
ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
31 มีนาคม พ.ศ. 2564 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 

เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการธนาคารเกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มลูทางการเงนิรวมระหว่างกาลของธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ
ระหว่างกาลของธนาคารเกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) ซึง่ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานการเงนิเฉพาะกจิการ  
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นรวมและงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นเฉพาะกจิการ งบ
แสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแส
เงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ ซึง่ผูบ้รหิารของกจิการ
เป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่
34 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล และหลกัเกณฑข์องธนาคารแหง่ประเทศไทยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงนิ 
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดังกล่าวจากผล
การสอบทานของขา้พเจา้ 
 

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
ทางการเงนิ ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 

ขา้พเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลข้อ 3 ที่อธิบายถึงนโยบายการบญัชีเกี่ยวกบัการน าข้อยกเว้นจาก
มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีอ่อกโดยสภา
วชิาชพีบญัช ีมาถอืปฏบิตัสิ าหรบัรอบระยะเวลารายงานภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
ทัง้นี้ ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงไปเนื่องจากเรือ่งทีข่า้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตนี้ 
 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 

สกณุา  แย้มสกลุ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4906 
กรุงเทพมหานคร 
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  



(ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563

หมายเหต  ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย์

เงนิสด 1,176,171 1,490,626 1,175,975 1,490,407
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสทุธิ 39,868,214 32,770,543 38,418,920 30,857,786
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 8 11,986,491 11,289,598 5,457,613 6,752,638
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์ 10,361,295 10,276,081 10,396,292 10,251,116
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยส์ทุธิ 9 22,489,070 23,312,942 18,927,308 20,223,133
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยสทุธิ 10 - - 10,314,840 10,628,028
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยส์ทุธิ 21,697 21,761 - -
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้และดอกเบีย้คา้งรบัสทุธิ 11 263,669,458 258,846,014 267,447,355 262,643,112
ทรพัยส์นิรอการขายสทุธิ 3,133,826 2,937,160 4,073,419 3,639,337
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์สทุธิ 3,285,664 3,284,464 671,263 706,577
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 218,046 229,835 880,975 877,100
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนอืน่สทุธิ 1,107,742 1,128,488 1,026,790 1,045,584
คา่ความนิยม 3,066,035 3,066,035 - -
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 1,428,641 1,338,682 1,254,720 1,091,945
ลกูหนี้สาํนกัหกับญัชแีละบรษิทัหลกัทรพัย์ 6,432,640 1,334,267 - -
ลกูหนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 13,602,531 6,837,597 - -
สนิทรพัยอ์ืน่สทุธิ 13 11,595,867 5,246,923 10,443,893 4,261,535

รวมสินทรพัย์ 393,443,388 363,411,016 370,489,363 354,468,298

หมายเหตุประกอบขอ้มลูการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2564

ข้อม ูลทางการเงินรวม ข้อม ูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

2



   

(ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563

หมายเหต  ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ
หน้ีสิน
เงนิรบัฝาก 252,388,371 251,525,874 253,036,793 252,066,562
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสทุธิ 13,771,419 10,263,870 13,966,587 10,230,265
หนี้สนิจา่ยคนืเมือ่ทวงถาม 756,225 392,712 756,225 392,712
หนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 1,255,892 896,906 - -
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ์ 9,803,355 8,724,685 9,709,445 8,674,189
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 32,843,920 28,343,500 31,669,287 27,757,881
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 169,463 183,697 823,384 820,206
ประมาณการหนี้สนิ 1,109,764 1,066,255 810,649 764,774
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 12,707 13,556 - -
เจา้หนี้สาํนกัหกับญัชแีละบรษิทัหลกัทรพัย์ 291,361 588,026 - -
เจา้หนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 18,746,085 5,539,391 - -
ดอกเบีย้คา้งจา่ย 699,254 467,833 699,342 467,833
เจา้หนี้อืน่ 9,479,632 3,923,055 9,308,286 3,803,024
ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลและภาษธุีรกจิเฉพาะคา้งจา่ย 768,256 399,461 537,387 260,420
หนี้สนิอืน่ 14 3,185,446 4,456,474 2,881,407 3,538,122

รวมหน้ีสิน 345,281,150 316,785,295 324,198,792 308,775,988

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 32,398 (137,048) 220,821 398,230
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้
      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 852,337 852,337 852,337 852,337
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 29,339,916 27,978,147 27,393,669 26,617,999

รวมสว่นของบรษิทัใหญ่ 48,048,395 46,517,180 46,290,571 45,692,310
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 113,843 108,541 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 48,162,238 46,625,721 46,290,571 45,692,310

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 393,443,388 363,411,016 370,489,363 354,468,298

........................................................
(นายอภนินัท ์เกลยีวปฏนินท)์
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

หมายเหตุประกอบขอ้มลูการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

(นายฟิลปิ เชยีง ชอง แทน)
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ่)

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

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2564

ข้อม ูลทางการเงินรวม ข้อม ูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

3



พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดด้อกเบีย้ 17 4,815,111 4,840,262 4,682,327 4,775,988

คา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้ 18 984,755 1,301,235 1,003,059 1,296,645

รายได้ดอกเบีย้สทุธิ 3,830,356 3,539,027 3,679,268 3,479,343

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร 19 1,636,231 1,487,963 592,580 605,546

คา่ใชจ้า่ยคา่ธรรมเนียมและบรกิาร 19 202,102 212,386 46,916 53,692

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสทุธิ 1,434,129 1,275,577 545,664 551,854

กาํไรสทุธจิากเครื่องมอืทางการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม

ผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 20 170,457 459,381 85,689 137,103

กาํไร (ขาดทุน) สทุธจิากเงนิลงทุน 21 (6,051) 77,696 70,151 740,371

รายไดจ้ากเงนิปันผล 121,918 186,326 13,300 36,411

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื่น ๆ 64,243 56,129 39,915 49,247

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 5,615,052 5,594,136 4,433,987 4,994,329

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื่น  ๆ

คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัพนกังาน 1,459,714 1,421,741 1,052,216 1,077,735

คา่ตอบแทนกรรมการ 11,245 6,627 9,769 5,316

คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัอาคารสถานทีแ่ละอุปกรณ์ 243,875 303,490 220,789 254,907

คา่ภาษอีากร 113,315 139,678 108,497 108,228

ขาดทุนจากการปรบัมลูคา่ทรพัยส์นิรอการขาย (โอนกลบั) (34,304) 692,720 11,085 694,379

ขาดทุนจากการขายทรพัยส์นิรอการขาย 394,930 391,849 501,071 397,777

อื่น ๆ 394,454 398,618 336,517 341,310

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื่น  ๆ 2,583,229 3,354,723 2,239,944 2,879,652

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 22 1,234,308 256,160        1,233,777 254,768        

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 1,797,515 1,983,253 960,266 1,859,909

ภาษเีงนิได้ 23 305,228 496,842 184,596 358,863

กาํไรสทุธิ 1,492,287 1,486,411 775,670 1,501,046

หมายเหตุประกอบขอ้มลูการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทนุและกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2564

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

4



พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

 ขาดทุนจากการวดัมลูคา่เงนิลงทุนในตราสารหน้ีดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม

   ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (221,803) (90,962) (221,803) (90,962)

   ภาษเีงนิไดเ้กีย่วกบัองคป์ระกอบของกาํไรเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบั

        รายการทีจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 44,360 18,192 44,360 18,192

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (177,443) (72,770) (177,443) (72,770)

รายการทีไ่มจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

กาํไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในตราสารทุนทีก่าํหนดใหว้ดัมลูคา่ยุตธิรรม

  ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 307,546 (762,223) 42 (34)

ภาษเีงนิไดเ้กีย่วกบัองคป์ระกอบของกาํไรเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบั

   รายการทีไ่มจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (61,509) 149,666 (8) 7

รวมรายการทีไ่มจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 246,037 (612,557) 34 (27)

รวมกาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อื่นสทุธิ 68,594 (685,327) (177,409) (72,797)

กาํไรเบด็เสรจ็รวม 1,560,881 801,084 598,261 1,428,249

การแบง่ปันกาํไรสทุธิ

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 1,462,675 1,484,065 775,670 1,501,046

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 29,612 2,346 - -

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 1,531,215 798,873 598,261 1,428,249

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 29,666 2,211 - -

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 1.73 1.75 0.92 1.77

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

(นายอภนินัท ์เกลยีวปฏนินท)์

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

หมายเหตุประกอบขอ้มลูการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

งบกาํไรขาดทนุและกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2564

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

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

(นายฟิลปิ เชยีง ชอง แทน)

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
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ส่วนเกิน(ต ํา่)กว่าทุน ภาษีเงินได้

จากการวดัมลูค่า ส่วนเกิน(ต ํา่)กว่าทุน รอการตดับญัชี

เงินลงทุน จากเงินลงทุนใน เกี่ยวกบั ส่วนเกินทุนจาก

ในตราสารหนี้ด ้วย ตราสารทุนที่กาํหนด องคป์ระกอบของ การเปลี่ยนแปลง กาํไรสะสม รวมส่วนของ ส่วนได้เสียที่

ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน มลูค่ายตุิธรรมผ่าน ให้วดัมลูค่ายตุิธรรมผ่าน กาํไร (ขาดทุน) สดัส่วนการถือหุ้น ทุนสาํรองตาม ยงัไม่ได้ ผ ู้เป็นเจ้าของ ไม่ม ีอาํนาจ

หมายเหต ุ ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น  เบด็เสรจ็อื่น ในบริษทัย่อย กฎหมาย อื่นๆ จดัสรร ของบริษทัใหญ่ ควบคมุ รวม
 
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2563 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

เงนิปันผลจา่ย 15 - - - - - - - - (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

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

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุลดลง - - - - - - - - - - (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

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2564 8,467,511 9,356,233 286,124 (261,271) (3,564) (158,337) 852,337 - 27,978,147 46,517,180 108,541 46,625,721

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวม - - (221,803) 307,478 (17,135) - - - 1,462,675 1,531,215 29,666 1,560,881

โอนไปกาํไรสะสม - - - 129,098 (28,192) - - - (100,906) - - -

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุลดลง - - - - - - - - - - (24,364) (24,364)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2564 8,467,511 9,356,233 64,321 175,305 (48,891) (158,337) 852,337 - 29,339,916 48,048,395 113,843 48,162,238

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ กาํไรสะสมจดัสรรแล้ว

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2564

ข้อมลูทางการเงินรวม                                                                                                                          หน่วย : พนับาท

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

จากการวดัมลูค่าเงินลงทุนใน จากเงินลงทุนในตราสารทุน ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี กาํไรสะสม

ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน ตราสารหนี้ด้วยมลูค่ายตุิธรรม ที่กาํหนดวดัมลูค่ายตุิธรรม เกี่ยวกบัองคป์ระกอบของ ทุนสาํรองตาม ยงัไม่ได้

หมายเหต ุ ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น กฎหมาย อื่นๆ จดัสรร รวม

ยอดคงเหลือต้นงวด

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

เงนิปันผลจา่ย 15 - - - - - - - (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

ยอดคงเหลือต้นงวด

   ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2564 8,467,511 9,356,233 286,124 211,663 (99,557) 852,337 - 26,617,999 45,692,310

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม - - (221,803) 42 44,352 - - 775,670 598,261

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2564 8,467,511 9,356,233 64,321 211,705 (55,205) 852,337 - 27,393,669 46,290,571

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

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

(นายอภนินัท ์เกลยีวปฏนินท)์

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

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

(นายฟิลปิ เชยีง ชอง แทน)

