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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
 
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของธนาคารเกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) 
 
 
ความเหน็ 
 

ขา้พเจ้าเหน็ว่า งบการเงนิรวมระหว่างกาลและงบการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลแสดงฐานะการเงนิรวมของธนาคารเกียรตินาคนิภทัร 
จ ากดั (มหาชน) (ธนาคาร) และบรษิทัย่อย (กลุ่มธุรกจิ) และฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของธนาคาร ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และผล
การด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกจิการ รวมถงึกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุด 
วนัเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงนิ  
 
งบการเงินระหว่างกาลท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงนิรวมระหวา่งกาลและงบการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 
• งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นรวมและงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นเฉพาะกจิการส าหรบังวดหกเดอืน

สิน้สุดวนัเดยีวกนั 
• งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุด

วนัเดยีวกนั 
• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนัและ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาลและงบการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลซึ่งประกอบดว้ยนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั

และหมายเหตุเรือ่งอื่นๆ 
 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัช ี
ต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมระหว่างกาลและงบการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลในรายงานของขา้พเจ้า ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจาก 
กลุ่มธุรกจิและธนาคารตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ
งบการเงนิรวมระหว่างกาลและงบการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาล และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามความรบัผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ  
ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี้ ขา้พเจ้าเชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ขา้พเจา้ได้รบัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเหน็ของขา้พเจา้ 
 



เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งต่าง ๆ ทีม่นีัยส าคญัทีสุ่ดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงนิรวม
ระหว่างกาลและงบการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลส าหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจ้าได้น าเรื่องเหล่านี้มาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบ 
งบการเงนิรวมระหว่างกาลและงบการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาล โดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้นี้ ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดง
ความเหน็แยกต่างหากส าหรบัเรือ่งเหล่านี้  
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึ้นส าหรบัเงิน
ให้สินเชือ่แก่ลูกหน้ี 

 

 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ธนาคารมียอดเงนิให้สินเชื่อแก่
ลูกหนี้ก่อนหกัผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึ้นในงบการเงนิ
รวมระหวา่งกาลและงบการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลเป็นจ านวน
เงนิ 290,191 ล้านบาท และ 293,490 ล้านบาท ตามล าดบัและค่า
เผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงนิให้สนิเชื่ อแก่
ลูกหนี้ในงบการเงนิรวมระหว่างกาลและงบการเงนิเฉพาะกิจการ
ระหวา่งกาลเป็นจ านวนเงนิ 15,287 ลา้นบาท และ 15,288 ลา้นบาท 
ซึ่งคดิเป็นร้อยละ 5.27 และ 5.21 ของยอดเงนิให้สนิเชื่อแก่ลูกหนี้
ตามล าดบั ขอ้มูลอ้างองิในงบการเงนิระหว่างกาลที่เกี่ยวขอ้งกบัค่า
เผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงนิให้สนิเชื่อแก่
ลกูหนี้มดีงันี้  

• หมายเหตุขอ้ที่ 3.7 นโยบายการบญัชเีรื่องเครื่องมอืทาง
การเงนิ 

• หมายเหตุขอ้ที่ 6.1 ประมาณการและขอ้สมมติฐานเรื่อง
การดอ้ยคา่  

• หมายเหตุขอ้ที่ 15 เรื่อง ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่
คาดวา่จะเกดิขึน้ 

• หมายเหตุขอ้ที่ 49 เรื่อง ผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่า
จะเกดิขึน้  

 

กลุ่มธุรกิจและธนาคารค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น โดยพิจารณาผลกระทบของการคาดการณ์เหตุการณ์ใน
อนาคต ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่  9 เรื่อง
เครื่องมือทางการเงิน โดยใช้แบบจ าลองและสมมติฐานหลาย
ประการทีม่คีวามซบัซอ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการประเมินแบบลูกหน้ีรายตวั (Individual approach) 
ข้าพเจ้าได้สุ่มตัวอย่างลูกหนี้ เพื่อทดสอบความเหมาะสมของ
สมมตฐิานทีผู่บ้รหิารใชใ้นการประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคต 
ส าหรบักระแสเงนิสดที่คาดว่าจะได้จากการขายหลกัประกนัขา้พเจ้า
ได้ตรวจสอบราคาประเมินของหลกัประกันกับรายงานประเมิน
หลักประกันล่าสุดซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ และค านวณ 
ผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้จากส่วนสูญเสยีทีค่าดว่า
จะเกดิขึน้เป็นรายลกูหนี้  
 

วิธีการประเมินแบบกลุ่มลูกหน้ี (Collective approach)  
ขา้พเจา้ไดสุ้่มตวัอยา่งและทดสอบดงันี้  

• ประเมนิความเหมาะสมของวธิกีารค านวณในแบบจ าลอง 
ทีป่ระเมนิแบบกลุ่มลูกหนี้โดยเปรยีบเทยีบกบัหลกัการ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9  

• ประเมนิและทดสอบการออกแบบและความมปีระสทิธผิล
ของการควบคุมทีเ่กีย่วขอ้งดงันี้ 
- การก ากับดูแลและการพัฒนาแบบจ าลอง 

รวมถงึการสรา้งแบบจ าลอง การอนุมตัิและ
การตรวจสอบแบบจ าลอง 

- ความครบถว้นและความถูกตอ้งของขอ้มูลที่
ส าคัญทั ้งจากข้อมู ลภายในและข้อมูล
ภายนอกทีใ่ชเ้ป็นขอ้มลูน าเขา้ในแบบจ าลอง 

- การค านวณผลขาดทุนทางดา้นเครดติทีค่าดว่า
จะเกดิขึน้  

- การโอนข้อมูลจากระบบที่เป็นแหล่งข้อมูล
เพื่อใช้ค านวณในแบบจ าลอง และการโอน
ขอ้มูลที่ค านวณได้จากแบบจ าลองไปบญัชี
แยกประเภท 
 
 
 
 
 



เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

 

ขา้พเจา้ใหค้วามส าคญัในเรือ่งนี้เนื่องจาก 
1) จ านวนเงนิของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตทีค่าดว่าจะเกดิขึ้น

ของเงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้มสีาระส าคญัต่องบการเงนิระหว่างกาล 
และเป็นรายการทีผู่บ้รหิารใช้ดุลยพนิิจอย่างมากและสมมตฐิาน
ซึง่มคีวามอ่อนไหวดงันี้  
• การตคีวามทางบญัช ี
• ข้อมูลคาดการณ์ ในอนาคต สมมติฐานตัวแปรด้าน

เศรษฐกจิมหภาค และคา่ถ่วงน ้าหนกั 
• ประมาณการอายุของสญัญา 
• เงือ่นไขและหลกัเกณฑใ์นการจดัชัน้ 
• ประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคต 
• การพจิารณาใชดุ้ลยพนิิจของฝ่ายบรหิารในการตัง้ส ารอง

เพิม่เตมิ  
 

2) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) ธนาคารไดช้่วยเหลอืลูกหนี้ทีไ่ดร้บัผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ตามมาตรการของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น การพกัช าระเงนิตน้และดอกเบีย้ 
การขยายระยะเวลาช าระหนี้ เป็นต้น ตามทีร่ะบุไวใ้นหมายเหตุ
ข้อที่ 3 ผู้บริหารได้ใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ออกโดย 
สภาวิชาชีพบัญชีเรื่อง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับ
กิจการที่ ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ ได้ร ับผลกระทบจาก
สถานการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทยการใชแ้นวขอ้ผ่อน
ปรนดงักล่าวจะมีผลกระทบทางบญัชีในเรื่องพิจารณาจดัชัน้
ลูกหนี้และการพจิารณาค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า 
จะเกดิขึน้ 

 
- การควบคุมดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ทัง้ในส่วนการควบคุมระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทัว่ไปและการควบคุมภายในของ
ระบบงานส าหรบัข้อมูลการให้สนิเชื่อ การ
จัดประเภทลูกหนี้แยกตามอายุหนี้  และ
ระบบขอ้มลูหลกัประกนั 

- ความถูกต้องและความเหมาะสมของช่วงเวลา
ในการจดัชัน้หนี้ตามปัจจยัเชิงปรมิาณและ
คุณภาพ และ 

- ความถูกต้องและเหมาะสมของการปฏิบตัิ
ทางบัญชีของกลุ่ มลูกหนี้ ที่ ได้ร ับความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์การระบาดของ 
COVID-19 

• ประเมนิ ทดสอบสมมตฐิานที่ส าคญัต่อแบบจ าลองและ
พจิารณาความเหมาะสมของสมมตฐิานขอ้มูลคาดการณ์
ในอนาคตและความสมเหตุสมผลของสมมติฐานของ
ฝ่ายบรหิารในการถ่วงน ้าหนักเหตุการณ์ทางเศรษฐกจิ 
สอบถามฝ่ายบริหารในเชิงทดสอบและขอให้ฝ่าย
บรหิารแสดงขอ้มลูและหลกัฐานประกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบั
สมมติฐานที่ส าคัญ เหล่านั ้น  รวมถึงทดสอบการ
เปลี่ยนแปลงหรอืการปรบัแก้ไขปัจจยัหรือเงื่อนไขใน
แบบจ าลองระหวา่งงวด 

• ทดสอบความถูกต้องการจดัชัน้ของลูกหนี้ซึ่งรวมถึง
ลูกหนี้ตามมาตรการการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ใน
สถานการณ์ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด
ของ COVID-19 ตามหนังสือเวียนของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

 
• ประเมนิและพจิารณาความเหมาะสมของการพจิารณา

ใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบรหิารในการตัง้ส ารองเพิ่มเติม 
รวมถึงการสอบถามฝ่ายบรหิารในเชิงทดสอบถึงการ
พิจารณาทิศทางของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มี
ความเสีย่ง รวมถงึการพจิารณาถงึการเปลีย่นแปลงใน
เงื่อนไขการช าระหนี้ที่มีนัยส าคัญของกลุ่มลูกหนี้ที่
ได้รบัความช่วยเหลือในสถานการณ์การระบาดของ 
COVID-19 

• สอบถามในเชิงลึกและสอบทานผลการทดสอบของ
ผูเ้ชี่ยวชาญภายในด้านการตรวจสอบแบบจ าลองของ
ธนาคาร 

• ทดสอบการค านวณผลขาดทุนทางดา้นเครดติทีค่าดว่า
จะเกิดขึ้นและกระทบยอดต่อสมุดบัญชีแยกประเภท
ทัว่ไป 

• ประเมินความครบถ้วนและความเหมาะสมของการ
เปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่าง
กาลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 

  
ขา้พเจา้ปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญการดา้นความเสีย่งทางการเงนิและให้
ผูช้ านาญการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศสอบทานความเหมาะสม
ของแบบจ าลองผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
ความน่าเชื่อถอืของขอ้มลู และการค านวณโดยระบบ 
 

จากผลการปฏบิตัิงานขา้งต้น การประเมนิค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ มีความ
เหมาะสมตามหลกัฐานสนับสนุนและขา้พเจา้ไม่พบขอ้ผดิพลาดที่
ส่งผลกระทบต่องบการเงนิระหว่างกาลอย่างเป็นสาระส าคญัจาก
การทดสอบดงักล่าว 
 



เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

การทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม 
 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 กลุ่มธุรกิจ มีค่าความนิยมจ านวน 
3,066 ลา้นบาท ซึง่เกดิขึน้จากกลุ่มธุรกจิตลาดทุนซึง่เป็นหน่วยสนิทรพัย์
ที่ก่อใหเ้กดิเงนิสด มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนืของค่าความนิยมของ
สนิทรพัยป์ระเมนิโดยวธิกีารคดิลดเงนิปันผล อา้งถงึนโยบายการบญัชี
เกี่ยวกบัค่าความนิยมในหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล
ขอ้ 3.12 ประมาณการทางบญัชแีละสมมตฐิานในหมายเหตุประกอบงบ
การเงนิระหว่างกาลขอ้ 6.4 และการเปิดเผยขอ้มูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง
กับค่าความนิยมในหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลข้อ 
19.2 
 

ข้าพเจ้าให้ความสนใจในเรื่องนี้ เนื่องจากมูลค่าของค่าความนิยม 
เป็นรายการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใชดุ้ลยพนิิจทีม่นีัยส าคญัในสมมตฐิาน
ที่ใช้ในแบบจ าลองการประเมนิมูลค่า ธนาคารต้องประเมนิการด้อย
ค่าของค่าความนิยมทุกปีเพื่อพิจารณาว่าธนาคารบนัทึกค่าความ
นิยมดว้ยมลูคา่ทีเ่หมาะสมหรอืไม ่ 
 

ผูบ้รหิารค านวณการคดิลดเงนิปันผลจากการประมาณการเงนิปันผล
รับจากบริษัทย่อย โดยอ้างอิงจากประมาณการทางการเงิน
ครอบคลุมระยะเวลา 10 ปี ซึ่งอ้างอิงจากผลประกอบการในอดตีที่
ผ่านมา ประกอบกับการคาดการณ์การเติบโตของตลาด และการ
เตบิโตของธุรกจิบรษิทัย่อยซึง่ผูบ้รหิารเชื่อวา่เป็นระยะเวลาทีส่ะทอ้น
แผนงานทางธุรกจิของกลุ่มธุรกจิ 
 

สมมตฐิานทีส่ าคญัซึง่ใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิารมดีงันี้ 
• อตัราคดิลด 
• อตัราการเตบิโต 
• อตัราการจ่ายเงนิปันผล 
• ประมาณการรายได้และก าไรสุทธิในอนาคตจากกลุ่มธุรกิจ

ตลาดทุน  
 

สมมตฐิานดงักล่าวเกดิจากปัจจยัทัง้ภายในและภายนอกซึง่ผูบ้รหิาร
จะทบทวนและพจิารณาโดยใชข้อ้มลูล่าสุดทีส่ะทอ้นสภาวะตลาดและ
แผนทางธุรกจิของกจิการในการค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนื
ของคา่ความนิยม 

 

ขา้พเจ้าประเมนิความเหมาะสมของการใช้ดุลยพนิิจของผูบ้รหิาร 
ที่ใช้ในการประเมนิการด้อยค่าโดยการสอบถามผูบ้รหิารเกี่ยวกบั
วธิกีารและสมมตฐิานทีใ่ชใ้นแบบจ าลองการประเมนิมลูคา่ 
 

ขา้พเจา้สอบถามผูบ้รหิารในเชงิทดสอบและปฏบิตังิานเพื่อใหไ้ดม้า
ซึ่งหลกัฐานสนับสนุนเกี่ยวกบัความเหมาะสมของสมมติฐานที่ใช้ใน
แบบจ าลองประเมนิมลูคา่ ดงันี้ 

• เปรียบเทียบสมมติฐานที่ ใช้ในการประเมินมูลค่ากับ
งบประมาณทีไ่ดร้บัการอนุมตัแิลว้ แผนธุรกจิ อตัราการ
จ่ายเงนิปันผลที่ผู้บรหิารประมาณการจากผลประกอบการ
ในอนาคต และ หลักฐานสนับสนุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สมมติฐานในอนาคต เช่น อัตราหมุนเวียนการซื้อขาย
หลักทรัพย์ ในตลาดที่ ประมาณไว้ ต่ อปี  และอัตรา 
คา่นายหน้าเฉลีย่ 

• เปรยีบเทยีบสมมตฐิานทีส่ าคญักบัขอ้มูลภายนอก เช่น 
เปรยีบเทยีบอตัราคดิลดกบัอตัราผลตอบแทนปราศจาก
ความเสี่ยงของพันธบัตรรฐับาล และเปรียบเทียบส่วน
ชดเชยความเสีย่งตลาดกบัขอ้มูลตลาด รวมทัง้ทดสอบ
วา่ขอ้มลูทีน่ ามาใชน้ัน้เป็นขอ้มลูล่าสดุและเหมาะสม 

• พจิารณาผลการด าเนินงานในอดตีและปัจจุบนัเทยีบกบั 
แผนธุรกิจ รวมถึงเหตุผลที่ผลการด าเนินงานอาจไม่
เป็นไปตามแผน ขา้พเจา้ไดส้อบถามผูบ้รหิารถงึสิง่ทีไ่ม่
เป็นไปตามแผนการและความไม่แน่นอนที่อาจจะ
เกดิขึน้ และ 

• ประเมนิและสอบถามผู้บรหิารในเชงิทดสอบเกี่ยวกับ 
การประมาณการก าไรสทุธขิองกลุม่ธุรกจิ เพือ่ใหท้ราบถงึ
แผนธุรกจิในอนาคตและเรือ่งทีผู่บ้รหิารจะใหค้วามส าคญั 

 

ขา้พเจา้พบวา่วา่สมมตฐิานทีส่ าคญัมคีวามเหมาะสมตามผลทีเ่กดิขึน้
ในอดตีและแนวโน้มสภาพเศรษฐกจิ 
 

ในการทดสอบแบบจ าลองประเมนิมลูค่าของค่าความนิยม ขา้พเจา้
ไดป้ฏบิตังิานโดย 
- ตรวจความถูกตอ้งของการค านวณตามหลกัคณิตศาสตร ์และ 

ไม่พบขอ้ผดิพลาด 
- พจิารณาและทดสอบความอ่อนไหวของการค านวณมูลค่า

โดยเปลีย่นสมมตฐิานเกีย่วกบัอตัราคดิลด และอตัราการเตบิโต 
ในช่วงอตัราทีเ่หมาะสม 
 

ขา้พเจา้ไม่พบขอ้ผดิพลาดจากการทดสอบแบบจ าลอง 
 



ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น  
 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวา่งกาลขอ้ 3 ทีอ่ธบิายถงึนโยบายการบญัชเีกีย่วกบัการน าขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรน
ชัว่คราวเพือ่ลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัช ีมาถอืปฏบิตัิ
ส าหรบัรอบระยะเวลารายงานภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ทัง้น้ีความเหน็ของขา้พเจ้า
ไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงไปเนื่องจากเรื่องทีข่า้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตนี้ 
 
ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมระหว่างกาลและงบการเงินเฉพาะกิจการะหว่างกาล  
 

กรรมการมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิรวมระหว่างกาลและงบการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลเหล่านี้ โดยถูกต้อง
ตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัท าและน าเสนอรายงาน
ทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในทีก่รรมการพจิารณาว่าจ าเป็น เพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงนิรวมระหว่างกาลและงบ
การเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไมว่า่จะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด 
 
ในการจดัท างบการเงนิรวมระหว่างกาลและงบการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาล  กรรมการรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่ม
ธุรกจิและธนาคารในการด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องทีเ่กี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑก์ารบญัชี
ส าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่อง เวน้แต่กรรมการมคีวามตัง้ใจที่จะเลกิกลุ่มธุรกจิและธนาคารหรอืหยุดด าเนินงานหรอืไม่สามารถด าเนินงาน
ต่อเนื่องต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีช่่วยกรรมการในการก ากบัดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกลุ่มธุรกจิและธนาคาร 
 
ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมระหว่างกาลและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมระหว่างกาลและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
ระหว่างกาลโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบญัชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสูง แต่ไม่ได ้
เป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญั 
ทีม่อียู่ได้เสมอไป ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และถอืว่ามสีาระส าคญัเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผล 
ไดว้า่รายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการ หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผู้ใชง้บการเงนิรวมระหว่างกาล
และงบการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลเหล่านี้  
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจ้าได้ใช้ดุลยพนิิจเยีย่งผู้ประกอบวชิาชีพและการสงัเกต และสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบ
วชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 
• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิรวมระหว่างกาลและงบการเงนิ

เฉพาะกจิการระหว่างกาล ไมว่่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อ
ความเสี่ยงเหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า  
ความเสีย่งที่ไม่พบขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด 
เนื่องจากการทุจรติอาจเกี่ยวกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูล 
ทีไ่มต่รงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 



• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบที่เหมาะสมกบัสถานการณ์  
แต่ไมใ่ช่เพือ่วตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มธุรกจิและธนาคาร 

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีก่รรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัช ีและการเปิดเผยขอ้มูล
ทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยกรรมการ  

• สรุปเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บั 
และประเมนิว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญัทีเ่กี่ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยัอย่างมนีัยส าคญั 
ต่อความสามารถของกลุ่มธุรกจิและธนาคารในการด าเนินงานต่อเนื่องหรอืไม ่ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญั 
ขา้พเจ้าต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผู้สอบบญัชขีองขา้พเจ้าโดยให้ขอ้สงัเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิรวมระหว่างกาลและงบ
การเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลที่เกี่ยวข้อง หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป 
ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์
หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มธุรกจิและธนาคารตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง  

• ประเมนิการน าเสนอ โครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงนิรวมระหว่างกาลและงบการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลโดยรวม รวมถงึการ
เปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงนิรวมระหว่างกาลและงบการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท าให ้
มกีารน าเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่  

• ไดร้บัหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิของกจิการภายในกลุ่มหรอืกจิกรรมทางธุรกจิภายใน 
กลุ่มธุรกิจเพื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวมระหว่างกาล ขา้พเจ้ารบัผดิชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการ
ปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มธุรกจิ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจ้าได้สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆที่ส าคญัซึ่งรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว ้
ประเดน็ทีม่นีัยส าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องทีม่นีัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบ
ของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจ้าได้ให้ค ารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจ้าได้ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวขอ้งกบัความเป็นอิสระและได้
สือ่สารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัความสมัพนัธท์ัง้หมด ตลอดจนเรือ่งอื่นซึง่ขา้พเจา้เชื่อว่ามเีหตุผลทีบุ่คคลภายนอกอาจพจิารณาว่า
กระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พือ่ป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
 

จากเรื่องทีส่ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มนีัยส าคญัทีสุ่ดในการตรวจสอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล
และงบการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรื่องเหล่านี้ในรายงาน
ของผูส้อบบญัช ีเวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ทีย่ากที่จะเกดิขึน้ ขา้พเจา้
พจิารณาวา่ไมค่วรสือ่สารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมผีลกระทบ
ในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสาธารณะจากการสือ่สารดงักล่าว  
 

รายงานการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นรวมและงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นเฉพาะกิจการ ส าหรบั
งวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 ของธนาคารเกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และของเฉพาะธนาคารเกยีรติ
นาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซึ่งผู้บรหิารของกิจการเป็นผู้รบัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่นรวมและงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นเฉพาะกิจการนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 34  เรื่อง การรายงานทาง
การเงนิระหว่างกาล และหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทยทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงนิ ส่วนขา้พเจา้เป็น
ผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกี่ยวกบังบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นรวมและงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นเฉพาะ
กจิการดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 



ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของ
กิจการ” การสอบทานงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม และงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะกิจการ 
ประกอบด้วยการใช้วธิกีารสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รบัผดิชอบด้านการเงนิและบญัชี และการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีาร 
สอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชที าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบ
เรื่องที่มนีัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบได้จากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจ้าจงึไม่อาจแสดงความเห็นต่องบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่นรวมและงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นเฉพาะกจิการทีส่อบทานได ้ 
 
ข้อสรปุ 
 

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
เฉพาะกิจการส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 ไม่ได้จดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงาน 
ทางการเงนิระหว่างกาลและหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงนิ ในสาระส าคญัจาก
การสอบทานของขา้พเจา้  
 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
สกณุา  แย้มสกลุ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4906 
กรุงเทพมหานคร 
26 สงิหาคม พ.ศ. 2564 



30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต  ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
สินทรพัย ์

เงนิสด 1,159,488 1,490,626 1,159,292 1,490,407
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสทุธิ 7 29,618,455 32,770,543 31,041,125 30,857,786
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทนุ 9 20,632,058 11,289,598 8,719,208 6,752,638
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์ 8 11,911,670 10,276,081 11,867,109 10,251,116
เงนิลงทนุในหลกัทรพัยส์ทุธิ 10 23,553,686 23,312,942 19,461,077 20,223,133
เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยสทุธิ 11 - - 10,216,712 10,628,028
เงนิลงทนุในอสงัหารมิทรพัยส์ทุธิ 12 21,633 21,761 - -
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหน้ีและดอกเบีย้คา้งรบัสทุธิ 13 274,903,479 258,846,014 278,201,126 262,643,112
ทรพัยส์นิรอการขายสทุธิ 16 2,964,918 2,937,160 3,909,677 3,639,337
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์สทุธิ 17 3,347,513 3,284,464 606,746 706,577
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 18 263,259 229,835 909,594 877,100
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนอื่นสทุธิ 19.1 1,202,698 1,128,488 1,110,331 1,045,584
คา่ความนิยม 19.2 3,066,035 3,066,035 - -
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 20 1,225,762 1,338,682 1,146,202 1,091,945
ลกูหน้ีสาํนกัหกับญัชแีละบรษิทัหลกัทรพัย์ 656,028 1,334,267 - -
ลกูหน้ีธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 8,285,862 6,837,597 - -
สนิทรพัยอ์ื่นสทุธิ 21 7,332,443 5,246,923 6,256,508 4,261,535

รวมสินทรพัย ์ 390,144,987 363,411,016 374,604,707 354,468,298

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิระหวา่งกาลน้ี

งบการเงินรวม

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต  ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สิน
เงนิรบัฝาก 22 249,258,601 251,525,874 249,881,000 252,066,562
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสทุธิ 23 18,100,321 10,263,870 17,056,914 10,230,265
หน้ีสนิจ่ายคนืเมื่อทวงถาม 568,600 392,712 568,600 392,712
หน้ีสนิทางการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทนุ 24 1,905,120 896,906 - -
หน้ีสนิตราสารอนุพนัธ์ 8 10,867,693 8,724,685 10,816,281 8,674,189
ตราสารหน้ีทีอ่อกและเงนิกูย้มื 25 42,854,527 28,343,500 41,251,971 27,757,881
หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ 18 176,596 183,697 815,813 820,206
ประมาณการหน้ีสนิ 26 1,140,563 1,066,255 833,309 764,774
หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 20 12,065 13,556 - -
เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชแีละบรษิทัหลกัทรพัย์ 968,493 588,026 - -
เจา้หน้ีธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 7,546,189 5,539,391 - -
ดอกเบีย้คา้งจ่าย 370,974 467,833 370,974 467,833
เจา้หน้ีอื่น 27 3,720,736 3,923,055 3,538,591 3,803,024
ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลและภาษธีุรกจิเฉพาะคา้งจ่าย 618,200 399,461 453,267 260,420
หน้ีสนิอื่น 28 3,973,857 4,456,474 3,213,985 3,538,122

รวมหนี้สิน 342,082,535 316,785,295 328,800,705 308,775,988

ส่วนของเจ้าของ
ทนุเรอืนหุน้
      ทนุจดทะเบยีน
           หุน้สามญั 846,751,109 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท 8,467,511 8,467,511 8,467,511 8,467,511
      ทนุทีอ่อกและชาํระแลว้
           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
องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ 32 446,244 (137,048) 282,967 398,230
กาํไรสะสม
      จดัสรรแลว้
           ทนุสาํรองตามกฎหมาย 29 852,337 852,337 852,337 852,337
      ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 28,827,510 27,978,147 26,844,954 26,617,999

รวมสว่นของบรษิทัใหญ่ 47,949,835 46,517,180 45,804,002 45,692,310
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 112,617 108,541 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 48,062,452 46,625,721 45,804,002 45,692,310

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 390,144,987 363,411,016 374,604,707 354,468,298

............................................................
(นายบรรยง  พงษพ์านิช)
ประธานกรรมการบรหิาร

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิระหวา่งกาลน้ี

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

............................................................
(นายฟิลปิ เชยีง ชอง แทน)
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
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พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดด้อกเบีย้ 4,743,906 4,937,426 4,739,472 4,917,197

คา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้ 949,766 1,322,858 972,132 1,332,337

รายได้ดอกเบีย้สทุธิ 3,794,140 3,614,568 3,767,340 3,584,860

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร 1,820,654 1,072,815 655,520 452,547

คา่ใชจ้า่ยคา่ธรรมเนียมและบรกิาร 206,577 188,151 52,435 50,873

รายได้ค ่าธรรมเนียมและบริการสทุธิ 1,614,077 884,664 603,085 401,674

กาํไรสทุธจิากเครือ่งมอืทางการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม

   ผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 187,060 183,042 128,011 57,936

กาํไร (ขาดทุน) สทุธจิากเงนิลงทุน - (17,547) 11,435 (23,698)

รายไดจ้ากเงนิปันผล 96,176 116,152 540,451 660,860

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอืน่ ๆ 44,041 71,275 38,935 64,597

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 5,735,494 4,852,154 5,089,257 4,746,229

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื่น  ๆ

คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัพนกังาน 1,544,939 1,341,539 1,048,334 970,175

คา่ตอบแทนกรรมการ 8,217 8,018 6,876 6,677

คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัอาคารสถานทีแ่ละอุปกรณ์ 251,524 273,517 223,063 230,678

คา่ภาษอีากร 102,501 110,847 100,261 88,455

ขาดทุนจากการปรบัมลูคา่ทรพัยส์นิรอการขาย 59,760 47,999 46,912 47,998

ขาดทุนจากการขายทรพัยส์นิรอการขาย 331,360 498,273 392,266 508,642

อืน่ ๆ 379,597 342,145 333,621 298,358

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื่น  ๆ 2,677,898 2,622,338 2,151,333 2,150,983

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 1,377,921 743,894 1,378,062 743,590

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 1,679,675 1,485,922 1,559,862 1,851,656

ภาษเีงนิได้ 321,869 301,554 203,420 251,868

กาํไรสทุธิ 1,357,806 1,184,368 1,356,442 1,599,788

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไรเบด็เสรจ็อื่น
รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั
   กาํไรจากการวดัมลูคา่เงนิลงทุนในตราสารหนี้ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม
      ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 80,545 120,571 80,545 120,571
   ภาษเีงนิไดเ้กีย่วกบัองคป์ระกอบของกาํไรเบด็เสรจ็อืน่สาํหรบั
      รายการทีจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (16,108) (24,114) (16,108) (24,114)

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอื
   ขาดทุนในภายหลงั 64,437 96,457 64,437 96,457

รายการทีไ่มจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั
   กาํไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในตราสารทุนทีก่าํหนดใหว้ดัมลูคา่ยตุธิรรม
      ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 484,755 432,133 (2,863) 6,347
   ภาษเีงนิไดเ้กีย่วกบัองคป์ระกอบของกาํไรเบด็เสรจ็อืน่สาํหรบั
      รายการทีไ่มจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (96,774) (83,609) 572 (1,269)

รวมรายการทีไ่มจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอื
   ขาดทุนในภายหลงั 387,981 348,524 (2,291) 5,078

รวมกาํไรเบด็เสรจ็อื่น 452,418 444,981 62,146 101,535

กาํไรเบด็เสรจ็รวม 1,810,224 1,629,349 1,418,588 1,701,323

การแบ่งปันกาํไรสทุธิ
   สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 1,354,265 1,184,192 1,356,442 1,599,788
   สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 3,541 176 - -
การแบ่งปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม
   สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 1,806,597 1,629,097 1,418,588 1,701,323
   สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 3,627 252 - -

กาํไรต่อหุ้นของผ ูถ้ือหุ้นบริษทัใหญ่
กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาท) 1.60 1.40 1.60 1.89

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(นายฟิลปิ เชยีง ชอง แทน)
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2564

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

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดด้อกเบีย้ 42 9,559,017 9,777,688 9,421,799 9,693,185

คา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้ 43 1,934,521 2,624,093 1,975,191 2,628,982

รายได้ดอกเบีย้สทุธิ 7,624,496 7,153,595 7,446,608 7,064,203

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร 44 3,456,885 2,560,778 1,248,100 1,058,093

คา่ใชจ้า่ยคา่ธรรมเนียมและบรกิาร 44 408,679 400,537 99,351 104,565

รายได้ค ่าธรรมเนียมและบริการสทุธิ 3,048,206 2,160,241 1,148,749 953,528

กาํไรสทุธจิากเครือ่งมอืทางการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม

   ผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 45 357,517 642,423 213,700 195,039

กาํไร (ขาดทุน) สทุธจิากเงนิลงทุน 46 (6,051) 60,149 81,586 716,673

รายไดจ้ากเงนิปันผล 218,094 302,478 553,751 697,271

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอืน่ ๆ 47 108,284 127,404 78,850 113,844

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 11,350,546 10,446,290 9,523,244 9,740,558

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื่น  ๆ

คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัพนกังาน 3,004,653 2,763,280 2,100,550 2,047,910

คา่ตอบแทนกรรมการ 19,462 14,645 16,645 11,993

คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัอาคารสถานทีแ่ละอุปกรณ์ 495,399 577,007 443,852 485,585

คา่ภาษอีากร 215,816 250,525 208,758 196,683

ขาดทุนจากการปรบัมลูคา่ทรพัยส์นิรอการขาย 25,456 740,719 57,997 742,377

ขาดทุนจากการขายทรพัยส์นิรอการขาย 726,290 890,122 893,337 906,419

อืน่ ๆ 48 774,051 740,763 670,138 639,668

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื่น  ๆ 5,261,127 5,977,061 4,391,277 5,030,635

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 49 2,612,229 1,000,054 2,611,839 998,358

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 3,477,190 3,469,175 2,520,128 3,711,565

ภาษเีงนิได้ 50 627,097 798,396 388,016 610,731

กาํไรสทุธิ 2,850,093 2,670,779 2,132,112 3,100,834

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น
สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

13



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

กาํไรเบด็เสรจ็อื่น
รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั
   กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูคา่เงนิลงทุนในตราสารหนี้ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม
      ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ (141,258) 29,609 (141,258) 29,609
   ภาษเีงนิไดเ้กีย่วกบัองคป์ระกอบของกาํไรเบด็เสรจ็อืน่สาํหรบั
      รายการทีจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 51 28,252 (5,922) 28,252 (5,922)

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอื
   ขาดทุนในภายหลงั (113,006) 23,687 (113,006) 23,687

รายการทีไ่มจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั
    กาํไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในตราสารทุนทีก่าํหนดใหว้ดัมลูคา่ยตุธิรรม
      ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 792,301 (330,090) (2,821) 6,313
    ภาษเีงนิไดเ้กีย่วกบัองคป์ระกอบของกาํไรเบด็เสรจ็อืน่สาํหรบั
      รายการทีไ่มจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 51 (158,283) 66,057 564 (1,262)

รวมรายการทีไ่มจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 634,018 (264,033) (2,257) 5,051

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น 521,012 (240,346) (115,263) 28,738

กาํไรเบด็เสรจ็รวม 3,371,105 2,430,433 2,016,849 3,129,572

การแบ่งปันกาํไรสทุธิ
    สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 2,816,940 2,668,257 2,132,112 3,100,834
    สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 33,153 2,522 - -
การแบ่งปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม
    สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 3,337,812 2,427,970 2,016,849 3,129,572
    สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 33,293 2,463 - -

กาํไรต่อหุ้นของผ ูถ้ือหุ้นบริษทัใหญ่
กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาท) 36 3.33 3.15 2.52 3.66

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(นายฟิลปิ เชยีง ชอง แทน)
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

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

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
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ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

หน่วย : พนับาท

ส่วนเกิน(ต ํา่)กว่าทนุ

จากการวดัมลูค่า ส่วนเกิน(ต ํา่)กว่าทนุ

เงินลงทนุ จากเงินลงทนุใน ส่วนเกินกว่าทนุจาก

ในตราสารหนี้ด้วย ตราสารทนุที่กาํหนด ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี การเปลี่ยนแปลง กาํไรสะสม รวมส่วนของ ส่วนได้เสียที่

ทนุที่ออกและ ส่วนเกิน มลูค่ายตุิธรรมผา่น ให้วดัมลูค่ายตุิธรรมผา่น เกี่ยวกบัองคป์ระกอบของ สดัส่วนการถือหุ้น ทนุสาํรองตาม ยงัไม่ได้ ผ ูเ้ป็นเจ้าของ ไม่มีอาํนาจ

หมายเหต ุ ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อื่น ในบริษทัย่อย กฎหมาย อื่น  ๆ 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 31 - - - - - - - - (2,328,522) (2,328,522) - (2,328,522)

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม 32 - - 29,609 (330,016) 60,120 - - - 2,668,257 2,427,970 2,463 2,430,433

โอนไปกําไรสะสม - - - (278,686) 51,232 - - - 227,454 - - -

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุมลดลง - - - - - - - - - - (9,800) (9,800)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 8,467,511 9,356,233 200,365 (955,426) 152,098 (158,337) 852,337 380 25,614,379 43,529,540 102,358 43,631,898

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

เงนิปันผลจา่ย 31 - - - - - - - - (1,905,157) (1,905,157) - (1,905,157)

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม 32 - - (141,258) 792,127 (129,997) - - - 2,816,940 3,337,812 33,293 3,371,105

โอนไปกําไรสะสม - - - 74,287 (11,867) - - - (62,420) - - -

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุมลดลง - - - - - - - - - - (29,217) (29,217)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 8,467,511 9,356,233 144,866 605,143 (145,428) (158,337) 852,337 - 28,827,510 47,949,835 112,617 48,062,452

งบการเงินรวม

ส่วนของบริษทัใหญ่

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้

กาํไรสะสมจดัสรรแล้วองคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
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หน่วย : พนับาท

ส่วนเกิน(ต ํา่)กว่าทนุ ส่วนเกิน(ต ํา่)กว่าทนุ

จากการวดัมลูค่าเงินลงทนุใน จากเงินลงทนุในตราสารทนุ ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี กาํไรสะสม

ทนุที่ออกและ ส่วนเกิน ตราสารหนี้ด้วยมลูค่ายตุิธรรม ที่กาํหนดวดัมลูค่ายตุิธรรม เกี่ยวกบัองคป์ระกอบของ ทนุสาํรองตาม ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหต ุ ชาํระแล้ว มลูค่าห ุ้น ผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น ผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อื่น กฎหมาย อื่นๆ จดัสรร เจ้าของ

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 31 - - - - - - - (2,328,522) (2,328,522)

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม 32 - - 29,609 6,313 (7,184) - - 3,100,834 3,129,572

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2563 8,467,511 9,356,233 200,365 211,641 (82,401) 852,337 380 24,447,926 43,453,992

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

เงนิปันผลจา่ย 31 - - - - - - - (1,905,157) (1,905,157)

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม 32 - - (141,258) (2,821) 28,816 - - 2,132,112 2,016,849

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2564 8,467,511 9,356,233 144,866 208,842 (70,741) 852,337 - 26,844,954 45,804,002

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

(นายบรรยง  พงษ์พานิช)

ประธานกรรมการบรหิาร

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(นายฟิลปิ เชยีง ชอง แทน)

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2564

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ กาํไรสะสมจดัสรรแล้ว
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พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษเีงนิได้ 3,477,190 3,469,175 2,520,128 3,711,565
รายการปรบักระทบกําไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษเีงนิได้
เป็นเงนิสดรบั (จา่ย) จากกจิกรรมดาํเนินงาน
คา่เสือ่มราคา 250,128 300,869 204,573 220,933
รายจา่ยตดับญัชี 103,405 94,792 86,935 79,873
สว่นเกนิ (ตํ่า) ตดัจาํหน่ายของเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ 51,940 (231,061) 52,243 (230,089)
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 2,223,947 112,255 2,223,558 110,560
(กําไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศและตราสารอนุพนัธท์ีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ 507,419 (16,243) 526,099 47,671
(กําไร) ขาดทุนจากการปรบัมลูคา่เครื่องมอืทางการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย
     มลูคา่ยุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน (311,392) 752,324 (412,814) 945,308
(โอนกลบั) ขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - (80,577) (655,552)
ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของสญัญาเชา่ 3,549 - - -
ขาดทุนจากการลดราคาทรพัยส์นิรอการขาย 25,456 740,719 57,997 742,377
(โอนกลบั) ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยอ์ื่น (8,953) (1,062) (8,953) (1,062)
(กําไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ (511,096) 2,188,717 - -
กําไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (1,533) (19,229) (1,533) (19,024)
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 17,453 42 17,453 36
รายไดด้อกเบีย้สทุธิ (7,676,436) (6,922,534) (7,498,851) (6,834,114)
รายไดเ้งนิปันผล (218,094) (302,478) (553,751) (697,271)
เงนิสดรบัดอกเบีย้ 9,123,530 8,860,459 8,986,981 8,778,098
เงนิสดจา่ยดอกเบีย้ (2,027,124) (2,989,956) (2,067,794) (2,994,845)
เงนิปันผลรบัจากหุน้ 218,454 312,619 28,091 66,480
เงนิสดจา่ยภาษเีงนิได้ (428,484) (602,578) (217,842) (426,202)
คา่ใชจ้า่ยประมาณการหน้ีสนิเพิม่ขึน้ (ลดลง) 42,128 51,755 37,135 51,842
ภาษธีุรกจิเฉพาะคา้งจา่ยเพิม่ขึน้ (ลดลง) (2,427) 11,153 (2,768) 12,097
คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ยลดลง (589,309) (901,150) (412,736) (635,268)

กําไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิดาํเนินงาน 4,269,751 4,908,588 3,483,574 2,273,413
สนิทรพัยด์าํเนินงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 3,160,526 (44,871,669) (176,079) (41,829,232)
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน (8,509,378) (2,223,237) (1,543,163) (5,192,377)
เงนิใหส้นิเชื่อและลกูหน้ี (20,815,286) (15,350,240) (20,276,363) (14,906,053)
ทรพัยส์นิรอการขาย 3,013,410 2,593,817 3,097,773 2,610,115
ลกูหน้ีธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (1,448,265) (3,412,855) - -
ลกูหน้ีสาํนกัหกับญัชแีละบรษิทัหลกัทรพัย์ 678,239 3,372,531 - -
สนิทรพัยอ์ื่น (2,093,831) (544,387) (2,016,017) (617,712)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)
หน้ีสนิดาํเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)

เงนิรบัฝาก (2,267,273) 74,519,378 (2,185,562) 74,383,163
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 7,836,451 (7,572,751) 6,826,649 (3,743,503)
หน้ีสนิจา่ยคนืเมื่อทวงถาม 175,888 146,827 175,888 146,827
เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชแีละบรษิทัหลกัทรพัย์ 380,467 1,321,698 - -
เจา้หน้ีธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 2,006,798 3,688,275 - -
เจา้หน้ีอื่น (213,660) 2,845,469 (275,774) 2,864,864
หน้ีสนิอื่น 105,377 97,714 87,284 116,007

เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมดาํเนินงาน (13,720,786) 19,519,158 (12,801,790) 16,105,512

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้เงนิลงทุนในตราสารหน้ีทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม
    ผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (2,538,520) (11,268,933) (2,538,520) (11,268,933)
เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในตราสารหน้ีทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม
    ผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 3,092,934 11,475,625 3,092,934 11,475,625
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้เงนิลงทุนในตราสารทุนทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม
    ผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (1,093,798) (969,619) - -
เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในตราสารทุนทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม
    ผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 899,106 1,652,906 - -
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้เงนิลงทุนในตราสารหน้ีทีว่ดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย (139,654) (3,125,675) - -
เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในตราสารหน้ีทีว่ดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 126,971 3,169,656 - -
เงนิปันผลรบัและสว่นแบ่งกําไรจากบรษิทัยอ่ย - - 525,660 630,792
เงนิสดรบัจากการคนืทุนในบรษิทัยอ่ย - - 102,503 122,237
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - (4) -
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ - (100) - -
เงนิสดจา่ยสว่นปรบัปรุงอาคารและอุปกรณ์ (285,893) (366,033) (44,739) (70,939)
เงนิสดรบัจากการขายอุปกรณ์ 2,512 19,229 2,512 19,024
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (194,673) (95,906) (168,740) (81,043)

เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมลงทุน (131,015) 491,150 971,606 826,763

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู้ 24,935,780 14,432,276 23,846,540 10,625,000
เงนิสดจา่ยเพือ่การไถ่ถอนหุน้กู้ (10,427,695) (29,794,172) (10,355,392) (25,244,250)
เงนิสดจา่ยเพือ่การไถ่ถอนหน้ีสนิทางการเงนิทีก่ําหนดใหแ้สดงดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม (2,575,257) (2,334,214) - -
เงนิสดรบัจากการออกหน้ีสนิทางการเงนิทีก่ําหนดใหแ้สดงดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม 3,583,471 - - -
เงนิปันผลจา่ย (1,905,157) (2,328,522) (1,905,157) (2,328,522)
เงนิสดจา่ยหน้ีสนิตามสญัญาเชา่ (61,262) (67,659) (86,922) (82,858)
เงนิปันผลจา่ยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สว่นน้อย (1,537)            (320)              - -
เงนิลดทุนของผูถ้อืหุน้สว่นน้อยในบรษิทัยอ่ย (27,680) (9,480) - -

เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมจดัหาเงนิ 13,520,663 (20,102,091) 11,499,069 (17,030,630)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ (331,138) (91,783) (331,115) (98,355)
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัที ่1 มกราคม 1,490,626 1,109,658 1,490,407 1,108,781

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 1,159,488 1,017,875 1,159,292 1,010,426

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิระหวา่งกาลน้ี

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
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ข้อม ูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

รายการที่ไม ่ใช่เงินสด

รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสดทีม่สีาระสาํคญัสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ไดแ้ก่

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เจา้หน้ีซือ้ทรพัยส์นิเพิม่ขึน้ (ลดลง) 11,341 12,044 11,341 12,013

ลกูหน้ีโอนทรพัยส์นิเพือ่ชาํระหน้ี 3,066,625 2,322,533 3,036,716 2,311,476

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่เพิม่ขึน้ (ลดลง) 54,161 - 82,529 -

สทิธกิารใชส้นิทรพัยเ์พิม่ขึน้ (ลดลง) 50,611 - 82,529 -

สว่นเกนิ (ตํ่า) กวา่ทุนจากการตมีลูคา่ยุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารหน้ี

     ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (141,258) 29,609 (141,258) 29,609

สว่นเกนิ (ตํ่า) กวา่ทุนจากการตมีลูคา่ยุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุน

     ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 866,605 (608,837) (2,821) 6,313

เจา้หน้ีคา่ซือ้หลกัทรพัยเ์พิม่ขึน้ (ลดลง) 238,902 1,697,960 238,902 1,744,621

ลกูหน้ีจากการจาํหน่ายหลกัทรพัยเ์พิม่ขึน้ (ลดลง) 683,140 166,201 695,706 275,979

ลดทุนและคนืทุนบรษิทัยอ่ยโดยการรบัชาํระคนืเป็นสนิทรพัยท์ีไ่มใ่ชเ่งนิ - - 389,394 29,512

โอนทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์เป็นสทิธกิารใชส้นิทรพัย์ 41,233 - 41,233 -

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

(นายบรรยง  พงษ์พานิช)

ประธานกรรมการบรหิาร

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิระหวา่งกาลน้ี

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

(นายฟิลปิ เชยีง ชอง แทน)

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

19



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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หมายเหต ุ เรื่อง  

 
1 ขอ้มลูทัว่ไป  
2 เหตุการณ์ส าคญัระหวา่งงวดทีร่ายงาน 
3 นโยบายการบญัช ี  
4 การจดัการความเสีย่งในสว่นของทุน  
5 การบรหิารความเสีย่ง  
6 ประมาณการและขอ้สมมตฐิาน  
7 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสทุธ ิ(สนิทรพัย)์  
8 ตราสารอนุพนัธ ์  
9 สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน 
10 เงนิลงทุนในหลกัทรพัยส์ุทธ ิ  
11 เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยสทุธ ิ  
12 เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยส์ุทธ ิ  
13 เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหนี้และดอกเบีย้คา้งรบัสทุธ ิ  
14 ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้และลกูหนี้ตามสญัญาเช่าทางการเงนิ  
15 คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 
16 ทรพัยส์นิรอการขายสทุธ ิ  
17 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์สุทธ ิ  
18 สนิทรพัยส์ทิธกิารใชสุ้ทธ ิและหนี้สนิตามสญัญาเช่าสุทธ ิ
19 สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนอื่นสทุธแิละคา่ความนิยม  
20 ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี  
21 สนิทรพัยอ์ื่นสทุธ ิ  
22 เงนิรบัฝาก  
23 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสทุธ ิ(หนี้สนิ)  
24 หนี้สนิทางการเงนิทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน  
25 ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื  
26 ประมาณการหนี้สนิ  
27 เจา้หนี้อื่น  
28 หนี้สนิอื่น  
29 ทุนส ารองตามกฎหมาย  
30 เงนิกองทุนทีต่อ้งด ารงไวต้ามกฎหมาย  
31 เงนิปันผลจ่าย  
32 องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ  
33 สนิทรพัยท์ีม่ภีาระผกูพนัและขอ้จ ากดั  
34 เงนิรบัล่วงหน้าจากธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์  
35 ภาระผกูพนัและหนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า  
36 ก าไรต่อหุน้  
37 ขอ้มลูเกีย่วกบัคุณภาพของสนิทรพัย ์  
38 รายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
39 ผลประโยชน์อื่นทีจ่่ายแก่กรรมการและผูม้อี านาจในการจดัการ  



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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หมายเหต ุ เรื่อง  

 
40 ส่วนงานด าเนินงาน  
41 ฐานะและผลการด าเนินงานทีส่ าคญัจ าแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ  
42 รายไดด้อกเบีย้  
43 คา่ใชจ้่ายดอกเบีย้  
44 รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิารสทุธ ิ  
45 ก าไรสทุธจิากเครือ่งมอืทางการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน  
46 ก าไรสทุธจิากเงนิลงทุน  
47 รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่นๆ  
48 คา่ใชจ้่ายอื่น  
49 ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 
50 ภาษเีงนิได ้  
51 ภาษเีงนิไดเ้กีย่วกบัองคป์ระกอบของก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น  
52 เครือ่งมอืทางการเงนิ 
53 การหกักลบสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิ 
54 มลูคา่ยุตธิรรม  
55 เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงนิ  

 
  



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
ธนาคารเกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) เป็นบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย โดยมสี านกังานใหญ่ตัง้อยูเ่ลขที ่209 อาคารเคเคพ ี
ทาวเวอร ์ถนนสุขุมวทิ 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบธุรกจิธนาคารพาณิชย์เป็นกจิกรรมหลกัผ่าน
เครอืขา่ยสาขาในประเทศไทย ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ธนาคารมบีรษิทัยอ่ยและกองทุนรวม (“บรษิทัยอ่ย”) 
จ านวน 10 แหง่  
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการธนาคารเมือ่วนัที ่26 สงิหาคม พ.ศ. 2564 
 

2 เหตกุารณ์ส าคญัระหว่างงวดท่ีรายงาน 
 
ส าหรบัในช่วงไตรมาส 2/2564 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่กลบัมาเพิม่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการ
ช่วยเหลอืลูกหนี้เพิม่เตมิ ทัง้ในส่วนของมาตรการช่วยเหลอืลกูหนี้รายย่อยระยะที ่3 มาตรการเพื่อใหค้วามช่วยเหลอืฟ้ืนฟูผูป้ระกอบธุรกจิ รวมถงึ
มาตรการพกัช าระหนี้ทีไ่ดอ้อกมาเพิม่เตมิในเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 
ธนาคารยงัคงใหค้วามส าคญักบัการช่วยเหลอืลูกคา้ผ่านมาตรการต่างๆ และตดิตามสถานการณ์อย่างใกลช้ดิ เพื่อทีจ่ะสามารถใหค้วามช่วยเหลอื
ลูกคา้แต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม ทัง้นี้ในระหว่างไตรมาส 2/2564 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่กลับมาระบาดเพิม่มากขึ้น ธนาคารยงัคงมี
ลูกคา้ทีต่้องการความช่วยเหลอืเพิม่เตมิทัง้ในส่วนของลูกค้าสนิเชื่อรายย่อยและลูกคา้สนิเชื่อธุรกจิ แต่โดยรวมแล้วปรมิาณลูกคา้ทีต่อ้งการความ
ช่วยเหลอืมจี านวนที่ไม่มาก โดยในส่วนของลูกค้าสนิเชื่อธุรกจิ มบีางรายที่อยู่ในระหว่างการเขา้ร่วมในโครงการพกัทรพัย์ พกัหนี้ ซึ่งอยู่ภายใต้
มาตรการใหค้วามช่วยเหลอืฟ้ืนฟูผูป้ระกอบธุรกจิ โดยโครงการพกัทรพัย์ พกัหนี้ เป็นมาตรการรบัโอนทรพัย์สนิหลกัประกนัเพื่อช าระหนี้โดยให้
ผูป้ระกอบการธุรกจิมสีทิธซิื้อทรพัยค์นืไดใ้นภายหลงั ทัง้นี้ลูกคา้ของธนาคารทีอ่ยู่ระหว่างการเขา้ร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการในส่วน
ของธุรกจิโรงแรมและอพารต์เมนต์ ซึ่งยงัคงตอ้งการความช่วยเหลอืระยะยาวเพื่อทีจ่ะให้สามารถฟ้ืนตวัไดจ้ากกจิกรรมทางการท่องเทีย่วทีย่งัคง
ได้รบัผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของโควดิ-19 นอกจากนี้ในส่วนของลูกค้าสนิเชื่อรายย่อยมบีางส่วนได้รบัผลกระทบเพิม่เตมิเช่นกัน
จากการแพร่ระบาดระลอกใหม่นับแต่ต้นปี 2564 เป็นต้นมา ซึ่งธนาคารไดม้กีารตดิตามและพรอ้มใหค้วามสนับสนุนตามความเหมาะสมส าหรบั
ลูกค้าแต่ละราย จากมาตรการความช่วยเหลอืต่างๆ รวมถงึผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ย ังมตี่อเนื่อง ธนาคารยงัคงมุ่งเน้นการ
บรหิารความเสีย่งอย่างระมดัระวงัและด าเนินการประเมนิคุณภาพของสนิเชื่ออย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ธนาคารยงัคงมกีารพจิารณาการตัง้ส ารอง
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้อยา่งเหมาะสมภายใตส้ถานการณ์ทีย่งัคงมกีารปรบัเปลีย่น 
 

3 นโยบายการบญัชี 
 
นโยบายการบญัชทีีส่ าคญัซึง่ใชใ้นการจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลมดีงัต่อไปนี้ 

