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กลุ่มธรุกจิการเงินเกียรตินาคินภทัร 

การเปิดเผยขอ้มูลการดำรงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ ์Basel III 
ข้อมลูรายครึ่งปี ณ 31 ธันวาคม 2564 
 
1. ขอบเขตการเปิดเผยขอ้มูล 

กลุ่มธุรกจิการเงนิเกยีรตนิาคนิภทัร ("กลุ่มธุรกจิฯ") ดาํเนินการเปิดเผยขอ้มลูเกยีวกบัการดาํรงเงนิกองทุนสาํหรบั 

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลการดํารงเงินกองทุน (Pillar 3) Basel III โดยข้อมูลทเีปิดเผย

ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจฯ ภายใต้หลักเกณฑ์การกํากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินซึงมีธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด 

(มหาชน) (“ธนาคาร”) เป็นบรษิทัแม่ของกลุ่มธุรกจิฯ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์และมบีรษิทัย่อย ได้แก่ บรษิทั เคเคพ ี

แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) ซึงประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอืน (Holding Company) และดําเนินธุรกิจการลงทุน     

และ บรษิัท เคเคพ ีทาวเวอร์ จํากดั ซึงประกอบธุรกิจให้เช่าและบรหิารจดัการอาคารสํานักงานทีให้เช่ากบัธนาคารและ

บรษิัทในกลุ่มธุรกจิฯ โดย บรษิัท เคเคพ ีแคปปิตอล จํากดั (มหาชน) มบีรษิทัย่อยทใีหบ้รกิารธุรกิจหลกัทรพัย์และสญัญา

ซอืขายล่วงหน้า ได้แก่ บรษิัทหลกัทรพัย์ เกียรตินาคนิภทัร จํากดั (มหาชน) บรษิัทย่อยทใีห้บรกิารธุรกิจจดัการกองทุน 

ไดแ้ก่ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เกยีรตนิาคนิภทัร จาํกดั และบรษิทัย่อยทใีหบ้รกิารทางการเงนิ และการลงทุนแบบ

ดจิทิลั ไดแ้ก่ บรษิทัเคเคพ ีไดม์ จํากดั ซงึการเปิดเผยขอ้มลูในรายงานฉบบันี เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

ทกีําหนดใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูทงัในระดบัเฉพาะธนาคารและระดบักลุ่มธุรกจิทางการเงนิ  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 ธนาคารถือหุน้ผ่านบรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จํากดั (มหาชน) รอ้ยละ .   
2 ธนาคารถอืหุน้ผ่านบรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จํากดั (มหาชน) รอ้ยละ .  
3 ธนาคารถอืหุน้ผ่านบรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จํากดั (มหาชน) รอ้ยละ .  
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2. หลักเกณฑ์การดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนตาม Basel III 

กลุ่มธุรกจิฯ ไดนํ้าหลกัเกณฑ์การดาํรงเงนิกองทุนตาม Basel III มาใชต้งัแต่ 1 มกราคม 2556 เป็นตน้มา เพอืเป็น

เกณฑ์ในการดํารงเงนิกองทุนทมีีคุณภาพ และปรมิาณทเีพยีงพอรองรบัความเสยีหายทอีาจเกิดขนึทงัในภาวะปกติ และ

ภาวะวกิฤตได ้รวมถงึการบรหิารความเสยีงดา้นสภาพคล่องใหม้ปีระสทิธภิาพเพมิขนึ 
 

หลกัเกณฑ์ Basel III นัน ได้มีการปรบัปรุงแนวทางการดํารงเงนิกองทุนทงัในเชงิคุณภาพและปรมิาณ เพอืให้

ธนาคารพาณิชยม์คีวามมนัคงและแขง็แกร่งมากขนึ กล่าวคอื ในเชงิคุณภาพกําหนดใหอ้งค์ประกอบเงนิกองทุนของธนาคาร

พาณิชย์ต้องเป็นเงนิกองทุนทีมคีุณภาพดทีสุีดเป็นหลกั คอื เงินกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นส่วนของเจ้าของ (Common Equity 

Tier 1: CET1) ซึงประกอบด้วย หุ้นสามัญ และกําไรสะสม เป็นหลกั เพือให้เงินกองทุนทีแท้จรงิทีต้องใช้รองรบัความ

เสยีหายทอีาจเกดิขนึ มาจากส่วนของผูถ้ือหุ้นในปรมิาณทมีากเพยีงพอและเป็นองค์ประกอบหลกัของเงนิกองทุนโดยรวม 

รวมถึงยงัได้ปรบัปรุงคุณสมบตัิของตราสารทางการเงนิทสีามารถนับเป็นเงนิกองทุนของธนาคารพาณิชย์ ให้มลีกัษณะ

คล้ายทุนมากขนึ สําหรบัในส่วนของเชงิปรมิาณนัน กําหนดให้เพมิอตัราส่วนเงนิกองทุนชนัท ี1 จากเดมิกําหนดไวต้้องไม่

ตํากว่ารอ้ยละ 4.25 เปลยีนเป็นไม่ตํากว่าร้อยละ 6.00 แทน และได้เพมิเติมอตัราส่วนเงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นส่วนของ

เจ้าของไว้ต้องไม่ตํากว่าร้อยละ 4.50 โดยได้คงอตัราส่วนเงินกองทุนทงัสนิไว้ทไีม่ตํากว่าร้อยละ 8.50 และตังแต่วนัท ี1 

มกราคม 2562 เป็นต้นไป ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กําหนดใหธ้นาคารพาณิชย์ดํารงอตัราส่วนเงนิกองทุนส่วนเพมิเพอื

รองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation Buffer) เพิมเติมร้อยละ 2.50 นอกจากนี ได้ปรับปรุงวิธีการคํานวณ

สนิทรพัยเ์สยีงดา้นเครดติของธุรกรรมทมีคีวามซบัซ้อนใหส้ามารถสะทอ้นความเสยีงไดด้ยีงิขนึดว้ย 
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3. เงินกองทุน 

3.1 การบริหารเงินกองทุน 

  เป้าหมายการดํารงเงนิกองทุนและระดบัเงนิกองทุนขนัตําทตี้องดํารง ได้ถูกกําหนดไว้ในขอ้ความความเสยีงที

ยอมรบัได ้(Risk Appetite Statement) ของกลุ่มธุรกจิฯ ทไีดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการธนาคาร ซงึระดบัเงนิกองทุน

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

ถงึวตัถุประสงคห์ลกัต่างๆ ดงัต่อไปนี 

 ดาํรงเงนิกองทุนสูงกว่าเกณฑก์ารดํารงเงนิกองทุนขนัตําทธีนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดตามเกณฑ์การ

ดํารงเงนิกองทุนขนัตํา (Pillar 1) เพอืป้องกนัความเสยีงทมีีนัยสําคญัอนืซงึไม่รวมอยู่ในเกณฑ์การดํารง

เงนิกองทุนขนัตําภายใต้เกณฑก์ารดาํรงเงนิกองทุนขนัตํา (Pillar 1) 

 คํานึงถึงระดบัเงินกองทุนทีเหมาะสมกับความคาดหวงัของสถาบันจดัอันดบัความน่าเชือถือ (Rating 

Agency) เพอืรกัษาหรอืเพมิระดบัความน่าเชอืถอืตามทไีดก้ําหนดไวใ้นขอบเขตของความเสยีงทยีอมรบัได ้

(Risk Appetite Boundaries) 

 ดํารงเงนิกองทุนใหส้อดคล้องกบัระดบัความเสยีงทกีลุ่มธุรกจิฯ ยอมรบัได ้(Risk Appetite) และระดบัของ

ความเบยีงเบนจากความเสยีงทยีอมรบัได ้(Risk Tolerance) ซงึกําหนดโดยคณะกรรมการธนาคาร 

 คาํนึงถงึระดบัเงนิกองทุนภายใตภ้าวะวกิฤต และต้องมแีผนรองรบัการรกัษาระดบัเงนิกองทุนภายใตภ้าวะ

วกิฤตไม่ใหต้ําไปกว่าเกณฑท์กีําหนด 

 ดาํรงเงนิกองทุนใหเ้พียงพอกบัความเสยีงทมีนัียสําคญัตามเกณฑ์การกํากบัดูแลโดยทางการ (Pillar 2) ที

กลุ่มธุรกจิฯ มอียู่ 

 คาํนึงถงึผลกระทบทมีตี่อผูถ้อืหุน้ในการดาํรงเงนิกองทุน 

 

เพอืใหก้ระบวนการในการประเมนิเงนิกองทุนของกลุ่มธุรกจิฯ มคีวามสมบูรณ์ยงิขนึ กลุ่มธุรกจิฯ ไดม้กีารดาํเนินการ

ดงันี 

 พฒันาระบบประเมนิความเสยีงทมีนัียสําคญั ได้แก่ ความเสยีงด้านเครดติ ความเสยีงด้านตลาด ความ

เสยีงดา้นปฏบิตักิาร ความเสยีงจากการกระจุกตวัดา้นเครดติ  และความเสยีงด้านอตัราดอกเบยีในบญัช ี

เพอืการธนาคาร โดยใชว้ธิกีารเชงิปรมิาณ ภายใต้ภาวะปกต ิและภาวะวกิฤต 

 พฒันาเกณฑ์ในการดํารงเงนิกองทุน ทเีชอืมโยงกบัระดบัความเสยีงทมีนัียสําคญัแต่ละประเภทดงักล่าว

ขา้งตน้ ในแต่ละประเภทธุรกจิของกลุ่มธุรกจิฯ  

 พฒันาระบบประเมินผลงานของธุรกิจแต่ละประเภท โดยคํานึงถึงต้นทุนในการดํารงเงินกองทุนและ

สามารถแสดงผลตอบแทนทผีูถ้อืหุน้ไดร้บัจากธุรกจิแต่ละประเภท 

 พฒันากระบวนการประเมนิเงนิกองทุนโดยวธิรีะดบัเงนิกองทุนทางเศรษฐศาสตร ์(Economic Capital)  

 

นอกจากนี ความเหมาะสมของระดบัเงนิกองทุนขนัตําทกีลุ่มธุรกจิฯ ตอ้งดาํรงและปรมิาณความตอ้งการเงนิกองทุน

ส่วนเพมิในอนาคตจากการประมาณการทสีอดคลอ้งตามแผนการดําเนินธุรกจิประจําปี รวมถงึระดบัความเสียงทยีอมรบัได้

และระดบัของความเบยีงเบนจากความเสยีงทยีอมรบัได้ของกลุ่มธุรกจิฯ จะถูกใชป้ระมาณความเพยีงพอของเงนิกองทุน

และจดัทําแผนเงนิกองทุน (Capital Plan) ในแต่ละปี แต่เมอืมเีหตุการณ์ใดๆ ททีําให้ระดบัความเพยีงพอของเงนิกองทุน

ลดลงหรอืมแีนวโน้มลดลงตํากว่าระดบัการเบยีงเบนของเงนิกองทุนขนัตําเป้าหมาย หรอืเกณฑก์ารดํารงเงนิกองทุนขนัตําที
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ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด กลุ่มธุรกจิฯ จะดําเนินการตามทกีําหนดในกระบวนการแก้ไขจดัการ (Corrective Action) 

และแผนเงินกองทุนและแผนรองรบัเหตุฉุกเฉินด้านเงินกองทุน (Capital Plan and Capital Contingency Plan) โดย

พจิารณาถงึความเหมาะสมของทางเลอืกรวมถงึแนวทางปฏบิตัเิป็นคราวๆ ไป 

 

3.2 โครงสร้างเงินกองทุน 

เงนิกองทุนชนัท ี1 ของกลุ่มธุรกิจฯ ประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลกั 3 ส่วนหลกั คือ ทุนชําระแล้ว ส่วนเกิน

มูลค่ าหุ้น  และกํ าไรสะสมคงเหลือจากการจัดสรร ซึงถือเป็นเงินกองทุนทีมีคุณภาพสู งสุด สามารถรองรับ 

ความเสียงและผลขาดทุนได้ดีทีสุด ในขณะทีเงินกองทุนชนัที 2 ประกอบด้วยตราสารหนีด้อยสิทธิทีสามารถนับเป็น

เงนิกองทุนชนัท ี2 และเงนิสาํรองทวัไป (General Provision) เป็นสาํคญั โดยกลุ่มธุรกจิฯ มตีราสารหนีดอ้ยสทิธทิสีามารถ

นับเป็นเงนิกองทุนชนัท ี2 จํานวนทงัสนิ 8,392 ล้านบาท เพอืให้มกีารใช้ทุนอย่างมปีระสทิธภิาพ รวมถงึเสรมิสร้างความ

แขง็แกร่ง ในขณะทเีงนิกองทุนของกลุ่มธรุกจิฯ ยงัคงมสีดัส่วนของ CET1 เป็นสดัส่วนทสีงูถึงรอ้ยละ 78.48 ของเงนิกองทุน

ทงัสนิ ซงึแสดงใหเ้หน็ถงึคุณภาพทดีขีองเงนิกองทุนของกลุ่มธุรกจิฯ ภายใต้หลกัเกณฑ์ Basel III สามารถรองรบัความเสยีง

ดา้นต่าง ๆ รวมถงึการขยายตวัทางธุรกจิของกลุ่มธุรกจิฯ 

 

 
 

 

 

ตารางที 1 การเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณของตวัชีวดัความเสียงทีสําคญั

เฉพาะธนาคาร หน่วย : ล้านบาท

รายการ 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถนุายน 2564

เงินกองทุน (หน่วย : ล้านบาท)

1 เงนิกองทุนชนัที 1 ทเีป็นสว่นของเจา้ของ (CET1) 39,230.63                38,298.89              

1ก เงนิกองทุนชนัที 1 ทเีป็นสว่นของเจา้ของหลงัหกัเงนิสาํรองตามวธิ ีECL
1/ 

ทงัจาํนวน (Fully loaded ECL CET1) 39,230.63                38,298.89              

2 เงนิกองทุนชนัที 1 (Tier 1) 39,230.63                38,298.89              

2ก เงนิกองทุนชนัที 1 หลงัหกัเงนิสาํรองตามวธิ ีECL ทงัจาํนวน (Fully loaded ECL Tier1) 39,230.63                38,298.89              

3 เงนิกองทุนทงัสนิ (Total capital) 50,974.78                51,395.94              

3ก เงนิกองทุนทงัสนิหลงัหกัเงนิสาํรองตามวธิ ีECL ทงัจาํนวน (Fully loaded ECL total capital) 50,974.78                51,395.94              

สินทรพัยเ์สียง (หน่วย : ล้านบาท)

4 สนิทรพัยเ์สยีงทงัสนิ (RWA) 310,643.61              299,245.47            

อตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรพัยเ์สียง (ร้อยละ)

5 อตัราสว่นเงนิกองทุนชนัที 1 ทีเป็นสว่นของเจา้ของ (CET1 ratio) 12.63 12.80                   

5ก อตัราสว่นเงนิกองทุนชนัที 1 ทีเป็นสว่นของเจา้ของหลงัหกัเงนิสาํรองตามวธิ ีECL ทงัจาํนวน (Fully loaded ECL CET1 ratio) 12.63 12.80                   

6 อตัราสว่นเงนิกองทุนชนัที 1 (Tier 1 ratio) 12.63 12.80                   

6ก อตัราสว่นเงนิกองทุนชนัที 1 หลงัหกัสาํรองตามวธิ ีECL ทงัจาํนวน (Fully loaded ECL Tier 1 ratio) 12.63 12.80                   

7 อตัราสว่นเงนิกองทุนทงัสนิ (Total capital ratio) 16.41 17.18                   

7ก อตัราสว่นเงนิกองทุนทงัสนิหลงัหกัเงนิสาํรองด้วยวธิ ีECL ทงัจาํนวน (Fully loaded ECL total capital ratio) 16.41 17.18                   

อตัราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิม (ร้อยละ)

8 อตัราสว่นเงนิกองทุนสว่นเพิมเพอืรองรบัผลขาดทุนในภาวะวกิฤต (Conservation buffer) 2.50                       2.50                     

9 อตัราสว่นเงนิกองทุนสว่นเพิมเพอืรองรบัความเสยีงเชิงระบบทีอาจเกิดขนึในช่วงเศรษฐกิจขาลง (Countercyclical buffer) -                         -                       

10 อตัราสว่นเงนิกองทุนสว่นเพิมเพอืรองรบัความเสยีหายสาํหรบัธนาคารพาณิชยท์มีนีัยต่อความเสยีงเชิงระบบในประเทศ (Higher loss absorbency) -                         -                       

11 อตัราสว่นของเงนิกองทุนสว่นเพมิทงัสนิ (ผลรวมของรายการท ี8 ถึงรายการท ี10) 2.50                       2.50                     

12 อตัราสว่นเงนิกองทุนชนัที 1 ทีเป็นสว่นของเจา้ของ (CET1 ratio) ทีคงเหลือหลงัจากการดาํรงเงนิกองทุนขนัตํา
2/

6.63                       6.80                     

การดาํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องเพือรองรบัสถานการณ์ด้านสภาพคล่องทีมีความรนุแรง (LCR) (ร้อยละ)

13 ปรมิาณสนิทรพัยส์ภาพคล่องทงัสนิ (Total HQLA) (หน่วย : ล้านบาท) 55,537.79 39,895.19

14 ประมาณการกระแสเงนิสดไหลออกสทุธใิน 30 วนั (Total net cash outflows) (หน่วย : ล้านบาท) 53,874.80 34,606.32

15 LCR (รอ้ยละ) 154.81                    115.28                  
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กลุ่มธุรกจิการเงินเกียรตินาคินภทัร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

รายการ 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถนุายน 2564

เงินกองทุน (หน่วย : ล้านบาท)

1 เงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นสว่นของเจา้ของ (CET1) 42,676.05                41,956.00             

1ก เงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นสว่นของเจา้ของหลงัหกัเงนิสาํรองตามวธิ ีECL
1/ 

ทงัจาํนวน (Fully loaded ECL CET1) 42,676.05                41,956.00             

2 เงนิกองทุนชนัท ี1 (Tier 1) 42,676.05                41,956.00             

2ก เงนิกองทุนชนัท ี1 หลงัหกัเงนิสาํรองตามวธิ ีECL ทงัจาํนวน (Fully loaded ECL Tier1) 42,676.05                41,956.00             

3 เงนิกองทุนทงัสนิ (Total capital) 54,379.75                55,013.76             

3ก เงนิกองทุนทงัสนิหลงัหกัเงนิสาํรองตามวธิ ีECL ทงัจาํนวน (Fully loaded ECL total capital) 54,379.75                55,013.76             

สินทรพัยเ์สียง (หน่วย : ล้านบาท)

4 สนิทรพัยเ์สยีงทงัสนิ (RWA) 313,400.79              304,353.89           

อตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรพัยเ์สียง (ร้อยละ)

5 อตัราสว่นเงนิกองทุนชนัท ี1 ทีเป็นสว่นของเจา้ของ (CET1 ratio) 13.62                     13.79                   

5ก อตัราสว่นเงนิกองทุนชนัท ี1 ทีเป็นสว่นของเจา้ของหลงัหกัเงนิสาํรองตามวธิ ีECL ทงัจาํนวน (Fully loaded ECL CET1 ratio) 13.62                     13.79                   

6 อตัราสว่นเงนิกองทุนชนัท ี1 (Tier 1 ratio) 13.62                     13.79                   

6ก อตัราสว่นเงนิกองทุนชนัท ี1 หลงัหกัสาํรองตามวธิ ีECL ทงัจาํนวน (Fully loaded ECL Tier 1 ratio) 13.62                     13.79                   

7 อตัราสว่นเงนิกองทุนทงัสนิ (Total capital ratio) 17.35                     18.08                   

7ก อตัราสว่นเงนิกองทุนทงัสนิหลงัหกัเงนิสาํรองด้วยวธิ ีECL ทงัจาํนวน (Fully loaded ECL total capital ratio) 17.35                     18.08                   

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/

7.62                       7.79                     

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

1/
 ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขนึ (Expected Credit Loss : ECL) ตามทกีาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที 9 เรอืง เครอืงมอืทางการเงนิ (TFRS9) ของสภาวชิาชีพบญัชี
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ตารางที 2  เงินกองทุน

เฉพาะธนาคาร หน่วย : ล้านบาท

รายการ 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถนุายน 2564

เงินกองทุนชนัที 1 39,230.63                  38,298.89                   

  เงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของ (Common Equity Tier 1) 39,230.63                  38,298.89                   

         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 26,209.90               24,712.84                

         องค์ประกอบอืนของสว่นของเจา้ของและสาํรองอืน ๆ 156.29                   281.64                    

         รายการหกั 
1/

(5,811.65)               (5,371.67)                 

เงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1) -                            -                              

เงินกองทุนชนัที 2 11,744.14                  13,097.05                   

     ตราสารทางการเงนิทีนับเป็นเงนิกองทุนชนัท ี2 8,392.00                9,892.00                  

     เงนิสาํรองทวัไป (General Provision) 3,352.14                3,205.05                  

เงินกองทุนทงัสินตามกฎหมาย 50,974.78                  51,395.94                   

กลุ่มธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

รายการ 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถนุายน 2564

เงินกองทุนชนัที 1 42,676.05 41,956.00

  เงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของ (Common Equity Tier 1) 42,676.05 41,956.00

         ทุนชาํระแล้ว (หุ้นสามญั) หลงัหกัหุ้นสามญัซือคืน 8,467.51 8,467.51

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

         ทุนสาํรองตามกฎหมาย 852.34 852.34

         เงนิสาํรองทไีด้จดัสรรจากกาํไรสทุธิ -                             -                           

         กาํไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจดัสรร 30,331.40 28,435.22

         องค์ประกอบอนืของสว่นของเจา้ของและสาํรองอืน ๆ (286.73) 443.57

         รายการหกั 
1/

(6,044.70) (5,598.87)

เงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1) -                                   -                                

         รายการของบรษิทัลูกเฉพาะสว่นของผู้ถือหุ้นทีไมม่อีํานาจควบคุม

         และบุคคลภายนอก
-                             -                           

เงินกองทุนชนัที 2 11,703.70 13,057.76

     ตราสารทางการเงนิทีนับเป็นเงนิกองทุนชนัที 2 8,392.00 9,892.00

     เงนิสาํรองทวัไป (General Provision) 3,311.70 3,165.76

  รายการของบรษิทัลูกเฉพาะสว่นของผู้ถือหุ้นทไีมม่อํีานาจควบคุม 

  และบุคคลภายนอก
-                             -                           

เงินกองทุนทงัสินตามกฎหมาย 54,379.75                        55,013.76                     

1/
 ได้แก่ ขาดทุนสทุธ ิค่าความนิยม สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน และสนิทรพัยภ์าษีเงนิได้รอการตดับญัชี
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3.3 ความเพียงพอของเงินกองทุน 

กลุ่มธุรกจิฯ ไดใ้หค้วามสาํคญักบักระบวนการประเมนิความเพยีงพอของเงนิกองทุน (Internal Capital Adequacy 

Assessment Process – ICAAP) เป็นอย่างมาก เพอืใหม้นัใจวา่กลุ่มธุรกจิฯ จะมกีลยุทธใ์นการรกัษาระดบัเงนิกองทุนใหส้งู

กว่าเป้าหมายการดํารงเงินกองทุนทีกําหนดไว้ พร้อมทังมีวิธีการหรือเครอืงมือทีจะช่วยเสริมสร้างและประเมินความ

เพยีงพอของเงนิกองทุนอย่างเหมาะสม ซึงเพยีงพอทจีะรองรบัความเสยีงต่าง ๆ จากการดําเนินธุรกจิทงัในภาวะปกต ิและ

ภาวะวกิฤต 

 

กระบวนการประเมนิความเพยีงพอของเงนิกองทุนเป็นการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร 

เพอืให้เกิดความสอดคล้องระหว่างผลการดําเนินงานของกลุ่มธุรกิจฯ กบัเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนธุรกจิ และความเสยีงที

ยอมรบัได้ตามทีคณะกรรมการธนาคารกําหนดไว้ โดยมีการกําหนดเป้าหมายการดํารงเงินกองทุน และมีการทบทวน

เป้าหมายการดํารงเงนิกองทุนดงักล่าวตามความเหมาะสมอย่างน้อยปีละครงั หรอืทนัททีมีกีารเปลยีนแปลงทมีผีลกระทบ

อย่างมนีัยสาํคญัต่อระดบัเงนิกองทุน 

 

ทงัระดบัธนาคารและกลุ่มธุรกิจฯ ได้มีการดํารงเงนิกองทุนตามหลกัเกณฑ์ Basel III โดยใช้วิธ ีStandardised 

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

ความเสยีงด้านปฏบิตักิาร โดยธนาคารและกลุ่มธุรกจิฯ ยงัไม่ต้องดํารงเงนิกองทุนสําหรบัความเสยีงด้านอตัราดอกเบยีใน

บญัชเีพอืการธนาคารและความเสยีงจากการกระจุกตวัด้านเครดิต อนัเนืองมาจากมีระดบัความเสียงยงัไม่ถึงระดับทมีี

นัยสาํคญัตามเกณฑ์ทธีนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด 

 

อย่างไรกต็าม กลุม่ธุรกิจฯ มนีโยบายทจีะดํารงระดบัเงนิกองทุนส่วนเพมิตามระดบัของความเสยีงทยีอมรบัไดซ้งึ

จะอยู่ในระดบัทสีูงกว่าเกณฑ์ขนัตําของธนาคารแห่งประเทศไทย เพอืให้เพยีงพอทจีะรองรบัความเสยีงดา้นอืน ๆ ทกีลุ่ม

ธุรกจิฯ ตอ้งเผชญิ ตามหลกัเกณฑ์การกํากบัดูแลโดยทางการนอกเหนือจากความเสยีงตามหลกัเกณฑก์ารดาํรงเงนิกองทุน

ขนัตําของธนาคารแห่งประเทศไทย  

 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารมีอัตราส่วนเงินกองทุนชันที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของและอัตราส่วน

เงนิกองทุนชนัท ี1 อยู่ทรีอ้ยละ 12.63 และมอีตัราส่วนเงนิกองทุนทงัสนิอยู่ทรีอ้ยละ 16.41 โดยเมอืเปรยีบเทยีบในลกัษณะ

ของเงนิกองทุนทงัสนิของธนาคารจํานวน 50,975 ล้านบาท กบัความต้องการเงนิกองทุนขนัตําตามกฎหมายทตี้องดํารง

ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพอืรองรบัความเสยีงทงัสนิจํานวน 26,405 ล้านบาท ซงึเกดิจากความเสยีงด้าน

เครดติเป็นหลกั แสดงใหเ้หน็ถงึเงนิกองทุนส่วนเกนิเกณฑ์ขนัตําจาํนวน 24,570 ล้านบาท ในขณะทกีลุ่มธุรกจิฯ มอีตัราส่วน

เงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นส่วนของเจา้ของและอตัราส่วนเงนิกองทุนชนัท ี1 อยู่ทรีอ้ยละ 13.62 และมอีตัราส่วนเงนิกองทุน

ทงัสนิอยู่ทรี้อยละ 17.35 โดยเมอืเปรยีบเทยีบในลกัษณะของเงนิกองทุนทงัสนิของกลุ่มธุรกจิฯ จํานวน 54,380 ล้านบาท 

ความต้องการเงินกองทุนขนัตําตามกฎหมายทตี้องดํารงตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย เพอืรองรบัความเสยีง

ทงัสนิจาํนวน 26,639 ล้านบาท ซึงเกดิจากความเสยีงดา้นเครดติเป็นหลกัเช่นเดยีวกนั แสดงใหเ้หน็ถงึเงนิกองทุนส่วนเกนิ

เกณฑ์ขนัตําจํานวน 27,741 ล้านบาท ทงันี จากส่วนเกินเกณฑ์ดงักล่าวข้างต้นเป็นการสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของ

เงนิกองทุนของธนาคารและกลุ่มธุรกจิฯ  เพอืรองรบัการขยายตวัของธุรกจิ ความเสยีงด้านต่างๆ รวมถึงเหตุการณ์ทไีม่ได้

คาดหมายในอนาคต 
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กลุ่มธุรกจิการเงินเกียรตินาคินภทัร 

 
 

 

 
 

 

 

ตารางที 3  มูลค่าเงินกองทุนขนัตาํทีต้องดาํรงสาํหรบัความเสียงด้านเครดิต แยกตามประเภทสินทรพัย ์โดยวิธี SA

เฉพาะธนาคาร หน่วย : ล้านบาท

เงินกองทุนขนัตาํสาํหรบัความเสียงด้านเครดิตแยกตามประเภทของสินทรพัย ์โดยวิธี SA 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถนุายน 2564

ลกูหนีทีไม่ด้อยคณุภาพ 22,222.30 21,233.12

ลูกหนีภาครฐับาล และธนาคารกลาง ธนาคารเพือการพฒันาระหวา่งประเทศ (MDBs) และ

องค์กรปกครองสว่นท้องถนิ องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs)ทใีช้นําหนักความเสยีง

เหมอืนกบัลูกหนีภาครฐับาล 12.33 55.77

ลูกหนีสถาบนัการเงนิ องค์กรปกครองสว่นท้องถิน องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs) ที

ใช้นําหนักความเสยีงเหมอืนกบัลูกหนีสถาบนัการเงนิ และบรษิทัหลกัทรพัย์ 731.72 493.06

ลูกหนีธรุกิจเอกชน องค์กรปกครองสว่นท้องถิน องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs) ทใีช้

