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รำยงำนฉบบันีเ้ป็นค ำอธิบำยกำรเปลี่ยนแปลงท่ีส ำคญัในงบกำรเงินรวมของธนำคำรฉบบัก่อนตรวจสอบของผู้สอบบญัชี
ส ำหรับไตรมำสท่ี 2 สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 ทัง้นี ้งบกำรเงินงวดก่อนของธนำคำรและบริษัทย่อยไม่ได้มีกำรปรับย้อนหลงั
เพ่ือกำรเปรียบเทียบจำกกำรเปลี่ยนแปลงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ภำพรวมผลประกอบกำรของธนำคำรและบริษัทย่อย ช่วงคร่ึงแรกของปี 2563 

ภำพรวมผลประกอบกำรในช่วงคร่ึงแรกของปี 2563 

จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยชะลอตวัอย่ำงรุนแรง โดยธนำคำรแห่งประเทศ
ไทย (ธปท.) ได้ปรับลดอัตรำดอกเบีย้นโยบำยลงจ ำนวน 5 ครัง้ ตัง้แต่ช่วงคร่ึงหลังของปี 2562 รวมถึงได้มีมำตรกำรให้ควำม
ช่วยเหลือภำคธุรกิจและประชำชนอย่ำงต่อเน่ือง โดยธนำคำรตระหนกัถงึกำรมีสว่นร่วมในกำรพยงุเศรษฐกิจ และพร้อมสนบัสนนุ
กลไกของภำครัฐ จงึได้มีกำรลดอตัรำดอกเบีย้เงินให้สินเช่ือพร้อมทัง้มีมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือต่ำงๆ กบัผู้ ท่ีได้รับผลกระทบจำก
เหตกุำรณ์ข้ำงต้น  

ธนำคำรและบริษัทย่อยมีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนในช่วงคร่ึงแรกของปี 2563 เท่ำกับ 37,604 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 
11.0 จำกช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยรำยได้ดอกเบีย้สทุธิยงัคงอยู่ในระดบัใกล้เคียงกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีผ่ำนมำจำกกำรบริหำร
จดักำรต้นทนุทำงกำรเงินท่ีดีและได้รับประโยชน์จำกกำรประกำศลดเงินน ำสง่ธนำคำรแห่งประเทศไทย อีกทัง้สินเช่ือท่ีขยำยตวัได้ดี 
ซึ่งช่วยลดผลกระทบจำกกำรปรับลดอตัรำดอกเบีย้นโยบำย และอตัรำดอกเบีย้เงินให้สินเช่ือลง โดยมีอตัรำผลตอบแทนสทุธิต่อ
สินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดรำยได้ (NIM) เท่ำกบัร้อยละ 3.15 ลดลงจำกร้อยละ 3.54 ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลจำกกำรปรับลด
อตัรำดอกเบีย้ดงักลำ่ว นอกจำกนี ้ธนำคำรมี “รำยกำรพิเศษ” ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2563 จำกรำยได้ดอกเบีย้เงินให้สินเช่ือจำกกำร
ได้รับเงินบำงส่วนจำกกำรขำยทอดตลำดทรัพย์สินหลกัประกันจ ำนองจ ำนวน 3,524 ล้ำนบำทในไตรมำส 2/2563 และ จ ำนวน 
3,899 ล้ำนบำท ในไตรมำส 1/2562 (หำกไม่รวมรำยกำรพิเศษ NIM เท่ำกับ 2.91 ลดลงจำกร้อยละ 3.24 ในช่วงเดียวกันของปี 
2562) 

ทัง้นี ้รำยได้อื่นยังคงขยำยตัวดี ประกอบกับค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนลดลงมำกถึงร้อยละ 13.2 โดยมี Cost to 
Income ratio เท่ำกบัร้อยละ 40.72 ลดลงจำกร้อยละ 46.76 ในช่วงเดียวกนัของปี 2562 (หำกไม่รวมรำยกำรพิเศษส ำรองด้อยคำ่
ทรัพย์สินรอกำรขำย และรำยได้ดอกเบีย้รับจำกกำรขำยทอดตลำดทรัพย์สินหลกัประกนัจ ำนอง Cost to Income ratio ในช่วงคร่ึง
แรกของปี 2563 เท่ำกบัร้อยละ 43.11 เพ่ิมขึน้จำกร้อยละ 41.77 ในช่วงเดียวกนัของปี 2562) 

ธนำคำรและบริษัทย่อยได้พิจำรณำถึงปัจจัยต่ำงๆ อย่ำงรอบคอบ ในกำรประมำณกำรถึงภำวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัลง
อย่ำงรุนแรงและมีควำมไม่แน่นอน ท่ีอำจส่งผลต่อคณุภำพสินเช่ือ จึงได้ตัง้ส ำรองผลขำดทนุด้ำนเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึน้ จ ำนวน 
23,235 ล้ำนบำท โดยได้รวมถึงกำรตัง้ค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดิตเต็มจ ำนวนส ำหรับลูกค้ำธุรกิจขนำดใหญ่รำยหนึ่งในธุรกิจ
สำธำรณปูโภคและบริกำรที่เก่ียวกบักำรขนสง่เพ่ือสะท้อนถงึฐำนะควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของลกูค้ำดงักล่ำว ในขณะท่ี มีหนีส้ญู หนี ้
สงสยัจะสญูฯ จ ำนวน 12,891 ล้ำนบำทในช่วงเดียวกนัของปี 2562 โดยอตัรำส่วน Coverage Ratio ณ 30 มิถุนำยน 2563 เท่ำกับ
ร้อยละ 126.5 อตัรำส่วนสินเช่ือด้อยคุณภำพก่อนหักค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญต่อสินเช่ือรวม (NPLs Ratio-Gross) เท่ำกับ ร้อยละ 
4.35 เทียบกบัร้อยละ 4.33 ณ 31 ธนัวำคม 2562  
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จำกผลประกอบกำรดงักล่ำวธนำคำรและบริษัทย่อยมีก ำไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของธนำคำร เท่ำกบั 10,296 ล้ำนบำท ลดลง 
ร้อยละ 33.5 จำกช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

ธนำคำรมีอตัรำสว่นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 และอตัรำสว่นเงินกองทนุทัง้สิน้ตอ่สินทรัพย์ถ่วงน ำ้หนกัตำมควำมเสี่ยง (งบกำรเงิน
เฉพำะ) เท่ำกบัร้อยละ 14.86 และ ร้อยละ 18.72 ตำมล ำดบั 

ภำพรวมผลประกอบกำรประจ ำไตรมำส 2/2563 

ในไตรมำสท่ี 2/2563 เทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อน ธนำคำรและบริษัทย่อยมีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน เท่ำกับ 
20,107 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 21.8 จำกไตรมำสเดียวกนัของปีก่อน โดยเป็นผลจำกรำยได้ดอกเบีย้สทุธิท่ีเพ่ิมขึน้ จำกกำรบริหำร
จัดกำรต้นทุนทำงกำรเงินท่ีดีและได้รับประโยชน์จำกกำรประกำศลดเงินน ำส่งธนำคำรแห่งประเทศไทย ประกอบกับสินเช่ือท่ี
ขยำยตัวได้ดี อีกทัง้ มีรำยกำรพิเศษจำกรำยได้ดอกเบีย้เงินให้สินเช่ือท่ีมำจำกกำรได้รับเงินบำงส่วนจำกกำรขำยทอดตลำด
ทรัพย์สินหลกัประกนัจ ำนอง ซึง่ช่วยลดผลกระทบจำกกำรปรับลดอตัรำดอกเบีย้นโยบำย และอตัรำดอกเบีย้เงินให้สินเช่ือลง โดยมี
อตัรำผลตอบแทนสทุธิตอ่สินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดรำยได้ (NIM) เท่ำกบัร้อยละ 3.09 ลดลงจำกร้อยละ 3.24 ในไตรมำส 2/2562 (หำก
ไมร่วมรำยกำรพิเศษ NIM ไตรมำส 2/2563 เท่ำกบัร้อยละ 2.62)  

ส ำหรับรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ เพ่ิมขึน้จำกก ำไรจำกกำรขำยทรัพย์สินรอกำรขำย ทัง้นี ้คำ่ใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน
ลดลงจำกค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับพนักงำนและกำรส ำรองจำกกำรด้อยค่ำทรัพย์สินรอกำรขำยในไตรมำส 2/2562 โดยมี Cost to 
Income ratio เท่ำกบั ร้อยละ 38.07 ลดลงจำกร้อยละ 45.10 ในไตรมำส 2/2562 (หำกไมร่วมรำยกำรพิเศษ Cost to Income ratio 
เท่ำกบั ร้อยละ 42.71 เพ่ิมขึน้จำกร้อยละ 41.77 ในไตรมำส 2/2562) 

ธนำคำรและบริษัทย่อยได้พิจำรณำถงึปัจจยัตำ่งๆ อย่ำงรอบคอบ ในกำรประมำณกำรถงึภำวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัลงและ
มีควำมไม่แน่นอน ท่ีอำจส่งผลต่อคุณภำพสินเช่ือ จึงได้ตัง้ส ำรองผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ จ ำนวน 14,710  
ล้ำนบำท ในขณะท่ีมีค่ำใช้จ่ำยในกำรตัง้ส ำรองหนีส้ญู หนีส้งสยัจะสูญฯ จ ำนวน 5,561 ล้ำนบำทในไตรมำสเดียวกันของปีก่อน
สง่ผลให้ก ำไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของธนำคำร เท่ำกบั 3,829 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 53.1  

Coverage Ratio ณ 30 มิถนุำยน 2563 เท่ำกบั ร้อยละ 126.5 โดยอตัรำสว่นสินเช่ือด้อยคณุภำพก่อนหกัคำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะ
สญูตอ่สินเช่ือรวม (NPLs Ratio-Gross) เท่ำกบั ร้อยละ 4.35 เทียบกบัร้อยละ 4.36 ณ 31 มีนำคม 2563 
  



ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยบริหำร (MD&A) ประจ ำไตรมำส 2/2563                  

 

 

หน้ำ 3 
 

ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับไตรมำสและช่วงคร่ึงแรกของปี สิน้สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนและก ำไรสุทธิ 
       หน่วย : ล้ำนบำท 

 2/2563 1/2563 เพิ่ม/(ลด) 2/2562 เพิ่ม/(ลด) คร่ึงแรก  คร่ึงแรก  เพิ่ม/(ลด) 
 (TFRS 9) (TFRS 9) ร้อยละ  ร้อยละ ปี 2563 

