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กลุมธุรกจิการเงินเกียรตินาคินภทัร 

การเปดเผยขอมูลการดํารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ Basel II 
ขอมูลรายครึ่งป ณ 30 มิถุนายน 2556 

1. ขอบเขตการเปดเผยขอมูล 

กลุ่มธุรกจิการเงนิเกยีรตินาคินภทัร ("กลุ่มธุรกจิ") ดําเนินการเปิดเผยขอ้มูลเกี!ยวกบัการดํารงเงนิกองทุน

เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Basel II  หลกัการที! 3 โดยขอ้มูลที!เปิดเผยครอบคลุมกลุ่มธุรกจิ ซึ!งมธีนาคารเกยีรตนิาคนิ 

จาํกดั (มหาชน) เป็นบรษิทัแม่ ประกอบธุรกจิธนาคารพาณิชย ์และมบีรษิทัย่อย ไดแ้ก่ บรษิทัทุนภทัร จํากดั (มหาชน) 

บรษิทัหลกัทรพัยภ์ทัร จํากดั (มหาชน) บรษิทัหลกัทรพัยเ์คเคเทรด จํากดั และบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนภทัร 

จํากดั ประกอบธุรกจิตลาดทุน และบรษิทัสาํนักกฎหมายเอราวณั จํากดั ใหบ้รกิารดา้นกฎหมายแก่กลุ่มธุรกจิ ซึ!งการ

เปิดเผยขอ้มลูของกลุ่มธุรกจิเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที! สนส.19/2555 เรื!อง หลกัเกณฑก์ารกํากบั

แบบรวมกลุ่ม (ฉบบัที! 2) 

 
  1 บลจ.เกยีรตนิาคนิ เปลี!ยนชื!อเป็น บลจ.ภทัร และบล.เกยีรตนิาคนิ เปลี!ยนชื!อเป็น บล.เคเคเทรด เมื!อวนัที! 1 สงิหาคม 2556 และ 9 สงิหาคม 2556 ตามลาํดบั 

2 กองทุนรวมเอเชยีรคีอฟเวอรี! 1 (รอ้ยละ 99.95) กองทุนรวมเอเชยีรคีอฟเวอรี! 2 (รอ้ยละ 99.59) กองทุนรวมเอเชยีรคีอฟเวอรี! 3 (ร้อยละ 99.97) กองทุนรวมไทยรี
สตรคัเจอริ!ง (รอ้ยละ 98.91) กองทุนรวมเอเชยีรคีอฟเวอรี! พรอ็พเพอร์ตีI 1 (ร้อยละ 99.52) กองทุนรวมเอเชยีรคีอฟเวอรี! พรอ็พเพอร์ตีI 3 (ร้อยละ 98.77) กองทุน
รวมบางกอก แคปปิตอล (รอ้ยละ 95.72) และ กองทุนรวมแกมม่า แคปปิตอล (รอ้ยละ 94.03) 

2. เงินกองทุน 

2.1 การบริหารเงินกองทุน 

กลุ่มธุรกจิมนีโยบายการดาํรงเงนิกองทุนที!เพยีงพอรองรบัความเสี!ยงดา้นต่างๆ ที!เผชญิ รวมถงึการขยายตวั

ทางธุรกจิในอนาคต โดยเป้าหมายการดํารงเงนิกองทุนและระดบัเงนิกองทุนขั Iนตํ!าที!ต้องดํารงไดถู้กกําหนดเอาไวแ้ลว้

ในขอ้ความความเสี!ยงที!ยอมรบัได ้(Risk Appetite Statement) ของกลุ่มธุรกจิ ที!ไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการ

ธนาคาร ทั IงนีI เป้าหมายการดํารงเงินกองทุนและระดบัเงนิกองทุนขั Iนตํ!าดงักล่าว จะต้องไม่ตํ!ากว่าข้อกําหนดของ

99.9%

สํานักกฎหมายเอราวัณ กองทุนรวม2

99.9%

99.9%

99.7% 99.9%

บมจ.ทุนภทัร

บล.ภทัร บล.เคเคเทรด1

(เดมิชื!อ บล.เกียรตนิาคนิ)
บลจ.ภทัร1

(เดมิชื!อ บลจ.เกียรตนิาคนิ)

กลุ่มธุรกิจทางการเงินภายใต้หลกัเกณฑ์การกาํกบัแบบรวมกลุ่ม

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร
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ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ!งกําหนดไว้ที!ร้อยละ 8.50 เสมอ ซึ!งระดับเงินกองทุนขั Iนตํ!า และเป้าหมายการดํารง

