เ คี ย ง ข้ า ง ไ ท ย เ คี ย ง ข้ า ง คุ ณ
สรุปข้อมูลทางการเงินจาก
รายงานประจําปี 2562
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สารจากประธานกรรมการ

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
ประธานกรรมการธนาคาร

กรุ ง ไทย เคี ย งข้ า งไทย เคี ย งข้ า งคุ ณ

003

”

ด้ ว ย ก า ร พั ฒ น า เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ คุ ณ ภ า พ บ ริ ก า ร ค ว บ คู่ ไ ป กั บ
การยกระดั บ ด้ า นคุ ณ ธรรม จะน� ำ ให้ ธ นาคารกรุ ง ไทยก้ า วไปข้ า งหน้ า
ได้ อ ย่ า งมั่ น คง

”

ปี 2562 ทีผ่ า่ นมา นับเป็นอีกปีทมี่ ปี จั จัยท้าทายการด�ำเนินงาน
ของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ทั้งการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจ
พฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป กฎและกติกาที่ปรับเปลี่ยน
ตลอดจนความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีทที่ ำ� ให้
บริ ก ารทางการเงิ น ไม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งมาจากธนาคารพาณิ ช ย์
อีกต่อไป แต่กระนั้นธนาคารกรุงไทยยังสามารถปรับตัวและ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจ ควบคู่ไปกับ
การสนับสนุนภาครัฐได้เป็นอย่างดี
ผลงานส�ำคัญทีน่ บั เป็นความส�ำเร็จในปีทผี่ า่ นมา เรือ่ งแรกคือ
การพัฒนาทางเทคโนโลยี ท�ำให้ธนาคารสามารถสร้างจุดแข็ง
ในหลากหลายผลิตภัณฑ์และบริการ อาทิ บัตร Krungthai
Travel Card แห่งแรกในประเทศไทยที่ให้บริการแลกเงินตรา
ต่างประเทศผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทย NEXT ด้วยตัวเองได้
ตลอด 24 ชั่วโมง บริการ Krungthai Connext ที่เป็นบริการ
แจ้งเตือนทุกความเคลือ่ นไหวทางบัญชีผา่ นแอปพลิเคชันไลน์บน
มือถือโดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ย เพิม่ ความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
บริการหนังสือค�ำ้ ประกันอิเล็กทรอนิกส์บนระบบบล็อกเชน โดย
ลูกค้าสามารถขอ Electronic Letter of Guarantee (LG) ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ของธนาคาร ซึ่งเพิ่มความปลอดภัยและความ
สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารยังสามารถเป็น
Platform ของภาครัฐที่นอกจากจะช่วยส่งต่อนโยบายที่เป็น
ประโยชน์ไปสูภ่ าคประชาชนแล้ว ยังสะท้อนถึงประสิทธิภาพของ
ธนาคารในการเป็น Invisible Banking ทีส่ ามารถให้บริการลูกค้า
ด้วยเทคโนโลยีทางการเงินที่ล�้ำสมัย ไม่ว่าจะเป็นโครงการ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ และโดยเฉพาะ
การให้บริการในโครงการชิมช้อปใช้ ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง
ซึ่ งมีก ารน�ำเทคโนโลยี Face Recognition มาใช้ ใ นการ
ลงทะเบียนประชาชนจ�ำนวนกว่า 10 ล้านคนด้วย ความส�ำเร็จ
อีกเรือ่ งหนึง่ ทีธ่ นาคารกรุงไทยมีความคืบหน้าในการด�ำเนินการ
อย่างเด่นชัด คือ การวางรากฐานองค์กรและสร้างวัฒนธรรม
การท�ำงานให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความโปร่งใส ภายใต้
โครงการ “กรุงไทยคุณธรรม” โดยมีโครงการที่น�ำเสนอจาก
พนักงานทั่วประเทศถึงกว่า 1,500 โครงการ

ผลจากความมุง่ มัน่ ในการพัฒนา ท�ำให้ในปี 2562 ธนาคาร
ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติมากมาย อาทิ รางวัล Best Social
Impact Thailand 2019 จากนิตยสาร Capital Finance
International (CFI) ประเทศอังกฤษ ในฐานะทีเ่ ป็นสถาบันการเงิน
ที่เป็นหลักส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดย
การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุม่ และ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล รางวัล Tab Digital Inclusive
Awards 2019 จากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เนือ่ งจาก
Krungthai NEXT Application ได้รับการโหวตจากผู้พิการทาง
สายตาให้เป็น Mobile Banking ที่สามารถเข้าถึงธุรกรรม
ทางการเงินผ่านมือถือได้อย่างสะดวกสบาย สามารถท�ำธุรกรรม
ทางการเงินได้เหมือนกับบุคคลทั่วไป รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น
จากส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประเภทรางวัล
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น ในฐานะรัฐวิสาหกิจ
ทีม่ กี ารบริหารจัดการโปร่งใส เป็นธรรม มีการรายงานและเปิดเผย
ข้ อ มู ล สารสนเทศที่ ค� ำ นึ ง ถึ ง ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ตามมาตรฐาน
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
สุดท้ายนี้ ผมเชื่อมั่นว่าด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีและ
คุณภาพบริการเพือ่ รองรับการธนาคารยุคใหม่ คือ การใช้ขอ้ มูล
เชิงลึกผนวกกับการเป็นแพลตฟอร์ม (Data+Platform: Datform)
ควบคูไ่ ปกับการยกระดับด้านคุณธรรม จะน�ำให้ธนาคารกรุงไทย
ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง สามารถสนับสนุนเศรษฐกิจไทย
และสังคมไทยให้ดขี นึ้ เติมเต็มทุกความต้องการของลูกค้า และ
สร้างผลตอบแทนทีย่ งั่ ยืนแก่ผถู้ อื หุน้ สมดังจุดยืนของธนาคารทีว่ า่
“กรุงไทย เคียงข้างไทย เคียงข้างคุณ”

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
ประธานกรรมการธนาคาร
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สารจากประธานกรรมการ

นายประสงค์ พู นธเนศ

ประธานกรรมการธนาคาร

(ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2563)

กรุ ง ไทย เคี ย งข้ า งไทย เคี ย งข้ า งคุ ณ

005

”

ธนาคารกรุงไทย มีการพั ฒนาขึ้นในหลายด้าน
โดยเฉพาะด้านภาพลักษณ์การเป็น
ธนาคารพาณิชย์ของรัฐที่ล้�ำสมัย

ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับมอบหมายให้ท�ำหน้าที่ประธานกรรมการ
ธนาคารกรุงไทยคนใหม่ ซึง่ ทีผ่ า่ นมา ธนาคารกรุงไทยมีการเปลีย่ นแปลง
และพัฒนาขึน้ อย่างเด่นชัดในหลายด้าน โดยเฉพาะในด้านของภาพลักษณ์
การเป็นธนาคารพาณิชย์ของรัฐทีล่ ำ�้ สมัย สามารถผลักดันประเทศให้กา้ วสู่
สังคมไร้เงินสด ตามนโยบาย Thailand 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อีกทั้งยังมีส่วนสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ผ่านโครงการชิมช้อปใช้ มีบริการทางการเงินที่สามารถตอบโจทย์
ทุกกลุ่มลูกค้า ตลอดจนมีช่องทางการให้บริการที่หลากหลายและ
ครอบคลุมทั่วประเทศ
อย่างไรก็ดี ในภาวะที่ปัจจัยแวดล้อมการด�ำเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วในปัจจุบนั ไม่วา่ จะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และโดยเฉพาะ
ด้านเทคโนโลยี ท�ำให้ธนาคารไม่อาจทีจ่ ะหยุดการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งได้
เพื่ อ ให้ ธ นาคารสามารถบรรลุ พั น ธกิ จ ได้ อ ย่ า งครบถ้ ว นและยั่ ง ยื น
อันได้แก่
• การดู แ ลและพั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากรและระบบงาน
โดยบุคลากรของธนาคารจะต้องมีการยกระดับทักษะเดิมที่มีอยู่และ
เพิ่มทักษะใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนให้มีองค์ความรู้ ทักษะที่พร้อมรับกับ
เทคโนโลยีและระบบงานใหม่ๆ รวมถึงการแข่งขันและคู่แข่งใหม่ๆ ที่
ไม่ใช่สถาบันการเงินเท่านั้น
• การให้บริการและค�ำแนะน�ำที่มีคุณค่าแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
โดยนอกจากธนาคารจะน�ำเสนอทางเลือกที่ดีที่สุด และเหมาะสมกับ
ทุกความต้องการของลูกค้าอย่างมีคณุ ภาพแล้ว ยังต้องเป็นไปตามหลักการ
ก�ำกับดูแลการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมด้วย

”

• ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
โดยด� ำ เนิ น กิ จ การที่ ค� ำ นึ ง ถึ ง หลั ก การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม สั ง คม
และบรรษัทภิบาล
• สร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยธนาคาร
ต้องบริหารความเสี่ยงอย่างสมดุล และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
ในนามของคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร พนักงาน และ
บริษทั ในเครือ ผมขอขอบพระคุณท่านผูถ้ อื หุน้ พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึง
ลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน ส�ำหรับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ
ที่ได้มอบให้กับธนาคารกรุงไทยเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่าน
จะยังให้การสนับสนุนธนาคารอย่างต่อเนื่องและตลอดไป

นายประสงค์ พูนธเนศ
ประธานกรรมการธนาคาร
(ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2563)
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สารจากกรรมการผู้ จั ด การใหญ่

”

กรุ ง ไทยประกาศขั บ เคลื่ อนยุ ท ธศาสตร์
คู่ ข นานเรือ บรรทุ ก เครื่อ งบิ น และสปี ด โบ๊ ท

”

