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รำยงำนฉบับนี้เป็นค ำอธิบำยกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญในงบกำรเงินรวมของธนำคำรฉบับหลังตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
ส ำหรับไตรมำสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 ทั้งนี้ งบกำรเงินงวดก่อนของธนำคำรและบริษัทย่อยไม่ได้มีกำรปรับย้อนหลัง
เพื่อกำรเปรียบเทียบจำกกำรเปลี่ยนแปลงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ภำพรวมภำวะเศรษฐกิจ 
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกและในประเทศไทยที่ส่งผลต่อภำวะแวดล้อมในกำรด ำเนินธุรกิจ 

ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มเข้ำสู่ภำวะถดถอย โดยกองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศคำดว่ำ เศรษฐกิจโลกปี 2563 จะหดตัวจำก
ปีก่อนถึง ร้อยละ 4.9 ซึ่งเป็นกำรหดตัวรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ภำวะเศรษฐกิจตกต่ ำครั้งใหญ่ (Great Depression) ซึ่งกำรถดถอยของ
เศรษฐกิจโลก รวมทั้งมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยที่โครงสร้ำงระบบเศรษฐกิจพึ่งพำต่ำงประเทศ
สูง โดยเฉพำะภำคกำรท่องเที่ยวและกำรส่งออก ท ำให้ธนำคำรแห่งประเทศไทยได้ประมำณกำรเศรษฐกิจไทยปี 2563 ว่ำจะหดตัว
ที่ร้อยละ 8.1 จำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำว 

รัฐบำลได้มีมำตรกำรควำมช่วยเหลือต่อภำคธุรกิจและประชำชนที่ได้รับผลกระทบอย่ำงเร่งด่วน จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของไวรัสโควิด-19 ทั้งมำตรกำรด้ำนกำรเงิน กำรสำธำรณสุข และด้ำนอื่นๆ เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อน รวมถึงมำตรกำรทำง
กำรเงินที่ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกมำตรกำรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือในด้ำนต่ำงๆ ทั้ง นโยบำยทำงกำรเงินที่ผ่อน
คลำยเป็นพิเศษโดยกำรปรับอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยลงจนเป็นจุดที่ต่ ำที่สุดที่ร้อยละ 0.5 (ลดลง 5 ครั้ง ตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 
2562) กำรให้แนวทำงเพื่อให้ธนำคำรพำณิชย์เข้ำช่วยเหลือลูกค้ำ กำรสนับสนุนสินเชื่อใหม ่(Soft loan) รวมถึงมำตรกำรกำรเสริม
สภำพคล่องเพื่อดูแลเสถียรภำพตลำดตรำสำรหนี้ภำคเอกชน เพื่อพยุงระบบเศรษฐกิจโดยรวม  
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ภำพรวมผลประกอบกำรของธนำคำรและบริษัทย่อย ช่วงครึ่งแรกของปี 2563 

ภำพรวมผลประกอบกำรในช่วงคร่ึงแรกของปี 2563 
ธนำคำรและบริษัทย่อยมีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 เท่ำกับ 37,576 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 

10.9 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำจำกสินเชื่อที่
ขยำยตัว กำรบริหำรจัดกำรต้นทุนทำงกำรเงินที่ดี ถึงแม้ มีกำรปรับลดอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยและอัตรำดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อลง 
โดยธนำคำรแห่งประเทศไทยได้ประกำศลดเงินน ำส่งธนำคำรแห่งประเทศไทย อัตรำผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
รำยได้ (NIM) เท่ำกับร้อยละ 3.15 ลดลงจำกร้อยละ 3.54 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรปรับลดอัตรำ
ดอกเบี้ยดังกล่ำว ทั้งนี้ รำยได้อื่นยังคงขยำยตัวดี ประกอบกับค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนลดลงมำกถึงร้อยละ 13.2 โดยมี Cost 
to Income ratio เท่ำกับร้อยละ 40.74 ลดลงจำกร้อยละ 46.76 ในช่วงเดียวกันของปี 2562  

ธนำคำรและบริษัทย่อยได้พิจำรณำถึงปัจจัยต่ำงๆ อย่ำงรอบคอบ ในกำรประมำณกำรถึงภำวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง
อย่ำงรุนแรงและมีควำมไม่แน่นอน ที่อำจส่งผลต่อคุณภำพสินเชื่อ จึงได้ตั้งส ำรองผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น จ ำนวน 
23,235 ล้ำนบำท โดยได้รวมถึงกำรตั้งค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตเต็มจ ำนวนส ำหรับลูกค้ำธุรกิจขนำดใหญ่รำยหนึ่งในธุรกิจ
สำธำรณูปโภคและบริกำรที่เกี่ยวกับกำรขนส่งเพื่อสะท้อนถึงฐำนะควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของลูกค้ำดังกล่ำว ในขณะที่ มีหนี้สูญ หนี้
สงสัยจะสูญฯ จ ำนวน 12,891 ล้ำนบำทในช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยอัตรำส่วน Coverage Ratio ณ 30 มิถุนำยน 2563 เท่ำกับ
ร้อยละ 126.5 อัตรำส่วนสินเชื่อด้อยคุณภำพก่อนหักค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม (NPLs Ratio-Gross) เท่ำกับ ร้อยละ 
4.35 เทียบกับร้อยละ 4.33 ณ 31 ธันวำคม 2562  

จำกผลประกอบกำรดังกล่ำวธนำคำรและบริษัทย่อยมีก ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนำคำร เท่ำกับ 10,222 ล้ำนบำท ลดลง 
ร้อยละ 33.9 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน 

ธนำคำรมีอัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 และอัตรำส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์ถ่วงน้ ำหนักตำมควำมเสี่ยง (กลุ่มธุรกิจ
ทำงกำรเงิน) เท่ำกับร้อยละ 15.42 และ ร้อยละ 19.17 ตำมล ำดับ 
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ภำพรวมผลประกอบกำรประจ ำไตรมำส 2/2563  

ในไตรมำสที่ 2/2563 เทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อน ธนำคำรและบริษัทย่อยมีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน เท่ำกับ 
20,080 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.7 จำกไตรมำสเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นผลจำกรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้นจำกสินเชื่อที่
ขยำยตัว กำรบริหำรจัดกำรต้นทุนทำงกำรเงินที่ดี ประกอบกับมีรำยกำรจำกรำยได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อที่มำจำกกำรได้รับเงิน
บำงส่วนจำกกำรขำยทอดตลำดทรัพย์สินหลักประกันจ ำนอง โดยธนำคำรแห่งประเทศไทยได้ประกำศลดเงินน ำส่งธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย อัตรำผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรำยได้ (NIM) เท่ำกับร้อยละ 3.09 ลดลงจำกร้อยละ 3.24 ในไตรมำส 
2/2562   

ส ำหรับรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ เพิ่มขึ้นจำกก ำไรจำกกำรขำยทรัพย์สินรอกำรขำย ทั้งนี้ ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน
ลดลงจำกกำรตั้งส ำรองจำกกำรด้อยค่ำทรัพย์สินรอกำรขำยในไตรมำส 2/2562 โดยมี Cost to Income ratio เท่ำกับ ร้อยละ 38.10 
ลดลงจำกร้อยละ 45.10 ในไตรมำส 2/2562  

ธนำคำรและบริษัทย่อยได้พิจำรณำถึงปัจจัยต่ำงๆ อย่ำงรอบคอบ ในกำรประมำณกำรถึงภำวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงและ
มีควำมไม่แน่นอน ที่อำจส่งผลต่อคุณภำพสินเชื่อ จึงได้ตั้งส ำรองผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น จ ำนวน 14,710  
ล้ำนบำท ในขณะที่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรตั้งส ำรองหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญฯ จ ำนวน 5,562 ล้ำนบำทในไตรมำสเดียวกันของปีก่อน
ส่งผลให้ก ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนำคำร เท่ำกับ 3,755 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 54.0  

Coverage Ratio ณ 30 มิถุนำยน 2563 เท่ำกับ ร้อยละ 126.5 โดยอัตรำส่วนสินเชื่อด้อยคุณภำพก่อนหักค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญต่อสินเชื่อรวม (NPLs Ratio-Gross) เท่ำกับ ร้อยละ 4.35 เทียบกับร้อยละ 4.36 ณ 31 มีนำคม 2563 
  



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

 

 

หน้ำ 4 
 

ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับไตรมำสและช่วงครึ่งแรกของปี สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนและก ำไรสุทธิ 
       หน่วย : ล้ำนบำท 

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

(TFRS 9) 
ปี 2562 ร้อยละ 

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

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอ่ืน  3,712   3,051  21.7 2,609 42.3 6,763 5,904 14.5 

รวมรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 32,441  30,963  4.8 30,064 7.9 63,404 63,635 (0.4) 

รวมค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอ่ืนๆ 12,361  13,467  (8.2) 13,557 (8.8) 25,828 29,754 (13.2) 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน(1) 20,080  17,496  14.8 16,507 21.7 37,576 33,881 10.9 

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขำดทุนจำก
กำรด้อยค่ำ  

 -     -    N/A 5,562 N/A  -    12,891 N/A 

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

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้ 5,370  8,972  (40.1) 10,945 (50.9) 14,341 20,990 (31.7) 

ภำษีเงินได ้ 1,022  1,680  (39.2) 2,080 (50.9) 2,701 4,021 (32.8) 
ก ำไรสุทธ ิ 4,348  7,292  (40.4) 8,865 (50.9)  11,640 16,969 (31.4) 
ก ำไรสุทธิ (สว่นที่เป็นของธนำคำร) 3,755  6,467  (41.9) 8,170 (54.0)  10,222 15,471 (33.9) 
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ – 

ROA (ร้อยละ) (2) 
 0.48   0.84  1.17   0.66  1.14  

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น – ROE  
(ร้อยละ) (2) 

 4.54   7.81   10.34  6.08 9.99  

(1) ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนส ำรอง (ผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ำดวำ่จะเกิดขึ้น หรือ หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำฯ) และภำษีเงินได ้
(2) ROA และ ROE ค ำนวณจำกก ำไรสุทธิสว่นที่เป็นของธนำคำร ต่อสินทรัพย์เฉลี่ย และส่วนของเจ้ำของ (ส่วนของบริษัทใหญ)่ เฉลี่ย 

