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รำยงำนฉบับนี ้เป็ นคำอธิบำยกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในงบกำรเงินรวมของธนำคำรฉบับก่อนสอบทำนของผู้สอบบัญชี
สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564

ภำพรวมผลประกอบกำรของธนำคำรและบริษัทย่ อย
ภำพรวมผลประกอบกำรประจำไตรมำส 1/2564
ถึงแม้ ว่ำเศรษฐกิ จไทยเผชิญควำมท้ ำทำยจำกกำรระบำดของ COVID-19 อย่ำงต่อเนื่ องนับตังแต่
้ ปี 2563 จนถึงต้ นปี
2564 และสถำนกำรณ์ฟืน้ ตัวของภำคส่วนต่ำงๆ ยังคงไม่เท่ำเทียมกัน ธนำคำรและบริ ษัทย่อยยัง คงเติบโตเงินให้ สินเชื่อจำกสิ ้นปี ที่
ผ่ำนมำ นอกจำกนี ้ธนำคำรและบริ ษัทย่อยใช้ หลักควำมระมัดระวังอย่ำงต่อเนื่องในกำรพิจำรณำสำรองผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำด
ว่ำจะเกิดขึ ้น (Expected credit loss) โดยในปี 2563 ธนำคำรและบริ ษัทย่อยได้ มีกำรตังส
้ ำรองผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะ
เกิดขึ ้นในระดับที่สงู กว่ำที่ประเมิน เพื่อรองรับควำมไม่แน่นอนของสภำวะเศรษฐกิจที่สะดุดลงจำกผลกระทบของสถำนกำรณ์ กำร
ระบำดของ COVID-19 และในไตรมำส 1/2564 ธนำคำรและบริ ษัทย่อยยังคงรักษำกำรตังส
้ ำรองผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะ
เกิดขึ ้น ส่งผลให้ อตั รำส่วนค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้นต่อเงินให้ สินเชื่อด้ อยคุณภำพ (Coverage ratio) อยู่ใน
ระดับที่สงู
ธนำคำรและบริ ษัทย่อยมีกำไรจำกกำรดำเนินงำนประจำไตรมำส 1/2564 เท่ำกับ 15,984 ล้ ำนบำท ขยำยตัวร้ อยละ 9.2
เมื่อเทียบกับไตรมำส 4/2563 จำกรำยได้ รวมจำกกำรดำเนินงำนที่ขยำยตัวร้ อยละ 0.4 โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรขยำยตัวของ
รำยได้ ที่ไม่ใช่ดอกเบี ้ย ทังในส่
้ วนของรำยได้ ค่ำธรรมเนียมและรำยได้ จำกกำรดำเนินงำนอื่น ในขณะที่ รำยได้ ดอกเบี ้ยสุทธิ ลดลง
ร้ อยละ 1.7 แม้ เงินให้ สินเชื่อเติบโตดีที่ร้อยละ 1.1 จำกสิ ้นปี ที่ผ่ำนมำ ทังนี
้ ้เป็ นผลจำกอัตรำผลตอบแทนสุทธิตอ่ สินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิด
รำยได้ (NIM) ลดลงเป็ นร้ อยละ 2.50 จำกร้ อยละ 2.59 ในด้ ำนของค่ำใช้ จ่ำยจำกกำรดำเนิ นงำนอื่นๆ ลดลงร้ อยละ 9.0 จำก
ค่ำใช้ จ่ำยทำงกำรตลำด ส่งผลให้ Cost to Income ratio เท่ำกับร้ อยละ 44.25 ลดลงจำกไตรมำส 4/2563 ที่ร้อยละ 48.78
จำกผลประกอบกำรดังกล่ำว ส่งผลให้ กำไรสุทธิ ส่วนที่เป็ นของธนำคำร เท่ำกับ 5,578 ล้ ำนบำท ขยำยตัวร้ อยละ 61.6
จำกไตรมำสที่ผ่ำนมำ โดยธนำคำรและบริ ษัทย่อยตังส
้ ำรองผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้นจำนวน 8,058 ล้ ำนบำท ลดลง
ร้ อยละ 12.9 จำกไตรมำส 4/2563 เนื่องจำกได้ ตงส
ั ้ ำรองผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้น (Expected credit loss) ในระดับ
ที่สงู ในไตรมำส 4/2563 ทังนี
้ ้ ธนำคำรและบริ ษัทย่อยยังคงรักษำระดับ Coverage ratio ในระดับที่สงู เท่ำกับร้ อยละ 153.9 ณ วันที่
31 มีนำคม 2564 เทียบกับร้ อยละ 147.3 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 โดยอัตรำส่วนสินเชื่อด้ อยคุณภำพก่อนหัก ค่ำเผื่อผลขำดทุน
ด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ ต่อสินเชื่อรวม (NPLs Ratio-Gross) ร้ อยละ 3.66 ลดลงเทียบกับ ณ 31 ธันวำคม 2563 ที่เท่ำกับ
ร้ อยละ 3.81
เมื่ อ เทีย บกับ ไตรมำสที่ 1/2563 ธนำคำรและบริ ษัทย่อยมี กำไรจำกกำรดำเนิ นงำน ลดลงร้ อยละ 8.6 จำกไตรมำส
เดียวกันของปี ก่อน โดยเป็ นผลจำกรำยได้ ดอกเบี ้ยสุทธิที่ลดลงร้ อยละ 13.0 ตำมแนวโน้ มอัตรำดอกเบี ้ยที่ปรับลดลงอย่ำงต่อเนื่อง
ในปี ที่ผ่ำนมำ ส่งผลให้ อตั รำผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดรำยได้ (NIM) ลดลงเป็ นร้ อยละ 2.50 จำกร้ อยละ 3.14 ใน
ไตรมำส 1/2563 ทังนี
้ ้ รำยได้ ที่ไม่ใช่ดอกเบี ้ยขยำยตัวดีทงรำยได้
ั้
ค่ำธรรมเนียมสุทธิ ซึง่ ขยำยตัวจำกค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร และ
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ค่ำธรรมเนียมกำรรับรอง อำวัลและค ้ำประกัน และรำยได้ จำกกำรดำเนินงำนอื่น ประกอบกับค่ำใช้ จ่ำยจำกกำรดำเนินงำนที่ลดลง
ร้ อยละ 5.8 โดยมี Cost to Income ratio เท่ำกับร้ อยละ 44.25 เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจำกร้ อยละ 43.49 ในไตรมำส 1/2563
ธนำคำรและบริ ษัทย่อยตังส
้ ำรองผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้นจำนวน 8,058 ล้ ำนบำท ลดลงร้ อยละ 5.5 จำก
ไตรมำสเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจำกได้ ตงส
ั ้ ำรองผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้น (Expected credit loss) ในระดับที่สงู
ในไตรมำส 1/2563 ส่งผลให้ กำไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของธนำคำร ลดลงร้ อยละ 13.7 จำกไตรมำสเดียวกันของปี ก่อน
ธนำคำร (งบเฉพำะธนำคำร) มีเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 เท่ำกับ 312,059 ล้ ำนบำท (ร้ อยละ 15.88 ของสินทรั พย์ ถ่วงนำ้ หนัก
ตำมควำมเสี่ยง) โดยมีเงินกองทุน ทังสิ
้ ้นเท่ำกับ 377,966 ล้ ำนบำท (ร้ อยละ 19.23 ของสินทรัพย์ถ่วงน ้ำหนักตำมควำมเสี่ยง) โดย
ธนำคำรได้ ออกตรำสำรหนี ้ด้ อยสิทธิ ที่สำมำรถนับเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ต่อผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ จำนวน 600 ล้ ำนเหรี ยญสหรัฐ
ซึ่งช่วยเพิ่มอัตรำส่วนเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ต่อสินทรั พย์เสี่ยงให้ แข็งแกร่ งมำกขึน้ อันจะช่วยเพิ่มโอกำสในกำรลงทุนและรองรับกำร
เติบโตในอนำคต
นอกจำกนี ้ ธนำคำรได้ เข้ ำทำสัญญำกับบริ ษัท บัตรกรุ งไทย จำกัด (มหำชน) โดยธนำคำร ตกลงที่จะขำยหุ้นของบริ ษัท
กรุ งไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด คิดเป็ นร้ อยละ 75.05 กำรซื ้อขำยหุ้นดังกล่ำวจะอยู่ภำยใต้ เงื่อนไขบังคับก่อน ทังนี
้ ้ กำรเข้ ำทำรำยกำร
ดังกล่ำวจะช่วยเพิ่มศักยภำพของธนำคำรและบริ ษัทย่อย ในกำรให้ บริ กำรผลิตภัณฑ์เช่ำซื ้อสำหรับลูกค้ ำรำยย่อยอย่ำงครบวงจร
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ผลกำรดำเนินงำนสำหรั บไตรมำส สิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2564
ภำพรวมผลกำรดำเนินงำนและกำไรสุทธิ
หน่วย : ล้ ำนบำท
1/2564

4/2563

เพิ่ม/(ลด)
ร้ อยละ
(1.7)
(1.3)
17.5
0.4
(9.0)
9.2
(12.9)
47.3
20.8
55.4
61.6

1/2563

รำยได้ ดอกเบี ้ยสุทธิ
19,969
20,320
22,962
รำยได้ คำ่ ธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ
5,217
5,283
4,951
รำยได้ จำกกำรดำเนินงำนอื่น
3,486
2,967
3,050
รวมรำยได้ จำกกำรดำเนินงำน
28,672
28,570
30,963
รวมค่ำใช้ จำ่ ยจำกกำรดำเนินงำนอื่นๆ
12,688
13,936
13,467
(1)
กำไรจำกกำรดำเนินงำน
15,984
14,634
17,496
ผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้น
8,058
9,254
8,524
กำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้
7,926
5,380
8,972
ภำษีเงินได้
1,519
1,257
1,680
กำไรสุทธิ
6,407
4,123
7,292
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็ นของธนำคำร)
5,578
3,453
6,467
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ –
0.68
0.43
0.84
(2)
ROA (ร้ อยละ)
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น – ROE
6.61
4.03
7.81
(2)
(ร้ อยละ)
(1) กำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อน ผลขำดทุนด้ ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึ ้น และภำษีเงินได้
(2) ROA และ ROE คำนวณจำกกำไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของธนำคำร ต่อสินทรัพย์เฉลี่ย และส่วนของเจ้ ำของ (ส่วนของบริษัทใหญ่) เฉลี่ย

