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ธนาคารแหงประเทศไทยพิจารณาแลวเห็นวา หลักเกณฑ LCR เปนแนวทางที่จะชวยลด
โอกาสที่ธนาคารพาณิชยหน่ึง ๆ จะเปนตนเหตุของปญหาดานสภาพคลองของระบบสถาบันการเงิน 
และจะชวยใหธนาคารพาณิชยมสีินทรัพยสภาพคลองทีเ่พียงพอรองรบัสถานการณที่กระแสเงินสด 
ไหลออกเน่ืองจากปจจัยภายนอก (External factors) ไดดีข้ึน ซึ่งจะชวยปองกันไมใหเกิดความผันผวน
ในระบบการเงินอันจะสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอภาคเศรษฐกิจจรงิ (Real economy) ตอไป 
เน่ืองจากหลักเกณฑ LCR เปนหลักเกณฑการดํารงสินทรัพยสภาพคลองที่สะทอน Liquidity risk 
profile ของแตละธนาคารพาณิชย หรือมลีักษณะ Risk sensitive กวาเกณฑการดํารงสินทรัพย 
สภาพคลองของประเทศไทยที่ใชอยูในปจจบุัน โดยหลักเกณฑ LCR กําหนดสมมติฐานใหกระแสเงินสด
ไหลเขาและกระแสเงินสดไหลออกที่อาจเกิดข้ึนสะทอนตามประเภทคูสญัญาทีม่ีพฤติกรรมการถอนเงิน
ที่แตกตางกัน และสะทอนตามประเภทธุรกรรมทั้งทีอ่ยูในและนอกงบแสดงฐานะการเงินทีม่ีปจจัยบงช้ี
กระแสเงินสดไหลเขาและกระแสเงินสดไหลออกแตกตางกัน รวมถึงสะทอนโครงสรางกลุมธุรกิจที่อาจ
ทําใหธนาคารพาณิชยตองเขาชวยเหลือดานสภาพคลองในสถานการณที่กระแสเงินสดไหลออกอยาง
รุนแรงและตอเน่ือง อีกทั้งสินทรัพยสภาพคลองที่ตองดํารงตามหลกัเกณฑ LCR ยังสะทอนระดับที่
แตกตางกันของมลูคาที่อาจลดลงจากความจําเปนที่ตองเปลีย่นสินทรพัยสภาพคลองเปนเงินสด 
ในขณะที่สถานการณดานสภาพคลองมีความรุนแรง ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยไดพิจารณาแลว 
เห็นวา หลกัเกณฑ LCR น้ีมีความสอดคลองกับพฤติกรรมของผูฝากหรือคูสัญญาในประเทศไทย 
นอกจากน้ี การกําหนดหลกัเกณฑที่มลีักษณะ Risk sensitive จะชวยผลักดันใหธนาคารพาณิชยมีการ
บรหิารสินทรัพยและหน้ีสิน ตลอดจนมีระบบการบรหิารความเสี่ยงดีย่ิงข้ึน และลดความเสี่ยงทัง้ของ
ธนาคารพาณิชยและของระบบได 

ธนาคารแหงประเทศไทยจึงกําหนดหลักเกณฑการดํารงสนิทรัพยสภาพคลองเพ่ือ
รองรับสถานการณดานสภาพคลองท่ีมีความรุนแรง โดยอางอิงจากหลักเกณฑ LCR (Basel III: 
The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools: January 2013) 

ทดแทนเกณฑการดํารงสินทรพัยสภาพคลองในปจจบุัน1 ทั้งน้ี ในสวนของเกณฑเชิงคุณภาพ ให

ธนาคารพาณิชยถือปฏิบัติตามแนวนโยบาย เรื่อง แนวนโยบายการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 28 มกราคม 2553 เพียงฉบับเดียว ธนาคารแหงประเทศไทยจงึยกเลิก
ประกาศธนาคารแหงประเทศไทยที่ สนส. 41/2551 เรื่อง การบรหิารความเสี่ยงดานสภาพคลองของ
สถาบันการเงิน ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551  

2. อํานาจตามกฎหมาย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 63 และมาตรา 64 แหงพระราชบัญญัติธุรกจิสถาบัน
การเงิน พ.ศ. 2551 ธนาคารแหงประเทศไทยออกหลักเกณฑการดํารงสินทรพัยสภาพคลองเพื่อรองรับ
สถานการณดานสภาพคลองที่มีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) ใหธนาคารพาณิชย
ถือปฏิบัติตามที่กําหนดในประกาศฉบบัน้ี 

 

                                                        
1 ในสวนของการดํารงเงินฝากกระแสรายวันขั้นต่ําที่ธนาคารแหงประเทศไทย ใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติตามหลักเกณฑธนาคารแหง 
ประเทศไทยที่เก่ียวของ 
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3. ขอบเขตการบังคับใช 

ประกาศฉบับน้ีใหใชบงัคับกบัธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน
ทุกธนาคาร 

4. ประกาศและหนังสือเวียนท่ียกเลิก 

  4.1 ประกาศธนาคารแหงประเทศไทยท่ี สนส. 41/2551 เรื่อง การบริหาร 
ความเสี่ยงดานสภาพคลองของสถาบันการเงิน ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2551 

  4.2 ประกาศธนาคารแหงประเทศไทยท่ี สนส. 7/2555 เรื่อง การกําหนดใหธนาคาร
พาณิชยดํารงสินทรัพยสภาพคลอง ลงวันท่ี 11 มิถุนายน 2555 

5. เน้ือหา 

 5.1 คําจํากัดความ 

 ในประกาศฉบบัน้ี 

 “สินทรัพยสภาพคลอง (High-quality liquid assets: HQLA)” หมายความวา 
สินทรพัยที่มีคุณภาพดี มีสภาพคลองสูง และ ไมติดภาระผูกพัน ที่สามารถเปลี่ยนเปนเงินสดไดอยาง
รวดเร็วโดยมลูคาไมเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญแมในสถานการณดานสภาพคลองทีม่ีความรุนแรง 

 “อัตราการไหลออก (Run-off rate)” หมายความวา รอยละของปริมาณกระแส
เงินสดที่คาดวาจะไหลออกใน 30 วันภายใตสถานการณดานสภาพคลองที่มีความรุนแรงตอปรมิาณ
ยอดคงคางหน้ีสินหรือภาระผูกพันที่สามารถไหลออกไดใน 30 วัน  

 “อัตราการไหลเขา (Inflow rate)” หมายความวา รอยละของปริมาณกระแส 
เงินสดที่คาดวาจะไหลเขาใน 30 วันภายใตสถานการณดานสภาพคลองที่มีความรุนแรงตอปรมิาณยอด
คงคางสินทรัพยหรือภาระผกูพันทีส่ามารถไหลเขาไดใน 30 วัน 

 “เงินรับฝากและเงินกูยืม” หมายความวา เงินรับฝากทุกประเภทซึ่งรวมถึงบัญชี
เงินฝากประเภทตาง ๆ บัตรเงินฝาก (Certificate of deposit) ใบรับฝากเงิน (Deposit receipt) 
รวมถึงเงินกูยืมบางประเภท เชน ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสญัญาใชเงนิ หุนกู หรือตราสารหน้ีอื่นที่ธนาคาร
พาณิชยออกเพื่อเสนอขายในวงจํากัด (Private placement) ตามหลกัเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลกัทรพัยและตลาดหลักทรัพย 

 5.2 หลักการ 

  หลักเกณฑ LCR มีวัตถุประสงคเพื่อใหธนาคารพาณิชยมสีภาพคลองทีส่ามารถ
รองรับสถานการณดานสภาพคลองที่มีความรุนแรงในระยะสั้น (Short-term severe liquidity 
stress) ได โดยกําหนดใหธนาคารพาณิชยตองมีสินทรัพยสภาพคลองซึง่เปนสินทรัพยที่มีคุณภาพดี มี
สภาพคลองสูง และไมติดภาระผูกพัน ทีส่ามารถเปลี่ยนเปนเงินสดไดอยางรวดเร็วโดยมลูคาไม
เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ ในปริมาณทีเ่พียงพอรองรับประมาณการกระแสเงินสดทีอ่าจไหลออก
สุทธิใน 30 วันภายใตสถานการณดานสภาพคลองที่มีความรนุแรงตามหลักเกณฑการคํานวณที่ธนาคาร
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แหงประเทศไทยกําหนด เพื่อใหธนาคารพาณิชยมเีวลาในการหาแนวทางแกไขปญหา รวมถึงให
ธนาคารแหงประเทศไทยและผูกํากบัดูแลที่เกี่ยวของสามารถกําหนดมาตรการทีเ่หมาะสมเพือ่รองรบั
สถานการณดังกลาวได 

  โดยสถานการณดานสภาพคลองที่กําหนดในที่น้ีจะสงผลตอการประมาณการ
กระแสเงินสดไหลออกสุทธิ รวมถึงประเภทและอัตราสวนลด (Haircut) ของสินทรพัยสภาพคลองซึ่ง
คํานึงถึงสถานการณจําลองรวมระหวางภาวะวิกฤตเฉพาะรายสถาบันการเงิน (Institution-specific 
crisis) และภาวะวิกฤตทั้งระบบ (Market-wide crisis) โดยทําใหเกิดสถานการณดังตอไปน้ี 

  - การไหลออกของเงินรบัฝากจากผูฝากรายยอย 
  - การสูญเสียแหลงเงินรายใหญแบบไมมีหลักประกัน (Unsecured 

wholesale) 
  - การสูญเสียแหลงเงินจากการกูยืมเงินระยะสั้นแบบมหีลักประกันสําหรับ

หลักประกันและคูสัญญาบางประเภท 
  - การถูกลดวงเงินซึ่งทําใหเกิดกระแสเงินสดไหลออกเพิ่มเติม จากการที่

ธนาคารพาณิชยถูกลดอันดับเครดิตลงไมเกิน 3 อันดับ 
  - ความผันผวนในตลาดที่เพิ่มสูงข้ึนซึ่งสงผลตอมูลคาหลกัประกันและมลูคา

ผลขาดทุนที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตของธุรกรรมอนุพันธ อันอาจทําใหเกิดกระแสเงินสดไหลออกเพิ่มเติม 
เชน การวางหลักประกันเพิ่มเติม 

  - การเบิกถอนเงินจากวงเงินทียั่งไมไดเบิกใชโดยไมมีการกําหนดไวลวงหนา 
  - การรบัไถถอนตราสารหน้ีกอนครบกําหนด (Debt-buy back requests) 

หรือการชําระเงินตามภาระผกูพันทีม่ิไดมีการทําสญัญาไว (Non-contractual obligation) เพื่อ
ปองกันความเสี่ยงดานช่ือเสียง (Reputational risk)   

  5.3 หลักเกณฑ LCR 

   5.3.1 ปริมาณสินทรัพยสภาพคลองท่ีตองดํารง 

  เพื่อใหการบรหิารสินทรัพย หน้ีสนิ และภาระผูกพัน มีความสัมพันธกบัการ
รับฝากเงิน การกูยืมเงิน หรือการรับเงินจากประชาชน ใหธนาคารพาณิชยดํารงสินทรัพยสภาพคลอง 
ณ สิ้นวันของทุกสิ้นเดือนไมตํ่ากวาประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วันนับถัดจากวันสิ้น
เดือนน้ัน ภายใตสถานการณดานสภาพคลองทีม่ีความรุนแรง ตามหลกัเกณฑการคํานวณในขอ 5.3.2 
โดยในกรณีของธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศไทย ใหใชยอดรวมของทุกสํานักงานทั้งใน
ประเทศไทยและตางประเทศ และในกรณีสาขาธนาคารพาณิชยตางประเทศ ใหใชยอดรวมของทุก
สํานักงานในประเทศไทย 

 

 

    

  

 

                     สินทรัพยสภาพคลอง 
 

       ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน 
      ภายใตสถานการณดานสภาพคลองที่มีความรุนแรง 

≥ 100% 
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 กรณีธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศไทยมีสาขาในตางประเทศ 
และประเทศน้ันมีการบังคับใชหลกัเกณฑ LCR กับสาขาดังกลาว ธนาคารพาณิชยสามารถเลือกใช
หลักเกณฑ LCR ของประเทศน้ันในการคํานวณประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสําหรับเงินรับฝาก
และเงินกูยืมจากรายยอยและธุรกิจขนาดเล็กของสาขาในตางประเทศดังกลาวได 

 ทั้งน้ี ธนาคารแหงประเทศไทยอาจกําหนดใหธนาคารพาณิชยดํารงสินทรพัย
สภาพคลองเพิ่มเติม หากผูตรวจการสถาบันการเงินเห็นวาธนาคารพาณิชยมีความเสี่ยงดาน 
สภาพคลองสูงกวาที่คํานวณไดตามหลักเกณฑในประกาศฉบับน้ี 

  ธนาคารแหงประเทศไทยอาจอนุญาตใหธนาคารพาณิชยดํารงสินทรัพย
สภาพคลองตํ่ากวาหลกัเกณฑที่กําหนดในประกาศฉบับน้ีได หากผูตรวจการสถาบันการเงินเห็นวามี
เหตุจําเปนที่มิอาจหลีกเลี่ยงไดและเกิดข้ึนเปนการช่ัวคราว โดยมีแผนรองรบัทีเ่หมาะสม ทั้งน้ี ในการ
อนุญาตดังกลาวธนาคารแหงประเทศไทยอาจกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมไวดวยก็ได 

 ในกรณีที่ธนาคารพาณิชยคาดการณวาจะไมสามารถดํารงสนิทรัพย 
สภาพคลองไดตามหลกัเกณฑทีก่ําหนดในประกาศฉบับน้ี ใหธนาคารพาณิชยแจงฝายวิเคราะหและ
ติดตามฐานะ ธนาคารแหงประเทศไทย โดยเร็ว โดยในการแจงดังกลาวใหระบุความเห็นของคณะ
กรรมการบรหิารสินทรัพยและหน้ีสิน (ALCO) หรือคณะกรรมการอื่นที่ไดรับมอบหมายใหดูแล 
ความเสี่ยงดานสภาพคลองของธนาคารพาณิชย เกี่ยวกับสถานการณเบือ้งตน เหตุผล และความจําเปน 
รวมถึงเหตุผลที่ไมสามารถแจงกอนลวงหนาได (ถาม)ี ทั้งน้ี ใหธนาคารพาณิชยจัดสงแผนดําเนินการ
เพื่อแกไขฐานะสภาพคลองมายัง ฝายกํากับสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย ภายใน 1 
สัปดาห นับแตวันที่แจง  

  5.3.2 การคํานวณ LCR 

   การคํานวณหาปรมิาณสินทรัพยสภาพคลองที่ธนาคารพาณิชยตองดํารงตาม
หลักเกณฑ LCR ประกอบดวย 2 องคประกอบหลัก ไดแก การคํานวณหาปรมิาณสินทรัพยสภาพคลอง 
และการคํานวณหาประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสทุธิใน 30 วันภายใตสถานการณดาน 
สภาพคลองที่มีความรุนแรง โดยในการคํานวณรายการทีเ่กีย่วกับเงินลงทุนในหลักทรัพยใหธนาคาร
พาณิชยใช Trade date accounting ทั้งน้ี สามารถสรุปหลกัเกณฑในการคํานวณไดดังน้ี 

   องคประกอบท่ี 1 สินทรัพยสภาพคลอง (High-quality liquid assets: 
HQLA) 

   ใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติตามหลักเกณฑการคํานวณสินทรพัยสภาพคลองที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) สรปุไดดังน้ี  

    คุณสมบัติของสนิทรัพยสภาพคลอง 

   สินทรพัยสภาพคลองตามหลกัเกณฑ LCR จะตองประกอบดวยคุณสมบัติ
ดังตอไปน้ี ไดแก 1) คุณสมบัติข้ันพืน้ฐาน (Fundamental characteristics) เชน มีความเสี่ยงตํ่า และ
ประเมินมลูคาไดงาย และ 2) คุณสมบัติดานตลาด (Market-related characteristics) เชน มีการซื้อ
ขายอยางสม่ําเสมอ มีความผันผวนตํ่า และเปนที่ตองการในภาวะวิกฤต (รายละเอียดตามขอ I ของ
เอกสารแนบ 1) 
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   ประเภทสินทรัพยสภาพคลอง 

   สินทรพัยสภาพคลองแบงออกเปน 2 ประเภทหลกั (รายละเอียดตามขอ II 
ของเอกสารแนบ 1) สรปุไดดังน้ี  

   (1) สินทรัพยสภาพคลองชั้นท่ี 1 เชน เงินสด เงินฝากและเงินสาํรองที่
ธนาคารกลาง และตราสารหน้ีที่ออกหรือคํ้าประกัน โดยรัฐบาล ธนาคารกลาง องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน องคการของรฐั รัฐวิสาหกิจ ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (Multilateral 
Development Banks : MDBs) ที่ไดรับนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 0 ตามหลักเกณฑการคํานวณ
สินทรพัยเสี่ยงดานเครดิตโดย Standardised Approach (วิธี SA) ทั้งน้ี ไมรวมถึงตราสารหน้ีทีอ่อก
โดยบริษัทที่ประกอบธุรกจิทางการเงิน (รายละเอียดตามขอ II. 1.1 ของเอกสารแนบ 1) 

   (2) สินทรัพยสภาพคลองชั้นท่ี 2 แบงออกเปน 2 ประเภทยอย ดังน้ี 

 (2.1) สินทรัพยสภาพคลองชั้นท่ี 2A เชน ตราสารหน้ีที่ออกหรือ 
คํ้าประกัน โดยรัฐบาล ธนาคารกลาง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการของรัฐ รฐัวิสาหกิจ หรือ
ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ ที่ไดรับนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 20 ตามหลักเกณฑการ
คํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตโดยวิธี SA และตราสารหน้ีที่ออกโดยธุรกิจเอกชน โดยตราสาร
ดังกลาวตองไดรับการจัดอันดับเครดิตไมตํ่ากวา AA- หรือเทยีบเทา ทั้งน้ี ไมรวมถึงตราสารหน้ีทีอ่อก
โดยบริษัทที่ประกอบธุรกจิทางการเงิน (รายละเอียดตามขอ II. 1.2.1 ของเอกสารแนบ 1) 

 (2.2) สินทรัพยสภาพคลองชั้นท่ี 2B เชน ตราสารหน้ีที่ออกหรอื 
คํ้าประกัน โดยรัฐบาล ธนาคารกลาง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการของรัฐ รฐัวิสาหกิจ หรือ
ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ ที่ไดรับนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 50 ตามหลักเกณฑการ
คํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตโดยวิธี SA และตราสารหน้ีที่ออกโดยธุรกิจเอกชน โดยตราสาร
ดังกลาวตองไดรับการจัดอันดับเครดิตต้ังแต A ถึง A+ หรือเทียบเทา ทั้งน้ี ไมรวมถึงตราสารหน้ีที่ออก
โดยบริษัทที่ประกอบธุรกจิทางการเงิน (รายละเอียดตามขอ II. 1.2.2 ของเอกสารแนบ 1) 

   ทั้งน้ี สินทรัพยสภาพคลองขางตนจะตองผานมาตรฐานข้ันตํ่าดานปฏิบัติการ 
(Operational requirements) ตามขอ III ของเอกสารแนบ 1 ทุกขอ และธนาคารพาณิชยควร
คํานึงถึงการกระจายตัวของการถือครองสินทรัพยสภาพคลองตามขอ IV ของเอกสารแนบ 1 ดวย 

