
����������	��
����	������
������	���������������������������������  �!�"

�
���#��	���$��"%&�	��"'����("

)*+,-"./01"20,)"3+2415"56730,8"4171.9:"
�������"

	
�����������
���������������
���� �!���"���#�$�%����������$�%��"������$�%������"&��#���&�$�%�� � ��� �!��	
�����������
��������� #��'(�
)*�����	
�����������
��������������*����
�$���+,�����-�	���.�*�� /�����012345�)�����&*%�����(��*�*������	
�����������
���������6��7&�'�8�
+�(���$�%�����59:999�&������	���������
&���������+,��7��������%�������"�++�����������,�	��$!%!���&���(�������� /�(��������
'���;;����
�,�	��������&�	��������� �����&� �!��	
�����������
���������-<=>?@�ABCDE.����	
�����������
���������(%&��
��

F;#��	������	�����������������
�����#��	���$��"%&�	��"'����(""#��  ����"<=>?@5G�
����
��A�!�%&�	��A���	�B��������C����"���=����"B����������A�D�"

���*����
�$���+,�����-�	���.�-FB����	����	�����������������G�	����F���#��G.���*7��"����*�����&��������	
�����������
��������
#��'(�)*�����	
�����������
��������������*����
�$���+,�����-�	���.�*�� /�����012345��"H �*��7� 8�#��'������7&�	�I��"� ����(%7��������
��������������&����������	
�����������
���������&��%��	�������� /�7��� &'�����*���)��	
�����������
���������(%&��
��������&��������
#��'(�)*�����	
�����������
��������������*����
�$���+,�����-�	���.�*�� /�����012345�+���%#��'(����*�������;;�����,�	��������&�	������
��� � ����&� � !��	
���� �������
���������-<=>?@� ABCDE.����	
���� �������
���������(%&��
�� � ���	
���� �������
��������$�� ������+���������
*7���%������!���FJJK-LM?.G� ��7)����FNL?O@BG� )������P���Q� �������(� /����-"����R$��.�+,����� �����7������2���P����� �SRS�2345� )�� ����	
���� �
�������
��������+�+��'	������+��������*7���%��������� � ���	
���� �������
��������+���!����+��������*7���%������!������,���������S&S(S������
'	�*7���	H����(&�����
���	
�����������
���������

��������������	������������������ B��%��%&����������	������������������ E�!���#&��!F��G��
���*����
�$���+,�����-�	���.� ���*����
�$���+,�����-�	���.� ���*����
�$���+,�����-�	���.�

�����7&��������	
�����������
���������(� /��(%7������25���������2345���!I�7�������22����������234T�
7��������������������������&����������	
�����������
���������&��%��	�������� /�7���7�������2U�����	�*��2345��������������������������������������������������������������������������

7����������������������&����������	
�����������
���������&��%��	�������� /�7��� &'�����*���7�������25���������2345���������

#&��E���V�����%��(�����'+&��
�� �&��
�(���'��7�+��6;�6'������+��6�����&���&�����������7��� � ���	
�����������
���������&�������$����	
�����������
����������7��� /�*7���	�����'��
���&��
��&�*7����������������7�����"H ���%���������� &'�����*����������������������&����������	
�����������
���������&��%��	�������� /�7��� /���$�� �"H ��������7%�*6��������
�,����	&���������&�(&��	&���������*6���������,��������(&���
��	����,�������*6���������,����	&���������&�(&��	&������������,�'	�&��
�'�	
�����������
���������������
����	�����$��"�������*�	��� &(��������	
�����������
�������������������	���������*7��*��!�7��&�!�(����������&'������������������&����������	
�����������
��������
�&��%��	�������� /�7��(%��%��'���� /��� /����������*7��!�(���*��!�7��������&'������������������&����������	
�����������
���������&��%��	�������� /�7��� /�"H �*7����� �����
��� � �������	
�����������
���������

	�������������������&����������	
�����������
���������&��%��	�������� /�7������*7��	�������������"H ���H+	���������*7�����*7�(����+��'������,�*�;� �!��	
�������
����
�����������$��W� /�	
�����������
��������$�%����	�I��"� ����(%7����������������������&����������	
�����������
���������&��%��	�������� /�7��� /��� &'�����*����������������� ��*%�����	��
+�����P��	����+�����	
�����������
��������$��(����(���X2��	%���������;;�(�	&���������&�(&��	&����������SRS�2353��� /��� /�#��'�	�I��"� ����(%7�����$�� �� 	���*7�$���� 7%��������
����������&����������	
�����������
���������&��%��	�������� /�7��"H ���H+	���������*7�����*7�(����+��'������,�*�;��(%$�%�������"� ���+��7����������������������&�������
���	
�����������
���������&��%��	�������� /�7��� &'�����*���

�� /��� /��&*%�$!%!���7����	
�����������
��������+��I /���%���"�++����������WI����+�,�'	��&*%�$!%!���7����	
���� �������
��������(,���7%��&*%����(��$7����	
�����������
���������� /��
���+���� /�� ����	
�����������
��������$�%$��+��'	������*, /�"������&*%�$!%!�����	
�����������
��������$�%7%��� /�	��	�������%7��

�
**&���7$"�����!��(�7+���	������,���������������������&����������	
�����������
���������&��%��	�������� /�7�$�����R����������R(&���
��,�������
*6���������,����	&���������&�(&��	&����������&�����55515�!��7�#�7�������(���7�+���&���(+(
+������
�����	��*��09Y99�'��7&��,��������,��������	�������MLLZV11�
[[[SEB\S]CSLM�

�

�



#&��E���H"	��������#!�������"B�������#!�IJ	K�
����	���	��E���G�A%������

�����������������&����������	
�����������
���������&��%��	�������� /�7�^����� /+���,��I /������� ����%(%� �&��
��!�����&� �&��
����
'	;%�����'�� �"H �����&��� /��(���,�	��������+��6�&��
�'�	
�����������
��������������)�����*����
�$���+,�����-�	���.�-L���#��M"����"FB��
��	����	�����������������G.�#��'(�)*�����	
�����������
��������������*����
�$���+,�����-�	���.�*�� /�����012345�-L���#��M"����"F����	�����
������������G.���%��� /��)���������&�����������	
�����������
��������'�*�� /��� /�"H ��������&��������(%� �&��
��!������&�1	���� �
&��
����'	;%������ /�� ����	
�����������
���������&� �!��	�����������
��������$�%�������	
�����������
��������$�%7%����'�8�'	���%�
**&���$�%'�%
 �&��
��!����	��� � &��
����'	;%(��"���#��&�&��P6���������$7�'�����T��&�����4����"����R*6���������,����	&���������&�
(&��	&�������������+S�T12349����� �������,�	��������� � &��
��!����� � &��
����'	;%���RP��&� � &��
����'	;%�^���&�7������X�
�
�#��������SRS�2349�-(������������� $�������(��	���'��������.� ����	
�����������
������������7������_���+�$�%���+�����������)��	
���������
��
��������$�%7%�'����'�8�'	���%�
**&�������$�%'�% �&��
��!����	��� �&��
����'	;%��7���(%�"H ����)�������������+���� /� ����	
���������
��
����������+�,�	�����+,�������)������8�������(���,�	���	
�����������
���������������&��������'��(%&��
�'���;;�����,�	��������&�
	��������� �����&� �!��	
�����������
���������-<=>?@�ABCDE.���������7���������� /�� ����	
�����������
������������7������_���+�$�%���+�����������
)��	
�����������
���������
���������7����$�%7%�'����'�8����+��"H �������������+,�������)������&%�7��7��

 ����	
�����������
���������&� �+��+,�	�%���$�%��
;�('	�'������&'������������������&����������	
�����������
���������&��%��	������
�� /�7��� /�����7�(!
"����*���������	���+��������
$7�����(����� � �����������������&����������	
�����������
���������&��%��	�������� /�7�
^����� /���� �*7�������&��P6��"H ����*�����6�'����*(�-<]C[?C`ab]]c=>d�NL?LBDB>LE.���������7���������7��*���	���&�����&�����8�
WI�� ����	
�����������
��������$����+��6�+�����*��*��� &����,��������'����*(��� ����	
�����������
���������&�"����6������$��'�
���*(������$�%��+�,�	��$��'��6��� /����+���� /����*7��'�&��P6�����&%�7�����7���)����)*������,���������&��&�
�������
���+��� �
���	
�����������
��������'����*(WI�����*7�������&��P6��"H ����*�����6�'����*(����&%�7�"H �*7���	H���� ����	
�����������
��������'�
"�++
��������7����	(
���6�'����*(WI����$�� �"H ���������� &"��������'����*(��� ����	
�����������
���������(%��%��'������� /�� &���+�
�����I /�+���'����*(+I���+��*7���(�(%����%��������,�*�;+������&���"���e��%'����*7�������&��P6��"H ����*�����6�'����*(����&%�7
������+��"�++��(%���8� �&��
�+I�*7���+��6��&�$�%��+�I�!��������*7�������&��P6��"H ����*�����6��'����*($�� �����

����&�����7��� � ���	
�����������
����������&�1	����	
�����������
����������7�!I�����&�����7����
���+'�"�++
����&� &����,��������'����(
��� � ���	
�����������
����������&�����&*��*����&�� ���������7�������,����������� � ���	
�����������
�������������&��P6��"H ����
*�����6�'����*((��������
'������������������&����������	
�����������
���������&��%��	�������� /�7�^����� /$��+���,��I /������
�"H �����&��� /��(���,�	��������+��6�&��
�'�	
�����������
������������������'�*�� /��� /�&�����&����&%�7��+!��"&�����"&��������(��	���
���$�$��)��$�%(����+��&%7�	������

	�������A�����	������������������#!�������B�������#!��&�#!��
��A%E����	KF�
�����	���������#!�IJ	K�
����
��"
B����	����	�����������������	���	��E���G�A%�����"B�����$���������������	��
����	������
������	��������������������
�� �����������  �!�N�����  %�E���$�C��!��
�����������A�����������	��
����	������
������	���������������������� ��
���������  �!�N�����  �OP �	��A��#&�O�J	K����	Q���"���	G%"����R�K�"B�������#!�O�J	K����O�J	K����	Q���"���	G%"���
R�K��	���!	��
�����	���!	��	�������A�����	�������������������  ��!�E����""

��



3

�����D"

	����

��!����"<"���O
�����&�#�D
������	�����������������"'STUVWXYYV(" �%7�����0�	����0"

��!����">"
�������O" �%7�����2�	����0�

��!����"Z"
�����	���!	��B����	����	������������������ �%7�����5�	����0"

��!����"["
�����	���!	��	������
������	�����������������" �%7�����T�	����0�

��!����"?"	��������#!�C�	E���
��
����" �%7�����3�	����0��

����������0� a� ����������7��&�����������^������*���6�7������50�����*��2345�
a�����������������7��&�����������^������*���,�	���"� �� /��
��7������50����7�*���SRS�2342
a� ����������7��&�����������^������*���,�	���"� �� /��
��7������50����7�*���SRS�2340�

����������2�� 	&����6f�'����"���
� �!��	
�����������
���������
����������5�� ���������+��������*7���%������!����� ����	
�����������
���������



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน)  
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
ส่วนที, 2 
ข้อมูลสรุป 



ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)      
 

สว่นที� 2 หน้า 1 

 

ส่วนที, 2  
ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 

ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ("ธนาคาร" หรือ "ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง") ก่อตั (งขึ (นเมื�อวนัที� 14 มีนาคม 2509 จากการ

ควบกิจการระหว่างธนาคารมณฑล จํากดั กบัธนาคารเกษตร จํากดั โดยเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรก  ที�นําหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารได้เริ�มเปิดทําการซื (อขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั (งแต่วนัที� 2 สิงหาคม 
2532 เป็นต้นมา โดยได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัทมหาชน จํากัด เมื�อวนัที� 24 มีนาคม 2537 ใช้ชื�อว่าธนาคารกรุงไทย 
จํากดั (มหาชน)   

ธนาคารมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจที�ประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ที�มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศไทย หาก
พิจารณาจากสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวม ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 โดยประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจหลกัทรัพย์และ
ธุรกิจที�เกี�ยวเนื�องตามที�ได้รับอนุญาตภายใต้พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 (รวมทั (งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) และ
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั (งที�มีการแก้ไข เพิ�มเติม) และประกาศที�เกี�ยวข้อง โดยธนาคารดําเนิน
ธุรกิจภายใต้วิสยัทศัน์ Growing Together โดยมุง่มั�นดแูลและพฒันาศกัยภาพของบคุลากร เพื�อสนบัสนนุการเติบโตและความมั�งคั�งแก่
ลกูค้า สร้างคณุภาพที�ดีขึ (นแก่สงัคมและสิ�งแวดล้อม และสร้างผลตอบแทนที�ดีอยา่งยั�งยืนแก่ผู้ ถือหุ้น และมีเครือขา่ยให้บริการครอบคลมุ
ทกุพื (นที� โดยมีสาขาในประเทศ จํานวน 1,066 สาขา และสาขาตา่งประเทศ จํานวน 8 สาขา ได้แก่ สาขาคนุหมิง สาขามมุไบ สาขาลอส
แองเจลสิ สาขาพนมเปญ สาขายอ่ยจงัหวดัเสยีมเรียบ สาขาสงิคโปร์ สาขานครหลวงเวียงจนัทน์ สาขาเคย์แมน รวมถึง สํานกังานผู้แทน
ยา่งกุ้ งอีก 1 แหง่ 

ภาพรวมผลประกอบการประจาํไตรมาส 1/2563 

จากสถานการณ์สงครามการค้า ภาวะภยัแล้ง และการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที�เกิดขึ (นอย่างต่อเนื�องตั (งแต่ปลายปีที�ผ่าน
มา สง่ผลให้เศรษฐกิจไทยชะลอตวัอยา่งรุนแรง ประกอบกบัการประกาศลดอตัราดอกเบี (ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 
และการออกมาตรการให้ความช่วยเหลอืประชาชนของรัฐบาลและ ธปท. ตั (งแต่ต้นปี โดยธนาคารตระหนกัถึงการมีสว่นร่วมในการพยงุ
เศรษฐกิจ และพร้อมสนบัสนนุกลไกของภาครัฐ จึงได้มีการลดอตัราดอกเบี (ยเงินให้สนิเชื�อและการออกมาตรการให้ความช่วยเหลือต่างๆ 
กบัผู้ ที�ได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์ข้างต้น สง่ผลให้ธนาคารและบริษัทย่อยมีกําไรสทุธิสว่นที�เป็นของธนาคารสําหรับไตรมาส 1/2563 
เทา่กบั 6,467 ล้านบาท ลดลงร้อยละ11.4 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัมาจากรายได้ดอกเบี (ยสทุธิลดลง โดยสว่นใหญ่
เป็นผลมาจากการลดอตัราดอกเบี (ยอย่างต่อเนื�องจากช่วงเดียวกันปีก่อน และมีรายได้ดอกเบี (ยเงินให้สินเชื�อที�มาจากการได้รับเงิน
บางส่วนจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลกัประกนัจํานองจํานวน 3,899 ล้านบาทในไตรมาส 1/2562 แม้ว่าธนาคารมีการบริหาร
จดัการทางการเงินที�ดีทําให้ต้นทนุทางการเงินลดลง ในขณะที�ค่าใช้จ่ายลดลงซึ�งมีสาเหตหุลกัจากการขาดทนุจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
รอการขายในไตรมาส 1/2562  

รายได้รวมจากการดําเนินงาน เท่ากับ 30,963 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.8 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน (หากไม่รวมรายได้
ดอกเบี (ยจากการขายทอดตลาดฯ ในไตรมาส 1/2562 รายได้รวมจากการดําเนินงาน เพิ�มขึ (นร้อยละ 4.3) โดยมีการเปลี�ยนแปลงที�สําคญั
ดงันี ( 

• รายได้ดอกเบี (ยสทุธิลดลงร้อยละ 6.8 (หากไม่รวมรายได้ดอกเบี (ยจากการขายทอดตลาดฯ ในไตรมาส 1/2562 รายได้
ดอกเบี (ยสทุธิเพิ�มขึ (นร้อยละ 10.7) โดย NIM เทา่กบัร้อยละ 3.14 ลดลงจากร้อยละ 3.71 ในไตรมาส 1/2562 (NIM ไม่รวม
รายได้ดอกเบี (ยจากการขายทอดตลาดฯ ในไตรมาส 1/2562 เทา่กบัร้อยละ 3.13) ทั (งนี ( ธนาคารมีการบริหารจดัการต้นทนุ
ทางการเงินที�ดีขึ (นอย่างต่อเนื�องและได้รับประโยชน์จากการประกาศลดเงินนําส่งธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบกับ
สนิเชื�อขยายตวัร้อยละ 2.0 จากสิ (นปี 2562 ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากการปรับลดอตัราดอกเบี (ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 
จํานวน 4 ครั (ง จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน สง่ผลให้อตัราดอกเบี (ยเงินให้สนิเชื�อปรับลดลง  
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• รายได้ที�ไมใ่ช่ดอกเบี (ยสทุธิลดลงร้อยละ 10.4 โดยมีสาเหตหุลกัจากรายได้คา่ธรรมเนียมและบริการสทุธิลดลงร้อยละ 12.1 
ในขณะที�รายได้จากการดําเนินการอื�นๆ ลดลงร้อยละ 7.4 สว่นใหญ่เป็นผลจากกําไรจากเครื�องมือทางการเงินที�วดัมลูค่า
ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นกําไรหรือขาดทนุตามมาตรฐาน TFRS 9  

คา่ใช้จ่ายจากการดําเนินงานลดลงร้อยละ 16.9 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัจากสํารองด้อยค่าทรัพย์สินรอ
การขาย ในไตรมาส 1/2562 (หากไมร่วมรายการดงักลา่ว ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื�นๆ เพิ�มขึ (นร้อยละ 8.6) สง่ผลให้ธนาคารและ
บริษัทยอ่ยมี Cost to Income ratio ที�ร้อยละ 43.49 ลดลงจากร้อยละ 48.24 ในช่วงเดียวกนัของปี 2562 (Cost to Income ratio ไมร่วม
รายได้ดอกเบี (ยจากการขายทอดตลาดฯ และสาํรองด้อยคา่ทรัพย์สนิรอการขาย เทา่กบัร้อยละ 41.78) 

ธนาคารและบริษัทย่อยได้พิจารณาถึงปัจจยัต่างๆ อย่างรอบคอบ ในการประมาณการถึงภาวะเศรษฐกิจที�ชะลอตวัลงและมี
ความไมแ่นน่อน ที�อาจสง่ผลตอ่คณุภาพสนิเชื�อ จึงได้ตั (งสาํรองผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ (น  จํานวน 8,524 ล้านบาท โดยมี
อตัราสว่น Coverage Ratio ณ 31 มีนาคม 2563 ที�ร้อยละ 126.5 ลดลงจากร้อยละ 131.8 ณ 31 ธันวาคม 2562 อตัราสว่นสินเชื�อด้อย
คุณภาพก่อนหักค่าเผื�อหนี (สงสยัจะสูญต่อสินเชื�อรวม (NPLs Ratio-Gross) เท่ากับ ร้อยละ 4.36 เพิ�มขึ (นจากร้อยละ 4.33  
ณ 31 ธนัวาคม 2562 โดยสินเชื�อด้อยคณุภาพเพิ�มขึ (นจากสิ (นปีอนัเนื�องมาจากผลกระทบของสภาวะเศรษฐกิจที�อ่อนแอลง และการใช้
มาตรฐาน TFRS 9 ทั (งนี ( ธนาคารมีอตัราสว่นเงินกองทนุชั (นที� 1 และอตัราสว่นเงินกองทนุทั (งสิ (นต่อสินทรัพย์ถ่วงนํ (าหนกัตามความเสี�ยง 
(กลุม่ธุรกิจทางการเงิน) เทา่กบัร้อยละ 15.03 และ ร้อยละ 18.71 ตามลาํดบั 

 

ภาพรวมผลประกอบการประจาํปี 2562 

สําหรับปี 2562 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกําไรสทุธิสว่นที�เป็นของธนาคาร เท่ากบั 29,284 ล้านบาท เพิ�มขึ (นร้อยละ 2.8 จาก
ช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัมาจากรายได้จากการดําเนินงานเพิ�มขึ (นจากรายได้ดอกเบี (ยเงินให้สนิเชื�อที�มาจากการได้รับเงิน
บางสว่นจากการขายทอดตลาดทรัพย์สนิหลกัประกนัจํานองจํานวน 3,899 ล้านบาทในไตรมาส 1/2562 และรายได้จากการดําเนินงาน
อื�นๆ (กําไรสทุธิจากเงินลงทนุ) แม้ว่าค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานเพิ�มขึ (นจากการกนัสํารองจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย และ
ค่าใช้จ่ายจากการตั (งสํารองผลประโยชน์พนกังาน หากไม่รวมรายการพิเศษดงักลา่ว กําไรสทุธิส่วนที�เป็นของธนาคาร เพิ�มขึ (นร้อยละ 
18.2 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยรายได้ดอกเบี (ยและคา่ใช้จ่ายดงักลา่วถือเป็นรายการพิเศษ (“รายการพิเศษ”)  

รายได้รวมจากการดําเนินงาน เทา่กบั 125,658 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 7.2 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน หากไมร่วมรายได้จาก
การขายทอดตลาดทรัพย์สินหลกัประกนัจํานองในไตรมาส 1/2562 รายได้รวมจากการดําเนินงาน เติบโตร้อยละ 3.9 จากช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน โดยมีการเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัดงันี ( 

• รายได้ดอกเบี (ยสทุธิเพิ�มขึ (นร้อยละ 5.5 หากไม่รวมรายได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลกัประกนัจํานองในไตรมาส 
1/2562 รายได้ดอกเบี (ยสทุธิเพิ�มขึ (นร้อยละ 0.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย NIM เท่ากับ ร้อยละ 3.07 ลดลงจาก 
ร้อยละ 3.13 ในปี 2561 จากผลกระทบจากการปรับลดอตัราดอกเบี (ยนโยบายและอตัราดอกเบี (ยเงินให้สินเชื�อในเดือน
สงิหาคมและเดือนพฤศจิกายนที�ผา่นมา แม้วา่มีการบริหารจดัการต้นทนุทางการเงินที�ดีขึ (นอยา่งตอ่เนื�อง 

• รายได้ที�ไมใ่ช่ดอกเบี (ยสทุธิเพิ�มขึ (นร้อยละ 11.4 โดยมีสาเหตหุลกัจากรายได้จากการดําเนินการอื�นๆ ที�เติบโตร้อยละ 42.9 
ซึ�งเป็นผลจากกําไรสทุธิจากเงินลงทนุ สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสยี และกําไรจากการขายทรัพย์สนิรอการ
ขาย ในขณะที�รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการสทุธิลดลงร้อยละ 1.8  

คา่ใช้จ่ายจากการดําเนินงานเพิ�มขึ (นร้อยละ 17.7 โดยมีสาเหตหุลกัจากสํารองจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขายตามเกณฑ์
ของธนาคารแหง่ประเทศไทย และจากการตั (งสํารองผลประโยชน์พนกังานที�มีผลบงัคบัใช้ในไตรมาส 3/2562 หากไม่รวมรายการพิเศษ
ดงักลา่ว ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื�นๆ อยู่ในระดบัใกล้เคียงกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ประกอบกบัธนาคารมีรายได้รวมจากการ
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ดําเนินงานเพิ�มขึ (น สง่ผลให้ธนาคารและบริษัทย่อยมี Cost to Income ratio ที�ไม่รวมรายการพิเศษเท่ากบัร้อยละ 43.58 ลดลงจาก 
ร้อยละ 45.29 ในช่วงเดียวกนัของปี 2561  

จากนโยบายการตั (งคา่เผื�อหนี (สญู และหนี (สงสยัจะสญูตามหลกัความระมดัระวงั สง่ผลให้อตัราสว่นค่าเผื�อหนี (สงสยัจะสญูต่อ
สนิเชื�อด้อยคณุภาพ (Coverage Ratio) ณ 31 ธนัวาคม 2562 เพิ�มขึ (นเป็นร้อยละ 131.76 จากร้อยละ 125.74 ณ 31 ธนัวาคม 2561  

อตัราสว่นสินเชื�อด้อยคณุภาพก่อนหกัค่าเผื�อหนี (สงสยัจะสญูต่อสินเชื�อรวม (NPLs Ratio-Gross) เท่ากบั ร้อยละ 4.33 ลดลง
จากร้อยละ 4.53 ณ 31 ธนัวาคม 2561 โดยสินเชื�อด้อยคณุภาพมีการปรับตวัในทิศทางที�ดีขึ (น ในขณะที�อตัราสว่นสินเชื�อด้อยคณุภาพ
หลงัหกัคา่เผื�อหนี (สงสยัจะสญูของเงินให้สนิเชื�อด้อยคณุภาพตอ่สนิเชื�อรวมหลงัหกัคา่เผื�อหนี (สงสยัจะสญูของเงินให้สินเชื�อด้อยคณุภาพ 
(NPLs Ratio-Net) เทา่กบัร้อยละ 1.83 ลดลงจาก ณ 31 ธนัวาคม 2561  ทั (งนี ( กลุม่ธุรกิจทางการเงิน มีอตัราสว่นเงินกองทนุชั (นที� 1 และ
อตัราสว่นเงินกองทนุทั (งสิ (นตอ่สนิทรัพย์ถ่วงนํ (าหนกัตามความเสี�ยง เทา่กบัร้อยละ 15.24 และ ร้อยละ 19.01 ตามลาํดบั 
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รายละเอียดของหุ้นกู้ที,มีอนุพนัธ์แฝงที,เสนอขายโดยสรุป 

ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
Krung Thai Bank Public Company Limited 

ชื�อเฉพาะของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง หุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงภายใต้โครงการหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงของธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) ครั (งที� 1/2563  

หลกัประกนัหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง ไมม่ี 

ตวัแทนคาํนวณเงิน ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)    

ประเภท หุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงชนิดระบุชื�อผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ไม่มีการแปลง
สภาพและไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

จํานวนและมลูคา่หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 
ที�เสนอขาย 

หุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงภายใต้โครงการหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงของธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) ครั (งที� 1/2563 ณ เวลาใด ๆ จะต้องไม่เกิน 30,000 ล้านบาทหรือเงินสกุลอื�นที�มี
จํานวนเทียบเทา่กนั 

มลูคา่ที�ตราไว้ ไม่ตํ�ากว่าหน่วยละ 5 ล้านบาทหรือเทียบเท่า หรือเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดใน
ประกาศใด ๆ ของสาํนกังาน ก.ล.ต.และ/หรือประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทยที�เกี�ยวข้อง  
ทั (งนี ( เป็นไปตามที�ระบุในสัญญาที�กําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที�เกี�ยวข้อง 

ราคาเสนอขาย ไม่ตํ�ากว่าหน่วยละ 5 ล้านบาทหรือเทียบเท่า หรือเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดใน
ประกาศใด ๆ ของสาํนกังาน ก.ล.ต.และ/หรือประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทยที�เกี�ยวข้อง  
ทั (งนี ( เป็นไปตามที�ระบุในสัญญาที�กําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที�เกี�ยวข้อง  

ผู้จดัจําหนา่ยหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)  

นายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

ปัจจยัอ้างอิง ปัจจยัอ้างอิงของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะเป็นตวัแปร สนิค้าหรือดชันีอยา่งใดอย่างหนึ�งหรือ
หลายอย่างประกอบกนั ดงัต่อไปนี ( หรือเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในประกาศใด ๆ 
ของสาํนกังาน ก.ล.ต.ที�เกี�ยวข้อง ทั (งนี ( ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะดําเนินการให้เป็นไป
ตามประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทยที�เกี�ยวข้องด้วย 

 (ก) หลกัทรัพย์ไทย โดยในกรณีที�หลกัทรัพย์ไทยเป็นหุ้นและเป็นการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงซึ�งมีการชําระหนี (ทั (งหมดหรือบางส่วนโดยการส่งมอบ
เป็นหุ้น หุ้นดงักลา่วต้องเป็นหุ้นที�เป็นองค์ประกอบของดชันีหลกัทรัพย์ SET 50 
ของตลาดหลกัทรัพย์ หรือหุ้นที�เป็นองค์ประกอบของดชันีหลกัทรัพย์ SET 100 
ของตลาดหลกัทรัพย์ โดยหุ้นในลําดบัที� 51 ถึง 100 แต่ละหุ้นดงักล่าวต้องมี
มลูคา่ตลาดเฉลี�ยแตล่ะไตรมาสไมต่ํ�ากวา่ 10, 000 ล้านบาทรวมติดตอ่กนั 4 ไตร
มาสลา่สดุ 
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(ข) หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ โดยในกรณีที�หลกัทรัพย์ตา่งประเทศเป็นหุ้นและเป็นการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงซึ�งมีการชําระหนี (ทั (งหมดหรือบางสว่นโดย
การส่งมอบเป็นหุ้ น หุ้ นดังกล่าวต้องเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ต่างประเทศที�มีมูลค่าตลาดเฉลี�ยแต่ละไตรมาสไม่ตํ�ากว่า 10,000 
ล้านบาทรวมติดต่อกัน 4 ไตรมาสล่าสุด และตลาดหลกัทรัพย์ต่างประเทศ
ดงักลา่วจะต้องเป็นสมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE) 

(ค) อตัราดอกเบี (ย 

(ง) อตัราแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ 

(จ) อตัราเงินเฟ้อ 

(ฉ) เครดิตอื�นใด เช่น อันดับความน่าเชื�อถือ หรือเหตุการณ์ที� เ กี�ยวข้องกับ
ความสามารถในการชําระหนี (ตามที�ระบใุนข้อตกลง 

(ช) สนิค้าโภคภณัฑ์ เช่น สนิค้าเกษตร ทองคํา นํ (ามนัดิบ เป็นต้น 

(ซ) ดชันีอ้างอิงอื�นใดซึ�งมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที�กําหนด ดงันี ( 

(1) มีองค์ประกอบของดชันีที�สามารถใช้เป็นปัจจยัอ้างอิงได้ตาม (ก) ถึง (ช) 
(2) มีการกําหนดวิธีการคํานวณดัชนีไว้อย่างชัดเจน และมีการระบุถึง

แหล่งข้อมูลของปัจจัยอ้างอิงหรือปัจจัยต่างๆ ที�นําใช้ในการคํานวณ 
รวมถึงมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของดชันี ทั (งนี ( ปัจจยัอ้างอิงหรือปัจจยัดงักลา่วต้องมีการ
เคลื�อนไหวตามภาวะตลาดอยา่งเป็นอิสระด้วย 

(3) เป็นดัชนีที�ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที�มีความน่าเชื�อถือและทํา
หน้าที�ได้อยา่งอิสระจากธนาคาร ทั (งนี ( หากปรากฏว่าสถาบนัดงักลา่ว
เป็นบริษัทในเครือของธนาคาร ธนาคารต้องจดัให้มีมาตรการป้องกัน
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์อยา่งมีประสทิธิภาพด้วย 

(4) มีการแสดงดชันีนั (น ๆ  อยา่งตอ่เนื�องเป็นประจําทกุวนัทําการผา่นสื�อที�มี
การเสนอข้อมลูอยา่งทนัเหตกุารณ์ 

สกลุเงินของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง บาทหรือสกลุเงินตา่งประเทศ ทั (งนี ( เป็นไปตามสญัญาที�กําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ออก
และผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที�เกี�ยวข้อง 

การไถ่ถอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง เป็นไปตามสญัญาที�กําหนดสทิธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง  
(Final Terms) ที�เกี�ยวข้อง 

การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวนัครบกําหนด 
ไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง  

เป็นไปตามสญัญาที�กําหนดสทิธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง  
(Final Terms) ที�เกี�ยวข้อง 

ตลาดรองของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง ไมม่ี 
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การจดัอนัดบัความนา่เชื�อถือของ 
ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

ผู้ ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงจะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื�อถือของผู้ ออกหุ้นกู้ ที�มี
อนุพนัธ์แฝงจากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือที�สํานกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
ตลอดอายขุองหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง โดย บริษัท ฟิทช์เรทติ (ง จํากดั (ประเทศไทย) (“FITCH”) 
เป็นผู้ จัดอันดับความน่าเชื�อถือของผู้ ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง โดยผลการจัดอันดับที�
เผยแพร่เมื�อวนัที� 2 เมษายน 2563 ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงได้รับการจดัอนัดบัความ
น่าเชื�อถือ “AA+(tha)” แนวโน้ม “Stable” ซึ�งอนัดบัความน่าเชื�อถือนี (มิได้จัดขึ (นเพื�อเป็น
ข้อแนะนําให้ผู้ลงทนุทําการซื (อ ขาย หรือถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�เสนอขายและอาจมีการ
เพิกถอนหรือเปลี�ยนแปลง โดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ (งส์ จํากัด (ประเทศไทย) จะทําการ
ทบทวนผลการจัดอันดับเครดิตเมื�อมีเหตุการณ์อย่างหนึ�งอย่างใดเกิดขึ (นอันอาจมี
ผลกระทบตอ่การจดัอนัดบัเครดิตหรืออยา่งน้อยปีละ 1 (หนึ�ง) ครั (ง หรือทบทวนผลการจดั
อนัดบัเครดิตตามที� บริษัท ฟิทช์เรทติ (ง จํากัด (ประเทศไทย) เห็นสมควรโดยไม่ต้องรับ
ความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงแต่อย่างใด ซึ�งผลการทบทวนการจดัอนัดบั
เครดิตอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้จนถึงวนัที�สทิธิเรียกร้องตามหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะสิ (นสดุลง 

ข้อจํากดัในการขาย/โอน เนื�องจากหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงที�ออกและเสนอขายภายใต้โครงการหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง 
ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ครั (งที� 1/2563 นี ( เป็นหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�เสนอ
ขายตอ่ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ ดงันั (น ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงและ 
ผู้ ถือหู้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงจะต้องไม่เสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงไม่ว่าทอดใด ๆ ให้แก่
บคุคลที�ไม่ใช่ผู้ลงทนุสถาบนัหรือผู้ลงทนุรายใหญ่ตามประเภทและลกัษณะที�นิยามไว้ใน
ข้อ 4 และข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที� กจ. 
4/2560 เรื�อง การกําหนดบทนิยามผู้ลงทนุสถาบนั ผู้ลงทนุรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทนุ 
รายใหญ่ ฉบบัลงวนัที� 8 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 (ตามที�มีการแก้ไขเพิ�มเติมหรือใช้แทนที�)  
ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงขอสงวนสทิธิ~ที�จะไมรั่บจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง
ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้แก่บคุคลอื�นที�ไม่ใช่ผู้ลงทนุสถาบนัหรือผู้ลงทนุรายใหญ่ เว้นแต่เป็น
การโอนทางมรดก นอกจากนี ( ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงอาจกําหนดข้อจํากัดการโอนอื�น ๆ 
เพิ�มเติมสําหรับหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�ออกและเสนอขายในแต่ละชุดในสญัญาที�กําหนด
สิทธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที�เกี�ยวข้อง ดงันั (น 
ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงขอสงวนสทิธิ~ที�จะไมรั่บจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง
ชดุที�เกี�ยวข้องไมว่า่ในทอดใดๆ อนัจะเป็นการขดักบัข้อจํากดัการโอนดงักลา่วด้วย 
นอกจากนี ( เนื�องจากผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงในฐานะธนาคารพาณิชย์จะต้องปฏิบัติ
ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ�งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ที� สนส. 15/2558 เรื�อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ทํา
ธุรกรรมเงินกู้ยืมที�มีอนพุนัธ์แฝง (Structured products) ฉบบัลงวนัที� 25 กนัยายน พ.ศ. 
2558 (รวมทั (งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติมหรือใช้แทนที�) ("ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที,

สนส. 15/2558") ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที� สนส. 14/2558 เรื�อง หลกัเกณฑ์
การอนญุาตให้ธนาคารพาณิชย์ทําธุรกรรมอนพุนัธ์ด้านเครดิต (Credit Derivatives) ฉบบั
ลงวนัที� 25 กนัยายน พ.ศ. 2558  (รวมทั (งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติมหรือใช้แทนที�) ("ประกาศ
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ธนาคารแห่งประเทศไทยที,สนส. 14/2558") และกฎหมายหรือกฎเกณฑ์และระเบียบ
ปฎิบตัิตา่ง ๆ เกี�ยวกบัการควบคมุการแลกเปลี�ยนเงิน ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงขอสงวน
สทิธิ~ที�จะไมรั่บจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงไม่ว่าในทอดใดๆ ให้แก่บคุคลใดที�
จะเป็นการฝ่าฝืนกบัประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทยใด ๆ ที�เกี�ยวข้อง 

กฎหมายที�ใช้บงัคบั กฎหมายไทย 

(ผูล้งทนุควรอ่านรายละเอียดข้อมูลในส่วนที� 3 และ ส่วนที� 4 ก่อนตดัสินใจจองซื%อหุน้กู้ที�มีอนพุนัธ์แฝง)  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน)  
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
ส่วนที, 3 
ข้อมูลผู้ออกหุ้นกู้ที,มีอนุพันธ์แฝง 
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ส่วนที, 3 
ข้อมูลผู้ออกหุ้นกู้ที,มีอนุพันธ์แฝง 

 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูของผู้ออกหุ้นกู้ เพิ�มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีลา่สดุ (แบบ 56-1) งบการเงิน

ประจํางวดการบญัชีลา่สดุ และงบการเงินรายไตรมาสลา่สดุที�ผู้ออกหุ้นกู้ ได้ยื�นต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ("สาํนกังานก.ล.ต.") และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลกัทรัพย์") ทั 6งนี 6 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูล
ดงักลา่วได้ทาง website ของสาํนกังานก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือ website ของตลาดหลกัทรัพย์ (www.set.or.th) 
1. รายการทั,วไป 
(1) วัตถุประสงค์ของการเสนอขายหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงมีวตัถปุระสงค์ในการนําเงินที�ได้จากการออก

และเสนอขายหุ้นกู้ ในครั 6งนี 6ไปใช้เพื�อบริหารสภาพคลอ่ง บริหารจดัการ
ความเสี�ยงทางด้านเครดิต บริหารความเสี�ยงด้านอตัราดอกเบี 6ย และใช้
ในการดําเนินงานทั�วไปของผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

(2) ทุนของบริษัท ณ วันที, 31 มีนาคม 
2563 

ทนุจดทะเบียน  และทนุที�เรียกชําระแล้ว จํานวน 72,005,040,437.50  
บาท ประกอบด้วย  

หุ้นสามญั จํานวน   13,976,061,250 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 5.15 บาท 
หุ้นบริุมสทิธิจํานวน          5,500,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 5.15 บาท 
รวม จํานวน           13,981,561,250 หุ้น 

(3) ลักษณะการประกอบธุรกิจ การธนาคารพาณิชย์ 
(4) ปัจจัยความเสี,ยงทั,วไป ณ 31 มีนาคม 2563 

4.1) ความเสี,ยงด้านเครดติ (Credit Risk)  

ความเสี�ยงด้านเครดิต คือ ความเสี�ยงที�เกิดจากความเสยีหายอนัเนื�องมาจากคูส่ญัญาไมส่ามารถปฏิบตัิตามเงื�อนไขที�ได้ตกลง
และระบุไว้ในสญัญา รวมถึงการที�คู่ค้าของธนาคารถูกปรับลดอันดับความเสี�ยง ซึ�งอาจจะส่งผลกระทบต่อรายได้ และการดํารง
เงินกองทุนของธนาคาร ซึ�งธนาคารให้ความสําคญัต่อการบริหารความเสี�ยงด้านเครดิตทั 6งในระดบัลกูค้าและระดบัพอร์ตโฟลิโอ โดย
ระบบการบริหารความเสี�ยงด้านเครดิตของธนาคารประกอบด้วยกระบวนการที�สําคญั คือ การระบคุวามเสี�ยง การประเมินความเสี�ยง 
การติดตามและควบคมุความเสี�ยง และการรายงานความเสี�ยง 

 ธนาคารยงัคงมีการปรับปรุงการบริหารความเสี�ยงด้านเครดิตให้ดีขึ 6นอย่างต่อเนื�อง  โดยทําการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย
และคูม่ือการบริหารความเสี�ยงด้านเครดิต รวมถึงการพฒันาปรับปรุงขั 6นตอนกระบวนการในการอนมุตัิสินเชื�อผ่าน Loan Factory และ
การกําหนดเกณฑ์มาตรฐานสาํหรับเงื�อนไขสินเชื�อต่างๆ เช่น การกําหนด Standard Credit Term and Condition สําหรับลกูค้าสินเชื�อ
ธุรกิจขนาดใหญ่ เกณฑ์ Underwriting Criteria และ Product Program สําหรับลกูค้ารายย่อยและลกูค้าสินเชื�อธุรกิจขนาดกลาง  
เป็นต้น  ทั 6งนี 6 เพื�อเพิ�มศกัยภาพในการแขง่ขนัและการเติบโตทางธุรกิจ 

นอกจากนี 6 เพื�อให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามมาตรฐานบญัชีใหม่ TFRS 9 ตามข้อกําหนดในเรื�องการประเมินการด้อยค่าของ
สนิทรัพย์ ธนาคารได้ดําเนินการพฒันาแบบจําลองประเมินการด้อยคา่ ประกอบด้วย แบบจําลองความนา่จะเป็นของการผิดนดัชําระหนี 6 
(Probability of Default) การประมาณการยอดหนี 6เมื�อลกูหนี 6ผิดนดัชําระหนี 6 (Exposure at Default) และการประมาณค่าความสญูเสีย
เมื�อลกูหนี 6ผิดนดัชําระหนี 6 (Loss Given Default) รวมถึงประกาศใช้นโยบายการบริหารแบบจําลองความเสี�ยงด้านเครดิต (Credit 
Model Policy) เพื�อเป็นแนวทางและมาตรฐานสําหรับการพฒันา และติดตามความมีประสิทธิภาพของแบบจําลองความเสี�ยงด้าน
เครดิต  
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▪ สินเชื,อรายย่อยและสินเชื,อธุรกิจขนาดเล็ก 

 ธนาคารได้พฒันาผลิตภณัฑ์สินเชื�อรายย่อยและสินเชื�อธุรกิจขนาดเล็ก เพื�อตอบสนองการดําเนินธุรกิจเพื�อให้ผู้ ต้องการ
สนิเชื�อบ้าน สนิเชื�อบคุคล และสินเชื�อธุรกิจขนาดเล็ก ได้รับวงเงินสินเชื�อตามความต้องการและสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และเป็นไป
ตามแนวทางของธนาคารแหง่ประเทศไทย ที�ได้ผอ่นปรนหลกัเกณฑ์สนิเชื�อบ้านในการคิดเงินให้สนิเชื�อต่อมลูค่าหลกัประกนัสําหรับบ้าน
หลงัที�หนึ�งและหลงัที�สองมากขึ 6น  และได้ปรับผลิตภณัฑ์สินเชื�อบุคคล ให้ได้รับสินเชื�อเพิ�มมากขึ 6นทั 6งกลุ่มที�เป็นข้าราชการและเป็น
พนกังานราชการซึ�งมีแนวโน้มเพิ�มขึ 6น  ทั 6งนี 6 เพื�อทดแทนกลุม่ข้าราชการที�ลดลง รวมถึงสนิเชื�อธุรกิจขนาดเลก็ที�ธนาคารจะสนบัสนนุธุรกิจ
ของลกูค้าทั 6งรายเดิมและรายใหม่  รวมทั 6งมุ่งพฒันาผลิตภณัฑ์สําหรับการให้สินเชื�อในรูปแบบ Digital ในการอนมุตัิผ่าน Application 
ของธนาคาร เพื�อเป็นการเพิ�มโอกาสในการสร้างความสามารถในการแขง่ขนัและเพิ�มรายได้ให้กบัธนาคาร  

▪ สินเชื,อธุรกิจขนาดกลางและสนิเชื,อธุรกิจขนาดใหญ่ 

 ธนาคารมีการเพิ�มประสิทธิภาพการประเมิน ควบคมุ ติดตาม และรายงานสถานะของ Portfolio ในระดบัรายลกูค้า โดย
การออกแบบและพฒันากระบวนการทํางานเพื�อแจ้งเตือนสญัญาณความเสี�ยงลว่งหน้า ผ่านระบบงาน Early Warning System (EWS) 
เพิ�มขึ 6น โดยแยกเป็นการแจ้งเตือนลว่งหน้าสาํหรับลกูค้าสนิเชื�อธุรกิจขนาดกลาง Size M (EWS for SME - M)  สาํหรับลกูค้าธุรกิจขนาด
กลาง Size L (EWS for SME - L) และสาํหรับลกูค้าธุรกิจขนาดใหญ่ (EWS for Wholesales) 

1. กระบวนการแจ้งเตือนลว่งหน้าสําหรับลกูค้าสินเชื�อธุรกิจขนาดกลาง Size M (EWS for SME – M) ระบบจะทําการ
สง่สญัญาณเพื�อแจ้งเตือนพฤติกรรมของลกูค้าที�ประมวลผลมาจากแบบจําลองทางสถิติ ประกอบกบัการกําหนดขั 6นตอนการพิจารณา 
(Workflow) ในการทํางานตามระดบัความเสี�ยงที�เกิดขึ 6น เชื�อมโยงความสมัพนัธ์กบัการทบทวนต่ออายวุงเงินสินเชื�อโดยอตัโนมตัิผ่าน
ระบบงาน Credit Review (CR) และการแก้ไข การปรับปรุงคุณภาพหนี 6ผ่านระบบงาน Turnaround System (TA) ทําให้ธนาคาร
สามารถดแูลลกูค้าสนิเชื�อตั 6งแต่แรกเริ�มของการเบิกใช้เงินกู้กบัธนาคาร ไปจนถึงกระบวนการติดตามดแูลลกูค้าต่อเนื�องรายวนัจนครบ
กําหนดระยะเวลาของการต่ออายวุงเงินสินเชื�อรายปีอย่างครบวงจร  โดยระบบงาน 3 ระบบ EWS, ระบบ CR และระบบ TA ทํางาน
ควบคูแ่ละสมัพนัธ์กนัตลอดเวลาในรูปแบบ End-to-End Process 

2. กระบวนการแจ้งเตือนลว่งหน้าสําหรับลกูค้าสินเชื�อธุรกิจขนาดกลาง  Size L (EWS for SME - L) และลกูค้าสินเชื�อ
ธุรกิจขนาดใหญ่ (EWS for Wholesales) ระบบจะทําการส่งสญัญาณเพื�อแจ้งเตือนพฤติกรรมของลูกค้าที�ประมวลผลมาจาก
แบบจําลองทางสถิติ ประกอบกับการกําหนดขั 6นตอนการพิจารณา (Workflow) ในการทํางานตามระดบัความเสี�ยงที�เกิดขึ 6น เชื�อมโยง
ความสมัพนัธ์กบัการทบทวนตอ่อายวุงเงินสนิเชื�อโดยอตัโนมตัิผา่นระบบงาน Credit Review (CR) และมีการแจ้งเตือนเพื�อทบทวนการ
จดัอนัดบัความเสี�ยงในระบบ Credit Rating ผา่นระบบ EWS 

 ระบบงาน EWS ยงัได้พฒันาเพิ�มเติมฟังก์ชนัการแจ้งเตือนและติดตามความเสี�ยงของลกูค้าเป็นรายวนั อาทิ การแสดง
ประวตัิระดบัความเสี�ยงย้อนหลงั 12 เดือนลา่สดุ  การพฒันารายงานจํานวนวนัค้างชําระแตล่ะช่วงอายจํุาแนกตามหนว่ยงานสนิเชื�อเพื�อ
นํามาช่วยในการติดตามและควบคมุคณุภาพสนิเชื�อ  พฒันาการแจ้งเตือนตอ่อายแุละทบทวนสนิเชื�อ รวมถึงการแจ้งเตือนทบทวนความ
เหมาะสมของอนัดบัความเสี�ยง (Credit Rating) เพื�อแจ้งให้เจ้าหน้าที�สนิเชื�อได้ติดตามทบทวนสนิเชื�อ และความเสี�ยงทกุด้านของลกูค้า 
ทั 6งด้านการเงิน สภาพคล่อง การดําเนินธุรกิจ ความสามารถในการชําระหนี 6 งบการเงิน การใช้วงเงินและเงื�อนไขสินเชื�อ โดยธนาคาร
กําหนดความถี�ในการทบทวนสินเชื�อตามคณุภาพลกูหนี 6  ทั 6งนี 6 หากมีสญัญาณบ่งชี 6ว่ามีเหตกุารณ์หรือปัจจยัเสี�ยงที�เพิ�มขึ 6น ธนาคารได้
กําหนดให้ทําการทบทวนก่อนระยะเวลาที�กําหนด ซึ�งจะส่งผลให้กระบวนการติดตามลกูค้าในกลุ่มดงักล่าวมีการติดตามและบริหาร
จัดการความเสี�ยง (Risk) ได้อย่างเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน และธนาคารยังสามารถเพิ�มโอกาส (Opportunity) ในการแนะนํา
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ผลติภณัฑ์สินเชื�อที�เหมาะสมให้กบัลกูค้าได้เพิ�มเติม อีกทั 6งยงัช่วยให้กระบวนการติดตามการปฏิบตัิตามนโยบายสินเชื�อสามารถทําได้
อยา่งมีประสทิธิภาพ เนื�องจากมีข้อมลูการติดตามแสดงผา่นระบบงาน 

