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การเปิดเผยข้อมูลการดาํรงเงินกองทุนตามหลกัเกณฑ ์Basel III 
ข้อมูลรายปี ณ 31 ธนัวาคม 2563 

 
1. ขอบเขตการเปิดเผยข้อมูล 

กลุ่มธุรกจิการเงนิเกยีรตนิาคนิภทัร ("กลุ่มธุรกจิฯ") ดาํเนินการเปิดเผยขอ้มลูเกยีวกบัการดาํรงเงนิกองทุนสาํหรบั 

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยขอ้มูลการดํารงเงินกองทุน (Pillar 3) Basel III โดยข้อมูลทเีปิดเผย

ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจฯ ภายใต้หลักเกณฑ์การกํากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินซึงมีธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด 

(มหาชน) (“ธนาคาร”) เป็นบรษิทัแม่ของกลุ่มธุรกิจฯ ประกอบธุรกจิธนาคารพาณิชยแ์ละมบีรษิทัย่อย ไดแ้ก่ บรษิทั เคเคพ ี

แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) ซงึประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบรษิัทอนื (Holding Company), ดําเนินธุรกิจการลงทุน และ

ธุรกจิดูแลพอร์ตการลงทุนของธนาคาร และ บรษิทั เคเคพ ีทาวเวอร์ จํากดั (เดมิชอื บรษิทั ซ ีเอม็ ไอ ซ ีดเีวลล๊อปเม้นท์ 

จํากดั หรอื CMIC) ซงึประกอบธุรกจิใหเ้ช่าและบรกิารจดัการอาคารสํานักงานทใีหเ้ช่ากบัธนาคารและบรษิทัในกลุ่มธุรกจิฯ 

โดย บรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จํากดั (มหาชน) มบีรษิทัย่อยทใีหบ้รกิารธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซอืขายล่วงหน้า ไดแ้ก่ 

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยทีให้บริการธุรกิจจัดการกองทุน ได้แก่ บริษัท

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เกยีรตนิาคนิภทัร จาํกดั ซงึการเปิดเผยขอ้มลูในรายงานฉบบันี เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่ง

ประเทศไทยทกีําหนดใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูทงัในระดบัเฉพาะธนาคารและระดบักลุ่มธุรกจิทางการเงนิ  

 

 

 
 

 
 

 

 ตงัแตว่นัท ี17 สงิหาคม พ.ศ.2563 ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน) ไดเ้ปลยีนชอืเป็น ธนาคารเกยีรตนิาคนิภทัร จํากดั (มหาชน) 

 ตงัแตว่นัท ี17 สงิหาคม พ.ศ.2563 บรษิทั ทุนภทัร จํากดั (มหาชน) ไดเ้ปลยีนชอืเป็น บรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จํากดั (มหาชน) 

 ตงัแตว่นัท ี17 สงิหาคม พ.ศ.2563 บรษิทัหลกัทรพัย ์จํากดั (มหาชน) ไดเ้ปลยีนชอืเป็น บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จํากดั (มหาชน) โดยธนาคาร

ถือหุน้ผ่านบรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จํากดั (มหาชน) รอ้ยละ .   

 ตงัแต่วนัท ี  กนัยายน พ.ศ.  บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนภทัร จํากดั ไดเ้ปลยีนชอืเป็น บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เกยีรตนิาคนิภทัร                 

  จํากดั โดยธนาคารถอืหุน้ผ่านบรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จํากดั (มหาชน) รอ้ยละ .  

กลุ่มธรุกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร 

(ภายใต้หลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลกลุ่มธรุกิจทางการเงิน) 
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2. หลกัเกณฑก์ารดาํรงความเพียงพอของเงินกองทุนตาม Basel III 

กลุ่มธุรกจิฯ ไดนํ้าหลกัเกณฑ์การดาํรงเงนิกองทุนตาม Basel III มาใชต้งัแต่ 1 มกราคม 2556 เป็นตน้มา เพอืเป็น

เกณฑ์ในการดํารงเงนิกองทุนทมีคีุณภาพ และปริมาณทเีพยีงพอรองรบัความเสยีหายทอีาจเกดิขนึทงัในภาวะปกติ และ

ภาวะวกิฤตได ้รวมถงึการบรหิารความเสยีงดา้นสภาพคล่องใหม้ปีระสทิธภิาพเพมิขนึ 
 

หลกัเกณฑ์ Basel III นัน ได้มกีารปรบัปรุงแนวทางการดํารงเงนิกองทุนทงัในเชงิคุณภาพและปรมิาณ เพอืให้

ธนาคารพาณิชยม์คีวามมนัคงและแขง็แกร่งมากขนึ กล่าวคอื ในเชงิคุณภาพกําหนดใหอ้งคป์ระกอบเงนิกองทุนของธนาคาร

พาณิชย์ต้องเป็นเงนิกองทุนทมีคีุณภาพดีทสุีดเป็นหลกั คอื เงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นส่วนของเจา้ของ (Common Equity 

Tier 1: CET1) ซึงประกอบด้วย หุ้นสามญั และกําไรสะสม เป็นหลกั เพือให้เงินกองทุนทแีท้จริงทตี้องใช้รองรบัความ

เสยีหายทอีาจเกดิขนึ มาจากส่วนของผูถ้อืหุน้ในปรมิาณทมีากเพยีงพอและเป็นองค์ประกอบหลกัของเงนิกองทุนโดยรวม 

รวมถึงยงัได้ปรบัปรุงคุณสมบตัิของตราสารทางการเงนิทสีามารถนับเป็นเงนิกองทุนของธนาคารพาณิชย์ ให้มลีกัษณะ

คลา้ยทุนมากขนึ สาํหรบัในส่วนของเชงิปรมิาณนัน กําหนดใหเ้พมิอตัราส่วนเงนิกองทุนชนัท ี1 จากเดมิกําหนดไวต้อ้งไมต่าํ

กว่ารอ้ยละ 4.25 เปลยีนเป็นไม่ตํากว่ารอ้ยละ 6.00 แทน และไดเ้พมิเติมอตัราส่วนเงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นส่วนของเจา้ของ

ไวต้้องไม่ตํากว่ารอ้ยละ 4.50 โดยได้คงอตัราส่วนเงนิกองทุนทงัสนิไวท้ไีม่ตํากว่าร้อยละ 8.50 และตงัแต่วนัท ี1 มกราคม 

2562 เป็นต้นไป ธนาคารแห่งประเทศไทยไดก้ําหนดใหธ้นาคารพาณิชย์ดํารงอตัราส่วนเงนิกองทุนส่วนเพมิเพอืรองรบัผล

ขาดทุนในภาวะวกิฤต (Conservation Buffer) เพมิเติมรอ้ยละ 2.50 นอกจากนี ได้ปรบัปรุงวธิกีารคํานวณสินทรพัย์เสยีง

ดา้นเครดติของธุรกรรมทมีคีวามซบัซอ้นใหส้ามารถสะทอ้นความเสยีงไดด้ยีงิขนึดว้ย 
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3. เงินกองทุน 

3.1 การบริหารเงินกองทุน 

  เป้าหมายการดํารงเงนิกองทุนและระดบัเงินกองทุนขนัตําทตี้องดํารง ได้ถูกกําหนดไว้ในขอ้ความความเสยีงที

ยอมรบัได ้(Risk Appetite Statement) ของกลุ่มธุรกจิฯ ทไีดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการธนาคาร ซงึระดบัเงนิกองทุน

ขนัตํา  (Minimum Capital Level) และเป้าหมายการดํารงเงนิกองทุน (Capital Target) ทกีลุ่มธุรกจิฯ กําหนดขนึ สะท้อน

ถงึวตัถุประสงคห์ลกัต่างๆ ดงัต่อไปนี 

 ดํารงเงนิกองทุนสูงกว่าเกณฑ์การดํารงเงนิกองทุนขนัตําทธีนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดตามเกณฑ์การ

ดํารงเงินกองทุนขนัตํา (Pillar 1) เพือป้องกันความเสียงทีมีนัยสําคัญอืนซึงไม่รวมอยู่ในเกณฑ์การดํารง

เงนิกองทุนขนัตําภายใตเ้กณฑก์ารดํารงเงนิกองทุนขนัตํา (Pillar 1) 

 คํานึงถงึระดบัเงนิกองทุนทเีหมาะสมกบัความคาดหวงัของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชอืถอื (Rating Agency) 

เพือรักษาหรือเพมิระดบัความน่าเชือถือตามทีได้กําหนดไว้ในขอบเขตของความเสียงทยีอมรบัได้ (Risk 

Appetite Boundaries) 

 ดาํรงเงนิกองทุนใหส้อดคลอ้งกบัระดบัความเสยีงทกีลุ่มธุรกจิฯ ยอมรบัได ้(Risk Appetite) และระดบัของความ

เบยีงเบนจากความเสยีงทยีอมรบัได ้(Risk Tolerance) ซงึกําหนดโดยคณะกรรมการธนาคาร 

 คํานึงถึงระดบัเงนิกองทุนภายใต้ภาวะวกิฤต และต้องมแีผนรองรบัการรกัษาระดบัเงนิกองทุนภายใต้ภาวะ

วกิฤตไม่ใหต้ําไปกว่าเกณฑ์ทกีําหนด 

 ดาํรงเงนิกองทุนใหเ้พยีงพอกบัความเสยีงทมีนัียสําคญัตามเกณฑ์การกํากบัดแูลโดยทางการ (Pillar 2) ทกีลุ่ม

ธุรกจิฯ มอียู ่

 คาํนึงถึงผลกระทบทมีตี่อผูถ้อืหุน้ในการดาํรงเงนิกองทุน 
 

เพอืใหก้ระบวนการในการประเมนิเงนิกองทุนของกลุ่มธุรกจิฯ มคีวามสมบูรณ์ยงิขนึ กลุ่มธุรกจิฯ ไดม้กีารดาํเนินการ

ดงันี 

 พฒันาระบบประเมนิความเสยีงทมีีนัยสําคญั ไดแ้ก่ ความเสยีงดา้นเครดติ ความเสยีงด้านตลาด ความเสยีง

ด้านปฏิบัติการ ความเสียงจากการกระจุกตัวด้านเครดิต  และความเสียงด้านอัตราดอกเบียในบัญช ี

เพอืการธนาคาร โดยใชว้ธิกีารเชงิปรมิาณ ภายใต้ภาวะปกต ิและภาวะวกิฤต 

 พฒันาเกณฑ์ในการดาํรงเงนิกองทนุ ทเีชอืมโยงกบัระดบัความเสยีงทมีนัียสาํคญัแต่ละประเภทดงักล่าวขา้งตน้ 

ในแต่ละประเภทธุรกจิของกลุ่มธุรกจิฯ  

 พฒันาระบบประเมนิผลงานของธุรกจิแต่ละประเภท โดยคํานึงถงึต้นทุนในการดํารงเงนิกองทุนและสามารถ

แสดงผลตอบแทนทผีูถ้อืหุน้ไดร้บัจากธุรกจิแต่ละประเภท 

 พฒันากระบวนการประเมนิเงนิกองทุนโดยวธิรีะดบัเงนิกองทุนทางเศรษฐศาสตร ์(Economic Capital)  

 

นอกจากนี ความเหมาะสมของระดบัเงนิกองทุนขนัตําทกีลุ่มธุรกจิฯ ต้องดํารงและปรมิาณความต้องการเงนิกองทุน

ส่วนเพมิในอนาคตจากการประมาณการทสีอดคล้องตามแผนการดําเนินธุรกจิประจาํปี รวมถงึระดบัความเสยีงทยีอมรบัได้

และระดบัของความเบยีงเบนจากความเสยีงทยีอมรบัไดข้องกลุ่มธุรกจิฯ จะถูกใชป้ระมาณความเพยีงพอของเงนิกองทุน

และจดัทําแผนเงนิกองทุน (Capital Plan) ในแต่ละปี แต่เมอืมเีหตุการณ์ใดๆ ททีําให้ระดบัความเพยีงพอของเงนิกองทุน

ลดลงหรอืมแีนวโน้มลดลงตํากว่าระดบัการเบยีงเบนของเงนิกองทุนขนัตําเป้าหมาย หรอืเกณฑ์การดาํรงเงนิกองทุนขนัตําที

ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด กลุ่มธุรกจิฯ จะดําเนินการตามทกีําหนดในกระบวนการแกไ้ขจดัการ (Corrective Action) 
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และแผนเงินกองทุนและแผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านเงินกองทุน (Capital Plan and Capital Contingency Plan) โดย

พจิารณาถงึความเหมาะสมของทางเลอืกรวมถงึแนวทางปฏบิตัเิป็นคราวๆ ไป 

 
3.2 โครงสร้างเงินกองทุน 

เงนิกองทุนชนัท ี1 ของกลุ่มธุรกจิฯ ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบหลกั 3 ส่วนหลกั คอื ทุนชาํระแลว้ ส่วนเกนิมลูค่า

หุ้ น  แ ล ะกํ า ไ รสะสมคง เหลือจ ากก ารจัด สร ร  ซึ ง ถื อ เ ป็น เ งินกอ งทุนทีมีคุณภาพสู ง สุ ด  ส าม ารถรองรับ 

ความเสียงและผลขาดทุนได้ดีทีสุด ในขณะทเีงินกองทุนชนัท ี2 ประกอบด้วยตราสารหนีด้อยสิทธิทีสามารถนับเป็น

เงนิกองทุนชนัท ี2 และเงนิสํารองทวัไป (General Provision) เป็นสําคญั โดยกลุ่มธุรกิจฯ มตีราสารหนีดอ้ยสทิธทิสีามารถ

นับเป็นเงนิกองทุนชนัท ี2 จํานวนทงัสนิ 8,390 ล้านบาท เพอืใหม้กีารใชทุ้นอย่างมปีระสทิธภิาพ รวมถงึเสรมิสรา้งความ

แขง็แกร่ง ซงึทําใหเ้งนิกองทุนชนัท ี2 ของกลุ่มธุรกจิฯ มสีดัส่วนทเีป็นตราสารหนีดอ้ยสทิธทิสีามารถนับเป็นเงนิกองทุนชนั

ที 2 สูงขนึ อย่างไรก็ตามเงนิกองทุนของกลุ่มธุรกิจฯ ยังคงมีสัดส่วนของ CET1 เป็นสดัส่วนทสีูงถึงร้อยละ 78.38 ของ

เงินกองทุนทงัสิน ซึงแสดงให้เห็นถึงคุณภาพทดีีของเงนิกองทุนของกลุ่มธุรกิจฯ ภายใต้หลกัเกณฑ์ Basel III สามารถ

รองรบัความเสยีงดา้นต่าง ๆ รวมถงึการขยายตวัทางธุรกจิของกลุ่มธุรกจิฯ 
 

 
 

 

 

ตารางที 1 การเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณของตวัชีวดัความเสียงทีสาํคญั

เฉพาะธนาคาร หน่วย : ล้านบาท

รายการ 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถนุายน 2563

เงินกองทุน (หน่วย : ล้านบาท)

1 เงนิกองทุนชนัท ี1 ทีเป็นสว่นของเจา้ของ (CET1) 38,240.53             34,831.13             

1ก เงนิกองทุนชนัท ี1 ทีเป็นสว่นของเจา้ของหลงัหกัเงนิสาํรองตามวธิ ีECL
1/ 

ทงัจาํนวน (Fully loaded ECL CET1) 38,240.53             34,831.13             

2 เงนิกองทุนชนัท ี1 (Tier 1) 38,240.53             34,831.13             

2ก เงนิกองทุนชนัท ี1 หลงัหกัเงนิสาํรองตามวธิ ีECL ทงัจาํนวน (Fully loaded ECL Tier1) 38,240.53             34,831.13             

3 เงนิกองทุนทงัสนิ (Total capital) 49,690.56             46,085.95             

3ก เงนิกองทุนทงัสนิหลงัหกัเงนิสาํรองตามวธิ ีECL ทงัจาํนวน (Fully loaded ECL total capital) 49,690.56             46,085.95             

สินทรพัยเ์สียง (หน่วย : ล้านบาท)

4 สนิทรพัยเ์สยีงทงัสนิ (RWA) 285,801.19           276,906.72           

อตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรพัยเ์สียง (ร้อยละ)

5 อตัราสว่นเงนิกองทุนชนัท ี1 ทีเป็นสว่นของเจา้ของ (CET1 ratio) 13.38                   12.58                  

5ก อตัราสว่นเงนิกองทุนชนัท ี1 ทีเป็นสว่นของเจา้ของหลงัหกัเงนิสาํรองตามวธิ ีECL ทงัจาํนวน (Fully loaded ECL CET1 ratio) 13.38                   12.58                  

6 อตัราสว่นเงนิกองทุนชนัท ี1 (Tier 1 ratio) 13.38                   12.58                  

6ก อตัราสว่นเงนิกองทุนชนัท ี1 หลงัหกัสาํรองตามวธิ ีECL ทงัจาํนวน (Fully loaded ECL Tier 1 ratio) 13.38                   12.58                  

7 อตัราสว่นเงนิกองทุนทงัสนิ (Total capital ratio) 17.39                   16.64                  

7ก อตัราสว่นเงนิกองทุนทงัสนิหลงัหกัเงนิสาํรองด้วยวธิ ีECL ทงัจาํนวน (Fully loaded ECL total capital ratio) 17.39                   16.64                  

อตัราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิม (ร้อยละ)

8 อตัราสว่นเงนิกองทุนสว่นเพิมเพอืรองรบัผลขาดทุนในภาวะวกิฤต (Conservation buffer) 2.50                     2.50                    

9 อตัราสว่นเงนิกองทุนสว่นเพิมเพอืรองรบัความเสยีงเชิงระบบทอีาจเกิดขนึในช่วงเศรษฐกิจขาลง (Countercyclical buffer) -                      -                      

10 อตัราสว่นเงนิกองทุนสว่นเพิมเพอืรองรบัความเสยีหายสาํหรบัธนาคารพาณิชยท์ีมนีัยต่อความเสยีงเชิงระบบในประเทศ (Higher loss absorbency) -                      -                      

11 อตัราสว่นของเงนิกองทุนสว่นเพมิทงัสนิ (ผลรวมของรายการที 8 ถึงรายการท ี10) 2.50                     2.50                    

12 อตัราสว่นเงนิกองทุนชนัท ี1 ทีเป็นสว่นของเจา้ของ (CET1 ratio) ทีคงเหลือหลงัจากการดํารงเงนิกองทุนขนัตาํ
2/

7.38                     6.58                    

การดาํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องเพอืรองรบัสถานการณ์ด้านสภาพคล่องทีมีความรนุแรง (LCR) (ร้อยละ)

13 ปรมิาณสนิทรพัยส์ภาพคล่องทงัสนิ (Total HQLA) (หน่วย : ล้านบาท) 44,476.66 69,031.14

14 ประมาณการกระแสเงนิสดไหลออกสทุธใิน 30 วนั (Total net cash outflows) (หน่วย : ล้านบาท) 32,330.62 37,825.50

15 LCR (รอ้ยละ) 137.57                 182.86                 
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กลุ่มธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

รายการ 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถนุายน 2563

เงินกองทุน (หน่วย : ล้านบาท)

1 เงนิกองทุนชนัที 1 ทีเป็นสว่นของเจา้ของ (CET1) 41,319.50                37,162.64             

1ก เงนิกองทุนชนัที 1 ทีเป็นสว่นของเจา้ของหลงัหกัเงนิสาํรองตามวธิ ีECL
1/ 

ทงัจาํนวน (Fully loaded ECL CET1) 41,319.50                37,162.64             

2 เงนิกองทุนชนัที 1 (Tier 1) 41,319.50                37,162.64             

2ก เงนิกองทุนชนัที 1 หลงัหกัเงนิสาํรองตามวธิ ีECL ทงัจาํนวน (Fully loaded ECL Tier1) 41,319.50                37,162.64             

3 เงนิกองทุนทงัสนิ (Total capital) 52,714.31                48,352.08             

3ก เงนิกองทุนทงัสนิหลงัหกัเงนิสาํรองตามวธิ ีECL ทงัจาํนวน (Fully loaded ECL total capital) 52,714.31                48,352.08             

สินทรพัยเ์สียง (หน่วย : ล้านบาท)

4 สนิทรพัยเ์สยีงทงัสนิ (RWA) 288,372.35              278,251.26           

อตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรพัยเ์สียง (ร้อยละ)

5 อตัราสว่นเงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นสว่นของเจา้ของ (CET1 ratio) 14.33                     13.36                  

5ก อตัราสว่นเงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นสว่นของเจา้ของหลงัหกัเงนิสาํรองตามวธิ ีECL ทงัจาํนวน (Fully loaded ECL CET1 ratio) 14.33                     13.36                  

6 อตัราสว่นเงนิกองทุนชนัท ี1 (Tier 1 ratio) 14.33                     13.36                  

6ก อตัราสว่นเงนิกองทุนชนัท ี1 หลงัหกัสาํรองตามวธิ ีECL ทงัจาํนวน (Fully loaded ECL Tier 1 ratio) 14.33                     13.36                  

7 อตัราสว่นเงนิกองทุนทงัสนิ (Total capital ratio) 18.28                     17.38                  

7ก อตัราสว่นเงนิกองทุนทงัสนิหลงัหกัเงนิสาํรองด้วยวธิ ีECL ทงัจาํนวน (Fully loaded ECL total capital ratio) 18.28                     17.38                  

อตัราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิม (ร้อยละ)

8 อตัราสว่นเงนิกองทุนสว่นเพิมเพือรองรบัผลขาดทุนในภาวะวกิฤต (Conservation buffer) 2.50                       2.50                    

9 อตัราสว่นเงนิกองทุนสว่นเพิมเพือรองรบัความเสยีงเชิงระบบทีอาจเกิดขนึในช่วงเศรษฐกิจขาลง (Countercyclical buffer) -                         -                      

10 อตัราสว่นเงนิกองทุนสว่นเพิมเพือรองรบัความเสยีหายสาํหรบัธนาคารพาณิชยท์มีนีัยต่อความเสยีงเชิงระบบในประเทศ (Higher loss absorbency) -                         -                      

11 อตัราสว่นของเงนิกองทุนสว่นเพมิทงัสนิ (ผลรวมของรายการท ี8 ถึงรายการท ี10) 2.50                       2.50                    

12 อตัราสว่นเงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นสว่นของเจา้ของ (CET1 ratio) ทคีงเหลือหลงัจากการดํารงเงนิกองทุนขนัตาํ
2/

8.33                       7.36                    

1/
 ผลขาดทุนด้านเครดิตทคีาดวา่จะเกิดขนึ (Expected Credit Loss : ECL) ตามทกีําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที 9 เรอืง เครอืงมอืทางการเงนิ (TFRS9) ของสภาวชิาชีพบญัชี

2/
 อตัราสว่นเงนิกองทุนชนัที 1 ทเีป็นสว่นของเจา้ของ (CET1 ratio) ทีคงเหลือหลงัจากการดํารงเงนิกองทุนขนัตํา ไมจ่าํเป็นต้องเท่ากบัผลต่างระหวา่งอตัราสว่นเงนิกองทุนชนัที 1 ทเีป็นสว่นของเจา้ของ 

(CET1 ratio) ในรายการท ี5 กบัอตัราสว่นเงนิกองทุนชนัที 1 ทีเป็นสว่นของเจา้ของขนัตํา (minimum CET1 ratio requirement) รอ้ยละ 4.5 เนืองจากอตัราสว่นเงนิกองทุนชนัที 1  ทเีป็นสว่นของเจา้ของ 

(CET1 ratio) อาจถูกนําไปใช้ดํารงอตัราสว่นเงนิกองทุนชนัที 1 ขนัตํา (minimum Tier1 ratio requirement) รอ้ยละ 6 และ / หรอือตัราสว่นเงนิกองทุนทงัสนิขนัตํา (minimum total capital ratio 

requirement) รอ้ยละ 8.5
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ตารางที 2  เงินกองทุน

เฉพาะธนาคาร หน่วย : ล้านบาท

รายการ 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถนุายน 2563

เงินกองทุนชนัที 1 38,240.53                  34,831.13              

  เงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของ (Common Equity Tier 1) 38,240.53                  34,831.13              

         ทุนชาํระแล้ว (หุ้นสามญั) หลงัหกัหุ้นสามญัซือคืน 8,467.51                8,467.51             

         สว่นเกิน (ตํากวา่) มลูค่าหุ้นสามญั (สทุธ)ิ 9,356.23                9,356.23             

         ทุนสาํรองตามกฎหมาย 852.34                   852.34                

         เงนิสาํรองทีได้จดัสรรจากกําไรสทุธิ -                        0.38                   

         กําไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจดัสรร 24,448.31               21,347.09           

         องค์ประกอบอืนของสว่นของเจา้ของและสาํรองอนื ๆ 397.63                   327.86                

         รายการหกั 
1/

(5,281.49)               (5,520.28)            

เงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1) -                            -                        

เงินกองทุนชนัที 2 11,450.03                  11,254.82              

     ตราสารทางการเงนิทีนับเป็นเงนิกองทุนชนัท ี2 8,390.00                8,290.00             

     เงนิสาํรองทวัไป (General Provision) 3,060.03                2,964.82             

เงินกองทุนทงัสินตามกฎหมาย 49,690.56                  46,085.95              

1/
 ได้แก่ ค่าความนิยม สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน และสนิทรพัยภ์าษีเงนิได้รอการตดับญัชี
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3.3 ความเพียงพอของเงินกองทุน 

กลุ่มธุรกจิฯ ไดใ้หค้วามสาํคญักบักระบวนการประเมนิความเพยีงพอของเงนิกองทุน (Internal Capital Adequacy 

Assessment Process – ICAAP) เป็นอย่างมาก เพอืใหม้นัใจว่ากลุ่มธุรกจิฯ จะมกีลยุทธใ์นการรกัษาระดบัเงนิกองทุนใหส้งู

กว่าเป้าหมายการดํารงเงินกองทุนทีกําหนดไว้ พร้อมทงัมีวิธีการหรือเครอืงมือทีจะช่วยเสริมสร้างและประเมินความ

เพยีงพอของเงนิกองทุนอย่างเหมาะสม ซงึเพยีงพอทจีะรองรบัความเสยีงต่างๆ จากการดําเนินธุรกจิทงัในภาวะปกต ิและ

ภาวะวกิฤต 

 

กระบวนการประเมนิความเพยีงพอของเงนิกองทุนเป็นการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร 

เพอืให้เกิดความสอดคล้องระหว่างผลการดําเนินงานของกลุ่มธุรกิจฯ กบัเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และความเสยีงที

ยอมรบัได้ตามทคีณะกรรมการธนาคารกําหนดไว้ โดยมีการกําหนดเป้าหมายการดํารงเงนิกองทุน และมีการทบทวน

เป้าหมายการดํารงเงนิกองทุนดงักล่าวตามความเหมาะสมอย่างน้อยปีละครงั หรอืทนัททีมีกีารเปลยีนแปลงทมีผีลกระทบ

อย่างมนีัยสําคญัต่อระดบัเงนิกองทุน 

 

กลุ่มธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

รายการ 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถนุายน 2563

เงินกองทุนชนัที 1 41,319.50 37,162.64

  เงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของ (Common Equity Tier 1) 41,319.50 37,162.64

         ทุนชาํระแล้ว (หุ้นสามญั) หลงัหกัหุ้นสามญัซือคืน 8,467.51 8,467.51

         สว่นเกิน (ตํากวา่) มลูค่าหุ้นสามญั (สทุธ)ิ 9,356.23 9,356.23

         ทุนสาํรองตามกฎหมาย 852.34 852.34

         เงนิสาํรองทีได้จดัสรรจากกําไรสทุธิ -                    0.38

         กําไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจดัสรร 28,383.97 24,961.30

         องค์ประกอบอืนของสว่นของเจา้ของและสาํรองอืน ๆ (139.00) (763.05)

         รายการหกั 
1/

(5,601.55) (5,712.07)

เงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1) -                        -                        

         รายการของบรษิทัลูกเฉพาะสว่นของผู้ถือหุ้นทไีมม่อํีานาจควบคุม

         และบุคคลภายนอก
-                    -                    

เงินกองทุนชนัที 2 11,394.81 11,189.44

     ตราสารทางการเงนิทีนับเป็นเงนิกองทุนชนัที 2 8,390.00 8,290.00

     เงนิสาํรองทวัไป (General Provision) 3,004.81 2,899.44

  รายการของบรษิทัลูกเฉพาะสว่นของผู้ถือหุ้นทีไมม่อีํานาจควบคุม 

  และบุคคลภายนอก
-                    -                    

เงินกองทุนทงัสินตามกฎหมาย 52,714.31             48,352.08             

1/
 ได้แก่ ขาดทุนสทุธ ิค่าความนิยม สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน และสนิทรพัยภ์าษีเงนิได้รอการตดับญัชี
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กลุ่มธรุกิจทางการเงินเกียรตินาคินภทัร 

ทงัระดบัธนาคารและกลุ่มธุรกิจฯ ได้มีการดํารงเงินกองทุนตามหลกัเกณฑ์ Basel III โดยใช้วธิ ีStandardised 

Approach (SA) สําหรบัความเสยีงด้านเครดติและความเสยีงด้านตลาด และวธิ ีBasic Indicator Approach (BIA) สําหรบั

ความเสยีงดา้นปฏบิตักิาร โดยธนาคารและกลุ่มธุรกจิฯ ยงัไม่ต้องดํารงเงนิกองทุนสําหรบัความเสยีงด้านอตัราดอกเบยีใน

บญัชเีพอืการธนาคารและความเสยีงจากการกระจุกตวัด้านเครดติ อนัเนืองมาจากมรีะดบัความเสยีงยงัไม่ถึงระดบัทมีี

นัยสาํคญัตามเกณฑ์ทธีนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด 

 

อย่างไรกต็าม กลุ่มธุรกจิฯ มนีโยบายทจีะดํารงระดบัเงนิกองทุนส่วนเพมิตามระดบัของความเสยีงทยีอมรบัไดซ้งึ

จะอยู่ในระดบัทสีูงกว่าเกณฑ์ขนัตําของธนาคารแห่งประเทศไทย เพอืให้เพยีงพอทจีะรองรบัความเสยีงด้านอืนๆ ทกีลุ่ม

ธุรกจิฯ ตอ้งเผชญิ ตามหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลโดยทางการนอกเหนือจากความเสยีงตามหลกัเกณฑ์การดํารงเงนิกองทุน

ขนัตําของธนาคารแห่งประเทศไทย  

 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2563 ธนาคารมอีตัราส่วนเงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นส่วนของเจา้ของและอตัราส่วนเงนิกองทนุ

ชนัที 1 อยู่ทีร้อยละ 13.38 และมีอัตราส่วนเงินกองทุนทงัสินอยู่ทรี้อยละ 17.39 โดยเมือเปรียบเทียบในลักษณะของ

เงนิกองทุนทงัสนิของธนาคารจํานวน 49,691 ล้านบาท กบัความต้องการเงินกองทุนขนัตําตามกฎหมายทตี้องดํารงตาม

เกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทยเพอืรองรบัความเสยีงทงัสนิจาํนวน 24,293 ลา้นบาท ซงึเกดิจากความเสยีงดา้นเครดติ

เป็นหลัก แสดงให้เห็นถึงเงนิกองทุนส่วนเกินเกณฑ์ขนัตําจํานวน 25,398 ล้านบาท ในขณะทกีลุ่มธุรกิจฯ มีอตัราส่วน

เงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นส่วนของเจา้ของและอตัราส่วนเงนิกองทุนชนัท ี1 อยู่ทรีอ้ยละ 14.33 และมอีตัราส่วนเงนิกองทุน

ทงัสนิอยู่ทรีอ้ยละ 18.28 โดยเมอืเปรยีบเทยีบในลกัษณะของเงนิกองทุนทงัสนิของกลุ่มธุรกจิฯ จํานวน 52,714 ล้านบาท 

ความต้องการเงนิกองทุนขนัตําตามกฎหมายทตี้องดํารงตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย เพอืรองรบัความเสยีง

ทงัสนิจาํนวน 24,512 ลา้นบาท ซงึเกดิจากความเสยีงดา้นเครดติเป็นหลกัเช่นเดยีวกนั แสดงใหเ้หน็ถงึเงนิกองทุนส่วนเกนิ

เกณฑ์ขนัตําจํานวน 28,202 ล้านบาท ทงันี จากส่วนเกินเกณฑ์ดงักล่าวขา้งต้นเป็นการสะท้อนถึงความแขง็แกร่งของ

เงนิกองทุนของธนาคารและกลุ่มธุรกจิฯ  เพอืรองรบัการขยายตวัของธุรกจิ ความเสยีงดา้นต่างๆ รวมถงึเหตุการณ์ทไีม่ได้

คาดหมายในอนาคต 
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ตารางที 3  มูลค่าเงินกองทุนขนัตาํทีต้องดาํรงสาํหรบัความเสียงด้านเครดิต แยกตามประเภทสินทรพัย ์โดยวิธี SA

เฉพาะธนาคาร หน่วย : ล้านบาท

เงินกองทุนขนัตาํสาํหรบัความเสียงด้านเครดิตแยกตามประเภทของสินทรพัย ์โดยวิธี SA 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถนุายน 2563

