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บทสรุปผู้บริหาร 

ธนาคารเกียรตินาคินภทัรยงัคงด าเนินธุรกิจดว้ยความรอบคอบระมดัระวงั ภายใตส้ถานการณ์ความไม่แน่นอนท่ีเกิดข้ึนใน
ระหวา่งปี 2563  ทั้งในส่วนของการขยายสินเช่ืออยา่งมีคุณภาพ รวมถึงการท่ีธนาคารไดด้ าเนินการตามกลยทุธ์มาอยา่งต่อเน่ืองใน
การเสริมสร้างธุรกิจหลกัดา้นต่างๆทั้งในส่วนของธุรกิจดา้นการใหสิ้นเช่ือ ธุรกิจ Private Banking และธุรกิจ Investment Banking  
เพื่อสนบัสนุนการกระจายรายไดแ้ละเพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการหาผลตอบแทนท่ีเหมาะสมในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงทั้งหมดได้
ส่งผลใหธ้นาคารยงัคงรักษาความสามารถในการสร้างรายไดใ้นระดบัท่ีดีและช่วยลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนภายใตส้ถานการณ์ความ
ไม่แน่นอนในปีท่ีผา่นมา  

โดยส าหรับปี 2563 ธนาคารเกียรตินาคินภทัรและบริษทัยอ่ยมีก าไรสุทธิเท่ากบั 5,123 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 14.4 เม่ือ
เทียบกบัปี 2562  โดยหลกัจากการท่ีธนาคารไดมี้การพิจารณาตั้งผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนเพ่ิมเติมตามหลกัความ
ระมดัระวงัเพ่ือรองรับความไม่แน่นอนท่ียงัคงมีอยูจ่ากการชะลอตวัทางเศรษฐกิจอนัเน่ืองมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19    
ส าหรับก าไรเบ็ดเสร็จรวมของปี 2563 เท่ากบั 5,416 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 3.7 จากปี 2562    ทางดา้นก าไรจากการด าเนินงาน
ก่อนหักผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนและภาษีเงินไดส้ าหรับปี 2563 ธนาคารยงัคงสามารถท าไดใ้นระดบัท่ีดีภายใต้
ภาวะการชะลอตวัของเศรษฐกิจ โดยปรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.9 จากปี 2562  โดยหลกัจากรายไดด้อกเบ้ียสุทธิท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 19.2  
เม่ือเทียบกบัปี 2562  จากการเติบโตของสินเช่ือซ่ึงยงัคงเติบโตไดใ้นระดบัท่ีดีระหวา่งปี 2563 และจากค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียท่ีปรับ
ลดลงตามการบริหารตน้ทุนทางการเงินอยา่งต่อเน่ือง ในขณะท่ีรายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียปรับลดลงเลก็นอ้ยท่ีร้อยละ 4.3 

ในดา้นของค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน ธนาคารยงัคงมุ่งเนน้การใชจ่้ายส าหรับการด าเนินการตามแผนกลยทุธ์ระยะยาว
ของธนาคาร โดยธนาคารยงัคงสามารถควบคุมค่าใชจ่้ายโดยรวมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงาน
ปรับลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีร้อยละ 3.51 ในส่วนของการตั้งส ารองธนาคารยงัคงอาศยัหลกัความระมดัระวงัในการพิจารณา
ส ารองผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากการชะลอตวัทางเศรษฐกิจและความไม่แน่นอนท่ียงัคงมีอยูจ่ากผลกระทบของ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท่ียงัคงมีต่อเน่ืองและอาจส่งผลต่อคุณภาพสินเช่ือในระยะต่อไป ธนาคารจึงไดมี้การ
พิจารณาส ารองผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนอยา่งระมดัระวงัส าหรับปี 2563 เป็นจ านวน 4,095 ลา้นบาท 

ส าหรับในดา้นของสินเช่ือของธนาคารในปี 2563 มีการขยายตวัท่ีร้อยละ 12.42 จากส้ินปี 2562 โดยธนาคารยงัคงให้
ความส าคญักับการรักษาคุณภาพของสินเช่ือและมุ่งเน้นการขยายสินเช่ือในกลุ่มท่ีให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ
สินเช่ือท่ีดีภายใตส้ภาวะเศรษฐกิจท่ียงัคงมีความไม่แน่นอนอยู ่ โดยการขยายตวัของสินเช่ือโดยหลกัจะเป็นการขยายในส่วนของ
สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์สินเช่ือบรรษทัและสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัท่ียงัคงมีการขยายตวัไดดี้ในปี 2563   ในดา้นคุณภาพของสินเช่ือ 

อตัราส่วนสินเช่ือท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตต่อสินเช่ือรวม ณ ส้ินปี 2563 อยูท่ี่ร้อยละ 2.92  ปรับลดลงจากส้ินปี 2562 ท่ีอยูท่ี่ร้อยละ 
4.0  จากการบริหารคุณภาพสินเช่ืออยา่งต่อเน่ืองของธนาคารประกอบกบัการเติบโตของสินเช่ือของธนาคารในปี 2563  

ส าหรับเงินกองทุน ธนาคารยงัคงมีสถานะเงินกองทุนอยู่ในระดบัท่ีสูงและเกินกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย โดย ณ ส้ินธนัวาคม 2563  ธนาคารมีอตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพยเ์ส่ียงอยูท่ี่ร้อยละ 17.39  

ทางดา้นธุรกิจตลาดทุน บริษทัหลกัทรัพย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) มีส่วนแบ่งตลาด (SET และ mai ไม่รวมบญัชี
ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั) ร้อยละ 10.85 ซ่ึงเป็นอนัดบัท่ี 1 จากจ านวนบริษทัหลกัทรัพยท์ั้งหมด 38 แห่ง โดยเพ่ิมข้ึนจากร้อย
ละ 9.61 ในปี 2562  

                                                           
1

 ไม่รวมผลขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นรอการขายและผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าทรัพยสิ์นรอการขาย 

2 ไม่รวมสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือซ้ือหรือเม่ือเกิดรายการ (Purchased or originated credit-impaired financial assets) 
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ภาวะเศรษฐกจิ ตลาดเงนิ และตลาดทุน 

เศรษฐกิจไทยในปี 2563 เผชิญหนา้กบัภาวะถดถอยรุนแรงเช่นเดียวกบัเศรษฐกิจโลกจากการระบาดของโควิด-19 แม้
ประเทศไทยจะสามารถควบคุมการระบาดภายในประเทศไดเ้ป็นอยา่งดีและถือเป็นหน่ึงในประเทศท่ีประสบความส าเร็จมาก
ท่ีสุดประเทศหน่ึงในโลก แต่ดว้ยโครงสร้างเศรษฐกิจท่ีพ่ึงพารายไดจ้ากการท่องเท่ียวเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 12 ของผลิตภณัฑ์
มวลรวมประชาชาติ (Gross domestic product) ท าให้ประเทศไทยเป็นหน่ึงในประเทศท่ีไดรั้บผลกระทบรุนแรงท่ีสุดในภูมิภาค 
จากการเดินทางระหวา่งประเทศท่ีท าไดย้ากข้ึนและการประกาศมาตรการปิดเมืองโดยรัฐบาลในหลายประเทศทัว่โลกเพ่ือชะลอ
การแพร่ระบาด ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยดุชะงกัลงเป็นการชัว่คราว  นอกจากน้ีการหดตวัของรายไดข้องประเทศคู่คา้
ส าคญัของไทย ยงัท าให้การส่งออกของไทยชะลอตวัลงอย่างหนักต่อเน่ืองจากปีท่ีผ่านมาท่ีการส่งออกได้รับผลกระทบจาก
สงครามการคา้ระหวา่งสหรัฐอเมริกาและจีน โดยในช่วง 11 เดือนแรกของปี จ านวนนกัท่องเท่ียวโดยรวมอยูท่ี่ 6.7 ลา้นคน หดตวั
ร้อยละ 81.4 จากระยะเดียวกนัของปีก่อน ขณะท่ีการส่งออกสินคา้หดตวัร้อยละ 6.9 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน แต่หาก
หกัการส่งออกทองค าและอาวธุพบวา่ มูลค่าการส่งออกจะหดตวัอยูท่ี่ร้อยละ 9.8  อยา่งไรก็ตาม ในช่วงคร่ึงหลงัของปี เศรษฐกิจ
ไทยเร่ิมกลบัมาฟ้ืนตวัตามการทยอยเปิดเมืองและมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของภาครัฐ แต่จากผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อรายไดข้อง
ทั้งภาคธุรกิจและครัวเรือน ประกอบกบัความไม่แน่นอนท่ียงัมีอยูสู่ง จึงส่งผลให้ทั้งการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศหด
ตวัรุนแรง และการฟ้ืนตวัยงัคงอยูต่  ่ากวา่ระดบัก่อนการระบาดของโควดิ-19 

