
ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

30 กนัยายน พ.ศ. 2565 

 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 

เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของธนาคารเกยีรตนิาคนิภทัร จํากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจ้าได้สอบทานขอ้มลูทางการเงนิรวมระหว่างกาลของธนาคารเกยีรตนิาคนิภทัร จํากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และขอ้มลูทางการเงนิ

เฉพาะกจิการระหว่างกาลของธนาคารเกยีรตนิาคนิภทัร จํากดั (มหาชน) ซงึประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานการเงนิ

เฉพาะกจิการ ณ วนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2565 งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็

เฉพาะกิจการสําหรบังวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัเดียวกัน งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลียนแปลง 

ส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ รวมถึงงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการสําหรบังวดเก้าเดือนสนิสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุ

ประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซงึผู้บรหิารของกิจการเป็นผู้รบัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงนิรวมและ

ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนีตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที 34 เรอืง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล และหลกัเกณฑ์

ของธนาคารแห่งประเทศไทยทเีกยีวขอ้งกบัการจดัทําและนําเสนอรายงานทางการเงนิ ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกยีวกบั

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

ของกจิการ” การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถามบคุลากรซงึส่วนใหญ่เป็นผูร้บัผดิชอบด้านการเงนิ

และบญัช ีและการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอนื การสอบทานนมีขีอบเขตจํากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ี

ทําให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชอืมนัว่าจะพบเรอืงทมีนีัยสําคญัทงัหมดซึงอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดงันันขา้พเจ้าจึงไม่อาจแสดง

ความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทสีอบทานได ้
 

ข้อสรปุ 
 

ข้าพเจ้าไม่พบสงิทีเป็นเหตุให้เชือว่าข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดทําขึนตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 เรอืง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล และหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยทเีกยีวขอ้งกบัการ

จดัทําและนําเสนอรายงานทางการเงนิ ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 

ข้อมูลและเหตกุารณ์ทีเน้น 
 

ข้าพเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลข้อ 3 ทีอธิบายถึงนโยบายการบัญชีเกยีวกบัการนําข้อยกเว้นจาก

มาตรการผ่อนปรนชวัคราวเพือลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ทอีอกโดย 

สภาวชิาชพีบญัช ีมาถอืปฏบิตัสิําหรบัรอบระยะเวลารายงานภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 

ทงันี ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปลยีนแปลงไปเนืองจากเรอืงทขีา้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตนี 
 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั 

 

 

 

 

 

สินสิริ  ทงัสมบติั 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี7352 

กรุงเทพมหานคร 

10 พฤศจกิายน พ.ศ. 2565  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย์

เงนิสด 1,113,071 1,242,065 1,112,875 1,241,867

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ 54,142,863 55,238,234 54,804,759 60,737,760

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทนุ 8 26,216,328 22,364,824 7,645,054 7,369,286

สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์ 20,366,796 7,481,509 20,335,985 7,433,220

เงนิลงทนุในหลกัทรพัยส์ุทธิ 9 29,127,480 16,840,213 27,814,937 15,116,585

เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยสุทธิ 10 - - 9,774,001 10,203,805

เงนิลงทนุในอสงัหารมิทรพัยส์ุทธิ - 21,502 - -

เงนิใหส้นิเชอืแก่ลูกหนีและดอกเบยีคา้งรบัสุทธิ 11 352,175,997 299,147,566 353,914,095 300,966,592

ทรพัยส์นิรอการขายสุทธิ 4,283,882 3,981,941 5,331,683 4,722,159

ทดีนิ อาคาร และอปุกรณ์สุทธิ 3,748,144 3,500,887 854,382 709,940

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 291,042 321,019 988,507 932,842

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนอนืสุทธิ 1,329,731 1,211,574 1,219,989 1,125,139

คา่ความนิยม 3,066,035 3,066,035 - -

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 2,232,244 1,743,966 2,000,804 1,591,719

ลูกหนีสํานกัหกับญัชแีละบรษิทัหลกัทรพัย์ 770,906 979,499 - -

ลูกหนีธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซอืขายล่วงหน้า 13,380,659 10,996,362 - -

สนิทรพัยอ์นืสุทธิ 13 14,513,078 7,986,005 13,336,739 6,754,453

รวมสินทรพัย์ 526,758,256 436,123,201 499,133,810 418,905,367

หมายเหตุประกอบขอ้มลูการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

2



   

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสิน

เงนิรบัฝาก 336,609,987 288,381,946 337,106,548 288,903,970

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ 20,742,564 16,664,329 21,227,781 16,667,768

หนีสนิจ่ายคนืเมอืทวงถาม 1,025,577 668,531 1,025,577 668,531

หนีสนิทางการเงนิทวีดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทนุ 3,677,680 1,699,750 - -

หนีสนิตราสารอนุพนัธ์ 25,449,647 9,036,326 23,479,247 8,163,197

ตราสารหนีทอีอกและเงนิกูย้มื 56,250,449 43,804,907 49,850,006 43,750,833

หนีสนิตามสญัญาเช่า 215,410 240,002 914,822 848,579

ประมาณการหนีสนิ 1,199,729 1,098,744 867,020 787,534

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 7,533 10,111 - -

เจา้หนีสํานกัหกับญัชแีละบรษิทัหลกัทรพัย์ 1,463,459 1,661,003 - -

เจา้หนีธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซอืขายล่วงหน้า 11,445,476 8,898,093 - -

ดอกเบยีคา้งจ่าย 868,240 346,922 868,332 346,922

เจา้หนีอนื 8,845,163 6,250,144 8,607,375 6,072,565

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลและภาษธีุรกจิเฉพาะคา้งจ่าย 893,170 1,278,686 796,519 964,377

หนีสนิอนื 14 4,398,075 4,921,552 3,639,125 3,776,085

รวมหนีสิน 473,092,159 384,961,046 448,382,352 370,950,361

ส่วนของเจ้าของ

 ทนุเรอืนหุน้

     ทนุจดทะเบยีน

        หุน้สามญั 846,751,109 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท 8,467,511 8,467,511 8,467,511 8,467,511

     ทนุทอีอกและชําระแลว้

        หุน้สามญั 846,751,109 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท 8,467,511 8,467,511 8,467,511 8,467,511

ส่วนเกนิมลูคา่หุน้ 9,356,233 9,356,233 9,356,233 9,356,233

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ (740,355) (285,547) (220,348) 157,482

กําไรสะสม

   จดัสรรแลว้

      ทนุสํารองตามกฎหมาย 852,337 852,337 852,337 852,337

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 35,631,057 32,655,567 32,295,725 29,121,443

รวมส่วนของบรษิทัใหญ่ 53,566,783 51,046,101 50,751,458 47,955,006

ส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคมุ 99,314 116,054 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 53,666,097 51,162,155 50,751,458 47,955,006

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 526,758,256 436,123,201 499,133,810 418,905,367

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

(นายบรรยง  พงษพ์านิช)

ประธานกรรมการบรหิาร

หมายเหตุประกอบขอ้มลูการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

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

(นายอภนินัท ์เกลยีวปฏนินท)์

ประธานเจา้หน้าทบีรหิาร

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

3



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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดด้อกเบยี 5,967,077 4,749,325 5,961,867 4,760,581

ค่าใชจ้่ายดอกเบยี 1,191,845 925,980 1,201,239 943,742

รายได้ดอกเบียสุทธิ 4,775,232 3,823,345 4,760,628 3,816,839

รายไดค้่าธรรมเนยีมและบรกิาร 1,805,942 1,694,506 756,802 603,470

ค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนยีมและบรกิาร 236,317 237,572 59,400 48,657

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสทุธิ 1,569,625 1,456,934 697,402 554,813

กาํไร (ขาดทุน) สุทธจิากเครอืงมอืทางการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน 219,762 (616,389) 114,370 (814,563)

กาํไรสุทธจิากเงนิลงทุน 2,653 - 18,505 617

รายไดจ้ากเงนิปันผล 194,190 1,097,055 917,621 1,438,658

รายไดจ้ากการดาํเนนิงานอนื ๆ 42,058 40,743 51,960 36,044

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 6,803,520 5,801,688 6,560,486 5,032,408

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอืน ๆ

   ค่าใชจ้่ายเกยีวกบัพนกังาน 1,831,137 1,604,339 1,278,570 1,075,425

   ค่าตอบแทนกรรมการ 10,264 7,790 8,863 6,539

   ค่าใชจ้่ายเกยีวกบัอาคารสถานทแีละอุปกรณ์ 273,747 258,899 244,972 226,504

   ค่าภาษอีากร 128,898 123,904 124,317 120,793

   ขาดทุนจากการปรบัมลูค่าทรพัยส์นิรอการขาย (โอนกลบั) (60,758) 27,527 (60,758) 30,394

   ขาดทุนจากการขายทรพัยส์นิรอการขาย 403,306 521,571 455,767 556,506

   อนื ๆ 519,388 407,181 456,503 351,411

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอืน ๆ 3,105,982 2,951,211 2,508,234 2,367,572

ผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึ 1,089,139 1,006,870 1,063,575 1,007,318

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 2,608,399 1,843,607 2,988,677 1,657,518

ภาษเีงนิได้ 522,794 364,378 430,938 228,537

กาํไรสุทธิ 2,085,605 1,479,229 2,557,739 1,428,981

หมายเหตุประกอบขอ้มลูการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน

รายการทจีดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

   ขาดทุนจากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนในตราสารหนีดว้ยมลูค่ายุตธิรรม

      ผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื (95,853) (89,464) (95,853) (89,464)

   ภาษเีงนิไดเ้กยีวกบัองคป์ระกอบของกาํไรเบด็เสรจ็อนืสาํหรบั

      รายการทจีดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 19,170 17,892 19,170 17,892

รวมรายการทจีดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (76,683) (71,572) (76,683) (71,572)

รายการทไีม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

   กาํไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในตราสารทุนทกีาํหนดใหว้ดัมลูค่ายุตธิรรม

      ผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื 95,414 279,055 (1,289) 1

   ภาษเีงนิไดเ้กยีวกบัองคป์ระกอบของกาํไรเบด็เสรจ็อนืสาํหรบั

      รายการทไีม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (19,081) (55,722) 258 -

รวมรายการทไีม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 76,333 223,333 (1,031) 1

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืนสุทธิ (350) 151,761 (77,714) (71,571)

กาํไรเบด็เสรจ็รวม 2,085,255 1,630,990 2,480,025 1,357,410

การแบ่งปันกาํไรสุทธิ

   ส่วนทเีป็นของบรษิทัใหญ่ 2,083,412 1,477,765 2,557,739 1,428,981

   ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม 2,193 1,464 - -

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

   ส่วนทเีป็นของบรษิทัใหญ่ 2,083,046 1,629,477 2,480,025 1,357,410

   ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม 2,209 1,513 - -

กาํไรต่อหุ้น

   กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาท) 2.46 1.75 3.02 1.69

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

(นายบรรยง  พงษ์พานชิ)

ประธานกรรมการบรหิาร

หมายเหตุประกอบขอ้มลูการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

(นายอภนินัท์ เกลยีวปฏนินท)์

ประธานเจา้หน้าทบีรหิาร

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

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

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
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พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดด้อกเบยี 17 16,784,440 14,308,342 16,739,109 14,182,380

ค่าใชจ้่ายดอกเบยี 18 3,229,815 2,860,501 3,261,848 2,918,933

รายได้ดอกเบียสุทธิ 13,554,625 11,447,841 13,477,261 11,263,447

รายไดค้่าธรรมเนยีมและบรกิาร 19 5,302,022 5,151,391 2,253,278 1,851,570

ค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนยีมและบรกิาร 19 782,605 646,251 193,265 148,008

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสทุธิ 4,519,417 4,505,140 2,060,013 1,703,562

กาํไร (ขาดทุน) สุทธจิากเครอืงมอืทางการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม

   ผ่านกาํไรหรอืขาดทุน 20 704,742 (258,872) 440,400 (600,863)

กาํไร (ขาดทุน) สุทธจิากเงนิลงทุน 21 (9,856) (6,051) 25,205 82,203

รายไดจ้ากเงนิปันผล 486,742 1,315,149 1,603,728 1,992,409

รายไดจ้ากการดาํเนนิงานอนื ๆ 136,692 149,027 166,866 114,894

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 19,392,362 17,152,234 17,773,473 14,555,652

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอืน ๆ

   ค่าใชจ้่ายเกยีวกบัพนกังาน 5,159,196 4,608,992 3,668,898 3,175,975

   ค่าตอบแทนกรรมการ 33,236 27,252 26,553 23,184

   ค่าใชจ้่ายเกยีวกบัอาคารสถานทแีละอุปกรณ์ 796,697 754,298 703,948 670,356

   ค่าภาษอีากร 357,673 339,720 348,199 329,551

   ขาดทุนจากการปรบัมลูค่าทรพัยส์นิรอการขาย 19,720 52,983 20,754 88,391

   ขาดทุนจากการขายทรพัยส์นิรอการขาย 895,931 1,247,861 996,118 1,449,843

   อนื ๆ 1,454,946 1,181,232 1,297,681 1,021,549

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอืน ๆ 8,717,399 8,212,338 7,062,151 6,758,849

ผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึ 22 2,967,408      3,619,099 2,937,262      3,619,157

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 7,707,555 5,320,797      7,774,060 4,177,646      

ภาษเีงนิได้ 23 1,524,757 991,475 1,256,912 616,553

กาํไรสุทธิ 6,182,798 4,329,322 6,517,148 3,561,093

หมายเหตุประกอบขอ้มลูการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน

รายการทจีดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

   ขาดทุนจากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนในตราสารหนีดว้ยมลูค่ายุตธิรรม

      ผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื (472,702) (230,722) (472,702) (230,722)

   ภาษเีงนิไดเ้กยีวกบัองคป์ระกอบของกาํไรเบด็เสรจ็อนืสาํหรบั

      รายการทจีดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 94540 46,144 94,540 46,144

รวมรายการทจีดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (378,162) (184,578) (378,162) (184,578)

รายการทไีม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

   กาํไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในตราสารทุนทกีาํหนดใหว้ดัมลูค่ายุตธิรรม

      ผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื 87,216 1,071,356 541 (2,820)

   ภาษเีงนิไดเ้กยีวกบัองคป์ระกอบของกาํไรเบด็เสรจ็อนืสาํหรบั

      รายการทไีม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (17,436) (214,005) (108) 564

รวมรายการทไีม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 69,780 857,351 433 (2,256)

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืนสุทธิ (308,382) 672,773 (377,729) (186,834)

กาํไรเบด็เสรจ็รวม 5,874,416 5,002,095 6,139,419 3,374,259

การแบ่งปันกาํไรสุทธิ

   ส่วนทเีป็นของบรษิทัใหญ่ 6,172,046 4,294,705 6,517,148 3,561,093

   ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม 10,752 34,617 - -

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

   ส่วนทเีป็นของบรษิทัใหญ่ 5,863,649 4,967,289 6,139,419 3,374,259

   ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม 10,767 34,806 - -

กาํไรต่อหุ้น

   กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาท) 7.29 5.07 7.70 4.21

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

(นายบรรยง  พงษ์พานชิ)

ประธานกรรมการบรหิาร

หมายเหตุประกอบขอ้มลูการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

ประธานเจา้หน้าทบีรหิาร

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

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

(นายอภนินัท์ เกลยีวปฏนินท)์
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ส่วนเกิน(ตาํ)กว่าทุน ภาษีเงินได้

จากการวดัมูลค่า ส่วนเกิน(ตาํ)กว่าทุน รอการตดับญัชี

เงินลงทุน จากเงินลงทุนใน เกียวกบั ส่วนตาํกว่าทุนจาก กาํไรสะสม

ในตราสารหนีด้วย ตราสารทุนทีกาํหนด องคป์ระกอบของ การเปลียนแปลง จดัสรรแล้ว - กาํไรสะสม ส่วนได้เสียที รวม

ทุนทีออกและ ส่วนเกิน มูลค่ายุติธรรมผ่าน ให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่าน กาํไร (ขาดทุน) สดัส่วนการถือหุ้น ทุนสาํรองตาม ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ ไม่มีอาํนาจ ส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื  เบด็เสรจ็อืน ในบริษทัย่อย กฎหมาย จดัสรร บริษทัใหญ่ ควบคมุ เจ้าของ

