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การเปิดเผยข้อมูลการดาํรงเงินกองทุนตามหลกัเกณฑ ์Basel III 
ข้อมูลรายครึงปี ณ 30 มิถนุายน 2564 

 
1. ขอบเขตการเปิดเผยข้อมูล 

กลุ่มธุรกจิการเงนิเกยีรตนิาคนิภทัร ("กลุ่มธุรกจิฯ") ดาํเนินการเปิดเผยขอ้มลูเกยีวกบัการดาํรงเงนิกองทุนสาํหรบั 

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยขอ้มูลการดํารงเงินกองทุน (Pillar 3) Basel III โดยข้อมูลทเีปิดเผย

ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจฯ ภายใต้หลักเกณฑ์การกํากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินซึงมีธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด 

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

แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) ซึงประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอืน (Holding Company) และดําเนินธุรกิจการลงทุน     

และ บรษิัท เคเคพ ีทาวเวอร์ จํากดั ซึงประกอบธุรกิจให้เช่าและบรหิารจดัการอาคารสํานักงานทใีห้เช่ากบัธนาคารและ

บรษิทัในกลุ่มธุรกจิฯ โดย บรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) มบีรษิทัย่อยทใีหบ้รกิารธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซอื

ขายล่วงหน้า ไดแ้ก่ บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จํากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อยทใีหบ้รกิารธุรกจิจดัการกองทุน 

ไดแ้ก่ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เกยีรตนิาคนิภทัร จาํกดั ซงึการเปิดเผยขอ้มลูในรายงานฉบบันี เป็นไปตามประกาศ

ธนาคารแห่งประเทศไทยทกีําหนดใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลทงัในระดบัเฉพาะธนาคารและระดบักลุม่ธุรกจิทางการเงนิ  
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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 เพือให้เงินกองทุนทแีท้จริงทตี้องใช้รองรับความ

เสยีหายทอีาจเกดิขนึ มาจากส่วนของผูถ้อืหุน้ในปรมิาณทมีากเพยีงพอและเป็นองค์ประกอบหลกัของเงนิกองทุนโดยรวม 

รวมถึงยงัได้ปรบัปรุงคุณสมบตัิของตราสารทางการเงนิทสีามารถนับเป็นเงนิกองทุนของธนาคารพาณิชย์ ใหม้ีลกัษณะ

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

ถงึวตัถุประสงคห์ลกัต่าง ๆ ดงัต่อไปนี 

 ดํารงเงนิกองทุนสูงกว่าเกณฑ์การดํารงเงนิกองทุนขนัตําทธีนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดตามเกณฑ์การ

ดํารงเงินกองทุนขนัตํา (Pillar 1) เพือป้องกันความเสียงทีมีนัยสําคญัอืนซึงไม่รวมอยู่ในเกณฑ์การดํารง

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

ด้านปฏิบตัิการความเสยีงจากการกระจุกตวัด้านเครดติ และความเสยีงด้านอตัราดอกเบยีในบญัชเีพอืการ

ธนาคาร โดยใชว้ธิกีารเชงิปรมิาณ ภายใตภ้าวะปกต ิและภาวะวกิฤต 

 พฒันาเกณฑ์ในการดาํรงเงนิกองทนุ ทเีชอืมโยงกบัระดบัความเสยีงทมีนัียสําคญัแต่ละประเภทดงักล่าวขา้งตน้ 

ในแต่ละประเภทธุรกจิของกลุ่มธุรกจิฯ  

 พฒันาระบบประเมนิผลงานของธุรกจิแต่ละประเภท โดยคํานึงถงึต้นทุนในการดํารงเงนิกองทุนและสามารถ

แสดงผลตอบแทนทผีูถ้อืหุน้ไดร้บัจากธุรกจิแต่ละประเภท 

 พฒันากระบวนการประเมนิเงนิกองทุนโดยวธิรีะดบัเงนิกองทุนทางเศรษฐศาสตร ์(Economic Capital)  

 

นอกจากนี ความเหมาะสมของระดบัเงนิกองทุนขนัตําทกีลุ่มธุรกจิฯ ต้องดํารงและปรมิาณความต้องการเงนิกองทุน

ส่วนเพมิในอนาคตจากการประมาณการทสีอดคล้องตามแผนการดําเนินธุรกจิประจาํปี รวมถงึระดบัความเสยีงทยีอมรบัได้

และระดบัของความเบยีงเบนจากความเสยีงทยีอมรบัไดข้องกลุ่มธุรกจิฯ จะถูกใชป้ระมาณความเพยีงพอของเงนิกองทุน

และจดัทําแผนเงนิกองทุน (Capital Plan) ในแต่ละปี แต่เมอืมเีหตุการณ์ใดๆ ททีําให้ระดบัความเพยีงพอของเงนิกองทุน

ลดลงหรอืมแีนวโน้มลดลงตํากว่าระดบัการเบยีงเบนของเงนิกองทุนขนัตําเป้าหมาย หรอืเกณฑ์การดาํรงเงนิกองทุนขนัตําที
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ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด กลุ่มธุรกจิฯ จะดําเนินการตามทกีําหนดในกระบวนการแกไ้ขจดัการ (Corrective Action) 

และแผนเงินกองทุนและแผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านเงินกองทุน (Capital Plan and Capital Contingency Plan) โดย

พจิารณาถงึความเหมาะสมของทางเลอืกรวมถงึแนวทางปฏบิตัเิป็นคราวๆ ไป 

 

3.2 โครงสรา้งเงนิกองทุน 

เงนิกองทุนชนัท ี1 ของกลุ่มธุรกจิฯ ประกอบไปดว้ยองค์ประกอบหลกั 3 ส่วนหลกั คอื ทุนชําระแล้ว ส่วนเกนิมูลค่า

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 9,892 ล้านบาท เพอืใหม้กีารใชทุ้นอย่างมปีระสทิธภิาพ รวมถงึเสรมิสรา้งความ

แขง็แกร่ง ซงึทําใหเ้งนิกองทุนชนัท ี2 ของกลุ่มธุรกจิฯ มสีดัส่วนทเีป็นตราสารหนีดอ้ยสทิธทิสีามารถนับเป็นเงนิกองทุนชนั

ที 2 สูงขนึ อย่างไรก็ตามเงนิกองทุนของกลุ่มธุรกิจฯ ยังคงมีสัดส่วนของ CET1 เป็นสดัส่วนทสีูงถึงร้อยละ 76.26 ของ

เงินกองทุนทงัสิน ซึงแสดงให้เห็นถึงคุณภาพทดีีของเงนิกองทุนของกลุ่มธุรกิจฯ ภายใต้หลกัเกณฑ์ Basel III สามารถ

รองรบัความเสยีงดา้นต่าง ๆ รวมถงึการขยายตวัทางธุรกจิของกลุ่มธุรกจิฯ 

 

 
 

 

 

เฉพาะธนาคาร หน่วย : ล้านบาท

รายการ 30 มิถนุายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

เงินกองทุน (หน่วย : ล้านบาท)

1 เงนิกองทุนชนัท ี1 ทีเป็นสว่นของเจา้ของ (CET1) 38,298.89              38,240.53             

1ก เงนิกองทุนชนัท ี1 ทีเป็นสว่นของเจา้ของหลงัหกัเงนิสาํรองตามวธิ ีECL
1/ 

ทงัจาํนวน (Fully loaded ECL CET1) 38,298.89              38,240.53             

2 เงนิกองทุนชนัท ี1 (Tier 1) 38,298.89              38,240.53             

2ก เงนิกองทุนชนัท ี1 หลงัหกัเงนิสาํรองตามวธิ ีECL ทงัจาํนวน (Fully loaded ECL Tier1) 38,298.89              38,240.53             

3 เงนิกองทุนทงัสนิ (Total capital) 51,395.94              49,690.56             

3ก เงนิกองทุนทงัสนิหลงัหกัเงนิสาํรองตามวธิ ีECL ทงัจาํนวน (Fully loaded ECL total capital) 51,395.94              49,690.56             

สินทรพัยเ์สียง (หน่วย : ล้านบาท)

4 สนิทรพัยเ์สยีงทงัสนิ (RWA) 299,245.47            285,801.19           

อตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรพัยเ์สียง (ร้อยละ)

5 อตัราสว่นเงนิกองทุนชนัที 1 ทีเป็นสว่นของเจา้ของ (CET1 ratio) 12.80                   13.38                   

5ก อตัราสว่นเงนิกองทุนชนัที 1 ทีเป็นสว่นของเจา้ของหลงัหกัเงนิสาํรองตามวธิ ีECL ทงัจาํนวน (Fully loaded ECL CET1 ratio) 12.80                   13.38                   

6 อตัราสว่นเงนิกองทุนชนัที 1 (Tier 1 ratio) 12.80                   13.38                   

6ก อตัราสว่นเงนิกองทุนชนัที 1 หลงัหกัสาํรองตามวธิ ีECL ทงัจาํนวน (Fully loaded ECL Tier 1 ratio) 12.80                   13.38                   

7 อตัราสว่นเงนิกองทุนทงัสนิ (Total capital ratio) 17.18                   17.39                   

7ก อตัราสว่นเงนิกองทุนทงัสนิหลงัหกัเงนิสาํรองด้วยวธิ ีECL ทงัจาํนวน (Fully loaded ECL total capital ratio) 17.18                   17.39                   

อตัราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิม (ร้อยละ)

8 อตัราสว่นเงนิกองทุนสว่นเพิมเพือรองรบัผลขาดทุนในภาวะวกิฤต (Conservation buffer) 2.50                     2.50                     

9 อตัราสว่นเงนิกองทุนสว่นเพิมเพือรองรบัความเสยีงเชิงระบบทอีาจเกิดขนึในช่วงเศรษฐกิจขาลง (Countercyclical buffer) -                       -                      

10 อตัราสว่นเงนิกองทุนสว่นเพิมเพือรองรบัความเสยีหายสาํหรบัธนาคารพาณิชยท์มีนีัยต่อความเสยีงเชิงระบบในประเทศ (Higher loss absorbency) -                       -                      

11 อตัราสว่นของเงนิกองทุนสว่นเพิมทงัสนิ (ผลรวมของรายการที 8 ถึงรายการท ี10) 2.50                     2.50                     

12 อตัราสว่นเงนิกองทุนชนัที 1 ทีเป็นสว่นของเจา้ของ (CET1 ratio) ทคีงเหลือหลงัจากการดาํรงเงนิกองทุนขนัตาํ
2/

6.80                     7.38                     

การดาํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องเพือรองรบัสถานการณ์ด้านสภาพคล่องทีมีความรนุแรง (LCR) (ร้อยละ)

13 ปรมิาณสนิทรพัยส์ภาพคล่องทงัสนิ (Total HQLA) (หน่วย : ล้านบาท) 39,895.19 44,476.66

14 ประมาณการกระแสเงนิสดไหลออกสทุธใิน 30 วนั (Total net cash outflows) (หน่วย : ล้านบาท) 34,606.32 32,330.62