เงนิกองทุนที!กลุ่มธุรกจิกาํหนดขึIน ไดส้ะทอ้นถงึวตัถุประสงคห์ลกัต่างๆ ดงันีI 

� มกีารดาํรงเงนิกองทุนสงูกว่าเกณฑก์ารดาํรงเงนิกองทุนขั Iนตํ!าที!ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดในอตัรา

ร้อยละ 8.50 ของสินทรัพย์เสี!ยงตามเกณฑ์การดํารงเงินกองทุนขั Iนตํ!า เพื!อป้องกันความเสี!ยงที!มี

นยัสาํคญัอื!นซึ!งไม่รวมอยู่ในเกณฑก์ารดาํรงเงนิกองทุนขั Iนตํ!าภายใตเ้กณฑก์ารดาํรงเงนิกองทุนขั Iนตํ!า 

� ดํารงเงินกองทุนให้สอดคล้องกบัระดบัความเสี!ยงที!ยอมรบัได้ (Risk Appetite) และระดบัของความ

เบี!ยงเบนจากความเสี!ยงที!ยอมรบัได ้(Risk Tolerance) ซึ!งกาํหนดโดยคณะกรรมการธนาคาร 

� คํานึงถึงระดบัเงนิกองทุนภายใต้ภาวะวกิฤต และต้องมแีผนรองรบัการรกัษาระดบัเงนิกองทุนภายใต้

ภาวะวกิฤต ไม่ใหต้ํ!าไปกว่าเกณฑท์ี!กาํหนด 

� ดาํรงเงนิกองทุนใหเ้พยีงพอกบัความเสี!ยงที!มนียัสาํคญัตามเกณฑก์ารกาํกบัดูแลโดยทางการที!กลุ่มธุรกจิ

เผชญิอยู ่

� คาํนึงถงึผลกระทบที!มต่ีอผูถ้อืหุน้ในการดาํรงเงนิกองทุน 

2.2 โครงสรางเงินกองทุน 

เงนิกองทุนชั Iนที! 1 ของกลุ่มธุรกจิประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบหลกั 3 ส่วน คอื ทุนชําระแลว้ ส่วนเกนิมลูค่า

หุน้ และกําไรสะสมคงเหลอืจากการจดัสรร ในขณะที!เงนิกองทุนชั Iนที! 2 ของกลุ่มธุรกจิประกอบดว้ยเงนิสาํรองสาํหรบั

สนิทรพัยจ์ดัชั Iนปกตเิป็นสาํคญั ทั IงนีI เงนิกองทุนของกลุ่มธุรกจิมคีวามแขง็แกร่ง มอีงคป์ระกอบหลกัเป็นหุน้สามญัและ

กําไรสะสม หรอืที!เรยีกว่า Common Equity Tier 1 (CET1) ซึ!งถอืเป็นเงนิกองทุนที!มคีุณภาพสงูสุด สามารถรองรบั

ความเสี!ยงและผลขาดทุนไดด้ทีี!สุด โดยเงนิกองทุนของกลุ่มธุรกจิมสีดัส่วนของ CET1 เป็นสดัส่วนที!สงูถงึรอ้ยละ 96.1 

ของเงนิกองทุนทั IงสิIน ซึ!งแสดงใหเ้หน็ถงึความแขง็แกร่งทางดา้นเงนิกองทุนของกลุ่มธุรกจิในการรองรบัความเสี!ยงดา้น

ต่างๆ นอกเหนือไปจากความเสี!ยงดา้นเครดติและปฏบิตักิาร รวมถงึการขยายตวัทางธุรกจิของกลุ่มธุรกจิ พรอ้มรองรบั

การดาํรงเงนิกองทุนของกลุ่มธุรกจิภายใตห้ลกัเกณฑ ์Basel III ที!จะมกีารบงัคบัใช ้ณ วนัที! 1 มกราคม 2557 

 

ตารางที! 1  เงนิกองทุน หน่วย : ลา้นบาท
30 มิถนุายน 2556 31 ธนัวาคม 2555

เงินกองทุนชั )นที* 1 26,660.52 26,433.18
    ทุนชาํระแลว้ 8,349.10 8,328.32
    ส่วนเกนิ (ตํ!ากว่า) มลูค่าหุน้ (สทุธ)ิ 9,128.06 9,088.01
    ทุนสาํรองตามกฎหมาย 829.82 782.33
    เงนิสาํรองที!จดัสรรจากกาํไรสทุธิ 0.38 0.38
    กาํไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลอืจากการจดัสรร 12,076.00 11,986.15
    ส่วนไดเ้สยีที!ไม่มอีาํนาจควบคุม 24.55 25.92
    รายการหกัเงนิกองทุนชั Iนที! 1 3,747.38 3,777.93