    วิธีการคํานวณ 

   ใหธนาคารพาณิชยคํานวณหาปริมาณสินทรัพยสภาพคลอง โดยนํามูลคา
ของสินทรัพยสภาพคลองแตละประเภทมาปรบัลดดวย Haircut ของสินทรัพย ตามทีธ่นาคารแหง
ประเทศไทยกําหนด โดยธนาคารพาณิชยสามารถนับสินทรพัยสภาพคลองช้ันที่ 2 ไดไมเกินรอยละ 40 
และสินทรัพยสภาพคลองช้ันที่ 2B ไดไมเกินรอยละ 15 ของผลรวมของสินทรัพยสภาพคลองช้ันที่ 1 
และสินทรัพยสภาพคลองช้ันที่ 2 ที่ธนาคารพาณิชยถือครอง หลังการปรับลดดวย Haircut และการ
ปรับฐานะ (Unwind) แลว (รายละเอียดหลักเกณฑตามขอ II ของเอกสารแนบ 1 และวิธีการคํานวณ
ตามเอกสารแนบ 1.1) 
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   กรณีสาขาธนาคารพาณิชยตางประเทศ ใหสามารถนับวงเงินที่ยังไมไดเบกิ
ใชและไมสามารถยกเลิกได (Committed line) ซึ่งมลีักษณะเปนสัญญาที่มผีลผูกพันที่ไดรับจาก
สํานักงานใหญ เปนสินทรัพยสภาพคลองไดไมเกินรอยละ 40 ของสินทรพัยสภาพคลองข้ันตํ่าที่ธนาคาร
พาณิชยตองดํารง ทั้งน้ี ธนาคารแหงประเทศไทยอาจปรบัลดหรือยกเลิกการนับวงเงินดังกลาวเปน
สินทรพัยสภาพคลองไดตามทีเ่ห็นสมควร เมื่อพจิารณาถึงความเปนไปไดของการชวยเหลือจาก
สํานักงานใหญ     

   องคประกอบท่ี 2 ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธ ิ(Net cash 
outflow) 

   ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วันภายใตสถานการณดาน
สภาพคลองที่มีความรุนแรง คํานวณจากประมาณการกระแสเงินสดไหลออก (Expected cash 
outflow) ใน 30 วันภายใตสถานการณดานสภาพคลองที่มคีวามรุนแรง หักดวยประมาณการกระแส
เงินสดไหลเขา (Expected cash inflow) ใน 30 วันภายใตสถานการณดานสภาพคลองที่มีความ
รุนแรง โดยประมาณการกระแสเงินสดไหลเขาตองไมเกินรอยละ 75 ของประมาณการกระแสเงินสด
ไหลออก และตองไมซ้ํากบัสินทรัพยที่นับเปนสินทรพัยสภาพคลองแลว 

   ทั้งน้ี ในการประมาณการกระแสเงินสดไหลออกและกระแสเงินสดไหลเขา 
ธนาคารพาณิชยสามารถเลือกที่จะไมนํารายการดอกเบี้ยจายและดอกเบี้ยรับมารวมในการคํานวณได
หากไมมีนัยสําคัญ แตตองไมนับรวมทัง้ในประมาณการกระแสเงินสดไหลออกและประมาณการกระแส
เงินสดไหลเขาดวย  

   นอกจากน้ี ธนาคารพาณิชยสามารถหักกลบ (Netting) ประมาณการ
กระแสเงินสดไหลออกและประมาณการกระแสเงินสดไหลเขาใน 30 วันของธุรกรรมในงบดุลทีม่ี
คูสัญญาเปนบริษัทในกลุมธุรกิจการเงินเดียวกันได ซึ่งใหรวมถึงสํานักงานใหญและสาขาอื่น บริษัทแม 
บริษัทรวม และบริษัทลูก ทั้งที่อยูในประเทศไทยและตางประเทศ ทั้งน้ี การอนุญาตให Netting 
ประมาณการกระแสเงินสดดังกลาวไมรวมถึงรายการเงินรบัฝากเพือ่ธุรกรรมดานปฏิบัติการ 
(Operational deposit) ทั้งกรณี เงินรับฝากจากบริษัทในกลุมธุรกจิทางการเงินที่ฝากไวที่ธนาคาร
พาณิชยและเงินฝากของธนาคารพาณิชยที่ฝากไวที่บริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน 

   ใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติตามหลักเกณฑการคํานวณประมาณการกระแส
เงินสดไหลออกสุทธิที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) สรุปไดดังน้ี  

    ก. ประมาณการกระแสเงินสดไหลออก (Expected cash outflow) 

    ในการคํานวณประมาณการกระแสเงินสดไหลออกใน 30 วันภายใต
สถานการณดานสภาพคลองที่มีความรุนแรง ใหธนาคารพาณิชยพิจารณาครอบคลุมทุกประเภท
ธุรกรรมทัง้ในและนอกงบแสดงฐานะการเงิน ทัง้ที่มสีัญญาและไมมสีัญญา และทุกสกลุเงิน ที่จะทําให

ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิ = ประมาณการกระแสเงินสดไหลออก – ประมาณการกระแสเงินสดไหลเขา 
      ใน 30 วันภายใตสถานการณ             ใน 30 วันภายใตสถานการณ           ใน 30 วันภายใตสถานการณ 
    ดานสภาพคลองที่มีความรุนแรง          ดานสภาพคลองที่มีความรุนแรง       ดานสภาพคลองที่มีความรุนแรง 
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ธนาคารพาณิชยมีกระแสเงินสดไหลออกอยางรุนแรงและตอเน่ืองใน 30 วัน (รายละเอียดตามขอ I 
ของเอกสารแนบ 2) สรปุไดดังน้ี 

     (1) ประเภทกระแสเงินสดไหลออก 

      กระแสเงินสดไหลออกแบงออกเปน 5 ประเภทหลัก ดังน้ี 

     (1.1) เงินรบัฝากและเงินกูยืมรายยอย (Retail deposits and 
borrowings) ซึ่งแบงเปน 2 ประเภทยอย คือ 

      (1.1.1)  เงินรบัฝากและเงินกูยืมทีม่ีความสัมพันธกบั
ธนาคารพาณิชย ซึ่งแบงออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก บัญชีเงินรับฝากทีลู่กคาใชในการทําธุรกรรม
ทางการเงิน (Transactional account) และบัญชีทีลู่กคามคีวามสัมพันธกับธนาคารพาณิชย ซึ่งทําให
ความนาจะเปนในการถอนเงินออกเปนไปไดยาก (Relationship account) 
      (1.1.2) เงินรบัฝากและเงินกูยืมที่ไมมีความสัมพันธกับ
ธนาคารพาณิชย 

     (1.2) เงินรบัฝากและเงินกูยืมรายใหญแบบไมมหีลักประกัน 
(Unsecured wholesale funding) ซึ่งแบงเปน 4 ประเภทยอย คือ 

      (1.2.1) เงินรบัฝากและเงินกูยืมจากธุรกจิขนาดเลก็ 
(Small business customers) 
      (1.2.2) เงินรบัฝากและเงินกูยืมจากนิติบุคคลอื่นทีไ่มใช
ธุรกิจขนาดเล็ก (Wholesale customers) ซึ่งแบงออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก เงินรับฝากและเงินกูยืม
เพื่อธุรกรรมดานปฏิบัติการ (Operational deposits) และเงินรับฝากและเงินกูยืมทีไ่มใชเพื่อธุรกรรม
ดานปฏิบัติการ (Non-operational deposits) 
      (1.2.3) ตราสารหน้ีไมมหีลักประกัน (Unsecured debt 
issuance) 
      (1.2.4) เงินรบัฝากและเงินกูยืมอื่น ๆ  

      (1.3) เงินกูยืมที่มหีลกัประกัน (Secured funding) 

      (1.4) ภาระผูกพันที่มสีัญญา 

      (1.5) ภาระผูกพันที่ไมมสีัญญา 

     (2) วิธีการคํานวณ 

     ใหธนาคารพาณิชยคํานวณประมาณการกระแสเงินสด 
ไหลออก โดยแบงวิธีการคํานวณเปน 3 กลุม สรปุไดดังน้ี  

      กลุมท่ี 1 เงินรับฝากและเงินกูยืม 

     ใหธนาคารพาณิชยนํายอดเงินรบัฝากและเงินกูยืมทีส่ามารถ
กอใหเกิดกระแสเงินสดไหลออกไดใน 30 วัน คูณดวย Run-off rate ที่กําหนดซึง่ข้ึนอยูกบัปจจัย 
ตาง ๆ เชน ประเภทคูสัญญา ประเภทธุรกรรม และการไดรบัการคุมครองเงินฝาก  
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       กลุมท่ี 2 ภาระผูกพันประเภทวงเงินท่ีจะนําไปสูการปลอย
สินเชื่อ 

     ใหธนาคารพาณิชยนําวงเงินของรายการภาระผกูพันทีม่ีสญัญาที่มี
ลักษณะคลายการใหสินเช่ือ เชน วงเงินที่ยังไมไดเบิกใช การคํ้าประกัน รบัรอง และอาวัลทุกประเภท 
และเล็ตเตอรออฟเครดิต ทีส่ามารถกอใหเกิดกระแสเงินสดไหลออกใน 30 วัน คูณดวย Run-off rate 
ที่กําหนดซึง่ข้ึนอยูกบัปจจัยตาง ๆ เชน ประเภทคูสัญญา และประเภทธุรกรรม 

      กลุมท่ี 3 ภาระผูกพันอ่ืน ๆ ท้ังท่ีมีสัญญาและไมมีสัญญา 

     ใหธนาคารพาณิชยประมาณการกระแสเงินสดไหลออกของภาระ
ผูกพันอื่น ๆ ที่ไมมีลกัษณะคลายการใหสินเช่ือ ทั้งทีม่ีสญัญา เชน ธุรกรรมอนุพันธ และไมมสีัญญา เชน 
การเขาชวยเหลือกองทุนที่บริหารโดยบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน ตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยกําหนด 

    ข. ประมาณการกระแสเงินสดไหลเขา (Expected cash inflow) 

    การคํานวณประมาณการกระแสเงินสดไหลเขาใน 30 วันภายใต
สถานการณดานสภาพคลองที่มีความรุนแรง ใหธนาคารพาณิชยพิจารณาครอบคลุมธุรกรรมทกุ
ประเภทที่มสีัญญาทั้งในและนอกงบแสดงฐานะการเงิน และทุกสกลุเงิน ที่จัดเปนสินทรัพยจัดช้ันปกติ
หรือเทียบเทา ซึง่จะทําใหธนาคารพาณิชยมีกระแสเงินสดไหลเขาใน 30 วันภายใตสถานการณดาน
สภาพคลองที่มีความรุนแรง (รายละเอียดตามขอ II ของเอกสารแนบ 2) สรุปไดดังน้ี 

     (1) ประเภทกระแสเงินสดไหลเขา 

      กระแสเงินสดไหลเขาแบงออกเปน 3 ประเภทหลกั ดังน้ี 

      (1.1) เงินใหกูยืมทีม่ีหลักประกัน (Secured lending) 

     (1.2) เงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ีที่มีคุณภาพดี (Fully performing 
loans)  

      (1.3) ภาระผูกพันที่มสีัญญา 

     (2) วิธีการคํานวณ 

     ใหธนาคารพาณิชยคํานวณหาประมาณการกระแสเงินสด 
ไหลเขา โดยแบงวิธีการคํานวณเปน 2 กลุม สรุปไดดังน้ี 

      กลุมท่ี 1 สินเชื่อและสินทรัพยอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน 

     ใหธนาคารพาณิชยนํายอดสินทรพัยหรือสินเช่ือที่ใหแกลกูหน้ีที่มี
คุณภาพดี (ไดรับการจัดช้ันปกติหรือเทียบเทา) ตามสัญญา ที่จะกอใหเกิดกระแสเงินสดไหลเขาใน 30 
วัน คูณดวย Inflow rate ที่กําหนดซึง่ข้ึนอยูกบัปจจัยตาง ๆ เชน ประเภทธุรกรรม ประเภทคูสัญญา 
และการนําหลักประกันที่ไดรับไปใชตอ   
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สินทรัพยสภาพคลอง 
(High-quality liquid assets: HQLA)  

สินทรพัยสภาพคลองตามหลกัเกณฑ LCR ควรมีลักษณะตามคุณสมบัติที่กําหนดในขอ  
I. คุณสมบัติของสินทรัพยสภาพคลอง (Characteristics) โดยธนาคารแหงประเทศไทยไดกําหนดประเภท
สินทรพัยทีเ่ขาขายเปนสินทรพัยสภาพคลองและวิธีการคํานวณปริมาณสินทรัพยสภาพคลองตาม
หลักเกณฑ LCR ในขอ II. หลกัเกณฑการคํานวณสินทรัพยสภาพคลอง  

ทั้งน้ี สินทรัพยสภาพคลองที่ธนาคารพาณิชยนํามาใชในการคํานวณอัตราสวน LCR 
จะตองสามารถเปลี่ยนเปนเงินสดไดจรงิ โดยตองผานเกณฑมาตรฐานข้ันตํ่าในขอ III. มาตรฐานข้ันตํ่า 
ดานปฏิบัติการ (Operational requirements) และใหธนาคารพาณิชยคํานึงถึงความเสี่ยงซึ่งอาจเกิดข้ึน
จากการกระจุกตัวของสินทรัพยสภาพคลองตามแนวทางในขอ IV. การกระจายตัวของสินทรพัยสภาพคลอง 
(Diversification) ดวย โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  

I. คุณสมบัติของสินทรัพยสภาพคลอง (Characteristics)  

สินทรพัยสภาพคลองควรเปนสินทรัพยที่ธนาคารพาณิชยสามารถเปลี่ยนเปนเงินสด 
ผานตลาดรองไดแมในภาวะวิกฤต โดยเฉพาะสถานการณดานสภาพคลองที่มีความรุนแรง ทัง้จาก
ธุรกรรมขายขาด (Outright) หรือธุรกรรมซื้อคืน (Repo) โดยไมสูญเสียมูลคาอยางมนัียสําคัญ  
ซึ่งสามารถพจิารณาไดจากการมีคุณสมบัติ 2 ขอหลัก ไดแก 1. คุณสมบัติข้ันพื้นฐาน (Fundamental 
characteristics) และ 2. คุณสมบัติดานตลาด (Market-related characteristics) ดังน้ี 

1.   คุณสมบัติขั้นพ้ืนฐาน (Fundamental characteristics)  

1.1    มีความเสี่ยงตํ่า  

สินทรพัยที่มีความเสี่ยงตํ่ามักจะมสีภาพคลองมากกวาสินทรพัยที่ม ี
ความเสี่ยงสูง ดังน้ันสินทรัพยสภาพคลองจึงควรมีลักษณะ เชน การเปนตราสารที่ไดรับการจัดอันดับ
เครดิตอยูในเกณฑดี ไมเปนตราสารดอยสทิธิ มีความออนไหวตํ่าตอการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย 
(Low duration) มีความออนไหวตํ่าตออัตราเงินเฟอ (Low inflation risk) มีความเสี่ยงดานกฎหมาย
ตํ่า (Low legal risk) และอยูในสกุลเงินทีส่ามารถแปลงมลูคาเปนสกุลเงินที่ตองการไดอยางรวดเร็ว
โดยไมสูญเสียมูลคามากนัก (Low exchange rate risk) เปนตน 

1.2    สามารถประเมินมูลคาไดงาย  

สินทรพัยทีส่ามารถวัดมลูคาไดอยางแนนอนและไดรับการยอมรบัในตลาด
มักจะมีสภาพคลองสูงเน่ืองจากทําใหการซื้อขายตกลงกันไดอยางรวดเร็ว ดังน้ัน โดยทั่วไปแลว
สินทรพัยสภาพคลองจึงตองเปนผลิตภัณฑที่ไมซบัซอน สามารถใชขอมูลที่มอียูในตลาด (Public 
Information) มาใชคํานวณหามูลคาได โดยใชสูตรหรือวิธีการที่เปนที่ยอมรบักันโดยทั่วไป ซึง่ไมใช
วิธีการคํานวณที่ซับซอน  
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1.3    มีคาสหสัมพันธ (Correlation) ตํ่าเมื่อเทียบกับสินทรัพยท่ีจะมีความ
เสี่ยงสูงในภาวะวิกฤต  

สินทรพัยสภาพคลองไมควรม ีWrong-way risk กลาวคือ ความเสี่ยงของ
สินทรพัยแปรผันตามปจจัยความเสี่ยงดานตลาดในภาวะวิกฤต เชน ตราสารที่ออกโดยสถาบันการเงิน
มักจะมีความเสี่ยงดานสภาพคลองเชิงตลาด (Market liquidity risk) สูงในชวงทีเ่กิดวิกฤตสถาบัน
การเงิน  

1.4    จดทะเบียนอยูในตลาดขนาดใหญท่ีเปนท่ีรูจัก  

สินทรพัยทีจ่ดทะเบียนอยูในตลาดจะชวยเพิม่ความโปรงใสของราคา 
และขอมลูเกี่ยวกบัสินทรัพย 

2.    คุณสมบัติดานตลาด (Market-related characteristics) 

2.1    มีการซื้อขายอยางสม่าํเสมอในตลาดรองท่ีมีขนาดใหญ  

สินทรพัยสภาพคลองควรมกีารซื้อขายในตลาดรองทัง้แบบ Outright หรือ 
Repo อยางสม่ําเสมอ ซึ่งสามารถพจิารณาไดจากการมสีวนตางระหวางราคาเสนอซือ้และราคาเสนอ
ขายในระดับตํ่า (Low bid-ask spread) หรือ มีปรมิาณการซื้อขายสูง (High trading volume) 
รวมถึงการมีผูเลนในตลาดจํานวนมากและหลากหลาย ซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงดานการกระจุกตัวและ
ชวยเพิ่มความนาเช่ือถือของสภาพคลองในตลาด นอกจากน้ี ตลาดซื้อขายควรมีโครงสรางพื้นฐาน 
ที่รองรับการทําธุรกรรมทางการเงินไดอยางมปีระสิทธิภาพ (Robust market infrastructure) 
ตลอดจนการมผีูสรางตลาด (Market makers) หลายรายซึง่จะชวยรักษาสภาพคลองของตลาดได 
ในสถานการณวิกฤต  

2.2    มีความผันผวนตํ่า  

สินทรพัยสภาพคลองควรมีความผันผวนของราคาตํ่าแมในภาวะวิกฤต 
กลาวคือราคาของสินทรัพยไมผันผวนและไมมีแนวโนมทีร่าคาจะลดลงอยางรวดเร็ว ทําใหมีความ
เปนไปไดตํ่าทีส่ินทรัพยดังกลาวจะถูก Forced sale ในภาวะวิกฤต 

2.3    เปนท่ีตองการในภาวะวิกฤต (Flight to quality) 

สินทรพัยสภาพคลองควรมีขอมูลในอดีตที่แสดงใหเห็นวาเปนกลุมสินทรัพย
ที่ผูเลนในตลาดมีแนวโนมเขาถือครองในภาวะวิกฤต โดยอาจพิจารณาไดจากคาสหสมัพันธระหวาง
สภาพคลองของสินทรพัยดังกลาวและการเกิดวิกฤตระบบสถาบันการเงิน 

