
การเปิดเผยขอ้มูลการดาํรงสินทรัพยส์ภาพคลอ่งเพื�อรองรับสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องที�มีความรุนแรง 
ณ วนัที� %& มิถนุายน '()* 

            

1. การดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่องเพื�อรองรับสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องที�มีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) 
    หน่วย: ลา้นบาท 

 

2. ขอ้มลูอตัราส่วน LCR เปรียบเทียบ 
หน่วย: ร้อยละ 

 

ธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนดใหธ้นาคารพาณิชยต์อ้งดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่องเพื�อรองรับสถานการณ์ดา้นสภาพ
คล่องที�มีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR)  ตามเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย ตัIงแตว่นัที� * มกราคม '((J 
โดยกาํหนดใหด้าํรงสินทรัพยส์ภาพคล่องไม่ต ํ�ากวา่ร้อยละ )& ของประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน %& วนั และ
เพิ�มขึIนร้อยละ *& ในแตล่ะปี จนครบร้อยละ *&& ภายในปี '()% เพื�อส่งเสริมใหธ้นาคารพาณิชยม์ีฐานะสินทรัพยส์ภาพคล่อง
เพียงพอที�จะรองรับภาวะวิกฤตดา้นสภาพคล่องที�มีความรุนแรงในระยะสัIนได ้(Short-term severe liquidity stress) 
 

อตัราส่วน LCR เฉลี�ยของไตรมาส 2 ปี 2561 เท่ากบัร้อยละ *52 ซึ�งเกินกวา่ อตัราขัIนตํ�าตามเกณฑข์องธนาคารแห่ง
ประเทศไทยที�ร้อยละ Z& โดยคาํนวณจากค่าเฉลี�ยของ LCR ณ วนัสิIนเดือนของเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ทัIงนีIอตัราส่วน 
LCR ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบหลกั ดงันีI  
 
1. สินทรัพยส์ภาพคล่อง (HQLA) คือ สินทรัพยที์�มีสภาพคล่องสูง ความเสี�ยงและความผนัผวนตํ�า ไม่ติดภาระผกูพนัที�สามารถ
เปลี�ยนเป็นเงินสดไดอ้ยา่งรวดเร็วโดยมลูคา่ไม่เปลี�ยนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญัในสถานการณ์วกิฤตดา้นสภาพคล่องที�มีความ
รุนแรง ทัIงนีI  สินทรัพยส์ภาพคล่องแต่ละประเภทตอ้งมีการปรับลดดว้ยอตัราส่วนลด (Haircut) ที�เกี�ยวขอ้ง และคาํนวณเพดาน
การถือครองตามเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย ปริมาณสินทรัพยส์ภาพคล่องเฉลี�ย (Average HQLA) ของธนาคารทิสโก้
ไตรมาส 2 ปี 2561 เท่ากบั 53,844 ลา้นบาท (ร้อยละ JJ.f เป็นสินทรัพยส์ภาพคล่องชัIนที� 1 ประกอบไปดว้ยเงินสด และพนัธบตัร
รัฐบาล) ซึ�งคาํนวณจากคา่เฉลี�ย ณ วนัสิIนเดือนของเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 
 

 
ไตรมาส 2/2561 

(คา่เฉลี�ย) 
ไตรมาส 2/2560 

(คา่เฉลี�ย) 
(1) ปริมาณสินทรัพยส์ภาพคล่องทัIงสิIน (Total HQLA) 53,844 47,286 
(2) ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน %& วนั  
          (Total Net Cash Outflows) 

35,469 32,896 

(3) LCR  (ร้อยละ) 152 145 
LCR ขัIนตํ�าตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย (ร้อยละ) 80 70 

  

2561 
(ค่าเฉลี�ย) 

2560 
(คา่เฉลี�ย) 

