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รำยงำนฉบบันีเ้ป็นค ำอธิบำยกำรเปลี่ยนแปลงท่ีส ำคญัในงบกำรเงินรวมของธนำคำรฉบบัก่อนตรวจสอบของผู้สอบบญัชี
ส ำหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ทัง้นี ้งบกำรเงินของธนำคำรและบริษัทย่อยในปีท่ีผ่ำนมำไมไ่ด้มีกำรปรับย้อนหลงัเพ่ือกำร
เปรียบเทียบจำกกำรเปลี่ยนแปลงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ภำพรวมผลประกอบกำรของธนำคำรและบริษัทย่อย  

ภำพรวมผลประกอบกำรประจ ำไตรมำส 4/2563  

ในไตรมำสท่ี 4/2563 เทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อน ธนำคำรและบริษัทย่อยมีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน เท่ำกับ 
14,634 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 2.5 จำกไตรมำสเดียวกนัของปีก่อน โดยเป็นผลจำกรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนท่ีลดลง ประกอบกบั
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนท่ีลดลง ซึ่งสำเหตุหลักของรำยได้ท่ีลดลงมำจำกรำยได้ท่ีมิใช่ดอกเบีย้ท่ีลดลง ในขณะท่ี รำยได้
ดอกเบีย้สุทธิลดลงเล็กน้อยโดยอัตรำดอกเบีย้นโยบำยและอตัรำดอกเบีย้เงินให้สินเช่ือถูกปรับลดลงอย่ำงต่อเน่ือง อย่ำงไรก็ดี
ธนำคำรได้ขยำยสินเช่ือเพ่ิมขึน้ด้วยควำมระมดัระวงัประกอบกบัต้นทนุทำงกำรเงินท่ีลดลงซึง่ช่วยลดผลกระทบจำกแนวโน้มอตัรำ
ดอกเบีย้ดงักลำ่ว ทัง้นี ้อตัรำผลตอบแทนสทุธิตอ่สินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดรำยได้ (NIM) เท่ำกบัร้อยละ 2.59 ลดลงจำกร้อยละ 2.91 ใน
ไตรมำส 4/2562 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรปรับลดอตัรำดอกเบีย้ 

ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนลดลงจำกรำยกำรพิเศษส ำรองด้อยค่ำทรัพย์สินรอกำรขำยฯ ในไตรมำส 4/2562  
สง่ผลให้ Cost to Income ratio เท่ำกบั ร้อยละ 48.78 ลดลงจำกร้อยละ 52.54 ในไตรมำส 4/2562  

ธนำคำรและบริษัทย่อยตัง้ส ำรองผลขำดทนุด้ำนเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึน้ จ ำนวน 9,254 ล้ำนบำทสงูกวำ่คำ่ใช้จ่ำยในกำร
ตัง้ส ำรองหนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญูฯ ในไตรมำสเดียวกนัของปีก่อนถึงร้อยละ 91.8 โดยพิจำรณำอย่ำงรอบคอบถึงปัจจยัแวดล้อมใน
กำรด ำเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงอย่ำงต่อเน่ือง และภำวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวและมีควำมไม่แน่นอนสูงท่ีอำจส่งผลต่อคุณภำพ
สินเช่ือ ส่งผลให้ Coverage Ratio ณ 31 ธันวำคม 2563 อยู่ท่ีร้อยละ 147.3 เพ่ิมขึน้เทียบกับร้อยละ 135.6 ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 
2563 รวมถงึกำรบริหำรจดักำรคณุภำพสินทรัพย์ของธนำคำรโดยมีอตัรำสว่นสินเช่ือด้อยคณุภำพก่อนหกัคำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตอ่
สินเช่ือรวม (NPLs Ratio-Gross) เท่ำกบั ร้อยละ 3.81 ลดลงเทียบกบัร้อยละ 4.21 ณ 30 กนัยำยน 2563 

จำกผลประกอบกำรดงักล่ำว และกำรตัง้ส ำรองผลขำดทนุด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ในระดบัสงูส่งผลให้ ธนำคำรและ
บริษัทย่อยมีก ำไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของธนำคำร เท่ำกบั 3,453 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 53.7 เทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน 

ทัง้นี ้ธนำคำรได้จัดตัง้บริษัท อินฟินิธัส บำย กรุงไทย จ ำกัด ( Infinitas by Krungthai) โดยเป็นบริษัทวิจัยและพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินดิจิทัลรูปแบบใหม่ มุ่งเน้นกำรให้บริกำรด้ำนกำรพัฒนำ Innovation & Digital Platform ต่ำงๆ เพ่ือเข้ำสู่ 
Open Banking, Virtual Digital Banking Service รวมถึง New Business Model อย่ำงเต็มรูปแบบ เพ่ือสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจ
ใหม่ๆ  ตลอดจนผลกัดนั Platform ขนำดใหญ่ เช่น แอปพลิเคชัน่เป๋ำตงั เป็นโครงสร้ำงดิจิทลัพืน้ฐำนของประเทศ   
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ภำพรวมผลประกอบกำรในปี 2563 

ธนำคำรและบริษัทย่อยมีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนในปี 2563 เท่ำกับ 68,783 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 8.9 จำกช่วง
เดียวกนัของปีก่อน โดยรำยได้ดอกเบีย้สทุธิอยู่ในระดบัเดียวกนักบัปี 2562 ท่ำมกลำงสภำวะดอกเบีย้นโยบำยและอตัรำดอกเบีย้
เงินให้สินเช่ือท่ีปรับลดลงอย่ำงต่อเน่ือง  โดยมีรำยได้ดอกเบีย้พิเศษท่ีเพ่ิมขึน้  (“รำยได้ดอกเบีย้พิเศษ” จำกเงินให้สินเช่ือจำกกำร
ได้รับเงินบำงสว่นจำกกำรขำยทอดตลำดทรัพย์สินหลกัประกนัจ ำนอง) กำรขยำยตวัของสินเช่ืออย่ำงระมดัระวงั และต้นทนุทำงกำร
เงินท่ีลดลง ซึง่ช่วยลดผลกระทบจำกกำรปรับลดอตัรำดอกเบีย้ดงักล่ำว ทัง้นี ้อตัรำผลตอบแทนสทุธิตอ่สินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดรำยได้ 
(NIM) ลดลงเป็น ร้อยละ 2.91 จำกร้อยละ 3.22 ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรปรับลดอตัรำดอกเบีย้ ทัง้นี ้
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนลดลงมำกถึงร้อยละ 14.4 แม้ว่ำรำยได้ท่ีมิใช่ดอกเบีย้ได้ปรับลดลง ส่งผลให้ Cost to Income ratio 
เท่ำกบัร้อยละ 43.73 ลดลงจำกร้อยละ 49.72 ในปี 2562  

ธนำคำรและบริษัทย่อยได้ทยอยตัง้ส ำรองผลขำดทนุด้ำนเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึน้ในระดบัท่ีสงู จ ำนวน 44,903 ล้ำนบำท 
เพ่ิมขึน้ร้อยละ 88.6 จำกหนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญูฯ ในปี 2562 โดยพิจำรณำอย่ำงรอบคอบถึงปัจจยัแวดล้อมในกำรด ำเนินธุรกิจท่ี
เปลี่ยนแปลงอย่ำงต่อเน่ือง และภำวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัและมีควำมไมแ่น่นอนสงูท่ีอำจสง่ผลต่อคณุภำพสินเช่ือ ท ำให้อตัรำสว่น 
Coverage Ratio ณ 31 ธนัวำคม 2563 เพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 147.3 จำกร้อยละ 131.8 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ควบคูก่บักำรบริหำร
จัดกำรคุณภำพสินทรัพย์ของธนำคำรโดยมีอตัรำส่วนสินเช่ือด้อยคุณภำพก่อนหักค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญต่อสินเช่ือรวม (NPLs 
Ratio-Gross) เท่ำกบั ร้อยละ 3.81 ลดลงจำกร้อยละ 4.33 ณ 31 ธนัวำคม 2562  

จำกผลประกอบกำรดงักล่ำวและกำรตัง้ส ำรองผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ในระดบัสงูส่งผลให้ธนำคำรและ
บริษัทย่อยมีก ำไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของธนำคำร เท่ำกบั 16,732 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 42.9 จำกช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

ธนำคำรมีอตัรำส่วนเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 และอตัรำส่วนเงินกองทุนทัง้สิน้ต่อสินทรัพย์ถ่วงน ำ้หนักตำมควำมเสี่ยง เท่ำกับ 
ร้อยละ 15.35 และ ร้อยละ 18.76 ตำมล ำดบั อยู่ในระดบัท่ีแข็งแกร่งเมื่อเทียบกบัเกณฑ์ของธปท. 
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ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับไตรมำสและปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนและก ำไรสุทธิ 
       หน่วย : ล้ำนบำท 

 4/2563 3/2563 เพิ่ม/(ลด) 4/2562 เพิ่ม/(ลด) ปี 2563 ปี 2562 เพิ่ม/(ลด) 
 (TFRS 9) (TFRS 9) ร้อยละ  ร้อยละ  (TFRS 9)  ร้อยละ 

