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หน้ำ 1 
 

รำยงำนฉบับนี้เป็นค ำอธิบำยกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญในงบกำรเงินรวมของธนำคำรฉบับหลังสอบทำนของผู้สอบบัญชี
ส ำหรับไตรมำส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2564 

ภำพรวมผลประกอบกำรของธนำคำรและบริษัทย่อย  

ภำพรวมภำวะเศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจไทยในปี 2564 ยังคงเผชิญควำมเปรำะบำงสูง  โดยเศรษฐกิจไทยในไตรมำส 3 เผชิญแรงปะทะจำก 

โควิด-19 ระลอกใหม่ที่ยืดเยื้อและลำกยำวมำตั้งแต่เดือนเมษำยน 2564  จำกกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กลำยพันธุ ์
สำยพันธุ์เดลตำ ท ำให้ภำครัฐยกระดับมำตรกำรควบคุมโรค ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำรด ำเนินธุรกิจ กำรจ้ำงงำนและรำย ได้
แรงงำนในพื้นที่ควบคุม ซึ่งสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดที่ยำวนำน ส่งผลให้อุปสงค์ในประเทศโดยรวมมีควำมเปรำะบำงมำกขึ้น 
เช่นเดียวกับภำคธุรกิจที่ยังไม่อำจฟื้นตัวได้เต็มที่จำกร่องรอยแผลเป็นอันเนื่องจำกกำรแพร่ระบำดในช่วงก่อนหน้ำ แม้จะมี
มำตรกำรช่วยเหลือและเยียวยำค่ำครองชีพส ำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบออกมำอย่ำงต่อเนื่อง  อย่ำงไรก็ดี เศรษฐกิจไทยได้รับแรง
สนับสนุนของเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวอย่ำงแข็งแกร่งซึ่งจะช่วยหนุนภำคกำรส่งออกไทยให้ขยำยตัวต่อเนื่อง ประกอบกับสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดภำยในประเทศที่เริ่มคลี่คลำยและจ ำนวนวัคซีนที่ครอบคลุมประชำกรมำกขึ้น รวมไปถึงแผนกำรเปิดประเทศในวันที่  
1 พฤศจิกำยน จะช่วยหนุนควำมเชื่อมั่นของภำคครัวเรือนและภำคธุรกิจ นอกเหนือจำกนี้ มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมของ
ภำครัฐ เช่น มำตรกำรคนละครึ่ง โครงกำรเรำเที่ยวด้วยกัน จะมีส่วนสนับสนุนอุปสงค์ภำยในประเทศและกิจกรรมทำงเศรษฐกิจให้
ฟื้นตัวในไตรมำสสุดท้ำยของปี ท ำให้ในภำพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2564 มีแนวโน้มขยำยตัวได้เล็กน้อยจำกปีก่อนที่ร้อยละ 0.7 
จำกกำรประเมินโดยธนำคำรแห่งประเทศไทยในเดือนกันยำยน 2564 
  มำตรกำรทำงกำรคลังและกำรเงินยังคงมีควำมส ำคัญต่อกำรสนับสนุนกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะต่อไป 
โดยมำตรกำรเยียวยำฟื้นฟูเศรษฐกิจของภำครัฐที่ด ำเนินไปอย่ำงต่อเนื่องและตรงจุด ยังคงเป็นสิ่งจ ำเป็นต่อบริบทกำรฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจที่มีควำมแตกต่ำงกันในแต่ละภำคส่วน (K-shape Recovery) รวมทั้งช่วยสนับสนุนกำรฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะต่อไป 
เช่นเดียวกับมำตรกำรทำงกำรเงินที่ยังคงต้องผ่อนคลำยอย่ำงต่อเนื่อง โดยคำดว่ำคณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงินจะคงอัตรำ
ดอกเบี้ยนโยบำยในระดับต่ ำที่ร้อยละ 0.50 ในช่วงที่เหลือของปี 2564 รวมถึงตลอดปี 2565 เพื่อสนับสนุนกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจ  
ควบคู่กับกำรเร่งออกมำตรกำรช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่ำงทันกำรณ์ รวมถึงคำดว่ำธนำคำรแห่งประเทศไทยจะด ำเนิน
มำตรกำรที่เน้นกำรเข้ำถึงและกระจำยสภำพคล่อง ตลอดจนสนับสนุนให้ธนำคำรพำณิชย์ด ำเนินกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ให้แก่
ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบได้อย่ำงตรงจุด 

ทั้งนี้ ธนำคำรได้ออกมำตรกำรช่วยเหลือลูกหนี้ที่ต้องปิดกิจกำรจำกมำตรกำรพักช ำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ลูกหนี้ 
SMEs และรำยย่อย เป็นระยะเวลำ 2 เดือน พร้อมทั้งอีก 7 มำตรกำรเพื่อช่วยลดภำระทำงกำรเงินและเสริมสภำพคล่องให้กับลูกค้ำ
รำยย่อยและลูกค้ำธุรกิจทุกกลุ่มให้สำมำรถผ่ำนวิกฤตครั้งนี้ไปได้   
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ภำพรวมผลประกอบกำรประจ ำไตรมำส 3/2564  
ในปี 2564 ประเทศไทยเผชิญควำมท้ำทำยจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID -19 ระลอกใหม่อย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้ภำครัฐ

ยกระดับมำตรกำรควบคุมโรคที่เข้มงวดมำกขึ้น ก่อนที่จะเริ่มผ่อนคลำยมำตรกำรบำงส่วนในวันที่ 1 กันยำยน หลังจ ำนวนผู้ติดเชื้อ
ในประเทศเริ่มลดลงตำมล ำดับ อย่ำงไรก็ดี ภำคธุรกิจยังไม่อำจฟื้นตัวจำกร่องรอยแผลเป็นอันเนื่องจำกกำรแพร่ระบำดในช่วงก่อน
หน้ำ โดยธนำคำรกรุงไทยให้ควำมส ำคัญต่อมำตรกำรช่วยเหลือลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี้ ธนำคำรได้พิจำรณำตั้งผลขำดทุน
ด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นส ำหรับปี 2563 และในช่วงเก้ำเดือนแรกของปี 2564 ในระดับสูง เพื่อรองรับควำมไม่แน่นอนของ
ภำวะเศรษฐกิจในระยะข้ำงหน้ำประกอบกับกำรติดตำมคุณภำพสินทรัพย์อย่ำงใกล้ชิด 

ส ำหรับกำรด ำเนินงำนของธนำคำรและบริษัทย่อยประจ ำไตรมำส 3/2564 มีก ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนำคำร เท่ำกับ 5,055
ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 15.9 จำกไตรมำสที่ผ่ำนมำ โดยตั้งส ำรองผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในระดับสูงเช่นเดียวกับ 
ไตรมำสที่ผ่ำนมำเพื่อรองรับควำมไม่แน่นอนของภำวะเศรษฐกิจที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต Coverage ratio เท่ำกับร้อยละ 163.9 
เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจำกร้อยละ 147.3 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 โดยมีกำรควบคุมคุณภำพสินทรัพย์เป็นอย่ำงดี ส่งผลให้ NPLs 
Ratio-Gross อยู่ที่ร้อยละ 3.57 จำกร้อยละ 3.81 ณ สิ้นปีที่ผ่ำนมำ เป็นผลมำจำกธนำคำรให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรคุณภำพ
สินทรัพย์อย่ำงใกล้ชิดและด ำเนินกำรต่อเนื่อง   

ทั้งนี้ ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนเท่ำกับ 15,241 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 8.3 ตำมรำยได้รวมจำกกำรด ำเนินงำนที่ลดลงร้อยละ 
1.8 แมว่้ำรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิขยำยตัวร้อยละ 1.1 จำกสินเชื่อที่ขยำยตัวได้ดี และกำรบริหำรต้นทุนทำงกำรเงิน โดยมีอัตรำผลตอบแทน
สุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรำยได้ (NIM) ร้อยละ 2.51 ลดลงเล็กน้อยจำกร้อยละ 2.55 ทั้งนี้  ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนขยำยตัว
ร้อยละ 7.0 ส่วนใหญ่เกิดจำกค่ำใช้จ่ำยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำทรัพย์สินรอกำรขำย โดยมี Cost to 
Income ratio เท่ำกับร้อยละ 46.21 เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 42.41 จำกไตรมำสที่ผ่ำนมำ 

เมื่อเทียบกับไตรมำสที่ 3/2563 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีก ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนำคำร เพิ่มขึ้นร้อยละ 65.4 จำก 
ไตรมำสเดียวกันของปีก่อน โดยตั้งส ำรองผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นลดลงร้อยละ 34.5 มีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน
ลดลงร้อยละ 8.0 มีสำเหตุหลักจำกรำยได้รวมจำกกำรด ำเนินงำนที่ลดลงร้อยละ 6.4 เป็นผลจำกในไตรมำสเดียวกันของปีก่อน
ธนำคำรมีรำยได้ดอกเบี้ยพิเศษเงินให้สินเชื่อจำกกำรขำยทอดตลำดทรัพย์สินหลักประกันจ ำนอง   ประกอบกับรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิ
ที่ลดลงจำกดอกเบี้ยรับเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ และรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่นที่ลดลง ทั้งนี้ ธนำคำรบริหำรต้นทุนทำงกำรเงิน
ประกอบกับสินเชื่อขยำยตัวได้ดี ซึ่งช่วยลดผลกระทบดังกล่ำว รวมถึงกำรบริหำรค่ำใช้จ่ำยในกำรภำวะเศรษฐกิจชะลอตัว ท ำให้
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนลดลง ร้อยละ 4.4  ส่งผลให้ Cost to Income ratio เท่ำกับร้อยละ 46.21 ลดลงเล็กน้อยจำกร้อยละ 
47.16 ในไตรมำสเดียวกันของปีก่อน (ไม่รวมรำยได้ดอกเบี้ยพิเศษ) 
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ภำพรวมผลประกอบกำรส ำหรับ 9 เดือนของปี 2564  
ธนำคำรและบริษัทย่อยมีก ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนำคำรในช่วง 9 เดือนของปี 2564 เท่ำกับ 16,645 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 25.3 โดยตั้งส ำรองผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจ ำนวน  24,291 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 31.9 เพื่อรองรับรองรับ
ควำมไม่แน่นอนของภำวะเศรษฐกิจในระยะข้ำงหน้ำ ทั้งนี้ ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน เท่ำกับ 47,841 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 11.6 
จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน มีสำเหตุหลักจำกรำยได้รวมจำกกำรด ำเนินงำนที่ลดลงร้อยละ 8.3 ตำมรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ลดลง 
แม้ว่ำธนำคำรมีสินเชื่อขยำยตัวได้ดีถึงร้อยละ 9.6 จำกสิ้นปีกำรบริหำรต้นทุนทำงกำรเงินอย่ำงต่อเนื่องรวมถึงเพื่อลดผลกระทบ
ดังกล่ำว เนื่องจำกในช่วงเดียวกันของปีก่อนธนำคำรมีรำยได้ดอกเบี้ยพิเศษเงินให้สินเชื่อจำกกำรขำยทอดตลำดทรัพย์สิน
หลักประกันจ ำนอง รวมถึงกำรลดลงของดอกเบี้ยเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ ส่งผลให้ NIM เท่ำกับร้อยละ 2.52 ทั้งนี้ ธนำคำรมี
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนลดลงร้อยละ 3.8 จำกกำรบริหำรจัดกำรในภำวะเศรษฐกิจชะลอตัว ส่งผลให้ Cost to Income ratio 
เท่ำกับร้อยละ 44.28 ใกล้เคียงกับร้อยละ 44.45 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน (ไม่รวมรำยได้ดอกเบี้ยพิเศษ) 

ธนำคำรและบริษัทย่อยมีอัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 เท่ำกับ 345,609 ล้ำนบำท (ร้อยละ 16.43 ของสินทรัพย์ถ่วงน้ ำหนัก
ตำมควำมเสี่ยง) และอัตรำส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นเท่ำกับ 413,266 ล้ำนบำท (ร้อยละ 19.65 ของสินทรัพย์ถ่วงน้ ำหนักตำมควำม

