ข้อมูลการดารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับ
สถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง
(Liquidity Coverage Ratio Disclosure)
สาหรับครึ่งปี หลังของปี 2561
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ข้อมูลการดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง
(Liquidity Coverage Ratio Disclosure) สาหรับครึง่ ปี หลังของปี 2561
จากปั ญหาวิกฤตการเงินโลกและปั ญหาของสถาบันการเงินในช่วงปี 2550 ถึงปี 2551 ที่ผ่านมา ความเสีย่ ง
สภาพคล่องถือเป็ นสาเหตุสาคัญสาเหตุหนึ่งของวิกฤตดังกล่าว Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)
จึงกาหนดเกณฑ์ขนั ้ ต่ าเชิงปริมาณสภาพคล่อง ซึ่งประกอบด้วย หลักเกณฑ์ Liquidity Coverage Ratio (LCR) และ
หลักเกณฑ์ Net Stable Funding Ratio (NSFR) เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์มสี นิ ทรัพย์สภาพคล่องทีเ่ พียงพอรองรับกระแส
เงินไหลออกภายใต้สถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องทีม่ คี วามรุนแรง และเพื่อให้ธนาคารมีแหล่งเงินทีม่ คี วามมันคงสามารถ
่
รับมือกับภาวะทีส่ ภาพคล่องตึงตัวเป็ นระยะเวลานานได้ดขี น้ึ
Liquidity Coverage Ratio (LCR) คืออัตราส่วนของปริมาณสินทรัพย์สภาพคล่องทัง้ สิน้ (Total High Quality
Liquid Asset หรือ HQLA) ต่อประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน (Total net cash outflows หรือ NCO)
ภายใต้สถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องทีม่ คี วามรุนแรง โดยธนาคารพาณิชย์จะต้องดารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับ
สถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องทีม่ คี วามรุนแรง ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย1 ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้
ธนาคารพาณิชย์มฐี านะสภาพคล่องที่มคี วามแข็งแกร่งและเพียงพอสามารถรองรับสถานการณ์ ด้านสภาพคล่องที่มี
ความรุนแรงในระยะสัน้ ได้ ทัง้ นี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กาหนดให้เริม่ ดารงสินทรัพย์สภาพคล่องไม่ต่ ากว่าร้อยละ
60 ของประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 และเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10 ในแต่ละ
ปี จนครบร้อยละ 100 ในปี 2563
1. การดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง
(Liquidity Coverage Ratio: LCR)
หน่ วย: ล้านบาท

(1) ปริมาณสินทรัพย์สภาพคล่องทัง้ สิน้ (Total HQLA)
(2) ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน
(Total net cash outflows)
(3) LCR (ร้อยละ)
LCR ขัน้ ต่าตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย (ร้อยละ)

ไตรมาส 4 ปี 2561
(ค่าเฉลีย่ )

ไตรมาส 4 ปี 2560
(ค่าเฉลีย่ )

129,476

133,466

60,157

92,508

217
80

145
70

2. ข้อมูลอัตราส่วน LCR เปรียบเทียบ
2561
(ค่าเฉลีย่ )
187
217

ไตรมาส 3 (ร้อยละ)
ไตรมาส 4 (ร้อยละ)
1

หน่ วย: ร้อยละ
2560
(ค่าเฉลีย่ )
142
145

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 9/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การดารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องทีม่ คี วาม
รุนแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) ลว. 27 พฤษภาคม 2558
1
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LCR เฉลีย่ ของธนาคารในไตรมาส 4 ปี 2561 เท่ากับร้อยละ 217 โดยคานวณจากค่าเฉลีย่ ณ วันสิน้ เดือนของ
เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2561 ซึง่ อยู่ในระดับเกินกว่า LCR ขัน้ ต่ าตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยทีร่ อ้ ย
ละ 80 ทัง้ นี้ LCR ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลักดังนี้
LCR =

สินทรัพย์สภาพคล่อง (High Quality Liquid Assets)
ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วันภายใต้สถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องทีม่ คี วามรุนแรง (Net cash outflows)

