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ั การใหญ่

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ

รายงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต

การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ

งบการเงิน

ธนาคารกรุงไทยมี Statement of Direction เป็น
สถาบั น การเงิ น เพื่ อการพั ฒนาในการสร้ า งโอกาส
ให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างทั่วถึง ควบคู่กับการ
ให้ ค วามรู้ ท างการเงิ น เพื่ อสนั บ สนุ น ความเข้ ม แข็ ง
ของเศรษฐกิ จฐานราก พั ฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ และลดความเหลื่อมล้�ำในสังคม ภายใต้
การบริหารจัดการองค์ กรที่ มั่นคง โปร่งใส และยั่ งยื น
โดยการน� ำ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
การบริหารจัดการและให้บริการทางการเงิน

ธนาคารกรุงไทยด�ำเนินธุรกิจภายใต้วส
ิ ัยทัศน์ Growing Together for Sustainability “กรุงไทย เคียงข้างไทย
สู่ ค วามยั่ ง ยื น ” โดยมุ่ ง มั่ น ดู แ ลและพั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากร เพื่ อสนั บ สนุ น การเติ บ โตและความมั่ ง คั่ ง แก่ ลู ก ค้ า
สร้างคุณภาพที่ดีข้น
ึ แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม และสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น

	ดูแลและพั ฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรและระบบงาน

	ให้บริการและค�ำแนะน�ำที่

	ร่วมพั ฒนาเศรษฐกิจ

มีคุณค่าแก่ลูกค้าอย่าง

สังคม และสิ่งแวดล้อม

ต่อเนื่อง

อย่างยั่งยืน

	สร้างผลตอบแทนที่ดี
อย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น
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ธนาคารกรุงไทย
จึงมีส่วนส�ำคัญในการร่วมขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ ทั้งของภาครัฐ
และธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารกรุงไทยในฐานะที่เป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจ จึงมีส่วน
ส�ำคัญในการร่วมขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าว ทั้งของภาครัฐและ
ธนาคารแห่งประเทศไทย อาทิ การออกมาตรการสินเชื่อเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือลูกหนีท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบอย่างต่อเนือ่ ง และโดยเฉพาะการสร้าง
แพลตฟอร์มสําหรับโครงการและมาตรการของรัฐบาล อาทิ โครงการ
“ชิมช้อปใช้” “เราไม่ทงิ้ กัน” “เราเทีย่ วด้วยกัน” และ “คนละครึง่ ” นับเป็น
ความภาคภูมิใจของชาวกรุงไทยที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันแสดงบทบาท
ในการเป็ น หนึ่ ง ในฟั น เฟื อ งหลั ก ที่ ช ่ ว ยส่ ง เสริ ม การฟื ้ น ฟู เ ศรษฐกิ จ
ของประเทศในภาพรวมให้ดีขึ้น
นอกจากนี้ ธนาคารยังยึดมั่นการด�ำเนินงานตามกรอบ “กรุงไทย
คุณธรรม” โดยปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีความ
ซือ่ สัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พร้อมทัง้ เปิดรับการพัฒนา
ความรู้ และทักษะใหม่ที่สามารถรองรับการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่
(The Great Reset) ซึง่ จะส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงภูมทิ ศั น์ของเศรษฐกิจ
และแนวทางปฏิบัติของธุรกิจในระยะข้างหน้าที่มุ่งเน้นการด�ำเนินงาน
ภายใต้การค�ำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
บรรษัทภิบาลมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ธนาคารกรุงไทยสามารถก้าวผ่าน
เข้าสูย่ คุ Digital Economy ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธนาคารพาณิชย์
ชั้นนําของประเทศที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้อย่างครบถ้วน ทั้งการดูแลและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
การให้บริการและค�ำแนะน�ำที่มีคุณค่าแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง การร่วม
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งการสร้าง
ผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น สมดังวิสัยทัศน์ของธนาคาร
คือ “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน”

ปี 2563 นับเป็นปีที่เศรษฐกิจของประเทศไทยได้รับผลกระทบ
อย่างหนักจากปัจจัยแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอก โดยเฉพาะการแพร่
ระบาดของ COVID-19 ท�ำให้รฐั บาลจ�ำเป็นต้องเร่งด�ำเนินมาตรการต่างๆ
ทั้งมาตรการด้านสาธารณสุข มาตรการเยียวยาและชดเชยผู้ได้รับ
ผลกระทบ รวมถึงมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม เช่นเดียวกับ
ภาคการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันการเงินออก
มาตรการช่วยเหลือและเสริมสภาพคล่องให้กบั ลูกหนีใ้ นกลุม่ ต่างๆ ด้วย

ในนามของคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร พนักงาน และบริษัท
ในเครือ ผมขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึง
ลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน ส�ำหรับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ
ที่ได้มอบให้กับธนาคารกรุงไทยเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่าน
จะยังให้การสนับสนุนธนาคารอย่างต่อเนื่องและตลอดไป

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
ประธานกรรมการธนาคาร
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การที่ธนาคาร
ระหว่างการพั ฒนาระบบดิจท
ิ ัล พร้อมๆ กับการปรับโครงสร้างพื้ นฐานภายในให้แข็งแกร่ง
ได้มีส่วนช่วยรองรับผลกระทบจาก Perfect Storm ได้ระดับหนึ่ง

ในปี 2563 ที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทาย
หลายด้าน ทั้งความท้าทายเดิมจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออ�ำนวย
อาทิ หนี้ครัวเรือนในระดับสูง และการเข้าสู่สังคมสูงอายุ อีกทั้งความ
ท้าทายใหม่ โดยเฉพาะ Digital Disruption และการแพร่ระบาดของ
COVID-19 เศรษฐกิจไทยจึงอยู่ภายใต้พายุใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์
ที่เราไม่เคยพบเจอกันมาก่อน หรือ Perfect Storm ซึ่งสร้างความ
ไม่แน่นอนและผลกระทบทีร่ นุ แรงให้กบั ทุกภาคส่วน รวมถึงการด�ำเนินงาน
ของธนาคารพาณิชย์
ธนาคารกรุงไทยจึงเร่งด�ำเนินการออกมาตรการ ทั้งในส่วนที่
ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย และที่ธนาคารด�ำเนินการเอง เพื่อ
บรรเทาผลกระทบที่จะเกิดกับลูกค้า ที่ส�ำคัญธนาคารได้เร่งด�ำเนินการ
ตามแผนบูรณาการระหว่างการพัฒนาระบบดิจิทัล พร้อม ๆ กับ
การปรับโครงสร้างพื้นฐานภายในให้แข็งแกร่ง ที่ได้ท�ำมาตลอด 3 - 4 ปี
ที่ผ่านมา ได้มีส่วนช่วยรองรับผลกระทบดังกล่าวได้ระดับหนึ่ง เช่น
การสร้างความสมดุลของคุณภาพสินเชือ่ กับความเสีย่ งและผลตอบแทน
หรือ Rebalancing Portfolio การตั้งส�ำรองหนี้ต่อหนี้สงสัยจะสูญ
(coverage ratio) ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และควบคุมสัดส่วนหนี้
ที่ ไ ม่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ รวมทั้ ง การน� ำ เทคโนโลยี เ ข้ า มาช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการท�ำงาน นอกจากนี้ ธนาคารยังได้เดินหน้า
ยุทธศาสตร์คู่ขนาน หรือ 2 Banking Models ที่มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจ
2 รูปแบบไปพร้อม ๆ กัน คือ เรือบรรทุกเครื่องบิน (Carrier) มุ่งเน้น
ขับเคลื่อนธุรกิจหลักของธนาคาร และเรือเร็ว (Speedboat) ที่มุ่งเน้น
การสร้างโมเดลทางธุรกิจใหม่ รวมถึงการสร้างแพลตฟอร์มที่สามารถ
เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ในลักษณะระบบเปิด (Open Banking)
เพื่ อ ให้ ส อดรั บ กั บ บริ บ ทของการเปลี่ ย นแปลงที่ รุ น แรงและรวดเร็ ว
ยิ่งกว่าเดิม
การบูรณาการทีส่ ำ� คัญอีกประการหนึง่ คือ การตอบโจทย์ภารกิจของ
ภาครัฐคูข่ นานกับภารกิจการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ ซึง่ ในช่วงทีผ่ า่ นมา
ธนาคารได้สนับสนุนภาครัฐในการผลักดันนโยบาย Thailand 4.0
ผ่ า นการพั ฒ นาดิ จิ ทั ล แพลตฟอร์ ม ให้ ป ระชาชนทุ ก ภาคส่ ว น
สามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน และโดยเฉพาะในภาวะที่เศรษฐกิจ
ได้รบั ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 นับเป็นความภาคภูมใิ จ
ของธนาคารที่ได้ร่วมพัฒนาแพลตฟอร์มและท�ำหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์
ในโครงการ “เราไม่ทงิ้ กัน” ซึง่ โครงการนีส้ ามารถให้ความช่วยเหลือและ
เยียวยาประชาชนคนไทยที่ได้รับผลกระทบได้มากถึง 15.3 ล้านคน
โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ที่ช่วยให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
ผ่านโครงการฯ แล้วไม่ต�่ำกว่า 20,000 ล้านบาท โครงการ “คนละครึ่ง”
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ที่นอกจากจะมีส่วนช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานรากแล้ว ยังช่วย
สร้างการเรียนรู้ให้กับประชาชนในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
(Digital Literacy) ผ่านการใช้แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และ “ถุงเงิน”
ของธนาคาร ทั้งนี้ จากการสนับสนุนโครงการภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
ท�ำให้ธนาคารมีฐานลูกค้าและประชาชนมากกว่า 40 ล้านราย
นอกจากนี้ ธนาคารยั ง คงมุ ่ ง มั่ น ในการคิ ด ค้ น และพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์/บริการทางการเงินดิจิทัล ที่สอดรับกับพฤติกรรมของลูกค้า
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
เช่น แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เวอร์ชันใหม่ที่พัฒนาด้วย
เทคโนโลยี ชั้ น น� ำ ระดั บ โลกและมี ฟ ี เ จอร์ ที่ ส ามารถรองรั บ กิ จ กรรม
การเงินในอนาคต มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ซึ่งเป็นระบบเปิด สามารถ
รองรับบริการยุคดิจิทัล อาทิ การบริการด้านสุขภาพผ่าน Health
Wallet และการซื้ อ ขายพั น ธบั ต รแบบดิ จิ ทั ล เป็ น ครั้ ง แรกของ
ประเทศไทยผ่าน Wallet สบม. มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ที่ใช้รับเงิน
ช�ำระค่าสินค้าที่สะดวก สามารถทดแทนเครื่อง EDC แบบดั้งเดิม
มีการคิดค้นวิธีการการช�ำระเงินโดยใช้บัตรประชาชนและน�ำมาใช้
เป็นครัง้ แรกของประเทศไทย ทัง้ นี้ จากความมุง่ มัน่ ในการพัฒนาในด้าน
ต่างๆ ท�ำให้ในปี 2563 ได้ผลประจักษ์และเป็นที่ยอมรับจากหลาย
ภาคส่วน และธนาคารได้รับรางวัลทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ
เพิ่มขึ้นมากอย่างมีนัยส�ำคัญ
ส�ำหรับในปี 2564 ธนาคารยังให้ความส�ำคัญกับการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ 2 Banking Models ภายใต้แผน 5 ยุทธการฝ่าวิกฤติ
(5 Execution Pillars) เพื่อรับมือกับผลพวงของ Perfect Storm ที่
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการด�ำเนินชีวิตแบบ New Normal คือ
1. ดูแลธุรกิจหลักเดิมของธนาคาร (เรือบรรทุกเครือ่ งบิน) ให้มเี สถียรภาพ
เติบโตอย่างระมัดระวังและยั่งยืน โดยเน้นการดูแลคุณภาพสินเชื่อ
อย่างใกล้ชิด ช่วยประคับประคองลูกค้าบุคคลและลูกค้าผู้ประกอบการ
ให้สามารถปรับตัว และก้าวผ่านช่วงที่ยากล�ำบากนี้ไปได้มากที่สุด
เพื่อลดความเสี่ยงของลูกหนี้ด้อยคุณภาพ ควบคู่ไปกับการบริหาร
จัดการความเสี่ยงในทุกมิติ พร้อมบริหารจัดการหนี้เสีย รวมทั้งต่อยอด
จากลูกค้ากลุ่มเดิม โดยหาโอกาสในการ Cross Sell 2. การคิดริเริ่ม
หาพันธมิตร เพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ สร้างแหล่งรายได้ใหม่
เพื่อตอบโจทย์ยุค Next Normal ซึ่งในปีที่ผ่านมา ธนาคารได้จัดตั้ง
บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จ�ำกัด เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทางการเงิ น ดิ จิ ทั ล รู ป แบบใหม่ ผ่ า นแนวคิ ด Open Ecosystem
3. ปรับกระบวนการท�ำงานให้เป็นรูปแบบ Digitization ลดการใช้จนถึง
ไร้กระดาษ (Paperless) โดยน�ำระบบ RPA หรือ Robotic Process
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Automation และปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เข้ามาใช้ในการปรับปรุง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนในการให้บริการ 4. การต่อยอด
ธุรกิจจากคู่ค้าของลูกค้าธนาคาร (X2G2X) ที่ยึดภาครัฐเป็นศูนย์กลาง
และต่อเชื่อมด้วยคู่ค้าธุรกิจและลูกค้ารายย่อย โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายใน 5 Ecosystems 5. ด�ำเนินธุรกิจอยู่บนความโปร่งใสและ
ความยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน”
โดยยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาล สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต อีกทั้งการด�ำเนินธุรกิจจะค�ำนึงถึงหลัก ESG (Environment,
Social and Governance) สนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรมหรือโครงการ
ต่างๆ เพื่อดูแลคนไทย ดูแลเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น
โครงการกรุงไทยรักชุมชน โครงการ UNDP กรุงไทยรักเกาะเต่า
ผมเชื่อมั่นว่าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 2 Banking Models ด้วย
แผน 5 ยุทธการฝ่าวิกฤติดังกล่าว จะช่วยให้ธนาคารสามารถด�ำรง
บทบาทการเป็นธนาคารพาณิชย์ชั้นน�ำของประเทศ มีคุณภาพของ
สินทรัพย์ที่ดี มีเสถียรภาพ มีส่วนร่วมในการผลักดันประเทศไทยให้
ก้าวสู่สังคมไร้เงินสดตามนโยบาย Thailand 4.0 สามารถปรับตัวได้ดี
ในการก้าวเข้าสู่โลกแห่งอนาคต ลดความเหลื่อมล�้ำในการเข้าถึง
บริ ก ารทางการเงิ น ของประชาชนคนไทยและผู ้ ป ระกอบการไทย
ช่วยสร้างเสริมศักยภาพการแข่งขันด้าน Digital Banking ของธนาคาร
และยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชน (Public Trust) ส่งผลให้
ธนาคารกรุงไทยเติบโตและอยูเ่ คียงข้างคนไทย ได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน

นายผยง ศรีวณิช

กรรมการผู้จัดการใหญ่

05

06

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ
เงินให้สินเชื่อ
(หักรายได้รอตัดบัญชี)

รายได้ดอกเบี้ย
สุทธิ

เงินกองทุน
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง

2563

2563

2563

2,334,842

88,343

ล้านบาท

19.11%

ล้านบาท

2562

2562

2,089,873

2562

88,316

19.01%

ล้านบาท

ล้านบาท

2562 2563

2562 2563

2562 2563

งบการเงินรวม
2563

2562

2561

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2560

2559

2563

2562

2561

(ปรับปรุงใหม่)

ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
เงินให้สินเชื่อ
(หักรายได้รอตัดบัญชี)
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
และค่าเผือ่ การปรับมูลค่า
จากการปรับโครงสร้างหนี้
สินเชื่อด้อยคุณภาพ
สินทรัพย์
เงินรับฝาก
หนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ
ส่วนของเจ้าของ
(ส่วนที่เป็นของธนาคาร)
ผลการด�ำเนินงาน (ล้านบาท)
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่น
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
(ส่วนที่เป็นของธนาคาร)
อัตราส่วนทางการเงิน (ร้อยละ)
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย
(ROA) (ส่วนทีเ่ ป็นของธนาคาร)
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เฉลีย่
(ROE) (ส่วนทีเ่ ป็นของธนาคาร)
สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง *
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)