เงินกองทุนชั )นที* 2 1,303.89 1,255.46
    เงนิสาํรองสาํหรบัสนิทรพัยจ์ดัชั Iนปกติ 1,303.89 1,255.46

เงินกองทุนทั )งสิ)นตามกฎหมาย 27,746.03 27,688.64
    เงนิกองทุนทั IงสิIนก่อนรายการหกั 27,964.41 27,688.64
    รายการหกัจากเงนิกองทุนทั IงสิIน 218.38 -                          3.2 รายการหกัจากเงนิกองทุนทั IงสิIน

รายการ



 

 

การเปดเผยขอมูลการดํารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ Basel II | 30 มิถนุายน 2556 3 

 

กลุมธุรกจิการเงินเกียรตินาคินภทัร 

2.3 ความเพียงพอของเงินกองทุน 

กลุ่มธุรกิจได้ให้ความสําคญักับกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน (Internal Capital 

Adequacy Assessment Process – ICAAP) เป็นอย่างมาก เพื!อใหม้ั !นใจว่ากลุ่มธุรกจิจะมกีลยุทธใ์นการรกัษาระดบั

เงนิกองทุนใหส้งูกว่าเป้าหมายการดาํรงเงนิกองทุนที!กาํหนดไว ้พรอ้มทั Iงมวีธิกีารหรอืเครื!องมอืที!จะช่วยเสรมิสรา้งและ

ประเมนิความเพยีงพอของเงนิกองทุนอย่างเหมาะสม ซึ!งเพยีงพอที!จะรองรบัความเสี!ยงต่างๆ จากการดําเนินธุรกจิของ

กลุ่มธุรกจิทั Iงในภาวะปกต ิและภาวะวกิฤต 

กระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนเป็นการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายใน

องคก์ร เพื!อใหเ้กดิความสอดคลอ้งระหว่างผลการดาํเนินงานของกลุ่มธุรกจิ กบัเป้าหมาย กลยุทธ ์แผนธุรกจิ และความ

เสี!ยงที!ยอมรบัได้ตามที!คณะกรรมการธนาคารกําหนดไว้ โดยมกีารกําหนดเป้าหมายการดํารงเงนิกองทุน และมกีาร

ทบทวนเป้าหมายการดาํรงเงนิกองทุนดงักล่าวตามความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั Iง หรอืทนัททีี!มกีารเปลี!ยนแปลง

ที!มผีลกระทบอย่างมนียัสาํคญัต่อระดบัเงนิกองทุน 

สาํหรบัการดํารงเงนิกองทุนตามเกณฑ์ Basel II หลกัการที! 1 กลุ่มธุรกจิได้มกีารดํารงเงนิกองทุนโดยวธิ ี

Standardised Approach (SA) สาํหรบัความเสี!ยงดา้นเครดติ และวธิ ีBasic Indicator Approach (BIA) สาํหรบัความ

เสี!ยงดา้นปฏบิตักิาร ในขณะที!ไม่ตอ้งดาํรงเงนิกองทุนสาํหรบัความเสี!ยงดา้นตลาดที!เกดิจากการเปลี!ยนแปลงของอตัรา

ดอกเบีIย ราคาตราสารทุน อตัราแลกเปลี!ยน และราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ อนัเนื!องมาจากปรมิาณธุรกรรมในบญัชเีพื!อ

การคา้ของธนาคาร ยงัอยู่ในระดบัที!ยงัไม่ถงึระดบัที!มนียัสาํคญัตามเกณฑท์ี!ธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด 

ณ วนัที! 30 มถุินายน 2556 กลุ่มธุรกจิมเีงนิกองทุนทั IงสิIนเท่ากบั 27,746 ลา้นบาท เพิ!มขึIน 57 ลา้นบาท จาก 

ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2555 ในขณะที!มสีนิทรพัยเ์สี!ยงทั IงสิIนเท่ากบั 214,740 ลา้นบาท เพิ!มขึIน 25,932 ลา้นบาท จาก

ความเสี!ยงด้านเครดติและด้านปฏบิตัิการจํานวน 23,570 ล้านบาท และ 2,362 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ!งเกดิจากการ

ขยายตวัทางธุรกจิ ทั Iงการขยายตวัของสนิเชื!อ ธุรกจิตลาดทุน และรายไดข้องกลุ่มธุรกจิ โดยเมื!อพจิารณาถงึการเพิ!มขึIน