 สําหรับลกูค้าสินเชื�อธุรกิจขนาดกลาง Size L และลกูค้าสินเชื�อธุรกิจขนาดใหญ่  ธนาคารยงัได้จดัให้มีกระบวนการจัด
อนัดบัความเสี�ยง (Credit Rating) เพื�อเป็นเครื�องมือประกอบการอนมุตัิและการบริหารความเสี�ยงพอร์ตสนิเชื�อ รวมถึงใช้ในการกําหนด
อตัราดอกเบี 6ย และ/หรือ คา่ธรรมเนียม นอกจากนี 6 ยงัได้จดัให้มีกระบวนการควบคมุและติดตามระดบัความเสี�ยงจากการกระจุกตวัของ
การทําธุรกรรมของลกูค้ารายใหญ่ (Single Lending Limit หรือ SLL) ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที�ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด โดยผ่าน
ระบบงาน Credit Exposure Monitoring (CEM) ซึ�งเป็นการติดตามทั 6งในระดบัรายลกูค้า (Single Risk)  รายกลุ่มลูกค้า (SLL 
Counterparty Risk) รวมถึงรายอตุสาหกรรม (Industry Risk) โดยประมวลผลความเสี�ยงด้านเครดิตที�ครอบคลมุปริมาณธุรกรรมทั 6ง 4 
ประเภท ได้แก่  สินเชื�อ การลงทนุ ภาระผูกพนั และธุรกรรมที�มีลกัษณะคล้ายการให้สินเชื�อ ซึ�งรวมถึงธุรกรรมที�มีกบักลุม่ธุรกิจการเงิน
ของธนาคารด้วย เพื�อสะท้อนปริมาณความเสี�ยงด้านเครดิตที�มีกบัธนาคารและกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 

 นอกจากนี 6 ธนาคารยงัคงตระหนกัถึงการบริหารจดัการฐานข้อมลูเชิงคณุภาพและข้อมลูเชิงปริมาณอย่างเป็นระบบ โดยได้
พฒันาต่อยอดระบบงานฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Credit Risk Data Mart) ที�ทําการรวบรวมและจดัเก็บข้อมูลสารสนเทศจากระบบงาน
ฐานข้อมูลต่างๆ อาทิ ข้อมูลการพิจารณาอนุมตัิสินเชื�อ ข้อมลูพฤติกรรมการชําระหนี 6 และข้อมลูคุณภาพสินเชื�อ เป็นต้น ธนาคารได้ใช้
ฐานข้อมลู Credit Risk Data Mart ในการพฒันาแบบจําลองทางสถิติสาํหรับการบริหารความเสี�ยงด้านเครดิต และการประมวลผลการจดั
ระดบัความเสี�ยงของลกูค้า ทั 6งนี 6 เพื�อการติดตามทบทวนและบริหารคุณภาพสินเชื�อเพื�อให้ธนาคารทราบและประเมินได้ว่าลกูค้ามีการ
เปลี�ยนแปลงความเสี�ยงด้านเครดิตอยา่งไร  โดยเป็นการแจ้งเตือนอตัโนมตัิผา่นระบบงาน EWS End-to-End Process 

� ความเสี,ยงจากการกระจุกตัวของการให้สินเชื,อ  

ธนาคารมีนโยบายดแูลความเสี�ยงจากการกระจกุตวัของการให้สนิเชื�อ เงินลงทนุ ก่อภาระผกูพนั หรือธุรกรรมที�มีลกัษณะ
คล้ายการให้สินเชื�อแก่ลกูหนี 6และกลุม่ลกูหนี 6  ตามหลกัเกณฑ์การกํากบัลกูค้ารายใหญ่ที�ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด นอกจากนี 6 
ธนาคารมีการกําหนดปริมาณการทําธุรกรรมสงูสดุสาํหรับธุรกิจแตล่ะประเภท (Sector Limit) และปริมาณการทําธุรกรรมสงูสดุในแต่ละ
ประเทศ (Country Limit)  เพื�อให้มีการกระจายความเสี�ยงและควบคมุไม่ให้เกิดการกระจุกตวัด้านเครดิตอย่างมีนยัสําคญั  โดยกําหนดให้มี
การติดตามความเสี�ยงอยา่งใกล้ชิดเป็นรายเดือนและมีการทบทวนเป็นประจําทกุปี 

นอกจากนี 6 ธนาคารดแูลความเสี�ยงของประเทศคู่สญัญาโดยกําหนดวงเงินหรือเพดานสงูสดุ เพื�อควบคมุความเสี�ยงใน
การทําธุรกรรมระหว่างธนาคารกับธนาคารต่างประเทศ  และธุรกรรมการให้สินเชื�อ เงินลงทุน และภาระผูกพนั สําหรับลูกค้าหรือ
คูส่ญัญาที�มีภมูิลาํเนาอยูใ่นประเทศตา่งๆ และยงัควบคมุความเสี�ยงโดยธนาคารกําหนดให้มีการรายงานการเบิกใช้วงเงินของหนว่ยงาน
ตา่งๆ ทกุสิ 6นเดือน เพื�อให้มั�นใจวา่อยูภ่ายในกรอบวงเงินสงูสดุที�กําหนดไว้  รวมถึงยงัมีกระบวนการประเมินความน่าเชื�อถือด้านเครดิต
ของประเทศคูส่ญัญา โดยอ้างอิงอนัดบัความนา่เชื�อถือจากสถาบนัจดัอนัดบัความนา่เชื�อถือภายนอกชั 6นนําระดบัสากล  

� ความเสี,ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา 

ความเสี�ยงด้านเครดิตของคู่สญัญา หมายถึง ความเสี�ยงที�จะเกิดความเสียหายอนัเนื�องมาจากคู่สญัญาไม่ปฏิบตัิตาม
ข้อตกลงที�กําหนดไว้ในสญัญา เช่น ไม่มีการสง่มอบตราสารทางการเงิน หรือไม่ชดเชยความเสียหายตามที�ได้ตกลงไว้ เป็นต้น  สําหรับ
ธุรกรรมที�มีการซื 6อขายนอกตลาด (Over-the-Counter)  ได้แก่ ธุรกรรม Derivatives ธุรกรรมซื 6อขายตราสารหนี 6 และธุรกรรม 
Repurchase Agreement (Repo)  ซึ�งความเสี�ยงของคู่สญัญาก่อให้เกิดความเสี�ยงหลกัๆ คือ Pre-settlement Risk และ Settlement 
Risk รวมทั 6งความเสี�ยงจากการลดลงของคณุภาพเครดิตของคูส่ญัญา หรือความเสี�ยงจากการถดถอยของคณุภาพเครดิตของคู่สญัญา 
(Credit Valuation Adjustment Risk) 
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  ธนาคารได้กําหนดวงเงินสินเชื�อเพื�อรองรับความเสี�ยงทั 6ง Pre-settlement Risk และ Settlement Risk โดยพิจารณาถึง
ปัจจยัต่างๆ เช่น ฐานะทางการเงินและ Credit Rating ของคู่สญัญา เป็นต้น รวมทั 6งควบคมุ และติดตามการทําธุรกรรมให้อยู่ภายใต้
วงเงินที�กําหนดเป็นรายวนั  นอกจากนี 6ยงัได้จดัทํา Sensitivity Analysis เพื�อทดสอบผลกระทบต่อคู่สญัญาหากเกิดภาวะวิกฤติ และ
รายงานคณะกรรมการกํากบัดแูลความเสี�ยงทราบเป็นรายเดือน 

  ธนาคารควบคมุความเสี�ยงของคู่สญัญาที�เกิดขึ 6นด้วยการลงนามในสญัญา International Swaps and Derivatives 
Association (ISDA) และ Credit Support Annex (CSA) กบัคู่สญัญา โดยมีการวางหลกัประกนัเป็นเงินสดเป็นรายวนั รายสปัดาห์ 
และรายเดือน เมื�อมลูคา่ยตุิธรรมของ Derivatives มีการเปลี�ยนแปลงเกินกวา่ Threshold ที�กําหนดไว้ 

� ความเสี,ยงจากสนิเชื,อที,มีการด้อยค่าด้านเครดติ (Non-Porforming) 

หากธนาคารมีสนิเชื�อที�มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Non-Porforming) เพิ�มขึ 6น ธนาคารจะมีผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดว่า
จะเกิดขึ 6น (Expected Credit Losses - ECL) ซึ�งจะสง่ผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงิน และความเพียงพอของ
เงินกองทนุของธนาคาร อยา่งไรก็ตาม ธนาคารมีการบริหารจดัการกบัลกูหนี 6ที�อาจมีปัญหาก่อนที�จะกลายเป็นสนิเชื�อที�มีการด้อยคา่ด้าน
เครดิต มีการปรับปรุงกระบวนการอนมุตัิสนิเชื�อ กระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหนี 6 รวมถึงกระบวนการติดตามความเสี�ยงของลกูค้าทั 6ง
ระดบัรายตวัและพอร์ตโฟลิโอ เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพและควบคมุความเสี�ยงได้ดีขึ 6น นอกจากนี 6 ยงัมีการพฒันาเครื�องมือประเมินความ
เสี�ยงลกูค้า และระบบแจ้งเตือนภยัล่วงหน้าที�ธนาคารพฒันาอย่างต่อเนื�อง ซึ�งจะช่วยให้การบริหารจดัการสินเชื�อที�มีการด้อยค่าด้าน
เครดิตมีประสทิธิภาพมากขึ 6นด้วย 

� ความเสี,ยงจากการด้อยค่าของหลกัประกัน 

สนิเชื�อของธนาคารสว่นใหญ่มีหลกัประกนัเป็นอสงัหาริมทรัพย์ ซึ�งมลูคา่ของอสงัหาริมทรัพย์จะขึ 6นอยูก่บัสภาพการณ์ทาง
เศรษฐกิจ หากเศรษฐกิจเกิดภาวะถดถอย มลูคา่ของหลกัประกนัอาจจะปรับลดลง สง่ผลให้ธนาคารมีผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดว่าจะ
เกิดขึ 6น (Expected Credit Losses - ECL) เพิ�มขึ 6น และอาจทําให้จํานวนเงินที�ธนาคารควรจะได้รับจากการขายทอดตลาดหลกัประกนั 
รวมถึงกําไรสทุธิและเงินกองทนุของธนาคารลดลง อีกทั 6งอาจสง่ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ
ธนาคาร 

อยา่งไรก็ตามธนาคารได้กําหนดให้มีการทบทวนการประเมินราคาหลกัประกนัให้เป็นปัจจุบนั ซึ�งความถี�ในการประเมิน
ราคาของหลักประกันแต่ละประเภท เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที�ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด เพื�อให้ทราบมูลค่าที�แท้จริงของ
หลกัประกนั สามารถนําไปกําหนดกลยทุธ์ในการดําเนินการให้สอดคล้องกบัความเสี�ยงด้านสนิเชื�อที�เปลี�ยนแปลงไป  

4.2) ความเสี,ยงด้านตลาด (Market Risk)  

เป็นความเสี�ยงที�ธนาคารอาจได้รับความเสียหายจากการเปลี�ยนแปลงมลูค่าของฐานะทั 6งที�อยู่ในและนอกงบแสดงฐานะทาง
การเงินที�เกิดจากการเคลื�อนไหวของอตัราดอกเบี 6ย อตัราแลกเปลี�ยน ราคาตราสารทนุ และราคาสินค้าโภคภณัฑ์ ที�มีผลกระทบในทาง
ลบตอ่รายได้และเงินกองทนุของธนาคาร 

ธนาคารให้หนว่ยงานของสายงานบริหารความเสี�ยง ซึ�งมีความเป็นอิสระจากหน่วยงานที�ทําธุรกรรม (Front Office) ทําหน้าที�ใน
การควบคมุดแูลความเสี�ยง เพื�อความโปร่งใสและมีประสทิธิภาพ สอดคล้องตามแนวทางการกํากบัดแูลความเสี�ยงด้านตลาดของธนาคาร
แหง่ประเทศไทย และนโยบายบริหารความเสี�ยงด้านตลาดของธนาคาร โดยมีการกําหนดกรอบเพดานความเสี�ยงสงูสดุที�ธนาคารยอมรับ
ได้ เช่น ฐานะในบญัชีเพื�อการค้า (Trading Book) ซึ�งติดตามจากมลูค่าหรือฐานะการลงทนุ ผลขาดทนุสงูสดุ ตวัวดัความเสี�ยงทางสถิติ 
ได้แก่ Value at Risk (VaR) และตวัวดัค่าความอ่อนไหว (Sensitivity) ส่วนฐานะในบญัชีเพื�อการธนาคาร (Banking Book) ธนาคาร
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ติดตามจากการเปลี�ยนแปลงการลดลงของรายได้ดอกเบี 6ยสทุธิต่อปี (Net Interest Income Change) และการเปลี�ยนแปลงของมลูค่า
เศรษฐกิจ (Economic Value Change) โดยกําหนดแนวทางปฏิบตัิรองรับกรณีเกินเพดานความเสี�ยงแต่ละระดบัที�ได้รับอนมุตัิไว้ รวมทั 6งมี
การประเมินมูลค่าตามราคาตลาด และการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) อย่างสมํ�าเสมอ นอกจากนี 6ยังมีการจัดทําระเบียบ
ผลติภณัฑ์ (Product Program) และ Product Assessment สําหรับการทําธุรกรรมอนพุนัธ์ทางการเงินประเภทใหม่ พร้อมกบัการพฒันา
รูปแบบรายงาน ระบบงาน และเครื�องมือที�ใช้ในการประเมินและควบคมุความเสี�ยงให้มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการทําธุรกรรมที�
มีความซบัซ้อนมากขึ 6น 

ธนาคารควบคมุดแูลความเสี�ยงของบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินโดยการติดตามจากตวับ่งชี 6ความเสี�ยงประเภทต่างๆ และ
กําหนดให้บริษัทฯ นําเสนอรายงานผลการดําเนินงานร่วมกบัผลการบริหารความเสี�ยงของบริษัทตอ่คณะกรรมการกํากบัดแูลความเสี�ยง
เป็นประจํา โดยไตรมาสแรกของ ปี 2563 บญัชีเพื�อการค้า (Trading Book) ยงัคงอยูภ่ายใต้กรอบเพดานความเสี�ยงรวมที�ได้รับอนมุตัิ 

� ความเสี,ยงด้านอัตราดอกเบี Yย (Interest Rate Risk) ในบัญชีเพื,อการธนาคาร (Banking Book) 

 เป็นความเสี�ยงที�รายได้หรือเงินกองทนุได้รับผลกระทบในทางลบจากการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี 6ยของรายการสินทรัพย์ 
หนี 6สิน และรายการนอกงบแสดงฐานะทางการเงินทั 6งหมดที�มีความอ่อนไหวต่ออตัราดอกเบี 6ย (Rate Sensitive Items) ซึ�งอาจสง่ผล
กระทบตอ่รายได้ดอกเบี 6ยสทุธิ (Net Interest Income) มลูคา่ตลาดของรายการเพื�อค้า (Trading Account) รวมถึงรายได้และค่าใช้จ่าย
อื�นที�สมัพนัธ์กบัอตัราดอกเบี 6ย 

 สําหรับไตรมาสแรกของ ปี 2563 อตัราดอกเบี 6ยของประเทศไทยยงัคงอยู่ในระดบัตํ�า โดยคณะกรรมการนโยบายการเงิน 
(กนง.) ธนาคารแหง่ประเทศไทยมีมติลดอตัราดอกเบี 6ยนโยบายลงมาที�อตัราร้อยละ 0.75 ต่อปี  ซึ�งคณะกรรมการฯ ประเมินว่า เศรษฐกิจ
ไทยในปี 2563 มีแนวโน้มหดตวัแรงเนื�องจากการท่องเที�ยวและการสง่ออกสินค้าได้รับผลกระทบรุนแรงจากการระบาดของ COVID-19 
การชะลอตวัของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและการหยดุชะงกัของห่วงโซ่การผลิตในหลายประเทศ สง่ผลให้รายได้ของธุรกิจและครัวเรือน
ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างขึ 6น เป็นผลให้อปุสงค์ภายในประเทศทั 6งการลงทนุและการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มหดตวั โดยธนาคารมี
การติดตามควบคมุความเสี�ยงด้านอตัราดอกเบี 6ยให้อยู่ในระดบัที�ยอมรับได้  ซึ�งมีการกําหนดกรอบเพดานความเสี�ยงและดชันีชี 6วดัความ
เสี�ยง การทดสอบภาวะวิกฤตเป็นรายไตรมาส การกําหนดให้นําเสนอข้อมลูภาวะอตัราดอกเบี 6ย ภาวะเศรษฐกิจ ตลาดเงิน ตลาดทนุ ทั 6งใน
ประเทศและตา่งประเทศตอ่คณะกรรมการบริหารสนิทรัพย์และหนี 6สิน และนําเสนอรายงานการบริหารความเสี�ยงต่อคณะกรรมการกํากบั
ดแูลความเสี�ยงเป็นรายเดือน รวมทั 6งได้กําหนดแนวทางปฏิบตัิรองรับหากเกิดการเกินเพดานความเสี�ยงแตล่ะระดบัที�ได้รับอนมุตัิ 

� ความเสี,ยงด้านอัตราดอกเบี Yย (Interest Rate Risk) ในบัญชีเพื,อการค้า (Trading Book) 

 เป็นความเสี�ยงที�รายได้หรือเงินกองทนุได้รับผลกระทบในทางลบ  เนื�องจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี 6ยมีผลต่อฐานะ
การถือครองของตราสารหนี 6และอนพุนัธ์ทางการเงินที�อ้างอิงอตัราดอกเบี 6ยในบญัชีเพื�อการค้า 

 สาํหรับไตรมาสแรกของ ปี 2563 อตัราดอกเบี 6ยสกลุบาทของประเทศไทยมีความผนัผวนค่อนข้างมากเนื�องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยในภาพรวมมีการปรับตวัลดลงจากปีก่อน ซึ�งสอดคล้องกบัทิศทางการปรับลดอตัราดอกเบี 6ยนโยบาย
โดยธนาคารกลางในหลายประเทศทั�วโลก  ทั 6งนี 6 ธนาคารมีการติดตามควบคมุความเสี�ยงด้านอตัราดอกเบี 6ยให้อยูใ่นระดบัที�ยอมรับได้ โดย
การกําหนดกรอบเพดานความเสี�ยงและดชันีชี 6วดัความเสี�ยง การทดสอบภาวะวิกฤตเป็นรายเดือน และการจดัทํารายงานการบริหารความ
เสี�ยงนําเสนอต่อผู้บริหารระดบัสงูเป็นรายวนั คณะกรรมการกํากบัดูแลความเสี�ยงเป็นรายเดือน รวมทั 6งได้กําหนดแนวทางปฏิบตัิรองรับ
หากเกิดการเกินเพดานความเสี�ยงแตล่ะระดบัที�ได้รับอนมุตัิ 
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� ความเสี,ยงจากอัตราแลกเปลี,ยนเงนิตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Rate Risk) 

 เป็นความเสี�ยงที�รายได้หรือเงินกองทนุได้รับผลกระทบในทางลบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยน เนื�องมาจากการ
ทําธุรกรรมในสกุลเงินต่างประเทศ หรือจากการมีสินทรัพย์หรือหนี 6สินในสกุลเงินต่างประเทศ เมื�อแปลงมูลค่าที�เป็นสกุลเงินตรา
ตา่งประเทศของรายการตา่งๆ ในงบการเงินของธนาคารมาเป็นสกลุเงินท้องถิ�นแล้ว ทําให้มลูคา่ทางบญัชีของธนาคารลดลง รวมถึงการ
ลดลงของรายได้หรือเกิดผลขาดทนุจากการค้าเงินตราตา่งประเทศ 

 สาํหรับไตรมาสแรกของ ปี 2563 ค่าเงินบาทยงัมีความผนัผวน โดยเงินบาทมีแนวโน้มปรับตวัอ่อนค่าลงเทียบกบัดอลลาร์
สหรัฐเมื�อเทียบกับปลายปี 2562 ซึ�งเป็นผลมาจากการไหลออกของเงินทุน นอกจากนี 6 นกัลงทุนยงัคงกังวลต่อความไม่แน่นอนใน
สถานการณ์เศรษฐกิจโลก จากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ทั 6งนี 6 ธนาคารมีการติดตามควบคุมความเสี�ยงด้านอัตรา
แลกเปลี�ยนให้อยูใ่นระดบัที�ยอมรับได้ โดยการกําหนดกรอบเพดานความเสี�ยงและดชันีชี 6วดัความเสี�ยง การทดสอบภาวะวิกฤตเป็นราย
เดือน และการจดัทํารายงานการบริหารความเสี�ยงนําเสนอตอ่ผู้บริหารระดบัสงูเป็นรายวนั คณะกรรมการกํากบัดแูลความเสี�ยงเป็นราย
เดือน รวมทั 6งได้กําหนดแนวทางปฏิบตัิรองรับหากเกิดการเกินเพดานความเสี�ยงแตล่ะระดบัที�ได้รับอนมุตัิ 

� ความเสี,ยงจากราคาตราสารทุน (Equity Price Risk) 

 เป็นความเสี�ยงที�รายได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบในทางลบเนื�องจากการเปลี�ยนแปลงของราคาตราสารทนุ ทําให้
มลูคา่ของกลุม่หลกัทรัพย์การลงทนุเพื�อค้าของธนาคารลดลง 

 สาํหรับไตรมาสแรกของ ปี 2563 ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศไทยปรับตวัลดลงอยา่งมาก จากการขายสินทรัพย์เสี�ยง
โดยนกัลงทุนทั 6งในประเทศและนกัลงทุนต่างชาติ เนื�องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั 6งนี 6 ธนาคารมีการติดตาม
ควบคุมความเสี�ยงด้านราคาตราสารทนุให้อยู่ในระดบัที�ยอมรับได้  โดยการกําหนดกรอบเพดานความเสี�ยงและดชันีชี 6วดัความเสี�ยง  
การทดสอบภาวะวิกฤตเป็นรายเดือน และการจัดทํารายงานการบริหารความเสี�ยงนําเสนอต่อผู้ บริหารระดับสูงเป็นรายวัน 
คณะกรรมการกํากบัดแูลความเสี�ยงเป็นรายเดือน รวมทั 6งได้กําหนดแนวทางปฏิบตัิรองรับหากเกิดการเกินเพดานความเสี�ยงแต่ละระดบั
ที�ได้รับอนมุตัิ 

� ความเสี,ยงจากราคาสินค้าโภคภณัฑ์ (Commodity Price Risk) 

เป็นความเสี�ยงที�รายได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบในทางลบเนื�องจากการเปลี�ยนแปลงของราคาสินค้าโภคภณัฑ์  
สาํหรับไตรมาสแรกของ ปี 2563 ราคาสินค้าโภคภณัฑ์มีความผนัผวนสงู และธนาคารยงัไม่มีนโยบายถือครองฐานะดงักลา่ว จึงดําเนินการ
บริหารความเสี�ยงในลกัษณะของการทําธุรกรรมที�เป็น Back to Back 

4.3) ความเสี,ยงด้านปฎิบตัิการ (Operational Risk)  

 ความเสี�ยงด้านปฏิบตัิการ คือ ความเสี�ยงที�จะเกิดความเสยีหายตา่งๆ อนัเนื�องมาจากความไมเ่พียงพอหรือความบกพร่องของ
กระบวนการควบคมุภายใน (Internal Control) บคุลากร (People) ระบบงานของธนาคาร (System) หรือเหตกุารณ์ภายนอก (External 
Event) รวมถึงความเสี�ยงด้านกฎหมาย แตไ่มร่วมความเสี�ยงด้านกลยทุธ์ (Strategic Risk) และความเสี�ยงด้านชื�อเสียง (Reputational 
Risk) 
 ธนาคารดแูลและให้ความสาํคญัตอ่การบริหารความเสี�ยงด้านปฏิบตัิการ  โดยยดึหลกัการบริหารจดัการความเสี�ยง 3 ขั 6น ได้แก่ 

ขั Yนที, 1  คือ หนว่ยงานธุรกิจและหนว่ยงานสนบัสนนุตา่งๆ มีความรู้ความเข้าใจในความเสี�ยงที�เกิดขึ 6นกบักระบวนการทํางาน
และความเสี�ยงที�มีอยู่ของหน่วยงานตนเองดีที�สดุในฐานะเจ้าของความเสี�ยง (Risk Owner) มีหน้าที�ระบุ ประเมิน 
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ควบคมุและติดตามความเสี�ยง พร้อมทั 6งรายงานต่อผู้บริหารหน่วยงาน และมีเจ้าหน้าที�ประสานงานความเสี�ยงด้าน
ปฏิบตัิการ (Operational Risk Officer : ORO) เพื�อทําหน้าที�ประสานกบัฝ่ายบริหารความเสี�ยงด้านปฏิบตัิการซึ�งเป็น
หน่วยงานที�ดแูลความเสี�ยงด้านปฏิบตัิการ ทั 6งด้านการใช้เครื�องมือและการบริหารจัดการความเสี�ยงให้เป็นไปตาม
แนวทางที�ธนาคารกําหนด 

ขั Yนที, 2  คือ หนว่ยงานด้านการบริหารความเสี�ยงและการควบคมุกํากบัดแูลด้านต่างๆ  ทําหน้าที�สนบัสนนุเครื�องมือ แนวทาง 
และวิธีการให้หนว่ยงานในขั 6นที� 1 ใช้ในการบริหารจดัการความเสี�ยง 

ขั Yนที,  3  คือ หน่วยงานด้านการตรวจสอบ ทําหน้าที�ตรวจสอบและทดสอบกระบวนการดําเนินธุรกิจและบริหารจดัการความ
เสี�ยง เพื�อสร้างความเชื�อมั�นให้แก่คณะกรรมการชุดต่างๆ ว่าการบริหารจัดการความเสี�ยงและระบบการควบคุม
ภายในของธนาคารเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

 ธนาคารได้กําหนดดชันีชี 6วดัความเสี�ยงเพื�อใช้ในการบริหารจดัการความเสี�ยงด้านปฏิบตัิการในภาพรวมของธนาคารระดบั
องค์กร โดยมีการกําหนดระดบัความเสี�ยงที�ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดบัความเสี�ยงที�ทนได้ (Risk Tolerance) เพื�อใช้ในการ
บริหารจัดการ  พร้อมทั 6งการควบคุมความเสี�ยงผ่านมาตรฐานการปฏิบตัิงาน (Standard Operating Procedure: SOP) และผ่าน
มาตรการควบคมุความเสี�ยงตา่งๆ ทั 6งในลกัษณะการป้องกนัและการตรวจพบ เพื�อลดความผิดพลาดในการปฏิบตัิงาน รวมไปถึงป้องกนั
และลดความเสยีหายอนัอาจเกิดขึ 6นกบัธนาคารและลกูค้าของธนาคาร 

 ธนาคารกําหนดแนวทางการบริหารความเสี�ยงที�เป็นมาตรฐาน โดยจะเน้นการปรับปรุงกระบวนการเพื�อป้องกนัความเสี�ยง (Risk 
Prevention) และการจดัการความเสี�ยงได้อยา่งทนัทว่งทีก่อนที�จะเกิดความเสยีหายต่อธนาคารและลกูค้า  โดยกําหนดให้หน่วยงานต่างๆ 
มีการบริหารความเสี�ยงด้านปฏิบตัิการ ซึ�งประกอบด้วยการระบ ุประเมิน ควบคมุ ติดตาม และรายงานความเสี�ยงอย่างเป็นระบบ ผ่าน
เครื�องมือที�กําหนดไว้  อาทิ การจดัเก็บและรวบรวมข้อมลูความเสียหายที�เกิดจากความเสี�ยงด้านปฏิบตัิการ (Operational Loss Data 
Collection)  การประเมินการควบคมุความเสี�ยงด้วยตนเอง (Risk Control Self Assessment : RCSA)  และการกําหนดดชันีชี 6วดัความ
เสี�ยงด้านปฏิบตัิการ (Operational Key Risk Indicator : KRI)   

 การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดําเนินธุรกิจของธนาคารอยา่งกว้างขวาง ทั 6งการทําธุรกรรม การออกผลิตภณัฑ์
หรือบริการทางการเงินรูปแบบต่างๆ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื�อตอบสนองความต้องการของลกูค้าที�ต้องการความทนัสมยัและ
ความสะดวก พัฒนาการต่างๆ เหล่านี 6 แม้ว่าอาจทําให้ความเสี�ยงด้านปฏิบัติการมีแนวโน้มสูงขึ 6น  แต่ธนาคารก็มีการกําหนด
กระบวนการในการพิจารณาความเสี�ยงในขั 6นตอนการออกผลติภณัฑ์หรือบริการตา่งๆ โดยกําหนดให้หนว่ยงานต้องทําการประเมนิความ
เสี�ยงและประสิทธิภาพของการควบคุมความเสี�ยง ผ่านขั 6นตอนการทํา Product Assessment สําหรับการออกผลิตภณัฑ์ใหม่/การ
ปรับปรุง เพื�อให้มั�นใจวา่ความเสี�ยงที�มีนยัสาํคญัตา่งๆ ได้รับการบริหารจดัการและป้องกนัไมใ่ห้เกิดความเสียหายแก่ธนาคารและลกูค้า
ของธนาคารได้ 

 นอกจากนี 6 ธนาคารยงัมีการจดัการและควบคมุความเสี�ยงอนัเกิดจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก (Outsourcing) และ
การรับให้บริการแก่ธุรกิจทางการเงินหรือทางการ (Insourcing)  รวมไปถึงมีการกําหนดให้มีแผนรองรับกรณีผู้ ให้บริการภายนอกไม่
สามารถปฏิบตัิงานได้ เพื�อให้มั�นใจได้วา่จะไมเ่กิดผลกระทบตอ่การให้บริการแก่ลกูค้าของธนาคาร 

 สําหรับความเสี�ยงที�เกิดจากเหตกุารณ์ภายนอกที�อยู่นอกเหนือการควบคมุของธนาคาร และอาจสง่ผลกระทบต่อการดําเนิน
ธุรกรรมหลกัของธนาคาร ธนาคารมีการกําหนดนโยบายการบริหารความต่อเนื�องทางธุรกิจ (Business Continuity Management 
Policy : BCM Policy) และมีการจดัทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื�อง (Business Continuity Plan : BCP) สําหรับธุรกรรม
หลกัของธนาคารเพื�อรองรับความเสี�ยงดงักลา่ว เพื�อให้มีความมั�นใจวา่แม้ในภาวะฉกุเฉินหรือภาวะวิกฤต ธนาคารยงัสามารถให้บริการ
แก่ลกูค้าของธนาคารได้อยา่งตอ่เนื�อง  โดยกําหนดให้มีการทดสอบแผนอยา่งสมํ�าเสมอ รวมไปถึงมีการทดสอบแผนฯ ร่วมกบัผู้ให้บริการ
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ภายนอกที�ธนาคารใช้บริการ เพื�อปรับปรุงแผนให้มีประสิทธิภาพ และยังเป็นการสร้างความมั�นใจให้ทั 6งกับพนกังานและลูกค้าของ
ธนาคารด้วย 

 ทั 6งนี 6 ธนาคารจะมีการสรุปข้อมูลสถานะความเสี�ยงด้านปฏิบตัิการของธนาคาร วิเคราะห์หาสาเหต ุและรายงานต่อผู้บริหาร
ระดบัสงูและคณะกรรมการกํากบัดแูลความเสี�ยง (ROC) เป็นประจําทกุเดือน เพื�อทราบและบริหารจดัการสถานะความเสี�ยงที�มีอยู่และ
สนบัสนนุการตดัสนิใจทางธุรกิจ 

4.4) ความเสี,ยงด้านสภาพคล่อง 

ความเสี�ยงด้านสภาพคลอ่ง หมายถึงความเสี�ยงที�เกิดจากการที�ธนาคารไมส่ามารถชําระหนี 6สินหรือภาระผกูพนัเมื�อถึงกําหนด 
เนื�องจากไมส่ามารถเปลี�ยนสนิทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไมส่ามารถจดัหาเงินทนุได้เพียงพอ หรือสามารถจดัหาเงินทนุได้ด้วยต้นทนุที�สงู
เกินกวา่ระดบัที�ยอมรับได้  ซึ�งอาจสง่ผลกระทบตอ่รายได้และเงินกองทนุของธนาคาร 

สําหรับไตรมาสแรกของปี 2563 สภาพคลอ่งในตลาดการเงินอยู่ในระดบัสงู โดยพิจารณาจากยอดคงค้างธุรกรรมซื 6อคืนกับ
ธปท. (Bilateral Repo) และยอดคงค้างของสินทรัพย์สภาพคล่องตามเกณฑ์ Liquidity Coverage Ratio (LCR) ของระบบธนาคาร
พาณิชย์ทั 6งระบบที�เพิ�มขึ 6นเมื�อเทียบกบัสิ 6นปี 2562 ดงันั 6นธนาคารจึงได้ดําเนินการปรับโครงสร้างทางการเงินของธนาคารให้เหมาะสม 
เพื�อบริหารต้นทนุทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ  โดย ไตรมาสแรกของปี 2563 ธนาคารมีการดํารงสินทรัพย์สภาพคลอ่ง LCR และ 
Net Stable Funding Ratio (NSFR) สงูกวา่เกณฑ์ที� ธปท. กําหนดไว้ 

ทั 6งนี 6 ธนาคารมีการกําหนดนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี�ยงด้านสภาพคลอ่งให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ของธนาคาร 
สภาวะตลาด และเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี�ยงด้านสภาพคลอ่งของสถาบนัการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย  ธนาคาร
มีกระบวนการบริหารความเสี�ยงด้านสภาพคลอ่งที�สาํคญั ดงันี 6 

1. การระบคุวามเสี�ยง 

การบริหารความเสี�ยงด้านสภาพคลอ่งจะมีการวิเคราะห์แหลง่ที�มาของความเสี�ยงจากโครงสร้างงบดลุเพื�อระบถุึงความเสี�ยง
ด้านสภาพคลอ่งของธนาคาร โดยพิจารณาจากลกัษณะของแหล่งที�มาและแหล่งใช้ไปของสภาพคล่อง รวมทั 6งความสามารถในการ
เปลี�ยนสนิทรัพย์ตา่งๆ ให้เป็นเงินสด 

2. การวดัความเสี�ยง 

ความเสี�ยงด้านสภาพคลอ่งสามารถวดัได้จากประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่าย รวมถึงภาระผกูพนันอกงบดลุ เพื�อดฐูานะ
สภาพคลอ่งในแตล่ะช่วงเวลาตา่งๆ (Liquidity Gap) หรือการวิเคราะห์อตัราสว่นทางการเงิน เพื�อทราบถึงแนวโน้มความเสี�ยงด้านสภาพ
คลอ่ง  นอกจากนี 6ธนาคารได้กําหนด Survival Period ที�ธนาคารสามารถบริหารสภาพคลอ่งได้อย่างเพียงพอในการดําเนินธุรกิจภายใต้
สถานการณ์วิกฤตที�ธนาคารเป็นผู้ กําหนด 

3. เพดานหรือตวับง่ชี 6 (Trigger) ความเสี�ยง และการควบคมุความเสี�ยง 

ธนาคารควบคมุความเสี�ยงด้านสภาพคลอ่ง โดยกําหนดหน้าที�ความรับผิดชอบของหน่วยงานที�เกี�ยวข้องให้มีการติดตามดแูล
ฐานะสภาพคล่องและรายงานต่อคณะกรรมการที�ได้รับมอบหมายอย่างสมํ�าเสมอ รวมทั 6งมีการกําหนดเพดานหรือตวับ่งชี 6 (Trigger) 
ความเสี�ยงด้านสภาพคลอ่งทั 6งสกุลเงินบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศที�มีนยัสําคญั โดยต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการธนาคาร 
เพื�อใช้ควบคมุความเสี�ยงด้านสภาพคลอ่งให้อยูใ่นระดบัที�ยอมรับได้ 
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4. การติดตาม และรายงานความเสี�ยง 

ธนาคารมีการติดตามและรายงานฐานะสภาพคลอ่งอยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อให้คณะกรรมการที�ได้รับมอบหมาย ผู้บริหารระดบัสงู 
และหนว่ยงานที�เกี�ยวข้อง ที�รับผิดชอบในการบริหารและจดัการความเสี�ยงด้านสภาพคลอ่งได้รับทราบถึงฐานะและระดบัความเสี�ยงที�มี
อยู ่เพื�อเตรียมจดัหาแหลง่เงินทนุให้เพียงพอกบัความต้องการหรือลดความเสี�ยงที�จะขาดสภาพคลอ่ง 

นอกจากนี 6แล้ว ธนาคารมีการทดสอบภาวะวิกฤตความเสี�ยงด้านสภาพคลอ่งเป็นรายไตรมาส ตามกรอบนโยบายการทดสอบ
ภาวะวิกฤตของธนาคาร โดยใช้สถานการณ์ที�ธนาคารกําหนดขึ 6นเอง ซึ�งแบง่ออกได้ 3 กรณี ได้แก่ (1) ภาวะวิกฤตที�เกิดขึ 6นกบัธนาคารเอง 
(Institution-specific Crisis) (2) ภาวะวิกฤตที�เกิดขึ 6นกบัระบบสถาบนัการเงินและสง่ผลกระทบต่อสภาพคลอ่งของธนาคาร (Market-
wide Crisis) และ (3) ภาวะวิกฤตที�เกิดจากผลรวมของทั 6งสองปัจจยั (Combination of Both) โดยในแตล่ะสถานการณ์จําลองจะสมมติ
ให้มีการเบิกถอนเงินฝากของลกูค้าแตล่ะประเภทในสดัสว่นที�ตา่งกนั สภาพคลอ่งในตลาดสินทรัพย์สภาพคลอ่งลดลง ความสามารถใน
การเข้าถึงแหลง่เงินทนุขนาดใหญ่ลดลง เป็นต้น  นอกจากนี 6ธนาคารมีการปรับข้อมลูให้สอดคล้องกบัพฤติกรรมที�เกิดขึ 6นจริงทั 6งในภาวะ
ปกติและภาวะวิกฤต และธนาคารได้จดัทําแผนฉกุเฉินสภาพคลอ่งเพื�อรองรับภาวะวิกฤตโดยคํานึงถึงผลการทดสอบภาวะวิกฤตในแต่
ละสถานการณ์จําลองซึ�งแผนฉกุเฉินสภาพคลอ่งได้กําหนดตวับ่งชี 6เพื�อเตือนภยัสําหรับวิกฤตการณ์สภาพคลอ่งเพื�อให้ธนาคารสามารถ
ลดแรงกระทบในเชิงลบจากปัญหาสภาพคลอ่งที�จะเกิดขึ 6นได้อยา่งทนัทว่งทีด้วยคา่ใช้จ่าย/ต้นทนุที�สมเหตสุมผล 

4.5) การบริหารจัดการเงนิกองทุน  

ธนาคารได้ดําเนินการบริหารจัดการเงินกองทุนตามหลกัเกณฑ์ Basel III ที�ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด ทั 6งในระดบั
ธนาคารและระดบักลุม่ธุรกิจทางการเงิน โดยได้ถือปฏิบตัิตั 6งแตว่นัที� 1 มกราคม 2556 เป็นต้นมา 

การกํากบัดแูลเงินกองทนุตาม Basel III ประกอบด้วย 3 หลกัการ ดงันี 6 

หลกัการที� 1 การดํารงเงินกองทนุขั 6นตํ�า  กําหนดให้ธนาคารต้องดํารงเงินกองทนุรองรับความเสี�ยงด้านเครดิต ด้านตลาด และ
ด้านปฏิบตัิการ 

หลกัการที� 2 การกํากบัดแูลโดยทางการ  กําหนดให้ธนาคารดํารงเงินกองทนุสงูกวา่เงินกองทนุขั 6นตํ�าตามหลกัการที� 1 (Pillar I) 
เพื�อรองรับความเสี�ยงที�ไมค่รอบคลมุทั 6งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต และกําหนดให้ธนาคาร  มีระบบการบริหาร
ความเสี�ยงที�ดีโดยธนาคารต้องมีกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทนุ (ICAAP)  โดยคํานึงถึงความ
เสี�ยงทกุด้านของตนเอง และมีการทดสอบภาวะวิกฤตที�เหมาะสม 

หลกัการที� 3 การใช้กลไกตลาดในการกํากบัดแูล  กําหนดให้ธนาคารต้องเปิดเผยข้อมลูเกี�ยวกับการดํารงเงินกองทนุ ระดบั
ความเสี�ยงและระบบบริหารความเสี�ยงของตนเอง เพื�อให้บคุคลภายนอกหรือผู้มีสว่นเกี�ยวข้องในตลาดสามารถ
ใช้ข้อมูลดงักล่าววิเคราะห์และประเมินความเสี�ยงของธนาคาร ซึ�งจะเป็นกลไกตลาดที�สําคญัในการผลกัดนัให้
ธนาคารมีระบบการบริหารความเสี�ยงที�ดี นอกเหนือจากการควบคมุภายในของธนาคารและการกํากบัดแูลโดย
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ธนาคารมีการปฏิบัติตามกระบวนการมาตรฐานในการบริหารความเสี�ยง และการดูแลความเพียงพอของเงินกองทุนตาม
หลกัเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทยและหลกัปฏิบตัิสากลมาโดยตลอด มีการทํา Stress Test ครอบคลมุความเสี�ยงที�มีนยัสําคญัทั 6ง
ในภาวะปกติและภาวะวิกฤต เพื�อประเมินผลกระทบต่อความเพียงพอของเงินกองทนุ และวางกลยทุธ์เพื�อรักษาระดบัเงินกองทนุให้
เพียงพอสาํหรับปัจจบุนัและอนาคต 
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ณ 31 มีนาคม 2563 ธนาคารมีอตัราสว่นเงินกองทนุตอ่สนิทรัพย์เสี�ยง (กลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร) ร้อยละ 18.71 และ
มีอตัราสว่นเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี�ยงหลงัการ Stress Test สงูกว่าเกณฑ์ขั 6นตํ�าที�ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด สะท้อนความ
แข็งแกร่งของฐานะเงินกองทนุของธนาคาร 

สําหรับการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารได้จัดส่งรายงานการดํารง
เงินกองทนุต่อสินทรัพย์เสี�ยงของกลุม่ธุรกิจทางการเงินต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นรายไตรมาส และได้เปิดเผยข้อมลูเกี�ยวกบัการ
ดํารงเงินกองทนุและข้อมลูความเสี�ยงด้านต่างๆ ของกลุม่ธุรกิจทางการเงินตามเวลาที�กําหนดทาง website ของธนาคาร  โดยธนาคาร
และกลุม่ธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทนุสงูกวา่เกณฑ์ขั 6นตํ�าที�ธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนด 

4.6) ความเสี,ยงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (Cyber risk) 

ความเสี�ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสิ�งที�ธนาคารให้ความสาํคญัอย่างยิ�ง โดยธนาคารได้มีมาตรการป้องกนั และพฒันา
ระบบการรักษาความปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื�อง เพื�อเป็นการเพิ�มขีดความสามารถในการป้องกนัการโจมตีทาง     
ไซเบอร์โดยผู้ไมป่ระสงค์ดี ที�พยายามเข้าถึงข้อมลูที�สาํคญั หรือเป็นความลบั หรือสร้างความเสยีหายอื�นๆ ให้กบัธนาคาร 

นอกจากนี 6 ธนาคารยงัได้ให้ความสาํคญัในการพฒันาศกัยภาพของบคุคลากรภายในธนาคาร โดยมีการจดัฝึกอบรมเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจสาํหรับแนวทางการป้องกนัความเสี�ยง และภยัคกุคามต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง รวมถึงได้สร้างความตระหนกัถึงความเสี�ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ธนาคารจดัให้มีการรักษาความปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวตัถปุระสงค์ 3 ประการ ได้แก่ การรักษาความลบั 
ความถกูต้อง และความพร้อมใช้งานของข้อมลูและระบบงาน โดยมีขั 6นตอนในการรักษาความปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที�
ประกอบด้วยการป้องกัน ตรวจจับ และบริหารจัดการในการรับมือการโจมตีทางไซเบอร์ รวมถึงมีการรายงานผลต่อ
คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประจําทกุเดือน 

ธนาคารมีหน่วยงานที�ดูแลความปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ�งมีหน้าที�กํากับดูแลและควบคมุความปลอดภยัของ
ข้อมลูและระบบงาน โดยปฏิบตัิตามหลกัการ ดงัตอ่ไปนี 6 : 

� ความมั�นคงปลอดภยัทางไซเบอร์ และการป้องกนัการทจุริต 
� การบริหารจดัการ และการรักษาความปลอดภยัของข้อมลูสารสนเทศ และข้อมลูสว่นบคุคล 
� การกําหนดสทิธิในการเข้าถึงระบบงาน และข้อมลูสารสนเทศ รวมถึงข้อมลูสว่นบคุคล 
� การกํากบัดแูลและควบคมุการใช้ระบบงาน และข้อมลูสารสนเทศ รวมถึงข้อมลูสว่นบคุคล 

ธนาคารจดัให้มีการอบรมสง่เสริมให้ความรู้เกี�ยวกบันโยบายความเสี�ยง และการบริหารจดัการความปลอดภยัด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงมีการวดัผลเพื�อให้แนใ่จวา่พนกังานมีความรู้ความเข้าใจในเรื�องดงักลา่ว นอกจากนี 6 ยงัให้พนกังานมีสว่นร่วมในการ
อบรมเชิงปฏิบตัิการ เช่น การระบคุวามเสี�ยงด้านความปลอดภยัทางไซเบอร์ที�อาจจะเกิดขึ 6น และแนวทางการป้องกนัข้อมลูสารสนเทศที�
สําคญัของธนาคาร การทดสอบส่งอีเมลหลอกลวง (Phishing Mail) ไปยงัผู้บริหาร และบุคลากรภายในธนาคาร นอกจากนี 6 ยัง
กําหนดให้บคุลากรภายในองค์กรเข้ารับการฝึกอบรมเกี�ยวกบัการรักษาความลบั และความปลอดภยัของข้อมูลสว่นบคุคล รวมถึงทํา
ความเข้าใจและความเสี�ยงของการใช้และเข้าถึงข้อมลูสารสนเทศโดยไมไ่ด้รับอนญุาต 

ธนาคารได้จดัทําแผนการบริหารความต่อเนื�องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื�อรองรับสถานการณ์ฉกุเฉิน ในกรณีที�เกิด
เหตกุารณ์ส่งผลให้ธุรกิจของธนาคารหยุดชะงัก หรือไม่สามารถให้บริการได้ เช่น ระบบจ่ายไฟฟ้าขดัข้อง ระบบสื�อสารขดัข้อง ระบบ
ธนาคารขดัข้องไมส่ามารถให้บริการได้ เกิดเหตภุยัพิบตัิทางธรรมชาติ หรือเกิดโรคระบาด รวมถึงการถกูโจมตีทางไซเบอร์  ซึ�งธนาคารได้
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ให้ความสาํคญัต่อความปลอดภยัของพนกังานและการให้บริการอย่างต่อเนื�องกบัลกูค้าเป็นหลกั โดยธนาคารจดัให้มีการทดสอบและ
ปรับปรุงแผนฉกุเฉินสาํรองของระบบงานที�สาํคญัเป็นประจําทกุปี  

4.7) ความเสี,ยงอื,นๆ ที,เกี,ยวข้อง 

� ความเสี,ยงด้านชื,อเสียง (Reputation Risk)  

ความเสี�ยงด้านชื�อเสยีง (Reputation Risk) เกิดจากการที�สาธารณชน ได้แก่ ลกูค้า คู่ค้า นกัลงทนุ และผู้ กํากบัดแูล รับรู้
ถึงภาพลกัษณ์ในเชิงลบหรือขาดความเชื�อมั�นในธนาคาร เนื�องจากการดําเนินธุรกิจของธนาคารเป็นการให้บริการประชาชนเป็นหลกั 
กอปรกับระบบการติดต่อสื�อสารในปัจจุบันที�คนทั�วโลกสามารถติดต่อสื�อสาร และรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว 
ขณะเดียวกันก็อาจเป็นช่องทางในการแพร่กระจายข่าวลือ คําวิจารณ์ของประชาชนที�มีต่อธนาคารได้เช่นกัน  ซึ�งส่งผลกระทบต่อ
ภาพลกัษณ์และความเชื�อมั�นต่อผู้มีส่วนได้เสียของธนาคาร รวมทั 6งอาจสง่ผลกระทบต่อรายได้ และ/หรือเงินกองทนุของธนาคารทั 6งใน
ปัจจบุนัและอนาคต นอกจากนี 6 ความเสี�ยงด้านชื�อเสยีงอาจเป็นผลจากความเสี�ยงด้านปฏิบตัิการที�การปฏิบตัิงานไมเ่ป็นไปตามระเบียบ
กฎเกณฑ์ของทางการและหนว่ยงานกํากบัดแูล  การปฏิบตัิที�ไมส่อดคล้องกบัจรรยาบรรณ หรือความคาดหวงัของสงัคม หรือมาตรฐาน
การบริการของธุรกิจ หรือไมเ่ป็นไปตามข้อตกลง หรือการบริการที�ไมเ่ป็นมิตรกบัลกูค้า 