ผลประกอบกำรไตรมำส 2/2563  ธนำคำรและบริษัทย่อยมีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนเท่ำกับ 20,080 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 21.7 จำกไตรมำสเดียวกันของปีก่อน โดยมีรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นจำกสินเชื่อที่ขยำยตัว กำรบริหำรจัดกำรต้นทุน
ทำงกำรเงินที่ดี นอกจำกนี้ มีรำยกำรพิเศษจำกรำยได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อที่มำจำกกำรได้รับเงินบำงส่วนจำกกำรขำยทอดตลำด
ทรัพย์สินหลักประกันจ ำนอง จ ำนวน 3,524 ล้ำนบำท โดยธปท. ได้ประกำศลดเงินน ำส่งธนำคำรแห่งประเทศไทย ประกอบกับ
รำยได้จำกกำรด ำเนินกำรอื่นๆ ที่ขยำยตัว จำกก ำไรจำกกำรขำยทรัพย์สินรอกำรขำย และมคี่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนลดลง ทั้งนี้ 
ธนำคำรและบริษัทย่อยได้ตั้งส ำรองผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น จ ำนวน 14,710 ล้ำนบำท ส่งผลให้ก ำไรสุทธิส่วนที่
เป็นของธนำคำร เท่ำกับ 3,755 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 54.0 จำกไตรมำสเดียวกันของปีก่อน 
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เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมำส 1/2563 ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนของธนำคำรและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.8 โดยมี
สำเหตุหลักจำกรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิและรำยได้จำกกำรด ำเนินกำรอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กำรตั้งส ำรองผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำ
จะเกิดขึ้นสูงขึ้น ส่งผลให้ก ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนำคำรลดลงร้อยละ 41.9  

ผลประกอบกำรในช่วงครึ่งแรกของปี 2563  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ธนำคำรและบริษัทย่อยมีก ำไรจำก
กำรด ำเนินงำนเท่ำกับ 37,576 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 จำกรำยได้จำกกำรด ำเนินกำรอื่นๆ ที่ขยำยตัว และค่ำใช้จ่ำยจำกกำร
ด ำเนินงำนที่ลดลง เนื่องจำกกำรตั้งส ำรองด้อยค่ำทรัพย์สินรอกำรขำยในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 ทั้งนี้ ธนำคำรและบริษัทย่อยได้
ตั้งส ำรองผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น จ ำนวน 23,235 ล้ำนบำท ส่งผลให้ก ำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของธนำคำร) เท่ำกับ 
10,222 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 33.9 
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รำยได้ดอกเบี้ยสุทธิ 
       หน่วย : ล้ำนบำท 

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

(TFRS 9) 
ปี 2562 ร้อยละ 

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

  - เงินลงทุนและธุรกรรมเพ่ือค้ำ 103 161 (35.9) 105 (1.0) 264 204 29.7 
  - เงินลงทุนในตรำสำรหนี ้ 621 1,300 (52.3) 1,487 (58.3) 1,921 2,340 (17.9) 
   - เงินให้สินเช่ือ 27,875 27,501 1.4 26,683 4.5 55,376 56,768 (2.5) 
  - กำรให้เช่ำซื้อและสัญญำเช่ำกำรเงิน 42 80 (47.2) 113 (62.8) 122 251 (51.3) 
  - อ่ืนๆ 8 33 (75.2) 62 (86.8) 41 65 (36.9) 

หัก ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย 6,106 7,255 (15.8) 8,440 (27.7) 13,361 17,176 (22.2) 
  - เงินรับฝำก 3,778 4,105 (8.0) 4,354 (13.2) 7,883 9,022 (12.6) 
  - รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 297 685 (56.6) 651 (54.4) 982 1,291 (23.9) 
  - เงินน ำส่งธนำคำรแห่งประเทศไทย
และสถำบันคุ้มครองเงินฝำก 

1,351 1,420 (4.8) 2,453 (44.9) 2,771 4,937 (43.9) 

  - ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 656 1,007 (34.9) 940 (30.2) 1,663 1,874 (11.3) 
  - อ่ืนๆ 24 38 (37.6) 42 (43.8) 62 52 19.0 
รำยได้ดอกเบี้ยสุทธิ 23,460 22,961 2.2 21,805 7.6 46,421 46,446 (0.1) 
อัตรำดอกเบี้ยรับจำกสินทรัพย์ท่ี
ก่อให้เกิดรำยได้ (ร้อยละ) (1) 

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

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

รำยได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ท่ี
ก่อให้เกิดรำยได้ (ร้อยละ) – NIM (1) 

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

(1) สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรำยได้ รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำดว้ยมูลคำ่ยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน; หนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ย รวมหนี้สินทำงกำรเงินที่
วัดมูลค่ำด้วยมูลคำ่ยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน ในไตรมำส 1/2563 เป็นต้นไป 

(2) หำกไม่รวมรำยได้ดอกเบี้ยจำกกำรขำยทอดตลำดฯ อัตรำดอกเบี้ยรับจำกสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรำยได้ส ำหรับไตรมำส 2/2563 อยู่ที่ร้อยละ 3.43 และ NIM 
ส ำหรับไตรมำส 2/2563 อยู่ที่ร้อยละ 2.62  หำกไม่รวมรำยได้ดอกเบี้ยจำกกำรขำยทอดตลำดฯ อัตรำดอกเบี้ยรับจำกสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรำยได้ส ำหรับครึง่
แรกปี 2562 และครึ่งแรกปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 4.55 และร้อยละ 3.81 ตำมล ำดับ และ NIM ส ำหรับครึ่งแรกปี 2562 และครึ่งแรกปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 3.24  
และร้อยละ 2.91 ตำมล ำดับ 

รำยได้ดอกเบี้ยสุทธิไตรมำส 2/2563  ธนำคำรและบริษัทย่อยมีรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิ เท่ำกับ 23,460 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 7.6 จำกไตรมำสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลจำกสินเชื่อที่ขยำยตัว กำรบริหำรจัดกำรต้นทุนทำงกำรเงินที่ดี นอกจำกนี้ มี
รำยกำรพิเศษจำกรำยได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อที่มำจำกกำรได้รับเงินบำงส่วนจำกกำรขำยทอดตลำดทรัพย์สินหลักประกันจ ำนอง 
จ ำนวน 3,524 ล้ำนบำท ซึ่งช่วยลดผลกระทบจำกกำรปรับลดอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยลง 5 ครั้ง จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่ง
ธนำคำรได้ตอบสนองโดยกำรปรับลดอัตรำดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อลงเช่นกัน โดยธปท. ได้ประกำศลดเงินน ำส่งธนำคำรแห่งประเทศ
ไทย อัตรำผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรำยได้ (NIM) เท่ำกับร้อยละ 3.09 ลดลงจำกร้อยละ 3.24 ในไตรมำส 2/2562 
เนื่องจำกกำรปรับลดอัตรำดอกเบี้ยลง (หำกไม่รวมรำยกำรพิเศษ NIM ไตรมำส 2/2563 เท่ำกับร้อยละ 2.62)  
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เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมำส 1/2563 รำยได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 จำกสินเชื่อที่ขยำยตัวประกอบกับกำร
บริหำรจัดกำรต้นทุนทำงกำรเงินที่ดีและรำยกำรพิเศษดังกล่ำว ที่ช่วยลดผลกระทบจำกกำรปรับดอกเบี้ยลง ส่งผลให้อัตรำ
ผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรำยได้ (NIM) เท่ำกับร้อยละ 3.09 ลดลงจำกร้อยละ 3.14 ในไตรมำส 1/2563  (หำกไม่
รวมรำยกำรพิเศษ NIM เท่ำกับ ร้อยละ 2.62 ลดลง จำกร้อยละ 3.14 ในไตรมำสที่ 1/2563)  

รำยได้ดอกเบี้ยสุทธิในช่วงครึ่งแรกของปี 2563  เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ธนำคำรและบริษัทย่อยมีรำยได้
ดอกเบี้ยสุทธิ เท่ำกับ 46,421 ล้ำนบำท ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำเนื่องจำกสินเชื่อที่ขยำยตัว กำรบริหำรจัดกำร
ต้นทุนทำงกำรเงินที่ดี โดยธปท. ได้ประกำศลดเงินน ำส่งธนำคำรแห่งประเทศไทย โดยมีอัตรำผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดรำยได้ (NIM) เท่ำกับร้อยละ 3.15 ลดลงจำกร้อยละ 3.54 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลจำกกำรปรับลด
อัตรำดอกเบี้ยลง 

นอกจำกนี้ ธนำคำรมีรำยกำรพิเศษจำกรำยได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อจำกกำรได้รับเงินบำงส่วนจำกกำรขำยทอดตลำด
ทรัพย์สินหลักประกันจ ำนองจ ำนวน 3,524 ล้ำนบำทในไตรมำส 2/2563 และจ ำนวน 3,899 ล้ำนบำทในไตรมำส 1/2562 (หำกไม่
รวมรำยกำรพิเศษ NIM เท่ำกับ 2.91 ลดลงจำกร้อยละ 3.24 ในช่วงเดียวกันของปี 2562) 

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

อัตรำดอกเบี้ยนโยบำยของ ธปท. 
(%) 

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

(1) อัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกมำตรฐำนส ำหรับบุคคลธรรมดำ 
(2) ธนำคำรปรับอัตรำดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อลง มีผลเม่ือ 10 เมษำยน 2563 และปรับลดอัตรำดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อเพิ่มเติม มีผลเม่ือ 22 พฤษภำคม 2563 จำกกำร
ที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน ธนำคำรแห่งประเทศไทยได้ประกำศลดอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยลง 0.25% จำก 0.75% เป็น 0.50% มีผลในวันที่ 20 พฤษภำคม 
2563  

 คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงินประเมินว่ำเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มหดตัวมำกกว่ำประมำณกำรเดิมเนื่องจำกแนวโน้ม
เศรษฐกิจโลกหดตัวรุนแรง และผลกระทบจำกกำรควบคุมกำรระบำดทั่วโลก จึงปรับลดอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยลงอย่ำงต่อเนื่อง 
โดยมีกำรปรับลดลง 2 ครั้ง ในปี 2562 เดือน สิงหำคม และ พฤศจิกำยน และลดลง 2 ครั้งในไตรมำสที่ 1/2563 เดือนกุมภำพันธ์
และมีนำคม และลดลง 1 ครั้ง ในไตรมำสที่ 2/2563 เดือนพฤษภำคม เป็น 0.50% 
 ทั้งนี้ ธนำคำรตระหนักถึงกำรมีส่วนร่วมในกำรพยุงเศรษฐกิจ กำรสนับสนุนกลไกของภำครัฐ และเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประกอบกำรและลูกค้ำรำยย่อย จึงได้ทยอยปรับลดอัตรำดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ MLR MOR และ MRR ลงในเดือนกุมภำพันธ์ 
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มีนำคม เมษำยน และล่ำสุดในเดือนพฤษภำคมที่ผ่ำนมำ โดยปรับลดอัตรำดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อลงรวม ดังนี้ MLR ลดลง 1.025% 
MOR ลดลง 1.30% และ MRR ลดลง 0.90% โดยธนำคำรแห่งประเทศไทยไดป้รับลดอัตรำน ำส่งเงินสมทบกองทุนฟื้นฟแูละพัฒนำ
ระบบสถำบันกำรเงินของธนำคำรพำณิชย์ จำกเดิมอัตรำ 0.46% เหลือ 0.23% ประกำศเม่ือวันที่ 7 เมษำยน 2563 

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ 
       หน่วย : ล้ำนบำท 

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

(TFRS 9) 
ปี 2562 ร้อยละ 

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

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

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิส ำหรับไตรมำส 2/2563  ธนำคำรและบริษัทย่อยมีรำยได้ค่ำธรรมเนียมและ
บริกำรสุทธิ เท่ำกับ 5,269 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 6.7 จำกไตรมำสเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจำกกำรลดลงของค่ำธรรมเนียมกำร
จัดกำรกองทุน และอีกส่วนหนึ่งจำกขยำยตัวของปริมำณธุรกรรมผ่ำนช่องทำงดิจิทัลเนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ทั้งนี้ 
ค่ำธรรมเนียม Bancassurance ขยำยตัวดี และหำกเปรียบเทียบกับไตรมำส 1/2563 รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4  

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิในช่วงครึ่งแรกของปี 2563  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ธนำคำรและ
บริษัทย่อยมีรำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ เท่ำกับ 10,220 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 9.4 ซึ่งมีสำเหตุหลักมำจำกธุรกรรมกำร
โอนเงินรำยย่อยผ่ำนช่องทำงดิจิทัลที่ขยำยตัวสืบเนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19   
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รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ  
       หน่วย : ล้ำนบำท 

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

(TFRS 9) 
ปี 2562 ร้อยละ 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกเครื่องมือทำงกำรเงิน
ที่วัดมูลค่ำด้วยมูลคำ่ยุติธรรมผ่ำน
ก ำไรหรือขำดทุน 

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

ก ำไร (ขำดทุน) จำกธุรกรรมเพ่ือค้ำและ
ปริวรรตเงินตรำต่ำงประเทศ 

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

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกเงินลงทุน  400   347  15.4 337 18.7 747 672 11.1 

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุน
ตำมวิธีส่วนได้เสีย 

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

รำยได้จำกเงินปันผล  130   118  10.5 188 (30.9) 248 304 (18.7) 
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอ่ืนๆ  2,190   1,601  36.8 950 130.5 3,791 2,481 52.8 
รวมรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ 3,712   3,051  21.7 2,609 42.3 6,763 5,904 14.5 

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ ไตรมำส 2/2563  ธนำคำรและบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ เท่ำกับ 
3,712 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.3 จำกไตรมำสเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลจำกรำยได้อื่นจำกก ำไรจำกกำรขำย
ทรัพย์สินรอกำรขำย เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมำส 1/2563 รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.7 ส่วนใหญ่เป็นผล
จำกรำยได้อ่ืนจำกก ำไรจำกกำรขำยทรัพย์สินรอกำรขำย 

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2563  เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ธนำคำรและบริษัท
ย่อยมีรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ เท่ำกับ 6,763 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.5 ซึ่งมีสำเหตุหลักมำจำกรำยได้อื่นจำกก ำไรจำก
กำรขำยทรัพย์สินรอกำรขำย   
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ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ  
       หน่วย : ล้ำนบำท 

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

(TFRS 9) 
ปี 2562 ร้อยละ 

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน  6,629  7,768  (14.7) 7,151 (7.3)  14,397  14,288 0.8 
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับอำคำร สถำนที่ และ

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

ค่ำภำษีอำกร  976  1,047  (6.8) 1,077 (9.4)  2,022  2,194 (7.8) 
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำทรัพสินย์รอ 

กำรขำย 
 276  218  27.0 1,078 (74.4)  494  4,848 (89.8) 

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

อื่นๆ 
 12,361  13,467  (8.2) 13,557 (8.8) 25,828 29,754 (13.2) 

อัตรำส่วนคำ่ใช้จ่ำยต่อรำยได้ (ร้อยละ) 38.10 (2) 43.49  45.10 (2)  40.74 (2) 46.76 (2)  

(1) รวมค่ำตอบแทนกรรมกำร 
(2) หำกไม่รวมรำยกำรรำยได้ดอกเบี้ยจำกกำรขำยทอดตลำดฯ   และส ำรองด้อยค่ำทรัพย์สินรอกำรขำย อัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยต่อรำยได้ส ำหรับไตรมำส 2/2562 
และ 2/2563 เท่ำกับร้อยละ 41.77 และร้อยละ 42.75 ตำมล ำดับ หำกไม่รวมรำยกำรรำยได้ดอกเบี้ยจำกกำรขำยทอดตลำดฯ   และส ำรองด้อยค่ำทรัพย์สินรอ
กำรขำย อัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยต่อรำยได้ส ำหรับครึ่งแรกปี 2562 และ ครึ่งแรกปี 2563 เท่ำกับร้อยละ 41.77 และร้อยละ 43.13 ตำมล ำดับ 

ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ ไตรมำส 2/2563  ธนำคำรและบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ 
เท่ำกับ 12,361 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 8.8 จำกไตรมำสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีรำยกำรพิเศษกำรตั้งส ำรองด้อยค่ำทรัพย์สินรอกำร
ขำยในไตรมำส 2/2562 โดยมี Cost to Income ratio เท่ำกับร้อยละ 38.10 ลดลงจำกร้อยละ 45.10 ในไตรมำส 2/2562 (หำกไม่
รวมรำยกำรพิเศษ Cost to Income ratio เท่ำกับร้อยละ 42.75 เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 41.77 ในไตรมำส 2/2562) เมื่อเทียบกับไตร
มำสที่ผ่ำนมำ ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่นลดลงร้อยละ 8.2 โดยมี Cost to Income ratio เท่ำกับร้อยละ 38.10 ลดลงจำก 
ร้อยละ 43.49 ในไตรมำสที่ผ่ำนมำ (หำกไม่รวมรำยกำรพิเศษ อัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยต่อรำยได้ เท่ำกับร้อยละ 42.75 ลดลงจำก 
ร้อยละ 43.49 ในไตรมำส 1/2563) 

ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2563  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ธนำคำรและ
บริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ เท่ำกับ 25,828 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 13.2 จำกรำยกำรพิเศษส ำรองด้อยค่ำ
ทรัพย์สินรอกำรขำยฯ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 โดยมี Cost to Income ratio เท่ำกับร้อยละ 40.74 ลดลงจำกร้อยละ 46.76  
ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ (หำกไม่รวมรำยกำรพิเศษ อัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยต่อรำยได้ เท่ำกับร้อยละ 43.13 เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 
41.77 ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ) 

 
  



ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยบริหำร (MD&A) ประจ ำไตรมำส 2/2563                  
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หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ/ ผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น 
       หน่วย : ล้ำนบำท 

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

(TFRS 9) 
ปี 2562 ร้อยละ 

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญฯ (1) - -  N/A 5,562 N/A - 12,891 N/A 
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้(2) 14,710 8,524 72.6 - N/A 23,235 - N/A 

(1) หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำ ส ำหรับเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้เท่ำนัน้ 
(2) ผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ำดวำ่จะเกิดขึ้นส ำหรับรำยกำรระหว่ำงตลำดเงิน เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้ (รวมขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลง

เง่ือนไขใหม่) และภำระผูกพันที่จะใหส้นิเช่ือและสัญญำค้ ำประกันทำงกำรเงิน 

ส ำหรับไตรมำส ไตรมำส 2/2563  ธนำคำรและบริษัทย่อยได้พิจำรณำถึงปัจจัยต่ำงๆ อย่ำงรอบคอบ ในกำรประมำณ
กำรถึงภำวะเศรษฐกิจที่มีควำมไม่แน่นอนและชะลอตัวลง ซึ่งอำจส่งผลต่อคุณภำพสินเชื่อ จึงได้ตั้งส ำรองผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่
คำดว่ำจะเกิดขึ้น จ ำนวน 14,710 ล้ำนบำท โดยได้รวมถึงกำรตั้งค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตเต็มจ ำนวนส ำหรับลูกค้ำธุรกิจขนำด
ใหญ่รำยหนึ่งในธุรกิจสำธำรณูปโภคและบริกำรที่เกี่ยวกับกำรขนส่งเพื่อสะท้อนถึงฐำนะควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของลูกค้ำดังกล่ำว 
ในขณะที่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรตั้งส ำรองหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญฯ จ ำนวน 5,562 ล้ำนบำทในไตรมำสเดียวกันของปีก่อน และมีผล
ขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น จ ำนวน 8,524 ล้ำนบำท ใตรมำสที่ 1/2563  