15 LCR (รอ้ยละ) 115.28                  137.57                 
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กลุ่มธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

รายการ 30 มิถนุายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

เงินกองทุน (หน่วย : ล้านบาท)

1 เงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นสว่นของเจา้ของ (CET1) 41,956.00             41,319.50                

1ก เงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นสว่นของเจา้ของหลงัหกัเงนิสาํรองตามวธิ ีECL
1/ 

ทงัจาํนวน (Fully loaded ECL CET1) 41,956.00             41,319.50                

2 เงนิกองทุนชนัท ี1 (Tier 1) 41,956.00             41,319.50                

2ก เงนิกองทุนชนัท ี1 หลงัหกัเงนิสาํรองตามวธิ ีECL ทงัจาํนวน (Fully loaded ECL Tier1) 41,956.00             41,319.50                

3 เงนิกองทุนทงัสนิ (Total capital) 55,013.76             52,714.31                

3ก เงนิกองทุนทงัสนิหลงัหกัเงนิสาํรองตามวธิ ีECL ทงัจาํนวน (Fully loaded ECL total capital) 55,013.76             52,714.31                

สินทรพัยเ์สียง (หน่วย : ล้านบาท)

4 สนิทรพัยเ์สยีงทงัสนิ (RWA) 304,353.89           288,372.35              

อตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรพัยเ์สียง (ร้อยละ)

5 อตัราสว่นเงนิกองทุนชนัท ี1 ทีเป็นสว่นของเจา้ของ (CET1 ratio) 13.79                   14.33                     

5ก อตัราสว่นเงนิกองทุนชนัท ี1 ทีเป็นสว่นของเจา้ของหลงัหกัเงนิสาํรองตามวธิ ีECL ทงัจาํนวน (Fully loaded ECL CET1 ratio) 13.79                   14.33                     

6 อตัราสว่นเงนิกองทุนชนัท ี1 (Tier 1 ratio) 13.79                   14.33                     

6ก อตัราสว่นเงนิกองทุนชนัท ี1 หลงัหกัสาํรองตามวธิ ีECL ทงัจาํนวน (Fully loaded ECL Tier 1 ratio) 13.79                   14.33                     

7 อตัราสว่นเงนิกองทุนทงัสนิ (Total capital ratio) 18.08                   18.28                     

7ก อตัราสว่นเงนิกองทุนทงัสนิหลงัหกัเงนิสาํรองด้วยวธิ ีECL ทงัจาํนวน (Fully loaded ECL total capital ratio) 18.08                   18.28                     

อตัราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิม (ร้อยละ)

8 อตัราสว่นเงนิกองทุนสว่นเพมิเพอืรองรบัผลขาดทุนในภาวะวกิฤต (Conservation buffer) 2.50                     2.50                       

9 อตัราสว่นเงนิกองทุนสว่นเพมิเพอืรองรบัความเสยีงเชิงระบบทีอาจเกิดขนึในช่วงเศรษฐกิจขาลง (Countercyclical buffer) -                      -                         

10 อตัราสว่นเงนิกองทุนสว่นเพมิเพอืรองรบัความเสยีหายสาํหรบัธนาคารพาณิชยท์มีนีัยต่อความเสยีงเชิงระบบในประเทศ (Higher loss absorbency) -                      -                         

11 อตัราสว่นของเงนิกองทุนสว่นเพิมทงัสนิ (ผลรวมของรายการท ี8 ถึงรายการท ี10) 2.50                     2.50                       

12 อตัราสว่นเงนิกองทุนชนัท ี1 ทีเป็นสว่นของเจา้ของ (CET1 ratio) ทีคงเหลือหลงัจากการดาํรงเงนิกองทุนขนัตํา
2/

7.79                     8.33                       

1/
 ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขนึ (Expected Credit Loss : ECL) ตามทกีาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที 9 เรอืง เครอืงมอืทางการเงนิ (TFRS9) ของสภาวชิาชีพบญัชี

2/
 อตัราสว่นเงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นสว่นของเจา้ของ (CET1 ratio) ทีคงเหลือหลงัจากการดาํรงเงนิกองทุนขนัตาํ ไมจ่าํเป็นต้องเท่ากบัผลต่างระหวา่งอตัราสว่นเงนิกองทุนชนัท ี1 ทีเป็นสว่นของเจา้ของ 

(CET1 ratio) ในรายการท ี5 กบัอตัราสว่นเงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นสว่นของเจา้ของขนัตาํ (minimum CET1 ratio requirement) รอ้ยละ 4.5 เนืองจากอตัราสว่นเงนิกองทุนชนัท ี1  ทเีป็นสว่นของเจา้ของ 

(CET1 ratio) อาจถูกนําไปใช้ดาํรงอตัราสว่นเงนิกองทุนชนัท ี1 ขนัตํา (minimum Tier1 ratio requirement) รอ้ยละ 6 และ / หรอือตัราสว่นเงนิกองทุนทงัสนิขนัตาํ (minimum total capital ratio 

requirement) รอ้ยละ 8.5
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เฉพาะธนาคาร หน่วย : ล้านบาท

รายการ 30 มิถนุายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

เงินกองทุนชนัที 1 38,298.89                   38,240.53                  

  เงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของ (Common Equity Tier 1) 38,298.89                   38,240.53                  

         ทุนชาํระแล้ว (หุ้นสามญั) หลงัหกัหุ้นสามญัซือคืน 8,467.51                  8,467.51                

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

         ทุนสาํรองตามกฎหมาย 852.34                    852.34                   

         เงนิสาํรองทีได้จดัสรรจากกาํไรสทุธิ -                         -                        

         กาํไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจดัสรร 24,712.84                24,448.31               

         องค์ประกอบอืนของสว่นของเจา้ของและสาํรองอืน ๆ 281.64                    397.63                   

         รายการหกั 
1/

(5,371.67)                 (5,281.49)               

เงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1) -                            

เงินกองทุนชนัที 2 13,097.05                   11,450.03                  

     ตราสารทางการเงนิทีนับเป็นเงนิกองทุนชนัท ี2 9,892.00                  8,390.00                

     เงนิสาํรองทวัไป (General Provision) 3,205.05                  3,060.03                

เงินกองทุนทงัสินตามกฎหมาย 51,395.94                   49,690.56                  

กลุ่มธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

รายการ 30 มิถนุายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

เงินกองทุนชนัที 1 41,956.00 41,319.50

  เงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของ (Common Equity Tier 1) 41,956.00 41,319.50

         ทุนชาํระแล้ว (หุ้นสามญั) หลงัหกัหุ้นสามญัซือคืน 8,467.51 8,467.51

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

         ทุนสาํรองตามกฎหมาย 852.34 852.34

         เงนิสาํรองทีได้จดัสรรจากกาํไรสทุธิ -                    -                    

         กาํไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจดัสรร 28,435.22 28,383.97

         องค์ประกอบอืนของสว่นของเจา้ของและสาํรองอืน ๆ 443.57 (139.00)

         รายการหกั 
1/

(5,598.87) (5,601.55)

เงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1) -                        -                        

         รายการของบรษิทัลูกเฉพาะสว่นของผู้ถือหุ้นทไีมม่อีาํนาจควบคุม

         และบุคคลภายนอก
-                    -                    

เงินกองทุนชนัที 2 13,057.76 11,394.81

     ตราสารทางการเงนิทนีับเป็นเงนิกองทุนชนัท ี2 9,892.00 8,390.00

     เงนิสาํรองทวัไป (General Provision) 3,165.76 3,004.81

  รายการของบรษิทัลูกเฉพาะสว่นของผู้ถือหุ้นทไีมม่อํีานาจควบคุม 

  และบุคคลภายนอก
-                    

เงินกองทุนทงัสินตามกฎหมาย 55,013.76             52,714.31             

1/
 ได้แก่ ขาดทุนสทุธ ิค่าความนิยม สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน และสนิทรพัยภ์าษีเงนิได้รอการตดับญัชี
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กลุ่มธรุกิจทางการเงินเกียรตินาคิน 

3.3 ความเพียงพอของเงินกองทุน 

กลุ่มธุรกจิฯ ไดใ้หค้วามสาํคญักบักระบวนการประเมนิความเพยีงพอของเงนิกองทุน (Internal Capital Adequacy 

Assessment Process – ICAAP) เป็นอย่างมาก เพอืใหม้นัใจว่ากลุ่มธุรกจิฯ จะมกีลยุทธใ์นการรกัษาระดบัเงนิกองทุนใหส้งู

กว่าเป้าหมายการดํารงเงินกองทุนทีกําหนดไว้ พร้อมทงัมีวิธีการหรือเครอืงมือทีจะช่วยเสริมสร้างและประเมินความ

เพยีงพอของเงนิกองทุนอย่างเหมาะสม ซงึเพยีงพอทจีะรองรบัความเสยีงต่าง ๆ จากการดาํเนินธุรกจิทงัในภาวะปกต ิและ

ภาวะวกิฤต 

 

กระบวนการประเมนิความเพยีงพอของเงนิกองทุนเป็นการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร 

เพอืให้เกิดความสอดคล้องระหว่างผลการดําเนินงานของกลุ่มธุรกิจฯ กบัเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และความเสยีงที

ยอมรบัได้ตามทคีณะกรรมการธนาคารกําหนดไว้ โดยมีการกําหนดเป้าหมายการดํารงเงนิกองทุน และมีการทบทวน

เป้าหมายการดํารงเงนิกองทุนดงักล่าวตามความเหมาะสมอย่างน้อยปีละครงั หรอืทนัททีมีกีารเปลยีนแปลงทมีผีลกระทบ

อย่างมนีัยสาํคญัต่อระดบัเงนิกองทุน 

 

ทงัระดบัธนาคารและกลุ่มธุรกิจฯ ได้มีการดํารงเงินกองทุนตามหลกัเกณฑ์ Basel III โดยใช้วธิ ีStandardised 

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

ความเสยีงดา้นปฏบิตักิาร โดยธนาคารและกลุ่มธุรกจิฯ ยงัไม่ต้องดํารงเงนิกองทุนสําหรบัความเสียงด้านอตัราดอกเบยีใน

บญัชเีพอืการธนาคารและความเสยีงจากการกระจุกตวัด้านเครดติ อนัเนืองมาจากมรีะดบัความเสยีงยงัไม่ถึงระดบัทมีี

นัยสาํคญัตามเกณฑ์ทธีนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด 

 

อย่างไรกต็าม กลุ่มธุรกจิฯ มนีโยบายทจีะดํารงระดบัเงนิกองทุนส่วนเพมิตามระดบัของความเสยีงทยีอมรบัไดซ้งึ

จะอยู่ในระดบัทสีูงกว่าเกณฑ์ขนัตําของธนาคารแห่งประเทศไทย เพอืใหเ้พยีงพอทจีะรองรบัความเสยีงด้านอนื ๆ ทกีลุ่ม

ธุรกจิฯ ตอ้งเผชญิ ตามหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลโดยทางการนอกเหนือจากความเสยีงตามหลกัเกณฑ์การดํารงเงนิกองทุน