ในปี 2564 แนวโน้มการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจไทยยงัคงเป็นไปอย่างเปราะบาง และแตกต่างกันมากในแต่ละ
อุตสาหกรรมและพ้ืนท่ี เน่ืองจากภาคการท่องเท่ียวท่ียงัไม่สามารถฟ้ืนตวัได้อย่างเต็มท่ี โดยคาดว่าจะมีนักท่องเท่ียวต่างชาติ
กลบัมาไดบ้า้งในช่วงไตรมาส 4/2564 จ านวนประมาณ 2 ลา้นคน ยงัคงต ่ากว่าระดบัก่อนวิกฤตโควิดท่ีประเทศไทยเคยรับ
นกัท่องเท่ียวต่างชาติอยูท่ี่ประมาณ 40 ลา้นคนต่อปีอยูม่าก  การระบาดระลอกสองของโควิด-19 ท่ีเร่ิมข้ึนในช่วงปลายไตรมาส 
4/2563 จะส่งผลใหก้ารฟ้ืนตวัของการบริโภคและการลงทุนในช่วงไตรมาส 1/2564 เป็นไปไดช้า้กวา่ท่ีประเมินไว ้ อยา่งไรก็ตาม 
คาดวา่การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนน่าจะสามารถกลบัมาเติบโตไดห้ากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ไม่ยืดเยื้อ
และไม่มีมาตรการล็อคดาวน์ในวงกวา้งเกิดข้ึนอีกคร้ัง  การส่งออกไทยในปี 2564 มีแนวโนม้ฟ้ืนตวัโดยไดรั้บอานิสงคจ์ากการ
ฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก รวมทั้งความเช่ือมัน่ท่ีเร่ิมปรับดีข้ึนจากความคืบหนา้ของการคน้พบและผลิตวคัซีน 

ความเส่ียงส าคญัต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจไทยในปี 2564 ไดแ้ก่ (1) การกลบัมาระบาดระลอกสองของโควิด-19 ท่ี
ขยายตัวรุนแรงอาจท าให้รัฐต้องกลับมาใช้นโยบายปิดเมืองอีกคร้ัง ซ่ึงจะส่งผลลบต่อการบริโภคและการลงทุน รวมถึง
นกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีอาจกลบัมาไดช้า้และนอ้ยกวา่ท่ีประเมินไว ้(2) ธุรกิจท่องเท่ียวโดยเฉพาะในจงัหวดัท่ีพ่ึงพานกัท่องเท่ียว
ต่างชาติสูง ยงัคงตอ้งรับมือกบัปัญหาสภาพคล่องและความอยูร่อดของธุรกิจ ซ่ึงอาจส่งผลต่อเน่ืองไปยงัภาวะการจา้งงานและการ
บริโภคของครัวเรือน (3) เงินบาทท่ีแข็งค่าอาจเป็นปัจจยัฉุดร้ังการฟ้ืนตวัของภาคการส่งออก และ (4) ความไม่แน่นอนของ
สถานการณ์การเมืองในประเทศ ท่ีอาจกระทบต่อความเช่ือมัน่ของนกัลงทุนและอาจท าใหก้ารผลกัดนันโยบายของภาครัฐเป็นไป
อยา่งล่าชา้ 

ในส่วนของภาวะตลาดรถยนตย์งัคงหดตวัสูงต่อเน่ืองเม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยในช่วง 11 เดือนแรก
ของปี ยอดขายรถยนตส์ะสมอยูท่ี่  688,071 คนั ลดลงร้อยละ 25.1 ซ่ึงหดตวัสูงทั้งในส่วนของรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลและรถยนต์
เพื่อการพาณิชยท่ี์ร้อยละ 35.3 และ 18.3 ตามล าดบั สอดคลอ้งกบัปัจจยัสนับสนุนก าลงัซ้ือของภาคครัวเรือนท่ีอ่อนแอลงจาก
ผลกระทบของโควดิ-19 ทั้งดา้นรายได ้การจา้งงาน และความเช่ือมัน่ ประกอบกบัสถาบนัการเงินเขม้งวดการปล่อยสินเช่ือมาก
ข้ึนตามคุณภาพสินเช่ือท่ีดอ้ยลง    ทางดา้นตลาดทุนมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ฉล่ียต่อวนัในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และตลาด เอ็ม 
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เอ ไอ ส าหรับปี 2563 เท่ากบั 68,607 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 29.0 จาก 53,192 ลา้นบาทในปี 2562  ดา้นดชันีตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
(SET index) ณ ส้ินปี 2563 ปิดท่ี 1,449.35 จุด ลดลงร้อยละ 8.3 จาก 1,579.84 จุด ณ ส้ินปี 2562 

การเปลีย่นแปลงส าหรับปี 2563 
การเปลีย่นแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ผลการด าเนินงานรวมและฐานะการเงินรวมตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป เป็นการจดัท าภายใตม้าตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS 9) และ ฉบบัท่ี 16 เร่ืองสญัญาเช่า (TFRS 16) ซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้น
วนัท่ี 1 มกราคม 2563  โดยการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินมีประเด็นท่ีส าคญัในส่วนของธนาคารดงัน้ี 

 การรับรู้รายไดด้อกเบ้ียโดยใชว้ธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (Effective Interest Rate) 
 การจดัประเภทและการวดัมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน โดยจดัประเภทตามการวดัมูลค่าเป็น ราคาทุนตดัจ าหน่าย 

มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และ มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
 การค านวณการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินโดยใชห้ลกัการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (Expected 

Credit Loss) รวมถึงการจดัประเภทของสินทรัพยท์างการเงินใหม่เป็น 3 ขั้น โดยแบ่งเป็นขั้นท่ี 1 สินทรัพยท์างการเงิน
ท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต โดยคา่เผื่อผลขาดทุนจะวดัมูลค่าดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิต
ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนใน 12 เดือนขา้งหนา้  ขั้นท่ี 2 สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้น
เครดิต ค่าเผื่อผลขาดทุนจะวดัมูลค่าดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอาย ุ และ ขั้นท่ี 3 สินทรัพยท์าง
การเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต ค่าเผื่อผลขาดทุนจะวดัมูลค่าดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอาย ุ

 การจดัประเภทเงินลงทุนในลูกหน้ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือซ้ือหรือเม่ือเกิดรายการ 
(Purchased or originated credit-impaired) และวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย  

 ในเร่ืองสญัญาเช่าจะมีการรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสญัญาเช่า 

การเปลีย่นแปลงช่ือบริษัท 

นบัตั้งแต่วนัท่ี 17 สิงหาคม 2563 เป็นตน้ไป กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร (กลุ่มธุรกิจฯ) ไดเ้ปล่ียนช่ือบริษทั
ภายในกลุ่มธุรกิจฯ เป็น เกียรตินาคินภทัร ทั้งน้ีการเปล่ียนช่ือเป็นผลจากการควบรวมกิจการท่ีเกิดข้ึนเม่ือปี 2555 ซ่ึงท าใหก้ลุ่ม
ธุรกิจฯสามารถขยายศกัยภาพการใหบ้ริการและตอบสนองฐานลูกคา้ไดก้วา้งข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายในการ
ใหบ้ริการทางการเงินท่ีเป็นเลิศและไร้รอยต่อ ทั้งในดา้นธุรกิจธนาคารพาณิชยแ์ละธุรกิจตลาดทุน โดยทั้งสององคก์รจะใชต้รา
สญัลกัษณ์ใหม่ (logo) ซ่ึงเป็นการผนวกตราสญัลกัษณ์เดิมของธนาคารเกียรตินาคินและบริษทัหลกัทรัพย ์ ภทัร ทั้งน้ีช่ือยอ่
หลกัทรัพยข์องธนาคารเกียรตินาคินภทัร 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 ากดั3 
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 

                                                           
3
 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ภทัร จ ากดั เปล่ียนช่ือบริษทัเม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2563 
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สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ-19) 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี 2563 ธนาคารไดด้ าเนินการตามมาตรการต่างๆ ทั้ง

ในส่วนท่ีเป็นมาตรการช่วยเหลือของธนาคารเอง รวมถึงมาตรการช่วยเหลือท่ีก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย เพ่ือ
สนบัสนุนลูกคา้ของธนาคารท่ีไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ในคร้ังน้ี และเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยลดผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจโดยรวม โดยมาตรการช่วยเหลือต่างๆท่ีธนาคารไดด้ าเนินการไปแลว้ในปี 2563 ไดแ้ก่ การใหพ้กัช าระเงินตน้/ดอกเบ้ีย 
การเขา้ร่วมมาตรการในการสนบัสนุนสินเช่ือใหม่ (Soft loan) ของธนาคารแห่งประเทศไทย การปรับลดอตัราดอกเบ้ียเงินให้
สินเช่ืออตัรา MLR MOR MRR ลง การเสนอลดค่างวด การขยายระยะเวลาการช าระหน้ีเพ่ือใหเ้หมาะสมกบัรายรับของลูกคา้ การ
พิจารณาใหส่้วนลดดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนระหวา่งพกัช าระหน้ีกรณีท่ีลูกคา้กลบัมาช าระภายหลงัมาตรการพกัช าระหน้ีส้ินสุดล รวมถึง
การใหค้วามช่วยเหลืออ่ืนๆแลว้แต่กรณี 

