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การเปลีย่นแปลงช่ือบริษัท 

นบัตั้งแต่วนัท่ี 17 สิงหาคม 2563 เป็นตน้ไป กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร (กลุ่มธุรกิจฯ) ไดเ้ปล่ียนช่ือบริษทัภายใน
กลุ่มธุรกิจฯ เป็น เกียรตินาคินภทัร ทั้งน้ีการเปล่ียนช่ือเป็นผลจากการควบรวมกิจการท่ีเกิดข้ึนเม่ือปี 2555 ซ่ึงท าใหก้ลุ่มธุรกิจฯ
สามารถขยายศกัยภาพการใหบ้ริการและตอบสนองฐานลูกคา้ไดก้วา้งข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายในการใหบ้ริการทาง
การเงินท่ีเป็นเลิศและไร้รอยต่อ ทั้งในดา้นธุรกิจธนาคารพาณิชยแ์ละธุรกิจตลาดทุน โดยทั้งสององคก์รจะใชต้ราสญัลกัษณ์ใหม่ 
(logo) ซ่ึงเป็นการผนวกตราสญัลกัษณ์เดิมของธนาคารเกียรตินาคินและบริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร ทั้งน้ีช่ือยอ่หลกัทรัพยข์องธนาคาร
เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) ไม่ไดมี้การเปล่ียนแปลงและยงัคงใชช่ื้อยอ่หลกัทรัพย ์KKP 

 
ช่ือเดมิ เปลีย่นเป็น 

ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
Kiatnakin Bank Public Company Limited  

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ  ากดั (มหาชน) 
Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited 

บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จ  ากดั (มหาชน) 
Phatra Securities Public Company Limited 

บริษทัหลกัทรัพย ์เกียรตินาคินภทัร จ  ากดั (มหาชน) 
Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ภทัร จ  ากดั1 
Phatra Asset Management Company Limited  

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เกียรตินาคินภทัร จ  ากดั  
Kiatnakin Phatra Asset Management Company Limited 

บริษทั ทุนภทัร จ  ากดั (มหาชน) 
Phatra Capital Public Company Limited 

บริษทั เคเคพี แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
KKP Capital Public Company Limited 

 

บทสรุปผู้บริหาร 
ธนาคารเกียรตินาคินภทัรและบริษทัยอ่ยมีก าไรสุทธิ ส าหรับไตรมาส 3/2563 เท่ากบั 1,347 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.7 

เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2/2563 แต่หากเทียบกบัไตรมาส 3/2562 ก าไรสุทธิลดลงร้อยละ 16.3 โดยหลกัจากการท่ีธนาคารไดมี้การ
พิจารณาตั้งผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนเพ่ิมเติมตามหลกัความระมดัระวงัเพ่ือรองรับความไม่แน่นอนท่ียงัคงมีอยูจ่าก
การชะลอตวัทางเศรษฐกิจ ส าหรับก าไรเบ็ดเสร็จรวมของไตรมาส 3/2563 เท่ากบั 1,458 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 17.4 จากไตรมาส 
3/2562   ส าหรับงวดเกา้เดือนปี 2563 ธนาคารและบริษทัยอ่ยมีก าไรสุทธิ เท่ากบั 4,015 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 6.8 จากช่วง
เดียวกนัของปีก่อน และมีก าไรเบ็ดเสร็จรวมเท่ากบั 3,886 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 8.8 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

ส าหรับก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนและภาษีเงินไดส้ าหรับไตรมาส 3/2563 
เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 13.2 โดยรายไดด้อกเบ้ียสุทธิเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.4  เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี
ก่อนโดยหลกัจากค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียท่ีปรับลดลงตามการบริหารตน้ทุนทางการเงินอยา่งต่อเน่ือง  ในขณะท่ีรายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ีย
ปรับลดลงร้อยละ 26.9  จากการชะลอตวัของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยธนาคารยงัคงควบคุมค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
ส่งผลใหค้่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ในส่วนของการตั้งส ารองธนาคารยงัคงอาศยั
หลกัความระมดัระวงัในการพิจารณาส ารองผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากการชะลอตวัทางเศรษฐกิจและความไม่
แน่นอนท่ียงัคงมีอยู่จากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ธนาคารจึงไดมี้การพิจารณาส ารองผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนส าหรับไตรมาส 3/2563 เพ่ิมเติมจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  

ส าหรับในดา้นของสินเช่ือ จากสภาวะเศรษฐกิจท่ียงัคงมีความไม่แน่นอนอยู ่ธนาคารยงัคงให้ความส าคญักบัการรักษา
คุณภาพของสินเช่ือและมุ่งเนน้การขยายสินเช่ือในกลุ่มท่ีให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพสินเช่ือท่ีดี โดยสินเช่ือของ
                                                           
1
 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ภทัร จ ากดั เปล่ียนช่ือบริษทัเม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2563 
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ธนาคาร ณ ส้ินไตรมาส 3/2563 มีการขยายตวัท่ีร้อยละ 8.22 จากส้ินปี 2562 โดยหลกัมาจากการขยายตวัในส่วนของสินเช่ือเช่าซ้ือ
รถยนตท่ี์ยงัคงมีการขยายตวัไดจ้ากส้ินปี รวมถึงการขยายตวัของสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัและสินเช่ือบรรษทั  ในดา้นคุณภาพของ

สินเช่ือ อตัราส่วนสินเช่ือท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตต่อสินเช่ือรวม ณ ส้ินไตรมาส 3/2563 อยูท่ี่ร้อยละ 2.92 ปรับลดลงจากส้ินปี 
2562 ท่ีอยู่ท่ีร้อยละ 4.0  จากการบริหารคุณภาพสินเช่ืออยา่งต่อเน่ืองของธนาคาร และบางส่วนเกิดจากการท่ีลูกคา้ท่ีอยูภ่ายใต้
มาตรการช่วยเหลือส่วนใหญ่ยงัคงอยูภ่ายใตร้ะยะเวลาพกัช าระหน้ีซ่ึงส่งผลในการชะลอการจดัชั้นหน้ีส าหรับลูกคา้ในส่วนน้ีตาม
เกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย  

ส าหรับเงินกองทุน ธนาคารยงัคงมีสถานะเงินกองทุนอยู่ในระดบัท่ีสูงและเกินกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย โดย ณ ส้ินไตรมาส 3/2563  ธนาคารมีอตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพยเ์ส่ียงอยูท่ี่ร้อยละ 18.16 

ทางดา้นธุรกิจตลาดทุน บริษทัหลกัทรัพย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) มีส่วนแบ่งตลาด (SET และ mai ไม่รวมบญัชี
ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั) ร้อยละ 11.91 ซ่ึงเป็นอนัดบัท่ี 1 จากจ านวนบริษทัหลกัทรัพยท์ั้งหมด 38 แห่ง โดยเพ่ิมข้ึนจากร้อย
ละ 10.26 ในไตรมาส 2/2563  

ภาวะเศรษฐกจิ ตลาดเงนิ และตลาดทุน 

เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3/2563 ยงัคงหดตวัต่อเน่ืองจากอุปสงคท์ั้งในและต่างประเทศท่ีไดรั้บผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 และมาตรการต่างๆ ของภาครัฐในการควบคุมการระบาดของโควดิ-19 ส่งผลให้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตวัลงในเกือบทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในภาคท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการท่องเท่ียว  การบริโภคภาคเอกชนใน
ประเทศยงัคงหดตวัต่อเน่ืองในทุกหมวดสินคา้ สอดคลอ้งกบัปัจจยัสนบัสนุนก าลงัซ้ือของภาคครัวเรือนท่ีอ่อนแอลง ทั้งดา้น
รายได ้ การจา้งงาน และความเช่ือมัน่ ประกอบกบัภาระหน้ีท่ีอยูใ่นระดบัสูง ขณะท่ีการลงทุนภาคเอกชนหดตวัต่อเน่ืองจากไตร
มาสก่อน โดยเฉพาะการลงทุนหมวดเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ สะทอ้นถึงการชะลอของการลงทุนของภาคธุรกิจ จากอุปสงคท์ั้งใน
และต่างประเทศท่ีอ่อนแอ และความกงัวลของภาคธุรกิจต่อแนวโนม้เศรษฐกิจในระยะขา้งหนา้ท่ียงัคงมีความไม่แน่นอนสูง 

ดา้นการส่งออก การส่งออกสินคา้ในช่วง 9 เดือนแรกของปี หดตวัอยูท่ี่ร้อยละ 7.3 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
หากไม่รวมการส่งออกทองค า มูลค่าการส่งออกหดตวัท่ีร้อยละ 10.9 โดยเป็นการหดตวัในเกือบทุกหมวดสินคา้และเกือบทุก
ตลาด ซ่ึงมีสาเหตุหลกัจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจประเทศคู่คา้ ส าหรับภาคการท่องเท่ียว จ านวนนกัท่องเท่ียวโดยรวมในช่วง 
9 เดือนแรกของปีหดตวัร้อยละ 77.3 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยจ านวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้ประเทศไทยผา่น
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในช่วง 9 เดือนแรกของปีหดตวัร้อยละ 99 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากมาตรการ
จ ากดัการเดินทางระหวา่งประเทศของไทยเพ่ือควบคุมการระบาดของโควดิ-19 ท่ีเร่ิมตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคมเป็นตน้มา 