 
3.1 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน 

 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาล (“งบการเงนิ”) ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิในประเทศไทย
ภายใต้พระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถงึมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใต้พระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 
และตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงนิ ภายใต้
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ การแสดงรายการในงบการเงนิหลกั (คอื งบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนและก าไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงนิสด) ได้ท าขึน้ เพื่อเป็นไปตามขอ้ก าหนดของประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ที ่สนส. 21/2561 เรื่อง การจดัท าและการประกาศงบการเงนิของธนาคารพาณิชยแ์ละบรษิทัโฮลดิ้งที่
เป็นบรษิัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวนัที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 รวมถึงปฏบิตัิตามหนังสอืเวยีนที่ ธปท.ฝนส.(23)ว.276/2563  
ลงวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 เรือ่ง แนวทางในการใหค้วามช่วยเหลอืลกูหนี้ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทย 
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งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้จดัท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของ 
งบการเงนิ ยกเวน้เรือ่งทีจ่ะอธบิายในนโยบายการบญัชใีนล าดบัต่อไป 
 
การจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิในประเทศไทย 
ก าหนดใหใ้ชป้ระมาณการทางบญัชทีีส่ าคญัและการใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิารซึง่จดัท าขึน้ตามกระบวนการในการน านโยบายการบญัชขีอง
กลุ่มธุรกิจไปถือปฏิบตัิ และต้องเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพนิิจของผู้บรหิาร หรอืความซบัซ้อน หรอืขอ้สมมติฐานและประมาณการที่มี
นยัส าคญัต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลในหมายเหตุขอ้ 6 
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึน้จากงบการเงนิตามกฏหมายทีเ่ป็นภาษาไทย ในกรณีทีม่ี
เนื้อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงนิระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 
3.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

 
งบการเงนิรวมระหวา่งกาลไดร้วมรายการบญัชขีองส านักงานใหญ่และสาขาธนาคารทุกแหง่และบรษิทัยอ่ย (รวมเรยีกวา่ “กลุ่มธุรกจิ”) ที่
ธนาคารมอี านาจในการควบคุม โดยไดต้ดัรายการคา้และยอดคงเหลอืทีส่ าคญัระหวา่งกนัออกแลว้ บรษิทัยอ่ยเหล่านี้เป็นนิตบิุคคลทีต่ัง้ขึน้ใน
ประเทศไทย รายชือ่ของบรษิทัยอ่ยมดีงันี้  
 

  สดัส่วนความเป็นเจ้าของ (ร้อยละ) 

  
ณ วนัท่ี  

30 มิถนุายน 
ณ วนัท่ี  

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  
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3.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับปรบัปรุงที่มีผลบงัคบัใช้ส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีในหรอืหลงัวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565  
ทีเ่กีย่วขอ้งและมผีลกระทบทีม่นียัส าคญัต่อกลุ่มธุรกจิและธนาคาร 
 
กลุ่มธุรกจิและธนาคารไมไ่ดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุงใหมด่งัต่อไปนี้มาถอืปฏบิตักิ่อนวนับงัคบัใช ้ 

 
ก) การปฏิรูปอตัราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะที่ 2 (การปรบัปรุงระยะที่ 2) มีการปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 9  

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 4 
แนวปฏบิตัทิางการบญัชีส าหรบัธุรกจิประกนัภยั ก าหนดมาตรการผ่อนปรนส าหรบัรายการที่อาจไดร้บัผลกระทบจากการปฏริูป
อตัราดอกเบี้ยอา้งองิ รวมถงึผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงกระแสเงนิสด หรอืผลกระทบต่อความสมัพนัธ์ของการป้องกนัความ
เสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้เมือ่มกีารเปลีย่นอตัราดอกเบีย้อา้งองิ  
 
มาตรการผอ่นปรนทีส่ าคญัของการปรบัปรุงระยะที ่2 ไดแ้ก่ 
 
• เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในการก าหนดกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัย์ทางการเงนิหรอืหนี้สนิทางการเงนิ  

(รวมถึงหนี้สนิตามสญัญาเช่า) ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการปฏิรูปอตัราดอกเบี้ยอ้างอิงและ เกณฑ์ใหม่ที่ใช้ในการก าหนด
กระแสเงินสดตามสญัญาเทียบเท่ากับเกณฑ์เดิมในเชิงเศรษฐกิจ กิจการจะไม่ต้องรบัรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจากการ
เปลีย่นแปลงดงักล่าวในงบก าไรขาดทุนทนัท ีทัง้นี้ กจิการทีเ่ป็นผูเ้ช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 16 ที่มี
การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของสญัญาเช่าเนื่องจากการเปลีย่นเกณฑ์การก าหนดคา่เช่าจ่ายในอนาคตเนื่องจากการปฏริปูอตัรา
ดอกเบีย้อา้งองิ กใ็หถ้อืปฏบิตัติามวธิปีฏบิตัขิา้งตน้ดว้ย 

• ผ่อนปรนใหก้จิการยงัสามารถใชก้ารบญัชป้ีองกนัความเสีย่งส าหรบัรายการส่วนใหญ่ต่อไปได ้กรณีทีค่วามสมัพนัธข์องการ
ป้องกันความเสี่ยงได้รบัผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ทัง้นี้  กิจการยงัคงต้องรบัรู้ส่วนของความไม่มี
ประสทิธผิล 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7 ไดก้ าหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั 
 
• ลกัษณะและระดบัของความเสีย่งต่อกจิการจากการปฏริปูอตัราดอกเบีย้อา้งองิ 

• กจิการมกีารบรหิารจดัการความเสีย่งเหล่านัน้อยา่งไร 

• ความคบืหน้าของแผนในการเปลีย่นไปใช้อตัราดอกเบี้ยอา้งองิอื่น และวธิกีารบรหิารจดัการการเปลีย่นแปลงดงักล่าวของ
กจิการในช่วงการเปลีย่นแปลง 
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3.4 บญัชีกลุ่มธรุกิจ - เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า 
 

ก) บรษิทัยอ่ย 
 
บริษัทย่อยหมายถึงกิจการทัง้หมดที่กลุ่มธุรกิจมีอ านาจควบคุม กลุ่มธุรกิจมีอ านาจควบคุมเมื่อกลุ่มธุรกิจรับหรือมีสิทธ ิ
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี่ยวขอ้งกบัผูไ้ด้รบัการลงทุน และสามารถใชอ้ านาจเหนือผูไ้ด้รบัการลงทุนเพื่อใหไ้ด้ผลตอบแทน  
ผนัแปร กลุ่มธุรกจิรวมงบการเงนิของบรษิทัย่อยไวใ้นงบการเงนิรวมตัง้แต่วนัที่กลุ่มธุรกจิมอี านาจในการควบคุมบรษิทัย่อยจนถงึ
วนัทีก่ลุ่มธุรกจิสญูเสยีอ านาจควบคุมในบรษิทัยอ่ยนัน้  
 
ในงบการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน โดยพจิารณาถงึการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์(ถา้ม)ี 
 

ข) รายการและสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 
 
กลุ่มธุรกิจปฏบิตัิต่อรายการกบัส่วนได้เสยีที่ไม่มอี านาจควบคุมเช่นเดยีวกนักบัส่วนที่เป็นของเจ้าของของกลุ่มธุรกจิ ส าหรบัการซื้อ 
ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนที่จ่ายให้และมูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์สุทธิของหุ้นที่ซื้อมาใน 
บรษิทัยอ่ย และก าไรหรอืขาดทุนจากการขายในสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุมจะถูกบนัทกึในสว่นของเจา้ของ 
 

ค) การจ าหน่ายบรษิทัยอ่ย 
 
เมื่อกลุ่มธุรกจิสูญเสยีการควบคุมต้องหยุดรวมบรษิทัย่อยในการจดัท างบการเงนิรวมระหว่างกาล ส่วนได้เสยีในกจิการที่เหลอือยู่ 
จะวดัมูลค่าใหม่โดยใช้มูลค่ายุตธิรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าจะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนัน้จะถอืเป็นมูลค่าตาม
บญัชเีริม่แรกของมูลค่าของเงนิลงทุนทีเ่หลอืของบรษิทัร่วม กจิการร่วมคา้ หรอืสนิทรพัยท์างการเงนิ ส าหรบัทุกจ านวนที่เคยรบัรูใ้น
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการนัน้จะถูกปฏิบัติเสมือนว่ากลุ่มธุรกิจมีการจ าหน่ายสินทรพัย์หรอืหนี้สิน 
ทีเ่กีย่วขอ้งนัน้ออกไป 

 
ง) การรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 

 
กลุ่มธุรกจิบนัทกึบญัชกีารรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนั โดยรบัรูส้นิทรพัยแ์ละหนี้สนิของกจิการที่ถูกน ามารวมด้วยมูลค่า
ตามบญัชขีองกจิการทีถู่กน ามารวมเฉพาะสดัส่วนทีเ่คยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดยีวกนัตามมลูค่าทีแ่สดงอยูใ่นงบการเงนิรวมระหว่าง
กาลของบรษิทัใหญ่ล าดบัที่สูงสุดที่ต้องจดัท างบการเงนิรวมก่อนการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนั ณ วนัที่มกีารรวมธุรกจิ
ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั โดยกลุ่มธุรกจิต้องปรบัปรุงรายการเสมอืนว่าการรวมธุรกจิไดเ้กดิขึน้ตัง้แต่วนัต้นงวดในงบการเงนิงวด
ก่อนที่น ามาเปรยีบเทียบซึ่งเป็นไปตามแนวปฏบิตัิทางการบญัชสี าหรบัการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดยีวกนัที่ออกโดยสภา
วชิาชพีบญัช ี
 
ต้นทุนการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนั เป็นผลรวมของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีใ่หไ้ป หนี้สนิทีเ่กดิขึน้หรอืรบัมาและ
ตราสารทุนทีอ่อกโดยผูซ้ื้อ ณ วนัทีม่กีารแลกเปลีย่นเพื่อใหไ้ดม้าซึง่การควบคุม ค่าใชจ้่ายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งในการรวมธุรกจิภายใตก้าร
ควบคุมเดยีวกนั เช่น คา่ธรรมเนียมวชิาชพีจ่ายทีป่รกึษากฎหมาย และทีป่รกึษาอื่นในการรวมธุรกจิ คา่ธรรมเนียมในการจดทะเบยีน
รวมถงึรายจ่ายในการจดัเตรยีมขอ้มลูใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ รบัรูเ้ป็นต้นทุนของเงนิลงทุนในงบการเงนิเฉพาะกจิการ และรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่าย
ทนัทใีนงบการเงนิรวมระหวา่งกาลในงวดทีม่กีารรวมธุรกจิเกดิขึน้  
 
ส่วนต่างระหวา่งตน้ทุนของการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั กบัส่วนไดเ้สยีของผูซ้ื้อในมลูคา่ตามบญัชขีองกจิการทีถู่กน ามารวม 
แสดงเป็นรายการ “ส่วนเกนิทุนจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั” ในสว่นของเจา้ของ โดยกลุ่มธุรกจิจะตดัรายการนี้ออก
เมือ่ขายเงนิลงทุนออกไปโดยโอนไปยงัก าไรสะสม 
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จ) รายการระหวา่งกนัในงบการเงนิรวมระหวา่งกาล 

 
รายการ ยอดคงเหลอื และก าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิระหว่างกนัในกลุ่มธุรกจิจะถูกตดัออก ก าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิในรายการระหว่าง
กลุ่มธุรกจิกบับรษิทัร่วมและการร่วมคา้จะถูกตดัออกตามสดัส่วนที่กลุ่มธุรกจิมสี่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ ขาดทุนทีย่งั
ไม่เกิดขึ้นจรงิในรายการระหว่างกลุ่มธุรกิจจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั ยกเวน้รายการนัน้จะมหีลกัฐานว่าเกิดจากการด้อยค่าของ
สนิทรพัยท์ีโ่อน 
 

ฉ) งบการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาล 
 
ในงบการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาล เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย จะบนัทกึบญัชดี้วยราคาทุนหกัค่าเผื่อการด้อยค่า ต้นทุนจะมกีาร
ปรบัเพื่อสะทอ้นการเปลีย่นแปลงสิง่ตอบแทนทีเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงมลูคา่ของสิง่ตอบแทนทีค่าดวา่ตอ้งจ่าย ตน้ทุนจะรวมตน้ทุน
ทางตรงทีเ่กีย่วขอ้งจากการไดม้าของเงนิลงทุนนี้ 
 
รายชื่อของบรษิทัยอ่ยไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวา่งกาลขอ้ 3.2 
 

3.5 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
 

ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานและสกุลเงนิทีใ่ชน้ าเสนองบการเงนิระหวา่งกาล 
 
งบการเงนิระหว่างกาลแสดงในสกุลเงนิบาท ซึ่งเป็นสกุลเงนิที่ใช้ในการด าเนินงานและสกุลเงนิที่ใช้น าเสนองบการเงนิระหว่างกาล
ของกลุ่มธุรกจิ 
 

ข) รายการและยอดคงเหลอื 
 
รายการทีเ่ป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิรายการหรอืวนัที่ 
ตรีาคาหากรายการนัน้ถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการก าไรและรายการขาดทุนทีเ่กดิจากการรบัหรอืจ่ายช าระที่เป็นเงนิตราต่างประเทศ และ 
ทีเ่กดิจากการแปลงค่าสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีเ่ป็นตวัเงนิซึง่เป็นเงนิตราต่างประเทศดว้ยอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัสิน้ งวด ไดบ้นัทกึไว้
ในก าไรหรอืขาดทนุ  
 
เมื่อมกีารรบัรูร้ายการก าไรหรอืขาดทุนของรายการทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น องคป์ระกอบของอตัราแลกเปลีย่น
ทัง้หมดของก าไรหรอืขาดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นดว้ย ในทางตรงขา้มการรบัรูก้ าไรหรอืขาดทุนของรายการทีไ่มเ่ป็น
ตวัเงนิไวใ้นก าไรหรอืขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปลีย่นทัง้หมดของก าไรหรอืขาดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก าไรหรอืขาดทุนดว้ย 
 

ค) กลุ่มธุรกจิ 
 
การแปลงค่าผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิัทในกลุ่มธุรกจิ (ที่มใิช่สกุลเงนิของเศรฐกจิที่มภีาระเงนิเฟ้อรุนแรง) ซึ่งมี
สกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานแตกต่างจากสกุลเงนิทีใ่ชน้ าเสนองบการเงนิระหวา่งกาลดงันี้ 
 
• สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีแ่สดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงนิไดถู้กแปลงคา่ดว้ยอตัราปิด ณ วนัที ่ของแต่ละงบแสดงฐานะการเงนินัน้ 
• รายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นแปลงคา่ดว้ยอตัราถวัเฉลีย่ และ 
• ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นทัง้หมดรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 
3.6 เงินสด 

 
เงนิสด หมายถงึ เงนิสดในมอืซึง่เป็นไปตามประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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3.7 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

ก) การจดัประเภทของสนิทรพัยท์างการเงนิ 
 

กลุ่มธุรกจิจดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิ โดยแบ่งเป็นแต่ละประเภทดงันี้ 
 

- สนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน  หรอืด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น 

- สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย 
 

ข) การรบัรูร้ายการและการตดัรายการ 
 

ในการซื้อหรอืไดม้าหรอืขายสนิทรพัยท์างการเงนิโดยปกติ กลุ่มธุรกจิจะรบัรูร้ายการ ณ วนัทีท่ ารายการคา้ ซึ่งเป็นวนัที่กลุ่มธุรกจิ
เขา้ท ารายการซื้อหรอืขายสนิทรพัยน์ัน้  โดยกลุ่มธุรกจิจะตดัรายการสนิทรพัยท์างการเงนิออกเมื่อสทิธใินการไดร้บักระแสเงนิสด
จากสนิทรพัย์นัน้สิ้นสุดลง หรอื ได้ถูกโอนไปและกลุ่มธุรกิจได้โอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของ
สนิทรพัยอ์อกไป 
 

ค) การวดัมลูคา่ 
 

ในการรบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรก กลุ่มธุรกจิวดัมูลค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิดว้ยมูลค่ายุตธิรรม บวกหรอืหกัดว้ยตน้ทุนการท ารายการ 
ซึ่งเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการได้มาซึ่งสนิทรพัย์นัน้ ส าหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน  
กลุ่มธุรกจิจะรบัรูต้น้ทุนการท ารายการทีเ่กีย่วขอ้งเป็นคา่ใชจ้่ายในก าไรหรอืขาดทุน 
 

กลุ่มธุรกจิจะพจิารณาสนิทรพัยท์างการเงนิซึ่งมอีนุพนัธแ์ฝงในภาพรวมว่าลกัษณะกระแสเงนิสดตามสญัญาว่าเขา้เงื่อนไขของการเป็น
เงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม ่

 

ง) ตราสารหนี้ 
 

การวดัมลูค่าในภายหลงัของตราสารหนี้จะพจิารณาจากโมเดลธุรกจิในการจดัการสนิทรพัยท์างการเงนิและจากลกัษณะของกระแสเงนิสด
ตามสญัญา โดยจะจดัประเภทตามลกัษณะการวดัมลูคา่ ดงันี้ 
 

- ราคาทุนตดัจดัหน่าย 
 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีก่ลุ่มธุรกจิถอืไวเ้พื่อรบัช าระกระแสเงนิสดตามสญัญาทีม่ลีกัษณะของเงนิต้นและดอกเบี้ย จะวดัมลูค่าดว้ย
ราคาทุนตดัจ าหน่าย รายได้ดอกเบี้ยจะรบัรูต้ามวธิอีตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิและแสดงรวมอยู่ในรายไดด้อกเบี้ย ก าไรหรอืขาดทุน
จากการตดัรายการและก าไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนจะรบัรูใ้นรายการก าไรหรอืขาดทุนอื่น ส่วนรายการขาดทุนจากการ  
ดอ้ยคา่จะรบัรูเ้ป็นรายการแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
 

- มลูคา่ยุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 
 

สนิทรพัย์ทางการเงนิที่กลุ่มธุรกิจถือไวเ้พื่อ ก) รบัช าระกระแสเงนิสดตามสญัญาซึ่งประกอบด้วยเงนิต้นและดอกเบี้ยเท่านัน้ และ  
ข) เพื่อขาย จะวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น และรบัรูก้ารเปลีย่นแปลงในมลูค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น ยกเว้น 1) รายการขาดทุน/ก าไรจากการด้อยค่า 2) รายได้ดอกเบี้ยที่ค านวณตามวธิอีตัราดอกเบี้ย 
ที่แท้จรงิ และ 3) ก าไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน จะรบัรู้ในก าไรหรอืขาดทุน  เมื่อกลุ่มธุรกิจตดัรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิ
ดงักล่าว ก าไรหรือขาดทุนที่รบัรู้สะสมไว้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกโอนจดัประเภทใหม่เข้าก าไรหรอืขาดทุนและแสดง 
ในรายการก าไร/(ขาดทุน)อื่น  รายได้ดอกเบี้ยจะแสดงในรายการรายได้ดอกเบี้ย รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็นรายการ 
แยกต่างหากในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
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- มลูคา่ยุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุน (FVPL) 

 
กลุ่มธุรกจิจะวดัมูลค่าสนิทรพัย์ทางการเงนิอื่นที่ไม่เขา้เงื่อนไขการวดัมูลค่าแบบราคาทุนตดัจ าหน่าย และมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นขา้งต้น ด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน โดยก าไรหรอืขาดทุนจากการวดัมูลค่ายุตธิรรมจะรบัรูใ้นก าไร
หรอืขาดทุนและแสดงเป็นรายการสุทธใินก าไรหรอืขาดทุนอื่นในรอบระยะเวลาทีเ่กดิรายการ 

 
กลุ่มธุรกจิโอนจดัประเภทตราสารหนี้เมือ่โมเดลธุรกจิในการจดัการสนิทรพัยท์างการเงนิเปลีย่นไปเท่านัน้ 
 
กลุ่มธุรกจิจดัประเภทสนิทรพัย์ทางการเงนิเป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิที่มกีารด้อยค่าด้านเครดติเมื่อซื้อหรอืเมื่อก าเนิด เมื่อสนิทรพัย ์
ทางการเงนิเขา้เงือ่นไขเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิทีด่อ้ยคา่ดา้นเครดติเมือ่ซือ้หรอืเมือ่ก าเนิด ณ การรบัรูร้ายการเมือ่เริม่แรก 

 
จ) ตราสารทุน 

 
กลุ่มธุรกจิวดัมลูค่าตราสารทุนดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ในกรณีทีก่ลุ่มธุรกจิเลอืกรบัรูก้ าไรขาดทุนจากมลูค่ายุตธิรรมในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
กลุ่มธุรกิจจะไม่โอนจดัประเภทก าไรขาดทุนที่รบัรูส้ะสมดงักล่าวไปยงัก าไรหรอืขาดทุนเมื่อมกีารตดัรายการเงนิลงทุนในตราสารทุน
ดงักล่าวออกไป ทัง้นี้เงนิปันผลจากเงนิลงทุนในตราสารทุนดงักล่าวจะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนและแสดงในรายการรายไดจ้ากเงนิปันผล 
เมือ่กลุ่มธุรกจิมสีทิธไิดร้บัเงนิปันผลนัน้  
 
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนที่วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน จะรบัรูใ้นรายการก าไรหรอื
ขาดทุนสุทธจิากเครือ่งมอืทางการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุนในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
 
กลุ่มธุรกจิแสดงเงนิลงทุนใน หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดทะเบยีนและจดัตัง้ในประเทศไทย ซึ่งมกีารจ่ายปันผลใหแ้ก่ 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของก าไรสุทธทิี่ปรบัปรุงแลว้ของแต่ละรอบระยะเวลารายงาน เป็นเงนิลงทุนในตราสารทุน 
ตามค าชีแ้จง ของสภาวชิาชพีบญัช ีณ วนัที ่25 มถิุนายน พ.ศ. 2563 เรือ่ง การตคีวามเงนิลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์
หน่วยทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน และหน่วยทรสัต์เพื่อการลงทุนในโครงสรา้ง
พืน้ฐานทีจ่ดทะเบยีนและจดัตัง้ในประเทศไทย  กลุ่มธุรกจิวดัมลูคา่เงนิลงทุนดงักล่าวดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน 
 

ฉ) อนุพนัธท์างการเงนิ 
 

อนุพนัธท์างการเงนิรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม ณ วนัที่กลุ่มธุรกจิเขา้ท าสญัญาอนุพนัธ ์และวดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม  
ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยกลุ่มธุรกจิรบัรูก้ารเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของอนุพนัธ์ไปยงัก าไร (ขาดทุน) จากเครื่องมอื 
ทางการเงนิที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน กลุ่มธุรกจิแสดงมูลค่ายุตธิรรมของสญัญาฟิวเจอรส์ เป็นส่วนหนึ่งของ
รายการสนิทรพัยอ์ื่น 

 

ช) การเปลีย่นแปลงเงือ่นไข 
 

เมื่อกลุ่มธุรกิจมกีารเจรจาต่อรองใหม่หรอืเปลี่ยนแปลงกระแสเงนิสดตามสญัญาเป็นอย่างอื่น กลุ่มธุรกิจจงึต้องพิจารณาว่าเงื่อนไข 
ในสญัญาใหม่แตกต่างจากเงือ่นไขในสญัญาเก่าอยา่งมนียัส าคญัหรอืไม่ โดยกลุ่มธุรกจิจะใชปั้จจยัดงัต่อไปนี้ส าหรบัการพจิารณาดงักล่าว 
 

- เป็นการเปลีย่นแปลงกระแสเงนิสดตามสญัญาเพยีงเลก็น้อยเพือ่ใหผู้กู้ส้ามารถจ่ายช าระคนืได ้เมือ่ผูกู้ป้ระสบปัญหาทางการเงนิ 
- เป็นการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขในสญัญาทีม่สีาระส าคญั เช่น การก าหนดผลตอบแทนโดยการปันส่วนแบ่งก าไรทีจ่ะส่งผลกระทบโดยตรง
กบัรปูแบบความเสีย่งของเงนิใหกู้ย้มืนัน้หรอืไม่ 
- เป็นการยดือายุของเงนิใหกู้ย้มือยา่งมสีาระส าคญัของผูกู้ท้ีไ่ม่ไดป้ระสบปัญหาทางการเงนิหรอืไม่ 
- เป็นการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้อยา่งมสีาระส าคญัหรอืไม่ 
- เป็นการเปลีย่นแปลงสกุลเงนิของสญัญาหรอืไม ่
- เป็นการเปลีย่นแปลงหลกัประกนั หลกัทรพัยอ์ื่นๆ หรอืการปรบัเครดติใหด้ขีึน้ดา้นอื่นๆ ทีไ่ดร้บัหรอืไม่ 
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หากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสญัญาใหม่ไม่แตกต่างจากสญัญาเดมิอย่างมีนัยส าคญั การเจรจาต่อรองใหม่หรอืการเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าวไม่ส่งผลให้มกีารตดัรายการสนิทรพัย์ทางการเงนินัน้ กลุ่มธุรกจิค านวณมูลค่าตามบญัชขีัน้ต้นใหม่ของสนิทรพัย์ทางการเงนิ  
และต้องรบัรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในก าไรหรอืขาดทุน โดยมูลค่าตามบัญชีขัน้ต้นของสินทรพัย์ทางการเงิน  
ต้องค านวณใหม่ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดตามสญัญาที่มกีารเจรจาต่อรองใหม่หรอืเปลี่ยนแปลง ทีค่ดิลดด้วยอตัราดอกเบี้ย 
ทีแ่ทจ้รงิเดมิของสนิทรพัยท์างการเงนิ (หรอืใชอ้ตัราดอกเบี้ยที่แทจ้รงิปรบัดว้ยความเสีย่งดา้นเครดติ ส าหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิที่มี
การดอ้ยคา่ดา้นเครดติเมือ่ซือ้หรอืเมือ่ก าเนิด)  
 

กลุ่มธุรกิจจะปรบัชัน้ให้แก่ลูกหนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสญัญาที่ไม่เข้าข่ายการตัดรายการ โดยลูกหนี้ดงักล่าวต้องช าระเงนิ 
ตามเงื่อนไขการปรบัปรุงโครงสรา้งหน้ีใหม่ตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า 3 เดอืน หรอื 3 งวด แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนานกว่าโดยสะทอ้นใหเ้หน็
ถึงสถานะของลูกหนี้ที่ไม่ เข้าข่ายการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (significant increase in credit risk)  
กลุ่มธุรกจิจะพจิารณาปรบัการจดัชัน้ใหด้ขีึน้ได ้1 ชัน้ เช่น ปรบัชัน้จากชัน้ที ่2 เป็นชัน้ที ่1 เป็นตน้   
 

อย่างไรก็ดี ส าหรบัการปรบัปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้  ชัน้ที่ 3 การติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขใหม่เพิ่มเติมอีกอย่างน้อย 
เป็นระยะเวลา 9 เดือน โดยลูกหนี้ต้องไม่มียอดค้างช าระทัง้เงนิต้นและดอกเบี้ย เมื่อครบระยะเวลาดงักล่าว ซึ่งสร้างความเชื่อมัน่ 
ใหก้จิการเหน็ถงึสถานะของลูกหนี้ที่ไม่เขา้ข่ายการเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัของความเสี่ยงดา้นเครดติ (significant increase in credit risk) 
กลุ่มธุรกจิจงึสามารถปรบัการจดัชัน้ลกูหนี้กลบัไปชัน้ที ่1 ได ้
 

ทัง้นี้ กลุ่มธุรกิจน าแนวทางการจดัชัน้กลุ่มลูกหนี้ที่ปรบัปรุงโครงสร้างหนี้เนื่องจากได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบ  
ต่อเศรษฐกจิไทยเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัหนงัสอืเวยีนของธนาคารแหง่ประเทศไทย ที ่ธปท.ฝนส.(23)ว.276/2563 เรือ่ง แนวทางการใหค้วาม
ช่วยเหลอืลูกหนี้ที่ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทย โดยน ามาถอืปฏบิตัสิ าหรบัรอบระยะเวลารายงาน
สิน้สุดภายในช่วงเวลาระหวา่งวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ดงันัน้กลุ่มธุรกจิจะจดัชัน้  
 

- ลกูหนี้ปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้และยงัไม่เป็นลกูหนี้ทีด่อ้ยคุณภาพ (non-NPL) จะถูกจดัเป็นชัน้ที ่1 ทนัท ีหากกลุ่มธุรกจิวเิคราะหฐ์านะ
และกจิการของลูกหนี้แล้วเหน็ว่าลูกหนี้สามารถปฏบิตัิตามเงื่อนไขการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้และถอืว่าการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้ 
ในลกัษณะเชงิป้องกนั โดยไม่ถอืเป็นการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้ทีม่ปัีญหา 
- ลูกหนี้ปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้และเป็นลูกหนี้ทีด่อ้ยคุณภาพ (NPL) จะถูกจดัเป็นชัน้ที ่1 ได ้หากลูกหนี้สามารถช าระเงนิตามสญัญา
การปรบัปรงุโครงสรา้งหนี้ใหม่ตดิต่อกนัไม่น้อยกวา่ 3 เดอืนหรอื 3 งวด แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนานกวา่ 
- ในกรณีทีก่ารปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้ท าใหอ้ตัราดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิ (Effective interest rate (EIR)) เดมิไม่สะทอ้นประมาณการกระแส
เงนิสดที่จะได้รบัจากสนิเชื่อนั้นแล้ว ธนาคารใช้ EIR ใหม่เป็นอตัราคดิค านวณมูลค่าปัจจุบนัของสนิเชื่อที่ปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้
ภายใตแ้นวทางการใหค้วามช่วยเหลอืตามหนงัสอืเวยีนของธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

หากการเปลีย่นแปลงเงื่อนไขของสญัญาใหม่แตกต่างจากสญัญาเดมิอย่างมนีัยส าคญั กลุ่มธุรกจิจะตดัรายการสนิทรพัยท์างการเงนิเดมิ
และรบัรูส้นิทรพัย์ทางการเงนิใหม่ด้วยมูลค่ายุตธิรรมและค านวณอตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิส าหรบัสนิทรพัย์ดงักล่าวใหม่ ณ วนัที่มกีาร
เจรจาต่อรองใหม่ และถอืเป็นวนัทีท่ี่กลุ่มธุรกจิจะเริม่ต้นค านวณการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิใหม่อกีครัง้เพื่อใชใ้นการพจิารณา
การเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยส าคญัของสินทรพัย์ทางการเงนินัน้ อย่างไรก็ตามกลุ่มธุรกิจพิจารณาสินทรพัย ์
ทางการเงนิใหม่ว่าเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารดอ้ยคา่ดา้นเครดติเมือ่ก าเนิด หากการเจรจาต่อรองนัน้เกดิจากผลของการทีลู่กหน้ี
ไม่สามารถจ่ายช าระเงนิให้สนิเชื่อตามเงื่อนไขในสญัญาเดมิได ้กลุ่มธุรกจิรบัรูผ้ลต่างระหว่างของมูลค่าตามบญัชแีละสิง่ตอบแทน 
ทีไ่ดร้บัส าหรบัสว่นทีต่ดัรายการในก าไรหรอืขาดทุนของการตดัรายการ 
 

การตดัรายการนอกเหนือจากการเปลีย่นแปลงเงือ่นไข 
 

กลุ่มธุรกจิตดัรายการสนิทรพัยท์างการเงนิเฉพาะเมือ่ สทิธติามสญัญาทีจ่ะไดร้บักระแสเงนิสดจากสนิทรพัยท์างการเงนิหมดอายุหรอืเมื่อ
กลุ่มธุรกจิโอนสนิทรพัยท์างการเงนิโดยเฉพาะ 
 

- กลุ่มธุรกจิโอนความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกอืบทัง้หมดของสนิทรพัยท์างการเงนิ หรอื 
- กลุ่มธุรกจิไม่โอนหรอืไม่ไดโ้อนหรอืไม่ไดค้งไวซ้ึ่งความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกอืบทัง้หมดของสนิทรพัย์ทาง

การเงนิ และกลุ่มธุรกจิไม่มกีารควบคุมสนิทรพัยท์างการเงนินัน้ 
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กลุ่มธุรกจิท าธุรกรรมเพื่อที่จะคงไวซ้ึ่งสทิธติามสญัญาที่จะได้รบักระแสเงนิสดจากสนิทรพัย์นัน้และกลุ่มธุรกจิมหีน้าทีท่ี่จะต้องส่งมอบ
กระแสเงนิสดดงักล่าวใหแ้ก่กจิการอื่นและโอนความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกอืบทัง้หมด ซึง่ธุรกรรมดงักล่าวถอืเป็น
การโอนแบบส่งผ่านทีเ่ขา้เงือ่นไขของการตดัรายการเมือ่ 
 

- ไม่มหีน้าทีท่ีต่อ้งจ่ายเงนิหากกลุ่มธุรกจิไม่ไดร้บักระแสเงนิสดจากสนิทรพัยด์งักล่าว 
- ถูกหา้มใหข้ายหรอืน าไปวางเป็นหลกัประกนั หรอื 
- มหีน้าทีท่ีจ่ะตอ้งส่งมอบเงนิหรอืกระแสเงนิสดทีไ่ดร้บัแก่กจิการอื่นโดยทนัท ี

 
ซ) การดอ้ยคา่ 

 
กลุ่มธุรกจิวดัมลูคา่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้โดยใชว้ธิกีารดงัต่อไปนี้ 
 
ก. วธิอียา่งงา่ย (Simplified approach) 

 
กลุ่มธุรกจิเลอืกใช้หลกัการอย่างง่ายในการค านวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้โดยจะพจิารณามูลค่า  
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ตลอดอายุส าหรบัลกูหนี้อื่นทีน่อกเหนือจากเงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหนี้ 
 

ข. วธิกีารทัว่ไป (General approach) 
 
ณ วนัทีร่ายงาน กลุ่มธุรกจิเลอืกใชว้ธิทีัว่ไป (General approach) ส าหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิทีเ่ป็นตราสารหนี้ทีว่ดัมูลค่า
ด้วยวธิวีดัมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น สนิทรพัย์ทางการเงนิที่เป็นตราสารหนี้ที่วดัมูลค่าด้วยวธิรีาคาทุน  
ตดัจ าหน่าย และภาระผูกพนัและสญัญาค ้าประกนัทางการเงนิที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในการใช้วธิอีย่างง่าย (Simplified 
approach) โดยพจิารณาการเปลี่ยนแปลงในคุณภาพเครดติของสนิทรพัย์ทางการเงนิเป็นสามระดบั  โดยในแต่ละระดบั 
จะก าหนดวธิกีารวดัคา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้และการค านวณวธิดีอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิทีแ่ตกต่างกนัไป ไดแ้ก่ 
 
- ระดบัที่ 1 หากความเสีย่งด้านเครดติของเครื่องมอืทางการเงนิไม่เพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญันับตัง้แต่การรบัรูร้ายการ  

เมื่อเริม่แรก ค่าเผื่อผลขาดทุนของเครื่องมอืทางการเงนิจะถูกวดัมูลค่าด้วยจ านวนเงนิเท่ากบัผลขาดทุนด้านเครดติ  
ทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ใน 12 เดอืนขา้งหน้า 

- ระดบัที ่2 หากความเสีย่งดา้นเครดติของเครื่องมอืทางการเงนิเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญันับตัง้แต่การรบัรูร้ายการเมื่อ
แรกเริม่ ค่าเผื่อผลขาดทุนของเครื่องมือทางการเงนิจะถูกวดัมูลค่าด้วยจ านวนเงนิเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิต  
ทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ตลอดอายุ 

- ระดบัที ่3 เมื่อสนิทรพัยท์างการเงนิเขา้เงื่อนไขเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารดอ้ยค่าดา้นเครดติ ค่าเผื่อผลขาดทุน
ของเครือ่งมอืทางการเงนิจะถูกวดัมลูคา่ดว้ยจ านวนเงนิเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ตลอดอายุ 

 
ในการค านวณค่าเผื่อดอ้ยค่าภายใตว้ธิกีารพจิารณาการเปลีย่นแปลงในคุณภาพเครดติของสนิทรพัยแ์บบสามระดบั ค่าเผื่อ
ด้อยค่าจะถูกค านวณเป็นแบบกลุ่มลูกหนี้ (Collective approach) โดยค านึงถึงขอ้มูลคาดการณ์ในอนาคต ยกเวน้ค่าเผื่อ
ด้อยค่าของเงินให้สินเชื่อให้แก่ลูกหนี้ที่เป็นสาระส าคญั ค่าเผื่อด้อยค่ าจะถูกค านวณเป็นแบบรายสญัญา (Individual 
assessment)  



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

31 

 
การเพิม่ขึน้อยา่งมนียัส าคญัของความเสีย่งดา้นเครดติ 
 
กลุ่มธุรกจิประเมนิความเสีย่งดา้นเครดติของเครื่องมอืทางการเงนิ ณ วนัที่รายงาน ว่ามกีารเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญันับตัง้แต่การรบัรู้
รายการเมื่อแรกเริม่หรอืไม่ ในการประเมนิดงักล่าวกลุ่มธุรกิจเปรยีบเทยีบความเสีย่งของการผดิสญัญาที่จะเกดิขึน้ของเครื่องมอืทาง
การเงนิ ณ วนัที่รายงาน กับความเสี่ยงของการผิดสญัญาที่จะเกิดขึ้นของเครื่องมือทางการเงนิ ณ วนัที่รบัรู้รายการเมื่อเริม่แรก  
และพจิารณาขอ้มลูสนบัสนุนและสมเหตุสมผลทีส่ามารถหาไดโ้ดยไม่ใชต้น้ทุนหรอืความพยายามทีม่ากเกนิไป 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 9 ได้ก าหนดให้สนิทรพัย์ทางการเงนินัน้มคีวามเสี่ยงด้านเครดติเพิ่มขึ้นอย่างมนีัยส าคญั
นับตัง้แต่การรบัรูร้ายการเมื่อแรกเริม่  โดยก าหนดมาตรฐานขัน้ต ่าเมื่อมกีารคา้งช าระเงนิตน้หรอืดอกเบีย้รวมกนัเกนิกว่า 30 วนั นับแต่
วนัถงึก าหนดช าระ ซึง่ทางกลุ่มธุรกจิไดใ้ชเ้กณฑด์งักล่าวใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน นอกจากนี้กลุ่มธุรกจิไดพ้จิารณาขอ้มลูเชงิคุณภาพ
และเชงิปรมิาณเพื่อประเมนิระดบัความเสีย่งและพจิารณาว่าความเสีย่งดา้นเครดติได้เพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัแลว้หรอืไม่ ยกตวัอย่าง 
เช่น การเปลีย่นแปลงในการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืดา้นเครดติ ประวตักิารคา้งช าระ พฤตกิรรมในการช าระเงนิในอดตี Behavior score 
และเกณฑ ์Watch-list เป็นตน้ ทัง้นี้เมื่อใดทีส่นิทรพัยเ์ขา้เกณฑม์คีวามเสีย่งดา้นเครดติเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัจะเปลีย่นการจดัชัน้จาก 
ระดบัที ่1 เป็น ระดบัที ่2 และสนิทรพัยจ์ะเปลีย่นการชัน้จดักลบัมาเป็นระดบัที ่1 อกีครัง้เมือ่สนิทรพัยด์งักล่าวไม่เขา้เกณฑท์ีก่ าหนดไว ้
 
ค าจ ากดัความของการผดิสญัญาและเครือ่งมอืทางการเงนิทีม่กีารดอ้ยคา่ดา้นเครดติ  
 
กลุ่มธุรกิจจ ากัดความสินทรพัย์ทางการเงินว่าเป็นสินทรพัย์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อมีข้อบ่งชี้ถึงการเสื่อมถอยของฐานะ  
ทางการเงนิลูกหนี้ ซึง่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนี้อย่างมนีัยส าคญั โดยสนิทรพัยจ์ะถูกจดัเป็นดอ้ยค่าดา้นเครดติเมื่อมี
การคา้งช าระเงนิตน้หรอืดอกเบีย้รวมกนัเกนิกวา่ 90 วนั นบัแต่วนัถงึก าหนดช าระหรอืมปัีจจยัทีบ่่งชีว้า่ลกูหนี้ไม่มคีวามสามารถช าระหนี้
ได ้โดยค านิยามของดอ้ยค่าดา้นเครดตินัน้นัน้สอดคลอ้งกบันิยามทีใ่ชใ้นการบรหิารความเสีย่งภายในกลุ่มธุรกจิ ทัง้น้ีเมื่อสนิทรพัยถ์ูก
จดัเป็นสนิทรพัยด์อ้ยค่าดา้นเครดติ จะถูกจดัชัน้เป็น  ระดบัที ่3 ทัง้นี้หากลูกหนี้มฐีานะการเงนิหรอืผลประกอบการทีด่โีดยไม่เขา้เกณฑ์
ด้อยค่าด้านเครดิตให้สามารถที่ปรบัชัน้เป็น  ระดับที่ 2 ได้ นอกจากนี้ให้สามารถจดัเป็น  ระดับที่ 1 ได้หากไม่พบว่าความเสี่ยง 
ดา้นเครดติเพิม่ขึน้อยา่งมนียัส าคญันบัตัง้แต่การรบัรูร้ายการเมือ่แรกเริม่  
 
เงนิส ารองสว่นเกนิ 
 
กลุ่มธุรกจิค านวณเงนิส ารองส่วนเกนิ ณ วนัทีเ่ริม่ปฏบิตัใิชม้าตรฐานรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครือ่งมอืทางการเงนิเป็นครัง้แรก 
โดยเปรยีบเทยีบเงนิส ารองซึง่ค านวณจากค่าเผื่อขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบั
เครื่องมอืทางการเงนิกบัเงนิส ารองทัง้หมดที่กลุ่มธุรกิจด ารงไว้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งกลุ่มธุรกจิจะทยอยลดเงนิส ารอง
ส่วนเกินดังกล่าวด้วยวิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ธปท.
ฝนส.(23)ว.1603/2562 ลงวนัที ่6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 วา่ดว้ยเรือ่ง ซกัซอ้มความเขา้ใจแนวทางการบรหิารจดัการส ารองส่วนเกนิ 
 
ส าหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิที่ดอ้ยค่าดา้นเครดติเมื่อซื้อหรอืเมื่อก าเนิด ณ วนัทีร่บัรูร้ายการเมื่อเริม่แรก กลุ่มธุรกจิจะรบัรูร้ายการของ
สนิทรพัยด์งักล่าว จากการคดิลดประมาณการกระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะไดร้บัโดยพจิารณาจากเงื่อนไขของสญัญาทัง้หมดของสนิทรพัย์ 
ทางการเงนินัน้และผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ และค านึงรวมถงึค่าธรรมเนียมและตน้ทุนในการรบัและจ่ายทัง้หมดระหว่าง
คู่สญัญาซึง่เป็นส่วนหนึ่งของอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ตน้ทุนการท ารายการ และส่วนเกนิมลูค่าหรอืส่วนลดมลูค่าอื่นๆ ทัง้หมด โดยมี
ขอ้สนันิษฐานว่ากระแสเงนิสดและอายุที่คาดไวข้องกลุ่มเครื่องมอืทางการเงนิที่มลีกัษณะคล้ายคลงึกนัสามารถประมาณได้อย่าง
น่าเชื่อถอื ดว้ยอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิปรบัดว้ยความเสีย่งดา้นเครดติซึง่ไดถู้กก าหนด ณ วนัทีร่บัรูร้ายการเมือ่แรกเริม่ 
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ฌ) การจดัประเภทรายการและการวดัมลูคา่ของหนี้สนิทางการเงนิและส่วนของเจา้ของ 

 
เครือ่งมอืทางการเงนิทีก่ลุ่มธุรกจิเป็นผูอ้อกตอ้งจดัประเภทเป็นหนี้สนิทางการเงนิหรอืตราสารทุนโดยพจิารณาภาระผกูพนัตามสญัญา 
 
- หากกลุ่มธุรกจิมภีาระผูกพนัตามสญัญาทีจ่ะต้องส่งมอบเงนิสดหรอืสนิทรพัยท์างการเงนิอื่นใหก้บักจิการอื่น โดยไม่สามารถปฏเิสธ

การช าระหรอืเลื่อนการช าระออกไปอย่างไม่มกี าหนดไดน้ัน้ เครื่องมอืทางการเงนินัน้จะจดัประเภทเป็นหนี้สนิทางการเงนิ เวน้แต่ว่า
การช าระนัน้สามารถช าระโดยการออกตราสารทุนของกลุ่มบรษิทัเองดว้ยจ านวนตราสารทุนทีค่งที ่และเปลีย่นกบัจ านวนเงนิทีค่งที่ 

- หากกลุ่มธุรกจิไม่มภีาระผูกพนัตามสญัญาหรอืสามารถเลื่อนการช าระภาระผูกพนัตามสญัญาไปได้ เครื่องมอืทางการเงนิดงักล่าว 
จะจดัประเภทเป็นตราสารทุน 

 
ในการรบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรก กลุ่มธุรกจิต้องวดัมูลค่าของหนี้สนิทางการเงนิด้วยมูลค่ายุตธิรรม กลุ่มธุรกจิจดัประเภทรายการหน้ีสนิ
ทางการเงนิทัง้หมดทีว่ดัมลูคา่ในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย ยกเวน้ 
 
- หนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน  
หนี้สนิดงักล่าวรวมถงึหนี้สนิอนุพนัธต์อ้งวดัมลูคา่ภายหลงัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม หนี้สนิทางการเงนิทีม่ลีกัษณะตรงตามค านิยามของการ
ถอืไวเ้พื่อคา้ หนี้สนิทางการเงนิอื่นทีก่ลุ่มธุรกจิไดเ้ลอืกก าหนด ณ วนัทีร่บัรูร้ายการ โดยหนี้สนิทางการเงนิดงักล่าวต้องเขา้เงือ่นไข
ดงัต่อไปนี้ขอ้ใดขอ้หนึ่ง (หรอืมากกวา่)  
ก) เมือ่การก าหนดดงักล่าวช่วยขจดัหรอืลดความไม่สอดคลอ้งอยา่งมนียัส าคญัในการวดัมลูคา่หรอืการรบัรูร้ายการทีไ่ม่สอดคลอ้ง 

(“การไม่สามารถจบัคูท่างบญัช”ี) ทีอ่าจเกดิขึน้ 
ข) เมือ่กลุ่มของหนี้สนิทางการเงนิทีม่กีารบรหิารจดัการและประเมนิผลดว้ยเกณฑม์ลูค่ายุตธิรรม ซึง่สอดคลอ้งกบั กลยุทธก์ารบรหิาร

ความเสีย่งหรอืการลงทุนทีจ่ดัท าขึน้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ค) ธุรกรรมทีม่อีนุพนัธท์างการเงนิแฝงทีเ่ขา้เงือ่นไข 
 
โดยกลุ่มธุรกจิรบัรูก้ าไรหรอืขาดทุนของหนี้สนิทางการเงนิก าหนดใหว้ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผ่านก าไรขาดทนุเป็นก าไร(ขาดทุน) 
จากเครือ่งมอืทางการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทนุ 
 

- สญัญาค ้าประกนัทางการเงนิและภาระผกูพนัทีจ่ะใหส้นิเชื่อ 
 
การตดัรายการของหนี้สนิทางการเงนิ 
 
กิจการต้องตัดรายการหนี้สนิทางการเงนิ (หรอืบางส่วนของหนี้ สินทางการเงนิ) ออกจากงบแสดงฐานะการเงนิ เฉพาะเมื่อหนี้สิน 
ทางการเงนินัน้สิน้สุดลง โดยภาระผกูพนัทีร่ะบุในสญัญาไดม้กีารปฏบิตัติามแลว้ ไดม้กีารยกเลกิ หรอืสิน้สุด 
 
การแลกเปลีย่นตราสารหนี้ทีม่คีวามแตกต่างอยา่งมากในขอ้ก าหนดระหวา่งผูกู้แ้ละผูใ้หกู้ต้อ้งถอืเป็นการสิน้สุดของหนี้สนิทางการเงนิเดมิ 
และถอืเป็นการรบัรูร้ายการของหนี้สนิทางการเงนิใหม่ในท านองเดยีวกนั การเปลีย่นแปลงอยา่งมากในขอ้ก าหนดของหนี้สนิทางการเงนิ 
ที่มีอยู่หรอืบางส่วนของหนี้สินนัน้ต้องถือปฏิบัติเป็นการสิ้นสุดของหนี้สินทางการเงนิเดิม และถือเป็นการรบัรู้ รายการของหนี้สิน 
ทางการเงนิใหม่ โดยขอ้ก าหนดของหนี้สนิทางการเงนิจะถือว่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเมื่อมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดภายใต้
ขอ้ตกลงใหม่ซึ่งรวมถงึค่าใชจ้่ายทีต่้องจ่ายสุทธกิบัรายไดท้ีไ่ด้รบั โดยคดิลดจากอตัราดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิของสญัญาเดมิเปลีย่นแปลงไป
อยา่งน้อย รอ้ยละ 10 ของมลูคา่ปัจจุบนัของมลูคา่ตามบญัชขีองหนี้สนิทางการเงนิ 
 
หากการแลกเปลี่ยนตราสารหนี้หรอืการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขถูกพจิารณาว่าเป็นการยกเลกิหนี้สนิเดมิ ต้นทุนหรอืค่าธรรมเนียมใดๆ  
ทีเ่กดิขึน้จะถูกรบัรูเ้ป็นส่วนหนึ่งของก าไรหรอืขาดทุนจากการยกเลกิหนี้สนิเดมิ หากการแลกเปลีย่นหรอืการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขไม่ถูก
พจิารณาว่าเป็นการยกเลกิหนี้สนิเดมิ ต้นทุนหรอืค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกดิขึน้จะต้องน าไปปรบัปรุงกบัมูลค่าตามบญัชขีองหนี้สนิและ 
ตดัจ าหน่ายตลอดระยะเวลาทีเ่หลอือยูข่องหนี้สนิทีม่กีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไข 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

33 

 
ญ) สญัญาค ้าประกนัทางการเงนิและภาระผกูพนัทีจ่ะใหส้นิเชื่อ 

 
กลุ่มธุรกจิรบัรูส้ญัญาค ้าประกนัทางการเงนิเป็นหนี้สนิทางการเงนิเมื่อใหก้ารค ้าประกนัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม และวดัมลูค่าในภายหลงัดว้ย 
มูลค่าที่สูงกว่าระหว่าง ก) จ านวนเงนิค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสญัญาค ้าประกนัและ ข) จ านวนเงนิที่รบัรู้ 
เมือ่เริม่แรกหกัดว้ยจ านวนเงนิสะสมของรายไดท้ีร่บัรู ้
 
ภาระผูกพนัที่กลุ่มธุรกจิจะให้สนิเชื่อถูกวดัมูลด้วยมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยกลุ่มธุรกิจไม่มภีาระ
ผูกพนัที่จะให้กู้ยืมเงนิในอัตราดอกเบี้ยต ่ากว่าอตัราดอกเบี้ยตลาดหรอืสามารถช าระสุทธิเป็นเงนิสดหรอืโดยการส่งมอบหรอืออก
เครือ่งมอืทางการเงนิอื่น  
 
ส าหรบัภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อหรือสัญญาค ้าประกันทางการเงิน กลุ่มธุรกิจจะรบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
เป็นประมาณการหนี้สนิ อยา่งไรกต็ามส าหรบัสญัญาทีร่วมทัง้เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหนี้และวงเงนิทีย่งัไม่ไดเ้บกิใชแ้ละกลุ่มธุรกจิไม่สามารถ
แยกผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของวงเงนิทีย่งัไม่ไดเ้บกิใชอ้อกจากเงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหน้ีได ้กลุ่มธุรกจิจะรบัรูผ้ลขาดทุน
ดา้นเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ของวงเงนิที่ยงัไม่ได้เบกิใช้เขา้เป็นส่วนหนึ่งของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ของเงนิ 
ให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ หากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงนิให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ดงักล่าวมีมูลค่าสูงกว่า มูลค่า 
ตามบญัชขีัน้ตน้ของเงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหนี้ ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้จะถูกรบัรูใ้นประมาณการหนี้สนิ 
 
ทัง้น้ี กลุ่มธุรกจิน าแนวทางการตัง้ส ารองวงเงนิทีย่งัไม่ไดเ้บกิใช ้(unused credit line) ของลูกหนี้ของไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์ 
ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเพื่อให้สอดคล้องกับหนังสอืเวยีนของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ธปท.ฝนส.(23)ว.276/2563  
เรื่อง แนวทางการใหค้วามช่วยเหลอืลูกหนี้ที่ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทย โดยน ามาถอืปฏบิตัิ
ส าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564  
หากลูกหนี้ดงักล่าวมวีงเงนิที่ยงัไม่ได้เบกิใช้ (unused credit line) กลุ่มธุรกิจจะค านวณผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
(expected credit loss) จากยอดสนิเชื่อคงคา้งเฉพาะสว่นของวงเงนิทีเ่บกิใชแ้ลว้เท่านัน้ 

 
ฎ) วธิกีารรบัรูร้ายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายดอกเบีย้  

 
กลุ่มธุรกจิรบัรูร้ายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายดอกเบีย้ตามอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ โดยการค านวณนี้ใหใ้ชอ้ตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิกบัมลูค่าตามบญัชี
ขัน้ตน้ของสนิทรพัยท์างการเงนิยกเวน้ 
 
- สนิทรพัย์ทางการเงนิที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อซื้อหรอืเมื่อก าเนิด ส าหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิเหล่านี้ กิจการต้องใช้อตัรา

ดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิปรบัดว้ยความเสีย่งดา้นเครดติกบัราคาทุนตดัจ าหน่ายของสนิทรพัยท์างการเงนิตัง้แต่การรบัรูร้ายการเมือ่เริม่แรก 
 
- สนิทรพัยท์างการเงนิทีไ่ม่ใช่สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารดอ้ยค่าดา้นเครดติเมื่อซือ้หรอืเมือ่ก าเนิด แต่กลายเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิ

ทีม่กีารดอ้ยค่าดา้นเครดติในภายหลงั ส าหรบัสนิทรพัยเ์หล่านี้ กจิการตอ้งใชอ้ตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิกบัราคาทุนตดัจ าหน่ายหลงัหกั
คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ของสนิทรพัยท์างการเงนินัน้ ส าหรบัรอบระยะเวลารายงานภายหลงั 