ขนัตําของธนาคารแห่งประเทศไทย  

 

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 ธนาคารมีอัตราส่วนเงินกองทุนชันที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของและอัตราส่วน

เงนิกองทุนชนัท ี1 อยู่ทรีอ้ยละ 12.80 และมอีตัราส่วนเงนิกองทุนทงัสนิอยู่ทรีอ้ยละ 17.18 โดยเมอืเปรยีบเทยีบในลกัษณะ

ของเงนิกองทุนทงัสนิของธนาคารจํานวน 51,396 ล้านบาท กบัความต้องการเงนิกองทุนขนัตําตามกฎหมายทตี้องดํารง

ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพอืรองรบัความเสยีงทงัสนิจํานวน 25,436 ล้านบาท ซงึเกดิจากความเสยีงด้าน

เครดติเป็นหลกั แสดงใหเ้หน็ถงึเงนิกองทุนส่วนเกนิเกณฑ์ขนัตําจาํนวน 25,960 ลา้นบาท ในขณะทกีลุ่มธุรกจิฯ มอีตัราส่วน

เงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นส่วนของเจา้ของและอตัราส่วนเงนิกองทุนชนัท ี1 อยู่ทรีอ้ยละ 13.79 และมอีตัราส่วนเงนิกองทุน

ทงัสนิอยู่ทรีอ้ยละ 18.08 โดยเมอืเปรยีบเทยีบในลกัษณะของเงนิกองทุนทงัสนิของกลุ่มธุรกจิฯ จํานวน 55,014 ล้านบาท 

ความต้องการเงนิกองทุนขนัตําตามกฎหมายทตี้องดํารงตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย เพอืรองรบัความเสยีง

ทงัสนิจาํนวน 25,870 ลา้นบาท ซงึเกดิจากความเสยีงดา้นเครดติเป็นหลกัเช่นเดยีวกนั แสดงใหเ้หน็ถงึเงนิกองทุนส่วนเกนิ

เกณฑ์ขนัตําจํานวน 29,144 ล้านบาท ทงันี จากส่วนเกินเกณฑ์ดงักล่าวขา้งต้นเป็นการสะท้อนถึงความแขง็แกร่งของ

เงนิกองทุนของธนาคารและกลุ่มธุรกจิฯ  เพอืรองรบัการขยายตวัของธุรกจิ ความเสยีงดา้นต่างๆ รวมถงึเหตุการณ์ทไีม่ได้

คาดหมายในอนาคต 
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กลุ่มธรุกิจทางการเงินเกียรตินาคิน 

 
 

 
 

 

 

ตารางที 3  มูลค่าเงินกองทุนขนัตาํทีต้องดาํรงสาํหรบัความเสียงด้านเครดิต แยกตามประเภทสินทรพัย ์โดยวิธี SA

เฉพาะธนาคาร หน่วย : ล้านบาท

เงินกองทุนขนัตาํสาํหรบัความเสียงด้านเครดิตแยกตามประเภทของสินทรพัย ์โดยวิธี SA 30 มิถนุายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

ลกูหนีทีไม่ด้อยคณุภาพ 21,233.12 20,342.12

ลูกหนีภาครฐับาล และธนาคารกลาง ธนาคารเพือการพฒันาระหวา่งประเทศ (MDBs) และ

องค์กรปกครองสว่นท้องถิน องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs)ทใีช้นําหนักความเสยีง

เหมอืนกบัลูกหนีภาครฐับาล 55.77 1.87

ลูกหนีสถาบนัการเงนิ องค์กรปกครองสว่นท้องถนิ องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs) ที

ใช้นําหนักความเสยีงเหมอืนกบัลูกหนีสถาบนัการเงนิ และบรษิทัหลกัทรพัย์ 493.06 415.70

ลูกหนีธรุกิจเอกชน องค์กรปกครองสว่นท้องถิน องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs) ทีใช้

นําหนักความเสยีงเหมอืนกบัลูกหนีธรุกิจเอกชน 7,979.18 8,023.11

ลูกหนีรายยอ่ย 10,313.98 9,660.85

สนิเชอืเพอืทีอยูอ่าศยั 873.43 726.44

สนิทรพัยอื์น 1,517.70 1,514.15

    ลกูหนีด้อยคณุภาพ 561.20 466.08

   First-to-default Credit derivatives และ Securitisation -                      -                        

รวมมลูค่าเงนิกองทุนขนัตาํทีต้องดาํรงสาํหรบัความเสยีงด้านเครดิตทงัหมดทีคาํนวณด้วยวธิ ีSA 21,794.32 20,808.20

กลุ่มธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

เงินกองทุนขนัตาํสาํหรบัความเสียงด้านเครดิตแยกตามประเภทของสินทรพัย ์โดยวิธี SA 30 มิถนุายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

ลกูหนีทีไม่ด้อยคณุภาพ 20,965.99 19,966.63

ลูกหนีภาครฐับาล และธนาคารกลาง ธนาคารเพอืการพฒันาระหวา่งประเทศ (MDBs) และ

องค์กรปกครองสว่นท้องถนิ องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs)ทีใช้นําหนักความเสยีง

เหมอืนกบัลูกหนีภาครฐับาล 55.77 1.87

ลูกหนีสถาบนัการเงนิ องค์กรปกครองสว่นท้องถิน องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs) ทีใช้

นําหนักความเสยีงเหมอืนกบัลูกหนีสถาบนัการเงนิ และบรษิทัหลกัทรพัย์ 428.01 438.91

ลูกหนีธรุกิจเอกชน องค์กรปกครองสว่นท้องถิน องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs) ทีใช้

นําหนักความเสยีงเหมอืนกบัลูกหนีธรุกิจเอกชน 7,692.94 7,659.16

ลูกหนีรายยอ่ย 10,331.72 9,682.78

สนิเชือเพอืทอียูอ่าศยั 873.43 726.44

สนิทรพัยอื์น 1,584.12 1,457.47

    ลกูหนีด้อยคณุภาพ 561.20 466.08

   First-to-default Credit derivatives และ Securitisation -                         -                        

รวมมลูค่าเงนิกองทุนขนัตาํทตี้องดาํรงสาํหรบัความเสยีงด้านเครดิตทงัหมดทีคาํนวณด้วยวธิ ีSA 21,527.19 20,432.71
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กลุ่มธรุกิจทางการเงินเกียรตินาคิน 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที 4 เงินกองทุนขนัตาํทีต้องดาํรงสาํหรบัความเสียงด้านตลาด

เฉพาะธนาคาร หน่วย : ล้านบาท

เงินกองทุนขนัตาํสาํหรบัความเสียงด้านตลาด 30 มิถนุายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

คาํนวณโดยวธิมีาตรฐาน 708.93                656.46               

รวมมลูค่าเงนิกองทุนขนัตาํทตี้องดาํรงสาํหรบัความเสยีงด้านตลาด 708.93                   656.46                  

กลุ่มธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

เงินกองทุนขนัตาํสาํหรบัความเสียงด้านตลาด 30 มิถนุายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

คาํนวณโดยวธิมีาตรฐาน 1,067.54             927.29                

รวมมลูค่าเงนิกองทุนขนัตาํทีต้องดาํรงสาํหรบัความเสยีงด้านตลาด 1,067.54               927.29                    

ตารางที 5  เงินกองทุนขนัตาํทีต้องดาํรงสาํหรบัความเสียงด้านปฏิบติัการ 

เฉพาะธนาคาร หน่วย : ล้านบาท

เงินกองทุนขนัตาํสาํหรบัความเสียงด้านปฏิบติัการ 30 มิถนุายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

คาํนวณโดยวธิ ีBasic Indicator Approach 2,932.62            2,828.44             

รวมมลูค่าเงนิกองทุนขนัตําทตี้องดาํรงสาํหรบัความเสยีงด้านปฏิบติัการ 2,932.62               2,828.44                

กลุ่มธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

เงินกองทุนขนัตาํสาํหรบัความเสียงด้านปฏิบติัการ 30 มิถนุายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

คาํนวณโดยวธิ ีBasic Indicator Approach 3,275.35             3,151.65            

รวมมลูค่าเงนิกองทุนขนัตาํทต้ีองดาํรงสาํหรบัความเสยีงด้านปฏิบติัการ 3,275.35               3,151.65               
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กลุ่มธรุกิจทางการเงินเกียรตินาคิน 

 
 
 

ตารางที 6  อตัราส่วนการดาํรงเงินกองทุน

เฉพาะธนาคาร

อตัราส่วน

เงินกองทุน

อตัราส่วน

เงินกองทุนขนัตาํ

อตัราส่วน

เงินกองทุนส่วนเพิม

อตัราส่วน

เงินกองทุนขนัตาํและ

เงินกองทุนส่วนเพิม

อตัราสว่นเงนิกองทุนชนัที 1 ทีเป็นสว่นของเจา้ของ 12.80 4.50 2.50 7.00

อตัราสว่นเงนิกองทุนชนัที 1 12.80 6.00 2.50 8.50

อตัราสว่นเงนิกองทุนทงัสนิ 17.18 8.50 2.50 11.00

อตัราส่วน

เงินกองทุน

อตัราส่วน

เงินกองทุนขนัตาํ

อตัราส่วน

เงินกองทุนส่วนเพิม

อตัราส่วน

เงินกองทุนขนัตาํและ

เงินกองทุนส่วนเพิม

อตัราสว่นเงนิกองทุนชนัที 1 ทีเป็นสว่นของเจา้ของ 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

อตัราส่วน

30 มิถนุายน 2564

อตัราส่วน

31 ธนัวาคม 2563

กลุ่มธรุกิจทางการเงิน

อตัราส่วน

เงินกองทุน

อตัราส่วน

เงินกองทุนขนัตาํ

อตัราส่วน

เงินกองทุนส่วนเพิม

อตัราส่วน

เงินกองทุนขนัตาํและ

เงินกองทุนส่วนเพิม

อตัราสว่นเงนิกองทุนชนัที 1 ทีเป็นสว่นของเจา้ของ 13.79 4.50 2.50 7.00

อตัราสว่นเงนิกองทุนชนัที 1 13.79 6.00 2.50 8.50

อตัราสว่นเงนิกองทุนทงัสนิ 18.08 8.50 2.50 11.00

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

30 มิถนุายน 2564

อตัราส่วน

31 ธนัวาคม 2563
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กลุ่มธรุกิจทางการเงินเกียรตินาคินภทัร 

การเปิดเผยข้อมูลเงินกองทุนเพิมเติมภายใต้หลกัเกณฑ ์Basel III 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

TH0121010001 KK268A KK285A KK28OA

ประเภทของตราสารทางการเงนิ (เงนิกองทุน

ชนัท ี1 ทเีป็นส่วนของเจ้าของ / เงนิกองทุน

ชนัท ี1 ทเีป็นตราสารทางการเงนิ / 

เงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นส่วนของเจ้าของ เงนิกองทุนชนัท ี2 เงนิกองทุนชนัท ี2 เงนิกองทุนชนัท ี2