ช่วงครึ่งแรกของปี 2563  ธนำคำรและบริษัทย่อยได้ตั้งส ำรองผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น จ ำนวน 23,235
ล้ำนบำท โดยมี Coverage Ratio เท่ำกับ ร้อยละ 126.5 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 เทียบกับร้อยละ 131.8 ณ 31 ธันวำคม 2562 
และร้อยละ 129.2 ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563  
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ฐำนะทำงกำรเงินของธนำคำรและบริษัทย่อย ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินฯ และเงินลงทุนสุทธิ 

 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน และเงินลงทุนสุทธิรวม
ตำม TFRS 9 เท่ำกับ 341,038 ล้ำนบำท ณ 30 มิถุนำยน 2563 โดยสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร
หรือขำดทุน ประกอบด้วย หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 78 ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน ร้อยละ 19 และหน่วยลงทุน  
ร้อยละ 3 ในขณะที่มีเงินลงทุนสุทธิจ ำนวน 395,228 ล้ำนบำท ณ 31 ธันวำคม 2562 

กำรจัดประเภทของสินทรัพยท์ำงกำรเงินฯ และเงินลงทุนสุทธ ิ   
   หน่วย : ล้ำนบำท 

งบกำรเงินรวม 30 มิ.ย. 63 31 มี.ค. 63 เพิ่ม/(ลด) 
 (TFRS 9) (TFRS 9) ร้อยละ 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือ
ขำดทุน 

35,635 45,217 (21.2) 

เงินลงทุนสุทธิ 305,403 362,386 (15.7) 
- เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ที่วัดมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 1,525 1,729 (11.8) 
- เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ที่วัดมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

288,735 347,846 (17.0) 

- เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ก ำหนดให้วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยตุิธรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

15,143 12,811 18.2 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินฯ และเงินลงทุนสุทธิ 341,038 407,603 (16.3) 

    

 
 หน่วย : ล้ำนบำท 

งบกำรเงินรวม 31 ธ.ค. 62 
(Pre-TFRS 9) 

เงินลงทุนสุทธิ  

- เงินลงทุนเพื่อค้ำ 48,252 

- เงินลงทุนเผื่อขำย 344,198 

- ตรำสำรหนี้ที่จะถือจนครบก ำหนด 1,737 
- เงินลงทุนทั่วไป 1,041 

รวมเงินลงทุนสุทธิ 395,228 
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เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 

เงินให้สินเชื่อจ ำแนกตำมประเภทธุรกิจ 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ของธนำคำรและบริษัทย่อย (หลังหักรำยได้รอตัดบัญชี) เท่ำกับ 2,285,561 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 9.4 จำกสิ้นปี โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจำกลูกค้ำภำครัฐ และสินเชื่อรำยย่อย และเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 จำก ณ 31 มีนำคม 2563  

     หน่วย : ล้ำนบำท 

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

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้   2,286,001  2,132,315  7.2  2,090,342  9.4  
หัก รำยได้รอตัดบัญชี 440  428  2.8  469 (6.3)  
บวก ดอกเบี้ยค้ำงรับ   9,015 5,794  55.6  5,160  74.7  
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตทีค่ำด

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

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ย
ค้ำงรับสุทธิ 

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

(1) ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นส ำหรับเงินใหส้ินเช่ือแก่ลูกหนี้ (รวมขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่) หรือ ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสญู
และคำ่เผื่อกำรปรับมูลค่ำจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ ตำมงบกำรเงิน 

 
  

กำรเกษตรและเหมืองแร่
1%

อุตสำหกรรม
กำรผลิตและ
กำรพำณิชย์

21%

ธุรกิจ
อสังหำริมทรัพย์
และกำรก่อสร้ำง

6%

กำรสำธำรณูปโภค
และบริกำร

25%

สินเชื่อ
เพื่อท่ีอยู่
อำศัย
18%

อ่ืนๆ
29%

30-มิ.ย.-63
(TFRS 9)

กำรเกษตรและเหมืองแร่
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อุตสำหกรรม
กำรผลิตและ
กำรพำณิชย์

26%

ธุรกิจ
อสังหำริมทรัพย์
และกำรก่อสร้ำง

5%

กำรสำธำรณูปโภค
และบริกำร

17%

สินเชื่อ
เพื่อท่ีอยู่
อำศัย
19%

อ่ืนๆ
32%

31-ธ.ค.-62
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เงินให้สินเชื่อของธนำคำรตำมประเภทของผู้กู้ (งบกำรเงินรวม)  
       หน่วย : ล้ำนบำท 

งบกำรเงินรวม 30 มิ.ย. 63 
(TFRS 9) 

31 มี.ค. 63 
(TFRS 9) 

เพิ่ม/(ลด) 31 ธ.ค. 62 เพิ่ม/(ลด) 

 จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ ร้อยละ 

สินเช่ือธุรกิจขนำดใหญ ่  642,152   28.1   706,891   33.2  (9.2)   650,266   31.1  (1.2)  
สินเช่ือรัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ  367,070   16.1   160,940   7.5   128.1   182,986   8.8   100.6  
สินเช่ือวิสำหกิจขนำดกลำงและ

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

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

สินเช่ืออ่ืนๆ  375   0.0   378   0.0  (1.0)   375   0.0  (0.0)  
รวมสินเช่ือ (ตำมงบกำรเงิน) 2,286,001  2,132,315 100.0 7.2  2,090,342   100.0  9.4 

(1) สินเช่ือวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม: สินเช่ือที่ให้แก่ธุรกิจที่มีจ ำนวนกำรจ้ำงงำน ≤ 200 คน และจ ำนวนสินทรัพย์ถำวรไม่รวมที่ดิน ≤ 200 ลบ. 

คุณภำพสินทรัพย์ 

กำรจัดชั้นสินเชื่อและค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น 
หน่วย : ล้ำนบำท 

งบกำรเงินรวม 30 มิ.ย. 63 
(TFRS 9) 

31 มี.ค. 63 
(TFRS 9) 

31 ธ.ค. 62 

Gross NPL (1) 115,037 112,377 102,659 
Gross NPL Ratio  ร้อยละ     4.35 ร้อยละ     4.36 ร้อยละ     4.33 
ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที ่
คำดว่ำจะเกิดข้ึน (รวม) (2) 

145,577 145,198 135,268 

Coverage Ratio (3) ร้อยละ   126.5  ร้อยละ   129.2 ร้อยละ   131.8 

(1) Gross NPLs เฉพำะต้นเงินหักรำยได้รอตัดบัญชี รวมรำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 
(2) ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น (รวม) =  ค่ำเผื่อผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ส ำหรบัรำยกำรระหว่ำงตลำดเงิน เงินให้สินเช่ือแก่

ลูกหนี้ และภำระผูกพันที่จะใหส้ินเช่ือและสัญญำค้ ำประกันทำงกำรเงินรำยกำร 
ทั้งนี้ ณ 31 ธ.ค. 2562 ค่ำเผื่อผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ (รวม) =  ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตทีค่ำดว่ำจะเกิดขึ้นของสินเช่ือ (รวมค่ำเผื่อกำร
ปรับมูลค่ำจำกกำรปรับโครงสรำ้งหนี้) 

(3) Coverage Ratio = ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นส ำหรับรำยกำรระหวำ่งตลำดเงิน เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้ และภำระผูกพันที่จะใหส้นิเช่ือ
และสญัญำค้ ำประกันทำงกำรเงินรำยกำร / Gross NPLs  
ทั้งนี้ ณ 31 ธ.ค. 2562 Coverage ratio =  ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของสินเช่ือ / Gross NPLs 
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  หน่วย : ล้ำนบำท 

งบกำรเงินรวม 30 มิ.ย. 63 
(TFRS 9) 

เงินให้สินเช่ือและ 
ดอกเบี้ยค้ำงรับ (1) 

ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ี 
คำดว่ำจะเกิดข้ึน (2) 

จ ำแนกตำมประเภทกำรจัดช้ัน   
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ไม่มีกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต  
(Performing) 

1,906,534 26,768 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่มีกำรเพ่ิมขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญของควำมเสี่ยงด้ำนเครดติ  
(Under - performing) 

268,012 39,779 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต (Non - performing) 114,250 73,366 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ใช้วิธีอย่ำงง่ำยในกำรค ำนวณผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำ
จะเกิดขึ้นตลอดอำยุ (Lifetime ECL - simplified approach) (3) 

5,780 2,906 

รวม 2,294,576 142,819 

(1) เงินให้สินเช่ือหักรำยได้รอตัดบัญชี รวมดอกเบี้ยค้ำงรับ และรำยได้ดอกเบีย้ที่ยังไม่ถึงก ำหนดช ำระ 
(2) ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นส ำหรับเงินใหส้ินเช่ือแก่ลูกหนี้ (รวมขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่) ตำมงบกำรเงิน 
(3) Lifetime ECL – simplified approach เป็นรำยกำรของบริษัทย่อยซึ่งรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึ้นตลอดอำยุของลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำ 

 
 

   หน่วย : ล้ำนบำท 

 31 ธ.ค. 62 

งบกำรเงินรวม เงินให้สินเชื่อและดอกเบีย้
ค้ำงรับ 

ยอดสุทธิท่ีใช้ในกำรตั้งค่ำ
เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสญู 

1. กำรจัดช้ันสินเช่ือ    
จัดชั้นปกต ิ  1,923,616   883,841   13,908  
จัดชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ  68,696   30,545   8,478  
จัดชั้นต่ ำกว่ำมำตรฐำน  12,780   6,429   6,433  
จัดชั้นสงสัย  12,647   4,527   4,547  
จัดชั้นสงสัยจะสูญ  77,294   37,398   37,403  

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

2. ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญรวม(1)    135,268  

(1) ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสญูและค่ำเผื่อกำรปรับมูลคำ่จำกกำรปรบัโครงสร้ำงหนี้ ตำมงบกำรเงิน 

ธนำคำรและบริษัทย่อยมี Gross NPLs ณ 30 มิถุนำยน 2563 เท่ำกับ 115,037 ล้ำนบำท โดยมีอัตรำส่วนสินเชื่อด้อย
คุณภำพก่อนหักค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม (NPLs Ratio-Gross) ร้อยละ 4.35 เทียบกับร้อยละ 4.33 ณ 31 ธันวำคม 
2562  และร้อยละ 4.36 ณ 31 มีนำคม 2563  โดยมี Coverage Ratio เท่ำกับ ร้อยละ 126.5 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 เทียบกับ
ร้อยละ 131.8 ณ 31 ธันวำคม 2562 และร้อยละ 129.2 ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563  
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เงินรับฝำก 
เงินรับฝำกจ ำแนกตำมประเภท 