ลกูหนีทีไม่ด้อยคณุภาพ 20,342.12 19,546.80

ลูกหนีภาครฐับาล และธนาคารกลาง ธนาคารเพือการพฒันาระหวา่งประเทศ (MDBs) และ

องค์กรปกครองสว่นท้องถิน องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs)ทใีช้นําหนักความเสยีง

เหมอืนกบัลูกหนีภาครฐับาล 1.87 3.16

ลูกหนีสถาบนัการเงนิ องค์กรปกครองสว่นท้องถนิ องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs) ที

ใช้นําหนักความเสยีงเหมอืนกบัลูกหนีสถาบนัการเงนิ และบรษิทัหลกัทรพัย์ 415.70 395.59

ลูกหนีธรุกิจเอกชน องค์กรปกครองสว่นท้องถิน องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs) ทีใช้

นําหนักความเสยีงเหมอืนกบัลูกหนีธรุกิจเอกชน 8,023.11 8,225.17

ลูกหนีรายยอ่ย 9,660.85 8,785.00

สนิเชอืเพอืทีอยูอ่าศยั 726.44 667.39

สนิทรพัยอื์น 1,514.15 1,470.48

    ลกูหนีด้อยคณุภาพ 466.08 613.94

   First-to-default Credit derivatives และ Securitisation -                        -                       

รวมมลูค่าเงนิกองทุนขนัตาํทตี้องดํารงสาํหรบัความเสยีงด้านเครดิตทงัหมดทีคาํนวณด้วยวธิ ีSA 20,808.20 20,160.75

กลุ่มธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

เงินกองทุนขนัตาํสาํหรบัความเสียงด้านเครดิตแยกตามประเภทของสินทรพัย ์โดยวิธี SA 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถนุายน 2563

ลกูหนีทีไม่ด้อยคณุภาพ 19,966.63 19,102.28

ลูกหนีภาครฐับาล และธนาคารกลาง ธนาคารเพือการพฒันาระหวา่งประเทศ (MDBs) และ

องค์กรปกครองสว่นท้องถิน องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs)ทใีช้นําหนักความเสยีง

เหมอืนกบัลูกหนีภาครฐับาล 1.87 3.16

ลูกหนีสถาบนัการเงนิ องค์กรปกครองสว่นท้องถิน องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs) ที

ใช้นําหนักความเสยีงเหมอืนกบัลูกหนีสถาบนัการเงนิ และบรษิทัหลกัทรพัย์ 438.91 411.12

ลูกหนีธรุกิจเอกชน องค์กรปกครองสว่นท้องถิน องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs) ทใีช้

นําหนักความเสยีงเหมอืนกบัลูกหนีธรุกิจเอกชน 7,659.16 7,921.08

ลูกหนีรายยอ่ย 9,682.78 8,802.11

สนิเชือเพอืทอียูอ่าศยั 726.44 667.39

สนิทรพัยอ์นื 1,457.47 1,297.41

    ลกูหนีด้อยคณุภาพ 466.08 613.94

   First-to-default Credit derivatives และ Securitisation -                        -                     

รวมมลูค่าเงนิกองทุนขนัตําทีต้องดํารงสาํหรบัความเสยีงด้านเครดิตทงัหมดทีคาํนวณด้วยวธิ ีSA 20,432.71 19,716.22
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ตารางที 4 เงินกองทุนขนัตาํทีต้องดาํรงสาํหรบัความเสียงด้านตลาด

เฉพาะธนาคาร หน่วย : ล้านบาท

เงินกองทุนขนัตาํสาํหรบัความเสียงด้านตลาด 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถนุายน 2563

คาํนวณโดยวธิมีาตรฐาน 656.46               659.45                

รวมมลูค่าเงนิกองทุนขนัตาํทตี้องดํารงสาํหรบัความเสยีงด้านตลาด 656.46                  659.45                   

กลุ่มธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

เงินกองทุนขนัตาํสาํหรบัความเสียงด้านตลาด 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถนุายน 2563

คาํนวณโดยวธิมีาตรฐาน 927.29                896.62                

รวมมลูค่าเงนิกองทุนขนัตําทีต้องดํารงสาํหรบัความเสยีงด้านตลาด 927.29                    896.62                   

ตารางที 5  เงินกองทุนขนัตาํทีต้องดาํรงสาํหรบัความเสียงด้านปฏิบติัการ 

เฉพาะธนาคาร หน่วย : ล้านบาท

เงินกองทุนขนัตาํสาํหรบัความเสียงด้านปฏิบติัการ 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถนุายน 2563

คาํนวณโดยวธิ ีBasic Indicator Approach 2,828.44             2,716.87                  

รวมมลูค่าเงนิกองทุนขนัตําทีต้องดํารงสาํหรบัความเสยีงด้านปฏิบตัิการ 2,828.44                2,716.87                     

กลุ่มธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

เงินกองทุนขนัตาํสาํหรบัความเสียงด้านปฏิบติัการ 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถนุายน 2563

คาํนวณโดยวธิ ีBasic Indicator Approach 3,151.65            3,038.52                

รวมมลูค่าเงนิกองทุนขนัตําทีต้องดํารงสาํหรบัความเสยีงด้านปฏิบตัิการ 3,151.65               3,038.52                   
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ตารางที 6  อตัราส่วนการดาํรงเงินกองทุน

เฉพาะธนาคาร หน่วย : รอ้ยละ

อตัราส่วน

เงินกองทุน

อตัราส่วน

เงินกองทุนขนัตาํ

อตัราส่วน

เงินกองทุนส่วนเพิม*

อตัราส่วน

เงินกองทุนขนัตาํและ

เงินกองทุนส่วนเพิม

อตัราสว่นเงนิกองทุนชนัที 1 ทเีป็นสว่นของเจา้ของ 13.38 4.50 2.50 7.00

อตัราสว่นเงนิกองทุนชนัที 1 13.38 6.00 2.50 8.50

อตัราสว่นเงนิกองทุนทงัสนิ 17.39 8.50 2.50 11.00

หน่วย : รอ้ยละ

อตัราส่วน

เงินกองทุน

อตัราส่วน

เงินกองทุนขนัตาํ

อตัราส่วน

เงินกองทุนส่วนเพิม*

อตัราส่วน

เงินกองทุนขนัตาํและ

เงินกองทุนส่วนเพิม

อตัราสว่นเงนิกองทุนชนัที 1 ทเีป็นสว่นของเจา้ของ 12.58 4.50 2.50 7.00

อตัราสว่นเงนิกองทุนชนัที 1 12.58 6.00 2.50 8.50

อตัราสว่นเงนิกองทุนทงัสนิ 16.64 8.50 2.50 11.00

อตัราส่วน

31 ธนัวาคม 2563

อตัราส่วน

30 มิถนุายน 2563

กลุ่มธรุกิจทางการเงิน หน่วย : รอ้ยละ

อตัราส่วน

เงินกองทุน

อตัราส่วน

เงินกองทุนขนัตาํ

อตัราส่วน

เงินกองทุนส่วนเพิม*

อตัราส่วน

เงินกองทุนขนัตาํและ

เงินกองทุนส่วนเพิม

อตัราสว่นเงนิกองทุนชนัที 1 ทีเป็นสว่นของเจา้ของ 14.33 4.50 2.50 7.00

อตัราสว่นเงนิกองทุนชนัที 1 14.33 6.00 2.50 8.50

อตัราสว่นเงนิกองทุนทงัสนิ 18.28 8.50 2.50 11.00

อตัราส่วน

เงินกองทุน

อตัราส่วน

เงินกองทุนขนัตาํ

อตัราส่วน

เงินกองทุนส่วนเพิม*

อตัราส่วน

เงินกองทุนขนัตาํและ

เงินกองทุนส่วนเพิม

อตัราสว่นเงนิกองทุนชนัที 1 ทีเป็นสว่นของเจา้ของ 13.36 4.50 2.50 7.00

อตัราสว่นเงนิกองทุนชนัที 1 13.36 6.00 2.50 8.50

อตัราสว่นเงนิกองทุนทงัสนิ 17.38 8.50 2.50 11.00

อตัราส่วน

31 ธนัวาคม 2563

อตัราส่วน

30 มิถนุายน 2563

*อตัราสว่นเงนิกองทุนสว่นเพมิ เพือรองรบัผลขาดทุนในภาวะวกิฤต กําหนดให้ธนาคารพาณิชยด์ํารงอตัราสว่นเงนิกองทุนชนัที 1 ทีเป็นสว่นของ

เจา้ของเพิมเติมจากการดํารงอตัราสว่นเงนิกองทุนขนัตาํอีกรอ้ยละ 0.625 ในแต่ละปี ตงัแต่วนัท ี1 มกราคม 2559 จนครบรอ้ยละ 2.50 ในวนัท ี1 

มกราคม 2562
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การเปิดเผยข้อมูลเงินกองทุนเพิมเติมภายใต้หลกัเกณฑ ์Basel III 
 

 
 

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน) ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน) ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน) ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จาํกดั (มหาชน)

TH0121010001 KK262A KK268A KK285A

ประเภทของตราสารทางการเงนิ 

(เงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นส่วนของเจ้าของ

 / เงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นตราสารทาง

เงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นส่วนของ

เจ้าของ

เงนิกองทุนชนัท ี2 เงนิกองทุนชนัท ี2 เงนิกองทุนชนัท ี2

มคีณุสมบตัเิป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Basel 

III หรอืไม่

มคีณุสมบตัติามหลกัเกณฑ์ Basel III มคีณุสมบตัติามหลกัเกณฑ์ Basel III มคีณุสมบตัติามหลกัเกณฑ์ Basel III มคีณุสมบตัติามหลกัเกณฑ์ Basel III

กรณีทมีคีณุสมบตัไิม่เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ Basel III ให้ระบคุณุสมบตัิ

- - - -

ต้องทยอยลดนับหรอืนับไดเ้ตม็จาํนวน นับไดเ้ตม็จาํนวน นับไดเ้ตม็จาํนวนและทยอยลดการนับ

เป็นเงนิกองทุนในช่วง 5 ปีสุดท้ายก่อนครบกําหนด

นับไดเ้ตม็จํานวนและทยอยลดการนับ

เป็นเงนิกองทุนในช่วง 5 ปีสุดท้ายก่อนครบกําหนด

นับไดเ้ตม็จาํนวนและทยอยลดการนับ

เป็นเงนิกองทุนในช่วง 5 ปีสุดท้ายก่อนครบกําหนด

จดัอยู่ในระดบัธนาคารพาณิชย์ / ระดบักลุ่ม

 / ระดบักลุ่มและระดบัธนาคารพาณิชย์

ระดบักลุ่มและระดบัธนาคารพาณิชย์ ระดบักลุ่มและระดบัธนาคารพาณิชย์ ระดบักลุ่มและระดบัธนาคารพาณิชย์ ระดบักลุ่มและระดบัธนาคารพาณิชย์

8,467.51 1,500.00 1,500.00 1,400.00

10.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

ส่วนของเจ้าของ หนีสนิ หนีสนิ หนีสนิ

มกีารออกหลายครงั 25 กุมภาพนัธ์ 2559 30 สงิหาคม 2559 18 พฤษภาคม 2561

ไม่มกีารกําหนดระยะเวลาการชําระคนื มกีารกําหนดระยะเวลาการชําระคนื มกีารกําหนดระยะเวลาการชําระคนื มกีารกาํหนดระยะเวลาการชําระคนื

วนัครบกําหนด (Original maturity date) - 25 กุมภาพนัธ์ 2569 30 สงิหาคม 2569 18 พฤษภาคม 2571

รายละเอียด

ผู้ออกตราสารทางการเงนิ

รุน่หรอืหมายเลขของผู้ออกตราสารทางการเงนิ

หวัขอ้

การนับตราสารทางการเงนิเข้าเป็นเงนิกองทุน

ตามหลกัเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย

จํานวนทสีามารถนับเป็นเงนิกองทุนตาม

หลกัเกณฑ์ของทางการ (หน่วย : ล้านบาท)
มูลคา่ทตีราไว้ของตราสารทางการเงนิ (Par 

การจดัประเภทตามหลกัการบญัชี

วนัทอีอกตราสารทางการเงนิ (Original date)

ตราสารทางการเงนิทไีม่มกีารกําหนด

ระยะเวลาการชําระคนืหรอืมกีารกําหนด
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ไม่มสีทิธใินการไถ่ถอน ไม่มสีทิธไิถ่ถอนก่อนไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์

อกัษรจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ไม่มสีทิธไิถ่ถอนก่อนไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร

จากธนาคารแห่งประเทศไทย

ไม่มสีทิธไิถ่ถอนก่อนไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร

จากธนาคารแห่งประเทศไทย

วนัทมีสีทิธไิถ่ถอน วนัทมีภีาระผูกพนัใน

การไถ่ถอนและจาํนวนเงนิในการไถ่ถอน

- เมอืไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคารแห่ง

ประเทศไทยแล้ว ผู้ออกตราสารทางการเงนิมสีทิธทิจีะ

ไถ่ถอนตราสารทางการเงนินีทงัจํานวนก่อนวนัครบ

กําหนดไถ่ถอนได ้โดยจะต้องไถ่ถอนตามมูลคา่ทตีรา

ไว้ต่อหน่วยของตราสารทางการเงนิตามทกํีาหนดไว้

พรอ้มดอกเบยีทคีาํนวณจนถงึ (แต่ไม่รวม) วนัไถ่ถอน

ก่อนกําหนด ภายใต้เงอืนไขดงันี

(1) ณ วนัครบรอบ 5 ปี นับแต่วนัออกตราสารทาง

การเงนิ หรอื ณ วนักําหนดชําระดอกเบยีใดๆ ภายหลงั

จากนัน หรอื

(2) ณ เวลาใดๆ ทมีกีารเปลยีนแปลงทางกฎหมายภาษี

 อนัจะส่งผลให้สทิธปิระโยชน์ทางภาษีของผู้ออกตรา

สารทางการเงนิเปลยีนแปลงไป หรอื

(3) ณ เวลาใดๆ ทมีกีารเปลยีนแปลงกฎเกณฑ์ของ

ทางการ อนัส่งผลให้ตราสารทางการเงนิทเีคยนับเป็น

เงนิกองทุนชนัท ี2 อยู่เดมิมคีณุสมบตัไิม่ครบถ้วนตาม

หลกัเกณฑ์ทเีกยีวข้องอกีต่อไป หรอื

(4) ในกรณีทธีนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเพมิเตมิ

ในภายหลงั ให้ผู้ออกตราสารทางการเงนิสามารถไถ่

เมอืไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคารแห่ง

ประเทศไทยแล้ว ผู้ออกตราสารทางการเงนิมสีทิธทิจีะ

ไถ่ถอนตราสารทางการเงนินีทงัจํานวนก่อนวนัครบ

กําหนดไถ่ถอนได ้โดยจะต้องไถ่ถอนตามมูลคา่ทตีราไว้

ต่อหน่วยของตราสารทางการเงนิตามทกํีาหนดไว้พรอ้ม

ดอกเบยีทคีาํนวณจนถงึ (แต่ไม่รวม) วนัไถ่ถอนก่อน

กําหนด ภายใต้เงอืนไขดงันี

(1) ณ วนัครบรอบ 5 ปี นับแต่วนัออกตราสารทาง

การเงนิ หรอื ณ วนักําหนดชําระดอกเบยีใดๆ ภายหลงั

จากนัน หรอื

(2) ณ เวลาใดๆ ทมีกีารเปลยีนแปลงทางกฎหมายภาษี 

อนัจะส่งผลให้สทิธปิระโยชน์ทางภาษีของผู้ออกตราสาร

ทางการเงนิเปลยีนแปลงไป หรอื

(3) ณ เวลาใดๆ ทมีกีารเปลยีนแปลงกฎเกณฑ์ของ

ทางการ อนัส่งผลให้ตราสารทางการเงนิทเีคยนับเป็น

เงนิกองทุนชนัท ี2 อยู่เดมิมคีณุสมบตัไิม่ครบถ้วนตาม

หลกัเกณฑ์ทเีกยีวข้องอกีต่อไป หรอื

(4) ในกรณีทธีนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเพมิเตมิ

ในภายหลงั ให้ผู้ออกตราสารทางการเงนิสามารถไถ่

เมอืไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคารแห่ง

ประเทศไทยแล้ว ผู้ออกตราสารทางการเงนิมสีทิธทิจีะ

ไถ่ถอนตราสารทางการเงนินีทงัจาํนวนก่อนวนัครบ

กําหนดไถ่ถอนได ้โดยจะต้องไถ่ถอนตามมูลคา่ทตีราไว้

ต่อหน่วยของตราสารทางการเงนิตามทกํีาหนดไว้พรอ้ม

ดอกเบยีทคีาํนวณจนถงึ (แต่ไม่รวม) วนัไถ่ถอนก่อน

กําหนด ภายใต้เงอืนไขดงันี

(1) ณ วนัครบรอบ 5 ปี นับแต่วนัออกตราสารทาง

การเงนิ หรอื ณ วนักําหนดชําระดอกเบยีใดๆ ภายหลงั

จากนัน หรอื

(2) ณ เวลาใดๆ ทมีกีารเปลยีนแปลงทางกฎหมายภาษี 

อนัจะส่งผลให้สทิธปิระโยชน์ทางภาษีของผู้ออกตราสาร

ทางการเงนิเปลยีนแปลงไป หรอื

(3) ณ เวลาใดๆ ทมีกีารเปลยีนแปลงกฎเกณฑ์ของ

ทางการ อนัส่งผลให้ตราสารทางการเงนิทเีคยนับเป็น

เงนิกองทุนชนัท ี2 อยู่เดมิมคีณุสมบตัไิม่ครบถ้วนตาม

หลกัเกณฑ์ทเีกยีวข้องอกีต่อไป หรอื

(4) ในกรณีทธีนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเพมิเตมิ

ในภายหลงั ให้ผู้ออกตราสารทางการเงนิสามารถไถ่คณุสมบตัไิม่ครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์

ทเีกยีวข้องอกีต่อไป หรอื

(5) ในกรณีทธีนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเพมิเตมิ

ในภายหลงั ให้ผู้ออกตราสารทางการเงนิสามารถไถ่

ถอนตราสารทางการเงนิก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนได้

คณุสมบตัไิม่ครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์

ทเีกยีวข้องอกีต่อไป หรอื

(5) ในกรณีทธีนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเพมิเตมิ

ในภายหลงั ให้ผู้ออกตราสารทางการเงนิสามารถไถ่

ถอนตราสารทางการเงนิก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนได้

คณุสมบตัไิม่ครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์

ทเีกยีวข้องอกีต่อไป หรอื

(5) ในกรณีทธีนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเพมิเตมิ

ในภายหลงั ให้ผู้ออกตราสารทางการเงนิสามารถไถ่

ถอนตราสารทางการเงนิก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนได้

วนัทมีสีทิธไิถ่ถอนในภายหลงั (ถ้าม)ี - หลงัวนัครบรอบ 5 ปี นับแต่วนัออกตราสารทางการเงนิ

 หรอื ณ วนักาํหนดชําระดอกเบยีใดๆ ภายหลงัจากนัน

หลงัวนัครบรอบ 5 ปี นับแต่วนัออกตราสารทางการเงนิ 

หรอื ณ วนักําหนดชําระดอกเบยีใดๆ ภายหลงัจากนัน

หลงัวนัครบรอบ 5 ปี นับแต่วนัออกตราสารทางการเงนิ 

หรอื ณ วนักําหนดชําระดอกเบยีใดๆ ภายหลงัจากนัน

ผลตอบแทน / เงนิปันผลแบบคงทหีรอื

ลอยตวั

เงนิปันผลแบบลอยตวั อตัราคงที อตัราคงที อตัราคงที

อตัราผลตอบแทนและดชันีอนืทเีกยีวข้อง ตามการประกาศจ่ายเงนิปันผล รอ้ยละ 4.75 รอ้ยละ 3.80 รอ้ยละ 3.50

ม ีDividend stopper หรอืไม่ ไม่ม ีDividend stopper ไม่ม ีDividend stopper ไม่ม ีDividend stopper ไม่ม ีDividend stopper

ธนาคารพาณิชย์มอีาํนาจเตม็ทใีนการ

ยกเลกิการจ่ายดอกเบยีหรอืผลตอบแทน

อนืใดไดเ้องทงัหมด หรอืบางส่วน หรอื

มอีาํนาจเตม็ที ต้องปฏบิตัติามคาํสงัทไีดร้บั ต้องปฏบิตัติามคาํสงัทไีดร้บั ต้องปฏบิตัติามคาํสงัทไีดร้บั

ผู้ออกตราสารทางการเงนิสามารถไถ่ถอนตรา

สารทางการเงนิก่อนไดร้บัการอนุมตัจิากผู้

ดอกเบยีและผลตอบแทนอนืใด
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มเีงอืนไขทเีป็นแรงจูงใจให้ธนาคารพาณชิย์ไถ่ถอนก่อน

กําหนดหรอืไม่ เช่น มเีงอืนไขในการกําหนดอตัรา

ผลตอบแทนให้สูงขึนในลกัษณะขนับันได (Step up)

ไม่มเีงอืนไขทีเป็นแรงจูงใจ ไม่มเีงอืนไขทเีป็นแรงจูงใจ ไม่มเีงอืนไขทเีป็นแรงจูงใจ ไม่มเีงอืนไขทเีป็นแรงจูงใจ

ไม่สะสมผลตอบแทน หรอืสะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน

ไม่สามารถแปลงสภาพได้ ไม่สามารถแปลงสภาพได้ ไม่สามารถแปลงสภาพได้ ไม่สามารถแปลงสภาพได ้

กรณทีีสามารถแปลงสภาพได ้ให้ระบุเงอืนไขในการแปลง

สภาพทธีนาคารพาณชิย์นันกําหนดไว้ (Conversion trigger)

- - - -

กรณสีามารถแปลงสภาพได ้เป็นการแปลงสภาพทงัจาํนวน

หรอืบางส่วน

- - - -

กรณสีามารถแปลงสภาพได ้ให้ระบุอตัราการแปลงสภาพ

(Conversion rate)

- - - -

กรณสีามารถแปลงสภาพได ้ให้ระบุประเภทตราสารทาง

การเงนิทีมกีารแปลงสภาพไป

- - - -

กรณสีามารถแปลงสภาพได ้ให้ระบุผูอ้อกตราสารทาง

การเงนิทีมกีารแปลงสภาพไป

- - - -

ไม่มคีุณสมบัตใินการลดมูลค่า มคีุณสมบัตใินการลดมูลค่า มคีุณสมบัตใินการลดมูลค่า มคีุณสมบัตใินการลดมูลค่า

กรณมีกีารลดมูลค่า ให้ระบุการลดมูลค่าทธีนาคารพาณชิย์

นันกําหนดไว้

- เมอืมเีหตุการณท์ีทําให้ผูอ้อกตราสารทาง

การเงนิมผีลการดาํเนินงานทีไม่สามารถดาํเนิน

กิจการต่อไปได ้และทางการตดัสนิใจเข้า

ช่วยเหลอืทางการเงนิ ผูอ้อกตราสารทางการเงนิ

จะทําการตดัตราสารทางการเงนินีเป็นหนีสูญ 

(ทังจาํนวนหรอืบางส่วน) โดยการตดัเป็นหนีสูญ

ดงักล่าวจะตอ้งไม่มากกว่าอตัราส่วนการลดทุน

เพอืลา้งขาดทุนทังหมดของผูอ้อกตราสารทาง

การเงนิ และการรองรบัผลขาดทุนของตราสาร

ทางการเงนิใดๆ ซงึดอ้ยสทิธกิว่า (รวมถงึตรา

สารทางการเงนิทนัีบเป็นเงนิกองทุนชันท ี1 

(Additional Tier 1) และสามารถรองรบัผล

ขาดทุนได ้(ถา้ม)ี) ทีออกโดยผูอ้อกตราสารทาง

การเงนิ

เมอืมเีหตุการณท์ีทําให้ผูอ้อกตราสารทาง

การเงนิมผีลการดาํเนินงานทไีม่สามารถดาํเนิน

กิจการต่อไปได ้และทางการตดัสนิใจเข้า

ช่วยเหลอืทางการเงนิ ผูอ้อกตราสารทางการเงนิ

จะทําการตดัตราสารทางการเงนินีเป็นหนีสูญ 

(ทังจาํนวนหรอืบางส่วน) โดยการตดัเป็นหนีสูญ

ดงักล่าวจะตอ้งไม่มากกว่าอตัราส่วนการลดทุน

เพอืลา้งขาดทุนทังหมดของผูอ้อกตราสารทาง

การเงนิ และการรองรบัผลขาดทุนของตราสาร

ทางการเงนิใดๆ ซงึดอ้ยสทิธกิว่า (รวมถงึตรา

สารทางการเงนิทนัีบเป็นเงนิกองทุนชันท ี1 

(Additional Tier 1) และสามารถรองรบัผล

ขาดทุนได ้(ถา้ม)ี) ทีออกโดยผูอ้อกตราสารทาง

การเงนิ

เมอืมเีหตุการณท์ทํีาให้ผูอ้อกตราสารทาง

การเงนิมผีลการดาํเนินงานทไีม่สามารถดาํเนิน

กิจการต่อไปได ้และทางการตดัสนิใจเข้า

ช่วยเหลอืทางการเงนิ ผูอ้อกตราสารทางการเงนิ

จะทําการตดัตราสารทางการเงนินีเป็นหนีสูญ 

(ทังจาํนวนหรอืบางส่วน) โดยการตดัเป็นหนีสูญ

ดงักล่าวจะตอ้งไม่มากกว่าอตัราส่วนการลดทุน

เพอืลา้งขาดทุนทงัหมดของผูอ้อกตราสารทาง

การเงนิ และการรองรบัผลขาดทุนของตราสาร

ทางการเงนิใดๆ ซงึดอ้ยสทิธกิว่า (รวมถงึตรา

สารทางการเงนิทนัีบเป็นเงนิกองทุนชันท ี1 

(Additional Tier 1) และสามารถรองรบัผล

ขาดทุนได ้(ถา้ม)ี) ทีออกโดยผูอ้อกตราสารทาง

การเงนิ

สามารถแปลงสภาพได ้หรอืไม่สามารถแปลงสภาพได้

คุณสมบัตใินการลดมูลค่า
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กรณีมกีารลดมูลคา่ เป็นการลดมูลคา่ทงั

จํานวนหรอืบางส่วน

- อาจลดมูลคา่ทงัจาํนวน หรอืบางส่วน อาจลดมูลคา่ทงัจาํนวน หรอืบางส่วน อาจลดมูลคา่ทงัจาํนวน หรอืบางส่วน

กรณีมกีารลดมูลคา่ เป็นการลดมูลคา่ - เป็นการลดมูลคา่ถาวร เป็นการลดมูลคา่ถาวร เป็นการลดมูลคา่ถาวร

         หากเป็นการลดมูลคา่ชวัคราว ให้

อธบิาย                             

- - - -

ไดร้บัชําระก่อนหน้า (1) ผู้ถอื

ตราสารทางการเงนิทนัีบเป็น

เงนิกองทุนชนัท ี1 (Additional 

Tier 1) และสามารถรองรบัผล

ขาดทุนได ้และ (2) ผู้ถอืหุ้น

บรุมิสทิธแิละผู้ถอืหุ้นสามญัของ

ผู้ออกตราสารทางการเงนิ

ไดร้บัชําระก่อนหน้า (1) ผู้ถอืตราสารทางการเงนิที

นับเป็นเงนิกองทุนชนัท ี1 (Additional Tier 1) และ

สามารถรองรบัผลขาดทุนได ้และ (2) ผู้ถอืหุ้นบรุมิสทิธิ

และผู้ถอืหุ้นสามญัของผู้ออกตราสารทางการเงนิ

ไดร้บัชําระก่อนหน้า (1) ผู้ถอืตราสารทางการเงนิที

นับเป็นเงนิกองทุนชนัท ี1 (Additional Tier 1) และ

สามารถรองรบัผลขาดทุนได ้และ (2) ผู้ถอืหุ้นบรุมิสทิธิ

และผู้ถอืหุ้นสามญัของผู้ออกตราสารทางการเงนิ

ไดร้บัชําระก่อนหน้า (1) ผู้ถอืตราสารทางการเงนิที

นับเป็นเงนิกองทุนชนัท ี1 (Additional Tier 1) และ

สามารถรองรบัผลขาดทุนได ้และ (2) ผู้ถอืหุ้นบรุมิสทิธิ

และผู้ถอืหุ้นสามญัของผู้ออกตราสารทางการเงนิ

สถานะของลําดบัการดอ้ยสทิธใินกรณีทมีกีาร

ชําระบญัชี
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ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จํากดั ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จาํกดั ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จาํกดั ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จํากดั 

KK28OA KK308A KK309A KK30NA

ประเภทของตราสารทางการเงนิ 

(เงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นส่วนของเจ้าของ

 / เงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นตราสารทาง

เงนิกองทุนชนัท ี2 เงนิกองทุนชนัท ี2 เงนิกองทุนชนัท ี2 เงนิกองทุนชนัท ี2

มคีณุสมบตัเิป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Basel 

III หรอืไม่

มคีณุสมบตัติามหลกัเกณฑ์ 

Basel III

มคีณุสมบตัติามหลกัเกณฑ์ 

Basel III

มคีณุสมบตัติามหลกัเกณฑ์ 

Basel III

มคีณุสมบตัติามหลกัเกณฑ์ 

Basel IIIกรณีทมีคีณุสมบตัไิม่เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ Basel III ให้ระบคุณุสมบตัิ

- - - -

ต้องทยอยลดนับหรอืนับไดเ้ตม็จาํนวน นับไดเ้ตม็จาํนวนและทยอยลด

การนับ

เป็นเงนิกองทุนในช่วง 5 ปี

สุดท้ายก่อนครบกําหนด

นับไดเ้ตม็จํานวนและทยอยลด

การนับ

เป็นเงนิกองทุนในช่วง 5 ปี

สุดท้ายก่อนครบกําหนด

นับไดเ้ตม็จํานวนและทยอยลด

การนับ

เป็นเงนิกองทุนในช่วง 5 ปี

สุดท้ายก่อนครบกําหนด

นับไดเ้ตม็จํานวนและทยอยลด

การนับ

เป็นเงนิกองทุนในช่วง 5 ปี

สุดท้ายก่อนครบกําหนด

จดัอยู่ในระดบัธนาคารพาณิชย์ / ระดบั

กลุ่ม / ระดบักลุ่มและระดบัธนาคารพาณิชย์

ระดบักลุ่มและระดบัธนาคาร

พาณิชย์

ระดบักลุ่มและระดบัธนาคาร

พาณิชย์

ระดบักลุ่มและระดบัธนาคาร

พาณิชย์

ระดบักลุ่มและระดบัธนาคาร

พาณิชย์

890.00 750.00 350.00 2,000.00

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

หนีสนิ หนีสนิ หนีสนิ หนีสนิ

8 ตุลาคม 2561 18 สงิหาคม 2563 3 กนัยายน 2563 18 พฤศจกิายน 2563

มกีารกําหนดระยะเวลาการ

ชําระคนื

มกีารกําหนดระยะเวลาการ

ชําระคนื

มกีารกําหนดระยะเวลาการ

ชําระคนื

มกีารกําหนดระยะเวลาการ

ชําระคนื

วนัครบกําหนด (Original maturity date) 8 ตุลาคม 2571 18 สงิหาคม 2573 3 กนัยายน 2573 18 พฤศจกิายน 2573

จํานวนทสีามารถนับเป็นเงนิกองทุนตาม

หลกัเกณฑ์ของทางการ (หน่วย : ล้านบาท)
มูลคา่ทตีราไว้ของตราสารทางการเงนิ (Par 

การจดัประเภทตามหลกัการบญัชี

วนัทอีอกตราสารทางการเงนิ (Original date)

ตราสารทางการเงนิทไีม่มกีารกําหนด

ระยะเวลาการชําระคนืหรอืมกีารกําหนด

หวัขอ้ รายละเอียด

ผู้ออกตราสารทางการเงนิ

รุน่หรอืหมายเลขของผู้ออกตราสารทางการเงนิ

การนับตราสารทางการเงนิเข้าเป็นเงนิกองทุน

ตามหลกัเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ไม่มสีทิธไิถ่ถอนก่อนไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์

อกัษรจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ไม่มสีทิธไิถ่ถอนก่อนไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์

อกัษรจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ไม่มสีทิธไิถ่ถอนก่อนไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์

อกัษรจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ไม่มสีทิธไิถ่ถอนก่อนไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์