ดา้นนโยบายการเงินอยูใ่นทิศทางผอ่นคลายต่อเน่ือง โดยเม่ือวนัท่ี 23 ก.ย. 63 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มี
มติเป็นเอกฉนัทใ์หค้งอตัราดอกเบ้ียนโยบายไวท่ี้ร้อยละ 0.50 ต่อปี  ธนาคารแห่งประเทศปรับคาดการณ์การขยายตวัของเศรษฐกิจ
ไทยในปี 2563 ข้ึนจากร้อยละ -8.1 ต่อปี เป็นร้อยละ -7.8 ต่อปี พร้อมกบัปรับการคาดการณ์ในปี 2564 ลงจากเดิมท่ีร้อยละ 5.0 ต่อ
ปี เป็นอยูท่ี่ร้อยละ 3.6 ต่อปี (KKP Research ประเมินวา่เศรษฐกิจไทยในปี 2564 จะขยายตวัอยูท่ี่ร้อยละ 3.4 ต่อปี) โดยมีสาเหตุ
หลกัจากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีแนวโนม้ฟ้ืนตวัชา้เป็นส าคญั  

ความเส่ียงในระยะต่อไปของเศรษฐกิจไทย ไดแ้ก่ (1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ในต่างประเทศท่ีมี
แนวโนม้ยดืเยื้อ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อทิศทางการเปิดประเทศของไทยเพ่ือรับนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ (2) ความเส่ียงของการ
ปิดกิจการและภาวะการวา่งงานมีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึน ทั้งธุรกิจท่ีไดรั้บผลกระทบทางตรงและทางออ้ม ซ่ึงจะเป็นปัจจยัฉุดร้ังการ

                                                           
2 ไม่รวมสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือซ้ือหรือเม่ือเกิดรายการ (Purchased or originated credit-impaired financial assets) 
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บริโภคภาคเอกชนและความสามารถในการช าระหน้ีของภาคครัวเรือนในระยะต่อไป (3) ความเส่ียงต่อภาคธนาคารและภาค
การเงินจากคุณภาพสินทรัพยท่ี์ดอ้ยลงอนัเป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 และมาตรการความช่วยเหลือของ
ภาครัฐท่ีจบลง ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและสภาพคล่องของสถาบนัการเงิน และ (4) สถานการณ์ความไม่แน่นอน
ทางการเมืองในประเทศท่ีอาจส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน 

ในส่วนของภาวะตลาดรถยนตย์งัคงหดตวัต่อเน่ือง โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปี ยอดขายรถยนตส์ะสมอยูท่ี่  534,779 คนั 
ลดลงร้อยละ 29.8 ซ่ึงหดตวัสูงทั้งในส่วนของรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลและรถยนตเ์พ่ือการพาณิชยท่ี์ร้อยละ 38.2 และ 24.2 
ตามล าดบั สอดคลอ้งกบัปัจจยัสนบัสนุนก าลงัซ้ือของภาคครัวเรือนท่ีอ่อนแอลงทั้งดา้นรายได ้ การจา้งงาน และความเช่ือมัน่ 
ประกอบกบัสถาบนัการเงินเขม้งวดการปล่อยสินเช่ือมากข้ึนตามคุณภาพสินเช่ือท่ีดอ้ยลง 

ทางดา้นตลาดทุนมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ฉล่ียต่อวนัในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และตลาด เอ็ม เอ ไอ ส าหรับไตรมาส 
3/2563 เท่ากบั 56,139 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 20.3 จาก 70,418 ลา้นบาทในไตรมาส 2/2563  ดา้นดชันีตลาดหลกัทรัพยฯ์ (SET 
index) ณ ส้ินไตรมาส 3/2563 ปิดท่ี 1,237.04 จุด ลดลงร้อยละ 7.6 จาก 1,339.03 จุด ณ ส้ินไตรมาส 2/2563 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควดิ-19 ท่ีเกิดข้ึน ธนาคารไดด้ าเนินการตามมาตรการต่างๆ ทั้งในส่วนท่ี
เป็นมาตรการช่วยเหลือของธนาคารเอง รวมถึงมาตรการช่วยเหลือท่ีก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย เพ่ือสนบัสนุนลูกคา้
ของธนาคารท่ีไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ในคร้ังน้ี และเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยลดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม 
โดยมาตรการช่วยเหลือต่างๆท่ีธนาคารไดด้ าเนินการไปแลว้ไดแ้ก่ การใหพ้กัช าระเงินตน้/ดอกเบ้ีย การเขา้ร่วมมาตรการในการ
สนบัสนุนสินเช่ือใหม่ (Soft loan) ของธนาคารแห่งประเทศไทย การปรับลดอตัราดอกเบ้ียเงินใหสิ้นเช่ืออตัรา MLR MOR MRR 
ลง การเสนอลดค่างวด การขยายระยะเวลาการช าระหน้ีเพ่ือใหเ้หมาะสมกบัรายรับของลูกคา้ การพิจารณาใหส่้วนลดดอกเบ้ียท่ี
เกิดข้ึนระหวา่งพกัช าระหน้ีกรณีท่ีลูกคา้กลบัมาช าระภายหลงัมาตรการพกัช าระหน้ีส้ินสุดลง รวมถึงการใหค้วามช่วยเหลืออ่ืนๆ
แลว้แต่กรณี โดยในระหวา่งไตรมาส 3/2563 ธนาคารยงัคงด าเนินการติดตามช่วยเหลือลูกคา้อยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือร่วมกนัพิจารณาหา
แนวทางท่ีเหมาะสมเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นการเตรียมการภายหลงัระยะเวลาตามมาตรการช่วยเหลือเสร็จส้ินลง  

ส าหรับมาตรการช่วยเหลือท่ีธนาคารใหแ้ก่ลูกคา้นั้นส่วนใหญ่จะส้ินสุดลงในระหวา่งไตรมาส 4/2563 เป็นตน้ไป โดยใน
ระหวา่งไตรมาส 3/2563 มีจ านวนลูกคา้บางส่วนท่ีระยะเวลาภายใตม้าตรการช่วยเหลือไดส้ิ้นสุดลง คิดเป็นยอดสินเช่ือประมาณ
ร้อยละ 15 จากยอดสินเช่ือรวมทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมมาตรการท่ีมาตรการช่วยเหลือไดส้ิ้นสุดลงแลว้ ซ่ึงในส่วนน้ีมีประมาณร้อยละ 70 
ท่ีสามารถกลบัมาช าระหน้ีได ้ โดยทั้งหมดเป็นลูกคา้ในส่วนของสินเช่ือรายยอ่ย ในขณะท่ีสินเช่ือธุรกิจซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสินเช่ือ
ประเภทท่ีมีหลกัประกนันั้นยงัไม่มีลูกคา้ท่ีมาตรการช่วยเหลือส้ินสุดลงในระหวา่งไตรมาส 3/2563  โดย ณ ส้ินไตรมาส 3/2563 
ลูกคา้ท่ียงัคงอยูภ่ายใตม้าตรการช่วยเหลือคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 34 ของยอดสินเช่ือรวมของธนาคาร โดยลดลงจากไตร
มาสท่ีแลว้  

ทั้งน้ีแมส้ถานการณ์การแพร่ระบาดส าหรับประเทศไทยอยูใ่นระดบัท่ีดีข้ึน แต่ยงัคงมีปัจจยัหลายอยา่งท่ียงัคงมีความไม่
แน่นอนโดยเฉพาะระยะเวลาในการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจ การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควดิ-19 ในต่างประเทศท่ียงัคงด าเนินอยู่
และโอกาสในการกลบัมาระบาดในประเทศไทยอีกคร้ัง โดยธนาคารยงัคงอยูใ่นระหวา่งการติดตามสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ด 
รวมทั้งประเมินผลกระทบโดยเฉพาะในส่วนของคุณภาพสินทรัพยท่ี์แทจ้ริงท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนภายหลงัมาตรการช่วยเหลือเสร็จ
ส้ินลง  
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ผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาส 3 ปี 2563 และงวดเก้าเดือน ปี 2563  
ส าหรับไตรมาส 3/2563 ธนาคารและบริษทัยอ่ยมีก าไรสุทธิ เท่ากบั 1,347 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.7 เม่ือเทียบกบัไตร

มาส 2/2563 แต่หากเทียบกบัไตรมาส 3/2562 ลดลงร้อยละ 16.3 โดยเป็นก าไรสุทธิของธุรกิจตลาดทุน ซ่ึงด าเนินการโดยบริษทั 
เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย จ านวน 136 ลา้นบาท ส าหรับก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนและภาษีเงินไดส้ าหรับไตรมาส 3/2563 เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 13.2 โดยหลกัจาก
การเพ่ิมข้ึนของรายไดด้อกเบ้ียสุทธิรวมถึงค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานท่ีปรับลดลง ในขณะท่ีรายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียปรับลดลง ทั้งน้ี
ส าหรับไตรมาส 3/2563 ธนาคารยงัคงมีการพิจารณาการตั้งส ารองผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตามหลกัความ
ระมดัระวงัอยา่งต่อเน่ือง เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนจากการชะลอตวัทางเศรษฐกิจ ท าใหป้ริมาณการ
ตั้งส ารองส าหรับไตรมาส 3/2563 เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ส่งผลใหธ้นาคารและบริษทัยอ่ยมีก าไรสุทธิท่ี
ลดลงในไตรมาส 3/2563 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน หากพิจารณาก าไรเบ็ดเสร็จรวมจะเท่ากบั 1,458 ลา้นบาท 
ลดลงร้อยละ 17.4 โดยในส่วนของธุรกิจตลาดทุนมีผลก าไรเบด็เสร็จจ านวน  302 ลา้นบาท โดยก าไรเบ็ดเสร็จรวมไดร้วมผลจาก
การวดัมูลค่าเงินลงทุนอนัเป็นผลจากความผนัผวนของตลาดทุน 