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ กาํไรสะสมจดัสรรแล้ว

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2564

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ                                                                                                                                          หน่วย : พนับาท
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พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษเีงนิได้ 1,797,515 1,983,253 960,266 1,859,909
รายการปรบักระทบกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษเีงนิได้
เป็นเงนิสดรบั (จา่ย) จากกจิกรรมดาํเนินงาน
คา่เสือ่มราคา 126,295 152,934 103,571 109,920
รายจา่ยตดับญัชี 50,634 47,081 42,809 39,360
สว่น(ตํ่า)เกนิตดัจาํหน่ายของเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ 25,120 (244,580) 25,315 (243,908)
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 1,000,500 (278,099) 999,969 (279,490)
ขาดทุน (กาํไร) ทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากธุรกรรมเพือ่คา้และปรวิรรตเงนิตราตา่งประเทศ 993,456 (1,153,335) 890,080 (907,510)
(กาํไร) ขาดทุนจากการปรบัมลูคา่เครือ่งมอืทางการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย
     มลูคา่ยุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน (399,400) 1,170,829 (240,322) 860,959
โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - (76,202) (661,801)
ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของสญัญาเชา่ 3,186 - 7,099 -
(กาํไร) ขาดทุนจากการลดราคาทรพัยส์นิรอการขาย (34,304)          692,720         11,085           694,379         
กลบัรายการจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยอ์ืน่ (5,556) (3,386) (5,556) (3,386)
(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ (387,233) 2,423,824 - -
กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (23) (673) (23) (467)
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 15,872 33 15,872 26
รายไดด้อกเบีย้สทุธิ (3,855,476) (3,294,447) (3,704,583) (3,235,435)
รายไดเ้งนิปันผล (121,918) (186,326) (13,300) (36,411)
เงนิสดรบัดอกเบีย้ 4,281,174 4,162,283 4,343,077 4,104,396
เงนิสดจา่ยดอกเบีย้ (914,323) (1,531,099) (932,538) (1,525,304)
เงนิปันผลรบัจากหุน้ 217,548 60,104 13,300 36,411
เงนิสดจา่ยภาษเีงนิได้ (40,979) (22,225) (20,693) (21,117)
คา่ใชจ้า่ยประมาณการหนี้สนิเพิม่ขึน้ 33,515 15,673 36,475 23,486
ภาษธุีรกจิเฉพาะคา้งจา่ยเพิม่ขึน้ (ลดลง) (5,467) 18,564 (5,358) 6,556
คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ยลดลง (1,147,557) (1,197,378) (494,846) (596,004)

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิดาํเนินงาน 1,632,579 2,815,750 1,955,497 224,569
สนิทรพัยด์าํเนินงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ (7,068,607) (37,070,933) (7,533,862) (30,975,282)
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยท์ีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 96,278 1,715,327 1,541,884 (598,461)
เงนิใหส้นิเชือ่และลกูหนี้ (7,296,618) (10,897,708) (7,255,827) (10,958,778)
ทรพัยส์นิรอการขาย 1,532,755 1,379,752 1,638,896 1,385,682
ลกูหนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (6,764,934) (4,513,669) - -
ลกูหนี้สาํนกัหกับญัชแีละบรษิทัหลกัทรพัย์ (5,098,373) 3,641,464 - -
สนิทรพัยอ์ืน่ (6,119,509) (3,677,703) (6,073,256) (3,761,664)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2564

ข้อม ูลทางการเงินรวม ข้อม ูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

8



พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (ตอ่)
หนี้สนิดาํเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)

เงนิรบัฝาก 862,497 51,641,426 970,231 51,498,445
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 3,507,549 (2,637,524) 3,736,322 (2,164,229)
หนี้สนิจา่ยคนืเมือ่ทวงถาม 363,513 19,310 363,513 19,310
เจา้หนี้สาํนกัหกับญัชแีละบรษิทัหลกัทรพัย์ (296,665) (461,846) - -
เจา้หนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 13,206,694 4,736,520 - -
เจา้หนี้อืน่ 5,545,544 (281,274) 5,494,229 (269,945)
หนี้สนิอืน่ 39,416 (125,934) 1,017 (123,775)

เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมดาํเนินงาน (5,857,881) 6,282,958 (5,161,356) 4,275,872

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้เงนิลงทุนในตราสารหนี้ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม
     ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ (1,653,732) (8,087,405) (1,653,732) (8,087,405)
เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในตราสารหนี้ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม
     ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 2,696,034 6,459,638 2,696,034 6,459,638
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้เงนิลงทุนในตราสารทุนทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม
     ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ (458,160) (235,546) - -
เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในตราสารทุนทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม
     ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 306,862 524,961 - -
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้เงนิลงทุนในตราสารหนี้ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย (39,956) (2,049,047) - -
เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในตราสารหนี้ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 26,999 2,039,973 - -
เงนิสดรบัจากการคนืทุนในบรษิทัยอ่ย - - - 122,237
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - (4) -
เงนิสดจา่ยสว่นปรบัปรุงอาคารและอุปกรณ์ (88,204) (163,366) (12,005) (59,897)
เงนิสดรบัจากการขายอุปกรณ์ 281 673 281 467
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (44,653) (39,567) (39,549) (33,555)

เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมลงทุน 745,471 (1,549,686) 991,025 (1,598,515)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู้ 10,447,823 11,516,942 9,858,808 8,625,000
เงนิสดจา่ยเพือ่การไถ่ถอนหุน้กู้ (5,949,300) (14,213,983) (5,949,300) (11,015,050)
เงนิสดจา่ยเพือ่การไถ่ถอนหนี้สนิทางการเงนิ
     ทีก่าํหนดใหแ้สดงดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม (1,083,214) (1,747,958) - -
เงนิสดรบัจากการออกหน้ีสนิทางการเงนิ
     ทีก่าํหนดใหแ้สดงดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม 1,442,200 - - -
เงนิสดจา่ยหนี้สนิตามสญัญาเชา่ (35,190) (38,001) (53,609) (45,919)
เงนิสดจา่ยเพือ่สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุมของบรษิทัยอ่ย

             จากการเปลีย่นแปลงเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย (24,364) (9,480) - -

เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมจดัหาเงนิ 4,797,955 (4,492,480) 3,855,899 (2,435,969)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ (314,455) 240,792 (314,432) 241,388
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัที ่1 มกราคม 1,490,626 1,109,658 1,490,407 1,108,781

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 31 มีนาคม 1,176,171 1,350,450 1,175,975 1,350,169

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตอ่)
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2564

ข้อม ูลทางการเงินรวม ข้อม ูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้
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ข้อม ูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบักระแสเงินสด

รายการทีไ่มเ่กีย่วกบัเงนิสด สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงันี้

พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เจา้หนี้ซือ้ทรพัยส์นิเพิม่ขึน้ (ลดลง) 11,033 (440) 11,033 (471)

ลกูหนี้โอนทรพัยส์นิเพือ่ชาํระหนี้ 1,695,117 1,452,056 1,694,668 1,441,000

เจา้หนี้หนี้สนิตามสญัญาเชา่เพิม่ขึน้ (ลดลง) 20,956 - 56,787 -

สทิธกิารใชส้นิทรพัยเ์พิม่ขึน้ (ลดลง) 17,770 - 49,688 -

สว่นตํ่ากวา่ทุนจากการตมีลูคา่ยุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารหนี้

     ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ (221,803) (90,962) (221,803) (90,962)

สว่นตํ่ากวา่ทุนจากการตมีลูคา่ยุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุน

     ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 436,672 (864,329) 42 (34)

ลดทุนและคนืทุนบรษิทัยอ่ยโดยการรบัชาํระคนืเป็นสนิทรพัยท์ีไ่มใ่ชเ่งนิ - - 389,394 29,512

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

โอนงานระหวา่งตดิตัง้เป็นทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 4,858 - - -

ลกูหนี้กรมบงัคบัคดเีพิม่ขนึ (ลดลง) 39,223 - 19,860 -

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

(นายอภนินัท ์เกลยีวปฏนินท)์

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตอ่)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2564

ข้อม ูลทางการเงินรวม ข้อม ูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

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

(นายฟิลปิ เชยีง ชอง แทน)

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
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ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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หมายเหต ุ   
   

 
1 การอนุมติัข้อมูลทางการเงิน  
2 เหตกุารณ์ส าคญัระหว่างงวดท่ีรายงาน 
3 เกณฑก์ารจดัท าข้อมูลทางการเงิน 
4 นโยบายการบญัชี  
5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และฉบบัปรบัปรงุ 
6 การประมาณการ  

7 การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน  
8 สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
9 เงินลงทุนในหลกัทรพัยส์ทุธิ 
10 เงินลงทุนในบริษทัย่อยสทุธิ  
11 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบีย้ค้างรบัสทุธิ  
12 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 
13 สินทรพัยอ่ื์นสทุธิ  

14 หน้ีสินอ่ืน  

15 เงินปันผลจ่าย  
16 เงินกองทุนท่ีต้องด ารงไว้ตามกฎหมาย  

17 รายได้ดอกเบีย้  

18 ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้  

19 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสทุธิ  
20 ก าไรสทุธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
21 ก าไรสทุธิจากเงินลงทุน  
22 ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 
23 ภาษีเงินได้ 
24 สินทรพัยท่ี์มีภาระผกูพนัและข้อจ ากดั  
25 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึน้  
26 ข้อมูลเก่ียวกบัคณุภาพของสินทรพัย ์  
27 รายการธรุกิจกบักิจการหรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั  

28 ผลประโยชน์อ่ืนท่ีจ่ายแก่กรรมการและผู้มีอ านาจในการจดัการ  

29 มูลค่ายติุธรรม  

30 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในข้อมูลทางการเงินระหวา่งกาล 

  



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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1 การอนุมติัข้อมูลทางการเงิน 

 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดร้บัอนุมตัจิากกรรมการผูม้อี านาจลงนามของธนาคารเมื่อวนัที ่13 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2564 
 

2 เหตกุารณ์ส าคญัระหว่างงวดท่ีรายงาน 
 
จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ที่กลบัมาระบาดมากขึน้ในช่วงปลายไตรมาส 1/2564 เป็นต้นมา ธนาคารยงัคงตดิตามสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโควดิ-19 อย่างใกล้ชิด และยงัคงให้ความส าคญักบัการช่วยเหลือลูกค้าและติดตามสถานะลูกค้าที่ยงัคงอยู่ภายใต้ความ
ช่วยเหลอืจากมาตรการช่วยเหลอืทีเ่กดิขึน้ในระหว่างปี 2563 อยา่งใกลช้ดิ รวมทัง้พรอ้มใหค้วามสนบัสนุนลกูคา้ทีต่อ้งการความช่วยเหลอืเพิม่เตมิ 
ทัง้น้ี ในระหว่างไตรมาส 1/2564 ธนาคารมลีูกคา้ที่ต้องการความช่วยเหลอื เพิม่เตมิซึ่งเป็นจ านวนไม่มาก โดยส าหรบัรายที่ต้องการความช่วยเหลอื
ธนาคารได้มีการด าเนินการร่วมกันกับลูกค้า เพื่อพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมเป็นรายกรณีส าหรบัลูกค้าที่ย ังคงได้รบัผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 โดยธนาคารยงัคงความรอบคอบ ระมดัระวงั ในการตัง้ส ารองภายใตโ้มเดลการวดัผลขาดทุนดา้นเครดติ
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เพื่อรองรบัผลกระทบที่อาจเกิดจากการแพร่ระบาดเพิม่ขึ้นของโควดิ -19 รวมทัง้ประเมนิผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่
ระบาดโดยเฉพาะในสว่นของคุณภาพสนิทรพัยอ์ยา่งต่อเนื่อง 
 

