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หมายเหตุ เรื่อง  

 
1 ขอ้มลูทัว่ไป  
2 เหตุการณ์ส าคญัระหว่างงวดทีร่ายงาน 
3 นโยบายการบญัช ี  
4 การจดัการความเสีย่งในส่วนของทุน  
5 การบรหิารความเสีย่ง  
6 ประมาณการและขอ้สมมตฐิาน  
7 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ(สนิทรพัย)์  
8 ตราสารอนุพนัธ ์  
9 สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 
10 เงนิลงทุนในหลกัทรพัยส์ุทธ ิ  
11 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยสุทธ ิ  
12 เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยส์ุทธ ิ  
13 เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้คา้งรบัสุทธิ  
14 ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อและลูกหนี้ตามสญัญาเช่าทางการเงนิ  
15 ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 
16 ทรพัยส์นิรอการขายสุทธ ิ  
17 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์สุทธ ิ  
18 สนิทรพัยส์ทิธกิารใชสุ้ทธ ิและหนี้สนิตามสญัญาเช่าสุทธิ 
19 สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนอื่นสุทธแิละค่าความนิยม  
20 ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี  
21 สนิทรพัยอ์ืน่สุทธ ิ  
22 เงนิรบัฝาก  
23 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ(หนี้สนิ)  
24 หนี้สนิทางการเงนิทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทนุ  
25 ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื  
26 ประมาณการหนี้สนิ  
27 เจา้หนี้อื่น  
28 หนี้สนิอื่น  
29 ทุนส ารองตามกฎหมาย  
30 เงนิกองทุนทีต่อ้งด ารงไวต้ามกฎหมาย  
31 เงนิปันผลจ่าย  
32 องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ  
33 สนิทรพัยท์ีม่ภีาระผกูพนัและขอ้จ ากดั  
34 เงนิรบัล่วงหน้าจากธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์  
35 ภาระผกูพนัและหนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า  
36 ก าไรต่อหุน้  
37 ขอ้มลูเกีย่วกบัคุณภาพของสนิทรพัย ์  
38 รายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
39 ผลประโยชน์อื่นทีจ่่ายแก่กรรมการและผูม้อี านาจในการจดัการ  
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หมายเหตุ เรื่อง  

 
40 ส่วนงานด าเนินงาน  
41 ฐานะและผลการด าเนินงานทีส่ าคญัจ าแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ  
42 รายไดด้อกเบีย้  
43 ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้  
44 รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ ิ  
45 ก าไรสุทธจิากเครื่องมอืทางการเงนิที่วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน  
46 ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากเงนิลงทุน  
47 รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่นๆ  
48 ค่าใชจ้่ายอื่น  
49 ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 
50 ภาษเีงนิได ้  
51 ภาษเีงนิไดเ้กีย่วกบัองคป์ระกอบของก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น  
52 เครื่องมอืทางการเงนิ 
53 การหกักลบสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิ 
54 มลูค่ายุตธิรรม  
55 เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงนิ  
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
ธนาคารเกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) เป็นบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย โดยมสี านักงานใหญ่ตัง้อยู่เลขที ่209 อาคารเคเคพ ี
ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวทิ 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เป็นกจิกรรมหลกัผ่าน
เครอืข่ายสาขาในประเทศไทย ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 และ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ธนาคารมบีรษิัทย่อยและกองทุนรวม (“บรษิัทย่อย”) 
จ านวน 11 แห่ง  
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการธนาคารเมื่อวนัที ่25 สงิหาคม พ.ศ. 2565 
 

2 เหตุการณ์ส าคญัระหว่างงวดท่ีรายงาน 
 
ในระหว่างไตรมาส 2/2565 ธนาคารยงัคงให้ความส าคญักบัการช่วยเหลอืลูกคา้ที่ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 
โดยธนาคารเน้นการใหค้วามช่วยเหลอืลูกคา้ตามความเหมาะสมส าหรบัลูกคา้แต่ละกลุ่ม และพจิารณาถงึความสามารถในการช าระหนี้ในระยะยาว 
ทัง้ในส่วนของการปรบัปรุงโครงสร้างหนี้ และความช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ของ ลูกค้าที่ได้รบัผลกระทบ 
ธนาคารยงัคงมุ่งเน้นการบรหิารความเสีย่งอย่างระมดัระวงั และด าเนินการประเมนิคุณภาพของสนิเชื่อที่อยู่ภายใต้ความช่วยเหลอือย่างต่อเนื่อง 
รวมทัง้มกีารจดัชัน้สนิทรพัย ์และพจิารณาตัง้ส ารองผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ อย่างเหมาะสม 
 

3 นโยบายการบญัชี 
 
นโยบายการบญัชทีีส่ าคญัซึง่ใชใ้นการจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิระหว่างกาลการมดีงัต่อไปนี้ 
 
3.1 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาล (“งบการเงนิ”) ได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิในประเทศไทย 
และข้อก าหนดภายใต้พระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ การแสดงรายการในงบการเงนิหลกั (คอื งบแสดงฐานะการเงนิ  
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงนิสด) ไดท้ าขึน้ เพื่อเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ที่ สนส. 21/2561 เรื่อง การจดัท าและการประกาศงบการเงนิของธนาคาร
พาณิชย์และบรษิัทโฮลดิ้งที่เป็นบรษิัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ ลงวนัที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 รวมถึงปฏิบตัิตามหนังสอืเวยีน 
ที ่ธปท.ฝนส 2ว.802/2564 ลงวนัที่ 3 กนัยายน พ.ศ. 2564 เรื่องแนวทางในการใหค้วามช่วยเหลอืลูกหนี้ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากโรคตดิเชื้อ
ไวรสัโคโรนา 2019 (มาตรการแก้หนี้อย่างยัง่ยนื) และ สนส.4/2564 เรื่อง มาตรการสนับสนุนการรบัโอนทรพัย์สนิหลกัประกันเพื่อช าระหนี้
ภายใต้พระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลอืและฟ้ืนฟูผู้ประกอบธุรกจิที่ได้รบัผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 
พ.ศ. 2564 
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้จดัท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของ 
งบการเงนิ ยกเวน้เรื่องทีจ่ะอธบิายในนโยบายการบญัชใีนล าดบัต่อไป 

 
การจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิในประเทศไทย 
ก าหนดใหใ้ชป้ระมาณการทางบญัชทีี่ส าคญัและการใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิารซึง่จดัท าขึน้ตามกระบวนการในการน านโยบายการบญัชขีอง
กลุ่มธุรกิจไปถือปฏิบตัิ และต้องเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บรหิาร หรือความซบัซ้อน หรอืข้อสมมติฐานและประมาณการที่มี
นัยส าคญัต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลในหมายเหตุขอ้ 6 

 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึน้จากงบการเงนิตามกฏหมายทีเ่ป็นภาษาไทย ในกรณีที่มี
เนื้อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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3.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

 
งบการเงนิรวมระหว่างกาลได้รวมรายการบญัชขีองส านักงานใหญ่และสาขาธนาคารทุกแห่งและบรษิทัย่อย (รวมเรยีกว่า “กลุ่มธุรกจิ”) ที่
ธนาคารมอี านาจในการควบคุม โดยได้ตดัรายการค้าและยอดคงเหลอืที่ส าคญัระหว่างกนัออกแล้ว บรษิัทย่อยเหล่านี้เป็นนิตบิุคคลที่ตัง้ขึ้นใน
ประเทศไทย รายชื่อของบรษิทัย่อยมดีงันี้  
 
  สดัส่วนความเป็นเจ้าของ (ร้อยละ) 

  
ณ วนัท่ี  

30 มิถนุายน 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
 ลกัษณะธรุกิจ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
    
บรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอืน่ 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) 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เคเคพ ีไดม ์จ ากดั 
ธุรกจิการใหบ้รกิารทางการเงนิ

และการลงทุนแบบดจิทิลั 99.97(3) 99.97(3) 
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) ถอืหุน้ผ่านบรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 99.97 
(2) ถอืหุน้ผ่านบรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 99.99  
(3) ถอืหุน้ผ่านบรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 99.99 
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3.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุง 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับปรบัปรุงที่มีผลบังคบัใช้ส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีในหรอืหลังวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565  
ทีเ่กีย่วขอ้งและมผีลกระทบทีม่นีัยส าคญัต่อกลุ่มธุรกจิและธนาคาร 
 
กลุ่มธุรกจิและธนาคารไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุงใหม่ดงัต่อไปนี้มาถอืปฏบิตักิ่อนวนับงัคบัใช ้ 
 
ก) การปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะที่ 2 (การปรบัปรุงระยะที่ 2) มีการปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9  

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 7 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 16 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 4 
แนวปฏบิตัิทางการบญัชสี าหรบัธุรกิจประกนัภัย ก าหนดมาตรการผ่อนปรนส าหรบัรายการที่อาจได้รบัผลกระทบจากการปฏริูป
อตัราดอกเบี้ยอ้างองิ รวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงนิสด หรอืผลกระทบต่อความสมัพนัธ์ของการป้องกนัความเสีย่ง 
ทีอ่าจจะเกดิขึน้เมื่อมกีารเปลีย่นอตัราดอกเบีย้อา้งองิ  
 
มาตรการผ่อนปรนทีส่ าคญัของการปรบัปรุงระยะที ่2 ไดแ้ก่ 
• เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในการก าหนดกระแสเงนิสดตามสญัญาของสินทรพัย์ทางการเงนิหรอืหนี้สินทางการเงิน 

(รวมถึงหนี้สนิตามสญัญาเช่า) ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการปฏิรูปอตัราดอกเบี้ยอ้างอิงและ เกณฑ์ใหม่ที่ใช้ในการก าหนด
กระแสเงินสดตามสัญญาเทียบเท่ากับเกณฑ์เดิมในเชิงเศรษฐกิจ กิจการจะไม่ต้องรบัรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าวในงบก าไรขาดทุนทนัที ทัง้นี้ กจิการที่เป็นผูเ้ช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 16 ที่มี
การเปลีย่นแปลงเงื่อนไขของสญัญาเช่าเนื่องจากการเปลีย่นเกณฑก์ารก าหนดค่าเช่าจ่ายในอนาคตเนื่องจากการปฏริปูอตัรา
ดอกเบีย้อา้งองิ กใ็หถ้อืปฏบิตัติามวธิปีฏบิตัขิา้งตน้ดว้ย 

• ผ่อนปรนใหก้จิการยงัสามารถใช้การบญัชป้ีองกนัความเสีย่งส าหรบัรายการส่วนใหญ่ต่อไปได้ กรณีทีค่วามสมัพนัธข์องการ
ป้องกันความเสี่ยงได้รบัผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ทัง้นี้ กิจการยงัคงต้องรบัรู้ส่วนของความไม่มี
ประสทิธผิล 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7 ไดก้ าหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั 
• ลกัษณะและระดบัของความเสีย่งต่อกจิการจากการปฏิรปูอตัราดอกเบีย้อา้งองิ 

• กจิการมกีารบรหิารจดัการความเสีย่งเหล่านัน้อย่างไร 

• ความคบืหน้าของแผนในการเปลี่ยนไปใช้อตัราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่น และวิธกีารบรหิารจดัการการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวของ
กจิการในช่วงการเปลีย่นแปลง 

 
ข) แนวปฏบิตัทิางการบญัช ีเรื่องแนวทางการใหค้วามช่วยเหลอืลูกหนี้ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

 
กลุ่มกจิการที่ให้ความช่วยเหลอืลูกหนี้ที่ได้รบัผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 สามารถเลือกน าแนวปฏิบตัิดงักล่าว 
ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัชตีามแนวทางในหนังสอืเวยีนของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ ฝนส2.ว. 802/2564 มาถอืปฏบิตัสิ าหรบั
การใหค้วามช่วยเหลอืลูกหนี้ดงักล่าวระหว่าง วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 แนวทางการใหค้วาม
ช่วยเหลอืลูกหนี้ทีส่ าคญั ไดแ้ก่ ขอ้ผ่อนปรนเกีย่วกบัการจดัล าดบัชัน้ลูกหนี้ส าหรบัการค านวณ ECLกรณีทีม่กีารปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้ 
การปรบัปรุงอตัราดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิ (EIR) ส าหรบัหนี้ทีม่กีารปรบัโครงสรา้ง ขอ้ผ่อนปรนเกีย่วกบัการค านวณ ECL ส าหรบัวงเงนิที่
ยงัไม่ไดเ้บกิใช ้(unused credit line) เป็นต้น แนวปฎบิตัดิงักล่าวมเีนื้อหาใกลเ้คยีงกบัแนวปฏบิตัเิดมิ (ธปท.ฝนส.(23)ว.276/2563 
เรื่อง แนวทางการใหค้วามช่วยเหลอืลูกหนี้ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทย) ทีธ่นาคารถอืปฏบิตัิ
ในปัจจุบนั 

 
มาตรฐานและแนวปฏบิตัทิางการบญัชดีงักล่าว ไม่มผีลกระทบทีม่นีัยส าคญัต่อกลุ่มธุรกจิ 
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3.4 บญัชีกลุ่มธรุกิจ - เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า 
 

ก) บรษิทัย่อย 
 
บริษัทย่อยหมายถึงกิจการทัง้หมดที่กลุ่มธุรกิจมีอ านาจควบคุม กลุ่มธุรกิจมีอ านาจควบคุมเมื่อกลุ่มธุรกิจรับหรือมีสิทธ ิ
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี่ยวขอ้งกบัผูไ้ด้รบัการลงทุน และสามารถใช้อ านาจเหนือผูไ้ด้รบัการลงทุนเพื่อใหไ้ด้ผลตอบแทน  
ผนัแปร กลุ่มธุรกจิรวมงบการเงนิของบรษิทัย่อยไวใ้นงบการเงนิรวมตัง้แต่วนัที่กลุ่มธุรกจิมอี านาจในการควบคุมบรษิทัย่อยจนถึง
วนัทีก่ลุ่มธุรกจิสญูเสยีอ านาจควบคุมในบรษิทัย่อยนัน้  
 
ในงบการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน โดยพจิารณาถงึการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์(ถา้ม)ี 
 

ข) รายการและส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 
 
กลุ่มธุรกิจปฏิบตัิต่อรายการกบัส่วนได้เสยีที่ไม่มอี านาจควบคุมเช่นเดียวกันกบัส่วนที่เป็นของเจ้าของของกลุ่มธุรกิจ ส าหรบัการซื้อ 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนที่จ่ายให้และมูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์สุทธิของหุ้นที่ซื้อมาใน 
บรษิทัย่อย และก าไรหรอืขาดทุนจากการขายในส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมจะถูกบนัทกึในส่วนของเจา้ของ 
 

ค) การจ าหน่ายบรษิทัย่อย 
 
เมื่อกลุ่มธุรกจิสูญเสยีการควบคุมตอ้งหยุดรวมบรษิทัย่อยในการจดัท างบการเงนิรวมระหว่างกาล ส่วนได้เสยีในกจิการที่เหลอือยู่จะ
วดัมูลค่าใหม่โดยใชมู้ลค่ายุตธิรรม การเปลีย่นแปลงในมูลค่าจะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน มูลค่ายุตธิรรมนัน้จะถอืเป็นมลูค่าตามบญัชี
เริม่แรกของมูลค่าของเงนิลงทุนที่เหลอืของบรษิทัร่วม กจิการร่วมคา้ หรอืสนิทรพัย์ทางการเงนิ ส าหรบัทุกจ านวนที่เคยรบัรูใ้นก าไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบักจิการนัน้จะถูกปฏบิตัเิสมอืนว่ากลุ่มธุรกจิมกีารจ าหน่ายสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิที่เกี่ยวขอ้ง
นัน้ออกไป 
 

ง) การรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 
 
กลุ่มธุรกิจบนัทกึบญัชีการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดียวกนั โดยรบัรูส้นิทรพัย์และหนี้สนิของกจิการที่ถูกน ามารวมด้วยมูลค่า
ตามบญัชขีองกจิการที่ถูกน ามารวมเฉพาะสดัส่วนที่เคยอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนัตามมลูค่าที่แสดงอยู่ในงบการเงนิรวมระหว่างกาล
ของบรษิทัใหญ่ล าดบัทีส่งูสุดทีต่อ้งจดัท างบการเงนิรวมก่อนการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั ณ วนัทีม่กีารรวมธุรกจิภายใต้
การควบคุมเดยีวกนั โดยกลุ่มธุรกจิต้องปรบัปรุงรายการเสมอืนว่าการรวมธุรกจิได้เกดิขึน้ตัง้แต่วนัต้นงวดในงบการเงนิงวดก่อนที่
น ามาเปรยีบเทยีบซึง่เป็นไปตามแนวปฏบิตัทิางการบญัชสี าหรบัการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนัทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัช ี
 
ตน้ทุนการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั เป็นผลรวมของมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์ที่ใหไ้ป หนี้สนิที่เกดิขึน้หรอืรบัมาและ
ตราสารทุนที่ออกโดยผูซ้ื้อ ณ วนัที่มกีารแลกเปลีย่นเพื่อใหไ้ดม้าซึง่การควบคุม ค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งในการรวมธุรกจิภายใต้การ
ควบคุมเดยีวกนั เช่น ค่าธรรมเนียมวชิาชพีจ่ายทีป่รกึษากฎหมาย และทีป่รกึษาอื่นในการรวมธุรกจิ ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบยีน
รวมถงึรายจ่ายในการจดัเตรยีมขอ้มูลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ รบัรูเ้ป็นตน้ทุนของเงนิลงทุนในงบการเงนิเฉพาะกจิการ และรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่าย
ทนัทใีนงบการเงนิรวมระหว่างกาลในงวดทีม่กีารรวมธุรกจิเกดิขึน้  
 
ส่วนต่างระหว่างตน้ทุนของการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั กบัส่วนไดเ้สยีของผูซ้ื้อในมูลค่าตามบญัชขีองกจิการทีถู่กน ามารวม 
แสดงเป็นรายการ “ส่วนเกนิทุนจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั” ในส่วนของเจา้ของ โดยกลุ่มธุรกจิจะตดัรายการนี้ออก
เมื่อขายเงนิลงทุนออกไปโดยโอนไปยงัก าไรสะสม 
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จ) รายการระหว่างกนัในงบการเงนิรวม 

 
รายการ ยอดคงเหลอื และก าไรที่ยงัไม่เกดิขึน้จรงิระหว่างกนัในกลุ่มธุรกจิจะถูกตดัออก ก าไรที่ยงัไม่เกดิขึน้จรงิในรายการระหว่าง
กลุ่มธุรกจิกบับรษิทัร่วมและการร่วมคา้จะถูกตดัออกตามสดัส่วนที่กลุ่มธุรกจิมสี่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ ขาดทุนที่ยงั
ไม่เกิดขึน้จรงิในรายการระหว่างกลุ่มธุรกิจจะถูกตดัออกเช่นเดียวกนั ยกเว้นรายการนัน้จะมหีลกัฐานว่าเกิดจากการด้อยค่าของ
สนิทรพัยท์ีโ่อน 
 

ฉ) งบการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาล 
 
ในงบการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาล เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย จะบนัทึกบัญชดี้วยราคาทุนหกัค่าเผื่อการด้อยค่า ต้นทุนจะมีการ
ปรบัเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงสิง่ตอบแทนทีเ่กดิขึน้จากการเปลี่ยนแปลงมลูค่าของสิง่ตอบแทนที่คาดว่าต้องจ่าย ต้นทุนจะรวมตน้ทุน
ทางตรงทีเ่กีย่วขอ้งจากการไดม้าของเงนิลงทุนนี้ 
 
รายชื่อของบรษิทัย่อยไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลขอ้ 3.2 
 

3.5 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
 

ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานและสกุลเงนิทีใ่ชน้ าเสนองบการเงนิระหว่างกาล 
 
งบการเงนิระหว่างกาลแสดงในสกุลเงนิบาท ซึ่งเป็นสกุลเงนิที่ใช้ในการด าเนินงานและสกุลเงนิที่ใช้น าเสนองบการเงนิระหว่างกาล
ของกลุ่มธุรกจิ 
 

ข) รายการและยอดคงเหลอื 
 
รายการที่เป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงนิที่ใช้ในการด าเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่เกดิรายการหรอืวนัที่ 
ตรีาคาหากรายการนัน้ถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการก าไรและรายการขาดทุนที่เกดิจากการรบัหรอืจ่ายช าระที่เป็นเงนิตราต่างประเทศ และ 
ที่เกิดจากการแปลงค่าสนิทรพัย์และหนี้สนิที่เป็นตวัเงนิซึ่งเป็นเงนิตราต่างประเทศด้วยอตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัสิ้น งวด ได้บนัทึก 
ไวใ้นก าไรหรอืขาดทุน  
 
เมื่อมกีารรบัรูร้ายการก าไรหรอืขาดทุนของรายการทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น องคป์ระกอบของอตัราแลกเปลีย่น
ทัง้หมดของก าไรหรอืขาดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นดว้ย ในทางตรงขา้มการรบัรูก้ าไรหรอืขาดทุนของรายการทีไ่ม่เป็น
ตวัเงนิไวใ้นก าไรหรอืขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปลีย่นทัง้หมดของก าไรหรอืขาดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก าไรหรอืขาดทุนดว้ย 
 

ค) กลุ่มธุรกจิ 
 
การแปลงค่าผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทัในกลุ่มธุรกจิ (ที่มใิช่สกุลเงนิของเศรฐกิจที่มภีาระเงนิเฟ้อรุนแรง) ซึ่งมี
สกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานแตกต่างจากสกลุเงนิทีใ่ชน้ าเสนองบการเงนิระหว่างกาลดงันี้ 
 
• สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีแ่สดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิไดถู้กแปลงค่าดว้ยอตัราปิด ณ วนัที ่ของแต่ละงบแสดงฐานะการเงนินัน้ 
• รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นแปลงค่าดว้ยอตัราถวัเฉลีย่ และ 
• ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นทัง้หมดรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
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3.6 เงินสด 

 
เงนิสด หมายถงึ เงนิสดในมอืซึง่เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

3.7 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 
ก) การจดัประเภทของสนิทรพัยท์างการเงนิ 

 
กลุ่มธุรกจิจดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิ โดยแบ่งเป็นแต่ละประเภทดงันี้ 
 
- สนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน หรอืด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่น 
- สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย 

 
ข) การรบัรูร้ายการและการตดัรายการ 

 
ในการซื้อหรอืได้มาหรอืขายสนิทรพัย์ทางการเงนิโดยปกติ กลุ่มธุรกจิจะรบัรูร้ายการ ณ วนัที่ท ารายการคา้ ซึ่งเป็นวนัที่กลุ่มธุรกิจ
เขา้ท ารายการซื้อหรอืขายสนิทรพัย์นัน้  โดยกลุ่มธุรกจิจะตดัรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิออกเมื่อสทิธใินการได้รบักระแสเงนิสด
จากสินทรพัย์นัน้สิ้นสุดลง หรอื ได้ถูกโอนไปและกลุ่มธุรกิจได้โอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของ
สนิทรพัยอ์อกไป 
 

ค) การวดัมลูค่า 
 
ในการรบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรก กลุ่มธุรกจิวดัมูลค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิด้วยมูลค่ายุตธิรรม บวกหรอืหกัด้วยต้นทุนการท ารายการ 
ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกบัการได้มาซึ่งสนิทรพัย์นัน้ ส าหรบัสินทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน  
กลุ่มธุรกจิจะรบัรูต้น้ทุนการท ารายการทีเ่กี่ยวขอ้งเป็นค่าใชจ้่ายในก าไรหรอืขาดทุน 
 
กลุ่มธุรกจิจะพจิารณาสนิทรพัย์ทางการเงนิซึ่งมอีนุพนัธ์แฝงในภาพรวมว่าลักษณะกระแสเงนิสดตามสญัญาว่าเขา้เงื่อนไขของการเป็น
เงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม ่

 
ง) ตราสารหนี้ 

 
การวดัมลูค่าในภายหลงัของตราสารหนี้จะพจิารณาจากโมเดลธุรกจิในการจดัการสนิทรพัยท์างการเงนิและจากลกัษณะของกระแสเงนิสด
ตามสญัญา โดยจะจดัประเภทตามลกัษณะการวดัมลูค่า ดงันี้ 
 
- ราคาทุนตดัจดัหน่าย 

 
สนิทรพัย์ทางการเงนิทีก่ลุ่มธุรกจิถอืไวเ้พื่อรบัช าระกระแสเงนิสดตามสญัญาที่มลีกัษณะของเงนิตน้และดอกเบี้ย จะวดัมูลค่าด้วย
ราคาทุนตดัจ าหน่าย รายได้ดอกเบี้ยจะรบัรูต้ามวธิอีตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิและแสดงรวมอยู่ในรายได้ดอกเบี้ย ก าไรหรอืขาดทุน
จากการตดัรายการและก าไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนจะรบัรูใ้นรายการก าไรหรอืขาดทุนอื่น ส่วนรายการขาดทุนจากการ 
ดอ้ยค่าจะรบัรูเ้ป็นรายการแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
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- มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 

 
สนิทรพัย์ทางการเงนิที่กลุ่มธุรกิจถือไว้เพื่อ ก) รบัช าระกระแสเงนิสดตามสญัญาซึ่งประกอบด้วยเงนิต้นและดอกเบี้ยเท่านัน้ และ  
ข) เพื่อขาย จะวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น และรบัรูก้ารเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิ
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น 1) รายการขาดทุน/ก าไรจากการด้อยค่า 2) รายได้ดอกเบี้ยที่ค านวณตามวธิีอตัราดอกเบี้ย 
ที่แท้จรงิ และ 3) ก าไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน จะรบัรู้ในก าไรหรอืขาดทุน  เมื่อกลุ่มธุรกิจตัดรายการสินทรพัย์ทางการเงิน
ดังกล่าว ก าไรหรือขาดทุนที่รบัรู้สะสมไว้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกโอนจัดประเภทใหม่เข้าก าไรหรอืขาดทุนและแสดง 
ในรายการก าไร/(ขาดทุน)อื่น  รายได้ดอกเบี้ยจะแสดงในรายการรายได้ดอกเบี้ย รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็นรายการ 
แยกต่างหากในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
 
- มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุน (FVPL) 

 
กลุ่มธุรกิจจะวดัมูลค่าสนิทรพัย์ทางการเงนิอื่นที่ไม่เข้าเงื่อนไขการวดัมูลค่าแบบราคาทุนตดัจ าหน่าย และมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นข้างต้น ด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน โดยก าไรหรอืขาดทุนจากการวดัมูลค่ายุติธรรมจะรบัรูใ้นก าไร
หรอืขาดทุนและแสดงเป็นรายการสุทธใินก าไรหรอืขาดทุนอื่นในรอบระยะเวลาที่เกดิรายการ 

 
กลุ่มธุรกจิโอนจดัประเภทตราสารหนี้เมื่อโมเดลธุรกจิในการจดัการสนิทรพัยท์างการเงนิเปลีย่นไปเท่านัน้ 
 
กลุ่มธุรกิจจดัประเภทสนิทรพัย์ทางการเงนิเป็นสินทรพัย์ทางการเงนิที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อซื้อหรอืเมื่อก าเนิด เมื่อสินทรพัย ์
ทางการเงนิเขา้เงื่อนไขเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิทีด่อ้ยค่าด้านเครดติเมื่อซื้อหรอืเมื่อก าเนิด ณ การรบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรก 

 
จ) ตราสารทุน 

 
กลุ่มธุรกจิวดัมลูค่าตราสารทุนดว้ยมูลค่ายุตธิรรม ในกรณีที่กลุ่มธุรกจิเลอืกรบัรูก้ าไรขาดทุนจากมลูค่ายุตธิรรมในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
กลุ่มธุรกิจจะไม่โอนจดัประเภทก าไรขาดทุนที่รบัรู้สะสมดังกล่าวไปยงัก าไรหรอืขาดทุนเมื่อมีการตัดรายการเงนิลงทุนในตราสารทุน
ดงักล่าวออกไป ทัง้นี้เงนิปันผลจากเงนิลงทุนในตราสารทุนดงักล่าวจะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนและแสดงในรายการรายได้จากเงนิปันผล 
เมื่อกลุ่มธุรกจิมสีทิธไิดร้บัเงนิปันผลนัน้  
 
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนที่ว ัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน จะรบัรู้ในรายการก าไรหรอื
ขาดทุนสุทธจิากเครื่องมอืทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุนในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
 
กลุ่มธุรกจิแสดงเงนิลงทุนใน หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐานที่จดทะเบยีนและจดัตัง้ในประเทศไทย ซึ่งมกีารจ่ายปันผลให้แก่ 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของก าไรสุทธทิี่ปรบัปรุงแล้วของแต่ละรอบระยะเวลารายงาน เป็นเงนิลงทุนในตราสารทุน 
ตามค าชี้แจง ของสภาวชิาชพีบญัช ีณ วนัที่ 25 มถิุนายน พ.ศ. 2563 เรื่อง การตคีวามเงนิลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์
หน่วยทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน และหน่วยทรสัต์เพื่อการลงทุนในโครงสรา้ง
พืน้ฐานทีจ่ดทะเบยีนและจดัตัง้ในประเทศไทย  กลุ่มธุรกจิวดัมลูค่าเงนิลงทุนดงักล่าวดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 
 

ฉ) อนุพนัธท์างการเงนิ 
 
อนุพนัธ์ทางการเงนิรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัที่กลุ่มธุรกจิเขา้ท าสญัญาอนุพนัธ์ และวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่ายุตธิรรม  
ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยกลุ่มธุรกิจรบัรูก้ารเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของอนุพนัธ์ไปยงัก าไร (ขาดทุน) จากเครื่องมือ 
ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน กลุ่มธุรกจิแสดงมูลค่ายุติธรรมของสญัญาฟิวเจอร์ส เป็นส่วนหนึ่งของ
รายการสนิทรพัยอ์ื่น 
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ช) การเปลีย่นแปลงเงื่อนไข 

 

เมื่อกลุ่มธุรกิจมีการเจรจาต่อรองใหม่หรอืเปลี่ยนแปลงกระแสเงนิสดตามสญัญาเป็นอย่างอื่น กลุ่มธุรกิจจึงต้องพิจารณาว่าเงื่อนไข 
ในสญัญาใหม่แตกต่างจากเงื่อนไขในสญัญาเก่าอย่างมนีัยส าคญัหรอืไม่ โดยกลุ่มธุรกจิจะใชปั้จจยัดงัต่อไปนี้ส าหรบัการพจิารณาดงักล่าว 
 

- เป็นการเปลีย่นแปลงกระแสเงนิสดตามสญัญาเพยีงเลก็น้อยเพื่อใหผู้กู้ส้ามารถจ่ายช าระคนืได ้เมื่อผูกู้ป้ระสบปัญหาทางการเงนิ 
- เป็นการเปลีย่นแปลงเงื่อนไขในสญัญาทีม่สีาระส าคญั เช่น การก าหนดผลตอบแทนโดยการปันส่วนแบ่งก าไรทีจ่ะส่งผลกระทบโดยตรง
กบัรปูแบบความเสีย่งของเงนิใหกู้ย้มืนัน้หรอืไม่ 
- เป็นการยดือายุของเงนิใหกู้ย้มือย่างมสีาระส าคญัของผูกู้ท้ี่ไม่ได้ประสบปัญหาทางการเงนิหรอืไม่ 
- เป็นการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้อย่างมสีาระส าคญัหรอืไม่ 
- เป็นการเปลีย่นแปลงสกุลเงนิของสญัญาหรอืไม่ 
- เป็นการเปลีย่นแปลงหลกัประกนั หลกัทรพัยอ์ื่นๆ หรอืการปรบัเครดติใหด้ขีึน้ดา้นอื่นๆ ทีไ่ดร้บัหรอืไม่ 
 

หากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสญัญาใหม่ไม่แตกต่างจากสญัญาเดิมอย่างมีนัยส าคญั การเจรจาต่อรองใหม่หรอืการเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าวไม่ส่งผลให้มกีารตดัรายการสนิทรพัย์ทางการเงินนัน้ กลุ่มธุรกิจค านวณมูลค่าตามบญัชีขัน้ต้นใหม่ของสนิทรพัย์ทางการเงนิ  
และต้องรบัรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในก าไรหรือขาดทุน โดยมูลค่าตามบัญชีขัน้ต้นของสินทรพัย์ทางการเงิน 
ต้องค านวณใหม่ด้วยมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดตามสญัญาที่มกีารเจรจาต่อรองใหม่หรอืเปลี่ยนแปลง ที่คดิลดด้วยอตัราดอกเบี้ย 
ที่แท้จรงิเดมิของสนิทรพัย์ทางการเงนิ (หรอืใช้อตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิปรบัด้วยความเสีย่งด้านเครดติ ส าหรบัสนิทรพัย์ทางการเงินที่มี
การดอ้ยค่าดา้นเครดติเมื่อซื้อหรอืเมื่อก าเนิด)  
 

กลุ่มธุรกิจจะปรบัชัน้ให้แก่ลูกหนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสญัญาที่ไม่เข้าข่ายการตัดรายการ โดยลูกหนี้ดังกล่าวต้องช าระเงิน 
ตามเงื่อนไขการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้ใหม่ตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า 3 เดอืน หรอื 3 งวด แล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่าโดยสะท้อนใหเ้ห็น
ถึงสถานะของลูกหนี้ที่ ไม่ เข้าข่ายการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (significant increase in credit risk)  
กลุ่มธุรกจิจะพจิารณาปรบัการจดัชัน้ใหด้ขีึน้ได้ 1 ชัน้ เช่น ปรบัชัน้จากชัน้ที่ 2 เป็นชัน้ที ่1 เป็นตน้   
 

อย่างไรก็ดี ส าหรับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้  ชัน้ที่ 3 การติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขใหม่เพิ่มเติมอีกอย่างน้อย 
เป็นระยะเวลา 9 เดือน โดยลูกหนี้ต้องไม่มียอดค้างช าระทัง้เงินต้นและดอกเบี้ย เมื่อครบระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งสร้างความเชื่อมัน่ 
ให้กิจการเห็นถึงสถานะของลูกหนี้ที่ไม่เข้าข่ายการเพิม่ขึ้นอย่างมนีัยส าคญัของความเสีย่งด้านเครดิต (significant increase in credit risk) 
กลุ่มธุรกจิจงึสามารถปรบัการจดัชัน้ลูกหนี้กลบัไปชัน้ที ่1 ได ้
 

ทัง้นี้ กลุ่มธุรกิจน าแนวทางการจดัชัน้กลุ่มลูกหนี้ที่ปรบัปรุงโครงสร้างหนี้เนื่องจากได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบ 
ต่อเศรษฐกจิไทยเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหนังสอืเวยีนของธนาคารแห่งประเทศไทย ที ่ธปท.ฝนส.(23)ว.276/2563 เรื่อง แนวทางการใหค้วาม
ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยน ามาถือปฏิบตัสิ าหรบัรอบระยะเวลารายงาน
สิน้สุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ดงันัน้กลุ่มธุรกจิจะจดัชัน้  
 

- ลูกหนี้ปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้และยงัไม่เป็นลูกหนี้ที่ด้อยคุณภาพ (non-NPL) จะถูกจดัเป็นชัน้ที่ 1 ทนัท ีหากกลุ่มธุรกจิวเิคราะห์ฐานะ
และกิจการของลูกหนี้แล้วเห็นว่าลูกหนี้สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขการปรบัปรุงโครงสร้างหนี้และถือว่าการปรบัปรุงโครงสร้างหนี้ 
ในลกัษณะเชงิป้องกนั โดยไม่ถอืเป็นการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้ทีม่ปัีญหา 
- ลูกหนี้ปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้และเป็นลูกหนี้ที่ด้อยคุณภาพ (NPL) จะถูกจดัเป็นชัน้ที่ 1 ได้ หากลูกหนี้สามารถช าระเงนิตามสญัญา
การปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้ใหม่ตดิตอ่กนัไม่น้อยกว่า 3 เดอืนหรอื 3 งวด แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า 
- ในกรณีที่การปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้ท าใหอ้ตัราดอกเบีย้ที่แทจ้รงิ (Effective interest rate (EIR)) เดมิไม่สะทอ้นประมาณการกระแส
เงนิสดที่จะได้รบัจากสนิเชื่อนั้นแล้ว ธนาคารใช้ EIR ใหม่เป็นอตัราคดิค านวณมูลค่าปัจจุบนัของสนิเชื่อที่ปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้
ภายใตแ้นวทางการใหค้วามช่วยเหลอืตามหนังสอืเวยีนของธนาคารแห่งประเทศไทย 
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เมื่อวนัที่ 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 สภาวชิาชพีบญัชีได้ออกแนวปฏบิตัทิางการบญัช ีเรื่อง แนวทางการใหค้วามช่วยเหลอืลูกหนี้ที่
ได้รบัผลกระทบจากโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ธนาคารที่ใหค้วามช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รบัผลกระทบจากโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
สามารถเลือกน าแนวปฏิบัติดังกล่าวที่ออกโดยสภาวชิาชีพบัญชีตามแนวทางในหนังสือเวยีนของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ ฝนส2.ว. 
802/2564 มาถอืปฏบิตัสิ าหรบัการใหค้วามช่วยเหลอืลูกหนี้ดงักล่าวระหว่าง วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถงึวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 
ซึ่งมเีนื้อหาใกล้เคยีงกบัแนวปฏบิตัิเดมิ (ธปท.ฝนส.(23)ว.276/2563 เรื่อง แนวทางการใหค้วามช่วยเหลอืลูกหนี้ที่ได้รบัผลกระทบ
จากสถานการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทย) ทีธ่นาคารถอืปฏบิตัอิยู่แลว้ แต่จะเน้นใหเ้ป็นการช่วยเหลอืลูกหนี้แบบยัง่ยนื 
 
หากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสญัญาใหม่แตกต่างจากสญัญาเดมิอย่างมนีัยส าคญั กลุ่มธุรกจิจะตดัรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิเดิม
และรบัรูส้นิทรพัย์ทางการเงนิใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมและค านวณอตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิส าหรบัสนิทรพัย์ดงักล่าวใหม่ ณ วนัที่มกีาร
เจรจาต่อรองใหม่ และถอืเป็นวนัที่ที่กลุ่มธุรกจิจะเริม่ต้นค านวณการด้อยค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิใหม่อกีครัง้เพื่อใช้ในการพจิารณา
การเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยส าคัญของสินทรพัย์ทางการเงินนัน้ อย่างไรก็ตามกลุ่มธุรกิจพิจารณาสินทรพัย์ 
ทางการเงนิใหม่ว่าเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิที่มกีารดอ้ยค่าดา้นเครดติเมื่อก าเนิด หากการเจรจาต่อรองนัน้เกดิจากผลของการทีลู่กหนี้
ไม่สามารถจ่ายช าระเงนิใหส้นิเชื่อตามเงื่อนไขในสญัญาเดิมได้ กลุ่มธุรกจิรบัรูผ้ลต่างระหว่างของมูลค่าตามบญัชีและสิง่ตอบแทน 
ทีไ่ดร้บัส าหรบัส่วนทีต่ดัรายการในก าไรหรอืขาดทุนของการตดัรายการ 
 
การตดัรายการนอกเหนือจากการเปลีย่นแปลงเงื่อนไข 
 
กลุ่มธุรกจิตดัรายการสนิทรพัยท์างการเงนิเฉพาะเมื่อ สทิธติามสญัญาที่จะไดร้บักระแสเงนิสดจากสนิทรพัย์ทางการเงนิหมดอายุหรอืเมื่อ
กลุ่มธุรกจิโอนสนิทรพัยท์างการเงนิโดยเฉพาะ 
 

- กลุ่มธุรกจิโอนความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกอืบทัง้หมดของสนิทรพัยท์างการเงนิ หรอื 
- กลุ่มธุรกิจไม่โอนหรอืไม่ได้โอนหรอืไม่ได้คงไวซ้ึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกอืบทัง้หมดของสนิทรพัย์ทาง

การเงนิ และกลุ่มธุรกจิไม่มกีารควบคุมสนิทรพัยท์างการเงนินัน้ 
 
กลุ่มธุรกิจท าธุรกรรมเพื่อที่จะคงไวซ้ึ่งสทิธติามสญัญาที่จะได้รบักระแสเงนิสดจากสนิทรพัย์นัน้และกลุ่มธุรกจิมหีน้าที่ที่จะต้องส่งมอบ
กระแสเงนิสดดงักล่าวใหแ้ก่กจิการอื่นและโอนความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกอืบทัง้หมด ซึง่ธุรกรรมดงักล่าวถอืเป็น
การโอนแบบส่งผ่านทีเ่ขา้เงื่อนไขของการตดัรายการเมื่อ 
 

- ไม่มหีน้าทีท่ีต่อ้งจ่ายเงนิหากกลุ่มธุรกจิไม่ไดร้บักระแสเงนิสดจากสนิทรพัยด์งักล่าว 
- ถูกหา้มใหข้ายหรอืน าไปวางเป็นหลกัประกนั หรอื 
- มหีน้าทีท่ีจ่ะตอ้งส่งมอบเงนิหรอืกระแสเงนิสดทีไ่ดร้บัแก่กจิการอื่นโดยทนัท ี

 
ซ) การดอ้ยค่า 

 
กลุ่มธุรกจิวดัมลูค่าผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้โดยใชว้ธิกีารดงัต่อไปนี้ 

 
ก. วธิอีย่างง่าย (Simplified approach) 

 
กลุ่มธุรกิจเลือกใช้หลักการอย่างง่ายในการค านวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยจะพิจารณามูลค่า 
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุส าหรบัลูกหนี้อื่นทีน่อกเหนือจากเงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้ 
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ข. วธิกีารทัว่ไป (General approach) 
 

ณ วนัทีร่ายงาน กลุ่มธุรกจิเลอืกใชว้ธิทีัว่ไป (General approach) ส าหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิทีเ่ป็นตราสารหนี้ทีว่ดัมลูค่าดว้ย
วิธีว ัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สินทรพัย์ทางการเงินที่เป็นตราสารหนี้ที่ว ัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุน 
ตัดจ าหน่าย และภาระผูกพนัและสญัญาค ้าประกันทางการเงนิที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในการใช้วธิีอย่างง่าย (Simplified 
approach) โดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในคุณภาพเครดิตของสินทรพัย์ทางการเงนิเป็นสามระดับ โดยในแต่ละระดับ 
จะก าหนดวธิกีารวดัค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้และการค านวณวธิดีอกเบีย้ที่แทจ้รงิที่แตกต่างกนัไป ไดแ้ก่ 

 
- ระดับที่ 1 หากความเสี่ยงด้านเครดิตของเครื่องมือทางการเงินไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญันับตัง้แต่การรบัรู้รายการ 

เมื่อเริม่แรก ค่าเผื่อผลขาดทุนของเครื่องมือทางการเงนิจะถูกวดัมูลค่าด้วยจ านวนเงนิเท่ากบัผลขาดทุนด้านเครดิต  
ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ใน 12 เดอืนขา้งหน้า 

- ระดบัที่ 2 หากความเสีย่งดา้นเครดติของเครื่องมอืทางการเงนิเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญันับตัง้แต่การรบัรูร้ายการเมื่อแรกเริม่ 
ค่าเผื่อผลขาดทุนของเครื่องมอืทางการเงนิจะถูกวดัมลูค่าดว้ยจ านวนเงนิเท่ากบัผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้
ตลอดอายุ 

- ระดบัที่ 3 เมื่อสนิทรพัย์ทางการเงนิเขา้เงื่อนไขเป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิที่มกีารด้อยค่าด้านเครดติ ค่าเผื่อผลขาดทุนของ
เครื่องมอืทางการเงนิจะถูกวดัมลูค่าดว้ยจ านวนเงนิเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุ 

 
ในการค านวณค่าเผื่อด้อยค่าภายใต้วธิีการพจิารณาการเปลี่ยนแปลงในคุณภาพเครดิตของสนิทรพัย์แบบสามระดับ ค่าเผื่อ
ด้อยค่าจะถูกค านวณเป็นแบบกลุ่มลูกหนี้ (Collective approach) โดยค านึงถงึขอ้มูลคาดการณ์ในอนาคต ยกเวน้ค่าเผื่อด้อย
ค่าของเงนิใหส้นิเชื่อใหแ้ก่ลูกหนี้ทีเ่ป็นสาระส าคญั ค่าเผื่อดอ้ยค่าจะถูกค านวณเป็นแบบรายสญัญา (Individual assessment)  

 

การเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัของความเสีย่งดา้นเครดติ 
 

กลุ่มธุรกจิประเมนิความเสี่ยงด้านเครดิตของเครื่องมอืทางการเงนิ ณ วนัที่รายงาน ว่ามกีารเพิม่ขึ้นอย่างมนีัยส าคญันับตัง้แต่การรบัรู้
รายการเมื่อแรกเริม่หรอืไม่ ในการประเมนิดงักล่าวกลุ่มธุรกิจเปรยีบเทียบความเสี่ยงของการผดิสญัญาที่จะเกิดขึ้นของเครื่องมอืทาง
การเงิน ณ วันที่รายงาน กับความเสี่ยงของการผิดสัญญาที่จะเกิดขึ้นของเครื่องมือทางการเงิน ณ วนัที่รบัรู้รายการเมื่อเริ่มแรก  
และพจิารณาขอ้มลูสนับสนุนและสมเหตุสมผลทีส่ามารถหาไดโ้ดยไม่ใชต้น้ทุนหรอืความพยายามทีม่ากเกนิไป 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 9 ได้ก าหนดให้สินทรพัย์ทางการเงนินั ้นมีความเสี่ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญั
นับตัง้แต่การรบัรูร้ายการเมื่อแรกเริม่  โดยก าหนดมาตรฐานขัน้ต ่าเมื่อมกีารคา้งช าระเงนิตน้หรือดอกเบี้ยรวมกนัเกนิกว่า 30 วนั นับแต่
วนัถงึก าหนดช าระ ซึ่งทางกลุ่มธุรกจิได้ใช้เกณฑ์ดงักล่าวใหส้อดคล้องกบัมาตรฐาน นอกจากนี้กลุ่มธุรกจิได้พจิารณาขอ้มูลเชงิคุณภาพ
และเชิงปรมิาณเพื่อประเมนิระดบัความเสี่ยงและพจิารณาว่าความเสีย่งด้านเครดิตได้เพิม่ขึ้นอย่างมนีัยส าคัญแล้วหรอืไม่ ยกตวัอย่าง 
เช่น การเปลี่ยนแปลงในการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืดา้นเครดติ ประวตักิารคา้งช าระ พฤตกิรรมในการช าระเงนิในอดตี Behavior score 
และเกณฑ์ Watch-list เป็นต้น ทัง้นี้เมื่อใดที่สนิทรพัยเ์ขา้เกณฑ์มคีวามเสีย่งดา้นเครดติเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัจะเปลี่ยนการจดัชัน้จาก 
ระดบัที ่1 เป็น ระดบัที ่2 และสนิทรพัยจ์ะเปลีย่นการชัน้จดักลบัมาเป็นระดบัที ่1 อกีครัง้เมื่อสนิทรพัยด์งักล่าวไม่เขา้เกณฑท์ีก่ าหนดไว ้
 

ค าจ ากดัความของการผดิสญัญาและเครื่องมอืทางการเงนิทีม่กีารดอ้ยค่าดา้นเครดติ  
 

กลุ่มธุรกิจจ ากัดความสินทรัพย์ทางการเงินว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่ อมีข้อบ่งชี้ถึงการเสื่อมถอยของฐานะ 
ทางการเงนิลูกหนี้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนี้อย่างมนีัยส าคญั โดยสนิทรพัย์จะถูกจดัเป็นด้อยค่าด้านเครดติเมื่อมี
การคา้งช าระเงนิต้นหรอืดอกเบีย้รวมกนัเกนิกว่า 90 วนั นับแต่วนัถงึก าหนดช าระหรอืมปัีจจยัทีบ่่งชีว้่าลูกหนี้ไม่มคีวามสามารถช าระหนี้ได ้
โดยค านิยามของดอ้ยค่าดา้นเครดตินัน้นัน้สอดคลอ้งกบันิยามทีใ่ชใ้นการบรหิารความเสีย่งภายในกลุ่มธุรกจิ ทัง้นี้เมื่อสนิทรพัยถ์ูกจดัเป็น
สนิทรพัย์ด้อยค่าด้านเครดติ จะถูกจดัชัน้เป็น ระดบัที่ 3 ทัง้นี้หากลูกหนี้มฐีานะการเงนิหรอืผลประกอบการที่ดโีดยไม่เขา้เกณฑ์ด้อยค่า
ดา้นเครดติใหส้ามารถที่ปรบัชัน้เป็น ระดบัที่ 2 ได้ นอกจากนี้ใหส้ามารถจดัเป็น ระดบัที่ 1 ไดห้ากไม่พบว่าความเสีย่งดา้นเครดติเพิม่ขึน้
อย่างมนีัยส าคญันับตัง้แต่การรบัรูร้ายการเมื่อแรกเริม่  
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เงนิส ารองส่วนเกนิ 
 
กลุ่มธุรกจิค านวณเงนิส ารองส่วนเกนิ ณ วนัทีเ่ริม่ปฏบิตัใิช้มาตรฐานรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครื่องมอืทางการเงนิเป็นครัง้แรก 
โดยเปรยีบเทยีบเงนิส ารองซึ่งค านวณจากค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิที่เกี่ยวขอ้งกบั
เครื่องมอืทางการเงนิกับเงินส ารองทัง้หมดที่กลุ่มธุรกิจด ารงไว้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งกลุ่มธุรกิจจะทยอยลดเงนิส ารอง
ส่วนเกินดังกล่าวด้วยวิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ธปท.
ฝนส.(23)ว.1603/2562 ลงวนัที ่6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ว่าดว้ยเรื่อง ซกัซอ้มความเขา้ใจแนวทางการบรหิารจดัการส ารองส่วนเกนิ 
 
