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รำยงำนฉบบันีเ้ป็นค ำอธิบำยกำรเปลี่ยนแปลงที่ส  ำคญัในงบกำรเงินรวมของธนำคำรฉบบัหลงัสอบทำนของผูส้อบบัญชี
ส  ำหรบัไตรมำสที่ 1 สิน้สดุวนัที่ 31 มีนำคม 2563 ทัง้นี ้งบกำรเงินงวดก่อนของธนำคำรและบรษิัทย่อยไม่ไดม้ีกำรปรบัยอ้นหลงัเพื่อ
กำรเปรียบเทียบจำกกำรเปลี่ยนแปลงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

เหตุกำรณส์ ำคัญ 

I) กำรเปลี่ยนแปลงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และผลกระทบ 

ในวนัที่ 1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที่ 9 เรื่องเครื่องมือทำงกำรเงิน มีผลบงัคบัใชแ้ละธนำคำร
ไดเ้ริ่มถือปฏิบตัิ ส่งผลใหม้ำตรฐำนกำรบญัชีบำงฉบบัถูกยกเลิก โดยกำรเปลี่ยนแปลงหลกัจำกกำรถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินที่เก่ียวขอ้งกบัเครื่องมือทำงกำรเงิน มีดงันี ้

กำรเปลี่ยนแปลงตำม TFRS 9 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับเดิม 
1. กำรจัดประเภทสินทรัพยท์ำงกำรเงินเป็น 3 ประเภท โดยจดัประเภทตำม
ลกัษณะของกระแสเงินสดของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน และกำรบริหำรสินทรพัยท์ำง
กำรเงิน ไดแ้ก่ 

1.1 รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย ซึ่งมีวตัถปุระสงคเ์พื่อรบักระแสเงินสดตำมสญัญำ โดย
เป็นกำรรับช ำระเงินตน้และดอกเบีย้จำกจ ำนวนเงินต้นคงคำ้งเท่ำนั้น  ไดแ้ก่  
เงินใหสิ้นเชื่อ รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน เงินลงทุนในตรำสำรหนี ้
บำงรำยกำร  

ทั้งนี ้ กำรรับรูเ้ริ่มแรกจะบวกหรือหักค่ำธรรมเนียมและต้นทุนในกำรท ำ
รำยกำรทำงตรง รวมถึงส่วนปรับมูลค่ำ เช่น ผลขำดทุนจำกกำรให้สินเชื่อใน
อตัรำดอกเบีย้ต ่ำกว่ำอตัรำตลำด ผลขำดทนุจำกกำรปรบัโครงสรำ้งหนี ้ก ำไรหรือ
ขำดทนุจำกกำรเปล่ียนแปลงกระแสเงินสด และหกัค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดติ
ที่คำดว่ำจะเกิดขึน้  
1.2 มลูค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น วตัถุประสงคเ์พื่อรบักระแสเงิน
สดตำมสัญญำและเพื่อขำยสินทรพัยท์ำงกำรเงิน โดยเป็นกำรรบัช ำระเงินตน้
และดอกเบีย้จำกจ ำนวนเงินตน้คงคำ้งเท่ำนั้น ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบดว้ยเงิน
ลงทนุในตรำสำรหนีเ้ป็นหลกั 
1.3 มลูค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน เป็นตรำสำรทำงกำรเงินที่ถือไวเ้พื่อคำ้
เดิม และตรำสำรท่ีก ำหนดใหว้ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนงบก ำไรขำดทนุ 

กำรจัดประเภทตรำสำรหนีท้ี่จะถือจนครบก ำหนด 
หลกัทรพัยเ์พื่อคำ้ หลกัทรพัยเ์ผ่ือขำย และเงินลงทนุ
ทั่วไป  

2. กำรวัดมูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย (สินทรพัยท์ำงกำรเงิน)  
รับรูร้ำยไดด้อกเบีย้รับ และค่ำธรรมเนียมที่เก่ียวข้องดว้ยวิธีอัตรำดอกเบีย้ที่
แทจ้รงิ (Effective Interest Rate : EIR)  

ธนำคำรรับรูด้อกเบีย้รับและดอกเบีย้จ่ำยดว้ยวิธี
อตัรำดอกเบีย้ตำมสญัญำ (Contract rate) และรบัรู ้
ค่ำธรรมเนียมที่เก่ียวขอ้งเต็มจ ำนวนโดยทนัที 
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กำรเปลี่ยนแปลงตำม TFRS 9 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับเดิม 
3. กำรด้อยค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงนิ 

3.1 พิจำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ตลอดอำยุของเครื่องมือ
ทำงกำรเงิน รวมถึงกำรพิจำรณำข้อมูลปัจจัยทำงเศรษฐกิจที่มีกำร
คำดกำรณใ์นอนำคต (forward-looking) 

 
3.1 ประมำณกำรค่ำ เ ผ่ือหนี ้สงสัยจะสูญตำม
หลกัเกณฑข์องธนำคำรแห่งประเทศไทยที่เก่ียวขอ้ง
โดยกำรวิเครำะห์ประวัติกำรช ำระหนี ้และกำร
คำดกำรณเ์ก่ียวกบักำรช ำระหนีใ้นอนำคตของลกูคำ้ 

3.2 พิจำรณำดอ้ยค่ำส ำหรับเครื่องมือทำงกำรเงินที่ไม่วัดมูลค่ำดว้ยวิธีมูลค่ำ
ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ ดงันี ้
- สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีเป็นตรำสำรหนี ้
- ลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำ 
- ภำระผกูพนัวงเงินสินเชื่อและสญัญำค ำ้ประกนัทำงกำรเงิน 
ทัง้นี ้ไม่มีกำรรบัรูผ้ลขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทนุในตรำสำรทนุ 

 

3.3 จดักลุ่มสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 3 ขัน้ (Three stage approach)  
พิจำรณำจำกกำรเปล่ียนแปลงของคณุภำพสินเชื่อ นบัจำกวนัที่รบัรูร้ำยกำร
เริ่มแรกดงันี ้

3.3.1 Stage 1 (Performing)  เป็นกลุ่มที่ไม่มีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตเพิ่มขึน้อยำ่ง
มีนยัส ำคญั: ผลขำดทนุดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ภำยใน 12 เดือน (12 
months ECL) (ดอกเบีย้รบัค ำนวณจำกมูลค่ำตำมบัญชีขั้นตน้ โดยไม่มี
กำรปรับลดผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้  (Gross Carrying 
Amount))  

3.3.2 Stage 2 (Under – performing) เป็นกลุ่มที่มีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตเพิ่มขึน้
อย่ำงมีนัยส ำคัญ ไม่มีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิต : ผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่
คำดว่ำจะเกิดขึ ้นตลอดอำยุ  (Lifetime ECL)  (ดอกเบี ้ยรับค ำนวณ
เช่นเดียวกบั Stage 1) 

3.3.3 Stage 3 (Non – performing) เป็นกลุ่มที่มีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิต : ผล
ขำดทนุดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ตลอดอำยทุี่มีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิต 
(รำยได้ดอกเบี ้ยจะค ำนวณจำกมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิ (Net carrying 
amount) 

 

4. รำยกำรหนี้สินทำงกำรเงิน แบ่งเป็นวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย และวิธีมูลค่ำ
ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ 

วิธีรำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 

5. ตรำสำรอนุพันธแ์ละกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง แบ่งออกเป็น 
5.1 กำรป้องกนัควำมเส่ียงในมลูค่ำยตุิธรรม 
5.2 กำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด 
5.3 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทนุสทุธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 

ใช้อนุพันธ์ในกำรป้องกันควำมเส่ียงด้ำนอัตรำ
แลกเปล่ียน และอตัรำดอกเบีย้ในบญัชีเพื่อธนำคำร 
(Banking Book) โดยรำยกำรที่เป็นดอกเบีย้บนัทึก
ตำมวิ ธี เกณฑ์คงค้ำง ส่วนรำยกำรที่ เ ป็นอัตรำ
แลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศจะบนัทึกบญัชีโดย
กำรแปลงค่ำด้วยอัตรำแลกเปล่ียน ณ วันสิน้รอบ
ระยะเวลำรำยงำน 
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 นอกจำกนี ้ธนำคำรไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 16 มำถือปฏิบตัิครัง้แรก โดยรบัรูม้ลูค่ำตำมสญัญำเช่ำดงันี ้
- ส ำหรบัสญัญำเช่ำที่เคยจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำน รบัรูห้นีส้ินดว้ยมลูค่ำปัจจุบนัของเงินจ่ำยช ำระตำมสญัญำ

เช่ำที่เหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัรำดอกเบีย้เงินกูย้ืมสว่นเพิ่มของกลุม่บรษิัท ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563  
- ส ำหรบัสญัญำเช่ำที่เคยจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำเงินทุน รับรูมู้ลค่ำตำมบัญชีของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ

ดว้ยมลูค่ำตำมบญัชีเดิมก่อนวนัที่น  ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 16 มำถือปฏิบตัิครัง้แรก 

ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่มำถือปฏิบัติ 

 ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบญัชีต่อรำยกำรที่ส  ำคญัในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 มีดงันี ้

หน่วย: ลำ้นบำท 

งบกำรเงินรวม 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

31 ธ.ค. 62 ผลกระทบจำก 1 ม.ค. 63 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

กลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 16 

 

สินทรัพย ์     
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสทุธิ       338,771  (400)  -     338,371  
สินทรพัยท์ำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ดว้ยมลูค่ำ
ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ 

 
- 

 
53,695 

 
- 

 
53,695 

สิทธิในกำรเรียกคืนสินทรพัย ์ 67,350 (67,350) - - 
สินทรพัยต์รำสำรอนพุนัธ ์  55,811   947  -     56,758  
เงินลงทนุสทุธิ 395,228 (50,828) - 344,400 
เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คำ้งรบัสทุธิ      1,959,765   (4,030)  -     1,955,735 
ภำระของลกูคำ้จำกกำรรบัรอง 133 (133) - - 
สินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้ - - 3,895 3,895 
สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 8,165 (1,778) - 6,387 
รำยไดค้ำ้งรบั 3,487 (712) - 2,775 
สินทรพัยอ่ื์นสทุธิ 23,842 5,576 - 29,418 
อ่ืนๆ 159,664 - - 159,664 

รวมสินทรัพย ์ 3,012,216 (65,013) 3,895 2,951,098 

หนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ     
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสทุธิ 215,823 167 - 215,990 
ภำระในกำรส่งคืนหลกัทรพัย ์ 67,350 (67,350) - - 
หนีส้ินตรำสำรอนพุนัธ ์ 51,869 (623) - 51,246 
ตรำสำรหนีท้ี่ออกและเงินกูย้ืม 96,841 216 - 97,057 
ภำระของธนำคำรจำกกำรรบัรอง 133 (133) - - 
หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ - - 3,895 3,895 
ประมำณกำรหนีส้ิน 15,240 1,514 - 16,754 
หนีส้ินอ่ืน 56,025 (127) - 55,898 
อ่ืนๆ 2,160,609 - - 2,160,609 