ในส่วนของลูกคา้ธนาคารท่ีมาตรการช่วยเหลือไดส้ิ้นสุดลงภายในปี 2563 แลว้นั้น สดัส่วนของลูกคา้ท่ีสามารถกลบัมา
ช าระหน้ีไดร้วมถึงท่ีธนาคารไดมี้การปรับปรุงเง่ือนไขเพ่ิมเติมใหน้ั้น โดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีดีกวา่ท่ีธนาคารไดค้าดการณ์ไว ้ โดย
ส าหรับลูกคา้สินเช่ือรายยอ่ยท่ีเขา้ร่วมมาตรการช่วยเหลือและระยะเวลาภายใตม้าตรการช่วยเหลือไดส้ิ้นสุดลงแลว้นั้น มีลูกคา้
สินเช่ือรายยอ่ยประมาณมากกวา่ร้อยละ 75 สามารถกลบัมาช าระหน้ีได ้  ส าหรับลูกคา้สินเช่ือธุรกิจซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสินเช่ือ
ประเภทท่ีมีหลกัประกนันั้น มีลูกคา้บางส่วนท่ีมาตรการช่วยเหลือไดท้ยอยส้ินสุดลงในระหวา่งไตรมาส 4/2563 โดยในจ านวนน้ี 
ประมาณร้อยละ 75 สามารถกลบัมาช าระหน้ีได ้ ในขณะท่ีอีกประมาณร้อยละ 25 มีการปรับปรุงเง่ือนไขเพ่ิมเติมและคาดวา่จะ
สามารถกลบัมาช าระหน้ีได ้ ทั้งน้ีลูกคา้สินเช่ือธุรกิจส่วนใหญ่มาตรการช่วยเหลือจะครบก าหนดในปี 2564 โดย ณ ส้ินธนัวาคม 
2563 ธนาคารมีลูกคา้ท่ียงัคงอยูภ่ายใตม้าตรการช่วยเหลือคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 11 ของยอดสินเช่ือรวมของธนาคารโดย
ทั้งหมดเป็นลูกคา้สินเช่ือธุรกิจ  

ทั้งน้ีแมส้ถานการณ์การแพร่ระบาดส าหรับประเทศไทยอยูใ่นระดบัท่ีดีข้ึนเม่ือช่วงคร่ึงหลงัของปี 2563 และส่งผลใหมี้
การฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจบา้งในช่วงปลายปี 2563 แต่เม่ือพิจารณาถึงการกลบัมาระบาดเพ่ิมข้ึนของโควดิ-19 ในประเทศไทย
ในช่วงปลายปี 2563 และต่อเน่ืองในช่วงตน้ปี 2564 เป็นตน้มานั้น รวมถึงการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ในต่างประเทศท่ียงัคง
ด าเนินอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหส้ถานการณ์การฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจโดยรวมยงัคงมีความไม่แน่นอนอยูค่่อนขา้งมาก โดย
ธนาคารยงัคงติดตามสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ด รวมทั้งประเมินผลกระทบโดยเฉพาะในส่วนของคุณภาพสินทรัพยอ์ยา่งต่อเน่ือง 
โดยธนาคารยงัคงความรอบคอบ ระมดัระวงั ในการตั้งส ารองภายใตโ้มเดลการวดัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนเพื่อ
รองรับผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการแพร่ระบาดเพ่ิมข้ึนของโควดิ-19 ทั้งน้ีภายใตส้ถานการณ์ท่ียงัคงมีความไม่แน่นอน ธนาคาร
ยงัคงใหค้วามส าคญักบัการช่วยเหลือลูกคา้โดยจะด าเนินการร่วมกนัเพื่อพิจารณาหาแนวทางท่ีเหมาะสมเป็นรายกรณีไป 
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ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2563 และส าหรับไตรมาส 4 ปี 2563 
ส าหรับปี 2563 ธนาคารและบริษทัยอ่ยมีก าไรสุทธิ เท่ากบั 5,123 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 14.4 จากปี 2562 โดยเป็นก าไร

สุทธิของธุรกิจตลาดทุน ซ่ึงด าเนินการโดยบริษทั เคเคพี แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย จ านวน 1,221 ลา้นบาท 
ส าหรับก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนและภาษีเงินไดส้ าหรับปี 2563 เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน
ร้อยละ 17.9 โดยหลกัจากรายไดด้อกเบ้ียสุทธิท่ีเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสินเช่ือท่ีขยายตวั รวมถึงค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียท่ีปรับลดลงตามการ
บริหารจดัการตน้ทุนทางการเงิน ในขณะท่ีรายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียปรับลดลงเลก็นอ้ยท่ีร้อยละ 4.3 ในส่วนของการตั้งส ารอง
ธนาคารยงัคงมีการพิจารณาตั้งส ารองผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตามหลกัความระมดัระวงัอยา่งต่อเน่ือง เพื่อรองรับ
ผลกระทบจากการชะลอตวัทางเศรษฐกิจเน่ืองมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาด  ท าใหป้ริมาณการตั้งส ารองส าหรับปี 2563 อยู่
ในระดบัท่ีสูงเม่ือเทียบกบัปี 2562 ส่งผลใหธ้นาคารและบริษทัยอ่ยมีก าไรสุทธิท่ีลดลงในปี 2563 เม่ือเทียบกบัปี 2562 หาก
พิจารณาก าไรเบ็ดเสร็จรวมจะเท่ากบั 5,416 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 3.7 โดยในส่วนของธุรกิจตลาดทุนมีผลก าไรเบ็ดเสร็จจ านวน  
1,414 ลา้นบาท โดยก าไรเบ็ดเสร็จรวมไดร้วมผลจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 

ส าหรับไตรมาส 4/2563  ธนาคารและบริษทัยอ่ยมีก าไรสุทธิ เท่ากบั 1,108 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 34.0 จากไตรมาส 
4/2562 โดยเป็นก าไรสุทธิของธุรกิจตลาดทุนจ านวน 309 ลา้นบาท โดยในไตรมาส 4/2563 ธนาคารมีรายไดด้อกเบ้ียสุทธิและ
รายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียปรับเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ทั้งน้ีธนาคารไดมี้การพิจารณาตั้งส ารองผลขาดทุนดา้น
เดรดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนส าหรับไตรมาส 4/2563 เป็นจ านวน 2,077 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัไตรมาส 4/2562 
ตามหลกัความระมดัระวงัอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือรองรับความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจท่ียงัคงมีอยู ่  ส่งผลใหก้ าไรสุทธิของไตร
มาส 4/2563 ลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน หากพิจารณาก าไรเบ็ดเสร็จรวมของไตรมาส 4/2563 จะเท่ากบั 1,530 
ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.1 จากภาวะตลาดทุนท่ีปรับตวัดีข้ึนโดยเป็นก าไรเบด็เสร็จของธุรกิจตลาดทุนจ านวน 606 ลา้นบาท 

สรุปผลการด าเนินงานปี 2563 และไตรมาส 4/2563 

หน่วย : ล้านบาท 

ไตรมาส 

4/2563 

ไตรมาส 

3/2563 

QoQ 

(ร้อยละ) 

ไตรมาส 

4/2562 

YoY 

(ร้อยละ) 
ปี 2563 ปี 2562 

YoY  

(ร้อยละ) 

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 3,996 3,530 13.2 3,118 28.1 14,679 12,316 19.2 

รายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ีย 1,979 1,283 54.2 1,892 4.6 6,554 6,852 (4.3) 

รวมรายไดจ้ากการด าเนินงาน 5,974 4,813 24.1 5,010 19.2 21,233 19,168 10.8 

รวมค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 2,545 2,130 19.4 2,732 (6.9) 10,652 10,194 4.5 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 2,077 1,017 104.2 - n.a. 4,095 - n.a. 

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า - - n.a. 208 n.a. - 1,676 n.a. 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 1,353 1,665 (18.8) 2,070 (34.7) 6,487 7,297 (11.1) 

ภาษีเงินได ้ 235 310 (24.3) 391 (40.0) 1,344 1,307 2.8 

ก าไรสุทธิ (ส่วนท่ีเป็นของธนาคาร) 1,108 1,347 (17.7) 1,680 (34.0) 5,123 5,988 (14.4) 

ก าไรเบด็เสร็จรวม (ส่วนท่ีเป็นของธนาคาร) 1,530 1,458 5.0 1,365 12.1 5,416 5,625 (3.7) 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน  (บาท) 1.31 1.59 (17.6) 1.98 (33.8) 6.05 7.07 (14.4) 
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ตารางสรุปข้อมูลผลประกอบการ 

 
อตัราส่วนรายปี 

ไตรมาส 
4/2563 

ไตรมาส 
3/2563 

ไตรมาส 
2/2563 

ไตรมาส 
1/2563 

ไตรมาส 
4/2562 

ปี 2563 ปี 2562 

ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 1,108 1,347 1,184 1,484 1,680 5,123 5,988 
    ROAE (ร้อยละ) 9.7 12.2 11.1 13.8 15.5 11.3 13.9 
    ROE (ร้อยละ) 9.9 12.4 11.3 13.5 15.8 11.7 14.2 
    ROAA (ร้อยละ) 1.2 1.5 1.3 1.7 2.1 1.5 1.9 
ก าไรเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท) 1,530 1,458 1,629 799 1,365 5,416 5,625 
    ROAE (ร้อยละ) 13.4 13.2 15.3 7.4 12.6 12.0 13.1 
    ROE (ร้อยละ) 13.6 13.4 15.6 7.3 12.8 12.3 13.3 
    ROAA (ร้อยละ) 1.7 1.6 1.8 0.9 1.7 1.6 1.8 
อตัราการเติบโตของเงินใหสิ้นเช่ือ 3.9 3.0 0.7 4.2 0.0 12.4 4.2 
สินเช่ือท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตต่อสินเช่ือรวม4 2.9 2.9 3.4 3.7 4.0 2.9 4.0 
อตัราส่วนการตั้งส ารองต่อสินเช่ือท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต5 170.9 152.6 128.7 115.9 111.2 170.9 111.2 

 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 

หน่วย : ล้านบาท 

ไตรมาส 

4/2563 

ไตรมาส 

3/2563 

QoQ 

(ร้อยละ) 

