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การเปิดเผยข้อมลูการดำรงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ ์Basel III 
ข้อมูลรายครึ่งปี ณ 30 มิถุนายน 2565 
 
1. ขอบเขตการเปิดเผยข้อมูล 

กลุ่มธุรกจิการเงนิเกยีรตนิาคนิภทัร ("กลุ่มธุรกจิฯ") ดาํเนินการเปิดเผยขอ้มลูเกยีวกบัการดาํรงเงนิกองทุนสําหรบั 

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ ตามหลกัเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลการดํารงเงินกองทุน (Pillar 3) Basel III โดยข้อมูลทีเปิดเผย

ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจฯ ภายใต้หลักเกณฑ์การกํากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินซึงมีธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด 

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

แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) ซึงประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอืน (Holding Company) และดําเนินธุรกิจการลงทุน     

และ บรษิัท เคเคพ ีทาวเวอร์ จํากดั ซึงประกอบธุรกิจให้เช่าและบรหิารจดัการอาคารสํานักงานทีให้เช่ากบัธนาคารและ

บรษิัทในกลุ่มธุรกจิฯ โดย บรษิัท เคเคพ ีแคปปิตอล จํากดั (มหาชน) มบีรษิัทย่อยทใีหบ้รกิารธุรกิจหลกัทรพัย์และสญัญา

ซอืขายล่วงหน้า ได้แก่ บรษิัทหลกัทรพัย์ เกียรตินาคนิภทัร จํากัด (มหาชน) บรษิัทย่อยทีให้บรกิารธุรกิจจดัการกองทุน 

ไดแ้ก่ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เกยีรตนิาคนิภทัร จาํกดั และบรษิทัย่อยทใีหบ้รกิารทางการเงนิ และการลงทุนแบบ

ดจิทิลั ไดแ้ก่ บรษิทัเคเคพ ีไดม ์จํากดั ซงึการเปิดเผยขอ้มลูในรายงานฉบบันี เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

ทกีําหนดใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูทงัในระดบัเฉพาะธนาคารและระดบักลุ่มธุรกจิทางการเงนิ  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 ธนาคารถือหุน้ผ่านบรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จํากดั (มหาชน) ร้อยละ .   
2 ธนาคารถอืหุน้ผ่านบรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จํากดั (มหาชน) ร้อยละ .  
3 ธนาคารถอืหุน้ผ่านบรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จํากดั (มหาชน) ร้อยละ .  
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2. หลักเกณฑก์ารดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนตาม Basel III 

กลุ่มธุรกจิฯ ไดนํ้าหลกัเกณฑ์การดาํรงเงนิกองทุนตาม Basel III มาใชต้งัแต่ 1 มกราคม 2556 เป็นตน้มา เพอืเป็น

เกณฑ์ในการดํารงเงนิกองทุนทมีคีุณภาพ และปรมิาณทเีพยีงพอรองรบัความเสยีหายทอีาจเกิดขนึทงัในภาวะปกติ และ

ภาวะวกิฤตได ้รวมถงึการบรหิารความเสยีงดา้นสภาพคล่องใหม้ปีระสทิธภิาพเพมิขนึ 
 

หลกัเกณฑ์ Basel III นัน ได้มกีารปรบัปรุงแนวทางการดํารงเงนิกองทุนทงัในเชงิคุณภาพและปรมิาณ เพือให้

ธนาคารพาณชิยม์คีวามมนัคงและแขง็แกร่งมากขนึ กล่าวคอื ในเชงิคุณภาพกําหนดใหอ้งคป์ระกอบเงนิกองทุนของธนาคาร

พาณิชย์ต้องเป็นเงนิกองทุนทมีคีุณภาพดทีสุีดเป็นหลกั คอื เงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นส่วนของเจ้าของ (Common Equity 

Tier 1: CET1) ซึงประกอบด้วย หุ้นสามญั และกําไรสะสม เป็นหลกั เพือให้เงินกองทุนทีแท้จรงิทีต้องใช้รองรบัความ

เสยีหายทอีาจเกดิขนึ มาจากส่วนของผูถ้ือหุน้ในปรมิาณทมีากเพยีงพอและเป็นองค์ประกอบหลกัของเงนิกองทุนโดยรวม 

รวมถึงยงัได้ปรบัปรุงคุณสมบตัิของตราสารทางการเงนิทสีามารถนับเป็นเงนิกองทุนของธนาคารพาณิชย์ ให้มีลกัษณะ

คล้ายทุนมากขนึ สําหรบัในส่วนของเชงิปรมิาณนัน กําหนดให้เพมิอตัราส่วนเงนิกองทุนชนัท ี1 จากเดมิกําหนดไวต้้องไม่

ตํากว่ารอ้ยละ 4.25 เปลยีนเป็นไม่ตํากว่าร้อยละ 6.00 แทน และได้เพมิเติมอตัราส่วนเงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นส่วนของ

เจ้าของไว้ต้องไม่ตํากว่าร้อยละ 4.50 โดยได้คงอตัราส่วนเงนิกองทุนทงัสนิไว้ทไีม่ตํากว่าร้อยละ 8.50 และตงัแต่วนัท ี1 

มกราคม 2562 เป็นต้นไป ธนาคารแห่งประเทศไทยไดก้ําหนดใหธ้นาคารพาณิชย์ดํารงอตัราส่วนเงนิกองทุนส่วนเพมิเพอื

รองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation Buffer) เพิมเติมร้อยละ 2.50 นอกจากนีได้ปรับปรุงวิธีการคํานวณ

สนิทรพัยเ์สยีงดา้นเครดติของธุรกรรมทมีคีวามซบัซอ้นใหส้ามารถสะทอ้นความเสยีงไดด้ยีงิขนึดว้ย 
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3. เงินกองทุน 

3.1 การบริหารเงินกองทนุ 

  เป้าหมายการดํารงเงนิกองทุนและระดบัเงนิกองทุนขนัตําทตี้องดํารง ได้ถูกกําหนดไว้ในขอ้ความความเสยีงที

ยอมรบัได ้(Risk Appetite Statement) ของกลุ่มธุรกจิฯ ทไีดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการธนาคาร ซงึระดบัเงนิกองทุน

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

ถงึวตัถุประสงคห์ลกัต่างๆ ดงัต่อไปนี 

 ดาํรงเงนิกองทุนสูงกว่าเกณฑ์การดํารงเงนิกองทุนขนัตําทธีนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดตามเกณฑ์การ

ดํารงเงินกองทุนขนัตํา (Pillar 1) เพอืป้องกนัความเสยีงทมีนีัยสําคญัอืนซึงไม่รวมอยู่ในเกณฑ์การดํารง

เงนิกองทุนขนัตําภายใต้เกณฑ์การดาํรงเงนิกองทุนขนัตํา (Pillar 1) 

 คํานึงถึงระดบัเงินกองทุนทีเหมาะสมกับความคาดหวงัของสถาบันจดัอันดบัความน่าเชือถือ (Rating 

Agency) เพอืรกัษาหรอืเพมิระดบัความน่าเชอืถอืตามทไีดก้ําหนดไวใ้นขอบเขตของความเสยีงทยีอมรบัได ้

(Risk Appetite Boundaries) 

 ดํารงเงนิกองทุนใหส้อดคล้องกบัระดบัความเสยีงทกีลุ่มธุรกจิฯ ยอมรบัได ้(Risk Appetite) และระดบัของ

ความเบยีงเบนจากความเสยีงทยีอมรบัได ้(Risk Tolerance) ซงึกําหนดโดยคณะกรรมการธนาคาร 

 คาํนึงถึงระดบัเงนิกองทุนภายใตภ้าวะวกิฤต และต้องมแีผนรองรบัการรกัษาระดบัเงนิกองทุนภายใตภ้าวะ

วกิฤตไม่ใหต้าํไปกว่าเกณฑ์ทกีําหนด 

 ดาํรงเงนิกองทุนใหเ้พยีงพอกบัความเสยีงทมีนีัยสําคญัตามเกณฑ์การกํากบัดูแลโดยทางการ (Pillar 2) ที

กลุ่มธุรกจิฯ มอียู ่

 คาํนึงถงึผลกระทบทมีต่ีอผูถ้อืหุน้ในการดาํรงเงนิกองทุน 

 

เพอืใหก้ระบวนการในการประเมนิเงนิกองทุนของกลุ่มธรุกจิฯ มคีวามสมบูรณ์ยงิขนึ กลุ่มธุรกจิฯ ไดม้กีารดาํเนินการ

ดงันี 

 พฒันาระบบประเมนิความเสยีงทมีนีัยสําคญั ได้แก่ ความเสยีงด้านเครดติ ความเสยีงด้านตลาด ความ

เสยีงดา้นปฏบิตักิาร ความเสยีงจากการกระจุกตวัดา้นเครดติ  และความเสยีงดา้นอตัราดอกเบยีในบญัช ี

เพอืการธนาคาร โดยใชว้ธิกีารเชงิปรมิาณ ภายใตภ้าวะปกต ิและภาวะวกิฤต 

 พฒันาเกณฑ์ในการดํารงเงนิกองทุน ทเีชอืมโยงกบัระดบัความเสยีงทมีนีัยสําคญัแต่ละประเภทดงักล่าว

ขา้งต้น ในแต่ละประเภทธุรกจิของกลุ่มธุรกจิฯ  

 พฒันาระบบประเมินผลงานของธุรกิจแต่ละประเภท โดยคํานึงถึงต้นทุนในการดํารงเงนิกองทุนและ

สามารถแสดงผลตอบแทนทผีูถ้อืหุน้ไดร้บัจากธุรกจิแต่ละประเภท 

 พฒันากระบวนการประเมนิเงนิกองทุนโดยวธิรีะดบัเงนิกองทุนทางเศรษฐศาสตร ์(Economic Capital)  

 

นอกจากนี ความเหมาะสมของระดบัเงนิกองทุนขนัตําทกีลุ่มธุรกจิฯ ต้องดาํรงและปรมิาณความตอ้งการเงนิกองทุน

ส่วนเพมิในอนาคตจากการประมาณการทสีอดคลอ้งตามแผนการดําเนินธุรกจิประจําปี รวมถงึระดบัความเสยีงทยีอมรบัได้

และระดบัของความเบยีงเบนจากความเสยีงทยีอมรบัได้ของกลุ่มธุรกจิฯ จะถูกใชป้ระมาณความเพยีงพอของเงนิกองทุน

และจดัทําแผนเงนิกองทุน (Capital Plan) ในแต่ละปี แต่เมอืมเีหตุการณ์ใดๆ ททีําให้ระดบัความเพยีงพอของเงนิกองทุน

ลดลงหรอืมแีนวโน้มลดลงตํากว่าระดบัการเบยีงเบนของเงนิกองทุนขนัตําเป้าหมาย หรอืเกณฑ์การดาํรงเงนิกองทุนขนัตําที
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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 ซึงถือเป็นเงินกองทุ นทีมีคุณภาพสูงสุด  สามารถรองรับ 

ความเสียงและผลขาดทุนได้ดีทีสุด ในขณะทีเงินกองทุนชนัที 2 ประกอบด้วยตราสารหนีด้อยสิทธิทีสามารถนับเป็น

เงนิกองทุนชนัท ี2 และเงนิสํารองทวัไป (General Provision) เป็นสาํคญั โดยกลุ่มธุรกจิฯ มตีราสารหนีดอ้ยสทิธทิสีามารถ

นับเป็นเงนิกองทุนชนัท ี2 จํานวนทงัสนิ 8,392 ล้านบาท เพอืให้มกีารใชทุ้นอย่างมปีระสทิธภิาพ รวมถงึเสรมิสร้างความ

แขง็แกร่ง ในขณะทเีงนิกองทุนของกลุ่มธุรกจิฯ ยงัคงมสีดัส่วนของ CET1 เป็นสดัส่วนทสีูงถงึรอ้ยละ 78.72 ของเงนิกองทุน

ทงัสนิ ซงึแสดงใหเ้หน็ถงึคุณภาพทดีขีองเงนิกองทุนของกลุ่มธุรกจิฯ ภายใต้หลกัเกณฑ์ Basel III สามารถรองรบัความเสยีง

ดา้นต่าง ๆ รวมถงึการขยายตวัทางธุรกจิของกลุ่มธุรกจิฯ 

 

 

 
 

 

 

ตารางที 1 การเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณของตวัชีวดัความเสียงทีสาํคญั

เฉพาะธนาคาร หน่วย : ล้านบาท

รายการ 30 มิถนุายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

เงินกองทุน (หน่วย : ล้านบาท)

1 เงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) 39,873.29                   39,230.63                 

1ก เงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นส่วนของเจ้าของหลงัหกัเงนิสํารองตามวธิ ีECL
1/ 

ทงัจํานวน (Fully loaded ECL CET1) 39,873.29                   39,230.63                 

2 เงนิกองทุนชนัท ี1 (Tier 1) 39,873.29                   39,230.63                 

2ก เงนิกองทุนชนัท ี1 หลงัหกัเงนิสํารองตามวธิ ีECL ทงัจํานวน (Fully loaded ECL Tier1) 39,873.29                   39,230.63                 

3 เงนิกองทุนทงัสนิ (Total capital) 51,924.45                   50,974.78                 

3ก เงนิกองทุนทงัสนิหลงัหกัเงนิสํารองตามวธิ ีECL ทงัจํานวน (Fully loaded ECL total capital) 51,924.45                   50,974.78                 