รวมหนี้สิน 2,663,890 (66,336) 3,895 2,601,449 
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งบกำรเงินรวม 31 ธ.ค. 62 ผลกระทบจำก 1 ม.ค. 63 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน กลุ่มเครื่องมือทำง

กำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 16 

 

ส่วนของเจ้ำของ     
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจำ้ของ 33,006  2,284  -    35,290 
ก ำไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 212,443 (961) - 211,482 
อ่ืนๆ 102,877 - - 102,877 

รวมส่วนของเจ้ำของ 348,326 1,323 - 349,649 

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุม่นีม้ำถือปฏิบตัิมีผลกระทบต่องบกำรเงินของธนำคำรและบริษัทย่อยอย่ำงไม่
เป็นสำระส ำคญั ธนำคำรฯและบริษัทย่อยไดป้รบัผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีดังกล่ำวโดยปรบัปรุงกับก ำไร
สะสม ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 โดยมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 16 ไม่มีผลกระทบต่อก ำไรสะสม  

 นอกจำกนี ้รำยกำรเงินลงทุนในวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ไดถู้กจัดประเภทรำยกำรสินทรพัยท์ำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำดว้ย
มลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุและเงินลงทนุสทุธิ ในวนัที่ 1 มกรำคม 2563 ดงันี ้ 

 หน่วย : ลำ้นบำท 

งบกำรเงนิรวม 1 ม.ค. 63 
1. สินทรัพยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ 53,695 
2. เงนิลงทนุสุทธ ิ 344,400 
- เครื่องมือทำงกำรเงินที่วดัมลูค่ำดว้ยรำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 1,080 
- เครื่องมือทำงกำรเงินที่วดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 327,288 
- เงินลงทนุในตรำสำรทนุท่ีก ำหนดใหว้ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุ
เบ็ดเสรจ็อื่น 

16,032 

รวมสินทรัพยท์ำงกำรเงนิฯ และเงนิลงทนุสุทธิ 398,095 

 ทัง้นี ้กำรเปลี่ยนแปลงขำ้งตน้ไม่ไดม้ีกำรปรบัยอ้นหลงัเพื่อเปรียบเทียบและสง่ผลหลกัในกำรวิเครำะหง์บกำรเงิน ดงันี ้
1. รบัรูร้ำยไดด้อกเบีย้รบั และค่ำธรรมเนียมที่เก่ียวขอ้งของสินทรพัยท์ำงกำรเงินโดยวิธีอตัรำดอกเบีย้ที่แทจ้รงิ (Effective Interest 

Rate : EIR) และทยอยตัดจ ำหน่ำยเป็นรำยไดด้อกเบีย้ตลอดช่วงระยะเวลำของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน จำกเดิมที่รบัรูร้ำยได้
ดอกเบีย้ตำมอตัรำดอกเบีย้ตำมสญัญำ (Contract rate) และรบัรูค้่ำธรรมเนียมที่เก่ียวขอ้งเต็มจ ำนวนโดยทนัที และหำกเงินให้
สินเชื่อถกูจดัชัน้อยู่ใน Stage 3 รำยไดด้อกเบีย้จะค ำนวณจำกมลูค่ำตำมบญัชีสทุธิ (Net carrying amount)  โดยสง่ผลกระทบ
หลักต่ออัตรำดอกเบีย้รับจำกสินทรัพยท์ี่ก่อใหเ้กิดรำยได ้ (Earning Asset Yield)  และ รำยไดด้อกเบีย้สุทธิต่อสินทรัพย์ที่
ก่อใหเ้กิดรำยได ้(Net Interest Margin : NIM) และรำยไดค้่ำธรรมเนียม 
  รบัรูร้ำยไดด้อกเบีย้ของเงินลงทุนในตรำสำรหนีต้ำมวิธีเสน้ตรงตลอดอำยุกำรลงทนุ ซึ่งไม่มีผลแตกต่ำงที่เป็นสำระส ำคญั
จำกวิธีอตัรำดอกเบีย้ที่แทจ้ริง และหำกเงินลงทุนถูกจดัชัน้อยู่ใน Stage 3 รำยไดด้อกเบีย้จะค ำนวณจำกมลูค่ำตำมบญัชีสุทธิ 
(Net carrying amount) 
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2. กำรวดัมลูค่ำจำกเครื่องมือทำงกำรเงิน จะแสดงภำยใต ้รำยกำรก ำไร (ขำดทุน) จำกเครื่องมือทำงกำรเงินที่วดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน ซึ่งประกอบดว้ยก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรจ ำหน่ำย กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม หรือกำรโอนเปลี่ยน
ประเภทของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน จำกกำรซือ้ขำยและแปลงค่ำของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ และก ำไร 
(ขำดทุน) สทุธิจำกกำรเปลี่ยนแปลงในมลูค่ำยุติธรรม หรือกำรตดัรำยกำรของเครื่องมือทำงกำรเงินที่ก ำหนดใหว้ดัมลูค่ำดว้ย
มลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ จำกเดิมที่แสดงเป็นส่วนหนึ่งของ รำยกำรก ำไร (ขำดทนุ) จำกเงินลงทนุ ในสว่นของรำยได้
จำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ  

3. กำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทนุดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน ตำมกำรจดักลุม่ใหม่เป็น 3 Stages จำก
เดิมที่ตัง้ค่ำเผื่อหนีส้งสยัจะสญูตำมกำรจดัชัน้ของสินเชื่อตำมเกณข์องธปท. (แบ่งเป็น 5 ระดบั) รวมถึงกำรขยำยกำรพิจำรณำ
ค่ำเผื่อผลขำดทนุดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน อำทิ ภำระผูกผนัที่จะใหส้ินเชื่อและสญัญำค ำ้ประกนั
ทำงกำรเงิน เป็นตน้  จำกเดิมที่มีเพียงค่ำเผื่อหนีส้งสยัจะสญูตำมกำรจดัชัน้ของสินเชื่อ เมื่อไดร้บัหนีส้ญูรบัคืน ธนำคำรจะรบัรู ้
เป็นรำยได ้  
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II) ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 และมำตรกำรควำมช่วยเหลือของธนำคำร 

ภำพรวมผลกระทบต่อภำวะเศรษฐกิจ  

  จำกสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของไวรสัโควิด-19 ทั่วโลกและในประเทศไทยที่สง่ผลต่อภำวะแวดลอ้มในกำรด ำเนินธุรกจิ 
ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจโลกมีแนวโนม้เขำ้สู่ภำวะถดถอย โดยกองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศคำดว่ำ เศรษฐกิจโลกปี 2563 จะหดตวั
ถึง 3.0% หดตวัจำกปีก่อนมำกที่สดุนบัตัง้แต่ภำวะเศรษฐกิจตกต ่ำครัง้ใหญ่ (Great Depression) ซึ่งกำรถดถอยของเศรษฐกิจ
โลกสง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยที่โครงสรำ้งระบบเศรษฐกิจพึ่งพำต่ำงประเทศสงู ท ำใหธ้นำคำรไดป้ระมำณกำรเศรษฐกิจไทย
ปี 2563 ว่ำจะหดตวัที่ 4.6% (Krungthai Compass เม่ือ 26 มีนำคม 2563) จำกสถำนกำรณด์งักลำ่ว  

  ทัง้นี ้รฐับำลไดม้ีมำตรกำรควำมช่วยเหลือต่อภำคธุรกิจและประชำชนที่ไดร้บัผลกระทบอย่ำงเร่งด่วน ทัง้มำตรกำรด้ ำน
กำรเงิน กำรสำธำรณสุข และดำ้นอื่นๆ เพื่อบรรเทำควำมเดือดรอ้น รวมถึงมำตรกำรทำงกำรเงินที่ธนำคำรแห่งประเทศไทย  
(ธปท.) ไดอ้อกมำตรกำรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือในดำ้นต่ำงๆ ทัง้ นโยบำยทำงกำรเงินที่ผ่อนคลำยเป็นพิเศษโดยกำรปรบั
อตัรำดอกเบีย้นโยบำยลงจนเป็นจดุที่ต  ่ำที่สดุที่ 0.75% กำรใหแ้นวทำงเพื่อใหธ้นำคำรพำณิชยเ์ขำ้ช่วยเหลือลกูคำ้ กำรสนบัสนนุ
สินเชื่อใหม่ (Soft loan) รวมถึงมำตรกำรกำรเสรมิสภำพคลอ่งเพื่อดแูลเสถียรภำพตลำดตรำสำรหนีภ้ำคเอกชน เพื่อพยุงระบบ
เศรษฐกิจโดยรวม โดยธนำคำรพำณิชยต์่ำงใหค้วำมส ำคัญและควำมร่วมมือในกำรออกมำตรกำรเพื่อเขำ้ใหค้วำมช่วยเหลือ
ลกูคำ้ 

มำตรกำรควำมช่วยเหลือของธนำคำร  

  ธนำคำรตระหนักถึงกำรมีส่วนร่วมในกำรพยุงเศรษฐกิจ จึงไดม้ีมำตรกำรช่วยเหลือใหแ้ก่ลูกคำ้ของธนำคำร (ปรบัปรุง
ลำ่สดุเมื่อ 27 เมษำยน 2563) โดยสรุปดงันี ้ 
- สินเชื่อรำยย่อย ทัง้สินเชื่อบคุคลภำยใตก้ ำกบั (อำทิ สินเชื่อ Smart Money สินเชื่ออเนกประสงค ์5 Plus) และสินเชื่อ

เพื่อที่อยู่อำศัย (อำทิ สินเชื่อ Home Easy Cash) (วงเงิน ไม่เกิน 3 ลำ้นบำท) ธนำคำรพักช ำระหนีท้ั้งเงินตน้และ
ดอกเบีย้นำน 4 เดือน พรอ้มลดอตัรำดอกเบีย้ลง 0.25% ต่อปี จำกสญัญำกูเ้ดิมนำน 4 เดือน   
นอกจำกนี ้สินเชื่อบุคคลและสินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศยั ที่มีเอกสำรแสดงรำยไดล้ดลง ธนำคำรพกัช ำระหนีเ้งินตน้ (ช ำระ
เฉพำะดอกเบีย้) นำน 6 เดือน พรอ้มลดอตัรำดอกเบีย้ลง 0.25% ต่อปี จำกสญัญำกูเ้ดิมนำน 6 เดือน 