ส าหรับงวดเกา้เดือนของปี 2563 ธนาคารและบริษทัยอ่ยมีก าไรสุทธิ เท่ากบั 4,015 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 6.8 จากงวด
เดียวกนัของปี 2562 เป็นก าไรสุทธิของธุรกิจตลาดทุนจ านวน 911 ลา้นบาท ในส่วนของก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนและภาษีเงินไดป้รับเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.8 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนโดยหลกัจาก
รายไดด้อกเบ้ียสุทธิท่ีเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสินเช่ือท่ีขยายตวั รวมถึงค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียท่ีปรับลดลงตามการบริหารจดัการตน้ทุน
ทางการเงิน ในขณะท่ีรายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียปรับลดลงทั้งในส่วนของรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิและรายไดอ่ื้นๆ ส าหรับ
ค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานปรับเพ่ิมข้ึน โดยหลกัจากการท่ีธนาคารไดมี้การตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าทรัพยสิ์นรอ
การขายเพ่ิมเติมตามหลกัความระมดัระวงั นอกจากน้ีธนาคารไดมี้การพิจารณาปัจจยัต่างๆอยา่งรอบคอบในการตั้งส ารองผล
ขาดทุนดา้นเดรดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนเพ่ิมเติมเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่
แน่นอนท่ียงัคงมีอยู ่  หากพิจารณาก าไรเบ็ดเสร็จรวมจะเท่ากบั 3,886 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 8.8 เป็นก าไรเบด็เสร็จของธุรกิจ
ตลาดทุนจ านวน 808 ลา้นบาท 

สรุปผลการด าเนินงานไตรมาสท่ี 3 และงวดเก้าเดือนปี 2563 

หน่วย : ล้านบาท 

ไตรมาส 

3/2563 

ไตรมาส 

2/2563 

QoQ 

(ร้อยละ) 

ไตรมาส 

3/2562 

YoY 

(ร้อยละ) 

เก้าเดือน  

ปี 2563 

เก้าเดือน 

ปี 2562 

YoY  

(ร้อยละ) 

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 3,530 3,615 (2.3) 3,227 9.4 10,683 9,198 16.1 

รายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ีย 1,283 1,238 3.7 1,755 (26.9) 4,576 4,960 (7.7) 

รวมรายไดจ้ากการด าเนินงาน 4,813 4,852 (0.8) 4,982 (3.4) 15,259 14,158 7.8 

รวมค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 2,130 2,622 (18.8) 2,612 (18.5) 8,107 7,462 8.6 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 1,017 744 36.8 - n.a. 2,017 - n.a. 

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า - - n.a. 373 n.a. - 1,468 n..a 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 1,665 1,486 12.1 1,997 (16.6) 5,134 5,227 (1.8) 

ภาษีเงินได ้ 310 302 3.0 380 (18.3) 1,109 916 21.0 

ก าไรสุทธิ (ส่วนท่ีเป็นของธนาคาร) 1,347 1,184 13.7 1,610 (16.3) 4,015 4,309 (6.8) 

ก าไรเบด็เสร็จรวม (ส่วนท่ีเป็นของธนาคาร) 1,458 1,629 (10.5) 1,766 (17.4) 3,886 4,260 (8.8) 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน  (บาท) 1.59 1.40 13.6 1.90 (16.3) 4.74 5.09 (6.9) 
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รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 

ส าหรับไตรมาส 3/2563 รายไดด้อกเบ้ียสุทธิมีจ านวน 3,530 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 303 ลา้นบาทหรือร้อยละ 9.4 จาก
จ านวน 3,227 ลา้นบาทในไตรมาส 3/2562  โดยรายไดด้อกเบ้ียมีจ านวน 4,705 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยท่ีร้อยละ 0.2 จากไตร
มาส 3/2562  โดยหลกัจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดด้อกเบ้ียเช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงินท่ีเพ่ิมข้ึน โดยมาจากการขยายตวัของ
สินเช่ือและบางส่วนเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงการรับรู้รายไดต้ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 ในส่วนของการ
รับรู้รายไดด้อกเบ้ียท่ีค  านวณตามวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (EIR) ในส่วนของอตัราผลตอบแทนของเงินใหสิ้นเช่ืออยูท่ี่ร้อยละ 7.1 
ปรับเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยจากร้อยละ 7.0 ในใตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียมีจ านวน 1,175 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 20.0 จากไตรมาส 3/2562  โดยอตัราดอกเบ้ียจ่ายส าหรับไตรมาส 
3/2563 ลดลงอยูท่ี่ร้อยละ 1.6 จากร้อยละ 2.4 ในไตรมาส 3/2562 โดยเป็นผลจากการบริหารตน้ทุนทางการเงินของธนาคารอยา่ง
ต่อเน่ือง รวมถึงการลดลงของอตัราดอกเบ้ียนโยบายในช่วงท่ีผา่นมา และการท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยไดมี้การปรับลดอตัรา
น าส่งเงินสมทบกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน (FIDF) ชัว่คราวจากร้อยละ 0.46 ต่อปีเป็นร้อยละ 0.23 ต่อ
ปี ส่งผลใหส่้วนต่างอตัราดอกเบ้ียส าหรับไตรมาส 3/2563 อยูท่ี่ร้อยละ 5.5 ปรับเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 4.6 ในไตรมาส 3/2562 
 

หน่วย : ล้านบาท 

ไตรมาส 

3/2563 

ไตรมาส 

2/2563 

QoQ 

(ร้อยละ) 

ไตรมาส 

3/2562 

YoY 

(ร้อยละ) 

เก้าเดือน  

ปี 2563 

เก้าเดือน 

 ปี 2562 

YoY  

(ร้อยละ) 

รายได้ดอกเบีย้ 4,705 4,937 (4.7) 4,696 0.2 14,483 13,479 7.4 

เงินใหสิ้นเช่ือ 1,859 2,139 (13.1) 1,855 0.2 6,098 5,380 13.3 

เช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงิน 2,617 2,503 4.5 2,296 14.0 7,562 6,910 9.4 

เงินใหสิ้นเช่ือ POCI 31 57 (46.3) 312 (90.1) 181 489 (63.0) 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 75 102 (26.4) 45 66.9 255 220 15.8 

เงินลงทุน 121 131 (8.0) 183 (33.9) 374 465 (19.5) 

อ่ืนๆ 2 4 (40.0) 5 (55.1) 13 15 (16.5) 

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 1,175 1,323 (11.2) 1,469 (20.0) 3,799 4,281 (11.3) 

   เงินรับฝาก 782 867 (9.8) 797 (1.9) 2,448 2,421 1.1 

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 22 33 (33.7) 68 (68.2) 111 194 (42.7) 

   ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 200 243 (17.7) 324 (38.3) 735 840 (12.5) 

   ค่าธรรมเนียมในการกูย้ืมเงิน 4 2 125.6 5 (28.3) 7 9 (17.1) 

   เงินน าส่ง FIDF และ DPA 162 166 (2.6) 263 (38.5) 466 780 (40.2) 

   อ่ืนๆ 6 12 (47.4) 12 (45.3) 32 38 (15.6) 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 3,530 3,615 (2.3) 3,227 9.4 10,683 9,198 16.1 

 
ส าหรับงวดเกา้เดือนปี 2563 รายไดด้อกเบ้ียสุทธิมีจ านวน 10,683 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.1 โดยหลกัจากการเพ่ิมข้ึน

ของรายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหสิ้นเช่ือรวมถึงรายไดด้อกเบ้ียเช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงินท่ีเพ่ิมข้ึนตามการเติบโตของสินเช่ือรวม 
และบางส่วนเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงการรับรู้รายไดต้ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 ในส่วนของการรับรู้
รายไดด้อกเบ้ียท่ีค  านวณตามวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (EIR)  ทั้งน้ีส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียส าหรับเกา้เดือนแรกของปี 2563 อยูท่ี่
ร้อยละ 5.6 ปรับเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 4.7 ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน   
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(ร้อยละ) 
ไตรมาส 
3/2563 

ไตรมาส 
2/2563 

ไตรมาส 
1/2563 

ไตรมาส 
3/2562 

เก้าเดือน 
ปี 2563 

เก้าเดือน 
ปี 2562 

อตัราดอกเบ้ียรับของเงินให้สินเช่ือ 7.1 7.6 7.7 7.0 7.4 7.1 
อตัราดอกเบ้ียจ่าย 1.6 1.9 2.0 2.4 1.8 2.3 
ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย 5.5 5.6 5.7 4.6 5.6 4.7 

รายได้ทีม่ใิช่ดอกเบีย้ 

 
หน่วย : ล้านบาท 

ไตรมาส 
3/2563 

ไตรมาส 
2/2563 

QoQ 
(ร้อยละ) 

ไตรมาส 
3/2562 

YoY 
(ร้อยละ) 

เก้าเดือน 
ปี 2563 

เก้าเดือน 
ปี 2562 

YoY   
(ร้อยละ) 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 1,209 1,073 12.7 1,386 (12.8) 3,770 3,788 (0.5) 

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ 185 188 (1.8) 179 3.5 585 434 34.8 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,024 885 15.8 1,208 (15.2) 3,185 3,354 (5.0) 
ก าไรสุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

157 183 (14.4) - n.a. 799 - n.a. 

ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคา้และปริวรรตเงินตรา
ต่างประเทศ 

- - n.a. 8 n.a. - 230 n.a. 

