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บทสรุปผู้บริหาร 

ส าหรับไตรมาส 1/2564 ธนาคารยงัคงสามารถรักษาผลการด าเนินงานไดใ้นระดบัท่ีดี ส่งผลใหธ้นาคารและบริษทัยอ่ยมี
ก าไรสุทธิส าหรับไตรมาส 1/2564 เท่ากบั 1,463 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 32.0  เม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ีแลว้ หากเทียบกบัไตรมาส 
1/2563 ลดลงเลก็นอ้ยท่ีร้อยละ 1.4 ส าหรับก าไรเบ็ดเสร็จรวมของไตรมาส 1/2564 เท่ากบั 1,531 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 91.7 
จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยรายไดด้อกเบ้ียสุทธิปรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.2 รวมถึงรายไดค้า่ธรรมเนียมและบริการสุทธิท่ี
ปรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.4 โดยหลกัจากรายไดร้วมจากธุรกิจการซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ปรับเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีรายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ีย
อ่ืนๆปรับลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ในดา้นของค่าใชจ่้ายธนาคารยงัคงสามารถควบคุมค่าใชจ่้ายโดยรวมได้
อยา่งมีประสิทธิภาพโดยค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานปรับลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ในส่วนของการตั้งส ารอง
ธนาคารยงัคงอาศยัหลกัความระมดัระวงัในการพิจารณาส ารองผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน จากความไม่แน่นอนท่ี
ยงัคงมีอยูจ่ากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ท่ีเพ่ิมมากข้ึนในช่วงปลายไตรมาส 1/2564 เป็นตน้มาและ
อาจส่งผลต่อคุณภาพสินเช่ือในระยะต่อไป ธนาคารจึงไดมี้การพิจารณาส ารองผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนส าหรับ
ไตรมาส 1/2564 เป็นจ านวน 1,234 ลา้นบาท 

ทั้งน้ีภายใตส้ถานการณ์ท่ียงัมีความไม่แน่นอนอยูสู่งจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ท่ีกลบัมาแพร่ระบาดมาก
ข้ึนในช่วงไตรมาสท่ี 1/2564 ธนาคารยงัคงด าเนินธุรกิจดว้ยความรอบคอบอย่างต่อเน่ือง โดยทางดา้นการขยายตวัของสินเช่ือ
ธนาคารยงัคงให้ความส าคญักบัการรักษาคุณภาพของสินเช่ือและมุ่งเน้นการขยายสินเช่ือในกลุ่มท่ีให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม
และมีคุณภาพสินเช่ือท่ีดีภายใตส้ภาวะเศรษฐกิจท่ียงัคงมีความไม่แน่นอนอยู่  โดยส าหรับไตรมาส 1/2564 สินเช่ือรวมของ
ธนาคารมีการขยายตวัท่ีร้อยละ 2.1 จากส้ินปี 2563 โดยหลกัมาจากการขยายตวัในส่วนของสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่
อาศยั และสินเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ในดา้นคุณภาพของสินเช่ือ อตัราส่วนสินเช่ือท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตต่อสินเช่ือรวม ณ 
ส้ินไตรมาส 1/2564 อยู่ท่ีร้อยละ 3.21  ปรับเพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2563 ท่ีอยู่ท่ีร้อยละ 2.9  โดยหลักจากสินเช่ือส่วนท่ีครบก าหนด
มาตรการพกัช าระหน้ีในส่วนท่ีส้ินสุดลงในช่วงปลายปี 2563 

ส าหรับเงินกองทุน ธนาคารยงัคงมีสถานะเงินกองทุนอยู่ในระดับท่ีสูงและเกินกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย โดย ณ ส้ินไตรมาส 1/2564  ธนาคารมีอตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพยเ์ส่ียงอยูท่ี่ร้อยละ 16.75  

ทางดา้นธุรกิจตลาดทุน บริษทัหลกัทรัพย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) มีส่วนแบ่งตลาด (SET และ mai ไม่รวมบญัชี
ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั) ท่ีร้อยละ 10.84 ซ่ึงคิดเป็นส่วนแบ่งตลาดอนัดบัท่ี 1 จากจ านวนบริษทัหลกัทรัพยท์ั้งหมด 38 แห่ง  

ภาวะเศรษฐกจิ ตลาดเงนิ และตลาดทุน 

เศรษฐกิจไทยในเดือนมกราคมปี 2564 ชะลอลงต่อเน่ืองจากเดือนธนัวาคมของปีท่ีผ่านมาจากการระบาดระลอกใหม่
ของโควดิ-19 ท่ีกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางส่วน  แต่ปรับตวัดีข้ึนในเดือนกมุภาพนัธ์หลงัจากการแพร่ระบาดของโควดิ-
19 คล่ีคลายลง   การบริโภคภาคเอกชนในทุกหมวดการใช้จ่ายทยอยฟ้ืนตวั ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีปรับดีข้ึนและแรง
สนับสนุนจากมาตรการภาครัฐ  ขณะท่ีการลงทุนภาคเอกชนขยายตวัสูงข้ึนจากระยะเวลาเดียวกนัปีก่อน ตามการลงทุนหมวด
เคร่ืองจกัรและวตัถุดิบท่ีเร่งข้ึน สอดคลอ้งกบัความเช่ือมัน่ของภาคธุรกิจท่ีดีข้ึนและการส่งออกท่ีอยู่ในทิศทางของการฟ้ืนตวั  
ดา้นการส่งออก การส่งออกสินคา้ในช่วง 2 เดือนแรกของปี หดตวัร้อยละ 1.2 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน หากไม่รวม
การส่งออกทองค า มูลค่าการส่งออกขยายตวัอยู่ท่ีร้อยละ 5.1 สอดคลอ้งกบัการฟ้ืนตวัของอุปสงค์ประเทศคู่คา้ ส าหรับภาคการ

                                                           
1 ไม่รวมสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือซ้ือหรือเม่ือเกิดรายการ (Purchased or originated credit-impaired financial assets) 
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ท่องเท่ียว จ านวนนกัท่องเท่ียวโดยรวมในช่วง 2 เดือนแรกของปีอยูท่ี่  13,435 คน หดตวัร้อยละ 99.8 จากระยะเวลาเดียวกนัของปี
ก่อน เน่ืองจากมาตรการจ ากดัการเดินทางระหวา่งประเทศของไทยท่ียงัไม่ไดรั้บการผอ่นคลาย 