มคีณุสมบตัเิป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Basel III 

หรอืไม่

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

กรณีทมีคีณุสมบตัไิม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 

Basel III ให้ระบคุณุสมบตัดิงักล่าว

- - - -

ต้องทยอยลดนับหรอืนับไดเ้ตม็จํานวน นับไดเ้ตม็จํานวน นับไดเ้ตม็จํานวนและทยอยลดการนับ

เป็นเงนิกองทุนในช่วง 5 ปีสุดท้ายก่อนครบกําหนด

นับไดเ้ตม็จํานวนและทยอยลดการนับ

เป็นเงนิกองทุนในช่วง 5 ปีสุดท้ายก่อนครบกําหนด

นับไดเ้ตม็จํานวนและทยอยลดการนับ

เป็นเงนิกองทุนในช่วง 5 ปีสุดท้ายก่อนครบกําหนด

จดัอยู่ในระดบัธนาคารพาณิชย์ / ระดบักลุ่ม / 

ระดบักลุ่มและระดบัธนาคารพาณิชย์

ระดบักลุ่มและระดบัธนาคารพาณิชย์ ระดบักลุ่มและระดบัธนาคารพาณิชย์ ระดบักลุ่มและระดบัธนาคารพาณิชย์ ระดบักลุ่มและระดบัธนาคารพาณิชย์

8,467.51 1,500.00 1,400.00 890.00

10.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

ส่วนของเจ้าของ หนีสนิ หนีสนิ หนีสนิ

มกีารออกหลายครงั 30 สงิหาคม 2559 18 พฤษภาคม 2561 8 ตุลาคม 2561

ไม่มกีารกําหนดระยะเวลาการชําระคนื มกีารกําหนดระยะเวลาการชําระคนื มกีารกําหนดระยะเวลาการชําระคนื มกีารกําหนดระยะเวลาการชําระคนื

วนัครบกําหนด (Original maturity date) - 30 สงิหาคม 2569 18 พฤษภาคม 2571 8 ตุลาคม 2571

การนับตราสารทางการเงนิเข้าเป็นเงนิกองทุนตาม

หลกัเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย

จํานวนทสีามารถนับเป็นเงนิกองทุนตาม

หลกัเกณฑ์ของทางการ (หน่วย : ล้านบาท)
มูลคา่ทตีราไว้ของตราสารทางการเงนิ (Par value)

การจดัประเภทตามหลกัการบญัชี

วนัทอีอกตราสารทางการเงนิ (Original date)

ตราสารทางการเงนิทไีม่มกีารกําหนดระยะเวลา

การชําระคนืหรอืมกีารกําหนดระยะเวลาการชําระคนื

รายละเอียด

ผู้ออกตราสารทางการเงนิ

รุน่หรอืหมายเลขของผู้ออกตราสารทางการเงนิ

หวัขอ้
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กลุ่มธรุกิจทางการเงินเกียรตินาคินภทัร 

 

 
 

ไม่มสีทิธใินการไถ่ถอน ไม่มสีทิธไิถ่ถอนก่อนไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร

จากธนาคารแห่งประเทศไทย

ไม่มสีทิธไิถ่ถอนก่อนไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร

จากธนาคารแห่งประเทศไทย

ไม่มสีทิธไิถ่ถอนก่อนไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร

จากธนาคารแห่งประเทศไทย

วนัทมีสีทิธไิถ่ถอน วนัทมีภีาระผูกพนัในการ

ไถ่ถอนและจํานวนเงนิในการไถ่ถอน

- 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 อยู่เดมิมี

เมอืไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคารแห่ง

ประเทศไทยแล้ว ผู้ออกตราสารทางการเงนิมสีทิธทิจีะ

ไถ่ถอนตราสารทางการเงนินีทงัจํานวนก่อนวนัครบ

กําหนดไถ่ถอนได ้โดยจะต้องไถ่ถอนตามมูลคา่ทตีราไว้

ต่อหน่วยของตราสารทางการเงนิตามทกํีาหนดไว้พรอ้ม

ดอกเบยีทคีาํนวณจนถงึ (แต่ไม่รวม) วนัไถ่ถอนก่อน

กําหนด ภายใต้เงอืนไขดงันี

(1) ณ วนัครบรอบ 5 ปี นับแต่วนัออกตราสารทาง

การเงนิ หรอื ณ วนักําหนดชําระดอกเบยีใดๆ ภายหลงั

จากนนั หรอื

(2) ณ เวลาใดๆ ทมีกีารเปลยีนแปลงทางกฎหมายภาษี 

อนัจะส่งผลให้สทิธปิระโยชน์ทางภาษีของผู้ออกตราสาร

ทางการเงนิเปลยีนแปลงไป หรอื

(3) ณ เวลาใดๆ ทมีกีารเปลยีนแปลงกฎเกณฑ์ของ

ทางการ อนัส่งผลให้ตราสารทางการเงนิทเีคยนับเป็น

เงนิกองทุนชนัท ี2 อยู่เดมิมี

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 อยู่เดมิมี

คณุสมบตัไิม่ครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์

ทเีกยีวข้องอกีต่อไป หรอื

(4) ในกรณีทธีนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเพมิเตมิ

ในภายหลงั ให้ผู้ออกตราสารทางการเงนิสามารถไถ่

ถอนตราสารทางการเงนิก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนได้

คณุสมบตัไิม่ครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์

ทเีกยีวข้องอกีต่อไป หรอื

(4) ในกรณีทธีนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเพมิเตมิ

ในภายหลงั ให้ผู้ออกตราสารทางการเงนิสามารถไถ่

ถอนตราสารทางการเงนิก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนได้

คณุสมบตัไิม่ครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์

ทเีกยีวข้องอกีต่อไป หรอื

(4) 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

ผลตอบแทน / เงนิปันผลแบบคงทหีรอืลอยตวั เงนิปันผลแบบลอยตวั อตัราคงที อตัราคงที อตัราคงที

อตัราผลตอบแทนและดชันีอนืทเีกยีวข้อง ตามการประกาศจ่ายเงนิปันผล รอ้ยละ 3.80 รอ้ยละ 3.50 รอ้ยละ 4.00

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

ธนาคารพาณิชย์มอีาํนาจเตม็ทใีนการยกเลกิ

การจ่ายดอกเบยีหรอืผลตอบแทนอนืใดไดเ้อง

ทงัหมด หรอืบางส่วน หรอืตามคาํสงัทไีดร้บั

มอีาํนาจเตม็ที ต้องปฏบิตัติามคาํสงัทไีดร้บั ต้องปฏบิตัติามคาํสงัทไีดร้บั ต้องปฏบิตัติามคาํสงัทไีดร้บั

ผู้ออกตราสารทางการเงนิสามารถไถ่ถอนตราสาร

ทางการเงนิก่อนไดร้บัการอนุมตัจิากผู้กํากบัดแูล

ดอกเบยีและผลตอบแทนอนืใด
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มเีงอืนไขทเีป็นแรงจูงใจให้ธนาคารพาณิชย์ไถ่

ถอนก่อนกําหนดหรอืไม่ เช่น มเีงอืนไขในการ

กําหนดอตัราผลตอบแทนให้สูงขนึในลกัษณะ

ไม่มเีงอืนไขทเีป็นแรงจูงใจ ไมม่เีงอืนไขทเีป็นแรงจูงใจ ไมม่เีงอืนไขทเีป็นแรงจูงใจ ไม่มเีงอืนไขทเีป็นแรงจูงใจ

ไม่สะสมผลตอบแทน หรอืสะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน

ไม่สามารถแปลงสภาพได้ ไม่สามารถแปลงสภาพได้ ไม่สามารถแปลงสภาพได้ ไม่สามารถแปลงสภาพได้

กรณีทสีามารถแปลงสภาพได ้ให้ระบเุงอืนไข

ในการแปลงสภาพทธีนาคารพาณิชย์นัน

- - - -

กรณีสามารถแปลงสภาพได ้เป็นการแปลง

สภาพทงัจํานวนหรอืบางส่วน

- - - -

กรณีสามารถแปลงสภาพได ้ให้ระบอุตัราการ

แปลงสภาพ(Conversion rate)

- - - -

กรณีสามารถแปลงสภาพได ้ให้ระบปุระเภท

ตราสารทางการเงนิทมีกีารแปลงสภาพไป

- - - -

กรณีสามารถแปลงสภาพได ้ให้ระบผุู้ออกตรา

สารทางการเงนิทมีกีารแปลงสภาพไป

- - - -

ไม่มคีณุสมบตัใินการลดมูลคา่ มคีณุสมบตัใินการลดมูลคา่ มคีณุสมบตัใินการลดมูลคา่ มคีณุสมบตัใินการลดมูลคา่

กรณีมกีารลดมูลคา่ ให้ระบกุารลดมูลคา่ที

ธนาคารพาณิชย์นันกําหนดไว้

- เมอืมเีหตุการณ์ททีาํให้ผู้ออกตราสารทางการเงนิมผีล

การดาํเนินงานทไีม่สามารถดาํเนินกจิการต่อไปได ้และ

ทางการตดัสนิใจเข้าช่วยเหลอืทางการเงนิ ผู้ออกตรา

สารทางการเงนิจะทาํการตดัตราสารทางการเงนินีเป็น

หนีสูญ (ทงัจํานวนหรอืบางส่วน) โดยการตดัเป็นหนสีูญ

ดงักล่าวจะต้องไม่มากกว่าอตัราส่วนการลดทุนเพอืล้าง

ขาดทุนทงัหมดของผู้ออกตราสารทางการเงนิ และการ

รองรบัผลขาดทุนของตราสารทางการเงนิใดๆ ซงึดอ้ย

สทิธกิว่า (รวมถงึตราสารทางการเงนิทนัีบเป็น

เงนิกองทุนชนัท ี1 (Additional Tier 1) และสามารถ

รองรบัผลขาดทุนได ้(ถ้าม)ี) ทอีอกโดยผู้ออกตราสาร

ทางการเงนิ

เมอืมเีหตุการณ์ททีาํให้ผู้ออกตราสารทางการเงนิมผีล

การดาํเนินงานทไีม่สามารถดาํเนินกจิการต่อไปได ้และ

ทางการตดัสนิใจเข้าช่วยเหลอืทางการเงนิ ผู้ออกตรา

สารทางการเงนิจะทาํการตดัตราสารทางการเงนินีเป็น

หนีสูญ (ทงัจํานวนหรอืบางส่วน) โดยการตดัเป็นหนีสูญ

ดงักล่าวจะต้องไม่มากกว่าอตัราส่วนการลดทุนเพอืล้าง

ขาดทุนทงัหมดของผู้ออกตราสารทางการเงนิ และการ

รองรบัผลขาดทุนของตราสารทางการเงนิใดๆ ซงึดอ้ย

สทิธกิว่า (รวมถงึตราสารทางการเงนิทนีับเป็น

เงนิกองทุนชนัท ี1 (Additional Tier 1) และสามารถ

รองรบัผลขาดทุนได ้(ถ้าม)ี) ทอีอกโดยผู้ออกตราสาร

ทางการเงนิ

เมอืมเีหตุการณ์ททีาํให้ผู้ออกตราสารทางการเงนิมผีล

การดาํเนินงานทไีม่สามารถดาํเนินกจิการต่อไปได ้และ

ทางการตดัสนิใจเข้าช่วยเหลอืทางการเงนิ ผู้ออกตรา

สารทางการเงนิจะทาํการตดัตราสารทางการเงนินเีป็น

หนีสูญ (ทงัจํานวนหรอืบางส่วน) โดยการตดัเป็นหนสีูญ

ดงักล่าวจะต้องไม่มากกว่าอตัราส่วนการลดทุนเพอืล้าง

ขาดทุนทงัหมดของผู้ออกตราสารทางการเงนิ และการ

รองรบัผลขาดทุนของตราสารทางการเงนิใดๆ ซงึดอ้ย

สทิธกิว่า (รวมถงึตราสารทางการเงนิทนัีบเป็น

เงนิกองทุนชนัท ี1 (Additional Tier 1) และสามารถ

รองรบัผลขาดทุนได ้(ถ้าม)ี) ทอีอกโดยผู้ออกตราสาร

ทางการเงนิ

สามารถแปลงสภาพได ้หรอืไม่สามารถแปลง

คณุสมบตัใินการลดมูลคา่
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กลุ่มธรุกิจทางการเงินเกียรตินาคินภทัร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีมกีารลดมูลคา่ เป็นการลดมูลคา่ทงั