อกัษรจากธนาคารแห่งประเทศไทย

วนัทมีสีทิธไิถ่ถอน วนัทมีภีาระผูกพนัในการ

ไถ่ถอนและจํานวนเงนิในการไถ่ถอน

เมอืไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคาร

แห่งประเทศไทยแล้ว ผู้ออกตราสารทางการเงนิมสีทิธิ

ทจีะไถ่ถอนตราสารทางการเงนินีทงัจํานวนก่อนวนัครบ

กําหนดไถ่ถอนได ้โดยจะต้องไถ่ถอนตามมูลคา่ทตีรา

ไว้ตอ่หน่วยของตราสารทางการเงนิตามทกํีาหนดไว้

พรอ้มดอกเบยีทคีาํนวณจนถงึ (แต่ไม่รวม) วนัไถ่ถอน

ก่อนกําหนด ภายใต้เงอืนไขดงันี

(1) ณ วนัครบรอบ 5 ปี นับแต่วนัออกตราสารทาง

การเงนิ หรอื ณ วนักําหนดชําระดอกเบยีใดๆ ภายหลงั

จากนัน หรอื

(2) ณ เวลาใดๆ ทมีกีารเปลยีนแปลงทางกฎหมายภาษี

 อนัจะส่งผลให้สทิธปิระโยชน์ทางภาษีของผู้ออกตรา

สารทางการเงนิเปลยีนแปลงไป หรอื

(3) ณ เวลาใดๆ ทมีกีารเปลยีนแปลงกฎเกณฑ์ของ

ทางการ อนัส่งผลให้ตราสารทางการเงนิทเีคยนับเป็น

เงนิกองทุนชนัท ี2 อยู่เดมิมคีณุสมบตัไิม่ครบถ้วนตาม

หลกัเกณฑ์ทเีกยีวข้องอกีต่อไป หรอื

(4) ในกรณีทธีนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเพมิเตมิ

เมอืไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคารแห่ง

ประเทศไทยแล้ว ผู้ออกตราสารทางการเงนิมสีทิธทิจีะ

ไถ่ถอนตราสารทางการเงนินีทงัจํานวนก่อนวนัครบ

กําหนดไถ่ถอนได ้โดยจะต้องไถ่ถอนตามมูลคา่ทตีรา

ไว้ต่อหน่วยของตราสารทางการเงนิตามทกํีาหนดไว้

พรอ้มดอกเบยีทคีาํนวณจนถงึ (แต่ไม่รวม) วนัไถ่ถอน

ก่อนกําหนด ภายใต้เงอืนไขดงันี

(1) ณ วนัครบรอบ 5 ปี นับแต่วนัออกตราสารทาง

การเงนิ หรอื ณ วนักําหนดชําระดอกเบยีใดๆ ภายหลงั

จากนัน หรอื

(2) ณ เวลาใดๆ ทมีกีารเปลยีนแปลงทางกฎหมายภาษี

 อนัจะส่งผลให้สทิธปิระโยชน์ทางภาษีของผู้ออกตรา

สารทางการเงนิเปลยีนแปลงไป หรอื

(3) ณ เวลาใดๆ ทมีกีารเปลยีนแปลงกฎเกณฑ์ของ

ทางการ อนัส่งผลให้ตราสารทางการเงนิทเีคยนับเป็น

เงนิกองทุนชนัท ี2 อยู่เดมิมคีณุสมบตัไิม่ครบถ้วนตาม

หลกัเกณฑ์ทเีกยีวข้องอกีต่อไป หรอื

(4) ในกรณีทธีนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเพมิเตมิ

เมอืไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคาร

แห่งประเทศไทยแล้ว ผู้ออกตราสารทางการเงนิมสีทิธิ

ทจีะไถ่ถอนตราสารทางการเงนินีทงัจํานวนก่อนวนัครบ

กําหนดไถ่ถอนได ้โดยจะต้องไถ่ถอนตามมูลคา่ทตีรา

ไว้ตอ่หน่วยของตราสารทางการเงนิตามทกํีาหนดไว้

พรอ้มดอกเบยีทคีาํนวณจนถงึ (แต่ไม่รวม) วนัไถ่ถอน

ก่อนกําหนด ภายใต้เงอืนไขดงันี

(1) ณ วนัครบรอบ 5 ปี นับแต่วนัออกตราสารทาง

การเงนิ หรอื ณ วนักําหนดชําระดอกเบยีใดๆ ภายหลงั

จากนัน หรอื

(2) ณ เวลาใดๆ ทมีกีารเปลยีนแปลงทางกฎหมายภาษี

 อนัจะส่งผลให้สทิธปิระโยชน์ทางภาษีของผู้ออกตรา

สารทางการเงนิเปลยีนแปลงไป หรอื

(3) ณ เวลาใดๆ ทมีกีารเปลยีนแปลงกฎเกณฑ์ของ

ทางการ อนัส่งผลให้ตราสารทางการเงนิทเีคยนับเป็น

เงนิกองทุนชนัท ี2 อยู่เดมิมคีณุสมบตัไิม่ครบถ้วนตาม

หลกัเกณฑ์ทเีกยีวข้องอกีต่อไป หรอื

(4) ในกรณีทธีนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเพมิเตมิ

เมอืไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคาร

แห่งประเทศไทยแล้ว ผู้ออกตราสารทางการเงนิมสีทิธิ

ทจีะไถ่ถอนตราสารทางการเงนินีทงัจํานวนก่อนวนั

ครบกําหนดไถ่ถอนได ้โดยจะต้องไถ่ถอนตามมูลคา่ที

ตราไว้ต่อหน่วยของตราสารทางการเงนิตามทกํีาหนด

ไว้พรอ้มดอกเบยีทคีาํนวณจนถงึ (แต่ไม่รวม) วนัไถ่

ถอนก่อนกาํหนด ภายใต้เงอืนไขดงันี

(1) ณ วนัครบรอบ 5 ปี นับแต่วนัออกตราสารทาง

การเงนิ หรอื ณ วนักําหนดชําระดอกเบยีใดๆ ภายหลงั

จากนัน หรอื

(2) ณ เวลาใดๆ ทมีกีารเปลยีนแปลงทางกฎหมายภาษี

 อนัจะส่งผลให้สทิธปิระโยชน์ทางภาษีของผู้ออกตรา

สารทางการเงนิเปลยีนแปลงไป หรอื

(3) ณ เวลาใดๆ ทมีกีารเปลยีนแปลงกฎเกณฑ์ของ

ทางการ อนัส่งผลให้ตราสารทางการเงนิทเีคยนับเป็น

เงนิกองทุนชนัท ี2 อยู่เดมิมคีณุสมบตัไิม่ครบถ้วนตาม

หลกัเกณฑ์ทเีกยีวข้องอกีต่อไป หรอื

(4) ในกรณีทธีนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเพมิเตมิ

คณุสมบตัไิม่ครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์

ทเีกยีวข้องอกีต่อไป หรอื

(5) ในกรณีทธีนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเพมิเตมิ

ในภายหลงั ให้ผู้ออกตราสารทางการเงนิสามารถไถ่

ถอนตราสารทางการเงนิก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนได้

คณุสมบตัไิม่ครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์

ทเีกยีวข้องอกีต่อไป หรอื

(5) ในกรณีทธีนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเพมิเตมิ

ในภายหลงั ให้ผู้ออกตราสารทางการเงนิสามารถไถ่

ถอนตราสารทางการเงนิก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนได้

คณุสมบตัไิม่ครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์

ทเีกยีวข้องอกีต่อไป หรอื

(5) ในกรณีทธีนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเพมิเตมิ

ในภายหลงั ให้ผู้ออกตราสารทางการเงนิสามารถไถ่

ถอนตราสารทางการเงนิก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนได้

คณุสมบตัไิม่ครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์

ทเีกยีวข้องอกีต่อไป หรอื

(5) ในกรณีทธีนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเพมิเตมิ

ในภายหลงั ให้ผู้ออกตราสารทางการเงนิสามารถไถ่

ถอนตราสารทางการเงนิก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนได้

วนัทมีสีทิธไิถ่ถอนในภายหลงั (ถ้าม)ี หลงัวนัครบรอบ 5 ปี นับแต่วนัออกตราสารทางการเงนิ

 หรอื ณ วนักําหนดชําระดอกเบยีใดๆ ภายหลงัจากนัน

หลงัวนัครบรอบ 5 ปี นับแต่วนัออกตราสารทางการเงนิ

 หรอื ณ วนักําหนดชําระดอกเบยีใดๆ ภายหลงัจากนัน

หลงัวนัครบรอบ 5 ปี นับแต่วนัออกตราสารทางการเงนิ

 หรอื ณ วนักําหนดชําระดอกเบยีใดๆ ภายหลงัจากนัน

หลงัวนัครบรอบ 5 ปี นับแต่วนัออกตราสารทางการเงนิ

 หรอื ณ วนักําหนดชําระดอกเบยีใดๆ ภายหลงัจากนัน

ผลตอบแทน / เงนิปันผลแบบคงทหีรอืลอยตวั อตัราคงที อตัราคงที อตัราคงที อตัราคงที

อตัราผลตอบแทนและดชันีอนืทเีกยีวข้อง รอ้ยละ 4.00 รอ้ยละ 3.50 รอ้ยละ 3.50 รอ้ยละ 3.50

ม ีDividend stopper หรอืไม่ ไม่ม ีDividend stopper ไม่ม ีDividend stopper ไม่ม ีDividend stopper ไม่ม ีDividend stopper

ธนาคารพาณิชย์มอีาํนาจเตม็ทใีนการยกเลกิ

การจ่ายดอกเบยีหรอืผลตอบแทนอนืใดไดเ้อง

ทงัหมด หรอืบางส่วน หรอืตามคาํสงัทไีดร้บั

ต้องปฏบิตัติามคาํสงัทไีดร้บั ต้องปฏบิตัติามคาํสงัทไีดร้บั ต้องปฏบิตัติามคาํสงัทไีดร้บั ต้องปฏบิตัติามคาํสงัทไีดร้บั

ดอกเบยีและผลตอบแทนอนืใด

ผู้ออกตราสารทางการเงนิสามารถไถ่ถอนตราสาร

ทางการเงนิก่อนไดร้บัการอนุมตัจิากผู้กํากบัดแูล
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กลุ่มธรุกิจทางการเงินเกียรตินาคินภทัร 

 

มเีงอืนไขทเีป็นแรงจูงใจให้ธนาคาร

พาณิชย์ไถ่ถอนก่อนกาํหนดหรอืไม่ เช่น 

มเีงอืนไขในการกําหนดอตัราผลตอบแทน

ไม่มเีงอืนไขทเีป็นแรงจูงใจ ไม่มเีงอืนไขทเีป็นแรงจูงใจ ไม่มเีงอืนไขทเีป็นแรงจูงใจ ไม่มเีงอืนไขทเีป็นแรงจูงใจ

ไม่สะสมผลตอบแทน หรอืสะสม ไม่สะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน

ไม่สามารถแปลงสภาพได้ ไม่สามารถแปลงสภาพได้ ไม่สามารถแปลงสภาพได้ ไม่สามารถแปลงสภาพได้

กรณีทสีามารถแปลงสภาพได ้ให้ระบุ

เงอืนไขในการแปลงสภาพทธีนาคาร

- - - -

กรณีสามารถแปลงสภาพได ้เป็นการ

แปลงสภาพทงัจํานวนหรอืบางส่วน

- - - -

กรณีสามารถแปลงสภาพได ้ให้ระบอุตัรา

การแปลงสภาพ(Conversion rate)

- - - -

กรณีสามารถแปลงสภาพได ้ให้ระบุ

ประเภทตราสารทางการเงนิทมีกีารแปลง

- - - -

กรณีสามารถแปลงสภาพได ้ให้ระบผุู้

ออกตราสารทางการเงนิทมีกีารแปลง

- - - -

มคีณุสมบตัใินการลดมูลคา่ มคีณุสมบตัใินการลดมูลคา่ มคีณุสมบตัใินการลดมูลคา่ มคีณุสมบตัใินการลดมูลคา่

กรณีมกีารลดมูลคา่ ให้ระบกุารลดมูลคา่ที

ธนาคารพาณิชย์นันกําหนดไว้

เมอืมเีหตุการณ์ททีาํให้ผู้ออกตราสารทาง

การเงนิมผีลการดาํเนินงานทไีม่สามารถดาํเนิน

กจิการต่อไปได ้และทางการตดัสนิใจเข้า

ช่วยเหลอืทางการเงนิ ผู้ออกตราสารทางการเงนิ

จะทาํการตดัตราสารทางการเงนินีเป็นหนีสูญ 

(ทงัจํานวนหรอืบางส่วน) โดยการตดัเป็นหนีสูญ

ดงักล่าวจะต้องไม่มากกว่าอตัราส่วนการลดทุน

เพอืล้างขาดทุนทงัหมดของผู้ออกตราสารทาง

การเงนิ และการรองรบัผลขาดทุนของตราสาร

ทางการเงนิใดๆ ซงึดอ้ยสทิธกิว่า (รวมถงึตรา

สารทางการเงนิทนัีบเป็นเงนิกองทุนชนัท ี1 

(Additional Tier 1) และสามารถรองรบัผล

ขาดทุนได ้(ถ้าม)ี) ทอีอกโดยผู้ออกตราสารทาง

การเงนิ

เมอืมเีหตุการณ์ททีาํให้ผู้ออกตราสารทาง

การเงนิมผีลการดาํเนินงานทไีม่สามารถดาํเนิน

กจิการต่อไปได ้และทางการตดัสนิใจเข้า

ช่วยเหลอืทางการเงนิ ผู้ออกตราสารทางการเงนิ

จะทาํการตดัตราสารทางการเงนินีเป็นหนีสูญ 

(ทงัจาํนวนหรอืบางส่วน) โดยการตดัเป็นหนสีูญ

ดงักล่าวจะต้องไม่มากกว่าอตัราส่วนการลดทุน

เพอืล้างขาดทุนทงัหมดของผู้ออกตราสารทาง

การเงนิ และการรองรบัผลขาดทุนของตราสาร

ทางการเงนิใดๆ ซงึดอ้ยสทิธกิว่า (รวมถงึตรา

สารทางการเงนิทนัีบเป็นเงนิกองทุนชนัท ี1 

(Additional Tier 1) และสามารถรองรบัผล

ขาดทุนได ้(ถ้าม)ี) ทอีอกโดยผู้ออกตราสารทาง

การเงนิ

เมอืมเีหตุการณ์ททีาํให้ผู้ออกตราสารทาง

การเงนิมผีลการดาํเนินงานทไีม่สามารถดาํเนิน

กจิการต่อไปได ้และทางการตดัสนิใจเข้า

ช่วยเหลอืทางการเงนิ ผู้ออกตราสารทางการเงนิ

จะทาํการตดัตราสารทางการเงนินีเป็นหนีสูญ 

(ทงัจํานวนหรอืบางส่วน) โดยการตดัเป็นหนีสูญ

ดงักล่าวจะต้องไม่มากกว่าอตัราส่วนการลดทุน

เพอืล้างขาดทุนทงัหมดของผู้ออกตราสารทาง

การเงนิ และการรองรบัผลขาดทุนของตราสาร

ทางการเงนิใดๆ ซงึดอ้ยสทิธกิว่า (รวมถงึตรา

สารทางการเงนิทนัีบเป็นเงนิกองทุนชนัท ี1 

(Additional Tier 1) และสามารถรองรบัผล

ขาดทุนได ้(ถ้าม)ี) ทอีอกโดยผู้ออกตราสารทาง

การเงนิ

เมอืมเีหตุการณ์ททีาํให้ผู้ออกตราสารทาง

การเงนิมผีลการดาํเนินงานทไีม่สามารถดาํเนิน

กจิการต่อไปได ้และทางการตดัสนิใจเข้า

ช่วยเหลอืทางการเงนิ ผู้ออกตราสารทางการเงนิ

จะทาํการตดัตราสารทางการเงนินีเป็นหนีสูญ 

(ทงัจํานวนหรอืบางส่วน) โดยการตดัเป็นหนีสูญ

ดงักล่าวจะต้องไม่มากกว่าอตัราส่วนการลดทุน

เพอืล้างขาดทุนทงัหมดของผู้ออกตราสารทาง

การเงนิ และการรองรบัผลขาดทุนของตราสาร

ทางการเงนิใดๆ ซงึดอ้ยสทิธกิว่า (รวมถงึตรา

สารทางการเงนิทนัีบเป็นเงนิกองทุนชนัท ี1 

(Additional Tier 1) และสามารถรองรบัผล

ขาดทุนได ้(ถ้าม)ี) ทอีอกโดยผู้ออกตราสารทาง

การเงนิ

สามารถแปลงสภาพได ้หรอืไม่สามารถแปลง

คณุสมบตัใินการลดมูลคา่
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กลุ่มธรุกิจทางการเงินเกียรตินาคินภทัร 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีมกีารลดมูลคา่ เป็นการลดมูลคา่ทงั

จาํนวนหรอืบางส่วน

อาจลดมูลคา่ทงัจํานวน หรอืบางส่วน อาจลดมูลคา่ทงัจํานวน หรอืบางส่วน อาจลดมูลคา่ทงัจํานวน หรอืบางส่วน อาจลดมูลคา่ทงัจํานวน หรอืบางส่วน

กรณีมกีารลดมูลคา่ เป็นการลดมูลคา่ เป็นการลดมูลคา่ถาวร เป็นการลดมูลคา่ถาวร เป็นการลดมูลคา่ถาวร เป็นการลดมูลคา่ถาวร

         หากเป็นการลดมูลคา่ชวัคราว ให้

อธบิาย                             

- - - -

ไดร้บัชําระก่อนหน้า (1) ผู้ถอืตราสารทาง

การเงนิทนีับเป็นเงนิกองทุนชนัท ี1 

(Additional Tier 1) และสามารถรองรบัผล

ขาดทนุได ้และ (2) ผู้ถอืหุ้นบรุมิสทิธแิละผู้ถอื

หุ้นสามญัของผู้ออกตราสารทางการเงนิ

ไดร้บัชําระก่อนหน้า (1) ผู้ถอืตราสารทาง

การเงนิทนัีบเป็นเงนิกองทุนชนัท ี1 

(Additional Tier 1) และสามารถรองรบัผล

ขาดทุนได ้และ (2) ผู้ถอืหุ้นบรุมิสทิธแิละผู้ถอื

หุ้นสามญัของผู้ออกตราสารทางการเงนิ

ไดร้บัชําระก่อนหน้า (1) ผู้ถอืตราสารทาง

การเงนิทนัีบเป็นเงนิกองทุนชนัท ี1 

(Additional Tier 1) และสามารถรองรบัผล

ขาดทุนได ้และ (2) ผู้ถอืหุ้นบรุมิสทิธแิละผู้ถอื

หุ้นสามญัของผู้ออกตราสารทางการเงนิ

ไดร้บัชําระก่อนหน้า (1) ผู้ถอืตราสารทาง

การเงนิทนัีบเป็นเงนิกองทุนชนัท ี1 (Additional

 Tier 1) และสามารถรองรบัผลขาดทุนได ้และ 

(2) ผู้ถอืหุ้นบรุมิสทิธแิละผู้ถอืหุ้นสามญัของผู้

ออกตราสารทางการเงนิ

สถานะของลําดบัการดอ้ยสทิธใินกรณีทมีกีาร

ชําระบญัชี
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กลุ่มธรุกิจทางการเงินเกียรตินาคินภทัร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตารางที 8 มูลค่าของเงินกองทุนในช่วงการทยอยนับเข้าหรือทยอยหกัตามหลกัเกณฑ์ Basel III (Transitional period)

เฉพาะธนาคาร หน่วย : ล้านบาท

ยอดสทุธิคงเหลือของรายการทีจะต้อง

มีการทยอยหกัเงินกองทุนในอนาคต

ตามหลกัเกณฑ์ Basel III

เงินกองทุนชนัที 1 :

เงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1)

รายการทสีามารถนับเป็นเงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นสว่นของเจา้ของ 43,522.02 -

ทุนชาํระแล้ว (หุ้นสามญั) หลงัหกัหุ้นสามญัซอืคืน 8,467.51 -

สว่นเกิน (ตาํกวา่) มลูค่าหุ้นสามญั (สทุธ)ิ 9,356.23 -

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 852.34 -

เงนิสาํรองทไีด้จดัสรรจากกําไรสทุธิ 0.00 -

กําไรสทุธคิงเหลือหลงัจากการจดัสรร 24,448.31 -

สว่นทีถือเป็นกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืนสะสม 397.63 -

ปรบั กําไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือหลงัจากการจดัสรร 
1/

-                 -

หกั รายการหกัจากเงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นสว่นของเจา้ของ 5,281.48 -

ขาดทุนสทุธิ -                 -

ค่าความนิยม 3,066.03 -

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 1,045.59 -

สนิทรพัยภ์าษีเงนิได้รอการตดับญัชี 1,169.87 -

เงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นสว่นของเจา้ของสทุธิ 38,240.53 -

เงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1)

รายการทสีามารถนับเป็นเงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นตราสารทางการเงนิ -                 -

หกั รายการหกัจากเงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นตราสารทางการเงนิ -                 -

เงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นตราสารทางการเงนิสทุธิ -                 -

รวมเงินกองทุนชนัที 1 (CET1+ Additional tier 1) 38,240.53 -

เงินกองทุนชนัที 2 (Tier 2) :

รายการทสีามารถนับเป็นเงนิกองทุนชนัท ี2 11,450.03 -

ตราสารทางการเงนิทนีับเป็นเงนิกองทุนชนัท ี2 8,390.00 -

เงนิสาํรองทวัไป (General Provision) 3,060.03 -

หกั รายการหกัจากเงนิกองทุนชนัท ี2 -                 -

รวมเงินกองทุนชนัที 2 11,450.03

รวมเงินกองทุนทงัสิน (เงินกองทุนชนัที 1 และเงินกองทุนชนัที 2) 49,690.56

มูลค่าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรบั และรายการหกั ประจาํงวดธนัวาคม 2563
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กลุ่มธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

ยอดสทุธิคงเหลือของรายการทีจะต้อง

มีการทยอยหกัเงินกองทุนในอนาคต

ตามหลกัเกณฑ์ Basel III

เงินกองทุนชนัที 1 :

เงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1)

รายการทสีามารถนับเป็นเงนิกองทุนชนัที 1 ทเีป็นสว่นของเจา้ของ 46,921.05 -

ทุนชาํระแล้ว (หุ้นสามญั) หลงัหกัหุ้นสามญัซอืคืน 8,467.51 -

สว่นเกิน (ตาํกวา่) มลูค่าหุ้นสามญั (สทุธ)ิ 9,356.23 -

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 852.34 -

เงนิสาํรองทีได้จดัสรรจากกําไรสทุธิ -                 -

กําไรสทุธคิงเหลือหลงัจากการจดัสรร 28,383.97 -

สว่นทีถือเป็นกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อนืสะสม 19.34 -

รายการอนืของการเปลยีนแปลงทเีกิดจากผู้เป็นเจา้ของ (158.34) -

ปรบั กําไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือหลงัจากการจดัสรร 
1/

-                 -

หกั รายการหกัจากเงนิกองทุนชนัที 1 ทเีป็นสว่นของเจา้ของ 5,601.55 -

ขาดทุนสทุธิ 91.62 -

ค่าความนิยม 3,066.03 -

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 1,128.49 -

สนิทรพัยภ์าษีเงนิได้รอการตดับญัชี 1,315.41 -

เงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นสว่นของเจา้ของสทุธิ 41,319.50 -

เงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1)

รายการทสีามารถนับเป็นเงนิกองทุนชนัที 1 ทเีป็นตราสารทางการเงนิ -                 -

หกั รายการหกัจากเงนิกองทุนชนัที 1 ทเีป็นตราสารทางการเงนิ -                 -

เงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นตราสารทางการเงนิสทุธิ -                 -

รวมเงินกองทุนชนัที 1 (CET1+ Additional tier 1) 41,319.50 -

เงินกองทุนชนัที 2 (Tier 2) :

รายการทสีามารถนับเป็นเงนิกองทุนชนัที 2 11,394.81 -

ตราสารทางการเงนิทีนับเป็นเงนิกองทุนชนัท ี2 8,390.00 -

เงนิสาํรองทวัไป (General Provision) 3,004.81 -

หกั รายการหกัจากเงนิกองทุนชนัที 2 -                 -

รวมเงินกองทุนชนัที 2 11,394.81

รวมเงินกองทุนทงัสิน (เงินกองทุนชนัที 1 และเงินกองทุนชนัที 2) 52,714.31

1/
 ได้แก่ รายการทางการบญัชีซงึในการคาํนวณ เงนิกองทุนของกลุ่มธรุกิจทางการเงนินนั ไมอ่นุญาตให้มผีลกระทบต่อมลูค่าของเงนิกองทุน

มูลค่าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรบั และรายการหกั ประจาํงวดธนัวาคม 2563
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กลุ่มธรุกิจทางการเงินเกียรตินาคินภทัร 

 
การเปิดเผยการกระทบยอดรายการทีเกียวขอ้งกบัเงินกองทุน 
 

 
 
  

กลุม่ธุรกิจทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

จาํนวนทีเปิดเผยใน

งบการเงินทีเผยแพร่

ต่อสาธารณะ - งบ

แสดงฐานะการเงิน 

(ก)

จาํนวนทีเปิดเผยในงบ

การเงินภายใต้

หลกัเกณฑ์การกาํกบั

ดแูลกลุม่ธุรกิจ

ทางการเงิน

(ข)

การอา้งอิง

(ค)

เงนิสด 1,490.63 1,490.63

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ 32,770.54 31,992.04

สนิทรพัย์ทางการเงนิทวีดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 11,289.60 11,289.60

สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ 10,276.08 10,276.08

เงนิลงทุนสุทธิ 23,312.94 23,305.26

  นับเข้าเป็นรายการหกัเงนิกองทุน -                               -                                     K

  ไม่นับเข้าเป็นรายการหกัเงนิกองทุน -                               23,305.26

เงนิลงทุนในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มสุทธิ -                               3,252.82

เงนิให้สนิเชอืแก่ลูกหนีและดอกเบยีคา้งรบัสุทธิ

เงนิให้สนิเชอืแก่ลูกหนี 293,716.74 293,287.75

ดอกเบยีคา้งรบั 5,177.00 5,122.29

     รวมเงนิให้สนิเชอืแก่ลูกหนีและดอกเบยีคา้งรบั 298,893.74 298,410.04

หกั  รายไดร้อตดับญัชี 26,942.96 26,942.96

หกั  คา่เผอืหนีสงสยัจะสูญ 13,104.77 13,103.97

  นับเข้าเป็นเงนิกองทุน -                               3,004.81 N

  ไม่นับเข้าเป็นเงนิกองทุน -                               10,099.16

หกั  คา่เผอืการปรบัมูลคา่จากการปรบัโครงสรา้งหนี -                               -                                     

     รวมเงนิให้สนิเชอืแก่ลูกหนีและดอกเบยีคา้งรบัสุทธิ 258,846.01 258,363.11

ภาระของลูกคา้จากการรบัรอง -                               -                                     

ทรพัย์สนิรอการขายสุทธิ 2,937.16 3,639.34

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 3,514.30 3,514.30

คา่ความนิยมและสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนอนืสุทธิ 4,194.52 4,194.52

คา่ความนิยม 3,066.03 3,066.03 H

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 1,128.49 1,128.49

  นับเข้าเป็นรายการหกัเงนิกองทุน -                               1,128.49 I

  ไม่นับเข้าเป็นรายการหกัเงนิกองทุน -                               -                                     

สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อตดับญัชี 1,338.68 1,338.68

  นับเข้าเป็นรายการหกัเงนิกองทุน -                               1,315.41 J

  ไม่นับเข้าเป็นรายการหกัเงนิกองทุน -                               23.27

สนิทรพัย์อนืสุทธิ 13,440.55 13,295.87

รวมสินทรพัย์ 363,411.01 365,952.25

รายการทีเกียวขอ้งกบัเงินกองทุน ประจาํงวด 31 ธนัวาคม 2563

สินทรพัย์
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หน่วย : ล้านบาท

จาํนวนทีเปิดเผยใน

งบการเงินทีเผยแพร่

ต่อสาธารณะ - งบ

แสดงฐานะการเงิน 

(ก)

จาํนวนทีเปิดเผยในงบ

การเงินภายใต้

หลกัเกณฑ์การกาํกบั

ดแูลกลุม่ธุรกิจ

ทางการเงิน

การอา้งอิง

(ค)

เงนิรบัฝาก 251,525.87 251,917.16

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ 10,263.87 10,263.87

หนีสนิจ่ายคนืเมอืทวงถาม 392.71 392.71

ภาระในการส่งคนืหลกัทรพัย์ -                               -                                     

หนีสนิทางการเงนิทวีดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 896.91 896.91

หนีสนิตราสารอนุพนัธ์ 8,724.69 8,724.69

ตราสารหนีทอีอกและเงนิกู้ยมื 28,343.50 28,343.50

  นับเข้าเป็นเงนิกองทุน -                               8,390.00 M

  ไม่นับเข้าเป็นเงนิกองทุน -                               19,953.50

ภาระของธนาคาร (สถาบนัการเงนิ) จากการรบัรอง -                               -                                     

ประมาณการหนีสนิ 1,066.26 1,066.26

หนีสนิภาษีเงนิไดร้อตดับญัชี 13.55 13.55

หนีสนิอนื 15,557.93 15,411.34

รวมหนีสิน 316,785.29 317,029.99

รายการทีเกียวขอ้งกบัเงินกองทุน ประจาํงวด 31 ธนัวาคม 2563

หนีสิน
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หน่วย : ล้านบาท

จาํนวนทีเปิดเผยใน

งบการเงินทีเผยแพร่

ต่อสาธารณะ - งบ

แสดงฐานะการเงิน 

(ก)

จาํนวนทีเปิดเผยในงบ

การเงินภายใต้หลกัเกณฑ์

การกาํกบัดแูลกลุม่ธุรกิจ

ทางการเงิน

(ข)

การอา้งอิง

(ค)

ทุนเรอืนหุ้น

ทุนทอีอกและชําระแล้ว

    หุ้นสามญั 8,467.51 8,467.51 A

ส่วนเกนิ (ตํากว่า) มูลคา่หุ้น

    ส่วนเกนิ (ตํากว่า) มูลคา่หุ้นสามญั 9,356.23 9,356.23 B

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจ้าของ

ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัย์ -                               -                                        

ส่วนเกนิ (ตํากว่า) ทุนจากการเปลยีนแปลงมูลคา่ของเงนิลงทุน 21.29 19.94

  นับเข้าเป็นเงนิกองทุน -                               19.34 E

  ไม่นับเข้าเป็นเงนิกองทุน -                               0.60

ส่วนเกนิทุนจากการรวมธุรกจิภายใต้การควบคมุเดยีวกนั (158.34) (158.34) F

กําไร (ขาดทุน) สะสม

จดัสรรแล้ว

    ทุนสาํรองตามกฎหมาย 852.34 852.34 C

     อนื ๆ -                               -                                        

         คงเหลอืหลงัจากการจดัสรร 25,491.67 28,383.97

            นับเข้าเป็นเงนิกองทุน -                               28,383.97 D

            ไม่นับเข้าเป็นเงนิกองทุน -                               -                                        

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,486.48 1,956.41

            นับเข้าเป็นเงนิกองทุน -                               (91.62) G

            ไม่นับเข้าเป็นเงนิกองทุน -                               2,048.03

รวมส่วนของบรษิัทใหญ่ 46,517.18 48,878.06

ส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคมุ 108.54 44.20

  นับเข้าเป็นเงนิกองทุน (ชนัท ี1) -                               -                                        L

  นับเข้าเป็นเงนิกองทุน (ชนัท ี2) -                               -                                        O

  ไม่นับเข้าเป็นเงนิกองทุน 108.54 44.20

รวมส่วนของเจ้าของ 46,625.72 48,922.26

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 363,411.01 365,952.25

รายการทีเกียวขอ้งกบัเงินกองทุน ประจาํงวด 31 ธนัวาคม 2563

ส่วนของเจ้าของ
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หน่วย : ล้านบาท

 องค์ประกอบของ

เงินกองทุนตาม

หลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแล

ทีรายงานโดยกลุ่มธรุกิจ

ทางการเงิน

(ง)

 แหล่งทีมาของการอ้างอิงในงบ

การเงินภายใต้หลกัเกณฑ์การ

กาํกบัดูแลกลุ่มธรุกิจทางการเงิน

(จ)

8,467.51 A

-                                  

9,356.23 B

852.34 C

-                                  

28,383.97 D

-                                  

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงนิลงทุนเผอืขายของตราสารหน ีและตราสารทุน 19.34 E

(158.34) F

46,921.05

91.62 G

3,066.03 H

1,128.49 I

1,315.41 J

-                                  K

5,601.55

41,319.50

-                                  L

-                                  

41,319.50

8,390.00 M

3,004.81 N

-                                  O

11,394.81

52,714.31รวมเงินกองทุนทงัสิน (TC = T1+T2)

รวมเงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1)

 รายการของบรษิทัลูกเฉพาะส่วนของผู้ถอืหุ้นทไีม่มอํีานาจควบคุมและบุคคลภายนอกทสีามารถนบัเป็น

 เงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นตราสารทางการเงนิของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ

 รวมเงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นตราสารทางการเงินก่อนรายการหกัตามหลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแล

รวมเงินกองทุนชนัที 1 (T1 = CET1+AT1)

เงินกองทุนชนัที 2: รายการทีสามารถนับเป็นเงินกองทุนชนัที 2

เงนิทไีด้รบัจากการออกตราสารแสดงสิทธใินหนทีมีสีิทธดิ้อยกว่าเจ้าหนบุีรมิสิทธผู้ิฝากเงนิและเจ้าหนสีามญั

สินทรพัย์ไม่มตีวัตนอนื (นอกเหนอืจากค่าความนยิม)

สินทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี

 เงนิลงทุนในตราสารทุนรวมถงึเงนิลงทุนในใบสําคญัแสดงสิทธทิจีะซอืหุ้นทนีบัเป็นเงนิกองทุนชนัท1ีทเีป็นส่วนของ    