แนวโนม้การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจไทยในปี 2564 ยงัคงเป็นไปอยา่งเปราะบางและแตกต่างกนัมากในแต่ละอุตสาหกรรม
และพ้ืนท่ี อนัเป็นผลจาก (1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ท่ีเร่ิมข้ึนในช่วงปลายเดือนมีนาคม ประกอบ
กบัมาตรการควบคุมท่ีเขม้งวดข้ึน ส่งผลกระทบทางลบต่อการบริโภคและการลงทุน (2) ธุรกิจท่องเท่ียวโดยเฉพาะในจงัหวดัท่ี
พ่ึงพานักท่องเท่ียวต่างชาติสูง ยงัคงตอ้งรับมือกับปัญหาสภาพคล่องและความอยู่รอดของธุรกิจ ซ่ึงอาจส่งผลต่อเน่ืองไปยงั
ภาวะการจา้งงาน การบริโภคของครัวเรือน และความสามารถในการช าระหน้ีของภาคเอกชนในระยะต่อไป (3) ความล่าชา้ใน
การกระจายวคัซีนและความกงัวลต่อประสิทธิภาพของวคัซีน อาจส่งผลต่อความไม่แน่นอนในการเปิดประเทศรับนกัท่องเท่ียว
ต่างชาติท่ีอาจชะลอออกไป ท าให้จ านวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีจะเขา้มาในปีน้ีนอ้ยกวา่ท่ีประเมินไว ้และ (4) ความไม่แน่นอน
ของสถานการณ์การเมืองในประเทศ ท่ีอาจกระทบต่อความเช่ือมัน่ของนักลงทุนและอาจท าให้การผลกัดนันโยบายของภาครัฐ
เป็นไปอยา่งล่าชา้ 

ในส่วนของภาวะตลาดรถยนตย์งัคงหดตวัต่อเน่ืองเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยในช่วง 2 เดือนแรกของปี 
2564 ยอดขายรถยนตล์ดลงร้อยละ 18.4 ซ่ึงหดตวัทั้งในส่วนของรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลและรถยนตเ์พ่ือการพาณิชยท่ี์ร้อยละ 39.2 
และ 3.9 ตามล าดบั สอดคลอ้งกบัปัจจยัสนับสนุนก าลงัซ้ือของภาคครัวเรือนท่ีอ่อนแอลงจากผลกระทบของโควิด-19 ทั้ งดา้น
รายได ้การจา้งงาน และความเช่ือมัน่ ประกอบกบัสถาบนัการเงินเขม้งวดการปล่อยสินเช่ือมากข้ึนตามคุณภาพสินเช่ือท่ีดอ้ยลง  

ทางดา้นตลาดทุนมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ฉล่ียต่อวนัในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และตลาด เอ็ม เอ ไอ ส าหรับไตรมาส 
1/2564 เท่ากบั 96,951 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 41.3 จาก 68,607 ลา้นบาทในปี 2563  ดา้นดชันีตลาดหลกัทรัพยฯ์ (SET index) ณ 
ส้ินไตรมาส 1/2564 ปิดท่ี 1,587.21 จุด เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.5 จาก 1,449.35 จุด ณ ส้ินปี 2563 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ-19) 
จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ท่ีกลบัมาระบาดมากข้ึนในช่วงปลายไตรมาส 1/2564 เป็นตน้มา ธนาคาร

ยงัคงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 อยา่งใกลชิ้ด และยงัคงใหค้วามส าคญักบัการช่วยเหลือลูกคา้และติดตาม
สถานะลูกคา้ท่ียงัคงอยูภ่ายใตค้วามช่วยเหลือจากมาตรการช่วยเหลือท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี 2563 อยา่งใกลชิ้ด รวมทั้งพร้อมให้
ความสนบัสนุนลูกคา้ท่ีตอ้งการความช่วยเหลือเพ่ิมเติม ทั้งน้ีในระหวา่งไตรมาส 1/2564 ธนาคารมีลูกคา้ท่ีตอ้งการความช่วยเหลือ
เพ่ิมเติมซ่ึงเป็นจ านวนไม่มาก โดยส าหรับรายท่ีตอ้งการความช่วยเหลือธนาคารไดมี้การด าเนินการร่วมกนักบัลูกคา้เพื่อพิจารณา
หาแนวทางท่ีเหมาะสมเป็นรายกรณีส าหรับลูกคา้ท่ียงัคงไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ะระบาดของโควดิ-19  โดย
ธนาคารยงัคงความรอบคอบ ระมดัระวงั ในการตั้งส ารองภายใตโ้มเดลการวดัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนเพ่ือรองรับ
ผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการแพร่ระบาดเพ่ิมข้ึนของโควดิ-19 รวมทั้งประเมินผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดโดยเฉพาะ
ในส่วนของคุณภาพสินทรัพยอ์ยา่งต่อเน่ือง 

ผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาส 1/2564 
ส าหรับไตรมาส 1/2564 ธนาคารและบริษทัยอ่ยมีก าไรสุทธิ เท่ากบั 1,463 ลา้นบาท อยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกบัไตรมาส 

1/2563 โดยลดลงเลก็นอ้ยท่ีร้อยละ 1.4 หากเทียบกบัไตรมาส 4/2563 ปรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ 32.0 โดยเป็นก าไรสุทธิของธุรกิจตลาด
ทุน ซ่ึงด าเนินการโดยบริษทั เคเคพี แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย จ านวน 476 ลา้นบาท หากพิจารณาก าไรเบ็ดเสร็จ
รวมจะเท่ากบั 1,531 ลา้นบาท ปรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ 91.7 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ตามภาวะตลาดทุนท่ีปรับตวัดีข้ึนโดยใน
ส่วนของธุรกิจตลาดทุนมีผลก าไรเบ็ดเสร็จจ านวน 722 ลา้นบาท โดยก าไรเบ็ดเสร็จรวมไดร้วมผลจากการเปล่ียนแปลงในมูลคา่
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ยติุธรรมของเงินลงทุน ส าหรับก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนและภาษีเงินไดส้ าหรับ
ไตรมาส 1/2564 ปรับเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนโดยหลกัจากรายไดด้อกเบ้ียสุทธิและรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิท่ีเพ่ิมข้ึน 
ในขณะท่ีรายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียอ่ืนๆรวมแลว้ปรับลดลง ทางดา้นค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานปรับลดลงเช่นกนัจากการควบคุม
ค่าใชจ่้ายโดยรวมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และจากการลดลงในรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าทรัพยสิ์นรอการขายท่ีธนาคาร
ไดมี้การบนัทึกในไตรมาส 1/2563 ในส่วนของการตั้งส ารองธนาคารยงัคงมีการพิจารณาตั้งส ารองผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึนตามหลกัความระมดัระวงัอยา่งต่อเน่ือง เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดท่ีกลบัมาแพร่ระบาดเพ่ิม
มากข้ึนในช่วงไตรมาส 1/2564 เป็นตน้มา  ส่งผลใหป้ริมาณการตั้งส ารองส าหรับไตรมาส 1/2564 เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัไตรมาส
เดียวกนัของปีก่อน  