สินทรพัย์เสียง (หน่วย : ล้านบาท)

4 สินทรพัย์เสียงทงัสนิ (RWA) 337,409.17                 310,643.61               

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรพัย์เสียง (ร้อยละ)

5 อัตราส่วนเงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นส่วนของเจ้าของ (CET1 ratio) 11.82 12.63

5ก อัตราส่วนเงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นส่วนของเจ้าของหลงัหกัเงนิสํารองตามวธิ ีECL ทงัจํานวน (Fully loaded ECL CET1 ratio) 11.82 12.63

6 อัตราส่วนเงนิกองทุนชนัท ี1 (Tier 1 ratio) 11.82 12.63

6ก อัตราส่วนเงนิกองทุนชนัท ี1 หลงัหกัสํารองตามวธิ ีECL ทงัจํานวน (Fully loaded ECL Tier 1 ratio) 11.82 12.63

7 อัตราส่วนเงนิกองทุนทงัสิน (Total capital ratio) 15.39 16.41

7ก อัตราส่วนเงนิกองทุนทงัสินหลงัหกัเงนิสํารองด้วยวธิ ีECL ทงัจํานวน (Fully loaded ECL total capital ratio) 15.39 16.41

อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิม (รอ้ยละ)

8 อัตราส่วนเงนิกองทุนส่วนเพมิเพอืรองรบัผลขาดทุนในภาวะวกิฤต (Conservation buffer) 2.50                           2.50                        

9 อัตราส่วนเงนิกองทุนส่วนเพมิเพอืรองรบัความเสียงเชงิระบบทอีาจเกดิขนึในช่วงเศรษฐกจิขาลง (Countercyclical buffer) -                            -                          

10 อัตราส่วนเงนิกองทุนส่วนเพมิเพอืรองรบัความเสียหายสําหรบัธนาคารพาณชิย์ทมีนียัต่อความเสยีงเชงิระบบในประเทศ (Higher loss absorbency) -                            -                          

11 อัตราส่วนของเงนิกองทุนส่วนเพมิทงัสิน (ผลรวมของรายการท ี8 ถงึรายการท ี10) 2.50                           2.50                        

12 อัตราส่วนเงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นส่วนของเจ้าของ (CET1 ratio) ทคีงเหลอืหลงัจากการดาํรงเงนิกองทุนขนัตํา
2/

5.82                           6.63                        

การดาํรงสินทรพัย์สภาพคล่องเพอืรองรบัสถานการณ์ด้านสภาพคลอ่งทีมีความรนุแรง (LCR) (ร้อยละ)

13 ปรมิาณสินทรพัย์สภาพคล่องทงัสิน (Total HQLA) (หน่วย : ล้านบาท) 63,885.36 55,537.79

14 ประมาณการกระแสเงนิสดไหลออกสุทธใิน 30 วนั (Total net cash outflows) (หน่วย : ล้านบาท) 45,937.35 53,874.80

15 LCR (ร้อยละ) 139.07                       154.81                     
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กลุ่มธุรกจิการเงินเกียรตินาคนิภทัร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

รายการ 30 มิถนุายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

เงินกองทุน (หน่วย : ล้านบาท)

1 เงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) 44,461.74                     42,676.05                 

1ก เงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นส่วนของเจ้าของหลงัหกัเงนิสํารองตามวธิ ีECL
1/ 

ทงัจํานวน (Fully loaded ECL CET1) 44,461.74                     42,676.05                 

2 เงนิกองทุนชนัท ี1 (Tier 1) 44,461.74                     42,676.05                 

2ก เงนิกองทุนชนัท ี1 หลงัหกัเงนิสํารองตามวธิ ีECL ทงัจํานวน (Fully loaded ECL Tier1) 44,461.74                     42,676.05                 

3 เงนิกองทุนทงัสนิ (Total capital) 56,479.69                     54,379.75                 

3ก เงนิกองทุนทงัสนิหลงัหกัเงนิสํารองตามวธิ ีECL ทงัจํานวน (Fully loaded ECL total capital) 56,479.69                     54,379.75                 

สินทรพัย์เสียง (หน่วย : ล้านบาท)

4 สินทรพัย์เสยีงทงัสนิ (RWA) 342,193.11                   313,400.79               

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรพัย์เสียง (ร้อยละ)

5 อัตราส่วนเงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นส่วนของเจ้าของ (CET1 ratio) 12.99 13.62

5ก อัตราส่วนเงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นส่วนของเจ้าของหลงัหกัเงนิสํารองตามวธิ ีECL ทงัจํานวน (Fully loaded ECL CET1 ratio) 12.99 13.62

6 อัตราส่วนเงนิกองทุนชนัท ี1 (Tier 1 ratio) 12.99 13.62

6ก อัตราส่วนเงนิกองทุนชนัท ี1 หลงัหกัสํารองตามวธิ ีECL ทงัจํานวน (Fully loaded ECL Tier 1 ratio) 12.99 13.62

7 อัตราส่วนเงนิกองทุนทงัสนิ (Total capital ratio) 16.51 17.35                       

7ก อัตราส่วนเงนิกองทุนทงัสนิหลงัหกัเงนิสํารองด้วยวธิ ีECL ทงัจํานวน (Fully loaded ECL total capital ratio) 16.51 17.35                       

อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิม (ร้อยละ)

8 อัตราส่วนเงนิกองทุนส่วนเพมิเพอืรองรบัผลขาดทุนในภาวะวกิฤต (Conservation buffer) 2.50                            2.50                        

9 อัตราส่วนเงนิกองทุนส่วนเพมิเพอืรองรบัความเสยีงเชงิระบบทอีาจเกดิขนึในช่วงเศรษฐกจิขาลง (Countercyclical buffer) -                              -                          

10 อัตราส่วนเงนิกองทุนส่วนเพมิเพอืรองรบัความเสียหายสําหรบัธนาคารพาณชิย์ทมีนียัต่อความเสยีงเชงิระบบในประเทศ (Higher loss absorbency) -                              -                          

11 อัตราส่วนของเงนิกองทุนส่วนเพมิทงัสนิ (ผลรวมของรายการท ี8 ถงึรายการท ี10) 2.50                            2.50                        

12 อัตราส่วนเงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นส่วนของเจ้าของ (CET1 ratio) ทคีงเหลอืหลงัจากการดาํรงเงนิกองทุนขนัตํา
2/

6.99                            7.62                        

2/
 อัตราส่วนเงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นส่วนของเจ้าของ (CET1 ratio) ทคีงเหลอืหลงัจากการดาํรงเงนิกองทุนขนัตํา ไม่จําเป็นต้องเท่ากบัผลต่างระหว่างอัตราส่วนเงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นส่วนของเจ้าของ (CET1 ratio) 

ในรายการท ี5 กบัอัตราส่วนเงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นส่วนของเจ้าของขนัตํา (minimum CET1 ratio requirement) ร้อยละ 4.5 เนอืงจากอัตราส่วนเงนิกองทุนชนัท ี1  ทเีป็นส่วนของเจ้าของ (CET1 ratio) อาจถูก

นําไปใช้ดาํรงอัตราส่วนเงนิกองทุนชนัท ี1 ขนัตํา (minimum Tier1 ratio requirement) ร้อยละ 6 และ / หรอือัตราส่วนเงนิกองทุนทงัสนิขนัตํา (minimum total capital ratio requirement) ร้อยละ 8.5

1/
 ผลขาดทุนด้านเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึ (Expected Credit Loss : ECL) ตามทกีาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท ี9 เรอืง เครอืงมอืทางการเงนิ (TFRS9) ของสภาวชิาชพีบัญชี



 
 

 

การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุน และการดำรงสินทรัพย์สภาพคลอ่งเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคลอ่งที่มคีวาม
รุนแรง ตามหลักเกณฑ ์Basel III | 30 มถินุายน 2565 

6 

 

กลุ่มธุรกจิการเงินเกียรตินาคนิภทัร 

 
 

 
 

ตารางที 2  เงินกองทุน

เฉพาะธนาคาร หน่วย : ล้านบาท

รายการ 30 มิถนุายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

เงินกองทุนชนัที 1 39,873.29                     39,230.63                     

  เงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของ (Common Equity Tier 1) 39,873.29                     39,230.63                     

         ทุนชาํระแล้ว (หุ้นสามญั) หลงัหกัหุ้นสามญัซอืคนื 8,467.51                  8,467.51                  

         ส่วนเกนิ (ตาํกว่า) มูลค่าหุ้นสามญั (สุทธ)ิ 9,356.23                  9,356.23                  

         ทุนสํารองตามกฎหมาย 852.34                    852.34                    

         เงนิสํารองทไีด้จดัสรรจากกําไรสุทธิ -                         -                         

         กาํไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลอืจากการจดัสรร 27,260.27                26,209.90                

         องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของและสํารองอืน ๆ (147.86)                   156.29                    

         รายการหกั 
1/

(5,915.20)                 (5,811.65)                 

เงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1) -                                  -                                 

เงินกองทุนชนัที 2 12,051.16                     11,744.14                     

     ตราสารทางการเงนิทนีบัเป็นเงนิกองทุนชนัท ี2 8,392.00                  8,392.00                  

     เงนิสํารองทวัไป (General Provision) 3,659.16                  3,352.14                  

เงินกองทุนทงัสินตามกฎหมาย 51,924.45                     50,974.78                     

กลุ่มธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

รายการ 30 มิถนุายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

เงินกองทุนชนัที 1 44,461.74 42,676.05

  เงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของ (Common Equity Tier 1) 44,461.74 42,676.05

         ทุนชําระแล้ว (หุ้นสามญั) หลงัหกัหุ้นสามญัซอืคนื 8,467.51 8,467.51

         ส่วนเกนิ (ตาํกว่า) มูลค่าหุ้นสามญั (สุทธ)ิ 9,356.23 9,356.23

         ทุนสํารองตามกฎหมาย 852.34 852.34

         เงนิสํารองทไีด้จดัสรรจากกาํไรสุทธ ิ -                            -                           

         กาํไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลอืจากการจดัสรร 32,577.06 30,331.40

         องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของและสํารองอืน ๆ (650.43) (286.73)

         รายการหกั 
1/

(6,140.97) (6,044.70)

เงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1) -                                      -                                    

         รายการของบรษิทัลูกเฉพาะส่วนของผู้ถอืหุ้นทไีม่มอํีานาจควบคุม

         และบุคคลภายนอก
-                            -                           

เงินกองทุนชนัที 2 12,017.95 11,703.70

     ตราสารทางการเงนิทนีบัเป็นเงนิกองทุนชนัท ี2 8,392.00 8,392.00

     เงนิสํารองทวัไป (General Provision) 3,625.95 3,311.70

  รายการของบรษิทัลูกเฉพาะส่วนของผู้ถอืหุ้นทไีม่มอํีานาจควบคุม 

  และบุคคลภายนอก
-                            -                           

เงินกองทุนทงัสินตามกฎหมาย 56,479.69                         54,379.75                        

1/
 ได้แก่ ค่าความนยิม สินทรพัย์ไม่มตีวัตน และสินทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี
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3.3 ความเพยีงพอของเงินกองทุน 

กลุ่มธุรกจิฯ ไดใ้หค้วามสาํคญักบักระบวนการประเมนิความเพยีงพอของเงนิกองทุน (Internal Capital Adequacy 

Assessment Process – ICAAP) เป็นอย่างมาก เพอืใหม้นัใจว่ากลุ่มธุรกจิฯ จะมกีลยุทธใ์นการรกัษาระดบัเงนิกองทุนใหส้งู

กว่าเป้าหมายการดํารงเงินกองทุนทีกําหนดไว้ พร้อมทังมีวิธีการหรือเครอืงมือทีจะช่วยเสริมสร้างและประเมินความ

เพยีงพอของเงนิกองทุนอย่างเหมาะสม ซงึเพยีงพอทจีะรองรบัความเสยีงต่าง ๆ จากการดําเนินธุรกจิทงัในภาวะปกต ิและ

ภาวะวกิฤต 

 

กระบวนการประเมนิความเพยีงพอของเงนิกองทุนเป็นการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร 

เพอืให้เกิดความสอดคล้องระหว่างผลการดําเนินงานของกลุ่มธุรกิจฯ กบัเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และความเสยีงที

ยอมรบัได้ตามทคีณะกรรมการธนาคารกําหนดไว้ โดยมีการกําหนดเป้าหมายการดํารงเงินกองทุน และมีการทบทวน

เป้าหมายการดํารงเงนิกองทุนดงักล่าวตามความเหมาะสมอย่างน้อยปีละครงั หรอืทนัททีมีกีารเปลยีนแปลงทมีผีลกระทบ

อย่างมนียัสําคญัต่อระดบัเงนิกองทุน 

 

ทงัระดบัธนาคารและกลุ่มธุรกิจฯ ได้มีการดํารงเงนิกองทุนตามหลกัเกณฑ์ Basel III โดยใช้วิธ ีStandardised 

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

ความเสยีงดา้นปฏบิตักิาร โดยธนาคารและกลุ่มธุรกจิฯ ยงัไม่ต้องดํารงเงนิกองทุนสําหรบัความเสยีงดา้นอตัราดอกเบยีใน

บญัชเีพือการธนาคารและความเสยีงจากการกระจุกตวัด้านเครดิต อนัเนืองมาจากมีระดบัความเสียงยังไม่ถึงระดบัทีมี