เพิ่ม/(ลด)
ร้ อยละ
(13.0)
5.4
14.3
(7.4)
(5.8)
(8.6)
(5.5)
(11.7)
(9.6)
(12.1)
(13.7)

ผลประกอบกำรไตรมำส 1/2564 ธนำคำรและบริ ษัทย่อยมีกำไรจำกกำรดำเนินงำนเท่ำกับ 15,984 ล้ ำนบำท ขยำยตัว
ร้ อยละ 9.2 จำกไตรมำส 4/2563 เนื่องจำกรำยได้ รวมจำกกำรดำเนินงำนที่ขยำยตัว ประกอบกับ ค่ำใช้ จ่ำยจำกกำรดำเนินงำน
ลดลง ร้ อยละ 9.0 ทังนี
้ ้ ธนำคำรและบริ ษัทย่อยใช้ หลักเกณฑ์ ควำมระมัดระวังในกำรตังส
้ ำรองผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะ
เกิดขึน้ จำนวน 8,058 ล้ ำนบำท ลดลง ร้ อยละ 12.9 ส่งผลให้ กำไรสุทธิ ส่วนที่เป็ นของธนำคำร เท่ำกับ 5,578 ล้ ำนบำท ขยำยตัว
ร้ อยละ 61.6 จำกไตรมำสที่ผ่ำนมำ หำกเปรี ยบเทียบกับไตรมำส 1/2563 กำไรจำกกำรดำเนินงำนลดลงร้ อยละ 8.6 โดยเป็ นผล
จำกรำยได้ ดอกเบี ้ยสุทธิลดลงตำมแนวโน้ มอัตรำดอกเบี ้ยที่ปรับลดลงอย่ำงต่อเนื่องในปี ที่ผ่ำนมำ อย่ำงไรก็ดี รำยได้ ที่ไม่ใช่ดอกเบี ้ย
ทังรำยได้
้
ค่ำธรรมเนี ยมสุทธิ และรำยได้ จำกกำรดำเนิ นงำนอื่นยังคงขยำยตัวดี ประกอบกับค่ำใช้ จ่ำยจำกกำรดำเนินงำนที่ลดลง
รวมถึงกำรตังส
้ ำรองผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ ลดลงร้ อยละ 5.5 ส่งผลให้ กำไรสุทธิ ส่วนที่เป็ นของธนำคำร ลดลง
ร้ อยละ 13.7 จำกไตรมำสเดียวกันของปี ก่อน
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รำยได้ ดอกเบีย้ สุทธิ
หน่วย : ล้ ำนบำท
1/2564

4/2563

รำยได้ ดอกเบีย้
- รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
- เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้ ำ
- เงินลงทุนในตรำสำรหนี ้
- เงินให้ สินเชื่อ
- กำรให้ เช่ำซื ้อและสัญญำเช่ำกำรเงิน
- อื่นๆ

25,297
729
61
917
23,545
29
16

25,843
743
64
990
24,003
22
21

เพิ่ม/(ลด)
ร้ อยละ
(2.1)
(1.9)
(5.4)
(7.4)
(1.9)
29.7
(19.9)

หัก ค่ ำใช้ จ่ำยดอกเบีย้
- เงินรับฝำก
- รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
- เงินนำส่งธนำคำรแห่งประเทศไทย
และสถำบันคุ้มครองเงินฝำก
- ตรำสำรหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
- อื่นๆ
รำยได้ ดอกเบีย้ สุทธิ
อัตรำดอกเบีย้ รับจำกสินทรัพย์ ท่ ี
ก่ อให้ เกิดรำยได้ (ร้ อยละ) (1)
อัตรำต้ นทุนทำงกำรเงิน (ร้ อยละ) (1)
รำยได้ ดอกเบีย้ สุทธิต่อสินทรัพย์ ท่ ี
ก่ อให้ เกิดรำยได้ (ร้ อยละ) – NIM (1)

5,328
2,706
404
1,493

5,523
2,902
437
1,476

704
21
19,969
3.17

687
21
20,320
3.30

0.76
2.50

0.81
2.59

1/2563
30,217
1,141
161
1,301
27,501
80
33

เพิ่ม/(ลด)
ร้ อยละ
(16.3)
(36.1)
(62.3)
(29.5)
(14.4)
(63.9)
(49.8)

(3.5)
(6.8)
(7.6)
1.2

7,255
4,105
685
1,420

(26.6)
(34.1)
(41.1)
5.2

2.5
(1.0)
(1.7)

1,007
38
22,962
4.13

(30.1)
(46.2)
(13.0)

1.15
3.14

(1) สินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดรำยได้ รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน ; หนีส้ ินที่มีภำระดอกเบี ้ย รวมหนีส้ ินทำงกำรเงินที่
วัดมูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน

รำยได้ ดอกเบีย้ สุ ทธิไตรมำส 1/2564 ธนำคำรและบริ ษัทย่อยมีรำยได้ ดอกเบีย้ สุทธิ เท่ำกับ 19,969 ล้ ำนบำท ลดลง
ร้ อยละ 1.7 จำกไตรมำส 4/2563 โดยอัตรำผลตอบแทนสุทธิ ต่อสินทรั พย์ ที่ก่อให้ เกิดรำยได้ (NIM) ลดลงเป็ นร้ อยละ 2.50 จำก
ร้ อยละ 2.59 หำกเปรี ยบเทียบกับไตรมำส 1/2563 รำยได้ ดอกเบีย้ สุทธิ ลดลงร้ อยละ 13.0 จำกแนวโน้ มอัตรำดอกเบีย้ ที่ปรับ
ลดลงอย่ำงต่อเนื่องในปี ที่ผ่ำนมำ ทัง้ นี ้ อัตรำผลตอบแทนสุทธิ ต่อสินทรั พย์ที่ก่อให้ เกิดรำยได้ (NIM) ลดลงเป็ นร้ อยละ 2.50 จำก
ร้ อยละ 3.14 ในไตรมำส 1/2563 โดยเป็ นไปตำมแนวโน้ มของกำรปรับลดอัตรำดอกเบี ้ย
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ตำรำงกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี ้ย
อัตรำดอกเบี ้ยนโยบำยของ ธปท.
อั(%)
ตรำดอกเบี ้ยเงินฝำก(%) (1)
- ออมทรัพย์
- เงินฝำกประจำ 3 เดือน
- เงินฝำกประจำ 6 เดือน
- เงินฝำกประจำ 12 เดือน
อัตรำดอกเบี ้ยเงินให้ สินเชื่อ(%)
- MLR
- MOR
- MRR

31 มี.ค. 64
0.50%

31 ธ.ค. 63
0.50%

30 ก.ย. 63
0.50%

30 มิ.ย. 63
0.50%

31 มี.ค. 63
0.75%

31 ธ.ค. 62
1.25%

0.25%
0.375%
0.50%
0.50%

0.25%
0.375%
0.50%
0.50%

0.25%
0.375%
0.50%
0.50%

0.25%
0.375%
0.50%
0.50%

0.50%
0.60% - 0.70%
0.80% - 0.90%
0.90% - 1.00%

0.50%
0.90%
1.15%-1.35%
1.30%

5.250%
5.820%
6.220%

5.250%
5.820%
6.220%

5.250%
5.820%
6.220%

5.250%
5.820%
6.220%

5.775%
6.620%
6.745%

6.025%
6.870%
6.870%

(1) อัตรำดอกเบี ้ยเงินฝำกมำตรฐำนสำหรับบุคคลธรรมดำ

ในปี 2563 ที่ผ่ำนมำ คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิ นประเมินว่ำเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ มหดตัวมำกกว่ำประมำณกำรเดิม
เนื่องจำกแนวโน้ มเศรษฐกิจโลกหดตัวรุ นแรง และผลกระทบจำกกำรควบคุมกำรระบำดทัว่ โลก จึงปรับลดอัตรำดอกเบี ้ยนโยบำยลง
อย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรปรับลดลง 3 ครัง้ ในเดือนกุมภำพันธ์ เดือนมีนำคม และเดือนพฤษภำคม เหลือ 0.50% โดยธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยได้ ปรั บลดอัตรำนำส่งเงินสมทบกองทุนฟื ้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงินของธนำคำรพำณิ ชย์ จำกเดิมอัตรำ
0.46% เหลือ 0.23% ประกำศเมื่อวันที่ 7 เมษำยน 2563 อีกทัง้ ธนำคำรได้ ทยอยปรับลดอัตรำดอกเบี ้ยเงินให้ สินเชื่อ MLR MOR
และ MRR ลงจนถึงล่ำสุดในเดือนพฤษภำคม 2563 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบกำรและลูกค้ ำรำยย่อยด้ วยเช่นกัน

รำยได้ ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ
หน่วย : ล้ ำนบำท
1/2564
รำยได้ คำ่ ธรรมเนียมและบริกำร
หัก ค่ำใช้ จำ่ ยค่ำธรรมเนียมและบริกำร
รำยได้ ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ

7,520
2,303
5,217

4/2563

เพิ่ม/(ลด)
ร้ อยละ
7,217
1,934
5,283

4.2
19.1
(1.3)

1/2563

เพิ่ม/(ลด)
ร้ อยละ
6,753
1,802
4,951

11.4
27.8
5.4

รำยได้ ค่ำธรรมเนี ยมและบริ กำรสุ ทธิ สำหรั บไตรมำส 1/2564 ธนำคำรและบริ ษัทย่อยมีรำยได้ ค่ำธรรมเนียมและ
บริ กำรสุทธิ เท่ำกับ 5,217 ล้ ำนบำท ลดลงร้ อยละ 1.3 จำกไตรมำส 4/2563 ทัง้ นี ้ ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรยังคงขยำยตัว อย่ำง
ต่อเนื่อง หำกเปรี ยบเทียบกับไตรมำส 1/2563 รำยได้ คำ่ ธรรมเนียมและบริ กำรสุทธิ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.4 จำกไตรมำสเดียวกันของ
ปี ก่อน ส่วนใหญ่เป็ นผลจำกค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรที่ขยำยตัวดี และกำรเติบโตของค่ำธรรมเนียมกำรรับรอง อำวัลและค ้ำประกัน
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รำยได้ จำกกำรดำเนินงำนอื่นๆ
หน่วย : ล้ ำนบำท
1/2564
กำไร (ขำดทุน) จำกเครื่องมือทำงกำรเงินที่วดั
มูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือ
ขำดทุน
กำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนตำมวิธี
ส่วนได้ เสีย
รำยได้ จำกเงินปั นผล
รำยได้ จำกกำรดำเนินงำนอื่นๆ
รวมรำยได้ จำกกำรดำเนินงำน