ทั 6งนี 6 ธนาคารมีการบริหารความเสี�ยงด้านชื�อเสียงเพิ�มเติมจากการบริหารความเสี�ยงที�สําคญัด้านอื�นๆ พร้อมกําหนด
แนวทางและกระบวนการบริหารความเสี�ยงด้านชื�อเสียง  โดยมีการทบทวนความเหมาะสมตามรอบระยะเวลาที�กําหนดหรือทกุครั 6งที�มี
การเปลี�ยนแปลงที�มีนยัสาํคญั  สาํหรับกระบวนการบริหารความเสี�ยงด้านชื�อเสยีงนั 6น  ธนาคารมีการกําหนดปัจจยัเสี�ยง ดชันีชี 6วดัความ
เสี�ยงด้านชื�อเสียง ตลอดจน Risk Appetite และ Risk Tolerance โดยมีการติดตามความเสี�ยงตามดชันีชี 6วดัที�กําหนดและนําเสนอต่อ
คณะกรรมการกํากบัดแูลความเสี�ยง (ROC) เป็นประจําทกุเดือน  หากพบวา่ ดชันีชี 6วดัมีคา่เกินระดบัความเสี�ยงที�กําหนด จะต้องรายงาน
พร้อมชี 6แจงเหตผุลรวมทั 6งกําหนดแนวทางแก้ไข/ลดความเสี�ยง (Action Plan) 

� ความเสี,ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)  

ความเสี�ยงด้านกลยทุธ์ คือ ความเสี�ยงที�เกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธ์ แผนดําเนินงาน และการนําไปปฏิบตัิไม่เหมาะสม
หรือไมส่อดคล้องกบัปัจจยัภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อนัสง่ผลกระทบตอ่รายได้ เงินกองทนุ หรือการดํารงอยูข่องกิจการ 

ธนาคารดําเนินธุรกิจด้วยความระมดัระวงัและให้ความสาํคญัอยา่งมากกบัแผนการดําเนินงานและการบริหารความเสี�ยง 
โดยสรุปดงันี 6  

1) ธนาคารมีมาตรการบริหารความเสี�ยงด้านกลยทุธ์ที�เป็นไปตามแนวทางการตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 
และแนวทางการบริหารจดัการองค์กรด้านการบริหารความเสี�ยงของสํานกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
โดยมีการจดัทํานโยบายและคูม่ือในการบริหารความเสี�ยงด้านกลยทุธ์ และทบทวนเป็นประจําทกุปี 

2) กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์ของธนาคารใช้หลกัการดําเนินการให้สอดคล้องและครอบคลมุตามแนวทางของระบบ
ประเมินคณุภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) มีการระบขุั 6นตอนและผู้ เกี�ยวข้อง รวมทั 6ง
กรอบระยะเวลาที�ชัดเจน  คณะกรรมการและผู้ บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนกลยุทธ์ธนาคาร   
มีกระบวนการนําแผนกลยทุธ์ธนาคารไปสูก่ารปฏิบตัิ  และได้สื�อสารแผนกลยุทธ์ของธนาคารให้ผู้บริหารทุกหน่วยงานได้
ทราบโดยทั�วกนั  

3) แผนกลยทุธ์ของธนาคารมีความเหมาะสมสอดคล้องกบัสภาวะแวดล้อมทั 6งภายในและภายนอก โดยมุ่งเน้นการใช้
ข้อมลูจริงและการวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัเป้าหมายธนาคารและคู่เทียบ  มีการจดัทํา SWOT Analysis และนํามา
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กําหนดเป็นกลยทุธ์ที�สง่เสริมจดุแข็ง แก้ไขจดุออ่น ช่วงชิงโอกาสทางธุรกิจเชิงบวก และป้องกนัอปุสรรคจากแรงกดดนั
ภายนอกเชิงลบ รวมกันเป็นกลยทุธ์ภาพรวมของธนาคารทั 6งระยะสั 6นและระยะยาวที�สนองตอบต่อ Statement of 
Direction (SOD) วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และคา่นิยมหลกัของธนาคาร 

4) มีกระบวนการติดตามผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายเป็นระยะ และมีการรายงานต่อผู้บริหารอย่าง
สมํ�าเสมอ เพื�อให้การผลกัดนักลยทุธ์ตา่งๆ มีประสทิธิภาพ  รวมถึงมีการทบทวนและปรับเปลี�ยนแผนการดําเนินงาน
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัสภาวการณ์ที�อาจเปลี�ยนแปลงไป 

� ความเสี,ยงจากทรัพย์สินรอการขาย  

ความเสี�ยงหลกัของทรัพย์สนิรอการขาย ได้แก่ ความเสี�ยงจากการด้อยคา่หรือมลูคา่ที�ลดลงของทรัพย์สิน หรือเสื�อมราคา 
ซึ�งเกิดจากสภาพทรัพย์หรือสิ�งแวดล้อมเปลี�ยนแปลงไปจากเดิม เช่น ความเสื�อมโทรมทางกายภาพ การปรับลดของราคาอสงัหาริมทรัพย์
ตามภาวะตลาดปัจจบุนั ข้อกฎหมาย ผงัเมือง การคมนาคม และการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สนิ เป็นต้น ที�มีผลกระทบตอ่ศกัยภาพในการ
ขาย ทั 6งนี 6 ระดบัความเสี�ยงขึ 6นอยู่กบัประเภททรัพย์ คุณภาพของทรัพย์ การเปลี�ยนแปลงของราคาตลาด และระยะเวลาการถือครอง 
อย่างไรก็ดี ธนาคารได้มีการพิจารณาถึงแนวทางลดความเสี�ยง รวมทั 6งมีการติดตามและควบคมุความเสี�ยงให้อยู่ในระดบัที�ยอมรับได้ 
เช่น การพิจารณาซื 6อทรัพย์หรือรับโอนทรัพย์ชําระหนี 6ให้เหมาะสมตามประเภททรัพย์และคณุภาพทรัพย์ การประเมินราคาทรัพย์ตาม
กรอบเวลาเพื�อให้สะท้อนราคาตลาด การบริหารจดัการทรัพย์ให้มีสภาพพร้อมขายอยูเ่สมอ การกําหนดกลยทุธ์การตลาดและราคาขายที�
เหมาะสม เป็นต้น เพื�อเร่งขายทรัพย์สนิรอการขายของธนาคารโดยเร็ว 

นอกเหนือจากความเสี�ยงจากการด้อยค่าหรือมลูค่าที�ลดลงของทรัพย์สินหรือการเสื�อมราคาที�กลา่วถึงในวรรคก่อนแล้ว 
ธนาคารยงัมีภาระในการกนัสํารองสว่นเพิ�มจากอายถืุอครองให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การจดัชั 6นและการกนัสํารองของสถาบนัการเงิน
ตามประกาศที�เกี�ยวข้องของธนาคารแหง่ประเทศไทย ที�กําหนดให้ธนาคารต้องกนัสํารองสว่นเพิ�มสําหรับทรัพย์สินรอการขายที�ถือครอง
เกินเกณฑ์อายทีุ�กําหนด ซึ�งในไตรมาสที� 1/2563 ธนาคารมีสนิทรัพย์รอการขายสว่นหนึ�งครบกําหนดการกนัสาํรองดงักลา่ว โดยธนาคาร
ได้พิจารณากนัสาํรองสว่นนี 6ตามเกณฑ์ดงักลา่วครบถ้วนแล้ว 

� ความเสี,ยงจากภาวะเศรษฐกิจ  

เศรษฐกิจไทยปี 2563 เผชิญกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที,เป็นปัจจัยฉุดการเติบโตของ
เศรษฐกิจรอบด้าน โดยเฉพาะภาคการทอ่งเที�ยวจากมาตรการจํากดัการเดินทางระหวา่งประเทศ รวมไปถึงอปุสงค์ในประเทศจากการ
หยดุชะงกัของกิจกรรมทางเศรษฐกิจผา่นการใช้พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉินและมาตรการเว้นระยะหา่งทาง
สงัคม ประกอบกบัภาคเกษตรที�เผชิญกบัภาวะภยัแล้ง และความลา่ช้าของงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 สง่ผลตอ่รายได้ของ
ภาคเอกชนและครัวเรือน และเมื�อพิจารณาร่วมกับระดบัหนี 6ครัวเรือนที�อยู่ในระดบัสงูแล้ว ประเมินว่าจะทําให้การบริโภคหดตวั และ
สง่ผลกระทบตอ่เนื�องไปยงัการลงทนุภาคเอกชนให้หดตวัตามไปด้วย ด้วยเหตนีุ 6 ภาครัฐจึงได้ผลกัดนันโยบายเร่งด่วนทั 6งมาตรการทาง
การเงินและการคลัง อาทิ มาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ ได้รับผลกระทบ มาตรการด้านภาษี มาตรการขยายเวลาชําระหนี 6และ
ค่าธรรมเนียม รวมถึงมาตรการด้านสินเชื�อ รวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยที�ปรับลดอตัราดอกเบี 6ยนโยบายลงอย่างต่อเนื�องจนอยู่ใน
ระดบัตํ�าสดุเป็นประวตัิการณ์เหลอื 0.50% ในเดือนพฤษภาคม เพื�อช่วยพยงุเศรษฐกิจและบรรเทาผลกระทบต่อภาคครัวเรือนและภาค
ธุรกิจ ด้านปัจจัยภายนอกยังเต็มไปด้วยความเสี�ยง ทั 6งความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และจีนที�กลบัมาคุกรุ่นอีกครั 6ง สงครามราคา
นํ 6ามนัดิบที�ยงัคงไมแ่นน่อนสงูอนักระทบตอ่ราคาพลงังานและภาวะเศรษฐกิจการค้าทั�วโลก การเลือกตั 6งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในเดือน
พฤศจิกายน ซึ�งความเสี�ยงเหลา่นี 6ล้วนสง่ผลตอ่ภาคการสง่ออกของไทยที�มีแนวโน้มออ่นแออยูแ่ล้วจากอปุสงค์ของคูค้่าที�ลดลงตามภาวะ
เศรษฐกิจที�ถดถอย นอกจากนี 6 ผลพวงจากนโยบายผ่อนคลายทางการเงินทั�วโลกก็ได้สร้างความผนัผวนอย่างรุนแรงในตลาดเงินตลาด
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ทนุ และมีแนวโน้มสง่ผลตอ่เสถียรภาพระบบการเงินโดยรวม ทั 6งนี 6  ธนาคารจะยงัคงติดตามความเสี�ยงด้านเศรษฐกิจอยา่งใกล้ชิด พร้อม
ทั 6งประเมินผลกระทบภายใต้การทดสอบภาวะวิกฤตที�ครอบคลมุสถานการณ์ต่างๆ ที�อาจเกิดขึ 6น ซึ�งจะช่วยลดผลกระทบที�อาจมีต่อการ
ดําเนินธุรกิจได้อยา่งทนัทว่งที 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั�วโลกและในประเทศไทยที�สง่ผลตอ่ภาวะแวดล้อมในการดําเนินธุรกิจ 
สง่ผลให้เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มเข้าสูภ่าวะถดถอย โดยธนาคารโลกได้คาดว่าเศรษฐกิจโลกปี 2563 ว่าจะหดตวัถึง 5.2% ซึ�งหดตวัมาก
ที�สดุนบัตั 6งแตเ่กิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ�าครั 6งใหญ่ (Great Depression) หรือรุนแรงที�สดุในรอบศตวรรษ ซึ�งการถดถอยของเศรษฐกิจโลก
สง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยที�โครงสร้างระบบเศรษฐกิจพึ�งพาต่างประเทศสงู และทําให้เศรษฐกิจไทยในปีนี 6มีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะ
ถดถอยตามไปด้วย 

สาํหรับเศรษฐกิจปี 2564 คาดว่าเศรษฐกิจจะฟืYนตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่ยังอยู่ในระดับตํ,ากว่าปี 2562 จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั�วโลกมีทิศทางดีขึ 6น หลายประเทศเริ�มผอ่นคลายมาตรการปิดเมืองเพื�อช่วยสนบัสนนุการ
ฟื6นตวัของเศรษฐกิจ ทําให้เศรษฐกิจประเทศคูค้่าและอปุสงค์จากตา่งประเทศมีแนวโน้มฟื6นตวั ซึ�งจะเป็นผลดีต่อภาคการท่องเที�ยวและ
การสง่ออก ด้านการบริโภคและการลงทนุภาคเอกชนมีแนวโน้มกลบัมาขยายตวั แต่ยงัมีความเสี�ยงที�กําลงัซื 6อของครัวเรือนจะได้รับแรง
กดดนัอย่างต่อเนื�องจากการแบกรับภาระหนี 6ในยามที�เกิดภาวะวิกฤตช่วงที�ผ่านมา จึงประเมินว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินจะคง
อัตราดอกเบี 6ยนโยบายที� 0.50% จนกว่าจะเห็นการฟื6นตัวของเศรษฐกิจอย่างชัดเจน อย่างไรก็ดี ชีวิตวิถีใหม่หรือ New Normal 
จะกลายเป็นสิ�งที�ทั�วโลกต้องเผชิญนบัจากนี 6 ซึ�งจะนําไปสูก่ารปรับเปลี�ยนเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสงัคมครั 6งใหญ่ ทั 6งนี 6 ธนาคารมี
การติดตามและประเมินความเสี�ยงด้านเศรษฐกิจ สงัคม การเงินและการธนาคาร ทั 6งในและตา่งประเทศอยา่งใกล้ชิด โดยมีการวิเคราะห์
ถึงผลกระทบในเชิงบวกและลบ เพื�อรายงานตอ่ที�ประชมุคณะกรรมการชดุตา่งๆ รวมถึงได้สง่สญัญาณไปยงัหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง ทําให้
ธนาคารสามารถปรับกลยทุธ์ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไปได้ 

� ความเสี,ยงจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID -19 

การบริหารความเสี,ยงของธนาคาร 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื 6อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศต่างๆ ทั�วโลก รวมถึงในประเทศไทย 
ซึ�งสง่ผลกระทบตอ่การปฏิบตัิงานและการให้บริการลกูค้าของธนาคาร ธนาคารจึงกําหนดแนวทางในการดําเนินการในแตล่ะด้าน ดงันี 6 

1. ด้านสวสัดิภาพของพนกังานธนาคารและลกูค้า 

- ทําความสะอาดพื 6นที�ปฏิบตัิงานและพื 6นที�ให้บริการ โดยเพิ�มความถี�ในการทําความสะอาดพื 6นที�สว่นกลางและบริเวณที�
มีการสมัผสัร่วมกนับอ่ยๆ เช่น ราวบนัได ปุ่ มกดลฟิต์ ลกูบิดประต ูก๊อกนํ 6า โต๊ะ เก้าอี 6 รวมทั 6งห้องนํ 6า และห้องสขุา รวมถึงการจดัให้มีเจล
แอลกอฮอล์สาํหรับล้างมือ ณ ทางเข้าออกอาคารและจดุบริการ 

- กําหนดให้มีการคดักรองผู้ เข้าออกอาคารสํานกังาน โดยจดัให้มีการตรวจวดัอณุหภมูิผู้ เข้าอาคารทกุท่านต้องไม่เกิน 
37.5 องศาเซลเซียส และกําหนดให้ต้องสวมหน้ากากอนามยัหรือหน้ากากผ้าก่อนเข้าอาคารทกุครั 6ง 

- บริหารจดัการความเสี�ยงของพนกังานที�ปฏิบตัิงานในอาคารสํานกังานด้วยการ split site โดยให้พนกังานบางสว่นไป
ปฏิบตัิงาน ณ ศนูย์ปฏิบตัิงานสํารอง และ work from home เพื�อลดความแออดั ณ อาคารสํานกังาน และเพื�อเป็นการรักษาระยะห่าง
ทางสงัคม (Social Distancing) 

- งดรับนดัหมายประชมุและพบปะโดยตรงกบับคุคลภายนอกที�เดินทางมาจากประเทศหรือผา่นประเทศกลุม่เสี�ยงในพื 6นที�
อาคารสาํนกังานใหญ่ทกุกรณี 
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2. ด้านการปฏิบตัิงานของธนาคาร 

- ปรับเปลี�ยนกระบวนการทํางานให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัการรักษาระยะห่างทางสงัคม โดยสามารถทํางานจากที�
พกัอาศยัได้ และติดตอ่งานผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

- สง่เสริมการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบตัิงาน เช่น การกําหนดให้พนกังานสามารถปฏิบตัิงานจากภายนอกอาคาร (ศนูย์
ปฏิบตัิงานสาํรอง และ work from home)  การประชมุออนไลน์ผา่น Google Meet เป็นต้น 

3. ด้านการให้บริการและการช่วยเหลอืลกูค้าที�ได้รับผลกระทบ 

- ประชาสมัพนัธ์ให้ลกูค้าใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ 6น อาทิ Krungthai NEXT และบริการแบบ Self 
service ตา่งๆ 

- หยดุให้บริการแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศที�สาขาและสาํนกังานแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ เพื�อลดความเสี�ยง
ในการติดเชื 6อผา่นการสมัผสัใกล้ชิดระหวา่งพนกังานและลกูค้า รวมถึงการปนเปื6อนเชื 6อโรคของธนบตัร 

- การช่วยเหลือลกูค้าที�ได้รับผลกระทบ ได้แก่ การพกัชําระหนี 6เงินต้นและดอกเบี 6ย การขยายเวลาการชําระหนี 6 การลด
ดอกเบี 6ยเงินกู้สาํหรับลกูค้า และการให้วงเงินกู้ดอกเบี 6ยตํ�า เป็นต้น 

- ให้การสนบัสนนุมาตรการเพื�อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยให้บริการรับ
ลงทะเบียนเพื�อรับเงินเยียวยา 5,000 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน 

มาตรการช่วยเหลือของธนาคาร  

รัฐบาลได้มีมาตรการความช่วยเหลอืตอ่ภาคธุรกิจและประชาชนที�ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน ทั 6งมาตรการด้านการเงิน 
การสาธารณสุข และด้านอื�นๆ เพื�อบรรเทาความเดือดร้อน รวมถึงมาตรการทางการเงินที�ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออก
มาตรการอยา่งตอ่เนื�องเพื�อช่วยเหลอืในด้านตา่งๆ ทั 6ง นโยบายทางการเงินที�ผอ่นคลายเป็นพิเศษโดยการปรับอตัราดอกเบี 6ยนโยบายลง
จนเป็นจุดที�ตํ�าที�สดุที� 0.50% (พฤษภาคม 2563) การให้แนวทางเพื�อให้ธนาคารพาณิชย์เข้าช่วยเหลือลกูค้า การสนบัสนนุสินเชื�อใหม ่
(Soft loan) รวมถึงมาตรการการเสริมสภาพคลอ่งเพื�อดแูลเสถียรภาพตลาดตราสารหนี 6ภาคเอกชน เพื�อพยงุระบบเศรษฐกิจโดยรวม โดย
ธนาคารพาณิชย์ตา่งให้ความสาํคญัและความร่วมมือในการออกมาตรการเพื�อเข้าให้ความช่วยเหลอืลกูค้า 

ธนาคารตระหนกัถึงการมีส่วนร่วมในการพยุงเศรษฐกิจ จึงได้มีมาตรการช่วยเหลือให้แก่ลกูค้าของธนาคาร (ปรับปรุง
ลา่สดุเมื�อ 27 เมษายน 2563) โดยสรุปดงันี 6  

- สนิเชื�อรายยอ่ย ทั 6งสนิเชื�อบคุคลภายใต้กํากบั (อาทิ สนิเชื�อ Smart Money สนิเชื�ออเนกประสงค์ 5 Plus) และสนิเชื�อเพื�อที�
อยูอ่าศยั (อาทิ สนิเชื�อ Home Easy Cash) (วงเงิน ไมเ่กิน 3 ล้านบาท) ธนาคารพกัชําระหนี 6ทั 6งเงินต้นและดอกเบี 6ยนาน 4 
เดือน พร้อมลดอตัราดอกเบี 6ยลง 0.25% ตอ่ปี จากสญัญากู้ เดิมนาน 4 เดือน   
นอกจากนี 6 สนิเชื�อบคุคลและสนิเชื�อเพื�อที�อยูอ่าศยั ที�มีเอกสารแสดงรายได้ลดลง ธนาคารพกัชําระหนี 6เงินต้น (ชําระเฉพาะ
ดอกเบี 6ย) นาน 6 เดือน พร้อมลดอตัราดอกเบี 6ยลง 0.25% ตอ่ปี จากสญัญากู้ เดิมนาน 6 เดือน 

- สนิเชื�อธุรกิจ (วงเงินไมเ่กิน 100 ล้านบาท) ธนาคารพกัชําระหนี 6ทั 6งเงินต้นและดอกเบี 6ยนาน 6 เดือนแบบอตัโนมตัิ 

- สินเชื�อธุรกิจขนาดกลางขึ 6นไป ที�มีเอกสารแสดงรายได้ลดลง ธนาคารพกัชําระหนี 6เงินต้นวงเงินสินเชื�อระยะยาว (Term 
loan) สงูสดุ 12 เดือน ขยายระยะเวลาชําระหนี 6สาํหรับตั�วสญัญาใช้เงิน (P/N) และสนิเชื�อเพื�อการค้าต่างประเทศ (Trade 
finance) สงูสดุ 6 เดือน 



ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)                     

 

สว่นที� 3 ข้อมลูผู้ออกตราสาร หน้า 15 

- สนบัสนนุสนิเชื�อใหม ่(Soft loan) เพื�อเสริมสภาพคลอ่งให้แก่ลกูค้าธุรกิจ (วงเงินไมเ่กิน 500 ล้านบาท) โดยมีวงเงินกู้สงูสดุ
ไมเ่กิน 20% ของยอดหนี 6คงค้าง ณ 31 ธนัวาคม 2562 ระยะเวลากู้สงูสดุ 5 ปี ที�อตัราดอกเบี 6ย 2 ปีแรก 2.0% ตอ่ปี โดยพกั
ชําระหนี 6เงินต้นสงูสดุ 12 เดือน ไม่ต้องชําระดอกเบี 6ย 6 เดือนแรก และการเข้าร่วมมาตรการสนบัสนุนสินเชื�อใหม่ของ
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจตามเงื�อนไขที�กําหนด 

- การปรับลดอตัราดอกเบี 6ยเงินให้สนิเชื�ออตัรา MLR  MOR  และ MRR ลงอยา่งตอ่เนื�องในไตรมาสที� 1/2563 จนถึงวนัที� 10 
เมษายน 2563 รวม -0.525% ถึง -0.65% 

โดยมาตรการต่างๆ นี 6จะช่วยบรรเทาภาระหนี 6 รวมถึงเพิ�มสภาพคล่องในปัจจุบนั ประกอบกบัการเข้าดแูลลกูค้าอย่างใกล้ชิด
เพื�อพิจารณาถึงโครงสร้างทางการเงินของธุรกิจ และควบคูก่บัการพิจารณาแนวทางการปรับโครงสร้างหนี 6ดําเนินการเพิ�มเติมในอนาคต
เพื�อช่วยให้ลกูค้าสามารถผา่นพ้นวิกฤติในครั 6งนี 6ไปได้  

ทั 6งนี 6 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื 6อไวรัสโคโรนา 2019 ที�ปัจจบุนัได้ขยายวงกว้างขึ 6นอย่างต่อเนื�อง โดยมี
ผลกระทบตอ่ธุรกิจและอตุสาหกรรมในหลายภาคสว่นไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม ทําให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ สถานการณ์
ดงักลา่วอาจนํามาซึ�งความไมแ่นน่อนและสง่ผลกระทบตอ่กิจกรรมทางธุรกิจของธนาคารฯและบริษัทยอ่ย ซึ�งอาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสดในปัจจุบนัและในอนาคตของธนาคารฯและบริษัทย่อย ซึ�งผลกระทบดงักลา่วยงัไม่สามารถประมาณได้
อยา่งสมเหตสุมผลในขณะนี 6  

แนวปฏิบัติทางบัญชีที, เกี,ยวข้องเรื, อง มาตรการผ่อนปรนชั,วคราวสําหรับกิจการที,ให้ความช่วยเหลือลูกหนี Yที,
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที,ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื�อง มาตรการผ่อนปรนชั�วคราวสําหรับกิจการที�ให้ความ
ช่วยเหลอืลกูหนี 6ที�ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที�สง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจไทย โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อเป็นมาตรการผอ่นปรนชั�วคราว
สําหรับกิจการที�ให้ความช่วยเหลือลูกหนี 6ที�ได้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์ที�ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเท่านั 6น ซึ�งรวมถึง
สถานการณ์ COVID-19 ภาวะเศรษฐกิจ สงครามการค้า และภยัแล้ง และให้เป็นทางเลือกกบัทกุกิจการที�ให้ความช่วยเหลือลกูหนี 6ตาม
มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี 6ตามแนวทางในหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยที� ธปท.ฝนส. (23)ว. 276/2563 เรื�อง 
แนวทางในการให้ความช่วยเหลอืลกูหนี 6ที�ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที�สง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจไทย และหนงัสอืเวียนของธนาคาร
แหง่ประเทศไทยที� ธปท.ฝนส.(01)ว. 380/2563 เรื�อง มาตรการการให้ความช่วยเหลือลกูหนี 6เพิ�มเติมในช่วงสถานการณ์การระบาดของ 
COVID-19 หรือมาตรการอื�นใดตามที�ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเพิ�มเติม ซึ�งรวมถึงธุรกิจบตัรเครดิต ธุรกิจสินเชื�อที�มีทะเบียนรถ
เป็นประกนั ธุรกิจสนิเชื�อสว่นบคุคลภายใต้การกํากบั และกิจการที�ไมไ่ด้อยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของธนาคารแหง่ประเทศไทย เช่น ธุรกิจ
ลสิซิ�ง ธุรกิจเช่าซื 6อ ธุรกิจเช่าซื 6อรถจกัรยานยนต์ และธุรกิจแฟคเตอริ�ง เป็นต้น ทั 6งนี 6 กิจการที�ให้ความช่วยเหลือลกูหนี 6ตามมาตรการของ
ธนาคารแหง่ประเทศไทยและเลอืกปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิทางการบญัชีฉบบันี 6ต้องถือปฏิบตัิตามมาตรการผ่อนปรนชั�วคราวทกุข้อที�ระบุ
ไว้ในแนวปฏิบตัิทางการบญัชีฉบบันี 6 

แนวปฏิบตัิทางการบญัชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื�อวนัที� 22 เมษายน 2563 และมีผลบังคบัใช้
สาํหรับกิจการที�ให้ความช่วยเหลอืลกูหนี 6ที�ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที�สง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจไทย โดยมีการให้ความช่วยเหลือ
ลกูหนี 6ดงักลา่วระหวา่งวนัที� 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 หรือจนกวา่ธนาคารแหง่ประเทศไทยจะมีการเปลี�ยนแปลงและ
ให้ถือปฏิบตัิตามการเปลี�ยนแปลงดงักลา่ว โดยให้ถือปฏิบตัิกบัลกูหนี 6ธุรกิจขนาดใหญ่ ลกูหนี 6ขนาดกลางและขนาดย่อม และลกูหนี 6ราย
ย่อย ซึ�งยงัคงมีศกัยภาพในการดําเนินธุรกิจหรือสามารถชําระหนี 6ได้ในอนาคต และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าวไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม โดยมีแนวทางการพิจารณา ดงันี 6 
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- ลกูหนี 6ที�ยงัไมด้่อยคณุภาพ (Stage 1 หรือ Stage 2) ตั 6งแตว่นัที� 1 มกราคม 2563 

- ลกูหนี 6ที�ด้อยคณุภาพ (Stage 3) ตั 6งแตว่นัที� 1 มกราคม 2562 เว้นแตกิ่จการสามารถพิสจูน์ได้วา่ลกูหนี 6ด้อยคณุภาพที�
เกิดขึ 6นก่อน 1 มกราคม 2562 เป็นลกูหนี 6ด้อยคณุภาพที�ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ 

กิจการที�ให้ความช่วยเหลอืลกูหนี 6ที�ได้รับผลกระทบตามแนวทางของธนาคารแหง่ประเทศไทยให้ถือปฏิบตัิดงันี 6 

- จดัชั 6นลกูหนี 6ที�ยงัไม่ด้อยคณุภาพ (Non-NPL) เป็นชั 6นที�ไม่มีการเพิ�มขึ 6นอย่างมีนยัสําคญัของความเสี�ยงด้านเครดิต 
(Performing หรือ Stage 1) ได้ทนัที หากวิเคราะห์ฐานะและกิจการของลกูหนี 6แล้วเห็นว่าลกูหนี 6สามารถปฏิบตัิตามสญัญาปรับปรุง
โครงสร้างหนี 6ได้ โดยไม่ต้องรอติดตามผลการปฏิบตัิตามเงื�อนไขการปรับปรุงโครงสร้างหนี 6 และไม่ถือเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนี 6
ดงักลา่วเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนี 6ในลกัษณะเชิงป้องกนัโดยไม่ถือว่าเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนี 6ที�มีปัญหา ทั 6งนี 6 หากเป็นการให้
ความช่วยเหลอืลกูหนี 6ตามแนวทางในหนงัสอืเวียนของธนาคารแหง่ประเทศไทยที� ธปท. ฝนส.(01)ว. 380/2563 ให้คงการจดัชั 6นหนี 6ของ
ลกูหนี 6ตามเดิมก่อนเข้ามาตรการ 

- จัดชั 6นลูกหนี 6ที�ด้อยคุณภาพ (NPL) เป็นชั 6น Performing ได้ หากลูกหนี 6สามารถชําระเงินตามสญัญาปรับปรุง
โครงสร้างหนี 6ใหมไ่ด้ติดตอ่กนัเป็นเวลา 3 เดือนหรือ 3 งวดการชําระเงินแล้วแตร่ะยะเวลาใดจะนานกวา่ 

- จดัชั 6นสินเชื�อประเภทเงินทนุหมนุเวียนที�ให้แก่ลกูหนี 6เพิ�มเติมเพื�อเสริมสภาพคลอ่งให้ลกูหนี 6สามารถดําเนินธุรกิจได้
อย่างต่อเนื�องในระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างหนี 6เป็นรายบญัชีได้ หากลกูหนี 6มี กระแสเงินสดรองรับการชําระหนี 6 หรือพิจารณาจาก
ปัจจยัอื�นแล้วเห็นวา่ลกูหนี 6มีความสามารถในการชําระหนี 6 

- นําแนวทางการพิจารณาการเพิ�มขึ 6นอย่างมีนยัสําคญัของความเสี�ยงด้านเครดิตของธนาคารแห่งประเทศไทยตาม
เอกสารแนบของหนงัสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยที� ธปท.ฝนส.(23)ว. 276/2563 มาใช้เป็นแนวทางเบื 6องต้นในการพิจารณา
เปลี�ยนการจดัชั 6นเป็น Stage 2 ได้ 

- คํานวณผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ 6นจากยอดสนิเชื�อคงค้างเฉพาะสว่นของวงเงินที�เบิกใช้แล้ว 

- ใช้อตัราดอกเบี 6ยที�แท้จริงที�คํานวณใหมเ่ป็นอตัราคิดคํานวณมลูคา่ปัจจบุนัของสนิเชื�อที�ปรับปรุงโครงสร้างหนี 6ภายใต้
แนวทางการให้ความช่วยเหลือตามหนงัสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยได้ หากการปรับปรุงโครงสร้างหนี 6ทําให้อตัราดอกเบี 6ยที�
แท้จริงเดิมไมส่ะท้อนประมาณการกระแสเงินสดที�จะได้รับจากสนิเชื�อนั 6นแล้ว ทั 6งนี 6 หากเป็นการให้ความช่วยเหลอืลกูหนี 6ตามแนวทางใน
หนงัสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยที� ธปท.ฝนส.(01)ว. 380/2563 กิจการรับรู้รายได้ดอกเบี 6ยในช่วงระยะเวลาที�พกัชําระหนี 6ได้
ด้วยอตัราดอกเบี 6ยที�แท้จริงที�คํานวณใหม ่หรือหลกัเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนด หากมีการเปลี�ยนแปลง 

- พิจารณานํ 6าหนกัของข้อมลูที�มีการคาดการณ์ไปในอนาคตที�เกิดจากภาวะวิกฤตชั�วคราว เป็นนํ 6าหนกัที�น้อยกวา่ข้อมลู
ที�สะท้อนความสามารถในการชําระหนี 6จากประสบการณ์ในอดีต ในกรณีที�กิจการใช้วิธีการทั�วไปในการวดัมูลค่าของผลขาดทุนด้าน
เครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ 6น  

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 ธนาคารฯเลอืกใช้แนวปฏิบตัิทางการบญัชีฉบบันี 6สาํหรับลกูหนี 6ที�ได้รับผลกระทบที�ธนาคารฯได้
ให้ความช่วยเหลอืตามแนวทางมาตรการผอ่นปรนชั�วคราวนี 6 

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ที�มีอนพุนัธ์แฝงและร่างหนงัสือชี ชวนฉบบันี มีการระบุถึงปัจจัยความเสี�ยงหรือภาวะแวดล้อมอื�นที�
สําคญับางประการซึ�งอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของธนาคารและหลกัการบริหารความเสี�ยงที�มีอยู่ในปัจจุบนั 
อย่างไรก็ดีธนาคารอาจไม่ทราบถึงความเสี�ยงบางประการ อีกทั งยงัมีความเสี�ยงอื�นๆ ที�ในขณะนี ธนาคารเชื�อว่ายงัไม่มีนยัสําคญั แต่อาจส่งผลเสียต่อธุรกิจ ฐานะ
การเงิน และผลการดําเนินงานของธนาคาร และอาจกลายเป็นความเสี�ยงที�มีนยัสําคญัต่อธนาคารได้ ดงันั น ธนาคารจึงไม่สามารถรับรองได้ว่าจะสามารถระบุถึง
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ปัจจัยความเสี�ยงต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน หรือป้องกันความเสี�ยงต่างๆ ที�อาจเกิดขึ นและอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการ
ดําเนินงานของธนาคารได้ทั งหมด 

ดงันั น ในการตดัสินใจลงทุนผู้ลงทุนจึงควรใช้ความระมดัระวงัและวิจารณญาณของตนเองในการศึกษาข้อมูลของธนาคารในแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ที�มีอนพุนัธ์แฝงและร่างหนงัสือชี ชวนฉบบันี  
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(5) ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร 
 
รายชื�อผู้ ถือหุ้น ณ วนัที� 24 มิถนุายน 2563 (วนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้น: Record Date) มีรายละเอียด ดงันี 6  

รายชื,อ 
จาํนวนหุ้น 

สามัญ บุริมสิทธิ รวม ร้อยละ 
1. กองทนุเพื�อการฟื6นฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 7,696,248,833 0 7,696,248,833 55.05 
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 834,921,543 2,060 834,923,603 5.97 
3. STATE STREET EUROPE LIMITED 362,902,099 0 362,902,099 2.60 
4. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย จํากดั 326,090,300 0 326,090,300 2.33 

5. กองทนุรวม วายภุกัษ์หนึ�ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน) 305,775,658 2,726,095 308,501,753 2.21 

6. กองทนุรวม วายภุกัษ์หนึ�ง โดย บลจ.กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 305,775,657 2,726,095 308,501,752 2.21 
7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 203,102,782 0 203,102,782 1.45 
8. ชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย จํากดั 197,862,800 0 197,862,800 1.42 

9. ธนาคารออมสนิ 113,264,822 0 113,264,822 0.81 

10. THE BANK OF NEW YORK MELLON 99,837,181 0 99,837,181 0.71 

11. ผู้ ถือหุ้นอื�น 3,530,279,575 45,750 3,530,325,325 25.24 
รวม 13,976,061,250 5,500,000 13,981,561,250 100.00 

หมายเหต ุ:  ข้อมลูจาก บจ.ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) นายทะเบียนหุ้นของธนาคาร 

กองทนุเพื�อการฟื6นฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน  
 ณ วันที� 24 มิถุนายน 2563 ธนาคารมีกองทุนเพื�อการฟื6นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ จํานวน 
7,696,248,833 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 55.05 ของหุ้นจดทะเบียนที�ชําระแล้ว กองทุนเพื�อการฟื6นฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 
จัดตั 6งขึ 6นตามพระราชกําหนดแก้ไขเพิ�มเติมพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย เมื�อวันที� 27 พฤศจิกายน 2528 มีฐานะเป็น 
นิติบคุคล และมีคณะกรรมการจดัการกองทนุเป็นผู้วางนโยบายและควบคมุดแูลกิจการของกองทนุฯ มีวตัถปุระสงค์เพื�อฟื6นฟแูละพฒันา
ระบบสถาบนัการเงินให้มีความมั�นคงและเสถียรภาพ โดยเฉพาะเมื�อมีวิกฤตการณ์ร้ายแรงเกิดขึ 6นในระบบสถาบนัการเงิน ภายใต้กรอบ
นโยบายของธนาคารแหง่ประเทศไทย และรัฐบาล 



ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)                     

 

สว่นที� 3 ข้อมลูผู้ออกตราสาร หน้า 19 

 
รายชื�อคณะกรรมการธนาคาร ณ วนัที� 10 กรกฎาคม 2563 ประกอบด้วย 

1) นายประสงค์ พนูธเนศ ประธานกรรมการ  
2) นายไกรฤทธิ� อชุกุานนท์ชยั รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธาน

กรรมการกํากบัดแูลความเสี�ยง 
3) นายวิชยั อศัรัสกร กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
4) นายนนทิกร กาญจนะจิตรา กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน และ

กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
5) ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความ

รับผิดชอบตอ่สงัคม และกรรมการกํากบัการปฏิบตัติามกฎเกณฑ์ 
6) นายธนัวา เลาหศิริวงศ์ กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกํากบัการปฏิบตัิตาม

กฎเกณฑ์ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน และกรรมการกํากบั
ดแูลความเสี�ยง  

7) พลเอก เทียนชยั รับพร กรรมการ ประธานกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
กํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ 

8) นายปณุณิศร์ ศกนุตนาค กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการกํากบัดแูลความเสี�ยง 
9) นางแพตริเซีย มงคลวนิช กรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน และกรรมการ

บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
10) นางนิธิมา เทพวนงักรู กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
11) นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ กรรมการ และกรรมการบริหาร 
12) นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จดัการใหญ่ กรรมการบริหาร และกรรมการกํากบัดแูล

ความเสี�ยง 
    

 นางสาวสนีินาฏ ดําริห์อนนัต์ ผู้ช่วยเลขานกุาร 

� รายละเอียดการเปลี�ยนแปลงกรรมการธนาคาร  
 

1) นายเอกนิต ิ นิติทณัฑ์ประภาศ ลาออกจากการดํารงตําแหนง่ประธานกรรมการธนาคารและกรรมการ
ธนาคาร ตั 6งแตว่นัที� 13 มกราคม 2563  

2) นายประสงค์ พนูธเนศ ดํารงตําแหนง่กรรมการธนาคาร แทนนายดิสทตั โหตระกิตย์ ที�ลาออก 
และดํารงตําแหนง่ประธานกรรมการธนาคาร ตั 6งแตว่นัที� 17 มกราคม 2563 

3) นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร ตั 6งแต่วนัที� 7 กุมภาพนัธ์ 2563 แทน 
นายเอกนิติ  นิติทณัฑ์ประภาศ ที�ลาออก  

4) นายนิรุฒ มณีพนัธ์ ลาออกจากการดํารงตําแหนง่เลขานกุาร ตั 6งแตว่นัที� 22 เมษายน 2563 
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 กรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนธนาคาร 
 ณ วนัที� 16 มิถนุายน 2563 กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื�อแทนธนาคาร เป็นดงันี 6 “นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จดัการใหญ่
โดยลาํพงั ลงลายมือชื�อและประทบัตราสาํคญัของบริษัท หรือนายปณุณิศร์ ศกนุตนาค และนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ลงลายมือชื�อร่วมกนั
รวมเป็นสองคนและประทบัตราสาํคญัของบริษัท” 

� เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการธนาคารได้มีการแต่งตั 6งเลขานุการบริษัทตั 6งแต่ปี 2551 มาเป็นลําดบั จนถึงปัจจุบนั ได้แต่งตั 6ง นายผยง ศรีวณิช 

กรรมการผู้จดัการใหญ่ ให้ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริษัท ด้วยอีกตําแหน่งหนึ�ง โดยมีผลตั 6งแต่วนัที� 8 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป  
เพื�อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที�แก้ไขเพิ�มเติม และนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ
ของธนาคาร โดยคณุสมบตัิและหน้าที�ของเลขานกุารบริษัทมีรายละเอียด ดงันี 6 

 หน้าที,ความรับผิดชอบสาํหรับตาํแหน่งเลขานุการบริษัท 
1)  ดแูลกิจกรรมตา่งๆ ของคณะกรรมการธนาคาร เพื�อปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัที�เกี�ยวข้อง 
2)  จดัประชมุผู้ ถือหุ้น และการประชมุคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของธนาคาร และติดตามให้มีการ

ปฏิบตัิตามอยา่งถกูต้อง และสมํ�าเสมอ 
3)  จดัทําและเก็บรักษาเอกสารดงันี 6 

-  ทะเบียนกรรมการ 
-  หนงัสอืนดัประชมุกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ รายงานประจําปีของบริษัท 
-  หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

4)  เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยีที�รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
5)  ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามมติที�ประชมุคณะกรรมการธนาคาร และที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 
6)  ให้คําแนะนําเบื 6องต้นแก่กรรมการเกี�ยวกบัข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัตา่งๆ ของธนาคาร 
7)  ดแูลเรื�องการกํากบัดแูลกิจการ (Corporate Governance) 
8)  เป็นที�ปรึกษาและประสานงานกบัเลขานกุารของคณะกรรมการชดุตา่งๆ 
9)  ติดตอ่และสื�อสารกบัผู้ ถือหุ้นให้ได้รับทราบสทิธิตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้นและขา่วสารของธนาคาร 
10) ดําเนินการอื�นใดตามที�คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 
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รายชื�อและตําแหนง่ของผู้บริหารระดบัสงู ณ วนัที� 10 กรกฎาคม 2563 
 ชื,อ นามสกุล ตาํแหน่ง สายงาน 
1 นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จดัการใหญ่  

2 นายพลูพฒัน์ ศรีเปลง่ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารความเสี�ยง 
3 นางประราล ี รัตน์ประสาทพร รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงาน Digital Solutions  

 4 นายวีระพงศ์ ศภุเศรษฐ์ศกัดิ� รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง 

5 นายสรุธนัว์ คงทน รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2 

6 นายรวินทร์ บญุญานสุาสน์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทนุ 
 7 นายเอกชยั เตชะวิริยะกลุ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1 

8 นางสาวศรัณยา เวชากลุ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารการเงิน 

9 นายสนัติ  ปริวิสทุธิ� รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานปฏิบตัิการ 

10 นายศภุวฒัน์ วฒัน์ธนปต ิ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานทรัพยากรบคุคลและบรรษัทภิบาล 

11 นายธวชัชยั ชีวานนท์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารจดัการทางการเงินเพื�อธุรกิจ 

12 นายกิตติพฒัน์   เพียรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจภาครัฐ 

13 นายพิชิต จงสฤษดิ�หวงั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส ผู้บริหารสายงาน สายงานกลยทุธ์และผลติภณัฑ์รายยอ่ย 

14 นางสรุางค์ ธนตัถานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส ผู้บริหารสายงาน สายงานปรับโครงสร้างหนี 6และบริหารทรัพย์สนิ 

15 นายเทิดชยั วิรุฬห์พานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส ผู้บริหารสายงาน สายงานเครือขา่ยธุรกิจขนาดเลก็และรายยอ่ย 

16 นายชาญชยั สนิศภุรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารคณุภาพสนิเชื�อและกระบวนการ
ธุรกิจเครือขา่ยรายยอ่ย 

17 นายปานะพนัธ์ หาญกิจจะกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส ผู้บริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน 

18 นายปฏิเวช สนัตะวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส  สงักดัธนาคารกรุงไทย 
19 นายโกศล แช่มชื�น ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส  สงักดัธนาคารกรุงไทย 
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(6) ฐานะทางการเงนิ การดาํเนินงาน และข้อมูลที,สาํคัญของธุรกิจ 
         ผู้ ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลงบการเ งิน  ข้อมูลเ กี� ยวกับฐานะการเ งินและผลการดํา เ นินงานของธนาคารได้ ที� 
เว็บไซต์ของธนาคารที� Krungthai.com 

 ธนาคารได้แสดงรายละเอียดงบการเงินโดยสรุป ดงันี 6 

• งบการเงินโดยสรุปประจําปี 2562 
สาํหรับการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของปี 2562 ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูได้ตามแบบแสดง

รายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56 - 1) ลา่สดุ งบการเงินประจํางวดการบญัชีลา่สดุ และงบการเงินรายไตรมาสสําหรับรอบระยะเวลาที�
ต่อเนื�องจากงวดการบญัชีล่าสดุซึ�งธนาคารได้ยื�นต่อสํานกังาน ก.ล.ต. แล้ว ตามนยัแห่งประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูเกี�ยวกบัฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของ
บริษัทที�ออกหลกัทรัพย์ ได้ที�เว็บไซต์ของสํานักงาน ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) เว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(http://www.set.or.th) และเว็บไซต์ของธนาคาร (Krungthai.com) 

• งบการเงินโดยสรุปงวด 3 เดือน สิ 6นสดุ 31 มีนาคม 2563 
ธนาคารแสดงงบการเงินในไตรมาส 1/2563 เปรียบเทียบกบั ปี 2562 ในสว่นงบแสดงฐานะการเงิน และแสดงงบการเงินใน

ไตรมาส 1/2563 เปรียบเทียบกบัไตรมาส 1/2562 ในสว่นงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด โดยได้แสดงทั 6งงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะธนาคาร โดยในวนัที� 1 มกราคม 2563 ธนาคารได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่เครื�องมือทางการเงิน 
มาถือปฏิบตัิและไม่ปรับย้อนหลงังบการเงินปีก่อนที�แสดงเปรียบเทียบ ทําให้รายการของปี 2562 ไม่สามาถเปรียบเทียบกบังบการเงิน
ของปี 2563 ได้  
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งบแสดงฐานะการเงนิ 
หนว่ย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ 
31 มี.ค. 63 
(TFRS 9) 

31 ธ.ค. 62 31 มี.ค. 63 
(TFRS 9) 

31 ธ.ค. 62 

สินทรัพย์     
เงินสด  59,282   68,434   59,273   68,362  
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ  470,362   338,771   470,027   338,274  
สินทรัพย์ทางการเงินที�วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรหรือ

ขาดทนุ 
 45,217   -   45,229   -  

สิทธิในการเรียกคืนหลกัทรัพย์  -   67,350   -   67,350  
สินทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์  92,613   55,811   92,613   55,812  
เงินลงทนุสทุธิ  362,386   395,228   362,237   395,174  
เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมสทุธิ  26,432   30,946   11,000   10,830  
เงินให้สินเชื�อแก่ลกูหนี 6และดอกเบี 6ยค้างรับสทุธิ      1,995,523   1,959,765   1,923,776   1,884,110  
ภาระของลกูค้าจากการรับรอง  -   133   -   133  
ทรัพย์สินรอการขายสทุธิ  32,860   32,183   32,854   32,176  
ที�ดิน  อาคารและอปุกรณ์สทุธิ  24,245   24,201   22,288   22,294  
สินทรัพย์สิทธิการใช้  3,846   -   3,754   -  
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนอื�นสทุธิ  4,159   3,900   1,789   1,398  
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี  5,289   8,165   2,901   5,697  
รายได้ค้างรับ  2,687   3,487   2,992   3,193  
สินทรัพย์อื�นสทุธิ  38,159   23,842   37,188   23,555  