3 เกณฑก์ารจดัท าข้อมูลทางการเงิน 
 
3.1 เกณฑใ์นการจดัท าข้อมูลทางการเงิน 

 
ข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลได้จดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล และ
ขอ้ก าหนดเพิม่เติมอื่นเกี่ยวกบัรายงานทางการเงนิที่ออกภายใต้พระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  และขอ้ก าหนดของ
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ที ่สนส. 21/2561 เรื่อง การจดัท าและการประกาศงบการเงนิของธนาคารพาณิชยแ์ละบรษิทั
โฮลดิ้งที่เป็นบรษิัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ ลงวนัที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 รวมถึงปฏิบตัิตามหนังสอืเวยีนที่ ธปท.ฝนส.(23)ว.
276/2563 ลงวนัที ่28 กุมภาพนัธ์ 2563 เรื่อง แนวทางในการใหค้วามช่วยเหลอืลูกหนี้ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกจิไทย 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้ควรอ่านควบคูก่บังบการเงนิส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 
ขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึ้นจากขอ้มูลทางการเงนิ
ระหว่างกาลภาษาไทยทีจ่ดัท าตามกฎหมาย ในกรณีทีม่เีนื้อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทางการเงนิระหว่างกาล
ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

  



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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3.2 เกณฑใ์นการจดัท าข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาล 

 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมระหว่างกาลไดร้วมรายการบญัชขีองส านักงานใหญ่และสาขาธนาคารทุกแห่งและบรษิทัย่อย (รวมเรยีกว่า “กลุ่มธุรกจิ”) 
ที่ธนาคารมอี านาจในการควบคุม โดยได้ตดัรายการคา้และยอดคงเหลอืที่ส าคญัระหว่างกนัออกแล้ว บรษิทัย่อยเหล่านี้เป็นนิติบุคคลที่
ตัง้ขึน้ในประเทศไทย รายชื่อของบรษิทัยอ่ยมดีงันี้ 
 
  สดัส่วนความเป็นเจ้าของ (ร้อยละ) 
  ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 ลกัษณะธรุกิจ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
บรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น 99.98 99.98 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) ธุรกจิหลกัทรพัย ์ 99.95(1) 99.95(1) 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เกยีรตนิาคนิภทัร 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 
 
(1) ถอืหุน้ผา่นบรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 99.97 
(2) ถอืหุน้ผา่นบรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 99.99 

 
4 นโยบายการบญัชี 

 
นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท าขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิส าหรบัปี
บญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 

5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และฉบบัปรบัปรงุ 
 
มาตราฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุง ซึ่งมผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2565 ไม่มี
ผลกระทบทีม่นียัส าคญัต่อกลุ่มกจิการและธนาคาร 
  



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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6 การประมาณการ 

 

ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารต้องใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการและขอ้สมมตทิี่มผีลกระทบต่อการน านโยบายการบญัชีมาใช ้
และจ านวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รายไดแ้ละคา่ใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 
 

ในการจดัท าขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาล ผูบ้รหิารจะใชดุ้ลยพนิิจทีม่นียัส าคญัในการน านโยบายการบญัชขีองกลุ่มธุรกจิและแหล่งทีม่าของขอ้มลู
ทีส่ าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการทีม่อียูม่าใชเ้ช่นเดยีวกบังบการเงนิรวมส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  
 

7 การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 

กลุ่มธุรกจิไดเ้ปิดเผยขอ้มลูส่วนงานด าเนินงาน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่8 เรือ่ง ส่วนงานด าเนินงาน ตามเกณฑท์ีเ่สนอใหแ้ก่
ผูม้อี านาจตดัสนิใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่มธุรกจิ เพื่อใชใ้นการจดัสรรทรพัยากรใหก้บัส่วนงานและประเมนิผลการปฏบิตังิานของส่วน
งานดงักล่าว โดยกลุ่มธุรกจิก าหนดส่วนงานทีร่ายงานตามโครงสรา้งองคก์รของกลุ่มธุรกจิการเงนิเกยีรตนิาคนิภทัรและตามลกัษณะการด าเนิน
ธุรกิจที่แตกต่างกนัในสาระส าคญั ซึ่งได้แก่ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจตลาดทุน และส่วนงานบรหิารหนี้ของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ โดยมี
รายละเอยีดดงันี้  
 
- ธุรกจิธนาคารพาณิชย ์ประกอบดว้ย ธุรกจิธนาคารพาณิชยท์ัง้หมดซึง่รวมถงึบรษิทั เคเคพ ีทาวเวอร ์จ ากดั แต่ไม่รวมส่วนงานบรหิารหนี้  
- ธุรกิจตลาดทุน ประกอบด้วย บรษิัท เคเคพี แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) บรษิัทหลกัทรพัย์ เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) และ บรษิัท

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั  
- ส่วนงานบรหิารหนี้ 
 
การประเมนิผลการปฏิบตัิงานของส่วนงานด าเนินงานมกีารวดัค่าที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ โดยมกีารปรบับางประการ  
ใหส้อดคล้องกบัเกณฑ์หรอืแนวปฏบิตัใินการจดัท าบญัชเีพื่อการจดัการภายในของส่วนงานด าเนินงาน โดยขอ้มูลทางการเงนิจ าแนกตามแต่ละ
ส่วนงานดงักล่าวจะเป็นจ านวนเงนิหลงัการปันส่วนค่าใช้จ่ายส่วนกลางและรายได้ระหว่างส่วนงาน ซึ่งการท าธุรกรรมระหว่างส่วนงานรายได้
ระหวา่งส่วนงานถูกตดัออกจากขอ้มลูทางการเงนิรวมระหวา่งกาลแลว้ 
  



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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7.1 ผลการด าเนินงาน 

 
ขอ้มลูทางการเงนิในขอ้มลูทางการเงนิรวมจ าแนกตามส่วนงาน ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 
เป็นดงันี้ 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 

ธรุกิจธนาคาร
พาณิชย ์
ล้านบาท 

ธรุกิจ 
ตลาดทุน 
ล้านบาท 

 
บริหารหน้ี 
ล้านบาท 

 
รวม 

ล้านบาท 
     
รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก     
   รายไดด้อกเบีย้สุทธ ิ 3,686 (15) 159 3,830 
   รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิารสทุธ ิ 525 909 - 1,434 
   รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น 38 296 17 351 
รวมรายไดจ้ากการด าเนินงาน 4,249 1,190 176 5,615 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 145 97 - 242 
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 115 31 1 147 
คา่ใชจ้่ายอื่นๆ 1,986 566 (116) 2,436 
รวมคา่ใชจ้่ายในการด าเนินงานอื่นๆ 2,101 597 (115) 2,583 
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 1,236 - (1) 1,235 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษเีงนิได ้ 912 593 292 1,797 
ภาษเีงนิได ้ 192 118 (5) 305 
ก าไรสทุธ ิ 720 475 297 1,492 
 
 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 

  



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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สนิทรพัยร์วมจ าแนกตามธุรกจิธนาคารพาณิชย ์ธุรกจิตลาดทุน และสว่นงานบรหิารหนี้  
 

 

ธรุกิจธนาคาร
พาณิชย ์
ล้านบาท 

ธรุกิจตลาดทุน 
ล้านบาท 

บริหารหน้ี 
ล้านบาท 

รวม 
ล้านบาท 

     
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 358,039 32,735 2,669 393,443 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 342,198 18,695 2,518 363,411 

 
7.2 กระทบยอดระหว่างผลรวมของก าไรของทุกส่วนงานและก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 

 
กระทบยอดระหว่างผลรวมของก าไรของทุกส่วนงานและก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษเีงนิไดส้ าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 
พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 เป็นดงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม 

 
พ.ศ. 2564 
ล้านบาท 

พ.ศ. 2563 
ล้านบาท 

รายได ้   
   ผลรวมของรายไดข้องทุกสว่นงานทีร่ายงาน 5,857 5,829 
   รายการตดับญัชรีายไดร้ะหวา่งส่วนงาน (242) (235) 
รายไดร้วม 5,615 5,594 
ก าไร   
   ผลรวมของก าไรของทุกสว่นงานทีร่ายงาน 1,797 1,983 
   รายการตดับญัชกี าไรระหวา่งส่วนงาน - - 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษเีงนิได ้ 1,797 1,983 
 
ผลรวมของสนิทรพัยข์องทุกส่วนงานทีร่ายงานกบัสนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท 
สนิทรพัย ์   
   ผลรวมของสนิทรพัยข์องทุกสว่นงานทีร่ายงาน 393,443 363,411 
   รายการตดับญัชสีนิทรพัยร์ะหวา่งส่วนงาน - - 
สนิทรพัยร์วม 393,443 363,411 
 
ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มธุรกิจไม่มีรายได้จากการท าธุรกรรมกับลูกค้า
บุคคลภายนอกรายใดรายหนึ่งทีม่จี านวนเงนิตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไปของรายไดร้วม  
 
ธนาคารและบรษิทัย่อยด าเนินธุรกจิในเขตภูมศิาสตรเ์ดยีวกนัในประเทศไทยเพยีงแห่งเดยีว กลุ่มธุรกจิไม่มกีารเปลีย่นแปลงของจ านวนเงนิ
ของสนิทรพัยร์วมหรอืหนี้สนิรวมอยา่งมสีาระส าคญัจากการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิของปีก่อน 

  



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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8 สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม 

 
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

31 มีนาคม 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 2,386,544 1,137,504 2,386,544 1,137,504 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 1,539,692 4,328,564 1,383,764 4,172,635 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 8,052,372 5,823,336 1,687,305 1,442,498 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 7,883 194 - - 
รวม 11,986,491 11,289,598 5,457,613 6,752,638 
 

9 เงินลงทุนในหลกัทรพัยส์ทุธิ 
 
9.1 จ าแนกตามประเภทของเงินลงทุน 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาทุนตดัจ าหน่าย ราคาทุนตดัจ าหน่าย 

 
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

31 มีนาคม 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าด้วย 
   ราคาทุนตดัจ าหน่าย    

 

หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 1,175,543 1,162,647 1,000,651 1,000,896 
รวม 1,175,543 1,162,647 1,000,651 1,000,896 
หกั คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ - - - - 
รวมเงนิลงทุนในตราสารหนี้ทีว่ดัมลูคา่ดว้ย     
    ราคาทุนตดัจ าหน่าย 1,175,543 1,162,647 1,000,651 1,000,896 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม 

 
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

31 มีนาคม  
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่ายติุธรรม     
   ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน     
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 17,201,767 18,358,842 17,201,767 18,358,842 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 488,556 627,103 488,556 627,103 
รวม 17,690,323 18,985,945 17,690,323 18,985,945 
คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (507) (600) (507) (600) 

  



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม 

 
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

31 มีนาคม  
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วย 
   มูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน      
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 621,474 507,567 16,880 16,838 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 2,066,765 1,721,828 - - 
ตราสารทุนทีไ่มอ่ยูใ่นความตอ้งการของตลาดในประเทศ 690,953 690,943 219,454 219,454 
ตราสารทุนทีไ่มอ่ยูใ่นความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 244,012 244,012 - - 
รวม 3,623,204 3,164,350 236,334 236,292 
รวมเงินลงทุนสทุธิ 22,489,070 23,312,942 18,927,308 20,223,133 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 เงินปันผลรบั เงินปันผลรบั 

 
31 มีนาคม  
พ.ศ. 2564 

31 มีนาคม 
พ.ศ. 2563 

31 มีนาคม  
พ.ศ. 2564 

31 มีนาคม 
พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วย 
   มูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน      
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 6,310 - - - 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 4,486 - - - 
รวม 10,796 - - - 
 
รายละเอยีดของเงนิลงทุนในตราสารทุนทีก่ าหนดใหว้ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นทีถู่กตดัรายการระหวา่งงวด
สามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 มูลค่ายติุธรรม เงินปันผลรบั 

ก าไรหรือขาดทุน 
สะสมจากการตดั 

รายการ 

 
 
 

 พนับาท พนับาท พนับาท เหตุผลในการตดัรายการ 
เงินลงทุนท่ีถกูตดัรายการ     
ตราสารทุนในความตอ้งการของ    ขายตามนโยบายการลงทุนของ 
    ตลาดต่างประเทศ 293,682 - (129,126)     คณะกรรมการการลงทุน 
รวม 293,682 - (129,126)  

 
  



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

 มูลค่ายติุธรรม เงินปันผลรบั 

ก าไรหรือขาดทุน 
สะสมจากการตดั 

รายการ 

 
 
 