ก าไรสุทธิจากหน้ีสินทางการเงินท่ีก าหนดใหแ้สดงดว้ย
มูลค่ายุติธรรม 

- - n.a. 284 n.a. - 160 n.a. 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน (0) (18) (99.6) 50 (100.1) 60 530 (88.7) 
รายไดจ้ากเงินปันผลและส่วนแบ่งก าไร 45 116 (61.2) 141 (68.1) 348 480 (27.6) 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืนๆ 57 71 (20.0) 65 (11.7) 184 206 (10.7) 
รวมรายได้ทีม่ใิช่ดอกเบีย้ 1,283 1,238 3.7 1,755 (26.9) 4,576 4,960 (7.7) 

ส าหรับไตรมาส 3/2563 รายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียมีจ านวน 1,283 ลา้นบาท ลดงลงจากจ านวน 1,755 ลา้นบาท หรือลดลงร้อย
ละ 26.9 จากไตรมาส 3/2562 ในส่วนของรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ มีจ านวน 1,024 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 15.2 จาก
ไตรมาส 3/2562 ท่ีมีจ านวน 1,208 ลา้นบาท  โดยหลกัจากการลดลงในส่วนของรายไดค้่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวกบัการใหสิ้นเช่ือซ่ึง
ไปแสดงเป็นส่วนหน่ึงของรายไดด้อกเบ้ียเงินใหสิ้นเช่ือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 รายไดจ้ากค่าธรรมเนียม
ธุรกิจการจดัการกองทุนมีจ านวน 160 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 25.0 จากไตรมาส 3/2562 ตามมูลค่าสินทรัพยภ์ายใตก้ารบริหารท่ี
ปรับลดลงตามภาวะตลาด รวมถึงรายไดจ้ากธุรกิจวานิชธนกิจท่ีลดลงร้อยละ 71.0 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 3/2562 ในขณะท่ีรายได้
รวมจากธุรกิจนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยมี์จ านวน 535 ลา้นบาท ลดลงเลก็นอ้ยท่ีร้อยละ 2.2 จากไตรมาสเดียวกนัของปี 2562 ตาม
ปริมาณการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ท่ีปรับลดลงในไตรมาส 3/2563 ทั้งน้ี บล.เกียรตินาคินภทัร ยงัคงมีส่วนแบ่งตลาดเป็น
อนัดบัท่ี 1 โดยมีส่วนแบ่งตลาดเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 11.91 จากร้อยละ 10.26 ในไตรมาส 2/2563  

ส าหรับงวดเกา้เดือนปี 2563 รายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียมีจ านวน 4,576 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 7.7 จากงวดเดียวกนัของปี 2562 
โดยรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิมีจ านวน 3,185 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 5.0 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน โดยมาจากการ
ลดลงในส่วนของรายไดจ้ากธุรกิจวานิชธนกิจ รายไดจ้ากธุรกิจการจดัการกองทุนท่ีลดลงตามมูลคา่สินทรัพยภ์ายใตก้ารบริหารท่ี
ลดลง รวมถึงรายไดค้่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวกบัการใหสิ้นเช่ือท่ีลดลงโดยปรับไปแสดงเป็นส่วนหน่ึงของรายไดด้อกเบ้ียเงินให้
สินเช่ือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9    ในขณะท่ีรายไดจ้ากจากธุรกิจค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยป์รับเพ่ิมข้ึน 
ตามปริมาณการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์และส่วนแบ่งตลาดท่ีปรับเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2562  
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

หน่วย: ล้านบาท 

ไตรมาส 
3/2563 

ไตรมาส 
2/2563 

QoQ 
(ร้อยละ) 

ไตรมาส 
3/2562 

YoY 
(ร้อยละ) 

เก้าเดือน 
ปี 2563 

เก้าเดือน
ปี 2562 

YoY  
(ร้อยละ) 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 1,491 1,342 11.1 1,440 3.5 4,254 4,185 1.7 

ค่าตอบแทนกรรมการ 8 8 (0.6) 12 (34.2) 23 34 (34.4) 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ 273 274 (0.1) 314 (13.1) 850 977 (13.0) 
ค่าภาษีอากร 124 111 12.3 107 16.3 375 298 25.8 
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าทรัพยสิ์นรอการขาย (โอนกลบั) (38) 48 (179.6) (10) 281.6 703 61 1,043.3 
(ก าไร) ขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย (134) 498 (127.0) 272 (149.4) 756 566 33.5 
อ่ืน ๆ 407 342 18.8 477 (14.8) 1,147 1,341 (14.4) 
รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 2,130 2,622 (18.8) 2,612 (18.5) 8,107 7,462 8.6 

 

ส าหรับไตรมาส 3/2563 ค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานมีจ านวน 2,130 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 18.5  เม่ือเทียบกบัจ านวน 
2,612 ลา้นบาทในไตรมาส 3/2562    โดยหลกัจากการลดลงในส่วนของรายการก าไรขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย ซ่ึง
ในไตรมาส 3/2563 มีผลก าไรจ านวน 134 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัไตรมาส 3/2562 ท่ีมีผลขาดทุนจ านวน 272 ลา้นบาท 
ประกอบไปดว้ยผลขาดทุนจากการขายรถยึดจ านวน 120 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัผลขาดทุนจ านวน 434 ลา้นบาทในไตรมาส
เดียวกนัของปี 2562 โดยหลกัจากปริมาณการขายรถยึดท่ีลดนอ้ยลงซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองจากมาตรการพกัช าระหน้ี และมีก าไรจาก
การขายอสงัหาริมทรัพยร์อการขายจ านวน 254 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากก าไรจ านวน 162 ลา้นบาทในไตรมาส 3/2562 จากธุรกรรม
การขายท่ีเร่ิมปรับตวัดีข้ึนตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเร่ิมมีการฟ้ืนตวัข้ึนบา้ง  อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานไม่รวมผล
ขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นรอการขายและผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าทรัพยสิ์นรอการขายต่อรายไดสุ้ทธิส าหรับไตรมาส 
3/2563 เท่ากบัร้อยละ 45.4 ลดลงจากร้อยละ 45.7 ในไตรมาส 3/2562 

ส าหรับงวดเกา้เดือนปี 2563 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานมีจ านวน 8,107 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.6  จากงวดเดียวกนัของ
ปีก่อน โดยหลกัมาจากรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นรอการขายท่ีปรับเพ่ิมข้ึน โดยในระหวา่งไตรมาส 1/2563 ธนาคารไดมี้การ
บนัทึกรายการค่าเผื่อการปรับมูลค่าทรัพยสิ์นรอการขายตามหลกัความระมดัระวงัเพ่ิมเติมเป็นจ านวน 665 ลา้นบาท ส าหรับ
อสงัหาริมทรัพยท่ี์ธนาคารไดป้ระเมินแลว้วา่ไม่สามารถท่ีจะขายออกไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น ในขณะท่ีผลขาดทุนจากการขาย
ทรัพยสิ์นรอการขายส าหรับเกา้เดือนแรกของปี 2563 ปรับเพ่ิมข้ึนเช่นกนั   

หากไม่รวมผลขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นรอการขายและผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าทรัพยสิ์นรอการขาย ค่าใชจ่้ายใน
การด าเนินงานส าหรับเกา้เดือนแรกของปี 2563 มีจ านวน 6,649 ลา้นบาท ปรับลดลงร้อยละ 2.7 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 
2562 โดยหลกัมาจากการลดลงในส่วนของค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ และค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย ส่งผลให้
อตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานไม่รวมผลขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นรอการขายและผลขาดทุนจากการปรับมูลค่า
ทรัพยสิ์นรอการขายต่อรายไดสุ้ทธิส าหรับงวดเกา้เดือนแรกของปี 2563 เท่ากับร้อยละ 42.6 ลดลงเม่ือเทียบกบัร้อยละ 46.9 
ส าหรับช่วงเดียวกนัของปี 2562 
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ผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (Expected Credit Loss : ECL) 
การตั้งส ารองเพื่อรองรับผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป จะอา้งอิงตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 (TFRS 9) โดยการตั้งส ารองตามมาตรฐานบญัชีฉบบัน้ี จะมีการจดัชั้นสินทรัพยท์าง
การเงินเป็น 3 ขั้น (Stage) ดว้ยกนั โดย Stage 1 จะเป็นการตั้งส ารองเพ่ือรองรับผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนใน 12 
เดือน ในขณะท่ี Stage 2 และ Stage 3 จะเป็นการตั้งส ารองเพ่ือรองรับผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายสุญัญา 
นอกจากน้ีการตั้งส ารองเพ่ือรองรับผลขาดทุนดา้นเครดิต ไดมี้การพิจารณาถึงแนวโนม้เศรษฐกิจในอนาคตและปรับผลขาดทุน
ดา้นเครดิตใหส้อดคลอ้งกบัผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