จํานวนหรอืบางส่วน

- อาจลดมูลคา่ทงัจํานวน หรอืบางส่วน อาจลดมูลคา่ทงัจํานวน หรอืบางส่วน อาจลดมูลคา่ทงัจํานวน หรอืบางส่วน

กรณีมกีารลดมูลคา่ เป็นการลดมูลคา่ถาวร - เป็นการลดมูลคา่ถาวร เป็นการลดมูลคา่ถาวร เป็นการลดมูลคา่ถาวร

         หากเป็นการลดมูลคา่ชวัคราว ให้

อธบิาย                             กระบวนการใน

- - - -

ไดร้บัชําระเงนิเป็นลําดบัสุดท้าย 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

สถานะของลําดบัการดอ้ยสทิธใินกรณีทมีกีารชําระ

บญัชี
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กลุ่มธรุกิจทางการเงินเกียรตินาคินภทัร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

KK308A KK309A KK30NA KKP314A KKP316A

ประเภทของตราสารทางการเงนิ (เงนิกองทุน

ชนัท ี1 ทเีป็นส่วนของเจ้าของ / เงนิกองทุน

ชนัท ี1 ทเีป็นตราสารทางการเงนิ / 

เงนิกองทุนชนัท ี2 เงนิกองทุนชนัท ี2 เงนิกองทุนชนัท ี2 เงนิกองทุนชนัท ี2 เงนิกองทุนชนัท ี2

มคีณุสมบตัเิป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Basel III 

หรอืไม่

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

กรณีทมีคีณุสมบตัไิม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 

Basel III ให้ระบคุณุสมบตัดิงักล่าว

- - - - -

ต้องทยอยลดนับหรอืนับไดเ้ตม็จํานวน นับไดเ้ตม็จํานวนและทยอยลดการนับ

เป็นเงนิกองทุนในช่วง 5 ปีสุดท้ายก่อนครบกําหนด

นับไดเ้ตม็จํานวนและทยอยลดการนับ

เป็นเงนิกองทุนในช่วง 5 ปีสุดท้ายก่อนครบกําหนด

นับไดเ้ตม็จํานวนและทยอยลดการนับ

เป็นเงนิกองทุนในช่วง 5 ปีสุดท้ายก่อนครบกําหนด

นับไดเ้ตม็จํานวนและทยอยลดการนับ

เป็นเงนิกองทุนในช่วง 5 ปีสุดท้ายก่อนครบกําหนด

นับไดเ้ตม็จํานวนและทยอยลดการนับ

เป็นเงนิกองทุนในช่วง 5 ปีสุดท้ายก่อนครบกําหนด

จดัอยู่ในระดบัธนาคารพาณิชย์ / ระดบักลุ่ม / 

ระดบักลุ่มและระดบัธนาคารพาณิชย์

ระดบักลุ่มและระดบัธนาคารพาณิชย์ ระดบักลุ่มและระดบัธนาคารพาณิชย์ ระดบักลุ่มและระดบัธนาคารพาณิชย์ ระดบักลุ่มและระดบัธนาคารพาณิชย์ ระดบักลุ่มและระดบัธนาคารพาณิชย์

750.00 350.00 2,000.00 2,852.00 150.00

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

หนีสนิ หนีสนิ หนีสนิ หนีสนิ หนีสนิ

18 สงิหาคม 2563 3 กนัยายน 2563 18 พฤศจกิายน 2563 22 เมษายน 2564 24 มถิุนายน 2564

มกีารกําหนดระยะเวลาการชําระคนื มกีารกําหนดระยะเวลาการชําระคนื มกีารกําหนดระยะเวลาการชําระคนื มกีารกําหนดระยะเวลาการชําระคนื มกีารกําหนดระยะเวลาการชําระคนื

วนัครบกําหนด (Original maturity date) 18 สงิหาคม 2573 3 กนัยายน 2573 18 พฤศจกิายน 2573 22 เมษายน 2574 24 มถิุนายน 2574

จํานวนทสีามารถนับเป็นเงนิกองทุนตาม

หลกัเกณฑ์ของทางการ (หน่วย : ล้านบาท)
มูลคา่ทตีราไว้ของตราสารทางการเงนิ (Par value)

การจดัประเภทตามหลกัการบญัชี

วนัทอีอกตราสารทางการเงนิ (Original date)

ตราสารทางการเงนิทไีม่มกีารกําหนดระยะเวลา

การชําระคนืหรอืมกีารกําหนดระยะเวลาการชําระคนื

หวัขอ้

ผู้ออกตราสารทางการเงนิ

รุน่หรอืหมายเลขของผู้ออกตราสารทางการเงนิ

การนับตราสารทางการเงนิเข้าเป็นเงนิกองทุนตาม

หลกัเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย

รายละเอียด
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กลุ่มธรุกิจทางการเงินเกียรตินาคินภทัร 

 

 
 

 
 
 
 
 

ไม่มสีทิธไิถ่ถอนก่อนไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร

จากธนาคารแห่งประเทศไทย

ไม่มสีทิธไิถ่ถอนก่อนไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร

จากธนาคารแห่งประเทศไทย

ไม่มสีทิธไิถ่ถอนก่อนไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร

จากธนาคารแห่งประเทศไทย

ไม่มสีทิธไิถ่ถอนก่อนไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร

จากธนาคารแห่งประเทศไทย

ไม่มสีทิธไิถ่ถอนก่อนไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร

จากธนาคารแห่งประเทศไทย

วนัทมีสีทิธไิถ่ถอน วนัทมีภีาระผูกพนัในการ

ไถ่ถอนและจํานวนเงนิในการไถ่ถอน

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 อยู่เดมิมี

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 อยู่เดมิมี

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 อยู่เดมิมี

เมอืไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคารแห่ง

ประเทศไทยแล้ว ผู้ออกตราสารทางการเงนิมสีทิธทิจีะ

ไถ่ถอนตราสารทางการเงนินีทงัจํานวนก่อนวนัครบ

กําหนดไถ่ถอนได ้โดยจะต้องไถ่ถอนตามมูลคา่ทตีราไว้

ต่อหน่วยของตราสารทางการเงนิตามทกีําหนดไว้พรอ้ม

ดอกเบยีทคีาํนวณจนถงึ (แต่ไม่รวม) วนัไถ่ถอนก่อน

กําหนด ภายใต้เงอืนไขดงันี

(1) ณ วนัครบรอบ 5 ปี นับแต่วนัออกตราสารทาง

การเงนิ หรอื ณ วนักําหนดชําระดอกเบยีใดๆ ภายหลงั

จากนนั หรอื

(2) ณ เวลาใดๆ ทมีกีารเปลยีนแปลงทางกฎหมายภาษี 

อนัจะส่งผลให้สทิธปิระโยชน์ทางภาษีของผู้ออกตราสาร

ทางการเงนิเปลยีนแปลงไป หรอื

(3) ณ เวลาใดๆ ทมีกีารเปลยีนแปลงกฎเกณฑ์ของ

ทางการ อนัส่งผลให้ตราสารทางการเงนิทเีคยนับเป็น

เงนิกองทุนชนัท ี2 อยู่เดมิมี

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 อยู่เดมิมี

คณุสมบตัไิม่ครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์

ทเีกยีวข้องอกีต่อไป หรอื

(4) ในกรณีทธีนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเพมิเตมิ

ในภายหลงั ให้ผู้ออกตราสารทางการเงนิสามารถไถ่

ถอนตราสารทางการเงนิก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนได้

คณุสมบตัไิม่ครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์

ทเีกยีวข้องอกีต่อไป หรอื

(4) ในกรณีทธีนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเพมิเตมิ

ในภายหลงั ให้ผู้ออกตราสารทางการเงนิสามารถไถ่

ถอนตราสารทางการเงนิก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนได้

คณุสมบตัไิม่ครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์

ทเีกยีวข้องอกีต่อไป หรอื

(4) ในกรณีทธีนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเพมิเตมิ

ในภายหลงั ให้ผู้ออกตราสารทางการเงนิสามารถไถ่

ถอนตราสารทางการเงนิก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนได้

คณุสมบตัไิม่ครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์

ทเีกยีวข้องอกีต่อไป หรอื

(4) ในกรณีทธีนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเพมิเตมิ

ในภายหลงั ให้ผู้ออกตราสารทางการเงนิสามารถไถ่

ถอนตราสารทางการเงนิก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนได้

คณุสมบตัไิม่ครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์

ทเีกยีวข้องอกีต่อไป หรอื

(4) 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 ภายหลงัจากนนั

หลงัวนัครบรอบ 5 ปี นับแต่วนัออกตราสารทางการเงนิ 

หรอื ณ วนักําหนดชําระดอกเบยีใดๆ ภายหลงัจากนัน

ผลตอบแทน / เงนิปันผลแบบคงทหีรอืลอยตวั อตัราคงที อตัราคงที อตัราคงที อตัราคงที อตัราคงที

อตัราผลตอบแทนและดชันีอนืทเีกยีวข้อง รอ้ยละ 3.50 รอ้ยละ 3.50 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 ไม่ม ีDividend stopper

ธนาคารพาณิชย์มอีาํนาจเตม็ทใีนการยกเลกิ

การจ่ายดอกเบยีหรอืผลตอบแทนอนืใดไดเ้อง

ทงัหมด หรอืบางส่วน หรอืตามคาํสงัทไีดร้บั

ต้องปฏบิตัติามคาํสงัทไีดร้บั ต้องปฏบิตัติามคาํสงัทไีดร้บั ต้องปฏบิตัติามคาํสงัทไีดร้บั ต้องปฏบิตัติามคาํสงัทไีดร้บั ต้องปฏบิตัติามคาํสงัทไีดร้บั