 เจ้าของของสถาบันการเงนิอนืหรอืกลุ่มธุรกจิทางการเงนิอนืนอกจากข้อ1.11.7และ1.11.8

 รวมรายการหกัตามหลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแลของเงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของ

 เงนิสํารองทวัไป (General Provision)

รวมเงินกองทุนชนัที 2 ก่อนรายการหกัตามหลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแล

 รายการของบรษิทัลูกเฉพาะส่วนของผู้ถอืหุ้นทไีม่มอํีานาจควบคุมและบุคคลภายนอกทสีามารถนบัเป็นเงนิกองทุน

 ชนัท ี2 ของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อนืสะสม

การเปลยีนแปลงในส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาทดีนิ อาคาร หรอืห้องชุดในอาคารชุด

 รวมเงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของก่อนรายการปรบัและรายการหกัตามหลกัเกณฑ์

 การกาํกบัดูแล

เงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการหกัตามหลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแล

ค่าความนยิม

ขาดทุนสิทธ ิ

รายการอืนของการเปลยีนแปลงทเีกดิจากผู้เป็นเจ้าของ (Owner Changes)

เงนิสํารองทไีด้จดัสรรจากกําไรสุทธ ิ

เงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการทีสามารถนับเป็นเงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของ

ทุนชาํระแล้ว (หุ้นสามญั) หลงัหกัหุ้นสามญัซอืคนื

ส่วนเกนิ (ตาํกว่า) มูลค่าหุ้นสามญั (สุทธ)ิ 

กาํไรสุทธคิงเหลอืหลงัจากการจดัสรร

ทุนสํารองตามกฎหมาย

รายการทีเกยีวข้องกบัเงินกองทุน ประจาํงวด 31 ธนัวาคม 2563

ใบสําคญัแสดงสิทธทิจีะซอืหุ้นสามญั
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4. ข้อมูลเชิงคณุภาพโดยทวัไปสาํหรบัทุกประเภทความเสียง 

4.1 ภาพรวมในการบริหารความเสียง 

การบรหิารความเสียงของกลุ่มธุรกิจฯ ในปี 2563 ยงัคงมุ่งเน้นการบริหารงานทสีอดคล้องกบัการดําเนินธุรกิจ

ภายใตร้ะดบัความเสยีงทยีอมรบัได ้ซงึความเสยีงของกลุ่มธุรกจิฯ ทเีผชญินันมทีงัความเสยีงทเีกดิจากภายในและภายนอก

องค์กร ดงันันเพอืใหก้ารบรหิารจดัการความเสยีงครอบคลุมความเสยีงทมีนัียสําคญัและเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ กลุ่ม

ธุรกิจฯ จงึจดักลุ่มความเสยีงต่างๆ เป็น 5 ด้านตามนิยามของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึงได้แก่ ความเสยีงด้านเครดติ 

(Credit Risk) ความเสยีงด้านตลาด (Market Risk) ความเสยีงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเสยีงด้านกลยุทธ์ 

(Strategic Risk) และความเสยีงด้านปฏิบตัิการ (Operational Risk) ซึงรวมถึงความเสยีงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT 

Risk) โดยมกีระบวนการบรหิารความเสยีงทเีป็นไปตามมาตรฐานสากล อนัประกอบด้วยการระบุความเสยีง การวดัและ

ประเมินความเสียง การติดตามความเสียง และการควบคุมความเสียง โดยมีคณะกรรมการกํากับความเสียงและ

คณะอนุกรรมการชุดย่อยร่วมกนัทําหน้าทีทบทวนและเสนอแนะนโยบายและกรอบการกํากับดูแลความเสียงทดี ี(Risk 

Governance Framework) รวมถงึตดิตามภาพรวมการบรหิารความเสยีงเพอืนําเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร และมสีาย

บรหิารความเสยีงและหน่วยงานบรหิารความเสยีงของบรษิัทย่อยทําหน้าทกีํากบัและสนับสนุนการบรหิารความเสยีงของ

กลุ่มธุรกจิฯ ซงึหน่วยงานดงักล่าวเป็นหน่วยงานอสิระจากสายธุรกจิทมีธุีรกรรมหรอืกจิกรรมทเีกยีวขอ้งกบัความเสยีง 

ในปีทผี่านมา กลุ่มธุรกจิฯ มกีารเสรมิสรา้งศกัยภาพในการบรหิารความเสยีงใหด้ยีงิขนึหลายประการ เพอืยกระดบั

การบรหิารความเสยีงในภาพรวมใหเ้ขม้แขง็ขนึ อาท ิพฒันาเครอืงมอืใหม่ๆ ทชี่วยในการบรหิารจดัการความเสยีง รวมถงึ

พฒันาเครอืงมอืบรหิารความเสยีงเดมิใหม้ปีระสทิธภิาพมากยงิขนึ การดาํเนินการเตรยีมการพรอ้มในการแกไ้ขปัญหาทอีาจ

เกดิขนึในอนาคตไวล่้วงหน้าโดยการจดัทําแผนเสรมิสรา้งความมนัคงของกลุ่มธุรกจิฯ (Recovery Plan) และการส่งเสรมิให้

เกดิวฒันธรรมองคก์รดา้นการบรหิารความเสยีง (Risk Management Culture) ทดีใีหเ้กดิขนึในองคก์ร เป็นตน้ 

 การพฒันาดา้นการบรหิารความเสยีง 

ในปี 2563 กลุ่มธุรกิจฯ ไดม้กีารพฒันาการบรหิารความเสยีงใหม่ๆ เพอืเสรมิสรา้งศกัยภาพในการบรหิารความ

เสยีงของกลุ่มธุรกจิฯ ใหด้ยีงิขนึหลายประการ ซงึมรีายละเอยีดดงันี  

1. การประยุกตเ์ครอืงมอืเดมิและพฒันาเครอืงมอืใหม่ๆ อาท ิ 

- การพฒันาและปรบัปรุง NCB Score (Acquisition score) สาํหรบัสนิเชอืรายย่อยครอบคลมุในหลาย

ผลติภณัฑ์ เช่น  สนิเชอืส่วนบุคคล สนิเชอืเช่าซือรถใหม่ สนิเชอืรถเก่า และสนิเชอืรถกูเ้งนิด่วน 

(CarQuickCash - CQC) เป็นต้น 

- พัฒนา re-cut off Bureau Score สําหรับผลิตภัณฑ์ SME Product Program อาทิ SME Car3X, 

SME Freedom, SME X3 และ Inventory Finance Used Car Program เพือเพิมความละเอียดใน

การทาํ cut off % Bad rate ตามกลุ่มตวัอย่างของธนาคารเอง 

- พฒันาการจดักลุ่มความเสยีงของลูกค้า (Risk segmentation) สําหรบัการติดตามหนีทางโทรศพัท์ 

(Phone Collection) โดยพฒันา CHAID เพอืใช้เป็นเครอืงมือในการพฒันาการติดตามหนีสําหรบั

สนิเชอืบุคคลและสนิเชอืเช่าซือรถยนต ์ทงักลุ่มลูกคา้ทมีาขอพกัชําระหนีและกลุ่มลูกคา้ทไีม่ไดข้อพกั

ชําระหนี 
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- Portfolio Scrub คอื การจดัทาํการสอบทานสนิเชอื (Credit Review) ในลกัษณะ Portfolio Level เพอื

นํามาจดัการความเสยีงในเรอืงการลด/เพมิวงเงนิ การจดัทํา program ช่วยเหลอืลูกค้าในการปรบั

โครงสรา้งหนไีดอ้ย่างทนัท่วงทกีรณีทมีคีวามเสยีงเพมิขนึอย่างมนีัยสาํคญั 

- การพฒันาและปรบัปรุง Behavior Score สาํหรบัสนิเชอืส่วนบุคคล  เพอืเพมิความแม่นยาํในการ

แยกแยะลูกคา้ และสามารถนําไปใช้กําหนดกลยุทธก์ารทํา cross-selling หรอื Top up วงเงนิให้

ลูกคา้ใหส้อดคลอ้งตามระดบัความเสยีงของลูกคา้ 

- พฒันา Early indicators  เพอืปรบัปรุง Product Program และรวมถงึการทาํ Test Program สาํหรบั 

New Channel, New Segment เพือเพิมโอกาสทางธุรกิจโดยอยู่ในระดบัความเสยีงธนาคารรบัได้

และกําหนด Exposure ทีจะทําการ Test program เพือลดความเสียงในด้านการกระจุกตัว 

(Concentration Risk) ใหก้บัธนาคาร 

- Re-Develop Application Score สําหรบัสินเชอืเช่าซือรถใหม่, สินเชอืรถเก่า, สินเชอืรถกู้เงนิด่วน 

(CarQuickCash – CQC) และสินเชือบุคคล เนืองจากปัจจัยความเสียงทีเปลยีนไปจึงต้องมีการ

ปรบัปรุงแบบจาํลองใหม้คีวามแม่นยําในการแยกแยะลูกคา้ใหด้ขีนึ ตลอดจนการทาํ Recovery Score 

/ CHAID โดยเป็นการพฒันาเพอืให้ส่วนงานติดตามหนีมีความสามารถในการแบ่งแยกได้ว่า กลุ่ม

ลูกค้าใดทคีวรใช้สํานักงานติดตามหนีภายนอก กลุ่มลูกค้าใดธนาคารสามารถจดัการได้เองเพอื

ประหยดัตน้ทุนในการจดัการ   

- กําหนด Concentration High Risk segment ลงไปในแต่ละผลติภณัฑ์รายย่อย เพอืให้การกําหนด

ความเสยีงทาํไดอ้ย่างรวดเรว็ ตงัแต่ application in ซงึเป็น proactive action ทไีม่ต้องรอจนเกดิเป็น 

NPL จงึออกมาตรการปรบัปรุง product program 

- การกําหนด VG Group (Vulnerable Group) ตามทธีนาคารแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือจาก

สถาบนัการเงิน โดยพิจารณาเพมิเติมจาก Credit Risk โดยให้พิจารณาเพมิท ีAffordability Risk 

(ระดับรายได้และระดับหนีสิน DSR – Debt Service Ratio) ทังนี ธนาคารได้เริมทําตังแต่ก่อนที

ธนาคารแห่งประเทศไทยจะรเิรมิ ทําให้ธนาคารไม่ไดร้บัผลกระทบมากนักจากการคุมเขม้ในการให้

สนิเชอืกบั VG Group ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

- กําหนดมาตรการช่วยเหลอืเป็นพเิศษสําหรบัลูกหนีสนิเชอืรายย่อยในทุกประเภทสนิเชอืใหเ้หมาะสม

ตามความสามารถในการชาํระหนีเพอืบรรเทาภาระในช่วงสถานการณ์ COVID-19 

- การพฒันาและปรบัปรุงแบบจาํลองสําหรบัการตงัสาํรองตามมาตราฐานบญัช ีTFRS9 เพอืรองรบั

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 

- มกีารวางกลยุทธ ์เรอืง ลดการขายขาดทุนรถยดึ เพอืลดความสญูเสยีในช่วงทสีถานการณ์ราคาตลาด

รถมคีวามผนัผวน 

- พฒันาเครอืงมือคํานวณต่างๆ เช่น มูลค่ายุติธรรม การกําหนดราคา กําไรขาดทุน ทมีาของกําไร

ขาดทุน ความเสยีงดา้นตลาดและเงนิกองทุนเพอืรองรบัความเสยีงดา้นตลาด ความเสยีงด้านเครดติ

คู่คา้และส่วนปรบัมลูค่าความเสยีงดา้นเครดติคู่คา้ สําหรบัผลติภณัฑ์ของสายตลาดการเงนิใหม่ 

- การปรบัปรุง Dashboard ทใีชใ้นการบรหิารความเสยีงดา้นเครดติสนิเชอืธรุกจิและสถาบนั ใหม้คีวาม

ละเอยีดและมเีสถยีรภาพมากขนึ 

- พฒันาระบบการกํากบัลูกหนีรายใหญ่ (Single Lending Limit - SLL) ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขนึ 

- พฒันาระบบทีเกียวข้องเพอืรองรับการใช้มาตราฐานบญัชใีหม่ (TFRS9)  ซึงเรมิบงัคบัใช้เมอืต้น

ปี 2563 
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2. การเตรยีมความพรอ้มเพอืรองรบัระบบและหลกัเกณฑท์ธีนาคารแห่งประเทศไทยมแีผนจะใชใ้นอนาคต 

อาท ิ 

- การใช้หลักเกณฑ์การคํานวณสินทรัพย์เสียงด้านเครดิตของคู่สัญญาสําหรับธุรกรรมอนุพันธ์ 

(Counterparty credit risk: CCR) และหลกัเกณฑ์การคํานวณสนิทรพัยเ์สยีงดา้นเครดติจากการปรบั

มูลค่าเครดติของคู่สญัญา (Credit Valuation Adjustment risk: CVA risk) ตามเกณฑ์ Basel III และ

เกณฑ์ Margin ซงึรอประกาศใช ้

- การบรหิารความเสยีงดา้นอตัราดอกเบยีในบญัชเีพอืการธนาคาร โดยอ้างอิงจากหลกัเกณฑ์ใหม่ของ 

Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) Standard : Interest rate risk in the banking 

book ซงึ Basel มกีารกําหนดเกณฑ์มาตราฐานนีขนึและประกาศเมอืเดอืนเมษายน 2559 

3. การเตรยีมความพรอ้มในการออกผลติภัณฑ์ใหม่ การปรบัปรุงกระบวนการทํางาน และการรองรบัการ

เปลยีนแปลงของตลาดการเงนิในภาพรวม เพอืสนับสนุนงานของสายตลาดการเงนิของฝ่ายบรหิารความ

เสยีงดา้นตลาด อาท ิ

- Option ทอี้างองิดชันีทางการเงนิ และ Option ทมีลีกัษณะซบัซ้อน หรอืเป็นการเพมิตวัแปรอ้างอิง

ใหม่ 

- Interest Rate Swap ทอี้างองิตวัแปรอตัราดอกเบยีชนิดใหม ่

- Overnight Index Swap 

- การจดัซอื Treasury System ใหม่เพอืเพมิประสทิธภิาพในการดาํเนินธุรกจิ 

- การทําธุรกรรมอนุพันธ์แบบ Over-the-Counter (OTC) ผ่าน Central Clearing Counterparty 

(CCP) 

- การยุตกิารเผยแพร่อตัราดอกเบยี LIBOR และ THBFIX 

4. การออกหลกัเกณฑ์และมาตรการใหม่ๆ รวมถงึการปรบัปรุงกระบวนการต่างๆ 

นอกเหนือจากพฒันาการด้านการบริหารความเสยีงใหม่ๆ แล้ว กลุ่มธุรกิจฯ ยงัสานต่อการดําเนินการทีเป็น

ประโยชน์ดา้นการบรหิารความเสยีงต่างๆ จากปีทผี่านมา เช่น 

1. จดัใหม้แีผนเสรมิสรา้งความมนัคงของธนาคาร (Recovery Plan) เพอืเป็นการเตรยีมความพรอ้มใน

การรองรบัภาวะวกิฤตทางการเงนิทอีาจเกดิขนึในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยงิผลกระทบต่อความเสยีงสภาพ

คล่องและดา้นเงนิกองทุนของกลุ่มธุรกจิฯ  เพอืใหก้ลุ่มธุรกจิฯ มคีวามเขม้แขง็ สามารถเสรมิสรา้งความมนัคง

ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและรวดเรว็และเกดิการบูรณาการกรอบความเสยีงและแผนรองรบัวกิฤตใินแต่ละด้าน

ใหส้อดคล้องกนัมากขนึ 

2. การมีส่วนร่วมในการบรหิารความเสยีงกบัสายธุรกิจต่างๆ ตงัแต่ขนัตอนการพฒันาและปรบัปรุง

ผลติภณัฑ์  บรกิาร หรอืกระบวนการทาํงาน 

3. การฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการบรหิารความเสยีงแก่บุคลากรของธนาคารและบริษัทในกลุ่ม

ธุรกจิฯ เพอืใหม้คีวามรู้ความเขา้ใจในการบรหิารความเสยีง และกระตุ้นใหเ้กดิความตระหนักในการบรหิาร

ความเสยีง (Risk Awareness) เพอืนําไปสู่การสรา้งวฒันธรรมองคก์รดา้นการบรหิารความเสยีงทดีใีหเ้กดิขนึ

ในองคก์ร 
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4. ด้านความเพยีงพอของเงนิกองทุน กลุ่มธุรกิจฯ ได้พฒันากระบวนการบริหารความเสยีงใหม้กีาร

ประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนซึงสอดคล้องกับกระบวนการ Internal Capital Adequacy 

Assessment Process (ICAAP) ในหลักเกณฑ์การกํากับดูแลเงินกองทุนตาม Basel โดยกระบวนการ

ดังกล่าวจะครอบคลุมความเสียงทีมีนัยสําคัญทงัหมดของกลุ่มธุรกิจฯ และประเมินความเพียงพอของ

เงนิกองทุนทงัหมด 3 มุมมอง คอื มเีงนิกองทุนเพยีงพอสาํหรบัการขยายธุรกจิต่อไปในอนาคต มเีงนิกองทุน

เพยีงพอรองรบัความเสยีงทมีอียู่ในปัจจุบนั และมเีงนิกองทุนเพยีงพอรองรบัความเสยีหายในภาวะวกิฤต  

สําหรบัปี 2563 กลุ่มธุรกจิฯ ใหค้วามสําคญักบัการบรหิารความเสยีงและมุ่งเน้นในการบรหิารจดัการหนีเสียและ

การให้ความช่วยเหลอืลูกหนีทไีด้รบัผลกระทบทงัทางตรงและทางอ้อมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 

(COVID-19) พรอ้มทงัดแูลคุณภาพลูกหนใีหม่ทเีกดิขนึในช่วงปี 2020 ใหม้คีุณภาพทดีขีนึ   

โดยในส่วนของแบบจาํลองความเสยีง ธนาคารมกีารตรวจสอบทุกแบบจาํลองความเสยีงเป็นรายไตรมาส เพอืให้

แน่ใจว่าการบริหารจดัการความเสยีงมปีระสทิธภิาพและถูกต้องแม่นยํา และยงัคงเสรมิสร้างการมส่ีวนร่วมระหว่างสาย

บรหิารความเสยีงและสายธุรกิจต่างๆ ในการบรหิารจดัการความเสยีง รวมถึงพฒันากระบวนการบรหิารความเสยีง การ

สรา้งเครอืงมอื และ/หรอืกระบวนการเพอืใหส้ามารถสะทอ้นความเสยีงทกีลุ่มธุรกจิฯ อาจเผชญิไดใ้นอนาคต 

 หลกัการในการบรหิารความเสยีง  

หลกัการในการบรหิารความเสยีงของธนาคารและกลุ่มธุรกจิฯ มดีงันี 

1) หน่วยงานเจ้าของความเสยีงมคีวามรบัผดิชอบหลกัในการบรหิารความเสยีงทเีกิดขนึจากหน่วยงานของ

ตนเอง  

2) การควบคุมความเสยีงดาํเนินการโดยความร่วมมอืของหน่วยงานเจา้ของความเสยีงและหน่วยงานทมีคีวาม

เป็นอสิระ  

3) ในการควบคุมความเสยีงให้อยู่ภายใต้ระดบัทยีอมรบัได ้กลุ่มธุรกจิฯ ไดม้กีารประยุกตใ์ชแ้บบจําลอง “การ

ควบคุมดแูลความเสยีง 3 ระดบั” เพอืใหม้นัใจไดว้่ากลุ่มธุรกจิฯ จะมกีารควบคุมดแูลความเสยีงทเีหมาะสม

และมปีระสทิธภิาพ ประกอบดว้ย 

ระดบัท ี1: ระดบัหน่วยงานเจา้ของความเสยีง หน่วยงานทเีป็นเจ้าของความเสยีงต้องควบคุมดูแลความ

เสยีงของหน่วยงานของตนใหอ้ยู่ในระดบัทเีหมาะสม  

ระดบัท ี2: ระดบัสายบริหารความเสยีงและสายกฎหมายและกํากบัดูแลการปฏบิตังิาน สายบรหิารความ

เสยีงทําหน้าทกีํากบัและสนับสนุนใหม้เีครอืงมอืและกระบวนการในการบรหิารความเสยีงทมีปีระสทิธภิาพ  

เพอืใหค้วามเสยีงอยู่ภายใตร้ะดบัความเสยีงทยีอมรบัได ้ส่วนสายกฎหมายและกํากบัดูแลการปฏบิตังิานมี

หน้าทกีํากบัดแูลและสอบทานใหก้ารดําเนินงานของกลุ่มธุรกจิฯ เป็นไปตามนโยบายการบรหิารความเสยีง

และกฎเกณฑข์องทางการ ทงัน ีทงั 2 หน่วยงานดงักล่าวมคีวามเป็นอสิระจากหน่วยงานเจา้ของความเสยีง  

ระดบัท ี3: ระดบัสาํนักตรวจสอบภายใน ทาํหน้าทตีรวจสอบแนวทางการบรหิารความเสยีงและการควบคุม

ภายใน  
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หลกัการในการบรหิารความเสยีงขา้งตน้แสดงใหเ้หน็ว่านอกจากสายบรหิารความเสยีงจะมคีวามสําคญัแลว้ หน่วย

ธุรกจิอนืๆ กม็คีวามสําคญัต่อการบรหิารความเสยีงทดี ีและไม่เพยีงแค่ผูบ้รหิารแต่รวมถงึพนักงานทุกคนในหน่วยธุรกจิซงึ

ประจาํอยู่ ณ แหล่งทมีาของความเสยีงกม็สี่วนสาํคญัเช่นกนั ดงันนัผูท้เีกยีวขอ้งจงึตอ้งปฏบิตัติามนโยบายการบรหิารความ

เสยีงและหลกัเกณฑก์ารบรหิารความเสยีงทเีกยีวขอ้งอย่างเคร่งครดั 

นอกจากหลกัการในการบรหิารความเสยีงแลว้ การปรบัลดความเสยีงใหล้งมาอยู่ภายใตร้ะดบัทยีอมรบัไดแ้ละการ

ตดิตามระดบัความเสยีงอย่างสมาํเสมอกเ็ป็นสงิทสีาํคญั ซงึมกีระบวนการในการบรหิารจดัการความเสยีงอยา่งเป็นระบบดงั

แผนภาพต่อไปน ี

 
 

 การจดัทาํรายงานความเสยีง 

การจดัทาํรายงานความเสยีงเพอืนําเสนอต่อคณะกรรมการทเีกยีวขอ้งมดีงันี  

1) รายงานภาพรวมความเสยีงของธนาคารและกลุ่มธุรกจิฯ: จดัทาํเป็นประจาํทุกเดอืนและทุกไตรมาส 

2) รายงานความเสยีงทเีกดิขนึใหม่ (Emerging Risk): จดัทําเป็นประจาํทุกปีหรอืเมอืมกีารเปลยีนแปลงอย่าง

มนัียสาํคญั โดยจะประเมนิในบรบิทของความเสยีงต่อการดาํเนินธุรกจิขององค์กรใน 3 - 5 ปีขา้งหน้าทอีาจ

เกิดจากการเปลียนแปลงปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ เช่น ภัยแล้ง และนําท่วม การ

เปลยีนแปลงกฎเกณฑข์องทางการ และการเปลยีนแปลงของเทคโนโลย ี  

ในกรณีทีประเมินแล้วพบว่ามีตัวชวีดัความเสียงใดทีเกินเกณฑ์ทีกําหนด หรือมีความเสียงใดอยู่ในระดบัสูง 

ผูร้บัผดิชอบต่อความเสยีงนันจะเป็นผูจ้ดัทําแผนลดและติดตามความเสยีง พรอ้มทงัดําเนินการตามแผนดงักล่าว เพอืปรบั

ลดความเสยีงให้ลงมาอยู่ภายใต้ระดบัทยีอมรบัได ้ซงึมขีนัตอนตามกระบวนการในการบรหิารจดัการความเสยีงดงัทกีล่าว

มาแลว้ขา้งต้น 

1. การกาํหนดระดับความเสียงทยีอมรับ
ได้ (Risk Appetite)

2. การประเมินโอกาสทจีะเกิดขึน และ
ผลกระทบของความเสียงทีสาํคัญ

3. การกาํหนดตัวชวัีดดา้นความเสียง

4. การเตรียมแผนเพอืลดความเสียง 
(Mitigation Plan)

5. การติดตามและประเมินผลการ 
บริหารความเสียงอยา่งต่อเนือง
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 การประเมนิความเสยีง 

กลุ่มธุรกิจฯ มีการประเมินความเสียงทีสําคัญในด้านต่างๆ ทีอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างครบถ้วน ซึง

ครอบคลุมความเสยีงดงัต่อไปนี 

1)   ความเสยีงดา้นกลยุทธ ์ 

2)    ความเสยีงดา้นเครดติ  

3)    ความเสยีงดา้นตลาด  

4)    ความเสยีงดา้นสภาพคล่องและ ALM  

5)    ความเสยีงดา้นปฏบิตักิาร  

6)    ความเสยีงดา้นชอืเสยีง  

7)    ความเสยีงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

เมอืมีการออกผลติภณัฑ์ใหม่หรอืมกีารปรบัปรุงเปลยีนแปลงทสีําคญั หน่วยงานทเีกียวขอ้งต้องมกีารวเิคราะห์

ความเสยีงทางดา้นสงัคม และ/ หรอืสงิแวดล้อมเพมิเตมิดว้ยทุกครงั พร้อมทงักําหนดใหม้กีารทบทวนนโยบาย หลกัเกณฑ์ 

ระเบยีบทเีกยีวขอ้งกบัการบรหิารความเสยีงของกลุ่มธุรกจิฯ ตามความเหมาะสมอย่างสมําเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครงั หรอื

ทุกครงัทมีกีารเปลยีนแปลงอย่างมนัียสาํคญั เพอืความเหมาะสมกบัสถานการณ์และการเปลยีนแปลงของธุรกจิ 

 

4.2 นโยบายการบริหารความเสียง 

- นโยบายการบรหิารความเสยีงและแนวทางการบรหิารความเสยีง 

นโยบายหลกัในการบรหิารความเสยีงของกลุ่มธุรกจิฯ ยงัคงมุ่งเน้นการบรหิารความเสยีงใหค้รอบคลุมทงัองค์กร

โดยแต่ละสายธุรกจิและหน่วยธุรกจิมหีน้าทแีละความรบัผดิชอบในการเขา้ใจความเสยีงและบรหิารความเสยีงทเีกดิขนึจาก

หน่วยงานของตนเองใหอ้ยู่ภายใตก้รอบและนโยบายการบรหิารความเสยีงรวมของกลุ่มธุรกจิฯ โดยมสีายบรหิารความเสยีง

ทาํหน้าทใีนการกํากบั ดแูล และสอบทานความเพยีงพอของกลไกการบรหิารและควบคุมความเสยีงของแต่ละสายธุรกจิและ

หน่วยธุรกิจ รวมถึงพัฒนาเครืองมือต่างๆ ทีช่วยในการบริหารความเสียง นอกจากนี แต่ละสายธุรกิจจะถูกจัดสรร

เงนิกองทุนเพอืใชใ้นการรองรบัความเสยีงของธุรกจิ โดยวดัจากความเสยีงต่างๆ ของธุรกรรม ประกอบกบัความเสยีหายที

อาจเกดิขนึจากธุรกจินันดว้ย 

นโยบายหลกัในการบรหิารความเสยีงประกอบไปดว้ย 18 นโยบายดงันี 

1) นโยบายการบรหิารความเสยีงดา้นตลาดของกลุ่มธุรกจิฯ 

2) นโยบายการบรหิารความเสยีงดา้นสภาพคล่องของกลุ่มธุรกจิฯ 

3) นโยบายการบรหิารความเสยีงตามแนวทาง Enterprise Risk Management (ERM) ของกลุ่มธุรกจิฯ 

4) นโยบายการบรหิารความเสยีงดา้นกลยุทธข์องกลุ่มธุรกจิฯ 

5) นโยบายการบรหิารความเสยีงดา้นปฏบิตักิารของกลุ่มธุรกจิฯ 

6) นโยบายการบรหิารความเสยีงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของธนาคาร 

7)  นโยบายการทดสอบภาวะวกิฤตของกลุ่มธุรกจิฯ 

8) นโยบายการลงทุนในหลกัทรพัย์และการบรหิารฐานะในบญัชเีพอืการคา้ของกลุ่มธุรกิจฯ 

9) นโยบายการบรหิารความเสยีงดา้นชอืเสยีงของธนาคาร 
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10) นโยบายการเปิดเผยข้อมูลเกียวกับการดํารงเงินกองทุนของธนาคารและกลุ่มธุรกิจฯ และการดํารง

สนิทรพัยส์ภาพคล่องเพอืรองรบัสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องทมีคีวามรุนแรงของธนาคาร 

11) นโยบายสนิเชอืรายย่อยของธนาคาร 

12) นโยบายหลกัดา้นสนิเชอืของธนาคาร 

13) นโยบายสนิเชอืธุรกจิของธนาคาร 

14) นโยบายการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี การจดัชนัสนิทรพัย ์การกนัเงนิสาํรองและการตดัออกจากบญัช ี

15) นโยบายหลกัประกนัของธนาคาร 

16) นโยบายสนิเชอืคู่คา้ของธนาคาร 

17) นโยบายการบรหิารความเสยีงของประเทศคู่สญัญาของกลุ่มธุรกจิฯ 

18) นโยบายอนุมตัสินิเชอืธุรกจิและสนิเชอืคู่คา้ 

สายบรหิารความเสยีงไดเ้ผยแพร่นโยบายดงักล่าวไวใ้นอนิทราเน็ตเพอืใหท้ราบโดยทวักนั นอกจากนี สายบรหิาร

ความเสยีงยงัไดจ้ดัใหม้กีารฝึกอบรมและใหค้วามรูด้า้นการบรหิารความเสยีงแก่บุคลากรของธนาคารและบรษิทัในกลุ่มธรุกจิ

ฯ เพอืใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการบรหิารความเสยีง และกระตุ้นใหเ้กดิ Risk Culture และการมส่ีวนร่วมรบัผดิชอบต่อการ

บรหิารความเสยีงขององคก์รดว้ย 

 

4.3 โครงสร้างและหน้าทีความรบัผิดชอบของหน่วยงานทีเกียวข้องกบัการบริหารความเสียง 

คณะกรรมการธนาคารมกีารกํากบัดแูลการบรหิารความเสยีงผ่านคณะกรรมการกํากบัความเสยีงอย่างใกลช้ดิ โดย

นโยบายหลกัในการบรหิารความเสยีงของธนาคาร คอื การบรหิารความเสยีงใหค้รอบคลุมทงัองค์กร โดยมุ่งเน้นใหแ้ต่ละ

สายธุรกจิและหน่วยธุรกจิมหีน้าทแีละความรบัผดิชอบในการเขา้ใจความเสยีงและบรหิารความเสยีงทเีกดิขนึจากหน่วยงาน

ของตนเองใหอ้ยู่ภายใต้กรอบและนโยบายการบริหารความเสยีงโดยรวม ทงันี สายบรหิารความเสยีงจะทําหน้าทใีนการ

กํากบั ดูแล และสอบทานความเพยีงพอของกลไกการบรหิารและควบคุมความเสยีงของแต่ละสายธุรกิจและหน่วยธุรกจิ 

โดยแต่ละสายธุรกิจจะถูกจดัสรรเงินกองทุนเพือใช้ในการรองรบัความเสยีงของธุรกิจโดยวดัจากความเสียงต่างๆ ของ

ธุรกรรม ประกอบกบัความเสยีหายทเีกดิขนึจากธุรกจินันดว้ย   

ทงันี บทบาท หน้าทแีละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ สายธุรกจิ และฝ่ายงานทเีกยีวขอ้งในการบรหิารความ

เสยีงสรุปไดด้งันี 

- คณะกรรมการธนาคาร 

คณะกรรมการธนาคารกําหนดหรอือนุมตักิรอบการบรหิารความเสยีงทดีแีละมปีระสทิธภิาพ โดยกําหนดระดบั

ความเสยีงทธีนาคารยอมรบัได้ (Risk Appetite) สําหรบัการดําเนินธุรกิจของธนาคารให้เหมาะสมกบัระดบัความเสียงที

ธนาคารเผชญิอยู่ และกํากบัดูแลใหก้ารดําเนินธุรกจิของธนาคารอยู่ภายในขอบเขตความเสยีงทกีําหนดไว้ รวมทงัดูแลให้

คณะกรรมการกํากบัความเสยีงของธนาคารมกีารกําหนดนโยบาย กระบวนการ และการควบคุมทางดา้นการบรหิารความ

เสยีงประเภทต่างๆ โดยอย่างน้อยทสุีดจะตอ้งครอบคลุมถงึความเสยีงทางดา้นเครดติ ความเสยีงดา้นตลาดและการลงทุน 

ความเสยีงดา้นสภาพคล่อง ความเสยีงดา้นปฏบิตักิาร ความเสยีงดา้นชอืเสยีง ความเสยีงดา้นกฎหมาย ความเสยีงดา้นกล

ยุทธ ์และความเสยีงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมถงึความเสยีงจากการออกผลติภณัฑใ์หมแ่ละการปรบัปรุงเปลยีนแปลง
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ทสีําคญั ทงันี คณะกรรมการธนาคารต้องทําหน้าทอีนุมตันิโยบาย รวมทงัทบทวนกลยุทธ์การปฏบิตังิานจรงิและนโยบาย