ส าหรับไตรมาส 3/2563 ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน มีจ านวน 1,017 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 172.5 หาก
เปรียบเทียบกบัค่าใชจ่้ายหน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่าจ านวน 373 ลา้นบาทในไตรมาส 3/2562 โดยจ านวน
ส ารองท่ีเพ่ิมข้ึนนั้น โดยหลกัมาจากการท่ีธนาคารไดมี้การพิจารณาอยา่งระมดัระวงัถึงปัจจยัต่างๆและผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 จากสภาพเศรษฐกิจท่ีชะลอลงรวมถึงความไม่แน่นอนจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดท่ียงัคงมีอยู ่ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสินเช่ือในระยะต่อไป ประกอบกบัมาตรการช่วยเหลือในการพกัช าระ
หน้ีท่ีส่งผลใหก้ารปรับชั้นหน้ีภายใตม้าตรการอาจไม่ไดส้ะทอ้นคุณภาพของสินเช่ือและผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนท่ี
แทจ้ริงอยา่งเตม็ท่ี ธนาคารจึงไดมี้การตั้งส ารองพิเศษ (Management Overlay) เป็นจ านวน 998 ลา้นบาท เพ่ิมเติมจากผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีค านวณไดต้ามโมเดลการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ส่งผลใหอ้ตัราส่วนส ารองต่อสินเช่ือท่ีมี
การดอ้ยค่าดา้นเครดิตส าหรับไตรมาส 3/2563  อยูท่ี่ร้อยละ 152.6  ปรับเพ่ิมข้ึนจาก 110.1 ในไตรมาส 3/2562  ส าหรับผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนและรายการขาดทุนจากการขายรถยดึ (credit cost) ไม่รวมการปรับส ารองส่วนเกินส าหรับไตรมาส 
3/2563 คิดเป็นอตัราร้อยละ 1.94 ของยอดสินเช่ือเฉล่ีย เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัร้อยละ 1.51 ในไตรมาส 3/2562 

ส าหรับงวดเกา้เดือนปี 2563 ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน มีจ านวน 2,017 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 37.4 จาก
จ านวน 1,468 ลา้นบาทในเกา้เดือนแรกของปี 2562   ส าหรับจ านวนผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนและรายการขาดทุน
จากการขายรถยดึ (credit cost)  ส าหรับเกา้เดือนแรกของปี 2563 คิดเป็นอตัราร้อยละ 2.19 ของยอดสินเช่ือเฉล่ีย   

 
 

อตัราส่วนรายปี 
ไตรมาส 
3/2563 

ไตรมาส 
2/2563 

ไตรมาส 
1/2563 

ไตรมาส 
3/2562 

เก้าเดือน 
 ปี 2563 

เก้าเดือน 
 ปี 2562 

ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 1,347 1,184 1,484 1,610 4,015 4,309 

    ROAE (ร้อยละ) 12.2 11.1 13.8 15.2 12.0 13.6 

    ROE (ร้อยละ) 12.4 11.3 13.5 15.3 12.2 13.6 
    ROAA (ร้อยละ) 1.5 1.3 1.7 2.0 1.6 1.8 
ก าไรเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท) 1,458 1,629 799 1,766 3,886 4,260 

    ROAE (ร้อยละ) 13.2 15.3 7.4 16.7 11.7 13.4 

    ROE (ร้อยละ) 13.4 15.6 7.3 16.8 11.8 13.5 
    ROAA (ร้อยละ) 1.6 1.8 0.9 2.2 1.5 1.8 
อตัราการเติบโตของเงินใหสิ้นเช่ือ 3.0 0.7 4.2 2.0 8.2 4.2 
สินเช่ือท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตต่อสินเช่ือรวม 
(ไม่รวมรายการระหวา่งธนาคารและ POCI) 

2.9 3.4 3.7 4.2 2.9 4.2 

อตัราส่วนการตั้งส ารองต่อสินเช่ือท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต3 152.6 128.7 115.9 110.1 152.6 110.1 

                                                           
3
 ไม่รวมสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือซ้ือหรือเม่ือเกิดรายการ (Purchased or originated credit-impaired financial assets) 
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ฐานะการเงนิของธนาคารและบริษัทย่อย  

สินทรัพย์  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ธนาคารมีสินทรัพยร์วมจ านวน 357,660  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 45,970 ลา้นบาท หรือร้อยละ 14.7 
จากส้ินปี 2562 โดยหลกัจากการเพ่ิมข้ึนของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิและการเพ่ิมข้ึนของเงินใหสิ้นเช่ือ 
 

สินทรัพย์ ข้อมูลทางการเงนิรวม    เปลีย่นแปลง 

(พนับาท) 30 ก.ย. 63 31 ธ.ค. 62 จ านวนเงนิ ร้อยละ 

เงินสด  1,091,954 1,109,658 (17,704) (1.6) 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  38,868,035 11,981,838 26,886,197 224.4 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 10,056,266 - 10,056,266 n.a. 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 7,685,378 4,298,538 3,386,840 78.8 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยสุ์ทธิ  21,969,679 39,201,003 (17,231,324) (44.0) 

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิ  - 1,619,449 (1,619,449) n.a. 

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยสุ์ทธิ  21,829 21,870 (41) (0.2) 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ    250,746,686 227,677,310 23,069,376 10.1 

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ  2,360,181 3,585,530 (1,225,349) (34.2) 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ  3,198,553 3,038,243 160,310 5.3 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 273,689 - 273,689 n.a. 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนสุทธิ  1,137,736 1,151,041 (13,305) (1.2) 

ค่าความนิยม  3,066,035 3,066,035 - 0.0 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  1,501,334 1,846,295 (344,961) (18.7) 

ลูกหน้ีส านกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์ 847,404 4,056,938 (3,209,534) (79.1) 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 7,179,821 4,620,082 2,559,739 55.4 

สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ  7,655,381 4,416,176 3,239,205 73.3 

รวมสินทรัพย์  357,659,961 311,690,006 45,969,955 14.7 
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หนีสิ้น 

มีจ านวน 312,563 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.8 จากส้ินปี 2562 โดยเป็นเงินรับฝากจ านวน 242,032 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 40.6  ประกอบดว้ย เงินฝากประเภทจ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลาร้อยละ 46.4 และเงินฝากกระแสรายวนัและเงินฝากออม
ทรัพยส์ดัส่วนร้อยละ 53.6 ของเงินรับฝากทั้งหมด ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มืมีจ านวน 28,887 ลา้นบาท  ลดลงร้อยละ 47.9 
จากส้ินปี 2562  อตัราส่วนเงินใหสิ้นเช่ือต่อเงินฝากและเงินกูย้มืเท่ากบัร้อยละ 95.1  เทียบกบั ณ ส้ินปี 2562 ท่ีร้อยละ 104.6 

หนีสิ้น ข้อมูลทางการเงนิรวม เปลีย่นแปลง 
 (พนับาท) 30 ก.ย. 63  31 ธ.ค. 62 จ านวนเงนิ ร้อยละ 

เงินรับฝาก  242,031,919 172,173,559 69,858,360 40.6 

 กระแสรายวนั  969,051 535,014 434,037 81.1 

 ออมทรัพย ์ 128,790,631 64,093,363 64,697,268 100.9 

 จ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา  111,978,451 107,049,290 4,929,161 4.6 

 บตัรเงินฝาก  293,786 495,892 (202,106) (40.8) 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  16,898,671 17,339,111 (440,440) (2.5) 

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม  426,093 377,326 48,767 12.9 

หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 706,749 3,498,702 (2,791,953) (79.8) 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์  7,099,608 4,038,272 3,061,336 75.8 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื  28,887,419 55,415,433 (26,528,014) (47.9) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 224,961 - 224,961 n.a. 

ประมาณการหน้ีสิน  1,121,754 844,037 277,717 32.9 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  18,452 26,703 (8,251) (30.9) 

เจา้หน้ีส านกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์ 185,179 614,271 (429,092) (69.9) 

เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  5,968,537 3,868,461 2,100,076 54.3 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  792,133 745,793 46,340 6.2 

เจา้หน้ีอ่ืน  4,353,721 3,141,943 1,211,778 38.6 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะคา้งจ่าย  241,820 559,255 (317,435) (56.8) 

หน้ีสินอ่ืน   3,605,862 5,035,881 (1,430,019) (28.4) 

รวมหนีสิ้น  312,562,878 267,678,747 44,884,131 16.8 
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ความเพยีงพอของเงนิกองทุน  

ระดับเงินกองทุนของธนาคารอยู่ในระดบัท่ีเพียงพอเพ่ือรองรับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจส าหรับสถานการณ์
ปัจจุบนั และอยูใ่นระดบัสูงกวา่เกณฑข์ั้นต ่าของธนาคารแห่งประเทศไทย (ขั้นต ่าตามกฎหมายและเงินกองทุนส่วนเพ่ิม) ท่ีร้อยละ 
11.0 ส าหรับอตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ิน ร้อยละ 8.5 ส าหรับอตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1  และร้อยละ 7.0 ส าหรับอตัราส่วน
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ส่วนท่ีเป็นของเจา้ของ  นอกจากน้ี ความเหมาะสมของระดบัเงินกองทุนท่ีธนาคารตอ้งด ารงและปริมาณความ
ตอ้งการเงินกองทุนส่วนเพ่ิมในอนาคตจะถูกวางแผนให้สอดคลอ้งตามแผนการด าเนินธุรกิจในแต่ละปี รวมถึงมีการทบทวน
ระหวา่งปี เพื่อใหเ้พียงพอท่ีจะรองรับความเส่ียงดา้นต่างๆ จากการด าเนินธุรกิจทั้งในภาวะปกติ และภาวะวกิฤต 

โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ธนาคารมีอตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพยเ์ส่ียง (BIS Ratio) ค านวณตามเกณฑ ์
Basel III ซ่ึงรวมก าไรถึงคร่ึงแรกของปี 2563 อยูท่ี่ร้อยละ 18.16 ในขณะท่ีอตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อสินทรัพยเ์ส่ียง (Tier 1 
Ratio) เท่ากบัร้อยละ 13.70  แต่หากรวมก าไรถึงส้ินไตรมาส 3/2563  จะท าให้อตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงปรับตวัข้ึน
เป็นร้อยละ 18.70 และอตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 จะเท่ากบัร้อยละ 14.24 โดยเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ของธนาคารเป็นเงินกองทุน
ชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของทั้งจ านวนคิดเป็นสดัส่วนท่ีสูงถึงร้อยละ 75.44 ของเงินกองทุนทั้งส้ิน ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงคุณภาพท่ี
ดีของเงินกองทุนของธนาคาร สามารถรองรับความเส่ียงและผลขาดทุนไดดี้ท่ีสุด 

 

อตัราส่วนขั้นต า่ของ ธปท. 