4/2563
1,053

750

เพิ่ม/(ลด)
ร้ อยละ
40.5

317
299

56
492

127
1,690
3,486

46
1,623
2,967

1/2563

เพิ่ม/(ลด)
ร้ อยละ
692

52.1

464.9
(39.2)

347
293

(8.6)
1.9

174.1
4.2
17.5

118
1,600
3,050

7.9
5.6
14.3

รำยได้ จำกกำรดำเนินงำนอื่นๆ สำหรั บไตรมำส 1/2564 ธนำคำรและบริ ษัทย่อยมีรำยได้ จำกกำรดำเนินงำนอื่นๆ
เท่ำกับ 3,486 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 17.5 จำกไตรมำส 4/2563 เป็ นผลจำกกำไรจำกเครื่ องมือทำงกำรเงินที่ วดั มูลค่ำด้ วยมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน กำไรสุทธิจำกเงินลงทุน และรำยได้ จำกเงินปั นผล เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมำส 1/2563 รำยได้
จำกกำรดำเนินงำนอื่นๆ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 14.3 ส่วนใหญ่เป็ นผลจำกกำไรจำกเครื่ องมือทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน
กำไรหรื อขำดทุนจำกธุรกรรมด้ ำนตรำสำรอนุพนั ธ์

ค่ ำใช้ จ่ำยจำกกำรดำเนินงำนอื่นๆ
หน่วย : ล้ ำนบำท
1/2564
ค่ำใช้ จำ่ ยเกี่ยวกับพนักงำน
ค่ำใช้ จำ่ ยเกี่ยวกับอำคำร สถำนที่ และ
อุปกรณ์
ค่ำภำษีอำกร
ขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำทรัพสินย์รอกำรขำย
อื่นๆ (1)
รวมค่ ำใช้ จ่ำยจำกกำรดำเนินกำรอื่นๆ
อัตรำส่วนค่ำใช้ จำ่ ยต่อรำยได้ (ร้ อยละ)

4/2563

7,097
2,132

6,844
2,377

3.7
(10.3)

7,768
2,085

เพิ่ม/(ลด)
ร้ อยละ
(8.6)
2.2

978
302
2,179
12,688

916
427
3,372
13,936

6.8
(29.4)
(35.4)
(9.0)

1,047
218
2,349
13,467

(6.5)
38.6
(7.3)
(5.8)

44.25

48.78

(1) รวมค่ำตอบแทนกรรมกำร
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1/2563

43.49
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ค่ ำใช้ จ่ำยจำกกำรดำเนิ นงำนอื่นๆ ไตรมำส 1/2564 ธนำคำรและบริ ษัทย่อยมีค่ำใช้ จ่ำยจำกกำรดำเนินงำนอื่นๆ
เท่ำกับ 12,688 ล้ ำนบำท ลดลงร้ อยละ 9.0 จำกไตรมำส 4/2563 จำกค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ โดยเฉพำะด้ ำนค่ำใช้ จ่ำยทำงกำรตลำด ทังนี
้ ้
Cost to Income ratio เท่ ำ กับ ร้ อยละ 44.25 ลดลงจำกไตรมำสที่ 4/2563 ที่ ร้ อยละ 48.78 เมื่ อ เที ย บกั บ ไตรมำส 1/2563
ค่ำใช้ จ่ำยจำกกำรดำเนินงำนอื่นๆ ลดลงร้ อยละ 5.8 จำกไตรมำสเดียวกันของปี ก่อน ส่วนใหญ่เกิดจำกค่ำใช้ จ่ำยพนักงำนที่ลดลง
และค่ำใช้ จ่ำยอื่น โดยมี Cost to Income ratio เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจำกร้ อยละ 43.49 ในไตรมำส 1/2563

ผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ ำจะเกิดขึน้
หน่วย : ล้ ำนบำท
1/2564
ผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้น(1)

4/2563
8,058

9,254

เพิ่ม/(ลด)
ร้ อยละ
(12.9)

1/2563
8,524

เพิ่ม/(ลด)
ร้ อยละ
(5.5)

(1) ผลขำดทุนด้ ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึ ้นสำหรับรำยกำรระหว่ำงตลำดเงิน เงินลงทุนในตรำสำรหนี ้ เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้ (รวมขำดทุน จำกกำรเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขใหม่) และภำระผูกพันที่จะให้ สนิ เชื่อและสัญญำค ้ำประกันทำงกำรเงิน

ผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ ำจะเกิดขึน้ ไตรมำส 1/2564 ธนำคำรและบริ ษัทย่อยตังส
้ ำรองผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่
คำดว่ำจะเกิดขึ ้น จำนวน 8,058 ล้ ำนบำท ลดลงร้ อยละ 12.9 จำกไตรมำส 4/2563 ทังนี
้ ้ ธนำคำรยังคงพิจำรณำถึงปั จจัยแวดล้ อม
ในกำรดำเนิ นธุรกิ จที่ เปลี่ยนแปลงอย่ำงต่อเนื่ อง และภำวะเศรษฐกิ จที่ มีควำมไม่แน่นอนสูง ซึ่งอำจส่งผลต่อคุณภำพสิ น เชื่ อ
เมื่อเทียบกับไตรมำส 1/2563 ผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้น ลดลงร้ อยละ 5.5 จำกไตรมำสเดียวกันของปี ก่อน
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ฐำนะทำงกำรเงินของธนำคำรและบริษัทย่ อย ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564
เงินให้ สินเชื่อแก่ ลูกหนี ้
เงิ นให้ สินเชื่ อแก่ลูกหนี ข้ องธนำคำรและบริ ษัทย่อย (หลังหักรำยได้ รอตัดบัญชี ) เท่ำกับ 2,360,013 ล้ ำนบำท เพิ่ มขึน้
ร้ อยละ 1.1 จำกสิ ้นปี 2563 โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ ้นจำกลูกค้ ำธุรกิจขนำดใหญ่ และสินเชื่อรำยย่อย
หน่วย : ล้ ำนบำท
งบกำรเงินรวม

31 มี.ค. 64

31 ธ.ค. 63

เพิ่ม/(ลด)
ร้ อยละ

เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้
2,360,407
2,335,241
หัก รำยได้ รอตัดบัญชี
394
399
บวก ดอกเบี ้ยค้ ำงรับ
16,085
16,199
(1)
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึ ้น
155,827
150,528
เงินให้ สินเชื่อแก่ ลูกหนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้ ำงรั บสุทธิ
2,220,271
2,200,513
(1) ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้นสำหรับเงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้ (รวมขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่) ตำมงบกำรเงิน

1.1
(1.1)
(0.7)
3.5
0.9

เงินให้ สินเชื่อของธนำคำรตำมประเภทของผู้ก้ ู (งบกำรเงินรวม)
หน่วย : ล้ ำนบำท
งบกำรเงินรวม
สินเชื่อธุรกิจขนำดใหญ่
สินเชื่อรัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
สินเชื่อวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (1)
สินเชื่อรำยย่อย
- สินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัย
- สินเชื่อส่วนบุคคล
- สินเชื่อบัตรเครดิต
- สินเชื่อ KTB Leasing
สินเชื่ออื่นๆ
รวมสินเชื่อ (ตำมงบกำรเงิน)

31 มี.ค. 64
จำนวน
ร้ อยละ
660,304
28.0
362,762
15.4
334,219
14.2
1,002,776
42.4
434,572
18.4
506,250
21.4
57,159
2.4
4,795
0.2
346
0.0
2,360,407
100.0

เพิ่ม/(ลด)

31 ธ.ค. 63
จำนวน
639,930
367,293
335,857
991,804
430,281
496,443
59,990
5,090
357
2,335,241

ร้ อยละ

ร้ อยละ

27.4
15.7
14.4
42.5
18.4
21.3
2.6
0.2
0.0
100.0

(1) สินเชื่อวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม: สินเชื่อที่ให้ แก่ธุรกิจที่มีจำนวนกำรจ้ ำงงำน 200 คน และจำนวนสินทรัพย์ถำวรไม่รวมที่ดิน ≤ 200 ลบ.
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3.2
(1.2)
(0.5)
1.1
1.0
2.0
(4.7)
(5.8)
(3.2)
1.1
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คุณภำพสินทรัพย์
กำรจัดชันสิ
้ นเชื่อและค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้น
หน่วย : ล้ ำนบำท
งบกำรเงินรวม
31 มี.ค. 64
31 ธ.ค. 63
(1)
Gross NPL
105,981
107,138
Gross NPL Ratio
ร้ อยละ 3.66
ร้ อยละ 3.81
(2)
ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้น (รวม)
163,156
157,854
(3)
Coverage Ratio
ร้ อยละ 153.9
ร้ อยละ 147.3
(1) Gross NPLs เฉพำะต้ นเงินหักรำยได้ รอตัดบัญชี รวมรำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
(2) ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้น (รวม) = ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้นสำหรับรำยกำรระหว่ำงตลำดเงิน เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้
และภำระผูกพันที่จะให้ สนิ เชื่อและสัญญำค ้ำประกันทำงกำรเงิน
(3) Coverage Ratio = ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้นสำหรับรำยกำรระหว่ำงตลำดเงิน เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้ และภำระผูกพันที่จะให้ สินเชื่อและ
สัญญำค ้ำประกันทำงกำรเงิน / Gross NPLs

หน่วย : ล้ ำน
งบกำรเงินรวม

31 มี.ค. 2564
เงินให้ สินเชื่อ ค่ ำเผื่อผลขำดทุน
และดอกเบีย้
ด้ ำนเครดิตที่
(1)
ค้ ำงรับ
คำดว่ ำจะเกิดขึน้

31 ธ.ค. 63
เงินให้ สินเชื่อและ
ค่ ำเผื่อผลขำดทุนด้ ำน
ดอกเบีย้
เครดิตที่
(1)
ค้ ำงรับ
คำดว่ ำจะเกิดขึน้ (2)

(2)