อย่างสมาํเสมอหรอืทนัททีมีกีารเปลยีนแปลงอย่างมนัียสาํคญั 

- คณะกรรมการกํากบัความเสยีง 

คณะกรรมการกํากับความเสียงมีบทบาทสําคญัในการกําหนดนโยบายการบริหารความเสียง ทบทวนความ

เพยีงพอของนโยบายและระบบการบรหิารความเสยีงของกลุ่มธุรกิจฯ  เพอืนําเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพอืพจิารณา 

ตลอดจนดูแลและตดิตามปรมิาณความเสยีงใหอ้ยู่ในระดบัทเีหมาะสมและสอดคล้องกบัระดบัความเสยีงทยีอมรบัได ้โดยมี

เป้าหมาย คือ การบริหารความเสียงต่างๆ ให้อยู่ภายในขอบเขตทกีําหนดและดําเนินธุรกิจให้ได้อตัราผลตอบแทนที

เหมาะสม 

- คณะอนุกรรมการบรหิารความเสยีงดา้นปฏบิตักิาร 

คณะอนุกรรมการบรหิารความเสยีงดา้นปฏบิตักิารอยู่ภายใต้การกํากบัดูแลของคณะกรรมการกํากบัความเสียง

ของธนาคาร มีหน้าทีพิจารณากลนักรองความเพียงพอเหมาะสม รวมทงัชีแนะแนวทาง นโยบาย กลยุทธ์ กรอบและ

เครอืงมอืการบรหิารความเสยีงด้านปฏิบตัิการ ให้คําแนะนําและสนับสนุนการพฒันาและการนําเครอืงมอืและระบบการ

บรหิารความเสยีงด้านปฏิบตัิการไปใชดู้แลและติดตามความคบืหน้าของการจดัการเหตุการณ์ความเสยีง ความเสยีหาย 

และข้อสังเกตของธนาคารแห่งประเทศไทยทีเกียวข้องกับการบริหารความเสียงด้านปฏิบัติการ และให้ความเห็น

ประกอบการนําเสนอต่อคณะกรรมการกํากบัความเสยีงเพอืใชป้ระกอบการพจิารณา 

- สายบรหิารความเสยีง  

สายบริหารความเสียงมีหน้าทีออกแบบและพัฒนาเครืองมือและกระบวนการบริหารความเสียงทีสําคัญ 

ประสานงานใหม้กีารนําเครอืงมอืและกระบวนการบรหิารความเสยีงไปประยุกต์ใชใ้นสายธุรกจิและหน่วยงานต่างๆ ของ

กลุ่มธุรกจิฯ รวมทงัวเิคราะห ์ตดิตาม ควบคุม  และจดัทาํรายงานฐานะความเสยีงในภาพรวมของกลุ่มธุรกจิฯ  เพอืควบคุม

ความเสยีงใหอ้ยู่ภายใต้ระดบัความเสยีงทยีอมรบัได ้

- สาํนักตรวจสอบภายใน 

สํานักตรวจสอบภายในมหีน้าทตีรวจสอบและสอบทานการปฏบิตัิงานของหน่วยงานต่างๆ ให้มกีารปฏิบตัติาม

นโยบาย หลกัเกณฑ์  ระเบยีบ และกระบวนการบรหิารความเสยีงทกีําหนด ทดสอบและประเมนิประสทิธภิาพของระบบการ

ควบคุมภายใน รวมทงัคุณภาพของการปฏิบตัิงานภายในองค์กร เพือดําเนินการปรบัปรุงกระบวนการปฏิบตัิงานเพอื

ควบคุมและลดความเสยีงทสีําคญั 

- หน่วยงานเจา้ของความเสยีง (Risk Owner)  

หน่วยงานเจ้าของความเสยีง ได้แก่ เจ้าของผลิตภัณฑ์ ฝ่ายงาน สาขา และหน่วยงานต่างๆ ของกลุ่มธุรกิจฯ มี

หน้าทรีบัผดิชอบในการบรหิารจดัการความเสยีงด้านต่างๆ ทเีกยีวขอ้งกบัผลติภณัฑ์และบรกิารของหน่วยงานของตนเอง

กระบวนการทํางาน และระบบงานต่างๆ ทใีชใ้นการปฏบิตังิานของหน่วยงานตนเองใหอ้ยู่ภายใตร้ะดบัความเสยีงทยีอมรบั

ได ้และสอดคล้องกบันโยบาย ระเบยีบ และกระบวนการบรหิารความเสยีง ซงึรวมถงึการระบุ ประเมนิ ตดิตาม ควบคุม และ

รายงานความเสยีง 
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4.4 ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน  

คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าทีโดยอิสระในการสอบทานความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในทฝ่ีาย

จดัการและคณะกรรมการธนาคารกําหนดใหม้ขีนึ พรอ้มกบัทาํการทบทวนนโยบายและแนวทางในการตรวจสอบของสํานัก

ตรวจสอบภายในรวมทงัจดัใหม้กีระบวนการตรวจสอบภายในทมีคีวามเป็นอสิระเทยีงตรงและมปีระสทิธภิาพ 

 

สาํนักตรวจสอบภายใน ทาํหน้าทใีนการทดสอบ และประเมนิความเพยีงพอ และความมปีระสทิธผิลของระบบการ

ควบคุมภายใน การบรหิารความเสยีง รวมทงัคุณภาพของการปฏบิตังิานภายในของธนาคารและบรษิทัย่อย  และรายงาน

ผลการตรวจสอบต่อผูบ้รหิาร ประธานเจา้หน้าทกีํากบัดแูลกจิการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคาร  

 

5. ข้อมูลในแต่ละประเภทความเสียง ซึงแบ่งเป็นข้อมูลเชิงคณุภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ 

5.1 การเปิดเผยข้อมูลความเสียงด้านเครดิต 

5.1.1 นโยบายการบริหารความเสียงด้านเครดิต 

ความเสยีงทางด้านเครดติ คอื ความเสยีงจากการทลูีกหนีไม่สามารถชําระเงนิต้นหรอืดอกเบยีไดต้าม

สญัญา หรือกรณีทคีู่สัญญาไม่ปฏิบตัิตามเงือนไข หรือข้อตกลงในสัญญา ทงันีความเสียงด้านสินเชือครอบคลุมไปถึง

ผลติภัณฑ์ทางการเงนิทุกประเภท ทงัธุรกรรมทอียู่บนงบแสดงฐานะการเงนิ เช่น เงนิให้กู้ยมื เงนิเบิกเกินบญัชี ตวัเงิน 

ตลอดจนลูกหนีตามสญัญาประเภทอืน ๆ และ ธุรกรรมนอกงบแสดงฐานะการเงิน เช่น การซือขายอนุพนัธ์ หนังสือคํา

ประกนัประเภทต่าง ๆ เป็นต้น  

กลุ่มธุรกจิฯ จงึพฒันากระบวนการบรหิารความเสยีงดา้นเครดติอย่างต่อเนือง เพอืใหส้ะทอ้นความเสยีง

ภายใตก้ารจดัการทเีหมาะสม 

 การปรบัปรุงนโยบายสนิเชอื  

ธนาคารมุ่งเน้นการปรบัปรุงนโยบายหลกัดา้นสนิเชอื นโยบายสนิเชอืธุรกจิ นโยบายสนิเชอืรายย่อย ใหม้ี

ความรดักุมเพยีงพอ และเหมาะสมต่อสถานการณ์ในปัจจุบนั อกีทงัเพมิในส่วนของนโยบายสนิเชอืคู่คา้ นโยบายความเสยีง

ของประเทศคู่คา้ สญัญา เพอืรองรบัแผนการขยายธุรกจิธนาคารไปยงักลุ่มลูกคา้สถาบนัการเงนิและลูกคา้บรรษทั 

 การจดัทาํเครอืงมอืช่วยในการพจิารณาและอนุมตัเิครดติ  

                       ธนาคารมุ่งเน้นการพฒันาและปรบัปรุงเครอืงมอืเพอืช่วยในการพจิารณาและอนุมตัเิครดติอย่างสมาํเสมอ 

โดยมกีาร พฒันา Product Program สําหรบัการอนุมตัสินิเชอืรายย่อย การคดักรองดว้ยการจดัเกรดลูกคา้ รวมถงึการจดั

เกรดคุณภาพ สนิทรพัย์ เพอืใหก้ารอนุมตัมิคีวามครอบคลุมในมติขิองประวตัลิูกค้า และมติขิองคุณภาพหลกัประกนั อกีทงั

มีการทํา cross-selling อย่างมีแบบแผนโดยการนํา Behavior Score มาใช้ในการอนุมตัิลูกค้าเดมิของธนาคาร ซึงทําให้

สามารถ อนุมัติวงเงินให้กับลูกค้าตามความเสียงทีแตกต่างกัน ในส่วนลูกค้าใหม่มีการนําเครืองมืออนุมัติเครดิต 

(Application Credit Scoring) มาใช ้โดยเฉพาะธนาคารไดเ้รมินํา Bureau Score มาเป็นส่วนหนึงของการอนุมตัสินิเชอืซงึ

ทําให้แม่นยํากว่าระบบ Customer Grading สงินีทําให้ธนาคารสามารถประเมนิความเสยีงและคดัเลอืกกลุ่มลูกคา้ไดต้รง

ตามเป้าหมายและกลยุทธ์ ของธนาคารอย่างมปีระสทิธภิาพยงิขนึ นอกจากนันทางธนาคารยงัมกีารเรมิต้นในการพฒันา  
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Alternative Score ในการเป็นส่วนหนึงของการคดัเลอืกลูกค้าทอีาจจะ เพงิเรมิต้นทจีะม ีcredit หรอื ลูกคา้ทยีงัไม่ม ีcredit 

มาก่อน เพอืใหม้คีวามแม่นยําในการบรหิารความเสยีงไดด้ขีนึซงึเป็นฐานลูกคา้ทใีหญ่ของสนิเชอืเช่าซอื รวมถงึมกีารพฒันา 

Acquisition score ทมีขีอ้มูลทงัด้านเครดติและดา้นพนืฐานอนืๆเขา้มา เพอืใชส้ําหรบัสนิเชอืเช่าซอืรถใหม่, สนิเชอืรถเก่า, 

CarQuickCash (CQC) ,สินเชอืส่วนบุคคลทงัประเภท term loan and revolving loan เพือเพิมความละเอียดในการแยก

ประเภทของลูกคา้ออกมาตามความเสยีงไดช้ดัเจนและแม่นยาํมากขนึ 

 การบรหิารลูกหนีเงนิใหส้นิเชอื (Loan Portfolio)  

ธนาคารมุ่งเน้นการใหส้นิเชอืในธุรกจิทธีนาคารมคีวามเชยีวชาญ และบรหิารจดัการลูกหนีเงนิใหส้นิเชอื

เพอืใหไ้ดผ้ลตอบแทนสูงสุดภายใต้ความเสยีงทยีอมรบั โดยได้ผ่านการตดิตามสถานะลูกหนีเงนิให้สนิเชอืในรูปแบบของ

การจดัทําขอ้มูลสารสนเทศทเีป็น ระบบ การวเิคราะห์ในเชงิลกึเพอืหาประเด็นความเสยีง พร้อมหาแนวทางแก้ไข อีกทงั

กําหนดเพดานความเสียง เช่น Risk Appetite ของแต่ละ portfolio หรือ Early Warning Indicator ทีใช้ต่างกันตามระดบั

ความเสยีงของแต่ละ portfolio รวมทงัการกระจุกตวัของ สนิเชอื เพอืลดผลกระทบของความเสยีหายจากความผนัผวนของ

ผลประกอบการของกลุ่มธุรกจิฯ อาท ิการกระจุกตวัระดบัลูกหนี รายใหญ่ต่อราย (Single Lending Limit) และการกระจุกตวั

ของลูกหนีรายใหญ่ (Large Borrower Concentration)  

ธนาคารมส่ีวนงาน Risk Mitigation เพอืพฒันากลยุทธ์ในการตดิตามหนีสําหรบัสนิเชอืรายย่อย โดยมี

การกําหนด Customer Risk Grade เป็น High, Medium, Low และกําหนดและพฒันาเครอืงมอืทใีชใ้นการบรหิารติดตาม

หนี โดยแต่ละผลิตภณัฑ์สามารถกําหนด เครอืงมือขนึมาเอง หรอืใช้ปัจจยัอนืๆ ในการพจิารณา เช่น ลกัษณะของลูกคา้ 

และ/หรอืหลกัทรพัยท์นํีามาคาํประกนักบัธนาคาร ทงันี เพอืใหต้ดิตามหนีไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและตรงตามพฤติกรรมการ

ชาํระเงนิของลูกคา้ในแต่ละกลุ่ม ธนาคารไดม้กีารพจิารณาถงึ ความคุม้ค่าของการตดิตามหนีเมอืเทยีบตน้ทุนต่อยอดคงคา้ง

ในแต่ละระดบัอย่างชดัเจน ในช่วงทผี่านมามลีูกคา้ทปีระสบปัญหาใน การจ่ายคนืเพราะ สถานการณ์ Covid-19 ทําใหท้าง

ธนาคารมีการพัฒนา Risk segmentation สําหรับ Phone Collection (ก่อนNPL) โดยใช้ CHAID เป็นเครืองมือในการ

พฒันา โดยไดนํ้ามาใชส้ําหรบัการตดิตามหนีสนิเชอืบุคคลและสนิเชอืเช่าซอืรถยนต์ และสําหรบัลูกค้าทมีาขอพกัชําระหนี

และไม่ขอพกัชําระหนีเพอืจะเสนอความช่วยเหลอืได้ชดัเจนและมปีระสทิธภิาพ อีกทงัมกีารจดัทํา Portfolio Scrub หรอื 

Credit Review ในลกัษณะ Portfolio Level เพือนํามาจดัการความเสียงในเรอืงการลด/เพิมวงเงิน การจัดทํา program 

ช่วยเหลอืลูกคา้ในการปรบัโครงสรา้งหนีไดอ้ย่างทนัท่วงทกีรณทีมีคีวามเสยีงเพมิขนึอย่างมนีัยสาํคญั  

กลุ่มธุรกจิฯ พจิารณาว่าไม่มคีวามเสยีงทเีป็นสาระสําคญัเกยีวกบัการกระจุกตวัของสินเชอื เนืองจากมี

จํานวนลูกค้าหรือคู่สญัญา เป็นจํานวนมากและกระจายอยู่ในหลายประเภทธุรกิจ ความเสียงทางด้านเครดิตนีสามารถ

เกดิขนึไดก้บัเครอืงมอืทางการเงนินอกงบแสดงฐานะการเงนิด้วยในกรณีทลีูกคา้ไม่สามารถ ปฏบิตัติามสญัญาไดเ้มอืครบ

กําหนด  

กลุ่มธุรกจิฯ มคีวามเสยีงทางด้านการใหเ้ครดติ ในกรณีทคีู่สญัญาไม่ปฏบิตัติามสญัญาของเครอืงมอืทาง

การเงนินอกงบแสดงฐานะการเงนิอนัไดแ้ก่ สญัญาทจีะขยายวงเงนิสนิเชอื แสตนบายเลต็เตอร์ออฟเครดติ และหนังสอืคํา

ประกนัทางการเงนิ ซงึความเสยีงดงักล่าวจะมคี่าเท่ากบัมูลค่าตามสญัญาทีได้ตกลงกนัไวใ้นเบอืงต้น กลุ่มธุรกิจฯ ได้ใช้

นโยบายและวธิกีารในการ พจิารณาการให้สนิเชอืประเภทนีเช่นเดยีวกับการให้สนิเชอืสําหรบัรายการในงบแสดงฐานะ
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การเงนิ สําหรบัสญัญาแลกเปลยีน อตัราดอกเบยีและสญัญาซอืขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้านัน มูลค่าตามสญัญาไม่ได้

แสดงถงึจํานวนความสูญเสยีจากการใหส้นิเชอืกลุ่มธุรกจิฯ ควบคุมความเสยีงจากการใหส้นิเชอืของเครอืงมอืทางการเงนิ

เหล่านี โดยมขีนัตอนการอนุมตัวิงเงนิ และการ ตดิตามทรีอบคอบรดักุม  

กลุ่มธุรกจิฯ มนีโยบายทจีะทําใหแ้น่ใจว่าไดใ้หส้นิเชอืไปยงัลูกคา้ทมีปีระวตัสินิเชอือยู่ในระดบัทมีคีวาม

เหมาะสม คู่สญัญาในอนุพนัธ ์และรายการเงนิสดไดเ้ลอืกทจีะทํารายการกบัสถาบนัการเงนิทมีคีุณภาพความน่าเชอืถอือยู่

ในระดบัสงู และยงัมกีารกําหนดวงเงนิ ของธุรกรรมใหส้นิเชอืกบัลูกคา้หรอืสถาบนัการเงนิอย่างเหมาะสม 

5.1.2 คาํจาํกดัความของการผิดชาํระหนี และการด้อยค่าของสินทรพัย ์

 การผดินัดชําระหนี  

การผดินัดชําระหนี หมายถงึ ลูกหนีไม่สามารถชําระหนีภายในเวลาทรีะบุในสญัญา หรอืตามเงอืนไขที

ตกลงกบัธนาคาร โดยเรยีกวนัทลีูกหนีตกลงชําระหนีตามเงอืนไขว่า วนัครบกําหนดชาํระ  
 
 การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์ 

สนิทรพัย์คงเหลอืตามบญัชขีองกลุ่มธุรกจิฯ มกีารทบทวน ณ วนัทใีนงบแสดงฐานะการเงนิว่า มขีอ้บ่งชี

เรอืงการดอ้ยค่าหรอืไม่ ในกรณีทมีขีอ้บ่งช ีกลุ่มธุรกจิฯ จะทําการประมาณมลูค่าทคีาดว่าจะได้รบัคนืจากการคาํนวณมลูค่า

ปัจจุบนัของกระแสเงนิสดทไีดร้บั 

 

สนิทรพัย์ทมีอีายุการใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั ซึงไม่มกีารตดัจําหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็น

ประจําทุกปี สนิทรพัย์อนืทมีกีารตดัจาํหน่ายจะมกีารทบทวนการดอ้ยค่า เมอืมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์บ่งชว่ีาราคาตาม

บญัชอีาจสูงกว่ามูลค่าทคีาดว่าจะได้รบัคนื รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรบัรู้เมอืราคาตามบญัชขีองสนิทรพัย์สูงกว่า

มูลค่าสุทธทิคีาดว่าจะไดร้บัคนื ซงึหมายถงึจํานวนทสีูงกว่าระหว่างมลูค่ายุติธรรมหกัต้นทุนในการขายเทยีบกบัมูลค่าจาก

การใช้สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นหน่วยทีเล็กทีสุดทสีามารถแยกออกมาได้ เพือวตัถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า

สนิทรพัย์ทไีม่ใช่สนิทรพัย์ทางการเงนินอกเหนือจากค่าความนิยม ซึงรบัรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูก

ประเมนิความเป็นไปไดท้จีะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัสนิรอบระยะเวลารายงาน 

 

5.1.3 นโยบายการกนัเงินสาํรอง  

ธนาคารปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์การจดัชนัสินทรพัย์และการกนัเงนิสํารองของธนาคารแห่งประเทศไทย

และหลกัเกณฑท์คีณะกรรมการบรหิารความเสยีงพจิารณาเหน็ว่าเหมาะสม 

ธนาคารจะตดัลูกหนีออกจากบญัชเีนืองจากเหน็ว่าไม่สามารถทจีะเรยีกชําระหนีคนืได ้เช่น ไดด้าํเนินคดี

ทางกฎหมายแล้ว ลูกหนีไม่มทีรพัย์สนิทจีะชําระหนีคนืได ้หรอืไม่มบีุคคลคําประกนั หรอืหลกัประกนัไม่มค่ีาแล้ว ธนาคาร

สามารถดําเนินการได้โดยการตดัจําหน่ายหนีสูญ และหนีสูญรบัคืนให้ถอืปฏิบตัติามขอ้กําหนดของประกาศธนาคารแห่ง

ประเทศไทย หลกัเกณฑ์การตงัหนีสญู และหลกัเกณฑท์คีณะกรรมการกาํกบัความเสยีงพจิารณาเหน็ว่าเหมาะสม ทงันีการ

ตัดลูกหนีออกจากบญัชีจะต้องไม่เป็นการเอือประโยชน์แก่กรรมการ ผู้บริหารระดบัสูง ผู้ถือหุ้นของธนาคาร หรือผู้ที

เกยีวขอ้ง หรอืกจิการทบีุคคลดงักล่าวมผีลประโยชน์เกยีวขอ้ง 
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เฉพาะธนาคาร หน่วย : ล้านบาท

รายการ 2563* 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

สนิทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงนิ 301,240.51                  329,049.00                273,432.03                    

เงนิให้สนิเชอืและดอกเบยีค้างรบัสทุธ ิ
1/

266,013.37               290,532.20         241,494.54            

เงนิลงทุนในตราสารหนีสทุธ ิ
2/

25,011.73                25,296.98          24,726.47                   

เงนิฝากและดอกเบยีค้างรบัสทุธ ิ
3/

2,972.64                  2,968.70            2,976.57                    

สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ์ 7,242.78                  10,251.12          4,234.45                    

รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ 
4/

587,835.15                  668,633.65                507,036.64                    

การรบัอาวลัตวัเงนิ การคาํประกนัและเล็ตเตอรอ์อฟเครดิต 11,628.13                11,981.60          11,274.67                   

สญัญาอนุพนัธน์อกตลาด 
5/

565,924.19               645,159.92         486,688.47                 

วงเงนิทยีงัมไิด้เบิกใช้ซงึธนาคารพาณิชยไ์ด้ผูกพนัไวแ้ล้ว (Undrawn committed line) 10,282.82                11,492.14               9,073.51                    

* ยอดคงค้างเฉลียระหวา่งงวด

2/ 
หมายรวมถึงเงนิลงทุนในลูกหนีด้วย ซึงไมร่วมดอกเบียค้างรบั และสทุธหิลงัค่าเผือการปรบัมลูค่าของหลกัทรพัย ์และค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขนึ

3/
 รวมรายได้ดอกเบยีทยีงัไมถึ่งกําหนดชาํระ และสทุธจิากค่าเผอืผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขนึ

4/
 ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ

5/ 
รวมถึงอนุพนัธท์เีกยีวขอ้งกบัตราสารทุนด้วย

ตารางที 9 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทีสาํคญั

ก่อนพิจารณาผลการปรบัลดความเสียงด้านเครดิต

1/
 รวมรายได้ดอกเบยีทยีงัไมถึ่งกําหนดชาํระ และสทุธจิากรายได้รอตดับญัชี ผลกําไรหรอืขาดทุนจากการเปลยีนแปลงเงอืนไขใหม ่และค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตที

คาดวา่จะเกิดขนึ 

หน่วย : ล้านบาท

รายการ 2562* 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

สนิทรพัยใ์นงบดุล 270,427.25             273,432.03            267,422.46                

เงนิให้สนิเชือรวมสทุธ ิ
1/

242,916.43           241,494.54     244,338.31        

เงนิลงทุนในตราสารหนีสทุธ ิ
2/

21,201.70             24,726.47      17,676.92               

เงนิฝาก (รวมดอกเบียค้างรบั) 2,611.09              2,976.57        2,245.60                 

สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ์ 3,698.04              4,234.45        3,161.63                 

รายการนอกงบดุล 
3/

493,083.49             507,036.64            479,130.33                

การรบัอาวลัตวัเงนิ การคาํประกนัและเล็ตเตอรอ์อฟเครดิต 10,218.33             11,274.67      9,161.99                 

สญัญาอนุพนัธน์อกตลาด 
4/

474,929.98           486,688.47     463,171.49             

วงเงนิทียงัมไิด้เบิกใช้ซงึธนาคารพาณิชยไ์ด้ผูกพนัไวแ้ล้ว (Undrawn committed line) 7,935.18              9,073.51             6,796.85                 

* ยอดคงค้างเฉลยีระหวา่งงวด

2/ 
หมายรวมถึงเงนิลงทุนในลูกหนีด้วย ซงึไมร่วมดอกเบียค้างรบั และสทุธหิลงัค่าเผือการปรบัมลูค่าของหลกัทรพัย ์และค่าเผือการด้อยค่าของหลกัทรพัย์

3/
 ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ

4/ 
รวมถึงอนุพนัธท์ีเกยีวขอ้งกบัตราสารทุนด้วย

1/
 รวมดอกเบียค้างรบั และสทุธหิลงัหกัรายได้รอการตดับญัชี ค่าเผอืหนีสงสยัจะสญู และค่าเผอืการปรบัมลูค่าจากการปรบัโครงสรา้งหนี และรวมเงนิให้

สนิเชอืสทุธขิองรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิด้วย
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กลุ่มธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

รายการ 2563* 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

สนิทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงนิ 297,686.74                 326,239.95                 269,133.53                     

เงนิให้สนิเชอืและดอกเบยีค้างรบัสทุธ ิ
1/

260,678.70              286,252.23         235,105.18            

เงนิลงทุนในตราสารหนีสทุธ ิ
2/

25,795.67                25,608.73           25,982.60                   

เงนิฝากและดอกเบยีค้างรบัสทุธ ิ
3/

3,925.06                 4,102.91            3,747.22                     

สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ์ 7,287.31                 10,276.08           4,298.54                     

รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ 
4/

587,640.62                 667,581.25                 507,700.00                     

การรบัอาวลัตวัเงนิ การคาํประกนัและเล็ตเตอรอ์อฟเครดิต 11,628.13                11,981.60           11,274.67                   

สญัญาอนุพนัธน์อกตลาด 
5/

567,094.67              645,607.51         488,581.82                 

วงเงนิทยีงัมไิด้เบิกใช้ซึงธนาคารพาณิชยไ์ด้ผูกพนัไวแ้ล้ว (Undrawn committed line) 8,917.82                 9,992.14                 7,843.51                     

* ยอดคงค้างเฉลยีระหวา่งงวด

2/ 
หมายรวมถึงเงนิลงทุนในลูกหนีด้วย ซึงไมร่วมดอกเบียค้างรบั และสทุธหิลงัค่าเผอืการปรบัมลูค่าของหลกัทรพัย ์และค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขนึ

3/
 รวมรายได้ดอกเบยีทียงัไมถ่ึงกําหนดชาํระ และสทุธจิากค่าเผอืผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขนึ

4/
 ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ

5/ 
รวมถึงอนุพนัธท์ีเกยีวขอ้งกบัตราสารทุนด้วย

1/
 รวมรายได้ดอกเบยีทียงัไมถ่ึงกําหนดชาํระ และสทุธจิากรายได้รอตดับญัชี ผลกําไรหรอืขาดทุนจากการเปลยีนแปลงเงอืนไขใหม ่และค่าเผอืผลขาดทุนด้านเครดิตที

คาดวา่จะเกิดขนึ และรวมเงนิให้สนิเชือและดอกเบยีค้างรบัของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ 2562* 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

สนิทรพัยใ์นงบดุล 267,974.39                 269,133.53                 266,815.24                     

เงนิให้สนิเชอืรวมสทุธ ิ
1/

238,206.15              235,105.18         241,307.13            

เงนิลงทุนในตราสารหนีสทุธ ิ
2/

21,945.16                25,982.60           17,907.73                   

เงนิฝาก (รวมดอกเบียค้างรบั) 4,030.19                 3,747.22            4,313.17                     

สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ์ 3,792.87                 4,298.54            3,287.21                     

รายการนอกงบดุล 
3/

495,173.55                 507,700.00                 482,647.11                     

การรบัอาวลัตวัเงนิ การคาํประกนัและเล็ตเตอรอ์อฟเครดิต 10,218.33                11,274.67           9,161.99                     

สญัญาอนุพนัธน์อกตลาด 
4/

478,000.05              488,581.82         467,418.27                 

วงเงนิทยีงัมไิด้เบิกใช้ซึงธนาคารพาณิชยไ์ด้ผูกพนัไวแ้ล้ว (Undrawn committed line) 6,955.18                 7,843.51                 6,066.85                     

* ยอดคงค้างเฉลยีระหวา่งงวด

2/ 
หมายรวมถึงเงนิลงทุนในลูกหนีด้วย ซึงไมร่วมดอกเบียค้างรบั และสทุธหิลงัค่าเผอืการปรบัมลูค่าของหลกัทรพัย ์และค่าเผือการด้อยค่าของหลกัทรพัย์

3/
 ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ

4/ 
รวมถึงอนุพนัธท์ีเกยีวขอ้งกบัตราสารทุนด้วย

1/
 รวมดอกเบียค้างรบั และสทุธหิลงัหกัรายได้รอการตดับญัชี ค่าเผือหนีสงสยัจะสญู และค่าเผือการปรบัมลูค่าจากการปรบัโครงสรา้งหนี และรวมเงนิให้สนิเชือสทุธขิอง

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิด้วย
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กลุ่มธรุกิจทางการเงินเกียรตินาคินภทัร 

 
 

 
 

ตารางที 10 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทีสาํคญัก่อนพิจารณาผลการปรบัลดความเสียงด้านเครดิต จาํแนกตามประเทศหรือภมิูภาคของลกูหนี 

เฉพาะธนาคาร

หน่วย : ล้านบาท

รวม

เงินให้สินเชือ

และดอกเบีย

ค้างรบัสทุธิ 
1/

เงินลงทุนในตรา

สารหนีสทุธิ 
2/

เงินฝากและ

ดอกเบียค้างรบั

สทุธิ 
3/

สินทรพัยต์รา

สารอนุพนัธ์
รวม

 การรบัอาวลัตวั

เงิน การคาํ

ประกนั และเลต็

เตอรอ์อฟเครดิต

สญัญาอนุพนัธ์

นอกตลาด
5/

วงเงินทียงัมิได้

เบิกใช้ซึง

ธนาคารพาณิชย์

ได้ผกูพนัไว้แล้ว 

(Undrawn 

committed line)

ประเทศไทย 324,501.17           286,541.57        25,296.98           2,411.51             10,251.12          655,958.04         11,981.60          632,484.30        11,492.14          

กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไมร่วมประเทศไทย 4,026.80               3,990.63           -                    36.17                 -                   12,525.43           -                   12,525.43          -                   

กลุ่มอเมรกิาเหนือ และละตินอเมรกิา 521.02                  -                   -                    521.02               -                   150.19                -                   150.19              -                   

กลุ่มแอฟรกิา และตะวนัออกกลาง -                        -                   -                    -                    -                   -                      -                   -                   -                   

กลุ่มยโุรป -                        -                   -                    -                    -                   -                      -                   -                   

รวม 329,049.00           290,532.20        25,296.98           2,968.70             10,251.12          668,633.65         11,981.60          645,159.92        11,492.14          

2/ 
หมายรวมถึงเงนิลงทุนในลูกหนีด้วย ซงึไมร่วมดอกเบียค้างรบั และสทุธหิลงัค่าเผอืการปรบัมลูค่าของหลกัทรพัย ์และค่าเผอืผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขนึ

3/
 รวมรายได้ดอกเบยีทยีงัไมถึ่งกําหนดชาํระ และสทุธจิากค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขนึ

4/
 ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ

5/ 
รวมถึงอนุพนัธท์ีเกียวขอ้งกบัตราสารทุนด้วย

2563

ประเทศหรือภมิูภาคของลกูหนี

สินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 
4/

1/
 รวมรายได้ดอกเบยีทยีงัไมถึ่งกําหนดชาํระ และสทุธจิากรายได้รอตดับญัชี ผลกําไรหรอืขาดทุนจากการเปลียนแปลงเงอืนไขใหม ่และค่าเผอืผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขนึ และรวมเงนิให้สนิเชือและดอกเบียค้างรบัของรายการ

ระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ
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กลุ่มธรุกิจทางการเงินเกียรตินาคินภทัร 

 

 

 

 

 

หน่วย : ล้านบาท

รวม
เงินให้สินเชือ

รวมสทุธิ 
1/

เงินลงทุนในตรา

สารหนีสทุธิ 
2/

เงินฝาก (รวม

ดอกเบียค้างรบั)

สินทรพัยต์รา

สารอนุพนัธ์
รวม

 การรบัอาวลัตวั

เงิน การคาํ

ประกนั และเลต็

เตอรอ์อฟเครดิต

สญัญาอนุพนัธ์

นอกตลาด

วงเงินทียงัมิได้

เบิกใช้ซึง

ธนาคารพาณิชย์

ได้ผกูพนัไว้แล้ว 

(Undrawn 

committed line)

ประเทศไทย 269,876.95           238,338.28        24,726.47           2,577.74             4,234.45           505,544.95         11,274.67          485,196.77        9,073.51           

กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไมร่วมประเทศไทย 3,173.90               3,156.26           -                    17.64                 -                   -                      -                   -                   -                   

กลุ่มอเมรกิาเหนือ และละตินอเมรกิา 381.19                  -                   -                    381.19               -                   1,491.69             -                   1,491.69           -                   

กลุ่มแอฟรกิา และตะวนัออกกลาง -                        -                   -                    -                    -                   -                      -                   -                   -                   

กลุ่มยโุรป -                        -                   -                    -                    -                   -                      -                   -                   -                   

รวม 273,432.03           241,494.54        24,726.47           2,976.57             4,234.45           507,036.64         11,274.67          486,688.47        9,073.51           

