
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 

เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มลูทางการเงนิรวมระหว่างกาลของธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ
ระหว่างกาลของธนาคารเกียรตินาคนิ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานการเงนิเฉพาะกิจการ  
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ งบแสดง
การเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสด
เฉพาะกจิการส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึง่ผูบ้รหิารของกจิการเป็น
ผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 
เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล และหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงนิ
ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลขอ้ 3 และ ขอ้ 4 ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการให้ขอ้สรุปเกี่ยวกบัขอ้มูล
ทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต 
ของกจิการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วธิกีารสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผูร้บัผดิชอบด้านการเงนิและ
บญัช ีและการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีท าให้
ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ  ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็
ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีส่อบทานได ้
 
ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อวา่ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล และหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัท าและน าเสนอรายงาน
ทางการเงนิตามทีเ่ปิดเผยในหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลขอ้ 3 และขอ้ 4 ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลขอ้ 2 ทีอ่ธบิายถงึเหตุการณ์ส าคญัระหว่างงวดทีร่ายงาน ทัง้นี้ ขอ้สรุป
ของขา้พเจา้ไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงไปเนื่องจากเรือ่งทีข่า้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตนี้ 
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
สกณุา  แย้มสกลุ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4906 
กรุงเทพมหานคร 
14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหต  ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย ์

เงนิสด 1,350,450 1,109,658 1,350,169 1,108,781
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ 49,094,489 11,981,838 44,317,657 13,275,187
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน 7 11,796,702 - 7,514,005 -
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์ 13,791,035 4,298,538 13,301,010 4,234,450
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยส์ุทธิ 8 23,057,479 39,201,003 21,183,882 26,973,203
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยสุทธิ 9 - - 10,812,860 10,302,807
เงนิลงทุนในสทิธเิรยีกรอ้งสุทธิ 10 - 1,619,449 - 363,319
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยส์ุทธิ 21,806 21,870 - -
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้และดอกเบีย้คา้งรบัสุทธิ 11 238,612,981 227,677,310 241,647,625 231,195,924
ทรพัยส์นิรอการขายสุทธิ 2,965,114 3,585,530 4,110,712 4,720,261
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ 3,082,079 3,038,243 817,390 823,750
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 315,213 - 765,221 -
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนอืน่สุทธิ 1,143,527 1,151,041 1,065,751 1,071,555
คา่ความนิยม 3,066,035 3,066,035 - -
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 1,610,826 1,846,295 1,192,446 1,603,603
ลกูหนี้สาํนกัหกับญัชแีละบรษิทัหลกัทรพัย์ 415,474 4,056,938 - -
ลกูหนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 9,133,751 4,620,082 - -
สนิทรพัยอ์ืน่สุทธิ 8,276,795 4,416,176 7,197,645 3,542,764

รวมสินทรพัย ์ 367,733,756 311,690,006 355,276,373 299,215,604

ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้
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(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต  ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ
หน้ีสิน
เงนิรบัฝาก 223,814,985 172,173,559 224,159,748 172,661,303
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ 14,701,587 17,339,111 15,125,294 17,289,523
หนี้สนิจา่ยคนืเมือ่ทวงถาม 396,636 377,326 396,636 377,326
หนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน 1,750,744 3,498,702 - -
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ์ 12,335,049 4,038,272 12,127,854 4,011,189
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 52,708,592 55,415,433 50,835,474 53,235,324
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 260,194 - 700,324 -
ประมาณการหนี้สนิ 1,152,931 844,037 874,192 556,724
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 181,074 26,703 - -
เจา้หนี้สาํนกัหกับญัชแีละบรษิทัหลกัทรพัย์ 152,425 614,271 - -
เจา้หนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 8,604,981 3,868,461 - -
ดอกเบีย้คา้งจา่ย 913,937 745,793 915,142 745,793
เจา้หนี้อืน่ 2,860,229 3,141,943 2,732,108 3,002,524
ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลและภาษธีุรกจิเฉพาะคา้งจา่ย 505,718 559,255 362,890 425,740
หนี้สนิอืน่ 14 5,391,848 5,035,881 5,294,085 4,346,026

รวมหน้ีสิน 325,730,930 267,678,747 313,523,747 256,651,472

ส่วนของเจ้าของ
 ทุนเรอืนหุน้
     ทุนจดทะเบยีน
        หุน้สามญั 846,751,109 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท 8,467,511 8,467,511 8,467,511 8,467,511

     ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้
        หุน้สามญั 846,751,109 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท 8,467,511 8,467,511 8,467,511 8,467,511
สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 9,356,233 9,356,233 9,356,233 9,356,233
องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของเจา้ของ (1,060,418) 186,602 228,070 243,194
กําไรสะสม
   จดัสรรแลว้
      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 852,337 852,337 852,337 852,337
      อืน่ๆ 380 380 380 380
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 24,284,357 25,039,042 22,848,095 23,644,477

รวมสว่นของบรษิทัใหญ่ 41,900,400 43,902,105 41,752,626 42,564,132
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 102,426 109,154 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 42,002,826 44,011,259 41,752,626 42,564,132

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 367,733,756 311,690,006 355,276,373 299,215,604

.......................................................
(นายบรรยง พงษ์พานิช)
ประธานกรรมการบรหิาร

หมายเหตุประกอบขอ้มลูการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

(นายอภนินัท ์เกลยีวปฏนินท)์
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ่)

.......................................................
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พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดด้อกเบีย้ 17 4,840,262 4,440,556 4,775,988 4,332,151

ค่าใชจ้า่ยดอกเบีย้ 18 1,301,235 1,385,827 1,296,645 1,377,107

รายได้ดอกเบีย้สทุธิ 3,539,027 3,054,729 3,479,343 2,955,044

รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร 19 1,487,963 1,248,412 605,546 549,088

ค่าใชจ้า่ยค่าธรรมเนียมและบรกิาร 19 212,386 117,670 53,692 33,535

รายได้ค ่าธรรมเนียมและบริการสทุธิ 1,275,577 1,130,742 551,854 515,553

กําไรสทุธจิากเครือ่งมอืทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรม

ผา่นกําไรหรอืขาดทุน 20 459,381 - 137,103 -

กําไรสทุธจิากธรุกรรมเพือ่คา้และปรวิรรตเงนิตราต่างประเทศ 20 - 106,785 - 39,049

ขาดทุนสทุธจิากหน้ีสนิทางการเงนิทีก่ําหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายตุธิรรม 20 - (87,923) - -

กําไร (ขาดทุน) สทุธจิากเงนิลงทุน 21 77,696 (19,132) 740,371 151,486

รายไดจ้ากเงนิปันผลและสว่นแบง่กําไร 186,326 180,015 36,411 59,542

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอืน่ ๆ 56,129 75,658 49,247 70,565

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 5,594,136 4,440,874 4,994,329 3,791,239

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื่น  ๆ

ค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัพนกังาน 1,421,741 1,343,023 1,077,735 1,007,265

ค่าตอบแทนกรรมการ 6,627 8,631 5,316 7,380

ค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัอาคารสถานทีแ่ละอุปกรณ์ 303,490 333,021 254,907 230,114

ค่าภาษอีากร 139,678 92,527 108,228 85,657

ขาดทุนจากการปรบัมลูค่าทรพัยส์นิรอการขาย 692,720 52,979 694,379 52,979

ขาดทุนจากการขายทรพัยส์นิรอการขาย 391,849 231,174 397,777 240,865

อืน่ ๆ 398,618 400,848 341,310 333,838

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื่น  ๆ 3,354,723 2,462,203 2,879,652 1,958,098

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 22 256,160 - 254,768 -

หน้ีสญู หน้ีสงสยัจะสญู และขาดทุนจากการดอ้ยค่า 23 - 484,520       - 485,569       

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 1,983,253 1,494,151 1,859,909 1,347,572

ภาษเีงนิได้ 24 496,842 266,037 358,863 241,626

กาํไรสทุธิ 1,486,411 1,228,114 1,501,046 1,105,946

หมายเหตุประกอบขอ้มลูการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ ื่น (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ ื่น

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

 ขาดทุนจากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนในตราสารหน้ีดว้ยมลูค่ายตุธิรรม

   ผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 8 (90,962) - (90,962) -

   กําไรจากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนในสทิธเิรยีกรอ้ง - 35,075 - 6,288

   กําไรจากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนเผือ่ขาย 8 - 141,564 - 113,441

   ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงนิจากการดาํเนินงานในต่างประเทศ - (7,963) - -

   ภาษเีงนิไดเ้กีย่วกบัองคป์ระกอบของกําไรเบด็เสรจ็อืน่สาํหรบั

        รายการทีจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 24 18,192 (29,571) 18,192 (23,945)

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั (72,770) 139,105 (72,770) 95,784

รายการทีไ่มจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ขาดทุนจากเงนิลงทุนในตราสารทุนทีก่ําหนดใหว้ดัมลูค่ายตุธิรรม

  ผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ (762,223) - (34) -

ภาษเีงนิไดเ้กีย่วกบัองคป์ระกอบของกําไรเบด็เสรจ็อืน่สาํหรบั

   รายการทีไ่มจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 24 149,666 - 7 -

รวมรายการทีไ่มจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (612,557) - (27) -

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อ ื่นสทุธิ (685,327) 139,105 (72,797) 95,784

กาํไรเบด็เสรจ็รวม 801,084 1,367,219 1,428,249 1,201,730

การแบง่ปันกําไรสทุธิ

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 1,484,065 1,228,160 1,501,046 1,105,946

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 2,346 (46) - -

การแบง่ปันกําไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 798,873 1,368,507 1,428,249 1,201,730

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 2,211 (1,288) - -

กาํไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 25 1.75 1.45 1.77 1.31

........................................................

(นายบรรยง พงษ์พานิช)

ประธานกรรมการบรหิาร

หมายเหตุประกอบขอ้มลูการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ ื่น (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

........................................................

(นายอภนินัท ์เกลยีวปฏนินท)์

5



ส่วนเกิน(ต ํา่)กว่าทุน ภาษีเงินได้

จากการวดัมลูค่า ส่วนเกิน(ต ํา่)กว่าทุน รอการตดับญัชี

ส่วนเกิน(ต ํา่)กว่าทุน ส่วนเกิน(ต ํา่)กว่าทุน เงินลงทุน จากเงินลงทุนใน เกี่ยวกบั ผลต่างของ ส่วนเกินทุนจาก

จากการตีมลูค่ายตุิธรรม จากการตีมลูค่ายตุิธรรม ในตราสารหนี้ด้วย ตราสารทุนที่กาํหนด องคป์ระกอบของ อตัราแลกเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลง กาํไรสะสม รวมส่วนของ ส่วนได้เสียที่

ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน ของเงินลงทุนใน ของเงินลงทุนใน มลูค่ายตุิธรรมผ่าน ให้วดัมลูค่ายตุิธรรมผ่าน กาํไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่า สดัส่วนการถือหุ้น ทุนสาํรองตาม ยงัไม่ได้ ผ ู้เป็นเจ้าของ ไม่มีอาํนาจ

หมายเหต ุ ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น สิทธิเรียกร้อง หลกัทรพัยเ์ผื่อขาย กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น  เบด็เสรจ็อื่น ข้อมลูทางการเงิน ในบริษทัย่อย กฎหมาย อื่นๆ จดัสรร ของบริษทัใหญ่ ควบคมุ รวม

ยอดคงเหลือต้นงวด

   ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 8,467,511 9,356,233 695,222 (29,962) - - (18,064) (12,652) (65,662) 852,337 380 22,935,113 42,180,456 160,104 42,340,560

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวม - - 36,320 141,558 - - (29,569) (7,962) - - - 1,228,160 1,368,507 (1,288) 1,367,219

สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจ

   ควบคมุของบรษิทัยอ่ยลดลงสทุธิ

   จากการเปลีย่นแปลงสดัสว่น

   การถอืหุน้ในเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย - - - - - - - - (92,675) - - - (92,675) (44,887) (137,562)

ยอดคงเหลือปลายงวด

   ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 8,467,511 9,356,233 731,542 111,596 - - (47,633) (20,614) (158,337) 852,337 380 24,163,273 43,456,288 113,929 43,570,217

ยอดคงเหลือต้นงวด

   ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - ตามที่แสดงไว้ 8,467,511 9,356,233 702,156 (420,037) - - 62,820 - (158,337) 852,337 380 25,039,042 43,902,105 109,154 44,011,259

ผลกระทบของการนํามาตรฐานบญัชใีหม่

  มาใชเ้ป็นครัง้แรก 4 - - (702,156) 420,037 170,756 (346,724) (22,074) - - - - 8,148 (472,013) 541 (471,472)

ยอดคงเหลือต้นงวด

   ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - ปรบัปรงุใหม่ 8,467,511 9,356,233 - - 170,756 (346,724) 40,746 - (158,337) 852,337 380 25,047,190 43,430,092 109,695 43,539,787

เงนิปันผลจ่าย - - - - - - - - - - - (2,328,565) (2,328,565) - (2,328,565)

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวม - - - - (90,962) (762,055) 167,825 - - - - 1,484,065 798,873 2,211 801,084

โอนกาํไรจากการขายเงนิลงทนุ

   ในตราสารทนุทีก่าํหนดใหว้ดัมลูคา่ยตุธิรรมผา่น

   กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่สูก่าํไรสะสม - - - - - (102,084) 20,417 - - - - 81,667 - - -

สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจ

   ควบคมุของบรษิทัยอ่ยลดลงสทุธิ

   จากการเปลีย่นแปลงสดัสว่น

   การถอืหุน้ในเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย - - - - - - - - - - - - - (9,480) (9,480)

ยอดคงเหลือปลายงวด

   ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 8,467,511 9,356,233 - - 79,794 (1,210,863) 228,988 - (158,337) 852,337 380 24,284,357 41,900,400 102,426 42,002,826

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ กาํไรสะสมจดัสรรแล้ว

ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ข้อมลูทางการเงินรวม                                                                                                                                                           หน่วย : พนับาท

ส่วนของบริษทัใหญ่
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ส่วนเกิน(ต ํา่)กว่าทุน ส่วนเกิน(ต ํา่)กว่าทุนจาก ส่วนเกิน(ต ํา่)กว่าทุน ส่วนเกิน(ต ํา่)กว่าทุน

จากการตีม ูลค่ายตุิธรรม การตีม ูลค่ายตุิธรรม จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน จากเงินลงทุนในตราสารทุน ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี กาํไรสะสม

ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน ของเงินลงทุนใน ของเงินลงทุนใน ตราสารหนี้ด้วยมูลค่ายตุิธรรม ที่กาํหนดวดัมูลค่ายตุิธรรม เกี่ยวกบัองคป์ระกอบของ ทุนสาํรองตาม ยงัไม่ได้

หมายเหตุ ชาํระแล้ว ม ูลค่าหุ้น สิทธิเร ียกร้อง หลกัทรพัยเ์ผือ่ขาย ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น กฎหมาย อื่นๆ จดัสรร รวม

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2562 8,467,511 9,356,233 148,041 353,430 - - (100,294) 852,337 380 21,348,207 40,425,845

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม - - 6,288 113,441 - - (23,945) - - 1,105,946 1,201,730

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2562 8,467,511 9,356,233 154,329 466,871 - - (124,239) 852,337 380 22,454,153 41,627,575

ยอดคงเหลือต้นงวด

   ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2563 - ตามที่แสดงไว้ 8,467,511 9,356,233 133,697 170,295 - - (60,798) 852,337 380 23,644,477 42,564,132

ผลกระทบของการนํามาตรฐานบญัชใีหม่

  มาใชเ้ป็นครัง้แรก 4 - - (133,697) (170,295) 170,756 205,328 (14,419) - - 31,137 88,810

ยอดคงเหลือต้นงวด

   ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2563 - ปรบัปรงุใหม่ 8,467,511 9,356,233 - - 170,756 205,328 (75,217) 852,337 380 23,675,614 42,652,942

เงนิปันผลจา่ย - - - - - - - - - (2,328,565) (2,328,565)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม - - - - (90,962) (34) 18,199 - - 1,501,046 1,428,249

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2563 8,467,511 9,356,233 - - 79,794 205,294 (57,018) 852,337 380 22,848,095 41,752,626

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ กาํไรสะสมจดัสรรแล้ว

ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2563

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ                                                                                                                                          หน่วย : พนับาท

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบย่อเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

........................................................ ........................................................

(นายบรรยง พงษ์พานิช) (นายอภนินัท ์เกลยีวปฏนินท)์
ประธานกรรมการบรหิาร ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร
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พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษเีงนิได้ 1,983,253 1,494,151 1,859,909 1,347,572
รายการปรบักระทบกําไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษเีงนิได้
เป็นเงนิสดรบั (จา่ย) จากกจิกรรมดาํเนินงาน
คา่เสือ่มราคา 152,934 173,687 109,920 60,921
รายจา่ยตดับญัชี 47,081 45,488 39,360 36,787
สว่น(ตํ่า)เกนิตดัจาํหน่ายของเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ (244,580) 13,995 (243,908) 14,617
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (278,099) - (279,490) -
หน้ีสญูและหนี้สงสยัจะสญู - 747,650 - 748,650
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงนิลงทุนในสทิธเิรยีกรอ้ง - 25,084 - 25,133
(กําไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศและ
   ตราสารอนุพนัธท์ีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ (1,153,335) 342,876 (907,510) 263,717
(กําไร) ขาดทุนจากการปรบัมลูคา่เครือ่งมอืทางการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย
     มลูคา่ยุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน 1,170,829 - 860,959 -
(กําไร) ขาดทุนจากการวดัมลูคา่เงนิลงทุนเพือ่คา้ - (437,312) - (28,196)
โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - (661,801) (133,696)
(กําไร) ขาดทุนจากการลดราคาทรพัยส์นิรอการขาย 692,720 52,979 694,379 52,979
ขาดทุน(กลบัรายการ)จากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยอ์ื่น (3,386) 368 (3,386) 368
(กําไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ 2,423,824 134,354 - 1,834
กําไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (673) (3,896) (467) (3,896)
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 33 974 26 974
รายไดด้อกเบีย้สทุธิ (3,294,447) (3,068,724) (3,235,435) (2,969,661)
รายไดเ้งนิปันผล (186,326) (180,015) (36,411) (59,542)
เงนิสดรบัดอกเบีย้ 4,162,283 4,394,977 4,104,396 4,288,268
เงนิสดจา่ยดอกเบีย้ (1,531,099) (1,405,416) (1,525,304) (1,396,105)
เงนิปันผลรบัจากหุน้ 60,104 77,447 36,411 59,542
เงนิสดจา่ยภาษเีงนิได้ (22,225) (33,990) (21,117) (14,778)
คา่ใชจ้า่ยประมาณการหนี้สนิเพิม่ขึน้ 15,673 22,867 23,486 16,586
ภาษธีุรกจิเฉพาะคา้งจา่ยเพิม่ขึน้ (ลดลง) 18,564 (2,478) 6,556 (1,548)
คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ยลดลง (1,197,378) (1,224,170) (596,004) (657,967)

กําไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิดาํเนินงาน 2,815,750 1,170,896 224,569 1,652,559
สนิทรพัยด์าํเนินงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ (37,070,933) 9,864,541 (30,975,282) 11,510,127
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พือ่คา้และเผือ่ขาย 1,715,327 (2,925,197) (598,461) (3,684,428)
เงนิลงทุนในสทิธเิรยีกรอ้ง - 26,403 - 19,848
เงนิใหส้นิเชือ่และลกูหน้ี (10,897,708) (6,080,304) (10,958,778) (6,175,758)
ทรพัยส์นิรอการขาย 1,379,752 1,138,345 1,385,682 1,148,035
ลกูหน้ีธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (4,513,669) (4,872,611) - -
ลกูหน้ีสาํนกัหกับญัชแีละบรษิทัหลกัทรพัย์ 3,641,464 2,819,038 - -
สนิทรพัยอ์ื่น (3,677,703) (1,936,024) (3,761,664) (3,042,399)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)
หน้ีสนิดาํเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)

เงนิรบัฝาก 51,641,426 3,506,523 51,498,445 3,444,641
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ (2,637,524) 872,911 (2,164,229) 1,027,004
หน้ีสนิจา่ยคนืเมือ่ทวงถาม 19,310 180,321 19,310 180,321
เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชแีละบรษิทัหลกัทรพัย์ (461,846) 708,114 - -
เจา้หน้ีธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 4,736,520 174,153 - -
หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ (36,538) - (44,456) -
เจา้หน้ีอื่น (281,274) 3,328,287 (269,945) 3,354,417
หน้ีสนิอื่น (125,934) 127,382 (123,775) 119,016

เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมดาํเนินงาน 6,246,420 8,102,778 4,231,416 9,553,383

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้เงนิลงทุนในหลกัทรพัยร์ะยะยาว - (4,048,540) - (3,954,059)
เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในหลกัทรพัยร์ะยะยาว - 3,042,782 - 2,956,757
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้เงนิลงทุนในตราสารหนี้ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม
     ผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (8,087,405) - (8,087,405) -
เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในตราสารหนี้ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม
     ผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 6,459,638 - 6,459,638 -
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้เงนิลงทุนในตราสารทุนทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม
     ผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (235,546) - - -
เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในตราสารทุนทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม
     ผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 524,961 - - -
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้เงนิลงทุนในตราสารหนี้ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย (2,049,047) - - -
เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในตราสารหนี้ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 2,039,973 - - -
เงนิสดรบัจากการคนืทุนในบรษิทัยอ่ย - - 122,237 -
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - - (137,562)
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้สทิธกิารใชส้นิทรพัย์ (1,463) - (1,463) -
เงนิสดจา่ยสว่นปรบัปรงุอาคารและอุปกรณ์ (163,366) (161,864) (59,897) (33,928)
เงนิสดรบัจากการขายอุปกรณ์ 673 3,896 467 3,896
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (39,567) (42,794) (33,555) (39,265)

เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมลงทุน (1,551,149) (1,206,520) (1,599,978) (1,204,161)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู้ 11,516,942 12,810,749 8,625,000 9,996,775
เงนิสดจา่ยเพือ่การไถ่ถอนหุน้กู้ (14,213,983) (21,469,168) (11,015,050) (18,519,655)
เงนิสดจา่ยเพือ่การไถ่ถอนหนี้สนิทางการเงนิ
     ทีก่ําหนดใหแ้สดงดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม (1,747,958) - - -
เงนิสดรบัจากการออกหนี้สนิทางการเงนิ
     ทีก่ําหนดใหแ้สดงดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม - 1,733,575 - -
เงนิสดจา่ยเพือ่สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุมของบรษิทัยอ่ย

             จากการเปลีย่นแปลงเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย (9,480) (137,562) - -

เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมจดัหาเงนิ (4,454,479) (7,062,406) (2,390,050) (8,522,880)

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น - (7,963) - -
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สทุธิ 240,792 (166,148) 241,388 (173,658)
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัที ่1 มกราคม 1,109,658 1,335,668 1,108,781 1,334,978

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 31 มีนาคม 1,350,450 1,161,557 1,350,169 1,161,320

ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ต่อ)
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้
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ข้อมลูเพ่ิมเติมเกี่ยวกบักระแสเงินสด

รายการทีไ่มเ่กีย่วกบัเงนิสด สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงัน้ี

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เจา้หน้ีซือ้ทรพัยส์นิเพิม่ขึน้ (ลดลง) (440) (13,365) (471) (13,462)

ลกูหน้ีโอนทรพัยส์นิเพือ่ชาํระหนี้ 1,452,056 1,139,889 1,441,000 1,135,343

สว่นเกนิกวา่ทุนจากการตมีลูคา่ยุตธิรรมของ

      เงนิลงทุนในสทิธเิรยีกรอ้งเพิม่ขึน้ - 35,075 - 6,288

สว่นเกนิกวา่ทุนจากการตมีลูคา่ยุตธิรรมของ

      เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผือ่ขายเพิม่ขึน้ (ลดลง) - 141,564 - 113,441

สว่นตํ่ากวา่ทุนจากการตมีลูคา่ยุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารหนี้

     ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (90,962) - (90,962) -

สว่นตํ่ากวา่ทุนจากการตมีลูคา่ยุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุน

     ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (864,329) - (34) -

ลดทุนและคนืทุนบรษิทัยอ่ยโดยการรบัชาํระคนืเป็นสนิทรพัยท์ีไ่มใ่ชเ่งนิ - - 29,512 -

เงนิปันผลคา้งจา่ยเพิม่ขึน้ 2,328,566 - 2,328,566 -

........................................................