 
ฏ) การหกักลบ 

 
สนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิจะหกักลบกนัและแสดงจ านวนสุทธใินงบแสดงฐานะการเงนิไดก้ต็่อเมือ่กจิการมสีทิธบิงัคบัใช้
ตามกฎหมายอยู่แลว้ในการหกักลบจ านวนเงนิทีร่บัรูแ้ละกจิการตัง้ใจทีจ่ะช าระดว้ยจ านวนเงนิสุทธ ิหรอืตัง้ใจทีจ่ะรบัสนิทรพัยแ์ละช าระ
หนี้สนิพรอ้มกนั หลกัประกนัที่เป็นเงนิสดที่ใช้เพื่อท ารายการอนุพนัธ์ทางการเงนิจะถูกแสดงเป็นมูลค่าขัน้ต้น จนกว่ากระแสเงนิสด 
ของหลกัประกนัจะสุทธดิ้วยกระแสเงนิสดของอนุพนัธ์ทางการเงนินัน้เสมอ ในบางสถานการณ์ถงึแม้กลุ่มธุรกิจจะมขีอ้ตกลงหกักลบ  
หากผูบ้รหิารไม่ไดต้ัง้ใจทีจ่ะใหม้กีารรบัสนิทรพัยแ์ละช าระหนี้สนิพรอ้มกนั ดงันัน้สนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิจะถูกแสดง
ดว้ยมลูคา่ขัน้ตน้ในงบแสดงฐานะการเงนิ 
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3.8 การวดัค่าเงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์

 
อสังหาริมทรพัย์เพื่อการลงทุนรบัรู้เมื่อแรกเริ่มด้วยวิธีราคาทุน รวมถึงต้นทุนในการท ารายการและต้นทุนการกู้ยืมหลังจากนัน้
อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุนจะบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน หกั คา่เสือ่มราคาสะสม และคา่เผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ 
 
ทีด่นิไม่มกีารหกัค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนอื่น ๆ จะค านวณตามวธิเีสน้ตรง เพื่อปันส่วนราคาทุนตลอด
ประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์โดยประมาณ 40 - 60 ปี 
 
กลุ่มธุรกจิรบัรูผ้ลต่างระหว่างจ านวนเงนิที่ได้รบัสุทธจิากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชขีองอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนในส่วนของ
ก าไรหรอืขาดทุนในงวดทีต่ดัรายการอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุนออกจากบญัช ี
 

3.9 เงินให้สินเช่ือ 
 

เงนิเบิกเกินบญัชีแสดงด้วยยอดเงนิต้นรวมดอกเบี้ย เงนิให้สินเชื่อประเภทอื่นแสดงเฉพาะยอดเงนิต้น ส่วนลดรบัล่วงหน้าของเงนิ  
ใหส้นิเชื่อทีย่งัไม่รบัรูเ้ป็นรายได ้แสดงเป็นรายการหกัจากเงนิใหส้นิเชื่อ 
 
ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อและสญัญาเช่าการเงนิแสดงมูลค่าตามสญัญาเช่าซื้อและสญัญาเช่าการเงนิคงค้างสุทธจิากยอดคงเหลอืของ
รายไดท้างการเงนิทีย่งัไม่ถอืเป็นรายได ้ 
 

3.10 ทรพัยสิ์นรอการขาย 
 

ทรพัยส์นิรอการขายประกอบดว้ย ทีด่นิและ/หรอืสิง่ปลกูสรา้ง สทิธกิารเช่า คอนโดมเินียม และรถยดึคนื  
 
กลุ่มธุรกิจแสดงทรพัย์สนิรอการขายประเภทที่ดิน และ /หรอืสิง่ปลูกสร้าง สทิธิการเช่าและคอนโดมิเนียมด้วยจ านวนเงนิต้นคงค้าง 
บวกดอกเบีย้คา้งรบัหรอืมลูคา่ยุตธิรรมแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่  
 
รถยึดคืนบันทึกด้วยเงินต้นคงค้างหรือมูลค่ายุติธรรมแล้วแต่ ราคาใดจะต ่ ากว่า ณ วันที่ได้ร ับโอน มูลค่ายุติธรรมค านวณจาก 
ราคาตลาดของทรพัยส์นิ (Red book) 
 
ก าไร (ขาดทุน) จากการจ าหน่ายทรพัยส์นิรอการขายจะรบัรูเ้ป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่ายในก าไรขาดทุนเมื่อมกีารจ าหน่าย และขาดทุนจาก
การดอ้ยคา่ (ถา้ม)ี จะรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายในก าไรขาดทุน 
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3.11 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  

 
กลุ่มธุรกจิแสดงทีด่นิดว้ยราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัดว้ยคา่เสือ่มราคาสะสม  
 
ต้นทุนทีเ่กดิขึน้ภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยห์รอืรบัรูแ้ยกเป็นอกีสนิทรพัยห์นึ่งตามความเหมาะสม เมื่อต้นทุนนัน้
เกดิขึน้และคาดว่าจะใหป้ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตแก่กลุ่มธุรกจิและต้นทุนดงักล่าวสามารถวดัมลูค่าไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื มูลค่าตาม
บญัชขีองชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตดัรายการออก ส าหรบัค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาอื่น ๆ กลุ่มธุรกจิจะรบัรูต้้นทุนดงักล่าวเป็น
คา่ใชจ้่ายในก าไรหรอืขาดทุนเมือ่เกดิขึน้ 
 
คา่เสื่อมราคาส าหรบัสนิทรพัยถ์าวรทุกประเภทยกเวน้ทีด่นิ ค านวณโดยใชว้ธิเีสน้ตรง เพื่อลดราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยแ์ต่ละชนิดตามอายุ
การใหป้ระโยชน์ทีป่ระมาณการไวด้งัต่อไปนี้ 
 
อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร 5 - 60 ปี 
อุปกรณ์ 3 - 5 ปี 
เครือ่งตกแต่งและตดิตัง้ 3 - 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
 
ทุกสิน้รอบระยะเวลารายงาน ไดม้กีารทบทวนและปรบัปรุงมลูคา่คงเหลอืและอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยใ์หเ้หมาะสม 
 
ในกรณีทีม่ลูคา่ตามบญัชสีงูกวา่มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื มลูคา่ตามบญัชจีะถูกปรบัลดใหเ้ท่ากบัมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืทนัท ี 
 
ผลก าไรหรอืขาดทุนที่เกิดจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ค านวณโดยเปรยีบเทียบจากสิง่ตอบแทนสุทธิที่ได้รบัจากการ
จ าหน่ายสนิทรพัยก์บัมลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัย ์และจะรบัรูบ้ญัชผีลก าไรหรอืขาดทุนอื่นสทุธใินก าไรหรอืขาดทุน 
 

3.12 ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือธรุกิจ 
 

คา่ความนิยม คอื สิง่ตอบแทนทีโ่อนใหท้ีส่งูกวา่มลูค่ายุตธิรรมของส่วนแบ่งของกลุ่มธุรกจิในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีร่ะบุไดแ้ละหนี้สนิที่อาจ
เกิดขึ้นของบรษิัทย่อย ณ วนัที่ได้มาซึ่งบรษิัทนัน้ ค่าความนิยมที่เกิดจากการได้มาซึ่งบรษิัทย่อยจะแสดงเป็นรายการสนิทรพัย์แยก
ต่างหากในงบแสดงฐานะการเงนิรวม 
 
ค่าความนิยมที่รบัรู้จะต้องถูกทดสอบการด้อยค่าทุกปี ซึ่งแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม ค่าเผื่อการด้อยค่าของ 
คา่ความนิยมทีร่บัรูแ้ลว้จะไม่มกีารกลบัรายการ ทัง้นี้มลูค่าคงเหลอืตามบญัชขีองคา่ความนิยมจะถูกรวมค านวณในก าไรหรอืขาดทุนเมือ่มี
การขายกจิการ 
 
ในการทดสอบการดอ้ยคา่ของคา่ความนิยม คา่ความนิยมจะถูกปันสว่นไปยงัหน่วยทีก่่อใหเ้กดิกระแสเงนิสด โดยทีห่น่วยนัน้อาจจะเป็น
หน่วยเดยีวหรอืหลายหน่วยรวมกนัซึง่คาดวา่จะไดร้บัประโยชน์จากการรวมธุรกจิทีเ่กดิคา่ความนิยมขึน้และระบุสว่นงานด าเนินงานได ้
 
ส่วนเกนิของส่วนไดเ้สยีในมลูค่ายุตธิรรมสุทธขิองสนิทรพัยส์ุทธทิีร่ะบุไดท้ีส่งูกว่าตน้ทุนการซื้อธุรกจิ ณ วนัทีล่งทุน กลุ่มธุรกจิรบัรูส้่วนเกิน
ดงักล่าวเป็นรายได้ในก าไรขาดทุน 
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3.13 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 
3.13.1 โปรแกรมคอมพวิเตอร ์

 
สทิธกิารใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีม่ลีกัษณะเจาะจงทีซ่ือ้มาบนัทกึเป็นสนิทรพัยเ์มือ่มกีารด าเนินการใหโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์
เฉพาะเจาะจงทีน่ ามาใชง้านไดต้ามประสงค ์โดยจะตดัจ าหน่ายตลอดอายุประมาณการใหป้ระโยชน์ทีป่ระมาณการภายในระยะเวลา
ไมเ่กนิ 10 ปี 
 

3.13.2 คา่ธรรมเนียมใบอนุญาตรอตดับญัช ี 
 
บรษิทัยอ่ยตดัจ าหน่ายคา่ธรรมเนียมใบอนุญาตรอตดับญัชอียา่งมรีะบบตลอดอายุการใหป้ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิ 5 ปี  
 

3.14 การด้อยค่าของสินทรพัย ์ 
 

สินทรพัย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชัด ซึ่งไม่มีการตัดจ าหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็นประจ าทุกปี สินทรพัย์ อื่น 
ทีม่กีารตดัจ าหน่ายจะมกีารทบทวนการดอ้ยค่า เมื่อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์บ่งชีว้่าราคาตามบญัชอีาจสงูกว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บั
คนื รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรูเ้มื่อราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยส์งูกว่ามลูค่าสุทธทิีค่าดว่าจะไดร้บัคนื ซึง่หมายถงึจ านวนทีสู่ ง
กวา่ระหวา่งมลูคา่ยุตธิรรมหกัตน้ทุนในการขายเทยีบกบัมลูคา่จากการใช ้สนิทรพัยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยทีเ่ลก็ทีสุ่ดทีส่ามารถแยกออกมาได้ 
เพื่อวตัถุประสงคข์องการประเมนิการด้อยค่า สนิทรพัย์ทีไ่ม่ใช่สนิทรพัยท์างการเงนินอกเหนือจากค่าความนิยมซึ่งรบัรูร้ายการขาดทุน
จากการดอ้ยคา่ไปแลว้ จะถูกประเมนิความเป็นไปไดท้ีจ่ะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
 
กลุ่มธุรกจิจะรบัรูร้ายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่ในสว่นของก าไรหรอืขาดทุน 
 

3.15 ลูกหน้ีส านักหกับญัชีและบริษทัหลกัทรพัย ์
 

ลกูหนี้ส านกัหกับญัช ีประกอบดว้ยยอดดุลสุทธ ิดงัต่อไปนี้ 
 

(1)  ลูกหนี้ส านักหักบัญชีที่เกิดจากการช าระราคาซื้อขายหลักทรพัย์รายวนัเฉพาะส่วนที่ส านักหักบัญชีมียอดสุทธิเป็นลูกหนี้และ  
 ยงัคา้งช าระกบักลุ่มธุรกจิ รวมถงึเงนิทีน่ าไปวางเป็นประกนักบัส านกัหกับญัชใีนการท าธุรกรรมหลกัทรพัย์ 

(2)  ลกูหนี้ส านักหกับญัชทีีเ่กดิจากการช าระราคาซื้อขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าผ่านส านกัหกับญัช ีซึง่รวมถงึเงนิที่กลุ่มธุรกจิน าไปวางเป็น  
ประกนักบัส านกัหกับญัชใีนการท าธุรกรรมอนุพนัธ์ 

(3)  ลูกหนี้บรษิัทหลกัทรพัย์ต่างประเทศที่เกดิจากการช าระราคาซื้อขายหลกัทรพัย์หรอืซื้อขายหลกัทรพัย์ล่วงหน้าในต่างประ เทศผ่าน   
บรษิทัหลกัทรพัยต์่างประเทศ รวมถงึเงนิทีน่ าไปวางกบับรษิทัหลกัทรพัยต์่างประเทศเพื่อเป็นหลกัประกนัการซื้อขายหรอืรอช าระราคา 
ในต่างประเทศ 

(4)  ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์ในประเทศที่เกิดจากการช าระราคาซื้อขายหลักทรัพย์หรือซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าในประเทศ  
 ผ่านบรษิทัหลกัทรพัย์ในประเทศ รวมถงึเงนิที่น าไปวางกบับรษิทัหลกัทรพัยใ์นประเทศเพื่อเป็นหลกัประกนัการซื้อขายหรอืรอช าระ  
ราคาในประเทศ 
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3.16 ลูกหน้ีธรุกิจหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 

 
ลกูหนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถงึ ยอดสุทธลิกูหนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละลูกหนี้สญัญาซื้อขายล่วงหน้าหลงัหกัค่า
เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้บวกดอกเบีย้คา้งรบั 
 
ทัง้นี้ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ ให้รวมถึงลูกหนี้ที่ซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ลูกหนี้ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ  
ลูกหนี้อื่น เช่น ลูกหนี้ซื้อหลกัทรพัย์ด้วยเงนิสดที่ไม่สามารถช าระเงนิได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างด าเนินคด ี
ประนอมหนี้หรอืผ่อนช าระ เป็นตน้ 
 
ลูกหนี้ธุรกิจสญัญาซื้อขายล่วงหน้ารวมถงึลูกหนี้อื่น เช่น ลูกหนี้ธุรกจิสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่อยู่ระหว่างการด าเนินคดปีระนอมหนี้หรอื
ผ่อนช าระ 
 

3.17 เจ้าหน้ีส านักหกับญัชีและบริษทัหลกัทรพัย ์
 

เจา้หนี้ส านกัหกับญัช ีประกอบดว้ยยอดดุลสุทธ ิดงัต่อไปนี้ 
 

(1)    เจา้หนี้ส านักหกับญัชทีี่เกดิจากการช าระราคาซื้อขายหลกัทรพัยร์ายวนัเฉพาะส่วนที่ส านักหกับญัชมียีอดสุทธเิป็นเจ้าหนี้และกลุ่ม
ธุรกจิยงัคา้งช าระ 

(2)   เจา้หนี้ส านกัหกับญัชทีีเ่กดิจากการช าระราคาซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าผา่นส านกัหกับญัช ี
(3)   เจา้หนี้บรษิทัหลกัทรพัย์ต่างประเทศที่เกดิจากการช าระราคาซื้อขายหลกัทรพัยห์รอืซื้อขายหลกัทรพัยล์่วงหน้าในต่างประเทศผ่าน

บรษิทัหลกัทรพัยต์่างประเทศ 
(4)   เจา้หนี้บรษิทัหลกัทรพัยใ์นประเทศทีเ่กดิจากการช าระราคาซื้อขายหลกัทรพัยห์รอืซื้อขายหลกัทรพัยล์่วงหน้าในประเทศผ่านบรษิทั

หลกัทรพัยใ์นประเทศ 
 

3.18 เจ้าหน้ีธรุกิจหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 
 

เจา้หนี้ธุรกจิหลกัทรพัย์และสญัญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถงึ ภาระของกลุ่มธุรกจิจากการประกอบธุรกจิหลกัทรพัย์และธุรกจิสญัญาซื้อ
ขายล่วงหน้าทีม่ตี่อบุคคลภายนอก เช่น ยอดดุลสุทธเิจา้หนี้ลูกคา้ซื้อหลกัทรพัยด์ว้ยเงนิสด ภาระทีต่้องส่งมอบหลกัทรพัยเ์นื่องจากการ
ขายชอรต์ หรอืการยมืหลกัทรพัยแ์ละภาระทีต่อ้งส่งคนืทรพัยส์นิทีก่ลุ่มธุรกจิถอืไวเ้พือ่เป็นการประกนัการใหย้มืหลกัทรพัย ์เป็นตน้ 
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3.19 หุ้นกู้อนุพนัธ์ 

 
หุน้กู้อนุพนัธ์เป็นหุน้กู้ที่กลุ่มธุรกจิออกและเสนอขายใหแ้ก่ลูกคา้หรอืผูม้คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบักลุ่มธุรกจิ ซึง่เป็นผูล้งทุนสถาบนัหรอื 
ผูล้งทุนรายใหญ่โดยเฉพาะเจาะจง โดยออกจ าหน่ายภายใตเ้งื่อนไขที่ไดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์หุน้กูอ้นุพนัธด์งักล่าวมกีารอา้งองิกบัราคาหุน้สามญัในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  
 
หุน้กูอ้นุพนัธเ์ป็นตราสารทีป่ระกอบดว้ย 2 ส่วน คอืหุน้กู ้และสญัญาสทิธ ิ(Options) โดยสญัญาสทิธมิทีัง้สญัญาสทิธใินการซื้อหลกัทรพัย์
หรอืสญัญาสทิธใินการขายหลกัทรพัย ์หากลกัษณะทางเศรษฐกจิและความเสีย่งของอนุพนัธ์แฝงไม่มคีวามสมัพนัธ์อย่างใกลช้ดิกบัตรา
สารหลกั (Not closely related) กลุ่มธุรกิจจะแยกส่วนของอนุพนัธ์แฝงออกจากตราสารหลกัรบัรู้ในงบแสดงฐานะทางการเงนิภายใต้
รายการ “สนิทรพัย์/หนี้สนิตราสารอนุพนัธ์” ส่วนตราสารหลกัจะถอืปฏบิตัติามมาตรฐานบญัชทีี่เกี่ยวขอ้ง อย่างไรก็ตาม หากลกัษณะทาง
เศรษฐกจิและความเสีย่งของอนุพนัธแ์ฝงมคีวามสมัพนัธอ์ย่างใกลช้ดิกบัลกัษณะทางเศรษฐกจิและความเสีย่งของตราสารหลกั (Closely 
related) กลุ่มธุรกจิจะไม่แยกส่วนของอนุพนัธแ์ฝงออกจากตราสารหลกั โดยจะจดัประเภทตราสารตามมาตรฐานบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบัตรา
สารหลกัดงักล่าว กิจการอาจเลอืกก าหนดให้หุ้นกู้อนุพนัธ์วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน หากเงื่อนไขเป็นไปตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงนิตามทีเ่ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวา่งกาลขอ้ที ่3.7 
 
หุ้นกู้อนุพนัธ์ที่ออกรบัรู้เริม่แรกด้วยต้นทุนหุ้นกู้และสญัญาสทิธิที่ประกอบเป็นหุ้นกู้อนุพนัธ์ ต้นทุนหุ้นกู้วดัมูลค่าด้วยวธิรี าคาทุนตดั
จ าหน่ายตามวธิอีตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิ ในส่วนของต้นทุนสญัญาสทิธ ิกลุ่มธุรกจิค านวณจากการน าต้นทุนหุน้กู้อนุพนัธ์ซึ่งเท่ากบัราคา
ขายของหุน้กู้อนุพนัธ์ หกัลบดว้ยต้นทุนหุน้กู้ กลุ่มธุรกจิรบัรูส้ญัญาสทิธใินงบแสดงฐานะทางการเงนิภายใต้บญัช ี“สนิทรพัย/์หนี้สนิตรา
สารอนุพนัธ”์ ในเวลาต่อมากลุ่มธุรกจิวดัมลูคา่ของสญัญาสทิธดิว้ยมลูค่ายุตธิรรม และรบัรู้การเปลีย่นแปลงมลูคา่ยุตธิรรมในส่วนของก าไร
หรอืขาดทุน ซึ่งมูลค่ายุติธรรมค านวณโดยใช้แบบจ าลองหรอืเทคนิคที่ได้รบัการยอมรบัโดยทัว่ไป เช่น Black-Scholes Model หรอื 
Monte Carlo Simulation ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจ าลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดย ค านึงถึงข้อมูล
ความสมัพนัธ์ของราคาของตลาดหลกัทรพัย์อ้างอิง ความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย์อ้างอิง ระยะเวลาคงเหลือจนถึงวนัหมดอายุ 
ดอกเบีย้ปราศจากความเสีย่ง ราคาใชส้ทิธ ิเงนิปันผลในอนาคต และ correlation ระหวา่งหลกัทรพัยอ์า้งองิ 
 

3.20 ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

เงนิกองทุนส ารองเลีย้งชพี 
 
กลุ่มธุรกจิไดจ้ดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพีซึง่เป็นแผนการจ่ายสมทบตามทีก่ าหนดไว ้สนิทรพัยข์องกองทุนส ารองเลีย้งชพีไดแ้ยกออกจาก
สนิทรพัยข์องกลุ่มธุรกจิ และมกีารบรหิารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอกตามเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของพระราชบญัญตักิองทุนส ารองเลีย้งชพี 
พ.ศ. 2530 กองทุนส ารองเลี้ยงชพีได้รบัเงนิสะสมเขา้กองทุนจากพนักงานและเงนิสมทบจากกลุ่มธุรกจิ กลุ่มธุรกจิไม่มภีาระผูกพนัทีจ่ะ
จ่ายเงนิเพิม่อกีเมือ่ไดจ้่ายเงนิสมทบไปแลว้ เงนิจ่ายสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพีบนัทกึเป็นคา่ใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังานเมือ่ถงึก าหนด 
 
กลุ่มธุรกจิจ่ายเงนิสมทบในอตัรา ดงันี้ 
 
อายงุาน อตัราสมทบ  

(ร้อยละ) 
  

ไมค่รบ 5 ปี 5 
5 ปีขึน้ไป 8 - 10 
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ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 
 
เงนิชดเชยตามกฎหมาย 
 
พนกังานทุกคนจะไดร้บัเงนิชดเชยเมือ่ออกจากงานตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน  
 
ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์นี้ไดถู้กพจิารณาเป็นโครงการผลประโยชน์ทีก่ าหนดไว ้โดยมไิดจ้ดัตัง้เป็นกองทุนตามนิยามของ
มาตรฐานฉบบัที ่19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน และแยกค านวณโดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นคณิตศาสตรป์ระกนัภยัโดยใชว้ธิคีดิลดแต่ละ
หน่วยที่ประมาณไว้ (The Projected Unit Credit Method) เพื่อค านวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้อง
จ่ายในอนาคต โดยการค านวณนี้ไดป้ฎบิตัติามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ซึง่รวมถงึ ประมาณการเงนิเดอืนพนักงาน อตัราการลาออก อตัรา
การขึน้เงนิเดอืน อตัราการตาย อตัราคดิลด อายุงาน และปัจจยัอื่นๆ  
 
การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงานเกดิขึน้จากการปรบัปรุงจากประสบการณ์หรอืเปลีย่นแปลงขอ้สมมตฐิาน
จะต้องรบัรูใ้นส่วนของเจา้ของผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นในงวดทีเ่กดิ และไดร้วมอยู่ในก าไรสะสมในงบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วน
ของเจา้ของ 
 
ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก าไรหรอืขาดทุน 
 
กลุ่มธุรกจิรบัรูภ้าระผกูพนัผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงานเป็นประมาณการหนี้สนิในงบแสดงฐานะการเงนิและรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่าย
เกีย่วกบัพนักงาน  
 
ผลประโยชน์จากวนัลาพกัรอ้นสะสม 
 
กลุ่มธุรกจิรบัรูผ้ลประโยชน์จากวนัลาพกัรอ้นสะสมของพนักงานทีไ่ดป้ฏบิตังิานเป็นประมาณการหนี้สนิในงบแสดงฐานะการเงนิ และรบัรู้
เป็นคา่ใชจ้่ายพนกังาน 
 

3.21 ประมาณการหน้ีสิน 
 

ประมาณการส าหรบัการฟ้องรอ้งตามกฎหมายจะรบัรูก้ต็่อเมื่อ กลุ่มธุรกจิมภีาระผกูพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรอืตามขอ้ตกลงทีจ่ดัท าไว้
อนัเป็นผลสบืเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดตี ซึง่การช าระภาระผกูพนันัน้มคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลให้กลุ่มธุรกจิต้องสญูเสยี
ทรพัยากรออกไป และประมาณการจ านวนทีต่อ้งจ่ายไดอ้ยา่งน่าเชื่อถอื  
 
ในกรณีทีม่ภีาระผูกพนัที่คลา้ยคลงึกนัหลายรายการ กลุ่มธุรกจิก าหนดความน่าจะเป็นทีก่จิการจะสูญเสยีทรพัยากรเพื่อจ่ายช าระภาระ
ผกูพนัเหล่านัน้ โดยพจิารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผกูพนัทัง้ประเภท แมว้่าความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีก่จิการจะสญูเสยี
ทรพัยากรเพือ่ช าระภาระผกูพนับางรายการทีจ่ดัอยูใ่นประเภทเดยีวกนัจะมรีะดบัต ่า   
 
กลุ่มธุรกจิจะวดัมลูค่าของจ านวนประมาณการหนี้สนิ โดยใชม้ลูค่าปัจจุบนัของรายจ่ายทีค่าดว่าจะตอ้งน ามาจ่ายช าระภาระผกูพนั โดยใช้
อตัราก่อนภาษซีึง่สะทอ้นถงึการประเมนิสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมลูค่าของเงนิตามเวลาและความเสีย่งเฉพาะของหนี้สนิทีก่ าลงั
พจิารณาอยู ่การเพิม่ขึน้ของประมาณการหนี้สนิเนื่องจากมลูคา่ของเงนิตามเวลา จะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จ่าย 
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3.22 ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ส าหรบัปีประกอบด้วย ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงนิได้รอการตดับญัช ีภาษีเงนิได้จะรบัรูใ้นก าไรหรอื
ขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงนิไดท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัรายการที่รบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรอืรายการรบัรูโ้ดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ  
ในกรณีนี้ภาษเีงนิไดต้อ้งรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรอืโดยตรงไปยงัสว่นของเจา้ของตามล าดบั 
 

ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัค านวณจากอตัราภาษตีามกฎหมายภาษทีีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่ หรอื ทีค่าดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใช้ภายใน
สิน้รอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศทีบ่รษิทัและบรษิทัย่อยต้องด าเนินงานอยู่และเกดิรายไดเ้พื่อเสยีภาษ ีผูบ้รหิารจะประเมนิสถานะ
ของการยื่นแบบแสดงรายการภาษเีป็นงวดๆ ในกรณีทีม่สีถานการณ์ทีก่ารน ากฎหมายภาษ ีไปปฏบิตัซิึ่งขึน้อยู่กบัการตคีวาม และจะตัง้
ประมาณการคา่ใชจ้่ายภาษทีีเ่หมาะสมจากจ านวนทีค่าดวา่จะตอ้งจ่ายช าระภาษแีก่หน่วยงานจดัเกบ็ 
 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชรีบัรูต้ามวธิหีนี้สนิ เมื่อเกดิผลต่างชัว่คราวระหวา่งฐานภาษขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ และราคาตามบญัชทีีแ่สดง
อยู่ในงบการเงนิ อย่างไรกต็ามกลุ่มธุรกจิจะไม่รบัรูภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิจากการรบัรูเ้ริม่แรกของรายการสนิทรพัยห์รอืรายการ
หนี้สนิที่เกดิจากรายการทีไ่ม่ใช่การรวมธุรกจิ และ ณ วนัที่เกดิรายการ รายการนัน้ไม่มผีลกระทบต่อก าไรหรอืขาดทุนทัง้ทางบญัชแีละ
ก าไร(ขาดทุน)ทางภาษี ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชคี านวณจากอตัราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มผีลบงัคบัใช้อยู่ หรอืที่คาดได้
คอ่นขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใชภ้ายในสิน้รอบระยะเวลาทีร่ายงาน และคาดว่าอตัราภาษดีงักล่าวจะน าไปใชเ้มื่อสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตัด
บญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัประโยชน์ หรอืหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชไีดม้กีารจ่ายช าระ 
 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิได้รอตดับญัชจีะรบัรูห้ากมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มธุรกจิจะมกี าไรทางภาษเีพยีงพอทีจ่ะน าจ านวนผลต่างนัน้
มาใชป้ระโยชน์ 
 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชแีละหนี้สนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนัก็ต่อเมื่อกิจการมสีทิธติามกฎหมายที่จะน า
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสนิภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละหน้ีสนิ
ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชเีกี่ยวขอ้งกบัภาษีเงนิไดท้ี่ประเมนิโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดยีวกนัโดยการเรยีกเก็บเป็นหน่วยภาษี
เดยีวกนัหรอืหน่วยภาษตี่างกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ายหนี้สนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธ ิ

 

3.23 การรบัรู้และตดับญัชีสินทรพัยข์องลูกค้า 
 

บรษิทัย่อยบนัทกึเงนิที่ลูกคา้วางไวก้บับรษิทัย่อยเพื่อการซื้อขายหลกัทรพัย์บญัชเีงนิสดและเงนิทีลู่กคา้วางเป็นหลกัประกนั เพื่อการซื้อ
ขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิของบรษิทัย่อยเพื่อการควบคุมภายในของบรษิทัย่อย และ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
บรษิทัยอ่ยไดต้ดัรายการดงักล่าวออกทัง้ดา้นสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ โดยจะแสดงเฉพาะสนิทรพัยท์ีเ่ป็นของบรษิทัยอ่ยเท่านัน้ 

 

3.24 การยืมและให้ยืมหลกัทรพัย ์
 

กลุ่มธุรกจิประกอบธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์โดยกลุ่มธุรกจิใหบ้รกิารในฐานะเขา้เป็นคูส่ญัญากบัผูย้มืและผูใ้หย้มืหลกัทรพัย์ 
 

กลุ่มธุรกจิบนัทกึภาระในการน าส่งหลกัทรพัยท์ีย่มืมาซึ่งไดน้ าไปขายหรอืใหย้มืต่อเป็น “เจา้หนี้ธุรกรรมยมืและใหย้มืหลกัทรพัย์” รบัรูใ้น
เจา้หนี้ธุรกจิหลกัทรพัย์และสญัญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธ ิและบนัทกึบญัชหีลกัทรพัยซ์ึ่งน าไปใหลู้กคา้ยมืต่อเป็น “ลูกหนี้ธุรกรรมยมืและ
ใหย้มืหลกัทรพัย”์ รบัรูใ้นลูกหนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธ ิในเวลาต่อมากลุ่มธุรกจิวดัมูลค่าของลูกหนี้และเจา้หนี้
ธุรกรรมยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์โดยใชม้ลูค่ายุตธิรรมจากราคาเสนอขายล่าสดุของหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ณ วนั
ท าการสุดท้ายของวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน รายการก าไรและขาดทุนที่ยงัไม่เกดิขึน้จรงิของลูกหนี้และเจา้หนี้ธุรกรรมยมืและใหย้มื
หลกัทรพัยแ์สดงรวมไวใ้น “ก าไร (ขาดทุน)สุทธจิากเครือ่งมอืทางการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน” ในก าไรหรอื
ขาดทุน นอกจากนี้ กลุ่มธุรกจิบนัทกึเงนิสดทีน่ าไปวางเป็นหลกัประกนัหรอืรบัจากคู่สญัญาบนัทกึในบญัช ี“ลูกหนี้ทรพัย์สนิวางประกนั”
และ “เจา้หนี้ทรพัยส์นิวางประกนั” รบัรูใ้นลูกหนี้และเจา้หนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธติามล าดับค่าธรรมเนียมการ
ยมืรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายและคา่ธรรมเนียมการใหย้มืรบัรูเ้ป็นรายไดโ้ดยบนัทกึรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้งตามระยะเวลาการยมืและการใหย้มื 
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3.25 การบญัชีส าหรบัสญัญาเช่าระยะยาว 

 
กลุ่มธุรกจิรบัรูส้ญัญาเช่าเมือ่กลุ่มธุรกจิสามารถเขา้ถงึสนิทรพัยต์ามสญัญาเช่า เป็นสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้และหนี้สนิตามสญัญาเช่า โดยคา่เช่า
ทีช่ าระจะปันส่วนเป็นการจ่ายช าระหนี้สนิและตน้ทุนทางการเงนิ โดยตน้ทุนทางการเงนิจะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนตลอดระยะเวลาสญัญาเช่า
ดว้ยอตัราดอกเบีย้คงทีจ่ากยอดหนี้สนิตามสญัญาเช่าทีค่งเหลอือยู่ กลุ่มธุรกจิคดิค่าเสื่อมราคาสนิทรพัยส์ทิธกิารใชต้ามวธิเีสน้ตรงตามอายุที่
ส ัน้กวา่ระหวา่งอายุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลาการเช่า 
 
สนิทรพัย์และหนี้สนิตามสญัญาเช่ารบัรูเ้ริม่แรกด้วยมูลค่าปัจจุบนั หนี้สนิตามสญัญาเช่าประกอบด้วยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตาม
สญัญาเช่า ดงันี้ 
• คา่เช่าคงทีสุ่ทธดิว้ยเงนิจูงใจคา้งรบั 
• คา่เช่าผนัแปรทีอ่า้งองิจากอตัราหรอืดชันี  
• มลูคา่ทีค่าดวา่จะตอ้งจ่ายจากการรบัประกนัมลูคา่คงเหลอื 
• ราคาสทิธเิลอืกซือ้หากมคีวามแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มธุรกจิจะใชส้ทิธ ิและ 
• คา่ปรบัจากการยกเลกิสญัญา หากอายุของสญัญาเช่าสะทอ้นถงึการทีก่ลุ่มธุรกจิคาดวา่จะยกเลกิสญัญานัน้ 
 
การจ่ายช าระตามสญัญาเช่าในช่วงการต่ออายุสญัญาเช่าไดร้วมอยู่ในการค านวณหนี้สนิตามสญัญาเช่า หากกลุ่มธุรกจิมคีวามแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลในการใชส้ทิธติ่ออายุสญัญาเช่า 
 
กลุ่มธุรกจิจะคดิลดค่าเช่าจ่ายขา้งต้นดว้ยอตัราการกู้ยมืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่า ซึ่งก็คอือตัราที่สะท้อนถงึการกู้ยมื เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสนิทรพัยท์ี่มี
มลูคา่ใกลเ้คยีงกนั ในสภาวะเศรษฐกจิ อายุสญัญา และเงือ่นไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ะรบัรูด้ว้ยจ านวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของ  
• หนี้สนิตามสญัญาเช่า 
• คา่เช่าจ่ายทีไ่ดร้บัช าระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัทีท่ าสญัญา สุทธจิากเงนิจูงใจทีไ่ดร้บัตามสญัญาเช่า 
• ตน้ทุนทางตรงเริม่แรก 
• ตน้ทุนการปรบัสภาพสนิทรพัย ์
 
โดยค่าเช่าที่จ่ายตามสญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าสนิทรพัย์ที่มมีูลค่าต ่าจะรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายตามวธิเีส้นตรง สญัญาเช่าระยะสั ้นคอื
สญัญาเช่าทีม่อีายุสญัญาเช่าน้อยกวา่หรอืเท่ากบั 12 เดอืน สนิทรพัยท์ีม่มีลูคา่ต ่าประกอบดว้ยอุปกรณ์ส านกังาน 

 
3.26 ค่าธรรมเนียมและบริการ 

 
กลุ่มธุรกิจรบัรูค้่าธรรมเนียมและบรกิารเป็นรายได้เมื่อมกีารให้บรกิารแก่ลูกค้า ซึ่งประกอบด้วยค่าธรรมเนียมและบรกิารหลากหลาย
ประเภท 
 
รายได้ค่าธรรมเนียมโดยส่วนใหญ่จะรบัรูร้ายได้เมื่อปฏบิตัิตามภาระที่ต้องปฏบิตัิเสรจ็สิ้น เช่น ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลกัทรพัย ์  
ค่านายหน้าจากการขายประกนั รายไดก้ารจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ ค่าทีป่รกึษาทางการเงนิ รายไดค้่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุน 
และคา่ธรรมเนียมอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหธุ้รกรรมของธนาคาร 
 
รายได้ค่าบรกิารโดยส่วนใหญ่จะรบัรู้รายได้ตลอดช่วงระยะเวลาของการให้บรกิารดงักล่าว เช่น ค่าบรกิารจากการรบัรอง รบัอาวลั  
และการค ้าประกนั ค่าธรรมเนียมการรกัษาลูกค้า รายได้จากการให้ยมืหลกัทรพัย์ รายได้ค่าการจดัการและค่านายทะเบียนกองทุน  
คา่ทีป่รกึษาทางการลงทุน และรายไดจ้ากการบรกิารเป็นนายหน้าประกนัใหแ้ก่บรษิทัประกนั 
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3.27 การรบัรู้ค่าใช้จ่าย 

 
กลุ่มธุรกจิรบัรูค้า่ใชจ้่ายโดยใชเ้กณฑค์งคา้ง  

 
3.28 ก าไรต่อหุ้น 

 
กลุ่มธุรกจิค านวณก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานโดยการหารก าไรสุทธสิ าหรบังวด ดว้ยจ านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของจ านวนหุน้สามญัทีช่ าระแลว้
และออกจ าหน่ายในระหว่างงวด อย่างไรกต็าม กลุ่มธุรกจิไดค้ านวณก าไรต่อหุน้ลดลงอย่างเตม็ทีเ่พื่อการเปรยีบเทยีบ โดยน าก าไรสุทธิ
บวกค่าใชจ้่าย (สุทธจิากภาษเีงนิได)้ ทีส่ามารถประหยดัได ้หากมกีารแปลงหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดในงวดนัน้หารดว้ยจ านวนถวัเฉลีย่
ถ่วงน ้าหนกัของจ านวนหุน้สามญั (รวมหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดทัง้สิน้) 

 
3.29 การจ่ายเงินปันผล 

 
เงนิปันผลทีจ่่ายไปยงัผูถ้อืหุน้ของกลุ่มธุรกจิจะรบัรูใ้นดา้นหน้ีสนิในงบการเงนิระหว่างกาลของกลุ่มธุรกจิในรอบระยะเวลาบญัช ีซึ่งทีป่ระชุม 
ผูถ้อืหุน้ของกลุ่มธุรกจิไดอ้นุมตักิารจ่ายเงนิปันผล 
 

3.30 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน  
 

ส่วนงานด าเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดยีวกบัรายงานภายในทีน่ าเสนอใหผู้ม้อี านาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการด าเนินงาน ผูม้อี านาจ
ตดัสนิใจสงูสุดดา้นการด าเนินงานหมายถงึบุคคลทีม่หีน้าทีใ่นการจดัสรรทรพัยากรและประเมนิผลการปฏบิตังิานของส่วนงานด าเนินงาน 
ซึง่พจิารณาวา่คอื คณะกรรมการธนาคารทีท่ าการตดัสนิใจเชงิกลยุทธ ์

 
4 การจดัการความเส่ียงในส่วนของทุน 

 
วตัถุประสงคข์องกลุ่มธุรกจิในการบรหิารทุนของกลุ่มธุรกจินัน้เพื่อด ารงไวซ้ึง่ความสามารถในการด าเนินงานอยา่งต่อเนื่องของกลุ่มธุรกจิเพื่อสรา้ง
ผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีม่สี่วนไดเ้สยีอื่น และเพือ่ด ารงไวซ้ึง่โครงสรา้งของทุนทีเ่หมาะสมเพือ่ลดตน้ทุนทางการเงนิของทุน 
 
ในการด ารงไวห้รอืปรบัโครงสรา้งของทุน กลุ่มธุรกจิอาจปรบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ การคนืทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ การออกหุน้ใหม่ 
หรอืการขายทรพัยส์นิเพือ่ลดภาระหนี้ 
 
ธนาคารมกีารด ารงเงนิกองทุนตามกฎหมายตามพระราชบญัญัตธิุรกิจสถาบนัการเงนิ พ.ศ. 2551 เงนิกองทุนที่ต้องด ารงไวต้ามกฎหมายของ
ธนาคารเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวา่งกาลขอ้ 30 
 

5 การบริหารความเส่ียง 
 
นโยบายหลกัในการบรหิารความเสีย่งของกลุ่มธุรกจิ คอื การบรหิารความเสีย่งใหค้รอบคลุมทัง้องคก์ร เพื่อใหก้ารบรหิารความเสีย่งมคีวามเหมาะสม 
และมปีระสทิธิภาพ ทัง้นี้ในแต่ละธุรกิจและหน่วยงานภายในจะมหีน้าที่รบัผดิชอบหลกัในการเขา้ใจความเสี่ยงและจัดให้มกีารบรหิารจดัการ 
ความเสีย่งอย่างเพยีงพอ เหมาะสม และมปีระสทิธภิาพ โดยอยู่ภายใต้กรอบและนโยบายการบรหิารความเสีย่งรวมของกลุ่มธุรกจิ สายบรหิาร
ความเสีย่งจะท าหน้าทีใ่นการก ากบัดแูลและสอบทานเพือ่ใหแ้น่ใจวา่สายธุรกจิและหน่วยธุรกจิมกีลไกการบรหิารและควบคุมความเสี่ยงทีเ่พยีงพอ  
 
สนิทรพัย์ทางการเงนิที่ส าคญัที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิประกอบด้วย เงนิสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ สนิทรพัย์ทางการเงนิที ่
วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ์ เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย ลูกหนี้ตามสญัญาเช่า
ซื้อ เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยคา้งรบั ลูกหนี้ส านักหกับญัชีและบรษิทัหลทัรพัย์ และลูกหนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 
หนี้สนิทางการเงนิทีส่ าคญัทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิประกอบดว้ย เงนิรบัฝาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ หนี้สนิจ่ายคนืเมื่อทวง
ถาม หนี้สนิทางการเงนิทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายุตธิรรม หนี้สนิตราสารอนุพนัธ ์ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื หนี้สนิตามสญัญาเช่า เจา้หนี้
ส านกัหกับญัชแีละบรษิทัหลกัทรพัย ์เจา้หนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ดอกเบีย้คา้งจ่าย และเจา้หนี้อื่น  
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ความเสีย่งของเครือ่งมอืทางการเงนิ (Financial instruments) ทีม่สีาระส าคญัของกลุ่มธุรกจิ มดีงัต่อไปนี้ 
 
5.1 ความเส่ียงทางด้านเครดิต (Credit risk) 

 
ความเสีย่งทางดา้นเครดติ คอื ความเสีย่งจากการทีล่กูหนี้ไม่สามารถช าระเงนิตน้หรอืดอกเบีย้ไดต้ามสญัญา หรอืกรณีทีคู่ส่ญัญาไมป่ฏบิตัิ
ตามเงื่อนไข หรอืขอ้ตกลงในสญัญา ทัง้นี้ความเสีย่งด้านสนิเชื่อครอบคลุมไปถงึผลติภณัฑ์ทางการเงนิทุกประเภท ทัง้ธุรกรรมที่อยู่บน  
งบแสดงฐานะการเงนิ เช่น เงนิใหกู้ย้มื เงนิเบกิเกนิบญัช ีตัว๋เงนิ ตลอดจนลูกหนี้ตามสญัญาประเภทอื่น ๆ และธุรกรรมนอกงบแสดงฐานะ
การเงนิ เช่น การซือ้ขายอนุพนัธ ์หนงัสอืค ้าประกนัประเภทต่าง ๆ เป็นตน้ 
 
กลุ่มธุรกจิจงึพฒันากระบวนการบรหิารความเสีย่งดา้นเครดติอยา่งต่อเนื่อง เพือ่ใหส้ะทอ้นความเสีย่งภายใตก้ารจดัการทีเ่หมาะสม กล่าวคอื 
 
5.1.1 การปรบัปรงุนโยบายสินเช่ือ  

 
ธนาคารมุง่เน้นการปรบัปรุงนโยบายสนิเชื่อหลกั นโยบายสนิเชื่อธุรกจิ นโยบายสนิเชื่อรายยอ่ย รวมถงึการพฒันารปูแบบของการ
จดัชัน้สนิทรพัย ์โดยปรากฏอยู่ใน นโยบายการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้ การจดัชัน้สนิทรพัย ์การกนัเงนิส ารอง และการตดัออกจาก
บญัช ีทีส่ะทอ้นถงึคุณภาพสนิทรพัยข์องธนาคาร ใหม้คีวามรดักุมเพยีงพอและเหมาะสมต่อสถานการณ์ในปัจจุบนั อกีทัง้เพิม่ใน
ส่วนของนโยบายสนิเชื่อคู่คา้ นโยบายความเสีย่งของประเทศคู่คา้สญัญา เพื่อรองรบัแผนการขยายธุรกจิธนาคารไปยงักลุ่มลูกคา้
สถาบนัการเงนิและลกูคา้บรรษทั  
 

5.1.2 การจดัท าเคร่ืองมือช่วยในการพิจารณาและอนุมติัเครดิต  
 
ธนาคารมุ่งเน้นการพฒันาและปรบัปรุงเครื่องมอืเพื่อช่วยในการพิจารณาและอนุมตัิเครดิตอย่างสม ่าเสมอ โดยมกีารพฒันา 
Product Program ส าหรบัการอนุมตัสินิเชื่อรายย่อย การคดักรองด้วยการจดัเกรดลูกคา้ รวมถงึการจดัเกรดคุณภาพสนิทรพัย ์
เพื่อให้การอนุมัติมีความครอบคลุมในมิติของประวตัิลูกค้า และมิติของคุณภาพหลักประกัน  อีกทัง้มีการท า cross-selling  
อย่างมแีบบแผนโดยการน า Behavior Score มาใชใ้นการอนุมตัลิูกคา้เดมิของธนาคาร ซึง่ท าใหส้ามารถอนุมตัวิงเงนิใหก้บัลูกคา้
ตามความเสี่ยงที่แตกต่างกนั ในส่วนลูกค้าใหม่มกีารน าเครื่องมอือนุมตัิเครดิต (Credit Scoring) มาใช้ โดยธนาคารได้มกีาร
พฒันา NCB scoring ในส่วนของธนาคารเองเพื่อใหต้รงกบักลุ่มลูกคา้ที่เป็นกลุ่มลูกคา้ของธนาคารจรงิ และมผีลแม่นย าขึน้มาก
ขึน้ ส าหรบัสนิเชื่อบุคคล มาเป็นสว่นหนึ่งของการอนุมตัสินิเชื่อซึ่งท าใหแ้ม่นย ากวา่ระบบ Customer Grading  สิง่นี้ท าใหธ้นาคาร
สามารถประเมนิความเสี่ยงและคดัเลือกกลุ่มลูกค้าได้ตรงตามเป้าหมายและกลยุทธ์ของธนาคารอย่างมีประสทิธิภาพยิง่ขึ้น  
นอกจากนัน้ทางธนาคารยงัมกีารเริม่ต้นในการพฒันา alternative score ในการเป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือกลูกค้าที่อาจจะ 
เพิง่เริม่ต้นที่จะม ีcredit หรอื ลูกค้าที่ยงัไม่ม ีcredit มาก่อน เพื่อให้มคีวามแม่นย าในการบรหิารความเสีย่งได้ดขีึ้นซึ่งเป็นฐาน
ลูกค้าที่ใหญ่ของสินเชื่อเช่าซื้อ อย่างไรก็ตามเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันที่ยงัมีการระบาดในวงกว้างหรอืการ  lock down  
บางพื้นที่ ในส่วนของการอนุมตัสินิเชื่อจะมกีารตรวจสอบกจิการว่ายงัด าเนินอยู่เพื่อใหม้คีวามรอบคอบในการปล่อยสนิเชื่อใหม่
เพิม่มากขึน้ 
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5.1.3 การบริหารลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ (Loan portfolio) 

 
ธนาคารมุ่งเน้นการใหส้นิเชื่อในธุรกจิทีธ่นาคารมคีวามเชีย่วชาญ และบรหิารจดัการลูกหนี้เงนิใหส้นิเชื่อเพื่อใหไ้ด้ผลตอบแทนสงูสุด
ภายใต้ความเสีย่งที่ยอมรบั โดยได้ผ่านการตดิตามสถานะลูกหนี้เงนิให้สนิเชื่อในรูปแบบของการจดัท าขอ้มูลสารสนเทศที่เป็น
ระบบ การวเิคราะหใ์นเชงิลกึเพื่อหาประเดน็ความเสีย่ง พรอ้มหาแนวทางแกไ้ข อกีทัง้ก าหนดเพดานความเสีย่ง เช่น Risk Appetite 
ของแต่ละ portfolio หรอื Early Warning Indicator ทีใ่ชต้่างกนัตามระดบัความเสีย่งของแต่ละ portfolio รวมทัง้การกระจุกตวัของ
สนิเชื่อ เพื่อลดผลกระทบของความเสยีหายจากความผนัผวนของผลประกอบการของกลุ่มธุรกจิ อาท ิการกระจุกตวัระดบัลูกหนี้
รายใหญ่ต่อราย (Single Lending Limit) และการกระจุกตวัของลกูหนี้รายใหญ่ (Large Borrower Concentration) 
 
ธนาคารมสี่วนงาน Risk Mitigation เพื่อพฒันากลยุทธ์ในการติดตามหนี้ส าหรบัสนิเชื่อรายย่อย โดยมกีารก าหนด Customer Risk 
Grade เป็น High, Medium, Low และก าหนดและพฒันาเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการบรหิารตดิตามหนี้ โดยแต่ละผลติภณัฑส์ามารถก าหนด
เครือ่งมอืขึน้มาเอง หรอืใชปั้จจยัอื่นๆ ในการพจิารณา เช่น ลกัษณะของลูกคา้ และ/หรอืหลกัทรพัยท์ีน่ ามาค ้าประกนักบัธนาคาร ทัง้นี้
เพื่อใหต้ดิตามหนี้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพและตรงตามพฤตกิรรมการช าระเงนิของลูกคา้ในแต่ละกลุ่ม ธนาคารได้มกีารพจิารณาถึง
ความคุม้ค่าของการตดิตามหนี้เมื่อเทยีบต้นทุนต่อยอดคงคา้งในแต่ละระดบัอย่างชดัเจน ในช่วงที่ผ่านมามลีูกคา้ทีป่ระสบปัญหาใน
การจ่ายคนืเพราะ สถานการณ์ Covid-19 ท าใหท้างธนาคารมกีารพฒันา Risk segmentation ส าหรบั Phone Collection (ก่อนNPL) 
โดยใช้ Chi-square Automatic Interaction Detector (CHAID) เป็นเครื่องมอืในการพฒันา โดยได้น ามาใช้ส าหรบัการติดตามหนี้สนิ
เชื่อบุคคลและสนิเชื่อเช่าซือ้รถยนต์ และส าหรบัลกูคา้ทีม่าขอพกัช าระหนี้และไม่ขอพกัช าระหนี้ เพือ่จะเสนอความช่วยเหลอืไดช้ดัเจน
และมปีระสทิธภิาพ อกีทัง้มกีารจดัท า Portfolio Scrub หรอื Credit Review ในลกัษณะ Portfolio Level เพือ่น ามาจดัการความเสีย่งใน
เรือ่งการลด/เพิม่วงเงนิ การจดัท าโปรแกรม ช่วยเหลอืลกูคา้ในการปรบัโครงสรา้งหนี้ไดอ้ยา่งทนัท่วงทกีรณีทีม่คีวามเสีย่งเพิม่ขึน้อยา่ง
มนียัส าคญั 
 
ส าหรบัสนิทรพัย์ที่แสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ มูลค่าตามที่แสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงนิหลงัจากหกัส ารองค่าเผื่อหนี้  
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ถอืเป็นความเสีย่งสงูสดุทางดา้นเครดติ 
 
กลุ่มธุรกจิพจิารณาว่าไม่มคีวามเสีย่งที่เป็นสาระส าคัญเกี่ยวกบัการกระจุกตวัของสนิเชื่อ เนื่องจากมจี านวนลูกคา้หรอืคู่สญัญา
เป็นจ านวนมากและกระจายอยูใ่นหลายประเภทธุรกจิ 
 
ความเสีย่งทางดา้นเครดตินี้สามารถเกดิขึน้ไดก้บัเครื่องมอืทางการเงนินอกงบแสดงฐานะการเงนิดว้ยในกรณีทีลู่กคา้ไม่สามารถ
ปฏบิตัติามสญัญาไดเ้มือ่ครบก าหนด 
 
กลุ่มธุรกิจมคีวามเสี่ยงทางด้านการให้เครดิต ในกรณีที่คู่สญัญาไม่ปฏิบตัิตามสญัญาของเครื่องมอืทางการเงนินอกงบแสดง 
ฐานะการเงนิอันได้แก่ สญัญาที่จะขยายวงเงนิสินเชื่อ แสตนบายเล็ตเตอร์ออฟเครดิต และหนังสือค ้าประกันทางการเงิน  
ซึ่งความเสี่ยงดงักล่าวจะมคี่าเท่ากับมูลค่าตามสญัญาที่ได้ตกลงกนัไว้ในเบื้องต้น กลุ่มธุรกิจได้ใช้นโยบายและวธิกีารในการ
พจิารณาการใหส้นิเชื่อประเภทนี้เช่นเดยีวกบัการใหส้นิเชื่อส าหรบัรายการในงบแสดงฐานะการเงนิ ส าหรบัสญัญาแลกเปลี่ยน
อตัราดอกเบีย้และสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้านัน้ มูลค่าตามสญัญาไม่ไดแ้สดงถงึจ านวนความสญูเสยีจากการให้
สนิเชื่อ กลุ่มธุรกจิควบคุมความเสีย่งจากการใหส้นิเชื่อของเครื่องมอืทางการเงนิเหล่านี้ โดยมขีัน้ตอนการอนุมตัวิงเงนิ และการ
ตดิตามทีร่อบคอบรดักุม 
 
กลุ่มธุรกจิมนีโยบายทีจ่ะท าใหแ้น่ใจวา่ไดใ้หส้นิเชื่อไปยงัลกูคา้ทีม่ปีระวตัสินิเชื่ออยูใ่นระดบัทีม่คีวามเหมาะสม คู่สญัญาในอนุพนัธ์
และรายการเงนิสดได้เลอืกที่จะท ารายการกบัสถาบนัการเงนิที่มคีุณภาพความน่าเชื่อถอือยู่ในระดบัสูง และยงัมีการก าหนดวงเงนิ
ของธุรกรรมใหส้นิเชื่อกบัลกูคา้หรอืสถาบนัการเงนิอยา่งเหมาะสม 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

45 

 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มธุรกจิมกีารกระจุกตวัของความเสีย่งจากการผดิสญัญา
ของเงนิใหส้นิเชื่อแยกตามประเภทอุตสาหกรรม สรุปไดด้งันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
การเกษตรและเหมอืงแร ่ 478,581 674,033 478,581 674,033 
อุตสาหกรรมการผลติและการพาณิชย ์ 28,610,054 23,485,428 28,610,054 23,485,428 
ธุรกจิอสงัหารมิทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง 34,706,052 37,485,119 37,027,278 39,824,344 
การสาธารณูปโภคและบรกิาร 24,056,539 21,608,735 24,056,539 21,608,735 
เงนิใหส้นิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั 27,310,217 23,314,771 27,310,217 23,314,771 
เงนิใหส้นิเชื่อเพือ่เช่าซือ้รถยนต์ 140,690,360 129,507,903 140,690,360 129,507,903 
เงนิใหส้นิเชื่อเพือ่สญัญาเช่าการเงนิ 388,185 359,109 388,185 359,109 
อื่น ๆ 26,004,273 28,337,864 27,068,256 29,858,873 
รวมเงนิใหส้นิเชื่อ 282,244,261 264,772,962 285,629,470 268,633,196 