ไตรมาส 1 116 111 
ไตรมาส 2 152 145 



2. ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิ (Net cash outflow) คือ ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกใน 30 วนัหกัดว้ย
ประมาณการกระแสเงินสดไหลเขา้ใน 30 วนั ภายใตส้มมติฐานสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องที�มีความรุนแรง ประมาณการ
กระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วนัเฉลี�ย (Average net cash outflow) ของธนาคารทิสโกใ้นไตรมาส 2 ปี 2561 เท่ากบั 35,469 
ลา้นบาท ซึ�งคาํนวณจากค่าเฉลี�ยของประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วนั หลงัการคูณดว้ยอตัราการไหลออก 
(Run-off rate) ตามเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัสิIนเดือนของเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ในขณะที�ประมาณ
การกระแสเงินสดไหลเขา้ส่วนใหญ่มาจากการชาํระคืนสินเชื�อของลูกหนีI คุณภาพดี เงินฝากจากคูสั่ญญาคุณภาพดี และตราสาร
หนีI ที�จะครบกาํหนด ซึ�งใชอ้ตัราการไหลเขา้ (Inflow rate) ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

นอกจากนีI  ธนาคารไดใ้ชเ้ครื�องมือการวเิคราะห์ฐานะสภาพคล่องสุทธิ (Liquidity gap) และการกระจุกตวัของแหล่ง

เงิน (Funding concentration) ในการจดัการประเมินและวเิคราะห์ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องอยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อใหม้ั�นใจวา่จะมี

สภาพคล่องเพยีงพอตอ่การดาํเนินธุรกิจ ตลอดจนการพฒันาเครื�องมืออยา่งตอ่เนื�อง โดยกาํหนดทิศทางใหม้ีความสอดคลอ้งกบั

หลกัสากล ควบคู่ไปกบัทิศทางการเติบโตทางธุรกิจของธนาคาร ส่งผลใหธ้นาคารสามารถวางแผนการบริหารจดัการดา้นสภาพ

คล่องไดดี้ยิ�งขึIน  



คาํอธิบายรายการ 

รายการที� คาํอธิบายรายการ 

รายละเอียดที�
เกี�ยวขอ้งตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศ

ไทยที� 
สนส. J/'((Z 

(*) ปริมาณสินทรัพยส์ภาพคล่องทัIงสิIน (Total HQLA) คือ ผลรวมของสินทรัพยส์ภาพคล่องที�
มีลกัษณะตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ�งเป็นไปตามขอ้กาํหนดดงันีI  

I. คุณสมบติัของสินทรัพยส์ภาพคล่อง 
II. หลกัเกณฑก์ารคาํนวณสินทรัพยส์ภาพคลอ่ง 

III. มาตรฐานขัIนตํ�าดา้นปฏิบตัิการ 
IV. การกระจายตวัของสินทรัพยส์ภาพคลอ่ง 

ทัIงนีI  Total HQLA เป็นมลูค่าของสินทรัพยส์ภาพคลอ่งหลงัจากการปรับลดดว้ยอตัรา
ส่วนลด (Haircut) และคาํนวณเพดานการถือครอง ตามเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

เอกสารแนบ * และ 
เอกสารแนบ *.* 

(') ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน %& วนั (Total net cash outflows) คือ ผลรวม
ของกระแสเงินสดไหลออกใน %& วนัทกุประเภทคูณดว้ยอตัราการไหลออก (Run-off rate) 
แต่ละประเภท หกัดว้ยผลรวมของกระแสเงินสดไหลเขา้ใน %& วนัทุกประเภทคูณดว้ย
อตัราการไหลเขา้ (Inflow rate) แต่ละประเภท ทัIงนีI  ประมาณการกระแสเงินสดไหลเขา้
ตอ้งไม่เกินกวา่ร้อยละ f( ของประมาณการกระแสเงินสดไหลออกตามเกณฑข์องธนาคาร
แห่งประเทศไทย 

ประมาณการกระแสเงินสด
ไหลออกสุทธิใน %& วนัภายใต้
สถานการณ์ดา้นสภาพคล่องที�
มีความรุนแรง 

= ประมาณการกระแสเงินสด
ไหลออกใน %& วนัภายใต้
สถานการณ์ดา้นสภาพ
คล่องที�มีความรุนแรง 

- ประมาณการกระแสเงิน
สดไหลเขา้ใน %& วนั
ภายใตส้ถานการณ์ดา้น
สภาพคล่องที�มีความ
รุนแรง  

เอกสารแนบ ' 

(%) LCR คือ อตัราส่วนของปริมาณสินทรัพยส์ภาพคล่องทัIงสิIน (Total HQLA) ต่อประมาณ
การกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน %& วนั (Total net cash outflows) 

หวัขอ้ (.% 

 