(TFRS 9) 
ปี 2562 ร้อยละ 

รำยได้ดอกเบีย้สทุธิ  23,460   22,961  2.2 21,805 7.6  46,421  46,446 (0.1) 
รำยได้คำ่ธรรมเนียมและบริกำรสทุธิ  5,269   4,951  6.4 5,650 (6.7)  10,220  11,285 (9.4) 

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอ่ืน  3,739   3,051  22.5 2,609 43.3  6,790  5,904 15.0 

รวมรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน  32,468   30,963  4.9 30,064 8.0  63,431  63,635 (0.3) 

รวมคำ่ใช้จำ่ยจำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ  12,361   13,467  (8.2) 13,558 (8.8)  25,827  29,754 (13.2) 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน(1)  20,107   17,496  14.9 16,506 21.8  37,604  33,881 11.0 

หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู และขำดทนุจำก
กำรด้อยคำ่  

 -     -    N/A 5,561 (100.0)  -    12,891 (100.0) 

ผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้  14,710   8,524  72.6 - N/A 23,235  N/A 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้  5,397   8,972  (39.8) 10,945 (50.7)  14,369  20,990 (31.5) 

ภำษีเงินได้  975   1,680  (42.0) 2,080 (53.1)  2,655  4,021 (34.0) 
ก ำไรสทุธิ  4,422   7,292  (39.4) 8,865 (50.1)  11,714  16,969 (31.0) 
ก ำไรสทุธิ (สว่นที่เป็นของธนำคำร)  3,829   6,467  (40.8) 8,170 (53.1)  10,296  15,471 (33.5) 
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ – 

ROA (ร้อยละ) (2) 
 0.49   0.84  1.17   0.67  1.14  

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น – ROE  
(ร้อยละ) (2) 

 4.63   7.81   10.34   6.12  9.99  

(1) ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนส ำรอง (ผลขำดทนุด้ำนเครดิตทีค่ำดวำ่จะเกิดขึน้ หรือ หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ฯ) และภำษีเงินได้ 
(2) ROA และ ROE ค ำนวณจำกก ำไรสทุธิสว่นที่เป็นของธนำคำร ตอ่สินทรัพย์เฉลี่ย และสว่นของเจ้ำของ (สว่นของบริษัทใหญ่) เฉลี่ย 

ผลประกอบกำรไตรมำส 2/2563  ธนำคำรและบริษัทย่อยมีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนเท่ำกบั 20,107 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้
ร้อยละ 21.8 จำกไตรมำสเดียวกันของปีก่อน โดยมีรำยได้ดอกเบีย้สุทธิเพ่ิมขึน้จำกกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนทำงกำรเงินท่ีดีและ
ได้รับประโยชน์จำกกำรประกำศลดเงินน ำส่งธนำคำรแห่งประเทศไทย ประกอบกับสินเช่ือท่ีขยำยตวัได้ดี นอกจำกนี ้มีรำยกำร
พิเศษจำกรำยได้ดอกเบีย้เงินให้สินเช่ือท่ีมำจำกกำรได้รับเงินบำงสว่นจำกกำรขำยทอดตลำดทรัพย์สินหลกัประกนัจ ำนอง จ ำนวน 
3,524 ล้ำนบำท ซึง่ช่วยลดผลกระทบจำกกำรปรับลดอตัรำดอกเบีย้นโยบำย และอตัรำดอกเบีย้เงินให้สินเช่ือลง ประกอบกบัรำยได้
จำกกำรด ำเนินกำรอื่นๆ ท่ีขยำยตวั จำกก ำไรจำกกำรขำยทรัพย์สินรอกำรขำย และมีค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนลดลง ทัง้นี ้
ธนำคำรและบริษัทย่อยได้ตัง้ส ำรองผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ จ ำนวน 14,710 ล้ำนบำท ส่งผลให้ก ำไรสทุธิส่วนท่ี
เป็นของธนำคำร เท่ำกบั 3,829 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 53.1 จำกไตรมำสเดียวกนัของปีก่อน 

 
 



ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยบริหำร (MD&A) ประจ ำไตรมำส 2/2563                  

 

 

หน้ำ 4 
 

เม่ือเปรียบเทยีบกับไตรมำส 1/2563 ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนเพ่ิมขึน้ร้อยละ 14.9 โดยมีสำเหตหุลกัจำกรำยได้ดอกเบีย้
สุทธิและรำยได้จำกกำรด ำเนินกำรอื่นๆ ท่ีเพ่ิมขึน้และจำกค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนท่ีลดลง และได้ตัง้ส ำรองผลขำดทุนด้ำน
เครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึน้เพ่ิมขึน้ สง่ผลให้ก ำไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของธนำคำรลดลงร้อยละ 40.8  

ผลประกอบกำรในช่วงคร่ึงแรกของปี 2563  เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ธนำคำรและบริษัทย่อยมีก ำไรจำก
กำรด ำเนินงำนเท่ำกบั 37,604 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 11.0 จำกรำยได้จำกกำรด ำเนินกำรอื่นๆ ท่ีขยำยตวั และคำ่ใช้จ่ำยจำกกำร
ด ำเนินงำนท่ีลดลง เน่ืองจำกกำรตัง้ส ำรองด้อยค่ำทรัพย์สินรอกำรขำยในช่วงคร่ึงแรกของปี 2562 ทัง้นี ้ธนำคำรและบริษัทย่อยได้
ตัง้ส ำรองผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ จ ำนวน 23,235 ล้ำนบำท ส่งผลให้ก ำไรสทุธิ (ส่วนท่ีเป็นของธนำคำร) เท่ำกบั 
10,296 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 33.5 
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รำยได้ดอกเบีย้สุทธิ 
       หน่วย : ล้ำนบำท 

 2/2563 1/2563 เพิ่ม/(ลด) 2/2562 เพิ่ม/(ลด) คร่ึงแรก  คร่ึงแรก  เพิ่ม/(ลด) 
 (TFRS 9) (TFRS 9) ร้อยละ  ร้อยละ ปี 2563 

(TFRS 9) 
ปี 2562 ร้อยละ 

รำยได้ดอกเบีย้ 29,566 30,216 (2.2) 30,245 (2.2) 59,782 63,622 (6.0) 
  - รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน 917 1,141 (19.6) 1,795 (48.9) 2,058 3,994 (48.5) 

  - เงินลงทนุและธุรกรรมเพ่ือค้ำ 104 161 (35.9) 104 (1.0) 265 204 29.7 
  - เงินลงทนุในตรำสำรหนี ้ 621 1,300 (52.3) 1,488 (58.3) 1,921 2,340 (17.9) 
   - เงินให้สินเช่ือ 27,874 27,501 1.4 26,682 4.5 55,375 56,768 (2.5) 
  - กำรให้เชำ่ซือ้และสญัญำเชำ่กำรเงิน 42 80 (47.2) 114 (62.8) 122 251 (51.3) 
  - อ่ืนๆ 8 33 (75.2) 62 (86.8) 41 65 (36.9) 

หกั ค่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้ 6,106 7,255 (15.8) 8,440 (27.7) 13,361 17,176 (22.2) 
  - เงินรับฝำก 3,778 4,105 (8.0) 4,354 (13.2) 7,883 9,022 (12.6) 
  - รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน 297 685 (56.6) 651 (54.4) 982 1,291 (23.9) 
  - เงินน ำสง่ธนำคำรแหง่ประเทศไทย
และสถำบนัคุ้มครองเงินฝำก 

1,352 1,420 (4.8) 2,453 (44.9) 2,771 4,937 (43.9) 

  - ตรำสำรหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม 655 1,007 (34.9) 939 (30.2) 1,663 1,874 (11.3) 
  - อ่ืนๆ 24 38 (37.6) 43 (43.8) 62 52 19.0 
รำยได้ดอกเบีย้สุทธิ 23,460 22,961 2.2 21,805 7.6 46,421 46,446 (0.1) 
อัตรำดอกเบีย้รับจำกสินทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดรำยได้ (ร้อยละ) (1) 

3.89 (2)  4.13   4.49  4.05 (2) 4.85 (2)  

อัตรำต้นทุนทำงกำรเงิน (ร้อยละ) (1) 0.93  1.15   1.46  1.04 1.52  

รำยได้ดอกเบีย้สุทธิต่อสินทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดรำยได้ (ร้อยละ) – NIM (1) 

3.09 (2)  3.14   3.24  3.15 (2) 3.54 (2)  

(1) สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรำยได้ รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ; หนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ รวมหนีส้ินทำงกำรเงินที่
วดัมลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ ในไตรมำส 1/2563 เป็นต้นไป 

(2) หำกไมร่วมรำยได้ดอกเบีย้จำกกำรขำยทอดตลำดฯ อตัรำดอกเบีย้รับจำกสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรำยได้ส ำหรับไตรมำส 2/2563 อยูท่ี่ร้อยละ 3.43 และ NIM 
ส ำหรับไตรมำส 2/2563 อยูท่ี่ร้อยละ 2.62  หำกไมร่วมรำยได้ดอกเบีย้จำกกำรขำยทอดตลำดฯ อตัรำดอกเบีย้รับจำกสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรำยได้ส ำหรับคร่ึง
แรกปี 2562 และคร่ึงแรกปี 2563 อยูท่ี่ร้อยละ 4.55 และร้อยละ 3.81 ตำมล ำดบั และ NIM ส ำหรับคร่ึงแรกปี 2562 และคร่ึงแรกปี 2563 อยูท่ี่ร้อยละ 3.24  
และร้อยละ 2.91 ตำมล ำดบั 

รำยได้ดอกเบีย้สุทธิไตรมำส 2/2563  ธนำคำรและบริษัทย่อยมีรำยได้ดอกเบีย้สทุธิ เท่ำกบั 23,460 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้ 
ร้อยละ 7.6 จำกไตรมำสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลจำกกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนทำงกำรเงินท่ีดีและได้รับประโยชน์จำกกำร
ประกำศลดเงินน ำส่งธนำคำรแห่งประเทศไทย ประกอบกบัสินเช่ือท่ีขยำยตวัได้ดี นอกจำกนี ้มีรำยกำรพิเศษจำกรำยได้ดอกเบีย้
เงินให้สินเช่ือท่ีมำจำกกำรได้รับเงินบำงส่วนจำกกำรขำยทอดตลำดทรัพย์สินหลกัประกนัจ ำนอง จ ำนวน 3,524 ล้ำนบำท ซึง่ช่วย
ลดผลกระทบจำกกำรปรับลดอตัรำดอกเบีย้นโยบำยลง จ ำนวน 5 ครัง้ จำกช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึง่ธนำคำรได้ตอบสนองโดยกำร
ปรับลดอตัรำดอกเบีย้เงินให้สินเช่ือลงเช่นกนั สง่ผลให้มีอตัรำผลตอบแทนสทุธิตอ่สินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดรำยได้ (NIM) เท่ำกบัร้อยละ 



ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยบริหำร (MD&A) ประจ ำไตรมำส 2/2563                  

 

 

หน้ำ 6 
 

3.09 ลดลงจำกร้อยละ 3.24 ในไตรมำส 2/2562 เน่ืองจำกกำรปรับลดอัตรำดอกเบีย้ลง (หำกไม่รวมรำยกำรพิเศษ NIM ไตรมำส 
2/2563 เท่ำกบัร้อยละ 2.62) 

เม่ือเปรียบเทยีบกับไตรมำส 1/2563 รำยได้ดอกเบีย้สทุธิเพ่ิมขึน้ร้อยละ 2.2 จำกกำรบริหำรจดักำรต้นทนุทำงกำรเงินท่ี
ดีประกอบกับสินเช่ือท่ีขยำยตัวได้ดี และรำยกำรพิเศษดังกล่ำว ท่ีช่วยลดผลกระทบจำกกำรปรับดอกเบีย้ลง ส่งผลให้อัตรำ
ผลตอบแทนสทุธิต่อสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดรำยได้ (NIM) เท่ำกับร้อยละ 3.09 ลดลงจำกร้อยละ 3.14 ในไตรมำส 1/2563  (หำกไม่
รวมรำยกำรพิเศษ NIM เท่ำกบั ร้อยละ 2.62 ลดลง จำกร้อยละ 3.14 ในไตรมำสที่ 1/2563)  

รำยได้ดอกเบีย้สุทธิในช่วงคร่ึงแรกของปี 2563  เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ธนำคำรและบริษัทย่อยมีรำยได้
ดอกเบีย้สทุธิ เท่ำกบั 46,421 ล้ำนบำท ใกล้เคียงกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีผ่ำนมำจำกกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนทำงกำรเงินท่ีดีและ
ได้รับประโยชน์จำกกำรประกำศลดเงินน ำส่งธนำคำรแห่งประเทศไทย อีกทัง้สินเช่ือท่ีขยำยตวัได้ดี ซึง่ช่วยลดผลกระทบจำกกำร
ปรับลดอตัรำดอกเบีย้นโยบำย และอตัรำดอกเบีย้เงินให้สินเช่ือลง โดยมีอตัรำผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดรำยได้ 
(NIM) เท่ำกบัร้อยละ 3.15 ลดลงจำกร้อยละ 3.54 ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน สว่นใหญ่เป็นผลจำกกำรปรับลดอตัรำดอกเบีย้ลง 

นอกจำกนี ้ธนำคำรมีรำยกำรพิเศษจำกรำยได้ดอกเบีย้เงินให้สินเช่ือจำกกำรได้รับเงินบำงส่วนจำกกำรขำยทอดตลำด
ทรัพย์สินหลกัประกนัจ ำนองจ ำนวน 3,524 ล้ำนบำทในไตรมำส 2/2563 และจ ำนวน 3,899 ล้ำนบำทในไตรมำส 1/2562 (หำกไม่
รวมรำยกำรพิเศษ NIM เท่ำกบั 2.91 ลดลงจำกร้อยละ 3.24 ในช่วงเดียวกนัของปี 2562) 

ตำรำงกำรเปลี่ยนแปลงอตัรำดอกเบีย้ 
 30 มิ.ย. 63 31 มี.ค.63 31 ธ.ค. 62 30 ก.ย. 62 30 มิ.ย. 62 31 มี.ค. 62 

อตัรำดอกเบีย้นโยบำยของ ธปท. 
(%) 

0.50% 0.75% 1.25% 1.50% 1.75% 1.75% 
อตัรำดอกเบีย้เงินฝำก(%) (1)       
   -  ออมทรัพย์ 0.25% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 
   -  เงินฝำกประจ ำ 3 เดือน 0.375% 0.60% - 0.70% 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% 
   -  เงินฝำกประจ ำ 6 เดือน 0.50% 0.80% - 0.90% 1.15%-1.35% 1.15%-1.35% 1.15%-1.35% 1.15%-1.35% 
   -  เงินฝำกประจ ำ 12 เดือน 0.50% 0.90% - 1.00% 1.30% 1.30% 1.30% 1.30% 
อตัรำดอกเบีย้เงินให้สินเช่ือ(%)       
   -  MLR 5.250% (2) 5.775% 6.025% 6.275% 6.275% 6.275% 
   -  MOR 5.820% (2) 6.620% 6.870% 6.870% 7.120% 7.120% 
   -  MRR 6.220% (2) 6.745% 6.870% 6.870% 7.120% 7.120% 

(1) อตัรำดอกเบีย้เงินฝำกมำตรฐำนส ำหรับบคุคลธรรมดำ 
(2) ธนำคำรปรับอตัรำดอกเบีย้เงินให้สินเชื่อลง มีผลเม่ือ 10 เมษำยน 2563 และปรับลดอตัรำดอกเบีย้เงินให้สินเชื่อเพิ่มเติม มีผลเม่ือ 22 พฤษภำคม 2563 จำกกำร
ที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน ธนำคำรแหง่ประเทศไทยได้ประกำศลดอตัรำดอกเบีย้นโยบำยลง 0.25% จำก 0.75% เป็น 0.50% มีผลในวนัที่ 20 พฤษภำคม 
2563  

 คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงินประเมินว่ำเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มหดตวัมำกกว่ำประมำณกำรเดิมเน่ืองจำกแนวโน้ม
เศรษฐกิจโลกหดตวัรุนแรง และผลกระทบจำกกำรควบคุมกำรระบำดทัว่โลก จึงปรับลดอตัรำดอกเบีย้นโยบำยลงอย่ำงต่อเน่ือง 
โดยมีกำรปรับลดลง 2 ครัง้ ในปี 2562 เดือน สิงหำคม และ พฤศจิกำยน และลดลง 2 ครัง้ในไตรมำสท่ี 1/2563 เดือนกุมภำพันธ์
และมีนำคม และลดลง 1 ครัง้ ในไตรมำสที่ 2/2563 เดือนพฤษภำคม เป็น 0.50% 
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 ทัง้นี ้ธนำคำรตระหนักถึงกำรมีส่วนร่วมในกำรพยุงเศรษฐกิจ กำรสนับสนุนกลไกของภำครัฐ และเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประกอบกำรและลูกค้ำรำยย่อย จึงได้ทยอยปรับลดอตัรำดอกเบีย้เงินให้สินเช่ือ MLR MOR และ MRR ลงในเดือนกุมภำพันธ์ 
มีนำคม เมษำยน และลำ่สดุในเดือนพฤษภำคมท่ีผ่ำนมำ โดยปรับลดอตัรำดอกเบีย้เงินให้สินเช่ือลงรวม ดงันี ้MLR ลดลง 1.025% 
MOR ลดลง 1.30% และ MRR ลดลง 0.90% โดยธนำคำรแห่งประเทศไทยได้ปรับลดอตัรำน ำสง่เงินสมทบกองทนุฟืน้ฟแูละพฒันำ
ระบบสถำบนักำรเงินของธนำคำรพำณิชย์ จำกเดิมอตัรำ 0.46% เหลือ 0.23% ประกำศเม่ือวนัท่ี 7 เมษำยน 2563 

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ 
       หน่วย : ล้ำนบำท 

 2/2563 1/2563 เพิ่ม/(ลด) 2/2562 เพิ่ม/(ลด) คร่ึงแรก  คร่ึงแรก  เพิ่ม/(ลด) 
 (TFRS 9) (TFRS 9) ร้อยละ  ร้อยละ ปี 2563 

(TFRS 9) 
ปี 2562 ร้อยละ 

รำยได้คำ่ธรรมเนียมและบริกำร 7,089 6,753 5.0 7,252 (2.2) 13,842 14,329 (3.4) 
หกั คำ่ใช้จำ่ยคำ่ธรรมเนียมและบริกำร 1,820 1,802 1.0 1,602 13.6 3,622 3,044 19.0 

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ 5,269 4,951 6.4 5,650 (6.7) 10,220 11,285 (9.4) 

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิส ำหรับไตรมำส 2/2563  ธนำคำรและบริษัทย่อยมีรำยได้ค่ำธรรมเนียมและ
บริกำรสทุธิ เท่ำกบั 5,269 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 6.7 จำกไตรมำสเดียวกนัของปีก่อน จำกปริมำณธุรกรรมท่ีลดลงประกอบกบักำร
ปรับตัวโดยใช้บริกำรธุรกรรมผ่ำนช่องทำงดิจิทัล ท่ีสูงขึน้ เน่ืองจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ทัง้นี  ้ค่ำธรรมเนียม 
Bancassurance ยงัคงขยำยตวัดี และหำกเปรียบเทยีบกับไตรมำส 1/2563 รำยได้คำ่ธรรมเนียมและบริกำรสทุธิเพ่ิมขึน้ร้อยละ 
6.4 จำกคำ่ธรรมเนียมอ่ืนๆ และคำ่ธรรมเนียมกำรจดักำรกองทนุ  

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิในช่วงคร่ึงแรกของปี 2563  เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ธนำคำรและ
บริษัทย่อยมีรำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ เท่ำกับ 10,220 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 9.4 ซึ่งสำเหตุหลักมำจำกกำรขยำย
ธุรกรรมกำรโอนเงินรำยย่อยผ่ำนช่องทำงดิจิทลัที่ขยำยตวัสืบเน่ืองจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19  และ คำ่ธรรมเนียมอื่นๆ  
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รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอ่ืนๆ 
       หน่วย : ล้ำนบำท 

 2/2563 1/2563 เพิ่ม/(ลด) 2/2562 เพิ่ม/(ลด) คร่ึงแรก  คร่ึงแรก  เพิ่ม/(ลด) 
 (TFRS 9) (TFRS 9) ร้อยละ  ร้อยละ ปี 2563 

(TFRS 9) 
ปี 2562 ร้อยละ 

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
ที่วดัมลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำน
ก ำไรหรือขำดทนุ 

 730  692  5.4 N/A N/A  1,422 N/A N/A 

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกธุรกรรมเพ่ือค้ำและ
ปริวรรตเงินตรำตำ่งประเทศ 

 -     -    N/A  670 N/A - 1,666 N/A  

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิจำกเงินลงทนุ  400   347  15.4 337 18.7 747 672 11.1 