ไตรมาส 

4/2562 

YoY 

(ร้อยละ) 
ปี 2563 ปี 2562 

YoY  

(ร้อยละ) 

รายได้ดอกเบีย้ 5,101 4,705 8.4 4,557 12.0 19,584 18,036 8.6 

เงินใหสิ้นเช่ือ 2,089 1,859 12.4 1,973 5.9 8,187 7,352 11.3 

เช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงิน 2,550 2,617 (2.6) 2,323 9.8 10,112 9,233 9.5 

เงินใหสิ้นเช่ือ POCI 287 31 832.7 51 461.0 468 540 (13.3) 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 70 75 (7.4) 50 39.7 324 270 20.2 

เงินลงทุน 103 121 (14.6) 155 (33.3) 478 620 (23.0) 

อ่ืนๆ 2 2 (4.1) 5 (58.7) 15 21 (27.3) 

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 1,106 1,175 (5.9) 1,439 (23.1) 4,905 5,720 (14.2) 

   เงินรับฝาก 737 782 (5.7) 783 (5.9) 3,185 3,204 (0.6) 

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 22 22 2.1 60 (62.8) 133 254 (47.4) 

   ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 177 200 (11.3) 317 (44.1) 912 1,157 (21.2) 

   ค่าธรรมเนียมในการกูย้ืมเงิน 2 4 (46.4) 2 (19.0) 9 11 (17.5) 

   เงินน าส่ง FIDF และ DPA 160 162 (1.0) 264 (39.3) 626 1,043 (40.0) 

   อ่ืนๆ 7 6 7.7 13 (44.8) 39 51 (22.9) 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 3,996 3,530 13.2 3,118 28.1 14,679 12,316 19.2 

 

                                                           
4

 ไม่รวมรายการระหว่างธนาคารและสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือซ้ือหรือเม่ือเกิดรายการ (Purchased or originated credit-impaired financial assets) 
5
 ไม่รวมสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือซ้ือหรือเม่ือเกิดรายการ (Purchased or originated credit-impaired financial assets) 
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ส าหรับปี 2563 รายไดด้อกเบ้ียสุทธิมีจ านวน 14,679 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 2,363 ลา้นบาทหรือร้อยละ 19.2 จาก
จ านวน 12,316 ลา้นบาทในปี 2562  โดยรายไดด้อกเบ้ียมีจ านวน 19,584 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.6 จากปี 2562  โดยหลกัจาก
การเพ่ิมข้ึนของรายไดด้อกเบ้ียเงินใหสิ้นเช่ือและรายไดด้อกเบ้ียเช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงินท่ีเพ่ิมข้ึน โดยมาจากการขยายตวัของ
สินเช่ือและบางส่วนเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงการรับรู้รายไดต้ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 ในส่วนของการ
รับรู้รายไดด้อกเบ้ียท่ีค  านวณตามวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (EIR) ท่ีเร่ิมมีผลในปี 2563 เป็นตน้มา ในส่วนของอตัราผลตอบแทน
ของเงินใหสิ้นเช่ืออยูท่ี่ร้อยละ 7.2 ปรับเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยจากร้อยละ 7.1 ในปี 2562 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียมีจ านวน 4,905 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 14.2 จากปี 2562  โดยอตัราดอกเบ้ียจ่ายส าหรับปี 2563 ลดลงอยู่
ท่ีร้อยละ 1.7 จากร้อยละ 2.3 ในปี 2562 โดยเป็นผลจากการบริหารตน้ทุนทางการเงินของธนาคารอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงการลดลง
ของอตัราดอกเบ้ียนโยบายในช่วงท่ีผา่นมาและการท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยไดมี้การปรับลดอตัราน าส่งเงินสมทบกองทุนเพ่ือ
การฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน (FIDF) ชัว่คราวจากร้อยละ 0.46 ต่อปีเป็นร้อยละ 0.23 ต่อปี ส่งผลใหส่้วนต่างอตัรา
ดอกเบ้ียส าหรับปี 2563 อยูท่ี่ร้อยละ 5.5 ปรับเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 4.8 ในปี  2562 

ส าหรับไตรมาส 4/2563 รายไดด้อกเบ้ียสุทธิมีจ านวน 3,996 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 28.1 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนั
ของปีก่อน โดยหลกัจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหสิ้นเช่ือ รายไดด้อกเบ้ียเช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงินท่ีเพ่ิมข้ึน
ตามการเติบโตของสินเช่ือ นอกจากน้ีธนาคารยงัมีรายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหสิ้นเช่ือ POCI  ท่ีเพ่ิมข้ึนในไตรมาส 4/2563 จากความ
คืบหนา้ในการแกไ้ขสินเช่ือ POCI ในส่วนของธุรกิจบริหารสินทรัพย ์ ในขณะท่ีตน้ทุนทางการเงินยงัคงปรับลดลง โดยส่วนต่าง
อตัราดอกเบ้ียส าหรับไตรมาส 4/2563 อยูท่ี่ร้อยละ 5.3 ปรับเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 4.9 ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน   

(ร้อยละ) 
ไตรมาส 
4/2563 

ไตรมาส 
3/2563 

ไตรมาส 
2/2563 

ไตรมาส 
1/2563 

ไตรมาส 
4/2562 

ปี 2563 ปี 2562 

อตัราดอกเบ้ียรับของเงินให้สินเช่ือ 6.8 7.1 7.5 7.7 7.2 7.2 7.1 
อตัราดอกเบ้ียจ่าย 1.5 1.6 1.8 1.9 2.3 1.7 2.3 
ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย 5.3 5.5 5.7 5.7 4.9 5.5 4.8 
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รายได้ทีม่ใิช่ดอกเบีย้ 

 
หน่วย : ล้านบาท 

ไตรมาส 

4/2563 

ไตรมาส 

3/2563 

QoQ 

(ร้อยละ) 

ไตรมาส 

4/2562 

YoY 

(ร้อยละ) 
ปี 2563 ปี 2562 

YoY  

(ร้อยละ) 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 1,337 1,209 10.6 1,414 (5.4) 5,107 5,202 (1.8) 

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ 186 185 0.5 163 13.7 771 598 29.0 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,152 1,024 12.4 1,250 (7.9) 4,336 4,604 (5.8) 
ก าไรสุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

280 157 78.6 - n.a. 1,079 - n.a. 

ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคา้และปริวรรตเงินตรา
ต่างประเทศ 

- - n.a. 47 n.a. - 277 n.a. 

ก าไรสุทธิจากหน้ีสินทางการเงินท่ีก าหนดใหแ้สดงดว้ย
มูลค่ายุติธรรม 

- - n.a. 126 n.a. - 286 n.a. 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน (11) (0) n.a. 38 (127.7) 50 568 (91.3) 
รายไดจ้ากเงินปันผลและส่วนแบ่งก าไร 42 45 (7.6) 96 (56.7) 389 576 (32.5) 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืนๆ 516 57 805.2 334 54.3 700 541 29.5 
รวมรายได้ทีม่ใิช่ดอกเบีย้ 1,979 1,283 54.2 1,892 4.6 6,554 6,852 (4.3) 

ส าหรับปี 2563 รายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียมีจ านวน 6,554 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 4.3 จากปี 2562 ในส่วนของรายได้
ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ มีจ านวน 4,336 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 5.8 จากปี 2562 โดยส าหรับปี 2563 ธนาคารมีรายไดร้วม
จากธุรกิจนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ านวน 2,240 ลา้นบาท ปรับเพ่ิมข้ึนมากท่ีร้อยละ 28.2 จากปี 2562 ตามปริมาณการซ้ือขาย
ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ท่ีปรับเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 29.0 ในช่วงปี 2563  โดย บล.เกียรตินาคินภทัร ยงัคงมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอนัดบัท่ี 1 
โดยมีส่วนแบ่งตลาดเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 10.85 จากร้อยละ 9.61 ในปี 2562  ทั้งน้ีธนาคารมีรายไดค้่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวกบัการให้
สินเช่ือท่ีลดลงจากการไปแสดงเป็นส่วนหน่ึงของรายไดด้อกเบ้ียเงินใหสิ้นเช่ือภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9  
ในส่วนของรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมธุรกิจการจดัการกองทุนมีจ านวน 650 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 20.0 จากปี 2562 ตามมูลค่า
สินทรัพยภ์ายใตก้ารบริหารท่ีปรับลดลงตามภาวะตลาด ในส่วนของรายไดจ้ากธุรกิจวานิชธนกิจมีจ านวนลดลงในปี 2563 เม่ือ
เทียบกบัปี 2562 โดยธนาคารมีการรับรู้รายไดจ้ากธุรกรรมท่ีเกิดข้ึนในช่วงตน้ปีแตจ่ากสถานการณ์ท่ีไม่เอ้ืออ านวยจากผลกระทบ
ของโควดิ-19 ในระหวา่งปี ส่งผลใหเ้กิดการชะลอตวัของการท าธุรกรรมทางดา้นวานิชธนกิจในช่วงท่ีเหลือของปี 

 นอกจากรายไดใ้นส่วนของรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิแลว้ ธนาคารยงัมีก าไรสุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนเป็นจ านวน 1,079 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปี 2562 โดยหลกัจากธุรกิจคา้
หลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้และธุรกิจตลาดการเงินซ่ึงยงัคงสามารถสร้างรายไดใ้นระดบัท่ีดีในปี 2563 