(นายบรรยง พงษ์พานิช)

ประธานกรรมการบรหิาร

ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

........................................................

(นายอภนินัท ์เกลยีวปฏนินท)์
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ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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หมายเหต ุ เร่ือง  
   

 
1 ข้อมูลทัว่ไป  
2 เหตกุารณ์ส าคญัระหว่างงวดท่ีรายงาน 
3 นโยบายการบญัชี  

4  การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติัและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี  
5 การประมาณการ  

6 การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน  
7 สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
8 เงินลงทุนสทุธิ 
9 เงินลงทุนในบริษทัย่อยสทุธิ  
10 เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิ  
11 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบีย้ค้างรบัสทุธิ  
12 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 
13 ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู  

14 หน้ีสินอ่ืน  

15 เงินปันผลจ่าย  
16 เงินกองทุนท่ีต้องด ารงไว้ตามกฎหมาย  

17 รายได้ดอกเบีย้  

18 ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้  

19 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสทุธิ  
20 ก าไรสทุธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
21 ก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน  
22 ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 
23 หน้ีสญู หน้ีสงสยัจะสญู และขาดทุนจากการด้อยค่า  
24 ภาษีเงินได้  
25 ก าไรต่อหุ้น  
26 สินทรพัยท่ี์มีภาระผกูพนัและข้อจ ากดั  
27 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึน้  
28 ข้อมูลเก่ียวกบัคณุภาพของสินทรพัย ์  
29 รายการธรุกิจกบักิจการหรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั  

30 ผลประโยชน์อ่ืนท่ีจ่ายแก่กรรมการและผู้มีอ านาจในการจดัการ  

31 มูลค่ายติุธรรม  
  
  



ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) เป็นบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย โดยมสี านักงานใหญ่ตัง้อยู่เลขที ่500 อาคารอมัรนิทรท์าวเออร ์
ถนนเพลนิจติ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบธุรกจิธนาคารพาณิชยเ์ป็นกจิกรรมหลกัผ่านเครอืข่ายสาขาในประเทศไทย ณ 
วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารมบีรษิัทย่อยและกองทุนรวม (“บรษิัทย่อย”) จ านวน 10 และ 11 แห่ง 
ตามล าดบั 
 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดร้บัอนุมตัจิากกรรมการผูม้อี านาจลงนามของธนาคารเมื่อวนัที ่14 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2563 
 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมระหวา่งกาลและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลทีน่ าเสนอนี้ไดม้กีารสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 เหตกุารณ์ส าคญัระหว่างงวดท่ีรายงาน 
 
เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 ไดเ้กดิการระบาดของเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 (“การระบาดของโควดิ19”) ซึง่เหตุการณ์ดงักล่าวเริม่มผีลกระทบในช่วงปลาย
ไตรมาสที่ 1  ท าให้ยงัไม่ได้ส่งผลต่อการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจในไตรมาสที่ 1 มากนัก  โดยส าหรบัรอบระยะเวลา สามเดือนสิ้นสุดวนัที ่ 
31 มนีาคม พ.ศ. 2563 ได้ส่งผลต่อกลุ่มกิจการในส่วนที่ท าให้สนิทรพัย์ทางการเงนิที่มกีารเพิม่ขึ้นอย่างมนีัยส าคญัของความเสี่ยงด้านเครดิต 
(ระดบัที ่2) มกีารปรบัตวัเพิม่ขึน้บา้ง ทัง้นี้สถานการณ์การแพร่ระบาดและผลกระทบต่างๆ ยงัขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายอย่างทีย่งัคงมคีวามไม่แน่นอน 
ซึง่กลุ่มกจิการอยูใ่นระหวา่งการด าเนินการตามมาตรการต่างๆ เพือ่ช่วยเหลอืลกูคา้รวมทัง้การประเมนิผลกระทบทีจ่ะเกดิในระยะต่อไป 
 

3 นโยบายการบญัชี 
 
3.1 เกณฑใ์นการจดัท าข้อมูลทางการเงิน 
 

ข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลได้จดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ข้อมูล
ทางการเงนิหลกั (คอื งบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของ 
และงบกระแสเงนิสด)ไดน้ าเสนอในรปูแบบทีส่อดคลอ้งกบัรปูแบบของงบการเงนิประจ าปีซึง่เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชไีทย ฉบบัที ่1 เรือ่ง
การน าเสนองบการเงนิ  ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิจดัท าเป็นแบบย่อ กลุ่มกจิการไดเ้ปิดเผยหมายเหตุประกอบขอ้มลูทาง
การเงนิเพิม่เตมิตามขอ้ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีอ่อกภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์ และขอ้ก าหนดของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ที ่สนส. 21/2561 เรื่อง การจดัท าและการประกาศ
งบการเงนิของธนาคารพาณิชยแ์ละบรษิทัโฮลดิง้ทีเ่ป็นบรษิทัแม่ของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ ลงวนัที ่13 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

 
ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้ควรอ่านควบคูก่บังบการเงนิส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 
ขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึ้นจากขอ้มูลทางการเงนิ
ระหวา่งกาลภาษาไทยทีจ่ดัท าตามกฎหมาย ในกรณีทีม่เีนื้อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทางการเงนิระหว่าง
กาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 
นโยบายการบญัชทีี่ใชใ้นการจดัท าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีี่ ใชใ้นการจดัท างบการเงนิ
ส าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้เรื่องผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่มาใช้ทีอ่ธบิาย
ไวใ้นหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลขอ้ที ่4 

 
รายจ่ายที่เกดิขึน้เป็นครัง้คราวในระหว่างงวดปีบญัชจีะแสดงเป็นค่าใชจ้่ายหรอืค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชโีดยใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัการแสดง
รายจ่ายเป็นคา่ใชจ้่ายหรอืคา่ใชจ้่ายรอการตดับญัช ีณ วนัสิน้งวดปีบญัช ี

 
ภาษเีงนิไดร้ะหวา่งกาลตัง้คา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษเีดยีวกบัทีใ่ชก้บัผลก าไรหรอืขาดทุนรวมทัง้ปีทีค่าดวา่จะได ้  
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สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชี 2 ฉบบั ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวนัท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2563 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
1) แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรบักิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รบัผลกระทบจาก

สถานการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทย 
2) แนวปฏบิตัทิางการบญัช ีเรื่อง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรบัทางเลอืกเพิม่เตมิทางบญัชเีพื่อรองรบัผลกระทบจากสถานการณ์

การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
 ผูบ้รหิารก าลงัอยูร่ะหวา่งการประเมนิผลกระทบในรายละเอยีดของแนวปฏบิตัทิางการบญัช ี2 ฉบบัน้ี 
 
3.2 เกณฑใ์นการจดัท าข้อมูลทางการเงินรวม  

 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมไดร้วมรายการบญัชขีองส านกังานใหญ่และสาขาธนาคารทุกแหง่และบรษิทัยอ่ย (รวมเรยีกวา่ “กลุ่มกจิการ”) ทีธ่นาคารมี
อ านาจในการควบคุม โดยได้ตัดรายการค้าและยอดคงเหลือที่ส าคญัระหว่างกนัออกแล้ว บรษิัทย่อยเหล่านี้เป็นนิติบุคคลที่ตัง้ขึ้นใน
ประเทศไทยยกเวน้ Phatra Asset Management (Cayman) Limited ทีต่ ัง้ขึน้ในหมูเ่กาะเคยแ์มน รายชื่อของบรษิทัยอ่ยมดีงันี้ 

 
  สดัส่วนความเป็นเจ้าของ (ร้อยละ) 
  ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 ลกัษณะธรุกิจ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
    

บรษิทั ทุนภทัร จ ากดั (มหาชน) ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น 99.98 99.98 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) ธุรกจิหลกัทรพัย ์ 99.95(1) 99.95(1) 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนภทัร จ ากดั ธุรกจิจดัการกองทุน 99.97(2) 99.97(2) 
กองทุนรวมเอเชยีรคีอฟเวอรี ่1 ธุรกจิลงทุน 99.95 99.95 
กองทุนรวมเอเชยีรคีอฟเวอรี ่2 ธุรกจิลงทุน 99.59 99.59 
กองทุนรวมเอเชยีรคีอฟเวอรี ่3 ธุรกจิลงทุน 99.97 99.97 
กองทุนรวมไทยรสีตรคัเจอริง่ ธุรกจิลงทุน 98.91 98.91 
กองทุนรวมบางกอก แคปปิตอล ธุรกจิลงทุน 95.72 95.72 
กองทุนรวมแกมม่า แคปปิตอล ธุรกจิลงทุน 94.03 94.03 
บรษิทั เคเคพ ีทาวเวอร ์จ ากดั ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ 91.34 91.34 
Phatra Asset Management (Cayman) Limited(4) ธุรกจิจดัการกองทุน 99.98(3) 99.98(3) 

 
(1) ถอืหุน้ผา่นบรษิทั ทุนภทัร จ ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 99.97 
(2) ถอืหุน้ผา่นบรษิทั ทุนภทัร จ ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 99.99 
(3) ถอืหุน้ผา่นบรษิทั ทุนภทัร จ ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 100.00 
(4) ในวนัที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ที่ 1/2563 ได้มมีติอนุมตัใิห้เลกิบรษิทั Phatra Asset Management 

(Cayman) Limited ในหมูเ่กาะเคยแ์มน  
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4 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติัและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

 
กลุ่มกจิการไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วกบัเครือ่งมอืทางการเงนิ (มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่32 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่7 และ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9) และทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่า 
(มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 16) โดยปรบัปรุงยอ้นหลงัตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 แต่กลุ่มกจิการไม่ได้ท าการปรบัปรุงยอ้นหลงังบการเงนิที่แสดงเปรยีบเทยีบส าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีพ.ศ. 2562 ซึ่งเป็น
แนวทางทีส่ามารถกระท าไดต้ามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัดงักล่าว  ทัง้นี้กลุ่มกจิการไดท้ าการปรบัปรุงรายการและจดัประเภทรายการใหม่ตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบั
ใหม่ในยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ของงบแสดงฐานะการเงนิ  

 

การปรบัปรุงรายการแต่ละรายการในงบแสดงฐานะทางการเงนิจากการปรบัใชก้ลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกีย่วกบัเครื่องมอืทางการเงนิ (มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่32 และ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9) และ
มาตรฐานเรือ่งสญัญาเช่า (มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16) เป็นครัง้แรกมดีงันี้ 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวม 
  มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32  และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 
ตามท่ีรายงานไว้เดิม 

รายการปรบัปรงุการจดั
ประเภทรายการใหม่ของ

เครื่องมือทางการเงิน 

รายการปรบัปรงุ 
ส าหรบัการ 

วดัมูลค่าใหม ่

รายการปรบัปรงุค่าเผ่ือ
ผลขาดทุนด้านเครดิต 

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

รวมรายการปรบัปรงุ
ส าหรบัเครื่องมือทาง

การเงิน 

รายการปรบัปรงุการจดั
ประเภทรายการใหม่ของ

สญัญาเช่า 

รายการปรบัปรงุ 
ส าหรบัการ 

วดัมูลค่าใหม ่

 
รวมรายการปรบัปรงุ
ส าหรบัสญัญาเช่า 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  
พ.ศ. 2563  

ตามท่ีปรบัปรงุใหม ่
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
          
สินทรพัย ์          
          
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ 11,981,838 (8,019) - 39,502 31,483 - - - 12,013,321 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรม          
  ผ่านก าไรหรอืขาดทุน - 17,102,874 - - 17,102,874 - - - 17,102,874 

สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ์    4,298,538 - 42,385 - 42,385 - - - 4,340,923 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยส์ุทธ ิ 39,201,003 (17,102,874) 247,162 - (16,855,712) - - - 22,345,291 
เงนิลงทุนในสทิธเิรยีกรอ้งสุทธ ิ 1,619,449 (916,449) (703,000) - (1,619,449) - - - - 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหนี้และดอกเบี้ยคา้งรบัสุทธ ิ 227,677,310 862,328 (195,551) 344,951 1,011,728 - - - 228,689,038 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ - - - - - 50,831 296,540 347,371 347,371 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 1,846,295 - (28,019) (52) (28,071) - - - 1,818,224 
สนิทรพัยอ์ื่นสุทธ ิ 4,416,176 (198,938) 217,642 1,329 20,033 (50,831) - (50,831) 4,385,378 
รวมสินทรพัย ์ 311,690,006 (261,078) (419,381) 385,730 (294,729) - 296,540 296,540 311,691,817 
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 ข้อมลูทางการเงินรวม 
  มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32  และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 
ตามท่ีรายงานไว้เดิม 

รายการปรบัปรงุการจดั
ประเภทรายการใหม่ของ

เครื่องมือทางการเงิน 

รายการปรบัปรงุ 
ส าหรบัการ 

วดัมูลค่าใหม ่

รายการปรบัปรงุค่าเผ่ือผล
ขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่า

จะเกิดขึ้น 

รวมรายการปรบัปรงุ
ส าหรบัเครื่องมือทาง

การเงิน 

รายการปรบัปรงุการ
จดัประเภทรายการใหม่

ของสญัญาเช่า 

รายการปรบัปรงุ 
ส าหรบัการ 

วดัมูลค่าใหม ่

 
รวมรายการปรบัปรงุ 
ส าหรบัสญัญาเช่า 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  
พ.ศ. 2563  

ตามท่ีปรบัปรงุใหม ่
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
          

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ          
          

หน้ีสิน          
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - - - - - - 296,540 296,540 296,540 
ประมาณการหนี้สนิ 844,037 - - 436,033 436,033 - - - 1,280,070 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 26,703 - 1,788 - 1,788 - - - 28,491 
หนี้สนิอื่น 5,035,881 (261,078) - - (261,078) - - - 4,774,803 
รวมหน้ีสิน 267,678,747 (261,078) 1,788 436,033 176,743 - 296,540 296,540 268,152,030 
          
ส่วนของเจ้าของ          

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ 186,602 (2,836) (477,694) 369 (480,161) - - - (293,559) 
ก าไรสะสม          
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 25,039,042 2,836 55,984 (50,672) 8,148 - - - 25,047,190 

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 109,154 - 541 - 541 - - - 109,695 
รวมส่วนของเจ้าของ 44,011,259 - (421,169) (50,303) (471,472) - - - 43,539,787 

  



ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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 ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
  มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32  และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 
ตามท่ีรายงานไว้เดิม 

รายการปรบัปรงุการจดั
ประเภทรายการใหม่ของ

เครื่องมือทางการเงิน 

รายการปรบัปรงุ 
ส าหรบัการ 

วดัมูลค่าใหม ่

รายการปรบัปรงุค่าเผ่ือผล
ขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่า

จะเกิดขึ้น 

 
รวมรายการปรบัปรงุส าหรบั

เครื่องมือทางการเงิน 

รายการปรบัปรงุการจดั
ประเภทรายการใหม่ของ

สญัญาเช่า 

รายการปรบัปรงุ 
ส าหรบัการ 

วดัมูลค่าใหม ่

 
รวมรายการปรบัปรงุ
ส าหรบัสญัญาเช่า 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  
พ.ศ. 2563  

ตามท่ีปรบัปรงุใหม ่
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
          
สินทรพัย ์          
          
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ 13,275,187 (8,019) - 67,721 59,702 - - - 13,334,889 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย          
  มูลค่ายุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน - 7,771,843 - - 7,771,843 - - - 7,771,843 

สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ์    4,234,450 - 42,385 - 42,385 - - - 4,276,835 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยส์ุทธ ิ 26,973,203 (7,771,843) 208,873 - (7,562,970) - - - 19,410,233 
เงนิลงทุนในสทิธเิรยีกรอ้งสุทธ ิ 363,319 (229,622) (133,697) - (363,319) - - - - 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหนี้และดอกเบี้ยคา้งรบัสุทธ ิ 231,195,924 164,060 (75,689) 368,249 456,620 - - - 231,652,544 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ - - - - - 63,138 744,780 807,918 807,918 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 1,603,603 - (22,151) (52) (22,203) - - - 1,581,400 
สนิทรพัยอ์ื่นสุทธ ิ 3,542,764 (198,938) 68,880 1,329 (128,729) (63,138) - (63,138) 3,350,897 
รวมสินทรพัย ์ 299,215,604 (272,519) 88,601 437,247 253,329 - 744,780 744,780 300,213,713 

          

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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 ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
  มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32  และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 
ตามท่ีรายงานไว้เดิม 

รายการปรบัปรงุการจดั
ประเภทรายการใหม่ของ

เครื่องมือทางการเงิน 

รายการปรบัปรงุ 
ส าหรบัการ 

วดัมูลค่าใหม ่

รายการปรบัปรงุค่าเผ่ือผล
ขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่า

จะเกิดขึ้น 

 
รวมรายการปรบัปรงุส าหรบั

เครื่องมือทางการเงิน 

รายการปรบัปรงุการ
จดัประเภทรายการใหม่

ของสญัญาเช่า 

รายการปรบัปรงุ 
ส าหรบัการ 

วดัมูลค่าใหม ่

 
รวมรายการปรบัปรงุ
ส าหรบัสญัญาเช่า 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  
พ.ศ. 2563  

ตามท่ีปรบัปรงุใหม ่
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
          
หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ          
          

หน้ีสิน          
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - - - - - - 744,780 744,780 744,780 
ประมาณการหนี้สนิ 556,724 - - 437,038 437,038 - - - 993,762 
หนี้สนิอื่น 4,346,026 (272,519) - - (272,519) - - - 4,073,507 
รวมหน้ีสิน 256,651,472 (272,519) - 437,038 164,519 - 744,780 744,780 257,560,771 
          
ส่วนของเจ้าของ          

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ 243,194 (2,836) 60,140 369 57,673 - - - 300,867 
ก าไรสะสม          
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 23,644,477 2,836 28,461 (160) 31,137 - - - 23,675,614 

รวมส่วนของเจ้าของ 42,564,132 - 88,601 209 88,810 - - - 42,652,942 



ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

 
ผลกระทบทีม่ตี่อก าไรสะสม ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 มดีงัต่อไปนี้ 

 

 
ข้อมูลทางการเงิน

รวม 
ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 
 พนับาท พนับาท 

   
ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 (ตรวจสอบแลว้) 25,039,042 23,644,477 
   