 พนับาท พนับาท พนับาท เหตุผลในการตดัรายการ 
เงินลงทุนท่ีถกูตดัรายการ     
ตราสารทุนในความตอ้งการของ    ขายตามนโยบายการลงทุนของ 
    ตลาดต่างประเทศ 396,928 - 102,106     คณะกรรมการการลงทุน 
รวม 396,928 - 102,106  
 

9.2 เงินลงทุนในหลกัทรพัยท่ี์กลุ่มธรุกิจถือหุ้นไว้ตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 
 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยท์ี่กลุ่มธุรกจิถอืหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไป ของจ านวนหุน้ทีอ่อกจ าหน่ายแลว้ของนิตบิุคคลแยกตามประเภทธุรกจิ 
มดีงันี้ 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
  31 มีนาคม พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

  
เงินลงทุนคงเหลือ 

มูลค่ายติุธรรม 
สดัส่วน 

การถือหุ้น 
เงินลงทุนคงเหลือ

ราคาทุน 
สดัส่วน 

การถือหุ้น 
 ประเภทธรุกิจ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 
      
บรษิทัอื่น      
ICHX TECH PTE. LTD. ธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั 244,012,476 12.74 244,012,476 12.74 
บรษิทั บโีอท ีลสี      
   (ประเทศไทย) จ ากดั ธุรกจิเช่าการเงนิ 57,265,777 10.00 57,265,777 10.00 
 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 มีนาคม พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

  
เงินลงทุนคงเหลือ 

มูลค่ายติุธรรม 
สดัส่วน 

การถือหุ้น 
เงินลงทุนคงเหลือ 

ราคาทุน 
สดัส่วน 

การถือหุ้น 
 ประเภทธรุกิจ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 
      
บรษิทัอื่น      
บรษิทั บโีอท ีลสี      
   (ประเทศไทย) จ ากดั ธุรกจิเช่าการเงนิ 57,265,777 10.00 57,265,777 10.00 

 
  



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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9.3 รายการท่ีรบัรู้ในก าไรขาดทุนหรือก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืนของตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 

 
รายการที่รบัรูใ้นก าไรขาดทุนหรอืก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นของตราสารหนี้ที่วดัมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นส าหรบังวด
สามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 เป็นดงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ก าไร(ขาดทุน)จากการเปลีย่นแปลงมลูคา่ตราสารหนี้     
   ทีว่ดัมลูคา่ยุตธิรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (227,854) (13,266) (227,854) (13,266) 
ขาดทุน(ก าไร)ทีเ่กดิขึน้จรงิจากการขายตราสารหนี้     
   ทีว่ดัมลูคา่ยุตธิรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 6,051 (77,696) 6,051 (77,696) 
 (221,803) (90,962) (221,803) (90,962) 

 
 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

21 

 
10 เงินลงทุนในบริษทัย่อยสทุธิ 

 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กจิการมเีงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย ดงันี้ 

 
   ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
   31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
   ตามวิธีราคาทุน   
    ค่าเผื่อ  สดัส่วน เงินปันผลรบัและ 
   ราคาทุน การด้อยค่า ยอดสุทธิ การถือหุ้น ส่วนแบง่ก าไร 
 ประเภทธรุกิจ ประเภทหลกัทรพัยท่ี์ลงทุน พนับาท พนับาท พนับาท ร้อยละ พนับาท 
        
บรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น ผูถ้อืหุน้สามญั 7,170,621 - 7,170,621 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 573,973 - 573,973 99.97 - 
กองทุนรวมไทยรสีตรคัเจอริง่ ธุรกจิลงทุน* ผูถ้อืหน่วยลงทุน 165,528 - 165,528 98.91 - 
กองทุนรวมบางกอก แคปปิตอล ธุรกจิลงทุน* ผูถ้อืหน่วยลงทุน 1,546,079 (581,945) 964,134 95.72 - 
กองทุนรวมแกมม่า แคปปิตอล ธุรกจิลงทุน* ผูถ้อืหน่วยลงทุน 682,300 - 682,300 94.03 - 
บรษิทั เคเคพ ีทาวเวอร ์จ ากดั ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ ผูถ้อืหุน้สามญั 206,398 - 206,398 91.34 - 

   10,896,785 (581,945) 10,314,840  - 
 

* ลงทุนในสทิธเิรยีกรอ้งประเภทสนิเชื่อธุรกจิ  ทีป่ระมลูจากองคก์ารเพือ่การปฏริปูระบบสถาบนัการเงนิ (ปรส.) 
 
  



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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   ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
   31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
   ตามวิธีราคาทุน   
    ค่าเผื่อ  สดัส่วน เงินปันผลรบัและ 
   ราคาทุน การด้อยค่า ยอดสุทธิ การถือหุ้น ส่วนแบง่ก าไร 
 ประเภทธรุกิจ ประเภทหลกัทรพัยท่ี์ลงทุน พนับาท พนับาท พนับาท ร้อยละ พนับาท 
        
บรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น ผูถ้อืหุน้สามญั 7,170,617 - 7,170,617 99.98 1,051,319 
กองทุนรวมเอเชยีรคีอฟเวอรี ่1 ธุรกจิลงทุน* ผูถ้อืหน่วยลงทุน 192,037 - 192,037 99.95 - 
กองทุนรวมเอเชยีรคีอฟเวอรี ่2 ธุรกจิลงทุน* ผูถ้อืหน่วยลงทุน 359,849 - 359,849 99.59 - 
กองทุนรวมเอเชยีรคีอฟเวอรี ่3 ธุรกจิลงทุน* ผูถ้อืหน่วยลงทุน 579,820 - 579,820 99.97 - 
กองทุนรวมไทยรสีตรคัเจอริง่ ธุรกจิลงทุน* ผูถ้อืหน่วยลงทุน 165,528 - 165,528 98.91 - 
กองทุนรวมบางกอก แคปปิตอล ธุรกจิลงทุน* ผูถ้อืหน่วยลงทุน 1,546,079 (658,147) 887,032 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 - 
   11,286,175 (658,147) 10,628,028  1,051,319 

 
*  ลงทุนในสทิธเิรยีกรอ้งประเภทสนิเชื่อธุรกจิ  ทีป่ระมลูจากองคก์ารเพือ่การปฏริปูระบบสถาบนัการเงนิ (ปรส.) 
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การช าระบญัชีของกองทุนรวมซ่ึงเป็นบริษทัย่อย 
 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 21/2552 ทน. 22/2552 และ ทน. 23/2552 เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารจดัตัง้และ
จดัการกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบนัการเงนิ ได้ก าหนดอายุของโครงการมรีะยะเวลาสิน้สุดไม่เกนิวนัที่ 31 สงิหาคม พ.ศ. 2558  
จงึส่งผลใหก้องทุนรวมเอเชยีรคีอฟเวอรี ่1 กองทุนรวมเอเชยีรคีอฟเวอรี ่2 กองทุนรวมเอเชยีรคีอฟเวอรี ่3 กองทุนรวมไทยรสีตรคัเจอริง่ กองทุน
รวมบางกอกแคปปิตอล และกองทุนรวมแกมม่าแคปปิตอล ตอ้งด าเนินการเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑต์ามทีก่ล่าวขา้งตน้ โดยกองทุนดงักล่าว
อยูใ่นระหวา่งการช าระบญัช ี
 
ในระหว่างงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 ธนาคารมรีายการรบัช าระจากการจ่ายเฉลี่ยคนืจากกองทุนรวมเอเชยีรคีอฟเวอรี ่3 
และกองทุนรวมแกมมา่แคปปิตอล จ านวนเงนิรวม 389 ลา้นบาท (31 มนีาคม พ.ศ. 2563 : 152 ลา้นบาท) 
 

11 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบีย้ค้างรบัสทุธิ 
 

11.1 จ าแนกตามประเภทสินเช่ือ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
เงนิใหส้นิเชื่อ     
เงนิเบกิเกนิบญัช ี 1,225,155 1,184,783 1,225,155 1,184,783 
เงนิใหกู้ย้มื 134,872,523 133,671,532 138,374,382 136,581,766 
ตัว๋เงนิ 49,632 49,634 399,632 999,634 
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้ 133,704,176 129,507,904 133,704,176 129,507,904 
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ 394,949 359,109 394,949 359,109 
รวมเงนิใหส้นิเชื่อสุทธจิากรายไดร้อตดับญัช ี 270,246,435 264,772,962 274,098,294 268,633,196 
บวก  ดอกเบีย้คา้งรบัและรายไดด้อกเบีย้ทีย่งั 
           ไมถ่งึก าหนดช าระ 7,510,706 7,177,817 7,438,951 7,116,826 
รวมเงนิใหส้นิเชื่อสุทธจิากรายไดร้อตดับญัชแีละ     
   ดอกเบีย้คา้งรบั 277,757,141 271,950,779 281,537,245 275,750,022 
หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้* (14,087,683) (13,104,765) (14,089,890) (13,106,910) 

     
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหนี้และดอกเบีย้คา้งรบัสทุธ ิ 263,669,458 258,846,014 267,447,355 262,643,112 
 
* ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 ผูบ้รหิารพจิารณาตัง้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้เพิม่เตมิ
โดยก าหนดเป็นส่วนเพิม่จากการบรหิารจดัการ (Management Overlay) เนื่องจากธนาคารไดม้กีารพจิารณาอย่างระมดัระวงัถงึปัจจยั
ต่างๆ และผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 ทีท่ าใหส้ภาพเศรษฐกจิชะลอลงซึง่อาจ
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสนิเชื่อในระยะต่อไป ประกอบกบัมาตรการช่วยเหลอืในการพกัช าระหนี้ทีส่่งผลใหก้ารปรบัชัน้หนี้ภายใต้
มาตรการอาจไม่ไดส้ะทอ้นคุณภาพของสนิเชื่อและผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ทีแ่ทจ้รงิอยา่งเตม็ที่ 
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11.2 จ าแนกตามประเภทการจดัชัน้  
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

31 มีนาคม 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

 
เงินให้สินเช่ือและ
ดอกเบีย้ค้างรบั 

เงินให้สินเช่ือและ
ดอกเบีย้ค้างรบั 

เงินให้สินเช่ือและ
ดอกเบีย้ค้างรบั 

เงินให้สินเช่ือและ
ดอกเบีย้ค้างรบั 

การจดัชัน้หน้ี พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สนิทรพัยท์างการเงนิทีไ่มม่กีารเพิม่ขึน้     
   อยา่งมนียัส าคญัของความเสีย่งดา้นเครดติ    252,564,508 247,488,972 256,843,489 251,771,915 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารเพิม่ขึน้     
   อยา่งมนียัส าคญัของความเสีย่งดา้นเครดติ  14,897,427 15,426,193 14,897,427 15,426,193 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารดอ้ยคา่ดา้นเครดติ  9,505,442 8,255,609 9,505,442 8,255,609 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารดอ้ยคา่     
   ดา้นเครดติเมือ่ซือ้หรอืเมือ่เกดิรายการ  789,764 780,005 290,887 296,305 
         รวม 277,757,141 271,950,779 281,537,245 275,750,022 

 
12 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 

 
 ข้อมลูทางการเงินรวม 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 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 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564  11,395 - - - - 11,395 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการวดั       
   มลูค่าค่าเผือ่ผลขาดทุนใหม ่ 328 - - - - 328 
สนิทรพัยท์างการเงนิใหมท่ีซ่ือ้หรอืไดม้า 7,588 - - - - 7,588 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีถู่กตดัรายการ (7,929) - - - - (7,929) 
อื่นๆ - - - - - - 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 11,382 - - - - 11,382 
       