นัยสาํคญัตามเกณฑ์ทธีนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด 

 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มธุรกจิฯ มนีโยบายทจีะดํารงระดบัเงนิกองทุนส่วนเพมิตามระดบัของความเสยีงทยีอมรบัไดซ้งึ

จะอยู่ในระดบัทสีูงกว่าเกณฑ์ขนัตําของธนาคารแห่งประเทศไทย เพอืให้เพยีงพอทจีะรองรบัความเสยีงดา้นอนื ๆ ทกีลุ่ม

ธุรกจิฯ ต้องเผชญิ ตามหลกัเกณฑก์ารกํากบัดูแลโดยทางการนอกเหนือจากความเสยีงตามหลกัเกณฑก์ารดาํรงเงนิกองทุน

ขนัตําของธนาคารแห่งประเทศไทย  

 

ณ วันที 30 มิถุนายน 2565 ธนาคารมีอัตราส่วนเงินกองทุนชันที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของและอัตราส่วน

เงนิกองทุนชนัท ี1 อยู่ทรีอ้ยละ 11.82 และมอีตัราส่วนเงนิกองทุนทงัสนิอยู่ทรีอ้ยละ 15.39 โดยเมอืเปรยีบเทยีบในลกัษณะ

ของเงนิกองทุนทงัสนิของธนาคารจํานวน 51,924 ล้านบาท กบัความต้องการเงนิกองทุนขนัตําตามกฎหมายทตี้องดํารง

ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพอืรองรบัความเสยีงทงัสนิจํานวน 28,680 ล้านบาท ซงึเกดิจากความเสยีงด้าน

เครดติเป็นหลกั แสดงใหเ้หน็ถงึเงนิกองทุนส่วนเกนิเกณฑ์ขนัตําจาํนวน 23,244 ล้านบาท ในขณะทกีลุ่มธุรกจิฯ มอีตัราส่วน

เงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นส่วนของเจา้ของและอตัราส่วนเงนิกองทุนชนัท ี1 อยู่ทรีอ้ยละ 12.99 และมอีตัราส่วนเงนิกองทุน

ทงัสนิอยู่ทรี้อยละ 16.51 โดยเมอืเปรยีบเทยีบในลกัษณะของเงนิกองทุนทงัสนิของกลุ่มธุรกจิฯ จํานวน 56,480 ล้านบาท 

ความต้องการเงนิกองทุนขนัตําตามกฎหมายทตี้องดํารงตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย เพอืรองรบัความเสยีง

ทงัสนิจาํนวน 29,087 ล้านบาท ซงึเกดิจากความเสยีงดา้นเครดติเป็นหลกัเช่นเดยีวกนั แสดงใหเ้ห็นถึงเงนิกองทุนส่วนเกนิ

เกณฑ์ขนัตําจํานวน 27,393 ล้านบาท ทงันี จากส่วนเกินเกณฑ์ดงักล่าวข้างต้นเป็นการสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของ

เงนิกองทุนของธนาคารและกลุ่มธุรกจิฯ  เพอืรองรบัการขยายตวัของธุรกจิ ความเสยีงดา้นต่างๆ รวมถงึเหตุการณ์ทไีม่ได้

คาดหมายในอนาคต 
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กลุ่มธุรกจิการเงินเกียรตินาคนิภทัร 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

ตารางที 3  มูลค่าเงินกองทุนขนัตาํทีต้องดาํรงสาํหรบัความเสียงด้านเครดิต แยกตามประเภทสินทรพัย์ โดยวิธี SA

เฉพาะธนาคาร หน่วย : ล้านบาท

เงินกองทุนขนัตาํสาํหรบัความเสียงด้านเครดิตแยกตามประเภทของสินทรพัย์ โดยวิธี SA 30 มิถนุายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

ลกูหนีทีไม่ด้อยคุณภาพ 24,262.42 22,222.30

ลูกหนภีาครฐับาล และธนาคารกลาง ธนาคารเพอืการพฒันาระหว่างประเทศ (MDBs) และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถนิ องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs)ทใีช้นําหนกัความเสียงเหมอืนกบั

ลูกหนภีาครฐับาล 62.54 12.33

ลูกหนสีถาบันการเงนิ องค์กรปกครองส่วนท้องถนิ องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ทใีช้

นําหนกัความเสียงเหมอืนกบัลูกหนสีถาบันการเงนิ และบรษิทัหลกัทรพัย์ 1,031.47 731.72

ลูกหนธุีรกจิเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถนิ องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ทใีช้

นําหนกัความเสียงเหมอืนกบัลูกหนธุีรกจิเอกชน 7,548.99 7,282.20

ลูกหนรีายย่อย 12,668.44 11,365.59

สินเชอืเพอืทอียู่อาศยั 1,270.06 1,066.49

สินทรพัย์อนื 1,680.92 1,763.97

    ลกูหนีด้อยคุณภาพ 619.89 572.27

   First-to-default Credit derivatives และ Securitisation -                           -                             

รวมมูลค่าเงนิกองทุนขนัตําทตี้องดาํรงสําหรบัความเสยีงด้านเครดติทงัหมดทคีาํนวณด้วยวธิ ีSA 24,882.31 22,794.57

กลุ่มธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

เงินกองทุนขนัตาํสาํหรบัความเสียงด้านเครดิตแยกตามประเภทของสินทรพัย์ โดยวิธี SA 30 มิถนุายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

ลกูหนีทีไม่ด้อยคุณภาพ 24,036.60 21,947.31

ลูกหนภีาครฐับาล และธนาคารกลาง ธนาคารเพอืการพฒันาระหว่างประเทศ (MDBs) และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถนิ องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs)ทใีช้นําหนกัความเสียงเหมอืนกบั

ลูกหนภีาครฐับาล 62.54 12.33

ลูกหนสีถาบันการเงนิ องค์กรปกครองส่วนท้องถนิ องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ทใีช้

นําหนกัความเสยีงเหมอืนกบัลูกหนสีถาบันการเงนิ และบรษิทัหลกัทรพัย์ 854.33 618.94

ลูกหนธุีรกจิเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถนิ องค์การของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ทใีช้

นําหนกัความเสยีงเหมอืนกบัลูกหนธุีรกจิเอกชน 7,522.39 7,161.87

ลูกหนรีายย่อย 12,696.51 11,390.82

สินเชอืเพอืทอียู่อาศยั 1,270.06 1,066.49

สินทรพัย์อนื 1,630.77 1,696.86

    ลกูหนีด้อยคุณภาพ 619.89 572.27

   First-to-default Credit derivatives และ Securitisation -                                   -                            

รวมมูลค่าเงนิกองทุนขนัตําทต้ีองดาํรงสําหรบัความเสียงด้านเครดติทงัหมดทคํีานวณด้วยวธิ ีSA 24,656.49 22,519.58
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กลุ่มธุรกจิการเงินเกียรตินาคนิภทัร 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที 4 เงินกองทุนขนัตาํทีต้องดาํรงสาํหรบัความเสียงด้านตลาด

เฉพาะธนาคาร หน่วย : ล้านบาท

เงินกองทุนขนัตาํสาํหรบัความเสียงด้านตลาด 30 มิถนุายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

คํานวณโดยวธิมีาตรฐาน 596.14                            587.28                        

รวมมูลค่าเงนิกองทุนขนัตําทต้ีองดาํรงสําหรบัความเสยีงด้านตลาด 596.14                                     587.28                               

กลุ่มธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

เงินกองทุนขนัตาํสาํหรบัความเสียงด้านตลาด 30 มิถนุายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

คาํนวณโดยวธิมีาตรฐาน 815.72                       716.25                      

รวมมูลค่าเงนิกองทุนขนัตําทต้ีองดาํรงสําหรบัความเสยีงด้านตลาด 815.72                               716.25                             

ตารางที 5  เงินกองทุนขนัตาํทีต้องดาํรงสาํหรบัความเสียงด้านปฏิบติัการ 

เฉพาะธนาคาร หน่วย : ล้านบาท

เงินกองทุนขนัตาํสาํหรบัความเสียงด้านปฏิบติัการ 30 มิถนุายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

คาํนวณโดยวธิ ีBasic Indicator Approach 3,201.33                             3,022.84                      

รวมมูลค่าเงนิกองทุนขนัตําทต้ีองดาํรงสําหรบัความเสยีงด้านปฏิบัตกิาร 3,201.33                                       3,022.84                              

กลุ่มธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

เงินกองทุนขนัตาํสาํหรบัความเสียงด้านปฏิบติัการ 30 มิถนุายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

คาํนวณโดยวธิ ีBasic Indicator Approach 3,614.21                        3,403.24                   

รวมมูลค่าเงนิกองทุนขนัตําทต้ีองดาํรงสําหรบัความเสยีงด้านปฏิบัตกิาร 3,614.21                               3,403.24                         
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กลุ่มธุรกจิการเงินเกียรตินาคนิภทัร 

 
 
 

ตารางที 6  อัตราส่วนการดาํรงเงินกองทุน

เฉพาะธนาคาร

อัตราส่วน

เงินกองทุน

อัตราส่วนเงินกองทุน

ขนัตาํ

อัตราส่วนเงินกองทุน

ส่วนเพิม

อัตราส่วนเงินกองทุน

ขนัตาํและเงินกองทุน

ส่วนเพิม

อัตราส่วนเงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นส่วนของเจ้าของ 11.82 4.50 2.50 7.00

อัตราส่วนเงนิกองทุนชนัท ี1 11.82 6.00 2.50 8.50

อัตราส่วนเงนิกองทุนทงัสิน 15.39 8.50 2.50 11.00

อัตราส่วน

เงินกองทุน

อัตราส่วนเงินกองทุน

ขนัตาํ

อัตราส่วนเงินกองทุน

ส่วนเพิม

อัตราส่วนเงินกองทุน

ขนัตาํและเงินกองทุน

ส่วนเพิม

อัตราส่วนเงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นส่วนของเจ้าของ 12.63 4.50 2.50 7.00

อัตราส่วนเงนิกองทุนชนัท ี1 12.63 6.00 2.50 8.50

อัตราส่วนเงนิกองทุนทงัสิน 16.41 8.50 2.50 11.00

อัตราส่วน

30 มิถนุายน 2565

อัตราส่วน

31 ธนัวาคม 2564

กลุ่มธรุกิจทางการเงิน

อัตราส่วน

เงินกองทุน

อัตราส่วนเงินกองทุน

ขนัตาํ

อัตราส่วนเงินกองทุน

ส่วนเพิม

อัตราส่วนเงินกองทุน

ขนัตาํและเงินกองทุน

ส่วนเพิม

อัตราส่วนเงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นส่วนของเจ้าของ 12.99 4.50 2.50 7.00

อัตราส่วนเงนิกองทุนชนัท ี1 12.99 6.00 2.50 8.50

อัตราส่วนเงนิกองทุนทงัสนิ 16.51 8.50 2.50 11.00

อัตราส่วน

เงินกองทุน

อัตราส่วนเงินกองทุน

ขนัตาํ

อัตราส่วนเงินกองทุน

ส่วนเพิม

อัตราส่วนเงินกองทุน

ขนัตาํและเงินกองทุน

ส่วนเพิม

อัตราส่วนเงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นส่วนของเจ้าของ 13.62 4.50 2.50 7.00

อัตราส่วนเงนิกองทุนชนัท ี1 13.62 6.00 2.50 8.50

อัตราส่วนเงนิกองทุนทงัสนิ 17.35 8.50 2.50 11.00

อัตราส่วน

30 มิถนุายน 2565

อัตราส่วน

31 ธนัวาคม 2564
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กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร 

การเปดิเผยข้อมูลเงินกองทนุเพิ่มเติมภายใต้หลักเกณฑ ์Basel III 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

ธนาคารเกียรตนิาคนิภทัร จาํกัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตนิาคนิภทัร จาํกัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตนิาคนิภทัร จาํกัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตนิาคนิภทัร จาํกัด (มหาชน)

TH0121010001 KK285A KK28OA KKP308A

ประเภทของตราสารทางการเงนิ (เงนิกองทุน

ชนัท ี1 ทีเป็นส่วนของเจา้ของ / เงนิกองทุน

ชนัท ี1 ทีเป็นตราสารทางการเงนิ / 

เงนิกองทุนชันท ี1 ทเีป็นส่วนของเจา้ของ เงนิกองทุนชันท ี2 เงนิกองทุนชนัท ี2 เงนิกองทุนชนัท ี2

มคีุณสมบัตเิป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Basel III 

หรอืไม่

มคีุณสมบัตติามหลกัเกณฑ ์Basel III มคีุณสมบัตติามหลกัเกณฑ ์Basel III มคีุณสมบัตติามหลกัเกณฑ ์Basel III มคีุณสมบัตติามหลกัเกณฑ ์Basel III

กรณทีีมคีุณสมบัตไิม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

Basel III ให้ระบุคุณสมบัตดิงักล่าว

- - - -

ตอ้งทยอยลดนับหรอืนับไดเ้ตม็จาํนวน นับไดเ้ตม็จาํนวน นับไดเ้ตม็จาํนวนและทยอยลดการนับ