จำแนกตำมประเภทกำรจัดชัน้
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ไม่มีกำรเพิ่มขึ ้นอย่ำงมีนยั สำคัญของ
2,037,028
34,902
2,013,375
32,093
ควำมเสี่ยงด้ ำนเครดิต (Performing)
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่มีกำรเพิ่มขึ ้นอย่ำงมีนยั สำคัญของควำม
225,476
42,849
223,501
41,627
เสี่ยงด้ ำนเครดิต (Under - performing)
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่มีกำรด้ อยค่ำด้ ำนเครดิต (Non 109,111
75,496
109,407
74,204
performing)
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ใช้ วิธีอย่ำงง่ำยในกำรคำนวณผลขำดทุน
4,483
2,580
4,758
2,604
ด้ ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึ ้นตลอดอำยุ (Lifetime ECL simplified approach) (3)
รวม
2,376,098
155,827
2,351,041
150,528
(1) เงินให้ สินเชื่อหักรำยได้ รอตัดบัญชี รวมดอกเบี ้ยค้ ำงรับ และรำยได้ ดอกเบี ้ยที่ยงั ไม่ถึงกำหนดชำระ
(2) ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้นสำหรับเงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้ (รวมขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่) ตำมงบกำรเงิน
(3) Lifetime ECL – simplified approach เป็ นรำยกำรของบริษัทย่อยซึง่ รับรู้คำ่ เผื่อผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้นตลอดอำยุของลูกหนี ้ตำมสัญญำเช่ำ

ธนำคำรและบริ ษั ท ย่ อ ยมี Gross NPLs ณ 31 มี น ำคม 2564 เท่ ำ กั บ 105,981 ล้ ำ นบำท โดยมี อัต รำส่ ว นสิ น เชื่ อ
ด้ อยคุ ณ ภำพก่ อ นหั ก ค่ ำ เผื่ อหนี ส้ งสั ย จะสู ญ ต่ อ สิ น เชื่ อรวม ( NPLs Ratio-Gross) ร้ อยละ 3.66 ลดลงเที ยบกั บ
ณ 31 ธันวำคม 2563 ที่ เท่ำกับร้ อยละ 3.81 ทัง้ นี ้ ได้ มีกำรพิ จำรณำถึงปั จจัยแวดล้ อมในกำรดำเนิ นธุรกิ จที่เปลี่ยนแปลงอย่ำง
ต่อเนื่อง และภำวะเศรษฐกิจที่มีควำมไม่แน่นอนสูง ซึง่ อำจส่งผลต่อคุณภำพสินเชื่อ ส่งผลให้ Coverage Ratio เพิ่มขึ ้นเป็ น ร้ อยละ
153.9 ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564 เทียบกับร้ อยละ 147.3 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
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แหล่ งที่มำและใช้ ไปของเงินทุน
หน่วย : ล้ ำนบำท

รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำน
กำไรหรือขำดทุน
เงินลงทุนสุทธิ และเงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้ (หักรำยได้ รอตัดบัญชี)
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึ ้น (1)
สินทรัพย์อื่นๆ
สินทรัพย์
เงินรับฝำก
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ (หนี ้สิน)
ตรำสำรหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี ้สินอื่นๆ
รวมส่วนของเจ้ ำของ
- ส่วนของบริษัทใหญ่
- ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
หนีส้ ินและส่ วนของเจ้ ำของ
อัตรำส่ วนเงินให้ สินเชื่อแก่ ลูกหนี ้ (หลังหักรำยได้ รอ
ตัดบัญชี) ต่ อเงินรับฝำก (ร้ อยละ)

31 มี.ค. 64
จำนวน
ร้ อยละ
590,082
17.5
18,620
0.5

เพิ่ม/(ลด)

31 ธ.ค. 63
จำนวน
516,792
13,724

ร้ อยละ
15.5
0.4

ร้ อยละ
14.2
35.7

298,860
2,360,013
155,827
259,918
3,371,666

8.9
70.0
4.6
7.7
100.0

346,388
2,334,842
150,528
266,562
3,327,780

10.4
70.2
4.5
8.0
100.0

(13.7)
1.1
3.5
(2.5)
1.3

2,438,992
294,859
131,697
152,422
353,696
341,270
12,426
3,371,666
96.76

72.3
8.8
3.9
4.5
10.5
10.1
0.4
100.0

2,463,225
274,566
86,564
148,361
355,064
343,466
11,598
3,327,780
94.79

74.0
8.2
2.6
4.5
10.7
10.3
0.4
100.0

(1.0)
7.4
52.1
2.7
(0.4)
(0.6)
7.1
1.3

(1) ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้นสำหรับเงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้ (รวมขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่) หรือ ค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญและ
ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำจำกกำรปรับโครงสร้ ำงหนี ้ ตำมงบกำรเงิน

แหล่งเงินทุนที่สำคัญของธนำคำรและบริ ษัทย่อย ณ 31 มีนำคม 2564 ประกอบด้ วยเงินรับฝำกร้ อยละ 72.3 และแหล่ง
เงินทุนอื่นๆ อำทิ ส่วนของเจ้ ำของ กำรกู้ยืมระหว่ำงธนำคำร และตรำสำรหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม โดยตรำสำรหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
เพิ่มขึ ้นจำกสิ ้นปี 2563 เนื่องจำกธนำคำรออกตรำสำรด้ อยสิทธิ ที่สำมำรถนับเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 จำนวน 600 ล้ ำนเหรี ยญสหรัฐ
ให้ แก่ผ้ ลู งทุนในต่ำงประเทศ ทังนี
้ ้ ธนำคำรใช้ เงินทุนร้ อยละ 70.0 ในกำรให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้ (หลังหักรำยได้ รอตัดบัญชี) ใช้ เงินทุน
ร้ อยละ 17.5 ในรำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ และใช้ เงินทุนร้ อยละ 8.9 ในเงินลงทุนสุทธิและเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
สุทธิ

ส่ วนของเจ้ ำของ
ส่ วนของเจ้ ำของรวม (ส่ วนที่เป็ นของธนำคำร) ณ 31 มีนำคม 2564 เท่ำกับ 341,270 ล้ ำนบำท ลดลงร้ อยละ 0.6
เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
มู ล ค่ ำ หุ้ น ทำงบั ญ ชี (ส่ ว นที่ เ ป็ นของธนำคำร) เท่ ำกับ 24.41 บำทต่อหุ้น ลดลงจำก 24.57 บำทต่อหุ้น ณ วัน ที่
31 ธันวำคม 2563
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เงินกองทุนตำมกฎหมำย
เงินกองทุนตำมกฎหมำย (งบเฉพำะธนำคำร)
หน่วย : ล้ ำนบำท
(2)

(2)

31 มี.ค. 64

งบเฉพำะธนำคำร
เงินกองทุนชันที
้ ่1
ที่เป็ นส่วนของเจ้ ำของ
เงินกองทุนชันที
้ ่1
เงินกองทุนชันที
้ ่2
รวมเงินกองทุน
สินทรัพย์ถ่วงน ้ำหนักตำม
ควำมเสี่ยง

31 ธ.ค. 63

อัตรำ
เงินกองทุน
จำนวน
ต่ อสินทรัพย์ เสี่ยง
(ร้ อยละ)
293,412
14.93
312,059
65,907
377,966
1,965,554

15.88
19.23

จำนวน
293,683
293,683
65,332
359,015
1,913,769

อัตรำ
เงินกองทุน
ต่ อสินทรัพย์ เสี่ยง
(ร้ อยละ)
15.35

อัตรำขัน้ ต่ำที่กำหนด
โดยธปท.
(ร้ อยละ) (1)

>8.000

15.35

>9.500

18.76

>12.000

(1) ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำหนดให้ ธนำคำรพำณิชย์ดำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับผลขำดทุนในภำวะวิกฤต ( Conservation Buffer)
โดยให้ ทยอยดำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มจำกอัตรำส่วนเงินกองทุนขันต
้ ่ำอีกมำกกว่ำ 0.625% ในแต่ละปี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกรำคม 2559 เป็ นต้ นไป จนครบซึง่
มำกกว่ำ 2.50% ในวันที่ 1 มกรำคม 2562 นอกจำกนี ้ ตำมประกำศ ธปท. ที่สนส. 16/2560 และ 17/2560 ระบุวำ่ ธนำคำรเป็ น 1 ใน 5 ธนำคำรพำณิชย์ที่มีนัยต่อ
ควำมเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ และกำหนดให้ ต้องมีอตั รำส่วนเงินกองทุนขัน้ ต่ำเพิ่มเติม เพื่อเป็ นเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับควำมเสี ยหำยสำหรับธนำคำร
พำณิชย์ที่มีนัยควำมเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ (Higher loss absorbency) โดยให้ ธนำคำรทยอยดำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับควำมเสียหำย
สำหรับธนำคำรพำณิชย์ที่มีนัยต่อควำมเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ ที่ร้อยละ 0.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงทังสิ
้ น้ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 และดำรงเพิ่มเป็ น
ร้ อยละ 1 ของสินทรัพย์เสี่ยงทังสิ
้ ้น ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 เป็ นต้ นไป
(2) ข้ อมูลเงินกองทุนและอัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง เป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นที่จดั ทำตำมเกณฑ์และวิธีกำรตำมประกำศ ธปท.