สว่นแบง่ก ำไร (ขำดทนุ) จำกเงินลงทนุ
ตำมวิธีสว่นได้เสีย 

 262   293  (10.7) 464 (43.5) 555 781 (28.9) 

รำยได้จำกเงินปันผล  130   118  10.5 188 (30.9) 248 304 (18.7) 
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอ่ืนๆ  2,217   1,601  38.5 950 133.4 3,818 2,481 53.9 
รวมรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ  3,739   3,051  22.5 2,609 43.3 6,790 5,904 15.0 

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ ไตรมำส 2/2563  ธนำคำรและบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ เท่ำกับ 
3,739 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 43.3 จำกไตรมำสเดียวกนัของปีก่อน สว่นใหญ่เป็นผลจำกรำยได้อื่นจำกก ำไรกำรขำยทรัพย์สินรอ
กำรขำย เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมำส 1/2563 รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ เพ่ิมขึน้ร้อยละ 22.5 ส่วนใหญ่เป็นผลจำกรำยได้
อื่นจำกก ำไรกำรขำยทรัพย์สินรอกำรขำยเช่นกนั 

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2563  เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ธนำคำรและบริษัท
ย่อยมีรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ เท่ำกบั 6,790 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 15.0 ซึง่มีสำเหตหุลกัมำจำกรำยได้อื่นจำกก ำไรจำก
กำรขำยทรัพย์สินรอกำรขำย  
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ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอ่ืนๆ 
       หน่วย : ล้ำนบำท 

 2/2563 1/2563 เพิ่ม/(ลด) 2/2562 เพิ่ม/(ลด) คร่ึงแรก  คร่ึงแรก  เพิ่ม/(ลด) 
 (TFRS 9) (TFRS 9) ร้อยละ  ร้อยละ ปี 2563 

(TFRS 9) 
ปี 2562 ร้อยละ 

คำ่ใช้จำ่ยเก่ียวกบัพนกังำน  6,629  7,768  (14.7) 7,151 (7.3)  14,396  14,288 0.8 
คำ่ใช้จำ่ยเก่ียวกบัอำคำร สถำนที่ และ

อปุกรณ์ 
 2,112  2,085  1.3 2,214 (4.6)  4,197  4,409 (4.8) 

คำ่ภำษีอำกร  976  1,047  (6.8) 1,077 (9.4)  2,022  2,194 (7.8) 
ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ทรัพสินย์รอ 

กำรขำย 
 276  218  27.0 1,079 (74.4)  494  4,848 (89.8) 

อ่ืนๆ (1) 2,368 2,349  0.8 2,037 16.3  4,718  4,015 17.5 
รวมค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินกำร

อื่นๆ 
 12,361  13,467  (8.2) 13,558 (8.8)  25,827  29,754 (13.2) 

อตัรำสว่นคำ่ใช้จำ่ยตอ่รำยได้ (ร้อยละ) 38.07 (2) 43.49  45.10 (2)  40.72 (2) 46.76 (2)  

(1) รวมคำ่ตอบแทนกรรมกำร 
(2) หำกไมร่วมรำยกำรรำยได้ดอกเบีย้จำกกำรขำยทอดตลำดฯ หรือ ส ำรองด้อยคำ่ทรัพย์สินรอกำรขำย อตัรำสว่นคำ่ใช้จำ่ยตอ่รำยได้ส ำหรับไตรมำส 2/2562 
และ 2/2563 เทำ่กบัร้อยละ 41.77 และร้อยละ 42.71 ตำมล ำดบั หำกไมร่วมรำยกำรรำยได้ดอกเบีย้จำกกำรขำยทอดตลำดฯ และ/ หรือ ส ำรองด้อยคำ่ทรัพย์สิน
รอกำรขำย อตัรำสว่นคำ่ใช้จำ่ยตอ่รำยได้ส ำหรับคร่ึงแรกปี 2562 และ คร่ึงแรกปี 2563 เทำ่กบัร้อยละ 41.77 และร้อยละ 43.11 ตำมล ำดบั 

ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ ไตรมำส 2/2563  ธนำคำรและบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ 
เท่ำกบั 12,361 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 8.8 จำกไตรมำสเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกบัพนักงำน 
และรำยกำรพิเศษกำรตัง้ส ำรองด้อยค่ำทรัพย์สินรอกำรขำยในไตรมำส 2/2562 โดยมี Cost to Income ratio เท่ำกบัร้อยละ 38.07  
ลดลงจำกร้อยละ 45.10 ในไตรมำส 2/2562 (หำกไม่รวมรำยกำรพิเศษ Cost to Income ratio เท่ำกับร้อยละ 42.71 เพ่ิมขึน้จำก
ร้อยละ 41.77 ในไตรมำส 2/2562) เม่ือเทียบกับไตรมำสที่ ผ่ำนมำ ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่นลดลง ร้อยละ 8.2 จำก
ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกบัพนกังำนท่ีลดลง โดยมี Cost to Income ratio เท่ำกบัร้อยละ 38.07 ลดลงจำกร้อยละ 43.49 ในไตรมำสท่ีผ่ำน
มำ (หำกไมร่วมรำยกำรพิเศษ อตัรำสว่นคำ่ใช้จ่ำยตอ่รำยได้ เท่ำกบัร้อยละ 42.71 ลดลงจำกร้อยละ 43.49 ในไตรมำส 1/2563) 

ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2563  เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ธนำคำรและ
บริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ เท่ำกับ 25,827 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 13.2 จำกรำยกำรพิเศษส ำรองด้อยค่ำ
ทรัพย์สินรอกำรขำยฯ ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2562 โดยมี Cost to Income ratio เท่ำกับร้อยละ 40.72 ลดลงจำกร้อยละ 46.76  
ในช่วงเดียวกนัของปีท่ีผ่ำนมำ (หำกไม่รวมรำยกำรพิเศษ อตัรำส่วนค่ำใช้จ่ำยต่อรำยได้ เท่ำกบัร้อยละ 43.11 เพ่ิมขึน้จำกร้อยละ 
41.77 ในช่วงเดียวกนัของปีท่ีผ่ำนมำ) 
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หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญ/ ผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ 
       หน่วย : ล้ำนบำท 

 2/2563 1/2563 เพิ่ม/(ลด) 2/2562 เพิ่ม/(ลด) คร่ึงแรก  คร่ึงแรก  เพิ่ม/(ลด) 
 (TFRS 9) (TFRS 9) ร้อยละ  ร้อยละ ปี 2563 

(TFRS 9) 
ปี 2562 ร้อยละ 

หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญูฯ (1) N/A N/A    N/A 5,561 N/A N/A 12,891 N/A 
ผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้(2) 14,710 8,524 72.6 N/A N/A 23,235 N/A N/A 

(1) หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู และขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ ส ำหรับเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีเ้ทำ่นัน้ 
(2) ผลขำดทนุด้ำนเครดิตทีค่ำดวำ่จะเกิดขึน้ส ำหรับรำยกำรระหวำ่งตลำดเงิน เงินลงทนุในตรำสำรหนี ้เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้(รวมขำดทนุจำกกำรเปลี่ยนแปลง
เง่ือนไขใหม)่ และภำระผกูพนัที่จะให้สนิเช่ือและสญัญำค ำ้ประกนัทำงกำรเงิน 

ส ำหรับไตรมำส ไตรมำส 2/2563  ธนำคำรและบริษัทย่อยได้พิจำรณำถึงปัจจยัต่ำงๆ อย่ำงรอบคอบ ในกำรประมำณ
กำรถึงภำวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัลงและมีควำมไม่แน่นอน ท่ีอำจส่งผลต่อคณุภำพสินเช่ือ จึงได้ตัง้ส ำรองผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ี
คำดว่ำจะเกิดขึน้ จ ำนวน 14,710 ล้ำนบำท โดยได้รวมถึงกำรตัง้ค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดิตเตม็จ ำนวนส ำหรับลกูค้ำธุรกิจขนำด
ใหญ่รำยหนึ่งในธุรกิจสำธำรณูปโภคและบริกำรท่ีเก่ียวกบักำรขนสง่เพ่ือสะท้อนถึงฐำนะควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของลกูค้ำดงักลำ่ว 
ในขณะท่ีมีค่ำใช้จ่ำยในกำรตัง้ส ำรองหนีสู้ญ หนีส้งสยัจะสญูฯ จ ำนวน 5,561 ล้ำนบำทในไตรมำสเดียวกันของปีก่อน และมีผล
ขำดทนุด้ำนเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึน้ จ ำนวน 8,524 ล้ำนบำท ใตรมำสที่ 1/2563  

ช่วงคร่ึงแรกของปี 2563  ธนำคำรและบริษัทย่อยได้ตัง้ส ำรองผลขำดทนุด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ จ ำนวน 23,235
ล้ำนบำท โดยมี Coverage Ratio เท่ำกบั ร้อยละ 126.5 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 เทียบกบัร้อยละ 131.8 ณ 31 ธันวำคม 2562 
และร้อยละ 129.2 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563  
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ฐำนะทำงกำรเงนิของธนำคำรและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 

เงนิให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีข้องธนำคำรและบริษัทย่อย (หลังหักรำยได้รอตัดบัญชี) เท่ำกับ 2,285,561 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้ 
ร้อยละ 9.4 จำกสิน้ปี โดยส่วนใหญ่เพ่ิมขึน้จำกลูกค้ำภำครัฐ และสินเช่ือรำยย่อยบำงส่วน และเพ่ิมขึน้ร้อยละ 7.2 จำก  
ณ 31 มีนำคม 2563  

     หน่วย : ล้ำนบำท 

งบกำรเงนิรวม 30 มิ.ย. 63 31 มี.ค. 63 เพิ่ม/(ลด) 31 ธ.ค. 62 เพิ่ม/(ลด) 
 (TFRS 9) (TFRS 9) ร้อยละ (Pre-TFRS 9) ร้อยละ 

เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้   2,286,001  2,132,315  7.2  2,090,343  9.4  
หกั รำยได้รอตดับญัชี 440  428  2.8  469 (6.3)  
บวก ดอกเบีย้ค้ำงรับ   9,015 5,794  55.6  5,159  74.7  
หกั คำ่เผ่ือผลขำดทนุด้ำนเครดิตทีค่ำด

วำ่จะเกิดขึน้ (1) 
142,819 142,158  0.5  135,268  5.6 

เงนิให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้
ค้ำงรับสุทธิ 

2,151,757 1,995,523  7.8  1,959,765  9.8  

(1) คำ่เผ่ือผลขำดทนุด้ำนเครดติที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ส ำหรับเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้(รวมขำดทนุจำกกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม)่ หรือ คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู
และคำ่เผ่ือกำรปรับมลูคำ่จำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี ้ตำมงบกำรเงิน 