2560

2559

(ปรับปรุงใหม่)

2,334,842 2,089,873 2,024,205 1,938,082 1,904,089 2,252,022 2,006,313 1,948,702 1,865,396 1,837,120
150,528

135,228

133,755

125,381 110,782

140,590

126,732

125,340

116,743

102,922

107,138 102,659 106,370 103,020 91,128 103,254 99,224 102,634 98,637 86,786
3,327,780 3,012,216 2,739,203 2,854,210 2,689,703 3,226,987 2,908,358 2,656,181 2,771,583 2,614,798
2,463,225 2,155,865 2,039,602 2,070,875 1,972,404 2,466,780 2,158,460 2,042,948 2,073,594 1,975,158
2,972,717 2,663,890 2,425,062 2,559,991 2,410,299 2,918,012 2,604,135 2,368,676 2,501,454 2,354,343
355,063 348,326 314,141 294,219 279,404 308,975 304,223 287,505 270,129 260,455
343,466 338,287 305,875 287,861 274,187 308,975 304,223 287,505 270,129 260,455
112,837
24,494
88,343
33,905
53,465
19,439
16,732

122,971
34,655
88,316
37,342
62,474
32,138
29,284

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

97,894
22,996
74,898
26,567
46,961
13,292
13,292

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

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

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

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

0.53

1.02

1.02

0.81

1.17

0.43

0.95

0.92

0.79

1.12

4.91

9.09

9.60

7.99

12.42

4.34

8.90

9.00

8.03

12.11

3.81
19.11
25.40

4.33
19.01
24.91

4.53
18.22
22.47

4.19
17.15
21.04

3.97
16.60
19.98

3.79
18.76
22.10

4.33
18.66
21.76

4.52
18.19
20.56

4.14
17.45
19.32

3.89
16.85
18.63

122,886 129,230
36,023 42,264
86,863 86,966
36,361 37,722
49,483 50,631
24,110 33,565
22,440 32,304

* ปี 2563, 2562, 2561, 2560 และ 2559 งบการเงินรวมเป็นตัวเลขกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
หมายเหตุ: ธนาคารได้ปรับปรุงงบการเงินส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพือ่ ให้สามารถเปรียบเทียบได้กบั ปี 2561 ตามงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินของธนาคารและบริษทั ย่อย หลังการ
ตรวจสอบของผู้สอบบัญชีส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
จากรายงานประจ�ำปี 2563 หน้า 1
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การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
วิเคราะห์การด�ำเนินงานและฐานะทางการเงิน
1. ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มผ
ี ลต่อการด�ำเนินงาน

เศรษฐกิจโลกในปี 2563 เข้าสูภ่ าวะถดถอย จากการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ทั่วโลกและในประเทศไทยที่ส่งผลต่อภาวะแวดล้อมใน
การด�ำเนินธุรกิจ โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศประมาณการเศรษฐกิจโลก
ปี 2563 หดตัวจากปีก่อนถึงร้อยละ 3.5 ซึ่งเป็นการหดตัวรุนแรง
ที่สุดนับตั้งแต่ภาวะเศรษฐกิจตกต�่ำครั้งใหญ่ (Great Depression)
ซึง่ การถดถอยของเศรษฐกิจโลก รวมทัง้ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ส่ ง ผลกระทบต่ อ เศรษฐกิ จ ไทยที่ โ ครงสร้ า งระบบเศรษฐกิ จ พึ่ ง พา
ต่างประเทศสูง โดยเฉพาะภาคการท่องเทีย่ วและการส่งออก นอกจากนัน้
มาตรการควบคุ ม การแพร่ ร ะบาดยั ง ได้ จ� ำ กั ด กิ จ กรรมเศรษฐกิ จ
ในประเทศจนกระทบต่ออุปสงค์ในประเทศ ต่อเนื่องไปถึงการจ้างงาน
จากผลกระทบดังกล่าว ท�ำให้เศรษฐกิจไทยปี 2563 หดตัวที่ร้อยละ
6.1 จากปีกอ่ น เศรษฐกิจทีเ่ ข้าสูภ่ าวะถดถอยส่งผลกระทบไปในวงกว้าง
ท�ำให้รฐั บาลด�ำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือต่อภาคธุรกิจและประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งมาตรการด้านการสาธารณสุข มาตรการเยียวยา
และชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ และมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ผ่านพระราชก�ำหนดให้อ�ำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา
เยียวยา และฟืน้ ฟูเศรษฐกิจและสังคม ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 วงเงินกูไ้ ม่เกิน 1 ล้านล้านบาท
และในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีการก�ำหนดมาตรการ
ร่วมกับสถาบันการเงินในการช่วยเหลือลูกหนี้ อาทิ ปรับโครงสร้างหนี้
พักช�ำระหนี้ ชะลอการช�ำระหนี้ สนับสนุนสินเชื่อใหม่ (Soft loan)
รวมถึงเสริมสภาพคล่องเพือ่ ดูแลเสถียรภาพตลาดตราสารหนีภ้ าคเอกชน
ประกอบกับนโยบายทางการเงินทีผ่ อ่ นคลาย โดยการปรับลดอัตราดอกเบีย้
นโยบายลงไปที่ร้อยละ 0.5
นอกเหนือจากประเด็นเศรษฐกิจ ซึ่งกดดันผลการด�ำเนินงาน
และสร้างความท้าทายต่อการบริหารความเสี่ยงแล้ว การเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภค ตลอดจนการเปลี่ยนผ่านสู่
เศรษฐกิจดิจทิ ลั (Digital Economy) ทีเ่ ร็วกว่าคาด ภายใต้ปจั จัยเร่งจาก
การแพร่ระบาดของ COVID-19 และมาตรการ Social distancing จน
น�ำไปสู่วถิ ปี กติใหม่ หรือ New normal เป็นสิ่งทีอ่ าจส่งผลต่อรายได้และ
รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารและลูกค้า อย่างไรก็ดี ธนาคารได้
เตรียมความพร้อมและก�ำหนดแผนปฏิบัติการต่างๆ เพื่อรองรับความ
ท้าทายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
2. ภาพรวมการเปลี่ ย นแปลงของฐานะทางการเงิ น และ
ผลการด� ำ เนิ น งานของธนาคารเปรีย บเที ย บกั บ อุ ต สาหกรรม
(ใช้งบการเงินเฉพาะธนาคารเพื่อให้สอดคล้องกับค่าเฉลีย
่ อุตสาหกรรม
ซึ่ง ธปท. น�ำเสนอข้อมูลตามงบการเงินเฉพาะเท่านั้น)

• เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ ขยายตัว
ร้อยละ 12.9 สูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ขยายตัวร้อยละ 5.4 เร่งขึ้น
จากที่เติบโตร้อยละ 1.8 ในปีก่อน ตามการใช้สินเชื่อของภาครัฐ และ
ธุรกิจขนาดใหญ่
• เงินฝาก เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.3 สูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม
ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6 เทียบกับปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 4.2 โดยเฉพาะ
จากเงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน (CASA)

• ก�ำไรสุทธิ ลดลงร้อยละ 49.5 โดยค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม
ลดลงร้อยละ 46.4 จากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.7 ในปีก่อน เนื่องจาก ธพ.
ตัง้ ส�ำรองผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ในระดับสูงอย่างต่อเนือ่ ง
ขณะที่รายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลงร้อยละ 0.3 โดยค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 ส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิลดลง
ร้อยละ11.8 โดยค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 10.0
• NPLs เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ12.5 เร่งขึน้ จากปีกอ่ นทีเ่ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.8 จากผลกระทบ
ของเศรษฐกิจถดถอย ขณะที่สัดส่วน NPLs/Loan อยู่ที่ร้อยละ 3.79
ลดลงจากร้อยละ 4.33 ในปีก่อน ในขณะที่ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมอยู่ที่
ร้อยละ 3.11 สูงกว่าในปีก่อนที่อยู่ที่ร้อยละ 2.98
• เงินกองทุนรวม ลดลงร้ อ ยละ 0.3 โดยมี Capital
Adequacy Ratio ที่ร้อยละ 18.76 ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 5.24 ส่งผลให้ Capital Adequacy Ratio อยู่ในระดับ
แข็งแกร่งที่ร้อยละ 20.13 ยังคงสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต�่ำที่ ธปท. ก�ำหนด
3. รายจ่ า ยเพื่ อท� ำ การวิ จั ย และพั ฒนาเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรม (รายจ่าย R&D) (โดยรายจ่ายดังกล่าวสามารถน�ำมา
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้)

ในปี 2563 ธนาคารไม่มีรายจ่ายเพื่อท�ำการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะน�ำไปใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้
นิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 598) พ.ศ. 2559
4. ค� ำ อธิ บายและการวิ เ คราะห์ ฐ านะทางการเงิ น และ
ผลการด�ำเนินงาน (เปรียบเทียบ ปี 2563 และ 2562)

2563

ภาพรวมการด�ำเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อยประจ�ำปี

ธนาคารและบริษัทย่อยมีก�ำไรจากการด�ำเนินงานในปี 2563
เท่ากับ 68,783 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
โดยรายได้ดอกเบีย้ สุทธิอยูใ่ นระดับเดียวกันกับปี 2562 ท่ามกลางสภาวะ
ดอกเบี้ยนโยบายและอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อที่ปรับลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีรายได้ดอกเบี้ยพิเศษที่เพิ่มขึ้น (“รายได้ดอกเบี้ยพิเศษ”
จากเงินให้สินเชื่อจากการได้รับเงินบางส่วนจากการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินหลักประกันจ�ำนอง) การขยายตัวของสินเชื่ออย่างระมัดระวัง
และต้นทุนทางการเงินทีล่ ดลง ซึง่ ช่วยลดผลกระทบจากการปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยดังกล่าว ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
รายได้ (NIM) ลดลงเป็น ร้อยละ 2.91 จากร้อยละ 3.22 ในช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานลดลงมากถึงร้อยละ 14.4 แม้ว่ารายได้
ที่มิใช่ดอกเบี้ยได้ปรับลดลง ส่งผลให้ Cost to Income ratio เท่ากับ
ร้อยละ 43.73 ลดลงจากร้อยละ 49.72 ในปี 2562

จากรายงานประจ�ำปี 2563 หน้า 64
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ธนาคารและบริษัทย่อยได้ทยอยตั้งส�ำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระดับที่สูง จ�ำนวน 44,903 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 88.6 จากหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญฯ ในปี 2562 โดยพิจารณาอย่างรอบคอบถึงปัจจัยแวดล้อมในการด�ำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง และภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและมีความไม่แน่นอนสูงทีอ่ าจส่งผลต่อคุณภาพสินเชือ่ ท�ำให้อตั ราส่วน Coverage Ratio ณ 31 ธันวาคม 2563
เพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 147.3 จากร้อยละ 131.8 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ควบคูก่ บั การบริหารจัดการคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารโดยมีอตั ราส่วนสินเชือ่
ด้อยคุณภาพก่อนหักค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญต่อสินเชือ่ รวม (NPLs Ratio-Gross) เท่ากับ ร้อยละ 3.81 ลดลงจากร้อยละ 4.33 ณ 31 ธันวาคม 2562
จากผลประกอบการดังกล่าวและการตัง้ ส�ำรองผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ในระดับสูง ส่งผลให้ธนาคารและบริษทั ย่อยมีกำ� ไรสุทธิ
ส่วนที่เป็นของธนาคาร เท่ากับ 16,732 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 42.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ธนาคารและบริษทั ย่อยมีอตั ราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 และอัตราส่วนเงินกองทุนทัง้ สิน้ ต่อสินทรัพย์ถว่ งน�ำ้ หนักตามความเสีย่ ง เท่ากับร้อยละ
15.79 และ ร้อยละ 19.11 ตามล�ำดับ อยู่ในระดับที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์ของ ธปท.
ทัง้ นี้ ธนาคารได้จดั ตัง้ บริษทั อินฟินธิ สั บาย กรุงไทย จ�ำกัด (Infinitas by Krungthai) โดยเป็นบริษทั วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ดิจิทัลรูปแบบใหม่ มุ่งเน้นการให้บริการด้านการพัฒนา Innovation & Digital Platform ต่างๆ เพื่อเข้าสู่ Open Banking, Virtual Digital Banking
Service รวมถึง New Business Model อย่างเต็มรูปแบบ เพือ่ สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ตลอดจนผลักดัน Platform ขนาดใหญ่ เช่น แอปพลิเคชัน
เป๋าตัง เป็นโครงสร้างดิจิทัลพื้นฐานของประเทศ
นอกจากนี้ ธนาคารได้เข้าท�ำสัญญากับ บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) โดยธนาคารตกลงที่จะขายหุ้นของบริษัท กรุงไทยธุรกิจ
ลีสซิง่ จ�ำกัด คิดเป็นร้อยละ 75.05 การซือ้ ขายหุน้ ดังกล่าวจะอยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขข้อบังคับก่อน ซึง่ รวมถึงการได้รบั อนุมตั จิ ากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้
การเข้าท�ำรายการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มศักยภาพของธนาคารและบริษัทย่อย ในการให้บริการผลิตภัณฑ์เช่าซื้อส�ำหรับลูกค้ารายย่อยอย่างครบวงจร
ภาพรวมผลการด�ำเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อย

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

หน่วย : ล้านบาท

เพิ่ ม/(ลด)

ปี 2563
(TFRS 9)

ปี 2562

88,343
20,528
13,377
122,248
53,465
68,783

88,316
23,237
14,105
125,658
62,474
63,184

0.0
(11.7)
(5.2)
(2.7)
(14.4)
8.9

44,903
23,880
4,441
19,439
16,732
0.53
4.91

23,814
39,370
7,232
32,138
29,284
1.02
9.09

88.6
(39.3)
(38.6)
(39.5)
(42.9)

ร้อยละ

(1) ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนส�ำรอง (ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หรือ หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ ขาดทุนจากการด้อยค่า) และภาษีเงินได้
(2) ROA และ ROE ค�ำนวณจากก�ำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของธนาคาร) ต่อสินทรัพย์เฉลี่ย และส่วนของเจ้าของ (ส่วนของบริษัทใหญ่) เฉลี่ย

• ผลประกอบการปี 2563 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ธนาคารและบริษัทย่อยมีก�ำไรจากการด�ำเนินงานเท่ากับ 68,783 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9 มีสาเหตุหลักจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่คงระดับเดียวกับปี 2562 ประกอบกับค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานที่ลดลงมาก ถึงแม้ว่า
รายได้ทมี่ ใิ ช่ดอกเบีย้ ปรับลดลง ทัง้ นี้ ธนาคารและบริษทั ย่อยได้ตงั้ ส�ำรองผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ในระดับทีส่ งู จ�ำนวน 44,903 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 88.6 ส่งผลให้ก�ำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของธนาคาร) เท่ากับ 16,732 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 42.9
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สรุ ป ข้ อ มู ล ทางการเงิน จากรายงานประจ� ำ ปี 2563

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท

ปี 2563
(TFRS 9)

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

เพิ่ ม/(ลด)
ปี 2562
ร้อยละ

112,837
3,594
435
4,251
104,307
184
66
24,494
13,765
1,860

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

(8.2)
(49.5)
(9.8)
(14.0)
(5.0)
(57.1)
(70.3)
(29.3)
(22.9)
(26.5)

5,687

9,978

(43.0)

3,080
102
88,343
3.72 (2)
0.93
2.91 (2)

4,085
199
88,316
4.48 (2)
1.46
3.22 (2)