 
5.1.4 การวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 

 
ค าอธบิายถดัไปคอืวธิกีารที่กลุ่มธุรกจิก าหนดความเหมาะสมในการจดักลุ่มของสนิทรพัย์ทางการเงนิเมื่อกลุ่มธุรกจิวดัมูลค่าผล
ขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ของสนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าวแบบกลุ่มลกูหนี้ (Collective approach) 
 
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ถูกวดัมลูคา่มาจาก ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ใน 12 เดอืนขา้งหน้าหรอืผล
ขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุขึน้อยู่กบัการเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัดา้นเครดติจากการรบัรูร้ายการเมื่อแรกเริม่
หรอืไม่ หรอืสนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าวเขา้เงื่อนไขเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารดอ้ยค่าดา้นเครดติหรอืไม่ ผลขาดทุนดา้น
เครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ประกอบด้วยการคดิลดของค่าความน่าจะเป็นที่ลูกหนี้จะผดินัดช าระหนี้ (Probability of default) ความ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้ต่อยอดหนี้  (Loss given default) และยอดหนี้คงค้างที่ผิดนัดช าระหนี้ 
(Exposure at default) โดยมคี าจ ากดัความดงันี้ 
 
- ความน่าจะเป็นที่ลูกหนี้จะผิดนัดช าระหนี้  (Probability of default) เกิดจากโอกาสที่ลูกหนี้จะผิดนัดช าระหนี้ในอีก  

12 เดอืนขา้งหน้าหรอืตลอดจนอายุทีเ่หลอือยูข่องภาระทีล่กูหนี้จะตอ้งจ่ายนัน้ 
- ยอดหนี้คงคา้งทีผ่ดินัดช าระหนี้ (Exposure at default) คดิจากมลูคา่ของหนี้ทีก่ลุ่มธุรกจิคาดว่าจะมตี่อลูกหนี้ ณ วนัทีม่ี

การผดินดัช าระหนี้ ในอกี 12 เดอืนขา้งหน้าหรอืตลอดจนอายุทีเ่หลอือยูข่องภาระทีล่กูหนี้จะตอ้งจ่ายนัน้ 
- ความเสยีหายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ผดินัดช าระหนี้ต่อยอดหนี้ (Loss given default) เกิดจากการคาดการณ์ของ

กลุ่มธุรกจิต่อความเสยีหายที่อาจจะเกดิขึน้ ในการค านวณความเสยีหายที่อาจจะเกดิขึน้เมื่อลูกหนี้ผดินัดช าระหนี้ต่อ
ยอดหนี้ประกอบด้วยหลายปัจจยัทัง้ประเภทของลูกหนี้ ประเภทของสทิธใินการเรยีกรอ้งตามสญัญาและหลกัประกนั
หรอืการช่วยเหลอืทางดา้นเครดติอื่นๆ โดยความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้เมือ่ลกูหนี้ผดินดัช าระหนี้ต่อยอดหนี้จะค านวณ
ส าหรบัมลูคา่ในอกี 12 เดอืนขา้งหน้าหรอืตลอดจนอายุทีเ่หลอือยูข่องภาระทีล่กูหนี้จะตอ้งจ่ายนัน้ 
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ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ค านวณจากการคาดการณ์ค่าความน่าจะเป็นที่ลูกหนี้จะผดินัดช าระหนี้ (Probability of 
default) ความเสยีหายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ผดินัดช าระหนี้ต่อยอดหนี้ (Loss given default) และยอดหนี้คงค้างที่ผดินัด
ช าระหนี้ (Exposure at default) ส าหรบัทัง้ลูกหนี้แบบรายสญัญาและแบบรายกลุ่มลูกหนี้ โดยการน าส่วนประกอบทัง้สามสว่นมา
คณูกนั เพื่อการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้อย่างมปีระสทิธภิาพ กลุ่มธุรกจิค านวณผลขาดทุนดา้นเครดติที่
คาดวา่จะเกดิขึน้ในแต่ละเดอืนในอนาคตและคดิลดกลบัมา ณ วนัทีร่ายงาน โดยใชอ้ตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ณ วนัเริม่ของสญัญาใน
การคดิลดมูลค่าคงเหลอืเมื่อผดินัดช าระหนี้ในอีก 12 เดือนข้างหรอืตลอดอายุสญัญาคดิจากการคาดการณ์การจ่ายช าระของ
ลกูหนี้ โดยแบ่งออกเป็นแต่ละประเภทของสญัญาทีต่่างกนัดงันี้ 
 
- ส าหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิทีแ่สดงดว้ยวธิตีดัจ าหน่ายและสนิเชื่อทีม่ลีกัษณะการจ่ายแบบครัง้เดยีว มลูค่าคงเหลอืเมื่อ

ผดินดัช าระหนี้ขึน้อยูก่บัการจ่ายคนืตามสญัญาของลกูหนี้ในช่วงระยะเวลา 12 เดอืนหรอืตลอดอายุสญัญา  
 
- ส าหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิที่มวีงเงนิแบบหมุนเวยีน มูลค่าคงเหลอืเมื่อผดินัดช าระหนี้ขึ้นอยู่กบัการคาดการณ์ของ

สินเชื่อที่มีการเบิกใช้ในปัจจุบันรวมถึงค่าแปลงสภาพ (Credit conversion factor) ที่จะท าให้มีการเบิกใช้วงเงนิที่
เหลืออยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดเมื่อมีการผิดนัดช าระหนี้  ข้อสมมติฐานเหล่านี้จะแตกต่างกันในแต่ละประเภทของ
ผลติภณัฑแ์ละอตัราการใชว้งเงนิในปัจจุบนัขึน้อยูก่บัการวเิคราะหข์อ้มลูการผดินดัช าระหนี้ของกลุ่มธุรกจิ 

 
ขอ้มูลคาดการณ์เศรษฐกิจในอนาคต (Forward-looking economic information) จะถูกน ามาใช้ในการค านวณผลขาดทุนด้าน
เครดติ ในอกี 12 เดอืนขา้งหน้าหรอืตลอดจนอายุทีเ่หลอือยูข่องภาระทีล่กูหนี้จะตอ้งจ่าย 
 
ข้อมูลคาดการณ์ในอนาคต (Forward-looking information) 
 
กลุ่มธุรกิจวิเคราะข้อมูลในอดีตเพื่อก าหนดตัวแปรทางเศรษฐกิจที่ส าคัญที่จะส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านเครดิตและ  
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ของแต่ละพอรต์โฟลโิอ 
 
สมมติฐานตวัแปรด้านเศรษฐกิจ 
 
การเปลีย่นแปลงของสมมตฐิานตวัแปรดา้นเศรษฐกจิที่ส าคญัต่อการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ ณ วนัที ่ 
30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ที่กลุ่มธุรกิจเลือกใช้โดยเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเป็นไปได้มากที่สุด (Base case) เหตุการณ์ที่ดีที่สุด 
(Upside case) และเหตุการณ์ทีเ่ลวรา้ยทีสุ่ด (Downside case) ส าหรบัทุกพอรต์โฟลโิอมดีงัต่อไปนี้ 
 
  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ผลติภณัฑม์วลรวมประเทศ Base 2.9% 6.7% 6.3% 
(%YoY) Upside 4.4% 6.3% 6.9% 
  Downside -0.5% 6.9% 7.2% 
อตัราการวา่งงาน Base 3.10% 2.65% 2.27% 

 Upside 2.31% 2.13% 1.96% 
  Downside 4.51% 3.52% 2.74% 
อตัราเงนิเฟ้อ Base 0.40% 0.50% 0.70% 

 Upside 0.40% 0.60% 0.70% 
  Downside 0.30% 0.43% 0.60% 
ปรมิาณการจ าหน่ายรถยนต์ Base -3.12% 19.37% 16.33% 
(%YoY) Upside 5.99% 16.33% 19.36% 
  Downside -22.57% 21.19% 22.40% 
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คา่ถ่วงน ้าหนกัส าหรบัแต่ละเหตุการณ์ทีก่ลุ่มธุรกจิเลอืกใช ้ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 มดีงัต่อไปนี้ 
 
  Base Upside Downside 
สนิเชื่อรายยอ่ย 60% 20% 20% 
สนิเชื่อรายใหญ่ 60% 20% 20% 
 
ส าหรบัขอ้มลูคาดการณ์ในอนาคตอื่นๆ ทีก่ลุ่มธุรกจิไม่ไดเ้ลอืกใชใ้นเหตุการณ์ขา้งตน้ เช่น ผลกระทบของหลกัเกณฑต์่าง  ๆ และ
การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย ถูกน ามาพิจารณาแต่อย่างไรก็ตามตัวแปรดงักล่าวไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระส าคญัต่อการ
เปลีย่นแปลงไปของผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ โดยการทบทวนและตรวจสอบไดถู้กก าหนดใหท้ าทุกๆ ครึง่ปี 
 

ส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 ผู้บรหิารพจิารณาตัง้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้น
เพิ่มเติมโดยก าหนดเป็นส่วนเพิ่มจากการบรหิารจดัการ (Management Overlay) เนื่องจากธนาคารได้มีการพิจารณาอย่าง
ระมดัระวงัถึงปัจจยัต่าง ๆ และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 ที่ท าให้
สภาพเศรษฐกจิชะลอลงซึง่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสนิเชื่อในระยะต่อไป  
 

การจดักลุ่มของเคร่ืองมือทางการเงินส าหรบัการค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตแบบกลุ่มลูกหน้ี 
 

ส าหรบัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ในโมเดลส าหรบักลุ่มลูกหนี้ การจดักลุ่มเครื่องมอืทางการเงนิจะถูกท าโดย
มองถงึลกัษณะของความเสีย่ง โดยลกัษณะความเสีย่งของเครือ่งมอืทางการเงนิทีอ่ยูใ่นกลุ่มเดยีวกนัจะมลีกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกนั 
 

ในการจดักลุ่มลูกหนี้แต่ละประเภท กลุ่มธุรกิจต้องมขีอ้มูลทางสถิติที่น่าเชื่อถือและเพียงพอต่อการท าการจดักลุ่ม หากขอ้มูล
ภายในของกลุ่มธุรกจิไม่เพยีงพอต่อการจดักลุ่มลกูหนี้ กลุ่มธุรกจิเลอืกพจิารณาใชก้ารเทยีบเคยีงขอ้มลูภายในและภายนอกทีเ่ป็น
ขอ้มลูรองเพือ่ใชใ้นการท าโมเดลต่อไป  



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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5.1.5 ฐานะเปิดต่อความเส่ียงด้านเครดิต 

 
5.1.5.1 ฐานะเปิดสงูสดุต่อความเส่ียงด้านเครดิต 

 
ตารางดา้นล่างแสดงขอ้มลูฐานะเปิดสงูสุดต่อความเสีย่งดา้นเครดติของกลุ่มธุรกจิทีม่ตี่อกจิการอื่นหากกจิการนัน้ไม่สามารถท าตาม
ภาระผกูพนัทีก่ าหนดไวไ้ด ้โดยไม่ค านึงถงึหลกัประกนัทีถ่อืครองอยูแ่ละฐานะเปิดสงูสุดต่อความเสีย่งถูกพจิารณาใหเ้ท่ากบัมลูค่า
ตามบญัชใีนงบแสดงฐานะการเงนิ หรอืมูลค่าตามสญัญาของรายการนอกงบการเงนิไม่รวมถงึอนุพนัธ์ทางการเงนิและสญัญา 
ค ้าประกนั ฐานะเปิดสงูสุดต่อความเสีย่งดา้นเครดติของกลุ่มธุรกจิเท่ากบัมลูคา่ตามบญัชใีนงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัทีร่ายงาน 
ยกเวน้รายการดงัต่อไปนี้ 
 

 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 ฐานะเปิดสงูสดุต่อ ฐานะเปิดสงูสดุต่อ 
 ความเส่ียงด้านเครดิต ความเส่ียงด้านเครดิต 
 พนับาท พนับาท 

   
ฐานะเปิดต่อความเส่ียงด้านเครดิตของรายการท่ี    
   แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน   
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม   
   ผ่านก าไรหรอืขาดทุน 4,450,030 5,392,064 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยส์ุทธ ิ 18,880,894 19,341,380 
 23,330,924 24,733,444 
ฐานะเปิดต่อความเส่ียงด้านเครดิตของรายการท่ี    
   แสดงอยู่นอกงบแสดงฐานะการเงิน   
สญัญาค ้าประกนัทางการเงนิ 2,776,208 2,630,369 
ภาระผกูพนัทีจ่ะใหส้นิเชื่อ 47,346,033 43,663,041 
 50,122,241 46,293,410 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 ฐานะเปิดสงูสดุต่อ ฐานะเปิดสงูสดุต่อ 
 ความเส่ียงด้านเครดิต ความเส่ียงด้านเครดิต 
 พนับาท พนับาท 

   
ฐานะเปิดต่อความเส่ียงด้านเครดิตของรายการท่ี    
   แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน   
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม   
   ผ่านก าไรหรอืขาดทุน 4,323,036 5,236,136 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยส์ุทธ ิ 18,706,200 19,179,500 
 23,029,236 24,415,636 
ฐานะเปิดต่อความเส่ียงด้านเครดิตของรายการท่ี    
   แสดงอยู่นอกงบแสดงฐานะการเงิน   
สญัญาค ้าประกนัทางการเงนิ 2,776,208 2,630,369 
ภาระผกูพนัทีจ่ะใหส้นิเชื่อ 48,840,558 45,437,566 
 51,616,766 48,067,935 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาล 
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5.1.5.2 หลกัประกนั 

 
กลุ่มธุรกิจก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตัิเพื่อลดความเสี่ยงด้านเครดิต และกลุ่มธุรกิจสามารถให้ลูกหนี้วางหลกัประกนั
ประเภทต่างๆ เพื่อใชใ้นการกูย้มืเงนิ ซึง่กลุ่มธุรกจิมนีโยบายภายในทีร่บัการวางหลกัประกนัส าหรบัสนิทรพัยบ์างประเภทเพื่อลด
ความเสีย่งดา้นเครดติ 
 
กลุ่มธุรกจิประเมนิมลูคา่ของหลกัประกนันับตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มธุรกจิเริม่กระบวนการส าหรบัการปล่อยสนิเชื่อแก่ลูกหนี้ และก าหนดใหม้ี
การประเมนิมูลค่าของหลกัประกนัตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ส าหรบัประเภทของหลกัประกนัส่วนใหญ่ที่กลุ่มธุรกจิรบัใหว้าง
เป็นหลกัประกนัได ้ไดแ้ก่ 
 
- ทีอ่ยูอ่าศยั 
- อสงัหารมิทรพัยห์รอืสงัหารมิทรพัยใ์นโครงการ 
- สนิทรพัยข์องกจิการในการด าเนินธุรกจิ เช่น อาคาร อุปกรณ์ เงนิฝากประจ า หุน้กู ้การค ้าประกนัของบุคคลธรรมดา และนิตบิุคคล 
- หลกัทรพัยท์ีอ่ยูใ่นความตอ้งการของตลาด 
- อื่นๆ  
 
เงนิให้กู้ยมืที่มกี าหนดระยะเวลาที่ใหแ้ก่นิติบุคคลโดยส่วนใหญ่เป็นเงนิใหกู้้ยมืที่มหีลกัประกนั ส่วนเงนิให้กู้ยมืแบบวงเงนิหมุนเวยีน
โดยทัว่ไปเป็นเงนิใหกู้ย้มืแบบไม่มหีลกัประกนั 
 
ไม่มกีารเปลีย่นแปลงอย่างมสีาระส าคญัของนโยบายการวางหลกัประกนัส าหรบัสนิเชื่อของกลุ่มธุรกจิในรอบระยะเวลารายงาน 
และไมม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งมสีาระส าคญัของคุณภาพของหลกัประกนัเมือ่เทยีบกบัรอบรายงานก่อนหน้า 
 
กลุ่มธุรกิจมีการตรวจสอบหลกัประกันใช้ส าหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิที่อาจด้อยค่าด้านเครดิตอย่างใกล้ชิด หากกลุ่มธุรกิจ
ค่อนขา้งมัน่ใจว่าสนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าวเป็นสนิทรพัยท์ี่ดอ้ยค่าดา้นเครดติ กลุ่มธุรกจิจะพจิารณายดึหลกัประกนัเพื่อเป็น
การลดความเสีย่งด้านเครดติที่อาจเกิดขึน้ ตารางด้านล่างแสดงจ านวนสนิทรพัย์ทางการเงนิที่ด้อยค่าและหลกัประกนัที่ถอืไว้  
เพือ่ลดความเสีย่งดา้นเครตติ 
 

 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
  

มูลค่าตาม 
บญัชีขัน้ต้น  

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่า

จะเกิดขึน้ 

 
มูลค่าสทุธิ 
ตามบญัชี 

 
มูลค่ายติุธรรม
ของหลกัประกนั 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สินเช่ือรายย่อย     
   สนิเชื่อเช่าซือ้รถยนต ์ 3,066,966 1,505,449 1,561,517 - 
   สนิเชื่อส่วนบุคคล 153,099 115,034 38,065 - 
   สนิเชื่อ Micro SME 1,263,327 763,355 499,972 1,085,039 
   สนิเชื่อเพือ่ทีอ่ยูอ่าศยั 459,776 160,565 299,211 439,892 
     

สินเช่ือธรุกิจ     
   สนิเชื่อธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ 3,357,030 1,103,041 2,253,989 4,722,851 
   สนิเชื่อธุรกจิเอสเอม็อ ี 1,791,760 397,796 1,393,964 2,307,111 
   สนิเชื่อสายบรหิารหนี้  1,289,485 165,757 1,123,728 2,828,969 
รวมสนิทรพัยท์ีด่อ้ยคา่ดา้นเครดติ 11,381,443 4,210,997 7,170,446 11,383,862 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
  

มูลค่าตาม 
บญัชีขัน้ต้น  

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่า

จะเกิดขึน้ 

 
มูลค่าสทุธิ 
ตามบญัชี 

 
มูลค่ายติุธรรม
ของหลกัประกนั 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
สินเช่ือรายย่อย     
   สนิเชื่อเช่าซือ้รถยนต ์ 1,503,503 710,492 793,011 - 
   สนิเชื่อส่วนบุคคล 117,816 89,045 28,771 - 
   สนิเชื่อ Micro SME 934,089 539,035 395,054 795,016 
   สนิเชื่อเพือ่ทีอ่ยูอ่าศยั 374,081 130,657 243,425 373,604 
     
สินเช่ือธรุกิจ     
   สนิเชื่อธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ 3,203,934 1,108,990 2,094,944 3,792,856 
   สนิเชื่อธุรกจิเอสเอม็อ ี 1,660,922 364,389 1,296,533 1,589,676 
   สนิเชื่อสายบรหิารหนี้  1,241,269 160,397 1,080,872 2,681,713 
รวมสนิทรพัยท์ีด่อ้ยคา่ดา้นเครดติ 9,035,614 3,103,005 5,932,610 9,232,865 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
  

มูลค่าตาม 
บญัชีขัน้ต้น  

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่า

จะเกิดขึน้ 

 
มูลค่าสทุธิ 
ตามบญัชี 

 
มูลค่ายติุธรรม
ของหลกัประกนั 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
สินเช่ือรายย่อย     
   สนิเชื่อเช่าซือ้รถยนต ์ 3,066,966 1,505,449 1,561,517 - 
   สนิเชื่อส่วนบุคคล 153,099 115,034 38,065 - 
   สนิเชื่อ Micro SME 1,263,327 763,355 499,972 1,085,039 
   สนิเชื่อเพือ่ทีอ่ยูอ่าศยั 459,776 160,565 299,211 439,892 
     
สินเช่ือธรุกิจ     
   สนิเชื่อธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ 3,357,030 1,103,041 2,253,989 4,722,851 
   สนิเชื่อธุรกจิเอสเอม็อ ี 1,791,760 397,796 1,393,964 2,307,111 
   สนิเชื่อสายบรหิารหนี้  776,590           164,962 611,628 947,359 
รวมสนิทรพัยท์ีด่อ้ยคา่ดา้นเครดติ 10,868,548 4,210,202 6,658,346 9,502,252 
 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
  

มูลค่าตาม 
บญัชีขัน้ต้น  

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่า

จะเกิดขึน้ 

 
มูลค่าสทุธิ 
ตามบญัชี 

 
มูลค่ายติุธรรม
ของหลกัประกนั 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
สินเช่ือรายย่อย     
   สนิเชื่อเช่าซือ้รถยนต ์ 1,503,503 710,492 793,011 - 
   สนิเชื่อส่วนบุคคล 117,816 89,045 28,771 - 
   สนิเชื่อ Micro SME 934,089 539,035 395,054 795,016 
   สนิเชื่อเพือ่ทีอ่ยูอ่าศยั 374,081 130,657 243,425 373,604 
     
สินเช่ือธรุกิจ     
   สนิเชื่อธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ 3,203,934 1,108,990 2,094,944 3,792,856 
   สนิเชื่อธุรกจิเอสเอม็อ ี 1,660,922 364,389 1,296,533 1,589,676 
   สนิเชื่อสายบรหิารหนี้  757,569           159,602 597,967 788,934 
รวมสนิทรพัยท์ีด่อ้ยคา่ดา้นเครดติ 8,551,914 3,102,210 5,449,705 7,340,086 
 
หลกัประกนัของสินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน  

พ.ศ. 2564 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

30 มิถนุายน  
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 792,350 1,398,011 792,350 1,398,011 
 
กลุ่มธุรกจิลดความเสีย่งดา้นเครดติของตราสารอนุพนัธท์างการเงนิโดยเขา้รว่มสญัญาหกักลบและเรยีกใหว้างหลกัประกนัเป็นเงนิสด 
 
ความเส่ียงด้านเครดิตท่ีเก่ียวข้องกบัภาระผกูพนั 
 
ภาระผูกพนัที่มผีลต่อความเสีย่งดา้นเครดติหมายถงึวงเงนิที่ยงัไม่ไดเ้บกิใช้ของวงเงนิทีไ่ด้รบัการอนุมตั ิซึ่งหมายรวมถงึวงเงนิ
สนิเชื่อ วงเงนิค ้าประกนัทางการเงนิหรอืตราสารเครดติ กลุ่มธุรกจิมคี่าความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้เท่ากับจ านวนวงเงนิทีย่งัไม่ได้
เบกิใชท้ัง้หมด อยา่งไรกต็ามคา่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้อาจมจี านวนน้อยกวา่จ านวนของวงเงนิทีย่งัไม่ไดเ้บกิใชท้ัง้หมด หากภาระ
ผกูพนันัน้เป็นภาระผูกพนัทีอ่าจเกดิขึน้จากลูกคา้ทีม่อีตัราการเบกิใชท้ีต่ ่า กลุ่มธุรกจิคอยตรวจสอบเงื่อนไขการครบก าหนดของ
ภาระผูกพนัดงักล่าว เนื่องจากภาระผูกพนัที่มอีายุสญัญายาวจะท าให้เกิดความเสี่ยงด้านเครดิตมากกว่าภาระผูกพนัที่มอีายุ
สญัญาสัน้  



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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คณุภาพเครดิตของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี  
 

เงนิให้สนิเชื่อแก่ลูกหนี้สามารถแยกประเภทออกเป็น สนิเชื่อที่ไม่เคยค้างช าระหนี้หรอืไม่ ด้อยค่า สนิเชื่อที่ค้างช าระหนี้แต่ยงั 
ไมด่อ้ยคา่ และสนิเชื่อทีด่อ้ยคา่ 
 

การคา้งช าระหนี้หมายถงึเงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้ทีไ่มไ่ดช้ าระตามทีส่ญัญาก าหนดเกนิ 1 วนัขึน้ไป โดยเงนิใหส้นิเชื่อดงักล่าวจะถูก
จดัเป็นเงนิใหส้นิเชื่อทีม่กีารดอ้ยคา่หากเป็นไปตามเงือ่นไขดงัต่อไปนี้  
 

1) คา้งช าระเงนิตน้และดอกเบีย้มากกวา่ 90 วนัหรอื 3 เดอืนจากวนัทีผ่ดินดัช าระหนี้วนัแรก  
2) เมื่อกลุ่มธุรกจิใหส้นิเชื่อระยะเวลาน้อยกว่า 90 วนัหรอื 3 เดอืน แต่พบหลกัฐานการด้อยค่าที่แสดงถงึการไม่สามารถช าระ

เงนิของลกูหนี้ไดต้ามก าหนดของสญัญา 
3) เงนิใหส้นิเชื่อทีถู่กจดัประเภทเป็นเงนิใหส้นิเชื่อประเภททีม่กีารปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้ 
 

ตารางแสดงมลูคา่ของเงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหนี้โดยแบ่งตามคุณภาพดา้นเครดติ 
 

 งบการเงินรวม  
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
  

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่า 

จะเกิดขึน้ 
ภายใน  

12 เดือน  

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดขึน้ตลอด 
อายสุญัญาแต่ยงั 

ไม่เกิดการ 
ด้อยค่า  

 
ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดขึน้ตลอด 
อายสุญัญาและ 
เกิดการด้อยค่า  

 
 

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตเมื่อซ้ือ 
หรือเมื่อเกิด 

รายการ 

 
 

 
 
 

รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      

ไมเ่คยคา้งช าระหนี้หรอืไม่ดอ้ยค่า 248,496,908 1,707,875 - - 250,204,783 
คา้งช าระหนี้แต่ยงัไมด่อ้ยคา่ 15,781,016 12,823,446 - - 28,604,462 
ดอ้ยคา่ - - 10,577,890 803,553 11,381,443 
มลูคา่ตามบญัชขี ัน้ตน้ 264,277,924 14,531,321 10,577,890 803,553 290,190,688 
หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติที ่      
         คาดวา่จะเกดิขึน้ (7,336,092) (2,419,220) (4,188,026) (22,971) (13,966,309) 
มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิ 256,941,832 12,112,101 6,389,864 780,582 276,224,379 
 

 งบการเงินรวม  
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
  

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่า 

จะเกิดขึน้ 
ภายใน  

12 เดือน  

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดขึน้ตลอด 
อายสุญัญาแต่ยงั 

ไม่เกิดการ 
ด้อยค่า  

 
ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดขึน้ตลอด 
อายสุญัญาและ 
เกิดการด้อยค่า  

 
 

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตเมื่อซ้ือ 
หรือเมื่อเกิด 

รายการ 

 
 

 
 
 

รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      

ไมเ่คยคา้งช าระหนี้หรอืไม่ดอ้ยค่า 234,911,698 3,454,846 - - 238,366,544 
คา้งช าระหนี้แต่ยงัไมด่อ้ยคา่ 12,577,274 11,971,347 - - 24,548,621 
ดอ้ยคา่ - - 8,255,609 780,005 9,035,614 
มลูคา่ตามบญัชขี ัน้ตน้ 247,488,972 15,426,193 8,255,609 780,005 271,950,779 
หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติที ่      
         คาดวา่จะเกดิขึน้ (5,468,900) (3,023,260) (3,080,190) (22,815) (11,595,165) 
มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิ 242,020,072 12,402,933 5,175,419 757,190 260,355,614 
 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
  

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่า 

จะเกิดขึน้ 
ภายใน  

12 เดือน  

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดขึน้ตลอด 
อายสุญัญาแต่ยงั 

ไม่เกิดการ 
ด้อยค่า  

 
ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดขึน้ตลอด 
อายสุญัญาและ 
เกิดการด้อยค่า  

 
 

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตเมื่อซ้ือ 
หรือเมื่อเกิด 

รายการ 

 
 

 
 
 

รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      
ไมเ่คยคา้งช าระหนี้หรอืไม่ดอ้ยค่า 252,308,715 1,707,875 - - 254,016,590 
คา้งช าระหนี้แต่ยงัไมด่อ้ยคา่ 15,781,016 12,823,446 - - 28,604,462 
ดอ้ยคา่ - - 10,577,890 290,658 10,868,548 
มลูคา่ตามบญัชขี ัน้ตน้ 268,089,731 14,531,321 10,577,890 290,658 293,489,600 
หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติที ่      
         คาดวา่จะเกดิขึน้ (7,338,152) (2,419,220) (4,188,026) (22,176) (13,967,574) 
มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิ 260,751,579 12,112,101 6,389,864 268,482 279,522,026 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
  

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่า 

จะเกิดขึน้ 
ภายใน  

12 เดือน  

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดขึน้ตลอด 
อายสุญัญาแต่ยงั 

ไม่เกิดการ 
ด้อยค่า  

 
ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดขึน้ตลอด 
อายสุญัญาและ 
เกิดการด้อยค่า  

 
 

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตเมื่อซ้ือ 
หรือเมื่อเกิด 

รายการ 

 
 

 
 
 

รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      
ไมเ่คยคา้งช าระหนี้หรอืไม่ดอ้ยค่า 239,194,642 3,454,846 - - 242,649,488 
คา้งช าระหนี้แต่ยงัไมด่อ้ยคา่ 12,577,273 11,971,347 - - 24,548,620 
ดอ้ยคา่ - - 8,255,609 296,305 8,551,914 
มลูคา่ตามบญัชขี ัน้ตน้ 251,771,915 15,426,193 8,255,609 296,305 275,750,022 
หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติที ่      
         คาดวา่จะเกดิขึน้ (5,471,841) (3,023,260) (3,080,190) (22,020) (11,597,311) 
มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิ 246,300,074 12,402,933 5,175,419 274,285 264,152,711 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงคุณภาพเครดติของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรม
ผ่านก าไรหรอืขาดทุน เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ และตราสารอนุพนัธ์ที่ยงัไม่คา้งช าระหรือไม่ด้อยค่า ที่คา้งช าระแต่ยงัไม่ด้อยค่า 
และทีด่อ้ยคา่ โดยแบ่งตามอนัดบัความน่าเชื่อถอื 
 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
  

 
ผลขาดทุนด้าน

เครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดขึ้นภายใน  

12  เดือน  

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดขึ้นตลอดอายุ

สญัญาแต่ยงั 
ไม่เกิดการ 

ด้อยค่า  

 
ผลขาดทุนด้าน

เครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดขึ้นตลอดอายุ
สญัญาและเกิดการ

ด้อยค่า  

 
 
 
 
 

รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน     
อนัดบัความน่าเชื่อถอืของประเทศ - - - - 
AAA 12,868,282 - - 12,868,282 
AA- ถงึ AA+ 790,824 - - 790,824 
A- ถงึ A+ 5,630,839 - - 5,630,839 
ต ่ากว่า A- 6,876,385 - - 6,876,385 
ไมม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอื  3,460,329 - - 3,460,329 
หกั ผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (8,204) - - (8,204) 
 29,618,455 - - 29,618,455 
สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า     
    ด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไร     
    หรือขาดทุน     
อนัดบัความน่าเชื่อถอืของประเทศ 1,117,558 - - 1,117,558 
AAA 21,090 - - 21,090 
AA- ถงึ AA+ 1,039,425 - - 1,039,425 
A- ถงึ A+ 1,455,719 - - 1,455,719 
ต ่ากว่า A- 23,679 - - 23,679 
ไมม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอื  839,340 - - 839,340 
 4,496,811 - - 4,496,811 
เงินลงทุนในหลกัทรพัย ์     
อนัดบัความน่าเชื่อถอืของประเทศ 16,840,919 - - 16,840,919 
AAA 1,040,313 - - 1,040,313 
AA- ถงึ AA+ 55,360 - - 55,360 
A- ถงึ A+ 166,999 - - 166,999 
ต ่ากว่า A- 1,272,829 - - 1,272,829 
ไมม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอื  25,912 - - 25,912 
 19,402,332 - - 19,402,332 
สินทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์     
อนัดบัความน่าเชื่อถอืของประเทศ 1,082,544 - - 1,082,544 
AAA 1,892,356 - - 1,892,356 
AA- ถงึ AA+ 659,670 - - 659,670 
A- ถงึ A+ 392,294 - - 392,294 
ต ่ากว่า A- 2,501,002 - - 2,501,002 
ไมม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอื  5,304,659 - - 5,304,659 
 11,832,525 - - 11,832,525 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
  

 
ผลขาดทุนด้าน

เครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดขึ้นภายใน  

12  เดือน  

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดขึ้นตลอดอายุ

สญัญาแต่ยงั 
ไม่เกิดการ 

ด้อยค่า  

 
ผลขาดทุนด้าน

เครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดขึ้นตลอดอายุ
สญัญาและเกิดการ

ด้อยค่า  

 
 
 
 
 

รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน     
อนัดบัความน่าเชื่อถอืของประเทศ - - - - 
AAA 7,421,519 - - 7,421,519 
AA- ถงึ AA+ 1,691,001 - - 1,691,001 
A- ถงึ A+ 2,626,048 - - 2,626,048 
ต ่ากว่า A- 20,350,990 - - 20,350,990 
ไมม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอื  692,380 - - 692,380 
หกั ผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (11,395) - - (11,395) 
 32,770,543 - - 32,770,543 
สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า     
    ด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไร     
    หรือขาดทุน     
อนัดบัความน่าเชื่อถอืของประเทศ 1,137,504 - - 1,137,504 
AAA 232,980 - - 232,980 
AA- ถงึ AA+ 1,646,006 - - 1,646,006 
A- ถงึ A+ 2,037,602 - - 2,037,602 
ต ่ากว่า A- 126,481 - - 126,481 
ไมม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอื  285,495 - - 285,495 
 5,466,068 - - 5,466,068 
เงินลงทุนในหลกัทรพัย ์     
อนัดบัความน่าเชื่อถอืของประเทศ 19,521,489 - - 19,521,489 
AAA 30,087 - - 30,087 
AA- ถงึ AA+ 128,279 - - 128,279 
A- ถงึ A+ 237,593 - - 237,593 
ต ่ากว่า A- 51,806 - - 51,806 
ไมม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอื  179,338 - - 179,338 
 20,148,592 - - 20,148,592 
สินทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์     
อนัดบัความน่าเชื่อถอืของประเทศ 1,672,748 - - 1,672,748 
AAA 69,417 - - 69,417 
AA- ถงึ AA+ 215,671 - - 215,671 
A- ถงึ A+ 3,156,453 - - 3,156,453 
ต ่ากว่า A- 3,245,319 - - 3,245,319 
ไมม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอื  1,891,243 - - 1,891,243 
 10,250,851 - - 10,250,851 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
  

 
ผลขาดทุนด้าน

เครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดขึ้นภายใน  

12  เดือน  

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดขึ้นตลอดอายุ

สญัญาแต่ยงั 
ไม่เกิดการ 

ด้อยค่า  

 
ผลขาดทุนด้าน

เครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดขึ้นตลอดอายุ
สญัญาและเกิดการ

ด้อยค่า  

 
 
 
 
 

รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน     
อนัดบัความน่าเชื่อถอืของประเทศ - - - - 
AAA 12,855,704 - - 12,855,704 
AA- ถงึ AA+ 786,402 - - 786,402 
A- ถงึ A+ 8,396,045 - - 8,396,045 
ต ่ากว่า A- 5,552,120 - - 5,552,120 
ไมม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอื  3,460,329 - - 3,460,329 
หกั ผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (9,475) - - (9,475) 
 31,041,125 - - 31,041,125 
     
สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า     
    ด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไร     
    หรือขาดทุน     
อนัดบัความน่าเชื่อถอืของประเทศ 1,117,558 - - 1,117,558 
AAA 21,090 - - 21,090 
AA- ถงึ AA+ 1,039,425 - - 1,039,425 
A- ถงึ A+ 1,455,719 - - 1,455,719 
ต ่ากว่า A- 23,679 - - 23,679 
ไมม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอื  712,345 - - 712,345 
 4,369,816 - - 4,369,816 
เงินลงทุนในหลกัทรพัย ์     
อนัดบัความน่าเชื่อถอืของประเทศ 16,666,193 - - 16,666,193 
AAA 1,040,313 - - 1,040,313 
AA- ถงึ AA+ 55,360 - - 55,360 
A- ถงึ A+ 166,999 - - 166,999 
ต ่ากว่า A- 1,272,829 - - 1,272,829 
ไมม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอื  25,912 - - 25,912 
 19,227,606 - - 19,227,606 
สินทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์     
อนัดบัความน่าเชื่อถอืของประเทศ 1,082,544 - - 1,082,544 
AAA 1,892,356 - - 1,892,356 
AA- ถงึ AA+ 659,670 - - 659,670 
A- ถงึ A+ 426,878 - - 426,878 
ต ่ากว่า A- 2,501,002 - - 2,501,002 
ไมม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอื  5,304,659 - - 5,304,659 
 11,867,109 - - 11,867,109 

 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
  

 
ผลขาดทุนด้าน

เครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดขึ้นภายใน  

12  เดือน  

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดขึ้นตลอดอายุ

สญัญาแต่ยงั 
ไม่เกิดการ 

ด้อยค่า  

 
ผลขาดทุนด้าน

เครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดขึ้นตลอดอายุ
สญัญาและเกิดการ

ด้อยค่า  

 
 
 
 
 

รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน     
อนัดบัความน่าเชื่อถอืของประเทศ - - - - 
AAA 7,402,939 - - 7,402,939 
AA- ถงึ AA+ 1,636,541 - - 1,636,541 
A- ถงึ A+ 2,183,151 - - 2,183,151 
ต ่ากว่า A- 18,954,170 - - 18,954,170 
ไมม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอื  692,380 - - 692,380 
หกั ผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (11,395) - - (11,395) 
 30,857,786 - - 30,857,786 
     
สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า     
    ด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไร     
    หรือขาดทุน     
อนัดบัความน่าเชื่อถอืของประเทศ 1,137,504 - - 1,137,504 
AAA 232,980 - - 232,980 
AA- ถงึ AA+ 1,646,006 - - 1,646,006 
A- ถงึ A+ 2,037,602 - - 2,037,602 
ต ่ากว่า A- 126,481 - - 126,481 
ไมม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอื  129,566 - - 129,566 
 5,310,139 - - 5,310,139 
เงินลงทุนในหลกัทรพัย ์     
อนัดบัความน่าเชื่อถอืของประเทศ 19,359,738 - - 19,359,738 
AAA 30,087 - - 30,087 
AA- ถงึ AA+ 128,279 - - 128,279 
A- ถงึ A+ 237,593 - - 237,593 
ต ่ากว่า A- 51,806 - - 51,806 
ไมม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอื  179,338 - - 179,338 
 19,986,841 - - 19,986,841 
สินทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์     
อนัดบัความน่าเชื่อถอืของประเทศ 1,672,748 - - 1,672,748 
AAA 69,417 - - 69,417 
AA- ถงึ AA+ 215,671 - - 215,671 
A- ถงึ A+ 3,156,718 - - 3,156,718 
ต ่ากว่า A- 3,245,319 - - 3,245,319 
ไมม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอื  1,891,243 - - 1,891,243 
 10,251,116 - - 10,251,116 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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คณุภาพเครดิตของสินทรพัยท์างการเงินอ่ืน 
 
ตารางดงัต่อไปนี้แสดงคุณภาพเครดติของสนิทรพัยท์างการเงนิอื่นทีย่งัไม่คา้งช าระหรอืไมด่อ้ยคา่ ทีค่า้งช าระแต่ยงัไม่ดอ้ยคา่และ
ทีด่อ้ยคา่ 
 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
  

 
ผลขาดทุนด้าน

เครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นภายใน  

12  เดือน  

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นตลอดอายุ
สญัญาแต่ยงัไม่

เกิดการ 
ด้อยค่า  

 
ผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึน้ตลอด
อายสุญัญาและ
เกิดการด้อยค่า  

 
 
 
 
 

รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ลกูหนี้ส านกัหกับญัชแีละบรษิทัหลกัทรพัย ์ 656,028 - - 656,028 
ลกูหนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละ 
   สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 8,285,862 - - 8,285,862 
สนิทรพัยอ์ื่น  3,988,892 42,576 39,892 4,071,360 
หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (1,771) (5,470) (28,327) (35,568) 
 12,929,011 37,106 11,565 12,977,682 

 
 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
  

 
ผลขาดทุนด้าน

เครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นภายใน  

12  เดือน  

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นตลอดอายุ
สญัญาแต่ยงัไม่

เกิดการ 
ด้อยค่า  

 
ผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึน้ตลอด
อายสุญัญาและ
เกิดการด้อยค่า  

 
 
 
 
 

รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ลกูหนี้ส านกัหกับญัชแีละบรษิทัหลกัทรพัย ์ 1,334,267 - - 1,334,267 
ลกูหนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละ 
   สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 6,837,597 - - 6,837,597 
สนิทรพัยอ์ื่น  2,126,967 37,705 26,607 2,191,279 
หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (1,156) (4,435) (18,922) (24,513) 
 10,297,675 33,270 7,685 10,338,630 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
  

 
ผลขาดทุนด้าน

เครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นภายใน  

12  เดือน  

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นตลอดอายุ
สญัญาแต่ยงัไม่

เกิดการ 
ด้อยค่า  

 
ผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึน้ตลอด
อายสุญัญาและ
เกิดการด้อยค่า  

 
 
 
 
 

รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
สนิทรพัยอ์ื่น  4,023,177 42,576 39,892 4,105,645 
หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (1,771) (5,470) (28,327) (35,568) 
 4,021,406 37,106 11,565 4,070,077 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
  

 
ผลขาดทุนด้าน

เครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นภายใน  

12  เดือน  

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นตลอดอายุ
สญัญาแต่ยงัไม่

เกิดการ 
ด้อยค่า  

 
ผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึน้ตลอด
อายสุญัญาและ
เกิดการด้อยค่า  

 
 
 
 
 

รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
สนิทรพัยอ์ื่น  2,148,485 37,705 26,607 2,212,797 
หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (1,156) (4,435) (18,922) (24,513) 
 2,147,329 33,270 7,685 2,188,284 

 
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ของภาระผกูพนัทีจ่ะใหส้นิเชื่อและการค ้าประกนัทางการเงนิมดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
  

 
ผลขาดทุนด้าน 

เครดิตท่ีคาดว่าจะ 
เกิดขึน้ภายใน 

12 เดือน 

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดขึน้ตลอด 
อายสุญัญาแต่ 
ยงัไม่เกิดการ 

ด้อยค่า 

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่า 

จะเกิดขึน้ 
ตลอดอายุ 

สญัญาและเกิด 
การด้อยค่า 

 
 
 
 
 

รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ภาระผกูพนัทีจ่ะใหส้นิเชื่อและ 
     การค ้าประกนัทางการเงนิ 160,555 1,091 - 161,646 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
  

 
ผลขาดทุนด้าน 

เครดิตท่ีคาดว่าจะ 
เกิดขึน้ภายใน 

12 เดือน 

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดขึน้ตลอด 
อายสุญัญาแต่ 
ยงัไม่เกิดการ 

ด้อยค่า 

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่า 

จะเกิดขึน้ 
ตลอดอายุ 

สญัญาและเกิด 
การด้อยค่า 

 
 
 
 
 

รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ภาระผกูพนัทีจ่ะใหส้นิเชื่อและ 
     การค ้าประกนัทางการเงนิ 

 
126,327 

 
3,139 

 
- 

 
129,466 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
  

 
ผลขาดทุนด้าน 

เครดิตท่ีคาดว่าจะ 
เกิดขึน้ภายใน 

12 เดือน 

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดขึน้ตลอด 
อายสุญัญาแต่ 
ยงัไม่เกิดการ 

ด้อยค่า 

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่า 

จะเกิดขึน้ 
ตลอดอายุ 

สญัญาและเกิด 
การด้อยค่า 

 
 
 
 
 

รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ภาระผกูพนัทีจ่ะใหส้นิเชื่อและ 
     การค ้าประกนัทางการเงนิ 160,971 1,091 - 162,062 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
  

 
ผลขาดทุนด้าน 

เครดิตท่ีคาดว่าจะ 
เกิดขึน้ภายใน 

12 เดือน 

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดขึน้ตลอด 
อายสุญัญาแต่ 
ยงัไม่เกิดการ 

ด้อยค่า 

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่า 

จะเกิดขึน้ 
ตลอดอายุ 

สญัญาและเกิด 
การด้อยค่า 

 
 
 
 
 

รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ภาระผกูพนัทีจ่ะใหส้นิเชื่อและ 
     การค ้าประกนัทางการเงนิ 

 
127,523 

 
3,139 

 
- 

 
130,662 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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5.2 ความเส่ียงด้านตลาด (Market risk) 

 
ปัจจุบนัธนาคารท าธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑท์างการเงนิหลายประเภททัง้ในบญัชเีพื่อการคา้และบญัชเีพือ่การธนาคาร ซึ่งสามารถ
แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) การซื้อขายตราสารหนี้และอนุพนัธ์ด้านตราสารหนี้ 2) การซื้อขายเงนิตราต่างประเทศและอนุพันธ์ 
ดา้นอตัราแลกเปลีย่น 3) อนุพนัธ์ดา้นอตัราดอกเบีย้ 4) การซื้อขายหุน้สามญั กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน 
และทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์(REIT) ทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย และอนุพนัธด์า้นตราสารทุน 
และ 5) สญัญาออปชัน่ทีอ่า้งองิราคาตราสารทุน ราคา ETF และผลการด าเนินงานของกองทุนรวม เพือ่บรหิารความเสีย่งหรอืเพือ่ประกอบ
เป็นหุ้นกู้ที่มอีนุพนัธ์แฝงส าหรบัขายแก่นักลงทุน นอกจากนี้ ธุรกิจตลาดทุนยงัด าเนินธุรกิจการลงทุนในหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรพัย์  
แห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัย์ต่างประเทศ สญัญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพนัธ์ และอนุพนัธ์ตราสารทุน ซึ่งมคีวามเสี่ยง  
ดา้นตลาดดว้ยเช่นกนั 
 
ส าหรบัการบรหิารความเสี่ยงดา้นตลาดในบญัชเีพื่อการคา้ของธนาคารซึ่งเน้นการท าธุรกรรมทีม่คีวามเสีย่งดา้นอตัราดอกเบี้ยและอตัรา
แลกเปลี่ยนเป็นหลกั ธนาคารตระหนักถงึความเสีย่งจากการท าธุรกรรมประเภทดงักล่าวในภาวะตลาดที่มคีวามผนัผวนสูงอนัมสีาเหตุ  
มาจากปัจจยัทัง้ภายในและภายนอกประเทศทีธ่นาคารไม่สามารถควบคุมได ้ซึง่อาจส่งผลดา้นลบต่อฐานะในบญัชเีพื่อการคา้ ดว้ยเหตุนี้ 
ธนาคารจงึมกีารก าหนดเพดานความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้และอตัราแลกเปลีย่นส าหรบัการท าธุรกรรมในบญัชเีพือ่การคา้ใหอ้ยูใ่นระดบั
ทีธ่นาคารยอมรบัได ้และก าหนดใหก้ารท าธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัตราสารทุนตอ้งเป็นไปในลกัษณะทีท่ าใหค้วามเสีย่งดา้นราคาตราสารทุน
ในภาพรวมเป็นศนูย ์
 
ส าหรบัการบรหิารความเสีย่งดา้นตลาดในบญัชเีพื่อการธนาคารของธนาคารซึง่เน้นการท าธุรกรรมทีม่คีวามเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้เป็นหลกั 
ธนาคารได้ก าหนดเพดานความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับที่ธนาคารยอมรบัได้ และก าหนดให้ปิดความเสี่ยงด้านอตัรา
แลกเปลีย่นทัง้หมดหรอืใหอ้ยู่ในระดบัทีไ่ม่มนีัยส าคญั อย่างไรกต็าม ธนาคารอาจลงทุนในหุน้สามญั กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์กองทุน
รวมโครงสรา้งพืน้ฐาน และทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ี่จดทะเบยีนซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาว
และตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้งเป็นรายกรณี 
 
ธนาคารได้มีการพฒันากระบวนการบรหิารความเสี่ยงด้านตลาดที่ครอบคลุมและเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง ตัง้แต่การระบุความเสี่ยง  
การวดัความเสีย่ง ไปจนถงึการควบคุมและติดตามความเสีย่งต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกรรมแต่ละประเภทในบญัชเีพื่อการคา้และบญัชี 
เพื่อการธนาคาร ซึ่งกระบวนการบรหิารความเสี่ยงดงักล่าวครอบคลุมถึงปัจจยัความเสี่ยงด้านตลาดที่เกี่ยวขอ้งและมนีัยส าคญั ทัง้นี้  
สายตลาดการเงนิและฝ่ายบรหิารเงนิเป็นหน่วยงานหลกัที่มหีน้าที่บรหิารความเสี่ยงด้านตลาดในบญัชีเพื่อการค้าและบญัชีเพื่อการ
ธนาคารตามล าดบั โดยมฝ่ีายบรหิารความเสีย่งด้านตลาดและฝ่ายบรหิารความเสีย่งดา้นสภาพคล่องและALM ท าหน้าทีก่ าหนดตวัชี้วดั
ความเสีย่ง และเสนอขออนุมตัเิพดานความเสีย่งต่อคณะกรรมการก ากบัความเสีย่งเพื่อใชป้ระเมนิและตดิตามฐานะความเสีย่งดา้นตลาด 
โดยใช้เครื่องมอืวดัความเสีย่งต่างๆ ที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น ความเสยีหายสูงสุดที่สามารถเกดิขึ้นได้ที่ระดบัความเชื่อมัน่ที่ก าหนด  
(Value at Risk: VaR) ความอ่อนไหวของมูลค่าเงนิลงทุนต่อการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบี้ย 1 Basis Point (PV01) ฐานะเงนิตรา
ต่างประเทศสุทธ ิ(Net Open Position in Foreign Currency: NOP) และมูลค่าทางเศรษฐกจิของส่วนของผูถ้อืหุน้ (Economic Value of 
Equity: EVE) เพื่อให้ทันต่อภาวะตลาดและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทัง้นี้  ฝ่ายบรหิารความเสี่ยงด้านตลาดและฝ่ายบรหิา รความเสี่ยง 
ดา้นสภาพคล่องและALM จะรายงานใหห้น่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งทราบ หากความเสีย่งดา้นตลาดเกนิกว่าระดบัทีย่อมรบัไดห้รอืมเีหตุการณ์
ผดิปกตเิกดิขึน้ 
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ส าหรบัการบรหิารความเสีย่งด้านตลาดในธุรกจิตลาดทุนซึ่งเป็นการลงทุนในหุน้สามญัในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และตลาด
หลกัทรพัยต์่างประเทศ สญัญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพนัธ์ และอนุพนัธต์ราสารทุน โดยมปัีจจยัความเสีย่งดา้นตลาดทีส่ าคญั ไดแ้ก่ 
ราคาตราสารทุน สภาพคล่อง และความผนัผวนของราคาตราสารทุน แมว้่ากลยุทธก์ารลงทุนระยะสัน้ของธุรกจิตลาดทุนจะเป็นการลงทุน
ที่มีความเสี่ยงด้านตลาดค่อนข้างต ่ า เนื่องจากมีการป้องกันความเสี่ยงด้านตลาดเพื่อลดความเสี่ยงของกลยุทธ์การลงทุนต่างๆ  
แต่การลงทุนระยะยาวโดยฝ่ายลงทุนของ บรษิทัหลกัทรพัย์ เกยีรตนิาคนิภทัร เป็นการลงทุนโดยตรง (Directional) ในหุ้นสามญัทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ จงึยงัคงมคีวามเสีย่งจากความผนัผวนดา้นตลาดสูง ซึ่งหากมกีารลดลงของราคาหลกัทรพัยท์ีถ่อืครองอยู่ หรอื
การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนก็จะส่งผลกระทบในด้านลบต่อผลการด าเนินงานและก าไรของกลุ่มธุรกิจ อย่างไรก็ดี กลุ่มธุรกิจ
ตระหนักถึงความเสี่ยงอนัเกิดจากการลงทุนในกลยุทธ์เหล่านี้ จงึได้ก าหนดให้ระดบัความเสี่ยงของการลงทุนอยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่
ยอมรบัได ้ฝ่ายบรหิารความเสีย่งของธุรกจิตลาดทุนท าหน้าทีก่ าหนดคา่เพดานความเสีย่งต่างๆ ทีเ่ป็นมาตรฐาน อาท ิความเสยีหายสงูสุด
ที่สามารถเกดิขึน้ได้ที่ระดบัความเชื่อมัน่ที่ก าหนดไว ้และฐานะสูงสุดที่ถอืไวไ้ด้โดยก าหนดตามปรมิาณการซื้อขายต่อวนั เป็นต้น ทัง้นี้ 
ฝ่ายบรหิารความเสีย่งของธุรกจิตลาดทุนจะรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งทราบ หากความเสี่ยงในบญัชเีพื่อการค้าเกนิกว่าระดบัที่
ยอมรบัไดห้รอืมเีหตุการณ์ผดิปกตเิกดิขึน้ 

 
5.2.1 ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ (Interest rate risk) 

 
ธนาคารบรหิารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อค้าโดยก าหนดเพดานความอ่อนไหวของมูลค่าเงนิลงทุนต่อการ
เปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ ซึง่รวมถงึอตัราดอกเบีย้ในสกุลเงนิต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้ 
 
การบรหิารความเสีย่งด้านอตัราดอกเบี้ยในบญัชเีพื่อการธนาคารมเีป้าหมายเพื่อลดผลกระทบในทางลบจากความผนัผวนของ
อตัราดอกเบี้ย ธนาคารมกีารบรหิารความเสีย่งของความแตกต่างของโครงสรา้งสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทัง้ในงบแสดงฐานะการเงนิ
และนอกงบแสดงฐานะการเงินที่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย โดยธนาคารได้ก าหนดให้มีการ
ประเมินผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยรบัสุทธิและประเมินผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจของส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นประจ า
สม ่าเสมอ ภายใต้การก ากบัดูแลของคณะกรรมการบรหิารสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ โดยมฝ่ีายบรหิารเงนิท าหน้าทีห่ลกัในการด าเนิน
นโยบายในการบรหิารจดัการโครงสร้างของสนิทรพัย์และหนี้สนิให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม อีกทัง้ยงัมสีายบรหิารความเสี่ยง  
เฝ้าตดิตามและควบคุมฐานะความเสีย่งดงักล่าวนี้และมกีารรายงานต่อคณะกรรมการก ากบัความเสีย่งและคณะกรรมการธนาคาร
อยา่งสม ่าเสมอ  
 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ขอ้มลูเกีย่วกบัเงนิใหส้นิเชื่อ จ าแนกตามหนี้ทีม่อีตัราดอกเบีย้คงที่
และลอยตวัจ าแนกไดด้งันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
เงนิใหส้นิเชื่อทีม่อีตัราดอกเบีย้คงที ่ 218,135,874 208,575,451 218,345,874 209,525,451 
เงนิใหส้นิเชื่อทีม่อีตัราดอกเบีย้ลอยตวั 64,108,387 56,197,511 67,283,596 59,107,745 
รวมเงนิใหส้นิเชื่อ 282,244,261 264,772,962 285,629,470 268,633,196 
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กลุ่มธุรกิจได้สรุประยะเวลาครบก าหนดของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของสินทรพัย์และหนี้สินทางการเงิน ณ วนัที ่  
30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ ดงันี้ 
 