สรุปผลการด าเนินงานไตรมาส 1/2564 

หน่วย : ล้านบาท 

ไตรมาส 

1/2564 

ไตรมาส 

4/2563 

QoQ 

(ร้อยละ) 

ไตรมาส 

1/2563 

YoY 

(ร้อยละ) 

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 3,830 3,996 (4.1) 3,539 8.2 

รายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ีย 1,785 1,979 (9.8) 2,055 (13.2) 

รวมรายไดจ้ากการด าเนินงาน 5,615 5,974 (6.0) 5,594 0.4 

รวมค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 2,583 2,545 1.5 3,355 (23.0) 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 1,234 2,077 (40.6) 256 381.9 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 1,798 1,353 32.9 1,983 (9.4) 

ภาษีเงินได ้ 305 235 30.0 497 (38.6) 

ก าไรสุทธิ (ส่วนทีเ่ป็นของธนาคาร) 1,463 1,108 32.0 1,484 (1.4) 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวม (ส่วนทีเ่ป็นของธนาคาร) 1,531 1,530 0.1 799 91.7 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน  (บาท) 1.73 1.31 32.1 1.75 (1.1) 

ตารางสรุปข้อมูลผลประกอบการ 

 
อตัราส่วนรายปี 

ไตรมาส 
1/2564 

ไตรมาส 
4/2563 

ไตรมาส 
3/2563 

ไตรมาส 
2/2563 

ไตรมาส 
1/2563 

ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 1,463 1,108 1,347 1,184 1,484 
    ROAE (ร้อยละ) 12.4 9.7 12.2 11.1 13.8 
    ROE (ร้อยละ) 12.6 9.9 12.4 11.3 13.5 
    ROAA (ร้อยละ) 1.5 1.2 1.5 1.3 1.7 
ก าไรเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท) 1,531 1,530 1,458 1,629 799 
    ROAE (ร้อยละ) 13.0 13.4 13.2 15.3 7.4 
    ROE (ร้อยละ) 13.2 13.6 13.4 15.6 7.3 
    ROAA (ร้อยละ) 1.6 1.7 1.6 1.8 0.9 
อตัราการเติบโตของเงินใหสิ้นเช่ือ 2.1 3.9 3.0 0.7 4.2 
สินเช่ือท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตต่อสินเช่ือรวม2 3.2 2.9 2.9 3.4 3.7 
อตัราส่วนการตั้งส ารองต่อสินเช่ือท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต3 163.3 170.9 152.6 128.7 115.9 

                                                           
2
 ไม่รวมรายการระหว่างธนาคารและสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือซ้ือหรือเม่ือเกิดรายการ (Purchased or originated credit-impaired financial assets) 

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

หน่วย : ล้านบาท 

ไตรมาส 

1/2564 

ไตรมาส 

4/2563 

QoQ 

(ร้อยละ) 

ไตรมาส 

1/2563 

YoY 

(ร้อยละ) 

รายได้ดอกเบีย้ 4,815 5,101 (5.6) 4,840 (0.5) 

เงินใหสิ้นเช่ือ 1,854 2,089 (11.3) 2,099 (11.7) 

เช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงิน 2,628 2,550 3.0 2,442 7.6 

เงินใหสิ้นเช่ือ POCI 173 287 (39.6) 93 86.5 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 61 70 (11.8) 77 (20.7) 

เงินลงทุน 96 103 (6.8) 122 (21.2) 

อ่ืนๆ 2 2 (8.7) 7 (70.5) 

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 985 1,106 (10.9) 1,301 (24.3) 

   เงินรับฝาก 654 737 (11.3) 799 (18.2) 

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 26 22 15.5 57 (55.1) 

   ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 134 177 (24.3) 291 (53.9) 

   ค่าธรรมเนียมในการกูย้ืมเงิน 4 2 88.8 2 81.9 

   เงินน าส่ง FIDF และ DPA 159 160 (0.8) 139 14.4 

   อ่ืนๆ 9 7 27.4 13 (33.1) 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 3,830 3,996 (4.1) 3,539 8.2 

 
ส าหรับไตรมาส 1/2564 รายไดด้อกเบ้ียสุทธิมีจ านวน 3,830 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 291 ลา้นบาทหรือร้อยละ 8.2 จาก

จ านวน 3,539 ลา้นบาทในไตรมาส 1/2563 โดยรายไดด้อกเบ้ียมีจ านวน 4,815 ลา้นบาท อยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกบัไตรมาสเดียวกนั
ของปีก่อน โดยสินเช่ือของธนาคารยงัมีการเติบโตไดดี้โดยส าหรับไตรมาส 1/2564 มีการขยายตวัท่ีร้อยละ 2.1 ในขณะท่ีอตัรา
ผลตอบแทนของเงินใหสิ้นเช่ือมีการปรับลดลงโดยส าหรับไตรมาส 1/2564 อยูท่ี่ร้อยละ 6.8 ปรับลดลงจากร้อยละ 7.7 ในไตรมาส
เดียวกนัของปีก่อน  นอกจากน้ีธนาคารยงัมีรายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหสิ้นเช่ือ POCI  ท่ีเพ่ิมข้ึนในไตรมาส 1/2564 เม่ือเทียบกบัปี
ก่อนจากความคืบหนา้ในการแกไ้ขสินเช่ือ POCI ในส่วนของธุรกิจบริหารสินทรัพย ์  

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียมีจ านวน 985 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 24.3 จากไตรมาส 1/2563 โดยอตัราดอกเบ้ียจ่ายส าหรับไตรมาส 
1/2564 ปรับลดลงอยูท่ี่ร้อยละ 1.4 จากร้อยละ 1.9 ในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน จากการบริหารตน้ทุนทางการเงินของธนาคาร
รวมถึงการลดลงของอตัราดอกเบ้ียนโยบายในช่วงท่ีผา่นมา ส่งผลใหส่้วนต่างอตัราดอกเบ้ียส าหรับไตรมาส 1/2564 อยูท่ี่ร้อยละ 
5.5 ปรับลดลงจากร้อยละ 5.7 ในไตรมาส 1/2563 

 (ร้อยละ) 
ไตรมาส 
1/2564 

ไตรมาส 
4/2563 

ไตรมาส 
3/2563 

ไตรมาส 
2/2563 

ไตรมาส 
1/2563 

อตัราดอกเบ้ียรับของเงินให้สินเช่ือ 6.8 6.8 7.1 7.5 7.7 
อตัราดอกเบ้ียจ่าย 1.4 1.5 1.6 1.8 1.9 
ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย 5.5 5.3 5.5 5.7 5.7 
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รายได้ทีม่ใิช่ดอกเบีย้ 