เงินให้สินเช่ือของธนำคำรตำมประเภทของผู้กู้  (งบกำรเงินรวม)  
       หน่วย : ล้ำนบำท 

งบกำรเงนิรวม 30 มิ.ย. 63 
(TFRS 9) 

31 มี.ค. 63 
(TFRS 9) 

เพิ่ม/(ลด) 31 ธ.ค. 62 เพิ่ม/(ลด) 

 จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ ร้อยละ 

สินเช่ือธุรกิจขนำดใหญ่  642,152   28.1   706,891   33.2  (9.2)   650,267   31.1  (1.2)  
สินเช่ือรัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ  367,070   16.1   160,940   7.5   128.1   182,986   8.8   100.6  
สินเช่ือวิสำหกิจขนำดกลำงและ

ขนำดยอ่ม (1) 
 326,978   14.3   335,051   15.7  (2.4)   332,447   16.0  (1.6)  

สินเช่ือรำยยอ่ย  949,426   41.5   929,055   43.6   2.2   924,268   44.2   2.7  
- สินเช่ือเพ่ือที่อยู่อำศยั  413,813   18.1   400,147   18.8   3.4   396,035   18.9   4.5  
- สินเช่ือสว่นบคุคล  476,470   20.8   470,366   22.1   1.3   464,138   22.2   2.7  
- สินเช่ือบตัรเครดิต  53,013   2.3   51,893   2.4   2.2   56,653   2.7  (6.4)  
- สินเช่ือ KTB Leasing  6,130   0.3   6,649   0.3  (7.8)   7,442   0.4  (17.6)  

สินเช่ืออ่ืนๆ  375   0.0   378   0.0  (1.0)   375   0.0  (0.0)  
รวมสินเช่ือ (ตำมงบกำรเงนิ) 2,286,001  2,132,315 100.0 7.2  2,090,343   100.0  9.4 

(1) สินเช่ือวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม: สินเช่ือที่ให้แก่ธุรกิจที่มีจ ำนวนกำรจ้ำงงำน ≤ 200 คน และจ ำนวนสินทรัพย์ถำวรไมร่วมที่ดิน ≤ 200 ลบ. 
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คุณภำพสินทรัพย์ 
หน่วย : ล้ำนบำท 

งบกำรเงนิรวม 30 มิ.ย. 63 
(TFRS 9) 

31 มี.ค. 63 
(TFRS 9) 

31 ธ.ค. 62 

1. Gross NPL (1) 115,037 112,377 102,659 
2. Gross NPL Ratio  ร้อยละ     4.35 ร้อยละ     4.36 ร้อยละ     4.33 
3. Coverage Ratio (2) ร้อยละ   126.5  ร้อยละ   129.2 ร้อยละ   131.8 

(1) Gross NPLs เฉพำะต้นเงินหกัรำยได้รอตดับญัชี รวมรำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน 
(2) Coverage Ratio = คำ่เผ่ือผลขำดทนุด้ำนเครดติที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ส ำหรับรำยกำรระหวำ่งตลำดเงิน เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้และภำระผกูพนัที่จะให้สนิเช่ือ

และสญัญำค ำ้ประกนัทำงกำรเงินรำยกำร / Gross NPLs  
ทัง้นี ้ณ 31 ธ.ค. 62 Coverage ratio =  คำ่เผ่ือผลขำดทนุด้ำนเครดิตทีค่ำดวำ่จะเกิดขึน้ของสินเช่ือ / Gross NPLs 

ธนำคำรและบริษัทย่อยมี Gross NPLs ณ 30 มิถุนำยน 2563 เท่ำกับ 115,037 ล้ำนบำท โดยมีอัตรำส่วนสินเช่ือด้อย
คุณภำพก่อนหักค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญต่อสินเช่ือรวม (NPLs Ratio-Gross) ร้อยละ 4.35 เทียบกับร้อยละ 4.33 ณ 31 ธันวำคม 
2562  และร้อยละ 4.36 ณ 31 มีนำคม 2563  โดยมี Coverage Ratio เท่ำกบั ร้อยละ 126.5 ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 เทียบกบั
ร้อยละ 131.8 ณ 31 ธนัวำคม 2562 และร้อยละ 129.2 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563  

เงนิรับฝำก 
เงินรับฝำกจ ำแนกตำมประเภท 

 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีเงินรับฝำก เท่ำกับ 2,350,764 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 9.0 จำก ณ 31 ธันวำคม 2562 โดย
เพ่ิมขึน้จำกเงินฝำกออมทรัพย์ ในขณะท่ี ลดลง ร้อยละ 0.1 จำก ณ 31 มีนำคม 2563 เน่ืองจำกกำรครบก ำหนดของเงินฝำกประจ ำ  

ธนำคำรและบริษัทย่อยมีสดัสว่นเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้(หลงัหกัรำยได้รอตดับญัชี) ตอ่เงินรับฝำก ท่ีเท่ำกบัร้อยละ 97.23 
เพ่ิมขึน้เม่ือเทียบกบัร้อยละ 96.94 ณ 31 ธนัวำคม 2562 และเพ่ิมขึน้จำกร้อยละ 90.62 ณ 31 มีนำคม 2563  

จ่ายคนืเมือ่ทวงถาม
4%

ออมทรัพย์
69%

จ่ายคนืเมือ่
สิน้ระยะเวลา

27%

31-ธ.ค.-62

จ่ำยคืนเม่ือทวงถำม
3%

ออมทรัพย์
72%

จ่ำยคืนเม่ือสิน้
ระยะเวลำ

25%

30-มิ.ย.-63
(TFRS 9)

จ่ำยคืนเม่ือทวงถำม
4%

ออมทรัพย์
69%

จ่ำยคืนเม่ือ
สิน้ระยะเวลำ

27%

31-ธ.ค.-62
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แหล่งท่ีมำและใช้ไปของเงนิทุน 
       หน่วย : ล้ำนบำท 

 30 มิ.ย. 63 
(TFRS 9) 

31 มี.ค. 63 
(TFRS 9) 

เพิ่ม/(ลด) 31 ธ.ค. 62 
(Pre-TFRS 9) 

เพิ่ม/(ลด) 

 จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ ร้อยละ 

รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำด
เงินสทุธิ (สินทรัพย์) 

423,452  13.4   470,362   14.9  (10.0)   338,771   11.2   25.0  

สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ด้วย
มลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือ
ขำดทนุ 

35,635  1.1   45,217   1.4  (21.2)  N/A N/A N/A  

เงินลงทนุสทุธิ และเงินลงทนุใน
บริษัทร่วมสทุธิ 

334,367  10.5   388,818   12.3  (14.0)   426,174   14.2  (21.5)  

เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้(หกัรำยได้รอ
ตดับญัชี) 

2,285,561  72.1   2,131,887   67.4   7.2   2,089,874   69.4   9.4  

หกั คำ่เผ่ือผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่
คำดวำ่จะเกิดขึน้ (1) 

142,819 (4.5)  142,158  (4.5)   0.5  135,268  (4.5)   5.6  

สินทรัพย์อ่ืนๆ 235,268  7.4   268,934   8.5  (12.5)  292,665   9.7  (19.6) 
สินทรัพย์ 3,171,464  100.0   3,163,060   100.0   0.3   3,012,216   100.0   5.3  

เงินรับฝำก 2,350,764  74.1   2,352,523   74.4  (0.1)   2,155,865   71.6   9.0  
รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำด

เงินสทุธิ (หนีส้ิน) 
228,376  7.2   177,063   5.6   29.0   215,823   7.2   5.8  

ตรำสำรหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม 97,837  3.1   98,379   3.1  (0.6)   96,841   3.2   1.0  
หนีส้ินอ่ืนๆ 146,109  4.6   196,485   6.2  (25.6)   195,361  6.5  (25.2)  
รวมสว่นของเจ้ำของ 348,378  11.0   338,610   10.7   2.9   348,326   11.5  0.0  

- สว่นของบริษัทใหญ่ 338,120  10.7  327,784   10.4   3.2   338,287   11.2  (0.0)  

- สว่นได้เสยีที่ไมมี่อ ำนำจ
ควบคมุ 

10,258  0.3   10,826   0.3  (5.2)   10,039   0.3   2.2  

หนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ 3,171,464  100.0   3,163,060   100.0   0.3   3,012,216   100.0   5.3  

อัตรำส่วนเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้
(หลังหกัรำยได้รอตัดบัญชี) 
ต่อเงนิรับฝำก (ร้อยละ) 

97.23  90.62   96.94   

(1) คำ่เผ่ือผลขำดทนุด้ำนเครดติที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ส ำหรับเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้(รวมขำดทนุจำกกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม)่ หรือ คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูและ
คำ่เผ่ือกำรปรับมลูคำ่จำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี ้ตำมงบกำรเงิน 

แหล่งเงินทุนท่ีส ำคญัของธนำคำรและบริษัทย่อย ณ 30 มิถุนำยน 2563 ประกอบด้วยเงินรับฝำกร้อยละ 74.1 และแหล่ง
เงินทนุอื่นๆ อำทิ สว่นของเจ้ำของ กำรกู้ ยืมระหวำ่งธนำคำร และตรำสำรหนีท่ี้ออกและเงินกู้ ยืม ทัง้นี ้ธนำคำรใช้เงินทนุร้อยละ 72.1  
ในกำรให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้(หลงัหกัรำยได้รอตดับญัชี) ใช้เงินทนุร้อยละ 13.4 ในรำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงินสทุธิ และใช้
เงินทนุร้อยละ 10.5 ในเงินลงทนุสทุธิและเงินลงทนุในบริษัทร่วมสทุธิ  
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ส่วนของเจ้ำของ 

ส่วนของเจ้ำของรวม (ส่วนที่เป็นของธนำคำร) ณ 30 มิถนุำยน 2563 เท่ำกบั 338,120 ล้ำนบำท อยู่ในระดบัเดียวกบั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และเพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.2 เม่ือเทียบกบั ณ 31 มีนำคม 2563  

มูลค่ำหุ้นทำงบัญชี (ส่วนที่ เป็นของธนำคำร) เท่ำกับ 24.18 บำทต่อหุ้ น ลดลงจำก 24.20 บำทต่อหุ้ น ณ วันท่ี  
31 ธนัวำคม 2562 และเพ่ิมขึน้จำก 23.44 บำทตอ่หุ้น ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563  