ท่ามกลางภาวะแวดล้อมแห่งการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและรวดเร็ว
ปัจจัยลบที่มีผลต่อการด�ำเนินธุรกิจ เช่น สงครามการค้าสหรัฐอเมริกา
และจีน ความท้าทายมากมายจากรอบด้านในยุค Digital Disruption
ธนาคารทุกแห่งจ�ำเป็นต้องมีการปฏิรูปครั้งใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น การมุ่งสู่
Open Banking การยกระดับเทคโนโลยี การสร้างพันธมิตรกับ FinTech
ต่างๆ สร้าง Platform และระบบนิเวศ (Ecosystem) รวมไปถึงการท�ำ
Digital Transformation เพื่อปรับองค์กรและเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ในปี 2562 ทีผ่ า่ นมา ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ
จึงได้เร่งด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์พิชิตภูเขา 3 ลูก ได้แก่ การซ่อม
สร้างพื้นฐาน การต่อยอดธุรกิจ และการมุ่งสู่ Open Banking รวมถึง
การสร้าง Platform เพื่อดึงลูกค้าเป้าหมายเข้าสู่ระบบนิเวศของธนาคาร
และลงทุนตามแผนงานด้านไอที (IT Master Plan) ด้วยวงเงินกว่า
หนึ่งหมื่นล้านบาท เพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันให้กับธนาคารและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า
ได้อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพสูงสุด
ผลการด�ำเนินงานท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจ ธนาคาร
รั ก ษาความสามารถในการท� ำ ก� ำ ไรบนความเสี่ ย งที่ เ หมาะสมและ
เพิม่ ความแข็งแกร่งให้กบั งบดุล ดังจะเห็นได้จาก ก�ำไรสุทธิ (เฉพาะธนาคาร)
ในปีทผี่ า่ นมาจ�ำนวนกว่า 2.6 หมืน่ ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น และธนาคาร
ได้รักษาระดับอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ
ที่ 125-130% รวมถึง Credit Cost และ NPL Formation ที่ลดลง
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เรายังได้ปรับการเติบโตของสินเชื่อโดยเน้น
ที่ความสมดุลของผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของธนาคาร
การควบคุมการเติบโตของ NPL เพือ่ ทีธ่ นาคารจะสามารถบริหารจัดการ
ความเสีย่ งได้เหมาะสมและเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน ในส่วนของยุทธศาสตร์
ด้านการซ่อมสร้างพื้นฐานและต่อยอดนั้น ธนาคารได้ให้ความส�ำคัญ
ทัง้ ด้านกระบวนการและพนักงาน เช่น การปรับจ�ำนวนสาขาและอัตราก�ำลัง
ให้ เ หมาะสม รวมไปถึ ง การฝึ ก อบรมทั ก ษะใหม่ ๆ การยกระดั บ
กระบวนการอนุมัติสินเชื่อรายใหญ่ การลดการใช้กระดาษ (Paperless
Organization) ด้วยการท�ำ Digitization ซึ่งทั้งหมดจะน�ำไปสู่การลด
ต้นทุน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนาคต
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นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา ธนาคารยังได้ด�ำเนินการยุทธศาสตร์ด้าน
ดิจิทัลแบงก์กิ้ง ได้แก่ โครงการชิมช้อปใช้ ที่ธนาคารกรุงไทยได้เข้าไป
สนั บ สนุ น ทั้ ง ในด้ า นของแอปพลิ เ คชั น และแพลตฟอร์ ม ได้ แ ก่
แอปพลิเคชันเป๋าตังและถุงเงิน รวมถึงเครื่อง EDC ส่งผลให้มีผู้ใช้งาน
แอปพลิเคชันทั้งสองของธนาคารจ�ำนวนกว่า 12 ล้านคน รวมถึงร้านค้า
ทุกระดับตั้งแต่รากหญ้าจนถึงกิจการขนาดใหญ่รวมกว่า 180,000 ราย
ทั้งหมดได้เข้ามาสู่ระบบนิเวศของธนาคาร และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
กระจายเม็ดเงินสู่ฐานราก
นอกจากนี้ ยังมีโครงการความร่วมมืออื่นๆ ทั้งโครงการที่เป็น
ความร่วมมือระหว่างธนาคารกรุงไทยและรัฐบาลในฐานะลูกค้ารายใหญ่
และพันธมิตรทางธุรกิจ และโครงการร่วมมือระหว่างภาคเอกชน ทีม่ งุ่ เน้น
การสร้าง Platform และน�ำลูกค้าเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ของระบบนิเวศของ
ธนาคาร ได้แก่ โครงการบล็อกเชนกระทรวงการคลัง โครงการคืนภาษี
นักท่องเที่ยว (VAT Refund for Tourists) โครงการ e-GP ของกรม
บัญชีกลาง ฯลฯ และธนาคารยังได้ขยายระบบนิเวศทัง้ 5 ทีเ่ ป็นยุทธศาสตร์
ได้แก่ ระบบนิเวศภาครัฐ ระบบนิเวศการช�ำระเงิน ระบบนิเวศการรักษา
พยาบาลและสุขภาพ ระบบนิเวศสถาบันการศึกษาและนักเรียน และ
ระบบนิเวศระบบขนส่ง ผ่านโครงการ Digital Student Loan โครงการ
e-Court โครงการติดตัง้ เครือ่ ง EDC บนรถโดยสาร ขสมก กว่า 3,000 คัน
โครงการ Smart Hospital และอื่นๆ ซึ่งท�ำให้ ณ ปัจจุบัน ธนาคาร
มีฐานลูกค้าจากทุกโครงการที่ได้ด�ำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2558 ครอบคลุม
เกือบ 50% ของจ�ำนวนประชากรทั้งประเทศ
ส�ำหรับในปี 2563 ในบริบทของการเปลีย่ นแปลงทีร่ นุ แรงและรวดเร็ว
ยิ่งกว่าเดิม ธนาคารกรุงไทยจึงได้มียุทธศาสตร์การขับเคลื่อนองค์กร 2
รูปแบบในลักษณะคู่ขนาน ได้แก่ เรือบรรทุกเครื่องบิน (Carrier) และ
เรือเร็ว (Speedboat) โดยเรือบรรทุกเครือ่ งบิน จะเป็นองค์กรขับเคลือ่ น
ธุรกิจหลักของธนาคาร ทั้งด้านสินเชื่อ เงินฝาก ค่าธรรมเนียมและอื่นๆ
รวมถึงการพัฒนา Krungthai NEXT ให้เป็นแอปพลิเคชันที่ตอบทุกโจทย์
ความต้องการของลูกค้า และเรือเร็ว จะเป็นองค์กรใหม่ทมี่ งุ่ เน้นการสร้าง
โมเดลทางธุรกิจใหม่ การสร้างแพลตฟอร์มที่สามารถเชื่อมต่อกับ
แพลตฟอร์ ม อื่ น ๆ ในลั ก ษณะระบบเปิ ด (Open Banking) บน
แอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยทีแ่ พลตฟอร์มและแอปพลิเคชันของธนาคารจะ
ถูกสนับสนุนด้วย AI Machine Learning และ Data Analytics ที่จะ
สามารถเข้าใจลูกค้า และตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ
และการที่ธนาคารกรุงไทยสามารถสร้างฐานลูกค้าขนาดใหญ่
จะท�ำให้ธนาคารสามารถต่อยอดธุรกิจได้อกี มาก หนึง่ ในนัน้ คือ การต่อยอด
ธุ ร กิ จ จากคู ่ ค ้ า ของลู ก ค้ า (X2G2X) ที่ เ ริ่ ม ต้ น จากลู ก ค้ า หลั ก ของ
ธนาคาร เชื่อมโยงไปสู่ภาคธุรกิจที่เป็นคู่ค้าของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น

Distributor วิสาหกิจชุมชน ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร โรงแรม ธุรกิจรถเช่า
และอื่นๆ ในห่วงโซ่อุปทาน โดยเชื่อมโยงกันด้วยประสิทธิภาพของ
เทคโนโลยี เพื่อให้เข้ามาอยู่ในระบบนิเวศของธนาคาร ท�ำให้ธนาคาร
สามารถน�ำเสนอบริการทางการเงินต่างๆ ได้อย่างตรงใจ และตอบโจทย์
ทุกความต้องการอย่างแท้จริง และทัง้ หมดนี้ จะเป็นการปูทางในการน�ำ
ไปสูก่ ารสร้างดิจทิ ลั แพลตฟอร์มของประเทศ (Thailand Digital Platform)
ของคนไทย เพื่อคนไทยในอนาคตอันใกล้
ธนาคารไม่เพียงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะยกระดับคุณภาพบริการ หากแต่ตอ้ งการ
ยกระดับคุณธรรมในองค์กรด้วย โดยจะเพิ่มความเข้มข้นของโครงการ
กรุงไทยคุณธรรม เพื่อสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตและการต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) รวมทั้งให้บริการลูกค้า
อย่างเป็นธรรม (Market Conduct) ซึ่งจะด�ำเนินการใน 3 แนวทาง คือ
(1) แปลงคุณธรรมให้เป็นเรื่องที่จับต้องได้ ผ่านโครงการ Compliance
Champion และโครงการหนึ่งหน่วยงาน หนึ่งแผนความยั่งยืน ภายใต้
แนวคิด “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท�ำ” โดยให้ทุกกิจกรรมต้อง
ค�ำนึงถึงหลัก ESG (Environment, Social and Governance) (2) ให้
กรุงไทยคุณธรรม อยู่ใน DNA ของคนกรุงไทย (3) ให้กรุงไทยคุณธรรม
เป็น Mission องค์กร ไม่ใช่แค่โครงการ
ด้วยแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนองค์กรควบคู่กับการสร้าง DNA
กรุงไทยคุณธรรมดังกล่าว ผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าจะสนับสนุนให้ธนาคาร
กรุงไทยสามารถเติบโตเคียงคู่เศรษฐกิจไทย และช่วยให้ “คุณ” ทั้ง 4
ซึ่งประกอบด้วยลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น และคนไทยทุกคน ก้าวไป
ข้างหน้าอย่างมีความสุขและยัง่ ยืน ให้สมกับค�ำว่า Krungthai Better Life
Everyday

นายผยง ศรีวณิช
กรรมการผู้จัดการใหญ่

สารบัญ
02

09

25
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30

สารจากประธานกรรมการ

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ

สารจากกรรมการผู้จด
ั การใหญ่

การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของ
ฝ่ายจัดการ

รายงานของผู้สอบบัญชี

งบการเงิน

Statement of Direction, Vision and Mission
Statement of Direction
บมจ.ธนาคารกรุงไทย มี Statement of Direction เป็นสถาบันการเงินเพื่ อการพั ฒนาในการสร้างโอกาสให้
ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างทั่วถึง ควบคู่กับการให้ความรูท
้ างการเงิน เพื่ อสนับสนุนความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก พั ฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และลดความเหลื่อมล้�ำในสังคม ภายใต้
การบริห ารจัด การองค์ ก รที่ มั่ น คง โปร่ง ใส และยั่ ง ยื น โดยการน� ำ เทคโนโลยี แ ละนวัต กรรมมาประยุ ก ต์ ใ ช้
ในการบริหารจัดการและให้บริการทางการเงิน

Vision
ธนาคารกรุ ง ไทยด� ำเนิ นธุ ร กิ จภายใต้ วิ สั ยทั ศน์
Growing Together มุ่ ง มั่ น ดู แ ลและพั ฒนา
ศั ก ยภาพของบุ ค ลากรเพื่ อสนั บ สนุ น การเติ บ โต
และความมั่ ง คั่ ง แก่ ลู ก ค้ า สร้ า งคุ ณ ภาพที่ ดี ข้ึ น
แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม และสร้างผลตอบแทนที่ดี
อย่ างยั่ งยืนแก่ ผู้ถือหุ้น

Mission
	ดูแลและพั ฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบงาน
	ให้บริการและค�ำแนะน�ำที่มีคุณค่าแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
	ร่วมพั ฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
	สร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ

เงินให้สินเชื่อ

ก�ำไรสุทธิ

(หักรายได้รอตัดบัญชี)

(ส่วนที่เป็นของธนาคาร)

2562

เงินกองทุน
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง

2562

2,089,874

2562

29,284

ล้านบาท

19.01%

ล้านบาท

2561

2561

2,024,205

2561

28,491

18.22%

ล้านบาท

ล้านบาท

งบการเงินรวม
2562

2561

2560

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2559

2558

2562

2561

(ปรับปรุงใหม่)

ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
เงินให้สินเชื่อ
(หักรายได้รอตัดบัญชี)
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
และค่าเผือ่ การปรับมูลค่า
จากการปรับโครงสร้างหนี้
สินเชื่อด้อยคุณภาพ
สินทรัพย์
เงินรับฝาก
หนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ
ส่วนของเจ้าของ
(ส่วนที่เป็นของธนาคาร)
ผลการด�ำเนินงาน (ล้านบาท)
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย (สุทธิ)
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่นๆ
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
(ส่วนที่เป็นของธนาคาร)
อัตราส่วนทางการเงิน (ร้อยละ)
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย
(ROA) (ส่วนทีเ่ ป็นของธนาคาร)
ผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของเฉลีย่
(ROE) (ส่วนทีเ่ ป็นของธนาคาร)
สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)

2560

2559

2558

(ปรับปรุงใหม่)

2,089,874 2,024,205 1,938,082 1,904,089 2,027,440 2,006,313 1,948,702 1,865,396 1,837,120 1,969,661
135,228

133,755

125,381

110,782

85,956

126,732

125,340

116,743

102,922

77,353

102,659 106,370 103,020 91,128 76,371 99,224 102,634 98,637 86,786 71,848
3,012,216 2,739,203 2,854,210 2,689,703 2,815,330 2,908,358 2,656,181 2,771,583 2,614,798 2,748,608
2,155,865 2,039,602 2,070,875 1,972,404 2,135,498 2,158,460 2,042,948 2,073,594 1,975,158 2,137,446
2,663,890 2,425,062 2,559,991 2,410,299 2,565,032 2,604,135 2,368,676 2,501,454 2,354,343 2,514,136
348,326 314,141 294,219 279,404 250,298 304,223 287,505 270,129 260,455 234,472
338,287 305,875 287,861 274,187 245,883 304,223 287,505 270,129 260,455 234,472
122,971
34,655
88,316
37,342
62,474
32,138
29,284

119,770
36,081
83,689
33,532
53,088
31,089
28,491

122,886
36,023
86,863
36,361
49,483
24,110
22,440

129,230 132,525
42,264 51,657
86,966 80,868
37,722 35,739
50,631 50,920
33,565 29,541
32,304 28,494

108,320
33,161
75,159
29,726
55,477
26,326
26,326

105,937
34,561
71,376
25,833
46,305
25,101
25,101

109,374
34,426
74,948
30,475
42,791
21,312
21,312

116,257
40,784
75,473
31,463
43,693
29,968
29,968

120,559
49,994
70,565
28,794
43,894
26,474
26,474

1.02

1.02

0.81

1.17

1.02

0.95

0.92

0.79

1.12

0.97

9.09

9.60

7.99

12.42

11.92

8.90

9.00

8.03

12.11

11.55

4.33
19.01
24.91

4.53
18.22
22.47

4.19
17.15
21.04

3.97
16.60
19.98

3.20
14.85
17.90

4.33
18.66
21.76

4.52
18.19
20.56

4.14
17.45
19.32

3.89
16.85
18.63

3.09
15.22
16.77

หมายเหตุ: ธนาคารได้ปรับปรุงงบการเงินส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพือ่ ให้สามารถเปรียบเทียบได้กบั ปี 2561 ตามงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินของธนาคารและบริษทั ย่อย หลังการ
ตรวจสอบของผู้สอบบัญชีส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 อย่างไรก็ตาม ธนาคารไม่ได้มีการปรับปรุงงบการเงินส�ำหรับปี 2556 - 2559

จากรายงานประจ�ำปี 2562 หน้า 1
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การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ

วิเคราะห์การด�ำเนินงานและฐานะทางการเงิน
1. ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มผ
ี ลต่อการด�ำเนินงาน

ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างมหาอ�ำนาจอย่างจีนและสหรัฐฯ
ท�ำให้เศรษฐกิจไทยปี 2562 ขยายตัวเพียงร้อยละ 2.4 แผ่วลงจากปีกอ่ นหน้า
ที่ขยายตัวร้อยละ 4.2 การส่งออกของไทยหดตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปี
จากการค้าระหว่างประเทศที่ชะลอตัวลงทั่วโลก การส่งออกที่หดตัว
ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนทีช่ ะลอตัว
ลงค่อนข้างมาก ด้านการบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงเล็กน้อย ตาม
ยอดขายรถยนต์ทหี่ ดตัว และรายได้เกษตรทีย่ งั อยูใ่ นระดับต�ำ่ แต่กำ� ลังซือ้
ของครัวเรือนได้รับแรงสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากมาตรการกระตุ้น
การบริโภคของภาครัฐ ท่ามกลางหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง
นอกเหนือจากความท้าทายด้านเศรษฐกิจแล้ว การแข่งขันทีท่ วี
ความเข้มข้นขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ท่ามกลางการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี
และพฤติกรรมผู้บริโภค และการเปลี่ยนผ่านสู่ Digital Economy
เป็นสิ่งที่อาจส่งผลต่อรายได้และรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร
จากรายงานประจ�ำปี 2562 หน้า 66-80

และลูกค้า นอกจากนี้ ธนาคารเผชิญความท้าทายจากการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ของทางการ เช่น Market Conduct ที่เข้มงวดขึ้น มาตรการ
ก�ำหนดสัดส่วนเงินให้สนิ เชือ่ ต่อมูลค่าหลักประกัน (Loan fo Value: LTV)
ในสิ น เชื่ อ เพื่ อ ที่ อ ยู ่ อ าศั ย และการเตรี ย มพร้ อ มรองรั บ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9) อย่างไรก็ดี ธนาคารกรุงไทย
ได้เตรียมความพร้อมและก�ำหนดแผนปฏิบัติการต่างๆ เพื่อรองรับ
ความท้าทายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
2. ภาพรวมการเปลี่ ย นแปลงของฐานะทางการเงิ น และ

ผลการด�ำเนินงานของธนาคารเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม (ใช้
งบการเงิ น เฉพาะธนาคารเพื่ อให้ สอดคล้ องกั บค่ าเฉลี่ ย
้ )
อุตสาหกรรม ซึง
่ ธปท. น�ำเสนอข้อมูลตามงบการเงินเฉพาะเท่านัน

• สินเชื่อ (หลังหักรายได้รอตัดบัญชี) ขยายตัวร้อยละ 2.96
สูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่เติบโตร้อยละ 2.24 โดยอุตสาหกรรม
โดยรวมชะลอลงจากปีกอ่ น ตามภาวะเศรษฐกิจ การหันไประดมทุนผ่าน
ตราสารหนี้มากขึ้น และผลกระทบจากมาตรการ LTV

กรุ ง ไทย เคี ย งข้ า งไทย เคี ย งข้ า งคุ ณ
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เงินฝาก
เพิ่ มขึ้น

5.65%
ก�ำไรสุทธิ
เพิ่ มขึ้น

4.88%
เงินกองทุนรวม
เพิ่ มขึ้น

4.41%
• เงินฝาก เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.65 ในขณะทีค่ า่ เฉลีย่ อุตสาหกรรม
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.93 ใกล้เคียงกับปีกอ่ น โดยขยายตัวจากทัง้ เงินฝากประจ�ำ
เงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน (CASA)
• ก�ำไรสุทธิ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.88 ต�ำ่ กว่าค่าเฉลีย่ อุตสาหกรรม
ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.85 จากรายได้พิเศษจากการขายเงินลงทุนของ
ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งหนึง่ เป็นส�ำคัญ ขณะทีร่ ายได้ดอกเบีย้ สุทธิ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.30 สูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.80
ส่วนรายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการสุทธิลดลงร้อยละ 4.24 โดยค่าเฉลีย่
อุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 0.99
• Net NPLs ลดลงร้อยละ 3.93 โดยคุณภาพสินเชื่อมีการ
ปรับตัวในทิศทางทีด่ ขี นึ้ ทัง้ นี้ ค่าเฉลีย่ อุตสาหกรรมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ12.56
เร่งขึ้นจากปีก่อนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.14 จากผลกระทบของเศรษฐกิจที่
ชะลอตัว ขณะที่สัดส่วน Net NPLs/Loan อยู่ที่ร้อยละ 1.89 ลดลงจาก
ร้อยละ 1.98 ในปีก่อน ในขณะที่ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมอยู่ที่ร้อยละ 1.61
สูงกว่าในปีก่อนที่อยู่ที่ร้อยละ 1.48

• เงินกองทุนรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.41 โดยมี Total Capital
Ratio ทีร่ อ้ ยละ 18.66 และ Tier 1 Ratio อยูท่ รี่ อ้ ยละ 14.80 ทัง้ นี้ ค่าเฉลีย่
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.08 ส่งผลให้ Total Capital Ratio อยู่ใน
ระดับแข็งแกร่งที่ร้อยละ 19.32 และ Tier 1 Ratio อยู่ที่ร้อยละ 16.09 ซึ่ง
ยังคงสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต�่ำที่ ธปท. ก�ำหนดไว้อยู่มาก

3. รายจ่ า ยเพื่ อท� ำ การวิ จั ย และพั ฒนาเทคโนโลยี แ ละ

นวัตกรรม (รายจ่าย R&D) (โดยรายจ่ายดังกล่าวสามารถน�ำมา
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้)

ในปี 2562 ธนาคารไม่มีรายจ่ายเพื่อท�ำการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะน�ำไปใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้
นิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 598) พ.ศ. 2559

สรุ ป ข้ อ มู ล ทางการเงิน จากรายงานประจ� ำ ปี 2562
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4. ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและ
ผลการด�ำเนินงาน (เปรียบเทียบ ปี 2562 และ 2561)
ภาพรวมการด�ำเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อย

ภาพรวมผลประกอบการประจ�ำปี 2562
ส�ำหรับปี 2562 ธนาคารและบริษัทย่อยมีก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็น
ของธนาคาร เท่ากับ 29,284 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.8 จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น
จากรายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อที่มาจากการได้รับเงินบางส่วนจาก
การขายทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกันจ�ำนองจ�ำนวน 3,899 ล้านบาท
ในไตรมาส 1/2562 และรายได้จากการด�ำเนินงานอื่นๆ (ก�ำไรสุทธิจาก
เงินลงทุน) แม้วา่ ค่าใช้จา่ ยจากการด�ำเนินงานเพิม่ ขึน้ จากการกันส�ำรอง
จากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย และค่าใช้จ่ายจากการตั้งส�ำรอง
ผลประโยชน์พนักงาน หากไม่รวมรายการพิเศษดังกล่าว ก�ำไรสุทธิสว่ นที่
เป็นของธนาคาร เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.2 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย
รายได้ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นรายการพิเศษ (“รายการ
พิเศษ”)
รายได้รวมจากการด�ำเนินงาน เท่ากับ 125,658 ล้านบาท เติบโต
ร้อยละ 7.2 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน หากไม่รวมรายได้จากการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกันจ�ำนองในไตรมาส 1/2562 รายได้รวม
จากการด�ำเนินงาน เติบโตร้อยละ 3.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย
มีการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญดังนี้
• รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 หากไม่รวมรายได้
จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกันจ�ำนองในไตรมาส 1/2562
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย
NIM เท่ากับร้อยละ 3.07 ลดลงจากร้อยละ 3.13 ในปี 2561 จากผลกระทบ
จากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายและอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ
ในเดือนสิงหาคมและเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา แม้ว่ามีการบริหาร
จัดการต้นทุนทางการเงินที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Coverage Ratio
เพิ่ มขึ้นเป็น

131.76%

• รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.4 โดยมี
สาเหตุหลักจากรายได้จากการด�ำเนินการอื่นๆ ที่เติบโต ร้อยละ 42.9
ซึ่งเป็นผลจากก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย และก�ำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย ในขณะที่
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิลดลงร้อยละ 1.8
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.7 โดยมีสาเหตุ
หลักจากส�ำรองจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขายตามเกณฑ์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย และจากการตัง้ ส�ำรองผลประโยชน์พนักงานที่
มีผลบังคับใช้ในไตรมาส 3/2562 หากไม่รวมรายการพิเศษดังกล่าว
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่นๆ อยู่ในระดับใกล้เคียงกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ประกอบกับธนาคารมีรายได้รวมจากการด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น
ส่งผลให้ธนาคารและบริษัทย่อยมี Cost to Income ratio ที่ไม่รวม
รายการพิเศษเท่ากับร้อยละ 43.58 ลดลงจากร้อยละ 45.29 ในช่วง
เดียวกันของปี 2561
จากนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญตาม
หลักความระมัดระวัง ส่งผลให้อตั ราส่วนค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญต่อสินเชือ่
ด้อยคุณภาพ (Coverage Ratio) ณ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 131.76 จากร้อยละ 125.74 ณ 31 ธันวาคม 2561
อัตราส่วนสินเชือ่ ด้อยคุณภาพก่อนหักค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญต่อ
สินเชื่อรวม (NPLs Ratio-Gross) เท่ากับร้อยละ 4.33 ลดลงจากร้อยละ
4.53 ณ 31 ธันวาคม 2561 โดยสินเชื่อด้อยคุณภาพมีการปรับตัวใน
ทิศทางที่ดีขึ้น ในขณะที่อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพหลังหักค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวมหลังหัก
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPLs Ratio-Net)
เท่ากับร้อยละ 1.83 ลดลงจากสิ้นปี 2561 ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
มีอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 และอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อ
สินทรัพย์ถ่วงน�้ำหนักตามความเสี่ยง เท่ากับร้อยละ 15.24 และ ร้อยละ
19.01 ตามล�ำดับ
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ภาพรวมผลการด�ำเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อย

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2562

ปี 2561

เพิ่ ม/(ลด)
ร้อยละ

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได้จากการด�ำเนินงานอื่นๆ
รวมรายได้จากการด�ำเนินงาน
รวมค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่นๆ
ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน(1)
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ก�ำไรสุทธิ
ก�ำไรสุทธิ (ส่วนทีเ่ ป็นของธนาคาร)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ - ROA (ร้อยละ) (2) (3)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น - ROE (ร้อยละ) (2) (3)

88,316
23,237
14,105
125,658
62,474
63,184
23,814
39,370
7,232
32,138
29,284
1.02
9.09

83,689
23,662
9,870
117,221
53,088
64,133
26,192
37,941
6,852
31,089
28,491
1.02
9.60

5.5
(1.8)
42.9
7.2
17.7
(1.5)
(9.1)
3.8
5.6
3.4
2.8

(1) ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนส�ำรอง (หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ ขาดทุนจากการด้อยค่าฯ) และภาษีเงินได้
(2) ROA และ ROE ค�ำนวณจากก�ำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของธนาคาร) ต่อสินทรัพย์เฉลี่ย และส่วนของเจ้าของ (ส่วนของบริษัทใหญ่) เฉลี่ย
(3) หากไม่รวมรายการพิเศษ ROA ส�ำหรับปี 2562 เท่ากับร้อยละ 1.17 และ ROE ส�ำหรับปี 2562 เท่ากับร้อยละ 10.46

• ผลประกอบการปี 2562 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีกอ่ น ธนาคารและบริษทั ย่อยมีกำ� ไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็นของธนาคาร เท่ากับ
29,284 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.8 จากรายได้จากการด�ำเนินงานเพิม่ ขึน้
จากรายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อที่มาจากการได้รับเงินบางส่วนจาก
การขายทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกันจ�ำนองจ�ำนวน 3,899 ล้านบาท

ในไตรมาส 1/2562 และรายได้จากการด�ำเนินงานอื่นๆ (ก�ำไรสุทธิจาก
เงินลงทุน) แม้วา่ ค่าใช้จา่ ยจากการด�ำเนินงานเพิม่ ขึน้ จากการกันส�ำรอง
จากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขายฯ และค่าใช้จ่ายจากการตั้งส�ำรอง
ผลประโยชน์พนักงาน หากไม่รวมรายการพิเศษดังกล่าว ก�ำไรสุทธิสว่ นที่
เป็นของธนาคาร เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.2 จากปี 2561

สรุ ป ข้ อ มู ล ทางการเงิน จากรายงานประจ� ำ ปี 2562
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รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท

ปี 2562

ปี 2561

เพิ่ ม/(ลด)
ร้อยละ

รายได้ดอกเบี้ย
- รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
- เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า
- เงินลงทุนในตราสารหนี้
- เงินให้สินเชื่อ
- การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
- อื่นๆ
หัก ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
- เงินรับฝาก
- รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
- เงินน�ำส่ง ธปท. และสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
- ตราสารหนีท้ อี่ อกและเงินกูย้ มื
- อืน่ ๆ
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
อัตราดอกเบี้ยรับจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ (ร้อยละ) (1)
อัตราต้นทุนทางการเงิน (ร้อยละ)
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ (ร้อยละ) - NIM (1)