(24.6)
(48.5)
0.0

(1)	สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ รวมสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน; หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย รวมหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรหรือ
ขาดทุน ในไตรมาส 1/2563 เป็นต้นไป
(2)	หากไม่รวมรายได้ดอกเบี้ยพิเศษ อัตราดอกเบี้ยรับจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ส�ำหรับปี 2562 และปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 4.34 และร้อยละ 3.56 ตามล�ำดับ และ NIM ส�ำหรับปี 2562 และปี 2563
อยู่ที่ร้อยละ 3.07 และร้อยละ 2.76 ตามล�ำดับ

• รายได้ดอกเบี้ยสุทธิปี 2563 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ เท่ากับ 88,343
ล้านบาท อยู่ในระดับเดียวกันกับปี 2562 ท่ามกลางสภาวะดอกเบี้ย
นโยบายและอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง โดย
มีรายได้ดอกเบี้ยพิเศษที่เพิ่มขึ้น (“รายได้ดอกเบี้ยพิเศษ” จากเงินให้
สินเชื่อจากการได้รับเงินบางส่วนจากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน
หลักประกันจ�ำนอง) การขยายตัวของสินเชือ่ อย่างระมัดระวัง และต้นทุน
ทางการเงินที่ลดลง ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
ดังกล่าว ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้

(NIM) เท่ากับร้อยละ 2.91 ลดลงจากร้อยละ 3.22 ในช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
ทั้งนี้ ธนาคารมีรายการดอกเบี้ยพิเศษจากรายได้ดอกเบี้ยเงินให้
สินเชื่อจากการได้รับเงินบางส่วนจากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน
หลักประกันจ�ำนองจ�ำนวน 1,223 ล้านบาท ในไตรมาส 3/2563 จ�ำนวน 3,524
ล้านบาท ในไตรมาส 2/2563 และจ�ำนวน 3,899 ล้านบาท ในไตรมาส
1/2562 (หากไม่รวมรายการพิเศษ NIM เท่ากับร้อยละ 2.76 ลดลงจาก
ร้อยละ 3.07 ในปี 2562)
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อัตราดอกเบี้ยนโยบายและอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร

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

31 ธ.ค. 2563

30 ก.ย. 2563

30 มิ.ย. 2563

31 มี.ค. 2563

31 ธ.ค. 2562

30 ก.ย. 2562

0.50%

0.50%

0.50%

0.75%

1.25%

1.50%

0.25%
0.375%
0.50%
0.50%

0.25%
0.375%
0.50%
0.50%

0.25%
0.50%
0.50%
0.50%
0.90%
0.90%
0.375% 0.60% - 0.70%
0.50% 0.80% - 0.90% 1.15% - 1.35% 1.15% - 1.35%
1.30%
1.30%
0.50% 0.90% - 1.00%

5.250%
5.820%
6.220%

5.250%
5.820%
6.220%

5.250%
5.820%
6.220%

5.775%
6.620%
6.745%

6.025%
6.870%
6.870%

6.275%
6.870%
6.870%

(1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากมาตรฐานส�ำหรับบุคคลธรรมดา

คณะกรรมการนโยบายการเงินประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มหดตัวมากกว่าประมาณการเดิมเนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจโลก
หดตัวรุนแรง และผลกระทบจากการควบคุมการระบาดทัว่ โลก จึงปรับลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายลงอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีการปรับลดลงในเดือนพฤศจิกายน
2562 และในปี 2563 ปรับลดลงอีก 3 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ เดือนมีนาคม และเดือนพฤษภาคม เป็น 0.50%
ทั้งนี้ ธนาคารตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพยุงเศรษฐกิจ การสนับสนุนกลไกของภาครัฐ และเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและลูกค้า
รายย่อย จึงได้ทยอยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ MLR MOR และ MRR ในปี 2563 ลงในเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน และล่าสุดใน
เดือนพฤษภาคมทีผ่ า่ นมา โดยปรับลดอัตราดอกเบีย้ เงินให้สนิ เชือ่ ลงรวม ดังนี้ MLR ลดลง 1.025% MOR ลดลง 1.05% และ MRR ลดลง 0.65%
โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับลดอัตราน�ำส่งเงินสมทบกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินของธนาคารพาณิชย์ จากเดิมอัตรา 0.46%
เหลือ 0.23% ประกาศเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท

ปี 2563
(TFRS 9)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
หัก ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

27,690
7,162
20,528

เพิ่ ม/(ลด)
ปี 2562
ร้อยละ

29,596
6,359
23,237

(6.4)
12.6
(11.7)

• รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิปี 2563 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้ค่าธรรมเนียม
และบริการสุทธิ เท่ากับ 20,528 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.7 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการปรับตัวของลูกค้า เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19
ทั้งการปรับตัวโดยใช้บริการผ่านช่องทางดิจิทัล และปริมาณธุรกรรมที่ลดลง ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียม Bancassurance
ขยายตัวดี
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รายได้จากการด�ำเนินงานอื่นๆ โดยรวม
การเปลี่ยนแปลง

หน่วย : ล้านบาท

14,105

-5.2%

13,377
3,197

N/A

ก�ำไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วด
ั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน

N/A

ก�ำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่ อค้า
และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

3,134
951
4,372

2,060

-78.2%

376
1,425

44.6%

496
6,856

รวมรายได้จากการด�ำเนินงานอื่น ๆ

-24.1%

ก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนตามวิธส
ี ่วนได้เสีย
รายได้จากเงินปันผล

4,615

48.5%

2563

2562

(TFRS 9)

รายได้จากการด�ำเนินงานอื่น ๆ

• รายได้จากการด�ำเนินงานอืน่ ๆ โดยรวมปี 2563 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น ธนาคารและบริษทั ย่อยมีรายได้จากการด�ำเนินงาน
อื่นๆ โดยรวมเท่ากับ 13,377 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.2 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่ได้จากการด�ำเนินงานอื่นๆ ในปี 2562
แม้วา่ มีรายได้จากการด�ำเนินงานอืน่ ๆ เพิม่ ขึน้ จากก�ำไรจากการขายทรัพย์สนิ รอการขาย และมีสว่ นแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียทีเ่ พิม่ ขึน้
ค่าใช้จา่ ยจากการด�ำเนินงานอื่นๆ โดยรวม
การเปลี่ยนแปลง

หน่วย : ล้านบาท

62,474

-14.4%

53,465

รวมค่าใช้จา่ ยจากการด�ำเนินงานอื่น ๆ

-9.3%

ค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับพนักงาน

-0.5%

ค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์

-13.0%

ค่าภาษีอากร

-78.7%

ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย

31,390
28,466
8,942
4,363

8,896

7,219

3,798
1,538

10,560
2562

49.72(2)

2563

(TFRS 9)

10,767

2.0%

อื่นๆ(1)
อัตราส่วนค่าใช้จา่ ยต่อรายได้ (ร้อยละ)

43.73(2)

(1) รวมค่าตอบแทนกรรมการ
(2) หากไม่รวมรายการรายได้ดอกเบี้ยพิเศษ การตั้งส�ำรองผลประโยชน์พนักงานและส�ำรองด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ส�ำหรับปี 2562 และ ปี 2563
เท่ากับร้อยละ 43.58 และร้อยละ 45.50 ตามล�ำดับ

• ค่าใช้จา่ ยจากการด�ำเนินงานอืน่ ๆ โดยรวมปี 2563 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ธนาคารและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายจากการ
ด�ำเนินงานอื่นๆ โดยรวม เท่ากับ 53,465 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14.4 จากรายการพิเศษส�ำรองด้อยค่าทรัพย์สินรอการขายฯ และการตั้งส�ำรอง
ผลประโยชน์พนักงานในปี 2562 โดยมี Cost to Income ratio เท่ากับร้อยละ 43.73 ลดลงจากร้อยละ 49.72 ในปี 2562 (หากไม่รวมรายการพิเศษ
Cost to Income ratio เท่ากับร้อยละ 45.50 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 43.58 ในปี 2562)
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ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้้น/หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ
หน่วย : ล้านบาท

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (1)/ หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ (2)

ปี 2563
(TFRS 9)

ปี 2562

44,903

23,814

เพิ่ ม/(ลด)
ร้อยละ

88.6

(1) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส�ำหรับรายการระหว่างตลาดเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (รวมขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่) และภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อ
และสัญญาค�้ำประกันทางการเงิน
(2) หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า ส�ำหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้เท่านั้น

• ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ /หนีส้ ญู หนีส้ งสัยจะสูญฯ ส�ำหรับปี 2563 ธนาคารและบริษทั ย่อยได้ทยอยตัง้ ส�ำรองผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จ�ำนวน 44,903 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 88.6 จากปี 2562 โดยพิจารณาถึงปัจจัยแวดล้อมในการด�ำเนิน
ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนือ่ ง และภาวะเศรษฐกิจทีม่ คี วามไม่แน่นอนสูง ส่งผลให้ Coverage Ratio สูงขึน้ เป็นร้อยละ 147.3 เทียบกับร้อยละ 131.8
ณ 31 ธันวาคม 2562 โดย NPLs Ratio ปรับตัวดีขึ้น
การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

• สินทรัพย์
- สินทรัพย์ทางการเงินฯ และเงินลงทุนสุทธิ
ธนาคารและบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน และเงินลงทุนสุทธิรวมตาม TFRS 9
เท่ากับ 330,712 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2563 โดยสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน ประกอบด้วย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 47 ตราสารหนี้ภาคเอกชน ร้อยละ 44 ตราสารทุนในความต้องการของตลาด ร้อยละ 6 และหน่วยลงทุน
ร้อยละ 3 ในขณะที่มีเงินลงทุนสุทธิจ�ำนวน 395,228 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2562
การจัดประเภทของสินทรัพย์ทางการเงินฯ และเงินลงทุนสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม

31 ธ.ค. 2563
(TFRS 9)

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน
เงินลงทุนสุทธิ
- เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย
- เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- เงินลงทุนในตราสารทุนที่ก�ำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

13,724
316,988
1,740
300,505
14,743

รวมสินทรัพย์ทางการเงินฯ และเงินลงทุนสุทธิ

330,712
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม

เงินลงทุนสุทธิ
- เงินลงทุนเพื่อค้า
- เงินลงทุนเผื่อขาย
- ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
- เงินลงทุนทั่วไป
รวมเงินลงทุนสุทธิ

31 ธ.ค. 2562

48,252
344,198
1,737
1,041
395,228

13

สรุ ป ข้ อ มู ล ทางการเงิน จากรายงานประจ� ำ ปี 2563

เงินให้สินเชื่อจ�ำแนกตามประเภทธุรกิจ

31
ธันวาคม
2563

31
ธันวาคม
2562

2563

2562

อุตสาหกรรมการผลิต
และการพาณิชย์

22%

26%

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
และการก่อสร้าง

6%

5%

การสาธารณูปโภค
และบริการ

25%

17%

สินเชื่อเพื่ อที่อยู่อาศัย

18%

19%

1%

1%

28%

32%

การเกษตร
และเหมืองแร่
อื่นๆ

- เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีข้ องธนาคารและบริษทั ย่อย (หลังหักรายได้รอตัดบัญชี) เท่ากับ 2,334,842 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.7 จาก
สิ้นปี 2562 โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากลูกค้าภาครัฐ และสินเชื่อรายย่อย
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
หัก รายได้รอตัดบัญชี
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (1)
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

31 ธ.ค. 2563
(TFRS 9)

31 ธ.ค. 2562

2,335,241
399
16,199
150,528
2,200,513

2,090,342
469
5,160
135,268
1,959,765

เพิ่ ม/(ลด)
ร้อยละ

(1) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส�ำหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (รวมขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่) หรือ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อการปรับมูลค่า
จากการปรับโครงสร้างหนี้ ตามงบการเงิน

11.7
(15.2)
214.0
11.3
12.3
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เงินให้สินเชื่อจ�ำแนกตามประเภทของผู้กู้ (งบการเงินรวม)

งบการเงินรวม

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

31 ธ.ค. 2563
(TFRS 9)

หน่วย : ล้านบาท

31 ธ.ค. 2562

เพิ่ ม/(ลด)

จ�ำนวน

ร้อยละ

จ�ำนวน

ร้อยละ

ร้อยละ

639,930
367,293
335,857
991,804
430,281
496,443
59,990
5,090
357
2,335,241

27.4
15.7
14.4
42.5
18.4
21.3
2.6
0.2
0.0
100.0

650,266
182,986
332,447
924,268
396,035
464,138
56,653
7,442
375
2,090,342

31.1
8.8
15.9
44.2
18.9
22.2
2.7
0.4
0.0
100.0

(1.6)
100.7
1.0
7.3
8.6
7.0
5.9
(31.6)
(4.7)
11.7

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

- คุณภาพสินทรัพย์
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม

Gross NPLs (1)
Gross NPLs Ratio
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (รวม) (2)
Coverage Ratio (3)

31 ธ.ค. 63
(TFRS 9)

31 ธ.ค. 62

107,138
ร้อยละ 3.81
157,854
ร้อยละ 147.3

102,659
ร้อยละ 4.33
135,268
ร้อยละ 131.8

(1) Gross NPLs เฉพาะต้นเงินหักรายได้รอตัดบัญชี รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
(2) ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ (รวม) = ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ส�ำหรับรายการระหว่างตลาดเงิน เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนี้ และภาระผูกพันทีจ่ ะให้สนิ เชือ่ และสัญญา
ค�้ำประกันทางการเงิน
ทั้งนี้ ณ 31 ธ.ค. 2562 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (รวม) = ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินเชื่อ (รวมค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้)
(3) 	Coverage Ratio = ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส�ำหรับรายการระหว่างตลาดเงิน เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ และภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อและสัญญาค�้ำประกันทางการเงิน / Gross NPLs
ทั้งนี้ ณ 31 ธ.ค. 2562 Coverage ratio = ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินเชื่อ / Gross NPLs
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หน่วย : ล้านบาท

31 ธ.ค. 2563
(TFRS 9)

งบการเงินรวม

เงินให้สินเชื่อและ
(1)
ดอกเบี้ยค้างรับ

จ�ำแนกตามประเภทการจัดชั้น
สินทรัพย์ทางการเงินทีไ่ ม่มกี ารเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญของความเสีย่ งด้านเครดิต
(Performing)
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต
(Under-performing)
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Non-performing)
สินทรัพย์ทางการเงินที่ใช้วิธีอย่างง่ายในการค�ำนวณผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ (Lifetime ECL-simplified approach) (3)
รวม

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
(2)
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

2,013,375

32,093

223,501

41,627

109,407

74,204

4,758

2,604

2,351,041

150,528

(1) เงินให้สินเชื่อหักรายได้รอตัดบัญชี รวมดอกเบี้ยค้างรับ และรายได้ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
(2) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส�ำหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (รวมขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่) ตามงบการเงิน
(3) Lifetime ECL - simplified approach เป็นรายการของบริษัทย่อยซึ่งรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม

31 ธ.ค. 2562
เงินให้สินเชื่อ
และดอกเบี้ยค้างรับ

ยอดสุทธิที่ใช้ในการตั้ง
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

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

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

1. การจัดชั้นสินเชื่อ
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม
เงินส�ำรองส่วนเกิน
2. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรวม (1)
(1) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ ตามงบการเงิน

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

13,908
8,478
6,433
4,547
37,403
70,769
64,459
135,268
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ธนาคารและบริษัทย่อยมี Gross NPLs ณ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ
107,138 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพก่อนหักค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม (NPLs Ratio-Gross) ร้อยละ 3.81 ปรับตัว
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ ร้อยละ
4.33 อีกทั้งได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบถึงปัจจัยแวดล้อมในการ
ด�ำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และภาวะเศรษฐกิจที่มีความ
ไม่แน่นอนสูง ซึง่ อาจส่งผลต่อคุณภาพสินเชือ่ จึงได้ตงั้ ส�ำรองผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระดับสูง ส่งผลให้ Coverage Ratio
เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 147.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เทียบกับ ร้อยละ
131.8 ณ 31 ธันวาคม 2562
ทัง้ นี้ จากการทีธ่ นาคารได้มมี าตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนีท้ ไี่ ด้
รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเป็นการ