 งบการเงินรวม 
  30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
  มากกว่า มากกว่า มากกว่า เงินให้สินเช่ือ ไม่มีภาระ  
 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี 5 ปี ด้อยคณุภาพ ดอกเบีย้ รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
        
สินทรพัยท์างการเงิน        
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 15,903,577 8,137,371 - - - 5,579,947 29,620,895 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย 
   มลูค่ายุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน 

 
499,691 

 
604,835 

 
2,894,070 

 
498,215 

 
- 

 
16,135,247 

 
20,632,058 

สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์ 1,762,273 1,072,517 - - - 9,076,880 11,911,670 
เงนิลงทนุในหลกัทรพัยส์ุทธ ิ 1,132,801 2,040,394 12,955,625 3,281,199 - 4,143,667 23,553,686 
เงนิใหส้นิเชื่อ 103,919,969 43,172,548 113,799,815 9,788,689 1,975,915 9,587,325 282,244,261 
ลกูหนี้ส านกัหกับญัช ี        
   และบรษิทัหลกัทรพัย ์ - - - - - 656,028 656,028 
ลกูหนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละ        
   สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า - - - - - 8,285,862 8,285,862 
        
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก 174,874,313 60,156,613 13,174,121 - - 1,053,554 249,258,601 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 13,085,287 3,495,366 648,350 - - 871,318 18,100,321 
หนี้สนิจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม - - - - - 568,600 568,600 
หนี้สนิทางการเงนิทีก่ าหนดให ้        
   แสดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรม - 1,905,120 - - - - 1,905,120 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ ์ 1,193,877 745,862 - - - 8,927,954 10,867,693 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 13,512,798 19,449,729 - 9,892,000 - - 42,854,527 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 4,614 20,350 75,734 75,898 - - 176,596 
เจา้หนี้ส านกัหกับญัช ี        
   และบรษิทัหลกัทรพัย ์ - - - - - 968,493 968,493 
เจา้หนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละ        
   สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า - - - - - 7,546,189 7,546,189 
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 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
  มากกว่า มากกว่า มากกว่า เงินให้สินเช่ือ ไม่มีภาระ  
 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี 5 ปี ด้อยคณุภาพ ดอกเบีย้ รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
        
สินทรพัยท์างการเงิน        
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 22,335,575 6,193,096 - - - 4,252,750 32,781,421 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย 
   มลูค่ายุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน 

 
2,408,870 

 
228,522 

 
2,279,662 

 
549,014 

 
- 

 
5,823,530 

 
11,289,598 

สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์ 1,667,762 2,201,310 - - - 6,407,009 10,276,081 
เงนิลงทนุในหลกัทรพัยส์ุทธ ิ 183,252 3,172,598 12,237,933 4,798,654 - 2,920,505 23,312,942 
เงนิใหส้นิเชื่อ 107,249,994 30,830,537 106,316,118 10,118,904 2,557,114 7,700,295 264,772,962 
ลกูหนี้ส านกัหกับญัช ี        
   และบรษิทัหลกัทรพัย ์ - - - - - 1,334,267 1,334,267 
ลกูหนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละ        
   สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า - - - - - 6,837,597 6,837,597 
        
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก 159,932,270 79,893,337 11,073,823 - - 626,444 251,525,874 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 5,609,390 2,503,632 1,067,226 - - 1,083,622 10,263,870 
หนี้สนิจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม - - - - - 392,712 392,712 
หนี้สนิทางการเงนิทีก่ าหนดให ้        
   แสดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรม - 896,906 - - - - 896,906 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ ์ 1,919,711 1,423,314 32,783 - - 5,348,877 8,724,685 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 5,944,300 14,009,200 - 8,390,000 - - 28,343,500 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 1,392 47,518 57,600 77,187 - - 183,697 
เจา้หนี้ส านกัหกับญัช ี        
   และบรษิทัหลกัทรพัย ์ - - - - - 588,026 588,026 
เจา้หนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละ        
   สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า - - - - - 5,539,391 5,539,391 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
  มากกว่า มากกว่า มากกว่า เงินให้สินเช่ือ ไม่มีภาระ  
 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี 5 ปี ด้อยคณุภาพ ดอกเบีย้ รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
        
สินทรพัยท์างการเงิน        
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 18,032,399 8,137,371 - - - 4,875,029 31,044,799 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย 
   มลูค่ายุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน 499,691 604,835 2,767,076 498,215 - 4,349,391 8,719,208 
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์ 1,762,273 1,025,402 - - - 9,079,434 11,867,109 
เงนิลงทนุในหลกัทรพัยส์ุทธ ิ 1,057,807 1,932,976 12,955,625 3,281,199 - 233,470 19,461,077 
เงนิใหส้นิเชื่อ 103,919,969 46,983,773 113,799,815 9,788,689 1,549,899 9,587,325 285,629,470 
        
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก 175,496,712 60,156,613 13,174,121 - - 1,053,554 249,881,000 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 13,321,879 2,215,367 648,350 - - 871,318 17,056,914 
หนี้สนิจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม - - - - - 568,600 568,600 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ ์ 1,193,877 745,862 - - - 8,876,542 10,816,281 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 13,512,798 17,847,173 - 9,892,000 - - 41,251,971 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 4,614 19,750 75,091 716,358 - - 815,813 

 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
  มากกว่า มากกว่า มากกว่า เงินให้สินเช่ือ ไม่มีภาระ  
 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี 5 ปี ด้อยคณุภาพ ดอกเบีย้ รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
        
สินทรพัยท์างการเงิน        
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 21,706,892 6,193,096 - - - 2,968,732 30,868,720 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย 
   มลูค่ายุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน 2,408,870 228,522 2,123,734 549,014 - 1,442,498 6,752,638 
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์ 1,667,762 2,201,310 - - - 6,382,044 10,251,116 
เงนิลงทนุในหลกัทรพัยส์ุทธ ิ 156,263 3,030,150 12,001,774 4,798,654 - 236,292 20,223,133 
เงนิใหส้นิเชื่อ 107,249,994 35,119,762 106,316,118 10,118,904 2,128,123 7,700,295 268,633,196 
        
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก 160,472,958 79,893,337 11,073,823 - - 626,444 252,066,562 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 6,575,785 1,503,632 1,067,226 - - 1,083,622 10,230,265 
หนี้สนิจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม - - - - - 392,712 392,712 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ ์ 1,919,711 1,423,314 32,783 - - 5,298,381 8,674,189 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 5,944,300 13,423,581 - 8,390,000 - - 27,757,881 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 1,392 45,203 56,760 716,851 - - 820,206 
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ยอดคงเหลือถวัเฉลี่ยของสนิทรพัย์ทางการเงนิที่ก่อให้เกิดรายได้ที่มสีาระส าคญัและหนี้สนิทางการเงนิที่มสีาระส าคญัของกลุ่มธุรกิจ 
รวมทัง้อตัราเฉลีย่ของดอกเบีย้ สรุปไดด้งันี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
 ยอดคงเหลือ ดอกเบีย้และ  
 ถวัเฉล่ีย เงินปันผล อตัราเฉลี่ย 
 พนับาท พนับาท ร้อยละ 
    
สินทรพัยท์างการเงินท่ีก่อให้เกิดรายได้ท่ีมีสาระส าคญั    
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสทุธ ิ 35,587,941 130,697 0.73 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์ 37,614,916 186,263 0.99 
เงนิใหส้นิเชื่อ 274,167,993 9,237,929 6.74 
 347,370,850 9,554,889 5.50 
หน้ีสินทางการเงินท่ีมีสาระส าคญั    
เงนิรบัฝาก 251,179,791 1,268,861 1.01 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสทุธ ิ 17,231,105 49,216 0.57 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 33,113,207 273,444 1.65 
 301,524,103 1,591,521 1.06 
 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
 ยอดคงเหลือ ดอกเบีย้และ  
 ถวัเฉล่ีย เงินปันผล อตัราเฉลี่ย 
 พนับาท พนับาท ร้อยละ 
สินทรพัยท์างการเงินท่ีก่อให้เกิดรายได้ท่ีมีสาระส าคญั    
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสทุธ ิ 44,077,200 179,524 0.81 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์ 35,711,958 253,535 1.42 
เงนิใหส้นิเชื่อ 245,864,729 9,334,046 7.59 
 325,653,887 9,767,105 6.00 
หน้ีสินทางการเงินท่ีมีสาระส าคญั    
เงนิรบัฝาก 220,690,938 1,666,051 1.51 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสทุธ ิ 14,619,369 89,590 1.23 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 47,859,634 534,541 2.23 
 283,169,941 2,290,182 1.62 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
 ยอดคงเหลือ ดอกเบีย้และ  
 ถวัเฉล่ีย เงินปันผล อตัราเฉลี่ย 
 พนับาท พนับาท ร้อยละ 
สินทรพัยท์างการเงินท่ีก่อให้เกิดรายได้ท่ีมีสาระส าคญั    
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสทุธ ิ 34,473,556 126,948 0.74 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์ 26,326,153 173,439 1.32 
เงนิใหส้นิเชื่อ 277,858,743 9,119,712 6.56 
 338,658,452 9,420,099 5.56 
หน้ีสินทางการเงินท่ีมีสาระส าคญั    
เงนิรบัฝาก 251,776,302 1,268,944 1.01 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสทุธ ิ 17,198,699 48,400 0.56 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 31,979,812 270,986 1.69 
 300,954,813 1,588,330 1.06 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
 ยอดคงเหลือ ดอกเบีย้และ  
 ถวัเฉล่ีย เงินปันผล อตัราเฉลี่ย 
 พนับาท พนับาท ร้อยละ 
สินทรพัยท์างการเงินท่ีก่อให้เกิดรายได้ท่ีมีสาระส าคญั    
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสทุธ ิ 40,133,938 168,396 0.84 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์ 28,357,366 226,514 1.60 
เงนิใหส้นิเชื่อ 248,631,000 9,291,225 7.47 
 317,122,304 9,686,135 6.11 
หน้ีสินทางการเงินท่ีมีสาระส าคญั    
เงนิรบัฝาก 221,105,958 1,666,248 1.51 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสทุธ ิ 15,577,204 93,128 1.20 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 45,883,097 523,033 2.28 
 282,566,259 2,282,409 1.62 
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การวิเคราะหค์วามอ่อนไหวของอตัราดอกเบีย้ต่อก าไรสทุธิและส่วนของเจ้าของ 
 
ตารางแสดงความอ่อนไหวของก าไรสุทธเิมือ่มกีารเปลีย่นแปลงไปของอตัราดอกเบีย้ของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิ ณ วนัทีร่ายงาน 
 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
 เพ่ิมขึน้ 1 จดุ 

พืน้ฐาน 
ลดลง 1 จดุ 

พืน้ฐาน 
เพ่ิมขึน้ 1 จดุ 

พืน้ฐาน 
ลดลง 1 จดุ 

พืน้ฐาน 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ผลกระทบต่อก าไรสุทธ ิ 19,774 (19,774) 21,483 (21,483) 
ผลกระทบต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 14,211 (14,211) 16,804 (16,804) 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
 เพ่ิมขึน้ 1 จดุ 

พืน้ฐาน 
ลดลง 1 จดุ 

พืน้ฐาน 
เพ่ิมขึน้ 1 จดุ 

พืน้ฐาน 
ลดลง 1 จดุ 

พืน้ฐาน 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ผลกระทบต่อก าไรสุทธ ิ 19,795 (19,795) 21,483 (21,483) 
ผลกระทบต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 14,232 (14,232) 16,804 (16,804) 

 
5.2.2 ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปลี่ยน (Foreign exchange rate risk) 

 
ความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยน หมายถึง ความเสยีหายที่มผีลกระทบต่อรายได้ และ/หรอืมูลค่าส่วนของเจ้าของจากความ 
ผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น อนัเนื่องมาจากการท าธุรกรรมหรอืมสีนิทรพัยห์รอืหนี้สนิเป็นเงนิสกุลต่างประเทศ 
 
ธนาคารไดม้กีารก าหนดและควบคุมความเสีย่งของธุรกรรมทีม่เีจตนาถอืไวเ้พื่อการคา้และมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นใหอ้ยู่ใน
ระดบัที่ยอมรบัได้ ซึ่งได้แก่ ตราสารหนี้สกุลเงนิตราต่างประเทศ ธุรกรรมการซื้อขายเงนิตราต่างประเทศ (FX spot) อนุพนัธ์อตัรา
แลกเปลี่ยน/เงนิตราต่างประเทศ (FX derivatives) และธุรกรรมแลกเปลี่ยนอตัราแลกเปลี่ยน/เงนิตราต่างประเทศ (Cross Currency 
Swaps) ส าหรบัส่วนของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิอื่นๆ ธนาคารไดม้กีารท าสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าและแลกเปลีย่น
อตัราแลกเปลีย่นเพื่อป้องกนัความเสีย่งนี้ จงึส่งผลใหค้วามเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นของธนาคารโดยรวม
อยูใ่นระดบัทีต่ ่า  
 
บรษิทัย่อยมกีลยุทธต์่าง ๆ ทีม่กีารลงทุนในต่างประเทศ และไม่ต้องการมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น จงึไดม้กีารท าสญัญา
ซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าและแลกเปลีย่นอตัราแลกเปลีย่นเพื่อป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว อย่างไรกต็ามการลงทุนใน
บางกลยุทธ์ยงัคงมคีวามเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนเหลอือยู่ เนื่องจากเป็นกลยุทธ์ที่มจี านวนเงนิลงทุนที่ไม่สูง  หรอืเป็นกลยุทธ์ 
ที่ลงทุนในสกุลเงนิที่มีสภาพคล่องต ่า จึงท าให้บรษิัทย่อยไม่สามารถปิดความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ย นในสกุลดงักล่าวได ้ 
โดยในบางกรณีบรษิทัยอ่ยจะพจิารณาปิดความเสีย่งดว้ยเงนิสกุลทีค่า่เงนิเคลื่อนไหวสอดคลอ้งกบัสกุลเงนินัน้แทน (Cross Hedging) 
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ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มธุรกจิมสีนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีเ่ป็นสกุลเงนิตรา
ต่างประเทศทีไ่มร่วมถงึสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานดงันี้ 
 

 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

 
ดอลลาร์
สหรฐัฯ 

ดอลลาร์
ฮ่องกง เยน หยวน ดอง อ่ืน ๆ รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
        

สินทรพัยท์างการเงิน        
รายการระหวา่งธนาคาร        
   และตลาดเงนิสุทธ ิ 2,073,362 2,507 10,200 541 15,147 31,169 2,132,926 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่        
   ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผ่านก าไร        
   หรอืขาดทุน 14,004 - - - - - 14,004 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยส์ุทธ ิ - - - - 2,058,944 885,683 2,944,627 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหนี้และ        
   ดอกเบีย้คา้งรบั 6,866,463 - - - - - 6,866,463 
ลกูหนี้ส านกัหกับญัช ี        
   และบรษิทัหลกัทรพัย ์ 124,708 8,441 - - 3,869 7 137,025 
ลกูหนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละ        
   สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 244,176 5,906 - - - - 250,082 
รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ 9,322,713 16,854 10,200 541 2,077,960 916,859 12,345,127 
        

หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก 183,708 - - - - - 183,708 
รายการระหวา่งธนาคารและ        
   ตลาดเงนิสทุธ ิ 3,213,389 - - - - - 3,213,389 
หนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย        
   มลูคา่ยุตธิรรมผ่านก าไรหรอื        
   ขาดทุน 30,268 - - - - - 30,268 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและ        
   เงนิกูย้มื - - - - - 16,705,889 16,705,889 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - - - - - - - 
เจา้หนี้ส านกัหกับญัช ี        
   และบรษิทัหลกัทรพัย ์ 229,367 4,386 - - - - 233,753 
เจา้หนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละ        
   สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 52,552 1,520 - - - - 54,072 
รวมหนี้สนิทางการเงนิ 3,709,284 5,906 - - - 16,705,889 20,421,079 
ฐานะเงนิตราต่างประเทศใน        
   งบแสดงฐานะการเงนิสทุธ ิ 5,613,429 10,948 10,200 541 2,077,960 (15,789,030) (8,075,952) 
        

ฐานะเงนิตราตา่งประเทศนอก        
   งบแสดงฐานะการเงนิสทุธ ิ        
   (สญัญาซือ้ขายเงนิตรา        
   ต่างประเทศล่วงหน้าและ        
   สญัญาอตัราแลกเปลีย่น) (7,509,183) 2,804 (10,151) 12 - 16,742,183 9,225,665 
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 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 
ดอลลาร์
สหรฐัฯ 

ดอลลาร์
ฮ่องกง เยน หยวน ดอง อ่ืน ๆ รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
        

สินทรพัยท์างการเงิน        
รายการระหวา่งธนาคาร        
   และตลาดเงนิสุทธ ิ 2,268,254 4,583 5,297 936 414,412 19,047 2,712,529 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่        
   ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผ่านก าไร        
   หรอืขาดทุน 194 - - - - - 194 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยส์ุทธ ิ - - - - 1,083,366 882,473 1,965,839 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหนี้และ        
   ดอกเบีย้คา้งรบั 5,940,760 - - - - - 5,940,760 
ลกูหนี้ส านกัหกับญัช ี        
   และบรษิทัหลกัทรพัย ์ 99,501 7,958 - - - 6 107,465 
ลกูหนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละ        
   สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 331,154 7,132 - - - - 338,286 
รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ 8,639,863 19,673 5,297 936 1,497,778 901,526 11,065,073 
        

หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก 172,974 - - - - - 172,974 
รายการระหวา่งธนาคารและ        
   ตลาดเงนิสทุธ ิ 3,007,036 - - - - - 3,007,036 
หนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย        
   มลูคา่ยุตธิรรมผ่านก าไรหรอื        
   ขาดทุน 12,710 - - - - - 12,710 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและ        
   เงนิกูย้มื - - - - - 1,032,538 1,032,538 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - - - - - - - 
เจา้หนี้ส านกัหกับญัช ี        
   และบรษิทัหลกัทรพัย ์ 312,926 6,675 - - - - 319,601 
เจา้หนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละ        
   สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 37,859 457 - - - - 38,316 
รวมหนี้สนิทางการเงนิ 3,543,505 7,132 - - - 1,032,538 4,583,175 
ฐานะเงนิตราต่างประเทศใน        
   งบแสดงฐานะการเงนิสทุธ ิ 5,096,358 12,541 5,297 936 1,497,778 (131,012) 6,481,898 
        

ฐานะเงนิตราตา่งประเทศนอก        
   งบแสดงฐานะการเงนิสทุธ ิ        
   (สญัญาซือ้ขายเงนิตรา        
   ต่างประเทศล่วงหน้าและ        
   สญัญาอตัราแลกเปลีย่น) (5,549,828) 800 (3,690) - - 1,047,892 (4,504,826) 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

 
ดอลลาร์
สหรฐัฯ เยน หยวน อ่ืน ๆ รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      
สินทรพัยท์างการเงิน      
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสทุธ ิ 2,061,209 10,200 541 26,010 2,097,960 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยส์ุทธ ิ - - - - - 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหนี้และ      
   ดอกเบีย้คา้งรบั 6,866,463 - - - 6,866,463 
รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ 8,927,672 10,200 541 26,010 8,964,423 
      
หน้ีสินทางการเงิน      
เงนิรบัฝาก 183,708 - - - 183,708 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสทุธ ิ 3,213,389 - - - 3,213,389 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื - - - 16,705,889 16,705,889 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - - - - - 
รวมหนี้สนิทางการเงนิ 3,397,097 - - 16,705,889 20,102,986 
ฐานะเงนิตราต่างประเทศใน        
   งบแสดงฐานะการเงนิสทุธ ิ 5,530,575 10,200 541 (16,679,879) (11,138,563) 
      
ฐานะเงนิตราต่างประเทศนอก      
   งบแสดงฐานะการเงนิสทุธ ิ      
   (สญัญาซือ้ขายเงนิตรา      
   ต่างประเทศล่วงหน้าและ      
   สญัญาอตัราแลกเปลีย่น) (7,509,183) (10,151) 12 16,744,987 9,225,665 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 
ดอลลาร์
สหรฐัฯ เยน หยวน อ่ืน ๆ รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      
สินทรพัยท์างการเงิน      
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสทุธ ิ 2,226,074 5,297 936 21,806 2,254,113 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยส์ุทธ ิ - - - - - 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหนี้และ      
   ดอกเบีย้คา้งรบั 5,940,760 - - - 5,940,760 
รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ 8,166,834 5,297 936 21,806 8,194,873 
      
หน้ีสินทางการเงิน      
เงนิรบัฝาก 172,974 - - - 172,974 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสทุธ ิ 3,007,036 - - - 3,007,036 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื - - - 1,032,538 1,032,538 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - - - - - 
รวมหนี้สนิทางการเงนิ 3,180,010 - - 1,032,538 4,212,548 
ฐานะเงนิตราต่างประเทศใน        
   งบแสดงฐานะการเงนิสทุธ ิ 4,986,824 5,297 936 (1,010,732) 3,982,325 
      
ฐานะเงนิตราต่างประเทศนอก      
   งบแสดงฐานะการเงนิสทุธ ิ      
   (สญัญาซือ้ขายเงนิตรา      
   ต่างประเทศล่วงหน้าและ      
   สญัญาอตัราแลกเปลีย่น) (5,549,828) (3,690) - 1,048,692 (4,504,826) 
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การวิเคราะหค์วามอ่อนไหวของอตัราแลกเปล่ียนต่อก าไรสทุธิและส่วนของเจ้าของ 
 
ตารางแสดงความอ่อนไหวของก าไรสุทธิและส่วนของเจ้าของเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไปของอัตราแลกเปลี่ยนไปร้อยละ 1 
ดงัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท 
   
เพ่ิมขึน้ร้อยละ 1    
ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา 53,833 24,090 
ดอลลารฮ์่องกง 84 - 
เยน (3) (6) 
หยวน - 5 
ดอง 20,780 - 
อื่นๆ 8,224 (202) 
 82,918 23,887 
   
ลดลงร้อยละ 1   
ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา (53,833) (24,090) 
ดอลลารฮ์่องกง (84) - 
เยน 3 6 
หยวน - (5) 
ดอง (20,780) - 
อื่นๆ (8,224) 202 
 (82,918) (23,887) 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท 
   
เพ่ิมขึน้ร้อยละ 1    
ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา 68,600 17,635 
เยน (3) (6) 
หยวน - 5 
อื่นๆ 44 (202) 
 68,641 17,432 
   
ลดลงร้อยละ 1   
ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา (68,600) (17,635) 
เยน 3 6 
หยวน - (5) 
อื่นๆ (44) 202 
 (68,641) (17,432) 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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5.2.3 ความเส่ียงด้านราคาตราสารทุน (Equity price risk) 

 
ความเสีย่งด้านราคาตราสารทุน หมายถงึ ความเสยีหายที่มผีลกระทบต่อรายได้ และ/หรอื มูลค่าส่วนของเจา้ของเนื่องจากการ
เปลีย่นแปลงของราคาตราสารทุน 
 
ธนาคารมกีารประเมนิศกัยภาพของบรษิทัทีอ่อกตราสารและมนีโยบายซื้อ/ขายตราสารทุนเพื่อการลงทุนในระยะปานกลางจนถงึ
ระยะยาวในบญัชเีพื่อการธนาคารเป็นหลกั ส าหรบับญัชเีพื่อคา้ ธนาคารสามารถลงทุนในตราสารทุนและ/หรอือนุพนัธต์ราสารทุน 
ธนาคารจดัใหม้กีารตดิตามและรายงานสถานะความเสีย่งดา้นราคาตราสารทุนอยา่งสม ่าเสมอ 
 
ฐานะการถอืครองตราสารทุนเกอืบทัง้หมดของธนาคารเป็นการถอืครองตราสารทุนของบรษิทัในกลุ่มธุรกจิ และหน่วยลงทุนใน
กองทุนซึ่งท าหน้าทีบ่รหิารสนิทรพัยข์องธนาคาร ส าหรบัฐานะการถอืครองตราสารทุนส่วนทีเ่หลอืเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และหลกัทรพัยท์ีไ่ดม้าจากการแปลงหนี้เป็นทุนของลกูหนี้ธนาคาร 
 
ส าหรบัฐานะตราสารทุนในบญัชเีพื่อการธนาคารของกลุ่มธุรกิจ จะอยู่ภายใต้การบรหิารของหน่วยงาน Direct Investment ใน 
บล.เกยีรตนิาคนิภทัร ซึง่มนีโยบายลงทุนระยะยาวในตราสารทุน โดยคดัเลอืกธุรกจิทีจ่ะลงทุนจากมลูค่าทีแ่ทจ้รงิของธุรกจิและใช้
หลักปรัชญาการลงทุนแบบเน้นคุณค่า (Value Based Investment Approach) ทัง้นี้  ในการแสวงหาโอกาสในการลงทุน 
หน่วยงาน Direct Investment จะท าการวเิคราะห์เชงิลกึและครอบคลุมในประเดน็ส าคญัเกี่ยวกบัการเตบิโตที่มัน่คงของโอกาส
ธุรกิจ เช่น ความน่าสนใจและแนวโน้มของอุตสาหกรรม รูปแบบธุรกิจมคีวามสามารถในการแข่งขนัที่ย ัง่ยนื ผู้บรหิารธุรกิจมี
ความสามารถและมคีวามซื่อสตัย ์โปร่งใส รวมถงึมโีครงสรา้งทีท่ าใหเ้กดิความสมดุลของธรรมาภบิาลทีด่ ีซึ่งการตดัสนิใจลงทุน
ของหน่วยงาน Direct Investment ในทุกธุรกรรมจะต้องไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการการลงทุนพรอ้มทัง้มกีารควบคุมและ
ตดิตามการท าธุรกรรมต่าง ๆ ใหอ้ยูภ่ายใตก้รอบทีไ่ดร้บัอนุมตัโิดยฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 
 
การวิเคราะหค์วามอ่อนไหวของราคาตราสารทุนต่อก าไรสทุธิและส่วนของเจ้าของ 
 
ตารางแสดงผลกระทบจากการเพิม่ขึน้และลดลงของก าไรสุทธแิละสว่นของเจา้ของของกลุ่มธุรกจิ โดยการวเิคราะหค์วามอ่อนไหว
ขึน้อยูก่บัสมมตฐิานหากราคาตราสารทุนของหุน้เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 หรอืลดลงรอ้ยละ 1 ตามล าดบั โดยก าหนดใหต้วัแปรอื่นคงที ่
 

 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
 เพ่ิมขึน้ 1 จดุ 

พืน้ฐาน 
ลดลง 1 จดุ 

พืน้ฐาน 
เพ่ิมขึน้ 1 จดุ 

พืน้ฐาน 
ลดลง 1 จดุ 

พืน้ฐาน 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ผลกระทบต่อก าไรสุทธ ิ 17,148 (15,877) (837) (50) 
ผลกระทบต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 42,781 (41,510) 10,619 (11,506) 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาล 
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5.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity risk) 

 
ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง หมายถงึ ความเสีย่งทีธ่นาคารไม่สามารถปฏบิตัติามภาระผกูพนัในการช าระเงนิไดเ้มือ่ครบก าหนด เนื่องจาก
ไม่สามารถเปลี่ยนสนิทรพัย์เป็นเงนิสดหรอืไม่สามารถจดัหาเงนิได้อย่างเพียงพอตามความต้องการภายในระยะเวลาที่ก าหนดหรอื
สามารถจดัหาเงนิทุนไดแ้ต่ดว้ยตน้ทุนสงู ซึง่อาจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อรายไดแ้ละเงนิกองทุนของธนาคาร 
 
การบรหิารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องนัน้ ธนาคารแต่งตัง้คณะอนุกรรมการดูแลด้านสภาพคล่อง เพื่อท าหน้าที่วเิคราะห์และติดตาม
กระแสเงนิสดเขา้ออกของธนาคาร รวมถงึหามาตรการดูแลสภาพคล่องของธนาคารอย่างใกลช้ดิและเพื่อใหเ้ป็นไปตามกรอบความเสีย่งที่
ธนาคารก าหนดไว ้โดยจดัให้มกีารประชุมอย่างสม ่าเสมออย่างน้อยในทุก 2 สปัดาห์ภายใต้การก ากบัดูแลของ คณะกรรมการบรหิาร
สนิทรพัย์และหนี้สนิ โดยมฝ่ีายบรหิารเงนิท าหน้าที่หลกัในการด าเนินนโยบายในการบรหิารสภาพคล่องของธนาคาร เพื่อควบคุมระดบั
สภาพคล่องของธนาคารใหอ้ยู่ในระดบัที่เหมาะสม อกีทัง้ยงัมสีายบรหิารความเสีย่งคอยตดิตามและควบคุมฐานะความเสีย่งด้านสภาพ
คล่องและมกีารรายงานต่อคณะกรรมการก ากบัความเสีย่งและคณะกรรมการธนาคารอยา่งสม ่าเสมอ 
 
นอกจากนัน้แลว้ ธนาคารยงัไดม้กีารก าหนดนโยบายและกระบวนการบรหิารความเสีย่งดา้นสภาพคล่องทีส่อดคลอ้งกบักลยุทธ์โดยรวม
ของธนาคารและเป็นไปตามแนวทางการบรหิารความเสีย่งดา้นสภาพคล่องของสถาบนัการเงนิของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมนีโยบาย
หลกัในเรือ่งต่างๆ ดงันี้  
 
 การด ารงอตัราส่วนด้านสภาพคล่องตามเกณฑ์ทางการให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม ได้แก่ Liquidity Coverage Ratio (LCR) และ  

Net Stable Funding Ratio (NSFR)  
 การควบคุมสว่นต่างของอายุหนี้สนิและทรพัยส์นิใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้
 การกระจายตวัของประเภทหนี้สนิ 
 การขยายฐานเงนิรบัฝาก โดยค านึงถงึการกระจุกตวัของลกูคา้เงนิรบัฝากแต่ละประเภทและระยะเวลาครบก าหนด 
 มาตรการด ารงสภาพคล่องส ารองไวก้รณีฉุกเฉิน 
 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาล 
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สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีม่สีาระส าคญั วเิคราะหต์ามระยะเวลาครบก าหนดของสญัญา จ าแนกไดด้งันี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
 เมื่อ น้อยกว่าหรือ มากกว่า มากกว่า ไม่มีระยะ  
 ทวงถาม เท่ากบั 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี เวลาก าหนด รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       
สินทรพัยท์างการเงิน       
เงนิสด - - - - 1,159,488 1,159,488 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 6,565,253 - 23,063,278 - 5,835 29,634,366 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่       
   ยุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน - 20,505,064 126,994 - - 20,632,058 
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์ - 10,675,340 868,015 368,315 - 11,911,670 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยส์ทุธ ิ - 2,998,468 12,955,625 3,281,199 4,318,394 23,553,686 
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้ 20,611 2,346,086 80,224,387 58,099,276 - 140,690,360 
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ 72,428 37,484 278,273 - - 388,185 
เงนิใหส้นิเชื่อ 2,283,052 25,273,443 55,121,752 58,061,453 426,016 141,165,716 
ลกูหนี้ส านกัหกับญัช ี       
   และบรษิทัหลกัทรพัย ์ - 656,028 - - - 656,028 
ลกูหนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละ       
   สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า - 8,285,862 - - - 8,285,862 
รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ 8,941,344 70,777,775 172,638,324 119,810,243 5,909,733 378,077,419 
       
หน้ีสินทางการเงิน       
เงนิรบัฝาก 144,550,228 91,534,652 13,173,721 - - 249,258,601 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 3,276,857 11,618,134 1,602,665 1,602,665 - 18,100,321 
หนี้สนิจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม 568,600 - - - - 568,600 
หนี้สนิทางการเงนิทีก่ าหนดให ้       
   แสดงดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม - 1,905,120 - - - 1,905,120 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ ์ - 9,515,510 1,024,934 327,249 - 10,867,693 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื - 32,962,527 - 9,892,000 - 42,854,527 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - 24,964 75,734 75,898 - 176,596 
เจา้หนี้ส านกัหกับญัช ี       
   และบรษิทัหลกัทรพัย ์ - 968,493 - - - 968,493 
เจา้หนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญา       
   ซือ้ขายล่วงหน้า - 7,546,189 - - - 7,546,189 
รวมหนี้สนิทางการเงนิ 148,395,685 156,075,589 15,877,054 11,897,812 - 332,246,140 
 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 เมื่อ น้อยกว่าหรือ มากกว่า มากกว่า ไม่มีระยะ  
 ทวงถาม เท่ากบั 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี เวลาก าหนด รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       
สินทรพัยท์างการเงิน       
เงนิสด - - - - 1,490,626 1,490,626 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 6,475,655 - 26,310,598 - 5,835 32,792,088 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่       
   ยุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน - 11,133,670 155,928 - - 11,289,598 
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์ - 6,457,822 3,332,615 485,644 - 10,276,081 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยส์ทุธ ิ - 3,355,850 12,001,774 4,798,654 3,156,664 23,312,942 
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้ 23,321 2,165,099 78,904,483 48,415,001 - 129,507,904 
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ 45,709 55,951 257,449 - - 359,109 
เงนิใหส้นิเชื่อ 2,832,444 19,618,220 56,725,875 55,300,419 428,991 134,905,949 
ลกูหนี้ส านกัหกับญัช ี       
   และบรษิทัหลกัทรพัย ์ - 1,334,267 - - - 1,334,267 
ลกูหนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละ       
   สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า - 6,837,597 - - - 6,837,597 
รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ 9,377,129 50,958,476 177,688,722 108,999,718 5,082,116 352,106,161 
       
หน้ีสินทางการเงิน       
เงนิรบัฝาก 132,032,579 108,419,472 11,073,823 - - 251,525,874 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 4,363,880 4,398,135 1,501,855 - - 10,263,870 
หนี้สนิจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม 392,712 - - - - 392,712 
หนี้สนิทางการเงนิทีก่ าหนดให ้       
   แสดงดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม - 896,906 - - - 896,906 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ ์ - 5,777,245 2,431,598 515,842 - 8,724,685 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื - 19,953,500 - 8,390,000 - 28,343,500 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - 48,910 57,600 77,187 - 183,697 
เจา้หนี้ส านกัหกับญัช ี       
   และบรษิทัหลกัทรพัย ์ - 588,026 - - - 588,026 
เจา้หนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญา       
   ซือ้ขายล่วงหน้า - 5,539,391 - - - 5,539,391 
รวมหนี้สนิทางการเงนิ 136,789,171 145,621,585 15,064,876 8,983,029 - 306,458,661 

 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
 เมื่อ น้อยกว่าหรือ มากกว่า  ไม่มีระยะ  
 ทวงถาม เท่ากบั 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี เวลาก าหนด รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       
สินทรพัยท์างการเงิน       
เงนิสด - - - - 1,159,292 1,159,292 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 7,995,029 - 23,063,278 - - 31,058,307 

     สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่       
        ยุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน - 8,719,208 - - - 8,719,208 

สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์ - 10,630,779 868,015 368,315 - 11,867,109 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยส์ทุธ ิ - 2,990,782 12,955,625 3,281,199 233,471 19,461,077 
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้ 20,611 2,346,086 80,224,387 58,099,276 - 140,690,360 
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ 72,428 37,484 278,273 - - 388,185 
เงนิใหส้นิเชื่อ 2,283,052 29,084,668 55,121,752 58,061,453 - 144,550,925 
รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ 10,371,120 53,809,007 172,511,330 119,810,243 1,392,763 357,894,463 
       
หน้ีสินทางการเงิน       
เงนิรบัฝาก 145,172,627 91,534,652 13,173,721 - - 249,881,000 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 3,451,584 10,400,000 1,602,665 1,602,665 - 17,056,914 
หนี้สนิจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม 568,600 - - - - 568,600 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ ์ - 9,464,098 1,024,934 327,249 - 10,816,281 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื - 31,359,971 - 9,892,000 - 41,251,971 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - 24,364 75,091 716,358 - 815,813 
รวมหนี้สนิทางการเงนิ 149,192,811 142,783,085 15,876,411 12,538,272 - 320,390,579 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 เมื่อ น้อยกว่าหรือ มากกว่า  ไม่มีระยะ  
 ทวงถาม เท่ากบั 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี เวลาก าหนด รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       
สินทรพัยท์างการเงิน       
เงนิสด - - - - 1,490,407 1,490,407 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 4,568,733 - 26,310,598 - - 30,879,331 

     สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่       
        ยุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน - 6,752,638 - - - 6,752,638 

สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์ - 6,432,858 3,332,615 485,643 - 10,251,116 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยส์ทุธ ิ - 3,186,413 12,001,774 4,798,654 236,292 20,223,133 
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้ 23,321 2,165,099 78,904,483 48,415,001 - 129,507,904 
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ 45,709 55,951 257,449 - - 359,109 
เงนิใหส้นิเชื่อ 2,832,444 23,907,445 56,725,875 55,300,419 - 138,766,183 
รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ 7,470,207 42,500,404 177,532,794 108,999,717 1,726,699 338,229,821 
       
หน้ีสินทางการเงิน       
เงนิรบัฝาก 132,573,267 108,419,472 11,073,823 - - 252,066,562 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 5,268,410 3,460,000 1,501,855 - - 10,230,265 
หนี้สนิจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม 392,712 -  - - 392,712 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ ์ - 5,726,749 2,431,598 515,842 - 8,674,189 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื - 19,367,881 - 8,390,000 - 27,757,881 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - 46,595 56,760 716,851 - 820,206 
รวมหนี้สนิทางการเงนิ 138,234,389 137,020,697 15,064,036 9,622,693 - 299,941,815 
 

5.4 ความเส่ียงด้านมูลค่ายติุธรรม 
 
วธิีการก าหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลกัษณะของเครื่องมือทางการเงนิ ในกรณีของเครื่องมือทางการเงนิที่มีการซื้อขายในตลาด  
มูลค่ายุตธิรรมจะก าหนดจากราคาตลาดล่าสุด แต่หากไม่สามารถหาราคาตลาดที่เหมาะสมได ้มูลค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิ  
จะก าหนดขึน้โดยใชเ้กณฑก์ารวดัมลูคา่ทีเ่หมาะสม และสอดคลอ้งกบัประกาศของทางการทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้ 
 
กลุ่มธุรกจิมฐีานะตราสารอนุพนัธท์ัง้ประเภททีม่เีจตนาถอืไวเ้พื่อการคา้ และประเภทเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ รวมไปถงึ
ประเภทเพื่อการบรหิารความเสี่ยงของสนิทรพัย์และหนี้สินของกลุ่มธนาคาร ตราสารอนุพนัธ์รวมถึงธุรกรรมสญัญาแลกเปลี่ยนอตัรา
ดอกเบี้ย ธุรกรรมแลกเปลี่ยนอตัราแลกเปลี่ยน/เงนิตราต่างประเทศ การท าอนุพนัธ์อตัราแลกเปลี่ยน/เงนิตราต่างประเทศ และอนุพนัธ์  
ตราสารทุน  
 
นอกเหนือจากการควบคุมความเสีย่งดา้นตลาดของตราสารอนุพนัธใ์หอ้ยู่ ในระดบัทีย่อมรบัได ้กลุ่มธุรกจิยงัมกีารควบคุมความเสีย่งดา้น
เครดติในการท าธุรกรรมกบัคูส่ญัญาโดยการก าหนดและควบคุมวงเงนิการท าธุรกรรมเช่นเดยีวกบันโยบายการใหส้นิเชื่อปกต ิ
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6 ประมาณการและข้อสมมติฐาน 

 
เพื่อใหก้ารจดัท างบการเงนิระหว่างกาลเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฝ่ายบรหิารต้องใช้การประมาณการและตัง้ขอ้สมมตฐิานหลาย
ประการ ซึง่มผีลกระทบต่อจ านวนเงนิทีเ่กีย่วกบัรายได ้คา่ใชจ้่าย สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ และการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ 
ซึง่ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจากจ านวนทีป่ระมาณการไว ้ทัง้นี้ ฝ่ายบรหิารต้องใชดุ้ลยพนิิจและการประมาณการในส่วนทีเ่ป็นสาระส าคญั ซึ่งมี
ผลกระทบต่อจ านวนเงนิและการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิระหวา่งกาล ดงันี้ 
 
6.1 การด้อยค่า 

 
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ส าหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิเกดิจากประมาณการค่าความน่าจะเป็นของผลขาดทุนดา้นเครดติถ่วงน ้าหนัก 
(เช่น มลูค่าปัจจุบนัของจ านวนเงนิสดทีค่าดว่าจะไม่ไดร้บัทัง้หมด) ตลอดช่วงอายุทีค่าดไวข้องเครื่องมอืทางการเงนิ โดยจ านวนเงนิสดที่
คาดว่าจะไม่ไดร้บัหมายถงึผลต่างระหว่างกระแสเงนิสดตามสญัญาทัง้หมดซึง่กลุ่มธุรกจิตอ้งไดร้บัและกระแสเงนิสดทัง้หมดซึง่กลุ่มธุรกจิ
คาดว่าจะไดร้บั คดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิเมื่อแรกเริม่ของสญัญาส าหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิทีไ่ม่มกีารดอ้ยค่าดา้นเครดติเมื่ อซื้อ
หรอืก าเนิด หรอือตัราดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิปรบัดว้ยความเสีย่งดา้นเครดติส าหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิที่มกีารดอ้ยค่าดา้นเครดติเมื่อซื้อหรอื
ก าเนิด กลุ่มธุรกจิประมาณการกระแสเงนิสดโดยพจิารณาถงึเงื่อนไขตามสญัญาทัง้หมดของสนิทรพัยท์างการเงนิตลอดอายุของสนิทรพัย์
ทางการเงนิทีค่าดไว ้ 
 
โดยกระแสเงนิสดที่คาดว่าจะได้รบัที่กลุ่มธุรกิจพจิารณาหมายรวมถึงกระแสเงนิสดที่ได้มาจากการขายหลกัประกนัที่ถือไวห้รอืส่วนที่
ปรบัปรุงดา้นเครดติอื่นๆ ซึง่ถอืเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขตามสญัญา โดยขอ้สนันิษฐานว่าอายุทีค่าดไวข้องสนิทรพัยท์างการเงนิสามารถ
ประมาณไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื อย่างไรกต็ามในกรณีที่กลุ่มธุรกจิไม่สามารถประมาณอายุของสนิทรพัยท์างการ เงนิไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื กลุ่ม
ธุรกจิจะเลอืกใชอ้ายุคงเหลอืตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนิ 
 
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ส าหรบัภาระผกูพนัวงเงนิสนิเชื่อทีย่งัไม่ไดเ้บกิใชเ้กดิจากผลต่างระหวา่ง มลูคา่ปัจจุบนัของกระแส
เงนิสดตามสญัญาทีถ่งึก าหนดช าระ ในกรณีที่ผูถ้อืสญัญาเบกิใชส้นิเชื่อและมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดทีก่ลุ่มธุรกจิคาดว่าจะไดร้บั ใน
กรณีทีส่นิเชื่อถูกเบกิใช ้โดยการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ส าหรบัภาระผูกพนัวงเงนิสนิเชื่อดงักล่าวของกลุ่ม
ธุรกจิตอ้งสอดคลอ้งกบัการคาดการณ์การเบกิใชส้ินเชื่อของภาระผกูพนัดงักล่าว และสดัส่วนของภาระผูกพนัวงเงนิสนิเชื่อทีค่าดว่าจะถูก
เบกิใชต้ลอดประมาณการอายุทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของภาระผูกพนัวงเงนิสนิเชื่อเมื่อประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้
ตลอดอายุ 
 
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ส าหรบัสญัญาค ้าประกนัทางการเงนิเกดิจากผลต่างระหวา่งการประมาณการการจ่ายเงนิชดเชยที่
จะจ่ายใหผู้ถ้อืสญัญาหกัจ านวนเงนิทีก่ลุ่มธุรกจิคาดว่าจะไดร้บัจากผูถ้อืสญัญา ลูกหนี้ หรอืบุคคลใด เนื่องจากกลุ่มธุรกจิจะต้องช าระ เงนิ
เฉพาะกรณีทีลู่กหนี้ปฏบิตัผิดิสญัญาซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของเครื่องมอืทางการเงนิทีม่กีารค ้าประกนั โดยหากสนิทรพัยม์กีารค ้าประกนั
อย่างเต็มจ านวน ค่าประมาณการของเงนิสดที่คาดว่าจะไม่ได้รบัส าหรบัสญัญาค ้าประกนัทางการเงนิจะสอดคล้องกบัค่าประมาณของ
จ านวนเงนิสดทีค่าดวา่จะไมไ่ดร้บัส าหรบัสนิทรพัยท์ีม่กีารค ้าประกนั 
 
กลุ่มธุรกจิวดัมลูคา่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ของเครือ่งมอืทางการเงนิโดยวธิกีารทีส่ะทอ้นถงึเรือ่งต่อไปนี้ 
 

- จ านวนเงนิทีค่ านึงถงึความน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนกัและปราศจากอคต ิซึง่พจิารณาจากการประเมนิช่วงของผลลพัธท์ีเ่ป็นไปได้ 
- มลูคา่เงนิตามเวลา 
- ขอ้มลูสนับสนุนและความสมเหตุสมผลโดยไม่ใชต้้นทุนหรอืความพยายามทีม่ากเกนิไป ณ วนัทีร่ายงาน เกีย่วกบัเหตุการณ์

ในอดตี สภาพการณ์ปัจจุบนั และการพยากรณ์สภาวะเศรษฐกจิในอนาคต 
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6.2 การวดัมูลค่าอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน 

 
มูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ค านวณจากราคาประเมินที่ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายใน มูลค่ายุติธรรมของ
อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุนอา้งองิจากวธิรีาคาตลาด (Market Approach) โดยท าการส ารวจขอ้มลูตลาดเปรยีบเทยีบในบรเิวณใกลเ้คยีง 

 
6.3 การวดัมูลค่าทรพัยสิ์นรอการขาย 

 
มลูค่ายุตธิรรมของทรพัยส์นิรอการขายประเภทอสงัหารมิทรพัย ์ค านวณจากราคาประเมนิทีป่ระเมนิราคาโดยผูป้ระเมนิอสิระหรอืตรีาคา
โดยผูป้ระเมนิภายในของธนาคารทุกปี หกัด้วยประมาณการค่าใชจ้่ายในการขาย และพจิารณาปรบัลดราคาประเมนิตามระยะเวลาการ  
ถอืครอง  

 
การค านวณส ารองรถยดึและสงัหารมิทรพัยร์อการขายพจิารณาตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดโดยธนาคารแหง่ประเทศไทย  

 
6.4 ค่าความนิยม 

 
กลุ่มธุรกจิจะท าการทดสอบการดอ้ยคา่ของคา่ความนิยมทุกปี โดยใชว้ธิกีารคดิลดเงนิปันผล 

 
6.5 มูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธท์างการเงิน 

 
ในการประเมนิมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ ฝ่ายบรหิารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสาร
อนุพนัธ์ทางการเงนิ โดยค านวณตามหลกัเกณฑ์การประเมนิมูลค่าที่เป็นที่ยอมรบักนัทัว่ไป ซึ่งตวัแปรที่ใช้ในการค านวณมาจากการ
เทยีบเคยีงกบัตวัแปรทีม่อียู่ในตลาด โดยค านึงถงึอายุของตราสาร อตัราดอกเบีย้ ขอ้มลูความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร อตัราความผนัผวน
ของตลาด เป็นตน้ ความเสีย่งดา้นเครดติคูค่า้ของธุรกรรมอนุพนัธถ์ูกรวมแสดงในมลูคา่ยุตธิรรมของสถานะอนุพนัธ์ 

 
6.6 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์บ าเหน็จพนักงาน 

 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุขึ้นอยู่กบัขอ้สมมติฐานหลายขอ้ ขอ้สมมติฐานที่ใ ช้และผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงทีเ่ป็นไปไดข้องขอ้สมมตฐิานไดเ้ปิดเผยขอ้มลูอยูใ่นหมายเหตุขอ้ 26 

 
6.7 สญัญาเช่า 

 
ก)  การก าหนดอายุสญัญาเช่า 

 
กลุ่มธุรกจิพจิารณาขอ้เทจ็จรงิและสภาพแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดทีท่ าใหเ้กดิสิง่จูงใจทางเศรษฐกจิส าหรบัผูเ้ช่า ในการใชส้ทิธิ
ขยายอายุสญัญาเช่าหรอืไม่ใช้สิทธิในการยกเลิกสญัญาเช่าเพื่อก าหนดอายุสญัญาเช่า กลุ่มธุรกิจพิจารณาการก าหนดอายุ  
สญัญาเช่ากต็่อเมือ่สญัญาเช่านัน้มคีวามแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลทีร่ะยะเวลาการเช่าจะถูกขยายหรอืถูกยกเลกิ 
 
ส าหรบัการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ปัจจยัหลกัทีเ่กีย่วขอ้งมากทีสุ่ดคอืระยะสญัญาเช่าในอดตี ค่าใชจ้่าย และสภาพของสนิทรพัยท์ีเ่ช่า 
 
สิทธิขยายอายุสญัญาเช่าส่วนใหญ่ในสญัญาเช่าอาคารส านักงานและยานพาหนะไม่ได้ถูกรวมอยู่ในหนี้สินตามสญัญาเช่า 
เนื่องจากกลุ่มธุรกจิพจิารณา ก) สภาพของสนิทรพัยท์ี่เช่า และ/หรอื ข) การเปลี่ยนแทนสนิทรพัย์จะไม่ก่อใหเ้กดิต้นทุนอย่างมี
สาระส าคญั 
 
อายุสญัญาเช่าจะถูกประเมินใหม่เมื่อกลุ่มธุรกิจใช้ (หรอืไม่ใช้) สิทธิหรอืกลุ่มธุรกิจมีภาระผูกพนัในการใช้ (หรอืไม่ใช้สิทธิ)  
การประเมนิความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลจะเกดิขึน้เมือ่เกดิเหตุการณ์ทีม่นียัส าคญัหรอืการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มทีม่ี
นยัส าคญั ซึง่มผีลกระทบต่อการประเมนิอายุสญัญาเช่าและอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มธุรกจิ 
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ข) การก าหนดอตัราการคดิลดของหนี้สนิตามสญัญาเช่า 

 
กลุ่มธุรกจิประเมนิอตัราดอกเบีย้การกูย้มืสว่นเพิม่ของผูเ้ช่าดงันี้ 

- ใชข้อ้มลูทีก่ารจดัหาเงนิทุนจากบุคคลทีส่ามของแต่ละกจิการทีเ่ป็นผูเ้ช่าและปรบัปรุงขอ้มลูทีไ่ดร้บัใหส้ะทอ้นกบัการเปลีย่นแปลง
ในปัจจยัทางดา้นการเงนิของผูเ้ช่าหากเป็นไปได ้

- ปรบัปรุงสญัญาเช่าโดยเฉพาะเจาะจง เช่น อายุสญัญาเช่า เป็นตน้ 
 

7 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ (สินทรพัย)์ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถนุายน  
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2563 

30 มิถนุายน  
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
ในประเทศ     
ธนาคารแหง่ประเทศไทยและกองทนุเพือ่การฟ้ืนฟูฯ   11,245,850 7,858,385 11,245,850 7,858,385 
ธนาคารพาณิชย ์ 12,534,220 14,298,607 11,185,042 12,841,002 
สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ 3,000,891 6,000,891 3,000,891 6,000,891 
สถาบนัการเงนิอื่น 720,000 2,100,000 3,520,000 2,100,000 
รวม 27,500,961 30,257,883 28,951,783 28,800,278 
บวก  ดอกเบีย้คา้งรบัและรายไดด้อกเบีย้ทีย่งัไม่ถงึก าหนดช าระ 9,068 6,156 9,105 6,100 
หกั    คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (1,651) (2,676) (2,922) (2,676) 
รวมในประเทศ 27,508,378 30,261,363 28,957,966 28,803,702 
ต่างประเทศ     
เงนิดอลลารส์หรฐัอเมรกิา 2,060,911 2,080,199 2,056,806 2,041,340 
เงนิยโูร 11,817 9,351 11,470 7,541 
เงนิสกุลอื่น 47,206 433,988 24,740 19,561 
รวม 2,119,934 2,523,538 2,093,016 2,068,442 
บวก  ดอกเบีย้คา้งรบัและรายไดด้อกเบีย้ทีย่งัไม่ถงึก าหนดช าระ (3,304) (5,639) (3,304) (5,639) 
หกั    คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (6,553) (8,719) (6,553) (8,719) 
รวมต่างประเทศ 2,110,077 2,509,180 2,083,159 2,054,084 
รวม 29,618,455 32,770,543 31,041,125 30,857,786 
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8 ตราสารอนุพนัธ์ 

 
8.1 ตราสารอนุพนัธเ์พ่ือค้า 

 
ตราสารอนุพนัธเ์พือ่คา้ ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 มูลค่ายติุธรรม จ านวนเงิน มูลค่ายติุธรรม จ านวนเงิน 
 สินทรพัย ์ หน้ีสิน ตามสญัญา สินทรพัย ์ หน้ีสิน ตามสญัญา 
ประเภทความเส่ียง พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       
อตัราแลกเปลีย่น 9,873,590 9,520,546 567,301,622 7,229,581 6,634,325 454,967,398 
อตัราดอกเบีย้ 1,261,134 1,290,448 203,946,056 1,858,516 2,000,103 212,668,094 
ตราสารทุน 776,946 56,699 14,410,273 1,187,892 90,141 9,246,034 
ตราสารหนี้ - - 320,454 - - 450,556 
อื่นๆ - - - 92 116 28,484 
รวม 11,911,670 10,867,693 785,978,405 10,276,081 8,724,685 677,360,566 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 มูลค่ายติุธรรม จ านวนเงิน มูลค่ายติุธรรม จ านวนเงิน 
 สินทรพัย ์ หน้ีสิน ตามสญัญา สินทรพัย ์ หน้ีสิน ตามสญัญา 
ประเภทความเส่ียง พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       
อตัราแลกเปลีย่น 9,908,174 9,520,546 568,818,532 7,229,846 6,671,617 455,959,598 
อตัราดอกเบีย้ 1,261,134 1,290,448 203,946,056 1,858,516 2,000,103 212,668,094 
ตราสารทุน 687,801 5,287 5,110,761 1,162,662 2,353 2,592,422 
ตราสารหนี้ - - 320,454 - - 450,556 
อื่นๆ - - - 92 116 28,484 
รวม 11,867,109 10,816,281 778,195,803 10,251,116 8,674,189 671,699,154 
 