ดอกเบยีและผลตอบแทนอนืใด

ผู้ออกตราสารทางการเงนิสามารถไถ่ถอนตราสาร

ทางการเงนิก่อนไดร้บัการอนุมตัจิากผู้กํากบัดแูล
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มเีงอืนไขทเีป็นแรงจูงใจให้ธนาคารพาณิชย์ไถ่

ถอนก่อนกําหนดหรอืไม่ เช่น มเีงอืนไขในการ

กําหนดอตัราผลตอบแทนให้สูงขนึในลกัษณะ

ไม่มเีงอืนไขทเีป็นแรงจูงใจ ไม่มเีงอืนไขทเีป็นแรงจูงใจ ไม่มเีงอืนไขทเีป็นแรงจูงใจ ไม่มเีงอืนไขทเีป็นแรงจูงใจ ไม่มเีงอืนไขทเีป็นแรงจูงใจ

ไม่สะสมผลตอบแทน หรอืสะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน

ไม่สามารถแปลงสภาพได้ ไม่สามารถแปลงสภาพได้ ไม่สามารถแปลงสภาพได้ ไม่สามารถแปลงสภาพได้ ไม่สามารถแปลงสภาพได้

กรณีทสีามารถแปลงสภาพได ้ให้ระบเุงอืนไข

ในการแปลงสภาพทธีนาคารพาณิชย์นัน

- - - - -

กรณีสามารถแปลงสภาพได ้เป็นการแปลง

สภาพทงัจํานวนหรอืบางส่วน

- - - - -

กรณีสามารถแปลงสภาพได ้ให้ระบอุตัราการ

แปลงสภาพ(Conversion rate)

- - - - -

กรณีสามารถแปลงสภาพได ้ให้ระบปุระเภท

ตราสารทางการเงนิทมีกีารแปลงสภาพไป

- - - - -

กรณีสามารถแปลงสภาพได ้ให้ระบผุู้ออกตรา

สารทางการเงนิทมีกีารแปลงสภาพไป

- - - - -

มคีณุสมบตัใินการลดมูลคา่ มคีณุสมบตัใินการลดมูลคา่ มคีณุสมบตัใินการลดมูลคา่ มคีณุสมบตัใินการลดมูลคา่ มคีณุสมบตัใินการลดมูลคา่

กรณีมกีารลดมูลคา่ ให้ระบกุารลดมูลคา่ที

ธนาคารพาณิชย์นันกําหนดไว้

เมอืมเีหตุการณ์ททีาํให้ผู้ออกตราสารทางการเงนิมผีล

การดาํเนินงานทไีม่สามารถดาํเนินกจิการต่อไปได ้และ

ทางการตดัสนิใจเข้าช่วยเหลอืทางการเงนิ ผู้ออกตรา

สารทางการเงนิจะทาํการตดัตราสารทางการเงนินีเป็น

หนีสูญ (ทงัจํานวนหรอืบางส่วน) โดยการตดัเป็นหนีสูญ

ดงักล่าวจะต้องไม่มากกว่าอตัราส่วนการลดทุนเพอืล้าง

ขาดทุนทงัหมดของผู้ออกตราสารทางการเงนิ และการ

รองรบัผลขาดทุนของตราสารทางการเงนิใดๆ ซงึดอ้ย

สทิธกิว่า (รวมถงึตราสารทางการเงนิทนีับเป็น

เงนิกองทุนชนัท ี1 (Additional Tier 1) และสามารถ

รองรบัผลขาดทุนได ้(ถ้าม)ี) ทอีอกโดยผู้ออกตราสาร

ทางการเงนิ

เมอืมเีหตุการณ์ททีาํให้ผู้ออกตราสารทางการเงนิมผีล

การดาํเนินงานทไีม่สามารถดาํเนินกจิการต่อไปได ้และ

ทางการตดัสนิใจเข้าช่วยเหลอืทางการเงนิ ผู้ออกตรา

สารทางการเงนิจะทาํการตดัตราสารทางการเงนินีเป็น

หนีสูญ (ทงัจํานวนหรอืบางส่วน) โดยการตดัเป็นหนีสูญ

ดงักล่าวจะต้องไม่มากกว่าอตัราส่วนการลดทุนเพอืล้าง

ขาดทนุทงัหมดของผู้ออกตราสารทางการเงนิ และการ

รองรบัผลขาดทุนของตราสารทางการเงนิใดๆ ซงึดอ้ย

สทิธกิว่า (รวมถงึตราสารทางการเงนิทนัีบเป็น

เงนิกองทุนชนัท ี1 (Additional Tier 1) และสามารถ

รองรบัผลขาดทุนได ้(ถ้าม)ี) ทอีอกโดยผู้ออกตราสาร

ทางการเงนิ

เมอืมเีหตุการณ์ททีาํให้ผู้ออกตราสารทางการเงนิมผีล

การดาํเนินงานทไีม่สามารถดาํเนินกจิการต่อไปได ้และ

ทางการตดัสนิใจเข้าช่วยเหลอืทางการเงนิ ผู้ออกตรา

สารทางการเงนิจะทาํการตดัตราสารทางการเงนินีเป็น

หนีสูญ (ทงัจํานวนหรอืบางส่วน) โดยการตดัเป็นหนีสูญ

ดงักล่าวจะต้องไม่มากกว่าอตัราส่วนการลดทุนเพอืล้าง

ขาดทุนทงัหมดของผู้ออกตราสารทางการเงนิ และการ

รองรบัผลขาดทุนของตราสารทางการเงนิใดๆ ซงึดอ้ย

สทิธกิว่า (รวมถงึตราสารทางการเงนิทนัีบเป็น

เงนิกองทุนชนัท ี1 (Additional Tier 1) และสามารถ

รองรบัผลขาดทุนได ้(ถ้าม)ี) ทอีอกโดยผู้ออกตราสาร

ทางการเงนิ

เมอืมเีหตุการณ์ททีาํให้ผู้ออกตราสารทางการเงนิมผีล

การดาํเนินงานทไีม่สามารถดาํเนินกจิการต่อไปได ้และ

ทางการตดัสนิใจเข้าช่วยเหลอืทางการเงนิ ผู้ออกตรา

สารทางการเงนิจะทาํการตดัตราสารทางการเงนินีเป็น

หนีสูญ (ทงัจํานวนหรอืบางส่วน) โดยการตดัเป็นหนีสูญ

ดงักล่าวจะต้องไม่มากกว่าอตัราส่วนการลดทุนเพอืล้าง

ขาดทุนทงัหมดของผู้ออกตราสารทางการเงนิ และการ

รองรบัผลขาดทุนของตราสารทางการเงนิใดๆ ซงึดอ้ย

สทิธกิว่า (รวมถงึตราสารทางการเงนิทนัีบเป็น

เงนิกองทุนชนัท ี1 (Additional Tier 1) และสามารถ

รองรบัผลขาดทุนได ้(ถ้าม)ี) ทอีอกโดยผู้ออกตราสาร

ทางการเงนิ

เมอืมเีหตุการณ์ททีาํให้ผู้ออกตราสารทางการเงนิมผีล

การดาํเนินงานทไีม่สามารถดาํเนินกจิการต่อไปได ้และ

ทางการตดัสนิใจเข้าช่วยเหลอืทางการเงนิ ผู้ออกตรา

สารทางการเงนิจะทาํการตดัตราสารทางการเงนินีเป็น

หนีสูญ (ทงัจํานวนหรอืบางส่วน) โดยการตดัเป็นหนีสูญ

ดงักล่าวจะต้องไม่มากกว่าอตัราส่วนการลดทุนเพอืล้าง

ขาดทุนทงัหมดของผู้ออกตราสารทางการเงนิ และการ

รองรบัผลขาดทุนของตราสารทางการเงนิใดๆ ซงึดอ้ย

สทิธกิว่า (รวมถงึตราสารทางการเงนิทนัีบเป็น

เงนิกองทุนชนัท ี1 (Additional Tier 1) และสามารถ

รองรบัผลขาดทุนได ้(ถ้าม)ี) ทอีอกโดยผู้ออกตราสาร

ทางการเงนิ

สามารถแปลงสภาพได ้หรอืไม่สามารถแปลง

คณุสมบตัใินการลดมูลคา่
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กลุ่มธรุกิจทางการเงินเกียรตินาคินภทัร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีมกีารลดมูลคา่ เป็นการลดมูลคา่ทงั

จํานวนหรอืบางส่วน

อาจลดมูลคา่ทงัจํานวน หรอืบางส่วน อาจลดมูลคา่ทงัจํานวน หรอืบางส่วน อาจลดมูลคา่ทงัจํานวน หรอืบางส่วน อาจลดมูลคา่ทงัจํานวน หรอืบางส่วน อาจลดมูลคา่ทงัจํานวน หรอืบางส่วน

กรณีมกีารลดมูลคา่ เป็นการลดมูลคา่ถาวร เป็นการลดมูลคา่ถาวร เป็นการลดมูลคา่ถาวร เป็นการลดมูลคา่ถาวร เป็นการลดมูลคา่ถาวร เป็นการลดมูลคา่ถาวร

         หากเป็นการลดมูลคา่ชวัคราว ให้

อธบิาย                             กระบวนการใน

- - - - -

ไดร้บัชาํระก่อนหน้า (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

ไดร้บัชาํระก่อนหน้า (1) ผู้ถอืตราสารทางการเงนิที

นับเป็นเงนิกองทุนชนัท ี1 (Additional Tier 1) และ

สามารถรองรบัผลขาดทุนได ้และ (2) ผู้ถอืหุ้นบรุมิสทิธิ

และผู้ถอืหุ้นสามญัของผู้ออกตราสารทางการเงนิ

ไดร้บัชาํระก่อนหน้า (1) ผู้ถอืตราสารทางการเงนิที

นับเป็นเงนิกองทุนชนัท ี1 (Additional Tier 1) และ

สามารถรองรบัผลขาดทุนได ้และ (2) ผู้ถอืหุ้นบรุมิสทิธิ

และผู้ถอืหุ้นสามญัของผู้ออกตราสารทางการเงนิ

ไดร้บัชาํระก่อนหน้า (1) ผู้ถอืตราสารทางการเงนิที

นับเป็นเงนิกองทุนชนัท ี1 (Additional Tier 1) และ

สามารถรองรบัผลขาดทุนได ้และ (2) ผู้ถอืหุ้นบรุมิสทิธิ

และผู้ถอืหุ้นสามญัของผู้ออกตราสารทางการเงนิ

สถานะของลําดบัการดอ้ยสทิธใินกรณีทมีกีารชําระ

บญัชี
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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 ทีเป็นสว่นของเจา้ของ 43,670.56 -

ทุนชาํระแล้ว (หุ้นสามญั) หลงัหกัหุ้นสามญัซือคืน 8,467.51 -

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

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 852.34 -

เงนิสาํรองทไีด้จดัสรรจากกาํไรสทุธิ 0.00 -

กาํไรสทุธคิงเหลือหลงัจากการจดัสรร 24,712.84 -

สว่นทถืีอเป็นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืนสะสม 281.64 -