- สินเชื่อธุรกิจ (วงเงินไม่เกิน 100 ลำ้นบำท) ธนำคำรพกัช ำระหนีท้ัง้เงินตน้และดอกเบีย้นำน 6 เดือนแบบอตัโนมตัิ 
- สินเชื่อธุรกิจขนำดกลำงขึน้ไป ที่มีเอกสำรแสดงรำยไดล้ดลง ธนำคำรพกัช ำระหนีเ้งินตน้วงเงินสินเชื่อระยะยำว (Term 

loan) สูงสุด 12 เดือน ขยำยระยะเวลำช ำระหนีส้  ำหรับตั๋วสญัญำใชเ้งิน (P/N) และสินเชื่อเพื่อกำรคำ้ต่ำงประเทศ 
(Trade finance) สงูสดุ 6 เดือน 

- สนบัสนนุสินเชื่อใหม่ (Soft loan) เพื่อเสริมสภำพคลอ่งใหแ้ก่ลกูคำ้ธุรกิจ (วงเงินไม่เกิน 500 ลำ้นบำท) โดยมีวงเงินกู้
สงูสดุไม่เกิน 20% ของยอดหนีค้งคำ้ง ณ 31 ธันวำคม 2562 ระยะเวลำกูส้งูสดุ 5 ปี ที่อตัรำดอกเบีย้ 2 ปีแรก 2.0% 
ต่อปี โดยพกัช ำระหนีเ้งินตน้สูงสดุ 12 เดือน ไม่ตอ้งช ำระดอกเบีย้ 6 เดือนแรก และกำรเขำ้ร่วมมำตรกำรสนับสนุน
สินเชื่อใหม่ของสถำบนักำรเงินเฉพำะกิจตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด 
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- กำรปรบัลดอัตรำดอกเบีย้เงินใหส้ินเชื่ออัตรำ MLR  MOR  และ MRR ลงอย่ำงต่อเนื่องในไตรมำสที่ 1/2563 จนถึง
วนัที่ 10 เมษำยน 2563 รวม -0.525% ถึง -0.65% 

โดยมำตรกำรต่ำงๆ นีจ้ะช่วยบรรเทำภำระหนี ้รวมถึงเพิ่มสภำพคล่องในปัจจุบัน ประกอบกับกำรเขำ้ดูแลลูกค้ำอย่ำง
ใกลช้ิดเพื่อพิจำรณำถึงโครงสรำ้งทำงกำรเงินของธุรกิจ และควบคู่กับกำรพิจำรณำแนวทำงกำรปรบัโครงสรำ้งหนีด้  ำเนินกำร
เพิ่มเติมในอนำคตเพื่อช่วยใหล้กูคำ้สำมำรถผ่ำนพน้วิกฤติในครัง้นีไ้ปได ้ 

ในวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563 ธปท. ไดป้รับปรุงกฎเกณฑ์ส  ำหรับธนำคำรพำณิชยท์ี่เข้ำช่วยเหลือลูกคำ้ในเชิงป้องกัน  
(pre-emptive) ส  ำหรบัลกูหนีท้ี่ยงัไม่ดอ้ยคณุภำพ (non-NPL) ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 โดยสำมำรถจดัชัน้ลกูหนีเ้ป็นชัน้ที่ไม่มี
กำรเพิ่มขึน้อย่ำงมีนัยส ำคัญของควำมเสี่ยงดำ้นเครดิต (stage 1) ไดท้ันที หำกวิเครำะหแ์ลว้ว่ำลูกหนีส้ำมำรถปฏิบัติตำม
สญัญำปรบัปรุงโครงสรำ้งหนีไ้ด ้ โดยไม่ถือเป็นกำรปรบัปรุงโครงสรำ้งหนีท้ี่มีปัญหำ (Troubled Debt Restructuring :TDR) 
และส ำหรบัลกูหนีด้อ้ยคณุภำพ สำมำรถจดัชัน้สินเชื่อดงักลำ่วเป็นชัน้ performing ไดห้ำกลกูหนีส้ำมำรถช ำระเงินตำมสญัญำ
ปรับปรุงโครงสรำ้งหนีใ้หม่ไดต้ิดต่อกันเป็นเวลำ 3 เดือนหรือ 3 งวดกำรช ำระเงิน ส  ำหรับกำรปรับโครงสรำ้งหนีต้ั้งแต่วันที่  
1 มกรำคม 2563 ถึง 31 ธันวำคม 2564 

ส ำหรบักำรกนัเงินส ำรอง ใหค้ ำนวณผลขำดทนุดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ (Expected credit loss) จำกสนิเชื่อคงคำ้ง
เฉพำะสว่นของวงเงินที่เบิกใชแ้ลว้ได ้     

ทัง้นี ้เนื่องจำกสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดยังมีควำมไม่แน่นอน ธนำคำรอยู่ระหว่ำงร่วมกันกับลูกคำ้เพื่อประเมินควำม
ช่วยเหลือดงักลำ่ว 
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ภำพรวมผลประกอบกำรประจ ำไตรมำส 1/2563 

จำกสถำนกำรณส์งครำมกำรคำ้ ภำวะภยัแลง้ และกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ที่เกิดขึน้อย่ำงต่อเนื่องตัง้แต่ปลำยปีที่
ผ่ำนมำ ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจไทยชะลอตวัอย่ำงรุนแรง ประกอบกับกำรประกำศลดอตัรำดอกเบีย้นโยบำยของธนำคำรแห่งประเทศ
ไทย (ธปท.) และกำรออกมำตรกำรใหค้วำมช่วยเหลือประชำชนของรฐับำลและ ธปท. ตัง้แต่ตน้ปี โดยธนำคำรตระหนกัถึงกำรมี
ส่วนร่วมในกำรพยุงเศรษฐกิจ และพรอ้มสนับสนุนกลไกของภำครัฐ จึงไดม้ีกำรลดอัตรำดอกเบีย้เงินใหส้ินเชื่อและกำรออก
มำตรกำรใหค้วำมช่วยเหลือต่ำงๆ กับผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบจำกเหตกุำรณ์ขำ้งตน้ ส่งผลใหธ้นำคำรและบริษัทย่อยมีก ำไรสทุธิสว่นที่
เป็นของธนำคำรส ำหรบัไตรมำส 1/2563 เท่ำกับ 6,467 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ11.4 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสำเหตหุลกั
มำจำกรำยไดด้อกเบีย้สุทธิลดลง โดยส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกกำรลดอัตรำดอกเบีย้อย่ำงต่อเนื่องจำกช่วงเดียวกันปีก่อน และมี
รำยไดด้อกเบีย้เงินใหส้ินเชื่อที่มำจำกกำรไดร้บัเงินบำงส่วนจำกกำรขำยทอดตลำดทรพัยส์ินหลกัประกันจ ำนองจ ำนวน 3,899  
ลำ้นบำทในไตรมำส 1/2562 แมว่้ำธนำคำรมีกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเงินที่ดีท  ำให้ตน้ทุนทำงกำรเงินลดลง ในขณะที่ค่ำใชจ้่ำย
ลดลงซึ่งมีสำเหตหุลกัจำกกำรขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำทรพัยส์ินรอกำรขำยในไตรมำส 1/2562  

รำยไดร้วมจำกกำรด ำเนินงำน เท่ำกบั 30,963 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 7.8 จำกช่วงเดียวกนัของปีก่อน (หำกไม่รวมรำยได้
ดอกเบีย้จำกกำรขำยทอดตลำดฯ ในไตรมำส 1/2562 รำยไดร้วมจำกกำรด ำเนินงำน เพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.3) โดยมีกำรเปลี่ยนแปลงที่
ส  ำคญัดงันี ้

• รำยไดด้อกเบีย้สทุธิลดลงรอ้ยละ 6.8 (หำกไม่รวมรำยไดด้อกเบีย้จำกกำรขำยทอดตลำดฯ ในไตรมำส 1/2562 
รำยไดด้อกเบีย้สุทธิเพิ่มขึน้รอ้ยละ 10.7) โดย NIM เท่ำกับรอ้ยละ 3.14 ลดลงจำกรอ้ยละ 3.71 ในไตรมำส 
1/2562 (NIM ไม่รวมรำยได้ดอกเบีย้จำกกำรขำยทอดตลำดฯ ในไตรมำส 1/2562 เท่ำกับรอ้ยละ 3.13) ทั้งนี ้
ธนำคำรมีกำรบริหำรจดักำรตน้ทุนทำงกำรเงินที่ดีขึน้อย่ำงต่อเนื่องและไดร้บัประโยชนจ์ำกกำรประกำศลดเงิน
น ำสง่ธนำคำรแห่งประเทศไทย ประกอบกบัสินเชื่อขยำยตวัรอ้ยละ 2.0 จำกสิน้ปี 2562 ถึงแมจ้ะไดร้บัผลกระทบ
จำกกำรปรบัลดอตัรำดอกเบีย้นโยบำยลงรอ้ยละ 0.25 จ ำนวน 4 ครัง้ จำกช่วงเดียวกนัของปีก่อน ส่งผลใหอ้ตัรำ
ดอกเบีย้เงินใหส้ินเชื่อปรบัลดลง  

• รำยไดท้ี่ไม่ใช่ดอกเบีย้สุทธิลดลงรอ้ยละ 10.4 โดยมีสำเหตุหลกัจำกรำยไดค้่ำธรรมเนียมและบริกำรสทุธิลดลง
รอ้ยละ 12.1 ในขณะที่รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินกำรอื่นๆ ลดลงรอ้ยละ 7.4 ส่วนใหญ่เป็นผลจำกก ำไรจำกเครื่องมือ
ทำงกำรเงินที่วดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุตำมมำตรฐำน TFRS 9  

ค่ำใชจ้่ำยจำกกำรด ำเนินงำนลดลงรอ้ยละ 16.9 จำกช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสำเหตหุลกัจำกส ำรองดอ้ยค่ำทรพัยส์ิน
รอกำรขำย ในไตรมำส 1/2562 (หำกไม่รวมรำยกำรดังกล่ำว ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ เพิ่มขึน้รอ้ยละ 8.6) ส่งผลให้
ธนำคำรและบริษัทย่อยมี Cost to Income ratio ที่รอ้ยละ 43.49 ลดลงจำกรอ้ยละ 48.24 ในช่วงเดียวกันของปี 2562 (Cost to 
Income ratio ไม่รวมรำยไดด้อกเบีย้จำกกำรขำยทอดตลำดฯ และส ำรองดอ้ยค่ำทรพัยส์ินรอกำรขำย เท่ำกบัรอ้ยละ 41.78) 

 



ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยบริหำร (MD&A) ประจ ำไตรมำส 1/2563                  

 

 