เสี่ยง) ซึ่งอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์ของ ธปท. ทั้งนี้ ในเดือนมีนำคม 2564 ธนำคำรได้ออกตรำสำรหนี้ด้อยสิทธิ ที่
สำมำรถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ จ ำนวน 600 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ซึ่งช่วยเพิ่มอัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 
ต่อสินทรัพย์เสี่ยงให้แข็งแกร่งมำกขึ้นและรองรับกำรเติบโตในอนำคต  

นอกจำกนี้ ธนำคำรได้เข้ำท ำสัญญำกับบมจ. บัตรกรุงไทย เพื่อขำยหุ้นของบจ. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จ ำนวนร้อยละ 75.05 
ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท โดยในเดือนพฤษภำคม 2564  กำรด ำเนินกำรตำมเง่ือนไขบังคับก่อนสมบูรณ์แล้ว ธนำคำรจึงโอน
หุ้นสำมัญ ร้อยละ 75.05 ให้บมจ. บัตรกรุงไทย ส่งผลให้บจ. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง เป็นบริษัทย่อยของบมจ.บัตรกรุงไทย ซึ่งธุรกรรม
ดังกล่ำวจะช่วยเพิ่มศักยภำพของธนำคำรและบริษัทย่อย ในกำรให้บริกำรผลิตภัณฑ์เช่ำซื้อส ำหรับลูกค้ำรำยย่อยอย่ำงครบวงจร  
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ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับไตรมำสและเก้ำเดือนของปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2564 

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนและก ำไรสุทธิ 
       หน่วย : ล้ำนบำท 

 3/2564 2/2564 เพิ่ม/(ลด) 3/2563 เพิ่ม/(ลด) 9 เดือน 9 เดือน  เพิ่ม/(ลด) 
   ร้อยละ  ร้อยละ ปี 2564 ปี 2563 ร้อยละ 

รำยได้ดอกเบี้ยสุทธ ิ 21,142 20,916 1.1  21,602  (2.1) 62,028  68,023  (8.8) 
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธ ิ        4,753  4,892 (2.9)  5,025  (5.4)      14,861   15,245  (2.5) 

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอ่ืน 2,439 3,043 (19.8)  3,647  (33.1)        8,968  10,410  (13.8) 

รวมรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 28,334 28,851 (1.8)  30,274  (6.4) 85,857  93,678  (8.3) 

รวมค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอ่ืนๆ 13,093 12,235 7.0  13,702  (4.4) 38,016  39,529  (3.8) 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน(1) 15,241 16,616 (8.3)  16,572  (8.0) 47,841  54,149  (11.6) 

ผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ 8,137 8,097 0.5  12,414  (34.5) 24,291 35,649 (31.9) 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้ 7,104 8,519 (16.6)  4,158  70.8 23,550  18,500  27.3 

ภำษีเงินได ้ 1,381 1,656 (16.6)  482  186.6 4,557  3,184  43.2 
ก ำไรสุทธ ิ 5,723 6,863 (16.6)  3,676  55.7 18,993  15,316  24.0 
ก ำไรสุทธิ (สว่นที่เป็นของธนำคำร) 5,055 6,011 (15.9)  3,057  65.4 16,645  13,279  25.3 
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ – 

ROA (ร้อยละ) (2) 
0.58 0.71  0.39   0.65 0.58   

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น – ROE  
(ร้อยละ) (2) 

5.75 7.04  3.59   6.38 5.24   

(1) ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น และภำษีเงินได ้
(2) ROA และ ROE ค ำนวณจำกก ำไรสุทธิสว่นที่เป็นของธนำคำร ต่อสินทรัพย์เฉลี่ย และส่วนของเจ้ำของ (ส่วนของบริษัทใหญ)่ เฉลี่ย 

ผลประกอบกำรไตรมำส 3/2564  ธนำคำรและบริษัทย่อยมีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนเท่ำกับ 15,241 ล้ำนบำท ลดลง 
ร้อยละ 8.3 จำกไตรมำส 2/2564 จำกรำยได้รวมจำกกำรด ำเนินงำนที่ลดลงร้อยละ 1.8 แม้ว่ำรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิขยำยตัวร้อยละ 
1.1 จำกสินเชื่อที่ขยำยตัวได้ดี และกำรบริหำรต้นทุนทำงกำรเงิน ทั้งนี้ ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนขยำยตัวร้อยละ 7.0 ส่วนใหญ่เกิด
จำกค่ำใช้จ่ำยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำทรัพย์สินรอกำรขำย ทั้งนี้ ธนำคำรและบริษัทย่อยตั้งส ำรองผล
ขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในระดับสูงเช่นเดียวกับไตรมำสที่ผ่ำนมำเพื่อรองรับควำมไม่แน่นอนของภำวะเศรษฐกิจที่อำจ
เกิดขึ้นในอนำคต  ส่งผลให้ก ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนำคำร เท่ำกับ 5,055 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 15.9 จำกไตรมำสที่ผ่ำนมำ  

หำกเปรียบเทียบกับไตรมำส 3/2563 ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนลดลงร้อยละ 8.0 มีสำเหตุหลักจำกรำยได้รวมจำกกำร
ด ำเนินงำนที่หดตัวลดลงร้อยละ 6.4 เป็นผลจำกในไตรมำสเดียวกันของปีก่อนธนำคำรมีรำยได้ดอกเบี้ยพิเศษเงินให้สินเชื่อจำกกำร
ขำยทอดตลำดทรัพย์สินหลักประกันจ ำนอง  ประกอบกับรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ลดลงจำกดอกเบี้ยรับเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ และ
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่นที่ลดลง ทั้งนี้ ธนำคำรบริหำรต้นทุนทำงกำรเงินประกอบกับสินเชื่อขยำยตัวได้ดี ซึ่งช่วยลดผลกระทบ
ดังกล่ำว รวมถึงกำรบริหำรค่ำใช้จ่ำยในกำรภำวะเศรษฐกิจชะลอตัว ท ำให้ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนลดลง ร้อยละ 4.4  อย่ำงไรก็ดี
กำรตั้งส ำรองผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ลดลงร้อยละ 34.5 โดยพิจำรณำถึง Coverage ratio ที่อยู่ในระดับสูงเพื่อ
รองรับควำมไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ ส่งผลให้ก ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนำคำร เพิ่มขึ้นร้อยละ 65.4 จำกไตรมำสเดียวกันของปีก่อน  



ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยบริหำร (MD&A) ประจ ำไตรมำส 3/2564                  

 

 

หน้ำ 5 
 

ผลประกอบกำรในช่วง 9 เดือนของปี 2564  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ธนำคำรและบริษัทย่อยมีก ำไรจำก
กำรด ำเนินงำนเท่ำกับ 47,841 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 11.6 จำกรำยได้รวมจำกกำรด ำเนินงำนที่ลดลงร้อยละ 8.3 ตำมรำยได้
ดอกเบี้ยสุทธิที่ลดลง แม้ว่ำธนำคำรมีสินเชื่อขยำยตัวได้ดีถึงร้อยละ 9.6 จำกสิ้นปีรวมถึงกำรบริหำรต้นทุนทำงกำรเงินอย่ำงต่อเนื่อง 
เพื่อลดผลกระทบดังกล่ำว เนื่องจำกในช่วงดียวกันของปีก่อนธนำคำรมีรำยได้ดอกเบี้ยพิเศษเงินให้สินเชื่อจำกกำรขำยทอดตลำด
ทรัพย์สินหลักประกันจ ำนอง รวมถึงกำรลดลงของดอกเบี้ยเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ โดยมี NIM เท่ำกับร้อยละ 2.52 ทั้งนี้ ธนำคำรมี
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนลดลงร้อยละ 3.8 จำกกำรบริหำรจัดกำรในภำวะเศรษฐกิจชะลอตัว ทั้งนี้ ธนำคำรและบริษัทย่อยได้ตั้ง
ส ำรองผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นส ำหรับรองรับรองรับควำมไม่แน่นอนของภำวะเศรษฐกิจในระยะข้ำงหน้ำ จ ำนวน  
24,291 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 31.9 ส่งผลให้ก ำไรสุทธิ ส่วนที่เป็นของธนำคำร เท่ำกับ 16,645 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.3 

รำยได้ดอกเบี้ยสุทธิ 
       หน่วย : ล้ำนบำท 

 3/2564 2/2564 เพิ่ม/(ลด) 3/2563 เพิ่ม/(ลด) 9 เดือน  9 เดือน  เพิ่ม/(ลด) 
   ร้อยละ  ร้อยละ ปี 2564 ปี 2563 ร้อยละ 

รำยได้ดอกเบี้ย 26,419 26,349 0.3 27,212 (2.9) 78,065  86,994 (10.3) 
  - รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน          736  800  (8.0) 793 (7.2)       2,265  2,851 (20.6) 

  - เงินลงทุนและธุรกรรมเพ่ือค้ำ          103             72  43.1 107 (3.7)          236  371 (36.4) 
  - เงินลงทุนในตรำสำรหนี ้          562           856  (34.3) 1,340 (58.1)       2,334  3,261 (28.4) 
   - เงินให้สินเช่ือ     24,975      24,582  1.6 24,929 0.2     73,103  80,305 (9.0) 
  - กำรให้เช่ำซื้อและสัญญำเช่ำกำรเงิน            26             25  4.0 39 (33.3)            80  161 (50.3) 
  - อ่ืนๆ            17             14  21.4 4 325.0            47  45 4.4 

หัก ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย 5,277 5,433 (2.9) 5,610 (5.9) 16,037 18,971 (15.5) 
  - เงินรับฝำก 2,440       2,618  (6.8) 2,979 (18.1) 7,763 10,862 (28.5) 
  - รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน          414           404  2.5 441 (6.1)       1,221  1,423 (14.2) 
  - เงินน ำส่งธนำคำรแห่งประเทศไทย
และสถำบันคุ้มครองเงินฝำก 

      1,531        1,515  1.1 1,440 6.3       4,541  4,211 7.8 

  - ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 870          879  (1.0) 730 19.2       2,452  2,393 2.5 
  - อ่ืนๆ 22 17 29.4 20 10.0 60  82 (26.8) 
รำยได้ดอกเบี้ยสุทธิ 21,142 20,916 1.1 21,602 (2.1)  62,028 68,023 (8.8) 
อัตรำดอกเบี้ยรับจำกสินทรัพย์ท่ี
ก่อให้เกิดรำยได้ (ร้อยละ) (1) 

3.14 3.22  3.55(2)  3.17 3.96(2)  

อัตรำต้นทุนทำงกำรเงิน (ร้อยละ) (1) 0.71 0.76  0.84  0.74 1.00  

รำยได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ท่ี
ก่อให้เกิดรำยได้ (ร้อยละ) – NIM (1) 

2.51 2.55  2.82(2)  2.52 3.09(2)  

(1) สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรำยได้ รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำดว้ยมูลคำ่ยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน; หนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ย รวมหนี้สินทำงกำรเงินที่
วัดมูลค่ำด้วยมูลคำ่ยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน  

(2) หำกไม่รวมรำยได้ดอกเบี้ยจำกกำรขำยทอดตลำดทรัพย์สินหลักประกันจ ำนอง อัตรำดอกเบี้ยรับจำกสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรำยได้ส ำหรับไตรมำส 3/2563 อยู่
ที่ร้อยละ 3.39 และ NIM ส ำหรับไตรมำส 3/2563 อยู่ที่ร้อยละ 2.66 หำกไม่รวมรำยได้ดอกเบี้ยจำกกำรขำยทอดตลำดฯ อัตรำดอกเบี้ยรับจำกสินทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดรำยได้ส ำหรับ 9 เดือนของปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 3.74 และ NIM ส ำหรับ 9 เดือนของปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 2.88 



ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยบริหำร (MD&A) ประจ ำไตรมำส 3/2564                  

 

 