 
หน่วย : ล้านบาท 

ไตรมาส 

1/2564 

ไตรมาส 

4/2563 

QoQ 

(ร้อยละ) 

ไตรมาส 

1/2563 

YoY 

(ร้อยละ) 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 1,636 1,337 22.3 1,488 10.0 

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ 202 186 8.8 212 (4.8) 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,434 1,152 24.5 1,276 12.4 
ก าไรสุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทุน 

170 280 (39.1) 459 (62.9) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน (6) (11) (42.5) 78 (107.8) 
รายไดจ้ากเงินปันผล 122 42 192.9 186 (34.6) 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืนๆ 64 516 (87.5) 56 14.5 
รวมรายได้ทีม่ใิช่ดอกเบีย้ 1,785 1,979 (9.8) 2,055 (13.2) 

ส าหรับไตรมาส 1/2564 รายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียมีจ านวน 1,785 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 13.2 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 
โดยหลกัจากการลดลงในส่วนของก าไรสุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน ในขณะ
ท่ีรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิปรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.4 จากไตรมาส 1/2563 โดยหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดร้วม
จากธุรกิจนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์มีจ านวน 775 ลา้นบาท ตามปริมาณการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ท่ีปรับเพ่ิมข้ึนมากเม่ือ
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนรวมถึงการเพ่ิมข้ึนในส่วนของรายไดจ้ากธุรกิจ Private Wealth Management โดย บล.เกียรติ
นาคินภทัร ยงัคงมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอนัดบัท่ี 1 ท่ีร้อยละ 10.84 ในส่วนของรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมธุรกิจการจดัการกองทุนมี
จ านวน 175 ลา้นบาท ลดลงเลก็นอ้ยท่ีร้อยละ 1.6 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน รายไดจ้ากค่านายหนา้ขายประกนัมีจ านวน 243 
ลา้นบาทลดลงร้อยละ 6.8 ในขณะท่ีรายไดจ้ากธุรกิจวานิชธนกิจมีจ านวน 131 ลา้นบาทลดลงเช่นกนัเม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนั
ของปีก่อน 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

หน่วย: ล้านบาท 

ไตรมาส 

1/2564 

ไตรมาส 

4/2563 

QoQ 

(ร้อยละ) 

ไตรมาส 

1/2563 

YoY 

(ร้อยละ) 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 1,460 1,410 3.5 1,422 2.7 

ค่าตอบแทนกรรมการ 11 10 10.0 7 69.7 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ 244 290 (15.8) 303 (19.6) 
ค่าภาษีอากร 113 118 (4.3) 140 (18.9) 
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าทรัพยสิ์นรอการขาย (โอนกลบั) (34) 146 (123.5) 693 (105.0) 
ขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 395 138 186.0 392 0.8 
อ่ืน ๆ 394 432 (8.7) 399 (1.0) 
รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 2,583 2,545 1.5 3,355 (23.0) 

ส าหรับไตรมาส 1/2564 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานมีจ านวน 2,583 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 23.0  จากงวดเดียวกนัของปี
ก่อน โดยหลกัมาจากการลดลงของรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าทรัพยสิ์นรอการขาย โดยในไตรมาส 1/2563 ธนาคารไดมี้
การบนัทึกรายการค่าเผื่อการปรับมูลค่าทรัพยสิ์นรอการขายตามหลกัความระมดัระวงัเพ่ิมเติมเป็นจ านวน 665 ลา้นบาท ส าหรับ
อสงัหาริมทรัพยท่ี์ธนาคารไดป้ระเมินแลว้วา่ไม่สามารถท่ีจะขายออกไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น ซ่ึงในไตรมาสน้ีไม่มีรายการน้ี 
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ส าหรับผลขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นรอการขายส าหรับไตรมาส 1/2564 มีผลขาดทุนจ านวน 395 ลา้นบาท อยูใ่นระดบัเดียวกบั
ปีก่อนท่ีมีจ านวน 392 ลา้นบาท ประกอบไปดว้ยผลขาดทุนจากการขายรถยดึจ านวน 561 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัผล
ขาดทุนจ านวน 439 ลา้นบาทในไตรมาส 1/2563 โดยหลกัจากปริมาณการขายรถยดึท่ีปรับเพ่ิมข้ึน จากท่ีเคยมีการชะลอลงในช่วง
ของมาตรการพกัช าระหน้ีในระหวา่งปี 2563 และมีก าไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยร์อการขายจ านวน 166 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก
ก าไรจ านวน 47 ลา้นบาทในช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยธุรกรรมการขายเร่ิมมีการปรับตวัดีข้ึนตามล าดบั ตามกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจท่ีเร่ิมมีการฟ้ืนตวัข้ึนบา้ง    หากไม่รวมผลขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นรอการขายและผลขาดทุนจากการปรับมูลค่า
ทรัพยสิ์นรอการขาย ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานส าหรับไตรมาส 1/2564 มีจ านวน 2,223 ลา้นบาท ปรับลดลงร้อยละ 2.1 เม่ือเทียบ
กบัไตรมาส 1/2563 โดยหลกัมาจากการลดลงในส่วนของค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ ส าหรับอตัราส่วน
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานไม่รวมผลขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นรอการขายและผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าทรัพยสิ์นรอการ
ขายต่อรายไดสุ้ทธิส าหรับไตรมาส 1/2564 เท่ากบัร้อยละ 38.4 ลดลงเม่ือเทียบกบัร้อยละ 40.2 ส าหรับไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

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 1/2564 ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน มีจ านวน 1,234 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนหากเปรียบเทียบกบั
ไตรมาส 1/2563 ท่ีมีจ านวน 256 ลา้นบาท   ทั้งน้ีจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ท่ีเพ่ิมมากข้ึนในช่วงไตรมาส 
1/2564 เป็นตน้มา ธนาคารยงัคงมีการพิจารณาอยา่งระมดัระวงัถึงปัจจยัต่างๆและผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยเฉพาะในส่วน
ของคุณภาพสินเช่ือจากการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจท่ีอาจกลบัมาชะลอลง ธนาคารยงัคงใชห้ลกัความรอบคอบในการตั้งส ารองอยา่ง
ต่อเน่ืองภายใตโ้มเดลการวดัมูลคา่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และยงัไดมี้การพิจารณาตั้งส ารองพิเศษ (Management 
Overlay) ส าหรับไตรมาส 1/2564 เป็นจ านวน 433 ลา้นบาท เพ่ิมเติมจากผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีค านวณไดต้ามโมเดลการวดั
มูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน โดยอตัราส่วนส ารองต่อสินเช่ือท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตส าหรับไตรมาส 1/2564  
อยูท่ี่ร้อยละ 163.3  ส าหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนและรายการขาดทุนจากการขายรถยดึ (credit cost) ไม่รวมการ
ปรับส ารองส่วนเกิน คิดเป็นอตัราร้อยละ 2.79 ของยอดสินเช่ือเฉล่ีย เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัร้อยละ 2.55 ในปี 2563 
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ฐานะการเงนิของธนาคารและบริษัทย่อย  

