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1. บทน า 

รำยงำนกำรเปิดเผยขอ้มูลกำรด ำรงสินทรัพยส์ภำพคล่องเพื่อรองรับสถำนกำรณ์ดำ้นสภำพคล่องท่ีมี
ควำมรุนแรง (Liquidity coverage ratio disclosure standards report)   จดัท ำข้ึนตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศ
ไทย  ท่ีสนส.2/2561 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลกำรด ำรงสินทรัพยส์ภำพคล่อง เพื่อรองรับสถำนกำรณ์ดำ้นสภำพ
คล่องท่ีมีควำมรุนแรง (Liquidity coverage ratio disclosure standards) โดยก ำหนดให้เปิดเผยขอ้มูล 3 รำยกำร 
ไดแ้ก่ (1) อตัรำส่วน LCR (Liquidity coverage ratio) (2) ปริมำณสินทรัพยส์ภำพคล่องทั้งส้ิน และ (3) ประมำณ
กำรกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วนั พร้อมทั้งค  ำอธิบำยเก่ียวกบัขอ้มูล LCR และกำรบริหำรควำมเส่ียง
ดำ้นสภำพคล่องของธนำคำร บนเว็บไซด์ของธนำคำรเป็นรำยคร่ึงปี โดยก ำหนดให้เร่ิมตั้งแต่ขอ้มูลคร่ึงปีแรก 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 เป็นตน้ไป 

  ธนำคำรมีนโยบำยและกำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่องท่ีมีประสิทธิภำพและมีกำรก ำกบัดูแลตำม
หลักธรรมำภิบำลท่ีดี เพื่อให้ธนำคำรมีสินทรัพย์สภำพคล่องทีมีคุณภำพ และมีสภำพคล่องเพียงพอกับกำร
ประกอบธุรกิจ ซ่ึงกำรเปิดเผยขอ้มูลกำรด ำรงสินทรัพยส์ภำพคล่อง เพื่อรองรับสถำนกำรณ์ดำ้นสภำพคล่องท่ีมี
ควำมรุนแรง จะช่วยให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในตลำดสำมำรถใชข้อ้มูลในกำรประเมินควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง
ของธนำคำร รวมทั้งเป็นกำรใช้กลไกตลำดในกำรก ำกบัดูแล (Market discipline) ให้ธนำคำรมีควำมโปร่งใสมำก
ข้ึน และยกระดบักำรเปิดเผยขอ้มูลให้มีมำตรฐำนเดียวกนักบัสำกล โดยธนำคำรจะท ำกำรเปิดเผยขอ้มูลรำยคร่ึงปี 
และรำยปี คือ 30 มิถุนำยน และ 31 ธันวำคม ภำยใน 4 เดือนนบัจำกวนัดงักล่ำว ซ่ึงจะเปิดเผยไวท่ี้เวบ็ไซด์ของ
ธนำคำร (www.tcrbank.com) 

 

2. ขอบเขตการเปิดเผยข้อมูล  

 กำรเปิดเผยขอ้มูลกำรด ำรงสินทรัพยส์ภำพคล่องเพื่อรองรับสถำนกำรณ์ดำ้นสภำพคล่องท่ีมีควำมรุนแรง 
(Liquidity coverage ratio disclosure standards report)   ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 เป็นกำรเปิดเผยขอ้มูลเฉพำะ
ระดบัธนำคำร (Solo Basis) 

 

3. ข้อมูลการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพ่ือรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องทีม่ีความรุนแรง 

3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ  

           1. การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพ่ือรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องทีม่ีความรุนแรง (Liquidity 
Coverage Ratio: LCR) 
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หน่วย: ลา้นบาท

ไตรมาส 2 ไตรมาส 2

(คา่เฉลีย่) (คา่เฉลีย่)

(1) ปรมิาณสนิทรัพย์สภาพคลอ่งทัง้ส ิน้ (Total HQLA) 11,864                   6,869                     