เป็นเงนิกองทุนในช่วง 5 ปีสุดท้ายก่อนครบกําหนด

นับไดเ้ตม็จาํนวนและทยอยลดการนับ

เป็นเงนิกองทุนในช่วง 5 ปีสุดท้ายก่อนครบกําหนด

นับไดเ้ตม็จํานวนและทยอยลดการนับ

เป็นเงนิกองทุนในช่วง 5 ปีสุดท้ายก่อนครบกําหนด

จดัอยู่ในระดบัธนาคารพาณชิย์ / ระดบักลุ่ม / 

ระดบักลุ่มและระดบัธนาคารพาณชิย์

ระดบักลุ่มและระดบัธนาคารพาณชิย์ ระดบักลุ่มและระดบัธนาคารพาณชิย์ ระดบักลุ่มและระดบัธนาคารพาณชิย์ ระดบักลุ่มและระดบัธนาคารพาณชิย์

8,467.51 1,400.00 890.00 750.00

10.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

ส่วนของเจา้ของ หนีสนิ หนีสนิ หนีสนิ

มกีารออกหลายครงั 18 พฤษภาคม 2561 8 ตุลาคม 2561 18 สงิหาคม 2563

ไม่มกีารกําหนดระยะเวลาการชําระคนื มกีารกําหนดระยะเวลาการชําระคนื มกีารกําหนดระยะเวลาการชําระคนื มกีารกําหนดระยะเวลาการชําระคนื

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

รายละเอียด

ผูอ้อกตราสารทางการเงนิ

รุ่นหรอืหมายเลขของผูอ้อกตราสารทางการเงนิ

หวัข้อ

การนับตราสารทางการเงนิเข้าเป็นเงนิกองทุนตาม

หลกัเกณฑธ์นาคารแห่งประเทศไทย

จํานวนทสีามารถนับเป็นเงนิกองทุนตาม

หลกัเกณฑข์องทางการ (หน่วย : ลา้นบาท)

มูลค่าทีตราไว้ของตราสารทางการเงนิ (Par value)

การจดัประเภทตามหลกัการบัญชี

วันทีออกตราสารทางการเงนิ (Original date)

ตราสารทางการเงนิทีไม่มกีารกําหนดระยะเวลา

การชําระคนืหรอืมกีารกําหนดระยะเวลาการชําระคนื



 
     
 

การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุน และการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มคีวามรนุแรง ตามหลักเกณฑ์ Basel III | 30 มิถนุายน 2565 12 

 

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร 

 

 

ไม่มสีทิธใินการไถ่ถอน ไม่มสีทิธไิถ่ถอนก่อนไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษร

จากธนาคารแห่งประเทศไทย

ไม่มสีทิธไิถ่ถอนก่อนไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษร

จากธนาคารแห่งประเทศไทย

ไม่มสีทิธไิถ่ถอนก่อนไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษร

จากธนาคารแห่งประเทศไทย

วันทีมสีทิธไิถ่ถอน วันทมีภีาระผูกพนัในการไถ่

ถอนและจาํนวนเงนิในการไถ่ถอน

- เมอืไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากธนาคารแห่ง

ประเทศไทยแลว้ ผูอ้อกตราสารทางการเงนิมสีทิธทิีจะไถ่

ถอนตราสารทางการเงนินีทังจาํนวนก่อนวันครบกําหนด

ไถ่ถอนได ้โดยจะตอ้งไถ่ถอนตามมูลค่าทตีราไว้ต่อหน่วย

ของตราสารทางการเงนิตามทกํีาหนดไว้พรอ้มดอกเบียที

คาํนวณจนถงึ (แต่ไม่รวม) วันไถ่ถอนก่อนกําหนด ภายใต้

เงอืนไขดงันี

(1) ณ วันครบรอบ 5 ปี นับแต่วันออกตราสารทาง

การเงนิ หรอื ณ วันกําหนดชําระดอกเบยีใดๆ ภายหลงั

จากนัน หรอื

(2) ณ เวลาใดๆ ทีมกีารเปลยีนแปลงทางกฎหมายภาษ ี

อนัจะส่งผลให้สทิธปิระโยชน์ทางภาษขีองผูอ้อกตราสาร

ทางการเงนิเปลยีนแปลงไป หรอื

(3) ณ เวลาใดๆ ทีมกีารเปลยีนแปลงกฎเกณฑข์อง

ทางการ อนัส่งผลให้ตราสารทางการเงนิทเีคยนับเป็น

เงนิกองทุนชันท ี2 อยู่เดมิมคีุณสมบัตไิม่ครบถว้น

เมอืไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากธนาคารแห่ง

ประเทศไทยแลว้ ผูอ้อกตราสารทางการเงนิมสีทิธทิีจะไถ่

ถอนตราสารทางการเงนินีทงัจาํนวนก่อนวันครบกําหนด

ไถ่ถอนได ้โดยจะตอ้งไถ่ถอนตามมูลค่าทตีราไว้ต่อหน่วย

ของตราสารทางการเงนิตามทกํีาหนดไว้พรอ้มดอกเบียที

คาํนวณจนถงึ (แต่ไม่รวม) วันไถ่ถอนก่อนกําหนด ภายใต้

เงอืนไขดงันี

(1) ณ วันครบรอบ 5 ปี นับแต่วันออกตราสารทาง

การเงนิ หรอื ณ วันกําหนดชําระดอกเบยีใดๆ ภายหลงั

จากนัน หรอื

(2) ณ เวลาใดๆ ทีมกีารเปลยีนแปลงทางกฎหมายภาษ ี

อนัจะส่งผลให้สทิธปิระโยชน์ทางภาษขีองผูอ้อกตราสาร

ทางการเงนิเปลยีนแปลงไป หรอื

(3) ณ เวลาใดๆ ทีมกีารเปลยีนแปลงกฎเกณฑข์อง

ทางการ อนัส่งผลให้ตราสารทางการเงนิทเีคยนับเป็น

เงนิกองทุนชันท ี2 อยู่เดมิมคีุณสมบัตไิม่ครบถว้น

เมอืไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากธนาคารแห่ง

ประเทศไทยแลว้ ผูอ้อกตราสารทางการเงนิมสีทิธทิีจะไถ่

ถอนตราสารทางการเงนินีทังจาํนวนก่อนวันครบกําหนด

ไถ่ถอนได ้โดยจะตอ้งไถ่ถอนตามมูลค่าทตีราไว้ต่อหน่วย

ของตราสารทางการเงนิตามทกํีาหนดไว้พรอ้มดอกเบียที

คาํนวณจนถงึ (แต่ไม่รวม) วันไถ่ถอนก่อนกําหนด ภายใต้

เงอืนไขดงันี

(1) ณ วันครบรอบ 5 ปี นับแต่วันออกตราสารทาง

การเงนิ หรอื ณ วันกําหนดชําระดอกเบยีใดๆ ภายหลงั

จากนัน หรอื

(2) ณ เวลาใดๆ ทีมกีารเปลยีนแปลงทางกฎหมายภาษ ี

อนัจะส่งผลให้สทิธปิระโยชน์ทางภาษขีองผูอ้อกตราสาร

ทางการเงนิเปลยีนแปลงไป หรอื

(3) ณ เวลาใดๆ ทีมกีารเปลยีนแปลงกฎเกณฑข์อง

ทางการ อนัส่งผลให้ตราสารทางการเงนิทเีคยนับเป็น

เงนิกองทุนชันท ี2 อยู่เดมิมคีุณสมบัตไิม่ครบถว้น

ตามหลกัเกณฑท์ีเกยีวข้องอกีต่อไป หรอื

(4) ในกรณทีีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเพมิเตมิใน

ภายหลงั ให้ผูอ้อกตราสารทางการเงนิสามารถไถ่ถอน

ตราสารทางการเงนิก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนได ้

ตามหลกัเกณฑท์ีเกยีวข้องอกีต่อไป หรอื

(4) ในกรณทีีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเพมิเตมิใน

ภายหลงั ให้ผูอ้อกตราสารทางการเงนิสามารถไถ่ถอน

ตราสารทางการเงนิก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนได ้

ตามหลกัเกณฑท์ีเกยีวข้องอกีต่อไป หรอื

(4) ในกรณทีีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเพมิเตมิใน

ภายหลงั ให้ผูอ้อกตราสารทางการเงนิสามารถไถ่ถอน

ตราสารทางการเงนิก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนได ้

วันทีมสีทิธไิถ่ถอนในภายหลงั (ถา้ม)ี - หลงัวันครบรอบ 5 ปี นับแต่วันออกตราสารทางการเงนิ 

หรอื ณ วันกําหนดชําระดอกเบียใดๆ ภายหลงัจากนัน

หลงัวันครบรอบ 5 ปี นับแต่วันออกตราสารทางการเงนิ 

หรอื ณ วันกําหนดชําระดอกเบียใดๆ ภายหลงัจากนัน

หลงัวันครบรอบ 5 ปี นับแต่วันออกตราสารทางการเงนิ 

หรอื ณ วันกําหนดชําระดอกเบียใดๆ ภายหลงัจากนัน

ผลตอบแทน / เงนิปันผลแบบคงทีหรอืลอยตวั 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

ธนาคารพาณชิย์มอํีานาจเตม็ทใีนการยกเลกิ

การจ่ายดอกเบยีหรอืผลตอบแทนอนืใดไดเ้อง

ทงัหมด หรอืบางส่วน หรอืตามคาํสงัทีไดร้บั

มอํีานาจเตม็ที ตอ้งปฏิบัตติามคาํสงัทีไดร้บั ตอ้งปฏิบัตติามคาํสงัทีไดร้บั ตอ้งปฏิบัตติามคาํสงัทีไดร้บั

รายละเอียดหวัข้อ

ผูอ้อกตราสารทางการเงนิสามารถไถ่ถอนตราสาร

ทางการเงนิก่อนไดร้บัการอนุมตัจิากผูกํ้ากับดูแล

ดอกเบยีและผลตอบแทนอนืใด
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มเีงอืนไขทีเป็นแรงจูงใจให้ธนาคารพาณชิย์ไถ่

ถอนก่อนกําหนดหรอืไม่ เช่น มเีงอืนไขในการ

กําหนดอตัราผลตอบแทนให้สูงขึนในลกัษณะ

ไม่มเีงอืนไขทีเป็นแรงจูงใจ ไม่มเีงอืนไขทีเป็นแรงจูงใจ ไม่มเีงอืนไขทีเป็นแรงจูงใจ ไม่มเีงอืนไขทีเป็นแรงจูงใจ

ไม่สะสมผลตอบแทน หรอืสะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน

ไม่สามารถแปลงสภาพได ้ ไม่สามารถแปลงสภาพได ้ ไม่สามารถแปลงสภาพได ้ ไม่สามารถแปลงสภาพได ้

กรณทีีสามารถแปลงสภาพได ้ให้ระบุเงอืนไข

ในการแปลงสภาพทธีนาคารพาณชิย์นัน

- - - -

กรณสีามารถแปลงสภาพได ้เป็นการแปลง

สภาพทังจาํนวนหรอืบางส่วน

- - - -

กรณสีามารถแปลงสภาพได ้ให้ระบุอตัราการ

แปลงสภาพ(Conversion rate)

- - - -

กรณสีามารถแปลงสภาพได ้ให้ระบุประเภท

ตราสารทางการเงนิทีมกีารแปลงสภาพไป

- - - -

กรณสีามารถแปลงสภาพได ้ให้ระบุผูอ้อกตรา

สารทางการเงนิทีมกีารแปลงสภาพไป

- - - -

ไม่มคีุณสมบัตใินการลดมูลค่า มคีุณสมบัตใินการลดมูลค่า มคีุณสมบัตใินการลดมูลค่า มคีุณสมบัตใินการลดมูลค่า