ดวยคุณสมบัติขางตน สินทรัพยทีม่ีคุณภาพสูงจะถูกคาดหวังใหคงความสามารถใน 
การหาสภาพคลองไดดีแมในภาวะวิกฤต ทั้งวิกฤตที่เกิดข้ึนเฉพาะรายธนาคารพาณิชย (Idiosyncratic) 
และภาวะวิกฤตทั้งระบบ (Market stress) ในขณะทีส่ินทรพัยที่มีคุณภาพตํ่าจะมีความสามารถในการ
เปลี่ยนเปนเงินตํ่า และธนาคารพาณิชยอาจตองยอมรบัอัตราสวนลดทีสู่งหากนําสินทรัพยดังกลาวไป
หาสภาพคลองในภาวะวิกฤต เพื่อชดเชยกับความเสี่ยงดานตลาดที่สงูข้ึน ในกรณีดังกลาวไมเพียงแตจะ
ทําใหตลาดสูญเสียความเช่ือมั่นตอธนาคารพาณิชย แตยังสงผลกระทบตอธนาคารพาณิชยอื่นที่ถือ
สินทรพัยสภาพคลองประเภทเดียวกันเน่ืองจากการขาดทุนจากการประเมินมูลคายุติธรรม (Mark to 
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market losses) ซึ่งอาจทําใหธนาคารพาณิชยตองเรงขายสนิทรัพยออกไปเพื่อปรับฐานะสภาพคลอง
ตนเองโดยยอมรบัอัตราสวนลดทีส่งู และสงผลใหสภาพคลองของสินทรพัยดังกลาวในตลาดรองหายไป
อยางรวดเร็ว 

สินทรพัยสภาพคลองตามหลกัเกณฑ LCR (ยกเวน สินทรัพยสภาพคลองช้ันที่ 2B)  
จึงควรเปนกลุมสินทรัพยทีม่ีคุณสมบัติในการใชเปนหลักประกันในการทําธุรกรรมเพื่อหาสภาพคลอง
ระหวางวัน (Intraday Liquidity Facilities: ILF) และธุรกรรมการกูยืมระยะขามคืน (Overnight 
liquidity facilities) กับธนาคารกลางได เน่ืองจากในภาวะวิกฤต ธนาคารพาณิชยจะสามารถใชกลุม
สินทรพัยดังกลาวหาสภาพคลองไดโดยไมทําใหเกิดผลเสียหายตอระบบการเงินโดยรวม  

II. หลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยสภาพคลอง (ประเภทสินทรัพย และวิธีการคํานวณ)  

1.  ประเภทสินทรัพยสภาพคลอง  

สินทรพัยสภาพคลองที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด แบงออกเปน 2 ประเภท
หลัก ดังน้ี  

1.1    สินทรัพยสภาพคลองชั้นท่ี 1  

1.1.1 เงินสด ทุกสกุลเงิน 

1.1.2 เงินฝากและเงินสํารองที่ธนาคารกลาง ทุกสกลุเงิน 

1.1.3 ตราสารหน้ีทีอ่อกหรือคํ้าประกัน โดยรัฐบาล ธนาคารกลาง องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน องคการของรฐั รัฐวิสาหกจิ ธนาคารเพือ่การชําระเงินระหวางประเทศ (Bank for 
International Settlements) กองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund) 
ธนาคารกลางสหภาพยุโรป (European Central Bank) สหภาพยุโรป (European Community) 
หรือธนาคารเพื่อการพฒันาระหวางประเทศ (Multilateral Development Banks: MDBs) ที่ไดรับ
นํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 01 ตามหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตโดยวิธี 
Standardised Approach (วิธี SA) ทั้งน้ี ไมรวมถึงตราสารหน้ีที่ออกโดยธนาคารพาณิชย บริษัทใน
กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย ซึ่งรวมถึงสํานักงานใหญและสาขาอื่น บริษัทแม  
บริษัทรวม และบริษัทลูก ทั้งที่อยูในประเทศไทยและตางประเทศ บริษัทเงินทุน บริษัท
เครดิตฟองซิเอร และบริษัทอื่นทีป่ระกอบธุรกจิทางการเงิน2  

ในการพิจารณานับตราสารหน้ีขางตน ใหธนาคารพาณิชยสามารถ
นับตราสารหน้ีที่ออกเปนสกลุเงินบาท หรือสกลุเงินทองถ่ินของประเทศที่ธนาคารพาณิชยจดทะเบียน
ในประเทศไทยไปมสีาขาจัดต้ังอยูไดไมจํากัดปริมาณ และนับตราสารหน้ีขางตนในสกลุเงินตางประเทศ
อื่น ๆ ไดไมเกินกระแสเงินสดไหลออกสทุธิ (Stressed net cash outflow) ในสกุลเงินน้ัน  

                                                        
1

  ไมรวมถึงการกําหนดน้ําหนักความเสี่ยงโดยใช Preferential risk weight  
2

  ใหธนาคารพาณิชยอางอิงคําจํากัดความ “ธุรกิจทางการเงิน” ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการกํากับแบบ

รวมกลุม ทั้งนี ้ในกรณีที่ตราสารหนี้ซ่ึงผูถือมีสิทธิไลเบ้ีย (recourse) สถาบันการเงิน และบริษัทอ่ืนที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน เชน  
ตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงินที่ไดรับการค้ําประกันจากรัฐบาล จะไมถูกจัดเปนสินทรัพยสภาพคลอง 
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สําหรับตราสารหน้ีสกลุเงินตางประเทศอื่นที่ธนาคารพาณิชยไมม ี
Stressed net cash outflow ในสกุลเงินน้ัน ใหธนาคารพาณิชยสามารถนับเปนสินทรพัยสภาพคลอง
เพิ่มเติมไดเฉพาะตราสารหน้ีทีอ่อกโดยรัฐบาลหรือธนาคารกลางที่ออกเปนสกุลเงินทองถ่ินของประเทศ
น้ัน หรือสกุลเงินอื่นตามที่กําหนด3 และใหจัดตราสารหน้ีดังกลาวเปนสินทรัพยสภาพคลองช้ันที่ 2A  

1.1.4 ตราสารหน้ีทีอ่อก หรือคํ้าประกันโดยรัฐบาลไทยหรือธนาคารแหง
ประเทศไทย4 ซึ่งไมรวมถึงตราสารหน้ีที่ออกโดยธนาคารพาณิชย บริษัทในกลุมธุรกจิทางการเงินของ
ธนาคารพาณิชย ซึ่งรวมถึงสํานักงานใหญและสาขาอื่น บริษัทแม บริษัทรวม และบริษัทลูก ทัง้ที่อยูใน
ประเทศไทยและตางประเทศ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร และบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกจิ
ทางการเงิน2 หรือ ตราสารหน้ีทีอ่อกโดยรัฐบาลหรือธนาคารกลางของประเทศที่ไมไดรบันํ้าหนัก 
ความเสี่ยงรอยละ 0 ตามหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสีย่งดานเครดิตโดยวิธี SA แตเปนประเทศ 
ที่ธนาคารพาณิชยจดทะเบียนในประเทศไทยไปมสีาขาจัดต้ังอยู โดยแบงเปน 2 กรณี ดังน้ี 

1.1.4.1   ตราสารหน้ีสกลุเงินบาททีอ่อก หรือคํ้าประกันโดย
รัฐบาลไทยหรือธนาคารแหงประเทศไทย หรอืตราสารหน้ีทีอ่อกเปนสกุลเงินทองถ่ินโดยรฐับาลหรือ
ธนาคารกลางของประเทศที่ธนาคารพาณิชยจดทะเบียนในประเทศไทยไปมสีาขาจัดต้ังอยู ใหสามารถ
นับไดไมจํากัดปริมาณ 

1.1.4.2 ตราสารหน้ีสกลุเงินตางประเทศที่ออก หรือคํ้าประกัน
โดยรัฐบาลไทยหรือธนาคารแหงประเทศไทย หรอืตราสารหน้ีที่ออกเปนสกุลเงินตางประเทศโดย
รัฐบาลหรือธนาคารกลางของประเทศที่ธนาคารพาณิชยจดทะเบียนในประเทศไทยไปมีสาขาจัดต้ังอยู 
ซึ่งไมใชสกลุเงินทองถ่ินของประเทศน้ัน ใหนับไดไมเกิน Stressed net cash outflow ในสกุลเงิน
ตางประเทศดังกลาวซึ่งเกดิจากการทําธุรกรรมของธนาคารพาณิชยในประเทศน้ัน ๆ 

1.2 สินทรัพยสภาพคลองชั้นท่ี 2  

แบงออกเปน 2 ประเภทยอย ดังน้ี 

1.2.1 สินทรัพยสภาพคลองชั้นท่ี 2A  

1.2.1.1 ตราสารหน้ีทีอ่อก หรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล  
ธนาคารกลาง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการของรฐั รฐัวิสาหกจิ หรอืธนาคารเพื่อการพฒันา
ระหวางประเทศ ที่ไดรับนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 201 ตามหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยง 
ดานเครดิตโดยวิธี SA ทั้งน้ี ไมรวมถึงตราสารหน้ีที่ออกโดยธนาคารพาณิชย บริษัทในกลุมธุรกจิ 
ทางการเงินของธนาคารพาณิชย ซึ่งรวมถึงสํานักงานใหญและสาขาอื่น บริษัทแม บริษัทรวม และ
บริษัทลูก ทั้งที่อยูในประเทศไทยและตางประเทศ บริษัทเงนิทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร และบริษัทอื่น 
ที่ประกอบธุรกจิทางการเงิน2  

                                                        
3  

หมายถึงตราสารหนี้ที่ออกเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา ปอนดสเตอรลิง ยูโร เยน และหยวน เทานั้น  
4

  หมายรวมถึงคูสัญญาที่ถูกจัดประเภทเปนลูกหนี้รัฐบาล และธนาคารกลางตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการ

คํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตโดยวิธ ีSA เชน กองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน สถาบันคุมครองเงินฝาก และบริษัท
บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย จํากัด 
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ในการพิจารณานับตราสารหน้ีขางตน ใหธนาคาร
พาณิชยสามารถนับตราสารหน้ีที่ออกเปนสกลุเงินบาท หรือสกุลเงินทองถ่ินของประเทศที่ธนาคาร
พาณิชยจดทะเบียนในประเทศไทยไปมสีาขาจัดต้ังอยูไดไมจาํกัดปริมาณ และนับตราสารหน้ีขางตน 
ในสกุลเงินตางประเทศอื่น ๆ ไดไมเกิน Stressed net cash outflow ในสกุลเงินน้ัน  

สําหรับตราสารหน้ีสกลุเงินตางประเทศอื่นที่ธนาคาร
พาณิชยไมมี Stressed net cash outflow ในสกุลเงินน้ัน ใหธนาคารพาณิชยสามารถนับเปน
สินทรพัยสภาพคลองเพิ่มเติมไดเฉพาะตราสารหน้ีที่ออกโดยรัฐบาลหรือธนาคารกลางทีอ่อกเปน 
สกุลเงินทองถ่ินของประเทศน้ัน หรือสกลุเงินอื่นตามทีก่ําหนด3 และใหจัดตราสารหน้ีดังกลาวเปน
สินทรพัยสภาพคลองช้ันที่ 2B 

1.2.1.2 ตราสารหน้ีทีอ่อกโดยธุรกิจเอกชน5 โดยตราสาร
ดังกลาวตองไดรับการจัดอันดับเครดิตไมตํ่ากวา AA-6 หรือเทยีบเทา และผูออกตราสารตองไมใช 
ธนาคารพาณิชย บริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย ซึ่งรวมถึงสํานักงานใหญและ
สาขาอื่น บริษัทแม บริษัทรวม และบริษัทลูก ทั้งที่อยูในประเทศไทยและตางประเทศ บริษัทเงินทุน 
บริษัทเครดิตฟองซเิอร และบริษัทอื่นทีป่ระกอบธุรกจิทางการเงิน2  

1.2.1.3 ต๋ัวสัญญาใชเงินซึ่งออกโดยกระทรวงการคลงั  

1.2.1.4 ตราสารหน้ีทีอ่อกโดยรัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ7 ที่กระทรวงการคลังไมคํ้าประกันเงินตนและดอกเบี้ย และตราสารหรอืผูออกตองไดรับ 
การจัดอันดับเครดิตไมตํ่ากวา A6 หรือเทียบเทา ทัง้น้ี ในกรณีไมมีการจัดอนัดับเครดิต ตองมสีถานะ
ดําเนินงานเปน “ไมมีปญหา”ตามหลักเกณฑทีส่ํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกําหนด 

1.2.1.5 หุนกูมปีระกัน (Covered bond) ที่ไดรับการจัดอันดับ
เครดิตไมตํ่ากวา AA-6 หรือเทียบเทา และผูออกไมใชธนาคารพาณิชยเอง หรือบริษัทในกลุมธุรกิจ 
ทางการเงินของธนาคารพาณิชยน้ัน ซึ่งรวมถึงสํานักงานใหญและสาขาอื่น บริษัทแม บริษัทรวม และ
บริษัทลูก ทั้งที่อยูในประเทศไทยและตางประเทศ 

1.2.2 สินทรัพยสภาพคลองชั้นท่ี 2B  

1.2.2.1 ตราสารหน้ีทีอ่อก หรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล  
ธนาคารกลาง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการของรฐั รฐัวิสาหกจิ หรอืธนาคารเพื่อการพฒันา

                                                        
5
  ใหธนาคารพาณิชยอางอิงคําจํากัดความ “ธุรกิจเอกชน” ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยง

ดานเครดติโดยวิธี SA  
6  ในกรณีที่ไมมี Long-term rating ใหธนาคารพาณิชยสามารถใช Short-term rating ที่ไดรับการจัดอันดับเครดิตอยางนอยเทียบเทาอันดับ

เครดิตตามที่กําหนด ทั้งนี้ ในการอางอิง rating ตราสารหนี้ ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตใหธนาคารพาณิชยสามารถใช Local-scale 
rating ที่ไดรับจาก ECAIs ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยหรือหนวยงานกํากับดแูลสถาบันการเงินในประเทศนั้น ๆ ใหความเห็นชอบได โดย
ธนาคารพาณิชยสามารถนับตราสารหนีท้ี่ไดรับการจัดอันดับเครดิตตามที่หลักเกณฑกําหนดที่ออกเปนสกุลเงินบาทไดไมจํากัดปริมาณและนับ
ตราสารหนีท้ี่ออกเปนสกุลเงินตางประเทศไดเฉพาะกรณีทีต่ราสารหนี้ดงักลาวออกเปนสกุลเงินทองถิ่นของประเทศที่ธนาคารพาณิชยไปมีสาขา
จัดตั้ง โดยนับไดไมเกินกระแสเงินสดไหลออกสุทธิ (Stressed net cash outflow) ในสกุลเงินตางประเทศดังกลาวซ่ึงเกิดจากการทําธุรกรรม
ของธนาคารพาณิชยในประเทศนั้น ๆ  
7
  สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ไดแก ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคารเพ่ือการ

สงออกและนําเขาแหงประเทศไทย และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 
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ระหวางประเทศ ที่ไดรบันํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 50 ตามหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยง 
ดานเครดิตโดยวิธี SA ทั้งน้ี ไมรวมถึงตราสารหน้ีที่ออกโดยธนาคารพาณิชย บริษัทในกลุมธุรกจิ 
ทางการเงินของธนาคารพาณิชย ซึ่งรวมถึงสํานักงานใหญและสาขาอื่น บริษัทแม บริษัทรวม และ
บริษัทลูก ทั้งที่อยูในประเทศไทยและตางประเทศ บริษัทเงนิทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร และบริษัทอื่น 
ที่ประกอบธุรกจิทางการเงิน2  

ในการพิจารณานับตราสารหน้ีขางตน ใหธนาคาร
พาณิชยสามารถนับตราสารหน้ีที่ออกเปนสกลุเงินบาท หรือสกุลเงินทองถ่ินของประเทศทีธ่นาคาร
พาณิชยจดทะเบียนในประเทศไทยไปมสีาขาจัดต้ังอยูไดไมจาํกัดปริมาณ และนับตราสารหน้ีขางตน 
ในสกุลเงินตางประเทศอื่น ๆ ไดไมเกิน Stressed net cash outflow ในสกุลเงินน้ัน  

1.2.2.2 ตราสารหน้ีทีอ่อกโดยธุรกิจเอกชน5 โดยตราสาร
ดังกลาวตองไดรับการจัดอันดับเครดิตต้ังแต A ถึง A+6 หรือเทียบเทา และผูออกตราสารตองไมใช 
ธนาคารพาณิชย บริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย ซึ่งรวมถึงสํานักงานใหญและ
สาขาอื่น บริษัทแม บริษัทรวม และบริษัทลูก ทั้งที่อยูในประเทศไทยและตางประเทศ บริษัทเงินทุน 
บริษัทเครดิตฟองซเิอร และบริษัทอื่นทีป่ระกอบธุรกจิทางการเงิน2  

1.2.2.3 ต๋ัวแลกเงิน หรือต๋ัวสญัญาใชเงินซึ่งออกโดยสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ7  

ทั้งน้ี ตราสารหน้ีที่เขาขายการเปนสินทรัพยสภาพคลองจะตองเปนตราสาร
ประเภท Plain vanilla และตองไมเปนตราสารหน้ีดอยสิทธิ (Subordinated debt) เทาน้ัน 

2. วิธีการคํานวณ Haircut และเพดานการถือครอง 

ในการคํานวณปริมาณสินทรพัยสภาพคลอง ใหธนาคารพาณิชยนํามูลคาของ
สินทรัพยสภาพคลองมาปรบัลดดวย Haircut ที่เกี่ยวของ โดยมีรายละเอียดดังตารางที ่1  

ตารางที่ 1 สรปุ Haircut และเพดานการถือครองสินทรัพยสภาพคลอง 
ในแตละประเภท  

ประเภทสินทรัพย Haircut 
(รอยละ) 

เพดานการถือครอง 
(รอยละของผลรวมสินทรัพย 

สภาพคลองช้ันที่ 1 และช้ันที่ 2) 

สินทรัพยสภาพคลองช้ันที่ 1 0  

สินทรัพยสภาพคลองช้ันที่ 2  40  

   - สินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 2A 15  

   - สินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 2B 50 15  

ทั้งน้ี ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหธนาคารพาณิชยสามารถนับสินทรัพย
สภาพคลองช้ันที่ 2 ไดไมเกินรอยละ 40 และสินทรัพยสภาพคลองช้ันที่ 2B ไดไมเกินรอยละ 15 ของ
ผลรวมของสินทรัพยสภาพคลองช้ันที่ 1 และสินทรัพยสภาพคลองช้ันที่ 2 ที่ธนาคารพาณิชยถือครอง 
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หลงัการปรบัลดดวย Haircut และการปรบัฐานะ (Unwind) แลว (รายละเอียดการคํานวณตาม
เอกสารแนบ 1.1)  

III. มาตรฐานขั้นตํ่าดานปฏิบัติการ (Operational requirements) 

สินทรพัยสภาพคลองในการคํานวณอัตราสวน LCR ตองผานมาตรฐานข้ันตํ่าดาน
ปฏิบัติการทุกขอดังตอไปน้ี เพื่อใหมั่นใจวาในภาวะวิกฤต ธนาคารพาณิชยจะสามารถเปลี่ยนสินทรัพย
สภาพคลองเปนเงินสดไดอยางทันทวงทผีานตลาดรองทั้งจากธุรกรรม Outright หรือธุรกรรม Repo 
และสามารถใชเปนแหลงเงินสํารองในการรองรับกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วันได โดยไมติด
ขอจํากัด  

(1) ธนาคารพาณิชยควรทดสอบความสามารถในการเปลี่ยนเปนเงินสดของกลุม
ตัวอยางสินทรัพยสภาพคลองในแตละประเภทเปนครั้งคราว เพื่อประเมินความสามารถในการเขาถึง
ตลาด ประสิทธิภาพของกระบวนการในการเปลี่ยนเปนเงินสด ความเพียงพอของปรมิาณสินทรัพย
สภาพคลอง รวมถึงเพือ่ลดความเสี่ยงจากการสงสัญญาณเชิงลบ (Negative signalling) ที่อาจเกิดข้ึน
ในภาวะวิกฤต 