ส าหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิที่ด้อยค่าด้านเครดติเมื่อซื้อหรอืเมื่อก าเนิด ณ วนัที่รบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรก กลุ่มธุรกิจจะรบัรู้รายการของ
สนิทรพัย์ดงักล่าว จากการคดิลดประมาณการกระแสเงนิสดที่คาดว่าจะได้รบัโดยพจิารณาจากเงื่อนไขของสญัญาทัง้หมดของสนิทรพัย ์
ทางการเงนินัน้และผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ และค านึงรวมถงึค่าธรรมเนียมและต้นทุนในการรบัและจ่ายทัง้หมดระหว่าง
คู่สญัญาซึง่เป็นส่วนหนึ่งของอตัราดอกเบีย้ที่แท้จรงิ ต้นทุนการท ารายการ และส่วนเกนิมลูค่าหรอืส่วนลดมลูค่าอื่นๆ ทัง้หมด โดยมี
ขอ้สนันิษฐานว่ากระแสเงนิสดและอายุที่คาดไวข้องกลุ่มเครื่องมอืทางการเงนิที่มลีกัษณะคล้ายคลงึกนัสามารถประมาณได้อย่าง
น่าเชื่อถอื ดว้ยอตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิปรบัดว้ยความเสีย่งดา้นเครดติซึง่ไดถู้กก าหนด ณ วนัทีร่บัรูร้ายการเมื่อแรกเริม่ 
 

ฌ) การจดัประเภทรายการและการวดัมลูค่าของหนี้สนิทางการเงนิและส่วนของเจา้ของ 
 
เครื่องมอืทางการเงนิทีก่ลุ่มธุรกจิเป็นผูอ้อกตอ้งจดัประเภทเป็นหนี้สนิทางการเงนิหรอืตราสารทุนโดยพจิารณาภาระผกูพนัตามสญัญา 
 
- หากกลุ่มธุรกจิมภีาระผูกพนัตามสญัญาที่จะต้องส่งมอบเงนิสดหรอืสนิทรพัย์ทางการเงนิอื่นให้กบักจิการอื่น โดยไม่สามารถปฏิเสธ

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

- หากกลุ่มธุรกิจไม่มภีาระผูกพนัตามสญัญาหรอืสามารถเลื่อนการช าระภาระผูกพนัตามสญัญาไปได้ เครื่องมอืทางการเงนิดงักล่าว 
จะจดัประเภทเป็นตราสารทุน 

 
ในการรบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรก กลุ่มธุรกิจต้องวดัมูลค่าของหนี้สนิทางการเงนิด้วยมูลค่ายุตธิรรม กลุ่มธุรกิจจดัประเภทรายการหนี้สนิ
ทางการเงนิทัง้หมดทีว่ดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย ยกเวน้ 
 
- สญัญาค ้าประกนัทางการเงนิและภาระผกูพนัทีจ่ะใหส้นิเชื่อ 
 
- หนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน  

 
หนี้สนิดงักล่าวรวมถงึหนี้สนิอนุพนัธต์อ้งวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายุตธิรรม หนี้สนิทางการเงนิทีม่ลีกัษณะตรงตามค านิยามของการถอื
ไว้เพื่อค้า หนี้สนิทางการเงนิอื่นที่กลุ่มธุรกิจได้เลือกก าหนด ณ วนัที่รบัรู้รายการ โดยหนี้สนิทางการเงนิดังกล่าวต้องเข้าเงื่อนไข
ดงัต่อไปนี้ขอ้ใดขอ้หนึ่ง (หรอืมากกว่า)  
 
ก) เมื่อการก าหนดดงักล่าวช่วยขจดัหรอืลดความไม่สอดคลอ้งอย่างมนีัยส าคญัในการวดัมลูค่าหรอืการรบัรูร้ายการทีไ่ม่สอดคลอ้ง 

(“การไม่สามารถจบัคู่ทางบญัช”ี) ทีอ่าจเกดิขึน้ 
ข) เมื่อกลุ่มของหนี้สนิทางการเงนิทีม่กีารบรหิารจดัการและประเมนิผลด้วยเกณฑ์มลูค่ายุตธิรรม ซึ่งสอดคลอ้งกบั กลยุทธก์ารบรหิาร

ความเสีย่งหรอืการลงทุนทีจ่ดัท าขึน้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ค) ธุรกรรมทีม่อีนุพนัธท์างการเงนิแฝงทีเ่ขา้เงื่อนไข 

 
โดยกลุ่มธุรกจิรบัรูก้ าไรหรอืขาดทุนของหนี้สนิทางการเงนิก าหนดใหว้ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเป็นก าไร(ขาดทุน) 
จากเครื่องมอืทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 
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การตดัรายการของหนี้สนิทางการเงนิ 
 
กิจการต้องตัดรายการหนี้สินทางการเงิน (หรือบางส่วนของหนี้สินทางการเงนิ) ออกจากงบแสดงฐานะการเงิน เฉพาะเมื่อหนี้สิน 
ทางการเงนินัน้สิน้สุดลง โดยภาระผกูพนัทีร่ะบุในสญัญาไดม้กีารปฏบิตัติามแลว้ ไดม้กีารยกเลกิ หรอืสิน้สุด 
 
การแลกเปลีย่นตราสารหนี้ที่มคีวามแตกต่างอย่างมากในขอ้ก าหนดระหว่างผูกู้แ้ละผูใ้หกู้้ตอ้งถอืเป็นการสิน้สุดของหนี้สนิทางการเงนิเดมิ 
และถอืเป็นการรบัรูร้ายการของหนี้สนิทางการเงนิใหม่ในท านองเดยีวกนั การเปลี่ยนแปลงอย่างมากในขอ้ก าหนดของหนี้สนิทางการเงนิ 
ที่มีอยู่หรอืบางส่วนของหนี้สินนัน้ต้องถือปฏิบัติเป็นการสิ้นสุดของหนี้สินทางการเงนิเดิม และถือเป็นการรบัรู้รายการของหนี้สิน 
ทางการเงนิใหม่ โดยข้อก าหนดของหนี้สินทางการเงนิจะถือว่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเมื่อมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงนิสดภายใต้
ขอ้ตกลงใหม่ซึ่งรวมถงึค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายสุทธกิบัรายได้ที่ได้รบั โดยคดิลดจากอตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิของสญัญาเดิมเปลี่ยนแปลงไป
อย่างน้อย รอ้ยละ 10 ของมลูค่าปัจจุบนัของมลูค่าตามบญัชขีองหนี้สนิทางการเงนิ 
 
หากการแลกเปลี่ยนตราสารหนี้หรอืการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขถูกพิจารณาว่าเป็นการยกเลิกหนี้สินเดิม ต้นทุนหรอืค่าธรรมเนียมใดๆ  
ที่เกดิขึน้จะถูกรบัรูเ้ป็นส่วนหนึ่งของก าไรหรอืขาดทุนจากการยกเลกิหนี้สนิเดมิ หากการแลกเปลีย่นหรอืการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไม่ถูก
พจิารณาว่าเป็นการยกเลิกหนี้สนิเดิม ต้นทุนหรอืค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกิดขึ้นจะต้องน าไปปรบัปรุงกบัมูลค่าตามบญัชีของหนี้สนิและ 
ตดัจ าหน่ายตลอดระยะเวลาทีเ่หลอือยู่ของหนี้สนิทีม่กีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไข 
 

ญ) สญัญาค ้าประกนัทางการเงนิและภาระผกูพนัทีจ่ะใหส้นิเชื่อ 
 
กลุ่มธุรกจิรบัรูส้ญัญาค ้าประกนัทางการเงนิเป็นหนี้สนิทางการเงนิเมื่อใหก้ารค ้าประกนัด้วยมูลค่ายุตธิรรม และวดัมูลค่าในภายหลงัด้วย 
มูลค่าที่สูงกว่าระหว่าง ก) จ านวนเงนิค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสญัญาค ้าประกนัและ ข) จ านวนเงนิที่รบัรู้ 
เมื่อเริม่แรกหกัดว้ยจ านวนเงนิสะสมของรายไดท้ีร่บัรู ้
 
ภาระผูกพนัที่กลุ่มธุรกิจจะให้สนิเชื่อถูกวดัมูลด้วยมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยกลุ่มธุรกิจไม่มภีาระ
ผูกพันที่จะให้กู้ยืมเงนิในอัตราดอกเบี้ยต ่ากว่าอัตราดอกเบี้ยตลาดหรอืสามารถช าระสุทธิเป็นเงนิสดหรอืโดยการส่งมอบหรือออก
เครื่องมอืทางการเงนิอื่น  
 
ส าหรบัภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อหรือสัญญาค ้าประกันทางการเงิน กลุ่มธุรกิจจะรบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
เป็นประมาณการหนี้สนิ อย่างไรกต็ามส าหรบัสญัญาที่รวมทัง้เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้และวงเงนิทีย่งัไม่ได้เบกิใชแ้ละกลุ่มธุรกจิไม่สามารถ
แยกผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ของวงเงนิที่ยงัไม่ได้เบกิใช้ออกจากเงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้ได้ กลุ่มธุรกจิจะรบัรูผ้ลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของวงเงนิที่ยงัไม่ได้เบกิใช้เขา้เป็นส่วนหนึ่งของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ของเงนิ 
ให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ หากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ดังกล่าวมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่า 
ตามบญัชขีัน้ตน้ของเงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้ ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จะถูกรบัรูใ้นประมาณการหนี้สนิ 
 
ทัง้นี้ กลุ่มธุรกจิน าแนวทางการตัง้ส ารองวงเงนิที่ยงัไม่ได้เบกิใช้ (unused credit line) ของลูกหนี้ของได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์ 
ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเพื่อให้สอดคล้องกับหนังสือเวยีนของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ธปท.ฝนส.(23)ว.276/2563  
เรื่อง แนวทางการใหค้วามช่วยเหลอืลูกหนี้ที่ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทย โดยน ามาถอืปฏบิตัิ
ส าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564  
และตามหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ฝนส.2 ว.802/2564 เรื่อง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รบั
ผลกระทบจากโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (มาตรการแกห้นี้อย่างยัง่ยนื) มาถอืปฏบิตัสิ าหรบัการใหค้วามช่วยเหลอืลูกหนี้ระหว่าง
วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 หากลูกหนี้ดงักล่าวมีวงเงนิที่ยงัไม่ได้เบิกใช้ (unused credit line) 
กลุ่มธุรกจิจะค านวณผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (expected credit loss) จากยอดสนิเชื่อคงคา้งเฉพาะส่วนของวงเงนิที่
เบกิใชแ้ลว้เท่านัน้ 
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ฎ) วธิกีารรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่ายดอกเบีย้  

 
กลุ่มธุรกจิรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่ายดอกเบี้ยตามอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ โดยการค านวณนี้ใหใ้ช้อตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิกบัมูลค่าตามบญัชี
ขัน้ตน้ของสนิทรพัยท์างการเงนิยกเวน้ 
 
- สนิทรพัย์ทางการเงนิที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อซื้อหรือเมื่อก าเนิด ส าหรบัสินทรพัย์ทางการเงินเหล่านี้  กิจการต้องใช้อัตรา

ดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิปรบัดว้ยความเสีย่งดา้นเครดติกบัราคาทุนตดัจ าหน่ายของสนิทรพัยท์างการเงนิตัง้แต่การรบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรก 
 
- สนิทรพัยท์างการเงนิที่ไม่ใช่สนิทรพัยท์างการเงนิที่มกีารดอ้ยค่าดา้นเครดติเมื่อซื้อหรอืเมื่อก าเนิด แต่กลายเป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิ

ที่มกีารด้อยค่าด้านเครดติในภายหลงั ส าหรบัสนิทรพัย์เหล่านี้ กจิการต้องใช้อตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิกบัราคาทุนตดัจ าหน่ายหลงัหกั
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของสนิทรพัยท์างการเงนินัน้ ส าหรบัรอบระยะเวลารายงานภายหลงั 

 
ฏ) การหกักลบ 

 
สนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิจะหกักลบกนัและแสดงจ านวนสุทธใินงบแสดงฐานะการเงนิไดก้ต็่อเมื่อกจิการมสีทิธบิงัคบัใช้
ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหกักลบจ านวนเงนิที่รบัรูแ้ละกจิการตัง้ใจที่จะช าระด้วยจ านวนเงนิสุทธ ิหรอืตัง้ใจที่จะรบัสนิทรพัย์และช าระ
หนี้สนิพร้อมกนั หลักประกนัที่เป็นเงนิสดที่ใช้เพื่อท ารายการอนุพนัธ์ทางการเงนิจะถูกแสดงเป็นมูลค่าขัน้ต้น จนกว่ากระแสเงนิสด 
ของหลกัประกนัจะสุทธิด้วยกระแสเงนิสดของอนุพนัธ์ทางการเงนินัน้เสมอ ในบางสถานการณ์ถึงแม้กลุ่มธุรกิจจะมขี้อตกลงหกักลบ  
หากผูบ้รหิารไม่ได้ตัง้ใจที่จะใหม้กีารรบัสนิทรพัยแ์ละช าระหนี้สนิพรอ้มกนั ดงันัน้สนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิจะถูกแสดง
ดว้ยมลูค่าขัน้ตน้ในงบแสดงฐานะการเงนิ 
 

3.8 การวดัค่าเงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์
 
อสังหาริมทรพัย์เพื่อการลงทุนรบัรู้เมื่อแรกเริ่มด้วยวิธีราคาทุน  รวมถึงต้นทุนในการท ารายการและต้นทุนการกู้ยืมหลังจากนั ้น
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนจะบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
ที่ดนิไม่มกีารหกัค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนอื่น ๆ จะค านวณตามวธิเีสน้ตรง เพื่อปันส่วนราคาทุนตลอด
ประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์โดยประมาณ 40 - 60 ปี 
 
กลุ่มธุรกจิรบัรูผ้ลต่างระหว่างจ านวนเงนิที่ได้รบัสุทธจิากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชขีองอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนในส่วนของ
ก าไรหรอืขาดทุนในงวดทีต่ดัรายการอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัช ี
 

3.9 เงินให้สินเช่ือ 
 
เงนิเบิกเกินบัญชีแสดงด้วยยอดเงนิต้นรวมดอกเบี้ย เงนิให้สินเชื่ อประเภทอื่นแสดงเฉพาะยอดเงนิต้น ส่วนลดรบัล่วงหน้าของเงิน 
ใหส้นิเชื่อทีย่งัไม่รบัรูเ้ป็นรายได ้แสดงเป็นรายการหกัจากเงนิใหส้นิเชื่อ 
 
ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อและสญัญาเช่าการเงนิแสดงมูลค่าตามสญัญาเช่าซื้อและสญัญาเช่าการเงนิคงค้างสุทธิจากยอดคงเหลือของ
รายไดท้างการเงนิทีย่งัไม่ถอืเป็นรายได ้ 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 

34 

 
3.10 ทรพัยสิ์นรอการขาย 

 
ทรพัยส์นิรอการขายประกอบดว้ย ทีด่นิและ/หรอืสิง่ปลูกสรา้ง สทิธกิารเช่า คอนโดมเินียม และรถยดึคนื  
 
กลุ่มธุรกิจแสดงทรพัย์สนิรอการขายประเภทที่ดิน และ/หรือสิ่งปลูกสร้าง สทิธิการเช่าและคอนโดมิเนียมด้วยจ านวนเงินต้นคงค้าง 
บวกดอกเบีย้คา้งรบัหรอืมลูค่ายุตธิรรมแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า  
 
รถยึดคืนบันทึกด้วยเงินต้นคงค้างหรือมูลค่ายุติธรรมแล้วแต่ราคาใดจะต ่ า กว่า ณ วันที่ได้ร ับโอน มูลค่ายุติธรรมค านวณจาก 
ราคาตลาดของทรพัยส์นิ (Red book) 
 
ก าไร (ขาดทุน) จากการจ าหน่ายทรพัยส์นิรอการขายจะรบัรูเ้ป็นรายได้หรอืค่าใช้จ่ายในก าไรขาดทุนเมื่อมกีารจ าหน่าย และขาดทุนจาก
การดอ้ยค่า (ถา้ม)ี จะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในก าไรขาดทุน 
 

3.11 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  
 
กลุ่มธุรกจิแสดงทีด่นิดว้ยราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าเสื่อมราคาสะสม  
 
ตน้ทุนที่เกดิขึน้ภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์หรอืรบัรูแ้ยกเป็นอกีสนิทรพัย์หนึ่งตามความเหมาะสม เมื่อต้นทุนนัน้
เกดิขึน้และคาดว่าจะใหป้ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตแก่กลุ่มธุรกจิและต้นทุนดงักล่าวสามารถวดัมลูค่าได้อย่างน่าเชื่อถอื มูลค่าตาม
บญัชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตดัรายการออก ส าหรบัค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาอื่น ๆ กลุ่มธุรกจิจะรบัรูต้้นทุนดงักล่าวเป็น
ค่าใชจ้่ายในก าไรหรอืขาดทุนเมื่อเกดิขึน้ 
 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัสนิทรพัยถ์าวรทุกประเภทยกเวน้ทีด่นิ ค านวณโดยใช้วธิเีสน้ตรง เพื่อลดราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยแ์ต่ละชนิดตามอายุ
การใหป้ระโยชน์ทีป่ระมาณการไวด้งัต่อไปนี้ 
 
อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร 5 - 60 ปี 
อุปกรณ์ 3 - 5 ปี 
เครื่องตกแต่งและตดิตัง้ 3 - 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
 
ทุกสิน้รอบระยะเวลารายงาน ไดม้กีารทบทวนและปรบัปรุงมลูค่าคงเหลอืและอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยใ์หเ้หมาะสม 
 
ในกรณีทีม่ลูค่าตามบญัชสีงูกว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื มลูค่าตามบญัชจีะถูกปรบัลดใหเ้ท่ากบัมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืทันท ี 
 
ผลก าไรหรอืขาดทุนที่เกิดจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ค านวณโดยเปรยีบเทียบจากสิง่ตอบแทนสุทธิที่ได้รบัจากการ
จ าหน่ายสนิทรพัยก์บัมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย ์และจะรบัรูบ้ญัชผีลก าไรหรอืขาดทุนอื่นสุทธใินก าไรหรอืขาดทุน 
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3.12 ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซื้อธรุกิจ 

 
ค่าความนิยม คอื สิง่ตอบแทนที่โอนใหท้ีสู่งกว่ามลูค่ายุตธิรรมของส่วนแบ่งของกลุ่มธุรกจิในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิที่ระบุไดแ้ละหนี้สนิทีอ่าจ
เกิดขึ้นของบรษิัทย่อย ณ วนัที่ได้มาซึ่งบรษิัทนัน้ ค่าความนิยมที่เกิดจากการได้มาซึ่งบรษิัทย่อยจะแสดงเป็นรายการสนิทรพั ย์แยก
ต่างหากในงบแสดงฐานะการเงนิรวม 
 
ค่าความนิยมที่ร ับรู้จะต้องถูกทดสอบการด้อยค่าทุกปี ซึ่งแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม ค่าเผื่อการด้อยค่าของ 
ค่าความนิยมทีร่บัรูแ้ลว้จะไม่มกีารกลบัรายการ ทัง้นี้มลูค่าคงเหลอืตามบญัชขีองค่าความนิยมจะถูกรวมค านวณในก าไรหรอืขาดทุนเมื่อมี
การขายกจิการ 
 
ในการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยทีก่อ่ใหเ้กดิกระแสเงนิสด โดยทีห่น่วยนัน้อาจจะเป็น
หน่วยเดยีวหรอืหลายหน่วยรวมกนัซึง่คาดว่าจะไดร้บัประโยชน์จากการรวมธุรกจิทีเ่กดิค่าความนิยมขึน้และระบสุ่วนงานด าเนินงานได ้
 
ส่วนเกนิของส่วนไดเ้สยีในมลูค่ายุตธิรรมสุทธขิองสนิทรพัยส์ุทธทิี่ระบุได้ที่สงูกว่าต้นทุนการซื้อธุรกจิ ณ วนัที่ลงทุน กลุ่มธุรกจิรบัรูส้่วนเกิน
ดังกล่าวเป็นรายได้ในก าไรขาดทุน 
 

3.13 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 

3.13.1 โปรแกรมคอมพวิเตอร ์
 

สทิธกิารใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ที่มลีกัษณะเจาะจงที่ซื้อมาบนัทกึเป็นสนิทรพัย์เมื่อมกีารด าเนินการให้โปรแกรมคอมพวิเตอร์
เฉพาะเจาะจงที่น ามาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตดัจ าหน่ายตลอดอายุประมาณการใหป้ระโยชน์ที่ประมาณการภายในระยะเวลา 
ไม่เกนิ 10 ปี 

 
3.13.2 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอตดับญัช ี 

 
บรษิทัย่อยตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอตดับญัชอีย่างมรีะบบตลอดอายุการใหป้ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิ 5 ปี  

 
3.14 การด้อยค่าของสินทรพัย ์ 

 
สินทรพัย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชัด ซึ่งไม่มีการตัดจ าหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็นประจ าทุกปี สินทรพัย์อื่น  
ที่มกีารตดัจ าหน่ายจะมกีารทบทวนการด้อยค่า เมื่อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบญัชอีาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนื 
รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรบัรูเ้มื่อราคาตามบญัชขีองสนิทรพัย์สงูกว่ามลูค่าสุทธทิีค่าดว่าจะได้รบัคนื ซึง่หมายถงึจ านวนที่สงูกว่า
ระหว่างมูลค่ายุตธิรรมหกัต้นทุนในการขายเทียบกบัมูลค่าจากการใช้ สนิทรพัย์จะถูกจัดเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได ้
เพื่อวตัถุประสงค์ของการประเมนิการด้อยค่า สนิทรัพย์ที่ไม่ใช่สนิทรพัย์ทางการเงนินอกเหนือจากค่าความนิยมซึ่งรบัรูร้ายการขาดทุน
จากการดอ้ยค่าไปแลว้ จะถูกประเมนิความเป็นไปไดท้ีจ่ะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
 
กลุ่มธุรกจิจะรบัรูร้ายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรอืขาดทุน 
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3.15 ลูกหน้ีส านักหกับญัชีและบริษทัหลกัทรพัย ์

 
ลูกหนี้ส านักหกับญัช ีประกอบดว้ยยอดดุลสุทธ ิดงัต่อไปนี้ 
 

(1) ลูกหนี้ส านักหกับัญชีที่เกิดจากการช าระราคาซื้อขายหลกัทรพัย์รายวนัเฉพาะส่วนที่ส านักหกับัญชีมยีอดสุทธิเป็นลูกหนี้และยงั 
คา้งช าระกบักลุ่มธุรกจิ รวมถงึเงนิทีน่ าไปวางเป็นประกนักบัส านักหกับญัชใีนการท าธุรกรรมหลกัทรพัย์ 

(2) ลูกหนี้ส านักหกับญัชีที่เกดิจากการช าระราคาซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านส านักหกับญัช ีซึ่งรวมถงึเงนิที่กลุ่มธุรกจิน าไปวาง
เป็นประกนักบัส านักหกับญัชใีนการท าธุรกรรมอนุพนัธ ์

(3) ลูกหนี้บรษิทัหลกัทรพัย์ต่างประเทศที่เกิดจากการช าระราคาซื้อขายหลกัทรพัย์หรอืซื้อขายหลกัทรพัย์ล่วงหน้าในต่างประเทศผ่าน    
บรษิัทหลกัทรพัย์ต่างประเทศ รวมถึงเงนิที่น าไปวางกบับรษิัทหลกัทรพัย์ต่างประเทศเพื่อเป็นหลกัประกนัการซื้อขายหรอืรอช าระ
ราคาในต่างประเทศและ 

(4) ลูกหนี้บรษิทัหลกัทรพัย์ในประเทศที่เกดิจากการช าระราคาซื้อขายหลกัทรพัยห์รอืซื้อขายหลกัทรพัยล์่วงหน้าในประเทศ  ผ่านบรษิทั
หลกัทรพัย์ในประเทศ รวมถึงเงนิที่น าไปวางกบับรษิัทหลกัทรพัย์ในประเทศเพื่อเป็นหลกัประกนัการซื้อขายหรอืรอช าระราคาใน
ประเทศ 

 
3.16 ลูกหน้ีธรุกิจหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 

 
ลูกหนี้ธุรกจิหลกัทรพัย์และสญัญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถงึ ยอดสุทธลิูกหนี้ธุรกจิหลกัทรพัย์และลูกหนี้สญัญาซื้อขายล่วงหน้าหลงัหกัค่า
เผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้บวกดอกเบีย้คา้งรบั 
 
ทัง้นี้ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ ให้รวมถึงลูกหนี้ที่ซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ลูกหนี้ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ  
ลูกหนี้อื่น เช่น ลูกหนี้ซื้อหลกัทรพัย์ด้วยเงนิสดที่ไม่สามารถช าระเงนิได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างด าเนินคด ี
ประนอมหนี้หรอืผ่อนช าระ เป็นตน้ 
 
ลูกหนี้ธุรกจิสญัญาซื้อขายล่วงหน้ารวมถงึลูกหนี้อื่น เช่น ลูกหนี้ธุรกจิสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่อยู่ระหว่างการด าเนินคดปีระนอมหนี้ หรอื 
ผ่อนช าระ 
 

3.17 เจ้าหน้ีส านักหกับญัชีและบริษทัหลกัทรพัย ์
 
เจา้หนี้ส านักหกับญัช ีประกอบดว้ยยอดดุลสุทธ ิดงัต่อไปนี้ 
 

(1) เจ้าหนี้ส านักหกับัญชีที่เกิดจากการช าระราคาซื้อขายหลักทรพัย์รายวนัเฉพาะส่วนที่ส านักหกับัญชีมียอดสุทธิเป็นเจ้าหนี้และ  
กลุ่มธุรกจิยงัคา้งช าระ 

(2) เจา้หนี้ส านักหกับญัชทีีเ่กดิจากการช าระราคาซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านส านักหกับญัช ี
(3) จา้หนี้บรษิัทหลกัทรพัย์ต่างประเทศที่เกดิจากการช าระราคาซื้อขายหลกัทรพัย์หรอืซื้อขายหลักทรพัย์ล่วงหน้าในต่างประเทศผ่าน

บรษิทัหลกัทรพัยต์่างประเทศและ 
(4) เจา้หนี้บรษิทัหลกัทรพัยใ์นประเทศที่เกดิจากการช าระราคาซื้อขายหลกัทรพัยห์รอืซื้อขายหลกัทรพัย์ล่วงหน้าในประเทศผ่านบรษิทั

หลกัทรพัยใ์นประเทศ 
 

3.18 เจ้าหน้ีธรุกิจหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 
 

เจ้าหนี้ธุรกิจหลกัทรพัย์และสญัญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถงึ ภาระของกลุ่มธุรกจิจากการประกอบธุรกิจหลกัทรพัย์และธุรกจิสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่มตี่อบุคคลภายนอก เช่น ยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้ลูกค้าซื้อหลกัทรพัย์ด้วยเงนิสด ภาระที่ต้องส่งมอบหลกัทรพัย์เนื่องจากการ
ขายชอรต์ หรอืการยมืหลกัทรพัยแ์ละภาระทีต่อ้งส่งคนืทรพัยส์นิที่กลุ่มธุรกจิถอืไวเ้พื่อเป็นการประกนัการใหย้มืหลกัทรพัย ์เป็นตน้ 
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3.19 หุ้นกู้อนุพนัธ์ 

 
หุน้กูอ้นุพนัธเ์ป็นหุน้กู้ที่กลุ่มธุรกจิออกและเสนอขายใหแ้ก่ลูกคา้หรอืผูม้คีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบักลุ่มธุรกจิ ซึ่งเป็นผูล้งทุนสถาบนัหรอื 
ผูล้งทุนรายใหญ่โดยเฉพาะเจาะจง โดยออกจ าหน่ายภายใตเ้งื่อนไขที่ไดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์หุน้กูอ้นุพนัธด์งักล่าวมกีารอา้งองิกบัราคาหุน้สามญัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
 
หุน้กูอ้นุพนัธเ์ป็นตราสารทีป่ระกอบดว้ย 2 ส่วน คอืหุน้กู ้และสญัญาสทิธ ิ(Options) โดยสญัญาสทิธมิทีัง้สญัญาสทิธใินการซื้อหลกัทรพัย์
หรอืสญัญาสทิธิในการขายหลกัทรพัย์ หากลกัษณะทางเศรษฐกิจและความเสี่ยงของอนุพนัธ์แฝงไม่มคีวามสมัพนัธ์อย่างใกล้ชิดกับ 
ตราสารหลกั (Not closely related) กลุ่มธุรกจิจะแยกส่วนของอนุพนัธ์แฝงออกจากตราสารหลกัรบัรูใ้นงบแสดงฐานะทางการเงนิภายใต้
รายการ “สนิทรพัย์/หนี้สนิตราสารอนุพนัธ์” ส่วนตราสารหลกัจะถือปฏิบตัิตามมาตรฐานบญัชีที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม หากลกัษณะทาง
เศรษฐกจิและความเสีย่งของอนุพนัธแ์ฝงมคีวามสมัพนัธ์อย่างใกล้ชดิกบัลกัษณะทางเศรษฐกจิและความเสีย่งของตราสารหลกั (Closely 
related) กลุ่มธุรกิจจะไม่แยกส่วนของอนุพนัธ์แฝงออกจากตราสารหลกั โดยจะจดัประเภทตราสารตามมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องกบั 
ตราสารหลกัดงักล่าว กจิการอาจเลอืกก าหนดใหหุ้น้กู้อนุพนัธว์ดัมูลค่าด้วยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน หากเงื่อนไขเป็นไปตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงนิตามทีเ่ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลขอ้ที ่3.7 
 
หุ้นกู้อนุพันธ์ที่ออกรบัรู้เริม่แรกด้วยต้นทุนหุ้นกู้และสญัญาสิทธิที่ประกอบเป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ต้นทุนหุ้นกู้วดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุน 
ตดัจ าหน่ายตามวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ในส่วนของตน้ทุนสญัญาสทิธ ิกลุ่มธุรกจิค านวณจากการน าตน้ทุนหุน้กู้อนุพนัธ์ซึง่เท่ากบัราคา
ขายของหุ้นกู้อนุพนัธ์ หกัลบด้วยต้นทุนหุ้นกู้ กลุ่มธุรกิจรบัรู้สญัญาสทิธิในงบแสดงฐานะทางการเงนิภายใต้บัญชี “สินทรพัย์/หนี้สิน 
ตราสารอนุพนัธ”์ ในเวลาต่อมากลุ่มธุรกจิวดัมูลค่าของสญัญาสทิธดิ้วยมลูค่ายุตธิรรม และรบัรูก้ารเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุตธิรรมในส่วนของ
ก าไรหรอืขาดทุน ซึ่งมูลค่ายุตธิรรมค านวณโดยใชแ้บบจ าลองหรอืเทคนิคที่ได้รบัการยอมรบัโดยทัว่ไป เช่น Black-Scholes Model หรอื 
Monte Carlo Simulation ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจ าลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ ในตลาด โดยค านึงถึงข้อมูล
ความสมัพนัธ์ของราคาของตลาดหลกัทรพัย์อ้างอิง ความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย์อ้างอิง ระยะเวลาคงเหลือจนถึงวนัหมดอายุ 
ดอกเบีย้ปราศจากความเสีย่ง ราคาใชส้ทิธ ิเงนิปันผลในอนาคต และ correlation ระหว่างหลกัทรพัยอ์า้งองิ 
 

3.20 ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

เงนิกองทุนส ารองเลีย้งชพี 
 
กลุ่มธุรกจิไดจ้ดัตัง้กองทุนส ารองเลี้ยงชพีซึง่เป็นแผนการจ่ายสมทบตามทีก่ าหนดไว ้สนิทรพัยข์องกองทุนส ารองเลีย้งชพีไดแ้ยกออกจาก
สนิทรพัยข์องกลุ่มธุรกจิ และมกีารบรหิารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอกตามเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของพระราชบญัญตักิองทุนส ารองเลี้ยงชพี 
พ.ศ. 2530 กองทุนส ารองเลี้ยงชพีได้รบัเงนิสะสมเขา้กองทุนจากพนักงานและเงนิสมทบจากกลุ่มธุรกจิ กลุ่มธุรกิจไม่มภีาระผูกพนัที่จะ
จ่ายเงนิเพิม่อกีเมื่อไดจ้่ายเงนิสมทบไปแลว้ เงนิจ่ายสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพีบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถงึก าหนด 
 
กลุ่มธุรกจิจ่ายเงนิสมทบในอตัรา ดงันี้ 
 
อายุงาน อตัราสมทบ  

(ร้อยละ) 
  
ไม่ครบ 5 ปี 5 
5 ปีขึน้ไป 8 - 10 
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ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงาน 
 
เงนิชดเชยตามกฎหมาย 
 
พนักงานทุกคนจะไดร้บัเงนิชดเชยเมื่อออกจากงานตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน  
 
ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์นี้ได้ถูกพจิารณาเป็นโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว ้โดยมไิด้จดัตัง้เป็นกองทุนตามนิยามของ
มาตรฐานฉบบัที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน และแยกค านวณโดยผูเ้ชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยใช้วธิคีดิลดแต่ละ
หน่วยที่ประมาณไว้ (The Projected Unit Credit Method) เพื่อค านวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้อง
จ่ายในอนาคต โดยการค านวณนี้ได้ปฎิบตัติามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึง่รวมถงึ ประมาณการเงนิเดอืนพนักงาน อตัราการลาออก อตัรา
การขึน้เงนิเดอืน อตัราการตาย อตัราคดิลด อายุงาน และปัจจยัอื่นๆ  
 
การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผูกพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงานเกดิขึน้จากการปรบัปรุงจากประสบการณ์หรอืเปลีย่นแปลงขอ้สมมตฐิาน
จะตอ้งรบัรูใ้นส่วนของเจ้าของผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นในงวดที่เกดิ และได้รวมอยู่ในก าไรสะสมในงบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วน
ของเจา้ของ 
 
ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก าไรหรอืขาดทุน 
 
กลุ่มธุรกจิรบัรูภ้าระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงานเป็นประมาณการหนี้สนิในงบแสดงฐานะการเงนิและรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่าย
เกีย่วกบัพนักงาน  
 
ผลประโยชน์จากวนัลาพกัรอ้นสะสม 
 
กลุ่มธุรกจิรบัรูผ้ลประโยชน์จากวนัลาพกัรอ้นสะสมของพนักงานที่ได้ปฏบิตังิานเป็นประมาณการหนี้สนิในงบแสดงฐานะการเงนิ และรบัรู้
เป็นค่าใชจ้่ายพนักงาน 
 

3.21 ประมาณการหน้ีสิน 
 
ประมาณการส าหรบัการฟ้องรอ้งตามกฎหมายจะรบัรูก้็ต่อเมื่อ กลุ่มธุรกจิมภีาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรอืตามขอ้ตกลงที่จดัท าไว้
อนัเป็นผลสบืเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดตี ซึ่งการช าระภาระผูกพนันัน้มคีวามเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลใหก้ลุ่มธุรกจิต้องสูญเสยี
ทรพัยากรออกไป และประมาณการจ านวนทีต่อ้งจ่ายไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื  
 
ในกรณีที่มภีาระผูกพนัที่คล้ายคลงึกนัหลายรายการ กลุ่มธุรกจิก าหนดความน่าจะเป็นที่กจิการจะสูญเสยีทรัพยากรเพื่อจ่ายช าระภาระ
ผกูพนัเหล่านัน้ โดยพจิารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพนัทัง้ประเภท แมว้่าความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ทีก่จิการจะสญูเสยี
ทรพัยากรเพื่อช าระภาระผกูพนับางรายการทีจ่ดัอยู่ในประเภทเดยีวกนัจะมรีะดบัต ่า   
 
กลุ่มธุรกจิจะวดัมลูค่าของจ านวนประมาณการหนี้สนิ โดยใชม้ลูค่าปัจจุบนัของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องน ามาจ่ายช าระภาระผูกพนั โดยใช้
อตัราก่อนภาษีซึง่สะท้อนถงึการประเมนิสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงนิตามเวลาและความเสีย่งเฉพาะของหนี้สนิที่ก าลงั
พจิารณาอยู่ การเพิม่ขึน้ของประมาณการหนี้สนิเนื่องจากมลูค่าของเงนิตามเวลา จะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จ่าย 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 

39 

 
3.22 ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ส าหรบัปีประกอบด้วย ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี ภาษีเงนิได้จะรบัรูใ้นก าไรหรอื
ขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงนิได้ที่เกี่ยวขอ้งกบัรายการที่รบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรอืรายการรบัรูโ้ดยตรงไปยงัส่วนของเจ้าของ  
ในกรณีนี้ภาษเีงนิไดต้อ้งรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรอืโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของตามล าดบั 
 

ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัค านวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษทีี่มผีลบังคบัใช้อยู่ หรอื ที่คาดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใช้ภายใน
สิน้รอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่บรษิทัและบรษิทัย่อยต้องด าเนินงานอยู่และเกดิรายได้เพื่อเสยีภาษี ผูบ้รหิารจะประเมนิสถานะ
ของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ ในกรณีที่มสีถานการณ์ทีก่ารน ากฎหมายภาษี ไปปฏบิตัซิึ่งขึน้อยู่กบัการตคีวาม และจะตัง้
ประมาณการค่าใชจ้่ายภาษทีีเ่หมาะสมจากจ านวนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายช าระภาษแีก่หน่วยงานจดัเกบ็ 
 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชรีบัรูต้ามวธิหีนี้สนิ เมื่อเกดิผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษขีองสนิทรพัย์และหนี้สนิ และราคาตามบญัชทีี่แสดง
อยู่ในงบการเงนิ อย่างไรก็ตามกลุ่มธุรกจิจะไม่รบัรูภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีี่เกดิจากการรบัรูเ้ริม่แรกของรายการสนิทรพัยห์รอืรายการ
หนี้สนิที่เกดิจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกจิ และ ณ วนัที่เกดิรายการ รายการนัน้ไม่มผีลกระทบต่อก าไรหรอืขาดทุนทัง้ทางบญัชีและ
ก าไร(ขาดทุน)ทางภาษี ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชีค านวณจากอตัราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มผีลบงัคบัใช้อยู่ หรอืที่คาดได้
ค่อนข้างแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดงักล่าวจะน าไปใช้เมื่อสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้ 
รอตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัประโยชน์ หรอืหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชไีดม้กีารจ่ายช าระ 
 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อตดับญัชจีะรบัรูห้ากมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มธุรกจิจะมกี าไรทางภาษีเพยีงพอทีจ่ะน าจ านวนผลต่างนัน้
มาใชป้ระโยชน์ 
 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชีและหนี้สนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชีจะแสดงหกักลบกนัก็ต่อเมื่อกิจการมีสทิธิตามกฎหมายที่จะน า
สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนี้สนิภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชแีละหนี้สนิ
ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชีเกี่ยวขอ้งกบัภาษีเงนิได้ที่ประเมนิโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัโดยการเรยีกเก็บเป็นหน่วยภาษี
เดยีวกนัหรอืหน่วยภาษตี่างกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ายหนี้สนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธ ิ

 

3.23 การรบัรู้และตดับญัชีสินทรพัยข์องลูกค้า 
 

บรษิทัย่อยบนัทึกเงนิที่ลูกคา้วางไวก้บับรษิัทย่อยเพื่อการซื้อขายหลกัทรพัย์บญัชเีงนิสดและเงนิที่ลูกคา้วางเป็นหลกัประกนัเพื่อการซื้อ
ขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิของบรษิทัย่อยเพื่อการควบคุมภายในของบรษิทัย่อย และ ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
บรษิทัย่อยไดต้ดัรายการดงักล่าวออกทัง้ดา้นสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ โดยจะแสดงเฉพาะสนิทรพัยท์ีเ่ป็นของบรษิทัย่อยเท่านัน้ 

 

3.24 การยืมและให้ยืมหลกัทรพัย ์
 

กลุ่มธุรกจิประกอบธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์โดยกลุ่มธุรกจิใหบ้รกิารในฐานะเขา้เป็นคู่สญัญากบัผูย้มืและผูใ้หย้มืหลกัทรพัย์ 
 

กลุ่มธุรกจิบนัทกึภาระในการน าส่งหลกัทรพัย์ทีย่มืมาซึ่งได้น าไปขายหรอืใหย้มืต่อเป็น “เจ้าหนี้ธุรกรรมยมืและใหย้มืหลกัทรพัย์” รบัรูใ้น
เจ้าหนี้ธุรกจิหลกัทรพัย์และสญัญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธ ิและบนัทึกบญัชหีลกัทรพัย์ซึ่งน าไปให้ลูกคา้ยมืต่อเป็น “ลูกหนี้ธุรกรรมยมืและ
ใหย้มืหลกัทรพัย์” รบัรูใ้นลูกหนี้ธุรกจิหลกัทรพัย์และสญัญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธ ิในเวลาต่อมากลุ่มธุรกจิวดัมูลค่าของลูกหนี้และเจ้าหนี้
ธุรกรรมยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์โดยใชม้ลูค่ายุตธิรรมจากราคาเสนอขายล่าสุดของหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนั
ท าการสุดท้ายของวนัสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รายการก าไรและขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึน้จรงิของลูกหนี้และเจ้าหนี้ธุรกรรมยมืและใหย้มื
หลกัทรพัยแ์สดงรวมไวใ้น “ก าไร (ขาดทุน)สุทธจิากเครื่องมอืทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน” ในก าไรหรอื
ขาดทุน นอกจากนี้ กลุ่มธุรกจิบนัทกึเงนิสดที่น าไปวางเป็นหลกัประกนัหรอืรบัจากคู่สญัญาบนัทกึในบญัช ี“ลูกหนี้ทรพัย์สนิวางประกนั”
และ “เจ้าหนี้ทรพัย์สนิวางประกนั” รบัรู้ในลูกหนี้และเจ้าหนี้ธุรกิจหลกัทรพัย์และสญัญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิตามล าดับค่าธรรมเนียม 
การยมืรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมการใหย้มืรบัรูเ้ป็นรายไดโ้ดยบนัทกึรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้งตามระยะเวลาการยมืและการใหย้มื 
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3.25 การบญัชีส าหรบัสญัญาเช่าระยะยาว 

 
กลุ่มธุรกจิรบัรูส้ญัญาเช่าเมื่อกลุ่มธุรกจิสามารถเขา้ถงึสนิทรพัยต์ามสญัญาเช่า เป็นสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ และหนี้สนิตามสญัญาเช่า โดยค่าเช่า
ทีช่ าระจะปันส่วนเป็นการจ่ายช าระหนี้สนิและต้นทุนทางการเงนิ โดยต้นทุนทางการเงนิจะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนตลอดระยะเวลาสญัญาเช่า
ดว้ยอตัราดอกเบี้ยคงที่จากยอดหนี้สนิตามสญัญาเช่าที่คงเหลอือยู่ กลุ่มธุรกจิคดิค่าเสื่อมราคาสนิทรพัย์สทิธกิารใช้ตามวธิเีสน้ตรงตามอายุที่
ส ัน้กว่าระหว่างอายุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลาการเช่า 
 
สนิทรพัย์และหนี้สนิตามสญัญาเช่ารบัรูเ้ริม่แรกด้วยมูลค่าปัจจุบนั หนี้สนิตามสญัญาเช่าประกอบด้วยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตาม
สญัญาเช่า ดงันี้ 
• ค่าเช่าคงทีสุ่ทธดิว้ยเงนิจูงใจคา้งรบั 
• ค่าเช่าผนัแปรทีอ่า้งองิจากอตัราหรอืดชันี  
• มลูค่าทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายจากการรบัประกนัมลูค่าคงเหลอื 
• ราคาสทิธเิลอืกซื้อหากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มธุรกจิจะใชส้ทิธ ิและ 
• ค่าปรบัจากการยกเลกิสญัญา หากอายุของสญัญาเช่าสะทอ้นถงึการที่กลุ่มธุรกจิคาดว่าจะยกเลกิสญัญานัน้ 
 
การจ่ายช าระตามสญัญาเช่าในช่วงการต่ออายุสญัญาเช่าได้รวมอยู่ในการค านวณหนี้สนิตามสญัญาเช่า หากกลุ่มธุรกจิมคีวามแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลในการใชส้ทิธติ่ออายุสญัญาเช่า 
 
กลุ่มธุรกิจจะคดิลดค่าเช่าจ่ายข้างต้นด้วยอตัราการกู้ยมืส่วนเพิม่ของผู้เช่า ซึ่งก็คอือตัราที่สะท้อนถงึการกู้ยมื เพื่อให้ได้มาซึ่งสนิทรพัย์ที่มี
มลูค่าใกลเ้คยีงกนั ในสภาวะเศรษฐกจิ อายุสญัญา และเงื่อนไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ะรบัรูด้ว้ยจ านวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของ  
• หนี้สนิตามสญัญาเช่า 
• ค่าเช่าจ่ายทีไ่ดร้บัช าระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัทีท่ าสญัญา สุทธจิากเงนิจูงใจทีไ่ดร้บัตามสญัญาเช่า 
• ตน้ทุนทางตรงเริม่แรก 
• ตน้ทุนการปรบัสภาพสนิทรพัย ์
 
โดยค่าเช่าที่จ่ายตามสญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าสินทรพัย์ที่มีมูลค่าต ่าจะรบัรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวธิีเส้นตรง สญัญาเช่าระยะสัน้คอื
สญัญาเช่าทีม่อีายุสญัญาเช่าน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 12 เดอืน สนิทรพัยท์ีม่มีลูค่าต ่าประกอบดว้ยอุปกรณ์ส านักงาน 
 

3.26 ค่าธรรมเนียมและบริการ 
 
กลุ่มธุรกิจรบัรูค้่าธรรมเนียมและบรกิารเป็นรายได้เมื่อมกีารให้บรกิารแก่ลูกค้า ซึ่งประกอบด้วยค่าธรรมเนียมและบรกิารหลากหลาย
ประเภท 
 
รายได้ค่าธรรมเนียมโดยส่วนใหญ่จะรบัรู้รายได้เมื่อปฏบิัติตามภาระที่ต้องปฏิบตัิเสรจ็สิ้น เช่น ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลกัทรพัย ์ 
ค่านายหน้าจากการขายประกนั รายได้การจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ ค่าที่ปรกึษาทางการเงนิ รายไดค้่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุน 
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหธุ้รกรรมของธนาคาร 
 
รายได้ค่าบรกิารโดยส่วนใหญ่จะรบัรู้รายได้ตลอดช่วงระยะเวลาของการให้บรกิารดังกล่าว เช่น ค่าบรกิารจากการรบัรอง รบัอาวลั  
และการค ้าประกัน ค่าธรรมเนียมการรกัษาลูกค้า รายได้จากการให้ยมืหลักทรพัย์ รายได้ค่าการจดัการและค่านายทะเบียนกองทุน  
ค่าทีป่รกึษาทางการลงทุน และรายไดจ้ากการบรกิารเป็นนายหน้าประกนัใหแ้ก่บรษิทัประกนั 
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3.27 การรบัรู้ค่าใช้จ่าย 

 
กลุ่มธุรกจิรบัรูค้่าใชจ้่ายโดยใชเ้กณฑค์งคา้ง  
 

3.28 ก าไรต่อหุ้น 
 
กลุ่มธุรกิจค านวณก าไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐานโดยการหารก าไรสุทธสิ าหรบังวด ด้วยจ านวนถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของจ านวนหุน้สามญัที่ช าระแล้ว
และออกจ าหน่ายในระหว่างงวด อย่างไรก็ตาม กลุ่มธุรกจิได้ค านวณก าไรต่อหุน้ลดลงอย่างเต็มที่เพื่อการเปรยีบเทยีบ โดยน าก าไรสุทธิ
บวกค่าใชจ้่าย (สุทธจิากภาษีเงนิได้) ที่สามารถประหยดัได้ หากมกีารแปลงหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดในงวดนัน้หารดว้ยจ านวนถวัเฉลี่ย
ถ่วงน ้าหนักของจ านวนหุน้สามญั (รวมหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดทัง้สิน้) 
 

3.29 การจ่ายเงินปันผล 
 
เงนิปันผลที่จ่ายไปยงัผูถ้อืหุน้ของกลุ่มธุรกจิจะรบัรูใ้นด้านหนี้สนิในงบการเงนิระหว่างกาลของกลุ่มธุรกิจในรอบระยะเวลาบญัช ีซึ่งที่ประชุม 
ผูถ้อืหุน้ของกลุ่มธุรกจิไดอ้นุมตักิารจ่ายเงนิปันผล 
 

3.30 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน  
 
ส่วนงานด าเนินงานได้ถูกรายงานในลกัษณะเดยีวกบัรายงานภายในที่น าเสนอใหผู้ม้อี านาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการด าเนินงาน ผูม้อี านาจ
ตดัสนิใจสงูสุดด้านการด าเนินงานหมายถงึบุคคลทีม่หีน้าทีใ่นการจดัสรรทรพัยากรและประเมนิผลการปฏบิัตงิานของส่วนงานด าเนินงาน 
ซึง่พจิารณาว่าคอื คณะกรรมการธนาคารทีท่ าการตดัสนิใจเชงิกลยุทธ ์
 

4 การจดัการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 
วตัถุประสงคข์องกลุ่มธุรกจิในการบรหิารทุนของกลุ่มธุรกจินัน้เพื่อด ารงไวซ้ึง่ความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มธุรกจิเพื่อสรา้ง
ผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีม่สี่วนไดเ้สยีอื่น และเพื่อด ารงไวซ้ึง่โครงสรา้งของทุนทีเ่หมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงนิของทุน 
 