อัตราส่วน (หน่วย: ร้อยละ) 

อัตราส่วนเงินกองทุนข้ันต ่า
ตามกฎหมาย 

อัตราส่วนเงินกองทุนส่วน
เพิม่ 

อัตราส่วนเงินกองทุนข้ันต ่า
ตามกฎหมายและเงินกองทุน

ส่วนเพิม่ 

อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ 4.50 2.50 7.00 
อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 6.00 2.50 8.50 
อตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ิน 8.50 2.50 11.00 

ขอ้มูลเงินกองทุนและอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงของธนาคาร ณ ส้ินไตรมาส 3/2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร งบการเงนิรวม 

 
ไตรมาส 
3/2563 

ไตรมาส 
2/2563 

ไตรมาส 
3/2562 

ไตรมาส 
3/2563 

ไตรมาส 
2/2563 

ไตรมาส 
3/2562 

เงนิกองทุน  (หน่วย: ลา้นบาท)       
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ 38,020 34,831 33,470 40,916 37,163 36,656 
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 38,020 34,831 33,470 40,916 37,163 36,656 
รวมเงินกองทุนทั้งส้ิน 50,396 46,086 43,090 53,240 48,352 46,254 

อตัราส่วน  (หน่วย: ร้อยละ)       
อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ 13.70 12.58 13.03 14.64 13.36 13.58 
อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 13.70 12.58 13.03 14.64 13.36 13.58 
อตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ิน 18.16 16.64 16.77 19.05 17.38 17.14 
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การด าเนินงานของกลุ่มธุรกจิการเงนิเกยีรตนิาคนิภัทร (“กลุ่มธุรกจิฯ”) 
กลุ่มธุรกิจฯ แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 2 ธุรกิจหลกั คือ ธุรกิจธนาคารพาณิชย ์ด าเนินงานโดยธนาคารเกียรตินาคิน

ภทัร และธุรกิจตลาดทุน ด าเนินงานโดยบริษทัในกลุ่มธุรกิจฯ ไดแ้ก่ เคเคพี แคปปิตอล บล.เกียรตินาคินภทัร และ บลจ.เกียรติ
นาคินภทัรโดยในดา้นการด าเนินงานจะมีการประสานงานกนัอยา่งใกลชิ้ดทั้งในส่วนของธุรกิจธนาคารพาณิชยแ์ละธุรกิจตลาด
ทุน  

ธุรกจิธนาคารพาณิชย์   สินเช่ือธุรกิจธนาคารพาณิชยป์ระกอบดว้ย สินเช่ือรายยอ่ย  สินเช่ือธุรกิจ สินเช่ือบรรษทั 
สินเช่ือ Lombard  สินเช่ือจากการบริหารหน้ี  และสินเช่ืออ่ืนๆ ดงัน้ี 

สินเช่ือ      30 กนัยายน 2563      31 ธันวาคม 2562 
 

  
จ านวนเงิน  สดัส่วน จ านวนเงิน สดัส่วน เปล่ียนแปลง  
(ลา้นบาท)  (ร้อยละ)  (ลา้นบาท) (ร้อยละ)  (ร้อยละ) 

สินเช่ือรายย่อย 162,289 62.8 145,223 61.0 11.8 

สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์ 122,183 47.3 107,612 45.2 13.5 

สินเช่ือบุคคล 8,132 3.1 7,993 3.4 1.7 

สินเช่ือ Micro SMEs 7,741 3.0 7,954 3.3 (2.7) 

สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 24,234 9.4 21,663 9.1 11.9 

สินเช่ือธุรกจิ 59,766 23.1 60,899 25.6 (1.9) 

สินเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ 30,738 11.9 31,591 13.3 (2.7) 

สินเช่ือธุรกิจเอสเอม็อี 29,028 11.2 29,308 12.3 (1.0) 

สินเช่ือบรรษทั 27,623 10.7 23,527 9.9 17.4 

สินเช่ือสายบริหารหน้ี 1,245 0.5 509 0.2 144.7 

 สินเช่ือ Lombard 7,522 2.9 7,987 3.4 (5.8) 

รวมเงนิให้สินเช่ือและลูกหนี ้ 258,445 100.0 238,144 100.0 8.5 

รวมเงนิให้สินเช่ือและลูกหนี ้ (ไม่รวม POCI)4 257,640    8.2 

สินเช่ือรวมของธนาคาร (ไม่รวม POCI) มีจ านวน 257,640 ลา้นบาท ขยายตวัท่ีร้อยละ 8.2  จากส้ินปี 2562 โดยหลกัมา
จากการขยายตวัในส่วนของสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์ สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัและสินเช่ือบรรษทั โดยธนาคารยงัคงความระมดัระวงัใน
การปล่อยสินเช่ือตามภาวะการชะลอตวัทางเศรษฐกิจ ทั้งน้ีการขยายตวัของสินเช่ือในไตรมาส 3/2563 บางส่วนยงัคงเกิดจาก
ผลกระทบท่ีไดรั้บจากมาตรการผอ่นปรนในการช าระคืนเงินตน้ตามมาตรการช่วยเหลือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
โควดิ-19 ซ่ึงส่งผลใหย้อดสินเช่ือคงคา้งส าหรับลูกหน้ีท่ีเขา้ร่วมมาตรการไม่ไดมี้การปรับลดลงเน่ืองจากมีการพกัช าระคืน 

สินเช่ือรายย่อย มีจ านวน 162,289 ลา้นบาท ขยายตวัร้อยละ 11.8 จากส้ินปี 2562 โดยสินเช่ือรายยอ่ยประกอบดว้ย 
สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์สินเช่ือบุคคล สินเช่ือ Micro SMEs และสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั  

สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์ มีจ านวน 122,183 ลา้นบาท ขยายตวัท่ีร้อยละ 13.5 จากส้ินปี 2562  ส าหรับยอดสินเช่ือเช่าซ้ือ
รถยนตใ์หม่และรถยนตใ์ชแ้ลว้ท่ีอนุมติัใหม่ส าหรับไตรมาส 3/2563 มีจ านวน 14,179 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 29.7 เม่ือเทียบกบั
ไตรมาสเดียวกนัของปี 2562  โดย ณ ส้ินไตรมาส 3/2563 ธนาคารมีสัดส่วนสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตต์่อสินเช่ือรวมของธนาคาร
                                                           
4
 สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือซ้ือหรือเม่ือเกิดรายการ (Purchased or originated credit-impaired financial assets) 
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เท่ากบัร้อยละ 47.3  และมีสดัส่วนสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตใ์หม่ต่อรถยนตใ์ชแ้ลว้เท่ากบั 38:62  ในส่วนของยอดจ าหน่ายรถยนตใ์หม่
รวมทุกประเภทส าหรับ 9 เดือนแรกของปี 2563  มีจ านวนทั้งส้ิน 534,779 คนั ลดลงร้อยละ 29.8 จากยอดขายช่วงเดียวกนัของปี
ก่อน โดยธนาคารมีอตัราส่วนการใหสิ้นเช่ือเช่าซ้ือรถยนตใ์หม่ต่อยอดจ าหน่ายรถยนตใ์หม่ส าหรับ 9 เดือนแรกของปี 2563 ท่ีร้อย
ละ 4.3 เพ่ิมข้ึนจาก ณ ส้ินปี 2562 ท่ีอยูท่ี่ร้อยละ 2.2  โดยการเพ่ิมข้ึนเป็นผลจากการท่ีธนาคารไดมี้การขยายฐานสินเช่ือไปยงัลูกคา้
กลุ่มใหม่ท่ีมีคุณภาพสินทรัพยท่ี์ดี 

 ทางดา้นสินเช่ือรายยอ่ยอ่ืนๆ มีจ านวน 40,106 ลา้นบาท ขยายตวัท่ีร้อยละ 6.6 จากส้ินปี 2562 โดย ณ ส้ินไตรมาส 
3/2563 สินเช่ือรายยอ่ยอ่ืนๆรวมแลว้มีสดัส่วนร้อยละ 15.5 ต่อสินเช่ือรวมของธนาคาร   
 สินเช่ือธุรกจิ มีจ านวน 59,766 ลา้นบาท หดตวัท่ีร้อยละ 1.9 จากส้ินปี 2562 สินเช่ือธุรกิจประกอบดว้ย สินเช่ือธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย ์และสินเช่ือธุรกิจเอสเอม็อี  โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

สินเช่ือธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์มีจ านวน 30,738 ลา้นบาท หดตวัท่ีร้อยละ 2.7 จากส้ินปี 2562  จากการช าระคืนตาม
ก าหนด ประกอบกบัการชะลอตวัของสินเช่ือปล่อยใหม่ตามภาวะการชะลอตวัทางเศรษฐกิจ 

สินเช่ือธุรกิจเอสเอม็อี มีจ านวน 29,028 ลา้นบาท หดตวัท่ีร้อยละ 1.0 ตามภาวะการชะลอตวัทางเศรษฐกิจ ประกอบดว้ย 
สินเช่ือธุรกิจอพาร์ตเมน้ตแ์ละโรงแรม  สินเช่ือธุรกิจขนส่ง สินเช่ือพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม และสินเช่ือเพื่อเคร่ืองจกัรและ
วสัดุก่อสร้าง  