(2) ประมาณการกระแสเงนิสดไหลออกสทุธใิน 30 วนั 2,738                     2,493                     

     (Total net cash outflows)

(3) LCR (รอ้ยละ) 465                        275                        

     LCR ขัน้ต า่ตามเกณฑธ์นาคารแหง่ประเทศไทย (รอ้ยละ) 100 90

2563 2562

 
 

2. ข้อมูลอตัราส่วน LCR เปรียบเทยีบ 

 

หน่วย: รอ้ยละ หน่วย: รอ้ยละ

2563 2562

(คา่เฉลีย่) (คา่เฉลีย่)

ไตรมาส 1 194                    264                    (70) 

ไตรมาส 2 465                    275                    190 

ไตรมาส 3 -                     273                    

ไตรมาส 4 -                     239                    

เทยีบกับชว่งเดยีวกัน

ของปีก่อนหนา้

 
 

    3.2 ค าอธิบายข้อมูลเชิงปริมาณ 
 

ธนำคำรด ำรงสินทรัพยส์ภำพคล่องเพื่อรองรับสถำนกำรณ์ดำ้นสภำพคล่องท่ีมีควำมรุนแรง (Liquidity 
Coverage Ratio: LCR) ตำมเกณฑข์องธนำคำรประเทศไทย ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริม ใหธ้นำคำรมีฐำนะ
สภำพคล่องท่ีมีควำมแขง็แกร่งและเพียงพอสำมำรถรองรับภำวะวกิฤตดำ้นสภำพคล่องท่ีมีควำมรุนแรงในระยะ
สั้นได ้ (short-term severe liquidity stress) โดยเร่ิมด ำรงสินทรัพยส์ภำพคล่องไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละ 60 ของประมำณ
กำรกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วนั ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 และเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 ในแต่ละปี จนครบ
ร้อยละ 100 ในปี 2563 

 
              LCR  =.                                    สินทรัพยส์ภำพคล่อง (HQLA)                                 . 

ประมำณกำรกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วนั 
ภำยใตส้ถำนกำรณ์ดำ้นสภำพคล่องท่ีมีควำมรุนแรง (Net cash outflows) 
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   LCR เฉล่ียของไตรมำส 2 ปี 2563 เท่ำกบัร้อยละ 465 ซ่ึงเกินกวำ่ LCR ขั้นต ่ำตำมเกณฑข์อง 
ธนำคำรแห่งประเทศไทยท่ีร้อยละ 100 โดยค ำนวณจำกค่ำเฉล่ียของ LCR ณ วนัส้ินเดือนของ เดือนเมษำยน ร้อย
ละ 272 เดือนพฤษภำคม ร้อยละ 553 และเดือนมิถุนำยนร้อยละ 569 

 
 ทั้งน้ี LCR ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบหลกั ดงัน้ี 

 
1. สินทรัพยส์ภำพคล่อง (HQLA) คือ สินทรัพยท่ี์มีคุณภำพดี สภำพคล่องสูง ควำมเส่ียงและควำมผนั

ผวนต ่ำ ไม่ติดภำระผูกพนัท่ีสำมำรถเปล่ียนเป็นเงินสดไดอ้ยำ่งรวดเร็วโดยมูลค่ำไม่เปล่ียนแปลงอยำ่งมีนยัส ำคญั
แมใ้นสถำนกำรณ์ดำ้นสภำพคล่องท่ีมีควำมรุนแรง ทั้งน้ี สินทรัพยส์ภำพคล่องแต่ละประเภทตอ้งมีกำรปรับลด
ดว้ยอตัรำส่วนลด (haircut) ท่ีเก่ียวขอ้ง และค ำนวณเพดำนกำรถือครองตำมเกณฑข์องธนำคำรแห่งประเทศไทย 
 