ชั่วคราว ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ตามมาตรการช่วยเหลือทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนดถึงการจัดชัน้
กรณีมีการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ซึ่ง
อาจช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (nonperforming) รวมถึงคุณภาพสินทรัพย์ในปัจจุบันอาจยังไม่สะท้อนถึง
ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันด้วยเช่นกัน (รายละเอียดแนวทางของธปท.
เรื่องแนวทางในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ระบุในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ�ำปี 2563 (56-1) ส่วนที่ 1 ข้อ 2.5.3 นโยบายการควบคุมดูแล
การอนุมตั สิ นิ เชือ่ และการติดตามลูกหนี้ และในรายงานประจ�ำปี 2563
หัวข้อปัจจัยเสี่ยง ข้อย่อย ความเสี่ยงจากสินทรัพย์และภาระผูกพัน
ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (non-performing) หน้า 123)

• หนี้สิน
- เงินรับฝาก
ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินรับฝาก เท่ากับ 2,463,225 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.3 จาก ณ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้นจาก
เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากจ่ายคืนเมื่อทวงถาม โดยมีสัดส่วนเงินฝากจ่ายคืนเมื่อทวงถามและเงินฝากออมทรัพย์ (CASA) ต่อเงินฝากรวม
เท่ากับ ร้อยละ 78 ทัง้ นี้ สัดส่วนเงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนี้ (หลังหักรายได้รอตัดบัญชี) ต่อเงินรับฝาก เท่ากับร้อยละ 94.79 ลดลงเมือ่ เทียบกับ ร้อยละ 96.94
ณ 31 ธันวาคม 2562
เงินรับฝากจ�ำแนกตามประเภท

2563

2562

ออมทรัพย์

74%

69%

จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา

22%

27%

จ่ายคืนเมื่อทวงถาม

4%

4%

31
ธันวาคม
2563

31
ธันวาคม
2562
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แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
หน่วย : ล้านบาท

31 ธ.ค. 2563
(TFRS 9)
จ�ำนวน

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไร
หรือขาดทุน
เงินลงทุนสุทธิ และเงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (หักรายได้รอตัดบัญชี)
หัก ค ่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่า
จากการปรับโครงสร้างหนี้ (1)
สินทรัพย์อื่นๆ
		 สินทรัพย์
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน)
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินอื่นๆ
รวมส่วนของเจ้าของ
- ส่วนของบริษัทใหญ่
- ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (หลังหักรายได้รอตัดบัญชี)
ต่อเงินรับฝาก (ร้อยละ)

ร้อยละ

31 ธ.ค. 2562
จ�ำนวน

ร้อยละ

เพิ่ ม/(ลด)
ร้อยละ

516,792
13,724

15.5
0.4

338,771
N/A

11.2
N/A

52.5
N/A

346,388
2,334,842
150,528

10.4
70.2
4.5

426,174
2,089,873
135,268

14.2
69.4
4.5

(18.7)
11.7
11.3

266,562
3,327,780
2,463,225
274,566
86,564
148,361
355,064
343,466
11,598
3,327,780
94.79

8.0
100.0
74.0
8.2
2.6
4.5
10.7
10.3
0.4
100.0

292,666
3,012,216
2,155,865
215,823
96,841
195,361
348,326
338,287
10,039
3,012,216
96.94

9.7
100.0
71.6
7.2
3.2
6.5
11.5
11.2
0.3
100.0

(8.9)
10.5
14.3
27.2
(10.6)
(24.1)
1.9
1.5
15.5
10.5

(1)	คา่ เผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ส�ำหรับเงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนี้ (รวมขาดทุนจากการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขใหม่) หรือ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญและค่าเผือ่ การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
ตามงบการเงิน

แหล่งเงินทุนที่ส�ำคัญของธนาคารและบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยเงินรับฝากร้อยละ 74.0 และแหล่งเงินทุนอื่นๆ อาทิ ส่วน
ของเจ้าของ การกู้ยืมระหว่างธนาคาร และตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม โดยตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมลดลงจากสิ้นปี 2562 เนื่องจากมีการ
ไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิสกุลเงินริงกิตมาเลเซีย จ�ำนวน 1 พันล้านริงกิตมาเลเซีย ทั้งนี้ ธนาคารใช้เงินทุนร้อยละ 70.2 ในการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (หลัง
หักรายได้รอตัดบัญชี) ใช้เงินทุนร้อยละ 15.5 ในรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ และใช้เงินทุนร้อยละ 10.4 ในเงินลงทุนสุทธิและเงินลงทุน
ในบริษัทร่วมสุทธิ
• ส่วนของเจ้าของ
- ส่วนของเจ้าของรวม (ส่วนที่เป็นของธนาคาร) ณ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 343,466 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- มูลค่าหุ้นทางบัญชี (ส่วนที่เป็นของธนาคาร) เท่ากับ 24.57 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 24.20 บาทต่อหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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เงินกองทุนตามกฎหมาย

เงินกองทุนตามกฎหมาย (กลุ่มธุรกิจทางการเงิน)
31 ธ.ค. 2563
(TFRS 9)
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน

(1)

จ�ำนวน

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุน
สินทรัพย์ถ่วงน�้ำหนักตามความเสี่ยง

314,467
315,755
66,349
382,104
1,999,516

หน่วย : ล้านบาท

(3)

31 ธ.ค. 2562

อัตราขั้นต่�ำที่
ก�ำหนดโดยธปท.
อัตรา
ส�ำหรับปี 2563
เงินกองทุนต่อ
(2)
สินทรัพย์เสี่ยง (ร้อยละ)
(ร้อยละ)

15.73
15.79

>8.000
>9.500

19.11

>12.000

จ�ำนวน

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

(3)

อัตราขั้นต่�ำที่
ก�ำหนดโดยธปท.
อัตรา
ส�ำหรับปี 2562
เงินกองทุนต่อ
(2)
สินทรัพย์เสี่ยง (ร้อยละ)
(ร้อยละ)

15.19
15.24

>7.500
>9.000

19.01

>11.500

(1)	งบการเงินภายใต้หลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน จัดท�ำภายใต้หลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยกลุม่ ธุรกิจทางการเงินนีจ้ ะไม่รวมถึงบริษทั ที่ ประกอบธุรกิจประกันภัยหรือประกันชีวติ
และบริษัทที่ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50
(2)	ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก�ำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ดำ� รงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิม่ เพือ่ รองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation Buffer) โดยให้ทยอยด�ำรงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิม่
จากอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต�่ำอีกมากกว่าร้อยละ 0.625 ในแต่ละปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป จนครบ ซึ่งมากกว่าร้อยละ 2.50 ในวันที่ 1 มกราคม 2562 นอกจากนี้ ตามประกาศ ธปท.
ที่สนส.16/2560 และ 17/2560 ระบุว่าธนาคารเป็น 1 ใน 5 ธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ และก�ำหนดให้ต้องมีอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต�่ำเพิ่มเติม เพื่อเป็นเงินกองทุนส่วนเพิ่ม
เพื่อรองรับความเสียหายส�ำหรับธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ (Higher loss absorbency) โดยให้ธนาคารทยอยด�ำรงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความเสียหายส�ำหรับ
ธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ ที่ร้อยละ 0.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 และด�ำรงเพิ่มเป็น ร้อยละ 1 ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น ตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
(3)	ข้อมูลเงินกองทุนและอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จัดท�ำตามเกณฑ์และวิธีการตามประกาศ ธปท.

ณ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของเท่ากับ 314,467 ล้านบาท (ร้อยละ 15.73 ของสินทรัพย์
ถ่วงน�้ำหนักตามความเสี่ยง) และมีเงินกองทุนชั้นที่ 1 เท่ากับ 315,755 ล้านบาท (ร้อยละ 15.79 ของสินทรัพย์ถ่วงน�้ำหนักตามความเสี่ยง) โดยมีเงิน
กองทุนทั้งสิ้นเท่ากับ 382,104 ล้านบาท (ร้อยละ 19.11 ของสินทรัพย์ถ่วงน�้ำหนักตามความเสี่ยง)
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สรุ ป ข้ อ มู ล ทางการเงิน จากรายงานประจ� ำ ปี 2563

เงินกองทุนตามกฎหมาย (งบเฉพาะธนาคาร)
31 ธ.ค. 2563
(TFRS 9)
งบเฉพาะธนาคาร

(1)

จ�ำนวน

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุน
สินทรัพย์ถ่วงน�้ำหนักตามความเสี่ยง

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

หน่วย : ล้านบาท

(2)

31 ธ.ค. 2562

อัตราขั้นต่�ำที่
ก�ำหนดโดยธปท.
อัตรา
ส�ำหรับปี 2563
เงินกองทุนต่อ
(1)
สินทรัพย์เสี่ยง (ร้อยละ)
(ร้อยละ)

15.35
15.35

>8.000
>9.500

18.76

>12.000

จ�ำนวน

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

(2)

อัตราขั้นต่�ำที่
ก�ำหนดโดยธปท.
อัตรา
ส�ำหรับปี 2562
เงินกองทุนต่อ
(1)
สินทรัพย์เสี่ยง (ร้อยละ)
(ร้อยละ)

14.80
14.80

>7.500
>9.000

18.66

>11.500

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

ณ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็นส่วนของเจ้าของ และมีเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 (งบเฉพาะธนาคาร) เท่ากับ 293,683 ล้านบาท
(ร้อยละ 15.35 ของสินทรัพย์ถว่ งน�ำ้ หนักตามความเสีย่ ง) โดยมีเงินกองทุนทัง้ สิน้ เท่ากับ 359,015 ล้านบาท (ร้อยละ 18.76 ของสินทรัพย์ถว่ งน�ำ้ หนัก
ตามความเสีย่ ง)
ทั้งนี้ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 ธนาคารได้ไถ่ถอนตราสารด้อยสิทธิสกุลเงินริงกิตมาเลเซีย จ�ำนวน 1 พันล้านริงกิตมาเลเซีย โดยใช้สิทธิไถ่ถอน
ก่อนก�ำหนดทั้งจ�ำนวน ซึ่งตราสารดังกล่าวนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2
ธนาคารมีอตั ราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์ถว่ งน�ำ้ หนักตามความเสีย่ งในระดับทีแ่ ข็งแกร่งเมือ่ เทียบกับเกณฑ์ของ ธปท. อีกทัง้ ธนาคารได้ประเมิน
ความเพียงพอของอัตราส่วนเงินกองทุนฯ ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของทางการ
วิเคราะห์งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารและบริษัทย่อยมี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ�ำนวน 68,161 ล้านบาท ลดลง 273
ล้านบาท หรือร้อยละ 0.40 จากสิ้นปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักดังนี้
1) เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน 4,231 ล้านบาท ซึ่ง
เกิดจากก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ
หนี้สินด�ำเนินงาน 43,946 ล้านบาท และมีการเปลี่ยนแปลงหลักของ
สินทรัพย์จากการด�ำเนินงาน ได้แก่ รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน (สินทรัพย์) เพิ่มขึ้น 179,596 ล้านบาท และเงินให้สินเชื่อ
เพิ่มขึ้น 268,494 ล้านบาท และการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินจากการ
ด�ำเนินงาน ได้แก่ เงินรับฝากเพิม่ ขึน้ 307,360 ล้านบาท รายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) 58,642 ล้านบาท

2) เงินสดสุทธิได้มาจากในกิจกรรมลงทุน 19,966 ล้านบาท ซึ่ง
เกิดจากมีเงินสดรับจากการจ�ำหน่ายตราสารหนี้และตราสารทุนที่วัด
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 211,772 ล้าน
บาท ในขณะทีเ่ งินสดจ่ายในการซือ้ ตราสารหนีแ้ ละตราสารทุนทีว่ ดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ มีจำ� นวน 185,121 ล้าน
บาท
3) เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 24,513 ล้านบาท ซึง่ เกิด
จากเงินสดจ่ายช�ำระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว 14,540
ล้านบาท เงินสดจ่ายปันผลหุ้นสามัญ 10,524 ล้านบาท และเงินสดจ่าย
ช�ำระหนี้สินตามสัญญาเช่า 2,264 ล้านบาท
หมายเหตุ ตัวเลขการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) ที่แสดง ค�ำนวณโดยอ้างอิงจากตัวเลขงบการเงิน
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ภาคผนวก

I) การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผลกระทบ

ในวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน มีผลบังคับใช้และธนาคารได้เริ่มถือปฏิบัติ
โดยการเปลี่ยนแปลงหลักจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน มีดังนี้
การเปลี่ยนแปลงตาม TFRS 9

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับเดิม

1. การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินเป็น 3 ประเภท โดยจัดประเภท
ตามโมเดลธุรกิจในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงินและลักษณะของ
กระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน ได้แก่
1.1 ราคาทุนตัดจ�ำหน่าย ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ รับกระแสเงินสดตาม
สัญญา โดยเป็นการรับช�ำระเงินต้นและดอกเบีย้ จากยอดคงเหลือของเงินต้น
ในวันที่ก�ำหนด ได้แก่ เงินให้สินเชื่อ รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ถือจนครบก�ำหนดเดิมเป็นส่วนใหญ่
รับรูร้ ายการเมือ่ แรกเริม่ ด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันทีท่ ำ� รายการ
(Trade date) และวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่ายสุทธิจาก
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)
1.2 มูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น วัตถุประสงค์เพื่อ
รับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพย์ทางการเงิน โดยเป็นการ
รับช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ยจากจ�ำนวนเงินต้นคงค้างในวันที่ก�ำหนด ซึ่ง
ประกอบด้วยเงินลงทุนในตราสารหนี้เดิมเป็นส่วนใหญ่และตราสารทุน
		
รับรูร้ ายการเมือ่ แรกเริม่ ด้วยมูลค่ายุตธิ รรม และวัดมูลค่าภายหลัง
ด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ก�ำไรหรือขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงในมูลค่า
ยุติธรรม จะแสดงเป็นรายการในส่วนของเจ้าของผ่านก�ำไรเบ็ดเสร็จอื่น
จนกว่าจะจ�ำหน่าย
1.3 มูลค่ายุตธิ รรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน ไม่มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ รับ
กระแสเงินสดตามสัญญา ท�ำให้เกิดกระแสเงินสดซึง่ ไม่ได้เป็นการจ่ายช�ำระ
เพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ก�ำหนด
		 รับรูร้ ายการเมือ่ เริม่ แรกด้วยมูลค่ายุตธิ รรมและวัดมูลค่าในภายหลัง
ด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ก�ำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรม และก�ำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการขายรับรู้เป็นก�ำไร
(ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก�ำไรหรือขาดทุน

การจัดประเภทตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด หลักทรัพย์
เพื่อค้า หลักทรัพย์เผื่อขาย และเงินลงทุนทั่วไป

2. การรับรูร้ ายได้ (สินทรัพย์ทางการเงิน)
รับรูร้ ายได้ดอกเบีย้ ด้วยวิธอี ตั ราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง (Effective Interest
Rate: EIR) ค�ำนวณโดยค�ำนึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินในการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ และค่าธรรมเนียม ตลอดจนต้นทุนที่เป็นส่วนหนึ่งของอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริง

ธนาคารรับรู้ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ย
ตามสัญญา (Contract rate) และรับรู้ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
เต็มจ�ำนวนโดยทันที
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การเปลี่ยนแปลงตาม TFRS 9