สินเช่ือบรรษัท ประกอบดว้ยสินเช่ือขนาดใหญ่ท่ีใหก้บัฐานลูกคา้ในกลุ่มบริษทัจดทะเบียนขนาดใหญ่และบริษทัขนาด
ใหญ่ หรือสินเช่ือท่ีเก่ียวกบัการท ารายการของสายงานวานิชธนกิจ ธุรกิจตลาดทุน มีจ านวน 27,623 ลา้นบาท ยงัคงขยายตวัไดดี้ท่ี
ร้อยละ 17.4 จากส้ินปี 2562 
 สินเช่ือสายบริหารหนี ้มีจ านวน 1,245 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัจ านวน 509 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2562 ซ่ึงเป็นผลจาก
การเปล่ียนแปลงการจดัประเภทสินทรัพยต์ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9  (TFRS 9) ส าหรับสินทรัพยท์างการเงิน
ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือซ้ือหรือเม่ือเกิดรายการ (POCI) จากเดิมท่ีเคยจดัประเภทอยูใ่นเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิ  
 สินเช่ือ Lombard ซ่ึงเป็นสินเช่ือหมุนเวียนอเนกประสงค์ ส าหรับลูกคา้บุคคลรายใหญ่ โดยใชท้รัพยสิ์นทางการเงิน
ของลูกคา้เป็นหลกัประกนั มีจ านวน 7,522 ลา้นบาท หดตวัท่ีร้อยละ 5.8 จากส้ินปี 2562 

การจดัช้ันของสินเช่ือและค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 
ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 (TFRS 9) เงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 

2563 จดัประเภทไดด้งัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท 30 กนัยายน 2563 30 มิถุนายน 2563 
เงินใหสิ้นเช่ือและ
ดอกเบ้ียคา้งรับ 

ค่าเผื่อผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาด
วา่จะเกิดข้ึน5 

เงินใหสิ้นเช่ือและ
ดอกเบ้ียคา้งรับ 

ค่าเผื่อผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาด
วา่จะเกิดข้ึน 

ชั้นท่ี 1 : สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต             242,350                   5,088            232,992                4,216  

ชั้นท่ี 2 : สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต                10,897                  1,839               10,135                1,731  

ชั้นท่ี 3 : สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต                  7,883                  2,913              8,736                3,198 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเดรดิตเม่ือซ้ือหรือเม่ือเกิดรายการ                     866                          8  844                       7  
รวม            261,996                   9,848       252,707               9,152  

                                                           
5 รวมผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนส าหรับสินเช่ือ และภาระผกูพนัท่ีจะให้สินเช่ือและการค ้าประกนัทางการเงิน 
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ณ ส้ินไตรมาส 3/2563 ธนาคารมีค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน จ านวน 11,452 ลา้นบาท เป็นค่าเผื่อผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 (TFRS 9) จ านวน 9,848 ลา้นบาท และมียอด
ส ารองส่วนเกินคงเหลือ ณ ส้ินไตรมาส 3/2563 จ านวน 1,604 ลา้นบาท ซ่ึงธนาคารไดมี้การทยอยปรับส ารองส่วนเกินน้ีลงดว้ยวธีิ
เสน้ตรงโดยเร่ิมตั้งแต่ไตรมาส 1/2563 เป็นตน้มา ธนาคารยงัคงใชห้ลกัความรอบคอบในการพิจารณาการตั้งส ารองส าหรับผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตามมาตรฐาน TFRS 9 รวมทั้งยงัไดมี้การพิจารณาตั้งส ารองพิเศษ (Management Overlay) 
เพ่ิมเติมในไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ท่ีผา่นมา เพ่ือรองรับความไม่แน่นอนโดยรวมท่ียงัคงมีอยูจ่ากการชะลอตวัทางเศรษฐกิจและ
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนภายหลงัมาตรการช่วยเหลือต่างๆไดส้ิ้นสุดลง ส่งผลให ้ณ ส้ินไตรมาส 3/2563 ธนาคารมีอตัราส่วนส ารอง
ต่อสินเช่ือท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตปรับเพ่ิมข้ึนอยูท่ี่ร้อยละ 152.6  เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 110.1 ในไตรมาส 3/2562 

คุณภาพสินเช่ือ 
ปริมาณสินเช่ือท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Stage 3) ของธนาคารและบริษทัยอ่ย จ าแนกตามประเภทไดด้งัน้ี 

ประเภทของสินเช่ือ    30 กนัยายน 2563     31 ธันวาคม 2562 

  
จ านวนเงิน สดัส่วน ร้อยละของ

สินเช่ือ 
จ านวนเงิน สดัส่วน ร้อยละของ

สินเช่ือ (ลา้นบาท) (ร้อยละ) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) 

สินเช่ือรายย่อย 2,390 28.7 1.5 4,051 42.4 2.8 

สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์ 1,217 14.6 1.0 2,651 27.7 2.5 

 สินเช่ือบุคคล 33 0.4 0.4 135 1.4 1.7 

สินเช่ือ Micro SMEs 789 9.5 10.2 922 9.6 11.6 

สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 351 4.2 1.4 342 3.6 1.6 

สินเช่ือธุรกจิ 4,689 56.3 7.8 5,016 52.5 8.2 

สินเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ 3,133 37.6 10.2 3,394 35.5 10.7 

สินเช่ือธุรกิจเอสเอม็อี 1,555 18.7 5.4 1,622 17.0 5.5 

สินเช่ือบรรษัท 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 

สินเช่ือสายบริหารหน้ี 1,245 15.0 100.0 494 5.2 97.1 

สินเช่ือ Lombard 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 

สินเช่ือทีม่กีารด้อยค่าด้านเครดติ 8,323 100.0 3.2 9,560 100.0 4.0 

สินเช่ือทีม่กีารด้อยค่าด้านเครดติ (ไม่รวม POCI)            7,518   2.9    

ปริมาณสินเช่ือท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Stage 3) ของธนาคารและบริษทัยอ่ย ณ ส้ินไตรมาส 3/2563 มีจ านวน 7,518 
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.9 ของสินเช่ือรวม ลดลงจากร้อยละ 4.0  ณ ส้ินปี 2562 โดยปรับลดลงทั้งในส่วนของสินเช่ือท่ีมีการ
ดอ้ยค่าดา้นเครดิตของสินเช่ือรายยอ่ยและสินเช่ือท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตของสินเช่ือธุรกิจ จากการบริหารคุณภาพสินเช่ืออยา่ง
ต่อเน่ืองของธนาคาร รวมถึงมาตรการต่างๆในการช่วยเหลือลูกหน้ีในลกัษณะเชิงป้องกนัตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ทั้งน้ีจากมาตรการช่วยเหลือต่างๆจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 อาจส่งผลใหอ้ตัราส่วนสินเช่ือท่ีมีการ
ดอ้ยค่าดา้นเครดิตส าหรับไตรมาสน้ีอาจยงัคงไม่ไดส้ะทอ้นคุณภาพสินเช่ือท่ีแทจ้ริงอยา่งเตม็ท่ี เน่ืองจากยงัมีสินเช่ือท่ียงัคงอยู่
ภายใตร้ะยะเวลาผอ่นปรนตามมาตรการช่วยเหลือในการพกัช าระหน้ี และส่งผลต่อการปรับชั้นของสินเช่ือในส่วนท่ีเขา้ร่วมการ
ช่วยเหลือตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งน้ีส าหรับสินเช่ือรายยอ่ยส่วนใหญ่จะครบก าหนดการช่วยหลือตาม
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มาตรการพกัช าระหน้ีในระหวา่งไตรมาส 4/2563  ในขณะท่ีสินเช่ือธุรกิจจะทยอยส้ินสุดมาตรการพกัช าระหน้ีในระหวา่งไตร
มาส 4/2563 จนถึงในระหวา่งปี 2564 ตามรายละเอียดท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ภายใตห้วัขอ้การรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโควดิ-19 ในตอนตน้ของรายงานฉบบัน้ี 

ธุรกจิตลาดทุน  
 ประกอบดว้ย ธุรกิจนายหนา้ ธุรกิจวานิชธนกิจ ธุรกิจการลงทุน และธุรกิจจดัการกองทุน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

 ธุรกจินายหน้า (Brokerage Business) 
บล.เกียรตินาคินภทัร ด าเนินธุรกิจใหบ้ริการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ และตราสารอนุพนัธ์แก่ลูกคา้ประเภทสถาบนั

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงกลุ่มลูกคา้บุคคลรายใหญ่ภายใตบ้ริการ Private Wealth Management ซ่ึงในกลุ่มน้ีบริษทั
ใหบ้ริการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหน่วยลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศและหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธแ์ฝง ส าหรับไตรมาส 3/2563   บล.