122,971
7,113
482
4,943
109,784
428
221
34,655
17,861
2,532

119,770
9,882
325
3,807
104,681
936
139
36,081
19,445
2,707

2.7
(28.0)
48.5
29.8
4.9
(54.3)
59.5
(4.0)
(8.1)
(6.5)

9,978

9,705

2.8

4,085
199
88,316
4.48
1.46
3.22

4,093
131
83,689
4.47
1.53
3.13

(0.2)
51.5
5.5

(1)	หากไม่รวมรายได้ดอกเบี้ยจากการได้รับเงินบางส่วนจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกันจ�ำนองจ�ำนวน 3,899 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยรับจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้อยู่ที่ร้อยละ 4.34 และ
NIM อยู่ที่ร้อยละ 3.07 ส�ำหรับปี 2562

• รายได้ดอกเบี้ยสุทธิปี 2562 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ เท่ากับ 88,316
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.5 เป็นผลจากรายได้ดอกเบีย้ เงินให้สนิ เชือ่ จาก
การได้รับเงินบางส่วนจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกัน
จ�ำนองจ�ำนวน 3,899 ล้านบาทในไตรมาส 1/2562 และค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้
ของเงินรับฝากที่ลดลงจากการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงิน หาก
ไม่รวมรายการดังกล่าว รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 จาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยธนาคารมุ่งเน้นการบริหารพอร์ตสินเชื่อให้มี

ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยง ประกอบกับ
ธนาคารยังคงบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม ธนาคารได้รับผลกระทบจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
เงินให้สนิ เชือ่ ส่งผลให้รายได้ดอกเบีย้ สุทธิตอ่ สินทรัพย์ทกี่ อ่ ให้เกิดรายได้
(NIM) ที่ไม่รวมรายได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกัน
จ�ำนองในไตรมาส 1/2562 เท่ากับร้อยละ 3.07 ลดลงจากร้อยละ 3.13
ในปี 2561
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อัตราดอกเบี้ยนโยบายและอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
31 ธ.ค. 2562

อัตราดอกเบี้ยนโยบายของ ธปท.
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (2)
- ออมทรัพย์
- เงินฝากประจ�ำ 3 เดือน
- เงินฝากประจ�ำ 6 เดือน
- เงินฝากประจ�ำ 12 เดือน
อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ
- MLR (1)
- MOR
- MRR

(1)

1.25%

30 ก.ย. 2562

1.50%

30 มิ.ย. 2562

1.75%

31 มี.ค. 2562

1.75%

31 ธ.ค. 2561

30 ก.ย. 2561

1.75%

1.50%

0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.90%
0.90%
0.90%
0.90%
0.90%
0.90%
1.15%-1.35% 1.15%-1.35% 1.15%-1.35% 1.15%-1.35% 1.15%-1.35% 1.15%-1.35%
1.30%
1.30%
1.30%
1.30%
1.30%
1.30%
6.025%
6.870%
6.870%

6.275%
6.870%
6.870%

6.275%
7.120%
7.120%

6.275%
7.120%
7.120%

6.275%
7.120%
7.120%

6.275%
7.120%
7.120%

(1) คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% จาก 1.25% เป็น 1.00% มีผลในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ ธนาคารได้ประกาศลด
อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate : MLR) ลง 0.25% จาก 6.025% เป็น 5.775% มีผลในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
(2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากมาตรฐานส�ำหรับบุคคลธรรมดา

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท

เพิ่ ม/(ลด)
ปี 2562

ปี 2561
ร้อยละ

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
หัก ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

29,596
6,359
23,237

29,493
5,831
23,662

0.4
9.1
(1.8)

• รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิปี 2562 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้คา่ ธรรมเนียม
และบริการสุทธิ เท่ากับ 23,237 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.8
สัดส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการแบ่งตามผลิตภัณฑ์หลัก

ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมบริการบัตร และบริการอิเล็กทรอนิกส์
ค่าธรรมเนียม Cash Management
ค่าธรรมเนียมจากผลิตภัณฑ์ Bancassurance
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ(1)
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
(1) ค่าธรรมเนียมจาก Mutual Fund ธุรกิจ Global Market และบริการอื่นๆ

ปี 2562

ปี 2561

8%
51%
6%
9%
26%
100%

9%
50%
7%
9%
25%
100%
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รายได้จากการด�ำเนินงานอื่นๆ
หน่วย : ล้านบาท

9,870

14,105

การเปลี่ยนแปลง
42.9%
3,197

-8.7%

3,500
435
1,130
453

4,372

906.2%

1,425

26.1%

รวมรายได้จากการดําเนินงานอื่นๆ
กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่ อค้า
และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
กําไรสุทธิจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธส
ี ่วนได้เสีย

496

9.3%

รายได้จากเงินปันผล

4,615

4,352

12.6%

2561

รายได้จากการดําเนินงานอื่นๆ

2562

• รายได้จากการด�ำเนินงานอื่นๆ ปี 2562 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้จากการด�ำเนินงานอื่นๆ
เท่ากับ 14,105 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.9 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และ
ก�ำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย (รายได้อื่น)
ค่าใช้จา่ ยจากการด�ำเนินงานอื่นๆ
หน่วย : ล้านบาท

53,088

62,474

การเปลี่ยนแปลง
17.7%

31,390

รวมค่าใช้จา่ ยจากการดําเนินงานอื่นๆ

7.4%

ค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับพนักงาน

1.7%

ค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์

1.4%

ค่าภาษีอากร

29,226
8,942
4,363

8,792
4,303
269
10,498

2561
45.29%

7,219
10,560

2562
49.72%(2)

2,580.5%
0.6%

ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
อื่นๆ(1)
อัตราส่วนค่าใช้จา่ ยต่อรายได้

(1) รวมค่าตอบแทนกรรมการ
(2) หากไม่รวมรายการพิเศษ อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ช่วงปี 2562 เท่ากับร้อยละ 43.58

• ค่าใช้จา่ ยจากการด�ำเนินงานอืน่ ๆ ปี 2562 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น ธนาคารและบริษทั ย่อยมีคา่ ใช้จา่ ยจากการด�ำเนินงานอืน่ ๆ
เท่ากับ 62,474 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.7 จากการส�ำรองด้อยค่าทรัพย์สินรอการขายฯ และค่าใช้จ่ายส�ำรองผลประโยชน์พนักงานใน
ไตรมาส 3/2562 หากไม่รวมรายการพิเศษ ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่นๆ อยู่ในระดับใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ประกอบกับ
ธนาคารมีรายได้รวมจากการด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ Cost to income ratio ที่ไม่รวมรายการพิเศษอยู่ที่ร้อยละ 43.58 ลดลงจากร้อยละ 45.29
ในช่วงเดียวกันของปี 2561
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หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ
หน่วย : ล้านบาท

ปี 2562

เพิ่ ม/(ลด)

ปี 2561

ร้อยละ

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ (1)

23,814

26,192

(9.1)

(1) หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า

• ค่าใช้จา่ ยหนีส้ ญู หนีส้ งสัยจะสูญฯ ส�ำหรับปี 2562 ธนาคาร
และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญฯ จ�ำนวน 23,814
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.1 จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ น โดยได้พจิ ารณาถึง
ทิศทางสินเชือ่ ด้อยคุณภาพทีม่ กี ารปรับตัวในทางทีด่ ขี นึ้ และระดับความ
เพียงพอตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS9) ที่จะมีผล

บังคับใช้ในปี 2563 ทั้งนี้ ธนาคารและบริษัทย่อยรักษาระดับอัตราส่วน
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Coverage Ratio)
อย่างต่อเนือ่ ง โดยนโยบายการตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ ญู และหนีส้ งสัยจะสูญตาม
หลักความระมัดระวัง โดยมี Coverage Ratio เท่ากับ ร้อยละ 131.76
ณ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 125.74 ณ 31 ธันวาคม 2561

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

• สินทรัพย์
- เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ของธนาคารและบริษัทย่อย (หลังหักรายได้รอตัดบัญชี) เท่ากับ 2,089,874 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2
จากสิ้นปี โดยเพิ่มขึ้นจากลูกค้ารายย่อยหลักทุกกลุ่ม ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ และลูกค้าภาครัฐ
เงินให้สินเชื่อจ�ำแนกตามประเภทธุรกิจ

31
ธันวาคม
2562

31
ธันวาคม
2561

อุตสาหกรรมการผลิต
และการพาณิชย์

26%

27%

สินเชื่อเพื่ อ
ที่อยู่อาศัย

19%

19%

การสาธารณูปโภค
และบริการ

17%

17%

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
และการก่อสร้าง

5%

6%

การเกษตร
และเหมืองแร่

1%

1%

32%

30%

อื่นๆ
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เงินให้สินเชื่อจ�ำแนกตามประเภทของผู้กู้ (งบการเงินรวม)
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม

สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่
สินเชื่อรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
สินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (1)
สินเชื่อรายย่อย
- สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
- สินเชื่อส่วนบุคคล
- สินเชื่อบัตรเครดิต
- สินเชื่อ KTB Leasing
สินเชื่ออื่นๆ
รวมสินเชื่อ (ตามงบการเงิน)
หัก รายได้รอตัดบัญชี
รวม

31 ธ.ค. 2562
จ�ำนวน

ร้อยละ

650,267
182,986
332,447
924,268
396,035
464,138
56,653
7,442
375
2,090,343
469
2,089,874

31.1
8.8
16.0
44.2
18.9
22.2
2.7
0.4
0.0
100.0

31 ธ.ค. 2561
จ�ำนวน

630,633
179,904
344,197
870,027
376,734
428,668
51,062
13,563
369
2,025,130
925
2,024,205

ร้อยละ

31.1
8.9
17.0
43.0
18.6
21.2
2.5
0.7
0.0
100.0

เพิ่ ม/(ลด)
ร้อยละ

3.1
1.7
(3.4)
6.2
5.1
8.3
10.9
(45.1)
1.4
3.2
3.2

(1) สินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม: สินเชื่อที่ให้แก่ธุรกิจที่มีจ�ำนวนการจ้างงาน ≤ 200 คน และจ�ำนวนสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดิน ≤ 200 ลบ.

- คุณภาพสินทรัพย์
ธนาคารและบริ ษั ท ย่ อ ยมี อั ต ราส่ ว นสิ น เชื่ อ ด้ อ ย
คุณภาพก่อนหักค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญต่อสินเชือ่ รวม (NPLs Ratio-Gross)
ณ 31 ธันวาคม 2562 ที่ร้อยละ 4.33 ลดลงจากร้อยละ 4.53 ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561
ในขณะที่ อั ต ราส่ ว นสิ น เชื่ อ ด้ อ ยคุ ณ ภาพหลั ง หั ก
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญของเงินให้สนิ เชือ่ ด้อยคุณภาพต่อสินเชือ่ รวมหลังหัก
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPLs Ratio-Net)
เท่ากับร้อยละ 1.83 ลดลงจากร้อยละ 1.94 ณ 31 ธันวาคม 2561

ธนาคารและบริษัทย่อยรักษาระดับอัตราส่วนค่าเผื่อ
หนีส้ งสัยจะสูญต่อสินเชือ่ ด้อยคุณภาพ (Coverage Ratio) โดยมีนโยบาย
การตั้งค่าเผื่อหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญตามหลักความระมัดระวัง
ทั้งนี้ Coverage Ratio ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับร้อยละ
131.76 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 125.74 ณ 31 ธันวาคม 2561
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การจัดชั้นสินเชื่อและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หน่วย : ล้านบาท

31 ธ.ค. 2562
งบการเงินรวม

1. การจัดชั้นสินเชื่อ
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม
เงินส�ำรองส่วนเกิน
2. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรวม (1)
3. Gross NPLs (2)
Net NPLs (2)
4. Coverage Ratio (3)

เงินให้สินเชื่อและ
ดอกเบี้ยค้างรับ

ยอดสุทธิที่ใช้ใน
การตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

1,923,616
68,696
12,780
12,647
77,294
2,095,033

883,841
30,545
6,429
4,527
37,398
962,740

102,659
42,333

(1) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ ตามงบการเงิน
(2) NPLs Ratio-Gross และ NPLs Ratio-Net ตามนิยามของธนาคารแห่งประเทศไทย
(3) Coverage Ratio = ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ /สินเชื่อด้อยคุณภาพ

31 ธ.ค. 2561
ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

13,908
8,478
6,433
4,547
37,403
70,769
64,459
135,268
ร้อยละ 4.33
ร้อยละ 1.83
ร้อยละ 131.76