   ปริมำณสินทรัพยส์ภำพคล่องเฉล่ีย (Average HQLA) ของไตรมำส 2 ปี 2563 เท่ำกบั 
11,864ลำ้นบำท โดยส่วนใหญ่เป็นสินทรัพยส์ภำพคล่องชั้นท่ี 1  ร้อยละ 99.6 ไดแ้ก่ พนัธบตัรรัฐบำล พนัธบตัร
ธนำคำรแห่งประเทศไทย และเงินสด เป็นตน้ ซ่ึงค ำนวณจำกค่ำเฉล่ียของปริมำณสินทรัพยส์ภำพคล่อง ณ วนัส้ิน
เดือนของเดือนเมษำยนถึงเดือนมิถุนำยน 

 

ทั้งน้ี ธนำคำรไดมี้กำรถือครองสินทรัพยส์ภำพคล่องหลำยประเภทเพื่อบริหำรกำรกระจำยตวัของ 
กำรถือครองสินทรัพยส์ภำพคล่อง 

 
2. ประมำณกำรกระแสเงินสดไหลออกสุทธิ (Net COF) คือ ประมำณกำรกระแสเงินสดไหลออกใน 

30 วนัหักดว้ยประมำณกำรกระแสเงินสดไหลเขำ้ใน 30 วนั ภำยใตส้มมติฐำนสถำนกำรณ์ดำ้นสภำพคล่องท่ีมี
ควำมรุนแรง ทั้งน้ี ประมำณกำรกระแสเงินสดไหลเขำ้ตอ้งไม่เกินกวำ่ร้อยละ 75 ของประมำณกำรกระแสเงินสด
ไหลออก 

 
   ประมำณกำรกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วนัเฉล่ีย (Average net COF) ของไตรมำส 

2 ปี 2563 เท่ำกบั 2,738 ลำ้นบำท ซ่ึงค ำนวณจำกค่ำเฉล่ียของประมำณกำรกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วนั 
ณ วนัส้ินเดือนของเดือนเมษำยนถึงเดือนมิถุนำยน 

โดยประมำณกำรกระแสเงินสดไหลออกท่ีธนำคำรให้ควำมส ำคญัภำยใตส้มมติฐำนสถำนกำรณ์
ดำ้นสภำพคล่องท่ีมีควำมรุนแรง คือ กำรขอถอนเงินฝำกและเงินกูย้ืมของลูกคำ้ ซ่ึงใชอ้ตัรำกำรไหลออก (run-off 
rate) ตำมเกณฑข์องธนำคำรแห่งประเทศไทย ในขณะท่ีประมำณกำรกระแสเงินสดไหลเขำ้ส่วนใหญ่มำจำก 
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กำรช ำระคืนสินเช่ือของลูกหน้ีคุณภำพดี  และตรำสำรหน้ีท่ีจะครบก ำหนด ซ่ึงใชอ้ตัรำกำรไหลเขำ้ (inflow rate) 
ตำมเกณฑข์องธนำคำรแห่งประเทศไทย 

 
นอกจำกน้ี ธนำคำรไดใ้ช้เคร่ืองมือกำรวิเครำะห์ฐำนะสภำพคล่องสุทธิ (liquidity gap) และกำร

กระจุกตวัของแหล่งเงิน (funding concentration) ในกำรจดักำรประเมินและวิเครำะห์ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง
อย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อให้มัน่ใจว่ำจะมีสภำพคล่องเพียงพอต่อกำรด ำเนินธุรกิจ ตลอดจนกำรพฒันำเคร่ืองมืออย่ำง
ต่อเน่ือง โดยก ำหนดทิศทำงให้มีควำมสอดคล้องกบัหลกัสำกล ควบคู่ไปกบัทิศทำงกำรเติบโตทำงธุรกิจของ
ธนำคำร ส่งผลใหธ้นำคำรสำมำรถวำงแผนกำรบริหำรจดักำรดำ้นสภำพคล่องไดดี้ยิง่ข้ึน 

 

4. ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล 

ช่องทำงในกำรเปิดเผยขอ้มูล www.tcrbank.com 

วนัท่ีเปิดเผยขอ้มูล : ภำยใน 31 ตุลำคม 2563 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 

 

http://www.tcrbank.com/