ในการด ารงไวห้รอืปรบัโครงสรา้งของทุน กลุ่มธุรกจิอาจปรบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ การคนืทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ การออกหุน้ใหม่ 
หรอืการขายทรพัยส์นิเพื่อลดภาระหนี้ 
 
ธนาคารมกีารด ารงเงินกองทุนตามกฎหมายตามพระราชบญัญัติธุรกิจสถาบนัการเงนิ พ.ศ. 2551 เงนิกองทุนที่ต้องด ารงไวต้ามกฎหมายของ
ธนาคารเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลขอ้ 30 
 

5 การบริหารความเส่ียง 
 
นโยบายหลกัในการบรหิารความเสีย่งของกลุ่มธุรกจิ คอื การบรหิารความเสีย่งใหค้รอบคลุมทัง้องค์กร เพื่อใหก้ารบรหิารความเสีย่งมคีวามเหมาะสม 
และมปีระสทิธิภาพ ทัง้นี้ในแต่ละธุรกิจและหน่วยงานภายในจะมหีน้าที่รบัผดิชอบหลกัในการเข้าใจความเสี่ยงและจดัให้มีการบรหิารจดัการ  
ความเสี่ยงอย่างเพยีงพอ เหมาะสม และมปีระสทิธภิาพ โดยอยู่ภายใต้กรอบและนโยบายการบรหิารความเสีย่งรวมของกลุ่มธุรกจิ สายบรหิาร
ความเสีย่งจะท าหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลและสอบทานเพื่อใหแ้น่ใจว่าสายธุรกจิและหน่วยธุรกจิมกีลไกการบรหิารและควบคุมความเสีย่งทีเ่พยีงพอ  
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ความเสีย่งของเครื่องมอืทางการเงนิ (Financial instruments) ทีม่สีาระส าคญัของกลุ่มธุรกจิ มดีงัต่อไปนี้ 
 
5.1 ความเส่ียงทางด้านเครดิต (Credit risk) 

 
ความเสีย่งทางดา้นเครดติ คอื ความเสีย่งจากการทีลู่กหนี้ไม่สามารถช าระเงนิตน้หรอืดอกเบีย้ไดต้ามสญัญา หรอืกรณีทีคู่่สญัญาไม่ปฏบิตัิ
ตามเงื่อนไข หรอืข้อตกลงในสญัญา ทัง้นี้ความเสี่ยงด้านสนิเชื่อครอบคลุมไปถึงผลติภณัฑ์ทางการเงนิทุกประเภท ทัง้ธุรกรรมที่อยู่บน 
งบแสดงฐานะการเงนิ เช่น เงนิให้สนิเชื่อ เงนิเบกิเกนิบญัช ีตัว๋เงนิ ตลอดจนลูกหนี้ตามสญัญาประเภทอื่น ๆ และธุรกรรมนอกงบแสดง
ฐานะการเงนิ เช่น การซื้อขายอนุพนัธ ์หนังสอืค ้าประกนัประเภทต่าง ๆ เป็นตน้ 
 
กลุ่มธุรกจิจงึพฒันากระบวนการบรหิารความเสีย่งด้านเครดติอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหส้ะทอ้นความเสีย่งภายใตก้ารจดัการที่เหมาะสม กล่าวคอื 
 
5.1.1 การปรบัปรงุนโยบายสินเช่ือ  

 
ธนาคารมุ่งเน้นการปรบัปรุงนโยบายสนิเชื่อหลกั นโยบายสนิเชื่อธุรกจิ นโยบายสนิเชื่อรายย่อย รวมถงึการพฒันารปูแบบของการ
จดัชัน้สนิทรพัย์ โดยปรากฏอยู่ใน นโยบายการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้ การจดัชัน้สนิทรพัย์ การกนัเงนิส ารอง และการตดัออกจากบญัช ี
ที่สะท้อนถึงคุณภาพสนิทรพัย์ของธนาคาร ให้มคีวามรดักุมเพยีงพอและเหมาะสมต่อสถานการณ์ในปัจจุบนั อกีทัง้เพิม่ในส่วน
ของนโยบายสนิเชื่อคู่ค้า นโยบายความเสี่ยงของประเทศคู่ค้าสญัญา เพื่อรองรบัแผนการขยายธุรกิจธนาคารไปยงักลุ่มลูกค้า
สถาบนัการเงนิและลูกคา้บรรษทั  
 

5.1.2 การจดัท าเคร่ืองมือช่วยในการพิจารณาและอนุมติัเครดิต  
 
ธนาคารมุ่งเน้นการพฒันาและปรบัปรุงเครื่องมือเพื่อช่วยในการพิจารณาและอนุมตัิเครดิตอย่างสม ่าเสมอ โดยมีการพฒันา 
Product Program ส าหรบัการอนุมตัสินิเชื่อรายย่อย การคดักรองด้วยการจดัเกรดลูกค้า รวมถึงการจดัเกรดคุณภาพสนิทรพัย ์
เพื่อให้การอนุมัติมีความครอบคลุมในมิติของประวตัิลูกค้า และมิติของคุณภาพหลักประกัน อีกทัง้มีการท า cross-selling  
อย่างมแีบบแผนโดยการน า Behavior Score มาใช้ในการอนุมตัลิูกคา้เดมิของธนาคาร ซึ่งท าใหส้ามารถอนุมตัวิงเงนิใหก้บัลูกคา้
ตามความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ในส่วนลูกค้าใหม่มกีารน าเครื่องมืออนุมตัิเครดิต (Credit Scoring) มาใช้ โดยธนาคารได้มกีาร
พฒันา NCB scoring ในส่วนของธนาคารเองเพื่อให้ตรงกบักลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้าของธนาคารจรงิ และมผีลแม่นย าขึ้นมากขึ้น 
ส าหรบัสนิเชื่อบุคคล มาเป็นส่วนหนึ่งของการอนุมตัสินิเชื่อซึ่งท าให้แม่นย ากว่าระบบ Customer Grading  สิง่นี้ท าให้ธนาคาร
สามารถประเมินความเสี่ยงและคดัเลือกกลุ่มลูกค้าได้ตรงตามเป้าหมายและกลยุทธ์ของธนาคารอย่างมปีระสทิธิภาพยิ่งขึ้น 
นอกจากนัน้ทางธนาคารยงัมกีารเริม่ต้นในการพฒันา alternative score ในการเป็นส่วนหนึ่งของการคดัเลือกลูกค้าที่อาจจะ 
เพิ่งเริม่ต้นที่จะม ีcredit หรอื ลูกค้าที่ยงัไม่ม ีcredit มาก่อน เพื่อให้มคีวามแม่นย าในการบรหิารความเสีย่งได้ดขีึ้นซึ่งเป็นฐาน
ลูกคา้ทีใ่หญ่ของสนิเชื่อเช่าซื้อ 
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5.1.3 การบริหารลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ (Loan portfolio) 

 
ธนาคารมุ่งเน้นการใหส้นิเชื่อในธุรกจิที่ธนาคารมคีวามเชี่ยวชาญ และบรหิารจดัการลูกหนี้เงนิใหส้นิเชื่อเพื่อใหไ้ด้ผลตอบแทนสูงสุด
ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรบั โดยได้ผ่านการติดตามสถานะลูกหนี้เงนิใหส้นิเชื่อในรูปแบบของการจดัท าข้อมูลสารสนเทศที่เป็น
ระบบ การวเิคราะห์ในเชงิลกึเพื่อหาประเดน็ความเสีย่ง พรอ้มหาแนวทางแก้ไข อกีทัง้ก าหนดเพดานความเสีย่ง เช่น Risk Appetite 
ของแต่ละ portfolio หรอื Early Warning Indicator ทีใ่ชต้่างกนัตามระดบัความเสีย่งของแต่ละ portfolio รวมทัง้การกระจุกตวัของ
สนิเชื่อ เพื่อลดผลกระทบของความเสยีหายจากความผนัผวนของผลประกอบการของกลุ่มธุรกจิ อาท ิการกระจุกตวัระดบัลูกหนี้
รายใหญต่่อราย (Single Lending Limit) และการกระจุกตวัของลูกหนี้รายใหญ่ (Large Borrower Concentration) 
 
ธนาคารมสี่วนงาน Risk Mitigation เพื่อพฒันากลยุทธ์ในการติดตามหนี้ส าหรบัสนิเชื่อรายย่อย โดยมีการก าหนด Customer Risk 
Grade เป็น High, Medium, Low และก าหนดและพฒันาเครื่องมอืที่ใช้ในการบรหิารตดิตามหนี้ โดยแต่ละผลิตภณัฑ์สามารถก าหนด
เครื่องมอืขึน้มาเอง หรอืใชปั้จจยัอื่นๆ ในการพจิารณา เช่น ลกัษณะของลูกคา้ และ/หรอืหลกัทรพัย์ทีน่ ามาค ้าประกนักบัธนาคาร ทัง้นี้
เพื่อให้ติดตามหนี้ได้อย่างมปีระสทิธิภาพและตรงตามพฤติกรรมการช าระเงนิของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม ธนาคารได้มกีารพจิารณาถึง
ความคุม้ค่าของการติดตามหนี้เมื่อเทยีบต้นทุนต่อยอดคงค้างในแต่ละระดบัอย่างชดัเจน ในช่วงที่ผ่านมามลีูกค้าที่ประสบปัญหาใน
การจ่ายคนืเพราะ สถานการณ์ Covid-19 ท าให้ทางธนาคารมีการพฒันา Risk segmentation ส าหรบั Phone Collection (ก่อนNPL) 
โดยใช้ Chi-square Automatic Interaction Detector (CHAID) เป็นเครื่องมือในการพฒันา โดยได้น ามาใช้ส าหรบัการติดตามหนี้สิน
เชื่อบุคคลและสนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และส าหรบัลูกคา้ทีม่าขอพกัช าระหนี้และไม่ขอพกัช าระหนี้ เพื่อจะเสนอความช่วยเหลอืไดช้ดัเจน
และมปีระสทิธภิาพ อกีทัง้มกีารจดัท า Portfolio Scrub หรอื Credit Review ในลกัษณะ Portfolio Level เพื่อน ามาจดัการความเสีย่งใน
เรื่องการลด/เพิม่วงเงนิ การจดัท าโปรแกรม ช่วยเหลอืลูกคา้ในการปรบัโครงสรา้งหนี้ไดอ้ย่างทนัท่วงทกีรณีที่มคีวามเสีย่งเพิม่ขึน้อย่าง
มนีัยส าคญั 
 
ส าหรบัสนิทรพัย์ที่แสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ มูลค่าตามที่แสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงนิหลงัจากหกัส ารองค่าเผื่อหนี้ 
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ถอืเป็นความเสีย่งสงูสุดทางดา้นเครดติ 
 
กลุ่มธุรกจิพจิารณาว่าไม่มคีวามเสีย่งที่เป็นสาระส าคญัเกี่ยวกบัการกระจุกตวัของสนิเชื่อ เนื่องจากมจี านวนลูกคา้หรอืคู่สญัญา
เป็นจ านวนมากและกระจายอยู่ในหลายประเภทธุรกจิ 
 
ความเสีย่งทางดา้นเครดตินี้สามารถเกดิขึน้ไดก้บัเครื่องมอืทางการเงนินอกงบแสดงฐานะการเงนิดว้ยในกรณีที่ลูกคา้ไม่สามารถ
ปฏบิตัติามสญัญาไดเ้มื่อครบก าหนด 
 
กลุ่มธุรกิจมคีวามเสี่ยงทางด้านการให้เครดิต ในกรณีที่คู่สญัญาไม่ปฏิบัติตามสญัญาของเครื่องมอืทางการเงนินอกงบแสดง 
ฐานะการเงินอันได้แก่ สญัญาที่จะขยายวงเงินสินเชื่อ แสตนบายเล็ตเตอร์ออฟเครดิต และหนังสือค ้าประกันทางการเงิน  
ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวจะมีค่าเท่ากบัมูลค่าตามสญัญาที่ได้ตกลงกันไว้ในเบื้องต้น กลุ่มธุรกิจได้ใช้นโยบายและวธิีการในการ
พจิารณาการใหส้นิเชื่อประเภทนี้เช่นเดียวกบัการให้สนิเชื่อส าหรบัรายการในงบแสดงฐานะการเงนิ ส าหรบัสญัญาแลกเปลี่ยน
อตัราดอกเบี้ยและสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้านัน้ มูลค่าตามสญัญาไม่ไดแ้สดงถงึจ านวนความสูญเสยีจากการให้
สนิเชื่อ กลุ่มธุรกจิควบคุมความเสีย่งจากการใหส้นิเชื่อของเครื่องมอืทางการเงนิเหล่านี้ โดยมขีัน้ตอนการอนุมตัวิงเงนิ และการ
ตดิตามทีร่อบคอบรดักุม 
 
กลุ่มธุรกจิมนีโยบายที่จะท าใหแ้น่ใจว่าไดใ้หส้นิเชื่อไปยงัลูกคา้ทีม่ปีระวตัสินิเชื่ออยู่ในระดบัทีม่คีวามเหมาะสม คู่สญัญาในอนุพนัธ์
และรายการเงนิสดได้เลอืกที่จะท ารายการกับสถาบนัการเงนิที่มคีุณภาพความน่าเชื่อถืออยู่ในระดบัสูง และยงัมกีารก าหนดวงเงนิ
ของธุรกรรมใหส้นิเชื่อกบัลูกคา้หรอืสถาบนัการเงนิอย่างเหมาะสม 
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ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มธุรกจิมกีารกระจุกตวัของความเสีย่งจากการผดิสญัญา
ของเงนิใหส้นิเชื่อแยกตามประเภทอุตสาหกรรม สรุปได้ดงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
การเกษตรและเหมอืงแร่ 476,523 484,337 476,523 484,337 
อุตสาหกรรมการผลติและการพาณิชย์ 35,608,812 34,423,380 35,608,812 34,423,380 
ธุรกจิอสงัหารมิทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง 32,457,916 31,454,056 34,781,451 33,825,591 
การสาธารณูปโภคและบรกิาร 24,558,558 24,108,269 24,558,558 24,108,269 
เงนิใหส้นิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 39,521,001 33,098,198 39,521,001 33,098,198 
เงนิใหส้นิเชื่อเพือ่เช่าซื้อรถยนต์ 172,022,758 156,061,626 172,022,758 156,061,626 
เงนิใหส้นิเชื่อเพือ่สญัญาเช่าการเงนิ 488,234 462,925 488,234 462,925 
อื่น ๆ 31,206,967 26,816,959 30,789,434 26,386,810 
รวมเงนิใหส้นิเชือ่ 336,340,769 306,909,750 338,246,771 308,851,136 
 

5.1.4 การวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 
 
ค าอธิบายถดัไปคอืวธิีการที่กลุ่มธุรกิจก าหนดความเหมาะสมในการจดักลุ่มของสินทรพัย์ทางการเงนิเมื่อกลุ่มธุรกิจวดัมูลค่า 
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของสนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าวแบบกลุ่มลูกหนี้ (Collective approach) 
 
ผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ถูกวดัมูลค่ามาจาก ผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ใน 12 เดอืนขา้งหน้าหรอืผล
ขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุขึ้นอยู่กบัการเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัดา้นเครดติจากการรบัรูร้ายการเมื่อแรกเริม่
หรอืไม่ หรอืสนิทรพัย์ทางการเงนิดงักล่าวเข้าเงื่อนไขเป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตหรอืไม่ ผลขาดทุน 
ด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้นประกอบด้วยการคดิลดของค่าความน่าจะเป็นที่ลูกหนี้จะผดินัดช าระหนี้ (Probability of default) 
ความเสยีหายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ผดินัดช าระหนี้ต่อยอดหนี้ (Loss given default) และยอดหนี้คงค้างที่ผดินัดช าระหนี้ 
(Exposure at default) โดยมคี าจ ากดัความดงันี้ 
 
- ความน่าจะเป็นที่ลูกหนี้จะผิดนัดช าระหนี้ (Probability of default) เกิดจากโอกาสที่ลูกหนี้จะผิดนัดช าระหนี้ในอีก  

12 เดอืนขา้งหน้าหรอืตลอดจนอายุทีเ่หลอือยู่ของภาระที่ลูกหนี้จะตอ้งจ่ายนัน้ 
- ยอดหนี้คงคา้งทีผ่ดินัดช าระหนี้ (Exposure at default) คดิจากมลูค่าของหนี้ทีก่ลุ่มธุรกจิคาดว่าจะมตี่อลูกหนี้ ณ วนัที่มี

การผดินัดช าระหนี้ ในอกี 12 เดอืนขา้งหน้าหรอืตลอดจนอายุทีเ่หลอือยู่ของภาระทีลู่กหนี้จะตอ้งจ่ายนัน้ 
- ความเสยีหายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ผดินัดช าระหนี้ต่อยอดหนี้ (Loss given default) เกิดจากการคาดการณ์ของ

กลุ่มธุรกจิต่อความเสยีหายที่อาจจะเกดิขึน้ ในการค านวณความเสยีหายที่อาจจะเกดิขึน้เมื่อลูกหนี้ผดินัดช าระหนี้ต่อ
ยอดหนี้ประกอบด้วยหลายปัจจยัทัง้ประเภทของลูกหนี้ ประเภทของสทิธิในการเรยีกรอ้งตามสญัญาและหลกัประกนั
หรอืการช่วยเหลอืทางดา้นเครดติอื่นๆ โดยความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้เมื่อลูกหนี้ผดินัดช าระหนี้ต่อยอดหนี้จะค านวณ
ส าหรบัมลูค่าในอกี 12 เดอืนขา้งหน้าหรอืตลอดจนอายุทีเ่หลอือยู่ของภาระทีลู่กหนี้จะตอ้งจ่ายนัน้ 
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ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึน้ค านวณจากการคาดการณ์ค่าความน่าจะเป็นที่ลูกหนี้จะผดินัดช าระหนี้ (Probability of 
default) ความเสยีหายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ผดินัดช าระหนี้ต่อยอดหนี้ (Loss given default) และยอดหนี้คงค้างที่ผดินัด
ช าระหนี้ (Exposure at default) ส าหรบัทัง้ลูกหนี้แบบรายสญัญาและแบบรายกลุ่มลูกหนี้ โดยการน าส่วนประกอบทัง้สามส่วนมา
คณูกนั เพื่อการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึ้นอย่างมปีระสทิธภิาพ กลุ่มธุรกจิค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกดิขึน้ในแต่ละเดอืนในอนาคตและคดิลดกลบัมา ณ วนัทีร่ายงาน โดยใช้อตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ณ วนัเริม่ของสญัญาใน
การคดิลดมูลค่าคงเหลือเมื่อผดินัดช าระหนี้ในอีก 12 เดือนข้างหรอืตลอดอายุสญัญาคดิจากการคาดการณ์การจ่ายช าระของ
ลูกหนี้ โดยแบ่งออกเป็นแต่ละประเภทของสญัญาทีต่่างกนัดงันี้ 
 
- ส าหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิที่แสดงด้วยวธิตีดัจ าหน่ายและสนิเชื่อทีม่ลีกัษณะการจ่ายแบบครัง้เดยีว มลูค่าคงเหลอืเมื่อ

ผดินัดช าระหนี้ขึน้อยู่กบัการจ่ายคนืตามสญัญาของลูกหนี้ในช่วงระยะเวลา 12 เดอืนหรอืตลอดอายุสญัญา  
 
- ส าหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิที่มวีงเงนิแบบหมุนเวยีน มูลค่าคงเหลือเมื่อผดินัดช าระหนี้ขึ้นอยู่กบัการคาดการณ์ของ

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

 
ข้อมูลคาดการณ์เศรษฐกิจในอนาคต (Forward-looking economic information) จะถูกน ามาใช้ในการค านวณผลขาดทุนด้าน
เครดติ ในอกี 12 เดอืนขา้งหน้าหรอืตลอดจนอายุทีเ่หลอือยู่ของภาระทีลู่กหนี้จะตอ้งจ่าย 
 
ข้อมูลคาดการณ์ในอนาคต (Forward-looking information) 
 
กลุ่มธุรกิจวเิคราะห์ข้อมูลในอดีตเพื่อก าหนดตวัแปรทางเศรษฐกิจที่ส าคญัที่จะส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านเครดิตและผล
ขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของแต่ละพอรต์โฟลโิอ 
 
สมมติฐานตวัแปรด้านเศรษฐกิจ 
 
การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานตวัแปรด้านเศรษฐกจิที่ส าคญัต่อการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ วนัที ่ 
30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ที่กลุ่มธุรกิจเลือกใช้โดยเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเป็นไปได้มากที่สุด (Base case) เหตุการณ์ที่ดีที่สุด 
(Upside case) และเหตุการณ์ทีเ่ลวรา้ยที่สุด (Downside case) ส าหรบัทุกพอรต์โฟลโิอมดีงัต่อไปนี้ 
 
  พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 
ผลติภณัฑม์วลรวมประเทศ Base 7.4% 5.8% 5.0% 
(%YoY) Upside 7.4% 5.9% 5.0% 
  Downside 8.8% 6.0% 6.7% 
อตัราการว่างงาน Base 1.5% 1.4% 1.3% 

 Upside 1.4% 1.3% 1.2% 
  Downside 2.0% 1.7% 1.4% 
อตัราเงนิเฟ้อ Base 1.8% 1.0% 1.0% 

 Upside 1.5% 0.8% 0.8% 
  Downside 3.0% 2.0% 1.5% 
ปรมิาณการจ าหน่ายรถยนต ์ Base 5.8% 12.2% 9.6% 
(%YoY) Upside 13.3% 13.4% 9.6% 
  Downside 3.8% 4.2% 13.4% 
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ค่าถ่วงน ้าหนักส าหรบัแตล่ะเหตุการณ์ที่กลุ่มธุรกจิเลอืกใช ้ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 มดีงัต่อไปนี้ 
 
  Base Upside Downside 
สนิเชื่อรายย่อย 60% 15% 25% 
สนิเชื่อรายใหญ่ 60% 15% 25% 
 
ส าหรบัขอ้มลูคาดการณ์ในอนาคตอื่นๆ ที่กลุ่มธุรกจิไม่ได้เลอืกใช้ในเหตุการณ์ขา้งตน้ เช่น ผลกระทบของหลกัเกณฑต์่าง ๆ และ
การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย ถูกน ามาพจิารณาแต่อย่างไรก็ตามตวัแปรดงักล่าวไม่มผีลกระทบทีเ่ป็นสาระส าคญัต่อการเปลีย่นแปลง
ไปของผลขาดทุนดา้นเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ โดยการทบทวนและตรวจสอบไดถู้กก าหนดใหท้ าทุกๆ ครึง่ปี 
 
ส าหรบังวดสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 ผูบ้รหิารพจิารณาตัง้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้เพิม่เตมิโดย
ก าหนดเป็นส่วนเพิม่จากการบรหิารจดัการ (Management Overlay) เนื่องจากธนาคารไดม้กีารพจิารณาอย่างระมดัระวงัถงึปัจจยั
ต่าง ๆ และผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 ทีท่ าใหส้ภาพเศรษฐกจิชะลอลง
ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสนิเชื่อในระยะต่อไป  
 
การจดักลุ่มของเคร่ืองมือทางการเงินส าหรบัการค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตแบบกลุ่มลูกหน้ี 
 
ส าหรบัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ในโมเดลส าหรบักลุ่มลูกหนี้ การจดักลุ่มเครื่องมอืทางการเงนิจะถูกท าโดย
มองถงึลกัษณะของความเสีย่ง โดยลกัษณะความเสีย่งของเครื่องมอืทางการเงนิทีอ่ยู่ในกลุ่มเดยีวกนัจะมลีกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกนั 
 
ในการจดักลุ่มลูกหนี้แต่ละประเภท กลุ่มธุรกิจต้องมขี้อมูลทางสถิติที่น่าเชื่อถือและเพยีงพอต่อการท าการจดักลุ่ม หากข้อมูล
ภายในของกลุ่มธุรกจิไม่เพยีงพอต่อการจดักลุ่มลูกหนี้ กลุ่มธุรกจิเลอืกพจิารณาใชก้ารเทียบเคยีงขอ้มลูภายในและภายนอกทีเ่ป็น
ขอ้มลูรองเพื่อใชใ้นการท าโมเดลต่อไป  



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 

47 

 
5.1.5 ฐานะเปิดต่อความเส่ียงด้านเครดิต 

 
5.1.5.1 ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเส่ียงด้านเครดิต 

 
ตารางด้านล่างแสดงขอ้มูลฐานะเปิดสงูสุดต่อความเสีย่งด้านเครดติของกลุ่มธุรกจิทีม่ตี่อกจิการอื่นหากกจิการนัน้ไม่สามารถท าตาม
ภาระผกูพนัทีก่ าหนดไวไ้ด ้โดยไม่ค านึงถงึหลกัประกนัทีถ่อืครองอยู่และฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสีย่งถูกพจิารณาใหเ้ท่ากบัมลูค่า
ตามบญัชีในงบแสดงฐานะการเงนิ หรอืมูลค่าตามสญัญาของรายการนอกงบการเงนิไม่รวมถึงอนุพนัธ์ทางการเงนิและสญัญา 
ค ้าประกนั ฐานะเปิดสงูสุดต่อความเสีย่งดา้นเครดติของกลุ่มธุรกจิเท่ากบัมลูค่าตามบญัชใีนงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที่รายงาน 
ยกเวน้รายการดงัต่อไปนี้ 
 

 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 ฐานะเปิดสูงสุดต่อ ฐานะเปิดสูงสุดต่อ 
 ความเส่ียงด้านเครดิต ความเส่ียงด้านเครดิต 
 พนับาท พนับาท 

   

ฐานะเปิดต่อความเส่ียงด้านเครดิตของรายการท่ี    
   แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน   
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม   
   ผ่านก าไรหรอืขาดทุน 2,402,236 3,580,389 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยส์ุทธ ิ 29,835,060 14,834,250 
 32,237,296 18,414,639 
ฐานะเปิดต่อความเส่ียงด้านเครดิตของรายการท่ี    
   แสดงอยู่นอกงบแสดงฐานะการเงิน   
สญัญาค ้าประกนัทางการเงนิ 2,400,017 2,439,578 
ภาระผกูพนัทีจ่ะใหส้นิเชื่อ 49,505,420 41,739,870 
 51,905,437 44,179,448 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 ฐานะเปิดสูงสุดต่อ ฐานะเปิดสูงสุดต่อ 
 ความเส่ียงด้านเครดิต ความเส่ียงด้านเครดิต 
 พนับาท พนับาท 

   

ฐานะเปิดต่อความเส่ียงด้านเครดิตของรายการท่ี    
   แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน   
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม   
   ผ่านก าไรหรอืขาดทุน 2,402,236 3,514,536 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยส์ุทธ ิ 29,655,400 14,609,700 
 32,057,636 18,124,236 
ฐานะเปิดต่อความเส่ียงด้านเครดิตของรายการท่ี    
   แสดงอยูน่อกงบแสดงฐานะการเงิน   
สญัญาค ้าประกนัทางการเงนิ 2,400,017 2,439,578 
ภาระผกูพนัทีจ่ะใหส้นิเชื่อ 50,211,635 42,446,086 
 52,611,652 44,885,664 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
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5.1.5.2 หลกัประกนั 

 
กลุ่มธุรกิจก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตัิเพื่อลดความเสี่ยงด้านเครดิต และกลุ่มธุรกิจสามารถให้ลูกหนี้วางหลกัประกัน
ประเภทต่างๆ เพื่อใช้ในการกูย้มืเงนิ ซึง่กลุ่มธุรกจิมนีโยบายภายในที่รบัการวางหลกัประกนัส าหรบัสนิทรพัยบ์างประเภทเพื่อลด
ความเสีย่งดา้นเครดติ 
 
กลุ่มธุรกจิประเมนิมูลค่าของหลกัประกนันับตัง้แต่วนัที่กลุ่มธุรกจิเริม่กระบวนการส าหรบัการปล่อยสนิเชื่อแก่ลูกหนี้ และก าหนดใหม้ี
การประเมนิมูลค่าของหลกัประกนัตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ส าหรบัประเภทของหลกัประกนัส่วนใหญ่ที่กลุ่มธุรกจิรบัใหว้าง
เป็นหลกัประกนัได ้ไดแ้ก่ 
 
- ทีอ่ยู่อาศยั 
- อสงัหารมิทรพัยห์รอืสงัหารมิทรพัยใ์นโครงการ 
- สนิทรพัยข์องกจิการในการด าเนินธุรกจิ เช่น อาคาร อุปกรณ์ เงนิฝากประจ า หุน้กู ้การค ้าประกนัของบุคคลธรรมดา และนิตบิุคคล 
- หลกัทรพัยท์ีอ่ยู่ในความตอ้งการของตลาด 
- อื่นๆ  
 
เงนิให้กู้ยมืที่มกี าหนดระยะเวลาที่ให้แก่นิติบุคคลโดยส่วนใหญ่เป็นเงนิให้กู้ยมืที่มหีลกัประกนั ส่วนเงนิให้กู้ยมืแบบวงเงนิหมุนเวยีน
โดยทัว่ไปเป็นเงนิใหกู้ย้มืแบบไม่มหีลกัประกนั 
 
ไม่มกีารเปลี่ยนแปลงอย่างมสีาระส าคญัของนโยบายการวางหลกัประกนัส าหรบัสนิเชื่อของกลุ่มธุรกิจในรอบระยะเวลารายงาน 
และไม่มกีารเปลีย่นแปลงอย่างมสีาระส าคญัของคุณภาพของหลกัประกนัเมื่อเทยีบกบัรอบรายงานก่อนหน้า 
 
กลุ่มธุรกิจมีการตรวจสอบหลักประกันใช้ส าหรบัสินทรพัย์ทางการเงนิที่อาจด้อยค่าด้านเครดิตอย่างใกล้ชิด หากกลุ่มธุรกิจ
ค่อนขา้งมัน่ใจว่าสนิทรพัย์ทางการเงนิดงักล่าวเป็นสนิทรพัย์ที่ด้อยค่าด้านเครดิต กลุ่มธุรกจิจะพจิารณายดึหลกัประกนัเพื่อเป็น
การลดความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกดิขึ้น ตารางด้านล่างแสดงจ านวนสนิทรพัย์ทางการเงนิที่ด้อยค่าและหลกัประกนัที่ถอืไว้ 
เพื่อลดความเสีย่งดา้นเครตติ 
 

 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
  

มูลค่าตาม 
บญัชีขัน้ต้น  

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่า

จะเกิดข้ึน 

 
มูลค่าสุทธิ 
ตามบญัชี 

 
มูลค่ายุติธรรม
ของหลกัประกนั 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สินเช่ือรายย่อย     
   สนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 3,311,367 1,680,129 1,631,238 - 
   สนิเชื่อส่วนบุคคล 87,327 66,461 20,866 200 
   สนิเชื่อ Micro SME 1,532,681 913,636 619,045 1,266,849 
   สนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศยั 514,340 179,786 334,554 459,201 
     

สินเช่ือธรุกิจ     
   สนิเชื่อธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์  3,503,956 1,203,427 2,300,529 5,059,042 
   สนิเชื่อธุรกจิเอสเอม็อ ี 1,960,879 452,523 1,508,356 2,093,846 
   สนิเชื่อบรรษทั  130,935 58,921 72,014 5,558 
   สนิเชื่อสายบรหิารหนี้  1,396,799 156,082 1,240,717 2,790,820 
รวมสนิทรพัยท์ีด่อ้ยค่าดา้นเครดติ 12,438,284 4,710,965 7,727,319 11,675,516 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
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 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
  

มูลค่าตาม 
บญัชีขัน้ต้น  

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่า

จะเกิดข้ึน 

 
มูลค่าสุทธิ 
ตามบญัชี 

 
มูลค่ายุติธรรม
ของหลกัประกนั 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
สินเช่ือรายย่อย     
   สนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 3,158,799 1,588,825 1,569,974 - 
   สนิเชื่อส่วนบุคคล 93,764 70,907 22,857 - 
   สนิเชื่อ Micro SME 1,341,070 808,998 532,072 1,132,164 
   สนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศยั 490,608 171,396 319,212 448,667 
     
สินเช่ือธรุกิจ     
   สนิเชื่อธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ 3,202,068 1,127,266 2,074,802 4,479,393 
   สนิเชื่อธุรกจิเอสเอม็อ ี 1,849,026 442,249 1,406,777 2,031,870 
   สนิเชื่อสายบรหิารหนี้  1,357,763 152,921 1,204,841 2,817,609 
รวมสนิทรพัยท์ีด่อ้ยค่าดา้นเครดติ 11,493,098 4,362,562 7,130,535 10,909,703 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
  

มูลค่าตาม 
บญัชีขัน้ต้น  

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่า

จะเกิดข้ึน 

 
มูลค่าสุทธิ 
ตามบญัชี 

 
มูลค่ายติุธรรม
ของหลกัประกนั 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
สินเช่ือรายย่อย     
   สนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต ์ 3,311,367 1,680,129 1,631,238 - 
   สนิเชื่อส่วนบุคคล 87,327 66,461 20,866 200 
   สนิเชื่อ Micro SME 1,532,681 913,636 619,045 1,266,849 
   สนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศยั 514,340 179,786 334,554 459,201 
     
สินเช่ือธรุกิจ     
   สนิเชื่อธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ 3,503,956 1,203,427 2,300,529 5,059,042 
   สนิเชื่อธุรกจิเอสเอม็อ ี 1,960,879 452,523 1,508,356 2,093,846 
   สนิเชื่อบรรษทั  130,935 58,921 72,014 5,558 
   สนิเชื่อสายบรหิารหนี้  821,776 147,164 674,612 952,746 
รวมสนิทรพัยท์ีด่อ้ยค่าดา้นเครดติ 11,863,261 4,702,047 7,161,214 9,837,442 
 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
  

มูลค่าตาม 
บญัชีขัน้ต้น  

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่า

จะเกิดข้ึน 

 
มูลค่าสุทธิ 
ตามบญัชี 

 
มูลค่ายุติธรรม
ของหลกัประกนั 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
สินเช่ือรายย่อย     
   สนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 3,158,799 1,588,825 1,569,974 - 
   สนิเชื่อส่วนบุคคล 93,764 70,907 22,857 - 
   สนิเชื่อ Micro SME 1,341,070 808,998 532,072 1,132,164 
   สนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศยั 490,608 171,396 319,212 448,667 
     
สินเช่ือธรุกิจ     
   สนิเชื่อธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์  3,202,068 1,127,266 2,074,802 4,479,393 
   สนิเชื่อธุรกจิเอสเอม็อ ี 1,849,026 442,249 1,406,777 2,031,870 
   สนิเชื่อสายบรหิารหนี้  804,930 146,629 658,301 952,746 
รวมสนิทรพัยท์ีด่อ้ยค่าดา้นเครดติ 10,940,265 4,356,270 6,583,995 9,044,840 
 
หลกัประกนัของสินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน  

พ.ศ. 2565 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

30 มิถนุายน  
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 2,968,864 1,047,699 2,968,864 1,047,699 
 
กลุ่มธุรกจิลดความเสีย่งด้านเครดติของตราสารอนุพนัธท์างการเงนิโดยเขา้ร่วมสญัญาหกักลบและเรยีกใหว้างหลกัประกนัเป็นเงนิสด 
 
ความเส่ียงด้านเครดิตท่ีเก่ียวข้องกบัภาระผกูพนั 
 
ภาระผูกพนัที่มผีลต่อความเสีย่งด้านเครดิตหมายถึงวงเงนิที่ยงัไม่ได้เบิกใช้ของวงเงนิที่ได้รบัการอนุมตั ิซึ่งหมายรวมถงึวงเงนิ
สนิเชื่อ วงเงนิค ้าประกนัทางการเงนิหรอืตราสารเครดติ กลุ่มธุรกจิมคี่าความเสยีหายที่อาจเกดิขึน้เท่ากบัจ านวนวงเงนิที่ยงัไม่ได้
เบกิใชท้ัง้หมด อย่างไรกต็ามค่าความเสยีหายทีเ่กดิขึน้อาจมจี านวนน้อยกว่าจ านวนของวงเงนิทีย่งัไม่ไดเ้บกิใช้ทัง้หมด หากภาระ
ผกูพนันัน้เป็นภาระผูกพนัที่อาจเกดิขึน้จากลูกคา้ที่มอีตัราการเบิกใช้ที่ต ่า กลุ่มธุรกจิคอยตรวจสอบเงื่อนไขการครบก าหนดของ
ภาระผูกพนัดงักล่าว เนื่องจากภาระผูกพนัที่มอีายุสญัญายาวจะท าให้เกิดความเสี่ยงด้านเครดิตมากกว่าภาระผูกพนัที่มอีายุ
สญัญาสัน้  



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 

51 

 

คณุภาพเครดิตของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี  
 

เงนิให้สนิเชื่อแก่ลูกหนี้สามารถแยกประเภทออกเป็น สนิเชื่อที่ไม่เคยค้างช าระหนี้หรอืไม่ด้อยค่า สนิเชื่อที่ค้างช าระหนี้แต่ยัง 
ไม่ดอ้ยค่า และสนิเชื่อทีด่อ้ยค่า 
 

การคา้งช าระหนี้หมายถงึเงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้ทีไ่ม่ไดช้ าระตามทีส่ญัญาก าหนดเกนิ 1 วนัขึน้ไป โดยเงนิใหส้นิเชื่อดงักล่าวจะถูก
จดัเป็นเงนิใหส้นิเชื่อทีม่กีารดอ้ยค่าหากเป็นไปตามเงื่อนไขดงัต่อไปนี้  
 

1) คา้งช าระเงนิตน้และดอกเบี้ยมากกว่า 90 วนัหรอื 3 เดอืนจากวนัทีผ่ดินัดช าระหนี้วนัแรก  
2) เมื่อกลุ่มธุรกจิใหส้นิเชื่อระยะเวลาน้อยกว่า 90 วนัหรอื 3 เดอืน แต่พบหลกัฐานการด้อยค่าที่แสดงถงึการไม่สามารถช าระ

เงนิของลกูหนี้ไดต้ามก าหนดของสญัญา 
3) เงนิใหส้นิเชื่อทีถู่กจดัประเภทเป็นเงนิใหส้นิเชื่อประเภททีม่กีารปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้ 
 

ตารางแสดงมลูค่าของเงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้โดยแบ่งตามคุณภาพดา้นเครดติ 
 

 งบการเงินรวม  
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
  

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่า 

จะเกิดขึ้น 
ภายใน  

12 เดือน  

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดขึ้นตลอด 
อายุสญัญาแต่ยงั 

ไม่เกิดการ 
ด้อยค่า  

 
ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดขึ้นตลอด 
อายุสญัญาและ 
เกิดการด้อยค่า  

 
 

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตเมื่อซื้อ 
หรือเมือ่เกิด 

รายการ 

 
 

 
 
 

รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      

ไม่เคยคา้งช าระหนี้หรอืไม่ดอ้ยค่า 293,580,347 3,009,354 - - 296,589,701 
คา้งช าระหนี้แตย่งัไมด่อ้ยค่า 19,737,812 17,217,161 - - 36,954,973 
ดอ้ยคา่ - - 11,550,049 888,235 12,438,284 
มลูคา่ตามบญัชขีัน้ตน้ 313,318,159 20,226,515 11,550,049 888,235 345,982,958 
หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติที ่      
         คาดว่าจะเกดิขึน้ (8,197,284) (3,398,471) (4,682,196) (28,769) (16,306,720) 
มลูคา่ตามบญัชสีุทธ ิ 305,120,875 16,828,044 6,867,853 859,466 329,676,238 
 

 งบการเงินรวม  
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
  

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่า 

จะเกิดขึ้น 
ภายใน  

12 เดือน  

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดขึ้นตลอด 
อายุสญัญาแต่ยงั 

ไม่เกิดการ 
ด้อยค่า  

 
ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดขึ้นตลอด 
อายุสญัญาและ 
เกิดการด้อยค่า  

 
 

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตเมื่อซื้อ 
หรือเมือ่เกิด 

รายการ 

 
 

 
 
 

รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      

ไม่เคยคา้งช าระหนี้หรอืไม่ดอ้ยค่า 271,708,256 4,019,531 - - 275,727,787 
คา้งช าระหนี้แตย่งัไมด่อ้ยค่า 15,432,764 12,999,257 - - 28,432,021 
ดอ้ยคา่ - - 10,637,842 855,256 11,493,098 
มลูคา่ตามบญัชขีัน้ตน้ 287,141,020 17,018,788 10,637,842 855,256 315,652,906 
หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติที ่      
         คาดว่าจะเกดิขึน้ (8,153,465) (2,857,114) (4,336,418) (26,143) (15,373,140) 
มลูคา่ตามบญัชสีุทธ ิ 278,987,555 14,161,674 6,301,424 829,113 300,279,766 
 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
  

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่า 

จะเกิดขึ้น 
ภายใน  

12 เดือน  

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดขึ้นตลอด 
อายุสญัญาแต่ยงั 

ไม่เกิดการ 
ด้อยค่า  

 
ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดขึ้นตลอด 
อายุสญัญาและ 
เกิดการด้อยค่า  

 
 

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตเมื่อซื้อ 
หรือเมือ่เกิด 

รายการ 

 
 

 
 
 

รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      
ไม่เคยคา้งช าระหนี้หรอืไม่ดอ้ยค่า 295,901,223 3,009,354 - - 298,910,577 
คา้งช าระหนี้แตย่งัไมด่อ้ยค่า 19,737,812 17,217,161 - - 36,954,973 
ดอ้ยคา่ - - 11,550,049 313,212 11,863,261 
มลูคา่ตามบญัชขีัน้ตน้ 315,639,035 20,226,515 11,550,049 313,212 347,728,811 
หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติที ่      
         คาดว่าจะเกดิขึน้ (8,198,517) (3,398,471) (4,682,196) (19,851) (16,299,035) 
มลูคา่ตามบญัชสีุทธ ิ 307,440,518 16,828,044 6,867,853 293,361 331,429,776 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
  

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่า 

จะเกิดขึน้ 
ภายใน  

12 เดือน  

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดขึ้นตลอด 
อายุสญัญาแต่ยงั 

ไม่เกิดการ 
ด้อยค่า  

 
ผลขาดทนุด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดขึ้นตลอด 
อายุสญัญาและ 
เกิดการด้อยค่า  

 
 

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตเมื่อซื้อ 
หรือเมือ่เกิด 

รายการ 

 
 

 
 
 

รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      
ไม่เคยคา้งช าระหนี้หรอืไม่ดอ้ยค่า 274,076,240 4,019,531 - - 278,095,771 
คา้งช าระหนี้แตย่งัไมด่อ้ยค่า 15,432,764 12,999,257 - - 28,432,021 
ดอ้ยคา่ - - 10,637,842 302,423 10,940,265 
มลูคา่ตามบญัชขีัน้ตน้ 289,509,004 17,018,788 10,637,842 302,423 317,468,057 
หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติที ่      
         คาดว่าจะเกดิขึน้ (8,155,882) (2,857,114) (4,336,418) (19,851) (15,369,265) 
มลูคา่ตามบญัชสีุทธ ิ 281,353,122 14,161,674 6,301,424 282,572 302,098,792 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
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ตารางดงัต่อไปนี้แสดงคุณภาพเครดติของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ สนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรหรอืขาดทุน เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ และตราสารอนุพนัธ์ที่ยงัไม่คา้งช าระหรอืไม่ด้อยค่า ที่คา้งช าระแต่ยงัไม่ด้อยค่า 
และทีด่อ้ยค่า โดยแบ่งตามอนัดบัความน่าเชื่อถอื 
 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
  

 
ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดขึ้นภายใน 

12  เดือน  

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดขึ้นตลอด 
อายุสญัญาแต่ยงั 

ไม่เกิดการ 
ด้อยค่า 

 
ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดขึ้นตลอด 
อายุสญัญาและ 
เกิดการด้อยค่า 

 
 
 
 
 

รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน     
อนัดบัความน่าเชื่อถอืของประเทศ 12,712,032 - - 12,712,032 
AAA 10,913,824 - - 10,913,824 
AA- ถงึ AA+ 8,013,016 - - 8,013,016 
A- ถงึ A+ 3,540,913 - - 3,540,913 
ต ่ากว่า A- 19,567,109 - - 19,567,109 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอื  500,000 - - 500,000 
หกั ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (12,089) - - (12,089) 
 55,234,805 - - 55,234,805 
สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า     
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร     
    หรือขาดทุน     
อนัดบัความน่าเชื่อถอืของประเทศ 662,811 - - 662,811 
AAA 83,772 - - 83,772 
AA- ถงึ AA+ 1,046,669 - - 1,046,669 
A- ถงึ A+ 567,394 - - 567,394 
ต ่ากว่า A- - - - - 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอื  1,107,006 - - 1,107,006 
 3,467,652 - - 3,467,652 
เงินลงทุนในหลกัทรพัย ์     
อนัดบัความน่าเชื่อถอืของประเทศ 24,021,158 - - 24,021,158 
AAA 501,539 - - 501,539 
AA- ถงึ AA+ 660,280 - - 660,280 
A- ถงึ A+ 3,007,359 - - 3,007,359 
ต ่ากว่า A- 1,399,812 - - 1,399,812 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอื  - - - - 
 29,590,148 - - 29,590,148 
สินทรพัยต์ราสารอนุพนัธ์     
อนัดบัความน่าเชื่อถอืของประเทศ 642,566 - - 642,566 
AAA 838,033 - - 838,033 
AA- ถงึ AA+ 1,436,120 - - 1,436,120 
A- ถงึ A+ 2,068,596 - - 2,068,596 
ต ่ากว่า A- 2,374,721 - - 2,374,721 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอื  5,603,492 - - 5,603,492 
 12,963,528 - - 12,963,528 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
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 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
  

 
ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดขึ้นภายใน  

12  เดือน  

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดขึ้นตลอด 
อายุสญัญาแต่ยงั 

ไม่เกิดการ 
ด้อยค่า 

 
ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดขึ้นตลอด 
อายุสญัญาและ 
เกิดการด้อยค่า 

 
 
 
 
 

รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน     
อนัดบัความน่าเชื่อถอืของประเทศ 11,209,224 - - 11,209,224 
AAA 18,573,204 - - 18,573,204 
AA- ถงึ AA+ 10,183,155 - - 10,183,155 
A- ถงึ A+ 3,834,556 - - 3,834,556 
ต ่ากว่า A- 10,471,300 - - 10,471,300 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอื  979,186 - - 979,186 
หกั ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (12,391) - - (12,391) 
 55,238,234 - - 55,238,234 
สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า     
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน     
อนัดบัความน่าเชื่อถอืของประเทศ 831,575 - - 831,575 
AAA - - - - 
AA- ถงึ AA+ 2,017,361 - - 2,017,361 
A- ถงึ A+ 653,534 - - 653,534 
ต ่ากว่า A- 23,226 - - 23,226 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอื  65,853 - - 65,853 
 3,591,549 - - 3,591,549 
เงินลงทุนในหลกัทรพัย ์     
อนัดบัความน่าเชื่อถอืของประเทศ 13,623,993 - - 13,623,993 
AAA 19,714 - - 19,714 
AA- ถงึ AA+ 35,103 - - 35,103 
A- ถงึ A+ 140,544 - - 140,544 
ต ่ากว่า A- 1,250,906 - - 1,250,906 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอื  25,714 - - 25,714 
 15,095,974 - - 15,095,974 
สินทรพัยต์ราสารอนุพนัธ์     
อนัดบัความน่าเชื่อถอืของประเทศ 153,377 - - 153,377 
AAA 2,440,399 - - 2,440,399 
AA- ถงึ AA+ 902,895 - - 902,895 
A- ถงึ A+ 444,229 - - 444,229 
ต ่ากว่า A- 1,258,049 - - 1,258,049 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอื  2,225,470 - - 2,225,470 
 7,424,419 - - 7,424,419 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
  

 
ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดขึ้นภายใน  

12  เดือน  

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดขึ้นตลอด 
อายุสญัญาแต่ยงั 

ไม่เกิดการ 
ด้อยค่า  

 
ผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดขึ้นตลอด 
อายุสญัญาและ 
เกิดการด้อยค่า  

 
 
 
 
 

รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน     
อนัดบัความน่าเชื่อถอืของประเทศ 12,712,032 - - 12,712,032 
AAA 10,888,788 - - 10,888,788 
AA- ถงึ AA+ 8,005,335 - - 8,005,335 
A- ถงึ A+ 6,716,621 - - 6,716,621 
ต ่ากว่า A- 17,912,883 - - 17,912,883 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอื  500,000 - - 500,000 
หกั ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (12,998) - - (12,998) 
 56,722,661 - - 56,722,661 
     
สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลคา่     
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร     
    หรือขาดทุน     
อนัดบัความน่าเชื่อถอืของประเทศ 662,811 - - 662,811 
AAA 83,772 - - 83,772 
AA- ถงึ AA+ 1,046,669 - - 1,046,669 
A- ถงึ A+ 567,394 - - 567,394 
ต ่ากว่า A- - - - - 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอื  - - - - 
 2,360,646 - - 2,360,646 
เงินลงทุนในหลกัทรพัย ์     
อนัดบัความน่าเชื่อถอืของประเทศ 23,841,402 - - 23,841,402 
AAA 501,539 - - 501,539 
AA- ถงึ AA+ 660,280 - - 660,280 
A- ถงึ A+ 3,007,359 - - 3,007,359 
ต ่ากว่า A- 1,399,812 - - 1,399,812 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอื  - - - - 
 29,410,392 - - 29,410,392 
สินทรพัยต์ราสารอนุพนัธ์     
อนัดบัความน่าเชื่อถอืของประเทศ 642,566 - - 642,566 
AAA 838,033 - - 838,033 
AA- ถงึ AA+ 1,436,120 - - 1,436,120 
A- ถงึ A+ 2,073,487 - - 2,073,487 
ต ่ากว่า A- 2,374,721 - - 2,374,721 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอื  5,603,492 - - 5,603,492 
 12,968,419 - - 12,968,419 