เงินให้สินเชื่อและ
ดอกเบี้ยค้างรับ

ยอดสุทธิที่ใช้ใน
การตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

1,858,757
64,465
14,404
17,923
74,080
2,029,629

872,884
25,555
7,899
9,196
31,511
947,045

106,370
44,396

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

13,399
11,585
7,899
9,196
33,008
75,087
58,668
133,755
ร้อยละ 4.53
ร้อยละ 1.94
ร้อยละ 125.74
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สินเชื่อด้อยคุณภาพจ�ำแนกตามประเภทธุรกิจ

31
ธันวาคม
2562

31
ธันวาคม
2561

อุตสาหกรรมการผลิต
และการพาณิชย์

54%

52%

สินเชื่อเพื่ อ
ที่อยู่อาศัย

18%

16%

การสาธารณูปโภค
และบริการ

6%

10%

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
และการก่อสร้าง

11%

11%

การเกษตร
และเหมืองแร่

4%

2%

อื่นๆ

7%

9%

• หนี้สิน
- เงินรับฝาก
ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินรับฝาก เท่ากับ 2,155,865 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 จาก ณ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลัก
จากการเพิ่มขึ้นของเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา (Fixed deposits)
ธนาคารและบริษัทย่อยมีสัดส่วนเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (หลังหักรายได้รอตัดบัญชี) ต่อเงินรับฝาก ณ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ
ร้อยละ 96.94 ลดลงเมื่อเทียบกับร้อยละ 99.25 ณ 31 ธันวาคม 2561
เงินรับฝากจ�ำแนกตามประเภท

31
ธันวาคม
2562

31
ธันวาคม
2561

ออมทรัพย์

69%

69%

จ่ายคืน
เมื่อสิ้นระยะเวลา

27%

27%

4%

4%

จ่ายคืนเมื่อทวงถาม
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แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน

แหล่งเงินทุนที่ส�ำคัญของธนาคารและบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยเงินรับฝากร้อยละ 71.6 และแหล่งเงินทุนอื่นๆ อาทิ
ส่วนของเจ้าของ การกูย้ มื ระหว่างธนาคาร และตราสารหนีท้ อี่ อกและเงินกูย้ มื ทัง้ นี้ ธนาคารใช้เงินทุนร้อยละ 69.4 ในการให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนี้ (หลังหัก
รายได้รอตัดบัญชี) ใช้เงินทุนร้อยละ 14.2 ในเงินลงทุนสุทธิและเงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิและใช้เงินทุนร้อยละ 11.2 ในรายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท

31 ธ.ค. 2562
จ�ำนวน

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)
เงินลงทุนสุทธิ และเงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (หักรายได้รอตัดบัญชี)
หัก ค ่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่า
จากการปรับโครงสร้างหนี้
สินทรัพย์อื่นๆ
		 สินทรัพย์
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน)
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินอื่นๆ
รวมส่วนของเจ้าของ
- ส่วนของบริษัทใหญ่
- ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (หลังหักรายได้รอตัดบัญชี)
ต่อเงินรับฝาก (ร้อยละ)

ร้อยละ

31 ธ.ค. 2561
จ�ำนวน

ร้อยละ

เพิ่ ม/(ลด)
ร้อยละ

338,771
426,174
2,089,874
(135,268)

11.2
14.2
69.4
(4.5)

372,514
240,167
2,024,205
(133,755)

13.6
8.8
73.9
(4.9)

(9.1)
77.4
3.2
1.1

292,665
3,012,216
2,155,865
215,823
96,841
195,361
348,326
338,287
10,039
3,012,216
96.94

9.7
100.0
71.6
7.2
3.2
6.5
11.5
11.2
0.3
100.0

236,072
2,739,203
2,039,602
157,396
95,205
132,859
314,141
305,875
8,266
2,739,203
99.25

8.6
100.0
74.5
5.7
3.5
4.8
11.5
11.2
0.3
100.0

24.0
10.0
5.7
37.1
1.7
47.0
10.9
10.6
21.5
10.0

• ส่วนของเจ้าของ
- ส่วนของเจ้าของรวมส่วนที่เป็นของธนาคาร ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 338,287 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.6
เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

- มูลค่าหุ้นทางบัญชีส่วนที่เป็นของธนาคาร เท่ากับ
24.20 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 21.88 บาทต่อหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561
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เงินกองทุนตามกฎหมาย

ณ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทุนชั้นที่ 1
ที่เป็นส่วนของเจ้าของเท่ากับ 304,705 ล้านบาท (ร้อยละ 15.19
ของสินทรัพย์ถว่ งน�ำ้ หนักตามความเสีย่ ง) และมีเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 เท่ากับ
305,805 ล้านบาท (ร้อยละ 15.24 ของสินทรัพย์ถว่ งน�ำ้ หนักตามความเสีย่ ง)
โดยมีเงินกองทุนทั้งสิ้นเท่ากับ 381,339 ล้านบาท (ร้อยละ 19.01 ของ
สินทรัพย์ถ่วงน�้ำหนักตามความเสี่ยง)
ณ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของ
เจ้าของ และมีเงินกองทุนชั้นที่ 1 เท่ากับ 285,462 ล้านบาท (ร้อยละ
14.80 ของสินทรัพย์ถว่ งน�ำ้ หนักตามความเสีย่ ง) โดยมีเงินกองทุนทัง้ สิน้

เท่ากับ 360,078 ล้านบาท (ร้อยละ 18.66 ของสินทรัพย์ถ่วงน�้ำหนักตาม
ความเสี่ยง) ทั้งนี้ เงินกองทุนทั้งสิ้นเพิ่มขึ้น 15,207 ล้านบาท จาก
31 ธันวาคม 2561 เนือ่ งจากการโอนก�ำไรสุทธิงวด มิถนุ ายน 2562 เข้าเป็น
เงินกองทุน
ธนาคารมี อั ต ราส่ ว นเงิ น กองทุ น ต่ อ สิ น ทรั พ ย์ ถ ่ ว งน�้ ำ หนั ก ตาม
ความเสีย่ งในระดับทีแ่ ข็งแกร่งเมือ่ เทียบกับเกณฑ์ของธปท. อีกทัง้ ธนาคาร
ได้ประเมินความเพียงพอของอัตราส่วนเงินกองทุนฯ ในอนาคตอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของทางการ และครอบคลุมถึงความ
สามารถในการรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

เงินกองทุนตามกฎหมาย (กลุ่มธุรกิจทางการเงิน)
หน่วย : ล้านบาท

31 ธ.ค. 2562
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน

(1)

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุน
สินทรัพย์ถ่วงน�้ำหนักตามความเสี่ยง

จ�ำนวน

304,705
305,805
75,534
381,339
2,006,423

(3)

31 ธ.ค. 2561

อัตราขั้นต่�ำที่
อัตรา
ก�ำหนดโดยธปท.
เงินกองทุน
ส�ำหรับปี 2562
(2)
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

15.19
15.24

>7.500
>9.000

19.01

>11.500

จ�ำนวน

284,013
284,982
73,718
358,700
1,969,203

(3)

อัตราขั้นต่�ำที่
ก�ำหนดโดยธปท.
อัตรา
ส�ำหรับปี 2561
เงินกองทุน
(2)
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

14.42
14.47

>6.375
>7.875

18.22

>10.375

(1)	งบการเงินภายใต้หลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน จัดท�ำภายใต้หลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงินนี้จะไม่รวมถึงบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันภัย
หรือประกันชีวิต และบริษัทที่ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50
(2)	ธนาคารแห่งประเทศไทย ก�ำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ด�ำรงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation Buffer) โดยให้ทยอยด�ำรงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มจาก
อัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต�่ำอีกมากกว่า 0.625% ในแต่ละปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป จนครบ ซึ่งมากกว่า 2.50% ในวันที่ 1 มกราคม 2562 นอกจากนี้ ตามประกาศ ธปท. ที่สนส.16/2560
และ 17/2560 ระบุว่าธนาคารเป็น 1 ใน 5 ธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ และก�ำหนดให้ต้องมีอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต�่ำเพิ่มเติม เพื่อเป็นเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับ
ความเสียหายส�ำหรับธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ (Higher loss absorbency) โดยให้ธนาคารทยอยด�ำรงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความเสียหายส�ำหรับ
ธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ ที่ร้อยละ 0.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 และด�ำรงเพิ่มเป็นร้อยละ 1 ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น ตั้งแต่วันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
(3)	ข้อมูลเงินกองทุนและอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จัดท�ำตามเกณฑ์และวิธีการตามประกาศ ธปท. โดยข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เป็นข้อมูลที่ปรับปรุงตามรายงานที่ได้จัดส่ง ธปท.
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เงินกองทุนตามกฎหมาย (งบเฉพาะธนาคาร)
หน่วย : ล้านบาท

31 ธ.ค. 2562
งบเฉพาะธนาคาร

(1)

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุน
สินทรัพย์ถ่วงน�้ำหนักตามความเสี่ยง

จ�ำนวน

285,462
285,462
74,616
360,078
1,929,176

31 ธ.ค. 2561

อัตราขั้นต่�ำที่
อัตรา
ก�ำหนดโดยธปท.
เงินกองทุน
ส�ำหรับปี 2562
(1)
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

14.80
14.80

>7.500
>9.000

18.66

>11.500

จ�ำนวน

272,015
272,015
72,856
344,871
1,895,879

อัตราขั้นต่�ำที่
ก�ำหนดโดยธปท.
อัตรา
ส�ำหรับปี 2561
เงินกองทุน
(1)
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

14.35
14.35

>6.375
>7.875

18.19

>10.375

(1)	ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก�ำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ดำ� รงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิม่ เพือ่ รองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation Buffer) โดยให้ทยอยด�ำรงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิม่
จากอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต�่ำอีกมากกว่าร้อยละ 0.625 ในแต่ละปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป จนครบ ซึ่งมากกว่าร้อยละ 2.50 ในวันที่ 1 มกราคม 2562 นอกจากนี้ ตามประกาศ ธปท.
ที่สนส.16/2560 และ 17/2560 ระบุว่าธนาคารเป็น 1 ใน 5 ธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ และก�ำหนดให้ต้องมีอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต�่ำเพิ่มเติม เพื่อเป็นเงินกองทุนส่วนเพิ่ม
เพื่อรองรับความเสียหายส�ำหรับธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ (Higher loss absorbency) โดยให้ธนาคารทยอยด�ำรงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความเสียหายส�ำหรับ
ธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ ที่ร้อยละ 0.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 และด�ำรงเพิ่มเป็น ร้อยละ 1 ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น ตั้งแต่วันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

วิเคราะห์งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารและบริษัทย่อยมี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ�ำนวน 68,434 ล้านบาท ลดลง
444 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.64 จากสิ้นปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักดังนี้
1) เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน 153,939 ล้านบาท
ซึง่ เกิดจากก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และ
หนี้สินด�ำเนินงาน 66,626 ล้านบาท และมีการเปลี่ยนแปลงหลักของ
สินทรัพย์จากการด�ำเนินงาน ได้แก่ รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน (สินทรัพย์) ลดลง 33,612 ล้านบาท ในขณะที่สิทธิในการ
เรียกคืนหลักทรัพย์ เพิ่มขึ้น 33,755 ล้านบาท และเงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้น
91,758 ล้านบาท และการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินจากการด�ำเนินงาน
ได้แก่ เงินรับฝากเพิ่มขึ้น 116,263 ล้านบาท รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน (หนีส้ นิ ) เพิม่ ขึน้ 58,426 ล้านบาท และภาระในการส่งคืน
หลักทรัพย์ เพิม่ ขึน้ 33,755 ล้านบาท ในขณะทีห่ นีส้ นิ จ่ายคืนเมือ่ ทวงถาม
ลดลง 836 ล้านบาท
2) เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 146,979 ล้านบาท ซึง่ เกิดจาก
มีเงินสดรับจากการจ�ำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย 147,236 ล้านบาท และ
เงิ น สดรั บ จากการจ� ำ หน่ า ยตราสารหนี้ ที่ จ ะถื อ จนครบก� ำ หนด
2,817 ล้านบาท ในขณะที่มีเงินสดจ่ายจากการซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
291,295 ล้านบาท และเงินสดจ่ายจากการซื้อตราสารหนี้ที่ถือจนครบ
ก�ำหนด 2,197 ล้านบาท

3) เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 7,388 ล้านบาท ซึ่ง
เกิดจากเงินสดจ่ายช�ำระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว
26,394 ล้านบาท เงินสดจ่ายปันผลหุน้ สามัญ 10,035 ล้านบาท ในขณะทีม่ ี
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว 30,115 ล้านบาท
หมายเหตุ: ตัวเลขการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) ที่แสดง ค�ำนวณโดยอ้างอิงจากตัวเลขงบการเงิน
5. ปัจจัยหรือเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลต่อฐานะทางการเงินหรือ
การด�ำเนินงานอย่างมีนย
ั ส�ำคัญในอนาคต (Forward Looking)