นําหนักความเสยีงเหมอืนกบัลูกหนีธรุกิจเอกชน 7,282.20 7,979.18

ลูกหนีรายยอ่ย 11,365.59 10,313.98

สนิเชือเพือทอียูอ่าศยั 1,066.49 873.43

สนิทรพัยอื์น 1,763.97 1,517.70

    ลกูหนีด้อยคณุภาพ 572.27 561.20

   First-to-default Credit derivatives และ Securitisation -                           -                      

รวมมลูค่าเงนิกองทุนขนัตําทีต้องดาํรงสาํหรบัความเสยีงด้านเครดิตทงัหมดทคีาํนวณด้วยวธิ ีSA 22,794.57 21,794.32

กลุ่มธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

เงินกองทุนขนัตาํสําหรบัความเสียงด้านเครดิตแยกตามประเภทของสินทรพัย ์โดยวิธี SA 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถนุายน 2564

ลกูหนีทีไม่ด้อยคณุภาพ 21,947.31 20,965.99

ลูกหนีภาครฐับาล และธนาคารกลาง ธนาคารเพอืการพฒันาระหวา่งประเทศ (MDBs) และ

องค์กรปกครองสว่นท้องถนิ องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs)ทีใช้นําหนักความเสยีง

เหมอืนกบัลูกหนีภาครฐับาล 12.33 55.77

ลูกหนีสถาบนัการเงนิ องค์กรปกครองสว่นท้องถนิ องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs) ทีใช้

นําหนักความเสยีงเหมอืนกบัลูกหนีสถาบนัการเงนิ และบรษิทัหลกัทรพัย์ 618.94 428.01

ลูกหนีธรุกิจเอกชน องค์กรปกครองสว่นท้องถิน องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs) ทีใช้

นําหนักความเสยีงเหมอืนกบัลูกหนีธรุกิจเอกชน 7,161.87 7,692.94

ลูกหนีรายยอ่ย 11,390.82 10,331.72

สนิเชือเพือทอียูอ่าศยั 1,066.49 873.43

สนิทรพัยอ์นื 1,696.86 1,584.12

    ลกูหนีด้อยคณุภาพ 572.27 561.20

   First-to-default Credit derivatives และ Securitisation -                            -                         

รวมมลูค่าเงนิกองทุนขนัตาํทีต้องดาํรงสาํหรบัความเสยีงด้านเครดิตทงัหมดทีคาํนวณด้วยวธิ ีSA 22,519.58 21,527.19
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กลุ่มธุรกจิการเงินเกียรตินาคินภทัร 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที 4 เงินกองทุนขนัตาํทีต้องดาํรงสําหรบัความเสียงด้านตลาด

เฉพาะธนาคาร หน่วย : ล้านบาท

เงินกองทุนขนัตาํสําหรบัความเสียงด้านตลาด 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถนุายน 2564

คาํนวณโดยวธิมีาตรฐาน 587.28                      708.93                

รวมมลูค่าเงนิกองทุนขนัตําทตี้องดาํรงสาํหรบัความเสยีงด้านตลาด 587.28                           708.93                   

กลุ่มธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

เงินกองทุนขนัตาํสาํหรบัความเสียงด้านตลาด 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถนุายน 2564

คาํนวณโดยวธิมีาตรฐาน 716.25                       1,067.54             

รวมมลูค่าเงนิกองทุนขนัตาํทตี้องดาํรงสาํหรบัความเสยีงด้านตลาด 716.25                           1,067.54               

ตารางที 5  เงินกองทุนขนัตาํทีต้องดาํรงสําหรบัความเสียงด้านปฏิบติัการ 

เฉพาะธนาคาร หน่วย : ล้านบาท

เงินกองทุนขนัตาํสําหรบัความเสียงด้านปฏิบติัการ 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถนุายน 2564

คาํนวณโดยวธิ ีBasic Indicator Approach 3,022.84                     2,932.62            

รวมมลูค่าเงนิกองทุนขนัตาํทตี้องดาํรงสาํหรบัความเสยีงด้านปฏิบตัิการ 3,022.84                         2,932.62               

กลุ่มธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

เงินกองทุนขนัตาํสําหรบัความเสียงด้านปฏิบติัการ 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถนุายน 2564

คาํนวณโดยวธิ ีBasic Indicator Approach 3,403.24                       3,275.35             

รวมมลูค่าเงนิกองทุนขนัตาํทีต้องดาํรงสาํหรบัความเสยีงด้านปฏิบตัิการ 3,403.24                            3,275.35               
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กลุ่มธุรกจิการเงินเกียรตินาคินภทัร 

 
 
 

ตารางที 6  อตัราส่วนการดาํรงเงินกองทุน

เฉพาะธนาคาร

อตัราส่วน

เงินกองทุน

อตัราส่วน

เงินกองทุนขนัตาํ

อตัราส่วน

เงินกองทุนส่วนเพิม

อตัราส่วน

เงินกองทุนขนัตาํและ

เงินกองทุนส่วนเพิม

อตัราสว่นเงนิกองทุนชนัที 1 ทีเป็นสว่นของเจา้ของ 12.63 4.50 2.50 7.00

อตัราสว่นเงนิกองทุนชนัที 1 12.63 6.00 2.50 8.50

อตัราสว่นเงนิกองทุนทงัสนิ 16.41 8.50 2.50 11.00

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

31 ธนัวาคม 2564

อตัราส่วน

30 มิถนุายน 2564

กลุ่มธรุกิจทางการเงิน

อตัราส่วน

เงินกองทุน

อตัราส่วน

เงินกองทุนขนัตาํ

อตัราส่วน

เงินกองทุนส่วนเพิม

อตัราส่วน

เงินกองทุนขนัตาํและ

เงินกองทุนส่วนเพิม

อตัราสว่นเงนิกองทุนชนัท ี1 ทีเป็นสว่นของเจา้ของ 13.62 4.50 2.50 7.00

อตัราสว่นเงนิกองทุนชนัท ี1 13.62 6.00 2.50 8.50

อตัราสว่นเงนิกองทุนทงัสนิ 17.35 8.50 2.50 11.00

อตัราส่วน

เงินกองทุน

อตัราส่วน

เงินกองทุนขนัตาํ

อตัราส่วน

เงินกองทุนส่วนเพิม

อตัราส่วน

เงินกองทุนขนัตาํและ

เงินกองทุนส่วนเพิม

อตัราสว่นเงนิกองทุนชนัท ี1 ทีเป็นสว่นของเจา้ของ 13.79 4.50 2.50 7.00

อตัราสว่นเงนิกองทุนชนัท ี1 13.79 6.00 2.50 8.50

อตัราสว่นเงนิกองทุนทงัสนิ 18.08 8.50 2.50 11.00

อตัราส่วน

30 มิถนุายน 2564

อตัราส่วน

31 ธนัวาคม 2564
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กลุ่มธุรกจิการเงินเกียรตินาคนิภทัร 

การเปิดเผยข้อมูลเงินกองทุนเพ่ิมเติมภายใต้หลักเกณฑ ์Basel III 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

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

TH0121010001 KK285A KK28OA KK308A

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 1,400.00 890.00 750.00

10.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

ส่วนของเจ้าของ หนสีนิ หนีสนิ หนีสนิ

มกีารออกหลายครงั 18 พฤษภาคม 2561 8 ตุลาคม 2561 18 สงิหาคม 2563

ไม่มกีารกําหนดระยะเวลาการชําระคนื มกีารกําหนดระยะเวลาการชําระคนื มกีารกําหนดระยะเวลาการชําระคนื มกีารกําหนดระยะเวลาการชาํระคนื

วนัครบกําหนด (Original maturity date) - 18 พฤษภาคม 2571 8 ตุลาคม 2571 18 สงิหาคม 2573

รายละเอียด

ผู้ออกตราสารทางการเงนิ

รุน่หรอืหมายเลขของผู้ออกตราสารทางการเงนิ

หวัขอ้

การนับตราสารทางการเงนิเขา้เป็นเงนิกองทุนตาม

หลกัเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย

จํานวนทสีามารถนับเป็นเงนิกองทุนตาม

หลกัเกณฑ์ของทางการ (หน่วย : ล้านบาท)
มูลคา่ทตีราไว้ของตราสารทางการเงนิ (Par value)

การจดัประเภทตามหลกัการบญัชี

วนัทอีอกตราสารทางการเงนิ (Original date)

ตราสารทางการเงนิทไีม่มกีารกําหนดระยะเวลา

การชําระคนืหรอืมกีารกําหนดระยะเวลาการชาํระคนื



 
     
 

การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุน และการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มคีวามรนุแรง ตามหลักเกณฑ ์Basel III | 31 ธันวาคม 2564 12 

 

กลุ่มธุรกจิการเงินเกียรตินาคนิภทัร 

 

 
 
 

ไม่มสีทิธใินการไถ่ถอน ไม่มสีทิธไิถ่ถอนก่อนไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร

จากธนาคารแห่งประเทศไทย

ไม่มสีทิธไิถ่ถอนก่อนไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร

จากธนาคารแห่งประเทศไทย

ไม่มสีทิธไิถ่ถอนก่อนไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร

จากธนาคารแห่งประเทศไทย

วนัทมีสีทิธไิถ่ถอน วนัทมีภีาระผูกพนัในการ

ไถ่ถอนและจํานวนเงนิในการไถ่ถอน

- เมอืไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคารแห่ง

ประเทศไทยแล้ว ผู้ออกตราสารทางการเงนิมสีทิธทิจีะไถ่

ถอนตราสารทางการเงนินทีงัจํานวนก่อนวนัครบกําหนด

ไถ่ถอนได ้โดยจะต้องไถ่ถอนตามมูลคา่ทตีราไว้ต่อ

หน่วยของตราสารทางการเงนิตามทกํีาหนดไว้พรอ้ม

ดอกเบยีทคีํานวณจนถงึ (แต่ไม่รวม) วนัไถ่ถอนก่อน

กําหนด ภายใต้เงอืนไขดงันี

(1) ณ วนัครบรอบ 5 ปี นับแต่วนัออกตราสารทางการเงนิ

 หรอื ณ วนักําหนดชําระดอกเบยีใดๆ ภายหลงัจากนัน 

หรอื

(2) ณ เวลาใดๆ ทมีกีารเปลยีนแปลงทางกฎหมายภาษี 

อนัจะส่งผลให้สทิธปิระโยชน์ทางภาษีของผู้ออกตราสาร

ทางการเงนิเปลยีนแปลงไป หรอื

(3) ณ เวลาใดๆ ทมีกีารเปลยีนแปลงกฎเกณฑ์ของ

ทางการ อนัส่งผลให้ตราสารทางการเงนิทเีคยนับเป็น

เงนิกองทุนชนัท ี2 อยู่เดมิมคีณุสมบตัไิม่ครบถ้วน

เมอืไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคารแห่ง

ประเทศไทยแล้ว ผู้ออกตราสารทางการเงนิมสีทิธทิจีะไถ่

ถอนตราสารทางการเงนินีทงัจํานวนก่อนวนัครบกําหนด

ไถ่ถอนได ้โดยจะต้องไถ่ถอนตามมูลคา่ทตีราไว้ต่อ

หน่วยของตราสารทางการเงนิตามทกีําหนดไว้พรอ้ม

ดอกเบยีทคีํานวณจนถงึ (แต่ไม่รวม) วนัไถ่ถอนก่อน

กําหนด ภายใต้เงอืนไขดงันี

(1) ณ วนัครบรอบ 5 ปี นับแต่วนัออกตราสารทางการเงนิ

 หรอื ณ วนักําหนดชําระดอกเบยีใดๆ ภายหลงัจากนนั 

หรอื

(2) ณ เวลาใดๆ ทมีกีารเปลยีนแปลงทางกฎหมายภาษี 

อนัจะส่งผลให้สทิธปิระโยชน์ทางภาษีของผู้ออกตราสาร

ทางการเงนิเปลยีนแปลงไป หรอื

(3) ณ เวลาใดๆ ทมีกีารเปลยีนแปลงกฎเกณฑ์ของ

ทางการ อนัส่งผลให้ตราสารทางการเงนิทเีคยนับเป็น

เงนิกองทุนชนัท ี2 อยู่เดมิมคีณุสมบตัไิม่ครบถ้วน

เมอืไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคารแห่ง

ประเทศไทยแล้ว ผู้ออกตราสารทางการเงนิมสีทิธทิจีะไถ่

ถอนตราสารทางการเงนินีทงัจํานวนก่อนวนัครบกําหนด

ไถ่ถอนได ้โดยจะต้องไถ่ถอนตามมูลคา่ทตีราไว้ต่อ

หน่วยของตราสารทางการเงนิตามทกํีาหนดไว้พรอ้ม

ดอกเบยีทคีํานวณจนถงึ (แต่ไม่รวม) วนัไถ่ถอนก่อน

กําหนด ภายใต้เงอืนไขดงันี

(1) ณ วนัครบรอบ 5 ปี นับแต่วนัออกตราสารทางการเงนิ

 หรอื ณ วนักําหนดชําระดอกเบยีใดๆ ภายหลงัจากนัน 

หรอื

(2) ณ เวลาใดๆ ทมีกีารเปลยีนแปลงทางกฎหมายภาษี 

อนัจะส่งผลให้สทิธปิระโยชน์ทางภาษีของผู้ออกตราสาร

ทางการเงนิเปลยีนแปลงไป หรอื

(3) ณ เวลาใดๆ ทมีกีารเปลยีนแปลงกฎเกณฑ์ของ

ทางการ อนัส่งผลให้ตราสารทางการเงนิทเีคยนับเป็น

เงนิกองทุนชนัท ี2 อยู่เดมิมคีณุสมบตัไิม่ครบถ้วน

ตามหลกัเกณฑ์ทเีกยีวข้องอกีต่อไป หรอื

(4) ในกรณีทธีนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเพมิเตมิใน

ภายหลงั ให้ผู้ออกตราสารทางการเงนิสามารถไถ่ถอน

ตราสารทางการเงนิก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนได้

ตามหลกัเกณฑ์ทเีกยีวข้องอกีต่อไป หรอื

(4) ในกรณีทธีนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเพมิเตมิใน

ภายหลงั ให้ผู้ออกตราสารทางการเงนิสามารถไถ่ถอน

ตราสารทางการเงนิก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนได้

ตามหลกัเกณฑ์ทเีกยีวข้องอกีต่อไป หรอื

(4) ในกรณีทธีนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเพมิเตมิใน

ภายหลงั ให้ผู้ออกตราสารทางการเงนิสามารถไถ่ถอน

ตราสารทางการเงนิก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนได้

วนัทมีสีทิธไิถ่ถอนในภายหลงั (ถ้าม)ี - 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 เงนิปันผลแบบลอยตวั อตัราคงที อตัราคงที อตัราคงที

อตัราผลตอบแทนและดชันีอนืทเีกยีวข้อง ตามการประกาศจ่ายเงนิปันผล รอ้ยละ 3.50 รอ้ยละ 4.00 รอ้ยละ 3.50

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

ธนาคารพาณิชย์มอีาํนาจเตม็ทใีนการยกเลกิ

การจ่ายดอกเบยีหรอืผลตอบแทนอนืใดไดเ้อง

ทงัหมด หรอืบางส่วน หรอืตามคําสงัทไีดร้บั

มอีาํนาจเตม็ที ต้องปฏบิตัติามคําสงัทไีดร้บั ต้องปฏบิตัติามคําสงัทไีดร้บั ต้องปฏบิตัติามคําสงัทไีดร้บั

ผู้ออกตราสารทางการเงนิสามารถไถ่ถอนตราสาร

ทางการเงนิก่อนไดร้บัการอนุมตัจิากผู้กํากบัดแูล

ดอกเบยีและผลตอบแทนอนืใด
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มเีงอืนไขทเีป็นแรงจูงใจให้ธนาคารพาณิชย์ไถ่

ถอนก่อนกําหนดหรอืไม่ เช่น มเีงอืนไขในการ

กําหนดอตัราผลตอบแทนให้สูงขนึในลกัษณะ

ไม่มเีงอืนไขทเีป็นแรงจูงใจ ไม่มเีงอืนไขทเีป็นแรงจูงใจ ไม่มเีงอืนไขทเีป็นแรงจูงใจ 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

การดําเนินงานทไีม่สามารถดําเนินกจิการต่อไปได ้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

การดําเนินงานทไีม่สามารถดําเนินกจิการต่อไปได ้และ

ทางการตดัสนิใจเข้าช่วยเหลอืทางการเงนิ ผู้ออกตรา

สารทางการเงนิจะทาํการตดัตราสารทางการเงนินีเป็น

หนสีูญ (ทงัจํานวนหรอืบางส่วน) โดยการตดัเป็นหนีสูญ

ดงักล่าวจะต้องไม่มากกว่าอตัราส่วนการลดทุนเพอืล้าง

ขาดทุนทงัหมดของผู้ออกตราสารทางการเงนิ และการ

รองรบัผลขาดทุนของตราสารทางการเงนิใดๆ ซงึดอ้ย

สทิธกิว่า (รวมถงึตราสารทางการเงนิทนัีบเป็น

เงนิกองทุนชนัท ี1 (Additional Tier 1) และสามารถ

รองรบัผลขาดทุนได ้(ถ้าม)ี) ทอีอกโดยผู้ออกตราสาร

ทางการเงนิ

เมอืมเีหตุการณ์ททีาํให้ผู้ออกตราสารทางการเงนิมผีล

การดําเนินงานทไีม่สามารถดําเนินกจิการต่อไปได ้และ

ทางการตดัสนิใจเข้าช่วยเหลอืทางการเงนิ ผู้ออกตรา

สารทางการเงนิจะทาํการตดัตราสารทางการเงนินเีป็น

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

KK309A KK30NA KKP314A KKP316A

ประเภทของตราสารทางการเงนิ (เงนิกองทุน

ชนัท ี1 ทเีป็นส่วนของเจ้าของ / เงนิกองทุน

ชนัท ี1 ทเีป็นตราสารทางการเงนิ / 

เงนิกองทุนชนัท ี2 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 นับไดเ้ตม็จํานวนและทยอยลดการนับ

เป็นเงนิกองทุนในช่วง 5 ปีสุดท้ายก่อนครบกําหนด

นับไดเ้ตม็จํานวนและทยอยลดการนับ

เป็นเงนิกองทุนในช่วง 5 ปีสุดท้ายก่อนครบกําหนด

นับไดเ้ตม็จํานวนและทยอยลดการนับ

เป็นเงนิกองทุนในช่วง 5 ปีสุดท้ายก่อนครบกําหนด

นับไดเ้ตม็จํานวนและทยอยลดการนับ

เป็นเงนิกองทุนในช่วง 5 ปีสุดท้ายก่อนครบกําหนด

จดัอยู่ในระดบัธนาคารพาณิชย์ / ระดบักลุ่ม / 

ระดบักลุ่มและระดบัธนาคารพาณิชย์

ระดบักลุ่มและระดบัธนาคารพาณิชย์ ระดบักลุ่มและระดบัธนาคารพาณิชย์ ระดบักลุ่มและระดบัธนาคารพาณิชย์ ระดบักลุ่มและระดบัธนาคารพาณิชย์

350.00 2,000.00 2,852.00 150.00

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

หนีสนิ หนสีนิ หนีสนิ หนีสนิ

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

มกีารกําหนดระยะเวลาการชําระคนื มกีารกําหนดระยะเวลาการชําระคนื มกีารกําหนดระยะเวลาการชําระคนื มกีารกําหนดระยะเวลาการชาํระคนื

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

หวัขอ้

ผู้ออกตราสารทางการเงนิ

รุน่หรอืหมายเลขของผู้ออกตราสารทางการเงนิ

การนับตราสารทางการเงนิเขา้เป็นเงนิกองทุนตาม

หลกัเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย

จํานวนทสีามารถนับเป็นเงนิกองทุนตาม

หลกัเกณฑ์ของทางการ (หน่วย : ล้านบาท)
มูลคา่ทตีราไว้ของตราสารทางการเงนิ (Par value)

การจดัประเภทตามหลกัการบญัชี

วนัทอีอกตราสารทางการเงนิ (Original date)

ตราสารทางการเงนิทไีม่มกีารกําหนดระยะเวลา

การชําระคนืหรอืมกีารกําหนดระยะเวลาการชาํระคนื
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ไม่มสีทิธไิถ่ถอนก่อนไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร

จากธนาคารแห่งประเทศไทย

ไม่มสีทิธไิถ่ถอนก่อนไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร

จากธนาคารแห่งประเทศไทย

ไม่มสีทิธไิถ่ถอนก่อนไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร

จากธนาคารแห่งประเทศไทย

ไม่มสีทิธไิถ่ถอนก่อนไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร

จากธนาคารแห่งประเทศไทย

วนัทมีสีทิธไิถ่ถอน วนัทมีภีาระผูกพนัในการ

ไถ่ถอนและจํานวนเงนิในการไถ่ถอน

เมอืไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคารแห่ง

ประเทศไทยแล้ว ผู้ออกตราสารทางการเงนิมสีทิธทิจีะไถ่

ถอนตราสารทางการเงนินีทงัจํานวนก่อนวนัครบกําหนด

ไถ่ถอนได ้โดยจะต้องไถ่ถอนตามมูลคา่ทตีราไว้ต่อ

หน่วยของตราสารทางการเงนิตามทกํีาหนดไว้พรอ้ม

ดอกเบยีทคีํานวณจนถงึ (แต่ไม่รวม) วนัไถ่ถอนก่อน

กําหนด ภายใต้เงอืนไขดงันี

(1) ณ วนัครบรอบ 5 ปี นับแต่วนัออกตราสารทางการเงนิ

 หรอื ณ วนักําหนดชําระดอกเบยีใดๆ ภายหลงัจากนัน 

หรอื

(2) ณ เวลาใดๆ ทมีกีารเปลยีนแปลงทางกฎหมายภาษี 

อนัจะส่งผลให้สทิธปิระโยชน์ทางภาษีของผู้ออกตราสาร

ทางการเงนิเปลยีนแปลงไป หรอื

(3) ณ เวลาใดๆ ทมีกีารเปลยีนแปลงกฎเกณฑ์ของ

ทางการ อนัส่งผลให้ตราสารทางการเงนิทเีคยนับเป็น

เงนิกองทุนชนัท ี2 อยู่เดมิมคีณุสมบตัไิม่ครบถ้วน

เมอืไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคารแห่ง

ประเทศไทยแล้ว ผู้ออกตราสารทางการเงนิมสีทิธทิจีะไถ่

ถอนตราสารทางการเงนินทีงัจํานวนก่อนวนัครบกําหนด

ไถ่ถอนได ้โดยจะต้องไถ่ถอนตามมูลคา่ทตีราไว้ต่อ

หน่วยของตราสารทางการเงนิตามทกํีาหนดไว้พรอ้ม

ดอกเบยีทคีํานวณจนถงึ (แต่ไม่รวม) วนัไถ่ถอนก่อน

กําหนด ภายใต้เงอืนไขดงันี

(1) ณ วนัครบรอบ 5 ปี นับแต่วนัออกตราสารทางการเงนิ

 หรอื ณ วนักําหนดชําระดอกเบยีใดๆ ภายหลงัจากนัน 

หรอื

(2) ณ เวลาใดๆ ทมีกีารเปลยีนแปลงทางกฎหมายภาษี 

อนัจะส่งผลให้สทิธปิระโยชน์ทางภาษีของผู้ออกตราสาร

ทางการเงนิเปลยีนแปลงไป หรอื

(3) ณ เวลาใดๆ ทมีกีารเปลยีนแปลงกฎเกณฑ์ของ

ทางการ อนัส่งผลให้ตราสารทางการเงนิทเีคยนับเป็น

เงนิกองทุนชนัท ี2 อยู่เดมิมคีณุสมบตัไิม่ครบถ้วน

เมอืไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคารแห่ง

ประเทศไทยแล้ว ผู้ออกตราสารทางการเงนิมสีทิธทิจีะไถ่

ถอนตราสารทางการเงนินีทงัจํานวนก่อนวนัครบกําหนด

ไถ่ถอนได ้โดยจะต้องไถ่ถอนตามมูลคา่ทตีราไว้ต่อ

หน่วยของตราสารทางการเงนิตามทกีําหนดไว้พรอ้ม

ดอกเบยีทคีํานวณจนถงึ (แต่ไม่รวม) วนัไถ่ถอนก่อน

กําหนด ภายใต้เงอืนไขดงันี

(1) ณ วนัครบรอบ 5 ปี นับแต่วนัออกตราสารทางการเงนิ

 หรอื ณ วนักําหนดชําระดอกเบยีใดๆ ภายหลงัจากนนั 

หรอื

(2) ณ เวลาใดๆ ทมีกีารเปลยีนแปลงทางกฎหมายภาษี 

อนัจะส่งผลให้สทิธปิระโยชน์ทางภาษีของผู้ออกตราสาร

ทางการเงนิเปลยีนแปลงไป หรอื

(3) ณ เวลาใดๆ ทมีกีารเปลยีนแปลงกฎเกณฑ์ของ

ทางการ อนัส่งผลให้ตราสารทางการเงนิทเีคยนับเป็น

เงนิกองทุนชนัท ี2 อยู่เดมิมคีณุสมบตัไิม่ครบถ้วน

เมอืไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคารแห่ง

ประเทศไทยแล้ว ผู้ออกตราสารทางการเงนิมสีทิธทิจีะไถ่

ถอนตราสารทางการเงนินีทงัจํานวนก่อนวนัครบกําหนด

ไถ่ถอนได ้โดยจะต้องไถ่ถอนตามมูลคา่ทตีราไว้ต่อ

หน่วยของตราสารทางการเงนิตามทกํีาหนดไว้พรอ้ม

ดอกเบยีทคีํานวณจนถงึ (แต่ไม่รวม) วนัไถ่ถอนก่อน

กําหนด ภายใต้เงอืนไขดงันี

(1) ณ วนัครบรอบ 5 ปี นับแต่วนัออกตราสารทางการเงนิ

 หรอื ณ วนักําหนดชําระดอกเบยีใดๆ ภายหลงัจากนัน 

หรอื

(2) ณ เวลาใดๆ ทมีกีารเปลยีนแปลงทางกฎหมายภาษี 

อนัจะส่งผลให้สทิธปิระโยชน์ทางภาษีของผู้ออกตราสาร

ทางการเงนิเปลยีนแปลงไป หรอื

(3) ณ เวลาใดๆ ทมีกีารเปลยีนแปลงกฎเกณฑ์ของ

ทางการ อนัส่งผลให้ตราสารทางการเงนิทเีคยนับเป็น

เงนิกองทุนชนัท ี2 อยู่เดมิมคีณุสมบตัไิม่ครบถ้วน

ตามหลกัเกณฑ์ทเีกยีวข้องอกีต่อไป หรอื

(4) ในกรณีทธีนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเพมิเตมิใน

ภายหลงั ให้ผู้ออกตราสารทางการเงนิสามารถไถ่ถอน

ตราสารทางการเงนิก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนได้

ตามหลกัเกณฑ์ทเีกยีวข้องอกีต่อไป หรอื

(4) ในกรณีทธีนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเพมิเตมิใน

ภายหลงั ให้ผู้ออกตราสารทางการเงนิสามารถไถ่ถอน

ตราสารทางการเงนิก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนได้

ตามหลกัเกณฑ์ทเีกยีวข้องอกีต่อไป หรอื

(4) ในกรณีทธีนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเพมิเตมิใน

ภายหลงั ให้ผู้ออกตราสารทางการเงนิสามารถไถ่ถอน

ตราสารทางการเงนิก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนได้

ตามหลกัเกณฑ์ทเีกยีวข้องอกีต่อไป หรอื

(4) ในกรณีทธีนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเพมิเตมิใน

ภายหลงั ให้ผู้ออกตราสารทางการเงนิสามารถไถ่ถอน

ตราสารทางการเงนิก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนได้

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 ภายหลงัจากนนั

หลงัวนัครบรอบ 5 ปี นับแต่วนัออกตราสารทางการเงนิ 

หรอื ณ วนักําหนดชําระดอกเบยีใดๆ ภายหลงัจากนัน

ผลตอบแทน / เงนิปันผลแบบคงทหีรอืลอยตวั อตัราคงที อตัราคงที อตัราคงที อตัราคงที

อตัราผลตอบแทนและดชันีอนืทเีกยีวข้อง 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

ธนาคารพาณิชย์มอีาํนาจเตม็ทใีนการยกเลกิ

การจ่ายดอกเบยีหรอืผลตอบแทนอนืใดไดเ้อง

ทงัหมด หรอืบางส่วน หรอืตามคําสงัทไีดร้บั

ต้องปฏบิตัติามคําสงัทไีดร้บั ต้องปฏบิตัติามคําสงัทไีดร้บั ต้องปฏบิตัติามคําสงัทไีดร้บั ต้องปฏบิตัติามคําสงัทไีดร้บั

ดอกเบยีและผลตอบแทนอนืใด

ผู้ออกตราสารทางการเงนิสามารถไถ่ถอนตราสาร

ทางการเงนิก่อนไดร้บัการอนุมตัจิากผู้กํากบัดแูล
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มเีงอืนไขทเีป็นแรงจูงใจให้ธนาคารพาณิชย์ไถ่

ถอนก่อนกําหนดหรอืไม่ เช่น มเีงอืนไขในการ

กําหนดอตัราผลตอบแทนให้สูงขนึในลกัษณะ

ไม่มเีงอืนไขทเีป็นแรงจูงใจ ไม่มเีงอืนไขทเีป็นแรงจูงใจ ไม่มเีงอืนไขทเีป็นแรงจูงใจ 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

- - - -

มคีณุสมบตัใินการลดมูลคา่ มคีณุสมบตัใินการลดมูลคา่ มคีณุสมบตัใินการลดมูลคา่ มคีณุสมบตัใินการลดมูลคา่