รวมสินทรัพย์  3,163,060   3,012,216   3,067,921   2,908,358  
หนี Yสิน     
เงินรับฝาก  2,352,523   2,155,865   2,354,958   2,158,460  
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ  177,063   215,823   174,829   208,240  
หนี 6สินจา่ยคืนเมื�อทวงถาม  4,877   4,744   4,877   4,744  
ภาระในการสง่คืนหลกัทรัพย์  -   67,350   -   67,350  
หนี 6สินตราสารอนพุนัธ์  93,530   51,869   93,530   51,869  
ตราสารหนี 6ที�ออกและเงินกู้ยืม  98,379   96,841   51,868   51,323  
ภาระของธนาคารจากการรับรอง  -   133   -   133  
หนี 6สินตามสญัญาเชา่  3,746   -   3,715   -  
ประมาณการหนี 6สิน  16,171   15,240   14,702   13,776  
เงินปันผลค้างจา่ย  10,529   -   10,529   -  
หนี 6สินอื�น  67,632   56,025   61,349   48,240  

รวมหนี Yสิน  2,824,450   2,663,890   2,770,357   2,604,135  
ส่วนของเจ้าของ     
รวมสว่นของเจ้าของ  338,610   348,326   297,564   304,223  

รวมหนี Yสินและส่วนของเจ้าของ  3,163,060   3,012,216   3,067,921   2,908,358  
 



ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)                     

 

สว่นที� 3 ข้อมลูผู้ออกตราสาร หน้า 24 

 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
หนว่ย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ 
1Q2563 
(TFRS 9) 

1Q2562 1Q2563 
(TFRS 9) 

1Q2562 

รายได้ดอกเบี 6ย  30,216   33,377   26,335   29,860  
คา่ใช้จา่ยดอกเบี 6ย  7,255   8,736   6,873   8,369  
รายได้ดอกเบี Yยสุทธิ  22,961   24,641   19,462   21,491  
รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการ  6,753   7,077   5,363   5,540  
คา่ใช้จา่ยคา่ธรรมเนียมและบริการ  1,802   1,442   1,402   997  
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ  4,951   5,635   3,961   4,543  

กําไรสทุธิจากเครื�องมือทางการเงินที�วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่าน
กําไรหรือขาดทนุ 

 692   -    691   -   

กําไรสทุธิจากธุรกรรมเพื�อค้าและปริวรรตเงินตราตา่งประเทศ  -    995   -    995  
กําไรสทุธิจากเงินลงทนุ  347   336   347   336  
สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย  293   318   -    -   
รายได้จากเงินปันผล  118   116   810   796  
รายได้จากการดําเนินงานอื�นๆ  1,601   1,531   735   520  
รวมรายได้จากการดาํเนินงาน  30,963   33,572   26,006   28,681  
คา่ใช้จา่ยเกี�ยวกบัพนกังาน  7,768   7,137   6,304   5,714  
คา่ตอบแทนกรรมการ  11   15   6   6  
คา่ใช้จา่ยเกี�ยวกบัอาคารสถานที�และอปุกรณ์  2,085   2,195   1,231   1,245  
คา่ภาษีอากร  1,047   1,117   950   984  
ขาดทนุจากการด้อยคา่ทรัพย์สินรอการขาย  218   3,769   221   3,791  
อื�นๆ  2,338   1,963   3,134   2,902  
รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื,นๆ  13,467   16,196   11,846   14,642  
หนี 6สญู หนี 6สงสยัจะสญู และขาดทนุจากการด้อยคา่  -    7,330   -    6,000  
ผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ 6น  8,524   -    7,200   -   
กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้  8,972   10,046   6,960   8,039  
ภาษีเงินได้  (1,680)  (1,941)  (1,213)  (1,461) 
กาํไรสุทธิ  7,292   8,105   5,747   6,578  
กําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอื�น     
รายการที�จดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทนุใน

ภายหลงั 
    

กําไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในตราสารหนี 6ด้วย
มลูคา่ยตุิธรรมผ่านกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น 

 197   -    197   -   

กําไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผื�อขาย  -    519   -    513  
กําไรจากการแปลงคา่งบการเงินจากการดําเนินงานในตา่งประเทศ  48   16   48   16  
ขาดทนุจากการป้องกนัความเสี�ยงกระแสเงินสด  (72)  -    (72)  -   
ขาดทนุจากสว่นตา่งอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศทาง

การเงินที�ใช้ในการป้องกนัความเสี�ยง 
 (25)  -    (25)  -   

สว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอื�นในบริษัทร่วม (ภายใต้วิธีสว่น
ได้เสีย)  

    

สําหรับรายการที�จดัประเภทรายการใหมเ่ข้าไปไว้ในกําไรหรือ
ขาดทนุในภายหลงั 

 (3,580)  1,191   -    -   
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
หนว่ย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ 
1Q2563 
(TFRS 9) 

1Q2562 1Q2563 
(TFRS 9) 

1Q2562 

รายการที�ไม่จดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทนุใน
ภายหลงั 

    

สว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอื�นในบริษัทร่วม (ภายใต้วิธีสว่น
ได้เสีย)  

    

สําหรับรายการที�ไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ข้าไปไว้ในกําไรหรือ
ขาดทนุในภายหลงั 

 (1,225)  -    -    -   

กําไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในตราสารทนุที�กําหนดให้วดัมลูคา่
ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านกําไรขาดทนุเบด็เสร็จอื�น 

 (3,107)  -    (2,913)  -   

รวมกําไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอื�นสทุธิ  (7,764)  1,726   (2,765)  529  
กําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวม  (472)  9,830   2,982   7,107  
การแบ่งปันกาํไรสุทธิ     
สว่นที�เป็นของบริษัทใหญ่  6,467   7,301   5,747   6,578  
สว่นที�เป็นของสว่นได้เสียที�ไมมี่อํานาจควบคมุ  825   804   -    -   
กาํไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่     
กําไรตอ่หุ้นขั 6นพื 6นฐาน (บาท)  0.46   0.52   0.41   0.47  
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งบกระแสเงนิสด 
หนว่ย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ 
1Q2563 
(TFRS 9) 

1Q2562 1Q2563 
(TFRS 9) 

1Q2562 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน     
กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้  8,972   10,046   6,960   8,039  
รายการปรับกระทบกําไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้เป็น     

เงินสดรับ (จา่ย) จากกิจกรรมดําเนินงาน     
คา่เสื�อมราคาและรายจา่ยตดับญัชี  1,131   665   779   308  
ผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ 6น  8,524   -   7,200   -  
หนี 6สญู หนี 6สงสยัจะสญู และขาดทนุจากการด้อยคา่  -   7,330   -   6,000  
สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย  (293)  (318)  -   -  
กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์  (1)  (0)  (0)  (0) 
(กําไร) ขาดทนุจากการจําหน่ายเงินลงทนุ  347   (335)  347   (335) 
กําไรจากการปรับมลูคา่เงินลงทนุ  -   (39)  -   (39) 
ขาดทนุจากเครื�องมือทางการเงินที�วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่

ยตุิธรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ 
 692   -   691   -  

ขาดทนุจากการด้อยคา่ทรัพย์สินรอการขาย  161   3,769   165   3,790  
ขาดทนุจากการด้อยคา่สินทรัพย์อื�น  102   94   102   94  
สว่นเกิน (สว่นลด) มลูคา่เงินลงทนุตดับญัชี  (111)  187   (108)  189  
(กําไร) ขาดทนุจากการแปลงคา่เงินตราตา่งประเทศ  (2,232)  4,449   (2,232)  4,449  
ประมาณการหนี 6สินเพิ�มขึ 6น  4,920   260   4,885   258  
รายได้ค้างรับอื�น (เพิ�มขึ 6น) ลดลง  562   1,478   (38)  881  
คา่ใช้จา่ยค้างจา่ยอื�น (เพิ�มขึ 6น) ลดลง  6,649   (4,133)  7,371   (3,614) 

  29,423   23,453   26,122   20,020  
รายได้ดอกเบี 6ยสทุธิ  (22,961)  (24,641)  (19,462)  (21,491) 
รายได้เงินปันผล  (118)  (116)  (810)  (796) 
เงินสดรับดอกเบี 6ย  30,620   33,338   26,715   29,803  
เงินสดจา่ยดอกเบี 6ย  (10,874)  (9,321)  (9,320)  (8,919) 
เงินสดรับเงินปันผล  47   53   47   53  
เงินสดจา่ยภาษีเงินได้  (202)  (232)  (139)  (130) 

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และ
หนี 6สินดําเนินงาน 

 25,935   22,534   23,153   18,540  

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ�มขึ 6น) ลดลง     
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  (132,212)  (51,972)  (132,374)  (51,841) 
สิทธิในการเรียกคืนหลกัทรัพย์  67,350   (38,949)  67,350   (38,949) 
สินทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์  (35,194)  (976)  (35,194)  (976) 
สินทรัพย์ทางการเงินที�วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรหรือ

ขาดทนุ 
 2,901   -   2,890   -  

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพื�อค้า  -   (14,797)  -   (14,797) 
เงินให้สินเชื�อ  (47,180)  (12,193)  (49,987)  (12,912) 
ทรัพย์สินรอการขาย  (685)  500   (689)  425  
สินทรัพย์อื�น  (13,931)  (17,910)  (12,555)  (17,034) 
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งบกระแสเงนิสด 
หนว่ย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ 
1Q2563 
(TFRS 9) 

1Q2562 1Q2563 
(TFRS 9) 

1Q2562 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)     
หนี 6สินดําเนินงานเพิ�มขึ 6น (ลดลง)     

เงินรับฝาก  196,658   37,469   196,498   37,425  
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  (38,927)  44,043   (33,579)  48,871  
หนี 6สินจา่ยคืนเมื�อทวงถาม  133   458   133   458  
ภาระในการสง่คืนหลกัทรัพย์  (67,350)  38,969   (67,350)  38,969  
หนี 6สินตราสารอนพุนัธ์  41,662   2,831   41,662   2,831  
ตราสารหนี 6ที�ออกและเงินกู้ยืมระยะสั 6น  428   -   428   -  
หนี 6สินอื�น  7,705   12,168   7,679   13,308  
เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน  7,293   22,175   8,065   24,318  

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน     
เงินสดจา่ยในการซื 6อตราสารหนี 6และตราสารทนุที�วดัมลูคา่ด้วย

มลูคา่ยตุิธรรมผ่านกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น 
 (102,869)  -   (103,519)  -  

เงินสดรับจากการจําหนา่ยตราสารหนี 6และตราสารทนุที�วดัมลูคา่
ด้วยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรขาดทนุเบด็เสร็จอื�น 

 86,891   -   87,555   -  

เงินสดจา่ยในการซื 6อตราสารหนี 6ที�วดัมลูคา่ด้วยราคาทนุตดั
จําหน่าย 

 (901)  -   (96)  -  

เงินสดรับจากการจําหนา่ยตราสารหนี 6ที�วดัมลูคา่ด้วยราคาทนุตดั
จําหน่าย 

 941   -   229   -  

เงินสดจา่ยในการซื 6อหลกัทรัพย์เผื�อขาย  -   (61,557)  -   (62,207) 
เงินสดรับจากการจําหนา่ยหลกัทรัพย์เผื�อขาย  -   31,150   -   31,801  
เงินสดจา่ยในการซื 6อตราสารหนี 6ที�จะถือจนครบกําหนด  -   (1,020)  -   (796) 
เงินสดรับจากการจําหนา่ยตราสารหนี 6ที�จะถือจนครบกําหนด  -   782   -   350  
เงินสดจา่ยในการซื 6อเงินลงทนุทั�วไป  -   (31)  -   (31) 
เงินสดรับจากการจําหนา่ยเงินลงทนุทั�วไป  -   7   -   7  
เงินสดจา่ยในการซื 6อเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม  (1)  -   (170)  -  
เงินสดรับจากการจําหนา่ยเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม  12   -   -   -  
เงินสดจา่ยในการซื 6อสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน  (488)  (121)  (454)  (50) 
เงินสดจา่ยในการซื 6อที�ดิน อาคารและอปุกรณ์  (494)  (269)  (263)  (117) 
เงินสดรับจากการจําหนา่ยที�ดิน อาคารและอปุกรณ์  3   9   0   0  

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (16,906)  (31,050)  (16,718)  (31,043) 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     

เงินสดรับจากตราสารหนี 6ที�ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว  996   2,500   -   -  
เงินสดจา่ยชําระคืนตราสารหนี 6ที�ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว  (4)  (400)  -   -  
เงินสดจา่ยชําระหนี 6สินตามสญัญาเชา่  (579)  -   (484)  -  

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ  413   2,100   (484)  -  
กําไรจากการแปลงคา่งบการเงินจากการดําเนินงานในตา่งประเทศ  48   16   48   16  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลงสทุธิ  (9,152)  (6,759)  (9,089)  (6,709) 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นงวด  68,434   68,878   68,362   68,661  
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัสิ 6นงวด  59,282   62,119   59,273   61,952  
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

หนว่ย : ล้านบาท 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ 

2562 2561 2562 2561 
สินทรัพย์     
เงินสด 68,434 68,878  68,362  68,661 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 338,771 372,514  338,274  371,764 
สิทธิในการเรียกคืนหลกัทรัพย์ 67,350 33,595  67,350  33,595 
สินทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์ 55,811 36,230  55,812  36,231 
เงินลงทนุสทุธิ 395,228 223,333  395,174  223,229 
เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมสทุธิ 30,946 16,834  10,830  10,698 
เงินให้สินเชื�อแก่ลกูหนี 6และดอกเบี 6ยค้างรับสทุธิ         

เงินให้สินเชื�อแก่ลกูหนี 6 2,090,343 2,025,130  2,006,349  1,948,748 
ดอกเบี 6ยค้างรับ 5,159 5,424  4,569  4,878 
รวมเงินให้สินเชื�อแก่ลกูหนี 6และดอกเบี 6ยค้างรับ 2,095,502 2,030,554  2,010,918  1,953,626 
หกั  รายได้รอตดับญัชี  (469) (925)  (36) (46) 
หกั  คา่เผื�อหนี 6สงสยัจะสญู    (135,228) (133,755)  (126,732) (125,340) 

      หกั คา่เผื�อการปรับมลูคา่จากการปรับโครงสร้างหนี 6  (40) -  (40) - 
รวมเงินให้สินเชื�อแก่ลกูหนี 6และดอกเบี 6ยค้างรับสทุธิ 1,959,765 1,895,874  1,884,110  1,828,240 

ภาระของลกูค้าจากการรับรอง 133 208  133  208 
ทรัพย์สินรอการขายสทุธิ 32,183 35,983  32,176  35,913 
ที�ดิน  อาคารและอปุกรณ์สทุธิ 24,201 26,501  22,294  24,593 
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนอื�นสทุธิ 3,900 3,944  1,398  995 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 8,165 5,128  5,697  2,666 
รายได้ค้างรับ 3,487 3,837  3,193  3,627 
สินทรัพย์อื�นสทุธิ 23,842 16,344  23,555  15,761 

รวมสินทรัพย์ 3,012,216 2,739,203  2,908,358  2,656,181 
หนี Yสิน     
เงินรับฝาก  2,155,865  2,039,602  2,158,460  2,042,948 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ  215,823  157,396  208,240  152,000 
หนี 6สินจา่ยคืนเมื�อทวงถาม  4,744  5,580  4,744  5,580 
ภาระในการสง่คืนหลกัทรัพย์  67,350  33,595  67,350  33,595 
หนี 6สินตราสารอนพุนัธ์  51,869  32,345  51,869  32,345 
ตราสารหนี 6ที�ออกและเงินกู้ยืม  96,841  95,205  51,323  50,521 
ภาระของธนาคารจากการรับรอง  133  208  133  208 
ประมาณการหนี 6สิน  15,240  11,838  13,776  10,735 
หนี 6สินอื�น  56,025  49,293  48,240  40,744 

รวมหนี Yสิน  2,663,890  2,425,062  2,604,135  2,368,676 
ส่วนของเจ้าของ     
รวมสว่นของเจ้าของ  348,326  314,141 304,223 287,505 

รวมหนี Yสินและส่วนของเจ้าของ  3,012,216  2,739,203 2,908,358 2,656,181 
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

หนว่ย : ล้านบาท 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ 

2562 2561 2562 2561 
รายได้ดอกเบี 6ย 122,971 119,770 108,320 105,937 
คา่ใช้จา่ยดอกเบี 6ย 34,655 36,081 33,161 34,561 
รายได้ดอกเบี Yยสุทธิ 88,316 83,689 75,159 71,376 
รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการ 29,596 29,493 23,275 23,587 
คา่ใช้จา่ยคา่ธรรมเนียมและบริการ 6,359 5,831 4,706 4,197 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 23,237 23,662 18,569 19,390 
กําไรสทุธิจากธุรกรรมเพื�อค้าและปริวรรตเงินตราตา่งประเทศ 3,197 3,500 3,196 3,493 
กําไรสทุธิจากเงินลงทนุ 4,372 435 4,375 435 
สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย 1,425 1,130 - - 
รายได้จากเงินปันผล 496 453 2,475 1,860 
รายได้จากการดําเนินงานอื�นๆ 4,615 4,352 1,111 655 
รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 125,658 117,221 104,885 97,209 
คา่ใช้จา่ยเกี�ยวกบัพนกังาน 31,390 29,226 25,484 23,635 
คา่ตอบแทนกรรมการ 109 93 65 58 
คา่ใช้จา่ยเกี�ยวกบัอาคารสถานที�และอปุกรณ์ 8,942 8,792 5,327 5,067 
คา่ภาษีอากร 4,363 4,303 3,802 3,789 
ขาดทนุจากการด้อยคา่ทรัพย์สินรอการขาย 7,219 269 7,261 255 
อื�นๆ 10,451 10,405 13,538 13,501 
รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื,นๆ 62,474 53,088 55,477 46,305 
หนี 6สญู หนี 6สงสยัจะสญู และขาดทนุจากการด้อยคา่ 23,814 26,192 17,504 20,500 
กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 39,370 37,941 31,904 30,404 
ภาษีเงินได้ 7,232 6,852 5,578 5,303 
กาํไรสุทธิ 32,138 31,089 26,326 25,101 
กําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอื�น     
กําไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผื�อขาย 1,586 219 1,606 210 
กําไร (ขาดทนุ) จากการแปลงคา่งบการเงินจากการดําเนินงานใน

ตา่งประเทศ 
(16) (207) (16) (207) 

สว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอื�นในบริษัทร่วม 12,823 (2,806) - - 
ภาษีเงินได้เกี�ยวกบักําไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอื�น (จดัรายการใหมฯ่) (317) (44) (321) (42) 
การเปลี�ยนแปลงในสว่นเกินทนุจากการตีราคาสนิทรัพย์ (180) (8) (181) (8) 
กําไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัฯ (990) 1,122 (865) 1,063 
ภาษีเงินได้เกี�ยวกบักําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอื�น (ไมจ่ดัรายการใหมฯ่) 234 (223) 209 (211) 
รวมกําไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอื�นสทุธิ 13,140 (1,947) 432 805 
กําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวม 45,278 29,142 26,758 25,906 
การแบ่งปันกาํไรสุทธิ     
สว่นที�เป็นของบริษัทใหญ่ 29,284 28,491 26,326 25,101 
สว่นที�เป็นของสว่นได้เสียที�ไมมี่อํานาจควบคมุ 2,854 2,598 - - 
กาํไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่     
กําไรตอ่หุ้นขั 6นพื 6นฐาน (บาท) 2.09 2.04 1.88 1.80 
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งบกระแสเงนิสด 
หนว่ย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ 
2562 2561 2562 2561 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน     
กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 39,370 37,941 31,904 30,404 
รายการปรับกระทบกําไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้เป็น     
เงินสดรับ (จา่ย) จากกิจกรรมดําเนินงาน     

คา่เสื�อมราคาและรายจา่ยตดับญัชี  2,764  2,745  1,326  1,265 
หนี 6สญู หนี 6สงสยัจะสญู และขาดทนุจากการด้อยคา่  23,814  26,192  17,504  20,500 
สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย  (1,425) (1,130) -  - 
(กําไร) ขาดทนุจากการจําหน่ายสินทรัพย์  20  (44) (3) (36) 
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุ  (4,415) (426)  (4,415) (426) 
กําไรจากการปรับมลูคา่เงินลงทนุ  (362) (75)  (362) (75) 
ขาดทนุจากการด้อยคา่ทรัพย์สินรอการขาย  7,219  269  7,261  255 
ขาดทนุ (กลบัรายการ) จากการด้อยคา่เงินลงทนุ  43  (9)  39  (9) 
ขาดทนุจากการด้อยคา่สินทรัพย์อื�น  156  545  156  545 
สว่นลดมลูคา่เงินลงทนุตดับญัชี  (142) (93)  (134) (89) 
(กําไร) ขาดทนุจากการแปลงคา่เงินตราตา่งประเทศ  5,381  (696)  5,381  (696) 
ประมาณการหนี 6สินเพิ�มขึ 6น  2,354  111  2,176  274 
รายได้ค้างรับอื�น (เพิ�มขึ 6น) ลดลง  680  (477)  764  (556) 
คา่ใช้จา่ยค้างจา่ยอื�นเพิ�มขึ 6น (ลดลง)  (245) 2,075 (389) 2,030 

   75,212 66,928  61,208  53,386 
รายได้ดอกเบี 6ยสทุธิ  (88,316) (83,689)  (75,159) (71,376) 
รายได้เงินปันผล  (496) (453)  (2,475) (1,860) 
เงินสดรับดอกเบี 6ย  123,038  119,843  108,430  106,035 
เงินสดจา่ยดอกเบี 6ย  (34,043) (35,455)  (32,515) (34,016) 
เงินสดรับเงินปันผล  495  453  495  453 
เงินสดจา่ยภาษีเงินได้  (9,264) (6,281)  (7,481) (4,717) 

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และ
หนี 6สินดําเนินงาน 

66,626 61,346 52,503 47,905 

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ�มขึ 6น) ลดลง     
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  33,612  176,988  33,359  177,248 
สิทธิในการเรียกคืนหลกัทรัพย์  (33,755) 24,927  (33,755) 24,927 
สินทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์  (19,581)  (2,396)   (19,581)  (2,389) 
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพื�อค้า  (25,710) (14,929)  (25,710) (14,926) 
เงินให้สินเชื�อ  (91,758) (106,479) (77,472) (97,747) 
ทรัพย์สินรอการขาย  1,448  855  1,340  861 
สินทรัพย์อื�น  (9,057) 2,819  (9,352) 1,684 

หนี 6สินดําเนินงานเพิ�มขึ 6น (ลดลง)     
เงินรับฝาก  116,263  (31,273) 115,512 (30,646) 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  58,426  (71,295) 56,240 (67,067) 
หนี 6สินจา่ยคืนเมื�อทวงถาม (836) 288 (836) 288 
ภาระในการสง่คืนหลกัทรัพย์  33,755  (24,927) 33,755 (24,927) 
หนี 6สินตราสารอนพุนัธ์  19,523   2,061   19,523   2,061  
หนี 6สินอื�น  4,983   1,308   5,560   598  
เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 153,939 19,293 151,086 17,870 
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งบกระแสเงนิสด 
หนว่ย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ 
2562 2561 2562 2561 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน     
เงินสดจา่ยในการซื 6อหลกัทรัพย์เผื�อขาย (291,295) (150,051) (291,941) (150,702) 
เงินสดรับจากการจําหนา่ยหลกัทรัพย์เผื�อขาย  147,236  112,268  147,879  112,268 
เงินสดจา่ยในการซื 6อตราสารหนี 6ที�จะถือจนครบกําหนด  (2,197) (2,504)  (1,181) (974) 
เงินสดรับจากการจําหนา่ยตราสารหนี 6ที�จะถือจนครบกําหนด 2,817 42,508  1,759  41,513 
เงินสดจา่ยในการซื 6อเงินลงทนุทั�วไป  (524) (363)  (524) (363) 
เงินสดรับจากการจําหนา่ยเงินลงทนุทั�วไป  265  295  265  295 
เงินสดจา่ยในการซื 6อเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย/ร่วม  (117) -  (145) - 
เงินสดรับจากการจําหนา่ยบญัชีเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย/ร่วม  427  -  427  - 
เงินสดรับเงินปันผลจากบริษัทยอ่ย/ร่วม  253  215  1,979  1,406 
เงินสดจา่ยในการซื 6อสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน  (949) (679)  (585) (264) 
เงินสดจา่ยในการซื 6อที�ดิน อาคารและอปุกรณ์  (2,926)  (1,269)  (2,152)  (612) 
เงินสดรับจากการขายที�ดิน อาคารและอปุกรณ์  31  100  3  35 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (146,979) 520 (144,216) 2,602 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     

เงินสดรับจากตราสารหนี 6ที�ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว  30,115  9,065 24,000 - 
เงินสดจา่ยชําระคืนตราสารหนี 6ที�ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว  (26,394) (24,146) (21,113) (16,410) 
เงินสดจา่ยปันผลหุ้นสามญั  (10,035) (8,525) (10,035) (8,525) 
เงินสดจา่ยปันผลหุ้นบริุมสิทธิ  (5) (4) (5) (4) 
เงินสดจา่ยปันผลให้สว่นได้เสียที�ไมมี่อํานาจควบคมุ  (1,069) (691) - - 

เงนิสดสุทธิได้ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ  (7,388) (24,301) (7,153) (24,939) 
ขาดทนุจากการแปลงคา่งบการเงินจากการดําเนินงานใน

ตา่งประเทศ 
 (16) (207)  (16) (207) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลงสทุธิ  (444) (4,695)  (299) (4,674) 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นงวด  68,878  73,573  68,661  73,335 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัสิ 6นงวด  68,434  68,878  68,362  68,661 
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อัตราส่วนทางการเงนิที,สําคัญ 
อตัราส่วนทางการเงินของธนาคารและบริษัทย่อยสําหรับ งวด 3 เดือน สิ 6นสดุ 31 มีนาคม 2563 งวดปีสิ 6นสดุ 31 ธันวาคม 

2562 และ 2561  ด้านความสามารถในการทํากําไร ประสทิธิภาพการดําเนินงาน วิเคราะห์นโยบายทางการเงิน และคณุภาพสนิทรัพย์ 
 หนว่ย : ร้อยละ 

 บมจ.ธนาคารกรุงไทย และบริษัทย่อย 

  
31 มี.ค. 63 
(TFRS 9) 

31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio)    
อตัรากําไรขั 6นต้น   72.67   70.26  69.04 

อตัรากําไรสทุธิ   16.16   17.57  17.90 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น   7.81   9.09  9.60 

อตัราดอกเบี 6ยรับ   4.16   4.48  4.47 

อตัราดอกเบี 6ยจ่าย   1.14   1.45  1.53 

สว่นตา่งอตัราดอกเบี 6ย  3.01   3.03  2.94 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ   1.56   1.78  1.96 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio)    

อตัรารายได้ดอกเบี 6ยสทุธิตอ่สนิทรัพย์   2.99   3.07  2.99 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์   0.84   1.02  1.02 

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เทา่)  0.05   0.06  0.06 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Ratio)    

อตัราสว่นหนี 6สนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่)  8.34   7.65  7.72 

อตัราสว่นเงินให้กู้ตอ่เงินกู้ยืม   86.81   92.58  94.57 

อตัราสว่นเงินให้กู้ตอ่เงินรับฝาก   90.62   96.94  99.25 

อตัราสว่นเงินฝากตอ่หนี 6สนิรวม   83.29   80.93  84.11 

อตัราการจ่ายเงินปันผล   -   40.00   40.00 

อัตราส่วนคุณภาพของสนิทรัพย์ (Asset Quality Ratio)    

อตัราสว่นคา่เผื�อหนี 6สงสยัจะสญูตอ่สนิเชื�อรวม   6.65   6.46  6.59 

อตัราสว่นหนี 6สญูตอ่สนิเชื�อรวม   1.60   1.14  1.29 

อตัราสว่นเงินให้สนิเชื�อด้อยคณุภาพตอ่สนิเชื�อรวม   4.36   4.33  4.53 

อตัราสว่นดอกเบี 6ยค้างรับตอ่สนิเชื�อรวม   0.27   0.25  0.27 
หมายเหต ุสตูรการคํานวณอตัราสว่นตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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 หน่วย : ร้อยละ 

 บมจ.ธนาคารกรุงไทย และบริษัทย่อย 

  
31 มี.ค. 63 
(TFRS 9) 

31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 

อัตราส่วนเพิ,มเติม    
อตัราสว่นคา่ใช้จา่ยจากการดาํเนินงานตอ่รายได้ 
จากการดาํเนินงานสทุธิ (cost to income ratio) (ร้อยละ) 

43.49 49.72(1) 45.29 

อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์ที�ก่อให้เกิดรายได้สทุธิ (NIM) (ร้อยละ) 3.14 3.22(2) 3.13 

เงินให้สนิเชื�อด้อยคณุภาพ (gross NPLs) ตอ่เงินให้สนิเชื�อ (ร้อยละ) 4.36 4.33 4.53 

อตัราสว่นเงินกองทนุชั 6นที� 1 (Tier 1 ratio) (ร้อยละ) * 15.03 15.24 14.47 

อตัราสว่นเงินกองทนุทั 6งสิ 6น (CAR ratio) (ร้อยละ) * 18.71 19.01 18.22 

(1) หากไมร่วมรายการพิเศษ อตัราสว่นคา่ใช้จา่ยตอ่รายได้ปี 2562 เทา่กบัร้อยละ 43.58 
(2) หากไมร่วมรายได้ดอกเบี 6ยจากการได้รับเงินบางสว่นจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลกัประกนัจํานองจํานวน 3,899 ล้านบาท NIM อยูท่ี�ร้อยละ 

3.07 สําหรับปี 2562 

*    อตัราสว่นเงินกองทนุตอ่สินทรัพย์เสี�ยง ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 เป็นข้อมลูเบื 6องต้นที�จดัทําตามเกณฑ์และวิธีการตาม
ประกาศธปท. โดยข้อมลู ณ 31 ธันวาคม 2561 เป็นข้อมลูที�ปรับปรุงตามรายงานที�ได้จดัสง่ธปท. 

 
หมายเหต ุไตรมาสแรกของปี 2563 ธนาคารมีการดํารงสินทรัพย์สภาพคลอ่ง LCR และ Net Stable Funding Ratio (NSFR) สงูกวา่เกณฑ์ที� ธปท.

กําหนดไว้ ธนาคารฯได้เปิดเผยข้อมลูการดํารงสินทรัพย์สภาพคลอ่งเพื�อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคลอ่งที�มีความรุนแรงของธนาคารฯ
ตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย เรื�อง การเปิดเผยข้อมลูการดํารงสนิทรัพย์สภาพคลอ่งที�มีความรุนแรง (Liquidity Coverage 
Ratio Disclosure Standards) ทางเว็บไซด์ www.krungthai.com 
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คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงานงวด 3 เดอืน สิ Yนสุด 31 มีนาคม ปี 2563  

การเปลี,ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และผลกระทบ 
ในวนัที� 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 9 เรื�องเครื�องมือทางการเงิน มีผลบงัคบัใช้และธนาคารได้

เริ�มถือปฏิบตัิ สง่ผลให้มาตรฐานการบญัชีบางฉบบัถกูยกเลกิ โดยการเปลี�ยนแปลงหลกัจากการถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที�เกี�ยวข้องกบัเครื�องมือทางการเงิน มีดงันี 6 

การเปลี,ยนแปลงตาม TFRS 9 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับเดิม 
1. การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินเป็น 3 ประเภท โดยจดัประเภทตาม
ลกัษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพย์ทางการเงิน และการบริหารสินทรัพย์ทาง
การเงิน ได้แก่ 

1.1 ราคาทนุตดัจําหนา่ย ซึ�งมีวตัถปุระสงค์เพื�อรับกระแสเงินสดตามสญัญา โดย
เป็นการรับชําระเงินต้นและดอกเบี 6ยจากจํานวนเงินต้นคงค้างเท่านั 6น ได้แก่  
เงินให้สินเชื�อ รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี 6
บางรายการ  

ทั 6งนี 6 การรับรู้เริ�มแรกจะบวกหรือหักค่าธรรมเนียมและต้นทุนในการทํา
รายการทางตรง รวมถึงส่วนปรับมูลค่า เช่น ผลขาดทุนจากการให้สินเชื�อใน
อตัราดอกเบี 6ยตํ�ากวา่อตัราตลาด ผลขาดทนุจากการปรับโครงสร้างหนี 6 กําไรหรือ
ขาดทนุจากการเปลี�ยนแปลงกระแสเงินสด และหกัคา่เผื�อการด้อยคา่ด้านเครดิต
ที�คาดวา่จะเกิดขึ 6น  
1.2 มลูคา่ยตุิธรรมผา่นกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น วตัถปุระสงค์เพื�อรับกระแสเงิน
สดตามสญัญาและเพื�อขายสินทรัพย์ทางการเงิน โดยเป็นการรับชําระเงินต้น
และดอกเบี 6ยจากจํานวนเงินต้นคงค้างเท่านั 6น ซึ�งส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงิน
ลงทนุในตราสารหนี 6เป็นหลกั 
1.3 มลูค่ายตุิธรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ เป็นตราสารทางการเงินที�ถือไว้เพื�อค้า
เดิม และตราสารที�กําหนดให้วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นงบกําไรขาดทนุ 

การจัดประเภทตราสารหนี 6ที�จะถือจนครบกําหนด 
หลกัทรัพย์เพื�อค้า หลกัทรัพย์เผื�อขาย และเงินลงทนุ
ทั�วไป  

2. การวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาํหน่าย (สนิทรัพย์ทางการเงิน)  
รับรู้รายได้ดอกเบี 6ยรับ และค่าธรรมเนียมที�เกี�ยวข้องด้วยวิธีอัตราดอกเบี 6ยที�
แท้จริง (Effective Interest Rate : EIR)  

ธนาคารรับรู้ดอกเบี 6ยรับและดอกเบี 6ยจ่ายด้วยวิธี
อตัราดอกเบี 6ยตามสญัญา (Contract rate) และ
รับรู้คา่ธรรมเนียมที�เกี�ยวข้องเต็มจํานวนโดยทนัที 

3. การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงนิ 
3.1 พิจารณาผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ 6นตลอดอายุของเครื�องมือ

ทางการเงิน รวมถึงการพิจารณาข้อมูลปัจจัยทางเศรษฐกิจที�มีการ
คาดการณ์ในอนาคต (forward-looking) 

 
3.1 ประมาณการค่า เ ผื�อหนี 6สงสัยจะสูญตาม
หลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที�เกี�ยวข้อง
โดยการวิ เคราะห์ประวัติการชําระหนี 6และการ
คาดการณ์เกี�ยวกบัการชําระหนี 6ในอนาคตของลกูค้า 

3.2 พิจารณาด้อยค่าสําหรับเครื�องมือทางการเงินที�ไม่วดัมูลค่าด้วยวิธีมูลค่า
ยตุิธรรมผา่นกําไรหรือขาดทนุ ดงันี 6 

- สนิทรัพย์ทางการเงินที�เป็นตราสารหนี 6 
- ลกูหนี 6ตามสญัญาเช่า 
- ภาระผกูพนัวงเงินสนิเชื�อและสญัญาคํ 6าประกนัทางการเงิน 
ทั 6งนี 6 ไมม่ีการรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของเงินลงทนุในตราสารทนุ 
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การเปลี,ยนแปลงตาม TFRS 9 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับเดิม 
3.3 จดักลุม่สนิทรัพย์ทางการเงิน 3 ขั 6น (Three stage approach)  

พิจารณาจากการเปลี�ยนแปลงของคณุภาพสินเชื�อ นบัจากวนัที�รับรู้รายการ
เริ�มแรกดงันี 6 

3.3.1 Stage 1 (Performing)  เป็นกลุม่ที�ไมม่ีความเสี�ยงด้านเครดิตเพิ�มขึ 6นอยา่ง
มีนัยสําคัญ: ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ 6นภายใน 12 เดือน 
(12 months ECL) (ดอกเบี 6ยรับคํานวณจากมลูคา่ตามบญัชีขั 6นต้น โดยไม่
มีการปรับลดผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ 6น (Gross Carrying 
Amount))  

3.3.2 Stage 2 (Under – performing) เป็นกลุ่มที�มีความเสี�ยงด้านเครดิต
เพิ�มขึ 6นอย่างมีนัยสําคัญ ไม่มีการด้อยค่าด้านเครดิต : ผลขาดทุนด้าน
เครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ 6นตลอดอาย ุ(Lifetime ECL) (ดอกเบี 6ยรับคํานวณ
เช่นเดียวกบั Stage 1) 

3.3.3 Stage 3 (Non – performing) เป็นกลุม่ที�มีการด้อยค่าด้านเครดิต : ผล
ขาดทนุด้านเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ 6นตลอดอายทีุ�มีการด้อยคา่ด้านเครดิต 
(รายได้ดอกเบี 6ยจะคํานวณจากมูลค่าตามบัญชีสุทธิ (Net carrying 
amount) 

 

4. รายการหนี Yสินทางการเงิน แบ่งเป็นวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย และวิธีมูลค่า
ยตุิธรรมผา่นกําไรหรือขาดทนุ 

วิธีราคาทนุตดัจําหนา่ย 

5. ตราสารอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเสี,ยง แบง่ออกเป็น 
5.1 การป้องกนัความเสี�ยงในมลูคา่ยตุิธรรม 
5.2 การป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงินสด 
5.3 การป้องกนัความเสี�ยงของเงินลงทนุสทุธิในหนว่ยงานตา่งประเทศ 

ใช้อนุพันธ์ในการป้องกันความเสี�ยงด้านอัตรา
แลกเปลี�ยน และอตัราดอกเบี 6ยในบญัชีเพื�อธนาคาร 
(Banking Book) โดยรายการที�เป็นดอกเบี 6ยบนัทึก
ตามวิธี เกณฑ์คงค้าง ส่วนรายการที� เ ป็นอัตรา
แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศจะบนัทึกบญัชีโดย
การแปลงค่าด้วยอัตราแลกเปลี�ยน ณ วันสิ 6นรอบ
ระยะเวลารายงาน 

นอกจากนี 6 ธนาคารได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 มาถือปฏิบตัิครั 6งแรก โดยรับรู้มลูคา่ตามสญัญาเช่าดงันี 6 
- สาํหรับสญัญาเช่าที�เคยจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าดําเนินงาน รับรู้หนี 6สินด้วยมลูค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายชําระตามสญัญา

เช่าที�เหลอือยูค่ิดลดด้วยอตัราดอกเบี 6ยเงินกู้ยืมสว่นเพิ�มของกลุม่บริษัท ณ วนัที� 1 มกราคม 2563  
- สาํหรับสญัญาเช่าที�เคยจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าเงินทนุ รับรู้มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์และหนี 6สนิตามสญัญาเช่าด้วย

มลูคา่ตามบญัชีเดิมก่อนวนัที�นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 มาถือปฏิบตัิครั 6งแรก 
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ผลสะสมจากการเปลี,ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื,องจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่มาถอืปฏิบตั ิ
ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีตอ่รายการที�สาํคญัในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 มีดงันี 6 

หนว่ย: ล้านบาท 
งบการเงินรวม 

งบแสดงฐานะการเงิน 
31 ธ.ค. 62 ผลกระทบจาก 1 ม.ค. 63 

มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน กลุม่เครื�องมือทาง

การเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัที� 16 
 

สินทรัพย์     
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน

สทุธิ       
338,771  (400)  -    338,371  

สนิทรัพย์ทางการเงินที�วดัมลูคา่ด้วย
มลูคา่ยตุิธรรมผา่นกําไรหรือขาดทนุ 

 
- 

 
53,695 

 
- 

 
53,695 

สทิธิในการเรียกคืนสนิทรัพย์ 67,350 (67,350) - - 
สนิทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์  55,811   947  -    56,758  
เงินลงทนุสทุธิ 395,228 (50,828) - 344,400 
เงินให้สนิเชื�อแก่ลกูหนี 6และดอกเบี 6ยค้าง

รับสทุธิ     
 1,959,765   (4,030)  -    1,955,735 

ภาระของลกูค้าจากการรับรอง 133 (133) - - 
สนิทรัพย์สทิธิการใช้ - - 3,895 3,895 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 8,165 (1,778) - 6,387 
รายได้ค้างรับ 3,487 (712) - 2,775 
สนิทรัพย์อื�นสทุธิ 23,842 5,576 - 29,418 
อื�นๆ 159,664 - - 159,664 

รวมสินทรัพย์ 3,012,216 (65,013) 3,895 2,951,098 
หนี Yสนิและส่วนของเจ้าของ     
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน

สทุธิ 
215,823 167 - 215,990 

ภาระในการสง่คืนหลกัทรัพย์ 67,350 (67,350) - - 
หนี 6สนิตราสารอนพุนัธ์ 51,869 (623) - 51,246 
ตราสารหนี 6ที�ออกและเงินกู้ยืม 96,841 216 - 97,057 
ภาระของธนาคารจากการรับรอง 133 (133) - - 
หนี 6สนิตามสญัญาเชา่ - - 3,895 3,895 
ประมาณการหนี 6สนิ 15,240 1,514 - 16,754 
หนี 6สนิอื�น 56,025 (127) - 55,898 
อื�นๆ 2,160,609 - - 2,160,609 

รวมหนี Yสิน 2,663,890 (66,336) 3,895 2,601,449 
ส่วนของเจ้าของ     

องค์ประกอบอื�นของสว่นของเจ้าของ 33,006  2,284  -   35,290 
กําไรสะสม - ยงัไมไ่ด้จดัสรร 212,443 (961) - 211,482 
อื�นๆ 102,877 - - 102,877 

รวมส่วนของเจ้าของ 348,326 1,323 - 349,649 



ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)                     

 

สว่นที� 3 ข้อมลูผู้ออกตราสาร หน้า 37 

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่นี 6มาถือปฏิบตัิมีผลกระทบตอ่งบการเงินของธนาคารและบริษัทย่อยอย่างไม่เป็น
สาระสําคญั ธนาคารฯและบริษัทย่อยได้ปรับผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวโดยปรับปรุงกับกําไรสะสม ณ 
วนัที� 1 มกราคม 2563 โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 ไมม่ีผลกระทบตอ่กําไรสะสม  

นอกจากนี 6 รายการเงินลงทนุในวนัที� 31 ธันวาคม 2562 ได้ถกูจดัประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินที�วดัมลูค่าด้วยมลูค่า
ยตุิธรรมผา่นกําไรหรือขาดทนุและเงินลงทนุสทุธิ ในวนัที� 1 มกราคม 2563 ดงันี 6  

 หนว่ย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม 1 ม.ค. 63 
1. สินทรัพย์ทางการเงนิที,วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 53,695 
2. เงนิลงทุนสุทธิ 344,400 

- เครื�องมือทางการเงินที�วดัมลูคา่ด้วยราคาทนุตดัจําหนา่ย 1,080 
- เครื�องมือทางการเงินที�วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น 327,288 
- เงินลงทนุในตราสารทนุที�กําหนดให้วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นกําไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จอื�น 

16,032 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิฯ และเงนิลงทุนสุทธิ 398,095 

ทั 6งนี 6 การเปลี�ยนแปลงข้างต้นไมไ่ด้มีการปรับย้อนหลงัเพื�อเปรียบเทียบและสง่ผลหลกัในการวิเคราะห์งบการเงิน ดงันี 6 
1. รับรู้รายได้ดอกเบี 6ยรับ และค่าธรรมเนียมที�เกี�ยวข้องของสินทรัพย์ทางการเงินโดยวิธีอตัราดอกเบี 6ยที�แท้จริง (Effective 

Interest Rate : EIR) และทยอยตดัจําหน่ายเป็นรายได้ดอกเบี 6ยตลอดช่วงระยะเวลาของสินทรัพย์ทางการเงิน จากเดิมที�รับรู้รายได้
ดอกเบี 6ยตามอตัราดอกเบี 6ยตามสญัญา (Contract rate) และรับรู้คา่ธรรมเนียมที�เกี�ยวข้องเต็มจํานวนโดยทนัที และหากเงินให้สนิเชื�อถกู
จัดชั 6นอยู่ใน Stage 3 รายได้ดอกเบี 6ยจะคํานวณจากมูลค่าตามบญัชีสทุธิ (Net carrying amount)  โดยส่งผลกระทบหลกัต่ออตัรา
ดอกเบี 6ยรับจากสนิทรัพย์ที�ก่อให้เกิดรายได้ (Earning Asset Yield) และรายได้ดอกเบี 6ยสทุธิตอ่สนิทรัพย์ที�ก่อให้เกิดรายได้ (Net Interest 
Margin : NIM) และรายได้คา่ธรรมเนียม 

รับรู้รายได้ดอกเบี 6ยของเงินลงทุนในตราสารหนี 6ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุการลงทนุ ซึ�งไม่มีผลแตกต่างที�เป็นสาระสําคญั
จากวิธีอตัราดอกเบี 6ยที�แท้จริง และหากเงินลงทนุถูกจดัชั 6นอยู่ใน Stage 3 รายได้ดอกเบี 6ยจะคํานวณจากมูลค่าตามบญัชีสทุธิ (Net 
carrying amount) 

2. การวดัมลูค่าจากเครื�องมือทางการเงิน จะแสดงภายใต้ รายการกําไร (ขาดทุน) จากเครื�องมือทางการเงินที�วดัมลูค่าด้วย
มลูคา่ยตุิธรรมผา่นกําไรหรือขาดทนุ ซึ�งประกอบด้วยกําไร (ขาดทนุ) จากการจําหนา่ย การวดัมลูคา่ยตุิธรรม หรือการโอนเปลี�ยนประเภท
ของสนิทรัพย์ทางการเงิน จากการซื 6อขายและแปลงค่าของสินทรัพย์และหนี 6สินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ และกําไร (ขาดทนุ) สทุธิจาก
การเปลี�ยนแปลงในมลูค่ายตุิธรรม หรือการตดัรายการของเครื�องมือทางการเงินที�กําหนดให้วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรมผ่านกําไรหรือ
ขาดทนุ จากเดิมที�แสดงเป็นสว่นหนึ�งของ รายการกําไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุ ในสว่นของรายได้จากการดําเนินงานอื�นๆ  

3. การพิจารณาคา่เผื�อผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ 6นของสินทรัพย์ทางการเงิน ตามการจดักลุม่ใหม่เป็น 3 Stages 
จากเดิมที�ตั 6งคา่เผื�อหนี 6สงสยัจะสญูตามการจดัชั 6นของสนิเชื�อตามเกณ์ของธปท. (แบง่เป็น 5 ระดบั) รวมถึงการขยายการพิจารณาคา่เผื�อ
ผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ 6นของสนิทรัพย์ทางการเงิน อาทิ ภาระผกูผนัที�จะให้สนิเชื�อและสญัญาคํ 6าประกนัทางการเงิน เป็น
ต้น  จากเดิมที�มีเพียงคา่เผื�อหนี 6สงสยัจะสญูตามการจดัชั 6นของสนิเชื�อ เมื�อได้รับหนี 6สญูรับคืน ธนาคารจะรับรู้เป็นรายได้  
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ภาพรวมผลประกอบการประจาํไตรมาส 1/2563 
จากสถานการณ์สงครามการค้า ภาวะภยัแล้ง และการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที�เกิดขึ 6นอย่างต่อเนื�องตั 6งแต่ปลายปีที�ผ่าน

มา สง่ผลให้เศรษฐกิจไทยชะลอตวัอยา่งรุนแรง ประกอบกบัการประกาศลดอตัราดอกเบี 6ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 
และการออกมาตรการให้ความช่วยเหลอืประชาชนของรัฐบาลและ ธปท. ตั 6งแต่ต้นปี โดยธนาคารตระหนกัถึงการมีสว่นร่วมในการพยงุ
เศรษฐกิจ และพร้อมสนบัสนนุกลไกของภาครัฐ จึงได้มีการลดอตัราดอกเบี 6ยเงินให้สนิเชื�อและการออกมาตรการให้ความช่วยเหลือต่างๆ 
กบัผู้ ที�ได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์ข้างต้น สง่ผลให้ธนาคารและบริษัทย่อยมีกําไรสทุธิสว่นที�เป็นของธนาคารสําหรับไตรมาส 1/2563 
เทา่กบั 6,467 ล้านบาท ลดลงร้อยละ11.4 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัมาจากรายได้ดอกเบี 6ยสทุธิลดลง โดยสว่นใหญ่
เป็นผลมาจากการลดอตัราดอกเบี 6ยอย่างต่อเนื�องจากช่วงเดียวกันปีก่อน และมีรายได้ดอกเบี 6ยเงินให้สินเชื�อที�มาจากการได้รับเงิน
บางส่วนจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลกัประกนัจํานองจํานวน 3,899 ล้านบาทในไตรมาส 1/2562 แม้ว่าธนาคารมีการบริหาร
จดัการทางการเงินที�ดีทําให้ต้นทนุทางการเงินลดลง ในขณะที�ค่าใช้จ่ายลดลงซึ�งมีสาเหตหุลกัจากการขาดทนุจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
รอการขายในไตรมาส 1/2562  