ยอดคงเหลือต้นงวด 

   ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2564 8,467,511 9,356,233 286,124 (261,271) (3,564) (158,337) 852,337 27,978,147 46,517,180 108,541 46,625,721

เงนิปันผลจ่าย 15 - - - - - - - (2,540,211) (2,540,211) - (2,540,211)

กําไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวม - - (230,722) 1,071,119 (167,813) - - 4,294,705 4,967,289 34,806 5,002,095

โอนไปกําไรสะสม - - - (650,374) 122,960 - - 527,424 - - -

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคมุลดลง - - - - - - - - - (29,483) (29,483)

ยอดคงเหลือปลายงวด 

   ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 8,467,511 9,356,233 55,402 159,474 (48,417) (158,337) 852,337 30,260,065 48,944,258 113,864 49,058,122

ยอดคงเหลือต้นงวด 

   ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2565 8,467,511 9,356,233 (16,381) (139,386) 28,557 (158,337) 852,337 32,655,567 51,046,101 116,054 51,162,155

เงนิปันผลจ่าย 15 - - - - - - - (3,342,967) (3,342,967) - (3,342,967)

กําไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวม - - (472,702) 87,197 77,108 - - 6,172,046 5,863,649 10,767 5,874,416

โอนไปกําไรสะสม - - - (182,980) 36,569 - - 146,411 - - -

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคมุลดลง - - - - - - - - - (27,507) (27,507)

ยอดคงเหลือปลายงวด 

   ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 8,467,511 9,356,233 (489,083) (235,169) 142,234 (158,337) 852,337 35,631,057 53,566,783 99,314 53,666,097

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจ้าของ

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

ข้อมูลทางการเงินรวม   หน่วย : พนับาท

ส่วนของบริษทัใหญ่
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ส่วนเกิน(ตาํ)กว่าทนุ ส่วนเกิน(ตาํ)กว่าทนุ

จากการวดัมลูค่าเงินลงทนุใน จากเงินลงทนุในตราสารทุน ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี กาํไรสะสมจดัสรรแล้ว - กาํไรสะสม

ทนุทีออกและ ส่วนเกิน ตราสารหนีด้วยมลูค่ายติุธรรม ทีกาํหนดวดัมลูค่ายติุธรรม เกียวกบัองคป์ระกอบของ ทนุสาํรองตาม ยงัไม่ได้ รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น ผ่านกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน ผ่านกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อืน กฎหมาย จดัสรร ของเจ้าของ

ยอดคงเหลือต้นงวด

   ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2564 8,467,511 9,356,233 286,124 211,663 (99,557) 852,337 26,617,999 45,692,310

เงนิปันผลจา่ย 15 - - - - - - (2,540,211) (2,540,211)

กําไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวม - - (230,722) (2,820) 46,708 - 3,561,093 3,374,259

โอนไปกําไรสะสม - - - (4) 1 - 3 -

ยอดคงเหลือปลายงวด 

   ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 8,467,511 9,356,233 55,402 208,839 (52,848) 852,337 27,638,884 46,526,358

ยอดคงเหลือต้นงวด

   ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2565 8,467,511 9,356,233 (16,381) 213,233 (39,370) 852,337 29,121,443 47,955,006

เงนิปันผลจา่ย 15 - - - - - - (3,342,967) (3,342,967)

กําไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวม - - (472,702) 541 94,432 - 6,517,148 6,139,419

โอนไปกําไรสะสม - - - (126) 25 - 101 -

ยอดคงเหลือปลายงวด 

   ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 8,467,511 9,356,233 (489,083) 213,648 55,087 852,337 32,295,725 50,751,458

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ  หน่วย : พนับาท

ประธานกรรมการบรหิาร

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

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

(นายบรรยง  พงษ์พานิช)

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

(นายอภนินัท์ เกลยีวปฏนินท)์

ประธานเจา้หน้าทบีรหิาร
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ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษเีงนิได้ 7,707,555 5,320,797 7,774,060 4,177,646

รายการปรบักระทบกําไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษเีงนิได้

   เป็นเงนิสดรบั (จา่ย) จากกจิกรรมดาํเนินงาน

คา่เสอืมราคา 349,246 370,753 300,853 304,096

รายจา่ยตดับญัชี 155,903 157,422 129,657 131,697

สว่นเกนิ (ตํา) ตดัจาํหน่ายของเงนิลงทนุในหลกัทรพัย์ (3,085,536) 83,832 (3,084,944) 84,242

ผลขาดทนุดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึ 1,119,057 2,651,968 1,088,911 2,652,028

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศและตราสารอนุพนัธท์ยีงัไมเ่กดิขนึจรงิ 3,528,034 1,659,995 2,413,285 384,357

(กําไร) ขาดทนุจากการปรบัมลูคา่เครอืงมอืทางการเงนิทวีดัมลูคา่ดว้ย

     มลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทนุ (660,030) (2,245,774) (780,125) (1,461,085)

(โอนกลบั) ขาดทนุจากการดอ้ยคา่เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย - - (14,416) (81,195)

(กําไร) ขาดทนุจากการเปลยีนแปลงเงอืนไขของสญัญาเช่า (1,065) 3,908 (1,065) -

ขาดทนุ (กลบัรายการ) จากการลดราคาทรพัยส์นิรอการขาย 9,520 52,983 20,754 88,391

ขาดทนุ (กลบัรายการ) จากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยอ์นื 2,404 (16,516) 2,404 (16,516)

กําไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทนุในหลกัทรพัย์ (1,825,549) (870,819) - -

กําไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (15,261) (4,420) (15,254) (3,820)

ขาดทนุจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 8,062 33,091 7,913 32,656

รายไดด้อกเบยีสทุธิ (10,469,089) (11,531,673) (10,392,317) (11,347,689)

รายไดเ้งนิปันผล (486,742) (1,315,149) (1,603,728) (1,992,409)

เงนิสดรบัดอกเบยี 12,561,472 13,424,154 12,531,050 13,321,805

เงนิสดจา่ยดอกเบยี (2,849,426) (2,866,642) (2,881,367) (2,925,009)

เงนิปันผลรบัจากหุน้ 492,412 1,324,297 131,880 941,089

เงนิสดจา่ยภาษเีงนิได้ (2,355,363) (1,118,975) (1,765,248) (701,902)

คา่ใชจ้า่ยประมาณการหนีสนิเพมิขนึ 94,522 82,260 73,457 69,534

ภาษธีรุกจิเฉพาะคา้งจา่ยเพมิขนึ 27,729 1,741 25,824 1,361

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ยลดลง (616,915) (184,416) (193,841) (186,514)

กําไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลยีนแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนีสนิดาํเนินงาน 3,690,940 5,012,817 3,767,743 3,472,763

สนิทรพัยด์าํเนินงาน (เพมิขนึ) ลดลง

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 1,141,895 (3,438,583) 5,980,596 (7,813,088)

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทนุ 804,640 (6,542,913) 2,666,045 (369,672)

เงนิใหส้นิเชอืและลูกหนี (57,650,057) (28,816,973) (57,563,615) (26,833,042)

ทรพัยส์นิรอการขาย 4,225,213 4,586,555 4,315,200 4,701,863

ลูกหนีสาํนกัหกับญัชแีละบรษิทัหลกัทรพัย์ 208,593 (3,565,523) - -

ลูกหนีธรุกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซอืขายล่วงหน้า (2,384,297) (151,171) - -

สนิทรพัยอ์นื (6,467,597) (3,129,589) (6,476,525) (2,976,376)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)

หนีสนิดาํเนินงานเพมิขนึ (ลดลง)

   เงนิรบัฝาก 48,228,041 9,231,226 48,202,578 9,262,017

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 4,078,235 7,806,706 4,560,013 7,627,751

   หนีสนิจา่ยคนืเมอืทวงถาม 357,046 221,120 357,046 221,120

   เจา้หนีสาํนกัหกับญัชแีละบรษิทัหลกัทรพัย์ (197,544) (349,123) - -

   เจา้หนีธรุกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซอืขายล่วงหน้า 2,547,383 4,711,895 - -

   เจา้หนีอนื 851,128 179,692 790,918 159,406

   หนีสนิอนื 219,096 165,744 182,541 143,111

เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมดาํเนินงาน (347,285) (14,078,120) 6,782,540 (12,404,147)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

   เงนิสดจา่ยเพอืซอืเงนิลงทนุในตราสารหนีทวีดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม

      ผ่านกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็อนื (16,983,819) (4,037,287) (16,983,819) (4,037,286)

   เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทนุในตราสารหนีทวีดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม

      ผ่านกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็อนื 9,818,448 4,154,511 9,818,448 4,154,512

   เงนิสดจา่ยเพอืซอืเงนิลงทนุในตราสารทนุทวีดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม

      ผ่านกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็อนื (33,651) (1,589,309) - -

   เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทนุในตราสารทนุทวีดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม

      ผ่านกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็อนื 477,688 3,339,029 346 5

   เงนิสดจา่ยเพอืซอืเงนิลงทนุในตราสารหนีทวีดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุตดัจาํหน่าย (4,519,000) (194,473) (3,290,000) -

   เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทนุในตราสารหนีทวีดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุตดัจาํหน่าย 1,274,785 201,965 - -

   เงนิสดรบัการคนืทนุในบรษิทัยอ่ย - - - 102,502

   เงนิปันผลรบัและสว่นแบ่งกําไรจากบรษิทัยอ่ย - - 1,471,848 1,051,320

   เงนิสดจา่ยเพอืซอืเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย - - - (4)

   เงนิสดจา่ยสว่นปรบัปรุงอาคารและอุปกรณ์ (539,665) (341,263) (348,919) (66,679)

   เงนิสดรบัจากการขายอุปกรณ์ 15,605 5,416 15,598 4,816

   เงนิสดจา่ยเพอืซอืสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (281,119) (231,387) (231,564) (199,859)

เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมลงทนุ (10,770,728) 1,307,202 (9,548,062) 1,009,327

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

   เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู้ 32,319,112 44,360,251 28,834,890 42,736,132

   เงนิสดจา่ยเพอืการไถ่ถอนหุน้กู้ (19,858,301) (30,272,025) (21,820,446) (29,340,555)

   เงนิสดรบัจากการกูย้มื - - - 310,000

   เงนิสดจา่ยเพอืการคนืเงนิกูย้มื - - (900,000) -

   เงนิสดจา่ยเพอืการไถ่ถอนหนีสนิทางการเงนิทกีําหนดใหแ้สดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม (10,326,570) (3,774,801) - -

   เงนิสดรบัจากการออกหนีสนิทางการเงนิทกีําหนดใหแ้สดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม 12,304,500 4,757,290 - -

   เงนิปันผลจา่ย (3,342,967) (2,540,205) (3,342,967) (2,540,205)

   เงนิสดจา่ยหนีสนิตามสญัญาเช่า (79,248) (87,814) (134,947) (128,240)

   เงนิปันผลจา่ยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สว่นน้อย (384) (533) - -

   เงนิสดจา่ยเพอืสว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทไีมม่อํีานาจควบคมุของบรษิทัยอ่ย

      จากการเปลยีนแปลงเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย (27,123) (28,950) - -

เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมจดัหาเงนิ 10,989,019 12,413,213 2,636,530 11,037,132

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี
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ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (128,994) (357,705) (128,992) (357,688)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัท ี1 มกราคม 1,242,065 1,490,626 1,241,867 1,490,407

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 30 กนัยายน 1,113,071 1,132,921 1,112,875 1,132,719

ข้อมูลเพิมเติมเกียวกบักระแสเงินสด

รายการทไีม่เกยีวกบัเงนิสด สาํหรบังวดเกา้เดอืนสนิสุดวนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มดีงันี

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เจา้หนซีอืทรพัยส์นิเพมิขนึ (ลดลง) (49,013) 4,511 (49,013) 4,511

ลกูหนโีอนทรพัยส์นิเพอืชาํระหนี 4,536,674 5,944,666 4,501,259 5,914,757

หนสีนิตามสญัญาเช่าเพมิขนึ 54,656 97,052 201,190 125,062

สทิธกิารใชส้นิทรพัยเ์พมิขนึ 55,720 93,144 202,255 125,062

ส่วนตํากว่าทุนจากการตมีลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารหนี

     ทวีดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื (472,702) (230,722) (472,702) (230,722)

ส่วนเกนิ (ตํา) ทุนจากการตมีลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุน

     ทวีดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื (95,805) 420,839 415 (2,824)

ลดทุนและคนืทุนบรษิทัย่อยโดยการรบัชาํระคนืเป็นสนิทรพัยท์ไีม่ใช่เงนิ - - 444,220 389,394

เจา้หนคี่าซอืหลกัทรพัยเ์พมิขนึ 1,792,904 312,817 1,792,904 353,813

ลกูหนจีากการจาํหน่ายหลกัทรพัยเ์พมิขนึ (ลดลง) 1,928,288 (258,816) 2,002,541 (124,038)

เงนิปันผลคา้งจ่ายเพมิขนึ - 6 - 6

โอนทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์เป็นสทิธกิารใชส้นิทรพัย์ 21,502 41,233 - 41,233

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

(นายบรรยง  พงษ์พานชิ)

ประธานกรรมการบรหิาร

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

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

(นายอภนินัท์ เกลยีวปฏนินท)์

ประธานเจา้หน้าทบีรหิาร
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ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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หมายเหตุ   
   

 
1 การอนุมติัข้อมูลทางการเงิน  
2 เหตุการณ์ส าคญัระหว่างงวดท่ีรายงาน 
3 เกณฑก์ารจดัท าข้อมูลทางการเงิน 
4 นโยบายการบญัชี  
5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และฉบบัปรบัปรงุ 
6 การประมาณการ  

7 การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน  
8 สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
9 เงินลงทุนในหลกัทรพัยสุ์ทธิ 
10 เงินลงทุนในบริษทัย่อยสุทธิ  
11 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้างรบัสุทธิ  
12 ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 
13 สินทรพัยอ่ื์นสุทธิ  

14 หน้ีสินอ่ืน  

15 เงินปันผลจ่าย  
16 เงินกองทุนท่ีต้องด ารงไว้ตามกฎหมาย  

17 รายได้ดอกเบีย้  

18 ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้  

19 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ  
20 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
21 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน  
22 ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 
23 ภาษีเงินได้ 
24 สินทรพัยท่ี์มีภาระผกูพนัและข้อจ ากดั  
25 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน  
26 ข้อมูลเก่ียวกบัคณุภาพของสินทรพัย ์  
27 รายการธรุกิจกบักิจการหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกนั  

28 ผลประโยชน์อ่ืนท่ีจ่ายแก่กรรมการและผู้มีอ านาจในการจดัการ  

29 มูลค่ายุติธรรม  
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1 การอนุมติัข้อมูลทางการเงิน 

 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดร้บัอนุมตัจิากกรรมการผูม้อี านาจลงนามของธนาคารเมื่อวนัที ่10 พฤศจกิายน 
พ.ศ. 2565 
 

2 เหตุการณ์ส าคญัระหว่างงวดท่ีรายงาน 
 
ในระหว่างไตรมาส 3/2565 ธนาคารยงัคงใหค้วามส าคญักบัการช่วยเหลอืลูกค้าที่ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ -19 
โดยธนาคารเน้นการใหค้วามช่วยเหลอืลูกคา้ตามความเหมาะสมส าหรบัลูกคา้แต่ละกลุ่ม และพจิารณาถงึความสามารถในการช าระหนี้ในระยะยาว 
ทัง้ในส่วนของการปรบัปรุงโครงสร้างหนี้ และความช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ของลูกค้าที่ได้รบัผลกระทบ 
ธนาคารยงัคงมุ่งเน้นการบรหิารความเสีย่งอย่างระมดัระวงั และด าเนินการประเมนิคุณภาพของสนิเชื่อที่อยู่ภายใต้ความช่วยเหลอือย่างต่อเนื่อง 
รวมทัง้มกีารจดัชัน้สนิทรพัย ์และพจิารณาตัง้ส ารองผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ อย่างเหมาะสม 
 

