุณภาพดี และตราสารหน้ีที่จะครบกําหนด ซึ่งใชอัตราการไหลเขา (inflow rate) ตามเกณฑของ
ธนาคารแหงประเทศไทย  

นอกจากน้ี ธนาคารไดใชเครื่องมือการวิเคราะหฐานะสภาพคลองสุทธิ (liquidity gap) และ 
การกระจุกตัวของแหลงเงิน (funding concentration) ในการจัดการประเมินและวิเคราะหความเสี่ยง 
ดานสภาพคลองอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหมั่นใจวาจะมีสภาพคลองเพียงพอตอการดําเนินธุรกิจ ตลอดจน 
การพัฒนาเครื่องมืออยางตอเน่ือง โดยกําหนดทิศทางใหมีความสอดคลองกับหลักสากล ควบคูไปกบัทิศทาง 
การเติบโตทางธุรกิจของธนาคาร สงผลใหธนาคารสามารถวางแผนการบริหารจัดการดานสภาพคลองไดดีย่ิงข้ึน  

 



-1- 
ค ำถำม - ค ำตอบ แนบท้ำยประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย  

เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลกำรด ำรงสินทรัพย์สภำพคล่องเพ่ือรองรับสถำนกำรณ์ด้ำนสภำพคล่องท่ีมีควำมรุนแรง (Liquidity coverage ratio disclosure standards) 

ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 
1 การเปิดเผยขอ้มลู LCR บนเว็บไซต์น้ัน สามารถ

เปิดเผยรวมกันกับการเปิดเผยข้อมูลการด ารง
เงินกองทุนได้หรือไม ่ 

ธนาคารพาณิชย์สามารถเปิดเผยข้อมูล LCR รวมกันกับการเปิดเผยข้อมูลการด ารงเงินกองทุนได้ โดยต้องระบุข้อความทีแ่สดงถึง
ข้อมูล LCR อย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลทราบถึงการเปิดเผยขอ้มูล LCR ที่ได้เปิดเผยรวมกันกับการเปิดเผยข้อมูลการด ารง
เงินกองทุน 

2 การเปิดเผยข้อมลู LCR เชิงปรมิาณน้ัน ใหแ้สดง
เป็นหน่วยใด และต้องแสดงทศนิยมหรือไม ่

การก าหนดหน่วยของข้อมลูทีเ่ปิดเผยใหเ้ป็นดลุยพินิจของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ ให้ธนาคารพาณิชย์ระบหุน่วยของข้อมลูให้ชัดเจน
และไม่ต้องมีทศนิยม 

3 การเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณส าหรับงวดปี 
2561 น้ัน จะประกอบด้วยข้อมลูใดบา้ง 

ให้ธนาคารพาณิชย์เปิดเผยข้อมลูเชิงปรมิาณตามที่ก าหนดในข้อ 4.4.3 (1) โดยสามารถอ้างอิงจากตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลใน
เอกสารแนบ 2 ได้ดังนี้ 
1) ส าหรับครึ่งปีแรก  

1. การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรบัสถานการณ์ด้านสภาพคล่องทีม่ีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) 
  หน่วย: ล้ำนบำท 
 ไตรมำส 2/2561 

(ค่ำเฉลี่ย) 
ไตรมำส 2/2560 

(ค่ำเฉลี่ย) 
(1) ปริมำณสินทรัพย์สภำพคล่องท้ังสิ้น (Total HQLA) 15,000 14,000 
(2) ประมำณกำรกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน 
     (Total net cash outflows) 

10,000 12,000 

(3) LCR (ร้อยละ) 
     LCR ขั้นต ่ำตำมเกณฑธ์นำคำรแห่งประเทศไทย (ร้อยละ)  

150 
80 

117 
70 

2. ข้อมูลอัตราส่วน LCR เปรียบเทียบ 
  หน่วย: ร้อยละ 
 2561 

(ค่ำเฉลี่ย) 
2560 

(ค่ำเฉลี่ย) 
ไตรมำส 1 
ไตรมำส 2 

147 
150 

124 
117  
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2) ส าหรับครึ่งปีหลัง  

1. การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรบัสถานการณ์ด้านสภาพคล่องทีม่ีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) 
  หน่วย: ล้ำนบำท 
 ไตรมำส 4/2561 

(ค่ำเฉลี่ย) 
ไตรมำส 4/2560 

(ค่ำเฉลี่ย) 
(1) ปริมำณสินทรัพย์สภำพคล่องท้ังสิ้น (Total HQLA) 16,000 15,000 
(2) ประมำณกำรกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน 
     (Total net cash outflows) 

9,900 11,000 

(3) LCR (ร้อยละ) 
     LCR ขั้นต ่ำตำมเกณฑธ์นำคำรแห่งประเทศไทย (ร้อยละ)  

162 
80 

136 
70 

 
2. ข้อมูลอัตราสว่น LCR เปรียบเทียบ 

  หน่วย: ร้อยละ 
 2561 

(ค่ำเฉลี่ย) 
2560 

(ค่ำเฉลี่ย) 
ไตรมำส 3 154 120 
ไตรมำส 4 162 136 

 