กรณมีกีารลดมูลค่า ให้ระบุการลดมูลค่าที

ธนาคารพาณชิย์นันกําหนดไว้

- เมอืมเีหตุการณท์ีทําให้ผูอ้อกตราสารทางการเงนิมผีล

การดาํเนินงานทีไม่สามารถดาํเนินกิจการต่อไปได ้และ

ทางการตดัสนิใจเข้าช่วยเหลอืทางการเงนิ ผูอ้อกตราสาร

ทางการเงนิจะทําการตดัตราสารทางการเงนินีเป็นหนีสูญ

 (ทังจาํนวนหรอืบางส่วน) โดยการตดัเป็นหนีสูญ

ดงักล่าวจะตอ้งไม่มากกว่าอตัราส่วนการลดทุนเพอืลา้ง

ขาดทุนทังหมดของผูอ้อกตราสารทางการเงนิ และการ

รองรบัผลขาดทุนของตราสารทางการเงนิใดๆ ซงึดอ้ย

สทิธกิว่า (รวมถงึตราสารทางการเงนิทีนับเป็น

เงนิกองทุนชนัท ี1 (Additional Tier 1) และสามารถ

รองรบัผลขาดทุนได ้(ถา้ม)ี) ทอีอกโดยผูอ้อกตราสาร

ทางการเงนิ

เมอืมเีหตุการณท์ีทําให้ผูอ้อกตราสารทางการเงนิมผีล

การดาํเนินงานทีไม่สามารถดาํเนินกิจการต่อไปได ้และ

ทางการตดัสนิใจเข้าช่วยเหลอืทางการเงนิ ผูอ้อกตราสาร

ทางการเงนิจะทําการตดัตราสารทางการเงนินีเป็นหนีสูญ

 (ทังจาํนวนหรอืบางส่วน) โดยการตดัเป็นหนีสูญ

ดงักล่าวจะตอ้งไม่มากกว่าอตัราส่วนการลดทุนเพอืลา้ง

ขาดทุนทังหมดของผูอ้อกตราสารทางการเงนิ และการ

รองรบัผลขาดทุนของตราสารทางการเงนิใดๆ ซงึดอ้ย

สทิธกิว่า (รวมถงึตราสารทางการเงนิทีนับเป็น

เงนิกองทุนชันท ี1 (Additional Tier 1) และสามารถ

รองรบัผลขาดทุนได ้(ถา้ม)ี) ทีออกโดยผูอ้อกตราสาร

ทางการเงนิ

เมอืมเีหตุการณท์ีทําให้ผูอ้อกตราสารทางการเงนิมผีล

การดาํเนินงานทีไม่สามารถดาํเนินกิจการต่อไปได ้และ

ทางการตดัสนิใจเข้าช่วยเหลอืทางการเงนิ ผูอ้อกตราสาร

ทางการเงนิจะทําการตดัตราสารทางการเงนินีเป็นหนีสูญ

 (ทังจาํนวนหรอืบางส่วน) โดยการตดัเป็นหนีสูญ

ดงักล่าวจะตอ้งไม่มากกว่าอตัราส่วนการลดทุนเพอืลา้ง

ขาดทุนทังหมดของผูอ้อกตราสารทางการเงนิ และการ

รองรบัผลขาดทุนของตราสารทางการเงนิใดๆ ซงึดอ้ย

สทิธกิว่า (รวมถงึตราสารทางการเงนิทีนับเป็น

เงนิกองทุนชันท ี1 (Additional Tier 1) และสามารถ

รองรบัผลขาดทุนได ้(ถา้ม)ี) ทีออกโดยผูอ้อกตราสาร

ทางการเงนิ

รายละเอียดหวัข้อ

สามารถแปลงสภาพได ้หรอืไม่สามารถแปลงสภาพ

คุณสมบัตใินการลดมูลค่า
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กรณมีกีารลดมูลค่า เป็นการลดมูลค่าทัง

จํานวนหรอืบางส่วน

- อาจลดมูลค่าทงัจาํนวน หรอืบางส่วน อาจลดมูลค่าทังจาํนวน หรอืบางส่วน อาจลดมูลค่าทังจาํนวน หรอืบางส่วน

กรณมีกีารลดมูลค่า เป็นการลดมูลค่าถาวร - เป็นการลดมูลค่าถาวร เป็นการลดมูลค่าถาวร เป็นการลดมูลค่าถาวร

         หากเป็นการลดมูลค่าชวัคราว ให้

อธบิาย                             กระบวนการ

- - - -

ไดร้บัชําระเงนิเป็นลําดบัสุดท้าย ไดร้บัชําระก่อนหน้า (1) ผูถ้อืตราสารทางการเงนิที

นับเป็นเงนิกองทุนชันท ี1 (Additional Tier 1) และ

สามารถรองรบัผลขาดทุนได ้และ (2) ผูถ้อืหุ้นบุรมิสทิธิ

และผูถ้อืหุ้นสามญัของผูอ้อกตราสารทางการเงนิ

ไดร้บัชําระก่อนหน้า (1) ผูถ้อืตราสารทางการเงนิที

นับเป็นเงนิกองทุนชันท ี1 (Additional Tier 1) และ

สามารถรองรบัผลขาดทุนได ้และ (2) ผูถ้อืหุ้นบุรมิสทิธิ

และผูถ้อืหุ้นสามญัของผูอ้อกตราสารทางการเงนิ

ไดร้บัชําระก่อนหน้า (1) ผูถ้อืตราสารทางการเงนิที

นับเป็นเงนิกองทุนชันท ี1 (Additional Tier 1) และ

สามารถรองรบัผลขาดทุนได ้และ (2) ผูถ้อืหุ้นบุรมิสทิธิ

และผูถ้อืหุ้นสามญัของผูอ้อกตราสารทางการเงนิ

รายละเอียด

สถานะของลําดบัการดอ้ยสทิธใินกรณทีีมกีารชําระ

บัญชี

หวัข้อ
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ธนาคารเกียรตนิาคนิภทัร จาํกัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตนิาคนิภทัร จาํกัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตนิาคนิภทัร จาํกัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตนิาคนิภทัร จาํกัด (มหาชน)

KKP309A KKP30NA KKP314A KKP316A

ประเภทของตราสารทางการเงนิ (เงนิกองทุน

ชนัท ี1 ทีเป็นส่วนของเจา้ของ / เงนิกองทุน

ชนัท ี1 ทีเป็นตราสารทางการเงนิ / 

เงนิกองทุนชันที 2 เงนิกองทุนชนัท ี2 เงนิกองทุนชนัท ี2 เงนิกองทุนชนัท ี2

มคีุณสมบัตเิป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Basel III 

หรอืไม่

มคีุณสมบัตติามหลกัเกณฑ ์Basel III มคีุณสมบัตติามหลกัเกณฑ ์Basel III มคีุณสมบัตติามหลกัเกณฑ ์Basel III มคีุณสมบัตติามหลกัเกณฑ ์Basel III

กรณทีีมคีุณสมบัตไิม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

Basel III ให้ระบุคุณสมบัตดิงักล่าว

- - - -

ตอ้งทยอยลดนับหรอืนับไดเ้ตม็จาํนวน นับไดเ้ตม็จาํนวนและทยอยลดการนับ

เป็นเงนิกองทุนในช่วง 5 ปีสุดท้ายก่อนครบกําหนด

นับไดเ้ตม็จาํนวนและทยอยลดการนับ

เป็นเงนิกองทุนในช่วง 5 ปีสุดท้ายก่อนครบกําหนด

นับไดเ้ตม็จาํนวนและทยอยลดการนับ

เป็นเงนิกองทุนในช่วง 5 ปีสุดท้ายก่อนครบกําหนด

นับไดเ้ตม็จํานวนและทยอยลดการนับ

เป็นเงนิกองทุนในช่วง 5 ปีสุดท้ายก่อนครบกําหนด

จดัอยู่ในระดบัธนาคารพาณชิย์ / ระดบักลุ่ม / 

ระดบักลุ่มและระดบัธนาคารพาณชิย์

ระดบักลุ่มและระดบัธนาคารพาณชิย์ ระดบักลุ่มและระดบัธนาคารพาณชิย์ ระดบักลุ่มและระดบัธนาคารพาณชิย์ ระดบักลุ่มและระดบัธนาคารพาณชิย์

350.00 2,000.00 2,852.00 150.00

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

หนีสนิ หนีสนิ หนีสนิ หนีสนิ

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

มกีารกําหนดระยะเวลาการชําระคนื มกีารกําหนดระยะเวลาการชําระคนื มกีารกําหนดระยะเวลาการชําระคนื มกีารกําหนดระยะเวลาการชําระคนื

วันครบกําหนด (Original maturity date) 3 กันยายน 2573 18 พฤศจกิายน 2573 22 เมษายน 2574 24 มถิุนายน 2574

หวัข้อ

ผูอ้อกตราสารทางการเงนิ

รุ่นหรอืหมายเลขของผูอ้อกตราสารทางการเงนิ

การนับตราสารทางการเงนิเข้าเป็นเงนิกองทุนตาม

หลกัเกณฑธ์นาคารแห่งประเทศไทย

จํานวนทสีามารถนับเป็นเงนิกองทุนตาม

หลกัเกณฑข์องทางการ (หน่วย : ลา้นบาท)

มูลค่าทีตราไว้ของตราสารทางการเงนิ (Par value)

การจดัประเภทตามหลกัการบัญชี

วันทีออกตราสารทางการเงนิ (Original date)

ตราสารทางการเงนิทีไม่มกีารกําหนดระยะเวลา

การชําระคนืหรอืมกีารกําหนดระยะเวลาการชําระคนื
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ไม่มสีทิธไิถ่ถอนก่อนไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษร

จากธนาคารแห่งประเทศไทย

ไม่มสีทิธไิถ่ถอนก่อนไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษร

จากธนาคารแห่งประเทศไทย

ไม่มสีทิธไิถ่ถอนก่อนไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษร

จากธนาคารแห่งประเทศไทย

ไม่มสีทิธไิถ่ถอนก่อนไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษร

จากธนาคารแห่งประเทศไทย

วันทีมสีทิธไิถ่ถอน วันทมีภีาระผูกพนัในการไถ่

ถอนและจาํนวนเงนิในการไถ่ถอน

เมอืไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากธนาคารแห่ง

ประเทศไทยแลว้ ผูอ้อกตราสารทางการเงนิมสีทิธทิีจะไถ่

ถอนตราสารทางการเงนินีทังจาํนวนก่อนวันครบกําหนด

ไถ่ถอนได ้โดยจะตอ้งไถ่ถอนตามมูลค่าทตีราไว้ต่อหน่วย

ของตราสารทางการเงนิตามทกํีาหนดไว้พรอ้มดอกเบียที

คาํนวณจนถงึ (แต่ไม่รวม) วันไถ่ถอนก่อนกําหนด ภายใต้

เงอืนไขดงันี

(1) ณ วันครบรอบ 5 ปี นับแต่วันออกตราสารทาง

การเงนิ หรอื ณ วันกําหนดชําระดอกเบยีใดๆ ภายหลงั

จากนัน หรอื

(2) ณ เวลาใดๆ ทีมกีารเปลยีนแปลงทางกฎหมายภาษ ี

อนัจะส่งผลให้สทิธปิระโยชน์ทางภาษขีองผูอ้อกตราสาร

ทางการเงนิเปลยีนแปลงไป หรอื

(3) ณ เวลาใดๆ ทีมกีารเปลยีนแปลงกฎเกณฑข์อง

ทางการ อนัส่งผลให้ตราสารทางการเงนิทเีคยนับเป็น

เงนิกองทุนชันท ี2 อยู่เดมิมคีุณสมบัตไิม่ครบถว้น

เมอืไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากธนาคารแห่ง

ประเทศไทยแลว้ ผูอ้อกตราสารทางการเงนิมสีทิธทิีจะไถ่

ถอนตราสารทางการเงนินีทังจาํนวนก่อนวันครบกําหนด

ไถ่ถอนได ้โดยจะตอ้งไถ่ถอนตามมูลค่าทตีราไว้ต่อหน่วย

ของตราสารทางการเงนิตามทกํีาหนดไว้พรอ้มดอกเบียที

คาํนวณจนถงึ (แต่ไม่รวม) วันไถ่ถอนก่อนกําหนด ภายใต้

เงอืนไขดงันี

(1) ณ วันครบรอบ 5 ปี นับแต่วันออกตราสารทาง

การเงนิ หรอื ณ วันกําหนดชําระดอกเบยีใดๆ ภายหลงั

จากนัน หรอื

(2) ณ เวลาใดๆ ทีมกีารเปลยีนแปลงทางกฎหมายภาษ ี

อนัจะส่งผลให้สทิธปิระโยชน์ทางภาษขีองผูอ้อกตราสาร

ทางการเงนิเปลยีนแปลงไป หรอื

(3) ณ เวลาใดๆ ทีมกีารเปลยีนแปลงกฎเกณฑข์อง

ทางการ อนัส่งผลให้ตราสารทางการเงนิทเีคยนับเป็น

เงนิกองทุนชันท ี2 อยู่เดมิมคีุณสมบัตไิม่ครบถว้น

เมอืไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากธนาคารแห่ง

ประเทศไทยแลว้ ผูอ้อกตราสารทางการเงนิมสีทิธทิีจะไถ่

ถอนตราสารทางการเงนินีทงัจาํนวนก่อนวันครบกําหนด

ไถ่ถอนได ้โดยจะตอ้งไถ่ถอนตามมูลค่าทตีราไว้ต่อหน่วย

ของตราสารทางการเงนิตามทกํีาหนดไว้พรอ้มดอกเบียที

คาํนวณจนถงึ (แต่ไม่รวม) วันไถ่ถอนก่อนกําหนด ภายใต้

เงอืนไขดงันี

(1) ณ วันครบรอบ 5 ปี นับแต่วันออกตราสารทาง

การเงนิ หรอื ณ วันกําหนดชําระดอกเบยีใดๆ ภายหลงั

จากนัน หรอื

(2) ณ เวลาใดๆ ทีมกีารเปลยีนแปลงทางกฎหมายภาษ ี

อนัจะส่งผลให้สทิธปิระโยชน์ทางภาษขีองผูอ้อกตราสาร

ทางการเงนิเปลยีนแปลงไป หรอื

(3) ณ เวลาใดๆ ทีมกีารเปลยีนแปลงกฎเกณฑข์อง

ทางการ อนัส่งผลให้ตราสารทางการเงนิทเีคยนับเป็น

เงนิกองทุนชันท ี2 อยู่เดมิมคีุณสมบัตไิม่ครบถว้น

เมอืไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากธนาคารแห่ง

ประเทศไทยแลว้ ผูอ้อกตราสารทางการเงนิมสีทิธทิีจะไถ่

ถอนตราสารทางการเงนินีทังจาํนวนก่อนวันครบกําหนด

ไถ่ถอนได ้โดยจะตอ้งไถ่ถอนตามมูลค่าทตีราไว้ต่อหน่วย

ของตราสารทางการเงนิตามทกํีาหนดไว้พรอ้มดอกเบียที

คาํนวณจนถงึ (แต่ไม่รวม) วันไถ่ถอนก่อนกําหนด ภายใต้

เงอืนไขดงันี

(1) ณ วันครบรอบ 5 ปี นับแต่วันออกตราสารทาง

การเงนิ หรอื ณ วันกําหนดชําระดอกเบยีใดๆ ภายหลงั

จากนัน หรอื

(2) ณ เวลาใดๆ ทีมกีารเปลยีนแปลงทางกฎหมายภาษ ี

อนัจะส่งผลให้สทิธปิระโยชน์ทางภาษขีองผูอ้อกตราสาร

ทางการเงนิเปลยีนแปลงไป หรอื

(3) ณ เวลาใดๆ ทีมกีารเปลยีนแปลงกฎเกณฑข์อง

ทางการ อนัส่งผลให้ตราสารทางการเงนิทเีคยนับเป็น

เงนิกองทุนชันท ี2 อยู่เดมิมคีุณสมบัตไิม่ครบถว้น

ตามหลกัเกณฑท์ีเกยีวข้องอกีต่อไป หรอื

(4) ในกรณทีีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเพมิเตมิใน

ภายหลงั ให้ผูอ้อกตราสารทางการเงนิสามารถไถ่ถอน

ตราสารทางการเงนิก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนได ้

ตามหลกัเกณฑท์ีเกยีวข้องอกีต่อไป หรอื

(4) ในกรณทีีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเพมิเตมิใน

ภายหลงั ให้ผูอ้อกตราสารทางการเงนิสามารถไถ่ถอน

ตราสารทางการเงนิก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนได ้

ตามหลกัเกณฑท์ีเกยีวข้องอกีต่อไป หรอื

(4) ในกรณทีีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเพมิเตมิใน

ภายหลงั ให้ผูอ้อกตราสารทางการเงนิสามารถไถ่ถอน

ตราสารทางการเงนิก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนได ้

ตามหลกัเกณฑท์ีเกยีวข้องอกีต่อไป หรอื

(4) ในกรณทีีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเพมิเตมิใน

ภายหลงั ให้ผูอ้อกตราสารทางการเงนิสามารถไถ่ถอน

ตราสารทางการเงนิก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนได ้

วันทีมสีทิธไิถ่ถอนในภายหลงั (ถา้ม)ี หลงัวันครบรอบ 5 ปี นับแต่วันออกตราสารทางการเงนิ 

หรอื ณ วันกําหนดชําระดอกเบียใดๆ ภายหลงัจากนัน

หลงัวันครบรอบ 5 ปี นับแต่วันออกตราสารทางการเงนิ 

หรอื ณ วันกําหนดชําระดอกเบียใดๆ ภายหลงัจากนัน

หลงัวันครบรอบ 5 ปี นับแต่วันออกตราสารทางการเงนิ 

หรอื ณ วันกําหนดชําระดอกเบียใดๆ ภายหลงัจากนัน

หลงัวันครบรอบ 5 ปี นับแต่วันออกตราสารทางการเงนิ 

หรอื ณ วันกําหนดชําระดอกเบียใดๆ ภายหลงัจากนัน

ผลตอบแทน / เงนิปันผลแบบคงทีหรอืลอยตวั 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

ธนาคารพาณชิย์มอํีานาจเตม็ทใีนการยกเลกิ

การจ่ายดอกเบยีหรอืผลตอบแทนอนืใดไดเ้อง

ทงัหมด หรอืบางส่วน หรอืตามคาํสงัทีไดร้บั

ตอ้งปฏิบัตติามคาํสงัทีไดร้บั ตอ้งปฏิบัตติามคาํสงัทีไดร้บั ตอ้งปฏิบัตติามคาํสงัทีไดร้บั ตอ้งปฏิบัตติามคาํสงัทีไดร้บั

หวัข้อ

ดอกเบยีและผลตอบแทนอนืใด

ผูอ้อกตราสารทางการเงนิสามารถไถ่ถอนตราสาร

ทางการเงนิก่อนไดร้บัการอนุมตัจิากผูกํ้ากับดูแล
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มเีงอืนไขทีเป็นแรงจูงใจให้ธนาคารพาณชิย์ไถ่

ถอนก่อนกําหนดหรอืไม่ เช่น มเีงอืนไขในการ

กําหนดอตัราผลตอบแทนให้สูงขึนในลกัษณะ

ไม่มเีงอืนไขทีเป็นแรงจูงใจ ไม่มเีงอืนไขทีเป็นแรงจูงใจ ไม่มเีงอืนไขทีเป็นแรงจูงใจ ไม่มเีงอืนไขทีเป็นแรงจูงใจ

ไม่สะสมผลตอบแทน หรอืสะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน

ไม่สามารถแปลงสภาพได ้ ไม่สามารถแปลงสภาพได ้ ไม่สามารถแปลงสภาพได ้ ไม่สามารถแปลงสภาพได ้

กรณทีีสามารถแปลงสภาพได ้ให้ระบุเงอืนไข

ในการแปลงสภาพทธีนาคารพาณชิย์นัน

- - - -

กรณสีามารถแปลงสภาพได ้เป็นการแปลง

สภาพทังจาํนวนหรอืบางส่วน

- - - -

กรณสีามารถแปลงสภาพได ้ให้ระบุอตัราการ

แปลงสภาพ(Conversion rate)

- - - -

กรณสีามารถแปลงสภาพได ้ให้ระบุประเภท

ตราสารทางการเงนิทีมกีารแปลงสภาพไป

- - - -

กรณสีามารถแปลงสภาพได ้ให้ระบุผูอ้อกตรา

สารทางการเงนิทีมกีารแปลงสภาพไป

- - - -

มคีุณสมบัตใินการลดมูลค่า มคีุณสมบัตใินการลดมูลค่า มคีุณสมบัตใินการลดมูลค่า มคีุณสมบัตใินการลดมูลค่า

กรณมีกีารลดมูลค่า ให้ระบุการลดมูลค่าที

ธนาคารพาณชิย์นันกําหนดไว้

เมอืมเีหตุการณท์ีทําให้ผูอ้อกตราสารทางการเงนิมผีล

การดาํเนินงานทีไม่สามารถดาํเนินกิจการต่อไปได ้และ

ทางการตดัสนิใจเข้าช่วยเหลอืทางการเงนิ ผูอ้อกตราสาร

ทางการเงนิจะทําการตดัตราสารทางการเงนินีเป็นหนีสูญ

 (ทงัจาํนวนหรอืบางส่วน) โดยการตดัเป็นหนีสูญ

ดงักล่าวจะตอ้งไม่มากกว่าอตัราส่วนการลดทุนเพอืลา้ง

ขาดทุนทังหมดของผูอ้อกตราสารทางการเงนิ และการ

รองรบัผลขาดทุนของตราสารทางการเงนิใดๆ ซงึดอ้ย

สทิธกิว่า (รวมถงึตราสารทางการเงนิทีนับเป็น

เงนิกองทุนชนัท ี1 (Additional Tier 1) และสามารถ

รองรบัผลขาดทุนได ้(ถา้ม)ี) ทอีอกโดยผูอ้อกตราสาร

ทางการเงนิ

เมอืมเีหตุการณท์ีทําให้ผูอ้อกตราสารทางการเงนิมผีล

การดาํเนินงานทีไม่สามารถดาํเนินกิจการต่อไปได ้และ

ทางการตดัสนิใจเข้าช่วยเหลอืทางการเงนิ ผูอ้อกตราสาร

ทางการเงนิจะทําการตดัตราสารทางการเงนินีเป็นหนีสูญ

 (ทังจาํนวนหรอืบางส่วน) โดยการตดัเป็นหนีสูญ

ดงักล่าวจะตอ้งไม่มากกว่าอตัราส่วนการลดทุนเพอืลา้ง

ขาดทุนทังหมดของผูอ้อกตราสารทางการเงนิ และการ

รองรบัผลขาดทุนของตราสารทางการเงนิใดๆ ซงึดอ้ย

สทิธกิว่า (รวมถงึตราสารทางการเงนิทีนับเป็น

เงนิกองทุนชนัท ี1 (Additional Tier 1) และสามารถ

รองรบัผลขาดทุนได ้(ถา้ม)ี) ทอีอกโดยผูอ้อกตราสาร

ทางการเงนิ

เมอืมเีหตุการณท์ีทําให้ผูอ้อกตราสารทางการเงนิมผีล

การดาํเนินงานทีไม่สามารถดาํเนินกิจการต่อไปได ้และ

ทางการตดัสนิใจเข้าช่วยเหลอืทางการเงนิ ผูอ้อกตราสาร

ทางการเงนิจะทําการตดัตราสารทางการเงนินีเป็นหนีสูญ

 (ทังจาํนวนหรอืบางส่วน) โดยการตดัเป็นหนีสูญ

ดงักล่าวจะตอ้งไม่มากกว่าอตัราส่วนการลดทุนเพอืลา้ง

ขาดทุนทังหมดของผูอ้อกตราสารทางการเงนิ และการ

รองรบัผลขาดทุนของตราสารทางการเงนิใดๆ ซงึดอ้ย

สทิธกิว่า (รวมถงึตราสารทางการเงนิทีนับเป็น

เงนิกองทุนชันท ี1 (Additional Tier 1) และสามารถ

รองรบัผลขาดทุนได ้(ถา้ม)ี) ทีออกโดยผูอ้อกตราสาร

ทางการเงนิ

เมอืมเีหตุการณท์ีทําให้ผูอ้อกตราสารทางการเงนิมผีล

การดาํเนินงานทีไม่สามารถดาํเนินกิจการต่อไปได ้และ

ทางการตดัสนิใจเข้าช่วยเหลอืทางการเงนิ ผูอ้อกตราสาร

ทางการเงนิจะทําการตดัตราสารทางการเงนินีเป็นหนีสูญ

 (ทังจาํนวนหรอืบางส่วน) โดยการตดัเป็นหนีสูญ

ดงักล่าวจะตอ้งไม่มากกว่าอตัราส่วนการลดทุนเพอืลา้ง

ขาดทุนทังหมดของผูอ้อกตราสารทางการเงนิ และการ

รองรบัผลขาดทุนของตราสารทางการเงนิใดๆ ซงึดอ้ย

สทิธกิว่า (รวมถงึตราสารทางการเงนิทีนับเป็น

เงนิกองทุนชันท ี1 (Additional Tier 1) และสามารถ

รองรบัผลขาดทุนได ้(ถา้ม)ี) ทีออกโดยผูอ้อกตราสาร

ทางการเงนิ

หวัข้อ

สามารถแปลงสภาพได ้หรอืไม่สามารถแปลงสภาพ

คุณสมบัตใินการลดมูลค่า
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กรณมีกีารลดมูลค่า เป็นการลดมูลค่าทัง

จํานวนหรอืบางส่วน

อาจลดมูลค่าทงัจาํนวน หรอืบางส่วน อาจลดมูลค่าทังจาํนวน หรอืบางส่วน อาจลดมูลค่าทังจาํนวน หรอืบางส่วน อาจลดมูลค่าทังจาํนวน หรอืบางส่วน

กรณมีกีารลดมูลค่า เป็นการลดมูลค่าถาวร เป็นการลดมูลค่าถาวร เป็นการลดมูลค่าถาวร เป็นการลดมูลค่าถาวร เป็นการลดมูลค่าถาวร

         หากเป็นการลดมูลค่าชวัคราว ให้

อธบิาย                             กระบวนการ

- - - -

ไดร้บัชําระก่อนหน้า (1) ผูถ้อืตราสารทางการเงนิที

นับเป็นเงนิกองทุนชันท ี1 (Additional Tier 1) และ

สามารถรองรบัผลขาดทุนได ้และ (2) ผูถ้อืหุ้นบุรมิสทิธิ

และผูถ้อืหุ้นสามญัของผูอ้อกตราสารทางการเงนิ

ไดร้บัชําระก่อนหน้า (1) ผูถ้อืตราสารทางการเงนิที

นับเป็นเงนิกองทุนชันท ี1 (Additional Tier 1) และ

สามารถรองรบัผลขาดทุนได ้และ (2) ผูถ้อืหุ้นบุรมิสทิธิ

และผูถ้อืหุ้นสามญัของผูอ้อกตราสารทางการเงนิ

ไดร้บัชําระก่อนหน้า (1) ผูถ้อืตราสารทางการเงนิที

นับเป็นเงนิกองทุนชันท ี1 (Additional Tier 1) และ

สามารถรองรบัผลขาดทุนได ้และ (2) ผูถ้อืหุ้นบุรมิสทิธิ

และผูถ้อืหุ้นสามญัของผูอ้อกตราสารทางการเงนิ

ไดร้บัชําระก่อนหน้า (1) ผูถ้อืตราสารทางการเงนิที

นับเป็นเงนิกองทุนชันท ี1 (Additional Tier 1) และ

สามารถรองรบัผลขาดทุนได ้และ (2) ผูถ้อืหุ้นบุรมิสทิธิ

และผูถ้อืหุ้นสามญัของผูอ้อกตราสารทางการเงนิ

หวัข้อ

สถานะของลําดบัการดอ้ยสทิธใินกรณทีีมกีารชําระ

บัญชี
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กลุ่มธุรกจิการเงินเกียรตินาคนิภทัร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที 8 มูลค่าของเงินกองทุนในช่วงการทยอยนับเข้าหรือทยอยหกัตามหลกัเกณฑ์ Basel III (Transitional period)