 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
  

 
ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดขึ้นภายใน  

12  เดือน  

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดขึ้นตลอด 
อายุสญัญาแต่ยงั 

ไม่เกิดการ 
ด้อยค่า  

 
ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดขึ้นตลอด 
อายุสญัญาและ 
เกิดการด้อยค่า  

 
 
 
 
 

รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน     
อนัดบัความน่าเชื่อถอืของประเทศ 11,209,224 - - 11,209,224 
AAA 18,557,923 - - 18,557,923 
AA- ถงึ AA+ 10,154,504 - - 10,154,504 
A- ถงึ A+ 10,722,383 - - 10,722,383 
ต ่ากว่า A- 9,129,763 - - 9,129,763 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอื  979,186 - - 979,186 
หกั ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (15,223) - - (15,223) 
 60,737,760 - - 60,737,760 
     
สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า     
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร     
    หรือขาดทุน     
อนัดบัความน่าเชื่อถอืของประเทศ 831,575 - - 831,575 
AAA - - - - 
AA- ถงึ AA+ 2,017,361 - - 2,017,361 
A- ถงึ A+ 653,534 - - 653,534 
ต ่ากว่า A- 23,226 - - 23,226 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอื  - - - - 
 3,525,696 - - 3,525,696 
เงินลงทุนในหลกัทรพัย ์     
อนัดบัความน่าเชื่อถอืของประเทศ 13,399,428 - - 13,399,428 
AAA 19,714 - - 19,714 
AA- ถงึ AA+ 35,103 - - 35,103 
A- ถงึ A+ 140,544 - - 140,544 
ต ่ากว่า A- 1,250,906 - - 1,250,906 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอื  25,714 - - 25,714 
 14,871,409 - - 14,871,409 
สินทรพัยต์ราสารอนุพนัธ์     
อนัดบัความน่าเชื่อถอืของประเทศ 153,377 - - 153,377 
AAA 2,440,399 - - 2,440,399 
AA- ถงึ AA+ 902,895 - - 902,895 
A- ถงึ A+ 453,030 - - 453,030 
ต ่ากว่า A- 1,258,049 - - 1,258,049 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอื  2,225,470 - - 2,225,470 
 7,433,220 - - 7,433,220 
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คณุภาพเครดิตของสินทรพัยท์างการเงินอ่ืน 
 
ตารางดงัต่อไปนี้แสดงคุณภาพเครดติของสนิทรพัยท์างการเงนิอื่นทีย่งัไม่คา้งช าระหรอืไม่ดอ้ยค่า ทีค่า้งช าระแต่ยงัไม่ดอ้ยค่าและ
ทีด่อ้ยค่า 
 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
  

 
ผลขาดทนุด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดขึ้นภายใน  

12 เดือน  

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดขึน้ตลอด 
อายุสญัญาแต่ยงั 

ไม่เกิดการ 
ด้อยค่า  

 
ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดขึ้นตลอด 
อายุสญัญาและ 
เกิดการด้อยค่า  

 
 
 
 
 

รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ลูกหนี้ส านักหกับญัชแีละบรษิทัหลกัทรพัย ์ 2,466,995 - - 2,466,995 
ลูกหนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 11,831,295 - - 11,831,295 
สนิทรพัยอ์ื่น  4,018,084 55,016 58,659 4,131,759 
หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (1,859) (6,877) (46,290) (55,026) 
 18,314,515 48,139 12,369 18,375,023 

 
 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
  

 
ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดขึ้นภายใน  

12 เดือน  

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดขึ้นตลอด 
อายุสญัญาแต่ยงั 

ไม่เกิดการ 
ด้อยค่า  

 
ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดขึ้นตลอด 
อายุสญัญาและ 
เกิดการด้อยค่า  

 
 
 
 
 

รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ลูกหนี้ส านักหกับญัชแีละบรษิทัหลกัทรพัย ์ 979,499 - - 979,499 
ลูกหนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 10,996,362 - - 10,996,362 
สนิทรพัยอ์ื่น  2,520,526 41,716 55,672 2,617,914 
หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (1,554) (5,390) (44,131) (51,075) 
 14,494,833 36,326 11,541 14,542,700 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
  

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดขึ้นภายใน 

12 เดือน 

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดขึ้นตลอด 
อายุสญัญาแต่ยงั 
ไม่เกิดการด้อยค่า 

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดขึ้นตลอด 
อายุสญัญาและ 
เกิดการด้อยค่า 

 
 
 
 

รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
สนิทรพัยอ์ื่น  4,152,017 55,016 58,659 4,265,692 
หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (1,859) (6,877) (46,290) (55,026) 
 4,150,158 48,139 12,369 4,210,666 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
  

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดขึ้นภายใน  

12 เดือน  

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดขึ้นตลอด 
อายุสญัญาแต่ยงั 
ไม่เกิดการด้อยค่า 

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดขึ้นตลอด 
อายุสญัญาและ 
เกิดการด้อยค่า 

 
 
 
 

รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
สนิทรพัยอ์ื่น  2,577,456 41,716 55,672 2,674,844 
หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (1,554) (5,390) (44,131) (51,075) 
 2,575,902 36,326 11,541 2,623,769 

 
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของภาระผกูพนัทีจ่ะใหส้นิเชื่อและการค ้าประกนัทางการเงนิมดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
  

 
ผลขาดทุนด้าน 

เครดิตท่ีคาดว่าจะ 
เกิดข้ึนภายใน 

12 เดือน 

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดข้ึนตลอด 
อายุสญัญาแต่ 
ยงัไม่เกิดการ 

ด้อยค่า 

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่า 

จะเกิดข้ึน 
ตลอดอายุ 

สญัญาและเกิด 
การด้อยค่า 

 
 
 
 
 

รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ภาระผูกพนัทีจ่ะใหส้นิเชื่อและการค ้าประกนัทางการเงนิ 112,158 657 - 112,815 
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 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
  

 
ผลขาดทุนด้าน 

เครดิตท่ีคาดว่าจะ 
เกิดข้ึนภายใน 

12 เดือน 

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดข้ึนตลอด 
อายุสญัญาแต่ 
ยงัไม่เกิดการ 

ด้อยค่า 

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่า 

จะเกิดข้ึน 
ตลอดอายุ 

สญัญาและเกิด 
การด้อยค่า 

 
 
 
 
 

รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ภาระผกูพนัทีจ่ะใหส้นิเชื่อและการค ้าประกนัทางการเงนิ 113,417 1,042 - 114,459 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
  

 
ผลขาดทุนด้าน 

เครดิตท่ีคาดว่าจะ 
เกิดข้ึนภายใน 

12 เดือน 

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดข้ึนตลอด 
อายุสญัญาแต่ 
ยงัไม่เกิดการ 

ด้อยค่า 

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่า 

จะเกิดข้ึน 
ตลอดอายุ 

สญัญาและเกิด 
การด้อยค่า 

 
 
 
 
 

รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ภาระผกูพนัทีจ่ะใหส้นิเชื่อและการค ้าประกนัทางการเงนิ 112,330 657 - 112,987 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
  

 
ผลขาดทุนด้าน 

เครดิตท่ีคาดว่าจะ 
เกิดข้ึนภายใน 

12 เดือน 

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดข้ึนตลอด 
อายุสญัญาแต่ 
ยงัไม่เกิดการ 

ด้อยค่า 

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่า 

จะเกิดข้ึน 
ตลอดอายุ 

สญัญาและเกิด 
การด้อยค่า 

 
 
 
 
 

รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ภาระผกูพนัทีจ่ะใหส้นิเชื่อและการค ้าประกนัทางการเงนิ 113,905 1,042 - 114,947 
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5.2 ความเส่ียงด้านตลาด (Market risk) 

 
ปัจจุบนัธนาคารท าธรุกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑท์างการเงนิหลายประเภททัง้ในบญัชเีพื่อการคา้และบญัชเีพื่อการธนาคาร ซึง่สามารถ
แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) การซื้อขายตราสารหนี้และอนุพันธ์ด้านตราสารหนี้  2) การซื้อขายเงนิตราต่างประเทศและอนุพนัธ์ 
ดา้นอตัราแลกเปลี่ยน 3) อนุพนัธด์้านอตัราดอกเบี้ย 4) การซื้อขายหุน้สามญั กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ กองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐาน 
และทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์(REIT) ทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และอนุพนัธด์า้นตราสารทุน 
และ 5) สญัญาออปชัน่ทีอ่า้งองิราคาตราสารทุน ราคา ETF และผลการด าเนินงานของกองทุนรวม เพื่อบรหิารความเสีย่งหรอืเพื่อประกอบ
เป็นหุ้นกู้ที่มอีนุพนัธ์แฝงส าหรบัขายแก่นักลงทุน นอกจากนี้ ธุรกิจตลาดทุนยงัด าเนินธุรกิจการลงทุนในหุน้สามญัในตลาดหลกัทรพัย ์
แห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัย์ต่างประเทศ สญัญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพนัธ์ และอนุพนัธ์ตราสารทุน ซึ่งมคีวามเสีย่ง 
ดา้นตลาดดว้ยเช่นกนั 
 
ส าหรบัการบรหิารความเสีย่งด้านตลาดในบญัชเีพื่อการคา้ของธนาคารซึง่เน้นการท าธุรกรรมที่มคีวามเสีย่งด้านอตัราดอกเบี้ยและอตัรา
แลกเปลี่ยนเป็นหลกั ธนาคารตระหนักถึงความเสี่ยงจากการท าธุรกรรมประเภทดงักล่าวในภาวะตลาดที่มคีวามผนัผวนสูงอนัมสีาเหตุ 
มาจากปัจจยัทัง้ภายในและภายนอกประเทศที่ธนาคารไม่สามารถควบคุมได ้ซึ่งอาจส่งผลด้านลบต่อฐานะในบญัชเีพื่อการคา้ ด้วยเหตุนี้ 
ธนาคารจงึมกีารก าหนดเพดานความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้และอตัราแลกเปลี่ยนส าหรบัการท าธุรกรรมในบญัชเีพื่อการคา้ใหอ้ยู่ในระดบั
ทีธ่นาคารยอมรบัได้ และก าหนดใหก้ารท าธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัตราสารทุนต้องเป็นไปในลกัษณะทีท่ าใหค้วามเสีย่งดา้นราคาตราสารทุน
ในภาพรวมเป็นศูนย ์
 
ส าหรบัการบรหิารความเสีย่งดา้นตลาดในบญัชเีพื่อการธนาคารของธนาคารซึง่เน้นการท าธุรกรรมทีม่คีวามเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้เป็นหลกั 
ธนาคารได้ก าหนดเพดานความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับที่ธนาคารยอมรบัได้ และก าหนดให้ปิดความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลีย่นทัง้หมดหรอืใหอ้ยู่ในระดบัที่ไม่มนีัยส าคญั อย่างไรกต็าม ธนาคารอาจลงทุนในหุน้สามญั กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์กองทุน
รวมโครงสรา้งพื้นฐาน และทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ที่จดทะเบยีนซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาว
และตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้งเป็นรายกรณ ี
 
ธนาคารได้มีการพฒันากระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดที่ครอบคลุมและเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง ตัง้แต่การระบุความเสี่ยง  
การวดัความเสี่ยง ไปจนถึงการควบคุมและติดตามความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัธุรกรรมแต่ละประเภทในบญัชเีพื่อการคา้และบญัช ี
เพื่อการธนาคาร ซึ่งกระบวนการบริหารความเสี่ยงดงักล่าวครอบคลุมถึงปัจจยัความเสี่ยงด้านตลาดที่เกี่ยวข้องและมนีัยส าคญั ทัง้นี้  
สายตลาดการเงนิและฝ่ายบรหิารเงินเป็นหน่วยงานหลักที่มหีน้าที่บรหิารความเสี่ยงด้านตลาดในบัญชีเพื่อการค้าและบัญชีเพื่อการ
ธนาคารตามล าดบั โดยมฝ่ีายบรหิารความเสีย่งด้านตลาดและฝ่ายบรหิารความเสีย่งด้านสภาพคล่องและALM ท าหน้าที่ก าหนดตวัชี้วดั
ความเสีย่ง และเสนอขออนุมตัเิพดานความเสีย่งต่อคณะกรรมการก ากบัความเสีย่งเพื่อใชป้ระเมนิและตดิตามฐานะความเสีย่งด้านตลาด 
โดยใช้เครื่องมอืวดัความเสี่ยงต่างๆ 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  ฝ่ายบรหิารความเสี่ยงด้านตลาดและฝ่ายบรหิารความเสี่ยง 
ดา้นสภาพคล่องและALM จะรายงานใหห้น่วยงานที่เกีย่วขอ้งทราบ หากความเสีย่งด้านตลาดเกนิกว่าระดบัที่ยอมรบัไดห้รอืมเีหตุการณ์
ผดิปกตเิกดิขึน้ 
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ส าหรบัการบรหิารความเสีย่งด้านตลาดในธุรกจิตลาดทุนซึ่งเป็นการลงทุนในหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และตลาด
หลกัทรพัยต์่างประเทศ หุน้นอกตลาดหลกัทรพัย ์สญัญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพนัธ ์และอนุพนัธต์ราสารทุน โดยมปัีจจยัความเสีย่ง
ดา้นตลาดที่ส าคญั ได้แก่ ราคาตราสารทุน สภาพคล่อง อตัราแลกเปลี่ยน และความผนัผวนของราคาตราสารทุน แมว้่ากลยุทธก์ารลงทุน
ระยะสัน้ของธุรกจิตลาดทุนจะเป็นการลงทุนที่มคีวามเสีย่งดา้นตลาดค่อนขา้งต ่า เนื่องจากมกีารป้องกนัความเสีย่งดา้นตลาดเพื่อลดความ
เสีย่งของกลยุทธ์การลงทุนต่างๆ แต่การลงทุนระยะยาวโดยฝ่ายลงทุนของ บรษิทัหลกัทรพัย์ เกยีรตินาคนิภทัร เป็นการลงทุนโดยตรง 
(Directional) ในหุน้สามญัทัง้ในประเทศและต่างประเทศ จงึยงัคงมคีวามเสีย่งจากความผนัผวนดา้นตลาดสูง ซึง่หากมกีารลดลงของราคา
หลกัทรพัยท์ีถ่อืครองอยู่ หรอืการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นกจ็ะส่งผลกระทบในดา้นลบต่อผลการด าเนินงานและก าไรของกลุ่มธุรกจิ 
อย่างไรก็ด ีกลุ่มธุรกิจตระหนักถึงความเสีย่งอนัเกดิจากการลงทุนในกลยุทธ์เหล่านี้ จงึได้ก าหนดให้ระดบัความเสี่ยงของการลงทุนอยู่
ภายใตค้วามเสีย่งทีย่อมรบัได ้ฝ่ายบรหิารความเสีย่งของธุรกจิตลาดทุนท าหน้าทีก่ าหนดค่าเพดานความเสีย่งต่างๆ ทีเ่ป็นมาตรฐาน อาท ิ
ความเสยีหายสูงสุดที่สามารถเกดิขึน้ได้ที่ระดบัความเชื่อมัน่ที่ก าหนดไว ้และฐานะสูงสุดที่ถอืไวไ้ด้โดยก าหนดตามปรมิาณการซื้อขายต่อวนั 
เป็นต้น ทัง้นี้ ฝ่ายบรหิารความเสี่ยงของธุรกิจตลาดทุนจะรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ หากความเสี่ยงในบญัชีเพื่ อการค้า 
เกนิกว่าระดบัทีย่อมรบัไดห้รอืมเีหตุการณ์ผดิปกตเิกดิขึน้ 

 
5.2.1 ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ (Interest rate risk) 

 
ธนาคารบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อค้าโดยก าหนดเพดานความอ่อนไหวของมูลค่าเงินลงทุนต่อการ
เปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ ซึง่รวมถงึอตัราดอกเบีย้ในสกุลเงนิต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้
 
การบรหิารความเสีย่งด้านอตัราดอกเบี้ยในบญัชีเพื่อการธนาคารมเีป้าหมายเพื่อลดผลกระทบในทางลบจากความผนัผวนของ
อตัราดอกเบี้ย ธนาคารมกีารบรหิารความเสีย่งของความแตกต่างของโครงสรา้งสนิทรพัย์และหนี้สนิทัง้ในงบแสดงฐานะการเงนิ
และนอกงบแสดงฐานะการเงินที่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย โดยธนาคารได้ก าหนดให้มีการ
ประเมินผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยรบัสุทธิและประเมินผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจของส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นประจ า
สม ่าเสมอ ภายใต้การก ากบัดูแลของคณะกรรมการบรหิารสนิทรพัย์และหนี้สนิ โดยมฝ่ีายบรหิารเงนิท าหน้าที่หลกัในการด าเนิน
นโยบายในการบริหารจัดการโครงสร้างของสินทรพัย์และหนี้สินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม อีกทัง้ยงัมสีายบรหิารความเสี่ยง 
เฝ้าตดิตามและควบคุมฐานะความเสีย่งดงักล่าวนี้และมกีารรายงานต่อคณะกรรมการก ากบัความเสีย่งและคณะกรรมการธนาคาร
อย่างสม ่าเสมอ  
 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ขอ้มลูเกี่ยวกบัเงนิใหส้นิเชื่อ จ าแนกตามหนี้ที่มอีตัราดอกเบีย้คงที่
และลอยตวัจ าแนกไดด้งันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
เงนิใหส้นิเชื่อทีม่อีตัราดอกเบีย้คงที ่ 263,506,825 241,062,764 263,506,825 241,062,764 
เงนิใหส้นิเชื่อทีม่อีตัราดอกเบีย้ลอยตวั 72,833,944 65,846,986 74,739,946 67,788,372 
รวมเงนิใหส้นิเชือ่ 336,340,769 306,909,750 338,246,771 308,851,136 
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กลุ่มธุรกิจได้สรุประยะเวลาครบก าหนดของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของสินทรพัย์และหนี้สินทางการเงิน ณ วันที ่ 
30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ ดงันี้ 
 

 งบการเงินรวม 
  30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
  มากกว่า มากกว่า มากกว่า เงินให้สินเช่ือ ไม่มีภาระ  
 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี 5 ปี ด้อยคุณภาพ ดอกเบีย้ รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
        
สินทรพัยท์างการเงิน        
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 36,840,200 10,331,156 - - - 8,045,583 55,216,939 
สนิทรพัยท์างการเงนิที่วดัมลูค่าดว้ย 
   มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 

 
1,509,832 

 
3,215,027 

 
465,303 

 
124,270 

 
- 

 
23,083,494 

 
28,397,926 

สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ 1,477,728 1,008,516 - - - 10,631,516 13,117,760 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยส์ุทธ ิ 10,972,448 4,518,641 11,870,183 2,228,876 - 1,555,468 31,145,616 
เงนิใหส้นิเชื่อ 151,892,182 43,046,058 116,773,703 11,963,580 2,481,747 10,183,499 336,340,769 
ลูกหนี้ส านักหกับญัช ี        
   และบรษิทัหลกัทรพัย์ - - - - - 2,466,995 2,466,995 
ลูกหนี้ธุรกจิหลกัทรพัย์และ        
   สญัญาซื้อขายล่วงหน้า - - - - - 11,831,295 11,831,295 
        
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก 238,276,699 61,686,113 20,023,935 - - 954,163 320,940,910 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 7,503,877 3,576,638 2,533,495 - - 871,504 14,485,514 
หนี้สนิจ่ายคนืเมื่อทวงถาม - - - - - 927,349 927,349 
หนี้สนิทางการเงนิทีก่ าหนดให้        
   แสดงด้วยมลูค่ายุตธิรรม - 3,071,440 - - - - 3,071,440 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ์ 3,514,534 1,017,896 - - - 10,809,585 15,342,015 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 17,918,500 21,622,991 12,027,864 8,392,000 - - 59,961,355 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 275 16,595 142,393 74,365 - - 233,628 
เจา้หนี้ส านักหกับญัช ี        
   และบรษิทัหลกัทรพัย์ - - - - - 346,738 346,738 
เจา้หนี้ธุรกจิหลกัทรพัย์และ        
   สญัญาซื้อขายล่วงหน้า - - - - - 12,015,070 12,015,070 
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 งบการเงินรวม 
  31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
  มากกว่า มากกว่า มากกว่า เงินให้สินเช่ือ ไม่มีภาระ  
 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี 5 ปี ด้อยคุณภาพ ดอกเบีย้ รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
        
สินทรพัยท์างการเงิน        
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 40,887,913 10,002,621 - - - 4,348,051 55,238,585 
สนิทรพัยท์างการเงนิที่วดัมลูค่าดว้ย 
   มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทนุ 

 
1,499,705 

 
- 

 
1,176,738 

 
915,106 

 
- 

 
18,773,275 

 
22,364,824 

สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ 1,085,354 616,311 - - - 5,779,844 7,481,509 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยส์ุทธ ิ 107,162 2,182,996 9,517,634 3,288,182 - 1,744,239 16,840,213 
เงนิใหส้นิเชื่อ 104,030,123 48,815,052 129,833,761 12,193,110 2,605,209 9,432,495 306,909,750 
ลูกหนี้ส านักหกับญัช ี        
   และบรษิทัหลกัทรพัย์ - - - - - 979,499 979,499 
ลูกหนี้ธุรกจิหลกัทรพัย์และ        
   สญัญาซื้อขายล่วงหน้า - - - - - 10,996,362 10,996,362 
        
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก 198,773,779 73,136,150 15,747,951 - - 724,066 288,381,946 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 11,157,467 1,953,684 2,764,108 - - 789,070 16,664,329 
หนี้สนิจ่ายคนืเมื่อทวงถาม - - - - - 668,531 668,531 
หนี้สนิทางการเงนิทีก่ าหนดให้        
   แสดงด้วยมลูค่ายุตธิรรม - 1,699,750 - - - - 1,699,750 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ์ 2,502,970 549,834 - - - 5,983,522 9,036,326 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 16,095,817 14,317,090 5,000,000 8,392,000 - - 43,804,907 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 1,568 10,254 152,283 75,897 - - 240,002 
เจา้หนี้ส านักหกับญัช ี        
   และบรษิทัหลกัทรพัย์ - - - - - 1,661,003 1,661,003 
เจา้หนี้ธุรกจิหลกัทรพัย์และ        
   สญัญาซื้อขายล่วงหน้า - - - - - 8,898,093 8,898,093 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
  มากกว่า มากกว่า มากกว่า เงินให้สินเช่ือ ไม่มีภาระ  
 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี 5 ปี ด้อยคุณภาพ ดอกเบี้ย รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
        
สินทรพัยท์างการเงิน        
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 39,786,471 10,331,156 - - - 6,585,194 56,702,821 
สนิทรพัยท์างการเงนิที่วดัมลูคา่ดว้ย 
   มลูคา่ยุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 1,509,832 3,215,027 465,303 124,270 - 2,831,627 8,146,059 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ 1,477,728 1,008,516 - - - 10,482,175 12,968,419 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยส์ุทธ ิ 10,872,491 4,438,842 11,870,183 2,228,876 - 247,006 29,657,398 
เงนิใหส้นิเชื่อ 151,892,182 45,369,593 116,773,703 11,963,580 2,064,214 10,183,499 338,246,771 
        
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก 238,823,594 61,686,113 20,023,935 - - 954,163 321,487,805 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 9,134,413 1,576,638 2,533,495 - - 871,504 14,116,050 
หนี้สนิจ่ายคนืเมื่อทวงถาม - - - - - 927,349 927,349 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ์ 1,996,052 1,017,896 - - - 10,792,770 13,806,718 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 18,523,500 13,138,630 12,027,864 8,392,000 - - 52,081,994 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 275 16,509 142,235 793,841 - - 952,860 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
  มากกว่า มากกว่า มากกว่า เงินให้สินเช่ือ ไม่มีภาระ  
 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี 5 ปี ด้อยคุณภาพ ดอกเบี้ย รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
        
สินทรพัยท์างการเงิน        
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 47,075,371 10,002,621 - - - 3,662,982 60,740,974 
สนิทรพัยท์างการเงนิที่วดัมลูค่าดว้ย 
   มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 1,499,705 - 1,110,885 915,106 - 3,843,590 7,369,286 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ 1,085,354 616,311 - - - 5,731,555 7,433,220 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยส์ุทธ ิ 57,179 2,008,414 9,517,634 3,288,182 - 245,176 15,116,585 
เงนิใหส้นิเชื่อ 104,030,123 51,186,587 129,833,761 12,193,110 2,175,060 9,432,495 308,851,136 
        
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก 199,295,803 73,136,150 15,747,951 - - 724,066 288,903,970 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 11,260,906 1,853,684 2,764,108 - - 789,070 16,667,768 
หนี้สนิจ่ายคนืเมื่อทวงถาม - - - - - 668,531 668,531 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ์ 1,663,936 549,834 - - - 5,949,427 8,163,197 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 17,395,817 12,963,016 5,000,000 8,392,000 - - 43,750,833 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 1,568 10,040 152,052 684,919 - - 848,579 
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ยอดคงเหลือถวัเฉลี่ยของสนิทรพัย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้ที่มสีาระส าคญัและหนี้สนิทางการเงนิที่มสีาระส าคญัของกลุ่มธุรกิจ 
รวมทัง้อตัราเฉลีย่ของดอกเบีย้ สรุปไดด้งันี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
 ยอดคงเหลือ   
 ถวัเฉล่ีย ดอกเบีย้ อตัราเฉล่ีย 
 พนับาท พนับาท ร้อยละ 
    
สินทรพัยท์างการเงินท่ีก่อให้เกิดรายได้ท่ีมีสาระส าคญั    
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ 55,276,018 219,040 0.79 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์ 48,609,564 167,085 0.69 
เงนิใหส้นิเชื่อ 325,762,386 10,424,578 6.40 
 429,647,968 10,810,703 5.03 
หน้ีสินทางการเงินท่ีมีสาระส าคญั    
เงนิรบัฝาก 302,963,060 1,306,617 0.86 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ 19,979,705 63,515 0.64 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 50,950,397 255,698 1.00 
 373,893,162 1,625,830 0.87 
 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
 ยอดคงเหลือ   
 ถวัเฉล่ีย ดอกเบีย้ อตัราเฉล่ีย 
 พนับาท พนับาท ร้อยละ 
    
สินทรพัยท์างการเงินท่ีก่อให้เกิดรายได้ท่ีมีสาระส าคญั    
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ 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 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ 17,231,105 49,216 0.57 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 33,113,207 273,444 1.65 
 301,524,103 1,591,521 1.06 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
 ยอดคงเหลือ   
 ถวัเฉล่ีย ดอกเบีย้ อตัราเฉล่ีย 
 พนับาท พนับาท ร้อยละ 
สินทรพัยท์างการเงินท่ีก่อให้เกิดรายได้ท่ีมีสาระส าคญั    
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ 57,711,527 245,449 0.85 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์ 30,385,242 149,268 0.98 
เงนิใหส้นิเชื่อ 327,683,104 10,378,223 6.33 
 415,779,873 10,772,940 5.18 
หน้ีสินทางการเงินท่ีมีสาระส าคญั    
เงนิรบัฝาก 303,530,076 1,306,781 0.86 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ 19,634,903 60,196 0.61 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 45,544,838 235,543 1.03 
 368,709,817 1,602,520 0.87 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
 ยอดคงเหลือ   
 ถวัเฉล่ีย ดอกเบีย้ อตัราเฉล่ีย 
 พนับาท พนับาท ร้อยละ 
สินทรพัยท์างการเงินท่ีก่อให้เกิดรายได้ท่ีมีสาระส าคญั    
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ 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 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ 17,198,699 48,400 0.56 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 31,979,812 270,986 1.69 
 300,954,813 1,588,330 1.06 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของอตัราดอกเบี้ยต่อก าไรสุทธิและส่วนของเจ้าของ 
 
ตารางแสดงความอ่อนไหวของก าไรสุทธเิมื่อมกีารเปลีย่นแปลงไปของอตัราดอกเบีย้ของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิ ณ วนัทีร่ายงาน 
 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
 เพ่ิมข้ึน 1 จดุ 

พืน้ฐาน 
ลดลง 1 จดุ 

พื้นฐาน 
เพ่ิมข้ึน 1 จดุ 

พื้นฐาน 
ลดลง 1 จดุ 

พืน้ฐาน 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ผลกระทบต่อก าไรสุทธ ิ 26,166 (26,166) 19,774 (19,774) 
ผลกระทบต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 21,277 (21,277) 14,211 (14,211) 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
 เพ่ิมข้ึน 1 จดุ 

พื้นฐาน 
ลดลง 1 จดุ 

พื้นฐาน 
เพ่ิมข้ึน 1 จดุ 

พื้นฐาน 
ลดลง 1 จดุ 

พื้นฐาน 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ผลกระทบต่อก าไรสุทธ ิ 26,166 (26,166) 19,795 (19,795) 
ผลกระทบต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 21,277 (21,277) 14,232 (14,232) 

 
5.2.2 ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน (Foreign exchange rate risk) 

 
ความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยน หมายถึง ความเสยีหายที่มผีลกระทบต่อรายได้ และ/หรอืมูลค่าส่วนของเจ้าของจากความ 
ผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น อนัเนื่องมาจากการท าธุรกรรมหรอืมสีนิทรพัยห์รอืหนี้สนิเป็นเงนิสกุลต่างประเทศ 
 
ธนาคารได้มกีารก าหนดและควบคุมความเสีย่งของธุรกรรมที่มเีจตนาถอืไวเ้พื่อการคา้และมคีวามเสีย่งด้านอตัราแลกเปลี่ยนใหอ้ยู่ใน
ระดบัที่ยอมรบัได้ ซึ่งได้แก่ ตราสารหนี้สกุลเงนิตราต่างประเทศ ธุรกรรมการซื้อขายเงนิตราต่างประเทศ (FX spot) อนุพนัธ์อตัรา
แลกเปลี่ยน/เงนิตราต่างประเทศ (FX derivatives) และธุรกรรมแลกเปลี่ยนอตัราแลกเปลี่ยน/เงนิตราต่างประเทศ (Cross Currency 
Swaps) ส าหรบัส่วนของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิอื่นๆ ธนาคารได้มกีารท าสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าและแลกเปลี่ยน
อตัราแลกเปลีย่นเพื่อป้องกนัความเสีย่งนี้ จงึส่งผลใหค้วามเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนของธนาคารโดยรวม
อยู่ในระดบัทีต่ ่า  
 
บรษิทัย่อยมกีลยุทธ์ต่าง ๆ ที่มกีารลงทุนในต่างประเทศ และไม่ต้องการมคีวามเสีย่งด้านอตัราแลกเปลี่ยน จงึได้มกีารท าสญัญา
ซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าและแลกเปลี่ยนอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว อย่างไรก็ตามการลงทุนใน
บางกลยุทธ์ยงัคงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเหลืออยู่ เนื่องจากเป็นกลยุทธ์ที่มีจ านวนเงนิลงทุนที่ไม่สูง หรอืเป็นกลยุทธ ์
ที่ลงทุนในสกุลเงนิที่มีสภาพคล่องต ่า จึงท าให้บริษัทย่อยไม่สามารถปิดความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนในสกุลดังกล่าวได ้ 
โดยในบางกรณีบรษิทัย่อยจะพจิารณาปิดความเสีย่งดว้ยเงนิสกุลทีค่่าเงนิเคลื่อนไหวสอดคลอ้งกบัสกุลเงนินัน้แทน (Cross Hedging) 
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ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มธุรกจิมสีนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิที่เป็นสกุลเงนิตรา
ต่างประเทศทีไ่มร่วมถงึสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานดงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 
ดอลลาร์
สหรฐัฯ 

ดอลลาร์
ฮ่องกง เยน หยวน ดอง อ่ืน ๆ รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
        
สินทรพัยท์างการเงิน        
รายการระหว่างธนาคาร        
   และตลาดเงนิสุทธ ิ 6,602,927 2,935 15,580 1,936 7,034 345,337 6,975,749 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยส์ุทธ ิ - - - - 232,566 339,590 572,156 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้และ        
   ดอกเบีย้คา้งรบั 9,180,890 - - - - - 9,180,890 
ลูกหนี้ส านักหกับญัช ี        
   และบรษิทัหลกัทรพัย ์ 101,386 91,651 - 29 - (14) 193,052 
ลูกหนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละ        
   สญัญาซื้อขายล่วงหน้า 302,535 3,846 - - - - 306,381 
รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ 16,187,738 98,432 15,580 1,965 239,600 684,913 17,228,228 
        
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก 1,536,228 981 - - - 109,928 1,647,137 
รายการระหว่างธนาคารและ        
   ตลาดเงนิสุทธ ิ 3,883,034 - - - - - 3,883,034 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื - - - - - 20,190,106 20,190,106 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - - - - - - - 
เจา้หนี้ส านักหกับญัช ี        
   และบรษิทัหลกัทรพัย ์ 275,794 3,046 - - - - 278,840 
เจา้หนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละ        
   สญัญาซื้อขายล่วงหน้า 81,546 83,157 - - - - 164,703 
รวมหนี้สนิทางการเงนิ 5,776,602 87,184 - - - 20,300,034 26,163,820 
ฐานะเงนิตราต่างประเทศใน        
   งบแสดงฐานะการเงนิสุทธิ 10,411,136 11,248 15,580 1,965 239,600 (19,615,121) (8,935,592) 
        
ฐานะเงนิตราต่างประเทศใน        
   งบแสดงฐานะการเงนิสุทธ ิ        
   (สญัญาซื้อขายเงนิตรา        
   ต่างประเทศล่วงหน้าและ        
   สญัญาอตัราแลกเปลีย่น) (9,826,814) 24,218 (10,114) - - 20,142,029 10,329,319 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
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 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 
ดอลลาร์
สหรฐัฯ 

ดอลลาร์
ฮ่องกง เยน หยวน ดอง อ่ืน ๆ รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
        
สินทรพัยท์างการเงิน        
รายการระหว่างธนาคาร        
   และตลาดเงนิสุทธ ิ 3,878,431 3,014 25,134 13,352 6 185,783 4,105,720 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่า        
   ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไร        
   หรอืขาดทุน 5,922 - - - 143,501 - 149,423 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยส์ุทธ ิ - - - - 356,282 341,083 697,365 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้และ        
   ดอกเบีย้คา้งรบั 9,314,554 - - - - - 9,314,554 
ลูกหนี้ส านักหกับญัช ี        
   และบรษิทัหลกัทรพัย ์ 185,470 8,769 - 34 - 7 194,280 
ลูกหนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละ        
   สญัญาซื้อขายล่วงหน้า 523,596 1,736 - - - - 525,332 
รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ 13,907,973 13,519 25,134 13,386 499,789 526,873 14,986,674 
        
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก 683,573 515 - - - 4,510 688,598 
รายการระหว่างธนาคารและ        
   ตลาดเงนิสุทธ ิ 3,676,525 - - - - - 3,676,525 
หนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย        
   มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอื        
   ขาดทุน 6,009 - - - - - 6,009 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื - - - - - 15,006,341 15,006,341 
เจา้หนี้ส านักหกับญัช ี        
   และบรษิทัหลกัทรพัย ์ 508,742 1,271 - - - - 510,013 
เจา้หนี้ธรุกจิหลกัทรพัยแ์ละ        
   สญัญาซื้อขายล่วงหน้า 452,399 465 - - - - 452,864 
รวมหนี้สนิทางการเงนิ 5,327,248 2,251 - - - 15,010,851 20,340,350 
ฐานะเงนิตราต่างประเทศใน        
   งบแสดงฐานะการเงนิสุทธ ิ 8,580,725 11,268 25,134 13,386 499,789 (14,483,978) (5,353,676) 
        
ฐานะเงนิตราต่างประเทศใน        
   งบแสดงฐานะการเงนิสุทธ ิ        
   (สญัญาซื้อขายเงนิตรา        
   ต่างประเทศล่วงหน้าและ        
   สญัญาอตัราแลกเปลีย่น) (10,130,305) 6,091 (26,068) (12,363) - 14,917,105 4,754,460 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 
ดอลลาร์
สหรฐัฯ เยน หยวน อ่ืน ๆ รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      

สินทรพัยท์างการเงิน      
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ 6,595,168 15,580 1,936 347,946 6,960,630 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้คา้งรบั 9,180,890 - - - 9,180,890 
รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ 15,776,058 15,580 1,936 347,946 16,141,520 
      

หน้ีสินทางการเงิน      
เงนิรบัฝาก 1,536,228 - - 110,909 1,647,137 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ 3,883,034 - - - 3,883,034 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื - - - 20,190,106 20,190,106 
รวมหนี้สนิทางการเงนิ 5,419,262 - - 20,301,015 25,720,277 
ฐานะเงนิตราต่างประเทศในงบแสดงฐานะการเงนิสุทธ ิ 10,356,796 15,580 1,936 (19,953,069) (9,578,757) 
      

ฐานะเงนิตราต่างประเทศใน      
   งบแสดงฐานะการเงนิสุทธ ิ      
   (สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า      
   และสญัญาอตัราแลกเปลีย่น) (9,826,814) (10,114) - 20,166,247 10,329,319 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 
ดอลลาร์
สหรฐัฯ เยน หยวน อ่ืน ๆ รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      

สินทรพัยท์างการเงิน      
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ 3,850,349 25,134 13,352 187,759 4,076,594 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้คา้งรบั 9,314,554 - - - 9,314,554 
รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ 13,164,903 25,134 13,352 187,759 13,391,148 
      

หน้ีสินทางการเงิน      
เงนิรบัฝาก 683,573 - - 5,025 688,598 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ 3,676,525 - - - 3,676,525 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื - - - 15,006,341 15,006,341 
รวมหนี้สนิทางการเงนิ 4,360,098 - - 15,011,366 19,371,464 
ฐานะเงนิตราต่างประเทศในงบแสดงฐานะการเงนิสุทธ ิ 8,804,805 25,134 13,352 (14,823,607) (5,980,316) 
      

ฐานะเงนิตราต่างประเทศใน      
   งบแสดงฐานะการเงนิสุทธ ิ      
   (สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า      
   และสญัญาอตัราแลกเปลีย่น) (10,130,305) (26,068) (12,363) 14,923,196 4,754,460 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของอตัราแลกเปล่ียนต่อก าไรสุทธิและส่วนของเจ้าของ 
 
ตารางแสดงความอ่อนไหวของก าไรสุทธแิละส่วนของเจ้าของเมื่อมกีารเปลีย่นแปลงไปของอตัราแลกเปลีย่นไปรอ้ยละ 1 ดงัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท 
   
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1    
ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา (40,957) 53,833 
ดอลลารฮ์อ่งกง 335 84 
เยน (102) (3) 
ดอง 2,396 20,780 
อื่นๆ 204,793 8,224 
 166,465 82,918 
   
ลดลงร้อยละ 1   
ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา 40,957 (53,833) 
ดอลลารฮ์อ่งกง (335) (84) 
เยน 102 3 
ดอง (2,396) (20,780) 
อื่นๆ (204,793) (8,224) 
 (166,465) (82,918) 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท 
   
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1    
ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา (39,727) 68,600 
ดอลลารฮ์อ่งกง 242 - 
เยน (102) (3) 
อื่นๆ 201,394 44 
 161,807 68,641 
   
ลดลงร้อยละ 1   
ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา 39,727 (68,600) 
ดอลลารฮ์อ่งกง (242) - 
เยน 102 3 
อื่นๆ (201,394) (44) 
 (161,807) (68,641) 
 



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

 
ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน หมายถึง ความเสยีหายที่มผีลกระทบต่อรายได้ และ/หรอื มูลค่าส่วนของเจ้าของเนื่องจากการ
เปลีย่นแปลงของราคาตราสารทุน 
 
ธนาคารมกีารประเมนิศกัยภาพของบรษิทัที่ออกตราสารและมนีโยบายซื้อ/ขายตราสารทุนเพื่อการลงทุนในระยะปานกลางจนถงึ
ระยะยาวในบญัชเีพื่อการธนาคารเป็นหลกั ส าหรบับญัชเีพื่อคา้ ธนาคารสามารถลงทุนในตราสารทุนและ/หรอือนุพนัธต์ราสารทุน 
ธนาคารจดัใหม้กีารตดิตามและรายงานสถานะความเสีย่งดา้นราคาตราสารทุนอย่างสม ่าเสมอ 
 
ฐานะการถอืครองตราสารทุนเกอืบทัง้หมดของธนาคารเป็นการถอืครองตราสารทุนของบรษิทัในกลุ่มธุรกจิ และหน่วยลงทุนใน
กองทุนซึ่งท าหน้าที่บรหิารสนิทรพัย์ของธนาคาร ส าหรบัฐานะการถอืครองตราสารทุนส่วนที่เหลอืเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหลกัทรพัยท์ีไ่ดม้าจากการแปลงหนี้เป็นทุนของลูกหนี้ธนาคาร 
 
ส าหรบัฐานะตราสารทุนในบญัชีเพื่อการธนาคารของกลุ่มธุรกิจ จะอยู่ภายใต้การบรหิารของหน่วยงาน Direct Investment ใน 
บล.เกยีรตนิาคนิภทัร ซึ่งมนีโยบายลงทุนระยะยาวในตราสารทุน โดยคดัเลอืกธุรกจิทีจ่ะลงทุนจากมูลค่าที่แทจ้รงิของธุรกจิและใช้
หลักปรัชญาการลงทุนแบบเน้นคุณค่า (Value Based Investment Approach) ทัง้นี้  ในการแสวงหาโอกาสในการลงทุน 
หน่วยงาน Direct Investment จะท าการวเิคราะห์เชิงลกึและครอบคลุมในประเด็นส าคญัเกี่ยวกบัการเติบโตที่มัน่คงของโอกาส
ธุรกิจ เช่น ความน่าสนใจและแนวโน้มของอุตสาหกรรม รูปแบบธุรกิจมคีวามสามารถในการแข่งขนัที่ย ัง่ยนื ผู้บรหิารธุรกิจมี
ความสามารถและมคีวามซื่อสตัย์ โปร่งใส รวมถงึมโีครงสรา้งที่ท าใหเ้กดิความสมดุลของธรรมาภบิาลที่ด ีซึ่งการตดัสนิใจลงทุน
ของหน่วยงาน Direct Investment ในทุกธุรกรรมจะต้องได้รบัการอนุมตัจิากคณะกรรมการการลงทุนพรอ้มทัง้มกีารควบคุมและ
ตดิตามการท าธุรกรรมต่าง ๆ ใหอ้ยู่ภายใตก้รอบทีไ่ดร้บัอนุมตัโิดยฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของราคาตราสารทุนต่อก าไรสุทธิและส่วนของเจ้าของ 
 
ตารางแสดงผลกระทบจากการเพิม่ขึน้และลดลงของก าไรสุทธแิละส่วนของเจา้ของของกลุ่มธุรกจิ โดยการวเิคราะหค์วามอ่อนไหว
ขึน้อยู่กบัสมมตฐิานหากราคาตราสารทุนของหุน้เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 หรอืลดลงรอ้ยละ 1 ตามล าดบั โดยก าหนดใหต้วัแปรอื่นคงที ่
 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
 เพ่ิมข้ึน 1 จดุ 

พื้นฐาน 
ลดลง 1 จดุ 

พื้นฐาน 
เพ่ิมข้ึน 1 จดุ 

พื้นฐาน 
ลดลง 1 จดุ 

พื้นฐาน 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ผลกระทบต่อก าไรสุทธ ิ 7,129 (5,560) 17,148 (15,877) 
ผลกระทบต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 11,730 (10,161) 42,781 (41,510) 

 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
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5.3 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง (Liquidity risk) 

 
ความเสีย่งด้านสภาพคล่อง หมายถงึ ความเสีย่งที่ธนาคารไม่สามารถปฏบิตัติามภาระผูกพนัในการช าระเงนิได้เมื่อครบก าหนด เนื่องจาก
ไม่สามารถเปลี่ยนสนิทรพัย์เป็นเงนิสดหรอืไม่สามารถจดัหาเงนิได้อย่างเพียงพอตามความต้องการภายในระยะเวลาที่ก าหนดหรือ
สามารถจดัหาเงนิทุนไดแ้ต่ดว้ยตน้ทุนสงู ซึง่อาจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อรายไดแ้ละเงนิกองทุนของธนาคาร 
 
การบรหิารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องนัน้ ธนาคารแต่งตัง้คณะอนุกรรมการดูแลด้านสภาพคล่อง เพื่อท าหน้าที่วเิคราะห์และติดตาม
กระแสเงนิสดเขา้ออกของธนาคาร รวมถงึหามาตรการดูแลสภาพคล่องของธนาคารอย่างใกล้ชดิและเพื่อใหเ้ป็นไปตามกรอบความเสีย่งที่
ธนาคารก าหนดไว้ โดยจดัให้มกีารประชุมอย่างสม ่าเสมออย่างน้อยในทุก 2 สปัดาห์ภายใต้การก ากบัดูแลของ คณะกรรมการบรหิาร
สนิทรพัย์และหนี้สนิ โดยมฝ่ีายบรหิารเงนิท าหน้าที่หลกัในการด าเนินนโยบายในการบรหิารสภาพคล่องของธนาคาร เพื่อควบคุมระดบั
สภาพคล่องของธนาคารให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม อีกทัง้ยงัมสีายบรหิารความเสี่ยงคอยตดิตามและควบคุมฐานะความเสีย่งด้านสภาพ
คล่องและมกีารรายงานต่อคณะกรรมการก ากบัความเสีย่งและคณะกรรมการธนาคารอย่างสม ่าเสมอ 
 
นอกจากนัน้แล้ว ธนาคารยงัได้มกีารก าหนดนโยบายและกระบวนการบรหิารความเสีย่งด้านสภาพคล่องที่สอดคล้องกบักลยุทธ์โดยรวม
ของธนาคารและเป็นไปตามแนวทางการบรหิารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของสถาบนัการเงนิของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมนีโยบาย
หลกัในเรื่องต่างๆ ดงันี้  
 
 การด ารงอัตราส่วนด้านสภาพคล่องตามเกณฑ์ทางการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ได้แก่ Liquidity Coverage Ratio (LCR) และ  

Net Stable Funding Ratio (NSFR)  
 การควบคุมส่วนต่างของอายุหนี้สนิและทรพัยส์นิใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้ 
 การกระจายตวัของประเภทหนี้สนิ 
 การขยายฐานเงนิรบัฝาก โดยค านึงถงึการกระจุกตวัของลูกคา้เงนิรบัฝากแต่ละประเภทและระยะเวลาครบก าหนด 
 มาตรการด ารงสภาพคล่องส ารองไวก้รณีฉุกเฉิน 
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สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีม่สีาระส าคญั วเิคราะหต์ามระยะเวลาครบก าหนดของสญัญา จ าแนกไดด้งันี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
 เม่ือ น้อยกว่าหรือ มากกว่า มากกว่า ไม่มีระยะ  
 ทวงถาม เท่ากบั 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี เวลาก าหนด รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       
สินทรพัยท์างการเงิน       
เงนิสด - - - - 1,105,535 1,105,535 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 8,390,595 - 46,875,044 - 5,835 55,271,474 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมูลค่า       
   ยุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน - 28,397,926 - - - 28,397,926 
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์ - 11,327,617 1,212,185 577,958 - 13,117,760 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยส์ุทธ ิ - 15,491,089 11,870,183 2,228,876 1,555,468 31,145,616 
ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อ 24,011 2,440,976 83,179,963 86,377,808 - 172,022,758 
ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ 67,875 41,294 379,065 - - 488,234 
เงนิใหส้นิเชื่อ 12,065,419 26,526,052 49,205,106 76,033,200 - 163,829,777 
ลูกหนี้ส านักหกับญัช ี       
   และบรษิทัหลกัทรพัย ์ - 2,466,995 - - - 2,466,995 
ลูกหนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละ       
   สญัญาซื้อขายล่วงหน้า - 11,831,295 - - - 11,831,295 
รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ 20,547,900 98,523,244 192,721,546 165,217,842 2,666,838 479,677,370 
       
หน้ีสินทางการเงิน       
เงนิรบัฝาก 195,312,268 105,526,732 20,101,910 - - 320,940,910 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 953,308 7,624,403 3,959,707 1,948,096 - 14,485,514 
หนี้สนิจ่ายคนืเมื่อทวงถาม 927,349 - - - - 927,349 
หนี้สนิทางการเงนิทีก่ าหนดให ้       
   แสดงดว้ยมูลค่ายุตธิรรม - 3,071,440 - - - 3,071,440 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ ์ - 13,385,481 1,328,251 628,283 - 15,342,015 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื - 39,549,093 12,020,262 8,392,000 - 59,961,355 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - 16,870 142,393 74,365 - 233,628 
เจ้าหนี้ส านักหกับญัช ี       
   และบรษิทัหลกัทรพัย ์ - 346,738 - - - 346,738 
เจ้าหนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญา       
   ซื้อขายล่วงหน้า - 12,015,070 - - - 12,015,070 
รวมหนี้สนิทางการเงนิ 197,192,925 181,535,827 37,552,523 11,042,744 - 427,324,019 
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 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 เม่ือ น้อยกว่าหรอื มากกว่า มากกว่า ไม่มีระยะ  
 ทวงถาม เท่ากบั 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี เวลาก าหนด รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       
สินทรพัยท์างการเงิน       
เงนิสด - - - - 1,242,065 1,242,065 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 7,094,789 - 48,168,563 - 5,835 55,269,187 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมูลค่า       
   ยุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน - 22,298,971 65,853 - - 22,364,824 
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์ - 6,416,657 625,812 439,040 - 7,481,509 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยส์ุทธ ิ - 2,290,158 9,517,634 3,288,183 1,744,238 16,840,213 
ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อ 24,166 2,449,855 79,717,742 73,869,863 - 156,061,626 
ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ 67,167 65,921 329,837 - - 462,925 
เงนิใหส้นิเชื่อ 11,830,268 21,564,309 49,450,845 67,109,628 430,149 150,385,199 
ลูกหนี้ส านักหกับญัช ี       
   และบรษิทัหลกัทรพัย ์ - 979,499 - - - 979,499 
ลูกหนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละ       
   สญัญาซื้อขายล่วงหน้า - 10,996,362 - - - 10,996,362 
รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ 19,016,390 67,061,732 187,876,286 144,706,714 3,422,287 422,083,409 
       