สดัส่วนการท าธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์เพื่อค้าแบ่งตามประเภทคู่สญัญาโดยพจิารณาจากจ านวนเงนิตามสญัญา ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 
พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ร้อยละ ร้อยละ 
   
สถาบนัการเงนิ 70.64 75.50 
บุคคลภายนอก 29.36 24.50 

รวม 100.00 100.00 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ร้อยละ ร้อยละ 
   
สถาบนัการเงนิ 71.35 76.09 
บุคคลภายนอก 28.46 23.76 
บรษิทัยอ่ย 0.19 0.15 

รวม 100.00 100.00 
 

9 สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
 
 งบการเงินรวม 
 มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท 
   
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 1,117,558 1,137,504 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 3,379,253 4,328,564 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 16,121,243 5,823,336 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 14,004 194 
รวม 20,632,058 11,289,598 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท 
   
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 1,117,558 1,137,504 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 3,252,258 4,172,635 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 4,349,392 1,442,498 
รวม 8,719,208 6,752,638 
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10 เงินลงทุนในหลกัทรพัยส์ทุธิ 

 
10.1 การจดัประเภทเงินลงทุนในหลกัทรพัย ์

 
 งบการเงินรวม 
 ราคาทุนตดัจ าหน่าย ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท 
   
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย   
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 1,175,084 1,162,647 
รวม 1,175,084 1,162,647 
หกั คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ - - 
รวมเงนิลงทุนในตราสารหนี้ทีว่ดัมลูคา่ดว้ย   
    ราคาทุนตดัจ าหน่าย 1,175,084 1,162,647 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาทุนตดัจ าหน่าย ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท 
   
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย   
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 1,000,358 1,000,896 
รวม 1,000,358 1,000,896 
หกั คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ - - 
รวมเงนิลงทุนในตราสารหนี้ทีว่ดัมลูคา่ดว้ย   
    ราคาทุนตดัจ าหน่าย 1,000,358 1,000,896 

 
 งบการเงินรวม 
 มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท 
   
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่า   
   ยติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน   
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 17,669,818 18,358,842 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 557,430 627,103 
รวม 18,227,248 18,985,945 
คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (1,327) (600) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท 
   
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่า   
   ยติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน   
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 17,669,818 18,358,842 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 557,430 627,103 
รวม 18,227,248 18,985,945 
คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (1,327) (600) 

 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 มูลค่ายติุธรรม เงินปันผลรบั มูลค่ายติุธรรม เงินปันผลรบั 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วย 
   มูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน      
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 515,560 6,311 507,567 - 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 2,700,615 20,970 1,721,828 - 
ตราสารทุนทีไ่มอ่ยูใ่นความตอ้งการของตลาดในประเทศ 691,167 - 690,943 - 
ตราสารทุนทีไ่มอ่ยูใ่นความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ    244,012 - 244,012 - 
รวม 4,151,354 27,281 3,164,350 - 
รวมเงินลงทุนสทุธิ 23,553,686 27,281 23,312,942 - 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 มูลค่ายติุธรรม เงินปันผลรบั มูลค่ายติุธรรม เงินปันผลรบั 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วย 
   มูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน      
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 14,100 - 16,838 - 
ตราสารทุนทีไ่มอ่ยูใ่นความตอ้งการของตลาดในประเทศ 219,371 - 219,454 - 
รวม 233,471 - 236,292 - 
รวมเงินลงทุนสทุธิ 19,461,077 - 20,223,133 - 
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รายละเอยีดของเงนิลงทุนในตราสารทุนทีก่ าหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นทีถู่กตดัรายการระหว่างงวด
หกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

 มูลค่ายติุธรรม เงินปันผลรบั 

ก าไรหรือขาดทุน 
สะสมจากการตดั 

รายการ 

 
 

เหตุผลในการตดั 
 พนับาท พนับาท พนับาท รายการ 
เงินลงทุนท่ีถกูตดัรายการ     
ตราสารทุนในความตอ้งการของ 
    ตลาดในประเทศ 

 
119,270 

 
504 

 
53,387 

ขายตามนโยบายการลงทุน
ของคณะกรรมการการลงทุน 

ตราสารทุนในความตอ้งการของ 
    ตลาดต่างประเทศ 
ตราสารทุนทีไ่มอ่ยูใ่นความตอ้งการ 
    ของตลาดในประเทศ 

 
293,682 

 
183 

 
- 
 
- 

 
(129,127) 

 
1,436 

ขายตามนโยบายการลงทุน
ของคณะกรรมการการลงทุน 
ขายตามนโยบายการลงทุน
ของคณะกรรมการการลงทุน 

รวม 413,135 504 (74,304)  
 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 

 มูลค่ายติุธรรม เงินปันผลรบั 

ก าไรหรือขาดทุน 
สะสมจากการตดั 

รายการ 

 
 

เหตุผลในการตดั 
 พนับาท พนับาท พนับาท รายการ 
เงินลงทุนท่ีถกูตดัรายการ     
ตราสารทุนในความตอ้งการของ 
    ตลาดในประเทศ 50,952 15 

 
20,051 

ขายตามนโยบายการลงทุน 
ของคณะกรรมการการลงทุน 

ตราสารทุนในความตอ้งการของ    ขายตามนโยบายการลงทุน 
    ตลาดต่างประเทศ 859,422 - 258,696 ของคณะกรรมการการลงทุน 
รวม 910,374 15 278,747  
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10.2 เงินลงทุนในหลกัทรพัยท่ี์กลุ่มธรุกิจถือหุ้นไว้ตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เงนิลงทุนในหลกัทรพัยท์ีธ่นาคารถอืหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไป ของ
จ านวนหุน้ทีอ่อกจ าหน่ายแลว้ของนิตบิุคคลแยกตามประเภทธุรกจิมดีงันี้ 
 

  งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 
เงินลงทุนคงเหลือ

มูลค่ายติุธรรม 
สดัส่วน 

การถือหุ้น 
เงินลงทุนคงเหลือ 

มูลค่ายติุธรรม 
สดัส่วน 

การถือหุ้น 
ประเภทธรุกิจ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 

     
ธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั 244,012,476 10.53 244,012,476 12.74 
ธุรกจิถอืหุน้ในบรษิทัอื่น 452,508,470 18.48 - - 
ธุรกจิเช่าการเงนิ 58,997,494 10.00 57,265,777 10.00 

 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

เงินลงทุน
คงเหลือมูลค่า

ยติุธรรม 
สดัส่วน 

การถือหุ้น 
เงินลงทุนคงเหลือ 

มูลค่ายติุธรรม 
สดัส่วน 

การถือหุ้น 
ประเภทธรุกิจ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 

     
ธุรกจิเช่าการเงนิ 58,997,494 10.00 57,265,777 10.00 

 
10.3 รายการท่ีรบัรู้ในก าไรขาดทุนหรือก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืนของตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 

 
รายการทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนหรอืก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นของตราสารหนี้ทีว่ดัมลูคา่ยุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นส าหรบังวดหก
เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 เป็นดงันี้  
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ก าไร (ขาดทุน) จากการเปลีย่นแปลงมลูคา่ตราสารหนี้     
   ทีว่ดัมลูคา่ยุตธิรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (147,309) 89,758 (147,309) 89,758 
ขาดทุน (ก าไร) ทีเ่กดิขึน้จรงิจากการขายตราสารหนี้     
   ทีว่ดัมลูคา่ยุตธิรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 6,051 (60,149) 6,051 (60,149) 
 (141,258) 29,609 (141,258) 29,609 
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11 เงินลงทุนในบริษทัย่อยสทุธิ 

 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ธนาคารมเีงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย ดงันี้ 

 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
   ตามวิธีราคาทุน   
    ค่าเผื่อ  สดัส่วน  
  ประเภทหลกัทรพัย ์ ราคาทุน การด้อยค่า ยอดสุทธิ การถือหุ้น เงินปันผลรบั 
 ประเภทธรุกิจ ท่ีลงทุน พนับาท พนับาท พนับาท ร้อยละ พนับาท 
        
บรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น ผูถ้อืหุน้สามญั 7,170,621 - 7,170,621 99.98 525,660 
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 1,443,576 (577,570) 866,006 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 - 
   10,794,282 (577,570) 10,216,712  525,660 

 
* ลงทุนในสทิธเิรยีกรอ้งประเภทสนิเชื่อธุรกจิ ทีป่ระมลูจากองคก์ารเพือ่การปฏริปูระบบสถาบนัการเงนิ (ปรส.) 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
   ตามวิธีราคาทุน   
    ค่าเผื่อ  สดัส่วน  
  ประเภทหลกัทรพัย ์ ราคาทุน การด้อยค่า ยอดสุทธิ การถือหุ้น เงินปันผลรบั 
 ประเภทธรุกิจ ท่ีลงทุน 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.) 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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การช าระบญัชีของกองทุนรวมซ่ึงเป็นบริษทัย่อย 
 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 21/2552 ทน. 22/2552 และ ทน. 23/2552 เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารจดัตัง้และ
จดัการกองทุนรวมเพื่อแกไ้ขปัญหาในระบบสถาบนัการเงนิ ไดก้ าหนดอายุของโครงการมรีะยะเวลาสิน้สุดไม่เกนิวนัที ่31 สงิหาคม พ.ศ. 2558 จงึ
ส่งผลใหก้องทุนรวมเอเชยีรคีอฟเวอรี ่1 กองทุนรวมเอเชยีรคีอฟเวอรี ่2 กองทุนรวมเอเชยีรคีอฟเวอรี ่3 กองทุนรวมไทยรสีตรคัเจอริง่ กองทุนรวม
บางกอกแคปปิตอล และกองทุนรวมแกมม่าแคปปิตอล ตอ้งด าเนินการเพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑต์ามทีก่ล่าวขา้งตน้ โดยกองทุนดงักล่าวอยูใ่น
ระหวา่งการช าระบญัช ี
 
ในระหว่างงวดหกเดอืน สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 ธนาคารมรีายการรบัช าระจากการจ่ายเฉลีย่คนืจากกองทุนรวมเอเชยีรคีอฟเวอรี ่3 
กองทุนรวมบางกอกแคปปิตอล และกองทุนแกมม่าแคปปิตอล จ านวนเงนิรวม 492 ลา้นบาท (30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 : 152 ลา้นบาท)   
 
 

12 เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัยส์ทุธิ 
 
  งบการเงินรวม 
  30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
  พนับาท พนับาท 
    
ราคาทุน  26,784 26,784 
หกั  คา่เสือ่มราคาสะสม  (5,151) (5,023) 
ราคาตามบญัชสีุทธ ิ  21,633 21,761 
    
ราคาตามบญัชตีน้งวด/ปีสุทธ ิ  21,761 21,870 
การซือ้เพิม่ขึน้  - 155 
คา่เสือ่มราคา  (128) (264) 
ราคาตามบญัชปีลายงวด/ปีสุทธ ิ  21,633 21,761 
    
ราคายุตธิรรม  68,000 68,000 

 
อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มธุรกิจได้มกีารประเมนิใหม่ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 โดยผู้ประเมนิภายใน มูลค่ายุติธรรมของ
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนอา้งองิจากวธิรีาคาตลาด (Market Approach) โดยท าการส ารวจขอ้มูลตลาดเปรยีบเทยีบในบรเิวณใกลเ้คยีง เพื่อ 
ท าการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบดว้ยวธิปีรบัแกข้อ้มลู (Grid-Adjustment) มลูคา่ยุตธิรรมอยูใ่นระดบั 3 ของล าดบัชัน้มลูคา่ยุตธิรรม 
 
จ านวนเงนิทีเ่กีย่วขอ้งอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน ทีไ่ดร้บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน ไดแ้ก่ 
 
  งบการเงินรวม 
  30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 
  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
  พนับาท พนับาท 
รายไดค้า่เช่า  - - 
คา่ใชจ้่ายในการด าเนินงานโดยตรงทีเ่กดิจาก    
   อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุนซึง่กอ่ใหเ้กดิรายไดค้า่เช่าส าหรบัปี  257 147 
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13 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบีย้ค้างรบัสทุธิ 

 
13.1 จ าแนกตามประเภทสินเช่ือ  

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
เงนิใหส้นิเชื่อ     
เงนิเบกิเกนิบญัช ี 1,277,681 1,184,783 1,277,681 1,184,783 
เงนิใหกู้ย้มื 139,838,399 133,671,532 143,013,608 136,581,766 
ตัว๋เงนิ 49,637 49,634 259,637 999,634 
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้ 140,690,359 129,507,904 140,690,359 129,507,904 
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ 388,185 359,109 388,185 359,109 
รวมเงนิใหส้นิเชื่อสุทธจิากรายไดร้อตดับญัช ี 282,244,261 264,772,962 285,629,470 268,633,196 
บวก  ดอกเบีย้คา้งรบัและรายไดด้อกเบีย้ทีย่งัไม่ถงึก าหนดช าระ 7,946,427 7,177,817 7,860,130 7,116,826 
รวมเงนิใหส้นิเชื่อสุทธจิากรายไดร้อตดับญัชแีละดอกเบีย้คา้งรบั 290,190,688 271,950,779 293,489,600 275,750,022 
หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (15,287,209) (13,104,765) (15,288,474) (13,106,910) 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหนี้และดอกเบีย้คา้งรบัสุทธ ิ 274,903,479 258,846,014 278,201,126 262,643,112 

 
13.2 จ าแนกตามสกลุเงินและถ่ินท่ีอยู่ของลูกหน้ี  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ในประเทศ     
   เงนิบาท  273,439,846 256,852,772 276,825,055 260,713,006 
   เงนิดอลลารส์หรฐัอเมรกิา 2,884,797 3,003,710 2,884,797 3,003,710 
ต่างประเทศ     
   เงนิบาท  1,953,200 1,996,264 1,953,200 1,996,264 
   เงนิดอลลารส์หรฐัอเมรกิา 3,966,418 2,920,216 3,966,418 2,920,216 
รวมเงนิใหส้นิเชื่อ 282,244,261 264,772,962 285,629,470 268,633,196 
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13.3 จ าแนกตามประเภทการจดัชัน้  

 งบการเงินรวม 

 
30 มิถนุายน  
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2563 

 เงินให้สินเช่ือและ เงินให้สินเช่ือและ 
 ดอกเบีย้ค้างรบั ดอกเบีย้ค้างรบั 

การจดัชัน้หน้ี พนับาท พนับาท 
   

สนิทรพัยท์างการเงนิทีไ่มม่กีารเพิม่ขึน้อยา่งมนียัส าคญัของความเสีย่งดา้นเครดติ  264,277,924 247,488,972 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารเพิม่ขึน้อยา่งมนียัส าคญัของความเสีย่งดา้นเครดติ 14,531,321 15,426,193 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารดอ้ยคา่ดา้นเครดติ  10,577,890 8,255,609 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารดอ้ยคา่ดา้นเครดติเมือ่ซือ้หรอืเมือ่เกดิรายการ 803,553 780,005 
รวม 290,190,688 271,950,779 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถนุายน  
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2563 

 เงินให้สินเช่ือและ เงินให้สินเช่ือและ 
 ดอกเบีย้ค้างรบั ดอกเบีย้ค้างรบั 

การจดัชัน้หน้ี พนับาท พนับาท 
   

สนิทรพัยท์างการเงนิทีไ่มม่กีารเพิม่ขึน้อยา่งมนียัส าคญัของความเสีย่งดา้นเครดติ  268,089,731 251,771,915 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารเพิม่ขึน้อยา่งมนียัส าคญัของความเสีย่งดา้นเครดติ 14,531,321 15,426,193 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารดอ้ยคา่ดา้นเครดติ  10,577,890 8,255,609 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารดอ้ยคา่ดา้นเครดติเมือ่ซือ้หรอืเมือ่เกดิรายการ 290,658 296,305 
รวม 293,489,600 275,750,022 
 

13.4 เงินให้สินเช่ือด้อยคณุภาพ 
 
กลุ่มธุรกจิมเีงนิใหส้นิเชื่อดอ้ยคุณภาพ ตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย ซึง่ประกอบดว้ยเงนิใหส้นิเชื่อทีม่กีารดอ้ยค่าดา้นเครดติ 
และสนิทรพัยท์างการเงนิที่มกีารดอ้ยค่าด้านเครดติเมื่อซื้อหรอืเมื่อเกดิรายการ  โดยรวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ แต่ไม่รวม
ดอกเบีย้คา้งรบั ดงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
เงนิใหส้นิเชื่อดอ้ยคุณภาพ (ไม่รวมดอกเบีย้คา้งรบั) 10,339,488 8,456,206 9,913,470 8,027,215 
รอ้ยละของเงนิใหส้นิเชื่อดอ้ยคุณภาพต่อเงนิใหส้นิเชื่อทัง้สิน้       
   (รวมเงนิใหส้นิเชื่อแก่สถาบนัการเงนิ)  3.36 2.87 3.16 2.69 
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13.5 การเปล่ียนแปลงของมูลค่าตามบญัชีของเงินให้สินเช่ือ 
 

 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
 สินทรพัยท์าง สินทรพัยท์าง  สินทรพัยท์าง  
 การเงินท่ีไม่มีการ การเงินท่ีมีการ  การเงินท่ีมีการ  
 เพ่ิมขึน้อย่างมี เพ่ิมขึน้อย่างมี สินทรพัยท์าง ด้อยค่าด้าน  
 นัยส าคญัของความ นัยส าคญัของความ การเงินท่ีมีการ เครดิตเมื่อซ้ือ  
 เส่ียงด้านเครดิต เส่ียงด้านเครดิต ด้อยค่าด้านเครดิต หรือเมื่อเกิดรายการ รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 247,488,972 15,426,193 8,255,609 780,005 271,950,779 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการจดัชัน้ (8,034,062) 1,064,365 6,969,697 - - 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการช าระ      
   และการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขใหม ่ (20,931,570) (1,634,280) (2,575,418) 23,548 (25,117,720) 
สนิทรพัยท์างการเงนิใหม ่      
   ทีซ่ือ้หรอืไดม้า 50,938,681 12,577 5,793 - 50,957,051 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีถู่กตดัรายการ (5,148,763) (309,877) (1,017,153) - (6,475,793) 
สว่นทีต่ดัออกจากบญัช ี (35,334) (27,657) (1,060,638) - (1,123,629) 
อื่นๆ - - - - - 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 264,277,924 14,531,321 10,577,890 803,553 290,190,688 

 
 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 สินทรพัยท์าง สินทรพัยท์าง  สินทรพัยท์าง  
 การเงินท่ีไม่มีการ การเงินท่ีมีการ  การเงินท่ีมีการ  
 เพ่ิมขึน้อย่างมี เพ่ิมขึน้อย่างมี สินทรพัยท์าง ด้อยค่าด้าน  
 นัยส าคญัของความ นัยส าคญัของความ การเงินท่ีมีการ เครดิตเมื่อซ้ือ  
 เส่ียงด้านเครดิต เส่ียงด้านเครดิต ด้อยค่าด้านเครดิต หรือเมื่อเกิดรายการ รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 215,155,202 14,015,234 8,923,871 839,251 238,933,558 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการจดัชัน้ (8,391,249) 3,380,931 5,010,318 - - 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการช าระ      
   และการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขใหม ่ (43,558,969) (1,823,673) (3,361,188) (59,246) (48,803,076) 
สนิทรพัยท์างการเงนิใหม ่      
   ทีซ่ือ้หรอืไดม้า 94,808,492 111,807 9,390 - 94,929,689 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีถู่กตดัรายการ (10,054,619) (240,949) (1,035,784) - (11,331,352) 
สว่นทีต่ดัออกจากบญัช ี (196,315) (17,157) (1,290,998) - (1,504,470) 
อื่นๆ (273,570) - - - (273,570) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 247,488,972 15,426,193 8,255,609 780,005 271,950,779 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
 สินทรพัยท์าง สินทรพัยท์าง  สินทรพัยท์าง  
 การเงินท่ีไม่มีการ การเงินท่ีมีการ  การเงินท่ีมีการ  
 เพ่ิมขึน้อย่างมี เพ่ิมขึน้อย่างมี สินทรพัยท์าง ด้อยค่าด้าน  
 นัยส าคญัของความ นัยส าคญัของความ การเงินท่ีมีการ เครดิตเมื่อซ้ือ  
 เส่ียงด้านเครดิต เส่ียงด้านเครดิต ด้อยค่าด้านเครดิต หรือเมื่อเกิดรายการ รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 251,771,915 15,426,193 8,255,609 296,305 275,750,022 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการจดัชัน้ (8,034,062) 1,064,365 6,969,697 - - 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการช าระ      
   และการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขใหม ่ (21,402,706) (1,634,280) (2,575,418) (5,647) (25,618,051) 
สนิทรพัยท์างการเงนิใหม ่      
   ทีซ่ือ้หรอืไดม้า 50,938,681 12,577 5,793 - 50,957,051 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีถู่กตดัรายการ (5,148,763) (309,877) (1,017,153) - (6,475,793) 
สว่นทีต่ดัออกจากบญัช ี (35,334) (27,657) (1,060,638) - (1,123,629) 
อื่นๆ - - - - - 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 268,089,731 14,531,321 10,577,890 290,658 293,489,600 

 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 สินทรพัยท์าง สินทรพัยท์าง  สินทรพัยท์าง  
 การเงินท่ีไม่มีการ การเงินท่ีมีการ  การเงินท่ีมีการ  
 เพ่ิมขึน้อย่างมี เพ่ิมขึน้อย่างมี สินทรพัยท์าง ด้อยค่าด้าน  
 นัยส าคญัของความ นัยส าคญัของความ การเงินท่ีมีการ เครดิตเมื่อซ้ือ  
 เส่ียงด้านเครดิต เส่ียงด้านเครดิต ด้อยค่าด้านเครดิต หรือเมื่อเกิดรายการ รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 218,687,753 14,015,234 8,923,871 272,286 241,899,144 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการจดัชัน้ (8,391,249) 3,380,931 5,010,318 - - 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการช าระ      
   และการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขใหม ่ (42,808,577) (1,823,673) (3,361,188) 24,019 (47,969,419) 
สนิทรพัยท์างการเงนิใหม ่      
   ทีซ่ือ้หรอืไดม้า 94,808,492 111,807 9,390 - 94,929,689 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีถู่กตดัรายการ (10,054,619) (240,949) (1,035,784) - (11,331,352) 
สว่นทีต่ดัออกจากบญัช ี (196,315) (17,157) (1,290,998) - (1,504,470) 
อื่นๆ (273,570) - - - (273,570) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 251,771,915 15,426,193 8,255,609 296,305 275,750,022 
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14 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและลูกหน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน 

 
กลุ่มธุรกจิมลีูกหนี้ภายใต้สญัญาเช่าซื้อและสญัญาเช่าการเงนิ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสญัญาเช่าซื้อส าหรบัรถยนต์ เครื่องจกัรและอุปกรณ์เพื่อการประกอบธุรกิจ 
อายุของสญัญามรีะยะเวลาโดยเฉลีย่ประมาณ 1 ปี ถงึ 7 ปี และส่วนใหญ่คดิดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละคงทีต่ามทีร่ะบุในสญัญา ดงันี้ 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
 จ านวนเงินท่ีถึงก าหนดช าระจ่ายตามสญัญา 
 ไม่เกิน 1 ปี ภายใน 1-5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ผลรวมของเงนิลงทุนขัน้ตน้ตามสญัญาเช่า 2,513,351 94,180,720 76,636,767 173,330,838 
หกั  รายไดท้างการเงนิรอการรบัรู ้    (32,252,294) 
มลูคา่ปัจจุบนัของจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีล่กูหนี้     
   ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า    141,078,544 
หกั คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้    (7,099,942) 
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อและสญัญาเช่าการเงนิสทุธ ิ    133,978,602 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 จ านวนเงินท่ีถึงก าหนดช าระจ่ายตามสญัญา 
 ไม่เกิน 1 ปี ภายใน 1-5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ผลรวมของเงนิลงทุนขัน้ตน้ตามสญัญาเช่า 2,350,297 93,304,444 63,114,576 158,769,317 
หกั  รายไดท้างการเงนิรอการรบัรู ้    (28,902,304) 
มลูคา่ปัจจุบนัของจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีล่กูหนี้     
   ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า    129,867,013 
หกั คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้    (6,502,385) 
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้และสญัญาเช่าการเงนิสทุธ ิ    123,364,628 
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15 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 

 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน 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 ่ (3,549) - - - - (3,549) 
สนิทรพัยท์างการเงนิใหมท่ีซ่ือ้หรอืไดม้า 14,846 - - - - 14,846 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีถู่กตดัรายการ (14,488) - - - - (14,488) 
อื่นๆ - - - - - - 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 8,204 - - - - 8,204 
 

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 624,993 (2,152,945) 1,527,952 - - - 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการวดั       
   มลูค่าค่าเผือ่ผลขาดทุนใหม ่ (484,885) 1,688,313 1,234,751 156 - 2,438,335 
สนิทรพัยท์างการเงนิใหมท่ีซ่ือ้หรอืไดม้า 1,887,464 4,227 3,064 - - 1,894,755 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีถู่กตดัรายการ (157,786) (130,730) (988,730) - - (1,277,246) 
สว่นทีต่ดัออกจากบญัช ี (2,594) (12,905) (669,201) - - (684,700) 
ทยอยลดส ารองสว่นเกนิ - - - - (188,700) (188,700) 
อื่นๆ  - - - - - - 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 7,336,092 2,419,220 4,188,026 22,971 1,320,900 15,287,209 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 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 ่ (2,278) - - - - (2,278) 
สนิทรพัยท์างการเงนิใหมท่ีซ่ือ้หรอืไดม้า 14,846 - - - - 14,846 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีถู่กตดัรายการ (14,488) - - - - (14,488) 
อื่นๆ - - - - - - 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 9,475 - - - - 9,475 
 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 5,471,841 3,023,260 3,080,190 22,020 1,509,600 13,106,911 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการจดัชัน้ 624,993 (2,152,945) 1,527,952 - - - 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการวดั       
   มลูค่าค่าเผือ่ผลขาดทุนใหม ่ (485,766) 1,688,313 1,234,751 156 - 2,437,454 
สนิทรพัยท์างการเงนิใหมท่ีซ่ือ้หรอืไดม้า 1,887,464 4,227 3,064 - - 1,894,755 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีถู่กตดัรายการ (157,786) (130,730) (988,730) - - (1,277,246) 
สว่นทีต่ดัออกจากบญัช ี (2,594) (12,905) (669,201) - - (684,700) 
ทยอยลดส ารองสว่นเกนิ - - - - (188,700) (188,700) 
อื่นๆ  - - - - - - 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 7,338,152 2,419,220 4,188,026 22,176 1,320,900 15,288,474 
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 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 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 1,061 (2,179) 1,118 - - - 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการวดั       
  มลูค่าค่าเผือ่ผลขาดทุนใหม่ (1,710) 6,214 4,220 - - 8,724 
สนิทรพัยท์างการเงนิใหมท่ีซ่ือ้หรอืไดม้า 2,279 679 26,677 - - 29,635 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีถู่กตดัรายการ (1,015) (3,679) (22,610) - - (27,304) 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 1,771 5,470 28,327 - - 35,568 

 
 งบการเงินรวม 
 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 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 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 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 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       
  มลูค่าค่าเผือ่ผลขาดทุนใหม่ (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 
 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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16 ทรพัยสิ์นรอการขายสทุธิ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ทรพัยส์นิรอการขาย 5,969,577 5,916,362 6,901,488 6,573,151 
หกั  คา่เผือ่การปรบัมลูคา่ (3,004,659) (2,979,202) (2,991,811) (2,933,814) 
ทรพัยส์นิรอการขายสทุธ ิ 2,964,918 2,937,160 3,909,677 3,639,337 
 
กลุ่มธุรกจิไดร้บัทรพัยส์นิรอการขายมาจากการโอนช าระหนี้ การประมลูซือ้จากการขายทอดตลาด และจากการบงัคบัช าระหนี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
 อสงัหาริมทรพัย ์ สงัหาริมทรพัย ์ รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท 
    
ยอดตน้งวด 5,395,781 520,581 5,916,362 
เพิม่ขึน้ 602,867 2,873,661 3,476,528 
จ าหน่าย (678,639) (2,744,674) (3,423,313) 
ยอดปลายงวด 5,320,009 649,568 5,969,577 
หกั  คา่เผือ่การปรบัมลูคา่ (2,982,773) (21,886) (3,004,659) 
ทรพัยส์นิรอการขายสทุธ ิ 2,337,236 627,682 2,964,918 
 
 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 อสงัหาริมทรพัย ์ สงัหาริมทรพัย ์ รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท 
    
ยอดตน้ปี 5,043,691 672,478 5,716,169 
เพิม่ขึน้ 909,696 3,707,763 4,617,459 
จ าหน่าย (557,606) (3,859,660) (4,417,266) 
ยอดปลายปี 5,395,781 520,581 5,916,362 
หกั  คา่เผือ่การปรบัมลูคา่ (2,951,282) (27,920) (2,979,202) 
ทรพัยส์นิรอการขายสทุธ ิ 2,444,499 492,661 2,937,160 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาล 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
 อสงัหาริมทรพัย ์ สงัหาริมทรพัย ์ รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท 
    
ยอดตน้งวด 6,052,570 520,581 6,573,151 
เพิม่ขึน้ 552,449 2,873,661 3,426,110 
จ าหน่าย (353,099) (2,744,674) (3,097,773) 
ยอดปลายงวด 6,251,920 649,568 6,901,488 
หกั  คา่เผือ่การปรบัมลูคา่ (2,969,925) (21,886) (2,991,811) 
ทรพัยส์นิรอการขายสทุธ ิ 3,281,995 627,682 3,909,677 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 อสงัหาริมทรพัย ์ สงัหาริมทรพัย ์ รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท 
    
ยอดตน้ปี 6,176,743 672,478 6,849,221 
เพิม่ขึน้ 315,103 3,707,763 4,022,866 
จ าหน่าย (439,276) (3,859,660) (4,298,936) 
ยอดปลายปี 6,052,570 520,581 6,573,151 
หกั  คา่เผือ่การปรบัมลูคา่ (2,905,894) (27,920) (2,933,814) 
ทรพัยส์นิรอการขายสทุธ ิ 3,146,676 492,661 3,639,337 
 
ทรพัย์สนิรอการขายประเภทอสงัหารมิทรพัย์ที่แยกประเมนิราคา โดยผูป้ระเมนิภายนอกและผู้ประเมนิภายในของธนาคาร ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 
พ.ศ. 2564 และ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มรีายละเอยีด ดงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
อสงัหารมิทรพัยท์ีไ่ดจ้ากการช าระหนี้     
   ส่วนทีป่ระเมนิราคาโดยผูป้ระเมนิภายนอก 5,297,420 5,360,536 6,229,331 6,017,325 
   ส่วนทีป่ระเมนิราคาโดยผูป้ระเมนิภายใน 22,589 35,245 22,589 35,245 

รวม 5,320,009 5,395,781 6,251,920 6,052,570 
 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 ธนาคารมรีถยดึทีผู่ค้ ้าประกนัยงัมสีทิธไิถ่ถอนไดจ้ านวน 189 ลา้นบาท 
 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาล 
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17 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ 

 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
 ราคาทุน ค่าเส่ือมราคาสะสม ท่ีดิน อาคาร 
 ยอด  จ าหน่าย/ ยอด ยอด  จ าหน่าย/ ยอด และอปุกรณ์ 
 ต้นงวด เพ่ิมขึ้น โอนออก ปลายงวด ต้นงวด เพ่ิมขึ้น โอนออก ปลายงวด สทุธิ 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
          
ทีด่นิ 557,370 - - 557,370 - - - - 557,370 
อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร 2,957,424 119,399 (224,521) 2,852,302 (1,420,005) (44,401) 183,288 (1,281,118) 1,571,184 
อุปกรณ์ 1,519,242 50,466 (20,841) 1,548,867 (1,168,923) (86,795) 20,049 (1,235,669) 313,198 
เครื่องตกแต่งและตดิตัง้ 819,109 2,755 (4,385) 817,479 (627,017) (39,231) 4,382 (661,866) 155,613 
ยานพาหนะ 284,351 10,789 (3,102) 292,038 (184,514) (21,152) 2,524 (203,142) 88,896 
งานระหว่างตดิตัง้ 547,427 144,209 (30,384) 661,252 - - - - 661,252 
รวม 6,684,923 327,618 (283,233) 6,729,308 (3,400,459) (191,579) 210,243 (3,381,795) 3,347,513 
 
 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 ราคาทุน ค่าเส่ือมราคาสะสม ท่ีดิน อาคาร 
 ยอด  จ าหน่าย/ ยอด ยอด  จ าหน่าย/ ยอด และอปุกรณ์ 
 ต้นปี เพ่ิมขึ้น โอนออก ปลายปี ต้นปี เพ่ิมขึ้น โอนออก ปลายปี สทุธิ 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
          
ทีด่นิ 557,370 - - 557,370 - - - - 557,370 
อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร 3,059,060 222,585 (324,221) 2,957,424 (1,583,788) (154,585) 318,368 (1,420,005) 1,537,419 
อุปกรณ์ 1,447,523 121,806 (50,087) 1,519,242 (1,054,699) (161,821) 47,597 (1,168,923) 350,319 
เครื่องตกแต่งและตดิตัง้ 901,259 42,251 (124,401) 819,109 (636,148) (101,946) 111,077 (627,017) 192,092 
ยานพาหนะ 315,766 38,965 (70,380) 284,351 (206,533) (48,361) 70,380 (184,514) 99,837 
งานระหว่างตดิตัง้ 238,433 612,094 (303,100) 547,427 - - - - 547,427 
รวม 6,519,411 1,037,701 (872,189) 6,684,923 (3,481,168) (466,713) 547,422 (3,400,459) 3,284,464 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
 ราคาทุน ค่าเส่ือมราคาสะสม ท่ีดินอาคาร 
 ยอด  จ าหน่าย/ ยอด ยอด  จ าหน่าย/ ยอด และอปุกรณ์ 
 ต้นงวด เพ่ิมขึ้น โอนออก ปลายงวด ต้นงวด เพ่ิมขึ้น โอนออก ปลายงวด สทุธิ 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
          
ทีด่นิ 94,968 - - 94,968 - - - - 94,968 
อาคาร 107,293 - (49,419) 57,874 (57,109) (1,808) 8,186 (50,731) 7,143 
อุปกรณ์ 1,153,501 12,766 (20,841) 1,145,426 (921,158) (54,625) 20,049 (955,734) 189,692 
เครื่องตกแต่งและตดิตัง้ 718,432 2,644 (4,369) 716,707 (539,860) (36,513) 4,365 (572,008) 144,699 
ยานพาหนะ 259,656 10,788 (3,101) 267,343 (162,961) (20,358) 2,523 (180,796) 86,547 
งานระหว่างตดิตัง้ 53,815 29,882 - 83,697 - - - - 83,697 
รวม 2,387,665 56,080 (77,730) 2,366,015 (1,681,088) (113,304) 35,123 (1,759,269) 606,746 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 ราคาทุน ค่าเส่ือมราคาสะสม ท่ีดินอาคาร 
 ยอด  จ าหน่าย/ ยอด ยอด  จ าหน่าย/ ยอด และอปุกรณ์ 
 ต้นปี เพ่ิมขึ้น โอนออก ปลายปี ต้นปี เพ่ิมขึ้น โอนออก ปลายปี สทุธิ 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
          
ทีด่นิ 94,968 - - 94,968 - - - - 94,968 
อาคาร 125,971 - (18,678) 107,293 (65,435) (4,497) 12,823 (57,109) 50,184 
อุปกรณ์ 1,141,712 54,812 (43,023) 1,153,501 (848,523) (115,174) 42,539 (921,158) 232,343 
เครื่องตกแต่งและตดิตัง้ 802,274 40,467 (124,309) 718,432 (556,066) (94,780) 110,986 (539,860) 178,572 
ยานพาหนะ 288,030 38,966 (67,340) 259,656 (183,989) (46,312) 67,340 (162,961) 96,695 
งานระหว่างตดิตัง้ 24,808 65,787 (36,780) 53,815 - - - - 53,815 
รวม 2,477,763 200,032 (290,130) 2,387,665 (1,654,013) (260,763) 233,688 (1,681,088) 706,577 

 
 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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18 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้สทุธิ และหน้ีสินตามสญัญาเช่าสทุธิ 

 
งบแสดงฐานะการเงนิมรีายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาเช่า ดงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท 
สินทรพัยสิ์ทธิการใช้   
อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร 262,923 229,374 
ยานพาหนะ 336 461 
รวมสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 263,259 229,835 
   
หน้ีสินตามสญัญาเช่า   
ส่วนทีห่มุนเวยีน 69,665 83,229 
ส่วนทีไ่มห่มุนเวยีน 106,931 100,468 
รวมหนี้สนิตามสญัญาเช่า 176,596 183,697 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท 
สินทรพัยสิ์ทธิการใช้   
อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร 909,594 877,100 
ยานพาหนะ - - 
รวมสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 909,594 877,100 
   
หน้ีสินตามสญัญาเช่า   
ส่วนทีห่มุนเวยีน 128,905 140,017 
ส่วนทีไ่มห่มุนเวยีน 686,908 680,189 
รวมหนี้สนิตามสญัญาเช่า 815,813 820,206 
 
ในระหว่างงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 กลุ่มธุรกิจและธนาคารมสีนิทรพัย์สทิธกิารใช้เพิม่ขึน้จ านวน 92 ล้านบาท และ 124 ล้านบาท 
ตามล าดบั (ในระหว่างปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มธุรกจิและธนาคารมสีนิทรพัยส์ทิธกิารใช้เพิม่ขึน้จ านวน 35 ล้านบาท และ 692 ล้านบาท 
ตามล าดบั) 
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งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นส าหรบังวดหกสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มรีายการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสญัญา
เช่าดงัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท 
ค่าเส่ือมราคาส าหรบัสินทรพัยสิ์ทธิการใช้   
อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร 58,296 67,433 
ยานพาหนะ 125 125 
รวมคา่เสือ่มราคาส าหรบัสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 58,421 67,558 
   

ตน้ทุนทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาเช่า 3,549 1,669 
คา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาเช่าระยะสัน้  
   (รวมอยูใ่นคา่ใชจ้่ายเกีย่วกบัอาคารสถานทีแ่ละอุปกรณ์) 1,018 353 
คา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาเช่าซึง่สนิทรพัยม์มีลูคา่ต ่า (ไมร่วมสญัญาเช่า 
   ระยะสัน้) (รวมอยูใ่นคา่ใชจ้่ายเกีย่วกบัอาคารสถานทีแ่ละอุปกรณ์) 1,769 2,760 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท 
ค่าเส่ือมราคาส าหรบัสินทรพัยสิ์ทธิการใช้   
อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร 91,269 88,635 
ยานพาหนะ - - 
รวมคา่เสือ่มราคาส าหรบัสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 91,269 88,635 
   

ตน้ทุนทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาเช่า 11,342 6,940 
คา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาเช่าระยะสัน้  
   (รวมอยูใ่นคา่ใชจ้่ายเกีย่วกบัอาคารสถานทีแ่ละอุปกรณ์) 8,351 - 
คา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาเช่าซึง่สนิทรพัยม์มีลูคา่ต ่า (ไมร่วมสญัญาเช่า 
   ระยะสัน้) (รวมอยูใ่นคา่ใชจ้่ายเกีย่วกบัอาคารสถานทีแ่ละอุปกรณ์) 1,160 2,128 
 
กระแสเงนิสดจ่ายออกไปในระหว่างงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 ของกลุ่มธุรกิจและธนาคารเป็นจ านวน 64 ล้านบาทและ  
108 ล้านบาท ตามล าดบั (ในระหว่างงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 ของกลุ่มธุรกิจและธนาคารเป็นจ านวน 72 ล้านบาท และ  
92 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
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19 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนสทุธิและค่าความนิยม 

 
19.1 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนสทุธิ  

 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
 ราคาทุน ค่าเส่ือมราคาสะสม สินทรพัย ์
 ยอด  จ าหน่าย/ ยอด ยอด  จ าหน่าย/ ยอด ไม่มีตวัตน 
 ต้นงวด เพ่ิมขึ้น โอนออก ปลายงวด ต้นงวด เพ่ิมขึ้น โอนออก ปลายงวด สทุธิ 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
          
ซอฟทแ์วร ์ 2,429,654 134,643 (29,098) 2,535,199 (1,343,157) (103,356) 12,040 (1,434,473) 1,100,726 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 7,188 - - 7,188 (6,737) (49) - (6,786) 402 
งานระหว่างตดิตัง้ 41,540 314,457 (254,427) 101,570 - - - - 101,570 
รวม 2,478,382 449,100 (283,525) 2,643,957 (1,349,894) (103,405) 12,040 (1,441,259) 1,202,698 

 
 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 ราคาทุน ค่าเส่ือมราคาสะสม สินทรพัย ์
 ยอด  จ าหน่าย/ ยอด ยอด  จ าหน่าย/ ยอด ไม่มีตวัตน 
 ต้นปี เพ่ิมขึ้น โอนออก ปลายปี ต้นปี เพ่ิมขึ้น โอนออก ปลายปี สทุธิ 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
          
ซอฟทแ์วร ์ 2,235,440 207,501 (13,287) 2,429,654 (1,151,431) (195,466) 3,740 (1,343,157) 1,086,497 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 6,688 500 - 7,188 (6,667) (70) - (6,737) 451 
งานระหว่างตดิตัง้ 67,011 195,951 (221,422) 41,540 - - - - 41,540 
รวม 2,309,139 403,952 (234,709) 2,478,382 (1,158,098) (195,536) 3,740 (1,349,894) 1,128,488 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
 ราคาทุน ค่าเส่ือมราคาสะสม สินทรพัย ์
 ยอด  จ าหน่าย/ ยอด ยอด  จ าหน่าย/ ยอด ไม่มีตวัตน 
 ต้นงวด เพ่ิมขึ้น โอนออก ปลายงวด ต้นงวด เพ่ิมขึ้น โอนออก ปลายงวด สทุธิ 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
          
ซอฟทแ์วร ์ 2,086,860 108,006 (29,098) 2,165,768 (1,071,306) (86,935) 12,040 (1,146,201) 1,019,567 
งานระหว่างตดิตัง้ 30,030 294,170 (233,436) 90,764 - - - - 90,764 
รวม 2,116,890 402,176 (262,534) 2,256,532 (1,071,306) (86,935) 12,040 (1,146,201) 1,110,331 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 ราคาทุน ค่าเส่ือมราคาสะสม สินทรพัย ์
 ยอด  จ าหน่าย/ ยอด ยอด  จ าหน่าย/ ยอด ไม่มีตวัตน 
 ต้นปี เพ่ิมขึ้น โอนออก ปลายปี ต้นปี เพ่ิมขึ้น โอนออก ปลายปี สทุธิ 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
          
ซอฟทแ์วร ์ 1,922,861 176,971 (12,972) 2,086,860 (909,028) (165,703) 3,425 (1,071,306) 1,015,554 
งานระหว่างตดิตัง้ 57,722 164,966 (192,658) 30,030 - - - - 30,030 
รวม 1,980,583 341,937 (205,630) 2,116,890 (909,028) (165,703) 3,425 (1,071,306) 1,045,584 
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19.2 ค่าความนิยม  
 

 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
 ราคาทุน 
   จ าหน่าย/   
 ยอดต้นงวด เพ่ิมขึน้ โอนออก ยอดปลายงวด 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

คา่ความนิยม 3,066,035 - - 3,066,035 
รวม 3,066,035 - - 3,066,035 
 

 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 ราคาทุน 
   จ าหน่าย/   
 ยอดต้นปี เพ่ิมขึน้ โอนออก ยอดปลายปี 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

คา่ความนิยม 3,066,035 - - 3,066,035 
รวม 3,066,035 - - 3,066,035 
 

คา่ความนิยมทัง้หมดเกดิจากสว่นงานธุรกจิตลาดทุน ซึง่เป็นหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสด (CGUs) 
 

มูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของหน่วยสนิทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กดิเงนิสดพจิารณาจากการค านวณโดยวธิกีารคดิลดเงินปันผล (Dividend Discount Model) 
การค านวณดงักล่าวใช้ประมาณการเงนิปันผลรบัจากบรษิัทย่อย โดยอ้างอิงจากประมาณการทางการเงนิครอบคลุมระยะเวลา 10 ปี  
ซึ่งอ้างองิจากผลประกอบการในอดตีที่ผ่านมา ประกอบกบัการคาดการณ์การเติบโตของตลาด และการเตบิโตของธุรกจิบรษิัทย่อยซึ่ง
ผูบ้รหิารเชื่อวา่เป็นระยะเวลาทีส่ะทอ้นแผนงานทางธุรกจิของกลุ่มธุรกจิ ส าหรบัเงนิปันผลหลงัจากปีที ่10 ใชป้ระมาณการของอตัราการเตบิโต
ของเงนิปันผลรอ้ยละ 4 ต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 4 ต่อปี) และใช้อตัราคดิลดรอ้ยละ12 ต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 
รอ้ยละ 12 ต่อปี)  
 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืนซึ่งค านวณโดยวธิีการคิดลดเงนิปันผล มากกว่ามูลค่าตามบญัชีอยู่ประมาณ  790 ล้านบาท (31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2563 : 445 ลา้นบาท) หากมกีารลดอตัราการเตบิโตของเงนิปันผลเป็นรอ้ยละ 2.58 (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 3.20) หรอืเพิม่
อตัราคดิลดเป็นรอ้ยละ 12.72 ต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 12.42 ต่อปี) จะท าใหมู้ลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคนืมคี่าเท่ากบัราคา
ตามบญัช ี

 

20 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชแีละหนี้สนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  
มดีงันี้ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 1,225,762 1,338,682 1,146,202 1,091,945 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (12,065) (13,556) - - 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีุทธ ิ 1,213,697 1,325,126 1,146,202 1,091,945 
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รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิขึน้ในระหวา่งงวด/ปี มดีงันี้ 
 งบการเงินรวม 
 ยอดต้นงวด   ยอดปลายงวด 
 1 มกราคม รายการท่ีรบัรู้ใน รายการท่ีรบัรู้ใน 30 มิถนุายน 
 พ.ศ. 2564 ก าไรหรือขาดทุน ก าไรเบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชี     
คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู 306,926 (35,594) - 271,332 
คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของเงนิลงทุน 133,096 (15,970) (145) 116,981 
คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 26,188 6,348 - 32,536 
คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของทรพัยส์นิรอการขาย 587,599 11,497 - 599,096 
ประมาณการหนี้สนิ 184,606 950 - 185,556 
รายไดร้บัล่วงหน้า 185,497 (6,090) - 179,407 
ดอกเบีย้รบัทีห่ยุดรบัรูร้ายได ้ 63,203 (19,183) - 44,020 
คา่เสือ่มราคาสนิทรพัย ์ 32,741 (10,928) - 21,813 
ขาดทุนจากการวดัมลูคา่เงนิลงทุนทีก่ าหนดให ้     
   วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นก าไรขาดทุน     
   เบด็เสรจ็อื่น 89,996 2,187 (92,183) - 
ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการวดัมลูคา่เงนิลงทุน 
   ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่น 

    

   ก าไรหรอืขาดทุน 231,457 (77,611) - 153,846 
ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่     
   หลกัทรพัยห์ุน้ยมื 2,702 (2,702) - - 
ขาดทุนทางภาษทีีย่งัไม่ไดใ้ช ้ 82,373 17,047 11,907 111,327 
ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิจากการเปลีย่นแปลง     
   มลูคา่ตราสารอนุพนัธ ์ - 6,934 - 6,934 
อื่น ๆ 11,260 2,602 - 13,862 
รวม 1,937,644 (120,513) (80,421) 1,736,710 
     
หน้ีสินภาษีเงินได้รอตดับญัชี     
ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาเพิม่ 13,556 (1,709) - 11,847 
คา่นายหน้าเช่าซือ้จ่ายล่วงหน้า 173,623 (42,410) - 131,213 
ก าไรจากการวดัมลูคา่เงนิลงทุนทีก่ าหนดให ้     
   วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่น     
   ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 100,941 2,151 49,610 152,702 
ก าไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการวดัมลูคา่เงนิลงทุน 
   ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่น 

    

   ก าไรหรอืขาดทุน 4,973 4,465 - 9,438 
ก าไรทีย่งัไม่เกดิจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่     
   หลกัทรพัยห์ุน้ยมื - 1,600 - 1,600 
ก าไรทีย่งัไม่เกดิจากการเปลีย่นแปลง     
   มลูคา่ตราสารอนุพนัธ ์ 296,849 (97,916) - 198,933 
อื่น ๆ 22,576 (5,296) - 17,280 
รวม 612,518 (139,115) 49,610 523,013 
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสทุธิ 1,325,126 18,602 (130,031) 1,213,697 
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 งบการเงินรวม 
 ยอดต้นปี   ยอดปลายปี 
 1 มกราคม รายการท่ีรบัรู้ใน รายการท่ีรบัรู้ใน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 ก าไรหรือขาดทุน ก าไรเบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชี     
คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู (843,328) 1,150,254 - 306,926 
คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของเงนิลงทุน 394,268 (261,052) (120) 133,096 
คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 1,630,585 (1,604,397) - 26,188 
คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของทรพัยส์นิรอการขาย 426,832 160,767 - 587,599 
ประมาณการหนี้สนิ 165,981 18,625 - 184,606 
รายไดร้บัล่วงหน้า 209,421 (23,924) - 185,497 
ดอกเบีย้รบัทีห่ยุดรบัรูร้ายได ้ 76,789 (13,586) - 63,203 
คา่เสือ่มราคาสนิทรพัย ์ 45,527 (12,786) - 32,741 
ขาดทุนจากการวดัมลูคา่เงนิลงทุนทีก่ าหนดให ้     
   วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นก าไรขาดทุน     
   เบด็เสรจ็อื่น 127,210 (16,954) (20,260) 89,996 
ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการวดัมลูคา่เงนิลงทุน 
   ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่น 

 
 

   

   ก าไรหรอืขาดทุน 3,542 227,915 - 231,457 
ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่     
   หลกัทรพัยห์ุน้ยมื 1,755 947 - 2,702 
ขาดทุนทางภาษทีีย่งัไม่ไดใ้ช ้ 49,079 61,627 (28,333) 82,373 
อื่น ๆ 5,633 5,627 - 11,260 
รวม 2,293,294 (306,937) (48,713) 1,937,644 
     
หน้ีสินภาษีเงินได้รอตดับญัชี     
ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาเพิม่ 17,011 (3,455) - 13,556 
คา่นายหน้าเช่าซือ้จ่ายล่วงหน้า 289,211 (115,588) - 173,623 
ก าไรจากการวดัมลูคา่เงนิลงทุนทีก่ าหนดให ้     
   วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่น     
   ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 77,006 - 23,935 100,941 
ก าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการวดัมลูคา่เงนิลงทุน 
   ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่น 

 
 

   

   ก าไรหรอืขาดทุน 12,112 (7,139) - 4,973 
ก าไรทีย่งัไม่เกดิจากการเปลีย่นแปลง     
   มลูคา่ตราสารอนุพนัธ ์ 67,326 229,523 - 296,849 
อื่น ๆ 40,895 (18,319) - 22,576 
รวม 503,561 85,022 23,935 612,518 
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสทุธิ 1,789,733 (391,959) (72,648) 1,325,126 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดต้นงวด   ยอดปลายงวด 
 1 มกราคม รายการท่ีรบัรู้ใน รายการท่ีรบัรู้ใน 30 มิถนุายน 
 พ.ศ. 2564 ก าไรหรือขาดทุน ก าไรเบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชี     
คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู 306,926 (35,594) - 271,332 
คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของเงนิลงทุน 131,629 (15,970) (145) 115,514 
คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 26,188 6,348 - 32,536 
คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของทรพัยส์นิรอการขาย 586,763 11,599 - 598,362 
ประมาณการหนี้สนิ 126,131 7,694 - 133,825 
คา่เสือ่มราคาสนิทรพัย ์ 1,863 3,160 - 5,023 
รายไดร้บัล่วงหน้า 183,174 (6,021) - 177,153 
ดอกเบีย้รบัทีห่ยุดรบัรูร้ายได ้ 63,203 (19,183) - 44,020 
ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการวดัมลูคา่เงนิลงทุน     
   ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่น     
   ก าไรหรอืขาดทุน 231,457 (82,563) - 148,894 
อื่น ๆ 9,833 2,696 - 12,529 
รวม 1,667,167 (127,834) (145) 1,539,188 
     
หน้ีสินภาษีเงินได้รอตดับญัชี     
คา่นายหน้าเช่าซือ้จ่ายล่วงหน้า 173,622 (42,410) - 131,212 
ก าไรจากการวดัมลูคา่เงนิลงทุน     
   ทีก่ าหนดใหว้ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม     
   ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 99,437 - (28,961) 70,476 
ก าไรทีย่งัไม่เกดิจากการเปลีย่นแปลง     
   มลูคา่ตราสารอนุพนัธ ์ 280,181 (105,595) - 174,586 
อื่น ๆ 21,982 (5,270) - 16,712 
รวม 575,222 (153,275) (28,961) 392,986 
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสทุธิ 1,091,945 25,441 28,816 1,146,202 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดต้นปี   ยอดปลายปี 
 1 มกราคม รายการท่ีรบัรู้ใน รายการท่ีรบัรู้ใน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 ก าไรหรือขาดทุน ก าไรเบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชี     
คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู (843,328) 1,150,254 - 306,926 
คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของเงนิลงทุน 392,801 (261,052) (120) 131,629 
คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 1,630,585 (1,604,397) - 26,188 
คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของทรพัยส์นิรอการขาย 425,792 160,971 - 586,763 
ประมาณการหนี้สนิ 110,578 15,553 - 126,131 
คา่เสือ่มราคาสนิทรพัย ์ - 1,863 - 1,863 
รายไดร้บัล่วงหน้า 206,959 (23,785) - 183,174 
ดอกเบีย้รบัทีห่ยุดรบัรูร้ายได ้ 76,789 (13,586) - 63,203 
ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการวดัมลูคา่เงนิลงทุน     
   ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่น     
   ก าไรหรอืขาดทุน 3,542 227,915 - 231,457 
อื่น ๆ 4,014 5,819 - 9,833 
รวม 2,007,732 (340,445) (120) 1,667,167 
     