ของความตอ้งการใชทุ้นที!มากกว่าเงนิกองทุนที!เพิ!มขึIน สง่ผลใหอ้ตัราสว่นเงนิกองทุนทั IงสิIนต่อสนิทรพัยเ์สี!ยงลดลงจาก

ระดบัรอ้ยละ 14.66 เป็นรอ้ยละ 12.92 โดยเป็นอตัราสว่นเงนิกองทุนชั Iนที! 1 ต่อสนิทรพัยเ์สี!ยงเท่ากบัรอ้ยละ 12.42 

อย่างไรกต็าม กลุ่มธุรกจิมอีตัราส่วนเงนิกองทุนทั IงสิIนต่อสนิทรพัยเ์สี!ยงสงูกว่าร้อยละ 8.50 และอตัราส่วน

เงนิกองทุนชั Iนที! 1 ต่อสนิทรพัยเ์สี!ยง สงูกว่าร้อยละ 4.25 ตามที!ต้องดํารงตามกฎเกณฑท์ี!ธนาคารแห่งประเทศไทย

กําหนดอยู่อย่างมาก ซึ!งเป็นการสะทอ้นถงึความแขง็แกร่งของเงนิกองทุนของกลุ่มธุรกจิ เพื!อรองรบัการขยายตวัของ

ธุรกจิ รวมถงึเหตุการณ์ที!ไม่ไดค้าดหมายในอนาคต 
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ตารางที! 2 เงนิกองทุนขั Iนตํ!าที!ตอ้งดาํรงสาํหรบัความเสี!ยงดา้นเครดติ แยกตามประเภทสนิทรพัย ์โดยวธิ ีSA หน่วย : ลา้นบาท
30 มิถนุายน 2556 31 ธนัวาคม 2555

ลูกหนี)ที*ไมด้่อยคณุภาพ 16,373.38 14,403.21

ลกูหนีIภาครฐับาล ธนาคารกลาง ธนาคารเพื!อการพฒันาระหว่างประเทศ (MDBs) และองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิ!น องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ที!ใชนํ้Iาหนกัความเสี!ยงเหมอืนกบั
ลกูหนีIภาครฐับาล

-                   -                     

ลกูหนีIสถาบนัการเงนิ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ!น องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ที!ใช้
นํIาหนกัความเสี!ยงเหมอืนกบัลกูหนีIสถาบนัการเงนิ และบรษิทัหลกัทรพัย์

814.52 527.72

ลกูหนีIธุรกจิเอกชน องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ!น องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ที!ใช้
นํIาหนกัความเสี!ยงเหมอืนกบัลกูหนีIธุรกจิเอกชน

5,076.02 4,013.68

ลกูหนีIรายย่อย 8,562.03 8,072.12
สนิเชื!อเพื!อที!อยู่อาศยั 9.54 9.33
สนิทรพัยอ์ื!น 1,911.27 1,780.36

ลูกหนี)ด้อยคณุภาพ 289.19 255.91
First-to-default Credit derivatives และ Securitisation -                        -                          
รวมเงินกองทุนขั )นตํ*าที*ต้องดาํรงสาํหรบัความเสี*ยงด้านเครดิตทั )งหมดที*คาํนวณด้วยวิธี SA 16,662.57 14,659.12

เงินกองทุนขั )นตํ*าสาํหรบัความเสี*ยงด้านเครดิตแยกตามประเภทของสินทรพัย ์โดยวิธี SA

ตารางที! 3  เงนิกองทุนข ั Iนตํ!าที!ตอ้งดาํรงสําหรบัความเสี!ยงดา้นปฏบิตักิาร หน่วย : ลา้นบาท
30 มิถนุายน 2556 31 ธนัวาคม 2555

คาํนวณโดยวธิ ีBasic Indicator Approach 1,590.37 1,389.61
รวมเงินกองทนุขั )นตํ*าที*ต้องดาํรงสาํหรบัความเสี*ยงด้านปฏิบติัการ 1,590.37 1,389.61

เงินกองทนุขั )นตํ*าสาํหรบัความเสี*ยงด้านปฏิบติัการ

ตารางที! 4  อตัราสว่นเงนิกองทุนทั IงสิIนต่อสนิทรพัยเ์สี!ยง และอตัราสว่นเงนิกองทุนชั Iนที! 1 ต่อสนิทรพัยเ์สี!ยง หน่วย : รอ้ยละ
30 มิถนุายน 2556 31 ธนัวาคม 2555

เงนิกองทุนทั IงสิIน ต่อ สนิทรพัยเ์สี!ยง 12.92                14.66                  
เงนิกองทุนชั Iนที! 1 ต่อ สนิทรพัยเ์สี!ยง 12.42                14.00                  

อตัราส่วน