1/
 รวมดอกเบียค้างรบั และสทุธหิลงัหกัรายได้รอการตดับญัชี ค่าเผือหนีสงสยัจะสญู และค่าเผือการปรบัมลูค่าจากการปรบัโครงสรา้งหนี และรวมเงนิให้สนิเชือสทุธขิองรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิด้วย

2/
 หมายรวมถึงเงนิลงทุนในลูกหนีด้วย ซงึไมร่วมดอกเบียค้างรบั และสทุธหิลงัค่าเผอืปรบัมลูค่าหลกัทรพัย ์และค่าเผอืการด้อยค่าของหลกัทรพัย์

3/
 ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ

2562

ประเทศหรือภมิูภาคของลกูหนี

สินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 
/3
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กลุ่มธรุกิจทางการเงินเกียรตินาคินภทัร 

 

 

กลุ่มธรุกิจทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รวม

เงินให้สินเชือ

และดอกเบีย

ค้างรบัสทุธิ 
1/

เงินลงทุนในตรา

สารหนีสทุธิ 
2/

เงินฝากและ

ดอกเบียค้างรบั

สทุธิ 
3/

สินทรพัยต์รา

สารอนุพนัธ์
รวม

 การรบัอาวลัตวั

เงิน การคาํ

ประกนั และเลต็

เตอรอ์อฟเครดิต

สญัญาอนุพนัธ์

นอกตลาด 
5/

วงเงินทียงัมิได้

เบิกใช้ซึง

ธนาคารพาณิชย์

ได้ผกูพนัไว้แล้ว 

(Undrawn 

committed line)

ประเทศไทย 321,680.18           282,261.60        25,608.73           3,533.77             10,276.08          654,905.63         11,981.60          632,931.90        9,992.14           

กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไมร่วมประเทศไทย 4,026.80               3,990.63           -                    36.17                 -                   12,525.43           -                   12,525.43          -                   

กลุ่มอเมรกิาเหนือ และละตินอเมรกิา 521.02                  -                   -                    521.02               -                   150.19                -                   150.19              -                   

กลุ่มแอฟรกิา และตะวนัออกกลาง -                        -                   -                    -                    -                   -                      -                   -                   -                   

กลุ่มยโุรป 11.95                    -                   -                    11.95                 -                   -                      -                   -                   -                   

รวม 326,239.95           286,252.23        25,608.73           4,102.91             10,276.08          667,581.25         11,981.60          645,607.51        9,992.14           

2/ 
หมายรวมถึงเงนิลงทุนในลูกหนีด้วย ซงึไมร่วมดอกเบียค้างรบั และสทุธหิลงัค่าเผอืการปรบัมลูค่าของหลกัทรพัย ์และค่าเผอืผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขนึ

3/
 รวมรายได้ดอกเบยีทยีงัไมถึ่งกําหนดชาํระ และสทุธจิากค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขนึ

4/
 ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ

5/ 
รวมถึงอนุพนัธท์ีเกียวขอ้งกบัตราสารทุนด้วย

ประเทศหรือภมิูภาคของลกูหนี

สินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 
4/

1/
 รวมรายได้ดอกเบยีทยีงัไมถึ่งกําหนดชาํระ และสทุธจิากรายได้รอตดับญัชี ผลกําไรหรอืขาดทุนจากการเปลียนแปลงเงอืนไขใหม ่และค่าเผอืผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขนึ และรวมเงนิให้สนิเชือและดอกเบียค้างรบัของรายการ

ระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ

2563
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กลุ่มธรุกิจทางการเงินเกียรตินาคินภทัร 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : ล้านบาท

รวม
เงินให้สินเชือ

รวมสทุธิ 
1/

เงินลงทุนในตรา

สารหนีสทุธิ 
2/

เงินฝาก (รวม

ดอกเบียค้างรบั)

สินทรพัยต์รา

สารอนุพนัธ์
รวม

 การรบัอาวลัตวั

เงิน การคาํ

ประกนั และเลต็

เตอรอ์อฟเครดิต

สญัญาอนุพนัธ์

นอกตลาด

วงเงินทียงัมิได้

เบิกใช้ซึง

ธนาคารพาณิชย์

ได้ผกูพนัไว้แล้ว 

(Undrawn 

committed line)

ประเทศไทย 265,578.45           231,948.92        25,982.60           3348.39 4,298.54           506,208.31       11,274.67          487,090.13        7,843.51           

กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไมร่วมประเทศไทย 3,173.90               3,156.26           -                    17.64                 -                   -                  -                   -                   -                   

กลุ่มอเมรกิาเหนือ และละตินอเมรกิา 381.19                  -                   -                    381.19               -                   1,491.69           -                   1,491.69           -                   

กลุ่มแอฟรกิา และตะวนัออกกลาง -                        -                   -                    -                    -                   -                  -                   -                   -                   

กลุ่มยโุรป -                        -                   -                    -                    -                   -                  -                   -                   -                   

รวม 269,133.53           235,105.18        25,982.60           3,747.22             4,298.54           507,700.00         11,274.67          488,581.82        7,843.51           

1/
 รวมดอกเบียค้างรบั และสทุธหิลงัหกัรายได้รอการตดับญัชี ค่าเผือหนีสงสยัจะสญู และค่าเผือการปรบัมลูค่าจากการปรบัโครงสรา้งหนี และรวมเงนิให้สนิเชือสทุธขิองรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิด้วย

2/
 หมายรวมถึงเงนิลงทุนในลูกหนีด้วย ซงึไมร่วมดอกเบียค้างรบั และสทุธหิลงัค่าเผอืปรบัมลูค่าหลกัทรพัย ์และค่าเผอืการด้อยค่าของหลกัทรพัย์

3/
 ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ
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ประเทศหรือภมิูภาคของลกูหนี

สินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 
/3
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กลุ่มธรุกิจทางการเงินเกียรตินาคินภทัร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที 11 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินก่อนพิจารณาผลการปรบัลดความเสียงด้านเครดิต จาํแนกตามอายสุญัญาทีเหลือ

เฉพาะธนาคาร หน่วย : ล้านบาท

อายไุม่เกิน 1 ปี อายเุกิน 1 ปี รวม อายไุม่เกิน 1 ปี อายเุกิน 1 ปี รวม 

สนิทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงนิ 45,638.90                 283,410.10               329,049.00             41,832.98             231,599.06           273,432.03           

เงนิให้สนิเชอืและดอกเบียค้างรบัสทุธ ิ
1/

30,413.53         260,118.67       290,532.20      28,301.39      213,193.14    241,494.54         

เงนิลงทุนในตราสารหนีสทุธ ิ
2/

5,823.81                19,473.18              25,296.98            8,453.75             16,272.72           24,726.47           

เงนิฝากและดอกเบียค้างรบัสทุธ ิ
3/

2,968.70                -                       2,968.70              2,976.57             -                    2,976.57             

สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ์ 6,432.86                3,818.26                10,251.12            2,101.26             2,133.19             4,234.45             

รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ 
4/

525,401.15               143,232.50               668,633.65             343,265.77           163,770.88           507,036.64           

การรบัอาวลัตวัเงนิ การคาํประกนัการกู้ยมื และเล็ตเตอรอ์อฟเครดิต 4,989.86                6,991.73                11,981.60            9,311.14             1,963.53             11,274.67           

สญัญาอนุพนัธน์อกตลาด
5/

508,919.15            136,240.77            645,159.92           333,917.25         152,771.22         486,688.47         

วงเงนิทียงัมไิด้เบิกใช้ซึงธนาคารพาณิชยไ์ด้ผูกพนัไวแ้ล้ว (Undrawn committed line) 11,492.14              -                       11,492.14            37.38                 9,036.13             9,073.51             

รายการ
25622563



 
     
  

การเปิดเผยขอ้มลูการดาํรงเงินกองทุน และการดาํรงสินทรพัยส์ภาพคลอ่งเพอืรองรบัสถานการณ์ด้านสภาพคลอ่งทีมีความรนุแรง ตามหลกัเกณฑ ์Basel III | 31 ธนัวาคม 2563 44 

 

กลุ่มธรุกิจทางการเงินเกียรตินาคินภทัร 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท หน่วย : ล้านบาท

อายไุม่เกิน 1 ปี อายเุกิน 1 ปี รวม อายไุม่เกิน 1 ปี อายเุกิน 1 ปี รวม 

สนิทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงนิ 43,430.67              282,809.29            326,239.95            38,046.53              231,087.00            269,133.53            

เงนิให้สนิเชือและดอกเบยีค้างรบัสทุธ ิ
1/

27,046.13      259,206.10     286,252.23          23,680.21      211,424.96     235,105.18          

เงนิลงทุนในตราสารหนีสทุธ ิ
2/

5,823.81             19,784.93           25,608.73           8,453.75             17,528.85           25,982.60           

เงนิฝากและดอกเบียค้างรบัสทุธ ิ
3/

4,102.91             -                    4,102.91             3,747.22             -                    3,747.22             

สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ์ 6,457.82             3,818.26             10,276.08           2,165.35             2,133.19             4,298.54             

รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ 
4/

528,015.88            139,565.37            667,581.25            351,099.34            156,600.66            507,700.00            

การรบัอาวลัตวัเงนิ การคาํประกนัการกู้ยมื และเล็ตเตอรอ์อฟเครดิต 4,989.86             6,991.73             11,981.60           9,311.14             1,963.53             11,274.67           

สญัญาอนุพนัธน์อกตลาด
5/

513,033.88          132,573.64          645,607.51          341,750.82          146,831.00          488,581.82          

วงเงนิทยีงัมไิด้เบิกใช้ซงึธนาคารพาณิชยไ์ด้ผูกพนัไวแ้ล้ว (Undrawn committed line) 9,992.14             -                    9,992.14             37.38                 7,806.13             7,843.51             

2/ 
หมายรวมถึงเงนิลงทุนในลูกหนีด้วย ซงึไมร่วมดอกเบียค้างรบั และสทุธหิลงัค่าเผือการปรบัมลูค่าของหลกัทรพัย ์และค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขนึ

3/
 รวมรายได้ดอกเบยีทยีงัไมถึ่งกําหนดชาํระ และสทุธจิากค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขนึ

4/
 ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ

5/ 
รวมถึงอนุพนัธท์ีเกียวขอ้งกบัตราสารทุนด้วย

25622563

1/
 รวมรายได้ดอกเบยีทยีงัไมถึ่งกําหนดชาํระ และสทุธจิากรายได้รอตดับญัชี ผลกําไรหรอืขาดทุนจากการเปลียนแปลงเงอืนไขใหม ่และค่าเผอืผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขนึ และรวมเงนิให้สนิเชือและดอกเบียค้างรบั

ของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ

รายการ
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กลุ่มธรุกิจทางการเงินเกียรตินาคินภทัร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที 12 มูลค่ายอดคงค้างของเครืองมือทางการเงิน*ก่อนพิจารณาผลการปรบัลดความเสียงด้านเครดิต และเงินสาํรองทีกนัไว้ (General provision และ Specific provision)

เฉพาะธนาคาร หน่วย : ล้านบาท

ฐานะทีด้อยคณุภาพ
1/ 

(Defaulted exposures)

ฐานะทีไม่ด้อยคณุภาพ/
1/ 

(Non - defaulted exposures)
General provision Specific provision

เงนิให้สนิเชือและดอกเบียค้างรบั 
4/

8,551.92                           295,098.55                           11,608.67                8,548.64                   292,041.80        

เงนิลงทุนในตราสารหนี 
5/

-                              20,223.13                             5.18                         -                       20,217.95          

เงนิฝากและดอกเบียค้างรบั 
6/

-                              2,968.73                               0.03                         -                       2,968.70            

ภาระผูกพนัวงเงนิสนิเชอื และสญัญาคาํประกนัทางการเงนิ 
7/

224.41                              23,197.12                             44.92 1.24                          23,376.61          

รวม 8,776.33                      341,487.54                       11,658.81             3,060.03                8,549.89                338,605.06       

มูลค่ายอดคงค้าง มูลค่าเงินสาํรอง
2/
 ของฐานะทใีช้วิธี SA

รายการ มูลค่าเงินสาํรอง
2/

มูลค่าสทุธิ
3/
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กลุ่มธรุกิจทางการเงินเกียรตินาคินภทัร 

 
 
 

กลุ่มธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

ฐานะทีด้อยคณุภาพ
1/ 

(Defaulted exposures)

ฐานะทีไม่ด้อยคณุภาพ/
1/

 
(Non-defaulted 

exposures)

General provision Specific provision

เงนิให้สนิเชือและดอกเบยีค้างรบั 
4/

8,551.92                           290,815.65                     11,605.73                8,548.68                     287,761.84             

เงนิลงทุนในตราสารหนี 
5/

-                              23,310.24                       5.18                         -                         23,305.06               

เงนิฝากและดอกเบยีค้างรบั 
6/

-                              4,102.94                         0.03                         -                         4,102.91                 

ภาระผูกพนัวงเงนิสนิเชอื และสญัญาคาํประกนัทางการเงนิ 
7/

224.41                              21,749.32                       43.89 1.24                            21,929.84               

รวม 8,776.33                      339,978.16                  11,654.83             3,004.81                  8,549.92                 337,099.65           

รายการ

มูลค่ายอดคงค้าง

มูลค่าเงินสาํรอง
2/

มูลค่าเงินสาํรอง
2/
 ของฐานะทใีช้วิธี SA

มูลค่าสทุธิ
3/
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กลุ่มธรุกิจทางการเงินเกียรตินาคินภทัร 

 
 

 
 
 

 
 

ตารางที 13 มูลค่ายอดคงค้างของเงินให้สินเชือและดอกเบียค้างรบั และเงินลงทุนในตราสารหนี ก่อนพิจารณาผลการปรบัลดความเสียงด้านเครดิต จาํแนกตามประเทศหรือภมิูภาคของลกูหนี 

และตามเกณฑ์การจดัชนัที ธปท. กาํหนด

เฉพาะธนาคาร

หน่วย : ล้านบาท

ทีไม่มีการเพิมขึน

อย่างมีนัยสาํคญั

ของความเสียง

ด้านเครดิต

ทีมีการเพิมขึน

อย่างมีนัยสาํคญั

ของความเสียง

ด้านเครดิต

ทีมีการด้อย

ค่าด้านเครดิต

ทีมีการด้อย

ค่าด้านเครดิต

เมือซือหรือ

เมือเกิดรายการ

รวม

ทีไม่มีการเพิมขึน

อย่างมีนัยสาํคญั

ของความเสียง

ด้านเครดิต

ทีมีการเพิมขึน

อย่างมีนัยสาํคญั

ของความเสียง

ด้านเครดิต

ทีมีการด้อยค่า

ด้านเครดิต

ทีมีการด้อยค่า

ด้านเครดิตเมือ

ซือหรือเมือเกิด

รายการ

รวม

ประเทศไทย 275,206.75          15,425.83           8,255.62         296.30           299,184.50         20,223.13            -                    -                  -                    20,223.13     

กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไมร่วมประเทศไทย 4,465.97             -                    -                -                4,465.97             -                     -                    -                  -                    -              

กลุ่มอเมรกิาเหนือและละตินอเมรกิา -                     -                    -                -                -                      -                     -                    -                  -                    -              

กลุ่มแอฟรกิาและตะวนัออกกลาง -                     -                    -                -                -                      -                     -                    -                  -                    -              

กลุ่มยโุรป -                     -                    -                -                -                      -                     -                    -                  -                    -              

รวม 279,672.72        15,425.83         8,255.62       296.30         303,650.47     20,223.13          -                 -               -                  20,223.13  

ประเทศหรือภมิูภาคของลกูหนี

เงินให้สินเชือและดอกเบียค้างรบั
1/

เงินลงทุนในตราสารหนี
2/

2563
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กลุ่มธรุกิจทางการเงินเกียรตินาคินภทัร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มธรุกิจทางการเงิน

หน่วย : ลา้นบาท

ทีไม่มีการเพิมขึน

อย่างมีนัยสาํคญั

ของความเสียง

ด้านเครดิต

ทีมีการเพิมขึน

อย่างมีนัยสาํคญั

ของความเสียง

ด้านเครดิต

ทีมีการด้อย

ค่าด้านเครดิต

ทีมีการด้อย

ค่าด้านเครดิต

เมือซือหรือ

เมือเกิดรายการ

รวม

ทีไม่มีการเพิมขึน

อย่างมีนัยสาํคญั

ของความเสียง

ด้านเครดิต

ทีมีการเพิมขึน

อย่างมีนัยสาํคญั

ของความเสียง

ด้านเครดิต

ทีมีการด้อยค่า

ด้านเครดิต

ทีมีการด้อยค่า

ด้านเครดิตเมือ

ซือหรือเมือเกิด

รายการ

รวม

ประเทศไทย 270,923.85          15,425.83             8,255.62         296.30           294,901.60         5,449.95              -                    -                  -                    5,449.95        

กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไมร่วมประเทศไทย 4,465.97             -                      -                -                4,465.97             -                     -                    -                  -                    -                

กลุ่มอเมรกิาเหนือและละตินอเมรกิา -                     -                      -                -                -                      -                     -                    -                  -                    -                

กลุ่มแอฟรกิาและตะวนัออกกลาง -                     -                      -                -                -                      -                     -                    -                  -                    -                

กลุ่มยโุรป -                     -                      -                -                -                      -                     -                    -                  -                

รวม 275,389.82        15,425.83          8,255.62       296.30         299,367.57     5,449.95            -                 -               -                  5,449.95      

1/
รวมรายได้ดอกเบียทยีงัไมถ่ึงกําหนดชาํระ สทุธจิากรายได้รอตดับญัชี และผลกําไรหรอืขาดทุนจากการเปลียนแปลงเงอืนไขใหม ่และรวมเงนิให้สนิเชือและดอกเบียค้างรบัของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิด้วย

2/
ไมร่วมดอกเบียค้างรบั และสทุธจิากค่าเผอืการปรบัมลูค่าของหลกัทรพัย ์แต่ไมร่วมเงนิลงทุนในลูกหนี

ประเทศหรือภมิูภาคของลกูหนี

เงินให้สินเชือและดอกเบียค้างรบั
1/

เงินลงทุนในตราสารหนี
2/

2563
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ตารางที 13ก มูลค่าของเงินสาํรองทีกนัไว้ (General provision และ Specific provision) และหนีสญูทีตดัออกจากบญัชีระหว่างงวด 

สาํหรบัเงินให้สินเชือและดอกเบียค้างรบั และเงินลงทุนในตราสารหนี จาํแนกตามประเทศหรือภมิูภาคของลกูหนี

เฉพาะธนาคาร

หน่วย : ล้านบาท

General provision 
4/ Specific provision General provision 

4/ Specific provision

ประเทศไทย 8,524.03                3,490.96                  5.18                   -                             

กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไมร่วมประเทศไทย 24.61                    -                          -                    -                             

กลุ่มอเมรกิาเหนือและละตินอเมรกิา -                       -                          -                    -                             

กลุ่มแอฟรกิาและตะวนัออกกลาง -                       -                          -                    -                             

กลุ่มยโุรป -                       -                          -                    -                             

รวม 3,060.03                    8,548.64             3,490.96                -                         5.18                -                          

2563

ประเทศหรือภมิูภาคของลกูหนี

เงินให้สินเชือและดอกเบียค้างรบั
1/

เงินลงทุนในตราสารหนี
2/

มูลค่าหนีสญูทีตดั

ออกจากบญัชี

ระหว่างงวด

มูลค่าหนีสญูทีตดัออก

จากบญัชีระหว่างงวด

มูลค่าเงินสาํรอง
3/
 มูลค่าเงินสาํรอง

3/
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กลุ่มธรุกิจทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

General provision 
4/ Specific provision General provision 

4/ Specific provision

ประเทศไทย 8,576.31                3,490.96                  5.18                   -                             

กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไมร่วมประเทศไทย 24.61                    -                          -                    -                             

กลุ่มอเมรกิาเหนือและละตินอเมรกิา -                       -                          -                    -                             

กลุ่มแอฟรกิาและตะวนัออกกลาง -                       -                          -                    -                             

กลุ่มยโุรป -                       -                          -                    -                             

รวม 3,004.81                    8,600.92             3,490.96                -                         5.18                -                          

1/
รวมมลูค่าเงนิสาํรองและหนีสญูทตีดัออกจากบญัชีระหวา่งงวดของเงนิให้สนิเชือและดอกเบียค้างรบัของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิด้วย

2/
ไมร่วมเงนิลงทุนในลูกหนี

3/
ค่าเผอืผลขาดทุนด้านเครดิตทคีาดวา่จะเกิดขนึ

4/
ให้เปิดเผยมลูค่าเป็นยอดรวม

2563

ประเทศหรือภมิูภาคของลกูหนี

เงินให้สินเชือและดอกเบียค้างรบั
1/

เงินลงทุนในตราสารหนี
2/

มูลค่าเงินสาํรอง
3/
 มูลค่าหนีสญูทีตดั

ออกจากบญัชี

ระหว่างงวด

มูลค่าเงินสาํรอง
3/

 
มูลค่าหนีสญูทีตดัออก

จากบญัชีระหว่างงวด
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ตารางที 14 มูลค่ายอดคงค้างของเงินให้สินเชือและดอกเบียค้างรบั* ก่อนพิจารณาผลการปรบัลดความเสียงด้านเครดิต 

จาํแนกตามประเภทธรุกิจของลกูหนี และเกณฑ์การจดัชนัที ธปท. กาํหนด

เฉพาะธนาคาร หน่วย : ล้านบาท

ทีไม่มีการเพิมขึนอย่าง

มีนัยสาํคญัของความ

เสียงด้านเครดิต

ทีมีการเพิมขึนอย่าง

มีนัยสาํคญัของความ

เสียงด้านเครดิต

ทีมีการด้อยค่า

ด้านเครดิต

ทีมีการด้อยค่าด้าน

เครดิตเมือซือหรือ

เมือเกิดรายการ

รวม

การเกษตรและเหมอืงแร่ 766.21                         4.11                        2.94                   0.61                       773.86             

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 23,680.54                     628.57                     1,250.27             22.49                     25,581.88         

ธรุกิจอสงัหารมิทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง 35,399.70                     821.39                     4,441.81             60.32                     40,723.22         

การสาธารณูปโภคและการบรกิาร 24,206.18                     789.69                     487.02                158.95                    25,641.84         

สนิเชือทีอยูอ่าศยั 23,146.92                     86.55                       351.30                -                         23,584.77         

อนืๆ 172,473.17                   13,095.53                 1,722.27             53.94                     187,344.90       

รวม 279,672.72                    15,425.83                 8,255.62             296.30                     303,650.47      

ประเภทธรุกิจ

2563

กลุ่มธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

ทีไม่มีการเพิมขึนอย่าง

มีนัยสาํคญัของความ

เสียงด้านเครดิต

ทีมีการเพิมขึนอย่างมี

นัยสาํคญัของความ

เสียงด้านเครดิต

ทีมีการด้อยค่าด้าน

เครดิต

ทีมีการด้อยค่าด้าน

เครดิตเมือซือหรือ

เมือเกิดรายการ

รวม

การเกษตรและเหมอืงแร่ 766.21                        4.11                         2.94                        0.61                         773.86                      

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 23,680.54                    628.57                      1,250.27                  22.49                       25,581.88                  

ธรุกิจอสงัหารมิทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง 35,399.70                    821.39                      4,441.81                  60.32                       40,723.22                  

การสาธารณูปโภคและการบรกิาร 24,206.18                    789.69                      487.02                     158.95                     25,641.84                  

สนิเชือทอียูอ่าศยั 23,146.92                    86.55                        351.30                     -                          23,584.77                  

อืนๆ 168,190.27                  13,095.53                  1,722.28                  53.93                       183,062.00                

รวม 275,389.82                   15,425.83                  8,255.62                   296.30                       299,367.57                

ประเภทธรุกิจ

2563

*รวมรายได้ดอกเบียทียงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ สทุธิจากรายได้รอตัดบญัชี และผลกาํไรหรือขาดทนุจากการเปลียนแปลงเงือนไขใหม ่และรวมเงินใหสิ้นเชือและดอกเบียค้างรบัของ

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย
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กลุ่มธรุกิจทางการเงินเกียรตินาคินภทัร 

 
 
 

 
 

 
 
 

ตารางที 15 มูลค่าของเงินสาํรองทีกนัไว้ (General provision และ Specific provision) และมูลค่าของหนีสญูทีตดัออก

จากบญัชีระหว่างงวด สาํหรบัเงินให้สินเชือและดอกเบียค้างรบั* จาํแนกตามประเภทธรุกิจของลกูหนี

เฉพาะธนาคาร หน่วย : ล้านบาท

General provision 
2/ Specific provision

การเกษตรและเหมอืงแร่ 8.22                                    -                                       

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 1,206.39                             165.62                                  

ธรุกิจอสงัหารมิทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง 1,964.25                             59.69                                    

การสาธารณูปโภคและการบรกิาร 790.84                                593.23                                  

สนิเชือทอียูอ่าศยั 373.14                                66.39                                    

อนืๆ 4,205.80                             2,606.04                               

รวม 3,060.03                            8,548.64                          3,490.96                            

ประเภทธรุกิจ

2563

มูลค่าเงินสาํรอง 
1/ 

ของฐานะทีใช้วิธี SA
มูลค่าหนีสญูทีตดัออก

จากบญัชีระหว่างงวด

กลุ่มธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

General provision 
2/ Specific provision

การเกษตรและเหมอืงแร่ 8.22                                -                                    

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 1,206.39                          165.62                               

ธรุกิจอสงัหารมิทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง 1,964.25                          59.69                                 

การสาธารณูปโภคและการบรกิาร 790.84                             593.23                               

สนิเชือทอียูอ่าศยั 373.14                             66.39                                 

อืนๆ 4,258.08                          2,606.04                             

รวม 3,004.81                           8,600.92                            3,490.96                               

1/
ค่าเผือผลขาดทนุด้านเครดิตทคีาดว่าจะเกิดขึน

2/
ใหเ้ปิดเผยมลูค่าเป็นยอดรวม

ประเภทธรุกิจ

2563

มูลค่าเงินสาํรอง 
1/ 

ของฐานะทีใช้วิธี SA
มูลค่าหนีสญูทีตดัออกจาก

บญัชีระหว่างงวด

*รวมมลูค่าเงินสาํรองและหนีสญูทตีัดออกจากบญัชีระหว่างงวดของเงินใหสิ้นเชือและดอกเบียค้างรบัของรายการระหว่างธนาคารและตลาด
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เฉพาะธนาคาร หน่วย : ล้านบาท

General provision Specific provision

เงนิสาํรองทีกนัไวต้้นงวด 1,362.65                            4,063.20                          5,425.85                      

เงนิสาํรองทีกนัไวเ้พิมหรอืลดระหวา่งงวด 
2/

1,697.38                            994.48                             2,691.86                      

เงนิสาํรองอืน (เงนิสาํรองทีกนัไวส้าํหรบัขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีน

         เงนิสาํรองทกีนัไวส้าํหรบัการควบรวม หรอืขายกิจการ) -                                     -                                   -                              

หนีสญูทตีดัออกจากบญัชีระหวา่งงวด -                                     3,490.96                          3,490.96                      

เงนิสาํรองทีกนัไวค้งเหลือปลายงวด 3,060.03                         8,548.64                       11,608.67                 

ประเภทธรุกิจ

2563

มูลค่าเงินสาํรอง 
1/ 

ของฐานะทีใช้วิธี SA รวม

ตารางที 16 Reconciliation ของการเปลียนแปลงมูลค่าของเงินสาํรองทีกนัไว้ (General provision และ Specific provision) สาํหรบัเงินให้

สินเชือและดอกเบียค้างรบั*

กลุ่มธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

General provision Specific provision

เงนิสาํรองทกีนัไวต้้นงวด 1,308.28                          5,425.84                         6,734.12                       

เงนิสาํรองทกีนัไวเ้พมิหรอืลดระหวา่งงวด 
2/

1,696.53                          315.88-                            1,380.65                       

เงนิสาํรองอนื (เงนิสาํรองทกีนัไวส้าํหรบัขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีน

         เงนิสาํรองทกีนัไวส้าํหรบัการควบรวม หรอืขายกิจการ) -                                   -                                  -                                

หนีสญูทตีดัออกจากบญัชีระหวา่งงวด 3,490.96                         3,490.96                       

เงนิสาํรองทกีนัไวค้งเหลือปลายงวด 3,004.81                       8,600.92                      11,605.73                  

*รวมมลูค่าเงินสาํรองของเงินใหสิ้นเชือและดอกเบียค้างรบัของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย

1/
ค่าเผือผลขาดทนุด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน

2/
ไมร่วมผลขาดทนุด้านเครดิตทคีาดว่าจะเกิดขึนของเครืองมือทางการเงินทวีัดมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน

ประเภทธรุกิจ

2563

มูลค่าเงินสาํรอง 
1/ 

ของฐานะทีใช้วิธี SA รวม
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เฉพาะธนาคาร หน่วย : ล้านบาท

สินทรพัยใ์นงบ

แสดงฐานะการเงิน

รายการนอกงบ

แสดงฐานะการเงิน*
รวม

สินทรพัยใ์นงบ

แสดงฐานะการเงิน

รายการนอกงบแสดง

ฐานะการเงิน*
รวม

ลกูหนีทีไม่ด้อยคณุภาพ 334,590.88             19,520.82               354,111.70             286,145.50               17,508.09                      303,653.58          

ลูกหนีภาครฐับาล และธนาคารกลาง ธนาคารเพอืการพฒันาระหวา่งประเทศ (MDBs) และ

องค์กรปกครองสว่นท้องถนิ องค์กรของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs)ทีใช้นําหนักความเสยีง

เหมอืนกบัลูกหนีภาครฐับาล             27,386.72               2,201.43 29,588.15                          20,728.55                        719.83           21,448.38 

ลูกหนีสถาบนัการเงนิ องค์กรปกครองสว่นท้องถนิ องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs)

 ทีใช้นําหนักความเสยีงเหมอืนกบัลูกหนีสถาบนัการเงนิ และบรษิทัหลกัทรพัย์               7,629.45               3,933.96 11,563.41                            8,327.07                     2,237.39           10,564.46 

ลูกหนีธรุกิจเอกชน องค์กรปกครองสว่นท้องถิน องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs) ที

ใช้นําหนักความเสยีงเหมอืนกบัลูกหนีธรุกิจเอกชน             88,762.98             12,933.94 101,696.92                         82,152.23                   13,172.37           95,324.61 

ลูกหนีรายยอ่ย            155,815.76                  451.49 156,267.25                        129,775.51                     1,378.49          131,154.00 

สนิเชอืเพือทอียูอ่าศยั             23,233.66                        -   23,233.66                          19,471.73                              -             19,471.73 

สนิทรพัยอื์น             31,762.31                        -   31,762.31                          25,690.41                              -             25,690.41 

ลกูหนีด้อยคณุภาพ                  5,449.72                             -   5,449.72                                    6,001.80                                    -                  6,001.80 

First-to-default Credit derivatives และ Securitisation                             -                               -   -                                                        -                                      -                            -   

รวม              340,040.61                19,520.82 359,561.42                            292,147.30                       17,508.09            309,655.39 
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กลุ่มธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

สินทรพัยใ์นงบ

แสดงฐานะการเงิน

รายการนอกงบแสดง

ฐานะการเงิน*
รวม

สินทรพัยใ์นงบแสดง

ฐานะการเงิน

รายการนอกงบแสดง

ฐานะการเงิน*
รวม

ลกูหนีทีไม่ด้อยคณุภาพ 337,620.87               19,567.00                      357,187.86          289,084.85                     17,478.79                         306,563.65            

ลูกหนีภาครฐับาล และธนาคารกลาง ธนาคารเพอืการพฒันาระหวา่งประเทศ (MDBs) และ

องค์กรปกครองสว่นท้องถิน องค์กรของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs)ทีใช้นําหนักความเสยีง

เหมอืนกบัลูกหนีภาครฐับาล               27,548.47                     2,201.43 29,749.90                              20,947.69                          719.83             21,667.52 

ลูกหนีสถาบนัการเงนิ องค์กรปกครองสว่นท้องถนิ องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs)

 ทใีช้นําหนักความเสยีงเหมอืนกบัลูกหนีสถาบนัการเงนิ และบรษิทัหลกัทรพัย์                 8,811.19                     4,014.09 12,825.28                               6,386.04                        2,218.15               8,604.19 

ลูกหนีธรุกิจเอกชน องค์กรปกครองสว่นท้องถิน องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs) ที

ใช้นําหนักความเสยีงเหมอืนกบัลูกหนีธรุกิจเอกชน               86,152.27                   12,847.75 99,000.02                              82,708.91                      13,064.88             95,773.80 

ลูกหนีรายยอ่ย              156,073.70                        503.73 156,577.43                           129,901.87                        1,475.93           131,377.79 

สนิเชอืเพอืทีอยูอ่าศยั               23,233.66                              -   23,233.66                              19,471.73                                -               19,471.73 

สนิทรพัยอื์น               35,801.58                              -   35,801.58                              29,668.61                                -               29,668.61 

ลกูหนีด้อยคณุภาพ                    5,449.72                                    -   5,449.72                                        6,001.80                                       -                    6,001.80 

First-to-default Credit derivatives และ Securitisation                               -                                      -                            -                                        -                                         -                              -   