3 เกณฑก์ารจดัท าข้อมูลทางการเงิน 
 
3.1 เกณฑใ์นการจดัท าข้อมูลทางการเงิน 

 
ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชไีทย ฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล และขอ้ก าหนด
เพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้ก าหนดของประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ที่ สนส. 21/2561 เรื่อง การจดัท าและการประกาศงบการเงนิของธนาคารพาณิชย์และบรษิัทโฮลดิ้งที่เป็น
บรษิทัแม่ของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ ลงวนัที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 รวมถงึปฏบิตัติามหนังสอืเวยีนที่ ธปท.ฝนส2.ว.802/2564 ลงวนัที่  
3 กนัยายน พ.ศ. 2564 เรื่อง แนวทางในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รบัผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (มาตราการ 
แก้หนี้อย่างยัง่ยนื) และ สนส. 4/2564 เรื่อง มาตราการสนับสนุนการรบัโอนทรพัย์สนิหลกัประกนัเพื่อช าระหนี้ ภายใต้พระราชก าหนดการ 
ใหค้วามช่วยเหลอืและฟ้ืนฟูผูป้ระกอบการธุรกจิทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิเชือ้โคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 
ข้อมูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึน้จากขอ้มูลทางการเงนิ
ระหว่างกาลภาษาไทยที่จดัท าตามกฎหมาย ในกรณีทีม่เีนื้อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทางการเงนิระหว่างกาล
ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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3.2 เกณฑใ์นการจดัท าข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาล 

 
ขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลได้รวมรายการบญัชขีองส านักงานใหญ่และสาขาธนาคารทุกแห่งและบรษิทัย่อย (รวมเรยีกว่า “กลุ่มธุรกจิ”) 
ที่ธนาคารมอี านาจในการควบคุม โดยได้ตดัรายการค้าและยอดคงเหลือที่ส าคญัระหว่างกนัออกแล้ว บรษิัทย่อยเหล่านี้เป็นนิตบิุคคล  
ทีต่ ัง้ขึน้ในประเทศไทย รายชื่อของบรษิทัย่อยมดีงันี้ 
 
  สดัส่วนความเป็นเจ้าของ (ร้อยละ) 
  ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 ลกัษณะธรุกิจ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
    
บรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอืน่ 99.98 99.98 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) ธุรกจิหลกัทรพัย ์ 99.95(1) 99.95(1) 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั ธุรกจิจดัการกองทุน 99.97(2) 99.97(2) 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เคเคพ ีไดม ์จ ากดั 
ธุรกจิการใหบ้รกิารทางการเงนิ

และการลงทุนแบบดจิทิลั 99.97(3) 99.97(3) 
กองทุนรวมเอเชยีรคีอฟเวอรี ่1 ธุรกจิลงทุน 99.95 99.95 
กองทุนรวมเอเชยีรคีอฟเวอรี ่2 ธุรกจิลงทุน 99.59 99.59 
กองทุนรวมเอเชยีรคีอฟเวอรี ่3 ธุรกจิลงทุน 99.97 99.97 
กองทุนรวมไทยรสีตรคัเจอริง่ ธุรกจิลงทุน 98.91 98.91 
กองทุนรวมบางกอก แคปปิตอล ธุรกจิลงทุน 95.72 95.72 
กองทุนรวมแกมม่า แคปปิตอล ธุรกจิลงทุน 94.03 94.03 
บรษิทั เคเคพ ีทาวเวอร ์จ ากดั ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ 91.34 91.34 
 
(1) ถอืหุน้ผ่านบรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 99.97 
(2) ถอืหุน้ผ่านบรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 99.99 
(3) ถอืหุน้ผ่านบรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 99.99 

 
4 นโยบายการบญัชี 

 
นโยบายการบญัชทีี่ใช้ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีี่ใช้ในการจดัท างบการเงนิส าหรบั  
ปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 

5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ 
 
5.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช้ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ท่ี

เก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส าคญัต่อกลุ่มธรุกิจและธนาคาร 
 
ก) การปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะที่ 2 (การปรบัปรุงระยะที่ 2) มีการปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 7 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 16 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 4 
แนวปฏบิตัทิางการบญัชสี าหรบัธุรกิจประกนัภยั ก าหนดมาตรการผ่อนปรนส าหรบัรายการที่อาจได้รบัผลกระทบจากการปฏิรูป
อตัราดอกเบีย้อา้งองิ รวมถงึผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงกระแสเงนิสด หรอืผลกระทบต่อความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสี่ยง
ทีอ่าจจะเกดิขึน้เมื่อมกีารเปลีย่นอตัราดอกเบีย้อา้งองิ   
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มาตรการผ่อนปรนทีส่ าคญัของการปรบัปรุงระยะที ่2 ไดแ้ก่ 
 
• เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในการก าหนดกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัย์ทางการเงนิหรอืหนี้สนิทางการเงนิ 

(รวมถงึหนี้สนิตามสญัญาเช่า) ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการปฏริูปอตัราดอกเบี้ยอ้างอิงและ เกณฑ์ใหม่ที่ใช้ในการก าหนด
กระแสเงินสดตามสญัญาเทียบเท่ากับเกณฑ์เดิมในเชิงเศรษฐกิจ กิจการจะไม่ต้องรบัรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจากการ
เปลีย่นแปลงดงักล่าวในงบก าไรขาดทุนทนัท ีทัง้นี้ กจิการทีเ่ป็นผูเ้ช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 ทีม่ี
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสญัญาเช่าเนื่องจากการเปลี่ยนเกณฑ์การก าหนดค่าเช่าจ่ายในอนาคตเนื่องจากการปฏิรูป
อตัราดอกเบีย้อา้งองิ กใ็หถ้อืปฏบิตัติามวธิปีฏบิตัขิา้งตน้ดว้ย 

• ผ่อนปรนใหก้จิการยงัสามารถใช้การบญัชป้ีองกนัความเสีย่งส าหรบัรายการส่วนใหญ่ต่อไปได้ กรณีที่ ความสมัพนัธ์ของ
การป้องกนัความเสีย่งได้รบัผลกระทบจากการปฏริูปอตัราดอกเบี้ยอ้างองิ ทัง้นี้ กจิการยงัคงต้องรบัรูส้่วนของความไม่มี
ประสทิธผิล 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7 ไดก้ าหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั 
 
• ลกัษณะและระดบัของความเสีย่งต่อกจิการจากการปฏริปูอตัราดอกเบีย้อา้งองิ 
• กจิการมกีารบรหิารจดัการความเสีย่งเหล่านัน้อย่างไร 
• ความคบืหน้าของแผนในการเปลี่ยนไปใชอ้ตัราดอกเบี้ยอา้งองิอื่น และวธิกีารบรหิารจดัการการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวของ

กจิการในช่วงการเปลีย่นแปลง 
 

ข) แนวปฏบิตัทิางการบญัช ีเรื่อง แนวทางการใหค้วามช่วยเหลอืลูกหนี้ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
 
กลุ่มกจิการที่ใหค้วามช่วยเหลอืลูกหนี้ที่ได้รบัผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 สามารถเลอืกน าแนวปฏิบตัดิงักล่าว 
ที่ออกโดยสภาวชิาชพีบญัชตีามแนวทางในหนังสอืเวยีนของธนาคารแห่งประเทศไทยที ่ฝนส2.ว. 802/2564 มาถอืปฏบิตัสิ าหรบั
การใหค้วามช่วยเหลอืลูกหนี้ดงักล่าวระหว่าง วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถงึวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 แนวทางการใหค้วาม
ช่วยเหลอืลูกหนี้ทีส่ าคญั ไดแ้ก่ ขอ้ผ่อนปรนเกีย่วกบัการจดัล าดบัชัน้ลูกหนี้ส าหรบัการค านวณ ECLกรณีทีม่กีารปรบัปรุงโครงสร้างหนี้ 
การปรบัปรุงอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ (EIR) ส าหรบัหนี้ทีม่กีารปรบัโครงสรา้ง ขอ้ผ่อนปรนเกีย่วกบัการค านวณ ECL ส าหรบัวงเงนิที่
ยงัไม่ไดเ้บกิใช ้(unused credit line) เป็นตน้ แนวปฎบิตัดิงักล่าวมเีนื้อหาใกล้เคยีงกบัแนวปฏบิตัเิดมิ (ธปท.ฝนส.(23)ว.276/2563 
เรื่อง แนวทางการใหค้วามช่วยเหลอืลูกหนี้ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทย) ทีธ่นาคารถอืปฏบิตัิ
ในปัจจุบนั 

 
5.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช้ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2566 

ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส าคญัต่อกลุ่มธรุกิจและธนาคาร 
 
กลุ่มธุรกจิน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุงใหม่ดงัต่อไปนี้มาถอืปฏบิตักิ่อนวนับงัคบัใช ้ 
 
ก) การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้อธิบายให้ชดัเจนโดยห้ามกิจการน าสิง่ตอบแทน 

ทีไ่ดร้บัจากการขายชิน้งานทีผ่ลติในระหว่างการเตรยีมความพรอ้มของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ใหอ้ยู่ในสถานทีแ่ละสภาพทีพ่รอ้ม
จะใชง้านไดต้ามความประสงคข์องฝ่ายบรหิารไปหกัตน้ทุนของรายการทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์   
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ข) การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่37 เรื่อง ประมาณการหนี้สนิ หนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ และสนิทรพัยท์ีอ่าจเกดิขึน้ ไดอ้ธบิายให้

ชัดเจนว่าในการพิจารณาว่าสญัญาเป็นสญัญาที่สร้างภาระ ต้นทุนการปฏิบัติครบตามสญัญาประกอบด้วยต้นทุนส่วนเพิม่  
ที่เกี่ยวขอ้งในการปฏบิตัติามสญัญาและการปันส่วนตน้ทุนอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการปฏบิตัติามสญัญา นอกจากนี้กลุ่มธุรกจิ
ต้องรบัรูผ้ลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกิดขึน้จากสนิทรพัย์ที่ใช้ในการปฏบิตัติามสญัญาก่อนที่จะตัง้ประมาณการหนี้สนิแยกต่างหาก
ส าหรบัสญัญาทีส่รา้งภาระ  
 

ค) การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนเกีย่วกบัการพจิารณาการตดัรายการ
หนี้สนิทางการเงนิดว้ยวธิทีดสอบรอ้ยละ 10 โดยใหร้วมเฉพาะค่าธรรมเนียมทีเ่กดิระหว่างผูกู้ย้มืและผูใ้หกู้ย้มื 

 
มาตราฐานและแนวปฏบิตัทิางการบญัชดีงักล่าว ไม่มผีลกระทบทีม่นีัยส าคญัต่อกลุ่มธุรกจิ 

 
6 การประมาณการ 

 
ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารต้องใช้ดุลยพนิิจ การประมาณการและขอ้สมมตทิี่มผีลกระทบต่อการน านโยบายการบญัชีมาใช้ 
และจ านวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 
 
ในการจดัท าขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารจะใชดุ้ลยพนิิจทีม่นีัยส าคญัในการน านโยบายการบญัชขีองกลุ่มธุรกจิและแหล่งที่มาของขอ้มูล
ทีส่ าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการทีม่อียู่มาใชเ้ช่นเดยีวกบังบการเงนิรวมส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  
 

7 การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 
กลุ่มธุรกิจได้เปิดเผยข้อมูลส่วนงานด าเนินงาน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 8 เรื่อง ส่วนงานด าเนินงาน ตามเกณฑ์ที่เสนอ 
ให้แก่ผู้มอี านาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจ เพื่อใช้ในการจดัสรรทรพัยากรให้กบัส่วนงานและประเมนิผลการปฏิบตัิงาน 
ของส่วนงานดงักล่าว โดยกลุ่มธุรกิจก าหนดส่วนงานที่รายงานตามโครงสรา้งองค์กรของกลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตินาคนิภทัรและตามลกัษณะ  
การด าเนินธุรกจิที่แตกต่างกนัในสาระส าคญั ซึ่งได้แก่ ธุรกจิธนาคารพาณิชย์ ธุรกจิตลาดทุน และส่วนงานบรหิารหนี้ของธุรกจิธนาคารพาณิช ย์ 
โดยมรีายละเอยีดดงันี้  
 
- ธุรกจิธนาคารพาณิชย ์ประกอบดว้ย ธุรกจิธนาคารพาณิชยท์ัง้หมดซึ่งรวมถงึบรษิทั เคเคพ ีทาวเวอร ์จ ากดั แต่ไม่รวมส่วนงานบรหิารหนี้  
- ธุรกจิตลาดทุน ประกอบด้วย บรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) บรษิทัหลกัทรพัย์ เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) บรษิทัหลกัทรพัย์

จดัการกองทุน เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั และ บรษิทั หลกัทรพัย ์เคเคพ ีไดม ์จ ากดั  
- ส่วนงานบรหิารหนี้ 
 
การประเมนิผลการปฏิบตัิงานของส่วนงานด าเนินงานมกีารวดัค่าที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ โดยมกีารปรบับางประการ  
ใหส้อดคล้องกบัเกณฑ์หรอืแนวปฏบิตัใินการจดัท าบญัชเีพื่อการจดัการภายในของส่วนงานด าเนินงาน โดยขอ้มูลทางการเงนิจ าแนกตามแต่ละ
ส่วนงานดงักล่าวจะเป็นจ านวนเงนิหลงัการปันส่วนค่าใช้จ่ายส่วนกลางและรายได้ระหว่างส่วนงาน ซึ่งการท าธุรกรรมระหว่างส่วนงานรายได้
ระหว่างส่วนงานถูกตดัออกจากขอ้มลูทางการเงนิรวมระหว่างกาลแลว้ 
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7.1 ผลการด าเนินงาน 

 
ขอ้มลูทางการเงนิในขอ้มลูทางการเงนิรวมจ าแนกตามส่วนงาน ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 
เป็นดงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 

 

ธรุกิจธนาคาร
พาณิชย ์
ล้านบาท 

ธรุกิจ 
ตลาดทุน 
ล้านบาท 

 
บริหารหน้ี 
ล้านบาท 

 
รวม 

ล้านบาท 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก     
   รายไดด้อกเบีย้สุทธ ิ 13,475 (64) 144 13,555 
   รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ ิ 2,042 2,477 - 4,519 
   รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น 370 946 2 1,318 
รวมรายไดจ้ากการด าเนินงาน 15,887 3,359 146 19,392 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 1,699 327 - 2,026 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 319 91 5 415 
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ 6,242 2,007 53 8,302 
รวมค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานอื่นๆ 6,561 2,098 58 8,717 
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 2,879 - 88 2,967 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อนภาษเีงนิได ้ 6,447 1,261 - 7,708 
ภาษเีงนิได ้ 1,271 254 - 1,525 
ก าไรสุทธ ิ 5,176 1,007 - 6,183 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

 

ธรุกิจธนาคาร
พาณิชย ์
ล้านบาท 

ธรุกิจ 
ตลาดทุน 
ล้านบาท 

 
บริหารหน้ี 
ล้านบาท 

 
รวม 

ล้านบาท 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก     
   รายไดด้อกเบีย้สุทธ ิ 11,203 (48) 293 11,448 
   รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ ิ 1,638 2,866 1 4,505 
   รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น 160 1,019 20 1,199 
รวมรายไดจ้ากการด าเนินงาน 13,001 3,837 314 17,152 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 1,441 298 - 1,739 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 340 97 4 441 
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ 5,975 1,906 (110) 7,771 
รวมค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานอื่นๆ 6,315 2,003 (106) 8,212 
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 3,643 - (24) 3,619 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษเีงนิได ้ 3,043 1,834 444 5,321 
ภาษเีงนิได ้ 627 368 (3) 992 
ก าไรสุทธ ิ 2,416 1,466 447 4,329 
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สนิทรพัยร์วมจ าแนกตามธุรกจิธนาคารพาณิชย ์ธุรกจิตลาดทุน และส่วนงานบรหิารหนี้  
 

 

ธรุกิจธนาคาร
พาณิชย ์
ล้านบาท 

ธรุกิจตลาดทุน 
ล้านบาท 

บริหารหน้ี 
ล้านบาท 

รวม 
ล้านบาท 

     
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 487,086 37,861 1,811 526,758 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 401,654 32,664 1,805 436,123 

 
7.2 กระทบยอดระหว่างผลรวมของก าไรของทุกส่วนงานและก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 

 
กระทบยอดระหว่างผลรวมของก าไรของทุกส่วนงานและก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงนิไดส้ าหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 
พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 เป็นดงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 
พ.ศ. 2565 
ล้านบาท 