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 5,468,900 3,023,260 3,080,190 22,815 1,509,600 13,104,765 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการจดัชัน้ 255,928 (1,111,639) 855,711 - - - 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการวดั       
   มลูค่าค่าเผือ่ผลขาดทุนใหม ่ (444,775) 1,033,583 647,428 641 - 1,236,877 
สนิทรพัยท์างการเงนิใหมท่ีซ่ือ้หรอืไดม้า 864,319 3,664 28,038 - - 896,021 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีถู่กตดัรายการ (76,331) (86,237) (501,113) - - (663,681) 
สว่นทีต่ดัออกจากบญัช ี (1,663) (11,634) (378,652) - - (391,949) 
ทยอยลดส ารองสว่นเกนิ - - - - (94,350) (94,350) 
อื่นๆ  - - - - - - 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 6,066,378 2,850,997 3,731,602 23,456 1,415,250 14,087,683 
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 ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 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 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 11,395 - - - - 11,395 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการวดั       
   มลูค่าค่าเผือ่ผลขาดทุนใหม ่ 328 - - - - 328 
สนิทรพัยท์างการเงนิใหมท่ีซ่ือ้หรอืไดม้า 7,588 - - - - 7,588 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีถู่กตดัรายการ (7,929) - - - - (7,929) 
อื่นๆ - - - - - - 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 11,382 - - - - 11,382 
       

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 5,471,840 3,023,260 3,080,190 22,020 1,509,600 13,106,910 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการจดัชัน้ 255,928 (1,111,639) 855,711 - - - 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการวดั       
   มลูค่าค่าเผือ่ผลขาดทุนใหม ่ (444,713) 1,033,583 647,428 641 - 1,236,939 
สนิทรพัยท์างการเงนิใหมท่ีซ่ือ้หรอืไดม้า 864,319 3,664 28,038 - - 896,021 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีถู่กตดัรายการ (76,331) (86,237) (501,113) - - (663,681) 
สว่นทีต่ดัออกจากบญัช ี (1,663) (11,634) (378,652) - - (391,949) 
ทยอยลดส ารองสว่นเกนิ - - - - (94,350) (94,350) 
อื่นๆ  - - - - - - 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 6,069,380 2,850,997 3,731,602 22,661 1,415,250 14,089,890 

 
 ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 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 
สินทรพัยอ่ื์น       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 1,156 4,435 18,922 - - 24,513 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการจดัชัน้ 459 (1,085) 626 - - - 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการวดั       
  มลูค่าค่าเผือ่ผลขาดทุนใหม ่ (856) 2,918 2,426 - - 4,488 
สนิทรพัยท์างการเงนิใหมท่ีซ่ือ้หรอืไดม้า 1,257 349 13,787 - - 15,393 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีถู่กตดัรายการ (537) (1,811) (10,794) - - (13,142) 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 1,479 4,806 24,967 - - 31,252 
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 ข้อมลูทางการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 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 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563  5,150 - - - - 5,150 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการวดั       
   มลูค่าค่าเผือ่ผลขาดทุนใหม ่ (859) - - - - (859) 
สนิทรพัยท์างการเงนิใหมท่ีซ่ือ้หรอืไดม้า 22,830 - - - - 22,830 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีถู่กตดัรายการ (17,248) - - - - (17,248) 
อื่นๆ 1,522 - - - - 1,522 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 11,395 - - - - 11,395 
 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563  2,607,958 1,901,560 3,183,003 - 2,552,000 10,244,521 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการจดัชัน้ 607,730 (1,618,375) 1,010,645 - - - 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการวดั       
   มลูค่าค่าเผือ่ผลขาดทุนใหม ่ 147,633 2,896,518 1,379,859 22,815 - 4,446,825 
สนิทรพัยท์างการเงนิใหมท่ีซ่ือ้หรอืไดม้า 2,386,079 41,773 27,709 - - 2,455,561 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีถู่กตดัรายการ (277,306) (185,883) (1,168,684) - - (1,631,873) 
สว่นทีต่ดัออกจากบญัช ี (1,672) (12,333) (1,352,342) - - (1,366,347) 
ทยอยลดส ารองสว่นเกนิ - - - - (377,400) (377,400) 
อื่นๆ  (1,522) - - - (665,000) (666,522) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 5,468,900 3,023,260 3,080,190 22,815 1,509,600 13,104,765 

 
 ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 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 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 5,930 - - - - 5,930 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการวดั       
   มลูค่าค่าเผือ่ผลขาดทุนใหม ่ (1,639) - - - - (1,639) 
สนิทรพัยท์างการเงนิใหมท่ีซ่ือ้หรอืไดม้า 22,830 - - - - 22,830 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีถู่กตดัรายการ (17,248) - - - - (17,248) 
อื่นๆ 1,522 - - - - 1,522 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 11,395 - - - - 11,395 
       

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี  
   ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 2,610,037 1,901,560 3,183,003 - 2,552,000 10,246,600 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการจดัชัน้ 607,730 (1,618,375) 1,010,645 - - - 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการวดั       
   มลูค่าค่าเผือ่ผลขาดทุนใหม ่ 148,494 2,896,518 1,379,859 22,020 - 4,446,891 
สนิทรพัยท์างการเงนิใหมท่ีซ่ือ้หรอืไดม้า 2,386,079 41,773 27,709 - - 2,455,561 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีถู่กตดัรายการ (277,306) (185,883) (1,168,684) - - (1,631,873) 
สว่นทีต่ดัออกจากบญัช ี (1,672) (12,333) (1,352,342) - - (1,366,347) 
ทยอยลดส ารองสว่นเกนิ - - - - (377,400) (377,400) 
อื่นๆ * (1,522) - - - (665,000) (666,522) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 5,471,840 3,023,260 3,080,190 22,020 1,509,600 13,106,910 

* ธนาคารไดม้กีารปรบัส ารองสว่นเกนิบางสว่นเพือ่ใชร้องรบัคา่เผือ่การปรบัมลูคา่ทรพัยส์นิรอการขาย 
  



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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 ข้อมลูทางการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 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 
สินทรพัยอ่ื์น       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 1,173 5,129 13,977 - - 20,279 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการจดัชัน้ 2,679 (3,738) 1,059 - - - 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการวดั       
  มลูค่าค่าเผือ่ผลขาดทุนใหม ่ (3,317) 6,952 (1,938) - - 1,697 
สนิทรพัยท์างการเงนิใหมท่ีซ่ือ้หรอืไดม้า 2,978 761 39,146 - - 42,885 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีถู่กตดัรายการ (2,357) (4,669) (33,322) - - (40,348) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 1,156 4,435 18,922 - - 24,513 

 
13 สินทรพัยอ่ื์นสทุธิ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ดอกเบีย้และเงนิปันผลคา้งรบั  227,300 44,701 120,780 37,092 
รายไดอ้ื่นคา้งรบั 365,055 325,513 138,766 124,294 
คา่ใชจ้่ายล่วงหน้าและรายจ่ายรอตดับญัช ี 112,327 101,713 70,528 69,801 
ภาษมีลูคา่เพิม่ทีจ่่ายล่วงหน้าส าหรบัลกูหนี้เช่าซือ้* 59,039 56,194 59,039 56,194 
ลกูหนี้อื่นสทุธ*ิ 3,007,652 2,875,913 2,888,758 2,751,167 
ลกูหนี้จากการจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ 6,462,900 462,209 6,488,879 462,209 
เงนิมดัจ า 90,629 88,104 137,466 134,713 
ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่าย 26,345 24,288 - - 
ภาษซีือ้รอใบก ากบัภาษ ี 484,994 521,909 367,063 461,991 
อื่นๆ* 759,626 746,379 172,614 164,074 
รวมสนิทรพัยอ์ื่น 11,595,867 5,246,923 10,443,893 4,261,535 

 
* ในขอ้มลูทางการเงนิรวมระหว่างกาลและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาล ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 รายการดงักล่าวแสดงดว้ย

ยอดสุทธจิากคา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้จ านวนรวม 31.25 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : จ านวนรวม 24.51 ลา้นบาท) 
  



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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14 หน้ีสินอ่ืน 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

โบนสัคา้งจ่าย 434,893 1,491,024 204,723 754,000 
คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 784,420 1,038,732 718,505 826,959 
คา่ธรรมเนียมสนิเชื่อรบัล่วงหน้า 50,655 44,891 50,655 44,891 
รายไดอ้ื่นรบัล่วงหน้า 1,314,872 1,370,060 1,394,818 1,450,007 
เงนิมดัจ าและเงนิประกนั 138,365 178,043 137,619 177,248 
เจา้หนี้ภาษมีลูคา่เพิม่ 27,109 54,577 924 35,690 
อื่น ๆ 435,132 279,147 374,163 249,327 
รวมหนี้สนิอื่น 3,185,446 4,456,474 2,881,407 3,538,122 
 

15 เงินปันผลจ่าย 
 
เมือ่วนัที ่30 มนีาคม พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมการธนาคารครัง้ที ่4/2563 ไดม้มีตใิหจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานส าหรบั
งวดหกเดอืน ในอตัราหุน้ละ 2.75 บาท โดยไดม้กีารจ่ายปันผลเมือ่วนัที ่28 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 2,328,521,825 บาท 
 
ในระหวา่งงวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 ธนาคารไม่มกีารจ่ายเงนิปันผล 
 

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 ากบัดูแลของกจิการแห่งประเทศ
ไทยและมกีารตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอเพือ่ใหม้ัน่ใจว่าความตอ้งการเงนิกองทุนของกจิการทัง้ในปัจจุบนัและอนาคตสอดคลอ้งกบัระดบัความเสีย่ง
ทีย่อมรบัไดข้องกจิการ 
  



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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กลุ่มธุรกิจและกิจการด ารงเงนิกองทุนทัง้สิ้นตามหลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด โดย ณ วนัที่ 31 มนีาคม  
พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เงนิกองทุนทัง้สิน้จ าแนกไดด้งันี้ 

 
 กลุ่มธรุกิจทางการเงินธนาคาร ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 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 - - - - 
   ก าไรสะสมทีค่งเหลอืจากการจดัสรร 28,292,349 28,383,969 24,448,307 24,448,307 
   องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของและส ารองอื่นๆ 30,540 (138,998) 220,314 397,629 

   รายการหกัจากเงนิกองทุนขัน้ที ่1 ทีเ่ป็นสว่นของเจา้ของ (5,626,349) (5,601,557) (5,381,117) (5,281,488) 
รวมเงนิกองทุนชัน้ที ่1 41,372,621 41,319,495 37,963,585 38,240,529 
เงนิกองทุนชัน้ที ่2     
   หุน้กูด้อ้ยสทิธ ิ 8,090,000 8,390,000 8,090,000 8,390,000 
   ส ารองส าหรบัสนิทรพัยจ์ดัชัน้ปกต ิ 3,097,798 3,004,810 3,146,327 3,060,030 
รวมเงนิกองทุนชัน้ที ่2 11,187,798 11,394,810 11,236,327 11,450,030 
รวมเงนิกองทุนตามกฎหมาย 52,560,419 52,714,305 49,199,912 49,690,559 
 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 อตัราส่วนการด ารงเงนิกองทุนต่อสนิทรพัยเ์สีย่งค านวณตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดโดย
ธนาคารแหง่ประเทศไทย เป็นดงันี้  
 
 อตัราส่วนเงินกองทุน 

 กลุ่มธรุกิจทางการเงินธนาคาร ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 

ร้อยละ 
พ.ศ. 2563 

ร้อยละ 
พ.ศ. 2564 

ร้อยละ 
พ.ศ. 2563 

ร้อยละ 
     
เงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นสว่นของเจา้ของ     
   ต่อสนิทรพัยเ์สีย่ง 13.99 14.33 12.93 13.38 
เงนิกองทุนชัน้ที ่1 ต่อสนิทรพัยเ์สีย่ง 13.99 14.33 12.93 13.38 
เงนิกองทุนทัง้สิน้ต่อสนิทรพัยเ์สีย่ง 17.77 18.28 16.75 17.39 

  



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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 กลุ่มธรุกิจทางการเงินธนาคาร ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
เงนิกองทุนทัง้สิน้หลงัหกัเงนิกองทุนส่วนเพิม่ 
   เพือ่รองรบัการใหส้นิเชื่อฯแก่กลุ่มลกูหนี้รายใหญ่ 