ณ 31 มีนำคม 2564 ธนำคำร (งบเฉพำะธนำคำร) มีเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ ำของ เท่ำกับ 293,412 ล้ ำนบำท
(ร้ อยละ 14.93 ของสินทรัพย์ถ่วงน ้ำหนักตำมควำมเสี่ยง) และมีเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 เท่ำกับ 312,059 ล้ ำนบำท (ร้ อยละ 15.88 ของ
สินทรัพย์ถ่วงน ้ำหนักตำมควำมเสี่ยง) โดยมีเงินกองทุนทังสิ
้ ้นเท่ำกับ 377,966 ล้ ำนบำท (ร้ อยละ 19.23 ของสินทรัพย์ถ่วงน ้ำหนัก
ตำมควำมเสี่ยง)
ทัง้ นี ้ ในเดือนมีนำคม 2564 ธนำคำรได้ ออกตรำสำรหนี ด้ ้ อยสิทธิ ที่ สำมำรถนับเป็ น เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ต่อผู้ลงทุนใน
ต่ำงประเทศ จำนวน 600 ล้ ำนเหรี ยญสหรัฐ ซึง่ ช่วยเพิ่มอัตรำส่วนเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง ให้ แข็งแกร่ งมำกขึ ้น อันจะ
ช่วยเพิ่มโอกำสในกำรลงทุนและรองรับกำรเติบโตในอนำคต
ธนำคำรมีอตั รำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์ถ่วงน ้ำหนักตำมควำมเสี่ยงในระดับที่แข็งแกร่ งเมื่อเทียบกับเกณฑ์ของ ธปท.
อีกทังธนำคำรได้
้
ประเมินควำมเพียงพอของอัตรำส่วนเงินกองทุนฯ ในอนำคตอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้ เป็ นไปตำมเกณฑ์ของทำงกำร
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ภำคผนวก

มำตรกำรควำมช่ วยเหลือของธนำคำรจำกผลกระทบจำกกำรแพร่ ระบำดของ COVID-19
มำตรกำรช่ วยเหลือในปี 2563
มำตรกำรควำมช่ วยเหลือของธนำคำร
ธนำคำรตระหนักถึงกำรมีส่วนร่ วมในกำรพยุงเศรษฐกิจ จึงได้ มีมำตรกำรช่วยเหลือให้ แก่ลูกค้ ำของธนำคำร (ปรั บปรุ ง
ล่ำสุดเมื่อ 27 เมษำยน 2563) โดยสรุ ปดังนี ้
- สินเชื่อรำยย่อย ทังสิ
้ นเชื่อบุคคลภำยใต้ กำกับ (อำทิ สินเชื่อ Smart Money สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus) และสินเชื่อ
เพื่ อที่ อยู่อำศัย (อำทิ สินเชื่ อ Home Easy Cash) (วงเงิ น ไม่เกิ น 3 ล้ ำนบำท) ธนำคำรพักชำระหนีท้ ัง้ เงิ นต้ นและ
ดอกเบี ้ยนำน 4 เดือน พร้ อมลดอัตรำดอกเบี ้ยลง 0.25% ต่อปี จำกสัญญำกู้เดิมนำน 4 เดือน
นอกจำกนี ้ สินเชื่อบุคคลและสินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัย ที่มีเอกสำรแสดงรำยได้ ลดลง ธนำคำรพักชำระหนี ้เงินต้ น (ชำระ
เฉพำะดอกเบี ้ย) นำน 6 เดือน พร้ อมลดอัตรำดอกเบี ้ยลง 0.25% ต่อปี จำกสัญญำกู้เดิมนำน 6 เดือน
- สินเชื่อธุรกิจ (วงเงินไม่เกิน 100 ล้ ำนบำท) ธนำคำรพักชำระหนี ้ทังเงิ
้ นต้ นและดอกเบี ้ยนำน 6 เดือนแบบอัตโนมัติ
- สินเชื่อธุรกิจขนำดกลำงขึ ้นไป ที่มีเอกสำรแสดงรำยได้ ลดลง ธนำคำรพักชำระหนี ้เงินต้ นวงเงินสินเชื่อระยะยำว (Term
loan) สูงสุด 12 เดือน ขยำยระยะเวลำชำระหนีส้ ำหรั บตัว๋ สัญญำใช้ เงิน (P/N) และสินเชื่อเพื่อกำรค้ ำต่ำงประเทศ
(Trade finance) สูงสุด 6 เดือน
- สนับสนุนสินเชื่อใหม่ (Soft loan) เพื่อเสริ มสภำพคล่องให้ แก่ลกู ค้ ำธุรกิจ (วงเงินไม่เกิน 500 ล้ ำนบำท) โดยมีวงเงินกู้
สูงสุดไม่เกิน 20% ของยอดหนี ้คงค้ ำง ณ 31 ธันวำคม 2562 ระยะเวลำกู้สงู สุด 5 ปี ที่อตั รำดอกเบี ้ย 2 ปี แรก 2.0%
ต่อปี โดยพักชำระหนี ้เงินต้ นสูงสุด 12 เดือน ไม่ต้องชำระดอกเบี ้ย 6 เดือนแรก และกำรเข้ ำร่ วมมำตรกำรสนับสนุน
สินเชื่อใหม่ของสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจตำมเงื่อนไขที่กำหนด
- กำรปรับลดอัตรำดอกเบี ้ยเงินให้ สินเชื่ออัตรำ MLR MOR และ MRR ลงอย่ำงต่อเนื่องจำกสิ ้นปี ที่ผ่ำนมำถึงไตรมำส
ที่ 2/2563 (ล่ำสุดปรับลดอัตรำดอกเบี ้ยเงินให้ สินเชื่อ มีผลเมื่อวันที่ 22 พฤษภำคม 2563) รวม -0.65% ถึง -1.05%
โดยมำตรกำรต่ำงๆ นีจ้ ะช่วยบรรเทำภำระหนี ้ รวมถึงเพิ่มสภำพคล่องในปั จจุบัน ประกอบกับกำรเข้ ำดูแลลูกค้ ำอย่ ำง
ใกล้ ชิดเพื่อพิจำรณำถึงโครงสร้ ำงทำงกำรเงินของธุรกิจ ควบคูก่ บั กำรพิจำรณำปรับโครงสร้ ำงหนี ใ้ นเชิงป้องกัน (pre-emptive)
เพื่อช่วยเหลือลูกค้ ำเพิ่มเติม
มำตรกำรช่ วยเหลือระยะที่ 2 ของ ธปท.
ธปท. ได้ ออกมำตรกำรช่วยเหลือลูกค้ ำรำยย่อยที่ได้ รับผลกระทบจำก COVID-19 ระยะที่ 2 สรุ ปสำระสำคัญดังนี ้
1. กำรลดเพดำนดอกเบี ้ย ค่ำบริ กำรต่ำงๆ และเบี ้ยปรับ (ดอกเบี ้ย) สำหรับบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้ กำร
กำกับ (มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหำคม 2563) มีรำยละเอียดดังนี ้
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ประเภท
1. บัตรเครดิต
2. สินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้ กำรกำกับ
- วงเงินหมุนเวียน
- ผ่อนชำระเป็ นงวด
- จำนำทะเบียนรถ

เพดำนเดิม (ร้ อยละต่ อปี )
18

เพดำนใหม่ (ร้ อยละต่ อปี )
16

28
28
28

25
25
24

2. กำรขยำยวงเงินบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลภำยใต้ กำรกำกับ (มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหำคม 2563)
สำหรับลูกค้ ำที่มีควำมจำเป็ นต้ องใช้ วงเงินเพิ่มเติม และมีพฤติกรรมกำรชำระหนี ้ที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง ซึง่ มีรำยได้ เฉลี่ยต่อ
เดือนต่ำกว่ำ 30,000 บำท ขยำยวงเงินจำกเดิม 1.5 เท่ำ เป็ น 2 เท่ำของรำยได้ เฉลี่ยต่อเดือน เป็ นกำรชัว่ ครำว ถึงวันที่
31 ธันวำคม 2564
3. มำตรกำรเพิ่มเติมกำรให้ ควำมช่วยเหลือลูกหนี ้รำยย่อยขันต
้ ่ำระยะที่ 2 (มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎำคม 2563)
ขยำยขอบเขตและระยะเวลำกำรให้ ควำมช่วยเหลือ แก่ลกู หนี ้รำยย่อยที่ได้ รับผลกระทบจำก COVID-19 และไม่เป็ น
NPLs ณ วันที่ 1 มีนำคม 2563 โดยต้ องจัดให้ มีทำงเลือกควำมช่วยเหลือขันต
้ ่ำให้ ลกู ค้ ำที่ได้ รับผลกระทบได้ เลือกตำม
ประเภทสินเชื่อ โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
ประเภท
1. บัตรเครดิต

2. สิ น เชื่ อ บุ ค คลภำยใต้ ก ำรก ำกับ ที่ มี
ลักษณะวงเงินหมุนเวียน เช่น บัตรกด
เงินสด
3. สินเชื่อส่วนบุคคลที่ผ่อนชำระเป็ นงวด
และสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ
4. สินเชื่อเช่ำซื ้อ
5. สิ น เชื่ อ เพื่ อ ที่ อ ยู่ อ ำศั ย หรื อ สิ น เชื่ อ
เพื่อที่อยู่อำศัยเป็ นหลักประกัน

มำตรกำรให้ ควำมช่ วยเหลือลูกหนีข้ นั ้ ต่ำ
เปลี่ยนเป็ นสินเชื่อที่มีระยะเวลำ 48 งวด หรื อ
ขยำยระยะเวลำตำมควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ของลูกหนี ้ โดยคิด
อัตรำดอกเบี ้ยไม่เกิน ร้ อยละ 12 ต่อปี
1. ลดอัตรำผ่อนชำระขันต
้ ่ำ ตำมควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ หรื อ
2. เปลี่ยนเป็ นสินเชื่อที่มีระยะเวลำ 48 งวด หรื อ ขยำยระยะเวลำตำม
ควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ โดยคิดดอกเบีย้ ไม่เกิน ร้ อยละ 22
ต่อปี
ลดค่ำงวดอย่ำงน้ อย ร้ อยละ 30 ของค่ำงวดเดิม โดยคิดอัตรำดอกเบีย้
ไม่เกินร้ อยละ 22 ต่อปี
1. พักชำระค่ำงวด (เงินต้ นและดอกเบี ้ย) 3 เดือน หรื อ
2. ลดค่ำงวดโดยกำรขยำยระยะเวลำกำรชำระหนี ้
1. พักชำระค่ำงวด (เงินต้ นและดอกเบี ้ย) 3 เดือน หรื อ
2. พั ก ช ำระเงิ น ต้ น 3 เดื อ น และพิ จ ำรณำลดดอกเบี ย้ ตำมควำม
เหมำะสม หรื อ
3. ลดค่ำงวดโดยขยำยระยะเวลำกำรชำระหนี ้