รำยได้ดอกเบีย้สทุธิ 20,320  21,602  (5.9) 20,709 (1.9)   88,343 88,316 0.0 
รำยได้คำ่ธรรมเนียมและบริกำรสทุธิ  5,283   5,025  5.1 6,004 (12.0)   20,528 23,237 (11.7) 

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอ่ืน  2,967   3,647  (18.7) 4,915 (39.6)  13,377  14,105 (5.2) 

รวมรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 28,570  30,274  (5.6) 31,628 (9.7)    122,248  125,658 (2.7) 

รวมคำ่ใช้จำ่ยจำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ  13,936   13,702  1.7 16,617 (16.1)  53,465  62,474 (14.4) 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน(1) 14,634   16,572  (11.7) 15,011 (2.5) 68,783 63,184 8.9 

ผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้/ 
หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู และขำดทนุ
จำกกำรด้อยคำ่ 

 9,254   12,414  (25.5) 4,824 91.8  44,903  23,814 88.6 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้  5,380   4,158  29.4 10,187 (47.2)  23,880  39,370 (39.3) 

ภำษีเงินได้  1,257   482  160.8 2,057 (38.9)  4,441  7,232 (38.6) 
ก ำไรสทุธิ  4,123   3,676  12.1 8,130 (49.3)  19,439  32,138 (39.5) 
ก ำไรสทุธิ (สว่นที่เป็นของธนำคำร)  3,453   3,057  12.9 7,459 (53.7)  16,732  29,284 (42.9) 
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ – 

ROA (ร้อยละ) (2) 
0.43 0.39   1.00  0.53 1.02  

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น – ROE  
(ร้อยละ) (2) 

4.03 3.59   8.78  4.91 9.09  

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

ผลประกอบกำรไตรมำส 4/2563  ธนำคำรและบริษัทย่อยมีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนเท่ำกับ 14,634 ล้ำนบำท ลดลง
ร้อยละ 2.5 จำกไตรมำสเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นผลจำกรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนท่ีลดลง ประกอบกับค่ำใช้จ่ำยจำกกำร
ด ำเนินงำนท่ีลดลง ซึง่สำเหตหุลกัของรำยได้ท่ีลดลงมำจำกรำยได้ท่ีมิใช่ดอกเบีย้ท่ีลดลง ในขณะท่ีรำยได้ดอกเบีย้สทุธิลดลงเพียง
เลก็น้อย โดยอตัรำดอกเบีย้นโยบำยและอตัรำดอกเบีย้เงินให้สินเช่ือถกูปรับลดลงอย่ำงต่อเน่ือง อย่ำงไรก็ดีธนำคำรได้ขยำยสินเช่ือ
เพ่ิมขึน้ด้วยควำมระมัดระวังประกอบกับต้นทุนทำงกำรเงินท่ีลดลงซึ่งช่วยลดผลกระทบจำกแนวโน้มอัตรำดอกเบีย้ดังกล่ำว 
นอกจำกนีค้่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนท่ีลดลง เป็นผลจำกรำยกำรพิเศษส ำรองด้อยค่ำทรัพย์สินรอกำรขำยฯ ในไตรมำส 4/2562 
ทัง้นี ้ธนำคำรและบริษัทย่อยใช้หลกัเกณฑ์ควำมระมดัระวงัในกำรตัง้ส ำรองผลขำดทนุด้ำนเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึน้ จ ำนวน 9,254 
ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 91.8 ส่งผลให้ก ำไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของธนำคำร เท่ำกบั 3,453 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 53.7 จำกไตรมำส
เดียวกนัของปีก่อน 

เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมำส 3/2563 ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนของธนำคำรและบริษัทย่อยลดลงร้อยละ 11.7 โดยมี
สำเหตหุลกัจำกรำยได้ดอกเบีย้สทุธิท่ีลดลง เน่ืองจำกมีรำยได้ดอกเบีย้พิเศษท่ีได้รับในไตรมำส 3/2563 ประกอบกบัรำยได้ท่ีมิใช่
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ดอกเบีย้ท่ีลดลง โดยรักษำระดบัของค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนท่ีเพ่ิมขึน้เพียงเล็กน้อย ทัง้นี ้มีกำรตัง้ส ำรองผลขำดทุนด้ำน
เครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ในระดบัท่ีสงู แม้จะลดลงบำงสว่นจำกไตรมำสที่ผ่ำนมำ สง่ผลให้ก ำไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของธนำคำรเพ่ิมขึน้
ร้อยละ 12.9  

ผลประกอบกำรปี 2563  เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ธนำคำรและบริษัทย่อยมีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนเท่ำกบั 
68,783 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 8.9 มีสำเหตหุลกัจำกรำยได้ดอกเบีย้สทุธิท่ีคงระดบัเดียวกบัปี 2562 ประกอบกบัค่ำใช้จ่ำยจำก
กำรด ำเนินงำนท่ีลดลงมำก ถึงแม้ว่ำรำยได้ท่ีมิใช่ดอกเบีย้ปรับลดลง ทัง้นี ้ธนำคำรและบริษัทย่อยได้ตัง้ส ำรองผลขำดทุนด้ำน
เครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ในระดบัท่ีสงู จ ำนวน 44,903 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 88.6 ส่งผลให้ก ำไรสทุธิ (ส่วนท่ีเป็นของธนำคำร) 
เท่ำกบั 16,732 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 42.9 
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รำยได้ดอกเบีย้สุทธิ 
       หน่วย : ล้ำนบำท 

 4/2563 3/2563 เพิ่ม/(ลด) 4/2562 เพิ่ม/(ลด) ปี 2563 ปี 2562 เพิ่ม/(ลด) 
 (TFRS 9) (TFRS 9) ร้อยละ  ร้อยละ  (TFRS 9)  ร้อยละ 

รำยได้ดอกเบีย้ 25,843 27,212 (5.0) 29,505 (12.4) 112,837 122,971 (8.2) 
  - รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน 802 793 1.1 1,567 (48.8) 3,653 7,113 (48.6) 

  - เงินลงทนุและธุรกรรมเพ่ือค้ำ 64 107 (39.6) 159 (59.6) 435 482 (9.8) 
  - เงินลงทนุในตรำสำรหนี ้ 990 1,340 (26.1) 1,360 (27.2) 4,251 4,943 (14.0) 
   - เงินให้สินเช่ือ 23,944 24,929 (4.0) 26,246 (8.8) 104,248 109,784 (5.0) 
  - กำรให้เชำ่ซือ้และสญัญำเชำ่กำรเงิน 22 39 (42.7) 80 (72.4) 184 428 (57.1) 
  - อ่ืนๆ 21 4 355.3 93 (78.0) 66 221 (70.3) 

หกั ค่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้ 5,523 5,610 (1.6) 8,796 (37.2) 24,494 34,655 (29.3) 
  - เงินรับฝำก 2,902 2,979 (2.6) 4,417 (34.3) 13,765 17,861 (22.9) 
  - รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน 437 441 (0.9) 597 (26.8) 1,860 2,532 (26.5) 
  - เงินน ำสง่ธนำคำรแหง่ประเทศไทย
และสถำบนัคุ้มครองเงินฝำก 

1,476 1,440 2.6 2,598 (43.2) 5,687 9,978 (43.0) 

  - ตรำสำรหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม 687 730 (6.0) 1,093 (37.2) 3,080 4,085 (24.6) 
  - อ่ืนๆ 21 20 8.4 91 (77.0) 102 199 (48.5) 
รำยได้ดอกเบีย้สุทธิ 20,320 21,602 (5.9) 20,709 (1.9) 88,343 88,316 0.0 
อัตรำดอกเบีย้รับจำกสินทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดรำยได้ (ร้อยละ) (1) 

3.30 3.55(2)  4.15  3.72(2) 4.48(2)  

อัตรำต้นทุนทำงกำรเงิน (ร้อยละ) (1) 0.81 0.84  1.44  0.93 1.46  

รำยได้ดอกเบีย้สุทธิต่อสินทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดรำยได้ (ร้อยละ) – NIM (1) 

2.59 2.82(2)  2.91  2.91(2) 3.22(2)  

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

(2) หำกไม่รวมรำยได้ดอกเบีย้พิเศษ อตัรำดอกเบีย้รับจำกสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรำยได้ส ำหรับไตรมำส 3/2563 อยู่ที่ ร้อยละ 3.39 และ NIM ส ำหรับ ไตรมำส 
3/2563 อยู่ที่ร้อยละ 2.66 หำกไม่รวมรำยได้ดอกเบีย้พิเศษ อตัรำดอกเบีย้รับจำกสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรำยได้ส ำหรับปี 2562 และปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 4.34 
และร้อยละ 3.56 ตำมล ำดบั และ NIM ส ำหรับปี 2562 และปี 2563 อยูท่ี่ร้อยละ 3.07 และร้อยละ 2.76 ตำมล ำดบั 