การปรบัปรุงมลูคา่ยุตธิรรมของตราสารอนุพนัธท์างการเงนิเพือ่การธนาคารเดมิ 42,385 42,385 
การ (เพิม่ขึน้) ลดลงจากคา่เผือ่การดอ้ยคา่ของตราสารทุนเผือ่ขาย 3,544 3,544 
การ (เพิม่ขึน้) ลดลงจากคา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้   
     ของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 39,502 67,721 
การ (เพิม่ขึน้) ลดลงจากคา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้   
     ของเงนิลงทุนในตราสารหนี้ (461) (461) 
การ (เพิม่ขึน้) ลดลงจากคา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้   
     ของเงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหนี้ (1,003,049) (979,751) 
การ (เพิม่ขึน้) ลดลงจากคา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้   
     สนิทรพัยอ์ื่น 1,329 1,329 
การ (เพิม่ขึน้) ลดลงจากคา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ของภาระ   
     ผกูพนัวงเงนิสนิเชื่อ และสญัญาค ้าประกนัทางการเงนิ (436,033) (437,038) 
การ (เพิม่ขึน้) ลดลงจากส ารองทัว่ไป 1,348,000 1,348,000 
การเพิม่ขึน้ของการดอ้ยคา่ของเงนิใหส้นิเชื่อทีม่กีารดอ้ยคา่   
     ดา้นเครดติเมื่อซือ้หรอืเมือ่เกดิรายการ  (137,124) (17,261) 
การเพิม่ขึน้ของดอกเบีย้คา้งรบัเงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหนี้ทีเ่คยหยุดรบัรูร้ายได ้   
     ตามการจดัชัน้เกณฑค์ุณภาพเดมิ 10,453 10,453 
การลดลงของสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (7,784) (7,784) 
การเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยอ์ื่น 148,762 - 
การเพิม่ขึน้ของสว่นของผูถ้อืหุน้สว่นน้อยทีไ่มม่อี านาจควบคุม (1,376) - 
การปรบัปรุงก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรจากการน ามาตรฐานการรายงาน 
   ทางการเงนิฉบบัที ่9 มาถอืปฏบิตั ิณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 

 
8,148 

 
31,137 

   

ก าไรสะสมยงัไม่จดัสรร ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 เฉพาะผลกระทบ 
   จากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 มาถอืปฏบิตั ิ
   ก่อนการปรบัปรุงผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
   ฉบบัที ่16 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 25,047,190 23,675,614 
   
 

  



ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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4.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกบัสญัญาเช่า 

 
กลุ่มกจิการได้น า มาตรฐานรายงานทางการเงนิฉบบัที่16 มาถือปฏบิตั ิโดยการรบัรูห้นี้สนิตามสญัญาเช่าส าหรบัสญัญาเช่าที่ได้เคยถูกจดั
ประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่17 เรือ่ง สญัญาเช่า ทัง้นี้ หนี้สนิตามสญัญาเช่า ณ วนัทีน่ า มาตรฐานรายงาน
ทางการเงนิฉบับที่16 มาถือปฏิบัติดังกล่าวจะรบัรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของหนี้สินที่จะต้องช าระ คิดลดด้วยอัตรากู้ยืมส่วนเพิ่ม  ณ วนัที ่ 
1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยอตัรากูย้มืส่วนเพิม่ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัทีก่ลุ่มกจิการน ามาใชใ้นการคดิลดดงักล่าว คอื รอ้ยละ 1.75 – 3.47 
 
ส าหรบัสญัญาเช่าทีเ่ดมิกลุ่มกจิการไดร้บัรูเ้ป็นสญัญาเช่าการเงนินัน้ จะรบัรูด้ว้ยมลูคา่คงเหลอืของสนิทรพัยต์าม สญัญาเช่าการเงนิและหนี้สนิ
ตามสญัญาเช่า ณ วนัทีน่ า มาตรฐานรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 16 มาถอืปฏบิตัคิรัง้แรก โดยจดัประเภทเป็นสนิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหนี้สนิ
ตามสญัญาเช่า ทัง้นี้ กลุ่มกิจการจะเริม่น าขอ้ก าหนดของการรบัรูร้ายการภายใต้มาตรฐานรายงานทางการเงนิฉบบัที่16 มาถือปฏิบตัิกบั
รายการดงักล่าวภายหลงัวนัทีถ่อืปฏบิตัคิรัง้แรก 
 

 ข้อมูลทางการเงิน 
รวม 

ข้อมูลทางการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 
   

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าด าเนินงานทีไ่ดเ้ปิดเผยไว ้   

   ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  500,597 684,936 

(หกั)  ผลกระทบจากอตัราดอกเบีย้การกูย้มืสว่นเพิม่ของผูเ้ช่า   

  ณ วนัทีน่ าใชเ้ป็นครัง้แรก (36,408) (107,757) 

(หกั)  สญัญาเช่าระยะสัน้ทีร่บัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายตามวธิเีสน้ตรง  (597) - 

(หกั)  สญัญาเช่าซึง่สนิทรพัยอ์า้งองิมมีลูคา่ต ่าทีร่บัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่าย   

    ตามวธิเีสน้ตรง  (2,141) - 

(หกั)  สญัญาทีไ่ดม้กีารประเมนิใหม่และรบัรูเ้ป็นสญัญาบรกิาร    

    / ส่วนของคา่บรกิารทีไ่ดร้วมอยูใ่นคา่เช่า (158,714) (281,410) 

(หกั)  รายการปรบัปรุงทีเ่กีย่วขอ้งกบัการต่อสญัญา   

    และการยกเลกิสญัญาเช่า (6,197) 449,011 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 296,540 744,780 
 
กลุ่มกจิการรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิารใชท้ีเ่ป็นการเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์สมอืนหนึ่งว่ากลุ่มกจิการไดน้ า มาตรฐานรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 
มาถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัเริม่ต้นสญัญาเช่านัน้ และกลุ่มกจิการรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิารใชป้ระเภทอื่น ๆ ดว้ยจ านวนเดยีวกบัหนี้สนิตามสัญญา
เช่า ปรบัปรุงดว้ยยอดยกมาของจ านวนเงนิคา่เช่าจ่ายล่วงหน้า หรอื คา่เช่าคา้งช าระทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2562 ทัง้นี้ กลุ่มกจิการไม่มสีญัญาเช่าที่เป็นสญัญาที่สรา้งภาระที่ต้องน ามาปรบัปรุงกบัสนิทรพัย์สทิธกิารใช้ ณ วนัที่น ามาตรฐาน
รายงานทางการเงนิฉบบัที1่6 มาถอืปฏบิตัคิรัง้แรก  
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สนิทรพัยส์ทิธกิารใชท้ีร่บัรูน้ัน้ เป็นการเช่าสนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  

พ.ศ. 2563 
1 มกราคม  
พ.ศ. 2563 

31 มีนาคม  
พ.ศ. 2563 

1 มกราคม  
พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ยานพาหนะ 650 713 - - 
อสงัหารมิทรพัย ์ 314,563 346,658 765,221 807,918 
รวมสินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 315,213 347,371 765,221 807,918 

 
วธิผี่อนปรนในทางปฏบิตัทิีก่ลุ่มกจิการเลอืกใช ้

 
• ใชอ้ตัราคดิลดอตัราเดยีวส าหรบักลุ่มสญัญาเช่าสนิทรพัยอ์า้งองิทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนัอยา่งสมเหตุสมผล 
• ถอืวา่สญัญาเช่าด าเนินงานทีม่อีายุสญัญาเช่าคงเหลอืน้อยกวา่ 12 เดอืนนับจากวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นสญัญาเช่าระยะสัน้ 
• ไมร่วมตน้ทุนทางตรงเริม่แรกในการวดัมลูค่าสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้
• ใชข้อ้เทจ็จรงิทีท่ราบภายหลงัในการก าหนดอายุสญัญาเช่า ในกรณีทีส่ญัญาใหส้ทิธเิลอืกขยายอายุสญัญาเช่าหรอืยกเลกิสญัญาเช่า 
• เลอืกทีจ่ะไม่พจิารณาใหม่ว่าสญัญาต่าง ๆ เขา้เงื่อนไขของสญัญาเช่าตาม มาตรฐานรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 หรอืไม่ โดยยดึตาม

การพจิารณาของมาตรฐานการบญัชแีละการตคีวามมาตรฐานการบญัชฉีบบัเดมิ คอื มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่17 และ การตคีวาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่4 เรือ่ง การประเมนิวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม่ 

 
4.3  นโยบายการบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการน ากลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน และสญัญาเช่า

มาถือปฏิบติั  
 
4.3.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
4.3.1.1  การจดัประเภทและการวดัมูลค่าของสินทรพัยท์างการเงิน 
 

ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการจดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิ โดยแบ่งเป็นแต่ละประเภทดงันี้ 
 

- สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน หรอืดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น 

- สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย 
 

กลุ่มกจิการรบัรูส้นิทรพัย์ทางการเงนิในวนัทีซ่ื้อขายดว้ยมูลค่ายุตธิรรม บวกด้วยต้นทุนการท ารายการซึ่งเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการ
ไดม้าซึง่สนิทรพัยท์างการเงนิ ยกเวน้สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน ซึง่กลุ่มกจิการจะรบัรูต้น้ทุนการ
ท ารายการในก าไรหรอืขาดทุน 
 
กลุ่มกจิการพจิารณาลกัษณะของกระแสเงนิสดโดยรวมของสนิทรพัยท์างการเงนิซึง่มอีนุพนัธแ์ฝงเพื่อพจิารณาว่าเขา้เงือ่นไขการจ่าย
ช าระดว้ยเงนิตน้และดอกเบีย้หรอืไม่ 
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ตราสารหนี้ 

 

การวดัมลูคา่ในภายหลงัของตราสารหนี้จะพจิารณาจากโมเดลธุรกจิในการจดัการสนิทรพัยท์างการเงนิและจากลกัษณะของกระแสเงนิ
สดตามสญัญา โดยจะจดัประเภทตามลกัษณะการวดัมลูคา่ ดงันี้ 

 

-  ราคาทุนตดัจดัหน่าย 
สนิทรพัย์ที่กลุ่มกิจการถือไวเ้พื่อรบัช าระกระแสเงนิสดตามสญัญาที่มลีกัษณะของเงนิต้นและดอกเบี้ย จะรบัรูด้้วยราคาทุนตดั
จ าหน่าย รายไดด้อกเบีย้จะรบัรูต้ามวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิและแสดงรวมอยู่ในรายไดท้างการเงนิ ก าไรหรอืขาดทุนจากการตดั
รายการและก าไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นจะรบัรูใ้นรายการก าไรหรอืขาดทุนอื่น ส่วนรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรู้
เป็นรายการแยกต่างหาก 

 

- มลูคา่ยุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
สนิทรพัยท์ีก่ลุ่มกจิการถอืไวเ้พื่อรบัช าระกระแสเงนิสดตามสญัญาทีม่ลีกัษณะของเงนิต้นและดอกเบี้ย และถอืไวเ้พื่อขาย จะรบัรู้
ดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ทางการเงนิกลุ่มนี้จะรบัรูใ้น
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ยกเวน้รายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่จะรบัรูเ้ป็นรายการแยกต่างหาก รายไดด้อกเบีย้จะรบัรูใ้นส่วนของ
รายได้ทางการเงนิ และก าไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนซึ่งจะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนอื่น ก าไรหรอืขาดทุนที่รบัรูส้ะสมอยู่ใน
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นจะถูกจดัประเภทใหม่มายงัก าไรหรอืขาดทุนเมือ่มกีารตดัรายการสนิทรพัยท์างการเงนิดง้กล่าว 

 

- มลูคา่ยุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุน 
สนิทรพัยท์ีก่ลุ่มกจิการถอืไวท้ีไ่ม่เขา้เงือ่นไขการวดัมลูค่าแบบราคาทุนตดัจ าหน่าย และมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็
อื่น จะถูกรบัรูด้ว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุน โดยก าไรหรอืขาดทุนจากการวดัมลูคา่ภายหลงัการรบัรูเ้ริม่แรกจะแสดงรวมอยู่
ในก าไรหรอืขาดทุนอื่น 

 

กลุ่มกจิการโอนจดัประเภทตราสารหนี้เมือ่โมเดลธุรกจิในการจดัการสนิทรพัยท์างการเงนิเปลีย่นไปเท่านัน้ 
 

กลุ่มกจิการจดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารดอ้ยค่าดา้นเครดติเมื่อซื้อหรอืเมื่อก าเนิด เมื่อทรพัยส์ิน
ทางการเงนิดงักล่าวเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิทีด่อ้ยคา่ดา้นเครดติเมือ่ซือ้หรอืเมือ่ก าเนิด ณ การรบัรูร้ายการเมือ่เริม่แรก 

 
ตราสารทุน 

 
กลุ่มกจิการจดัประเภทเงนิลงทุนในตราสารทุนเป็น 2 ประเภทตามการวดัมลูคา่ (ซึง่ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได)้ คอื  
 

- มลูคา่ยุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 
 
- มลูคา่ยุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นซึง่จะไม่สามารถรบัรูไ้ปยงัก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั โดยกลุ่มกจิการพจิารณาการ

วดัมูลค่าดงักล่าวในแต่ละตราสารทุนแยกต่างหากจากกนั ส าหรบัเงนิปันผลจากตราสารทุนดงักล่าวจะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน
และแสดงรวมอยูใ่นรายไดจ้ากเงนิปันผลและส่วนแบ่งก าไร 

 
อนุพนัธท์างการเงนิ 

 
อนุพนัธ์ทางการเงนิรบัรูเ้ริม่แรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่กลุ่มกิจการเขา้ท าสญัญาอนุพนัธ์ และวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่า
ยุตธิรรม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน โดยกลุ่มกจิการรบัรูก้ารเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยุตธิรรมของอนุพนัธไ์ปยงัก าไรหรอืขาดทุนอื่น 
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4.3.1.2 การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหน้ีสินทางการเงินและส่วนของเจ้าของ 
 

เครื่องมอืทางการเงนิทีก่ลุ่มกจิการเป็นผูอ้อกตอ้งจดัประเภทเป็นหนี้สนิทางการเงนิหรอืตราสารทุนโดยพจิารณาภาระผกูพนัตาม
สญัญา 

 
- หากกลุ่มกิจการมีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องส่งมอบเงินสดหรือสินท รัพย์ทางการเงินอื่นให้กับกิจการอื่น  

โดยไม่สามารถปฏเิสธการช าระหรอืเลื่อนการช าระออกไปอย่างไม่มกี าหนดไดน้ัน้ เครื่องมอืทางการเงนินัน้จะจดัประเภทเป็น
หนี้สนิทางการเงนิ เวน้แต่ว่าการช าระนัน้สามารถช าระโดยการออกตราสารทุนของกลุ่มบรษิทัเองดว้ยจ านวนตราสารทุนทีค่งที่ 
และเปลีย่นกบัจ านวนเงนิทีค่งที ่

- หากกลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาหรือสามารถเลื่อนการช าระภาระผูกพันตามสัญญาไปได้ เครื่องมือ 
ทางการเงนิดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นตราสารทุน 

 
ในการรบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรก กลุ่มกจิการตอ้งวดัมลูคา่ของหนี้สนิทางการเงนิดว้ยมลูค่ายุตธิรรม กลุ่มกจิการจดัประเภทรายการ
หนี้สนิทางการเงนิทัง้หมดทีว่ดัมลูคา่ในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย ยกเวน้หนี้สนิทางการเงนิบางรายการ 

 
4.3.1.3  การรบัรู้รายการและการตดัรายการ 
 

กลุ่มกิจการต้องรบัรูส้นิทรพัย์ทางการเงนิหรอืหนี้สนิทางการเงนิในงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะเมื่อกลุ่มกิจการเป็นคู่สญัญาตาม
ขอ้ก าหนดของสญัญาของเครือ่งมอืทางการเงนินัน้ การซื้อหรอืขายสนิทรพัยท์างการเงนิตามวธิปีกตติอ้งรบัรูร้ายการในวนัซือ้ขาย ซึง่
เป็นวนัที่กลุ่มกิจการตกลงที่จะซื้อหรอืขายสนิทรพัย์ สนิทรพัย์ทางการเงนิจะถูกตดัรายการเฉพาะเมื่อสทิธติามสญัญาที่จะได้รบั
กระแสเงนิสดจากสนิทรพัย์ทางการเงนิหมดอายุ หรอืเมื่อกลุ่มบรษิัทโอนสนิทรพัย์ทางการเงนิ และเป็นการโอนความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกอืบทัง้หมดของสนิทรพัยท์างการเงนิ 

 
4.3.1.4  การด้อยค่า 
 

ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการตอ้งพจิารณาและรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ โดยรวมการคาดการณ์
เหตุการณ์ในอนาคต (Forward looking) ของสนิทรพัย์ทางการเงนิที่เป็นตราสารหนี้ที่วดัมูลค่าด้วยวธิวีดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น สนิทรพัย์ทางการเงนิที่เป็นตราสารหนี้ที่วดัมูลค่าด้วยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย และภาระผูกพนัและสญัญาค ้า
ประกนัซึง่วธิกีารวดัมลูคา่ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่นัน้ ขึน้อยูก่บัวา่มกีารเพิม่ขึน้ของความเสีย่งดา้นเครดติของสนิทรพัย์ทางการเงนิ
และภาระผกูพนัและสญัญาค ้าประกนัหรอืไม่ ยกเวน้การดอ้ยคา่ของลูกหนี้อื่นและลูกหนี้ตามสญัญาเช่า ซึง่กลุ่มกจิการเลอืกใชว้ธิกีาร
อยา่งงา่ยในการพจิารณารบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ 
 
เงินส ารองส่วนเกิน 
 
กลุ่มกจิการค านวณเงนิส ารองสว่นเกนิ ณ วนัทีเ่ริม่ปฏบิตัใิชม้าตรฐานรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครือ่งมอืทางการเงนิเป็น
ครัง้แรก โดยเปรยีบเทยีบเงนิส ารองซึง่ค านวณจากคา่เผือ่ขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครือ่งมอืทางการเงนิกบัเงนิส ารองทัง้หมดที่กลุ่มกจิการด ารงไว ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ซึง่กลุ่มกจิการจะ
ทยอยลดเงนิส ารองสว่นเกนิดงักล่าวดว้ยวธิเีสน้ตรงเป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
ฉบบัที่ ธปท.ฝนส.(23)ว.1603/2562 ลงวนัที่ 6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ว่าด้วยเรื่อง ซกัซ้อมความเขา้ใจแนวทางการบรหิาร
จดัการส ารองสว่นเกนิ 
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ส าหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิที่ดอ้ยค่าดา้นเครดติเมื่อซื้อหรอืเมื่อก าเนิด ณ วนัที่รบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรก กลุ่มกจิการจะรบัรู้รายการ
ของสนิทรพัย์ดงักล่าว จากการคดิลดประมาณการกระแสเงนิสดที่คาดว่าจะได้รบัโดยพจิารณาจากเงื่อนไขของสญัญาทัง้หมดของ
สนิทรพัย์ทางการเงนินัน้และผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ และค านึงรวมถงึค่าธรรมเนียมและต้นทุนในการรบัและจ่าย
ทัง้หมดระหว่างคู่สญัญาตามสญัญาซึง่เป็นส่วนหนึ่งของอตัราดอกเบีย้ที่แทจ้รงิ ตน้ทุนการท ารายการ และส่วนเกนิมลูค่าหรอืส่วนลด
มูลค่าอื่นๆ ทัง้หมด โดยมขีอ้สนันิษฐานว่ากระแสเงนิสดและอายุที่คาดไว้ของกลุ่มเครื่องมอืทางการเงนิที่มลีกัษณะคล้ายคลงึกนั
สามารถประมาณไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื ดว้ยอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิปรบัดว้ยความเสีย่งดา้นเครดติซึ่งไดถู้กก าหนด ณ วนัทีร่บัรูร้ายการ
เมือ่แรกเริม่ 

 
4.3.1.5  สญัญาค า้ประกนัทางการเงิน 
 

กลุ่มกจิการรบัรูส้ญัญาค ้าประกนัทางการเงนิเป็นหนี้สนิทางการเงนิเมื่อใหก้ารค ้าประกนัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม และวดัมลูค่าในภายหลงั
ดว้ยมูลค่าที่สูงกว่าระหว่าง ก) จ านวนเงนิค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ของสญัญาค ้าประกนัและ ข) จ านวนเงนิที่
รบัรูเ้มือ่เริม่แรกหกัดว้ยจ านวนเงนิสะสมของรายไดท้ีร่บัรู ้

 

4.3.1.6  วิธีการรบัรู้รายได้และค่าใช้จ่ายดอกเบีย้  
 

วธิกีารรบัรูด้อกเบีย้จะถูกเปลีย่นแปลงใหร้บัรูต้ามอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ โดยจะยกเลกิการหยุดรบัรูร้ายไดด้อกเบีย้จากเงนิใหกู้ย้มืที่
คา้งช าระเกนิกวา่สามเดอืนนบัตัง้แต่วนัครบก าหนดช าระ 

 
4.3.2  มาตรฐานเร่ืองสญัญาเช่า 
 

กลุ่มกจิการมสีญัญาเช่าออฟฟิศ โดยสญัญาเช่าส่วนใหญ่จะมรีะยะเวลาการเช่าคงที่จ านวน 1 ถงึ 20 ปี โดยบางสญัญามเีงื่อนไขให้
สามารถต่อสญัญาได ้ก่อนปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไดจ้ดัประเภทสญัญาเช่าทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นสญัญาเช่าประเภท
สญัญาเช่าการเงนิ และสญัญาเช่าด าเนินงาน โดยค่าเช่าทีจ่่ายภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงาน สุทธจิากเงนิจูงใจตามสญัญาเช่าทีไ่ดร้บั
จากผูใ้หเ้ช่า จะรบัรูต้ามวธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่า 
 
ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการรบัรูส้ญัญาเช่าเมื่อกลุ่มกจิการสามารถเขา้ถงึสนิทรพัย์ตามสญัญาเช่า เป็นสนิทรพัย์
สทิธกิารใช้ และหนี้สนิตามสญัญาเช่า โดยค่าเช่าที่ช าระจะปันส่วนเป็นการจ่ายช าระหนี้สนิและต้นทุนทางการเงนิ โดยต้นทุนทาง
การเงนิจะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนตลอดระยะเวลาสญัญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบีย้คงทีจ่ากยอดหนี้สนิตามสญัญาเช่าทีค่งเหลอือยู่ กลุ่ม
กจิการคดิคา่เสือ่มราคาสนิทรพัยส์ทิธกิารใชต้ามวธิเีสน้ตรงตามอายุทีส่ ัน้กวา่ระหวา่งอายุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลาการเช่า 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตามสญัญาเช่ารบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมคา่เช่าจ่าย ซึง่ประกอบไปดว้ย 
• คา่เช่าคงทีสุ่ทธดิว้ยเงนิจูงใจคา้งรบั 
• คา่เช่าผนัแปรทีอ่า้งองิจากอตัราหรอืดชันี  
• มลูคา่ทีค่าดวา่จะตอ้งจ่ายจากการรบัประกนัมลูคา่คงเหลอื 
• ราคาสทิธเิลอืกซือ้หากมคีวามแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิการจะใชส้ทิธ ิและ 
• คา่ปรบัจากการยกเลกิสญัญา หากอายุของสญัญาเช่าสะทอ้นถงึการทีก่ลุ่มกจิการคาดวา่จะยกเลกิสญัญานัน้ 
 
กลุ่มกิจการจะคดิลดค่าเช่าจ่ายข้างต้นด้วยอตัราการกู้ยมืส่วนเพิ่มของผู้เช่า ซึ่งก็คอือตัราที่สะท้อนถึงการกู้ยมื เพื่อให้ได้มาซึ่ ง
สนิทรพัยท์ีม่มีลูคา่ใกลเ้คยีงกนั ในสภาวะเศรษฐกจิ อายุสญัญา และเงือ่นไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
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สนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ะรบัรูด้ว้ยจ านวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของ  
• หนี้สนิตามสญัญาเช่า 
• คา่เช่าจ่ายทีไ่ดร้บัช าระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัทีท่ าสญัญา สุทธจิากเงนิจูงใจทีไ่ดร้บัตามสญัญาเช่า 
• ตน้ทุนทางตรงเริม่แรก 
• ตน้ทุนการปรบัสภาพสนิทรพัย ์
 
โดยค่าเช่าทีจ่่ายตามสญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าสนิทรพัยท์ีม่มีลูค่าต ่าจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายตามวธิเีสน้ตรง สญัญาเช่าระยะ
สัน้คอืสญัญาเช่าทีม่อีายุสญัญาเช่าน้อยกวา่หรอืเท่ากบั 12 เดอืน สนิทรพัยท์ีม่มีลูคา่ต ่าประกอบดว้ยอุปกรณ์ส านกังาน 
 

5 การประมาณการ 
 
ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารต้องใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการและขอ้สมมตทิี่มผีลกระทบต่อการน านโยบายการบญัชีมาใช ้
และจ านวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รายไดแ้ละคา่ใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 
 
ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารจะใช้ดุลยพนิิจที่มนีัยส าคญัในการน านโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการและแหล่งที่มาของ
ขอ้มลูทีส่ าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการทีม่อียูม่าใชเ้ช่นเดยีวกบังบการเงนิรวมส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้เรือ่ง
การประมาณการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการน ามาตรฐานรายงานทางการเงนิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเครื่องมอืทางการเงนิและมาตรฐานรายงานทางการเงนิทีเ่กี่ยวกบั
สญัญาเช่ามาถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกจิการมกีารเปลีย่นแปลงประมาณการทีเ่กีย่วขอ้งกบัมาตรฐานรายงานทางการเงนิ
ดงักล่าวดงันี้ 
 

การด้อยค่า 
 

กลุ่มกิจการพจิารณาและรบัรูผ้ลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ โดยรวมการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต (Forward looking) ของ
สินทรัพย์ทางการเงินที่ เป็นตราสารหนี้ที่ว ัดมูลค่าด้วยวิธีว ัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สินทรัพย์ทางการเงิน  
ทีเ่ป็นตราสารหนี้ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย และภาระผกูพนัและสญัญาค ้าประกนัทางการเงนิ 
 
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ส าหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิเกดิจากประมาณการค่าความน่าจะเป็นของผลขาดทุนดา้นเครดติถ่วงน ้า
หนัก (เช่น มลูค่าปัจจุบนัของจ านวนเงนิสดทีค่าดว่าจะไม่ไดร้บัทัง้หมด) ตลอดช่วงอายุทีค่าดไวข้องเครื่องมอืทางการเงนิ โดยจ านวนเงนิสดที่
คาดว่าจะไม่ไดร้บัหมายถงึผลต่างระหว่างกระแสเงนิสดตามสญัญาทัง้หมดซึ่งกลุ่มกจิการต้องได้รบัและกระแสเงนิสดทัง้หมดซึ่งกลุ่มกจิการ
คาดวา่จะไดร้บั คดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิเมื่อแรกเริม่ของสญัญาส าหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิทีไ่ม่มกีารดอ้ยคา่ดา้นเครดติเมื่อซื้อหรอื
ก าเนิดหรอือตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิปรบัดว้ยความเสีย่งด้านเครดติส าหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิที่มกีารดอ้ยค่าดา้นเครดติเมื่อซื้อหรอืก าเนิด 
กลุ่มกจิการประมาณการกระแสเงนิสดโดยพจิารณาถงึเงื่อนไขตามสญัญาทัง้หมดของสนิทรพัยท์างการเงนิตลอดอายุของสนิทรพัยท์างการเงนิ
ทีค่าดไว ้ 
 
โดยกระแสเงนิสดที่คาดว่าจะได้รบัที่กลุ่มกจิการพจิารณาหมายรวมถึงกระแสเงนิสดที่ได้มาจากการขายหลกัประกนัที่ถอืไวห้รอืส่ วนที่
ปรบัปรุงดา้นเครดติอื่นๆ ซึง่ถอืเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขตามสญัญา โดยขอ้สนันิษฐานว่าอายุทีค่าดไวข้องสนิทรพัยท์างการเงนิสามารถ
ประมาณไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื อย่างไรกต็ามในกรณีทีก่ลุ่มกจิการไม่สามารถประมาณอายุของสนิทรพัยท์างการเงนิไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื กลุ่ม
กจิการจะเลอืกใชอ้ายุคงเหลอืตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนิ 
  



ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

25  

 
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ส าหรบัภาระผกูพนัวงเงนิสนิเชื่อทีย่งัไม่ไดเ้บกิใชเ้กดิจากผลต่างระหวา่ง มลูคา่ปัจจุบนัของกระแส
เงนิสดตามสญัญาที่ถงึก าหนดช าระ ในกรณีทีผู่ถ้อืสญัญาเบกิใชส้นิเชื่อและมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดที่กลุ่มกจิการคาดว่าจะไดร้บั 
ในกรณีที่สินเชื่อถูกเบิกใช้ โดยการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรบัภาระผูกพนัวงเงินสินเชื่อดงัของ  
กลุ่มกจิการตอ้งสอดคลอ้งกบัการคาดการณ์การเบกิใชส้นิเชื่อของภาระผกูพนัดงักล่าว และสดัส่วนของภาระผกูพนัวงเงนิสนิเชื่อทีค่าดว่า
จะถูกเบกิใช้ตลอดประมาณการอายุที่คาดว่าจะเกดิขึน้ของภาระผูกพนัวงเงนิสนิเชื่อเมื่อประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดติที่คาดว่าจะ
เกดิขึน้ตลอดอายุ 
 
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ส าหรบัสญัญาค ้าประกนัทางการเงนิเกดิจากผลต่างระหว่างการประมาณการการจ่ายเงนิชดเชย 
ที่จะจ่ายให้ผู้ถือสญัญาส าหรบัผลขาดทุนด้านเครดิตหกัจ านวนเงนิที่กลุ่มกิจการคาดว่าจะได้รบัจากผู้ถือสญัญา ลูกหนี้ หรอืบุคคลใด 
เนื่องจากกลุ่มกจิการจะตอ้งช าระเงนิเฉพาะกรณีทีล่กูหนี้ปฏบิตัผิดิสญัญาซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขของเครือ่งมอืทางการเงนิทีม่กีารค ้าประกนั 
โดยหากสนิทรพัยม์กีารค ้าประกนัอย่างเตม็จ านวน ค่าประมาณการของเงนิสดทีค่าดว่าจะไม่ไดร้บัส าหรบัสญัญาค ้าประกนัทางการเงนิจะ
สอดคลอ้งกบัคา่ประมาณของจ านวนเงนิสดทีค่าดวา่จะไมไ่ดร้บัส าหรบัสนิทรพัย์ทีม่กีารค ้าประกนั 
 
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ส าหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารดอ้ยค่าดา้นเครดติ ณ วนัทีร่ายงานแต่ไม่ไดเ้ป็นสนิทรพัยท์าง
การเงนิทีม่กีารดอ้ยค่าดา้นเครดติเมือ่ซือ้หรอืเมื่อก าเนิด จะถูกวดัมลูค่าโดยใชผ้ลต่างระหว่างมลูค่าตามบญัชขีัน้ต้นของสนิทรพัยก์บัมลูค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะไดร้บัในอนาคตคดิลดดว้ยอตัราดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิทีใ่ชต้อนเริม่ต้นของสนิทรพัยท์างการเงนินัน้ การ
ปรบัปรุงผลต่างดงักล่าวจะถูกรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนเป็นผลก าไรหรอืขาดทุนจากการดอ้ยคา่ 
 
กลุ่มกจิการวดัมลูคา่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ของเครือ่งมอืทางการเงนิโดยวธิกีารทีส่ะทอ้นถงึเรือ่งต่อไปนี้ 
- จ านวนเงนิทีค่ านึงถงึความน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนกัและปราศจากอคต ิซึง่พจิารณาจากการประเมนิช่วงของผลลพัธท์ีเ่ป็นไปได้ 
- มลูคา่เงนิตามเวลา 
- ขอ้มูลสนับสนุนและความสมเหตุสมผลโดยไม่ใช้ต้นทุนหรอืความพยายามที่มากเกินไป ณ วนัที่รายงาน เกี่ยวกบัเหตุการณ์ในอดตี 
สภาพการณ์ปัจจุบนั และการพยากรณ์สภาวะเศรษฐกจิในอนาคต 
 
กลุ่มกจิการวดัมลูคา่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ของเครือ่งมอืทางการเงนิโดยใชว้ธิกีารดงัต่อไปนี้ 

 
ก. วธิทีัว่ไป (General approach) 

 
ณ วนัทีร่ายงาน กลุ่มกจิการเลอืกใชว้ธิทีัว่ไป (General approach) ส าหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิทีเ่ป็นตราสารหนี้ทีว่ดัมูลค่าดว้ย
วธิวีดัมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น สนิทรพัยท์างการเงนิทีเ่ป็นตราสารหนี้ทีว่ดัมูลค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย 
และภาระผูกพนัและสญัญาค ้าประกนัทางการเงนิที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในการใช้วธิีอย่างง่าย (Simplified approach) โดย
พจิารณาการเปลีย่นแปลงในคุณภาพเครดติของสนิทรพัยท์างการเงนิเป็นสามระดบั โดยในแต่ละระดบัจะก าหนดวธิกีารวดัคา่เผื่อ
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้และการค านวณวธิดีอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิทีแ่ตกต่างกนัไป ไดแ้ก่ 
 
- ระดบัที่ 1 หากความเสี่ยงด้านเครดติของเครื่องมอืทางการเงนิไม่เพิม่ขึ้นอย่างมนีัยส าคญันับตัง้แต่การรบัรูร้ายการเมื่อ

เริม่แรก ค่าเผื่อผลขาดทุนของเครื่องมอืทางการเงนิจะถูกวดัมูลค่าดว้ยจ านวนเงนิเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะ
เกดิขึน้ใน 12 เดอืนขา้งหน้า 

- ระดบัที ่2 หากความเสีย่งดา้นเครดติของเครื่องมอืทางการเงนิเพิม่ขึน้อยา่งมนียัส าคญันบัตัง้แต่การรบัรูร้ายการเมื่อแรกเริม่ 
ค่าเผื่อผลขาดทุนของเครื่องมอืทางการเงนิจะถูกวดัมูลค่าดว้ยจ านวนเงนิเท่ากบัผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้
ตลอดอายุ 

- ระดบัที่ 3 เมื่อสนิทรพัย์ทางการเงนิเขา้เงื่อนไขเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิที่มกีารดอ้ยค่าดา้นเครดติ ค่าเผื่อผลขาดทุนของ
เครือ่งมอืทางการเงนิจะถูกวดัมลูคา่ดว้ยจ านวนเงนิเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ตลอดอายุ 
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ในการค านวณคา่เผือ่ดอ้ยคา่ภายใตว้ธิกีารพจิารณาการเปลีย่นแปลงในคุณภาพเครดติของสนิทรพัยแ์บบสามระดบั คา่เผือ่ดอ้ยค่า
จะถูกค านวณเป็นแบบกลุ่มลกูหนี้ (Collective approach) โดยค านึงถงึขอ้มลูคาดการณ์ในอนาคต ยกเวน้คา่เผื่อดอ้ยคา่ของเงนิให้
สนิเชื่อใหแ้ก่ลกูหนี้ทีเ่ป็นสาระส าคญั คา่เผือ่ดอ้ยคา่จะถูกค านวณเป็นแบบรายสญัญา (Individual assessment)   

 
ข. วธิอียา่งงา่ย (Simplified approach) 

 
กลุ่มกิจการเลอืกใช้หลกัการอย่างง่ายในการค านวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยจะพจิารณามูลค่าผล
ขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ตลอดอายุส าหรบัลกูหนี้อื่น 
 
สินทรพัยท์างการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อซ้ือหรือก าเนิด 
 
กลุ่มกจิการจะรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของสนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารดอ้ยค่าดา้นเครดติเมื่อซื้อหรอืก าเนิด
เท่ากบัผลต่างระหว่างกระแสเงนิสดตามสญัญาทัง้หมดซึ่งกจิการต้องได้รบัและกระแสเงนิสดทัง้หมดซึ่งกจิการคาดว่าจะได้รบั  
คดิลดด้วยอตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิปรบัด้วยความเสี่ยงด้านเครดติ และกลุ่มกิจการจะรบัรูจ้ านวนเงนิของการเปลี่ยนแปลงของ  
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุ เป็นผลก าไรหรอืขาดทุนจากการดอ้ยค่าในก าไรหรอืขาดทุน โดยกลุ่มกจิการ
จะรบัรูก้ารเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้ของผลขาดทุนดา้นเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุเป็นผลก าไรจากการดอ้ยค่า แมว้่า 
ผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุดงักล่าวเป็นจ านวนเงนิที่น้อยกว่าผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้น  
ซึง่เคยรวมในกระแสเงนิสดทีป่ระมาณการ ณ การรบัรูร้ายการเมือ่เริม่แรก 
 
การเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคญัของความเส่ียงด้านเครดิต 
 
กลุ่มกจิการประเมนิความเสีย่งด้านเครดติของเครื่องมอืทางการเงนิ ณ วนัทีร่ายงาน ว่ามกีารเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญันับตัง้แต่
การรบัรูร้ายการเมื่อแรกเริม่หรอืไม่  ในการประเมนิดงักล่าวกลุ่มกจิการเปรยีบเทยีบความเสีย่งของการผดิสญัญาทีจ่ะเกดิขึน้ของ
เครื่องมอืทางการเงนิ ณ วนัทีร่ายงาน กบัความเสีย่งของการผดิสญัญาทีจ่ะเกดิขึน้ของเครือ่งมอืทางการเงนิ ณ วนัทีร่บัรูร้ายการ
เมือ่เริม่แรก และพจิารณาขอ้มลูสนบัสนุนและสมเหตุสมผลทีส่ามารถหาไดโ้ดยไมใ่ชต้น้ทุนหรอืความพยายามทีม่ากเกนิไป 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 ไดก้ าหนดใหส้นิทรพัยท์างการเงนินัน้มคีวามเสีย่งดา้นเครดติเพิม่ขึน้อยา่งมนียัส าคญั
นับตัง้แต่การรบัรูร้ายการเมื่อแรกเริม่  โดยก าหนดมาตรฐานขัน้ต ่าเมื่อมกีารคา้งช าระเงนิตน้หรอืดอกเบี้ยรวมกนัเกนิกว่า 30 วนั 
นับแต่วนัถงึก าหนดช าระ ซึ่งทางกลุ่มกจิการได้ใช้เกณฑ์ดงักล่าวให้สอดคล้องกบัมาตรฐาน นอกจากนี้กลุ่มกจิการได้พจิารณา
ขอ้มูลเชงิคุณภาพและเชงิปรมิาณเพื่อประเมนิระดบัความเสีย่งและพจิารณาว่าความเสีย่งดา้นเครดติไดเ้พิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญั
แลว้หรอืไม่ ยกตวัอย่าง เช่น การเปลีย่นแปลงในการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืดา้นเครดติ ประวตักิารคา้งช าระ พฤตกิรรมในการ
ช าระเงนิในอดตี Behavior score และเกณฑ ์Watch-list เป็นตน้ ทัง้นี้เมื่อใดทีส่นิทรพัยเ์ขา้เกณฑม์เีสีย่งดา้นเครดติเพิม่ขึน้อย่าง
มนีัยส าคญัจะเปลี่ยนการจดัชัน้จาก ระดบัที่ 1  เป็น  ระดบัที่ 2 และสนิทรพัย์จะเปลีย่นการชัน้จดักลบัมาเป็นระดบัที่ 1 อกีครัง้
เมือ่สนิทรพัยด์งักล่าวไมเ่ขา้เกณฑท์ีก่ าหนดไว ้
 
ค าจ ากดัความของการผิดสญัญาและเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต  
 
กลุ่มกจิการจ ากดัความสนิทรพัย์ทางการเงนิว่าเป็นสนิทรพัยท์ี่มกีารด้อยค่าด้านเครดติเมื่อมขีอ้บ่งชี้ถงึการเสื่อมถอยของฐานะ
ทางการเงนิลกูหนี้ ซึง่สง่ผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนี้อยา่งมนียัส าคญั โดยสนิทรพัยจ์ะถูกจดัเป็นดอ้ยคา่ดา้นเครดติ
เมื่อมีการค้างช าระเงินต้นหรือดอกเบี้ยรวมกันเกินกว่า 90 วนั นับแต่วนัถึงก าหนดช าระหรือมีปัจจัยที่บ่งชี้ว่าลูกหนี้ไม่มี
ความสามารถช าระหนี้ได ้โดยค านิยามของดอ้ยค่าดา้นเครดตินัน้นัน้สอดคลอ้งกบันิยามทีใ่ชใ้นการบรหิารความเสีย่งภายในกลุ่ม
กจิการ ทัง้นี้เมื่อสนิทรพัยถ์ูกจดัเป็นสนิทรพัยด์อ้ยค่าดา้นเครดติ จะถูกจดัชัน้เป็น  ระดบัที ่3 ทัง้นี้หากลูกหนี้มฐีานะการเงนิหรอื
ผลประกอบการที่ดโีดยไม่เขา้เกณฑ์ด้อยค่าด้านเครดติให้สามารถที่ปรบัชัน้เป็น  ระดบัที่ 2 ได้ นอกจากนี้ให้สามารถจดัเป็น  
ระดบัที ่1 ไดห้ากไมพ่บวา่ความเสีย่งดา้นเครดติเพิม่ขึน้อยา่งมนีัยส าคญันบัตัง้แต่การรบัรูร้ายการเมือ่แรกเริม่  
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6 การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 

กลุ่มกจิการได้เปิดเผยขอ้มูลส่วนงานด าเนินงาน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 8 เรื่อง ส่วนงานด าเนินงาน ตามเกณฑ์ที่เสนอ
ใหแ้ก่ผูม้อี านาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่มกจิการ เพื่อใชใ้นการจดัสรรทรพัยากรใหก้บัส่วนงานและประเมนิผลการปฏบิตังิานของ
ส่วนงานดงักล่าว โดยกลุ่มกจิการก าหนดส่วนงานที่รายงานตามโครงสรา้งองค์กรของกลุ่มธุรกจิการเงนิเกยีรตนิาคนิภทัรและตามลกัษณะการ
ด าเนินธุรกจิทีแ่ตกต่างกนัในสาระส าคญั ซึง่ไดแ้ก่ ธุรกจิธนาคารพาณิชย ์ธุรกจิตลาดทุน และส่วนงานบรหิารหนี้ของธุรกจิธนาคารพาณิชย ์โดยมี
รายละเอยีดดงันี้  
 