 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีเงินรับฝำก เท่ำกับ 2,350,764 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.0 จำก ณ 31 ธันวำคม 2562 โดย
เพิม่ขึ้นจำกเงินฝำกออมทรัพย์ ในขณะที่ ลดลง ร้อยละ 0.1 จำก ณ 31 มีนำคม 2563 เนื่องจำกกำรครบก ำหนดของเงินฝำกประจ ำ  

ธนำคำรและบริษัทย่อยมีสัดส่วนเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (หลังหักรำยได้รอตัดบัญชี) ต่อเงินรับฝำก ที่เท่ำกับร้อยละ 97.23 
เพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับร้อยละ 96.94 ณ 31 ธันวำคม 2562 และเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 90.62 ณ 31 มีนำคม 2563 
  

จ่ายคนืเมือ่ทวงถาม
4%

ออมทรัพย์
69%

จ่ายคนืเมือ่
สิน้ระยะเวลา

27%

31-ธ.ค.-62

จ่ำยคืนเม่ือทวงถำม
3%

ออมทรัพย์
72%

จ่ำยคืนเม่ือสิ้น
ระยะเวลำ
25%

30-มิ.ย.-63
(TFRS 9)
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แหล่งท่ีมำและใช้ไปของเงินทุน  
       หน่วย : ล้ำนบำท 

 30 มิ.ย. 63 
(TFRS 9) 

31 มี.ค. 63 
(TFRS 9) 

เพิ่ม/(ลด) 31 ธ.ค. 62 
(Pre-TFRS 9) 

เพิ่ม/(ลด) 

 จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ ร้อยละ 

รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำด
เงินสุทธิ (สินทรัพย์) 

423,452  13.4   470,362   14.9  (10.0)   338,770   11.2   25.0  

สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลคำ่ด้วย
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือ
ขำดทุน 

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

เงินลงทุนสุทธิ และเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมสุทธ ิ

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

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้ (หักรำยได้รอ
ตัดบัญชี) 

2,285,561  72.1   2,131,887   67.4   7.2   2,089,873   69.4   9.4  

หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่
คำดวำ่จะเกิดขึ้น (1) 

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

สินทรัพย์อ่ืนๆ 235,127  7.4   268,934   8.5  (12.6)  292,667   9.7  (19.7) 
สินทรัพย์ 3,171,323  100.0   3,163,060   100.0   0.3   3,012,216   100.0   5.3  

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

เงินสุทธิ (หนี้สิน) 
228,376  7.2   177,063   5.6   29.0   215,823   7.2   5.8  

ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 97,837  3.1   98,379   3.1  (0.6)   96,841   3.2   1.0  
หนี้สินอ่ืนๆ 146,052  4.6   196,485   6.2  (25.7)   195,361  6.5  (25.2)  
รวมส่วนของเจ้ำของ 348,294  11.0   338,610   10.7   2.9   348,326   11.5  (0.0)  

- ส่วนของบริษัทใหญ ่ 338,036  10.7  327,784   10.4   3.1   338,287   11.2  (0.1)  

- ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ ำนำจ
ควบคุม 

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

หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ 3,171,323  100.0   3,163,060   100.0   0.3   3,012,216   100.0   5.3  

อัตรำส่วนเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 
(หลังหักรำยได้รอตัดบัญชี) 
ต่อเงินรับฝำก (ร้อยละ) 

97.23  90.62   96.94   

(1) ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นส ำหรับเงินใหส้ินเช่ือแก่ลูกหนี้ (รวมขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่) หรือ ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสญูและ
ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ ตำมงบกำรเงิน 

แหล่งเงินทุนที่ส ำคัญของธนำคำรและบริษัทย่อย ณ 30 มิถุนำยน 2563 ประกอบด้วยเงินรับฝำกร้อยละ 74.1 และแหล่ง
เงินทุนอื่นๆ อำทิ ส่วนของเจ้ำของ กำรกู้ยืมระหว่ำงธนำคำร และตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม ทั้งนี้ ธนำคำรใช้เงินทุนร้อยละ 72.1  
ในกำรให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (หลังหักรำยได้รอตัดบัญชี) ใช้เงินทุนร้อยละ 13.4 ในรำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ และใช้
เงินทุนร้อยละ 10.5 ในเงินลงทุนสุทธิและเงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ  
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ส่วนของเจ้ำของ 

ส่วนของเจ้ำของรวม (ส่วนท่ีเป็นของธนำคำร) ณ 30 มิถนุำยน 2563 เท่ำกับ 338,036 ล้ำนบำท ลดลงเล็กน้อยเม่ือ
เทียบกับ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 เม่ือเทียบกับ ณ 31 มีนำคม 2563  

มูลค่ำหุ้นทำงบัญชี (ส่วนที่เป็นของธนำคำร)  เท่ำกับ 24.18 บำทต่อหุ้น ลดลงจำก 24.20 บำทต่อหุ้น ณ วันที่  
31 ธันวำคม 2562 และเพิ่มขึ้นจำก 23.44 บำทต่อหุ้น ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563  

เงินกองทุนตำมกฎหมำย 

เงินกองทุนตำมกฎหมำย (กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน)  

       หน่วย : ล้ำนบำท 

กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน(1) 

30 มิ.ย. 63 (3) 31 มี.ค. 63 (3) อัตรำข้ันต่ ำ
ท่ีก ำหนด
โดยธปท. 
ส ำหรับปี 

2562 
 
(ร้อยละ) (2) 

31 ธ.ค. 62(3) อัตรำข้ันต่ ำ
ท่ีก ำหนด
โดยธปท. 
ส ำหรับปี 

2561 
 

(ร้อยละ) (2) 

 
 
 
 

 
จ ำนวน 

อัตรำ 
เงินกองทุน 

ต่อ
สินทรัพย์
เส่ียง 

(ร้อยละ) 

 
 
 

 
 
จ ำนวน 

อัตรำ 
เงินกองทุน 

ต่อ
สินทรัพย์
เส่ียง 

(ร้อยละ) 

 
 
 

 
 

จ ำนวน 

อัตรำ 
เงินกองทุน 

ต่อ
สินทรัพย์
เส่ียง 

(ร้อยละ) 

เงินกองทุนช้ันที่ 1 
ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ 

309,221 15.36 309,373 14.97 >8.000 304,705 15.19 >7.500 

เงินกองทุนช้ันที่ 1 310,290 15.42 310,447 15.03 >9.500 305,805 15.24 >9.000 
เงินกองทุนช้ันที่ 2 75,479  76,170   75,534   
รวมเงินกองทุน 385,769 19.17 386,617 18.71 >12.000 381,339 19.01 >11.500 
สินทรัพย์ถ่วงน้ ำหนักตำม

ควำมเสี่ยง 
2,012,724  2,066,182   2,006,423   

(1) งบกำรเงินภำยใต้หลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน จัดท ำภำยใต้หลักเกณฑ์ธนำคำรแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินนี้จะไม่รวมถึง
บริษัทที่ ประกอบธุรกิจประกันภัยหรือประกันชีวิต และบริษทัที่ถือหุ้นน้อยกว่ำร้อยละ 50 

(2) ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก ำหนดให้ธนำคำรพำณิชย์ด ำรงอัตรำสว่นเงินกองทุนส่วนเพ่ิม เพ่ือรองรับผลขำดทุนในภำวะวิกฤต (Conservation Buffer) 
โดยให้ทยอยด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพ่ิมจำกอัตรำส่วนเงินกองทุนขั้นต่ ำอีกมำกกว่ำ 0.625% ในแต่ละปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2559 เป็นต้นไป จนครบ
ซึ่งมำกกว่ำ 2.50% ในวันที่ 1 มกรำคม 2562 นอกจำกนี้ ตำมประกำศ ธปท. ที่สนส. 16/2560 และ 17/2560 ระบุว่ำธนำคำรเป็น 1 ใน 5 ธนำคำรพำณิชย์ที่มี
นัยต่อควำมเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ และก ำหนดใหต้้องมีอัตรำส่วนเงินกองทุนขั้นต่ ำเพิ่มเติม เพ่ือเป็นเงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับควำมเสียหำยส ำหรับ
ธนำคำรพำณิชย์ที่มีนัยควำมเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ (Higher loss absorbency) โดยให้ธนำคำรทยอยด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับควำม
เสียหำยส ำหรับธนำคำรพำณิชย์ที่มีนัยต่อควำมเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ ที่รอ้ยละ 0.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 และด ำรง
เพ่ิมเป็นร้อยละ 1 ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

(3) ข้อมูลเงินกองทุนและอัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จัดท ำตำมเกณฑ์และวธิีกำรตำมประกำศธปท. 
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เงินกองทุนตำมกฎหมำย (งบเฉพำะธนำคำร) 
       หน่วย : ล้ำนบำท 

งบเฉพำะธนำคำร(1) 

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

2563 
(ร้อยละ) (1) 

31 ธ.ค. 62 (2) อัตรำข้ันต่ ำ
ท่ีก ำหนด
โดยธปท. 
ส ำหรับปี 

2562 
(ร้อยละ) (1) 

 
 

จ ำนวน 

อัตรำ 
เงินกองทุน 
ต่อสินทรัพย์

เส่ียง 
(ร้อยละ) 

 
 

จ ำนวน 

อัตรำ 
เงินกองทุน 
ต่อสินทรัพย์

เส่ียง 
(ร้อยละ) 

 
 

จ ำนวน 

อัตรำ 
เงินกองทุน 
ต่อสินทรัพย์

เส่ียง 
(ร้อยละ) 

เงินกองทุนช้ันที่ 1 
ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ 

287,700 14.88 288,254  14.43 >8.000 285,462 14.80 >7.500 

เงินกองทุนช้ันที่ 1 287,700 14.88 288,254  14.43 >9.500 285,462 14.80 >9.000 
เงินกองทุนช้ันที่ 2 74,539  75,364   74,616   
รวมเงินกองทุน 362,239 18.73 363,618  18.20 >12.000 360,078 18.66 >11.500 
สินทรัพย์ถ่วงน้ ำหนักตำม

