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1. บทน า 

รายงานการเปิดเผยขอ้มูลการด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องท่ีมี
ความรุนแรง (Liquidity coverage ratio disclosure standards report)   จดัท าข้ึนตามประกาศธนาคารแห่งประเทศ
ไทย  ท่ีสนส.2/2561 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลการด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่อง เพื่อรองรับสถานการณ์ดา้นสภาพ
คล่องท่ีมีความรุนแรง (Liquidity coverage ratio disclosure standards) โดยก าหนดให้เปิดเผยขอ้มูล 3 รายการ 
ไดแ้ก่ (1) อตัราส่วน LCR (Liquidity coverage ratio) (2) ปริมาณสินทรัพยส์ภาพคล่องทั้งส้ิน และ (3) ประมาณ
การกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วนั พร้อมทั้งค  าอธิบายเก่ียวกบัขอ้มูล LCR และการบริหารความเส่ียง
ดา้นสภาพคล่องของธนาคาร บนเว็บไซด์ของธนาคารเป็นรายคร่ึงปี โดยก าหนดให้เร่ิมตั้งแต่ขอ้มูลคร่ึงปีแรก 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 เป็นตน้ไป 

  ธนาคารมีนโยบายและการบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องท่ีมีประสิทธิภาพและมีการก ากบัดูแลตาม
หลักธรรมาภิบาลท่ีดี เพื่อให้ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่องทีมีคุณภาพ และมีสภาพคล่องเพียงพอกับการ
ประกอบธุรกิจ ซ่ึงการเปิดเผยขอ้มูลการด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่อง เพื่อรองรับสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องท่ีมี
ความรุนแรง จะช่วยให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในตลาดสามารถใช้ขอ้มูลในการประเมินความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง
ของธนาคาร รวมทั้งเป็นการใช้กลไกตลาดในการก ากบัดูแล (Market discipline) ให้ธนาคารมีความโปร่งใสมาก
ข้ึน และยกระดบัการเปิดเผยขอ้มูลให้มีมาตรฐานเดียวกนักบัสากล โดยธนาคารจะท าการเปิดเผยขอ้มูลรายคร่ึงปี 
และรายปี คือ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ภายใน 4 เดือนนับจากวนัดงักล่าว ซ่ึงจะเปิดเผยไวท่ี้เวบ็ไซด์ของ
ธนาคาร (www.tcrbank.com) 

 

2. ขอบเขตการเปิดเผยข้อมูล  

 การเปิดเผยขอ้มูลการด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง 
(Liquidity coverage ratio disclosure standards report)   ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เป็นการเปิดเผยขอ้มูลเฉพาะ
ระดบัธนาคาร (Solo Basis) 
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3. ข้อมูลการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพ่ือรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องทีม่ีความรุนแรง 

3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ  

           1. การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพ่ือรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องทีม่ีความรุนแรง (Liquidity 
Coverage Ratio: LCR) 

   

หน่วย: ลา้นบาท

ไตรมาส 4 ไตรมาส 4

(คา่เฉลีย่) (คา่เฉลีย่)

(1) ปรมิาณสนิทรัพย์สภาพคลอ่งทัง้ส ิน้ (Total HQLA) 15,010                   9,466                     

(2) ประมาณการกระแสเงนิสดไหลออกสทุธใิน 30 วนั 4,953                     3,091                     

     (Total net cash outflows)

(3) LCR (รอ้ยละ) 303                        306                        

     LCR ขัน้ต า่ตามเกณฑธ์นาคารแหง่ประเทศไทย (รอ้ยละ) 100 100

2564 2563

 
 

2. ข้อมูลอตัราส่วน LCR เปรียบเทยีบ 

 

หน่วย: รอ้ยละ หน่วย: รอ้ยละ

2564 2563

(คา่เฉลีย่) (คา่เฉลีย่)

ไตรมาส 1 247                    194                    53 

ไตรมาส 2 212                    465                    (253) 

ไตรมาส 3 196                    326                    (130) 

ไตรมาส 4 303                    306                    (3) 

เทยีบกับชว่งเดยีวกัน

ของปีก่อนหนา้

 
 

 3.2 ค าอธิบายข้อมูลเชิงปริมาณ 
 

ธนาคารด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง (Liquidity 
Coverage Ratio: LCR) ตามเกณฑข์องธนาคารประเทศไทย ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริม ใหธ้นาคารมีฐานะ
สภาพคล่องท่ีมีความแขง็แกร่งและเพียงพอสามารถรองรับภาวะวกิฤตดา้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรงในระยะ
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สั้นได ้ (short-term severe liquidity stress) โดยเร่ิมด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 60 ของประมาณ
การกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วนั ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 และเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 ในแต่ละปี จนครบ
ร้อยละ 100 ในปี 2563 

 
              LCR =                                     สินทรัพยส์ภาพคล่อง (HQLA)                                 . 

ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วนั 
ภายใตส้ถานการณ์ดา้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง (Net cash outflows) 

 
   LCR เฉล่ียของไตรมาส 4 ปี 2564 เท่ากบัร้อยละ 303 ซ่ึงเกินกวา่ LCR ขั้นต ่าตามเกณฑข์อง 

ธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีร้อยละ 100 โดยค านวณจากค่าเฉล่ียของ LCR ณ วนัส้ินเดือนของ เดือนตุลาคม ร้อยละ 
272 เดือนพฤศจิกายน ร้อยละ 310 และเดือนธนัวาคม ร้อยละ 327 

 
 ทั้งน้ี LCR ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบหลกั ดงัน้ี 

 
1. สินทรัพยส์ภาพคล่อง (HQLA) คือ สินทรัพยท่ี์มีคุณภาพดี สภาพคล่องสูง ความเส่ียงและความผนั

ผวนต ่า ไม่ติดภาระผูกพนัท่ีสามารถเปล่ียนเป็นเงินสดไดอ้ยา่งรวดเร็วโดยมูลค่าไม่เปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั
แมใ้นสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง ทั้งน้ี สินทรัพยส์ภาพคล่องแต่ละประเภทตอ้งมีการปรับลด
ดว้ยอตัราส่วนลด (haircut) ท่ีเก่ียวขอ้ง และค านวณเพดานการถือครองตามเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

   ปริมาณสินทรัพยส์ภาพคล่องเฉล่ีย (Average HQLA) ของไตรมาส 4 ปี 2564 เท่ากบั 
15,010 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นสินทรัพยส์ภาพคล่องชั้นท่ี 1  ร้อยละ 100 ไดแ้ก่ พนัธบตัรรัฐบาล พนัธบตัร
ธนาคารแห่งประเทศไทย และเงินสด เป็นตน้ ซ่ึงค านวณจากค่าเฉล่ียของปริมาณสินทรัพยส์ภาพคล่อง ณ วนัส้ิน
เดือนของเดือนตุลาคมถึงเดือนธนัวาคม 

 

ทั้งน้ี ธนาคารไดมี้การถือครองสินทรัพยส์ภาพคล่องหลายประเภทเพื่อบริหารการกระจายตวัของ 
การถือครองสินทรัพยส์ภาพคล่อง 
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2. ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิ (Net COF) คือ ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกใน 

30 วนัหักด้วยประมาณการกระแสเงินสดไหลเขา้ใน 30 วนั ภายใตส้มมติฐานสถานการณ์ด้านสภาพคล่องท่ีมี
ความรุนแรง ทั้งน้ี ประมาณการกระแสเงินสดไหลเขา้ตอ้งไม่เกินกวา่ร้อยละ 75 ของประมาณการกระแสเงินสด
ไหลออก 

 
   ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วนัเฉล่ีย (Average net COF) ของไตรมาส 

4 ปี 2564 เท่ากบั 4,953 ลา้นบาท ซ่ึงค านวณจากค่าเฉล่ียของประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วนั 
ณ วนัส้ินเดือนของเดือนตุลาคมถึงเดือนธนัวาคม 

โดยประมาณการกระแสเงินสดไหลออกท่ีธนาคารให้ความส าคญัภายใตส้มมติฐานสถานการณ์
ดา้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง คือ การขอถอนเงินฝากและเงินกูย้ืมของลูกคา้ ซ่ึงใชอ้ตัราการไหลออก (run-off 
rate) ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ในขณะท่ีประมาณการกระแสเงินสดไหลเขา้ส่วนใหญ่มาจากการ
ช าระคืนสินเช่ือของลูกหน้ีคุณภาพดี  และตราสารหน้ีท่ีจะครบก าหนด ซ่ึงใชอ้ตัราการไหลเขา้ (inflow rate) ตาม
เกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย 

 
นอกจากน้ี ธนาคารได้ใช้เคร่ืองมือการวิเคราะห์ฐานะสภาพคล่องสุทธิ (liquidity gap) และการ

กระจุกตวัของแหล่งเงิน (funding concentration) ในการจดัการประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง
อย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจว่าจะมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนการพฒันาเคร่ืองมืออย่าง
ต่อเน่ือง โดยก าหนดทิศทางให้มีความสอดคล้องกบัหลกัสากล ควบคู่ไปกบัทิศทางการเติบโตทางธุรกิจของ
ธนาคาร ส่งผลใหธ้นาคารสามารถวางแผนการบริหารจดัการดา้นสภาพคล่องไดดี้ยิง่ข้ึน 

 

4. ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล 

ช่องทางในการเปิดเผยขอ้มูล www.tcrbank.com 

วนัท่ีเปิดเผยขอ้มูล : ภายใน 30 เมษายน 2565 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 