เงนิกองทุนตำมกฎหมำย 

เงินกองทนุตำมกฎหมำย (งบเฉพำะธนำคำร) 
       หน่วย : ล้ำนบำท 

งบเฉพำะธนำคำร(1) 

30 มิ.ย. 63 (2) 31 มี.ค. 63 (2) อัตรำขัน้ต ่ำ
ที่ก ำหนด
โดยธปท. 
ส ำหรับปี 

2563 
(ร้อยละ) (1) 

31 ธ.ค. 62 (2) อัตรำขัน้ต ่ำ
ที่ก ำหนด
โดยธปท. 
ส ำหรับปี 

2562 
(ร้อยละ) (1) 

 
 

จ ำนวน 

อัตรำ 
เงนิกองทุน 
ต่อสินทรัพย์

เส่ียง 
(ร้อยละ) 

 
 

จ ำนวน 

อัตรำ 
เงนิกองทุน 
ต่อสินทรัพย์

เส่ียง 
(ร้อยละ) 

 
 

จ ำนวน 

อัตรำ 
เงนิกองทุน 
ต่อสินทรัพย์

เส่ียง 
(ร้อยละ) 

เงินกองทนุชัน้ที่ 1 
ที่เป็นสว่นของเจ้ำของ 

287,396 14.86 288,254  14.43 >8.000 285,462 14.80 >7.500 

เงินกองทนุชัน้ที่ 1 287,396 14,86 288,254  14.43 >9.500 285,462 14.80 >9.000 
เงินกองทนุชัน้ที่ 2 74,537  75,364   74,616   
รวมเงินกองทนุ 361,933 18.72 363,618  18.20 >12.000 360,078 18.66 >11.500 
สินทรัพย์ถ่วงน ำ้หนกัตำม

ควำมเสี่ยง 
1,933,468  1,997,962   1,929,176   

(1) ธนำคำรแหง่ประเทศไทย (ธปท.) ก ำหนดให้ธนำคำรพำณิชย์ด ำรงอตัรำสว่นเงินกองทนุสว่นเพ่ิม เพ่ือรองรับผลขำดทนุในภำวะวิกฤต (Conservation Buffer) 
โดยให้ทยอยด ำรงอตัรำสว่นเงินกองทนุสว่นเพิ่มจำกอตัรำสว่นเงินกองทนุขัน้ต ่ำอีกมำกกวำ่ 0.625% ในแต่ละปี ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 2559 เป็นต้นไป จน
ครบซึง่มำกกวำ่ 2.50% ในวนัที่ 1 มกรำคม 2562 นอกจำกนี ้ตำมประกำศ ธปท. ที่สนส.16/2560 และ 17/2560 ระบวุำ่ธนำคำรเป็น 1 ใน 5 ธนำคำรพำณิชย์
ที่มีนัยต่อควำมเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ และก ำหนดให้ต้องมีอัตรำส่วนเงินกองทุนขัน้ต ่ำเพิ่มเติม เพื่อเป็นเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อร องรับควำมเสียหำย
ส ำหรับธนำคำรพำณิชย์ที่มีนัยควำมเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ (Higher loss absorbency) โดยให้ธนำคำรทยอยด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อ
รองรับควำมเสียหำยส ำหรับธนำคำรพำณิชย์ที่มีนัยต่อควำมเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ ที่ร้อยละ 0.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงทัง้สิน้ ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 
2562 และด ำรงเพิ่มเป็น ร้อยละ 1 ของสินทรัพย์เสี่ยงทัง้สิน้ ตัง้แตว่นัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

(2) ข้อมลูเงินกองทนุและอตัรำสว่นเงินกองทนุตอ่สินทรัพย์เสี่ยง เป็นข้อมลูเบือ้งต้นที่จดัท ำตำมเกณฑ์และวิธีกำรตำมประกำศธปท. 

 ณ 30 มิถุนำยน 2563 ธนำคำรมีเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้ำของ และมีเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 (งบเฉพำะธนำคำร) 
เท่ำกับ 287,396 ล้ำนบำท (ร้อยละ14.86 ของสินทรัพย์ถ่วงน ำ้หนักตำมควำมเสี่ยง) โดยมีเงินกองทุนทัง้สิน้เท่ำกับ  361,933   
ล้ำนบำท (ร้อยละ 18.72 ของสินทรัพย์ถ่วงน ำ้หนกัตำมควำมเสี่ยง)  

ธนำคำรมีอตัรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์ถ่วงน ำ้หนกัตำมควำมเสี่ยงในระดบัท่ีแข็งแกร่งเมื่อเทียบกบัเกณฑ์ของธปท. 
อีกทัง้ธนำคำรได้ประเมินควำมเพียงพอของอตัรำสว่นเงินกองทนุฯ ในอนำคตอย่ำงตอ่เน่ืองเพ่ือให้เป็นไปตำมเกณฑ์ของทำงกำร   
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ภำคผนวก 

I) กำรเปลี่ยนแปลงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และผลกระทบ 

ในวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เร่ืองเคร่ืองมือทำงกำรเงิน มีผลบงัคบัใช้และธนำคำร
ได้เร่ิมถือปฏิบตัิ โดยกำรเปลี่ยนแปลงหลกัจำกกำรถือปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวข้องกบัเคร่ืองมือทำงกำร
เงิน มีดงันี ้

กำรเปลี่ยนแปลงตำม TFRS 9 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับเดิม 
1. กำรจัดประเภทสินทรัพย์ทำงกำรเงินเป็น 3 ประเภท โดยจดัประเภทตำม
โมเดลธุรกิจในกำรจดักำรสนิทรัพย์ทำงกำรเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตำม
สญัญำของสนิทรัพย์ทำงกำรเงิน ได้แก่ 

1.1 รำคำทนุตดัจ ำหนำ่ย ซึง่มีวตัถปุระสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตำมสญัญำ โดย
เป็นกำรรับช ำระเงินต้นและดอกเบีย้จำกยอดคงเหลือของเงินต้นในวนัที่ก ำหนด 
ได้แก่ เงินให้สินเช่ือ รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน เงินลงทนุในตรำสำร
หนีท้ี่ถือจนครบก ำหนดเดิมเป็นสว่นใหญ่  

รับรู้รำยกำรเมื่อแรกเร่ิมด้วยมลูคำ่ยตุิธรรม ณ วนัท่ีท ำรำยกำร (Trade date) 
และวดัมลูค่ำภำยหลงัด้วยรำคำทนุตดัจ ำหน่ำยสทุธิจำกค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำน
เครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ (ถ้ำมี)  

1.2 มลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอื่น วตัถปุระสงค์เพื่อรับกระแสเงิน
สดตำมสญัญำและเพื่อขำยสินทรัพย์ทำงกำรเงิน โดยเป็นกำรรับช ำระเงินต้น
และดอกเบีย้จำกจ ำนวนเงินต้นคงค้ำงในวนัที่ก ำหนด ซึ่งประกอบด้วยเงินลงทนุ
ในตรำสำรหนีเ้ดิมเป็นสว่นใหญ่และตรำสำรทนุ 

รับรู้รำยกำรเมื่อแรกเร่ิมด้วยมลูคำ่ยตุิธรรม และวดัมูลคำ่ภำยหลงัด้วยมูลค่ำ
ยตุิธรรม ก ำไรหรือขำดทนุที่ยงัไม่เกิดขึน้จำกกำรเปลี่ยนแปลงในมลูค่ำยตุิธรรม 
จะแสดงเป็นรำยกำรในส่วนของเจ้ำของผ่ำนก ำไรเบ็ดเสร็จอื่น จนกว่ำจะ
จ ำหนำ่ย 

1.3 มลูคำ่ยตุิธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทนุ ไมม่ีวตัถปุระสงค์เพื่อรับกระแสดเงินสด
ตำมสญัญำ ท ำให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งไม่ได้เป็นกำรจ่ำยช ำระเพียงเงินต้นและ
ดอกเบีย้จำกยอดคงเหลอืของเงินต้นในวนัท่ีก ำหนด 

รับรู้รำยกำรเมื่อเร่ิมแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมและวัดมูลค่ำในภำยหลงัด้วย
มูลค่ำยุติธรรม ก ำไรหรือขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึน้จำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำ
ยตุิธรรม และก ำไรหรือขำดทนุท่ีเกิดขึน้จำกกำรขำยรับรู้เป็นก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิ
จำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีวดัมลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทนุ 

กำรจัดประเภทตรำสำรหนีท้ี่จะถือจนครบก ำหนด 
หลกัทรัพย์เพื่อค้ำ หลกัทรัพย์เผ่ือขำย และเงินลงทนุ
ทัว่ไป  
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กำรเปลี่ยนแปลงตำม TFRS 9 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับเดิม 
2. กำรรับรู้รำยได้ (สนิทรัพย์ทำงกำรเงิน)  
รับรู้รำยได้ดอกเบีย้ด้วยวิธีอตัรำดอกเบีย้ที่แท้จริง (Effective Interest Rate : EIR) 

ค ำนวณโดยค ำนึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินในกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์ และ
คำ่ธรรมเนียม ตลอดจนต้นทนุท่ีเป็นสว่นหนึง่ของอตัรำดอกเบีย้ที่แท้จริง    

ธนำคำรรับรู้ดอกเบีย้รับและดอกเบีย้จ่ำยด้วยวิธี
อตัรำดอกเบีย้ตำมสญัญำ (Contract rate) และรับรู้
คำ่ธรรมเนียมที่เก่ียวข้องเต็มจ ำนวนโดยทนัที 

3. ค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ของสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ  
3.1 พิจำรณำผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ตลอดอำยขุองเคร่ืองมือ

ทำงกำรเงิน รวมถึงกำรพิจำรณำข้อมูลปัจจัยทำงเศรษฐกิจที่มีกำร
คำดกำรณ์ในอนำคต (forward-looking) 

 
3.1 ประมำณกำรค่ำ เ ผ่ือหนี ส้งสัยจะสูญตำม
หลกัเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทยที่เก่ียวข้อง
โดยกำรวิเครำะห์ประวัติกำรช ำระหนีแ้ละกำร
คำดกำรณ์เก่ียวกบักำรช ำระหนีใ้นอนำคตของลกูค้ำ 

3.2 รับรู้ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ส ำหรับสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
ประเภทหนี ้ซึ่งวดัมูลค่ำด้วยรำคำทนุตดัจ ำหน่ำย หรือด้วยมลูค่ำยุติธรรม
ผำ่นก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอื่น ได้แก่  
- รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงินสทุธิ (สนิทรัพย์)  
- เงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนี ้ 
- เงินลงทนุในตรำสำรหนี ้ 
- ภำระผกูพนัเงินให้สนิเช่ือและสญัญำค ำ้ประกนัทำงกำรเงิน 