ปรบั กาํไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือหลงัจากการจดัสรร 
1/

-                 -

หกั รายการหกัจากเงนิกองทุนชนัท ี1 ทีเป็นสว่นของเจา้ของ 5,371.67 -

ขาดทุนสทุธิ -                 -

ค่าความนิยม 3,066.03 -

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 1,110.33 -

สนิทรพัยภ์าษีเงนิได้รอการตดับญัชี 1,195.31 -

เงนิกองทุนชนัท ี1 ทีเป็นสว่นของเจา้ของสทุธิ 38,298.89 -

เงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1)

รายการทสีามารถนับเป็นเงนิกองทุนชนัท ี1 ทีเป็นตราสารทางการเงนิ -                 -

หกั รายการหกัจากเงนิกองทุนชนัท ี1 ทีเป็นตราสารทางการเงนิ -                 -

เงนิกองทุนชนัท ี1 ทีเป็นตราสารทางการเงนิสทุธิ -                 -

รวมเงินกองทุนชนัที 1 (CET1+ Additional tier 1) 38,298.89 -

เงินกองทุนชนัที 2 (Tier 2) :

รายการทสีามารถนับเป็นเงนิกองทุนชนัท ี2 13,097.05 -

ตราสารทางการเงนิทีนับเป็นเงนิกองทุนชนัท ี2 9,892.00 -

เงนิสาํรองทวัไป (General Provision) 3,205.05 -

หกั รายการหกัจากเงนิกองทุนชนัท ี2 -                 -

รวมเงินกองทุนชนัที 2 13,097.05

รวมเงินกองทุนทงัสิน (เงินกองทุนชนัที 1 และเงินกองทุนชนัที 2) 51,395.94

มูลค่าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรบั และรายการหกั ประจาํงวดมิถนุายน 2564
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กลุ่มธรุกิจทางการเงินเกียรตินาคินภทัร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

ยอดสทุธิคงเหลือของรายการทีจะต้อง

มีการทยอยหกัเงินกองทุนในอนาคต

ตามหลกัเกณฑ์ Basel III

เงินกองทุนชนัที 1 :

เงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1)

รายการทีสามารถนับเป็นเงนิกองทุนชนัท ี1 ทีเป็นสว่นของเจา้ของ 47,554.87 -

ทุนชาํระแล้ว (หุ้นสามญั) หลงัหกัหุ้นสามญัซอืคืน 8,467.51 -

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

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 852.34 -

เงนิสาํรองทีได้จดัสรรจากกาํไรสทุธิ 0.00 -

กาํไรสทุธคิงเหลือหลงัจากการจดัสรร 28,435.22 -

สว่นทีถือเป็นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อนืสะสม 601.91 -

รายการอนืของการเปลียนแปลงทีเกิดจากผู้เป็นเจา้ของ (158.34) -

ปรบั กาํไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือหลงัจากการจดัสรร 
1/

-                 -

หกั รายการหกัจากเงนิกองทุนชนัท ี1 ทีเป็นสว่นของเจา้ของ 5,598.87 -

ขาดทุนสทุธิ 62.42 -

ค่าความนิยม 3,066.03 -

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 1,202.70 -

สนิทรพัยภ์าษีเงนิได้รอการตดับญัชี 1,267.72 -

เงนิกองทุนชนัท ี1 ทีเป็นสว่นของเจา้ของสทุธิ 41,956.00 -

เงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1)

รายการทีสามารถนับเป็นเงนิกองทุนชนัท ี1 ทีเป็นตราสารทางการเงนิ -                 -

หกั รายการหกัจากเงนิกองทุนชนัท ี1 ทีเป็นตราสารทางการเงนิ -                 -

เงนิกองทุนชนัท ี1 ทีเป็นตราสารทางการเงนิสทุธิ -                 -

รวมเงินกองทุนชนัที 1 (CET1+ Additional tier 1) 41,956.00 -

เงินกองทุนชนัที 2 (Tier 2) :

รายการทีสามารถนับเป็นเงนิกองทุนชนัท ี2 13,057.76 -

ตราสารทางการเงนิทนีับเป็นเงนิกองทุนชนัท ี2 9,892.00 -

เงนิสาํรองทวัไป (General Provision) 3,165.76 -

หกั รายการหกัจากเงนิกองทุนชนัท ี2 -                 -

รวมเงินกองทุนชนัที 2 13,057.76

รวมเงินกองทุนทงัสิน (เงินกองทุนชนัที 1 และเงินกองทุนชนัที 2) 55,013.76

1/
 ได้แก่ รายการทางการบญัชีซงึในการคาํนวณ เงนิกองทุนของกลุ่มธรุกิจทางการเงนินนั ไมอ่นุญาตให้มผีลกระทบต่อมลูค่าของเงนิกองทุน

มูลค่าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรบั และรายการหกั ประจาํงวดมิถนุายน 2564
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กลุ่มธรุกิจทางการเงินเกียรตินาคินภทัร 

การเปิดเผยการกระทบยอดรายการทีเกียวขอ้งกบัเงินกองทุน 
 

 
 
  

กลุม่ธุรกิจทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

จาํนวนทีเปิดเผยในงบ

การเงินทีเผยแพร่ต่อ

สาธารณะ - งบแสดง

ฐานะการเงิน 

(ก)

จาํนวนทีเปิดเผยในงบ

การเงินภายใต้หลกัเกณฑ์

การกาํกบัดแูลกลุม่ธุรกิจ

ทางการเงิน

(ข)

การอา้งอิง

(ค)

เงนิสด 1,159.49 1,159.49

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ 29,618.45 28,789.08

สนิทรพัย์ทางการเงนิทวีดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 20,632.06 20,632.06

สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ 11,911.67 11,911.67

เงนิลงทุนสุทธิ 23,553.69 23,546.00

  นับเข้าเป็นรายการหกัเงนิกองทุน -                                    -                                          K

  ไม่นับเข้าเป็นรายการหกัเงนิกองทุน -                                    23,546.00

เงนิลงทุนในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มสุทธิ -                                    2,841.50

เงนิให้สนิเชอืแก่ลูกหนีและดอกเบยีคา้งรบัสุทธิ

เงนิให้สนิเชอืแก่ลูกหนี 314,543.82 314,117.80

ดอกเบยีคา้งรบัและรายไดด้อกเบยีทยีงัไม่ถงึกําหนดชําระ 5,651.81 5,564.94

     รวมเงนิให้สนิเชอืแก่ลูกหนีและดอกเบยีคา้งรบัและรายไดด้อกเบยีทยีงัไม่ถงึกําหนดชําระ 320,195.63 319,682.74

หกั  รายไดร้อตดับญัชี 30,004.94 30,004.94

หกั  คา่เผอืผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึ 15,287.21 15,286.41

  นับเข้าเป็นเงนิกองทุน -                                    3,165.76 N

  ไม่นับเข้าเป็นเงนิกองทุน -                                    12,120.65

     รวมเงนิให้สนิเชอืแก่ลูกหนีและดอกเบยีคา้งรบัสุทธิ 274,903.48 274,391.39

ภาระของลูกคา้จากการรบัรอง -                                    -                                          

ทรพัย์สนิรอการขายสุทธิ 2,964.92 3,909.68

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 3,610.77 3,610.77

คา่ความนิยมและสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนอนืสุทธิ 4,268.73 4,268.73

คา่ความนิยม 3,066.03 3,066.03 H

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 1,202.70 1,202.70

  นับเข้าเป็นรายการหกัเงนิกองทุน -                                    1,202.70 I

  ไม่นับเข้าเป็นรายการหกัเงนิกองทุน -                                    -                                          

สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อตดับญัชี 1,225.76 1,225.76

  นับเข้าเป็นรายการหกัเงนิกองทุน -                                    1,267.72 J

  ไม่นับเข้าเป็นรายการหกัเงนิกองทุน -                                    (41.96)

สนิทรพัย์อนืสุทธิ 16,295.97 16,227.36

รวมสินทรพัย์ 390,144.99 392,513.49

รายการทีเกียวขอ้งกบัเงินกองทุน ประจาํงวด 30 มิถนุายน 2564

สินทรพัย์
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กลุ่มธรุกิจทางการเงินเกียรตินาคินภทัร 

 
  

หน่วย : ล้านบาท

จาํนวนทีเปิดเผยในงบ

การเงินทีเผยแพร่ต่อ

สาธารณะ - งบแสดง

ฐานะการเงิน 

(ก)

จาํนวนทีเปิดเผยในงบ

การเงินภายใต้หลกัเกณฑ์

การกาํกบัดแูลกลุม่ธุรกิจ

ทางการเงิน

(ข)

การอา้งอิง

(ค)

เงนิรบัฝาก 249,258.60 249,766.34

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ 18,100.32 18,100.32

หนีสนิจ่ายคนืเมอืทวงถาม 568.60 568.60

ภาระในการส่งคนืหลกัทรพัย์ -                                    -                                          

หนีสนิทางการเงนิทวีดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 1,905.12 1,905.12

หนีสนิตราสารอนุพนัธ์ 10,867.69 10,867.69

ตราสารหนีทอีอกและเงนิกู้ยมื 42,854.53 42,854.53

  นับเข้าเป็นเงนิกองทุน -                                    9,892.00 M

  ไม่นับเข้าเป็นเงนิกองทุน -                                    32,962.53

ภาระของธนาคาร (สถาบนัการเงนิ) จากการรบัรอง -                                    -                                          

ประมาณการหนีสนิ 1,140.56 1,140.56

หนีสนิภาษีเงนิไดร้อตดับญัชี 12.07 12.07

หนีสนิอนื 17,375.04 17,226.56

รวมหนีสิน 342,082.53 342,441.79

รายการทีเกียวขอ้งกบัเงินกองทุน ประจาํงวด 30 มิถนุายน 2564

หนีสิน



    
 

 

การเปิดเผยขอ้มลูการดาํรงเงินกองทนุ และการดาํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องเพือรองรบัสถานการณ์ด้านสภาพคลอ่งทีมีความรนุแรง 
ตามหลกัเกณฑ ์Basel III | 30 มิถนุายน 2564 

23 

 

กลุ่มธรุกิจทางการเงินเกียรตินาคินภทัร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : ล้านบาท

 จาํนวนทีเปิดเผยในงบ

การเงินทีเผยแพร่ต่อ

สาธารณะ - งบแสดง

ฐานะการเงิน 

(ก)

 จาํนวนทีเปิดเผยในงบ

การเงินภายใต้หลกัเกณฑ์

การกาํกบัดแูลกลุม่ธุรกิจ

ทางการเงิน

(ข)

 การอา้งอิง

(ค)

ทุนเรอืนหุ้น

ทุนทอีอกและชําระแล้ว

    หุ้นสามญั 8,467.51 8,467.51 A

ส่วนเกนิ (ตาํกว่า) มูลคา่หุ้น

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

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจ้าของ

ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัย์ -                                    -                                          