(2)   สินทรัพยสภาพคลองทั้งหมดจะตองเปนสินทรัพยทีป่ราศจากภาระผกูพัน 
(Unencumbered)8 และตองไมไดนําไปใชเปนหลักประกัน (Pledged) (ทั้งกรณีที่เปนสญัญาหรือไม
เปนสัญญา) ในการกูยืม หรือเพื่อใชลดความเสี่ยงดานเครดิต (Credit-enhanced transaction) หรือ
เตรียมไวเพือ่เปนคาใชจาย เชน คาเชา เงินเดือน  

ธนาคารพาณิชยสามารถนับรวมสินทรัพยสภาพคลองทีไ่ดรบัมาจากการทําธุรกรรม
การซื้อหลกัทรัพยโดยมสีัญญาจะขายคืน (Reverse repo) หรือธุรกรรมการยืมและใหยืมหลักทรัพย 
(Securities borrowing and lending) หากยังไมไดนําไปใชตอ และตามสัญญากําหนดใหธนาคาร
พาณิชยมีสิทธิทางกฎหมายในการนําสินทรัพยดังกลาวไปใชตอได (Legally and contractually 
available) นอกจากน้ี ในกรณีที่ธนาคารพาณิชยนําสินทรัพยที่เขาขายเปนสินทรัพยสภาพคลองไป
ฝาก (Deposit) หรอืวางไวเผือ่ใชเปนหลกัประกนัในการหาสภาพคลองยามจาํเปน (Pre-position) หรอื
นําไปติดภาระผกูพนักบัธนาคารกลางหรอืองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการของรฐั และรฐัวิสาหกิจ 
โดยยังไมไดถูกนําไปใชเพื่อหาสภาพคลอง ใหธนาคารพาณิชยสามารถนับเปนสวนหน่ึงของสินทรัพย
สภาพคลองในการคํานวณ LCR ได  

อยางไรก็ดี ธนาคารพาณิชยไมควรนับรวมสินทรัพยสภาพคลองที่แมจะปราศจาก
ภาระผูกพันตามนิยามขางตน แตไมสามารถนําไปใชรองรบักระแสเงินสดไหลออกในชวงวิกฤตได 
เน่ืองจากการขาดกระบวนการ หรือการขาดระบบปฏิบัติการที่มีความพรอมและเหมาะสมในการ
เปลี่ยนสินทรัพยสภาพคลองเปนเงินสดตามระยะเวลามาตรฐานการชําระราคา และการสงมอบ
หลักทรัพย  

(3) สินทรพัยสภาพคลองควรอยูภายใตการควบคุมดูแลของหนวยงานที่บริหารจัดการ
สภาพคลองของธนาคารพาณิชย (เชน Treasury) ซึ่งเปนหนวยงานที่มีอํานาจ สิทธิทางกฎหมายและ

                                                        
8 ปราศจากภาระผูกพัน (Unencumbered) หมายความวา ปราศจากขอกําหนดดานกฎหมาย หลักเกณฑ สัญญา หรือขอจํากัดอ่ืนใดอันเปน

เหตุใหธนาคารพาณิชยไมสามารถชําระ ขาย หรือโอนกรรมสิทธิ์ของสินทรัพยนั้นได 
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ความสามารถดานการปฏิบัติการ ในการใชประโยชนจากสินทรัพยสภาพคลอง ซึ่งโดยทั่วไปหนวยงาน
ดังกลาวจะบริหารสินทรัพยที่มีวัตถุประสงคเปนแหลงเงินสํารองยามฉุกเฉินแยกออกมาตางหาก 
(Separate pool) หรือสามารถใชประโยชนจากสินทรัพยเพือ่หาสภาพคลองในชวงเวลาใด ๆ ใน  
30 วันขางหนาภายใตภาวะวิกฤตได โดยไมขัดตอกลยุทธในการบริหารความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย 
เชน ธนาคารพาณิชยไมควรนับรวมสินทรัพยที่นําไปใชในการปองกันความเสี่ยง (Hedge) เปน
สินทรพัยสภาพคลอง หากการขายสินทรพัยดังกลาวทําใหธนาคารพาณิชยเกิดฐานะความเสี่ยงเพิ่มข้ึน
เกินกวาเพดานความเสี่ยงที่ใชบรหิารความเสี่ยงภายใน  

(4) ธนาคารพาณิชยสามารถนับรวมสินทรัพยสภาพคลองทีธ่นาคารพาณิชยไดทํา
สัญญาปองกันความเสี่ยงดานตลาด (Market risk hedge) ของสินทรัพยสภาพคลองแลวได  
อยางไรก็ตาม ใหธนาคารพาณิชยคํานึงถึงกระแสเงินสดไหลออกที่อาจเกิดข้ึนดวย หากธนาคาร
พาณิชยยกเลิกสัญญาการปองกันความเสี่ยงกอนครบกําหนดสัญญา (Early closed out) เชน ในกรณี
ที่สินทรัพยสภาพคลองที่ไดมีการทําสญัญาปองกันความเสี่ยงน้ันถูกขายออกไป 

(5) ธนาคารพาณิชยควรมีการจัดทํานโยบายซึง่ระบุถึงนิติบุคคล สถานที่ต้ัง สกลุเงิน 
ผูดูแลสินทรัพย ตลอดจนบัญชีที่ธนาคารพาณิชยเก็บรักษาสนิทรัพยสภาพคลองไวอยางชัดเจน อีกทั้ง 
ควรมีการตรวจสอบรายการและความเพียงพอของสินทรัพยสภาพคลองเปนรายวัน เพื่อใหมั่นใจไดวา 
ในภาวะวิกฤต ธนาคารพาณิชยจะสามารถนําสินทรพัยสภาพคลองมาใชไดอยางทันทวงทโีดยไมติด
ขอจํากัดมาตรฐานข้ันตํ่าดานปฏิบัติการ 

(6) ธนาคารพาณิชยไมควรนับรวมสินทรัพยสภาพคลองสวนเกิน (Excess HQLA) ของ
สาขาที่จัดต้ังอยูในประเทศที่มีขอจํากัดดานการโอนและการแปลงสกลุเงินในภาวะวิกฤต เวนแตมี
ปริมาณที่ไมมีนัยสําคัญ ทั้งน้ี ในการพจิารณาขอจํากัดดานการโอน ธนาคารพาณิชยตองคํานึงถึง
ขอจํากัดดานกฎหมาย ภาษี วิธีการทางบญัชี หรือขอจํากัดอืน่ที่เกี่ยวของ ที่อาจสงผลใหธนาคาร
พาณิชยไมสามารถถายโอนสินทรพัยสภาพคลองระหวางสาขาไดประกอบดวย  

(7) ในบางประเทศสินทรัพยบางประเภทอาจไมมสีภาพคลองในตลาดซื้อคืน (Repo 
market) ซึ่งทําใหธนาคารพาณิชยตองหาสภาพคลองจากสนิทรัพยดังกลาวผานตลาดซื้อขายปกติ
เทาน้ัน ในสถานการณเชนน้ี ธนาคารพาณิชยไมควรนับรวมเปนสินทรัพยสภาพคลองในการคํานวณ
อัตราสวน LCR หากการขายสินทรัพยน้ันนําไปสูขอจํากัดบางประการ เชน ราคาขายถูกคิดลด 
ในอัตราที่สงู ซึ่งทําใหธนาคารพาณิชยไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑข้ันตํ่าทางกฎหมายได เปนตน 

(8) ธนาคารพาณิชยไมควรนับรวมสินทรัพยหรอืสภาพคลองที่ไดมาจากการนําสินทรัพย
ที่ไดมาไปใชตอ (Rehypothecation) หากเจาของผูรับประโยชน (Beneficial owner) มีสทิธิตาม
สัญญาในการเรียกคืนสินทรัพยดังกลาวภายในระยะเวลา 30 วัน 

(9) ธนาคารพาณิชยสามารถนับรวมสินทรัพยที่ไดรับเปนหลกัประกันจากธุรกรรม
อนุพันธ ซึ่งไมไดอยูในบัญชีที่แยกออกมาเฉพาะ (Segregated account) เปนสินทรัพยสภาพคลองได 
หากธนาคารพาณิชยมีสทิธิตามกฎหมายในการนําสินทรัพยดังกลาวไปใชหาสภาพคลองตอได  
อยางไรก็ดี ใหธนาคารพาณิชยคํานึงถึงกระแสเงินสดไหลออกที่อาจเกิดข้ึนเน่ืองจากความเสี่ยงที่
เกี่ยวของกบัธุรกรรมอนุพันธดวย 
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(10) การดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑ LCR ไมไดครอบคลุมถึงการบรหิาร
สภาพคลองระหวางวันของธนาคารพาณิชย ดังน้ัน ใหธนาคารพาณิชยถือปฏิบัติตามแนวนโยบาย 
การบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองของสถาบันการเงิน โดยธนาคารพาณิชยควรตระหนักและ 
มีระบบงานเพื่อรองรับการบรหิารสภาพคลองระหวางวัน (Intraday liquidity) และบรหิารความเสี่ยง 
ที่อาจทําใหไมสามารถชําระราคาไดตามกําหนดเวลา (Payment and settlement) โดยระบุและ
จัดลําดับความสําคัญของรายการชําระเงินระหวางวันทีส่ําคัญ รวมทั้งควรคํานึงถึงการหาแหลงเงินกู 
ความสามารถในการเขาถึงแหลงเงินทุน และการจัดสรรสินทรัพยทีจ่ะใชเปนหลักประกันในการกูยืม
ระหวางวัน เพื่อใหกระบวนการในการชําระเงินดําเนินไปไดอยางสมบูรณทันเวลา ทัง้ในภาวะปกติและ
ภาวะวิกฤต 

(11)   แมวาหลักเกณฑ LCR จะกําหนดใหธนาคารพาณิชยตองดํารงอัตราสวนข้ันตํ่า 
ตามกฎหมาย และรายงานเปนผลรวมในรปูสกุลเงินบาท (Single currency) อยางไรก็ตาม  
ธนาคารพาณิชยควรถือครองสินทรัพยสภาพคลองในสกลุเงนิที่มีความสอดคลองกบัความตองการ 
สภาพคลองในแตละสกุลเงิน (Net cash outflow) เพื่อใหธนาคารพาณิชยสามารถเปลี่ยนสินทรัพย
สภาพคลองดังกลาวเปนเงินสดไดสอดคลองกบักระแสเงินสดไหลออกสุทธิในแตละสกลุเงิน และ 
ความเสี่ยงดานสภาพคลองในประเทศที่ธนาคารพาณิชยไปมสีาขาจัดต้ัง 

ทั้งน้ี ธนาคารพาณิชยควรคํานึงถึงความเสี่ยงดานสภาพคลองที่อาจเกิดข้ึนจาก
อัตราแลกเปลี่ยน (Foreign exchange liquidity risk) โดยใหพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดจาก
ความสามารถในการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Swap currencies) ความสามารถในการเขาถึงตลาดหรือ
แหลงเงินสกลุตางประเทศที่ตองการ ภายใตสถานการณวิกฤต ตลอดจนความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนที่รุนแรง ซึ่งอาจสงผลกระทบตอกระแสเงินสดรบัจาย และสภาพคลองสวนเกินหรือ 
สวนขาด (Liquidity mismatch) 

(12) กรณีทีส่ินทรพัยสภาพคลองเสื่อมคุณภาพลงอยางรวดเร็ว (Cliff effect) ทําให
สินทรพัยดังกลาวขาดคุณสมบัติทีจ่ะนับเปนสินทรัพยสภาพคลอง เชน การถูกลดอันดับเครดิต  
ใหธนาคารพาณิชยยังคงสามารถนับรวมสินทรัพยดังกลาวเปนสินทรพัยสภาพคลองไดเพิม่เติมอีก  
30 วันนับจากวันทีเ่สือ่มสภาพ ทัง้น้ี เพื่อใหเวลาแกธนาคารพาณิชยในการปรบัปริมาณสินทรพัย 
สภาพคลองที่ตองถือครองหรอืหาสินทรัพยใหมมาทดแทน 

IV.  การกระจายตัวของการถือครองสินทรัพยสภาพคลอง (Diversification) 

ธนาคารพาณิชยควรมีการกระจายการถือครองสินทรัพยสภาพคลองอยางเหมาะสม  
โดยแมวาสินทรพัยสภาพคลองบางประเภทอาจมีสภาพคลองสูงทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต แตใน
บางสถานการณ สินทรัพยดังกลาวอาจขาดสภาพคลองไดอยางกะทันหัน ธนาคารพาณิชยจึงควรม ี
การกําหนดนโยบายและเพดานความเสี่ยงในการถือครองสินทรัพยสภาพคลองเพื่อไมใหเกิดความเสี่ยง 
ดานการกระจุกตัว เชน กําหนดตามประเภทสินทรพัย ประเภทของตราสารที่ออก ประเภทผูออก 
ตราสาร และสกุลเงินของตราสาร เปนตน 

  

 



เอกสารแนบ 1.1 
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การคํานวณเพดานสินทรัพยสภาพคลองชั้นท่ี 2 และสินทรัพยสภาพคลองชั้นท่ี 2B โดยคํานึงถึง
ธุรกรรม Securities Financing Transactions ระยะสั้น 

ในการคํานวณเพดานการถือครองสินทรัพยสภาพคลองช้ันที ่2 และสินทรัพย 
สภาพคลองช้ันที่ 2B ใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติ ดังน้ี 

1.     การปรับฐานะ (Unwind) สินทรัพยสภาพคลอง 

ในการปรับฐานะสินทรัพยสภาพคลองใหธนาคารพาณิชยนําปริมาณของสินทรัพย 
สภาพคลองในแตละประเภทหลังปรบัลดดวยอัตราสวนลด (Haircut) ที่เกี่ยวของตามทีก่ําหนด 
ในเอกสารแนบ 1 มาปรับฐานะโดยคํานึงถึงผลกระทบจากการทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาวา 
จะซื้อคืนหรือธุรกรรมการซือ้โดยมสีัญญาวาจะขายคืน (Repo/Reverse repo)  ธุรกรรมการยืมและ
ใหยืมหลักทรัพย (Securities borrowing and lending) และธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน 
(Collateral swaps) ที่จะครบกําหนดภายใน 30 วัน ดังน้ี 

- สินทรัพยสภาพคลองช้ันที่ 1 หลังการปรับมูลคา (Adjusted amount of  
Level 1 assets) หมายถึง ปริมาณสินทรัพยสภาพคลองช้ันที่ 1 ทั้งหมด หลังจากการปรับฐานะ
ดวยธุรกรรม Repo/Reverse repo  ธุรกรรม Securities borrowing and lending และธุรกรรม 
Collateral swaps ที่จะครบกําหนดใน 30 วัน ซึ่งไมติดภาระผกูพัน หรือมาตรฐานข้ันตํ่าดาน 
การปฏิบัติการ  

- สินทรัพยสภาพคลองช้ันที่ 2A หลังการปรบัมูลคา (Adjusted amount of 
Level 2A assets) หมายถึง ปรมิาณสินทรัพยสภาพคลองช้ันที่ 2A ทั้งหมด หลังจากการปรับฐานะ
ดวยธุรกรรม Repo/Reverse repo  ธุรกรรม Securities borrowing and lending และธุรกรรม 
Collateral swaps ที่จะครบกําหนดใน 30 วัน ซึ่งไมติดภาระผกูพัน หรือมาตรฐานข้ันตํ่าดาน 
การปฏิบัติการ  

- สินทรัพยสภาพคลองช้ันที่ 2B หลงัการปรับมลูคา (Adjusted amount of 
Level 2B assets) หมายถึง ปริมาณสินทรพัยสภาพคลองช้ันที่ 2B ทั้งหมด หลังจากการปรบัฐานะ
ดวยธุรกรรม Repo/Reverse repo  ธุรกรรม Securities borrowing and lending และธุรกรรม 
Collateral swaps ที่จะครบกําหนดใน 30 วัน ซึ่งไมติดภาระผกูพัน หรือมาตรฐานข้ันตํ่าดาน 
การปฏิบัติการ  

2.     การคํานวณเพดานสินทรัพยสภาพคลองชั้นท่ี 2 และสินทรัพยสภาพคลองชั้นท่ี 2B 

ในการคํานวณเพดานรอยละ 40 ของสินทรัพยสภาพคลองช้ันที่ 2 ธนาคารพาณิชยตอง
คํานึงถึงเพดานรอยละ 15 ของสินทรพัยสภาพคลองช้ันที่ 2B ดวย โดยปริมาณสินทรพัยสภาพคลอง
ช้ันที่ 2B หลังการปรบัมลูคาจะตองไมเกิน 15 ใน 85 ของผลรวมระหวางปรมิาณสินทรัพย 
สภาพคลองช้ันที่ 1 หลังการปรับมูลคา และปรมิาณสินทรัพยสภาพคลองช้ันที่ 2A หลังการปรบั
มูลคา โดยหากผลรวมระหวางปรมิาณสินทรัพยสภาพคลองช้ันที่ 2A หลังการปรับมูลคาและปริมาณ
สินทรพัยสภาพคลองช้ันที่ 2B หลงัการปรบัมลูคาเกินกวาเพดานรอยละ 40 ของปริมาณสินทรพัย
สภาพคลองทั้งหมด ปริมาณสินทรัพยสภาพคลองช้ันที่ 2B หลงัการปรบัมลูคาจะถูกจํากัดไมเกิน 15 
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ใน 60 ของปรมิาณสินทรัพยสภาพคลองช้ันที่ 1 หลังการปรบัมูลคา และผลรวมของปริมาณ
สินทรพัยสภาพคลองช้ันที่ 2 หลงัการปรับมลูคาจะตองไมเกนิ 2 ใน 3 ของปรมิาณสินทรัพย 
สภาพคลองช้ันที่ 1 หลังการปรับมูลคา  

ทั้งน้ี สามารถสรุปสูตรการคํานวณในตารางที่ 1 และตัวอยางการคํานวณในตารางที่ 2  

ตารางท่ี 1 สรุปสูตรการคํานวณเพดานสินทรัพยสภาพคลองชั้นท่ี 2 และสินทรัพยสภาพคลอง
ชั้นท่ี 2B  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สินทรพัยสภาพคลองทัง้หมด = สินทรัพยสภาพคลองช้ันที่ 1 + สินทรัพยสภาพคลองช้ันที่ 2A + 
สินทรพัยสภาพคลองช้ันที่ 2B – สวนเกินเพดานรอยละ 15 ของสินทรัพยสภาพคลองช้ันที่ 2B - 
สวนเกินเพดานรอยละ 40 ของสินทรัพยสภาพคลองช้ันที่ 2A และสินทรัพยสภาพคลองช้ันที่ 2B   

โดยที่  

สวนเกินเพดานรอยละ 15 ของสินทรัพยสภาพคลองชั้นท่ี 2B คือ จํานวนท่ีมากท่ีสุดระหวาง  

1)  สินทรัพยสภาพคลองช้ันที่ 2B หลังการปรับมูลคา – 15/85 (สินทรัพย 
สภาพคลองช้ันที่ 1 หลังการปรับมูลคา + สินทรัพยสภาพคลองช้ันที่ 2A หลังการปรับมูลคา) หรือ 

2)  สินทรัพยสภาพคลองช้ันที่ 2B หลังการปรับมูลคา – 15/60 ของสินทรัพย 
สภาพคลองช้ันที่ 1 หลังการปรับมูลคา หรือ 