หน้ีสินภาษีเงินได้รอตดับญัชี     
คา่นายหน้าเช่าซือ้จ่ายล่วงหน้า 289,210 (115,588) - 173,622 
ก าไรจากการวดัมลูคา่เงนิลงทุน     
   ทีก่ าหนดใหว้ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม     
   ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 75,217 - 24,220 99,437 
ก าไรทีย่งัไม่เกดิจากการเปลีย่นแปลง     
   มลูคา่ตราสารอนุพนัธ ์ 21,659 258,522 - 280,181 
อื่น ๆ 40,246 (18,264) - 21,982 
รวม 426,332 124,670 24,220 575,222 
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสทุธิ 1,581,400 (465,115) (24,340) 1,091,945 
 
กลุ่มธุรกจิไดใ้ชอ้ตัราภาษรีอ้ยละ 20 ในการค านวณภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสี าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และส าหรบัปี
สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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21 สินทรพัยอ่ื์นสทุธิ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ดอกเบีย้และเงนิปันผลคา้งรบั  47,482 44,701 39,257 37,092 
รายไดอ้ื่นคา้งรบั 481,562 325,513 163,457 124,294 
คา่ใชจ้่ายล่วงหน้าและรายจ่ายรอตดับญัช ี 82,029 101,713 47,191 69,801 
ภาษมีลูคา่เพิม่ทีจ่่ายล่วงหน้าส าหรบัลกูหนี้เช่าซือ้* 67,327 56,194 67,327 56,194 
ลกูหนี้อื่นสทุธ*ิ 4,088,074 2,875,913 4,057,337 2,751,167 
ลกูหนี้จากการจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ 1,145,349 462,209 1,157,915 462,209 
เงนิมดัจ า 85,623 88,104 132,370 134,713 
ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่าย 28,238 24,288 - - 
ภาษซีือ้รอใบก ากบัภาษ ี 536,814 521,909 419,929 461,991 
อื่นๆ* 769,945 746,379 171,725 164,074 
รวมสนิทรพัยอ์ื่น 7,332,443 5,246,923 6,256,508 4,261,535 
 
* ในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 รายการดงักล่าวแสดงดว้ยยอดสุทธจิากค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ
จ านวนรวม 35.57 ลา้นบาท (วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : จ านวนรวม 24.51 ลา้นบาท) 
 

22 เงินรบัฝาก 
 

22.1 จ าแนกตามประเภทเงินรบัฝาก 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
จ่ายคนืเมือ่ทวงถาม 1,164,184 693,044 1,750,236 1,128,036 
ออมทรพัย ์ 143,386,044 131,339,535 143,422,391 131,445,231 
จ่ายคนืเมือ่สิน้ระยะเวลา 104,482,487 119,237,952 104,482,487 119,237,952 
บตัรเงนิฝาก 225,886 255,343 225,886 255,343 
รวม 249,258,601 251,525,874 249,881,000 252,066,562 
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22.2 จ าแนกตามสกลุเงินและถ่ินท่ีอยู่ของผู้ฝาก  

 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       

เงนิบาท 247,291,388 1,783,505 249,074,893 250,153,207 1,199,693 251,352,900 

เงนิดอลลารส์หรฐัอเมรกิา 183,708 - 183,708 172,974 - 172,974 

รวม 247,475,096 1,783,505 249,258,601 250,326,181 1,199,693 251,525,874 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       

เงนิบาท 247,913,787 1,783,505 249,697,292 250,693,895 1,199,693 251,893,588 

เงนิดอลลารส์หรฐัอเมรกิา 183,708 - 183,708 172,974 - 172,974 

รวม 248,097,495 1,783,505 249,881,000 250,866,869 1,199,693 252,066,562 
 

23 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ (หน้ีสิน) 
 

 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท 
ในประเทศ   

  ธนาคารแหง่ประเทศไทยและกองทุนเพือ่การฟ้ืนฟูฯ 504,689 398,489 
ธนาคารพาณิชย ์ 8,769,618 3,868,535 
สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ 5,541,862 2,406,014 
สถาบนัการเงนิอื่น 1,681,487 2,088,977 
 16,497,656 8,762,015 
ต่างประเทศ   
เงนิดอลลารส์หรฐัอเมรกิา 1,602,665 1,501,855 
รวม 18,100,321 10,263,870 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท 
ในประเทศ   
ธนาคารแหง่ประเทศไทยและกองทุนเพือ่การฟ้ืนฟูฯ 504,689 398,489 
ธนาคารพาณิชย ์ 7,502,665 3,501,855 
สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ 5,541,862 2,406,014 
สถาบนัการเงนิอื่น 1,905,033 2,422,052 
 15,454,249 8,728,410 
ต่างประเทศ   
เงนิดอลลารส์หรฐัอเมรกิา 1,602,665 1,501,855 
รวม 17,056,914 10,230,265 

 
24 หน้ีสินทางการเงินท่ีก าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
หุน้กูท้ีม่อีนุพนัธแ์ฝง 1,905,120 896,906 - - 
รวม 1,905,120 896,906 - - 

 
สดัส่วนการท าธรุกรรมแบง่ตามประเภทคู่สญัญา 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     
บุคคลภายนอก 100 100 - - 
รวม 100 100 - - 
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25 ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม 

 
    งบการเงินรวม 
    30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
  อตัราดอกเบีย้  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 สกลุเงิน ร้อยละ ครบก าหนด พนับาท พนับาท 
      
หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิ บาท 0.11 - 1.99 พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2565 12,149,197 17,498,617 
หุน้กูด้อ้ยสทิธ ิ บาท 3.50 - 4.00 พ.ศ. 2569 - พ.ศ. 2574 9,892,000 8,390,000 
หุน้กูท้ีม่อีนุพนัธแ์ฝงทีไ่มไ่ด้ บาท 0.25 - 1.25 พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2565 18,812,409 2,454,883 
   ก าหนดใหแ้สดงดว้ย  และอา้งองิกบัราคาของหุน้    
   มลูคา่ยุตธิรรม  ราคาของกองทุนหรอืดชันี    
  ของหุน้ทีจ่ดทะเบยีนในตลาด    
ตัว๋แลกเงนิ บาท 0.62 – 0.66 พ.ศ. 2565 2,000,921 - 
รวม    42,854,527 28,343,500 
 
    งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
  อตัราดอกเบีย้  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 สกลุเงิน ร้อยละ ครบก าหนด พนับาท พนับาท 
      
หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิ บาท 0.11 - 1.99 พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2565 12,149,197 17,498,617 
หุน้กูด้อ้ยสทิธ ิ บาท 3.50 - 4.00 พ.ศ. 2569 - พ.ศ. 2574 9,892,000 8,390,000 
หุน้กูท้ีม่อีนุพนัธแ์ฝงทีไ่มไ่ด้ บาท 0.25 – 0.85 พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2565 17,209,853 1,869,264 
   ก าหนดใหแ้สดงดว้ย  และอา้งองิกบัราคาของหุน้    
   มลูคา่ยุตธิรรม  ราคาของกองทุนหรอืดชันี    
  ของหุน้ทีจ่ดทะเบยีนในตลาด    
ตัว๋แลกเงนิ  0.62 – 0.66 พ.ศ. 2565 2,000,921 - 
รวม    41,251,971 27,757,881 
 

26 ประมาณการหน้ีสิน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ของภาระผกูพนัทีจ่ะใหส้นิเชื่อ     
   และสญัญาค ้าประกนัทางการเงนิ 161,646 129,466 162,062 130,662 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 934,158 889,267 626,489 586,590 
อื่นๆ 44,759 47,522 44,758 47,522 
รวม 1,140,563 1,066,255 833,309 764,774 
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ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนักงานหลงัออกจากงาน 
 
กลุ่มธุรกจิมโีครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลงัออกจากงานตามพระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน ซึ่งจดัเป็นโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว ้
ทีไ่มไ่ดจ้ดัใหม้กีองทุน 
 
การเปลีย่นแปลงในมลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  
มดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ยอดยกมาของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ทีก่ าหนดไว ้ 889,267 801,022 586,590 513,709 
ส่วนทีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน:     
   ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 52,824 99,669 39,726 73,267 
   ตน้ทุนดอกเบีย้ 7,458 13,231 5,067 8,729 
   ตน้ทุนบรกิารในอดตี (4,967) - - - 
อื่น ๆ:     
   โอนยา้ยภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานจากบรษิทัยอ่ย - - (203) (3) 
    ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (10,424) (24,655) (4,691) (9,112) 
ยอดยกไปของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ทีก่ าหนดไว ้ 934,158 889,267 626,489 586,590 
 
ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตรป์ระกนัภยัที่ใช้ในการค านวณภาระผูกพนัภายใต้โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว ้  
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มดีงัต่อไปนี้ 
 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

   
ขอ้สมมตฐิานทางการเงนิ   
   อตัราคดิลด รอ้ยละ 1.31 - 2.46 รอ้ยละ 1.31 - 2.46 
   การเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนในอนาคต รอ้ยละ 3.0 - 8.0 รอ้ยละ 3.0 - 8.0 
   อตัราการลาออกของพนกังาน รอ้ยละ 0.0 - 25.0 รอ้ยละ 0.0 - 25.0 
   เกษยีณอายุ 55 ปี และ 60 ปี 55 ปี และ 60 ปี 
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การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตฐิานหลกัในการค านวณ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
อตัราคดิลด ลดลงรอ้ยละ 1 1,033,255 985,299 694,866 652,371 
อตัราคดิลด (ฐาน) 934,158 889,267 626,489 586,590 
อตัราคดิลด เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 849,210 807,021 567,911 530,294 
     
อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน ลดลงรอ้ยละ 1 838,288 800,728 560,491 526,075 
อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน (ฐาน) 934,158 889,267 626,489 586,590 
อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1  1,044,310 990,801 702,402 656,071 
     
อตัราการลาออกของพนกังาน ลดลงรอ้ยละ 20 1,016,332 964,529 688,568 643,361 
อตัราการลาออกของพนกังาน (ฐาน) 934,158 889,267 626,489 586,590 
อตัราการลาออกของพนกังาน เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 20 867,650 828,252 576,816 541,115 
 
การวเิคราะห์ความอ่อนไหวขา้งต้นนี้อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติ ขณะที่ให้ขอ้สมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบตัิสถานการณ์ดงักล่าวยาก  
ที่จะเกดิขึน้ และการเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมตอิาจมคีวามสมัพนัธ์กนั ในการค านวณการวเิคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์ที่
ก าหนดไวท้ีม่ตี่อการเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ชว้ธิเีดยีวกบั (มลูค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ทีก่ าหนดไวค้ านวณด้วย
วธิีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลารายงานในการค านวณหนี้สินภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนกังานทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ 
 
วธิกีารและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นการจดัท าการวเิคราะหค์วามอ่อนไหวไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงจากปีก่อน 
 
ระยะเวลาการจ่ายช าระผลประโยชน์ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ระยะเวลาการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานเมือ่เกษยีณ (ปี) 12 - 16 12 - 16 16 16 
การวเิคราะหร์ะยะเวลาครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์     
ผลประโยชน์ทีค่าดวา่จะจ่ายช าระภายใน 12 เดอืน 42,659 20,241 27,592 5,440 
ผลประโยชน์ทีค่าดวา่จะจ่ายช าระระหวา่ง 1 - 2 ปี 48,508 42,659 40,878 27,592 
ผลประโยชน์ทีค่าดวา่จะจ่ายช าระระหวา่ง 2 - 5 ปี 267,034 230,875 167,557 151,134 
ผลประโยชน์ทีค่าดวา่จะจ่ายช าระ 5 ปีขึน้ไป 2,373,754 2,458,420 1,686,646 1,743,946 
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ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ของภาระผกูพนัท่ีจะให้สินเช่ือและสญัญาค า้ประกนัทางการเงิน 
 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
 สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัยท์างการเงิน   
 ท่ีไม่มีการเพ่ิมขึน้ ท่ีมีการเพ่ิมขึน้ สินทรพัยท์าง  
 อย่างมีนัยส าคญัของ อย่างมีนัยส าคญัของ การเงินท่ีมีการ  
 ความเส่ียงด้านเครดิต ความเส่ียงด้านเครดิต ด้อยค่าด้านเครดิต รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 126,327 3,139 - 129,466 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการจดัชัน้ - - - - 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการวดัมลูคา่     
   คา่เผือ่ผลขาดทุนใหม่ (3,659) (1,863) - (5,522) 
สนิทรพัยท์างการเงนิใหม่ทีซ่ือ้หรอืไดม้า 70,557 4 - 70,561 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีถู่กตดัรายการ (32,670) (189) - (32,859) 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 160,555 1,091 - 161,646 

 
 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัยท์างการเงิน   
 ท่ีไม่มีการเพ่ิมขึน้ ท่ีมีการเพ่ิมขึน้ สินทรพัยท์าง  
 อย่างมีนัยส าคญัของ อย่างมีนัยส าคญัของ การเงินท่ีมีการ  
 ความเส่ียงด้านเครดิต ความเส่ียงด้านเครดิต ด้อยค่าด้านเครดิต รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 338,604 97,430 - 436,034 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการจดัชัน้ 305 (305) - - 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการวดัมลูคา่     
   คา่เผือ่ผลขาดทุนใหม่ (169,994) (59,873) - (229,867) 
สนิทรพัยท์างการเงนิใหม่ทีซ่ือ้หรอืไดม้า 632,730 26,728 - 659,458 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีถู่กตดัรายการ (675,318) (60,841) - (736,159) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 126,327 3,139 - 129,466 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
 สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัยท์างการเงิน   
 ท่ีไม่มีการเพ่ิมขึน้ ท่ีมีการเพ่ิมขึน้ สินทรพัยท์าง  
 อย่างมีนัยส าคญัของ อย่างมีนัยส าคญัของ การเงินท่ีมีการ  
 ความเส่ียงด้านเครดิต ความเส่ียงด้านเครดิต ด้อยค่าด้านเครดิต รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 127,523 3,139 - 130,662 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการจดัชัน้ - - - - 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการวดัมลูคา่     
   คา่เผือ่ผลขาดทุนใหม่ (4,439) (1,863) - (6,302) 
สนิทรพัยท์างการเงนิใหมท่ีซ่ือ้หรอืไดม้า 70,557 4 - 70,561 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีถู่กตดัรายการ (32,670) (189) - (32,859) 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 160,971 1,091 - 162,062 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัยท์างการเงิน   
 ท่ีไม่มีการเพ่ิมขึน้ ท่ีมีการเพ่ิมขึน้ สินทรพัยท์าง  
 อย่างมีนัยส าคญัของ อย่างมีนัยส าคญัของ การเงินท่ีมีการ  
 ความเส่ียงด้านเครดิต ความเส่ียงด้านเครดิต ด้อยค่าด้านเครดิต รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 339,608 97,430 - 437,038 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการจดัชัน้ 305 (305) - - 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการวดัมลูคา่     
   คา่เผือ่ผลขาดทุนใหม่ (169,802) (59,873) - (229,675) 
สนิทรพัยท์างการเงนิใหม่ทีซ่ือ้หรอืไดม้า 632,730 26,728 - 659,458 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีถู่กตดัรายการ (675,318) (60,841) - (736,159) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 127,523 3,139 - 130,662 
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27 เจ้าหน้ีอ่ืน 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
เจา้หนี้มารจ์ิน้ 792,350 1,447,660 792,350 1,447,660 
เจา้หนี้คา่เบีย้ประกนัรอน าสง่ 154,955 182,191 154,955 182,191 
เจา้หนี้ดลีเลอรค์า้งจ่าย 854,420 757,397 854,420 757,397 
เจา้หนี้อื่นรอคนืลกูคา้ 10,537 10,388 10,537 10,388 
เจา้หนี้คา่ซือ้หลกัทรพัย ์ 678,106 439,204 678,106 439,204 
อื่นๆ 1,230,368 1,086,215 1,048,223 966,184 
รวม 3,720,736 3,923,055 3,538,591 3,803,024 
 

28 หน้ีสินอ่ืน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
โบนสัคา้งจ่าย 894,822 1,491,024 391,482 754,000 
คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 1,046,939 1,038,732 778,055 826,959 
คา่ธรรมเนียมสนิเชื่อรบัล่วงหน้า 82,860 44,891 82,860 44,891 
รายไดอ้ื่นรบัล่วงหน้า 1,276,352 1,370,060 1,349,239 1,450,007 
เงนิมดัจ าและเงนิประกนั 146,388 178,043 145,741 177,248 
เจา้หนี้ภาษมีลูคา่เพิม่ 27,533 54,577 1,028 35,690 
อื่น ๆ 498,963 279,147 465,580 249,327 
รวมหนี้สนิอื่น 3,973,857 4,456,474 3,213,985 3,538,122 
 

29 ทุนส ารองตามกฎหมาย 
 

ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั ธนาคารซึง่เป็นบรษิทัมหาชนตอ้งจดัสรรก าไรสทุธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไมน้่อยกวา่รอ้ยละหา้
ของก าไรสุทธปิระจ าปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกวา่รอ้ยละสบิของทุนจดทะเบยีน 
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30 เงินกองทุนท่ีต้องด ารงไว้ตามกฎหมาย 

 
ตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลเงนิกองทุนตามแนวทาง Basel III ของธนาคารแห่งประเทศไทย ไดก้ าหนดการด ารงเงนิกองทุนขัน้ต ่าต่อสนิทรพัย์
เสีย่งของธนาคาร 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 ธนาคารจงึจดัใหม้กีระบวนการประเมนิความเพยีงพอของเงนิกองทุนภายในใหส้อดคลอ้งกบักระบวนการก ากบัดูแลของกจิการแหง่ประเทศไทยและ
มกีารตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ความตอ้งการเงนิกองทุนของกจิการทัง้ในปัจจุบนัและอนาคตสอดคลอ้งกบัระดบัความเสีย่งทีย่อมรบั
ไดข้องกจิการ 
 
กลุ่มธุรกจิและธนาคารด ารงเงนิกองทุนทัง้สิ้นตามหลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด โดย ณ วนัที่ 30 มถิุนายน  
พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เงนิกองทุนทัง้สิน้จ าแนกไดด้งันี้ 
 
 กลุ่มธรุกิจทางการเงินธนาคาร งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
เงนิกองทุนชัน้ที ่1     
   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 
   ก าไรสะสมทีค่งเหลอืจากการจดัสรร 28,435,224 28,383,969 24,712,843 24,448,307 
   องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของและส ารองอื่นๆ 443,566 (138,998) 281,640 397,629 
   รายการหกัจากเงนิกองทุนขัน้ที ่1 ทีเ่ป็นสว่นของเจา้ของ (5,598,867) (5,601,557) (5,371,676) (5,281,488) 
รวมเงนิกองทุนชัน้ที ่1 41,956,004 41,319,495 38,298,888 38,240,529 
เงนิกองทุนชัน้ที ่2     
   หุน้กูด้อ้ยสทิธ ิ 9,892,000 8,390,000 9,892,000 8,390,000 
   ส ารองส าหรบัสนิทรพัยจ์ดัชัน้ปกต ิ 3,165,763 3,004,810 3,205,047 3,060,030 
รวมเงนิกองทุนชัน้ที ่2 13,057,763 11,394,810 13,097,047 11,450,030 
รวมเงนิกองทุนตามกฎหมาย 55,013,767 52,714,305 51,395,935 49,690,559 
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ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 อตัราส่วนการด ารงเงนิกองทุนต่อสนิทรพัย์เสีย่งค านวณตามหลกัเกณฑ์ที่
ก าหนดโดยธนาคารแหง่ประเทศไทย เป็นดงันี้ 
 
 อตัราส่วนเงินกองทุน 
 กลุ่มธรุกิจทางการเงินธนาคาร งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564  

ร้อยละ 
พ.ศ. 2563 

ร้อยละ 
พ.ศ. 2564  

ร้อยละ 
พ.ศ. 2563 

ร้อยละ 
     
เงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นสว่นของเจา้ของ     
   ต่อสนิทรพัยเ์สีย่ง 13.79 14.33 12.80 13.38 
เงนิกองทุนชัน้ที ่1 ต่อสนิทรพัยเ์สีย่ง 13.79 14.33 12.80 13.38 
เงนิกองทุนทัง้สิน้ต่อสนิทรพัยเ์สีย่ง 18.08 18.28 17.18 17.39 
 
 กลุ่มธรุกิจทางการเงินธนาคาร งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
เงนิกองทุนทัง้สิน้หลงัหกัเงนิกองทุนส่วนเพิม่ 
   เพือ่รองรบัการใหส้นิเชื่อฯแก่กลุ่มลกูหนี้รายใหญ่ 55,013,767 52,714,305 51,395,935 49,690,559 
อตัราส่วนเงนิกองทุนทัง้สิน้หลงัหกัเงนิกองทุน 
   ส่วนเพิม่ต่อสนิทรพัยเ์สีย่ง 18.08 18.28 17.18 17.39 
 
การเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการด ารงเงนิกองทุนตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการด ารงเงนิกองทุน
ส าหรบัธนาคารพาณิชย ์
 
ช่องทางทีเ่ปิดเผยขอ้มลู :  https://ir.kkpfg.com/th/updates/pillar-disclosure 
วนัทีท่ีเ่ปิดเผยขอ้มลู :  ภายในเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2564 
ขอ้มลู ณ วนัที ่ :  30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 

 
นอกจากนี้ ธนาคารได้เปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการด ารงสนิทรพัย์สภาพคล่องเพื่อรองรบัสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มคีวามรุนแรง ณ วนัที ่  
30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 ตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทยที ่สนส. 2/2561 โดยเปิดเผยตามช่องทาง และวนัทีด่งักล่าวขา้งตน้ 
 

31 เงินปันผลจ่าย 
 
เมื่อวนัที่ 30 มนีาคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 4/2563 ได้มมีตใิหจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานส าหรบังวด 
หกเดอืน ในอตัราหุน้ละ 2.75 บาท โดยไดม้กีารจ่ายปันผลเมือ่วนัที ่28 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 2,328,521,825 บาท 
 
เมื่อวนัที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ได้มมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลส าหรบัปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 2.25 บาท 
โดยไดม้กีารจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ 1,905,189,996 บาท 

https://ir.kkpfg.com/th/updates/pillar-disclosure
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32 องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 

 
องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 ส่วนของบริษทัใหญ่ 
 องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 

 

ส่วนเกิน (ต า่) กว่า
ทุนจากการวดัมลูค่า 
เงินลงทุนในตราสาร

หน้ีด้วยมูลค่า
ยติุธรรมผ่านก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 
พนับาท 

ส่วนเกิน (ต า่) กว่า
ทุนจากเงินลงทุนใน 
ตราสารทุนท่ีก าหนด 

ให้วดัมูลค่า
ยติุธรรมผ่านก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน  
พนับาท 

ภาษีเงินได้รอการ 
ตดับญัชีเก่ียวกบั
องคป์ระกอบของ
ก าไร (ขาดทุน) 

เบด็เสรจ็อ่ืน 
พนับาท 

 
ส่วนต า่กว่าทุน 

จากการ
เปล่ียนแปลง 

สดัส่วนการถือ 
หุ้นในบริษทัย่อย 

พนับาท 
     
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 170,756 (346,724) 40,746 (158,337) 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม 29,609 (330,016) 60,120 - 
โอนไปก าไรสะสม - (278,686) 51,232 - 
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 200,365 (955,426) 152,098 (158,337) 
     
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564  286,124 (261,271) (3,564) (158,337) 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม (141,258) 792,127 (129,997) - 
โอนไปก าไรสะสม - 74,287 (11,867) - 
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 144,866 605,143 (145,428) (158,337) 

 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 

 

ส่วนเกิน (ต า่) กว่า
ทุนจากการวดัมลูค่า 
เงินลงทุนในตราสาร

หน้ีด้วยมูลค่า
ยติุธรรมผ่านก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 
พนับาท 

ส่วนเกิน (ต า่) กว่า
ทุนจากเงินลงทุนใน 
ตราสารทุนท่ีก าหนด 

ให้วดัมูลค่า
ยติุธรรมผ่านก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน  
พนับาท 

ภาษีเงินได้รอการ 
ตดับญัชีเก่ียวกบั
องคป์ระกอบของ
ก าไร (ขาดทุน) 

เบด็เสรจ็อ่ืน 
พนับาท 

    
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 170,756 205,328 (75,217) 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม 29,609 6,313 (7,184) 
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 200,365 211,641 (82,401) 
    
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563  286,124 211,663 (99,557) 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม (141,258) (2,821) 28,816 
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 144,866 208,842 (70,741) 
 
 
 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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33 สินทรพัยท่ี์มีภาระผกูพนัและข้อจ ากดั 

 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 กลุ่มธุรกจิและกจิการมเีงนิลงทุนในหลกัทรพัยร์ฐับาลทีน่ าไปค ้าประกนัการท าธุรกรรมการขายโดยมสีัญญาซื้อ
คนื หลกัทรพัยด์งักล่าวมมีลูคา่ยุตธิรรมจ านวน 2,670.85 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 2,996.28 ลา้นบาท) 

 
34 เงินรบัล่วงหน้าจากธรุกรรมอิเลก็ทรอนิกส ์

 
ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนช. 7/2561 ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจบริการเงิน
อเิลก็ทรอนิกส ์ก าหนดใหธ้นาคารเปิดเผยเงนิรบัล่วงหน้าธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์ทัง้น้ี ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 ธนาคารไม่มเีงนิรบัล่วงหน้า
จากธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกสด์งักล่าว (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563:ไมม่)ี 
 

35 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึน้ในภายหน้า 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
อาวลัตัว๋เงนิ 418,739 933,533 418,739 933,533 
ภาระผกูพนัอื่น     
   วงเงนิเบกิเกนิบญัชทีีล่กูคา้ยงัไม่ไดถ้อน 13,143,891 9,992,136 14,363,891 11,492,136 
   การค ้าประกนัอื่นๆ 11,065,361 11,048,064 11,065,361 11,048,064 
รวม 24,627,991 21,973,733 25,847,991 23,473,733 
 
ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 กลุ่มธุรกจิมภีาระผูกพนั เนื่องจากไดเ้ขา้ท าสญัญาตดิตัง้และพฒันาระบบคอมพวิเตอร์ และสญัญาการก่อสรา้ง
อาคารส านักงาน โดยมมีูลค่าคงเหลอื ที่จะต้องจ่ายภายใต้สญัญาดงักล่าวอกีเป็นจ านวนเงนิประมาณ 428.93 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 
343.17 ลา้นบาท)  
 

36 ก าไรต่อหุ้น 
 
ก าไรต่อหุน้ในงบการเงนิรวมระหว่างกาลและงบการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และ 
พ.ศ. 2563 ค านวณไดด้งันี้ 

 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน  
  จ านวนหุ้นสามญั  
 ก าไรส าหรบังวด ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก ก าไรต่อหุ้น 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนัหุ้น พนัหุ้น  บาท บาท  
       
ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน       
ก าไรสทุธทิีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญั 2,816,940 2,668,257 846,751 846,751 3.33 3.15 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน  
  จ านวนหุ้นสามญั  
 ก าไรส าหรบังวด ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก ก าไรต่อหุ้น 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนัหุ้น พนัหุ้น  บาท บาท  
       
ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน       
ก าไรสทุธทิีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญั 2,132,112 3,100,834 846,751 846,751 2.52 3.66 
 
กลุ่มธุรกจิและธนาคารไมม่กีารออกหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 
 

37 ข้อมูลเก่ียวกบัคณุภาพของสินทรพัย ์
 

37.1 เงินลงทุนในหลกัทรพัย ์
 
กลุ่มธุรกจิมเีงนิลงทุนกบับรษิทัทีม่ปัีญหาเกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน ณ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 ดงันี้ 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
 ประเภทของ  ราคาทุน ราคาตลาด ค่าเผื่อการลดราคา 
 เงินลงทุน จ านวนราย ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      
บรษิทัทีม่ปัีญหาผดินดัช าระดอกเบีย้ หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิ 1 0.04 - 0.04 
บรษิทัจดทะเบยีนทีเ่ขา้ขา่ยถูกเพกิถอนจาก      
   ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หุน้สามญั 2 5.42 13.86 - 
  3 5.46 13.86 0.04 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 ประเภทของ  ราคาทุน ราคาตลาด ค่าเผื่อการลดราคา 
 เงินลงทุน จ านวนราย ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      
บรษิทัทีม่ปัีญหาผดินดัช าระดอกเบีย้ หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิ 1 0.04 - 0.04 
บรษิทัจดทะเบยีนทีเ่ขา้ขา่ยถูกเพกิถอนจาก      
   ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หุน้สามญั 2 5.42 16.62 - 
  3 5.46 16.62 0.04 
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37.2 เงินให้สินเช่ือและดอกเบีย้ค้างรบั 

 
กลุ่มธุรกิจมเีงนิให้สนิเชื่อและดอกเบี้ยค้างรบักบับรษิ ัทที่มปีัญหาเกี่ยวกบัฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน และตัง้ค่าเผื่อ  
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ดงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
    ค่าเผื่อผลขาดทุน 
    ด้านเครดิต 
  มูลหน้ี หลกัประกนั ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 
 จ านวนราย พนับาท พนับาท พนับาท 
     

บรษิทัทีม่ปัีญหาในการช าระหนี้หรอืผดินดัช าระหนี้ 506 6,394,200 10,598,649 1,836,975 
 506 6,394,200 10,598,649 1,836,975 

 
 งบการเงินรวม 
 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 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
    ค่าเผื่อผลขาดทุน 
    ด้านเครดิต 
  มูลหน้ี หลกัประกนั ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 
 จ านวนราย พนับาท พนับาท พนับาท 
     

บรษิทัทีม่ปัีญหาในการช าระหนี้หรอืผดินดัช าระหนี้ 483 5,895,766 8,772,462 1,836,496 
 483 5,895,766 8,772,462 1,836,496 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 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 
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38 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบัธนาคารหมายถงึ บุคคลหรอืกจิการทีม่อี านาจควบคุมธนาคาร ถูกควบคุมโดยธนาคารไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรง
หรอืทางอ้อม หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบัธนาคาร รวมถึงบรษิัทที่ท าหน้าที่ถือหุ้น บรษิัทย่อย และกิจการที่เป็นบรษิัทย่อยในเ ครอื
เดยีวกนั นอกจากนี้บุคคลหรอืกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนัยงัรวมถงึ บรษิทัร่วมและบุคคลซึ่งถอืหุน้ที่มสีทิธอิอกเสยีงไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมและมี
อทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญักบัธนาคาร ผูบ้รหิารส าคญั กรรมการหรอืพนักงานของธนาคาร ตลอดทัง้สมาชกิในครอบครวัที่ใกล้ชดิกบับุคคล
ดงักล่าวและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลเหล่านัน้ 
 
ในการพจิารณาความสมัพนัธร์ะหวา่งกจิการหรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนักบัธนาคารแต่ละรายการ  ธนาคารค านึงถงึเนื้อหาของความสมัพนัธม์ากกว่า
รปูแบบทางกฎหมาย 
 
ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 6/2553 เรื่อง หลกัเกณฑ์การก ากบัแบบรวมกลุ่ม ลงวนัที่ 18 มถิุนายน พ.ศ. 2553 ก าหนดให้
ธนาคารต้องเปิดเผยนโยบายการท าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกจิการเงนิ และนโยบายบรหิารความเสีย่งทีเ่กดิจากการท าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกจิ
ทางการเงนิโดยธนาคารมนีโยบายทีส่ าคญัดงันี้ 
 
นโยบายการท าธรุกรรมภายในกลุ่มธรุกิจการเงิน 
 
การท าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิต้องมเีงื่อนไขหรอืขอ้ก าหนดรวมทัง้การคดิอตัราดอกเบี้ยหรอืค่าบรกิารเช่นเดยีวกบัการธุรกรรมกบั
ลกูคา้ทัว่ไปทีม่คีวามเสีย่งระดบัเดยีวกนั 
 
นโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการท าธรุกรรมในกลุ่มธรุกิจทางการเงิน 
 
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการบรหิารงานและการก ากบัแบบรวมกลุ่ม คณะกรรมการธนาคารจงึก าหนดใหค้ณะกรรมการก ากบัความเสีย่งของธนาคารท า
หน้าทีส่นบัสนุนทัง้การน านโยบายไปใชง้าน รวมถงึควบคุม ตดิตาม และดแูลตรวจสอบใหห้น่วยงานทัง้ดา้นธุรกจิและดา้นสนบัสนุนมกีารปฏบิตัติาม
นโยบาย นอกจากนี้คณะกรรมการธนาคารจะตอ้งไดร้บัทราบถงึความเสีย่งส าคญัของกลุ่มธุรกจิอยา่งสม ่าเสมอ 
 
นอกจากนัน้ คณะกรรมการก ากบัความเสีย่งของแต่ละบรษิทัในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ มหีน้าทีป่ระเมนิความเสีย่งภายใต้นโยบายทีก่ าหนด และ
รายงานต่อคณะกรรมการก ากบัความเสีย่งของธนาคารอยา่งสม ่าเสมอ หรอืรายงานทนัทใีนกรณีทีม่กีารเปลี่ยนแปลงของปัจจยัเสีย่งส าคญัหรอืเกดิ
เหตุการณ์ทีม่ผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิอยา่งมนียัส าคญั 
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รายการต่อไปนี้เป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
38.1 รายได้  

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ 

 วนัท่ี 30 มิถนุายน วนัท่ี 30 มิถนุายน 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 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)   - - 548 635 
   บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 1 - 
   บรษิทั เคเคพ ีทาวเวอร ์จ ากดั - - 25 22 
 - - 574 657 
     
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ     
บรษิทัยอ่ย     
   บรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)   - - - 1 
   บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 26 21 
   บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั - - 12 9 
   กองทุนรวมไทยรสีตรคัเจอริง่  - - 1 1 
   กองทุนรวมบางกอก แคปปิตอล - - 1 1 
   กองทุนรวมแกมมา่ แคปปิตอล - - 1 1 
กรรมการและผูบ้รหิาร และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่อี านาจ     
   ควบคุมหรอืสามารถใชอ้ทิธพิล อยา่งเป็นสาระส าคญั 3 3 - - 
 3 3 41 34 
     
รายได้จากการด าเนินงาน     
บรษิทัยอ่ย     
   บรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)   - - 35 (31) 
   บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 7 5 
   กองทุนรวมบางกอก แคปปิตอล - - 7 - 
 - - 49 (26) 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ 
 วนัท่ี 30 มิถนุายน วนัท่ี 30 มิถนุายน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
รายได้ดอกเบีย้ และเงินปันผลรบั      
บรษิทัยอ่ย     
     บรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)   - - 569 657 
     บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 1 - 
     บรษิทั เคเคพ ีทาวเวอร ์จ ากดั - - 51 45 
 - - 621 702 
     
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ     
บรษิทัยอ่ย     
     บรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)   - - 1 2 
     บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 61 46 
     บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั - - 26 17 
     กองทุนรวมเอเชยีรคีอฟเวอรี ่3 - - 1 1 
     กองทุนรวมไทยรสีตรคัเจอริง่  - - 2 2 
     กองทุนรวมบางกอก แคปปิตอล - - 2 2 
     กองทุนรวมแกมมา่ แคปปิตอล - - 3 3 
กรรมการและผูบ้รหิาร และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่อี านาจ     
ควบคุมหรอืสามารถใชอ้ทิธพิล อยา่งเป็นสาระส าคญั 6 6 - - 
 6 6 96 73 
     
รายได้จากการด าเนินงาน     
บรษิทัยอ่ย     
     บรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)   - - 89 42 
     บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 25 11 
     กองทุนรวมบางกอก แคปปิตอล - - 7 1 
 - - 121 54 
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38.2 ค่าใช้จ่าย  

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ 
 วนัท่ี 30 มิถนุายน วนัท่ี 30 มิถนุายน 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
ดอกเบีย้และส่วนลดจ่าย     
บรษิทัยอ่ย     
     บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 3 3 
     บรษิทั เคเคพ ีทาวเวอร ์จ ากดั  - - 3 4 
กรรมการและผูบ้รหิาร และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่อี านาจ     
      ควบคุมหรอืสามารถใชอ้ทิธพิล อยา่งเป็นสาระส าคญั 8 10 8 10 
 8 10 14 17 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอ่ืน     
บรษิทัยอ่ย     
     บรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)   - - - 52 
     บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 99 43 
     บรษิทั เคเคพ ีทาวเวอร ์จ ากดั  - - 54 48 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 21 14 21 14 
 21 14 174 157 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ 
 วนัท่ี 30 มิถนุายน วนัท่ี 30 มิถนุายน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
ดอกเบีย้และส่วนลดจ่าย     
บรษิทัยอ่ย     
     บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 3 4 
     บรษิทั เคเคพ ีทาวเวอร ์จ ากดั  - - 7 6 
กรรมการและผูบ้รหิาร และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่อี านาจ     
      ควบคุมหรอืสามารถใชอ้ทิธพิล อยา่งเป็นสาระส าคญั 16 18 16 18 
 16 18 26 28 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอ่ืน     
บรษิทัยอ่ย     
     บรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)   - - (1) 105 
     บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 197 82 
     บรษิทั เคเคพ ีทาวเวอร ์จ ากดั  - - 111 97 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 40 50 40 50 
 40 50 347 334 
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38.3 ยอดค้างช าระ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
เงินให้กู้ยืมแก่สถาบนัการเงิน/ เงินให้สินเช่ือ     
บรษิทัยอ่ย     
บรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)   - - 1,490 1,950 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 2,800 - 

   บรษิทั เคเคพ ีทาวเวอร ์จ ากดั - - 2,321 2,339 
   หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ - - (3) (3) 
กรรมการและผูบ้รหิาร และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่อี านาจ     
   ควบคุมหรอืสามารถใชอ้ทิธพิล อยา่งเป็นสาระส าคญั 10 8 10 8 
 10 8 6,618 4,294 
ดอกเบีย้ค้างรบัและรายได้ดอกเบีย้ท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ     
บรษิทัยอ่ย     
   บรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)   - - 3 (4) 
   บรษิทั เคเคพ ีทาวเวอร ์จ ากดั - - (2) (2) 
 - - 1 (6) 
ลูกหน้ีอ่ืน     
บรษิทัยอ่ย     
บรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)   - - - 4 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 81 62 

   บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั - - 6 6 
   กองทุนรวมบางกอก แคปปิตอล - - 84 - 
 - - 171 72 
สินทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์     
บรษิทัยอ่ย     
   บรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)   - - 35 - 
   บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 1 2 
 - - 36 2 
สินทรพัยอ่ื์น     
บรษิทัยอ่ย     
   บรษิทั เคเคพ ีทาวเวอร ์จ ากดั - - 697 700 
 - - 697 700 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 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)   - - 78 44 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 216 320 

   บรษิทัหลกัทรพัย ์จดัการกองทุน เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั - - 16 18 
   กองทุนรวมบางกอก แคปปิตอล - - 211 60 
   กองทุนรวมแกมมา่ แคปปิตอล - - 297 331 
   บรษิทั เคเคพ ีทาวเวอร ์จ ากดั - - 36 106 
กรรมการและผูบ้รหิาร และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่อี านาจ     
   ควบคุมหรอืสามารถใชอ้ทิธพิล อยา่งเป็นสาระส าคญั 1,335 1,165 1,335 1,165 
 1,335 1,165 2,189 2,044 
เงินกู้ยืม     
กรรมการและผูบ้รหิาร และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่อี านาจ     
   ควบคุมหรอืสามารถใชอ้ทิธพิล อยา่งเป็นสาระส าคญั     
   และกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 400 - 400 
 - 400 - 400 
ดอกเบีย้ค้างจ่าย     
กรรมการและผูบ้รหิาร และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่อี านาจ     
   ควบคุมหรอืสามารถใชอ้ทิธพิล อยา่งเป็นสาระส าคญั      
   และกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1 3 1 3 
 1 3 1 3 
     
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ ์     
บรษิทัยอ่ย     
   บรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) - - - 37 
 - - - 37 
     
หน้ีสินอ่ืน     
บรษิทัยอ่ย     
บรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)   - - - 135 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 161 102 

   บรษิทั เคเคพ ีทาวเวอร ์จ ากดั - - 643 645 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 3 3 3 3 

 3 3 807 885 
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38.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส าคญั 
 

ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 คา่ตอบแทนทีจ่่ายใหก้รรมการและผูบ้รหิารส าคญั มดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ 
 วนัท่ี 30 มิถนุายน วนัท่ี 30 มิถนุายน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 170,460 170,774 129,781 127,380 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 5,550 5,264 3,375 2,814 

รวม 176,010 176,038 133,156 130,194 
 

39 ผลประโยชน์อ่ืนท่ีจ่ายแก่กรรมการและผู้มีอ านาจในการจดัการ 
 
กลุ่มธุรกิจไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นแก่กรรมการและผู้บรหิารนอกเหนือจากผลประโยชน์ที่พึงจ่ายตามปกติ ซึ่งได้แก่ บ าเหน็จกรรมการ
เงนิเดอืน และโบนัส (ถา้ม)ี ของผูบ้รหิาร 

 
40 ส่วนงานด าเนินงาน 

 
กลุ่มธุรกจิไดเ้ปิดเผยขอ้มลูส่วนงานด าเนินงาน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่8 เรือ่ง ส่วนงานด าเนินงาน ตามเกณฑท์ีเ่สนอใหแ้ก่
ผูม้อี านาจตดัสนิใจสงูสุดด้านการด าเนินงานของธนาคาร เพื่อใชใ้นการจดัสรรทรพัยากรใหก้บัส่วนงานและประเมนิผลการปฏบิตังิานของส่วนงาน
ดงักล่าว โดยธนาคารก าหนดสว่นงานทีร่ายงานตามโครงสรา้งองคก์รใหม่ของกลุ่มธุรกจิการเงนิเกยีรตนิาคนิภทัร และตามลกัษณะการด าเนินธุรกจิ
ที่แตกต่างกนัในสาระส าคญั ตามส่วนงานด าเนินงาน ซึ่งได้แก่ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจตลาดทุน และส่วนงานบรหิารหนี้ของธุรกิจธนาคาร
พาณิชย ์โดยมรีายละเอยีดดงันี้  
 
• ธุรกจิธนาคารพาณิชย ์ประกอบดว้ย ธุรกจิธนาคารพาณิชยท์ัง้หมดซึง่รวมถงึบรษิทั เคเคพ ีทาวเวอร ์จ ากดั แต่ไม่รวมสว่นงานบรหิารหนี้  
• ธุรกจิตลาดทุน ประกอบดว้ย บรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) บรษิทัหลกัทรพัย์ เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) และ บรษิทั

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั  
• ส่วนงานบรหิารหนี้  
 
การประเมนิผลการปฏบิตังิานของส่วนงานด าเนินงานมกีารวดัค่าทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิไทย โดยมกีารปรบับางประการ
ใหส้อดคล้องกบัเกณฑ์หรอืแนวปฏบิตัใินการจดัท าบญัชเีพื่อการจดัการภายในของส่วนงานด าเนินงาน โดยขอ้มูลทางการเงนิจ าแนกตามแต่ละ
ส่วนงานดงักล่าวจะเป็นจ านวนเงนิหลงัการปันส่วนค่าใช้จ่ายส่วนกลางและรายได้ระหว่างส่วนงาน ซึ่งการท า ธุรกรรมระหว่างส่วนงานรายได้
ระหวา่งส่วนงานถูกตดัออกจากงบการเงนิรวมแลว้ 
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40.1 ผลการด าเนินงาน 

 
ผลการด าเนินงานจ าแนกตามธุรกจิธนาคารพาณิชย ์ธุรกจิตลาดทุน และส่วนงานบรหิารหนี้ ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 
พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงันี้  
 
  งบการเงินรวม 
  30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

  

ธรุกิจธนาคาร
พาณิชย ์
ล้านบาท 

ธรุกิจ 
ตลาดทุน 
ล้านบาท 

 
บริหารหน้ี 
ล้านบาท 

 
รวม 

ล้านบาท 

     
รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก     
   รายไดด้อกเบีย้สุทธ ิ 7,405 (33) 252 7,624 
   รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิารสทุธ ิ 1,105 1,943 - 3,048 
   รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น 123 536 19 678 
รวมรายไดจ้ากการด าเนินงาน 8,633 2,446 271 11,350 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 778 199 - 977 
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 229 64 3 296 
คา่ใชจ้่ายอื่นๆ 3,845 1,215 (95) 4,965 
รวมคา่ใชจ้่ายในการด าเนินงานอื่นๆ 4,074 1,279 (92) 5,261 
คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติ (กลบัรายการ) 2,613 - (1) 2,612 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษเีงนิได ้ 1,946 1,167 364 3,477 
ภาษเีงนิได ้ 402 233 (8) 627 
ก าไรสทุธ ิ 1,544 934 372 2,850 

 
  งบการเงินรวม 
  30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 

  

ธรุกิจธนาคาร
พาณิชย ์
ล้านบาท 

ธรุกิจ 
ตลาดทุน 
ล้านบาท 

 
บริหารหน้ี 
ล้านบาท 

 
รวม 

ล้านบาท 

     
รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก     
   รายไดด้อกเบีย้สุทธ ิ 6,978 (19) 195 7,154 
   รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิารสทุธ ิ 915 1,245 - 2,160 
   รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น 254 875 3 1,132 
รวมรายไดจ้ากการด าเนินงาน 8,147 2,101 198 10,446 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 799 190 - 989 
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 267 55 6 328 
คา่ใชจ้่ายอื่นๆ 4,038 1,083 528 5,649 
รวมคา่ใชจ้่ายในการด าเนินงานอื่นๆ 4,305 1,138 534 5,977 
คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติ (กลบัรายการ) 1,358 - (358) 1,000 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษเีงนิได ้ 2,484 963 22 3,469 
ภาษเีงนิได ้ 608 194 (4) 798 
ก าไรสทุธ ิ 1,876 769 26 2,671 
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รายไดจ้ าแนกตามจงัหวะเวลาการรบัรูร้ายได ้แบ่งตามประเภทธุรกจิธนาคารพาณิชย ์ธุรกจิตลาดทุน และส่วนงานบรหิารหนี้ ส าหรบังวด
หกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

 

ธรุกิจ 
ธนาคาร
พาณิชย ์
ล้านบาท 

ธรุกิจ 
ตลาดทุน 
ล้านบาท 

 
บริหารหน้ี 
ล้านบาท 

 
รวม 

ล้านบาท 
     
เมือ่ปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 980 1,897 18 2,895 
ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) 156 418 - 574 

 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 

 

ธรุกิจ 
ธนาคาร
พาณิชย ์
ล้านบาท 

ธรุกิจ 
ตลาดทุน 
ล้านบาท 

 
บริหารหน้ี 
ล้านบาท 

 
รวม 

ล้านบาท 
     
เมือ่ปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 831 1,242 3 2,076 
ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) 138 339 - 477 
 
สนิทรพัยร์วมจ าแนกตามธุรกจิธนาคารพาณิชย ์ธุรกจิตลาดทุน และสว่นงานบรหิารหนี้  
 

  

ธรุกิจธนาคาร
พาณิชย ์
ล้านบาท 

ธรุกิจตลาดทุน 
ล้านบาท 

บริหารหน้ี 
ล้านบาท 

รวม 
ล้านบาท 

     
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 360,918 27,286 1,941 390,145 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 342,198 18,695 2,518 363,411 
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40.2 กระทบยอดรายการข้อมูลส่วนงานด าเนินงาน 

 
กระทบยอดระหว่างผลรวมของรายไดทุ้กส่วนงานทีร่ายงานกบัรายได้รวมและกระทบยอดระหว่างผลรวมของก าไรของทุกส่วนงานและ
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษเีงนิไดส้ าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 

ล้านบาท 
พ.ศ. 2563 
ล้านบาท 

รายได ้   
   ผลรวมของรายไดข้องทุกสว่นงานทีร่ายงาน 12,327 11,435 
   รายการตดับญัชรีายไดร้ะหวา่งส่วนงาน (977) (989) 
รายไดร้วม 11,350 10,446 
ก าไร   
   ผลรวมของก าไรของทุกสว่นงานทีร่ายงาน 3,477 3,469 
   รายการตดับญัชกี าไรระหวา่งส่วนงาน - - 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษเีงนิได ้ 3,477 3,469 
 
ผลรวมของสนิทรพัย์ของทุกส่วนงานที่รายงานกบัสนิทรพัย์รวม ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  
มดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 

 

30 มิถนุายน 
พ.ศ. 2564 
ล้านบาท 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 
ล้านบาท 

สนิทรพัย ์   
   ผลรวมของสนิทรพัยข์องทุกสว่นงานทีร่ายงาน 390,145 363,411 
   รายการตดับญัชสีนิทรพัยร์ะหวา่งส่วนงาน - - 
สนิทรพัยร์วม 390,145 363,411 
 
ในระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มธุรกิจไม่มีรายได้จากการท าธุรกรรมกับลูกค้า
บุคคลภายนอกรายใดรายหนึ่งทีม่จี านวนเงนิตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไปของรายไดร้วม 
 
ธนาคารและบรษิทัย่อยด าเนินธุรกจิในเขตภูมศิาสตรเ์ดยีวกนัในประเทศไทยเพยีงแห่งเดยีว กลุ่มธุรกจิไม่มกีารเปลีย่นแปลงของจ านวน
เงนิของสนิทรพัยร์วมหรอืหนี้สนิรวมอยา่งมสีาระส าคญัจากการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิของปีก่อน 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

137 

 
41 ฐานะและผลการด าเนินงานท่ีส าคญัจ าแนกตามธรุกรรมในประเทศและต่างประเทศ 

 
41.1 ฐานะจ าแนกตามประเภทธรุกรรม 
 

 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 ธรุกรรม ธรุกรรม  ธรุกรรม ธรุกรรม  
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       
สนิทรพัยร์วม 376,394,828 13,750,159 390,144,987 351,946,938 11,464,078 363,411,016 
รายการระหวา่งธนาคารและ       
   ตลาดเงนิสทุธ ิ(สนิทรพัย)์ 27,508,378 2,110,077 29,618,455 30,261,363 2,509,180 32,770,543 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย       
   มลูคา่ยุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 20,618,054 14,004 20,632,058 11,289,404 194 11,289,598 
เงนิลงทุนสทุธ ิ 20,609,059 2,944,627 23,553,686 21,347,102 1,965,840 23,312,942 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหนี้และ       
   ดอกเบีย้คา้งรบัสทุธ ิ 268,991,842 5,911,637 274,903,479 253,747,482 5,098,532 258,846,014 
เงนิรบัฝาก 249,258,601 - 249,258,601 251,525,874 - 251,525,874 
รายการระหวา่งธนาคารและ       
   ตลาดเงนิสทุธ ิ(หนี้สนิ) 16,497,656 1,602,665 18,100,321 8,762,015 1,501,855 10,263,870 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 42,854,527 - 42,854,527 28,343,500 - 28,343,500 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 ธรุกรรม ธรุกรรม  ธรุกรรม ธรุกรรม  
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       
สนิทรพัยร์วม 364,355,370 10,249,337 374,604,707 345,940,542 8,527,756 354,468,298 
รายการระหวา่งธนาคารและ       
   ตลาดเงนิสทุธ ิ(สนิทรพัย)์ 28,957,966 2,083,159 31,041,125 28,803,702 2,054,084 30,857,786 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย       
   มลูคา่ยุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 8,719,208 - 8,719,208 6,752,638 - 6,752,638 
เงนิลงทุนสทุธ ิ 19,461,077 - 19,461,077 20,223,133 - 20,223,133 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหนี้และ       
   ดอกเบีย้คา้งรบัสทุธ ิ 272,289,489 5,911,637 278,201,126 257,544,580 5,098,532 262,643,112 
เงนิรบัฝาก 249,881,000 - 249,881,000 252,066,562 - 252,066,562 
รายการระหวา่งธนาคารและ       
   ตลาดเงนิสทุธ ิ(หนี้สนิ) 15,454,249 1,602,665 17,056,914 8,728,410 1,501,855 10,230,265 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 41,251,971 - 41,251,971 27,757,881 - 27,757,881 
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41.2 ผลการด าเนินงานจ าแนกตามธรุกรรม 

 
 งบการเงินรวม 

 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ 
วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ 
วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 

 ธรุกรรม ธรุกรรม  ธรุกรรม ธรุกรรม  
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       
รายไดด้อกเบีย้ 9,419,646 139,371 9,559,017 9,602,695 174,993 9,777,688 
คา่ใชจ้่ายดอกเบีย้ 1,934,127 394 1,934,521 2,622,830 1,263 2,624,093 
รายไดด้อกเบีย้สทุธ ิ 7,485,519 138,977 7,624,496 6,979,865 173,730 7,153,595 
รายไดค้า่ธรรมเนียมและ       
   บรกิารสทุธ ิ 2,503,873 544,333 3,048,206 1,878,702 281,539 2,160,241 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น ๆ 833,430 (155,586) 677,844 1,311,309 (178,855) 1,132,454 
คา่ใชจ้่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ 5,259,025 2,102 5,261,127 5,975,745 1,316 5,977,061 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน       
   ก่อนผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะ 
   เกดิขึน้และภาษเีงนิได ้ 5,563,797 525,622 6,089,419 4,194,131 275,098 4,469,229 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ 
วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ 
วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 

 ธรุกรรม ธรุกรรม  ธรุกรรม ธรุกรรม  
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       
รายไดด้อกเบีย้ 9,283,931 137,868 9,421,799 9,518,254 174,931 9,693,185 
คา่ใชจ้่ายดอกเบีย้ 1,974,800 391 1,975,191 2,628,348 634 2,628,982 
รายไดด้อกเบีย้สทุธ ิ 7,309,131 137,477 7,446,608 6,889,906 174,297 7,064,203 
รายไดค้า่ธรรมเนียมและ       
   บรกิารสทุธ ิ 1,148,749 - 1,148,749 953,528 - 953,528 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น ๆ 1,124,835 (196,948) 927,887 1,896,884 (174,057) 1,722,827 
คา่ใชจ้่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ 4,391,277 - 4,391,277 5,030,635 - 5,030,635 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน       
   ก่อนผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะ 
   เกดิขึน้และภาษเีงนิได ้ 5,191,438 (59,471) 5,131,967 4,709,683 240 4,709,923 
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42 รายได้ดอกเบีย้ 

 
รายไดด้อกเบีย้ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 130,697 179,524 126,948 168,396 
เงนิลงทุนในตราสารหนี้ 186,263 253,535 173,439 226,514 
เงนิใหส้นิเชื่อ 3,696,597 4,238,737 3,790,168 4,309,503 
การใหเ้ช่าซือ้และสญัญาเช่าการเงนิ 5,319,644 4,945,102 5,319,644 4,945,102 
เงนิใหส้นิเชื่อทีม่กีารดอ้ยคา่ดา้นเครดติเมือ่ซือ้หรอืเมือ่ก าเนิด 221,688 150,207 9,900 36,619 
อื่นๆ 4,128 10,583 1,700 7,051 
รวมรายไดด้อกเบีย้ 9,559,017 9,777,688 9,421,799 9,693,185 