- ธุรกจิธนาคารพาณิชย ์ประกอบดว้ย ธุรกจิธนาคารพาณิชยท์ัง้หมดซึง่รวมถงึบรษิทั เคเคพ ีทาวเวอร ์จ ากดั แต่ไม่รวมส่วนงานบรหิารหนี้  
- ธุรกจิตลาดทุน ประกอบดว้ย บรษิทั ทุนภทัร จ ากดั (มหาชน) บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน), บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ภทัร จ ากดั 

และ Phatra Asset Management (Cayman) Limited 
- ส่วนงานบรหิารหนี้ 
 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของส่วนงานด าเนินงานมกีารวดัค่าที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ โดยมกีารปรบับางประการให้
สอดคลอ้งกบัเกณฑห์รอืแนวปฏบิตัใินการจดัท าบญัชเีพื่อการจดัการภายในของส่วนงานด าเนินงาน โดยขอ้มลูทางการเงนิจ าแนกตามแต่ละส่วน
งานดงักล่าวจะเป็นจ านวนเงนิหลงัการปันส่วนค่าใชจ้่ายส่วนกลางและรายไดร้ะหว่างส่วนงาน ซึ่งการท าธุรกรรมระหว่างส่วนงานรายไดร้ะหว่าง
ส่วนงานถูกตดัออกจากขอ้มลูทางการเงนิรวมระหวา่งกาลแลว้ 

 

6.1 ผลการด าเนินงาน 
 

ขอ้มลูทางการเงนิในขอ้มลูทางการเงนิรวมจ าแนกตามส่วนงาน ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 เป็นดงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

 

ธรุกิจธนาคาร
พาณิชย ์
ล้านบาท 

ธรุกิจ 
ตลาดทุน 
ล้านบาท 

 
บริหารหน้ี 
ล้านบาท 

 
รวม 

ล้านบาท 
     

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก     
   รายไดด้อกเบีย้สุทธ ิ 3,406 (14) 147 3,539 
   รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิารสทุธ ิ 532 744 - 1,276 
   รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น 212 566 1 779 
รวมรายไดจ้ากการด าเนินงาน 4,150 1,296 148 5,594 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 142 93 - 235 
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 135 28 3 166 
คา่ใชจ้่ายอื่นๆ 2,205 538 446 3,189 
รวมคา่ใชจ้่ายในการด าเนินงานอื่นๆ 2,340 566 449 3,355 
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 632 - (376) 256 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษเีงนิได ้ 1,178 730 75 1,983 
ภาษเีงนิได ้ 348 143 6 497 
ก าไรสทุธ ิ 830 587 69 1,486 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

 

ธรุกิจ 
ธนาคาร
พาณิชย ์
ล้านบาท 

ธรุกิจ 
ตลาดทุน 
ล้านบาท 

 
บริหารหน้ี 
ล้านบาท 

 
รวม 

ล้านบาท 
     

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก     
   รายไดด้อกเบีย้สุทธ ิ 2,933 (8) 130 3,055 
   รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิารสทุธ ิ 499 631 1 1,131 
   รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น 133 127 (5) 255 
รวมรายไดจ้ากการด าเนินงาน 3,565 750 126 4,441 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 78 78 - 156 
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 187 29 3 219 
คา่ใชจ้่ายอื่นๆ 1,621 504 118 2,243 
รวมคา่ใชจ้่ายในการด าเนินงานอื่นๆ 1,808 533 121 2,462 
หนี้สญู หนี้สงสยัจะสญู และขาดทุนจากการดอ้ยคา่ 460 - 25 485 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อนภาษเีงนิได ้ 1,297 217 (20) 1,494 
ภาษเีงนิได ้ 246 43 (23) 266 
ก าไรสทุธ ิ 1,051 174 3 1,228 

 
สนิทรพัยร์วมจ าแนกตามธุรกจิธนาคารพาณิชย ์ธุรกจิตลาดทุน และสว่นงานบรหิารหนี้  

 

 

ธรุกิจธนาคาร
พาณิชย ์
ล้านบาท 

ธรุกิจตลาดทุน 
ล้านบาท 

บริหารหน้ี 
ล้านบาท 

รวม 
ล้านบาท 

     

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 343,023 22,143 2,568 367,734 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 283,512 24,170 4,008 311,690 
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6.2 กระทบยอดระหว่างผลรวมของก าไรของทุกส่วนงานและก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 

 
กระทบยอดระหว่างผลรวมของก าไรของทุกส่วนงานและก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษเีงนิไดส้ าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 
พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 เป็นดงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม 

 
พ.ศ.2563 
ล้านบาท 

พ.ศ.2562 
ล้านบาท 

   

รายได ้   
   ผลรวมของรายไดข้องทุกสว่นงานทีร่ายงาน 5,829 4,597 
   รายการตดับญัชรีายไดร้ะหวา่งส่วนงาน (235) (156) 
รายไดร้วม 5,594 4,441 
   

ก าไร   
   ผลรวมของก าไรของทุกสว่นงานทีร่ายงาน 1,983 1,494 
   รายการตดับญัชกี าไรระหวา่งส่วนงาน - - 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษเีงนิได ้ 1,983 1,494 

 
ผลรวมของสนิทรพัยข์องทุกส่วนงานทีร่ายงานกบัสนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2562 

 ล้านบาท ล้านบาท 
สนิทรพัย ์   
   ผลรวมของสนิทรพัยข์องทุกสว่นงานทีร่ายงาน 367,734 311,690 
   รายการตดับญัชสีนิทรพัยร์ะหวา่งส่วนงาน - - 
สนิทรพัยร์วม 367,734 311,690 

 
ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการไม่มีรายได้จากการท าธุรกรรมกับลูกค้า
บุคคลภายนอกรายใดรายหนึ่งทีม่จี านวนเงนิตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไปของรายไดร้วม  
 
ธนาคารและบรษิทัย่อยด าเนินธุรกจิในเขตภูมศิาสตรเ์ดยีวกนัในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ มเีพยีง Phatra Asset Management (Cayman) 
Limit ทีด่ าเนินธุรกจิในหมู่เกาะเคยแ์มน แต่เนื่องจากรายการของบรษิทัดงักล่าวไม่เป็นสาระส าคญั ดงันัน้ รายได ้ก าไรและสินทรพัยท์ีแ่สดง
อยูใ่นขอ้มลูทางการเงนิรวมระหวา่งกาล จงึถอืเป็นการรายงานตามเขตภูมศิาสตรแ์ลว้ 

 
กลุ่มกจิการไม่มกีารเปลีย่นแปลงของจ านวนเงนิของสนิทรพัยร์วมหรอืหนี้สนิรวมอยา่งมสีาระส าคญัจากการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิของปีก่อน 
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7 สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท 
   
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 4,062,443 4,062,443 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 1,708,367 1,708,367 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 6,012,243 1,743,195 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 13,649 - 
รวม 11,796,702 7,514,005 
 

8 เงินลงทุนสทุธิ 
 

8.1 จ าแนกตามประเภทของเงินลงทุน 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาทุนตดัจ าหน่าย ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท 
   

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่า   
    ด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย   
   

หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 1,230,985 1,001,425 
รวม 1,230,985 1,001,425 
หกั คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ - - 
รวมเงนิลงทุนในตราสารหนี้ทีว่ดัมลูคา่ดว้ย   
    ราคาทุนตดัจ าหน่าย 1,230,985 1,001,425 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท 
   
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่า   
   ยติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน   
   
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 17,021,945 17,021,945 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 2,930,788 2,930,788 
รวม 19,952,733 19,952,733 
ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ (2,867) (2,867) 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 มูลค่ายติุธรรม เงินปันผลรบั มูลค่ายติุธรรม เงินปันผลรบั 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่า 
   ยติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน      
     

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 161,585 - 5,416 - 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 1,222,665 - - - 
ตราสารทุนทีไ่มอ่ยูใ่นความตอ้งการของตลาดในประเทศ 235,898 - 224,308 - 
ตราสารทุนทีไ่มอ่ยูใ่นความตอ้งการของตลาด     
   ต่างประเทศ 253,613 - - - 
รวม 1,873,761 - 229,724 - 
รวมเงนิลงทุนสทุธ ิ 23,057,479 - 21,183,882 - 

 
รายละเอยีดของเงนิลงทุนในตราสารทุนทีก่ าหนดใหว้ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นทีถู่กตดัรายการระหวา่งงวด
สามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 มดีงัต่อไปนี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

 มูลค่ายติุธรรม เงินปันผลรบั 

ก าไรหรือขาดทุน 
สะสมจากการตดั 

รายการ 

 
 

เหตุผลในการตดั 
 พนับาท พนับาท พนับาท รายการ 
เงินลงทุนท่ีถกูตดัรายการ     
ตราสารทุนในความตอ้งการของ    ขายตามนโยบายการลงทุน 
    ตลาดต่างประเทศ 396,928 - 102,106 ของคณะกรรมการการลงทุน 
รวม 396,928 - 102,106  

 
  



ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม 
ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม 
 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท 
   

เงินลงทุนเพ่ือค้า    
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 3,714,651 3,714,651 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 1,468,027 1,468,027 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 9,323,718 - 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 7,313 - 
รวมเงนิลงทุนเพือ่คา้ 14,513,709 5,182,678 
   
เงินลงทุนท่ีก าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายติุธรรม*   
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 2,589,165 2,589,165 
รวมเงนิลงทุนทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม 2,589,165 2,589,165 
   
เงินลงทุนเผื่อขาย    
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 17,162,997 17,162,997 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 1,015,812 1,015,812 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 278,674 5,416 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 2,243,622 - 

รวมเงนิลงทุนเผือ่ขาย 20,701,105 18,184,225 
 

* ธนาคารจดัประเภทเงนิลงทุนบางรายการเป็นเงนิลงทุนที่ก าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม  (Fair Value Option) ส าหรบัรายการ 
เงนิลงทุนที่มวีตัถุประสงค์ชดัเจนในการบรหิารความเสีย่งของธุรกรรมอนุพนัธ์ในบญัชเีพื่อคา้ ทัง้นี้เพื่อลดความไม่สอดคล้องในการ 
วดัมลูคา่หรอืรบัรูร้ายการระหวา่งเงนิลงทุนและธุรกรรมตราสารอนุพนัธใ์นบญัชเีพือ่คา้ 

  



ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม 
ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 ราคาทุน/ราคาทุนตดัจ าหน่าย ราคาทุน/ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท 
   

ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด    
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 1,220,624 1,001,666 
รวมตราสารหนี้ทีจ่ะถอืจนครบก าหนด 1,220,624 1,001,666 
   
เงินลงทุนทัว่ไป   
ตราสารทุนทีไ่ม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดในประเทศ 30,604 19,012 
ตราสารทุนทีไ่มอ่ยูใ่นความตอ้งการของตลาด   
   ต่างประเทศ 149,340 - 
หกั  คา่เผือ่การดอ้ยคา่ (3,544) (3,543) 
รวมเงนิลงทุนทัว่ไป 176,400 15,469 
   

รวมเงินลงทุนในหลกัทรพัยส์ุทธิ 39,201,003 26,973,203 
 

8.2 เงินลงทุนในหลกัทรพัยท่ี์กลุ่มกิจการถือหุ้นไว้ตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 
 

เงนิลงทุนในหลกัทรพัยท์ีก่ลุ่มกจิการถอืหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไป ของจ านวนหุน้ทีอ่อกจ าหน่ายแลว้ของนิตบิุคคลแยกตามประเภทธุรกจิ
มดีงันี้ 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
  31 มีนาคม พ.ศ. 2563 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

  
เงินลงทุนคงเหลือ 

มูลค่ายุติธรรม สดัส่วนการถือหุ้น 
เงินลงทุนคงเหลือ

ราคาทุน สดัส่วนการถือหุ้น 
 ประเภทธรุกิจ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 
      

บรษิทัอื่น      
ICHX TECH PTE. LTD. ธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั 253,612,717 12.74 149,340,026 10.44 
บรษิทั บโีอท ีลสี      
   (ประเทศไทย) จ ากดั ธุรกจิเช่าการเงนิ 54,476,059 10.00 3,085,200 10.00 

 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 มีนาคม พ.ศ. 2563 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

  
เงินลงทุนคงเหลือ 

มูลค่ายติุธรรม สดัส่วนการถือหุ้น 
เงินลงทุนคงเหลือ 

ราคาทุน สดัส่วนการถือหุ้น 
 ประเภทธรุกิจ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 
      

บรษิทัอื่น      
บรษิทั บโีอท ีลสี      
   (ประเทศไทย) จ ากดั ธุรกจิเช่าการเงนิ 54,476,059 10.00 3,085,200 10.00 

 
  



ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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8.3 รายการท่ีรบัรู้ในก าไรขาดทุนหรือก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืนของตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน

และเงินลงทุนเผื่อขาย 
 

รายการทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนหรอืก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นของตราสารหนี้ทีว่ดัมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นและเงนิลงทุน
เผือ่ขายส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 เป็นดงันี้ 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ก าไร(ขาดทุน)จากการเปลีย่นแปลงมลูคา่ตราสารหนี้     
   ทีว่ดัมลูคา่ยุตธิรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (13,266) - (13,266) - 
ขาดทุน(ก าไร)ทีเ่กดิขึน้จรงิจากการขายตราสารหนี้     
   ทีว่ดัมลูคา่ยุตธิรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (77,696) - (77,696) - 
ก าไร(ขาดทุน)จากการเปลีย่นแปลงมลูคา่     
   เงนิลงทุนเผือ่ขาย - 112,432 - 136,181 
ขาดทุน(ก าไร)ทีเ่กดิขึน้จรงิจากการขาย     
   เงนิลงทุนเผือ่ขาย - 29,132 - (22,740) 
 (90,962) 141,564 (90,962) 113,441 

 
 



ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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9 เงินลงทุนในบริษทัย่อยสทุธิ 

 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กจิการมเีงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย ดงันี้ 

 
   ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
   31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
   ตามวิธีราคาทุน   
    ค่าเผื่อ  สดัส่วน เงินปันผลรบัและ 
   ราคาทุน การด้อยค่า ยอดสุทธิ การถือหุ้น ส่วนแบง่ก าไร 
 ประเภทธรุกิจ ประเภทหลกัทรพัยท่ี์ลงทุน พนับาท พนับาท พนับาท ร้อยละ พนับาท 
        

บรษิทั ทุนภทัร จ ากดั (มหาชน) ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น ผูถ้อืหุน้สามญั 7,170,617 - 7,170,617 99.98 - 
กองทุนรวมเอเชยีรคีอฟเวอรี ่1 ธุรกจิลงทุน* ผูถ้อืหน่วยลงทุน 192,037 - 192,037 99.95 - 
กองทุนรวมเอเชยีรคีอฟเวอรี ่2 ธุรกจิลงทุน* ผูถ้อืหน่วยลงทุน 359,849 - 359,849 99.59 - 
กองทุนรวมเอเชยีรคีอฟเวอรี ่3 ธุรกจิลงทุน* ผูถ้อืหน่วยลงทุน 579,821 - 579,821 99.97 - 
กองทุนรวมไทยรสีตรคัเจอริง่ ธุรกจิลงทุน* ผูถ้อืหน่วยลงทุน 165,528 - 165,528 98.91 - 
กองทุนรวมบางกอก แคปปิตอล ธุรกจิลงทุน* ผูถ้อืหน่วยลงทุน 1,794,945 (722,182) 1,072,763 95.72 - 
กองทุนรวมแกมม่า แคปปิตอล ธุรกจิลงทุน* ผูถ้อืหน่วยลงทุน 1,065,847 - 1,065,847 94.03 - 
บรษิทั เคเคพ ีทาวเวอร ์จ ากดั ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ ผูถ้อืหุน้สามญั 206,398 - 206,398 91.34 - 

   11,535,042 (722,182) 10,812,860  - 
 

* ลงทุนในสทิธเิรยีกรอ้งประเภทสนิเชื่อธุรกจิ  ทีป่ระมลูจากองคก์ารเพือ่การปฏริปูระบบสถาบนัการเงนิ (ปรส.) 
  



ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
   ตามวิธีราคาทุน   
    ค่าเผื่อ  สดัส่วน เงินปันผลรบั 
   ราคาทุน การด้อยค่า ยอดสุทธิ การถือหุ้น และส่วนแบง่ก าไร 
 ประเภทธรุกิจ ประเภทหลกัทรพัยท่ี์ลงทุน พนับาท พนับาท พนับาท ร้อยละ พนับาท 
        

บรษิทั ทุนภทัร จ ากดั (มหาชน) ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น ผูถ้อืหุน้สามญั 7,170,617 - 7,170,617 99.98 1,366,715 
กองทุนรวมเอเชยีรคีอฟเวอรี ่1 ธุรกจิลงทุน* ผูถ้อืหน่วยลงทุน 192,037 (7,744) 184,293 99.95 - 
กองทุนรวมเอเชยีรคีอฟเวอรี ่2 ธุรกจิลงทุน* ผูถ้อืหน่วยลงทุน 359,849 - 359,849 99.59 - 
กองทุนรวมเอเชยีรคีอฟเวอรี ่3 ธุรกจิลงทุน* ผูถ้อืหน่วยลงทุน 579,822 - 579,822 99.97 - 
กองทุนรวมไทยรสีตรคัเจอริง่ ธุรกจิลงทุน* ผูถ้อืหน่วยลงทุน 166,200 - 166,200 98.91 - 
กองทุนรวมบางกอก แคปปิตอล ธุรกจิลงทุน* ผูถ้อืหน่วยลงทุน 1,801,113 (1,107,278) 693,835 95.72 95,718 
กองทุนรวมแกมม่า แคปปิตอล ธุรกจิลงทุน* ผูถ้อืหน่วยลงทุน 1,219,914 (268,961) 941,793 94.03 5,830 
บรษิทั เคเคพ ีทาวเวอร ์จ ากดั ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ ผูถ้อืหุน้สามญั 206,398 - 206,398 91.34 - 
   11,686,790 (1,383,983) 10,302,807  1,468,263 

 
* ลงทุนในสทิธเิรยีกรอ้งประเภทสนิเชื่อธุรกจิ  ทีป่ระมลูจากองคก์ารเพือ่การปฏริปูระบบสถาบนัการเงนิ (ปรส.) 

 



ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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การช าระบญัชีของกองทุนรวมซ่ึงเป็นบริษทัย่อย 
 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 21/2552 ทน. 22/2552 และ ทน. 23/2552 เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารจดัตัง้และ
จดัการกองทุนรวมเพื่อแกไ้ขปัญหาในระบบสถาบนัการเงนิ ไดก้ าหนดอายุของโครงการมรีะยะเวลาสิน้สุดไม่เกนิวนัที ่31 สงิหาคม พ.ศ. 2558 จงึ
ส่งผลใหก้องทุนรวมเอเชยีรคีอฟเวอรี ่1 กองทุนรวมเอเชยีรคีอฟเวอรี ่2 กองทุนรวมเอเชยีรคีอฟเวอรี ่3 กองทุนรวมไทยรสีตรคัเจอริง่ กองทุนรวม
บางกอกแคปปิตอล และกองทุนรวมแกมม่าแคปปิตอล ตอ้งด าเนินการเพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑต์ามทีก่ล่าวขา้งตน้ โดยกองทุนดงักล่าวอยูใ่น
ระหวา่งการช าระบญัช ี
 
ในระหว่างงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 กิจการมรีายการรบัช าระจากการจ่ายเฉลี่ยคนืจากกองทุนรวมเอเชยีรคีอฟเวอรี ่3 
กองทุนรวมไทยรสีตรคัเจอริง่ กองทุนรวมบางกอกแคปปิตอล และกองทุนรวมแกมม่าแคปปิตอล  จ านวนเงนิรวม 152 ล้านบาท (31 มนีาคม  
พ.ศ. 2562 : ไม่ม)ี 
 

10 เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิ 
 
รายละเอยีดเงนิลงทุนในสทิธเิรยีกรอ้ง ซึง่ประมลู จากองคก์ารเพือ่การปฏริปูระบบสถาบนัการเงนิ (ปรส.) กรมบงัคบัคด ีและรบัซือ้จากบรษิทัอื่น มดีงันี้ 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
  ยอดรวมของมูลหน้ีคงค้าง   
  ตามสญัญาเดิมและ  มูลค่า 
 จ านวนราย ตามสญัญาท่ีตกลงใหม ่ ราคาทุน ยติุธรรม 

วนัท่ีรบัซ้ือ ของลูกหน้ี พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน)     
กลุ่มประมลูจาก ปรส.     
   30 กนัยายน พ.ศ. 2542 297 2,053,445 122,499 28,157 
   15 ธนัวาคม พ.ศ. 2542 106 377,770 4,314 5,108 
กลุ่มทีร่บัซือ้     
   มกราคม พ.ศ. 2552 - ธนัวาคม พ.ศ. 2562 3 110,687 51,080 12,592 
ประมลูจากกรมบงัคบัคด ี 933 11,174,336 628,212 317,462 
 1,339 13,716,238 806,105 363,319 

บรษิทัยอ่ยทีเ่ป็นกองทุน 2,103 47,980,268 737,204 1,256,130 
รวม 3,442 61,696,506 1,543,309 1,619,449 
 
  



ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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11 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบีย้ค้างรบัสทุธิ 