3)  0 

สวนเกินเพดานรอยละ 40 ของสินทรัพยสภาพคลองชั้นท่ี 2 คือ จํานวนท่ีมากท่ีสุดระหวาง  

1)  (สินทรัพยสภาพคลองช้ันที่ 2A หลงัการปรับมลูคา + สินทรัพยสภาพคลองช้ันที่ 
2B หลงัการปรับมลูคา – สวนเกินเพดานรอยละ 15 ของสินทรัพยสภาพคลองช้ันที่ 2B) – 2/3 ของ
สินทรพัยสภาพคลองช้ันที่ 1 หลงัการปรับมลูคา หรือ 

2)  0 
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ตารางท่ี 2 ตัวอยางการคํานวณ  

 
ตัวอยาง  กรณีธนาคารพาณิชยมีสินทรพัยสภาพคลองช้ันที่ 1 หลังการปรับมูลคา จํานวน 100 

บาท มีสินทรัพยสภาพคลองช้ันที่ 2A หลงัการปรับมลูคา จํานวน 50 บาท และมสีินทรพัยสภาพคลอง 
ช้ันที่ 2B หลังการปรบัมลูคา จํานวน 30 บาท 

จากสูตรการคํานวณตามตารางที่ 1 ใหธนาคารพาณิชยคํานวณเพดานสินทรัพยสภาพคลอง 
ตามข้ันตอน ดังน้ี 

1.   ใหคํานวณสวนเกินเพดานรอยละ 15 ของสินทรพัยสภาพคลองช้ันที่ 2B โดยใหเลือก 
คาที่มากทีสุ่ดระหวาง  

ก)  30 – 15/85 (100 + 50) = 3.53       หรือ 

ข)  30 – 15/60 (100) = 5                  หรือ 

ค)  0 

ดังน้ัน สวนเกินเพดานรอยละ 15 ของสินทรัพยสภาพคลองช้ันที่ 2B คือ 5 บาท 

(สามารถนับสินทรพัยสภาพคลองช้ันที่ 2B ไดไมเกิน 30 – 5 = 25 บาท) 

2.   ใหคํานวณสวนเกินเพดานรอยละ 40 ของสินทรพัยสภาพคลองช้ันที่ 2 โดยใหเลือก 
คาทีม่ากทีสุ่ดระหวาง  

ก)  (50 + 30 - 5) - 2/3 (100) = 8.33    หรือ 

ข)  0 

ดังน้ัน สวนเกินเพดานรอยละ 40 ของสินทรัพยสภาพคลองช้ันที่ 2 คือ 8.33 บาท 

(สามารถนับสินทรัพยสภาพคลองช้ันที่ 2 ไดไมเกนิ (50 + 25) – 8.33 = 66.67 บาท และนับ
สินทรพัยสภาพคลองช้ันที่ 2A ไดไมเกิน 66.67 - 25 = 41.67 บาท) 

ดังน้ัน สินทรัพยสภาพคลองท้ังหมด = สินทรัพยสภาพคลองช้ันที่ 1 + สินทรัพยสภาพคลองช้ัน
ที่ 2A + สินทรพัยสภาพคลองช้ันที่ 2B – สวนเกินเพดานรอยละ 15 ของสินทรัพยสภาพคลองช้ันที่ 2B 
- สวนเกินเพดานรอยละ 40 ของสินทรัพยสภาพคลองช้ันที่ 2A และสินทรัพยสภาพคลองช้ันที่ 2B   

                           = 100 + 50 + 30 – 5 – 8.33 = 166.67 บาท 



เอกสารแนบ 2 

 

ฝนสป10-คส32001-25580527 

ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธ ิ 
(Net cash outflow) 

ในการคํานวณหาประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสทุธิตามหลกัเกณฑ LCR  
ใหธนาคารพาณิชยนําประมาณการกระแสเงินสดไหลออก (Expected cash outflow) ใน 30 วันภายใต
สถานการณดานสภาพคลองที่มีความรุนแรงตามขอ I มาหักดวยประมาณการกระแสเงินสดไหลเขา 
(Expected cash inflow) ใน 30 วันภายใตสถานการณดานสภาพคลองที่มีความรุนแรงตามขอ II ซึ่ง
ประมาณการกระแสเงินสดไหลเขาตองไมเกินกวารอยละ 75 ของประมาณการกระแสเงินสดไหลออก โดย
ใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติตามหลักเกณฑการคํานวณในเอกสารแนบฉบับน้ี ซึ่งประกอบดวยคําจํากัดความ
ของรายการตาง ๆ ที่อาจกอใหเกิดกระแสเงินสดไหลออกและกระแสเงินสดไหลเขา และวิธีการคํานวณ
ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกและกระแสเงินสดไหลเขาของแตละรายการ 

I. ประมาณการกระแสเงินสดไหลออก (Expected cash outflow) 

 กระแสเงินสดไหลออกแบงออกเปน 5 ประเภทหลัก ดังน้ี  

1. เงินรับฝากและเงินกูยืมรายยอย (Retail deposits and borrowings)1 

 เงินรบัฝากและเงินกูยืมรายยอย หมายถึง เงินรบัฝากและเงนิกูยืมจากบุคคล
ธรรมดา ซึ่งครอบคลุมทัง้เงินรบัฝากประเภทจายคืนเมือ่ทวงถามและเงินรบัฝากประเภทจายคืนเมื่อ 
สิ้นระยะเวลา โดยแบงออกเปน 2 ประเภท ดังน้ี 

 1.1 เงินรับฝากและเงินกูยืมท่ีมีความสัมพันธกับธนาคารพาณิชย  

 เงินรบัฝากและเงินกูยืมจากบุคคลธรรมดาที่มลีักษณะขอใดขอหน่ึง
ดังตอไปน้ี 

 1.1.1 บัญชีเงินรับฝากที่ลูกคาใชในการทําธุรกรรมทางการเงิน 
(Transactional account) หมายถึง บัญชีหลักที่ลกูคาใชในชีวิตประจําวัน ไดแก บัญชีที่ลูกคามี
รายการรับหรอืจายเงินอัตโนมัติทุกเดือน หรอืบัญชีทีม่ีการทาํธุรกรรมโดยเฉลี่ยยอนหลงั 1 ป ไมตํ่ากวา 
3 รายการในระยะเวลา 1 เดือน 

    1.1.2 บัญชีที่ลกูคามีความสมัพันธกับธนาคารพาณิชย ซึ่งทําใหความนาจะ
เปนในการถอนเงินออกเปนไปไดยาก (Relationship account) ไดแก บัญชีเงินฝากของลูกคาที่ใช
ผลิตภัณฑทางการเงินอื่นของธนาคารพาณิชยน้ัน หรือของบริษัทในกลุมธุรกจิทางการเงินของธนาคาร
พาณิชยน้ันดวย นอกเหนือจากบัญชีเงินฝาก เชน มียอดคงคางสินเช่ือ วงเงินสินเช่ือ บัตรเครดิต 
ประกันภัย และเงินลงทุนในกองทุนรวม เปนตน 

 

 

                                                        
1
 ธนาคารพาณิชยตองจัดใหมีแนวทางทบทวนการจัดประเภทเงินรับฝากและเงินกูยืมเปนประจํา (อยางนอยปละคร้ัง) และควรทบทวนเพ่ิมเติม 

หากเห็นวามีปจจัยที่สงผลใหพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 
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 1.2 เงินรับฝากและเงินกูยืมท่ีไมมีความสัมพันธกับธนาคารพาณิชย  

 เงินรบัฝากและเงินกูยืมจากบุคคลธรรมดาที่ไมเขาขายเปนเงนิรับฝากและ
เงินกูยืมที่มีความสัมพันธกับธนาคารพาณิชยตามขอ 1.1   

  วิธีการคํานวณ  

  ใหธนาคารพาณิชยนํายอดเงินรบัฝากและเงินกูยืมรายยอยทีส่ามารถกอใหเกิด
กระแสเงินสดไหลออกไดใน 30 วัน2 ดังตอไปน้ี มาคูณดวยอัตราการไหลออก (Run-off rate) ตาม
ประเภทสญัญา การไดรับการคุมครองเงินฝาก และลกัษณะของบัญชีเงินรบัฝากและเงินกูยืม โดยมี
รายละเอียดดังตารางที่ 1 

    (1) เงินรับฝากและเงินกูยืมประเภทจายคืนเมื่อทวงถาม 
  (2) เงินรับฝากและเงินกูยืมประเภทจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาซึ่งมีกําหนดชําระคืน
ภายในระยะเวลา 30 วัน 
  (3) เงินรับฝากและเงินกูยืมประเภทจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่มีกําหนดชําระคืน
มากกวา 30 วัน ที่ผูฝากเงินมีสทิธิในการไถถอนกอนกําหนดไดโดยไมเสียคาปรับหรือเสียคาปรบัอยาง
ไมมีนัยสําคัญ3 
  (4) เงินรับฝากและเงินกูยืมประเภทจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่มีกําหนดชําระคืน
มากกวา 30 วัน ที่ธนาคารพาณิชยมีสิทธิจายคืนกอนครบกําหนดและหากไมใชสิทธิอาจมผีลกระทบ
ในทางลบตอช่ือเสียงของธนาคารพาณิชย 
  (5) เงินรับฝากและเงินกูยืมประเภทจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่มีกําหนดชําระคืน
มากกวา 30 วัน ที่ผูฝากเงินมีสทิธิในการไถถอนกอนกําหนดไดแตมีคาปรับอยางมีนัยสําคัญ3 
  (6) เงินรับฝากและเงินกูยืมประเภทจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่มีกําหนดชําระคืน
มากกวา 30 วัน ที่มีเงื่อนไขหามไถถอนกอนครบกําหนด 

ตารางที่ 1 อัตราการไหลออก (Run-off rate) สําหรบัเงินรบัฝากและเงินกูยืมรายยอยและธุรกจิขนาดเล็ก 

หนวย: รอยละ 

                                                        
2

 ทั้งนี้ เงินรับฝากและเงินกูยืมรายยอยที่สามารถกอใหเกิดกระแสเงินสดไหลออกไดใน 30 วัน ไมรวมถึงเงินรับฝากทีน่ํามาเปนหลักประกัน

สินเชื่อที่มีอายุสัญญาคงเหลือมากกวา 30 วัน และเงินรับฝากและเงินกูยืมประเภทจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่มีกําหนดชาํระคืนมากกวา 30 วัน 
ที่ผูฝากเงินมีสิทธิในการไถถอนกอนครบกําหนดแตมีคาปรับในจํานวนที่กระทบเงินตนอยางมีนัยสาํคัญ 
3
 สัญญาที่มีคาปรับอยางมีนัยสําคัญ (Significant penalty) หมายถึง สัญญาที่กําหนดใหผูฝากเงินที่ถอนเงินฝากกอนครบกําหนดถูกปรับใน

จํานวนที่กระทบดอกเบ้ียรับในชวงระหวางวันที่ฝากจนถึงวันที่ถอนอยางมีนัยสําคัญ 

เงินรับฝาก 
และเงินกูยืม

รายยอย 

ประเภทสญัญา 

เขาขาย  
Transactional account/ 
Relationship account 

ไมเขาขาย 
 Transactional account/ 
Relationship account 

ไดรับการคุมครอง
เงินฝาก 

ไมไดรับการคุมครอง
เงินฝาก 

ไดรับการคุมครอง
เงินฝาก 

ไมไดรับการคุมครอง
เงินฝาก 

(1) - (4) 5 10 10 10 

(5) 5 

(6) 5 
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  สําหรับรายการเงินรับฝากและเงินกูยืมที่มีเงื่อนไขหามไถถอนกอนครบกําหนดตาม
ขอ (6) ขางตน ซึ่งไดรับ Run-off rate รอยละ 5 จะตองมีคุณสมบัติครบทกุขอดังตอไปน้ี 1) ระบุใน
สัญญาชัดเจนวา “หามไถถอนกอนครบกําหนด” และ 2) ไมมีพฤติกรรมการไถถอนกอนครบกําหนด 
ซึ่งรวมถึงการไมมีกระแสเงินสดไหลออกกอนครบกําหนดที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑดังกลาว เชน การ
นํามาเปนหลกัประกันสินเช่ือ  

  หากธนาคารพาณิชยใดมีพฤติกรรมการไถถอนกอนครบกําหนดอยางมีนัยสําคัญ 
ผูตรวจการสถาบันการเงินอาจสั่งการใหธนาคารพาณิชยน้ันประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสําหรบั
เงินรบัฝากและเงินกูยืมทีม่ีเงือ่นไขหามไถถอนกอนครบกําหนดตามขอ (6) โดยใช Run-off rate 
เชนเดียวกับรายการเงินรับฝากและเงินกูยืมประเภทจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่มกีําหนดชําระคืน
มากกวา 30 วัน ที่ผูฝากเงินมีสทิธิไถถอนกอนกําหนดไดแทน ทั้งน้ี ธนาคารพาณิชยตองจัดทําขอมลู
เกี่ยวกับคุณสมบัติขางตนของรายการเงินรบัฝากและเงินกูยืมที่มีเงื่อนไขหามไถถอนกอนครบกําหนด 
และจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวของพรอมใหผูตรวจการสถาบันการเงินตรวจสอบไดเมื่อรองขอ 

 2. เงินรับฝากและเงินกูยืมรายใหญแบบไมมีหลักประกัน (Unsecured 
wholesale funding)1    

 เงินรบัฝากและเงินกูยืมรายใหญแบบไมมหีลักประกัน หมายถึง เงินรบัฝากและเงิน
กูยืมทุกประเภทที่ไมมีหลักประกันจากลูกคาที่ไมใชบุคคลธรรมดา ซึ่งไดแก ธุรกจิขนาดเลก็ ธุรกิจ
เอกชน รัฐบาล ธนาคารกลาง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการของรัฐ รัฐวิสาหกจิ ธนาคารเพื่อ
การพัฒนาระหวางประเทศ (Multilateral Development Banks : MDBs) ธนาคารพาณิชย บริษัท
ในกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชยเองซึ่งใหรวมถึงสํานักงานใหญและสาขาอื่น บริษัทแม 
บริษัทรวม และบริษัทลูก ทั้งที่อยูในประเทศไทยและตางประเทศ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซเิอร 
บริษัทอื่นที่ประกอบธุรกจิทางการเงิน4 สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และนิติบุคคลอื่น เชน กองทนุ  
นิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยซึ่งครอบคลมุ Special purpose vehicles 
(SPVs) Securities investment vehicles (SIVs) และ Conduits โดยแบงออกเปน 4 ประเภท ดังน้ี  

2.1 เงินรับฝากและเงินกูยืมจากธุรกิจขนาดเล็ก (Small business 
customers)   

   เงินรบัฝากและเงินกูยืมจากลูกคาที่ไมใชบุคคลธรรมดาทีม่ีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑทุกขอ ดังตอไปน้ี    

   2.1.1 มีลักษณะความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity risk 
characteristics) คลายลูกคารายยอย ซึ่งทําใหธนาคารพาณิชยบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง
เชนเดียวกับลูกคารายยอย โดยใหธนาคารพาณิชยพิจารณาตามลักษณะการทําธุรกรรมของลูกคาและ
การใหบริการของธนาคารพาณิชยตามความเหมาะสม  

                                                        
4
 ใหธนาคารพาณิชยอางอิงคําจํากัดความของ “ธุรกิจทางการเงิน” ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการกํากับแบบ

รวมกลุม 
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 2.1.2 มียอดรวมเงินรบัฝากและเงินกูยืมทกุประเภทจากลูกคาที่ใหแก
ธนาคารพาณิชยไมเกิน 50 ลานบาท โดยนับรวมเงินรับฝากและเงินกูยืมจากผูที่เกี่ยวของ5ของ 
ลูกคาดวย   

 นอกจากน้ี กรณีลูกคาทีเ่ขาเงือ่นไขตามขอ 2.1.1 และขอ 2.1.2 ขางตน 
และเปนลกูคาทีม่สีินเช่ือกบัธนาคารพาณิชย ลูกคารายน้ันจะตองเปนลกูหน้ีที่ธนาคารพาณิชยบรหิาร
พอรตเปนรายกลุม (Pooled basis) โดยในพอรตประกอบดวยลูกหน้ีหลายรายที่มลีักษณะคลายคลึง
กัน และสินเช่ือที่ใหแกลูกคาซึง่รวมสินเช่ือและการกอภาระผูกพันที่ใหแกลูกคารวมผูทีเ่กี่ยวของ5ไมเกิน 
50 ลานบาท 

  2.2 เงินรับฝากและเงินกูยืมจากนิติบุคคลอ่ืนท่ีไมใชธุรกิจขนาดเล็ก 
(Wholesale customers)   

   เงินรบัฝากและเงินกูยืมจากลูกคาที่ไมใชบุคคลธรรมดาและไมเขาขายเปน
เงินรบัฝากและเงินกูยืมจากธุรกจิขนาดเลก็ตามขอ 2.1 ซึ่งแบงออกเปน 2 ประเภทหลกั ไดแก 

   2.2.1 เงินรับฝากและเงินกูยืมเพ่ือธุรกรรมดานปฏิบัติการ 
(Operational deposits) 

    เงินรบัฝากและเงินกูยืมซึง่ใชเพื่อการทําธุรกรรมดานปฏิบัติการ โดย
ธุรกรรมดานปฏิบัติการหมายถึง การชําระเงิน (Clearing) การเกบ็รักษาทรัพยสิน (Custody) หรอืการ 
บรหิารเงิน (Cash management) ซึ่งตองมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑทุกขอดังตอไปน้ี ทั้งน้ี  
ไมรวมถึงเงนิรบัฝากและเงินกูยืมจากธนาคารพาณิชยอื่นในตางประเทศในสกุลเงินบาทเพื่อใชในการ
ชําระเงิน (บัญชี Vostro) เงินรบัฝากและเงินกูยืมในบญัชีที่ลกูคารายใหญ (Large active investor) 
ใชบริการเกี่ยวกับการลงทุน (บัญชี Prime brokerage) และเงินรับฝากและเงินกูยืมสวนที่เกินกวาที่ใช
เพื่อการทําธุรกรรมดานปฏิบัติการ (Excess balances)6  
    (1) เปนเงินรบัฝากและเงินกูยืมทีลู่กคาจําเปนตองพึ่งพาธนาคาร
พาณิชยในการทําหนาทีเ่ปนตัวกลางทางการเงินในการทําธุรกรรมดังกลาวภายในระยะเวลา 30 วัน 
เวนแตธนาคารพาณิชยทราบวาลูกคามีแผนรองรบัในการทําธุรกรรมโดยไมตองพึ่งพาธนาคารพาณิชย 
ใหถือวาไมสามารถนับบญัชีดังกลาวเปนบัญชีเงินรับฝากและเงินกูยืมเพือ่ธุรกรรมดานปฏิบัติการได 
    (2) การใหบริการจะตองดําเนินการภายใตสญัญาทีม่ผีลผูกพันตาม
กฎหมาย ซึ่งใหรวมถึงใบคําขอใชบริการที่มผีลผูกพันตามกฎหมาย 
    (3) การยกเลิกขอตกลงการใหบริการดังกลาวจะตองมีเงื่อนไขทีม่ี
ผลผูกพันตามกฎหมายระบุชัดเจนวาลกูคาตองแจงลวงหนาอยางนอย 30 วัน หรือหากยกเลกิกอน

                                                        
5

  ใหอางอิงคําจํากัดความของ “ผูที่เก่ียวของ” ตามที่ระบุในมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ หากธนาคาร