หนำ้ 9 
 

ธนำคำรและบรษิัทย่อยไดพ้ิจำรณำถึงปัจจยัต่ำงๆ อย่ำงรอบคอบ ในกำรประมำณกำรถึงภำวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวัลงและ
มีควำมไม่แน่นอน ที่อำจสง่ผลต่อคณุภำพสินเชื่อ จึงไดต้ัง้ส  ำรองผลขำดทนุดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้  จ ำนวน 8,524 ลำ้นบำท 
โดยมีอัตรำส่วน Coverage Ratio ณ 31 มีนำคม 2563 ที่รอ้ยละ 126.5 ลดลงจำกรอ้ยละ 131.8 ณ 31 ธันวำคม 2562 อัตรำส่วน
สินเชื่อดอ้ยคุณภำพก่อนหกัค่ำเผื่อหนีส้งสยัจะสญูต่อสินเชื่อรวม (NPLs Ratio-Gross) เท่ำกับ รอ้ยละ 4.36 เพิ่มขึน้จำกรอ้ยละ 
4.33 ณ 31 ธันวำคม 2562 โดยสินเชื่อดอ้ยคุณภำพเพิ่มขึน้จำกสิน้ปีอนัเนื่องมำจำกผลกระทบของสภำวะเศรษฐกิจที่ อ่อนแอลง 
และกำรใชม้ำตรฐำน TFRS 9 ทัง้นี ้ธนำคำรมีอตัรำส่วนเงินกองทนุชัน้ที่ 1 และอตัรำสว่นเงินกองทนุทัง้สิน้ต่อสินทรพัยถ์่วงน ำ้หนกั
ตำมควำมเสี่ยง (กลุม่ธุรกิจทำงกำรเงิน) เท่ำกบัรอ้ยละ 15.03 และ รอ้ยละ 18.71 ตำมล ำดบั  
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ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับไตรมำสสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม 2563 

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนและก ำไรสุทธิ 
    หน่วย : ลำ้นบำท 

 1/2563 4/2562 เพิ่ม/(ลด) 1/2562 เพิ่ม/(ลด) 
 (TFRS 9) (Pre-TFRS 9) ร้อยละ (Pre-TFRS 9) ร้อยละ 

รำยไดด้อกเบีย้สทุธิ  22,961   20,709 10.9 24,641 (6.8) 
รำยไดค้่ำธรรมเนียมและบริกำรสทุธิ  4,951   6,004 (17.5) 5,635 (12.1) 

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนอ่ืน  3,051   4,915 (37.9) 3,296 (7.4) 

รวมรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน  30,963   31,628 (2.1) 33,572 (7.8) 

รวมค่ำใชจ้่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอ่ืนๆ  13,467   16,617 (19.0) 16,196 (16.9) 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน(1)  17,496   15,011 16.6 17,376 0.7 

หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู และขำดทนุจำก
กำรดอ้ยค่ำ  

 -    4,824 N/A 7,330 N/A 

ผลขำดทนุดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้  8,524  N/A N/A N/A N/A 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงินได ้  8,972  10,187 (11.9) 10,046 (10.7) 

ภำษีเงินได ้  1,680  2,057 (18.3) 1,941 (13.5) 
ก ำไรสทุธิ  7,292  8,130 (10.3) 8,105 (10.0) 
ก ำไรสทุธิ (สว่นที่เป็นของธนำคำร)  6,467  7,459 (13.3) 7,301 (11.4) 
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย ์– 

ROA (ร้อยละ) (2) 
 0.84  1.00 (3)  1.05 (3)  

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น – ROE  
(ร้อยละ) (2) 

 7.81   8.78 (3)  9.54 (3)  

(1) ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนส ำรอง (ผลขำดทนุดำ้นเครดิตทีค่ำดวำ่จะเกิดขึน้ หรือ หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู ขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำฯ) และภำษีเงินได ้
(2) ROA และ ROE ค ำนวณจำกก ำไรสทุธิสว่นที่เป็นของธนำคำร ต่อสินทรพัยเ์ฉลี่ย และส่วนของเจำ้ของ (ส่วนของบริษัทใหญ)่ เฉลี่ย 
(3) หำกไม่รวมรำยกำรรำยไดด้อกเบีย้จำกกำรขำยทอดตลำดฯ และส ำรองดอ้ยค่ำทรพัยส์ินรอกำรขำย ROA ส ำหรบัไตรมำส 1/2562 และ 4/2562 เท่ำกับ 

รอ้ยละ 1.04 และรอ้ยละ 1.24 ตำมล ำดบั และ ROE ส ำหรบัไตรมำส 1/2562 และ 4/2562 เท่ำกบัรอ้ยละ 9.44 และรอ้ยละ 10.88 ตำมล ำดบั 

ผลประกอบกำรไตรมำส 1/2563  ธนำคำรและบรษิัทย่อยมีก ำไรสทุธิ (สว่นที่เป็นของธนำคำร) เท่ำกบั 6,467 ลำ้นบำท 
ลดลงรอ้ยละ 11.4 จำกไตรมำสเดียวกนัของปีก่อน โดยมีรำยไดด้อกเบีย้สุทธิ รำยไดค้่ำธรรมเนียมและบรกิำรสทุธิ และรำยไดจ้ำก
กำรด ำเนินกำรอื่นๆ ที่ลดลง แม้ว่ำค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนลดลงจำกกำรกันส ำรองด้อยค่ำทรัพย์สินรอกำรขำยใน 
ไตรมำส 1/2562 โดยเม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมำส 4/2562 ก ำไรสทุธิ (สว่นที่เป็นของธนำคำร) ลดลงรอ้ยละ 13.3 โดยมีสำเหตหุลกั
จำกรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินกำรอื่นๆ  
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รำยได้ดอกเบีย้สุทธิ 
    หน่วย : ลำ้นบำท 

 1/2563 4/2562 เพิ่ม/(ลด) 1/2562 เพิ่ม/(ลด) 
 (TFRS 9) (Pre-TFRS 9) ร้อยละ (Pre-TFRS 9) ร้อยละ 

รำยได้ดอกเบีย้ 30,216 29,505 2.4 33,377 (9.5) 
  - รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 1,141 1,567 (27.2) 2,199 (48.1) 

  - เงินลงทนุและธุรกรรมเพ่ือคำ้ 161 159 1.4 99 62.0 
  - เงินลงทนุในตรำสำรหนี ้ 1,300 1,360 (4.3) 853 52.6 
   - เงินใหส้ินเช่ือ 27,501 26,246 4.8 30,085 (8.6) 
  - กำรใหเ้ช่ำซือ้และสญัญำเช่ำกำรเงิน 80 80 (0.6) 138 (41.8) 
  - อ่ืนๆ 33 93 (64.9) 3 972.3 

หัก ค่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้ 7,255 8,796 (17.5) 8,736 (17.0) 
  - เงินรบัฝำก 4,105 4,417 (7.1) 4,668 (12.1) 
  - รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 685 597 14.7 640 7.1 
  - เงินน ำส่งธนำคำรแห่งประเทศไทย
และสถำบนัคุม้ครองเงินฝำก 

1,420 2,598 (45.4) 2,484 (42.9) 

  - ตรำสำรหนีท้ี่ออกและเงินกูย้ืม 1,007 1,093 (7.9) 934 7.8 
  - อ่ืนๆ 38 91 (57.7) 10 291.2 
รำยได้ดอกเบีย้สุทธิ 22,961 20,709 10.9 24,641 (6.8) 
อัตรำดอกเบีย้รับจำกสินทรัพยท์ี่
ก่อให้เกิดรำยได้ (ร้อยละ) (1) 

 4.13   4.15   5.03(2)  

อัตรำต้นทุนทำงกำรเงิน (ร้อยละ) (1)  1.15   1.44   1.52  

รำยได้ดอกเบีย้สุทธิต่อสินทรัพยท์ี่
ก่อให้เกิดรำยได้ (ร้อยละ) – NIM (1) 

 3.14   2.91   3.71(2)  

(1) สินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดรำยได ้รวมสินทรพัยท์ำงกำรเงินที่วดัมลูค่ำดว้ยมลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ; หนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ รวมหนีส้ินทำงกำรเงินที่
วดัมลูค่ำดว้ยมลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ ในไตรมำส 1/2563 เป็นตน้ไป 

(2) หำกไม่รวมรำยไดด้อกเบีย้จำกกำรขำยทอดตลำดฯ อตัรำดอกเบีย้รบัจำกสินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดรำยไดอ้ยู่ที่รอ้ยละ 4.44 และ NIM อยู่ที่รอ้ยละ 3.13 ส ำหรบั
ไตรมำสที่ 1/2562 

รำยได้ดอกเบีย้สุทธิไตรมำส 1/2563  ธนำคำรและบริษัทย่อยมีรำยไดด้อกเบีย้สทุธิ เท่ำกับ 22,961ลำ้นบำท ลดลง 
รอ้ยละ 6.8 จำกไตรมำสเดียวกันของปีก่อน จำกผลกระทบจำกกำรปรบัลดอตัรำดอกเบีย้นโยบำยลง 4 ครัง้จำกช่วงเดียวกันของปี
ก่อนและธนำคำรไดป้รบัลดอัตรำดอกเบีย้เงินใหส้ินเชื่อลงเช่นกัน และจำกรำยไดด้อกเบีย้เงินใหส้ินเชื่อที่มำจำกกำรไดร้ับเงิน
บำงส่วนจำกกำรขำยทอดตลำดทรพัยส์ินหลกัประกันจ ำนองจ ำนวน 3,899 ลำ้นบำทในไตรมำส 1/2562 (หำกไม่รวมรำยกำร
ดงักล่ำว รำยไดด้อกเบีย้สทุธิเติบโตรอ้ยละ 10.7) ประกอบกับยงัมีกำรบริหำรจดักำรตน้ทุนทำงกำรเงินที่ดีขึน้อย่ำงต่อเนื่อง และ
ไดร้บัประโยชนจ์ำกกำรประกำศลดเงินน ำสง่ธนำคำรแห่งประเทศไทย โดยมีอตัรำผลตอบแทนสทุธิต่อสินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดรำยได ้
(NIM) เท่ำกับรอ้ยละ 3.14 ลดลงจำกรอ้ยละ 3.71 ในไตรมำส 1/2562 (NIM ไม่รวมรำยได้ดอกเบีย้จำกกำรขำยทอดตลำดฯ  
ไตรมำส 1/2562 เท่ำกับรอ้ยละ 3.13) ทัง้นี ้สินเชื่อในไตรมำสที่ 1/2563 เติบโตรอ้ยละ 2.0 จำกสิน้ปี เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมำส 
4/2562 รำยไดด้อกเบีย้สทุธิเพิ่มขึน้รอ้ยละ 10.9 จำกกำรบรหิำรจดักำรตน้ทนุทำงกำรเงินที่ดีและผลกระทบของ TFRS 9 
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ตำรำงกำรเปลี่ยนแปลงอตัรำดอกเบีย้ 
 10 เม.ย. 63 31 มี.ค.63 31 ธ.ค. 62 30 ก.ย. 62 30 มิ.ย. 62 31 มี.ค. 62 31 ธ.ค. 61 