รวม 343,070.59               19,567.00                      362,637.58          295,086.66                     17,478.79                         312,565.45            

* รวมรายการ Repo-style transaction ทุกรายการ (รวมถึงธรุกรรม Reverse repo ด้วย)
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กลุ่มธรุกิจทางการเงินเกียรตินาคินภทัร 

5.1.4 ข้อมูลฐานะทีเกียวข้องกบัความเสียงด้านเครดิต ตามวิธี Standardised Approach (SA) 

รายชอืของสถาบนัจดัอนัดบัเครดติทภีายนอกเลอืกใช ้และ Country Risk Classification ของ OECD ที

ใชใ้นการอา้งอิง Rating แยกตามประเภทสนิทรพัย์/ลูกหนีของกลุ่มธุรกจิฯ ทใีชใ้นการกําหนดนําหนักความเสยีง  

 

กลุ่มธุรกิจฯ เลือกใช้อนัดบัเครดิต (Rating) จากสถาบนั TRIS rating Co., Ltd., FITCH Rating, Inc., 

FITCH Rating (Thailand) Ltd., Standard & Poor's Financial Services LLC แล ะ  Moody’s Investors Service เ พือ

กําหนดนําหนักความเสยีงของลูกหนีภาครฐับาล ลูกหนีสถาบนัการเงนิ และลูกหนีธนาคารเพอืการพฒันาระหว่างประเทศที

ไม่เขา้เกณฑ์นําหนักความเสยีงเท่ากบั 0 นอกจากนี กลุ่มธุรกิจฯ กําหนดนําหนักความเสียงของลูกหนีธุรกจิเอกชน โดย

เลอืกใชอ้นัดบัเครดติ (Rating) จากสถาบนัจดัอนัดบัเครดติภายนอก 5 แห่ง เพอืสะทอ้นความเสยีงไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
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เฉพาะธนาคาร หน่วย : ล้านบาท

นําหนักความเสยีง (%) 0 20 50 100 150 0 20 35 50 75 100 150

ลกูหนีทีไม่ด้อยคณุภาพ

ลูกหนีภาครฐับาล และธนาคารกลาง ธนาคารเพอืการพฒันาระหวา่งประเทศ (MDBs) และ

องค์กรปกครองสว่นท้องถนิ องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs)ทใีช้นําหนักความเสยีง

เหมอืนกบัลูกหนีภาครฐับาล      29,813.33              44.00 

ลูกหนีสถาบนัการเงนิ องค์กรปกครองสว่นท้องถิน องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs) 

ทใีช้นําหนักความเสยีงเหมอืนกบัลูกหนีสถาบนัการเงนิ และบรษิทัหลกัทรพัย์       6,624.67            283.96            3,415.43                    8.23 

ลูกหนีธรุกิจเอกชน องค์กรปกครองสว่นท้องถิน องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs) ที

ใช้นําหนักความเสยีงเหมอืนกบัลูกหนีธรุกิจเอกชน          717.17          9,457.84            5,231.83          362.43             83,741.39 

ลูกหนีรายยอ่ย           143,130.15              6,309.46 

สนิเชือเพอืทอียูอ่าศยั     22,197.23              1,036.43 

สนิทรพัยอ์ืน  13,948.34          0.52             17,813.46 

นําหนักความเสยีง (%) 0 20 50 100 150 0 20 35 50 75 100 150

ลกูหนีด้อยคณุภาพ 
1/

        188.54                   93.54              3,947.41            914.31 

รายการที ธปท. กําหนดให้หกัออกจากเงนิกองทุนของธนาคาร

ตารางที 18 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงินและมูลค่าเทียบเท่าสินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงินของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทีเป็นยอดสทุธิจาก Specific provision หลงัพิจารณามูลค่าการปรบัลดความเสียงด้านเครดิตในแต่ละประเภทสินทรพัย ์

จาํแนกตามแต่ละนําหนักความเสียง โดยวิธี SA

ประเภทสินทรพัย์
ยอดค้างทีไม่มี Rating
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หน่วย : ล้านบาท

นําหนักความเสยีง (%) 0 20 50 100 150 0 20 35 50 75 100 150

ลกูหนีทีไม่ด้อยคณุภาพ

ลูกหนีภาครฐับาล และธนาคารกลาง ธนาคารเพอืการพฒันาระหวา่งประเทศ (MDBs) และ

องค์กรปกครองสว่นท้องถนิ องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs)ทใีช้นําหนักความเสยีง

เหมอืนกบัลูกหนีภาครฐับาล      21,411.91 

ลูกหนีสถาบนัการเงนิ องค์กรปกครองสว่นท้องถิน องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs) 

ทใีช้นําหนักความเสยีงเหมอืนกบัลูกหนีสถาบนัการเงนิ และบรษิทัหลกัทรพัย์       7,735.01            459.26            2,371.58 

ลูกหนีธรุกิจเอกชน องค์กรปกครองสว่นท้องถิน องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs) ที

ใช้นําหนักความเสยีงเหมอืนกบัลูกหนีธรุกิจเอกชน          7,047.67            5,185.10          502.28            3.45             82,579.33 

ลูกหนีรายยอ่ย           118,471.58              6,717.54 

สนิเชือเพอืทอียูอ่าศยั     18,081.65              1,390.08 

สนิทรพัยอ์ืน   8,299.58          5.81             17,385.02 

นําหนักความเสยีง (%) 0 20 50 100 150 0 20 35 50 75 100 150

ลกูหนีด้อยคณุภาพ 
1/

        105.62                   38.15              3,314.64         2,543.40 

รายการที ธปท. กําหนดให้หกัออกจากเงนิกองทุนของธนาคาร

ประเภทสินทรพัย์
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กลุ่มธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

นําหนักความเสยีง (%) 0 20 50 100 150 0 20 35 50 75 100 150 250

ลกูหนีทีไม่ด้อยคณุภาพ

ลูกหนีภาครฐับาล และธนาคารกลาง ธนาคารเพอืการพฒันาระหวา่งประเทศ (MDBs) และ

องค์กรปกครองสว่นท้องถนิ องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs)ทใีช้นําหนักความเสยีง

เหมอืนกบัลูกหนีภาครฐับาล      29,975.08               44.00 

ลูกหนีสถาบนัการเงนิ องค์กรปกครองสว่นท้องถิน องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs) 

ทีใช้นําหนักความเสยีงเหมอืนกบัลูกหนีสถาบนัการเงนิ และบรษิทัหลกัทรพัย์          7,757.66             283.96          3,461.96                 8.23 

ลูกหนีธรุกิจเอกชน องค์กรปกครองสว่นท้องถนิ องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs) ที

ใช้นําหนักความเสยีงเหมอืนกบัลูกหนีธรุกิจเอกชน            717.17           9,457.84          5,231.83           362.43       1,575.03          79,459.65 

ลูกหนีรายยอ่ย   143,130.15           6,567.39 

สนิเชอืเพือทอียูอ่าศยั        22,197.23       1,036.43 

สนิทรพัยอื์น      19,041.58                 0.52          16,501.43               258.05 

นําหนักความเสยีง (%) 0 20 50 100 150 0 20 35 50 75 100 150 250

ลกูหนีด้อยคณุภาพ 
1/

         188.54           93.54           3,947.41               914.31 

รายการที ธปท. กําหนดให้หกัออกจากเงนิกองทุนของธนาคาร

ประเภทสินทรพัย์
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ยอดค้างทีมี Rating ยอดค้างทีไม่มี Rating
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หน่วย : ล้านบาท

นําหนักความเสยีง (%) 0 20 50 100 150 0 20 35 75 100 150 250

ลกูหนีทีไม่ด้อยคณุภาพ

ลูกหนีภาครฐับาล และธนาคารกลาง ธนาคารเพือการพฒันาระหวา่งประเทศ (MDBs) และ

องค์กรปกครองสว่นท้องถนิ องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs)ทีใช้นําหนักความเสยีง

เหมอืนกบัลูกหนีภาครฐับาล      21,631.05 

ลูกหนีสถาบนัการเงนิ องค์กรปกครองสว่นท้องถนิ องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs) 

ทีใช้นําหนักความเสยีงเหมอืนกบัลูกหนีสถาบนัการเงนิ และบรษิทัหลกัทรพัย์          5,693.89             459.26          2,369.24 

ลูกหนีธรุกิจเอกชน องค์กรปกครองสว่นท้องถนิ องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs) ที

ใช้นําหนักความเสยีงเหมอืนกบัลูกหนีธรุกิจเอกชน           7,047.67          5,185.10           502.28       4,393.62     78,536.65 

ลูกหนีรายยอ่ย     118,471.58       6,843.90 

สนิเชือเพือทีอยูอ่าศยั        18,081.65        1,390.08 

สนิทรพัยอื์น      13,652.82                 5.81     15,860.02               149.96 

นําหนักความเสยีง (%) 0 20 50 100 150 0 20 35 50 75 100 150

ลกูหนีด้อยคณุภาพ 
1/

           38.15       3,314.64           2,543.40 

รายการท ีธปท. กําหนดให้หกัออกจากเงนิกองทุนของธนาคาร

1/ 
ในสว่นทีไมม่กีารปรบัลดความเสยีงด้านเครดิต ซึงนําหนักความเสยีงขนึอยูก่บัสดัสว่นของเงนิสาํรองทีกนัไวต้่อยอดหนีทงัสนิ

ประเภทสินทรพัย์
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5.1.5 ข้อมูลการปรบัลดความเสียงด้านเครดิต โดยวิธี SA 

กลุ่มธุรกิจฯ ได้นําวิธีการปรับลดความเสียงด้านเครดิตสําหรับสินทรัพย์เสียงมาใช้ โดยกลุ่มธุรกิจฯ 

เลือกใช้การปรบัลดด้วยหลกัประกนัทางการเงนิ แบบวธิ ีComprehensive ในวธิกีารใช้ค่าปรบัลดมาตรฐานทกีําหนดโดย 

ธปท. (Standard supervisory haircut) ซึงหลกัประกนัทางการเงนิทจีะนํามาใชใ้นการปรบัลดความเสยีงดา้นเครดติ ได้แก่ 

เงนิสด บตัรเงนิฝาก ตราสารทุน และตราสารหนี  รวมทงัการปรบัลดดว้ยการคาํประกนั เพอืรองรบัผลติภณัฑ์ทางการเงนิที

หลากหลายของกลุ่มธุรกิจฯ รวมถึงหลักประกนัทางการเงินทจีะเพิมขนึในอนาคต และการสะท้อนความเสยีงได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ  

 

 
 

 

ตารางที 19  มูลค่ายอดคงค้างในส่วนทีมีหลกัประกนั** ของแต่ละประเภทสินทรพัย ์โดยวิธี SA จาํแนกตามประเภทของหลกัประกนั

เฉพาะธนาคาร หน่วย : ล้านบาท

หลกัประกนัทางการเงิน 
1/

การคาํประกนัและ

อนุพนัธ์ด้านเครดิต

ลกูหนีทีไม่ด้อยคณุภาพ

ลูกหนีภาครฐับาล และธนาคารกลาง ธนาคารเพอืการพฒันาระหวา่งประเทศ (MDBs) และ

องค์กรปกครองสว่นท้องถนิ องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs)ทใีช้นําหนักความเสยีง

เหมอืนกบัลูกหนีภาครฐับาล -                              -                              

ลูกหนีสถาบนัการเงนิ องค์กรปกครองสว่นท้องถิน องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs)

 ทีใช้นําหนักความเสยีงเหมอืนกบัลูกหนีสถาบนัการเงนิ และบรษิทัหลกัทรพัย์ 1,458.98                      -                              

ลูกหนีธรุกิจเอกชน องค์กรปกครองสว่นท้องถิน องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs) ที

ใช้นําหนักความเสยีงเหมอืนกบัลูกหนีธรุกิจเอกชน 2,186.26                      296.83                          

ลูกหนีรายยอ่ย 6,827.65                      199.52                          

สนิเชือเพอืทีอยูอ่าศยั -                              -                              

สนิทรพัยอื์น -                              -                              

รวม 10,472.89                         496.35                               

ประเภทสินทรพัย์

2563



    
 

 

การเปิดเผยขอ้มลูการดาํรงเงินกองทนุ และการดาํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องเพือรองรบัสถานการณ์ด้านสภาพคลอ่งทีมีความรนุแรง 
ตามหลกัเกณฑ ์Basel III | 31 ธนัวาคม 2563 

62 

 

กลุ่มธรุกิจทางการเงินเกียรตินาคินภทัร 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

หน่วย : ล้านบาท

หลกัประกนัทางการเงิน 
1/

การคาํประกนัและ

อนุพนัธ์ด้านเครดิต

ลกูหนีทีไม่ด้อยคณุภาพ

ลูกหนีภาครฐับาล และธนาคารกลาง ธนาคารเพอืการพฒันาระหวา่งประเทศ (MDBs) และ

องค์กรปกครองสว่นท้องถนิ องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs)ทใีช้นําหนักความเสยีง

เหมอืนกบัลูกหนีภาครฐับาล -                              -                              

ลูกหนีสถาบนัการเงนิ องค์กรปกครองสว่นท้องถิน องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs)

 ทีใช้นําหนักความเสยีงเหมอืนกบัลูกหนีสถาบนัการเงนิ และบรษิทัหลกัทรพัย์ -                              -                              

ลูกหนีธรุกิจเอกชน องค์กรปกครองสว่นท้องถิน องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs) ที

ใช้นําหนักความเสยีงเหมอืนกบัลูกหนีธรุกิจเอกชน 41.85                           -                              

ลูกหนีรายยอ่ย 5,964.88                      -                              

สนิเชือเพอืทีอยูอ่าศยั -                              -                              

สนิทรพัยอื์น -                              -                              

รวม 6,006.73                           -                                    

ประเภทสินทรพัย์
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กลุ่มธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

หลกัประกนัทางการเงิน 
1/

การคาํประกนัและ

อนุพนัธ์ด้านเครดิต

ลกูหนีทีไม่ด้อยคณุภาพ

ลูกหนีภาครฐับาล และธนาคารกลาง ธนาคารเพอืการพฒันาระหวา่งประเทศ (MDBs) และ

องค์กรปกครองสว่นท้องถิน องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs)ทใีช้นําหนักความเสยีง

เหมอืนกบัลูกหนีภาครฐับาล 1,520.52                        -                              

ลูกหนีสถาบนัการเงนิ องค์กรปกครองสว่นท้องถนิ องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs) 

ทีใช้นําหนักความเสยีงเหมอืนกบัลูกหนีสถาบนัการเงนิ และบรษิทัหลกัทรพัย์ 1,541.34                        -                              

ลูกหนีธรุกิจเอกชน องค์กรปกครองสว่นท้องถนิ องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs) ที

ใช้นําหนักความเสยีงเหมอืนกบัลูกหนีธรุกิจเอกชน 2,196.07                        296.83                          

ลูกหนีรายยอ่ย 6,879.88                        199.52                          

สนิเชอืเพือทีอยูอ่าศยั -                               -                              

สนิทรพัยอื์น -                               -                              

รวม 12,137.81                          496.35                               

ประเภทสินทรพัย์

2563
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5.2 การเปิดเผยข้อมลูความเสียงด้านตลาดสาํหรบัฐานะในบญัชีเพือค้า 

ความเสยีงดา้นตลาด หมายถงึ ความเสยีงทเีกดิจากการเปลยีนแปลงของราคา ไดแ้ก่ อตัราดอกเบยี อตัรา

แลกเปลยีน และราคาของตราสารทงัในตลาดเงนิและตลาดทุน รวมถึงความผนัผวนของราคาตราสารทงัในตลาดเงนิและ

ตลาดทุนอนัจะมีผลต่อราคาตราสารอนุพนัธ์ ทีมีต่อฐานะของธนาคารทงัในบญัชีเพอืค้าและบญัชเีพือการธนาคาร และ

ก่อใหเ้กดิผลกระทบในทางลบต่อรายไดแ้ละเงนิกองทุนของธนาคาร  

ปัจจุบนัธนาคารทําธุรกรรมทเีกยีวขอ้งกบัผลติภณัฑ์ทางการเงนิหลายประเภททงัในบญัชเีพอืการคา้และ

บญัชเีพอืการธนาคาร ซงึสามารถ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) การซอืขายตราสารหนีและอนุพนัธ์ด้านตราสารหนี 2) การ

ซอืขายเงนิตราต่างประเทศและอนุพนัธ์ ดา้นอตัราแลกเปลยีน 3) อนุพนัธด์า้นอตัราดอกเบยี 4) การซอืขายหุน้สามญั กองทุน

รวมอสงัหารมิทรพัย์ กองทุนรวมโครงสรา้งพนืฐาน และทรสัตเ์พอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์(REIT) ทจีดทะเบยีนซอืขาย

ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และอนุพนัธ์ด้านตราสารทุน และ 5) สญัญาอนุพนัธ์ประเภท option ทอี้างองิราคาตรา

สารทุน และผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม เพอืบรหิารความเสยีง หรอืเพอืเป็นส่วนประกอบหุน้กู้ทมีอีนุพนัธ์แฝงสําหรบั

ขายแก่นักลงทุน นอกจากนี ธุรกจิตลาดทุนยงัดาํเนินธุรกจิการลงทุนในหุน้สามญัในตลาดหลกัทรพัย ์แห่งประเทศไทย และ

ตลาดหลกัทรพัยต์่างประเทศ สญัญาซอืขายล่วงหน้าในตลาดอนุพนัธ ์และอนุพนัธต์ราสารทุน ซงึมคีวามเสยีงดา้นตลาดดว้ย

เช่นกนั 

 

 

 

หน่วย : ล้านบาท

หลกัประกนัทางการเงิน 
1/

การคาํประกนัและ

อนุพนัธ์ด้านเครดิต

ลกูหนีทีไม่ด้อยคณุภาพ

ลูกหนีภาครฐับาล และธนาคารกลาง ธนาคารเพอืการพฒันาระหวา่งประเทศ (MDBs) และ

องค์กรปกครองสว่นท้องถิน องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs)ทใีช้นําหนักความเสยีง

เหมอืนกบัลูกหนีภาครฐับาล -                               -                              

ลูกหนีสถาบนัการเงนิ องค์กรปกครองสว่นท้องถนิ องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs) 

ทใีช้นําหนักความเสยีงเหมอืนกบัลูกหนีสถาบนัการเงนิ และบรษิทัหลกัทรพัย์ 83.19                            -                              

ลูกหนีธรุกิจเอกชน องค์กรปกครองสว่นท้องถิน องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs) ที

ใช้นําหนักความเสยีงเหมอืนกบัลูกหนีธรุกิจเอกชน 140.11                          -                              

ลูกหนีรายยอ่ย 6,062.31                        -                              

สนิเชือเพอืทีอยูอ่าศยั -                               -                              

สนิทรพัยอ์นื -                               -                              

รวม 6,285.61                            -                                    

* ไมร่วม Securitisation

** มลูค่าหลงัการพิจารณาผลการหกักลบหนีทงัในและนอกงบแสดงฐานะการเงนิแล้ว

2562

ประเภทสินทรพัย์

1/
 หลกัประกนัทางการเงนิทีธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้นํามาปรบัลดความเสยีงได้ (Eligible financial collateral) โดยเลือกใช้วธิ ีComprehensive 

และใช้มลูค่าหลงัการปรบัลดด้วยค่าปรบัลด (Haircut) แล้ว
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สําหรบัการบริหารความเสยีงด้านตลาดในบญัชเีพอืการคา้ของธนาคารซงึเน้นการทําธุรกรรมทมีีความ

เสยีงดา้นอตัราดอกเบยีและอตัรา แลกเปลยีนเป็นหลกั ธนาคารตระหนักถงึความเสยีงจากการทาํธุรกรรมประเภทดงักล่าวใน

ภาวะตลาดทมีคีวามผนัผวนสูงอนัมสีาเหตุมาจากปัจจยัทงัภายในและภายนอกประเทศทธีนาคารไม่สามารถควบคุมได ้ซงึ

อาจส่งผลดา้นลบต่อฐานะในบญัชเีพอืการค้า ดว้ยเหตุนี ธนาคารจงึมกีารกําหนดเพดานความเสยีงดา้นอตัราดอกเบยีและ

อตัราแลกเปลยีนสาํหรบัการทาํธุรกรรมในบญัชเีพอืการคา้ใหอ้ยู่ในระดบัทธีนาคารยอมรบัได ้และกําหนดใหก้ารทาํธุรกรรมที

เกยีวขอ้งกบัตราสารทุนตอ้งเป็นไปในลกัษณะททีาํใหค้วามเสยีงดา้นราคาตราสารทุน ในภาพรวมเป็นศูนย ์

ธนาคารไดม้กีารพฒันากระบวนการบรหิารความเสยีงด้านตลาดทคีรอบคลุมและเป็นระบบอย่างต่อเนือง 

ตงัแต่การระบุความเสยีง การวดัความเสยีง ไปจนถงึการควบคุมและติดตามความเสยีงต่างๆ ทเีกยีวขอ้งกบัธุรกรรมแต่ละ

ประเภทในบญัชเีพอืการค้าและบญัช ีเพอืการธนาคาร ซึงกระบวนการบรหิารความเสยีงดงักล่าวครอบคลุมถึงปัจจยัความ

เสยีงด้านตลาดทเีกียวขอ้งและมนีัยสําคญั ทงันีสายตลาดการเงนิและฝ่ายบรหิารเงนิเป็นหน่วยงานหลกัทมีีหน้าทบีรหิาร

ความเสยีงดา้นตลาดในบญัชเีพอืการคา้และบญัชเีพอืการธนาคาร ตามลําดบั โดยมฝ่ีายบรหิารความเสยีงดา้นตลาดและฝ่าย

บรหิารความเสยีงด้านสภาพคล่องและALM ทําหน้าทกีําหนดตวัชวีดั ความเสยีง และเสนอขออนุมตัเิพดานความเสยีงต่อ

คณะกรรมการกํากบัความเสยีงเพอืใชป้ระเมนิและตดิตามฐานะความเสยีงด้านตลาด โดยใชเ้ครอืงมอืวดัความเสยีงต่างๆ ที

เป็นมาตรฐานสากล เช่น ความเสยีหายสงูสุดทสีามารถเกดิขนึไดท้รีะดบัความเชอืมนัทกีําหนด (Value at Risk: VaR) ความ

อ่อนไหวของมูลค่าเงนิลงทุนต่อการเปลยีนแปลงของอตัราดอกเบยี 1 Basis Point (PV01) ฐานะเงนิตรา ต่างประเทศสุทธ ิ

(Net Open Position in Foreign Currency: NOP) และมูลค่าทางเศรษฐกิจของส่วนของผู้ถือหุ้น (Economic Value of 

Equity: EVE) เพอืใหท้นัต่อภาวะตลาดและสถานการณ์ทเีกดิขนึ ทงันี ฝ่ายบรหิารความเสยีงดา้นตลาดและฝ่ายบรหิารความ

เสยีงดา้นสภาพคล่องและ ALM จะรายงานใหห้น่วยงานทเีกยีวขอ้งทราบ หากความเสยีงดา้นตลาดเกนิกว่าระดบัทยีอมรบัได้

หรอืมเีหตุการณ์ ผดิปกติเกดิขนึ 

สาํหรบัการบรหิารความเสยีงดา้นตลาดในธุรกจิตลาดทุนซงึเป็นการลงทุนในหุน้สามญัในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัย์ต่างประเทศ สญัญาซอืขายล่วงหน้าในตลาดอนุพนัธ์ และอนุพนัธ์ตราสารทุน โดยมี

ปัจจยัความเสยีงดา้นตลาดทสีาํคญั ไดแ้ก ่ราคาตราสารทุน สภาพคล่อง และความผนัผวนของราคาตราสารทุน แมว่้ากลยุทธ์

การลงทุนระยะสนัของธุรกจิตลาดทุนจะเป็นการลงทุน ทมีคีวามเสยีงดา้นตลาดค่อนขา้งตํา เนืองจากมกีารป้องกนัความเสยีง

ดา้นตลาดเพอืลดความเสยีงของกลยุทธก์ารลงทุนต่างๆ แต่การลงทุนระยะยาวโดยฝ่ายลงทุนของบรษิัท เคเคพ ีแคปปิตอล 

จํากดั มหาชน เป็นการลงทุนโดยตรง (Directional) ในหุ้นสามญัทงัในประเทศและต่างประเทศ จงึยงัคงมคีวามเสยีงจาก

ความผนัผวนดา้นตลาดสงู ซงึหากมกีารลดลงของราคาหลกัทรพัยท์ถีอืครองอยู่ หรอื การเปลยีนแปลงของอตัราแลกเปลยีนก็

จะส่งผลกระทบในดา้นลบต่อผลการดําเนินงานและกําไรของกลุ่มธุรกจิฯ อย่างไรก็ด ีกลุ่มธุรกจิฯ ตระหนักถงึความเสยีงอนั

เกิดจากการลงทุนในกลยุทธ์เหล่านี จงึได้กําหนดใหร้ะดบัความเสยีงของการลงทุนอยู่ภายใต้ความเสยีงท ียอมรบัได้ ฝ่าย

บรหิารความเสยีงของธุรกจิตลาดทุนทาํหน้าทกีําหนดค่าเพดานความเสยีงต่างๆ ทเีป็นมาตรฐาน อาท ิความเสยีหายสงูสุด ที

สามารถเกดิขนึไดท้รีะดบัความเชอืมนัทกีําหนดไว ้และฐานะสูงสุดทถีอืไวไ้ดโ้ดยกําหนดตามปรมิาณการซอืขายต่อวนั เป็น

ต้น ทงันี ฝ่ายบรหิารความเสยีงของธุรกิจตลาดทุนจะรายงานให้หน่วยงานทเีกียวข้องทราบ หากความเสยีงในบญัชเีพอื

การคา้เกนิกว่าระดบัทยีอมรบัไดห้รอืมเีหตุการณ์ผดิปกตเิกดิขนึ 

 
5.2.1 ความเสียงด้านอตัราแลกเปลียน (Foreign Exchange Rate Risk) 

ความเสยีงดา้นอตัราแลกเปลยีน หมายถงึ ความเสยีหายทมีผีลกระทบต่อรายไดแ้ละ/หรอืมูลค่าส่วนของ

เจ้าของจากความ ผันผวนของอตัราแลกเปลียน อนัเนืองมาจากการทําธุรกรรมหรือมีสินทรพัย์หรือหนีสินเป็นเงินสกุล

ต่างประเทศ  
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ธนาคารได้มกีารกําหนดและควบคุมความเสยีงของธุรกรรมทมีเีจตนาถือไวเ้พอืการค้าและมคีวามเสยีง

ดา้นอตัราแลกเปลยีนใหอ้ยู่ในระดบัทยีอมรบัได ้ซงึไดแ้ก่ ตราสารหนีสกุลเงนิตราต่างประเทศ ธุรกรรมการซอืขายเงนิตรา

ต่างประเทศ (FX spot) อนุพันธ์อัตรา แลกเปลียน/เงินตราต่างประเทศ (FX derivatives)และธุรกรรมแลกเปลียนอตัรา

แลกเปลยีน/เงนิตราต่างประเทศ (Cross Currency Swaps) สําหรบัส่วนของสนิทรพัย์และหนีสนิอนืๆ ธนาคารได้มกีารทํา

สญัญาซอืขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าและแลกเปลยีนอตัราแลกเปลยีนเพอืป้องกนัความเสยีงนี จงึส่งผลให้ความเสยีง

จากการเปลยีนแปลงของอตัราแลกเปลยีนของธนาคารโดยรวม อยู่ในระดบัทตีํา 

บรษิทัย่อยมกีลยุทธต์่าง ๆ ทมีกีารลงทุนในต่างประเทศ และไม่ตอ้งการมคีวามเสยีงดา้นอตัราแลกเปลยีน 

จงึได้มกีารทําสญัญา ซือขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าและแลกเปลยีนอตัราแลกเปลยีนเพอืป้องกนัความเสยีงดงักล่าว 

อย่างไรกต็ามการลงทุนในบางกลยุทธ์ยงัคงมคีวามเสยีงดา้นอตัราแลกเปลยีนเหลอือยู่ เนืองจากเป็นกลยุทธ์ทมีจีํานวนเงนิ

ลงทุนทไีม่สูง หรอืเป็นกลยุทธ ์ทลีงทุนในสกุลเงนิทมีสีภาพคล่องตํา จงึทําใหบ้รษิทัย่อยไม่สามารถปิดความเสยีงดา้นอตัรา

แลกเปลยีนในสกุลดงักล่าวได ้แต่อย่างไรกด็บีรษิทัย่อยไดพ้จิารณาแล้วว่าความเสยีงดา้นอตัราแลกเปลยีนทเีหลอือยู่นีอยู่ใน

ระดบัทตีําและไม่มนัียสาํคญั 

5.2.2 ความเสียงด้านอตัราดอกเบีย (Interest Rate Risk) 

ธนาคารบรหิารความเสยีงด้านอตัราดอกเบยีในบญัชเีพอืคา้โดยกําหนดเพดานความอ่อนไหวของมูลค่า

เงนิลงทุนต่อการเปลยีนแปลงอตัราดอกเบยี ซงึรวมถึงอตัราดอกเบยีในสกุลเงนิต่างประเทศทีเกียวขอ้ง ให้อยู่ในระดบัที

ยอมรบัได ้ 

การบรหิารความเสยีงด้านอตัราดอกเบยีในบญัชเีพอืการธนาคารมเีป้าหมายเพอืลดผลกระทบในทางลบ

จากความผนัผวนของ อตัราดอกเบยี ธนาคารมกีารบรหิารความเสยีงของความแตกต่างของโครงสรา้งสนิทรพัยแ์ละหนีสนิทงั

ในงบแสดงฐานะการเงนิ และนอกงบแสดงฐานะการเงนิทมีคีวามอ่อนไหวต่อการเปลยีนแปลงของอตัราดอกเบยี โดยธนาคาร

ไดก้ําหนดใหม้กีาร ประเมนิผลกระทบต่อรายไดด้อกเบยีรบัสุทธแิละประเมนิผลกระทบต่อมลูค่าทางเศรษฐกจิของส่วนของผู้

ถือหุ้นเป็นประจําสมําเสมอ ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการบรหิารสนิทรพัย์และหนีสิน โดยมฝ่ีายบริหารเงนิทํา

หน้าทหีลกัในการดาํเนินนโยบายในการบรหิารจดัการโครงสรา้งของสนิทรพัยแ์ละหนีสนิใหอ้ยู่ในระดบัทเีหมาะสม อกีทงัยงัมี

สายบรหิารความเสยีงเฝ้าตดิตามและควบคุมฐานะความเสยีงดงักล่าวนีและมกีารรายงานต่อคณะกรรมการบรหิารความเสยีง

และคณะกรรมการธนาคาร อย่างสมาํเสมอ 

5.2.3 ความเสียงด้านราคาตราสารทุน (Equity Price Risk) 

ความเสยีงดา้นราคาตราสารทุน หมายถงึ ความเสยีหายทีมผีลกระทบต่อรายไดแ้ละ/หรอื มูลค่าส่วนของ

เจ้าของเนืองจากการเปลยีนแปลงของราคาตราสารทุน (เปิดเผยอยู่ในหวัขอ้ 5.2 การเปิดเผยขอ้มูลความเสยีงด้านตลาด

สาํหรบัฐานะในบญัชเีพอืคา้ และหวัขอ้ 5.4 การเปิดเผยขอ้มลูฐานะทเีกยีวขอ้งกบัตราสารทุน) 

 
5.2.4 ความเสียงด้านราคาสินค้าโภคภณัฑ ์(Commodity Price Risk) 

ความเสยีงดา้นราคาสนิคา้โภคภณัฑ์ หมายถงึ ความเสยีหายทมีผีลกระทบต่อรายไดแ้ละ/หรอืมลูค่าส่วน

ของเจา้ของจากความ ผนัผวนของราคาสนิคา้โภคภณัฑ์ (เปิดเผยอยู่ในหวัขอ้ 5.2 การเปิดเผยขอ้มูลความเสยีงดา้นตลาด

สาํหรบัฐานะในบญัชเีพอืคา้) 
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5.2.5 ความเสียงด้านมูลค่ายุติธรรม 

วธิกีารกําหนดมลูค่ายุตธิรรมขนึอยู่กบัลกัษณะของเครอืงมอืทางการเงนิ ในกรณีของเครอืงมอืทางการเงนิ

ทมีกีารซอืขายในตลาด มูลค่ายุตธิรรมจะกําหนดจากราคาตลาดล่าสุด แต่หากไม่สามารถหาราคาตลาดทเีหมาะสมได ้มูลค่า

ยุตธิรรมของเครอืงมอืทางการเงนิ จะกําหนดขนึโดยใชเ้กณฑ์การวดัมลูค่าทเีหมาะสม และสอดคล้องกบัประกาศของทางการ

ทเีกยีวขอ้ง เป็นตน้  

กลุ่มธุรกจิฯ มฐีานะตราสารอนุพนัธ์ทงัประเภททมีเีจตนาถอืไวเ้พอืการคา้ และประเภทเพอืตอบสนองต่อ

ความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงประเภทเพอืการบรหิารความเสยีงของสินทรพัย์และหนีสนิของกลุ่มธนาคาร ตราสาร