กรณีมกีารลดมูลคา่ ให้ระบกุารลดมูลคา่ที

ธนาคารพาณิชย์นันกําหนดไว้

เมอืมเีหตุการณ์ททีาํให้ผู้ออกตราสารทางการเงนิมผีล

การดําเนินงานทไีม่สามารถดําเนินกจิการต่อไปได ้และ

ทางการตดัสนิใจเข้าช่วยเหลอืทางการเงนิ ผู้ออกตรา

สารทางการเงนิจะทาํการตดัตราสารทางการเงนินเีป็น

หนสีูญ (ทงัจํานวนหรอืบางส่วน) โดยการตดัเป็นหนีสูญ

ดงักล่าวจะต้องไม่มากกว่าอตัราส่วนการลดทุนเพอืล้าง

ขาดทุนทงัหมดของผู้ออกตราสารทางการเงนิ และการ

รองรบัผลขาดทุนของตราสารทางการเงนิใดๆ ซงึดอ้ย

สทิธกิว่า (รวมถงึตราสารทางการเงนิทนีับเป็น

เงนิกองทุนชนัท ี1 (Additional Tier 1) และสามารถ

รองรบัผลขาดทุนได ้(ถ้าม)ี) ทอีอกโดยผู้ออกตราสาร

ทางการเงนิ

เมอืมเีหตุการณ์ททีาํให้ผู้ออกตราสารทางการเงนิมผีล

การดําเนินงานทไีม่สามารถดําเนินกจิการต่อไปได ้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

การดําเนินงานทไีม่สามารถดําเนินกจิการต่อไปได ้และ

ทางการตดัสนิใจเข้าช่วยเหลอืทางการเงนิ ผู้ออกตรา

สารทางการเงนิจะทาํการตดัตราสารทางการเงนินีเป็น

หนสีูญ (ทงัจํานวนหรอืบางส่วน) โดยการตดัเป็นหนีสูญ

ดงักล่าวจะต้องไม่มากกว่าอตัราส่วนการลดทุนเพอืล้าง

ขาดทุนทงัหมดของผู้ออกตราสารทางการเงนิ และการ

รองรบัผลขาดทุนของตราสารทางการเงนิใดๆ ซงึดอ้ย

สทิธกิว่า (รวมถงึตราสารทางการเงนิทนัีบเป็น

เงนิกองทุนชนัท ี1 (Additional Tier 1) และสามารถ

รองรบัผลขาดทุนได ้(ถ้าม)ี) ทอีอกโดยผู้ออกตราสาร

ทางการเงนิ

เมอืมเีหตุการณ์ททีาํให้ผู้ออกตราสารทางการเงนิมผีล

การดําเนินงานทไีม่สามารถดําเนินกจิการต่อไปได ้และ

ทางการตดัสนิใจเข้าช่วยเหลอืทางการเงนิ ผู้ออกตรา

สารทางการเงนิจะทาํการตดัตราสารทางการเงนินเีป็น

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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กรณีมกีารลดมูลคา่ เป็นการลดมูลคา่ทงั

จํานวนหรอืบางส่วน

อาจลดมูลคา่ทงัจํานวน หรอืบางส่วน อาจลดมูลคา่ทงัจํานวน หรอืบางส่วน อาจลดมูลคา่ทงัจํานวน หรอืบางส่วน อาจลดมูลคา่ทงัจํานวน หรอืบางส่วน

กรณีมกีารลดมูลคา่ เป็นการลดมูลคา่ถาวร เป็นการลดมูลคา่ถาวร เป็นการลดมูลคา่ถาวร เป็นการลดมูลคา่ถาวร เป็นการลดมูลคา่ถาวร

         หากเป็นการลดมูลคา่ชวัคราว ให้

อธบิาย                             กระบวนการใน

- - - -

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

ไดร้บัชําระก่อนหน้า (1) ผู้ถอืตราสารทางการเงนิที

นับเป็นเงนิกองทุนชนัท ี1 (Additional Tier 1) และ

สามารถรองรบัผลขาดทุนได ้และ (2) ผู้ถอืหุ้นบรุมิสทิธิ

และผู้ถอืหุ้นสามญัของผู้ออกตราสารทางการเงนิ

สถานะของลําดบัการดอ้ยสทิธใินกรณีทมีกีารชําระ

บญัชี
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ตารางที 8 มูลค่าของเงินกองทุนในช่วงการทยอยนับเข้าหรือทยอยหกัตามหลกัเกณฑ์ Basel III (Transitional period)

เฉพาะธนาคาร หน่วย : ล้านบาท

ยอดสทุธิคงเหลือของรายการทีจะต้อง

มีการทยอยหกัเงินกองทุนในอนาคต

ตามหลกัเกณฑ์ Basel III

เงินกองทุนชนัที 1 :

เงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1)

รายการทีสามารถนับเป็นเงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นสว่นของเจา้ของ 45,042.27 -

ทุนชาํระแล้ว (หุ้นสามญั) หลงัหกัหุ้นสามญัซอืคืน 8,467.51 -

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

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 852.34 -

เงนิสาํรองทไีด้จดัสรรจากกาํไรสทุธิ 0.00 -

กาํไรสทุธคิงเหลือหลงัจากการจดัสรร 26,209.90 -

สว่นทีถือเป็นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืนสะสม 156.29 -

ปรบั กาํไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือหลงัจากการจดัสรร 
1/

-                 -

หกั รายการหกัจากเงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นสว่นของเจา้ของ 5,811.64 -

ขาดทุนสทุธิ -                 -

ค่าความนิยม 3,066.03 -

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 1,125.14 -

สนิทรพัยภ์าษีเงนิได้รอการตดับญัชี 1,620.47 -

เงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นสว่นของเจา้ของสทุธิ 39,230.63 -

เงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1)

รายการทีสามารถนับเป็นเงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นตราสารทางการเงนิ -                 -

หกั รายการหกัจากเงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นตราสารทางการเงนิ -                 -

เงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นตราสารทางการเงนิสทุธิ -                 -

รวมเงินกองทุนชนัที 1 (CET1+ Additional tier 1) 39,230.63 -

เงินกองทุนชนัที 2 (Tier 2) :

รายการทีสามารถนับเป็นเงนิกองทุนชนัท ี2 11,744.15 -

ตราสารทางการเงนิทนีับเป็นเงนิกองทุนชนัท ี2 8,392.00 -

เงนิสาํรองทวัไป (General Provision) 3,352.15 -

หกั รายการหกัจากเงนิกองทุนชนัท ี2 -                 -

รวมเงินกองทุนชนัที 2 11,744.15

รวมเงินกองทุนทงัสิน (เงินกองทุนชนัที 1 และเงินกองทุนชนัที 2) 50,974.78

มูลค่าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรบั และรายการหกั ประจาํงวด 31 ธนัวาคม 2564
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กลุ่มธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

ยอดสทุธิคงเหลือของรายการทีจะต้อง

มีการทยอยหกัเงินกองทุนในอนาคต

ตามหลกัเกณฑ์ Basel III

เงินกองทุนชนัที 1 :

เงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1)

รายการทสีามารถนับเป็นเงนิกองทุนชนัที 1 ทเีป็นสว่นของเจา้ของ 48,720.75 -

ทุนชาํระแล้ว (หุ้นสามญั) หลงัหกัหุ้นสามญัซือคืน 8,467.51 -

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

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 852.34 -

เงนิสาํรองทีได้จดัสรรจากกาํไรสทุธิ 0.00 -

กาํไรสทุธคิงเหลือหลงัจากการจดัสรร 30,331.40 -

สว่นทีถือเป็นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืนสะสม (128.39) -

รายการอืนของการเปลียนแปลงทเีกิดจากผู้เป็นเจา้ของ (158.34) -

ปรบั กาํไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือหลงัจากการจดัสรร 
1/

-                 -

หกั รายการหกัจากเงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นสว่นของเจา้ของ 6,044.70 -

ขาดทุนสทุธิ 62.42 -

ค่าความนิยม 3,066.03 -

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 1,211.57 -

สนิทรพัยภ์าษีเงนิได้รอการตดับญัชี 1,704.68 -

เงนิกองทุนชนัที 1 ทเีป็นสว่นของเจา้ของสทุธิ 42,676.05 -

เงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1)

รายการทสีามารถนับเป็นเงนิกองทุนชนัที 1 ทเีป็นตราสารทางการเงนิ -                 -

หกั รายการหกัจากเงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นตราสารทางการเงนิ -                 -

เงนิกองทุนชนัที 1 ทเีป็นตราสารทางการเงนิสทุธิ -                 -

รวมเงินกองทุนชนัที 1 (CET1+ Additional tier 1) 42,676.05 -

เงินกองทุนชนัที 2 (Tier 2) :

รายการทสีามารถนับเป็นเงนิกองทุนชนัที 2 11,703.70 -

ตราสารทางการเงนิทีนับเป็นเงนิกองทุนชนัที 2 8,392.00 -

เงนิสาํรองทวัไป (General Provision) 3,311.70 -

หกั รายการหกัจากเงนิกองทุนชนัท ี2 -                 -

รวมเงินกองทุนชนัที 2 11,703.70

รวมเงินกองทุนทงัสิน (เงินกองทุนชนัที 1 และเงินกองทุนชนัที 2) 54,379.75

1/
 ได้แก่ รายการทางการบญัชีซึงในการคาํนวณ เงนิกองทุนของกลุ่มธรุกิจทางการเงนินัน ไมอ่นุญาตให้มผีลกระทบต่อมลูค่าของเงนิกองทุน

มูลค่าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรบั และรายการหกั ประจาํงวด 31 ธนัวาคม 2564
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กลุ่มธุรกจิการเงินเกียรตินาคินภัทร 

 
การเปิดเผยการกระทบยอดรายการที่เกี่ยวข้องกับเงินกองทุน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุม่ธุรกิจทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

จาํนวนทีเปิดเผยในงบ

การเงินทีเผยแพร่ต่อ

สาธารณะ - งบแสดง

ฐานะการเงิน 

(ก)

จาํนวนทีเปิดเผยในงบ

การเงินภายใต้หลกัเกณฑ์

การกาํกบัดแูลกลุม่ธุรกิจ

ทางการเงิน

(ข)

การอา้งอิง

(ค)

เงนิสด 1,242.07 1,242.07

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ 55,238.23 54,403.40

สนิทรพัย์ทางการเงนิทวีดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 22,364.82 22,364.82

สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ 7,481.51 7,481.51

เงนิลงทุนสุทธิ 16,840.21 16,840.21

  นับเข้าเป็นรายการหกัเงนิกองทุน -                                    -                                         J

  ไม่นับเข้าเป็นรายการหกัเงนิกองทุน -                                    16,840.21

เงนิลงทุนในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มสุทธิ -                                    2,828.59

เงนิให้สนิเชอืแก่ลูกหนแีละดอกเบยีคา้งรบัสุทธิ

เงนิให้สนิเชอืแก่ลูกหนี 344,036.43 343,606.28

ดอกเบยีคา้งรบัและรายไดด้อกเบยีทยีงัไม่ถงึกําหนดชําระ 6,065.81 5,943.13

     รวมเงนิให้สนิเชอืแก่ลูกหนีและดอกเบยีคา้งรบัและรายไดด้อกเบยีทยีงัไม่ถงึกําหนดชําระ 350,102.24 349,549.41

หกั  รายไดร้อตดับญัชี 34,449.33 34,449.33

หกั  คา่เผอืผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึ 16,505.34 16,499.05

  นับเข้าเป็นเงนิกองทุน -                                    3,311.70 M

  ไม่นับเข้าเป็นเงนิกองทุน -                                    13,187.35

     รวมเงนิให้สนิเชอืแก่ลูกหนีและดอกเบยีคา้งรบัสุทธิ 299,147.57 298,601.03

ภาระของลูกคา้จากการรบัรอง -                                    -                                         

ทรพัย์สนิรอการขายสุทธิ 3,981.94 4,722.16

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 3,821.91 3,821.91

คา่ความนิยมและสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนอนืสุทธิ 4,277.60 4,277.60

คา่ความนิยม 3,066.03 3,066.03 G

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 1,211.57 1,211.57

  นับเข้าเป็นรายการหกัเงนิกองทุน -                                    1,211.57 H

  ไม่นับเข้าเป็นรายการหกัเงนิกองทุน -                                    -                                         

สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อตดับญัชี 1,743.97 1,743.97

  นับเข้าเป็นรายการหกัเงนิกองทุน -                                    1,704.68 I

  ไม่นับเข้าเป็นรายการหกัเงนิกองทุน -                                    39.29

สนิทรพัย์อนืสุทธิ 19,983.37 19,796.62

รวมสินทรพัย์ 436,123.20 438,123.89

รายการทีเกียวขอ้งกบัเงินกองทุน ประจาํงวด 31 ธนัวาคม 2564

สินทรพัย์
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หน่วย : ล้านบาท

จาํนวนทีเปิดเผยในงบ

การเงินทีเผยแพร่ต่อ

สาธารณะ - งบแสดง

ฐานะการเงิน 

(ก)

จาํนวนทีเปิดเผยในงบ

การเงินภายใต้หลกัเกณฑ์

การกาํกบัดแูลกลุม่ธุรกิจ

ทางการเงิน

(ข)

การอา้งอิง

(ค)

เงนิรบัฝาก 288,381.95 288,713.83

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ 16,664.33 16,664.33

หนีสนิจ่ายคนืเมอืทวงถาม 668.53 668.53

ภาระในการส่งคนืหลกัทรพัย์ -                                    -                                         

หนีสนิทางการเงนิทวีดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 1,699.75 1,699.75

หนีสนิตราสารอนุพนัธ์ 9,036.33 9,036.33

ตราสารหนีทอีอกและเงนิกู้ยมื 43,804.91 43,804.91

  นับเข้าเป็นเงนิกองทุน -                                    8,392.00 L

  ไม่นับเข้าเป็นเงนิกองทุน -                                    35,412.91

ภาระของธนาคาร (สถาบนัการเงนิ) จากการรบัรอง -                                    -                                         

ประมาณการหนีสนิ 1,098.74 1,098.74

หนีสนิภาษีเงนิไดร้อตดับญัชี 10.11 10.11

หนีสนิอนื 23,596.40 23,550.06

รวมหนีสิน 384,961.05 385,246.59

รายการทีเกียวขอ้งกบัเงินกองทุน ประจาํงวด 31 ธนัวาคม 2564

หนีสิน
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หน่วย : ล้านบาท

 จาํนวนทีเปิดเผยในงบ

การเงินทีเผยแพร่ต่อ

สาธารณะ - งบแสดง

ฐานะการเงิน 

(ก)

 จาํนวนทีเปิดเผยในงบ

การเงินภายใต้หลกัเกณฑ์

การกาํกบัดแูลกลุม่ธุรกิจ

ทางการเงิน

(ข)

 การอ้างอิง

(ค)

ทุนเรอืนหุ้น

ทุนทอีอกและชําระแล้ว

    หุ้นสามญั 8,467.51 8,467.51 A

ส่วนเกนิ (ตํากว่า) มูลคา่หุ้น

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

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจ้าของ

ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัย์ -                                    -                                         

ส่วนเกนิ (ตํากว่า) ทุนจากการเปลยีนแปลงมูลคา่ของเงนิลงทุน (127.22) (127.22)

  นับเข้าเป็นเงนิกองทุน (128.39) E

  ไม่นับเข้าเป็นเงนิกองทุน 1.17

ส่วนเกนิทุนจากการรวมธุรกจิภายใต้การควบคมุเดยีวกนั (158.34) (158.34) F

กําไร (ขาดทุน) สะสม

จดัสรรแล้ว

    ทุนสาํรองตามกฎหมาย 852.34 852.34 C

     อนื ๆ -                                    -                                         

         คงเหลอืหลงัจากการจดัสรร 29,681.72 30,268.98

            นับเข้าเป็นเงนิกองทุน 30,268.98 D

            ไม่นับเข้าเป็นเงนิกองทุน -                                         

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,973.86 4,169.26

            นับเข้าเป็นเงนิกองทุน -                                         

            ไม่นับเข้าเป็นเงนิกองทุน 4,169.26

รวมส่วนของบรษิัทใหญ่ 51,046.10 52,828.76

ส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคมุ 116.05 48.54

  นับเข้าเป็นเงนิกองทุน (ชนัท ี1) -                                         K

  นับเข้าเป็นเงนิกองทุน (ชนัท ี2) -                                         N

  ไม่นับเข้าเป็นเงนิกองทุน 116.05 48.54

รวมส่วนของเจ้าของ 51,162.15 52,877.30

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 436,123.20 438,123.89

รายการทีเกียวขอ้งกบัเงินกองทุน ประจาํงวด 31 ธนัวาคม 2564

ส่วนของเจ้าของ
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หน่วย : ล้านบาท

 องคป์ระกอบของ

เงินกองทุนตามหลกัเกณฑ์

การกํากบัดแูลทีรายงานโดย

กลุ่มธรุกิจทางการเงิน

(ง)

 แหล่งทีมาของการอ้างอิงในงบ

การเงินภายใต้หลกัเกณฑ์การ

กํากบัดแูลกลุ่มธรุกิจทางการเงิน

(จ)

8,467.51 A

-                                    

9,356.23 B

852.34 C

-                                    

30,331.40 D

-                                    

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนเผอืขายของตราสารหนี และตราสารทุน (128.39) E

(158.34) F

48,720.75

62.42 D

3,066.03 G

1,211.57 H

1,704.68 I

-                                    J

6,044.70

42,676.05

-                                    K

-                                    

42,676.05

8,392.00 L

3,311.70 M

-                                    N

11,703.70

54,379.75รวมเงินกองทุนทงัสิน (TC = T1+T2)

รวมเงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1)

 รายการของบรษิทัลูกเฉพาะสว่นของผู้ถือหุ้นทีไมม่อํีานาจควบคุมและบุคคลภายนอกทสีามารถนับเป็น

 เงนิกองทุนชนัท ี1 ทีเป็นตราสารทางการเงนิของกลุ่มธรุกิจทางการเงนิ

 รวมเงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นตราสารทางการเงินก่อนรายการหกัตามหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูล

รวมเงินกองทุนชนัที 1 (T1 = CET1+AT1)

เงินกองทุนชนัที 2: รายการทีสามารถนับเป็นเงินกองทุนชนัที 2

เงนิทไีด้รบัจากการออกตราสารแสดงสทิธใินหนีทีมสีทิธดิ้อยกวา่เจา้หนีบุรมิสทิธผู้ิฝากเงนิและเจา้หนีสามญั

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนอืน (นอกเหนือจากค่าความนิยม)

สนิทรพัยภ์าษีเงนิได้รอการตดับญัชี

 เงนิลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงนิลงทุนในใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจะซือหุ้นทีนับเป็นเงนิกองทุนชนัท1ี ทีเป็นสว่น

ของเจา้ของของสถาบนัการเงนิอืนหรอืกลุ่มธรุกิจทางการเงนิอืนนอกจากขอ้1.11.7และ1.11.8

 รวมรายการหกัตามหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลของเงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของ

 เงนิสาํรองทวัไป (General Provision)

รวมเงินกองทุนชนัที 2 ก่อนรายการหกัตามหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูล

 รายการของบรษิทัลูกเฉพาะสว่นของผู้ถือหุ้นทีไมม่อํีานาจควบคุมและบุคคลภายนอกทสีามารถนับเป็นเงนิกองทุน

 ชนัท ี2 ของกลุ่มธรุกิจทางการเงนิ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืนสะสม

การเปลียนแปลงในสว่นเกินทุนจากการตีราคาทีดิน อาคาร หรอืห้องชุดในอาคารชุด

 รวมเงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของก่อนรายการปรบัและรายการหกัตามหลกัเกณฑ์

 การกํากบัดแูล

เงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการหกัตามหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูล

ค่าความนิยม

ขาดทุนสทิธิ

รายการอืนของการเปลียนแปลงทีเกิดจากผู้เป็นเจา้ของ (Owner Changes)

เงนิสาํรองทไีด้จดัสรรจากกาํไรสทุธิ

เงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการทีสามารถนับเป็นเงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของ

ทุนชาํระแล้ว (หุ้นสามญั) หลงัหกัหุ้นสามญัซอืคืน

สว่นเกิน (ตาํกวา่) มลูค่าหุ้นสามญั (สทุธ)ิ 

กาํไรสทุธคิงเหลือหลงัจากการจดัสรร

ทุนสาํรองตามกฎหมาย

รายการทีเกียวข้องกบัเงินกองทุน ประจาํงวด 31 ธนัวาคม 2564

ใบสาํคญัแสดงสทิธทิจีะซอืหุ้นสามญั
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4. ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยทั่วไปสำหรับทกุประเภทความเสี่ยง 

4.1 ภาพรวมในการบริหารความเสี่ยง 

การบรหิารความเสยีงของกลุ่มธุรกิจฯ ในปี 4 ยงัคงมุ่งเน้นการบริหารงานทสีอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจ

ภายใตร้ะดบัความเสยีงทยีอมรบัได ้ซงึความเสยีงของกลุ่มธุรกจิฯ ทเีผชญินันมทีงัความเสยีงทเีกดิจากภายในและภายนอก

องค์กร ดงันันเพอืใหก้ารบรหิารจดัการความเสยีงครอบคลุมความเสยีงทมีนัียสําคญัและเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ กลุ่ม

ธุรกจิฯ จงึจดักลุ่มความเสยีงต่างๆ เป็น  ด้านตามนิยามของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึงไดแ้ก่ ความเสยีงด้านเครดติ 

(Credit Risk) ความเสยีงจากการกระจุกตวัดา้นเครดติ (Credit Concentration Risk) ความเสยีงด้านตลาด (Market Risk) 

ความเสยีงดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเสยีงดา้นอตัราดอกเบยีในบญัชเีพอืการธนาคาร (Interest Rate Risk in 

Banking Book) ความเสยีงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสยีงด้านชอืเสยีง (Reputation Risk) ความเสยีงด้าน

กฎหมายและการกํากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ (Legal and Compliance Risk) ความเสยีงด้านปฏบิตักิาร (Operational 

Risk) และความเสยีงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Risk) โดยมกีระบวนการบรหิารความเสยีงทเีป็นไปตามมาตรฐานสากล 

อนัประกอบดว้ยการระบุความเสยีง การวดัและประเมนิความเสยีง การตดิตามความเสยีง และการควบคุมความเสยีง โดยมี

คณะกรรมการกํากบัความเสยีงและคณะอนุกรรมการชุดย่อยร่วมกนัทําหน้าททีบทวนและเสนอแนะนโยบายและกรอบการ

กํากบัดูแลความเสยีงทดีี (Risk Governance Framework) รวมถึงตดิตามภาพรวมการบรหิารความเสยีงเพือนําเสนอต่อ

คณะกรรมการธนาคาร และมีสายบรหิารความเสยีงและหน่วยงานบรหิารความเสยีงของบรษิัทย่อยทําหน้าทกีํากบัและ

สนับสนุนการบรหิารความเสยีงของกลุ่มธุรกิจฯ ซึงหน่วยงานดงักล่าวเป็นหน่วยงานอสิระจากสายธุรกิจทมีธีุรกรรมหรอื

กจิกรรมทเีกยีวขอ้งกบัความเสยีง 

ในปีทผี่านมากลุ่มธุรกจิฯ มกีารเสรมิสรา้งศกัยภาพในการบรหิารความเสยีงใหด้ยีงิขนึหลายประการ เพอืยกระดบั

การบรหิารความเสยีงในภาพรวมใหเ้ขม้แขง็ขนึ อาท ิพฒันาเครอืงมอืใหม่ๆ ทชี่วยในการบรหิารจดัการความเสยีง รวมถึง

พฒันาเครอืงมอืบรหิารความเสยีงเดมิใหม้ปีระสทิธภิาพมากยงิขนึ การดําเนินการเตรยีมการพรอ้มในการแกไ้ขปัญหาทอีาจ

เกดิขนึในอนาคตไวล้่วงหน้าโดยการจดัทําแผนเสรมิสรา้งความมนัคงของกลุ่มธุรกจิฯ (Recovery Plan) และการส่งเสรมิให้

เกดิวฒันธรรมองคก์รดา้นการบรหิารความเสยีง (Risk Management Culture) ทดีใีหเ้กดิขนึในองคก์ร เป็นตน้ 

 การพฒันาดา้นการบรหิารความเสยีง 

ในปี 2564 กลุ่มธุรกจิฯ ได้มกีารพฒันาการบรหิารความเสยีงใหม่ๆ เพอืเสรมิสรา้งศกัยภาพในการบรหิารความ

เสยีงของกลุ่มธุรกจิฯ ใหด้ยีงิขนึหลายประการ ซงึมรีายละเอยีดดงันี  

1. การประยุกตเ์ครอืงมอืเดมิและพฒันาเครอืงมอืใหม่ๆ อาท ิ 

- พฒันาและปรบัปรงุ NCB score (Acquisition score) สาํหรบัสนิเชอืรายย่อยครอบคลุมในหลาย

ผลติภณัฑ์ เช่น  สนิเชอืส่วนบุคคล สนิเชอืเช่าซอืรถใหม่ สนิเชอืเช่าซอืรถยนตใ์ชแ้ลว้ สนิเชอื 

CarQuickCash (“CQC”) และสนิเชอืเอสเอม็อ ีเป็นตน้ 

- พฒันาและปรบัปรงุ Acquisition score ของลูกคา้ทมีขีอ้มลู NCB จาํกดัหรอืไมม่ปีระวตั ิNCB 

สาํหรบัสนิเชอืรายย่อยครอบคลุมในหลายผลติภณัฑ์ เช่น  สนิเชอืเช่าซอืรถใหม่ สนิเชอืเช่าซอื

รถยนตใ์ชแ้ลว้ และสนิเชอื CQC เป็นตน้ 
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- พฒันา Re-cut Off Bureau Score สําหรบัผลิตภัณฑ์ SME Product Program อาทิ SME Car3X, 

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

การทาํ Cut Off % Bad Rate ตามกลุ่มตวัอย่างของธนาคารเอง 

- พฒันาและปรบัปรงุ Behavior Score สาํหรบัสนิเชอืเช่าซอืและสนิเชอืบุคคล  เพอืเพมิความแม่นยาํ

ในการแยกแยะลูกคา้ สามารถนําไปใชก้ําหนดกลยุทธก์ารทาํ cross-selling และ top-up วงเงนิให้

สอดคล้องตามระดบัความเสยีงของลูกคา้ 

- Re-Develop Application Score สําหรบัสนิเชอืเช่าซือรถใหม่ สนิเชอืเช่าซอืรถยนต์ใช้แล้ว สนิเชือ 

CQC และสนิเชอืบุคคล เนืองจากปัจจยัความเสยีงทเีปลยีนไปจงึต้องมกีารปรบัปรุงแบบจําลองให้มี

ความแม่นยําในการแยกแยะลูกคา้ใหด้ขีนึ ตลอดจนการทํา Recovery Score/ CHAID โดยเป็นการ

พฒันาเพอืใหส่้วนงานตดิตามหนีมคีวามสามารถในการแบ่งแยกไดว่้ากลุ่มลูกคา้ใดทคีวรใชส้าํนักงาน

ตดิตามหนีภายนอก หรอืธนาคารสามารถจดัการไดเ้องเพอืประหยดัตน้ทุนในการจดัการ 

- พฒันาการจดักลุ่มความเสยีงของลูกคา้ (Risk Segmentation) สําหรบัการตดิตามหนีทางโทรศพัท ์

(Phone Collection) โดยพฒันา CHAID เพอืใช้เป็นเครอืงมือในการพฒันาการติดตามหนีสําหรบั

สนิเชอืบุคคลและสนิเชอืเช่าซอืรถยนต ์ทงักลุ่มลูกคา้ทมีาขอพกัชําระหนีและกลุ่มลูกคา้ทไีม่ไดข้อพกั

ชําระหนี 

- กําหนด Concentration High Risk Segment สําหรบัแต่ละผลติภัณฑ์รายย่อย เพอืให้การกําหนด

ความเสียงทําได้อย่างรวดเร็วตังแต่ Application In ซึงเป็นการดําเนินการป้องกัน (Proactive 

Action) ทีไม่ต้องรอจนกลายเป็นหนีทีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-performing Loan/NPL) จึงออก

มาตรการปรบัปรุง Product Program 

- กําหนด Vulnerable Group (VG Group) ตามทีธนาคารแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือจาก

สถาบนัการเงนิ โดยพจิารณาเพมิเตมิจาก Credit Risk และพจิารณาเพมิท ีAffordability Risk (ระดบั

รายไดแ้ละระดบัหนีสนิ DSR – Debt Service Ratio) ทงันี ธนาคารไดเ้รมิดําเนินการมาตงัแต่ก่อนที

ธนาคารแห่งประเทศไทยจะรเิรมิ ทําใหธ้นาคารไม่ไดร้บัผลกระทบมากนักจากการคุมเขม้ในการให้

สนิเชอืกบั VG Group ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

- Portfolio Scrub คือ การจัดทําการสอบทานสินเชือ (Credit Review) ในลักษณะ Portfolio Level 

เพอืนํามาจดัการความเสยีงในเรอืงการลด/เพมิวงเงนิ การจดัทํา Program ช่วยเหลอืลูกค้าในการ

ปรบัโครงสรา้งหนีไดอ้ย่างทนัทว่งทกีรณีทมีคีวามเสยีงเพมิขนึอย่างมนีัยสําคญั 

- พฒันา Early Indicators เพอืปรบัปรุง Product Program และรวมถงึการทาํ Test Program สําหรบั 

New Channel และ New Segment เพือเพิมโอกาสทางธุรกิจโดยอยู่ในระดับความเสียงธนาคาร

ยอมรบัไดแ้ละกําหนด Exposure ทจีะทาํการ Test Program เพอืลดความเสยีงในดา้นการกระจุกตวั 