อตัรำดอกเบีย้นโยบำยของ ธปท. 
(%) 

0.75% 0.75% 1.25% 1.50% 1.75% 1.75% 1.75% 
อตัรำดอกเบีย้เงินฝำก(%) (1)        
   -  ออมทรพัย ์ 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 
   -  เงินฝำกประจ ำ 3 เดือน 0.60% - 0.70% 0.60% - 0.70% 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% 
   -  เงินฝำกประจ ำ 6 เดือน 0.80% - 0.90% 0.80% - 0.90% 1.15%-1.35% 1.15%-1.35% 1.15%-1.35% 1.15%-1.35% 1.15%-1.35% 
   -  เงินฝำกประจ ำ 12 เดือน 0.90% - 1.00% 0.90% - 1.00% 1.30% 1.30% 1.30% 1.30% 1.30% 
อตัรำดอกเบีย้เงินใหส้ินเช่ือ(%)        
   -  MLR 5.375% (2) 5.775% 6.025% 6.275% 6.275% 6.275% 6.275% 
   -  MOR 6.220% (2) 6.620% 6.870% 6.870% 7.120% 7.120% 7.120% 
   -  MRR 6.345% (2) 6.745% 6.870% 6.870% 7.120% 7.120% 7.120% 

(1) อตัรำดอกเบีย้เงินฝำกมำตรฐำนส ำหรบับคุคลธรรมดำ 
 (2) ธนำคำรปรบัอตัรำดอกเบีย้เงินใหส้ินเชื่อลง มีผลเม่ือ 10 เมษำยน 2563 

 ในไตรมำสที่ 1/2563 คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน ปรบัลดอัตรำดอกเบีย้นโยบำยลง  2 ครัง้ ในเดือนกุมภำพันธ์และ
มีนำคม (ก่อนหน้ำนีไ้ดม้ีกำรปรับลด 2 ครัง้ ในเดือน สิงหำคม และ พฤศจิกำยน 2562 จำกไตรมำส 1/2562) โดยประเมินว่ำ
เศรษฐกิจไทยมีแนวโนม้ขยำยตวัต ่ำกว่ำประมำณกำรณเ์ดิมและต ่ำกว่ำศกัยภำพมำกขึน้ เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของไวรสัโควิด-
19 (COVID-19) ที่รุนแรง ประกอบกับควำมล่ำช้ำของพรบ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี และภัยแลง้ รวมถึงส่งผลกระทบต่อ
สภำพคลอ่งตลำดกำรเงินในไทย 
 ทัง้นี ้ธนำคำรตระหนกัถึงกำรมีส่วนร่วมในกำรพยุงเศรษฐกิจ และพรอ้มสนบัสนุนกลไกของภำครฐั ในภำวะวิกฤติที่คำด
ว่ำเศรษฐกิจจะชะลอตวัอย่ำงรุนแรงครัง้นี ้ดงันัน้ จึงไดท้ยอยปรบัลดอตัรำดอกเบีย้เงินใหส้ินเชื่อ MLR MOR และ MRR ลงในเดือน
กุมภำพันธ์ และมีนำคม และล่ำสุดในเดือนเมษำยน ที่ผ่ำนมำ ไดป้รบัลดอัตรำดอกเบีย้เงินใหส้ินเชื่อ MLR MOR และ MRR ลง
อย่ำงละ 0.40% ต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษำยน 2563 เพื่อช่วยแบ่งเบำภำระของลูกคำ้สินเชื่อทั้งภำคธุรกิจและลูกค้ำ 
รำยย่อย และตอบสนองมำตรกำรปรบัลดอตัรำน ำสง่เงินสมทบกองทนุฟ้ืนฟูและพฒันำระบบสถำบนักำรเงินของธนำคำรพำณิชย์
ต่อธนำคำรแห่งประเทศไทย จำกเดิมอตัรำ 0.46% เหลือ 0.23% ประกำศเม่ือวนัที่ 7 เมษำยน 2563 
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รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ 
    หน่วย : ลำ้นบำท 

 1/2563 4/2562 เพิ่ม/(ลด) 1/2562 เพิ่ม/(ลด) 
 (TFRS 9) (Pre-TFRS 9) ร้อยละ (Pre-TFRS 9) ร้อยละ 

รำยไดค้่ำธรรมเนียมและบริกำร 6,753 7,744 (12.8) 7,077 (4.6) 
หัก ค่ำใชจ้่ำยค่ำธรรมเนียมและบริกำร 1,802 1,740 3.6 1,442 24.9 
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ 4,951 6,004 (17.5) 5,635 (12.1) 

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิส ำหรับไตรมำส 1/2563  ธนำคำรและบริษัทย่อยมีรำยไดค้่ำธรรมเนียมและ
บรกิำรสทุธิ เท่ำกบั 4,951 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 12.1 จำกไตรมำสเดียวกนัของปีก่อน จำกค่ำธรรมเนียมอื่นๆ และค่ำธรรมเนียมที่
เก่ียวเนื่องกับสินเชื่อที่ลดลงจำกกำรทยอยรบัรูค้่ำธรรมเนียมตำมมำตรฐำน TFRS 9 ประกอบกับค่ำใชจ้่ำยค่ำธรรมเนียมที่เพิ่มขึน้
ตำมธุรกรรมกำรโอนเงินรำยย่อยผ่ำนช่องทำงดิจิทัลที่ขยำยตัว ทั้งนี ้ค่ำธรรมเนียม Banassurance ยังคงขยำยตัวดี และหำก
เปรียบเทียบกับไตรมำส 4/2562 รำยไดค้่ำธรรมเนียมและบรกิำรสทุธิลดลงรอ้ยละ 17.5 โดยมีสำเหตเุดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกบั
ไตรมำส 1/2562  

สดัสว่นรำยไดค้่ำธรรมเนียมและบรกิำรแบ่งตำมผลิตภณัฑห์ลกั 
 1/2563 

(TFRS 9) 
4/2562 (ปรับปรุง) 
(Pre-TFRS 9) 

1/2562 (ปรับปรุง) 
(Pre-TFRS 9) 

ค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกบัสินเช่ือ 5% 8% 9% 
ค่ำธรรมเนียมบริกำรบตัร และบริกำรอเิล็กทรอนิกส ์ 55% 54% 53% 
ค่ำธรรมเนียม Cash Management 5% 4% 5% 

ค่ำธรรมเนียมจำกผลิตภณัฑ ์Bancassurance 11% 9% 8% 

ค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ (1) 24% 25% 25% 

รวมรำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร 100% 100% 100% 

(1) ค่ำธรรมเนียมจำก Mutual Fund ธุรกิจ Global Market และบริกำรอื่นๆ 
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รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ 
    หนว่ย : ลำ้นบำท 

 1/2563 4/2562 เพิ่ม/(ลด) 1/2562 เพิ่ม/(ลด) 
 (TFRS 9) (Pre-TFRS 9) ร้อยละ (Pre-TFRS 9) ร้อยละ 

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกเครื่องมือทำงกำรเงิน
ที่วดัมลูค่ำดว้ยมลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำน
ก ำไรหรือขำดทนุ 

692  N/A N/A N/A N/A 

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกธุรกรรมเพ่ือคำ้และ
ปริวรรตเงินตรำต่ำงประเทศ 

 -     1,057  N/A 995 N/A 

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิจำกเงินลงทนุ  347   2,546  (86.4) 336 3.4 

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทนุ) จำกเงินลงทนุ
ตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 

 293   185  58.6 318 (7.6) 

รำยไดจ้ำกเงินปันผล  118   37  214.6 116 1.2 
รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนอ่ืนๆ  1,601   1,090  46.8 1,531 4.6 
รวมรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน  3,051   4,915  (37.9) 3,296 (7.4) 

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอ่ืนๆ ไตรมำส 1/2563  ธนำคำรและบริษัทย่อยมีรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ เท่ำกับ 
3,051 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 7.4 จำกไตรมำสเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลจำกก ำไรจำกเครื่องมือทำงกำรเงินที่วดัมลูค่ำ
ดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุนตำมมำตรฐำน TFRS 9 ในขณะที่เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมำส 4/2562 รำยไดจ้ำกกำร
ด ำเนินงำนอื่นๆ ลดลงรอ้ยละ 37.9 สว่นใหญ่เป็นผลจำกกำรลดลงของก ำไรจำกเงินลงทนุ 

ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ 
    หน่วย : ลำ้นบำท 

 1/2563 4/2562 เพิ่ม/(ลด) 1/2562 เพิ่ม/(ลด) 
 (TFRS 9) (Pre-TFRS 9) ร้อยละ (Pre-TFRS 9) ร้อยละ 
ค่ำใชจ้่ำยเกี่ยวกบัพนกังำน 7,768   7,089  9.6 7,137 8.8 
ค่ำใชจ้่ำยเกี่ยวกบัอำคำร สถำนที่ และ
อปุกรณ ์

2,085   2,304  (9.5) 2,195 (5.0) 

ค่ำภำษีอำกร 1,047   1,023  2.3 1,117 (6.3) 
ขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำทรพัสินยร์อ 
กำรขำย 

218   2,405  (91.0) 3,769 (94.2) 

อ่ืนๆ (1) 2,349   3,796  (38.1) 1,978 18.8 
รวมค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินกำร
อ่ืนๆ 

13,467   16,617  (19.0) 16,196 (16.9) 

อตัรำส่วนคำ่ใชจ้่ำยต่อรำยได ้(รอ้ยละ) 43.49 52.54 (2)  48.24 (2)  

(1) รวมค่ำตอบแทนกรรมกำร 
(2) หำกไม่รวมรำยกำรรำยไดด้อกเบีย้จำกกำรขำยทอดตลำดฯ และส ำรองดอ้ยค่ำทรพัยส์ินรอกำรขำย อตัรำสว่นคำ่ใชจ้่ำยต่อรำยไดส้  ำหรบัไตรมำส 1/2562 