ควำมเสี่ยง 
1,933,666  1,997,962   1,929,176   

(1) ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก ำหนดให้ธนำคำรพำณิชย์ด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพ่ิม เพ่ือรองรับผลขำดทุนในภำวะวิกฤต (Conservation Buffer) 
โดยให้ทยอยด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มจำกอัตรำส่วนเงินกองทุนขั้นต่ ำอีกมำกกว่ำ 0.625% ในแต่ละปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2559 เป็นต้นไป จน
ครบซึ่งมำกกว่ำ 2.50% ในวันที่ 1 มกรำคม 2562 นอกจำกนี้ ตำมประกำศ ธปท. ที่สนส.16/2560 และ 17/2560 ระบุว่ำธนำคำรเป็น 1 ใน 5 ธนำคำรพำณิชย์
ที่มีนัยต่อควำมเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ และก ำหนดให้ต้องมีอัตรำส่วนเงินกองทุนขั้นต่ ำเพิ่มเติม เพื่อเป็นเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อร องรับควำมเสียหำย
ส ำหรับธนำคำรพำณิชย์ที่มีนัยควำมเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ (Higher loss absorbency) โดยให้ธนำคำรทยอยด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อ
รองรับควำมเสียหำยส ำหรับธนำคำรพำณิชย์ที่มีนัยต่อควำมเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ ที่ร้อยละ 0.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 
2562 และด ำรงเพิ่มเป็น ร้อยละ 1 ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

(2) ข้อมูลเงินกองทุนและอัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จัดท ำตำมเกณฑ์และวิธีกำรตำมประกำศธปท. 

 ณ 30 มิถุนำยน 2563 กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินมีเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ เท่ำกับ 309,221 ล้ำนบำท  
(ร้อยละ 15.36 ของสินทรัพย์ถ่วงน้ ำหนักตำมควำมเสี่ยง) และมีเงินกองทุนชั้นที่ 1 เท่ำกับ 310,290 ล้ำนบำท (ร้อยละ 15.42 ของ
สินทรัพย์ถ่วงน้ ำหนักตำมควำมเสี่ยง) โดยมีเงินกองทุนทั้งสิ้นเท่ำกับ 385,769 ล้ำนบำท (ร้อยละ 19.17 ของสินทรัพย์ถ่วงน้ ำหนัก
ตำมควำมเสี่ยง) 
 ณ 30 มิถุนำยน 2563 ธนำคำรมีเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ และมีเงินกองทุนชั้นที่ 1 (งบเฉพำะธนำคำร) 
เท่ำกับ 287,700 ล้ำนบำท (ร้อยละ14.88 ของสินทรัพย์ถ่วงน้ ำหนักตำมควำมเสี่ยง) โดยมีเงินกองทุนทั้งสิ้นเท่ำกับ 362,239   
ล้ำนบำท (ร้อยละ 18.73 ของสินทรัพย์ถ่วงน้ ำหนักตำมควำมเสี่ยง)  
 ทั้งนี้ ในวันที่ 6 กรกฎำคม 2563 ธนำคำรได้ไถ่ถอนตรำสำรด้อยสิทธิสกุลเงินริงกิตมำเลเซีย จ ำนวน 1 พันล้ำนริงกิต
มำเลเซีย โดยใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนก ำหนดทั้งจ ำนวน ซึ่งตรำสำรดังกล่ำวนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2   
 ธนำคำรมีอัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์ถ่วงน้ ำหนักตำมควำมเสี่ยงในระดับที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์ของธปท. 
อีกทั้งธนำคำรได้ประเมินควำมเพียงพอของอัตรำส่วนเงินกองทุนฯ ในอนำคตอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตำมเกณฑ์ของทำงกำร  
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ภำคผนวก 

I) กำรเปลี่ยนแปลงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และผลกระทบ 

ในวันที่ 1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทำงกำรเงิน มีผลบังคับใช้และธนำคำร
ได้เริ่มถือปฏิบัติ โดยกำรเปลี่ยนแปลงหลักจำกกำรถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทำงกำร
เงิน มีดังนี้ 

กำรเปลี่ยนแปลงตำม TFRS 9 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับเดิม 
1. กำรจัดประเภทสินทรัพย์ทำงกำรเงินเป็น 3 ประเภท โดยจัดประเภทตำม
โมเดลธุรกิจในกำรจัดกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินและลักษณะของกระแสเงินสดตำม
สัญญำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน ได้แก่ 

1.1 รำคำทุนตัดจ ำหน่ำย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ โดย
เป็นกำรรับช ำระเงินต้นและดอกเบี้ยจำกยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ก ำหนด 
ได้แก่ เงินให้สินเชื่อ รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน เงินลงทุนในตรำสำร
หน้ีที่ถือจนครบก ำหนดเดิมเป็นส่วนใหญ่  

รับรูร้ำยกำรเมื่อแรกเริ่มด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันท่ีท ำรำยกำร (Trade date) 
และวัดมูลค่ำภำยหลังด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยสุทธิจำกค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำน
เครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น (ถ้ำมี)  

1.2 มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น วัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงิน
สดตำมสัญญำและเพื่อขำยสินทรัพย์ทำงกำรเงิน โดยเป็นกำรรับช ำระเงินต้น
และดอกเบี้ยจำกจ ำนวนเงินต้นคงค้ำงในวันที่ก ำหนด ซึ่งประกอบด้วยเงินลงทุน
ในตรำสำรหน้ีเดิมเป็นส่วนใหญ่และตรำสำรทุน 

รับรู้รำยกำรเมื่อแรกเริ่มด้วยมูลค่ำยุติธรรม และวัดมูลค่ำภำยหลังด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรม ก ำไรหรือขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรม 
จะแสดงเป็นรำยกำรในส่วนของเจ้ำของผ่ำนก ำไรเบ็ดเสร็จอื่น จนกว่ำจะ
จ ำหน่ำย 

1.3 มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสดเงินสด
ตำมสัญญำ ท ำให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งไม่ได้เป็นกำรจ่ำยช ำระเพียงเงินต้นและ
ดอกเบี้ยจำกยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ก ำหนด 

รับรู้รำยกำรเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมและวัดมูลค่ำในภำยหลังด้วย
มูลค่ำยุติธรรม ก ำไรหรือขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำ
ยุติธรรม และก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรขำยรับรู้เป็นก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ
จำกเครื่องมือทำงกำรเงินท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 

กำรจัดประเภทตรำสำรหนี้ที่จะถือจนครบก ำหนด 
หลักทรัพย์เพื่อค้ำ หลักทรัพย์เผ่ือขำย และเงินลงทุน
ทั่วไป  
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กำรเปลี่ยนแปลงตำม TFRS 9 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับเดิม 
2. กำรรับรู้รำยได้ (สินทรัพย์ทำงกำรเงิน)  
รับรู้รำยได้ดอกเบี้ยด้วยวิธีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate : EIR) 

ค ำนวณโดยค ำนึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินในกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์ และ
ค่ำธรรมเนียม ตลอดจนต้นทุนที่เป็นส่วนหนึ่งของอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง    

ธนำคำรรับรู้ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ำยด้วยวิธี
อัตรำดอกเบี้ยตำมสัญญำ (Contract rate) และรับรู้
ค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องเต็มจ ำนวนโดยทันที 

3. ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดติทีค่ำดว่ำจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ  
3.1 พิจำรณำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุของเครื่องมือ

ทำงกำรเงิน รวมถึงกำรพิจำรณำข้อมูลปัจจัยทำงเศรษฐกิจที่มีกำร
คำดกำรณ์ในอนำคต (forward-looking) 

 
3.1 ประมำณกำรค่ำ เ ผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตำม
หลักเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง
โดยกำรวิเครำะห์ประวัติกำรช ำระหนี้และกำร
คำดกำรณ์เกี่ยวกับกำรช ำระหนี้ในอนำคตของลกูคำ้ 

3.2 รับรู้ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นส ำหรับสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
ประเภทหนี้ ซึ่งวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย หรือด้วยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ได้แก่  
- รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)  
- เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้  
- เงินลงทุนในตรำสำรหน้ี  
- ภำระผูกพันเงินให้สินเชื่อและสัญญำค้ ำประกันทำงกำรเงิน 

 

3.3 จัดกลุ่มสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 3 ขั้น (Three stage approach)  
พิจำรณำจำกกำรเปล่ียนแปลงของคุณภำพสินเชื่อ นับจำกวันที่รับรู้รำยกำร
เริ่มแรกดังนี้ 

3.3.1 Stage 1 (Performing)  เป็นกลุ่มที่ไม่มีควำมเส่ียงด้ำนเครดิตเพิ่มขึ้นอยำ่ง
มีนัยส ำคัญ: ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกดิขึ้นภำยใน 12 เดือน (12 
months ECL) (ดอกเบี้ยรับค ำนวณจำกมูลค่ำตำมบัญชีขั้นต้น โดยไม่มี
กำรปรับลดผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น (Gross Carrying 
Amount))  

3.3.2 Stage 2 (Under – performing) เป็นกลุ่มที่มีควำมเส่ียงด้ำนเครดติเพิม่ขึน้
อย่ำงมีนัยส ำคัญ ไม่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต : ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่
คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุ  (Lifetime ECL)  (ดอกเบี้ยรับค ำนวณ
เช่นเดียวกับ Stage 1) 

3.3.3 Stage 3 (Non – performing) เป็นกลุ่มที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต : ผล
ขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต 
(รำยได้ดอกเบี้ยจะค ำนวณจำกมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิ (Net carrying 
amount)) 
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กำรเปลี่ยนแปลงตำม TFRS 9 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับเดิม 
4. ตรำสำรอนุพันธ์และกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง แบ่งออกเป็น 

4.1 กำรป้องกันควำมเส่ียงในมูลค่ำยุติธรรม 
4.2 กำรป้องกันควำมเส่ียงในกระแสเงินสด 

  