รายได้รวมจากการดําเนินงาน เท่ากับ 30,963 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.8 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน (หากไม่รวมรายได้
ดอกเบี 6ยจากการขายทอดตลาดฯ ในไตรมาส 1/2562 รายได้รวมจากการดําเนินงาน เพิ�มขึ 6นร้อยละ 4.3) โดยมีการเปลี�ยนแปลงที�สําคญั
ดงันี 6 

• รายได้ดอกเบี 6ยสทุธิลดลงร้อยละ 6.8 (หากไม่รวมรายได้ดอกเบี 6ยจากการขายทอดตลาดฯ ในไตรมาส 1/2562 รายได้
ดอกเบี 6ยสทุธิเพิ�มขึ 6นร้อยละ 10.7) โดย NIM เทา่กบัร้อยละ 3.14 ลดลงจากร้อยละ 3.71 ในไตรมาส 1/2562 (NIM ไม่รวม
รายได้ดอกเบี 6ยจากการขายทอดตลาดฯ ในไตรมาส 1/2562 เทา่กบัร้อยละ 3.13) ทั 6งนี 6 ธนาคารมีการบริหารจดัการต้นทนุ
ทางการเงินที�ดีขึ 6นอย่างต่อเนื�องและได้รับประโยชน์จากการประกาศลดเงินนําส่งธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบกับ
สนิเชื�อขยายตวัร้อยละ 2.0 จากสิ 6นปี 2562 ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากการปรับลดอตัราดอกเบี 6ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 
จํานวน 4 ครั 6ง จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน สง่ผลให้อตัราดอกเบี 6ยเงินให้สนิเชื�อปรับลดลง  

• รายได้ที�ไมใ่ช่ดอกเบี 6ยสทุธิลดลงร้อยละ 10.4 โดยมีสาเหตหุลกัจากรายได้คา่ธรรมเนียมและบริการสทุธิลดลงร้อยละ 12.1 
ในขณะที�รายได้จากการดําเนินการอื�นๆ ลดลงร้อยละ 7.4 สว่นใหญ่เป็นผลจากกําไรจากเครื�องมือทางการเงินที�วดัมลูค่า
ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นกําไรหรือขาดทนุตามมาตรฐาน TFRS 9  

คา่ใช้จ่ายจากการดําเนินงานลดลงร้อยละ 16.9 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัจากสํารองด้อยค่าทรัพย์สินรอ
การขาย ในไตรมาส 1/2562 (หากไมร่วมรายการดงักลา่ว ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื�นๆ เพิ�มขึ 6นร้อยละ 8.6) สง่ผลให้ธนาคารและ
บริษัทยอ่ยมี Cost to Income ratio ที�ร้อยละ 43.49 ลดลงจากร้อยละ 48.24 ในช่วงเดียวกนัของปี 2562 (Cost to Income ratio ไมร่วม
รายได้ดอกเบี 6ยจากการขายทอดตลาดฯ และสาํรองด้อยคา่ทรัพย์สนิรอการขาย เทา่กบัร้อยละ 41.78) 

ธนาคารและบริษัทย่อยได้พิจารณาถึงปัจจยัต่างๆ อย่างรอบคอบ ในการประมาณการถึงภาวะเศรษฐกิจที�ชะลอตวัลงและมี
ความไมแ่นน่อน ที�อาจสง่ผลตอ่คณุภาพสนิเชื�อ จึงได้ตั 6งสาํรองผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ 6น  จํานวน 8,524 ล้านบาท โดยมี
อตัราสว่น Coverage Ratio ณ 31 มีนาคม 2563 ที�ร้อยละ 126.5 ลดลงจากร้อยละ 131.8 ณ 31 ธันวาคม 2562 อตัราสว่นสินเชื�อด้อย
คุณภาพก่อนหักค่าเผื�อหนี 6สงสยัจะสูญต่อสินเชื�อรวม (NPLs Ratio-Gross) เท่ากับ ร้อยละ 4.36 เพิ�มขึ 6นจากร้อยละ 4.33 ณ 
31 ธันวาคม 2562 โดยสินเชื�อด้อยคุณภาพเพิ�มขึ 6นจากสิ 6นปีอนัเนื�องมาจากผลกระทบของสภาวะเศรษฐกิจที�อ่อนแอลง และการใช้
มาตรฐาน TFRS 9 ทั 6งนี 6 ธนาคารมีอตัราสว่นเงินกองทนุชั 6นที� 1 และอตัราสว่นเงินกองทนุทั 6งสิ 6นต่อสินทรัพย์ถ่วงนํ 6าหนกัตามความเสี�ยง 
(กลุม่ธุรกิจทางการเงิน) เทา่กบัร้อยละ 15.03 และ ร้อยละ 18.71 ตามลาํดบั 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน และรายการที�สาํคญัมีดงันี 6 

ก. ผลการดาํเนินงานสาํหรับไตรมาสสิ Yนสุดวนัที, 31มีนาคม 2563 
ก.1) ภาพรวมผลการดาํเนินงานและกาํไรสุทธิ 

    หน่วย : ล้านบาท 

 1/2563 4/2562 เพิ,ม/(ลด) 1/2562 เพิ,ม/(ลด) 

 (TFRS 9) (Pre-TFRS 9) ร้อยละ (Pre-TFRS 9) ร้อยละ 

รายได้ดอกเบี 6ยสทุธิ  22,961   20,709 10.9 24,641 (6.8) 
รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการสทุธิ  4,951   6,004 (17.5) 5,635 (12.1) 

รายได้จากการดําเนินงานอื�น  3,051   4,915 (37.9) 3,296 (7.4) 

รวมรายได้จากการดําเนินงาน  30,963   31,628 (2.1) 33,572 (7.8) 

รวมคา่ใช้จา่ยจากการดําเนินงานอื�นๆ  13,467   16,617 (19.0) 16,196 (16.9) 

กําไรจากการดําเนินงาน(1)  17,496   15,011 16.6 17,376 0.7 

หนี 6สญู หนี 6สงสยัจะสญู และขาดทนุจาก
การด้อยคา่  

 -   4,824 N/A 7,330 N/A 

ผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ 6น  8,524  N/A N/A N/A N/A 

กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้  8,972  10,187 (11.9) 10,046 (10.7) 

ภาษีเงินได้  1,680  2,057 (18.3) 1,941 (13.5) 
กําไรสทุธิ  7,292  8,130 (10.3) 8,105 (10.0) 
กําไรสทุธิ (สว่นที�เป็นของธนาคาร)  6,467  7,459 (13.3) 7,301 (11.4) 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ – 

ROA (ร้อยละ) (2) 
 0.84  1.00 (3)  1.05 (3)  

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น – ROE  
(ร้อยละ) (2) 

 7.81   8.78 (3)  9.54 (3)  

(1) กําไรจากการดําเนินงานก่อนสํารอง (ผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ 6น หรือ หนี 6สญู หนี 6สงสยัจะสญู ขาดทนุจากการด้อยคา่ฯ) และภาษีเงินได้ 
(2) ROA และ ROE คํานวณจากกําไรสทุธิสว่นที�เป็นของธนาคาร ตอ่สินทรัพย์เฉลี�ย และสว่นของเจ้าของ (สว่นของบริษัทใหญ่) เฉลี�ย 
(3) หากไม่รวมรายการรายได้ดอกเบี 6ยจากการขายทอดตลาดฯ และสํารองด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย ROA สําหรับไตรมาส 1/2562 และ 4/2562 เท่ากับ 

ร้อยละ 1.04 และร้อยละ 1.24 ตามลําดบั และ ROE สําหรับไตรมาส 1/2562 และ 4/2562 เทา่กบัร้อยละ 9.44 และร้อยละ 10.88 ตามลําดบั 

ผลประกอบการไตรมาส 1/2563  ธนาคารและบริษัทย่อยมีกําไรสทุธิ (ส่วนที�เป็นของธนาคาร) เท่ากับ 6,467 ล้านบาท 
ลดลงร้อยละ 11.4 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยมีรายได้ดอกเบี 6ยสทุธิ รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสทุธิ และรายได้จากการ
ดําเนินการอื�นๆ ที�ลดลง แม้วา่คา่ใช้จ่ายจากการดําเนินงานลดลงจากการกนัสาํรองด้อยค่าทรัพย์สินรอการขายในไตรมาส 1/2562 โดย
เมื�อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4/2562 กําไรสุทธิ (ส่วนที�เป็นของธนาคาร) ลดลงร้อยละ 13.3 โดยมีสาเหตุหลกัจากรายได้จากการ
ดําเนินการอื�นๆ 
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ก.2) รายได้ดอกเบี Yยสุทธิ 
    หน่วย : ล้านบาท 

 1/2563 4/2562 เพิ,ม/(ลด) 1/2562 เพิ,ม/(ลด) 

 (TFRS 9) (Pre-TFRS 9) ร้อยละ (Pre-TFRS 9) ร้อยละ 

รายได้ดอกเบี Yย 30,216 29,505 2.4 33,377 (9.5) 
  -รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1,141 1,567 (27.2) 2,199 (48.1) 

  - เงินลงทนุและธุรกรรมเพื�อค้า 161 159 1.4 99 62.0 
  - เงินลงทนุในตราสารหนี 6 1,300 1,360 (4.3) 853 52.6 
   - เงินให้สินเชื�อ 27,501 26,246 4.8 30,085 (8.6) 
  - การให้เชา่ซื 6อและสญัญาเชา่การเงิน 80 80 (0.6) 138 (41.8) 
  - อื�นๆ 33 93 (64.9) 3 972.3 

หกั ค่าใช้จ่ายดอกเบี Yย 7,255 8,796 (17.5) 8,736 (17.0) 
  - เงินรับฝาก 4,105 4,417 (7.1) 4,668 (12.1) 
  - รายการระหวา่งธนาคารและตลาด
เงิน 

685 597 14.7 640 7.1 

  - เงินนําสง่ธนาคารแหง่ประเทศไทย
และสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก 

1,420 2,598 (45.4) 2,484 (42.9) 

  - ตราสารหนี 6ที�ออกและเงินกู้ยืม 1,007 1,093 (7.9) 934 7.8 
  - อื�นๆ 38 91 (57.7) 10 291.2 
รายได้ดอกเบี Yยสุทธิ 22,961 20,709 10.9 24,641 (6.8) 
อัตราดอกเบี Yยรับจากสินทรัพย์ที,
ก่อให้เกิดรายได้ (ร้อยละ) (1) 

 4.13   4.15   5.03(2)  

อัตราต้นทุนทางการเงิน (ร้อยละ) (1)  1.15   1.44   1.52  

รายได้ดอกเบี Yยสุทธิต่อสินทรัพย์ที,
ก่อให้เกิดรายได้ (ร้อยละ) – NIM (1) 

 3.14   2.91   3.71(2)  

(1) สินทรัพย์ที�ก่อให้เกิดรายได้ รวมสินทรัพย์ทางการเงินที�วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ; หนี 6สินที�มีภาระดอกเบี 6ย รวมหนี 6สินทางการเงินที�
วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ ในไตรมาส 1/2563 เป็นต้นไป 

(2) หากไมร่วมรายได้ดอกเบี 6ยจากการขายทอดตลาดฯ อตัราดอกเบี 6ยรับจากสินทรัพย์ที�ก่อให้เกิดรายได้อยูท่ี�ร้อยละ 4.44 และ NIM อยูท่ี�ร้อยละ 3.13 สําหรับ
ไตรมาสที� 1/2562 

รายได้ดอกเบี 6ยสทุธิไตรมาส 1/2563  ธนาคารและบริษัทยอ่ยมีรายได้ดอกเบี 6ยสทุธิ เท่ากบั 22,961ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.8 
จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน จากผลกระทบจากการปรับลดอตัราดอกเบี 6ยนโยบายลง 4 ครั 6งจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนและธนาคาร
ได้ปรับลดอตัราดอกเบี 6ยเงินให้สินเชื�อลงเช่นกัน และจากรายได้ดอกเบี 6ยเงินให้สินเชื�อที�มาจากการได้รับเงินบางส่วนจากการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินหลกัประกันจํานองจํานวน 3,899 ล้านบาทในไตรมาส 1/2562 (หากไม่รวมรายการดงักลา่ว รายได้ดอกเบี 6ยสทุธิ
เติบโตร้อยละ 10.7) ประกอบกบัยงัมีการบริหารจดัการต้นทนุทางการเงินที�ดีขึ 6นอย่างต่อเนื�อง และได้รับประโยชน์จากการประกาศลด
เงินนําสง่ธนาคารแหง่ประเทศไทย โดยมีอตัราผลตอบแทนสทุธิตอ่สนิทรัพย์ที�ก่อให้เกิดรายได้ (NIM) เทา่กบัร้อยละ 3.14 ลดลงจากร้อย
ละ 3.71 ในไตรมาส 1/2562 (NIM ไมร่วมรายได้ดอกเบี 6ยจากการขายทอดตลาดฯ ไตรมาส 1/2562 เทา่กบัร้อยละ 3.13) ทั 6งนี 6 สินเชื�อใน
ไตรมาสที� 1/2563 เติบโตร้อยละ 2.0 จากสิ 6นปี เมื�อเปรียบเทียบกบัไตรมาส 4/2562 รายได้ดอกเบี 6ยสทุธิเพิ�มขึ 6นร้อยละ 10.9 จากการ
บริหารจดัการต้นทนุทางการเงินที�ดีและผลกระทบของ TFRS 9 
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ตารางการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี 6ย 
 10 เม.ย. 63 31 มี.ค.63 31 ธ.ค. 62 30 ก.ย. 62 30 มิ.ย. 62 31 มี.ค. 62 31 ธ.ค. 61 

อตัราดอกเบี 6ยนโยบายของ ธปท. 
(%) 

0.75% 0.75% 1.25% 1.50% 1.75% 1.75% 1.75% 
อตัราดอกเบี 6ยเงินฝาก(%) (1)        
   -  ออมทรัพย์ 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 
   -  เงินฝากประจํา 3 เดือน 0.60% - 0.70% 0.60% - 0.70% 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% 
   -  เงินฝากประจํา 6 เดือน 0.80% - 0.90% 0.80% - 0.90% 1.15%-1.35% 1.15%-1.35% 1.15%-1.35% 1.15%-1.35% 1.15%-1.35% 
   -  เงินฝากประจํา 12 เดือน 0.90% - 1.00% 0.90% - 1.00% 1.30% 1.30% 1.30% 1.30% 1.30% 
อตัราดอกเบี 6ยเงินให้สินเชื�อ(%)        
   -  MLR 5.375% (2) 5.775% 6.025% 6.275% 6.275% 6.275% 6.275% 
   -  MOR 6.220% (2) 6.620% 6.870% 6.870% 7.120% 7.120% 7.120% 
   -  MRR 6.345% (2) 6.745% 6.870% 6.870% 7.120% 7.120% 7.120% 

(1) อตัราดอกเบี 6ยเงินฝากมาตรฐานสําหรับบคุคลธรรมดา 
(2) ธนาคารปรับอตัราดอกเบี 6ยเงินให้สินเชื�อลง มีผลเมื�อ 10 เมษายน 2563 
(3) การเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี 6ยภายหลังวันที� 10 เมษายน 2563 ได้แก่ การปรับลดอัตราดอกเบี 6ยนโยบายลง เป็น 0.50% มีผลวันที� 20 พฤษภาคม 2563 และ 

ธนาคารได้ปรับอตัราดอกเบี 6ยเงินให้สินเชื�อ MLR, MOR และ MRR เป็น 5.25%, 5.82% และ 6.22% ตามลําดบั พร้อมทั 6งปรับอตัราดอกเบี 6ยเงินฝากออมทรัพย์ เป็น 
0.25% อตัราดอกเบี 6ยเงินฝากประจํา 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือนเป็น 0.375%, 0.50% และ 0.50% ตามลําดบั มีผลวนัที� 22 พฤษภาคม 2563    

ในไตรมาสที� 1/2563 คณะกรรมการนโยบายการเงิน ปรับลดอตัราดอกเบี 6ยนโยบายลง 2 ครั 6ง ในเดือนกุมภาพนัธ์และมีนาคม 
(ก่อนหน้านี 6ได้มีการปรับลด 2 ครั 6ง ในเดือน สิงหาคม และ พฤศจิกายน 2562 จากไตรมาส 1/2562) โดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมี
แนวโน้มขยายตวัตํ�ากว่าประมาณการณ์เดิมและตํ�ากว่าศกัยภาพมากขึ 6นเนื�องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ที�
รุนแรง ประกอบกบัความลา่ช้าของพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจําปี และภยัแล้ง รวมถึงสง่ผลกระทบต่อสภาพคลอ่งตลาดการเงินใน
ไทย 
 ทั 6งนี 6 ธนาคารตระหนกัถึงการมีส่วนร่วมในการพยงุเศรษฐกิจ และพร้อมสนบัสนุนกลไกของภาครัฐ ในภาวะวิกฤติที�คาดว่า
เศรษฐกิจจะชะลอตวัอย่างรุนแรงครั 6งนี 6 ดงันั 6น จึงได้ทยอยปรับลดอตัราดอกเบี 6ยเงินให้สินเชื�อ MLR MOR และ MRR ลงในเดือน
กมุภาพนัธ์ และมีนาคม และลา่สดุในเดือนเมษายน ที�ผา่นมา ได้ปรับลดอตัราดอกเบี 6ยเงินให้สินเชื�อ MLR MOR และ MRR ลงอย่างละ 
0.40% ต่อปี โดยมีผลตั 6งแต่วันที� 10 เมษายน 2563 เพื�อช่วยแบ่งเบาภาระของลูกค้าสินเชื�อทั 6งภาคธุรกิจและลูกค้ารายย่อย และ
ตอบสนองมาตรการปรับลดอตัรานําส่งเงินสมทบกองทุนฟื6นฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงินของธนาคารพาณิชย์ต่อธนาคารแห่ง
ประเทศไทย จากเดิมอตัรา 0.46% เหลอื 0.23% ประกาศเมื�อวนัที� 7 เมษายน 2563 

ก.3) รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ  
    หน่วย : ล้านบาท 

 1/2563 4/2562 เพิ,ม/(ลด) 1/2562 เพิ,ม/(ลด) 

 (TFRS 9) (Pre-TFRS 9) ร้อยละ (Pre-TFRS 9) ร้อยละ 

รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการ 6,753 7,744 (12.8) 7,077 (4.6) 
หกั คา่ใช้จา่ยคา่ธรรมเนียมและบริการ 1,802 1,740 3.6 1,442 24.9 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 4,951 6,004 (17.5) 5,635 (12.1) 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิสําหรับไตรมาส 1/2563  ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
สทุธิ เทา่กบั 4,951 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12.1 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน จากค่าธรรมเนียมอื�นๆ และค่าธรรมเนียมที�เกี�ยวเนื�อง
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กบัสนิเชื�อที�ลดลงจากการทยอยรับรู้คา่ธรรมเนียมตามมาตรฐาน TFRS 9 ประกอบกบัคา่ใช้จ่ายค่าธรรมเนียมที�เพิ�มขึ 6นตามธุรกรรมการ
โอนเงินรายย่อยผ่านช่องทางดิจิทลัที�ขยายตวั ทั 6งนี 6 ค่าธรรมเนียม Banassurance ยงัคงขยายตวัดี และหากเปรียบเทียบกบัไตรมาส 
4/2562 รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการสทุธิลดลงร้อยละ 17.5 โดยมีสาเหตเุดียวกนัเมื�อเปรียบเทียบกบัไตรมาส 1/2562 

สดัสว่นรายได้คา่ธรรมเนียมและบริการแบ่งตามผลิตภณัฑ์หลกั 
 1/2563 

(TFRS 9) 
4/2562 (ปรับปรุง) 

(Pre-TFRS 9) 
1/2562 (ปรับปรุง) 

(Pre-TFRS 9) 

คา่ธรรมเนียมที�เกี�ยวเนื�องกบัสินเชื�อ 5% 8% 9% 
คา่ธรรมเนียมบริการบตัร และบริการอิเล็กทรอนิกส์ 55% 54% 53% 
คา่ธรรมเนียม Cash Management 5% 4% 5% 

คา่ธรรมเนียมจากผลิตภณัฑ์ Bancassurance 11% 9% 8% 

คา่ธรรมเนียมอื�นๆ (1) 24% 25% 25% 

รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 100% 100% 100% 

(1) คา่ธรรมเนียมจาก Mutual Fund ธุรกิจ Global Market และบริการอื�นๆ 

ก.4) รายได้จากการดาํเนินงานอื,นๆ 
    หน่วย : ล้านบาท 

 1/2563 4/2562 เพิ,ม/(ลด) 1/2562 เพิ,ม/(ลด) 

 (TFRS 9) (Pre-TFRS 9) ร้อยละ (Pre-TFRS 9) ร้อยละ 

กําไร (ขาดทนุ) จากเครื�องมือทางการเงิน
ที�วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่าน
กําไรหรือขาดทนุ 

692  N/A N/A N/A N/A 

กําไร (ขาดทนุ) จากธุรกรรมเพื�อค้าและ
ปริวรรตเงินตราตา่งประเทศ 

 -    1,057  N/A 995 N/A 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงินลงทนุ  347   2,546  (86.4) 336 3.4 

สว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุ
ตามวิธีสว่นได้เสีย 

 293   185  58.6 318 (7.6) 

รายได้จากเงินปันผล  118   37  214.6 116 1.2 
รายได้จากการดําเนินงานอื�นๆ  1,601   1,090  46.8 1,531 4.6 
รวมรายได้จากการดาํเนินงาน  3,051   4,915  (37.9) 3,296 (7.4) 

รายได้จากการดาํเนินงานอื,นๆ ไตรมาส 1/2563  ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้จากการดําเนินงานอื�นๆ เท่ากบั 3,051 
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.4 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลจากกําไรจากเครื�องมือทางการเงินที�วดัมลูค่าด้วยมลูค่า
ยตุิธรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุตามมาตรฐาน TFRS 9 ในขณะที�เมื�อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4/2562 รายได้จากการดําเนินงานอื�นๆ 
ลดลงร้อยละ 37.9 สว่นใหญ่เป็นผลจากการลดลงของกําไรจากเงินลงทนุ 



ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)                     

 

สว่นที� 3 ข้อมลูผู้ออกตราสาร หน้า 43 

ก.5) ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื,นๆ 
    หน่วย : ล้านบาท 

 1/2563 4/2562 เพิ,ม/(ลด) 1/2562 เพิ,ม/(ลด) 

 (TFRS 9) (Pre-TFRS 9) ร้อยละ (Pre-TFRS 9) ร้อยละ 

คา่ใช้จา่ยเกี�ยวกบัพนกังาน 7,768   7,089  9.6 7,137 8.8 
คา่ใช้จา่ยเกี�ยวกบัอาคาร สถานที� และ

อปุกรณ์ 
2,085   2,304  (9.5) 2,195 (5.0) 

คา่ภาษีอากร 1,047   1,023  2.3 1,117 (6.3) 
ขาดทนุจากการด้อยคา่ทรัพสินย์รอ 

การขาย 
218   2,405  (91.0) 3,769 (94.2) 

อื�นๆ (1) 2,349   3,796  (38.1) 1,978 18.8 
รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินการ

อื,นๆ 
13,467   16,617  (19.0) 16,196 (16.9) 

อตัราสว่นคา่ใช้จา่ยตอ่รายได้ (ร้อยละ) 43.49 52.54 (2)  48.24 (2)  

(1) รวมคา่ตอบแทนกรรมการ 
(2) หากไมร่วมรายการรายได้ดอกเบี 6ยจากการขายทอดตลาดฯ และสํารองด้อยคา่ทรัพย์สินรอการขาย อตัราสว่นคา่ใช้จา่ยตอ่รายได้สาํหรับไตรมาส 1/2562 

และ 4/2562 เทา่กบัร้อยละ 41.78 และร้อยละ 45.48 ตามลําดบั 

ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื,นๆ ไตรมาส 1/2563  ธนาคารและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื�นๆ เท่ากบั 
13,467 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16.9 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และลดลงร้อยละ 19.0 จากไตรมาสที�ผ่านมา โดยมีสาเหตหุลกัมา
จากสาํรองด้อยคา่ทรัพย์สนิรอการขายที�ลดลง (หากไมร่วมรายการสาํรองด้อยคา่ดงักลา่ว คา่ใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื�นๆ เพิ�มขึ 6นร้อย
ละ 8.6 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และลดลงร้อยละ 6.4 จากไตรมาสที�ผา่นมา) 

ก.6) หนี Yสูญ หนี Yสงสัยจะสูญ/ ผลขาดทุนด้านเครดติที,คาดว่าจะเกิดขึ Yน 
    หน่วย : ล้านบาท 

 1/2563 4/2562 เพิ,ม/(ลด) 1/2562 เพิ,ม/(ลด) 

 (TFRS 9) (Pre-TFRS 9) ร้อยละ (Pre-TFRS 9) ร้อยละ 

หนี 6สญู หนี 6สงสยัจะสญูฯ (1) N/A   4,824 N/A 7,330 N/A 
ผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ 6น (2) 8,524 N/A N/A N/A N/A 

(1) หนี 6สญู หนี 6สงสยัจะสญู และขาดทนุจากการด้อยคา่ สําหรับเงินให้สินเชื�อแก่ลกูหนี 6เทา่นั 6น 
(2) ผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ 6นสาํหรับรายการระหวา่งตลาดเงิน เงินลงทนุในตราสารหนี 6 เงินให้สินเชื�อแก่ลกูหนี 6 (รวมขาดทนุจากการเปลี�ยนแปลง

เงื�อนไขใหม)่ และภาระผกูพนัที�จะให้สนิเชื�อและสญัญาคํ 6าประกนัทางการเงิน 

สาํหรับไตรมาส ไตรมาส 1/2563  ธนาคารและบริษัทยอ่ยได้พิจารณาถึงปัจจยัตา่งๆ อยา่งรอบคอบ ในการประมาณการถึง
ภาวะเศรษฐกิจที�ชะลอตวัลงและมีความไม่แน่นอน ที�อาจส่งผลต่อคุณภาพสินเชื�อ จึงได้ตั 6งสํารองผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะ
เกิดขึ 6น จํานวน 8,524 ล้านบาท ในขณะที�มีหนี 6สญู หนี 6สงสยัจะสญูฯ จํานวน 7,330 ล้านบาทในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยธนาคาร
มีอตัราสว่น Coverage Ratio เทา่กบัร้อยละ 126.5 ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 เทียบกบัร้อยละ 131.8 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 และ
ร้อยละ 126.9 ณ วนัที� 31 มีนาคม 2562 
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ข. ฐานะทางการเงนิของธนาคารและบริษัทย่อย ณ วนัที, 31 มีนาคม 2563 

ข.1) สนิทรัพย์ทางการเงนิฯ และเงนิลงทุนสุทธิ 
ธนาคารและบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์ทางการเงินที�วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นกําไรหรือขาดทนุ และเงินลงทนุสทุธิรวมตาม 

TFRS 9 เทา่กบั 407,603 ล้านบาท ณ 31 มีนาคม 2563 โดยสินทรัพย์ทางการเงินที�วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นกําไรหรือขาดทนุ 
ประกอบด้วยตราสารหนี 6เอกชนและตา่งประเทศ ร้อยละ 56 หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 41 และหนว่ยลงทนุ ร้อยละ 3 
ในขณะที�มเีงินลงทนุสทุธิจํานวน 395,228 ล้านบาท ณ 31 ธนัวาคม 2562 

การจดัประเภทของสนิทรัพย์ทางการเงินฯ และเงินลงทนุสทุธิ    
 หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม 31 มี.ค. 63 
สินทรัพย์ทางการเงนิที,วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 45,217 
เงนิลงทุนสุทธิ 362,386 

- เงินลงทนุในตราสารหนี 6ที�วดัมลูคา่ด้วยราคาทนุตดัจําหน่าย 1,729 
- เงินลงทนุในตราสารหนี 6ที�วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น 347,846 
- เงินลงทนุในตราสารทนุที�กําหนดให้วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น 12,811 

รวมสินทรัพย์ทางการเงินฯ และเงินลงทุนสุทธิ 407,603 

 

 
 หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม 31 ธ.ค. 62 
เงนิลงทุนสุทธิ  

- เงินลงทนุเพื�อค้า 48,252 
- เงินลงทนุเผื�อขาย 344,198 
- ตราสารหนี 6ที�จะถือจนครบกําหนด 1,737 
- เงินลงทนุทั�วไป 1,041 

รวมเงนิลงทุนสุทธิ 395,228 

 

ข.2) เงนิให้สินเชื,อแก่ลูกหนี Y 
เงินให้สนิเชื�อแก่ลกูหนี 6ของธนาคารและบริษัทยอ่ย (หลงัหกัรายได้รอตดับญัชี) เทา่กบั 2,131,887 ล้านบาท เพิ�มขึ 6นร้อยละ 2.0 

จากสิ 6นปี โดยสว่นใหญ่ 
   หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม 31 มี.ค. 63 31 ธ.ค. 62 เพิ,ม/(ลด) 
 (TFRS 9) (Pre-TFRS 9) ร้อยละ 

เงินให้สินเชื�อแก่ลกูหนี 6 2,132,315 2,090,342 2.0 
หกั รายได้รอตดับญัชี 428 469  
บวก ดอกเบี 6ยค้างรับ 5,794 5,160  
หกั คา่เผื�อผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ 6น (1) 142,158 135,268  
เงนิให้สินเชื,อแก่ลูกหนี Yและดอกเบี Yยค้างรับสุทธิ 1,995,523 1,959,765 1.8 

(1) คา่เผื�อผลขาดทนุด้านเครดติที�คาดวา่จะเกิดขึ 6นสําหรับเงินให้สินเชื�อแก่ลกูหนี 6 (รวมขาดทนุจากการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขใหม)่ หรือ คา่เผื�อหนี 6สงสยัจะสญู
และคา่เผื�อการปรับมลูคา่จากการปรับโครงสร้างหนี 6 ตามงบการเงิน 
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เงินให้สนิเชื�อของธนาคารตามประเภทของผู้กู้  (งบการเงินรวม) 
     หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม 31 มี.ค. 63 
(TFRS 9) 

31 ธ.ค. 62 
(Pre-TFRS 9) 

เพิ,ม/(ลด) 

 จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ ร้อยละ 

สินเชื�อธุรกิจขนาดใหญ่  706,891   33.2   650,266   31.1   8.7  
สินเชื�อรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ  160,940   7.5   182,986   8.8  (12.0)  
สินเชื�อวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม (1) 
 335,051   15.7   332,447   16.0   0.8  

สินเชื�อรายยอ่ย  929,055   43.6   924,268   44.2   0.5  
- สินเชื�อเพื�อที�อยู่อาศยั  400,147   18.8   396,035   18.9   1.0  
- สินเชื�อสว่นบคุคล  470,366   22.1   464,138   22.2   1.3  
- สินเชื�อบตัรเครดิต  51,893   2.4   56,653   2.7  (8.4)  
- สินเชื�อ KTB Leasing  6,649   0.3   7,442   0.4  (10.7)  

สินเชื�ออื�นๆ  378   0.0   375   0.0   1.0  
รวมสินเชื,อ (ตามงบการเงนิ) 2,132,315 100.0  2,090,342   100.0  2.0  

(1) สินเชื�อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม: สินเชื�อที�ให้แก่ธุรกิจที�มีจํานวนการจ้างงาน ≤ 200 คน และจํานวนสินทรัพย์ถาวรไมร่วมที�ดิน ≤ 200 ลบ. 

� คณุภาพสนิทรัพย์ 

การจดัชั 6นสนิเชื�อและคา่เผื�อผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ 6น 
   หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม 31 มี.ค. 63 
เงนิให้สินเชื,อและ 
ดอกเบี Yยค้างรับ (1) 

ค่าเผื,อผลขาดทุนด้านเครดิตที, 
คาดว่าจะเกิดขึ Yน (2) 

1. การจัดชั Yนสินเชื,อ   
สินทรัพย์ทางการเงินที�ไมมี่การเพิ�มขึ 6นอยา่งมีนยัสําคญั

ของความเสี�ยงด้านเครดิต  (Performing) 
1,747,267 28,339 

สินทรัพย์ทางการเงินที�มีการเพิ�มขึ 6นอย่างมีนยัสําคญัของ
ความเสี�ยงด้านเครดิต  (Under - performing) 

276,511 38,493 

สินทรัพย์ทางการเงินที�มีการด้อยคา่ด้านเครดิต  
(Non - performing) 

113,903 75,326 

รวม 2,137,681 142,158  
2. Gross NPLs (3) 112,377 ร้อยละ      4.36 
3. Coverage Ratio (4)   ร้อยละ   126.5 

(1) เงินให้สินเชื�อหกัรายได้รอตดับญัชี รวมดอกเบี 6ยค้างรับ และรายได้ดอกเบี 6ยที�ยงัไมถ่ึงกําหนดชําระ 
(2) คา่เผื�อผลขาดทนุด้านเครดติที�คาดวา่จะเกิดขึ 6นสําหรับเงินให้สินเชื�อแก่ลกูหนี 6 (รวมขาดทนุจากการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขใหม)่ ตามงบการเงิน 
(3) Gross NPLs เฉพาะต้นเงินหกัรายได้รอตดับญัชี รวมรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 
(4) Coverage Ratio = คา่เผื�อผลขาดทนุด้านเครดติที�คาดวา่จะเกิดขึ 6นของสนิเชื�อ / Gross NPLs 
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   หน่วย : ล้านบาท 

 31 ธ.ค. 62 
งบการเงนิรวม เงนิให้สินเชื,อและดอกเบี Yย

ค้างรับ 
ยอดสุทธิที,ใช้ในการตั Yงค่า

เผื,อหนี Yสงสัยจะสูญ 
ค่าเผื,อหนี Yสงสัยจะสูญ 

1. การจัดชั Yนสินเชื,อ    
จดัชั 6นปกต ิ  1,923,616   883,841   13,908  
จดัชั 6นกลา่วถึงเป็นพิเศษ  68,696   30,545   8,478  
จดัชั 6นตํ�ากวา่มาตรฐาน  12,780   6,429   6,433  
จดัชั 6นสงสยั  12,647   4,527   4,547  
จดัชั 6นสงสยัจะสญู  77,294   37,398   37,403  

รวม  2,095,033   962,740   70,769  
เงินสํารองสว่นเกิน    64,459  

2. ค่าเผื,อหนี Yสงสัยจะสูญรวม(1)    135,268  
3. Gross NPLs (2)  102,659   ร้อยละ     4.33 
4. Coverage Ratio(3)    ร้อยละ  131.8 

(1) คา่เผื�อหนี 6สงสยัจะสญูและคา่เผื�อการปรับมลูคา่จากการปรับโครงสร้างหนี 6 ตามงบการเงิน 
(2) NPLs Ratio-Gross ตามนิยามของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
(3) Coverage Ratio = คา่เผื�อหนี 6สงสยัจะสญู / Gross NPLs 

ธนาคารและบริษัทยอ่ยมีอตัราสว่นสนิเชื�อด้อยคณุภาพก่อนหกัคา่เผื�อหนี 6สงสยัจะสญูตอ่สนิเชื�อรวม (NPLs Ratio-Gross) ณ 
31 มีนาคม 2563 ร้อยละ 4.36 เพิ�มขึ 6นจากร้อยละ 4.33 ณ 31 ธนัวาคม 2562 โดยมี Coverage Ratio เทา่กบั ร้อยละ 126.5 ณ วนัที� 31 
มีนาคม 2563 เทียบกบัร้อยละ 131.8 ณ 31 ธนัวาคม 2562 และร้อยละ 126.9 ณ วนัที� 31 มีนาคม 2562 
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ข.3) เงนิรับฝาก 
ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินรับฝาก เท่ากับ 2,352,523 ล้านบาท เพิ�มขึ 6นร้อยละ 9.1 จาก ณ 31 ธันวาคม 2562 โดยเพิ�มขึ 6น

จากเงินฝากทกุประเภทโดยเฉพาะเงินฝากออมทรัพย์  
จากภาพรวมเงินรับฝากที�เพิ�มขึ 6นจากสิ 6นปีในอตัราที�สงูกว่าการเพิ�มขึ 6นของเงินให้สินเชื�อ ส่งผลให้ธนาคารและบริษัทย่อยมี

สดัสว่นเงินให้สนิเชื�อแก่ลกูหนี 6 (หลงัหกัรายได้รอตดับญัชี) ตอ่เงินรับฝาก ที�เทา่กบัร้อยละ 90.62 ลดลงเมื�อเทียบกบัร้อยละ 96.94 ณ 31 
ธนัวาคม 2562 

ข.4) ส่วนของเจ้าของ 
ส่วนของเจ้าของรวม (ส่วนที,เป็นของธนาคาร) ณ 31 มีนาคม 2563 เทา่กบั 327,784 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.1 เมื�อเทียบ

กบั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 
มูลค่าหุ้นทางบัญชี (ส่วนที, เป็นของธนาคาร) เท่ากับ 23.44 บาทต่อหุ้น ลดลงจาก 24.20 บาทต่อหุ้น เมื�อเทียบกับ 31 

ธนัวาคม 2562 

ค. แหล่งที,มาและใช้ไปของเงนิทุน 
     หน่วย : ล้านบาท 

 31 มี.ค. 63 
(TFRS 9) 

31 ธ.ค. 62 
(Pre-TFRS 9) 

เพิ,ม/(ลด) 

 จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ ร้อยละ 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 
(สินทรัพย์) 

 470,362   14.9   338,771   11.2   38.8  

สินทรัพย์ทางการเงินที�วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่
ยตุิธรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ 

 45,217   1.4  N/A N/A N/A 

เงินลงทนุสทุธิ และเงินลงทนุในบริษัทร่วมสทุธิ  388,818   12.3   426,174   14.2  (8.8)  
เงินให้สินเชื�อแก่ลกูหนี 6 (หกัรายได้รอตดับญัชี)  2,131,887   67.4   2,089,874   69.4   2.0  
หกั คา่เผื�อผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดวา่จะ

เกิดขึ 6น (1) 
(142,158)  (4.5)  (135,268)  (4.5)   5.1  

สินทรัพย์อื�นๆ  268,934   8.5   292,665   9.7  (8.1)  
สินทรัพย์  3,163,060   100.0   3,012,216   100.0   5.0  

เงินรับฝาก  2,352,523   74.4   2,155,865   71.6   9.1  
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 

(หนี 6สิน) 
 177,063   5.6   215,823   7.2  (18.0)  

ตราสารหนี 6ที�ออกและเงินกู้ยืม  98,379   3.1   96,841   3.2   1.6  
หนี 6สินอื�นๆ  196,485   6.2   195,361   6.5     0.6  
รวมสว่นของเจ้าของ  338,610   10.7   348,326   11.5  (2.8)  

- สว่นของบริษัทใหญ่  327,784   10.4   338,287   11.2  (3.1)  

- สว่นได้เสยีที�ไมมี่อํานาจควบคมุ  10,826   0.3   10,039   0.3   7.8  
หนี Yสินและส่วนของเจ้าของ  3,163,060   100.0   3,012,216   100.0   5.0  

อัตราส่วนเงินให้สินเชื,อแก่ลูกหนี Y (หลังหกั
รายได้รอตัดบัญชี) ต่อเงนิรับฝาก 
(ร้อยละ) 

90.62  96.94   

(1) ค่าเผื�อผลขาดทนุด้านเครดติที�คาดว่าจะเกิดขึ 6นสําหรับเงินให้สินเชื�อแก่ลกูหนี 6 (รวมขาดทนุจากการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขใหม)่ หรือ คา่เผื�อหนี 6สงสยัจะสญูและคา่เผื�อการปรับมลูคา่
จากการปรับโครงสร้างหนี 6 ตามงบการเงนิ 
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แหลง่เงินทนุที�สาํคญัของธนาคารและบริษัทยอ่ย ณ 31 มีนาคม 2563 ประกอบด้วยเงินรับฝากร้อยละ 74.4 และแหลง่เงินทนุ
อื�นๆ อาทิ สว่นของเจ้าของ การกู้ยืมระหวา่งธนาคาร และตราสารหนี 6ที�ออกและเงินกู้ยืม ทั 6งนี 6 ธนาคารใช้เงินทนุร้อยละ 67.4 ในการให้
สนิเชื�อแก่ลกูหนี 6 (หลงัหกัรายได้รอตดับญัชี) ใช้เงินทนุร้อยละ 14.9 ในรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ และใช้เงินทนุร้อยละ 
12.3 ในเงินลงทนุสทุธิและเงินลงทนุในบริษัทร่วมสทุธิ 

ง. เงนิกองทุนตามกฎหมาย 

เงินกองทนุตามกฎหมาย (กลุม่ธรุกิจทางการเงิน) 
     หน่วย : ล้านบาท 

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ (1) 

31 มี.ค. 63(3) อัตราขั Yนตํ,าที,
กาํหนดโดยธปท. 
สาํหรับปี 2563 

(ร้อยละ) (2) 

31 ธ.ค. 62(3) อัตราขั Yนตํ,าที,
กาํหนดโดยธปท. 
สาํหรับปี 2562 

(ร้อยละ) (2) 

 
 

จาํนวน 

อัตรา 
เงนิกองทุน 

ต่อสินทรัพย์เสี,ยง 
(ร้อยละ) 

 
 

จาํนวน 

อัตรา 
เงนิกองทุน 

ต่อสินทรัพย์เสี,ยง 
(ร้อยละ) 

เงินกองทนุชั 6นที� 1 
ที�เป็นสว่นของเจ้าของ 

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

เงินกองทนุชั 6นที� 1 310,447 15.03 >9.500 305,805 15.24 >9.000 
เงินกองทนุชั 6นที� 2 76,170   75,534   
รวมเงินกองทนุ 386,617 18.71 >12.000 381,339 19.01 >11.500 
สินทรัพย์ถ่วงนํ 6าหนกัตาม

ความเสี�ยง 
2,066,182   2,006,423   

(1) งบการเงินภายใต้หลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลกลุม่ธุรกิจทางการเงิน จดัทําภายใต้หลกัเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงินนี 6จะไม่รวมถึง
บริษัทที� ประกอบธุรกิจประกนัภยัหรือประกนัชีวิต และบริษัทที�ถือหุ้นน้อยกวา่ร้อยละ 50 

(2) ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.) กําหนดให้ธนาคารพาณิชย์ดํารงอตัราส่วนเงินกองทนุส่วนเพิ�ม เพื�อรองรับผลขาดทนุในภาวะวิกฤต (Conservation Buffer) 
โดยให้ทยอยดํารงอตัราสว่นเงินกองทนุสว่นเพิ�มจากอตัราสว่นเงินกองทนุขั 6นตํ�าอีกมากกวา่ 0.625% ในแตล่ะปี ตั 6งแต่วนัที� 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป จนครบ
ซึ�งมากกวา่ 2.50% ในวนัที� 1 มกราคม 2562 นอกจากนี 6 ตามประกาศ ธปท. ที�สนส. 16/2560 และ 17/2560 ระบวุา่ธนาคารเป็น 1 ใน 5 ธนาคารพาณิชย์ที�มีนัย
ตอ่ความเสี�ยงเชิงระบบในประเทศ และกําหนดให้ต้องมีอตัราสว่นเงินกองทนุขั 6นตํ�าเพิ�มเติม เพื�อเป็นเงินกองทนุสว่นเพิ�มเพื�อรองรับความเสียหายสําหรับธนาคาร
พาณิชย์ที�มีนัยความเสี�ยงเชิงระบบในประเทศ (Higher loss absorbency) โดยให้ธนาคารทยอยดํารงอตัราส่วนเงินกองทนุส่วนเพิ�มเพื�อรองรับความเสียหาย
สําหรับธนาคารพาณิชย์ที�มีนัยต่อความเสี�ยงเชิงระบบในประเทศ ที�ร้อยละ 0.5 ของสินทรัพย์เสี�ยงทั 6งสิ 6น ตั 6งแต่วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 และดํารงเพิ�มเป็น
ร้อยละ 1 ของสินทรัพย์เสี�ยงทั 6งสิ 6น ตั 6งแตว่นัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

(3) ข้อมลูเงินกองทนุและอตัราส่วนเงินกองทนุต่อสินทรัพย์เสี�ยง ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 เป็นข้อมลูเบื 6องต้นที�จดัทําตามเกณฑ์และ
วิธีการตามประกาศธปท.  