อนุพนัธ์รวมถงึธุรกรรมสญัญาแลกเปลยีนอตัรา ดอกเบยี ธุรกรรมแลกเปลยีนอตัราแลกเปลยีน/เงนิตราต่างประเทศ การทํา

อนุพนัธอ์ตัราแลกเปลยีน/เงนิตราต่างประเทศ และอนุพนัธ์ ตราสารทุน  

นอกเหนือจากการควบคุมความเสยีงดา้นตลาดของตราสารอนุพนัธใ์หอ้ยู่ในระดบัทยีอมรบัได ้กลุ่มธุรกจิฯ

ยงัมีการควบคุมความเสยีงด้าน เครดิตในการทําธุรกรรมกับคู่สัญญาโดยการกําหนดและควบคุมวงเงินการทําธุรกรรม

เช่นเดยีวกบันโยบายการใหส้นิเชอืปกต ิ

 

5.3 การเปิดเผยข้อมลูความเสียงด้านปฏิบติัการ 

5.3.1 รายละเอียดข้อมูลเชิงคณุภาพ โดยทวัไปสาํหรบัความเสียงด้านปฏิบติัการ 

ความเสยีงดา้นปฏบิตักิาร คอื  ความเสยีงทจีะเกดิความเสยีหายต่างๆ อนัเนืองมาจากการขาดกํากับดูแล

กจิการทดีหีรอืขาดธรรมาภบิาลในองค์กร การขาดการควบคุมทดี ีโดยอาจเกยีวขอ้งกบักระบวนการปฏบิตังิานภายใน ความ

ไม่เพยีงพอหรอืความบกพร่องของกระบวนการภายใน บุคลากร และระบบงาน หรอืจากเหตุการณ์ภายนอก ซึงส่งผลกระทบ

ต่อรายไดแ้ละเงนิกองทุนของกลุ่มธุรกจิฯโดยสามารถแบ่งออกเป็น  ประเภทเหตุการณ์ ไดแ้ก่ (1) การทุจรติภายใน (2) การ

ทุจริตภายนอก (3) การจ้างงานและความปลอดภัยของสถานทีปฏิบตัิงาน (4) การปฏิบัติไม่เหมาะสมเกียวกับลูกค้า

ผลติภณัฑ์และวธิปีฏบิตัใินการดาํเนินธุรกจิ (5) ความปลอดภยัของทรพัย์สนิ (6) การขดัขอ้งหรอืการหยุดชะงกัของระบบงาน

และระบบคอมพวิเตอร ์และ (7) การปฏบิตังิานผดิพลาด ทงันีความเสยีงดา้นปฏบิตักิารใหร้วมถงึความเสยีงดา้นกฎหมาย ที

มสีาเหตุมาจากความเสยีงดา้นปฏบิตักิารตาม 7 ประเภทความเสยีงขา้งตน้    

 

การดําเนินธุรกจิของธนาคารและบรษิทัในกลุ่มธุรกิจฯ ในปัจจุบนัเกยีวขอ้งกบัผลติภณัฑ์และบรกิารซึงมี

ความหลากหลายและมกีระบวนการทซีบัซ้อน เกยีวขอ้งกบัหน่วยงานหลายภาคส่วนในหลากหลายสถานททีวัประเทศ และ

อยู่ภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบจํานวนมาก อกีทงัในปัจจุบนัธุรกจิต้องเผชญิกบัการเปลยีนแปลงตลอดเวลา

ตามองค์ประกอบหลายดา้น เช่น การเตบิโตและขยายธุรกจิ การออกผลติภณัฑ์และบรกิารใหม่ ววิฒันาการของเทคโนโลย ี

เทคนิคการทุจรติในรูปแบบใหม่ๆ มกีารพฒันาลําหน้ากว่าเหตุการณ์ความเสยีหายในอดตีทเีคยเกดิขนึ โดยเฉพาะอย่างยงิ

การทุจริตจากปัจจัยภายนอกทีมาจากตัวบุคคลหรือเทคโนโลยี นอกจากนี สภาพการณ์ทีเปลียนแปลงอาจส่งผลให้

กระบวนการทมีอียู่ไม่รดักุมเพยีงพอ ทงัหมดนีอาจก่อใหเ้กดิความเสยีงหรอืช่องว่างในการดาํเนินงาน และเกดิความเสยีหาย

ในการดําเนินธุรกจิ อาท ิเกิดความผดิพลาดในการนําเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิารต่อลูกคา้ ซึงอาจส่งผลกระทบต่อชอืเสยีง มี

ความเสยีงต่อการถูกฟ้องร้อง อาจทําให้การให้บรกิารของธนาคารล่าช้า ขาดความสามารถในการแข่งขนั ก่อให้เกิดการ

สญูเสยีรายได ้หรอืมคี่าใช้จ่ายสงู ซงึกระทบต่อผลการดาํเนินงานของกลุ่มธุรกจิฯ 

 

 เพือลดความเสียงด้านปฏิบัติการรวมถึงการทุจริตต่างๆ คณะอนุกรรมการบริหารความเสียงด้าน

ปฏิบตัิการของธนาคารมหีน้าทบีรหิารจดัการและตดิตามประเด็นความเสียงและความเสยีหายด้านปฏิบตัิการทสีําคญัของ

ธนาคารใหอ้ยู่ในระดบัทธีนาคารยอมรบัได ้และธนาคารยงักําหนดใหม้หีน่วยงานป้องกนัและควบคุมความเสยีง (Fraud Unit) 
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ทําหน้าทใีนการควบคุมและตรวจสอบเหตุการณ์ทผีดิปกติหรอืต้องสงสยัในการทุจรติ เพอืให้สามารถบริหารจดัการก่อน

เหตุการณ์ความเสียหายจะเกิดขนึ นอกจากนี ธนาคารยงัมีการกําหนดมาตรการต่างๆ เพือเป็นการลดความเสยีงด้าน

ปฏิบตักิารดงักล่าวสําหรบัผลติภณัฑ์และบรกิารใหม่ของธนาคาร ซึงกําหนดใหผู้ท้เีกยีวขอ้งดําเนินการประเมนิความเสยีง

และจัดทําแผนลดความเสียง พร้อมทังจ ัดทํา Readiness Checking ก่อนออกผลิตภัณฑ์และบริการใหม่และเริมการ

เปลยีนแปลงกระบวนการใดๆ การกําหนดใหห้น่วยงานทเีป็นผูร้บัผดิชอบลําดบัทสีอง (Second Line of Defense) อาท ิสาย

กฎหมายและกํากับดูแลการปฏิบตัิงาน และสายบริหารความเสยีงร่วมกันวิเคราะห์และกลนักรองประเด็นต่างๆ โดยมี

คณะทํางานชุดย่อยของคณะอนุกรรมการเตรยีมความพร้อมผลิตภณัฑ์และกระบวนการทํางานใหม่ของธนาคารทําหน้าที

กลนักรองและสอบทานแนวทางการพฒันาและออกแบบระบบงานหรอืกระบวนการ ตลอดจนระบบการควบคุมความเสียง

ก่อนนําเสนอต่อคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมผลิตภัณฑ์และกระบวนการทํางานใหม่  สําหรบัการอนุมตัิให้ออก

ผลติภัณฑ์ใหม่และเรมิการเปลยีนแปลงกระบวนการ ระบุจุดบกพร่องและให้คําแนะนําในด้านความเสยีงและด้านอนืๆ ที

เกยีวขอ้งเพอืใชป้รบัปรุงผลติภณัฑ์และบรกิารใหส้มบูรณ์มากทสีุด นอกจากนี ธนาคารไดม้นีโยบายการบรหิารความเสยีง

ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เพอืป้องกนัความเสยีงทอีาจเกดิขนึจากการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการดําเนินธุรกจิ รวมถงึ

ความเสยีงทเีกดิจากภยัคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threat) ซงึอาจมผีลกระทบต่อระบบการปฏิบตังิานหรือการใหบ้รกิาร

ของธนาคาร รวมถงึการปรบัโครงสรา้งองคก์รเพอืใหท้นักบัความเปลยีนแปลงต่างๆ ทเีกดิขนึ 

เนืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชอืไวรสั COVID-19 กลุ่มธุรกิจฯ ได้มีการปรบัเปลยีน

รูปแบบในการปฏิบตัิงานให้เป็นการปฏิบตัิจากทีบ้านหรือทีเรียกกนัว่า Work from Home (WFH) ในส่วนงานทสีามารถ

ดําเนินการได ้เพอืลดความเสยีงต่างๆ ทอีาจเกดิขนึกบัพนักงานอนัเป็นทรพัยากรสําคญัในการขบัเคลอืนองค์กร โดยกลุ่ม

ธุรกจิฯ ไดม้กีารบรหิารจดัการและควบคุมความเสยีงดา้นปฏบิตักิารทอีาจเกดิขนึจากการปฏบิตังิานจากทบี้านอย่างรดักุม 

 อย่างไรกต็าม ถงึแมก้ลุ่มธุรกจิฯ จะกําหนดมาตรการการควบคุมกระบวนการใหม้คีวามรดักุมดงักล่าวแลว้ 

กลุ่มธุรกจิฯ อาจยงัไม่สามารถควบคุมบางปัจจยัเสยีงทมีกีารเปลยีนแปลงอย่างรวดเรว็และมนีัยสาํคญั อาท ิความเสยีงทเีกิด

จากการพฒันาอย่างรวดเรว็ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ การปฏบิตังิานจากทบี้าน เทคนิควธิกีารทุจรติ การยกัยอก และการ

ฉ้อโกงทมีรีปูแบบซบัซอ้นมากขนึ ย่อมส่งผลต่อผลการดําเนินงานของกลุ่มธุรกจิฯ อย่างหลกีเลยีงไม่ได ้

 

5.3.2 การระบถุึงวิธีการคาํนวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรพัยเ์สียงด้านปฏิบติัการทีกลุ่มธรุกิจฯ เลือกใช้ 

กลุ่มธุรกจิฯ ไดใ้ชว้ธิ ีBasic Indicator Approach (BIA) ในการดาํรงเงนิกองทุนขนัตําสําหรบั    ความเสยีง

ดา้นปฏบิตักิารมคี่าคงทคีวามเสยีง (β) ทรีอ้ยละ 15 โดยมรีายไดจ้ากการดําเนินงานเฉลยียอ้นหลงั 3 ปี มาเป็นค่าตวัแทน

ในการกําหนดมลูค่าเทยีบเท่าสนิทรพัยเ์สยีงดา้นปฏบิตักิาร 

   

5.4 การเปิดเผยข้อมลูฐานะทีเกียวข้องกบัตราสารทุน 

5.4.1 รายละเอียดข้อมูลเชิงคุณภาพโดยทวัไปสาํหรบัความเสียงของฐานะตราสารทุนในบญัชีเพือการธนาคารของกลุ่ม

ธรุกิจฯ 

ธนาคารมกีารประเมนิศกัยภาพของบรษิัททอีอกตราสารและมนีโยบายซอื/ขายตราสารทุนเพอืการลงทุน

ในระยะปานกลางจนถงึ ระยะยาวในบญัชเีพอืการธนาคารเป็นหลกั สําหรบับญัชเีพอืคา้ ธนาคารสามารถลงทุนในตราสารทุน

และ/หรอือนุพนัธต์ราสารทุน ธนาคารจดัใหม้กีารตดิตามและรายงานสถานะความเสยีงดา้นราคาตราสารทุนอย่างสมาํเสมอ  

ฐานะการถือครองตราสารทุนเกือบทงัหมดของธนาคาร เป็นการถือครองตราสารทุนของบรษิัทในกลุ่ม

ธุรกจิฯ และหน่วยลงทุนใน กองทุนซงึทาํหน้าทบีรหิารสนิทรพัย์ของธนาคาร สําหรบัฐานะการถอืครองตราสารทุนส่วนทเีหลอื
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เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนใน ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และหลกัทรพัย์ทไีดม้าจากการแปลงหนีเป็นทุนของลูกหนี

ธนาคาร  

สําหรบัฐานะตราสารทุนในบญัชเีพอืการธนาคารของกลุ่มธุรกจิฯ จะอยู่ภายใต้การบรหิารของหน่วยงาน 

Direct Investment ใน บรษิัท เคเคพี แคปปิตอล จํากดั มหาชน ซงึมนีโยบายลงทุนระยะยาวในตราสารทุน โดยคดัเลอืก

ธุรกิจทีจะลงทุนจากมูลค่าทีแท้จริงของ ธุรกิจและใช้หลักปรชัญาการลงทุนแบบเน้นคุณค่า (Value Based Investment 

Approach) ทงันี ในการแสวงหาโอกาสในการลงทุน หน่วยงาน Direct Investment จะทําการวเิคราะห์เชงิลกึและครอบคลุม

ในประเดน็สาํคญัเกยีวกบัการเตบิโตทมีนัคงของโอกาสธุรกจิ เช่น ความน่าสนใจและแนวโน้มของอุตสาหกรรม รปูแบบธุรกจิ

มคีวามสามารถในการแขง่ขนัทยีงัยนื ผูบ้รหิารธุรกจิมคีวามสามารถ และมคีวามซอืสตัย์ โปร่งใส รวมถึงมโีครงสร้างททีาํให้

เกดิความสมดุลของธรรมาภบิาลทดี ีซึงการตดัสนิใจลงทุนของหน่วยงาน Direct Investment ในทุกธุรกรรมจะตอ้งไดร้บัการ

อนุมตัจิากคณะกรรมการการลงทุนพรอ้มทงัมกีารควบคุมและตดิตามการทาํธุรกรรมต่าง ๆ ใหอ้ยู่ภายใต้กรอบทไีดร้บัอนุมตัิ

โดยฝ่ายบรหิารความเสยีง 

 

5.4.2 นโยบายทีสําคัญในการประเมินมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการบญัชี สมมุติฐานและแนวปฏิบติัทีใช้ในการ

ประเมินมูลค่ายติุธรรม รวมถึงการเปลียนแปลงในแนวปฏิบติัทีสาํคญั 

กลุ่มธุรกจิฯ วดัมลูค่าตราสารทุนดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ในกรณีทกีลุ่มธุรกจิฯ เลอืกรบัรูก้ําไรขาดทุนจากมลูค่า

ยุติธรรมในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน กลุ่มธุรกิจฯ จะไม่โอนจดัประเภทกําไรขาดทุนทรีับรู้สะสมดงักล่าวไปยงักําไรหรอื

ขาดทุนเมอืมกีารตดัรายการเงนิลงทุนในตราสารทุน ดงักล่าวออกไป ทงันีเงนิปันผลจากเงนิลงทุนในตราสารทุนดงักล่าวจะ

รบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนและแสดงในรายการรายไดจ้ากเงนิปันผล เมอืกลุ่มธุรกจิฯ มสีทิธไิดร้บัเงนิปันผลนัน  

การเปลยีนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนทวีดัมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน จะ

รบัรูใ้นรายการกําไรหรอื ขาดทุนสุทธจิากเครอืงมอืทางการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทนุในงบกําไร

ขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที 20 มูลค่าเงินกองทุนขนัตาํสาํหรบัความเสียงด้านตลาดในแต่ละประเภท โดยวิธีมาตรฐาน

เฉพาะธนาคาร หน่วย : ล้านบาท

เงินกองทุนขนัตาํสาํหรบัความเสียงด้านตลาดโดยมาตรฐาน 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

ความเสยีงด้านอตัราดอกเบีย 646.72                     452.84                       

ความเสยีงด้านราคาตราสารทุน -                          -                           

ความเสยีงด้านอตัราแลกเปลียน 9.73                        25.78                        

ความเสยีงด้านราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ -                          -                           

รวมมลูค่าเงนิกองทุนขนัตาํทตี้องดํารง 656.46                            478.62                              
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กลุ่มธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

เงินกองทุนขนัตาํสาํหรบัความเสียงด้านตลาดโดยมาตรฐาน 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

ความเสยีงด้านอตัราดอกเบยี 568.91                       391.67                     

ความเสยีงด้านราคาตราสารทุน 64.90                         529.63                     

ความเสยีงด้านอตัราแลกเปลียน 187.60                       189.53                     

ความเสยีงด้านราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ -                              -                             

รวมมลูค่าเงนิกองทุนขนัตําทีต้องดํารง 821.41                               1,110.83                          

ตารางที 21 มูลค่าฐานะทีเกียวข้องกบัตราสารทุนในบญัชีเพือการธนาคาร

เฉพาะธนาคาร หน่วย : ล้านบาท

มูลค่าฐานะทีเกียวข้องกบัตราสารทุน 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

มูลค่าฐานะทีเกียวข้องกบัตราสารทุน

มลูค่าตราสารทุนทจีดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์(ทงัในและต่างประเทศ)

  ราคาทุน 5.62 5.42

  ราคาตลาด 16.84 5.42

มลูค่าตราสารทุนอืน (ทงัในประเทศและต่างประเทศ) 10,847.48 10,318.28

กาํไร (ขาดทุน) จากการขายตราสารทุนระหว่างงวดรายงาน 1.16 433.91

ส่วนเกินทุน (ตาํกว่าทุน) สทุธิจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่า

ยติุธรรมผ่านกาํไรเบ็ดเสรจ็อืน 169.33 170.30

มูลค่าเงินกองทุนขนัตาํสาํหรบัฐานะทีเกียวข้องกบัตราสารทุนแยกตามวิธีการคาํนวณทีธนาคารพาณิชยใ์ช้

  วธิ ีSA 923.47 877.51

  วธิ ีIRB

มูลค่าตราสารทุนสาํหรบัธนาคารพาณิชยที์ใช้วิธี IRB ทีธนาคารแห่งประเทศไทยผ่อนผนัให้ใช้วิธี SA

กลุ่มธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

มูลค่าฐานะทีเกียวข้องกบัตราสารทุน 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

มูลค่าฐานะทีเกียวข้องกบัตราสารทุน

มลูค่าตราสารทุนทจีดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์(ทงัในและต่างประเทศ)

  ราคาทุน 2,682.26 3,065.82

  ราคาตลาด 2,229.40 2,599.11

มลูค่าตราสารทุนอนื (ทงัในประเทศและต่างประเทศ) 4,187.78 3,104.01

กาํไร (ขาดทุน) จากการขายตราสารทุนระหว่างงวดรายงาน (163.00) 6.66

ส่วนเกินทุน (ตาํกว่าทุน) สทุธิจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่า

ยติุธรรมผ่านกาํไรเบ็ดเสรจ็อืน (208.96) (420.04)

มูลค่าเงินกองทุนขนัตาํสาํหรบัฐานะทีเกียวข้องกบัตราสารทุนแยกตามวิธีการคาํนวณทีธนาคารพาณิชยใ์ช้

  วธิ ีSA 545.46 484.76

  วธิ ีIRB

มูลค่าตราสารทุนสาํหรบัธนาคารพาณิชยที์ใช้วิธี IRB ทีธนาคารแห่งประเทศไทยผ่อนผนัให้ใช้วิธี SA
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5.5 การเปิดเผยข้อมลูความเสียงด้านอตัราดอกเบียในบญัชีเพอืการธนาคารของกลุ่มธรุกิจฯ 

5.5.1 รายละเอียดข้อมูลเชิงคณุภาพโดยทวัไปสาํหรบัความเสียงด้านอตัราดอกเบียในบญัชีเพือการธนาคารของ 

กลุ่มธรุกิจฯ 

การบรหิารความเสยีงด้านอตัราดอกเบยีในบญัชเีพอืการธนาคารมเีป้าหมายเพอืลดผลกระทบในทางลบ

จากความผนัผวนของ อตัราดอกเบยีธนาคารมกีารบรหิารความเสยีงของความแตกต่างของโครงสรา้งสนิทรพัยแ์ละหนีสนิทงั

ในงบแสดงฐานะการเงนิ และนอกงบแสดงฐานะการเงนิทมีคีวามอ่อนไหวต่อการเปลยีนแปลงของอตัราดอกเบยี โดยธนาคาร

ไดก้ําหนดใหม้กีาร ประเมนิผลกระทบต่อรายไดด้อกเบยีรบัสุทธแิละประเมนิผลกระทบต่อมลูค่าทางเศรษฐกจิของส่วนของผู้

ถือหุ้นเป็นประจําสมําเสมอ ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการบรหิารสนิทรพัย์และหนีสิน โดยมฝ่ีายบริหารเงนิทํา

หน้าทหีลกัในการดาํเนินนโยบายในการบรหิารจดัการโครงสรา้งของสนิทรพัยแ์ละหนีสนิใหอ้ยู่ในระดบัทเีหมาะสม อกีทงัยงัมี

สายบรหิารความเสยีง เฝ้าติดตามและควบคุมฐานะความเสยีงดงักล่าวนีและมกีารรายงานต่อคณะกรรมการบรหิารความ

เสยีงและคณะกรรมการธนาคารอย่างสมําเสมอ 

 
 

 
 

 

 

ตารางที 22 ผลการเปลียนแปลงอตัราดอกเบีย* ต่อรายได้สทุธิ (Earnings)

เฉพาะธนาคาร หน่วย : ล้านบาท

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

ผลกระทบต่อรายได้ดอกเบียสทุธิ ผลกระทบต่อรายได้ดอกเบียสทุธิ

บาท (585.59) (472.49)

USD -                                             -                                                

EURO -                                             -                                                

อืนๆ -                                             -                                                

รวมผลกระทบจากการเปลยีนแปลงของอตัราดอกเบยี (585.59) (472.49)

รอ้ยละของประมาณการรายได้ดอกเบยีสทุธ ิ1 ปีขา้งหน้า (4.25) (3.87)

สกลุเงิน

กลุ่มธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

ผลกระทบต่อรายได้ดอกเบียสทุธิ ผลกระทบต่อรายได้ดอกเบียสทุธิ

บาท (617.68) (512.73)

USD -                                                  -                                            

EURO -                                                  -                                            

อืนๆ -                                                  -                                            

รวมผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอตัราดอกเบีย (617.68) (512.73)

รอ้ยละของประมาณการรายได้ดอกเบียสทุธ ิ1 ปีขา้งหน้า (4.45) (4.22)

* ให้ธนาคารพาณิชยใ์ช้รอ้ยละการเปลียนแปลงของอตัราดอกเบียเพมิขนึเท่ากบั 100 bps

สกลุเงิน
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การเปิดเผยข้อมูลการดาํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องเพือรองรบัสถานการณ์ดา้นสภาพคล่อง

ทีมีความรนุแรง (Liquidity Coverage Ratio : LCR) ตามหลกัเกณฑ ์Basel III 
 

ข้อมูลรายครึงปีหลงั ปี 2563  ณ 31 ธนัวาคม 2563  
 
1. ขอบเขตการเปิดเผยข้อมูล 

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได้เปิดเผยข้อมูลการดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพือรองรับ

สถานการณ์ด้านสภาพคล่องทีมีความรุนแรง(Liquidity Coverage Ratio : LCR) ตามหลกัเกณฑ์ Basel III ซึงอ้างอิงจาก 

Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools: January 2013 ข อ ง  Basel Committee on 

Banking Supervision (BCBS) ซงึการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานฉบบันี เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเรอืงการ

เปิดเผยขอ้มูลการดํารงสนิทรพัย์สภาพคล่องเพอืรองรบัสถานการณ์ด้านสภาพคล่องทมีคีวามรุนแรง (Liquidity coverage 

ratio disclosure standards)ทกีําหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเฉพาะของธนาคารเท่านัน  

 

2. หลักเกณฑ์การดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพือรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องทีมีความรุนแรง 
(Liquidity Coverage Ratio : LCR) 
ความเสยีงด้านสภาพคล่องเป็นความเสยีงทสีําคญัต่อความเชอืมนัของผู้ฝากเงนิทมีต่ีอสถาบนัการเงนิ แม้ว่าสถาบนั

การเงนิจะมฐีานะการเงนิทมีนัคง แต่หากไม่สามารถจ่ายชาํระคนืแก่ผูฝ้ากเงนิและเจา้หนีตามภาระผกูพนัทมีอียู่ได ้กอ็าจทาํ

ใหส้ถาบนัการเงนินันไม่สามารถดําเนินธุรกจิต่อไปได ้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจงึไดก้ําหนดหลกัเกณฑ์การดํารงสนิทรพัย์

สภาพคล่องเพอืรองรบัสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องทมีคีวามรุนแรง ดงักล่าวขนึเพอืใหก้ารบรหิารสนิทรพัย ์หนีสนิ และภาระ

ผูกพนั มีความสมัพนัธ์กับการรบัฝากเงิน การกู้ยืมเงิน หรือการรบัเงนิจากประชาชน โดยมีวตัถุประสงค์เพือให้ธนาคาร

พาณิชย์มสีภาพคล่องทสีามารถรองรบัสถานการณ์ด้านสภาพคล่องทมีีความรุนแรงในระยะสนัได้ จึงกําหนดให้ธนาคาร

พาณิชย์ต้องมีสินทรัพย์สภาพคล่องซึงเป็นสินทรัพย์ทีมีคุณภาพดี มีสภาพคล่องสูง และไม่ติดภาระผูกพันทีสามารถ

เปลยีนเป็นเงนิสดไดอ้ย่างรวดเรว็โดยมลูค่าไม่เปลยีนแปลงอย่างมนีัยสําคญัในปรมิาณทเีพยีงพอรองรบัประมาณการกระแส

เงนิสดทอีาจไหลออกสุทธใิน 30 วนัภายใต้สถานการณ์ดา้นสภาพคล่องทมีคีวามรุนแรงตามหลกัเกณฑก์ารคาํนวณทธีนาคาร

แห่งประเทศไทยกําหนด  ทงันี เพอืใหธ้นาคารพาณิชย์มเีวลาในการหาแนวทางแก้ไขปัญหา รวมถงึใหธ้นาคารแห่งประเทศ

ไทยและผู้กํากบัดูแลทเีกียวขอ้งสามารถกําหนดมาตรการทเีหมาะสมเพือรองรบัสถานการณ์ดงักล่าวได้   การคํานวณหา

ปรมิาณสนิทรพัยส์ภาพคล่องทธีนาคารพาณิชยต์อ้งดาํรงตามหลกัเกณฑ์ LCR ประกอบดว้ย 2 องค์ประกอบหลกั ไดแ้ก่ การ

คํานวณหาปริมาณสินทรพัย์สภาพคล่อง และการคํานวณหาประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิ ใน 30 วันภายใต้

สถานการณ์ดา้นสภาพคล่องทมีคีวามรุนแรง โดยมวีธิกีารคาํนวณพอสงัเขปดงันี 

 

  

 

 

 

* ทงันีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดใหธ้นาคารพาณิชย์ต้องดํารงสนิทรพัย์สภาพคล่อง ไม่ตํากว่าร้อยละ 60 ของ

ประมาณการกระแสเงนิสดไหลออกสุทธใิน 30 วนั ตงัแต่วนัท ี1 มกราคม 2559 และเพมิขนึรอ้ยละ 10 ในแต่ละปี จนครบรอ้ย

ละ 100 ในปี 2563 

สนิทรัพยส์ภาพคลอ่ง 

ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน

ภายใตส้ถานการณด์า้นสภาพคลอ่งทมีคีวามรุนแรง 

LCR *        = 
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3. ข้อมูลการดาํรงสินทรพัย์สภาพคล่องเพือรองรบัสถานการณ์ด้านสภาพคล่องทีมีความรุนแรง(Liquidity 
Coverage Ratio : LCR) ของธนาคาร 
 

 
 

 
 

ในไตรมาสท ี4 ปี 2563 ธนาคารมอีตัราส่วน LCR เฉลยีเท่ากบัรอ้ยละ 141  ซงึสงูกว่าอตัราส่วน LCR ขนัตําทธีนาคาร

แห่งประเทศไทยกําหนดไวท้รีอ้ยละ 100  โดยคาํนวณมาจากค่าเฉลยีของ LCR ณ วนัสนิเดอืนของเดอืนตุลาคมทรีอ้ยละ 148 

เดอืนพฤศจกิายนทรีอ้ยละ 137 และเดอืนธนัวาคมทรีอ้ยละ 138 

ทงันี การคาํนวณอตัราส่วน LCR ขา้งตน้ ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบหลกั ดงันี 

(1) สนิทรพัย์สภาพคล่อง (High-quality liquid assets : HQLA) คอื สินทรัพย์ทมีคีุณภาพด ีสภาพคล่องสูง ความ

เสยีงและความผนัผวนตํา ไม่ติดภาระผูกพนั สามารถเปลยีนเป็นเงนิสดได้อย่างรวดเรว็ โดยมูลค่าไม่เปลยีนแปลงอย่างมี

นัยสําคญัแมใ้นสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องทีมคีวามรุนแรง ทงันี สนิทรพัย์สภาพคล่องแต่ละประเภทต้องมกีารปรบัลดดว้ย

อตัราส่วนลด (Haircut) ทเีกยีวขอ้ง และคํานวณเพดานการถอืครองตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

สําหรับปริมาณสินทรพัย์สภาพคล่องเฉลีย (Average HQLA) ของธนาคารในไตรมาสที 4 ปี 2563 เท่ากับ 

48,661 ลา้นบาท (โดยรอ้ยละ 85 เป็นสนิทรพัยส์ภาพคล่องชนัท ี1 ไดแ้ก่ พนัธบตัรรฐับาล เงนิสดและเงนิฝากทธีนาคารแห่ง

ประเทศไทย เป็นต้น)  ซึงคํานวณจากค่าเฉลยีของปรมิาณสนิทรพัย์สภาพคล่อง ณ วนัสนิเดอืนของเดือนตุลาคมถึงเดอืน

ธนัวาคม 2563 ทงันี ธนาคารไดม้กีารถอืครองสนิทรพัยส์ภาพคล่องหลายประเภทเพอืบรหิารการกระจายตวัของการถอืครอง

สนิทรพัยส์ภาพคล่องนัน 

(2) ประมาณการกระแสเงนิสดไหลออกสุทธ ิ(Net cash outflow : net COF) คอื ประมาณการกระแส เงนิสดไหล

ออกใน 30 วนัหกัด้วยประมาณการกระแสเงนิสดไหลเขา้ใน 30 วนั ภายใต้สมมตฐิานสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องทมีคีวาม

รุนแรง ทงันี ประมาณการกระแสเงนิสดไหลเขา้ตอ้งไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 75 ของประมาณการกระแสเงนิสดไหลออก 

                         หน่วย : ลา้นบาท

ไตรมาส 4/2563 ไตรมาส 4/2562

(ค่าเฉลีย) (ค่าเฉลีย)

(1)    ปริมาณสินทรพัยส์ภาพคล่องทงัสิน (Total HQLA) 48,661                     29,908                     

(2)    ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสทุธิใน 30 วนั

        (Total net cash outflows)
34,454                     25,147                     

(3)    LCR                                                                                        (ร้อยละ) 141                         119                         

       LCR ขนัตาํตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย            (รอ้ยละ) 100                         90                           

ข้อมูลการดาํรงอตัราส่วน  LCR

                          หน่วย : รอ้ยละ

2563 2562

(ค่าเฉลีย) (ค่าเฉลีย)

ไตรมาส 3 160                         114                         

ไตรมาส 4 141                         119                         

ข้อมูลอตัราส่วน LCR เปรียบเทียบ
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สําหรบัประมาณการกระแสเงนิสดไหลออกสุทธใิน 30 วนัเฉลยี (Average net COF) ของธนาคารในไตรมาสท ี

4 ปี 2563 เท่ากบั 34,454 ลา้นบาท ซงึคาํนวณจากค่าเฉลยีของประมาณการกระแสเงนิสดไหลออกสุทธใิน 30 วนั ณ วนัสนิ

เดือนของเดือนตุลาคมถึงเดือนธนัวาคม 2563 โดยประมาณการกระแสเงนิสดไหลออกทธีนาคารให้ความสําคญัภายใต้

สมมตฐิานสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องทมีคีวามรุนแรง คอื การขอถอนเงนิฝากและเงนิกูย้มืของลูกคา้รายย่อย การชําระคนื

เงนิกูย้มืทมีหีลกัประกนัจากการทาํธุรกรรมการขายตราสารหนีโดยมสีญัญาว่าจะซอืคนื(Repo)  ในขณะทปีระมาณการกระแส

เงนิสดไหลเขา้ส่วนใหญ่มาจากการชาํระคนืสนิเชอืของลูกหนีคุณภาพด ีเงนิฝากจากคู่สญัญาคุณภาพด ีและตราสารหนีทจีะ

ครบกําหนด  ซงึธนาคารใชอ้ตัราการไหลออก (run-off rate) และอตัราการไหลเขา้ (Inflow rate) เป็นไปตามหลกัเกณฑข์อง

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

นอกจากนี ธนาคารได้ใชเ้ครอืงมอืการวเิคราะห์ฐานะสภาพคล่องสุทธ ิ(Liquidity gap) และการกระจุกตวัของ

แหล่งเงนิ (Funding concentration) ในการจดัการประเมนิและวเิคราะห์ความเสยีงดา้นสภาพคล่องอย่างสมาํเสมอ เพอืให้

มนัใจว่าจะมสีภาพคล่องเพยีงพอต่อการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนการพฒันาเครอืงมอือย่างต่อเนือง โดยกําหนดทศิทางใหม้ี

ความสอดคล้องกบัหลกัสากล ควบคู่ไปกบัทศิทางการเตบิโตทางธุรกิจของธนาคาร ส่งผลให้ธนาคารสามารถวางแผนการ

บรหิารจดัการดา้นสภาพคล่องไดด้ยีงิขนึ 

 

 

 