พ.ศ. 2564 
ล้านบาท 

รายได ้   
   ผลรวมของรายไดข้องทุกส่วนงานทีร่ายงาน 21,418 18,891 
   รายการตดับญัชรีายไดร้ะหว่างส่วนงาน (2,026) (1,739) 
รายไดร้วม 19,392 17,152 
ก าไร   
   ผลรวมของก าไรของทุกส่วนงานทีร่ายงาน 7,708 5,321 
   รายการตดับญัชกี าไรระหว่างส่วนงาน - - 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษเีงนิได้ 7,708 5,321 
 
ผลรวมของสนิทรพัยข์องทุกส่วนงานทีร่ายงานกบัสนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 
30 กนัยายน 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

 ล้านบาท ล้านบาท 
สนิทรพัย ์   
   ผลรวมของสนิทรพัยข์องทุกสว่นงานทีร่ายงาน 526,758 436,123 
   รายการตดับญัชสีนิทรพัยร์ะหว่างสว่นงาน - - 
สนิทรพัยร์วม 526,758 436,123 
 
ในระหว่างงวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 กลุ่มธุรกจิไม่มรีายได้จากการท าธุรกรรมกบัลูกคา้บุคคลภายนอก
รายใดรายหนึ่งทีม่จี านวนเงนิตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไปของรายไดร้วม  
 
ธนาคารและบรษิทัย่อยด าเนินธุรกจิในเขตภูมศิาสตร์เดยีวกนัในประเทศไทยเพยีงแห่งเดยีว กลุ่มธุรกจิไม่มกีารเปลี่ยนแปลงของจ านวนเงนิ
ของสนิทรพัยร์วมหรอืหนี้สนิรวมอย่างมสีาระส าคญัจากการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิของปีก่อน 
  



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
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8 สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 

 
30 กนัยายน  
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

30 กนัยายน  
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 1,193,871 831,575 1,193,871 831,575 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 1,200,151 2,759,974 182,748 2,694,121 
ตราสารหนี้ต่างประเทศ - 143,501 - - 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 23,822,306 18,623,852 6,268,435 3,843,590 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ - 5,922 - - 
รวม 26,216,328 22,364,824 7,645,054 7,369,286 
 

9 เงินลงทุนในหลกัทรพัยสุ์ทธิ 
 
9.1 จ าแนกตามประเภทของเงินลงทุน 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาทุนตดัจ าหน่าย ราคาทุนตดัจ าหน่าย 

 
30 กนัยายน 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2564 

30 กนัยายน  
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าด้วย 
   ราคาทุนตดัจ าหน่าย  

 
 

 

หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 3,462,852 224,566 3,283,480 - 
รวม 3,462,852 224,566 3,283,480 - 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ - - - - 
รวมเงนิลงทุนในตราสารหนี้ทีว่ดัมลูคา่ดว้ย     
    ราคาทุนตดัจ าหน่าย 3,462,852 224,566 3,283,480 - 
  



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 

 
30 กนัยายน 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2564 

30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่ายุติธรรม     
   ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน     
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 23,792,039 14,399,949 23,792,039 14,399,949 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 494,049 471,460 494,049 471,460 
รวม 24,286,088 14,871,409 24,286,088 14,871,409 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (1,858) (1,187) (1,858) (1,187) 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 มูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรบั มูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรบั 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วย 
   มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน      
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 337,163 10,098 346,555 10,393 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 71,044 11,582 431,456 33,150 
ตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 704,424 - 700,318 - 
ตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 265,909 - 265,909 - 
รวม 1,378,540 21,680 1,744,238 43,543 
รวมเงินลงทุนสุทธิ 29,127,480 21,680 16,840,213 43,543 

 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 มูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรบั มูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรบั 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วย 
   มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน      
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 10,188 - 14,101 - 
ตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 235,181 - 231,075 - 
รวม 245,369 - 245,176 - 
รวมเงินลงทุนสุทธิ 27,814,937 - 15,116,585 - 
  



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
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รายละเอยีดของเงนิลงทุนในตราสารทุนทีก่ าหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นทีถู่กตดัรายการระหว่างงวดเกา้เดอืน
สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มดีงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 

 มูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรบั 

ก าไรหรือขาดทุน 
สะสมจากการ 

ตดัรายการ 

 
 

เหตุผลในการ 
 พนับาท พนับาท พนับาท ตดัรายการ 

เงินลงทุนท่ีถกูตดัรายการ     
ตราสารทุนในความตอ้งการของ    ขายตามนโยบายการลงทุน 
   ตลาดในประเทศ 13,732 98 (3,138) ของคณะกรรมการการลงทุน 
ตราสารทุนในความตอ้งการของ    ขายตามนโยบายการลงทุน 
   ตลาดต่างประเทศ 439,122 9,371 195,032 ของคณะกรรมการการลงทุน 
ตราสารทุนไมอ่ยู่ในความตอ้งการ    ขายตามนโยบายการลงทุน 
   ของตลาดในประเทศ 26 - 5 ของคณะกรรมการการลงทุน 
รวม 452,880 9,469 191,899  
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

. มูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรบั 

ก าไรหรือขาดทุน 
สะสมจากการตดั 

รายการ 

 
 

เหตุผลในการตดั 
 พนับาท พนับาท พนับาท รายการ 
เงินลงทุนท่ีถกูตดัรายการ     
ตราสารทุนในความตอ้งการของ 
   ตลาดในประเทศ 

 
351,499 

 
4,249 

 
86,604 

ขายตามนโยบายการลงทุนของ
คณะกรรมการการลงทุน 

ตราสารทุนในความตอ้งการของ 
   ตลาดต่างประเทศ 
ตราสารทุนทีไ่มอ่ยู่ในความตอ้งการ 
   ของตลาดในประเทศ 

 
2,005,416 

 
183 

 
14,105 

 
- 

 
562,477 

 
1,436 

ขายตามนโยบายการลงทุนของ
คณะกรรมการการลงทุน 

ขายตามนโยบายการลงทุนของ
คณะกรรมการการลงทุน 

รวม 2,357,098 18,354 650,517  

  



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 

 มูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรบั 

ก าไรหรือขาดทุน 
สะสมจากการ 

ตดัรายการ 

 
 

เหตุผลในการ 
 พนับาท พนับาท พนับาท ตดัรายการ 
เงินลงทุนท่ีถกูตดัรายการ     
ตราสารทุนในความตอ้งการของ    ขายตามนโยบายการลงทุนของ 
   ตลาดในประเทศ 320 - 120 คณะกรรมการการลงทุน 
ตราสารทุนทีไ่มอ่ยู่ในความตอ้งการ    ขายตามนโยบายการลงทุนของ 
   ของตลาดในประเทศ 26 - 5 คณะกรรมการการลงทุน 
รวม 346 - 125  
 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

 มูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรบั 

ก าไรหรือขาดทุน 
สะสมจากการ 

ตดัรายการ 

 
 

เหตุผลในการ 
 พนับาท พนับาท พนับาท ตดัรายการ 
เงินลงทุนท่ีถกูตดัรายการ     
ตราสารทุนในความตอ้งการของ    ขายตามนโยบายการลงทุนของ 
   ตลาดในประเทศ 5 - 4 คณะกรรมการการลงทุน 
รวม 5 - 4  

 
9.2 เงินลงทุนในหลกัทรพัยท่ี์กลุ่มธรุกิจถือหุ้นไว้ตัง้แต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป 

 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยท์ี่กลุ่มธุรกจิถอืหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไป ของจ านวนหุน้ที่ออกจ าหน่ายแล้วของนิตบิุคคลแยกตามประเภทธุรกจิ 
มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 
เงินลงทุนคงเหลือ 

มูลค่ายุติธรรม 
สดัส่วน 

การถือหุ้น 
เงินลงทุนคงเหลือ 

มูลค่ายุติธรรม 
สดัส่วน 

การถือหุ้น 
ประเภทธรุกิจ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 

     
ธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั - - 265,909,104 10.26 
ธุรกจิถอืหุน้ในบรษิทัอื่น 457,642,033 18.48 457,642,033 18.48 
กองทุนรวมทีไ่ปลงทุนในต่างประเทศ 1,017,403,331 31.83 - - 
ธุรกจิเช่าการเงนิ 63,814,054 10.00 58,997,494 10.00 
  



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 
เงินลงทุนคงเหลือ 

มูลค่ายุติธรรม 
สดัส่วน 

การถือหุ้น 
เงินลงทุนคงเหลือ 

มูลค่ายุติธรรม 
สดัส่วน 

การถือหุ้น 
ประเภทธรุกิจ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 

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

 
9.3 รายการท่ีรบัรู้ในก าไรขาดทุนหรือก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืนของตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 

 
รายการทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนหรอืก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นของตราสารหนี้ทีว่ดัมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นส าหรบังวดเก้าเดือน
สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 เป็นดงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
ก าไร(ขาดทุน)จากการเปลีย่นแปลงมลูค่าตราสารหนี้     
   ทีว่ดัมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น (482,558) (236,773) (482,558) (236,773) 
ขาดทุน(ก าไร)ทีเ่กดิขึน้จรงิจากการขายตราสารหนี้     
   ทีว่ดัมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น 9,856 6,051 9,856 6,051 
 (472,702) (230,722) (472,702) (230,722) 

 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
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10 เงินลงทุนในบริษทัย่อยสุทธิ 

 
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กจิการมเีงนิลงทุนในบรษิทัย่อย ดงันี้ 

 
   ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
   30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
   ตามวิธีราคาทุน   
    ค่าเผ่ือ  สดัส่วน  
   ราคาทุน การด้อยค่า ยอดสุทธิ การถือหุ้น เงินปันผลรบั 
 ประเภทธรุกิจ ประเภทหลกัทรพัยท่ี์ลงทุน พนับาท พนับาท พนับาท ร้อยละ พนับาท 
        
บรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอืน่ ผูถ้อืหุน้สามญั 7,170,621 - 7,170,621 99.98 1,471,848 
กองทุนรวมเอเชยีรคีอฟเวอรี ่1 ธุรกจิลงทุน* ผูถ้อืหน่วยลงทุน 192,037 - 192,037 99.95 - 
กองทุนรวมเอเชยีรคีอฟเวอรี ่2 ธุรกจิลงทุน* ผูถ้อืหน่วยลงทุน 359,849 - 359,849 99.59 - 
กองทุนรวมเอเชยีรคีอฟเวอรี ่3 ธุรกจิลงทุน* ผูถ้อืหน่วยลงทุน 553,503 - 553,503 99.97 - 
กองทุนรวมไทยรสีตรคัเจอริง่ ธุรกจิลงทุน* ผูถ้อืหน่วยลงทุน 165,528 - 165,528 98.91 - 
กองทุนรวมบางกอก แคปปิตอล ธุรกจิลงทุน* ผูถ้อืหน่วยลงทุน 1,443,576 (565,496) 878,080 95.72 - 
กองทุนรวมแกมม่า แคปปิตอล ธุรกจิลงทุน* ผูถ้อืหน่วยลงทุน 247,985 - 247,985 94.03 - 
บรษิทั เคเคพ ีทาวเวอร ์จ ากดั ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ ผูถ้อืหุน้สามญั 206,398 - 206,398 91.34 - 

   10,339,497 (565,496) 9,774,001  1,471,848 

 
* ลงทุนในสทิธเิรยีกรอ้งประเภทสนิเชือ่ธุรกจิ  ทีป่ระมลูจากองคก์ารเพื่อการปฏริปูระบบสถาบนัการเงนิ (ปรส.) 
 
  



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
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   ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
   31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
   ตามวิธีราคาทุน   
    ค่าเผ่ือ  สดัส่วน  
   ราคาทุน การด้อยค่า ยอดสุทธิ การถือหุ้น เงินปันผลรบั 
 ประเภทธรุกิจ ประเภทหลกัทรพัยท่ี์ลงทุน พนับาท พนับาท พนับาท ร้อยละ พนับาท 
        
บรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอืน่ ผูถ้อืหุน้สามญั 7,170,621 - 7,170,621 99.98 1,051,320 
กองทุนรวมเอเชยีรคีอฟเวอรี ่1 ธุรกจิลงทุน* ผูถ้อืหน่วยลงทุน 192,037 - 192,037 99.95 - 
กองทุนรวมเอเชยีรคีอฟเวอรี ่2 ธุรกจิลงทุน* ผูถ้อืหน่วยลงทุน 359,849 - 359,849 99.59 - 
กองทุนรวมเอเชยีรคีอฟเวอรี ่3 ธุรกจิลงทุน* ผูถ้อืหน่วยลงทุน 570,723 - 570,723 99.97 - 
กองทุนรวมไทยรสีตรคัเจอริง่ ธุรกจิลงทุน* ผูถ้อืหน่วยลงทุน 165,528 - 165,528 98.91 - 
กองทุนรวมบางกอก แคปปิตอล ธุรกจิลงทุน* ผูถ้อืหน่วยลงทุน 1,443,576 (579,912) 863,664 95.72 - 
กองทุนรวมแกมม่า แคปปิตอล ธุรกจิลงทุน* ผูถ้อืหน่วยลงทุน 674,985 - 674,985 94.03 - 
บรษิทั เคเคพ ีทาวเวอร ์จ ากดั ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ ผูถ้อืหุน้สามญั 206,398 - 206,398 91.34 - 
   10,783,717 (579,912) 10,203,805  1,051,320 

 
*  ลงทุนในสทิธเิรยีกรอ้งประเภทสนิเชือ่ธุรกจิ  ทีป่ระมลูจากองคก์ารเพื่อการปฏริปูระบบสถาบนัการเงนิ (ปรส.) 
 
 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
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การช าระบญัชีของกองทุนรวมซ่ึงเป็นบริษทัย่อย 
 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 21/2552 ทน. 22/2552 และ ทน. 23/2552 เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิีการจดัตัง้และ
จดัการกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบนัการเงนิ ได้ก าหนดอายุของโครงการมรีะยะเวลาสิ้นสุดไม่เกนิวนัที่ 31 สงิหาคม พ.ศ. 2558  
จึงส่งผลให้กองทุนรวมเอเชียรคีอฟเวอรี่ 1 กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 2 กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 3 กองทุนรวมไทยรีสตรคัเจอริง่  
กองทุนรวมบางกอกแคปปิตอล และกองทุนรวมแกมม่าแคปปิตอล ต้องด าเนินการเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ตามที่กล่าวขา้งตน้ โดยกองทุน
ดงักล่าวอยู่ในระหว่างการช าระบญัช ี
 
ในระหว่างงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 ธนาคารมรีายการรบัช าระจากการจ่ายเฉลี่ยคนืจากกองทุนรวมเอเชยีรคีอฟเวอรี ่3 
และกองทุนแกมม่าแคปปิตอล จ านวนเงนิรวม 444 ลา้นบาท (30 กนัยายน พ.ศ. 2564 : 492 ลา้นบาท) 
 

11 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้างรบัสุทธิ 
 
11.1 จ าแนกตามประเภทสินเช่ือ 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
เงนิใหส้นิเชื่อ     
เงนิเบกิเกนิบญัช ี 1,653,286 1,307,023 1,653,286 1,307,023 
เงนิใหกู้ย้มื 178,293,046 149,028,529 180,173,977 150,969,915 
ตัว๋เงนิ 49,662 49,647 49,662 49,647 
ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อ 179,320,478 156,061,626 179,320,478 156,061,626 
ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ 459,843 462,925 459,843 462,925 
รวมเงนิใหส้นิเชือ่สุทธจิากรายไดร้อตดับญัชี 359,776,315 306,909,750 361,657,246 308,851,136 
บวก  ดอกเบีย้คา้งรบัและรายไดด้อกเบีย้ทีย่งั 
           ไม่ถงึก าหนดช าระ 10,074,951 8,743,156 9,898,447 8,616,921 
รวมเงนิใหส้นิเชือ่สุทธจิากรายไดร้อตดับญัชแีละ     
   ดอกเบีย้คา้งรบั 369,851,266 315,652,906 371,555,693 317,468,057 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้* (17,675,269) (16,505,340) (17,641,598) (16,501,465) 
     
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้คา้งรบัสุทธิ 352,175,997 299,147,566 353,914,095 300,966,592 
 