หน้ีสินทางการเงิน       
เงนิรบัฝาก 170,317,727 102,316,268 15,747,951 - - 288,381,946 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 2,691,907 7,980,020 3,283,134 2,709,268 - 16,664,329 
หนี้สนิจ่ายคนืเมื่อทวงถาม 668,531 - - - - 668,531 
หนี้สนิทางการเงนิทีก่ าหนดให ้       
   แสดงดว้ยมูลค่ายุตธิรรม - 1,699,750 - - - 1,699,750 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ ์ - 8,008,539 631,498 396,289 - 9,036,326 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื - 30,412,907 5,000,000 8,392,000 - 43,804,907 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - 11,822 152,283 75,897 - 240,002 
เจ้าหนี้ส านักหกับญัช ี       
   และบรษิทัหลกัทรพัย ์ - 1,661,003 - - - 1,661,003 
เจ้าหนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญา       
   ซื้อขายล่วงหน้า - 8,898,093 - - - 8,898,093 
รวมหนี้สนิทางการเงนิ 173,678,165 160,988,402 24,814,866 11,573,454 - 371,054,887 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
 เม่ือ น้อยกว่าหรือ มากกว่า มากกว่า ไม่มีระยะ  
 ทวงถาม เท่ากบั 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี เวลาก าหนด รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       
สินทรพัยท์างการเงิน       
เงนิสด - - - - 1,105,339 1,105,339 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 9,885,194 - 46,875,044 - - 56,760,238 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าด้วยมลูค่า       
   ยุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน - 8,146,059 - - - 8,146,059 
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์ - 11,178,276 1,212,185 577,958 - 12,968,419 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยส์ุทธ ิ - 15,311,333 11,870,183 2,228,876 247,006 29,657,398 
ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อ 24,011 2,440,976 83,179,963 86,377,808 - 172,022,758 
ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ 67,875 41,294 379,065 - - 488,234 
เงนิใหส้นิเชื่อ 12,065,419 28,849,587 49,205,106 75,615,667 - 165,735,779 
รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ 22,042,499 65,967,525 192,721,546 164,800,309 1,352,345 446,884,224 
       
หน้ีสินทางการเงิน       
เงนิรบัฝาก 195,859,163 105,526,732 20,101,910 - - 321,487,805 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 2,521,979 5,686,268 3,959,707 1,948,096 - 14,116,050 
หนี้สนิจ่ายคนืเมื่อทวงถาม 927,349 - - - - 927,349 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ ์ - 11,850,184 1,328,251 628,283 - 13,806,718 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื - 31,669,732 12,020,262 8,392,000 - 52,081,994 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - 16,784 142,235 793,841 - 952,860 
รวมหนี้สนิทางการเงนิ 199,308,491 154,749,700 37,552,365 11,762,220 - 403,372,776 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 เม่ือ น้อยกว่าหรือ มากกว่า มากกว่า ไม่มีระยะ  
 ทวงถาม เท่ากบั 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี เวลาก าหนด รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       
สินทรพัยท์างการเงิน       
เงนิสด - - - - 1,241,867 1,241,867 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 12,602,983 - 48,168,563 - - 60,771,546 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมูลค่า       
   ยุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน - 7,369,286 - - - 7,369,286 
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์ - 6,368,368 625,812 439,040 - 7,433,220 
เงนิลงทนุในหลกัทรพัยส์ุทธ ิ - 2,065,593 9,517,634 3,288,183 245,175 15,116,585 
ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อ 24,166 2,449,855 79,717,742 73,869,863 - 156,061,626 
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ 67,167 65,921 329,837 - - 462,925 
เงนิใหส้นิเชื่อ 11,830,268 23,935,844 49,450,845 67,109,628 - 152,326,585 
รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ 24,524,584 42,254,867 187,810,433 144,706,714 1,487,042 400,783,640 
       
หน้ีสินทางการเงิน       
เงนิรบัฝาก 170,839,751 102,316,268 15,747,951 - - 288,903,970 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 2,733,481 7,941,885 3,283,134 2,709,268 - 16,667,768 
หนี้สนิจ่ายคนืเมื่อทวงถาม 668,531 - - - - 668,531 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ ์ - 7,135,410 631,498 396,289 - 8,163,197 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื - 30,358,833 5,000,000 8,392,000 - 43,750,833 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - 11,609 152,052 684,918 - 848,579 
รวมหนี้สนิทางการเงนิ 174,241,763 147,764,005 24,814,635 12,182,475 - 359,002,878 
 

5.4 ความเส่ียงด้านมูลค่ายติุธรรม 
 
วธิีการก าหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน ในกรณีของเครื่องมือทางการเงินที่มีการซื้อขายในตลาด  
มูลค่ายุตธิรรมจะก าหนดจากราคาตลาดล่าสุด แต่หากไม่สามารถหาราคาตลาดที่เหมาะสมได้ มูลค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิ 
จะก าหนดขึน้โดยใชเ้กณฑก์ารวดัมลูค่าทีเ่หมาะสม และสอดคลอ้งกบัประกาศของทางการทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้ 
 
กลุ่มธุรกจิมฐีานะตราสารอนุพนัธท์ัง้ประเภททีม่เีจตนาถอืไวเ้พื่อการคา้ และประเภทเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกคา้ รวมไปถงึ
ประเภทเพื่อการบรหิารความเสี่ยงของสนิทรพัย์และหนี้สนิของกลุ่มธนาคาร ตราสารอนุพนัธ์รวมถึงธุรกรรมสญัญาแลกเปลี่ยนอตัรา
ดอกเบี้ย ธุรกรรมแลกเปลี่ยนอตัราแลกเปลี่ยน/เงนิตราต่างประเทศ การท าอนุพนัธ์อัตราแลกเปลี่ยน/เงนิตราต่างประเทศ และอนุพนัธ ์
ตราสารทุน  
 
นอกเหนือจากการควบคุมความเสีย่งด้านตลาดของตราสารอนุพนัธใ์หอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้ กลุ่มธุรกจิยงัมกีารควบคุมความเสีย่งด้าน
เครดติในการท าธุรกรรมกบัคู่สญัญาโดยการก าหนดและควบคมุวงเงนิการท าธุรกรรมเช่นเดยีวกบันโยบายการใหส้นิเชื่อปกต ิ
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6 ประมาณการและข้อสมมติฐาน 

 
เพื่อให้การจดัท างบการเงนิระหว่างกาลเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฝ่ายบรหิารต้องใช้การประมาณการและตัง้ข้อสมมติฐานหลาย
ประการ ซึง่มผีลกระทบต่อจ านวนเงนิที่เกีย่วกบัรายได้ ค่าใชจ้่าย สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ และการเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัสนิทรพัย์และหนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ 
ซึ่งผลที่เกิดขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจากจ านวนที่ประมาณการไว ้ทัง้นี้ ฝ่ายบรหิารต้องใช้ดุลยพนิิจและการประมาณการในส่วนที่เป็นสาระส าคญั ซึ่งมี
ผลกระทบต่อจ านวนเงนิและการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิระหว่างกาล ดงันี้ 
 
6.1 การด้อยค่า 

 
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ส าหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิเกดิจากประมาณการค่าความน่าจะเป็นของผลขาดทุนดา้นเครดติถ่วงน ้าหนัก 
(เช่น มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงนิสดทีค่าดว่าจะไม่ได้รบัทัง้หมด) ตลอดช่วงอายุที่คาดไวข้องเครื่องมอืทางการเงนิ โดยจ านวนเงนิสดที่
คาดว่าจะไม่ได้รบัหมายถงึผลต่างระหว่างกระแสเงนิสดตามสญัญาทัง้หมดซึ่งกลุ่มธุรกจิตอ้งได้รบัและกระแสเงนิสดทัง้หมดซึง่กลุ่มธุรกจิ
คาดว่าจะไดร้บั คดิลดด้วยอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิเมื่อแรกเริม่ของสญัญาส าหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิที่ไม่มกีารด้อยค่าด้านเครดติเมื่อซื้อ
หรอืก าเนิด หรอือตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิปรบัดว้ยความเสีย่งด้านเครดติส าหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิที่มกีารดอ้ยค่าด้านเครดติเมื่อซื้อหรอื
ก าเนิด กลุ่มธุรกจิประมาณการกระแสเงนิสดโดยพจิารณาถงึเงื่อนไขตามสญัญาทัง้หมดของสนิทรพัยท์างการเงนิตลอดอายุของสนิทรพัย์
ทางการเงนิทีค่าดไว ้ 
 
โดยกระแสเงนิสดที่คาดว่าจะได้รบัที่กลุ่มธุรกิจพจิารณาหมายรวมถึงกระแสเงนิสดที่ได้มาจากการขายหลกัประกนัที่ถอืไว้หรอืส่วนที่
ปรบัปรงุดา้นเครดติอื่นๆ ซึ่งถอืเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขตามสญัญา โดยขอ้สนันิษฐานว่าอายุที่คาดไวข้องสนิทรพัย์ทางการเงนิสามารถ
ประมาณได้อย่างน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตามในกรณีที่กลุ่มธุรกจิไม่สามารถประมาณอายุของสนิทรพัย์ทางการเงนิได้อย่างน่าเชื่อถอื กลุ่ม
ธุรกจิจะเลอืกใชอ้ายุคงเหลอืตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนิ 
 
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ส าหรบัภาระผกูพนัวงเงนิสนิเชื่อทีย่งัไม่ไดเ้บกิใชเ้กดิจากผลต่างระหวา่ง มลูค่าปัจจุบนัของกระแส
เงนิสดตามสญัญาที่ถึงก าหนดช าระ ในกรณีที่ผู้ถอืสญัญาเบิกใช้สนิเชื่อและมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดที่กลุ่มธุรกจิคาดว่าจะได้รบั  
ในกรณีที่สนิเชื่อถูกเบิกใช้ โดยการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ส าหรบัภาระผูกพนัวงเงนิสนิเชื่อดงักล่าวของ
กลุ่มธุรกจิตอ้งสอดคลอ้งกบัการคาดการณ์การเบกิใชส้นิเชื่อของภาระผกูพนัดงักล่าว และสดัส่วนของภาระผกูพนัวงเงนิสนิเชื่อทีค่าดว่าจะ
ถูกเบิกใช้ตลอดประมาณการอายุที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของภาระผูกพนัวงเงนิสนิเชื่อเมื่อประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกดิขึน้ตลอดอายุ 
 
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ส าหรบัสญัญาค ้าประกนัทางการเงนิเกดิจากผลต่างระหว่างการประมาณการการจ่ายเงนิชดเชยที่
จะจ่ายใหผู้ถ้อืสญัญาหกัจ านวนเงนิที่กลุ่มธุรกจิคาดว่าจะได้รบัจากผู้ถอืสญัญา ลูกหนี้ หรอืบุคคลใด เนื่องจากกลุ่มธุรกจิจะต้องช าระเงนิ
เฉพาะกรณีที่ลูกหนี้ปฏบิตัผิดิสญัญาซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของเครื่องมอืทางการเงนิที่มกีารค ้าประกนั โดยหากสนิทรพัย์มกีารค ้าประกนั
อย่างเต็มจ านวน ค่าประมาณการของเงนิสดที่คาดว่าจะไม่ได้รบัส าหรบัสญัญาค ้าประกนัทางการเงนิจะสอดคล้องกับค่าประมาณของ
จ านวนเงนิสดทีค่าดว่าจะไม่ไดร้บัส าหรบัสนิทรพัยท์ีม่กีารค ้าประกนั 
 
กลุ่มธุรกจิวดัมลูค่าผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของเครื่องมอืทางการเงนิโดยวธิกีารทีส่ะทอ้นถงึเรื่องต่อไปนี้ 
 

- จ านวนเงนิทีค่ านึงถงึความน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนักและปราศจากอคต ิซึง่พจิารณาจากการประเมนิช่วงของผลลพัธท์ีเ่ป็นไปได ้
- มลูค่าเงนิตามเวลา 
- ขอ้มูลสนับสนุนและความสมเหตุสมผลโดยไม่ใช้ต้นทุนหรอืความพยายามที่มากเกนิไป ณ วนัทีร่ายงาน เกี่ยวกบัเหตุการณ์

ในอดตี สภาพการณ์ปัจจุบนั และการพยากรณ์สภาวะเศรษฐกจิในอนาคต 
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6.2 การวดัมูลคา่อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน 

 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์ค านวณจากราคาประเมินที่ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายใน มูลค่ายุติธรรมของ
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนอา้งองิจากวธิรีาคาตลาด (Market Approach) โดยท าการส ารวจขอ้มลูตลาดเปรยีบเทยีบในบรเิวณใกลเ้คยีง 

 

6.3 การวดัมูลค่าทรพัยสิ์นรอการขาย 
 

มลูค่ายุตธิรรมของทรพัยส์นิรอการขายประเภทอสงัหารมิทรพัย์ ค านวณจากราคาประเมนิที่ประเมนิราคาโดยผูป้ระเมนิอสิระหรอืตรีาคา
โดยผูป้ระเมนิภายในของธนาคารทุกปี หกัด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย และพจิารณาปรบัลดราคาประเมนิตามระยะเวลาการ 
ถอืครอง  

 

การค านวณส ารองรถยดึและสงัหารมิทรพัยร์อการขายพจิารณาตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย  
 

6.4 ค่าความนิยม 
 

กลุ่มธุรกจิจะท าการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปี โดยใชว้ธิกีารคดิลดเงนิปันผล 
 

6.5 มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 
 

ในการประเมนิมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ ฝ่ายบรหิารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสาร
อนุพนัธ์ทางการเงนิ โดยค านวณตามหลกัเกณฑ์การประเมนิมูลค่าที่เ ป็นที่ยอมรบักนัทัว่ไป ซึ่งตวัแปรที่ใช้ในการค านวณมาจากการ
เทยีบเคยีงกบัตวัแปรทีม่อียู่ในตลาด โดยค านึงถงึอายุของตราสาร อตัราดอกเบี้ย ขอ้มูลความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร อตัราความผนัผวน
ของตลาด เป็นตน้ ความเสีย่งดา้นเครดติคู่คา้ของธุรกรรมอนุพนัธถ์ูกรวมแสดงในมลูค่ายุตธิรรมของสถานะอนุพนัธ ์

 

6.6 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์บ าเหน็จพนักงาน 
 

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุขึ้นอยู่กับข้อสมมติฐานหลายข้อ ข้อสมมติฐานที่ใช้และผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงทีเ่ป็นไปไดข้องขอ้สมมตฐิานไดเ้ปิดเผยขอ้มลูอยู่ในหมายเหตุขอ้ 26 

 

6.7 สญัญาเช่า 
 

ก)  การก าหนดอายุสญัญาเช่า 
 

กลุ่มธุรกจิพจิารณาขอ้เทจ็จรงิและสภาพแวดล้อมทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดทีท่ าใหเ้กดิสิง่จูงใจทางเศรษฐกจิส าหรบัผูเ้ช่า ในการใชส้ทิธิ
ขยายอายุสญัญาเช่าหรอืไม่ใช้สิทธิในการยกเลิกสญัญาเช่าเพื่อก าหนดอายุสญัญาเช่า กลุ่มธุรกิจพิจารณาการก าหนดอายุ 
สญัญาเช่ากต็่อเมื่อสญัญาเช่านัน้มคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีร่ะยะเวลาการเช่าจะถูกขยายหรอืถูกยกเลกิ 
 

ส าหรบัการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ปัจจยัหลกัทีเ่กีย่วขอ้งมากทีสุ่ดคอืระยะสญัญาเช่าในอดตี ค่าใชจ้า่ย และสภาพของสนิทรพัยท์ีเ่ช่า 
 

สิทธิขยายอายุสญัญาเช่าส่วนใหญ่ในสัญญาเช่าอาคารส านักงานและยานพาหนะไม่ได้ถูกรวมอยู่ในหนี้สินตามสญัญาเช่า 
เนื่องจากกลุ่มธุรกจิพจิารณา ก) สภาพของสนิทรพัย์ที่เช่า และ/หรอื ข) การเปลี่ยนแทนสนิทรพัย์จะไม่ก่อให้เกิดต้นทุนอย่างมี
สาระส าคญั 
 

อายุสญัญาเช่าจะถูกประเมินใหม่เมื่อกลุ่มธุรกิจใช้ (หรือไม่ใช้) สิทธิหรอืกลุ่มธุรกิจมีภาระผูกพันในการใช้ (หรอืไม่ใช้สิทธิ)  
การประเมนิความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลจะเกดิขึน้เมื่อเกดิเหตุการณ์ทีม่นีัยส าคญัหรอืการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มที่มี
นัยส าคญั ซึง่มผีลกระทบต่อการประเมนิอายุสญัญาเช่าและอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มธุรกจิ 
 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 

80 

 
ข) การก าหนดอตัราการคดิลดของหนี้สนิตามสญัญาเช่า 

 
กลุ่มธุรกจิประเมนิอตัราดอกเบีย้การกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่าดงันี้ 

- ใชข้อ้มลูที่การจดัหาเงนิทุนจากบุคคลทีส่ามของแต่ละกจิการที่เป็นผูเ้ช่าและปรบัปรุงขอ้มลูทีไ่ด้รบัใหส้ะท้อนกบัการเปลีย่นแปลง
ในปัจจยัทางดา้นการเงนิของผูเ้ช่าหากเป็นไปได ้

- ปรบัปรุงสญัญาเช่าโดยเฉพาะเจาะจง เช่น อายุสญัญาเช่า เป็นตน้ 
 

7 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรพัย)์ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
ในประเทศ     
ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูฯ   15,465,875 12,957,619 15,465,875 12,957,619 
ธนาคารพาณิชย ์ 24,526,878 24,108,305 22,827,514 22,739,485 
สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ 6,501,254 11,951,254 6,501,254 11,951,254 
สถาบนัการเงนิอื่น 2,100,000 2,140,000 5,300,000 9,040,000 
รวม 48,594,007 51,157,178 50,094,643 56,688,358 
บวก  ดอกเบีย้คา้งรบัและรายไดด้อกเบีย้ทีย่งัไม่ถงึก าหนดช าระ 21,705 19,978 24,588 19,947 
หกั    ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (1,430) (2,849) (2,339) (5,681) 
รวมในประเทศ 48,614,282 51,174,307 50,116,892 56,702,624 
     
ต่างประเทศ     
เงนิดอลลารส์หรฐัอเมรกิา 6,252,046 3,867,471 6,244,651 3,839,725 
เงนิยโูร 92,389 71,616 92,063 70,577 
เงนิสกุลอื่น 278,497 142,320 271,464 142,314 
รวม 6,622,932 4,081,407 6,608,178 4,052,616 
บวก  ดอกเบีย้คา้งรบัและรายไดด้อกเบีย้ทีย่งัไม่ถงึก าหนดช าระ 8,250 (7,938) 8,250 (7,938) 
หกั    ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (10,659) (9,542) (10,659) (9,542) 
รวมต่างประเทศ 6,620,523 4,063,927 6,605,769 4,035,136 
รวม 55,234,805 55,238,234 56,722,661 60,737,760 
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8 ตราสารอนุพนัธ์ 

 
8.1 ตราสารอนุพนัธ์เพ่ือค้า 

 
ตราสารอนุพนัธเ์พื่อคา้ ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 มูลค่ายุติธรรม จ านวนเงิน มูลคา่ยุติธรรม จ านวนเงิน 
 สินทรพัย ์ หน้ีสิน ตามสญัญา สินทรพัย ์ หน้ีสิน ตามสญัญา 
ประเภทความเส่ียง พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       
อตัราแลกเปลีย่น 11,774,308 12,473,966 662,367,067 6,532,680 6,789,828 528,318,831 
อตัราดอกเบีย้ 1,177,549 834,198 161,770,634 872,560 813,925 185,662,052 
ตราสารทุน 165,903 2,033,851 15,263,036 76,269 1,432,573 9,931,632 
ตราสารหนี้ - - 3,179,247 - - 503,166 
รวม 13,117,760 15,342,015 842,579,984 7,481,509 9,036,326 724,415,681 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 มูลค่ายุติธรรม จ านวนเงิน มูลค่ายุติธรรม จ านวนเงิน 
 สินทรพัย ์ หน้ีสิน ตามสญัญา สินทรพัย ์ หน้ีสิน ตามสญัญา 
ประเภทความเส่ียง พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       
อตัราแลกเปลีย่น 11,777,625 12,473,965 662,539,882 6,541,482 6,789,828 528,711,147 
อตัราดอกเบีย้ 1,177,549 834,198 161,770,634 872,560 813,925 185,662,052 
ตราสารทุน 13,245 498,555 5,464,900 19,178 559,444 3,318,750 
ตราสารหนี้ - - 3,179,247 - - 503,166 
รวม 12,968,419 13,806,718 832,954,663 7,433,220 8,163,197 718,195,115 
 
สดัส่วนการท าธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์เพื่อคา้แบ่งตามประเภทคู่สญัญาโดยพจิารณาจากจ านวนเงนิตามสญัญา ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 
พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ร้อยละ ร้อยละ 
   
สถาบนัการเงนิ 77.95 72.72 
บุคคลภายนอก 22.05 27.28 

รวม 100.00 100.00 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ร้อยละ ร้อยละ 
   
สถาบนัการเงนิ 78.85 73.34 
บุคคลภายนอก 21.07 26.54 
บรษิทัย่อย 0.08 0.12 

รวม 100.00 100.00 
 

9 สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
 
 งบการเงินรวม 
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท 
   
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 662,811 831,575 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 2,804,841 2,759,974 
ตราสารหนี้ต่างประเทศ - 143,501 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 24,930,274 18,623,852 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ - 5,922 
รวม 28,397,926 22,364,824 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มูลค่ายุติธรรม มูลคา่ยุติธรรม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท 
   
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 662,811 831,575 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 1,697,835 2,694,121 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 5,785,413 3,843,590 
รวม 8,146,059 7,369,286 
 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
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10 เงินลงทุนในหลกัทรพัยสุ์ทธิ 

 
10.1 การจดัประเภทเงินลงทุนในหลกัทรพัย ์

 
 งบการเงินรวม 
 ราคาทุนตดัจ าหน่าย ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท 
   
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย   
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 179,756 224,566 
รวม 179,756 224,566 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ - - 
รวมเงนิลงทุนในตราสารหนี้ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 179,756 224,566 

 
 งบการเงินรวม 
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายติุธรรม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท 
   
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน   
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 24,342,941 14,399,949 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 5,067,451 471,460 
รวม 29,410,392 14,871,409 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (5,327) (1,187) 

 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 มูลคา่ยุติธรรม เงินปันผลรบั มูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรบั 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วย 
   มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน      
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 277,524 5,060 346,555 10,393 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 306,247 11,582 431,456 33,150 
ตราสารทุนทีไ่มอ่ยู่ในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 705,788 - 700,318 - 
ตราสารทุนทีไ่มอ่ยู่ในความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ    265,909 - 265,909 - 
รวม 1,555,468 16,642 1,744,238 43,543 
รวมเงินลงทุนสุทธิ 31,145,616 16,642 16,840,213 43,543 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาทุนตดัจ าหน่าย ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท 
   
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย   
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ - - 
รวม - - 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ - - 
รวมเงนิลงทุนในตราสารหนี้ที่วดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย - - 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท 
   
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน   
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 24,342,941 14,399,949 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 5,067,451 471,460 
รวม 29,410,392 14,871,409 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (5,327) (1,187) 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 มูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรบั มูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรบั 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วย 
   มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน      
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 10,461 - 14,101 - 
ตราสารทุนทีไ่มอ่ยู่ในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 236,545 - 231,075 - 
รวม 247,006 - 245,176 - 
รวมเงินลงทุนสุทธิ 29,657,398 - 15,116,585 - 
 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
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รายละเอยีดของเงนิลงทุนในตราสารทุนที่ก าหนดใหว้ดัมลูค่าด้วยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นทีถู่กตดัรายการระหว่างงวด
หกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 มูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรบั 

ก าไรหรือขาดทุน 
สะสมจากการตดั 

รายการ 

 
 

เหตผุลในการตดั 
 พนับาท พนับาท พนับาท รายการ 
เงินลงทุนท่ีถกูตดัรายการ     
ตราสารทุนในความตอ้งการของ 
    ตลาดในประเทศ 

 
10,918 

 
70 

 
(2,319) 

ขายตามนโยบายการลงทุน
ของคณะกรรมการการลงทุน 

ตราสารทุนในความตอ้งการของ 
    ตลาดต่างประเทศ 

 
169,626 

 
297 

 
73,762 

ขายตามนโยบายการลงทุน
ของคณะกรรมการการลงทนุ 

รวม 180,544 367 71,443  
 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

 มูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรบั 

ก าไรหรือขาดทุน 
สะสมจากการตดั 

รายการ 

 
 

เหตุผลในการตดั 
 พนับาท พนับาท พนับาท รายการ 
เงินลงทุนท่ีถกูตดัรายการ     
ตราสารทุนในความตอ้งการของ 
    ตลาดในประเทศ 

 
119,270 

 
504 

 
53,387 

ขายตามนโยบายการลงทุน
ของคณะกรรมการการลงทุน 

ตราสารทุนในความตอ้งการของ 
    ตลาดต่างประเทศ 
ตราสารทุนทีไ่มอ่ยู่ในความตอ้งการ 
    ของตลาดในประเทศ 

 
293,682 

 
183 

 
- 
 
- 

 
(129,127) 

 
1,436 

ขายตามนโยบายการลงทุน
ของคณะกรรมการการลงทุน 
ขายตามนโยบายการลงทุน

ของคณะกรรมการการลงทุน 
รวม 413,135 504 (74,304)  
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10.2 เงินลงทุนในหลกัทรพัยท่ี์กลุ่มธรุกิจถือหุ้นไว้ตัง้แต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป 

 
ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เงนิลงทุนในหลักทรพัย์ที่ธนาคารถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป  
ของจ านวนหุน้ทีอ่อกจ าหน่ายแลว้ของนิตบิคุคลแยกตามประเภทธุรกจิมดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 
เงินลงทุนคงเหลือ

มูลค่ายติุธรรม 
สดัส่วน 

การถือหุ้น 
เงินลงทุนคงเหลือ 

มูลคา่ยุติธรรม 
สดัส่วน 

การถือหุ้น 
ประเภทธรุกิจ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 

     
ธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั - - 265,909,104 10.26 
ธุรกจิถอืหุน้ในบรษิทัอื่น 457,642,033 18.48 457,642,033 18.48 
กองทุนรวมทีไ่ปลงทนุในต่างประเทศ 1,107,005,132 34.46 - - 
ธุรกจิเช่าการเงนิ 63,814,054 10.00 58,997,494 10.00 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 
เงินลงทุนคงเหลือ

มูลค่ายุติธรรม 
สดัส่วน 

การถือหุ้น 
เงินลงทุนคงเหลือ 

มูลค่ายุติธรรม 
สดัส่วน 

การถือหุ้น 
ประเภทธรุกิจ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 

     
ธุรกจิเช่าการเงนิ 63,814,054 10.00 58,997,494 10.00 

 
10.3 รายการท่ีรบัรู้ในก าไรขาดทุนหรอืก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืนของตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 

 
รายการที่รบัรูใ้นก าไรขาดทุนหรอืก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นของตราสารหนี้ที่วดัมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นส าหรบังวด 
หกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 เป็นดงันี้  
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ก าไร (ขาดทุน) จากการเปลีย่นแปลงมลูค่าตราสารหนี้     
   ทีว่ดัมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น (389,358) (147,309) (389,358) (147,309) 
ขาดทนุ (ก าไร) ทีเ่กดิขึน้จรงิจากการขายตราสารหนี้     
   ทีว่ดัมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น 12,509 6,051 12,509 6,051 
 (376,849) (141,258) (376,849) (141,258) 
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11 เงินลงทุนในบริษทัย่อยสุทธิ 

 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ธนาคารมเีงนิลงทุนในบรษิทัย่อย ดงันี้ 

 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
   ตามวิธีราคาทุน   
    ค่าเผ่ือ  สดัส่วน  
  ประเภทหลกัทรพัย ์ ราคาทุน การด้อยค่า ยอดสุทธิ การถือหุ้น เงินปันผลรบั 
 ประเภทธรุกิจ ท่ีลงทุน พนับาท พนับาท พนับาท ร้อยละ พนับาท 
        
บรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอืน่ ผูถ้อืหุน้สามญั 7,170,621 - 7,170,621 99.98 630,792 
กองทุนรวมเอเชยีรคีอฟเวอรี ่1 ธุรกจิลงทุน* ผูถ้อืหน่วยลงทุน 192,037 - 192,037 99.95 - 
กองทุนรวมเอเชยีรคีอฟเวอรี ่2 ธุรกจิลงทุน* ผูถ้อืหน่วยลงทุน 359,849 - 359,849 99.59 - 
กองทุนรวมเอเชยีรคีอฟเวอรี ่3 ธุรกจิลงทุน* ผูถ้อืหน่วยลงทุน 553,503 - 553,503 99.97 - 
กองทนุรวมไทยรสีตรคัเจอริง่ ธุรกจิลงทุน* ผูถ้อืหน่วยลงทุน 165,528 - 165,528 98.91 - 
กองทุนรวมบางกอก แคปปิตอล ธุรกจิลงทุน* ผูถ้อืหน่วยลงทุน 1,443,576 (561,396) 882,180 95.72 - 
กองทนุรวมแกมม่า แคปปิตอล ธุรกจิลงทุน* ผูถ้อืหน่วยลงทุน 247,985 - 247,985 94.03 - 
บรษิทั เคเคพ ีทาวเวอร ์จ ากดั ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ ผูถ้อืหุน้สามญั 206,398 - 206,398 91.34 - 
   10,339,497 (561,396) 9,778,101  630,792 

 
* ลงทุนในสทิธเิรยีกรอ้งประเภทสนิเชือ่ธุรกจิ ทีป่ระมลูจากองคก์ารเพื่อการปฏริปูระบบสถาบนัการเงนิ (ปรส.) 
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   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
   ตามวิธีราคาทุน   
    ค่าเผ่ือ  สดัส่วน  
  ประเภทหลกัทรพัย ์ ราคาทุน การด้อยค่า ยอดสุทธิ การถือหุ้น เงินปันผลรบั 
 ประเภทธรุกิจ ท่ีลงทุน พนับาท พนับาท พนับาท ร้อยละ พนับาท 
        
บรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอืน่ ผูถ้อืหุน้สามญั 7,170,621 - 7,170,621 99.98 1,051,320 
กองทุนรวมเอเชยีรคีอฟเวอรี ่1 ธุรกจิลงทุน* ผูถ้อืหน่วยลงทุน 192,037 - 192,037 99.95 - 
กองทุนรวมเอเชยีรคีอฟเวอรี ่2 ธุรกจิลงทุน* ผูถ้อืหน่วยลงทุน 359,849 - 359,849 99.59 - 
กองทนุรวมเอเชยีรคีอฟเวอรี ่3 ธุรกจิลงทุน* ผูถ้อืหน่วยลงทุน 570,723 - 570,723 99.97 - 
กองทนุรวมไทยรสีตรคัเจอริง่ ธุรกจิลงทุน* ผูถ้อืหน่วยลงทุน 165,528 - 165,528 98.91 - 
กองทุนรวมบางกอก แคปปิตอล ธุรกจิลงทุน* ผูถ้อืหน่วยลงทุน 1,443,576 (579,912) 863,664 95.72 - 
กองทุนรวมแกมม่า แคปปิตอล ธุรกจิลงทุน* ผูถ้อืหน่วยลงทุน 674,985 - 674,985 94.03 - 
บรษิทั เคเคพ ีทาวเวอร ์จ ากดั ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ ผูถ้อืหุน้สามญั 206,398 - 206,398 91.34 - 
   10,783,717 (579,912) 10,203,805  1,051,320 

 
* ลงทุนในสทิธเิรยีกรอ้งประเภทสนิเชือ่ธุรกจิ  ทีป่ระมลูจากองคก์ารเพื่อการปฏริปูระบบสถาบนัการเงนิ (ปรส.) 
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การช าระบญัชีของกองทุนรวมซ่ึงเป็นบริษทัย่อย 
 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 21/2552 ทน. 22/2552 และ ทน. 23/2552 เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิีการจดัตัง้และ
จดัการกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบนัการเงนิ ได้ก าหนดอายุของโครงการมรีะยะเวลาสิ้นสุดไม่เกินวนัที่ 31 สงิหาคม พ.ศ. 2558  
จงึส่งผลใหก้องทุนรวมเอเชยีรคีอฟเวอรี ่1 กองทุนรวมเอเชียรคีอฟเวอรี ่2 กองทุนรวมเอเชยีรคีอฟเวอรี ่3 กองทุนรวมไทยรสีตรคัเจอริง่ กองทุนรวม
บางกอกแคปปิตอล และกองทุนรวมแกมม่าแคปปิตอล ต้องด าเนินการเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑต์ามทีก่ล่าวขา้งตน้ โดยกองทุนดงักล่าวอยู่ใน
ระหว่างการช าระบญัช ี
 
ในระหว่างงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 ธนาคารมรีายการรบัช าระจากการจ่ายเฉลี่ยคนืจากกองทุนรวมเอเชยีรคีอฟเวอรี ่3 
และกองทุนแกมม่าแคปปิตอล จ านวนเงนิรวม 444 ลา้นบาท (30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 : 492 ลา้นบาท)   
 

12 เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัยสุ์ทธิ 
 
  งบการเงินรวม 
  30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
  พนับาท พนับาท 
    
ราคาทุน  - 26,790 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม  - (5,288) 
ราคาตามบญัชสีุทธ ิ  - 21,502 
    
ราคาตามบญัชตีน้งวด/ปีสุทธ ิ  21,502 21,761 
การซื้อเพิม่ขึน้  - 6 
การโอนเขา้ (ออก)  (21,502) - 
ค่าเสื่อมราคา  - (265) 
ราคาตามบญัชปีลายงวด/ปีสุทธ ิ  - 21,502 
    
ราคายุตธิรรม  - 55,850 

 
อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มธุรกิจได้มกีารประเมนิใหม่ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 โดยผู้ประเมนิภายใน มูลค่ายุติธรรมของ
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนอา้งองิจากวธิรีายได ้(Income Approach) มลูค่ายุตธิรรมอยู่ในระดบั 3 ของล าดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรม 
 
จ านวนเงนิทีเ่กีย่วขอ้งอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน ทีไ่ดร้บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน ไดแ้ก่ 
 
  งบการเงินรวม 
  30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 
  พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
  พนับาท พนับาท 
    
รายไดค้่าเช่า  - - 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานโดยตรงทีเ่กดิจาก    
   อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนซึง่ก่อใหเ้กดิรายไดค้่าเช่าส าหรบังวด  - 257 
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13 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้างรบัสุทธิ 

 
13.1 จ าแนกตามประเภทสินเช่ือ  

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
เงนิใหส้นิเชื่อ     
เงนิเบกิเกนิบญัช ี 1,759,534 1,307,023 1,759,534 1,307,023 
เงนิใหกู้ย้มื 162,020,586 149,028,529 163,926,588 150,969,915 
ตัว๋เงนิ 49,657 49,647 49,657 49,647 
ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อ 172,022,758 156,061,626 172,022,758 156,061,626 
ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ 488,234 462,925 488,234 462,925 
รวมเงนิใหส้นิเชือ่สุทธจิากรายไดร้อตดับญัช ี 336,340,769 306,909,750 338,246,771 308,851,136 
บวก  ดอกเบีย้คา้งรบัและรายไดด้อกเบีย้ทีย่งัไม่ถงึก าหนดช าระ 9,642,189 8,743,156 9,482,040 8,616,921 
รวมเงนิใหส้นิเชือ่สุทธจิากรายไดร้อตดับญัชแีละดอกเบีย้คา้งรบั 345,982,958 315,652,906 347,728,811 317,468,057 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (17,250,220) (16,505,340) (17,242,535) (16,501,465) 
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้และดอกเบีย้คา้งรบัสุทธ ิ 328,732,738 299,147,566 330,486,276 300,966,592 

 
13.2 จ าแนกตามสกลุเงินและถ่ินท่ีอยู่ของลูกหน้ี  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ในประเทศ     
   เงนิบาท  325,255,707 295,620,398 327,161,709 297,561,784 
   เงนิดอลลารส์หรฐัอเมรกิา 4,941,580 5,012,985 4,941,580 5,012,985 
ต่างประเทศ     
   เงนิบาท  1,945,774 2,003,463 1,945,774 2,003,463 
   เงนิดอลลารส์หรฐัอเมรกิา 4,197,708 4,272,904 4,197,708 4,272,904 
รวมเงนิใหส้นิเชือ่ 336,340,769 306,909,750 338,246,771 308,851,136 
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13.3 จ าแนกตามประเภทการจดัชัน้  

 งบการเงินรวม 

 
30 มิถนุายน  
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2564 

 เงินให้สินเช่ือและ เงินให้สินเช่ือและ 
 ดอกเบีย้ค้างรบั ดอกเบีย้ค้างรบั 

การจดัชัน้หน้ี พนับาท พนับาท 
   

สนิทรพัยท์างการเงนิทีไ่ม่มกีารเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัของความเสีย่งดา้นเครดติ  313,318,159 287,141,020 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัของความเสีย่งดา้นเครดติ 20,226,515 17,018,788 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารดอ้ยค่าดา้นเครดติ  11,550,049 10,637,842 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารดอ้ยค่าด้านเครดติเมื่อซื้อหรอืเมื่อเกดิรายการ 888,235 855,256 
รวม 345,982,958 315,652,906 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถนุายน  
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2564 

 เงินให้สินเช่ือและ เงินให้สินเช่ือและ 
 ดอกเบีย้ค้างรบั ดอกเบีย้ค้างรบั 

การจดัชัน้หน้ี พนับาท พนับาท 
   

สนิทรพัยท์างการเงนิทีไ่ม่มกีารเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัของความเสีย่งดา้นเครดติ  315,639,035 289,509,004 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัของความเสีย่งดา้นเครดติ 20,226,515 17,018,788 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารดอ้ยค่าดา้นเครดติ  11,550,049 10,637,842 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารดอ้ยค่าดา้นเครดติเมื่อซื้อหรอืเมื่อเกดิรายการ 313,212 302,423 
รวม 347,728,811 317,468,057 
 

13.4 เงินให้สินเช่ือด้อยคณุภาพ 
 
กลุ่มธุรกจิมเีงนิใหส้นิเชื่อด้อยคุณภาพ ตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยเงนิใหส้นิเชื่อที่มกีารด้อยค่าด้านเครดติ 
และสนิทรพัย์ทางการเงนิที่มกีารด้อยค่าด้านเครดติเมื่อซื้อหรอืเมื่อเกดิรายการ  โดยรวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ แต่ไม่รวม
ดอกเบีย้คา้งรบั ดงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
เงนิใหส้นิเชื่อดอ้ยคุณภาพ (ไม่รวมดอกเบีย้คา้งรบั) 10,950,983 10,191,158 10,533,450 9,761,009 
รอ้ยละของเงนิใหส้นิเชื่อดอ้ยคุณภาพต่อเงนิใหส้นิเชือ่ทัง้สิน้       
   (รวมเงนิใหส้นิเชื่อแก่สถาบนัการเงนิ)  2.84 2.84 2.69 2.65 
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13.5 การเปล่ียนแปลงของมูลค่าตามบญัชีของเงินให้สินเช่ือ 
 

 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
 สินทรพัยท์าง สินทรพัยท์าง  สินทรพัยท์าง  
 การเงินท่ีไมม่ีการ การเงินท่ีมีการ  การเงินท่ีมีการ  
 เพ่ิมขึ้นอยา่งม ี เพ่ิมขึ้นอยา่งม ี สินทรพัยท์าง ด้อยค่าด้าน  
 นัยส าคญัของความ นัยส าคญัของความ การเงินท่ีมีการ เครดิตเมื่อซื้อ  
 เส่ียงด้านเครดิต เส่ียงด้านเครดิต ด้อยค่าด้านเครดิต หรือเมือ่เกิดรายการ รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565 287,141,020 17,018,788 10,637,842 855,256 315,652,906 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการจดัชัน้ (11,280,763) 5,196,748 6,084,015 - - 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการช าระ      
   และการเปลีย่นแปลงเงื่อนไขใหม่ (10,837,468) (1,216,937) (2,059,740) 32,979 (14,081,166) 
สนิทรพัยท์างการเงนิใหม่      
   ทีซ่ื้อหรอืไดม้า 65,390,317 25,057 - - 65,415,374 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีถู่กตดัรายการ (17,076,297) (753,244) (1,208,569) - (19,038,110) 
ส่วนทีต่ดัออกจากบญัช ี (18,650) (43,897) (1,903,499) - (1,966,046) 
อื่นๆ - - - - - 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 313,318,159 20,226,515 11,550,049 888,235 345,982,958 

 
 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 สินทรพัยท์าง สินทรพัยท์าง  สินทรพัยท์าง  
 การเงินท่ีไมม่ีการ การเงินท่ีมีการ  การเงินท่ีมีการ  
 เพ่ิมขึ้นอยา่งม ี เพ่ิมขึ้นอยา่งม ี สินทรพัยท์าง ด้อยค่าด้าน  
 นัยส าคญัของความ นัยส าคญัของความ การเงินท่ีมีการ เครดิตเมื่อซื้อ  
 เส่ียงด้านเครดิต เส่ียงด้านเครดิต ด้อยค่าด้านเครดิต หรือเมือ่เกิดรายการ 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 (18,614,623) 5,448,479 13,166,144 - - 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการช าระ      
   และการเปลีย่นแปลงเงื่อนไขใหม่ (38,946,218) (2,779,575) (4,958,468) 75,251 (46,609,010) 
สนิทรพัยท์างการเงนิใหม่      
   ทีซ่ื้อหรอืไดม้า 114,244,613 12,577 5,793 - 114,262,983 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีถู่กตดัรายการ (16,976,269) (1,039,715) (2,597,563) - (20,613,547) 
ส่วนทีต่ดัออกจากบญัช ี (55,455) (49,171) (3,233,673) - (3,338,299) 
อื่นๆ - - - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 287,141,020 17,018,788 10,637,842 855,256 315,652,906 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
 สินทรพัยท์าง สินทรพัยท์าง  สินทรพัยท์าง  
 การเงินท่ีไมม่ีการ การเงินท่ีมีการ  การเงินท่ีมีการ  
 เพ่ิมขึ้นอยา่งม ี เพ่ิมขึ้นอยา่งม ี สินทรพัยท์าง ด้อยค่าด้าน  
 นัยส าคญัของความ นัยส าคญัของความ การเงินท่ีมีการ เครดิตเมื่อซื้อ  
 เส่ียงด้านเครดิต เส่ียงด้านเครดิต ด้อยค่าด้านเครดิต หรือเมือ่เกิดรายการ รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565 289,509,004 17,018,788 10,637,842 302,423 317,468,057 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการจดัชัน้ (11,280,763) 5,196,748 6,084,015 - - 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการช าระ      
   และการเปลีย่นแปลงเงื่อนไขใหม่ (10,884,576) (1,216,937) (2,059,740) 10,789 (14,150,464) 
สนิทรพัยท์างการเงนิใหม่      
   ทีซ่ื้อหรอืไดม้า 65,390,317 25,057 - - 65,415,374 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีถู่กตดัรายการ (17,076,297) (753,244) (1,208,569) - (19,038,110) 
ส่วนทีต่ดัออกจากบญัช ี (18,650) (43,897) (1,903,499) - (1,966,046) 
อื่นๆ - - - - - 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 315,639,035 20,226,515 11,550,049 313,212 347,728,811 

 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 สินทรพัยท์าง สินทรพัยท์าง  สินทรพัยท์าง  
 การเงินท่ีไมม่ีการ การเงินท่ีมีการ  การเงินท่ีมีการ  
 เพ่ิมขึ้นอยา่งม ี เพ่ิมขึ้นอยา่งม ี สินทรพัยท์าง ด้อยค่าด้าน  
 นัยส าคญัของความ นัยส าคญัของความ การเงินท่ีมีการ เครดิตเมื่อซื้อ  
 เส่ียงด้านเครดิต เส่ียงด้านเครดิต ด้อยค่าด้านเครดิต หรือเมือ่เกิดรายการ 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 (18,614,623) 5,448,479 13,166,144 - - 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการช าระ      
   และการเปลีย่นแปลงเงื่อนไขใหม่ (40,861,177) (2,779,575) (4,958,468) 6,118 (48,593,102) 
สนิทรพัยท์างการเงนิใหม่      
   ทีซ่ื้อหรอืไดม้า 114,244,613 12,577 5,793 - 114,262,983 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีถู่กตดัรายการ (16,976,269) (1,039,715) (2,597,563) - (20,613,547) 
ส่วนทีต่ดัออกจากบญัช ี (55,455) (49,171) (3,233,673) - (3,338,299) 
อื่นๆ - - - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 289,509,004 17,018,788 10,637,842 302,423 317,468,057 
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14 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซื้อและลูกหน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน 

 
กลุ่มธุรกจิมลีูกหนี้ภายใต้สญัญาเช่าซื้อและสญัญาเช่าการเงนิ ซึง่ส่วนใหญ่เป็นสญัญาเช่าซื้อส าหรบัรถยนต์ เครื่องจกัรและอุปกรณ์เพื่อการประกอบธุรกจิ 
อายุของสญัญามรีะยะเวลาโดยเฉลีย่ประมาณ 1 ปี ถงึ 7 ปี และส่วนใหญค่ดิดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละคงทีต่ามที่ระบุในสญัญา ดงันี้ 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
 จ านวนเงินท่ีถึงก าหนดช าระจ่ายตามสญัญา 
 ไม่เกิน 1 ปี ภายใน 1-5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ผลรวมของเงนิลงทุนขัน้ตน้ตามสญัญาเช่า 2,586,101 97,822,468 113,770,634 214,179,203 
หกั  รายไดท้างการเงนิรอการรบัรู ้    (41,668,211) 
มลูค่าปัจจุบนัของจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีล่กูหนี้ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า    172,510,992 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้    (9,088,029) 
ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อและสญัญาเช่าการเงนิสุทธ ิ    163,422,963 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 จ านวนเงินท่ีถึงก าหนดช าระจ่ายตามสญัญา 
 ไม่เกิน 1 ปี ภายใน 1-5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ผลรวมของเงนิลงทุนขัน้ตน้ตามสญัญาเช่า 2,652,377 94,094,581 96,852,263 193,599,221 
หกั  รายไดท้างการเงนิรอการรบัรู ้    (37,074,670) 
มลูค่าปัจจุบนัของจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีล่กูหนี้ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า    156,524,551 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้    (8,780,358) 
ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อและสญัญาเช่าการเงนิสุทธ ิ    147,744,193 
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15 ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 

 

 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
 สินทรพัย์ทาง สินทรพัยท์าง  สินทรพัย์ทาง   
 การเงินท่ีไม่มีการ การเงินท่ีมีการ  การเงินท่ีมกีาร   
 เพ่ิมขึ้นอย่างมี เพ่ิมขึ้นอย่างมี สินทรพัย์ทาง ด้อยค่าด้าน   
 นัยส าคญัของความ นัยส าคญัของความ การเงินท่ีมีการ เครดิตเม่ือซื้อ ส ารอง  
 เส่ียงด้านเครดิต เส่ียงด้านเครดิต ด้อยค่าด้านเครดิต หรือเมื่อเกิดรายการ ส่วนเกิน รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565 12,391 - - - - 12,391 
การเปลี่ยนแปลงที่เกดิจากการวดั       
   มูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ 1,203 - - - - 1,203 
สนิทรพัยท์างการเงนิใหม่ทีซ่ื้อหรอืไดม้า 13,696 - - - - 13,696 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีถู่กตดัรายการ (15,201) - - - - (15,201) 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 12,089 - - - - 12,089 
       

เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหน้ี       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565 8,153,465 2,857,114 4,336,418 26,143 1,132,200 16,505,340 
การเปลี่ยนแปลงที่เกดิจากการจดัชัน้ 662,583 (1,566,732) 904,149 - - - 
การเปลี่ยนแปลงที่เกดิจากการวดั       
   มูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ (2,816,561) 2,209,061 1,484,835 2,626 - 879,961 
สนิทรพัยท์างการเงนิใหม่ทีซ่ื้อหรอืไดม้า 2,501,021 2,817 - - - 2,503,838 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีถู่กตดัรายการ (301,740) (94,481) (1,061,740) - - (1,457,961) 
ส่วนทีต่ดัออกจากบญัช ี (1,484) (9,308) (981,466) - - (992,258) 
ทยอยลดส ารองส่วนเกนิ - - - - (188,700) (188,700) 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 8,197,284 3,398,471 4,682,196 28,769 943,500 17,250,220 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
 สินทรพัย์ทาง สินทรพัย์ทาง  สินทรพัย์ทาง   
 การเงินท่ีไม่มีการ การเงินท่ีมีการ  การเงินท่ีมีการ   
 เพ่ิมขึ้นอย่างมี เพ่ิมขึ้นอย่างมี สินทรพัย์ทาง ด้อยค่าด้าน   
 นัยส าคญัของความ นัยส าคญัของความ การเงินท่ีมีการ เครดิตเมื่อซื้อ ส ารอง  
 เส่ียงด้านเครดิต เส่ียงด้านเครดิต ด้อยค่าด้านเครดิต หรือเม่ือเกิดรายการ ส่วนเกิน รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565  15,223 - - - - 15,223 
การเปลี่ยนแปลงที่เกดิจากการวดั       
   มูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ (721) - - - - (721) 
สนิทรพัยท์างการเงนิใหม่ทีซ่ื้อหรอืไดม้า 13,697 - - - - 13,697 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีถู่กตดัรายการ (15,201) - - - - (15,201) 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 12,998 - - - - 12,998 
       