หน้ำ 6 
 

รำยได้ดอกเบี้ยสุทธิไตรมำส 3/2564 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิ เท่ำกับ 21,142 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 1.1 จำกไตรมำส 2/2564 เป็นผลจำกกำรควบคุมต้นทุนทำงกำรเงินประกอบกับกำรขยำยตัวของสินเชื่อที่ร้อยละ 3.0 จำก 
ณ 30 มิถุนำยน 2564 และมีอัตรำผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรำยได้ (NIM) ร้อยละ 2.51 ลดลงเล็กน้อยจำกร้อยละ 
2.55  หำกเปรียบเทียบกับไตรมำส 3/2563 รำยได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลงร้อยละ 2.1 เนื่องจำกรำยได้ดอกเบี้ยที่ลดลงมีสำเหตุหลัก
จำกดอกเบี้ยรับเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ ในขณะที่ในไตรมำสที่ 3/2563 มีรำยได้ดอกเบี้ยพิเศษเงินให้สินเชื่อจำกกำรขำยทอดตลำด
ทรัพย์สินหลักประกันจ ำนอง ทั้งนี้ ธนำคำรมีกำรบริหำรต้นทุนทำงกำรเงินอย่ำงต่อเนื่องรวมถึง สินเชื่อที่ขยำยตัวได้ดี ทั้งนี้ อัตรำ
ผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรำยได้ (NIM) ลดลงเป็นร้อยละ 2.51 จำกร้อยละ 2.82  ในไตรมำส 3/2563 (NIM ร้อยละ 
2.51 ลดลงจำกไตรมำส 3/2563 ที่ไม่รวมรำยกำรพิเศษ ซึ่งเท่ำกับร้อยละ 2.66)  

รำยได้ดอกเบี้ยสุทธิในช่วง 9 เดือนของปี 2564  เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ธนำคำรและบริษัทย่อยมีรำยได้
ดอกเบี้ยสุทธิ เท่ำกับ 62,028 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 8.8 จำกช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ เป็นไปตำมแนวโน้มอัตรำดอกเบี้ย
ประกอบกับกำรลดลงของเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ อีกทั้งในช่วง 9 เดือนของปี 2563 มีรำยได้ดอกเบี้ยพิเศษเงินให้สินเชื่อจำกกำร
ขำยทอดตลำดทรัพย์สินหลักประกันจ ำนอง ทั้งนี้ ธนำคำรมีกำรบริหำรต้นทุนทำงกำรเงินอย่ำงต่อเนื่องรวมถึงสินเชื่อที่ขยำยตัวได้ดี 
อัตรำผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรำยได้ (NIM) เท่ำกับร้อยละ 2.52 ลดลงจำกร้อยละ 3.09 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน 
(NIM ร้อยละ 2.52 ลดลงจำกช่วง 9 เดือนของปี 2563 ที่ไม่รวมรำยกำรพิเศษ ซึ่งเท่ำกับร้อยละ 2.88) 

ตำรำงกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ย 
 30 ก.ย. 64  30 มิ.ย. 64  31 มี.ค. 64 31 ธ.ค. 63 30 ก.ย. 63 30 มิ.ย. 63 

อัตรำดอกเบี้ยนโยบำยของ ธปท. 
(%) 

0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 
อัตรำดอกเบี้ยเงินฝำก (1)       
   -  ออมทรัพย์ 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 
   -  เงินฝำกประจ ำ 3 เดือน 0.320% 0.320% 0.320% 0.375% 0.375% 0.375% 
   -  เงินฝำกประจ ำ 6 เดือน 0.400% 0.400% 0.400% 0.50% 0.50% 0.50% 
   -  เงินฝำกประจ ำ 12 เดือน 0.400% 0.400% 0.400% 0.50% 0.50% 0.50% 
อัตรำดอกเบี้ยเงินให้สินเช่ือ       
   -  MLR 5.250% 5.250% 5.250% 5.250% 5.250% 5.250% 
   -  MOR 5.820% 5.820% 5.820% 5.820% 5.820% 5.820% 
   -  MRR 6.220% 6.220% 6.220% 6.220% 6.220% 6.220% 

(1) อัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกมำตรฐำนส ำหรับบุคคลธรรมดำ 
  

ในปี 2563 ที่ผ่ำนมำคณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงินประเมินว่ำเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มหดตัวจำกกำรควบคุมกำรระบำด
ทั่วโลก จึงปรับลดอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยลงอย่ำงต่อเนื่องถึง 3 ครั้ง เหลือ 0.50% ในเดือนพฤษภำคม 2563 โดยธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยได้ปรับลดอัตรำน ำส่งเงินสมทบกองทุนฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงินของธนำคำรพำณิชย์ จำกเดิมอัตรำ  
0.46% เหลือ 0.23% ประกำศเม่ือวันที่ 7 เมษำยน 2563 โดยธนำคำรได้ทยอยปรับลดอัตรำดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ MLR MOR และ 
MRR ลง เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบกำรและลูกค้ำรำยย่อยด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ธปท.ได้ขยำยระยะเวลำปรับลดอัตรำสมทบกองทุนฟื้นฟู
และพัฒนำระบบสถำบันกำรเงินจนถึงสิ้นปี 2565   
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รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ 
       หน่วย : ล้ำนบำท 

 3/2564 2/2564 เพิ่ม/(ลด) 3/2563 เพิ่ม/(ลด) 9 เดือน  9 เดือน  เพิ่ม/(ลด) 
   ร้อยละ  ร้อยละ ปี 2564 ปี 2563 ร้อยละ 

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร 6,764    6,858  (1.4) 6,632 2.0 21,141 20,474 3.3 
หัก ค่ำใช้จ่ำยค่ำธรรมเนียมและบริกำร 2,011   1,966  2.3 1,607 25.2 6,280  5,229 20.1 

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ 4,753 4,892  (2.9) 5,025 (5.4) 14,861  15,245 (2.5) 

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิส ำหรับไตรมำส 3/2564  ธนำคำรและบริษัทย่อยมีรำยได้ค่ำธรรมเนียมและ
บริกำรสุทธิ เท่ำกับ 4,753 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 2.9 จำกไตรมำส 2/2564 ซึ่งเป็นไปตำมภำวะเศรษฐกิจ หำกเปรียบเทียบกับ
ไตรมำส 3/2563 รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิลดลงร้อยละ 5.4 จำกไตรมำสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นไปตำมภำวะ
เศรษฐกิจ โดยค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรยังคงขยำยตัว  

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิในช่วง 9 เดือนของปี 2564  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ธนำคำรและ
บริษัทย่อยมีรำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ เท่ำกับ 14,861 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 2.5 ทั้งนี้ ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรยังคง
ขยำยตัว  

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ  
       หน่วย : ล้ำนบำท 

 3/2564 2/2564 เพิ่ม/(ลด) 3/2563 เพิ่ม/(ลด) 9 เดือน 9 เดือน  เพิ่ม/(ลด) 
   ร้อยละ  ร้อยละ ปี 2564 ปี 2563 ร้อยละ 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกเครื่องมือทำงกำรเงิน
ที่วัดมูลค่ำด้วยมูลคำ่ยุติธรรมผ่ำน
ก ำไรหรือขำดทุน 

682    772  (11.7) 962 (29.1) 2,507  2,384 5.1 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกเงินลงทุน 56     323  (82.7)  148  (62.3) 696  895 (22.2) 

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุน
ตำมวิธีส่วนได้เสีย 

213     337  (36.6)  1,014  (79.0) 849  1,569 (45.9) 

รำยได้จำกเงินปันผล 65      164  (60.1)  82  (20.5) 355  330 7.9 
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอ่ืนๆ 1,423 1,447  (1.6)  1,441  (1.2) 4,561 5,232 (12.8) 
รวมรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ 2,439 3,043 (19.8)  3,647  (33.1) 8,968 10,410 (13.8) 

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอ่ืนๆ ส ำหรับไตรมำส 3/2564 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่น ๆ 
เท่ำกับ 2,439 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 19.8 จำกไตรมำส 2/2564 เปน็ผลจำกรำยได้อ่ืนจำกก ำไรสุทธจิำกเงินลงทุนและรำยได้จำก 
เงินปันผลที่ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมำส 3/2563 รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่น ๆ ลดลง ร้อยละ 33.1 ส่วนใหญ่เปน็ผลจำก
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทนุตำมวิธีส่วนได้เสียที่ลดลงจำกกลุม่บริษัทประกัน  

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ ในช่วง 9 เดือนของปี 2564 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ธนำคำรและบริษัท
ย่อยมีรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ เท่ำกับ 8,968 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 13.8 ซึ่งมีสำเหตุหลักมำจำกรำยได้อื่นจำกก ำไรจำก
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียที่ลดลงจำกกลุ่มบริษัทประกัน  
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ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ  
       หน่วย : ล้ำนบำท 

 3/2564 2/2564 เพิ่ม/(ลด) 3/2563 เพิ่ม/(ลด) 9 เดือน  9 เดือน  เพิ่ม/(ลด) 
   ร้อยละ  ร้อยละ ปี 2564 ปี 2563 ร้อยละ 

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน 6,748   6,579  2.6 7,226 (6.6) 20,424   21,623  (5.5) 
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับอำคำร สถำนที่ และ

อุปกรณ์ 
2,293   2,139  7.2  2,321  (1.2) 6,564   6,518  0.7 

ค่ำภำษีอำกร 935   969  (3.4)  859  8.9 2,882  2,881  0.0 
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำทรัพย์สินรอ 

กำรขำย 
517   251  105.6  618  (16.2) 1,070   1,111  (3.7) 

อ่ืนๆ (1) 2,600 2,297 13.1  2,678  (2.9) 7,076  7,396  (4.3) 
รวมค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินกำรอื่นๆ 13,093 12,235 7.0 13,702 (4.4) 38,016  39,529  (3.8) 

อัตรำส่วนคำ่ใช้จ่ำยต่อรำยได้ (ร้อยละ) 46.21 42.41   45.26(2)   44.28 42.20(2)  

(1) รวมค่ำตอบแทนกรรมกำร 
(2) หำกไม่รวมรำยกำรรำยได้ดอกเบี้ยจำกกำรขำยทอดตลำดฯ อัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยต่อรำยได้ส ำหรบัไตรมำส 3/2563 เท่ำกับร้อยละ 47.16 หำกไม่รวมรำยกำร

รำยได้ดอกเบี้ยจำกกำรขำยทอดตลำดฯ อัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยต่อรำยได้ส ำหรับ 9 เดือนปี 2563 เท่ำกับร้อยละ 44.45  

ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ ไตรมำส 3/2564  ธนำคำรและบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่น ๆ 
เท่ำกับ 13,093 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0 จำกไตรมำส 2/2564 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจำกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำทรัพย์สินรอกำร
ขำยและค่ำใช้จ่ำยอื่นที่ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรเพิ่มขึ้นของค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ ทั้งนี้ Cost to Income ratio 
เท่ำกับร้อยละ 46.21 เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 42.41 ในไตรมำสที่ 2/2564 เมื่อเทียบกับไตรมำส 3/2563 ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำน
อื่น ๆ ลดลงร้อยละ 4.4 จำกไตรมำสเดียวกันของปีก่อน จำกกำรบริหำรจัดกำรค่ำใช้จ่ำยในภำวะเศรษฐกิจชะลอตัว Cost to 
Income ratio เท่ำกับร้อยละ 46.21 เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 45.26 ในไตรมำส 3/2563 (Cost to Income ratio เท่ำกับร้อยละ 46.21
ลดลงจำก Cost to Income ratio ไตรมำส 3/2563 ที่ไม่รวมรำยกำรพิเศษ ซึ่งเท่ำกับร้อยละ 47.16) 

ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ ในช่วง 9 เดือนของปี 2564  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ธนำคำรและ
บริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ เท่ำกับ 38,016 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 3.8 โดยมีสำเหตุหลักจำกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับ
พนักงำนและกำรบริหำรจัดกำรค่ำใช้จ่ำยในภำวะเศรษฐกิจชะลอตัว โดยมี Cost to Income ratio เท่ำกับร้อยละ 44.28 เพิ่มขึ้น
จำกร้อยละ 42.20  ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ (Cost to Income ratio เท่ำกับร้อยละ 44.28 อยู่ในระดับใกล้เคียงกับ Cost to 
Income ratio ช่วง 9 เดือนของปี 2563 ที่ไม่รวมรำยกำรพิเศษ ซึ่งเท่ำกับร้อยละ 44.45) 
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ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น  
       หน่วย : ล้ำนบำท 