* ส าหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 ผูบ้รหิารพจิารณาตัง้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้เพิม่เตมิ
โดยก าหนดเป็นส่วนเพิม่จากการบรหิารจดัการ (Management Overlay) เนื่องจากธนาคารได้มกีารพจิารณาอย่างระมดัระวงัถงึปัจจยัต่างๆ 
และผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 ทีท่ าใหส้ภาพเศรษฐกจิชะลอลงซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อคุณภาพของสนิเชื่อในระยะต่อไป ประกอบกับมาตรการช่วยเหลือในการพกัช าระหนี้ที่ส่งผลให้การปรบัชัน้หนี้ภายใต้
มาตรการอาจไม่ไดส้ะทอ้นคุณภาพของสนิเชื่อและผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ทีแ่ทจ้รงิอย่างเต็มที ่

  



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
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11.2 จ าแนกตามประเภทการจดัชัน้  
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 กนัยายน 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

30 กนัยายน 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

 
เงินให้สินเช่ือและ
ดอกเบี้ยค้างรบั 

เงินให้สินเช่ือและ
ดอกเบี้ยค้างรบั 

เงินให้สินเช่ือและ
ดอกเบี้ยค้างรบั 

เงินให้สินเช่ือและ
ดอกเบี้ยค้างรบั 

การจดัชัน้หน้ี พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
สนิทรพัยท์างการเงนิทีไ่ม่มกีารเพิม่ขึน้     
   อย่างมนีัยส าคญัของความเสีย่งดา้นเครดติ    333,468,997 287,141,020 335,766,553 289,509,004 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารเพิม่ขึน้     
   อย่างมนีัยส าคญัของความเสีย่งดา้นเครดติ  22,901,429 17,018,788 22,901,429 17,018,788 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารดอ้ยค่าดา้นเครดติ  12,584,009 10,637,842 12,584,009 10,637,842 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารดอ้ยค่า     
   ดา้นเครดติเมื่อซื้อหรอืเมื่อเกดิรายการ  896,831 855,256 303,702 302,423 
         รวม 369,851,266 315,652,906 371,555,693 317,468,057 

 



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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12 ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
 สินทรพัยท์าง สินทรพัยท์าง  สินทรพัยท์าง   
 การเงินท่ีไม่มีการ การเงินท่ีมีการ  การเงินท่ีมีการ   
 เพ่ิมข้ึนอย่างมี เพ่ิมข้ึนอย่างมี สินทรพัยท์าง ด้อยค่าด้าน   
 นัยส าคญัของความ นัยส าคญัของความ การเงินท่ีมีการ เครดิตเม่ือซ้ือ ส ารอง  
 เส่ียงด้านเครดิต เส่ียงด้านเครดิต ด้อยค่าด้านเครดิต หรือเม่ือเกิดรายการ ส่วนเกิน รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน       
   ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565  12,391 - - - - 12,391 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการวดั       
   มูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ 635 - - - - 635 
สนิทรพัยท์างการเงนิใหม่ที่ซื้อหรอืไดม้า 18,559 - - - - 18,559 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีถู่กตดัรายการ (19,494) - - - - (19,494) 
อื่นๆ - - - - - - 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 12,091 - - - - 12,091 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี       
   ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565 8,153,465 2,857,114 4,336,418 26,143 1,132,200 16,505,340 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการจดัชัน้ 887,266 (2,360,705) 1,473,439 - - - 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการวดั       
   มูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ (4,367,188) 3,304,496 2,440,992 30,027 - 1,408,327 
สนิทรพัยท์างการเงนิใหม่ที่ซื้อหรอืไดม้า 3,779,252 2,817 3,709 - - 3,785,778 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีถู่กตดัรายการ (476,512) (144,980) (1,606,512) (1) - (2,228,005) 
ส่วนทีต่ดัออกจากบญัช ี (2,049) (13,255) (1,497,817) - - (1,513,121) 
ทยอยลดส ารองส่วนเกนิ - - - - (283,050) (283,050) 
อื่นๆ  - - - - - - 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 7,974,234 3,645,487 5,150,229 56,169 849,150 17,675,269 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
 สินทรพัยท์าง สินทรพัยท์าง  สินทรพัยท์าง   
 การเงินท่ีไม่มีการ การเงินท่ีมีการ  การเงินท่ีมีการ   
 เพ่ิมข้ึนอย่างมี เพ่ิมข้ึนอย่างมี สินทรพัยท์าง ด้อยค่าด้าน   
 นัยส าคญัของความ นัยส าคญัของความ การเงินท่ีมีการ เครดิตเม่ือซ้ือหรือ ส ารอง  
 เส่ียงด้านเครดิต เส่ียงด้านเครดิต ด้อยค่าด้านเครดิต เม่ือเกิดรายการ ส่วนเกิน รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน       
   ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565 15,223 - - - - 15,223 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการวดั       
   มูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ (1,821) - - - - (1,821) 
สนิทรพัยท์างการเงนิใหม่ที่ซื้อหรอืไดม้า 18,559 - - - - 18,559 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีถู่กตดัรายการ (19,494) - - - - (19,494) 
อื่นๆ - - - - - - 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 12,467 - - - - 12,467 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี  
   ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565 8,155,882 2,857,114 4,336,418 19,851 1,132,200 16,501,465 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการจดัชัน้ 887,266 (2,360,705) 1,473,439 - - - 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการวดั       
   มูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ (4,368,384) 3,304,496 2,440,992 1,427 - 1,378,531 
สนิทรพัยท์างการเงนิใหม่ที่ซื้อหรอืไดม้า 3,779,252 2,817 3,709 - - 3,785,778 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีถู่กตดัรายการ (476,512) (144,980) (1,606,512) (1) - (2,228,005) 
ส่วนทีต่ดัออกจากบญัช ี (2,049) (13,255) (1,497,817) - - (1,513,121) 
ทยอยลดส ารองส่วนเกนิ - - - - (283,050) (283,050) 
อื่นๆ  - - - - - - 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 7,975,455 3,645,487 5,150,229 21,277 849,150 17,641,598 
  



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
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 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 

 สินทรพัยท์าง สินทรพัยท์าง  สินทรพัยท์าง   
 การเงินท่ีไม่มีการ การเงินท่ีมีการ  การเงินท่ีมีการ   
 เพ่ิมข้ึนอย่างมี เพ่ิมข้ึนอย่างมี สินทรพัยท์าง ด้อยค่าด้าน   
 นัยส าคญัของความ นัยส าคญัของความ การเงินท่ีมีการ เครดิตเม่ือซ้ือหรือ ส ารอง  
 เส่ียงด้านเครดิต เส่ียงด้านเครดิต ด้อยค่าด้านเครดิต เม่ือเกิดรายการ ส่วนเกิน รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

สินทรพัยอ์ื่น       
   ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565 1,554 5,390 44,131 - - 51,075 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการจดัชัน้ 2,614 (4,345) 1,731 - - - 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการวดั       
  มูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ (2,985) 11,442 7,522 - - 15,979 
สนิทรพัยท์างการเงนิใหม่ที่ซื้อหรอืไดม้า 3,458 1,123 28,277 - - 32,858 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีถู่กตดัรายการ (1,739) (6,143) (32,379) - - (40,261) 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 2,902 7,467 49,282 - - 59,651 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 สินทรพัยท์าง สินทรพัยท์าง  สินทรพัยท์าง   
 การเงินท่ีไม่มีการ การเงินท่ีมีการ  การเงินท่ีมีการ   
 เพ่ิมข้ึนอย่างมี เพ่ิมข้ึนอย่างมี สินทรพัยท์าง ด้อยค่าด้าน   
 นัยส าคญัของความ นัยส าคญัของความ การเงินท่ีมีการ เครดิตเม่ือซ้ือ ส ารอง  
 เส่ียงด้านเครดิต เส่ียงด้านเครดิต ด้อยค่าด้านเครดิต หรือเม่ือเกิดรายการ ส่วนเกิน รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน       
   ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564  11,395 - - - - 11,395 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการวดั       
   มูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ (7,949) - - - - (7,949) 
สนิทรพัยท์างการเงนิใหม่ที่ซื้อหรอืไดม้า 41,911 - - - - 41,911 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีถู่กตดัรายการ (32,966) - - - - (32,966) 
อื่นๆ - - - - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 12,391 - - - - 12,391 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี       
   ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564  5,468,900 3,023,260 3,080,190 22,815 1,509,600 13,104,765 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการจดัชัน้ 922,574 (3,367,390) 2,444,816 - - - 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการวดั       
   มูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ (1,873,410) 3,446,918 3,003,612 5,317 - 4,582,437 
สนิทรพัยท์างการเงนิใหม่ที่ซื้อหรอืไดม้า 4,162,526 9,403 4,531 - - 4,176,460 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีถู่กตดัรายการ (523,264) (238,544) (2,363,428) (1,989) - (3,127,225) 
ส่วนทีต่ดัออกจากบญัช ี (3,861) (16,533) (1,833,303) - - (1,853,697) 
ทยอยลดส ารองส่วนเกนิ - - - - (377,400) (377,400) 
อื่นๆ  - - - - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 8,153,465 2,857,114 4,336,418 26,143 1,132,200 16,505,340 

  



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 สินทรพัยท์าง สินทรพัยท์าง  สินทรพัยท์าง   
 การเงินท่ีไม่มีการ การเงินท่ีมีการ  การเงินท่ีมีการ   
 เพ่ิมข้ึนอย่างมี เพ่ิมข้ึนอย่างมี สินทรพัยท์าง ด้อยค่าด้าน   
 นัยส าคญัของความ นัยส าคญัของความ การเงินท่ีมีการ เครดิตเม่ือซ้ือหรือ ส ารอง  
 เส่ียงด้านเครดิต เส่ียงด้านเครดิต ด้อยค่าด้านเครดิต เม่ือเกิดรายการ ส่วนเกิน รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน       
   ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 11,395 - - - - 11,395 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการวดั       
   มูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ (5,117) - - - - (5,117) 
สนิทรพัยท์างการเงนิใหม่ที่ซื้อหรอืไดม้า 41,911 - - - - 41,911 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีถู่กตดัรายการ (32,966) - - - - (32,966) 
อื่นๆ - - - - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 15,223 - - - - 15,223 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี  
   ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 5,471,840 3,023,260 3,080,190 22,020 1,509,600 13,106,910 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการจดัชัน้ 922,574 (3,367,390) 2,444,816 - - - 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการวดัมูลค่า       
   ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ (1,873,934) 3,446,918 3,003,612 (180) - 4,576,416 
สนิทรพัยท์างการเงนิใหม่ที่ซื้อหรอืไดม้า 4,162,526 9,403 4,531 - - 4,176,460 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีถู่กตดัรายการ (523,264) (238,544) (2,363,428) (1,989) - (3,127,225) 
ส่วนทีต่ดัออกจากบญัช ี (3,860) (16,533) (1,833,303) - - (1,853,696) 
ทยอยลดส ารองส่วนเกนิ - - - - (377,400) (377,400) 
อื่นๆ  - - - - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 8,155,882 2,857,114 4,336,418 19,851 1,132,200 16,501,465 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 สินทรพัยท์าง สินทรพัยท์าง  สินทรพัยท์าง   
 การเงินท่ีไม่มีการ การเงินท่ีมีการ  การเงินท่ีมีการ   
 เพ่ิมข้ึนอย่างมี เพ่ิมข้ึนอย่างมี สินทรพัยท์าง ด้อยค่าด้าน   
 นัยส าคญัของความ นัยส าคญัของความ การเงินท่ีมีการ เครดิตเม่ือซ้ือหรือ ส ารอง  
 เส่ียงด้านเครดิต เส่ียงด้านเครดิต ด้อยค่าด้านเครดิต เม่ือเกิดรายการ ส่วนเกิน รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

สินทรพัยอ์ื่น       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 1,156 4,435 18,922 - - 24,513 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการจดัชัน้ 2,641 (4,675) 2,034 - - - 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการวดัมูลค่า       
   ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ (4,370) 13,166 9,015 - - 17,811 
สนิทรพัยท์างการเงนิใหม่ที่ซื้อหรอืไดม้า 4,503 1,200 65,637 - - 71,340 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีถู่กตดัรายการ (2,376) (8,736) (51,477) - - (62,589) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 1,554 5,390 44,131 - - 51,075 

  



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
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13 สินทรพัยอ่ื์นสุทธิ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ดอกเบีย้และเงนิปันผลคา้งรบั  164,627 28,529 148,041 18,911 
รายไดอ้ื่นคา้งรบั 462,008 680,015 176,034 210,035 
ค่าใชจ้่ายล่วงหน้าและรายจ่ายรอตดับญัช ี 140,116 105,183 107,453 70,474 
ภาษมีลูค่าเพิม่ที่จ่ายล่วงหน้าส าหรบัลูกหนี้เช่าซื้อ* 91,620 64,990 91,620 64,990 
ลูกหนี้อืน่สุทธ*ิ 10,133,602 5,322,991 9,780,250 5,150,256 
ลูกหนี้จากการจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ 2,281,591 353,303 2,361,067 358,526 
เงนิมดัจ า 82,353 92,064 124,860 136,801 
ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่าย 33,821 30,211 - - 
ภาษซีื้อรอใบก ากบัภาษ ี 384,552 633,862 332,254 578,835 
อื่นๆ* 738,788 674,857 215,160 165,625 
รวมสนิทรพัยอ์ื่น 14,513,078 7,986,005 13,336,739 6,754,453 

 
* ในขอ้มลูทางการเงนิรวมระหว่างกาลและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาล ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 รายการดงักล่าวแสดงด้วย

ยอดสุทธจิากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้จ านวนรวม 59.65 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : จ านวนรวม 51.07 ลา้นบาท) 
 

14 หน้ีสินอ่ืน 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
โบนัสคา้งจ่าย 1,559,235 1,990,644 970,502 965,000 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 853,060 1,164,225 704,428 1,029,430 
ค่าธรรมเนียมสนิเชื่อรบัลว่งหน้า 44,545 35,853 44,545 35,853 
รายไดอ้ื่นรบัล่วงหน้า 1,107,471 1,211,220 1,158,871 1,283,254 
เงนิมดัจ าและเงนิประกนั 175,624 156,098 174,439 155,504 
เจา้หนี้ภาษมีลูค่าเพิม่ 17,211 29,701 1,420 9,132 
อื่น ๆ 640,929 333,811 584,920 297,912 
รวมหนี้สนิอืน่ 4,398,075 4,921,552 3,639,125 3,776,085 
  



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
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15 เงินปันผลจ่าย 

 
เมื่อวนัที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ได้มมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลส าหรบัปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 2.25 บาท 
โดยไดม้กีารจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นจ านวนทัง้สิน้ 1,905,157,483 บาท 
 
เมื่อวนัที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565 ที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ได้มมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลส าหรบัปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 2.95 บาท  
ซึง่ไดจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 0.75 บาท เมื่อวนัที ่23 กนัยายน พ.ศ. 2564 จ านวนเงนิทัง้สิน้ 635,053,319 บาท ดงันัน้จงึ
ก าหนดจ่ายเงินปันผลที่เหลือในอัตราหุ้นละ 2.20 บาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นจ านวนทัง้สิ้น 
1,861,175,489 บาท 
 
เมื่อวนัที่ 25 สงิหาคม พ.ศ. 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครัง้ที่ 10/2565 ได้มมีตใิหจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลในอตัราหุน้ละ 1.75 บาท 
โดยมกี าหนดจ่ายในวนัที ่22 กนัยายน พ.ศ. 2565 เป็นจ านวนทัง้สิน้ 1,481,791,253 บาท 
 

16 เงินกองทุนท่ีต้องด ารงไว้ตามกฎหมาย 
 
ตามหลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลเงนิกองทุนตามแนวทาง Basel III ของธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ก าหนดการด ารงเงนิกองทุนขัน้ต ่าต่อสนิทรพัย์เสีย่ง
ของกจิการ ดงันี้ 

 
 
 
 

อตัราส่วนเงินกองทุน 

 
อตัราส่วน 

เงินกองทุนขัน้ต า่ 
(ร้อยละ) 

 
อตัราส่วน 

เงินกองทุนส่วนเพ่ิม 
(ร้อยละ) 

อตัราส่วน 
เงินกองทุนขัน้ต า่และ
เงินกองทุนส่วนเพ่ิม 

(ร้อยละ) 
    