 
52,560,419 52,714,305 49,199,912 49,690,559 

อตัราส่วนเงนิกองทุนทัง้สิน้หลงัหกัเงนิกองทุน     
   ส่วนเพิม่ต่อสนิทรพัยเ์สีย่ง (รอ้ยละ) 17.77 18.28 16.75 17.39 

 
การเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการด ารงเงนิกองทุนตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการด ารงเงนิกองทุน
ส าหรบัธนาคารพาณิชย ์

 
ช่องทางทีเ่ปิดเผยขอ้มลู :  https://ir.kkpfg.com/th/updates/pillar-disclosure 
วนัทีท่ีเ่ปิดเผยขอ้มลู :  27 เมษายน พ.ศ. 2564 
ขอ้มลู ณ วนัที ่ :  31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 
นอกจากนี้ ธนาคารได้เปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการด ารงสนิทรพัย์สภาพคล่องเพื่อรองรบัสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มคีวามรุนแรง ณ วนัที ่  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทยที ่สนส. 2/2561 โดยเปิดเผยตามช่องทางและวนัทีด่งักล่าวขา้งตน้ 
 

17 รายได้ดอกเบีย้ 
 
รายไดด้อกเบีย้ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ 
 วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 61,412 77,483 58,689 71,623 
เงนิลงทุนในตราสารหนี้ 96,244 122,099 90,223 107,575 
เงนิใหส้นิเชื่อ 1,854,134 2,099,269 1,900,061 2,144,126 
การใหเ้ช่าซือ้และสญัญาเช่าการเงนิ 2,627,935 2,441,688 2,627,935 2,441,688 
เงนิใหส้นิเชื่อทีม่กีารดอ้ยคา่ดา้นเครดติเมือ่ซือ้     
   หรอืเมือ่ก าเนิด 173,388 92,946 4,790 6,425 
อื่นๆ 1,998 6,777 629 4,551 
รวม 4,815,111 4,840,262 4,682,327 4,775,988 
 
  



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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18 ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 

 
คา่ใชจ้่ายดอกเบีย้ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ 
 วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
เงนิรบัฝาก 653,594 798,952 653,594 798,952 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 25,558 56,863 25,337 58,162 
เงนิน าสง่กองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ     
   และสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก 158,774 138,812 158,774 138,812 
ตราสารหนี้ทีอ่อก     
- หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิ 53,736 192,476 53,736 192,476 
- หุน้กูด้อ้ยสทิธ ิ 79,589 91,212 79,589 91,212 
- อื่นๆ 936 7,641 - - 
คา่ธรรมเนียมในการกูย้มืเงนิ 3,706 2,037 24,490 13,027 
อื่นๆ 8,862 13,242 7,539 4,004 
รวม 984,755 1,301,235 1,003,059 1,296,645 
 

19 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสทุธิ 
 

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิารสทุธสิ าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ดงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ 
 วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร     
คา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์ 500,981 458,416 - - 
คา่นายหน้าประกนั 243,193 260,962 243,193 260,962 
การรบัรอง รบัอาวลั และการค ้าประกนั 47,659 35,789 47,659 35,789 
อื่น ๆ 844,398 732,796 301,728 308,795 

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร 1,636,231 1,487,963 592,580 605,546 
     
คา่ใชจ้่ายคา่ธรรมเนียมและบรกิาร     
คา่ธรรมเนียมธุรกจิหลกัทรพัย ์ (135,922) (139,629) - - 
อื่น ๆ (66,180) (72,757) (46,916) (53,692) 

คา่ใชจ้่ายคา่ธรรมเนียมและบรกิาร (202,102) (212,386) (46,916) (53,692) 
รวม 1,434,129 1,275,577 545,664 551,854 
  



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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20 ก าไรสทุธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากเครื่องมอืทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุนส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 
พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ 
 วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ก าไร (ขาดทุน) จากธรุกรรมเพ่ือค้าและปริวรรต 

   เงินตราต่างประเทศ  
 

 
 

- เงนิตราต่างประเทศ 190,694 305,966 156,297 287,543 
- ตราสารหนี้ (8,393) 23,450 (12,579) 20,023 
- ตราสารทุน 680,927 (3,520,779) 250,271 (844,483) 
- ตราสารอนุพนัธ ์ (640,730) 2,541,744 (308,300) 674,020 

รวม 222,498 (649,619) 85,689 137,103 
     
ก าไร (ขาดทุน) จากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีก าหนดให้ 
    วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรม  

 
 

 

- การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยุตธิรรมสุทธ ิ (30,235) 833,066 - - 
- ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากการตดัรายการรวมถงึดอกเบีย้จ่าย (21,806) 275,934 - - 

รวม (52,041) 1,109,000 - - 
รวมทัง้สิน้ 170,457 459,381 85,689 137,103 

 
  



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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21 ก าไรสทุธิจากเงินลงทุน 

 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากเงนิลงทุนส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ดงันี้ 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ 
 วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ก าไร (ขาดทุน) จากการขาย     
- เงนิลงทุนทีว่ดัมลูคา่ยุตธิรรมผา่นก าไรขาดทุน     
       เบด็เสรจ็อื่น  (6,051) 77,696 (6,051) 77,696 
- เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - - 874 

รวม (6,051) 77,696 (6,051) 78,570 
     
โอนกลบั (ขาดทุน) จากการดอ้ยคา่     
   - เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - 76,202 661,801 
รวม - - 76,202 661,801 
รวมก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากเงนิลงทุน (6,051) 77,696 70,151 740,371 
 
กจิการรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย เนื่องจากมลูคา่ตามบญัชสีงูกวา่มลูคา่ยุตธิรรม 
 

22 ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 
 
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ 
 วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ (13) 5,721 (13) 4,941 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหนี้ 1,224,420 390,845 1,224,483 390,478 
เงนิลงทุนในตราสารหนี้ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม  
    ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (93) 2,406 (93) 2,406 
ภาระผกูพนัวงเงนิสนิเชื่อและสญัญาค ้าประกนัทางการเงนิ 9,994 (142,812) 9,400 (143,057) 
รวม 1,234,308 256,160 1,233,777 254,768 
 
ในระหว่างงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 มลูค่าหน้ีสญูไดร้บัคนืส าหรบังวดเป็นจ านวนเงนิ 350 ลา้นบาท (31 มนีาคม พ.ศ. 2563 : 
326 ลา้นบาท) 
  



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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23 ภาษีเงินได้ 

 
อตัราภาษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัส าหรบัขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 
พ.ศ. 2564 เป็นรอ้ยละ 16.98 และรอ้ยละ 19.22 ตามล าดบั (31 มนีาคม พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 25.05 และรอ้ยละ 19.29 ตามล าดบั) 
 

24 สินทรพัยท่ี์มีภาระผกูพนัและข้อจ ากดั 
 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มธุรกจิและกจิการมเีงนิลงทุนในหลกัทรพัยร์ฐับาลทีน่ าไปค ้าประกนัการท าธุรกรรมขายโดยมสีญัญาซือ้คนื หลกัทรพัย์
ดงักล่าวมมีลูคา่ยุตธิรรมจ านวน 2,976.54 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 2,996.28 ลา้นบาท) 
 

25 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึน้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
อาวลัตัว๋เงนิ 942,183 933,533 942,183 933,533 
ภาระผกูพนัอื่น     
   วงเงนิเบกิเกนิบญัชทีีล่กูคา้ยงัไม่ไดถ้อน 19,063,408 9,992,136 19,963,408 11,492,136 
   การค ้าประกนัอื่น ๆ 10,956,193 11,048,064 10,956,193 11,048,064 
รวม 30,961,784 21,973,733 31,861,784 23,473,733 
 
ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มธุรกจิมภีาระผูกพนั เนื่องจากไดเ้ขา้ท าสญัญาตดิตัง้และพฒันาระบบคอมพวิเตอร ์และสญัญาการก่อสรา้ง
อาคารส านักงาน โดยมมีลูค่าคงเหลอื ทีจ่ะตอ้งจ่ายภายใตส้ญัญาดงักล่าวอกีเป็นจ านวนเงนิประมาณ 359.70 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 343.17 
ลา้นบาท) 
 
  



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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26 ข้อมูลเก่ียวกบัคณุภาพของสินทรพัย ์

 
คุณภาพของสนิทรพัย์จ าแนกตามประเภทที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ณ วนัที่ 31 มนีาคม  
พ.ศ. 2564 และ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 

 
26.1 เงินลงทุนในหลกัทรพัย ์

 
กลุ่มธุรกิจมีเงินลงทุนกับบริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่ 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 ประเภทของ  ราคาทุน ราคาตลาด 
ค่าเผื่อ 

การลดราคา 
 เงินลงทุน จ านวนราย ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      
บรษิทัทีม่ปัีญหาผดินดัช าระดอกเบีย้ หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิ 1 0.04 - 0.04 
บรษิทัจดทะเบยีนทีเ่ขา้ขา่ยถูกเพกิถอน      
   จากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หุน้สามญั 2 5.42 16.62 - 
  3 5.46 16.62 0.04 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 ประเภทของ  ราคาทุน ราคาตลาด 
ค่าเผื่อ 

การลดราคา 
 เงินลงทุน จ านวนราย ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      
บรษิทัทีม่ปัีญหาผดินดัช าระดอกเบีย้ หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิ 1 0.04 - 0.04 
บรษิทัจดทะเบยีนทีเ่ขา้ขา่ยถูกเพกิถอน      
   จากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หุน้สามญั 2 5.42 16.62 - 
  3 5.46 16.62 0.04 
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26.2 เงินให้สินเช่ือและดอกเบีย้ค้างรบั 

 

กลุ่มธุรกจิมเีงนิใหส้นิเชื่อและดอกเบีย้คา้งรบักบับรษิทัทีม่ปัีญหาเกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน และตัง้ค่าเผื่อหนี้ผลขาดทุน
ดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ ในขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ ดงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
    ค่าเผื่อผลขาดทุน 
    ด้านเครดิต 
  มูลหน้ี หลกัประกนั ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 
 จ านวนราย พนับาท พนับาท พนับาท 
     
บรษิทัทีม่ปัีญหาในการช าระหนี้หรอืผดินดัช าระหนี้ 354 5,976,449 9,709,423 1,759,206 
 354 5,976,449 9.709,423 1,759,206 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
    ค่าเผื่อผลขาดทุน 
    ด้านเครดิต 
  มูลหน้ี หลกัประกนั ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 
 จ านวนราย พนับาท พนับาท พนับาท 
     
บรษิทัทีม่ปัีญหาในการช าระหนี้หรอืผดินดัช าระหนี้ 303 5,867,411 10,043,321 1,686,271 
 303 5,867,411 10,043,321 1,686,271 
 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
    ค่าเผื่อผลขาดทุน 
    ด้านเครดิตจะ 
  มูลหน้ี หลกัประกนั ท่ีคาดว่าเกิดขึน้ 
 จ านวนราย พนับาท พนับาท พนับาท 
     
บรษิทัทีม่ปัีญหาในการช าระหนี้หรอืผดินดัช าระหนี้ 331 5,494,256 7,883,236 1,758,728 
 331 5,494,256 7,883,236 1,758,728 
 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
    ค่าเผื่อผลขาดทุน 
    ด้านเครดิต 
  มูลหน้ี หลกัประกนั ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 
 จ านวนราย พนับาท พนับาท พนับาท 
     
บรษิทัทีม่ปัีญหาในการช าระหนี้หรอืผดินดัช าระหนี้ 280 5,400,698 8,217,134 1,685,792 
 280 5,400,698 8,217,134 1,685,792 

  