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565 8,155,882 2,857,114 4,336,418 19,851 1,132,200 16,501,465 
การเปลี่ยนแปลงที่เกดิจากการจดัชัน้ 662,583 (1,566,732) 904,149 - - - 
การเปลี่ยนแปลงที่เกดิจากการวดั       
   มูลคา่ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ (2,817,745) 2,209,061 1,484,835 - - 876,151 
สนิทรพัยท์างการเงนิใหม่ทีซ่ื้อหรอืไดม้า 2,501,021 2,817 - - - 2,503,838 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีถู่กตดัรายการ (301,740) (94,481) (1,061,740) - - (1,457,961) 
ส่วนทีต่ดัออกจากบญัช ี (1,484) (9,308) (981,466) - - (992,258) 
ทยอยลดส ารองส่วนเกนิ - - - - (188,700) (188,700) 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 8,198,517 3,398,471 4,682,196 19,851 943,500 17,242,535 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
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 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
 สินทรพัยท์าง สินทรพัยท์าง  สินทรพัยท์าง   
 การเงินท่ีไม่มีการ การเงินท่ีมีการ  การเงินท่ีมีการ   
 เพ่ิมขึ้นอย่างมี เพ่ิมขึ้นอย่างมี สินทรพัยท์าง ด้อยค่าด้าน   
 นัยส าคญัของความ นัยส าคญัของความ การเงินท่ีมีการ เครดิตเม่ือซื้อหรือ ส ารอง  
 เส่ียงดา้นเครดิต เส่ียงดา้นเครดิต ด้อยค่าด้านเครดิต เมื่อเกิดรายการ ส่วนเกิน รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
สินทรพัยอ่ื์น       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565 1,554 5,390 44,131 - - 51,075 
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กดิจากการจดัชัน้ 1,757 (2,728) 971 - - - 
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กดิจากการวดั       
  มลูค่าค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ (2,685) 7,499 4,258 - - 9,072 
สนิทรพัย์ทางการเงนิใหม่ทีซ่ื้อหรอืไดม้า 2,451 782 17,168 - - 20,401 
สนิทรพัย์ทางการเงนิที่ถูกตดัรายการ (1,218) (4,066) (20,238) - - (25,522) 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 1,859 6,877 46,290 - - 55,026 
 
 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 สินทรพัยท์าง สินทรพัยท์าง  สินทรพัยท์าง   
 การเงินท่ีไมม่ีการ การเงินท่ีมีการ  การเงินท่ีมีการ   
 เพ่ิมขึ้นอย่างมี เพ่ิมขึ้นอย่างมี สินทรพัยท์าง ด้อยค่าด้าน   
 นัยส าคญัของความ นัยส าคญัของความ การเงินท่ีมีการ เครดิตเม่ือซื้อ ส ารอง  
 เส่ียงด้านเครดิต เส่ียงดา้นเครดิต ด้อยค่าด้านเครดิต หรือเม่ือเกิดรายการ ส่วนเกิน รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564  11,395 - - - - 11,395 
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กดิจากการวดั       
   มลูค่าค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ (7,949) - - - - (7,949) 
สนิทรพัย์ทางการเงนิใหม่ทีซ่ื้อหรอืไดม้า 41,911 - - - - 41,911 
สนิทรพัย์ทางการเงนิที่ถูกตดัรายการ (32,966) - - - - (32,966) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 12,391 - - - - 12,391 
       
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 
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กดิจากการจดัชัน้ 922,574 (3,367,390) 2,444,816 - - - 
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กดิจากการวดั       
   มลูค่าคา่เผื่อผลขาดทุนใหม่ (1,873,410) 3,446,918 3,003,612 5,317 - 4,582,437 
สนิทรพัย์ทางการเงนิใหม่ทีซ่ื้อหรอืไดม้า 4,162,526 9,403 4,531 - - 4,176,460 
สนิทรพัย์ทางการเงนิที่ถูกตดัรายการ (523,264) (238,544) (2,363,428) (1,989) - (3,127,225) 
ส่วนทีต่ดัออกจากบญัช ี (3,861) (16,533) (1,833,303) - - (1,853,697) 
ทยอยลดส ารองส่วนเกนิ - - - - (377,400) (377,400) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 8,153,465 2,857,114 4,336,418 26,143 1,132,200 16,505,340 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 สินทรพัยท์าง สินทรพัยท์าง  สินทรพัยท์าง   
 การเงินท่ีไม่มีการ การเงินท่ีมีการ  การเงินท่ีมีการ   
 เพ่ิมขึ้นอย่างมี เพ่ิมขึ้นอย่างมี สินทรพัยท์าง ด้อยค่าด้าน   
 นัยส าคญัของความ นัยส าคญัของความ การเงินท่ีมีการ เครดิตเมื่อซื้อ 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 
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กดิจากการวดั       
   มลูค่าค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ (5,117) - - - - (5,117) 
สนิทรพัย์ทางการเงนิใหม่ทีซ่ื้อหรอืไดม้า 41,911 - - - - 41,911 
สนิทรพัย์ทางการเงนิที่ถูกตดัรายการ (32,966) - - - - (32,966) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 15,223 - - - - 15,223 
       
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 5,471,840 3,023,260 3,080,190 22,020 1,509,600 13,106,910 
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กดิจากการจดัชัน้ 922,574 (3,367,390) 2,444,816 - - - 
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กดิจากการวดั       
   มลูค่าคา่เผื่อผลขาดทุนใหม่ (1,873,934) 3,446,918 3,003,612 (180) - 4,576,416 
สนิทรพัย์ทางการเงนิใหม่ทีซ่ื้อหรอืไดม้า 4,162,526 9,403 4,531 - - 4,176,460 
สนิทรพัย์ทางการเงนิที่ถูกตดัรายการ (523,264) (238,544) (2,363,428) (1,989) - (3,127,225) 
ส่วนทีต่ดัออกจากบญัช ี (3,860) (16,533) (1,833,303) - - (1,853,696) 
ทยอยลดส ารองส่วนเกนิ - - - - (377,400) (377,400) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 8,155,882 2,857,114 4,336,418 19,851 1,132,200 16,501,465 

 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 สินทรพัยท์าง สินทรพัยท์าง  สินทรพัยท์าง   
 การเงินท่ีไม่มีการ การเงินท่ีมีการ  การเงินท่ีมีการ   
 เพ่ิมขึ้นอย่างมี เพ่ิมขึ้นอย่างมี สินทรพัยท์าง ด้อยค่าด้าน   
 นัยส าคญัของความ นัยส าคญัของความ การเงินท่ีมีการ เครดิตเมื่อซื้อหรือ ส ารอง  
 เส่ียงด้านเครดิต เส่ียงด้านเครดิต ด้อยค่าด้านเครดิต เม่ือเกิดรายการ ส่วนเกิน รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
สินทรพัยอ่ื์น       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 1,156 4,435 18,922 - - 24,513 
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กดิจากการจดัชัน้ 2,641 (4,675) 2,034 - - - 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการวดั       
  มลูค่าค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ (4,370) 13,166 9,015 - - 17,811 
สนิทรพัย์ทางการเงนิใหม่ทีซ่ื้อหรอืไดม้า 4,503 1,200 65,637 - - 71,340 
สนิทรพัย์ทางการเงนิที่ถูกตดัรายการ (2,376) (8,736) (51,477) - - (62,589) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 1,554 5,390 44,131 - - 51,075 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
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16 ทรพัยสิ์นรอการขายสุทธิ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ทรพัยส์นิรอการขาย 7,161,354 7,020,735 8,263,240 7,749,718 
หกั  ค่าเผื่อการปรบัมลูค่า (3,109,072) (3,038,794) (3,109,072) (3,027,559) 
ทรพัยส์นิรอการขายสุทธ ิ 4,052,282 3,981,941 5,154,168 4,722,159 
 
กลุ่มธุรกจิไดร้บัทรพัยส์นิรอการขายมาจากการโอนช าระหนี้ การประมลูซื้อจากการขายทอดตลาด และจากการบงัคบัช าระหนี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
 อสงัหาริมทรพัย ์ สงัหาริมทรพัย ์ รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท 
    
ยอดตน้งวด 6,542,145 478,590 7,020,735 
เพิม่ขึน้ 129,150 2,614,530 2,743,680 
จ าหน่าย (190,261) (2,412,800) (2,603,061) 
ยอดปลายงวด 6,481,034 680,320 7,161,354 
หกั  ค่าเผื่อการปรบัมลูค่า (3,092,328) (16,744) (3,109,072) 
ทรพัยส์นิรอการขายสุทธ ิ 3,388,706 663,576 4,052,282 
 
 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 อสงัหาริมทรพัย ์ สงัหาริมทรพัย ์ รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท 
    
ยอดตน้ปี 5,395,781 520,581 5,916,362 
เพิม่ขึน้ 2,243,541 5,592,753 7,836,294 
จ าหน่าย (1,097,177) (5,634,744) (6,731,921) 
ยอดปลายปี 6,542,145 478,590 7,020,735 
หกั  ค่าเผื่อการปรบัมลูค่า (3,021,593) (17,201) (3,038,794) 
ทรพัยส์นิรอการขายสุทธ ิ 3,520,552 461,389 3,981,941 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
 อสงัหาริมทรพัย ์ สงัหาริมทรพัย ์ รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท 
    
ยอดตน้งวด 7,271,128 478,590 7,749,718 
เพิม่ขึน้ 549,778 2,614,530 3,164,308 
จ าหน่าย (237,986) (2,412,800) (2,650,786) 
ยอดปลายงวด 7,582,920 680,320 8,263,240 
หกั  ค่าเผื่อการปรบัมลูค่า (3,092,328) (16,744) (3,109,072) 
ทรพัยส์นิรอการขายสุทธ ิ 4,490,592 663,576 5,154,168 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 อสงัหาริมทรพัย ์ สงัหาริมทรพัย ์ รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท 
    
ยอดตน้ปี 6,052,570 520,581 6,573,151 
เพิม่ขึน้ 1,987,701 5,592,753 7,580,454 
จ าหน่าย (769,143) (5,634,744) (6,403,887) 
ยอดปลายปี 7,271,128 478,590 7,749,718 
หกั  ค่าเผื่อการปรบัมลูค่า (3,010,358) (17,201) (3,027,559) 
ทรพัยส์นิรอการขายสุทธ ิ 4,260,770 461,389 4,722,159 
 
ทรพัย์สนิรอการขายประเภทอสงัหารมิทรพัย์ที่แยกประเมนิราคา โดยผู้ประเมนิภายนอกและผู้ประเมนิภายในของธนาคาร ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 
พ.ศ. 2565 และ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มรีายละเอยีด ดงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
อสงัหารมิทรพัยท์ีไ่ดจ้ากการช าระหนี้     
   ส่วนทีป่ระเมนิราคาโดยผูป้ระเมนิภายนอก 6,380,693 6,476,304 7,482,579 7,205,287 
   ส่วนทีป่ระเมนิราคาโดยผูป้ระเมนิภายใน 100,341 65,841 100,341 65,841 

รวม 6,481,034 6,542,145 7,582,920 7,271,128 
 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 ธนาคารมรีถยดึที่ผูค้ ้าประกนัยงัมสีทิธไิถ่ถอนไดจ้ านวน 286 ลา้นบาท และมอีสงัหารมิทรพัยท์ีม่สีทิธซิื้อคนืจาก
เจา้ของทรพัยส์นิอนัเป็นหลกัประกนัที่เขา้ร่วมมาตรการสนับสนุนการรบัโอนทรพัยส์นิหลกัประกนัเพื่อช าระหนี้ภายใตพ้ระราชก าหนดการใหค้วาม
ช่วยเหลอืและฟ้ืนฟูผูป้ระกอบการทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 จ านวน 1,321 ลา้นบาท 
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17 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 

 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
 ราคาทุน ค่าเส่ือมราคาสะสม ท่ีดิน อาคาร 
 ยอด  จ าหน่าย/ ยอด ยอด  จ าหน่าย/ ยอด และอุปกรณ์ 
 ต้นงวด เพ่ิมข้ึน โอนออก ปลายงวด ต้นงวด เพ่ิมข้ึน โอนออก ปลายงวด สุทธิ 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
          
ทีด่นิ 557,370 17,156 - 574,526 - - - - 574,526 
อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร 2,605,815 420,804 (5,242) 3,021,377 (1,125,901) (43,201) 5,242 (1,163,860) 1,857,517 
อุปกรณ์ 1,471,611 117,855 (16,049) 1,573,417 (1,159,232) (72,173) 16,030 (1,215,375) 358,042 
เครื่องตกแต่งและตดิตัง้ 811,733 40,736 (26,806) 825,663 (624,398) (34,529) 26,553 (632,374) 193,289 
ยานพาหนะ 298,173 37,411 (22,760) 312,824 (198,342) (22,764) 22,760 (198,346) 114,478 
งานระหว่างตดิตัง้ 864,058 196,461 (518,136) 542,383 - - - - 542,383 
รวม 6,608,760 830,423 (588,993) 6,850,190 (3,107,873) (172,667) 70,585 (3,209,955) 3,640,235 
 
 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 ราคาทุน ค่าเส่ือมราคาสะสม ท่ีดิน อาคาร 
 ยอด  จ าหน่าย/ ยอด ยอด  จ าหน่าย/ ยอด และอุปกรณ์ 
 ต้นปี เพ่ิมข้ึน โอนออก ปลายปี ต้นปี เพ่ิมขึ้น โอนออก ปลายปี สุทธิ 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
          
ทีด่นิ 557,370 - - 557,370 - - - - 557,370 
อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร 2,957,424 123,735 (475,344) 2,605,815 (1,420,005) (87,135) 381,239 (1,125,901) 1,479,914 
อุปกรณ์ 1,519,242 146,158 (193,789) 1,471,611 (1,168,923) (167,234) 176,925 (1,159,232) 312,379 
เครื่องตกแต่งและตดิตัง้ 819,109 73,520 (80,896) 811,733 (627,017) (74,918) 77,537 (624,398) 187,335 
ยานพาหนะ 284,351 42,490 (28,668) 298,173 (184,514) (41,919) 28,091 (198,342) 99,831 
งานระหว่างตดิตัง้ 547,427 326,771 (10,140) 864,058 - - - - 864,058 
รวม 6,684,923 712,674 (788,837) 6,608,760 (3,400,459) (371,206) 663,792 (3,107,873) 3,500,887 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
 ราคาทุน ค่าเส่ือมราคาสะสม ท่ีดินอาคาร 
 ยอด  จ าหน่าย/ ยอด ยอด  จ าหน่าย/ ยอด และอุปกรณ์ 
 ต้นงวด เพ่ิมข้ึน โอนออก ปลายงวด ต้นงวด เพ่ิมข้ึน โอนออก ปลายงวด สุทธิ 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
          
ทีด่นิ 94,968 - - 94,968 - - - - 94,968 
อาคาร 47,582 - - 47,582 (45,423) (327) - (45,750) 1,832 
อุปกรณ์ 1,115,937 94,233 (16,049) 1,194,121 (907,799) (46,987) 16,030 (938,756) 255,365 
เครื่องตกแต่งและตดิตัง้ 710,526 34,398 (26,806) 718,118 (532,488) (32,330) 26,553 (538,265) 179,853 
ยานพาหนะ 273,478 37,411 (22,760) 288,129 (175,190) (21,974) 22,760 (174,404) 113,725 
งานระหว่างตดิตัง้ 128,349 54,441 (26,340) 156,450 - - - - 156,450 
รวม 2,370,840 220,483 (91,955) 2,499,368 (1,660,900) (101,618) 65,343 (1,697,175) 802,193 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 ราคาทุน ค่าเส่ือมราคาสะสม ท่ีดินอาคาร 
 ยอด  จ าหน่าย/ ยอด ยอด  จ าหน่าย/ ยอด และอุปกรณ์ 
 ต้นปี เพ่ิมข้ึน โอนออก ปลายปี ต้นปี เพ่ิมขึน้ โอนออก ปลายปี สุทธิ 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
          
ทีด่นิ 94,968 - - 94,968 - - - - 94,968 
อาคาร 107,293 - (59,711) 47,582 (57,109) (2,225) 13,911 (45,423) 2,159 
อุปกรณ์ 1,153,501 81,846 (119,410) 1,115,937 (921,158) (105,191) 118,550 (907,799) 208,138 
เครื่องตกแต่งและตดิตัง้ 718,432 72,966 (80,872) 710,526 (539,860) (70,147) 77,519 (532,488) 178,038 
ยานพาหนะ 259,656 42,490 (28,668) 273,478 (162,961) (40,319) 28,090 (175,190) 98,288 
งานระหว่างตดิตัง้ 53,815 84,674 (10,140) 128,349 - - - - 128,349 
รวม 2,387,665 281,976 (298,801) 2,370,840 (1,681,088) (217,882) 238,070 (1,660,900) 709,940 
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18 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้สุทธิ และหน้ีสินตามสญัญาเช่าสุทธิ 

 
งบแสดงฐานะการเงนิมรีายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาเช่า ดงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท 
สินทรพัยสิ์ทธิการใช้   
อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร 312,011 320,809 
ยานพาหนะ 84 210 
รวมสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 312,095 321,019 
   
หน้ีสินตามสญัญาเช่า   
ส่วนทีห่มุนเวยีน 166,161 84,534 
ส่วนทีไ่ม่หมนุเวยีน 67,467 155,468 
รวมหนี้สนิตามสญัญาเช่า 233,628 240,002 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท 
สินทรพัยสิ์ทธิการใช้   
อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร 1,031,498 932,842 
ยานพาหนะ - - 
รวมสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 1,031,498 932,842 
   
หน้ีสินตามสญัญาเช่า   
ส่วนทีห่มุนเวยีน 241,202 145,121 
ส่วนทีไ่ม่หมนุเวยีน 711,658 703,458 
รวมหนี้สนิตามสญัญาเช่า 952,860 848,579 
 
ในระหว่างงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 กลุ่มธุรกจิและธนาคารมสีนิทรพัย์สทิธกิารใช้เพิม่ขึน้จ านวน 49 ล้านบาท และ 195 ล้านบาท 
ตามล าดบั (ในระหว่างปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มธุรกจิและธนาคารมสีนิทรพัยส์ทิธกิารใช้เพิม่ขึน้จ านวน 209 ล้านบาท และ 241 ลา้นบาท 
ตามล าดบั) 
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งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นส าหรบังวดหกสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มรีายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญา
เช่าดงัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท 
ค่าเส่ือมราคาส าหรบัสินทรพัยสิ์ทธิการใช้   
อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร 57,733 58,296 
ยานพาหนะ 125 125 
รวมค่าเสื่อมราคาส าหรบัสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 57,858 58,421 
   

ตน้ทุนทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาเช่า 3,689 3,549 
ค่าใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาเช่าระยะสัน้  
   (รวมอยู่ในค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัอาคารสถานทีแ่ละอุปกรณ์) 1,729 1,018 
ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาเช่าซึง่สนิทรพัยม์มีลูค่าต ่า (ไม่รวมสญัญาเชา่ 
   ระยะสัน้) (รวมอยู่ในค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัอาคารสถานทีแ่ละอุปกรณ์) 306 1,769 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท 
ค่าเส่ือมราคาส าหรบัสินทรพัยสิ์ทธิการใช้   
อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร 96,812 91,269 
ยานพาหนะ - - 
รวมค่าเสื่อมราคาส าหรบัสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 96,812 91,269 
   

ตน้ทุนทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาเช่า 11,501 11,342 
ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาเช่าระยะสัน้  
   (รวมอยู่ในค่าใชจ่้ายเกีย่วกบัอาคารสถานทีแ่ละอุปกรณ์) 1,490 8,351 
ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาเช่าซึง่สนิทรพัยม์มีลูค่าต ่า (ไม่รวมสญัญาเชา่ 
   ระยะสัน้) (รวมอยู่ในค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัอาคารสถานทีแ่ละอุปกรณ์) 147 1,160 
 
กระแสเงนิสดจ่ายออกไปในระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 ของกลุ่มธุรกิจและธนาคารเป็นจ านวน 61 ล้านบาทและ  
104 ล้านบาท ตามล าดบั (ในระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 ของกลุ่มธุรกิจและธนาคารเป็นจ านวน 64 ล้านบาท และ  
108 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
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19 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนสุทธิและค่าความนิยม 

 
19.1 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนสุทธิ 

 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
 ราคาทุน ค่าเส่ือมราคาสะสม สินทรพัย์ 
 ยอด  จ าหน่าย/ ยอด ยอด  จ าหน่าย/ ยอด ไม่มีตวัตน 
 ต้นงวด เพ่ิมข้ึน โอนออก ปลายงวด ต้นงวด เพ่ิมขึน้ โอนออก ปลายงวด สุทธิ 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
          
ซอฟทแ์วร์ 2,557,152 77,768 - 2,634,920 (1,516,881) (103,226) - (1,620,107) 1,014,813 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 7,188 - - 7,188 (6,837) (50) - (6,887) 301 
งานระหว่างตดิตัง้ 170,952 154,805 (43,322) 282,435 - - - - 282,435 
รวม 2,735,292 232,573 (43,322) 2,924,543 (1,523,718) (103,276) - (1,626,994) 1,297,549 

 
 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 ราคาทุน ค่าเส่ือมราคาสะสม สินทรพัย์ 
 ยอด  จ าหน่าย/ ยอด ยอด  จ าหน่าย/ ยอด ไม่มีตวัตน 
 ต้นปี เพ่ิมขึน้ โอนออก ปลายปี ต้นปี เพ่ิมข้ึน โอนออก ปลายปี สุทธิ 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
          
ซอฟทแ์วร์ 2,429,654 207,711 (80,213) 2,557,152 (1,343,157) (210,173) 36,449 (1,516,881) 1,040,271 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 7,188 - - 7,188 (6,737) (100) - (6,837) 351 
งานระหว่างตดิตัง้ 41,540 501,132 (371,720) 170,952 - - - - 170,952 
รวม 2,478,382 708,843 (451,933) 2,735,292 (1,349,894) (210,273) 36,449 (1,523,718) 1,211,574 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
 ราคาทุน ค่าเส่ือมราคาสะสม สินทรพัย์ 
 ยอด  จ าหน่าย/ ยอด ยอด  จ าหน่าย/ ยอด ไม่มีตวัตน 
 ต้นงวด เพ่ิมขึ้น โอนออก ปลายงวด ต้นงวด เพ่ิมข้ึน โอนออก ปลายงวด สุทธิ 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
          
ซอฟทแ์วร์ 2,179,353 61,851 - 2,241,204 (1,210,534) (85,821) - (1,296,355) 944,849 
งานระหว่างตดิตัง้ 156,320 137,111 (35,446) 257,985 - - - - 257,985 
รวม 2,335,673 198,962 (35,446) 2,499,189 (1,210,534) (85,821) - (1,296,355) 1,202,834 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 ราคาทุน ค่าเส่ือมราคาสะสม สินทรพัย์ 
 ยอด  จ าหน่าย/ ยอด ยอด  จ าหน่าย/ ยอด ไม่มีตวัตน 
 ต้นปี เพ่ิมขึ้น โอนออก ปลายปี ต้นปี เพ่ิมข้ึน โอนออก ปลายปี สุทธิ 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
          
ซอฟทแ์วร์ 2,086,860 172,706 (80,213) 2,179,353 (1,071,306) (175,677) 36,449 (1,210,534) 968,819 
งานระหว่างตดิตัง้ 30,030 472,230 (345,940) 156,320 - - - - 156,320 
รวม 2,116,890 644,936 (426,153) 2,335,673 (1,071,306) (175,677) 36,449 (1,210,534) 1,125,139 
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19.2 ค่าความนิยม  

 

 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
 ราคาทุน 
   จ าหน่าย/   
 ยอดต้นงวด เพ่ิมข้ึน โอนออก ยอดปลายงวด 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ค่าความนิยม 3,066,035 - - 3,066,035 
รวม 3,066,035 - - 3,066,035 
 

 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 ราคาทุน 
   จ าหน่าย/   
 ยอดต้นปี เพ่ิมข้ึน โอนออก ยอดปลายปี 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

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

ค่าความนิยมทัง้หมดเกดิจากส่วนงานธุรกจิตลาดทุน ซึง่เป็นหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสด (CGUs) 
 

มลูค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนืของหน่วยสนิทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กดิเงนิสดพจิารณาจากการค านวณโดยวธิกีารคดิลดเงนิปันผล (Dividend Discount Model) 
การค านวณดังกล่าวใช้ประมาณการเงนิปันผลรบัจากบรษิัทย่อย โดยอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินครอบคลุมระยะเวลา 10 ปี  
ซึ่งอ้างองิจากผลประกอบการในอดีตที่ผ่านมา ประกอบกบัการคาดการณ์การเติบโตของตลาด และการเติบโตของธุรกิจบรษิัทย่อยซึ่ง
ผูบ้รหิารเชื่อว่าเป็นระยะเวลาที่สะทอ้นแผนงานทางธุรกจิของกลุ่มธุรกจิ ส าหรบัเงนิปันผลหลงัจากปีที ่10 ใช้ประมาณการของอตัราการเตบิโต
ของเงนิปันผลรอ้ยละ 4 ต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 4 ต่อปี) และใช้อตัราคดิลดรอ้ยละ 12 ต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 
รอ้ยละ 12 ต่อปี)  
 

ณ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 มูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืซึง่ค านวณโดยวธิกีารคดิลดเงนิปันผล มากกว่ามลูค่าตามบญัชอียู่ประมาณ 4,945 ลา้นบาท 
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 5,101 ลา้นบาท) 
 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนืของเงนิลงทุนดังกล่าวเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของส่วนงานธุรกิจตลาดทุน และ
แนวโน้มเชงิบวกของโมเดลธุรกจิของกลุ่มตลาดทุนในอนาคต 
 

20 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 1,907,962 1,743,966 1,692,587 1,591,719 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (8,402) (10,111) - - 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีุทธ ิ 1,899,560 1,733,855 1,692,587 1,591,719 
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รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิขึน้ในระหว่างงวด/ปี มดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 ยอดต้นงวด   ยอดปลายงวด 
 1 มกราคม รายการท่ีรบัรู้ใน รายการท่ีรบัรู้ใน 30 มิถนุายน 
 พ.ศ. 2565 ก าไรหรือขาดทุน ก าไรเบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2565 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชี     
ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 236,793 (37,004) - 199,789 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุน 117,449 (2,875) (828) 113,746 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 23,086 (333) - 22,753 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของทรพัยส์นิรอการขาย 606,144 16,201 - 622,345 
ประมาณการหนี้สนิ 186,216 10,863 - 197,079 
รายไดร้บัล่วงหน้า 181,711 5,745 - 187,456 
ขาดทุนจากการปิดกองทนุรวม 251,161 - - 251,161 
ดอกเบีย้รบัทีห่ยุดรบัรูร้ายได ้ 50,449 (3,699) - 46,750 
ค่าเสื่อมราคาสนิทรพัย ์ 10,957 (1,965) - 8,992 
ขาดทุนจากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนทีก่ าหนดให ้     
   วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทนุ     
   เบด็เสรจ็อื่น 66,440 - 52,977 119,417 
ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการวดัมลูค่าเงนิลงทุน     
   ทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่าน     
   ก าไรหรอืขาดทุน 17,179 12,820 - 29,999 
ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิจากการเปลีย่นแปลงมลูค่า     
   หลกัทรพัยห์ุน้ยมื 4,274 (4,274) - - 
ขาดทุนทางภาษทีีย่งัไม่ไดใ้ช ้ 51,909 9,477 - 61,386 
ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิจากการเปลีย่นแปลง     
   มลูค่าตราสารอนุพนัธ ์ 367,158 104,679 - 471,837 
อื่น ๆ 16,616 2,419 - 19,035 
รวม 2,187,542 112,054 52,149 2,351,745 
     

หน้ีสินภาษีเงินได้รอตดับญัชี     
ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาเพิม่ 10,110 (1,708) - 8,402 
ค่านายหน้าเช่าซื้อจ่ายล่วงหน้า 96,407 (25,758) - 70,649 
ก าไรจากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนทีก่ าหนดให ้     
   วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่าน     
   ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 42,705 - (39,133) 3,572 
ก าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการวดัมลูค่าเงนิลงทนุ     
   ทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่าน     
   ก าไรหรอืขาดทุน 291,216 66,715 - 357,931 
ก าไรทีย่งัไม่เกดิจากการเปลีย่นแปลงมลูค่า     
   หลกัทรพัยห์ุน้ยมื - 617 - 617 
อื่น ๆ 13,249 (2,235) - 11,014 
รวม 453,687 37,631 (39,133) 452,185 
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสทุธิ 1,733,855 74,423 91,282 1,899,560 
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 งบการเงินรวม 
 ยอดต้นปี   ยอดปลายปี 
 1 มกราคม รายการท่ีรบัรู้ใน รายการท่ีรบัรู้ใน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 ก าไรหรอืขาดทุน ก าไรเบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชี     
ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 306,926 (70,133) - 236,793 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุน 133,096 (15,530) (117) 117,449 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 26,188 (3,102) - 23,086 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของทรพัยส์นิรอการขาย 587,599 18,545 - 606,144 
ประมาณการหนี้สนิ 184,606 16,109 (14,499) 186,216 
รายไดร้บัล่วงหน้า 185,497 (3,786) - 181,711 
ขาดทุนจากการปิดกองทุนรวม - 251,161 - 251,161 
ดอกเบีย้รบัทีห่ยุดรบัรูร้ายได ้ 63,203 (12,754) - 50,449 
ค่าเสื่อมราคาสนิทรพัย ์ 32,741 (21,784) - 10,957 
ขาดทุนจากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนทีก่ าหนดให ้     
   วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทนุ     
   เบด็เสรจ็อื่น 89,996 2,187 (25,743) 66,440 
ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการวดัมลูค่าเงนิลงทุน     
   ทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่าน     
   ก าไรหรอืขาดทนุ 231,457 (214,278) - 17,179 
ขาดทนุทีย่งัไม่เกดิจากการเปลีย่นแปลงมลูค่า     
   หลกัทรพัยห์ุน้ยมื 2,702 1,572 - 4,274 
ขาดทุนทางภาษทีีย่งัไม่ไดใ้ช ้ 82,373 (58,797) 28,333 51,909 
ขาดทนุทีย่งัไม่เกดิจากการเปลีย่นแปลง     
   มลูค่าตราสารอนุพนัธ ์ - 367,158 - 367,158 
อื่น ๆ 11,260 5,356 - 16,616 
รวม 1,937,644 261,924 (12,026) 2,187,542 
     
หน้ีสินภาษีเงินได้รอตดับญัชี     
สว่นเกนิทุนจากการตรีาคาเพิม่ 13,556 (3,446) - 10,110 
ค่านายหน้าเช่าซื้อจ่ายล่วงหน้า 173,623 (77,216) - 96,407 
ก าไรจากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนทีก่ าหนดให ้     
   วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่าน     
   ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 100,941 - (58,236) 42,705 
ก าไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการวดัมลูค่าเงนิลงทนุ     
   ทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่าน     
   ก าไรหรอืขาดทุน 4,973 286,243 - 291,216 
ก าไรทีย่งัไม่เกดิจากการเปลีย่นแปลง     
   มลูค่าตราสารอนุพนัธ ์ 296,849 (296,849) - - 
อื่น ๆ 22,576 (9,327) - 13,249 
รวม 612,518 (100,595) (58,236) 453,687 
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสทุธิ 1,325,126 362,519 46,210 1,733,855 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดต้นงวด   ยอดปลายงวด 
 1 มกราคม รายการท่ีรบัรู้ใน รายการท่ีรบัรู้ใน 30 มิถนุายน 
 พ.ศ. 2565 ก าไรหรือขาดทุน ก าไรเบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2565 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชี     
คา่เผื่อหนี้สงสยัจะสญู 236,793 (37,004) - 199,789 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุน 115,982 (2,875) (828) 112,279 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 23,086 (333) - 22,753 
คา่เผื่อการดอ้ยค่าของทรพัยส์นิรอการขาย 605,512 16,302 - 621,814 
ประมาณการหนี้สนิ 133,679 8,345 - 142,024 
คา่เสื่อมราคาสนิทรพัย ์ 9,823 (831) - 8,992 
รายไดร้บัลว่งหน้า 179,527 5,814 - 185,341 
ขาดทุนจากการปิดกองทุนรวม 251,161 - - 251,161 
ดอกเบีย้รบัทีห่ยุดรบัรูร้ายได ้ 50,449 (3,699) - 46,750 
ขาดทุนจากการวดัมลูค่าเงนิลงทุน     
   ทีก่ าหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม     
   ผ่านก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น - - 36,699 36,699 
ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิจากการเปลีย่นแปลง     
   มลูค่าตราสารอนุพนัธ ์ 200,247 (7,898) - 192,349 
อื่น ๆ 15,381 2,515 - 17,896 
รวม 1,821,640 (19,664) 35,871 1,837,847 
     
หน้ีสินภาษีเงินได้รอตดับญัชี     
ค่านายหน้าเช่าซื้อจา่ยล่วงหน้า 96,406 (25,758) - 70,648 
ก าไรจากการวดัมลูค่าเงนิลงทุน     
   ทีก่ าหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม     
   ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 39,133 - (39,133) - 
ก าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการวดัมลูค่าเงนิลงทุน     
   ทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่าน     
   ก าไรหรอืขาดทนุ 81,674 (17,562) - 64,112 
อื่น ๆ 12,708 (2,208) - 10,500 
รวม 229,921 (45,528) (39,133) 145,260 
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสุทธิ 1,591,719 25,864 75,004 1,692,587 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดต้นปี   ยอดปลายปี 
 1 มกราคม รายการท่ีรบัรู้ใน รายการท่ีรบัรู้ใน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 ก าไรหรือขาดทุน ก าไรเบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชี     
ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 306,926 (70,133) - 236,793 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุน 131,629 (15,530) (117) 115,982 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 26,188 (3,102) - 23,086 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของทรพัยส์นิรอการขาย 586,763 18,749 - 605,512 
ประมาณการหนี้สนิ 126,131 18,565 (11,017) 133,679 
ค่าเสื่อมราคาสนิทรพัย ์ 1,863 7,960 - 9,823 
รายไดร้บัล่วงหน้า 183,174 (3,647) - 179,527 
ขาดทุนจากการปิดกองทุนรวม - 251,161 - 251,161 
ดอกเบีย้รบัทีห่ยุดรบัรูร้ายได ้ 63,203 (12,754) - 50,449 
ขาดทนุทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการวดัมลูค่าเงนิลงทุน     
   ทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่าน     
   ก าไรหรอืขาดทุน 231,457 (231,457) - - 
ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิจากการเปลีย่นแปลง     
   มลูค่าตราสารอนุพนัธ ์ - 200,247 - 200,247 
อื่น ๆ 9,833 5,548 - 15,381 
รวม 1,667,167 165,607 (11,134) 1,821,640 
     
หน้ีสินภาษีเงินได้รอตดับญัชี     
คา่นายหน้าเช่าซื้อจ่ายล่วงหน้า 173,622 (77,216) - 96,406 
ก าไรจากการวดัมลูค่าเงนิลงทุน     
   ทีก่ าหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม     
   ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 99,437 - (60,304) 39,133 
ก าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการวดัมลูค่าเงนิลงทุน     
   ทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่าน     
   ก าไรหรอืขาดทุน - 81,674 - 81,674 
ก าไรทีย่งัไม่เกดิจากการเปลีย่นแปลง     
   มลูค่าตราสารอนุพนัธ ์ 280,181 (280,181) - - 
อื่น ๆ 21,982 (9,274) - 12,708 
รวม 575,222 (284,997) (60,304) 229,921 
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสุทธิ 1,091,945 450,604 49,170 1,591,719 
 
กลุ่มธุรกจิได้ใช้อตัราภาษีรอ้ยละ 20 ในการค านวณภาษีเงนิได้รอการตดับญัชีส าหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และส าหรบัปี
สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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21 สินทรพัยอ่ื์นสุทธิ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ดอกเบีย้และเงนิปันผลคา้งรบั  52,714 28,529 41,390 18,911 
รายไดอ้ื่นคา้งรบั 488,572 680,015 198,065 210,035 
ค่าใชจ้า่ยล่วงหน้าและรายจ่ายรอตดับญัช ี 135,630 105,183 93,558 70,474 
ภาษมีลูค่าเพิม่ที่จ่ายล่วงหน้าส าหรบัลูกหนี้เช่าซื้อ* 82,303 64,990 82,303 64,990 
ลูกหนี้อืน่สุทธ*ิ 5,061,155 5,322,991 4,922,292 5,150,256 
ลูกหนี้จากการจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ 868,812 353,303 931,284 358,526 
เงนิมดัจ า 98,538 92,064 142,195 136,801 
ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ย 32,195 30,211 - - 
ภาษซีื้อรอใบก ากบัภาษ ี 476,288 633,862 422,820 578,835 
อื่นๆ* 694,721 674,857 180,469 165,625 
รวมสนิทรพัยอ์ื่น 7,990,928 7,986,005 7,014,376 6,754,453 
 
*  ในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาล ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 รายการดงักล่าวแสดงด้วยยอดสุทธจิากค่าเผื่อ

หนี้สงสยัจะสญูจ านวนรวม 55.03 ลา้นบาท (วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : จ านวนรวม 51.07 ลา้นบาท) 
 

22 เงินรบัฝาก 
 

22.1 จ าแนกตามประเภทเงินรบัฝาก 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
จ่ายคนืเมื่อทวงถาม 2,058,012 860,726 2,523,964 1,206,418 
ออมทรพัย ์ 193,254,256 169,457,001 193,335,199 169,633,333 
จ่ายคนืเมื่อสิน้ระยะเวลา 125,499,117 117,896,190 125,499,117 117,896,190 
บตัรเงนิฝาก 129,525 168,029 129,525 168,029 
รวม 320,940,910 288,381,946 321,487,805 288,903,970 
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22.2 จ าแนกตามสกลุเงินและถ่ินท่ีอยู่ของผู้ฝาก  

 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       

เงนิบาท 317,273,833 2,019,940 319,293,773 286,209,918 1,483,430 287,693,348 

เงนิดอลลารส์หรฐัอเมรกิา 1,535,911 317 1,536,228 683,573 - 683,573 

เงนิสกุลอื่น 110,909 - 110,909 5,025 - 5,025 

รวม 318,920,653 2,020,257 320,940,910 286,898,516 1,483,430 288,381,946 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       

เงนิบาท 317,820,728 2,019,940 319,840,668 286,731,942 1,483,430 288,215,372 

เงนิดอลลารส์หรฐัอเมรกิา 1,535,911 317 1,536,228 683,573 - 683,573 

เงนิสกุลอื่น 110,909 - 110,909 5,025 - 5,025 

รวม 319,467,548 2,020,257 321,487,805 287,420,540 1,483,430 288,903,970 
 

23 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หน้ีสิน) 
 

 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท 
ในประเทศ   
ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูฯ 1,585,556 1,893,243 
ธนาคารพาณิชย ์ 7,654,263 7,134,859 
สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ 1,425,840 3,504,855 
สถาบนัการเงนิอื่น 2,055,005 2,460,377 
 12,720,664 14,993,334 
ต่างประเทศ   
เงนิดอลลารส์หรฐัอเมรกิา 1,764,850 1,670,995 
รวม 14,485,514 16,664,329 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท 
ในประเทศ   
ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูฯ 1,585,556 1,893,243 
ธนาคารพาณิชย ์ 6,817,820 6,865,194 
สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ 1,425,840 3,504,855 
สถาบนัการเงนิอื่น 2,521,984 2,733,481 
 12,351,200 14,996,773 
ต่างประเทศ   
เงนิดอลลารส์หรฐัอเมรกิา 1,764,850 1,670,995 
รวม 14,116,050 16,667,768 

 
24 หน้ีสินทางการเงินท่ีก าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
หุน้กูท้ีม่อีนุพนัธแ์ฝง 3,071,440 1,699,750 - - 
รวม 3,071,440 1,699,750 - - 

 
สดัส่วนการท าธรุกรรมแบ่งตามประเภทคู่สญัญา 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     
บุคคลภายนอก 100 100 - - 
รวม 100 100 - - 
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25 ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม 

 
    งบการเงินรวม 
    30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
  อตัราดอกเบีย้  พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 สกลุเงิน ร้อยละ ครบก าหนด พนับาท พนับาท 
      
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิ บาท 0.15 - 1.30 พ.ศ. 2566 21,880,000 16,470,000 
หุน้กูด้อ้ยสทิธ ิ บาท 3.50 - 4.00 พ.ศ. 2571 - พ.ศ. 2574 8,392,000 8,392,000 
หุน้กูท้ีม่อีนุพนัธแ์ฝงทีไ่ม่ได ้ บาท 0.26 - 1.63 พ.ศ. 2567 29,689,355 16,935,688 
   ก าหนดใหแ้สดงดว้ย  และอา้งองิกบัราคาของหุน้    
   มลูค่ายุตธิรรม  ราคาของกองทุนหรอืดชัน ี    
  ของหุน้ทีจ่ดทะเบยีนในตลาด    
ตัว๋แลกเงนิ บาท 0.57 - 0.59 พ.ศ. 2565 - 2,007,219 
รวม    59,961,355 43,804,907 
 
    งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
  อตัราดอกเบีย้  พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 สกลุเงิน ร้อยละ ครบก าหนด พนับาท พนับาท 
      
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิ บาท 0.15 - 1.30 พ.ศ. 2566 21,880,000 16,470,000 
หุน้กูด้อ้ยสทิธ ิ บาท 3.50 - 4.00 พ.ศ. 2571 - พ.ศ. 2574 8,392,000 8,392,000 
หุน้กูท้ีม่อีนุพนัธแ์ฝงทีไ่ม่ได ้ บาท 0.26 - 1.63 พ.ศ. 2567 21,204,994 15,581,614 
   ก าหนดใหแ้สดงดว้ย  และอา้งองิกบัราคาของหุน้    
   มลูค่ายุตธิรรม  ราคาของกองทนุหรอืดชัน ี    
  ของหุน้ทีจ่ดทะเบยีนในตลาด    
ตัว๋แลกเงนิ  0.57 - 0.59 พ.ศ. 2565 - 2,007,219 
เงนิกูย้มื บาท 0.20 เมื่อทวงถาม 605,000 1,300,000 
รวม    52,081,994 43,750,833 
 

26 ประมาณการหน้ีสิน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของภาระผกูพนัที ่     
   จะใหส้นิเชื่อและสญัญาค ้าประกนัทางการเงนิ 112,815 114,459 112,987 114,947 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนักงานหลงัออกจากงาน 980,413 930,675 655,952 618,977 
อื่นๆ 56,624 53,610 56,624 53,610 
รวม 1,149,852 1,098,744 825,563 787,534 
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ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนักงานหลงัออกจากงาน 
 
กลุ่มธุรกิจมโีครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลงัออกจากงานตามพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน ซึ่งจดัเป็นโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว ้
ทีไ่ม่ไดจ้ดัใหม้กีองทุน 
 
การเปลี่ยนแปลงในมลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และส าหรบั
ปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ยอดยกมาของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ทีก่ าหนดไว ้ 930,675 889,267 618,977 586,590 
ส่วนทีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทนุ:     
   ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 51,954 106,558 37,015 79,453 
   ตน้ทุนดอกเบีย้ 8,372 14,992 5,719 10,134 
ส่วนทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่:     
   การวดัมลูค่าใหม่:     
      ผล (ก าไร) ขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลง     
        ขอ้สมมตฐิานทางการเงนิ - (65,533) - (34,017) 
      ผล (ก าไร) ขาดทุนทีเ่กดิจากประสบการณ์ - (6,962) - (21,065) 
อื่น ๆ:     
   โอนยา้ยภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนักงานจากบรษิทัย่อย 91 - (84) (204) 
    ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (10,679) (7,647) (5,675) (1,914) 
ยอดยกไปของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ทีก่ าหนดไว ้ 980,413 930,675 655,952 618,977 
 
ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัที่ใช้ในการค านวณภาระผูกพนัภายใต้โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว ้ 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มดีงัต่อไปนี้ 
 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
   
ขอ้สมมตฐิานทางการเงนิ   
   อตัราคดิลด รอ้ยละ 0.53 - 3.57 รอ้ยละ 0.53 - 3.57 
   การเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนในอนาคต รอ้ยละ 3.0 - 8.0 รอ้ยละ 3.0 - 8.0 
   อตัราการลาออกของพนักงาน 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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การวเิคราะหค์วามออ่นไหวของขอ้สมมตฐิานหลกัในการค านวณ 
 

 เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
อตัราคดิลด ลดลงรอ้ยละ 1 98,437 95,845 68,090 66,026 
อตัราคดิลด เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 (85,432) (83,388) (59,002) (57,308) 
     
อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน ลดลงรอ้ยละ 1 (89,085) (82,489) (61,439) (56,695) 
อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1  101,490 93,822 70,034 64,539 
     
อตัราการลาออกของพนักงาน ลดลงรอ้ยละ 20 68,732 62,687 51,557 47,035 
อตัราการลาออกของพนักงาน เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 20 (57,188) (52,273) (42,545) (38,871) 
 
การวเิคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบตัิสถานการณ์ดงักล่าวยาก 
ที่จะเกดิขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมติอาจมคีวามสมัพนัธ์กนั ในการค านวณการวเิคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์ที่
ก าหนดไวท้ีม่ตี่อการเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมตหิลกัได้ใช้วธิเีดยีวกบั (มลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไวค้ านวณดว้ย
วธิีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลารายงานในการค านวณหนี้สินภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงานทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ 
 
วธิกีารและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นการจดัท าการวเิคราะหค์วามอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงจากปีก่อน 
 
ระยะเวลาการจ่ายช าระผลประโยชน์ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ระยะเวลาการจ่ายช าระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษยีณ (ปี) 10 - 16 10 - 16 15 15 
การวเิคราะหร์ะยะเวลาครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์     
ผลประโยชน์ทีค่าดวา่จะจ่ายช าระภายใน 12 เดอืน 65,843 10,679 46,797 5,675 
ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะจ่ายช าระระหว่าง 1 - 2 ปี 83,823 65,843 39,081 46,797 
ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะจ่ายช าระระหว่าง 2 - 5 ปี 226,669 246,628 148,051 150,415 
ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะจา่ยช าระ 5 ปีขึน้ไป 2,736,519 2,800,383 1,916,973 1,953,691 
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ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของภาระผกูพนัท่ีจะให้สินเช่ือและสญัญาค า้ประกนัทางการเงิน 
 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
 สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัยท์างการเงิน   
 ท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึน ท่ีมีการเพ่ิมข้ึน สินทรพัยท์าง  
 อย่างมีนัยส าคญัของ อย่างมีนัยส าคญัของ การเงินท่ีมีการ  
 ความเส่ียงด้านเครดิต ความเส่ียงด้านเครดิต ด้อยค่าด้านเครดิต รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565 113,417 1,042 - 114,459 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการจดัชัน้ (6,225) 6,225 - - 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการวดัมลูค่า     
   ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม ่ (42,931) 4,848 - (38,083) 
สนิทรพัยท์างการเงนิใหม่ทีซ่ื้อหรอืไดม้า 67,400 - - 67,400 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีถู่กตดัรายการ (19,503) (11,458) - (30,961) 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 112,158 657 - 112,815 

 
 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัยท์างการเงิน   
 ท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึน ท่ีมีการเพ่ิมข้ึน 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 (266) 266 - - 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการวดัมลูค่า     
   ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ (70,436) (2,178) - (72,614) 
สนิทรพัยท์างการเงนิใหม่ทีซ่ื้อหรอืไดม้า 113,835 4 - 113,839 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีถู่กตดัรายการ (56,043) (189) - (56,232) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 113,417 1,042 - 114,459 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
 สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัยท์างการเงิน   
 ท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึน ท่ีมีการเพ่ิมข้ึน สินทรพัยท์าง  
 อย่างมีนัยส าคญัของ อย่างมีนัยส าคญัของ การเงินท่ีมีการ  
 ความเส่ียงด้านเครดิต ความเส่ียงด้านเครดิต ด้อยคา่ด้านเครดิต รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565 113,905 1,042 - 114,947 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการจดัชัน้ (6,225) 6,225 - - 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการวดัมลูค่า     
   ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม ่ (43,247) 4,848 - (38,399) 
สนิทรพัยท์างการเงนิใหม่ทีซ่ื้อหรอืไดม้า 67,400 - - 67,400 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีถู่กตดัรายการ (19,503) (11,458) - (30,961) 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 112,330 657 - 112,987 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัยท์างการเงิน   
 ท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึน ท่ีมีการเพ่ิมข้ึน 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 (266) 266 - - 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการวดัมลูค่า     
   ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ (71,144) (2,178) - (73,322) 
สนิทรพัยท์างการเงนิใหม่ทีซ่ื้อหรอืไดม้า 113,835 4 - 113,839 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีถู่กตดัรายการ (56,043) (189) - (56,232) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 113,905 1,042 - 114,947 
 
 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 

117 

 
27 เจ้าหน้ีอ่ืน 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
เจา้หนี้มารจ์ิน้ 2,968,893 1,064,478 2,968,893 1,064,478 
เจา้หนี้ค่าเบีย้ประกนัรอน าส่ง 181,563 239,710 181,563 239,710 
เจา้หนี้ดลีเลอรค์า้งจ่าย 977,320 1,158,597 977,320 1,158,597 
เจา้หนี้อื่นรอคนืลูกคา้ 9,155 10,788 9,155 10,788 
เจา้หนี้ค่าซื้อหลกัทรพัย ์ 1,087,363 206,595 1,087,363 206,595 
อื่นๆ 1,868,958 3,569,976 1,689,152 3,392,397 
รวม 7,093,252 6,250,144 6,913,446 6,072,565 
 