(Concentration Risk) ใหก้บัธนาคาร 

- กําหนดมาตรการช่วยเหลอืเป็นพเิศษสาํหรบัลูกหนีสนิเชอืรายยอ่ยในทุกประเภทสนิเชอืใหเ้หมาะสม

ตามความสามารถในการชาํระหนีเพอืบรรเทาภาระในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชอื

ไวรสั COVID-19 

- พัฒนาและปรบัปรุงแบบจําลองสําหรับการตังสํารองตามมาตรฐานบัญชี TFRS 9 เพือรองรับ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชอืไวรสั COVID-19 และวางกลยุทธ์เรอืงลดการขายขาดทุน

รถยดึ เพอืลดความสญูเสยีในช่วงทรีาคาตลาดรถยนตม์คีวามผนัผวน 
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- พฒันาเครอืงมอืคํานวณต่าง ๆ เช่น มูลค่ายุติธรรม การกําหนดราคา กําไรขาดทุน ทีมาของกําไร

ขาดทุน ความเสยีงด้านตลาดและเงนิกองทุนเพอืรองรบัความเสยีงด้านตลาด ความเสยีงดา้นเครดติ

คู่คา้และส่วนปรบัมลูค่าความเสยีงดา้นเครดติคู่คา้ สําหรบัผลติภณัฑ์ของสายตลาดการเงนิใหม่ 

- พฒันาแบบจําลองในการปรบัพฤติกรรมเงนิฝากประเภทเงนิฝากออมทรพัย์ (CASA) ให้มีความ

ละเอยีดมากยงิขนึโดยแยกพฤติกรรมตามประเภทลูกคา้ซงึแบ่งออกเป็นบุคคลธรรมดาและนิตบุิคคล

ทาํใหส้ามารถบรหิารความเสยีงดา้นสภาพคล่องไดด้ยีงิขนึ 

- พฒันาระบบทีเกียวข้องเพือรองรบัการใช้มาตราฐานบญัชีใหม่ (TFRS9)  ซึงเริมบงัคบัใช้เมอืต้น

ปี 2563 

- ปรบัปรุง Dashboard ทีใช้ในการบริหารความเสยีงด้านเครดิตสนิเชอืธุรกิจและสถาบันให้มีความ

ละเอยีดและมเีสถยีรภาพมากขนึ 

- พฒันาระบบการกํากบัลูกหนีรายใหญ่ (Single Lending Limit/ SLL) ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขนึ 

 

2. การเตรยีมความพรอ้มเพอืรองรบัระบบและหลกัเกณฑ์ทธีนาคารแห่งประเทศไทยมแีผนจะใชใ้นอนาคต 

อาท ิ

- พฒันาการบรหิารความเสยีงด้านอตัราดอกเบยีในบญัชเีพอืการธนาคาร โดยอ้างองิจากหลกัเกณฑ์

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

banking book ซงึ Basel มกีารกําหนดเกณฑม์าตราฐานนีขนึและประกาศเมอืเดอืนเมษายน 2559 

- พฒันาระบบทเีกยีวขอ้งกบัมาตราฐานบญัช ีTFRS9 เพอืรองรบัหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศ

ไทยภายใตส้ถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชอืไวรสั COVID-19 

 

3. การเตรยีมความพรอ้มในการออกผลติภณัฑ์ใหม่ การปรบัปรุงกระบวนการทํางาน และการรองรบัการ

เปลยีนแปลงของตลาดการเงนิในภาพรวม เพอืสนับสนุนงานของสายตลาดการเงนิของฝ่ายบรหิารความ

เสยีงดา้นตลาด อาท ิ

- Option ทมีลีกัษณะซบัซ้อนหรอืเป็นการเพมิตวัแปรอ้างองิใหม่ 

- FX Forward ทมีลีกัษณะพเิศษ 

- Overnight Index Swap และ Cross-currency Overnight Index Swap 

- การจดัซอื Treasury System ใหม่เพอืเพมิประสทิธภิาพในการดาํเนินธุรกจิ 

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

(CCP) 

- การเตรยีมความพรอ้มต่อการยุตกิารเผยแพร่อตัราดอกเบยี IBOR และ THBFIX 

 

4. การออกหลกัเกณฑ์และมาตรการใหม่ๆ รวมถงึการปรบัปรุงกระบวนการต่าง ๆ 
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นอกเหนือจากพัฒนาการด้านการบรหิารความเสียงใหม่ๆ แล้ว กลุ่มธุรกิจฯ ยงัสานต่อการดําเนินการทเีป็น

ประโยชน์ดา้นการบรหิารความเสยีงต่าง ๆ จากปีทผี่านมา เช่น 

1. จดัใหม้แีผนเสรมิสรา้งความมนัคงของธนาคาร (Recovery Plan) เพอืเป็นการเตรยีมความพรอ้มในการ

รองรบัภาวะวกิฤตทางการเงนิทอีาจเกดิขนึในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยงิผลกระทบต่อความเสยีงสภาพ

คล่องและดา้นเงนิกองทุนของกลุ่มธุรกจิฯ  เพอืใหก้ลุ่มธุรกจิฯ มคีวามเขม้แขง็ สามารถเสรมิสรา้งความ

มนัคงไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและรวดเร็วและเกดิการบูรณาการกรอบความเสยีงและแผนรองรบัวกิฤตใิน

แต่ละดา้นใหส้อดคลอ้งกนัมากขนึ 

2. มส่ีวนร่วมในการบรหิารความเสยีงกบัสายธุรกจิต่างๆ ตงัแต่ขนัตอนการพฒันาและปรบัปรุงผลติภณัฑ ์ 

บรกิาร หรอืกระบวนการทาํงาน 

3. ฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการบริหารความเสียงแก่บุคลากรของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ 

เพอืใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการบรหิารความเสยีง และกระตุน้ให้เกดิความตระหนักในการบรหิารความ

เสยีง (Risk Awareness) เพอืนําไปสู่การสรา้งวฒันธรรมองค์กรดา้นการบรหิารความเสยีงทดีใีห้เกดิขนึ

ในองคก์ร 

4. ดา้นความเพยีงพอของเงนิกองทุน กลุ่มธุรกจิฯ ไดพ้ฒันากระบวนการบรหิารความเสยีงให้มกีารประเมนิ

ความเพยีงพอของเงนิกองทุนซึงสอดคล้องกบักระบวนการ Internal Capital Adequacy Assessment 

Process (ICAAP) ในหลักเกณฑ์การกํากับดูแลเงินกองทุนตาม Basel โดยกระบวนการดงักล่าวจะ

ครอบคลุมความเสยีงทมีีนัยสําคญัทงัหมดของกลุ่มธุรกิจฯ และประเมนิความเพยีงพอของเงนิกองทุน

ทงัหมด 3 มุมมอง คอื มเีงนิกองทุนเพยีงพอสําหรบัการขยายธุรกจิต่อไปในอนาคต สาํหรบัรองรบัความ

เสยีงทมีอียู่ในปัจจุบนั และสาํหรบัรองรบัความเสยีหายในภาวะวกิฤต  

5. จัดทําและปรบัปรุงหลักเกณฑ์การคํานวณ Loan-to-value ของสินเชือ Lombard Loan เพือรองรับ

หลกัประกนัประเภทใหม่ๆ และสะท้อนความเสยีงของหลกัประกนัไดด้ยีงิขนึ 

 

สําหรบัปี 2564 กลุ่มธุรกจิฯ ใหค้วามสําคญักบัการบรหิารความเสยีงและมุ่งเน้นในการบรหิารจดัการหนีเสยีและ

การให้ความช่วยเหลอืลูกหนีทไีดร้บัผลกระทบทงัทางตรงและทางอ้อมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชอืไวรสั 

COVID-19 พรอ้มทงัดแูลคุณภาพลูกหนใีหม่ทเีกดิขนึในช่วงปี 2564 ใหม้คีุณภาพทดีขีนึ   

ในส่วนของแบบจาํลองความเสยีง ธนาคารมกีารตรวจสอบทุกแบบจาํลองความเสยีงเป็นรายไตรมาส เพอืใหแ้น่ใจ

ว่าการบรหิารจดัการความเสยีงมปีระสทิธภิาพและถูกตอ้งแม่นยาํ และยงัคงเสรมิสรา้งการมส่ีวนร่วมระหว่างสายบรหิาร

ความเสยีงและสายธุรกจิต่างๆ ในการบรหิารจดัการความเสยีง รวมถงึพฒันากระบวนการบรหิารความเสยีง การสรา้ง

เครอืงมอื และ/หรอืกระบวนการเพอืใหส้ามารถสะทอ้นความเสยีงทกีลุ่มธุรกจิฯ อาจเผชญิไดใ้นอนาคต 
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 หลกัการในการบรหิารความเสยีง  

หลกัการในการบรหิารความเสยีงของธนาคารและกลุ่มธุรกจิฯ มดีงันี 

1. หน่วยงานเจา้ของความเสยีงมคีวามรบัผดิชอบหลกัในการบรหิารความเสยีงทเีกิดขนึจากหน่วยงานของ

ตนเอง  

2. การควบคุมความเสยีงดําเนินการโดยความร่วมมือของหน่วยงานเจ้าของความเสยีงและหน่วยงานทมีี

ความเป็นอสิระ  

3. ในการควบคุมความเสยีงให้อยู่ภายใต้ระดบัทยีอมรบัได้ กลุ่มธุรกิจฯ ได้มกีารประยุกต์ใช้แบบจําลอง 

“การควบคุมดูแลความเสยีง 3 ระดบั” เพอืให้มนัใจได้ว่ากลุ่มธุรกิจฯ จะมีการควบคุมดูแลความเสยีงที

เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ ประกอบดว้ย 

- ระดบัท ี1: ระดบัหน่วยงานเจา้ของความเสยีง หน่วยงานทเีป็นเจ้าของความเสยีงต้องควบคุมดูแล

ความเสยีงของหน่วยงานของตนใหอ้ยู่ในระดบัทเีหมาะสม  

- ระดบัท ี2: ระดบัสายบรหิารความเสยีงและสายกฎหมายและกํากบัดูแลการปฏบิตังิาน สายบรหิาร

ความเสยีงทําหน้าทกีํากบัและสนับสนุนใหม้เีครอืงมอืและกระบวนการในการบรหิารความเสยีงทมีี

ประสิทธิภาพ  เพือให้ความเสยีงอยู่ภายใต้ระดบัความเสยีงทยีอมรบัได้ ส่วนสายกฎหมายและ

กํากบัดูแลการปฏบิตังิานมหีน้าทกีํากบัดแูลและสอบทานใหก้ารดําเนินงานของกลุ่มธุรกจิฯ เป็นไป

ตามนโยบายการบรหิารความเสยีงและกฎเกณฑ์ของทางการ ทงันี ทงั 2 หน่วยงานดงักล่าวมคีวาม

เป็นอสิระจากหน่วยงานเจา้ของความเสยีง  

- ระดบัท ี3: ระดบัสํานักตรวจสอบภายใน ทําหน้าทตีรวจสอบแนวทางการบรหิารความเสยีงและการ

ควบคุมภายใน  

 

หลกัการในการบรหิารความเสยีงขา้งตน้แสดงใหเ้หน็ว่านอกจากสายบรหิารความเสยีงจะมคีวามสําคญัแลว้ หน่วย

ธุรกจิอนืๆ กม็คีวามสําคญัต่อการบรหิารความเสยีงทดี ีและไม่เพยีงแค่ผู้บรหิารแต่รวมถงึพนักงานทุกคนในหน่วยธรุกจิซึง

ประจาํอยู่ ณ แหล่งทมีาของความเสยีงกม็สี่วนสาํคญัเช่นกนั ดงันันผูท้เีกยีวขอ้งจงึตอ้งปฏบิตัติามนโยบายการบรหิารความ

เสยีงและหลกัเกณฑ์การบรหิารความเสยีงทเีกยีวขอ้งอย่างเคร่งครดั 

 

นอกจากหลกัการในการบรหิารความเสยีงแลว้ การปรบัลดความเสยีงใหล้งมาอยู่ภายใตร้ะดบัทยีอมรบัไดแ้ละการ

ตดิตามระดบัความเสยีงอย่างสมาํเสมอกเ็ป็นสงิทสีาํคญั ซงึมกีระบวนการในการบรหิารจดัการความเสยีงอยา่งเป็นระบบดงั

แผนภาพต่อไปน ี
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 การจดัทาํรายงานความเสยีง 

การจดัทาํรายงานความเสยีงเพอืนําเสนอต่อคณะกรรมการทเีกยีวขอ้งมดีงันี  

1. รายงานภาพรวมความเสยีงของธนาคารและกลุ่มธุรกจิฯ: จดัทาํเป็นประจาํทุกเดอืนและทุกไตรมาส 

2. รายงานความเสยีงทเีกดิขนึใหม่ (Emerging Risk): จดัทําเป็นประจําทุกปีหรอืเมอืมกีารเปลยีนแปลงอย่างมี

นัยสาํคญั โดยจะประเมนิในบรบิทของความเสยีงต่อการดาํเนินธุรกจิขององคก์รใน 3 - 5 ปีขา้งหน้าทอีาจเกดิ

จากการเปลยีนแปลงปัจจยัทางเศรษฐกจิ ปัญหาภูมริฐัศาสตร์ การเปลยีนแปลงกฎเกณฑ์ของทางการ และ

การเปลยีนแปลงของเทคโนโลย ีเช่น ผลกระทบทางดา้นการเงนิจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิ

เชอืไวรสั COVID-19 ความเสยีงทเีงนิเฟ้อจะปรบัตวัสงูขนึมากจากราคานํามนั ปัญหาการขาดแคลนอุปทาน

และการอ่อนค่าของเงนิบาทในภาวะทเีศรษฐกิจยงัฟืนตวัได้ช้า (Stagflation Risk) ความเสยีงต่อความผนั

ผวนในตลาดการเงนิและการไหลออกของเงนิทุนเคลอืนยา้ยจากการส่งสญัญาณลดมาตรการผ่อนคลายเชงิ

ปรมิาณ (Quantitative Easing/ QE) และการปรบัขนึอตัราดอกเบียของธนาคารกลางของสหรฐั (Federal 

Reserve/ Fed) ในอนาคต ภยัแลง้ และอุทกภยั เป็นตน้  

ในกรณีทีประเมินแล้วพบว่ามีตัวชีวดัความเสยีงใดทีเกินเกณฑ์ทีกําหนด หรือมีความเสยีงใดอยู่ในระดับสูง 

ผูร้บัผดิชอบต่อความเสยีงนันจะเป็นผูจ้ดัทําแผนลดและตดิตามความเสยีง พรอ้มทงัดําเนินการตามแผนดงักล่าว เพอืปรบั

ลดความเสยีงใหล้งมาอยู่ภายใต้ระดบัทยีอมรบัได ้ซึงมขีนัตอนตามกระบวนการในการบรหิารจดัการความเสยีงดงัทกีล่าว

มาแลว้ขา้งต้น 

การกาํหนดระดับความเสียงที
ยอมรับได้ (Risk Appetite) 

การประเมินโอกาสทจีะเกดิขึน และ
ผลกระทบของความเสียงทสีําคัญ 

การกาํหนดตวัชวัีดด้านความเสียง 

การเตรียมแผนเพอืลดความเสียง  
(Mitigation Plan) 

การติดตามและประเมินผลการ 
บริหารความเสียงอย่างตอ่เนือง 
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 การประเมนิความเสยีง 

กลุ่มธุรกิจฯ มีการประเมินความเสยีงทีสําคัญในด้านต่างๆ ทีอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างครบถ้วน ซึง

ครอบคลุมความเสยีงดงัต่อไปนี 

1. ความเสยีงดา้นกลยุทธ ์ 

2. ความเสยีงดา้นเครดติ 

3. ความเสยีงจากการกระจุกตวัดา้นเครดติ 

4. ความเสยีงดา้นตลาด 

5. ความเสยีงดา้นสภาพคล่อง  

6. ความเสยีงดา้นอตัราดอกเบยีในบญัชเีพอืการธนาคาร 

7. ความเสยีงดา้นปฏบิตักิาร  

8. ความเสยีงดา้นชอืเสยีง 

9. ความเสยีงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

10. ความเสยีงดา้นกฎหมายและการกํากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ 

 

เมอืมีการออกผลติภณัฑ์ใหม่หรอืมกีารปรบัปรุงเปลยีนแปลงทสีําคญั หน่วยงานทเีกียวขอ้งต้องมกีารวเิคราะห์

ความเสยีงทางด้านสงัคม และ/ หรอืสงิแวดลอ้มเพมิเตมิด้วยทุกครงั พรอ้มทงักําหนดใหม้กีารทบทวนนโยบาย หลกัเกณฑ์ 

ระเบยีบทเีกยีวขอ้งกบัการบรหิารความเสยีงของกลุ่มธุรกจิฯ ตามความเหมาะสมอย่างสมําเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครงั หรอื

ทุกครงัทมีกีารเปลยีนแปลงอย่างมนัียสาํคญั เพอืความเหมาะสมกบัสถานการณ์และการเปลยีนแปลงของธุรกจิ 

 

4.2 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 นโยบายการบรหิารความเสยีงและแนวทางการบรหิารความเสยีง 

นโยบายหลกัในการบรหิารความเสยีงของกลุ่มธุรกจิฯ ยงัคงมุ่งเน้นการบรหิารความเสยีงใหค้รอบคลุมทงัองค์กร

โดยแต่ละสายธุรกจิและหน่วยธุรกจิมหีน้าทแีละความรบัผดิชอบในการเขา้ใจความเสยีงและบรหิารความเสยีงทเีกดิขนึจาก

หน่วยงานของตนเองใหอ้ยู่ภายใต้กรอบและนโยบายการบรหิารความเสยีงรวมของกลุ่มธุรกจิฯ 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 
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7. นโยบายการทดสอบภาวะวกิฤตของกลุ่มธุรกจิฯ 

8. นโยบายการลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละการบรหิารฐานะในบญัชเีพอืการคา้ของกลุ่มธุรกจิฯ 

9. นโยบายการบรหิารความเสยีงดา้นชอืเสยีงของธนาคาร 

10. นโยบายการเปิดเผยขอ้มลูเกยีวกบัการดาํรงเงนิกองทุนของธนาคารและกลุ่มธุรกจิฯ และการดํารงสนิทรพัย์

สภาพคล่องเพอืรองรบัสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องทมีคีวามรุนแรงของธนาคาร 

11. นโยบายสนิเชอืรายย่อยของธนาคาร 

12. นโยบายหลกัดา้นสนิเชอืของธนาคาร 

13. นโยบายสนิเชอืธรุกจิของธนาคาร 

14. นโยบายการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี การจดัชนัสนิทรพัย ์การกนัเงนิสาํรองและการตดัออกจากบญัช ี

15. นโยบายหลกัประกนัของธนาคาร 

16. นโยบายสนิเชอืคู่คา้ของธนาคาร 

17. นโยบายการบรหิารความเสยีงของประเทศคู่สญัญา 

18. นโยบายอนุมตัสินิเชอืธุรกจิและสนิเชอืคู่คา้ 

 

สายบรหิารความเสยีงไดเ้ผยแพร่นโยบายดงักล่าวไว้ในอนิทราเน็ตเพอืใหท้ราบโดยทวักนั นอกจากนี สายบรหิาร

ความเสยีงยงัไดจ้ดัใหม้กีารฝึกอบรมและใหค้วามรูด้า้นการบรหิารความเสยีงแก่บุคลากรของธนาคารและบรษิทัในกลุ่มธรุกจิ

ฯ เพอืใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการบรหิารความเสยีง และกระตุ้นใหเ้กดิ Risk Culture และการมสี่วนร่วมรบัผดิชอบต่อการ

บรหิารความเสยีงขององคก์รดว้ย 

 

4.3 โครงสร้างและหนา้ที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกับการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการธนาคารมกีารกํากบัดแูลการบรหิารความเสยีงผ่านคณะกรรมการกํากบัความเสยีงอยา่งใกลช้ดิ โดย

นโยบายหลกัในการบรหิารความเสยีงของธนาคาร คอื การบรหิารความเสยีงใหค้รอบคลุมทงัองค์กร โดยมุ่งเน้นให้แต่ละ

สายธุรกจิและหน่วยธุรกจิมหีน้าทแีละความรบัผดิชอบในการเขา้ใจความเสยีงและบรหิารความเสยีงทเีกดิขนึจากหน่วยงาน

ของตนเองใหอ้ยู่ภายใต้กรอบและนโยบายการบรหิารความเสยีงโดยรวม ทงันี สายบรหิารความเสยีงจะทําหน้าทใีนการ

กํากับ ดูแล และสอบทานความเพยีงพอของกลไกการบรหิารและควบคุมความเสยีงของแต่ละสายธุรกิจและหน่วยธุรกิจ 

โดยแต่ละสายธุรกิจจะถูกจดัสรรเงนิกองทุนเพือใช้ในการรองรบัความเสียงของธุรกิจโดยวดัจากความเสยีงต่างๆ ของ

ธุรกรรม ประกอบกบัความเสยีหายทเีกดิขนึจากธุรกจินันดว้ย   

ทงันี บทบาท หน้าทแีละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ สายธุรกจิ และฝ่ายงานทเีกยีวขอ้งในการบรหิาร

ความเสยีงสรุปไดด้งัน ี

- คณะกรรมการธนาคาร 

คณะกรรมการธนาคารกําหนดหรอือนุมตักิรอบการบรหิารความเสยีงทดีแีละมปีระสทิธภิาพ โดยกําหนดระดบั

ความเสยีงทธีนาคารยอมรบัได ้ (Risk Appetite) สาํหรบัการดาํเนินธุรกจิของธนาคารใหเ้หมาะสมกบัระดบัความเสยีงที

ธนาคารเผชญิอยู่ และกํากบัดแูลใหก้ารดาํเนินธุรกจิของธนาคารอยู่ภายในขอบเขตความเสยีงทกีําหนดไว ้ รวมทงัดแูลให้

คณะกรรมการกํากบัความเสยีงของธนาคารมกีารกําหนดนโยบาย กระบวนการ และการควบคุมทางดา้นการบรหิารความ
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เสยีงประเภทต่างๆ โดยอย่างน้อยทสุีดจะตอ้งครอบคลุมถงึความเสยีงทางดา้นเครดติ ความเสยีงจากการกระจุกตวัดา้น

เครดติ ความเสยีงดา้นตลาด ความเสยีงดา้นสภาพคล่อง ความเสยีงดา้นอตัราดอกเบยีในบญัชเีพอืการธนาคาร ความเสยีง

ดา้นปฏบิตักิาร ความเสยีงดา้นชอืเสยีง ความเสยีงดา้นกฎหมายและการกํากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ ความเสยีงดา้นกล

ยุทธ ์ และความเสยีงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมถงึความเสยีงจากการออกผลติภณัฑ์ใหม่และการปรบัปรุงเปลยีนแปลง

ทสีาํคญั ทงันี คณะกรรมการธนาคารตอ้งทาํหน้าทอีนุมตันิโยบาย รวมทงัทบทวนกลยุทธก์ารปฏบิตังิานจรงิและนโยบาย

อย่างสมาํเสมอหรอืทนัททีมีกีารเปลยีนแปลงอย่างมนัียสําคญั 

- คณะกรรมการกํากบัความเสยีง 

คณะกรรมการกํากบัความเสยีงมบีทบาทสาํคญัในการกําหนดนโยบายการบรหิารความเสยีง ทบทวนความ

เพยีงพอของนโยบายและระบบการบรหิารความเสยีงของกลุ่มธุรกจิฯ  เพอืนําเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพอืพจิารณา 

ตลอดจนดแูลและตดิตามปรมิาณความเสยีงใหอ้ยู่ในระดบัทเีหมาะสมและสอดคลอ้งกบัระดบัความเสยีงทยีอมรบัได ้ โดยมี

เป้าหมาย คอื การบรหิารความเสยีงต่างๆ ใหอ้ยู่ภายในขอบเขตทกีําหนดและดาํเนินธุรกจิใหไ้ดอ้ตัราผลตอบแทนที

เหมาะสม 

- คณะอนุกรรมการบรหิารความเสยีงดา้นปฏบิตักิาร 

คณะอนุกรรมการบรหิารความเสยีงดา้นปฏบิตักิารอยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของคณะกรรมการกาํกบัความเสยีง

ของธนาคาร มหีน้าทพีจิารณากลนักรองความเพยีงพอเหมาะสม รวมทงัชแีนะแนวทาง นโยบาย กลยทุธ ์ กรอบและ

เครอืงมอืการบรหิารความเสยีงดา้นปฏบิตักิาร ใหค้าํแนะนําและสนับสนุนการพฒันาและการนําเครอืงมอืและระบบการ

บรหิารความเสยีงดา้นปฏบิตักิารไปใชด้แูลและตดิตามความคบืหน้าของการจดัการเหตุการณ์ความเสียง ความเสยีหาย 

และขอ้สงัเกตของธนาคารแห่งประเทศไทยทเีกยีวขอ้งกบัการบรหิารความเสยีงดา้นปฏบิตักิาร และใหค้วามเหน็

ประกอบการนําเสนอต่อคณะกรรมการกํากบัความเสยีงเพอืใชป้ระกอบการพจิารณา 

- สายบรหิารความเสยีง  

สายบริหารความเสียงมีหน้าทีออกแบบและพัฒนาเครืองมือและกระบวนการบริหารความเสียงทีสําคัญ 

ประสานงานใหม้กีารนําเครอืงมอืและกระบวนการบรหิารความเสยีงไปประยุกต์ใชใ้นสายธุรกิจและหน่วยงานต่างๆ ของ

กลุ่มธุรกจิฯ รวมทงัวเิคราะห์ ตดิตาม ควบคุม  และจดัทาํรายงานฐานะความเสยีงในภาพรวมของกลุ่มธุรกจิฯ  เพอืควบคุม

ความเสยีงใหอ้ยู่ภายใต้ระดบัความเสยีงทยีอมรบัได ้

- สาํนักตรวจสอบภายใน 

สาํนักตรวจสอบภายในมหีน้าทตีรวจสอบและสอบทานการปฏบิตังิานของหน่วยงานต่างๆ ใหม้กีารปฏบิตัติาม

นโยบาย หลกัเกณฑ ์  ระเบยีบ และกระบวนการบรหิารความเสยีงทกีําหนด ทดสอบและประเมนิประสทิธภิาพของระบบ

การควบคุมภายใน รวมทงัคุณภาพของการปฏบิตังิานภายในองคก์ร เพอืดาํเนินการปรบัปรุงกระบวนการปฏบิตังิานเพอื

ควบคุมและลดความเสยีงทสีาํคญั 
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- หน่วยงานเจา้ของความเสยีง (Risk Owner)  

หน่วยงานเจ้าของความเสยีง ได้แก่ เจา้ของผลติภณัฑ์ ฝ่ายงาน สาขา และหน่วยงานต่างๆ ของกลุ่มธุรกจิฯ มี

หน้าทรีบัผดิชอบในการบรหิารจดัการความเสยีงด้านต่างๆ ทเีกยีวขอ้งกบัผลติภณัฑ์และบรกิารของหน่วยงานของตนเอง 

กระบวนการทาํงาน และระบบงานต่างๆ ทใีชใ้นการปฏิบตังิานของหน่วยงานตนเองใหอ้ยู่ภายใตร้ะดบัความเสียงทยีอมรบั

ได ้และสอดคล้องกบันโยบาย ระเบยีบ และกระบวนการบรหิารความเสยีง ซงึรวมถงึการระบุ ประเมนิ ตดิตาม ควบคุม และ

รายงานความเสยีง 

 

     4.4 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน  

คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าทโีดยอิสระในการสอบทานความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในทฝ่ีาย

จดัการและคณะกรรมการธนาคารกําหนดใหม้ขีนึ พรอ้มกบัทําการทบทวนนโยบายและแนวทางในการตรวจสอบของสาํนัก

ตรวจสอบภายในรวมทงัจดัใหม้กีระบวนการตรวจสอบภายในทมีคีวามเป็นอสิระเทยีงตรงและมปีระสทิธภิาพ 

 

สาํนักตรวจสอบภายใน ทาํหน้าทใีนการทดสอบ และประเมนิความเพยีงพอ และความมปีระสทิธผิลของระบบการ

ควบคุมภายใน การบรหิารความเสยีง รวมทงัคุณภาพของการปฏบิตังิานภายในของธนาคารและบรษิทัย่อย  และรายงาน

ผลการตรวจสอบต่อผูบ้รหิาร ประธานเจา้หน้าทกีํากบัดแูลกจิการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคาร  

 

5. ข้อมูลในแต่ละประเภทความเสี่ยง ซ่ึงแบ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ 

5.1 การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงด้านเครดติ 

5.1.1 นโยบายการบริหารความเส่ียงดา้นเครดิต 

ความเสยีงทางดา้นเครดติ คอื ความเสยีงจากการทลูีกหนีไม่สามารถชําระเงนิต้นหรือดอกเบยีไดต้าม

สญัญา หรือกรณีทคีู่สัญญาไม่ปฏิบตัิตามเงอืนไข หรอืข้อตกลงในสัญญา ทงันีความเสียงด้านสนิเชือครอบคลุมไปถึง

ผลติภัณฑ์ทางการเงนิทุกประเภท ทงัธุรกรรมทีอยู่บนงบแสดงฐานะการเงนิ เช่น เงนิให้กู้ยมื เงนิเบกิเกินบญัชี ตวัเงิน 

ตลอดจนลูกหนีตามสัญญาประเภทอืน ๆ และ ธุรกรรมนอกงบแสดงฐานะการเงนิ เช่น การซือขายอนุพนัธ์ หนังสอืคํา