สินทรัพย์  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ธนาคารมีสินทรัพยร์วมจ านวน 393,443 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 30,032 ลา้นบาท หรือร้อยละ 8.3 
จากส้ินปี 2563 โดยหลกัจากการเพ่ิมข้ึนของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิและการเพ่ิมข้ึนของเงินใหสิ้นเช่ือ 
 

สินทรัพย์ ข้อมูลทางการเงนิรวม    เปลีย่นแปลง 

(พนับาท) 31 มี.ค. 64 31 ธ.ค. 63 จ านวนเงนิ ร้อยละ 

เงินสด  1,176,171 1,490,626 (314,455) (21.1) 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  39,868,214 32,770,543 7,097,671 21.7 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 11,986,491 11,289,598 696,893 6.2 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 10,361,295 10,276,081 85,214 0.8 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยสุ์ทธิ  22,489,070 23,312,942 (823,872) (3.5) 

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยสุ์ทธิ  21,697 21,761 (64) (0.3) 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ    263,669,458 258,846,014 4,823,444 1.9 

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ  3,133,826 2,937,160 196,666 6.7 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ  3,285,664 3,284,464 1,200 0.0 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 218,046 229,835 (11,789) (5.1) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนสุทธิ  1,107,742 1,128,488 (20,746) (1.8) 

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

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  1,428,641 1,338,682 89,959 6.7 

ลูกหน้ีส านกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์ 6,432,640 1,334,267 5,098,373 382.1 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 13,602,531 6,837,597 6,764,934 98.9 

สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ  11,595,867 5,246,923 6,348,944 121.0 

รวมสินทรัพย์  393,443,388 363,411,016 30,032,372 8.3 
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หนีสิ้น 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีจ านวน 345,281 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.0 จากส้ินปี 2563 โดยเป็นเงินรับฝากจ านวน 
252,388 ลา้นบาท ใกลเ้คียงกบัระดบัส้ินปี 2563 ประกอบดว้ยเงินฝากประเภทจ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลาร้อยละ 45.9 และเงินฝาก
กระแสรายวนัและเงินฝากออมทรัพยส์ดัส่วนร้อยละ 54.1 ของเงินรับฝากทั้งหมด ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มืมีจ านวน 32,844 
ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.9 จากส้ินปี 2563  อตัราส่วนเงินใหสิ้นเช่ือต่อเงินฝากและเงินกูย้มืเท่ากบัร้อยละ 95.8  อยูใ่นระดบั
ใกลเ้คียงกบั ณ ส้ินปี 2563 ท่ีร้อยละ 95.6 

หนีสิ้น ข้อมูลทางการเงนิรวม เปลีย่นแปลง 
 (พนับาท) 31 มี.ค. 64  31 ธ.ค. 63 จ านวนเงนิ ร้อยละ 

เงินรับฝาก  252,388,371 251,525,874 862,497 0.3 

 กระแสรายวนั  1,020,917 693,044 327,873 47.3 

 ออมทรัพย ์ 135,606,489 131,339,535 4,266,954 3.2 

 จ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา  115,506,122 119,237,952 (3,731,830) (3.1) 

 บตัรเงินฝาก  254,843 255,343 (500) (0.2) 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  13,771,419 10,263,870 3,507,549 34.2 

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม  756,225 392,712 363,513 92.6 

หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 1,255,892 896,906 358,986 40.0 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ ์ 9,803,355 8,724,685 1,078,670 12.4 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื  32,843,920 28,343,500 4,500,420 15.9 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 169,463 183,697 (14,234) (7.7) 

ประมาณการหน้ีสิน  1,109,764 1,066,255 43,509 4.1 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  12,707 13,556 (849) (6.3) 

เจา้หน้ีส านกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์ 291,361 588,026 (296,665) (50.5) 

เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  18,746,085 5,539,391 13,206,694 238.4 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  699,254 467,833 231,421 49.5 

เจา้หน้ีอ่ืน  9,479,632 3,923,055 5,556,577 141.6 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะคา้งจ่าย  768,256 399,461 368,795 92.3 

หน้ีสินอ่ืน   3,185,446 4,456,474 (1,271,028) (28.5) 

รวมหนีสิ้น  345,281,150 316,785,295 28,495,855 9.0 

     

 

  



 

10 

 

ความเพยีงพอของเงนิกองทุน  

ระดับเงินกองทุนของธนาคารอยู่ในระดับท่ีเพียงพอเพ่ือรองรับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจส 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 มีนาคม 2564 ธนาคารมีอตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพยเ์ส่ียง (BIS Ratio) ค านวณตามเกณฑ ์
Basel III ซ่ึงรวมก าไรถึงคร่ึงแรกของปี 2563 อยูท่ี่ร้อยละ 16.75 ในขณะท่ีอตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อสินทรัพยเ์ส่ียง (Tier 1 
Ratio) เท่ากบัร้อยละ 12.93  แต่หากรวมก าไรถึงส้ินไตรมาส 1/2564  จะท าให้อตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงปรับตวัข้ึน
เป็นร้อยละ 17.76 และอตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 จะเท่ากบัร้อยละ 13.93 โดยเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ของธนาคารเป็นเงินกองทุน
ชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของทั้งจ านวนคิดเป็นสดัส่วนท่ีสูงถึงร้อยละ 77.16 ของเงินกองทุนทั้งส้ิน ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงคุณภาพท่ี
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 ส้ินเดือนมีนาคม 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
งบการเงนิเฉพาะธนาคาร งบการเงนิรวม4 

 31 ม.ีค. 64 31 ธ.ค. 63 31 ม.ีค. 63 31 ธ.ค. 63 31 ม.ีค. 63 

เงนิกองทุน  (หน่วย: ลา้นบาท)      
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ 37,964 38,241 34,858 41,319 37,165 
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 37,964 38,241 34,858 41,319 37,165 
รวมเงินกองทุนทั้งส้ิน 49,200 49,691 46,175 52,714 48,424 

อตัราส่วน  (หน่วย: ร้อยละ)      
อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ 12.93 13.38 12.47 14.33 13.21 
อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 12.93 13.38 12.47 14.33 13.21 
อตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ิน 16.75 17.39 16.52 18.28 17.21 

  

                                                           
4
 ขอ้มูลเงินกองทุนส าหรับงบการเงินรวมส าหรับไตรมาส 1/2564 จะเปิดเผยพร้อมกบังบการเงินฉบบัสอบทาน 
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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 มีนาคม 2564      31 ธันวาคม 2563 
 