 3/2564 2/2564 เพิ่ม/(ลด) 3/2563 เพิ่ม/(ลด) 9 เดือน  9 เดือน  เพิ่ม/(ลด) 
   ร้อยละ  ร้อยละ ปี 2564 ปี 2563 ร้อยละ 

ผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้(1) 8,137 8,097 0.5 12,414 (34.5) 24,291 35,649 (31.9) 

(1) ผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ำดวำ่จะเกิดขึ้นส ำหรับรำยกำรระหว่ำงตลำดเงิน เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้ (รวมขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลง
เง่ือนไขใหม่) และภำระผูกพันที่จะใหส้นิเช่ือและสัญญำค้ ำประกันทำงกำรเงิน 

ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ไตรมำส 3/2564 ธนำคำรและบริษัทย่อยตั้งส ำรองผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่
คำดว่ำจะเกิดขึ้น จ ำนวน 8,137 ล้ำนบำท ทั้งนี้ ธนำคำรยังคงพิจำรณำตั้งส ำรองผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่องโดยอยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกับไตรมำสที่ผ่ำนมำเพื่อรักษำระดับของ Coverage Ratio ที่เหมำะสมส ำหรับรองรับควำมไม่
แน่นอนของภำวะเศรษฐกิจในระยะข้ำงหน้ำ ซึ่งอำจส่งผลต่อคุณภำพสินเชื่อ เมื่อเทียบกับไตรมำส 3/2563 ผลขำดทุนด้ำน
เครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ลดลงร้อยละ 34.5 โดยพิจำรณำถึง Coverage ratio ที่อยู่ในระดับสูงเพื่อรองรับควำมไม่แน่นอนของ
เศรษฐกิจ  

ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ในช่วง 9 เดือนของปี 2564  ธนำคำรและบริษัทย่อยได้ตั้งส ำรองผล
ขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น จ ำนวน 24,291 ล้ำนบำท เพื่อรองรับควำมไม่แน่นอนของภำวะเศรษฐกิจในระยะข้ำงหน้ำ 
โดยค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นต่อสินเชื่อด้อยคุณภำพ (Coverage Ratio) เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 163.9 ณ วันที่ 
30 กันยำยน 2564 เทียบกับร้อยละ 160.7 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 และร้อยละ 147.3 ณ 31 ธันวำคม 2563  
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ฐำนะทำงกำรเงินของธนำคำรและบริษัทย่อย ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินฯ และเงินลงทุนสุทธิ 

 ณ 30 กันยำยน 2564 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน และ
เงินลงทุนสุทธิรวม เท่ำกับ 309,879 ล้ำนบำท ประกอบด้วย หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 73 ตรำสำรหนี้ภำคเอกชนและ
ต่ำงประเทศ ร้อยละ 21 และ ตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำด ร้อยละ 6 ในขณะที่ มีสินทรัพย์ทำงกำรเงินฯ และเงินลงทุนสุทธิ
จ ำนวน 330,712 ล้ำนบำท ณ 31 ธันวำคม 2563 

กำรจัดประเภทของสินทรัพยท์ำงกำรเงินฯ และเงินลงทุนสุทธ ิ   
     หน่วย : ล้ำนบำท 

งบกำรเงินรวม 30 ก.ย. 64 30 มิ.ย. 64 เพิ่ม/(ลด) 31 ธ.ค. 63 เพิ่ม/(ลด) 
   ร้อยละ  ร้อยละ 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 

38,175 23,632 61.5 13,724 178.2 

เงินลงทุนสุทธิ 271,704 248,284 9.4 316,988 (14.3) 

- เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ที่วัดมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดั
จ ำหน่ำย 

1,928 1,411 36.6 1,740 10.8 

- เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ที่วัดมูลค่ำดว้ยมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

253,320 231,550 9.4 300,505 (15.7) 

- เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ก ำหนดให้วดัมูลค่ำดว้ย
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

16,456 15,323 7.4 14,743 11.6 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน และเงินลงทุนสุทธิรวม 

309,879 271,916 14.0 330,712 (6.3) 

 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ของธนำคำรและบริษัทย่อย (หลังหักรำยได้รอตัดบัญชี) เท่ำกับ  2,559,985  ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 9.6 จำกสิ้นปี 2563 โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจำกลูกค้ำภำครัฐ สินเชื่อธุรกิจขนำดใหญ่ และสินเชื่อรำยย่อย  

     หน่วย : ล้ำนบำท 

งบกำรเงินรวม 30 ก.ย. 64 30 มิ.ย. 64 เพิ่ม/(ลด) 31 ธ.ค. 63 เพิ่ม/(ลด) 
   ร้อยละ  ร้อยละ 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้ 2,560,332  2,486,283 3.0  2,335,241  9.6 
หัก รำยได้รอตัดบัญชี 347  385 (9.9)  399  (13.0) 
บวก ดอกเบี้ยค้ำงรับ 19,118 16,876 13.3  16,199  18.0 
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตทีค่ำด

ว่ำจะเกิดขึ้น  
167,201 163,414 2.3  150,528  11.1 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ย
ค้ำงรับสุทธิ 

2,411,902 2,339,360 3.1  2,200,513  9.6 
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เงินให้สินเชื่อของธนำคำรตำมประเภทของผู้กู้ (งบกำรเงินรวม)  
       หน่วย : ล้ำนบำท 

งบกำรเงินรวม 30 ก.ย. 64 30 มิ.ย. 64 เพิ่ม/(ลด) 31 ธ.ค. 63 เพิ่ม/(ลด) 

 จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ ร้อยละ 

สินเช่ือธุรกิจขนำดใหญ ่  679,297  26.5   639,895 25.7 6.2 639,930   27.4  6.2 
สินเช่ือรัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ  519,156  20.3  489,395  19.7 6.1  367,293   15.7  41.3 
สินเช่ือวิสำหกิจขนำดกลำงและ

ขนำดย่อม (1) 
 340,049  13.3 340,175 13.7 (0.0)  335,857   14.4  1.2 

สินเช่ือรำยย่อย  1,021,482  39.9 1,016,476 40.9 0.5  991,804   42.5  3.0 
- สินเช่ือเพ่ือที่อยู่อำศัย  444,078  17.4 441,869 17.8 0.5  430,281   18.4  3.2 
- สินเช่ือส่วนบุคคล  519,519  20.3 514,570 20.7 1.0  496,443   21.3  4.6 
- สินเช่ือบัตรเครดิต 54,303 2.1 55,489 2.2 (2.1)  59,990   2.6  (9.5) 
- สินเช่ือ Leasing(2) 3,582 0.1 4,548 0.2 (21.2)  5,090   0.2  (29.6) 

สินเช่ืออ่ืนๆ 348 0.0 342 0.0 1.6  357   0.0  (2.7) 
รวมสินเช่ือ (ตำมงบกำรเงิน) 2,560,332  100.0 2,486,283 100.0 3.0  2,335,241  100.0 9.6 

(1) สินเช่ือวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม: สินเช่ือที่ให้แก่ธุรกิจที่มีจ ำนวนกำรจ้ำงงำน 200 คน และจ ำนวนสินทรพัย์ถำวรไม่รวมที่ดิน  200 ลบ. 
(2) ในเดือนพฤษภำคม 2564 ธนำคำรได้ขำยหุ้นบจ. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง ร้อยละ 75.05 ให้แก่บมจ.บัตรกรุงไทย ส่งผลให้ บจ. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง เป็นบริษัท

ย่อยของบมจ.บัตรกรุงไทย ทั้งนี้ ตำมเกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินรวม ไม่มีผลกระทบจำกธุรกรรมดังกล่ำว 

 
  



ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยบริหำร (MD&A) ประจ ำไตรมำส 3/2564                  

 

 

หน้ำ 12 
 

คุณภำพสินทรัพย์  

กำรจัดชั้นสินเชื่อและค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น 
หน่วย : ล้ำนบำท 

งบกำรเงินรวม 30 ก.ย. 64 30 มิ.ย. 64 31 ธ.ค. 63 
1. Gross NPL (1) 106,367 105,737 107,138 
2. Gross NPL Ratio  ร้อยละ 3.57 ร้อยละ 3.54 ร้อยละ 3.81 
ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น (รวม) (2) 174,313 169,867 157,854 

3. Coverage Ratio (3) ร้อยละ 163.9 ร้อยละ 160.7 ร้อยละ 147.3 

(1) Gross NPLs เฉพำะต้นเงินหักรำยได้รอตัดบัญชี รวมรำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 
(2) ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตทีค่ำดว่ำจะเกิดขึ้น (รวม) = ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ำดว่ำจะเกิดขึ้นส ำหรบัรำยกำรระหว่ำงตลำดเงิน เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้

และภำระผูกพันที่จะให้สนิเช่ือและสัญญำค้ ำประกันทำงกำรเงิน 
(3) Coverage Ratio = ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นส ำหรับรำยกำรระหวำ่งตลำดเงิน เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้ และภำระผูกพันที่จะใหส้นิเช่ือและ

สัญญำค้ ำประกันทำงกำรเงิน / Gross NPLs 
 

  หน่วย : ล้ำนบำท 

งบกำรเงินรวม 30 ก.ย. 64 30 มิ.ย. 64 31 ธ.ค. 63 
เงินให้สินเช่ือ
และดอกเบี้ย 
ค้ำงรับ (1) 

ค่ำเผื่อผล
ขำดทุนด้ำน
เครดิตท่ี 
คำดว่ำจะ
เกิดขึ้น (2) 

เงินให้สินเช่ือ
และดอกเบี้ย 
ค้ำงรับ (1) 

ค่ำเผื่อผล
ขำดทุนด้ำน
เครดิตท่ี 
คำดว่ำจะ
เกิดขึ้น (2) 

เงินให้สินเช่ือ
และดอกเบี้ย 
ค้ำงรับ (1) 

ค่ำเผื่อผล
ขำดทุนด้ำน
เครดิตท่ี 
คำดว่ำจะ
เกิดขึ้น (2) 

จ ำแนกตำมประเภทกำรจัดช้ัน       
- สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ไม่มีกำร
เพ่ิมขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญของควำม
เสี่ยงด้ำนเครดิต  (Performing) 

      2,240,801            41,442       2,171,991             41,489  2,013,375 32,093 

- สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่มีกำรเพ่ิมขึ้น
อย่ำงมีนัยส ำคัญของควำมเสี่ยงด้ำน
เครดิต  (Under - performing) 

        223,330            46,583           216,854             43,422  223,501 41,627 

- สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่มีกำรด้อยค่ำ
ด้ำนเครดิต (Non - performing) 

        111,666            77,449           109,674            75,953  109,407 74,204 

- สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ใช้วิธีอย่ำง
ง่ำยในกำรค ำนวณผลขำดทุนดำ้น
เครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุ 
(Lifetime ECL - simplified 
approach) (3) 

            3,306              1,727               4,255               2,550  4,758 2,604 

รวม          2,579,103          167,201        2,502,774          163,414  2,351,041 150,528 

(1) เงินให้สินเช่ือหักรำยได้รอตัดบัญชี รวมดอกเบี้ยค้ำงรับ และรำยได้ดอกเบีย้ที่ยังไม่ถึงก ำหนดช ำระ 
(2) ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นส ำหรับเงินใหส้ินเช่ือแก่ลูกหนี้ (รวมขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่) ตำมงบกำรเงิน 
(3) Lifetime ECL – simplified approach เป็นรำยกำรของบริษัทย่อยซึ่งรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุของลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำ 
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ธนำคำรและบริษัทย่อยมี Gross NPLs ณ 30 กันยำยน 2564 เท่ำกับ 106,367 ล้ำนบำท โดยมีอัตรำส่วนสินเชื่อด้อย
คุณภำพต่อสินเชื่อรวม (NPLs Ratio-Gross) ร้อยละ 3.57 ลดลงเทียบกับ ณ 31 ธันวำคม 2563 ที่เท่ำกับร้อยละ 3.81 คุณภำพ
สินทรัพย์อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ดี เป็นผลมำจำกกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรคุณภำพสินทรัพย์อย่ำงใกล้ชิดและจะยังคง
ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ ธนำคำรได้พิจำรณำตั้งผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นเพิ่มเติมเพื่อรักษำระดับของ  