ส าหรับไตรมาส 4/2563 รายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียมีจ านวน 1,979 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.6 จากงวดเดียวกนัของปี 2562 
โดยรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิมีจ านวน 1,152 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 7.9 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน โดยหลกัจากการ
ลดลงในส่วนของรายไดค้่าธรรมเนียมธุรกิจการจดัการกองทุนและรายไดค้่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวกบัการใหสิ้นเช่ือ ในขณะท่ีรายได้
จากธุรกิจนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยป์รับเพ่ิมข้ึน นอกจากในส่วนของรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิแลว้ ในไตรมาส 
4/2563 ธนาคารมีรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนจากก าไรสุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน
รวมถึงรายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืนๆท่ีเพ่ิมข้ึนโดยหลกัจากรายไดจ้ากการขายสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ 
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

หน่วย: ล้านบาท 

ไตรมาส 

4/2563 

ไตรมาส 

3/2563 

QoQ 

(ร้อยละ) 

ไตรมาส 

4/2562 

YoY 

(ร้อยละ) 
ปี 2563 ปี 2562 

YoY   

(ร้อยละ) 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 1,410 1,491 (5.4) 1,392 1.3 5,664 5,577 1.6 

ค่าตอบแทนกรรมการ 10 8 28.4 13 (20.5) 33 47 (30.6) 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ 290 273 6.0 323 (10.4) 1,140 1,300 (12.3) 
ค่าภาษีอากร 118 124 (4.8) 129 (8.3) 493 427 15.5 
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าทรัพยสิ์นรอการขาย (โอนกลบั) 146 (38) (482.2) 63 133.4 849 124 584.2 
(ก าไร) ขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 138 (134) (202.8) 274 (49.6) 894 840 6.4 
อ่ืน ๆ 432 407 6.2 538 (19.8) 1,579 1,879 (16.0) 
รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 2,545 2,130 19.4 2,732 (6.9) 10,652 10,194 4.5 

ส าหรับปี 2563 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานมีจ านวน 10,652 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.5  จากงวดเดียวกนัของปีก่อน โดย
หลกัมาจากรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นรอการขายท่ีปรับเพ่ิมข้ึน โดยในระหวา่งไตรมาส 1/2563 ธนาคารไดมี้การบนัทึก
รายการค่าเผื่อการปรับมูลค่าทรัพยสิ์นรอการขายตามหลกัความระมดัระวงัเพ่ิมเติมเป็นจ านวน 665 ลา้นบาท ส าหรับ
อสงัหาริมทรัพยท่ี์ธนาคารไดป้ระเมินแลว้วา่ไม่สามารถท่ีจะขายออกไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น ในขณะท่ีผลขาดทุนจากการขาย
ทรัพยสิ์นรอการขายส าหรับปี 2563 ปรับเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยเช่นกนัโดยส าหรับปี 2563 มีผลขาดทุนจ านวน 894 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน
เลก็นอ้ยเม่ือเทียบกบัปี 2562 ท่ีมีผลขาดทุนจ านวน 840 ลา้นบาท ประกอบไปดว้ยผลขาดทุนจากการขายรถยดึจ านวน 1,309 ลา้น
บาท ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัผลขาดทุนจ านวน 1,423 ลา้นบาทในปี 2562 โดยหลกัจากปริมาณการขายรถยดึท่ีลดนอ้ยลงซ่ึงเป็น
ผลสืบเน่ืองจากมาตรการพกัช าระหน้ีในระหวา่งปี 2563 และมีก าไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยร์อการขายจ านวน 415 ลา้นบาท 
ลดลงจากก าไรจ านวน 584 ลา้นบาท โดยธุรกรรมการขายเร่ิมมีการปรับตวัดีข้ึนในช่วงคร่ึงหลงัของปีตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ี
เร่ิมมีการฟ้ืนตวัข้ึนบา้ง    หากไม่รวมผลขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นรอการขายและผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าทรัพยสิ์นรอ
การขาย ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานส าหรับปี 2563 มีจ านวน 8,910 ลา้นบาท ปรับลดลงร้อยละ 3.5 เม่ือเทียบกบัปี 2562 โดยหลกั
มาจากการลดลงในส่วนของค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ และค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขายจากการชะลอตวัของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ส่งผลใหอ้ตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานไม่รวมผลขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นรอการขายและผล
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าทรัพยสิ์นรอการขายต่อรายไดสุ้ทธิส าหรับปี 2563 เท่ากบัร้อยละ 41.2 ลดลงเม่ือเทียบกบัร้อยละ 46.7 
ส าหรับปี 2562 

ส าหรับไตรมาส 4/2563 ค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานมีจ านวน 2,545 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 6.9 จากไตรมาส 4/2562    
โดยหลกัจากการลดลงในส่วนของค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขายและจากการลดลงของรายการขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นรอการ
ขาย ซ่ึงในไตรมาส 4/2563 มีผลขาดทุนจ านวน 138 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัไตรมาส 4/2562 ท่ีมีผลขาดทุนจ านวน 274 ลา้น
บาท ประกอบไปดว้ยผลขาดทุนจากการขายรถยึดจ านวน 212 ลา้นบาท ลดลงเม่ือเทียบกบัผลขาดทุนจ านวน 441 ลา้นบาทใน
ไตรมาสเดียวกนัของปี 2562 โดยหลกัจากปริมาณการขายรถยึดท่ีลดนอ้ยลงซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองจากมาตรการพกัช าระหน้ี และมี
ก าไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยร์อการขายจ านวน 74 ลา้นบาท โดยอตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานไม่รวมผลขาดทุนจาก
การขายทรัพยสิ์นรอการขายและผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าทรัพยสิ์นรอการขายต่อรายไดสุ้ทธิส าหรับไตรมาส 4/2563  เท่ากบั
ร้อยละ 37.4 ลดลงจากร้อยละ 46.3 ในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  
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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 าหรับปี 2563 ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน มีจ านวน 4,095 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 144.2 หากเปรียบเทียบ
กบัค่าใชจ่้ายหน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่าจ านวน 1,676 ลา้นบาทในปี 2562  ทั้งน้ีแมว้า่สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโควดิ-19 ไดมี้การปรับตวัดีข้ึนในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2563 และส่งผลใหเ้ศรษฐกิจมีการฟ้ืนตวัข้ึนบางในช่วงคร่ึง
หลงัของปี  2563 แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดท่ีเพ่ิมมากข้ึนในช่วงปลายปีและด าเนินต่อเน่ืองมาในปี 2564  อาจส่งผลให้
เศรษฐกิจกลบัมาชะลอลงไดแ้ละอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสินเช่ือในระยะต่อไป ธนาคารยงัคงมีการพิจารณาอยา่ง
ระมดัระวงัถึงปัจจยัต่างๆและผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน และใชห้ลกัความรอบคอบในการตั้งส ารองอยา่งต่อเน่ืองภายใตโ้มเดล
การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน รวมถึงไดมี้การพิจารณาตั้งส ารองพิเศษ (Management Overlay) เป็นจ านวน
ทั้งส้ิน 2,469 ลา้นบาทในปี 2563 เพ่ิมเติมจากผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีค านวณไดต้ามโมเดลการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดวา่จะเกิดข้ึน ส่งผลใหอ้ตัราส่วนส ารองต่อสินเช่ือท่ีมีการดอ้ยคา่ดา้นเครดิตส าหรับปี 2563  อยูท่ี่ร้อยละ 170.9  ปรับเพ่ิมข้ึน
จาก 111.2 ในปี 2562  ส าหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนและรายการขาดทุนจากการขายรถยดึ (credit cost) ไม่รวม
การปรับส ารองส่วนเกินส าหรับปี 2563 คิดเป็นอตัราร้อยละ 2.55 ของยอดสินเช่ือเฉล่ีย เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัร้อยละ 1.36 ในปี 
2562 

ส าหรับไตรมาส 4/2563 ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน มีจ านวน 2,077 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัจ านวน 
208 ลา้นบาทในไตรมาส 4/2562 โดยในจ านวนน้ีเป็นการตั้งส ารองพิเศษ (Management Overlay) ส าหรับไตรมาส 4/2563 เป็น
จ านวน 932 ลา้นบาท  ส าหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนและรายการขาดทุนจากการขายรถยดึ (credit cost) ไม่รวม
การปรับส ารองส่วนเกิน ส าหรับไตรมาส 4/2563 คิดเป็นอตัราร้อยละ 3.63 ของยอดสินเช่ือเฉล่ีย   
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ฐานะการเงนิของธนาคารและบริษัทย่อย  

สินทรัพย์  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ธนาคารมีสินทรัพยร์วมจ านวน 363,411  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 51,721 ลา้นบาท หรือร้อยละ 16.6 
จากส้ินปี 2562 โดยหลกัจากการเพ่ิมข้ึนของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิและการเติบโตของสินเช่ือ 
 

สินทรัพย์ ข้อมูลทางการเงนิรวม    เปลีย่นแปลง 

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

เงินสด  1,490,626 1,109,658 380,968 34.3 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  32,770,543 11,981,838 20,788,705 173.5 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 11,289,598 - 11,289,598 n.a. 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 10,276,081 4,298,538 5,977,543 139.1 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยสุ์ทธิ  23,312,942 39,201,003 (15,888,061) (40.5) 

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

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยสุ์ทธิ  21,761 21,870 (109) (0.5) 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ    258,846,014 227,677,310 31,168,704 13.7 