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

สินเช่ือรายย่อย 174,330 63.6 168,187 62.7 3.7 

สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์ 131,539 48.0 127,009 47.3 3.6 

สินเช่ือบุคคล 7,791 2.8 8,130 3.0 (4.2) 

สินเช่ือ Micro SMEs 7,684 2.8 7,635 2.8 0.6 

สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 27,316 10.0 25,413 9.5 7.5 

สินเช่ือธุรกจิ 58,779 21.5 58,149 21.7 1.1 

สินเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ 29,066 10.6 27,991 10.4 3.8 

สินเช่ือธุรกิจเอสเอม็อี 29,713 10.8 30,158 11.2 (1.5) 

สินเช่ือบรรษทั 32,120 11.7 33,091 12.3 (2.9) 

สินเช่ือสายบริหารหน้ี 1,128 0.4 1,138 0.4 (0.9) 

 สินเช่ือ Lombard 7,619 2.8 7,874 2.9 (3.2) 

รวมเงนิให้สินเช่ือ 273,975 100.0 268,440 100.0 2.1 

รวมเงนิให้สินเช่ือ (ไม่รวม POCI)5 273,280  267,735  2.1 

สินเช่ือรวมของธนาคาร (ไม่รวม POCI) มีจ านวน 273,280 ลา้นบาท ขยายตวัท่ีร้อยละ 2.1 จากส้ินปี 2563 โดยหลกัมา
จากการขยายตวัในส่วนของสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์ สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัและสินเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ธนาคารยงัคงความ
ระมดัระวงัในการปล่อยสินเช่ือภายใตส้ถานการณ์ท่ียงัคงมีความไม่แน่นอน โดยธนาคารมุ่งเนน้การขยายสินเช่ือท่ีมีคุณภาพ
และเพื่อสนบัสนุนการปรับโครงสร้างสินเช่ือของธนาคารตามความเหมาะสมของสถานการณ์ 

สินเช่ือรายย่อย มีจ านวน 174,330 ลา้นบาท ขยายตวัร้อยละ 3.7 จากส้ินปี 2563 โดยสินเช่ือรายยอ่ยประกอบดว้ย 
สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์สินเช่ือบุคคล สินเช่ือ Micro SMEs และสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั  

สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ มีจ านวน 131,539 ลา้นบาท ขยายตวัท่ีร้อยละ 3.6 จากส้ินปี 2563  ส าหรับยอดสินเช่ือเช่าซ้ือ
รถยนตใ์หม่และรถยนตใ์ชแ้ลว้ท่ีอนุมติัใหม่ส าหรับไตรมาส 1/2564 มีจ านวน 15,135 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 27.2 เม่ือเทียบกบั
ช่วงเดียวกนัของปี 2563  โดย ณ ส้ินไตรมาส 1/2564 ธนาคารมีสัดส่วนสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตต์่อสินเช่ือรวมของธนาคารเท่ากบั
ร้อยละ 48.0  และมีสัดส่วนสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตใ์หม่ต่อรถยนตใ์ชแ้ลว้เท่ากบั 39:61  ในส่วนของยอดจ าหน่ายรถยนตใ์หม่รวม

                                                           
5 สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือซ้ือหรือเม่ือเกิดรายการ (Purchased or originated credit-impaired financial assets) 
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ทุกประเภทส าหรับ 2 เดือนแรกของปี 2564  มีจ านวนทั้งส้ิน 114,168 คนั ลดลงร้อยละ 18.4 จากยอดขายช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
โดยธนาคารมีอตัราส่วนการให้สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตใ์หม่ต่อยอดจ าหน่ายรถยนต์ใหม่ส าหรับ 2 เดือนแรกของปี 2564 ท่ีร้อยละ 
4.7 เพ่ิมข้ึนจาก ณ ส้ินปี 2563 ท่ีอยูท่ี่ร้อยละ 4.2  โดยการเพ่ิมข้ึนเป็นผลจากการท่ีธนาคารไดมี้การขยายฐานสินเช่ือไปยงัลูกคา้
กลุ่มใหม่ท่ีมีคุณภาพสินทรัพยท่ี์ดี 

 ทางด้านสินเช่ือรายย่อยอ่ืนๆ มีจ านวน 42,791 ลา้นบาท ขยายตวัท่ีร้อยละ 3.9 จากส้ินปี 2563 โดย ณ ส้ินไตรมาส 
1/2564 สินเช่ือรายยอ่ยอ่ืนๆรวมแลว้มีสดัส่วนร้อยละ 15.6 ต่อสินเช่ือรวมของธนาคาร   
 สินเช่ือธุรกจิ มีจ านวน 58,779 ลา้นบาท ขยายตวัเลก็นอ้ยท่ีร้อยละ 1.1 จากส้ินปี 2563 สินเช่ือธุรกิจประกอบดว้ย 
สินเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์และสินเช่ือธุรกิจเอสเอม็อี  โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

สินเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์มีจ านวน 29,066 ลา้นบาท ขยายตวัท่ีร้อยละ 3.8 จากส้ินปี 2563   
สินเช่ือธุรกิจเอสเอม็อี มีจ านวน 29,713 ลา้นบาท หดตวัเลก็นอ้ยท่ีร้อยละ 1.5 โดยสินเช่ือธุรกิจเอสเอม็อีประกอบดว้ย 

สินเช่ือธุรกิจอพาร์ตเมน้ตแ์ละโรงแรม  สินเช่ือธุรกิจขนส่ง สินเช่ือพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม และสินเช่ือเพื่อเคร่ืองจกัรและ
วสัดุก่อสร้าง  

สินเช่ือบรรษัท ประกอบดว้ยสินเช่ือขนาดใหญ่ท่ีใหก้บัฐานลูกคา้ในกลุ่มบริษทัจดทะเบียนขนาดใหญ่และบริษทัขนาด
ใหญ่ หรือสินเช่ือท่ีเก่ียวกบัการท ารายการของสายงานวานิชธนกิจ ธุรกิจตลาดทุน มีจ านวน 32,120 ลา้นบาท โดยสินเช่ือมีการหด
ตวัเลก็นอ้ยท่ีร้อยละ 2.9 จากส้ินปี 2563  
 สินเช่ือสายบริหารหนี้ มีจ านวน 1,128 ลา้นบาท โดยสินเช่ือของสายบริหารหน้ีไดมี้การเปล่ียนแปลงการจดัประเภท
สินทรัพยต์ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9  (TFRS 9) ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือซ้ือ
หรือเม่ือเกิดรายการ (POCI) จากเดิมท่ีเคยจดัประเภทอยูใ่นเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิ  
 สินเช่ือ Lombard ซ่ึงเป็นสินเช่ือหมุนเวียนอเนกประสงค์ ส าหรับลูกคา้บุคคลรายใหญ่ โดยใชท้รัพยสิ์นทางการเงิน
ของลูกคา้เป็นหลกัประกนั มีจ านวน 7,619 ลา้นบาท หดตวัเลก็นอ้ยท่ีร้อยละ 3.2 จากส้ินปี 2563 