เศรษฐกิจไทยปี 2563 เผชิญหลายปัจจัยเสี่ยง โดยคาดว่า
จะเติบโตต�่ำกว่าปี 2562 เนื่องจากเผชิญความเสี่ยงส�ำคัญคือการ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาที่คาดว่าจะส่งผลกระทบค่อนข้างมากต่อ
ภาคการท่องเทีย่ วและการส่งออก โดยเฉพาะในช่วงครึง่ แรกของปี ซึง่ ได้
ท�ำให้ภาครัฐเร่งผลักดันนโยบายเร่งด่วน อาทิ มาตรการด้านภาษี มาตรการ
ขยายเวลาช�ำระหนี้และค่าธรรมเนียม และมาตรการสินเชื่อ เพื่อช่วย
พยุงเศรษฐกิจและบรรเทาผลกระทบต่อภาคธุรกิจท่องเที่ยว รวมถึง
ธนาคารแห่งประเทศไทยทีป่ รับลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายลงเหลือร้อยละ
1.00 ในเดือนกุมภาพันธ์ นอกจากนี้ ภาวะภัยแล้ง และความล่าช้าของ
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี พ.ศ. 2563 มีแนวโน้มที่จะกระทบรายได้
ของภาคเอกชนและครัวเรือน ซึง่ เมือ่ พิจารณาร่วมกับระดับหนีค้ รัวเรือน
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ที่อยู่ในระดับสูงแล้ว คาดว่าจะท�ำให้การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้ม
ชะลอตัวลง ทั้งนี้ คาดว่าภาครัฐจะเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ หลัง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี พ.ศ. 2563 บังคับใช้ และ
มีมาตรการกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ส�ำหรับ
มาตรการด้านอสังหาริมทรัพย์ ทัง้ การลดค่าธรรมเนียมโอนและจดจ�ำนอง
และการผ่อนปรนเกณฑ์ LTV ของธปท. คาดว่าจะช่วยกระตุ้นตลาด
อสังหาริมทรัพย์ได้บ้างหลังจากที่ซบเซาในปีที่ผ่านมา ด้านปัจจัย
ภายนอกก็ยงั เต็มไปด้วยปัจจัยเสีย่ ง ทัง้ สงครามการค้าทีย่ งั คงมีแนวโน้ม
ยืดเยื้อ การออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร การเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน และความขัดแย้งระหว่าง
สหรัฐฯ กับอิหร่าน ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้จะส่งผลโดยตรงกับการส่งออก
ของไทย และอาจสร้างความผันผวนในตลาดเงินตลาดทุน
นอกเหนือจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจแล้ว ธนาคารจะยังเผชิญ
ความท้าทายอืน่ ๆ อาทิ การเปลีย่ นแปลงของพฤติกรรมและความคาดหวัง
ของผู้บริโภค โดยเฉพาะการมี Digital Lifestyle มากขึ้น และความ
ต้องการบริการในลักษณะเฉพาะเจาะจงแต่ละราย (Personalization
Experience) นอกจากนั้น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ข้อมูล แม้ด้านหนึ่งเป็นโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน
ของธนาคาร แต่อีกด้านหนึ่งก็ก่อให้เกิดความท้าทายจากการปรับตัวให้
เท่าทัน อีกทั้งยังเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขัน เช่น การเชื่อมโยงธุรกิจ
ธนาคารกับหลากหลาย Ecosystem ท่ามกลางการแข่งขันจากผู้เล่น
ใหม่ๆ เช่น FinTech, e-Commerce และ Telco ขณะที่การบังคับใช้
กฎเกณฑ์ต่างๆ ของทางการ อาทิ TFRS9 การควบคุมการก่อหนี้เกินตัว
ของประชาชน และการเปิดโอกาสให้ Non-bank สามารถให้บริการ
ทางการเงินได้มากขึ้น เช่น P2P Lending จะท�ำให้ธนาคารต้องปรับตัว
อย่างต่อเนื่อง
เพือ่ ให้ธนาคารสามารถบรรลุเป้าหมาย วิสยั ทัศน์ และพันธกิจ
ของธนาคาร ธนาคารได้ให้ความส�ำคัญกับ 5 Ecosystem ซึ่งเป็นกลุ่ม
เป้าหมายหลักของธนาคาร ได้แก่ กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ โดยได้รับ
ความไว้วางใจให้ดูแลการเชื่อมระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงบริการทางการเงินจากภาครัฐสู่
ประชาชน รวมทัง้ เป็นกลไกในการผลักดันนโยบายส�ำคัญๆ ของประเทศ
กลุ่มการช�ำระเงิน พัฒนานวัตกรรมการช�ำระเงินที่ครบวงจร เป็นดิจิทัล
แพลตฟอร์มทีต่ อบโจทย์ทกุ ไลฟ์สไตล์ของลูกค้า กลุม่ การรักษาพยาบาล
และสุขภาพ ขยายบริการทางการเงินผ่าน Krungthai Corporate Online
บริการจ่ายเงินเดือน บริการจ่ายเงินคูค่ า้ ด้วยระบบโอนเงินอัตโนมัติ และ
ยกระดับบริการสู่ Smart Hospital กลุ่มสถาบันการศึกษาและนักเรียน
พัฒนา University แอปพลิเคชันเพื่อเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงทุกมิติ
การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล และกลุ่มระบบขนส่ง ติดตั้งระบบช�ำระเงินด้วย
QR Code ติดตั้งเครื่อง EDC เพื่อรับช�ำระเงินในรถโดยสาร ขสมก.
ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ในการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารกรุงไทยใน
ปี 2563 จะให้ความส�ำคัญกับกลยุทธ์ “การต่อยอดธุรกิจจากคู่ค้าของ
ลูกค้า” ทั้งจากลูกค้ารัฐบาลที่เป็นลูกค้าหลักและพันธมิตรรายอื่นผ่าน
การขับเคลือ่ นองค์กรในรูปแบบส�ำคัญ คือ การเป็น “เรือบรรทุกเครือ่ งบิน”
(Carrier) และ “เรือเร็ว” (Speedboat) ซึ่งแนวคิดการมุ่งสู่ Open
Banking บนแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆ ของธนาคารจะเป็นรูปแบบ
การด�ำเนินงานในลักษณะเรือเร็ว (สายงานด้านดิจิทัล) ที่ต้องการความ
คล่องตัวและความรวดเร็ว ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างการใช้ Data Analytics

และ AI เข้ามาท�ำธุรกิจเพือ่ สนับสนุนการขยายธุรกิจด้าน Digital Banking
ของธนาคารบนรูปแบบและโอกาสธุรกิจใหม่ๆ โดยเมื่อธนาคารค้นพบ
รูปแบบธุรกิจที่แน่นอนและสามารถต่อยอดธุรกิจ สามารถสร้างรายได้
ให้ธนาคารเพิ่มเติมได้ ธนาคารก็จะน�ำเรือบรรทุกเครื่องบิน (สายงาน
ด้าน Traditional Banking) เข้ามาร่วมท�ำธุรกิจด้วย ตัวอย่างเช่น
การต่อยอดสนับสนุนสินเชื่อให้กับคู่ค้าของลูกค้าธนาคารในห่วงโซ่
อุปทาน (Supply Chain) ของโครงการบัตรสวัสดิการและชิมช้อปใช้ ได้แก่
บริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค บริษัทโมเดิร์นเทรด ร้านค้าปลีกค้าส่ง
ขนาดใหญ่ ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้าชุมชน เป็นต้น
จากการเข้าร่วมวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานการเงินของ
ประเทศไทยหลายโครงการในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ธนาคารได้รับ
ประโยชน์จากโครงการดังกล่าวค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้น
ของฐานลูกค้าใหม่ ฐานเงินฝากและสินเชื่อของธนาคาร ซึ่งสะท้อนจาก
ความส�ำเร็จของกรุงไทย NEXT บัตร Krungthai Travel Card บัตรแรก
ที่สามารถแลกเงินตราต่างประเทศได้ด้วยตัวเองตลอด 24 ชั่วโมงใน
อัตราพิเศษถึง 18 สกุล การสนับสนุนกองทุนเงินกูย้ มื เพือ่ การศึกษา โครงการ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการชิมช้อปใช้ แอปพลิเคชันถุงเงินกับ
ร้านค้าตลอดจนร้านค้าธงฟ้าประชารัฐทัว่ ประเทศ ท�ำให้ธนาคารกรุงไทย
มีฐานลูกค้าและประชาชนมากกว่า 40 ล้านราย ผลักดันให้ธนาคารพร้อม
เป็นผู้น�ำในการวางโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่ง
ยืนยันเจตนารมณ์และทิศทางทีถ่ กู ต้องของธนาคารกรุงไทยทีอ่ ยูเ่ คียงข้าง
คนไทยและสังคมไทย
ธนาคารคาดว่าการด�ำเนินการตามแผนกลยุทธ์และโครงการ
ส�ำคัญที่กล่าวมาจะมีส่วนช่วยสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ โดยเฉพาะ
ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 การมุ่งสู่สังคมไร้เงินสด และการลดความ
เหลื่อมล�้ำและช่องว่างการกระจายรายได้ในสังคม นอกจากนี้ ยังจะ
เป็นการสร้างเสริมศักยภาพการแข่งขันด้าน Digital Banking ของ
ธนาคาร ตลอดจนยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชน (Public Trust)
ต่อธนาคาร สอดคล้องกับ Statement of Direction วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจที่ให้ความส�ำคัญกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งลูกค้า
สังคม พนักงาน และผู้ถือหุ้น ในการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนของ
ธนาคาร
รายละเอียดเพิ่มเติมทิศทางและแผนงานของธนาคารรวมทั้ง
โครงการที่ส�ำคัญของธนาคารในปี 2563 ดังที่แสดงในหัวข้อทิศทางและ
แผนงานของธนาคารรวมทัง้ โครงการทีส่ ำ� คัญของธนาคารในปี 2563 ใน
รายงานประจ�ำปีหน้า 49-50
อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking
Statements) ที่เกี่ยวข้องกับบทวิเคราะห์และข้อมูลอื่นๆ (รวมถึงโอกาส
โครงการด�ำเนินงาน และกลยุทธ์ทางธุรกิจของธนาคาร) โดยข้อความ
ในลั ก ษณะดั ง กล่ า วเป็ น ความเห็ น ของธนาคารในปั จจุ บัน เกี่ ยวกับ
เหตุการณ์ในอนาคตแต่มไิ ด้เป็นการรับรองผลประกอบการในอนาคตของ
ธนาคารแต่อย่างใด โดยผลทีเ่ กิดขึน้ จริงในอนาคตนัน้ อาจมีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส�ำคัญจากข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจ�ำปี 2562
ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาและไม่อาจยึดถือเอาข้อความที่มีลักษณะเป็น
การคาดการณ์ในอนาคตได้
ดังนัน้ ในการตัดสินใจลงทุนผูล้ งทุนจึงควรใช้ความระมัดระวัง
และวิจารณญาณของตนเองในการศึกษาข้อมูลของธนาคารในรายงาน
ประจ�ำปี 2562
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รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ ผู้ถือหุ้นธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ความเห็น