ประกนัประเภทต่าง ๆ เป็นต้น  

กลุ่มธุรกจิฯ จงึพฒันากระบวนการบรหิารความเสยีงดา้นเครดติอย่างต่อเนือง เพอืใหส้ะท้อนความเสยีง

ภายใตก้ารจดัการทเีหมาะสม 

 การปรบัปรุงนโยบายสนิเชอื  

ธนาคารมุ่งเน้นการปรบัปรุงนโยบายสนิเชอืหลกั นโยบายสนิเชอืธุรกจิ นโยบายสนิเชอืรายย่อย รวมถงึ

การพฒันารปูแบบของการ จดัชนัสนิทรพัย์ โดยปรากฏอยู่ใน นโยบายการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี การจดัชนัสนิทรพัย์ การ

กนัเงนิสาํรอง และการตดัออกจาก บญัช ีทสีะทอ้นถงึคุณภาพสนิทรพัยข์องธนาคาร ใหม้คีวามรดักุมเพยีงพอและเหมาะสม

ต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทงัเพิมใน ส่วนของนโยบายสนิเชอืคู่ค้า นโยบายความเสียงของประเทศคู่ค้าสญัญา เพอื

รองรบัแผนการขยายธุรกจิธนาคารไปยงักลุ่มลูกคา้ สถาบนัการเงนิและลูกคา้บรรษทั 
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 การจดัทาํเครอืงมอืช่วยในการพจิารณาและอนุมตัเิครดติ  

                       ธนาคารมุ่งเน้นการพฒันาและปรบัปรุงเครอืงมอืเพอืช่วยในการพจิารณาและอนุมตัเิครดติอย่างสมําเสมอ 

โดยมกีารพฒันา Product Program สําหรบัการอนุมตัิสนิเชอืรายย่อย การคดักรองด้วยการจดัเกรดลูกคา้ รวมถึงการจดั

เกรดคุณภาพสนิทรพัย ์เพอืใหก้ารอนุมตัมิคีวามครอบคลุมในมติขิองประวตัลูิกคา้ และมติขิองคุณภาพหลกัประกนั อกีทงัมี

การทํา cross-selling อย่างมีแบบแผนโดยการนํา Behavior Score มาใช้ในการอนุมตัิลูกค้าเดิมของธนาคาร ซึงทําให้

สามารถอนุมตัิวงเงนิให้กบัลูกค้า ตามความเสยีงทแีตกต่างกนั ในส่วนลูกค้าใหม่มีการนําเครอืงมอือนุมตัิเครดติ (Credit 

Scoring) มาใช ้โดยธนาคารไดม้กีาร พฒันา NCB scoring ในส่วนของธนาคารเองเพอืใหต้รงกบักลุ่มลูกคา้ทเีป็นกลุ่มลูกคา้

ของธนาคารจรงิ และมผีลแม่นยําขนึมากขนึ โดยนํามาเป็นส่วนหนึงในการอนุมตัสินิเชอืบุคคล ซึงทําใหแ้ม่นยํากว่าระบบ 

Customer Grading สงินีทําใหธ้นาคารสามารถประเมนิความเสยีงและคดัเลอืกกลุ่มลูกคา้ไดต้รงตามเป้าหมายและกลยุทธ์

ของธนาคารอย่างมปีระสทิธภิาพยงิขนึ นอกจากนันทางธนาคารยงัมกีารเรมิต้นในการพฒันา alternative score ในการเป็น

ส่วนหนึงของการคดัเลอืกลูกคา้ทอีาจจะเพงิเรมิต้นทจีะม ีcredit หรอื ลูกคา้ทยีงัไม่ม ีcredit มาก่อน เพอืใหม้คีวามแม่นยํา

ในการบรหิารความเสยีงไดด้ขีนึซึงเป็นฐาน ลูกคา้ทใีหญ่ของสนิเชอืเช่าซอื 

 การบรหิารลูกหนีเงนิใหส้นิเชอื (Loan Portfolio)  

ธนาคารมุ่งเน้นการใหส้นิเชอืในธุรกจิทธีนาคารมคีวามเชยีวชาญ และบรหิารจดัการลูกหนีเงนิใหส้นิเชอื

เพอืใหไ้ดผ้ลตอบแทนสูงสุด ภายใต้ความเสยีงทยีอมรบั โดยไดผ้่านการตดิตามสถานะลูกหนีเงนิใหส้นิเชอืในรูปแบบของ

การจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศทเีป็น ระบบ การวเิคราะห์ในเชงิลกึเพอืหาประเดน็ความเสยีง พรอ้มหาแนวทางแก้ไข อีกทงัก

กําหนดเพดานความเสยีง เช่น Risk Appetite ของแต่ละ portfolio หรอื Early Warning Indicator ทใีช้ต่างกันตามระดับ

ความเสยีงของแต่ละ portfolio รวมทงัการกระจุกตวัของ สนิเชอื เพอืลดผลกระทบของความเสยีหายจากความผนัผวนของ

ผลประกอบการของกลุ่มธุรกจิ อาท ิการกระจุกตวัระดบัลูกหนี รายใหญ่ต่อราย (Single Lending Limit) และการกระจุกตวั

ของลูกหนีรายใหญ่ (Large Borrower Concentration)  

ธนาคารมส่ีวนงาน Risk Mitigation เพอืพฒันากลยุทธ์ในการติดตามหนีสําหรบัสนิเชอืรายย่อย โดยมี

การกําหนด Customer Risk Grade เป็น High, Medium, Low และกําหนดและพฒันาเครอืงมอืทใีชใ้นการบรหิารตดิตาม

หนี โดยแต่ละผลติภณัฑ์สามารถกําหนด เครอืงมอืขนึมาเอง หรอืใชปั้จจยัอนื ๆ ในการพจิารณา เช่น ลกัษณะของลูกค้า 

และ/หรอืหลกัทรพัยท์นํีามาคาํประกนักบัธนาคาร ทงันี เพอืใหต้ดิตามหนีไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและตรงตามพฤตกิรรมการ

ชาํระเงนิของลูกคา้ในแต่ละกลุ่ม ธนาคารไดม้กีารพจิารณาถงึ ความคุม้ค่าของการตดิตามหนีเมอืเทยีบต้นทุนต่อยอดคงค้าง

ในแต่ละระดบัอย่างชดัเจน ในช่วงทผี่านมามีลูกคา้ทปีระสบปัญหาใน การจ่ายคนืเพราะ สถานการณ์Covid-19 ทําใหท้าง

ธนาคารมีก ารพัฒ นา Risk segmentation สําหรับ  Phone Collection (ก่ อนNPL) โดยใช้  Chi-square Automatic 

Interaction Detector (CHAID) เป็นเครอืงมอืในการพฒันา โดยได้นํามาใช้สําหรบัการตดิตามหนีสนิเชอืบุคคลและสนิเชือ

เช่าซือรถยนต์ และสําหรบัลูกค้าทีมาขอพกัชําระหนีและไม่ขอพกัชําระหนีเพอืจะเสนอความช่วยเหลอืได้ชดัเจน และมี

ประสทิธภิาพ อกีทงัมกีารจดัทํา Portfolio Scrub หรอื Credit Review ในลกัษณะ Portfolio Level เพอืนํามาจดัการความ

เสยีงใน เรอืงการลด/เพมิวงเงนิ การจดัทําโปรแกรม ช่วยเหลอืลูกค้าในการปรบัโครงสร้างหนีได้อย่างทนัท่วงทกีรณีทีมี

ความเสยีงเพมิขนึอย่าง มนัียสําคญั  
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สาํหรบัสนิทรพัยท์แีสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ มลูค่าตามทแีสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงนิหลงัจาก

หกัสํารองค่าเผอืหนี ผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึถอืเป็นความเสยีงสงูสุดทางดา้นเครดติ  

กลุ่มธุรกิจพิจารณาว่าไม่มีความเสยีงทเีป็นสาระสําคญัเกียวกับการกระจุกตวัของสินเชอื เนืองจากมี

จาํนวนลูกคา้หรอืคู่สญัญา เป็นจาํนวนมากและกระจายอยู่ในหลายประเภทธุรกจิ  

ความเสยีงทางดา้นเครดตินีสามารถเกดิขนึไดก้บัเครอืงมอืทางการเงนินอกงบแสดงฐานะการเงนิดว้ยใน

กรณีทลีูกคา้ไม่สามารถ ปฏบิตัติามสญัญาไดเ้มอืครบกําหนด  

กลุ่มธุรกิจมคีวามเสยีงทางด้านการให้เครดติ ในกรณีทคีู่สญัญาไม่ปฏิบตัิตามสญัญาของเครอืงมอืทาง

การเงนินอกงบแสดง ฐานะการเงนิอนัไดแ้ก่ สญัญาทจีะขยายวงเงนิสนิเชอื แสตนบายเลต็เตอร์ออฟเครดติ และหนังสอืคํา

ประกันทางการเงนิ ซึงความเสียงดงักล่าวจะมีค่าเท่ากับมูลค่าตามสญัญาทีได้ตกลงกันไว้ในเบืองต้น กลุ่มธุรกิจได้ใช้

นโยบายและวธิกีารในการ พิจารณาการให้สนิเชอืประเภทนีเช่นเดียวกับการให้สนิเชอืสําหรบัรายการในงบแสดงฐานะ

การเงนิ สําหรบัสญัญาแลกเปลยีน อตัราดอกเบยีและสญัญาซอืขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้านัน มลูค่าตามสญัญาไม่ได้

แสดงถงึจํานวนความสูญเสียจากการให้ สนิเชอื กลุ่มธุรกิจควบคุมความเสยีงจากการให้สนิเชอืของเครอืงมอืทางการเงนิ

เหล่านี โดยมขีนัตอนการอนุมตัวิงเงนิ และการ ตดิตามทรีอบคอบรดักุม  

กลุ่มธุรกิจมนีโยบายทีจะทําให้แน่ใจว่าได้ให้สนิเชอืไปยงัลูกค้าทมีีประวตัิสนิเชืออยู่ในระดบัทีมีความ

เหมาะสม คู่สญัญาในอนุพนัธ์ และรายการเงนิสดไดเ้ลอืกทจีะทํา รายการกบัสถาบนัการเงนิทมีคีุณภาพความน่าเชอืถอือยู่

ในระดบัสงู และยงัมกีารกําหนดวงเงนิ ของธุรกรรมใหส้นิเชอืกบัลูกคา้หรอืสถาบนัการเงนิอย่างเหมาะสม 

5.1.2 คำจำกัดความของการผิดชำระหนี้ และการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 

 การผดินัดชําระหนี  

การผดินัดชําระหนี หมายถงึ ลูกหนีไม่สามารถชําระหนีภายในเวลาทรีะบุในสญัญา หรอืตามเงอืนไขที

ตกลงกบัธนาคาร โดยเรยีกวนัทลีูกหนีตกลงชําระหนีตามเงอืนไขว่า วนัครบกําหนดชาํระ  

 

 การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์ 

สนิทรพัยค์งเหลอืตามบญัชขีองกลุ่มธุรกจิฯ มกีารทบทวน ณ วนัทใีนงบแสดงฐานะการเงนิว่า มขีอ้บ่งชี

เรอืงการดอ้ยค่าหรอืไม่ ในกรณีทมีขีอ้บ่งช ีกลุ่มธุรกจิฯ จะทาํการประมาณมลูค่าทคีาดว่าจะได้รบัคนืจากการคาํนวณมูลค่า

ปัจจุบนัของกระแสเงนิสดทไีดร้บั 

 

สนิทรพัย์ทมีอีายุการใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั ซงึไม่มกีารตดัจําหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็น

ประจําทุกปี สนิทรพัยอ์นืทมีกีารตดัจําหน่ายจะมกีารทบทวนการดอ้ยค่า เมอืมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์บ่งชวี่าราคาตาม

บญัชอีาจสูงกว่ามูลค่าทคีาดว่าจะไดร้บัคนื รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรบัรูเ้มอืราคาตามบญัชขีองสนิทรพัย์สูงกว่า

มูลค่าสุทธทิคีาดว่าจะไดร้บัคนื ซงึหมายถงึจาํนวนทสีูงกว่าระหว่างมูลค่ายุตธิรรมหกัต้นทุนในการขายเทยีบกบัมูลค่าจาก

การใช้สินทรัพย์จะถูกจดัเป็นหน่วยทีเล็กทีสุดทสีามารถแยกออกมาได้ เพือวตัถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า

สนิทรพัย์ทไีม่ใช่สนิทรพัย์ทางการเงนินอกเหนือจากค่าความนิยม ซึงรบัรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูก

ประเมนิความเป็นไปไดท้จีะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัสนิรอบระยะเวลารายงาน 
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5.1.3 นโยบายการกันเงินสำรอง  

ธนาคารปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์การจดัชนัสินทรพัย์และการกนัเงนิสํารองของธนาคารแห่งประเทศไทย

และหลกัเกณฑท์คีณะกรรมการบรหิารความเสยีงพจิารณาเหน็ว่าเหมาะสม 

ธนาคารจะตดัลูกหนีออกจากบญัชเีนืองจากเหน็ว่าไม่สามารถทจีะเรยีกชาํระหนีคนืได ้เช่น ไดด้ําเนินคดี

ทางกฎหมายแล้ว ลูกหนีไม่มทีรพัย์สนิทจีะชําระหนีคนืได ้หรอืไม่มบุีคคลคําประกนั หรอืหลกัประกนัไม่มคี่าแล้ว ธนาคาร

สามารถดําเนินการไดโ้ดยการตดัจําหน่ายหนีสูญ และหนีสูญรบัคืนให้ถือปฏิบตัิตามขอ้กําหนดของประกาศธนาคารแห่ง

ประเทศไทย หลกัเกณฑ์การตงัหนีสูญ และหลกัเกณฑท์คีณะกรรมการกํากบัความเสยีงพจิารณาเหน็ว่าเหมาะสม ทงันีการ

ตัดลูกหนีออกจากบัญชีจะต้องไม่เป็นการเอือประโยชน์แก่กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้ถือหุ้นของธนาคาร หรอืผู้ที

เกยีวขอ้ง หรอืกจิการทบีุคคลดงักล่าวมผีลประโยชน์เกยีวขอ้ง 

 

 
 

 
 

 

เฉพาะธนาคาร หน่วย : ล้านบาท

รายการ 2564* 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

สนิทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงนิ 358,291.84                  387,534.68                      329,049.00                  

เงนิให้สนิเชอืและดอกเบียค้างรบัสทุธ ิ
1/

324,286.81          358,041.41             290,532.20          

เงนิลงทุนในตราสารหนีสทุธ ิ
2/

21,847.04            18,397.11               25,296.98            

เงนิฝากและดอกเบยีค้างรบัสทุธ ิ
3/

3,315.82             3,662.94                2,968.70             

สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ์ 8,842.17             7,433.22                10,251.12            

รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ 
4/

708,220.70                  747,807.75                      668,633.65                  

การรบัอาวลัตวัเงนิ การคาํประกนัและเล็ตเตอรอ์อฟเครดิต 11,880.75            11,779.90               11,981.60            

สญัญาอนุพนัธน์อกตลาด 
5/

686,498.04          727,836.15             645,159.92          

วงเงนิทยีงัมไิด้เบิกใช้ซงึธนาคารพาณิชยไ์ด้ผูกพนัไวแ้ล้ว (Undrawn committed line) 9,841.92                  8,191.70                     11,492.14                 

ตารางที 9 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทีสาํคญั

ก่อนพิจารณาผลการปรบัลดความเสียงด้านเครดิต

หน่วย : ล้านบาท

รายการ 2563* 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

สนิทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงนิ 301,240.51                  329,049.00                      273,432.03                  

เงนิให้สนิเชอืและดอกเบียค้างรบัสทุธ ิ
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                  
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กลุ่มธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

รายการ 2564* 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

สนิทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงนิ 352,778.46                       379,316.96                        326,239.95                     

เงนิให้สนิเชอืและดอกเบยีค้างรบัสทุธ ิ
1/

317,515.44              348,778.65               286,252.23             

เงนิลงทุนในตราสารหนีสทุธ ิ
2/

22,219.88                     18,831.03                      25,608.73                   

เงนิฝากและดอกเบียค้างรบัสทุธ ิ
3/

4,164.34                      4,225.77                       4,102.91                     

สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ์ 8,878.80                      7,481.51                       10,276.08                   

รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ 
4/

710,284.19                       752,987.13                        667,581.25                     

การรบัอาวลัตวัเงนิ การคาํประกนัและเล็ตเตอรอ์อฟเครดิต 11,880.75                     11,779.90                      11,981.60                   

สญัญาอนุพนัธน์อกตลาด 
5/

689,561.52                   733,515.53                    645,607.51                  

วงเงนิทยีงัมไิด้เบิกใช้ซึงธนาคารพาณิชยไ์ด้ผูกพนัไวแ้ล้ว (Undrawn committed line) 8,841.92                      7,691.70                       9,992.14                     

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                   

เงนิฝากและดอกเบียค้างรบัสทุธ ิ
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                     

* ยอดคงค้างเฉลียระหวา่งงวด

2/ 
หมายรวมถึงเงนิลงทุนในลูกหนีด้วย ซงึไมร่วมดอกเบียค้างรบั และสทุธหิลงัค่าเผือการปรบัมลูค่าของหลกัทรพัย ์และค่าเผอืผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขนึ

3/
 รวมรายได้ดอกเบยีทยีงัไมถ่ึงกาํหนดชาํระ และสทุธจิากค่าเผอืผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขนึ

4/
 ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ

5/ 
รวมถึงอนุพนัธท์เีกยีวขอ้งกบัตราสารทุนด้วย

1/
 รวมรายได้ดอกเบยีทยีงัไมถ่ึงกาํหนดชาํระ และสทุธจิากรายได้รอตดับญัชี ผลกาํไรหรอืขาดทุนจากการเปลียนแปลงเงอืนไขใหม ่และค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดวา่จะ

เกิดขนึ และรวมเงนิให้สนิเชือและดอกเบยีค้างรบัของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ
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กลุ่มธุรกจิการเงินเกียรตินาคนิภทัร 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

ตารางที 10 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทีสําคญัก่อนพิจารณาผลการปรบัลดความเสียงด้านเครดิต 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 378,829.96           350,513.88        18,397.11           2,485.76             7,433.22           745,055.64         11,779.90          725,563.60        7,712.13           

กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไมร่วมประเทศไทย 6,104.59               6,081.35           -                    23.24                 -                   980.86                -                   501.30              479.56              

กลุ่มอเมรกิาเหนือ และละตินอเมรกิา 2,543.61               1,389.66           -                    1,153.94             -                   1,771.25             -                   1,771.25           -                   

กลุ่มแอฟรกิา และตะวนัออกกลาง 12.80                    12.80                -                    -                    -                   -                      -                   -                   -                   

กลุ่มยโุรป 43.71                    43.71                -                    -                    -                   -                      -                   -                   -                   

รวม 387,534.68           358,041.41        18,397.11           3,662.94             7,433.22           747,807.75         11,779.90          727,836.15        8,191.70           

2564

ประเทศหรือภมิูภาคของลกูหนี

สินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 
4/
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กลุ่มธุรกจิการเงินเกียรตินาคนิภทัร 

 

 

 

 

 

 

 

 

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          

ประเทศหรือภมิูภาคของลกูหนี

สินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 
4/

2563
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กลุ่มธุรกจิการเงินเกียรตินาคนิภทัร 

 

 

 

 

 

 

 

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 370,562.49           341,251.12        18,831.03           2,998.84             7,481.51           750,235.01         11,779.90          731,242.98        7,212.13           

กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไมร่วมประเทศไทย 6,104.59               6,081.35           -                    23.24                 -                   980.86                -                   501.30              479.56              

กลุ่มอเมรกิาเหนือ และละตินอเมรกิา 2,545.52               1,389.66           -                    1,155.86             -                   1,771.25             -                   1,771.25           -                   

กลุ่มแอฟรกิา และตะวนัออกกลาง 12.80                    12.80                -                    -                    -                   -                      -                   -                   -                   

กลุ่มยโุรป 91.55                    43.71                -                    47.83                 -                   -                      -                   -                   -                   

รวม 379,316.96           348,778.65        18,831.03           4,225.77             7,481.51           752,987.13         11,779.90          733,515.53        7,691.70           

2564

ประเทศหรือภมิูภาคของลกูหนี

สินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 
4/



 
     
  

การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุน และการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องที่มคีวามรนุแรง ตามหลักเกณฑ ์Basel III | 31 ธันวาคม 2564 42 

 

กลุ่มธุรกจิการเงินเกียรตินาคนิภทัร 

 

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/
 รวมรายได้ดอกเบยีทยีงัไมถึ่งกาํหนดชาํระ และสทุธจิากค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขนึ

4/
 ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ

5/ 
รวมถึงอนุพนัธท์ีเกียวขอ้งกบัตราสารทุนด้วย

ประเทศหรือภมิูภาคของลกูหนี

สินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 
4/

1/
 รวมรายได้ดอกเบยีทยีงัไมถึ่งกาํหนดชาํระ และสทุธจิากรายได้รอตดับญัชี ผลกาํไรหรอืขาดทุนจากการเปลียนแปลงเงอืนไขใหม ่และค่าเผอืผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขนึ และรวมเงนิให้สนิเชือและดอกเบียค้างรบัของรายการ

ระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ

2563
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กลุ่มธุรกจิการเงินเกียรตินาคนิภทัร 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ตารางที 11 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินก่อนพิจารณาผลการปรบัลดความเสียงด้านเครดิต จาํแนกตามอายสุญัญาทีเหลือ

เฉพาะธนาคาร หน่วย : ล้านบาท

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

สนิทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงนิ 36,742.26                       350,792.42                    387,534.68                    45,638.90                 283,410.10               329,049.00             

เงนิให้สนิเชอืและดอกเบยีค้างรบัสทุธ ิ
1/

23,145.65              334,895.76            358,041.41            30,413.53         260,118.67       290,532.20      

เงนิลงทุนในตราสารหนีสทุธ ิ
2/

3,565.30                     14,831.81                  18,397.11                   5,823.81                19,473.18              25,296.98            

เงนิฝากและดอกเบยีค้างรบัสทุธ ิ
3/

3,662.94                     -                           3,662.94                    2,968.70                -                       2,968.70              

สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ์ 6,368.37                     1,064.85                    7,433.22                    6,432.86                3,818.26                10,251.12            

รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ 
4/

612,442.45                     135,365.30                    747,807.75                    525,401.15               143,232.50               668,633.65             

การรบัอาวลัตวัเงนิ การคาํประกนัการกู้ยมื และเล็ตเตอรอ์อฟเครดิต 5,145.84                     6,634.06                    11,779.90                   4,989.86                6,991.73                11,981.60            

สญัญาอนุพนัธน์อกตลาด
5/

599,104.91                 128,731.24                 727,836.15                 508,919.15            136,240.77            645,159.92           

วงเงนิทียงัมไิด้เบิกใช้ซงึธนาคารพาณิชยไ์ด้ผูกพนัไวแ้ล้ว (Undrawn committed line) 8,191.70                     -                           8,191.70                    11,492.14              -                       11,492.14            

รายการ
25632564
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กลุ่มธุรกจิการเงินเกียรตินาคนิภทัร 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

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

สนิทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงนิ 30,560.69                    348,756.26                  379,316.96                  43,430.67              282,809.29            326,239.95            

เงนิให้สนิเชือและดอกเบียค้างรบัสทุธ ิ
1/

16,352.97            332,425.68          348,778.65               27,046.13      259,206.10     286,252.23          

เงนิลงทุนในตราสารหนีสทุธ ิ
2/

3,565.30                  15,265.73                 18,831.03                 5,823.81             19,784.93           25,608.73           

เงนิฝากและดอกเบียค้างรบัสทุธ ิ
3/

4,225.77                  -                          4,225.77                  4,102.91             -                    4,102.91             

สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ์ 6,416.66                  1,064.85                  7,481.51                  6,457.82             3,818.26             10,276.08           

รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ 
4/

618,177.27                  134,809.86                  752,987.13                  528,015.88            139,565.37            667,581.25            

การรบัอาวลัตวัเงนิ การคาํประกนัการกู้ยมื และเล็ตเตอรอ์อฟเครดิต 5,701.29                  6,078.62                  11,779.90                 4,989.86             6,991.73             11,981.60           

สญัญาอนุพนัธน์อกตลาด
5/

604,784.29               128,731.24               733,515.53               513,033.88          132,573.64          645,607.51          

วงเงนิทียงัมไิด้เบิกใช้ซงึธนาคารพาณิชยไ์ด้ผูกพนัไวแ้ล้ว (Undrawn committed line) 7,691.70                  -                          7,691.70                  9,992.14             -                    9,992.14             

2/ 
หมายรวมถึงเงนิลงทุนในลูกหนีด้วย ซึงไมร่วมดอกเบียค้างรบั และสทุธหิลงัค่าเผอืการปรบัมลูค่าของหลกัทรพัย ์และค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทคีาดวา่จะเกิดขนึ

3/
 รวมรายได้ดอกเบยีทยีงัไมถ่ึงกาํหนดชาํระ และสทุธจิากค่าเผอืผลขาดทุนด้านเครดิตทคีาดวา่จะเกิดขนึ

4/
 ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ

5/ 
รวมถึงอนุพนัธท์ีเกียวขอ้งกบัตราสารทุนด้วย

25632564

1/
 รวมรายได้ดอกเบยีทยีงัไมถ่ึงกาํหนดชาํระ และสทุธจิากรายได้รอตดับญัชี ผลกาํไรหรอืขาดทุนจากการเปลยีนแปลงเงอืนไขใหม ่และค่าเผอืผลขาดทุนด้านเครดิตทคีาดวา่จะเกิดขนึ และรวมเงนิให้สนิเชอืและดอกเบียค้างรบัของรายการ

ระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ

รายการ



 
     
  

การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุน และการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องที่มคีวามรนุแรง ตามหลักเกณฑ ์Basel III | 31 ธันวาคม 2564 45 

 

กลุ่มธุรกจิการเงินเกียรตินาคนิภทัร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/

10,940.26                         363,617.79                           15,384.44                12,032.30                 359,173.61        

เงนิลงทุนในตราสารหนี 
5/

-                              18,397.11                         -                           -                       18,397.11          

เงนิฝากและดอกเบียค้างรบั 
6/

-                              3,662.98                          0.04                         -                       3,662.94            

ภาระผูกพนัวงเงนิสนิเชอื และสญัญาคาํประกนัทางการเงนิ 
7/

231.45                              19,727.29                             41.98 5.00                          19,916.76          

รวม 11,171.71                     405,405.17                       15,426.46             3,352.14                12,037.30              401,150.42       
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รายการ

มูลค่ายอดคงค้าง

มูลค่าเงินสาํรอง
2/

มูลค่าเงินสาํรอง
2/
 ของฐานะทีใช้วิธี SA

มูลค่าสทุธิ
3/



 
     
  

การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุน และการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องที่มคีวามรนุแรง ตามหลักเกณฑ ์Basel III | 31 ธันวาคม 2564 46 

 

กลุ่มธุรกจิการเงินเกียรตินาคนิภทัร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

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       
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มูลค่ายอดคงค้าง มูลค่าเงินสาํรอง
2/
 ของฐานะทีใช้วิธี SA

รายการ มูลค่าเงินสาํรอง
2/

มูลค่าสทุธิ
3/
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กลุ่มธุรกจิการเงินเกียรตินาคนิภทัร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มธรุกิจทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ฐานะทีด้อยคณุภาพ
1/ 

(Defaulted exposures)

ฐานะทีไม่ด้อยคณุภาพ/
1/ 

(Non-defaulted exposures)
General provision Specific provision

เงนิให้สนิเชอืและดอกเบยีค้างรบั 
4/

10,940.26                         354,349.78                        15,379.20                12,067.49                 349,910.85        

เงนิลงทุนในตราสารหนี 
5/

-                              18,831.03                     -                           -                       18,831.03          

เงนิฝากและดอกเบียค้างรบั 
6/

-                              4,225.82                       0.04                         -                       4,225.77            

ภาระผูกพนัวงเงนิสนิเชือ และสญัญาคาํประกนัทางการเงนิ 
7/

230.69                              19,227.29                          41.65 1.24                          19,416.33          

รวม 11,170.95                     396,633.91                    15,420.89             3,311.70                12,068.74              392,383.98       
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รายการ

มูลค่ายอดคงค้าง

มูลค่าเงินสาํรอง
2/

มูลค่าเงินสาํรอง
2/

 ของฐานะทีใช้วิธี SA

มูลค่าสทุธิ
3/



 
     
  

การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุน และการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องที่มคีวามรนุแรง ตามหลักเกณฑ ์Basel III | 31 ธันวาคม 2564 48 

 

กลุ่มธุรกจิการเงินเกียรตินาคนิภทัร 

 

 
 

หน่วย : ล้านบาท

ฐานะทีด้อยคณุภาพ
1/ 

(Defaulted exposures)

ฐานะทีไม่ด้อยคณุภาพ/
1/ 

(Non-defaulted exposures)
General provision Specific provision

เงนิให้สนิเชอืและดอกเบยีค้างรบั 
4/

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

เงนิลงทุนในตราสารหนี 
5/

-                              25,613.91                     5.18                         -                       25,608.73          

เงนิฝากและดอกเบียค้างรบั 
6/

-                              4,102.94                       0.03                         -                       4,102.91            

ภาระผูกพนัวงเงนิสนิเชือ และสญัญาคาํประกนัทางการเงนิ 
7/

224.41                              21,749.32                          43.89 1.24                          21,929.84          

รวม 8,776.33                      342,281.83                    11,654.83             3,004.81                8,549.92                339,403.32       