รำยได้ดอกเบีย้สุทธิไตรมำส 4/2563  ธนำคำรและบริษัทย่อยมีรำยได้ดอกเบีย้สทุธิ เท่ำกบั 20,320 ล้ำนบำท ลดลง 
ร้อยละ 1.9 จำกไตรมำสเดียวกนัของปีก่อน โดยอตัรำดอกเบีย้นโยบำยและอตัรำดอกเบีย้เงินให้สินเช่ือถูกปรับลดลงอย่ำงต่อเน่ือง 
อย่ำงไรก็ดีธนำคำรได้ขยำยสินเช่ือเพ่ิมขึน้ด้วยควำมระมดัระวงัประกอบกับต้นทุนทำงกำรเงินท่ีลดลงซึ่งช่วยลดผลกระทบจำก
แนวโน้มอตัรำดอกเบีย้ดังกล่ำว ทัง้นี ้อตัรำผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดรำยได้ (NIM) ลดลงเป็นร้อยละ 2.59 จำก 
ร้อยละ 2.91 ในไตรมำส 4/2562 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรปรับลดอตัรำดอกเบีย้ 

เม่ือเปรียบเทยีบกับไตรมำส 3/2563 รำยได้ดอกเบีย้สทุธิลดลงร้อยละ 5.9 โดยสำเหตหุลกัมำจำกรำยได้ดอกเบีย้พิเศษ
ท่ีได้รับในไตรมำส 3/2563 ทัง้นี ้ธนำคำรยงัคงรักษำระดบัต้นทุนทำงกำรเงินท่ีลดลง ส่งผลให้อตัรำผลตอบแทนสทุธิต่อสินทรัพย์ท่ี
ก่อให้เกิดรำยได้ (NIM) เท่ำกับร้อยละ 2.59 ลดลงจำกร้อยละ 2.82 ในไตรมำส 3/2563 (หำกไม่รวมรำยกำรพิเศษใน ไตรมำส 
3/2563 NIM ลดลงจำกร้อยละ 2.66)  
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รำยได้ดอกเบีย้สุทธิปี 2563  เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ธนำคำรและบริษัทย่อยมีรำยได้ดอกเบีย้สทุธิ เท่ำกบั 
88,343 ล้ำนบำท อยู่ในระดบัเดียวกนักบัปี 2562 ท่ำมกลำงสภำวะดอกเบีย้นโยบำยและอตัรำดอกเบีย้เงินให้สินเช่ือท่ีปรับลดลง
อย่ำงต่อเน่ือง  โดยมีรำยได้ดอกเบีย้พิเศษท่ีเพ่ิมขึน้  (“รำยได้ดอกเบีย้พิเศษ” จำกเงินให้สินเช่ือจำกกำรได้รับเงินบำงส่วนจำกกำร
ขำยทอดตลำดทรัพย์สินหลกัประกันจ ำนอง) กำรขยำยตวัของสินเช่ืออย่ำงระมดัระวงั และต้นทุนทำงกำรเงินท่ีลดลง ซึ่งช่วยลด
ผลกระทบจำกกำรปรับลดอตัรำดอกเบีย้ดงักลำ่ว ทัง้นี ้อตัรำผลตอบแทนสทุธิต่อสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดรำยได้ (NIM) เท่ำกบัร้อยละ 
2.91 ลดลงจำกร้อยละ 3.22 ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรปรับลดอตัรำดอกเบีย้  

ทัง้นี ้ธนำคำรมีรำยกำรดอกเบีย้พิเศษจำกรำยได้ดอกเบีย้เงินให้สินเช่ือจำกกำรได้รับเงินบำงสว่นจำกกำรขำยทอดตลำด
ทรัพย์สินหลกัประกนัจ ำนองจ ำนวน 1,223 ล้ำนบำทในไตรมำส 3/2563 จ ำนวน 3,524 ล้ำนบำทในไตรมำส 2/2563 และจ ำนวน 
3,899 ล้ำนบำทในไตรมำส 1/2562 (หำกไมร่วมรำยกำรพิเศษ NIM เท่ำกบั 2.76 ลดลงจำกร้อยละ 3.07 ในปี 2562) 

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

อตัรำดอกเบีย้นโยบำยของ ธปท. 
(%) 

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

(1) อตัรำดอกเบีย้เงินฝำกมำตรฐำนส ำหรับบคุคลธรรมดำ 
 

 คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงินประเมินว่ำเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มหดตวัมำกกว่ำประมำณกำรเดิมเน่ืองจำกแนวโน้ม
เศรษฐกิจโลกหดตวัรุนแรง และผลกระทบจำกกำรควบคุมกำรระบำดทัว่โลก จึงปรับลดอตัรำดอกเบีย้นโยบำยลงอย่ำงต่อเน่ือง 
โดยมีกำรปรับลดลงในเดือนพฤศจิกำยน 2562 และในปี 2563 ปรับลดลงอีก 3 ครัง้ในเดือนกุมภำพนัธ์ เดือนมีนำคม และเดือน
พฤษภำคม เป็น 0.50% 
 ทัง้นี ้ธนำคำรตระหนักถึงกำรมีส่วนร่วมในกำรพยุงเศรษฐกิจ กำรสนับสนุนกลไกของภำครัฐ และเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประกอบกำรและลกูค้ำรำยย่อย จึงได้ทยอยปรับลดอตัรำดอกเบีย้ เงินให้สินเช่ือ MLR MOR และ MRR ในปี 2563 ลงในเดือน
กุมภำพันธ์ มีนำคม เมษำยน และล่ำสุดในเดือนพฤษภำคมท่ีผ่ำนมำ โดยปรับลดอตัรำดอกเบีย้ เงินให้สินเช่ือลงรวม ดงันี ้MLR 
ลดลง 1.025% MOR ลดลง 1.30% และ MRR ลดลง 0.90% โดยธนำคำรแห่งประเทศไทยได้ปรับลดอตัรำน ำส่งเงินสมทบกองทุน
ฟืน้ฟแูละพฒันำระบบสถำบนักำรเงินของธนำคำรพำณิชย์ จำกเดิมอตัรำ 0.46% เหลือ 0.23% ประกำศเม่ือวนัท่ี 7 เมษำยน 2563  
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รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ 
       หน่วย : ล้ำนบำท 

 4/2563 3/2563 เพิ่ม/(ลด) 4/2562 เพิ่ม/(ลด) ปี 2563 ปี 2562 เพิ่ม/(ลด) 
 (TFRS 9) (TFRS 9) ร้อยละ  ร้อยละ  (TFRS 9)  ร้อยละ 

รำยได้คำ่ธรรมเนียมและบริกำร 7,217 6,632 8.8 7,744 (6.8) 27,690 29,596 (6.4) 
หกั คำ่ใช้จำ่ยคำ่ธรรมเนียมและบริกำร 1,934 1,607 20.3 1,740 11.1 7,162 6,359 12.6 
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ 5,283 5,025 5.1 6,004 (12.0) 20,528 23,237 (11.7) 

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิส ำหรับไตรมำส 4/2563  ธนำคำรและบริษัทย่อยมีรำยได้ค่ำธรรมเนียมและ
บริกำรสทุธิ เท่ำกบั 5,283 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 12.0 จำกไตรมำสเดียวกนัของปีก่อน สว่นใหญ่เป็นผลจำกกำรปรับตวัของลกูค้ำ 
เน่ืองจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ทัง้กำรปรับตัวโดยใช้บริกำรผ่ำนช่องทำงดิจิทัล และปริมำณธุรกรรมท่ีลดลง ทัง้นี ้
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรขยำยตัวดี และหำกเปรียบเทียบกับไตรมำส 3/2563 รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิเพ่ิมขึน้ 
ร้อยละ 5.1 สว่นใหญ่เป็นผลจำกคำ่ธรรมเนียมกำรจดักำรท่ียงัคงขยำยตวัดีอย่ำงตอ่เน่ือง และคำ่ธรรมเนียมเก่ียวกบับตัร 

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิปี 2563  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกนัของปีก่อน ธนำคำรและบริษัทย่อยมีรำยได้
ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสทุธิ เท่ำกบั 20,528 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 11.7 ส่วนใหญ่เป็นผลจำกกำรปรับตัวของลกูค้ำ เน่ืองจำก
กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ทัง้กำรปรับตวัโดยใช้บริกำรผ่ำนช่องทำงดิจิทลั และปริมำณธุรกรรมท่ีลดลง ทัง้นี ้ค่ำธรรมเนียม
กำรจดักำรและคำ่ธรรมเนียม Bancassurance ขยำยตวัดี 
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รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอ่ืนๆ  
       หน่วย : ล้ำนบำท 

 4/2563 3/2563 เพิ่ม/(ลด) 4/2562 เพิ่ม/(ลด) ปี 2563 ปี 2562 เพิ่ม/(ลด) 
 (TFRS 9) (TFRS 9) ร้อยละ  ร้อยละ  (TFRS 9)  ร้อยละ 

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
ที่วดัมลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำน
ก ำไรหรือขำดทนุ 

 750  962 (22.1) - N/A 3,135 - N/A 

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกธุรกรรมเพ่ือค้ำและ
ปริวรรตเงินตรำตำ่งประเทศ 

 -     -    N/A 1,057 N/A - 3,197 N/A 

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิจำกเงินลงทนุ  56   148  (62.2) 2,546 (97.8) 951 4,372 (78.2) 