1.สิ นทรัพย์สภาพคล่อง (High Quality Liquid Assets: HQLA) คือสินทรัพย์ทม่ี คี ุณภาพดี สภาพคล่องสูง
ความเสีย่ งและความผันผวนต่า ไม่ตดิ ภาระผูกพันทีส่ ามารถเปลีย่ นเป็ นเงินสดได้อย่างรวดเร็วโดยมูลค่าไม่เปลีย่ นแปลง
อย่างมีนัยสาคัญแม้ในสถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องทีม่ คี วามรุนแรง ทัง้ นี้ สินทรัพย์สภาพคล่องแต่ละประเภทจะต้องมี
การปรับลดด้วยอัตราส่วนลด (haircut) ทีเ่ กีย่ วข้อง และคานวณเพดานการถือครองตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย
ปริมาณสินทรัพย์สภาพคล่องเฉลีย่ ของไตรมาส 4 ปี 2561 เท่ากับ 129,476 ล้านบาท ซึง่ คานวณจากค่าเฉลีย่
ของปริมาณสินทรัพย์สภาพคล่อง ณ วันสิน้ เดือนของเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2561 โดยประกอบด้วยสินทรัพย์
ประเภทสินทรัพย์สภาพคล่องชัน้ ที่ 1 ทัง้ หมด ได้แก่ ตราสารหนี้ทอ่ี อกโดยรัฐบาลหรือธนาคารกลาง และเงินสด
2. ประมาณการกระแสเงิ นสดไหลออกสุทธิ (Net Cash Outflow: NCO) คือประมาณการกระแสเงิน สด
ไหลออกใน 30 วันหักด้วยประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้าใน 30 วันภายใต้สมมติฐานสถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องที่
มีความรุนแรง โดยประมาณการกระแสเงินสดไหลออกคานวณจาก การขอถอนเงินรับฝากและเงินกูย้ มื ของลูกค้าตาม
ประเภทคู่ ส ัญ ญาต่ า งๆ (เช่ น ลู ก ค้า รายย่ อ ย ลู ก ค้า นิ ติบุ ค คล) การช าระคืน เงิน กู้ยืม แบบมีห ลัก ประกัน และไม่ มี
หลักประกัน ซึ่งใช้อตั ราการไหลออก (run-off rate) ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ในขณะทีป่ ระมาณการ
กระแสเงินสดไหลเข้าส่วนใหญ่มาจากการชาระคืนสินเชื่อของลูกหนี้คุณภาพดี เงินลงทุนทีจ่ ะครบกาหนด ซึง่ ใช้อตั รา
การไหลเข้า (inflow rate) ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้าต้องไม่เกิน
กว่าร้อยละ 75 ของประมาณการกระแสเงินสดไหลออก
ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วันเฉลีย่ (Average net COF) ของไตรมาส 4 ปี 2561 เท่ากับ
60,157 ล้านบาท คานวณจากค่าเฉลีย่ ของประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน ณ วันสิน้ เดือนของเดือน
ตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2561 ซึง่ ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนหน้าประมาณ 32,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่มา
จากการปรับเปลีย่ นวิธคี านวณประมาณการกระแสเงินสดไหลออกใน 30 วัน โดยมีการปรับการรายงานประมาณการ
กระแสเงินสดไหลออกรายการภาระผูกพันตามสัญญาซึง่ ธนาคารให้สทิ ธิในการขยายอายุสญ
ั ญาสินเชื่อแก่ลูกค้า และ
ยกเลิกการรายงานประมาณการกระแสเงินสดไหลออกในหมวดให้ความช่วยเหลือสภาพคล่องแก่กองทุน (Managed
Funds) ทีบ่ ริหารโดยบริษทั ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เนื่องจากมีการขายเงินลงทุนในบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
ทหารไทย จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของธนาคาร ทาให้สดั ส่วนการถือหุน้ ลดลงเหลือร้อยละ 35
นอกจากนี้ ธนาคารได้ใช้เครื่องมือในการประเมินและวิเคราะห์ความเสีย่ งอย่างสม่า เสมอ อาทิ การวิเคราะห์
ฐานะสภาพคล่องสุทธิ (Liquidity Gap) และการกระจุกตัวของแหล่งเงินทุน (Funding Concentration) เป็ นต้น และมี
การติดตามดูแลแหล่งเงินทุนและความสามารถในการเข้าถึงตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ ให้ความสาคัญในการถือ
ครองสินทรัพย์ทม่ี สี ภาพคล่องสูงซึง่ สามารถเปลีย่ นเป็ นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว หรือสามารถใช้เป็ นหลักประกันในการ
ระดมเงินทุนได้ มีการกาหนดเพดานความเสีย่ งและตัวบ่งชีร้ ะดับความเสีย่ ง เพื่อควบคุมความเสีย่ งด้านสภาพคล่องให้
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อยู่ภายใต้ระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ของธนาคาร ทัง้ นี้ธนาคารได้จดั ทาแผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่อง ซึง่ มี
การระบุถงึ บทบาทของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง แผนการจัดหาเงินทุน แผนการสือ่ สารและติดต่อกับลูกค้า เพื่อให้มนใจว่
ั่ า
ธนาคารมีความพร้อมในการรองรับภาวะวิกฤติดา้ นสภาพคล่องทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้
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