ใช้อนุพันธ์ในกำรป้องกันควำมเส่ียงด้ำนอัตรำ
แลกเปล่ียน และอัตรำดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อธนำคำร 
(Banking Book) โดยรำยกำรที่เป็นดอกเบี้ยบันทึก
ตำมวิธี เกณฑ์คงค้ำง ส่วนรำยกำรที่ เป็นอัตรำ
แลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศจะบันทึกบัญชีโดย
กำรแปลงค่ำด้วยอัตรำแลกเปล่ียน ณ วันส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำน 

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง
สัญญำเช่ำ มำถือปฏิบัติมีผลกระทบต่องบกำรเงินของธนำคำรและบริษัทย่อยอย่ำงไม่เป็นสำระส ำคัญ ธนำคำรฯและบริษัทย่อยได้
ปรับผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีดังกล่ำวโดยปรับปรุงกับก ำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 โดยมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 ไม่มีผลกระทบต่อก ำไรสะสม 

ทั้งนี้ กำรเปลี่ยนแปลงข้ำงต้นไม่ได้มีกำรปรับย้อนหลังเพื่อเปรียบเทียบและส่งผลหลักในกำรวิเครำะห์งบกำรเงิน ดังนี้ 
1. รับรู้รำยได้ดอกเบี้ยรับ โดยค ำนึงถึงส่วนลด ส่วนเกินในกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์ ค่ำธรรมเนียม และต้นทุนที่เกี่ยวข้องของสินทรัพย์

ทำงกำรเงินโดยวิธีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate : EIR) และทยอยตัดจ ำหน่ำยเป็นรำยได้ดอกเบี้ยตลอดช่วง
ระยะเวลำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน จำกเดิมที่รับรู้รำยได้ดอกเบี้ยตำมอัตรำดอกเบี้ยตำมสัญญำ (Contract rate) และรับรู้
ค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องเต็มจ ำนวนโดยทันที  โดยส่งผลกระทบหลักต่ออัตรำดอกเบี้ยรับจำกสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรำยได้ 
(Earning Asset Yield)  และ รำยได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรำยได้ (Net Interest Margin : NIM) และรำยได้
ค่ำธรรมเนียม 

  รับรู้รำยได้ดอกเบี้ยของเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุกำรลงทุน ซึ่งไม่มีผลแตกต่ำงที่เป็นสำระส ำคัญ
จำกวิธีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง  

2. กำรวัดมูลค่ำจำกเครื่องมือทำงกำรเงิน จะแสดงภำยใต้ รำยกำรก ำไร (ขำดทุน) จำกเครื่องมือทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน ซึ่งประกอบด้วยก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรจ ำหน่ำย กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม หรือกำรโอนเปลี่ยน
ประเภทของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน จำกกำรซื้อขำยและแปลงค่ำของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ และก ำไร 
(ขำดทุน) สุทธิจำกกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรม หรือกำรตัดรำยกำรของเครื่องมือทำงกำรเงินที่ก ำหนดให้วัดมูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน จำกเดิมที่แสดงเป็นส่วนหนึ่งของ รำยกำรก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุน ในส่วนของรำยได้
จำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ  

3. กำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน ตำมกำรจัดกลุ่มใหม่เป็น 3 Stages จำก
เดิมที่ตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตำมกำรจัดชั้นของสินเชื่อตำมเกณ์ของธปท. (แบ่งเป็น 5 ระดับ) รวมถึงกำรขยำยกำรพิจำรณำ
ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน อำทิ ภำระผูกผันที่จะให้สินเชื่อและสัญญำค้ ำประกัน
ทำงกำรเงิน เป็นต้น  จำกเดิมที่มีเพียงค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตำมกำรจัดชั้นของสินเชื่อ เมื่อได้รับหนี้สูญรับคืน ธนำคำรจะรับรู้
เป็นรำยได้  
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II) มำตรกำรควำมช่วยเหลือของธนำคำรจำกผลกระทบจำกของแพร่ระบำดของ COVID-19  

มำตรกำรควำมช่วยเหลือของธนำคำร  

  ธนำคำรตระหนักถึงกำรมีส่วนร่วมในกำรพยุงเศรษฐกิจ จึงได้มีมำตรกำรช่วยเหลือให้แก่ลูกค้ำของธนำคำร (ปรับปรุง
ล่ำสุดเมื่อ 27 เมษำยน 2563) โดยสรุปดังนี้  

- สินเชื่อรำยย่อย ทั้งสินเชื่อบุคคลภำยใต้ก ำกับ (อำทิ สินเชื่อ Smart Money สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus) และสินเชื่อ
เพื่อที่อยู่อำศัย (อำทิ สินเชื่อ Home Easy Cash) (วงเงิน ไม่เกิน 3 ล้ำนบำท) ธนำคำรพักช ำระหนี้ทั้งเงินต้นและ
ดอกเบี้ยนำน 4 เดือน พร้อมลดอัตรำดอกเบี้ยลง 0.25% ต่อปี จำกสัญญำกู้เดิมนำน 4 เดือน   
นอกจำกนี้ สินเชื่อบุคคลและสินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัย ที่มีเอกสำรแสดงรำยได้ลดลง ธนำคำรพักช ำระหนี้เงินต้น (ช ำระ
เฉพำะดอกเบี้ย) นำน 6 เดือน พร้อมลดอัตรำดอกเบี้ยลง 0.25% ต่อปี จำกสัญญำกู้เดิมนำน 6 เดือน 

- สินเชื่อธุรกิจ (วงเงินไม่เกิน 100 ล้ำนบำท) ธนำคำรพักช ำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยนำน 6 เดือนแบบอัตโนมัต ิ
- สินเชื่อธุรกิจขนำดกลำงขึ้นไป ที่มีเอกสำรแสดงรำยได้ลดลง ธนำคำรพักช ำระหนี้เงินต้นวงเงินสินเชื่อระยะยำว (Term 

loan) สูงสุด 12 เดือน ขยำยระยะเวลำช ำระหนี้ส ำหรับตั๋วสัญญำใช้เงิน (P/N) และสินเชื่อเพื่อกำรค้ำต่ำงประเทศ 
(Trade finance) สูงสุด 6 เดือน 

- สนับสนุนสินเชื่อใหม่ (Soft loan) เพื่อเสริมสภำพคล่องให้แก่ลูกค้ำธุรกิจ (วงเงินไม่เกิน 500 ล้ำนบำท) โดยมีวงเงินกู้
สูงสุดไม่เกิน 20% ของยอดหนี้คงค้ำง ณ 31 ธันวำคม 2562 ระยะเวลำกู้สูงสุด 5 ปี ที่อัตรำดอกเบี้ย 2 ปีแรก 2.0% 
ต่อปี โดยพักช ำระหนี้เงินต้นสูงสุด 12 เดือน ไม่ต้องช ำระดอกเบี้ย 6 เดือนแรก และกำรเข้ำร่วมมำตรกำรสนับสนุน
สินเชื่อใหม่ของสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด 

- กำรปรับลดอัตรำดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่ออัตรำ MLR  MOR  และ MRR ลงอย่ำงต่อเนื่องจำกสิ้นปีที่ผ่ำนมำถึงไตรมำส
ที่ 2/2563 (ล่ำสุดปรับลดอัตรำดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ มีผลเม่ือวันที่  22 พฤษภำคม 2563) รวม -0.65% ถึง -1.05%  

โดยมำตรกำรต่ำงๆ นี้จะช่วยบรรเทำภำระหนี้ รวมถึงเพิ่มสภำพคล่องในปัจจุบัน ประกอบกับกำรเข้ำดูแลลูกค้ำอย่ำง
ใกล้ชิดเพื่อพิจำรณำถึงโครงสร้ำงทำงกำรเงินของธุรกิจ ควบคู่กับกำรพิจำรณำปรับโครงสร้ำงหนี้ในเชิงป้องกัน  (pre-emptive) 
เพื่อช่วยเหลือลูกค้ำเพิ่มเติม  

มำตรกำรช่วยเหลือระยะท่ี 2 ของธปท. 

ธปท. ได้ออกมำตรกำรช่วยเหลือลูกค้ำรำยย่อยที่ได้รับผลกระทบจำก COVID-19 ระยะที่ 2 สรุปสำระส ำคัญดังนี้ 
1. กำรลดเพดำนดอกเบี้ย ค่ำบริกำรต่ำงๆ และเบี้ยปรับ (ดอกเบี้ย) ส ำหรับบัตรเครดิตและสนิเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำร

ก ำกับ (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2563) มีรำยละเอียดดังนี ้

ประเภท เพดำนเดิม (ร้อยละตอ่ปี) เพดำนใหม่ (ร้อยละต่อป)ี 

1. บัตรเครดิต 18 16 
2. สินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ   
- วงเงินหมุนเวียน  28 25 
- ผ่อนช ำระเป็นงวด 28 25 
- จ ำน ำทะเบียนรถ 28 24 
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2. กำรขยำยวงเงินบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2563) 

ส ำหรับลูกค้ำที่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้วงเงินเพิ่มเติม และมีพฤติกรรมกำรช ำระหนี้ที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งมีรำยได้เฉลี่ยต่อ
เดือนต่ ำกว่ำ 30,000 บำท ขยำยวงเงินจำกเดิม 1.5 เท่ำ เป็น 2 เท่ำของรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นกำรชั่วครำว ถึงวันที่ 
31 ธันวำคม 2564 

3. มำตรกำรเพิ่มเติมกำรให้ควำมช่วยเหลือลูกหนี้รำยย่อยขั้นต่ ำระยะที่ 2 (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2563) 

ขยำยขอบเขตและระยะเวลำกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ลูกหนี้รำยย่อยที่ได้รับผลกระทบจำก COVID-19 และไม่เป็น 
NPLs ณ วันที่ 1 มีนำคม 2563 โดยต้องจัดให้มีทำงเลือกควำมช่วยเหลือขั้นต่ ำให้ลูกค้ำที่ได้รับผลกระทบได้เลือกตำม
ประเภทสินเชื่อ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