อตัราสว่นเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของ  4.50 2.50 7.00 
อตัราสว่นเงนิกองทุนชัน้ที ่1 6.00 2.50 8.50 
อตัราสว่นเงนิกองทุนทัง้สิน้ 8.50 2.50 11.00 
 
ดงันัน้ กจิการจงึจดัใหม้กีระบวนการประเมนิความเพยีงพอของเงนิกองทุนภายในใหส้อดคล้องกบักระบวนการก ากบัดูแลของกจิการแห่งประเทศไทย
และมกีารตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้มัน่ใจว่าความต้องการเงนิกองทุนของกิจการทัง้ในปัจจุ บนัและอนาคตสอดคล้องกบัระดบัความเสี่ยง 
ทีย่อมรบัไดข้องกจิการ 
  



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
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กลุ่มธุรกิจและกจิการด ารงเงนิกองทุนทัง้สิ้นตามหลกัเกณฑ์ วธิีการและเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด โดย ณ วนัที่ 30 กนัยายน  
พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เงนิกองทุนทัง้สิน้จ าแนกไดด้งันี้ 

 
 กลุ่มธรุกิจทางการเงินธนาคาร ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
เงนิกองทุนชัน้ที ่1     
เงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของ     
   ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ 8,467,511 8,467,511 8,467,511 8,467,511 
   ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 9,356,233 9,356,233 9,356,233 9,356,233 
   เงนิส ารองตามกฎหมาย 852,337 852,337 852,337 852,337 
   ก าไรสะสมทีค่งเหลอืจากการจดัสรร 35,130,515 30,331,403 29,737,886 26,209,901 
   องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของและส ารองอืน่ๆ (742,213) (286,734) (222,206) 156,294 

   รายการหกัจากเงนิกองทุนขัน้ที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของ (6,473,261) (6,044,701) (6,221,124) (5,811,646) 
รวมเงนิกองทุนชัน้ที ่1 46,591,122 42,676,049 41,970,637 39,230,630 
เงนิกองทุนชัน้ที ่2     
   หุน้กูด้อ้ยสทิธ ิ 8,392,000 8,392,000 8,392,000 8,392,000 
   ส ารองส าหรบัสนิทรพัยจ์ดัชัน้ปกต ิ 3,904,713 3,311,702 3,936,683 3,352,145 
รวมเงนิกองทุนชัน้ที ่2 12,296,713 11,703,702 12,328,683 11,744,145 
รวมเงนิกองทุนตามกฎหมาย 58,887,835 54,379,751 54,299,320 50,974,775 
 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 อตัราส่วนการด ารงเงนิกองทุนต่อสนิทรพัย์เสีย่งค านวณตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด 
โดยธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นดงันี้  
 
 อตัราส่วนเงินกองทุน 

 กลุ่มธรุกิจทางการเงินธนาคาร ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 

ร้อยละ 
พ.ศ. 2564 

ร้อยละ 
พ.ศ. 2565 

ร้อยละ 
พ.ศ. 2564 

ร้อยละ 
     
เงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของต่อสนิทรพัยเ์สีย่ง 12.84 13.62 11.70 12.63 
เงนิกองทุนชัน้ที ่1 ต่อสนิทรพัยเ์สีย่ง 12.84 13.62 11.70 12.63 
เงนิกองทุนทัง้สิน้ต่อสนิทรพัยเ์สีย่ง 16.22 17.35 15.14 16.41 
 
 กลุ่มธรุกิจทางการเงินธนาคาร ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
เงนิกองทุนทัง้สิน้หลงัหกัเงนิกองทุนสว่นเพิม่ 
   เพื่อรองรบัการใหส้นิเชือ่ฯแก่กลุ่มลกูหนี้รายใหญ่ 

 
58,887,835 54,379,751 54,299,320 50,974,775 

อตัราสว่นเงนิกองทุนทัง้สิน้หลงัหกัเงนิกองทุน     
   ส่วนเพิม่ต่อสนิทรพัยเ์สีย่ง (รอ้ยละ) 16.22 17.35 15.14 16.41 

  



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
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การเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการด ารงเงนิกองทุนตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการด ารงเงนิกองทุน
ส าหรบัธนาคารพาณิชย ์

 
ช่องทางทีเ่ปิดเผยขอ้มลู :  https://ir.kkpfg.com/th/updates/pillar-disclosure 
วนัทีท่ีเ่ปิดเผยขอ้มลู :  27 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
ขอ้มลู ณ วนัที ่ :  30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 

 
นอกจากนี้ ธนาคารได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัการด ารงสนิทรพัย์สภาพคล่องเพื่อรองรบัสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มคีวามรุนแรง ณ วนัที่  
30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที ่สนส. 2/2561 โดยเปิดเผยตามช่องทางและวนัทีด่งักล่าวขา้งตน้ 
 

17 รายได้ดอกเบีย้ 
 
รายไดด้อกเบีย้ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 389,429 200,882 425,107 207,235 
เงนิลงทุนในตราสารหนี้ 284,160 282,130 254,923 261,783 
เงนิใหส้นิเชื่อ 6,083,228 5,440,722 6,161,630 5,567,040 
การใหเ้ช่าซื้อและสญัญาเช่าการเงนิ 9,858,379 8,121,613 9,858,379 8,121,613 
เงนิใหส้นิเชื่อทีม่กีารดอ้ยค่าดา้นเครดติเมื่อซื้อหรอืเมื่อก าเนิด 146,874 256,435 19,998 21,641 
อื่นๆ 22,370 6,560 19,072 3,068 
รวม 16,784,440 14,308,342 16,739,109 14,182,380 
  



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
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18 ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 

 
ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
เงนิรบัฝาก 2,051,378 1,867,201 2,051,542 1,867,284 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 112,199 75,444 108,634 72,654 
เงนิน าส่งกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ     
   และสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก 599,839 489,524 599,839 489,524 
ตราสารหนี้ทีอ่อก     
   - หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิ 151,757 135,164 151,757 135,164 
   - หุน้กูด้อ้ยสทิธ ิ 223,015 255,901 223,015 255,901 
   - อื่นๆ 40,430 8,206 3,594 4,105 
ค่าธรรมเนียมในการกูย้มืเงนิ 8,623 9,031 83,273 76,583 
อื่นๆ 42,574 20,030 40,194 17,718 
รวม 3,229,815 2,860,501 3,261,848 2,918,933 
 

19 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 
 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธสิ าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 ดงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร     
ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์ 1,626,650 1,466,681 - - 
ค่านายหน้าประกนั 1,093,627 780,777 1,093,627 780,777 
การรบัรอง รบัอาวลั และการค ้าประกนั 94,417 110,802 94,417 110,802 
อื่น ๆ 2,487,328 2,793,131 1,065,234 959,991 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร 5,302,022 5,151,391 2,253,278 1,851,570 
     

ค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนียมและบรกิาร     
ค่าธรรมเนียมธุรกจิหลกัทรพัย ์ 509,055 433,139 - - 
อื่น ๆ 273,550 213,112 193,265 148,008 

ค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนียมและบรกิาร 782,605 646,251 193,265 148,008 
รวม 4,519,417 4,505,140 2,060,013 1,703,562 
  



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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20 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากเครื่องมอืทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุนส าหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 
พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 ดงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

ก าไร (ขาดทุน) จากธรุกรรมเพ่ือค้าและปริวรรต 
เงินตราต่างประเทศ  

 
 

 

- เงนิตราต่างประเทศ 1,405,407 (210,871) 1,365,367 (333,906) 
- ตราสารหนี้ (155,967) 3,623 (114,032) 4,555 
- ตราสารทุน 2,812,844 1,744,133 929,071 251,774 
- ตราสารอนุพนัธ ์ (3,563,672) (1,688,561) (1,740,006) (523,286) 

รวม 498,612 (151,676) 440,400 (600,863) 
     

ก าไร (ขาดทุน) จากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีก าหนดให้ 
 วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม   

 
 

   การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมสุทธ ิ     
- หนี้สนิทางการเงนิทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่าน
ก าไรหรอืขาดทุน 241,703 (19,586) - 

 
- 

   ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากการตดัรายการ รวมถงึดอกเบีย้รบั 
     และดอกเบีย้จ่าย (35,573) (87,610) - 

 
- 

รวม 206,130 (107,196) - - 
รวมทัง้สิน้ 704,742 (258,872) 440,400 (600,863) 
 

21 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 
 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากเงนิลงทุนส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 ดงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

ก าไร (ขาดทุน) จากการขาย     
  - เงนิลงทุนทีว่ดัมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (9,856) (6,051) (9,856) (6,051) 
  - เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - - 20,645 7,059 
รวม (9,856) (6,051) 10,789 1,008 
โอนกลบั (ขาดทุน) จากการดอ้ยค่า     
   - เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - - 14,416 81,195 
รวม - - 14,416 81,195 
รวมก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากเงนิลงทุน (9,856) (6,051) 25,205 82,203 
 

กจิการรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย เนื่องจากมลูค่าตามบญัชสีงูกว่ามลูค่ายุตธิรรม  
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22 ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 

 
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 ดงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ (300) (288) (2,756) 1,263 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้ 2,960,574 3,639,296 2,933,318 3,638,786 
เงนิลงทุนในตราสารหนี้ทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม  
    ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 671 690 671 690 
ภาระผกูพนัวงเงนิสนิเชือ่และสญัญาค ้าประกนัทางการเงนิ 6,463 (20,599) 6,029 (21,582) 
รวม 2,967,408 3,619,099 2,937,262 3,619,157 
 
ในระหว่างงวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 มลูค่าหนี้สญูไดร้บัคนืส าหรบังวดเป็นจ านวนเงนิ 931 ลา้นบาท (30 กนัยายน พ.ศ. 2564 : 
863 ลา้นบาท) 
 

23 ภาษีเงินได้ 
 
อัตราภาษีเงินได้ถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนักส าหรบัข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรบั งวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่  
30 กนัยายน พ.ศ. 2565 เป็นรอ้ยละ 19.78 และรอ้ยละ 16.17 ตามล าดบั (30 กนัยายน พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 18.63 และรอ้ยละ 14.76 ตามล าดบั) 
 

24 สินทรพัยท่ี์มีภาระผกูพนัและข้อจ ากดั 
 
ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 กลุ่มธุรกิจและกิจการมีเงินลงทุนในหลักทรพัย์รฐับาลที่น าไปค ้าประกันการท าธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 
หลกัทรพัยด์งักล่าวมมีลูค่ายุตธิรรมจ านวน 3,584.66 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 3,344.62 ลา้นบาท) 
 

25 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

อาวลัตัว๋เงนิ 509,590 82,109 509,590 82,109 
ภาระผกูพนัอืน่     
   วงเงนิเบกิเกนิบญัชทีีลู่กคา้ยงัไม่ไดถ้อน 11,129,555 7,691,697 11,818,755 8,191,697 
   การค ้าประกนัอื่น ๆ 11,939,796 11,697,796 11,939,796 11,697,796 
รวม 23,578,941 19,471,602 24,268,141 19,971,602 
 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 กลุ่มธุรกจิมภีาระผูกพนั เนื่องจากได้เขา้ท าสญัญาตดิตัง้และพฒันาระบบคอมพวิเตอร์ และสญัญาการก่อสรา้ง
อาคารส านักงาน โดยมมีลูค่าคงเหลอื ทีจ่ะตอ้งจ่ายภายใตส้ญัญาดงักล่าวอกีเป็นจ านวนเงนิประมาณ 316.48 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 422.17 
ลา้นบาท)  
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26 ข้อมูลเก่ียวกบัคณุภาพของสินทรพัย ์

 
คุณภาพของสนิทรพัย์จ าแนกตามประเภทที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ณ วนัที่ 30 กนัยายน  
พ.ศ. 2565 และ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 

 
26.1 เงินลงทุนในหลกัทรพัย ์

 
กลุ่มธุรกิจมีเงินลงทุนกับบริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 และวนัที่  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ดงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 

 ประเภทของ  ราคาทุน ราคาตลาด 
ค่าเผ่ือ 

การลดราคา 
 เงินลงทุน จ านวนราย ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

บรษิทัทีม่ปัีญหาผดินัดช าระดอกเบีย้ หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิ 1 0.04 - 0.04 
บรษิทัจดทะเบยีนทีเ่ขา้ขา่ยถูกเพกิถอน      
   จากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หุน้สามญั 1 5.42 10.19 - 

  2 5.46 10.19 0.04 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 ประเภทของ  ราคาทุน ราคาตลาด 
ค่าเผ่ือ 

การลดราคา 
 เงินลงทุน จ านวนราย ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

บรษิทัทีม่ปัีญหาผดินัดช าระดอกเบีย้ หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิ 1 0.04 - 0.04 
บรษิทัจดทะเบยีนทีเ่ขา้ขา่ยถูกเพกิถอน      
   จากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หุน้สามญั 1 5.42 13.86 - 

  2 5.46 13.86 0.04 
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26.2 เงินให้สินเช่ือและดอกเบีย้ค้างรบั 

 
กลุ่มธุรกจิมเีงนิใหส้นิเชื่อและดอกเบีย้คา้งรบักบับรษิทัที่มปัีญหาเกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน และตัง้ค่าเผื่อหนี้ผลขาดทุน
ดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ ในขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
    ค่าเผ่ือผลขาดทุน 
    ด้านเครดิต 
  มูลหน้ี หลกัประกนั ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 
 จ านวนราย พนับาท พนับาท พนับาท 
     
บรษิทัทีม่ปัีญหาในการช าระหนี้หรอืผดินัดช าระหนี้ 829 7,049,771 10,753,170 2,153,295 
 829 7,049,771 10,753,170 2,153,295 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
    ค่าเผ่ือผลขาดทุน 
    ด้านเครดิต 
  มูลหน้ี หลกัประกนั ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 
 จ านวนราย พนับาท พนับาท พนับาท 
     
บรษิทัทีม่ปัีญหาในการช าระหนี้หรอืผดินัดช าระหนี้ 718 6,375,667 10,065,960 1,920,565 
 718 6,375,667 10,065,960 1,920,565 

 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
    ค่าเผ่ือผลขาดทุน 
    ด้านเครดิตจะ 
  มูลหน้ี หลกัประกนั ท่ีคาดว่าเกิดข้ึน 
 จ านวนราย พนับาท พนับาท พนับาท 
     
บรษิทัทีม่ปัีญหาในการช าระหนี้หรอืผดินัดช าระหนี้ 806 6,480,279 8,969,383 2,119,748 
 806 6,480,279 8,969,383 2,119,748 
 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
    ค่าเผื่อหน้ี 
  มูลหน้ี หลกัประกนั สงสยัจะสญู 

 จ านวนราย พนับาท พนับาท พนับาท 
     
บรษิทัทีม่ปัีญหาในการช าระหนี้หรอืผดินัดช าระหนี้ 695 5,842,483 8,253,604 1,915,030 
 695 5,842,483 8,253,604 1,915,030 
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27 รายการธรุกิจกบักิจการหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
บุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนักบัธนาคารหมายถงึ บุคคลหรอืกจิการทีม่อี านาจควบคุมธนาคารถูกควบคุมโดยธนาคารไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรง
หรอืทางอ้อม หรอือยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบัธนาคาร รวมถงึบรษิทัทีท่ าหน้าที่ถอืหุน้ บรษิทัย่อย และกจิการที่เป็นบรษิทัย่อยในเครอืเดยีวกนั 
นอกจากนี้บุคคลหรอืกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนัยงัรวมถึง บรษิัทร่วมและบุคคลซึ่งถอืหุ้นที่มสีทิธิออกเสยีงไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมและมี อทิธพิล 
อย่างเป็นสาระส าคญักบัธนาคาร ผูบ้รหิารส าคญั กรรมการหรอืพนักงานของธนาคาร ตลอดทัง้สมาชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลดงักล่าวและ
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลเหล่านัน้ 
 
ในการพจิารณาความสมัพนัธร์ะหว่างกจิการหรอืบุคคลที่เกีย่วขอ้งกนักบัธนาคารแต่ละรายการธนาคารค านึงถงึเนื้อหาของความสมัพนัธ์มากกว่า
รปูแบบทางกฎหมาย 
 
ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 6/2553 เรื่อง หลกัเกณฑ์การก ากบัแบบรวมกลุ่ม ลงวนัที่ 18 มถิุนายน พ.ศ. 2553 ก าหนดให้
ธนาคารต้องเปิดเผยนโยบายการท าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกจิการเงนิและนโยบายบรหิารความเสีย่งที่เกดิจากการท าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจ  
ทางการเงนิโดยธนาคารมนีโยบายทีส่ าคญัดงันี้ 
 