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับเดิม

3. ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์
ทางการเงิน
3.1 พิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ตลอดอายุของ
เครือ่ งมือทางการเงิน รวมถึงการพิจารณาข้อมูลปัจจัยทางเศรษฐกิจทีม่ กี าร
คาดการณ์ในอนาคต (forward-looking)
3.2 รับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส�ำหรับสินทรัพย์
ทางการเงินประเภทหนี้ ซึ่งวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย หรือด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ได้แก่
		 - รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)
		 - เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
		 - เงินลงทุนในตราสารหนี้
		 - ภาระผูกพันเงินให้สนิ เชือ่ และสัญญาค�ำ้ ประกันทางการเงิน
3.3 จัดกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงิน 3 ขั้น (Three stage approach)
พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพสินเชื่อ นับจากวันที่รับรู้รายการ
เริ่มแรกดังนี้
		 3.3.1 Stage 1 (Performing) เป็นกลุม่ ทีไ่ ม่มคี วามเสีย่ งด้าน
เครดิตเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญ: ผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึน้ ภายใน 12 เดือน (12 months ECL)
(ดอกเบีย้ รับค�ำนวณจากมูลค่าตามบัญชีขนั้ ต้น โดยไม่มี
การปรับลดผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
(Gross Carrying Amount))
		 3.3.2 Stage 2 (Under - performing) เป็นกลุม่ ทีม่ คี วาม
เสีย่ งด้านเครดิตเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญ ไม่มกี ารด้อยค่า
ด้านเครดิต: ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
ตลอดอายุ (Lifetime ECL) (ดอกเบีย้ รับค�ำนวณเช่นเดียว
กับ Stage 1)
		 3.3.3 Stage 3 (Non - performing) เป็นกลุม่ ทีม่ กี ารด้อยค่า
ด้านเครดิต: ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ตลอดอายุทมี่ กี ารด้อยค่าด้านเครดิต (รายได้ดอกเบีย้
จะค�ำนวณจากมูลค่าตามบัญชีสุทธิ (Net carrying
amount))

3.1 ประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยทีเ่ กีย่ วข้องโดยการวิเคราะห์ประวัตกิ าร
ช�ำระหนี้และการคาดการณ์เกี่ยวกับการช�ำระหนี้ในอนาคตของ
ลูกค้า

4. ตราสารอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง แบ่งออกเป็น
4.1 การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม
4.2 การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด

ใช้อนุพันธ์ในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และ
อัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อธนาคาร (Banking Book) โดยรายการ
ทีเ่ ป็นดอกเบีย้ บันทึกตามวิธเี กณฑ์คงค้าง ส่วนรายการทีเ่ ป็นอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะบันทึกบัญชีโดยการแปลงค่า
ด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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การน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่ เครือ่ งมือทางการเงิน
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า
มาถือปฏิบัติมีผลกระทบต่องบการเงินของธนาคารและบริษัทย่อย
อย่างไม่เป็นสาระส�ำคัญ ธนาคารฯและบริษัทย่อยได้ปรับผลสะสม
จากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าวโดยปรับปรุงกับก�ำไรสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
ไม่มีผลกระทบต่อก�ำไรสะสม
ทัง้ นี้ การเปลีย่ นแปลงข้างต้นไม่ได้มกี ารปรับย้อนหลังเพือ่ เปรียบเทียบ
และส่งผลหลักในการวิเคราะห์งบการเงิน ดังนี้
1. รับรูร้ ายได้ดอกเบีย้ รับ โดยค�ำนึงถึงส่วนลด ส่วนเกินในการได้มา
ซึง่ สินทรัพย์ ค่าธรรมเนียม และต้นทุนทีเ่ กีย่ วข้องของสินทรัพย์ทางการเงิน
โดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate : EIR) และ
ทยอยตัดจ�ำหน่ายเป็นรายได้ดอกเบี้ยตลอดช่วงระยะเวลาของสินทรัพย์
ทางการเงิน จากเดิมทีร่ บั รูร้ ายได้ดอกเบีย้ ตามอัตราดอกเบีย้ ตามสัญญา
(Contract rate) และรับรู้ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องเต็มจ�ำนวนโดยทันที
โดยส่งผลกระทบหลักต่ออัตราดอกเบีย้ รับจากสินทรัพย์ทกี่ อ่ ให้เกิดรายได้
(Earning Asset Yield) และรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
รายได้ (Net Interest Margin: NIM) และรายได้ค่าธรรมเนียม
รับรูร้ ายได้ดอกเบีย้ ของเงินลงทุนในตราสารหนีต้ ามวิธเี ส้นตรง
ตลอดอายุการลงทุน ซึ่งไม่มีผลแตกต่างที่เป็นสาระส�ำคัญจากวิธี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
2. การวัดมูลค่าจากเครือ่ งมือทางการเงิน จะแสดงภายใต้รายการ
ก�ำไร (ขาดทุน) จากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก�ำไรหรือขาดทุน ซึ่งประกอบด้วยก�ำไร (ขาดทุน) จากการจ�ำหน่าย
การวัดมูลค่ายุตธิ รรม หรือการโอนเปลีย่ นประเภทของสินทรัพย์ทางการเงิน
จากการซื้อขายและแปลงค่าของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ และก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรม หรือการตัดรายการของเครื่องมือทางการเงินที่ก�ำหนดให้
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน จากเดิมที่แสดงเป็น
ส่วนหนึ่งของ รายการก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน ในส่วนของรายได้
จากการด�ำเนินงานอื่นๆ
3. การพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ของสินทรัพย์ทางการเงิน ตามการจัดกลุ่มใหม่เป็น 3 Stages จากเดิม
ที่ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามการจัดชั้นของสินเชื่อตามเกณฑ์ของ
ธปท. (แบ่งเป็น 5 ระดับ) รวมถึงการขยายการพิจารณาค่าเผือ่ ผลขาดทุน
ด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ของสินทรัพย์ทางการเงิน อาทิ ภาระผูกพัน
ที่จะให้สินเชื่อและสัญญาค�้ำประกันทางการเงิน เป็นต้น จากเดิมที่มี
เพียงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามการจัดชั้นของสินเชื่อ เมื่อได้รับหนี้สูญ
รับคืน ธนาคารจะรับรู้เป็นรายได้

II) 	มาตรการความช่วยเหลือของธนาคารจากผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของ COVID-19
มาตรการความช่วยเหลือของธนาคาร

ธนาคารตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพยุงเศรษฐกิจ จึงได้
มีมาตรการช่วยเหลือให้แก่ลูกค้าของธนาคาร (ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
27 เมษายน 2563) โดยสรุปดังนี้
- สินเชื่อรายย่อย ทั้งสินเชื่อบุคคลภายใต้ก�ำกับ (อาทิ สินเชื่อ
Smart Money สิ น เชื่ อ อเนกประสงค์ 5 Plus) และสิ น เชื่ อ เพื่ อ
ที่ อ ยู ่ อ าศั ย (อาทิ สิ น เชื่ อ Home Easy Cash) (วงเงิ น ไม่ เ กิ น
3 ล้ า นบาท) ธนาคารพั ก ช� ำ ระหนี้ ทั้ ง เงิ น ต้ น และดอกเบี้ ย นาน
4 เดือน พร้อมลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ต่อปี จากสัญญากู้เดิม
นาน 4 เดือน
นอกจากนี้ สินเชือ่ บุคคลและสินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย ทีม่ เี อกสาร
แสดงรายได้ลดลง ธนาคารพักช�ำระหนี้เงินต้น (ช�ำระเฉพาะดอกเบี้ย)
นาน 6 เดือน พร้อมลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ต่อปี จากสัญญากู้
เดิมนาน 6 เดือน
- สินเชือ่ ธุรกิจ (วงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท) ธนาคารพักช�ำระหนี้
ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยนาน 6 เดือนแบบอัตโนมัติ
- สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางขึ้นไป ที่มีเอกสารแสดงรายได้ลดลง
ธนาคารพั ก ช� ำ ระหนี้ เ งิ น ต้ น วงเงิ น สิ น เชื่ อ ระยะยาว (Term loan)
สู ง สุ ด 12 เดื อ น ขยายระยะเวลาช� ำ ระหนี้ ส� ำ หรั บ ตั๋ ว สั ญ ญา
ใช้เงิน (P/N) และสินเชื่อเพื่อการค้าต่างประเทศ (Trade finance)
สูงสุด 6 เดือน
- สนับสนุนสินเชื่อใหม่ (Soft loan) เพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่
ลู ก ค้ า ธุ ร กิ จ (วงเงิ น ไม่ เ กิ น 500 ล้ า นบาท) โดยมี ว งเงิ น กู ้ สูง สุด
ไม่เกิน 20% ของยอดหนี้คงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลากู้
สูงสุด 5 ปี ที่อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก 2.0% ต่อปี โดยพักช�ำระหนี้
เงิ น ต้ น สู ง สุ ด 12 เดื อ น ไม่ ต ้ อ งช� ำ ระดอกเบี้ ย 6 เดื อ นแรก
และการเข้าร่วมมาตรการสนับสนุนสินเชื่อใหม่ของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด
- การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่ออัตรา MLR MOR
และ MRR ลงอย่างต่อเนื่องจากสิ้นปีที่ผ่านมาถึงไตรมาสที่ 2/2563
(ล่ า สุ ด ปรั บ ลดอั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น ให้ สิ น เชื่ อ มี ผ ลเมื่ อ วั น ที่
22 พฤษภาคม 2563) รวม -0.65% ถึง -1.05%
โดยมาตรการต่ า งๆ นี้ จ ะช่ ว ยบรรเทาภาระหนี้ รวมถึ ง
เพิ่มสภาพคล่องในปัจจุบัน ประกอบกับการเข้าดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด
เพื่อพิจารณาถึงโครงสร้างทางการเงินของธุรกิจ ควบคู่กับการพิจารณา
ปรับโครงสร้างหนี้ในเชิงป้องกัน (pre-emptive) เพื่อช่วยเหลือลูกค้า
เพิ่มเติม
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มาตรการช่วยเหลือระยะที่ 2 ของธปท.

ธปท. ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระยะที่ 2 สรุปสาระส�ำคัญดังนี้
1. การลดเพดานดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับ (ดอกเบี้ย) ส�ำหรับบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก�ำกับ (มีผลตั้งแต่
วันที่ 1 สิงหาคม 2563) มีรายละเอียดดังนี้
ประเภท

1. บัตรเครดิต
2. สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก�ำกับ
- วงเงินหมุนเวียน
- ผ่อนช�ำระเป็นงวด
- จ�ำน�ำทะเบียนรถ

เพดานเดิม (ร้อยละต่อปี)

เพดานใหม่ (ร้อยละต่อปี)

18

16

28
28
28

25
25
24

2. การขยายวงเงินบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลภายใต้การก�ำกับ (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563)
ส�ำหรับลูกค้าทีม่ คี วามจ�ำเป็นต้องใช้วงเงินเพิม่ เติม และมีพฤติกรรมการช�ำระหนีท้ ดี่ อี ย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ มีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนต�ำ่ กว่า 30,000 บาท
ขยายวงเงินจากเดิม 1.5 เท่า เป็น 2 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นการชั่วคราว ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
3. มาตรการเพิ่มเติมการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยขั้นต�่ำระยะที่ 2 (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563)
ขยายขอบเขตและระยะเวลาการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แก่ ลู ก หนี้ ร ายย่ อ ยที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจาก COVID-19 และไม่ เ ป็ น NPLs
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 โดยต้องจัดให้มีทางเลือกความช่วยเหลือขั้นต�่ำให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบได้เลือกตามประเภทสินเชื่อ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ประเภท

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ขั้นต่�ำ

1. บัตรเครดิต

เปลีย่ นเป็นสินเชือ่ ทีม่ รี ะยะเวลา 48 งวด หรือ ขยายระยะเวลาตามความสามารถ
ในการช�ำระหนี้ของลูกหนี้ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน ร้อยละ 12 ต่อปี

2. สินเชื่อบุคคลภายใต้การก�ำกับ ที่มีลักษณะวงเงิน
หมุนเวียน เช่น บัตรกดเงินสด

1. ลดอัตราผ่อนช�ำระขั้นต�่ำ ตามความสามารถในการช�ำระหนี้ หรือ
2. เปลีย่ นเป็นสินเชือ่ ทีม่ รี ะยะเวลา 48 งวด หรือ ขยายระยะเวลาตามความสามารถ
ในการช�ำระหนี้ โดยคิดดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 22 ต่อปี

3. สินเชื่อส่วนบุคคลที่ผ่อนช�ำระเป็นงวด และสินเชื่อ
จ�ำน�ำทะเบียนรถ

ลดค่างวด อย่างน้อยร้อยละ 30 ของค่างวดเดิม โดยคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน
ร้อยละ 22 ต่อปี

4. สินเชื่อเช่าซื้อ

1. พักช�ำระค่างวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) 3 เดือน หรือ
2. ลดค่างวดโดยการขยายระยะเวลาการช�ำระหนี้

5. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
เป็นหลักประกัน

1. พักช�ำระค่างวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) 3 เดือน หรือ
2. พ ักช�ำระเงินต้น 3 เดือน และพิจารณาลดดอกเบี้ยตามความเหมาะสม หรือ
3. ลดค่างวด โดยขยายระยะเวลาการช�ำระหนี้

ทั้งนี้ ลูกค้าที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร เช่น แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ Call center
หรือส่งข้อความ SMS

24

แนวทางช่วยเหลือลูกหนี้ SME ภายหลังสิ้นสุดมาตรการชะลอการช�ำระหนี้ตามพระราชก�ำหนด

ธปท. ได้มีประกาศเพิ่มเติม ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 โดยพิจารณาถึงการที่สถาบันการเงินได้ให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้า SME ตาม
พระราชก�ำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผปู้ ระกอบวิสาหกิจทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
โดยการพักช�ำระหนี้ ซึ่งจะครบก�ำหนดในวันที่ 22 ต.ค. 2563 ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดยังมีความไม่แน่นอนสูง ธปท.จึงได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์
การให้ความช่วยเหลือลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1.	พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้แก่ลูกค้าตามความสามารถในการช�ำระหนี้ โดยหากสถาบันการเงินอยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ ให้สถาบันการเงินคงการจัดชั้นลูกหนี้ SME ตามการจัดชั้นลูกหนี้ก่อนเข้าร่วมมาตรการ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
2.	กรณีสถาบันการเงินยังไม่สามารถประเมินกระแสเงินสดของลูกค้า SME ได้อย่างชัดเจน สถาบันการเงินสามารถให้ความช่วยเหลือ
โดยการพักช�ำระหนี้ เงินต้น และ/หรือ ดอกเบีย้ ตามความสามารถในการช�ำระหนีข้ องลูกค้าแต่ละราย โดยไม่เกิน 6 เดือน นับจากสิน้ ปี 2563
ทั้งนี้ ระยะเวลาของการคงการจัดชั้นของลูกหนี้และการพักช�ำระหนี้ไม่ถือเป็นเหตุแห่งการผิดเงื่อนไขการช�ำระตามสัญญา
นอกจากนี้ ในวันที่ 16 ตุลาคม ดังกล่าว ธปท. ได้ประกาศขยายระยะเวลาให้สถาบันการเงินยื่นค�ำขอกู้ยืมเงินต่อ ธปท. (soft loan) ออกไป
อีกเป็นระยะเวลา 6 เดือน พร้อมขยายคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ได้รับสินเชื่อ soft loan ให้ครอบคลุมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ (MAI)
มาตรการ ธปท. เพิ่ มเติม

จากการพิจารณาถึงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งยังไม่คลี่คลายลง และยังมีความไม่แน่นอนสูง ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ธปท. ขอให้
ธนาคารพาณิชย์ งดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด�ำเนินงานในปี 2563 รวมถึงการงดซื้อหุ้นคืน และให้ธนาคารพาณิชย์จัดท�ำแผนบริหาร
จัดการเงินระดับเงินกองทุนส�ำหรับระยะ 1-3 ปีข้างหน้า เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์รักษาระดับเงินกองทุนให้เข้มแข็งและรองรับการด�ำเนินธุรกิจได้
อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ธปท. ได้มี “โครงการ DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมัน่ คง” โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ช่วยเหลือลูกหนีธ้ รุ กิจทีม่ เี จ้าหนีส้ ถาบันการเงิน
หลายรายให้มีกลไกในการจัดการหนี้กับสถาบันการเงินทุกแห่งได้อย่างบูรณาการ และเหมาะสมกับศักยภาพของลูกหนี้ รวมถึงมีแนวทาง
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ส�ำหรับลูกหนี้รายย่อยด้วยวิธีการรวมหนี้ (Debt consolidation) เพื่อช่วยปรับโครงสร้างหนี้ส�ำหรับลูกหนี้รายย่อย
ที่ยังคงมีศักยภาพในการช�ำระหนี้ โดยเป็นการรวมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น อาทิ บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การก�ำกับ สินเชื่อเช่าซื้อ โดยใช้ประโยชน์จากหลักประกันในส่วนของสินเชื่อเพื่อที่อาศัยที่มีเหลืออยู่
ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ธปท.ได้มีประกาศ เรื่องการคิดดอกเบี้ยผิดนัดช�ำระหนี้ และการตัดช�ำระหนี้เพื่อลดการเกิดหนี้ด้อยคุณภาพ
ลดภาระหนี้ของประชาชน และสนับสนุนการเจรจาปรับโคงสร้างหนี้ โดยมีแนวปฏิบัติที่ส�ำคัญ 3 เรื่อง ดังนี้
แนวปฏิบัติ