Coverage Ratio ที่เหมำะสมเพื่อรองรับควำมไม่แน่นอนของภำวะเศรษฐกิจในระยะข้ำงหน้ำ ประกอบกับกำรติดตำมคุณภำพ
สินทรัพย์อย่ำงใกล้ชิด โดยมี Coverage Ratio เท่ำกับ ร้อยละ 163.9 เทียบกับ ร้อยละ 160.7 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 และ  
ร้อยละ 147.3  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 

เงินรับฝำก 

 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีเงินรับฝำก เท่ำกับ 2,582,228 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 จำก ณ 31 ธันวำคม 2563 โดย
เพิ่มขึ้นจำกเงินฝำกออมทรัพย์และเงินฝำกกระแสรำยวัน ในขณะที่เงินฝำกประจ ำลดลง 

ธนำคำรและบริษัทย่อยมีสัดสว่นเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (หลงัหักรำยได้รอตัดบัญชี) ต่อเงินรับฝำก ที่เท่ำกับร้อยละ 99.14
เพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับร้อยละ 94.79 ณ 31 ธันวำคม 2563  
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แหล่งท่ีมำและใช้ไปของเงินทุน  
หน่วย : ล้ำนบำท 

 30 ก.ย. 64 30 มิ.ย. 64 เพิ่ม/(ลด) 31 ธ.ค. 63 เพิ่ม/(ลด) 

 จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ ร้อยละ 

รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำด
เงินสุทธิ (สินทรัพย์) 

484,588 13.9     519,541 15.2 (6.7) 516,792  15.5  (6.2) 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลคำ่ด้วย
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือ
ขำดทุน 

 38,175  1.1  23,632  0.7 61.5 13,724  0.4  178.2 

เงินลงทุนสุทธิ และเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมสุทธ ิ

294,426 8.4 271,329 8.0 8.5  346,388  10.4  (15.0)  

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้ (หักรำยได้รอ
ตัดบัญชี) 

2,559,985  73.2 2,485,898 73.0 3.0 2,334,842  70.2  9.6 

หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่
คำดวำ่จะเกิดขึ้น  

167,201 4.8 163,414 4.8 2.3 150,528 4.5  11.1 

สินทรัพย์อ่ืนๆ 287,188 8.2 267,861 7.9 7.2 266,562  8.0  7.7 
สินทรัพย์ 3,497,161 100.0 3,404,847 100.0 2.7 3,327,780  100.0  5.1 

เงินรับฝำก 2,582,228  73.8 2,493,121 73.2 3.6 2,463,225  74.0  4.8 
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำด

เงินสุทธิ (หนี้สิน) 
248,699  7.1 267,143 7.8 (6.9) 274,566  8.2  (9.4) 

ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 133,069  3.8 131,899 3.9 0.9 86,564  2.6  53.7 
หนี้สินอ่ืนๆ 165,827 4.8 156,823 4.6 5.7 148,361  4.5  11.8 
รวมส่วนของเจ้ำของ 367,338 10.5 355,861 10.5 3.2 355,064  10.7  3.5 

- ส่วนของบริษัทใหญ ่ 354,048 10.1 343,239 10.1 3.1 343,466  10.3  3.1 

- ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ ำนำจ
ควบคุม 

13,290  0.4 12,622 0.4 5.3 11,598  0.4  14.6 

หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ 3,497,161 100.0 3,404,847 100.0 2.7 3,327,780  100.0  5.1 
อัตรำส่วนเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 

(หลังหักรำยได้รอตัดบัญชี) 
ต่อเงินรับฝำก (ร้อยละ) 

99.14  99.71   94.79   

 

แหล่งเงินทุนที่ส ำคัญของธนำคำรและบริษัทย่อย ณ 30 กันยำยน 2564 ประกอบด้วยเงินรับฝำกร้อยละ 73.8 และแหล่ง
เงินทุนอื่น ๆ อำทิ ส่วนของเจ้ำของ กำรกู้ยืมระหว่ำงธนำคำร และตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม โดยตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
เพิ่มขึ้นจำกสิ้นปี 2563 เนื่องจำกธนำคำรออกตรำสำรด้อยสิทธิ ที่สำมำรถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 จ ำนวน 600 ล้ำนเหรียญสหรัฐ
ให้แก่ผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ ทั้งนี้ ธนำคำรใช้เงินทุนร้อยละ 73.2 ในกำรให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (หลังหักรำยได้รอตัดบัญชี) ใช้เงินทุน 
ร้อยละ 13.9 ในรำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ และใช้เงินทุนร้อยละ 8.4 ในเงินลงทุนสุทธิและเงินลงทุนในบริษัทร่วม
สุทธิ 
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ส่วนของเจ้ำของ 
ส่วนของเจ้ำของรวม (ส่วนท่ีเป็นของธนำคำร) ณ 30 กนัยำยน 2564 เท่ำกับ 354,048 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 

เม่ือเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2563  
มูลค่ำหุ้นทำงบัญชี (ส่วนที่เป็นของธนำคำร)  เท่ำกับ  25.32  บำทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจำก 24.57  บำทต่อหุ้น ณ วันที่  

31 ธันวำคม 2563  

เงินกองทุนตำมกฎหมำย   

เงินกองทุนตำมกฎหมำย (กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน)  

หน่วย : ล้ำนบำท 

กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน(1) 

30 ก.ย. 64 (3) 30 มิ.ย. 64 31 ธ.ค. 63  อัตรำข้ันต่ ำ
ท่ีก ำหนด
โดยธปท. 
 (ร้อยละ) (2) 

 
 

จ ำนวน 

อัตรำ 
เงินกองทุน 

ต่อสินทรัพย์เสี่ยง 
(ร้อยละ) 

 
 

จ ำนวน 

อัตรำ 
เงินกองทุน 

ต่อสินทรัพย์เสี่ยง 
(ร้อยละ) 

 
 

จ ำนวน 

อัตรำ 
เงินกองทุน 

ต่อสินทรัพย์เสี่ยง 
(ร้อยละ) 

เงินกองทุนช้ันที่ 1 
ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ 

325,560 15.48 314,011 15.38 314,467 15.73 >8.000 

เงินกองทุนช้ันที่ 1 345,609 16.43 334,118 16.36 315,755 15.79 >9.500 
เงินกองทุนช้ันที่ 2 67,657  66,872  66,349   
รวมเงินกองทุน 413,266 19.65 400,990 19.63 382,104 19.11 >12.000 
สินทรัพย์ถ่วงน้ ำหนักตำม

ควำมเสี่ยง 
2,103,030  2,042,328  1,999,516   

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

(2) ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก ำหนดให้ธนำคำรพำณิชย์ด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพ่ิม เพ่ือรองรับผลขำดทุนในภำวะวิกฤต (Conservation Buffer) 
โดยให้ทยอยด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มจำกอัตรำส่วนเงินกองทุนขั้นต่ ำอีกมำกกว่ำ 0.625% ในแต่ละปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 255 9 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 เพ่ือเป็นเงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับควำมเสียหำยส ำหรับ
ธนำคำรพำณิชย์ที่มีนัยควำมเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ (Higher loss absorbency) โดยให้ธนำคำรทยอยด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับควำม
เสียหำยส ำหรับธนำคำรพำณิชย์ที่มีนัยต่อควำมเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ ที่ร้อยละ 0.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 และด ำรง
เพ่ิมเป็นร้อยละ 1 ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

(3) ข้อมูลเงินกองทุนและอัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จัดท ำตำมเกณฑ์และวิธีกำรตำมประกำศ ธปท. 
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เงินกองทุนตำมกฎหมำย (งบเฉพำะธนำคำร)   

หน่วย : ล้ำนบำท 

งบเฉพำะธนำคำร(1) 

30 ก.ย. 64 (2) 30 มิ.ย. 64  31 ธ.ค. 63  อัตรำข้ันต่ ำ
ท่ีก ำหนด
โดยธปท. 
 (ร้อยละ) (1) 

 
 

จ ำนวน 

อัตรำ 
เงินกองทุน 

ต่อสินทรัพย์เสี่ยง 
(ร้อยละ) 

 
 

จ ำนวน 

อัตรำ 
เงินกองทุน 

ต่อสินทรัพย์เสี่ยง 
(ร้อยละ) 

 
 

จ ำนวน 

อัตรำ 
เงินกองทุน 

ต่อสินทรัพย์เสี่ยง 
(ร้อยละ) 

เงินกองทุนช้ันที่ 1 
ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ 

303,979 15.17 294,365 15.03 293,683 15.35 >8.000 

เงินกองทุนชั้นที่ 1 322,626 16.10 313,012 15.99 293,683 15.35 >9.500 
เงินกองทุนชั้นที่ 2 66,474  65,875  65,332   
รวมเงินกองทุน 389,100 19.42 378,887 19.35 359,015 18.76 >12.000 
สินทรัพย์ถ่วงน้ ำหนักตำม

ควำมเสี่ยง 
2,003,536  1,957,953  1,913,769   

(1) ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก ำหนดให้ธนำคำรพำณิชย์ด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับผลขำดทุนในภำวะวิกฤต (Conservation Buffer) 
โดยให้ทยอยด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่ม ซึ่งมำกกว่ำ 2.50% ในวันที่ 1 มกรำคม 2562 นอกจำกนี้ ตำมประกำศ ธปท. ที่สนส.16/2560 และ 17/2560 
ระบุว่ำธนำคำรเป็น 1 ใน 6 ธนำคำรพำณิชย์ที่มีนัยต่อควำมเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ (ธปท. ได้เพิ่มบมจ.ธนำคำรทหำรไทยธนชำตเป็นธนำคำรพำณิชย์ที่มี
ควำมส ำคัญต่อระบบภำยในประเทศ เม่ือเดือนสิงหำคม 2564) และก ำหนดให้ต้องมีอัตรำส่วนเงินกองทุนขั้นต่ ำเพิ่มเติม เพ่ือเป็นเงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพื่อรองรับ
ควำมเสียหำยส ำหรับธนำคำรพำณิชย์ที่มีนัยควำมเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ (Higher loss absorbency) โดยให้ธนำคำรทยอยด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนส่วน
เพิ่มเพื่อรองรับควำมเสียหำยส ำหรับธนำคำรพำณิชย์ที่มีนัยต่อควำมเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ ร้อยละ 1 ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 
2563 เป็นต้นไป  

(2) ข้อมูลเงินกองทุนและอัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จัดท ำตำมเกณฑ์และวิธีกำรตำมประกำศธปท. 