 



ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)                     
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เงินกองทนุตามกฎหมาย (งบเฉพาะธนาคาร) 
     หน่วย : ล้านบาท 

งบเฉพาะธนาคาร(1) 

31 มี.ค. 63 อัตราขั Yนตํ,าที,
กาํหนดโดยธปท. 
สาํหรับปี 2563 

(ร้อยละ) (1) 

31 ธ.ค. 62 อัตราขั Yนตํ,าที,
กาํหนดโดยธปท. 
สาํหรับปี 2562 

(ร้อยละ) (1) 

 
 

จาํนวน 

อัตรา 
เงนิกองทุน 

ต่อสินทรัพย์เสี,ยง 
(ร้อยละ) 

 
 

จาํนวน 

อัตรา 
เงนิกองทุน 

ต่อสินทรัพย์เสี,ยง 
(ร้อยละ) 

เงินกองทนุชั 6นที� 1 
ที�เป็นสว่นของเจ้าของ 

288,254  14.43 >8.000 285,462 14.80 >7.500 

เงินกองทนุชั 6นที� 1 288,254  14.43 >9.500 285,462 14.80 >9.000 
เงินกองทนุชั 6นที� 2 75,364   74,616   
รวมเงินกองทนุ 363,618  18.20 >12.000 360,078 18.66 >11.500 
สินทรัพย์ถ่วงนํ 6าหนกัตาม

ความเสี�ยง 
1,997,962   1,929,176   

(1) ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.) กําหนดให้ธนาคารพาณิชย์ดํารงอตัราส่วนเงินกองทนุส่วนเพิ�ม เพื�อรองรับผลขาดทนุในภาวะวิกฤต (Conservation Buffer) 
โดยให้ทยอยดํารงอตัราสว่นเงินกองทนุสว่นเพิ�มจากอตัราสว่นเงินกองทนุขั 6นตํ�าอีกมากกวา่ 0.625% ในแตล่ะปี ตั 6งแต่วนัที� 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป จนครบ
ซึ�งมากกวา่ 2.50% ในวนัที� 1 มกราคม 2562 นอกจากนี 6 ตามประกาศ ธปท. ที�สนส.16/2560 และ 17/2560 ระบุว่าธนาคารเป็น 1 ใน 5 ธนาคารพาณิชย์ที�มีนัย
ตอ่ความเสี�ยงเชิงระบบในประเทศ และกําหนดให้ต้องมีอตัราสว่นเงินกองทนุขั 6นตํ�าเพิ�มเติม เพื�อเป็นเงินกองทนุสว่นเพิ�มเพื�อรองรับความเสียหายสําหรับธนาคาร
พาณิชย์ที�มีนัยความเสี�ยงเชิงระบบในประเทศ (Higher loss absorbency) โดยให้ธนาคารทยอยดํารงอตัราส่วนเงินกองทนุส่วนเพิ�มเพื�อรองรับความเสียหาย
สําหรับธนาคารพาณิชย์ที�มีนัยต่อความเสี�ยงเชิงระบบในประเทศ ที�ร้อยละ 0.5 ของสินทรัพย์เสี�ยงทั 6งสิ 6น ตั 6งแต่วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 และดํารงเพิ�มเป็น 
ร้อยละ 1 ของสินทรัพย์เสี�ยงทั 6งสิ 6น ตั 6งแตว่นัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

ณ 31 มีนาคม 2563 กลุม่ธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทุนชั 6นที� 1 ที�เป็นสว่นของเจ้าของ เท่ากับ 309,373 ล้านบาท (ร้อยละ 
14.97 ของสนิทรัพย์ถ่วงนํ 6าหนกัตามความเสี�ยง) และมีเงินกองทนุชั 6นที� 1 เท่ากบั 310,447 ล้านบาท (ร้อยละ 15.03 ของสินทรัพย์ถ่วง
นํ 6าหนกัตามความเสี�ยง) โดยมีเงินกองทนุทั 6งสิ 6นเทา่กบั 386,617 ล้านบาท (ร้อยละ 18.71 ของสนิทรัพย์ถ่วงนํ 6าหนกัตามความเสี�ยง) 

 ณ 31 มีนาคม 2563 ธนาคารมีเงินกองทนุชั 6นที� 1 ที�เป็นสว่นของเจ้าของ และมีเงินกองทนุชั 6นที� 1 (งบเฉพาะธนาคาร) เท่ากบั 
288,254  ล้านบาท (ร้อยละ 14.43 ของสนิทรัพย์ถ่วงนํ 6าหนกัตามความเสี�ยง) โดยมีเงินกองทนุทั 6งสิ 6นเทา่กบั 363,618 ล้านบาท (ร้อยละ 
18.20 ของสนิทรัพย์ถ่วงนํ 6าหนกัตามความเสี�ยง)  

ธนาคารมีอตัราสว่นเงินกองทนุตอ่สนิทรัพย์ถ่วงนํ 6าหนกัตามความเสี�ยงในระดบัที�แข็งแกร่งเมื�อเทียบกบัเกณฑ์ของธปท. อีกทั 6ง
ธนาคารได้ประเมินความเพียงพอของอัตราส่วนเงินกองทุนฯ ในอนาคตอย่างต่อเนื�องเพื�อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของทางการ และ
ครอบคลมุถึงความสามารถในการรองรับความเสี�ยงที�จะเกิดขึ 6น 



ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)                     
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จ) วิเคราะห์งบกระแสเงนิสด  

สาํหรับไตรมาสที� 1/2563 ธนาคารและบริษัทยอ่ยมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดจํานวน 59,282 ล้านบาท ลดลง 9,152   
ล้านบาท หรือร้อยละ 13.37 จากสิ 6นปี 2562 โดยมีสาเหตหุลกัดงันี 6 

1.) เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 7,293 ล้านบาท ซึ�งเกิดจากกําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงใน
สนิทรัพย์และหนี 6สินดําเนินงาน 25,935 ล้านบาท และมีการเปลี�ยนแปลงหลกัของสินทรัพย์จากการดําเนินงาน ได้แก่ รายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) เพิ�มขึ 6น 132,212 ล้านบาท เงินให้สินเชื�อเพิ�มขึ 6น 47,180 ล้านบาท และสินทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์ 
เพิ�มขึ 6น 35,194 ล้านบาท ในขณะที�สทิธิในการเรียกคืนหลกัทรัพย์ ลดลง 67,350 ล้านบาท  

และการเปลี�ยนแปลงของหนี 6สินจากการดําเนินงาน ได้แก่ เงินรับฝากเพิ�มขึ 6น 196,658 ล้านบาท และหนี 6สินตราสารอนพุนัธ์ 
เพิ�มขึ 6น 41,662 ล้านบาท ในขณะที�รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี 6สิน) ลดลง 38,927 ล้านบาท และภาระในการส่งคืน
หลกัทรัพย์ ลดลง 67,350 ล้านบาท  

2.) เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ 16,906 ล้านบาท ซึ�งเกิดจากมีเงินสดรับจากการจําหนา่ยตราสารหนี 6และตราสารทนุที�วดั
มลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น 86,891ล้านบาท และเงินสดรับจากการจําหนา่ยตราสารหนี 6ที�วดัมลูค่าด้วยราคา
ทนุตดัจําหนา่ย 941 ล้านบาท ในขณะที�มีเงินสดจ่ายในการซื 6อตราสารหนี 6และตราสารทนุที�วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นกําไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จอื�น 102,869 ล้านบาท และเงินสดจ่ายในการซื 6อตราสารหนี 6ที�วดัมลูคา่ด้วยราคาทนุตดัจําหนา่ย 901 ล้านบาท 

3.) เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 413 ล้านบาท ซึ�งเกิดจากเงินสดจ่ายชําระคืนตราสารหนี 6ที�ออกและเงินกู้ยืมระยะ
ยาว 4 ล้านบาทและ เงินสดจ่ายชําระหนี 6สนิตามสญัญาเช่า 579 ล้านบาท ในขณะที�มีเงินสดรับจากตราสารหนี 6ที�ออกและเงินกู้ยืมระยะ
ยาว 996 ล้านบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุตวัเลขการเปลี�ยนแปลง (ร้อยละ) ที�แสดง คํานวณโดยอ้างอิงจากตวัเลขงบการเงิน 
 



ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)                     
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คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงานปี 2562   

ภาพรวมผลประกอบการประจาํปี 2562 
สําหรับปี 2562 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกําไรสทุธิสว่นที�เป็นของธนาคาร เท่ากบั 29,284 ล้านบาท เพิ�มขึ 6นร้อยละ 2.8 จาก

ช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัมาจากรายได้จากการดําเนินงานเพิ�มขึ 6นจากรายได้ดอกเบี 6ยเงินให้สนิเชื�อที�มาจากการได้รับเงิน
บางสว่นจากการขายทอดตลาดทรัพย์สนิหลกัประกนัจํานองจํานวน 3,899 ล้านบาทในไตรมาส 1/2562 และรายได้จากการดําเนินงาน
อื�นๆ (กําไรสทุธิจากเงินลงทนุ) แม้ว่าค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานเพิ�มขึ 6นจากการกนัสํารองจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย และ
ค่าใช้จ่ายจากการตั 6งสํารองผลประโยชน์พนกังาน หากไม่รวมรายการพิเศษดงักลา่ว กําไรสทุธิส่วนที�เป็นของธนาคาร เพิ�มขึ 6นร้อยละ 
18.2 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยรายได้ดอกเบี 6ยและคา่ใช้จ่ายดงักลา่วถือเป็นรายการพิเศษ (“รายการพิเศษ”)  

รายได้รวมจากการดําเนินงาน เทา่กบั 125,658 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 7.2 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน หากไมร่วมรายได้จาก
การขายทอดตลาดทรัพย์สินหลกัประกนัจํานองในไตรมาส 1/2562 รายได้รวมจากการดําเนินงาน เติบโตร้อยละ 3.9 จากช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน โดยมีการเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัดงันี 6 

• รายได้ดอกเบี 6ยสทุธิเพิ�มขึ 6นร้อยละ 5.5 หากไม่รวมรายได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลกัประกนัจํานองในไตรมาส 
1/2562 รายได้ดอกเบี 6ยสทุธิเพิ�มขึ 6นร้อยละ 0.9 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดย NIM เท่ากบั ร้อยละ 3.07 ลดลงจากร้อย
ละ 3.13 ในปี 2561 จากผลกระทบจากการปรับลดอตัราดอกเบี 6ยนโยบายและอตัราดอกเบี 6ยเงินให้สนิเชื�อในเดือนสงิหาคม
และเดือนพฤศจิกายนที�ผา่นมา แม้วา่มีการบริหารจดัการต้นทนุทางการเงินที�ดีขึ 6นอยา่งตอ่เนื�อง 

• รายได้ที�ไมใ่ช่ดอกเบี 6ยสทุธิเพิ�มขึ 6นร้อยละ 11.4 โดยมีสาเหตหุลกัจากรายได้จากการดําเนินการอื�นๆ ที�เติบโตร้อยละ 42.9 
ซึ�งเป็นผลจากกําไรสทุธิจากเงินลงทนุ สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสยี และกําไรจากการขายทรัพย์สนิรอการ
ขาย ในขณะที�รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการสทุธิลดลงร้อยละ 1.8  

คา่ใช้จ่ายจากการดําเนินงานเพิ�มขึ 6นร้อยละ 17.7 โดยมีสาเหตหุลกัจากสํารองจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขายตามเกณฑ์
ของธนาคารแหง่ประเทศไทย และจากการตั 6งสํารองผลประโยชน์พนกังานที�มีผลบงัคบัใช้ในไตรมาส 3/2562 หากไม่รวมรายการพิเศษ
ดงักลา่ว ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื�นๆ อยู่ในระดบัใกล้เคียงกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ประกอบกบัธนาคารมีรายได้รวมจากการ
ดําเนินงานเพิ�มขึ 6น สง่ผลให้ธนาคารและบริษัทยอ่ยมี Cost to Income ratio ที�ไมร่วมรายการพิเศษเท่ากบัร้อยละ 43.58 ลดลงจากร้อย
ละ 45.29 ในช่วงเดียวกนัของปี 2561  

จากนโยบายการตั 6งคา่เผื�อหนี 6สญู และหนี 6สงสยัจะสญูตามหลกัความระมดัระวงั สง่ผลให้อตัราสว่นค่าเผื�อหนี 6สงสยัจะสญูต่อ
สนิเชื�อด้อยคณุภาพ (Coverage Ratio) ณ 31 ธนัวาคม 2562 เพิ�มขึ 6นเป็นร้อยละ 131.76 จากร้อยละ 125.74 ณ 31 ธนัวาคม 2561  

อตัราสว่นสินเชื�อด้อยคณุภาพก่อนหกัค่าเผื�อหนี 6สงสยัจะสญูต่อสินเชื�อรวม (NPLs Ratio-Gross) เท่ากบั ร้อยละ 4.33 ลดลง
จากร้อยละ 4.53 ณ 31 ธนัวาคม 2561 โดยสินเชื�อด้อยคณุภาพมีการปรับตวัในทิศทางที�ดีขึ 6น ในขณะที�อตัราสว่นสินเชื�อด้อยคณุภาพ
หลงัหกัคา่เผื�อหนี 6สงสยัจะสญูของเงินให้สนิเชื�อด้อยคณุภาพตอ่สนิเชื�อรวมหลงัหกัคา่เผื�อหนี 6สงสยัจะสญูของเงินให้สินเชื�อด้อยคณุภาพ 
(NPLs Ratio-Net) เทา่กบัร้อยละ 1.83 ลดลงจาก ณ 31 ธนัวาคม 2561  ทั 6งนี 6 กลุม่ธุรกิจทางการเงิน มีอตัราสว่นเงินกองทนุชั 6นที� 1 และ
อตัราสว่นเงินกองทนุทั 6งสิ 6นตอ่สนิทรัพย์ถ่วงนํ 6าหนกัตามความเสี�ยง เทา่กบัร้อยละ 15.24 และ ร้อยละ 19.01 ตามลาํดบั 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน และรายการที�สาํคญัมีดงันี 6 

ก. ผลการดาํเนินงานสาํหรับไตรมาสและปี สิ Yนสุดวนัที, 31 ธันวาคม 2562 
ก.1) ภาพรวมผลการดาํเนินงานและกาํไรสุทธิ 
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  หน่วย : ล้านบาท 

 ปี 2562 ปี 2561 เพิ,ม/(ลด) 
   ร้อยละ 

รายได้ดอกเบี 6ยสทุธิ 88,316 83,689 5.5 
รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการสทุธิ 23,237 23,662 (1.8) 

รายได้จากการดําเนินงานอื�นๆ 14,105 9,870 42.9 

รวมรายได้จากการดําเนินงาน 125,658 117,221 7.2 

รวมคา่ใช้จา่ยจากการดําเนินงานอื�นๆ 62,474 53,088 17.7 

กําไรจากการดําเนินงาน(1) 63,184 64,133 (1.5) 

หนี 6สญู หนี 6สงสยัจะสญู และขาดทนุจากการด้อยคา่ 23,814 26,192 (9.1) 

กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 39,370 37,941 3.8 

ภาษีเงินได้ 7,232 6,852 5.6 
กําไรสทุธิ 32,138 31,089 3.4 
กําไรสทุธิสว่นที�เป็นของธนาคาร 29,284 28,491 2.8 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ – ROA (ร้อยละ)(2) 1.02 (3) 1.02  

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น – ROE (ร้อยละ)(2) 9.09 (3) 9.60  

(1) กําไรจากการดําเนินงานก่อนสํารอง (หนี 6สญู หนี 6สงสยัจะสญู ขาดทนุจากการด้อยคา่ฯ) และภาษีเงินได้ 
(2) ROA และ ROE คํานวณจากกําไรสทุธิสว่นที�เป็นของธนาคาร ตอ่สินทรัพย์เฉลี�ย และสว่นของเจ้าของ (สว่นของบริษัทใหญ่) เฉลี�ย 
(3) หากไมร่วมรายการพิเศษ ROA สําหรับปี 2562 เทา่กบัร้อยละ 1.17 และ ROE สําหรับปี 2562 เทา่กบัร้อยละ 10.46 

ผลประกอบการปี 2562 เมื�อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ธนาคารและบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิส่วนที�เป็นของธนาคาร 
เทา่กบั 29,284 ล้านบาท เพิ�มขึ 6นร้อยละ 2.8 จากรายได้จากการดําเนินงานเพิ�มขึ 6นจากรายได้ดอกเบี 6ยเงินให้สินเชื�อที�มาจากการได้รับ
เงินบางส่วนจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลกัประกันจํานองจํานวน 3,899 ล้านบาทในไตรมาส 1/2562 และรายได้จากการ
ดําเนินงานอื�นๆ (กําไรสทุธิจากเงินลงทนุ) แม้วา่คา่ใช้จ่ายจากการดําเนินงานเพิ�มขึ 6นจากการกนัสํารองจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการ
ขายฯ และคา่ใช้จ่ายจากการตั 6งสาํรองผลประโยชน์พนกังาน หากไมร่วมรายการพิเศษดงักลา่ว กําไรสทุธิสว่นที�เป็นของธนาคาร เพิ�มขึ 6น
ร้อยละ 18.2 จากปี 2561 

ก.2) รายได้ดอกเบี Yยสุทธิ 
หน่วย : ล้านบาท 

 ปี 2562 ปี 2561 เพิ,ม/(ลด) 

   ร้อยละ 

รายได้ดอกเบี Yย 122,971 119,770 2.7 
  - รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 7,113 9,882 (28.0) 
  - เงินลงทนุและธุรกรรมเพื�อค้า 482 325 48.5 
  - เงินลงทนุในตราสารหนี 6 4,943 3,807 29.8 
   - เงินให้สินเชื�อ 109,784 104,681 4.9 
  - การให้เชา่ซื 6อและสญัญาเชา่การเงิน 428 936 (54.3) 
  - อื�นๆ 221 139 59.5 
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หน่วย : ล้านบาท 

 ปี 2562 ปี 2561 เพิ,ม/(ลด) 

   ร้อยละ 

หกั ค่าใช้จ่ายดอกเบี Yย 34,655 36,081 (4.0) 
  - เงินรับฝาก 17,861 19,445 (8.1) 
  - รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 2,532 2,707 (6.5) 
  - เงินนําสง่ธนาคารแหง่ประเทศไทยและสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก 9,978 9,705 2.8 

  - ตราสารหนี 6ที�ออกและเงินกู้ยืม 4,085 4,093 (0.2) 
  - อื�นๆ 199 131 51.5 
รายได้ดอกเบี Yยสุทธิ 88,316 83,689 5.5 
อัตราดอกเบี Yยรับจากสินทรัพย์ที,ก่อให้เกิดรายได้ (ร้อยละ) 4.48(1) 4.47  
อัตราต้นทุนทางการเงิน (ร้อยละ) 1.46 1.53  
รายได้ดอกเบี Yยสุทธิต่อสินทรัพย์ที,ก่อให้เกิดรายได้ (ร้อยละ) – NIM 3.22(1) 3.13  

(1) หากไมร่วมรายได้ดอกเบี 6ยจากการได้รับเงินบางสว่นจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลกัประกนัจํานองจํานวน 3,899 ล้านบาท อตัราดอกเบี 6ยรับ
จากสินทรัพย์ที�ก่อให้เกิดรายได้อยูท่ี�ร้อยละ 4.34 และ NIM อยูท่ี�ร้อยละ 3.07 สําหรับปี 2562 

รายได้ดอกเบี Yยสุทธิปี 2562 เมื�อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบี 6ยสทุธิ เท่ากับ
88,316 ล้านบาท เพิ�มขึ 6นร้อยละ 5.5 เป็นผลจากรายได้ดอกเบี 6ยเงินให้สนิเชื�อจากการได้รับเงินบางสว่นจากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน
หลกัประกันจํานองจํานวน 3,899 ล้านบาทในไตรมาส 1/2562 และค่าใช้จ่ายดอกเบี 6ยของเงินรับฝากที�ลดลงจากการบริหารจัดการ
ต้นทนุทางการเงิน หากไม่รวมรายการดงักลา่ว รายได้ดอกเบี 6ยสทุธิเพิ�มขึ 6นร้อยละ 0.9 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยธนาคารมุ่งเน้น
การบริหารพอร์ตสินเชื�อให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการบริหารความเสี�ยง ประกอบกับธนาคารยงัคงบริหารจัดการต้นทุน
ทางการเงินที�ดีขึ 6นอย่างต่อเนื�อง อย่างไรก็ตามธนาคารได้รับผลกระทบจากการปรับลดอตัราดอกเบี 6ยเงินให้สินเชื�อ ส่งผลให้รายได้
ดอกเบี 6ยสทุธิต่อสินทรัพย์ที�ก่อให้เกิดรายได้ (NIM) ที�ไม่รวมรายได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลกัประกันจํานองในไตรมาส 
1/2562 เทา่กบัร้อยละ 3.07 ลดลงจากร้อยละ 3.13 ในปี 2561 

ตารางการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี 6ย 
 31 ธ.ค. 62 30 ก.ย. 62 30 มิ.ย. 62 31 มี.ค. 62 31 ธ.ค. 61 30 ก.ย. 61 

อตัราดอกเบี 6ยนโยบายของ ธปท. 
(%) 

1.25%(1) 1.50% 1.75% 1.75% 1.75% 1.50% 
อตัราดอกเบี 6ยเงินฝาก(%)(2)       
   -  ออมทรัพย์ 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 
   -  เงินฝากประจํา 3 เดือน 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% 
   -  เงินฝากประจํา 6 เดือน 1.15%-1.35% 1.15%-1.35% 1.15%-1.35% 1.15%-1.35% 1.15%-1.35% 1.15%-1.35% 
   -  เงินฝากประจํา 12 เดือน 1.30% 1.30% 1.30% 1.30% 1.30% 1.30% 
อตัราดอกเบี 6ยเงินให้สินเชื�อ(%)       
   -  MLR 6.025%(1) 6.275% 6.275% 6.275% 6.275% 6.275% 
   -  MOR 6.870% 6.870% 7.120% 7.120% 7.120% 7.120% 
   -  MRR 6.870% 6.870% 7.120% 7.120% 7.120% 7.120% 

(1)   คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแหง่ประเทศไทยได้ประกาศลดอตัราดอกเบี 6ยนโยบายลง 0.25% จาก 1.25% เป็น 1.00%  มีผลในวนัที� 5 
กมุภาพนัธ์ 2563  ทั 6งนี 6 ธนาคารได้ประกาศลดอตัราดอกเบี 6ยเงินให้สินเชื�อลกูค้ารายใหญ่ชั 6นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate : 
MLR) ลง 0.25% จาก 6.025% เป็น 5.775% มีผลในวนัที� 7 กมุภาพนัธ์ 2563 

(2)  อตัราดอกเบี 6ยเงินฝากมาตรฐานสาํหรับบคุคลธรรมดา 
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ก.3) รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ  
  หน่วย : ล้านบาท 

 ปี 2562 ปี 2561 เพิ,ม/(ลด) 

   ร้อยละ 

รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการ 29,596 29,493 0.4 

หกั คา่ใช้จา่ยคา่ธรรมเนียมและบริการ 6,359 5,831 9.1 

รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการสทุธิ 23,237 23,662 (1.8) 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิปี 2562 เมื�อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้
คา่ธรรมเนียมและบริการสทุธิ เทา่กบั 23,237 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.8 

สดัสว่นรายได้คา่ธรรมเนียมและบริการแบ่งตามผลิตภณัฑ์หลกั 
 ปี 2562 ปี 2561 

คา่ธรรมเนียมที�เกี�ยวเนื�องกบัสินเชื�อ 8% 9% 
คา่ธรรมเนียมบริการบตัร และบริการอิเล็กทรอนิกส์ 51% 50% 

คา่ธรรมเนียม Cash Management 6% 7% 

คา่ธรรมเนียมจากผลิตภณัฑ์ Bancassurance 9% 9% 

คา่ธรรมเนียมอื�นๆ(1) 26% 25% 

รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 100% 100% 

(1) คา่ธรรมเนียมจาก Mutual Fund ธุรกิจ Global Market และบริการอื�นๆ 

ก.4) รายได้จากการดาํเนินงานอื,นๆ 
  หน่วย : ล้านบาท 

 ปี 2562 ปี 2561 เพิ,ม/(ลด) 

   ร้อยละ 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิจากธุรกรรมเพื�อค้าและปริวรรตเงินตราตา่งประเทศ  3,197 3,500 (8.7) 
กําไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงินลงทนุ  4,372 435 906.2 
สว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย  1,425 1,130 26.1 
รายได้จากเงินปันผล  496 453 9.3 
อื�นๆ  4,615 4,352 6.0 
รวมรายได้จากการดําเนินงานอื�นๆ  14,105 9,870 42.9 

รายได้จากการดําเนินงานอื,นๆ ปี 2562 เมื�อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้จากการ
ดําเนินงานอื�นๆ เท่ากบั 14,105 ล้านบาท เพิ�มขึ 6นร้อยละ 42.9 ซึ�งมีสาเหตุหลกัมาจากกําไรสทุธิจากเงินลงทุน ส่วนแบ่งกําไรจากเงิน
ลงทนุตามวิธีสว่นได้เสยี และกําไรจากการขายทรัพย์สนิรอการขาย (รายได้อื�น) 
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ก.5) ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื,นๆ 
  หน่วย : ล้านบาท 

 ปี 2562 ปี 2561 เพิ,ม/(ลด) 

   ร้อยละ 

คา่ใช้จา่ยเกี�ยวกบัพนกังาน  31,390 29,226 7.4 
คา่ใช้จา่ยเกี�ยวกบัอาคาร สถานที� และอปุกรณ์  8,942 8,792 1.7 
คา่ภาษีอากร  4,363 4,303 1.4 
ขาดทนุจากการด้อยคา่ทรัพย์สินรอการขาย  7,219 269 2,580.5 
อื�นๆ(1)  10,560 10,498 0.6 
รวมคา่ใช้จา่ยจากการดําเนินการอื�นๆ  62,474 53,088 17.7 

อตัราสว่นคา่ใช้จา่ยตอ่รายได้ (ร้อยละ) 49.72(2) 45.29  

(1) รวมคา่ตอบแทนกรรมการ 
(2) หากไมร่วมรายการพิเศษ อตัราสว่นคา่ใช้จา่ยตอ่รายได้ปี 2562 เทา่กบัร้อยละ 43.58 

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื,นๆ ปี 2562 เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ธนาคารและบริษัทยอ่ยมีคา่ใช้จ่ายจากการ
ดําเนินงานอื�นๆ เท่ากับ 62,474 ล้านบาท เพิ�มขึ 6นร้อยละ 17.7 จากการสํารองด้อยค่าทรัพย์สินรอการขายฯ และค่าใช้จ่ายสํารอง
ผลประโยชน์พนกังานในไตรมาส 3/2562 หากไม่รวมรายการพิเศษ ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื�นๆ อยู่ในระดบัใกล้เคียงกับช่วง
เดียวกนัของปีก่อน ประกอบกบัธนาคารมีรายได้รวมจากการดําเนินงานเพิ�มขึ 6น สง่ผลให้ Cost to income ratio ที�ไมร่วมรายการพิเศษที�
ร้อยละ 43.58 ลดลงจากร้อยละ 45.29 ในช่วงเดียวกนัของปี 2561 

ก.6) หนี Yสูญ หนี Yสงสัยจะสูญ/ ผลขาดทุนด้านเครดติที,คาดว่าจะเกิดขึ Yน 
  หน่วย : ล้านบาท 

 ปี 2562 ปี 2561 เพิ,ม/(ลด) 

   ร้อยละ 

หนี 6สญู หนี 6สงสยัจะสญู(1) 23,814 26,192 (9.1) 

สาํหรับปี 2562 ธนาคารและบริษัทยอ่ยมีคา่ใช้จ่ายหนี 6สญู หนี 6สงสยัจะสญูฯ จํานวน 23,814 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.1 จาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยได้พิจารณาถึงทิศทางสินเชื�อด้อยคุณภาพที�มีการปรับตัวในทางที�ดีขึ 6น และระดับความเพียงพอตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 9 (TFRS9) ที�จะมีผลบงัคบัใช้ในปี 2563 ทั 6งนี 6 ธนาคารและบริษัทยอ่ยรักษาระดบัอตัราสว่นคา่เผื�อ
หนี 6สงสยัจะสญูต่อสินเชื�อด้อยคณุภาพ (Coverage Ratio) อย่างต่อเนื�อง โดยนโยบายการตั 6งค่าเผื�อหนี 6สญู และหนี 6สงสยัจะสญูตาม
หลกัความระมดัระวงั โดยมี Coverage Ratio เท่ากบั ร้อยละ 131.76 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 เพิ�มขึ 6นจากร้อยละ 125.74 ณ 31 
ธนัวาคม 2561 
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ข. ฐานะทางการเงนิของธนาคารและบริษัทย่อย ณ วนัที, 31 ธันวาคม 2562 

ข.1) สนิทรัพย์ 

� เงินให้สนิเชื�อแก่ลกูหนี 6 

 
เงินให้สนิเชื�อจําแนกตามประเภทธุรกิจ 

 
เงินให้สนิเชื�อแก่ลกูหนี 6ของธนาคารและบริษัทยอ่ย (หลงัหกัรายได้รอตดับญัชี) เทา่กบั 2,089,874 ล้านบาท เพิ�มขึ 6นร้อยละ 3.2 

จากสิ 6นปี โดยเพิ�มขึ 6นจากลกูค้ารายยอ่ยหลกัทกุกลุม่ ลกูค้าธุรกิจขนาดใหญ่ และ ลกูค้าภาครัฐ 

เงินให้สนิเชื�อของธนาคารตามประเภทของผู้กู้  (งบการเงินรวม) 
    หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 เพิ,ม/(ลด) 
 จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ ร้อยละ 

สินเชื�อธุรกิจขนาดใหญ่  650,267   31.1  630,633 31.1  3.1  
สินเชื�อรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ  182,986   8.8  179,904 8.9  1.7  
สินเชื�อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม(1)  332,447   16.0  344,197 17.0 (3.4)  
สินเชื�อรายยอ่ย  924,268   44.2  870,027 43.0  6.2  

- สินเชื�อเพื�อที�อยู่อาศยั  396,035   18.9  376,734 18.6  5.1  
- สินเชื�อสว่นบคุคล  464,138   22.2  428,668 21.2  8.3  
- สินเชื�อบตัรเครดิต  56,653   2.7  51,062 2.5  10.9  
- สินเชื�อ KTB Leasing  7,442   0.4  13,563 0.7 (45.1)  

สินเชื�ออื�นๆ  375   0.0  369 0.0  1.4  
รวมสินเชื,อ (ตามงบการเงนิ)  2,090,343   100.0  2,025,130 100.0  3.2  

หกั รายได้รอตดับญัชี  469   925    
รวม   2,089,874   2,024,205   3.2  

(1) สินเชื�อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม : สินเชื�อที�ให้แก่ธุรกิจที�มีจํานวนการจ้างงาน ≤ 200 คน และจํานวนสินทรัพย์ถาวรไมร่วมที�ดิน ≤ 200 ลบ. 
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� คณุภาพสนิทรัพย์ 

การจดัชั 6นสนิเชื�อและคา่เผื�อหนี 6สงสยัจะสญู 
     หน่วย : ล้านบาท 

 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 

งบการเงนิรวม 

เงนิให้สินเชื,อ
และดอกเบี Yย

ค้างรับ 

ยอดสุทธิที,ใช้
ในการตั Yงค่า

เผื,อหนี Yสงสัยจะ
สูญ 

ค่าเผื,อหนี Y
สงสัยจะสูญ 

เงนิให้สินเชื,อ
และดอกเบี Yย

ค้างรับ 

ยอดสุทธิที,ใช้
ในการตั Yงค่า

เผื,อหนี Yสงสัยจะ
สูญ 

ค่าเผื,อหนี Yสงสัย
จะสูญ 

1. การจัดชั Yนสินเชื,อ       
จดัชั 6นปกต ิ 1,923,616 883,841 13,908 1,858,757 872,884 13,399 
จดัชั 6นกลา่วถึงเป็นพิเศษ 68,696 30,545 8,478 64,465 25,555 11,585 
จดัชั 6นตํ�ากวา่มาตรฐาน 12,780 6,429 6,433 14,404 7,899 7,899 
จดัชั 6นสงสยั 12,647 4,527 4,547 17,923 9,196 9,196 
จดัชั 6นสงสยัจะสญู 77,294 37,398 37,403 74,080 31,511 33,008 

รวม 2,095,033 962,740 70,769 2,029,629 947,045 75,087 
เงินสํารองสว่นเกิน   64,459   58,668 

2. ค่าเผื,อหนี Yสงสัยจะสูญรวม(1)    135,268    133,755 
3. Gross NPLs (2)  102,659   ร้อยละ 4.33 106,370  ร้อยละ 4.53 

Net NPLs (2)  42,333   ร้อยละ 1.83 44,396  ร้อยละ 1.94 
4. Coverage Ratio(3)   ร้อยละ 131.76   ร้อยละ 125.74 

(1) คา่เผื�อหนี 6สงสยัจะสญูและคา่เผื�อการปรับมลูคา่จากการปรับโครงสร้างหนี 6 ตามงบการเงิน 
(2) NPLs Ratio-Gross และ NPLs Ratio-Net ตามนิยามของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
(3) Coverage Ratio = คา่เผื�อหนี 6สงสยัจะสญู /สินเชื�อด้อยคณุภาพ 

 

ธนาคารและบริษัทยอ่ยมีอตัราสว่นสนิเชื�อด้อยคณุภาพก่อนหกัคา่เผื�อหนี 6สงสยัจะสญูตอ่สนิเชื�อรวม (NPLs Ratio-Gross) ณ 
31 ธนัวาคม 2562 ที�ร้อยละ 4.33 ลดลงจากร้อยละ 4.53 ณ 31 ธนัวาคม 2561  

ในขณะที� อตัราสว่นสนิเชื�อด้อยคณุภาพหลงัหกัคา่เผื�อหนี 6สงสยัจะสญูของเงินให้สนิเชื�อด้อยคณุภาพตอ่สนิเชื�อรวมหลงัหกัคา่
เผื�อหนี 6สงสยัจะสญูของเงินให้สนิเชื�อด้อยคณุภาพ (NPLs Ratio-Net) เทา่กบัร้อยละ 1.83 ลดลงจากร้อยละ 1.94 ณ 31 ธนัวาคม 2561 

ธนาคารและบริษัทยอ่ยรักษาระดบัอตัราสว่นคา่เผื�อหนี 6สงสยัจะสญูตอ่สนิเชื�อด้อยคณุภาพ (Coverage Ratio) โดยมีนโยบาย
การตั 6งคา่เผื�อหนี 6สญู และหนี 6สงสยัจะสญูตามหลกัความระมดัระวงั ทั 6งนี 6 Coverage Ratio ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 เทา่กบั ร้อยละ 
131.76 เพิ�มขึ 6นจากร้อยละ 125.74 ณ 31 ธนัวาคม 2561 
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สนิเชื�อด้อยคณุภาพจําแนกตามประเภทธุรกิจ 

 

ข.2) เงนิรับฝาก 

เงินรับฝากจําแนกตามประเภท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ธนาคารและบริษัทยอ่ยมีเงินรับฝาก เทา่กบั 2,155,865 ล้านบาท เพิ�มขึ 6นร้อยละ 5.7 จาก ณ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุ

หลกัจากการเพิ�มขึ 6นของเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากจ่ายคืนเมื�อสิ 6นระยะเวลา (Fixed deposits)  
ธนาคารและบริษัทย่อยมีสดัส่วนเงินให้สินเชื�อแก่ลกูหนี 6 (หลงัหกัรายได้รอตดับญัชี) ต่อเงินรับฝาก ณ 31 ธันวาคม 2562 ที�

เทา่กบัร้อยละ 96.94 ลดลงเมื�อเทียบกบัร้อยละ 99.25 ณ 31 ธนัวาคม 2561 

ข.3) ส่วนของเจ้าของ 
ส่วนของเจ้าของรวมส่วนที,เป็นของธนาคาร ณ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากบั 338,287 ล้านบาท เพิ�มขึ 6นร้อยละ 10.6 เมื�อ

เทียบกบั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561  
มูลค่าหุ้นทางบัญชีส่วนที, เป็นของธนาคาร เท่ากับ 24.20 บาทต่อหุ้น เพิ�มขึ 6นจาก 21.88 บาทต่อหุ้น เมื�อเทียบกับ 31 

ธนัวาคม 2561 
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ค) แหล่งที,มาและใช้ไปของเงนิทุน 
    หน่วย : ล้านบาท 

 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 เพิ,ม/(ลด) 

 จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ ร้อยละ 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 
(สินทรัพย์) 

 338,771   11.2  372,514 13.6 (9.1)  

เงินลงทนุสทุธิ และเงินลงทนุในบริษัทร่วมสทุธิ  426,174   14.2  240,167 8.8  77.4  

เงินให้สินเชื�อแก่ลกูหนี 6 (หกัรายได้รอตดับญัชี)  2,089,874   69.4  2,024,205 73.9  3.2  
หกั คา่เผื�อหนี 6สงสยัจะสญู และคา่เผื�อการปรับ

มลูคา่จากการปรับโครงสร้างหนี 6 
(135,268)  (4.5)  (133,755) (4.9)  1.1  

สินทรัพย์อื�นๆ  292,665   9.7  236,072 8.6  24.0  
สินทรัพย์  3,012,216   100.0  2,739,203 100.0  10.0  

เงินรับฝาก  2,155,865   71.6  2,039,602 74.5  5.7  

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 
(หนี 6สิน) 

 215,823   7.2  157,396 5.7  37.1  

ตราสารหนี 6ที�ออกและเงินกู้ยืม  96,841   3.2  95,205 3.5  1.7  
หนี 6สินอื�นๆ  195,361   6.5  132,859 4.8  47.0  

รวมสว่นของเจ้าของ  348,326   11.5  314,141  11.5   10.9  

- สว่นของบริษัทใหญ่  338,287   11.2  305,875 11.2  10.6  

- สว่นได้เสยีที�ไมมี่อํานาจควบคมุ  10,039   0.3  8,266 0.3  21.5  

หนี Yสินและส่วนของเจ้าของ  3,012,216   100.0  2,739,203 100.0  10.0  

อัตราส่วนเงินให้สินเชื,อแก่ลูกหนี Y (หลังหกั
รายได้รอตัดบัญชี) ต่อเงนิรับฝาก (ร้อยละ) 

96.94  99.25   

แหลง่เงินทนุที�สาํคญัของธนาคารและบริษัทยอ่ย ณ 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบด้วยเงินรับฝากร้อยละ 71.6 และแหลง่เงินทนุ
อื�นๆ อาทิ สว่นของเจ้าของ การกู้ยืมระหวา่งธนาคาร และตราสารหนี 6ที�ออกและเงินกู้ยืม ทั 6งนี 6 ธนาคารใช้เงินทนุร้อยละ 69.4 ในการให้
สนิเชื�อแก่ลกูหนี 6 (หลงัหกัรายได้รอตดับญัชี) ใช้เงินทนุร้อยละ 14.2 ในเงินลงทนุสทุธิและเงินลงทนุในบริษัทร่วมสทุธิและใช้เงินทนุร้อยละ 
11.2 ในรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 
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ง) เงนิกองทุนตามกฎหมาย 

เงินกองทนุตามกฎหมาย (กลุม่ธรุกิจทางการเงิน) 
     หน่วย : ล้านบาท 

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ(1) 

31 ธ.ค. 62(3) อัตราขั Yนตํ,าที,
กาํหนดโดย 

ธปท. 
สาํหรับปี 2562 

(ร้อยละ) (2) 

31 ธ.ค. 61(3) อัตราขั Yนตํ,าที,
กาํหนดโดย

ธปท. 
สาํหรับปี 2561 

(ร้อยละ) (2) 

 
 

จาํนวน 

อัตรา 
เงนิกองทุน 

ต่อสินทรัพย์เสี,ยง 
(ร้อยละ) 

 
 

จาํนวน 

อัตรา 
เงนิกองทุน 

ต่อสินทรัพย์เสี,ยง 
(ร้อยละ) 

เงินกองทนุชั 6นที� 1 
ที�เป็นสว่นของเจ้าของ 

304,705 15.19 >7.500 284,013 14.42 >6.375 

เงินกองทนุชั 6นที� 1 305,805 15.24 >9.000 284,982 14.47 >7.875 
เงินกองทนุชั 6นที� 2 75,534   73,718   
รวมเงินกองทนุ 381,339 19.01 >11.500 358,700 18.22 >10.375 
สินทรัพย์ถ่วงนํ 6าหนกัตามความเสี�ยง 2,006,423   1,969,203   

(1) งบการเงินภายใต้หลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลกลุม่ธุรกิจทางการเงิน จดัทําภายใต้หลกัเกณฑ์ธนาคารแหง่ประเทศไทย โดยกลุม่ธุรกิจทางการเงินนี 6จะไม่
รวมถึงบริษัทที� ประกอบธุรกิจประกนัภยัหรือประกนัชีวิต และบริษัทที�ถือหุ้นน้อยกวา่ร้อยละ 50 

(2) ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.) กําหนดให้ธนาคารพาณิชย์ดาํรงอตัราสว่นเงินกองทนุสว่นเพิ�ม เพื�อรองรับผลขาดทนุในภาวะวิกฤต (Conservation 
Buffer) โดยให้ทยอยดํารงอตัราสว่นเงินกองทนุสว่นเพิ�มจากอตัราสว่นเงินกองทนุขั 6นตํ�าอีกมากกวา่ 0.625% ในแตล่ะปี ตั 6งแตว่นัที� 1 มกราคม 2559 เป็นต้น
ไป จนครบซึ�งมากกวา่ 2.50% ในวนัที� 1 มกราคม 2562 นอกจากนี 6 ตามประกาศ ธปท. ที�สนส.16/2560 และ 17/2560 ระบวุา่ธนาคารเป็น 1 ใน 5 ธนาคาร
พาณิชย์ที�มีนยัตอ่ความเสี�ยงเชิงระบบในประเทศ และกําหนดให้ต้องมีอตัราสว่นเงินกองทนุขั 6นตํ�าเพิ�มเติม เพื�อเป็นเงินกองทนุสว่นเพิ�มเพื�อรองรับความ
เสียหายสาํหรับธนาคารพาณิชย์ที�มีนยัความเสี�ยงเชิงระบบในประเทศ (Higher loss absorbency) โดยให้ธนาคารทยอยดํารงอตัราสว่นเงินกองทนุสว่นเพิ�ม
เพื�อรองรับความเสียหายสาํหรับธนาคารพาณิชย์ที�มีนยัตอ่ความเสี�ยงเชิงระบบในประเทศ ที�ร้อยละ 0.5 ของสินทรัพย์เสี�ยงทั 6งสิ 6น ตั 6งแตว่นัที� 1 มกราคม พ.ศ. 
2562 และดาํรงเพิ�มเป็นร้อยละ 1 ของสินทรัพย์เสี�ยงทั 6งสิ 6น ตั 6งแตว่นัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

(3) ข้อมลูเงินกองทนุและอตัราสว่นเงินกองทนุตอ่สินทรัพย์เสี�ยง ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 เป็นข้อมลูเบื 6องต้นที�จดัทําตามเกณฑ์และวิธีการตามประกาศธปท. 
โดยข้อมลู ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 เป็นข้อมลูที�ปรับปรุงตามรายงานที�ได้จดัสง่ธปท. 

เงินกองทนุตามกฎหมาย (งบเฉพาะธนาคาร) 
     หน่วย : ล้านบาท 

งบเฉพาะธนาคาร(1) 

31 ธ.ค. 62 อัตราขั Yนตํ,าที,
กาํหนดโดย

ธปท. 
สาํหรับปี 2562 

(ร้อยละ) (1) 

31 ธ.ค. 61 อัตราขั Yนตํ,าที,
กาํหนดโดย

ธปท. 
สาํหรับปี 2561 

(ร้อยละ) (1) 

 
 

จาํนวน 

อัตรา 
เงนิกองทุน 

ต่อสินทรัพย์เสี,ยง 
(ร้อยละ) 

 
 

จาํนวน 

อัตรา 
เงนิกองทุน 

ต่อสินทรัพย์เสี,ยง 
(ร้อยละ) 

เงินกองทนุชั 6นที� 1 ที�เป็นสว่นของ
เจ้าของ 

285,462 14.80 >7.500 272,015 14.35 >6.375 

เงินกองทนุชั 6นที� 1 285,462 14.80 >9.000 272,015 14.35 >7.875 
เงินกองทนุชั 6นที� 2 74,616   72,856   
รวมเงินกองทนุ 360,078 18.66 >11.500 344,871 18.19 >10.375 
สินทรัพย์ถ่วงนํ 6าหนกัตามความ

เสี�ยง 
1,929,176   1,895,879   

(1) ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.) กําหนดให้ธนาคารพาณิชย์ดํารงอตัราส่วนเงินกองทนุส่วนเพิ�ม เพื�อรองรับผลขาดทนุในภาวะวิกฤต (Conservation 
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Buffer) โดยให้ทยอยดํารงอตัราส่วนเงินกองทนุส่วนเพิ�มจากอตัราส่วนเงินกองทนุขั 6นตํ�าอีกมากกว่า 0.625% ในแต่ละปี ตั 6งแต่วนัที� 1 มกราคม 2559 
เป็นต้นไป จนครบซึ�งมากกวา่ 2.50% ในวนัที� 1 มกราคม 2562 นอกจากนี 6 ตามประกาศ ธปท. ที�สนส.16/2560 และ 17/2560 ระบุว่าธนาคารเป็น 1 ใน 
5 ธนาคารพาณิชย์ที�มีนัยต่อความเสี�ยงเชิงระบบในประเทศ และกําหนดให้ต้องมีอตัราส่วนเงินกองทนุขั 6นตํ�าเพิ�มเติม เพื�อเป็นเงินกองทนุส่วนเพิ�มเพื�อ
รองรับความเสียหายสําหรับธนาคารพาณิชย์ที�มีนัยความเสี�ยงเชิงระบบในประเทศ (Higher loss absorbency) โดยให้ธนาคารทยอยดํารงอตัราส่วน
เงินกองทนุส่วนเพิ�มเพื�อรองรับความเสียหายสําหรับธนาคารพาณิชย์ที�มีนัยต่อความเสี�ยงเชิงระบบในประเทศ ที�ร้อยละ 0.5 ของสินทรัพย์เสี�ยงทั 6งสิ 6น 
ตั 6งแตว่นัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 และดํารงเพิ�มเป็น ร้อยละ 1 ของสินทรัพย์เสี�ยงทั 6งสิ 6น ตั 6งแตว่นัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

ณ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทุนชั 6นที� 1 ที�เป็นส่วนของเจ้าของเท่ากบั 304,705 ล้านบาท (ร้อยละ 
15.19 ของสนิทรัพย์ถ่วงนํ 6าหนกัตามความเสี�ยง) และมีเงินกองทนุชั 6นที� 1 เท่ากบั 305,805 ล้านบาท (ร้อยละ 15.24  ของสินทรัพย์ถ่วง
นํ 6าหนกัตามความเสี�ยง) โดยมีเงินกองทนุทั 6งสิ 6นเทา่กบั 381,339  ล้านบาท (ร้อยละ 19.01 ของสนิทรัพย์ถ่วงนํ 6าหนกัตามความเสี�ยง) 

ณ 31 ธนัวาคม 2562 ธนาคารมีเงินกองทนุชั 6นที� 1 ที�เป็นสว่นของเจ้าของ และมีเงินกองทนุชั 6นที� 1 เท่ากบั 285,462 ล้านบาท 
(ร้อยละ 14.80 ของสนิทรัพย์ถ่วงนํ 6าหนกัตามความเสี�ยง) โดยมีเงินกองทนุทั 6งสิ 6นเทา่กบั 360,078 ล้านบาท (ร้อยละ 18.66 ของสนิทรัพย์
ถ่วงนํ 6าหนกัตามความเสี�ยง) ทั 6งนี 6 เงินกองทุนทั 6งสิ 6นเพิ�มขึ 6น 15,207 ล้านบาทจาก 31 ธันวาคม 2561 เนื�องจากการโอนกําไรสทุธิงวด 
มิถนุายน 2562 เข้าเป็นเงินกองทนุ  

ธนาคารมีอตัราสว่นเงินกองทนุตอ่สนิทรัพย์ถ่วงนํ 6าหนกัตามความเสี�ยงในระดบัที�แข็งแกร่งเมื�อเทียบกบัเกณฑ์ของธปท. อีกทั 6ง
ธนาคารได้ประเมินความเพียงพอของอัตราส่วนเงินกองทุนฯ ในอนาคตอย่างต่อเนื�องเพื�อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของทางการ และ
ครอบคลมุถึงความสามารถในการรองรับความเสี�ยงที�จะเกิดขึ 6น 
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จ) วิเคราะห์งบกระแสเงนิสด  
สาํหรับปีสิ 6นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 ธนาคารและบริษัทยอ่ยมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด จํานวน 68,434 ล้านบาท 

ลดลง 444 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.64 จากสิ 6นปี 2561 โดยมีสาเหตหุลกัดงันี 6 
1.) เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 153,939 ล้านบาท ซึ�งเกิดจากกําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงใน

สนิทรัพย์และหนี 6สินดําเนินงาน 66,626 ล้านบาท และมีการเปลี�ยนแปลงหลกัของสินทรัพย์จากการดําเนินงาน ได้แก่ รายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงิน (สนิทรัพย์) ลดลง 33,612 ล้านบาท ในขณะที�สทิธิในการเรียกคืนหลกัทรัพย์ เพิ�มขึ 6น 33,755 ล้านบาท และเงินให้
สินเชื�อเพิ�มขึ 6น 91,758 ล้านบาท และการเปลี�ยนแปลงของหนี 6สินจากการดําเนินงาน ได้แก่ เงินรับฝากเพิ�มขึ 6น 116,263 ล้านบาท 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี 6สิน) เพิ�มขึ 6น 58,426 ล้านบาท และภาระในการสง่คืนหลกัทรัพย์ เพิ�มขึ 6น 33,755 ล้านบาท 
ในขณะที�หนี 6สนิจ่ายคืนเมื�อทวงถาม ลดลง 836 ล้านบาท 

2.) เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 146,979 ล้านบาท ซึ�งเกิดจากมีเงินสดรับจากการจําหน่ายหลักทรัพย์เผื�อขาย 
147,236 ล้านบาท และเงินสดรับจากการจําหนา่ยตราสารหนี 6ที�จะถือจนครบกําหนด 2,817 ล้านบาท ในขณะที�มีเงินสดจ่ายจากการซื 6อ
หลกัทรัพย์เผื�อขาย 291,295 ล้านบาท และเงินสดจ่ายจากการซื 6อตราสารหนี 6ที�ถือจนครบกําหนด 2,197 ล้านบาท 

3.) เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน 7,388 ล้านบาท ซึ�งเกิดจากเงินสดจ่ายชําระคืนตราสารหนี 6ที�ออกและเงินกู้ยืมระยะ
ยาว 26,394 ล้านบาท เงินสดจ่ายปันผลหุ้นสามญั 10,035 ล้านบาท ในขณะที�มีเงินสดรับจากตราสารหนี 6ที�ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว 
30,115 ล้านบาท 
 
 
 
หมายเหต ุตวัเลขการเปลี�ยนแปลง (ร้อยละ) ที�แสดง คํานวณโดยอ้างอิงจากตวัเลขงบการเงิน 
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อันดับความน่าเชื,อถอืของธนาคาร 

อนัดบัความนา่เชื�อถือที�ธนาคารได้รับจาก S&P Global Ratings, Moody’s Investors Service และ Fitch Ratings มีดงันี 6 

ในวนัที� 23 มีนาคม 2563 Fitch Ratings ได้ปรับแนวโน้มอนัดบัความนา่เชื�อสากลสกลุเงินตา่งประเทศของธนาคารเป็น Stable 
จากเดิม Positive เป็นผลจากการปรับแนวโน้มอนัดบัเครดิตสากลสกลุเงินตา่งประเทศระยะยาวของประเทศไทย โดยเป็นผลสะท้อนจาก
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ�งสง่ผลทั�วโลก รวมถึงกระทบตอ่ภาพรวมเศรษฐกิจไทยเช่นกนั  

ในวนัที� 2 เมษายน 2563 ได้ประกาศ “คง” อนัดบัความน่าเชื�อถือสากลสกุลเงินต่างประเทศ และอนัดบัความน่าเชื�อถือใน
ประเทศของธนาคาร โดยพิจารณาถึงความท้าทายของสภาพแวดล้อมในการดําเนินธุรกิจ ผลกระทบจากเศรษฐกิจเนื�องจากการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 นอกจากนี 6 ธนาคารยงัได้รับพิจารณาถึงความสําคญัในฐานะ 1 ใน 5 ธนาคารที�มีนยัต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ  (D-SIB) และความเป็นธนาคารที�มีความสําคญัในเชิงกลยุทธ์ต่อรัฐบาลไทยด้วยเช่นกนั  ทั 6งนี 6 ธนาคารได้ถกูปรับลดอนัดบั
ความนา่เชื�อถือในประเทศของหุ้นกู้ ด้อยสทิธิสกลุเงินบาท ลง 1 notch เป็น AA-(tha) จากเดิม AA(tha) ตามเกณฑ์การจดัอนัดบัเครดิต
ฉบบัปรับปรุงใหมข่อง Fitch Ratings ซึ�งสง่ผลตอ่อนัดบัความนา่เชื�อถือในประเทศของหุ้นกู้ ด้อยสทิธิ 