สว่นแบง่ก ำไร (ขำดทนุ) จำกเงินลงทนุ
ตำมวิธีสว่นได้เสีย 

 492   1,014  (51.5) 185 165.7 2,060 1,425 44.6 

รำยได้จำกเงินปันผล  46   82  (43.5) 37 23.9 376 496 (24.1) 
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอ่ืนๆ  1,623   1,441  12.6 1,090 48.9 6,855 4,615 48.5 
รวมรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ  2,967   3,647  (18.7) 4,915 (39.6) 13,377 14,105 (5.2) 

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ ไตรมำส 4/2563  ธนำคำรและบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ เท่ำกับ  
2,967 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 39.6 จำกไตรมำสเดียวกนัของปีก่อน สว่นใหญ่เป็นผลจำกก ำไรสทุธิจำกเงินลงทนุท่ีได้รับในไตรมำส 
4/2562 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมำส 3/2563 รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ ลดลงร้อยละ 18.7 สว่นใหญ่เป็นผลจำกกำรลดลง
ของส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและก ำไรจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีวดัมลูค่ำด้วยมลูค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือ
ขำดทนุ  

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ ในปี 2563 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ธนำคำรและบริษัทย่อยมีรำยได้จำก
กำรด ำเนินงำนอื่นๆ เท่ำกบั 13,377 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 5.2 ซึง่มีสำเหตหุลกัมำจำกก ำไรสทุธิจำกเงินลงทุนท่ีได้รับในปี 2562
แม้วำ่มีรำยได้อื่นเพ่ิมขึน้จำกก ำไรจำกกำรขำยทรัพย์สินรอกำรขำย และมีสว่นแบ่งก ำไรจำกเงินลงทนุตำมวิธีสว่นได้เสียท่ีเพ่ิมขึน้ 
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ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอ่ืนๆ  
       หน่วย : ล้ำนบำท 

 4/2563 3/2563 เพิ่ม/(ลด) 4/2562 เพิ่ม/(ลด) ปี 2563 ปี 2562 เพิ่ม/(ลด) 
 (TFRS 9) (TFRS 9) ร้อยละ  ร้อยละ  (TFRS 9)  ร้อยละ 

คำ่ใช้จำ่ยเก่ียวกบัพนกังำน  6,844  7,226 (5.3) 7,089 (3.5)   28,466 31,390 (9.3) 
คำ่ใช้จำ่ยเก่ียวกบัอำคำร สถำนที่ และ

อปุกรณ์ 
 2,377   2,321  2.4 2,304 3.2  8,896  8,942 (0.5) 

คำ่ภำษีอำกร  916   859  6.7 1,023 (10.5)  3,798  4,363 (13.0) 
ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ทรัพสินย์รอกำรขำย  427   618  (30.8) 2,405 (82.2)  1,538  7,219 (78.7) 
อ่ืนๆ (1) 3,372   2,678  25.9 3,796 (11.2) 10,767  10,560 2.0 
รวมค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินกำรอื่นๆ  13,936  13,702 1.7 16,617 (16.1)  53,465  62,474 (14.4) 

อตัรำสว่นคำ่ใช้จำ่ยตอ่รำยได้ (ร้อยละ) 48.78   45.26(2)   52.54(2)  43.73(2) 49.72(2)  

(1) รวมคำ่ตอบแทนกรรมกำร 
(2) หำกไม่รวมรำยกำรรำยได้ดอกเบีย้พิเศษ กำรตัง้ส ำรองผลประโยชน์พนักงำนและส ำรองด้อยค่ำทรัพย์สินรอกำรขำย อตัรำส่วนค่ำใช้จ่ำยต่อรำยได้ส ำหรับ 
ไตรมำส 4/2562 และ 3/2563 เทำ่กบัร้อยละ 45.48 และร้อยละ 47.16 ตำมล ำดบั หำกไมร่วมรำยกำรรำยได้ดอกเบีย้พิเศษ กำรตัง้ส ำรองผลประโยชน์พนักงำน
และส ำรองด้อยคำ่ทรัพย์สินรอกำรขำย อตัรำสว่นคำ่ใช้จำ่ยตอ่รำยได้ส ำหรับปี 2562 และ ปี 2563 เทำ่กบัร้อยละ 43.58 และร้อยละ 45.50 ตำมล ำดบั 

ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ ไตรมำส 4/2563  ธนำคำรและบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ 
เท่ำกับ 13,936 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 16.1 จำกไตรมำสเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจำกรำยกำรพิเศษส ำรองด้อยค่ำ
ทรัพย์สินรอกำรขำยฯ ในไตรมำส 4/2562 และคำ่ใช้จ่ำยพนกังำนท่ีลดลง โดยมี Cost to Income ratio เท่ำกบัร้อยละ 48.78 ลดลง
จำกร้อยละ 52.54 ในไตรมำส 4/2562 (หำกไม่รวมรำยกำรพิเศษในไตรมำส 4/2562 Cost to Income ratio เพ่ิมขึน้จำกร้อยละ 
45.48) เม่ือเทียบกับไตรมำสที่ ผ่ำนมำ  ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ เพ่ิมขึน้ร้อยละ 1.7 จำกค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ Cost to 
Income ratio เท่ำกบัร้อยละ 48.78  

ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ ปี 2563 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ธนำคำรและบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำย
จำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ เท่ำกบั 53,465 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 14.4 จำกรำยกำรพิเศษส ำรองด้อยค่ำทรัพย์สินรอกำรขำยฯ และ
กำรตัง้ส ำรองผลประโยชน์พนกังำนในปี 2562 โดยมี Cost to Income ratio เท่ำกับร้อยละ 43.73 ลดลงจำกร้อยละ 49.72 ในปี 
2562 (หำกไมร่วมรำยกำรพิเศษ Cost to Income ratio เท่ำกบัร้อยละ 45.50 เพ่ิมขึน้จำกร้อยละ 43.58 ในปี 2562)  

 
  



ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยบริหำร (MD&A) ประจ ำปี 2563                  

 

 

หน้ำ 10 
 

ผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึน้/ หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญ 
       หน่วย : ล้ำนบำท 

 4/2563 3/2563 เพิ่ม/(ลด) 4/2562 เพิ่ม/(ลด) ปี 2563 ปี 2562 เพิ่ม/(ลด) 
 (TFRS 9) (TFRS 9) ร้อยละ  ร้อยละ  (TFRS 9)  ร้อยละ 

ผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะ 
    เกิดขึน้(1)/ หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญูฯ (2) 

9,254 12,414 (25.5) 4,824 91.8  44,903  23,814 88.6 

(1) ผลขำดทนุด้ำนเครดิตทีค่ำดวำ่จะเกิดขึน้ส ำหรับรำยกำรระหวำ่งตลำดเงิน เงินลงทนุในตรำสำรหนี ้เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้(รวมขำดทนุจำกกำรเปลี่ยนแปลง
เง่ือนไขใหม)่ และภำระผกูพนัที่จะให้สนิเช่ือและสญัญำค ำ้ประกนัทำงกำรเงิน 

(2) หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู และขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ ส ำหรับเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีเ้ทำ่นัน้ 

ส ำหรับไตรมำส ไตรมำส 4/2563  ธนำคำรและบริษัทย่อยได้พิจำรณำอย่ำงรอบคอบ ถึงปัจจยัแวดล้อมในกำรด ำเนิน
ธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงอย่ำงต่อเน่ือง และภำวะเศรษฐกิจท่ีมีควำมไม่แน่นอนสงู ซึง่อำจส่งผลต่อคณุภำพสินเช่ือ จึงได้ตัง้ส ำรองผล
ขำดทนุด้ำนเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึน้ จ ำนวน 9,254 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 91.8 จำกคำ่ใช้จ่ำยในกำรตัง้ส ำรองหนีส้ญู หนีส้งสยั 
จะสูญฯ ในไตรมำสเดียวกันของปีก่อน เม่ือเทียบกับไตรมำส 3/2563 ผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ ลดลงร้อยละ 
25.5   

ส ำหรับปี 2563  ธนำคำรและบริษัทย่อยได้ทยอยตัง้ส ำรองผลขำดทนุด้ำนเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึน้อย่ำงตอ่เน่ือง จ ำนวน 
44,903 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 88.6 จำกปี 2562 โดยพิจำรณำถงึปัจจยัแวดล้อมในกำรด ำเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงอย่ำงต่อเน่ือง 
และภำวะเศรษฐกิจท่ีมีควำมไม่แน่นอนสูง ส่งผลให้ Coverage Ratio สูงขึน้เป็นร้อยละ 147.3 เทียบกับร้อยละ 135.6 ณ วนัท่ี  
30 กนัยำยน 2563 และร้อยละ 131.8 ณ 31 ธนัวำคม 2562 โดย NPL Ratio ปรับตวัดีขึน้ 
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ฐำนะทำงกำรเงนิของธนำคำรและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 

เงนิให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีข้องธนำคำรและบริษัทย่อย (หลังหักรำยได้รอตัดบัญชี) เท่ำกับ 2,331,998 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้ 
ร้อยละ 11.6 จำกสิน้ปี 2562 โดยส่วนใหญ่เพ่ิมขึน้จำกลูกค้ำภำครัฐ และสินเช่ือรำยย่อย และเพ่ิมขึน้ ร้อยละ 2.2 จำก  
ณ 30 กนัยำยน 2563 จำกลกูค้ำทกุกลุม่  