 

3.3 จดักลุม่สนิทรัพย์ทำงกำรเงิน 3 ขัน้ (Three stage approach)  
พิจำรณำจำกกำรเปลี่ยนแปลงของคณุภำพสินเช่ือ นบัจำกวนัที่รับรู้รำยกำร
เร่ิมแรกดงันี ้

3.3.1 Stage 1 (Performing)  เป็นกลุม่ที่ไมม่ีควำมเสีย่งด้ำนเครดิตเพิ่มขึน้อยำ่ง
มีนยัส ำคญั: ผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ภำยใน 12 เดือน (12 
months ECL) (ดอกเบีย้รับค ำนวณจำกมูลค่ำตำมบัญชีขัน้ต้น โดยไม่มี
กำรปรับลดผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้  (Gross Carrying 
Amount))  

3.3.2 Stage 2 (Under – performing) เป็นกลุม่ที่มีควำมเสีย่งด้ำนเครดติเพิม่ขึน้
อย่ำงมีนยัส ำคัญ ไม่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต : ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่
คำดว่ำจะเ กิดขึ น้ตลอดอำยุ (Lifetime ECL)  (ดอกเบี ย้ รับค ำนวณ
เช่นเดียวกบั Stage 1) 

3.3.3 Stage 3 (Non – performing) เป็นกลุ่มที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต : ผล
ขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ตลอดอำยทุี่มีกำรด้อยคำ่ด้ำนเครดิต 
(รำยได้ดอกเบีย้จะค ำนวณจำกมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิ (Net carrying 
amount)) 
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กำรเปลี่ยนแปลงตำม TFRS 9 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับเดิม 
4. ตรำสำรอนุพันธ์และกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง แบง่ออกเป็น 

4.1 กำรป้องกนัควำมเสีย่งในมลูคำ่ยตุิธรรม 
4.2 กำรป้องกนัควำมเสีย่งในกระแสเงินสด 

  

ใช้อนุพันธ์ในกำรป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำ
แลกเปลี่ยน และอตัรำดอกเบีย้ในบญัชีเพื่อธนำคำร 
(Banking Book) โดยรำยกำรที่เป็นดอกเบีย้บนัทึก
ตำมวิ ธี เกณฑ์คงค้ำง ส่วนรำยกำรที่ เ ป็นอัตรำ
แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศจะบนัทึกบญัชีโดย
กำรแปลงค่ำด้วยอัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันสิน้รอบ
ระยะเวลำรำยงำน 

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุม่เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง
สญัญำเช่ำ มำถือปฏิบตัิมีผลกระทบตอ่งบกำรเงินของธนำคำรและบริษัทย่อยอย่ำงไมเ่ป็นสำระส ำคญั ธนำคำรฯและบริษัทย่อยได้
ปรับผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบญัชีดงักล่ำวโดยปรับปรุงกบัก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 โดยมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 ไมม่ีผลกระทบตอ่ก ำไรสะสม 

ทัง้นี ้กำรเปลี่ยนแปลงข้ำงต้นไมไ่ด้มีกำรปรับย้อนหลงัเพ่ือเปรียบเทียบและสง่ผลหลกัในกำรวิเครำะห์งบกำรเงิน ดงันี ้
1. รับรู้รำยได้ดอกเบีย้รับ โดยค ำนึงถึงส่วนลด ส่วนเกินในกำรได้มำซึง่สินทรัพย์ ค่ำธรรมเนียม และต้นทนุท่ีเก่ียวข้องของสินทรัพย์

ทำงกำรเงินโดยวิธีอตัรำดอกเบีย้ท่ีแท้จริง (Effective Interest Rate : EIR) และทยอยตดัจ ำหน่ำยเป็นรำยได้ดอกเบีย้ตลอดช่วง
ระยะเวลำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน จำกเดิมท่ีรับรู้รำยได้ดอกเบีย้ตำมอตัรำดอกเบีย้ตำมสญัญำ (Contract rate) และรับรู้
ค่ำธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องเต็มจ ำนวนโดยทันที โดยส่งผลกระทบหลักต่ออัตรำดอกเบีย้รับจำกสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดรำยได้ 
(Earning Asset Yield)  และ รำยได้ดอกเบีย้สุทธิต่อสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดรำยได้ (Net Interest Margin : NIM) และรำยได้
คำ่ธรรมเนียม 
  รับรู้รำยได้ดอกเบีย้ของเงินลงทุนในตรำสำรหนีต้ำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุกำรลงทนุ ซึง่ไม่มีผลแตกต่ำงท่ีเป็นสำระส ำคญั
จำกวิธีอตัรำดอกเบีย้ท่ีแท้จริง  

2. กำรวดัมลูค่ำจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงิน จะแสดงภำยใต้ รำยกำรก ำไร (ขำดทุน) จำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีวดัมลูค่ำด้วยมลูค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน ซึ่งประกอบด้วยก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรจ ำหน่ำย กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม หรือกำรโอนเปลี่ยน
ประเภทของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน จำกกำรซือ้ขำยและแปลงค่ำของสินทรัพย์และหนีส้ินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ และก ำไร 
(ขำดทุน) สทุธิจำกกำรเปลี่ยนแปลงในมลูค่ำยุติธรรม หรือกำรตดัรำยกำรของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีก ำหนดให้วดัมลูค่ำด้วย
มลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ จำกเดิมท่ีแสดงเป็นส่วนหนึ่งของ รำยกำรก ำไร (ขำดทนุ) จำกเงินลงทนุ ในสว่นของรำยได้
จำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ  

3. กำรพิจำรณำค่ำเผ่ือผลขำดทนุด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน ตำมกำรจดักลุม่ใหม่เป็น 3 Stages จำก
เดิมท่ีตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตำมกำรจดัชัน้ของสินเช่ือตำมเกณ์ของธปท. (แบ่งเป็น 5 ระดบั) รวมถึงกำรขยำยกำรพิจำรณำ
ค่ำเผ่ือผลขำดทนุด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน อำทิ ภำระผูกผนัท่ีจะให้สินเช่ือและสญัญำค ำ้ประกนั
ทำงกำรเงิน เป็นต้น  จำกเดิมท่ีมีเพียงค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตำมกำรจดัชัน้ของสินเช่ือ เมื่อได้รับหนีส้ญูรับคืน ธนำคำรจะรับรู้
เป็นรำยได้  
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II) มำตรกำรควำมช่วยเหลือของธนำคำรจำกผลกระทบจำกของแพร่ระบำดของ COVID-19  

มำตรกำรควำมช่วยเหลือของธนำคำร  

  ธนำคำรตระหนักถึงกำรมีส่วนร่วมในกำรพยุงเศรษฐกิจ จึงได้มีมำตรกำรช่วยเหลือให้แก่ลูกค้ำของธนำคำร (ปรับปรุง
ลำ่สดุเมื่อ 27 เมษำยน 2563) โดยสรุปดงันี ้ 

- สินเช่ือรำยย่อย ทัง้สินเช่ือบคุคลภำยใต้ก ำกบั (อำทิ สินเช่ือ Smart Money สินเช่ืออเนกประสงค์ 5 Plus) และสินเช่ือ
เพ่ือท่ีอยู่อำศัย (อำทิ สินเช่ือ Home Easy Cash) (วงเงิน ไม่เกิน 3 ล้ำนบำท) ธนำคำรพักช ำระหนีท้ัง้เงินต้นและ
ดอกเบีย้นำน 4 เดือน พร้อมลดอตัรำดอกเบีย้ลง 0.25% ตอ่ปี จำกสญัญำกู้ เดิมนำน 4 เดือน   
นอกจำกนี ้สินเช่ือบุคคลและสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อำศยั ท่ีมีเอกสำรแสดงรำยได้ลดลง ธนำคำรพกัช ำระหนีเ้งินต้น (ช ำระ
เฉพำะดอกเบีย้) นำน 6 เดือน พร้อมลดอตัรำดอกเบีย้ลง 0.25% ตอ่ปี จำกสญัญำกู้ เดิมนำน 6 เดือน 

- สินเช่ือธุรกิจ (วงเงินไมเ่กิน 100 ล้ำนบำท) ธนำคำรพกัช ำระหนีท้ัง้เงินต้นและดอกเบีย้นำน 6 เดือนแบบอตัโนมตัิ 
- สินเช่ือธุรกิจขนำดกลำงขึน้ไป ท่ีมีเอกสำรแสดงรำยได้ลดลง ธนำคำรพกัช ำระหนีเ้งินต้นวงเงินสินเช่ือระยะยำว (Term 

loan) สูงสุด 12 เดือน ขยำยระยะเวลำช ำระหนีส้ ำหรับตัว๋สญัญำใช้เงิน (P/N) และสินเช่ือเพ่ือกำรค้ำต่ำงประเทศ 
(Trade finance) สงูสดุ 6 เดือน 

- สนบัสนนุสินเช่ือใหม่ (Soft loan) เพ่ือเสริมสภำพคลอ่งให้แก่ลกูค้ำธุรกิจ (วงเงินไม่เกิน 500 ล้ำนบำท) โดยมีวงเงินกู้
สงูสดุไม่เกิน 20% ของยอดหนีค้งค้ำง ณ 31 ธันวำคม 2562 ระยะเวลำกู้สงูสดุ 5 ปี ท่ีอตัรำดอกเบีย้ 2 ปีแรก 2.0% 
ต่อปี โดยพกัช ำระหนีเ้งินต้นสูงสดุ 12 เดือน ไม่ต้องช ำระดอกเบีย้ 6 เดือนแรก และกำรเข้ำร่วมมำตรกำรสนับสนุน
สินเช่ือใหมข่องสถำบนักำรเงินเฉพำะกิจตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด 

- กำรปรับลดอตัรำดอกเบีย้เงินให้สินเช่ืออตัรำ MLR  MOR  และ MRR ลงอย่ำงต่อเน่ืองจำกสิน้ปีท่ีผ่ำนมำถึงไตรมำส
ท่ี 2/2563 (ลำ่สดุปรับลดอตัรำดอกเบีย้เงินให้สินเช่ือ มีผลเม่ือวนัท่ี  22 พฤษภำคม 2563) รวม -0.65% ถงึ -1.05%  

โดยมำตรกำรต่ำงๆ นีจ้ะช่วยบรรเทำภำระหนี ้รวมถึงเพ่ิมสภำพคล่องในปัจจุบัน ประกอบกับกำรเข้ำดูแลลูกค้ำอย่ำง
ใกล้ชิดเพ่ือพิจำรณำถึงโครงสร้ำงทำงกำรเงินของธุรกิจ และควบคู่กบักำรพิจำรณำแนวทำงกำรปรับโครงสร้ำงหนีด้ ำเนินกำร
เพ่ิมเติมในอนำคตเพ่ือช่วยให้ลกูค้ำสำมำรถผ่ำนพ้นวิกฤติในครัง้นีไ้ปได้ 

มำตรกำรช่วยเหลือระยะที่ 2 ของธปท. 

ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎำคม 2563 ธปท. มีมำตรกำรให้ประชำชนเลือกท่ีจะเข้ำร่วม (opt-in) โดยผู้ให้บริกำรทำงกำรเงินจะต้อง
จดัให้มีทำงเลือกของควำมช่วยเหลือให้กบัลกูหนีแ้ต่ละกลุ่มเพ่ือสำมำรถเลือกให้เหมำะกบักระแสรำยได้ท่ีเปลี่ยนไปมำกท่ีสุด 
ซึง่ส่วนใหญ่เป็นกำรขยำยระยะเวลำช ำระหนี ้ท ำให้ลกูหนีม้ีภำระหนีต้่อเดือนลดลง หรือหำกเป็นกำรเลื่อนช ำระหนี ้ก็จะมีกำร
ติดตอ่ลกูหนีใ้นระหวำ่งท่ีเลื่อนช ำระหนีเ้พ่ือเจรจำปรับโครงสร้ำงหนีใ้ห้เหมำะสมกบัควำมสำมำรถของลูกหนีต้อ่ไป 

ทัง้นี ้เพ่ือให้สอดคล้องกบัอตัรำดอกเบีย้นโยบำยท่ีปรับลดลง ธปท. ยงัได้ปรับลดเพดำนดอกเบีย้บตัรเครดิต จำกร้อยละ 18 
เหลือร้อยละ 16 สินเช่ือบคุคลภำยใต้กำรก ำกบั จำกร้อยละ 28 เหลือร้อยละ 25 และสนิเช่ือจ ำน ำทะเบียนรถ จำกร้อยละ 28 
เหลือร้อยละ 24 หรือส ำหรับลกูหนีท่ี้ดีมำอย่ำงตอ่เน่ือง สำมำรถเพ่ิมวงเงินบตัรเครดิตและสินเช่ือสว่นบคุคลภำยใต้กำรก ำกบั
ประเภทวงเงินหมนุเวียนหรือผอ่นช ำระเป็นงวดโดยจะมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 1 สิงหำคม 2563 เป็นต้นไป 
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มำตรกำรธปท. เพิ่มเตมิ 

จำกกำรพิจำรณำถงึกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ซึง่ยงัไมค่ลี่คลำยลง และยงัมคีวำมไมแ่น่นอนสงู ธปท. ขอให้ธนำคำร
พำณิชย์ งดจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2563 รวมถงึกำรงดซือ้หุ้นคืน และให้ธนำคำรพำณิชย์จดัท ำ
แผนบริหำรจดักำรเงินระดบัเงินกองทนุส ำหรับระยะ 1-3 ปีข้ำงหน้ำ เพ่ือให้ธนำคำรพำณิชย์รักษำระดบัเงินกองทนุให้เข้มแข็ง
และรองรับกำรด ำเนินธรุกิจได้อย่ำงตอ่เน่ือง 

แนวปฎิบัตทิำงบัญชี เร่ืองมำตรกำรผ่อนปรนช่ัวครำวส ำหรับกจิกำรส ำหรับกจิกำรที่ให้ควำมช่วยเหลือลูกหนีท้ี่
ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทย 

ในวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2563 ธปท. ได้ปรับปรุงกฎเกณฑ์ส ำหรับธนำคำรพำณิชย์ท่ีเข้ำช่วยเหลือลูกค้ำในเชิงป้องกัน  
(pre-emptive) ส ำหรับลกูหนีท่ี้ยงัไมด้่อยคณุภำพ (non-NPL) ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 โดยสำมำรถจดัชัน้ลกูหนีเ้ป็นชัน้ท่ีไม่มี
กำรเพ่ิมขึน้อย่ำงมีนัยส ำคญัของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต (stage 1) ได้ทันที หำกวิเครำะห์แล้วว่ำลูกหนีส้ำมำรถปฏิบัติตำม
สญัญำปรับปรุงโครงสร้ำงหนีไ้ด้ โดยไม่ถือเป็นกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนีท่ี้มีปัญหำ (Troubled Debt Restructuring :TDR) 
และส ำหรับลกูหนีด้้อยคณุภำพ สำมำรถจดัชัน้สินเช่ือดงักลำ่วเป็นชัน้ performing ได้หำกลกูหนีส้ำมำรถช ำระเงินตำมสญัญำ
ปรับปรุงโครงสร้ำงหนีใ้หม่ได้ติดต่อกันเป็นเวลำ  3 เดือนหรือ 3 งวดกำรช ำระเงิน ส ำหรับกำรปรับโครงสร้ำงหนีต้ัง้แต่วนัท่ี  
1 มกรำคม 2563 ถงึ 31 ธนัวำคม 2564 

ส ำหรับกำรกนัเงินส ำรอง ให้ค ำนวณผลขำดทนุด้ำนเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึน้ (Expected credit loss) จำกสนิเช่ือคงค้ำง
เฉพำะสว่นของวงเงินท่ีเบิกใช้แล้วได้      

ทัง้นี ้เน่ืองจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดยงัมีควำมไม่แน่นอน ธนำคำรได้ให้ควำมช่วยเหลือลกูค้ำไปแล้วบำงส่วน และ
ยงัคงเฝ้ำติดตำมสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิด โดยสรุปผลกระทบและกำรเประเมินควำมเสี่ยงท่ีจะเกิดขึน้ในอนำคต ยงัคงอยู่ใน
ระหวำ่งกำรศกึษำและพิจำรณำ 
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อันดับควำมน่ำเช่ือถอืของธนำคำร 

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

 
ในวนัท่ี 2 เมษำยน 2563 Fitch Ratings ได้ประกำศ “คง” อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือสำกลสกุลเงินต่ำงประเทศ และอนัดบั

ควำมน่ำเช่ือถือในประเทศของธนำคำร โดยพิจำรณำถึงควำมท้ำทำยของสภำพแวดล้อมในกำรด ำเนินธุรกิจ ผลกระทบจำก
เศรษฐกิจเน่ืองจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 นอกจำกนี ้ธนำคำรยังได้รับพิจำรณำถึงควำมส ำคัญในฐำนะ 1 ใน 5 
ธนำคำรท่ีมีนยัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ  (D-SIB) และควำมเป็นธนำคำรท่ีมีควำมส ำคญัในเชิงกลยุทธ์ต่อรัฐบำลไทยด้วย
เช่นกนั  ทัง้นี ้ธนำคำรได้ถูกปรับลดอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือในประเทศของหุ้นกู้ ด้อยสิทธิสกุลเงินบำท ลง  1 notch เป็น AA-(tha) 
จำกเดิม AA(tha) ตำมเกณฑ์กำรจัดอันดับเครดิตฉบับปรับปรุงใหม่ของ Fitch Ratings ซึ่งส่งผลต่ออันดับควำมน่ำเช่ือถือใน
ประเทศของหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ 

 
 

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

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

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

■ Fitch Ratings มิ.ย. 2563 มี.ค. 2563 ธ.ค. 2562 
อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือสำกลสกลุเงินตำ่งประเทศ    

■ ระยะยำว/ระยะสัน้ BBB / F2 BBB / F2 BBB / F2 
■ แนวโน้ม Stable Stable Positive 
■ Viability Rating bbb- bbb- bbb- 
■ หุ้นกู้ ด้อยสิทธิสกลุเงิน USD --  -- (1) BBB- 

อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือในประเทศ    
■ ระยะยำว/ระยะสัน้ AA+(tha) / F1+ (tha)  AA+(tha) / F1+ (tha)  AA+(tha) / F1+ (tha)  
■ แนวโน้ม Stable Stable Stable 
■ หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ สกลุเงินบำท AA+(tha) AA+(tha) AA+(tha) 
■ หุ้นกู้ ด้อยสิทธิสกลุเงินบำท AA-(tha) AA-(tha) (2) AA(tha) 

(1) ธนำคำรได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ ด้อยสิทธิสกลุเงิน USD ในเดือนธนัวำคม 2562 
(2) เม่ือวนัท่ี 2 เมษำยน 2563 Fitch Ratings ปรับลดอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือลง จำกเดมิที่ AA(tha)  
(3) เม่ือวนัท่ี 21 เมษำยน 2563 Moody’s Investors Service ปรับแนวโน้มอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือประเทศไทย จำก Positive เป็น Stable และได้ปรับ

แนวโน้มของธนำคำรเช่นกนั เม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน 2563 



ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยบริหำร (MD&A) ประจ ำไตรมำส 2/2563                  
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หมำยเหต ุตวัเลขกำรเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) ที่แสดงภำยใต้เอกสำรฉบบันีค้ ำนวณโดยอ้ำงอิงจำกตวัเลขงบกำรเงิน 

Disclaimer 
เอกสำรฉบบันีแ้สดงถึงข้อมลูผลประกอบกำรและกำรด ำเนินธุรกิจของธนำคำร ข้อมลูเก่ียวกบัภำวะเศรษฐกิจ และข้อมลูอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง โดยข้อมลูบำงสว่น
อำจมีลกัษณะเป็นกำรคำดกำรณ์ในอนำคต (Forward-Looking Statements) ซึง่จดัท ำขึน้โดยใช้สมมตุิฐำนหรือควำมเห็นของธนำคำรจำกข้อมลู ณ ปัจจบุนั 
หำกข้อมลูดังกล่ำวมีกำรเปลี่ยนแปลงไป ธนำคำรขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงข้อมลูตำมเอกสำรฉบับนี ้โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ทัง้นี ้ผล
ประกอบกำรและกำรด ำเนินธุรกิจของธนำคำรในอนำคตอำจมีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคญัจำกข้อมลูที่ปรำกฎอยู่ในเอกสำรฉบบันี  ้และเอกสำรฉบบันี ้
มิได้เป็นกำรรับประกนัถึงผลประกอบกำรในอนำคตของธนำคำรแตอ่ยำ่งใด ดงันัน้ ผู้ลงทนุจงึควรใช้วิจำรณญำณในกำรศกึษำเม่ือพิจำรณำข้อมลูดังกลำ่วไม่
วำ่เพื่อวตัถปุระสงค์ใดก็ตำม 