และ 4/2562 เท่ำกบัรอ้ยละ 41.78 และรอ้ยละ 45.48 ตำมล ำดบั 
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ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอ่ืนๆ ไตรมำส 1/2563  ธนำคำรและบริษัทย่อยมีค่ำใชจ้่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ 
เท่ำกับ 13,467 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 16.9 จำกไตรมำสเดียวกันของปีก่อน และลดลงรอ้ยละ 19.0 จำกไตรมำสที่ผ่ำนมำ โดยมี
สำเหตุหลักมำจำกส ำรองดอ้ยค่ำทรัพยส์ินรอกำรขำยที่ลดลง (หำกไม่รวมรำยกำรส ำรองดอ้ยค่ำดังกล่ำว ค่ำใช้จ่ำยจำกกำร
ด ำเนินงำนอื่นๆ เพิ่มขึน้รอ้ยละ 8.6 จำกไตรมำสเดียวกนัของปีก่อน และลดลงรอ้ยละ 6.4 จำกไตรมำสที่ผ่ำนมำ)  

หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญ/ ผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ำดว่ำจะเกิดขึน้ 
    หน่วย : ลำ้นบำท 

 1/2563 4/2562 เพิ่ม/(ลด) 1/2562 เพิ่ม/(ลด) 
 (TFRS 9) (Pre-TFRS 9) ร้อยละ (Pre-TFRS 9) ร้อยละ 

หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญูฯ (1) N/A    4,824 N/A 7,330 N/A 
ผลขำดทนุดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ (2) 8,524 N/A N/A N/A N/A 

(1) หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู และขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำ ส ำหรบัเงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีเ้ท่ำนัน้ 
(2) ผลขำดทนุดำ้นเครดิตทีค่ำดวำ่จะเกิดขึน้ส  ำหรบัรำยกำรระหว่ำงตลำดเงิน เงินลงทนุในตรำสำรหนี ้เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนี ้(รวมขำดทนุจำกกำรเปลี่ยนแปลง
เง่ือนไขใหม่) และภำระผกูพนัที่จะใหส้นิเช่ือและสญัญำค ำ้ประกนัทำงกำรเงิน 

ส ำหรับไตรมำส ไตรมำส 1/2563  ธนำคำรและบริษัทย่อยไดพ้ิจำรณำถึงปัจจยัต่ำงๆ อย่ำงรอบคอบ ในกำรประมำณ
กำรถึงภำวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวัลงและมีควำมไม่แน่นอน ที่อำจส่งผลต่อคณุภำพสินเชื่อ จึงไดต้ั้ งส  ำรองผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่
คำดว่ำจะเกิดขึน้ จ ำนวน 8,524 ลำ้นบำท ในขณะที่มีหนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญูฯ จ ำนวน 7,330 ลำ้นบำทในไตรมำสเดียวกันของปี
ก่อน โดยธนำคำรมีอัตรำส่วน Coverage Ratio เท่ำกับรอ้ยละ 126.5 ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 เทียบกับรอ้ยละ 131.8 ณ วันที่  
31 ธันวำคม 2562 และรอ้ยละ 126.9 ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2562  



ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยบริหำร (MD&A) ประจ ำไตรมำส 1/2563                  

 

 

หนำ้ 16 
 

ฐำนะทำงกำรเงนิของธนำคำรและบริษัทย่อย ณ วันที ่31 มีนำคม 2563 

สินทรัพยท์ำงกำรเงนิฯ และเงนิลงทุนสุทธิ 

 ธนำคำรและบรษิัทย่อยมีสินทรพัยท์ำงกำรเงินที่วดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ และเงินลงทนุสทุธิรวม
ตำม TFRS 9 เท่ำกบั 407,603 ลำ้นบำท ณ 31 มีนำคม 2563 โดยสินทรพัยท์ำงกำรเงินที่วดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือ
ขำดทนุ ประกอบดว้ยตรำสำรหนีเ้อกชนและต่ำงประเทศ รอ้ยละ 56 หลกัทรพัยร์ฐับำลและรฐัวิสำหกิจ รอ้ยละ 41 และหน่วยลงทนุ 
รอ้ยละ 3 ในขณะที่มีเงินลงทนุสทุธิจ ำนวน 395,228 ลำ้นบำท ณ 31 ธันวำคม 2562 

กำรจดัประเภทของสินทรพัยท์ำงกำรเงินฯ และเงินลงทนุสทุธิ    
 หน่วย : ลำ้นบำท 

งบกำรเงินรวม 31 มี.ค. 63 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินทีวั่ดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 45,217 
เงินลงทุนสุทธิ 362,386 

- เงินลงทนุในตรำสำรหนีท้ี่วดัมลูค่ำดว้ยรำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 1,729 

- เงินลงทนุในตรำสำรหนีท้ี่วดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน 347,846 

- เงินลงทนุในตรำสำรทนุที่ก ำหนดใหว้ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน 12,811 
รวมสินทรัพยท์ำงกำรเงินฯ และเงินลงทุนสุทธิ 407,603 

 

 
 หน่วย : ลำ้นบำท 

งบกำรเงินรวม 31 ธ.ค. 62 
เงินลงทุนสุทธิ  

- เงินลงทนุเพ่ือคำ้ 48,252 

- เงินลงทนุเผื่อขำย 344,198 

- ตรำสำรหนีท้ี่จะถือจนครบก ำหนด 1,737 
- เงินลงทนุทั่วไป 1,041 

รวมเงินลงทุนสุทธิ 395,228 
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เงนิให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 

เงินใหส้ินเชื่อแก่ลูกหนีข้องธนำคำรและบริษัทย่อย (หลังหักรำยไดร้อตัดบัญชี) เท่ำกับ 2,131,887 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 
รอ้ยละ 2.0 จำกสิน้ปี โดยสว่นใหญ่เพิ่มขึน้จำกลกูคำ้ธุรกิจขนำดใหญ่ 

   หน่วย : ลำ้นบำท 

งบกำรเงินรวม 31 มี.ค. 63 31 ธ.ค. 62 เพิ่ม/(ลด) 
 (TFRS 9) (Pre-TFRS 9) ร้อยละ 

เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนี ้ 2,132,315 2,090,342 2.0 
หัก รำยไดร้อตดับญัชี 428 469  
บวก ดอกเบีย้คำ้งรบั 5,794 5,160  
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทนุดำ้นเครดิตทีค่ำดว่ำจะเกิดขึน้ (1) 142,158 135,268  
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้ำงรับสุทธิ 1,995,523 1,959,765 1.8 

(1) ค่ำเผื่อผลขำดทนุดำ้นเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ส ำหรบัเงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนี ้(รวมขำดทนุจำกกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่) หรือ ค่ำเผื่อหนีส้งสยัจะสญู
และคำ่เผื่อกำรปรบัมลูค่ำจำกกำรปรบัโครงสรำ้งหนี ้ตำมงบกำรเงิน 

เงินใหส้ินเชื่อของธนำคำรตำมประเภทของผูกู้ ้(งบกำรเงินรวม)  
     หน่วย : ลำ้นบำท 

งบกำรเงินรวม 31 มี.ค. 63 
(TFRS 9) 

31 ธ.ค. 62 
(Pre-TFRS 9) 

เพิ่ม/(ลด) 

 จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ ร้อยละ 

สินเช่ือธุรกิจขนำดใหญ ่  706,891   33.2   650,266   31.1   8.7  
สินเช่ือรฐับำลและรฐัวิสำหกิจ  160,940   7.5   182,986   8.8  (12.0)  
สินเช่ือวิสำหกิจขนำดกลำงและ

ขนำดย่อม (1) 
 335,051   15.7   332,447   16.0   0.8  

สินเช่ือรำยย่อย  929,055   43.6   924,268   44.2   0.5  
- สินเช่ือเพ่ือที่อยู่อำศยั  400,147   18.8   396,035   18.9   1.0  
- สินเช่ือส่วนบคุคล  470,366   22.1   464,138   22.2   1.3  
- สินเช่ือบตัรเครดิต  51,893   2.4   56,653   2.7  (8.4)  
- สินเช่ือ KTB Leasing  6,649   0.3   7,442   0.4  (10.7)  

สินเช่ืออ่ืนๆ  378   0.0   375   0.0   1.0  
รวมสินเช่ือ (ตำมงบกำรเงิน) 2,132,315 100.0  2,090,342   100.0  2.0  

(1) สินเช่ือวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม: สินเช่ือที่ใหแ้ก่ธุรกิจที่มีจ ำนวนกำรจำ้งงำน ≤ 200 คน และจ ำนวนสินทรพัยถ์ำวรไม่รวมที่ดิน ≤ 200 ลบ. 
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คุณภำพสินทรัพย ์

กำรจดัชัน้สินเชื่อและค่ำเผื่อผลขำดทนุดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ 
   หน่วย : ลำ้นบำท 

งบกำรเงินรวม 31 มี.ค. 63 
เงินให้สินเช่ือและ 
ดอกเบีย้ค้ำงรับ (1) 

ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที ่
คำดว่ำจะเกิดขึน้ (2) 

1. กำรจัดช้ันสินเช่ือ   
สินทรพัยท์ำงกำรเงินที่ไม่มีกำรเพิ่มขึน้อย่ำงมีนยัส ำคญั
ของควำมเสี่ยงดำ้นเครดิต  (Performing) 

1,747,267 28,339 

สินทรพัยท์ำงกำรเงินที่มีกำรเพ่ิมขึน้อย่ำงมีนยัส ำคญัของ
ควำมเสี่ยงดำ้นเครดิต  (Under - performing) 

276,511 38,493 

สินทรพัยท์ำงกำรเงินที่มีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิต  
(Non - performing) 

113,903 75,326 

รวม 2,137,681 142,158  
2. Gross NPLs (3) 112,377 ร้อยละ      4.36 
3. Coverage Ratio (4)   ร้อยละ   126.5 

(1) เงินใหส้ินเช่ือหกัรำยไดร้อตดับญัชี รวมดอกเบีย้คำ้งรบั และรำยไดด้อกเบีย้ที่ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 
(2) ค่ำเผื่อผลขำดทนุดำ้นเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ส ำหรบัเงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนี ้(รวมขำดทนุจำกกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่) ตำมงบกำรเงิน 
(3) Gross NPLs เฉพำะตน้เงินหกัรำยไดร้อตดับญัชี รวมรำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 
(4) Coverage Ratio = ค่ำเผื่อผลขำดทนุดำ้นเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ของสนิเช่ือ / Gross NPLs 

 

 
   หน่วย : ลำ้นบำท 

 31 ธ.ค. 62 

งบกำรเงินรวม เงินให้สินเชื่อและดอกเบีย้
ค้ำงรับ 

ยอดสุทธิท่ีใช้ในกำรต้ังค่ำ
เผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสญู 

1. กำรจัดช้ันสินเช่ือ    
จดัชัน้ปกต ิ  1,923,616   883,841   13,908  
จดัชัน้กล่ำวถึงเป็นพิเศษ  68,696   30,545   8,478  
จดัชัน้ต ่ำกว่ำมำตรฐำน  12,780   6,429   6,433  
จดัชัน้สงสยั  12,647   4,527   4,547  
จดัชัน้สงสยัจะสญู  77,294   37,398   37,403  