ผู้ให้บริการทางการเงิน

วันเริม
่ มีผลบังคับใช้

1. การคิดดอกเบี้ยผิดนัดช�ำระหนี้ บนฐานของเงินต้น
ที่ผิดนัดจริง โดยไม่รวมส่วนของเงินต้นของค่างวด
ในอนาคตที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ

• สถาบันการเงิน และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
• สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
• บริษัททีป่ ระกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้
การก�ำกับที่มิใช่สถาบันการเงิน

1 เมษายน 2564

2. การก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดช�ำระหนี้ โดยใช้
อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาบวกไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี

• บ ริษัทที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบ
อาชีพภายใต้การก�ำกับทีม่ ใิ ช่สถาบันการเงิน
• บริษัทบริหารสินทรัพย์

1 กรกฎาคม 2564

3. การก�ำหนดล�ำดับการตัดช�ำระหนี้ โดยให้น�ำไปจ่าย
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ย และเงินต้นของยอดหนี้
ที่ค้างช�ำระนานที่สุดก่อน

ผู้ให้บริการทางการเงินทุกแห่ง

1 กรกฎาคม 2564
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ทัง้ นี้ สามารถพิจารณายกเว้นหรือผ่อนปรนดอกเบีย้ ผิดนัดช�ำระหนี้
ส�ำหรับการผิดนัดช�ำระหนี้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 เมษายน 2564
นอกจากนี้ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ธปท. ได้ปรับปรุงเกณฑ์
การพิจารณาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 (soft loan) ให้มี
ความยืดหยุ่นโดยปรับนิยามค�ำว่า “กลุ่มธุรกิจ” โดยแยกพิจารณา
ความสัมพันธ์ของบุคคลธรรมดาออกจากนิตบิ คุ คล พร้อมทัง้ นับความสัมพันธ์
ให้เหลือเพียงล�ำดับเดียวเพื่อให้ผู้ประกอบการ SME เข้าถึง Soft loan
ได้ง่ายขึ้น อีกทั้งก�ำหนดให้ผู้ประกอบการ SME ยื่นขอกู้ soft loan
ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง จากเดิมที่ก�ำหนดให้กู้ได้เพียงครั้งเดียว
นอกจากนี้ ในวันที่ 12 มกราคม 2564 ธปท. ได้พิจารณาถึง
สถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทยที่
ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดในวงกว้างและกระจายไปในหลายพื้นที่
ส่งผลกระทบต่อลูกหนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น ธปท. จึงขอให้

สถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่
สถาบันการเงิน (ผูใ้ ห้บริการทางการเงิน) เร่งช่วยเหลือลูกหนีต้ ามแนวทาง
เพิ่มเติม เพื่อให้ลูกหนี้ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวได้รับ
ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1. การขยายระยะเวลาแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ
ของลูกหนี้รายย่อย ได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 จากเดิมที่ให้
ลูกหนี้แจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม
2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้สินเชื่อมีการให้
สินเชื่อแก่พนักงานหรือลูกจ้างของกิจการ ลูกหนี้สามารถสมัครขอรับ
ความช่วยเหลือด้วยตนเอง หรือนายจ้างหรือเจ้าของกิจการสมัคร
ขอรับความช่วยเหลือแทนลูกหนี้ได้ เช่น ในกรณีสินเชื่อสวัสดิการ
หรือสินเชื่อรายย่อยอื่นๆ โดยต้ อ งได้ รั บ ความยิ น ยอมจากลู ก หนี้
ที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง เพื่อให้การขอรับความช่วยเหลือของลูกหนี้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์

การขยายระยะเวลามาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 มีรายละเอียดดังนี้
ประเภท

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ขั้นต่�ำ

1. บัตรเครดิต

เปลีย่ นเป็นสินเชือ่ ทีม่ รี ะยะเวลา 48 งวด หรือ ขยายระยะเวลาตามความสามารถในการ
ช�ำระหนี้ของลูกหนี้ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน ร้อยละ 12 ต่อปี

2. สินเชื่อบุคคลภายใต้การก�ำกับ ที่มีลักษณะวงเงิน
หมุนเวียน เช่น บัตรกดเงินสด

1. ลดอัตราผ่อนช�ำระขั้นต�่ำ ตามความสามารถในการช�ำระหนี้ หรือ
2. เปลี่ยนเป็นสินเชื่อที่มีระยะเวลา 48 งวด หรือ ขยายระยะเวลาตามความสามารถ
ในการช�ำระหนี้ โดยคิดดอกเบี้ยไม่เกิน ร้อยละ 22 ต่อปี

3. สินเชื่อส่วนบุคคลที่ผ่อนช�ำระเป็นงวด และสินเชื่อ
จ�ำน�ำทะเบียนรถ

ลดค่างวดอย่างน้อย ร้อยละ 30 ของค่างวดเดิม โดยคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ
22 ต่อปี

4. สินเชื่อเช่าซื้อ

1. พักช�ำระค่างวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) 3 เดือน หรือ
2. ลดค่างวดโดยการขยายระยะเวลาการช�ำระหนี้

5. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
เป็นหลักประกัน

1. พักช�ำระค่างวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) 3 เดือน หรือ
2. พักช�ำระเงินต้น 3 เดือน และพิจารณาลดดอกเบี้ยตามความเหมาะสม หรือ
3. ลดค่างวด โดยขยายระยะเวลาการช�ำระหนี้
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2. กรณีลกู หนี้ SMEs สถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ยังคงสามารถให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ SMEs ที่มีคุณสมบัติได้รับการ
ชะลอการช�ำระหนีต้ ามพระราชก�ำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19
โดยพิจารณาชะลอการช�ำระหนี้เงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยต่อไปตาม
ความสามารถของลูกหนี้แต่ละราย และก�ำหนดระยะเวลาที่เหมาะสม
แต่ไม่เกินสิ้นเดือนมิถุนายน 2564
3. แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ทุกประเภท (ลูกหนี้
รายย่อย ลูกหนี้ SMEs และลูกหนี้ธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพ)
ตามความเหมาะสมกับประเภทสินเชื่อและค�ำนึงถึงความเสี่ยงของ
ลู ก หนี้ จ� ำ แนกตามลั ก ษณะธุ ร กิ จ และพื้ น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ
ซึ่งมีแนวทางต่างๆ ดังนี้
3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เช่น ลดค่างวด ขยายระยะเวลา
ช�ำระหนี้ ต่ออายุวงเงินหรือคงวงเงิน เปลี่ยนประเภทหนี้จากสินเชื่อ
ระยะสั้นเป็นสินเชื่อระยะยาว ปลอดช�ำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย
ชั่วคราว ลดอัตราดอกเบี้ยให้ต�่ำกว่าอัตราตลาด การตัดต้นก่อนดอกเบี้ย
ได้ตามความเหมาะสม เป็นต้น
3.2 ให้เงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องเพิ่มเติม
3.3 พิจารณาชะลอการช�ำระหนีส้ ำ� หรับลูกหนี้ SMEs ทีม่ วี งเงิน
สินเชือ่ ไม่เกิน 100 ล้านบาท ภายใต้ พ.ร.ก. soft loan
3.4 ผ่อนปรนเงื่อนไขอื่นตามความเหมาะสม
แนวปฎิบัติทางบัญชี เรื่องมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส�ำหรับ
กิจการทีใ่ ห้ความช่วยเหลือลูกหนีท
้ ไี่ ด้รบ
ั ผลกระทบจากสถานการณ์
ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ธปท. ได้ปรับปรุงกฎเกณฑ์ส�ำหรับ
ธนาคารพาณิชย์ที่เข้าช่วยเหลือลูกค้าในเชิงป้องกัน (pre-emptive)
ส�ำหรับลูกหนีท้ ยี่ งั ไม่ดอ้ ยคุณภาพ (non-NPLs) ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
โดยสามารถจัดชั้นลูกหนี้เป็นชั้นที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญของ
ความเสี่ยงด้านเครดิต (stage 1) ได้ทันที หากวิเคราะห์แล้วว่าลูกหนี้
สามารถปฏิบัติตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ โดยไม่ถือเป็นการ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา (Troubled Debt Restructuring: TDR)
และส�ำหรับลูกหนี้ด้อยคุณภาพ สามารถจัดชั้นสินเชื่อดังกล่าวเป็นชั้น
performing ได้ หากลูกหนี้สามารถช�ำระเงินตามสัญญาปรับปรุง
โครงสร้างหนีใ้ หม่ได้ตดิ ต่อกันเป็นเวลา 3 เดือน หรือ 3 งวดการช�ำระเงิน
ส� ำ หรั บ การปรั บ โครงสร้ า งหนี้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 มกราคม 2563 ถึ ง
31 ธันวาคม 2564
ส�ำหรับการกันเงินส�ำรอง ให้คำ� นวณผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่า
จะเกิดขึ้น (Expected credit loss) จากสินเชื่อคงค้างเฉพาะส่วนของ
วงเงินที่เบิกใช้แล้วได้

5. ปัจจัยหรือเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลต่อฐานะทางการเงินหรือ
การด�ำเนินงานอย่างมีนย
ั ส�ำคัญในอนาคต (Forward looking)

เศรษฐกิจไทยปี 2564 พ้นจากภาวะถดถอย แต่ยงั คงเต็มไปด้วย
ความเสีย่ ง โดยคาดว่าจะเติบโตได้อย่างค่อยเป็นค่อยไปทีร่ ะดับร้อยละ 2.5
เนื่องจากเผชิญความเสี่ยงส�ำคัญคือ COVID-19 ที่กลับมาระบาด
ระลอกใหม่ส่งผลให้กิจกรรมเศรษฐกิจในประเทศเป็นไปได้อย่างจ�ำกัด
ตลอดไตรมาสแรก โดยเฉพาะการเดินทางท่องเทีย่ ว และยังส่งผลกระทบ
ต่ออุปสงค์ในประเทศ นอกจากนี้ ภาวะภัยแล้งต่อเนื่องจากปีก่อน
มีแนวโน้มทีจ่ ะกระทบรายได้ของเกษตรกรเช่นเดียวกัน ซึง่ เมือ่ พิจารณา
ร่วมกับระดับหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงแล้ว คาดว่าจะส่งผลกระทบ
ให้การขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชนเป็นไปได้อย่างจ�ำกัด อย่างไรก็ดี
คาดว่าภาครัฐจะเร่งผลักดันนโยบายเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ อาทิ
มาตรการเยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ รวมทัง้ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
และด� ำ เนิ น มาตรการพยุ ง การบริ โ ภคและการลงทุ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจและบรรเทาผลกระทบ รวมถึงด้านนโยบาย
การเงินที่คาดว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ในระดับต�่ำต่อไป ด้านปัจจัยภายนอกก็ยังเต็มไปด้วยปัจจัยเสี่ยง
ที่นอกเหนือจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ยังแพร่ระบาดทั่วโลก
จนอาจกระทบกับอุปสงค์ของสินค้าไทย ทัง้ นโยบายการค้าระหว่างประเทศ
ของสหรัฐฯ ที่ยังมีความไม่แน่นอนจากการเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งของ
ประธานาธิบดี โจ ไบเดน การขาดแคลนตู้สินค้าในการส่งออก การแข็งค่า
ของเงินบาท ซึง่ ความเสีย่ งเหล่านีจ้ ะส่งผลโดยตรงกับการส่งออกของไทย
นอกเหนือจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจแล้ว ธนาคารต้องยังเผชิญ
ความท้าทายอืน่ ๆ อาทิ การเปลีย่ นแปลงของพฤติกรรมและความคาดหวัง
ของผู้บริโภคในบริบทใหม่ยุค New normal โดยเฉพาะการมี Digital
Lifestyle มากขึ้น หลังจากมีตัวเร่งจากวิกฤติ COVID-19 รวมถึงความ
ต้องการบริการในลักษณะเฉพาะเจาะจงแต่ละราย (Personalization
Experience) นอกจากนั้น กระแสการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ของโลก
(Great Reset) เช่น ในมิติของการใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จะมีนัยต่อ
การด�ำเนินธุรกิจของทั้งลูกค้าและธนาคารเอง ขณะที่ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้อมูล แม้ด้านหนึ่งเป็นโอกาสในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของธนาคาร แต่อีกด้านหนึ่งก็ก่อให้เกิด
ความท้าทายจากการปรับตัวให้เท่าทัน อาทิ การบริหารความเสี่ยงจาก
ภัยคุกคามด้าน Cyber อีกทัง้ ยังเปลีย่ นรูปแบบการแข่งขัน เช่น การเชือ่ มโยง
ธุ ร กิ จ ธนาคารกั บ หลากหลายระบบนิ เ วศทางธุ ร กิ จ (Ecosystem)
ท่ามกลางการแข่งขันจากผู้เล่นใหม่ๆ เช่น FinTech, e-Commerce
และ Telco ที่จะมีบทบาทมากขึ้น
เพื่อให้ธนาคารสามารถบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ของธนาคาร ภายใต้สถานการณ์ความไม่แน่นอนและความผันผวนต่างๆ
ดังกล่าว แผนยุทธศาสตร์ในการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารกรุงไทย
ในปี 2564 จะยังคงให้ความส�ำคัญกับการขับเคลือ่ นธุรกิจด้วย เรือบรรทุก
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สรุ ป ข้ อ มู ล ทางการเงิน จากรายงานประจ� ำ ปี 2563