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

37 

 
27 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 
 
เพื่อให้สอดคล้องกับการบรหิารงานและการก ากับแบบรวมกลุ่ม คณะกรรมการธนาคารจึงก าหนดให้คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงของธนาคาร  
ท าหน้าที่สนับสนุน ทัง้การน านโยบายไปใช้งาน รวมถงึควบคุม ติดตาม และดูแลตรวจสอบใหห้น่วยงานทัง้ด้านธุรกจิและด้านสนับสนุนมกีาร
ปฏบิตัติามนโยบาย นอกจากนี้คณะกรรมการธนาคารจะตอ้งไดร้บัทราบถงึความเสีย่งส าคญัของกลุ่มธุรกจิอยา่งสม ่าเสมอ 
 
นอกจากนัน้ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของแต่ละบรษิัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงนิมหีน้าที่ประเมนิความเสี่ยงภายใต้นโยบายที่ก าหนด และ
รายงานต่อคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของธนาคารอย่างสม ่าเสมอ หรอืรายงานทนัทใีนกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงของปัจจยัเสีย่งส าคญัหรอื
เกดิเหตุการณ์ทีม่ผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิอยา่งมนียัส าคญั 
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รายการต่อไปนี้เป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

27.1 รายได้ 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ 
 วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

     
รายได้ดอกเบีย้ และเงินปันผล     
บรษิทัยอ่ย     
   บรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) - - 21 22 
   บรษิทั เคเคพ ีทาวเวอร ์จ ากดั - - 26 23 
 - - 47 45 
     
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ     
บรษิทัยอ่ย     
   บรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) - - 1 1 
   บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 35 25 
   บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการ กองทุนเกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั - - 14 8 
   กองทุนรวมเอเชยีรคีอฟเวอรี ่3 - - 1 1 
   กองทุนรวมไทยรสีตรคัเจอริง่  - - 1 1 
   กองทุนรวมบางกอก แคปปิตอล - - 1 1 
   กองทุนรวมแกมมา่ แคปปิตอล - - 2 2 
กรรมการและผูบ้รหิาร และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่อี านาจ     
   ควบคุมหรอืสามารถใชอ้ทิธพิล อยา่งเป็นสาระส าคญั 3 3 - - 
 3 3 55 39 

รายได้จากการด าเนินงาน     
บรษิทัยอ่ย     
   บรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) - - 54 73 
   บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 18 6 
   กองทุนรวมบางกอก แคปปิตอล - - - 1 
 - - 72 80 
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27.2 ค่าใช้จ่าย 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ 
 วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
ดอกเบีย้และส่วนลดจ่าย     
บรษิทัยอ่ย     
   บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) - - - 1 
   บรษิทั เคเคพ ีทาวเวอร ์จ ากดั - - 4 2 
กรรมการและผูบ้รหิาร และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่อี านาจ     
   ควบคุมหรอืสามารถใชอ้ทิธพิล อยา่งเป็นสาระส าคญั 8 8 8 8 
 8 8 12 11 
     
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอ่ืน     
บรษิทัยอ่ย     
   บรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) - - (1) 53 
   บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 98 39 
   บรษิทั เคเคพ ีทาวเวอร ์จ ากดั - - 57 49 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 19 36 19 36 
 19 36 173 177 
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27.3 ยอดค้างช าระ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
เงินให้สินเช่ือ     
บรษิทัยอ่ย     
   บรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) - - 1,950 1,950 
   บรษิทั เคเคพ ีทาวเวอร ์จ ากดั - - 2,330 2,339 
หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ - - (3) (3) 
กรรมการและผูบ้รหิาร และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่อี านาจ     
   ควบคุมหรอืสามารถใชอ้ทิธพิล อยา่งเป็นสาระส าคญั 10 8 10 8 
 10 8 4,287 4,294 
     
ดอกเบีย้ค้างรบัและรายได้ดอกเบีย้ท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ     
บรษิทัยอ่ย     
   บรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) - - 1 (4) 
   บรษิทั เคเคพ ีทาวเวอร ์จ ากดั - - (2) (2) 
 - - (1) (6) 
     
ลูกหน้ีอ่ืน     
บรษิทัยอ่ย     
   บรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) - - - 4 
   บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 110 62 
   บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั - - 7 6 
 - - 117 72 
     
สินทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์     
บรษิทัยอ่ย     
   บรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) - - 59 - 
   บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 6 2 
 - - 65 2 
     
สินทรพัยอ่ื์น     
บรษิทัยอ่ย     
   บรษิทั เคเคพ ีทาวเวอร ์จ ากดั - - 694 700 
 - - 694 700 
  



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

41 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
เงินรบัฝาก     
บรษิทัยอ่ย     
   บรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) - - 72 44 
   บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 275 320 
   บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั - - 22 18 
   กองทุนรวมบางกอก แคปปิตอล - - 146 60 
   กองทุนรวมแกมมา่ แคปปิตอล - - 384 331 
   บรษิทั เคเคพ ีทาวเวอร ์จ ากดั - - 46 106 
กรรมการและผูบ้รหิาร และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่อี านาจ     
   ควบคุมหรอืสามารถใชอ้ทิธพิล อยา่งเป็นสาระส าคญั 1,299 1,165 1,299 1,165 
 1,299 1,165 2,244 2,044 
     
เงินกู้ยืม     
กรรมการและผูบ้รหิาร และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่อี านาจ     
   ควบคุมหรอืสามารถใชอ้ทิธพิล อยา่งเป็นสาระส าคญั     
   และกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 400 400 400 400 
 400 400 400 400 
     
ดอกเบีย้ค้างจ่าย     
กรรมการและผูบ้รหิาร และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่อี านาจ     
   ควบคุมหรอืสามารถใชอ้ทิธพิล อยา่งเป็นสาระส าคญั      
   และกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 4 3 4 3 
 4 3 4 3 
     
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ ์     
บรษิทัยอ่ย     
   บรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) - - - 37 
 - - - 37 
     
หน้ีสินอ่ืน     
บรษิทัยอ่ย     
   บรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) - - 107 135 
   บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 189 102 
   บรษิทั เคเคพ ีทาวเวอร ์จ ากดั - - 660 645 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 4 3 4 3 
 4 3 960 885 
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27.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส าคญั 

 
ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 คา่ตอบแทนทีจ่่ายใหก้รรมการและผูบ้รหิารส าคญั มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ 
 วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 86,678 91,259 66,019 69,876 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,775 2,632 1,688 1,407 
รวม 89,453 93,891 67,707 71,283 
 

28 ผลประโยชน์อ่ืนท่ีจ่ายแก่กรรมการและผู้มีอ านาจในการจดัการ 
 
กลุ่มธุรกิจไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นแก่กรรมการและผู้บรหิารนอกเหนือจากผลประโยชน์ที่พึงจ่ายตามปกติ ซึ่งได้แก่ บ าเหน็จกรรมการ
เงนิเดอืน และโบนัส (ถา้ม)ี ของผูบ้รหิาร รวมถงึใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
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29 มูลค่ายติุธรรม 

 
29.1 การประมาณการมูลค่ายติุธรรม 
 

ตารางต่อไปนี้แสดงถงึสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิที่วดัมูลค่าและรบัรูด้้วยมูลค่ายุตธิรรม ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่ 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
  มูลค่ายติุธรรม 
 มูลค่าตามบญัชี ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      
สินทรพัย ์      
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์ 10,361,295 - 10,361,295 - 10,361,295 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย   
   มลูคา่ยุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน 

 
 

 
 

 

   หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 2,386,544 - 2,386,544 - 2,386,544 
   ตราสารหนี้ภาคเอกชน 1,539,692 - 1,383,764 155,928 1,539,692 
   ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด      
      ในประเทศ 8,052,372 8,052,372 - - 8,052,372 
   ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด      
      ต่างประเทศ 7,883 7,883 - - 7,883 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยส์ทุธ ิ      
   หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 17,201,767 - 17,201,767 - 17,201,767 
   ตราสารหนี้ภาคเอกชน 488,556 - 488,556 - 488,556 
   ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด      
      ในประเทศ 621,474 621,474 - - 621,474 
   ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด      
      ต่างประเทศ 2,066,765 2,066,765 - - 2,066,765 
   ตราสารทุนทีไ่มอ่ยูใ่นความตอ้งการของ      
       ตลาดในประเทศ 690,953 - 11,091 679,862 690,953 
   ตราสารทุนทีไ่มอ่ยูใ่นความตอ้งการของ      
       ตลาดต่างประเทศ 244,012 - - 244,012 244,012 
รวมสินทรพัย ์ 43,661,313 10,748,494 31,833,017 1,079,802 43,661,313 
      
หน้ีสิน      
หนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย      
   มลูคา่ยุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน 1,255,892 - 1,255,892 - 1,255,892 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ ์ 9,803,355 - 9,803,355 - 9,803,355 
รวมหน้ีสิน 11,059,247 - 11,059,247 - 11,059,247 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
  มูลค่ายติุธรรม 
 มูลค่าตามบญัชี ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      
สินทรพัย ์      
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์ 10,276,081 - 10,276,081 - 10,276,081 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย      
   มลูคา่ยุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน      
   หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 1,137,504 - 1,137,504 - 1,137,504 
   ตราสารหนี้ภาคเอกชน 4,328,564 - 4,172,636 155,928 4,328,564 
   ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด      
      ในประเทศ 5,823,336 5,823,336 - - 5,823,336 
   ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด      
      ต่างประเทศ 194 194 - - 194 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยส์ทุธ ิ      
   หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 18,358,842 - 18,358,842 - 18,358,842 
   ตราสารหนี้ภาคเอกชน 627,103 - 627,103 - 627,103 
   ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด      
      ในประเทศ 507,567 507,567 - - 507,567 
   ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด      
       ต่างประเทศ 1,721,828 1,721,828 - - 1,721,828 
   ตราสารทุนทีไ่มอ่ยูใ่นความตอ้งการของ      
      ตลาดในประเทศ 690,943 - 11,091 679,852 690,943 
   ตราสารทุนทีไ่มอ่ยูใ่นความตอ้งการของ      
       ตลาดต่างประเทศ 244,012 - - 244,012 244,012 
รวมสินทรพัย ์ 43,715,974 8,052,925 34,583,257 1,079,792 43,715,974 
      
หน้ีสิน      
หนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย      
   มลูคา่ยุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน 896,906 - 896,906 - 896,906 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ ์ 8,724,685 - 8,724,685 - 8,724,685 
รวมหน้ีสิน 9,621,591 - 9,621,591 - 9,621,591 

 
ในระหว่างงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มธุรกจิไม่มรีายการโอน
ระหวา่งระดบั 1 และระดบั 2 ของล าดบัชัน้มลูคา่ยุตธิรรม 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
  มูลค่ายติุธรรม 
 มูลค่าตามบญัชี ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      
สินทรพัย ์      
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์ 10,396,292 - 10,396,292 - 10,396,292 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย   
   มลูคา่ยุตธิรรม      
   หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 2,386,544 - 2,386,544 - 2,386,544 
   ตราสารหนี้ภาคเอกชน 1,383,764 - 1,383,764 - 1,383,764 
   ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด      
      ในประเทศ 1,687,305 1,687,305 - - 1,687,305 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยส์ทุธ ิ      
   หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 17,201,767 - 17,201,767 - 17,201,767 
   ตราสารหนี้ภาคเอกชน 488,556 - 488,556 - 488,556 
   ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด      
      ในประเทศ 16,880 16,880 - - 16,880 
   ตราสารทุนทีไ่มอ่ยูใ่นความตอ้งการของ      
      ตลาดในประเทศ 219,454 - - 219,454 219,454 
รวมสินทรพัย ์ 33,780,562 1,704,185 31,856,923 219,454 33,780,562 
      
