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1. บทนา
รำยงำนกำรเปิ ดเผยข้อมู ลกำรดำรงสิ นทรั พย์สภำพคล่ องเพื่อรองรั บสถำนกำรณ์ ดำ้ นสภำพคล่องที่มี
ควำมรุ นแรง (Liquidity coverage ratio disclosure standards report) จัดทำขึ้นตำมประกำศธนำคำรแห่ งประเทศ
ไทย ที่สนส.2/2561 เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลกำรดำรงสิ นทรัพย์สภำพคล่อง เพื่อรองรับสถำนกำรณ์ ดำ้ นสภำพ
คล่องที่มีควำมรุ นแรง (Liquidity coverage ratio disclosure standards) โดยกำหนดให้เปิ ดเผยข้อมูล 3 รำยกำร
ได้แก่ (1) อัตรำส่ วน LCR (Liquidity coverage ratio) (2) ปริ มำณสิ นทรัพย์สภำพคล่องทั้งสิ้ น และ (3) ประมำณ
กำรกระแสเงิ นสดไหลออกสุ ทธิ ใน 30 วัน พร้อมทั้งคำอธิ บำยเกี่ยวกับข้อมูล LCR และกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
ด้ำนสภำพคล่องของธนำคำร บนเว็บไซด์ของธนำคำรเป็ นรำยครึ่ งปี โดยกำหนดให้เริ่ มตั้งแต่ขอ้ มูลครึ่ งปี แรก
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561 เป็ นต้นไป
ธนำคำรมีนโยบำยและกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่องที่มีประสิ ทธิ ภำพและมีกำรกำกับดู แลตำม
หลัก ธรรมำภิ บ ำลที่ ดี เพื่ อให้ธ นำคำรมี สิ นทรั พ ย์ส ภำพคล่ องที มี คุ ณภำพ และมี ส ภำพคล่ องเพี ย งพอกับ กำร
ประกอบธุ รกิ จ ซึ่ งกำรเปิ ดเผยข้อมูลกำรดำรงสิ นทรัพย์สภำพคล่อง เพื่อรองรับสถำนกำรณ์ ดำ้ นสภำพคล่องที่มี
ควำมรุ นแรง จะช่ วยให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในตลำดสำมำรถใช้ขอ้ มูลในกำรประเมินควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่อง
ของธนำคำร รวมทั้งเป็ นกำรใช้กลไกตลำดในกำรกำกับดูแล (Market discipline) ให้ธนำคำรมีควำมโปร่ งใสมำก
ขึ้น และยกระดับกำรเปิ ดเผยข้อมูลให้มีมำตรฐำนเดียวกันกับสำกล โดยธนำคำรจะทำกำรเปิ ดเผยข้อมูลรำยครึ่ งปี
และรำยปี คือ 30 มิถุนำยน และ 31 ธันวำคม ภำยใน 4 เดื อนนับจำกวันดังกล่ำว ซึ่ งจะเปิ ดเผยไว้ที่เว็บไซด์ของ
ธนำคำร (www.tcrbank.com)
2. ขอบเขตการเปิ ดเผยข้ อมูล
กำรเปิ ดเผยข้อมูลกำรดำรงสิ นทรัพย์สภำพคล่องเพื่อรองรับสถำนกำรณ์ดำ้ นสภำพคล่องที่มีควำมรุ นแรง
(Liquidity coverage ratio disclosure standards report) ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 เป็ นกำรเปิ ดเผยข้อมูล เฉพำะ
ระดับธนำคำร (Solo Basis)
3. ข้ อมูลการดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ ด้านสภาพคล่ องทีม่ ีความรุ นแรง
3.1 ข้ อมูลเชิ งปริมาณ
1. การดารงสิ นทรัพย์ สภาพคล่ องเพื่อรองรับสถานการณ์ ด้านสภาพคล่ องทีม่ ีความรุ นแรง (Liquidity
Coverage Ratio: LCR)
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หน่วย: ล ้านบาท
2563