 
11.1 จ าแนกตามประเภทสินเช่ือ 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงนิใหส้นิเชื่อ     
เงนิเบกิเกนิบญัช ี 969,931 1,032,079 969,931 1,032,079 
เงนิใหกู้ย้มื 131,028,100 122,429,129 133,376,087 125,466,821 
ตัว๋เงนิ 50,000 50,000 750,000 550,000 
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้ 137,173,326 135,135,970 137,173,326 135,135,970 
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ 407,059 429,135 407,059 429,135 
รวมเงนิใหส้นิเชื่อ 269,628,416 259,076,313 272,676,403 262,614,005 
หกั  รายไดร้อตดับญัช ี (22,384,815) (21,937,566) (22,384,815) (21,937,566) 
รวมเงนิใหส้นิเชื่อสุทธจิากรายไดร้อตดับญัช ี 247,243,601 237,138,747 250,291,588 240,676,439 
บวก  ดอกเบีย้คา้งรบัและรายไดด้อกเบีย้ทีย่งั 
           ไมถ่งึก าหนดช าระ 1,526,325 1,128,035 1,514,695 1,134,334 
รวมเงนิใหส้นิเชื่อสุทธจิากรายไดร้อตดับญัชแีละ     
   ดอกเบีย้คา้งรบั 248,769,926 238,266,782 251,806,283 241,810,773 
หกั  คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู     

1.1. เงนิส ารองขัน้ต ่าตามเกณฑ ์ธปท.     
- รายสนิเชื่อ (Individual Approach) - (2,598,307) - (2,623,684) 
- รายกลุ่ม (Collective Approach) - (3,579,215) - (3,579,215) 

1.2. เงนิส ารองสว่นเกนิ - (4,411,414) - (4,411,414) 
หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (10,156,945) - (10,158,658) - 
หกั  คา่เผือ่การปรบัมลูคา่จากการปรบัปรุงโครงสรา้งหน้ี - (536) - (536) 

     

เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหนี้และดอกเบีย้คา้งรบัสทุธ ิ 238,612,981 227,677,310 241,647,625 231,195,924 
 

รายไดด้อกเบี้ยรอตดับญัชขีองสญัญาเช่าซื้อและสญัญาเช่าการเงนิแสดงสุทธจิากค่านายหน้าและค่าใชจ้่ายทางตรงทีเ่กดิขึน้เมื่อเริม่แรก
ของสญัญา 

 
 



ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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11.2 จ าแนกตามประเภทการจดัชัน้  

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 
ข้อมูลทางการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 เงินให้สินเช่ือและ เงินให้สินเช่ือและ 
 ดอกเบีย้ค้างรบั ดอกเบีย้ค้างรบั 

การจดัชัน้หน้ี พนับาท พนับาท 
   

สนิทรพัยท์างการเงนิทีไ่มม่กีารเพิม่ขึน้   
   อยา่งมนียัส าคญัของความเสีย่งดา้นเครดติ    224,284,616 227,865,905 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารเพิม่ขึน้   
   อยา่งมนียัส าคญัของความเสีย่งดา้นเครดติ  14,431,256 14,431,256 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารดอ้ยคา่ดา้นเครดติ  9,234,160 9,234,160 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารดอ้ยคา่   
   ดา้นเครดติเมือ่ซือ้หรอืเมือ่เกดิรายการ  819,894 274,962 
         รวม 248,769,926 251,806,283 

 
  



ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
  ยอดสทุธิท่ีใช้ใน อตัราท่ีใช้ใน  

 เงินให้สินเช่ือและ การตัง้ค่าเผ่ือ การตัง้ค่าเผ่ือหน้ี ค่าเผ่ือหน้ี 
 ดอกเบีย้ค้างรบั หน้ีสงสยัจะสญู สงสยัจะสญู สงสยัจะสญู 

การจดัชัน้หน้ี พนับาท พนับาท ร้อยละ พนับาท 
     

ลูกหน้ีปกติ     
   เงนิใหกู้ ้(1) 115,518,305 36,861,020 1.00 368,599 
   ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้อื่น(2) 6,571,569 4,597,386 1.00 45,975 
   ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้  94,329,314 93,827,670 1.56 1,459,449 
ลูกหน้ีท่ีกล่าวถึงเป็นพิเศษ     
   เงนิใหกู้ ้(1) 1,917,624 478,902 2.00 9,556 
   ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้อื่น(2) 175,963 161,426 2.00 3,228 
   ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้  10,194,117 10,015,943 11.47 1,148,583 
ลูกหน้ีจดัชัน้ต า่กว่ามาตรฐาน     
   เงนิใหกู้ ้ 2,078,940 358,844 100.00 358,844 
   ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้อื่น(2) 43,497 42,652 100.00 42,652 
   ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้  1,116,591 1,116,591 36.90 411,975 
ลูกหน้ีจดัชัน้สงสยั     
   เงนิใหกู้ ้ 510,067 146,404 100.00 146,404 
   ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้อื่น(2) 34,079 21,701 100.00 21,701 
   ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้  718,189 718,189 37.02 265,909 
ลูกหน้ีจดัชัน้สงสยัจะสญู     
   เงนิใหกู้ ้ 4,235,173 1,577,455 100.00 1,577,455 
   ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้อื่น(2) 27,150 23,893 100.00 23,893 
   ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้  796,204 796,204 36.84 293,299 
รวมเงนิใหส้นิเชื่อและดอกเบีย้คา้งรบั 238,266,782 150,744,280  6,177,522 
คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญูตัง้เพิม่ส าหรบัลกูหนี้บางราย    511,414 
ส ารองทัว่ไป    3,900,000 
รวม    10,588,936 
 
(1) คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญูส าหรบัลกูหนี้ทีม่กีารปรบัโครงสรา้งหนี้แสดงอยูใ่นคา่เผือ่การปรบัมลูคา่จากการปรบัโครงสรา้งหนี้ทัง้จ านวน 
(2) ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้ขนสง่รถคณูสามและรถจกัรยานยนต์ 
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หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
  ยอดสทุธิท่ีใช้ใน อตัราท่ีใช้ใน  

 เงินให้สินเช่ือและ การตัง้ค่าเผ่ือ การตัง้ค่าเผ่ือหน้ี ค่าเผ่ือหน้ี 
 ดอกเบีย้ค้างรบั หน้ีสงสยัจะสญู สงสยัจะสญู สงสยัจะสญู 

การจดัชัน้หน้ี พนับาท พนับาท ร้อยละ พนับาท 
     

ลูกหน้ีปกติ     
   เงนิใหกู้ ้(1) 119,062,297 39,398,712 1.00 393,976 
   ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้อื่น(2) 6,571,569 4,597,386 1.00 45,975 
   ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้  94,329,314 93,827,670 1.56 1,459,449 
ลูกหน้ีท่ีกล่าวถึงเป็นพิเศษ     
   เงนิใหกู้ ้(1) 1,917,623 478,902 2.00 9,556 
   ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้อื่น(2) 175,963 161,426 2.00 3,228 
   ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้  10,194,117 10,015,943 11.47 1,148,583 
ลูกหน้ีจดัชัน้ต า่กว่ามาตรฐาน     
   เงนิใหกู้ ้ 2,078,940 358,844 100.00 358,844 
   ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้อื่น(2) 43,497 42,652 100.00 42,652 
   ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้  1,116,591 1,116,591 36.90 411,975 
ลูกหน้ีจดัชัน้สงสยั     
   เงนิใหกู้ ้ 510,067 146,404 100.00 146,404 
   ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้อื่น(2) 34,079 21,701 100.00 21,701 
   ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้  718,189 718,189 37.02 265,909 
ลูกหน้ีจดัชัน้สงสยัจะสญู     
   เงนิใหกู้ ้ 4,235,173 1,577,455 100.00 1,577,455 
   ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้อื่น(2) 27,150 23,893 100.00 23,893 
   ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้  796,204 796,204 36.84 293,299 
รวมเงนิใหส้นิเชื่อและดอกเบีย้คา้งรบั 241,810,773 153,281,972  6,202,899 
คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญูตัง้เพิม่ส าหรบัลกูหนี้บางราย    511,414 
ส ารองทัว่ไป    3,900,000 
รวม    10,614,313 

 
(1) คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญูส าหรบัลกูหนี้ทีม่กีารปรบัโครงสรา้งหนี้แสดงอยูใ่นคา่เผือ่การปรบัมลูคา่จากการปรบัโครงสรา้งหนี้ทัง้จ านวน 
(2) ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้ขนสง่รถคณูสามและรถจกัรยานยนต์ 

 
  



ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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12 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 

 
 ข้อมลูทางการเงินรวม 

 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

 สินทรพัยท์าง สินทรพัยท์าง  สินทรพัยท์าง   

 การเงินท่ีไม่มีการ การเงินท่ีมีการ  การเงินท่ีมีการ   

 เพ่ิมขึ้นอย่างม ี เพ่ิมขึ้นอย่างม ี สินทรพัยท์าง ด้อยค่าด้าน   

 นัยส าคญัของความ นัยส าคญัของความ การเงินท่ีมีการ เครดิตเมื่อซ้ือ ส ารอง  

 เส่ียงด้านเครดิต เส่ียงด้านเครดิต ด้อยค่าด้านเครดิต หรือเมื่อเกิดรายการ ส่วนเกิน รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563  2,953,345 2,004,119 3,196,980 - 2,552,000 10,706,444 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการจดัชัน้ 167,204 (566,721) 399,517 - - - 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการวดั       

มลูค่าค่าเผือ่ผลขาดทุนใหม ่ (385,518) 777,866 446,923 18 - 839,289 

สนิทรพัยท์างการเงนิใหมท่ีซ่ือ้หรอืไดม้า 580,988 6,016 26,790 - - 613,794 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีถู่กตดัรายการ (121,532) (77,109) (379,058) - - (577,699) 

สว่นทีต่ดัออกจากบญัช ี (539) (5,367) (326,796) - - (332,702) 

สว่นทีไ่ดร้บัคนื - - - - - - 

ทยอยลดส ารองสว่นเกนิ - - - - (94,350) (94,350) 

อื่นๆ * - - - - (665,000) (665,000) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 3,193,948 2,138,804 3,364,356 18 1,792,650 10,489,776 

 
* กลุ่มกจิการไดม้กีารปรบัส ารองสว่นเกนิบางสว่นเพือ่ใชร้องรบัคา่เผือ่การปรบัมลูคา่ทรพัยส์นิรอการขาย 
 
 ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

 สินทรพัยท์าง สินทรพัยท์าง  สินทรพัยท์าง   

 การเงินท่ีไม่มีการ การเงินท่ีมีการ  การเงินท่ีมีการ   

 เพ่ิมขึ้นอย่างม ี เพ่ิมขึ้นอย่างม ี สินทรพัยท์าง ด้อยค่าด้าน   

 นัยส าคญัของความ นัยส าคญัของความ การเงินท่ีมีการ เครดิตเมื่อซ้ือหรือ ส ารอง  

 เส่ียงด้านเครดิต เส่ียงด้านเครดิต ด้อยค่าด้านเครดิต เมื่อเกิดรายการ ส่วนเกิน รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 2,957,209 2,004,119 3,196,980 - 2,552,000 10,710,308 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการจดัชัน้ 167,204 (566,721) 399,517 -  - 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการวดั       

มลูค่าค่าเผือ่ผลขาดทุนใหม ่ (386,857) 777,866 446,923 18 - 837,950 

สนิทรพัยท์างการเงนิใหมท่ีซ่ือ้หรอืไดม้า 580,988 6,016 26,790 - - 613,794 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีถู่กตดัรายการ (121,532) (77,109) (379,058) - - (577,699) 

สว่นทีต่ดัออกจากบญัช ี (539) (5,367) (326,796) - - (332,702) 

สว่นทีไ่ดร้บัคนื - - - - - - 

ทยอยลดส ารองสว่นเกนิ - - - - (94,350) (94,350) 

อื่นๆ * - - - - (665,000) (665,000) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 3,196,473 2,138,804 3,364,356 18 1,792,650 10,492,301 

 
* ธนาคารไดม้กีารปรบัส ารองสว่นเกนิบางสว่นเพือ่ใชร้องรบัคา่เผือ่การปรบัมลูคา่ทรพัยส์นิรอการขาย  



ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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13 ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
  ชัน้กล่าวถึง ชัน้ต า่กว่า  ชัน้สงสยั   ส ารอง  
 ชัน้ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน ชัน้สงสยั จะสญู ทัว่ไป รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
        

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 2,121,319 1,173,294 1,312,089 470,680 1,181,961 4,500,000 10,759,343 

บวก หนี้สงสยัจะสญู (โอนกลบั) (156,450) (7,311) (353,212) (31,075) 3,945,254 (600,000) 2,797,206 

หกั หนี้สญูตดับญัช ี - - - - (2,967,613) - (2,967,613) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 1,964,869 1,165,983 958,877 439,605 2,159,602 3,900,000 10,588,936 
 

 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
  ชัน้กล่าวถึง ชัน้ต า่กว่า  ชัน้สงสยั   ส ารอง  
 ชัน้ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน ชัน้สงสยั จะสญู ทัว่ไป รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
        
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 2,141,757 1,173,294 1,312,089 470,680 1,181,961 4,500,000 10,779,781 

บวก หนี้สงสยัจะสญู (โอนกลบั) (151,511) (7,311) (353,212) (31,075) 3,945,254 (600,000) 2,802,145 

หกั  หนี้สญูตดับญัช ี - - - - (2,967,613) - (2,967,613) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 1,990,246 1,165,983 958,877 439,605 2,159,602 3,900,000 10,614,313 
 

14 หน้ีสินอ่ืน 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงนิปันผลคา้งจ่าย 2,328,566 - 2,328,566 - 
โบนสัคา้งจ่าย 412,589 1,558,260 239,439 865,000 
คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 640,445 1,080,360 690,827 1,049,477 
คา่ธรรมเนียมสนิเชื่อรบัล่วงหน้า 31,540 264,720 31,540 276,161 
รายไดอ้ื่นรบัล่วงหน้า 1,469,294 1,534,358 1,549,530 1,615,467 
เงนิมดัจ าและเงนิประกนั 146,299 161,348 145,464 160,446 
เจา้หนี้ภาษมีลูคา่เพิม่ 136,090 174,117 112,468 152,821 
อื่น ๆ 227,025 262,718 196,251 226,654 
รวมหนี้สนิอื่น 5,391,848 5,035,881 5,294,085 4,346,026 

 

  



ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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15 เงินปันผลจ่าย 

 
เมื่อวนัที ่23 เมษายน พ.ศ. 2562 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี พ.ศ. 2562 ไดม้มีตใิหจ้่ายเงนิปันผลประจ าปี พ.ศ. 2561 ในอตัราหุน้ละ 5.00 บาท 
ซึ่งได้จ่ายเงนิปันผลไปแล้วในอตัราหุน้ละ 2.00 บาท เมื่อวนัที่ 21 กนัยายน พ.ศ. 2561 จ านวนเงนิทัง้สิน้ 1,693,474,218 บาท ดงันัน้จงึก าหนดจ่าย 
เงนิปันผลอกีในอตัราหุน้ละ 3.00 บาท โดยไดม้กีารจ่ายเงนิปันผลเมือ่วนัที ่21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 2,540,220,627 บาท 
 
เมื่อวนัที่ 22 สงิหาคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครัง้ที่ 8/2562 ได้มมีติให้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงาน
ส าหรบังวดหกเดอืน ในอตัราหุน้ละ 1.50 บาท โดยไดม้กีารจ่ายปันผลเมือ่วนัที ่20 กนัยายน พ.ศ. 2562 เป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 1,270,095,763 บาท 
 

เมื่อวนัที่ 30 มนีาคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 4/2563 ได้มมีตใิห้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานส าหรบังวด 
หกเดอืน ในอตัราหุน้ละ 2.75 บาท โดยไดม้กีารจ่ายปันผลเมือ่วนัที ่28 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 2,328,521,825 บาท 

 
16 เงินกองทุนท่ีต้องด ารงไว้ตามกฎหมาย 

 
ตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลเงนิกองทุนตามแนวทาง Basel III ของธนาคารแห่งประเทศไทย ไดก้ าหนดการด ารงเงนิกองทุนขัน้ต ่าต่อสนิทรพัย์
เสีย่งของกจิการ ดงันี้ 

 
 
 
 

อตัราส่วนเงินกองทุน 

 
อตัราส่วน 

เงินกองทุนขัน้ต า่ 
(ร้อยละ) 

 
อตัราส่วน 

เงินกองทุนส่วนเพ่ิม 
(ร้อยละ) 

อตัราส่วน 
เงินกองทุนขัน้ต า่และ
เงินกองทุนส่วนเพ่ิม 

(ร้อยละ) 
    

อตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของ  4.50 2.50 7.00 
อตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที ่1 6.00 2.50 8.50 
อตัราส่วนเงนิกองทุนทัง้สิน้ 8.50 2.50 11.00 
 
ดงันัน้ กจิการจงึจดัใหม้กีระบวนการประเมนิความเพยีงพอของเงนิกองทุนภายในใหส้อดคลอ้งกบักระบวนการก ากบัดูแลของกจิการแห่งประเทศไทยและ
มกีารตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ความตอ้งการเงนิกองทุนของกจิการทัง้ในปัจจุบนัและอนาคตสอดคลอ้งกบัระดบัความเสีย่งทีย่อมรบั
ไดข้องกจิการ 
  



ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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กลุ่มกิจการและกจิการด ารงเงนิกองทุนทัง้สิ้นตามหลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด โดย ณ วนัที่ 31 มนีาคม  
พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เงนิกองทุนทัง้สิน้จ าแนกไดด้งันี้ 

 
 กลุ่มธรุกิจทางการเงินธนาคาร ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
เงนิกองทุนชัน้ที ่1     
เงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นสว่นของเจา้ของ     
   ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ 8,467,511 8,467,511 8,467,511 8,467,511 
   ส่วนเกนิมลูคา่หุน้ 9,356,233 9,356,233 9,356,233 9,356,233 
   เงนิส ารองตามกฎหมาย 852,337 852,337 852,337 852,337 
   เงนิส ารองทัว่ไป 380 380 380 380 
   ก าไรสะสมทีค่งเหลอืจากการจดัสรร 24,961,294 24,245,896 21,315,912 20,494,200 
   องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของและส ารองอื่นๆ (1,063,285) (488,814) 225,204 136,236 

   รายการหกัจากเงนิกองทุนขัน้ที ่1 ทีเ่ป็นสว่นของเจา้ของ (5,409,789) (6,057,029) (5,359,617) (5,830,561) 
รวมเงนิกองทุนชัน้ที ่1 37,164,681 36,376,514 34,857,960 33,476,336 
เงนิกองทุนชัน้ที ่2     
   หุน้กูด้อ้ยสทิธ ิ 8,290,000 8,290,000 8,290,000 8,290,000 
   ส ารองส าหรบัสนิทรพัยจ์ดัชัน้ปกต ิ 2,969,410 1,308,278 3,027,027 1,362,655 
รวมเงนิกองทุนชัน้ที ่2 11,259,410 9,598,278 11,317,027 9,652,655 
รวมเงนิกองทุนตามกฎหมาย 48,424,091 45,974,792 46,174,987 43,128,991 
 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 อตัราส่วนการด ารงเงนิกองทุนต่อสนิทรพัยเ์สีย่งค านวณตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดโดย
ธนาคารแหง่ประเทศไทย เป็นดงันี้  

 
 อตัราส่วนเงินกองทุน 

 กลุ่มธรุกิจทางการเงินธนาคาร ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 

ร้อยละ 
พ.ศ. 2562 

ร้อยละ 
พ.ศ. 2563 

ร้อยละ 
พ.ศ. 2562 

ร้อยละ 
     

เงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นสว่นของเจา้ของ     
   ต่อสนิทรพัยเ์สีย่ง 13.21 13.61 12.47 12.88 
เงนิกองทุนชัน้ที ่1 ต่อสนิทรพัยเ์สีย่ง 13.21 13.61 12.47 12.88 
เงนิกองทุนทัง้สิน้ต่อสนิทรพัยเ์สีย่ง 17.21 17.20 16.52 16.60 

 
  



ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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 กลุ่มธรุกิจทางการเงินธนาคาร ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงนิกองทุนทัง้สิน้หลงัหกัเงนิกองทุนส่วนเพิม่ 
   เพือ่รองรบัการใหส้นิเชื่อฯแก่กลุ่มลกูหนี้รายใหญ่ 

 
48,424,091 45,974,792 46,174,987 43,128,991 

อตัราส่วนเงนิกองทุนทัง้สิน้หลงัหกัเงนิกองทุน     
   ส่วนเพิม่ต่อสนิทรพัยเ์สีย่ง (รอ้ยละ) 17.21 17.20 16.52 16.60 

 
การเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการด ารงเงนิกองทุนตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการด ารงเงนิกองทุน
ส าหรบัธนาคารพาณิชย ์

 
ช่องทางทีเ่ปิดเผยขอ้มลู :  http://www.kiatnakinphatra.com/ir/disclosure_basel?lang=th 
วนัทีท่ีเ่ปิดเผยขอ้มลู :  29 เมษายน พ.ศ. 2563 
ขอ้มลู ณ วนัที ่ :  31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 
นอกจากนี้ ธนาคารได้เปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการด ารงสนิทรพัย์สภาพคล่องเพื่อรองรบัสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มคีวามรุนแรง ณ วนัที ่  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทยที ่สนส. 2/2561 โดยเปิดเผยตามช่องทางและวนัทีด่งักล่าวขา้งตน้ 
 

17 รายได้ดอกเบีย้ 
 

รายไดด้อกเบีย้ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ 
 วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 77,483 101,822 71,623 84,705 
เงนิลงทุนในตราสารหนี้ 122,099 122,444 107,575 104,855 
เงนิลงทุนในสทิธเิรยีกรอ้ง - 141,356 - 29,218 
เงนิใหส้นิเชื่อ 2,099,269 1,742,172 2,144,126 1,781,838 
การใหเ้ช่าซือ้และสญัญาเช่าการเงนิ 2,441,688 2,327,587 2,441,688 2,327,587 
เงนิใหส้นิเชื่อทีม่กีารดอ้ยคา่ดา้นเครดติเมือ่ซือ้     
   หรอืเมือ่ก าเนิด 92,946 - 6,425 - 
อื่นๆ 6,777 5,175 4,551 3,948 