หน้ีสิน      
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ ์ 9,709,445 - 9,709,445 - 9,709,445 
รวมหน้ีสิน 9,709,445 - 9,709,445 - 9,709,445 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
  มูลค่ายติุธรรม 
 มูลค่าตามบญัชี ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      
สินทรพัย ์      
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์ 10,251,116 - 10,251,116 - 10,251,116 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย      
   มลูคา่ยุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน      
   หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 1,137,504 - 1,137,504 - 1,137,504 
   ตราสารหนี้ภาคเอกชน 4,172,635 - 4,172,635 - 4,172,635 
   ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด      
      ในประเทศ 1,442,498 1,442,498 - - 1,442,498 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยส์ทุธ ิ      
   หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 18,358,842 - 18,358,842 - 18,358,842 
   ตราสารหนี้ภาคเอกชน 627,103 - 627,103 - 627,103 
   ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด      
      ในประเทศ 16,838 16,838 - - 16,838 
   ตราสารทุนทีไ่มอ่ยูใ่นความตอ้งการของ      
      ตลาดในประเทศ 219,454 - - 219,454 219,454 
รวมสินทรพัย ์ 36,225,990 1,459,336 34,547,200 219,454 36,225,990 
      
หน้ีสิน      
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ ์ 8,674,189 - 8,674,189 - 8,674,189 
รวมหน้ีสิน 8,674,189 - 8,674,189 - 8,674,189 
 
ในระหว่างงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ธนาคารไม่มรีายการโอน
ระหวา่งระดบัที ่1 และระดบัที ่2 ของล าดบัชัน้มลูคา่ยุตธิรรม 
 

29.2 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 
 

29.3 การวดัมูลค่ายติุธรรมซ่ึงใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได้อย่างมีสาระส าคญั (ข้อมูลระดบัท่ี 3) 
 
ตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 
 
 ตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

31 มีนาคม 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ยอดตน้งวด/ปี 923,864 412,471 219,454 224,342 
ซือ้เพิม่ 10 522,226 - - 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธทิีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - (10,833) - (4,888) 
ยอดปลายงวด/ปี 923,874 923,864 219,454 219,454 
 
ไมม่กีารเปลีย่นแปลงส าหรบัวธิกีารประมาณมลูคา่ยุตธิรรมระหวา่งงวด/ปี 

 
เงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท 
   
ยอดตน้งวด/ปี 155,928 - 
ซือ้เพิม่ - 150,000 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธทิีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน - 5,928 
ยอดปลายงวด/ปี 155,928 155,928 
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29.4 ขัน้ตอนการประเมินมูลค่ายติุธรรม 

 
ตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 
 
กลุ่มธุรกจิแบ่งการวดัมลูคา่ยุตธิรรมของตราสารทุนทีไ่มอ่ยูใ่นความตอ้งการของตลาดออกเป็น 2 วธิ ี 
 
ก) วธิีการคิดลดเงนิปันผล (Dividend Discount Model) ส าหรบัตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดและกลุ่มธุรกิจคาดว่า 

จะไดร้บัผลตอบแทนจากเงนิลงทุนดงักล่าว  
ข) วธิกีารอ้างองิราคาจากมูลค่าสนิทรพัย์สุทธสิ าหรบัตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดและกลุ่มธุรกจิคาดว่าจะไม่ได้รบั

ผลตอบแทนจากเงนิลงทุนนัน้ 
 
กลุ่มธุรกจิพจิารณามูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความต้องการของตลาด จากการค านวณโดยวธิกีารคดิลดเงนิปันผล 
(Dividend Discount Model) ในการค านวณดงักล่าวใช้ประมาณการเงนิปันผลรบัจากบรษิัท โดยอ้างอิงจากประมาณการทางการเงนิ
ครอบคลุมระยะเวลา 10 ปี ซึ่งอ้างอิงจากแผนการด าเนินงานในอนาคตของบรษิัท ประกอบกับการคาดการณ์การเติบโตของตลาด  
ซึง่ผูบ้รหิารเชื่อว่าเป็นระยะเวลาทีส่ะทอ้นแผนงานทางธุรกจิของบรษิทั ส าหรบัเงนิปันผลและกระแสเงนิสดหลงัจากปีที ่10 ใชป้ระมาณการ
ของอตัราการเตบิโตของกระแสเงนิสดหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Growth Rate) ที่รอ้ยละ 1 - 2 ต่อปี และใชอ้ตัรา 
คดิลดรอ้ยละ 12.5 - 14 ต่อปี 
 
การเปลีย่นแปลงของอตัราคดิลด และอตัราการเตบิโตของกระแสเงนิสดหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (อตัราการเตบิโตของเงนิปันผล 
หรอื อตัราการเตบิโตของกระแสเงนิสดอสิระ) เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 หรอื ลดลงรอ้ยละ 1 จะมผีลกระทบต่อก าไรหรอืขาดทุนในขอ้มลูการเงนิ
รวมและขอ้มลูการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาล ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินรวม 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
  

อตัราคิดลด 
อตัราการเติบโต
ของเงินปันผล 

 
อตัราคิดลด 

อตัราการเติบโต
ของเงินปันผล 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

อตัราเพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1  (76.29) 38.02 (76.29) 38.02 
อตัราลดลง รอ้ยละ 1 91.05 (32.00) 91.05 (32.00) 
 
เงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ 
 
มลูค่าของหุน้กูแ้ปลงสภาพจะขึน้อยูก่บัมลูค่าขัน้ต ่าส่วนทีเ่ป็นหุน้กู้ (Bond Floor) กบัราคาแปลงสภาพ (Conversion Value) ขึน้อยู่กบัว่า
มลูคา่ใดจะสงูกวา่ โดยหลกัการประเมนิมลูคา่ของหุน้กูแ้ละราคาแปลงสภาพสามารถสรุปไดด้งันี้ 
 
• มูลค่าขัน้ต ่าส่วนที่เป็นหุ้นกู้ค านวณโดยใช้หลกัการคดิลดกระแสเงนิสดทัง้หมดของหุ้นกู้ตลอดอายุ ซึ่งประกอบไปด้วยดอกเบี้ย  

และเงนิต้นที่ได้รบัคนืในปีสุดท้าย ส าหรบัอตัราการคดิลดซึ่งไม่มขีอ้มูลในตลาดนัน้จะค านวณโดยใช้ผลรวมระหว่างส่วนชดเชย
ความเสีย่งด้านเครดติ (Credit Spread) ณ วนัทีอ่อกตราสาร กบัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาล ในแต่ละวนัที่ท าการประเมนิ
มูลค่านัน้ส่วนที่เป็นอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพตลาดในขณะที่ส่วนชดเชยความเสี่ยงด้ าน
เครดติจะมคีา่เท่ากบั ณ วนัทีอ่อกตราสาร มลูคา่สว่นทีเ่ป็นหุน้กูค้ านวณออกมาได ้152.21 ลา้นบาท 
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• ราคาแปลงสภาพมมีูลค่าเท่ากบัผลคูณระหว่างจ านวนหุ้นที่สามารถแปลงสภาพได้ กบัราคาหุ้น ซึ่งค านวณโดยใช้วธิกีารคดิลด

กระแสเงนิสด (Discounted Cash Flows Model) โดยอา้งองิจากประมาณการทางการเงนิครอบคลุมระยะเวลา 10 ปี ซึง่อา้งองิจาก
แผนการด าเนินงานในอนาคตของบรษิทั ประกอบกบัการคาดการณ์การเตบิโตของตลาด ซึง่ผูบ้รหิารเชื่อวา่เป็นระยะเวลาทีส่ะทอ้น
แผนงานทางธุรกจิของบรษิทั ส าหรบัอตัราการคดิลด (Discount Rate) นัน้ ใชอ้ตัราคดิลดรอ้ยละ 12.5 ต่อปี  และหลงัจากปีที ่10 
จะใช้ประมาณการของอตัราการเติบโตของกระแสเงนิสด รอ้ยละ 1.0 ต่อปี ท าให้มูลค่าในส่วนที่เป็นราคาแปลงสภาพค านวณ
ออกมาได ้155.93 ลา้นบาท 

 
มลูคา่ของหุน้กูแ้ปลงสภาพอยูท่ี ่155.93 ลา้นบาท ซึง่เป็นมลูคา่ทีส่งูกวา่ระหว่างราคาแปลงสภาพ (155.93 ลา้นบาท) กบัมลูค่าส่วนทีเ่ป็น
หุน้กู ้(152.21 ลา้นบาท) 
 
การเปลีย่นแปลงของอตัราคดิลดและอตัราการเตบิโตของกระแสเงนิสดเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 หรอืลดลงรอ้ยละ 1 จะมผีลกระทบต่อก าไรหรอื
ขาดทุนในขอ้มลูการเงนิรวมระหวา่งกาล ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินรวม 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
  

อตัราคิดลด 
อตัราการเติบโต
ของเงินปันผล 

 
อตัราคิดลด 

อตัราการเติบโต
ของเงินปันผล 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

อตัราเพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1  (3.72) 9.81 (3.72) 9.81 
อตัราลดลง รอ้ยละ 1 21.42 (3.72) 21.42 (3.72) 
 
ความอ่อนไหวของราคาหุน้กูแ้ปลงสภาพนัน้ขึน้อยู่กบัความอ่อนไหวของราคาแปลงสภาพ (Conversion Value) และหุน้กู ้ตารางดา้นบน
แสดงขอ้มลูความอ่อนไหวของราคาหุน้กูแ้ปลงสภาพต่อการเปลีย่นแปลงของอตัราคดิลดและอตัราการเตบิโตของกระแสเงนิสดหลงัปีที ่10 
(Terminal growth rate) โดยคา่ทีค่ านวณไดต้ ่ากวา่ราคาส่วนทีเ่ป็นหุน้กู ้(Bond Floor) จะถูกแทนทีด่ว้ย 152.21 ลา้นบาท 

  



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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ตารางต่อไปนี้แสดง สรุปขอ้มลูเชงิปรมิาณของขอ้มลูทีไ่มส่ามารถสงัเกตไดท้ีม่สีาระส าคญัทีใ่ชใ้นการจดัมลูคา่ยุตธิรรมทีเ่ป็นขอ้มลูระดบั 3 
 

  ข้อมูลทางการเงินรวม  
  มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม  
  31 มีนาคม 

พ.ศ.2564 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ.2563 ข้อมูลท่ีไม่สามารถ 

 วิธีการวดัมูลค่า พนับาท พนับาท สงัเกตได้ 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่     
  ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นก าไร     
  หรอืขาดทุน     

  - ตราสารหนี้ภาคเอกชน มลูคา่ขัน้ต ่าสว่นทีเ่ป็น 
  หุน้กู ้ (Bond Floor)  

  กบัราคาแปลงสภาพ  
(Conversion Value)  

แลว้แต่มลูคา่ใดจะสงูกวา่ 

155,928 155,928 อตัราคดิลดและ 
อตัราการเตบิโตของ            

กระแสเงนิสด 
ของกจิการ 

     
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยส์ุทธ ิ     

- ตราสารทุนทีไ่ม่อยูใ่น วธิกีารคดิลดเงนิปันผล 244,012 244,012 อตัราคดิลด 
และอตัราการ 

          ความตอ้งการของตลาด    เตบิโต ของเงนิปันผล 
     
 วธิกีารอา้งองิราคาจาก   ไมม่ขีอ้มลูทีไ่มส่ามารถ 
    มลูคา่สนิทรพัยส์ุทธ ิ 690,953 690,943 สงัเกตไดท้ีม่สีาระส าคญั 
  1,090,893 1,090,883  
 

  ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ  
  มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม  
  31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ.2563   

ข้อมูลท่ีไม่มีข้อมลู 

ท่ีไม่สามารถ 
 วิธีการวดัมูลค่า พนับาท พนับาท สงัเกตได้ 

     
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยส์ุทธ ิ     

- ตราสารทุนทีไ่ม่อยูใ่น วธิกีารอา้งองิราคาจาก      ไมม่ขีอ้มลูทีไ่มส่ามารถ 
ความตอ้งการของตลาด มลูคา่สนิทรพัยส์ุทธ ิ 219,454 219,454 สงัเกตไดท้ีม่สีาระส าคญั 

  219,454 219,454  
 

30 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในข้อมูลทางการเงินระหวา่งกาล 
 
เมื่อวนัที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ได้มมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลส าหรบัปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 2.25 บาท 
รวมเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ 1,905,189,996 บาท โดยก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
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