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ  2,937,160 3,585,530 (648,370) (18.1) 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ  3,284,464 3,038,243 246,221 8.1 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 229,835 - 229,835 n.a. 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนสุทธิ  1,128,488 1,151,041 (22,553) (2.0) 

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

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  1,338,682 1,846,295 (507,613) (27.5) 

ลูกหน้ีส านกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์ 1,334,267 4,056,938 (2,722,671) (67.1) 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 6,837,597 4,620,082 2,217,515 48.0 

สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ  5,246,923 4,416,176 830,747 18.8 

รวมสินทรัพย์  363,411,016 311,690,006 51,721,010 16.6 
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หนีสิ้น 

มีจ านวน 316,785 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 18.3 จากส้ินปี 2562 โดยเป็นเงินรับฝากจ านวน 251,526 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 46.1  ประกอบดว้ยเงินฝากประเภทจ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลาร้อยละ 47.5 และเงินฝากกระแสรายวนัและเงินฝากออมทรัพย์
สดัส่วนร้อยละ 52.5 ของเงินรับฝากทั้งหมด ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มืมีจ านวน 28,344 ลา้นบาท  ลดลงร้อยละ 48.9 จากส้ิน
ปี 2562  อตัราส่วนเงินใหสิ้นเช่ือต่อเงินฝากและเงินกูย้มืเท่ากบัร้อยละ 95.6  เทียบกบั ณ ส้ินปี 2562 ท่ีร้อยละ 104.6 

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

เงินรับฝาก  251,525,874 172,173,559 79,352,315 46.1 

 กระแสรายวนั  693,044 535,014 158,030 29.5 

 ออมทรัพย ์ 131,339,535 64,093,363 67,246,172 104.9 

 จ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา  119,237,952 107,049,290 12,188,662 11.4 

 บตัรเงินฝาก  255,343 495,892 (240,549) (48.5) 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  10,263,870 17,339,111 (7,075,241) (40.8) 

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม  392,712 377,326 15,386 4.1 

หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 896,906 3,498,702 (2,601,796) (74.4) 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์  8,724,685 4,038,272 4,686,413 116.0 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื  28,343,500 55,415,433 (27,071,933) (48.9) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 183,697 - 183,697 n.a. 

ประมาณการหน้ีสิน  1,066,255 844,037 222,218 26.3 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  13,556 26,703 (13,147) (49.2) 

เจา้หน้ีส านกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์ 588,026 614,271 (26,245) (4.3) 

เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  5,539,391 3,868,461 1,670,930 43.2 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  467,833 745,793 (277,960) (37.3) 

เจา้หน้ีอ่ืน  3,923,055 3,141,943 781,112 24.9 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะคา้งจ่าย  399,461 559,255 (159,794) (28.6) 

หน้ีสินอ่ืน   4,456,474 5,035,881 (579,407) (11.5) 

รวมหนีสิ้น  316,785,295 267,678,747 49,106,548 18.3 
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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 31 ธนัวาคม 2563 ธนาคารมีอตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพยเ์ส่ียง (BIS Ratio) ค านวณตามเกณฑ ์
Basel III ซ่ึงรวมก าไรถึงคร่ึงแรกของปี 2563 อยูท่ี่ร้อยละ 17.39 ในขณะท่ีอตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อสินทรัพยเ์ส่ียง (Tier 1 
Ratio) เท่ากบัร้อยละ 13.38  แต่หากรวมก าไรถึงส้ินไตรมาส 4/2563  จะท าให้อตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงปรับตวัข้ึน
เป็นร้อยละ 18.15 และอตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 จะเท่ากบัร้อยละ 14.14 โดยเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ของธนาคารเป็นเงินกองทุน
ชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของทั้งจ านวนคิดเป็นสดัส่วนท่ีสูงถึงร้อยละ 76.96 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 ส้ินธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร งบการเงนิรวม
6
 

 31 ธ.ค.63 30 ก.ย.63 31 ธ.ค.62 30 ก.ย.63 31 ธ.ค.62 

เงนิกองทุน  (หน่วย: ลา้นบาท)      
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ 38,241 38,020 33,476 40,916 36,677 
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 38,241 38,020 33,476 40,916 36,677 
รวมเงินกองทุนทั้งส้ิน 49,691 50,396 43,129 53,240 45,975 

อตัราส่วน  (หน่วย: ร้อยละ)      
อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ 13.38 13.70 12.88 14.64 13.61 
อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 13.38 13.70 12.88 14.64 13.61 
อตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ิน 17.39 18.16 16.60 19.05 17.20 

  

                                                           
6

 ขอ้มูลเงินกองทุนส าหรับงบการเงินรวมส าหรับธนัวาคม 2563 จะเปิดเผยพร้อมงบการเงินฉบบัตรวจสอบ 
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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 

ประเภทของสินเช่ือ      31 ธันวาคม 2563      31 ธันวาคม 2562 
 

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

สินเช่ือรายย่อย 168,187 62.7 145,223 61.0 15.8 

สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์ 127,009 47.3 107,612 45.2 18.0 

สินเช่ือบุคคล 8,130 3.0 7,993 3.4 1.7 

สินเช่ือ Micro SMEs 7,635 2.8 7,954 3.3 (4.0) 

สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 25,413 9.5 21,663 9.1 17.3 

สินเช่ือธุรกจิ 58,149 21.7 60,899 25.6 (4.5) 

สินเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ 27,991 10.4 31,591 13.3 (11.4) 

สินเช่ือธุรกิจเอสเอม็อี 30,158 11.2 29,308 12.3 2.9 

สินเช่ือบรรษทั 33,091 12.3 23,527 9.9 40.7 

สินเช่ือสายบริหารหน้ี 1,138 0.4 509 0.2 123.8 

 สินเช่ือ Lombard 7,874 2.9 7,987 3.4 (1.4) 

รวมเงนิให้สินเช่ือ 268,440 100.0 238,144 100.0 12.7 

รวมเงนิให้สินเช่ือ (ไม่รวม POCI)7 267,735    12.4 

สินเช่ือรวมของธนาคาร (ไม่รวม POCI) มีจ านวน 267,735 ลา้นบาท ขยายตวัท่ีร้อยละ 12.4 จากส้ินปี 2562 โดยหลกัมา
จากการขยายตวัในส่วนของสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์ สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัและสินเช่ือบรรษทั ธนาคารยงัคงความระมดัระวงัในการ
ปล่อยสินเช่ือภายใตภ้าวะการชะลอตวัทางเศรษฐกิจ      โดยธนาคารมุ่งเนน้การขยายสินเช่ือท่ีมีคุณภาพและเพื่อสนบัสนุน
การปรับโครงสร้างสินเช่ือของธนาคารตามความเหมาะสมของสถานการณ์ 

สินเช่ือรายย่อย มีจ านวน 168,187 ลา้นบาท ขยายตวัร้อยละ 15.8 จากส้ินปี 2562 โดยสินเช่ือรายยอ่ยประกอบดว้ย 
สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์สินเช่ือบุคคล สินเช่ือ Micro SMEs และสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั  

สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์ มีจ านวน 127,009 ลา้นบาท ขยายตวัท่ีร้อยละ 18.0 จากส้ินปี 2562  ส าหรับยอดสินเช่ือเช่าซ้ือ
รถยนตใ์หม่และรถยนตใ์ชแ้ลว้ท่ีอนุมติัใหม่ส าหรับปี 2563 มีจ านวน 51,152 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 26.3 เม่ือเทียบกบัปี 2562  
โดย ณ ส้ินปี 2563 ธนาคารมีสัดส่วนสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตต์่อสินเช่ือรวมของธนาคารเท่ากบัร้อยละ 47.3  และมีสัดส่วนสินเช่ือ
เช่าซ้ือรถยนตใ์หม่ต่อรถยนตใ์ชแ้ลว้เท่ากบั 39:61  ในส่วนของยอดจ าหน่ายรถยนตใ์หม่รวมทุกประเภทส าหรับ 11 เดือนแรกของ
                                                           
7
 สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือซ้ือหรือเม่ือเกิดรายการ (Purchased or originated credit-impaired financial assets) 
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ปี 2563  มีจ านวนทั้งส้ิน 688,071 คนั ลดลงร้อยละ 25.1 จากยอดขายช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยธนาคารมีอตัราส่วนการให้
สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตใ์หม่ต่อยอดจ าหน่ายรถยนตใ์หม่ส าหรับ  11 เดือนแรกของปี 2563 ท่ีร้อยละ 4.3 เพ่ิมข้ึนจาก ณ ส้ินปี 2562 ท่ี
อยูท่ี่ร้อยละ 2.2  โดยการเพ่ิมข้ึนเป็นผลจากการท่ีธนาคารไดมี้การขยายฐานสินเช่ือไปยงัลูกคา้กลุ่มใหม่ท่ีมีคุณภาพสินทรัพยท่ี์ดี 

 ทางดา้นสินเช่ือรายย่อยอ่ืนๆ มีจ านวน 41,178 ลา้นบาท ขยายตวัท่ีร้อยละ 9.5 จากส้ินปี 2562 โดย ณ ส้ินปี 2563 
สินเช่ือรายยอ่ยอ่ืนๆรวมแลว้มีสดัส่วนร้อยละ 15.3 ต่อสินเช่ือรวมของธนาคาร   
 สินเช่ือธุรกจิ มีจ านวน 58,149 ลา้นบาท หดตวัท่ีร้อยละ 4.5 จากส้ินปี 2562 สินเช่ือธุรกิจประกอบดว้ย สินเช่ือธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย ์และสินเช่ือธุรกิจเอสเอม็อี  โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