ประเภท มำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือลูกหนี้ข้ันต่ ำ 
1. บัตรเครดิต เปลี่ยนเป็นสินเชื่อที่มีระยะเวลำ 48 งวด หรือ 

ขยำยระยะเวลำตำมควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของลูกหนี้ โดยคิด
อัตรำดอกเบี้ยไม่เกิน ร้อยละ 12 ต่อปี 

2. สินเชื่อบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ ที่มี
ลักษณะวงเงินหมุนเวียน เช่นบัตรกด
เงินสด 

1. ลดอัตรำผ่อนช ำระขั้นต่ ำ ตำมควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ หรือ 
2. เปลี่ยนเป็นสินเชื่อที่มีระยะเวลำ 48 งวด หรือ ขยำยระยะเวลำตำม

ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ โดยคิดดอกเบี้ยไม่เกิน ร้อยละ 22 
ต่อปี 

3. สินเชื่อส่วนบุคคลที่ผ่อนช ำระเป็นงวด 
และสินเชื่อจ ำน ำทะเบียนรถ 

ลดค่ำงวด อย่ำงน้อยร้อยละ 30 ของค่ำงวดเดิม โดยคิดอัตรำดอกเบี้ย
ไม่เกินร้อยละ 22 ต่อปี 

4. สินเชื่อเช่ำซื้อ  1. พักช ำระค่ำงวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) 3 เดือน หรือ 
2. ลดค่ำงวดโดยกำรขยำยระยะเวลำกำรช ำระหนี้ 

5. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัย หรือสินเชื่อ
เพื่อที่อยู่อำศัยเป็นหลักประกัน 

1. พักช ำระค่ำงวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) 3 เดือน หรือ 
2. พักช ำระเงินต้น 3 เดือน และพิจำรณำลดดอกเบี้ยตำมควำม

เหมำะสม หรือ 
3. ลดค่ำงวด โดยขยำยระยะเวลำกำรช ำระหนี้ 

ทั้งนี้ ลูกค้ำที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือสำมำรถแจ้งควำมประสงค์ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ของธนำคำร เช่ น แอปพลิเคชั่น 
เว็บไซต์ Call center หรือส่งข้อควำม SMS  

  



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

 

 

หน้ำ 25 
 

มำตรกำรธปท. เพิ่มเติม 

จำกกำรพิจำรณำถึงกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ซึ่งยังไม่คลี่คลำยลง และยังมคีวำมไม่แนน่อนสูง ในวันที ่18 มิถุนำยน 
2563 ธปท. ขอให้ธนำคำรพำณิชย์ งดจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2563 รวมถึงกำรงดซื้อหุ้นคนื และ
ให้ธนำคำรพำณิชย์จัดท ำแผนบริหำรจัดกำรเงินระดับเงินกองทุนส ำหรบัระยะ 1-3 ปีข้ำงหน้ำ เพื่อให้ธนำคำรพำณิชยร์ักษำ
ระดับเงินกองทุนให้เข้มแข็งและรองรับกำรด ำเนินธุรกจิได้อยำ่งต่อเนื่อง 

แนวปฎิบัติทำงบัญชี เร่ืองมำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวส ำหรับกิจกำรส ำหรับกิจกำรที่ให้ควำมช่วยเหลือลูกหน้ีที่
ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 

ในวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563 ธปท. ได้ปรับปรุงกฎเกณฑ์ส ำหรับธนำคำรพำณิชย์ที่เข้ำช่วยเหลือลูกค้ำในเชิงป้องกัน  
(pre-emptive) ส ำหรับลูกหนี้ที่ยังไม่ด้อยคุณภำพ (non-NPL) ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 โดยสำมำรถจัดชั้นลูกหนี้เป็นชั้นที่ไม่มี
กำรเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต (stage 1) ได้ทันที หำกวิเครำะห์แล้วว่ำลูกหนี้สำมำรถปฏิบัติตำม
สัญญำปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ได้ โดยไม่ถือเป็นกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ที่มีปัญหำ (Troubled Debt Restructuring :TDR) 
และส ำหรับลูกหนี้ด้อยคุณภำพ สำมำรถจัดชั้นสินเชื่อดังกล่ำวเป็นชั้น performing ได้หำกลูกหนี้สำมำรถช ำระเงินตำมสัญญำ
ปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ใหม่ได้ติดต่อกันเป็นเวลำ  3 เดือนหรือ 3 งวดกำรช ำระเงิน ส ำหรับกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ตั้งแต่วันที่  
1 มกรำคม 2563 ถึง 31 ธันวำคม 2564 

ส ำหรับกำรกันเงินส ำรอง ให้ค ำนวณผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น (Expected credit loss) จำกสนิเชื่อคงค้ำง
เฉพำะส่วนของวงเงินที่เบิกใช้แล้วได้      

  



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

 

 

หน้ำ 26 
 

อันดับควำมน่ำเชื่อถอืของธนำคำร 
อันดับควำมน่ำเชื่อถือที่ธนำคำรได้รับจำก S&P Global Ratings, Moody’s Investors Service และ Fitch Ratings มีดังนี้ 

 

ในวันที่ 2 เมษำยน 2563 Fitch Ratings ได้ประกำศ “คง” อันดับควำมน่ำเชื่อถือสำกลสกุลเงินต่ำงประเทศ และอันดับ
ควำมน่ำเชื่อถือในประเทศของธนำคำร โดยพิจำรณำถึงควำมท้ำทำยของสภำพแวดล้อมในกำรด ำเนินธุรกิจ ผลกระทบจำก
เศรษฐกิจเนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 นอกจำกนี้ ธนำคำรยังได้รับพิจำรณำถึงควำมส ำคัญในฐำนะ 1 ใน 5 
ธนำคำรที่มีนัยต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ  (D-SIB) และควำมเป็นธนำคำรที่มีควำมส ำคัญในเชิงกลยุทธ์ต่อรัฐบำลไทยด้วย
เช่นกัน  ทั้งนี้ ธนำคำรได้ถูกปรับลดอันดับควำมน่ำเชื่อถือในประเทศของหุ้นกู้ด้อยสิทธิสกุลเงินบำท ลง 1 notch เป็น AA-(tha) 
จำกเดิม AA(tha) ตำมเกณฑ์กำรจัดอันดับเครดิตฉบับปรับปรุงใหม่ของ Fitch Ratings ซึ่งส่งผลต่ออันดับควำมน่ำเชื่อถือใน
ประเทศของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ 

ในวันที่ 24 สิงหำคม 2563 S&P Global Ratings ได้ระบุถึงกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ที่ส่งผลต่อภำพรวมเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย รวมถึงควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของธนำคำรในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้น จึงได้ประกำศ CreditWatch with negative 
implications ส ำหรับอันดับควำมน่ำเชื่อถือของธนำคำรและตรำสำร 

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

■ ระยะยำว/ระยะสั้น BBB / A-2 BBB / A-2 BBB / A-2 
■ แนวโน้ม Stable (4) Stable Stable 
■ Stand-Alone Credit Profile (SACP) bb+ bb+ bb+ 

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

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

■ ระยะยำว/ระยะสั้น BBB / F2 BBB / F2 BBB / F2 
■ แนวโน้ม Stable Stable Positive 
■ Viability Rating bbb- bbb- bbb- 
■ หุ้นกู้ด้อยสิทธิสกุลเงิน USD --  -- (1) BBB- 

อันดับควำมน่ำเชื่อถือในประเทศ    
■ ระยะยำว/ระยะสั้น AA+(tha) / F1+ (tha)  AA+(tha) / F1+ (tha)  AA+(tha) / F1+ (tha)  
■ แนวโน้ม Stable Stable Stable 
■ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ สกุลเงินบำท AA+(tha) AA+(tha) AA+(tha) 
■ หุ้นกู้ด้อยสิทธิสกุลเงินบำท AA-(tha) AA-(tha) (2) AA(tha) 

(1) ธนำคำรได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิสกุลเงิน USD ในเดือนธันวำคม 2562 
(2) เมื่อวันท่ี 2 เมษำยน 2563 Fitch Ratings ปรับลดอันดับควำมน่ำเชื่อถือลง จำกเดิมที่ AA(tha)  
(3) เมื่อวันท่ี 21 เมษำยน 2563 Moody’s Investors Service ปรับแนวโน้มอันดับควำมน่ำเชื่อถือประเทศไทย จำก Positive เป็น Stable และได้ปรับ

แนวโน้มของธนำคำรเช่นกัน เมื่อวันท่ี 22 เมษำยน 2563 
(4) เมื่อวันท่ี 24 สิงหำคม 2563 S&P Global Ratings ระบุอันดับควำมน่ำเชื่อของธนำคำร และตรำสำรเป็น CreditWatch with negative implications 
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หมำยเหตุ ตัวเลขกำรเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) ที่แสดงภำยใต้เอกสำรฉบบันี้ค ำนวณโดยอ้ำงอิงจำกตัวเลขงบกำรเงิน 

Disclaimer 
เอกสำรฉบับนี้แสดงถึงข้อมูลผลประกอบกำรและกำรด ำเนินธุรกิจของธนำคำร ข้อมูลเกี่ยวกับภำวะเศรษฐกิจ และข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลบำงส่วน
อำจมีลักษณะเป็นกำรคำดกำรณ์ในอนำคต (Forward-Looking Statements) ซึ่งจัดท ำขึ้นโดยใช้สมมุติฐำนหรือควำมเห็นของธนำคำรจำกข้อมูล ณ ปัจจุบัน 
หำกข้อมูลดังกล่ำวมีกำรเปลี่ยนแปลงไป ธนำคำรขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลตำมเอกสำรฉบับนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ทั้งนี้ ผล
ประกอบกำรและกำรด ำเนินธุรกิจของธนำคำรในอนำคตอำจมีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญจำกข้อมูลที่ปรำกฎอยู่ในเอกสำรฉบับนี้ และเอกสำรฉบับนี้
มิได้เป็นกำรรับประกันถึงผลประกอบกำรในอนำคตของธนำคำรแต่อย่ำงใด ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรใช้วิจำรณญำณในกำรศึกษำเม่ือพิจำรณำข้อมูลดังกล่ำวไม่
ว่ำเพ่ือวัตถุประสงค์ใดก็ตำม 