ทังนี
้ ้ ลูกค้ ำที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือสำมำรถแจ้ งควำมประสงค์ผ่ำนช่ องทำงต่ำงๆ ของธนำคำร เช่น แอปพลิเคชัน่
เว็บไซต์ Call center หรื อส่งข้ อควำม SMS
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แนวทำงช่ วยเหลือลูกหนี ้ SME ภำยหลังสิน้ สุดมำตรกำรชะลอกำรชำระหนีต้ ำมพระรำชกำหนด
ธปท. ได้ มีประกำศเพิ่มเติม ในวันที่ 16 ตุลำคม 2563 โดยพิจำรณำถึงกำรที่สถำบันกำรเงินได้ ให้ ควำมช่วยเหลือแก่ลกู ค้ ำ
SME ตำมพระรำชกำหนดกำรให้ ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ผ้ ปู ระกอบวิสำหกิจที่ได้ รับผลกระทบจำกกำรระบำดของโรค
ติดเชื ้อไวรัสโคโรนำ 2019 พ.ศ. 2563 โดยกำรพักชำระหนี ้ ซึง่ จะครบกำหนดในวันที่ 22 ต.ค. 2563 ซึง่ สถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดยังมีควำมไม่แน่นอนสูง ธปท. จึงได้ กำหนดหลักเกณฑ์กำรให้ ควำมช่วยเหลือลูกค้ ำอย่ำงต่อเนื่อง ดังนี ้
1. พิ จำรณำปรั บปรุ งโครงสร้ ำงหนี แ้ ก่ลูกค้ ำตำมควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ โดยหำกสถำบันกำรเงิ นอยู่ระหว่ำง
พิ จ ำรณำปรั บ ปรุ งโครงสร้ ำงหนี ้ ให้ ส ถำบัน กำรเงิ นคงกำรจัดชัน้ ลูก หนี ้ SME ตำมกำรจัดชัน้ ลูก หนี ก้ ่ อนเข้ ำร่ วม
มำตรกำร จนถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2563
2. กรณีสถำบันกำรเงินยังไม่สำมำรถประเมินกระแสเงินสดของลูกค้ ำ SME ได้ อย่ำงชัดเจน สถำบันกำรเงินสำมำรถให้
ควำมช่วยเหลือโดยกำรพักชำระหนี ้เงินต้ นและ/หรื อดอกเบี ้ยตำมควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ข้ องลูกค้ ำแต่ละรำย
โดยไม่เกิน 6 เดือน นับจำกสิ ้นปี 2563
ทังนี
้ ้ ระยะเวลำของกำรคงกำรจัดชันของลู
้
กหนี ้และกำรพักชำระหนี ้ไม่ถือเป็ นเหตุแห่งกำรผิดเงื่อนไขกำรชำระตำมสัญญำ
นอกจำกนี ้ ในวันที่ 16 ตุลำคม ดังกล่ำว ธปท. ได้ ประกำศขยำยระยะเวลำให้ สถำบันกำรเงินยื่นคำขอกู้ยืมเงินต่อ ธปท.
(soft loan) ออกไปอีกเป็ นระยะเวลำ 6 เดือน พร้ อมขยำยคุณสมบัติของผู้ประกอบกำรที่ได้ รับสินเชื่อ soft loan ให้ ครอบคลุมถึง
บริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
มำตรกำร ธปท. เพิ่มเติม
จำกกำรพิ จ ำรณำถึ ง กำรแพร่ ร ะบำดของ COVID-19 ซึ่ ง ยั ง ไม่ ค ลี่ ค ลำยลง และยั ง มี ค วำมไม่ แ น่ น อนสู ง ในวัน ที่
18 มิถุนำยน 2563 ธปท. ขอให้ ธนำคำรพำณิชย์ งดจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรดำเนินงำนในปี 2563 รวมถึงกำรงด
ซื ้อหุ้นคืน และให้ ธนำคำรพำณิ ชย์ จดั ทำแผนบริ หำรจัดกำรเงินระดับเงินกองทุนสำหรับระยะ 1-3 ปี ข้ ำงหน้ ำ เพื่อให้ ธนำคำร
พำณิชย์รักษำระดับเงินกองทุนให้ เข้ มแข็งและรองรับกำรดำเนินธุรกิจได้ อย่ำงต่อเนื่อง
นอกจำกนี ้ ธปท. ได้ มี “โครงกำร DR BIZ กำรเงินร่ วมใจ ธุรกิจไทยมัน่ คง” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือลูกหนี ้ธุรกิจที่มี
เจ้ ำหนี ส้ ถำบันกำรเงิ นหลำยรำยให้ มีกลไกในกำรจัดกำรหนี ก้ ับสถำบันกำรเงิ นทุกแห่งได้ อย่ำงบูรณำกำร และเหมำะสมกับ
ศักยภำพของลูกหนี ้ รวมถึงมีแนวทำงกำรปรับปรุ งโครงสร้ ำงหนี ้สำหรับลูกหนี ้รำยย่อยด้ วยวิธีกำรรวมหนี ้ (Debt consolidation)
เพื่อช่วยปรั บโครงสร้ ำงหนี ้สำหรั บลูกหนีร้ ำยย่อยที่ยงั คงมีศกั ยภำพในกำรชำระหนี ้ โดยเป็ นกำรรวมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัยและ
สินเชื่อรำยย่อยประเภทอื่น อำทิ บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้ กำรกำกับ สินเชื่อเช่ำซื ้อ โดยใช้ ประโยชน์จำกหลักประกัน
ในส่วนของสินเชื่อเพื่อที่อำศัยที่มีเหลืออยู่

หน้ ำ 14

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ ำยบริ หำร (MD&A) ประจำไตรมำส 1/2564

ในวันที่ 29 ตุลำคม 2563 ธปท. ได้ มีประกำศ เรื่ องกำรคิดดอกเบีย้ ผิดนัดชำระหนี ้ และกำรตัดชำระหนีเ้ พื่อลดกำรเกิดหนี ้
ด้ อยคุณภำพ ลดภำระหนี ้ของประชำชน และสนับสนุนกำรเจรจำปรับโคงสร้ ำงหนี ้ โดยมีแนวปฏิบตั ิที่สำคัญ 3 เรื่ อง ดังนี ้
แนวปฏิบัติ
ผู้ให้ บริกำรทำงกำรเงิน
1. กำรคิดดอกเบีย้ ผิ ดนัดชำระหนี ้ บน  สถำบันกำรเงิ น และบริ ษัทในกลุ่มธุรกิจ
ฐำนของเงิ นต้ นที่ผิดนัดจริ ง โดยไม่
ทำงกำรเงิน
รวมส่วนของเงิ น ต้ น ของค่ ำ งวดใน  สถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ
อนำคตที่ยงั ไม่ถงึ กำหนดชำระ
 บริ ษัทที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
ภำยใต้ กำรกำกับที่มิใช่สถำบันกำรเงิน
2. กำรก ำหนดอั ต รำดอกเบี ย้ ผิ ด นั ด  บริ ษั ท ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ สิ น เชื่ อรำยย่ อ ย
ชำระหนี ้ โดยใช้ อัตรำดอกเบีย้ ตำม
เพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้ กำรกำกับที่
สัญญำบวกไม่เกินร้ อยละ 3 ต่อปี
มิใช่สถำบันกำรเงิน
 บริ ษัทบริ หำรสินทรัพย์
3. กำรก ำหนดล ำดับ กำรตัดช ำระหนี ้ ผู้ให้ บริ กำรทำงกำรเงินทุกแห่ง
โดยให้ น ำไปจ่ ำ ยค่ ำ ธรรมเนี ย ม
ดอกเบี ย้ และเงิ นต้ นของยอดหนี ท้ ี่
ค้ ำงชำระนำนที่สดุ ก่อน