28 หน้ีสินอ่ืน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
โบนสัคา้งจ่าย 1,098,575 1,990,644 656,751 965,000 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 1,032,289 1,164,225 891,794 1,029,430 
ค่าธรรมเนียมสนิเชื่อรบัลว่งหน้า 42,984 35,853 42,984 35,853 
รายไดอ้ื่นรบัล่วงหน้า 1,145,918 1,211,220 1,217,273 1,283,254 
เงนิมดัจ าและเงนิประกนั 149,362 156,098 148,327 155,504 
เจา้หนี้ภาษมีลูค่าเพิม่ 31,296 29,701 1,286 9,132 
อื่น ๆ 720,428 333,811 663,464 297,912 
รวมหนี้สนิอืน่ 4,220,852 4,921,552 3,621,879 3,776,085 
 

29 ทุนส ารองตามกฎหมาย 
 

ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั ธนาคารซึง่เป็นบรษิทัมหาชนตอ้งจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้
ของก าไรสุทธปิระจ าปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิของทุนจดทะเบยีน 
 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 

118 

 
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) 
    
อตัราสว่นเงนิกองทนุชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของ  4.50 2.50 7.00 
อตัราสว่นเงนิกองทุนชัน้ที ่1 6.00 2.50 8.50 
อตัราสว่นเงนิกองทุนทัง้สิน้ 8.50 2.50 11.00 
 
ดงันัน้ ธนาคารจงึจดัใหม้กีระบวนการประเมนิความเพยีงพอของเงนิกองทุนภายในใหส้อดคลอ้งกบักระบวนการก ากบัดูแลของกจิการแห่งประเทศไทยและ
มกีารตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอเพื่อใหม้ัน่ใจว่าความตอ้งการเงนิกองทุนของกจิการทัง้ในปัจจุบนัและอนาคตสอดคลอ้งกบัระดบัความเสีย่งทีย่อมรบั
ไดข้องกจิการ 
 
กลุ่มธุรกจิและธนาคารด ารงเงนิกองทุนทัง้สิ้นตามหลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด โดย ณ วนัที่ 30 มถิุนายน  
พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เงนิกองทุนทัง้สิน้จ าแนกไดด้งันี้ 
 
 กลุ่มธรุกิจทางการเงินธนาคาร งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
เงนิกองทุนชัน้ที ่1     
   ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ 8,467,511 8,467,511 8,467,511 8,467,511 
   ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 9,356,233 9,356,233 9,356,233 9,356,233 
   เงนิส ารองตามกฎหมาย 852,337 852,337 852,337 852,337 
   ก าไรสะสมทีค่งเหลอืจากการจดัสรร 32,577,059 30,331,403 27,260,268 26,209,901 
   องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของและส ารองอืน่ๆ (650,429) (286,734) (147,860) 156,294 
   รายการหกัจากเงนิกองทุนขัน้ที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของ (6,140,971) (6,044,701) (5,915,205) (5,811,646) 
รวมเงนิกองทุนชัน้ที ่1 44,461,740 42,676,049 39,873,284 39,230,630 
เงนิกองทุนชัน้ที ่2     
   หุน้กูด้อ้ยสทิธ ิ 8,392,000 8,392,000 8,392,000 8,392,000 
   ส ารองส าหรบัสนิทรพัยจ์ดัชัน้ปกต ิ 3,625,955 3,311,702 3,659,163 3,352,145 
รวมเงนิกองทุนชัน้ที ่2 12,017,955 11,703,702 12,051,163 11,744,145 
รวมเงนิกองทุนตามกฎหมาย 56,479,695 54,379,751 51,924,447 50,974,775 
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ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 อตัราส่วนการด ารงเงนิกองทุนต่อสนิทรพัย์เสี่ยงค านวณตามหลกัเกณฑ์ที่
ก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นดงันี้ 
 
 อตัราส่วนเงินกองทุน 
 กลุ่มธรุกิจทางการเงินธนาคาร งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565  

ร้อยละ 
พ.ศ. 2564  

ร้อยละ 
พ.ศ. 2565  

ร้อยละ 
พ.ศ. 2564  

ร้อยละ 
     
เงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของต่อสนิทรพัยเ์สีย่ง 12.99 13.62 11.82 12.63 
เงนิกองทุนชัน้ที ่1 ตอ่สนิทรพัยเ์สีย่ง 12.99 13.62 11.82 12.63 
เงนิกองทนุทัง้สิน้ต่อสนิทรพัยเ์สีย่ง 16.51 17.35 15.39 16.41 
 
 กลุ่มธรุกิจทางการเงินธนาคาร งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงนิกองทนุทัง้สิน้หลงัหกัเงนิกองทุนสว่นเพิม่ 
   เพื่อรองรบัการใหส้นิเชือ่ฯแก่กลุ่มลกูหนี้รายใหญ ่ 56,479,695 54,379,751 51,924,447 50,974,775 
อตัราสว่นเงนิกองทุนทัง้สิน้หลงัหกัเงนิกองทุน 
   สว่นเพิม่ต่อสนิทรพัยเ์สีย่ง 16.51 17.35 15.39 16.41 
 
การเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการด ารงเงนิกองทุนตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการด ารงเงนิกองทุน
ส าหรบัธนาคารพาณิชย ์
 
ช่องทางทีเ่ปิดเผยขอ้มลู :  https://ir.kkpfg.com/th/updates/pillar-disclosure 
วนัทีท่ีเ่ปิดเผยขอ้มลู :  ภายในเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2565 
ขอ้มลู ณ วนัที ่ :  30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 
 
นอกจากนี้ ธนาคารได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัการด ารงสินทรพัย์สภาพคล่องเพื่อรองรบัสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มคีวามรุนแรง ณ วนัที ่ 
30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที ่สนส. 2/2561 โดยเปิดเผยตามช่องทาง และวนัที่ดงักล่าวขา้งตน้ 
 

31 เงินปันผลจ่าย 
 
เมื่อวนัที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2564 ได้มมีติอนุมตัิจ่ายเงนิปันผลส าหรบัปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 2.25 บาท 
โดยไดม้กีารจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ 1,905,157,483 บาท 
 
เมื่อวนัที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565 ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2565 ได้มมีติอนุมตัิจ่ายเงนิปันผลส าหรบัปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 2.95 บาท  
ซึง่ไดจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 0.75 บาท เมื่อวนัที ่23 กนัยายน พ.ศ. 2564 จ านวนเงนิทัง้สิน้ 635,053,319 บาท ดงันัน้จงึ
ก าหนดจ่ายเงินปันผลที่เหลือในอัตราหุ้นละ 2.20 บาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นจ านวนทัง้สิ้น 
1,861,175,489 บาท 
 
 

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

 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 ส่วนของบริษทัใหญ่ 
 องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 

 

ส่วนเกิน (ต า่) กว่า
ทุนจากการวดัมูลค่า 
เงินลงทุนในตราสาร

หน้ีด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 
พนับาท 

ส่วนเกิน (ต า่) กว่า
ทุนจากเงินลงทุนใน 
ตราสารทุนท่ีก าหนด 

ให้วดัมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก 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. 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) 
     
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565  (16,381) (139,386) 28,557 (158,337) 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม (376,849) (8,197) 77,015 - 
โอนไปก าไรสะสม - (64,378) 12,854 - 
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 (393,230) (211,961) 118,426 (158,337) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 

 

ส่วนเกิน (ต า่) กว่า
ทุนจากการวดัมูลค่า 
เงินลงทุนในตราสาร

หน้ีด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 
พนับาท 

ส่วนเกิน (ต า่) กว่า
ทุนจากเงินลงทุนใน 
ตราสารทุนท่ีก าหนด 

ให้วดัมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน  
พนับาท 

ภาษีเงินได้รอการ 
ตดับญัชีเก่ียวกบั
องคป์ระกอบของ
ก าไร (ขาดทุน) 

เบด็เสรจ็อ่ืน 
พนับาท 

    
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564  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) 
    
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565  (16,381) 213,233 (39,370) 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม (376,849) 1,830 75,004 
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 (393,230) 215,063 35,634 
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33 สินทรพัยท่ี์มีภาระผกูพนัและข้อจ ากดั 

 
ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 กลุ่มธุรกิจและกิจการมเีงนิลงทุนในหลกัทรพัย์รฐับาลที่น าไปค ้าประกนัการท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื้อคนื 
หลกัทรพัยด์งักล่าวมมีลูค่ายุตธิรรมจ านวน 3,598.50 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 3,344.62 ลา้นบาท) 

 
34 เงินรบัล่วงหน้าจากธรุกรรมอิเลก็ทรอนิกส ์

 
ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนช. 7/2561 ลงวนัที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจบริการเงิน
อเิลก็ทรอนิกส ์ก าหนดใหธ้นาคารเปิดเผยเงนิรบัล่วงหน้าธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกส์ ทัง้นี้ ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 ธนาคารไม่มเีงนิรบัล่วงหน้า
จากธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกสด์งักล่าว (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564:ไม่ม)ี 
 

35 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหน้า 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
อาวลัตัว๋เงนิ 493,026 82,109 493,026 82,109 
ภาระผกูพนัอืน่     
   วงเงนิเบกิเกนิบญัชทีีลู่กคา้ยงัไม่ไดถ้อน 12,469,006 7,691,697 12,969,006 8,191,697 
   การค ้าประกนัอื่นๆ 11,648,351 11,697,796 11,648,351 11,697,796 
รวม 24,610,383 19,471,602 25,110,383 19,971,602 
 
ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 กลุ่มธุรกจิมภีาระผูกพนั เนื่องจากได้เขา้ท าสญัญาตดิตัง้และพฒันาระบบคอมพวิเตอร์ และสญัญาการก่อสรา้ง
อาคารส านักงาน โดยมมีูลค่าคงเหลือ ที่จะต้องจ่ายภายใต้สญัญาดงักล่าวอีกเป็นจ านวนเงนิประมาณ 364.68 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 
422.17 ลา้นบาท)  
 

36 ก าไรต่อหุ้น 
 
ก าไรต่อหุน้ในงบการเงนิรวมระหว่างกาลและงบการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และ 
พ.ศ. 2564 ค านวณไดด้งันี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน  
  จ านวนหุ้นสามญั  
 ก าไรส าหรบังวด ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก ก าไรต่อหุ้น 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนัหุ้น พนัหุ้น  บาท บาท  
       
ก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน       
ก าไรสุทธทิีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญั 4,088,634 2,816,940 846,751 846,751 4.83 3.33 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรบังวดหกเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน  
  จ านวนหุ้นสามญั  
 ก าไรส าหรบังวด ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก ก าไรต่อหุ้น 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนัหุ้น พนัหุ้น  บาท บาท  
       
ก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน       
ก าไรสุทธทิีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญั 3,959,409 2,132,112 846,751 846,751 4.68 2.52 
 
กลุ่มธุรกจิและธนาคารไม่มกีารออกหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 
 

37 ข้อมูลเก่ียวกบัคณุภาพของสินทรพัย ์
 

37.1 เงินลงทุนในหลกัทรพัย ์
 
กลุ่มธุรกิจมีเงนิลงทุนกับบริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 และวนัที ่ 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ดงันี้ 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
 ประเภทของ  ราคาทุน ราคาตลาด ค่าเผ่ือการลดราคา 
 เงินลงทุน จ านวนราย ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      
บรษิทัทีม่ปัีญหาผดินัดช าระดอกเบีย้ หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิ 1 0.04 - 0.04 
บรษิทัจดทะเบยีนทีเ่ขา้ขา่ยถูกเพกิถอนจาก      
   ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หุน้สามญั 1 5.42 10.19 - 
  2 5.46 10.19 0.04 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 ประเภทของ  ราคาทุน ราคาตลาด ค่าเผ่ือการลดราคา 
 เงินลงทุน จ านวนราย ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      
บรษิทัทีม่ปัีญหาผดินัดช าระดอกเบีย้ หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิ 1 0.04 - 0.04 
บรษิทัจดทะเบยีนทีเ่ขา้ขา่ยถูกเพกิถอนจาก      
   ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หุน้สามญั 1 5.42 13.86 - 
  2 5.46 13.86 0.04 
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37.2 เงินให้สินเช่ือและดอกเบีย้ค้างรบั 

 
กลุ่มธุรกิจมีเงนิให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรบักับบรษิัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน และตัง้ค่าเผื่อผลขาดทุน 
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาล ดงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
    ค่าเผ่ือผลขาดทุน 
    ด้านเครดิต 
  มูลหน้ี หลกัประกนั ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
 จ านวนราย พนับาท พนับาท พนับาท 
     

บรษิทัทีม่ปัีญหาในการช าระหนี้หรอืผดินัดช าระหนี้ 783 6,989,626 10,741,491 2,093,388 
 783 6,989,626 10,741,491 2,093,388 

 
 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
    ค่าเผ่ือผลขาดทุน 
    ด้านเครดิต 
  มูลหน้ี หลกัประกนั ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 
 จ านวนราย พนับาท พนับาท พนับาท 
     

บรษิทัทีม่ปัีญหาในการช าระหนี้หรอืผดินัดช าระหนี้ 718 6,375,667 10,065,960 1,920,565 
 718 6,375,667 10,065,960 1,920,565 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
    ค่าเผ่ือผลขาดทุน 
    ด้านเครดิต 
  มูลหน้ี หลกัประกนั ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
 จ านวนราย พนับาท พนับาท พนับาท 
     

บรษิทัทีม่ปัีญหาในการช าระหนี้หรอืผดินัดช าระหนี้ 760 6,436,904 8,955,924 2,085,228 
 760 6,436,904 8,955,924 2,085,228 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
    ค่าเผ่ือผลขาดทุน 
    ด้านเครดิต 
  มูลหน้ี หลกัประกนั ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 
 จ านวนราย พนับาท พนับาท พนับาท 
     

บรษิทัทีม่ปัีญหาในการช าระหนี้หรอืผดินัดช าระหนี้ 695 5,842,483 8,253,604 1,915,030 
 695 5,842,483 8,253,604 1,915,030 
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38 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
บุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนักบัธนาคารหมายถงึ บุคคลหรอืกจิการที่มอี านาจควบคุมธนาคาร ถูกควบคุมโดยธนาคารไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรง
หรอืทางอ้อม หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกนักบัธนาคาร รวมถึงบรษิัทที่ท าหน้าที่ถือหุ้น บรษิัทย่อย และกิจการที่เป็นบรษิัทย่อยในเครอื
เดยีวกนั นอกจากนี้บุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัยงัรวมถงึ บรษิทัร่วมและบุคคลซึ่งถือหุน้ที่มสีทิธอิอกเสยีงไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมและมี
อทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญักบัธนาคาร ผูบ้รหิารส าคญั กรรมการหรอืพนักงานของธนาคาร ตลอดทัง้สมาชิกในครอบครวัที่ใกล้ชิดกบับุคคล
ดงักล่าวและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลเหล่านัน้ 
 
ในการพจิารณาความสมัพนัธร์ะหว่างกจิการหรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนักบัธนาคารแต่ละรายการ  ธนาคารค านึงถงึเนื้อหาของความสมัพนัธม์ากกว่า
รปูแบบทางกฎหมาย 
 
ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 6/2553 เรื่อง หลกัเกณฑ์การก ากบัแบบรวมกลุ่ม ลงวนัที่ 18 มถิุนายน พ.ศ. 2553 ก าหนดให้
ธนาคารต้องเปิดเผยนโยบายการท าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกจิการเงนิ และนโยบายบรหิารความเสีย่งที่เกดิจากการท าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงนิโดยธนาคารมนีโยบายทีส่ าคญัดงันี้ 
 
นโยบายการท าธรุกรรมภายในกลุ่มธรุกิจการเงิน 
 
การท าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิต้องมเีงื่อนไขหรอืขอ้ก าหนดรวมทัง้การคดิอตัราดอกเบี้ยหรอืค่าบรกิารเช่นเดยีวกบัการธุรกรรมกบั
ลูกคา้ทัว่ไปทีม่คีวามเสีย่งระดบัเดยีวกนั 
 
นโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการท าธรุกรรมในกลุ่มธรุกิจทางการเงิน 
 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการบรหิารงานและการก ากบัแบบรวมกลุ่ม คณะกรรมการธนาคารจงึก าหนดใหค้ณะกรรมการก ากบัความเสีย่งของธนาคาร 
ท าหน้าทีส่นับสนุนทัง้การน านโยบายไปใช้งาน รวมถงึควบคุม ตดิตาม และดูแลตรวจสอบใหห้น่วยงานทัง้ดา้นธุรกจิและด้านสนับสนุนมกีารปฏบิตัิ
ตามนโยบาย นอกจากนี้คณะกรรมการธนาคารจะตอ้งไดร้บัทราบถงึความเสีย่งส าคญัของกลุ่มธุรกจิอย่างสม ่าเสมอ 
 
นอกจากนัน้ คณะกรรมการก ากบัความเสีย่งของแต่ละบรษิทัในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ มหีน้าที่ประเมนิความเสีย่งภายใต้นโยบายที่ก าหนด และ
รายงานต่อคณะกรรมการก ากบัความเสีย่งของธนาคารอย่างสม ่าเสมอ หรอืรายงานทนัทใีนกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงของปัจจยัเสีย่งส าคญัหรอืเกดิ
เหตุการณ์ทีม่ผีลกระทบต่อการด าเนินธรุกจิอย่างมนีัยส าคญั 
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รายการต่อไปนี้เป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
38.1 รายได ้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 มิถนุายน วนัท่ี 30 มิถนุายน 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
รายได้ดอกเบีย้ และเงินปันผล     
บรษิทัย่อย     
   บรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)   - - 632 548 
   บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 17 1 
   บรษิทั เคเคพ ีทาวเวอร ์จ ากดั - - 25 25 
 - - 674 574 
     
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ     
บรษิทัย่อย     
   บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 13 13 
   บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั - - 7 8 
   กองทุนรวมไทยรสีตรคัเจอริง่  - - 1 1 
   กองทนุรวมบางกอก แคปปิตอล - - 1 1 
   กองทนุรวมแกมม่า แคปปิตอล - - 1 1 
กรรมการและผูบ้รหิาร และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่อี านาจ     
   ควบคุมหรอืสามารถใชอ้ทิธพิล อยา่งเป็นสาระส าคญั 1 3 - - 
 1 3 23 24 
     
รายได้จากการด าเนินงาน     
บรษิทัย่อย     
   บรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)   - - 12 35 
   บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 114 20 
   บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั - - 2 3 
   บรษิทัหลกัทรพัย ์เคเคพไีดม ์จ ากดั - - 1 - 
   กองทนุรวมบางกอก แคปปิตอล - - - 7 
 - - 129 65 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 มิถนุายน วนัท่ี 30 มิถนุายน 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
รายได้ดอกเบีย้ และเงินปันผลรบั      
บรษิทัย่อย     
     บรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)   - - 632 569 
     บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 33 1 
     บรษิทั เคเคพ ีทาวเวอร ์จ ากดั - - 51 51 
 - - 716 621 
     
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ     
บรษิทัย่อย     
     บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 28 34 
     บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั - - 16 18 
     กองทุนรวมเอเชยีรคีอฟเวอรี ่3 - - 1 1 
     กองทุนรวมไทยรสีตรคัเจอริง่  - - 2 2 
     กองทุนรวมบางกอก แคปปิตอล - - 2 2 
     กองทุนรวมแกมม่า แคปปิตอล - - 3 3 
กรรมการและผูบ้รหิาร และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่อี านาจ     
ควบคุมหรอืสามารถใชอ้ทิธพิล อย่างเป็นสาระส าคญั 5 6 - - 
 5 6 52 60 
     
รายไดจ้ากการด าเนินงาน     
บรษิทัย่อย     
     บรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)   - - 12 90 
     บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 110 51 
     บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั - - 4 7 
     บรษิทัหลกัทรพัย ์เคเคพไีดม ์จ ากดั - - 1 - 
     กองทุนรวมบางกอก แคปปิตอล - - - 7 
     กองทุนรวมแกมม่า แคปปิตอล - - 1 - 
 - - 128 155 
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38.2 ค่าใช้จ่าย  

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 มิถนุายน วนัท่ี 30 มิถนุายน 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
ดอกเบีย้และส่วนลดจ่าย     
บรษิทัย่อย     
     บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 26 25 
     บรษิทั เคเคพ ีทาวเวอร ์จ ากดั  - - 4 3 
กรรมการและผูบ้รหิาร และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่อี านาจ     
      ควบคุมหรอืสามารถใชอ้ทิธพิล อย่างเป็นสาระส าคญั 7 8 7 8 
 7 8 37 36 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอ่ืน     
บรษิทัย่อย     
     บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 83 99 
     บรษิทั เคเคพ ีทาวเวอร ์จ ากดั  - - 56 54 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 19 21 19 21 
 19 21 158 174 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ 
 วนัท่ี 30 มิถนุายน วนัท่ี 30 มิถนุายน 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
ดอกเบีย้และส่วนลดจ่าย     
บรษิทัย่อย     
     บรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)   - - 1 - 
     บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 49 47 
     บรษิทั เคเคพ ีทาวเวอร ์จ ากดั  - - 8 7 
กรรมการและผูบ้รหิาร และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่อี านาจ     
      ควบคุมหรอืสามารถใชอ้ทิธพิล อย่างเป็นสาระส าคญั 8 16 8 16 
 8 16 66 70 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอ่ืน     
บรษิทัย่อย     
     บรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)   - - - (1) 
     บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 165 153 
     บรษิทั เคเคพ ีทาวเวอร ์จ ากดั  - - 106 111 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 41 40 41 40 
 41 40 312 303 
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38.3 ยอดค้างช าระ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
เงินให้กู้ยืมแก่สถาบนัการเงิน/เงินให้สินเช่ือ     
บรษิทัย่อย     
บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 3,200 6,900 
บรษิทั เคเคพ ีทาวเวอร ์จ ากดั - - 2,324 2,372 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ - - (2) (5) 

กรรมการและผูบ้รหิาร และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่อี านาจ     
   ควบคุมหรอืสามารถใชอ้ทิธพิล อยา่งเป็นสาระส าคญั 27 11 27 11 
 27 11 5,549 9,278 
ดอกเบีย้ค้างรบัและรายได้ดอกเบี้ยท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ     
บรษิทัย่อย     
บรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)   - - (1) (2) 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 3 - 
บรษิทั เคเคพ ีทาวเวอร ์จ ากดั - - (2) (1) 

 - - - (3) 
ลูกหน้ีอ่ืน     
บรษิทัย่อย     
บรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)   - - - 4 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 238 116 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั - - 4 6 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เคเคพไีดม ์จ ากดั - - 1 - 

 - - 243 126 
สินทรพัยต์ราสารอนุพนัธ์     
บรษิทัย่อย     
   บรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)   - - 3 9 
   บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 2 - 
 - - 5 9 
สินทรพัยอ่ื์น     
บรษิทัย่อย     
   บรษิทั เคเคพ ีทาวเวอร ์จ ากดั - - 770 662 
 - - 770 662 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
เงินรบัฝาก     
บรษิทัย่อย     
บรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)   - - 75 14 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 435 256 

   บรษิทัหลกัทรพัย ์จดัการกองทุน เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั - - 32 17 
   บรษิทัหลกัทรพัย ์เคเคพ ีไดม ์จ ากดั - - 208 25 
   กองทุนรวมบางกอก แคปปิตอล - - 119 117 
   กองทุนรวมแกมม่า แคปปิตอล - - 273 215 
   บรษิทั เคเคพ ีทาวเวอร ์จ ากดั - - 81 151 
กรรมการและผูบ้รหิาร และบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่อี านาจ     
   ควบคุมหรอืสามารถใชอ้ทิธพิล อยา่งเป็นสาระส าคญั 2,291 2,099 2,291 2,099 
 2,291 2,099 3,514 2,894 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม     
บรษิทัย่อย     
   บรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)   - - 605 1,300 
กรรมการและผูบ้รหิาร และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่อี านาจ     
   ควบคุมหรอืสามารถใชอ้ทิธพิล อยา่งเป็นสาระส าคญั     
   และกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 5 - 5 
 - 5 605 1,305 
ดอกเบีย้ค้างจ่าย     
กรรมการและผูบ้รหิาร และบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่อี านาจ     
   ควบคุมหรอืสามารถใชอ้ทิธพิล อยา่งเป็นสาระส าคญั      
   และกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2 1 2 1 
 2 1 2 1 
     
หน้ีสินอ่ืน     
บรษิทัย่อย     
บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 173 250 

   บรษิทั เคเคพ ีทาวเวอร ์จ ากดั - - 723 614 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1 3 1 3 

 1 3 897 867 
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ในระหว่างงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 บรษิทัย่อยในกลุ่มธุรกจิตลาดทุนได้น าหุน้สามญัของบรษิทัแห่งหนึ่งทีถู่กจดั
ประเภทเป็นเงนิลงทุนที่ใชว้างเป็นประกนั โดยเงนิลงทุนดงักล่าวถูกวดัมลูค่าด้วยวธิมีูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ณ วนัที ่
30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 เงนิลงทุนมมีลูค่าเท่ากบั 458 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 458 ลา้นบาท) 
 
เงนิลงทุนที่วางเป็นประกนั คอื หลกัทรพัย์ที่บรษิทัย่อยในกลุ่มธุรกจิตลาดทุนอนุญาตใหบ้รษิทัที่ลงทุนน าไปวางกบัธนาคาร เพื่อใช้เป็น
หลกัประกนัในธุรกรรมการกูย้มืเงนิ 
 
ในระหว่างงวดหกเดอืน สิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 ธนาคารได้มกีารขายทรพัย์สนิให้กรรมการของธนาคาร ในราคา 2 ล้านบาท 
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ไม่มกีารท ารายการ) 

 
ในระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ธนาคารไม่มีการซื้อทรพัย์สินจากบริษัทย่อย (31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
ธนาคารมกีารซื้อทรพัยส์นิจากบรษิทัย่อยในราคา 52 ลา้นบาท) 
  

38.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส าคญั 
 
ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 ค่าตอบแทนทีจ่่ายใหก้รรมการและผูบ้รหิารส าคญั มดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 มิถนุายน วนัท่ี 30 มิถนุายน 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 179,359 170,460 127,495 129,781 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 6,672 5,550 3,318 3,375 

รวม 186,031 176,010 130,813 133,156 
 

39 ผลประโยชน์อ่ืนท่ีจ่ายแก่กรรมการและผู้มีอ านาจในการจดัการ 
 

กลุ่มธุรกิจไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นแก่กรรมการและผู้บรหิารนอกเหนือจากผลประโยชน์ที่พึงจ่ายตามปกติ ซึ่งได้แก่ บ าเหน็จกรรมการ
เงนิเดอืน และโบนัส (ถา้ม)ี ของผูบ้รหิาร 
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40 ส่วนงานด าเนินงาน 

 
กลุ่มธุรกจิไดเ้ปิดเผยขอ้มลูส่วนงานด าเนินงาน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่8 เรื่อง ส่วนงานด าเนินงาน ตามเกณฑท์ี่เสนอใหแ้ก่
ผูม้อี านาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการด าเนินงานของธนาคาร เพื่อใชใ้นการจดัสรรทรพัยากรใหก้บัส่วนงานและประเมนิผลการปฏบิตังิานของส่วนงาน
ดงักล่าว โดยธนาคารก าหนดส่วนงานทีร่ายงานตามโครงสรา้งองคก์รใหม่ของกลุ่มธรุกจิการเงนิเกยีรตนิาคนิภทัร และตามลกัษณะการด าเนินธุรกจิ
ทีแ่ตกต่างกนัในสาระส าคญั ตามส่วนงานด าเนินงาน ซึง่ไดแ้ก่ ธุรกจิธนาคารพาณิชย ์ธุรกจิตลาดทุน และส่วนงานบรหิารหนี้ของธุรกจิธนาคารพาณิชย ์
โดยมรีายละเอยีดดงันี้  
 
• ธุรกจิธนาคารพาณิชย ์ประกอบดว้ย ธุรกจิธนาคารพาณิชยท์ัง้หมดซึง่รวมถงึบรษิทั เคเคพ ีทาวเวอร ์จ ากดั แต่ไม่รวมส่วนงานบรหิารหนี้  
• ธุรกิจตลาดทุน ประกอบด้วย บรษิัท เคเคพี แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) บรษิัทหลักทรพัย์ เกียรตินาคนิภัทร จ ากดั (มหาชน) บรษิัท

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั และ บรษิทัหลกัทรพัย ์เคเคพ ีไดม ์จ ากดั 
• ส่วนงานบรหิารหนี้  
 
 
การประเมนิผลการปฏบิตังิานของส่วนงานด าเนินงานมกีารวดัค่าที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิไทย โดยมกีารปรบับางประการ
ให้สอดคล้องกบัเกณฑ์หรอืแนวปฏบิตัใินการจดัท าบญัชเีพื่อการจดัการภายในของส่วนงานด าเนินงาน โดยข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามแต่ละ
ส่วนงานดงักล่าวจะเป็นจ านวนเงนิหลงัการปันส่วนค่าใช้จ่ายส่วนกลางและรายได้ระหว่างส่วนงาน ซึ่งการท าธุรกรรมระหว่างส่วนงานรายได้
ระหว่างส่วนงานถูกตดัออกจากงบการเงนิรวมระหว่างกาลแลว้ 
 
40.1 ผลการด าเนินงาน 

 
ผลการด าเนินงานจ าแนกตามธุรกจิธนาคารพาณชิย ์ธุรกจิตลาดทุน และส่วนงานบรหิารหนี้ ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 
พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มดีงันี้  
 
  งบการเงินรวม 
  30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 

  

ธรุกิจธนาคาร
พาณิชย ์
ล้านบาท 

ธรุกิจ 
ตลาดทุน 
ล้านบาท 

 
บริหารหน้ี 
ล้านบาท 

 
รวม 

ล้านบาท 

     
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก     
   รายไดด้อกเบีย้สุทธ ิ 8,713 (43) 109 8,779 
   รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ ิ 1,351 1,599 - 2,950 
   รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น 248 610 2 860 
รวมรายไดจ้ากการด าเนินงาน 10,312 2,166 111 12,589 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 772 215 - 987 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 209 59 3 271 
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ 4,000 1,268 73 5341 
รวมค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานอื่นๆ 4,209 1,327 76 5,612 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติ (กลบัรายการ) 1,885 - (7) 1,878 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษเีงนิได ้ 4,218 839 42 5,099 
ภาษเีงนิได ้ 833 169 - 1,002 
ก าไรสุทธ ิ 3,385 670 42 4,097 
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  งบการเงินรวม 
  30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

  

ธรุกิจธนาคาร
พาณิชย ์
ล้านบาท 

ธรุกิจ 
ตลาดทุน 
ล้านบาท 

 
บริหารหน้ี 
ล้านบาท 

 
รวม 

ล้านบาท 

     
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก     
   รายไดด้อกเบีย้สุทธ ิ 7,405 (33) 252 7,624 
   รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ ิ 1,105 1,943 - 3,048 
   รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น 123 536 19 678 
รวมรายไดจ้ากการด าเนินงาน 8,633 2,446 271 11,350 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 778 199 - 977 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 229 64 3 296 
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ 3,845 1,215 (95) 4,965 
รวมค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานอื่นๆ 4,074 1,279 (92) 5,261 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติ (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 
 
รายไดจ้ าแนกตามจงัหวะเวลาการรบัรูร้ายได้ แบ่งตามประเภทธุรกจิธนาคารพาณิชย ์ธุรกจิตลาดทุน และส่วนงานบรหิารหนี้ ส าหรบังวด
หกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

ธรุกิจ 
ธนาคาร
พาณิชย ์
ล้านบาท 

ธรุกิจ 
ตลาดทุน 
ล้านบาท 

 
บริหารหน้ี 
ล้านบาท 

 
รวม 

ล้านบาท 
     
เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 1,264 1,513 2 2,779 
ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) 167 539 - 706 

 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

 

ธรุกิจ 
ธนาคาร
พาณิชย ์
ล้านบาท 

ธรุกิจ 
ตลาดทุน 
ล้านบาท 

 
บริหารหน้ี 
ล้านบาท 

 
รวม 

ล้านบาท 
     
เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 980 1,897 18 2,895 
ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) 156 418 - 574 
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สนิทรพัยร์วมจ าแนกตามธุรกจิธนาคารพาณิชย ์ธุรกจิตลาดทุน และส่วนงานบรหิารหนี้  
 

  

ธรุกิจธนาคาร
พาณิชย ์
ล้านบาท 

ธรุกิจตลาดทุน 
ล้านบาท 

บริหารหน้ี 
ล้านบาท 

รวม 
ล้านบาท 

     
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 452,436 40,027 1,837 494,300 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 401,654 32,664 1,805 436,123 

 
40.2 กระทบยอดรายการข้อมูลส่วนงานด าเนินงาน 

 
กระทบยอดระหว่างผลรวมของรายได้ทุกส่วนงานที่รายงานกบัรายได้รวมและกระทบยอดระหว่างผลรวมของก าไรของทุกส่วนงานและ
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษเีงนิไดส้ าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มีดงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2565 

ล้านบาท 
พ.ศ. 2564 
ล้านบาท 

รายได ้   
   ผลรวมของรายไดข้องทุกส่วนงานทีร่ายงาน 13,576 12,327 
   รายการตดับญัชรีายไดร้ะหว่างส่วนงาน (987) (977) 
รายไดร้วม 12,589 11,350 
ก าไร   
   ผลรวมของก าไรของทุกส่วนงานทีร่ายงาน 5,099 3,477 
   รายการตดับญัชกี าไรระหว่างส่วนงาน - - 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษเีงนิได ้ 5,099 3,477 
 
ผลรวมของสินทรพัย์ของทุกส่วนงานที่รายงานกับสนิทรพัย์รวม ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  
มดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 

 

30 มิถนุายน 
พ.ศ. 2565 
ล้านบาท 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 
ล้านบาท 

สนิทรพัย ์   
   ผลรวมของสนิทรพัยข์องทุกสว่นงานทีร่ายงาน 494,300 436,123 
   รายการตดับญัชสีนิทรพัยร์ะหว่างสว่นงาน - - 
สนิทรพัยร์วม 494,300 436,123 
 
ในระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 กลุ่มธุรกิจไม่มีรายได้จากการท าธุรกรรมกับลูกค้า
บุคคลภายนอกรายใดรายหนึ่งทีม่จี านวนเงนิตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไปของรายไดร้วม 
 
ธนาคารและบรษิทัย่อยด าเนินธุรกจิในเขตภูมศิาสตรเ์ดยีวกนัในประเทศไทยเพยีงแห่งเดยีว กลุ่มธุรกจิไม่มกีารเปลี่ยนแปลงของจ านวน
เงนิของสนิทรพัยร์วมหรอืหนี้สนิรวมอย่างมสีาระส าคญัจากการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิของปีก่อน 
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41 ฐานะและผลการด าเนินงานท่ีส าคญัจ าแนกตามธรุกรรมในประเทศและต่างประเทศ 

 
41.1 ฐานะจ าแนกตามประเภทธรุกรรม 
 

 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 ธรุกรรม ธรุกรรม  ธรุกรรม ธรุกรรม  
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       
สนิทรพัยร์วม 473,172,641 21,127,115 494,299,756 421,801,742 14,321,459 436,123,201 
รายการระหว่างธนาคารและ       
   ตลาดเงนิสุทธ ิ(สนิทรพัย)์ 48,614,282 6,620,523 55,234,805 51,174,307 4,063,927 55,238,234 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย       
   มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 28,397,926 - 28,397,926 22,215,401 149,423 22,364,824 
เงนิลงทุนสุทธ ิ 30,573,460 572,156 31,145,616 16,142,848 697,365 16,840,213 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้และ       
   ดอกเบีย้คา้งรบัสุทธ ิ 317,660,207 11,072,531 328,732,738 292,888,249 6,259,317 299,147,566 
เงนิรบัฝาก 320,940,910 - 320,940,910 288,381,946 - 288,381,946 
รายการระหว่างธนาคารและ       
   ตลาดเงนิสุทธ ิ(หนี้สนิ) 12,720,664 1,764,850 14,485,514 14,993,334 1,670,995 16,664,329 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 59,961,355 - 59,961,355 43,804,907 - 43,804,907 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 ธรุกรรม ธรุกรรม  ธรุกรรม ธรุกรรม  
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       
สนิทรพัยร์วม 445,812,034 19,949,875 465,761,909 406,763,983 12,141,384 418,905,367 
รายการระหว่างธนาคารและ       
   ตลาดเงนิสุทธ ิ(สนิทรพัย)์ 50,116,892 6,605,769 56,722,661 56,702,624 4,035,136 60,737,760 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย       
   มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 8,146,059 - 8,146,059 7,369,286 - 7,369,286 
เงนิลงทุนสุทธ ิ 29,657,398 - 29,657,398 15,116,585 - 15,116,585 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้และ       
   ดอกเบีย้คา้งรบัสุทธ ิ 319,413,745 11,072,531 330,486,276 294,707,275 6,259,317 300,966,592 
เงนิรบัฝาก 321,487,805 - 321,487,805 288,903,970 - 288,903,970 
รายการระหว่างธนาคารและ       
   ตลาดเงนิสุทธ ิ(หนี้สนิ) 12,351,200 1,764,850 14,116,050 14,996,773 1,670,995 16,667,768 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 52,081,994 - 52,081,994 43,750,833 - 43,750,833 
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41.2 ผลการด าเนินงานจ าแนกตามธรุกรรม 

 
 งบการเงินรวม 

 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 

ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

 ธรุกรรม ธรุกรรม  ธรุกรรม ธรุกรรม  
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       
รายไดด้อกเบีย้ 10,572,771 244,592 10,817,363 9,419,646 139,371 9,559,017 
ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ 2,037,534 436 2,037,970 1,934,127 394 1,934,521 
รายไดด้อกเบีย้สุทธ ิ 8,535,237 244,156 8,779,393 7,485,519 138,977 7,624,496 
รายไดค้่าธรรมเนียมและ       
   บรกิารสุทธ ิ 2,338,993 610,799 2,949,792 2,503,873 544,333 3,048,206 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น ๆ (160,511) 1,020,168 859,657 833,430 (155,586) 677,844 
ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ 5,610,215 1,202 5,611,417 5,259,025 2,102 5,261,127 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน       
   ก่อนผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดว่าจะ 
   เกดิขึน้และภาษเีงนิได ้ 5,103,504 1,873,921 6,977,425 5,563,797 525,622 6,089,419 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 

ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

 ธรุกรรม ธรุกรรม  ธรุกรรม ธรุกรรม  
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       
รายไดด้อกเบีย้ 10,534,037 243,205 10,777,242 9,283,931 137,868 9,421,799 
ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ 2,060,189 420 2,060,609 1,974,800 391 1,975,191 
รายไดด้อกเบีย้สุทธ ิ 8,473,848 242,785 8,716,633 7,309,131 137,477 7,446,608 
รายไดค้่าธรรมเนียมและ       
   บรกิารสุทธ ิ 1,362,611 - 1,362,611 1,148,749 - 1,148,749 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น ๆ (368,093) 1,501,836 1,133,743 1,124,835 (196,948) 927,887 
ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ 4,553,917 - 4,553,917 4,391,277 - 4,391,277 
ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงาน       
   ก่อนผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะ 
   เกดิขึน้และภาษเีงนิได ้ 4,914,449 1,744,621 6,659,070 5,191,438 (59,471) 5,131,967 
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42 รายได้ดอกเบีย้ 

 
รายไดด้อกเบีย้ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 219,040 130,697 245,449 126,948 
เงนิลงทุนในตราสารหนี้ 167,085 186,263 149,268 173,439 
เงนิใหส้นิเชื่อ 3,932,396 3,696,597 3,984,586 3,790,168 
การใหเ้ช่าซื้อและสญัญาเช่าการเงนิ 6,382,635 5,319,644 6,382,635 5,319,644 
เงนิใหส้นิเชื่อทีม่กีารดอ้ยค่าดา้นเครดติเมื่อซื้อหรอืเมื่อก าเนิด 109,547 221,688 11,002 9,900 
อื่นๆ 6,660 4,128 4,302 1,700 
รวมรายไดด้อกเบีย้ 10,817,363 9,559,017 10,777,242 9,421,799 

 
43 ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 

 
คา่ใชจ้่ายดอกเบีย้ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
เงนิรบัฝาก 1,306,617 1,268,861 1,306,781 1,268,944 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 63,515 49,216 60,196 48,400 
เงนิน าส่งกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันา     
   ระบบสถาบนัการเงนิและสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก 387,373 323,439 387,373 323,439 
ตราสารหนี้ทีอ่อก     
   - หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิ 84,529 98,689 84,529 98,689 
   - หุน้กูด้อ้ยสทิธ ิ 147,860 171,376 147,860 171,376 
   - อื่น ๆ 23,309 3,379 3,154 921 
ค่าธรรมเนียมในการกูย้มืเงนิ 5,930 5,919 53,507 51,261 
อื่นๆ 18,837 13,642 17,209 12,161 
รวมค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ 2,037,970 1,934,521 2,060,609 1,975,191 
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44 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 

 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธสิ าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร     
- ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์ 1,046,361 979,110 - - 
- คา่นายหน้าประกนั 732,666 533,069 732,666 533,069 
- การรบัรอง รบัอาวลั และการค ้าประกนั 62,450 79,889 62,450 79,889 
- อื่น ๆ 1,654,603 1,864,817 701,360 635,142 
รวมรายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร 3,496,080 3,456,885 1,496,476 1,248,100 
ค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนียมและบรกิาร     
- คา่ธรรมเนียมธุรกจิหลกัทรพัย ์ 358,054 269,339 - - 
- อื่น ๆ 188,234 139,340 133,865 99,351 
รวมค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนียมและบรกิาร 546,288 408,679 133,865 99,351 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ ิ 2,949,792 3,048,206 1,362,611 1,148,749 
 

45 ก าไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากเครื่องมอืทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุนส าหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 
พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 ดงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 มิถนุายน วนัท่ี 30 มิถนุายน 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
ก าไร (ขาดทุน) จากธรุกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ     
- เงนิตราต่างประเทศ 896,782 (102,656) 870,908 (148,148) 
- ตราสารหนี้ (140,787) 6,599 (91,151) 23,234 
- ตราสารทุน 472,742 683,705 (609) 414,559 
- ตราสารอนุพนัธ ์ (764,251) (199,203) (453,118) (75,945) 

รวม 464,486 388,445 326,030 213,700 
ก าไร (ขาดทุน) จากเครือ่งมือทางการเงินท่ีก าหนดให้วดัมูลค่า 
   ด้วยมูลค่ายุติธรรม     
      การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมสุทธ ิ     
            - หนี้สนิทางการเงนิทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรม 
                ผ่านก าไรหรอืขาดทุน 87,944 28,063 - - 
   ก าไร (ขาดทนุ) สุทธจิากการตดัรายการ รวมถงึดอกเบีย้รบั 
         และดอกเบีย้จ่าย (67,450) (58,991) - - 

รวม 20,494 (30,928) - - 
รวมทัง้สิน้ 484,980 357,517 326,030 213,700 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 

139 

 
46 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 

 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากเงนิลงทุน ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 ประกอบดว้ยรายการ ดงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ก าไร (ขาดทุน) จากการขาย     
   - เงนิลงทุนทีว่ดัมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (12,509) (6,051) (12,509) (6,051) 
   - เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - - 693 7,060 
รวม (12,509) (6,051) (11,816) 1,009 
โอนกลบั (ขาดทุน) จากการดอ้ยค่า     
   - เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - - 18,516 80,577 
รวม - - 18,516 80,577 
รวมก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากเงนิลงทุน (12,509) (6,051) 6,700 81,586 
 
กจิการรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย เนื่องจากมลูค่าตามบญัชสีงูกว่ามลูค่ายุตธิรรม 
 

47 รายได้จากการด าเนินงานอ่ืนๆ 
 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่นๆ ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มดีงันี้  

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
รายไดค้่าเบีย้ปรบั 70,770 70,328 70,770 70,328 
ก าไรจากการจ าหน่ายทรพัยส์นิถาวร 10,533 1,532 10,533 1,532 
รายไดอ้ื่น 13,331 36,424 33,603 6,990 
รวมรายไดจ้ากการด าเนินงานอื่นๆ 94,634 108,284 114,906 78,850 
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48 ค่าใช้จ่ายอ่ืน 

 
ค่าใชจ้า่ยอื่นส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัรถยดึรอการขาย 155,752 44,577 155,752 44,577 
ค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัยร์อการขาย 22,974 24,823 22,974 24,823 
ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางและขนส่ง 79,947 67,576 75,520 63,829 
ค่าโฆษณาและส่งเสรมิการขาย 54,532 12,737 40,493 7,540 
ค่าธรรมเนียมจ่ายของกองทุน 3,409 3,386 - - 
ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนอื่น 101,367 118,395 85,821 103,993 
ค่าใชจ่้ายอื่น 517,577 502,557 460,618 425,376 
รวมค่าใชจ้่ายอื่น 935,558 774,051 841,178 670,138 
 

49 ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 
 
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถินุายน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 ดงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ (302) (3,191) (2,225) (1,920) 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้ 1,876,075 2,582,513 1,873,732 2,581,632 
เงนิลงทุนในตราสารหนี้ทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม  
    ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 4,140 727 4,140 727 
ภาระผกูพนัวงเงนิสนิเชือ่และสญัญาค ้าประกนัทางการเงนิ (1,644) 32,180 (1,960) 31,400 
รวม 1,878,269 2,612,229 1,873,687 2,611,839 
 
ในระหว่างงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 มูลค่าหนี้สูญได้รบัคนืเป็นจ านวนเงนิ 634 ล้านบาท (30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 : 624 
ลา้นบาท) 
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50 ภาษีเงินได้ 

 
ภาษเีงนิไดส้ าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ภาษเีงนิไดส้ าหรบัปีปัจจุบนั 1,060,961 657,254 835,547 424,379 
รายการปรบัปรุงค่าใชจ้่ายภาษีเงนิไดข้องงวดก่อน 15,425 (11,555) 16,291 (10,922) 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (74,423) (18,602) (25,864) (25,441) 
รวมค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 1,001,963 627,097 825,974 388,016 

 
การกระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษทีีแ่ทจ้รงิงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 

 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท 
   
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 5,099,156 3,477,190 
จ านวนภาษตีามอตัราภาษเีงนิไดร้อ้ยละ 20 1,019,831 695,438 
รายการปรบัปรุงภาษเีงนิไดข้องงวดก่อน 15,425 (11,555) 
รายไดท้ีไ่ม่ตอ้งเสยีภาษ ี (172,296) (88,094) 
ค่าใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถหกัภาษ ี 139,003 29,863 
ผลกระทบต่อภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชขีองงวดก่อน - 1,445 
รวมค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 1,001,963 627,097 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท 
   
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 4,785,383 2,520,128 
จ านวนภาษตีามอตัราภาษเีงนิไดร้อ้ยละ 20 957,077 504,026 
รายการปรบัปรุงภาษเีงนิไดข้องงวดก่อน 16,291 (10,922) 
รายไดท้ีไ่ม่ตอ้งเสยีภาษ ี (274,541) (114,012) 
ค่าใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถหกัภาษ ี 127,147 8,924 
รวมค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 825,974 388,016 
 
อตัราภาษีเงนิได้ถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักส าหรบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลส าหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน  
พ.ศ. 2565 เป็นรอ้ยละ 19.65 และรอ้ยละ 17.26 ตามล าดบั (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 18.03 และรอ้ยละ 15.40 ตามล าดบั) 
 
อตัราภาษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักส าหรบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลเปลีย่นแปลงจากรายการเงนิปันผลรบั 
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51 ภาษีเงินได้เก่ียวกบัองค์ประกอบของก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อ่ืน 

 
ภาษีเงนิได้เกี่ยวขอ้งกบัองค์ประกอบของก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่นส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564  
มดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
  

จ านวนกอ่น
ภาษี 

พนับาท 

ผลประโยชน์ 
(ค่าใช้จ่าย) 

ภาษี 
พนับาท 

จ านวน
สุทธิจาก

ภาษี 
พนับาท 

จ านวน
ก่อน 
ภาษี 

พนับาท 

ผลประโยชน์  
(ค่าใช้จ่าย) 

ภาษี 
พนับาท 

จ านวน
สุทธิ 

จากภาษี 
พนับาท 

       
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนในตราสารหนี้ดว้ย       
   มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (376,849) 75,370 (301,479) (141,258) 28,252 (113,006) 
ก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในตราสารทุนทีก่ าหนดให ้       
   วดัมลูคา่ยุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (8,198) 1,645 (6,553) 792,301 (158,283) 634,018 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น (385,047) 77,015 (308,032) 651,043 (130,031) 521,012 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 

จ านวนกอ่น
ภาษี 

พนับาท 

ผลประโยชน์ 
(ค่าใช้จ่าย) 

ภาษี 
พนับาท 

จ านวน
สุทธิจาก

ภาษี 
พนับาท 

จ านวน
ก่อน 
ภาษี 

พนับาท 

ผลประโยชน์  
(ค่าใช้จ่าย) 

ภาษี 
พนับาท 

จ านวน
สุทธิ 

จากภาษี 
พนับาท 

ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนในตราสารหนี้ดว้ย       
     มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (376,849) 75,370 (301,479) (141,258) 28,252 (113,006) 
ก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในตราสารทุนทีก่ าหนดให ้       
   วดัมลูคา่ยุตธิรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 1,830 (366) 1,464 (2,821) 564 (2,257) 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น (375,019) 75,004 (300,015) (144,079) 28,816 (115,263) 
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52 เครื่องมือทางการเงิน 