เครื่องบิน (Carrier) และ เรือเร็ว (Speedboat) เพื่อต่อยอดการเติบโต
ของธนาคารโดยยึ ด แนวทางการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ตามแผนปฏิ บั ติ ก าร
5 เสาหลักส�ำคัญ (5 Execution Pillars) ได้แก่ การประคองการเติบโต
ของธุรกิจหลัก การสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ ลดการใช้กระดาษให้นอ้ ยทีส่ ดุ
การต่อยอดจากธุรกิจจากคู่ค้าของลูกค้า และกรุงไทยเคียงข้างไทย
สูค่ วามยัง่ ยืน นอกจากนี้ ธนาคารยังคงให้ความส�ำคัญกับ 5 Ecosystems
ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของธนาคารอย่างต่อเนื่องในปี 2564 โดย
ธนาคารจะด�ำเนินโครงการต่างๆ และมุ่งเน้นการคิดค้นนวัตกรรมที่
เชื่อมโยง 5 Ecosystems ของธนาคาร ได้แก่ กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ
กลุม่ การช�ำระเงิน กลุม่ การรักษาพยาบาลและสุขภาพ กลุม่ สถาบันการศึกษา
และนักเรียน และกลุ่มระบบขนส่ง ซึ่งธนาคารมองเห็นว่าลูกค้า 5 กลุ่ม
ดังกล่าวเป็นจุดแข็งของธนาคารที่ต้องพยายามรักษาไว้และยังสามารถ
ใช้เชื่อมโยงการให้บริการไปสู่ระบบนิเวศอื่นๆ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการในชีวิตประจ�ำวันของลูกค้าได้
จากการเข้าร่วมวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานการเงินของ
ประเทศไทยหลายโครงการในช่วงทีผ่ า่ นมา ส่งผลให้ธนาคารได้รบั โอกาส
ต่ อ ยอดธุ ร กิ จ จากโครงการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่ ม ขึ้ น ของ
ฐานลูกค้าใหม่ ฐานเงินฝากและสินเชือ่ ของธนาคาร ซึง่ สะท้อนจากความ
ส�ำเร็จของ Krungthai NEXT โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร้านค้าธงฟ้า
ประชารัฐ โครงการเราไม่ทิ้งกัน โครงการคนละครึ่ง การสนับสนุน
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ตลอดจนโครงการบัตรสวัสดิการรักษา
พยาบาลข้าราชการ ท�ำให้ธนาคารกรุงไทยมีฐานลูกค้าและประชาชน
มากกว่ า 40 ล้ า นราย ผลั ก ดั น ให้ ธ นาคารพร้ อ มเป็ น ผู ้ น� ำ
ในการวางโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ รวมทั้งช่วยให้ธนาคารได้รับ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ทีจ่ ะใช้ประมวลผลให้เข้าใจความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างตรงจุด สนับสนุนการขยายธุรกิจในกลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย
ของธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการด�ำเนินการและสร้างรายได้
ให้กับธนาคารได้อย่างยั่งยืน
ทัง้ นี้ ในปี 2564 ยังเป็นปีทธี่ นาคารกรุงไทยเร่งพัฒนาระบบดิจทิ ลั
แบบคูข่ นาน ทัง้ ระบบเปิด คือ “เป๋าตัง” และระบบปิดคือ โมบายแบงก์กงิ้
Krungthai NEXT เพื่อให้ระบบของธนาคารสามารถรองรับการใช้
แพลตฟอร์มไปสู่ 60 ล้านคน จากปัจจุบันที่ทั้ง 2 แพลตฟอร์ม
สามารถรองรับลูกค้าได้กว่า 40 ล้านคน ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มด้านดิจิทัล
ที่ใหญ่ที่สุดที่ด�ำเนินการในประเทศไทยในปัจจุบัน และเป็นระบบที่มี
ประสิทธิภาพและเสถียรภาพที่สุดบนระบบคลาวด์ เพื่อมุ่งสู่การสร้าง
ดิจทิ ลั แพลตฟอร์มของประเทศ (Thailand Digital Platform) ของคนไทย
เพื่อคนไทยในอนาคตอันใกล้
ธนาคารคาดว่าการด�ำเนินการตามแผนกลยุทธ์และโครงการ
ส�ำคัญที่กล่าวมาจะมีส่วนช่วยสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ โดยเฉพาะ
ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 การมุ่งสู่สังคมไร้เงินสด และการลดความ
เหลือ่ มล�ำ้ และช่องว่างการกระจายรายได้ในสังคม นอกจากนี้ ยังจะเป็น
การสร้างเสริมศักยภาพการแข่งขันด้าน Digital Banking ของธนาคาร
ตลอดจนยกระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของสาธารณชน (Public Trust)
ต่อธนาคาร สอดคล้องกับ Statement of Direction วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจที่ให้ความส�ำคัญกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งลูกค้า
สังคม พนักงาน และผู้ถือหุ้น ในการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ของธนาคาร

รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ทิ ศ ทางและแผนงานของธนาคาร
รวมทั้งโครงการที่ส�ำคัญของธนาคารในปี 2564 ดังที่แสดงในรายงาน
ประจ�ำปี 2563 หัวข้อทิศทาง และแผนงานของธนาคารรวมทั้งโครงการ
ที่ส�ำคัญของธนาคารในปี 2564 หน้า 47
อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking
Statements) ที่เกี่ยวข้องกับบทวิเคราะห์และข้อมูลอื่นๆ (รวมถึงโอกาส
โครงการด�ำเนินงาน และกลยุทธ์ทางธุรกิจของธนาคาร) โดยข้อความ
ในลั ก ษณะดั ง กล่ า วเป็ น ความเห็ น ของธนาคารในปั จจุ บัน เกี่ ยวกับ
เหตุการณ์ในอนาคต แต่มิได้เป็นการรับรองผลประกอบการในอนาคต
ของธนาคารแต่อย่างใด โดยผลที่เกิดขึ้นจริงในอนาคตนั้นอาจมีความ
แตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญจากข้อมูลทีป่ รากฏอยูใ่ นรายงานประจ�ำปีฉบับนี้
ผู ้ ล งทุ น จึ ง ควรพิ จ ารณาและไม่ อ าจยึ ด ถื อ เอาข้ อ ความที่ มี ลั ก ษณะ
เป็นการคาดการณ์ในอนาคตได้
ดังนัน้ ในการตัดสินใจลงทุน ผูล้ งทุนจึงควรใช้ความระมัดระวัง
และวิจารณญาณของตนเองในการศึกษาข้อมูลของธนาคารในรายงาน
ประจ�ำปีฉบับนี้
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รายงานของผู้สอบบัญชีรบ
ั อนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (กลุม่ ธนาคาร) ซึง่ ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของ
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
ของธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุม่ ธนาคารตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
ที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่
ระบุในข้อก�ำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า
ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 3 ธนาคารฯ และบริษัทย่อย ได้น�ำนโยบายการบัญชีใหม่เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินและแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส�ำหรับกิจการที่ให้
ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีมาถือปฏิบัติในการจัดท�ำ
งบการเงินในปีปัจจุบัน ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�ำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้
ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�ำหรับเรื่องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตามความรับผิดชอบทีไ่ ด้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า
ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมิน
ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบ
ส�ำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส�ำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

ธนาคารฯ และบริษัทย่อย (“กลุ่มธนาคาร”) ได้น�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงินมาถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2563 ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ก�ำหนดหลักการเกี่ยวกับวิธีการค�ำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้
แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ หลักการดังกล่าวต้องอาศัยการพัฒนาแบบจ�ำลองส�ำหรับการค�ำนวณทีม่ คี วามซับซ้อน โดยต้อง
ใช้ดุลยพินิจและการประมาณการอย่างมากจากผู้บริหารในการพัฒนาแบบจ�ำลองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ดุลยพินจิ ทีส่ ำ� คัญของผูบ้ ริหารรวมถึงการระบุเงือ่ นไขการประเมินการเพิม่ ขึน้
ของความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกหนี้ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับแบบจ�ำลอง การเลือกข้อมูลการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคตมาใช้ใน
แบบจ�ำลอง และการปรับปรุงส่วนเพิ่มจากการบริหารจัดการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากข้อจ�ำกัดของแบบจ�ำลอง
จากรายงานประจ�ำปี 2563 หน้า 191

สรุ ป ข้ อ มู ล ทางการเงิน จากรายงานประจ� ำ ปี 2563

ตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 9.8 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุม่ ธนาคารมีเงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีเ้ ป็นจ�ำนวน 2,334,842
ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 70 ของยอดสินทรัพย์รวม) และค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจ�ำนวน 150,528 ล้านบาท ซึ่งเป็นจ�ำนวน
ที่มีสาระส�ำคัญต่องบการเงิน
ด้วยความมีสาระส�ำคัญและการที่ต้องอาศัยดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงให้ความส�ำคัญกับการตรวจสอบความเพียงพอ
ของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ข้าพเจ้าได้ท�ำความเข้าใจ ประเมินและสุ่มทดสอบความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของกลุ่มธนาคารที่เกี่ยวกับระบบการปล่อย
สินเชื่อ ระบบการค�ำนวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ โดยค�ำนึงถึงยอดคงเหลือ ความซับซ้อน และ
ความเสีย่ งด้านเครดิตของแต่ละกลุม่ สินเชือ่ ข้าพเจ้าเปรียบเทียบนโยบายการบัญชีของกลุม่ ธนาคารกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและหลักเกณฑ์
ของหน่วยงานก�ำกับ พิจารณาและประเมินกระบวนการก�ำกับดูแลการพัฒนาแบบจ�ำลอง สอบทานเอกสารประกอบการพัฒนาแบบจ�ำลองและ
รายงานการทดสอบความน่าเชือ่ ถือและติดตามประสิทธิภาพของแบบจ�ำลอง ซึง่ จัดท�ำขึน้ โดยผูเ้ ชีย่ วชาญทีผ่ บู้ ริหารของกลุม่ ธนาคารว่าจ้างและหน่วยงาน
ที่มีความเป็นอิสระของกลุ่มธนาคาร รวมถึงสุ่มทดสอบความถูกต้องของข้อมูลที่น�ำมาใช้พัฒนาแบบจ�ำลอง ประเมินวิธีการค�ำนวณ ข้อสมมติฐานที่
ใช้ในการค�ำนวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของกลุ่มธนาคาร รวมถึงวิธีการในการปรับปรุงส่วนเพิ่มจากการบริหารจัดการ
ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ เนือ่ งจากข้อจ�ำกัดของแบบจ�ำลอง การบันทึกบัญชีคา่ เผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ และ
สุ่มทดสอบการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการค�ำนวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นดังกล่าว
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ โดยการสุม่ ทดสอบการจัดชัน้ เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีต้ ามการเปลีย่ นแปลงใน
ความเสี่ยงด้านเครดิตนับแต่วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก และสุ่มทดสอบการค�ำนวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชี รวมถึงการสุ่มทดสอบความครบถ้วนของข้อมูลที่ใช้ในการค�ำนวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องตลอดจนประกาศและ
แนวทางที่ก�ำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
การรับรูร้ ายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

กลุ่มธนาคารมีรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่รับรู้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ�ำนวน 104,307 ล้านบาท (คิดเป็น
ร้อยละ 85 ของรายได้รวม) กลุม่ ธนาคารรับรูร้ ายได้ดอกเบีย้ ด้วยวิธอี ตั ราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง ซึง่ การก�ำหนดอัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงจ�ำเป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ
และการประมาณการของผู้บริหารในการประมาณการเงินสดรับในอนาคตตลอดอายุที่คาดไว้ของเครื่องมือทางการเงิน หรือในช่วงเวลาที่สั้นกว่า
แล้วแต่ความเหมาะสม โดยค�ำนึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินในการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และค่าธรรมเนียม ตลอดจนต้นทุนทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของอัตราดอกเบีย้
ทีแ่ ท้จริง นอกจากนี้ รายได้ดงั กล่าวเกิดจากธุรกรรมการปล่อยสินเชือ่ ประเภทต่างๆ ทีม่ รี ายการจ�ำนวนมากและมีลกู ค้าจ�ำนวนมากราย อีกทัง้ สัญญา
เงินให้สินเชื่อแต่ละประเภทอาจมีเงื่อนไขการรับรู้รายได้ที่แตกต่างกัน การรับรู้รายได้ดอกเบี้ยอาศัยการประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นหลัก ข้าพเจ้าจึงให้ความส�ำคัญกับการตรวจสอบว่ารายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อได้รับรู้ด้วยมูลค่าที่ถูกต้องตามที่ควรจะเป็นและในระยะเวลา
ที่เหมาะสมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบโดยการศึกษา ประเมินและสุม่ ทดสอบความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของกลุม่ ธนาคารทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบ
การปล่อยสินเชื่อ ระบบการรับรู้รายได้ดอกเบี้ย และระบบการควบคุมภายในด้านสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้าเปรียบเทียบนโยบายการบัญชีของ
กลุม่ ธนาคารกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก�ำกับ ประเมินวิธกี ารทีผ่ บู้ ริหารใช้ในการพิจารณาประมาณการเงินสดรับ
และช่วงอายุของเครื่องมือทางการเงินในการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง รวมทั้งสุ่มทดสอบความถูกต้องของข้อมูลและการค�ำนวณ นอกจากนี้
ข้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบสัญญาเงินให้สินเชื่อ เพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่ามีการรับรู้รายได้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาและมีการปรับปรุงด้วย
อัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง และข้าพเจ้าได้ทำ� การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้ดอกเบีย้ เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนี้ และสุม่ ตรวจสอบรายการปรับปรุง
บัญชีที่ส�ำคัญที่ท�ำผ่านใบส�ำคัญทั่วไป

เรื่องอื่น

งบการเงินรวมของธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ�ำปีของธนาคารฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของ
ผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
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ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อ
ข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�ำคัญกับ
งบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�ำปีของธนาคารฯ ตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการด�ำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลต่องบการเงิน

ผูบ้ ริหารมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินเหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและหลักเกณฑ์
ของธนาคารแห่งประเทศไทย และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็น เพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มธนาคารในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับ
การด�ำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับกิจการที่ด�ำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิก
กลุ่มธนาคารหรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของกลุ่มธนาคาร

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล คือ ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะ
สามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและ
ถือว่ามีสาระส�ำคัญเมือ่ คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดลุ ยพินจิ และการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ
และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
• ระบุและประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจมีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงิน ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อ
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า
ความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล
การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มธนาคาร
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
ที่ผู้บริหารจัดท�ำ
• สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ� หรับกิจการทีด่ ำ� เนินงานต่อเนือ่ งของผูบ้ ริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�ำคัญต่อความสามารถของ
กลุ่มธนาคารในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็น
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้ อยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีทไี่ ด้รบั จนถึงวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มธนาคารต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่องได้
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• ประเมินการน�ำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีทเี่ หมาะสมอย่างเพียงพอเกีย่ วกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุม่
ธนาคารเพือ่ แสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�ำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั งิ านตรวจสอบกลุม่ ธนาคาร
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่
มีนยั ส�ำคัญทีพ่ บจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องทีม่ นี ยั ส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คำ� รับรองแก่ผมู้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้องกับความเป็นอิสระและได้สอื่ สาร
กับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อ
ความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงิน
ในปีปัจจุบันและก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับ
ห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของ
ข้าพเจ้าเพราะการกระท�ำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ทผี่ มู้ สี ว่ นได้เสียสาธารณะ
จะได้จากการสื่อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�ำเสนอรายงานฉบับนี้

รัตนา จาละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ์ 2564
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ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : พั นบาท

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

9.1
9.3

68,161,357
516,791,903

68,433,721
338,770,589

68,115,583
516,320,956

68,361,786
338,273,821

9.4

13,723,789
74,506,773
316,987,630
29,400,185
2,200,513,321
32,659,270
24,762,212
4,474,111
6,005,144
5,880,565
2,598,857
31,315,152
3,327,780,269

67,350,100
55,811,418
395,227,970
30,945,612
1,959,765,482
133,241
32,182,562
24,200,896
3,900,228
8,164,563
3,487,317
23,842,421
3,012,216,120

14,188,472
74,506,773
316,894,505
11,203,675
2,127,089,495
32,569,053
21,899,006
3,571,005
3,893,939
3,560,552
2,070,343
31,103,526
3,226,986,883

67,350,100
55,811,462
395,174,162
10,830,013
1,884,110,174
133,241
32,175,895
22,293,897
1,398,367
5,697,176
3,193,301
23,554,727
2,908,358,122

หมายเหตุ

สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก�ำไรหรือขาดทุน
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รายได้ค้างรับ
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
รวมสินทรัพย์

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

9.5
9.6
9.7
9.8
9.10
9.11
9.12
9.13
9.14
9.15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ)
ประธานกรรมการธนาคาร

จากรายงานประจ�ำปี 2563 หน้า 196

(นายผยง ศรีวณิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : พั นบาท

งบการเงินรวม

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ภาระของธนาคารจากการรับรอง
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นบุริมสิทธิ 5,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.15 บาท
หุน้ สามัญ 13,976,061,250 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 5.15 บาท
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
หุ้นบุริมสิทธิ 5,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.15 บาท
หุ้นสามัญ 13,976,061,250 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.15 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนต�่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทย่อย
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนส�ำรองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

9.16
9.17

2,463,225,282
274,566,462
4,731,953
65,471,404
86,564,198
4,503,684
20,286,873
53,366,819
2,972,716,675

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

2,466,780,410
268,424,903
4,731,953
65,471,404
44,292,498
3,528,830
18,740,381
46,041,249
2,918,011,628