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

■ ระยะยาว/ระยะสั 6น BBB / A-2 BBB / A-2 
■ แนวโน้ม Stable Stable 
■ Stand-Alone Credit Profile (SACP) bb+ bb+ 

■ Moody’s Investors Service มี.ค. 2563 ธ.ค. 2562 
■ ระยะยาว/ระยะสั 6น Baa1 / P-2 Baa1 / P-2 

■ แนวโน้ม Stable (3) Positive 

■ Baseline Credit Assessment (BCA) baa3 baa3 

■ Fitch Ratings มี.ค. 2563 ธ.ค. 2562 

อนัดบัความนา่เชื�อถือสากลสกลุเงินตา่งประเทศ   

■ ระยะยาว/ระยะสั 6น BBB / F2 BBB / F2 

■ แนวโน้ม Stable Positive 

■ Viability Rating bbb- bbb- 

■ หุ้นกู้ ด้อยสทิธิสกลุเงิน USD -- (1) BBB- 

อนัดบัความนา่เชื�อถือในประเทศ   
■ ระยะยาว/ระยะสั 6น AA+(tha) / F1+ (tha)  AA+(tha) / F1+ (tha)  

■ แนวโน้ม Stable Stable 

■ หุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิ สกลุเงินบาท AA+(tha) AA+(tha) 

■ หุ้นกู้ ด้อยสทิธิสกลุเงินบาท AA-(tha) (2) AA(tha) 

(1) ธนาคารได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ ด้อยสิทธิสกลุเงิน USD ในเดือนธันวาคม 2562 
(2) เมื�อวนัที� 2 เมษายน 2563 Fitch Ratings ปรับลดอนัดบัความน่าเชื�อถือลง จากเดิมที� AA(tha)  
(3) เมื�อวนัที� 21 เมษายน 2563 Moody’s Investors Service ปรับแนวโน้มอนัดบัความน่าเชื�อถือประเทศไทย จาก Positive เป็น Stable และ

ได้ปรับแนวโน้มของธนาคารเชน่กนั เมื�อวนัที� 22 เมษายน 2563 
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(7)  ภาระผูกพันในทรัพย์สนิของธนาคาร เฉพาะกรณีหลกัทรัพย์ไม่มีประกัน 
ไมม่ี 

 
(8)  ยอดหนี Yคงค้างในการออกตั~วเงนิหรือหุ้นกู้ครัYงก่อน (ข้อมูล ณ วันที, 30 มิถุนายน 2563) 

วนัที�ออกตราสาร ตราสารหนี 6 อนัดบัความ
น่าเชื�อถือ 

จํานวนที�
เหลืออยู่ 

 

อาย ุ 
(ปี) 

วนัครบกําหนด 
ไถ่ถอน 

ประเภทการ 
เสนอขาย 

23 
พฤศจิกายน 

2560 

ตราสารด้อยสิ ทธิ เพื� อนับเ ป็ น
เงินกองทุนประเภทที�  2 ธนาคาร 
กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ครั 6งที� 
1/2560 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 
2570 ซึ�งผู้ ออกตราสารเงินกองทุน
มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกําหนดและมี
ข้อกําหนดให้สามารถตัดเป็นหนี 6
สูญ (ทั 6งจํานวนหรือบางส่วน) หาก
ทางการตดัสินใจเข้าช่วยเหลือทาง
การเงิน 

AA-(tha) (1) 
(ฟิทช์ เรทติ 6งส์ 
(ประเทศไทย)) 

20,000  
ล้านบาท 

10 
(Call option   

ปีที� 5) 

23 พฤศจิกายน 
2570 

เสนอขายในประเทศ
ให้แก่ผู้ลงทนุสถาบนั 

และ/หรือ ผู้ลงทนุ
รายใหญ่ 

1 มิถนุายน 
2561 

หุ้ นกู้ สกุลเงินเหรียญสหรัฐของ 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ครั 6งที� 1/2561 ครบกําหนดไถ่ถอน
ปี พ.ศ. 2566 

AA+(tha)  
(ฟิทช์ เรทติ 6งส์ 
(ประเทศไทย)) 

USD 230 
ล้านเหรียญ 

5 1 มิถนุายน 2566 เสนอขายในประเทศ
ให้แก่ผู้ลงทนุสถาบนั 

และ/หรือ ผู้ลงทนุ
รายใหญ่ 

12 กรกฎาคม 
2562 

ตราสารด้อยส ิทธิเ พื �อน ับเ ป็น
เงินกองทุนประเภทที� 2 ธนาคาร 
กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ครั 6งที� 
1/2562 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 
2572 ซึ�งผู้ ออกตราสารเงินกองทุน
มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกําหนดและมี
ข้อกําหนดให้สามารถตัดเป็นหนี 6
สูญ (ทั 6งจํานวนหรือบางส่วน) หาก
ทางการตดัสินใจเข้าช่วยเหลือทาง
การเงิน 

AA-(tha) (1) 
(ฟิทช์ เรทติ 6งส์ 
(ประเทศไทย)) 

24,000  
ล้านบาท 

10 
(Call option   

ปีที� 5) 

12 กรกฎาคม 
2572 

เสนอขายในประเทศ
ให้แก่ผู้ลงทนุสถาบนั 

และ/หรือ ผู้ลงทนุ
รายใหญ่ 

(1) เมื�อวนัที� 2 เมษายน 2563 Fitch Ratings ปรับลดอนัดบัความน่าเชื�อถือลง จากเดมิที� AA (tha) โดยเป็นการปรับลดตามการประกาศเกณฑ์การ
จดัอนัดบัเครดติธนาคารฉบบัปรับปรุงใหม่ (Updated bank rating criteria)  
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(9) ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 ธนาคารไม่มีคดีที�ธนาคารถูกฟ้องเป็นจําเลย ซึ�งอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของธนาคารหรือ
บริษัทยอ่ยอยา่งมีนยัสาํคญั คดีที�มีผลกระทบด้านลบตอ่สนิทรัพย์ของธนาคารหรือบริษัทยอ่ยที�มีทนุทรัพย์สงูกว่าร้อยละ 5 ของสว่นของ
ผู้ ถือหุ้น ณ สิ 6นปีบญัชีลา่สดุ คดีที�มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจของธนาคารหรือบริษัทยอ่ยตามที�สาํนกังาน ก.ล.ต.กําหนด 
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3. ผู้สอบบัญชี สถาบันการเงนิที,ติดต่อประจาํและที,ปรึกษากฎหมายของผู้ออกหุ้นกู้  
 
3.1 ผู้สอบบญัชี 
 สาํหรับงบการเงินปีสิ 6นสดุ 31 ธนัวาคม 2562 และ 31ธนัวาคม  2561 

สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 
ถนนพระรามที� 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท์  0-2271-8000  
โทรสาร    0-2618-5788 
 
สาํหรับงบการเงินงวด 3 เดือน สิ 6นสดุ 31 มีนาคม 2563 
รัตนา จาละ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3734 
บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั 
ชั 6น 33  อาคารเลครัชดา  193/136-137  ถนนรัชดาภิเษก  คลองเตย  กรุงเทพฯ  10110 
โทรศพัท์  0-2264-9090 
โทรสาร   0-2264-0789-90 
 

3.2 สถาบนัการเงินที�ตดิตอ่ประจําของผู้ออกตราสาร 
ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
สาํนกังานใหญ่ 

อาคาร 1 
เลขที� 35 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์  0-2255-2222  
โทรสาร    0-2255-9391-3 

อาคาร 2 
เลขที� 10 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์  0-2208-7000, 8000  
โทรสาร    0-2255-9391-3 
 

3.3 ที�ปรึกษากฎหมายของผู้ออกตราสาร 
 บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จํากดั 
 191/50 – 53,55,21 อาคารซี.ที.ไอ ทาวเวอร์ ชั 6น 18 – 19,27 
 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  
 โทรศพัท์ 0-2096-8903 

โทรสาร   0-2261-3748-50 
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4.  ข้อมูลสาํคัญอื,นๆ 

4.1  ประวตัิผิดนดัชําระหนี 6เงินต้นหรือดอกเบี 6ยของตราสารหนี 6 หรือผิดนดัชําระหนี 6เงินกู้ ยืมจํากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน 
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบนั การเงินที�มีกฎหมายเฉพาะจดัตั 6งขึ 6น 3 ปีย้อนหลงั 

 - ไมม่ี - 

4.2 ประวตัิผิดเงื�อนไขในการปฏิบตัิตามข้อกําหนดสทิธิ 3 ปีย้อนหลงั 

 - ไมม่ี -  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน)  
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
ส่วนที, 4 
ข้อมูลเกี,ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ที,มีอนุพนัธ์แฝง
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ส่วนที, 4 
ข้อมูลเกี,ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ที,มีอนุพนัธ์แฝง 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ("ธนาคาร" หรือ "ผู้ออกหุ้นกู้ที, มีอนุพันธ์แฝง") ซึ�งเป็นบริษัทมหาชน จํากัดมีชื�อเป็น
ภาษาองักฤษว่า Krung Thai Bank Public Company Limited สํานกังานตั Aงอยู่ที� 35 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศพัท์ 02-255-2222 มีความประสงค์ที�จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง ภายใต้โครงการหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงของธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ครั Aงที� 1/2563 ทั Aงนี A หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงมีลกัษณะสาํคญัตามที�ระบไุว้ข้างลา่งนี A 

1. รายละเอียดของหุ้นกู้ที,มีอนุพันธ์แฝงที,เสนอขาย 

1.1 ลกัษณะสาํคญัของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�เสนอขาย 

ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง : ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)  
Krung Thai Bank Public Company Limited 

โครงการหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง  
ของธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)
ครั Aงที� 1/2563  

: โครงการหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงของธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ครั Aงที� 1/2563 
ซึ�งมีมูลค่าเงินต้นคงค้างของหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง ณ เวลาใด ๆ จะต้องไม่เกิน 
30,000 ล้านบาทหรือเงินสกุลอื�นที�มีจํานวนเทียบเท่ากัน  ตามที�ได้รับอนุญาตให้
ออกและเสนอขายจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ("สาํนักงาน ก.ล.ต.") 

ประเภทของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง : หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงชนิดระบชืุ�อผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกนั ไม่มีการ
แปลงสภาพและไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงโดยมีรายละเอียดต่าง ๆ 
ตามที�ระบุไว้ในสญัญาที�กําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ ออกและผู้ ถือหุ้ นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที�เกี�ยวข้อง 

ปัจจยัอ้างอิง : ปัจจัยอ้างอิงของหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงจะเป็นตัวแปร สินค้าหรือดัชนีอย่างใด
อย่างหนึ�งหรือหลายอย่างประกอบกนั ดงัต่อไปนี A หรือเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�
กําหนดในประกาศใด ๆ ของสํานกังาน ก.ล.ต.ที�เกี�ยวข้อง ทั Aงนี A ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มี
อนุพันธ์แฝงจะดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที�
เกี�ยวข้องด้วย 

  (ก) หลกัทรัพย์ไทย  

(ข) หลกัทรัพย์ต่างประเทศ โดยในกรณีที�หลกัทรัพย์ต่างประเทศเป็นหุ้น
และเป็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงซึ�งมีการชําระหนี A
ทั Aงหมดหรือบางส่วนโดยการส่งมอบเป็นหุ้ น หุ้ นดังกล่าวต้องเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ต่างประเทศที�มีมลูค่าตลาด
เฉลี�ยแต่ละไตรมาสไม่ตํ�ากว่า 10,000 ล้านบาทรวมติดต่อกัน 4          
ไตรมาสล่าสดุ และตลาดหลกัทรัพย์ต่างประเทศดงักล่าวจะต้องเป็น
สมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE) 
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(ค) อตัราดอกเบี Aย 

(ง) อตัราแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ 

(จ) อตัราเงินเฟ้อ 

(ฉ) เครดิตอื�นใด เช่น อนัดบัความน่าเชื�อถือ หรือเหตกุารณ์ที�เกี�ยวข้องกบั
ความสามารถในการชําระหนี Aตามที�ระบใุนข้อตกลง 

(ช) สนิค้าโภคภณัฑ์ เช่น สนิค้าเกษตร ทองคํา นํ Aามนัดิบ เป็นต้น 

  (ซ) ดชันีอ้างอิงอื�นใดซึ�งมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที�กําหนดดงันี A 

(1) มีองค์ประกอบของดชันีที�สามารถใช้เป็นปัจจยัอ้างอิงได้ตาม 
(ก) ถึง (ช) 

(2) มีการกําหนดวิธีการคํานวณดชันีไว้อย่างชัดเจน และมีการ
ระบถุึงแหลง่ข้อมลูของปัจจยัอ้างอิงหรือปัจจยัต่าง ๆ ที�นําใช้
ในการคํานวณ รวมถึงมีการคํานวณดชันีให้เป็นปัจจุบนัตาม
ความเหมาะสมขององค์ประกอบของดชันี ทั Aงนี A ปัจจยัอ้างอิง
หรือปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื�อนไหวตามภาวะตลาด
อยา่งเป็นอิสระด้วย 

(3) เป็นดัชนีที�ได้รับการพฒันาโดยสถาบันที�มีความน่าเชื�อถือ
และทําหน้าที�ได้อยา่งอิสระจากธนาคาร ทั Aงนี A หากปรากฏว่า
สถาบนัดงักลา่วเป็นบริษัทในเครือของธนาคาร ธนาคารต้อง
จดัให้มีมาตรการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่าง
มีประสทิธิภาพด้วย 

(4) มีการแสดงดชันีนั Aน ๆ อย่างต่อเนื�องเป็นประจําทกุวนัทําการ
ผา่นสื�อที�มีการเสนอข้อมลูอยา่งทนัเหตกุารณ์ 

มลูคา่ที�ตราไว้ : ไม่ตํ�ากว่าหน่วยละ 5 ล้านบาทหรือเทียบเท่า หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที�
กําหนดในประกาศใด ๆ ของสํานกังาน ก.ล.ต.และ/หรือประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทยที�เกี�ยวข้อง ทั Aงนี A เป็นไปตามที�ระบุในสญัญาที�กําหนดสิทธิและ
หน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที�เกี�ยวข้อง 

ราคาที�จะเสนอขาย : ไม่ตํ�ากว่าหน่วยละ 5 ล้านบาทหรือเทียบเท่า หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที�
กําหนดในประกาศใดๆ ของสํานกังาน ก.ล.ต.และ/หรือประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทยที�เกี�ยวข้อง ทั Aงนี A เป็นไปตามที�ระบุในสญัญาที�กําหนดสิทธิและ
หน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที�เกี�ยวข้อง 

สกลุเงินของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง : บาทหรือสกลุเงินตา่งประเทศ ทั Aงนี A ตามที�กําหนดไว้ในสญัญาที�กําหนดสิทธิและ
หน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที�เกี�ยวข้อง 
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สกลุเงินตราที�ได้รับชําระดอกเบี Aย 
(ถ้ามี) 

: บาทหรือสกลุเงินตา่งประเทศ ทั Aงนี A ตามที�กําหนดไว้ในสญัญาที�กําหนดสิทธิและ
หน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที�เกี�ยวข้อง 

โครงสร้างธุรกรรมของหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝง 

: เป็นไปตามที�ระบุในสรุปข้อมูลสําคญั (Factsheet) และสญัญาที�กําหนดสิทธิ
และหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที�เกี�ยวข้อง 

การไถ่ถอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง : เป็นไปตามสญัญาที�กําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
แฝง (Final Terms) ที�เกี�ยวข้อง 

การไถ่ถอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงกอ่น
วนัครบกําหนดไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้น
กู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

: เป็นไปตามสญัญาที�กําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
แฝง (Final Terms) ที�เกี�ยวข้อง 

ผู้จดัจําหนา่ยหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง : ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)  

ตวัแทนคาํนวณเงิน : ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

นายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง : ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

มลูคา่และประเภทของหลกัประกนั
หรือการคํ Aาประกนั 

: ไมม่ี 

อนัดบัความนา่เชื�อถือของหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝง 

: ไม่มี เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื�นในสญัญาที�กําหนดสิทธิและหน้าที�ของ 
ผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที�เกี�ยวข้อง 

การจดัอนัดบัความนา่เชื�อถือของ 
ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

 ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะจดัให้มีการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือของผู้ออกหุ้น
กู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงจากสถาบันจัดอนัดบัความน่าเชื�อถือที�สํานกังาน ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบตลอดอายขุองหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง โดย บริษัท ฟิทช์เรทติ Aง จํากดั 
(ประเทศไทย) (“FITCH”) ได้รับการแต่งตั Aงให้จัดอันดับความน่าเชื�อถือของ 
ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง โดยผลการจัดอนัดบัที�เผยแพร่เมื�อวนัที� 2 เมษายน 
พ.ศ. 2563 ผู้ ออกหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงได้รับการจัดอันดับความน่าเชื�อถือ 
“AA+(tha)” แนวโน้ม “Stable” ดงัรายละเอียดในเอกสารแนบ 3 ซึ�งอนัดบัความ
นา่เชื�อถือนี Aมิได้จดัขึ Aนเพื�อเป็นข้อแนะนําให้ผู้ลงทนุทําการซื Aอ ขาย หรือถือหุ้นกู้ ที�
มีอนุพันธ์แฝงที� เสนอขาย และอาจมีการเพิกถอนหรือเปลี�ยนแปลง โดย 
บริษัท  ฟิทช์ เรทติ Aงส์  )ประเทศไทย  (จํากดั  จะทําการทบทวนผลการจดัอนัดบั
เครดิตเมื�อมีเหตกุารณ์อย่างหนึ�งอย่างใดเกิดขึ Aนอนัอาจมีผลกระทบต่อการจัด
อนัดบัเครดิตหรืออย่างน้อยปีละ 1 (หนึ�ง) ครั Aง หรือทบทวนผลการจัดอนัดบั
เครดิตตามที� บริษัท ฟิทช์เรทติ Aง จํากดั (ประเทศไทย)  เห็นสมควรโดยไม่ต้องรับ
ความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงแต่อย่างใด ซึ�งผลการทบทวนการ
จดัอนัดบัเครดิตอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้จนถึงวนัที�สิทธิเรียกร้องตามหุ้นกู้ ที�มี
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อนพุนัธ์แฝงจะสิ Aนสดุลง 

การจดทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง : ผู้ ออกหุ้นกู้ ได้รับ ยกเว้นได้รับยกเว้นการยื�นคําขอขึ Aนทะเบียนตราสารหนี Aต่อ 
สมาคมตลาดตราสารหนี Aไทย  

ตลาดรองของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง : ไมม่ี 

มลูคา่เงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝง ณ เวลาใด ๆ ที�เสนอ
ขายภายใต้โครงการหุ้นกู้ ที�ม ี
อนพุนัธ์แฝงในครั Aงนี A 

: ไมเ่กิน 30,000 ล้านบาทหรือเงินสกลุอื�นที�มีจํานวนเทียบเทา่กนั  

 

วตัถปุระสงค์ในการเสนอขายหุ้นกู้ ที�
มีอนพุนัธ์แฝง 

: ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงมีวตัถปุระสงค์ที�จะนําเงินที�ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้
ที�มีอนุพนัธ์แฝงภายใต้โครงการหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงของธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) ครั Aงที� 1/2563 ไปใช้เพื�อบริหารสภาพคลอ่ง บริหารจดัการความเสี�ยง
ทางด้านเครดิต บริหารความเสี�ยงด้านอตัราดอกเบี Aย และใช้ในการดําเนินงาน
ทั�วไปของผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 



ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)  

 

สว่นที� 4 หน้า 5 

1.2 สทิธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง  

สญัญาที�เกี�ยวข้องกบัหุ้นกู้ ที�
มีอนพุนัธ์แฝง 

: หุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงที�ออกและเสนอขายแต่ละครั Aง จะอยู่ภายใต้สญัญาที�กําหนดสิทธิและ
หน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที�เกี�ยวข้อง โดยผู้ออกหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงจะจดัสง่สญัญาดงักลา่วให้แก่สํานกังาน ก.ล.ต. ภายหลงัการเสนอขาย และจะ
จัดให้มีการเก็บรักษาสําเนาสญัญาที�กําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝง (Final Terms) สําหรับการออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงแต่ละ[ชุด]ไว้ ณ สํานกังาน
ใหญ่ของผู้ ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงขอตรวจสอบสําเนา
เอกสารต่าง ๆ ดงักลา่วที�เกี�ยวข้องกับหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�ตนถืออยู่ได้ในวนัและเวลาทํา
การของผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

ทั Aงนี A นอกเหนือจากสทิธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงตามที�ระบใุนข้อ 
1.2 นี Aแล้ว ยงัมีสทิธิและหน้าที�อื�น ๆ ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงตามที�ระบไุว้
ในสญัญาที�กําหนดสทิธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที�
เกี�ยวข้อง โดยหากข้อกําหนดในข้อ 1.2 นี Aขดัหรือแย้งกบัข้อกําหนดที�ระบใุนสญัญาที�กําหนด
สิทธิและหน้าที�ของผู้ ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที�เกี�ยวข้อง ให้
ข้อกําหนดในสญัญาที�กําหนดสทิธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง  
(Final Terms) ที�เกี�ยวข้องมีผลบงัคบัใช้ 

ใบหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง สมดุ
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
แฝง และผู้ทรงสทิธิในหุ้นกู้ ที�
มีอนพุนัธ์แฝง 

: 1. นายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงจะต้องออกและส่งมอบใบหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงแต่ละรายที�มิได้ฝากใบหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงไว้กับ
นายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงตามจํานวนที�ได้รับการจัดสรรและไม่ได้ฝากไว้
กบัศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยการส่งใบหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนหรือวิธีการอื�นใดที�กําหนดโดยผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง ภายใน 15 
(สบิห้า) วนัทําการนบัจากวนัปิดการเสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง โดยในสว่นของ
หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�ฝากไว้กบัศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์นั Aน นายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงจะต้องลงชื�อศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงแทน
ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง ภายใน 7 (เจ็ด) วนัทําการนบัจากวนัปิด
การเสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง     

2. นายทะเบียนหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงมีหน้าที�ที�จะต้องจัดทําและเก็บรักษาสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงไว้จนกว่าหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงทั Aงหมดจะได้รับ
การไถ่ถอน 

3. ผู้ทรงสทิธิในหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

(ก) ในกรณีทั�วไป  สิทธิในหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะตกได้แก่บคุคลที�ปรากฏชื�อ
เป็นเจ้าของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจํานวนดงักลา่วอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงในวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มี
อนุพนัธ์แฝงเพื�อพกัการโอนหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง เว้นแต่จะได้มีการโอน
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หุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงซึ�งสามารถใช้ยนักับผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงได้
ตามข้อกําหนดว่าด้วยการโอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงเกิดขึ Aนแล้วในวนัปิด
สมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงข้างต้น ซึ�งสทิธิในหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
แฝงจะตกได้แก่ผู้ รับโอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

(ข) ผู้ทรงสทิธิในหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงกรณีที�ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือ
หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงแทนสทิธิในหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะตกได้แก่บคุคลที�
นายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงได้รับแจ้งเป็นหนงัสือจากศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงจํานวนดังกล่าวที�
ลงทะเบียนในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงไว้ในชื�อของศนูย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์ในวนัทําการก่อนวนัที�จะมีสิทธิตามหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 
หรือในวนัแรกของการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง 
หรือวนัอื�นใดตามที�กําหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะมี
การคดัค้านโดยชอบด้วยกฎหมาย 

4. ถ้าผู้ทรงสทิธิในหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�ฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ประสงค์จะ
ขอรับใบหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง ให้ผู้ทรงสทิธิในหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงรายดงักลา่วแจ้ง
ตอ่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ เมื�อได้รับแจ้งจากศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ นายทะเบียน
หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะต้องออกใบหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงให้แก่ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงรายดงักลา่ว และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงนั Aน
เป็นผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงตามจํานวนที�ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์
ภายใน 45 (สี�สบิห้า) วนันบัจากวนัที�ได้รับแจ้งชื�อและจํานวนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง
ของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าวจากศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ ทั Aงนี A 
เมื�อได้รับการออกใบหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงและลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นาย
ทะเบียนหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงจะแก้ไขจํานวนรวมของหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงที�
ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงไว้ในชื�อของศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์โดยหกัจํานวนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื�อของผู้
ทรงสิทธิในหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงที�ออก สว่นจํานวนรวมของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�
กําหนดในใบหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงหรือใบรับเพื�อใช้แทนใบหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�
ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์นั Aน หากนายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงไม่ได้
ทําการแก้ไข )ไมว่า่ด้วยเหตใุดก็ตาม (ให้ถือวา่มีจํานวนลดลงตามจํานวนของหุ้นกู้
ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�ได้แยกไปออกใบหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงและลงทะเบียนไว้ในชื�อของ
ผู้ทรงสทิธิในหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงดงักลา่ว 

การโอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง   : 1. การโอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�มิได้ฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ดงันี A 

(ก) แบบการโอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงระหวา่งผู้ โอนและผู้ รับโอน 
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การโอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะสมบรูณ์เมื�อผู้ โอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง
ซึ�งเป็นผู้ ที�สมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงระบชืุ�อเป็นเจ้าของหุ้น
กู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง จํานวนที�จะทําการโอน หรือผู้ รับโอนคนสดุท้ายโดยมี
การสลกัหลงัแสดงการโอนตอ่เนื�องครบถ้วนจากผู้ ที�ปรากฏชื�อดงักลา่ว 
(แล้วแต่กรณี) ได้สง่มอบใบหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงให้แก่ผู้ รับโอนโดยลง
ลายมือชื�อสลกัหลงัแสดงการโอนให้ไว้ด้วย 

(ข) ผลของการโอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงระหว่างผู้ รับโอนกบัผู้ออกหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝง 

การโอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะมีผลใช้บงัคบัต่อผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
แฝงได้ก็ตอ่เมื�อผู้ รับโอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงอยูร่ะหวา่งลงทะเบียนการ
โอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง โดย
นายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงได้รับคําขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ที�
มีอนุพันธ์แฝงพร้อมทั Aงใบหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงที�ผู้ รับโอนหุ้ นกู้ ที�มี
อนุพันธ์แฝงได้ลงลายมือชื�อเป็นผู้ รับโอนในด้านหลงัของใบหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงนั Aนครบถ้วนแล้ว 

(ค) ผลของการโอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงระหวา่งผู้ รับโอนกบับคุคลภายนอก   

การโอนหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงจะมีผลใช้บงัคับกับบุคคลภายนอกได้ก็
ตอ่เมื�อนายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงเรียบร้อยแล้ว 

(ง) การขอลงทะเบียนการโอนหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงจะต้องกระทํา ณ 
สาํนกังานของนายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงในวนัและเวลาทําการ
ของนายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง และจะต้องทําตามแบบและ
วิธีการที�นายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงกําหนด โดยผู้ขอลงทะเบียน
จะต้องส่งมอบใบหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงที�ลงลายมือชื�อครบถ้วนตาม
หลกัเกณฑ์ในข้อ (ก) ข้างต้น พร้อมทั Aงหลกัฐานอื�น ๆ ที�ยืนยนัถึงความ
ถกูต้องและความสมบรูณ์ของการโอนและการรับโอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
แฝงตามที�นายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงกําหนด ซึ�งนายทะเบียน
หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงในสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงให้แล้วเสร็จภายใน 7 (เจ็ด) วนัทํา
การ หลังจากวันที�นายทะเบียนหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงได้รับคําขอ
ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงพร้อมทั Aงใบหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์
แฝงและหลักฐานอื�น ๆ ที�จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว 
อยา่งไรก็ตาม หากการโอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงรายใดขดัต่อกฎหมาย 
หรือหลกัเกณฑ์การโอนหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงที�กําหนดไว้ในสญัญาที�
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กําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง (Final 
Terms) นายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงมีสทิธิปฏิเสธการลงทะเบียน
การโอนหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงหรือการรับรองการโอนหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์
แฝงรายนั Aน ๆ และให้นายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงแจ้งให้แก่ผู้ยื�น
คําขอลงทะเบียนการโอนทราบถึงการปฏิเสธดงักลา่วภายใน 3 (สาม) 
วันทําการนับแต่วันที�นายทะเบียนหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงได้รับคําขอ
ลงทะเบียนการโอน พร้อมทั Aงส่งคืนใบหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงให้แก่ผู้ ขอ
ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

2. สําหรับการโอนหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงที�ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์นั Aน ให้
เป็นไปตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
และหนว่ยงานที�เกี�ยวข้องอื�น ๆ รวมทั Aงศนูย์ซื Aอขายหลกัทรัพย์ที�เกี�ยวข้อง 

3. นายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงจะดําเนินการปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ นกู้ ที�มี
อนุพันธ์แฝงเพื�อพักการโอนหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงเป็นระยะเวลา 14 (สิบสี�) วัน 
(กรณีหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงระยะยาว) หรือ 10 (สิบ) วนั (กรณีหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง
ระยะสั Aน) ก่อนวนัครบกําหนดชําระเงิน/สง่มอบ และ/หรือวนัประชุมผู้ ถือหุ้นกู้  หรือ
วันอื�น (แล้วแต่กรณี) หรือตามที�ผู้ ออกหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงจะได้แจ้งแก่นาย
ทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง (แล้วแต่กรณี) 
หรือระยะเวลาอื�นใดเพื�อให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบหรือวิธีปฎิบตัิ
ใดๆ ที�เกี�ยวข้อง (ซึ�งรวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียงประกาศที�ออกโดยสมาคมตราสารหนี A
ไทย) เพื�อกําหนดสทิธิของผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงในการได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง 
ๆ ข้างต้นในฐานะผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง โดยการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงจะเริ�มตั Aงแตว่นัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงวนัแรก ซึ�งวนั
ปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงวนัแรกดงักลา่วให้เรียกว่า "วันปิดสมุด

ทะเบียนผู้ถอืหุ้นกู้ที,มีอนุพันธ์แฝง" ถ้าวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือที�มีอนพุนัธ์แฝง
ไมต่รงกบัวนัทําการให้เลื�อนไปเป็นวนัทําการถดัไป ซึ�งในกรณีดงักลา่ว ระยะเวลา
ปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงจะมีระยะเวลาน้อยกว่า 14 (สิบสี�) วนั 
หรือ 10 (สิบ) วัน (แล้วแต่กรณี) ทั Aงนี A ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงไม่สามารถร้อง
ขอให้นายทะเบียนหุ้ นกู้ ลงทะเบียนการโอนหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงได้ระหว่าง
ระยะเวลาของการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง   

นายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงและผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงขอสงวนสิทธิvใน
การแก้ไขเปลี�ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงโดย
ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงแต่อย่างใด และ
การแก้ไขเปลี�ยนแปลงดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�ทางสมาคมตลาดตรา
สารหนี Aไทย หรือหนว่ยงานอื�นใดที�เกี�ยวข้องประกาศกําหนด  
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4. ข้อจํากดัการโอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

เนื�องจากหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงที�ออกและเสนอขายภายใต้โครงการหุ้ นกู้ ที�มี
อนุพันธ์แฝง ครั Aงที� 1/2563 นี A เป็นหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงที�เสนอขายต่อผู้ลงทุน
สถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ ดงันั Aน ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงและผู้ ถือ
หู้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงจะต้องไม่เสนอขายหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงไม่ว่าทอดใด ๆ 
ให้แก่บุคคลที�ไม่ใช่ผู้ ลงทุนสถาบันหรือผู้ ลงทุนรายใหญ่ตามประเภทและ
ลักษณะที�นิยามไว้ในข้อ 4 และข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที� กจ. 4/2560 เรื�อง การกําหนดบทนิยามผู้
ลงทุนสถาบัน ผู้ ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที� 8 
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 (ตามที�มีการแก้ไขเพิ�มเติมหรือใช้แทนที�) ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงขอสงวนสทิธิvที�จะไมรั่บจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงไมว่า่
ในทอดใด ๆ ให้แก่บคุคลอื�นที�ไม่ใช่ผู้ลงทนุสถาบนัหรือผู้ลงทนุรายใหญ่ เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก นอกจากนี A ผู้ ออกหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงอาจกําหนด
ข้อจํากดัการโอนอื�น ๆ เพิ�มเติมสําหรับหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�ออกและเสนอขาย
ในแต่ละชุดในสัญญาที�กําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ ออกและผู้ ถือหุ้ นกู้ ที�มี
อนุพนัธ์แฝง (Final Terms) ที�เกี�ยวข้อง ดงันั Aน ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงขอ
สงวนสทิธิvที�จะไมรั่บจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงชุดที�เกี�ยวข้องไม่ว่า
ในทอดใด ๆ อนัจะเป็นการขดักบัข้อจํากดัการโอนดงักลา่วด้วย 

นอกจากนี A เนื�องจากผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงในฐานะธนาคารพาณิชย์จะต้อง
ปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ�งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที� สนส. 15/2558 เรื�อง หลักเกณฑ์การ
อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ทําธุรกรรมเงินกู้ ยืมที�มีอนุพันธ์แฝง (Structured 
products) ฉบบัลงวนัที� 25 กนัยายน พ.ศ. 2558 (รวมทั Aงที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม
หรือใช้แทนที�) ("ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที, สนส. 15/2558") 
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที� สนส. 14/2558 เรื�อง หลักเกณฑ์การ
อนญุาตให้ธนาคารพาณิชย์ทําธุรกรรมอนพุนัธ์ด้านเครดิต (Credit Derivatives) 
ฉบับลงวันที� 25 กันยายน พ.ศ. 2558 (รวมทั Aงที�มีการแก้ไขเพิ�มเติมหรือใช้
แทนที�) ("ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที,สนส. 14/2558") และกฎหมาย
หรือกฎเกณฑ์และระเบียบปฎิบตัิตา่ง ๆ เกี�ยวกบัการควบคมุการแลกเปลี�ยนเงิน 
ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงขอสงวนสิทธิvที�จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ที�มี
อนุพันธ์แฝงไม่ว่าในทอดใดๆ ให้แก่บุคคลใดที�จะเป็นการฝ่าฝืนกับประกาศ
ธนาคารแหง่ประเทศไทยใด ๆ ที�เกี�ยวข้อง 

การจดัอนัดบัความนา่เชื�อถือ : ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะจดัให้มีการจดัอนัดบัความนา่เชื�อถือของผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
แฝงโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือที�ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. ตลอด
อายุของหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง ซึ�งอันดับความน่าเชื�อถือนี Aมิได้จัดขึ Aนเพื�อเป็นข้อแนะนําให้ 
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ผู้ลงทนุทําการซื Aอ ขาย หรือถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�เสนอขาย และอาจมีการเพิกถอนหรือ
เปลี�ยนแปลงได้จนถึงวนัที�สทิธิเรียกร้องตามหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะสิ Aนสดุลง 

อตัราดอกเบี Aย : หุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงที�ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงจะออกและเสนอขายแต่ละครั Aงจะเป็น 
หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงลกัษณะใดลกัษณะหนึ�ง ดงัตอ่ไปนี A 

1. หุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงประเภทที�มีอตัราดอกเบี Aยคงที� โดยผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง
จะได้รับในอัตราดอกเบี Aยตามที�ระบุไว้ในสญัญาที�กําหนดสิทธิและหน้าที�ของ 
ผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที�เกี�ยวข้อง โดยหุ้นกู้ ที�มี
อนุพนัธ์แฝงจะมีการชําระดอกเบี Aยเพียงงวดเดียว หรือหลายงวดตามที�ระบุไว้ใน
สญัญาที�กําหนดสทิธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง  
(Final Terms) ที�เกี�ยวข้อง 

2. หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงประเภทที�มีอตัราดอกเบี Aยลอยตวัโดยผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
แฝงจะได้รับดอกเบี Aยในอตัราดอกเบี Aยในลกัษณะลอยตวัตามที�ระบไุว้ในสญัญา
ที�กําหนดสทิธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) 
ที�เกี�ยวข้อง โดยจะมีการชําระดอกเบี Aยเพียงงวดเดียว หรือหลายงวดตามที�ระบุ
ไว้ในสญัญาที�กําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง 
(Final Terms) ที�เกี�ยวข้อง 

3. หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงประเภทที�ไมม่ีดอกเบี Aย ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะไม่ได้รับ
ดอกเบี Aยภายใต้หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

4. ในกรณีที�ผลการคํานวณดอกเบี Aยหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงต่อหน่วยที�ได้มีจํานวน
ทศนิยมมากกวา่ 6 (หก) ตําแหนง่ ให้ปัดทศนิยมให้เหลือเพียง 6 (หก) ตําแหน่ง
โดยให้ปัดทศนิยมตําแหน่งที� 6 (หก) ขึ Aน  ถ้าตําแหน่งที� 7 (เจ็ด)มีค่ามากกว่า
เทา่กบั 5 (ห้า) กรณีที�ดอกเบี Aยที�คํานวณได้มีทศนิยมไม่รู้จบให้กําหนดสว่นใน 6 
(หก) ทศนิยมและทําการปัดทศนิยมตําแหนง่ที� 6 (หก) ตามหลกัการข้างต้น  

วิธีการชําระหนี Aตามหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝง 

: 1. หลกัเกณฑ์ทั�วไป 

ภายใต้ข้อกําหนดในสญัญาที�กําหนดสทิธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�ม ี
อนุพนัธ์แฝง (Final Terms) ที�เกี�ยวข้อง ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงจะทําการ
ชําระเงิน และ/หรือส่งมอบทรัพย์สินใด ๆ ในวันตามที�กําหนดในสัญญาที�
กําหนดสทิธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที�
เกี�ยวข้องให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงแตล่ะรายที�มีชื�อปรากฎในสมดุทะเบียน
ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

2. วิธีการชําระเงิน 

ผู้ ออกหุ้ นกู้ ที� มีอนุพัน ธ์แฝงจะชําระเ งินตามหุ้ นกู้ ที� มีอนุพัน ธ์แฝงผ่าน 
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นายทะเบียนให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงซึ�งมีชื�อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้
ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง โดยเช็คขีดคร่อมสั�งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มี
อนุพันธ์แฝง ลงวันที�ตรงกับวันทําการที�ต้องชําระเงินตามที�ระบุในสญัญาที�
กําหนดสทิธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที�
เกี�ยวข้อง โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) 
(ในกรณีที�สง่ถึงผู้ ถือหุ้นกู้ ในตา่งประเทศ) หรือโดยการโอนเงินเข้าบญัชีของผู้ ถือ
หุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงตามที�ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้ นกู้ ที�มี
อนุพันธ์แฝงทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทําการก่อนวันถึง
กําหนดชําระเงิน หรือโดยวิธีอื�นใดตามที�ตกลงกนัระหว่างผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�
มีอนพุนัธ์แฝง ทั Aงนี A การชําระเงินที�จะทําการชําระในวนัตามที�ระบุในสญัญาที�
กําหนดสทิธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที�
เกี�ยวข้อง ผู้ ถือหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงไม่ต้องนําใบหุ้ นกู้ มาเวนคืนให้แก่นาย
ทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง  

3. วิธีการสง่มอบทรัพย์สนิ  

ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงจะทําการส่งมอบทรัพย์สินใด ๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มี
อนุพนัธ์แฝงโดยวิธีการตามที�ตกลงกันระหว่างผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์
แฝง หรือตามที�ระบใุนสญัญาที�กําหนดสทิธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�
มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที�เกี�ยวข้อง ทั Aงนี A ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงไม่ต้อง
นําใบหุ้นกู้มาเวนคืนให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง  

4. กรณีของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
แฝงแทน ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะชําระเงิน และ/หรือสง่มอบทรัพย์สินใด ๆ 
ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงให้แก่บุคคลที�ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์มี
หนังสือแจ้งมายังผู้ ออกหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง และ  /หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจํานวนต่างๆ ที�ลงทะเบียน
ในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงไว้ในชื�อของศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดย
วิธีการตามที�ตกลงกันระหว่างผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง หรือตามที�
ระบใุนสญัญาที�กําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง 
(Final Terms) ที�เกี�ยวข้อง ทั Aงนี A ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงไม่ต้องนําใบหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงมาเวนคืนให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง  

5. เมื�อผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงได้ทําการชําระหนี Aให้แก่บุคคลที�มีชื�อปรากฎใน
สมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงแล้ว ให้ถือว่าใบหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�ได้
ออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงไปแล้วเป็นอนัยกเลกิ 

6. หากวนัครบกําหนดชําระหนี Aตามหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
แฝงไม่ตรงกับวนัทําการ ให้เลื�อนวนัชําระหนี Aไปเป็นวนัทําการถดัไป โดยผู้ออก
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หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะไมม่ีการชําระเงินเพิ�มเติมใด ๆ  จากการเลื�อนการชําระหนี A
ดงักลา่ว  

เหตผิุดนดัและผลของการ 
ผิดนดั 

: 1. กรณีใดกรณีหนึ�งดงัตอ่ไปนี Aถือเป็นเหตผิุดนดัภายใต้หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

(ก) หากผู้ ออกหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงผิดนัดไม่ชําระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือ
ดอกเบี Aยหรือเงินจํานวนอื�นใด หรือไม่ส่งมอบทรัพย์สินที�ตกลงจะส่ง
มอบไม่ว่าทั Aงหมดหรือบางส่วนตามเงื�อนไขที�ระบุไว้ในสัญญาที�
กําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ ออกและผู้ ถือหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง  
(Final Terms) ที�เกี�ยวข้อง และการผิดนดัไม่ชําระหนี Aดงักลา่วยงัคงมี
อยู่อย่างต่อเนื�องเป็นระยะเวลา 15   (สิบห้า) วนัทําการนบัจากถึงวนั
กําหนดชําระนั Aน เว้นแต่การผิดนดัดงักล่าวมีสาเหตุจากเหตุสดุวิสยั
หรือเกิดจากเหตกุารณ์ภายนอกแทรกแซง ซึ�งเหตกุารณ์ดงักลา่วผู้ออก
หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงไมส่ามารถควบคมุได้ 

(ข) มีการเริ�มดําเนินการเพื�อขอฟืAนฟูกิจการของผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง
หรือเพื�อขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงล้มละลายภายใต้กฎหมายที�
เกี�ยวข้อง หรือได้มีคําสั�งหรือมติใด ๆ โดยชอบตามกฎหมายให้เลิก
กิจการของผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง หรือผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง
ตกเป็นผู้มีหนี Aสนิล้นพ้นตวัตามที�กฎหมายกําหนด หรือมีการยึด  /อายดั
ทรัพย์สินของผู้ ออกหุ้นกู้ ตามคําพิพากษา หรือคําสั�งโดยชอบด้วย
กฎหมาย   

2. ในกรณีที�เกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ�งตามข้อ (ก)-(ข) และยังคงอยู่ หาก      
ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงรายหนึ�งหรือหลายรายที�ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�ยงัมิได้ทําการไถ่ถอนทั Aงหมด 
มีหนงัสอืแจ้งการผิดนดัไปยงัผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง โดยระบถุึงเหตผิุดนดัซึ�ง
ทําให้มีการเร่งรัดชําระหนี Aหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงให้ถึงกําหนดชําระโดยพลนัและผู้
ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงได้รับแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือที�ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้
ที�มีอนพุนัธ์แฝงมีมติเห็นชอบให้หนี Aหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงทั Aงหมดถึงกําหนดชําระ
โดยพลนั ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะชําระหนี Aตามหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงให้ผู้ ถือ
หุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงภายในระยะเวลา 7 วนัทําการถัดจากวนัที�ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงได้รับหนงัสือแจ้งดงักลา่ว เป็นจํานวนเทียบเท่ากบัมลูค่าทางตลาด
ของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�เกี�ยวข้องหกัด้วยคา่ใช้จ่ายใด ๆ ที�เกี�ยวเนื�องจากการที�
หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงถึงกําหนดชําระโดยพลนัตามที�คํานวณโดยตวัแทนคํานวณ
เงิน ซึ�งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงค่าใช้จ่ายอันเนื�องมาจากการที�ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงต้อง (หรืออาจต้อง) ทําการยกเลิกธุรกรรมป้องกันความเสี�ยงใด ๆ 
เกี�ยวเนื�องกับหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง โดยผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงยินยอมเสีย
ดอกเบี Aยในอัตราดอกเบี Aยผิดนัดนับแต่วันที�หนี Aตามหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงครบ
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กําหนดชําระจนกวา่จะชําระหนี Aครบถ้วน   
การประชมุผู้ถือหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝง 

: 1. ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงมีสิทธิเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงได้ ไม่ว่า
ในเวลาใด ๆ แต่ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงจะต้องเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงโดยเร็ว ซึ�งจะต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วนั นบัแต่วนัที�ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงรายหนึ�งหรือหลายรายที�ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงไม่น้อยกว่าร้อยละ 
25 (ยี�สิบห้า) ของหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงที�ยงัมิได้ไถ่ถอนทั Aงหมดมีคําขอเป็น
หนงัสือให้ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง หรือ
นบัแตว่นัที�ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงทราบวา่เกิดกรณีใดกรณีหนึ�งดงัตอ่ไปนี A   

(ก) หากเกิดเหตผิุดนดักรณีใดกรณีหนึ�งตามที�กําหนดข้างต้น ภายใต้หวัข้อ
เหตุผิดนัดและผลของการผิดนัด และในขณะนั Aนยังมิได้มีการส่ง
หนังสือแจ้งใดๆ มายังผู้ ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงตามรายละเอียด
ภายใต้หวัข้อดงักลา่ว หรือ 

(ข) หากมีการเสนอขอแก้ไขเพิ�มเติมสญัญาที�กําหนดสิทธิและหน้าที�ของ 
ผู้ ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที�เกี�ยวข้องใน
สาระสาํคญั  

2. การประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (ซึ�งรวมถึงกรณีการลงมติเป็นลายลกัษณ์
อกัษรแทนการประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง) จะเป็นการประชุม (หรือลงมติ
เป็นลายลกัษณ์อักษร) ร่วมกันของผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงทั Aงหมดทุกชุดที�
ยงัคงค้างชําระอยู ่ที�ออกภายใต้โครงการออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง ครั Aงที� 1/2563 
(โดยการนบัองค์ประชมุและมติของที�ประชุมจะคํานวณจากผลรวมของหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงทั Aงหมดดงักลา่ว) แต่ทั Aงนี A ในกรณที� (ก) ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง
เห็นว่าเรื�องใดเรื�องหนึ�ง (ในกรณีเป็นการประชุมซึ�งต้องพิจารณาหลายวาระ) ที�
จะต้องประชมุเพื�อลงมตินั Aน เป็นเรื�องที�นา่จะมีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
แฝงชดุใด ๆ โดยเฉพาะเจาะจงเทา่นั Aน ซึ�งในกรณีดงักลา่วให้นบัองค์ประชุมและ
คะแนนเสียงเฉพาะจากผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงชุดที�เกี�ยวข้องนั Aน ๆ เท่านั Aน 
หรือ (ข) ในกรณีที�เรื�องที�จะพิจารณาทั Aงหมดอาจมีผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงชดุใด ๆ โดยเฉพาะ ก็ให้เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงชุดที�มี
สว่นได้เสยีดงักลา่วเทา่นั Aน 

3. มติโดยชอบของที�ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�เรียกประชุมและดําเนินการ
ประชมุโดยชอบมีผลใช้บงัคบัและผกูพนัผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงทกุรายไมว่า่จะ
ได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม ส่วนหลกัเกณฑ์ในการประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงนั Aนจะเป็นไปตามเอกสารแนบ 2  

4. ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจําเป็นและสมควร
ทั Aงหมดที�เกี�ยวข้องโดยตรงกับการเรียกและการจัดการประชุมผู้ ถือหุ้ นกู้ ที�มี
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อนุพันธ์แฝง (นอกจากค่าใช้จ่ายที�ก่อโดยผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงเป็นการ
สว่นตวั) ถ้าผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงไม่ชําระค่าใช้จ่ายดงักลา่ว ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงมีสทิธิเรียกให้ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงชําระคา่ใช้จ่ายดงักลา่วได้  

5. ในการลงมติใดๆ เกี�ยวกบัการประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงนี A ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มี
อนุพนัธ์แฝงอาจทําความตกลงกันเป็นลายลกัษณ์อกัษรแทนการประชุมผู้ ถือ 
หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงเพื�อลงมติใดๆ ดงักลา่วได้ แต่ทั Aงนี A จะต้องปรากฏว่าผู้ ถือ 
หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงซึ�งมีจํานวนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 3 
ใน 4 (สามในสี�) ของจํานวนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�ยงัไม่ได้ไถ่ถอน มีมติเห็นชอบ
และลงลายมือชื�อไว้เป็นหลกัฐานในมติดงักลา่ว ในหนงัสือฉบบัเดียวกนัหรือ
หลายฉบบัก็ได้ และสง่มอบให้ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงเป็นผู้ เก็บรักษาไว้ ทั Aงนี A 
มติดงักลา่วมีผลใช้บงัคบัและผกูพนัผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงทกุ
รายนบัแตว่นัที�ได้สง่มอบหนงัสอืดงักลา่วให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง   