 
     หน่วย : ล้ำนบำท 

งบกำรเงนิรวม 31 ธ.ค. 63 30 ก.ย. 63 เพิ่ม/(ลด) 31 ธ.ค. 62 เพิ่ม/(ลด) 
 (TFRS 9) (TFRS 9) ร้อยละ  ร้อยละ 

เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้  2,332,376   2,281,882   2.2  2,090,342  11.6  
หกั รำยได้รอตดับญัชี  378  399  (5.4)  469 (19.5)  
บวก ดอกเบีย้ค้ำงรับ  16,199   13,358   21.3  5,160  214.0  
หกั คำ่เผ่ือผลขำดทนุด้ำนเครดิตทีค่ำด

วำ่จะเกิดขึน้ (1) 
 150,523  145,221   3.7  135,268  11.3  

เงนิให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้
ค้ำงรับสุทธิ 

 2,197,674   2,149,620   2.2  1,959,765  12.1  

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

 

เงินให้สินเช่ือของธนำคำรตำมประเภทของผู้กู้  (งบกำรเงินรวม)  
       หน่วย : พนัล้ำนบำท 

งบกำรเงนิรวม 31 ธ.ค. 63 
(TFRS 9) 

30 ก.ย. 63 
(TFRS 9) 

เพิ่ม/(ลด) 31 ธ.ค. 62 เพิ่ม/(ลด) 

 จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ ร้อยละ 

สินเช่ือธุรกิจขนำดใหญ่  637   27.3   634   27.8  0.5  650   31.1  (2.0) 
สินเช่ือรัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ  367   15.8   358   15.7  2.5  183   8.8  100.7 
สินเช่ือวิสำหกิจขนำดกลำงและ

ขนำดยอ่ม (1) 
 336   14.4   321   14.1  4.6  333   16.0  1.0 

สินเช่ือรำยยอ่ย  992   42.5   968   42.4  2.4  924   44.2  7.3 
- สินเช่ือเพ่ือที่อยู่อำศยั  430   18.4   424   18.6  1.6  396   18.9  8.6 
- สินเช่ือสว่นบคุคล  497   21.3   484   21.2  2.5  464   22.2  7.0 
- สินเช่ือบตัรเครดิต  60   2.6   54   2.4  10.1  57   2.7  5.9 
- สินเช่ือ KTB Leasing  5   0.2   6   0.2  (11.0)  7   0.4  (31.6) 

สินเช่ืออ่ืนๆ  0   0.0  1  0.0  (4.1)  0   0.0  (4.7) 
รวมสินเช่ือ (ตำมงบกำรเงนิ) 2,332 100.0  2,282  100.0 2.2  2,090   100.0  11.6 

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

กำรจดัชัน้สินเช่ือและคำ่เผ่ือผลขำดทนุด้ำนเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึน้ 
หน่วย : ล้ำนบำท 

งบกำรเงนิรวม 31 ธ.ค. 63 
(TFRS 9) 

30 ก.ย. 63 
(TFRS 9) 

31 ธ.ค. 62 

Gross NPL (1) 107,138 110,662 102,659 
Gross NPL Ratio  ร้อยละ 3.81 ร้อยละ 4.21 ร้อยละ     4.33 
ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่ 
คำดว่ำจะเกิดขึน้ (รวม) (2) 

157,854 150,102 135,268 

Coverage Ratio (3) ร้อยละ 147.3 ร้อยละ  135.6   ร้อยละ   131.8 

(1) Gross NPLs เฉพำะต้นเงินหกัรำยได้รอตดับญัชี รวมรำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน 
(2) คำ่เผ่ือผลขำดทนุด้ำนเครดติที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ (รวม) =  คำ่เผ่ือผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ส ำหรับรำยกำรระหวำ่งตลำดเงิน เงินให้สินเช่ือ

แก่ลกูหนี ้และภำระผกูพนัที่จะให้สินเช่ือและสญัญำค ำ้ประกนัทำงกำรเงิน 
ทัง้นี ้ณ 31 ธ.ค. 2562 คำ่เผ่ือผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ (รวม) =  คำ่เผ่ือผลขำดทนุด้ำนเครดิตทีค่ำดวำ่จะเกิดขึน้ของสินเช่ือ (รวมคำ่เผ่ือ
กำรปรับมลูคำ่จำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี)้ 

(3) Coverage Ratio = คำ่เผ่ือผลขำดทนุด้ำนเครดติที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ส ำหรับรำยกำรระหวำ่งตลำดเงิน เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้และภำระผกูพนัที่จะให้
สินเช่ือและสญัญำค ำ้ประกนัทำงกำรเงิน / Gross NPLs  
ทัง้นี ้ณ 31 ธ.ค. 2562 Coverage ratio =  คำ่เผ่ือผลขำดทนุด้ำนเครดติที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ของสินเช่ือ / Gross NPLs 

ธนำคำรและบริษัทย่อยมี  Gross NPLs ณ 31 ธันวำคม 2563 เท่ำกับ 107,138 ล้ำนบำท โดยมีอัตรำส่วนสินเช่ือ 
ด้อยคณุภำพก่อนหกัค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูต่อสินเช่ือรวม (NPLs Ratio-Gross) ร้อยละ 3.81 ปรับตวัดีขึน้อย่ำงต่อเน่ืองเทียบกบั  
ณ 30 กนัยำยน 2563 ท่ีเท่ำกบัร้อยละ 4.21 และ ณ 31 ธนัวำคม 2562 เท่ำกบั ร้อยละ 4.33 อีกทัง้ ได้มีกำรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบ 
ถึงปัจจัยแวดล้อมในกำรด ำเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงอย่ำงต่อเน่ือง และภำวะเศรษฐกิจท่ีมีควำมไม่แน่นอนสูง ซึ่งอำจส่งผลต่อ
คณุภำพสินเช่ือ จงึได้ตัง้ส ำรองผลขำดทนุด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ในระดบัสงู สง่ผลให้ Coverage Ratio เพ่ิมขึน้เป็น ร้อยละ 
147.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 เทียบกบัร้อยละ 135.6 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และร้อยละ 131.8 ณ 31 ธนัวำคม 2562  
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เงนิรับฝำก 

เงินรับฝำกจ ำแนกตำมประเภท 

 

                   

 
 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีเงินรับฝำก เท่ำกับ 2,463,225 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 14.3 จำก ณ 31 ธันวำคม 2562 โดย
เพ่ิมขึน้จำกเงินฝำกออมทรัพย์ เมื่อเทียบกับ ณ 30 กันยำยน 2563 เงินรับฝำกเพ่ิมขึน้ร้อยละ 6.5 จำกเงินฝำกออมทรัพย์และ 
เงินฝำกจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม โดยมีสดัส่วนเงินฝำกจ่ำยคืนเมื่อทวงถำมและเงินฝำกออมทรัพย์ต่อเงินฝำกรวม (CASA) เท่ำกับ  
ร้อยละ 78 ทัง้นี ้สดัส่วนเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้(หลงัหกัรำยได้รอตดับญัชี) ต่อเงินรับฝำก ท่ีเท่ำกบั ร้อยละ 94.67 ลดลงเมื่อเทียบ
กบัร้อยละ 98.66 ณ 30 กนัยำยน 2563 และลดลงจำก ร้อยละ 96.94 ณ 31 ธนัวำคม 2562  
  

จ่ำยคืนเม่ือทวงถำม, 4%

ออมทรัพย์, 
74%

จ่ำยคืนเม่ือสิน้
ระยะเวลำ, 22%

31-ธ.ค.-63

จ่ำยคืนเมื่อทวงถำม, 4%

ออมทรัพย์, 
69%

จ่ำยคืนเมื่อสิน้
ระยะเวลำ, 27%

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

 31 ธ.ค. 63 
(TFRS 9) 

30 ก.ย. 63 
(TFRS 9) 

เพิ่ม/(ลด) 31 ธ.ค. 62 
 

เพิ่ม/(ลด) 

 จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ ร้อยละ 

รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำด
เงินสทุธิ (สินทรัพย์) 

519,631  15.6  378,050  12.2   37.5   338,771   11.2   53.4  

สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ด้วย
มลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือ
ขำดทนุ 

13,724  0.4  20,216  0.6  (32.1)  N/A N/A N/A 

เงินลงทนุสทุธิ และเงินลงทนุใน
บริษัทร่วมสทุธิ 

346,388  10.4  341,357  11.0   1.5   426,174   14.2  (18.7)  

เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้(หกัรำยได้รอ
ตดับญัชี) 

2,331,998  70.1  2,281,483  73.5   2.2   2,089,873   69.4   11.6  

หกั คำ่เผ่ือผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่
คำดวำ่จะเกิดขึน้ (1) 

150,523 (4.5)  145,221 (4.7)   3.7  135,268  (4.5)   11.3  

สินทรัพย์อ่ืนๆ 266,562  8.0  228,590  7.4   16.6   292,666   9.7  (8.9)  
สินทรัพย์ 3,327,780  100.0  3,104,475  100.0   7.2   3,012,216   100.0   10.5  