การจดัช้ันของสินเช่ือและค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 
ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 (TFRS 9) เงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

จดัประเภทไดด้งัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท 
31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2563 

เงินให้สินเช่ือ
และดอกเบ้ีย

คา้งรับ 

ค่าเผือ่ผล
ขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึน6 

เงินให้สินเช่ือ
และดอกเบ้ีย

คา้งรับ 

ค่าเผือ่ผล
ขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึน6 

เงินให้สินเช่ือ
และดอกเบ้ีย

คา้งรับ 

ค่าเผือ่ผล
ขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึน6 

ชั้นท่ี 1 : สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพิ่มข้ึนอยา่งมี
นยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต 

252,565 6,204 247,489 5,595 224,285 3,178 

ชั้นท่ี 2 : สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพิ่มข้ึนอยา่งมี
นยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต 

14,897 2,852 15,426 3,026 14,431 2,133 

ชั้นท่ี 3 : สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 9,505 3,732 8,256 3,080 9,234 3,347 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือซ้ือ
หรือเม่ือเกิดรายการ 

790 23 780 23 820 0.1 

รวม 277,757 12,812 271,951 11,725 248,770 8,658 

                                                           
6 รวมผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนส าหรับสินเช่ือและภาระผกูพนัท่ีจะให้สินเช่ือและการค ้าประกนัทางการเงิน 
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ณ ส้ินมีนาคม 2564 ธนาคารมีค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน จ านวน 14,227 ลา้นบาท เป็นค่าเผื่อผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 (TFRS 9) จ านวน 12,812 ลา้นบาท และมี
ยอดส ารองส่วนเกินคงเหลือ ณ ส้ินไตรมาส 1/2564 จ านวน 1,415 ลา้นบาท ซ่ึงธนาคารไดมี้การทยอยปรับส ารองส่วนเกินน้ีลง
ดว้ยวธีิเสน้ตรงโดยเร่ิมตั้งแต่ไตรมาส 1/2563 เป็นตน้มา ธนาคารยงัคงใชห้ลกัความรอบคอบในการพิจารณาตั้งส ารองส าหรับผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตามมาตรฐาน TFRS 9 รวมทั้งยงัไดมี้การพิจารณาตั้งส ารองพิเศษ (Management Overlay) 
เพ่ิมเติมเพ่ือรองรับความไม่แน่นอนโดยรวมท่ียงัคงมีอยูจ่ากการท่ีเศรษฐกิจอาจกลบัมาชะลอตวัลง และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน
จากการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ท่ีไดก้ลบัมาเร่งตวัมากข้ึนในประเทศไทยในช่วงปลายไตรมาส 1/2564 เป็นตน้มา ซ่ึงอาจส่งผล
ต่อคุณภาพของสินเช่ือในระยะตอ่ไป  โดยธนาคารมีอตัราส่วนส ารองต่อสินเช่ือท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตอยูท่ี่ร้อยละ 163.3 ณ 
ส้ินไตรมาส 1/2564 

คุณภาพสินเช่ือ 

ปริมาณสินเช่ือท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Stage 3) ของธนาคารและบริษทัยอ่ย จ าแนกตามประเภทไดด้งัน้ี 

ประเภทของสินเช่ือ    31 มีนาคม 2564     31 ธันวาคม 2563 

  
จ านวนเงิน สดัส่วน ร้อยละของ

สินเช่ือ 
จ านวนเงิน สดัส่วน ร้อยละของ

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

สินเช่ือรายย่อย 3,733 39.7 2.1 2,699 31.9 1.6 

สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์ 2,190 23.3 1.7 1,421 16.8 1.1 

 สินเช่ือบุคคล 116 1.2 1.5 104 1.2 1.3 

สินเช่ือ Micro SMEs 1,009 10.7 13.1 826 9.8 10.8 

สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 418 4.4 1.5 348 4.1 1.4 

สินเช่ือธุรกจิ 4,551 48.4 7.7 4,619 54.6 7.9 

สินเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ 3,028 32.2 10.4 3,091 36.6 11.0 

สินเช่ือธุรกิจเอสเอม็อี 1,523 16.2 5.1 1,528 18.1 5.1 

สินเช่ือบรรษัท 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 

สินเช่ือสายบริหารหน้ี 1,128 12.0 100.0 1,138 13.5 100.0 

สินเช่ือ Lombard 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 

สินเช่ือทีม่กีารด้อยค่าด้านเครดติ 9,412 100.0 3.4 8,456 100.0 3.2 

สินเช่ือทีม่กีารด้อยค่าด้านเครดติ (ไม่รวม POCI) 8,717  3.2 7,751  2.9 

ปริมาณสินเช่ือท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Stage 3) ของธนาคารและบริษทัยอ่ย ณ ส้ินไตรมาส 1/2564 มีจ านวน 8,717 
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 3.2 ของสินเช่ือรวม ปรับเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 2.9  ณ ส้ินปี 2563  โดยเป็นการปรับเพ่ิมข้ึนในส่วนของ
สินเช่ือท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตของสินเช่ือรายยอ่ย โดยหลกัจากสินเช่ือส่วนท่ีครบระยะเวลาภายใตม้าตรการช่วยเหลือ ทั้งน้ี
ธนาคารไดมี้การติดตามและประเมินสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ดตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา รวมทั้งไดมี้การพิจารณาตั้งส ารองอยา่ง
รอบคอบระมดัระวงัมาอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือรองรับคุณภาพของสินเช่ือส่วนท่ีคาดวา่จะดอ้ยลงภายหลงัท่ีมาตรการช่วยหลือไดส้ิ้นสุด
ลง  
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ธุรกจิตลาดทุน  
 ประกอบดว้ย ธุรกิจนายหนา้ ธุรกิจวานิชธนกิจ ธุรกิจการลงทุน และธุรกิจจดัการกองทุน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

 ธุรกจินายหน้า (Brokerage Business) 
บล.เกียรตินาคินภทัร ด าเนินธุรกิจใหบ้ริการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ และตราสารอนุพนัธ์แก่ลูกคา้ประเภท

สถาบนัทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงกลุ่มลูกคา้บุคคลรายใหญ่ภายใตบ้ริการ Private Wealth Management ซ่ึงในกลุ่มน้ี
บริษทัใหบ้ริการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหน่วยลงทุนและหุน้กูอ้นุพนัธ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส าหรับไตรมาส 1/2564   บล.