เฉพาะธนาคาร หน่วย : ล้านบาท

ยอดสทุธิคงเหลือของรายการที

จะต้องมีการทยอยหกัเงินกองทุน

ในอนาคตตามหลกัเกณฑ์ Basel III

เงินกองทุนชนัที 1 :

เงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1)

รายการทสีามารถนบัเป็นเงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นส่วนของเจ้าของ 45,788.49 -

ทุนชาํระแล้ว (หุ้นสามญั) หลงัหกัหุ้นสามญัซอืคนื 8,467.51 -

ส่วนเกนิ (ตํากว่า) มูลค่าหุ้นสามญั (สุทธ)ิ 9,356.23 -

ทุนสํารองตามกฎหมาย 852.34 -

เงนิสํารองทไีด้จดัสรรจากกาํไรสุทธิ 0.00 -

กาํไรสุทธคิงเหลอืหลงัจากการจดัสรร 27,260.27 -

ส่วนทถีอืเป็นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อนืสะสม (147.86) -

ปรบั กาํไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลอืหลงัจากการจดัสรร 
1/

-                -

หกั รายการหกัจากเงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นส่วนของเจ้าของ 5,915.20 -

ขาดทุนสุทธิ -                -

ค่าความนยิม 3,066.03 -

สินทรพัย์ไม่มตีวัตน 1,202.83 -

สินทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 1,646.34 -

เงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นส่วนของเจ้าของสุทธิ 39,873.29 -

เงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1)

รายการทสีามารถนบัเป็นเงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นตราสารทางการเงนิ -                -

หกั รายการหกัจากเงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นตราสารทางการเงนิ -                -

เงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นตราสารทางการเงนิสุทธิ -                -

รวมเงินกองทุนชนัที 1 (CET1+ Additional tier 1) 39,873.29 -

เงินกองทุนชนัที 2 (Tier 2) :

รายการทสีามารถนบัเป็นเงนิกองทุนชนัท ี2 12,051.16 -

ตราสารทางการเงนิทนีบัเป็นเงนิกองทุนชนัท ี2 8,392.00 -

เงนิสํารองทวัไป (General Provision) 3,659.16 -

หกั รายการหกัจากเงนิกองทุนชนัท ี2 -                -

รวมเงินกองทุนชนัที 2 12,051.16

รวมเงินกองทุนทงัสิน (เงินกองทุนชนัที 1 และเงินกองทุนชนัที 2) 51,924.45

มูลค่าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรบั และรายการหกั ประจาํงวด 30 มิถนุายน 2565
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กลุ่มธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

ยอดสทุธิคงเหลือของรายการที

จะต้องมีการทยอยหกัเงินกองทุน

ในอนาคตตามหลกัเกณฑ์ Basel III

เงินกองทุนชนัที 1 :

เงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1)

รายการทสีามารถนบัเป็นเงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นส่วนของเจ้าของ 50,602.71 -

ทุนชาํระแล้ว (หุ้นสามญั) หลงัหกัหุ้นสามญัซอืคนื 8,467.51 -

ส่วนเกนิ (ตํากว่า) มูลค่าหุ้นสามญั (สุทธ)ิ 9,356.23 -

ทุนสํารองตามกฎหมาย 852.34 -

เงนิสํารองทไีด้จดัสรรจากกาํไรสุทธิ 0.00 -

กาํไรสุทธคิงเหลอืหลงัจากการจดัสรร 32,577.06 -

ส่วนทถีอืเป็นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อนืสะสม (492.09) -

รายการอืนของการเปลยีนแปลงทเีกดิจากผู้เป็นเจ้าของ (158.34) -

ปรบั กาํไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลอืหลงัจากการจดัสรร 
1/

-                -

หกั รายการหกัจากเงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นส่วนของเจ้าของ 6,140.97 -

ขาดทุนสุทธ ิ 0.00 -

ค่าความนยิม 3,066.03 -

สินทรพัย์ไม่มตีวัตน 1,297.55 -

สินทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 1,777.39 -

เงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นส่วนของเจ้าของสุทธิ 44,461.74 -

เงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1)

รายการทสีามารถนบัเป็นเงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นตราสารทางการเงนิ -                -

หกั รายการหกัจากเงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นตราสารทางการเงนิ -                -

เงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นตราสารทางการเงนิสุทธิ -                -

รวมเงินกองทุนชนัที 1 (CET1+ Additional tier 1) 44,461.74 -

เงินกองทุนชนัที 2 (Tier 2) :

รายการทสีามารถนบัเป็นเงนิกองทุนชนัท ี2 12,017.95 -

ตราสารทางการเงนิทนีบัเป็นเงนิกองทุนชนัท ี2 8,392.00 -

เงนิสํารองทวัไป (General Provision) 3,625.95 -

หกั รายการหกัจากเงนิกองทุนชนัท ี2 -                -

รวมเงินกองทุนชนัที 2 12,017.95

รวมเงินกองทุนทงัสิน (เงินกองทุนชนัที 1 และเงินกองทุนชนัที 2) 56,479.69

1/
 ได้แก่ รายการทางการบัญชซีงึในการคาํนวณ เงนิกองทุนของกลุ่มธุรกจิทางการเงนินนั ไม่อนุญาตให้มผีลกระทบต่อมูลค่าของเงนิกองทุน

มูลค่าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรบั และรายการหกั ประจาํงวด 30 มิถนุายน 2565
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กลุ่มธุรกจิการเงินเกียรตินาคนิภทัร 

การเปิดเผยการกระทบยอดรายการทีเ่กี่ยวข้องกับเงินกองทนุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน หน่วย : ลา้นบาท

จาํนวนทีเปิดเผยในงบ

การเงินทีเผยแพร่ต่อ

สาธารณะ - งบแสดงฐานะ

การเงิน 

(ก)

จาํนวนทีเปิดเผยในงบการเงิน

ภายใต้หลกัเกณฑ์การกาํกับ

ดูแลกลุ่มธุรกิจ

ทางการเงิน

(ข)

การอ้างอิง

(ค)

เงนิสด 1,105.54 1,105.54

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ 55,234.80 54,387.08

สนิทรพัย์ทางการเงนิทวีัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 28,397.93 28,397.93

สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ ์ 13,117.76 13,117.76

เงนิลงทุนสุทธิ 31,145.62 31,145.62

  นับเข้าเป็นรายการหักเงนิกองทุน -                                        -                                              J

  ไม่นับเข้าเป็นรายการหักเงนิกองทุน -                                        31,145.62

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมสุทธ ิ -                                        2,402.89

เงนิให้สนิเชอืแก่ลูกหนีและดอกเบียคา้งรบัสุทธิ

เงนิให้สนิเชอืแก่ลูกหนี 378,078.65 377,661.12

ดอกเบียคา้งรบัและรายไดด้อกเบยีทียังไม่ถงึกําหนดชําระ 6,596.35 6,438.86

     รวมเงนิให้สนิเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียคา้งรบัและรายไดด้อกเบียทียังไม่ถงึกําหนดชําระ 384,675.00 384,099.98

หัก  รายไดร้อตดับัญชี 38,692.04 38,692.04

หัก  ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดติทีคาดว่าจะเกิดขึน 17,250.22 17,241.30

  นับเข้าเป็นเงนิกองทุน -                                        3,625.95 M

  ไม่นับเข้าเป็นเงนิกองทุน -                                        13,615.35

     รวมเงนิให้สนิเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียคา้งรบัสุทธิ 328,732.74 328,166.64

ภาระของลูกคา้จากการรบัรอง -                                        -                                              

ทรพัย์สนิรอการขายสุทธ ิ 4,052.28 5,154.17

ทดีนิ อาคารและอุปกรณสุ์ทธ ิ 3,952.33 3,952.33

ค่าความนิยมและสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนอนืสุทธ ิ 4,363.58 4,363.58

ค่าความนิยม 3,066.03 3,066.03 G

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 1,297.55 1,297.55

  นับเข้าเป็นรายการหักเงนิกองทุน -                                        1,297.55 H

  ไม่นับเข้าเป็นรายการหักเงนิกองทุน -                                        -                                              

สนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อตดับัญชี 1,907.96 1,907.96

  นับเข้าเป็นรายการหักเงนิกองทุน -                                        1,777.39 I

  ไม่นับเข้าเป็นรายการหักเงนิกองทุน -                                        130.57

สนิทรพัย์อนืสุทธ ิ 22,289.21 22,163.30

รวมสินทรพัย์ 494,299.75 496,264.80

รายการทีเกียวข้องกับเงินกองทุน ประจาํงวด 30 มิถนุายน 2565

สินทรพัย์
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หน่วย : ลา้นบาท

จาํนวนทีเปิดเผยในงบ

การเงินทีเผยแพร่ต่อ

สาธารณะ - งบแสดงฐานะ

การเงิน 

(ก)

จาํนวนทีเปิดเผยในงบการเงิน

ภายใต้หลกัเกณฑ์การกาํกับ

ดูแลกลุ่มธุรกิจ

ทางการเงิน

(ข)

การอ้างอิง

(ค)

เงนิรบัฝาก 320,940.91 321,332.27

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ 14,485.51 14,485.51

หนีสนิจ่ายคนืเมอืทวงถาม 927.35 927.35

ภาระในการส่งคนืหลกัทรพัย์ -                                        -                                              

หนีสนิทางการเงนิทีวัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 3,071.44 3,071.44

หนีสนิตราสารอนุพนัธ์ 15,342.01 15,342.01

ตราสารหนีทีออกและเงนิกู้ยืม 59,961.36 59,961.36

  นับเข้าเป็นเงนิกองทุน -                                        8,392.00 L

  ไม่นับเข้าเป็นเงนิกองทุน -                                        51,569.36

ภาระของธนาคาร (สถาบันการเงนิ) จากการรบัรอง -                                        -                                              

ประมาณการหนีสนิ 1,149.85 1,149.85

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับัญชี 8.40 8.40

หนีสนิอนื 25,350.04 25,292.60

รวมหนีสิน 441,236.87 441,570.79

รายการทีเกียวข้องกับเงินกองทุน ประจาํงวด 30 มิถนุายน 2565

หนีสิน
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กลุ่มธุรกจิการเงินเกียรตินาคนิภทัร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : ลา้นบาท

 จาํนวนทีเปิดเผยในงบ

การเงินทีเผยแพร่ต่อ

สาธารณะ - งบแสดงฐานะ

การเงิน 

(ก)

 จาํนวนทีเปิดเผยในงบการเงิน

ภายใต้หลกัเกณฑ์การกาํกับ

ดูแลกลุ่มธุรกิจ

ทางการเงิน

(ข)

 การอ้างอิง

(ค)

ทุนเรอืนหุ้น

ทุนทีออกและชําระแลว้

    หุ้นสามญั 8,467.51 8,467.51 A

ส่วนเกิน (ตาํกว่า) มลูค่าหุ้น

    ส่วนเกิน (ตาํกว่า) มลูค่าหุ้นสามญั 9,356.23 9,356.23 B

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ

ส่วนเกินทุนจากการตรีาคาสนิทรพัย์ -                                        -                                              

ส่วนเกิน (ตาํกว่า) ทุนจากการเปลยีนแปลงมูลค่าของเงนิลงทุน (486.77) (486.77)

  นับเข้าเป็นเงนิกองทุน -                                        (492.09) E

  ไม่นับเข้าเป็นเงนิกองทุน -                                        5.32

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดยีวกัน (158.34) (158.34) F

กําไร (ขาดทุน) สะสม

จดัสรรแลว้

    ทุนสํารองตามกฎหมาย 852.34 852.34 C

     อนื ๆ -                                        -                                              

         คงเหลอืหลงัจากการจดัสรร 34,199.50 32,577.06

            นับเข้าเป็นเงนิกองทุน -                                        32,577.06 D

            ไมนั่บเข้าเป็นเงนิกองทุน -                                        -                                              

ยังไม่ไดจ้ดัสรร 735.06 4,035.26

            นับเข้าเป็นเงนิกองทุน -                                        -                                              

            ไมนั่บเข้าเป็นเงนิกองทุน -                                        4,035.26

รวมส่วนของบรษิทัใหญ่ 52,965.53 54,643.29

ส่วนไดเ้สยีทีไม่มอํีานาจควบคุม 97.35 50.72

  นับเข้าเป็นเงนิกองทุน (ชนัที 1) -                                        -                                              K

  นับเข้าเป็นเงนิกองทุน (ชนัที 2) -                                        -                                              N

  ไม่นับเข้าเป็นเงนิกองทุน 97.35 50.72

รวมส่วนของเจ้าของ 53,062.88 54,694.01

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 494,299.75 496,264.80

รายการทีเกียวข้องกับเงินกองทุน ประจาํงวด 30 มิถนุายน 2565

ส่วนของเจ้าของ
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หน่วย : ล้านบาท

 องค์ประกอบของเงินกองทุน

ตามหลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแล

ทีรายงานโดยกลุ่มธรุกิจทาง

การเงิน

(ง)

 แหล่งทีมาของการอ้างอิงในงบ

การเงินภายใต้หลกัเกณฑ์การ

กาํกบัดูแลกลุ่มธรุกิจทางการเงิน

(จ)

8,467.51 A

-                                        

9,356.23 B

852.34 C

-                                        

32,577.06 D

-                                        

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงนิลงทุนเผอืขายของตราสารหน ีและตราสารทุน (492.09) E