*เฉพาะเครอืงมอืทางการเงนิทีต้องรบัรูก้ารด้อยค่าตามทีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที 9 เรอืง เครอืงมอืทางการเงนิ (TFRS9) ของสภาวชิาชีพบญัชี

3
/มลูค่าสทุธ ิ= มลูค่ายอดคงค้าง - มลูค่าเงนิสาํรอง

5/
ไมร่วมดอกเบียค้างรบั และสทุธจิากค่าเผือการปรบัมลูค่าของหลกัทรพัย ์แต่ไมร่วมเงนิลงทุนในลูกหนี

6/
รวมรายได้ดอกเบยีทยีงัไมถ่ึงกาํหนดชาํระ

7/
ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ

4/
รวมรายได้ดอกเบยีทยีงัไมถ่ึงกาํหนดชาํระ สทุธจิากรายได้รอตดับญัชี และผลกาํไรหรอืขาดทุนจากการเปลียนแปลงเงอืนไขใหม ่และรวมเงนิให้สนิเชอืและดอกเบยีค้างรบัของรายการระหวา่งธนาคารและตลาด

เงนิด้วย
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2/
หมายถึง ค่าเผอืผลขาดทุนด้านเครดิตทคีาดวา่จะเกิดขนึตามทกีาํหนดใน TFRS9 ทงันีสาํหรบัเครอืงมอืทางการเงนิทีวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืน ไมต่้องแสดงมลูค่าเงนิสาํรองตามที

รายการ

มูลค่ายอดคงค้าง

มูลค่าเงินสาํรอง
2/

มูลค่าเงินสาํรอง
2/
 ของฐานะทีใช้วิธี SA

มูลค่าสทุธิ
3/

1/
สาํหรบัฐานะทดี้อยคุณภาพ (Defaulted exposures) ให้พิจารณาในแนวทางเดียวกนักบัสนิทรพัยท์างการเงนิทีมกีารด้อยค่าด้านเครดิต (Non-performing) ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยวา่ด้วย

หลกัเกณฑ์การจดัชนัและการกนัเงนิสาํรองของสถาบนัการเงนิ



 
     
  

การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุน และการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องที่มคีวามรนุแรง ตามหลักเกณฑ ์Basel III | 31 ธันวาคม 2564 49 

 

กลุ่มธุรกจิการเงินเกียรตินาคนิภทัร 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 340,115.03          17,018.79           10,637.84       302.42           368,074.08         18,397.11            -                    -                  -                    18,397.11     

กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไมร่วมประเทศไทย 5,106.97             -                    -                -                5,106.97             -                     -                    -                  -                    -              

กลุ่มอเมรกิาเหนือและละตินอเมรกิา 1,377.00             -                    -                -                1,377.00             -                     -                    -                  -                    -              

กลุ่มแอฟรกิาและตะวนัออกกลาง -                     -                    -                -                -                      -                     -                    -                  -                    -              

กลุ่มยโุรป -                     -                    -                -                -                      -                     -                    -                  -                    -              

รวม 346,599.00        17,018.79        10,637.84     302.42         374,558.06     18,397.11          -                 -               -                  18,397.11  

2564

ประเทศหรือภมิูภาคของลกูหนี

เงินให้สินเชือและดอกเบียค้างรบั
1/

เงินลงทุนในตราสารหนี
2/



 
     
  

การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุน และการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องที่มคีวามรนุแรง ตามหลักเกณฑ ์Basel III | 31 ธันวาคม 2564 50 

 

กลุ่มธุรกจิการเงินเกียรตินาคนิภทัร 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/
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กลุ่มธุรกจิการเงินเกียรตินาคนิภทัร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มธรุกิจทางการเงิน

หน่วย : ลา้นบาท

ทีไม่มีการเพิมขึน

อย่างมีนัยสําคญั

ของความเสียง

ด้านเครดิต

ทีมีการเพิมขึน

อย่างมี

นัยสําคญัของ

ความเสียงด้าน

เครดิต

ทีมีการด้อย

ค่าด้านเครดิต

ทีมีการด้อย

ค่าด้านเครดิต

เมือซือหรือ

เมือเกิดรายการ

รวม

ทีไม่มีการเพิมขึน

อย่างมีนัยสําคญั

ของความเสียง

ด้านเครดิต

ทีมีการเพิมขึน

อย่างมีนัยสําคญั

ของความเสียง

ด้านเครดิต

ทีมีการด้อยค่า

ด้านเครดิต

ทีมีการด้อยค่า

ด้านเครดิตเมือ

ซือหรือเมือเกิด

รายการ

รวม

ประเทศไทย 330,847.02          17,018.79          10,637.84       302.42           358,806.07         18,831.03            -                    -                  -                    18,831.03       

กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไมร่วมประเทศไทย 5,106.97             -                   -                -                5,106.97             -                     -                    -                  -                    -                

กลุ่มอเมรกิาเหนือและละตินอเมรกิา 1,377.00             -                   -                -                1,377.00             -                     -                    -                  -                    -                

กลุ่มแอฟรกิาและตะวนัออกกลาง -                     -                   -                -                -                      -                     -                    -                  -                    -                

กลุ่มยโุรป -                     -                   -                -                -                      -                     -                    -                  -                

รวม 337,330.99        17,018.79       10,637.84     302.42         365,290.05     18,831.03          -                 -               -                  18,831.03    

2564

ประเทศหรือภมิูภาคของลกูหนี

เงินให้สินเชือและดอกเบียค้างรบั
1/

เงินลงทุนในตราสารหนี
2/
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กลุ่มธุรกจิการเงินเกียรตินาคนิภทัร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : ลา้นบาท

ทีไม่มีการเพิมขึน

อย่างมีนัยสําคญั

ของความเสียง

ด้านเครดิต

ทีมีการเพิมขึน

อย่างมี

นัยสําคญัของ

ความเสียงด้าน

เครดิต

ทีมีการด้อย

ค่าด้านเครดิต

ทีมีการด้อย

ค่าด้านเครดิต

เมือซือหรือ

เมือเกิดรายการ

รวม

ทีไม่มีการเพิมขึน

อย่างมีนัยสําคญั

ของความเสียง

ด้านเครดิต

ทีมีการเพิมขึน

อย่างมีนัยสําคญั

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/
รวมรายได้ดอกเบยีทียงัไมถ่ึงกาํหนดชาํระ สทุธจิากรายได้รอตดับญัชี และผลกาํไรหรอืขาดทุนจากการเปลียนแปลงเงอืนไขใหม ่และรวมเงนิให้สนิเชอืและดอกเบียค้างรบัของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิด้วย

2/
ไมร่วมดอกเบยีค้างรบั และสทุธจิากค่าเผือการปรบัมลูค่าของหลกัทรพัย ์แต่ไมร่วมเงนิลงทุนในลูกหนี

ประเทศหรือภมิูภาคของลกูหนี

เงินให้สินเชือและดอกเบียค้างรบั
1/

เงินลงทุนในตราสารหนี
2/

2563
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กลุ่มธุรกจิการเงินเกียรตินาคนิภทัร 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉพาะธนาคาร

หน่วย : ล้านบาท

General provision 
4/ Specific provision General provision 

4/ Specific provision

ประเทศไทย 12,007.70              2,986.02                  -                    -                             

กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไมร่วมประเทศไทย 18.81                    -                          -                    -                             

กลุ่มอเมรกิาเหนือและละตินอเมรกิา 5.80                      -                          -                    -                             

กลุ่มแอฟรกิาและตะวนัออกกลาง -                       -                          -                    -                             

กลุ่มยโุรป -                       -                          -                    -                             

รวม 3,352.14                    12,032.30            2,986.02                -                         -                  -                          

ตารางที 13ก มูลค่าของเงินสํารองทีกนัไว้ (General provision และ Specific provision) และหนีสญูทีตดัออกจากบญัชีระหว่างงวด สําหรบัเงินให้สินเชือและดอกเบียค้างรบั และเงินลงทุนใน

ตราสารหนี จาํแนกตามประเทศหรือภมิูภาคของลกูหนี

2564

ประเทศหรือภมิูภาคของลกูหนี

เงินให้สินเชือและดอกเบียค้างรบั
1/

เงินลงทุนในตราสารหนี
2/

มูลค่าเงินสํารอง
3/
 มูลค่าหนีสญูทีตดั

ออกจากบญัชี

ระหว่างงวด

มูลค่าเงินสํารอง
3/

 
มูลค่าหนีสญูทีตดัออก

จากบญัชีระหว่างงวด
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กลุ่มธุรกจิการเงินเกียรตินาคนิภทัร 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

มูลค่าเงินสํารอง
3/
 มูลค่าเงินสํารอง

3/
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กลุ่มธุรกจิการเงินเกียรตินาคนิภทัร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มธรุกิจทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

General provision 
4/ Specific provision General provision 

4/ Specific provision

ประเทศไทย 12,042.89              2,986.02                  -                    -                             

กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไมร่วมประเทศไทย 18.81                    -                          -                    -                             

กลุ่มอเมรกิาเหนือและละตินอเมรกิา 5.80                      -                          -                    -                             

กลุ่มแอฟรกิาและตะวนัออกกลาง -                       -                          -                    -                             

กลุ่มยโุรป -                       -                          -                    -                             

รวม 3,311.70                    12,067.49            2,986.02                -                         -                  -                          

2564

ประเทศหรือภมิูภาคของลกูหนี

เงินให้สินเชือและดอกเบียค้างรบั
1/

เงินลงทุนในตราสารหนี
2/

มูลค่าเงินสํารอง
3/
 มูลค่าหนีสญูทีตดั

ออกจากบญัชี

ระหว่างงวด

มูลค่าเงินสํารอง
3/

 
มูลค่าหนีสญูทีตดัออก

จากบญัชีระหว่างงวด
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กลุ่มธุรกจิการเงินเกียรตินาคนิภทัร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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/

มูลค่าเงินสํารอง
3/
 มูลค่าหนีสญูทีตดั

ออกจากบญัชี

ระหว่างงวด

มูลค่าเงินสํารอง
3/

 
มูลค่าหนีสญูทีตดัออก

จากบญัชีระหว่างงวด
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กลุ่มธุรกจิการเงินเกียรตินาคินภัทร 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉพาะธนาคาร หน่วย : ล้านบาท

ทีไม่มีการเพิมขึนอย่าง

มีนัยสาํคญัของความ

เสียงด้านเครดิต

ทีมีการเพิมขึนอย่าง

มีนัยสาํคญัของความ

เสียงด้านเครดิต

ทีมีการด้อยค่า

ด้านเครดิต

ทีมีการด้อยค่าด้าน

เครดิตเมือซือหรือ

เมือเกิดรายการ

รวม

การเกษตรและเหมอืงแร่ 537.29                         77.44                       3.68                   0.82                       619.23             

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 26,031.09                     555.21                     1,587.99             13.31                     28,187.60         

ธรุกิจอสงัหารมิทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง 29,246.14                     864.43                     4,629.07             57.21                     34,796.85         

การสาธารณูปโภคและการบรกิาร 33,815.17                     1,658.66                  649.77                174.59                    36,298.18         

สนิเชือทีอยูอ่าศยั 32,993.17                     111.25                     460.08                -                         33,564.49         

อนืๆ 223,976.16                   13,751.80                 3,307.26             56.48                     241,091.70       

รวม 346,599.00                    17,018.79                 10,637.84           302.42                     374,558.06      

ตารางที 14 มูลค่ายอดคงค้างของเงินให้สินเชือและดอกเบียค้างรบั* ก่อนพิจารณาผลการปรบัลดความเสียงด้านเครดิต จาํแนกตามประเภทธรุกิจ

ของลกูหนี และเกณฑ์การจดัชนัที ธปท. กาํหนด

ประเภทธรุกิจ

2564

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
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กลุ่มธุรกจิการเงินเกียรตินาคินภัทร 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

ทีไม่มีการเพิมขึนอย่าง

มีนัยสาํคญัของความ

เสียงด้านเครดิต

ทีมีการเพิมขึนอย่างมี

นัยสาํคญัของความ

เสียงด้านเครดิต

ทีมีการด้อยค่าด้าน

เครดิต

ทีมีการด้อยค่าด้าน

เครดิตเมือซือหรือ

เมือเกิดรายการ

รวม

การเกษตรและเหมอืงแร่ 537.29                        77.44                        3.68                        0.82                         619.23                      

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 26,031.09                    555.21                      1,587.99                  13.31                       28,187.60                  

ธรุกิจอสงัหารมิทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง 29,246.14                    864.43                      4,629.07                  57.21                       34,796.85                  

การสาธารณูปโภคและการบรกิาร 33,815.17                    1,658.66                    649.77                     174.59                     36,298.18                  

สนิเชือทอียูอ่าศยั 32,993.17                    111.25                      460.08                     -                          33,564.49                  

อืนๆ 214,708.15                  13,751.80                  3,307.26                  56.48                       231,823.69                

รวม 337,330.99                   17,018.79                  10,637.84                 302.42                       365,290.05                

ประเภทธรุกิจ

2564

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

*รวมรายได้ดอกเบียทยีงัไมถึ่งกาํหนดชาํระ สทุธจิากรายได้รอตดับญัชี และผลกาํไรหรอืขาดทุนจากการเปลียนแปลงเงอืนไขใหม ่และรวมเงนิให้สนิเชอืและดอกเบียค้างรบั

ของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิด้วย
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กลุ่มธุรกจิการเงินเกียรตินาคินภัทร 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เฉพาะธนาคาร หน่วย : ล้านบาท

General provision 
2/ Specific provision

การเกษตรและเหมอืงแร่ 17.20                                  1.43                                      

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 1,376.18                             123.83                                  

ธรุกิจอสงัหารมิทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง 2,012.95                             14.16                                    

การสาธารณูปโภคและการบรกิาร 1,428.82                             54.31                                    

สนิเชือทอียูอ่าศยั 758.32                                48.95                                    

อนืๆ 6,438.84                             2,743.34                               

รวม 3,352.14                            12,032.30                        2,986.02                            

ตารางที 15 มูลค่าของเงินสาํรองทีกนัไว้ (General provision และ Specific provision) และมูลค่าของหนีสญูทีตดัออก จาก

บญัชีระหว่างงวด สาํหรบัเงินให้สินเชือและดอกเบียค้างรบั* จาํแนกตามประเภทธรุกิจของลกูหนี

ประเภทธรุกิจ

2564

มูลค่าเงินสาํรอง 
1/ 

ของฐานะทีใช้วิธี SA
มูลค่าหนีสญูทีตดัออก

จากบญัชีระหว่างงวด

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



 
 

   

การเปิดเผยข้อมลูการดำรงเงินกองทุน และการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ดา้นสภาพคลอ่งที่มคีวาม
รุนแรง ตามหลักเกณฑ ์Basel III | 31 ธันวาคม 2564 

60 

 

กลุ่มธุรกจิการเงินเกียรตินาคินภัทร 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

กลุ่มธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

General provision 
2/ Specific provision

การเกษตรและเหมอืงแร่ 17.20                              1.43                                  

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 1,376.18                          123.83                               

ธรุกิจอสงัหารมิทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง 2,012.95                          14.16                                 

การสาธารณูปโภคและการบรกิาร 1,428.82                          54.31                                 

สนิเชือทอียูอ่าศยั 758.32                             48.95                                 

อืนๆ 6,474.03                          2,743.34                             

รวม 3,311.70                           12,067.49                          2,986.02                               

ประเภทธรุกิจ

2564

มูลค่าเงินสํารอง 
1/ 

ของฐานะทีใช้วิธี SA
มูลค่าหนีสญูทีตดัออกจาก

บญัชีระหว่างงวด

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/
ค่าเผอืผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขนึ

2/
ให้เปิดเผยมลูค่าเป็นยอดรวม

*รวมมลูค่าเงนิสาํรองและหนีสญูทตีดัออกจากบญัชีระหวา่งงวดของเงนิให้สนิเชือและดอกเบียค้างรบัของรายการระหวา่งธนาคาร

และตลาดเงนิด้วย

ประเภทธรุกิจ

2563

มูลค่าเงินสํารอง 
1/ 

ของฐานะทีใช้วิธี SA
มูลค่าหนีสญูทีตดัออกจาก

บญัชีระหว่างงวด
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กลุ่มธุรกจิการเงินเกียรตินาคินภัทร 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉพาะธนาคาร หน่วย : ล้านบาท

General provision Specific provision

เงนิสาํรองทีกนัไวต้้นงวด 3,060.03                        8,548.64                      11,608.67                

เงนิสาํรองทีกนัไวเ้พิมหรอืลดระหวา่งงวด 
2/

292.11                               497.64                             789.75                         

เงนิสาํรองอืน (เงนิสาํรองทีกนัไวส้าํหรบัขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีน

         เงนิสาํรองทกีนัไวส้าํหรบัการควบรวม หรอืขายกิจการ) -                                     -                                   -                              

หนีสญูทตีดัออกจากบญัชีระหวา่งงวด -                                     2,986.02                          2,986.02                      

เงนิสาํรองทีกนัไวค้งเหลือปลายงวด 3,352.14                         12,032.30                     15,384.44                 

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

สินเชือและดอกเบียค้างรบั*

ประเภทธรุกิจ

2564

มูลค่าเงินสาํรอง 
1/ 

ของฐานะทีใช้วิธี SA รวม

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
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กลุ่มธุรกจิการเงินเกียรตินาคินภัทร 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

General provision Specific provision

เงนิสาํรองทกีนัไวต้้นงวด 3,004.81                          8,600.92                         11,605.73                     

เงนิสาํรองทกีนัไวเ้พมิหรอืลดระหวา่งงวด 
2/

306.89                             480.55                            787.45                          

เงนิสาํรองอนื (เงนิสาํรองทกีนัไวส้าํหรบัขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีน

         เงนิสาํรองทกีนัไวส้าํหรบัการควบรวม หรอืขายกิจการ) -                                   -                                  -                                

หนีสญูทตีดัออกจากบญัชีระหวา่งงวด 2,986.02                         2,986.02                       

เงนิสาํรองทกีนัไวค้งเหลือปลายงวด 3,311.70                       12,067.49                    15,379.20                  

ประเภทธรุกิจ

2564

มูลค่าเงินสํารอง 
1/ 

ของฐานะทีใช้วิธี SA รวม

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                  

*รวมมลูค่าเงนิสาํรองของเงนิให้สนิเชอืและดอกเบยีค้างรบัของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิด้วย
1/
ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขนึ

2/
ไมร่วมผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขนึของเครอืงมอืทางการเงนิทีวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืน

ประเภทธรุกิจ

2563

มูลค่าเงินสํารอง 
1/ 

ของฐานะทีใช้วิธี SA รวม
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กลุ่มธุรกจิการเงินเกียรตินาคนิภทัร 

 
 
 
 
 
 

เฉพาะธนาคาร หน่วย : ล้านบาท

สินทรพัยใ์นงบ

แสดงฐานะการเงิน

รายการนอกงบ

แสดงฐานะการเงิน*
รวม

สินทรพัยใ์นงบ

แสดงฐานะการเงิน

รายการนอกงบ

แสดงฐานะการเงิน*
รวม

ลกูหนีทีไม่ด้อยคณุภาพ 385,664.07             16,171.42               401,835.49             334,590.88             19,520.82               354,111.70             

ลูกหนีภาครฐับาล และธนาคารกลาง ธนาคารเพือการพฒันาระหวา่งประเทศ (MDBs) และ

องค์กรปกครองสว่นท้องถิน องค์กรของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs)ทใีช้นําหนักความเสยีง

เหมอืนกบัลูกหนีภาครฐับาล             27,493.52                  290.01 27,783.53                        27,386.72               2,201.43 29,588.15            

ลูกหนีสถาบนัการเงนิ องค์กรปกครองสว่นท้องถนิ องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs)

 ทีใช้นําหนักความเสยีงเหมอืนกบัลูกหนีสถาบนัการเงนิ และบรษิทัหลกัทรพัย์             19,154.50               3,629.85 22,784.35                          7,629.45               3,933.96 11,563.41            

ลูกหนีธรุกิจเอกชน องค์กรปกครองสว่นท้องถนิ องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs) ที

ใช้นําหนักความเสยีงเหมอืนกบัลูกหนีธรุกิจเอกชน             80,252.60             11,794.98 92,047.58                        88,762.98             12,933.94 101,696.92           

ลูกหนีรายยอ่ย            193,444.06                  456.57 193,900.63                      155,815.76                  451.49 156,267.25           

สนิเชือเพือทีอยูอ่าศยั             33,104.46                        -   33,104.46                        23,233.66                        -   23,233.66            

สนิทรพัยอื์น             32,214.94                        -   32,214.94                        31,762.31                        -   31,762.31            

ลกูหนีด้อยคณุภาพ                  6,583.16                             -   6,583.16                                  5,449.72                             -   5,449.72                 

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

รวม              392,247.22                16,171.42 408,418.64                          340,040.61                19,520.82 359,561.42             

ประเภทสินทรพัย์

25632564

ตารางที 17 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงินและมูลค่าเทียบเท่าสินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงินของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทีเป็นยอดสทุธิจาก Specific Provision แยกตาม

ประเภทสินทรพัยโ์ดยวิธี SA
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กลุ่มธุรกจิการเงินเกียรตินาคนิภทัร 

 
 

 
 
 
 
 

กลุ่มธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

สินทรพัยใ์นงบ

แสดงฐานะการเงิน

รายการนอกงบ

แสดงฐานะการเงิน*
รวม

สินทรพัยใ์นงบ

แสดงฐานะการเงิน

รายการนอกงบแสดง

ฐานะการเงิน*
รวม

ลกูหนีทีไม่ด้อยคณุภาพ 384,077.16             17,037.64               401,114.81             337,620.87               19,567.00                      357,187.86          

ลูกหนีภาครฐับาล และธนาคารกลาง ธนาคารเพือการพฒันาระหวา่งประเทศ (MDBs) และ

องค์กรปกครองสว่นท้องถิน องค์กรของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs)ทีใช้นําหนักความเสยีง

เหมอืนกบัลูกหนีภาครฐับาล             27,718.08                  290.01 28,008.09                           27,548.47                     2,201.43 29,749.90          

ลูกหนีสถาบนัการเงนิ องค์กรปกครองสว่นท้องถนิ องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs)

 ทีใช้นําหนักความเสยีงเหมอืนกบัลูกหนีสถาบนัการเงนิ และบรษิทัหลกัทรพัย์             12,830.03               3,640.72 16,470.75                             8,811.19                     4,014.09 12,825.28          

ลูกหนีธรุกิจเอกชน องค์กรปกครองสว่นท้องถิน องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs) ที

ใช้นําหนักความเสยีงเหมอืนกบัลูกหนีธรุกิจเอกชน             79,326.91             12,586.87 91,913.78                           86,152.27                   12,847.75 99,000.02          

ลูกหนีรายยอ่ย            193,740.82                  520.04 194,260.87                        156,073.70                        503.73 156,577.43         

สนิเชอืเพือทอียูอ่าศยั             33,104.46                        -   33,104.46                           23,233.66                              -   23,233.66          

สนิทรพัยอ์นื             37,356.86                        -   37,356.86                           35,801.58                              -   35,801.58          

ลกูหนีด้อยคณุภาพ                  6,583.16                             -   6,583.16                                    5,449.72                                    -   5,449.72              

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

รวม 390,660.32             17,037.64               407,697.96             343,070.59               19,567.00                      362,637.58          

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

ประเภทสินทรพัย์
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กลุ่มธุรกจิการเงินเกียรตินาคินภัทร 

                     5.1.4 ขอ้มูลฐานะที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านเครดิต 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 แ ละ Moody’s Investors Service เพื อ

กําหนดนําหนักความเสยีงของลูกหนีภาครฐับาล ลูกหนีสถาบนัการเงนิ และลูกหนีธนาคารเพอืการพฒันาระหว่างประเทศที

ไม่เขา้เกณฑ์นําหนักความเสยีงเท่ากบั 0 นอกจากนี กลุ่มธุรกิจฯ กําหนดนําหนักความเสยีงของลูกหนีธุรกิจเอกชน โดย

เลอืกใชอ้นัดบัเครดติ (Rating) จากสถาบนัจดัอนัดบัเครดติภายนอก 5 แห่ง เพอืสะทอ้นความเสยีงไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
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กลุ่มธุรกจิการเงินเกียรตินาคนิภทัร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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      27,930.22            290.01 

ลูกหนีสถาบนัการเงนิ องค์กรปกครองสว่นท้องถิน องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs) 

ทใีช้นําหนักความเสยีงเหมอืนกบัลูกหนีสถาบนัการเงนิ และบรษิทัหลกัทรพัย์      16,402.98            176.74            5,137.47                   11.70 

ลูกหนีธรุกิจเอกชน องค์กรปกครองสว่นท้องถิน องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs) ที

ใช้นําหนักความเสยีงเหมอืนกบัลูกหนีธรุกิจเอกชน          375.05          8,550.83            6,750.68          240.65             74,301.20 

ลูกหนีรายยอ่ย           169,069.75              6,910.54 

สนิเชือเพอืทอียูอ่าศยั     30,703.46              2,400.99 

สนิทรพัยอ์ืน  11,462.24          0.18             20,752.52 

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

ลกูหนีด้อยคณุภาพ 
1/

        237.73                   91.96              4,357.67         1,458.07 

รายการที ธปท. กาํหนดให้หกัออกจากเงนิกองทุนของธนาคาร

2564

ยอดค้างทีมี Rating ยอดค้างทีไม่มี Rating

ตารางที 18 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงินและมูลค่าเทียบเท่าสินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงินของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทีเป็นยอดสทุธิจาก Specific provision หลงัพิจารณามูลค่าการปรบัลดความเสียงด้านเครดิตในแต่ละประเภทสินทรพัย ์

จาํแนกตามแต่ละนําหนักความเสียง โดยวิธี SA

ประเภทสินทรพัย์
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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      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. กาํหนดให้หกัออกจากเงนิกองทุนของธนาคาร

ประเภทสินทรพัย์
ยอดค้างทีไม่มี Rating
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ยอดค้างทีมี Rating
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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      28,154.78             290.01 

ลูกหนีสถาบนัการเงนิ องค์กรปกครองสว่นท้องถิน องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs) 

ทีใช้นําหนักความเสยีงเหมอืนกบัลูกหนีสถาบนัการเงนิ และบรษิทัหลกัทรพัย์        10,154.54             176.74          5,055.96               11.70 

ลูกหนีธรุกิจเอกชน องค์กรปกครองสว่นท้องถนิ องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs) ที

ใช้นําหนักความเสยีงเหมอืนกบัลูกหนีธรุกิจเอกชน            375.05           8,550.83          6,755.03           240.65       1,180.17          72,885.55 

ลูกหนีรายยอ่ย   169,069.75           7,207.31 

สนิเชอืเพือทอียูอ่าศยั        30,703.46       2,400.99 

สนิทรพัยอื์น      17,797.21                 0.18          19,290.40               269.06 

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

ลกูหนีด้อยคณุภาพ 
1/

         237.73           91.96           4,357.67            1,458.07 

รายการที ธปท. กาํหนดให้หกัออกจากเงนิกองทุนของธนาคาร

ประเภทสินทรพัย์
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ยอดค้างทีมี Rating ยอดค้างทีไม่มี Rating
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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. กาํหนดให้หกัออกจากเงนิกองทุนของธนาคาร

1/ 
ในสว่นทีไมม่กีารปรบัลดความเสยีงด้านเครดิต ซึงนําหนักความเสยีงขนึอยูก่บัสดัสว่นของเงนิสาํรองทีกนัไวต้่อยอดหนีทงัสนิ

ประเภทสินทรพัย์
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ยอดค้างทีมี Rating ยอดค้างทีไม่มี Rating



    
 

 

การเปิดเผยข้อมลูการดำรงเงินกองทุน และการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ดา้นสภาพคลอ่งที่มคีวาม
รุนแรง ตามหลักเกณฑ ์Basel III | 31 ธันวาคม 2564 

70 

 

กลุ่มธุรกจิการเงินเกียรตินาคินภัทร 

5.1.5 ข้อมูลการปรับลดความเสี่ยงดา้นเครดิต โดยวิธี SA 

กลุ่มธุรกิจฯ ได้นําวิธีการปรบัลดความเสียงด้านเครดิตสําหรบัสินทรัพย์เสียงมาใช้ โดยกลุ่มธุรกิจฯ 

เลอืกใช้การปรบัลดด้วยหลกัประกนัทางการเงนิ แบบวธิี Comprehensive ในวธิีการใช้ค่าปรบัลดมาตรฐานทกีําหนดโดย 

ธปท. (Standard supervisory haircut) ซงึหลกัประกนัทางการเงนิทจีะนํามาใช้ในการปรบัลดความเสยีงด้านเครดติ ได้แก่ 

เงนิสด บญัชเีงนิฝาก บตัรเงนิฝาก ตราสารทุน และตราสารหนี  รวมทงัการปรบัลดดว้ยการคาํประกนั เพอืรองรบัผลติภณัฑ์

ทางการเงนิทหีลากหลายของกลุ่มธุรกจิฯ รวมถงึหลกัประกนัทางการเงนิทจีะเพมิขนึในอนาคต และการสะทอ้นความเสยีงได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ  

 

 
 

ตารางที 19  มูลค่ายอดคงค้างในส่วนทีมีหลกัประกนั** ของแต่ละประเภทสินทรพัย ์โดยวิธี SA จาํแนกตามประเภทของหลกัประกนั