เงินรับฝำก 2,463,225  74.0  2,312,538  74.5   6.5   2,155,865   71.6   14.3  
รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำด

เงินสทุธิ (หนีส้ิน) 
274,566  8.3  221,601  7.1   23.9   215,823   7.2   27.2  

ตรำสำรหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม 86,564  2.6  88,631  2.9  (2.3)   96,841   3.2  (10.6)  
หนีส้ินอ่ืนๆ 148,361  4.4  131,955  4.2   12.4   195,361  6.5  (24.1)  
รวมสว่นของเจ้ำของ 355,064  10.7  349,750  11.3  1.5   348,326   11.5   1.9  

- สว่นของบริษัทใหญ่ 343,503  10.3  338,873 10.9  1.4   338,287   11.2   1.5  

- สว่นได้เสยีที่ไมมี่อ ำนำจ
ควบคมุ 

11,561  0.4  10,877  0.4  6.3   10,039   0.3   15.2  

หนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ 3,327,780  100.0  3,104,475  100.0   7.2   3,012,216   100.0   10.5  

อัตรำส่วนเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้
(หลังหกัรำยได้รอตัดบัญชี) 
ต่อเงนิรับฝำก (ร้อยละ) 

94.67  98.66   96.94   

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

แหล่งเงินทุนท่ีส ำคญัของธนำคำรและบริษัทย่อย ณ 31 ธันวำคม 2563 ประกอบด้วยเงินรับฝำกร้อยละ 74.0 และแหล่ง
เงินทุนอื่นๆ อำทิ ส่วนของเจ้ำของ กำรกู้ ยืมระหว่ำงธนำคำร และตรำสำรหนีท่ี้ออกและเงินกู้ ยืม โดยตรำสำรหนีท่ี้ออกและเงินกู้ ยืม
ลดลงจำกสิน้ปี 2562 เน่ืองจำกมีกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ ด้อยสิทธิสกลุเงินริงกิตมำเลเซีย จ ำนวน 1 พนัล้ำนริงกิตมำเลเซีย ทัง้นี ้ธนำคำรใช้
เงินทุนร้อยละ 70.1 ในกำรให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้(หลงัหกัรำยได้รอตดับญัชี) ใช้เงินทุนร้อยละ 15.6 ในรำยกำรระหว่ำงธนำคำรและ
ตลำดเงินสทุธิ และใช้เงินทนุร้อยละ 10.4 ในเงินลงทนุสทุธิและเงินลงทนุในบริษัทร่วมสทุธิ  
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ส่วนของเจ้ำของ 
ส่วนของเจ้ำของรวม (ส่วนที่เป็นของธนำคำร) ณ 31 ธนัวำคม 2563 เท่ำกบั 343,503 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 1.5 

เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และเพ่ิมขึน้ร้อยละ 1.4 เม่ือเทียบกบั ณ 30 กนัยำยน 2563  
มูลค่ำหุ้นทำงบัญชี (ส่วนที่ เป็นของธนำคำร) เท่ำกับ 24.57 บำทต่อหุ้ น เพ่ิมขึน้จำก 24.20 บำทต่อหุ้ น ณ วันท่ี  

31 ธนัวำคม 2562 และเพ่ิมขึน้จำก 24.24 บำทตอ่หุ้น ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563  

เงนิกองทุนตำมกฎหมำย 

เงินกองทนุตำมกฎหมำย (งบเฉพำะธนำคำร) 
       หน่วย : ล้ำนบำท 

งบเฉพำะธนำคำร(1) 

31 ธ.ค. 63 (2) 
(TFRS 9) 

30 ก.ย. 63 (2) 
(TFRS 9) 

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 

  293,684 15.35 286,893 15.01 >8.000 285,462 14.80 >7.500 

เงินกองทนุชัน้ที่ 1  293,684 15.35 286,893 15.01 >9.500 285,462 14.80 >9.000 
เงินกองทนุชัน้ที่ 2  65,332   65,167   74,616   
รวมเงินกองทนุ   359,016 18.76 352,060 18.42 >12.000 360,078 18.66 >11.500 
สินทรัพย์ถ่วงน ำ้หนกัตำม

ควำมเสี่ยง 
 1,913,807   1,910,976   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 เพื่อเป็นเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับควำมเสียหำย
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 31 ธันวำคม 2563 ธนำคำรมีเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้ำของ และมีเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 (งบเฉพำะธนำคำร) 
เท่ำกับ 293,684 ล้ำนบำท (ร้อยละ 15.35 ของสินทรัพย์ถ่วงน ำ้หนักตำมควำมเสี่ยง) โดยมีเงินกองทุนทัง้สิน้เท่ำกับ 359,016    
ล้ำนบำท (ร้อยละ 18.76 ของสินทรัพย์ถ่วงน ำ้หนกัตำมควำมเสี่ยง)  
 ทัง้นี ้ในวันท่ี 6 กรกฎำคม 2563 ธนำคำรได้ไถ่ถอนตรำสำรด้อยสิทธิสกุลเงินริงกิตมำเลเซีย จ ำนวน  1 พันล้ำนริงกิต
มำเลเซีย โดยใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนก ำหนดทัง้จ ำนวน ซึง่ตรำสำรดงักลำ่วนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 
 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 และวดัมลูคำ่ภำยหลงัด้วยมูลค่ำ
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 ้ซึ่งวดัมลูค่ำด้วยรำคำทนุตดัจ 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 ้กำรเปลี่ยนแปลงข้ำงต้นไม่ได้มีกำรปรับย้อนหลงัเพ่ือเปรียบเทียบและสง่ผลหลกัในกำรวิเครำะห์งบกำรเงิน 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 ซึง่ไม่มีผลแตกต่ำงท่ี เป็นสำระส ำคญั
จำกวิธีอตัรำดอกเบีย้ท่ีแท้จริง  

2. กำรวดัมลูค่ำจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงิน จะแสดงภำยใต้ รำยกำรก ำไร (ขำดทุน) จำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีวดัมลูค่ำด้วยมลูคำ่
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
เดิมท่ีตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญตำมกำรจดัชัน้ของสินเช่ือตำมเกณ์ของธปท. (แบ่งเป็น 5 ระดบั) รวมถึงกำรขยำยกำรพิจำรณำ
ค่ำเผ่ือผลขำดทนุด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน อำทิ ภำระผูกผนัท่ีจะให้สินเช่ือและสญัญำค ำ้ประกนั
ทำงกำรเงิน เป็นต้น จำกเดิมท่ีมีเพียงค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญตำมกำรจดัชัน้ของสินเช่ือ เมื่อได้รับหนีส้ญูรับคืน ธนำคำรจะรับรู้
เป็นรำยได้  
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II) มำตรกำรควำมช่วยเหลือของธนำคำรจำกผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของ 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 ควบคูก่บักำรพิจำรณำปรับโครงสร้ำงหนีใ้นเชิงป้องกนั  (pre-emptive) 
เพ่ือช่วยเหลือลกูค้ำเพ่ิมเติม  

มำตรกำรช่วยเหลือระยะที่ 2 ของธปท. 

ธปท. ได้ออกมำตรกำรช่วยเหลือลกูค้ำรำยย่อยท่ีได้รับผลกระทบจำก COVID-19 ระยะท่ี 2 สรุปสำระส ำคญัดงันี ้
1. กำรลดเพดำนดอกเบีย้ คำ่บริกำรตำ่งๆ และเบีย้ปรับ (ดอกเบีย้) ส ำหรับบตัรเครดิตและสนิเช่ือสว่นบคุคลภำยใต้กำร

ก ำกบั (มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 สิงหำคม 2563) มีรำยละเอียดดงันี ้

ประเภท เพดำนเดิม (ร้อยละต่อปี) เพดำนใหม่ (ร้อยละต่อปี) 
1. บตัรเครดิต 18 16 
2. สนิเช่ือสว่นบคุคลภำยใต้กำรก ำกบั   
- วงเงินหมนุเวียน  28 25 
- ผอ่นช ำระเป็นงวด 28 25 
- จ ำน ำทะเบียนรถ 28 24 
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2. กำรขยำยวงเงินบตัรเครดิตและสินเช่ือบคุคลภำยใต้กำรก ำกบั (มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 สิงหำคม 2563) 

ส ำหรับลกูค้ำท่ีมีควำมจ ำเป็นต้องใช้วงเงินเพ่ิมเติม และมีพฤติกรรมกำรช ำระหนีท่ี้ดีอย่ำงตอ่เน่ือง ซึง่มีรำยได้เฉลี่ยต่อ
เดือนต ่ำกวำ่ 30,000 บำท ขยำยวงเงินจำกเดิม 1.5 เท่ำ เป็น 2 เท่ำของรำยได้เฉลี่ยตอ่เดือน เป็นกำรชัว่ครำว ถงึวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2564 

3. มำตรกำรเพ่ิมเติมกำรให้ควำมช่วยเหลือลกูหนีร้ำยย่อยขัน้ต ่ำระยะท่ี 2 (มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎำคม 2563) 

ขยำยขอบเขตและระยะเวลำกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ลกูหนีร้ำยย่อยท่ีได้รับผลกระทบจำก COVID-19 และไม่เป็น 
NPLs ณ วนัท่ี 1 มีนำคม 2563 โดยต้องจดัให้มีทำงเลือกควำมช่วยเหลือขัน้ต ่ำให้ลกูค้ำท่ีได้รับผลกระทบได้เลือกตำม
ประเภทสินเช่ือ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

ประเภท มำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือลูกหนีขั้น้ต ่ำ 
1. บตัรเครดิต เปลี่ยนเป็นสินเช่ือท่ีมีระยะเวลำ 48 งวด หรือ 

ขยำยระยะเวลำตำมควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องลกูหนี ้โดยคิด
อตัรำดอกเบีย้ไมเ่กิน ร้อยละ 12 ตอ่ปี 

2. สินเช่ือบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ ท่ี มี
ลกัษณะวงเงินหมุนเวียน เช่นบัตรกด
เงินสด 

1. ลดอตัรำผ่อนช ำระขัน้ต ่ำ ตำมควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้หรือ 
2. เปลี่ยนเป็นสินเช่ือท่ีมีระยะเวลำ 48 งวด หรือ ขยำยระยะเวลำตำม

ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้ โดยคิดดอกเบีย้ไม่เกิน ร้อยละ 22 
ตอ่ปี 

3. สินเช่ือส่วนบุคคลท่ีผ่อนช ำระเป็นงวด 
และสินเช่ือจ ำน ำทะเบียนรถ 

ลดค่ำงวด อย่ำงน้อยร้อยละ 30 ของค่ำงวดเดิม โดยคิดอตัรำดอกเบีย้
ไมเ่กินร้อยละ 22 ตอ่ปี 

4. สินเช่ือเช่ำซือ้  1. พกัช ำระคำ่งวด (เงินต้นและดอกเบีย้) 3 เดือน หรือ 
2. ลดคำ่งวดโดยกำรขยำยระยะเวลำกำรช ำระหนี ้

5. สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อำศัย หรือสินเช่ือ
เพ่ือท่ีอยู่อำศยัเป็นหลกัประกนั 

1. พกัช ำระคำ่งวด (เงินต้นและดอกเบีย้) 3 เดือน หรือ 
2. พักช ำระเงินต้น 3 เดือน และพิจำรณำลดดอกเบีย้ตำมควำม

เหมำะสม หรือ 
3. ลดคำ่งวด โดยขยำยระยะเวลำกำรช ำระหนี ้

ทัง้นี ้ลกูค้ำท่ีต้องกำรควำมช่วยเหลือสำมำรถแจ้งควำมประสงค์ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ของธนำคำร เช่น แอปพลิเคชัน่ 
เวบ็ไซต์ Call center หรือสง่ข้อควำม SMS  
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แนวทำงช่วยเหลือลูกหนี ้SME ภำยหลังสิน้สุดมำตรกำรชะลอกำรช ำระหนีต้ำมพระรำชก ำหนด 

ธปท. ได้มีประกำศเพ่ิมเติม ในวนัท่ี 16 ตลุำคม 2563 โดยพิจำรณำถงึกำรที่สถำบนักำรเงินได้ให้ควำมช่วยเหลือแก่ลกูค้ำ 
SME ตำมพระรำชก ำหนดกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ผู้ประกอบวิสำหกิจท่ีได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของโรค 
ติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 พ.ศ. 2563 โดยกำรพกัช ำระหนี ้ ซึง่จะครบก ำหนดในวนัท่ี 22 ต.ค. 2563 ซึง่สถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดยงัมีควำมไมแ่น่นอนสงู ธปท.จงึได้ก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรให้ควำมช่วยเหลือลกูค้ำอย่ำงตอ่เน่ือง ดงันี ้

1. พิจำรณำปรับปรุงโครงสร้ำงหนีแ้ก่ลูกค้ำตำมควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้โดยหำกสถำบันกำรเงินอยู่ระหว่ำง
พิจำรณำปรับปรุงโครงสร้ำงหนี ้ให้สถำบันกำรเงินคงกำรจัดชัน้ลูกหนี ้SME ตำมกำรจัดชัน้ลูกหนีก้่อนเข้ำร่วม
มำตรกำร จนถงึวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

2. กรณีสถำบนักำรเงินยงัไม่สำมำรถประเมินกระแสเงินสดของลกูค้ำ SME ได้อย่ำงชดัเจน สถำบนักำรเงินสำมำรถให้
ควำมช่วยเหลือโดยกำรพกัช ำระหนี ้เงินต้น และ/หรือ ดอกเบีย้ตำมควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องลกูค้ำแต่ละรำย 
โดยไมเ่กิน 6 เดือน นบัจำกสิน้ปี 2563 

ทัง้นี ้ระยะเวลำของกำรคงกำรจดัชัน้ของลกูหนีแ้ละกำรพกัช ำระหนีไ้มถื่อเป็นเหตแุห่งกำรผิดเง่ือนไขกำรช ำระตำมสญัญำ  

 นอกจำกนี ้ในวนัท่ี 16 ตลุำคม ดงักล่ำว ธปท. ได้ประกำศขยำยระยะเวลำให้สถำบนักำรเงินย่ืนค ำขอกู้ ยืมเงินต่อ ธปท. 
(soft loan) ออกไปอีกเป็นระยะเวลำ 6 เดือน พร้อมขยำยคณุสมบตัิของผู้ประกอบกำรท่ีได้รับสินเช่ือ soft loan ให้ครอบคลมุถงึ
บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ (MAI) 

มำตรกำรธปท. เพิ่มเตมิ 

จำกกำรพิจำรณำถึงกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ซึ่งยังไม่คลี่คลำยลง และยังมีควำมไม่แน่นอนสูง ในวันท่ี 18 
มิถุนำยน 2563 ธปท. ขอให้ธนำคำรพำณิชย์ งดจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2563 รวมถึงกำรงดซือ้
หุ้ นคืน และให้ธนำคำรพำณิชย์จัดท ำแผนบริหำรจัดกำรเงินระดับเงินกองทุนส ำหรับระยะ  1-3 ปีข้ำงหน้ำ เพ่ือให้ธนำคำร
พำณิชย์รักษำระดบัเงินกองทนุให้เข้มแข็งและรองรับกำรด ำเนินธุรกิจได้อย่ำงตอ่เน่ือง 

นอกจำกนี ้ธปท. ได้มี “โครงกำร DR BIZ กำรเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมัน่คง” โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือลกูหนีธุ้รกิจท่ีมี
เจ้ำหนีส้ถำบันกำรเงินหลำยรำยให้มีกลไกในกำรจัดกำรหนีก้ับสถำบันกำรเงินทุกแห่งได้อย่ำงบูรณำกำร และเหมำะสมกับ
ศกัยภำพของลกูหนี ้รวมถึงมีแนวทำงกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนีส้ ำหรับลกูหนีร้ำยย่อยด้วยวิธีกำรรวมหนี ้(Debt consolidation) 
เพ่ือช่วยปรับโครงสร้ำงหนีส้ ำหรับลกูหนีร้ำยย่อยท่ียงัคงมีศกัยภำพในกำรช ำระหนี ้โดยเป็นกำรรวมสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อำศยัและ
สินเช่ือรำยย่อยประเภทอื่น อำทิ บตัรเครดิต สินเช่ือส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกบั สินเช่ือเช่ำซือ้ โดยใช้ประโยชน์จำกหลกัประกนั
ในสว่นของสินเช่ือเพ่ือท่ีอำศยัท่ีมีเหลืออยู่ 
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ในวนัท่ี 29 ตุลำคม 2563 ธปท.ได้มีประกำศ เร่ืองกำรคิดดอกเบีย้ผิดนดัช ำระหนี ้และกำรตดัช ำระหนีเ้พ่ือลดกำรเกิดหนี ้
ด้อยคณุภำพ ลดภำระหนีข้องประชำชน และสนบัสนนุกำรเจรจำปรับโคงสร้ำงหนี ้โดยมีแนวปฏิบตัิท่ีส ำคญั 3 เร่ือง ดงันี ้

 
แนวปฏบิัติ ผู้ให้บริกำรทำงกำรเงนิ วันเร่ิมมีผลบังคับใช้ 

1. กำรคิดดอกเบีย้ผิดนัดช ำระหนี ้บน
ฐำนของเงินต้นท่ีผิดนัดจริง โดยไม่
รวมส่วนของเงินต้นของค่ำงวดใน
อนำคตท่ียงัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 

 สถำบันกำรเงิน และบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทำงกำรเงิน 

 สถำบนักำรเงินเฉพำะกิจ 
 บริษัทท่ีประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคล

ภำยใต้กำรก ำกบัท่ีมิใช่สถำบนักำรเงิน 

1 เมษำยน 2564 

2. กำรก ำหนดอัตรำดอกเบีย้ผิดนัด
ช ำระหนี ้โดยใช้อัตรำดอกเบีย้ตำม
สญัญำบวกไมเ่กินร้อยละ 3 ตอ่ปี 

 บริษัทท่ีประกอบธุรกิจสินเช่ือรำยย่อย
เพ่ือกำรประกอบอำชีพภำยใต้กำรก ำกบัท่ี
มิใช่สถำบนักำรเงิน 