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มธนาคาร) และงบการเงิน
เฉพาะธนาคาร ของธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) (ธนาคาร) ซึง่ ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะธนาคาร
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะธนาคาร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแส
เงินสดเฉพาะธนาคารส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะธนาคาร รวมถึง
สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมของธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด
(มหาชน) และบริษัทย่อย และฐานะการเงินเฉพาะธนาคารของธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการด�ำเนินงานรวม
และผลการด�ำเนินงานเฉพาะธนาคาร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะธนาคารส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระ
ส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี
ความรับผิดชอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะธนาคารในรายงานของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากกลุ่มธนาคารและธนาคารตาม
หลักเกณฑ์มาตรฐานเกีย่ วกับการตรวจเงินแผ่นดินทีก่ ำ� หนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
ที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร และส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�ำหนดจรรยาบรรณ
เหล่านี้ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารส�ำหรับงวดปัจจุบัน ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้น�ำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบท
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารโดยรวมและในการแสดงความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทัง้ นี้ ส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�ำหรับเรื่องเหล่านี้
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ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ ดังนี้
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้เป็นเรื่องที่ผู้บริหารใช้วิจารณญาณอย่างมากในการก�ำหนดสมมติฐานและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการประมาณการ ธนาคารและบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อได้บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยถือปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดชั้นสินทรัพย์
การกันเงินส�ำรอง และการน�ำมูลค่าหลักประกันไปใช้ในการกันเงินส�ำรองตามหลักเกณฑ์และแนวนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนี้
ผู้บริหารได้พิจารณากันเงินส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตโดยใช้เกณฑ์ท่ีเข้มงวดกว่า
ข้อก�ำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย เงินส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเฉพาะรายที่มีแนวโน้มจะเป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพ
(Non-Performing Loans : NPLs) ในอนาคต หรือลูกหนีท้ มี่ โี อกาสเสียหายมากกว่าเงินส�ำรองทีก่ นั ตามหลักเกณฑ์ปกติ และเงินส�ำรองค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
ที่กันเป็นภาพรวมไม่เจาะจงรายใดรายหนึ่ง รวมถึงลูกหนี้ที่ยังมิได้เป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพ แต่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าอาจเสื่อมคุณภาพ
เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนี้ มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คิดเป็นร้อยละ 69.40 ของสินทรัพย์รวมของงบการเงินรวม และคิดเป็นร้อยละ
68.99 ของสินทรัพย์รวมของงบการเงินเฉพาะธนาคาร โดยมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร เป็นจ�ำนวนเงิน
135,227.78 ล้านบาท และ 126,731.65 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เนื่องจากการถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวนโยบาย
กันเงินส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ผู้บริหารต้องก�ำหนดปัจจัยเชิงปริมาณและคุณภาพที่ใช้ในการพิจารณาจัดชั้นสินทรัพย์ สมมติฐานและวิธีการ
ค�ำนวณการกันเงินส�ำรอง เช่น มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจ�ำหน่ายหลักประกัน ผลขาดทุนจากประสบการณ์ในอดีต
ความสามารถในการช�ำระคืนเงินให้สินเชื่อของลูกหนี้ การชะลอตัวของสภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับความ
ไม่แน่นอนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยนโยบายการบัญชีส�ำหรับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและรายละเอียดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแสดงอยู่ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 3.8 และข้อ 6.7
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ใช้วิธีการตรวจสอบที่ส�ำคัญโดยท�ำความเข้าใจและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมหลัก และทดสอบ
การควบคุม โดยมุ่งเน้นในเรื่องดังต่อไปนี้
• การระบุสถานการณ์ที่เป็นข้อบ่งชี้ว่าลูกหนี้มีแนวโน้มจะเป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพ ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับความสามารถในการช�ำระหนี้
• การก�ำกับดูแลเกีย่ วกับการกันเงินส�ำรองค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ รวมถึงการประเมินใหม่อย่างต่อเนือ่ งโดยผูบ้ ริหารว่าแบบจ�ำลองและสมมติฐาน
ทีใ่ ช้ในการค�ำนวณหนีส้ งสัยจะสูญมีความสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับความเสีย่ งจากเงินให้สนิ เชือ่ ด้อยคุณภาพในพอร์ตสินเชือ่ ของธนาคาร
และสถานการณ์ในปัจจุบัน
• กระบวนการสอบทานและการอนุมัติแบบจ�ำลอง สมมติฐานที่ใช้ในการค�ำนวณหนี้สงสัยจะสูญและผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจ�ำลองที่ใช้ในการ
ค�ำนวณหนี้สงสัยจะสูญของธนาคาร รวมถึงการปรับปรุงผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจ�ำลองดังกล่าว
• ความถูกต้อง ครบถ้วน และคุณภาพของข้อมูลที่น�ำเข้าในระบบ
• การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบตั้งแต่การอนุมัติสินเชื่อ การบันทึกรายการ และการติดตามลูกหนี้
• การถ่ายโอนข้อมูลจากระบบไปยังแบบจ�ำลองที่ใช้ในการค�ำนวณหนี้สงสัยจะสูญ
ส�ำหรับลูกหนี้รายตัวที่เลือกตัวอย่างขึ้นมาเพื่อการทดสอบการควบคุม ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สอบทานกระบวนการให้สินเชื่อแก่
ลูกหนี้ ทดสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และคุณภาพของข้อมูลหลักเกีย่ วกับการให้สนิ เชือ่ ทีน่ ำ� เข้าในระบบ ประเมินความสมเหตุสมผลของสมมติฐานที่
ใช้ในการระบุสถานการณ์ทเี่ ป็นข้อบ่งชีว้ า่ ลูกหนีม้ แี นวโน้มจะเป็นสินเชือ่ ด้อยคุณภาพและทดสอบความถูกต้องของการค�ำนวณค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
ประเมินความสมเหตุสมผลของสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต การประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์ค�้ำประกัน และความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ผิดนัดช�ำระหนี้ รวมทั้งทดสอบความถูกต้องของการส่งผ่านข้อมูลจากระบบงานด้านสินเชื่อไปยังข้อมูลที่แสดงอยู่ใน
รายการบัญชี
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ข้อมูลอื่น

ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอืน่ ข้อมูลอืน่ ประกอบด้วยข้อมูลซึง่ รวมอยูใ่ นรายงานประจ�ำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
ธนาคารและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจ�ำปีนั้น ซึ่งผู้บริหารจะจัดเตรียมรายงานประจ�ำปีให้ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายหลัง
วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร คือ การอ่านและ
พิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�ำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือปรากฎว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
เมื่อส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อ่านรายงานประจ�ำปี หากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแล
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

ผูบ้ ริหารมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพือ่ ให้สามารถจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
ธนาคารที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มธนาคารและของธนาคาร
ในการด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง เปิดเผยเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ� หรับการด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง
เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มธนาคารและเลิกธนาคารหรือหยุดด�ำเนินงาน หรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของกลุ่มธนาคารและของธนาคาร
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

การตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
ธนาคารโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผูส้ อบบัญชีซงึ่ รวมความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยูด่ ว้ ย ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือ ความเชือ่ มัน่ ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�ำคัญ
เมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
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ในการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกีย่ วกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี ส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของส�ำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินรวมถึง
• ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ไม่วา่
จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐาน
การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับ
การสมรูร้ ว่ มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไ่ ม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซง
การควบคุมภายใน
• ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่
เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มธนาคารและของธนาคาร
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
ซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ
สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระส�ำคัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทอี่ าจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อความสามารถ
ของกลุ่มธนาคารและของธนาคารในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มี
สาระส�ำคัญ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยให้ข้อสังเกตถึง
การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึง
วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้
กลุ่มธนาคารหรือธนาคารต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนือ้ หาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะธนาคาร แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�ำให้มีการน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของธนาคารภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใน
กลุ่มธนาคารเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับผิดชอบต่อการก�ำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และ
การปฏิบตั งิ านตรวจสอบกลุม่ ธนาคาร ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผูร้ บั ผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน

กรุ ง ไทย เคี ย งข้ า งไทย เคี ย งข้ า งคุ ณ

029

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สอื่ สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลในเรือ่ งต่าง ๆ ทีส่ ำ� คัญ ซึง่ รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในหากส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ให้ค�ำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลว่าส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานเกีย่ วกับการตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�ำหนดจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้องกับความเป็นอิสระและได้สอื่ สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลเกีย่ วกับ
ความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ
ของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรการที่ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขาดความ
เป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแล ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในงวดปัจจุบันและก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อธิบาย
เรือ่ งเหล่านีใ้ นรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าว หรือในสถานการณ์ทยี่ ากทีจ่ ะเกิดขึน้
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาว่าไม่ควรสือ่ สารเรือ่ งดังกล่าวในรายงานของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพราะการกระท�ำดังกล่าวสามารถ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(นายพรชัย จ�ำรูญพานิชย์กุล)
รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

(นางสาวขนิษฐา ทัศนาพิทักษ์)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 4

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

สรุ ป ข้ อ มู ล ทางการเงิน จากรายงานประจ� ำ ปี 2562

030

ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : พั นบาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
หัก รายได้รอตัดบัญชี
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รายได้ค้างรับ
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

จากรายงานประจ�ำปี 2562 หน้า 190-197

6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

68,433,721
338,770,589
67,350,100
55,811,418
395,227,970
30,945,612

68,878,125
372,513,779
33,595,200
36,229,566
223,332,594
16,834,298

68,361,786
338,273,821
67,350,100
55,811,462
395,174,162
10,830,013

68,661,544
371,763,700
33,595,200
36,231,033
223,228,712
10,697,855

2,090,343,082
5,159,595
2,095,502,677
(469,554)
(135,227,782)
(39,859)
1,959,765,482
133,241
32,182,562
24,200,896
3,900,228
8,164,563
3,487,317
23,842,421
3,012,216,120

2,025,130,041
5,424,063
2,030,554,104
(925,374)
(133,754,394)
1,895,874,336
208,030
35,983,101
26,501,196
3,943,802
5,127,961
3,837,229
16,343,974
2,739,203,191

2,006,349,261
4,568,822
2,010,918,083
(36,401)
(126,731,649)
(39,859)
1,884,110,174
133,241
32,175,895
22,293,897
1,398,367
5,697,176
3,193,301
23,554,727
2,908,358,122

1,948,747,872
4,877,860
1,953,625,732
(45,990)
(125,339,870)
1,828,239,872
208,030
35,912,796
24,592,840
994,705
2,666,690
3,627,623
15,760,774
2,656,181,374

กรุ ง ไทย เคี ย งข้ า งไทย เคี ย งข้ า งคุ ณ

031

ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : พั นบาท

งบการเงินรวม

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ภาระของธนาคารจากการรับรอง
ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุน้ บุรมิ สิทธิ 5,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 5.15 บาท
หุน้ สามัญ 13,976,061,250 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 5.15 บาท
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
หุน้ บุรมิ สิทธิ 5,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 5.15 บาท
หุน้ สามัญ 13,976,061,250 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 5.15 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนส�ำรองตามกฏหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

6.14
6.15

2,155,864,986
215,822,527
4,744,254
67,350,100
51,868,539
96,841,300
133,241
15,239,758
56,025,029
2,663,889,734

2,039,601,901
157,395,930
5,579,659
33,595,200
32,345,613
95,205,510
208,030
11,837,740
49,292,505
2,425,062,088

2,158,459,942
208,239,974
4,744,254
67,350,100
51,868,539
51,322,900
133,241
13,776,104
48,239,602
2,604,134,656

2,042,947,825
151,999,937
5,579,659
33,595,200
32,345,613
50,521,110
208,030
10,734,911
40,743,911
2,368,676,196

28,325
71,976,715

28,325
71,976,715

28,325
71,976,715

28,325
71,976,715

28,325
71,976,715

28,325
71,976,715

28,325
71,976,715

28,325
71,976,715

20,833,734
33,006,142

20,833,734
19,074,388

20,833,734
16,094,673

20,833,734
14,970,218

7,200,504
205,241,876
338,287,296
10,039,090
348,326,386
3,012,216,120

7,200,504
186,761,783
305,875,449
8,265,654
314,141,103
2,739,203,191

7,200,504
188,089,515
304,223,466

7,200,504
172,495,682
287,505,178

304,223,466
2,908,358,122

287,505,178
2,656,181,374

6.3
6.16
6.17
6.18
6.19

6.20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายประสงค์ พูนธเนศ)
ประธานกรรมการธนาคาร

(นายผยง ศรีวณิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

สรุ ป ข้ อ มู ล ทางการเงิน จากรายงานประจ� ำ ปี 2562

032

ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : พั นบาท

งบการเงินรวม

รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
ก�ำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
ก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
รายได้จากเงินปันผล
รายได้จากการด�ำเนินงานอื่นๆ
รวมรายได้จากการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
อื่นๆ
รวมค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่นๆ
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ก�ำไรสุทธิ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หมายเหตุ

2562

2561

2562

2561

6.27
6.28

122,971,682
34,655,374
88,316,308
29,596,109
6,358,577
23,237,532
3,196,695
4,371,598
1,424,575
495,561
4,615,370
125,657,639

119,770,299
36,081,433
83,688,866
29,492,754
5,830,770
23,661,984
3,500,468
434,487
1,129,638
453,358
4,352,345
117,221,146

108,319,525
33,160,897
75,158,628
23,274,977
4,706,151
18,568,826
3,196,195
4,375,388
2,474,526
1,111,411
104,884,974

105,936,898
34,560,623
71,376,275
23,587,445
4,197,264
19,390,181
3,493,051
434,392
1,860,076
654,698
97,208,673

31,389,836
108,558
8,941,746
4,363,018
7,219,052
10,451,485
62,473,695
23,813,535
39,370,409
7,232,606
32,137,803

29,226,146
92,592
8,792,226
4,303,293
269,319
10,404,407
53,087,983
26,191,865
37,941,298
6,851,974
31,089,324

25,484,299
64,785
5,326,923
3,801,607
7,260,850
13,538,254
55,476,718
17,504,328
31,903,928
5,578,231
26,325,697

23,634,815
58,530
5,066,785
3,789,024
255,106
13,500,465
46,304,725
20,500,076
30,403,872
5,303,252
25,100,620

6.29
6.30
6.31

6.32
6.33

กรุ ง ไทย เคี ย งข้ า งไทย เคี ย งข้ า งคุ ณ

033

ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : พั นบาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการทีจ่ ดั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ก�ำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการด�ำเนินงานในต่างประเทศ
ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ ในบริษทั ร่วม (ภายใต้วธิ สี ว่ นได้เสีย)
ส�ำหรับรายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�ำไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ส�ำหรับรายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�ำไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง
รายการทีไ่ ม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การเปลีย่ นแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
ภาษีเงินได้ทเี่ กีย่ วข้องกับองค์ประกอบของก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่
ส�ำหรับรายการที่ไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�ำไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง
รวมก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ
6.34
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม
การแบ่งปันก�ำไรสุทธิ
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
การแบ่งปันก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ก�ำไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