 ณ 30 กันยำยน 2564 กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินมีเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ เท่ำกับ 325,560 ล้ำนบำท  
(ร้อยละ 15.48 ของสินทรัพย์ถ่วงน้ ำหนักตำมควำมเสี่ยง) และมีเงินกองทุนชั้นที่ 1 เท่ำกับ 345,609 ล้ำนบำท (ร้อยละ 16.43 
ของสินทรัพย์ถ่วงน้ ำหนักตำมควำมเสี่ยง) โดยมีเงินกองทุนทั้งสิ้นเท่ำกับ 413,266 ล้ำนบำท (ร้อยละ 19.65 ของสินทรัพย์ถ่วง
น้ ำหนักตำมควำมเสี่ยง) 

 ณ 30 กันยำยน 2564 ธนำคำร (งบเฉพำะธนำคำร) มีเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ เท่ำกับ 303,979 ล้ำนบำท 
เงินกองทุนชั้นที่ 1 เท่ำกับ 322,626 ล้ำนบำท และมีเงินกองทุนทั้งสิ้นเท่ำกับ 389,100 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 15.17 ร้อยละ 
16.10 และร้อยละ 19.42 ของสินทรัพย์ถ่วงน้ ำหนักตำมควำมเสี่ยง ตำมล ำดับ  
 ทั้งนี้ ในเดือนมีนำคม 2564 ธนำคำรได้ออกตรำสำรหนี้ด้อยสิทธิ ที่สำมำรถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อผู้ลงทุนใน
ต่ำงประเทศ จ ำนวน 600 ล้ำนเหรียญสหรัฐซึ่งช่วยเพิ่มอัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงให้แข็งแกร่งมำกขึ้นและ
รองรับกำรเติบโตในอนำคต  
 ธนำคำรมีอัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์ถ่วงน้ ำหนักตำมควำมเสี่ยงในระดับที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์ของ ธปท. 
อีกทั้งธนำคำรได้ประเมินควำมเพียงพอของอัตรำส่วนเงินกองทุนฯ ในอนำคตอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตำมเกณฑ์ของทำงกำร   
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ภำคผนวก 
มำตรกำรควำมช่วยเหลือของธนำคำรจำกผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19  

มำตรกำรช่วยเหลือในปี 2563 

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%  

โดยมำตรกำรต่ำง ๆ นี้จะช่วยบรรเทำภำระหนี้ รวมถึงเพิ่มสภำพคล่องในปัจจุบัน ประกอบกับกำรเข้ำดูแลลูกค้ำอย่ำง
ใกล้ชิดเพื่อพิจำรณำถึงโครงสร้ำงทำงกำรเงินของธุรกิจ ควบคู่กับกำรพิจำรณำปรับโครงสร้ำงหนี้ในเชิงป้องกัน  (pre-emptive) 
เพื่อช่วยเหลือลูกค้ำเพิ่มเติม  

มำตรกำรช่วยเหลือระยะท่ี 2 ของ ธปท. 

ธปท. ได้ออกมำตรกำรช่วยเหลือลูกค้ำรำยย่อยที่ได้รับผลกระทบจำก COVID-19 ระยะที่ 2 สรุปสำระส ำคัญดังนี้ 
1. กำรลดเพดำนดอกเบี้ย ค่ำบริกำรต่ำง ๆ และเบี้ยปรับ (ดอกเบี้ย) ส ำหรบับัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำร

ก ำกับ (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2563) มีรำยละเอียดดังนี ้
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ประเภท เพดำนเดิม (ร้อยละตอ่ปี) เพดำนใหม่ (ร้อยละต่อป)ี 
1. บัตรเครดิต 18 16 
2. สินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ   
- วงเงินหมุนเวียน  28 25 
- ผ่อนช ำระเป็นงวด 28 25 
- จ ำน ำทะเบียนรถ 28 24 

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 ที่ มี
ลักษณะวงเงินหมุนเวียน เช่น บัตรกด
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 

ลดค่ำงวดอย่ำงน้อย ร้อยละ 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. ลดค่ำงวดโดยขยำยระยะเวลำกำรช ำระหนี้ 

ทั้งนี้ ลูกค้ำที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือสำมำรถแจ้งควำมประสงค์ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ของธนำคำร เช่น แอปพลิเคชั่น 
เว็บไซต์ Call center หรือส่งข้อควำม SMS   
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แนวทำงช่วยเหลือลูกหนี้ SME ภำยหลังสิ้นสุดมำตรกำรชะลอกำรช ำระหน้ีตำมพระรำชก ำหนด 

ธปท. ได้มีประกำศเพิ่มเติม ในวันที่ 16 ตุลำคม 2563 โดยพิจำรณำถึงกำรที่สถำบันกำรเงินได้ให้ควำมช่วยเหลือแก่ลูกค้ำ 
SME ตำมพระรำชก ำหนดกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ผู้ประกอบวิสำหกิจที่ได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของโรค  
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 พ.ศ. 2563 โดยกำรพักช ำระหนี้ ซึ่งจะครบก ำหนดในวันที่ 22 ต.ค. 2563 ซึ่งสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดยังมีควำมไม่แน่นอนสูง ธปท. จึงได้ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรให้ควำมช่วยเหลือลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง ดังนี้ 

1. พิจำรณำปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้แก่ลูกค้ำตำมควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ โดยหำกสถำบันกำรเงินอยู่ระหว่ำง
พิจำรณำปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ ให้สถำบันกำรเงินคงกำรจัดชั้นลูกหนี้ SME ตำมกำรจัดชั้นลูกหนี้ก่อนเข้ำร่วม
มำตรกำร จนถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2563 

2. กรณีสถำบันกำรเงินยังไม่สำมำรถประเมินกระแสเงินสดของลูกค้ำ SME ได้อย่ำงชัดเจน สถำบันกำรเงินสำมำรถให้
ควำมช่วยเหลือโดยกำรพักช ำระหนี้เงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยตำมควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของลูกค้ำแต่ละรำย 
โดยไม่เกิน 6 เดือน นับจำกสิ้นปี 2563 

ทั้งนี้ ระยะเวลำของกำรคงกำรจัดชั้นของลูกหนี้และกำรพักช ำระหนี้ไม่ถือเป็นเหตุแห่งกำรผิดเงื่อนไขกำรช ำระตำมสัญญำ  

 นอกจำกนี้ ในวันที่ 16 ตุลำคม ดังกล่ำว ธปท. ได้ประกำศขยำยระยะเวลำให้สถำบันกำรเงินยื่นค ำขอกู้ยืมเงินต่อ ธปท. 
(soft loan) ออกไปอีกเป็นระยะเวลำ 6 เดือน พร้อมขยำยคุณสมบัติของผู้ประกอบกำรที่ได้รับสินเชื่อ soft loan ให้ครอบคลุมถึง
บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) 

มำตรกำร ธปท. เพิ่มเติม 

จำกกำรพิจำรณำถึงกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ซึ่งยังไม่คลี่คลำยลง และยังมีควำมไม่แน่นอนสูง ในวันที่   
18 มิถุนำยน 2563 ธปท. ขอให้ธนำคำรพำณิชย์ งดจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2563 รวมถึงกำรงด
ซื้อหุ้นคืน และให้ธนำคำรพำณิชย์จัดท ำแผนบริหำรจัดกำรเงินระดับเงินกองทุนส ำหรับระยะ  1-3 ปีข้ำงหน้ำ เพื่อให้ธนำคำร
พำณิชย์รักษำระดับเงินกองทุนให้เข้มแข็งและรองรับกำรด ำเนินธุรกิจได้อย่ำงต่อเนื่อง 

นอกจำกนี้ ธปท. ได้มี “โครงกำร DR BIZ กำรเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ธุรกิจที่มี
เจ้ำหนี้สถำบันกำรเงินหลำยรำยให้มีกลไกในกำรจัดกำรหนี้กับสถำบันกำรเงินทุกแห่งได้อย่ำงบูรณำกำร และเหมำะสมกับ
ศักยภำพของลูกหนี้ รวมถึงมีแนวทำงกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ส ำหรับลูกหนี้รำยย่อยด้วยวิธีกำรรวมหนี้ (Debt consolidation) 
เพื่อช่วยปรับโครงสร้ำงหนี้ส ำหรับลูกหนี้รำยย่อยที่ยังคงมีศักยภำพในกำรช ำระหนี้ โดยเป็นกำรรวมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัยและ
สินเชื่อรำยย่อยประเภทอื่น อำทิ บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ สินเชื่อเช่ำซื้อ โดยใช้ประโยชน์จำกหลักประกัน
ในส่วนของสินเชื่อเพื่อที่อำศัยที่มีเหลืออยู่ 
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ในวันที่ 29 ตุลำคม 2563 ธปท. ได้มีประกำศ เรื่องกำรคิดดอกเบี้ยผิดนัดช ำระหนี้ และกำรตัดช ำระหนี้เพื่อลดกำรเกิดหนี้
ด้อยคุณภำพ ลดภำระหนี้ของประชำชน และสนับสนุนกำรเจรจำปรับโคงสร้ำงหนี้ โดยมีแนวปฏิบัติที่ส ำคัญ 3 เรื่อง ดังนี้ 

 
แนวปฏิบัติ ผู้ให้บริกำรทำงกำรเงิน วันเริ่มมีผลบังคับใช้ 

1. กำรคิดดอกเบี้ยผิดนัดช ำระหนี้ บน
ฐำนของเงินต้นที่ผิดนัดจริง โดยไม่
รวมส่วนของเงินต้นของค่ำงวดใน
อนำคตที่ยังไม่ถึงก ำหนดช ำระ 

- สถำบันกำรเงิน และบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทำงกำรเงิน 

- สถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ 
- บริษัทที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
ภำยใต้กำรก ำกับที่มิใช่สถำบันกำรเงิน 

1 เมษำยน 2564 

2. กำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยผิดนัด
ช ำระหนี้ โดยใช้อัตรำดอกเบี้ยตำม
สัญญำบวกไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี 

- บริษัทที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยเพื่อ
กำรประกอบอำชีพภำยใต้กำรก ำกับที่มิใช่
สถำบันกำรเงิน 

- บริษัทบริหำรสินทรัพย์ 

1 กรกฎำคม 2564 

3. กำรก ำหนดล ำดับกำรตัดช ำระหนี้ 
โดยให้น ำไปจ่ำยค่ำธรรมเนียม
ดอกเบี้ย และเงินต้นของยอดหนี้ที่
ค้ำงช ำระนำนที่สุดก่อน 

ผู้ให้บริกำรทำงกำรเงินทุกแห่ง 1 กรกฎำคม 2564 

ทั้งนี้ สำมำรถพิจำรณำยกเว้นหรือผ่อนปรนดอกเบี้ยผิดนัดช ำระหนี้ ส ำหรับกำรผิดนัดช ำระหนี้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 เมษำยน 
2564  

นอกจำกนี้ ในวันที่ 22 ธันวำคม 2563 ธปท. ได้ปรับปรุงเกณฑ์กำรพิจำรณำกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ผู้ประกอบ
วิสำหกิจที่ได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของโรค COVID-19 (soft loan) ให้มีควำมยืดหยุ่นโดยปรับนิยำมค ำว่ำ “กลุ่มธุรกิจ” 
โดยแยกพิจำรณำควำมสัมพันธ์ของบุคคลธรรมดำออกจำกนิติบุคคล พร้อมทั้งนับควำมสัมพันธ์ให้เหลือเพียงล ำดับเดียวเพื่อให้
ผู้ประกอบกำร SME เข้ำถึง Soft loan ได้ง่ำยขึ้น อีกทั้งก ำหนดให้ผู้ประกอบกำร SME ยื่นขอกู้ soft loan ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง จำกเดิม
ที่ก ำหนดให้กู้ได้เพียงครั้งเดียว 

นอกจำกนี้ ในวันที่ 12 มกรำคม 2564 ธปท. ได้พิจำรณำถึงสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของ COVID-19 ระลอกใหม่ใน 
ประเทศไทยที่ขยำยขอบเขตกำรแพร่ระบำดในวงกว้ำงและกระจำยไปในหลำยพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อลูกหนี้ทั้งทำงตรงและ
ทำงอ้อม ดังนั้น ธปท. จึงขอให้สถำบันกำรเงิน สถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ และผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถำบันกำรเงิน (ผู้ให้บริกำร
ทำงกำรเงิน) เร่งช่วยเหลือลูกหนี้ตำมแนวทำงเพิ่มเติม เพื่อให้ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำวได้รับควำม
ช่วยเหลืออย่ำงต่อเนื่อง ดังนี้ 