เกียรตินาคินภทัร มีส่วนแบ่งตลาด6  ร้อยละ 11.91 เป็นอนัดบัท่ี 1 จากจ านวนบริษทัหลกัทรัพยท์ั้งหมด 38 แห่ง  ส าหรับไตรมาส 
3/2563 บล.เกียรตินาคินภทัร มีรายไดค้่านายหนา้ 338 ลา้นบาท ประกอบดว้ย รายไดค้่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ านวน 
271 ลา้นบาท และรายไดค้่านายหนา้จากการซ้ือขายตราสารอนุพนัธ์ 67 ลา้นบาท นอกจากน้ี ยงัมีรายไดค้่านายหนา้จากการเป็น

ตวัแทนขายหน่วยลงทุนจ านวน 226 ลา้นบาท7  

 ธุรกจิวานิชธนกจิ (Investment Banking Business) 
บล.เกียรตินาคินภทัร ประกอบธุรกิจวานิชธนกิจ ใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินและการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ ส าหรับ

ไตรมาส 3/2563 บล.เกียรตินาคินภทัร มีรายไดจ้ากธุรกิจวานิชธนกิจรวมจ านวน 20 ลา้นบาท ประกอบดว้ย รายไดท่ี้ปรึกษา
ทางการเงิน 3 ลา้นบาท รายไดก้ารจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ 15 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการเป็นตวัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพย ์
(Tender Offer Agent) 2 ลา้นบาท 

 ธุรกจิการลงทุน (Investment Business) 
ธุรกิจการลงทุนของบริษทัอยูภ่ายใตก้ารด าเนินงาน 2 หน่วยงานหลกั โดยเคเคพี แคปปิตอลจะเป็นผูป้ระกอบการลงทุน

โดยตรงภายใตก้ารดูแลของ ฝ่ายลงทุน (Direct Investment) ซ่ึงรับผิดชอบการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาว ส่วนบล.เกียรติ
นาคินภทัรรับผดิชอบการลงทุนระยะสั้นภายใตก้ารดูแลของ ฝ่ายคา้หลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Equity and 
Derivatives Trading) ซ่ึงเนน้ลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภททุน (Equity) และก่ึงทุน (Equity-Linked Securities) ในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และตลาดอนุพนัธ์ เป็นการลงทุนระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี โดยเนน้กลยทุธ์ดา้นการหาก าไรส่วนต่าง (Arbitrage) รวมถึง
การเป็นผูอ้อกและเสนอขายผลิตภณัฑท์างการเงิน (Financial Products) ตวัอยา่งเช่นหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธแ์ฝง ใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์ เป็นตน้  ส าหรับไตรมาส 3/2563 ฝ่ายลงทุนมีผลก าไรจากการลงทุนโดยรวมก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน

หลกัทรัพยจ์ านวน 201 ลา้นบาท8  ส าหรับฝ่ายคา้หลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้สามารถท ารายไดจ้ านวน 142 ลา้นบาท9  

และเม่ือรวมกบัรายไดจ้ากการลงทุนอ่ืนในส่วนของการบริหารเงินทุนและสภาพคล่องของบริษทั ท าใหใ้นไตรมาส 3/2563 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วมจากธุรกิจลงทุนจ านวน 361 ลา้นบาท  

                                                           
6 รวม SET และ mai ไม่รวมบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั (proprietary trading) 
7 รวมรายไดค้่านายหนา้จากการเป็นตวัแทนขายหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บจากบริษทัยอ่ย 
8 นอกจากน้ี ฝ่ายลงทุนมีผลก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน 2 ลา้นบาท ท าให้ฝ่ายลงทุนมีผลก าไรรวมเป็นจ านวน 203 ลา้นบาท 
9 รายไดก่้อนหกัตน้ทุนการป้องกนัความเส่ียง เม่ือหกัตน้ทุนดงักล่าวแลว้จะมีผลก าไร 123 ลา้นบาท 



 

17 

 

 ธุรกจิจดัการกองทุน (Asset Management Business) 
บลจ.เกียรตินาคินภทัร ประกอบธุรกิจจดัการกองทุน ภายใตใ้บอนุญาตประกอบกิจการจดัการกองทุนรวม และใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจจดัการกองทุนส่วนบุคคล ใหบ้ริการดา้นการจดัการลงทุนแก่ลูกคา้บุคคลทัว่ไปหรือลูกคา้องคก์ร นิติบุคคลท่ีสนใจ
การลงทุนในกองทุนรวม หรือกองทุนส่วนบุคคล  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน2563 บลจ.เกียรตินาคินภทัร มีทรัพยสิ์นภายใตก้ารจดัการ
ของกองทุนรวมเป็นจ านวน 66,189 ลา้นบาทมีจ านวนกองทุนภายใตก้ารบริหารรวม 53 กองทุน แบ่งเป็นกองทุนรวม (Mutual 
Fund) 50 กอง และกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์3 กอง โดยมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 1.39  ทั้งน้ีส าหรับไตรมาส 3/2563 บลจ.
เกียรตินาคินภทัร มีรายไดค้่าธรรมเนียมธุรกิจจดัการกองทุนรวมจ านวน 124 ลา้นบาท 

ส าหรับกองทุนส่วนบุคคล ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิภายใตก้ารบริหารทั้งส้ิน 15,826 ลา้นบาท ทั้งน้ี 
บลจ.เกียรตินาคินภทัร มีรายไดค้า่ธรรมเนียมธุรกิจจดัการกองทุนส่วนบุคคลจ านวน 35 ลา้นบาท 

 

  



 

18 

 

รายการแสดงก าไรขาดทุน 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน ข้อมูลทางการเงนิรวม เปลีย่นแปลง   
(พนับาท)              2563            2562      จ านวนเงนิ         ร้อยละ 

รายไดด้อกเบ้ีย 4,705,032 4,696,115 8,917 0.2 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 1,175,195 1,469,129 (293,934) (20.0) 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 3,529,837 3,226,986 302,851 9.4 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 1,209,173 1,386,307 (177,134) (12.8) 

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ 184,836 178,540 6,296 3.5 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,024,337 1,207,767 (183,430) (15.2) 

ก าไรสุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า 
ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 156,661 - 156,661 n.a. 

ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ - 7,842 (7,842) n.a. 

ก าไรสุทธิจากหน้ีสินทางการเงินท่ีก าหนดให้แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม - 283,803 (283,803) n.a. 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน (73) 50,457 (50,530) (100.1) 

รายไดจ้ากเงินปันผลและส่วนแบ่งก าไร 45,052 141,023 (95,971) (68.1) 

รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 56,997 64,576 (7,579) (11.7) 

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 4,812,811 4,982,454 (169,643) (3.4) 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืนๆ     

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 1,490,791 1,439,971 50,820 3.5 

ค่าตอบแทนกรรมการ 7,966 12,111 (4,145) (34.2) 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ 273,185 314,409 (41,224) (13.1) 

ค่าภาษีอากร 124,445 107,021 17,424 16.3 

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าทรัพยสิ์นรอการขาย (38,213) (10,015) (28,198) 281.6 

ขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย (134,374) 271,846 (406,220) (149.4) 

อ่ืน ๆ 406,567 477,149 (70,582) (14.8) 

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 2,130,367 2,612,492 (482,125) (18.5) 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 1,017,317 - 1,017,317 n.a. 

หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า - 373,309 (373,309) n.a. 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงนิได้ 1,665,127 1,996,653 (331,526) (16.6) 

ภาษีเงินได ้ 310,459 379,916 (69,457) (18.3) 

ก าไรสุทธิ 1,354,668 1,616,737 (262,069) (16.2) 

การแบ่งปันก าไรสุทธิ     

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,346,930 1,609,887 (262,957) (16.3) 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 7,738 6,850 888 13.0 

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม     

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,457,623 1,765,690 (308,067) (17.4) 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 7,775 6,819 956 14.0 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท)                      1.59                     1.90  (0.31) (16.3) 
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รายการแสดงก าไรขาดทุน 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน ข้อมูลทางการเงนิรวม เปลีย่นแปลง   
(พนับาท)              2563            2562      จ านวนเงนิ         ร้อยละ 

รายไดด้อกเบ้ีย 14,482,720 13,479,404 1,003,316 7.4 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 3,799,288 4,281,382 (482,094) (11.3) 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 10,683,432 9,198,022 1,485,410 16.1 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 3,769,951 3,788,189 (18,238) (0.5) 

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ 585,373 434,325 151,048 34.8 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 3,184,578 3,353,864 (169,286) (5.0) 

ก าไรสุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า 
ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 799,084 - 799,084 n.a. 

ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ - 229,991 (229,991) n.a. 

ก าไรสุทธิจากหน้ีสินทางการเงินท่ีก าหนดให้แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม - 159,531 (159,531) n.a. 

ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 60,076 530,130 (470,054) (88.7) 

รายไดจ้ากเงินปันผลและส่วนแบ่งก าไร 347,530 480,017 (132,487) (27.6) 

รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 184,401 206,458 (22,057) (10.7) 

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 15,259,101 14,158,013 1,101,088 7.8 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืนๆ     

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 4,254,071 4,184,985 69,086 1.7 

ค่าตอบแทนกรรมการ 22,611 34,448 (11,837) (34.4) 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ 850,192 976,683 (126,491) (13.0) 

ค่าภาษีอากร 374,970 298,014 76,956 25.8 

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าทรัพยสิ์นรอการขาย 702,506 61,446 641,060 1,043.3 

ขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 755,748 565,909 189,839 33.5 

อ่ืน ๆ 1,147,330 1,340,910 (193,580) (14.4) 

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 8,107,428 7,462,395 645,033 8.6 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 2,017,371 - 2,017,371 n.a. 

หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า - 1,468,299 (1,468,299) n.a. 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงนิได้ 5,134,302 5,227,319 (93,017) (1.8) 

ภาษีเงินได ้ 1,108,855 916,338 192,517 21.0 

ก าไรสุทธิ 4,025,447 4,310,981 (285,534) (6.6) 

การแบ่งปันก าไรสุทธิ     

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 4,015,187 4,308,616 (293,429) (6.8) 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 10,260 2,365 7,895 333.8 

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม     

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 3,885,593 4,260,087 (374,494) (8.8) 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 10,238 1,076 9,162 851.5 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท)                    4.74                  5.09  (0.35) (6.9) 

 