พาณิชยสามารถพิสูจนไดวาใชความระมดัระวังดวยความรอบคอบในการตรวจสอบผูที่เก่ียวของแลว แตไมสามารถทราบได จึงทาํใหไมไดนับ
รวมผูที่เก่ียวของอยางครบถวน ใหถือวาธนาคารพาณิชยมิไดมีเจตนากระทําความผิด (Best effort) 
6 

ในชวง 3 ปแรกนับแตวันที่ประกาศฉบับนี้ใชบังคับ หากธนาคารพาณิชยสามารถพิสูจนวาไดใชความระมัดระวังดวยความรอบคอบในการ

คํานวณ Excess balances แลว แตไมสามารถทราบได จึงทําใหไมไดนับรวม Excess balance อยางครบถวน ใหถือวาธนาคารพาณิชยมิไดมี
เจตนากระทําความผดิ (Best effort) หลังจากนั้น หากธนาคารพาณิชยไมสามารถคํานวณยอด Excess balances ไดใหถือวาเงินรับฝาก
ทั้งหมดเปนเงินรับฝากและเงินกูยืมที่มิใชเพ่ือธุรกรรมดานปฏิบัติการ อยางไรก็ด ีธนาคารพาณิชยอาจจัดประเภทบัญชีดังกลาวตามเกณฑ
ภายในของธนาคารพาณิชยเองไดหากเกณฑดังกลาวเขมงวดกวาเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 
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เวลา 30 วัน จะทําใหมีตนทุนการยกเลิกบรกิารทีสู่งอยางมนัียสําคัญ เชน คาปรับจากการยกเลิกกอน
กําหนด คาใชจายดานกฎหมาย คาใชจายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    ทั้งน้ี เงินรับฝากและเงินกูยืมเพื่อธุรกรรมดานปฏิบัติการตองเปน 
เงินฝากและเงินใหกูยืมที่วางไวเพื่อใชบรกิารของธนาคารพาณิชยในการทําธุรกรรมดานปฏิบัติการ และ
การใชบรกิารดังกลาวไมไดใหผลตอบแทนทีจู่งใจจนทําใหลูกคาวางเงินสวนเกินไวในบัญชีน้ี   

 นิยามของการชําระเงิน การเก็บรักษาทรัพยสิน และการบรหิารเงิน 
มีรายละเอียด ดังน้ี  

 การชาํระเงิน (Clearing) หมายถึง บริการทีจ่ะชวยให
ลูกคาสามารถโอนเงินสดหรือหลักทรัพยผานระบบชําระเงินไปยังผูรับได ไดแก การโอน กระทบยอด 
และยืนยันการจายเงินตามคําสัง่ของลูกคา การใหวงเงนิเบกิเกินบญัชีเพื่อการชําระเงินระหวางวัน  
การใหกูยืมเงินประเภทกําหนดชําระคืนไมเกินหน่ึงวัน (Overnight loan) เพื่อการชําระเงิน การรับ
ฝากเงินที่เปนยอดเงินคงเหลือจากการชําระเงิน การระบุยอดชําระเงินระหวางวันหรือ ณ สิ้นวัน  

 การเก็บรักษาทรัพยสิน (Custody) หมายถึง บรกิารเก็บ
รักษา การรายงานสถานะ การดําเนินการตามคําสัง่ลกูคาหรอือํานวยความสะดวกในการจัดการดาน
ปฏิบัติการกับสินทรัพยทางการเงินใหแกลูกคาในการทําธุรกรรมหรอืการดูแลรกัษาสินทรัพยทางการ
เงินเหลาน้ัน ไดแก การสงมอบหลกัทรัพยในการทําธุรกรรม โอนจายเงินตามสัญญา การดําเนินการ
เกี่ยวกับหลกัประกัน การทําธุรกรรมสกลุเงินตราตางประเทศตามคําสั่งลกูคา การดูแลยอดเงินในบัญชี
และใหบริการบริหารเงินทีเ่กี่ยวของกบัการใหบริการเกบ็รกัษาทรัพยสิน การรบัเงินปนผลหรอืรายได  
การจองหรือไถถอน การจัดสรรแจกจายเงินตามกําหนดเวลา การชําระคาธรรมเนียม ภาษี หรือ
คาใชจายตาง ๆ  

 การบริหารเงิน (Cash management) หมายถึง บรกิาร
หรือผลิตภัณฑที่ใหแกลูกคาเพือ่การบรหิารกระแสเงินสด สินทรัพยและหน้ีสิน หรือทําธุรกรรมทางการ
เงินตาง ๆ เพื่อใหธุรกิจของลูกคาสามารถดําเนินการไปไดอยางตอเน่ือง ไดแก การใหบริการขอมูลและ
การจัดการระบบขอมลูในการบรหิารธุรกรรมทางการเงินของลูกคา การโอนจายเงิน การเกบ็และ
รวบรวมเงิน การบรหิารเกี่ยวกบับญัชีเงินเดือน การควบคุมการจายเงิน การชําระเงินอัตโนมัติ และ
ธุรกรรมอื่นทีอ่ํานวยความสะดวกในการปฏิบัติการทางการเงิน  

   2.2.2 เงินรับฝากและเงินกูยืมท่ีไมใชเพ่ือธุรกรรมดานปฏิบัติการ (Non-
operational deposits) 

    เงินรบัฝากและเงินกูยืมที่ไมเขาขายเปนเงินรับฝากและเงินกูยืมเพื่อ
ธุรกรรมดานปฏิบัติการตามขอ 2.2.1 ขางตน และใหรวมถึงเงินรับฝากและเงินกูยืมในบัญชี Vostro 
และบญัชี Prime brokerage7 นอกจากน้ี ใหรวมถึง Excess balances และบัญชีเงินรบัฝากของ
ลูกคาที่ธนาคารพาณิชยโอนเงินจากบัญชี Operational deposits ของลกูคามาฝากไวช่ัวคราวเพื่อรอ
การทําธุรกรรมดานปฏิบัติการตอไป 

                                                        
7
 เงินรับฝากและเงินกูยืมในบัญชี Vostro และบัญชี Prime brokerage แมจะมีลักษณะคลายเงินรับฝากและเงินกูยืมเพ่ือธุรกรรมดาน

ปฏิบัติการ แตดวยมีลักษณะความเสี่ยงดานสภาพคลองที่แตกตางจากเงินรับฝากและเงินกูยืมเพ่ือธุรกรรมดานปฏิบัติการโดยทั่วไป จึงจัดเปน
เงินรับฝากและเงินกูยืมทีไ่มใชเพ่ือธุรกรรมดานปฏิบัติการ 
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 2.3  ตราสารหน้ีไมมีหลักประกัน (Unsecured debt issuance)  

  ตราสารหน้ีที่ไมมีหลักประกันทุกประเภท รวมถึงต๋ัวแลกเงิน (B/E) ต๋ัว
สัญญาใชเงิน (P/N) ซึ่งธนาคารพาณิชยเปนผูออกเพื่อเสนอขายเปนการทั่วไป (Public offering) ตาม
หลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

 2.4  เงินรับฝากและเงินกูยืมอ่ืนๆ  

  เงินกูยืมจากโครงการสินเช่ือ Soft loan ของธนาคารแหงประเทศไทย เงิน
กูยืมอื่นที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดเพิ่มเติม รวมถึงเจาหน้ีคางจายจากการซื้อหลกัทรพัย 

 วิธีการคํานวณ 

 ใหธนาคารพาณิชยใชวิธีการคํานวณสําหรับเงินรบัฝากและเงินกูยืมจากธุรกจิขนาด
เล็กในขอ 2.1 เชนเดียวกับรายการเงินรับฝากและเงินกูยืมจากรายยอยในขอ 1 โดยไดรับ Run-off 
rate ดังตารางที่ 1  

 ใหธนาคารพาณิชยนําเงินรบัฝากและเงินกูยืมจากนิติบุคคลอื่นที่ไมใชธุรกจิขนาด
เล็กในขอ 2.2 ตราสารหน้ีไมมีหลักประกันในขอ 2.3 และเงนิรับฝากและเงินกูยืมอื่น ๆ ในขอ 2.4  
ที่สามารถกอใหเกิดกระแสเงินสดไหลออกไดใน 30 วัน8 ดังตอไปน้ี มาคูณดวย Run-off rate ตาม
ประเภทคูสญัญา ประเภทธุรกรรม การไดรับการคุมครองเงนิฝาก และลักษณะของบญัชีเงินรบัฝาก
และเงินกูยืม โดยมรีายละเอียดดังตารางที่ 2  

 (1) เงินรบัฝากและเงินกูยืมประเภทจายคืนเมื่อทวงถามทั้งหมด 
 (2) เงินรบัฝากและเงินกูยืมประเภทจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาซึ่งมีกําหนดชําระคืน
ภายในระยะเวลา 30 วัน 
 (3) เงินรบัฝากและเงินกูยืมประเภทจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาทีม่กีําหนดชําระคืน
มากกวา 30 วัน ที่ผูฝากเงินมีสทิธิไถถอนกอนกําหนดได 
 (4) เงินรบัฝากและเงินกูยืมประเภทจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาทีม่กีําหนดชําระคืน
มากกวา 30 วัน ที่ธนาคารพาณิชยมีสิทธิจายคืนกอนครบกําหนดและหากไมใชสิทธิอาจมผีลกระทบ
ในทางลบตอช่ือเสียงของธนาคารพาณิชย 
 (5) เงินรบัฝากและเงินกูยืมประเภทจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาทีม่กีําหนดชําระคืน
มากกวา 30 วัน ที่มีเงื่อนไขหามไถถอนกอนครบกําหนด 
 (6) ตราสารหน้ีไมมหีลักประกันทุกประเภททีจ่ะครบกําหนดภายในระยะเวลา  
30 วัน 
 (7) เงินรบัฝากและเงินกูยืมอื่น ๆ ทีจ่ะครบกําหนดภายในระยะเวลา 30 วัน  

 

 

 

                                                        
8
 ทั้งนี้ เงินรับฝากและเงินกูยืมจากนิติบุคคลอ่ืนที่ไมใชธุรกิจขนาดเล็ก ที่สามารถกอใหเกิดกระแสเงินสดไหลออกไดใน 30 วัน ไมรวมถึงเงินรับ

ฝากที่ใชในการค้ําประกันสินเชื่อที่มีอายุคงเหลือมากกวา 30 วัน  
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ตารางที่ 2 อัตราการไหลออก (Run-off rate) สําหรบัเงินรบัฝากและเงินกูยืมรายใหญแบบไมมหีลักประกัน 

                                                                                                            หนวย: รอยละ 

 สําหรับรายการเงินรับฝากและเงินกูยืมที่มีเงื่อนไขหามไถถอนกอนครบกําหนดตาม
ขอ (5) ขางตน จะไดรับ Run-off rate รอยละ 20 หรือรอยละ 50 ข้ึนอยูกับประเภทคูสัญญา และ
ตองมีคุณสมบัติครบทุกขอดังตอไปน้ี 1) ระบุในสัญญาอยางชัดเจนวา “หามไถถอนกอนครบกําหนด” 
และ 2) ไมมีพฤติกรรมการไถถอนกอนครบกําหนด ซึง่รวมถึงการไมมีกระแสเงินสดไหลออกกอนครบ
กําหนดที่เกี่ยวของกบัผลิตภัณฑดังกลาว เชน การนํามาเปนหลักประกันสินเช่ือ  

 หากธนาคารพาณิชยใดมีพฤติกรรมการไถถอนกอนครบกําหนดอยางมีนัยสําคัญ 
ผูตรวจการสถาบันการเงินอาจสั่งการใหธนาคารพาณิชยน้ันประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสําหรบั
เงินรบัฝากและเงินกูยืมทีม่ีเงือ่นไขหามไถถอนกอนครบกําหนดตามขอ (5) โดยใช Run-off rate 
เชนเดียวกับรายการเงินรับฝากและเงินกูยืมประเภทจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่มกีําหนดชําระคืน
มากกวา 30 วัน ที่ผูฝากเงินมีสทิธิไถถอนกอนกําหนดไดแทน ทั้งน้ี ธนาคารพาณิชยตองจัดทํา
รายละเอียดขอมลูเกี่ยวกับคุณสมบัติขางตนของรายการเงินรับฝากและเงินกูยืมทีม่ีเงื่อนไขหามไถถอน
กอนครบกําหนด โดยพรอมใหผูตรวจการสถาบันการเงินตรวจสอบไดเมื่อรองขอ 

เงินรับฝาก 
และเงินกูยืม 
(1) - (4) 

ประเภทคูสัญญา 

เขาขาย  
Operational deposit 

ไมเขาขาย 
 Operational deposit 

ไดรับการ
คุมครองเงินฝาก 

ไมไดรับการ
คุมครองเงินฝาก 

ไดรับการ
คุมครองเงินฝาก 

ไมไดรับการ
คุมครองเงินฝาก 

ธุรกิจเอกชน/รัฐบาล/  
ธนาคารกลาง/องคกรปกครอง
สวนทองถิน่/องคการของรัฐ/

รัฐวิสาหกิจ/MDBs 

5 25 

20 
(เฉพาะกรณี

คุมครองเงินฝาก
เต็มจํานวน) 

40 

ธนาคารพาณิชย/บริษัทในกลุม
ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
พาณิชยเอง/บริษัทเงินทุน/ 

บริษัทเครดติฟองซิเอร/ 
บริษัทอื่นทีป่ระกอบธุรกจิ

ทางการเงิน/สถาบนัการเงิน
เฉพาะกิจ/นิติบคุคลอื่น  

5 25 100 

เงินรับฝาก
และเงินกูยืม 

(5) 

ธุรกิจเอกชน/รัฐบาล/  
ธนาคารกลาง/องคกรปกครอง
สวนทองถิน่/องคการของรัฐ/

รัฐวิสาหกิจ/MDBs 

20 

ธนาคารพาณิชย/บริษัทในกลุม
ธุรกิจทางการเงินของ 
ธนาคารพาณิชยเอง/ 

บริษัทเงินทุน/ 
บริษัทเครดติฟองซิเอร/ 

บริษัทอื่นทีป่ระกอบธุรกจิ
ทางการเงิน/สถาบนัการเงิน

เฉพาะกิจ/นติิบคุคลอื่น  

50 

(6) ตราสารหนีไ้มมีหลกัประกนั 
100 

(7) เงินรับฝากและเงินกูยืมอื่น ๆ 
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3. เงินกูยืมท่ีมีหลักประกัน (Secured funding) 

   เงินกูยืมที่มหีลกัประกัน ใหรวมถึงเงินกูยืมจากธุรกรรมการขายตราสารหน้ีโดยมี
สัญญาวาจะซื้อคืน (Repo) ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย (Securities lending) ธุรกรรมการ
แลกเปลี่ยนหลกัประกัน (Collateral swap) และการใหลูกคายืมหลักทรพัยเพื่อไปเปดฐานะชอรต 
(Short position) 

 วิธีการคํานวณ 

 ใหธนาคารพาณิชยนํายอดเงินที่ไดรบัมาจากการกูยืมที่มหีลกัประกัน ซึ่งรวมถึง
ธุรกรรมการขายตราสารหน้ีโดยมสีัญญาวาจะซื้อคืน ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย ธุรกรรมการให
ลูกคายืมหลักทรัพยเพื่อไปเปดฐานะชอรตของลูกคา และธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกันทีจ่ะครบ
กําหนดในระยะเวลา 30 วัน และยอดเงินที่ไดรับมาจากธุรกรรมการใหลูกคายืมหลักทรัพยเพื่อไปเปด
ฐานะชอรตของลูกคาที่ไมมีวันครบกําหนดชัดเจน มาคูณดวย Run-off rate ตามประเภทคูสญัญาและ
ประเภทหลักประกัน โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3  

ตารางที่ 3 อัตราการไหลออกสําหรับเงินกูยืมที่มหีลกัประกนั (Secured funding) 

หนวย: รอยละ 

         หลักประกนั 
คูสัญญา 

สินทรัพยสภาพคลอง (HQLA) 
Non HQLA 

ช้ันที ่1 ช้ันที ่2A ช้ันที ่2B 

• ธนาคารกลาง
9
 0 0 0 0 

• รัฐบาล
10 

• องคกรปกครองสวนทองถิ่น/ 

องคการของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ
11

 
• MDBs 

0 15 25 25 

• อื่น ๆ 0 15 50 100 

 ทั้งน้ี หากธนาคารพาณิชยไดวางหลกัประกันในลักษณะทีเ่ปนหลักประกันรวม ซึ่ง
ประกอบดวยหลักประกันหลายประเภททั้งที่เขาขายเปนสินทรัพยสภาพคลองและไมเขาขายเปน
สินทรพัยสภาพคลอง และในการทําธุรกรรมเงินกูยืมที่มหีลักประกันไมไดระบเุจาะจงประเภท
หลักประกันอยางชัดเจน ใหถือวาสินทรัพยที่มสีภาพคลองนอยที่สุดจะถูกใชเปนหลักประกนักอน 
กลาวคือ สินทรัพยที่ไมเขาขายเปนสินทรัพยสภาพคลองจะถูกใชเปนหลักประกันในการทําธุรกรรม
กอน ตอมาจึงใชสินทรพัยช้ันที ่2 และสินทรัพยช้ันที ่1 ตามลําดับ 

 อน่ึง สําหรับธุรกรรมการใหลูกคายืมหลกัทรัพยเพือ่ไปเปดฐานะชอรต โดยใช
หลักทรัพยของธนาคารพาณิชยเอง ใหธนาคารพาณิชยนํายอดเงินที่ไดรับมาจากธุรกรรมดังกลาว มา
คูณดวย Run-off rate ที่รอยละ 100  

                                                        
9
 ธนาคารกลางในที่นี้ หมายถึง ธนาคารแหงประเทศไทย และธนาคารกลางของประเทศที่ธนาคารพาณิชยมีสาขาจัดตั้งอยู 

10
 รัฐบาลในที่นี้ หมายถึง รัฐบาลไทย และรัฐบาลของประเทศที่ธนาคารพาณิชยมสีาขาจัดตั้งอยู 

11
 องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจในที่นี้ หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ

ของไทย และของประเทศทีธ่นาคารพาณิชยไปมีสาขาจัดตัง้อยู ที่ไดรับน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 20 หรือดีกวา 
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4. ภาระผูกพันท่ีมีสัญญา 

 ภาระผูกพันที่มสีัญญาซึ่งอาจกอใหเกิดกระแสเงินสดไหลออกได โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปน้ี 

 4.1 กระแสเงินสดไหลออกจากธุรกรรมอนุพันธ (Derivatives cash 
outflow)  

 4.2 หลักประกันท่ีตองวางเพ่ิมและกระแสเงินสดไหลออกจากธรุกรรมอนุพันธ
และธุรกรรมอ่ืน เน่ืองจากกรณีดังตอไปน้ี 

   4.2.1 หลักประกันที่ตองวางเพิม่และกระแสเงินสดไหลออกตามสญัญา  
อันเน่ืองมาจากการที่ธนาคารพาณิชยถูกลดอันดับเครดิตลงไมเกิน 3 อันดับ โดยสญัญากําหนดให
คูสัญญาสามารถเรียกหลักประกนัเพิม่ หรือเรียกชําระหน้ีคืนกอนกําหนด หรือเบิกใชวงเงินที่ธนาคาร
พาณิชยเปดไวให เปนตน 

   4.2.2 การลดลงของมลูคาหลักประกันที่วางไวสําหรับการทําธุรกรรม
อนุพันธและธุรกรรมอื่น     