วันเริ่มมีผลบังคับใช้
1 เมษำยน 2564

1 กรกฎำคม 2564

1 กรกฎำคม 2564

ทังนี
้ ้ สำมำรถพิจำรณำยกเว้ นหรื อผ่อนปรนดอกเบี ้ยผิดนัดชำระหนี ้ สำหรับกำรผิดนัดชำระหนี ้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 เมษำยน
2564
นอกจำกนี ้ ในวันที่ 22 ธันวำคม 2563 ธปท. ได้ ปรับปรุ งเกณฑ์กำรพิจำรณำกำรให้ ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ผ้ ปู ระกอบ
วิสำหกิจที่ได้ รับผลกระทบจำกกำรระบำดของโรค COVID-19 (soft loan) ให้ มีควำมยืดหยุ่นโดยปรั บนิยำมคำว่ำ “กลุ่มธุรกิจ”
โดยแยกพิจำรณำควำมสัมพันธ์ ของบุคคลธรรมดำออกจำกนิติบุคคล พร้ อมทังนั
้ บควำมสัมพันธ์ให้ เหลือเพียงลำดับเดียวเพื่อให้
ผู้ประกอบกำร SME เข้ ำถึง Soft loan ได้ ง่ำยขึ ้น อีกทังก
้ ำหนดให้ ผ้ ปู ระกอบกำร SME ยื่นขอกู้ soft loan ได้ ไม่เกิน 2 ครัง้ จำกเดิม
ที่กำหนดให้ ก้ ไู ด้ เพียงครัง้ เดียว
นอกจำกนี ้ ในวันที่ 12 มกรำคม 2564 ธปท. ได้ พิ จำรณำถึงสถำนกำรณ์ แพร่ ระบำดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ใ น
ประเทศไทยที่ ขยำยขอบเขตกำรแพร่ ระบำดในวงกว้ ำงและกระจำยไปในหลำยพื น้ ที่ ส่งผลกระทบต่อลูกหนีท้ ัง้ ทำงตรงและ
ทำงอ้ อม ดังนัน้ ธปท. จึงขอให้ สถำบันกำรเงิน สถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ และผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถำบันกำรเงิน (ผู้ให้ บริ กำร
ทำงกำรเงิ น) เร่ งช่วยเหลือลูกหนี ต้ ำมแนวทำงเพิ่ มเติ ม เพื่ อให้ ลูกหนี ท้ ี่ ได้ รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ ดังกล่ำวได้ รับควำม
ช่วยเหลืออย่ำงต่อเนื่อง ดังนี ้
1. กำรขยำยระยะเวลำแจ้ งควำมประสงค์ขอรับควำมช่วยเหลือของลูกหนี ้รำยย่อย ได้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 จำก
เดิมที่ให้ ลกู หนี ้แจ้ งควำมประสงค์ขอรับควำมช่วยเหลือ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎำคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2563 ทังนี
้ ้
ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ สินเชื่อมีกำรให้ สินเชื่อแก่พนักงำนหรื อลูกจ้ ำงของกิจกำร ลูกหนี ้สำมำรถสมัครขอรับควำมช่วยเหลือด้ วย
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ตนเอง หรื อนำยจ้ ำงหรื อเจ้ ำของกิจกำรสมัครขอรับควำมช่วยเหลือแทนลูกหนีไ้ ด้ เช่น ในกรณี สินเชื่อสวั สดิกำร หรื อ
สินเชื่อรำยย่อยอื่นๆ โดยต้ องได้ รับควำมยินยอมจำกลูกหนี ้ที่เป็ นพนักงำนหรื อลูกจ้ ำง เพื่อให้ กำรขอรับควำมช่วยเหลือ
ของลูกหนี ้เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและทันเหตุกำรณ์
กำรขยำยระยะเวลำมำตรกำรให้ ควำมช่ ว ยเหลื อ แก่ ลูก หนี ร้ ำยย่ อ ยที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจำก COVID-19 มี
รำยละเอียดดังนี ้
ประเภท
มำตรกำรให้ ควำมช่ วยเหลือลูกหนีข้ นั ้ ต่ำ
1. บัตรเครดิต
เปลี่ยนเป็ นสินเชื่อที่มีระยะเวลำ 48 งวด หรื อ
ขยำยระยะเวลำตำมควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ของลูกหนี ้ โดยคิด
อัตรำดอกเบี ้ยไม่เกิน ร้ อยละ 12 ต่อปี
2. สิ น เชื่ อ บุ ค คลภำยใต้ ก ำรก ำกับ ที่ มี 1. ลดอัตรำผ่อนชำระขันต
้ ่ำ ตำมควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ หรื อ
ลักษณะวงเงินหมุนเวียน เช่น บัตรกด 2. เปลี่ยนเป็ นสินเชื่อที่มีระยะเวลำ 48 งวด หรื อ ขยำยระยะเวลำตำม
เงินสด
ควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ โดยคิดดอกเบี ย้ ไม่เกิน ร้ อยละ 22
ต่อปี
3. สินเชื่อส่วนบุคคลที่ผ่อนชำระเป็ นงวด ลดค่ำงวดอย่ำงน้ อย ร้ อยละ 30 ของค่ำงวดเดิม โดยคิดอัตรำดอกเบีย้
และสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ
ไม่เกินร้ อยละ 22 ต่อปี
4. สินเชื่อเช่ำซื ้อ
1. พักชำระค่ำงวด (เงินต้ นและดอกเบี ้ย) 3 เดือน หรื อ
2. ลดค่ำงวดโดยกำรขยำยระยะเวลำกำรชำระหนี ้
5. สิ น เชื่ อ เพื่ อ ที่ อ ยู่ อ ำศั ย หรื อ สิ น เชื่ อ 1. พักชำระค่ำงวด (เงินต้ นและดอกเบี ้ย) 3 เดือน หรื อ
เพื่อที่อยู่อำศัยเป็ นหลักประกัน
2. พั ก ช ำระเงิ น ต้ น 3 เดื อ น และพิ จ ำรณำลดดอกเบี ย้ ตำมควำม
เหมำะสม หรื อ
3. ลดค่ำงวด โดยขยำยระยะเวลำกำรชำระหนี ้
2. กรณี ลูกหนี ้ SMEs สถำบันกำรเงินและสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ ยังคงสำมำรถให้ ควำมช่วยเหลือลูกหนี ้ SMEs ที่มี
คุณสมบัติได้ รับกำรชะลอกำรชำระหนี ้ตำมพระรำชกำหนดกำรให้ ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ผ้ ปู ระกอบวิสำหกิจที่
ได้ รับผลกระทบจำกกำรระบำดของ COVID-19 โดยพิจำรณำชะลอกำรชำระหนีเ้ งินต้ นและ/หรื อดอกเบีย้ ต่อไปตำม
ควำมสำมำรถของลูกหนี ้แต่ละรำย และกำหนดระยะเวลำที่เหมำะสม แต่ไม่เกินสิ ้นเดือนมิถนุ ำยน 2564
3. แนวทำงกำรให้ ควำมช่ วยเหลื อลูกหนี ท้ ุกประเภท (ลูกหนี ร้ ำยย่ อย ลูกหนี ้ SMEs และลูกหนี ธ้ ุ รกิ จขนำดใหญ่ ที่ มี
ศักยภำพ) ตำมควำมเหมำะสมกับประเภทสินเชื่อและคำนึงถึงควำมเสี่ยงของลูกหนี ้ จำแนกตำมลักษณะธุรกิจและ
พื ้นที่ที่ได้ รับผลกระทบ ซึง่ มีแนวทำงต่ำงๆ ดังนี ้
3.1 ปรั บปรุ งโครงสร้ ำงหนี ้ เช่น ลดค่ำงวด ขยำยระยะเวลำชำระหนี ้ ต่ออำยุวงเงินหรื อคงวงเงิน เปลี่ยนประเภทหนี ้
จำกสินเชื่อระยะสันเป็
้ นสินเชื่อระยะยำว ปลอดชำระเงินต้ นและ/หรื อดอกเบี ้ยชัว่ ครำว ลดอัตรำดอกเบี ้ยให้ ต่ำกว่ำ
อัตรำตลำด กำรตัดต้ นก่อนดอกเบี ้ยได้ ตำมควำมเหมำะสม เป็ นต้ น
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3.2 ให้ เงินทุนหมุนเวียนและเสริ มสภำพคล่องเพิ่มเติม
3.3 พิจำรณำชะลอกำรชำระหนี ้สำหรับลูกหนี ้ SMEs ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้ ำนบำท ภำยใต้ พ.ร.ก. soft loan
3.4 ผ่อนปรนเงื่อนไขอื่นตำมควำมเหมำะสม
แนวปฎิบัติทำงบัญชี เรื่ องมำตรกำรผ่ อนปรนชั่ว ครำวสำหรั บกิจกำรสำหรั บกิจกำรที่ให้ ควำมช่ วยเหลือลู กหนี ท้ ่ ี
ได้ รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ ท่ สี ่ งผลกระทบต่ อเศรษฐกิจไทย
ในวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563 ธปท. ได้ ปรั บปรุ งกฎเกณฑ์ สำหรั บธนำคำรพำณิ ชย์ ที่เข้ ำช่วยเหลือลูกค้ ำในเชิ งป้องกัน
(pre-emptive) สำหรับลูกหนี ้ที่ยงั ไม่ด้อยคุณภำพ (non-NPL) ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 โดยสำมำรถจัดชันลู
้ กหนี ้เป็ นชันที
้ ่ไม่มี
กำรเพิ่ มขึน้ อย่ำงมีนัยสำคัญของควำมเสี่ยงด้ ำนเครดิต (stage 1) ได้ ทันที หำกวิเครำะห์ แล้ วว่ำลูกหนีส้ ำมำรถปฏิ บัติตำม
สัญญำปรั บปรุ งโครงสร้ ำงหนีไ้ ด้ โดยไม่ถือเป็ นกำรปรั บปรุ งโครงสร้ ำ งหนี ้ที่มีปัญหำ (Troubled Debt Restructuring : TDR)
และสำหรับลูกหนี ้ด้ อยคุณภำพ สำมำรถจัดชันสิ
้ นเชื่อดังกล่ำวเป็ นชัน้ performing ได้ หำกลูกหนี ้สำมำรถชำระเงินตำมสัญญำ
ปรั บปรุ งโครงสร้ ำงหนีใ้ หม่ได้ ติดต่อกันเป็ นเวลำ 3 เดือนหรื อ 3 งวดกำรชำระเงิ น สำหรั บกำรปรั บโครงสร้ ำงหนีต้ งั ้ แต่วนั ที่
1 มกรำคม 2563 ถึง 31 ธันวำคม 2564
สำหรับกำรกันเงินสำรอง ให้ คำนวณผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้น (Expected credit loss) จำกสินเชื่อคงค้ ำง
เฉพำะส่วนของวงเงินที่เบิกใช้ แล้ วได้
มำตรกำรช่ วยเหลือเพิ่มเติมในปี 2564
ในวันที่ 23 มีนำคม 2564 ธนำคำรแห่งประเทศไทย ร่ วมกับกระทรวงกำรคลัง และภำคส่วนที่เกี่ยวข้ องได้ พิจำรณำถึง
เศรษฐกิจไทยที่เผชิญควำมท้ ำทำยจำกกำรระบำดของ COVID-19 นับตังแต่
้ ปี 2563 โดยกำรฟื น้ ตัวของภำคส่วนต่ำงๆ ยังไม่เท่ำ
เทียมกัน โดยเฉพำะกลุ่ม SMEs ที่มีข้อจำกัดในกำรเข้ ำถึงแหล่งทุน และภำคธุรกิจที่ได้ รับผลกระทบหนักที่ต้องใช้ เวลำนำนในกำร
ฟื น้ ตัว กำรให้ ควำมช่วยเหลือเยียวยำระยะสันของภำครั
้
ฐแก่ลกู หนี ้ในปั จจุบนั ยังไม่เพียงพอรองรับสถำนกำรณ์ ที่ยำวนำนกว่ำที่
คำดไว้ ธปท. และกระทรวงกำรคลัง จึงเสนอ 2 มำตรกำรใหม่ ได้ แก่ 1) มำตรกำรสนับสนุ นกำรให้ สินเชื่อแก่ ผ้ ูประกอบธุรกิจ
(สินเชื่อฟื ้ นฟู) วงเงิน 250,000 ล้ ำนบำท มุ่งเน้ นให้ สถำบันกำรเงินส่งผ่ำนสภำพคล่องดังกล่ำวแก่ผ้ ปู ระกอบธุรกิจ SMEs ที่ได้ รับ
ผลกระทบแต่ยงั มีศกั ยภำพ และ 2) มำตรกำรสนับสนุ นกำรรั บโอนทรั พย์ ชำระหนี ้ และให้ สิทธิลูกหนีซ้ ือ้ คืน (โครงกำรพัก
ทรั พย์ พักหนี)้ วงเงิน 100,000 ล้ ำนบำท มุง่ เน้ นในกำรช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจที่ได้ รับผลกระทบรุ นแรง ต้ องใช้ เวลำนำนในกำร
ฟื น้ ตัว แต่ยงั มีศกั ยภำพและมีทรัพย์สินเป็ นหลักประกัน โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
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มำตรกำร

วงเงินสินเชื่อรวม
ระยะเวลำมำตรกำร
วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้ำหมำย