รวม  2,095,033   962,740   70,769  
เงินส ำรองส่วนเกิน    64,459  

2. ค่ำเผื่อหนีส้งสัยจะสูญรวม(1)    135,268  
3. Gross NPLs (2)  102,659   ร้อยละ     4.33 
4. Coverage Ratio(3)    ร้อยละ  131.8 

(1) ค่ำเผื่อหนีส้งสยัจะสญูและค่ำเผื่อกำรปรบัมลูคำ่จำกกำรปรบัโครงสรำ้งหนี ้ตำมงบกำรเงิน 
(2) NPLs Ratio-Gross ตำมนิยำมของธนำคำรแห่งประเทศไทย 
(3) Coverage Ratio = ค่ำเผื่อหนีส้งสยัจะสญู / Gross NPLs 
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ธนำคำรและบริษัทย่อยมีอัตรำส่วนสินเชื่อด้อยคุณภำพก่อนหักค่ำเผื่อหนีส้งสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม (NPLs Ratio-
Gross) ณ 31 มีนำคม 2563 รอ้ยละ 4.36 เพิ่มขึน้จำกรอ้ยละ 4.33 ณ 31 ธันวำคม 2562 โดยมี Coverage Ratio เท่ำกับ รอ้ยละ 
126.5 ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2563 เทียบกบัรอ้ยละ 131.8 ณ 31 ธันวำคม 2562 และรอ้ยละ 126.9 ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2562 

เงนิรับฝำก 

ธนำคำรและบริษัทย่อยมีเงินรับฝำก เท่ำกับ 2,352,523 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 9.1 จำก ณ 31 ธันวำคม 2562 โดย
เพิ่มขึน้จำกเงินฝำกทกุประเภทโดยเฉพำะเงินฝำกออมทรพัย ์ 

จำกภำพรวมเงินรบัฝำกที่เพิ่มขึน้จำกสิน้ปีในอตัรำที่สงูกว่ำกำรเพิ่มขึน้ของเงินใหส้ินเชื่อ สง่ผลใหธ้นำคำรและบรษิัทย่อยมี
สดัส่วนเงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนี ้(หลงัหกัรำยไดร้อตดับญัชี) ต่อเงินรบัฝำก ที่เท่ำกับรอ้ยละ 90.62 ลดลงเมื่อเทียบกบัรอ้ยละ 96.94 
ณ 31 ธันวำคม 2562  
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แหล่งทีม่ำและใช้ไปของเงินทุน 
     หน่วย : ลำ้นบำท 

 31 มี.ค. 63 
(TFRS 9) 

31 ธ.ค. 62 
(Pre-TFRS 9) 

เพิ่ม/(ลด) 

 จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ ร้อยละ 

รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสทุธิ 
(สินทรพัย)์ 

 470,362   14.9   338,771   11.2   38.8  

สินทรพัยท์ำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ดว้ยมลูค่ำ
ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ 

 45,217   1.4  N/A N/A N/A 

เงินลงทนุสทุธิ และเงินลงทนุในบรษิัทรว่มสทุธิ  388,818   12.3   426,174   14.2  (8.8)  
เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนี ้(หกัรำยไดร้อตดับญัชี)  2,131,887   67.4   2,089,874   69.4   2.0  
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทนุดำ้นเครดิตทีค่ำดว่ำจะ

เกิดขึน้ (1) 
(142,158)  (4.5)  (135,268)  (4.5)   5.1  

สินทรพัยอ่ื์นๆ  268,934   8.5   292,665   9.7  (8.1)  
สินทรัพย ์  3,163,060   100.0   3,012,216   100.0   5.0  

เงินรบัฝำก  2,352,523   74.4   2,155,865   71.6   9.1  
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสทุธิ 

(หนีส้ิน) 
 177,063   5.6   215,823   7.2  (18.0)  

ตรำสำรหนีท้ี่ออกและเงินกูย้ืม  98,379   3.1   96,841   3.2   1.6  
หนีส้ินอ่ืนๆ  196,485   6.2   195,361   6.5     0.6  
รวมส่วนของเจำ้ของ  338,610   10.7   348,326   11.5  (2.8)  

- ส่วนของบริษัทใหญ ่  327,784   10.4   338,287   11.2  (3.1)  

- ส่วนไดเ้สยีที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุ  10,826   0.3   10,039   0.3   7.8  
หนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ  3,163,060   100.0   3,012,216   100.0   5.0  

อัตรำส่วนเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้(หลังหัก
รำยได้รอตัดบัญชี) ต่อเงินรับฝำก 
(ร้อยละ) 

90.62  96.94   

(1) ค่ำเผื่อผลขำดทนุดำ้นเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ส ำหรบัเงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนี ้(รวมขำดทนุจำกกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่) หรือ ค่ำเผื่อหนีส้งสยัจะสญูและ
ค่ำเผื่อกำรปรบัมลูค่ำจำกกำรปรบัโครงสรำ้งหนี ้ตำมงบกำรเงิน 

แหล่งเงินทุนที่ส  ำคญัของธนำคำรและบริษัทย่อย ณ 31 มีนำคม 2563 ประกอบดว้ยเงินรบัฝำกรอ้ยละ 74.4 และแหล่ง
เงินทนุอื่นๆ อำทิ สว่นของเจำ้ของ กำรกูย้ืมระหว่ำงธนำคำร และตรำสำรหนีท้ี่ออกและเงินกูย้ืม ทัง้นี ้ธนำคำรใชเ้งินทนุรอ้ยละ 67.4 
ในกำรใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนี ้(หลงัหกัรำยไดร้อตดับญัชี) ใชเ้งินทนุรอ้ยละ 14.9 ในรำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสทุธิ และใช้
เงินทนุรอ้ยละ 12.3 ในเงินลงทนุสทุธิและเงินลงทนุในบรษิัทรว่มสทุธิ 
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ส่วนของเจ้ำของ 

ส่วนของเจ้ำของรวม (ส่วนทีเ่ป็นของธนำคำร) ณ 31 มีนำคม 2563 เท่ำกบั 327,784 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 3.1 เม่ือ
เทียบกบั ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 

มูลค่ำหุ้นทำงบัญชี (ส่วนที่เป็นของธนำคำร) เท่ำกับ 23.44 บำทต่อหุน้ ลดลงจำก 24.20 บำทต่อหุน้ เมื่อเทียบกับ  
31 ธันวำคม 2562 

เงนิกองทุนตำมกฎหมำย 

เงินกองทนุตำมกฎหมำย (กลุม่ธุรกิจทำงกำรเงิน) 
      หน่วย : ลำ้นบำท 

กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน (1) 

31 มี.ค. 63(3) อัตรำข้ันต ่ำที่
ก ำหนดโดยธปท. 
ส ำหรับปี 2563 
(ร้อยละ) (2) 

31 ธ.ค. 62(3) อัตรำข้ันต ่ำที่
ก ำหนดโดยธปท. 
ส ำหรับปี 2562 
(ร้อยละ) (2) 

 
 

จ ำนวน 

อัตรำ 
เงินกองทุน 

ต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 
(ร้อยละ) 

 
 

จ ำนวน 

อัตรำ 
เงินกองทุน 

ต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 
(ร้อยละ) 

เงินกองทนุชัน้ที่ 1 
ที่เป็นส่วนของเจำ้ของ 

309,373 14.97 >8.000 304,705 15.19 >7.500 

เงินกองทนุชัน้ที่ 1 310,447 15.03 >9.500 305,805 15.24 >9.000 
เงินกองทนุชัน้ที่ 2 76,170   75,534   
รวมเงินกองทนุ 386,617 18.71 >12.000 381,339 19.01 >11.500 
สินทรพัยถ์่วงน ำ้หนกัตำม
ควำมเสี่ยง 

2,066,182   2,006,423   

(1) งบกำรเงินภำยใตห้ลกัเกณฑก์ำรก ำกบัดแูลกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน จัดท ำภำยใตห้ลกัเกณฑธ์นำคำรแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินนี ้จะไม่รวมถึง
บริษัทที่ ประกอบธุรกิจประกนัภยัหรือประกนัชีวิต และบริษัทที่ถือหุน้นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 50 

(2) ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก ำหนดใหธ้นำคำรพำณิชยด์ ำรงอตัรำส่วนเงินกองทนุส่วนเพิ่ม เพื่อรองรบัผลขำดทุนในภำวะวิกฤต (Conservation Buffer) 
โดยใหท้ยอยด ำรงอตัรำส่วนเงินกองทนุส่วนเพิ่มจำกอตัรำส่วนเงินกองทุนขัน้ต ่ำอีกมำกกว่ำ 0.625% ในแต่ละปี ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 2559 เป็นตน้ไป จนครบ
ซึ่งมำกกว่ำ 2.50% ในวนัที่ 1 มกรำคม 2562 นอกจำกนี ้ตำมประกำศ ธปท. ที่สนส. 16/2560 และ 17/2560 ระบวุ่ำธนำคำรเป็น 1 ใน 5 ธนำคำรพำณิชยท์ี่มีนยั
ต่อควำมเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ และก ำหนดใหต้อ้งมีอตัรำส่วนเงินกองทนุขัน้ต ่ำเพิ่มเติม เพ่ือเป็นเงินกองทนุส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรบัควำมเสียหำยส ำหรบัธนำคำร
พำณิชยท์ี่มีนัยควำมเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ (Higher loss absorbency) โดยใหธ้นำคำรทยอยด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรบัควำมเสียหำย
ส ำหรบัธนำคำรพำณิชยท์ี่มีนัยต่อควำมเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ ที่รอ้ยละ 0.5 ของสินทรพัยเ์สี่ยงทัง้สิน้ ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 และด ำรงเพิ่มเป็น
รอ้ยละ 1 ของสินทรพัยเ์สี่ยงทัง้สิน้ ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป 

(3) ขอ้มูลเงินกองทุนและอัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรพัยเ์สี่ยง ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 และ 31 ธันวำคม 2562 เป็นขอ้มูลเบือ้งตน้ที่จัดท ำตำมเกณฑแ์ละ
วิธีกำรตำมประกำศธปท.  
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เงินกองทนุตำมกฎหมำย (งบเฉพำะธนำคำร) 
      หน่วย : ลำ้นบำท 

งบเฉพำะธนำคำร(1) 

31 มี.ค. 63 อัตรำข้ันต ่ำที่
ก ำหนดโดยธปท. 
ส ำหรับปี 2563 
(ร้อยละ) (1) 

31 ธ.ค. 62 อัตรำข้ันต ่ำที่
ก ำหนดโดยธปท. 
ส ำหรับปี 2562 
(ร้อยละ) (1) 

 
 