รวม 4,840,262 4,440,556 4,775,988 4,332,151 
 
  



ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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18 ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 

 
คา่ใชจ้่ายดอกเบีย้ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ 
 วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงนิรบัฝาก 798,952 811,169 798,952 811,909 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 56,863 56,233 58,162 55,183 
เงนิน าสง่กองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ     
   และสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก 138,812 257,098 138,812 257,098 
ตราสารหนี้ทีอ่อก     
- หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิ 192,476 145,699 192,476 145,699 
- หุน้กูด้อ้ยสทิธ ิ 91,212 90,210 91,212 90,210 
- อื่นๆ 7,641 9,440 - 2,259 
คา่ธรรมเนียมในการกูย้มืเงนิ 2,037 2,045 13,027 10,126 
อื่นๆ 13,242 13,933 4,004 4,623 
รวม 1,301,235 1,385,827 1,296,645 1,377,107 
 

19 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสทุธิ 
 

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิารสทุธสิ าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ดงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพากิจการ 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ 
 วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร     
คา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์ 458,416 285,563 - - 
คา่นายหน้าประกนั 260,962 236,139 260,962 236,139 
การรบัรอง รบัอาวลั และการค ้าประกนั 35,789 23,231 35,789 23,231 
อื่น ๆ 732,796 703,479 308,795 289,718 

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร 1,487,963 1,248,412 605,546 549,088 
     
คา่ใชจ้่ายคา่ธรรมเนียมและบรกิาร     
คา่ธรรมเนียมธุรกจิหลกัทรพัย ์ (139,629) (66,348) - - 
อื่น ๆ (72,757) (51,322) (53,692) (33,535) 

คา่ใชจ้่ายคา่ธรรมเนียมและบรกิาร (212,386) (117,670) (53,692) (33,535) 
รวม 1,275,577 1,130,742 551,854 515,553 
 



ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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20 ก าไรสทุธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากเครื่องมอืทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุนส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 
พ.ศ. 2563 ดงันี้ 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพากิจการ 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ 
 วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

1. ก าไร (ขาดทุน) จากธรุกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตรา   
ต่างประเทศ  

 
 

 

- เงนิตราต่างประเทศ 305,966 (44,664) 287,543 (43,920) 
- ตราสารหนี้ 23,450 32,126 20,023 31,203 
- ตราสารทุน (3,520,779) 277,679 (844,483) 46,741 
- ตราสารอนุพนัธ ์ 2,541,744 (158,356) 674,020 5,025 

รวม (649,619) 106,785 137,103 39,049 
     
2. ก าไร (ขาดทุน) จากเคร่ืองมือทางการเงินท่ี 
     ก าหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรม  

 
 

 

      2.1 การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยุตธิรรมสทุธ ิ     
- เงนิลงทุน (เฉพาะตราสารหนี้) 833,066 (61,075) - - 

   2.2 ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากการตดัรายการรวมถงึดอกเบีย้จ่าย 275,934 (26,848) - - 
รวม 1,109,000 (87,923) - - 
รวมทัง้สิน้ 459,381 18,862 137,103 39,049 

 
  



ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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21 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 

 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากเงนิลงทุนส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ดงันี้ 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม             ข้อมูลทางการเงินเฉพากิจการ 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ 
 วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ก าไร (ขาดทุน) จากการขาย     
- เงนิลงทุนทีว่ดัมลูคา่ยุตธิรรมผา่นก าไรขาดทุน     
       เบด็เสรจ็อื่น  77,696 - 77,696 - 
- เงนิลงทุนเผือ่ขาย - (29,132) - 22,740 
- เงนิลงทุนทัว่ไป - 10,000 - (4,950) 
- เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - 874 - 

รวม 77,696 (19,132) 78,570 17,790 
     
โอนกลบั (ขาดทุน) จากการดอ้ยคา่     
- เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - 661,801 133,696 

รวม - - 661,801 133,696 
รวมก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากเงนิลงทุน 77,696 (19,132) 740,371 151,486 

 
ในระหว่างงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562 กจิการมรีายการโอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าเพิม่สงูขึน้เนื่องจากการเปลีย่นแปลง
ของมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยใ์นบรษิทัยอ่ย 
 

22 ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 
 
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ 
 วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท 
   

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 5,721 4,941 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหนี้ 390,845 390,478 
เงนิลงทุนในตราสารหนี้ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่น   
  ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 2,406 2,406 
 ภาระผกูพนัวงเงนิสนิเชื่อและสญัญาค ้าประกนัทางการเงนิ (142,812) (143,057) 
รวม 256,160 254,768 
 
ในระหวา่งงวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 มลูคา่หนี้สญูไดร้บัคนืส าหรบังวดเป็นจ านวนเงนิ 326 ลา้นบาท  



ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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23 หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสญู และขาดทุนจากการด้อยค่า 

 
หนี้สญู หนี้สงสยัจะสญู และขาดทุนจากการดอ้ยคา่ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562 ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ 
 วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท 
   

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 389 389 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหนี้ 747,261 748,261 
ขาดทุนจากการปรบัมลูคา่และการดอ้ยคา่   
เงนิลงทุนในสทิธเิรยีกรอ้ง 25,084 25,133 

รวม 772,734 773,783 
หกั หนี้สญูรบัคนืเงนิใหส้นิเชื่อและลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้ (287,886) (287,886) 
 หนี้สญูรบัคนืเงนิลงทุนในสทิธเิรยีกรอ้ง (328) (328) 
รวม 484,520 485,569 

 
24 ภาษีเงินได้ 

 
ภาษเีงนิไดส้ าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ดงันี้ 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 มีนาคม 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 130,982 339,354 134,112 307,452 
รายการปรบัปรุงคา่ใชจ้่ายภาษเีงนิไดข้องงวดก่อน - - - - 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 365,860 (73,317) 224,751 (65,826) 
รวม 496,842 266,037 358,863 241,626 

 
  



ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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การกระทบยอดเพือ่หาอตัราภาษทีีแ่ทจ้รงิส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 มีนาคม 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 1,983,253 1,494,151 1,859,909 1,347,572 
     
จ านวนภาษคี านวณตามอตัราภาษเีงนิไดร้อ้ยละ 20  396,651 298,830 371,982 269,514 
รายการปรบัปรุงภาษเีงนิไดข้องงวดก่อน - - - - 
รายไดท้ีไ่มต่อ้งเสยีภาษ ี (73,968) (37,478) (184,933) (30,901) 
คา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถหกัภาษ ี 174,159 4,685 171,814 3,013 
รวมคา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 496,842 266,037 358,863 241,626 
 
อตัราภาษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัส าหรบัขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 
พ.ศ. 2563 เป็นรอ้ยละ 25.05 และรอ้ยละ 19.29 ตามล าดบั (31 มนีาคม พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 17.92 และรอ้ยละ 15.09 ตามล าดบั) 
 
ภาษเีงนิไดเ้กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบของก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่นส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 
 ก่อนภาษี ภาษี(ลด) / เพ่ิม หลงัภาษี ก่อนภาษี ภาษี(ลด) / เพ่ิม หลงัภาษี 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       

ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูคา่       
เงนิลงทุนในตราสารหนี้ดว้ย       
มลูคา่ยุตธิรรมผา่น       
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (90,962) 18,192 (72,770) - - - 

ก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมลูคา่       
เงนิลงทุนในสทิธเิรยีกรอ้ง - - - 35,075 (1,257) 33,818 

ก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมลูคา่       
เงนิลงทุนเผื่อขาย - - - 141,564 (28,314) 113,250 

ก าไร(ขาดทุน)จากการแปลงคา่       
งบการเงนิจากการด าเนินงาน       

ในต่างประเทศ - - - (7,963) - (7,963) 
ก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนใน       

ตราสารทุนทีก่ าหนดให ้       
วดัมลูคา่ยุตธิรรมผา่น       

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (762,223) 149,666 (612,557) - - - 
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อ่ืน (853,185) 167,858 (685,327) 168,676 (29,571) 139,105 

 
  



ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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ภาษเีงนิไดเ้กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบของก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่นส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 
 ก่อนภาษี ภาษี(ลด) / เพ่ิม หลงัภาษี ก่อนภาษี ภาษี(ลด) / เพ่ิม หลงัภาษี 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       

ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูคา่       
เงนิลงทุนในตราสารหนี้ดว้ย       
มลูคา่ยุตธิรรมผา่น       
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (90,962) 18,192 (72,770) - - - 

ก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมลูคา่       
เงนิลงทุนในสทิธเิรยีกรอ้ง - - - 6,288 (1,257) 5,031 

ก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมลูคา่       
เงนิลงทุนเผื่อขาย - - - 113,441 (22,688) 90,753 

ก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนใน       
ตราสารทุนทีก่ าหนดให ้       
วดัมลูคา่ยุตธิรรมผา่น       
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (34) 7 (27) - - - 

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อ่ืน (90,996) 18,199 (72,797) 119,729 (23,945) 95,784 
 

25 ก าไรต่อหุ้น 
 

ก าไรต่อหุน้ในขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ค านวณ
ไดด้งันี้ 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ก าไรส าหรบังวดสามเดือน จ านวนหุ้นสามญั  
 ส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก ก าไรต่อหุ้น 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท พนัหุ้น พนัหุ้น บาท บาท 
       
ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน       
ก าไรสทุธทิีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญั 1,484,065 1,228,160 846,751 846,751 1.75 1.45 
 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ก าไรส าหรบังวดสามเดือน จ านวนหุ้นสามญั  
 ส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก ก าไรต่อหุ้น 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท พนัหุ้น พนัหุ้น บาท บาท 
       
ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน       
ก าไรสทุธทิีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญั 1,501,046 1,105,946 846,751 846,751 1.77 1.31 

 

กลุ่มกจิการและกจิการไม่มกีารออกหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 
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26 สินทรพัยท่ี์มีภาระผกูพนัและข้อจ ากดั 

 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการและกิจการมีเงินลงทุนในหลักทรพัย์รฐับาลที่น าไปค ้าประกันการท าธุรกรรมขายโดยมีสญัญาซื้อคืน 
หลกัทรพัยด์งักล่าวมมีลูคา่ยุตธิรรมจ านวน 1,545.80 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : 1,549.80 ลา้นบาท) 
 

27 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึน้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

อาวลัตัว๋เงนิ 1,539,660 1,933,090 1,539,660 1,933,090 
เลต็เตอรอ์อฟเครดติ 32,449 - 32,449 - 
ภาระผกูพนัอื่น     
   วงเงนิเบกิเกนิบญัชทีีล่กูคา้ยงัไม่ไดถ้อน 5,526,940 7,843,509 7,026,940 9,073,509 
   การค ้าประกนัอื่น ๆ 8,505,050 9,341,578 8,505,050 9,341,578 
รวม 15,604,099 19,118,177 17,104,099 20,348,177 

 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการมภีาระผูกพนั เนื่องจากไดเ้ขา้ท าสญัญาตดิตัง้และพฒันาระบบคอมพวิเตอร ์และสญัญาการก่อสรา้ง
อาคารส านักงาน โดยมมีลูค่าคงเหลอื ทีจ่ะตอ้งจ่ายภายใตส้ญัญาดงักล่าวอกีเป็นจ านวนเงนิประมาณ 778.69 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : 947.21 
ลา้นบาท) 
 

28 ข้อมูลเก่ียวกบัคณุภาพของสินทรพัย ์
 

คุณภาพของสนิทรพัย์จ าแนกตามประเภทที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ณ วนัที่ 31 มนีาคม  
พ.ศ. 2563 และ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 

 
28.1 เงินลงทุนในหลกัทรพัย ์

 
กลุ่มกิจการมีเงินลงทุนกับบรษิัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และวนัที ่ 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ดงันี้ 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

 ประเภทของ  ราคาทุน ราคาตลาด 
ค่าเผ่ือ 

การลดราคา 
 เงินลงทุน จ านวนราย ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

บรษิทัทีม่ปัีญหาผดินดัช าระดอกเบีย้ หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิ 1 0.04 - 0.04 
บรษิทัจดทะเบยีนทีเ่ขา้ขา่ยถูกเพกิถอน      
   จากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หุน้สามญั 2 5.42 5.42 - 
  3 5.46 5.42 0.04 

 
  



ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 ประเภทของ  ราคาทุน ราคาตลาด 
ค่าเผ่ือ 

การลดราคา 
 เงินลงทุน จ านวนราย ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

บรษิทัทีม่ปัีญหาผดินดัช าระดอกเบีย้ หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิ 1 0.04 - 0.04 
บรษิทัจดทะเบยีนทีเ่ขา้ขา่ยถูกเพกิถอน      
   จากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หุน้สามญั 2 5.42 5.42 - 
  3 5.46 5.42 0.04 

 
กลุ่มกจิการบนัทกึขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนขา้งตน้ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นของงวดทีเ่กดิการดอ้ยคา่ 

 
28.2 เงินให้สินเช่ือและดอกเบีย้ค้างรบั 

 
กลุ่มกจิการมเีงนิใหส้นิเชื่อและดอกเบี้ยคา้งรบักบับรษิทัทีม่ปัีญหาเกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน และตัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
ในขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ ดงันี้ 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
    ค่าเผ่ือผลขาดทุน 
    ด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะ 
  มูลหน้ี หลกัประกนั เกิดขึ้น 
 จ านวนราย พนับาท พนับาท พนับาท 
     

บรษิทัทีม่ปัีญหาในการช าระหนี้หรอืผดินดัช าระหนี้ 382 6,666,683 13,051,243 1,557,213 
 382 6,666,683 13,051,243 1,557,213 

 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
    ค่าเผ่ือผลขาดทุน 
    ด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะ 
  มูลหน้ี หลกัประกนั เกิดขึ้น 
 จ านวนราย พนับาท พนับาท พนับาท 
     

บรษิทัทีม่ปัีญหาในการช าระหนี้หรอืผดินดัช าระหนี้ 357 6,134,541 10,942,230 1,557,162 
 357 6,134,541 10,942,230 1,557,162 

 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
    ค่าเผ่ือหน้ี 
  มูลหน้ี หลกัประกนั สงสยัจะสญู 
 จ านวนราย พนับาท พนับาท พนับาท 
     

บรษิทัทีม่ปัีญหาในการช าระหนี้หรอืผดินดัช าระหนี้ 220 5,273,609 8,512,011 1,881,294 
 220 5,273,609 8,512,011 1,881,294 

  



ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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29 รายการธรุกิจกบักิจการหรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบัธนาคารหมายถงึ บุคคลหรอืกจิการทีม่อี านาจควบคุมธนาคารถูกควบคุมโดยธนาคารไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรง
หรอืทางออ้ม หรอือยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบัธนาคาร รวมถงึบรษิทัทีท่ าหน้าทีถ่อืหุน้ บรษิทัย่อย และกจิการทีเ่ป็นบรษิทัย่อยในเครอืเดยีวกนั 
นอกจากนี้บุคคลหรอืกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนัยงัรวมถึง บรษิัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมและมีอทิธพิล 
อย่างเป็นสาระส าคญักบัธนาคาร ผูบ้รหิารส าคญั กรรมการหรอืพนักงานของธนาคาร ตลอดทัง้สมาชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลดงักล่าวและ
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลเหล่านัน้ 
 
ในการพจิารณาความสมัพนัธร์ะหวา่งกจิการหรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนักบัธนาคารแต่ละรายการธนาคารค านึงถงึเนื้อหาของความสมัพนัธม์ากกว่า
รปูแบบทางกฎหมาย 
 
ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 6/2553 เรื่อง หลกัเกณฑ์การก ากบัแบบรวมกลุ่ม ลงวนัที่ 18 มถิุนายน พ.ศ. 2553 ก าหนดให้
ธนาคารต้องเปิดเผยนโยบายการท าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกจิการเงนิและนโยบายบรหิารความเสีย่งที่ เกดิจากการท าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกจิ 
ทางการเงนิโดยธนาคารมนีโยบายทีส่ าคญัดงันี้ 
 
นโยบายการท าธรุกรรมระหว่างกนัภายในกลุ่มธรุกิจทางการเงิน 
 
การท าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิต้องมเีงื่อนไขหรอืขอ้ก าหนดรวมทัง้การคดิอตัราดอกเบี้ยหรอืค่าบรกิารเช่นเดยีวกบัการธุรกรรมกบั
ลกูคา้ทัว่ไปทีม่คีวามเสีย่งระดบัเดยีวกนั  
 
นโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการท าธรุกรรมในกลุ่มธรุกิจทางการเงิน 
 
เพื่อให้สอดคล้องกบัการบรหิารงานและการก ากบัแบบรวมกลุ่ม คณะกรรมการธนาคารจงึก าหนดให้คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงของธนาคาร ท า
หน้าทีส่นับสนุน ทัง้การน านโยบายไปใชง้าน รวมถงึควบคุม ตดิตาม และดูแลตรวจสอบใหห้น่วยงานทัง้ดา้นธุรกจิและดา้นสนับสนุนมกีารปฏบิตัิ
ตามนโยบาย นอกจากนี้คณะกรรมการธนาคารจะตอ้งไดร้บัทราบถงึความเสีย่งส าคญัของกลุ่มธุรกจิอยา่งสม ่าเสมอ 
 
นอกจากนัน้ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของแต่ละบรษิัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงนิมหีน้าที่ประเมนิความเสี่ยงภายใต้นโยบายที่ก าหนด และ
รายงานต่อคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของธนาคารอย่างสม ่าเสมอ หรอืรายงานทนัทใีนกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงของปัจจยัเสีย่งส าคญัหรอื
เกดิเหตุการณ์ทีม่ผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิอยา่งมนียัส าคญั 
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รายการต่อไปนี้เป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 
 
29.1 รายได้ 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ 
 วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

     

รายได้ดอกเบีย้ เงินปันผลและส่วนแบง่ก าไร     
บรษิทัยอ่ย     
   บรษิทั ทุนภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 22 25 
   บรษิทั เคเคพ ีทาวเวอร ์จ ากดั - - 23 16 
 - - 45 41 
     
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ     
บรษิทัยอ่ย     
   บรษิทั ทุนภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 1 3 
   บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 25 17 
   บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนภทัร จ ากดั - - 8 8 
   กองทุนรวมเอเชยีรคีอฟเวอรี ่3 - - 1 1 
   กองทุนรวมไทยรสีตรคัเจอริง่  - - 1 1 
   กองทุนรวมบางกอก แคปปิตอล - - 1 1 
   กองทุนรวมแกมมา่ แคปปิตอล - - 2 2 
กรรมการและผูบ้รหิาร และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่อี านาจ     
   ควบคุมหรอืสามารถใชอ้ทิธพิล อยา่งเป็นสาระส าคญั 3 4 - - 
 3 4 39 33 

รายได้จากการด าเนินงาน     
บรษิทัยอ่ย     
   บรษิทั ทุนภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 73 - 
   บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 6 (5) 
   กองทุนรวมบางกอก แคปปิตอล - - 1 - 
 - - 80 (5) 
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29.2 ค่าใช้จ่าย 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ 
 วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
ดอกเบีย้และส่วนลดจ่าย     
บรษิทัยอ่ย     
   บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 1 1 
   บรษิทั เคเคพ ีทาวเวอร ์จ ากดั - - 2 - 
กรรมการและผูบ้รหิาร และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่อี านาจ     
   ควบคุมหรอืสามารถใชอ้ทิธพิล อยา่งเป็นสาระส าคญั 8 8 8 8 
 8 8 11 9 
     
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอ่ืน     
บรษิทัยอ่ย     
   บรษิทั ทุนภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 53 46 

   บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 39 31 

   บรษิทั เคเคพ ีทาวเวอร ์จ ากดั - - 49 48 

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 36 26 36 26 

 36 26 177 151 
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29.3 ยอดค้างช าระ 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
เงินให้สินเช่ือ     
บรษิทัยอ่ย     
   บรษิทั ทุนภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 1,700 1,770 
   บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) - - - 2,900 
   บรษิทั เคเคพ ีทาวเวอร ์จ ากดั - - 1,883 1,768 
หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ - - (2) (54) 
กรรมการและผูบ้รหิาร และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่อี านาจ     
   ควบคุมหรอืสามารถใชอ้ทิธพิล อยา่งเป็นสาระส าคญั 10 9 10 9 
 10 9 3,591 6,393 
     

ดอกเบีย้ค้างรบั     
บรษิทัยอ่ย     
   บรษิทั ทุนภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 1 6 
   บรษิทั เคเคพ ีทาวเวอร ์จ ากดั - - (3) - 
 - - (2) 6 
     

ลูกหน้ีอ่ืน     
บรษิทัยอ่ย     
   บรษิทั ทุนภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 1 4 
   บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 87 56 
   บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ภทัร จ ากดั - - 5 5 
   กองทุนรวมแกมมา่ แคปปิตอล - - 122 - 
 - - 215 65 
     

สินทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์     
บรษิทัยอ่ย     
   บรษิทั ทุนภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 60 - 
   บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 1 4 
 - - 61 4 
     