   4.2.3 หลักประกันสวนเกินที่คูสัญญาวางไวสําหรบัการทําธุรกรรมอนุพันธ
และธุรกรรมอื่นที่อาจถูกเรียกคืน     

   4.2.4 หลักประกันในการทําธุรกรรมอนุพันธและธุรกรรมอื่นที่ธนาคาร
พาณิชยตองวางเพิ่มตามสัญญาแตคูสัญญายังมิไดใชสทิธิในการเรียกหลักประกันดังกลาว    

   4.2.5 หลักประกันทีเ่ขาขายเปนสินทรัพยสภาพคลองที่คูสัญญานํามาวาง
ในการทําธุรกรรมอนุพันธและธุรกรรมอื่นกับธนาคารพาณิชย โดยคูสัญญามสีิทธิทีจ่ะนําสินทรพัยที่เขา
ขายเปนสินทรัพยสภาพคลองในลําดับช้ันที่ตํ่ากวาหรอืสินทรัพยที่ไมเขาขายเปนสินทรัพยสภาพคลอง
มาเปนหลกัประกันแทนไดตามที่ระบุในสญัญา โดยไมตองไดรับการยินยอมจากธนาคารพาณิชย และ
หลักประกันทีเ่ขาขายเปนสินทรัพยสภาพคลองน้ันไมไดถูกแยกบัญชี (Segregation of account)  
ทําใหธนาคารพาณิชยสามารถนับสินทรพัยดังกลาวเปนสินทรัพยสภาพคลองได 

   4.2.6 การเปลี่ยนแปลงมลูคาธุรกรรมอนุพันธหรอืธุรกรรมอื่น     

 4.3 การไถถอนตราสารจากการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย (Asset-
backed securities) ธุรกรรมซับซอน (Structured financing instrument) และหุนกูมี
ประกัน (Covered bond) ท่ีธนาคารพาณิชย หรือบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินเปนผูออก    

 4.4 กระแสเงินสดไหลออกท่ีเก่ียวกับตราสารระยะสั้นจากการแปลงสินทรัพย
เปนหลักทรัพย (Asset-backed commercial paper: ABCP) นิติบุคคลเฉพาะกิจเพ่ือการแปลง
สินทรัพยเปนหลักทรัพย (Special Purpose Vehicles/ Conduits/ Securities Investment 
Vehicles) และธุรกรรมกูยมืตาง ๆ (Other financing activities) เน่ืองจากการเปนผูรับไถถอน
ตราสารหน้ี การเปนผูสนับสนุนทางการเงิน (Sponsor) หรือการเปนผูใหสภาพคลอง (Liquidity 
provider)   
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 4.5 วงเงินท่ียังไมไดเบิกใชซึ่งไมสามารถยกเลิกได (Committed facilities)  

  วงเงินเฉพาะสวนทีลู่กคายังไมไดเบิกใชที่ธนาคารพาณิชยอนุมัติใหแกลกูคา 
ซึ่งธนาคารพาณิชยไมสามารถยกเลิกได หรือสามารถยกเลกิไดภายใตเงื่อนไขที่ตกลงไวลวงหนา 
(Conditionally revocable facilities) โดยสามารถแบงประเภทวงเงินออกเปน 2 ประเภท ตาม
วัตถุประสงคของวงเงิน ดังน้ี 

 4.5.1 วัตถุประสงคเพื่อใชในการไถถอนตราสารหน้ีทีลู่กคาเปนผูออกที่จะ
ครบกําหนด (Liquidity facilities)    

 4.5.2 วัตถุประสงคอื่น (Credit facilities) ซึ่งหมายถึง วงเงินอื่น
นอกเหนือจากการไถถอนตราสารหน้ีทีลู่กคาเปนผูออกทีจ่ะครบกําหนด โดยเปนวงเงินเพื่อใชเปน
เงินทุนหมุนเวียน (Working capital) ของลูกคา และวงเงินสวนที่เหลือจากวงเงินทีม่ีวัตถุประสงคเพื่อ
ใชในการไถถอนตราสารหน้ีทีจ่ะครบกําหนดแตยังไมมกีารจดัสรรใหรองรับการไถถอนตราสารหน้ีใด 
จึงจัดเปนวงเงินเพื่อวัตถุประสงคอื่น  

 4.6 วงเงินท่ียังไมไดเบิกใชซึ่งสามารถยกเลิกไดโดยไมมีเง่ือนไข 
(Unconditionally revocable uncommitted facilities)  

  วงเงินเฉพาะสวนทีลู่กคายังไมไดเบิกใชที่ธนาคารพาณิชยอนุมัติใหแกลกูคา 
ซึ่งธนาคารพาณิชยสามารถยกเลิกวงเงินดังกลาวไดทันทีโดยปราศจากเงือ่นไข โดยลูกคารับรูถึงการ
ไดรับอนุมัติวงเงินดังกลาวจากธนาคารพาณิชยแลว12ซึ่งครอบคลุมทั้งวงเงินที่มีวัตถุประสงคเพื่อใชใน
การไถถอนตราสารหน้ีที่ลกูคาเปนผูออกที่จะครบกําหนด (Liquidity facilities) และวงเงินที่มี
วัตถุประสงคอื่น (Credit facilities) 

 4.7 ธุรกรรมท่ีเก่ียวกับบริการทางการเงินเพ่ือการคา (Trade finance-
related obligations) 

    สัญญาคํ้าประกัน รับรอง และอาวัลทกุประเภทที่ธนาคารพาณิชยเปนผูคํ้า
ประกัน รับรอง และอาวัล รวมถึงเล็ตเตอรออฟเครดิตที่ธนาคารพาณิชยเปนผูออก ทีเ่กี่ยวของกบั
บริการทางการเงินเพื่อการคา และธุรกรรมอื่นที่ธนาคารพาณิชยมีอยูที่เกี่ยวของกบับริการทางการเงิน
เพื่อการคานอกเหนือจากรายการขางตน 

   4.8 การคํ้าประกัน รับรอง อาวัล และเล็ตเตอรออฟเครดิตท่ีไมเก่ียวของกับ
บริการทางการเงินเพ่ือการคา (Guarantees and letters of credit unrelated to trade 
finance obligations)  

    สัญญาคํ้าประกัน รับรอง และอาวัลทกุประเภทที่ธนาคารพาณิชยเปนผูคํ้า
ประกัน รับรอง และอาวัล รวมถึงเล็ตเตอรออฟเครดิตที่ธนาคารพาณิชยเปนผูออก ทีไ่มเกี่ยวของกบั
บริการทางการเงินเพื่อการคา   

                                                        
12

 ไมรวมถึงวงเงินที่ธนาคารพาณิชยกําหนดเปนการภายในโดยไมมีสัญญาลงนามกับลูกคา/คูคา อยางไรก็ดี ใหรวมถึงกรณีธนาคารพาณิชย

พิจารณาแลวเห็นวาลูกคารับรูถึงการไดรับวงเงินดังกลาว และการปฏิเสธการเบิกใชอาจกระทบตอความเสี่ยงดานชื่อเสียงซ่ึงจะกระทบตอความ
เสี่ยงดานสภาพคลองของธนาคารพาณิชยอยางมนีัยสาํคัญ 
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   4.9 การเปดฐานะชอรต (Short position) ของธนาคารพาณิชย โดยใช
หลักทรัพยของลูกคาท่ีนํามาวางไวเปนหลักประกันกับธนาคารพาณิชย  

   การเปดฐานะชอรต (Short position) ของธนาคารพาณิชย โดยใช
หลักทรัพยของลูกคาที่นํามาวางไวเปนหลักประกันซึ่งไดมาจากการทําธุรกรรมการซื้อหลักทรัพยโดยมี
สัญญาวาจะขายคืน (Reverse repos) และการกูยืมหลกัทรพัยแบบมหีลักประกัน (Securities 
borrowing)  

 4.10 ภาระผูกพันตามสัญญาอ่ืนท่ีจะจายเงินหรือใหกูยืมแกคูสัญญา  

  ภาระผูกพันตามสญัญาทีท่ําใหธนาคารพาณิชยอาจตองจายหรือใหกูยืมแก
คูสัญญา เชน การจายเงินปนผล ธุรกรรมการกูยืมหลกัทรพัยแบบไมมหีลกัประกัน (Unsecured 
securities borrowing) การเปดฐานะชอรตของธนาคารพาณิชย โดยหลักทรัพยน้ันไดมาจากการทํา
ธุรกรรมการกูยืมหลกัทรัพยแบบไมมหีลักประกัน รวมถึงภาระผกูพันตามสัญญาซึ่งไมเขาขายตามนิยาม
ขอ 4.1 ถึง 4.9 ขางตน ทั้งน้ี ไมรวมกระแสเงินสดไหลออกเน่ืองจากคาใชจายจากการดําเนินงานของ
ธนาคารพาณิชย  

 วิธีการคํานวณ 

 แบงวิธีการคํานวณเปน 2 กลุม ดังน้ี 

 กลุมท่ี 1 ภาระผูกพันท่ีมีสัญญาท่ีไมมีลักษณะคลายการใหสินเชื่อ 

 ใหธนาคารพาณิชยคํานวณหาประมาณการกระแสเงินสดไหลออกในระยะเวลา 30 
วัน ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด โดยมรีายละเอียดดังตารางที่ 4  

ตารางที่ 4 ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสําหรบัภาระผูกพันทีม่ีสญัญา 

รายการ ประมาณการกระแสเงินสดไหลออก 
4.1 กระแสเงินสดไหลออกสุทธิ

จากธุรกรรมอนุพันธ 
ใหธนาคารพาณิชยนํากระแสเงินสดที่คาดวาจะไหลออกสุทธิ13ภายใน
ระยะเวลา 30 วัน จากธุรกรรมอนุพันธหลังพิจารณามูลคาหลักประกัน14

 และ
สําหรับกรณีของกระแสเงินสดที่อาจเกิดขึ้น (Contingent cashflow)15 เชน 
ธุรกรรม Option ใหนับรวมเฉพาะกระแสเงินสดจากธุรกรรมที่มีลักษณะ In 
the money (เม่ือพิจารณาจากฝงผูซ้ือ Option) มาคูณดวย Run-off rate ที่
รอยละ 100 

 

 

 

                                                        
13 ธนาคารพาณิชยสามารถหักกลบกระแสเงินสดภายในระยะเวลา 30 วันจากธุรกรรมอนุพันธไดโดยไมตองมีสัญญายินยอม (Netting 

agreement) แตไมรวมถึงการหักกลบลบหนีข้ามคูสัญญา (Netting across counterparties) 
14

 ใหใชกระแสเงินสดสุทธิหลังพิจารณามูลคาหลักประกัน (เฉพาะกรณีที่สินทรัพยดังกลาวเขาขายเปนสินทรัพยสภาพคลองและไมถูกนับรวม

เปนสินทรัพยสภาพคลองเพ่ือคํานวณอัตราสวน LCR) 
15

 Contingent cashflow ใหรวมถึงธุรกรรม Prorata forward ดวย 
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รายการ ประมาณการกระแสเงินสดไหลออก 
4.2 หลักประกันที่ตองวางเพิ่ม

และกระแสเงินสดไหลออก
จากธุรกรรมอนุพันธและ
ธุรกรรมอ่ืน 

 

4.2.1 หลักประกันที่ตองวาง
เพิ่มและกระแสเงิน
สดไหลออกเน่ืองจาก
การถูกลดอันดับ
เครดิต 

ใหธนาคารพาณิชยนําปริมาณหลักประกันที่ตองวางเพิ่มและกระแสเงินสด 
ไหลออกตามสัญญาอันเน่ืองมาจากการที่ธนาคารพาณิชยถูกลดอันดับเครดิต
ลงไมเกิน 3 อันดับมาคูณดวย Run-off rate ที่รอยละ 100 

4.2.2 การลดลงของมูลคา
หลักประกันที่วางไว
สําหรับการทํา
ธุรกรรมอนุพันธและ
ธุรกรรมอ่ืน 

 

• สินทรัพยสภาพ
คลองชั้นที่ 1 

ใหธนาคารพาณิชยนํามูลคาตลาด ณ วันที่รายงานของสินทรัพยสภาพคลอง
ชั้นที่ 1 ที่วางไวเปนหลักประกันมาคูณดวย Run-off rate ที่รอยละ 0  

• ไมใชสินทรัพย
สภาพคลองชั้นที่ 1 

ใหธนาคารพาณิชยนํามูลคาตลาด ณ วันที่รายงานของสินทรัพยที่ไมใช
สินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 1 ที่วางไวเปนหลักประกันหลังหักอัตราสวนลด 
(Haircut) ตามประเภทหลักประกันมาคูณดวย Run-off rate ที่รอยละ 20 

4.2.3 หลักประกันสวนเกิน
ที่คูสัญญาวางไวเพื่อ
ธุรกรรมอนุพันธและ
ธุรกรรมอ่ืนที่อาจถูก
เรียกคืน 

ใหธนาคารพาณิชยนําปริมาณหลักประกันสวนที่เกินกวาอัตราขั้นต่ําที่ธนาคาร
พาณิชยกําหนดใหคูสัญญานํามาวางเปนหลักประกันในการทําธุรกรรมอนุพันธ
และธุรกรรมอ่ืนซ่ึงคูสัญญาสามารถเรียกคืนไดมาคูณดวย Run-off rate ที ่
รอยละ 100  

4.2.4 หลักประกันที่ตองวาง
เพิ่มตามสัญญาของ
ธุรกรรมอนุพันธและ
ธุรกรรมอ่ืน แต
คูสัญญายังมิไดใช
สิทธิในการเรียก
หลักประกัน 

ใหธนาคารพาณิชยนําปริมาณหลักประกันสวนที่ธนาคารพาณิชยตองวางเพิ่ม
ตามสัญญาเม่ือคูสัญญาเรียกหลักประกันสวนที่ธนาคารพาณิชยตองวางเพิ่ม 
มาคูณดวย Run-off rate ที่รอยละ 100 

4.2.5 หลักประกันในการทํา
ธุรกรรมอนุพันธและ
ธุรกรรมอ่ืน ที่
คูสัญญามีสิทธิที่จะ
แลกเปล่ียนสินทรัพย
ที่เปนหลักประกันได 

ใหธนาคารพาณิชยนําผลตางระหวาง (1) มูลคาหลักประกันที่เปนสินทรัพย 
สภาพคลองที่คูสัญญานํามาวางในการทําธุรกรรมอนุพันธและธุรกรรมอ่ืนกับ
ธนาคารพาณิชย และ (2) มูลคาหลักประกันในลําดับชั้นที่ต่ํากวาที่คูสัญญานํามา
วางเปนหลักประกันแทน โดยใชมูลคาหลังจากหัก Haircut แลวมาคูณดวย Run-
off rate ที่รอยละ 100 

4.2.6 การเปล่ียนแปลง
มูลคาธุรกรรม
อนุพันธและธุรกรรม
อ่ืน 

ใหธนาคารพาณิชยนํามูลคาซ่ึงเปนคาสัมบูรณที่มากที่สุดของฐานะสุทธิ
ระหวางหลักประกันที่ไดวางเพิ่ม และหลักประกันที่ไดรับมา (Net collateral 
flow) ในชวง 30 วัน โดยใชขอมูลยอนหลัง 2 ป มาคูณดวย Run-off rate ที่
รอยละ 100 
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รายการ ประมาณการกระแสเงินสดไหลออก 
4.3 การไถถอนตราสาร Asset-

backed securities  
ตราสาร Structured 
financing instrument 
และ Covered bond 

ใหธนาคารพาณิชยนํามูลคาตราสาร Asset-backed securities ตราสาร 
Structured financing instrument และ Covered bond ที่ธนาคาร
พาณิชย หรือบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินเปนผูออก ซ่ึงจะครบกําหนดชําระ
ใน 30 วัน มาคูณดวย Run-off rate ที่รอยละ 100 

4.4 กระแสเงินสดไหลออกที่
เก่ียวกับตราสาร ABCP  
นิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการ
แปลงสินทรัพยเปน
หลักทรัพย และธุรกรรม
กูยืมตาง ๆ จากการเปน
ผูรับไถถอนตราสารหน้ีหรือ
เปนผูสนับสนุนทางการเงิน 

ใหธนาคารพาณิชยนําปริมาณเงินที่ธนาคารพาณิชยจําเปนตองใชในการให
สภาพคลองหรือซ้ือคืนสินทรัพยหรือไถถอนตราสาร ABCP นิติบุคคลเพื่อการ
แปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย และธุรกรรมกูยืมตาง ๆ เน่ืองจากการเปนผูรับ
ไถถอนตราสารหน้ีหรือการเปนผูสนับสนุนทางการเงิน ซ่ึงตราสารการกูยืม
หรือสัญญาที่เก่ียวของดังกลาวจะครบกําหนดภายในระยะเวลา 30 วันหรือ
ครบกําหนดเกิน 30 วันแตใหสิทธิซ่ึงมีผลใหสามารถเล่ือนระยะเวลาครบ
กําหนดใหเร็วขึ้นเปนภายในระยะเวลา 30 วันได มาคูณดวย Run-off rate ที่
รอยละ 100 

สําหรับภาระผูกพันที่มีสัญญาขอ 4.5 ถึง 4.8 ใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติตามวิธีการคํานวณกลุมที่ 2 ดานลางน้ี 
4.9 การเปดฐานะชอรตของ

ธนาคารพาณิชย โดยใช
หลักทรัพยของลูกคาที่นํามา
วางไวเปนหลักประกันกับ
ธนาคารพาณิชย 

ใหธนาคารพาณิชยนํามูลคาหลักทรัพยที่ธนาคารพาณิชยไดรับมาจากธุรกรรม 
Reverse repo และ Securities borrowing มาคูณดวย Run-off rate  
ที่รอยละ 0 

4.10 ภาระผูกพันตามสัญญาอ่ืน 
ที่จะจายเงินหรือใหกูยืมแก
คูสัญญา 

ใหธนาคารพาณิชยนําปริมาณเงินที่ธนาคารพาณิชยอาจจะตองจายหรือใหกูยืม
แกคูสัญญาภายในระยะเวลา 30 วัน มาคูณดวย Run-off rate ที่รอยละ 100 

 กลุมท่ี 2 ภาระผูกพันท่ีมีสัญญาท่ีมีลักษณะคลายการใหสนิเชื่อ  

(1) สําหรับรายการ Committed facilities ขอ 4.5 ใหธนาคารพาณิชย
ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกในระยะเวลา 30 วัน ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดดังน้ี  

 (1.1) วงเงินประเภท Credit facilities ใหธนาคารพาณิชยนําวงเงินซึ่ง
อนุมัติใหแกลูกคาเฉพาะสวนทีลู่กคายังไมไดเบิกใชมาคูณดวย Run-off rate ตามประเภทคูสญัญา 
และประเภทวงเงิน โดยมรีายละเอียดดังตารางที่ 5 

 (1.2) วงเงินประเภท Liquidity facilities ใหธนาคารพาณิชยนํายอด 
คงคางตราสารหน้ีที่ออกโดยลูกคาซึ่งจะครบกําหนดภายในระยะเวลา 30 วัน มาคูณดวย Run-off 
rate ตามประเภทคูสัญญา และประเภทวงเงิน โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 อัตราการไหลออกสําหรับ Committed facilities 

                4.5 Committed facilities 
คูสัญญา 

Credit facilities 
(รอยละ) 

Liquidity facilities 
(รอยละ) 

รายยอย และธุรกิจขนาดเล็ก 5 
ธุรกิจเอกชน รัฐบาล ธนาคารกลาง องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น องคการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และ MDBs 

10 30 

ธนาคารพาณิชย 40 
บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ บริษัทอ่ืนที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน 