เกียรตินาคินภทัร มีส่วนแบ่งตลาด7  ร้อยละ 10.84 เป็นอนัดบัท่ี 1 จากจ านวนบริษทัหลกัทรัพยท์ั้งหมด 38 แห่ง โดยบล.เกียรติ
นาคินภทัร มีรายไดค้่านายหนา้ 474 ลา้นบาท ประกอบดว้ย รายไดค้่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ านวน 414 ลา้นบาท 
รายไดค้่านายหนา้จากการซ้ือขายตราสารอนุพนัธ์ 44 ลา้นบาท และรายไดค้่านายหนา้อ่ืน 16 ลา้นบาท นอกจากน้ี บล.เกียรติ

นาคินภทัร ยงัมีรายไดค้่านายหนา้จากการเป็นตวัแทนขายหน่วยลงทุน 346 ลา้นบาท8  

 ธุรกจิวานิชธนกจิ (Investment Banking Business) 

บล.เกียรตินาคินภทัร ประกอบธุรกิจวานิชธนกิจ ใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินและการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ 
ส าหรับไตรมาส 1/2564 บล.เกียรตินาคินภทัร มีรายไดจ้ากธุรกิจวานิชธนกิจรวมจ านวน 131 ลา้นบาท ประกอบดว้ย รายไดท่ี้
ปรึกษาทางการเงิน 20 ลา้นบาท รายไดก้ารจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์84 ลา้นบาท รายไดจ้ากการเป็นตวัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพย ์
(Tender Offer Agent) 15 ลา้นบาท และรายไดค้่านายหนา้ 12 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) ตวัอยา่งเช่นหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง ใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์ เป็นตน้  
 ส าหรับไตรมาส 1/2564 ฝ่ายลงทุนมีผลก าไรจากการลงทุนโดยรวมก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย์

จ านวน 264 ลา้นบาท9  ส าหรับฝ่ายคา้หลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้สามารถท ารายไดจ้ านวน 199 ลา้นบาท10   และเม่ือ

รวมกบัรายไดจ้ากการลงทุนอ่ืนในส่วนของการบริหารเงินทุนและสภาพคล่องของบริษทั ท าใหใ้นไตรมาส 1/2564 บริษทัและ
บริษทัยอ่ยมีผลก าไรรวมจากธุรกิจลงทุนจ านวน 477 ลา้นบาท 

  

                                                           
7 รวม SET และ mai ไม่รวมบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั (proprietary trading) 
8 รวมรายไดค้่านายหนา้จากการเป็นตวัแทนขายหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บจากบริษทัยอ่ย 
9 นอกจากน้ี ฝ่ายลงทุนมีผลก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน 28 ลา้นบาท ท าให้ฝ่ายลงทุนมีผลก าไรรวมเป็นจ านวน 292 ลา้นบาท 
10 รายไดก่้อนหกัตน้ทุนการป้องกนัความเส่ียง เม่ือหกัตน้ทุนดงักล่าวแลว้จะมีผลก าไร 190 ลา้นบาท 
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 ธุรกจิจดัการกองทุน (Asset Management Business) 

 บลจ.เกียรตินาคินภทัร ประกอบธุรกิจจดัการกองทุน ภายใตใ้บอนุญาตประกอบกิจการจดัการกองทุนรวม และ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจจดัการกองทุนส่วนบุคคล ใหบ้ริการดา้นการจดัการลงทุนแก่ลูกคา้บุคคลทัว่ไปหรือลูกคา้องคก์ร นิติ
บุคคลท่ีสนใจการลงทุนในกองทุนรวม หรือกองทุนส่วนบุคคล  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บลจ.เกียรตินาคินภทัร มีทรัพยสิ์น
ภายใตก้ารจดัการของกองทุนรวมเป็นจ านวน 70,435 ลา้นบาท มีจ านวนกองทุนภายใตก้ารบริหารรวม 64 กองทุน แบ่งเป็น
กองทุนรวม (Mutual Fund) 61 กอง และกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ 3 กอง โดยมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 1.36 ส าหรับไตร
มาส 1/2564 บลจ.เกียรตินาคินภทัร มีรายไดค้่าธรรมเนียมธุรกิจจดัการกองทุนรวมจ านวน 146 ลา้นบาท 

ส าหรับกองทุนส่วนบุคคล ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิภายใตก้ารบริหารทั้งส้ิน 14,120 ลา้นบาท 
ทั้งน้ี บลจ.เกียรตินาคินภทัร มีรายไดค้่าธรรมเนียมธุรกิจจดัการกองทุนส่วนบุคคลจ านวน 29 ลา้นบาท 
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รายการแสดงก าไรขาดทุน 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม ข้อมูลทางการเงินรวม เปลี่ยนแปลง   

(พนับาท)              2564            2563      จ านวนเงิน         ร้อยละ 

รายไดด้อกเบ้ีย 4,815,111 4,840,262 (25,151) (0.5) 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 984,755 1,301,235 (316,480) (24.3) 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 3,830,356 3,539,027 291,329 8.2 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 1,636,231 1,487,963 148,268 10.0 

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ 202,102 212,386 (10,284) (4.8) 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,434,129 1,275,577 158,552 12.4 

ก าไรสุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า 
ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 170,457 459,381 (288,924) (62.9) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน (6,051) 77,696 (83,747) (107.8) 

รายไดจ้ากเงินปันผล 121,918 186,326 (64,408) (34.6) 

รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 64,243 56,129 8,114 14.5 

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 5,615,052 5,594,136 20,916 0.4 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืนๆ     

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 1,459,714 1,421,741 37,973 2.7 

ค่าตอบแทนกรรมการ 11,245 6,627 4,618 69.7 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ 243,875 303,490 (59,615) (19.6) 

ค่าภาษีอากร 113,315 139,678 (26,363) (18.9) 

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าทรัพยสิ์นรอการขาย (โอนกลบั) (34,304) 692,720 (727,024) (105.0) 

ขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 394,930 391,849 3,081 0.8 

อ่ืน ๆ 394,454 398,618 (4,164) (1.0) 

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 2,583,229 3,354,723 (771,494) (23.0) 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 1,234,308 256,160 978,148 381.9 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงนิได้ 1,797,515 1,983,253 (185,738) (9.4) 

ภาษีเงินได ้ 305,228 496,842 (191,614) (38.6) 

ก าไรสุทธิ 1,492,287 1,486,411 5,876 0.4 

การแบ่งปันก าไรสุทธิ     

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,462,675 1,484,065 (21,390) (1.4) 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 29,612 2,346 27,266 1,162.2 

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม     

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,531,215 798,873 732,342 91.7 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 29,666 2,211 27,455 1,241.7 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท)                       1.73                  1.75  (0.02) (1.1) 

 