2562

ไตรมาส 2

ไตรมาส 2

(ค่าเฉลีย
่ )

( ค่าเฉลีย
่ )

้ (Total HQLA)
(1) ปริมาณสินทรั พย์สภาพคล่องทัง้ สิน

11,864

6,869

2,738

2,493

465

275

(2) ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน
(Total net cash outflows)

(3) LCR (ร ้อยละ)
LCR ขัน
้ ตา่ ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย (ร ้อยละ)

100

90

2. ข้ อมูลอัตราส่ วน LCR เปรียบเทียบ
หน่วย: ร ้อยละ

หน่วย: ร ้อยละ

2563

2562

(ค่าเฉลีย่ )

(ค่าเฉลีย่ )

เทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อ นหน ้า

ไตรมาส 1

194

264

(70)

ไตรมาส 2

465

275

190

ไตรมาส 3

-

273

ไตรมาส 4

-

239

3.2 คาอธิบายข้ อมูลเชิงปริมาณ
ธนำคำรดำรงสิ นทรัพย์สภำพคล่องเพื่อรองรับสถำนกำรณ์ดำ้ นสภำพคล่องที่มีควำมรุ นแรง (Liquidity
Coverage Ratio: LCR) ตำมเกณฑ์ของธนำคำรประเทศไทย ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ ม ให้ธนำคำรมีฐำนะ
สภำพคล่องที่มีควำมแข็งแกร่ งและเพียงพอสำมำรถรองรับภำวะวิกฤตด้ำนสภำพคล่องที่มีควำมรุ นแรงในระยะ
สั้นได้ (short-term severe liquidity stress) โดยเริ่ มดำรงสิ นทรัพย์สภำพคล่องไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60 ของประมำณ
กำรกระแสเงินสดไหลออกสุ ทธิ ใน 30 วัน ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2559 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในแต่ละปี จนครบ
ร้อยละ 100 ในปี 2563
LCR =.