สินทรพัยอ่ื์น     
บรษิทัยอ่ย     
   บรษิทั เคเคพ ีทาวเวอร ์จ ากดั - - 494 50 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2 1 2 1 
 2 1 496 51 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงินรบัฝาก     
บรษิทัยอ่ย     
   บรษิทั ทุนภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 70 73 
   บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 378 316 
   บรษิทัหลกัทรพัย ์จดัการกองทุนภทัร จ ากดั - - 46 5 
   กองทุนรวมบางกอก แคปปิตอล - - 52 40 
   กองทุนรวมแกมมา่ แคปปิตอล - - 151 340 
   บรษิทั เคเคพ ีทาวเวอร ์จ ากดั - - 72 34 
กรรมการและผูบ้รหิาร และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่อี านาจ     
   ควบคุมหรอืสามารถใชอ้ทิธพิล อยา่งเป็นสาระส าคญั 1,278 932 1,278 932 
 1,278 932 2,047 1,740 
     
เงินกู้ยืม     
กรรมการและผูบ้รหิาร และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่อี านาจ     
   ควบคุมหรอืสามารถใชอ้ทิธพิล อยา่งเป็นสาระส าคญั     
   และกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 533 533 533 533 
 533 533 533 533 
     
ดอกเบีย้ค้างจ่าย     
บรษิทัยอ่ย     
   บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 1 - 
กรรมการและผูบ้รหิาร และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่อี านาจ     
   ควบคุมหรอืสามารถใชอ้ทิธพิล อยา่งเป็นสาระส าคญั      
   และกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5 3 5 3 
 5 3 6 3 

     

หน้ีสินอ่ืน     
บรษิทัยอ่ย     
   บรษิทั ทุนภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 163 145 
   บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 148 70 
   บรษิทั เคเคพ ีทาวเวอร ์จ ากดั - - 450 7 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5 4 5 4 
 5 4 766 226 
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29.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส าคญั 
 

ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 คา่ตอบแทนทีจ่่ายใหก้รรมการและผูบ้รหิารส าคญั มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ 
 วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 91,259 88,612 69,876 69,065 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,632 2,906 1,407 1,348 

รวม 93,891 91,518 71,283 70,413 
 

30 ผลประโยชน์อ่ืนท่ีจ่ายแก่กรรมการและผู้มีอ านาจในการจดัการ 
 
กลุ่มกิจการไม่มกีารจ่ายผลประโยชน์อื่นแก่กรรมการและผู้บรหิารนอกเหนือจากผลประโยชน์ที่พงึจ่ายตามปกติ ซึ่งได้แก่ บ าเหน็จกรรมการ
เงนิเดอืน และโบนัส (ถา้ม)ี ของผูบ้รหิาร รวมถงึใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
 

31 มูลค่ายติุธรรม 
 

31.1 การประมาณการมูลค่ายติุธรรม 
 

เครือ่งมอืทางการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมจ าแนกตามวธิกีารประมาณมลูคา่ ความแตกต่างของระดบัขอ้มลูสามารถแสดงไดด้งันี้ 
 

(ก) เครือ่งมอืทางการเงนิใน ระดบั 1 
 

มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิทีซ่ื้อขายในตลาดทีม่สีภาพคล่อง อา้งองิจากราคาเสนอซื้อขาย ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะ
การเงนิ ราคาเสนอซื้อขายที่ใชส้ าหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิที่ถอืโดยกลุ่มกจิการได้แก่ ราคาเสนอซื้อสุดท้ายที่อ้างองิจากตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ราคาปิดที่อา้งองิจากตลาดหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ และราคาทีใ่ชช้ าระราคาจากตลาดสญัญาซื้อ
ขายล่วงหน้า เครือ่งมอืทางการเงนินี้รวมอยูใ่นระดบั 1  

 
(ข) เครือ่งมอืทางการเงนิในระดบั 2 

 
มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิทีไ่ม่ไดม้กีารซื้อขายในตลาดทีม่สีภาพคล่อง (ตราสารอนุพนัธท์ีม่กีารซื้อขายในตลาดรอง
ที่ไม่ได้มกีารจดัตัง้อย่างเป็นทางการ (Over-The-Counter)) วดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมนิมูลค่าซึ่งใช้ประโยชน์สูงสุดจาก
ข้อมูลในตลาดที่สงัเกตได้ที่มีอยู่และอ้างอิงจากประมาณการของกิจการเองมาใช้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ถ้าข้ อมูลที่เป็น
สาระส าคญัทัง้หมดในการวดัมลูคา่ยุตธิรรมไดม้าจากขอ้มลูทีส่งัเกตได ้เครือ่งมอืนัน้จะรวมอยูใ่นระดบั 2 

 
(ค) เครือ่งมอืทางการเงนิในระดบั 3 

 
ถา้ขอ้มลูทีเ่ป็นสาระส าคญัขอ้ใดขอ้หนึ่งหรอืมากกวา่ไมไ่ดม้าจากขอ้มลูทีส่งัเกตไดใ้นตลาด เครือ่งมอืนัน้จะรวมอยูใ่นระดบั 3 
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ตารางต่อไปนี้แสดงถงึสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิที่วดัมูลค่าและรบัรูด้้วยมูลค่ายุตธิรรม ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และวนัที ่ 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
  มูลค่ายติุธรรม 
 มูลค่าตามบญัชี ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      

สินทรพัย ์      
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์ 13,791,035 - 13,791,035 - 13,791,035 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย   
   มลูคา่ยุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน 

 
 

 
 

 

   หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 4,062,443 - 4,062,443 - 4,062,443 
   ตราสารหนี้ภาคเอกชน 1,708,367 - 1,708,367 - 1,708,367 
   ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด      
      ในประเทศ 6,012,243 6,012,243 - - 6,012,243 
   ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด      
      ต่างประเทศ 13,649 13,649 - - 13,649 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยส์ทุธ ิ      
   หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 17,021,945 - 17,021,945 - 17,021,945 
   ตราสารหนี้ภาคเอกชน 2,930,788 - 2,930,788 - 2,930,788 
   ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด      
   ในประเทศ 161,585 161,585 - - 161,585 
   ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด      
   ต่างประเทศ 1,222,665 1,222,665 - - 1,222,665 
   ตราสารทุนทีไ่มอ่ยูใ่นความตอ้งการของ      
       ตลาดในประเทศ 235,898 - - 235,898 235,898 
   ตราสารทุนทีไ่มอ่ยูใ่นความตอ้งการของ      
       ตลาดต่างประเทศ 253,613 - - 253,613 253,613 
รวมสินทรพัย ์ 47,414,231 7,410,142 39,514,578 489,511 47,414,231 
      
หน้ีสิน      
หนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย      
   มลูคา่ยุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน 1,750,744 - 1,750,744 - 1,750,744 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ ์ 12,335,049 - 12,335,049 - 12,335,049 
รวมหน้ีสิน 14,085,793 - 14,085,793 - 14,085,793 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
  มูลค่ายติุธรรม 
 มูลค่าตามบญัชี ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      

สินทรพัย ์      
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์ 4,121,421 - 4,121,421 - 4,121,421 
เงนิลงทุนเพือ่คา้และทีก่ าหนดใหแ้สดง      
   ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม      
   หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 3,714,651 - 3,714,651 - 3,714,651 
   ตราสารหนี้ภาคเอกชน 1,468,027 - 1,468,027 - 1,468,027 
   ตราสารทุนในความตอ้งการของ      
      ตลาดในประเทศ 11,912,883 11,912,883 - - 11,912,883 
   ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด      
      ต่างประเทศ 7,313 7,313 - - 7,313 
เงนิลงทุนเผื่อขาย      
   หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 17,162,997 - 17,162,997 - 17,162,997 
   ตราสารหนี้ภาคเอกชน 1,015,812 - 1,015,812 - 1,015,812 
   ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด      
      ในประเทศ 278,674 278,674 - - 278,674 
   ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด      
       ต่างประเทศ 2,243,622 2,243,622 - - 2,243,622 
เงนิลงทุนในสทิธเิรยีกรอ้งสทุธ ิ 1,619,449 - - 1,619,449 1,619,449 
รวมสินทรพัย ์ 43,544,849 14,442,492 27,482,908 1,619,449 43,544,849 
      
หน้ีสิน      
หนี้สนิทางการเงนิทีก่ าหนดให ้      
   แสดงดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม 3,498,702 - 3,498,702 - 3,498,702 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ ์ 4,038,272 - 4,038,272 - 4,038,272 
รวมหน้ีสิน 7,536,974 - 7,536,974 - 7,536,974 

 
ในระหว่างงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการไมม่รีายการโอน
ระหวา่งระดบั 1 และระดบั 2 ของล าดบัชัน้มลูคา่ยุตธิรรม 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
  มูลค่ายติุธรรม 
 มูลค่าตามบญัชี ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      

สินทรพัย ์      
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์ 13,301,010 - 13,301,010 - 13,301,010 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย   
   มลูคา่ยุตธิรรม      
   หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 4,062,443 - 4,062,443 - 4,062,443 
   ตราสารหนี้ภาคเอกชน 1,708,367 - 1,708,367 - 1,708,367 
   ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด      
      ในประเทศ 1,743,195 1,743,195 - - 1,743,195 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยส์ทุธ ิ      
   หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 17,021,945 - 17,021,945 - 17,021,945 
   ตราสารหนี้ภาคเอกชน 2,930,788 - 2,930,788 - 2,930,788 
   ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด      
      ในประเทศ 5,416 5,416 - - 5,416 
   ตราสารทุนทีไ่มอ่ยูใ่นความตอ้งการของ      
      ตลาดในประเทศ 224,308 - - 224,308 224,308 
รวมสินทรพัย ์ 40,997,472 1,748,611 39,024,553 224,308 40,997,472 
      
หน้ีสิน      
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ ์ 12,127,854 - 12,127,854 - 12,127,854 
รวมหน้ีสิน 12,127,854 - 12,127,854 - 12,127,854 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
  มูลค่ายติุธรรม 
 มูลค่าตามบญัชี ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      

สินทรพัย ์      
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์ 4,057,333 - 4,057,333 - 4,057,333 
เงนิลงทุนเพือ่คา้และทีก่ าหนดใหแ้สดง      
   ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม      
   หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 3,714,651 - 3,714,651 - 3,714,651 
   ตราสารหนี้ภาคเอกชน 1,468,027 - 1,468,027 - 1,468,027 
   ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด      
      ในประเทศ 2,589,165 2,589,165 - - 2,589,165 
เงนิลงทุนเผื่อขาย      
   หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 17,162,997 - 17,162,997 - 17,162,997 
   ตราสารหนี้ภาคเอกชน 1,015,812 - 1,015,812 - 1,015,812 
   ตราสารทุนในความตอ้งการของ      

      ตลาดในประเทศ 5,416 5,416 - - 5,416 
เงนิลงทุนในสทิธเิรยีกรอ้งสทุธ ิ 363,319 - - 363,319 363,319 
รวมสินทรพัย ์ 30,376,720 2,594,581 27,418,820 363,319 30,376,720 
      
หน้ีสิน      
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ ์ 4,011,189 - 4,011,189 - 4,011,189 
รวมหน้ีสิน 4,011,189 - 4,011,189 - 4,011,189 

 
ในระหว่างงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารไม่มรีายการโอน
ระหวา่งระดบัที ่1 และระดบัที ่2 ของล าดบัชัน้มลูคา่ยุตธิรรม 

 
31.2 เทคนิคการประเมินมูลค่าส าหรบัการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบัท่ี 2 

 
ตราสารอนุพนัธเ์พือ่คา้และตราสารอนุพนัธท์ีใ่ชส้ าหรบัการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งซึง่มลูคา่ยุตธิรรมอยูใ่นระดบัที ่2 ไดแ้ก่  
 
• สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (FX Forward / Swap) วดัมลูคา่ยุตธิรรมโดยอา้งองิจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ

ล่วงหน้าเทยีบบาท และคดิลดดว้ยเสน้อตัราผลตอบแทนสกุลบาท  
• สญัญาสวอปอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) และสญัญาแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยน (Cross Currency Swap) วดัมูลค่า

ยุตธิรรมโดยท าประมาณการกระแสเงนิสดตามอตัราดอกเบี้ยตามสญัญา (กรณีดอกเบี้ยคงที)่ หรอือตัราดอกเบี้ยล่วงหน้าซึ่งไดม้า
จากเสน้อตัราผลตอบแทน (กรณีดอกเบีย้ลอยตวั) แลว้จงึคดิลดกระแสเงนิสดดว้ยเสน้อตัราผลตอบแทนสกุลเงนินัน้ๆ และแปลงเป็น
มลูค่าในสกุลบาทดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศเทยีบบาท ทัง้นี้ ขอ้มูลตลาดทีใ่ชท้ัง้หมดจะตอ้งสามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด 
ทีม่สีภาพคล่อง  

• สญัญาสวอปในตราสารทุน (Equity Linked Swap) วดัมลูคา่ยุตธิรรมตามองคป์ระกอบยอ่ยของสญัญา โดยส่วนทีเ่ป็นตราสารทุนวดัมลูค่า
ยุตธิรรมโดยใชร้าคาเสนอซื้อในตลาดหลกัทรพัยส์่วนทีเ่ป็นเงนิปันผลคา้งรบั/คา้งจ่าย วดัมูลค่ายุตธิรรมตามจ านวนเงนิทีจ่ะไดร้บั/ตอ้งจ่าย 
และสว่นทีเ่ป็นดอกเบีย้วดัมลูคา่ยุตธิรรมดว้ยวธิเีดยีวกบัสญัญาสวอปอตัราดอกเบีย้  

• ออปชัน่ทีเ่ป็นอนุพนัธแ์ฝงในหุน้กูอ้นุพนัธ ์วดัมลูคา่ยุตธิรรมโดยใชแ้บบจ าลองภายในและใชข้อ้มลูน าเขา้ทีส่งัเกตไดเ้ป็นส่วนใหญ่ 
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ความเสีย่งดา้นเครดติคู่คา้ของธุรกรรมอนุพนัธ์ถูกรวมแสดงในมูลค่ายุตธิรรมของสถานะอนุพนัธ์ รายการดงักล่าวเรยีกว่าส่วนปรบัปรุง
มลูคา่ดา้นเครดติ 
 

เงนิลงทุนในตราสารหนี้ซึง่มลูค่ายุตธิรรมอยู่ในระดบัที ่2 วดัมลูค่ายุตธิรรมโดยใชว้ธิคีดิลดกระแสเงนิสดตามสญัญาดว้ยอตัราผลตอบแทน
เสนอซือ้ถวัเฉลีย่หรอือตัราผลตอบแทนยุตธิรรมตลอดอายุสญัญาของตราสารหนี้รุน่นัน้ๆทีเ่ผยแพรโ่ดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
 

เงนิลงทุนในกองทุนรวมซึง่มลูค่ายุตธิรรมอยูใ่นระดบัที ่2 วดัมลูคา่ยุตธิรรมโดยใชม้ลูคา่หน่วยลงทุนทีเ่ผยแพรโ่ดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทุน  

 

31.3 การวดัมูลค่ายติุธรรมซ่ึงใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได้อย่างมีสาระส าคญั (ข้อมูลระดบัท่ี 3) 
 
ตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 

 

    ตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2563 

31 มีนาคม 
พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท 
   

ยอดตน้งวด 176,399 15,469 
ผลกระทบจากการน ามาตรฐานใหมม่าใชเ้ป็นครัง้แรก 247,163 208,873 
ซือ้เพิม่ 65,983 - 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธทิีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (34) (34) 
ยอดปลายงวด 489,511 224,308 

 

ไมม่กีารเปลีย่นแปลงส าหรบัวธิกีารประมาณมลูคา่ยุตธิรรมระหวา่งงวด 
 

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิ 
 

 เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิ 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2562 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท 
   

ยอดตน้ปี 1,769,505 472,574 
โอนหรอืช าระคนื (124,776) (63,303) 
ขาดทุนสุทธทิีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน (30,905) (31,607) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธทิีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 5,625 (14,345) 
ยอดปลายปี 1,619,449 363,319 

 

ไมม่กีารเปลีย่นแปลงส าหรบัวธิกีารประมาณมลูคา่ยุตธิรรมระหวา่งปี 
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31.4 ขัน้ตอนการประเมินมูลค่ายติุธรรม 
 

ตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 
 

กลุ่มกจิการแบ่งการวดัมลูคา่ยุตธิรรมของตราสารทุนทีไ่มอ่ยูใ่นความตอ้งการของตลาดออกเป็น 2 วธิ ี 
ก) วธิกีารคดิลดเงนิปันผล (Dividend Discount Model) ส าหรบัตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดและกลุ่มกจิการคาดว่าจะ

ไดร้บัผลตอบแทนจากเงนิลงทุนดงักล่าว  
ข) วธิกีารอา้งองิราคาจากมูลค่าสนิทรพัยส์ุทธสิ าหรบัตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดและกลุ่มกจิการคาดว่าจะไม่ได้รบั

ผลตอบแทนจากเงนิลงทุนนัน้ 
 
ตารางต่อไปนี้แสดง สรุปขอ้มลูเชงิปรมิาณของขอ้มลูทีไ่มส่ามารถสงัเกตไดท้ีม่สีาระส าคญัทีใ่ชใ้นการจดัมลูคา่ยุตธิรรมทีเ่ป็นขอ้มลูระดบั 3 
 

  ข้อมูลทางการ
เงินรวม 

ข้อมูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการ 

 

  มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม  
  31 มีนาคม  

พ.ศ. 2563 
31 มีนาคม  
พ.ศ. 2563 ข้อมูลท่ีไม่สามารถ 

 วิธีการวดัมูลค่า พนับาท พนับาท สงัเกตได้ 
     
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยส์ทุธ ิ     

- ตราสารทุนทีไ่มอ่ยูใ่น     
   ความตอ้งการของตลาด วธิกีารคดิลดเงนิปันผล 253,612 - อตัราคดิลดและอตัราการ

เตบิโต ของเงนิปันผล 
 วธิกีารอา้งองิราคาจาก  

   มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธ ิ 235,899 224,308 
ไมม่ขีอ้มลูทีไ่มส่ามารถสงัเกต
ไดท้ีม่สีาระส าคญั 

 489,511 224,308  

 
กลุ่มกจิการพจิารณามลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของตราสารทุนทีไ่มอ่ยูใ่นความตอ้งการของตลาด จากการค านวณโดยวธิกีารคดิลดเงนิปัน
ผล (Dividend Discount Model) ในการค านวณดงักล่าวใชป้ระมาณการเงนิปันผลรบัจากบรษิทั โดยอา้งองิจากประมาณการทางการเงนิ
ครอบคลุมระยะเวลา 10 ปี ซึ่งอ้างองิจากแผนการด าเนินงานในอนาคตของบรษิัท ประกอบกบัการคาดการณ์การเตบิโตของตลาด ซึ่ง
ผูบ้รหิารเชื่อวา่เป็นระยะเวลาทีส่ะทอ้นแผนงานทางธุรกจิของบรษิทั ส าหรบัเงนิปันผลหลงัจากปีที ่10 ใชป้ระมาณการของอตัราการเตบิโตของ
เงนิปันผลรอ้ยละ 2 ต่อปี และใชอ้ตัราคดิลดรอ้ยละ 15 ต่อปี   

 
การเปลี่ยนแปลงของอตัราคดิลดและอตัราการเติบโตของเงนิปันผลเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 1 หรอืลดลงรอ้ยละ 1 จะมผีลกระทบต่อก าไรหรอื
ขาดทุนในขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ ดงันี้ 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 อตัราคิดลด อตัราการเติบโตของเงินปันผล 
 ล้านบาท ล้านบาท 

   

อตัราเพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1  (20.68) 15.53 
อตัราลดลง รอ้ยละ 1 34.50 (4.68) 
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เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสทุธิ 
 
ขอ้มลูหลกัทีก่ลุ่มกจิการใชใ้นการประเมนิมลูคา่ยุตธิรรมระดบัที ่3 ไดแ้ก่ ประมาณการกระแสเงนิสดคดิลดของเงนิทีค่าดว่าจะรบัช าระจาก
ลูกหนี้และการจ าหน่ายหลกัประกนัซึ่งคาดว่าจะจ าหน่ายหลกัประกนัได้ แต่ทัง้นี้ต้องไม่เกินมูลค่าตามสญัญาเดมิ และอตัราคดิลดที่ใช้
สะทอ้นถงึการประเมนิสภาวะตลาดปัจจุบนัในเรื่องมลูคา่ของการเงนิและปัจจยัความเสีย่งทีเ่หมาะสมซึง่สอดคลอ้งกบัประกาศของทางการ
ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมอีตัราคดิลดระหวา่งรอ้ยละ 7 ถงึ 18 ต่อปี 
 
การเปลี่ยนแปลงของอตัราคดิลดเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 หรอืลดลงรอ้ยละ 1 จะมผีลกระทบต่อก าไรหรอืขาดทุนในขอ้มูลทางการเงนิรวมและ
ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ ดงันี้ 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคมพ.ศ. 2562 31 ธนัวาคมพ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท 

   

อตัราคดิลดเพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1  (47) (12) 
อตัราคดิลดลดลง รอ้ยละ 1 39 13 

 
กลุ่มกจิการจะทบทวนมูลค่ายุตธิรรมทุกสิน้เดอืนโดยวดัมูลค่ายุตธิรรมจากหลกัประกนัของเงนิลงทุนในลูกหนี้ ทีท่ าการประเมนิราคาทุก   
3 ปี โดยใชอ้ตัราคดิลดตามทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด 
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