จ ำนวน 

อัตรำ 
เงินกองทุน 

ต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 
(ร้อยละ) 

 
 

จ ำนวน 

อัตรำ 
เงินกองทุน 

ต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 
(ร้อยละ) 

เงินกองทนุชัน้ที่ 1 
ที่เป็นส่วนของเจำ้ของ 

288,254  14.43 >8.000 285,462 14.80 >7.500 

เงินกองทนุชัน้ที่ 1 288,254  14.43 >9.500 285,462 14.80 >9.000 
เงินกองทนุชัน้ที่ 2 75,364   74,616   
รวมเงินกองทนุ 363,618  18.20 >12.000 360,078 18.66 >11.500 
สินทรพัยถ์่วงน ำ้หนกัตำม
ควำมเสี่ยง 

1,997,962   1,929,176   

(1) ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก ำหนดใหธ้นำคำรพำณิชยด์ ำรงอตัรำส่วนเงินกองทนุส่วนเพิ่ม เพื่อรองรบัผลขำดทุนในภำวะวิกฤต (Conservation Buffer) 
โดยใหท้ยอยด ำรงอตัรำส่วนเงินกองทนุส่วนเพิ่มจำกอตัรำส่วนเงินกองทนุขัน้ต ่ำอีกมำกกว่ำ 0.625% ในแต่ละปี ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 2559 เป็นตน้ไป จนครบ
ซึ่งมำกกว่ำ 2.50% ในวนัที่ 1 มกรำคม 2562 นอกจำกนี ้ตำมประกำศ ธปท. ที่สนส.16/2560 และ 17/2560 ระบวุ่ำธนำคำรเป็น 1 ใน 5 ธนำคำรพำณิชยท์ี่มีนัย
ต่อควำมเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ และก ำหนดใหต้อ้งมีอตัรำส่วนเงินกองทนุขัน้ต ่ำเพิ่มเติม เพ่ือเป็นเงินกองทนุส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรบัควำมเสียหำยส ำหรบัธนำคำร
พำณิชยท์ี่มีนัยควำมเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ (Higher loss absorbency) โดยใหธ้นำคำรทยอยด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรบัควำมเสียหำย
ส ำหรบัธนำคำรพำณิชยท์ี่มีนัยต่อควำมเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ ที่รอ้ยละ 0.5 ของสินทรพัยเ์สี่ยงทัง้สิน้ ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 และด ำรงเพิ่มเป็น 
รอ้ยละ 1 ของสินทรพัยเ์สี่ยงทัง้สิน้ ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป 

 ณ 31 มีนำคม 2563 กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินมีเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ เท่ำกับ 309,373 ล้ำนบำท  
(รอ้ยละ 14.97 ของสินทรพัยถ์่วงน ำ้หนกัตำมควำมเสี่ยง) และมีเงินกองทุนชัน้ที่ 1 เท่ำกับ 310,447 ลำ้นบำท (รอ้ยละ 15.03 ของ
สินทรพัยถ์่วงน ำ้หนกัตำมควำมเสี่ยง) โดยมีเงินกองทุนทัง้สิน้เท่ำกับ 386,617 ลำ้นบำท (รอ้ยละ 18.71 ของสินทรพัยถ์่วงน ำ้หนกั
ตำมควำมเสี่ยง) 

 ณ 31 มีนำคม 2563 ธนำคำรมีเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจำ้ของ และมีเงินกองทุนชั้นที่ 1 (งบเฉพำะธนำคำร) 
เท่ำกับ 288,254  ลำ้นบำท (รอ้ยละ 14.43 ของสินทรพัยถ์่วงน ำ้หนักตำมควำมเสี่ยง) โดยมีเงินกองทุนทัง้สิน้เท่ำกับ 363,618   
ลำ้นบำท (รอ้ยละ 18.20 ของสินทรพัยถ์่วงน ำ้หนกัตำมควำมเสี่ยง)  

ธนำคำรมีอตัรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรพัยถ์่วงน ำ้หนกัตำมควำมเสี่ยงในระดบัที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับเกณฑข์องธปท. 
อีกทัง้ธนำคำรไดป้ระเมินควำมเพียงพอของอัตรำส่วนเงินกองทุนฯ ในอนำคตอย่ำงต่อเนื่องเพื่อใหเ้ป็นไปตำมเกณฑข์องทำงกำร 
และครอบคลมุถึงควำมสำมำรถในกำรรองรบัควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ 
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อันดับควำมน่ำเช่ือถอืของธนำคำร 

อนัดบัควำมน่ำเชื่อถือที่ธนำคำรไดร้บัจำก S&P Global Ratings, Moody’s Investors Service และ Fitch Ratings มีดงันี ้

ในวนัที่ 23 มีนำคม 2563 Fitch Ratings ไดป้รบัแนวโนม้อนัดบัควำมน่ำเชื่อสำกลสกุลเงินต่ำงประเทศของธนำคำรเป็น 
Stable จำกเดิม Positive เป็นผลจำกกำรปรบัแนวโนม้อนัดบัเครดิตสำกลสกลุเงินต่ำงประเทศระยะยำวของประเทศไทย โดยเป็น
ผลสะทอ้นจำกกำรแพรร่ะบำดของไวรสัโควิด-19 ซึ่งสง่ผลทั่วโลก รวมถึงกระทบต่อภำพรวมเศรษฐกิจไทยเช่นกนั  

ในวนัที่ 2 เมษำยน 2563 ไดป้ระกำศ “คง” อนัดบัควำมน่ำเชื่อถือสำกลสกลุเงินต่ำงประเทศ และอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือใน
ประเทศของธนำคำร โดยพิจำรณำถึงควำมทำ้ทำยของสภำพแวดลอ้มในกำรด ำเนินธุรกิจ ผลกระทบจำกเศรษฐกิจเนื่องจำกกำร
แพร่ระบำดของไวรสัโควิด-19 นอกจำกนี ้ธนำคำรยังไดร้บัพิจำรณำถึงควำมส ำคัญในฐำนะ 1 ใน 5 ธนำคำรที่มีนัยต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ  (D-SIB) และควำมเป็นธนำคำรที่มีควำมส ำคญัในเชิงกลยทุธต์่อรฐับำลไทยดว้ยเช่นกนั  ทัง้นี ้ธนำคำรได้
ถูกปรบัลดอันดับควำมน่ำเชื่อถือในประเทศของหุน้กูด้อ้ยสิทธิสกุลเงินบำท ลง  1 notch เป็น AA-(tha) จำกเดิม AA(tha) ตำม
เกณฑก์ำรจดัอนัดบัเครดิตฉบบัปรบัปรุงใหม่ของ Fitch Ratings ซึ่งสง่ผลต่ออนัดบัควำมน่ำเชื่อถือในประเทศของหุน้กูด้อ้ยสิทธิ 

■ S&P Global Ratings  มี.ค. 2563 ธ.ค. 2562 

■ ระยะยำว/ระยะสัน้  BBB / A-2 BBB / A-2 
■ แนวโนม้  Stable Stable 
■ Stand-Alone Credit Profile (SACP)  bb+ bb+ 

■ Moody’s Investors Service  มี.ค. 2563 ธ.ค. 2562 
■ ระยะยำว/ระยะสัน้  Baa1 / P-2 Baa1 / P-2 
■ แนวโนม้  Stable (3) Positive 
■ Baseline Credit Assessment (BCA)  baa3 baa3 

■ Fitch Ratings  มี.ค. 2563 ธ.ค. 2562 
อนัดบัควำมน่ำเชื่อถือสำกลสกลุเงินต่ำงประเทศ    

■ ระยะยำว/ระยะสัน้  BBB / F2 BBB / F2 
■ แนวโนม้  Stable Positive 
■ Viability Rating  bbb- bbb- 
■ หุน้กูด้อ้ยสิทธิสกลุเงิน USD  -- (1) BBB- 

อนัดบัควำมน่ำเชื่อถือในประเทศ    
■ ระยะยำว/ระยะสัน้  AA+(tha) / F1+ (tha)  AA+(tha) / F1+ (tha)  
■ แนวโนม้  Stable Stable 
■ หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ สกลุเงินบำท  AA+(tha) AA+(tha) 
■ หุน้กูด้อ้ยสิทธิสกลุเงินบำท  AA-(tha) (2) AA(tha) 

(1) ธนำคำรไดไ้ถ่ถอนหุน้กูด้อ้ยสิทธิสกลุเงิน USD ในเดือนธันวำคม 2562 
(2) เมื่อวนัท่ี 2 เมษำยน 2563 Fitch Ratings ปรบัลดอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือลง จำกเดิมที่ AA(tha)  
(3) เมื่อวนัท่ี 21 เมษำยน 2563 Moody’s Investors Service ปรบัแนวโนม้อนัดบัควำมน่ำเชื่อถือประเทศไทย จำก Positive เป็น Stable และไดป้รบั

แนวโนม้ของธนำคำรเช่นกัน เมื่อวนัท่ี 22 เมษำยน 2563 
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หมำยเหต ุตวัเลขกำรเปลี่ยนแปลง (รอ้ยละ) ที่แสดงภำยใตเ้อกสำรฉบบันีค้  ำนวณโดยอำ้งอิงจำกตวัเลขงบกำรเงิน 

Disclaimer 
เอกสำรฉบบันีแ้สดงถึงขอ้มลูผลประกอบกำรและกำรด ำเนินธุรกิจของธนำคำร ขอ้มลูเกี่ยวกบัภำวะเศรษฐกิจ และขอ้มลูอ่ืนๆ ที่เกี่ยวขอ้ง โดยขอ้มลูบำงส่วน
อำจมีลกัษณะเป็นกำรคำดกำรณใ์นอนำคต (Forward-Looking Statements) ซึ่งจดัท ำขึน้โดยใชส้มมตุิฐำนหรือควำมเห็นของธนำคำรจำกขอ้มลู ณ ปัจจบุนั 
หำกขอ้มูลดังกล่ำวมีกำรเปลี่ยนแปลงไป ธนำคำรขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงขอ้มูลตำมเอกสำรฉบับนี ้โดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ ทั้งนี ้ผล
ประกอบกำรและกำรด ำเนินธุรกิจของธนำคำรในอนำคตอำจมีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคญัจำกขอ้มูลที่ปรำกฎอยู่ในเอกสำรฉบบันี ้และเอกสำรฉบบันี ้
มิไดเ้ป็นกำรรบัประกนัถึงผลประกอบกำรในอนำคตของธนำคำรแต่อย่ำงใด ดงันัน้ ผูล้งทนุจึงควรใชว้ิจำรณญำณในกำรศกึษำเม่ือพิจำรณำขอ้มลูดังกล่ำวไม่
ว่ำเพ่ือวตัถปุระสงคใ์ดก็ตำม 