1. กำรขยำยระยะเวลำแจ้งควำมประสงค์ขอรับควำมช่วยเหลือของลูกหนี้รำยย่อย ได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 จำก
เดิมที่ให้ลูกหนี้แจ้งควำมประสงค์ขอรับควำมช่วยเหลือ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2563 ทั้งนี้ 
ในกรณีที่ผู้ให้สินเชื่อมีกำรให้สินเชื่อแก่พนักงำนหรือลูกจ้ำงของกิจกำร ลูกหนี้สำมำรถสมัครขอรับควำมช่วยเหลือด้วย
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ตนเอง หรือนำยจ้ำงหรือเจ้ำของกิจกำรสมัครขอรับควำมช่วยเหลือแทนลูกหนี้ได้ เช่น ในกรณีสินเชื่อสวัสดิกำร หรือ
สินเชื่อรำยย่อยอ่ืน ๆ โดยต้องได้รับควำมยินยอมจำกลูกหนี้ที่เป็นพนักงำนหรือลูกจ้ำงเพื่อให้กำรขอรับควำมช่วยเหลือ
ของลูกหนี้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและทันเหตุกำรณ์ 
 กำรขยำยระยะเวลำมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ลูกหนี้รำยย่อยที่ได้รับผลกระทบจำก COVID-19 มี
รำยละเอียดดังนี้ 

ประเภท มำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือลูกหนี้ข้ันต่ ำ 
1. บัตรเครดิต เปลี่ยนเป็นสินเชื่อที่มีระยะเวลำ 48 งวด หรือ 

ขยำยระยะเวลำตำมควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของลูกหนี้ โดยคิด
อัตรำดอกเบี้ยไม่เกิน ร้อยละ 12 ต่อปี 

2. สินเชื่อบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ ที่มี
ลักษณะวงเงินหมุนเวียน เช่น บัตรกด
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 

ลดค่ำงวดอย่ำงน้อย ร้อยละ 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 

 
2. กรณีลูกหนี้ SMEs สถำบันกำรเงินและสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ ยังคงสำมำรถให้ควำมช่วยเหลือลูกหนี้ SMEs ที่มี

คุณสมบัติได้รับกำรชะลอกำรช ำระหนี้ตำมพระรำชก ำหนดกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ผู้ประกอบวิสำหกิจที่
ได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของ COVID-19 โดยพิจำรณำชะลอกำรช ำระหนี้เงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยต่อไปตำม
ควำมสำมำรถของลูกหนี้แต่ละรำย และก ำหนดระยะเวลำที่เหมำะสม แต่ไม่เกินสิ้นเดือนมิถุนำยน 2564 

3. แนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือลูกหนี้ทุกประเภท (ลูกหนี้รำยย่อย ลูกหนี้ SMEs และลูกหนี้ธุรกิจขนำดใหญ่ที่มี
ศักยภำพ) ตำมควำมเหมำะสมกับประเภทสินเชื่อและค ำนึงถึงควำมเสี่ยงของลูกหนี้  จ ำแนกตำมลักษณะธุรกิจและ
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งมีแนวทำงต่ำง ๆ ดังนี้ 
3.1 ปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ เช่น ลดค่ำงวด ขยำยระยะเวลำช ำระหนี้ ต่ออำยุวงเงินหรือคงวงเงิน เปลี่ยนประเภทหนี้

จำกสินเชื่อระยะสั้นเป็นสินเชื่อระยะยำว ปลอดช ำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยชั่วครำว ลดอัตรำดอกเบี้ยให้ต่ ำกว่ำ
อัตรำตลำด กำรตัดต้นก่อนดอกเบี้ยได้ตำมควำมเหมำะสม เป็นต้น 
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3.2 ให้เงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภำพคล่องเพิ่มเติม 
3.3 พิจำรณำชะลอกำรช ำระหนี้ส ำหรับลูกหนี้ SMEs ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้ำนบำท ภำยใต้ พ.ร.ก. soft loan 
3.4 ผ่อนปรนเงื่อนไขอื่นตำมควำมเหมำะสม 

แนวปฎิบัติทำงบัญชี เรื่องมำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวส ำหรับกิจกำรส ำหรับกิจกำรที่ให้ควำมช่วยเหลือลูกหนี้ที่   
ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 

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

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

 
มำตรกำรช่วยเหลือเพิ่มเติมในปี 2564 

 ในวันที่ 23 มีนำคม 2564 ธนำคำรแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงกำรคลัง และภำคส่วนที่เกี่ยวข้องได้พิจำรณำถึง
เศรษฐกิจไทยที่เผชิญควำมท้ำทำยจำกกำรระบำดของ COVID-19 นับตั้งแต่ปี 2563 โดยกำรฟื้นตัวของภำคส่วนต่ำง ๆ ยังไม่เท่ำ
เทียมกัน โดยเฉพำะกลุ่ม SMEs ที่มีข้อจ ำกัดในกำรเข้ำถึงแหล่งทุน และภำคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบหนักที่ต้องใช้เวลำนำนในกำร
ฟื้นตัว กำรให้ควำมช่วยเหลือเยียวยำระยะสั้นของภำครัฐแก่ลูกหนี้ในปัจจุบัน ยังไม่เพียงพอรองรับสถำนกำรณ์ที่ยำวนำนกว่ำที่
คำดไว้ ธปท. และกระทรวงกำรคลัง จึงเสนอ 2 มำตรกำรใหม่ ได้แก่ 1) มำตรกำรสนับสนุนกำรให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจ 
(สินเชื่อฟื้นฟู) วงเงิน 250,000 ล้ำนบำท มุ่งเน้นให้สถำบันกำรเงินส่งผ่ำนสภำพคล่องดังกล่ำวแก่ผู้ประกอบธุรกิจ  SMEs ที่ได้รับ
ผลกระทบแต่ยังมีศักยภำพ และ 2) มำตรกำรสนับสนุนกำรรับโอนทรัพย์ชำระหนี้ และให้สิทธิลูกหนี้ซื้อคืน (โครงกำรพัก
ทรัพย์ พักหนี)้ วงเงิน 100,000 ล้ำนบำท มุ่งเน้นในกำรช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบรุนแรง ต้องใช้เวลำนำนในกำร
ฟื้นตัว แต่ยังมีศักยภำพและมีทรัพย์สินเป็นหลักประกัน โดยมีรำยละเอียดดังนี้  
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มำตรกำร มำตรกำรสนับสนนุกำรให้สนิเชื่อ  
แก่ผู้ประกอบธุรกิจ 
(สินเชื่อฟืน้ฟู) 

มำตรกำรสนับสนนุกำรรับโอนทรัพย์สนิ
หลักประกันเพื่อชำระหนี้ โดยให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจ มีสิทธซิื้อทรัพย์นัน้คนืในภำยหลงั 

(โครงกำรพกัทรัพย์ พักหนี)้ 
วงเงนิสินเชื่อรวม  250,000 ล้ำนบำท  100,000 ล้ำนบำท  
ระยะเวลำมำตรกำร  กำรเบิกกู้เงินจำก ธปท. ภำยใน 2 ปี และอำยุสินเชื่อ 5 ปี  
วัตถุประสงค์  เพิ่มสภำพคล่องในกำรด ำเนินกจิกำร รวมถึงเพื่อฟ้ืนฟู

ธุรกิจ  
ลดภำระทำงกำรเงินให้ ผู้ประกอบธุรกิจที่ยัง
ต้องกำรเวลำฟื้นตัว  

กลุ่มเป้ำหมำย  1. ลูกหนี้ เดิม  :  วง เงิน เดิมไม่ เกิน  500 ล้ำนบำท  
ณ 28 ก.พ. 64 และไม่เป็น NPL ณ 31 ธ.ค. 62  

2. ลูกหนี้ใหม่ : ไม่เคยเป็นลูกหนี้ สง. หรือ ไม่มีวงเงิน
กับ สง. ณ 28 ก.พ. 64  

ลูกหนี้ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจำก COVID-19 ที่มี
ทรัพย์สินเป็นหลักประกันอยู่กับ สง. ก่อน 28 ก.พ. 
64 และไม่เป็น NPL ณ 31 ธ.ค. 62  

เงื่อนไขมำตรกำร  กำรให้สนิเชือ่  
1. วงเงินต่อรำย  

1.1. ลูกหนี้เดิม : วงเงินไม่เกินร้อยละ  30 ของ
วงเงินสินเชื่อ ณ 31 ธ.ค. 62 หรือ 28 ก.พ. 
64 แล้วแต่ยอดใดจะสูงกว่ำ (ไม่เกิน 150 
ล้ำนบำท)  

1.2. ลูกหนี้ใหม่ : วงเงินต่อรำยลูกหนี้ไม่เกิน 20 
ล้ำนบำท  

2. อัตรำดอกเบี้ย : อัตรำดอกเบี้ยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 5 
ต่อปี ตลอดระยะเวลำ  5 ปี ที่  ธปท. สนับสนุน
สภำพคล่อง โดย 2 ปีแรก ให้คิดอัตรำดอกเบี้ยไม่
เกินร้อยละ 2 ต่อปี และภำครัฐชดเชยดอกเบี้ยให้
ในช่วง 6 เดือนแรก 

กำรค้ ำประกันสินเชื่อ 
1. ระยะเวลำค้ ำประกัน 10 ปี  
2. อัตรำชดเชย ไม่เกินร้อยละ 40 ของพอร์ตสินเชื่อ  
3. ค่ำธรรมเนียม เฉล่ียร้อยละ 1.75 ต่อปี โดยภำครัฐ

ชดเชยรวมร้อยละ 3.5 ผ่ำนกลไกกำรค้ ำประกัน
ของรัฐที่ด ำเนินกำรโดย บสย. 

สง. และลูกหนี้ต้องสมัครใจทั้ง 2 ฝ่ำย ในกำรตีโอน
ทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชำระหนี้ ซึ่งมีเงื่อนไขตำม
สัญญำมำตรฐำน โดย  
- ลูกหนี้มีสิทธิในกำรซื้อทรัพย์สินหลักประกันคืน
ภำยใน 5 ปี เป็นล ำดับแรก  

 ทั้งนี้ รำคำซื้อทรัพย์คืนต้องไม่เกินกว่ำรำคำ
ตี โ อ น ท รั พ ย์  บ ว ก ด้ ว ย  carrying cost  
ร้อยละ 1 ต่อปี ของรำคำตีโอนทรัพย์ โดย สง. 
อำจเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลรักษำทรัพย์
เพิ่มเติมได้ตำมที่จ่ำยไปจริงและสมควรแก่เหตุ  

- ลูกหนี้มีสิทธิในกำรเช่ำทรัพย์สินหลักประกันได้ 
เป็นล ำดับแรก โดย สง. จะน ำค่ำเช่ำไปหักออก
จำกรำคำซื้อทรัพย์คนื และไม่เรียกเก็บค่ำใชจ้ำ่ย
ในกำรดูแลรักษำทรัพย์เพิ่มเติม หำกลูกหนี้ผู้เช่ำ
เป็นผู้ดูแลทรัพย์สินดังกล่ำว  
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กำรสนับสนนุโดยรัฐ ธปท. : สนับสนุนสภำพคล่องอัตรำดอกเบี้ย 0.01% 
ในกำรปล่อยสินเชื่อของสถำบันกำรเงิน 
ภำครัฐ : 
1. กระทรวงกำรคลัง สนับสนุนกำรค้ ำประกันสินเชื่อ 
2. กระทรวงกำรคลัง กระทรวงมหำดไทยและกระทรวง
พำณิชย์ ลดค่ำธรรมเนียมกำรโอนสินทรัพย์ เหลือ  
0.01% และยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรจ ำนอง และ
กำรจดทะเบียนสัญญำหลักประกันทำงธุรกิจ 

ธปท. :  สนับสนุนสภำพคล่องอัตรำดอกเบี้ย 
0.01% ในกำรปล่อยสินเชื่อของสถำบันกำรเงิน 
ภำครัฐ :  
กระทรวงกำรคลัง  กระทรวงมหำดไทยและ
กระทรวงพำณิชย์  ลดหรือยก เว้นภำษีและ
ค่ำธรรมเนียมกำรโอนทรัพย์สิน และกำรซื้อคืน
ทรัพย์สินโดยเจ้ำของเดิม 
 

 
 ทั้งนี้ สถำบันกำรเงินสำมำรถยื่นค ำขอกู้เงินจำก ธปท. ตำมมำตรกำรสนับสนุนกำรให้สินเชื่อฟื้นฟูและโครงกำรพักทรัพย์
พักหนี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษำยน 2564 เป็นต้นไป 