เฉพาะธนาคาร หน่วย : ล้านบาท

หลกัประกนัทางการเงิน 
1/

การคาํประกนัและ

อนุพนัธ์ด้านเครดิต

ลกูหนีทีไม่ด้อยคณุภาพ

ลูกหนีภาครฐับาล และธนาคารกลาง ธนาคารเพือการพฒันาระหวา่งประเทศ (MDBs) และ

องค์กรปกครองสว่นท้องถนิ องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs)ทใีช้นําหนักความเสยีง

เหมอืนกบัลูกหนีภาครฐับาล -                               -                             

ลูกหนีสถาบนัการเงนิ องค์กรปกครองสว่นท้องถนิ องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs)

 ทีใช้นําหนักความเสยีงเหมอืนกบัลูกหนีสถาบนัการเงนิ และบรษิทัหลกัทรพัย์ 1,163.75                        -                             

ลูกหนีธรุกิจเอกชน องค์กรปกครองสว่นท้องถนิ องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs) ที

ใช้นําหนักความเสยีงเหมอืนกบัลูกหนีธรุกิจเอกชน 1,919.56                        367.63                        

ลูกหนีรายยอ่ย 17,920.34                      267.74                        

สนิเชือเพือทีอยูอ่าศยั -                               -                             

สนิทรพัยอื์น -                               -                             

รวม 21,003.64                          635.37                             

2564

ประเภทสินทรพัย์
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หน่วย : ล้านบาท

หลกัประกนัทางการเงิน 
1/

การคาํประกนัและ

อนุพนัธ์ด้านเครดิต

ลกูหนีทีไม่ด้อยคณุภาพ

ลูกหนีภาครฐับาล และธนาคารกลาง ธนาคารเพือการพฒันาระหวา่งประเทศ (MDBs) และ

องค์กรปกครองสว่นท้องถนิ องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs)ทใีช้นําหนักความเสยีง

เหมอืนกบัลูกหนีภาครฐับาล -                               -                             

ลูกหนีสถาบนัการเงนิ องค์กรปกครองสว่นท้องถนิ องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs)

 ทีใช้นําหนักความเสยีงเหมอืนกบัลูกหนีสถาบนัการเงนิ และบรษิทัหลกัทรพัย์ 1,458.98                        -                             

ลูกหนีธรุกิจเอกชน องค์กรปกครองสว่นท้องถนิ องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs) ที

ใช้นําหนักความเสยีงเหมอืนกบัลูกหนีธรุกิจเอกชน 2,186.26                        296.83                        

ลูกหนีรายยอ่ย 6,827.65                        199.52                        

สนิเชือเพือทีอยูอ่าศยั -                               -                             

สนิทรพัยอื์น -                               -                             

รวม 10,472.89                          496.35                             

2563

ประเภทสินทรพัย์

กลุ่มธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

หลกัประกนัทางการเงิน 
1/

การคาํประกนัและ

อนุพนัธ์ด้านเครดิต

ลกูหนีทีไม่ด้อยคณุภาพ

ลูกหนีภาครฐับาล และธนาคารกลาง ธนาคารเพอืการพฒันาระหวา่งประเทศ (MDBs) และ

องค์กรปกครองสว่นท้องถิน องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs)ทีใช้นําหนักความเสยีง

เหมอืนกบัลูกหนีภาครฐับาล -                                   -                                

ลูกหนีสถาบนัการเงนิ องค์กรปกครองสว่นท้องถิน องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs) 

ทีใช้นําหนักความเสยีงเหมอืนกบัลูกหนีสถาบนัการเงนิ และบรษิทัหลกัทรพัย์ 1,175.75                           -                                

ลูกหนีธรุกิจเอกชน องค์กรปกครองสว่นท้องถนิ องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs) ที

ใช้นําหนักความเสยีงเหมอืนกบัลูกหนีธรุกิจเอกชน 2,021.24                           367.63                           

ลูกหนีรายยอ่ย 17,983.81                          267.74                           

สนิเชือเพอืทีอยูอ่าศยั -                                   -                                

สนิทรพัยอื์น -                                   -                                

รวม 21,180.80                               635.37                                 

ประเภทสินทรพัย์
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5.2 การเปิดเผยข้อมลูความเสี่ยงด้านตลาดสำหรับฐานะในบญัชเีพื่อค้า 

ความเสยีงดา้นตลาด หมายถงึ ความเสยีงทเีกดิจากการเปลยีนแปลงของราคา ไดแ้ก่ อตัราดอกเบยี อตัรา

แลกเปลยีน และราคาของตราสารทงัในตลาดเงนิและตลาดทุน รวมถึงความผนัผวนของราคาตราสารทงัในตลาดเงนิและ

ตลาดทุนอนัจะมีผลต่อราคาตราสารอนุพันธ์ ทีมีต่อฐานะของธนาคารทงัในบัญชีเพือค้าและบญัชีเพือการธนาคาร และ

ก่อใหเ้กดิผลกระทบในทางลบต่อรายไดแ้ละเงนิกองทุนของธนาคาร  

ปัจจุบนัธนาคารทําธุรกรรมทเีกยีวขอ้งกบัผลติภณัฑ์ทางการเงนิหลายประเภททงัในบญัชเีพือการค้าและ

บญัชีเผอืขาย ซึงสามารถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) การซอืขายตราสารหนีและอนุพนัธ์ดา้นตราสารหนี 2) การซอืขาย

เงนิตราต่างประเทศและอนุพนัธ์ด้านอตัราแลกเปลยีน 3) อนุพนัธ์ดา้นอตัราดอกเบยี 4) การซอืขายหุน้สามญั กองทุนรวม

อสงัหารมิทรพัย์ กองทุนรวมโครงสรา้งพนืฐาน และทรสัต์เพอื การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์(REIT) ทจีดทะเบยีนซอืขายใน

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และอนุพนัธด์า้นตราสารทุน และ 5) สญัญาออปชนัทอีา้งองิราคาตราสารทุน ดชันีทางการเงนิ ราคาสนิคา้

โภคภณัฑ์ และผลการดําเนินงานของกองทุนรวม เพอืบรหิารความเสยีงหรอืเพอืประกอบเป็นหุ้นกู้ทมีีอนุพนัธ์แฝงสําหรบั

ขายแก่นักลงทุน นอกจากนี ธุรกจิตลาดทุนยงัดําเนินธุรกจิการลงทุนในหุน้สามญัในตลาดหลกัทรพัย์ฯ และตลาดหลกัทรพัย์

ต่างประเทศ สญัญาซอืขายล่วงหน้าในตลาดอนุพนัธ์ อนุพนัธ์ตราสารทุน และลงทุนนอกตลาดหลกัทรพัย์ (Private Equity) 

ซงึมคีวามเสยีงดา้นตลาดดว้ยเช่นกนั 

 

หน่วย : ล้านบาท

หลกัประกนัทางการเงิน 1/
การคาํประกนัและ

อนุพนัธ์ด้านเครดิต

ลกูหนีทีไม่ด้อยคณุภาพ

ลูกหนีภาครฐับาล และธนาคารกลาง ธนาคารเพอืการพฒันาระหวา่งประเทศ (MDBs) และ

องค์กรปกครองสว่นท้องถิน องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs)ทีใช้นําหนักความเสยีง

เหมอืนกบัลูกหนีภาครฐับาล 1,520.52                           -                                

ลูกหนีสถาบนัการเงนิ องค์กรปกครองสว่นท้องถิน 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                           

สนิเชือเพอืทีอยูอ่าศยั -                                   -                                

สนิทรพัยอื์น -                                   -                                

รวม 12,137.81                               496.35                                 

* ไมร่วม Securitisation

** มลูค่าหลงัการพิจารณาผลการหกักลบหนีทงัในและนอกงบแสดงฐานะการเงนิแล้ว

ประเภทสินทรพัย์
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1/
 หลกัประกนัทางการเงนิทธีนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้นํามาปรบัลดความเสยีงได้ (Eligible financial collateral) โดยเลือกใช้วธิ ีComprehensive และ

ใช้มลูค่าหลงัการปรบัลดด้วยค่าปรบัลด (Haircut) แล้ว
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 สําหรบัการบรหิารความเสยีงด้านตลาดในบญัชเีพอืการค้าของธนาคารซงึเน้นการทําธุรกรรมทมีีความ

เสยีงดา้นอตัราดอกเบยีและอตัราแลกเปลยีนเป็นหลกั ธนาคารตระหนักถงึความเสยีงจากการทําธุรกรรมประเภทดงักล่าวใน

ภาวะตลาดทมีีความผนัผวนสูงอนัมสีาเหตุมาจากปัจจยัทงัภายในและภายนอกประเทศทธีนาคารไม่สามารถควบคุมได ้ซึง

อาจส่งผลด้านลบต่อฐานะในบญัชเีพอืการค้า ดว้ยเหตุนี ธนาคารจงึมกีารกําหนดเพดานความเสยีงดา้นอตัราดอกเบยีและ

อตัราแลกเปลยีนสาํหรบัการทาํธุรกรรมในบญัชเีพอืการคา้ใหอ้ยู่ในระดบัทธีนาคารยอมรบัได ้และกําหนดใหก้ารทําธุรกรรมที

เกียวขอ้งกบัราคาตราสารทุน ดชันีทางการเงนิ ราคาสนิคา้โภคภณัฑ์ และผลการดําเนินงานของกองทุนรวมต้องเป็นไปใน

ลกัษณะททีาํใหค้วามเสยีงดา้นราคาตราสารทุนในภาพรวมเป็นศูนย ์ 

 สําหรบัการบรหิารความเสยีงดา้นตลาดในบญัชเีพอืการบรหิารสภาพคล่องและบญัชเีพอืการลงทุนของ

ธนาคารซงึมุ่งเน้นการทําธุรกรรมทมีคีวามเสยีงด้านอตัราดอกเบยีเป็นหลกั ธนาคารได้กําหนดเพดานความเสยีงดา้นอตัรา

ดอกเบยีให้อยู่ในระดบัทธีนาคารยอมรบัได ้และกําหนดใหปิ้ดความเสยีงดา้นอตัราแลกเปลยีนทงัหมดหรอืใหอ้ยู่ในระดบัทไีม่

มีนัยสําคญั อย่างไรก็ตาม ธนาคารอาจลงทุนในหุ้นสามญั กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์ กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน 

และทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ทีจดทะเบียนซือขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ซึงเป็นการลงทุนระยะยาวและต้อง

ไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการทเีกยีวขอ้งเป็นรายกรณี 

 ธนาคารไดม้กีารพฒันากระบวนการบรหิารความเสียงดา้นตลาดทคีรอบคลุมและเป็นระบบอย่างต่อเนือง 

ตงัแต่การระบุความเสยีง การวดัความเสยีง ไปจนถงึการควบคุมและติดตามความเสยีงต่าง ๆ ทเีกยีวขอ้งกบัธุรกรรมแต่ละ

ประเภทในบญัชเีพอืการคา้และบญัชเีผอืขาย ซึงกระบวนการบรหิารความเสยีงดงักล่าวครอบคลุมถึงปัจจยัความเสยีงด้าน

ตลาดทเีกยีวขอ้งและมนัียสําคญั ทงันี สายตลาดการเงนิและฝ่ายบรหิารเงนิเป็นหน่วยงานหลกัทมีหีน้าทบีรหิารความเสยีง

ด้านตลาดในบญัชเีพอืการค้า บญัชีเพอืการบรหิารสภาพคล่อง และบญัชีเพอืการลงทุน โดยมฝ่ีายบรหิารความเสยีงด้าน

ตลาดและฝ่ายบริหารความเสยีงด้านสภาพคล่องและ ALM ทําหน้าทกีําหนดตวัชวีดัความเสยีง และเสนอขออนุมตัิเพดาน

ความเสยีงต่อคณะกรรมการกํากบัความเสยีงเพอืใชป้ระเมนิและตดิตามฐานะความเสยีงด้านตลาด โดยใชเ้ครอืงมอืวดัความ

เสยีงต่าง ๆ ทเีป็นมาตรฐานสากล เช่น ความเสยีหายสูงสุดทีสามารถเกิดขนึได้ทรีะดบัความเชอืมนัทกีําหนด (Value at 

Risk/ VaR) ความอ่อนไหวของมูลค่าเงนิลงทุนต่อการเปลยีนแปลงของอตัราดอกเบยี 1 Basis Point (PV01) ฐานะเงนิตรา

ต่างประเทศสุทธิ (Net Open Position in Foreign Currency/ NOP) และมูลค่าทางเศรษฐกิจของส่วนของผู้ถือหุ้น 

(Economic Value of Equity/ EVE) เพอืใหท้นัต่อภาวะตลาดและสถานการณ์ทเีกดิขนึ ทงันี ฝ่ายบรหิารความเสยีงดา้นตลาด

และฝ่ายบรหิารความเสยีงดา้นสภาพคล่องและ ALM จะรายงานใหห้น่วยงานทเีกยีวขอ้งทราบ หากความเสยีงดา้นตลาดเกนิ

กว่าระดบัทยีอมรบัไดห้รอืมเีหตุการณ์ผดิปกตเิกดิขนึ  

 สาํหรบัการบรหิารความเสยีงดา้นตลาดในธุรกจิตลาดทุนซงึเป็นการลงทนุในหุน้สามญัในตลาดหลกัทรพัย์

ฯ และตลาดหลกัทรพัย์ต่างประเทศ สญัญาซือขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์ อนุพันธ์ตราสารทุน และลงทุนนอกตลาด

หลกัทรพัย ์โดยมปัีจจยัความเสยีงดา้นตลาดทสีาํคญั ไดแ้ก่ ราคาตราสารทุน สภาพคล่อง และความผนัผวนของราคาตราสาร

ทุน แมว้่ากลยุทธก์ารลงทุนระยะสนัของธุรกจิตลาดทนุจะเป็นการลงทุนทมีคีวามเสยีงดา้นตลาดค่อนขา้งตํา เนืองจากมกีาร

ป้องกนัความเสยีงด้านตลาดเพอืลดความเสยีงของกลยุทธ์การลงทุนต่าง ๆ แต่การลงทุนระยะยาวโดยฝ่ายลงทุนของบรษิัท

ย่อยเป็นการลงทุนโดยตรง (Directional) ในหุน้สามญัทงัในประเทศและต่างประเทศ จงึยงัคงมคีวามเสยีงจากความผนัผวน

ด้านตลาดสูง ซึงหากมกีารลดลงของราคาหลกัทรพัย์ทีถือครองอยู่ หรอืการเปลยีนแปลงของอตัราแลกเปลียนก็จะส่งผล
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กระทบในดา้นลบต่อผลการดําเนินงานและกําไรของกลุ่มธุรกจิฯ อย่างไรก็ด ีกลุ่มธุรกิจฯ ตระหนักถงึความเสียงอนัเกดิจาก

การลงทุนในกลยุทธเ์หล่านี จงึไดก้ําหนดใหร้ะดบัความเสยีงของการลงทุนอยู่ภายใตค้วามเสยีงทยีอมรบัได ้ฝ่ายบรหิารความ

เสยีงของบรษิัทย่อยทําหน้าทกีําหนดค่าเพดานความเสยีงต่าง ๆ ทเีป็นมาตรฐาน อาท ิความเสยีหายสูงสุดทสีามารถเกิดขนึ

ไดท้รีะดบัความเชอืมนัทกีําหนดไว ้และฐานะสูงสุดทถีือไว้ได้โดยกําหนดตามปรมิาณการซอืขายต่อวนั เป็นต้น ทงันี ฝ่าย

บรหิารความเสยีงของบรษิทัย่อยจะรายงานให้หน่วยงานทเีกยีวขอ้งทราบ หากความเสยีงในบญัชเีพอืการคา้เกนิกว่าระดบัที

ยอมรบัไดห้รอืมเีหตุการณ์ผดิปกตเิกดิขนึ  

 อย่างไรกต็าม เนืองจากความผนัผวนของราคาตราสารเกดิจากปัจจยัทอียู่นอกเหนือการควบคุมของกลุ่ม

ธุรกจิฯ  ถงึแมว้่ากลุ่มธุรกจิฯ จะมกีระบวนการบรหิารความเสยีงดา้นตลาดอย่างเป็นมาตรฐานแล้ว กลุ่มธุรกจิฯ ไม่อาจรบัรอง

ไดว้่าจะไม่เกดิความเสยีหายอย่างมนัียสําคญั หากเกดิภาวะความผนัผวนของปัจจยัความเสยีงดา้นตลาดต่าง ๆ สงูเกนิกว่าที

กลุ่ม ธรุกจิฯ คาดการณ์ไว ้อนัจะส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการดาํเนินงานและต่อมลูค่าทางเศรษฐกจิของกลุ่มธุรกจิฯ 

 
5.2.1 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปล่ียน (Foreign Exchange Rate Risk) 
ความเสยีงดา้นอตัราแลกเปลยีน หมายถงึ ความเสยีหายทมีผีลกระทบต่อรายไดแ้ละ/หรอืมูลค่าส่วนของ

เจ้าของจากความ ผันผวนของอตัราแลกเปลียน อนัเนืองมาจากการทําธุรกรรมหรือมีสินทรพัย์หรอืหนีสินเป็นเงินสกุล

ต่างประเทศ  

ธนาคารได้มีการกําหนดและควบคุมความเสยีงของธุรกรรมทมีีเจตนาถือไว้เพอืการค้าและมคีวามเสยีง

ดา้นอตัราแลกเปลยีนให้อยู่ใน ระดบัทยีอมรบัได้ ซงึได้แก่ ตราสารหนีสกุลเงนิตราต่างประเทศ ธุรกรรมการซือขายเงนิตรา

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

แลกเปลยีน/เงนิตราต่างประเทศ (Cross Currency Swaps)สําหรบัส่วนของสนิทรพัย์และหนีสนิอนื ๆ ธนาคารได้มกีารทํา

สญัญาซอืขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าและแลกเปลยีน อตัราแลกเปลยีนเพอืป้องกนัความเสยีงนี จงึส่งผลใหค้วามเสยีง

จากการเปลยีนแปลงของอตัราแลกเปลยีนของธนาคารโดยรวม อยู่ในระดบัทตีํา 

บรษิทัย่อยมกีลยุทธ์ต่าง ๆ ทมีกีารลงทุนในต่างประเทศ และไม่ตอ้งการมคีวามเสยีงดา้นอตัราแลกเปลยีน 

จงึได้มีการทําสญัญา ซือขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าและแลกเปลยีนอตัราแลกเปลยีนเพอืป้องกนัความเสยีงดงักล่าว 

อย่างไรกต็ามการลงทุนใน บางกลยุทธย์งัคงมีความเสยีงดา้นอตัราแลกเปลยีนเหลอือยู่ เนืองจากเป็นกลยุทธ์ทมีจีาํนวนเงนิ

ลงทุนทไีม่สูง หรอืเป็นกลยุทธ์ ทลีงทุนในสกุลเงนิทมีสีภาพคล่องตํา จงึทําใหบ้รษิทัย่อยไม่สามารถปิดความเสยีงด้านอตัรา

แลกเปลยีนในสกุลดงักล่าวได ้โดยในบางกรณบีรษิทัย่อยจะพจิารณาปิดความเสยีงดว้ยเงนิสกุลทคี่าเงนิเคลอืนไหวสอดคลอ้ง

กบัสกุลเงนินันแทน (Cross Hedging) 
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5.2.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) 

ธนาคารบรหิารความเสยีงดา้นอตัราดอกเบยีในบญัชเีพอืคา้โดยกําหนดเพดานความอ่อนไหวของมูลค่า

เงนิลงทุนต่อการ เปลยีนแปลงอตัราดอกเบยี ซึงรวมถึงอตัราดอกเบียในสกุลเงินต่างประเทศทเีกยีวขอ้ง ให้อยู่ในระดบัที

ยอมรบัได ้ 

การบรหิารความเสยีงด้านอตัราดอกเบยีในบญัชเีพอืการธนาคารมเีป้าหมายเพอืลดผลกระทบในทางลบ

จากความผนัผวนของ อตัราดอกเบยี ธนาคารมกีารบรหิารความเสยีงของความแตกต่างของโครงสรา้งสนิทรพัยแ์ละหนีสนิทงั

ในงบแสดงฐานะการเงนิ และนอกงบแสดงฐานะการเงนิทมีคีวามอ่อนไหวต่อการเปลยีนแปลงของอตัราดอกเบยี โดยธนาคาร

ไดก้ําหนดให้มกีาร ประเมนิผลกระทบต่อรายไดด้อกเบยีรบัสุทธแิละประเมนิผลกระทบต่อมลูค่าทางเศรษฐกิจของส่วนของผู้

ถอืหุ้นเป็นประจํา สมาํเสมอ ภายใต้การกํากบัดูแลของคณะกรรมการบรหิารสนิทรพัย์และหนีสนิ โดยมฝ่ีายบรหิารเงนิทํา

หน้าทหีลกัในการดาํเนิน นโยบายในการบรหิารจดัการโครงสรา้งของสนิทรพัยแ์ละหนีสนิใหอ้ยู่ในระดบัทเีหมาะสม อกีทงัยงั

มสีายบรหิารความเสยีง เฝ้าติดตามและควบคุมฐานะความเสยีงดงักล่าวนีและมีการรายงานต่อคณะกรรมการกํากบัความ

เสยีงและคณะกรรมการธนาคาร อย่างสมาํเสมอ 

5.2.3 ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน (Equity Price Risk) 
ความเสยีงดา้นราคาตราสารทุน หมายถงึ ความเสยีหายทมีผีลกระทบต่อรายได้และ/หรอื มูลค่าส่วนของ

เจา้ของเนืองจากการเปลยีนแปลงของราคาตราสารทุน  

ธนาคารมีการประเมนิศกัยภาพของบรษิัททอีอกตราสารและมนีโยบายซอื/ขายตราสารทุนเพอืการลงทุน

ในระยะปานกลางจนถงึ ระยะยาวในบญัชเีพอืการธนาคารเป็นหลกั สําหรบับญัชเีพอืคา้ ธนาคารสามารถลงทุนในตราสารทุน

และ/หรอือนุพนัธต์ราสารทุน ธนาคารจดัใหม้กีารตดิตามและรายงานสถานะความเสยีงดา้นราคาตราสารทุนอย่างสมําเสมอ 

 ฐานะการถือครองตราสารทุนเกือบทงัหมดของธนาคารเป็นการถือครองตราสารทุนของบรษิัทในกลุ่ม

ธุรกจิ และหน่วยลงทุนใน กองทุนซงึทําหน้าทบีรหิารสนิทรพัย์ของธนาคาร สําหรบัฐานะการถอืครองตราสารทุนส่วนทเีหลอื

เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนใน ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และหลกัทรพัย์ทไีดม้าจากการแปลงหนีเป็นทุนของลูกหนี

ธนาคาร 

 สําหรบัฐานะตราสารทุนในบญัชเีพอืการธนาคารของกลุ่มธุรกจิ จะอยู่ภายใต้การบรหิารของหน่วยงาน 

Direct Investment ใน บล.เกยีรตนิาคนิภทัร ซงึมนีโยบายลงทุนระยะยาวในตราสารทุน โดยคดัเลอืกธรุกจิทจีะลงทุนจากมูล

ค่าทีแท้จรงิของธุรกิจและใช้ หลกัปรชัญาการลงทุนแบบเน้นคุณค่า (Value Based Investment Approach) ทังนี ในการ

แสวงหาโอกาสในการลงทุน หน่วยงาน Direct Investment จะทาํการวเิคราะหเ์ชงิลกึและครอบคลุมในประเดน็สําคญัเกยีวกบั

การเตบิโตทมีนัคงของโอกาส ธุรกิจ เช่น ความน่าสนใจและแนวโน้มของอุตสาหกรรม รูปแบบธุรกจิมคีวามสามารถในการ

แขง่ขนัทยีงัยนื ผูบ้รหิารธุรกจิม ีความสามารถและมคีวามซอืสตัย ์โปร่งใส รวมถงึมโีครงสรา้งททีาํใหเ้กดิความสมดุลของธรร

มาภิบาลทีดี ซึงการตัดสินใจลงทุน ของหน่วยงาน Direct Investment ในทุกธุรกรรมจะต้องได้ร ับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการการลงทุนพรอ้มทงัมกีารควบคุมและ ตดิตามการทําธุรกรรมต่าง ๆ ใหอ้ยู่ภายใตก้รอบทไีดร้บัอนุมตัโิดยฝ่าย

บรหิารความเสยีง 

 

 

 

 

 



    
 

 

การเปิดเผยข้อมลูการดำรงเงินกองทุน และการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ดา้นสภาพคลอ่งที่มคีวาม
รุนแรง ตามหลักเกณฑ ์Basel III | 31 ธันวาคม 2564 

76 

 

กลุ่มธุรกจิการเงินเกียรตินาคินภัทร 

5.2.4 ความเสี่ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Price Risk) 
ความเสยีงด้านราคาสนิคา้โภคภณัฑ์ หมายถึง ความเสยีหายทมีผีลกระทบต่อรายไดแ้ละ/หรอืมูลค่าส่วน

ของเจ้าของจากความ ผนัผวนของราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ (เปิดเผยอยู่ในหวัขอ้ 5.2 การเปิดเผยขอ้มูลความเสยีงด้านตลาด

สาํหรบัฐานะในบญัชเีพอืคา้) 

5.2.5 ความเสี่ยงด้านมูลค่ายุติธรรม 
วธิกีารกําหนดมูลค่ายุตธิรรมขนึอยู่กบัลกัษณะของเครอืงมอืทางการเงนิ ในกรณีของเครอืงมอืทางการเงนิ

ทมีกีารซอืขายในตลาด มูลค่ายุตธิรรมจะกําหนดจากราคาตลาดล่าสุด แต่หากไม่สามารถหาราคาตลาดทเีหมาะสมได ้มูลค่า

ยุตธิรรมของเครอืงมอืทางการเงนิ จะกําหนดขนึโดยใชเ้กณฑก์ารวดัมลูค่าทเีหมาะสม และสอดคลอ้งกบัประกาศของทางการ

ทเีกยีวขอ้ง เป็นตน้  

กลุ่มธุรกจิฯ มฐีานะตราสารอนุพนัธ์ทงัประเภททมีเีจตนาถอืไว้เพอืการคา้ และประเภทเพอืตอบสนองต่อ

ความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงประเภทเพอืการบรหิารความเสยีงของสนิทรพัย์และหนีสนิของกลุ่มธนาคาร ตราสาร

อนุพนัธ์รวมถึงธุรกรรมสญัญาแลกเปลยีนอตัรา ดอกเบยี ธุรกรรมแลกเปลยีนอตัราแลกเปลยีน/เงนิตราต่างประเทศ การทํา

อนุพนัธอ์ตัราแลกเปลยีน/เงนิตราต่างประเทศ และอนุพนัธ ์ตราสารทุน  

นอกเหนือจากการควบคุมความเสยีงดา้นตลาดของตราสารอนุพนัธ์ใหอ้ยู่ในระดบัทยีอมรบัได ้กลุ่มธุรกจิฯ

ยงัมีการควบคุมความเสียงด้าน เครดิตในการทําธุรกรรมกับคู่สญัญาโดยการกําหนดและควบคุมวงเงนิการทําธุรกรรม

เช่นเดยีวกบันโยบายการใหส้นิเชอืปกต ิ

 

5.3 การเปิดเผยข้อมลูความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 

5.3.1 รายละเอียดข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยทั่วไปสำหรับความเสี่ยงดา้นปฏิบัติการ 

ความเสยีงดา้นปฏบิตักิาร คอื  ความเสยีงทจีะเกดิความเสยีหายต่างๆ อนัเนืองมาจากการขาดกํากบัดแูล

กจิการทดีหีรอืขาดธรรมาภบิาลในองคก์ร การขาดการควบคุมทดี ีโดยอาจเกยีวขอ้งกบักระบวนการปฏบิตังิานภายใน ความ

ไม่เพยีงพอหรอืความบกพร่องของกระบวนการภายใน บุคลากร และระบบงาน หรอืจากเหตุการณ์ภายนอก ซึงส่งผลกระทบ

ต่อรายไดแ้ละเงนิกองทุนของกลุ่มธุรกจิฯโดยสามารถแบ่งออกเป็น  ประเภทเหตุการณ์ ไดแ้ก่ (1) การทุจรติภายใน (2) การ

ทุจริตภายนอก (3) การจ้างงานและความปลอดภัยของสถานทีปฏิบัติงาน (4) การปฏิบัติไม่เหมาะสมเกียวกับลูกค้า

ผลติภณัฑ์และวธิปีฏบิตัใินการดาํเนินธุรกจิ (5) ความปลอดภยัของทรพัย์สนิ (6) การขดัขอ้งหรอืการหยุดชะงกัของระบบงาน

และระบบคอมพวิเตอร ์และ (7) การปฏบิตัิงานผดิพลาด ทงันีความเสยีงดา้นปฏบิตักิารใหร้วมถงึความเสยีงดา้นกฎหมาย ที

มสีาเหตุมาจากความเสยีงดา้นปฏบิตักิารตาม 7 ประเภทความเสยีงขา้งตน้    

 

การดําเนินธุรกจิของธนาคารและบรษิทัในกลุ่มธุรกจิฯ ในปัจจุบนัเกยีวขอ้งกบัผลติภณัฑ์และบรกิารซึงมี

ความหลากหลายและมกีระบวนการทซีบัซ้อน เกยีวขอ้งกบัหน่วยงานหลายภาคส่วนในหลากหลายสถานททีวัประเทศ และ

อยู่ภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบยีบจํานวนมาก อีกทงัในปัจจุบนัธุรกจิต้องเผชญิกบัการเปลยีนแปลงตลอดเวลา

ตามองค์ประกอบหลายดา้น เช่น การเตบิโตและขยายธุรกจิ การออกผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหม่ทอีาศยัช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์