 
 

43 ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 
 

คา่ใชจ้่ายดอกเบีย้ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
เงนิรบัฝาก 1,268,861 1,666,051 1,268,944 1,666,248 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 49,216 89,590 48,400 93,128 
เงนิน าสง่กองทุนเพือ่การฟ้ืนฟูและพฒันา     
   ระบบสถาบนัการเงนิและสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก 323,439 304,717 323,439 304,717 
ตราสารหนี้ทีอ่อก     
   - หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิ 98,689 340,609 98,689 340,609 
   - หุน้กูด้อ้ยสทิธ ิ 171,376 182,424 171,376 182,424 
   - อื่น ๆ 3,379 11,508 921 - 
คา่ธรรมเนียมในการกูย้มืเงนิ 5,919 3,661 51,261 33,615 
อื่นๆ 13,642 25,533 12,161 8,241 
รวมคา่ใชจ้่ายดอกเบีย้ 1,934,521 2,624,093 1,975,191 2,628,982 
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44 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสทุธิ 

 

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิารสทุธสิ าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร     
- คา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์ 979,110 861,864 - - 
- คา่นายหน้าประกนั 533,069 465,218 533,069 465,218 
- การรบัรอง รบัอาวลั และการค ้าประกนั 79,889 62,543 79,889 62,543 
- อื่น ๆ 1,864,817 1,171,153 635,142 530,332 
รวมรายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร 3,456,885 2,560,778 1,248,100 1,058,093 
คา่ใชจ้่ายคา่ธรรมเนียมและบรกิาร     
- คา่ธรรมเนียมธุรกจิหลกัทรพัย ์ 269,339 255,695 - - 
- อื่น ๆ 139,340 144,842 99,351 104,565 
รวมคา่ใชจ้่ายคา่ธรรมเนียมและบรกิาร 408,679 400,537 99,351 104,565 
รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิารสทุธ ิ 3,048,206 2,160,241 1,148,749 953,528 
 

45 ก าไรสทุธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากเครื่องมอืทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุนส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 มถิุนายน 
พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ดงันี้ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ 
 วนัท่ี 30 มิถนุายน วนัท่ี 30 มิถนุายน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ก าไร (ขาดทุน) จากธรุกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตรา   
ต่างประเทศ  

 
 

 

- เงนิตราต่างประเทศ (102,656) (65,111) (148,148) (83,540) 
- ตราสารหนี้ 6,599 44,018 23,234 37,886 
- ตราสารทุน 683,705 (3,437,634) 414,559 (932,953) 
- ตราสารอนุพนัธ ์ (199,203) 3,332,653 (75,945) 1,173,646 

รวม 388,445 (126,074) 213,700 195,039 
     

ก าไร (ขาดทุน) จากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีก าหนดให้ 
     วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรม     
    -  การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยุตธิรรมสทุธ ิ 28,063 121,811 - - 
 -  ก าไร (ขาดทุน) สทุธจิากการตดัรายการรวมถงึดอกเบีย้จ่าย (58,991) 646,686 - - 

รวม (30,928) 768,497 - - 
รวมทัง้สิน้ 357,517 642,423 213,700 195,039 
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46 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 

 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากเงนิลงทุน ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยรายการ ดงันี้ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ก าไร (ขาดทุน) จากการขาย     
   - เงนิลงทุนทีว่ดัมลูคา่ยุตธิรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (6,051) 60,149 (6,051) 60,149 
   - เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - 7,060 972 
รวม (6,051) 60,149 1,009 61,121 
โอนกลบั (ขาดทุน) จากการดอ้ยคา่     
   - เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - 80,577 655,552 
รวม - - 80,577 655,552 
รวมก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากเงนิลงทุน (6,051) 60,149 81,586 716,673 
 
กจิการรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย เนื่องจากมลูคา่ตามบญัชสีงูกวา่มลูคา่ยุตธิรรม 
 

47 รายได้จากการด าเนินงานอ่ืนๆ 
 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่นๆ ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงันี้  

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
รายไดค้า่เบีย้ปรบั 70,328 85,969 70,328 85,969 
ก าไรจากการจ าหน่ายทรพัยส์นิถาวร 1,532 19,227 1,532 19,024 
รายไดอ้ื่น 36,424 22,208 6,990 8,851 
รวมรายไดจ้ากการด าเนินงานอื่นๆ 108,284 127,404 78,850 113,844 
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48 ค่าใช้จ่ายอ่ืน 

 
คา่ใชจ้่ายอื่นส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
คา่ใชจ้่ายเกีย่วกบัรถยดึรอการขาย 44,577 154,230 44,577 154,230 
คา่ใชจ้่ายเกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัยร์อการขาย 24,823 22,569 24,823 22,569 
คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางและขนส่ง 67,576 70,566 63,829 65,216 
คา่โฆษณาและสง่เสรมิการขาย 12,737 49,433 7,540 37,911 
คา่ธรรมเนียมจ่ายของกองทุน 3,386 3,359 - - 
คา่ใชจ้่ายเกีย่วกบัสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนอื่น 118,395 93,170 103,993 79,874 
คา่ใชจ้่ายอื่น 502,557 347,436 425,376 279,868 
รวมคา่ใชจ้่ายอื่น 774,051 740,763 670,138 639,668 
 

49 ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 
 
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ดงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ 
 วนัท่ี 30 มิถนุายน วนัท่ี 30 มิถนุายน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ (3,191) 4,741 (1,920) 3,961 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหนี้ 2,582,513 1,217,457 2,581,632 1,217,089 
เงนิลงทุนในตราสารหนี้ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม  
    ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 727 1,289 727 1,289 
ภาระผกูพนัวงเงนิสนิเชื่อและสญัญาค ้าประกนัทางการเงนิ 32,180 (223,433) 31,400 (223,981) 
รวม 2,612,229 1,000,054 2,611,839 998,358 
 
ในระหว่างงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 มูลค่าหนี้สูญได้รบัคนืเป็นจ านวนเงนิ 624 ลา้นบาท (30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 : 644 
ลา้นบาท) 
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50 ภาษีเงินได้ 

 
ภาษเีงนิไดส้ าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ภาษเีงนิไดส้ าหรบัปีปัจจุบนั 657,254 569,971 424,379 353,903 
รายการปรบัปรงุคา่ใชจ้่ายภาษเีงนิไดข้องงวดก่อน (11,555) 5,641 (10,922) 3,368 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (18,602) 222,784 (25,441) 253,460 
รวมคา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 627,097 798,396 388,016 610,731 

 
การกระทบยอดเพือ่หาอตัราภาษทีีแ่ทจ้รงิงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 

 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท 
   
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 3,477,190 3,469,175 
จ านวนภาษตีามอตัราภาษเีงนิไดร้อ้ยละ 20 695,438 693,835 
รายการปรบัปรุงภาษเีงนิไดข้องงวดก่อน (11,555) 5,641 
รายไดท้ีไ่มต่อ้งเสยีภาษ ี (88,094) (213,326) 
คา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถหกัภาษ ี 29,863 312,246 
ผลกระทบต่อภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชขีองงวดก่อน 1,445 - 
รวมคา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 627,097 798,396 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท 
   
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 2,520,128 3,711,565 
จ านวนภาษตีามอตัราภาษเีงนิไดร้อ้ยละ 20 504,026 742,313 
รายการปรบัปรุงภาษเีงนิไดข้องงวดก่อน (10,922) 3,368 
รายไดท้ีไ่มต่อ้งเสยีภาษ ี (114,012) (442,538) 
คา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถหกัภาษ ี 8,924 307,588 
รวมคา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 388,016 610,731 
 
อตัราภาษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักส าหรบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 
2564 เป็นรอ้ยละ 18.03 และรอ้ยละ 15.40 ตามล าดบั (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 23.01 และรอ้ยละ 16.45 ตามล าดบั) 
 
อตัราภาษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัส าหรบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลเปลีย่นแปลงจากรายการเงนิปันผลรบั 
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51 ภาษีเงินได้เก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อ่ืน 

 
ภาษีเงนิได้เกี่ยวขอ้งกบัองคป์ระกอบของก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่นส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563  
มดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
  

จ านวนก่อน
ภาษี 

พนับาท 

ผลประโยชน์ 
(ค่าใช้จ่าย) 

ภาษี 
พนับาท 

จ านวน
สทุธิจาก

ภาษี 
พนับาท 

จ านวน
ก่อน 
ภาษี 

พนับาท 

ผลประโยชน์  
(ค่าใช้จ่าย) 

ภาษี 
พนับาท 

จ านวน
สทุธิ 

จากภาษี 
พนับาท 

       
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูคา่เงนิลงทุนในตราสารหนี้ดว้ย       
   มลูคา่ยุตธิรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (141,258) 28,252 (113,006) 29,609 (5,922) 23,687 
ก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในตราสารทุนทีก่ าหนดให ้       
   วดัมลูคา่ยุตธิรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 792,301 (158,283) 634,018 (330,090) 66,057 (264,033) 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น 651,043 (130,031) 521,012 (300,481) 60,135 (240,346) 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 

จ านวนก่อน
ภาษี 

พนับาท 

ผลประโยชน์ 
(ค่าใช้จ่าย) 

ภาษี 
พนับาท 

จ านวน
สทุธิจาก

ภาษี 
พนับาท 

จ านวน
ก่อน 
ภาษี 

พนับาท 

ผลประโยชน์  
(ค่าใช้จ่าย) 

ภาษี 
พนับาท 

จ านวน
สทุธิ 

จากภาษี 
พนับาท 

ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูคา่เงนิลงทุนในตราสารหนี้ดว้ย       
     มลูคา่ยุตธิรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (141,258) 28,252 (113,006) 29,609 (5,922) 23,687 
ก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในตราสารทุนทีก่ าหนดให ้       
   วดัมลูคา่ยุตธิรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (2,821) 564 (2,257) 6,313 (1,262) 5,051 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น (144,079) 28,816 (115,263) 35,922 (7,184) 28,738 
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52 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 
วิธีการวดัมูลค่าของสินทรพัยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 
 
นโยบายการบญัชใีนหมายเหตุขอ้ที ่3 อธบิายความแตกต่างระหวา่งการจดัประเภทและการวดัมลูคา่ของเครือ่งมอืทางการเงนิ และอธบิาย
การรบัรูร้ายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายรวมถงึก าไรและขาดทุนจากมลูคา่ยุตธิรรม ตารางต่อไปนี้แสดงการวเิคราะหม์ลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละ
หนี้สนิทางการเงนิโดยแบ่งตามประเภทในงบแสดงฐานะการเงนิ 
 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
    ตราสารทุนท่ี   
  ก าหนดให้  ก าหนดให้   
 วดัมูลค่าด้วย วดัมูลค่าด้วย วดัมูลค่าด้วย วดัมูลค่าด้วย   
 มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม   
 ผ่านก าไรหรือ ผ่านก าไรหรือ ผ่านก าไรหรือ ผ่านก าไรหรือ ต้นทุนตดั  
 ขาดทุน ขาดทุน ขาดทุนเบด็เสรจ็ ขาดทุนเบด็เสรจ็ จ าหน่าย รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
สินทรพัยท์างการเงิน       
เงนิสด - - - - 1,159,488 1,159,488 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ - - - - 29,618,455 29,618,455 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่า       
   ยุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน 20,632,058 - - - - 20,632,058 
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ์ 11,911,670 - - - - 11,911,670 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยส์ุทธ ิ - - 18,227,248 4,151,354 1,175,084 23,553,686 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหนี้และดอกเบีย้คา้งรบัสุทธ ิ - - - - 274,903,479 274,903,479 
ลกูหนี้ส านกัหกับญัชแีละบรษิทัหลกัทรพัย ์ - - - - 656,028 656,028 
ลกูหนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า - - - - 8,285,862 8,285,862 
รวมสินทรพัยท์างการเงิน 32,543,728 - 18,227,248 4,151,354 315,798,396 370,720,726 
       
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก - - - - 249,258,601 249,258,601 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ - - - - 18,100,321 18,100,321 
หนี้สนิจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม - - - - 568,600 568,600 
หนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย       
   มลูค่ายุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน - 1,905,120 - - - 1,905,120 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ์ 10,867,693 - - - - 10,867,693 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื - - - - 42,854,527 42,854,527 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - - - - 176,596 176,596 
เจา้หนี้ส านกัหกับญัชแีละบรษิทัหลกัทรพัย ์ - - - - 968,493 968,493 
เจา้หนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า - - - - 7,546,189 7,546,189 
รวมหน้ีสินทางการเงิน 10,867,693 1,905,120 - - 319,473,327 332,246,140 
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 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
    ตราสารทุนท่ี   
  ก าหนดให้  ก าหนดให้   
 วดัมูลค่าด้วย วดัมูลค่าด้วย วดัมูลค่าด้วย วดัมูลค่าด้วย   
 มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม   
 ผ่านก าไรหรือ ผ่านก าไรหรือ ผ่านก าไรหรือ ผ่านก าไรหรือ ต้นทุนตดั  
 ขาดทุน ขาดทุน ขาดทุนเบด็เสรจ็ ขาดทุนเบด็เสรจ็ จ าหน่าย รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
สินทรพัยท์างการเงิน       
เงนิสด - - - - 1,490,626 1,490,626 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ - - - - 32,770,543 32,770,543 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่า       
   ยุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน 11,289,598 - - - - 11,289,598 
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์ 10,276,081 - - - - 10,276,081 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยส์ุทธ ิ - - 18,985,945 3,164,350 1,162,647 23,312,942 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหนี้และดอกเบีย้คา้งรบัสุทธ ิ - - - - 258,846,014 258,846,014 
ลกูหนี้ส านกัหกับญัชแีละบรษิทัหลกัทรพัย ์ - - - - 1,334,267 1,334,267 
ลกูหนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า - - - - 6,837,597 6,837,597 
รวมสินทรพัยท์างการเงิน 21,565,679 - 18,985,945 3,164,350 302,441,694 346,157,668 
       
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก - - - - 251,525,874 251,525,874 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ - - - - 10,263,870 10,263,870 
หนี้สนิจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม - - - - 392,712 392,712 
หนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย       
   มลูค่ายุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน - 896,906 - - - 896,906 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ์ 8,724,685 - - - - 8,724,685 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื - - - - 28,343,500 28,343,500 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - - - - 183,697 183,697 
เจา้หนี้ส านกัหกับญัชแีละบรษิทัหลกัทรพัย ์ - - - - 588,026 588,026 
เจา้หนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า - - - - 5,539,391 5,539,391 
รวมหน้ีสินทางการเงิน 8,724,685 896,906 - - 296,837,070 306,458,661 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
    ตราสารทุนท่ี   
  ก าหนดให้  ก าหนดให้   
 วดัมูลค่าด้วย วดัมูลค่าด้วย วดัมูลค่าด้วย วดัมูลค่าด้วย   
 มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม   
 ผ่านก าไรหรือ ผ่านก าไรหรือ ผ่านก าไรหรือ ผ่านก าไรหรือ ต้นทุนตดั  
 ขาดทุน ขาดทุน ขาดทุนเบด็เสรจ็ ขาดทุนเบด็เสรจ็ จ าหน่าย รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
สินทรพัยท์างการเงิน       
เงนิสด - - - - 1,159,292 1,159,292 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ - - - - 31,041,125 31,041,125 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่า       
   ยุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน 8,719,208 - - - - 8,719,208 
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์ 11,867,109 - - - - 11,867,109 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยส์ทุธ ิ - - 18,227,248 233,471 1,000,358 19,461,077 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหนี้และดอกเบีย้คา้งรบัสทุธ ิ - - - - 278,201,126 278,201,126 
รวมสินทรพัยท์างการเงิน 20,586,317 - 18,227,248 233,471 311,401,901 350,448,937 
       
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก - - - - 249,881,000 249,881,000 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ - - - - 17,056,914 17,056,914 
หนี้สนิจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม - - - - 568,600 568,600 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ ์ 10,816,281 - - - - 10,816,281 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื - - - - 41,251,971 41,251,971 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - - - - 815,813 815,813 
รวมหน้ีสินทางการเงิน 10,816,281 - - - 309,574,298 320,390,579 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
    ตราสารทุนท่ี   
  ก าหนดให้  ก าหนดให้   
 วดัมูลค่าด้วย วดัมูลค่าด้วย วดัมูลค่าด้วย วดัมูลค่าด้วย   
 มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม   
 ผ่านก าไรหรือ ผ่านก าไรหรือ ผ่านก าไรหรือ ผ่านก าไรหรือ ต้นทุนตดั  
 ขาดทุน ขาดทุน ขาดทุนเบด็เสรจ็ ขาดทุนเบด็เสรจ็ จ าหน่าย รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
สินทรพัยท์างการเงิน       
เงนิสด - - - - 1,490,407 1,490,407 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ - - - - 30,857,786 30,857,786 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่า       
   ยุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน 6,752,638 - - - - 6,752,638 
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์ 10,251,116 - - - - 10,251,116 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยส์ทุธ ิ - - 18,985,945 236,292 1,000,896 20,223,133 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหนี้และดอกเบีย้คา้งรบัสทุธ ิ - - - - 262,643,112 262,643,112 
รวมสินทรพัยท์างการเงิน 17,003,754 - 18,985,945 236,292 295,992,201 332,218,192 
       
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก - - - - 252,066,562 252,066,562 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ - - - - 10,230,265 10,230,265 
หนี้สนิจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม - - - - 392,712 392,712 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ ์ 8,674,189 - - - - 8,674,189 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื - - - - 27,757,881 27,757,881 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - - - - 820,206 820,206 
รวมหน้ีสินทางการเงิน 8,674,189 - - - 291,267,626 299,941,815 
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53 การหกักลบสินทรพัยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 

 

ตารางขา้งล่างนี้ แสดงรายละเอยีดของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิ ทีถู่กหกักลบและแสดงดว้ยมลูคา่สุทธทิีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ หรอื
ที่กลุ่มธุรกิจมีสญัญาที่สามารถบังคบัให้หกักลบได้และสญัญาอื่นที่มีลกัษณะคล้ายกันที่ไม่ได้แสดงด้วยมูลค่าสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิ น  
แต่ไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึมลูคา่สทุธ ิหากกลุ่มธุรกจิมกีารบงัคบัหรอืใชส้ทิธใินการหกักลบดงักล่าว 
 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
  รายการหกักลบท่ีแสดง 

ในงบแสดงฐานะการเงิน มูลค่าท่ีเก่ียวข้องท่ีไม่ได้น ามาหกักลบ   
   

มูลค่าสทุธิ 
ท่ีแสดงในงบ 
แสดงฐานะ 

การเงิน 
หลกัประกนัท่ี

เป็นเงินสด 
หลกัประกนัท่ี
ไม่ใช่เงินสด* 

 
  มูลค่าขัน้ต้นท่ีมี

การหกักลบ 
ในงบแสดงฐานะ 

การเงิน 

 
   
 

มูลค่าขัน้ต้น มูลค่าสทุธิ 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       
สินทรพัยท์างการเงิน       
เงนิใหส้นิเชื่อตามธุรกรรมซือ้คนืภาคเอกชน 10,071,077 -    10,071,077 -    (10,071,077) -    
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์ 11,911,670 -    11,911,670 (792,350) -    11,119,320 
รวมสินทรพัยท์างการเงิน 21,982,747 -    21,982,747 (792,350) (10,071,077) 11,119,320 
       
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิกูย้มืตามธุรกรรมซือ้คนืภาคเอกชน 2,505,576 -    2,505,576 (82,845) (2,422,731) -    
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ ์ 10,867,693 -    10,867,693 (2,671,624) -    8,196,069 
รวมหน้ีสินทางการเงิน 13,373,269 -    13,373,269 (2,754,469) (2,422,731) 8,196,069 
 
* มลูค่าของหลกัประกนัทีไ่มใ่ช่เงนิสดจะแสดงมลูค่าเท่ากบัหรอืน้อยกว่ามลูค่าคงเหลอืของมลูค่าสุทธทิีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิหกัมลูค่าของหลกัประกนัทีเ่ป็นเงนิสด 
 
 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
  รายการหกักลบท่ีแสดง 

ในงบแสดงฐานะการเงิน มูลค่าท่ีเก่ียวข้องท่ีไม่ได้น ามาหกักลบ   
   

มูลค่าสทุธิ 
ท่ีแสดงในงบ 
แสดงฐานะ 

การเงิน 
หลกัประกนัท่ี

เป็นเงินสด 
หลกัประกนัท่ี
ไม่ใช่เงินสด* 

 
  มูลค่าขัน้ต้นท่ีมี

การหกักลบ 
ในงบแสดงฐานะ 

การเงิน 

 
   
 

มูลค่าขัน้ต้น มูลค่าสทุธิ 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       
สินทรพัยท์างการเงิน       
เงนิใหส้นิเชื่อตามธุรกรรมซือ้คนืภาคเอกชน 16,076,338 - 16,076,338 (49,649) (16,026,689) - 
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์ 10,276,081 - 10,276,081 (1,398,011) - 8,878,070 
รวมสินทรพัยท์างการเงิน 26,352,419 - 26,352,419 (1,447,660) (16,026,689) 8,878,070 
       
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิกูย้มืตามธุรกรรมซือ้คนืภาคเอกชน 2,704,772 - 2,704,772 (5,722) (2,699,050) - 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ ์ 8,724,685 - 8,724,685 (1,571,896) - 7,152,789 
รวมหน้ีสินทางการเงิน 11,429,457 - 11,429,457 (1,577,618) (2,699,050) 7,152,789 
 
* มลูค่าของหลกัประกนัทีไ่มใ่ช่เงนิสดจะแสดงมลูค่าเท่ากบัหรอืน้อยกว่ามลูค่าคงเหลอืของมลูค่าสุทธทิีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิหกัมลูค่าของหลกัประกนัทีเ่ป็นเงนิสด 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
  รายการหกักลบท่ีแสดง 

ในงบแสดงฐานะการเงิน มูลค่าท่ีเก่ียวข้องท่ีไม่ได้น ามาหกักลบ   
   

มูลค่าสทุธิ 
ท่ีแสดงในงบ 
แสดงฐานะ 

การเงิน 
หลกัประกนัท่ี

เป็นเงินสด 
หลกัประกนัท่ี
ไม่ใช่เงินสด* 

 
  มูลค่าขัน้ต้นท่ีมี

การหกักลบ 
ในงบแสดงฐานะ 

การเงิน 

 
   
 

มูลค่าขัน้ต้น มูลค่าสทุธิ 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       
สินทรพัยท์างการเงิน       
เงนิใหส้นิเชื่อตามธุรกรรมซือ้คนืภาคเอกชน 10,071,077 -    10,071,077 -    (10,071,077) -    
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์ 11,867,109 -    11,867,109 (792,350) -    11,074,759 
รวมสินทรพัยท์างการเงิน 21,938,186 -    21,938,186 (792,350) (10,071,077) 11,074,759 
       
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิกูย้มืตามธุรกรรมซือ้คนืภาคเอกชน 2,505,576 -    2,505,576 (82,845) (2,422,731) -    
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ ์ 10,816,281 -    10,816,281 (2,671,624) -    8,144,657 
รวมหน้ีสินทางการเงิน 13,321,857 -    13,321,857 (2,754,469) (2,422,731) 8,144,657 
 
* มลูค่าของหลกัประกนัทีไ่มใ่ช่เงนิสดจะแสดงมลูค่าเท่ากบัหรอืน้อยกว่ามลูค่าคงเหลอืของมลูค่าสุทธทิีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิหกัมลูค่าของหลกัประกนัทีเ่ป็นเงนิสด 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
  รายการหกักลบท่ีแสดง 

ในงบแสดงฐานะการเงิน มูลค่าท่ีเก่ียวข้องท่ีไม่ได้น ามาหกักลบ   
   

มูลค่าสทุธิ 
ท่ีแสดงในงบ 
แสดงฐานะ 

การเงิน 
หลกัประกนัท่ี

เป็นเงินสด 
หลกัประกนัท่ี
ไม่ใช่เงินสด* 

 
  มูลค่าขัน้ต้นท่ีมี

การหกักลบ 
ในงบแสดงฐานะ 

การเงิน 

 
   
 

มูลค่าขัน้ต้น มูลค่าสทุธิ 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       
สินทรพัยท์างการเงิน       
เงนิใหส้นิเชื่อตามธุรกรรมซือ้คนืภาคเอกชน 16,076,338 - 16,076,338 (49,649) (16,026,689) - 
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์ 10,251,116 - 10,251,116 (1,398,011) - 8,853,105 
รวมสินทรพัยท์างการเงิน 26,327,454 - 26,327,454 (1,447,660) (16,026,689) 8,853,105 
       
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิกูย้มืตามธุรกรรมซือ้คนืภาคเอกชน 2,704,772 - 2,704,772 (5,722) (2,699,050) - 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ ์ 8,674,189 - 8,674,189 (1,571,896) - 7,102,293 
รวมหน้ีสินทางการเงิน 11,378,961 - 11,378,961 (1,577,618) (2,699,050) 7,102,293 

 
* มลูค่าของหลกัประกนัทีไ่มใ่ช่เงนิสดจะแสดงมลูค่าเท่ากบัหรอืน้อยกว่ามลูค่าคงเหลอืของมลูค่าสุทธทิีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิหกัมลูค่าของหลกัประกนัทีเ่ป็นเงนิสด 
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54 มูลค่ายติุธรรม 

 
54.1 การประมาณการมูลค่ายติุธรรม 

 
เครือ่งมอืทางการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมจ าแนกตามวธิกีารประมาณมลูคา่ ความแตกต่างของระดบัขอ้มลูสามารถแสดงไดด้งันี้ 

 
(ก) เครือ่งมอืทางการเงนิใน ระดบั 1 

 
มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิทีซ่ื้อขายในตลาดทีม่สีภาพคล่อง อา้งองิจากราคาเสนอซื้อขาย ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ 
ราคาเสนอซื้อขายที่ใช้ส าหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิที่ถือโดยกลุ่มธุรกจิได้แก่ ราคาเสนอซื้อสุดท้ายที่อ้างองิจากตลาดหลกัทรพัย ์
แห่งประเทศไทย ราคาปิดที่อ้างอิงจากตลาดหลกัทรพัย์ในต่างประเทศ และราคาที่ใช้ช าระราคาจากตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 
เครือ่งมอืทางการเงนินี้รวมอยูใ่นระดบั 1  
 

(ข) เครือ่งมอืทางการเงนิในระดบั 2 
 
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมอืทางการเงนิที่ไม่ได้มกีารซื้อขายในตลาดที่มสีภาพคล่อง (ตราสารอนุพนัธ์ที่มกีารซื้อขายในตลาดรอง 
ทีไ่ม่ไดม้กีารจดัตัง้อย่างเป็นทางการ (Over-The-Counter)) วดัมลูคา่โดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมลูคา่ซึง่ใชป้ระโยชน์สงูสุดจากขอ้มลู
ในตลาดที่สงัเกตได้ที่มอียู่และอ้างอิงจากประมาณการของกิจการเองมาใช้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ถ้าข้อมู ลที่เป็นสาระส าคญั
ทัง้หมดในการวดัมลูคา่ยุตธิรรมไดม้าจากขอ้มลูทีส่งัเกตได ้เครือ่งมอืนัน้จะรวมอยู่ในระดบั 2 
 

(ค) เครือ่งมอืทางการเงนิในระดบั 3 
 
ถา้ขอ้มลูทีเ่ป็นสาระส าคญัขอ้ใดขอ้หน่ึงหรอืมากกวา่ไม่ไดม้าจากขอ้มลูทีส่งัเกตไดใ้นตลาด เครือ่งมอืนัน้จะรวมอยูใ่นระดบั 3 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาล 
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ตารางต่อไปนี้แสดงถงึสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 
 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
  มูลค่ายติุธรรม 
 มูลค่าตามบญัชี ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      
สินทรพัย ์      
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์ 11,911,670 - 11,911,670 - 11,911,670 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย      
   มลูคา่ยุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน      
   หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 1,117,558 - 1,117,558 - 1,117,558 
   ตราสารหนี้ภาคเอกชน 3,379,253 - 3,252,259 126,994 3,379,253 
   ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด      
      ในประเทศ 16,121,243 16,121,243 - - 16,121,243 
   ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด      
      ต่างประเทศ 14,004 14,004 - - 14,004 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยส์ทุธ ิ      
   หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 17,669,818 - 17,669,818 - 17,669,818 
   ตราสารหนี้ภาคเอกชน 557,430 - 557,430 - 557,430 
   ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด      
      ในประเทศ 515,560 515,560 - - 515,560 
   ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด      
       ต่างประเทศ 2,700,615 2,700,615 - - 2,700,615 
   ตราสารทุนทีไ่มอ่ยูใ่นความตอ้งการของ      
      ตลาดในประเทศ 691,167 - 11,091 680,076 691,167 
   ตราสารทุนทีไ่มอ่ยูใ่นความตอ้งการของ      
       ตลาดต่างประเทศ 244,012 - - 244,012 244,012 
รวมสินทรพัย ์ 54,922,330 19,351,422 34,519,826 1,051,082 54,922,330 
      
หน้ีสิน      
หนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย      
   มลูคา่ยุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน 1,905,120 - 1,905,120 - 1,905,120 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ ์ 10,867,693 - 10,867,693 - 10,867,693 
รวมหน้ีสิน 12,772,813 - 12,772,813 - 12,772,813 

 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาล 
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 งบการเงินรวม 
 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 

 
ระหวา่งงวด/ปีกลุ่มธุรกจิโอนระดบัชัน้มลูคา่ยุตธิรรมของใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธจ์ากระดบั 1 ไปยงัระดบั 2 เพื่อใหส้ะทอ้นมลูคา่ทีเ่หมาะสม 
ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานมากยิง่ขึน้ 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

153 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
  มูลค่ายติุธรรม 
 มูลค่าตามบญัชี ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      
สินทรพัย ์      
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์ 11,867,109 - 11,867,109 - 11,867,109 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย      
   มลูคา่ยุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน      
   หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 1,117,558 - 1,117,558 - 1,117,558 
   ตราสารหนี้ภาคเอกชน 3,252,258 - 3,252,258 - 3,252,258 
   ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด      
      ในประเทศ 4,349,392 4,349,392 - - 4,349,392 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยส์ทุธ ิ      
   หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 17,669,818 - 17,669,818 - 17,669,818 
   ตราสารหนี้ภาคเอกชน 557,430 - 557,430 - 557,430 
   ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด      
      ในประเทศ 14,100 14,100 - - 14,100 
   ตราสารทุนทีไ่มอ่ยูใ่นความตอ้งการของ      
      ตลาดในประเทศ 219,371 - - 219,371 219,371 
รวมสินทรพัย ์ 39,047,036 4,363,492 34,464,173 219,371 39,047,036 
      
หน้ีสิน      
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ ์ 10,816,281 - 10,816,281 - 10,816,281 
รวมหน้ีสิน 10,816,281 - 10,816,281 - 10,816,281 

 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาล 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 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 

 
ไมม่รีายการโอนระหวา่งระดบัที ่1 และระดบัที ่2 ของล าดบัชัน้มลูคา่ยุตธิรรมในระหวา่งงวด/ปี 

 
 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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ตารางต่อไปนี้แสดงถึงสนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิที่ไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และวนัที ่ 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
  มูลค่ายติุธรรม 
 มูลค่าตามบญัชี ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      
สินทรพัย ์      
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสทุธ ิ 29,618,455 29,618,455 - - 29,618,455 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหนี้และดอกเบีย้      
   คา้งรบัสทุธ ิ 274,903,479 - 273,127,571 - 273,127,571 
เงนิลงทุนทีว่ดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 1,175,084 - 1,189,952 - 1,189,952 
ลกูหนี้ส านกัหกับญัชแีละบรษิทัหลกัทรพัย ์ 656,028 - 656,028 - 656,028 
ลกูหนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญา      
   ซือ้ขายล่วงหน้า 8,285,862 - 8,285,862 - 8,285,862 
รวมสินทรพัย ์ 314,638,908 29,618,455 283,259,413 - 312,877,868 
      
หน้ีสิน      
เงนิรบัฝาก 249,258,601 - 249,255,965 - 249,255,965 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสทุธ ิ 18,100,321 18,100,321 - - 18,100,321 
หนี้สนิจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม 568,600 - 568,600 - 568,600 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 42,854,527 - 23,869,990 18,812,811 42,682,801 
เจา้หนี้ส านกัหกับญัชแีละบรษิทัหลกัทรพัย ์ 968,493 - 968,493 - 968,493 
เจา้หนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญา      
   ซือ้ขายล่วงหน้า 7,546,189 - 7,546,189 - 7,546,189 
ดอกเบีย้คา้งจ่าย 370,974 - 370,974 - 370,974 
รวมหน้ีสิน 319,667,705 18,100,321 282,580,211 18,812,811 319,493,343 

 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาล 
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 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
  มูลค่ายติุธรรม 
 มูลค่าตามบญัชี ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      
สินทรพัย ์      
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสทุธ ิ 32,770,543 32,770,543 - - 32,770,543 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหนี้และดอกเบีย้      
   คา้งรบัสทุธ ิ 258,846,014 - 257,850,809 - 257,850,809 
เงนิลงทุนทีว่ดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 1,162,647 - 1,193,157 - 1,193,157 
ลกูหนี้ส านกัหกับญัชแีละบรษิทัหลกัทรพัย ์ 1,334,267 - 1,334,267 - 1,334,267 
ลกูหนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญา      
   ซือ้ขายล่วงหน้า 6,837,597 - 6,837,597 - 6,837,597 
รวมสินทรพัย ์ 300,951,068 32,770,543 267,215,830 - 299,986,373 
      
หน้ีสิน      
เงนิรบัฝาก 251,525,874 - 251,624,441 - 251,624,441 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสทุธ ิ 10,263,870 10,263,870 - - 10,263,870 
หนี้สนิจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม 392,712 - 392,712 - 392,712 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 28,343,500 - 26,023,426 2,455,830 28,479,256 
เจา้หนี้ส านกัหกับญัชแีละบรษิทัหลกัทรพัย ์ 588,026 - 588,026 - 588,026 
เจา้หนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญา      
   ซือ้ขายล่วงหน้า 5,539,391 - 5,539,391 - 5,539,391 
ดอกเบีย้คา้งจ่าย 467,833 - 467,833 - 467,833 
รวมหน้ีสิน 297,121,206 10,263,870 284,635,829 2,455,830 297,355,529 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
  มูลค่ายติุธรรม 
 มูลค่าตามบญัชี ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      
สินทรพัย ์      
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสทุธ ิ 31,041,125 31,041,125 - - 31,041,125 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหนี้และดอกเบีย้      
   คา้งรบัสทุธ ิ 278,201,126 - 273,938,220 - 273,938,220 
เงนิลงทุนทีว่ดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 1,000,358 - 1,015,226 - 1,015,226 
รวมสินทรพัย ์ 310,242,609 31,041,125 274,953,446 - 305,994,571 
      
หน้ีสิน      
เงนิรบัฝาก 249,881,000 - 249,878,365 - 249,878,365 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสทุธ ิ 17,056,914 17,056,914 - - 17,056,914 
หนี้สนิจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม 568,600 - 568,600 - 568,600 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 41,251,971 - 23,869,990 17,210,255 41,080,245 
ดอกเบีย้คา้งจ่าย 370,974 - 370,974 - 370,974 
รวมหน้ีสิน 309,129,459 17,056,914 274,687,929 17,210,255 308,955,098 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
  มูลค่ายติุธรรม 
 มูลค่าตามบญัชี ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      
สินทรพัย ์      
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสทุธ ิ 30,857,786 30,857,786 - - 30,857,786 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหนี้และดอกเบีย้      
   คา้งรบัสทุธ ิ 262,643,112 - 259,151,040 - 259,151,040 
เงนิลงทุนทีว่ดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 1,000,896 - 1,031,406 - 1,031,406 
รวมสินทรพัย ์ 294,501,794 30,857,786 260,182,446 - 291,040,232 
      
หน้ีสิน      
เงนิรบัฝาก 252,066,562 - 252,165,129 - 252,165,129 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสทุธ ิ 10,230,265 10,230,265 - - 10,230,265 
หนี้สนิจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม 392,712 - 392,712 - 392,712 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 27,757,881 - 26,023,426 1,870,212 27,893,638 
ดอกเบีย้คา้งจ่าย 467,833 - 467,833 - 467,833 
รวมหน้ีสิน 290,915,253 10,230,265 279,049,100 1,870,212 291,149,577 

 
ไมม่รีายการโอนระหวา่งระดบัที ่1 และระดบัที ่2 ของล าดบัชัน้มลูคา่ยุตธิรรมในระหวา่งงวด/ปี 
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เครื่องมอืทางการเงนิอื่นที่ไม่ได้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงนิเป็นรายการที่มรีะยะเวลาครบก าหนดสัน้ และมกีาร
เปลีย่นแปลงราคาตลาดปัจจุบนัอยา่งสม ่าเสมอ ดงันัน้มลูค่าตามบญัชเีป็นมลูค่าทีเ่ทยีบเคยีงมลูคา่ยุตธิรรม เครื่องมือทางการเงนิดงักล่าว
ประกอบด้วย เงนิฝากออมทรพัย์ เงนิฝากกระแสรายวนัในส่วนของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิทัง้ด้านสนิทรัพย์และหนี้สนิ 
ลูกหนี้ส านักหกับญัชแีละบรษิทัหลกัทรพัย ์ลูกหนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซื้อขายล่วงหน้า หน้ีสนิจ่ายเมื่อทวงถาม เจา้หนี้ส านักหกับญัชี
และบรษิทัหลกัทรพัย ์และเจา้หนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
 
การวดัมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่การเปิดเผย มรีายละเอยีดดงันี้ 
 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบีย้ค้างรบัสทุธิ 
 
มลูคา่ยุตธิรรมของเงนิใหส้นิเชื่อทีม่อีตัราดอกเบีย้ปรบัตามอตัราตลาดประมาณตามมลูคา่ตามบญัช ี
 
มลูค่ายุตธิรรมของเงนิใหส้นิเชื่อทีม่อีตัราดอกเบี้ยคงที่และไม่มกีารดอ้ยค่าดา้นเครดติค านวณจากมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด คดิลดดว้ย
อตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิของเงนิใหส้นิเชื่อทีม่ลีกัษณะคลา้ยกนั 
 
มลูคา่ยุตธิรรมของเงนิใหส้นิเชื่อทีม่อีตัราดอกเบีย้คงทีท่ีม่กีารดอ้ยคา่ดา้นเครดติประมาณตามมลูคา่ตามบญัช ี
 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 
 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ(สนิทรพัย)์ คอื เงนิใหกู้้แก่สถาบนัการเงนิทีม่รีะยะการครบก าหนดช าระสัน้หรอืเมื่อทวงถาม ดงันัน้
มลูคา่ทางบญัชจีงึเป็นราคาเทยีบเคยีงมลูคา่ยุตธิรรมโดยประมาณ 
 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน) คือ เงินกู้และเงินฝากประจ าที่มีระยะเวลาครบก าหนดช าระสัน้ ดังนัน้มูลค่า  
ทางบญัชจีงึเป็นราคาเทยีบเคยีงมลูคา่ยุตธิรรมโดยประมาณ 
 
หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 
 
มลูคา่ตามบญัชขีองหนี้สนิจ่ายคนืเมือ่ทวงถามในงบแสดงฐานะทางการเงนิมคีวามใกลเ้คยีงกบัมลูคา่ยุตธิรรมโดยประมาณ 
 
เงินรบัฝาก 
 
มลูค่ายุตธิรรมของเงนิฝากประเภทจ่ายคนืเมื่อทวงถามหรอืเงนิฝากออมทรพัยซ์ึ่งมดีอกเบี้ยปรบัตามอตัราตลาดประมาณตามมลูค่าตาม
บญัช ี
 
มลูค่ายุตธิรรมของเงนิฝากประจ าหรอืบตัรเงนิฝาก มลูค่ายุตธิรรมค านวณโดยการใชว้ธิกีระแสเงนิสดคดิลดโดยใชอ้ตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ
ปัจจุบนัของเงนิฝากประจ าทีม่อีายุครบก าหนดช าระทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินให้กู้ 
 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงนิใหกู้้วดัมูลค่ายุตธิรรมโดยใชร้าคาหรอือตัราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วนัทีใ่นงบแสดง
ฐานะการเงนิ ในกรณีทีไ่ม่มรีาคาตลาดหรอืเป็นเงนิกู้ยมืทีเ่ป็นองคป์ระกอบของตราสารหนี้ทีม่อีนุพนัธแ์ฝง ประมาณโดยใชม้ลูค่าปัจจุบนั
ของประมาณการกระแสเงนิสดคดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ซึง่สะทอ้นความเสีย่งดา้นเครดติของธนาคารแลว้ 
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ดอกเบีย้ค้างจ่าย 
 
มลูคา่ตามบญัชขีองดอกเบีย้คา้งจ่ายในงบแสดงฐานะการเงนิมคีวามใกลเ้คยีงกบัมลูคา่ยุตธิรรมโดยประมาณ 
 
เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 
เงนิลงทุนทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย วดัมลูคา่ยุตธิรรมโดยใชร้าคาหรอือตัราผลตอบแทนเสนอซื้อถวัเฉลีย่ส าหรบัของตราสารหนี้
ภาครฐับาลหรอือัตราผลตอบแทนยุติธรรมส าหรบัของตราสารหนี้ภาคเอกชนที่เผยแพร่โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วนัที ่  
ในงบแสดงฐานะการเงนิ 

 
54.2 เทคนิคการประเมินมูลค่าส าหรบัการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบัท่ี 2 

 
ตราสารอนุพนัธเ์พือ่คา้และตราสารอนุพนัธท์ีใ่ชส้ าหรบัการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งซึง่มลูคา่ยุตธิรรมอยูใ่นระดบัที ่2 ไดแ้ก่  

 
• สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (FX Forward / Swap) วดัมูลค่ายุติธรรมโดยอ้างอิงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา

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

ยุตธิรรมโดยท าประมาณการกระแสเงนิสดตามอตัราดอกเบี้ยตามสญัญา (กรณีดอกเบี้ยคงที)่ หรอือตัราดอกเบี้ยล่วงหน้าซึ่งไดม้า
จากเสน้อตัราผลตอบแทน (กรณีดอกเบีย้ลอยตวั) แลว้จงึคดิลดกระแสเงนิสดดว้ยเสน้อตัราผลตอบแทนสกุลเงนินัน้ๆ และแปลงเป็น
มูลค่าในสกุลบาทด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศเทยีบบาท ทัง้นี้ ขอ้มูลตลาดที่ใช้ทัง้หมดจะต้องสามารถสงัเกตได้จาก
ตลาดทีม่สีภาพคล่อง  

• สญัญาสวอปในตราสารทุน (Equity Linked Swap) วดัมูลค่ายุตธิรรมตามองค์ประกอบย่อยของสญัญา โดยส่วนที่เป็นตราสารทุนวดั
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาเสนอซื้อในตลาดหลกัทรพัย์ส่วนที่เป็นเงนิปันผลค้างรบั/ค้างจ่าย วดัมูลค่ายุติธรรมตามจ านวนเงนิที่จะ
ไดร้บั/ตอ้งจ่าย และสว่นทีเ่ป็นดอกเบีย้วดัมูลคา่ยุตธิรรมดว้ยวธิเีดยีวกบัสญัญาสวอปอตัราดอกเบีย้  

• สัญญาออปชัน่ วัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้แบบจ าลองที่ได้ร ับการยอมรับอย่างกว้างขวางและใช้ข้อมูลน าเข้าที่ส ังเกตได้เป็น 
ส่วนใหญ่ 

 
ความเสีย่งดา้นเครดติคู่คา้ของธุรกรรมอนุพนัธ์ถูกรวมแสดงในมูลค่ายุตธิรรมของสถานะอนุพันธ์ รายการดงักล่าวเรยีกว่าส่วนปรบัปรุง
มลูคา่ดา้นเครดติ 
 
เงนิลงทุนในตราสารหนี้ซึง่มลูค่ายุตธิรรมอยู่ในระดบัที ่2 วดัมลูค่ายุตธิรรมโดยใชว้ธิคีดิลดกระแสเงนิสดตามสญัญาดว้ยอตัราผลตอบแทน
เสนอซือ้ถวัเฉลีย่หรอือตัราผลตอบแทนยุตธิรรมตลอดอายุสญัญาของตราสารหนี้รุน่นัน้ๆทีเ่ผยแพรโ่ดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
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54.3 การวดัมูลค่ายติุธรรมซ่ึงใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได้อย่างมีสาระส าคญั (ข้อมูลระดบัท่ี 3) 

 
ตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 
 
 ตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถนุายน
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

30 มิถนุายน
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 214 (10,833) (83) (4,888) 
ยอดปลายงวด/ปี 924,088 923,864 219,371 219,454 
 
ไมม่กีารเปลีย่นแปลงส าหรบัวธิกีารประมาณมลูคา่ยุตธิรรมระหวา่งงวด/ปี 
 
เงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท 
   
ยอดตน้งวด/ปี 155,928 - 
ซือ้เพิม่ - 150,000 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธทิีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน (28,934) 5,928 
ยอดปลายงวด/ปี 126,994 155,928 
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54.4 ขัน้ตอนการประเมินมูลค่ายติุธรรม 

 
ตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 
 
กลุ่มธุรกจิแบ่งการวดัมลูคา่ยุตธิรรมของตราสารทุนทีไ่มอ่ยูใ่นความตอ้งการของตลาดออกเป็น 2 วธิ ี 
 
ก) วธิกีารคดิลดเงนิปันผล (Dividend Discount Model) หรอืวธิกีารคดิลดกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flows Model) ส าหรบัตรา

สารทุนทีไ่มอ่ยูใ่นความตอ้งการของตลาดและกลุ่มธุรกจิคาดวา่จะไดร้บัผลตอบแทนจากเงนิลงทุนดงักล่าว  
ข) วธิกีารอ้างองิราคาจากมูลค่าสนิทรพัย์สุทธสิ าหรบัตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดและกลุ่มธุรกจิคาดว่าจะไม่ได้รบั

ผลตอบแทนจากเงนิลงทุนนัน้ 
 
กลุ่มธุรกจิพจิารณามลูค่าทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืของตราสารทุนทีไ่ม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด พจิารณาจากการค านวณโดยวธิกีารคดิลด
เงนิปันผล (Dividend Discount Model) หรอืการค านวณโดยใชว้ธิกีารคดิลดกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flows Model) โดยอา้งองิ
จากประมาณการทางการเงินครอบคลุมระยะเวลา 10 ปี ซึ่งอ้างอิงจากแผนการด าเนินงานในอนาคตของบริษัท ประกอบกับการ
คาดการณ์การเตบิโตของตลาด ซึ่งผูบ้รหิารเชื่อว่าเป็นระยะเวลาที่สะท้อนแผนงานทางธุรกจิของบรษิทั ส าหรบัอตัราการคดิลด (Discount 
Rate) นัน้ ใชอ้ตัราคดิลดรอ้ยละ 12.5 – 14.0 ต่อปี  และหลงัจากปีที ่10 จะใชป้ระมาณการของอตัราการเตบิโตของเงนิปันผลหรอืกระแสเงนิ
สด รอ้ยละ 1.0 – 2.0 ต่อปี และมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืจะถูกค านวณอยูท่ี ่696.52 ลา้นบาท  
 
การเปลีย่นแปลงของอตัราคดิลด และอตัราการเตบิโตของกระแสเงนิสดหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (อตัราการเตบิโตของเงนิปันผล 
หรอื อตัราการเตบิโตของกระแสเงนิสดอสิระ) เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 หรอื ลดลงรอ้ยละ 1 จะมผีลกระทบต่อก าไรหรอืขาดทุนในงบการเงนิรวม
และงบการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาล ดงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
  

อตัราคิดลด 
อตัราการเติบโต
ของเงินปันผล 

 
อตัราคิดลด 

อตัราการเติบโต
ของเงินปันผล 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

อตัราเพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1  (76.59) 37.72 (76.29) 38.02 
อตัราลดลง รอ้ยละ 1 90.75 (32.30) 91.05 (32.00) 

 
เงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ 
 
มลูค่าของหุน้กู้แปลงสภาพจะขึน้อยู่กบัมลูค่าขัน้ต ่าส่วนทีเ่ป็นหุน้กู้ (Bond Floor) กบัราคาแปลงสภาพ (Conversion Value) ขึน้อยู่กบัว่า
มลูคา่ใดจะสงูกวา่ โดยหลกัการประเมนิมลูคา่ของหุน้กูแ้ละราคาแปลงสภาพสามารถสรุปไดด้งันี้ 
 
• มลูค่าส่วนทีเ่ป็นหุน้กูค้ านวณโดยใชห้ลกัการคดิลดกระแสเงนิสดทัง้หมดของหุน้กูต้ลอดอายุ ซึง่ประกอบไปดว้ยดอกเบีย้ และเงนิตน้ที่
ไดร้บัคนืในปีสุดทา้ย ส าหรบัอตัราการคดิลดซึ่งไม่มขีอ้มูลในตลาดนัน้จะค านวณโดยใชผ้ลรวมระหว่างส่วนชดเชยความเสีย่งดา้นเครดติ 
(Credit Spread) ทีส่ะทอ้นถงึสถานการณ์ปัจจุบนัของบรษิทั กบัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาล ในแต่ละวนัทีท่ าการประเมนิมูลค่านัน้
ส่วนที่เป็นอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพตลาดในขณะที่ส่วนชดเชยความเสี่ยงด้านเครดติจะมคี่าที่
สะทอ้นถงึสถานการณ์ปัจจุบนัของบรษิทั มลูคา่สว่นทีเ่ป็นหุน้กูค้ านวณออกมาได ้126.99 ลา้นบาท 
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• ราคาแปลงสภาพมมีูลค่าเท่ากบัผลคูณระหว่างจ านวนหุน้ทีส่ามารถแปลงสภาพได้ กบัราคาหุน้ ซึง่ค านวณโดยใช้วธิกีารคดิลดกระแส
เงินสด (Discounted Cash Flows Model) โดยอ้างอิงจากประมาณการทางการเงนิครอบคลุมระยะเวลา 10 ปี ซึ่งอ้างอิงจากแผนการ
ด าเนินงานในอนาคตของบรษิทั ประกอบกบัการคาดการณ์การเตบิโตของตลาด ซึ่งผูบ้รหิารเชื่อว่าเป็นระยะเวลาทีส่ะทอ้นแผนงานทาง
ธุรกจิของบรษิทั อยา่งไรกต็าม เนื่องดว้ยสถานการณ์ปัจจุบนัมคีวามไม่แน่นอนสงู ฝ่ายบรหิารจงึเหน็วา่ควรใชแ้นวทางอนุรกัษ์นิยมในการ
ค านวณมลูคา่โดยยดึมลูคา่ของหุน้กูเ้ป็นหลกั  
 
การเปลีย่นแปลงของอตัราคดิลดและอตัราการเตบิโตของกระแสเงนิสดเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 หรอืลดลงรอ้ยละ 1 จะมผีลกระทบต่อก าไรหรอื
ขาดทุนในงบการเงนิรวม ดงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
  

อตัราคิดลด 
 

อตัราคิดลด 
อตัราการเติบโต
ของเงินปันผล 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
    

อตัราเพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1  (1.44) (3.72) 9.81 
อตัราลดลง รอ้ยละ 1 1.47 21.42 (3.72) 
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ตารางต่อไปนี้แสดง สรุปขอ้มลูเชงิปรมิาณของขอ้มลูทีไ่มส่ามารถสงัเกตไดท้ีม่สีาระส าคญัทีใ่ชใ้นการจดัมลูคา่ยุตธิรรมทีเ่ป็นขอ้มลูระดบั 3 
 

  งบการเงินรวม  
  มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม  
  30 มิถนุายน

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 

126,994 155,928 อตัราคดิลดและ 
อตัราการเตบิโตของ            

กระแสเงนิสด 
ของกจิการ 

     
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยส์ุทธ ิ     

- ตราสารทุนทีไ่ม่อยูใ่น วธิกีารคดิลดเงนิปันผล 244,012 244,012 อตัราคดิลดและอตัราการ 
          ความตอ้งการของตลาด    เตบิโต ของเงนิปันผล 
     
 วธิกีารอา้งองิราคาจาก   ไมม่ขีอ้มลูทีไ่มส่ามารถ 
    มลูคา่สนิทรพัยส์ุทธ ิ 691,167 690,943 สงัเกตไดท้ีม่สีาระส าคญั 
  1,062,173 1,090,883  
 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
  มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม  
  30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2564 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ.2563  

ข้อมูลท่ีไม่มีข้อมลู 

ท่ีไม่สามารถ 
 วิธีการวดัมูลค่า พนับาท พนับาท สงัเกตได้ 

     
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยส์ุทธ ิ     

- ตราสารทุนทีไ่ม่อยูใ่น วธิกีารอา้งองิราคาจาก      ไมม่ขีอ้มลูทีไ่มส่ามารถ 
ความตอ้งการของตลาด มลูคา่สนิทรพัยส์ุทธ ิ 219,371 219,454 สงัเกตไดท้ีม่สีาระส าคญั 

  219,371 219,454  
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55 เหตกุารณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน 
 
เมือ่วนัที ่ 26 สงิหาคม พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมการธนาคารครัง้ที ่ 8/2564 ไดม้มีตใิหจ้่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุน้ละ 0.75 บาท 
โดยมกี าหนดจ่ายในวนัที ่23 กนัยายน พ.ศ. 2564 
 
เมือ่วนัที ่24 สงิหาคม พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัยอ่ย”) ไดม้มีตใิหจ้่ายเงนิปันผล
ระหวา่งกาลในอตัราหุน้ละ 2.50 บาท โดยมกี าหนดจ่ายในวนัที ่31 สงิหาคม พ.ศ. 2564 
 
เมือ่วนัที ่24 สงิหาคม พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัหลกัทรพัย ์ เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยของบรษิทั 
เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ไดม้มีตใิหจ้่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุน้ละ 2.50 บาท โดยมกี าหนดจ่ายในวนัที ่30 สงิหาคม พ.ศ. 2564 
 
เมือ่วนัที ่ 23 สงิหาคม พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยของ
บรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ไดม้มีตใิหจ้่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุน้ละ 6 บาท โดยมกี าหนดจ่ายในวนัที ่27 สงิหาคม พ.ศ. 2564 
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