สิ นทรัพย์สภำพคล่อง (HQLA)
.
ประมำณกำรกระแสเงินสดไหลออกสุ ทธิใน 30 วัน
ภำยใต้สถำนกำรณ์ดำ้ นสภำพคล่องที่มีควำมรุ นแรง (Net cash outflows)
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 LCR เฉลี่ยของไตรมำส 2 ปี 2563 เท่ำกับร้อยละ 465 ซึ่ งเกินกว่ำ LCR ขั้นต่ำตำมเกณฑ์ของ
ธนำคำรแห่งประเทศไทยที่ร้อยละ 100 โดยคำนวณจำกค่ำเฉลี่ยของ LCR ณ วันสิ้ นเดือนของ เดือนเมษำยน ร้อย
ละ 272 เดือนพฤษภำคม ร้อยละ 553 และเดือนมิถุนำยนร้อยละ 569
ทั้งนี้ LCR ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก ดังนี้
1. สิ นทรัพย์สภำพคล่อง (HQLA) คือ สิ นทรัพย์ที่มีคุณภำพดี สภำพคล่องสู ง ควำมเสี่ ยงและควำมผัน
ผวนต่ำ ไม่ติดภำระผูกพันที่สำมำรถเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้อย่ำงรวดเร็ วโดยมูลค่ำไม่เปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญ
แม้ในสถำนกำรณ์ ดำ้ นสภำพคล่องที่มีควำมรุ นแรง ทั้งนี้ สิ นทรัพย์สภำพคล่องแต่ละประเภทต้องมีกำรปรับลด
ด้วยอัตรำส่ วนลด (haircut) ที่เกี่ยวข้อง และคำนวณเพดำนกำรถือครองตำมเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทย
 ปริ มำณสิ นทรัพย์สภำพคล่องเฉลี่ย (Average HQLA) ของไตรมำส 2 ปี 2563 เท่ำกับ
11,864ล้ำนบำท โดยส่ วนใหญ่เป็ นสิ นทรัพย์สภำพคล่องชั้นที่ 1 ร้อยละ 99.6 ได้แก่ พันธบัตรรัฐบำล พันธบัตร
ธนำคำรแห่งประเทศไทย และเงินสด เป็ นต้น ซึ่ งคำนวณจำกค่ำเฉลี่ยของปริ มำณสิ นทรัพย์สภำพคล่อง ณ วันสิ้ น
เดือนของเดือนเมษำยนถึงเดือนมิถุนำยน
ทั้งนี้ ธนำคำรได้มีกำรถือครองสิ นทรัพย์สภำพคล่องหลำยประเภทเพื่อบริ หำรกำรกระจำยตัวของ
กำรถือครองสิ นทรัพย์สภำพคล่อง
2. ประมำณกำรกระแสเงินสดไหลออกสุ ทธิ (Net COF) คือ ประมำณกำรกระแสเงินสดไหลออกใน
30 วันหักด้วยประมำณกำรกระแสเงิ นสดไหลเข้ำใน 30 วัน ภำยใต้สมมติฐำนสถำนกำรณ์ ดำ้ นสภำพคล่ องที่ มี
ควำมรุ นแรง ทั้งนี้ ประมำณกำรกระแสเงินสดไหลเข้ำต้องไม่เกิ นกว่ำร้อยละ 75 ของประมำณกำรกระแสเงินสด
ไหลออก
 ประมำณกำรกระแสเงินสดไหลออกสุ ทธิใน 30 วันเฉลี่ย (Average net COF) ของไตรมำส
2 ปี 2563 เท่ำกับ 2,738 ล้ำนบำท ซึ่ งคำนวณจำกค่ำเฉลี่ยของประมำณกำรกระแสเงินสดไหลออกสุ ทธิ ใน 30 วัน
ณ วันสิ้ นเดือนของเดือนเมษำยนถึงเดือนมิถุนำยน
โดยประมำณกำรกระแสเงินสดไหลออกที่ธนำคำรให้ควำมสำคัญภำยใต้สมมติฐำนสถำนกำรณ์
ด้ำนสภำพคล่องที่มีควำมรุ นแรง คือ กำรขอถอนเงินฝำกและเงินกูย้ ืมของลูกค้ำ ซึ่ งใช้อตั รำกำรไหลออก (run-off
rate) ตำมเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทย ในขณะที่ประมำณกำรกระแสเงินสดไหลเข้ำส่ วนใหญ่มำจำก
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กำรชำระคืนสิ นเชื่ อของลูกหนี้ คุณภำพดี และตรำสำรหนี้ ที่จะครบกำหนด ซึ่ งใช้อตั รำกำรไหลเข้ำ (inflow rate)
ตำมเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทย
นอกจำกนี้ ธนำคำรได้ใช้เครื่ องมือกำรวิเครำะห์ฐำนะสภำพคล่องสุ ทธิ (liquidity gap) และกำร
กระจุกตัวของแหล่งเงิน (funding concentration) ในกำรจัดกำรประเมินและวิเครำะห์ควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่อง
อย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้มนั่ ใจว่ำจะมีสภำพคล่องเพียงพอต่อกำรดำเนิ นธุ รกิ จ ตลอดจนกำรพัฒนำเครื่ องมืออย่ำง
ต่อเนื่ อง โดยกำหนดทิ ศทำงให้มีควำมสอดคล้องกับหลักสำกล ควบคู่ไปกับทิ ศทำงกำรเติ บโตทำงธุ รกิ จของ
ธนำคำร ส่ งผลให้ธนำคำรสำมำรถวำงแผนกำรบริ หำรจัดกำรด้ำนสภำพคล่องได้ดียงิ่ ขึ้น
4. ช่ องทางการเปิ ดเผยข้ อมูล
ช่องทำงในกำรเปิ ดเผยข้อมูล www.tcrbank.com
วันที่เปิ ดเผยข้อมูล : ภำยใน 31 ตุลำคม 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563
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