 บริษัทบริหำรสินทรัพย์ 

1 กรกฎำคม 2564 

3. กำรก ำหนดล ำดับกำรตัดช ำระหนี ้
โดยให้น ำไปจ่ำยค่ำธรรมเ นียม
ดอกเบีย้ และเงินต้นของยอดหนีท่ี้
ค้ำงช ำระนำนท่ีสดุก่อน 

ผู้ให้บริกำรทำงกำรเงินทกุแห่ง 1 กรกฎำคม 2564 

ทัง้นี ้สำมำรถพิจำรณำยกเว้นหรือผ่อนปรนดอกเบีย้ผิดนัดช ำระหนี ้ส ำหรับกำรผิดนดัช ำระหนีท่ี้เกิดก่อนวนัท่ี 1 เมษำยน 
2564  

นอกจำกนี ้ในวนัท่ี 22 ธนัวำคม 2563 ธปท.ได้ปรับปรุงเกณฑ์กำรพิจำรณำกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ผู้ประกอบ
วิสำหกิจท่ีได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของโรค COVID-19 (soft loan) ให้มีควำมยืดหยุ่นโดยปรับนิยำมค ำว่ำ “กลุ่มธุรกิจ” 
โดยแยกพิจำรณำควำมสมัพนัธ์ของบคุคลธรรมดำออกจำกนิติบุคคล พร้อมทัง้นับควำมสมัพนัธ์ให้เหลือเพียงล ำดบัเดียวเพ่ือให้
ผู้ประกอบกำร SME เข้ำถงึ Soft loan ได้ง่ำยขึน้ อีกทัง้ก ำหนดให้ผู้ประกอบกำร SME ย่ืนขอกู้  soft loan ได้ไมเ่กิน 2 ครัง้ จำกเดิม
ท่ีก ำหนดให้กู้ ได้เพียงครัง้เดียว 

นอกจำกนี ้ในวนัท่ี 12 มกรำคม 2564 ธปท. ได้พิจำรณำถึงสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของ COVID-19 ระลอกใหม่ในประเทศ
ไทยท่ีขยำยขอบเขตกำรแพร่ระบำดในวงกว้ำงและกระจำยไปในหลำยพืน้ท่ี สง่ผลกระทบตอ่ลกูหนีท้ัง้ทำงตรงและทำงอ้อม ดงันัน้ 
ธปท.จึงขอให้สถำบันกำรเงิน สถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ และผู้ประกอบธุรกิจท่ีมิใช่สถำบันกำรเงิน (ผู้ ให้บริกำรทำงกำรเงิน)  
เร่งช่วยเหลือลูกหนีต้ำมแนวทำงเพ่ิมเติม เพ่ือให้ลูกหนีท่ี้ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ดงักล่ำวได้รับควำมช่วยเหลืออย่ำง
ตอ่เน่ือง ดงันี ้

1. กำรขยำยระยะเวลำแจ้งควำมประสงค์ขอรับควำมช่วยเหลือของลกูหนีร้ำยย่อย ได้จนถึงวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 จำก
เดิมท่ีให้ลกูหนีแ้จ้งควำมประสงค์ขอรับควำมช่วยเหลือ ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ทัง้นี ้
ในกรณีท่ีผู้ ให้สินเช่ือมีกำรให้สินเช่ือแก่พนกังำนหรือลกูจ้ำงของกิจกำร ลกูหนีส้ำมำรถสมคัรขอรับควำมช่วยเหลือด้วย
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ตนเอง หรือนำยจ้ำงหรือเจ้ำของกิจกำรสมคัรขอรับควำมช่วยเหลือแทนลกูหนีไ้ด้ เช่น ในกรณีสินเช่ือสวสัดิกำร หรือ
สินเช่ือรำยย่อยอ่ืนๆ โดยต้องได้รับควำมยินยอมจำกลกูหนีท่ี้เป็นพนกังำนหรือลกูจ้ำง เพ่ือให้กำรขอรับควำมช่วยเหลือ
ของลกูหนีเ้ป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและทนัเหตกุำรณ์ 

2. กรณีลูกหนี ้SMEs สถำบันกำรเงินและสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ ยังคงสำมำรถให้ควำมช่วยเหลือลูกหนี ้SMEs ท่ีมี
คณุสมบตัิได้รับกำรชะลอกำรช ำระหนีต้ำมพระรำชก ำหนดกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ผู้ประกอบวิสำหกิจท่ี
ได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของ COVID-19 โดยพิจำรณำชะลอกำรช ำระหนีเ้งินต้นและ/หรือดอกเบีย้ต่อไปตำม
ควำมสำมำรถของลกูหนีแ้ตล่ะรำย และก ำหนดระยะเวลำท่ีเหมำะสม แตไ่มเ่กินสิน้เดือนมิถนุำยน 2564 

3. แนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือลูกหนีทุ้กประเภท (ลูกหนีร้ำยย่อย ลูกหนี ้SMEs และลูกหนีธุ้รกิจขนำดใหญ่ท่ีมี
ศกัยภำพ) ตำมควำมเหมำะสมกับประเภทสินเช่ือและค ำนึงถึงควำมเสี่ยงของลกูหนี ้จ ำแนกตำมลกัษณะธุรกิจและ
พืน้ท่ีท่ีได้รับผลกระทบ ซึง่มีแนวทำงตำ่งๆ ดงันี ้
3.1 ปรับปรุงโครงสร้ำงหนี ้เช่น ลดค่ำงวด ขยำยระยะเวลำช ำระหนี ้ต่ออำยุวงเงินหรือคงวงเงิน เปลี่ยนประเภทหนี ้

จำกสินเช่ือระยะสัน้เป็นสินเช่ือระยะยำว ปลอดช ำระเงินต้นและ/หรือดอกเบีย้ชัว่ครำว ลดอตัรำดอกเบีย้ให้ต ่ำกว่ำ
อตัรำตลำด กำรตดัต้นก่อนดอกเบีย้ได้ตำมควำมเหมำะสม เป็นต้น 

3.2 ให้เงินทนุหมนุเวียนและเสริมสภำพคลอ่งเพ่ิมเติม 
3.3 พิจำรณำชะลอกำรช ำระหนีส้ ำหรับลกูหนี ้SMEs ท่ีมีวงเงินสินเช่ือไมเ่กิน 100 ล้ำนบำท ภำยใต้ พ.ร.ก. soft loan 
3.4 ผ่อนปรนเง่ือนไขอื่นตำมควำมเหมำะสม 

แนวปฎิบัตทิำงบัญชี เร่ืองมำตรกำรผ่อนปรนช่ัวครำวส ำหรับกจิกำรส ำหรับกจิกำรที่ให้ควำมช่วยเหลือลูกหนีท้ี่  
ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทย 

ในวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2563 ธปท. ได้ปรับปรุงกฎเกณฑ์ส ำหรับธนำคำรพำณิชย์ท่ี เข้ำช่วยเหลือลูกค้ำในเชิงป้องกัน  
(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    
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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
เศรษฐกิจเน่ืองจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 นอกจำกนี ้ธนำคำรยงัได้รับพิจำรณำถงึควำมส ำคญัในฐำนะ 1 ใน 5 ธนำคำร
ท่ีมีนยัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ  (D-SIB) และควำมเป็นธนำคำรท่ีมีควำมส ำคญัในเชิงกลยุทธ์ต่อรัฐบำลไทยด้วยเช่นกัน  
ทัง้นี ้ธนำคำรได้ถูกปรับลดอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือในประเทศของหุ้นกู้ ด้อยสิทธิสกุลเงินบำท ลง  1 notch เป็น AA-(tha) จำกเดิม 
AA(tha) ตำมเกณฑ์กำรจดัอนัดบัเครดิตฉบบัปรับปรุงใหม่ของ Fitch Ratings ซึง่ส่งผลต่ออนัดบัควำมน่ำเช่ือถือในประเทศของ
หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ 

ในวนัท่ี 24 สิงหำคม 2563 S&P Global Ratings ได้ระบถุงึกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ท่ีส่งผลต่อภำพรวมเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย รวมถึงควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของธนำคำรในประเทศไทยท่ีเพ่ิมขึน้ จึงได้ประกำศ CreditWatch with negative 
implications ส ำหรับอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของธนำคำรและตรำสำร 

 
 

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

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

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

■ Fitch Ratings ธ.ค. 2563 ก.ย. 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 --  --  BBB-(1) 

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 ด้อยสิทธิสกุลเงินบำท AA-(tha) AA-(tha) AA(tha) 

(1) ธนำคำรได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ ด้อยสิทธิสกลุเงิน USD ในเดือนธนัวำคม 2562 
(2) เม่ือวนัท่ี 24 สิงหำคม 2563 S&P Global Ratings ระบอุนัดบัควำมน่ำเช่ือของธนำคำร และตรำสำรเป็น CreditWatch with negative implications  
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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 ผู้ลงทนุจงึควรใช้วิจำรณญำณในกำรศกึษำเม่ือพิจำรณำข้อมลูดงักลำ่วไม่
วำ่เพื่อวตัถปุระสงค์ใดก็ตำม 