นโยบายการท าธรุกรรมระหว่างกนัภายในกลุ่มธรุกิจทางการเงิน 
 
การท าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงนิต้องมเีงื่อนไขหรอืขอ้ก าหนดรวมทัง้การคดิอตัราดอกเบี้ยหรอืค่าบรกิารเช่นเดยีวกบัการธุรกรรมกบั
ลูกคา้ทัว่ไปทีม่คีวามเสีย่งระดบัเดยีวกนั  
 
นโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการท าธรุกรรมในกลุ่มธรุกิจทางการเงิน 
 
เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงานและการก ากับแบบรวมกลุ่ม คณะกรรมการธนาคารจึงก าหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร  
ท าหน้าที่สนับสนุน ทัง้การน านโยบายไปใช้งาน รวมถึงควบคุม ติดตาม และดูแลตรวจสอบใหห้น่วยงานทัง้ด้านธุรกจิและด้านสนับสนุนมกีาร
ปฏบิตัติามนโยบาย นอกจากนี้คณะกรรมการธนาคารจะตอ้งไดร้บัทราบถงึความเสีย่งส าคญัของกลุ่มธุรกจิอย่างสม ่าเสมอ 
 
นอกจากนัน้ คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงของแต่ละบรษิทัในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิมหีน้าที่ประเมนิความเสี่ยงภายใต้นโยบายที่ก าหนด และ
รายงานต่อคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของธนาคารอย่างสม ่าเสมอ หรอืรายงานทนัทใีนกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงของปัจจยัเสีย่งส าคญัหรอื
เกดิเหตุการณ์ทีม่ผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิอย่างมนีัยส าคญั 
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รายการต่อไปนี้เป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
27.1 รายได ้
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

รายได้ดอกเบีย้ และเงินปันผลรบั     
บรษิทัย่อย     
   บรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) - - 842 531 
   บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 15 13 
   บรษิทั เคเคพ ีทาวเวอร ์จ ากดั - - 26 26 
 - - 883 570 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ     
บรษิทัย่อย     
   บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 16 20 
   บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการ กองทุนเกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั - - 6 10 
   กองทุนรวมเอเชยีรคีอฟเวอรี ่2 - - 1 1 
   กองทุนรวมเอเชยีรคีอฟเวอรี ่3 - - 1 1 
   กองทุนรวมไทยรสีตรคัเจอริง่  - - 2 2 
   กองทุนรวมบางกอก แคปปิตอล - - 2 2 
   กองทุนรวมแกมม่า แคปปิตอล - - 2 2 
กรรมการและผูบ้รหิาร และบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งทีม่อี านาจ     
   ควบคุมหรอืสามารถใชอ้ทิธพิล อย่างเป็นสาระส าคญั 2 3 - - 
 2 3 30 38 
รายได้จากการด าเนินงาน     
บรษิทัย่อย     
   บรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) - - 5 66 

   บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) - - (24) 27 

   บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั - - 2 4 

   บรษิทัหลกัทรพัย ์เคเคพ ีไดม ์จ ากดั - - 1 - 

   กองทุนแกมม่า แคปปิตอล - - 19 - 

 - - 3 97 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

รายได้ดอกเบีย้ และเงินปันผลรบั     
บรษิทัย่อย     
   บรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) - - 1,474 1,100 
   บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 48 14 
   บรษิทั เคเคพ ีทาวเวอร ์จ ากดั - - 77 77 
 - - 1,599 1,191 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ     
บรษิทัย่อย     
   บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 44 54 
   บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั - - 22 28 
   กองทุนรวมเอเชยีรคีอฟเวอรี ่2 - - 1 1 
   กองทุนรวมเอเชยีรคีอฟเวอรี ่3 - - 2 2 
   กองทุนรวมไทยรสีตรคัเจอริง่  - - 4 4 
   กองทุนรวมบางกอก แคปปิตอล - - 4 4 
   กองทุนรวมแกมม่า แคปปิตอล - - 5 5 
กรรมการและผูบ้รหิาร และบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งทีม่อี านาจ     
   ควบคุมหรอืสามารถใชอ้ทิธพิล อย่างเป็นสาระส าคญั 7 9 - - 
 7 9 82 98 
รายได้จากการด าเนินงาน     
บรษิทัย่อย     
   บรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) - - 17 156 
   บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 86 78 
   บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั - - 6 11 
   บรษิทัหลกัทรพัย ์เคเคพ ีไดม ์จ ากดั - - 2 - 
   กองทุนรวมบางกอก แคปปิตอล - - - 7 
   กองทุนแกมม่า แคปปิตอล - - 20 - 

 - - 131 252 
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27.2 ค่าใช้จ่าย 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
ดอกเบีย้และส่วนลดจ่าย     
บรษิทัย่อย     
   บรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) - - 1 - 
   บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 28 23 
   บรษิทั เคเคพ ีทาวเวอร ์จ ากดั - - 4 4 
กรรมการและผูบ้รหิาร และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่อี านาจ     
   ควบคุมหรอืสามารถใชอ้ทิธพิล อยา่งเป็นสาระส าคญั 6 3 6 3 
 6 3 39 30 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอ่ืน     
บรษิทัย่อย     
   บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 83 77 
   บรษิทั เคเคพ ีทาวเวอร ์จ ากดั - - 59 47 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 16 19 16 19 
 16 19 158 143 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
ดอกเบีย้และส่วนลดจ่าย     
บรษิทัย่อย     
   บรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) - - 2 - 
   บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 77 70 
   บรษิทั เคเคพ ีทาวเวอร ์จ ากดั - - 12 12 
กรรมการและผูบ้รหิาร และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่อี านาจ     
   ควบคุมหรอืสามารถใชอ้ทิธพิล อยา่งเป็นสาระส าคญั 14 19 14 19 
 14 19 105 101 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอ่ืน     
บรษิทัย่อย     
   บรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) - - - (1) 
   บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 248 230 
   บรษิทั เคเคพ ีทาวเวอร ์จ ากดั - - 165 158 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 57 59 57 59 
 57 59 470 446 
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27.3 ยอดค้างช าระ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
เงินให้สินเช่ือ     
บรษิทัย่อย     
   บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 2,200 6,900 
   บรษิทั เคเคพ ีทาวเวอร ์จ ากดั - - 2,300 2,372 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ - - (2) (5) 
กรรมการและผูบ้รหิาร และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่อี านาจ     
   ควบคุมหรอืสามารถใชอ้ทิธพิล อยา่งเป็นสาระส าคญั 29 11 29 11 
 29 11 4,527 9,278 
ดอกเบีย้ค้างรบัและรายได้ดอกเบี้ยท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ     
บรษิทัย่อย     
   บรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) - - - (2) 
   บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 1 - 
   บรษิทั เคเคพ ีทาวเวอร ์จ ากดั - - (2) (1) 
 - - (1) (3) 
ลูกหน้ีอ่ืน     
บรษิทัย่อย     
   บรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) - - - 4 
   บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 230 116 
   บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั - - 4 6 
   บรษิทัหลกัทรพัย ์เคเคพ ีไดม ์จ ากดั - - 1 - 
 - - 235 126 
สินทรพัยต์ราสารอนุพนัธ์     
บรษิทัย่อย     
   บรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) - - - 9 
   บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 3 - 
 - - 3 9 
สินทรพัยอ่ื์น     
บรษิทัย่อย     
   บรษิทั เคเคพ ีทาวเวอร ์จ ากดั - - 747 662 
 - - 747 662 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
เงินรบัฝาก     
บรษิทัย่อย     
   บรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) - - 33 14 
   บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 318 256 
   บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั - - 13 17 
   บรษิทั หลกัทรพัย ์เคเคพ ีไดม ์จ ากดั - - 154 25 
   กองทุนรวมบางกอก แคปปิตอล - - 119 117 
   กองทุนรวมแกมม่า แคปปิตอล - - 285 215 
   บรษิทั เคเคพ ีทาวเวอร ์จ ากดั - - 60 151 
กรรมการและผูบ้รหิาร และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่อี านาจ     
   ควบคุมหรอืสามารถใชอ้ทิธพิล อยา่งเป็นสาระส าคญั 3,965 2,099 3,965 2,099 
 3,965 2,099 4,947 2,894 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม     
บรษิทัย่อย     
   บรษิทั เคเคพ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) - - 400 1,300 
กรรมการและผูบ้รหิาร และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่อี านาจ     
   ควบคุมหรอืสามารถใชอ้ทิธพิล อยา่งเป็นสาระส าคญั     
   และกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 5 - 5 
 - 5 400 1,305 
ดอกเบีย้ค้างจ่าย     
กรรมการและผูบ้รหิาร และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่อี านาจ     
   ควบคุมหรอืสามารถใชอ้ทิธพิล อยา่งเป็นสาระส าคญั      
   และกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 7 1 7 1 
 7 1 7 1 
หน้ีสินอ่ืน     
บรษิทัย่อย     
   บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) - - 248 250 
   บรษิทั เคเคพ ีทาวเวอร ์จ ากดั - - 703 614 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1 3 1 3 
 1 3 952 867 
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ในระหว่างงวดเกา้เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 บรษิทัย่อยในกลุ่มธุรกจิตลาดทุนไดน้ าหุน้สามญัของบรษิทัแห่งหนึ่งที่ถูกจดั
ประเภทเป็นเงนิลงทุนที่ใช้วางเป็นประกนั โดยเงนิลงทุนดงักล่าวถูกวดัมลูค่าด้วยวธิมีูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ณ วันที่ 
30 กนัยายน พ.ศ. 2565 เงนิลงทุนมมีลูค่าเท่ากบั 458 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564: 458 ลา้นบาท) 
 
เงนิลงทุนที่วางเป็นประกนั คอื หลกัทรพัย์ที่บรษิทัย่อยในกลุ่มธุรกจิตลาดทุนอนุญาตใหบ้รษิทัที่ลงทุนน าไปวางกบัธนาคาร เพื่อใช้เป็น
หลกัประกนัในธุรกรรมการกูย้มืเงนิ 
 
ในระหว่างงวดเก้าเดอืน สิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 ธนาคารได้มกีารขายทรพัย์สนิใหก้รรมการของธนาคาร ในราคา 4 ล้านบาท 
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ไม่มกีารท ารายการ) 
 
ในระหว่างงวดเกา้เดอืน ธนาคารไม่มกีารซื้อทรพัยส์นิจากบรษิทัย่อย (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ธนาคารมกีารซื้อทรพัยส์นิจากบรษิทัย่อย
ในราคา 52 ลา้นบาท) 

 
27.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส าคญั 

 
ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 ค่าตอบแทนทีจ่่ายใหก้รรมการและผูบ้รหิารส าคญั มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 277,543 254,144 200,404 192,785 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 10,118 8,325 4,977 5,063 
รวม 287,661 262,469 205,381 197,848 
 

28 ผลประโยชน์อ่ืนท่ีจ่ายแก่กรรมการและผู้มีอ านาจในการจดัการ 
 
กลุ่มธุรกิจไม่มกีารจ่ายผลประโยชน์อื่นแก่กรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากผลประโยชน์ที่พึงจ่ายตามปกติ ซึ่งได้แก่ บ าเหน็จกรรมการ
เงนิเดอืน และโบนัส (ถา้ม)ี ของผูบ้รหิาร รวมถงึใบส าคญัแสดงสทิธิ 
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29 มูลค่ายุติธรรม 

 
29.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม 

 
ตารางต่อไปนี้แสดงถงึสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าและรบัรูด้้วยมูลค่ายุตธิรรม ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 และวนัที่  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
  มูลค่ายุติธรรม 
 มูลค่าตามบญัชี ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
สินทรพัย ์      
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์ 20,366,796 - 20,366,796 - 20,366,796 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย   
   มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 

 
 

 
 

 

   หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 1,193,871 - 1,193,871 - 1,193,871 
   ตราสารหนี้ภาคเอกชน 1,200,151 - 1,200,151 - 1,200,151 
   ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด      
      ในประเทศ 23,822,306 23,822,306 - - 23,822,306 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยส์ุทธ ิ      
   หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 23,792,039 - 23,792,039 - 23,792,039 
   ตราสารหนี้ภาคเอกชน 494,049 - 494,049 - 494,049 
   ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด      
      ในประเทศ 337,163 337,163 - - 337,163 
   ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด      
      ต่างประเทศ 71,044 71,044 - - 71,044 
   ตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความตอ้งการของ      
       ตลาดในประเทศ 704,424 - 11,091 693,333 704,424 
   ตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความตอ้งการของ      
       ตลาดต่างประเทศ 265,909 - - 265,909 265,909 
ลูกหนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 3,439,333 3,439,333 - - 3,439,333 
รวมสินทรพัย ์ 75,687,085 27,669,846 47,057,996 959,242 75,687,085 
หน้ีสิน      
หนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย      
   มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 3,677,680 - 3,677,680 - 3,677,680 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ ์ 25,449,647 - 25,449,647 - 25,449,647 
เจา้หนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซื้อขายลว่งหน้า 5,427,377 5,427,377 - - 5,427,377 
รวมหน้ีสิน 34,554,704 5,427,377 29,127,327 - 34,554,704 

  



ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
  มูลค่ายุติธรรม 
 มูลค่าตามบญัชี ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
สินทรพัย ์      
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์ 7,481,509 - 7,481,509 - 7,481,509 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย      
   มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน      
   หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 831,575 - 831,575 - 831,575 
   ตราสารหนี้ภาคเอกชน 2,759,974 - 2,694,121 65,853 2,759,974 
   ตราสารหนี้ต่างประเทศ 143,501 143,501 - - 143,501 
   ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด      
      ในประเทศ 18,623,852 18,623,852 - - 18,623,852 
   ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด      
      ต่างประเทศ 5,922 5,922 - - 5,922 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยส์ุทธ ิ      
   หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 14,399,949 - 14,399,949 - 14,399,949 
   ตราสารหนี้ภาคเอกชน 471,460 - 471,460 - 471,460 
   ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด      
      ในประเทศ 346,555 346,555 - - 346,555 
   ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด      
       ต่างประเทศ 431,456 431,456 - - 431,456 
   ตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความตอ้งการของ      
      ตลาดในประเทศ 700,318 - 11,091 689,227 700,318 
   ตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความตอ้งการของ      
       ตลาดต่างประเทศ 265,909 - - 265,909 265,909 
ลูกหนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 2,900,688 2,900,688 - - 2,900,688 
รวมสินทรพัย ์ 49,362,668 22,451,974 25,889,705 1,020,989 49,362,668 
      
หน้ีสิน      
หนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย      
   มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 1,699,750 - 1,699,750 - 1,699,750 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ ์ 9,036,326 - 9,036,326 - 9,036,326 
เจา้หนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซื้อขายลว่งหน้า 3,865,042 3,865,042 - - 3,865,042 
รวมหน้ีสิน 14,601,118 3,865,042 10,736,076 - 14,601,118 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
  มูลค่ายุติธรรม 
 มูลค่าตามบญัชี ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
สินทรพัย ์      
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์ 20,335,985 - 20,335,985 - 20,335,985 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย   
   มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน      
   หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 1,193,871 - 1,193,871 - 1,193,871 
   ตราสารหนี้ภาคเอกชน 182,748 - 182,748 - 182,748 
   ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด      
      ในประเทศ 6,268,435 6,268,435 - - 6,268,435 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยส์ุทธ ิ      
   หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 23,792,039 - 23,792,039 - 23,792,039 
   ตราสารหนี้ภาคเอกชน 494,049 - 494,049 - 494,049 
   ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด      
      ในประเทศ 10,188 10,188 - - 10,188 
   ตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความตอ้งการของ      
      ตลาดในประเทศ 235,181 - - 235,181 235,181 
รวมสินทรพัย ์ 52,512,496 6,278,623 45,998,692 235,181 52,512,496 
      