ส่วนเกนิ (ตาํกว่า) ทุนจากการเปลยีนแปลงมูลคา่ของเงนิลงทุน 604.58 603.24

  นับเข้าเป็นเงนิกองทุน -                                    601.91 E

  ไม่นับเข้าเป็นเงนิกองทุน -                                    1.33

ส่วนเกนิทุนจากการรวมธุรกจิภายใต้การควบคมุเดยีวกนั (158.34) (158.34) F

กําไร (ขาดทุน) สะสม

จดัสรรแล้ว

    ทุนสาํรองตามกฎหมาย 852.34 852.34 C

     อนื ๆ -                                    -                                          

         คงเหลอืหลงัจากการจดัสรร 27,341.31 28,435.22

            นับเข้าเป็นเงนิกองทุน -                                    28,435.22 D

            ไม่นับเข้าเป็นเงนิกองทุน -                                    -                                          

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,486.20 2,468.81

            นับเข้าเป็นเงนิกองทุน -                                    (62.42) G

            ไม่นับเข้าเป็นเงนิกองทุน -                                    2,531.23

รวมส่วนของบรษิัทใหญ่ 47,949.83 50,025.01

ส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคมุ 112.63 46.69

  นับเข้าเป็นเงนิกองทุน (ชนัท ี1) -                                    -                                          L

  นับเข้าเป็นเงนิกองทุน (ชนัท ี2) -                                    -                                          O

  ไม่นับเข้าเป็นเงนิกองทุน 112.63 46.69

รวมส่วนของเจ้าของ 48,062.46 50,071.70

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 390,144.99 392,513.49

รายการทีเกียวขอ้งกบัเงินกองทุน ประจาํงวด 30 มิถนุายน 2564

ส่วนของเจ้าของ
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กลุ่มธรุกิจทางการเงินเกียรตินาคินภทัร 

 
 
 

หน่วย : ล้านบาท

 องคป์ระกอบของ

เงินกองทุนตามหลกัเกณฑ์

การกาํกบัดแูลทีรายงานโดย

กลุ่มธรุกิจทางการเงิน

(ง)

 แหล่งทีมาของการอ้างอิงในงบ

การเงินภายใต้หลกัเกณฑ์การ

กาํกบัดแูลกลุ่มธรุกิจทางการเงิน

(จ)

8,467.51 A

-                                    

9,356.23 B

852.34 C

-                                    

28,435.22 D

-                                    

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนเผือขายของตราสารหนี และตราสารทุน 601.91 E

(158.34) F

47,554.87

62.42 G

3,066.03 H

1,202.70 I

1,267.72 J

-                                    K

5,598.87

41,956.00

-                                    L

-                                    

41,956.00

9,892.00 M

3,165.76 N

-                                    O

13,057.76

55,013.76รวมเงินกองทุนทงัสิน (TC = T1+T2)

รวมเงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1)

 รายการของบรษิทัลูกเฉพาะสว่นของผู้ถือหุ้นทีไมม่อีาํนาจควบคุมและบุคคลภายนอกทสีามารถนับเป็น

 เงนิกองทุนชนัท ี1 ทีเป็นตราสารทางการเงนิของกลุ่มธรุกิจทางการเงนิ

 รวมเงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นตราสารทางการเงินก่อนรายการหกัตามหลกัเกณฑ์การกาํกบัดแูล

รวมเงินกองทุนชนัที 1 (T1 = CET1+AT1)

เงินกองทุนชนัที 2: รายการทีสามารถนับเป็นเงินกองทุนชนัที 2

เงนิทไีด้รบัจากการออกตราสารแสดงสทิธใินหนีทมีสีทิธดิ้อยกวา่เจา้หนีบุรมิสทิธผิู้ฝากเงนิและเจา้หนีสามญั

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนอืน (นอกเหนือจากค่าความนิยม)

สนิทรพัยภ์าษีเงนิได้รอการตดับญัชี

 เงนิลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงนิลงทุนในใบสาํคญัแสดงสทิธทิจีะซือหุ้นทนีับเป็นเงนิกองทุนชนัที1ทีเป็นสว่นของ   

  เจา้ของของสถาบนัการเงนิอนืหรอืกลุ่มธรุกิจทางการเงนิอนืนอกจากขอ้1.11.7และ1.11.8

 รวมรายการหกัตามหลกัเกณฑ์การกาํกบัดแูลของเงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของ

 เงนิสาํรองทวัไป (General Provision)

รวมเงินกองทุนชนัที 2 ก่อนรายการหกัตามหลกัเกณฑ์การกาํกบัดแูล

 รายการของบรษิทัลูกเฉพาะสว่นของผู้ถือหุ้นทีไมม่อีาํนาจควบคุมและบุคคลภายนอกทสีามารถนับเป็นเงนิกองทุน

 ชนัท ี2 ของกลุ่มธรุกิจทางการเงนิ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืนสะสม

การเปลียนแปลงในสว่นเกินทุนจากการตีราคาทีดิน อาคาร หรอืห้องชุดในอาคารชุด

 รวมเงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของก่อนรายการปรบัและรายการหกัตามหลกัเกณฑ์

 การกาํกบัดแูล

เงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการหกัตามหลกัเกณฑ์การกาํกบัดแูล

ค่าความนิยม

ขาดทุนสทิธิ

รายการอนืของการเปลียนแปลงทเีกิดจากผู้เป็นเจา้ของ (Owner Changes)

เงนิสาํรองทีได้จดัสรรจากกาํไรสทุธิ

เงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการทีสามารถนับเป็นเงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของ

ทุนชาํระแล้ว (หุ้นสามญั) หลงัหกัหุ้นสามญัซือคืน

สว่นเกิน (ตํากวา่) มลูค่าหุ้นสามญั (สทุธ)ิ 

กาํไรสทุธคิงเหลือหลงัจากการจดัสรร

ทุนสาํรองตามกฎหมาย

รายการทีเกียวข้องกบัเงินกองทุน ประจาํงวด 30 มิถนุายน 2564

ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจะซือหุ้นสามญั
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กลุ่มธรุกิจทางการเงินเกียรตินาคินภทัร 

การเปิดเผยข้อมูลการดาํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องเพือรองรบัสถานการณ์ดา้นสภาพคล่อง

ทีมีความรนุแรง (Liquidity Coverage Ratio : LCR) ตามหลกัเกณฑ ์Basel III 
 

ข้อมูลรายครึงปี ณ 30 มิถนุายน 2564  
 
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

เปลยีนเป็นเงนิสดได้อย่างรวดเรว็โดยมลูค่าไม่เปลยีนแปลงอย่างมนีัยสําคญัในปรมิาณทเีพยีงพอรองรบัประมาณการกระแส

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 

สนิทรพัยส์ภาพคล่อง 

ประมาณการกระแสเงนิสดไหลออกสุทธใิน 30 วนัภายใตส้ถานการณ์

ดา้นสภาพคล่องทมีคีวามรุนแรง 

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

 
 

 
 

ในไตรมาสท ี2 ปี 2564 ธนาคารมอีตัราส่วน LCR เฉลยีเท่ากบัรอ้ยละ 127  ซงึสงูกว่าอตัราส่วน LCR ขนัตําทธีนาคาร

แห่งประเทศไทยกําหนดไว้ทรีอ้ยละ 100  โดยคํานวณมาจากค่าเฉลยีของ LCR ณ วนัสนิเดอืนของเดอืนเมษายนทรี้อยละ 

128 เดอืนพฤษภาคมทรีอ้ยละ 140 และเดอืนมถิุนายนทรีอ้ยละ 15  

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 2 ปี 2564 เท่ากับ 

44,665 ลา้นบาท (โดยรอ้ยละ 82 เป็นสนิทรพัยส์ภาพคล่องชนัท ี1 ไดแ้ก่ พนัธบตัรรฐับาล เงนิสดและเงนิฝากทธีนาคารแห่ง

ประเทศไทย เป็นต้น)  ซงึคํานวณจากค่าเฉลยีของปรมิาณสนิทรพัย์สภาพคล่อง ณ วนัสนิเดอืนของเดอืนเมษายนถงึเดือน

มถิุนายน 4 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 2/2564 ไตรมาส 2/2563

(ค่าเฉลีย) (ค่าเฉลีย)

(1)    ปริมาณสินทรพัยส์ภาพคล่องทงัสิน (Total HQLA) 44,665                     69,031                     

(2)    ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสทุธิใน 30 วนั

        (Total net cash outflows)
35,170                     37,826                     

(3)    LCR                                                                                                 (ร้อยละ) 127                         183                         

       LCR ขนัตาํตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย            (รอ้ยละ) 100                         100                         

ข้อมูลการดาํรงอตัราส่วน  LCR

                          หน่วย : รอ้ยละ

2564 2563

(ค่าเฉลีย) (ค่าเฉลีย)

ไตรมาส 1 143                      140                         

ไตรมาส 2 127                      183                         

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

2 ปี 2564 เท่ากบั 35,170 ลา้นบาท ซงึคาํนวณจากค่าเฉลยีของประมาณการกระแสเงนิสดไหลออกสุทธใิน 30 วนั ณ วนัสนิ

เดอืนของเดอืนเมษายนถึงเดอืนมถิุนายน 2564 โดยประมาณการกระแสเงนิสดไหลออกทธีนาคารให้ความสําคญัภายใต้

สมมตฐิานสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องทมีคีวามรุนแรง คอื การขอถอนเงนิฝากและเงนิกูย้มืของลูกคา้รายย่อย การชําระคนื

เงินกู้ยืมทมีีหลกัประกนัจากการทําธุรกรรมการขายตราสารหนีโดยมสีญัญาว่าจะซอืคนื (Repo)  ในขณะทีประมาณการ

กระแสเงนิสดไหลเขา้ส่วนใหญ่มาจากการชาระคนืสนิเชอืของลูกหนีคุณภาพด ีเงนิฝากจากคู่สญัญาคุณภาพด ีและตราสาร

หนีทีจะครบกําหนด  ซึงธนาคารใช้อัตราการไหลออก (run-off rate) และอัตราการไหลเข้า (Inflow rate) เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

นอกจากนี ธนาคารได้ใชเ้ครอืงมอืการวเิคราะห์ฐานะสภาพคล่องสุทธ ิ(Liquidity gap) และการกระจุกตวัของ

แหล่งเงนิ (Funding concentration) ในการจดัการประเมนิและวเิคราะห์ความเสยีงดา้นสภาพคล่องอย่างสมาํเสมอ เพอืให้

มนัใจว่าจะมสีภาพคล่องเพยีงพอต่อการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนการพฒันาเครอืงมอือย่างต่อเนือง โดยกําหนดทศิทางใหม้ี

ความสอดคล้องกบัหลกัสากล ควบคู่ไปกบัทศิทางการเตบิโตทางธุรกิจของธนาคาร ส่งผลให้ธนาคารสามารถวางแผนการ

บรหิารจดัการดา้นสภาพคล่องไดด้ยีงิขนึ 

 

 

 