สินเช่ือธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์มีจ านวน 27,991 ลา้นบาท หดตวัท่ีร้อยละ 11.4 จากส้ินปี 2562  จากการช าระคืนตาม
ก าหนด ประกอบกบัการชะลอตวัของสินเช่ือปล่อยใหม่ตามภาวะการชะลอตวัทางเศรษฐกิจ 

สินเช่ือธุรกิจเอสเอม็อี มีจ านวน 30,158 ลา้นบาท ขยายตวัเลก็นอ้ยท่ีร้อยละ 2.9 สอดคลอ้งกบัการชะลอตวัทางเศรษฐกิจ 
โดยสินเช่ือธุรกิจเอสเอม็อีประกอบดว้ย สินเช่ือธุรกิจอพาร์ตเมน้ตแ์ละโรงแรม  สินเช่ือธุรกิจขนส่ง สินเช่ือพาณิชยกรรมและ
อุตสาหกรรม และสินเช่ือเพื่อเคร่ืองจกัรและวสัดุก่อสร้าง  

สินเช่ือบรรษัท ประกอบดว้ยสินเช่ือขนาดใหญ่ท่ีใหก้บัฐานลูกคา้ในกลุ่มบริษทัจดทะเบียนขนาดใหญ่และบริษทัขนาด
ใหญ่ หรือสินเช่ือท่ีเก่ียวกบัการท ารายการของสายงานวานิชธนกิจ ธุรกิจตลาดทุน มีจ านวน 33,091 ลา้นบาท ในปี 2563 สินเช่ือ
บรรษทัยงัคงมีส่วนในการให้สินเช่ือเพ่ือสนบัสนุนการท าธุรกรรมทางดา้นธุรกิจตลาดทุนอยา่งต่อเน่ือง โดยสินเช่ือยงัคงมีการ
ขยายตวัไดดี้ท่ีร้อยละ 40.7 จากส้ินปี 2562  
 สินเช่ือสายบริหารหนี ้มีจ านวน 1,138 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 7,874 ลา้นบาท หดตวัเลก็นอ้ยท่ีร้อยละ 1.4 จากส้ินปี 2562 

การจดัช้ันของสินเช่ือและค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 
ณ ส้ินธนัวาคม 2563 ธนาคารมีค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน จ านวน 13,234 ลา้นบาท เป็นค่าเผื่อผล

ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 (TFRS 9) จ านวน 11,725 ลา้นบาท และมี
ยอดส ารองส่วนเกินคงเหลือ ณ ส้ินปี 2563 จ านวน 1,510 ลา้นบาท ซ่ึงธนาคารไดมี้การทยอยปรับส ารองส่วนเกินน้ีลงดว้ยวธีิ
เสน้ตรงโดยเร่ิมตั้งแต่ไตรมาส 1/2563 เป็นตน้มา ธนาคารยงัคงใชห้ลกัความรอบคอบในการพิจารณาตั้งส ารองส าหรับผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตามมาตรฐาน TFRS 9 รวมทั้งยงัไดมี้การพิจารณาตั้งส ารองพิเศษ (Management Overlay) เพ่ิมเติม
ในระหวา่งปี 2563 ท่ีผา่นมาเพ่ือรองรับความไม่แน่นอนโดยรวมท่ียงัคงมีอยูจ่ากการชะลอตวัทางเศรษฐกิจและผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ท่ีเพ่ิมข้ึนในช่วงปลายปี 2563 เป็นตน้มาและอาจส่งผลตอ่คุณภาพของสินเช่ือในระยะ
ต่อไป  ส่งผลให ้ ณ ส้ินปี 2563 ธนาคารมีอตัราส่วนส ารองต่อสินเช่ือท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตปรับเพ่ิมข้ึนอยูท่ี่ร้อยละ 170.9 
เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 111.2 ณ ส้ินปี 2562 
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ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 (TFRS 9) เงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 จดัประเภทไดด้งัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2563 30 มิถุนายน 2563 
เงินใหสิ้นเช่ือ
และดอกเบ้ีย

คา้งรับ 

ค่าเผื่อผล
ขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาด
วา่จะเกิดข้ึน8 

เงินใหสิ้นเช่ือ
และดอกเบ้ีย
คา้งรับ 

ค่าเผื่อผล
ขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาด
วา่จะเกิดข้ึน 

เงินใหสิ้นเช่ือ
และดอกเบ้ีย
คา้งรับ 

ค่าเผื่อผล
ขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาด
วา่จะเกิดข้ึน 

ชั้นท่ี 1 : สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั
ของความเส่ียงดา้นเครดิต 

 247,489       5,595         242,350              5,088         232,992             4,216  

ชั้นท่ี 2 : สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั
ของความเส่ียงดา้นเครดิต 

 15,426        3,026            10,897             1,839           10,135             1,731  

ชั้นท่ี 3 : สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต  8,256    3,080              7,883             2,913              8,736            3,198 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเดรดิตเม่ือซ้ือหรือเม่ือ
เกิดรายการ   780             23  866 8 844 7 

รวม   271,951           11,725       261,996             9,848       252,707          9,152  

คุณภาพสินเช่ือ 

ปริมาณสินเช่ือท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Stage 3) ของธนาคารและบริษทัยอ่ย จ าแนกตามประเภทไดด้งัน้ี 

ประเภทของสินเช่ือ    31 ธันวาคม 2563     31 ธันวาคม 2562 

  
จ านวนเงิน สดัส่วน ร้อยละของ

สินเช่ือ 
จ านวนเงิน สดัส่วน ร้อยละของ

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

สินเช่ือรายย่อย 2,699 31.9 1.6 4,051 42.4 2.8 

สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์ 1,421 16.8 1.1 2,651 27.7 2.5 

 สินเช่ือบุคคล 104 1.2 1.3 135 1.4 1.7 

สินเช่ือ Micro SMEs 826 9.8 10.8 922 9.6 11.6 

สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 348 4.1 1.4 342 3.6 1.6 

สินเช่ือธุรกจิ 4,619 54.6 7.9 5,016 52.5 8.2 

สินเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ 3,091 36.6 11.0 3,394 35.5 10.7 

สินเช่ือธุรกิจเอสเอม็อี 1,528 18.1 5.1 1,622 17.0 5.5 

สินเช่ือบรรษัท 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 

สินเช่ือสายบริหารหน้ี 1,138 13.5 100.0 494 5.2 97.1 

สินเช่ือ Lombard 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 

สินเช่ือทีม่กีารด้อยค่าด้านเครดติ 8,456 100.0 3.2 9,560 100.0 4.0 

สินเช่ือทีม่กีารด้อยค่าด้านเครดติ (ไม่รวม POCI) 7,751  2.9    

ปริมาณสินเช่ือท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Stage 3) ของธนาคารและบริษทัยอ่ย ณ ส้ินธนัวาคม 2563 มีจ านวน 7,751 
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.9 ของสินเช่ือรวม ลดลงจากร้อยละ 4.0  ณ ส้ินปี 2562 โดยปรับลดลงทั้งในส่วนของสินเช่ือท่ีมีการ
                                                           
8 รวมผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนส าหรับสินเช่ือ และภาระผกูพนัท่ีจะให้สินเช่ือและการค ้าประกนัทางการเงิน 
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ดอ้ยค่าดา้นเครดิตของสินเช่ือรายยอ่ยและสินเช่ือท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตของสินเช่ือธุรกิจ จากการบริหารคุณภาพสินเช่ืออยา่ง
ต่อเน่ืองของธนาคารผา่นการปรับโครงสร้างหน้ี การตดัหน้ีสูญ การขายสินเช่ือดอ้ยคุณภาพรวมถึงมาตรการต่างๆในการ
ช่วยเหลือลูกหน้ีในลกัษณะเชิงป้องกนัตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีธนาคารไดด้ าเนินการในช่วงท่ีผา่นมา  แต่
ทั้งน้ีหากเทียบกบัไตรมาส 3/2563 ปริมาณสินเช่ือท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต ณ ส้ินไตรมาส  4/2563 มีการปรับเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย
ภายหลงัจากท่ีครบระยะเวลาภายใตม้าตรการช่วยเหลือโดยปรับเพ่ิมข้ึนในกลุ่มของสินเช่ือรายยอ่ย รวมถึงการท่ีสินเช่ือบางส่วน
เพ่ิงครบก าหนดระยะเวลาภายใตม้าตรการช่วยเหลือ ซ่ึงธนาคารยงัคงติดตามคุณภาพของสินเช่ือทุกประเภทอยา่งใกลชิ้ด รวมทั้ง
ไดมี้การพิจารณาตั้งส ารองอยา่งรอบคอบระมดัระวงัมาอยา่งต่อเน่ือง เพื่อรองรับคุณภาพของสินเช่ือท่ีอาจดอ้ยลงภายหลงัท่ี
มาตรการช่วยหลือไดส้ิ้นสุดลง  

ธุรกจิตลาดทุน  
 ประกอบดว้ย ธุรกิจนายหนา้ ธุรกิจวานิชธนกิจ ธุรกิจการลงทุน และธุรกิจจดัการกองทุน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

 ธุรกจินายหน้า (Brokerage Business) 
บล.เกียรตินาคินภทัร ด าเนินธุรกิจใหบ้ริการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ และตราสารอนุพนัธ์แก่ลูกคา้ประเภท

สถาบนัทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงกลุ่มลูกคา้บุคคลรายใหญ่ภายใตบ้ริการ Private Wealth Management ซ่ึงในกลุ่มน้ี
บริษทัใหบ้ริการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหน่วยลงทุนและหุน้กูอ้นุพนัธ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส าหรับปี 2563  บล.เกียรติ

นาคินภทัร มีส่วนแบ่งตลาด9  ร้อยละ 10.85 เป็นอนัดบัท่ี 1 จากจ านวนบริษทัหลกัทรัพยท์ั้งหมด 38 แห่ง โดยบล.เกียรตินาคิน
ภทัร มีรายไดค้่านายหนา้ 1,650 ลา้นบาท ประกอบดว้ย รายไดค้่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ านวน 1,421 ลา้นบาท
รายไดค้่านายหนา้จากการซ้ือขายตราสารอนุพนัธ์ 226 ลา้นบาท และรายไดค้่านายหนา้อ่ืน 3 ลา้นบาท นอกจากน้ี บล.เกียรติ
นาคินภทัร ยงัมีรายไดค้่านายหนา้จากการเป็นตวัแทนขายหน่วยลงทุน 717 ลา้นบาท10  

 ธุรกจิวานิชธนกจิ (Investment Banking Business) 

บล.เกียรตินาคินภทัร ประกอบธุรกิจวานิชธนกิจ ใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินและการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์   ปี 
2563  บล.เกียรตินาคินภทัร มีรายไดจ้ากธุรกิจวานิชธนกิจรวมจ านวน 225 ลา้นบาท ประกอบดว้ย รายไดท่ี้ปรึกษาทางการเงิน 65 
ลา้นบาท รายไดก้ารจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ 153 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการเป็นตวัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพย ์ (Tender Offer 
Agent) 7 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 าหรับปี 2563 ฝ่ายลงทุนมีผลก าไรจากการลงทุนโดยรวมก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยจ์ านวน 

                                                           
9 รวม SET และ mai ไม่รวมบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั (proprietary trading) 
10 รวมรายไดค้่านายหนา้จากการเป็นตวัแทนขายหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บจากบริษทัยอ่ย 
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283 ลา้นบาท11 ส าหรับฝ่ายคา้หลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้สามารถท ารายไดจ้ านวน 1,004 ลา้นบาท12  และเม่ือรวมกบั
รายไดจ้ากการลงทุนอ่ืนในส่วนของการบริหารเงินทุนและสภาพคล่องของบริษทั ท าใหใ้นปี 2563  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายได้
รวมจากธุรกิจลงทุนจ านวน 1,367 ลา้นบาท 

 ธุรกจิจดัการกองทุน (Asset Management Business) 

 บลจ.เกียรตินาคินภทัร ประกอบธุรกิจจดัการกองทุน ภายใตใ้บอนุญาตประกอบกิจการจดัการกองทุนรวม และ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจจดัการกองทุนส่วนบุคคล ใหบ้ริการดา้นการจดัการลงทุนแก่ลูกคา้บุคคลทัว่ไปหรือลูกคา้องคก์ร นิติ
บุคคลท่ีสนใจการลงทุนในกองทุนรวม หรือกองทุนส่วนบุคคล  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บลจ.เกียรตินาคินภทัร มีทรัพยสิ์น
ภายใตก้ารจดัการของกองทุนรวมเป็นจ านวน 70,167 ลา้นบาทมีจ านวนกองทุนภายใตก้ารบริหารรวม 61 กองทุน แบ่งเป็น
กองทุนรวม (Mutual Fund) 58 กอง และกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ 3 กอง โดยมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 1.39  ส าหรับปี 
2563  บลจ.เกียรตินาคินภทัร มีรายไดค้่าธรรมเนียมธุรกิจจดัการกองทุนรวมจ านวน 499 ลา้นบาท 

ส าหรับกองทุนส่วนบุคคล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิภายใตก้ารบริหารทั้งส้ิน 14,950 ลา้นบาท 
ทั้งน้ี บลจ.เกียรตินาคินภทัร มีรายไดค้่าธรรมเนียมธุรกิจจดัการกองทุนส่วนบุคคลจ านวน 151 ลา้นบาท 

  

                                                           
11 นอกจากน้ี ฝ่ายลงทุนมีผลก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน 2 ลา้นบาท ท าให้ฝ่ายลงทุนมีผลก าไรรวมเป็นจ านวน 285 ลา้นบาท 
12 รายไดก่้อนหกัตน้ทุนการป้องกนัความเส่ียง เม่ือหกัตน้ทุนดงักล่าวแลว้จะมีผลก าไร 947 ลา้นบาท 
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รายการแสดงก าไรขาดทุน 

ส าหรับงวดปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม ข้อมูลทางการเงินรวม เปลี่ยนแปลง   

(พนับาท)              2563            2562      จ านวนเงิน         ร้อยละ 

รายไดด้อกเบ้ีย 19,584,141 18,036,208 1,547,933 8.6 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 4,904,954 5,719,962 (815,008) (14.2) 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 14,679,187 12,316,246 2,362,941 19.2 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 5,107,313 5,201,699 (94,386) (1.8) 

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ 771,057 597,665 173,392 29.0 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 4,336,256 4,604,034 (267,778) (5.8) 

ก าไรสุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า 
ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 1,078,933 - 1,078,933 n.a 

ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ - 276,581 (276,581) n.a 

ก าไรสุทธิจากหน้ีสินทางการเงินท่ีก าหนดให้แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม - 285,937 (285,937) n.a 

ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 49,555 568,068 (518,513) (91.3) 

รายไดจ้ากเงินปันผลและส่วนแบ่งก าไร 389,160 576,265 (187,105) (32.5) 

รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 700,323 540,840 159,483 29.5 

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 21,233,414 19,167,971 2,065,443 10.8 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืนๆ     

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 5,664,254 5,576,858 87,396 1.6 

ค่าตอบแทนกรรมการ 32,838 47,311 (14,473) (30.6) 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ 1,139,782 1,300,008 (160,226) (12.3) 

ค่าภาษีอากร 493,384 427,193 66,191 15.5 

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าทรัพยสิ์นรอการขาย 848,563 124,027 724,536 584.2 

ขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 893,858 839,752 54,106 6.4 

อ่ืน ๆ 1,579,257 1,879,174 (299,917) (16.0) 

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 10,651,936 10,194,323 457,613 4.5 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 4,094,627 - 4,094,627 n.a 

หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า - 1,676,428 (1,676,428) n.a 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงนิได้ 6,486,851 7,297,220 (810,369) (11.1) 

ภาษีเงินได ้ 1,343,722 1,307,485 36,237 2.8 

ก าไรสุทธิ 5,143,129 5,989,735 (846,606) (14.1) 

การแบ่งปันก าไรสุทธิ     

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 5,123,266 5,988,444 (865,178) (14.4) 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 19,863 1,291 18,572 1,438.6 

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม     

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 5,415,610 5,624,640 (209,030) (3.7) 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 19,992 (37) 20,029 (54,132.4) 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท)           6.05              7.07  (1.02) (14.4) 
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รายการแสดงก าไรขาดทุน 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม ข้อมูลทางการเงินรวม เปลี่ยนแปลง   

(พนับาท)              2563            2562      จ านวนเงิน         ร้อยละ 

รายไดด้อกเบ้ีย 5,101,421 4,556,804 544,617 12.0 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 1,105,666 1,438,580 (332,914) (23.1) 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 3,995,755 3,118,224 877,531 28.1 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 1,337,362 1,413,510 (76,148) (5.4) 

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ 185,684 163,340 22,344 13.7 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,151,678 1,250,170 (98,492) (7.9) 

ก าไรสุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า 
ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 279,849 - 279,849 n.a 

ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ - 46,590 (46,590) n.a 

ก าไรสุทธิจากหน้ีสินทางการเงินท่ีก าหนดให้แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม - 126,406 (126,406) n.a 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน (10,521) 37,938 (48,459) (127.7) 

รายไดจ้ากเงินปันผลและส่วนแบ่งก าไร 41,630 96,248 (54,618) (56.7) 

รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 515,922 334,382 181,540 54.3 

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 5,974,313 5,009,958 964,355 19.2 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืนๆ     

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 1,410,183 1,391,873 18,310 1.3 

ค่าตอบแทนกรรมการ 10,227 12,863 (2,636) (20.5) 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ 289,590 323,325 (33,735) (10.4) 

ค่าภาษีอากร 118,414 129,179 (10,765) (8.3) 

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าทรัพยสิ์นรอการขาย 146,057 62,581 83,476 133.4 

ขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 138,110 273,843 (135,733) (49.6) 

อ่ืน ๆ 431,927 538,264 (106,337) (19.8) 

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 2,544,508 2,731,928 (187,420) (6.9) 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 2,077,256 - 2,077,256 n.a 

หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า - 208,129 (208,129) n.a 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงนิได้ 1,352,549 2,069,901 (717,352) (34.7) 

ภาษีเงินได ้ 234,867 391,147 (156,280) (40.0) 

ก าไรสุทธิ 1,117,682 1,678,754 (561,072) (33.4) 

การแบ่งปันก าไรสุทธิ     

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,108,079 1,679,828 (571,749) (34.0) 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 9,603 (1,074) 10,677 (994.1) 

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม     

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,530,017 1,364,553 165,464 12.1 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 9,754 (1,113) 10,867 (976.4) 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท)              1.31         1.98  (0.67) (33.8) 

 