มากขนึ ววิฒันาการของเทคโนโลย ีเทคนิคการทุจรติในรูปแบบใหม่ๆ มกีารพฒันาลําหน้ากว่าเหตุการณ์ความเสยีหายใน

อดตีทเีคยเกดิขนึ โดยเฉพาะอย่างยงิการทุจรติจากปัจจยัภายนอกทมีาจากตวับุคคลหรอืเทคโนโลย ีนอกจากนี สภาพการณ์

ทีเปลยีนแปลงอาจส่งผลให้กระบวนการทีมีอยู่ไม่รดักุมเพียงพอ ทงัหมดนีอาจก่อให้เกิดความเสยีงหรอืช่องว่างในการ

ดาํเนินงาน และเกดิความเสยีหายในการดําเนินธุรกจิ อาท ิเกิดความผดิพลาดในการนําเสนอผลติภณัฑ์และบรกิารต่อลูกคา้ 
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ซงึอาจส่งผลกระทบต่อชอืเสยีง มคีวามเสยีงต่อการถูกฟ้องรอ้ง อาจทาํใหก้ารใหบ้รกิารของธนาคารล่าชา้ ขาดความสามารถ

ในการแขง่ขนั ก่อใหเ้กดิการสญูเสยีรายได ้หรอืมคี่าใชจ่้ายสงู ซงึกระทบต่อผลการดาํเนินงานของกลุ่มธุรกจิฯ 

 

 เพือลดความเสียงด้านปฏิบัติการรวมถึงการทุจริตต่างๆ คณะอนุกรรมการบริหารความเสียงด้าน

ปฏิบตักิารของธนาคารมหีน้าทบีรหิารจดัการและติดตามประเด็นความเสยีงและความเสยีหายด้านปฏิบตัิการทสีําคญัของ

ธนาคารใหอ้ยู่ในระดบัทธีนาคารยอมรบัได ้และธนาคารยงักําหนดใหม้หีน่วยงานป้องกนัและควบคุมความเสยีง (Fraud Unit) 

ทําหน้าทใีนการควบคุมและตรวจสอบเหตุการณ์ทผีิดปกติหรอืต้องสงสยัในการทุจรติ เพอืให้สามารถบรหิารจดัการก่อน

เหตุการณ์ความเสียหายจะเกิดขนึ นอกจากนี ธนาคารยงัมีการกําหนดมาตรการต่างๆ เพือเป็นการลดความเสยีงด้าน

ปฏิบตัิการดงักล่าวสําหรบัผลติภณัฑ์และบรกิารใหม่ของธนาคาร ซึงกําหนดให้ผูท้เีกยีวขอ้งดําเนินการประเมนิความเสยีง

และจัดทําแผนลดความเสียง พร้อมทังจัดทํา Readiness Checking ก่อนออกผลิตภัณฑ์และบริการใหม่และเริมการ

เปลยีนแปลงกระบวนการใดๆ การกําหนดใหห้น่วยงานทเีป็นผูร้บัผดิชอบลําดบัทสีอง (Second Line of Defense) อาท ิสาย

กฎหมายและกํากับดูแลการปฏิบัติงาน และสายบริหารความเสยีงร่วมกันวิเคราะห์และกลนักรองประเด็นต่างๆ โดยมี

คณะทํางานชุดย่อยของคณะอนุกรรมการเตรยีมความพรอ้มผลติภณัฑ์และกระบวนการทํางานใหม่ของธนาคารทําหน้าที

กลนักรองและสอบทานแนวทางการพฒันาและออกแบบระบบงานหรอืกระบวนการ ตลอดจนระบบการควบคุมความเสยีง

ก่อนนําเสนอต่อคณะอนุกรรมการเตรยีมความพร้อมผลิตภัณฑ์และกระบวนการทํางานใหม่  สําหรบัการอนุมัติให้ออก

ผลติภัณฑ์ใหม่และเรมิการเปลยีนแปลงกระบวนการ ระบุจุดบกพร่องและให้คําแนะนําในด้านความเสียงและดา้นอืนๆ ที

เกียวขอ้งเพอืใชป้รบัปรุงผลติภณัฑ์และบรกิารใหส้มบูรณ์มากทสุีด นอกจากนี ธนาคารได้มนีโยบายการบรหิารความเสยีง

ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ หลกัเกณฑ์บรหิารความเสยีงจากบุคคลภายนอกทสีามารถเขา้ถงึขอ้มูลสําคญัหรอืเชอืมต่อกบั

ระบบของธนาคาร และมกีารประเมนิความเสยีงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นประจําหรอืเมอืมกีารนําเทคโนโลยสีารสนเทศ

ใหม่มาปรบัใช้กับการปฏิบตังิานและใหบ้รกิารขององค์กร รวมถงึมแีนวทางการใหค้วามรูแ้ละเสรมิสรา้งความตืนตวัจากภัย

คุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threat) แก่พนักงานทุกระดับ เพือป้องกันความเสียงทีอาจเกิดขึนจากการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงความเสยีงทเีกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threat) ซึงอาจมผีลกระทบต่อ

ระบบการปฏบิตังิานหรอืการใหบ้รกิารของธนาคาร รวมถงึการปรบัโครงสรา้งองค์กรเพอืใหท้นักบัความเปลยีนแปลงต่างๆ ที

เกดิขนึ 

สาํหรบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชอืไวรสั COVID-19 ซงึยงัมผีลกระทบอย่างต่อเนือง กลุ่ม

ธุรกจิฯ ได้พฒันารปูแบบในการปฏบิตังิานจากทบี้าน (Work from Home) ใหม้ปีระสทิธภิาพและลดความเสยีงต่างๆ ทอีาจ

เกดิขนึกบัพนักงานอนัเป็นทรพัยากรสําคญัในการขบัเคลอืนองคก์ร โดยกลุ่มธุรกจิฯ ไดม้กีารบรหิารจดัการและควบคุมความ

เสยีงดา้นปฏบิตักิารทอีาจเกดิขนึจากการปฏบิตังิานจากทบี้านอย่างรดักุม 

 อย่างไรกต็าม ถงึแมก้ลุ่มธุรกจิฯ จะกําหนดมาตรการการควบคุมกระบวนการใหม้คีวามรดักุมดงักล่าวแล้ว 

กลุ่มธุรกจิฯ อาจยงัไม่สามารถควบคุมบางปัจจยัเสยีงทมีกีารเปลยีนแปลงอย่างรวดเรว็และมนีัยสาํคญั อาท ิความเสยีงทเีกดิ

จากการพฒันาอย่างรวดเรว็ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ การปฏบิตังิานจากทบี้าน เทคนิควธิกีารทุจรติ การยกัยอก และการ

ฉ้อโกงทมีรีปูแบบซบัซอ้นมากขนึ ย่อมส่งผลต่อผลการดําเนินงานของกลุ่มธุรกจิฯ อย่างหลกีเลยีงไม่ได ้

 

5.3.2 การระบุถึงวิธีการคำนวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพยเ์ส่ียงด้านปฏิบัติการที่กลุ่มธุรกิจฯ เลือกใช้ 

กลุ่มธุรกิจฯ ได้ใช้วธิ ีBasic Indicator Approach (BIA) ในการดํารงเงนิกองทุนขนัตําสําหรบัความเสยีง

ดา้นปฏบิตักิารมคี่าคงทคีวามเสยีง (β) ทรีอ้ยละ 15 โดยมรีายไดจ้ากการดาํเนินงานเฉลยียอ้นหลงั 3 ปี มาเป็นค่าตวัแทนใน

การกําหนดมูลค่าเทยีบเท่าสนิทรพัยเ์สยีงดา้นปฏบิตักิาร 
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5.4 การเปิดเผยข้อมลูฐานะท่ีเกี่ยวข้องกับตราสารทนุ 

5.4.1 รายละเอียดข้อมูลเชิงคุณภาพโดยทั่วไปสำหรับความเสี่ยงของฐานะตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคารของกลุ่ม
ธุรกิจฯ 

ธนาคารมีการประเมนิศกัยภาพของบรษิัททอีอกตราสารและมนีโยบายซอื/ขายตราสารทุนเพอืการลงทุน

ในระยะปานกลางจนถงึ ระยะยาวในบญัชเีพอืการธนาคารเป็นหลกั สําหรบับญัชเีพอืคา้ ธนาคารสามารถลงทุนในตราสารทุน

และ/หรอือนุพนัธต์ราสารทุน ธนาคารจดัใหม้กีารตดิตามและรายงานสถานะความเสยีงดา้นราคาตราสารทุนอย่างสมาํเสมอ 

 ฐานะการถือครองตราสารทุนเกือบทงัหมดของธนาคารเป็นการถือครองตราสารทุนของบรษิัทในกลุ่ม

ธุรกจิ และหน่วยลงทุนใน กองทุนซงึทําหน้าทบีรหิารสนิทรพัย์ของธนาคาร สําหรบัฐานะการถอืครองตราสารทุนส่วนทเีหลอื

เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนใน ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และหลกัทรพัย์ทไีดม้าจากการแปลงหนีเป็นทุนของลูกหนี

ธนาคาร 

 สําหรบัฐานะตราสารทุนในบญัชเีพอืการธนาคารของกลุ่มธุรกจิ จะอยู่ภายใต้การบรหิารของหน่วยงาน 

Direct Investment ใน บล.เกยีรตนิาคนิภทัร ซงึมนีโยบายลงทุนระยะยาวในตราสารทุน โดยคดัเลอืกธรุกจิทจีะลงทุนจากมูล

ค่าทีแท้จรงิของธุรกิจและใช้ หลกัปรชัญาการลงทุนแบบเน้นคุณค่า (Value Based Investment Approach) ทังนี ในการ

แสวงหาโอกาสในการลงทุน หน่วยงาน Direct Investment จะทาํการวเิคราะหเ์ชงิลกึและครอบคลุมในประเดน็สําคญัเกยีวกบั

การเตบิโตทมีนัคงของโอกาส ธุรกิจ เช่น ความน่าสนใจและแนวโน้มของอุตสาหกรรม รูปแบบธุรกจิมคีวามสามารถในการ

แขง่ขนัทยีงัยนื ผูบ้รหิารธุรกจิม ีความสามารถและมคีวามซอืสตัย ์โปร่งใส รวมถงึมโีครงสรา้งททีาํใหเ้กดิความสมดุลของธรร

มาภิบาลทีดี ซึงการตัดสินใจลงทุน ของหน่วยงาน Direct Investment ในทุกธุรกรรมจะต้องได้ร ับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการการลงทุนพรอ้มทงัมกีารควบคุมและ ตดิตามการทําธุรกรรมต่าง ๆ ใหอ้ยู่ภายใตก้รอบทไีดร้บัอนุมตัโิดยฝ่าย

บรหิารความเสยีง 

 

5.4.2 นโยบายที่สำคัญในการประเมินมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการบัญชี สมมุติฐานและแนวปฏิบัติที่ใช้ในการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรม รวมถึงการเปล่ียนแปลงในแนวปฏิบัติที่สำคัญ 

กลุ่มธุรกจิฯ วดัมลูค่าตราสารทุนดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ในกรณีทกีลุ่มธุรกจิฯ เลอืกรบัรูก้ําไรขาดทุนจากมลูค่า

ยุติธรรมในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน กลุ่มธุรกิจฯ จะไม่โอนจดัประเภทกําไรขาดทุนทรีบัรู้สะสมดงักล่าวไปยงักําไรหรือ

ขาดทุนเมอืมกีารตดัรายการเงนิลงทุนในตราสารทุน ดงักล่าวออกไป ทงันีเงนิปันผลจากเงนิลงทุนในตราสารทุนดงักล่าวจะ

รบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนและแสดงในรายการรายไดจ้ากเงนิปันผล เมอืกลุ่มธุรกจิฯ มสีทิธไิดร้บัเงนิปันผลนัน  

การเปลยีนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนทวีดัมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน จะ

รบัรูใ้นรายการกําไรหรอื ขาดทุนสุทธจิากเครอืงมอืทางการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุนในงบกําไร

ขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื 
 

 

ตารางที 20 มูลค่าเงินกองทุนขนัตาํสาํหรบัความเสียงด้านตลาดในแต่ละประเภท โดยวิธีมาตรฐาน

เฉพาะธนาคาร หน่วย : ล้านบาท

เงินกองทุนขนัตาํสาํหรบัความเสียงด้านตลาดโดยมาตรฐาน 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

ความเสยีงด้านอตัราดอกเบีย 532.28                     646.72                    

ความเสยีงด้านราคาตราสารทุน -                          -                         

ความเสยีงด้านอตัราแลกเปลียน 55.00                       9.73                       

ความเสยีงด้านราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ -                          -                         

รวมมลูค่าเงนิกองทุนขนัตําทีต้องดาํรง 587.28                            656.46                           



    
 

 

การเปิดเผยข้อมลูการดำรงเงินกองทุน และการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ดา้นสภาพคลอ่งที่มคีวาม
รุนแรง ตามหลักเกณฑ ์Basel III | 31 ธันวาคม 2564 

79 

 

กลุ่มธุรกจิการเงินเกียรตินาคินภัทร 

 
 

 

 
 
 

 
 

กลุ่มธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

เงินกองทุนขนัตาํสําหรบัความเสียงด้านตลาดโดยมาตรฐาน 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

ความเสยีงด้านอตัราดอกเบยี 549.79                       568.91                     

ความเสยีงด้านราคาตราสารทุน 91.41                         64.90                       

ความเสยีงด้านอตัราแลกเปลียน 75.05                         187.60                     

ความเสยีงด้านราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ -                              -                             

รวมมลูค่าเงนิกองทุนขนัตําทตี้องดาํรง 716.25                               821.41                            

ตารางที 21 มูลค่าฐานะทีเกียวข้องกบัตราสารทุนในบญัชีเพอืการธนาคาร

เฉพาะธนาคาร หน่วย : ล้านบาท

มูลค่าฐานะทีเกียวข้องกบัตราสารทุน 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

มูลค่าฐานะทีเกียวข้องกบัตราสารทุน

มลูค่าตราสารทุนทจีดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์(ทงัในและต่างประเทศ)

  ราคาทุน 5.62 5.62

  ราคาตลาด 14.10 16.84

มลูค่าตราสารทุนอนื (ทงัในประเทศและต่างประเทศ) 10,434.88 10,847.48

กําไร (ขาดทุน) จากการขายตราสารทุนระหว่างงวดรายงาน 7.91 1.16

ส่วนเกินทุน (ตาํกว่าทุน) สทุธิจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนทีกําหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่า

ยติุธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืน 170.59 169.33

มูลค่าเงินกองทุนขนัตาํสําหรบัฐานะทีเกียวข้องกบัตราสารทุนแยกตามวิธีการคาํนวณทีธนาคารพาณิชยใ์ช้

  วธิ ีSA 888.16 923.47

  วธิ ีIRB

มูลค่าตราสารทุนสําหรบัธนาคารพาณิชยที์ใช้วิธี IRB ทีธนาคารแห่งประเทศไทยผ่อนผนัให้ใช้วิธี SA

กลุ่มธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

มูลค่าฐานะทีเกียวข้องกบัตราสารทุน 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

มูลค่าฐานะทีเกียวข้องกบัตราสารทุน

มลูค่าตราสารทุนทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์(ทงัในและต่างประเทศ)

  ราคาทุน 1,139.09 2,682.26

  ราคาตลาด 778.01 2,229.40

มลูค่าตราสารทุนอนื (ทงัในประเทศและต่างประเทศ) 3,794.82 4,187.78

กาํไร (ขาดทุน) จากการขายตราสารทุนระหว่างงวดรายงาน 1,054.66 165.32

ส่วนเกินทุน (ตาํกว่าทุน) สทุธิจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่า

ยติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืน (114.10) (208.96)

มูลค่าเงินกองทุนขนัตาํสาํหรบัฐานะทีเกียวข้องกบัตราสารทุนแยกตามวิธีการคาํนวณทีธนาคารพาณิชยใ์ช้

  วธิ ีSA 388.69 545.46

  วธิ ีIRB

มูลค่าตราสารทุนสาํหรบัธนาคารพาณิชยที์ใช้วิธี IRB ทีธนาคารแห่งประเทศไทยผ่อนผนัให้ใช้วิธี SA
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5.5 การเปิดเผยข้อมลูความเสี่ยงด้านอตัราดอกเบ้ียในบญัชีเพื่อการธนาคารของกลุ่มธุรกิจฯ 

5.5.1 รายละเอียดข้อมูลเชิงคุณภาพโดยทั่วไปสำหรับความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคารของ 

กลุ่มธุรกิจฯ 

การบรหิารความเสยีงด้านอตัราดอกเบยีในบญัชเีพอืการธนาคารมเีป้าหมายเพอืลดผลกระทบในทางลบ

จากความผนัผวนของ อตัราดอกเบยีธนาคารมกีารบรหิารความเสยีงของความแตกต่างของโครงสรา้งสนิทรพัยแ์ละหนีสนิทงั

ในงบแสดงฐานะการเงนิ และนอกงบแสดงฐานะการเงนิทมีคีวามอ่อนไหวต่อการเปลยีนแปลงของอตัราดอกเบยี โดยธนาคาร

ไดก้ําหนดให้มกีาร ประเมนิผลกระทบต่อรายไดด้อกเบยีรบัสุทธแิละประเมนิผลกระทบต่อมลูค่าทางเศรษฐกจิของส่วนของผู้

ถือหุ้นเป็นประจําสมําเสมอ ภายใต้การกํากบัดูแลของคณะกรรมการบรหิารสนิทรพัย์และหนีสิน โดยมฝ่ีายบรหิารเงนิทํา

หน้าทหีลกัในการดาํเนินนโยบายในการบรหิารจดัการโครงสรา้งของสนิทรพัยแ์ละหนีสนิใหอ้ยู่ในระดบัทเีหมาะสม อกีทงัยงัมี

สายบรหิารความเสยีง เฝ้าติดตามและควบคุมฐานะความเสยีงดงักล่าวนีและมกีารรายงานต่อคณะกรรมการบรหิารความ

เสยีงและคณะกรรมการธนาคารอย่างสมําเสมอ 

 
 

 

 
 
 

ตารางที 22 ผลการเปลียนแปลงอตัราดอกเบีย* ต่อรายได้สทุธิ (Earnings)

เฉพาะธนาคาร หน่วย : ล้านบาท

31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

ผลกระทบต่อรายได้ดอกเบียสทุธิ ผลกระทบต่อรายได้ดอกเบียสทุธิ

บาท (786.18) (585.59)

USD -                                                         -                                               

EURO -                                                         -                                               

อนืๆ -                                               

รวมผลกระทบจากการเปลยีนแปลงของอตัราดอกเบยี (786.18) (585.59)

รอ้ยละของประมาณการรายได้ดอกเบียสทุธ ิ1 ปีขา้งหน้า (5.05) (4.25)

สกลุเงิน

กลุ่มธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

ผลกระทบต่อรายได้ดอกเบียสทุธิ ผลกระทบต่อรายได้ดอกเบียสทุธิ

บาท (868.22) (617.68)

USD -                                                      

EURO -                                                      

อนืๆ -                                                      

รวมผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอตัราดอกเบยี (868.22) (617.68)

รอ้ยละของประมาณการรายได้ดอกเบยีสทุธ ิ1 ปีขา้งหน้า (4.95) (4.45)

* ให้ธนาคารพาณิชยใ์ช้รอ้ยละการเปลียนแปลงของอตัราดอกเบยีเพิมขนึเท่ากบั 100 bps

สกลุเงิน
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การเปิดเผยข้อมูลการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพ
คล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio : LCR) ตามหลักเกณฑ์ 
Basel III 
 

ข้อมูลรายครึ่งปีหลัง ณ 31 ธันวาคม 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 ของ Basel Committee on 

Banking Supervision (BCBS) ซงึการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานฉบบันี เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเรอืงการ

เปิดเผยขอ้มูลการดํารงสนิทรพัย์สภาพคล่องเพอืรองรบัสถานการณ์ด้านสภาพคล่องทมีีความรุนแรง (Liquidity coverage 

ratio disclosure standards)ทกีําหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเฉพาะของธนาคารเท่านัน  

 

2. หลักเกณฑ์การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง 
(Liquidity Coverage Ratio : LCR) 
ความเสยีงด้านสภาพคล่องเป็นความเสยีงทสีําคญัต่อความเชอืมนัของผูฝ้ากเงนิทมีีต่อสถาบนัการเงนิ แม้ว่าสถาบนั

การเงนิจะมฐีานะการเงนิทมีนัคง แต่หากไม่สามารถจ่ายชําระคนืแก่ผูฝ้ากเงนิและเจา้หนีตามภาระผูกพนัทมีอียู่ได ้กอ็าจทํา

ใหส้ถาบนัการเงนินันไม่สามารถดาํเนินธุรกจิต่อไปได ้  

ธนาคารแห่งประเทศไทยจงึไดก้ําหนดหลกัเกณฑ์การดาํรงสนิทรพัยส์ภาพคล่องเพอืรองรบัสถานการณ์ดา้นสภาพคล่อง

ทมีคีวามรุนแรง ดงักล่าวขนึเพอืใหก้ารบรหิารสนิทรพัย์ หนีสนิ และภาระผกูพนั มคีวามสมัพนัธก์บัการรบัฝากเงนิ การกู้ยมื

เงนิ หรอืการรบัเงนิจากประชาชน โดยมวีตัถุประสงคเ์พอืใหธ้นาคารพาณิชย์มสีภาพคล่องทสีามารถรองรบัสถานการณ์ดา้น

สภาพคล่องทีมีความรุนแรงในระยะสนัได้ จงึกําหนดให้ธนาคารพาณิชย์ต้องมสีินทรพัย์สภาพคล่องซึงเป็นสนิทรพัย์ทมีี

คุณภาพด ีมสีภาพคล่องสงู และไม่ตดิภาระผกูพนัทสีามารถเปลยีนเป็นเงนิสดไดอ้ย่างรวดเรว็โดยมลูค่าไม่เปลยีนแปลงอย่าง

มนัียสาํคญัในปรมิาณทเีพยีงพอรองรบัประมาณการกระแสเงนิสดทอีาจไหลออกสุทธใิน 30 วนัภายใตส้ถานการณ์ดา้นสภาพ

คล่องทมีคีวามรุนแรงตามหลกัเกณฑ์การคาํนวณทธีนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด  ทงันี เพอืใหธ้นาคารพาณิชย์มเีวลาใน

การหาแนวทางแก้ไขปัญหา รวมถึงให้ธนาคารแห่งประเทศไทยและผู้กํากับดูแลทีเกียวข้องสามารถกําหนดมาตรการที

เหมาะสมเพอืรองรบัสถานการณ์ดงักล่าวได้   การคํานวณหาปรมิาณสนิทรพัย์สภาพคล่องทธีนาคารพาณิชย์ต้องดํารงตาม

หลกัเกณฑ์ LCR ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ การคํานวณหาปรมิาณสนิทรพัยส์ภาพคล่อง และการคาํนวณหา

ประมาณการกระแสเงนิสดไหลออกสุทธ ิใน 30 วนัภายใต้สถานการณ์ดา้นสภาพคล่องทมีคีวามรุนแรง โดยมวีธิกีารคํานวณ

พอสงัเขปดงันี 

 

  

 

 

 

สนิทรพัยส์ภาพคล่อง 

ประมาณการกระแสเงนิสดไหลออกสุทธใิน 30 วนัภายใตส้ถานการณ์

ดา้นสภาพคล่องทมีคีวามรุนแรง 

LCR *        = 
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* ทงันีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดให้ธนาคารพาณิชย์ต้องดํารงสนิทรพัย์สภาพคล่อง ไม่ตํากว่าร้อยละ 60 ของ

ประมาณการกระแสเงนิสดไหลออกสุทธใิน 30 วนั ตงัแต่วนัท ี1 มกราคม 2559 และเพมิขนึรอ้ยละ 10 ในแต่ละปี จนครบ

รอ้ยละ 100 ในปี 2563 

 

3. ข้อมลูการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity 
Coverage Ratio : LCR) ของธนาคาร 
 
 

 
 

 

 

 

ในไตรมาสท ี4 ปี 2564 ธนาคารมอีตัราส่วน LCR เฉลยีเท่ากบัรอ้ยละ 147  ซงึสงูกว่าอตัราส่วน LCR ขนัตําทธีนาคาร

แห่งประเทศไทยกําหนดไวท้รีอ้ยละ 100  โดยคํานวณมาจากค่าเฉลยีของ LCR ณ วนัสนิเดอืนของเดอืนตุลาคมทรี้อยละ 

153 เดอืนพฤศจกิายนทรีอ้ยละ 133 และเดอืนธนัวาคมทรีอ้ยละ 155 

ทงันี การคาํนวณอตัราส่วน LCR ขา้งตน้ ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบหลกั ดงันี 

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

เสยีงและความผนัผวนตํา ไม่ตดิภาระผูกพนั สามารถเปลยีนเป็นเงนิสดได้อย่างรวดเร็ว โดยมูลค่าไม่เปลยีนแปลงอย่างมี

นัยสําคญัแมใ้นสถานการณ์ด้านสภาพคล่องทมีคีวามรุนแรง ทงันี สนิทรพัย์สภาพคล่องแต่ละประเภทต้องมกีารปรบัลดดว้ย

อตัราส่วนลด (Haircut) ทเีกยีวขอ้ง และคํานวณเพดานการถอืครองตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

                         หน่วย : ลา้นบาท

ไตรมาส 4/2564 ไตรมาส 4/2563

(ค่าเฉลีย) (ค่าเฉลีย)

(1)    ปริมาณสินทรพัยส์ภาพคล่องทงัสิน (Total HQLA) 53,445                     48,661                     

(2)    ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสทุธิใน 30 วนั

        (Total net cash outflows)
36,469                     34,454                     

(3)    LCR                                                                                                 (ร้อยละ) 147                         141                         

       LCR ขนัตําตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย            (รอ้ยละ) 100                         100                         

ข้อมูลการดาํรงอตัราส่วน  LCR

                          หน่วย : รอ้ยละ

2564 2563

(ค่าเฉลีย) (ค่าเฉลีย)

ไตรมาส 3 141                      160                         

ไตรมาส 4 147                      141                         

ข้อมูลอตัราส่วน LCR เปรียบเทียบ
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สําหรบัปริมาณสินทรพัย์สภาพคล่องเฉลีย (Average HQLA) ของธนาคารในไตรมาสที 4 ปี 2564 เท่ากับ 

53,445 ลา้นบาท (โดยรอ้ยละ 81 เป็นสนิทรพัยส์ภาพคล่องชนัท ี  ได้แก่ พนัธบตัรรฐับาล เงนิสดและเงนิฝากทธีนาคารแห่ง

ประเทศไทย เป็นต้น)  ซึงคํานวณจากค่าเฉลยีของปรมิาณสนิทรพัย์สภาพคล่อง ณ วนัสนิเดอืนของเดอืนตุลาคมถึงเดอืน

ธนัวาคม 4 ทงันี ธนาคารไดม้กีารถอืครองสนิทรพัยส์ภาพคล่องหลายประเภทเพอืบรหิารการกระจายตวัของการถอืครอง

สนิทรพัยส์ภาพคล่องนัน 

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

ออกใน 30 วนัหกัดว้ยประมาณการกระแสเงนิสดไหลเขา้ใน 30 วนั ภายใต้สมมตฐิานสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องทมีคีวาม

รุนแรง ทงันี ประมาณการกระแสเงนิสดไหลเขา้ตอ้งไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 75 ของประมาณการกระแสเงนิสดไหลออก 

สําหรบัประมาณการกระแสเงนิสดไหลออกสุทธใิน 30 วนัเฉลยี (Average net COF) ของธนาคารในไตรมาสท ี

4 ปี 2564 เท่ากบั 36,469 ลา้นบาท ซงึคาํนวณจากค่าเฉลยีของประมาณการกระแสเงนิสดไหลออกสุทธใิน 30 วนั ณ วนัสนิ

เดือนของเดอืนตุลาคมถึงเดือนธนัวาคม 4 โดยประมาณการกระแสเงนิสดไหลออกทธีนาคารให้ความสําคญัภายใต้

สมมตฐิานสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องทมีคีวามรุนแรง คอื การขอถอนเงนิฝากและเงนิกู้ยมืของลูกคา้รายย่อย การชาํระคนื

เงนิกูย้มืทมีหีลกัประกนัจากการทาํธรุกรรมการขายตราสารหนีโดยมสีญัญาว่าจะซอืคนื(Repo)  ในขณะทปีระมาณการกระแส

เงนิสดไหลเขา้ส่วนใหญ่มาจากการชาระคนืสนิเชอืของลูกหนีคุณภาพด ีเงนิฝากจากคู่สญัญาคุณภาพด ีและตราสารหนีทจีะ

ครบกําหนด  ซึงธนาคารใช้อตัราการไหลออก (run-off rate) และอตัราการไหลเขา้ (Inflow rate) เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

นอกจากนี ธนาคารไดใ้ช้เครอืงมอืการวเิคราะห์ฐานะสภาพคล่องสุทธ ิ(Liquidity gap) และการกระจุกตวัของ

แหล่งเงนิ (Funding concentration) ในการจดัการประเมนิและวเิคราะห์ความเสยีงด้านสภาพคล่องอย่างสมําเสมอ เพอืให้

มนัใจว่าจะมสีภาพคล่องเพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาเครอืงมอือย่างต่อเนือง โดยกําหนดทศิทางให้มี

ความสอดคล้องกบัหลกัสากล ควบคู่ไปกับทศิทางการเติบโตทางธุรกจิของธนาคาร ส่งผลให้ธนาคารสามารถวางแผนการ

บรหิารจดัการดา้นสภาพคล่องไดด้ยีงิขนึ 

 

 

 