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

28,325
71,976,715

28,325
71,976,715

28,325
71,976,715

28,325
71,976,715

28,325
71,976,715

28,325
71,976,715

28,325
71,976,715

28,325
71,976,715

20,833,734

20,833,734

20,833,734

20,833,734

(165,255)
32,179,036

33,006,142

17,789,287

16,094,673

7,200,504
211,412,693
343,465,752
11,597,842
355,063,594
3,327,780,269

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

7,200,504
191,146,690
308,975,255
308,975,255
3,226,986,883

7,200,504
188,089,515
304,223,466
304,223,466
2,908,358,122

9.5
9.18
9.12
9.19
9.20
9.21

9.22
9.23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ)
ประธานกรรมการธนาคาร

(นายผยง ศรีวณิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : พั นบาท (ยกเว้นก�ำไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม

ก�ำไรหรือขาดทุน
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
ก�ำไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน
ก�ำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
ก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
รายได้เงินปันผล
รายได้จากการด�ำเนินงานอื่น ๆ
รวมรายได้จากการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
อื่น ๆ
รวมค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่น ๆ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ก�ำไรสุทธิ
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการทีจ่ ดั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�ำไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้
ด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หมายเหตุ

2563

2562

9.30
9.31

112,836,857
24,494,134
88,342,723
27,690,138
7,162,213
20,527,925

122,971,682
34,655,374
88,316,308
29,596,109
6,358,577
23,237,532

97,894,144
22,995,811
74,898,333
21,557,134
5,183,896
16,373,238

108,319,525
33,160,897
75,158,628
23,274,977
4,706,151
18,568,826

3,134,376
950,926
2,060,328
375,896
6,855,249
122,247,423

3,196,695
4,371,598
1,424,575
495,561
4,615,370
125,657,639

3,197,183
941,257
2,348,887
3,705,785
101,464,683

3,196,195
4,375,388
2,474,526
1,111,411
104,884,974

28,466,296
298,069
8,895,416
3,797,471
1,538,442
10,469,150
53,464,844
44,902,881
23,879,698
4,440,733
19,438,965

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

22,993,299
68,198
5,306,832
3,297,985
1,541,377
13,753,189
46,960,880
38,427,695
16,076,108
2,784,097
13,292,011

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

894,894
-

1,585,753

905,210
-

1,605,929

9.32
9.33
9.34
9.35

9.36
9.37
9.14

2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ)
ประธานกรรมการธนาคาร

(นายผยง ศรีวณิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : พั นบาท (ยกเว้นก�ำไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ (ต่อ)
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการด�ำเนินงาน
ในต่างประเทศ
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเสีย่ งในกระแสเงินสด
9.5
ก�ำไร (ขาดทุน) จากต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงรอตัดบัญชี
9.5
ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ ในบริษทั ร่วม (ภายใต้วธิ สี ว่ นได้เสีย)
ส�ำหรับรายการทีจ่ ดั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
ก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
9.7.2
ภาษีเงินได้ทเี่ กีย่ วข้องกับองค์ประกอบของก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่
ส�ำหรับรายการทีจ่ ดั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
ก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รายการทีไ่ ม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�ำไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง
การเปลีย่ นแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ ในบริษทั ร่วม (ภายใต้วธิ สี ว่ นได้เสีย)
ส�ำหรับรายการทีไ่ ม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
ก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
9.7.2
ก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนที่ก�ำหนดให้วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ส�ำหรับรายการที่ไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
ก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รวมก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
การแบ่งปันก�ำไร
ส่วนทีเ่ ป็นของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุม
การแบ่งปันก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเ่ ป็นของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุม
ก�ำไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ก�ำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน (บาท)

9.38

2563

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2562

2563

43,703
169,661
90,153

(15,867)
-

43,703
169,661
90,153

(15,867)
-

(1,555,420)

12,823,440

-

-

(239,549)

(317,151)

(241,612)

(321,186)

-

(180,526)

-

(180,526)

(1,204,144)

-

-

-

(1,994,260)

-

(1,820,302)

-

(806,171)

(989,619)

(763,033)

(865,316)

525,144
(4,075,989)
15,362,976

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

516,517
(1,099,703)
12,192,308

209,168
432,202
26,757,899

16,731,585
2,707,380
19,438,965

29,284,042
2,853,761
32,137,803

13,292,011

26,325,697

12,641,748
2,721,228
15,362,976

42,451,458
2,826,404
45,277,862

12,192,308

26,757,899

1.20

2.09

0.95

1.88

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ)
ประธานกรรมการธนาคาร

2562

(นายผยง ศรีวณิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ทุนที่ออก
และช�ำระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

ส่วนเกิน
(ต่�ำกว่า) ทุน
จากการตีราคา
สินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชี (หมายเหตุ 6)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
- หลังการปรับปรุง
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 9.24)
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมลดลง
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
โอนไปก�ำไรสะสม
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(29,786)
207,850
178,064

(29,786)

-

3,914,071
-

129,137

ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอำ� นาจ
ควบคุม

รวม

-

-

-

-

-

1,019,741

3,250,199

(นายผยง ศรีวณิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

10,039,090
(1,150,528)
(4,491)
(7,457)
2,721,228
11,597,842

-

351,576,585
(11,679,493)
(7,457)
417,694
(606,711)
15,362,976
355,063,594

3,250,199

- 212,442,380 338,287,296 10,039,090 348,326,386

15,762
15,762
- 28,519,704 42,451,458 2,826,404 45,277,862
- 212,442,380 338,287,296 10,039,090 348,326,386

-

(115,736) 16,866,648
- 213,462,121 341,537,495
- (10,528,965) (10,528,965)
- (165,255)
169,746
4,491
417,694
(562,505) (606,711)
43,704 (2,759,564)
- 16,072,800 12,641,748
(72,032) 14,107,084 (165,255) 218,613,197 343,465,752

-

(115,736) 16,737,511

ก�ำไรสะสม

รวมส่วนของ
บริษัทใหญ่

หน่วย : พั นบาท

- 193,962,287 305,875,449 8,265,654 314,141,103
- (10,039,611) (10,039,611) (1,068,730) (11,108,341)

ส่วนต่�ำกว่าทุน
ส่วนแบ่ง
จากการ
ก�ำไร (ขาดทุน)
เปลี่ยนแปลง
เบ็ดเสร็จอื่น
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทร่วม
ในบริษัทย่อย

(15,867) 12,823,440
(115,736) 16,737,511

-

(99,869)
-

(นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ)
ประธานกรรมการธนาคาร

-

72,005,040 20,833,734 8,206,016 10,309,458
- 417,694
- (44,206)
- (923,042)
72,005,040 20,833,734 8,579,504 9,386,416

-

-

-

(1,877)
(1,877)

-

(646,230)

1,877

-

8,180,228

-

644,353
-

ก�ำไร (ขาดทุน)
เงินส�ำรอง
ก�ำไร (ขาดทุน)
จากการ
ส�ำหรับการ
จากการโอน
แปลงค่า
เปลี่ยนประเภท ป้องกันความเสี่ยง
งบการเงิน
(หมายเหตุ 9.5)
เงินลงทุน

2,129,230

-

72,005,040 20,833,734 8,206,016

ส่วนของบริษัทใหญ่

งบการเงินรวม

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ส่วนเกิน
(ต่�ำกว่า) ทุน
จากการ
เปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน

72,005,040 20,833,734 8,350,437 6,265,396
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 9.24)
ปรับปรุงก�ำไร (ขาดทุน) จากการโอนเปลี่ยน
646,230
ประเภทเงินลงทุน
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
จากการที่ธนาคารฯขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
(144,421)
1,268,602
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
72,005,040 20,833,734 8,206,016 8,180,228
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชี (หมายเหตุ 6)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
- หลังการปรับปรุง
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 9.24)
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
โอนไปก�ำไรสะสม
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 9.24)
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ปรับปรุงก�ำไร (ขาดทุน) จากการ
โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

20,833,734
20,833,734
20,833,734

72,005,040
72,005,040

20,833,734

72,005,040
72,005,040

20,833,734
-

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

72,005,040
-

ทุนที่ออก
และช�ำระแล้ว

ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

10,135,500
(740,831)
9,394,669

2,129,230

8,006,270

646,230
8,006,270

6,075,297
1,284,743

(นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ)
ประธานกรรมการธนาคาร

8,206,016
126,776
(44,206)
8,288,586

-

8,206,016

8,206,016

8,350,437
(144,421)

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

-

1,877

(1,877)

(646,230)
(1,877)

644,353
-

ก�ำไร (ขาดทุน)
จากการโอนเปลี่ยน
ประเภทเงินลงทุน

(29,786)
207,850
178,064

(29,786)

-

-

-

เงินส�ำรองส�ำหรับ
การป้องกันความเสี่ยง
(หมายเหตุ 9.5)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(115,736)
43,704
(72,032)

-

(115,736)

(115,736)

(99,869)
(15,867)

196,150,368
(10,528,965)
44,206
12,681,585
198,347,194

860,349

195,290,019

195,290,019

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

ก�ำไรสะสม

(นายผยง ศรีวณิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ก�ำไร (ขาดทุน)
จากการแปลงค่า
งบการเงิน

307,185,136
(10,528,965)
126,776
12,192,308
308,975,255

2,961,670

304,223,466

304,223,466

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

รวม

หน่วย : พั นบาท

สรุ ป ข้ อ มู ล ทางการเงิน จากรายงานประจ� ำ ปี 2563
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38

ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : พั นบาท

งบการเงินรวม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนภาษีเงินได้เป็น
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุน
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
(ก�ำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเครื่องมือทางการเงิน
ทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์อื่น
ส่วนเกิน (ส่วนลด) มูลค่าเงินลงทุนตัดบัญชี
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
รายได้ค้างรับอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้เงินปันผล
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดรับเงินปันผล
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน
สินทรัพย์ด�ำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก�ำไรหรือขาดทุน
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
เงินให้สินเชื่อ
ทรัพย์สินรอการขาย
สินทรัพย์อื่น

2563

2562

2563

2562

23,879,698

39,370,409

16,076,108

31,903,928

5,026,305
44,902,881
(2,060,328)
5,830
(950,926)
-

2,763,549
23,813,535
(1,424,575)
20,378
(4,414,888)
(362,586)

3,358,426
38,427,695
386
(950,926)
-

1,326,159
17,504,328
(2,702)
(4,414,888)
(362,586)

(1,642,048)
1,538,442
423,858
405,064
(2,294,508)
1,305,238
(748,321)
(698,785)
69,092,400
(88,342,723)
(375,896)
96,554,129
(27,674,972)
658,286
160,204
(6,125,782)

7,219,052
43,290
156,039
(141,772)
5,381,188
2,353,957
679,662
(244,897)
75,212,341
(88,316,308)
(495,561)
123,037,526
(34,042,988)
748,574
(9,264,684)

(1,704,855)
1,541,377
9,669
423,858
400,015
(2,294,508)
1,131,291
(513,822)
145,172
56,049,886
(74,898,333)
(2,348,887)
87,803,944
(26,166,611)
2,348,436
(4,805,033)

7,260,850
39,500
156,039
(133,895)
5,381,193
2,175,878
764,071
(389,683)
61,208,192
(75,158,628)
(2,474,526)
108,429,940
(32,515,693)
2,474,153
(7,481,420)

43,945,646

66,878,900

37,983,402

54,482,018

(179,596,485)

33,612,438

(179,621,960)

33,359,128

39,244,132
(12,358,244)
(268,493,752)
6,292,961
(8,934,734)

(33,754,900)
(19,581,852)
(25,709,953)
(91,757,936)
1,447,826
(9,057,339)

38,842,255
(12,358,201)
(270,687,453)
6,250,115
(8,873,887)

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ)
ประธานกรรมการธนาคาร

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(นายผยง ศรีวณิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

39

สรุ ป ข้ อ มู ล ทางการเงิน จากรายงานประจ� ำ ปี 2563

ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : พั นบาท

งบการเงินรวม
2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน (ต่อ)
หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
หนี้สินอื่น
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายในการซื้อตราสารหนี้และตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายตราสารหนี้และตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินสดจ่ายในการซื้อตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย
เงินสดจ่ายในการซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินสดจ่ายในการซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนทั่วไป
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย / ร่วม
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย / ร่วม
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดจ่ายช�ำระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดจ่ายช�ำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินสดจ่ายปันผลหุ้นสามัญ
เงินสดจ่ายปันผลหุ้นบุริมสิทธิ
เงินสดจ่ายปันผลให้ส่วนได้เสียไม่มีอ�ำนาจควบคุม
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการด�ำเนินงาน
ในต่างประเทศ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2563

307,360,296
58,642,059
(12,301)
13,730,719
4,410,562
4,230,859

116,263,085
58,426,597
(835,405)
33,754,900
19,522,926
4,983,357
154,192,644

308,320,467
60,083,053
(12,301)
13,730,719
4,611,189
(1,732,602)

115,512,117
56,240,037
(835,405)
33,754,900
19,522,926
5,559,807
153,065,237

(185,120,810)

-

(184,969,210)

-

211,772,115
(2,155,981)
1,487,444
(635)
(2,963,389)
(2,893,044)
10,386
(169,746)
19,966,340

(291,294,598)
147,235,586
(2,197,552)
2,816,898
(523,940)
265,376
(117,500)
427,052
(949,398)
(2,925,920)
30,906
(147,233,090)

211,057,548
(512,171)
633,970
(383,331)
(2,734,296)
(1,854,403)
6,793
21,244,900

(291,941,198)
147,879,162
(1,181,324)
1,758,895
(523,940)
265,376
(144,945)
427,052
(585,824)
(2,152,332)
3,311
(146,195,767)

3,970,745
(14,540,345)
(2,264,173)
(10,523,974)
(4,991)
(1,150,528)
(24,513,266)

30,115,000
(26,394,750)
(10,034,812)
(4,799)
(1,068,730)
(7,388,091)

470,745
(7,793,645)
(1,950,339)
(10,523,974)
(4,991)
(19,802,204)

24,000,000
(21,113,750)
(10,034,812)
(4,799)
(7,153,361)

43,703
(272,364)
68,433,721
68,161,357

(15,867)
(444,404)
68,878,125
68,433,721

43,703
(246,203)
68,361,786
68,115,583

(15,867)
(299,758)
68,661,544
68,361,786

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ)
ประธานกรรมการธนาคาร

2562

(นายผยง ศรีวณิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

เคี ยงข้ า งไทย เคี ยงข้ า งคุ ณ
สรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจ�ำปี
2563 ฉบับนี้มีข้อความบางส่วนที่มีลักษณะเป็นการ
คาดการณ์ ใ นอนาคต (Forward-Looking
Statements) ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บทวิเ คราะห์ แ ละ
ข้อมูลอื่น ๆ (รวมถึงโอกาส โครงการด�ำเนินงาน
และกลยุทธ์ทางธุรกิจของธนาคาร) โดยข้อความใน
ลั ก ษณะดั ง กล่ า วเป็ น ความเห็ น ของธนาคารใน
ปั จ จุ บั น เกี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ์ ใ นอนาคต แต่ มิ ไ ด้
เป็ น การรั บ รองผลประกอบการในอนาคตของ
ธนาคารแต่อย่างใด โดยผลทีเ่ กิดขึน
้ จริงในอนาคตนัน
้

อาจมี ค วามแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ จากข้ อ มู ล
ที่ปรากฏอยู่ในสรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงาน
ประจ� ำ ปี 2563 ฉบั บ นี้ ผู้ ล งทุ น จึ ง ควรพิ จารณา
และไม่อาจยึ ด ถื อเอาข้อความที่ มีลัก ษณะเป็น การ
คาดการณ์ในอนาคตได้
ดังนัน
้ ในการตัดสินใจลงทุนผูล
้ งทุนจึงควร
ใช้ ค วามระมั ด ระวัง และวิจ ารณญาณของตนเอง
ในการศึกษาข้อมู ลของธนาคารในสรุปข้อมู ลทาง
การเงินจากรายงานประจ�ำปี 2563 ฉบับนี้

35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2255-2222 โทรสาร: 0-2255-9391-3
Krungthai Contact Center: 0-2111-1111 Corporate Call Center: 0-2111-9999
krungthai.com SWIFT: KRTHTHBK
Krungthai Care