หน้ีสิน      
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ ์ 23,479,247 - 23,479,247 - 23,479,247 
รวมหน้ีสิน 23,479,247 - 23,479,247 - 23,479,247 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
  มูลค่ายุติธรรม 
 มูลค่าตามบญัชี ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
สินทรพัย ์      
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์ 7,433,220 - 7,433,220 - 7,433,220 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย      
   มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน      
   หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 831,575 - 831,575 - 831,575 
   ตราสารหนี้ภาคเอกชน 2,694,121 - 2,694,121 - 2,694,121 
   ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด      
      ในประเทศ 3,843,590 3,843,590 - - 3,843,590 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยส์ุทธ ิ      
   หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 14,399,949 - 14,399,949 - 14,399,949 
   ตราสารหนี้ภาคเอกชน 471,460 - 471,460 - 471,460 
   ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด      
      ในประเทศ 14,101 14,101 - - 14,101 
   ตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความตอ้งการของ      
      ตลาดในประเทศ 231,075 - - 231,075 231,075 
รวมสินทรพัย ์ 29,919,091 3,857,691 25,830,325 231,075 29,919,091 
      
หน้ีสิน      
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ ์ 8,163,197 - 8,163,197 - 8,163,197 
รวมหน้ีสิน 8,163,197 - 8,163,197 - 8,163,197 

 
ในระหว่างงวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 และส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ธนาคารไม่มรีายการโอน
ระหว่างระดบัที ่1 และระดบัที ่2 ของล าดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรม 
 

29.2 เทคนิคการประเมินมูลค่าส าหรบัการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบัท่ี 2 
 
ตราสารอนุพนัธเ์พื่อคา้และตราสารอนุพนัธท์ีใ่ชส้ าหรบัการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งซึง่มลูค่ายุตธิรรมอยู่ในระดบัที ่2 ไดแ้ก่  
 
• สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (FX Forward / Swap) วดัมลูค่ายุตธิรรมโดยอ้างองิจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ

ล่วงหน้าเทยีบบาท และคดิลดดว้ยเสน้อตัราผลตอบแทนสกุลบาท  
• สญัญาสวอปอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) และสญัญาแลกเปลี่ยนอตัราแลกเปลี่ยน (Cross Currency Swap) วดัมูลค่า

ยุตธิรรมโดยท าประมาณการกระแสเงนิสดตามอตัราดอกเบี้ยตามสญัญา (กรณีดอกเบี้ยคงที่) หรอือตัราดอกเบี้ยล่วงหน้าซึ่งได้มา
จากเสน้อตัราผลตอบแทน (กรณีดอกเบีย้ลอยตวั) แลว้จงึคดิลดกระแสเงนิสดดว้ยเสน้อตัราผลตอบแทนสกุลเงนินัน้ๆ และแปลงเป็น
มูลค่าในสกุลบาทด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศเทยีบบาท ทัง้นี้ ขอ้มูลตลาดที่ใช้ทัง้หมดจะต้องสามารถสงัเกตได้จากตลาด 
ทีม่สีภาพคล่อง  

• สญัญาสวอปในตราสารทุน (Equity Linked Swap) วดัมลูค่ายุตธิรรมตามองคป์ระกอบย่อยของสญัญา โดยส่วนทีเ่ป็นตราสารทุนวดัมูลค่า
ยุตธิรรมโดยใช้ราคาเสนอซื้อในตลาดหลกัทรพัย์ส่วนที่เป็นเงนิปันผลคา้งรบั/คา้งจ่าย วดัมูลค่ายุตธิรรมตามจ านวนเงนิทีจ่ะได้รบั/ตอ้งจ่าย 
และส่วนทีเ่ป็นดอกเบีย้วดัมลูค่ายุตธิรรมดว้ยวธิเีดยีวกบัสญัญาสวอปอตัราดอกเบีย้  

• ออปชัน่ทีเ่ป็นอนุพนัธแ์ฝงในหุน้กูอ้นุพนัธ ์วดัมลูค่ายุตธิรรมโดยใชแ้บบจ าลองภายในและใชข้อ้มลูน าเขา้ทีส่งัเกตได้เป็นส่วนใหญ ่
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ความเสีย่งด้านเครดติคู่คา้ของธุรกรรมอนุพนัธ์ถูกรวมแสดงในมูลค่ายุตธิรรมของสถานะอนุพนัธ์ รายการดงักล่าวเรยีกว่าส่วนปรบัปรุง
มลูค่าดา้นเครดติ 
 
เงนิลงทุนในตราสารหนี้ซึง่มลูค่ายุตธิรรมอยู่ในระดบัที ่2 วดัมลูค่ายุตธิรรมโดยใชว้ธิคีดิลดกระแสเงนิสดตามสญัญาดว้ยอตัราผลตอบแทน
เสนอซื้อถวัเฉลีย่หรอือตัราผลตอบแทนยุตธิรรมตลอดอายุสญัญาของตราสารหนี้รุ่นนัน้ๆที่เผยแพร่โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
 
เงนิลงทุนในกองทุนรวมซึง่มลูค่ายุตธิรรมอยู่ในระดบัที ่2 วดัมลูค่ายุตธิรรมโดยใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีเ่ผยแพร่โดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทุน 
 

29.3 การวดัมูลค่ายุติธรรมซ่ึงใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได้อย่างมีสาระส าคญั (ข้อมูลระดบัท่ี 3) 
 
ตราสารทุนท่ีอยู่ในความต้องการของตลาด 
 
มลูค่าของตราสารทุนทีอ่ยู่ในความตอ้งการของตลาด หรอืหุน้สามญัในบรษิทัจดทะเบยีนนัน้ จะขึน้อยู่กบัราคาตลาดของหุน้นัน้ๆ อย่างไรกต็าม 
กลุ่มธุรกจิมตีราสารทุนในความต้องการของต่างประเทศตวัหนึ่งได้ถูกหา้มซื้อขายหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนเป็นการชัว่คราวตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 
พ.ศ 2564 เนื่องจากบรษิทัอยู่ระหว่างการด าเนินการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้ ซึ่งเป็นผลกระทบของ Covid-19 โดยเหตุผลการประเมนิลด
มลูค่าของหุน้สามญัในบรษิทัจดทะเบยีนสามารถสรุปไดด้งันี้ 
 
• หุน้ของบรษิทัถูกหา้มซื้อขายตัง้แต่วนัที ่18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 อย่างไม่มกี าหนดขึน้อยู่กบัดุลพนิิจของหน่วยงานตลาดหลกัทรพัยน์ัน้ 
• บรษิทัอาจจะตอ้งใชเ้วลาด าเนินการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้อกีเป็นเวลานาน 
• สถานการณ์และทศิทางของธุรกจิของบรษิทัมคีวามไม่แน่นอนสงู โดย Covid-19 ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิในปัจจุบนัโดยตรง

ประกอบกบัการทีบ่รษิทัไม่สามารถเขา้ถงึแหล่งเงนิกูเ้พิม่เตมิได ้และ 
• เนื่องจากบรษิทัส่งงบการเงนิล่าสุดตัง้แต่เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2563 จงึไม่สามารถเขา้ถงึขอ้มลูสภาวะปัจจุบนัของบรษิทัได้ 
 
เนื่องด้วยเหตุผลดงักล่าว ฝ่ายบรหิารจงึเหน็ว่าควรใช้แนวทางอนุรกัษ์นิยม จงึได้ปรบัมูลค่าของหุน้ส ามญัในบรษิทัจดทะเบยีนดงักล่าวจาก
มลูค่าทางบญัชทีี ่148.12 ลา้นบาท เป็น 0.00 บาท 
 
ตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 
 
 ตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 กนัยายน 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

30 กนัยายน 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     
ยอดตน้งวด/ปี 955,136 923,864 231,075 219,454 
ซื้อเพิม่ - 236,465 - 7,686 
จ าหน่าย - (236,253) - - 
ก าไรสุทธทิีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 4,106 31,060 4,106 3,935 
ยอดปลายงวด/ปี 959,242 955,136 235,181 231,075 
 
ไม่มกีารเปลีย่นแปลงส าหรบัวธิกีารประมาณมลูค่ายุตธิรรมระหว่างงวด/ปี 
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เงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท 
   
ยอดตน้งวด/ปี 65,853 155,928 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธทิีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน (65,853) (90,075) 
ยอดปลายงวด/ปี - 65,853 
 

29.4 ขัน้ตอนการประเมินมูลค่ายุติธรรม 
 
ตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 
 
กลุ่มธุรกจิแบ่งการวดัมลูค่ายุตธิรรมของตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดออกเป็น 2 วธิ ี 
 
ก) วิธีการคิดลดเงินปันผล (Dividend Discount Model) หรือวิธีการคดิลดกระแสเงินสด (Discount Cash Flows Model) ส าหรบั 

ตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดและกลุ่มธุรกจิคาดว่าจะไดร้บัผลตอบแทนจากเงนิลงทุนดงักล่าว  
ข) วธิีการอ้างองิราคาจากมูลค่าสนิทรพัย์สุทธิส าหรบัตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดและกลุ่มธุรกจิคาดว่าจะไม่ได้รบั

ผลตอบแทนจากเงนิลงทุนนัน้ 
 
กลุ่มธุรกจิพจิารณามลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด พจิารณาจากการค านวณโดยวธิกีารคดิลด
เงนิปันผล (Dividend Discount Model) หรอืการค านวณโดยใชว้ธิกีารคดิลดกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flows Model) โดยอา้งองิ
จากประมาณการทางการเงนิครอบคลุมระยะเวลา 10 ปี ซึง่อา้งองิจากแผนการด าเนินงานในอนาคตของบรษิทั ประกอบกบัการคาดการณ์
การเติบโตของตลาด ซึ่งผูบ้รหิารเชื่อว่าเป็นระยะเวลาที่สะท้อนแผนงานทางธุรกิจของบรษิทั ส าหรบัอตัราการคดิลด (Discount Rate) นัน้  
ใช้อตัราคดิลดรอ้ยละ 12.5 - 14.0 ต่อปี และหลงัจากปีที่ 10 จะใช้ประมาณการของอตัราการเตบิโตของเงนิปันผลหรอืกระแสเงนิสด รอ้ยละ 
1.0 - 2.0 ต่อปี และมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืจะถูกค านวณอยู่ที ่723.55 ลา้นบาท  
 
การเปลีย่นแปลงของอตัราคดิลด และอตัราการเตบิโตของกระแสเงนิสดหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (อตัราการเตบิโตของเงนิปันผล 
หรือ อัตราการเติบโตของกระแสเงินสดอิสระ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 หรือ ลดลงร้อยละ 1 จะมีผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุนในข้อมูล 
ทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาล ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
  

อตัราคิดลด 
อตัราการเติบโต
ของเงินปันผล 

 
อตัราคิดลด 

อตัราการเติบโต
ของเงินปันผล 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
อตัราเพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1  (76.18) 40.72 (76.18) 40.72 
อตัราลดลง รอ้ยละ 1 90.93 (34.28) 90.93 (34.28) 
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เงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ 
 
มูลค่าของหุน้กูแ้ปลงสภาพจะขึน้อยู่กบัมูลค่าขัน้ต ่าส่วนที่เป็นหุน้กู้ (Bond Floor) กบัราคาแปลงสภาพ (Conversion Value) ขึน้อยู่กบัว่า
มลูค่าใดจะสงูกว่า โดยหลกัการประเมนิมลูค่าของหุน้กูแ้ละราคาแปลงสภาพสามารถสรุปไดด้งันี้ 
 
• มูลค่าส่วนที่เป็นหุน้กูค้ านวณโดยใชห้ลกัการคดิลดกระแสเงนิสดทัง้หมดของหุน้กู้ตลอดอายุ ซึ่งประกอบไปด้วยดอกเบี้ย และเงนิตน้  

ที่ได้รบัคืนในปีสุดท้าย ส าหรบัอตัราการคิดลดซึ่งไม่มีข้อมูลในตลาดนัน้จะค านวณโดยใช้ผลรวมระหว่างส่วนชดเชยความเสี่ยง  
ด้านเครดติ (Credit Spread) ที่สะท้อนถงึสถานการณ์ปัจจุบนัของบรษิทั กบัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาล ในแต่ละวนัที่ท าการ
ประเมนิมูลค่านัน้ส่วนที่เป็นอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพตลาดในขณะที่ส่วนชดเชยความเสีย่ง 
ดา้นเครดติจะมคี่าทีส่ะทอ้นถงึสถานการณ์ปัจจุบนัของบรษิทั มลูค่าส่วนทีเ่ป็นหุน้กูค้ านวณออกมาได ้0 บาท 

 
•  ราคาแปลงสภาพมมีลูค่าเท่ากบัผลคูณระหว่างจ านวนหุน้ที่สามารถแปลงสภาพได้ กบัราคาหุน้ ซึง่ค านวณโดยใชว้ธิกีารคดิลดกระแสเงนิสด 

(Discounted Cash Flows Model) โดยอา้งองิจากประมาณการทางการเงนิครอบคลุมระยะเวลา 10 ปี ซึง่อา้งองิจากแผนการด าเนินงาน
ในอนาคตของบรษิทั ประกอบกบัการคาดการณ์การเตบิโตของตลาด ซึง่ผูบ้รหิารเชื่อว่าเป็นระยะเวลาทีส่ะทอ้นแผนงานทางธุรกจิของ
บรษิัท อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบนัมคีวามไม่แน่นอนสูง ฝ่ายบรหิารจึงเห็นว่าควรใช้แนวทางอนุรกัษ์นิย มในการ
ค านวณมลูค่าโดยยดึมลูค่าของหุน้กูเ้ป็นหลกั  

 
การเปลี่ยนแปลงของอตัราคดิลดและอตัราการเตบิโตของกระแสเงนิสดเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 หรอืลดลงรอ้ยละ 1 จะมผีลกระทบต่อก าไรหรอื
ขาดทุนในขอ้มลูทางการเงนิรวมระหว่างกาล ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 อตัราคิดลด อตัราคิดลด 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   
อตัราเพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1  - (0.29) 
อตัราลดลง รอ้ยละ 1 - 0.30 
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ตารางต่อไปนี้แสดง สรุปขอ้มลูเชงิปรมิาณของขอ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตไดท้ีม่สีาระส าคญัทีใ่ชใ้นการจดัมลูค่ายุตธิรรมทีเ่ป็นขอ้มลูระดบั 3 
 

  ข้อมูลทางการเงินรวม  
  มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม  
  30 กนัยายน 

พ .ศ. 2565 
31 ธนัวาคม 

พ .ศ. 2564 ข้อมูลท่ีไม่สามารถ 
 วิธีการวดัมูลค่า พนับาท พนับาท สงัเกตได้ 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่า     
  ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไร     
  หรอืขาดทุน     
  - ตราสารหนี้ภาคเอกชน มลูค่าขัน้ต ่าส่วนทีเ่ป็น 

  หุน้กู ้(Bond Floor)  
  กบัราคาแปลงสภาพ  
(Conversion Value)  

แลว้แต่มลูค่าใดจะสงูกว่า 

- 65,853 อตัราคดิลดและ 
อตัราการเตบิโตของ            

กระแสเงนิสด 
ของกจิการ 

เงนิลงทุนในหลกัทรพัยส์ุทธ ิ     
  - ตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ใน วธิกีารคดิลดเงนิปันผล 265,909 265,909 อตัราคดิลด 
      ความตอ้งการของตลาด    และอตัราการเตบิโต 
    ของเงนิปันผล 
 วธิกีารคดิลด    
 กระแสเงนิสด 457,642 457,642 ไม่มขีอ้มลูทีไ่ม่สามารถ 
 วธิกีารอา้งองิราคาจาก   สงัเกตไดท้ีม่สีาระส าคญั 
    มลูค่าสนิทรพัยส์ุทธ ิ 235,691 231,585  
  959,242 1,020,989  
 

  ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ  
  มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม  
  30 กนัยายน 

พ.ศ. 2565 
31 ธนัวาคม 
 พ.ศ.2564 

ข้อมูลท่ีไม่มีข้อมูล 
ท่ีไม่สามารถ 

 วิธีการวดัมูลค่า พนับาท พนับาท สงัเกตได้ 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยส์ุทธ ิ     

- ตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ใน วธิกีารอา้งองิราคาจาก      ไม่มขีอ้มลูทีไ่ม่สามารถ 
ความตอ้งการของตลาด มลูค่าสนิทรพัยส์ุทธ ิ 235,181 231,075 สงัเกตไดท้ีม่สีาระส าคญั 

  235,181 231,075  
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