2562

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2561

2562

1,585,753
(15,867)

218,971
(207,348)

1,605,929
(15,867)

210,190
(207,348)

12,823,440

(2,805,627)

-

-

(317,151)

(43,794)

(321,186)

(42,038)

(180,526)

(8,194)

(180,526)

(8,194)

(989,619)

1,121,945

(865,316)

1,063,450

234,029
13,140,059
45,277,862

(222,750)
(1,946,797)
29,142,527

209,168
432,202
26,757,899

(211,051)
805,009
25,905,629

29,284,042
2,853,761

28,491,290
2,598,034

26,325,697

25,100,620

42,451,458
2,826,404

26,543,796
2,598,731

26,757,899

25,905,629

2.09

2.04

1.88

1.80

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายประสงค์ พูนธเนศ)
ประธานกรรมการธนาคาร

2561

(นายผยง ศรีวณิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

107,479
(207,348)
(99,869)

ก�ำไร (ขาดทุน)
จากการแปลงค่า
งบการเงิน

6,719,698
(2,805,627)
3,914,071

ส่วนแบ่ง
ก�ำไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่น
ในบริษัทร่วม

173,103,741
(8,529,602)
29,388,148
193,962,287

287,861,255
(8,529,602)
26,543,796
305,875,449

บริษัทใหญ่

6,357,688
(690,765)
2,598,731
8,265,654

294,218,943
(9,220,367)
29,142,527
314,141,103

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

15,762
15,762
(115,736) 16,737,511 212,442,380 338,287,296 10,039,090 348,326,386

ก�ำไร (ขาดทุน)
จากการโอน
เปลี่ยนประเภท
เงินลงทุน

(1,877)

ส่วนเกิน
(ต่�ำกว่า) ทุน
จากการ
เปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน

ก�ำไรสะสม

(99,869) 3,914,071 193,962,287 305,875,449 8,265,654 314,141,103
- (10,039,611) (10,039,611) (1,068,730) (11,108,341)
(15,867) 12,823,440 28,519,704 42,451,458 2,826,404 45,277,862
-

ส่วนเกิน
(ต่�ำกว่า) ทุน
จากการตีราคา
สินทรัพย์

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

644,353
(646,230)

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
72,005,040 20,833,734 8,350,437 6,265,396
เงินปันผลจ่าย
6.21
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
- (144,421) 1,268,602
ปรับปรุงก�ำไร (ขาดทุน) จากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
646,230
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมเพิ่มขึ้นจากการที่
ธนาคารขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
72,005,040 20,833,734 8,206,016 8,180,228

ทุนที่ออก
และช�ำระแล้ว

ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอำ� นาจ
รวมส่วนของ
ควบคุม

644,353
644,353

6.21

หมายเหตุ

ส่วนของบริษัทใหญ่

งบการเงินรวม

หน่วย : พั นบาท

72,005,040 20,833,734 8,356,992 6,090,218
(6,555) 175,178
72,005,040 20,833,734 8,350,437 6,265,396

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เงินปันผลจ่าย
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สรุ ป ข้ อ มู ล ทางการเงิน จากรายงานประจ� ำ ปี 2562

034

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
เงินปันผลจ่าย
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ปรับปรุงก�ำไร (ขาดทุน) จากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เงินปันผลจ่าย
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

6.21

6.21

หมายเหตุ

20,833,734
20,833,734

20,833,734
20,833,734

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

8,350,437
(144,421)
8,206,016

8,356,992
(6,555)
8,350,437
6,075,297
1,284,743
646,230
8,006,270

5,907,145
168,152
6,075,297
644,353
(646,230)
(1,877)

644,353
644,353

ก�ำไร (ขาดทุน)
จากการโอนเปลี่ยน
ประเภทเงินลงทุน

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ส่วนเกิน (ต่�ำกว่า) ทุน ส่วนเกิน (ต่�ำกว่า) ทุน
จากการเปลี่ยนแปลง
จากการตีราคา
มูลค่าเงินลงทุน
สินทรัพย์

(นายประสงค์ พูนธเนศ)
ประธานกรรมการธนาคาร

72,005,040
72,005,040

72,005,040
72,005,040

ทุนที่ออก
และช�ำระแล้ว

ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

179,696,186
(10,039,611)
25,633,444
195,290,019

162,274,408
(8,529,602)
25,951,380
179,696,186

(นายผยง ศรีวณิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

(99,869)
(15,867)
(115,736)

107,479
(207,348)
(99,869)

ก�ำไร (ขาดทุน)
จากการแปลงค่า
งบการเงิน

ก�ำไรสะสม

287,505,178
(10,039,611)
26,757,899
304,223,466

270,129,151
(8,529,602)
25,905,629
287,505,178

รวม

หน่วย : พั นบาท

กรุ ง ไทย เคี ย งข้ า งไทย เคี ย งข้ า งคุ ณ

035

สรุ ป ข้ อ มู ล ทางการเงิน จากรายงานประจ� ำ ปี 2562

036

ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : พั นบาท

งบการเงินรวม
2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนภาษีเงินได้เป็น
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ค่าเสือ่ มราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
หนีส้ ญู หนีส้ งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุน
ก�ำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สนิ รอการขาย
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าเงินลงทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์อนื่
ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนตัดบัญชี
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ประมาณการหนีส้ นิ เพิม่ ขึน้
รายได้คา้ งรับอืน่ (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่ายอืน่ เพิม่ ขึน้ (ลดลง)

2561

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562

2561

39,370,409

37,941,298

31,903,928

30,403,872

2,763,549
23,813,535
(1,424,575)
20,378
(4,414,888)
(362,586)
7,219,052
43,290
156,039
(141,772)
5,381,188
2,353,957
679,662
(244,897)
75,212,341
รายได้ดอกเบีย้ สุทธิ
(88,316,308)
รายได้เงินปันผล
(495,561)
เงินสดรับดอกเบีย้
123,037,526
เงินสดจ่ายดอกเบีย้
(34,042,988)
เงินสดรับเงินปันผล
495,188
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
(9,264,684)
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ นิ ด�ำเนินงาน 66,625,514
สินทรัพย์ดำ� เนินงาน (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
33,612,438
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์
(33,754,900)
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
(19,581,852)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือ่ ค้า
(25,709,953)
เงินให้สนิ เชือ่
(91,757,936)
ทรัพย์สนิ รอการขาย
1,447,826
สินทรัพย์อนื่
(9,057,339)

2,745,040
26,191,865
(1,129,638)
(44,080)
(425,630)
(74,932)
269,319
(8,856)
544,980
(93,267)
(695,569)
111,143
(477,558)
2,074,755
66,928,870
(83,688,866)
(453,358)
119,842,818
(35,454,554)
452,828
(6,281,035)
61,346,703

1,326,159
17,504,328
(2,702)
(4,414,888)
(362,586)
7,260,850
39,500
156,039
(133,895)
5,381,193
2,175,878
764,071
(389,683)
61,208,192
(75,158,628)
(2,474,526)
108,429,940
(32,515,693)
495,188
(7,481,420)
52,503,053

1,265,182
20,500,076
(35,572)
(425,630)
(74,932)
255,106
(8,761)
544,980
(88,861)
(695,553)
273,792
(556,000)
2,029,973
53,387,672
(71,376,275)
(1,860,076)
106,034,961
(34,016,197)
452,828
(4,716,969)
47,905,944

176,987,974
24,926,600
(2,396,168)
(14,929,216)
(106,479,458)
854,890
2,819,877

33,359,128
(33,754,900)
(19,580,429)
(25,709,953)
(77,472,456)
1,340,227
(9,352,780)

177,248,549
24,926,600
(2,388,518)
(14,926,206)
(97,747,211)
860,928
1,683,494

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรุ ง ไทย เคี ย งข้ า งไทย เคี ย งข้ า งคุ ณ

037

ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : พั นบาท

งบการเงินรวม
2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน (ต่อ)
หนีส้ นิ ด�ำเนินงานเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนีส้ นิ จ่ายคืนเมือ่ ทวงถาม
ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์
หนีส้ นิ ตราสารอนุพนั ธ์
หนีส้ นิ อืน่
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายในการซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินสดจ่ายในการซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนทั่วไป
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย/ร่วม
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย/ร่วม
เงินสดรับเงินปันผลจากบริษัทย่อย/ร่วม
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดจ่ายช�ำระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดจ่ายปันผลหุ้นสามัญ
เงินสดจ่ายปันผลหุ้นบุริมสิทธิ
เงินสดจ่ายปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการด�ำเนินงานในต่างประเทศ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562

116,263,085
58,426,597
(835,405)
33,754,900
19,522,926
4,983,357
153,939,258

(31,272,780)
(71,295,465)
287,967
(24,926,604)
2,061,191
1,308,110
19,293,621

115,512,117
56,240,037
(835,405)
33,754,900
19,522,926
5,559,807
151,086,272

(30,646,187)
(67,066,811)
287,967
(24,926,604)
2,061,191
597,733
17,870,869

(291,294,598)
147,235,586
(2,197,552)
2,816,898
(523,940)
265,376
(117,500)
427,052
253,386
(949,398)
(2,925,920)
30,906
(146,979,704)

(150,051,299)
112,267,675
(2,503,804)
42,507,927
(363,133)
294,567
214,938
(678,611)
(1,268,953)
100,644
519,951

(291,941,198)
147,879,162
(1,181,324)
1,758,895
(523,940)
265,376
(144,945)
427,052
1,978,965
(585,824)
(2,152,332)
3,311
(144,216,802)

(150,701,899)
112,267,675
(973,828)
41,513,591
(363,133)
294,567
1,406,718
(264,394)
(612,329)
35,917
2,602,885

30,115,000
(26,394,750)
(10,034,812)
(4,799)
(1,068,730)
(7,388,091)
(15,867)
(444,404)
68,878,125
68,433,721

9,065,000
(24,145,600)
(8,525,397)
(4,205)
(690,765)
(24,300,967)
(207,348)
(4,694,743)
73,572,868
68,878,125

24,000,000
(21,113,750)
(10,034,812)
(4,799)
(7,153,361)
(15,867)
(299,758)
68,661,544
68,361,786

(16,410,000)
(8,525,397)
(4,205)
(24,939,602)
(207,348)
(4,673,196)
73,334,740
68,661,544

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายประสงค์ พูนธเนศ)
ประธานกรรมการธนาคาร
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(นายผยง ศรีวณิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

สรุ ป ข้ อ มู ล ทางการเงิน จากรายงานประจ� ำ ปี 2562

038

สรุปข้อมูลทางการเงิน
จากรายงานประจ�ำปี 2562
ฉบับนี้

สรุ ป ข้ อ มู ล ทางการเงิน จากรายงานประจ�ำ ปี 2562 ฉบั บ นี้ มี ข้ อ ความ
บางส่วนที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking
Statements) ทีเ่ กีย
่ วข้องกับบทวิเคราะห์และข้อมูลอื่น ๆ (รวมถึงโอกาส
โครงการด�ำเนินงาน และกลยุทธ์ทางธุรกิจของธนาคาร) โดยข้อความใน
ลักษณะดังกล่าวเป็นความเห็นของธนาคารในปัจจุบน
ั เกี่ยวกับเหตุการณ์
ในอนาคต แต่มิได้เป็นการรับรองผลประกอบการในอนาคตของธนาคาร
แต่อย่างใด โดยผลที่เกิดขึ้นจริงในอนาคตนั้น อาจมีความแตกต่างอย่าง
มี นั ย ส� ำ คั ญ จากข้ อ มู ล ที่ ป รากฏอยู่ ใ นสรุ ป ข้ อ มู ล ทางการเงิ น จาก
รายงานประจ�ำปี 2562 ฉบับนี้ ผู้ลงทุนจึงควรพิ จารณาและไม่อาจยึดถือ
เอาข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตได้
ดั ง นั้ น ในการตั ด สิ น ใจลงทุ น ผู้ ล งทุ น จึ ง ควรใช้ ค วามระมั ด ระวัง และ
วิจารณญาณของตนเองในการศึ กษาข้อมูลของธนาคารในสรุปข้อมูล
ทางการเงินจากรายงานประจ�ำปี 2562 ฉบับนี้

ใช้หมึกถั่วเหลืองในการพิ มพ์
ช่วยลดปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์

ผู้จด
ั ท�ำ

ใช้กระดาษปอนด์
ที่ผลิตจากเยื่อ EcoFiber
ช่วยประหยัดพลังงาน
และรักษาสิ่งแวดล้อม

ทีม Business Risk and Macro Research
สายงาน Global Business Development and Strategy
บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ออกแบบ และจัดพิ มพ์
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