 
วิธีการวดัมูลคา่ของสินทรพัยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 
 
นโยบายการบญัชใีนหมายเหตุขอ้ที ่3 อธบิายความแตกต่างระหว่างการจดัประเภทและการวดัมลูค่าของเครื่องมอืทางการเงนิ และอธบิาย
การรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่ายรวมถงึก าไรและขาดทุนจากมลูค่ายุตธิรรม ตารางต่อไปนี้แสดงการวเิคราะหม์ลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละ
หนี้สนิทางการเงนิโดยแบ่งตามประเภทในงบแสดงฐานะการเงนิ 
 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
    ตราสารทุนท่ี   
  ก าหนดให้  ก าหนดให้   
 วดัมูลค่าด้วย วดัมูลค่าด้วย วดัมูลค่าด้วย วดัมูลค่าด้วย   
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม   
 ผ่านก าไรหรือ ผ่านก าไรหรือ ผ่านก าไรหรือ ผ่านก าไรหรือ ต้นทุนตดั  
 ขาดทุน ขาดทุน ขาดทุนเบด็เสรจ็ ขาดทุนเบด็เสรจ็ จ าหน่าย รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
สินทรพัย์ทางการเงิน       
เงนิสด - - - - 1,105,535 1,105,535 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ - - - - 55,234,805 55,234,805 
สนิทรพัยท์างการเงนิที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า       
   ยุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 28,397,926 - - - - 28,397,926 
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ์ 13,117,760 - - - - 13,117,760 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยส์ุทธ ิ - - 29,410,392 1,555,468 179,756 31,145,616 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้างรบัสุทธ ิ - - - - 328,732,738 328,732,738 
ลูกหน้ีส านักหกับญัชแีละบรษิัทหลกัทรพัย์ - - - - 2,466,995 2,466,995 
ลูกหน้ีธุรกจิหลกัทรพัย์และสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 3,460,520 - - - 8,370,775 11,831,295 
รวมสินทรพัย์ทางการเงิน 44,976,206 - 29,410,392 1,555,468 396,090,604 472,032,670 
       
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก - - - - 320,940,910 320,940,910 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ - - - - 14,485,514 14,485,514 
หน้ีสนิจ่ายคนืเมื่อทวงถาม - - - - 927,349 927,349 
หน้ีสนิทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าด้วย       
   มูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน - 3,071,440 - - - 3,071,440 
หน้ีสนิตราสารอนุพนัธ์ 15,342,015 - - - - 15,342,015 
ตราสารหน้ีทีอ่อกและเงนิกูย้มื - - - - 59,961,355 59,961,355 
หน้ีสนิตามสญัญาเช่า -  - - - 233,628 233,628 
เจา้หน้ีส านักหกับญัชแีละบรษิัทหลกัทรพัย ์ - - - - 346,738 346,738 
เจา้หน้ีธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 5,643,999 - - - 6,371,071 12,015,070 
รวมหน้ีสินทางการเงิน 20,986,014 3,071,440 - - 403,266,565 427,324,019 
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 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
    ตราสารทุนท่ี   
  ก าหนดให้  ก าหนดให้   
 วดัมูลค่าด้วย วดัมูลค่าด้วย วดัมูลค่าด้วย วดัมูลค่าด้วย   
 มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายุติธรรม   
 ผ่านก าไรหรือ ผ่านก าไรหรือ ผ่านก าไรหรือ ผ่านก าไรหรือ ต้นทุนตดั  
 ขาดทุน ขาดทุน ขาดทุนเบด็เสรจ็ ขาดทุนเบด็เสรจ็ จ าหน่าย รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
สินทรพัย์ทางการเงิน       
เงนิสด - - - - 1,242,065 1,242,065 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ - - - - 55,238,234 55,238,234 
สนิทรพัยท์างการเงนิที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า       
   ยตุธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 22,364,824 - - - - 22,364,824 
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ์ 7,481,509 - - - - 7,481,509 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยส์ุทธ ิ - - 14,871,410 1,744,238 224,565 16,840,213 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบีย้ค้างรบัสุทธ ิ - - - - 299,147,566 299,147,566 
ลูกหน้ีส านักหกับญัชแีละบรษิัทหลกัทรพัย์ - - - - 979,499 979,499 
ลูกหน้ีธุรกจิหลกัทรพัย์และสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 2,900,688 - - - 8,095,674 10,996,362 
รวมสินทรพัย์ทางการเงิน 32,747,021 - 14,871,410 1,744,238 364,927,603 414,290,272 
       
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก - - - - 288,381,946 288,381,946 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ - - - - 16,664,329 16,664,329 
หน้ีสนิจ่ายคนืเมื่อทวงถาม - - - - 668,531 668,531 
หน้ีสนิทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าด้วย       
   มูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน - 1,699,750 - - - 1,699,750 
หน้ีสนิตราสารอนุพนัธ์ 9,036,326 - - - - 9,036,326 
ตราสารหน้ีทีอ่อกและเงนิกูย้มื - - - - 43,804,907 43,804,907 
หน้ีสนิตามสญัญาเช่า -  - - - 240,002 240,002 
เจา้หน้ีส านักหกับญัชแีละบรษิัทหลกัทรพัย ์ - - - - 1,661,003 1,661,003 
เจา้หน้ีธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 3,865,042 - - - 5,033,051 8,898,093 
รวมหน้ีสินทางการเงิน 12,901,368 1,699,750 - - 356,453,769 371,054,887 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
    ตราสารทุนท่ี   
  ก าหนดให้  ก าหนดให้   
 วดัมูลค่าด้วย วดัมูลค่าด้วย วดัมูลค่าด้วย วดัมูลค่าด้วย   
 มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม   
 ผ่านก าไรหรือ ผ่านก าไรหรือ ผ่านก าไรหรือ ผ่านก าไรหรือ ต้นทุนตดั  
 ขาดทุน ขาดทุน ขาดทุนเบด็เสรจ็ ขาดทุนเบด็เสรจ็ จ าหน่าย รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
สินทรพัยท์างการเงิน       
เงนิสด - - - - 1,105,339 1,105,339 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ - - - - 56,722,661 56,722,661 
สนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่า       
   ยุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 8,146,059 - - - - 8,146,059 
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ์ 12,968,419 - - - - 12,968,419 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยส์ุทธ ิ - - 29,410,392 247,006 - 29,657,398 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้างรบัสุทธ ิ - - - - 330,486,276 330,486,276 
รวมสินทรพัย์ทางการเงิน 21,114,478 - 29,410,392 247,006 388,314,276 439,086,152 
       
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก - - - - 321,487,805 321,487,805 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ - - - - 14,116,050 14,116,050 
หน้ีสนิจ่ายคนืเมื่อทวงถาม - - - - 927,349 927,349 
หน้ีสนิตราสารอนุพนัธ์ 13,806,718 - - - - 13,806,718 
ตราสารหน้ีทีอ่อกและเงนิกูย้มื - - - - 52,081,994 52,081,994 
หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ - - - - 952,860 952,860 
รวมหน้ีสินทางการเงิน 13,806,718 - - - 389,566,058 403,372,776 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
    ตราสารทุนท่ี   
  ก าหนดให้  ก าหนดให้   
 วดัมูลค่าด้วย วดัมูลค่าด้วย วดัมูลค่าด้วย วดัมูลค่าด้วย   
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม   
 ผ่านก าไรหรือ ผ่านก าไรหรือ ผ่านก าไรหรือ ผ่านก าไรหรือ ต้นทุนตดั  
 ขาดทุน ขาดทุน ขาดทุนเบด็เสรจ็ ขาดทุนเบด็เสรจ็ จ าหน่าย รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
สินทรพัยท์างการเงิน       
เงนิสด - - - - 1,241,867 1,241,867 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ - - - - 60,737,760 60,737,760 
สนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่า       
   ยุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 7,369,286 - - - - 7,369,286 
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ์ 7,433,220 - - - - 7,433,220 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยส์ุทธ ิ - - 14,871,410 245,175 - 15,116,585 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้างรบัสุทธ ิ - - - - 300,966,592 300,966,592 
รวมสินทรพัย์ทางการเงิน 14,802,506 - 14,871,410 245,175 362,946,219 392,865,310 
       
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก - - - - 288,903,970 288,903,970 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ - - - - 16,667,768 16,667,768 
หน้ีสนิจ่ายคนืเมื่อทวงถาม - - - - 668,531 668,531 
หน้ีสนิตราสารอนุพนัธ์ 8,163,197 - - - - 8,163,197 
ตราสารหน้ีทีอ่อกและเงนิกูย้มื - - - - 43,750,833 43,750,833 
หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - - - - 848,579 848,579 
รวมหน้ีสินทางการเงิน 8,163,197 - - - 350,839,681 359,002,878 
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53 การหกักลบสินทรพัยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 

 

ตารางขา้งล่างนี้ แสดงรายละเอยีดของสนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิ ทีถู่กหกักลบและแสดงดว้ยมลูค่าสุทธทิีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ หรอื
ที่กลุ่มธุรกิจมีสญัญาที่สามารถบังคบัให้หกักลบได้และสญัญาอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันที่ไม่ได้แสดงด้วยมูลค่าสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน  
แต่ไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึมลูค่าสุทธ ิหากกลุ่มธุรกจิมกีารบงัคบัหรอืใชส้ทิธใินการหกักลบดงักล่าว 
 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
  รายการหกักลบท่ีแสดง 

ในงบแสดงฐานะการเงิน 
มูลค่าท่ีเก่ียวข้อง 

ท่ีไมไ่ด้น ามาหกักลบ   
  มูลค่าขัน้ต้นท่ีมี

การหกักลบ 
ในงบแสดงฐานะ 

การเงิน 

 

  

 
   
 

มูลค่าขัน้ต้น มูลค่าสุทธิ 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       
สินทรพัยท์างการเงิน       
เงนิใหส้นิเชื่อตามธุรกรรมซื้อคนืภาคเอกชน 25,501,749 - 25,501,749 (28) (25,501,721) - 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ ์ 13,117,760 - 13,117,760 (2,968,864) - 10,148,896 
รวมสินทรพัย์ทางการเงิน 38,619,509 - 38,619,509 (2,968,892) (25,501,721) 10,148,896 
       
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิกูย้มืตามธุรกรรมซื้อคนืภาคเอกชน 3,623,515 - 3,623,515 (243,116) (3,380,399) - 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ์ 15,342,015 - 15,342,015 (2,685,005) - 12,657,010 
รวมหน้ีสินทางการเงิน 18,965,530 - 18,965,530 (2,928,121) (3,380,399) 12,657,010 
 
* มลูคา่ของหลกัประกนัทีไ่ม่ใช่เงนิสดจะแสดงมลูค่าเท่ากบัหรอืน้อยกว่ามลูค่าคงเหลอืของมลูค่าสุทธทิีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิหกัมลูค่าของหลกัประกนัทีเ่ป็นเงนิสด 
 
 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
  รายการหกักลบท่ีแสดง 

ในงบแสดงฐานะการเงิน 
มูลค่าท่ีเก่ียวข้อง 

ท่ีไม่ได้น ามาหกักลบ   
  มูลค่าขัน้ต้นท่ีมี

การหกักลบ 
ในงบแสดงฐานะ 

การเงิน 

 

  

 
   
 

มูลค่าขัน้ต้น มูลคา่สุทธิ 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       
สินทรพัยท์างการเงิน       
เงนิใหส้นิเชื่อตามธุรกรรมซื้อคนืภาคเอกชน 29,792,816 -    29,792,816 (16,779) (29,776,037) -    
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ 7,481,509 -    7,481,509 (1,047,699) -    6,433,810 
รวมสินทรพัย์ทางการเงิน 37,274,325 -    37,274,325 (1,064,478) (29,776,037) 6,433,810 
       
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิกูย้มืตามธุรกรรมซื้อคนืภาคเอกชน 3,207,538 -    3,207,538 (110,368) (3,097,170) -    
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ์ 9,036,326 -    9,036,326 (1,985,769) -    7,050,557 
รวมหน้ีสินทางการเงิน 12,243,864 -    12,243,864 (2,096,137) (3,097,170) 7,050,557 
 
* มลูค่าของหลกัประกนัทีไ่ม่ใช่เงนิสดจะแสดงมลูค่าเท่ากบัหรอืน้อยกว่ามลูค่าคงเหลอืของมลูค่าสุทธทิีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิหกัมลูค่าของหลกัประกนัทีเ่ป็นเงนิสด 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
 รายการหกักลบท่ีแสดง 

ในงบแสดงฐานะการเงิน 
มูลค่าท่ีเก่ียวข้อง 

ท่ีไมไ่ด้น ามาหกักลบ   
  มูลค่าขัน้ต้นท่ีมี

การหกักลบ 
ในงบแสดงฐานะ 

การเงิน 

มูลค่าสุทธิ 
ท่ีแสดงในงบ 
แสดงฐานะ 

การเงิน 
หลกัประกนัท่ี

เป็นเงินสด 
หลกัประกนัท่ี
ไม่ใช่เงินสด* 

 
   
   
 มูลค่าขัน้ต้น มูลค่าสุทธิ 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       
สินทรพัยท์างการเงิน       
เงนิใหส้นิเชื่อตามธุรกรรมซื้อคนืภาคเอกชน 25,501,749 - 25,501,749 (28) (25,501,721) - 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ 12,968,419 - 12,968,419 (2,968,864) - 9,999,555 
รวมสินทรพัย์ทางการเงิน 38,470,168 - 38,470,168 (2,968,892) (25,501,721) 9,999,555 
       
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิกูย้มืตามธุรกรรมซื้อคนืภาคเอกชน 3,623,515 - 3,623,515 (243,116) (3,380,399) - 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ์ 13,806,718 - 13,806,718 (2,685,005) - 11,121,713 
รวมหน้ีสินทางการเงิน 17,430,233 - 17,430,233 (2,928,121) (3,380,399) 11,121,713 
 
* มลูค่าของหลกัประกนัทีไ่ม่ใช่เงนิสดจะแสดงมลูค่าเท่ากบัหรอืน้อยกว่ามลูค่าคงเหลอืของมลูค่าสุทธทิีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิหกัมลูค่าของหลกัประกนัทีเ่ป็นเงนิสด 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
  รายการหกักลบท่ีแสดง 

ในงบแสดงฐานะการเงิน 
มูลค่าท่ีเก่ียวข้อง 

ท่ีไม่ได้น ามาหกักลบ   
  มูลค่าขัน้ต้นท่ีมี

การหกักลบ 
ในงบแสดงฐานะ 

การเงิน 

มูลค่าสุทธิ 
ท่ีแสดงในงบ 
แสดงฐานะ 

การเงิน 
หลกัประกนัท่ี

เป็นเงินสด 
หลกัประกนัท่ี
ไม่ใช่เงินสด* 

 
   
   
 มูลค่าขัน้ต้น มูลค่าสุทธิ 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       
สินทรพัยท์างการเงิน       
เงนิใหส้นิเชื่อตามธุรกรรมซื้อคนืภาคเอกชน 29,792,816 -    29,792,816 (16,779) (29,776,037) -    
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ 7,433,220 -    7,433,220 (1,047,699) -    6,385,521 
รวมสินทรพัย์ทางการเงิน 37,226,036 -    37,226,036 (1,064,478) (29,776,037) 6,385,521 
       
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิกูย้มืตามธุรกรรมซื้อคนืภาคเอกชน 3,207,538 -    3,207,538 (110,368) (3,097,170) -    
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ์ 8,163,197 -    8,163,197 (1,985,769) -    6,177,428 
รวมหน้ีสินทางการเงิน 11,370,735 -    11,370,735 (2,096,137) (3,097,170) 6,177,428 

 
* มลูค่าของหลกัประกนัทีไ่ม่ใช่เงนิสดจะแสดงมลูค่าเท่ากบัหรอืน้อยกว่ามลูค่าคงเหลอืของมลูค่าสุทธทิีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิหกัมลูค่าของหลกัประกนัทีเ่ป็นเงนิสด 
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54 มูลค่ายุติธรรม 

 
54.1 การประมาณการมูลคา่ยุติธรรม 

 
เครื่องมอืทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมจ าแนกตามวธิกีารประมาณมลูค่า ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งันี้ 

 
(ก) เครื่องมอืทางการเงนิใน ระดบั 1 

 
มูลค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิที่ซื้อขายในตลาดที่มสีภาพคล่อง อา้งองิจากราคาเสนอซื้อขาย ณ วนัที่ในงบแสดงฐานะการเงนิ 
ราคาเสนอซื้อขายที่ใช้ส าหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิที่ถือโดยกลุ่มธุรกิจได้แก่ ราคาเสนอซื้อสุดท้ายที่อ้างอิงจากตลาดหลกัทรพัย ์
แห่งประเทศไทย ราคาปิดที่อ้างอิงจากตลาดหลกัทรพัย์ในต่างประเทศ และราคาที่ใช้ช าระราคาจากตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 
เครื่องมอืทางการเงนินี้รวมอยู่ในระดบั 1  
 

(ข) เครื่องมอืทางการเงนิในระดบั 2 
 
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมอืทางการเงนิที่ไม่ได้มกีารซื้อขายในตลาดที่มสีภาพคล่อง (ตราสารอนุพนัธ์ที่มกีารซื้อขายในตลาดรอง 
ทีไ่ม่ไดม้กีารจดัตัง้อย่างเป็นทางการ (Over-The-Counter)) วดัมูลค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมลูค่าซึง่ใช้ประโยชน์สงูสุดจากขอ้มูล
ในตลาดที่สงัเกตได้ที่มอียู่และอ้างอิงจากประมาณการของกิจการเองมาใช้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ถ้าข้อมูลที่เป็นสาระส าคญั
ทัง้หมดในการวดัมลูค่ายุตธิรรมไดม้าจากขอ้มลูทีส่งัเกตได ้เครื่องมอืนัน้จะรวมอยู่ในระดบั 2 
 

(ค) เครื่องมอืทางการเงนิในระดบั 3 
 
ถา้ขอ้มลูทีเ่ป็นสาระส าคญัขอ้ใดขอ้หนึ่งหรอืมากกว่าไม่ไดม้าจากขอ้มลูทีส่งัเกตไดใ้นตลาด เครื่องมอืนัน้จะรวมอยู่ในระดบั 3 
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ตารางต่อไปนี้แสดงถงึสนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 
 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
  มูลค่ายุติธรรม 
 มูลค่าตามบญัชี ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      
สินทรพัย ์      
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์ 13,117,760 - 13,117,760 - 13,117,760 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย      
   มลูค่ายุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน      
   หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 662,811 - 662,811 - 662,811 
   ตราสารหนี้ภาคเอกชน 2,804,841 - 2,804,841 - 2,804,841 
   ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด      
      ในประเทศ 24,930,274 24,930,274 - - 24,930,274 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยส์ุทธ ิ      
   หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 24,342,941 - 24,342,941 - 24,342,941 
   ตราสารหนี้ภาคเอกชน 5,067,451 - 5,067,451 - 5,067,451 
   ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด      
      ในประเทศ 277,524 277,524 - - 277,524 
   ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด      
       ต่างประเทศ 306,247 306,247 - - 306,247 
   ตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความตอ้งการของ      
      ตลาดในประเทศ 705,788 - 11,091 694,697 705,788 
   ตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความตอ้งการของ      
       ตลาดต่างประเทศ 265,909 - - 265,909 265,909 
ลูกหนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซื้อขาย      
       ล่วงหน้า 3,460,520 3,460,520 - - 3,460,520 
รวมสินทรพัย ์ 75,942,066 28,974,565 46,006,895 960,606 75,942,066 
      
หน้ีสิน      
หนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย      
   มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 3,071,440 - 3,071,440 - 3,071,440 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ ์ 15,342,015 - 15,342,015 - 15,342,015 
เจา้หนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซื้อขาย      
       ล่วงหน้า 5,643,999 5,643,999 - - 5,643,999 
รวมหน้ีสิน 24,057,454 5,643,999 18,413,455 - 24,057,454 

 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 

150 

 
 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
  มูลค่ายุติธรรม 
 มูลค่าตามบญัชี ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      
สินทรพัย ์      
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์ 7,481,509 - 7,481,509 - 7,481,509 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย      
   มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน      
   หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 831,575 - 831,575 - 831,575 
   ตราสารหนี้ภาคเอกชน 2,759,974 - 2,694,121 65,853 2,759,974 
   ตราสารหนี้ต่างประเทศ 143,501 143,501 - - 143,501 
   ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด      
      ในประเทศ 18,623,852 18,623,852 - - 18,623,852 
   ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด      
      ต่างประเทศ 5,922 5,922 - - 5,922 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยส์ุทธ ิ      
   หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 14,399,949 - 14,399,949 - 14,399,949 
   ตราสารหนี้ภาคเอกชน 471,460 - 471,460 - 471,460 
   ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด      
      ในประเทศ 346,555 346,555 - - 346,555 
   ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด      
       ต่างประเทศ 431,456 431,456 - - 431,456 
   ตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความตอ้งการของ      
      ตลาดในประเทศ 700,318 - 11,091 689,227 700,318 
   ตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความตอ้งการของ      
       ตลาดต่างประเทศ 265,909 - - 265,909 265,909 
ลูกหนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซื้อขาย      
       ล่วงหน้า 2,900,688 2,900,688 - - 2,900,688 
รวมสินทรพัย ์ 49,362,668 22,451,974 25,889,705 1,020,989 49,362,668 
      
หน้ีสิน      
หนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย      
   มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 1,699,750 - 1,699,750 - 1,699,750 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ ์ 9,036,326 - 9,036,326 - 9,036,326 
เจา้หนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซื้อขาย      
       ล่วงหน้า 3,865,042 3,865,042 - - 3,865,042 
รวมหน้ีสิน 14,601,118 3,865,042 10,736,076 - 14,601,118 

 
 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
  มูลคา่ยุติธรรม 
 มูลค่าตามบญัชี ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      
สินทรพัย ์      
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์ 12,968,419 - 12,968,419 - 12,968,419 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย      
   มลูค่ายตุธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน      
   หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 662,811 - 662,811 - 662,811 
   ตราสารหนี้ภาคเอกชน 1,697,835 - 1,697,835 - 1,697,835 
   ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด      
      ในประเทศ 5,785,413 5,785,413 - - 5,785,413 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยส์ุทธ ิ      
   หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 24,342,941 - 24,342,941 - 24,342,941 
   ตราสารหนี้ภาคเอกชน 5,067,451 - 5,067,451 - 5,067,451 
   ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด      
      ในประเทศ 10,461 10,461 - - 10,461 
   ตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความตอ้งการของ      
      ตลาดในประเทศ 236,545 - - 236,545 236,545 
รวมสินทรพัย ์ 50,771,876 5,795,874 44,739,457 236,545 50,771,876 
      
หน้ีสิน      
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ ์ 13,806,718 - 13,806,718 - 13,806,718 
รวมหน้ีสิน 13,806,718 - 13,806,718 - 13,806,718 

 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
  มูลค่ายุติธรรม 
 มูลค่าตามบญัชี ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      
สินทรพัย ์      
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์ 7,433,220 - 7,433,220 - 7,433,220 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย      
   มลูค่ายุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทนุ      
   หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 831,575 - 831,575 - 831,575 
   ตราสารหนี้ภาคเอกชน 2,694,121 - 2,694,121 - 2,694,121 
   ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด      
      ในประเทศ 3,843,590 3,843,590 - - 3,843,590 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยส์ุทธ ิ      
   หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 14,399,949 - 14,399,949 - 14,399,949 
   ตราสารหนี้ภาคเอกชน 471,460 - 471,460 - 471,460 
   ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด      
      ในประเทศ 14,101 14,101 - - 14,101 
   ตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความตอ้งการของ      
      ตลาดในประเทศ 231,075 - - 231,075 231,075 
รวมสินทรพัย ์ 29,919,091 3,857,691 25,830,325 231,075 29,919,091 
      
หน้ีสิน      
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ ์ 8,163,197 - 8,163,197 - 8,163,197 
รวมหน้ีสิน 8,163,197 - 8,163,197 - 8,163,197 

 
ไม่มรีายการโอนระหว่างระดบัที ่1 และระดบัที ่2 ของล าดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรมในระหว่างงวด/ปี 

 
 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
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ตารางต่อไปนี้แสดงถึงสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงนิที่ไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 และ วนัที ่ 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
  มูลค่ายุติธรรม 
 มูลคา่ตามบญัชี ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      
สินทรพัย ์      
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ 55,234,805 55,234,805 - - 55,234,805 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหนี้และดอกเบีย้      
   คา้งรบัสุทธ ิ 328,732,738 - 325,466,799 - 325,466,799 
เงนิลงทุนทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 179,756 - 179,756 - 179,756 
ลูกหนี้ส านกัหกับญัชแีละบรษิทัหลกัทรพัย ์ 2,466,995 - 2,466,995 - 2,466,995 
ลกูหนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญา      
   ซื้อขายล่วงหน้า 8,370,775 - 8,370,775 - 8,370,775 
รวมสินทรพัย ์ 394,985,069 55,234,805 336,484,325 - 391,719,130 
      
หน้ีสิน      
เงนิรบัฝาก 320,940,910 - 320,421,913 - 320,421,913 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ 14,485,514 14,485,514 - - 14,485,514 
หนี้สนิจ่ายคนืเมื่อทวงถาม 927,349 - 927,349 - 927,349 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 59,961,355 - 31,359,994 29,622,955 60,982,949 
เจา้หนี้ส านักหกับญัชแีละบรษิทัหลกัทรพัย ์ 346,738 - 346,738 - 346,738 
เจา้หนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญา      
   ซื้อขายลว่งหน้า 6,371,071 - 6,371,071 - 6,371,071 
ดอกเบีย้คา้งจ่าย 399,864 - 399,864 - 399,864 
รวมหน้ีสิน 403,432,801 14,485,514 359,826,929 29,622,955 403,935,398 

 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
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 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
  มูลค่ายุติธรรม 
 มูลค่าตามบญัชี ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ขอ้มูลระดบัท่ี 3 รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      
สินทรพัย ์      
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ 55,238,234 55,238,234 - - 55,238,234 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหนี้และดอกเบีย้      
   คา้งรบัสุทธ ิ 299,147,566 - 272,313,518 - 272,313,518 
เงนิลงทุนทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 224,566 - 224,566 - 224,566 
ลกูหนี้ส านกัหกับญัชแีละบรษิทัหลกัทรพัย ์ 979,499 - 979,499 - 979,499 
ลกูหนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญา      
   ซื้อขายล่วงหน้า 8,095,674 - 8,095,674 - 8,095,674 
รวมสินทรพัย ์ 363,685,539 55,238,234 281,613,257 - 336,851,491 
      
หน้ีสิน      
เงนิรบัฝาก 288,381,946 - 288,018,682 - 288,018,682 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ 16,664,329 16,664,329 - - 16,664,329 
หนี้สนิจา่ยคนืเมื่อทวงถาม 668,531 - 668,531 - 668,531 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 43,804,907 - 26,448,680 16,909,466 43,358,146 
เจา้หนี้ส านักหกับญัชแีละบรษิทัหลกัทรพัย ์ 1,661,003 - 1,661,003 - 1,661,003 
เจา้หนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญา      
   ซื้อขายล่วงหน้า 5,033,051 - 5,033,051 - 5,033,051 
ดอกเบีย้คา้งจา่ย 346,922 - 346,922 - 346,922 
รวมหน้ีสิน 356,560,689 16,664,329 322,176,869 16,909,466 355,750,664 

 
 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
  มูลค่ายุติธรรม 
 มูลคา่ตามบญัชี ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      
สินทรพัย ์      
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ 56,722,661 56,722,661 - - 56,722,661 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหนี้และดอกเบีย้คา้งรบัสุทธ ิ 330,486,276 - 324,811,116 - 324,811,116 
รวมสินทรพัย ์ 387,208,937 56,722,661 324,811,116 - 381,533,777 
      
หน้ีสิน      
เงนิรบัฝาก 321,487,805 - 320,968,809 - 320,968,809 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ 14,116,050 14,116,050 - - 14,116,050 
หนี้สนิจา่ยคนืเมื่อทวงถาม 927,349 - 927,349 - 927,349 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 52,081,994 - 31,359,994 21,138,594 52,498,588 
ดอกเบีย้คา้งจ่าย 399,864 - 399,864 - 399,864 
รวมหน้ีสิน 389,013,062 14,116,050 353,656,016 21,138,594 388,910,660 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
  มูลค่ายุติธรรม 
 มูลค่าตามบญัชี ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      
สินทรพัย ์      
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ 60,737,760 60,737,760 - - 60,737,760 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหนี้และดอกเบีย้คา้งรบัสุทธ ิ 300,966,592 - 273,124,168 - 273,124,168 
รวมสินทรพัย ์ 361,704,352 60,737,760 273,124,168 - 333,861,928 
      
หน้ีสิน      
เงนิรบัฝาก 288,903,970 - 288,540,706 - 288,540,706 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ 16,667,768 16,667,768 - - 16,667,768 
หนี้สนิจ่ายคนืเมื่อทวงถาม 668,531 - 668,531 - 668,531 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 43,750,833 - 26,448,680 15,555,391 42,004,071 
ดอกเบีย้คา้งจ่าย 346,922 - 346,922 - 346,922 
รวมหน้ีสิน 350,338,024 16,667,768 316,004,839 15,555,391 348,227,998 
 
ไม่มรีายการโอนระหว่างระดบัที ่1 และระดบัที ่2 ของล าดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรมในระหว่างงวด/ปี 
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เครื่องมอืทางการเงินอื่นที่ไม่ได้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงนิเป็นรายการที่มรีะยะเวลาครบก าหนดสัน้ และมกีาร
เปลี่ยนแปลงราคาตลาดปัจจุบนัอย่างสม ่าเสมอ ดงันัน้มูลค่าตามบญัชเีป็นมูลค่าทีเ่ทยีบเคยีงมลูค่ายุตธิรรม เครื่องมอืทางการเงนิดงักล่าว
ประกอบด้วย เงนิฝากออมทรพัย์ เงนิฝากกระแสรายวนัในส่วนของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิทัง้ด้านสนิทรพัย์และหนี้สนิ 
ลูกหนี้ส านักหกับญัชแีละบรษิทัหลกัทรพัย์ ลูกหนี้ธุรกจิหลกัทรพัย์และสญัญาซื้อขายล่วงหน้า หนี้สนิจา่ยเมื่อทวงถาม เจ้าหนี้ส านักหกับญัชี
และบรษิทัหลกัทรพัย ์และเจา้หนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 
 
การวดัมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์และหนี้สนิทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการเปิดเผย มรีายละเอยีดดงันี้ 
 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบีย้ค้างรบัสุทธิ 
 
มลูค่ายุตธิรรมของเงนิใหส้นิเชือ่ทีม่อีตัราดอกเบีย้ปรบัตามอตัราตลาดประมาณตามมลูค่าตามบญัช ี
 
มลูค่ายุตธิรรมของเงนิใหส้นิเชื่อที่มอีตัราดอกเบี้ยคงที่และไม่มกีารด้อยค่าด้านเครดติค านวณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด คดิลดด้วย
อตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิของเงนิใหส้นิเชื่อทีม่ลีกัษณะคลา้ยกนั 
 
มลูค่ายุตธิรรมของเงนิใหส้นิเชือ่ทีม่อีตัราดอกเบีย้คงทีท่ีม่กีารดอ้ยค่าดา้นเครดติประมาณตามมลูค่าตามบญัช ี
 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 
 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ(สนิทรพัย์) คอื เงนิใหกู้้แก่สถาบนัการเงนิที่มรีะยะการครบก าหนดช าระสัน้หรอืเมื่อทวงถาม ดงันัน้
มลูค่าทางบญัชจีงึเป็นราคาเทยีบเคยีงมลูค่ายุตธิรรมโดยประมาณ 
 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน) คือ เงินกู้และเงินฝากประจ าที่มีระยะเวลาครบก าหนดช าระสัน้ ดังนั ้นมูลค่า 
ทางบญัชจีงึเป็นราคาเทยีบเคยีงมลูค่ายุตธิรรมโดยประมาณ 
 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 
 
มลูค่าตามบญัชขีองหนี้สนิจ่ายคนืเมื่อทวงถามในงบแสดงฐานะทางการเงนิมคีวามใกลเ้คยีงกบัมลูค่ายุตธิรรมโดยประมาณ 
 
เงินรบัฝาก 
 
มลูค่ายุตธิรรมของเงนิฝากประเภทจ่ายคนืเมื่อทวงถามหรอืเงนิฝากออมทรพัย์ซึ่งมดีอกเบี้ยปรบัตามอตัราตลาดประมาณตามมลูค่าตาม
บญัช ี
 
มลูค่ายุตธิรรมของเงนิฝากประจ าหรอืบตัรเงนิฝาก มูลค่ายุตธิรรมค านวณโดยการใช้วธิกีระแสเงนิสดคดิลดโดยใช้อตัราดอกเบีย้ที่แท้จรงิ
ปัจจุบนัของเงนิฝากประจ าทีม่อีายุครบก าหนดช าระทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินให้กู้ 
 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงนิใหกู้้วดัมูลค่ายุตธิรรมโดยใช้ราคาหรอือตัราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วนัที่ในงบแสดง
ฐานะการเงนิ ในกรณีทีไ่ม่มรีาคาตลาดหรอืเป็นเงนิกู้ยมืที่เป็นองคป์ระกอบของตราสารหนี้ทีม่อีนุพนัธ์แฝง ประมาณโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนั
ของประมาณการกระแสเงนิสดคดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ซึง่สะทอ้นความเสีย่งดา้นเครดติของธนาคารแลว้ 
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ดอกเบีย้ค้างจ่าย 
 
มลูค่าตามบญัชขีองดอกเบีย้คา้งจ่ายในงบแสดงฐานะการเงนิมคีวามใกลเ้คยีงกบัมลูค่ายุตธิรรมโดยประมาณ 
 
เงินลงทนุท่ีวดัมูลคา่ด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 
เงนิลงทุนที่วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย วดัมลูค่ายุตธิรรมโดยใชร้าคาหรอือตัราผลตอบแทนเสนอซื้อถวัเฉลีย่ส าหรบัของตราสารหนี้
ภาครฐับาลหรอือัตราผลตอบแทนยุติธรรมส าหรบัของตราสารหนี้ภาคเอกชนที่เผยแพร่โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วนัที ่ 
ในงบแสดงฐานะการเงนิ 

 
54.2 เทคนิคการประเมินมูลค่าส าหรบัการวดัมูลคา่ยติุธรรมระดบัท่ี 2 

 
ตราสารอนุพนัธเ์พื่อคา้และตราสารอนุพนัธท์ีใ่ชส้ าหรบัการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งซึง่มลูค่ายุตธิรรมอยู่ในระดบัที ่2 ไดแ้ก่  

 
• สญัญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FX Forward / Swap) วดัมูลค่ายุติธรรมโดยอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

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

ยุตธิรรมโดยท าประมาณการกระแสเงนิสดตามอตัราดอกเบี้ยตามสญัญา (กรณีดอกเบี้ยคงที่) หรอือตัราดอกเบี้ยล่วงหน้าซึ่งได้มา
จากเสน้อตัราผลตอบแทน (กรณีดอกเบีย้ลอยตวั) แลว้จงึคดิลดกระแสเงนิสดดว้ยเสน้อตัราผลตอบแทนสกุลเงนินัน้ๆ และแปลงเป็น
มูลค่าในสกุลบาทด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศเทยีบบาท ทัง้นี้ ขอ้มูลตลาดที่ใช้ทัง้หมดจะต้องสามารถสงัเกตได้จาก
ตลาดทีม่สีภาพคล่อง  

• สญัญาสวอปในตราสารทุน (Equity Linked Swap) วดัมูลค่ายุติธรรมตามองค์ประกอบย่อยของสญัญา โดยส่วนที่เป็นตราสารทุนวดั
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาเสนอซื้อในตลาดหลกัทรพัย์ส่วนที่เป็นเงนิปันผลค้างรบั/ค้างจ่าย วดัมูลค่ายุติธรรมตามจ านวนเงนิที่จะ
ไดร้บั/ตอ้งจ่าย และส่วนทีเ่ป็นดอกเบีย้วดัมลูค่ายุตธิรรมดว้ยวธิเีดยีวกบัสญัญาสวอปอตัราดอกเบีย้  

• สญัญาออปชัน่ วดัมลูค่ายุตธิรรมโดยใชแ้บบจ าลองทีไ่ดร้บัการยอมรบัอย่างกวา้งขวางและใชข้อ้มลูน าเขา้ทีส่งัเกตได้เป็นส่วนใหญ ่
 

ความเสีย่งด้านเครดิตคู่ค้าของธุรกรรมอนุพนัธ์ถูกรวมแสดงในมูลค่ายุตธิรรมของสถานะอนุพนัธ์ รายการดงักล่าวเรยีกว่าส่วนปรบัปรุง
มลูค่าดา้นเครดติ 
 
เงนิลงทุนในตราสารหนี้ซึง่มลูค่ายุตธิรรมอยู่ในระดบัที ่2 วดัมูลค่ายุตธิรรมโดยใชว้ธิคีดิลดกระแสเงนิสดตามสญัญาดว้ยอตัราผลตอบแทน
เสนอซื้อถวัเฉลีย่หรอือตัราผลตอบแทนยุตธิรรมตลอดอายุสญัญาของตราสารหนี้รุ่นนัน้ๆทีเ่ผยแพร่โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
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54.3 การวดัมูลค่ายุติธรรมซ่ึงใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได้อย่างมีสาระส าคญั (ข้อมูลระดบัท่ี 3) 

 
ตราสารทุนท่ีอยู่ในความต้องการของตลาด 
 
มลูค่าของตราสารทุนที่อยู่ในความตอ้งการของตลาด หรอืหุน้สามญัในบรษิทัจดทะเบยีนนัน้ จะขึน้อยู่กบัราคาตลาดของหุน้นัน้ๆ อย่างไรกต็าม 
กลุ่มธุรกิจมตีราสารทุนในความต้องการของต่างประเทศตวัหนึ่งได้ถูกห้ามซื้อขายหลกัทรพัย์จดทะเบียนเป็นการชัว่คราวตัง้แต่เดือน
พฤษภาคม พ.ศ 2564 เนื่องจากบรษิทัอยู่ระหว่างการด าเนินการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้ ซึง่เป็นผลกระทบของ Covid-19 โดยเหตุผลการ
ประเมนิลดมลูค่าของหุน้สามญัในบรษิทัจดทะเบยีนสามารถสรุปไดด้งันี้ 
 
• หุน้ของบรษิทัถูกหา้มซื้อขายตัง้แต่วนัที ่18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 อย่างไม่มกี าหนดขึน้อยู่กบัดลุพนิิจของหน่วยงานตลาดหลกัทรพัยน์ัน้ 
• บรษิทัอาจจะตอ้งใชเ้วลาด าเนินการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้อกีเป็นเวลานาน 
• สถานการณ์และทศิทางของธุรกจิของบรษิทัมคีวามไม่แน่นอนสูง โดย Covid-19 ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิในปัจจุบนัโดยตรง

ประกอบกบัการทีบ่รษิทัไม่สามารถเขา้ถงึแหล่งเงนิกูเ้พิม่เตมิได ้และ 
• เนื่องจากบรษิทัส่งงบการเงนิล่าสุดตัง้แต่เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2563 จงึไม่สามารถเขา้ถงึขอ้มลูสภาวะปัจจุบนัของบรษิทัได ้
 
เนื่องด้วยเหตุผลดงักล่าว ฝ่ายบรหิารจงึเหน็ว่าควรใช้แนวทางอนุรกัษ์นิยม จงึได้ปรบัมูลค่าของหุน้ส ามญัในบรษิทัจดทะเบยีนดงักล่าวจาก
มลูค่าทางบญัชทีี ่148.12 ลา้นบาท เป็น 0.00 บาท 
 

ตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 
 

 ตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถนุายน
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

30 มิถนุายน
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ยอดตน้งวด/ปี 955,136 923,864 231,075 219,454 
ซื้อเพิม่ - 236,465 - 7,686 
จ าหน่าย - (236,253) - - 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธทิีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 5,470 31,060 5,470 3,935 
ยอดปลายงวด/ปี 960,606 955,136 236,545 231,075 
 

ไม่มกีารเปลีย่นแปลงส าหรบัวธิกีารประมาณมลูค่ายุตธิรรมระหว่างงวด/ปี 
 

เงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ 
 

 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท 
   
ยอดตน้งวด/ปี 65,853 155,928 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธทิีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทนุ (65,853) (90,075) 
ยอดปลายงวด/ปี - 65,853 
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54.4 ขัน้ตอนการประเมินมูลค่ายุติธรรม 

 
ตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 
 
กลุ่มธุรกจิแบ่งการวดัมลูค่ายุตธิรรมของตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดออกเป็น 2 วธิ ี 
 
ก) วิธีการคิดลดเงินปันผล (Dividend Discount Model) หรือวิธีการคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flows Model) ส าหรับ 

ตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดและกลุ่มธุรกจิคาดว่าจะไดร้บัผลตอบแทนจากเงนิลงทุนดงักล่าว  
ข) วธิกีารอ้างองิราคาจากมูลค่าสนิทรพัย์สุทธสิ าหรบัตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดและกลุ่มธุรกจิคาดว่าจะไม่ได้รบั

ผลตอบแทนจากเงนิลงทุนนัน้ 
 
กลุ่มธุรกจิพจิารณามลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืของตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด พจิารณาจากการค านวณโดยวธิกีารคดิลด
เงนิปันผล (Dividend Discount Model) หรอืการค านวณโดยใชว้ธิกีารคดิลดกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flows Model) โดยอา้งองิ
จากประมาณการทางการเงินครอบคลุมระยะเวลา 10 ปี ซึ่งอ้างอิงจากแผนการด าเนินงานในอนาคตของบริษัท ประกอบกับการ
คาดการณ์การเติบโตของตลาด ซึ่งผู้บรหิารเชื่อว่าเป็นระยะเวลาที่สะท้อนแผนงานทางธุรกจิของบรษิัท ส าหรบัอตัราการคดิลด (Discount 
Rate) นัน้ ใชอ้ตัราคดิลดรอ้ยละ 12.5 - 14.0 ต่อปี  และหลงัจากปีที ่10 จะใช้ประมาณการของอตัราการเตบิโตของเงนิปันผลหรอืกระแสเงนิสด 
รอ้ยละ 1.0 - 2.0 ต่อปี และมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืจะถูกค านวณอยู่ที ่723.55 ลา้นบาท  
 
การเปลี่ยนแปลงของอตัราคดิลด และอตัราการเตบิโตของกระแสเงนิสดหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (อตัราการเตบิโตของเงนิปันผล 
หรอื อตัราการเตบิโตของกระแสเงนิสดอสิระ) เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 หรอื ลดลงรอ้ยละ 1 จะมผีลกระทบต่อก าไรหรอืขาดทุนในงบการเงนิรวม
และงบการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาล ดงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
  

อตัราคิดลด 
อตัราการเติบโต
ของเงินปันผล 

 
อตัราคิดลด 

อตัราการเติบโต
ของเงินปันผล 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

อตัราเพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1  (76.18) 40.72 (76.18) 40.72 
อตัราลดลง รอ้ยละ 1 90.93 (34.28) 90.93 (34.28) 
 
เงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ 
 
มลูค่าของหุน้กู้แปลงสภาพจะขึน้อยู่กบัมลูค่าขัน้ต ่าส่วนทีเ่ป็นหุน้กู ้(Bond Floor) กบัราคาแปลงสภาพ (Conversion Value) ขึน้อยู่กบัว่า
มลูค่าใดจะสงูกว่า โดยหลกัการประเมนิมลูค่าของหุน้กูแ้ละราคาแปลงสภาพสามารถสรุปไดด้งันี้ 
 
• มลูค่าส่วนทีเ่ป็นหุน้กู้ค านวณโดยใช้หลกัการคดิลดกระแสเงนิสดทัง้หมดของหุน้กู้ตลอดอายุ ซึ่งประกอบไปด้วยดอกเบี้ย และเงนิต้น 

ที่ได้รบัคืนในปีสุดท้าย ส าหรบัอัตราการคิดลดซึ่งไม่มีข้อมูลในตลาดนัน้จะค านวณโดยใช้ผลรวมระหว่างส่วนชดเชยความเสี่ยง 
ด้านเครดติ (Credit Spread) ที่สะท้อนถึงสถานการณ์ปัจจุบนัของบรษิัท กบัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาล ในแต่ละวนัที่ท าการ
ประเมนิมูลค่านัน้ส่วนที่เป็นอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพตลาดในขณะที่ส่วนชดเชยความเสี่ยง 
ดา้นเครดติจะมคี่าทีส่ะทอ้นถงึสถานการณ์ปัจจุบนัของบรษิทั มลูคา่ส่วนทีเ่ป็นหุน้กูค้ านวณออกมาได ้65.85 บาท 
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• ราคาแปลงสภาพมีมูลค่าเท่ากบัผลคูณระหว่างจ านวนหุ้นที่สามารถแปลงสภาพได้ กบัราคาหุ้น ซึ่งค านวณโดยใช้วธิีการคดิลด 

กระแสเงนิสด (Discounted Cash Flows Model) โดยอ้างอิงจากประมาณการทางการเงนิครอบคลุมระยะเวลา 10 ปี ซึ่งอ้างอิงจาก
แผนการด าเนินงานในอนาคตของบรษิทั ประกอบกบัการคาดการณ์การเตบิโตของตลาด ซึ่งผูบ้รหิารเชื่อว่าเป็นระยะเวลาที่สะท้อน
แผนงานทางธุรกจิของบรษิทั อย่างไรก็ตาม เนื่องดว้ยสถานการณ์ปัจจุบนัมคีวามไม่แน่นอนสูง ฝ่ายบรหิารจงึเหน็ว่าควรใชแ้นวทาง
อนุรกัษ์นิยมในการค านวณมลูค่าโดยยดึมลูค่าของหุน้กูเ้ป็นหลกั  

 
การเปลีย่นแปลงของอตัราคดิลดและอตัราการเตบิโตของกระแสเงนิสดเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 หรอืลดลงรอ้ยละ 1 จะมผีลกระทบต่อก าไรหรอื
ขาดทุนในงบการเงนิรวมระหว่างกาล ดงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 อตัราคิดลด อตัราคิดลด 
 ล้านบาท ล้านบาท 

   
อตัราเพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1  - (0.29) 
อตัราลดลง รอ้ยละ 1 - 0.30 
 
ตารางต่อไปนี้แสดง สรุปขอ้มลูเชงิปรมิาณของขอ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตไดท้ี่มสีาระส าคญัทีใ่ชใ้นการจดัมลูค่ายุตธิรรมทีเ่ป็นขอ้มลูระดบั 3 
 

  งบการเงินรวม  
  มูลคา่ยุติธรรม มูลค่ายติุธรรม  
  30 มิถนุายน

พ.ศ. 2565 
31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2564 ข้อมูลท่ีไม่สามารถ 

 วิธีการวดัมูลค่า พนับาท พนับาท สงัเกตได้ 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่า     
  ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไร     
  หรอืขาดทุน     
  - ตราสารหนี้ภาคเอกชน มลูค่าขัน้ต ่าส่วนทีเ่ป็น 

  หุน้กู ้ (Bond Floor)  
  กบัราคาแปลงสภาพ  

(Conversion Value)  
แลว้แต่มลูค่าใดจะสงูกว่า 

- 65,853 อตัราคดิลดและ 
อตัราการเตบิโตของ            

กระแสเงนิสด 
ของกจิการ 

     
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยส์ุทธ ิ     

- ตราสารทุนทีไ่มอ่ยู่ใน วธิกีารคดิลดเงนิปันผล 265,909 265,909 อตัราคดิลดและอตัราการ 
         ความตอ้งการของตลาด    เตบิโต ของเงนิปันผล 

     
 วธิกีารอา้งองิราคาจาก   ไม่มขีอ้มลูทีไ่ม่สามารถ 
    มลูค่าสนิทรพัยส์ุทธ ิ 694,697 689,227 สงัเกตไดท้ีม่สีาระส าคญั 
  960,606 1,020,989  
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
  มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม  
  30 มิถนุายนพ.ศ. 

2565 
31 ธนัวาคมพ .ศ. 

2564 
ข้อมูลท่ีไม่มีข้อมูล 

ท่ีไมส่ามารถ 
 วิธีการวดัมูลค่า พนับาท พนับาท สงัเกตได้ 

     
เงนิลงทนุในหลกัทรพัยส์ุทธ ิ     

- ตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ใน วธิกีารอา้งองิราคาจาก      ไม่มขีอ้มลูทีไ่ม่สามารถ 
ความตอ้งการของตลาด มลูค่าสนิทรพัยส์ุทธ ิ 236,545 231,075 สงัเกตไดท้ีม่สีาระส าคญั 

  236,545 231,075  
 

55 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน 
 
เมื่อวนัที่ 25 สงิหาคม พ.ศ. 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครัง้ที่ 10/2565 ได้มมีตใิหจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลในอตัราหุน้ละ 1.75 บาท 
โดยมกี าหนดจ่ายในวนัที ่22 กนัยายน พ.ศ. 2565 
 
เมื่อวนัที่ 23 สงิหาคม พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัย่อย”) ไดม้มีตใิหจ่้ายเงนิปันผล
ระหว่างกาลในอตัราหุน้ละ 4.00 บาท โดยมกี าหนดจ่ายในวนัที ่31 สงิหาคม พ.ศ. 2565 
 
เมื่อวนัที่ 23 สงิหาคม พ.ศ. 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการของบรษิทัหลกัทรพัย์ เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั 
เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ไดม้มีตใิหจ่้ายเงนิปันผลระหว่างกาลในอตัราหุน้ละ 1.00 บาท โดยมกี าหนดจ่ายในวนัที ่30 สงิหาคม พ.ศ. 2565 
 
เมื่อวนัที่ 22 สงิหาคม พ.ศ. 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการของบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน เกียรตนิาคนิภทัร จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของ
บรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ได้มมีตใิห้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลในอตัราหุน้ละ 10.00 บาท โดยมกี าหนดจ่ายในวนัที่ 29 สงิหาคม พ.ศ. 
2565 
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