6. ในกรณีที�มีผู้ ถือหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงเพียงหนึ�งรายให้ถือว่ามติที�ทําเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรและลงนามโดยผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงดงักลา่ว เป็นมติโดยชอบ
ของที�ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงโดยมิต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝง 

การแก้ไขเปลี�ยนแปลง
ข้อกําหนดในสญัญาที�
กําหนดสทิธิและหน้าที�ของผู้
ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝง (Final Terms) 
ที�เกี�ยวข้อง 

: 1. การแก้ไขเปลี�ยนแปลง และ/หรือ เพิ�มเติมข้อกําหนดในสญัญาที�กําหนดสิทธิ
และหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที�เกี�ยวข้องใน
สว่นที�มีสาระสําคญัจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง
และที�ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในเอกสารแนบ 2  

2. ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงอาจแก้ไขเปลี�ยนแปลงและ/หรือ เพิ�มเติมข้อกําหนด
ในสัญญาที�กําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ ออกและผู้ ถือหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง 
(Final Terms) ที�เกี�ยวข้อง โดยไม่ต้องขอมติจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
แฝงก่อน หาก 

(ก) การแก้ไขเปลี�ยนแปลงดงักล่าวไม่กระทบต่อสิทธิอนัเป็นสาระสําคญั
ของผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงหรือเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นที�มีอนพุนัธ์
แฝงอยา่งชดัเจน หรือ 

(ข) การแก้ไขเปลี�ยนแปลงดงักลา่วเป็นไปเพื�อให้เป็นไปตามคําแนะนําหรือ
คําสั�งของหนว่ยงานที�มีอํานาจตามกฎหมายที�เกี�ยวข้อง (ซึ�งรวมถึงแต่
ไมจํ่ากดัเพียง ธนาคารแหง่ประเทศไทยและสาํนกังาน ก.ล.ต.) หรือ 

(ค) การแก้ไขเปลี�ยนแปลงข้อกําหนดในสญัญาที�กําหนดสิทธิและหน้าที�
ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง (Final Terms) โดยตวัแทน
คํานวณเงิน เนื�องจากการเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ�งตามที�
กําหนดในสญัญาที�กําหนดสทิธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มี
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อนพุนัธ์แฝง (Final Terms) เช่น Change in Law เป็นต้น 

3. ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงจะจัดส่งสญัญาที�กําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ออก
และผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที�แก้ไขเพิ�มเติมให้นายทะเบียนหุ้น
กู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง และสํานกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้า) วนั นบัแต่วนัที�มี
การแก้ไขเพิ�มเติมสญัญาที�กําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มี
อนุพนัธ์แฝง (Final Terms) และจะจัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงเมื�อ
ได้รับการร้องขอ 

การขอออกใบหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงฉบบัใหม ่

: หากใบหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงฉบบัเก่าสญูหาย ฉีกขาดหรือชํารุดด้วยประการใด ๆ หรือใน
กรณีที�ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงต้องการให้แยกใบหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง หรือรวมใบหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝง หรือให้ออกใบหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงในชื�อของตน ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�
ปรากฏชื�อในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงมีสิทธิยื�นคําขอให้นายทะเบียนหุ้นกู้ ที�
มีอนุพนัธ์แฝงออกใบหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงฉบับใหม่ โดยจะต้องชําระค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายตามสมควรตามที�นายทะเบียนหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงกําหนด ในการนี A นาย
ทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะต้องออกใบหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงฉบบัใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�
มีอนพุนัธ์แฝงภายใน 15 (สบิห้า) วนั นบัแตว่นัที�นายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงได้รับคํา
ขอให้ออกใบหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงฉบบัใหม่ และเอกสารอื�น ๆ ตามที�นายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มี
อนุพันธ์แฝงกําหนด และนายทะเบียนหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงจะต้องลงบันทึกในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงวา่มีการยกเลกิใบหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงฉบบัเก่าด้วย 

คําบอกกลา่ว : 1. คําบอกกลา่วถึงผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

คําบอกกลา่วถึงผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงจะถือว่าได้สง่โดยชอบหากได้สง่ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน (หรือการส่งโดยวิธีที�เทียบเคียงกัน) หรือทางไปรษณีย์
อากาศ (หากส่งไปยงัที�อยู่ในต่างประเทศ) ไปยงัที�อยู่ของผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
แฝงตามที�ระบใุนสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง หรือตามที�อยู่ของผู้ ถือ
หุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงที�ระบุโดยศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (สําหรับหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
แฝงที�ฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์) และจะถือได้ว่าเป็นการสง่โดยชอบแล้ว
ในวนัที�ได้ส่งทางไปรษณีย์ หรือในวนัที� 7 (เจ็ด) นบัจากวนัที�ส่ง (หากส่งจาก
ประเทศอื�นนอกจากประเทศของผู้ รับ) 

2. คําบอกกลา่วถึงผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

2.1 คําบอกกล่าวถึงนายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงจะถือว่าได้ส่งโดย
ชอบ หากได้สง่ไปยงัที�อยู่หรือหมายเลขโทรสารของนายทะเบียนหุ้นกู้
ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

2.2 คําบอกกลา่วถึงผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะถือว่าได้สง่โดยชอบ หาก
ได้สง่ไปยงัที�อยูแ่ละเบอร์โทรศพัท์ของผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงตามที�
ระบขุ้างลา่งนี A 
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ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
35 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ  
เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศพัท์ 02-255-2222 

ภาษีอากร : ผู้ออกหุ้นที�มีอนุพนัธ์แฝงไม่ต้องรับผิดชอบต่อภาษี อากร หรือค่าธรรมเนียมของรัฐไม่ว่า
ประเภทใด ที�กําหนดเรียกเก็บ หรือหกั ณ ที�จ่าย หรือประเมินโดยผู้มีอํานาจกระทําการใน
นามของประเทศไทย และประเทศอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องหรือหน่วยย่อยทางการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที�ใด ๆ ของหรือในหนว่ยงานยอ่ยดงักลา่วนั Aน ซึ�งมีอํานาจเรียกเก็บภาษีที�เกี�ยวกบั
การชําระเงิน  หรือการสง่มอบทรัพย์สนิที�ตกลงจะสง่มอบ ภายใต้หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง เว้น
แต่จะเป็นภาษี อากร หรือค่าธรรมเนียมรัฐที�กําหนดให้เรียกเก็บกับผู้ ออกหุ้ นกู้ ที�ม ี
อนพุนัธ์แฝง 

อายหุุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง : เป็นไปตามสญัญาที�กําหนดสทิธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง  
(Final Terms) ที�เกี�ยวข้อง 

วนัครบกําหนดอาย ุ : เป็นไปตามสญัญาที�กําหนดสทิธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง  
(Final Terms) ที�เกี�ยวข้อง 

กฎหมายที�ใช้บงัคบั : สญัญาที�กําหนดสทิธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms)  
จะอยูภ่ายใต้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย 

คําจํากดัความ   

“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”  หมายถึง คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

“โครงการหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 
ครั Aงที� 1/2563” 

 หมายถึง โครงการหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงของธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ครั Aงที� 1/2563 
ซึ�งเป็นโครงการที�ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงอาจออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงแต่ละชุดเป็นคราว ๆ 
ไป โดยมีมูลค่าเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง ณ เวลาใด ๆ จะต้องไม่เกิน 30,000 
ล้านบาทหรือเงินสกลุอื�นที�มีจํานวนเทียบเทา่กนั ภายใต้สญัญาที�กําหนดสิทธิและหน้าที�ของ
ผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ตามที�ได้รับอนญุาตให้ออกและเสนอ
ขายจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

“นายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝง” 

 หมายถึง ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

“ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง”  หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงแต่ละจํานวนตามที�ระบุในสญัญาที�กําหนด
สทิธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) 

“ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง”  หมายถึง ธนาคารกรุงไทย จํากดั )มหาชน(  

“วนัทําการ”  หมายถึง วนัที�ธนาคารพาณิชย์โดยทั�วไปเปิดทําการในกรุงเทพมหานคร ซึ�งมิใช่วนัเสาร์
หรือวันอาทิตย์ หรือวันอื�นใดที�ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดของ
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ธนาคารพาณิชย์ 

“สมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝง” 

 หมายถึง สมดุทะเบียนหรือแหลง่ข้อมลูทางทะเบียนซึ�งบนัทึก รายละเอียดเกี�ยวกบัหุ้นกู้ ที�
มีอนพุนัธ์แฝงและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง เช่น ชื�อและที�อยู่ของผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 
การโอน การจํานํา การอายดั การออกใบหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงใหม่ไว้ตามหลกัเกณฑ์ที�
กําหนดในกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการ
กํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือ
ประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที�เกี�ยวข้อง 

“สาํนกังาน ก.ล.ต.”  หมายถึง สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

“สทิธิในหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง”  หมายถึง สิทธิทั Aงปวงในหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงอนัรวมถึง (แต่ไม่จํากดัเฉพาะ) สิทธิในการ
ได้รับชําระเงินและดอกเบี Aย (ถ้ามี) หรือทรัพย์สนิที�ตกลงจะสง่มอบ  (ตามแตก่รณี) ภายใต้
หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที�ประชุม 
ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงและลงคะแนนโดยวิธีการสง่หนงัสอืลงมติ 

“สญัญาที�กําหนดสทิธิและ
หน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�
มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ” 

 หมายถึง สญัญาที�กําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final 
Terms) ซึ�งอาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ 

“สถาบนัจดัอนัดบัความ
นา่เชื�อถือ” 

 หมายถึง สถาบนัจดัอนัดนัดบัความนา่เชื�อถือที�สาํนกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ 

“ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์”  หมายถึง บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ จํากดั หรือบคุคลหรือนิติบคุคลอื�น (ประเทศไทย) 
ซึ�งเข้ารับหน้าที�แทนที�ดําเนินกิจการรับฝากหลกัทรัพย์ได้ตามกฎหมาย 

“หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง”  หมายถึง หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงชดุใด ๆ แตล่ะชดุซึ�งออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงภายใต้
โครงการหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง ครั Aงที� 1/2563 เป็นสกุลเงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศ 
โดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงแตล่ะชดุดงักลา่วตามที�ระบใุนสญัญาที�กําหนด
สทิธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที�เกี�ยวข้อง 

“อตัราดอกเบี Aยผิดนดั”  หมายถึง อัตราดอกเบี Aยผิดนัดของหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงให้เป็นไปตามที�กําหนดไว้ใน
สญัญาที�กําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที�
เกี�ยวข้อง  
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2. ข้อจาํกัดการโอนหุ้นกู้ที,มีอนุพันธ์แฝงที,เสนอขาย  

2.1 หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�ออกและเสนอขายภายใต้โครงการหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง ครั Aงที� 1/2563 เป็นหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�เสนอขาย
ตอ่ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ ดงันั Aน ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงและผู้ ถือหู้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะต้องไม่เสนอขาย
หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงไมว่า่ทอดใด ๆ ให้แก่บคุคลที�ไม่ใช่ผู้ลงทนุสถาบนัหรือผู้ลงทนุรายใหญ่ตามประเภทและลกัษณะที�นิยามไว้
ในข้อ 4 และข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที� กจ. 4/2560 เรื�อง การกําหนดบทนิยามผู้
ลงทนุสถาบนั ผู้ลงทนุรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทนุรายใหญ่ ฉบบัลงวนัที� 8 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 (ตามที�มีการแก้ไขเพิ�มเติมหรือ
ใช้แทนที�) ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงขอสงวนสิทธิvที�จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้แก่
บคุคลอื�นที�ไม่ใช่ผู้ลงทนุสถาบนัหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก นอกจากนี A ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงอาจ
กําหนดข้อจํากดัการโอนอื�น ๆ เพิ�มเติมสําหรับหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�ออกและเสนอขายในแต่ละชุดในสญัญาที�กําหนดสิทธิและ
หน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที�เกี�ยวข้อง ดงันั Aน ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงขอสงวนสิทธิvที�จะไม่
รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงชดุที�เกี�ยวข้องไมว่า่ในทอดใด ๆ อนัจะเป็นการขดักบัข้อจํากดัการโอนดงักลา่วด้วย 

เพื�อประโยชน์ตามข้อ 2 และข้อ 3 นี A 

"ผู้ลงทนุสถาบนั" หมายถึง ผู้ลงทนุตามประเภทตอ่ไปนี A 

(1) ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

(2) ธนาคารพาณิชย์ 

(3) ธนาคารที�มีกฎหมายเฉพาะจดัตั Aงขึ Aน 

(4) บริษัทเงินทนุ 

(5) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

(6) บริษัทหลกัทรัพย์ 

(7) บริษัทประกนัวินาศภยั 

(8) บริษัทประกนัชีวิต 

(9) กองทนุรวม 

(10) กองทนุสว่นบคุคลซึ�งบริษัทหลกัทรัพย์รับจดัการเงินทนุของผู้ลงทนุรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทนุรายใหญ่ หรือผู้ลงทนุตาม 
(1) ถึง (9) หรือ (11) ถึง (25) 

(11) กองทนุสาํรองเลี Aยงชีพ 

(12) กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

(13) กองทนุประกนัสงัคม 

(14) กองทนุการออมแหง่ชาติ 

(15) กองทนุเพื�อการฟืAนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 
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(16) ผู้ประกอบธุรกิจสญัญาซื Aอขายลว่งหน้าตามกฎหมายวา่ด้วยสญัญาซื Aอขายลว่งหน้า 

(17) สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ 

(18) สถาบนัคุ้มครองเงินฝาก 

(19) ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

(20) นิติบคุคลประเภทบรรษัท 

(21) นิติบคุคลซึ�งมีผู้ลงทนุตาม (1) ถึง (20) ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละเจ็ดสบิห้าของจํานวนหุ้นที�มีสทิธิออกเสยีงทั Aงหมด 

(22) ผู้ลงทนุตา่งประเทศซึ�งมีลกัษณะทํานองเดียวกบัผู้ลงทนุตาม (1) ถึง (21) 

(23) ผู้จัดการกองทุน หรือผู้ จัดการลงทุนในสญัญาซื Aอขายล่วงหน้า ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑ์เกี�ยวกบับคุลากรในธุรกิจตลาดทนุที� 

(24) ผู้ลงทนุอื�นใดตามที�สาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

"ผู้ลงทนุรายใหญ่" หมายถึง 

• ผู้ลงทนุซึ�งเป็นบคุคลธรรมดาซึ�งเมื�อนบัรวมกบัคูส่มรสแล้วมีลกัษณะใดลกัษณะหนึ�งดงันี A 

(ก) มีสินทรัพย์สุทธิตั Aงแต่ 50,000,000 (ห้าสิบล้าน) บาทขึ Aนไป  ทั Aงนี A สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่า
อสงัหาริมทรัพย์ซึ�งใช้เป็นที�พกัอาศยัประจําของบคุคลนั Aน 

(ข) มีรายได้ตอ่ปีตั Aงแต ่4,000,000 (สี�ล้าน) บาทขึ Aนไป 
(ค) มีเงินลงทนุโดยตรงในหลกัทรัพย์หรือสญัญาซื Aอขายลว่งหน้าตั Aงแต่ 10,000,000 (สิบล้าน) บาทขึ Aนไป หรือ

ในกรณีที�นบัรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่วตั Aงแต ่20,000,000 (ยี�สบิล้าน) บาทขึ Aนไป 

• ผู้ลงทนุซึ�งเป็นนิติบคุคลที�มีลกัษณะใดลกัษณะหนึ�งดงันี A 

(ก) มีสว่นของผู้ ถือหุ้นตามงบการเงินปีลา่สดุที�ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้วตั Aงแต่ 100,000,000 (หนึ�งร้อยล้าน) 
บาทขึ Aนไป 

(ข) มีเงินลงทนุโดยตรงในหลกัทรัพย์หรือสญัญาซื Aอขายลว่งหน้าตั Aงแต ่20,000,000 (ยี�สบิล้าน) บาทขึ Aนไป หรือ
ในกรณีที�นบัรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่วตั Aงแต ่40,000,000 (สี�สบิล้าน) บาทขึ Aนไป  

ทั Aงนี A ให้พิจารณาตามงบการเงินปีลา่สดุที�ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว 

"ผู้ลงทนุรายใหญ่พิเศษ" หมายถึง 

• ผู้ลงทนุซึ�งเป็นบคุคลธรรมดาซึ�งเมื�อนบัรวมกบัคูส่มรสแล้วมีลกัษณะใดลกัษณะหนึ�งดงันี A 

(ก) มีสินทรัพย์สุทธิตั Aงแต่ 70,000,000 (เจ็ดสิบล้าน) บาทขึ Aนไป ทั Aงนี A สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่า
อสงัหาริมทรัพย์ซึ�งใช้เป็นที�พกัอาศยัประจําของบคุคลนั Aน 

(ข) มีรายได้ตอ่ปีตั Aงแต ่10,000,000 (สบิล้าน) บาทขึ Aนไป หรือในกรณีที�ไม่นบัรวมกบัคู่สมรสแล้วมีรายได้ต่อปี
ตั Aงแต ่7,000,000 (เจ็ดล้าน) บาทขึ Aนไป 
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(ค) มีเงินลงทนุโดยตรงในหลกัทรัพย์หรือสญัญาซื Aอขายลว่งหน้าตั Aงแต่ 25,000,000 (ยี�สิบห้าล้าน) บาทขึ Aนไป 
หรือในกรณีที�นบัรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทนุในทรัพย์สินดงักลา่วตั Aงแต่ 50,000,000 (ห้าสิบล้าน) บาทขึ Aน
ไป 

• ผู้ลงทนุซึ�งเป็นนิติบคุคลที�มีลกัษณะใดลกัษณะหนึ�งดงันี A  

(ก) มีสว่นของผู้ ถือหุ้นตามงบการเงินปีลา่สดุที�ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้วตั Aงแต่ 200,000,000 (สองร้อยล้าน) 
บาทขึ Aนไป  

(ข) มีเงินลงทนุโดยตรงในหลกัทรัพย์หรือสญัญาซื Aอขายลว่งหน้าตั Aงแต ่40,000,000 (สี�สบิล้าน) บาทขึ Aนไป หรือ
ในกรณีที�นบัรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่วตั Aงแต ่80,000,000 (แปดสบิล้าน) บาทขึ Aนไป  

ทั Aงนี A ให้พิจารณาตามงบการเงินปีลา่สดุที�ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว 

2.2 เนื�องจากผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงในฐานะธนาคารพาณิชย์จะต้องปฏิบตัิตามประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทย ซึ�งรวมถึงแต่
ไมจํ่ากดัเพียงประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทย ที� สนส. 15/2558 เรื�อง หลกัเกณฑ์การอนญุาตให้ธนาคารพาณิชย์ทําธุรกรรม
เงินกู้ยืมที�มีอนพุนัธ์แฝง (Structured products) ฉบบัลงวนัที� 25 กนัยายน พ.ศ. 2558 (รวมทั Aงที�มีการแก้ไขเพิ�มเติมเป็นครั Aง
คราว) ("ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที,สนส. 15/2558") ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที� สนส. 14/2558 เรื�อง 
หลกัเกณฑ์การอนญุาตให้ธนาคารพาณิชย์ทําธุรกรรมอนพุนัธ์ด้านเครดิต (Credit Derivatives) ฉบบัลงวนัที� 25 กนัยายน 
พ.ศ. 2558 (รวมทั Aงที�มีการแก้ไขเพิ�มเติมเป็นครั Aงคราว) ("ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที,สนส. 14/2558") และ
กฎหมายหรือกฎเกณฑ์และระเบียบปฎิบตัิต่าง ๆ เกี�ยวกบัการควบคมุการแลกเปลี�ยนเงิน ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงขอสงวน
สทิธิvที�จะไมรั่บจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงไมว่า่ในทอดใดๆ ให้แก่บคุคลใดที�จะเป็นการฝ่าฝืนกบัประกาศธนาคาร
แหง่ประเทศไทยใดๆ ที�เกี�ยวข้อง 

3. การจองซื Jอ การจัดจาํหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้ที,มีอนุพันธ์แฝง  

ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงและผู้จดัจําหน่ายหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงขอสงวนสิทธิvในการเปลี�ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื Aอ 
การจดัจําหนา่ย และวิธีการจดัสรรหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงตามที�ระบไุว้ในเอกสารฉบบันี Aตามความเหมาะสม ในกรณีที�เกิดปัญหา 
อปุสรรค หรือข้อจํากดัในการดําเนินการ ทั Aงนี A เพื�ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทนุอย่างเป็นธรรมและเพื�อให้การเสนอขาย 
หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงครั Aงนี Aประสบความสาํเร็จสงูสดุ 

3.1 วิธีการเสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

3.1.1 การเสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงในครั Aงนี Aเป็นการเสนอขายในวงจํากัดแก่ผู้ลงทนุสถาบนัและผู้ลงทนุรายใหญ่ ตามประเภท
และลกัษณะที�นิยามไว้ในข้อ 4 และข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที� กจ .4/2560 เรื�อง 
การกําหนดบทนิยามผู้ ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบบัลงวนัที� 8 กุมภาพันธ์ พ  .ศ  . 2560 
(ตามที�มีการแก้ไขเพิ�มเติมหรือใช้แทนที�) และเป็นการออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง ครั Aงที� 1/2563 ตามที�ได้กําหนด
ไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที� ทจ. 12/2559 เรื�อง การขออนญุาตและการอนญุาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ที�
มีอนพุนัธ์แฝง ฉบบัลงวนัที� 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 (รวมทั Aงที�มีการแก้ไขเพิ�มเติมเป็นครั Aงคราว) และเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ ที�
มีอนพุนัธ์แฝงตามมลูคา่ที�ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบเป็นคราว ๆ ไป  
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3.1.2 การเสนอขายและการจดัจําหนา่ยหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากบั
ตลาดทุน หรือสํานกังานก.ล.ต.ประกาศกําหนด ที�เกี�ยวกับการจําหน่ายตราสารหนี Aของบริษัทที�ออกหลกัทรัพย์ ซึ�งรวมถึง
หลกัเกณฑ์ที�กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน 
ระบบงาน และการให้บริการของผู้ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ ประกอบธุรกิจสัญญาซื Aอขายล่วงหน้าและประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการในการจดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ 

3.2 ผู้จดัจําหนา่ยหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)  
เลขที� 35 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศพัท์ 02-255-2222 

3.3 เงื�อนไขและคา่ตอบแทนในการจดัจําหนา่ยหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

เนื�องจากผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง เป็นผู้จดัจําหนา่ยเอง จึงไมม่ีคา่ตอบแทนในการจดัจําหนา่ย 

3.4 วิธีการขอรับหนงัสอืชี Aชวน 

ผู้ลงทนุสถาบนัและ/หรือผู้ลงทนุรายใหญ่ ที�ประสงค์จะจองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงสามารถติดต่อขอรับหนงัสือชี Aชวนซึ�งอาจอยู่
ในรูปแบบ CD และใบจองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงได้ที�ผู้จดัจําหนา่ยหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง ตามที�อยูที่�ระบไุว้ในข้อ 3.2 ระหวา่งวนั
และเวลาทําการของผู้จดัจําหนา่ยหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง นบัตั Aงแตว่นัที�หนงัสอืชี Aชวนมีผลบงัคบัใช้จนถึงวนัที�สิ Aนสดุการเสนอขาย 
หรือขอคัดสําเนาหนงัสือชี Aชวน ซึ�งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี Aชวนที�ยื�นต่อสํานักงาน ก.ล.ต. เพื�อศึกษารายละเอียด
เกี�ยวกับผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงและหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงที�จะออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง ครั Aงที� 1/2563 ได้ 
ก่อนทําการจองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง ได้ที�ศูนย์สารนิเทศ สํานกังาน ก.ล.ต. เลขที� 333 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล  
เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร ในเวลาทําการของสํานกังาน ก.ล.ต. หรือดาวน์โหลด (Download) จากเว็บไซต์ของสํานกังาน 
ก.ล.ต. ทาง http://www.sec.or.th 

3.5 การจดัสรรและวิธีการจดัสรรหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

ผู้จดัจําหนา่ยหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะจดัสรรหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงภายใต้โครงการหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง ครั Aงที� 1/2563 ให้แก่ลกูค้า
หรือผู้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงซึ�งเป็นผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ เทา่นั Aน  

การเสนอขาย จดัจําหนา่ย และจดัสรรหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�คณะกรรมการก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุ ประกาศกําหนด ที�เกี�ยวกบัการจําหนา่ยตราสารหนี Aของบริษัทที�ออกหลกัทรัพย์ ซึ�งรวมถึงหลกัเกณฑ์ที�กําหนด
ไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และ 
การให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสญัญาซื Aอขายลว่งหน้า และประกาศคณะกรรมการกํากบั
ตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการในการจัดจําหน่ายหลกัทรัพย์ รวมทั Aง แนวทาง (guideline) การปฏิบัติ 
ในรายละเอียดของข้อกําหนดตามประกาศดงักลา่วข้างต้น 

การจดัสรรหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงให้อยูใ่นดลุยพินิจของผู้จดัจําหนา่ยหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง โดยผู้จดัจําหนา่ยหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงมี
สทิธิที�จะจดัสรรหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงดงักลา่วให้แก่ผู้จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงซึ�งเป็นผู้ลงทนุสถาบนัหรือผู้ลงทนุรายใหญ่ราย



ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)  

 

สว่นที� 4 หน้า 22 

ใดในจํานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้หรืออาจปฏิเสธการจองซื Aอและไม่จดัสรรหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงให้แก่ผู้ จองซื Aอรายใด ๆ ไม่ว่า
ทั Aงหมดหรือบางสว่นได้ ตามแตที่�ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะเห็นสมควร 

เนื�องจากผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงมีฐานะเป็นธนาคารพาณิชย์ซึ�งจําต้องปฏิบตัิตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที�สนส. 
15/2558 และกฎเกณฑ์อื�นๆ ที�เกี�ยวข้องของธนาคารแห่งประเทศไทย ดงันั Aน การเสนอขาย จดัจําหน่าย และจดัสรรหุ้นกู้ ที�มี
อนุพนัธ์แฝงจึงจะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที� สนส. 15/2558 รวมทั Aงกฎเกณฑ์ของ
ธนาคารแหง่ประเทศไทยที�เกี�ยวข้องนั Aนด้วย 

3.6 วนั วิธีการจองและการชําระเงินคา่จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

ผู้จดัจําหนา่ยหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะดําเนินการกําหนดรายละเอียด ขั Aนตอน วิธีการจองซื Aอ รวมทั Aงเงื�อนไขในการจดัสรรหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงและจะเปิดเผยให้ผู้ลงทนุที�ได้รับการเชิญจากผู้จดัจําหนา่ยหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงได้ทราบก่อนที�จะทําการจองซื Aอ ซึ�ง
ตามปกติผู้จดัจําหนา่ยหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงมีขั Aนตอนในการจดัจําหนา่ยหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงดงัตอ่ไปนี A 

3.6.1 ผู้ลงทนุสถาบนั 

ผู้ลงทุนสถาบนัที�ต้องการจองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบจองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและชดัเจนพร้อมลงลายมือชื�อ หากผู้จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงเป็นนิติบคุคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนาม
ของนิติบคุคลนั Aนพร้อมประทบัตราสาํคญัของบริษัท (ถ้ามี) โดยมีเอกสารประกอบการจองซื Aอ ดงันี A 

(1) ผู้จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงที�เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที�จดทะเบียนในประเทศไทย ต้องแนบสําเนา
หนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ฉบบัล่าสดุ (ที�ออกให้ไม่เกิน 1  (หนึ�ง) เดือนก่อนวนัจองซื Aอ) พร้อมลงนามรับรอง
สาํเนาถกูต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุคล และประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสําเนาบตัร
ประจําตวัประชาชน สาํเนาใบตา่งด้าว หรือสาํเนาหนงัสอืเดินทาง (แล้วแตก่รณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุคล
ดงักลา่ว พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง 

(2) ผู้จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงที�เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศหรือที�จดทะเบียนในต่างประเทศ ต้องแนบ
สําเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือหนงัสือสําคัญการจัดตั Aงบริษัท หนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ
หนงัสือรับรองฉบบัลา่สดุ (ที�ออกให้ไม่เกิน 1 (หนึ�ง) เดือนก่อนวนัจองซื Aอ) พร้อมลงลายมือชื�อรับรองสําเนาถกูต้อง 
โดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลนั Aน และประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาํเนาหนงัสือเดินทาง
ของผู้มีอํานาจลงนามซึ�งลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง 

(3) สาํเนาสมดุเงินฝากประเภทบญัชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวนัที�เปิดในนามผู้จองซื Aอ (ใช้เฉพาะกรณีผู้จองซื Aอที�เลือก
รับใบหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงและประสงค์จะรับดอกเบี Aยและเงินต้นโดยการโอนเข้าบญัชี) 

3.6.2 ผู้ลงทนุรายใหญ่ 

ผู้ลงทนุรายใหญ่ที�ต้องการจองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงต้องกรอกข้อมลูในแบบฟอร์มใบจองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงให้ถกูต้อง
ครบถ้วนและชดัเจนพร้อมลงลายมือชื�อ หากผู้จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงเป็นนิติบคุคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนาม
ของนิติบคุคลนั Aนพร้อมประทบัตราสาํคญัของบริษัท (ถ้ามี) โดยมีเอกสารประกอบการจองซื Aอ ดงันี A 

(1) ผู้จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�เป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย จะต้องแนบสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนและลงนาม
รับรองสาํเนาถกูต้อง หรือในกรณีที�ไมม่ีบตัรประจําตวัประชาชน ให้แนบสาํเนาบตัรประจําตวัที�ทางราชการ ออกให้ที�
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มีเลขประจําตวัประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบ้านที�มีเลขประจําตวัประชาชนพร้อมทั Aงลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 
และ (ในกรณีที�ผู้จดัจําหน่ายหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงร้องขอ) แบบสอบถาม Suitability Test  ซึ�งลงนามรับทราบผลการ
ประเมินโดยผู้จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง  

(2) ผู้จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงที�เป็นบุคคลธรรมดาซึ�งไม่มีสญัชาติไทย จะต้องแนบสําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนา
หนงัสอืเดินทางที�ยงัไมห่มดอายพุร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง และ (ในกรณีที�ผู้จดัจําหน่ายหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง
ร้องขอ) แบบสอบถาม Suitability Test  ซึ�งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง  

(3) ผู้จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�เป็นนิติบคุคลที�จดทะเบียนในประเทศไทย จะต้องแนบสําเนาหนงัสือรับรองกระทรวง
พาณิชย์ฉบบัลา่สดุ (ที�ออกให้ไมเ่กิน 1 (หนึ�ง) เดือนก่อนวนัจองซื Aอ) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้มีอํานาจ
ลงนามของนิติบคุคล และประทบัตราสําคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน สําเนา
ใบต่างด้าว หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมลงนาม
รับรองสาํเนาถกูต้อง และ (ในกรณีที�ผู้ จดัจําหนา่ยหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงร้องขอ) แบบสอบถาม Suitability Test  ซึ�ง
ลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง   

(4) ผู้จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�เป็นนิติบคุคลที�จดทะเบียนในต่างประเทศ ต้องแนบสําเนาหนงัสือแสดงความเป็นนิติ
บคุคลหรือหนงัสอืสาํคญัการจดัตั Aงบริษัท หนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั และหนงัสือรับรองฉบบัลา่สดุ (ที�ออกให้ไม่
เกิน 1 (หนึ�ง) เดือนก่อนวนัจองซื Aอ) พร้อมลงลายมือชื�อรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลนั Aน 
และประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาํเนาหนงัสือเดินทางของผู้มีอํานาจลงนามซึ�งลงนามรับรอง
สําเนาถกูต้อง และ (ในกรณีที�ผู้จดัจําหน่ายหุ้นกู้หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงร้องขอ) แบบสอบถาม Suitability Test  ซึ�งลง
นามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง  

(5) สาํเนาสมดุเงินฝากประเภทบญัชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวนัที�เปิดในนามผู้จองซื Aอ (ใช้เฉพาะกรณีผู้จองซื Aอที�เลือก
รับใบหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงและประสงค์จะรับดอกเบี Aยและเงินต้นโดยการโอนเข้าบญัชี)  

3.6.3 ผู้จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงสามารถจองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงได้ที�สาํนกังานของผู้จดัจําหนา่ยหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงในวนัและ
เวลาทําการของผู้จัดจําหน่ายหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงตามที�ระบุในข้อ 3.2 และผู้จัดจําหน่ายหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงจะแจ้งผลการ
จดัสรรกลบัมาภายในวนัที�มีการออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง ทั Aงนี A ผู้จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงต้องจดัสง่เอกสารตามที�กําหนด
ข้างต้นและจะต้องชําระเงินคา่จองซื Aอครั Aงเดียวเต็มจํานวนที�จองซื Aอตามราคาขายของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�ได้ระบไุว้ในสญัญา
ที�กําหนดสทิธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) โดยสามารถชําระคา่จองซื Aอได้หลายวิธี ดงันี A 

3.6.3.1 ผู้ลงทนุสถาบนั  

(1) ชําระเป็นเงินสด ไมเ่กินเวลา 12.00 น.ของวนัที�ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Issue Date)  

(2) ชําระโดยการโอนเงินผา่นระบบ BAHTNET โดยจะต้องชําระภายในเวลา 12.00 น. ของวนัที�ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 
(Issue Date) โดยเข้าบญัชีตามที�ผู้จดัจําหนา่ยแจ้งให้ผู้จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงทราบ 

(3) ชําระโดยการหกับญัชีธนาคาร จะต้องชําระภายในเวลา 12.00 น. ของวนัที�ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Issue Date) 
โดยเข้าบญัชีตามที�ผู้จดัจําหนา่ยแจ้งให้ผู้จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงทราบ 
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(4) ชําระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที�เรียกวา่ เช็คธนาคาร) หรือดร๊าฟท์ โดยจะต้องลงวนัที�สั�งจ่ายเช็คไม่เกินวนัทําการ
ก่อนหน้าวนัที�ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Issue Date)  และนําสง่เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที�เรียกว่า เช็คธนาคาร) หรือ 
ดร๊าฟท์ถึงผู้จดัจําหนา่ยลว่งหน้าไมเ่กิน 12.00 น. ของวนัทําการก่อนหน้าวนัที�ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Issue Date) 
แตล่ะรุ่น และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสํานกัหกับญัชีเดียวกนักบัของสถานที�จองซื Aอเท่านั Aน และขีดคร่อม โดยสั�ง
จ่ายบญัชีตามที�ผู้จดัจําหนา่ยแจ้งให้ผู้จองซื Aอทราบ 

(5) หากเป็นการรับชําระที�นอกเหนือจากที�ระบขุ้างต้น จะต้องเป็นวิธีการที�ได้รับการอนมุตัิจากผู้บริหารของผู้จดัจําหน่าย
หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

3.6.3.2 ผู้ลงทนุรายใหญ่ 

(1) ชําระเป็นเงินสด ไมเ่กินเวลา 15.00 น.ของวนัทําการก่อนหน้าวนัที�ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Issue Date)  

(2) ชําระโดยการโอนเงินผ่านระบบ BAHTNET โดยจะต้องชําระภายในเวลา15.00 น. ของวนัทําการก่อนหน้าวนัที�ออก
หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Issue Date) โดยเข้าบญัชีตามที�ผู้จดัจําหนา่ยแจ้งให้ผู้จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงทราบ 

(3) ชําระโดยการหกับญัชีธนาคาร จะต้องชําระภายในเวลา15.00 น. ของวนัทําการก่อนหน้าวนัที�ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
แฝง (Issue Date) โดยเข้าบญัชีตามที�ผู้จดัจําหนา่ยแจ้งให้ผู้จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงทราบ 

(4) ชําระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที�เรียกวา่ เช็คธนาคาร) หรือดร๊าฟท์ โดยจะต้องลงวนัที�สั�งจ่ายเช็คไม่เกินวนัทําการ
ก่อนหน้าวนัที�ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง (Issue Date) และนําสง่เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที�เรียกว่า เช็คธนาคาร) หรือ 
ดร๊าฟท์ถึงผู้จดัจําหนา่ยลว่งหน้าไมเ่กิน 12.00 น. ของวนัทําการก่อนหน้าวนัที�ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Issue Date) 
แตล่ะรุ่น และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสํานกัหกับญัชีเดียวกนักบัของสถานที�จองซื Aอเท่านั Aน และขีดคร่อม โดยสั�ง
จ่ายบญัชีตามที�ผู้จดัจําหนา่ยแจ้งให้ผู้จองซื Aอทราบ 

(5) หากเป็นการรับชําระที�นอกเหนือจากที�ระบขุ้างต้น จะต้องเป็นวิธีการที�ได้รับการอนมุตัิจากผู้บริหารของผู้จดัจําหน่าย
หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

3.6.4 ผู้จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�ยื�นความจํานงในการจองซื Aอและได้ดําเนินการครบถ้วนตามขั Aนตอนแล้ว จะขอยกเลกิการจองซื Aอ
และขอเงินคืนไมไ่ด้ (เว้นแตเ่ป็นกรณีตามข้อ 3.7 ยอ่หน้าที� 2) แตอ่ยา่งไรก็ตาม ผู้จดัจําหนา่ยหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงมีสิทธิยกเลิก
การจองซื Aอของผู้จองซื Aอที�ดําเนินการไมค่รบถ้วนดงัที�ได้กลา่วไว้ข้างต้น 

3.6.5 การดําเนินการจองซื Aอจะต้องปฏิบตัิตามรูปแบบหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขที�ผู้จดัจําหนา่ยหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจดัเตรียมไว้ในแตล่ะ
สถานที� 

3.6.6 ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงและผู้จดัจําหนา่ยหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงขอสงวนสทิธิvในการปิดรับการจองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงก่อน
ครบกําหนดระยะเวลาการเสนอขาย หากมีผู้จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงครบตามจํานวนที�กําหนดแล้ว และ/หรือ ในกรณีที�ผู้
จองซื Aอชําระค่าจองซื Aอเป็นเช็ค แต่ผู้ จัดจําหน่ายหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ภายในระยะเวลาที�กําหนด
ข้างต้น ซึ�งในกรณีดงักลา่วนี A ผู้จองซื Aอยินยอมรับผิดชอบในคา่ใช้จ่ายและคา่เสยีหายใดๆ ที�เกิดขึ Aนแก่ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 
(ถ้ามี) 
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3.7 การยกเลกิการจองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

ผู้จดัจําหนา่ยหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงมีสิทธิยกเลิกการจองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงของผู้จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�ดําเนินการ
หรือชําระค่าจองซื Aอไม่ครบถ้วนหรือไมถ่กูต้องตามข้อ 3.6 ผู้จดัจําหนา่ยหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงขอสงวนสิทธิvในการรับจองซื Aอหุ้นกู้
ที�มีอนุพนัธ์แฝงเกินกว่าจํานวนหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงที�เสนอขายเพื�อสํารองไว้กรณีที�ไม่สามารถเรียกชําระเงินค่าจองซื Aอจาก 
ผู้จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงในลาํดบัที�จะได้รับการจดัสรรหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง  หรือในกรณีที�ผู้จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�อยู่
ในลาํดบัที�จะได้รับการจดัสรรหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงไมส่ามารถปฏิบตัิตามวิธีการจองซื Aอ และการชําระเงินค่าจองซื Aอตามที�ระบไุว้
ในข้อ 3.6 ทั Aงนี A ผู้จดัจําหนา่ยหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงอาจตดัสิทธิในการได้รับการจดัสรรหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงของผู้จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงรายนั Aน ๆ และจะจดัสรรหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงในสว่นที�ตดัออกให้แก่ผู้จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงรายอื�น  จนกว่าจะ
ครบตามจํานวนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�เสนอขาย 

ในกรณีที�ผู้ จดัจําหน่ายหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงเห็นว่ามีเหตทีุ�ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงต้องระงบัหรือหยดุการเสนอขายหุ้นกู้ ที�มี
อนุพนัธ์แฝง หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงที�เสนอขายให้แก่ผู้ จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงได้ ผู้จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงมีสทิธิที�จะยกเลกิการจองซื Aอภายในวนัทําการถดัไปนบัจากวนัที�ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงแจ้งระงบัหรือหยดุการ
เสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงที�เสนอขายให้แก่ผู้ จองซื Aอหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง
ดงักลา่วได้ ทั Aงนี A หากเหตกุารณ์ดงักลา่วเกิดขึ Aนในวนัจองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงวนัสดุท้าย ให้ผู้จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�
ประสงค์จะยกเลกิการจองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงต้องดําเนินการยกเลกิการจองซื Aอภายในวนัเดียวกนันั Aน (กําหนดเวลายกเลิก
การจองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง) 

3.8 การจดัสรรในกรณีที�มีผู้จองซื Aอเกินกวา่จํานวนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�เสนอขาย 

ในกรณีที�มีผู้จองซื Aอเกินกวา่จํานวนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�เสนอขาย ให้อยูใ่นดลุพินิจของผู้จดัจําหน่ายหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�จะ
ดําเนินการจดัสรรหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงตามที�เห็นสมควร ทั Aงนี A ผู้จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�ไม่ได้รับการจดัสรรหรือได้รับการ
จดัสรรน้อยกวา่จํานวนที�จองซื Aอจะได้รับคา่จองซื Aอคืนตามรายละเอียดที�ระบไุว้ในข้อ 3.9 

3.9 วิธีการคืนเงินคา่จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

3.9.1 วิธีการคืนเงินคา่จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงในกรณีที�ไมไ่ด้รับการจดัสรรหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง หรือได้รับจดัสรรหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
แฝงน้อยกวา่จํานวนที�จองซื Aอ 

ในกรณีที�ผู้จองซื Aอมิได้รับการจดัสรรหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง หรือได้รับการจดัสรรหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงไม่ครบจํานวนที�จองซื Aอ ผู้จดั
จําหน่ายหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะทําการคืนเงินค่าจองซื Aอ (ในกรณีที�มิได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง) หรือเงินสว่นต่าง 
คา่จองซื Aอ (ในกรณีที�ได้รับการจดัสรรหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงไม่ครบจํานวนที�จองซื Aอ) ให้แก่ผู้จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงโดยไม่มี
ดอกเบี Aยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ โดยการโอนเงินเข้าบญัชีของผู้จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงตามที�ระบไุว้ในหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
แฝงภายใน 7 (เจ็ด) วนัทําการนบัจากวนัปิดการเสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงหรือโดยการจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั�งจ่าย 
ผู้จองซื Aอตามชื�อที�ระบใุนใบจองซื Aอและสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที�อยู่ที�ระบใุนใบจองซื Aอภายใน 10 (สิบ) วนัทําการนบั
จากวนัที�สิ Aนสดุระยะเวลาการจองซื Aอ ทั Aงนี A ในกรณีที�ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงให้แก่ผู้ จองซื Aอได้ภาย
ระยะเวลา 10 (สิบ) วนัทําการนบัจากวนัสิ Aนสดุระยะเวลาการจองซื Aอ ผู้จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะได้รับดอกเบี Aยในอตัรา
ร้อยละ7.5 (เจ็ดจดุห้า) ตอ่ปีโดยคํานวณจากจํานวนเงินคา่จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�ยงัไม่ได้รับการจดัสรร นบัจากวนัที�พ้น
กําหนดเวลา 10 (สิบ) วนัทําการดงักลา่ว จนถึง (แต่ไม่รวม) วนัที�ผู้จองซื Aอได้รับคืนเงินดงักลา่วแล้ว อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณี 
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ใด ๆ  หากได้มีการสง่เช็คคืนเงินคา่จองซื Aอทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที�อยูที่�ระบไุว้ในใบจองซื Aอโดยถกูต้องแล้ว ให้ถือวา่ผู้จอง
ซื Aอได้รับคืนเงินคา่จองซื Aอแล้วโดยชอบและผู้จองซื Aอไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบี Aย และ/หรือ คา่เสยีหายใด ๆ อีกตอ่ไป 

3.9.2 วิธีคืนเงินค่าจองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง ในกรณีที�ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงระงบัหรือหยดุการเสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง
หรือไมส่ามารถสง่มอบหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�เสนอขายได้ 

ผู้จดัจําหนา่ยหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะสง่คืนเงินคา่จองซื Aอในกรณีที�ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงระงบัหรือหยดุการเสนอขายหุ้นกู้ ที�
มีอนุพนัธ์แฝงหรือไม่สามารถสง่มอบหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงที�เสนอขายได้โดยไม่มีดอกเบี Aยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ คืนให้แก่ 
ผู้ จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงโดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั�งจ่ายผู้จองซื Aอตามที�ระบุในใบจองซื Aอและส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที�อยู่ที�ระบใุนใบจองซื Aอภายใน 10 (สิบ) วนัทําการนบัจากวนัสิ Aนสดุกําหนดเวลายกเลิกการจองซื Aอหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงโดยสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที�อยู่ของผู้จองซื Aอ ในกรณีที�ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง
ให้แก่ผู้ จองซื Aอได้ภายในระยะเวลา 10 (สิบ) วนัทําการนบัแต่วนัสิ Aนสดุกําหนดเวลายกเลิกการจองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง
ดงักลา่ว ผู้จองซื Aอดงักลา่วมีสทิธิได้รับดอกเบี Aยในอตัราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจดุห้า) ตอ่ปีโดยคํานวณจากจํานวนเงินคา่จองซื Aอหุ้นกู้
ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�ยงัไมไ่ด้ชําระคืนให้แก่ผู้จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงนั Aนนบัจากวนัที�พ้นกําหนดระยะเวลา 10 (สิบ) วนัทําการ
ดงักลา่วจนถึง (แตไ่มร่วม) วนัที�ได้มีการชําระคืน ทั Aงนี A ไมว่า่ในกรณีใด ๆ หากได้มีการสง่เช็คคืนเงินค่าจองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
แฝงทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที�อยูที่�ระบใุนใบจองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงโดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื Aอได้รับคืนเงินค่า
จองซื Aอแล้วโดยถกูต้องแล้วและผู้จองซื Aอจะไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบี Aย และ/หรือ คา่เสยีหายใด ๆ อีกตอ่ไป  

3.10 วิธีการสง่มอบหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงโดยนายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะจดัทําและสง่มอบใบหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงให้แก่ผู้จองซื Aอหุ้น
ตามจํานวนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�ได้รับการจดัสรรภายใน 15 (สบิห้า) วนัทําการนบัแตว่นัปิดการเสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 
โดยการจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื�อและที�อยู่ของผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�ปรากฎอยู่ในใบจองซื Aอ หรือดําเนินการ
นําหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�ได้รับจดัสรรฝากไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื�อผู้ฝากภายใน 7 (เจ็ด) 
วนัทําการนบัจากวนัปิดการเสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง สําหรับผู้จองซื Aอที�ได้แจ้งความประสงค์ให้ดําเนินการดงักลา่วไว้ใน
ใบจองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

3.11 ภาระภาษีของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงและผลตอบแทนอื�น  

ผู้ลงทนุควรปรึกษาที�ปรึกษาทางภาษีอากรของตนเองถึงภาระภาษีที�เกี�ยวข้องในการลงทนุในหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงของตน ทั Aงนี A 
ผู้ออกหุ้นที�มีอนพุนัธ์แฝงจะไมรั่บผิดชอบตอ่ภาษี อากร หรือคา่ธรรมเนียมของรัฐไมว่า่ประเภทใด ที�กําหนดเรียกเก็บ หรือหกั ณ 
ที�จ่าย หรือประเมินโดยผู้มีอํานาจกระทําการในนามของประเทศไทย และประเทศอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องหรือหนว่ยยอ่ยทางการเมือง
หรือเจ้าหน้าที�ใด ๆ ของหรือในหน่วยงานย่อยดงักลา่วนั Aน ซึ�งมีอํานาจเรียกเก็บภาษีที�เกี�ยวกบัการชําระเงิน  หรือการสง่มอบ
ทรัพย์สนิที�ตกลงจะสง่มอบ ภายใต้หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง เว้นแตจ่ะเป็นภาษี อากร หรือคา่ธรรมเนียมรัฐที�กําหนดให้เรียกเก็บกบั
ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

 