(158.34) F

50,602.71

-                                        D

3,066.03 G

1,297.55 H

1,777.39 I

-                                        J

6,140.97

44,461.74

-                                        K

-                                        

44,461.74

8,392.00 L

3,625.95 M

-                                        N

12,017.95

56,479.69รวมเงินกองทุนทงัสิน (TC = T1+T2)

รวมเงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1)

 รายการของบรษิทัลูกเฉพาะส่วนของผู้ถอืหุ้นทไีม่มอํีานาจควบคุมและบุคคลภายนอกทสีามารถนบัเป็น

 เงนิกองทุนชนัท ี1 ทเีป็นตราสารทางการเงนิของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ

 รวมเงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นตราสารทางการเงินก่อนรายการหกัตามหลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแล

รวมเงินกองทุนชนัที 1 (T1 = CET1+AT1)

เงินกองทุนชนัที 2: รายการทีสามารถนับเป็นเงินกองทุนชนัที 2

เงนิทไีด้รบัจากการออกตราสารแสดงสิทธใินหนทีมีสีิทธด้ิอยกว่าเจ้าหนบุีรมิสิทธผู้ิฝากเงนิและเจ้าหนสีามญั

สินทรพัย์ไม่มตีวัตนอนื (นอกเหนอืจากค่าความนยิม)

สินทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี

 เงนิลงทุนในตราสารทุนรวมถงึเงนิลงทุนในใบสําคญัแสดงสิทธทิจีะซอืหุ้นทนีบัเป็นเงนิกองทุนชนัท1ีทเีป็นส่วนของเจ้าของ

ของสถาบันการเงนิอืนหรอืกลุ่มธุรกจิทางการเงนิอนืนอกจากข้อ1.11.7และ1.11.8

 รวมรายการหกัตามหลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแลของเงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของ

 เงนิสํารองทวัไป (General Provision)

รวมเงินกองทุนชนัที 2 ก่อนรายการหกัตามหลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแล

 รายการของบรษิทัลูกเฉพาะส่วนของผู้ถอืหุ้นทไีม่มอํีานาจควบคุมและบุคคลภายนอกทสีามารถนบัเป็นเงนิกองทุน

 ชนัท ี2 ของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อนืสะสม

การเปลยีนแปลงในส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาทดีนิ อาคาร หรอืห้องชุดในอาคารชุด

 รวมเงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของก่อนรายการปรบัและรายการหกัตามหลกัเกณฑ์

 การกาํกบัดแูล

เงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการหกัตามหลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแล

ค่าความนยิม

ขาดทุนสิทธ ิ

รายการอืนของการเปลยีนแปลงทเีกดิจากผู้เป็นเจ้าของ (Owner Changes)

เงนิสํารองทไีด้จดัสรรจากกําไรสุทธิ

เงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการทีสามารถนับเป็นเงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของ

ทุนชําระแล้ว (หุ้นสามญั) หลงัหกัหุ้นสามญัซอืคนื

ส่วนเกนิ (ตํากว่า) มูลค่าหุ้นสามญั (สุทธ)ิ 

กาํไรสุทธคิงเหลอืหลงัจากการจดัสรร

ทุนสํารองตามกฎหมาย

รายการทีเกียวข้องกบัเงินกองทุน ประจาํงวด 30 มิถนุายน 2565

ใบสําคญัแสดงสิทธทิจีะซอืหุ้นสามญั
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การเปิดเผยข้อมลูการดำรงสินทรัพยส์ภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพ
คล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio : LCR) ตามหลักเกณฑ์ 
Basel III 
 

ข้อมูลรายครึ่งปีแรก ณ 30 มิถนุายน 2565  
 
1. ขอบเขตการเปิดเผยข้อมลู 

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) ซงึการเปิดเผยขอ้มลูในรายงานฉบบัน ีเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเรอืงการ

เปิดเผยขอ้มูลการดํารงสนิทรพัย์สภาพคล่องเพอืรองรบัสถานการณ์ด้านสภาพคล่องทมีคีวามรุนแรง (Liquidity coverage 

ratio disclosure standards)ทกีําหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเฉพาะของธนาคารเท่านนั  

 

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

การเงนิจะมฐีานะการเงนิทมีนัคง แต่หากไม่สามารถจ่ายชําระคนืแก่ผูฝ้ากเงนิและเจ้าหนีตามภาระผูกพนัทมีอียู่ได ้กอ็าจทํา

ใหส้ถาบนัการเงนินันไม่สามารถดาํเนินธุรกจิต่อไปได ้  

ธนาคารแห่งประเทศไทยจงึไดก้ําหนดหลกัเกณฑก์ารดาํรงสนิทรพัย์สภาพคล่องเพอืรองรบัสถานการณ์ดา้นสภาพคล่อง

ทมีคีวามรุนแรง ดงักล่าวขนึเพอืใหก้ารบรหิารสนิทรพัย ์หนีสนิ และภาระผูกพนั มคีวามสมัพนัธก์บัการรบัฝากเงนิ การกู้ยมื

เงนิ หรอืการรบัเงนิจากประชาชน โดยมวีตัถุประสงคเ์พอืใหธ้นาคารพาณิชย์มสีภาพคล่องทสีามารถรองรบัสถานการณ์ดา้น

สภาพคล่องทีมีความรุนแรงในระยะสนัได้ จงึกําหนดให้ธนาคารพาณิชย์ต้องมสีินทรพัย์สภาพคล่องซึงเป็นสนิทรพัย์ทมีี

คุณภาพด ีมสีภาพคล่องสงู และไม่ตดิภาระผกูพนัทสีามารถเปลยีนเป็นเงนิสดไดอ้ย่างรวดเรว็โดยมลูค่าไม่เปลยีนแปลงอย่าง

มนัียสําคญัในปรมิาณทเีพยีงพอรองรบัประมาณการกระแสเงนิสดทอีาจไหลออกสุทธใิน 30 วนัภายใตส้ถานการณ์ดา้นสภาพ

คล่องทมีคีวามรุนแรงตามหลกัเกณฑ์การคาํนวณทธีนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด  ทงันี เพอืใหธ้นาคารพาณิชยม์เีวลาใน

การหาแนวทางแก้ไขปัญหา รวมถึงให้ธนาคารแห่งประเทศไทยและผู้กํากับดูแลทีเกียวข้องสามารถกําหนดมาตรการที

เหมาะสมเพอืรองรบัสถานการณ์ดงักล่าวได ้  การคํานวณหาปรมิาณสนิทรพัย์สภาพคล่องทธีนาคารพาณิชย์ต้องดํารงตาม

หลกัเกณฑ ์LCR ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ การคาํนวณหาปรมิาณสนิทรพัยส์ภาพคล่อง และการคาํนวณหา

ประมาณการกระแสเงนิสดไหลออกสุทธ ิใน 30 วนัภายใต้สถานการณ์ดา้นสภาพคล่องทมีคีวามรุนแรง โดยมวีธิกีารคํานวณ

พอสงัเขปดงันี 

 

  

 

 

 

สนิทรพัยส์ภาพคล่อง 

ประมาณการกระแสเงนิสดไหลออกสุทธใิน 30 วนัภายใตส้ถานการณ์

ดา้นสภาพคล่องทมีคีวามรุนแรง 

LCR *        = 
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* ทงันีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดให้ธนาคารพาณิชย์ต้องดํารงสนิทรพัย์สภาพคล่อง ไม่ตํากว่ารอ้ยละ 60 ของ

ประมาณการกระแสเงนิสดไหลออกสุทธใิน 30 วนั ตงัแต่วนัท ี1 มกราคม 2559 และเพมิขนึรอ้ยละ 10 ในแต่ละปี จนครบ

รอ้ยละ 100 ในปี 2563 

 

3. ข้อมูลการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity 
Coverage Ratio : LCR) ของธนาคาร 
 
 

 
 

 

 

 

ในไตรมาสท ี2 ปี 2565 ธนาคารมอีตัราส่วน LCR เฉลยีเท่ากบัรอ้ยละ 139  ซงึสงูกว่าอตัราส่วน LCR ขนัตําทธีนาคาร

แห่งประเทศไทยกําหนดไว้ทรีอ้ยละ 100  โดยคํานวณมาจากค่าเฉลยีของ LCR ณ วนัสนิเดอืนของเดอืนเมษายนทรีอ้ยละ 

143 เดอืนพฤษภาคมทรีอ้ยละ 136 และเดอืนมถุินายนทรีอ้ยละ 139 

ทงัน ีการคาํนวณอตัราส่วน LCR ขา้งตน้ ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบหลกั ดงันี 

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

เสยีงและความผนัผวนตํา ไม่ตดิภาระผูกพนั สามารถเปลยีนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว โดยมูลค่าไม่เปลยีนแปลงอย่างมี

นัยสําคญัแมใ้นสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องทมีคีวามรุนแรง ทงันี สนิทรพัย์สภาพคล่องแต่ละประเภทต้องมกีารปรบัลดดว้ย

อตัราส่วนลด (Haircut) ทเีกยีวขอ้ง และคาํนวณเพดานการถอืครองตามเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

                         หน่วย : ล้านบาท

ไตรมาส 2/2565 ไตรมาส 2/2564

(ค่าเฉลีย) (ค่าเฉลีย)

(1)    ปริมาณสินทรพัย์สภาพคล่องทงัสิน (Total HQLA) 64,588                       44,665                      

(2)    ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสทุธิใน 30 วนั

        (Total net cash outflows)
46,283                       35,170                      

(3)    LCR                                                                                                 (ร้อยละ) 139                           127                          

       LCR ขนัตําตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย            (ร้อยละ) 100                           100                          

ข้อมูลการดาํรงอัตราส่วน  LCR

                          หน่วย : ร้อยละ

2565 2564

(ค่าเฉลีย) (ค่าเฉลีย)

ไตรมาส 1 127                         143                        

ไตรมาส 2 139                         127                        

ข้อมูลอัตราส่วน LCR เปรียบเทียบ
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กลุ่มธุรกจิการเงินเกียรตินาคนิภทัร 

สําหรบัปริมาณสินทรพัย์สภาพคล่องเฉลีย (Average HQLA) ของธนาคารในไตรมาสที 2 ปี 2565 เท่ากับ 

64,588 ลา้นบาท (โดยรอ้ยละ 82 เป็นสนิทรพัย์สภาพคล่องชนัท ี  ไดแ้ก่ พนัธบตัรรฐับาล เงนิสดและเงนิฝากทธีนาคารแห่ง

ประเทศไทย เป็นต้น)  ซงึคํานวณจากค่าเฉลยีของปรมิาณสนิทรพัย์สภาพคล่อง ณ วนัสนิเดือนของเดอืนเมษายนถึงเดอืน

มถิุนายน 2565 ทงันี ธนาคารได้มกีารถือครองสนิทรพัย์สภาพคล่องหลายประเภทเพอืบรหิารการกระจายตวัของการถือ

ครองสนิทรพัยส์ภาพคล่องนัน 

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

ออกใน 30 วนัหกัดว้ยประมาณการกระแสเงนิสดไหลเขา้ใน 30 วนั ภายใต้สมมตฐิานสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องทมีคีวาม

รุนแรง ทงัน ีประมาณการกระแสเงนิสดไหลเขา้ตอ้งไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 75 ของประมาณการกระแสเงนิสดไหลออก 

สําหรบัประมาณการกระแสเงนิสดไหลออกสุทธใิน 30 วนัเฉลยี (Average net COF) ของธนาคารในไตรมาสท ี

2 ปี 2565 เท่ากบั 46,283 ล้านบาท ซงึคาํนวณจากค่าเฉลยีของประมาณการกระแสเงนิสดไหลออกสุทธใิน 30 วนั ณ วนัสนิ

เดอืนของเดอืนเมษายนถึงเดอืนมถิุนายน 2565 โดยประมาณการกระแสเงนิสดไหลออกทีธนาคารให้ความสําคญัภายใต้

สมมตฐิานสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องทมีคีวามรุนแรง คอื การขอถอนเงนิฝากและเงนิกู้ยมืของลูกค้ารายย่อย การชาํระคนื

เงนิกู้ยมืทมีหีลกัประกนัจากการทาํธรุกรรมการขายตราสารหนีโดยมสีญัญาว่าจะซอืคนื(Repo)  ในขณะทปีระมาณการกระแส

เงนิสดไหลเขา้ส่วนใหญ่มาจากการชาระคนืสนิเชอืของลูกหนีคุณภาพด ีเงนิฝากจากคู่สญัญาคุณภาพด ีและตราสารหนีทจีะ

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

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

นอกจากนี ธนาคารไดใ้ชเ้ครอืงมอืการวเิคราะห์ฐานะสภาพคล่องสุทธ ิ(Liquidity gap) และการกระจุกตวัของ

แหล่งเงนิ (Funding concentration) ในการจดัการประเมนิและวเิคราะห์ความเสยีงดา้นสภาพคล่องอย่างสมาํเสมอ เพอืให้

มนัใจว่าจะมสีภาพคล่องเพยีงพอต่อการดาํเนินธุรกจิ ตลอดจนการพฒันาเครอืงมอือย่างต่อเนือง โดยกําหนดทศิทางใหม้ี

ความสอดคลอ้งกบัหลกัสากล ควบคู่ไปกบัทศิทางการเตบิโตทางธุรกจิของธนาคาร ส่งผลใหธ้นาคารสามารถวางแผนการ

บรหิารจดัการดา้นสภาพคล่องไดด้ยีงิขนึ 