40 100 

นิติบุคคลอ่ืน16  100 

  สําหรับปริมาณเงินทีม่ีสญัญากําหนดเวลาเบกิถอนชัดเจนจาก Committed 
facilities ภายในระยะเวลา 30 วัน กําหนดใหไดรับ Run-off rate ที่รอยละ 100 

 ทั้งน้ี ธนาคารพาณิชยสามารถประมาณการกระแสเงินสดไหลออกดวย
จํานวนสุทธิหลังหักหลกัประกันที่ไดรับมาจากลูกคาเพือ่การประกันวงเงิน หรือที่จะไดรับมาตามสญัญา
เมื่อลูกคาเบิกใชสําหรับวงเงินที่มลีักษณะเหมือนการกูยืมโดยมีหลกัประกันไดก็ตอเมื่อมีคุณสมบัติครบ
ทุกขอ ดังน้ี  

 • หลักประกันดังกลาวมีคุณสมบัติเขาขายเปนสินทรพัยสภาพคลองแตยัง
ไมไดถูกนับเปนสินทรัพยสภาพคลองในการคํานวณ LCR  
 • ธนาคารพาณิชยมีสิทธิตามกฎหมายและมีความพรอมในทางปฏิบัติทีจ่ะ
ใชหลักประกันดังกลาวในการหาสภาพคลอง  

 • มูลคาหลักประกันดังกลาวไมมีความสมัพันธอยางใกลชิดกับโอกาสใน
การเบิกใชเงินของลกูคา 

(2) สําหรับรายการภาระผูกพันประเภทวงเงินอ่ืน ใหธนาคารพาณิชย
คํานวณหาประมาณการกระแสเงินสดไหลออกในระยะเวลา 30 วัน ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทย
กําหนด โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 6  

ตารางที่ 6 ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสําหรบัภาระผูกพันประเภทวงเงิน 

รายการ ประมาณการกระแสเงินสดไหลออก 
4.6 Uncommitted facilities ใหธนาคารพาณิชยนําวงเงิน Uncommitted facilities ที่อนุมัติใหแก

ลูกคาเฉพาะสวนที่ลูกคายังไมไดเบิกใชมาคูณดวย Run-off rate ที่ 
รอยละ 0 

4.7 ธุรกรรมที่เก่ียวกับบริการทาง
การเงินเพื่อการคา  

ใหธนาคารพาณิชยนํายอดคงเหลือในสัญญาค้ําประกัน รับรอง และอาวัล
ทุกประเภท รวมถึง L/C ที่เก่ียวของกับบริการทางการเงินเพื่อการคา 
มาคูณดวย Run-off rate ที่รอยละ 0.5 
 

                                                        
16

 วงเงินทุกประเภทที่ใหแกนิติบุคคลอ่ืน เชน กองทุน นิติบุคคลเฉพาะกิจเพ่ือการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย ใหจัดเปนวงเงินประเภท 

Liquidity facilities ทั้งหมด  
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รายการ ประมาณการกระแสเงินสดไหลออก 
4.8 การค้ําประกัน รับรอง อาวัล 

และ L/C ที่ไมเก่ียวของกับ
บริการทางการเงินเพื่อการคา 

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

 ทั้งน้ี หากยอดภาระผูกพันตามสญัญาที่จะใหกูยืมแกลูกคารายยอย ธุรกิจขนาดเล็ก 
ธุรกิจเอกชน รัฐบาล องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการของรัฐ รฐัวิสาหกิจ และนิติบุคคลอื่น ภายใน
ระยะเวลา 30 วัน ซึ่งไมเขาขายตามขอ 4.1 ถึง 4.10 ขางตน มีปริมาณมากกวารอยละ 50 ของกระแส
เงินสดไหลเขาจากเงินใหสินเช่ือแกลกูหน้ีทีม่ีคุณภาพดีที่เปนคูสัญญาประเภทรายยอย ธุรกิจขนาดเล็ก 
ธุรกิจเอกชน รัฐบาล องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการของรัฐ รฐัวิสาหกิจ และนิติบุคคลอื่นที่จะ
ครบกําหนดภายในระยะเวลา 30 วัน สวนที่เกินกวารอยละ 50 กําหนดใหไดรับ Run-off rate ที่ 
รอยละ 100 

5. ภาระผูกพันท่ีไมมีสัญญา  

 ภาระผูกพันที่ไมมสีัญญาซึ่งอาจกอใหเกิดกระแสเงินสดไหลออกได มีรายละเอียด
ดังตอไปน้ี 

 5.1 การรับซื้อคืนตราสารหน้ี (Debt-buy back requests)  

    ตราสารหน้ีที่ธนาคารพาณิชย หรือบุคคลอื่น เชน Special Purpose 
Vehicles (SPVs) ที่ธนาคารพาณิชยเปนผูใหการสนับสนุนทางการเงิน (Sponsor) เปนผูออก ซึ่งมอีายุ
ครบกําหนดเกินกวา 30 วัน แตธนาคารพาณิชยอาจตองรับซื้อคืนเน่ืองจากผูซื้อคาดหวังวาจะมีตลาด
รองรับ  

 5.2 การใหความชวยเหลือสภาพคลองแกกองทุน (Managed funds) ท่ี
บริหารโดยบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน 

   การใหความชวยเหลือสภาพคลองแกกองทุนทีบ่รหิารโดยบรษัิทในกลุม
ธุรกิจทางการเงินตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการกํากบัแบบรวมกลุม  
แมไมมีสญัญาระหวางกันเพื่อปองกันผลกระทบในทางลบทีอ่าจมีตอช่ือเสียงของธนาคารพาณิชย 

 5.3 การใหความชวยเหลือสภาพคลองแกบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน 
และกิจการอ่ืนท่ีธนาคารพาณิชยเปนผูถือหุนสวนนอย (Minority investments in entities) 

    การใหความชวยเหลือสภาพคลองแกบริษัทในกลุมธุรกจิทางการเงินตาม
ประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการกํากบัแบบรวมกลุม และกิจการอื่นที่ธนาคาร
พาณิชยเปนผูถือหุนสวนนอย แตมีความคาดหวังวาธนาคารพาณิชยจะเปนผูใหสภาพคลองหลักเมื่อ
กิจการน้ันมีความตองการสภาพคลอง 

   วิธีการคํานวณ 

  ใหธนาคารพาณิชยคํานวณหาประมาณการกระแสเงินสดไหลออกในระยะเวลา 30 
วัน ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด โดยมรีายละเอียดดังตารางที่ 7  
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ตารางที่ 7 ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสําหรบัภาระผูกพันทีไ่มมีสญัญา 

รายการ ประมาณการกระแสเงินสดไหลออก 
5.1 การรับซ้ือคืนตราสารหน้ี  

(Debt-buy back requests) 
 

- กรณีธนาคารพาณิชย หรือบริษัทใน
กลุมธุรกิจทางการเงินไมไดทําหนาที่
เปนผูคาตราสารหน้ี (Dealer) หรือ
เปนผูสรางสภาพคลองในตลาด 
(Market maker) 

ใหธนาคารพาณิชยนํายอดคงเหลือของตราสารหน้ีที่ธนาคารพาณิชย
หรือบุคคลอ่ืน เชน SPV ที่ธนาคารพาณิชยเปนผูใหการสนับสนุน
ทางการเงิน เปนผูออกทั้งหมดซ่ึงมีอายุครบกําหนดไถถอนเกินกวา 
30 วัน มาคูณดวย Run-off rate ที่รอยละ 5 

- กรณีธนาคารพาณิชย หรือบริษัทใน
กลุมธุรกิจทางการเงินทําหนาที่เปน 
Dealer หรือ Market maker 

ใหธนาคารพาณิชยนํายอดคงเหลือของตราสารหน้ีที่ธนาคารพาณิชย 
หรือบุคคลอ่ืน เชน SPV ที่ธนาคารพาณิชยเปนผูใหการสนับสนุน
ทางการเงิน เปนผูออกทั้งหมดซ่ึงมีอายุครบกําหนดไถถอนเกินกวา 
30 วัน มาคูณดวย Run-off rate ที่รอยละ 10 

5.2 การใหความชวยเหลือสภาพคลองแก
กองทุน (Managed funds) ที่บริหาร
โดยบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน 

ใหธนาคารพาณิชยนํามูลคา NAV ของกองทุนเปดประเภทกองทุน
รวมตราสารแหงหน้ี (Fixed income fund) และกองทุนรวมตลาด
เงิน (Money market fund) ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. วาดวย
การจัดตั้งกองทุนรวมและการเขาทําสัญญารับจัดการกองทุนสวน
บุคคล ที่อยูภายใตการบริหารของบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน 
(ไมรวมกองทุนเปดที่มีพฤติกรรมคลายกองทุนปด) มาคูณดวย Run-
off rate ที่รอยละ 517 

5.3 การใหความชวยเหลือสภาพคลองแก
บริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน และ
กิจการอ่ืนที่ธนาคารพาณิชยเปนผูถือ
หุนสวนนอย 

ใหธนาคารพาณิชยคํานวณปริมาณเงินที่ธนาคารพาณิชยอาจจะตอง
ใหความชวยเหลือแกบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน และกิจการอ่ืน
ที่ธนาคารพาณิชยเปนผูถือหุนสวนนอย ภายใน 30 วัน มาคูณดวย 
Run-off rate ที่รอยละ 100 

II. ประมาณการกระแสเงินสดไหลเขา (Expected cash inflow)  

 กระแสเงินสดไหลเขาแบงออกเปน 3 ประเภทหลกั ดังน้ี 

1. เงินใหกูยืมท่ีมีหลักประกัน (Secured lending) 

 เงินใหกูยืมทีม่ีหลักประกันซึ่งรวมถึงเงินใหกูยืมจากธุรกรรมการซื้อหลกัทรัพยโดยมี
สัญญาวาจะขายคืน (Reverse repo) และธุรกรรมการกูยืมหลักทรัพย (Securities borrowing) ซึ่งมี
ผลใหธนาคารพาณิชยเปนผูรบัเงินสดและสงมอบหลักทรัพยในอนาคต โดยแบงออกเปน 2 กรณี ดังน้ี  

 1.1 กรณีมิไดนําหลักประกันท่ีไดจากการใหกูยืมเงินไปใชตอ (Non-
rehypothecation) 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 หรือเปนหลกัประกันในการกูยืม
เงินตอ ซึ่งมีผลทําใหหลักประกันน้ันติดภาระผกูพันแตไมเกนิ 30 วัน 

 1.2 กรณีนําหลักประกันท่ีไดจากการใหกูยืมเงินไปใชตอ
(Rehypothecation) ซึ่งมีผลทําใหหลักประกันดังกลาวติดภาระผูกพันเกินกวา 30 วัน  

  ธุรกรรม Reverse repo และ Securities borrowing ซึ่งหลักประกันที่
ไดรับมามกีารนําไปใชตอ เชน เปดฐานะชอรต หรอืเปนหลักประกันในการกูยืมเงินตอ ซึ่งมผีลทําให
หลักประกันน้ันติดภาระผูกพันเกินกวา 30 วัน 

 วิธีการคํานวณ 

 ใหธนาคารพาณิชยนํายอดเงินใหกูยืมจากธุรกรรม Reverse repo และ 
Securities borrowing ที่จะครบกําหนดในระยะเวลา 30 วัน มาคูณดวยอัตราการไหลเขา (Inflow 
rate) ตามประเภทหลักประกันและการนําหลักประกันไปใชตอ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 8  

ตารางที่ 8 อัตราการไหลเขาสําหรบัธุรกรรม Reverse repo และ Securities borrowing 

หนวย: รอยละ 

  2. เงินใหสินเชื่อแกลูกหน้ีท่ีมีคุณภาพดี (Fully performing loans)  

  กระแสเงินสดไหลเขาจากการรับชําระคืนเงินใหสินเช่ือและเงินฝากจากคูสญัญาทีม่ี
คุณภาพดี และตราสารหน้ีที่ธนาคารพาณิชยถือครอง มรีายละเอียดดังตอไปน้ี  

  2.1  เงินใหสินเชื่อและเงินฝากท่ีสถาบันการเงินอ่ืน 

    การรบัชําระคืนเงินใหสินเช่ือและเงินฝากที่สถาบันการเงินอืน่จากคูสญัญาที่
มีคุณภาพดี ซึ่งหมายถึง ลกูหน้ีที่ไดรับการจัดช้ันปกติหรือเทยีบเทา ตามประกาศธนาคารแหงประเทศ
ไทยวาดวยการจัดช้ันและการกันสํารอง 

  2.2 เงินใหสินเชื่ออ่ืนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหไดรับ Inflow rate 
รอยละ 100 

   เงินใหสินเช่ือตามโครงการสินเช่ือ Soft loan ของธนาคารแหงประเทศไทย 
และลกูหน้ีคางรับที่เกิดจากการขายหลักทรัพยซึง่อยูระหวางรอการสงมอบ รายการเช็ครอเรียกเกบ็ 
และเงินใหสินเช่ืออื่นที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดเพิม่เติม 

 

                 หลักประกัน 
อัตราไหลเขา 

สินทรัพยสภาพคลอง (HQLA) 
Non HQLA 

ช้ันที ่1 ช้ันที ่2A ช้ันที ่2B 
กรณีหลักประกนัมิไดถกู
นําไปใชตอ หรือนําไปใชตอ
แตไมเกินกวา 30 วัน 

0 15 50 100 

กรณีหลักประกนัถูกนําไปใช
ตอเกินกวา 30 วัน 

0 
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 2.3 ตราสารหน้ีท่ีธนาคารพาณิชยถือครอง 

 ตราสารหน้ีที่ธนาคารพาณิชยถือครองอยูซึง่จัดเปนสินทรัพยจัดช้ันปกติหรือ
เทียบเทา และไมถูกนับเปนสินทรพัยสภาพคลองในการคํานวณอัตราสวน LCR  

  วิธีการคํานวณ 

  (1) ใหธนาคารพาณิชยนํายอดเงินใหสินเช่ือและเงินฝากทีส่ถาบันการเงินอื่นที่
ใหแกคูสัญญาที่มีคุณภาพดีเฉพาะสวนทีจ่ะครบกําหนดชําระภายในระยะเวลา 30 วัน18 มาคูณดวย 
Inflow rate ตามประเภทคูสญัญาและประเภทธุรกรรม โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 9 ทั้งน้ี สําหรับ
เงินใหสินเช่ือที่ไมมีกําหนดระยะเวลาและจํานวนเงินทีจ่ะไดรับชําระคืนไวอยางแนนอน (Revolving 
credit) เชน สินเช่ือเงินกูเบิกเกินบัญชี (Overdraft) สินเช่ือบัตรเครดิต เปนตน ใหธนาคารพาณิชยนํา
ยอดเงินข้ันตํ่าทีลู่กคาตองชําระมาใชในการคํานวณ 

  (2) ใหธนาคารพาณิชยนําปริมาณเงินที่ธนาคารพาณิชยจะไดรับเขามาตามสญัญา
ภายในระยะเวลา 30 วันจากลูกหน้ีคางรับจากการขายหลกัทรัพยซึง่อยูระหวางรอการสง มาคูณดวย 
Inflow rate ตามรายละเอียดดังตารางที่ 9 

  (3) ใหธนาคารพาณิชยนํายอดตราสารหน้ีที่ธนาคารพาณิชยถืออยูซึ่งจะครบ
กําหนดสญัญาภายในระยะเวลา 30 วัน มาคูณดวย Inflow rate ตามรายละเอียดดังตารางที่ 9 

ตารางที่ 9 อัตราการไหลเขาสําหรบัการรับชําระคืนเงนิใหสนิเช่ือจากลูกหน้ีที่มีคุณภาพดี 

หนวย: รอยละ 
                คูสัญญา 
 
 
 
 
อัตราการไหลเขา 

รายยอย/ธุรกิจขนาดเล็ก/ 
ธุรกิจเอกชน/รัฐบาล/องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น/
องคการของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ/ 

นิติบคุคลอืน่ 

ธนาคาร
กลาง 

ธนาคารพาณิชย/บริษัทในกลุมธุรกิจทาง
การเงินของธนาคารพาณิชยเอง/ 

บริษัทเงินทนุ/บริษัทเครดิตฟองซิเอร/
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ/ 

บริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน 
Operational 

deposit 
เงินฝากอื่นซึ่งครบ
กําหนดใน 30 วัน 

2.1 เงินใหสินเช่ือและ
เงินฝากที่สถาบันการเงิน
อื่น 

50 100 0 100 

2.2 เงินใหสินเช่ืออื่นที่
ธนาคารแหงประเทศไทย
กําหนดใหไดรับ Inflow 
rate รอยละ 100 

100 

2.3 ตราสารหนี้ที่
ธนาคารพาณิชยถือครอง 

100 
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 การพิจารณาวันครบกําหนดชําระสินเชื่อหรือวันที่จะไดรับกระแสเงินสดรับจากลูกหนี้ ใหธนาคารพาณิชยใชวันที่ชาที่สดุที่ลูกหนี้มีสิทธติาม

สัญญาที่จะชําระได (Latest possible date) สําหรับสินเชื่อประเภทชําระคืนเมื่อทวงถาม (Call loan) ใหถือวาธนาคารพาณิชยสามารถเรียก
คืนสินเชื่อภายในระยะเวลา 30 วันไดทั้งจํานวน กอนคูณ Inflow rate ตามประเภทคูสัญญา 
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 3. ภาระผูกพันท่ีมีสัญญา 

  ภาระผูกพันที่มสีัญญาซึ่งอาจกอใหเกิดกระแสเงินสดไหลเขาได มีรายละเอียด
ดังตอไปน้ี 

 3.1 กระแสเงินสดไหลเขาจากธุรกรรมอนุพันธ (Derivatives cash inflow)  

 3.2 กระแสเงินสดไหลเขาจากธุรกรรมอ่ืน  

  กระแสเงินสดไหลเขาจากธุรกรรมหรือรายไดทางการเงินอื่น ๆ19 ที่มีสัญญา
กําหนดไวตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด  

 วิธีการคํานวณ 

 ใหธนาคารพาณิชยคํานวณหาประมาณการกระแสเงินสดไหลเขาในระยะเวลา  
30 วัน ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 10  

ตารางที่ 10 ประมาณการกระแสเงินสดไหลเขาสําหรับภาระผูกพันที่มสีัญญา 

รายการ ประมาณการกระแสเงินสดไหลเขา 
3.1 กระแสเงินสดไหลเขาสุทธิ

จากธุรกรรมอนุพันธ 
ใหธนาคารพาณิชยนํากระแสเงินสดที่คาดวาจะไหลเขาสุทธิ13ภายในระยะเวลา 
30 วัน จากธุรกรรมอนุพันธหลังพิจารณามูลคาหลักประกัน14 และสําหรับ
กรณีของกระแสเงินสดที่อาจเกิดขึ้น (Contingent cashflow)15 เชน ธุรกรรม 
Option ใหนับรวมเฉพาะกระแสเงินสดจากธุรกรรมที่มีลักษณะ In the 
money (เม่ือพิจารณาจากฝงผูซ้ือ Option) มาคูณดวย Inflow rate ที่ 
รอยละ 100 

3.2 ธุรกรรมอ่ืน ใหธนาคารพาณิชยนําปริมาณเงินที่จะไดรับเขามาจากรายการอ่ืนที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยกําหนด มาคูณดวย Inflow rate ที่รอยละ 100 
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 รายไดทีไ่มใชรายไดทางการเงิน (Non-financial revenues) เชน การขายที่ดิน อาคาร อุปกรณ และรายรับจากรายการพิเศษตางๆ เปนตน 