ล่ำสุด ในวันที่ 16 กรกฎำคม 2564 ธนำคำรมีมำตรกำรช่วยเหลือลูกค้ำ SMEs และรำยย่อยจำกผลกระทบจำกกำรระบำด
ของ COVID-19 ระลอกใหม่ตำมแนวทำงของธปท. ส ำหรับลูกหนี้ทั้งที่เป็นนำยจ้ำงและลูกจ้ำงในสถำนประกอบกำรทั้งในพื้นที่
ควบคุมฯ และนอกพื้นที่ควบคุมฯ ที่ต้องปิดกิจกำรจำกมำตรกำรของทำงกำร โดยกำรพักช ำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลำ 2 
เดือนโดยเริ่มตั้งแต่งวดกำรช ำระหนี้เดือนกรกฎำคม 2564 เป็นต้นไป โดยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำเป็นไปตำมที่ธนำคำรก ำหนด ซึ่ง
ลูกค้ำสำมำรถแจ้งควำมประสงค์เพื่อรับควำมช่วยเหลือต้ังแต่วันที่ 19 กรกฎำคม ถึง 15 สิงหำคม 2564 

 
ทั้งนี้ รำยละเอียดมำตรกำรช่วยเหลือลูกค้ำของธนำคำรทั้ง 7 มำตรกำรมีดังนี้ 

 มำตรกำรช่วยเหลือลูกค้ำรำยย่อย 3 มำตรกำร (เริ่มวันที่ 31 พฤษภำคม 2564) ดังนี้ 
1. สินเชื่อที่อยู่อำศัย สินเชื่อ Home for Cash สินเชื่อกรุงไทยบ้ำนให้เงิน (Home Easy Cash) วงเงินกู้แบบมี

ก ำหนดระยะเวลำ (Term Loan) พักช ำระเงินต้นและช ำระดอกเบี้ยบำงส่วน สูงสุด 12 เดือน หรือ ขยำยระยะเวลำโดย
ลดอัตรำผ่อนช ำระ สูงสุด 12 เดือน หรือ พักช ำระเงินต้น โดยช ำระเฉพำะดอกเบี้ย สูงสุด 3 เดือน 

2. สินเชื่อส่วนบุคคล วงเงินกู้แบบมีก ำหนดระยะเวลำ (Term Loan) ลดกำรผ่อนช ำระค่ำงวดลง 30% นำนสูงสุด 6 
เดือน 

3. สินเช่ือวงเงินกู้แบบหมุนเวียน (Revolving Loan) ได้แก่ สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus ปรับเป็น
วงเงินกู้แบบมีก ำหนดระยะเวลำ (Term Loan) ได้นำน 48 งวด หรือตำมควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้   

 มำตรกำรช่วยเหลือลูกค้ำธุรกิจ 4 มำตรกำร ดังนี้  
1. สินเชื่อฟื้นฟู ส ำหรับผู้ประกอบกำร  อัตรำดอกเบี้ยพิเศษ 2 ปีแรกไม่เกินร้อยละ 2.0 ต่อปี (อัตรำดอกเบี้ยเฉลี่ย 5 ปี 

ไม่เกิน ร้อยละ 5.0 ต่อปี) ผ่อนช ำระสูงสุดไม่เกิน 10 ปี ได้รับยกเว้นดอกเบี้ย 6 เดือนแรก รวมทั้งได้รับค้ ำประกัน
สินเชื่อจำกบรรษัทสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม (บสย.) นำนสูงสุด 10 ปี 
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2. มำตรกำรช่วยเหลือลูกค้ำสินเช่ือธุรกิจ SME 
 สินเชื่อธุรกิจ วงเงินไม่เกิน 20 ล้ำนบำท ประเภท Term Loan : พักช ำระเงินต้น โดยช ำระเฉพำะดอกเบี้ย สูงสุด 6 

เดือน หรือขยำยระยะเวลำช ำระหนี้สูงสุด 24 เดือน ส ำหรับสินเชื่อประเภท P/N และ Trade Finance ขยำยเวลำ
ช ำระหนี้สูงสุด 6 เดือน 

 สินเชื่อธุรกิจ วงเงิน 20 - 500 ล้ำนบำท ประเภท Term Loan : พักช ำระเงินต้น โดยช ำระเฉพำะดอกเบี้ย สูงสุด 12 
เดือน ส ำหรับสินเชื่อประเภท P/N และ Trade Finance ขยำยเวลำช ำระหนี้สูงสุด 6 เดือน 

3. มำตรกำรพักทรัพย์พักหนี้ เพื่อช่วยเหลือลูกค้ำธุรกิจที่มีศักยภำพและมีสินทรัพย์เป็นหลักประกันสำมำรถลดภำระ
ทำงกำรเงินชั่วครำว ในช่วงที่รอให้ธุรกิจฟื้นตัว ด้วยวิธีกำรโอนทรัพย์ช ำระหนี้และให้สิทธิซื้อทรัพย์คืนในอนำคต ใน
รำคำรับโอนบวกต้นทุนกำรถือครองทรัพย์ (Carrying cost) 1% ต่อปี บวกค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลทรัพย์ที่ธนำคำรจ่ำย
ตำมจริง หักค่ำเช่ำทรัพย์หลังตีโอนที่ลูกค้ำช ำระมำแล้ว  

4. โครงกำร DR BIZ กำรเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง  ส ำหรับลูกค้ำธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกสถำบันกำรเงิน  
50 - 500 ล้ำนบำท โดยพิจำรณำตำมควำมสำมำรถและศักยภำพของลูกค้ำ เช่น ปรับลดกำรผ่อนช ำระ ยืดระยะเวลำ
ผ่อนช ำระหนี้ ตลอดจนกำรเสริมสภำพคล่องให้กับลูกค้ำที่มีแผนธุรกิจชัดเจนภำยใต้หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำของ
ธนำคำร 

 ในวันที่ 20 สิงหำคม 2564 ธปท. ได้มีมำตรกำรเพิ่มเติมพื่อส่งเสริมกำรช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจำก COVID-19 
ได้อย่ำงยั่งยืน ดังนี้ 

1. กำรรักษำสภำพคล่องและเติมเงินใหม่ให้กับลูกหนี้ SMEs และรำยย่อย 
1.1 ปรับปรุงหลักเกณฑ์สินเชื่อฟื้นฟูส ำหรับลูกหนี้ SMEs (ตำมนิยำมของสถำบันกำรเงิน) โดยขยำยวงเงินสินเชื่อแก่กลุ่ม

ที่วงเงินสินเชื่อเดิมน้อย หรือไม่เคยมีวงเงินมำก่อน เป็นดังนี้ 
- ลูกหนี้เดิม : วงเงินต่อรำยไม่เกินร้อยละ 30 ของวงเงินสินเชื่อ ณ 31 ธ.ค. 62 หรือ 28 ก.พ. 64 แล้วแต่ยอดใดจะ

สูงกว่ำ (ไม่เกิน 150 ล้ำนบำท) หรือสูงสุดไม่เกิน 50 ล้ำนบำท ส ำหรับลูกหนี้ที่ ร้อยละ 30 ของวงเงินเดิมไม่ถึง 50 
ล้ำนบำท 

- ลูกหนี้ใหม่ : วงเงินต่อรำยลูกหนี้ไม่เกิน 50 ล้ำนบำท 
อีกทั้ง เพิ่มกำรค้ ำประกันให้กับลูกหนี้กลุ่มเสี่ยง 

1.2 ผ่อนปรนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสินเชื่อลูกหนี้รำยย่อย ในส่วนของบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ และ
สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล ดังนี้ 
- บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล : คงอัตรำกำรผ่อนช ำระขั้นต่ ำบัตรเครดิตที่ร้อยละ 5 และ ขยำยเพดำนวงเงิน

ส ำหรับบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลส ำหรับผู้ที่มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ำกว่ำ 30,000 บำท 
- สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล : ขยำยเพดำนวงเงินและระยะเวลำช ำระหนี้ 

 



ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยบริหำร (MD&A) ประจ ำไตรมำส 3/2564                  

 

 

หน้ำ 26 
 

2. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ส่งเสริมให้สถำบันกำรเงินช่วยเหลือลูกหนี้ผ่ำนกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้แบบระยะยำว ดังนี้ 
2.1 สถำบันกำรเงินสำมำรคงกำรจัดชั้นส ำหรับลูกหนี้รำยย่อย และ SMEs (ตำมนิยำมของสถำบันกำรเงิน) ที่เข้ำสู่

กระบวนกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้แล้ว ได้จนถึง 31 มีนำคม 2565 เพื่อให้มีเวลำเพียงพอในกำรพิจำรณำปรับปรุง
โครงสร้ำงหนี้อย่ำงเหมำะสม 

2.2 กำรใช้หลักเกณฑ์กำรจัดชั้นและกำรกันเงินส ำรองอย่ำงยืดหยุ่นไปจนถึงสิ้นปี 2566  เพื่อลดภำระต้นทุนส ำหรับ
สถำบันกำรเงินที่ให้ควำมช่วยเหลือลูกหนี้อย่ำงยั่งยืน ด้วยกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้โดยวิธีที่นอกเหนือไปจำกกำร
ขยำยเวลำกำรช ำระหนี้เพียงอย่ำงเดียว 

2.3 กำรขยำยระยะเวลำปรับลดอัตรำเงินน ำส่งเข้ำกองทุน FIDF เหลือร้อยละ 0.23 จำกร้อยละ 0.46 ต่อปี ที่จะสิ้นสุดสิ้น
ปี 2564 นี้ ออกไปจนถึงสิ้นปี 2565 เพื่อให้สถำบันกำรเงินสำมำรถส่งผ่ำนต้นทุนที่ลดลงไปในกำรบรรเทำผลกระทบ
ต่อภำคธุรกิจและประชำชนได้อย่ำงต่อเนื่อง 
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อันดับควำมน่ำเชื่อถอืของธนำคำร 
อันดับควำมน่ำเชื่อถือที่ธนำคำรได้รับจำก S&P Global Ratings, Moody’s Investors Service และ Fitch Ratings มีดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 

  

S&P Global Ratings ก.ย. 2564 มิ.ย. 2564 ธ.ค. 2563 

- ระยะยำว/ระยะสั้น BBB / A-2 BBB / A-2 BBB / A-2 
- แนวโน้ม Negative(3) Watch Negative Watch Negative(1) 
- Stand-Alone Credit Profile (SACP) bb+ bb+ bb+ 

Moody’s Investors Service ก.ย. 2564 มิ.ย. 2564 ธ.ค. 2563 
- ระยะยำว/ระยะสั้น Baa1 / P-2 Baa1 / P-2 Baa1 / P-2 
- แนวโน้ม Stable  Stable  Stable  
- Baseline Credit Assessment (BCA) baa3 baa3 baa3 
- ตรำสำรหน้ีด้อยสิทธิ ที่สำมำรถนับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐ(2) 

Ba3 Ba3 -- 

Fitch Ratings ก.ย. 2564 มิ.ย. 2564 ธ.ค. 2563 

อันดับควำมน่ำเชื่อถือสำกลสกุลเงินต่ำงประเทศ    

- ระยะยำว/ระยะสั้น BBB / F2 BBB / F2 BBB / F2 
- แนวโน้ม Stable Stable Stable 
- Viability Rating bbb- bbb- 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) AA-(tha) 

(1) เมื่อวันท่ี 24 สิงหำคม 2563 S&P Global Ratings ระบุอันดับควำมน่ำเชื่อของธนำคำร และตรำสำรเป็น CreditWatch with negative implications 
(2) ธนำคำรได้เสนอขำยตรำสำรหน้ีด้อยสิทธิ ที่สำมำรถนับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อผู้ลงทุนต่ำงประเทศเมื่อ 25 มีนำคม 2564   
(3) S&P Global Ratings ปรับแนวโน้มของธนำคำรจำก Watch Negative เป็น Negative เมื่อ 20 ตุลำคม 2564  
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หมำยเหตุ ตัวเลขกำรเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) ที่แสดงภำยใต้เอกสำรฉบบันี้ค ำนวณโดยอ้ำงอิงจำกตัวเลขงบกำรเงิน 

 

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