เงื่อนไขมำตรกำร

มำตรกำรสนับสนุนกำรให้ สนิ เชื่อ
แก่ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจ
(สินเชื่อฟื ้ นฟู)
250,000 ล้ ำนบำท
กำรเบิกกู้เงินจำก ธปท. ภำยใน 2 ปี และอำยุสนิ เชื่อ 5 ปี
เพิ่มสภำพคล่องในกำรดำเนินกิจกำร รวมถึงเพื่อฟื น้ ฟู
ธุรกิจ
1.ลู ก หนี เ้ ดิ ม : วงเงิ น เดิ ม ไม่ เ กิ น 500 ล้ ำนบำท
ณ 28 ก.พ. 64 และไม่เป็ น NPL ณ 31 ธ.ค. 62
2. ลูกหนี ้ใหม่ : ไม่เคยเป็ นลูกหนี ้ สง. หรื อ ไม่มีวงเงิน
กับ สง. ณ 28 ก.พ. 64
กำรให้ สนิ เชื่อ
1. วงเงินต่อรำย
1.1. ลูก หนี เ้ ดิ ม : วงเงิ น ไม่ เ กิ น ร้ อยละ 30 ของ
วงเงิ น สิน เชื่ อ ณ 31 ธ.ค. 62 หรื อ 28 ก.พ.
64 แล้ ว แต่ ย อดใดจะสูง กว่ ำ (ไม่ เ กิ น 150
ล้ ำนบำท)
1.2. ลูกหนีใ้ หม่ : วงเงิ นต่อรำยลูกหนีไ้ ม่เกิ น 20
ล้ ำนบำท
2. อัตรำดอกเบี ้ย : อัตรำดอกเบี ้ยเฉลีย่ ไม่เกินร้ อยละ 5
ต่ อ ปี ตลอดระยะเวลำ 5 ปี ที่ ธปท. สนับ สนุ น
สภำพคล่อง โดย 2 ปี แรก ให้ คิดอัตรำดอกเบี ้ยไม่
เกินร้ อยละ 2 ต่อปี และภำครัฐชดเชยดอกเบี ้ยให้
ในช่วง 6 เดือนแรก
กำรคำ้ ประกันสินเชื่อ
1. ระยะเวลำค ้ำประกัน 10 ปี
2. อัตรำชดเชย ไม่เกินร้ อยละ 40 ของพอร์ ตสินเชื่อ
3. ค่ำธรรมเนียม เฉลี่ยร้ อยละ 1.75 ต่อปี โดยภำครัฐ
ชดเชยรวมร้ อยละ 3.5 ผ่ำ นกลไกกำรคำ้ ประกัน
ของรัฐที่ดำเนินกำรโดย บสย.
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มำตรกำรสนับสนุนกำรรับโอนทรัพย์ สนิ
หลักประกันเพื่อชำระหนี ้ โดยให้ ผ้ ปู ระกอบ
ธุรกิจ มีสิทธิซอื ้ ทรัพย์ นัน้ คืนในภำยหลัง
(โครงกำรพักทรัพย์ พักหนี)้
100,000 ล้ ำนบำท
ลดภำระทำงกำรเงิ น ให้ ผู้ ประกอบธุ ร กิ จ ที่ ยั ง
ต้ องกำรเวลำฟื น้ ตัว
ลูกหนี ้ธุรกิจที่ได้ รับผลกระทบจำก COVID-19 ที่มี
ทรัพย์สินเป็ นหลักประกันอยู่กบั สง. ก่อน 28 ก.พ.
64 และไม่เป็ น NPL ณ 31 ธ.ค. 62
สง. และลูกหนี ้ต้ องสมัครใจทัง้ 2 ฝ่ ำย ในกำรตีโอน
ทรัพย์สนิ หลักประกันเพื่อชำระหนี ้ ซึง่ มีเงื่อนไขตำม
สัญญำมำตรฐำน โดย
 ลูกหนี ้มีสทิ ธิในกำรซื ้อทรัพย์สนิ หลักประกันคืน
ภำยใน 5 ปี เป็ นลำดับแรก
ทัง้ นี ้ รำคำซื อ้ ทรั พ ย์ คื น ต้ องไม่ เ กิ น กว่ ำ
รำคำตีโอนทรัพย์ บวกด้ วย carrying cost ร้ อย
ละ 1 ต่อปี ของรำคำตีโอนทรัพย์ โดย สง. อำจ
เรี ย กเก็ บ ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรดูแ ลรั ก ษำทรั พ ย์
เพิ่มเติมได้ ตำมที่จ่ำยไปจริ งและสมควรแก่เหตุ
 ลูกหนี ้มีสทิ ธิในกำรเช่ำทรัพย์สนิ หลักประกันได้
เป็ นลำดับแรก โดย สง. จะนำค่ำเช่ำไปหักออก
จำกรำคำซื อ้ ทรั พ ย์ คื น และไม่ เ รี ยกเก็ บ
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรดูแลรักษำทรัพย์เพิ่มเติม หำก
ลูกหนี ้ผู้เช่ำเป็ นผู้ดแู ลทรัพย์สนิ ดังกล่ำว
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กำรสนับสนุนโดยรัฐ

ธปท. : สนับสนุนสภำพคล่องอัตรำดอกเบีย้ 0.01%
ในกำรปล่อยสินเชื่อของสถำบันกำรเงิน
ภำครัฐ :
1. กระทรวงกำรคลัง สนับสนุนกำรค ้ำประกันสินเชื่อ
2. กระทรวงกำรคลัง กระทรวงมหำดไทยและกระทรวง
พำณิชย์ ลดค่ำธรรมเนียมกำรโอนสินทรั พย์ เหลือ
0.01% และยกเว้ นค่ำธรรมเนียมกำรจำนอง และ
กำรจดทะเบียนสัญญำหลักประกันทำงธุรกิจ
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ธปท. : สนั บ สนุ น สภำพคล่ อ งอัต รำดอกเบี ย้
0.01% ในกำรปล่อยสินเชื่อของสถำบันกำรเงิน
ภำครัฐ :
กระทรวงกำรคลั ง กระทรวงมหำดไทยและ
กระทรวงพำณิ ช ย์ ลดหรื อยกเว้ นภำษี และ
ค่ ำ ธรรมเนี ย มกำรโอนทรั พ ย์ สิ น และกำรซื อ้ คื น
ทรัพย์สนิ โดยเจ้ ำของเดิม
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อันดับควำมน่ ำเชื่อถือของธนำคำร
อันดับควำมน่ำเชื่อถือที่ธนำคำรได้ รับจำก S&P Global Ratings, Moody’s Investors Service และ Fitch Ratings มีดงั นี ้
■

S&P Global Ratings
■
■
■

■

■

ระยะยำว/ระยะสัน้
แนวโน้ ม
Stand-Alone Credit Profile (SACP)

มี.ค. 2564

ธ.ค. 2563

ก.ย. 2563

BBB / A-2
Watch Negative
bb+

BBB / A-2
Watch Negative
bb+

BBB / A-2
Watch Negative(1)
bb+

มี.ค. 2564
Baa1 / P-2
Stable
baa3
Ba3

ธ.ค. 2563
Baa1 / P-2
Stable
baa3
--

ก.ย. 2563
Baa1 / P-2
Stable
baa3
--

มี.ค. 2564(3)

ธ.ค. 2563

ก.ย. 2563

BBB / F2
Stable
bbb-

BBB / F2
Stable
bbb-

BBB / F2
Stable
bbb-

Moody’s Investors Service
■
ระยะยำว/ระยะสัน้
■
แนวโน้ ม
■
Baseline Credit Assessment (BCA)
■
ตรำสำรหนีด้ ้ อยสิทธิ ที่สำมำรถนับเป็ นเงินกองทุน
ชันที
้ ่ 1 สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ(2)
Fitch Ratings
อันดับควำมน่ำเชื่อถือสำกลสกุลเงินต่ำงประเทศ
■
ระยะยำว/ระยะสัน้
■
แนวโน้ ม
■
Viability Rating
อันดับควำมน่ำเชื่อถือในประเทศ

ระยะยำว/ระยะสัน้
AA+(tha) / F1+ (tha)
AA+(tha) / F1+ (tha)
AA+(tha) / F1+ (tha)
■
แนวโน้ ม
Stable
Stable
Stable
■
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ สกุลเงินบำท
AA+(tha)
AA+(tha)
AA+(tha)
■
หุ้นกู้ด้อยสิทธิสกุลเงินบำท
AA-(tha)
AA-(tha)
AA-(tha)
(1) เมื่อวันที่ 24 สิงหำคม 2563 S&P Global Ratings ระบุอนั ดับควำมน่ำเชื่อของธนำคำร และตรำสำรเป็ น CreditWatch with negative implications
(2) ธนำคำรได้ เสนอขำยตรำสำรหนี ้ด้ อยสิทธิ ที่สำมำรถนับเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ต่อผู้ลงทุนต่ำงประเทศเมื่อ 25 มีนำคม 2564
(3) Fitch Ratings ประกำศคงอันดับควำมน่ำเชื่อถือของธนำคำร เมื่อ 26 มีนำคม 2564(3) ในวันที่ 23 มีนำคม 2564 Fitch Ratings ได้ ประกำศ
“คง” อันดับควำมน่ำเชื่อถือสำกลสกุลเงินต่ำงประเทศ และอันดับควำมน่ำเชื่อถือในประเทศของธนำคำร
■
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หมำยเหตุ ตัวเลขกำรเปลี่ยนแปลง (ร้ อยละ) ที่แสดงภำยใต้ เอกสำรฉบับนี ้คำนวณโดยอ้ ำงอิงจำกตัวเลขงบกำรเงิน

Disclaimer
เอกสำรฉบับนี ้แสดงถึงข้ อมูลผลประกอบกำรและกำรดำเนินธุรกิจของธนำคำร ข้ อมูลเกี่ยวกับภำวะเศรษฐกิจ และข้ อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยข้ อมูลบำงส่วน
อำจมีลกั ษณะเป็ นกำรคำดกำรณ์ในอนำคต (Forward-Looking Statements) ซึง่ จัดทำขึ ้นโดยใช้ สมมุติฐำนหรือควำมเห็นของธนำคำรจำกข้ อมูล ณ ปั จจุบนั
หำกข้ อมูลดังกล่ำวมีกำรเปลี่ยนแปลงไป ธนำคำรขอสงวนสิทธิ์ ในกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลตำมเอกสำรฉบับนี ้ โดยมิต้องแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำ ทัง้ นี ้ ผล
ประกอบกำรและกำรดำเนินธุรกิจของธนำคำรในอนำคตอำจมีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยสำคัญจำกข้ อมูลที่ปรำกฎอยู่ในเอกสำรฉบับนี ้ และเอกสำรฉบับนี ้
มิได้ เป็ นกำรรับประกันถึงผลประกอบกำรในอนำคตของธนำคำรแต่อย่ำงใด ดังนัน้ ผู้ลงทุนจึงควรใช้ วิจำรณญำณในกำรศึกษำเมื่อพิจำรณำข้ อมูลดังกล่ำวไม่
ว่ำเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตำม
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