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ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ส่ วนที, 2
ข้ อมูลสรุ ป

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ส่ วนที, 2
ข้ อมูลสรุ ป (Executive Summary)
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ("ธนาคาร" หรื อ "ผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝง") ก่อตังขึ
( (นเมือวันที 14 มีนาคม 2509 จากการ
ควบกิจการระหว่างธนาคารมณฑล จํากัด กับธนาคารเกษตร จํากัด โดยเป็ นรัฐวิสาหกิจแห่งแรก ทีนําหุ้นเข้ าจดทะเบียนในตลาด

หลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย ธนาคารได้ เริ มเปิ ดทําการซื (อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตังแต่
( วนั ที 2 สิงหาคม
2532 เป็ นต้ นมา โดยได้ จดทะเบียนแปรสภาพเป็ น บริ ษัทมหาชน จํากัด เมือวันที 24 มีนาคม 2537 ใช้ ชือว่าธนาคารกรุ งไทย
จํากัด (มหาชน)
ธนาคารมี สถานะเป็ นรั ฐวิสาหกิ จทีประกอบกิ จการธนาคารพาณิ ชย์ ที มีขนาดใหญ่ เป็ นอัน ดับสามของประเทศไทย หาก
พิจารณาจากสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวม ณ วันที 31 มีนาคม 2563 โดยประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจหลักทรัพย์และ
ธุรกิ จทีเกี ยวเนืองตามทีได้ รับอนุญาตภายใต้ พระราชบัญญัติธุรกิ จสถาบันการเงิ น พ.ศ. 2551 (รวมทัง( ทีมีการแก้ ไขเพิมเติม) และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
( มีการแก้ ไข เพิมเติม) และประกาศทีเกียวข้ อง โดยธนาคารดําเนิน
ธุรกิจภายใต้ วิสยั ทัศน์ Growing Together โดยมุง่ มันดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพือสนับสนุนการเติบโตและความมังคังแก่
ลูกค้ า สร้ างคุณภาพทีดีขึ (นแก่สงั คมและสิงแวดล้ อม และสร้ างผลตอบแทนทีดีอย่างยังยืนแก่ผ้ ถู ือหุ้น และมีเครื อข่ายให้ บริ การครอบคลุม
ทุกพื (นที โดยมีสาขาในประเทศ จํานวน 1,066 สาขา และสาขาต่างประเทศ จํานวน 8 สาขา ได้ แก่ สาขาคุนหมิง สาขามุมไบ สาขาลอส
แองเจลิส สาขาพนมเปญ สาขาย่อยจังหวัดเสียมเรี ยบ สาขาสิงคโปร์ สาขานครหลวงเวียงจันทน์ สาขาเคย์แมน รวมถึง สํานักงานผู้แทน
ย่างกุ้งอีก 1 แห่ง
ภาพรวมผลประกอบการประจําไตรมาส 1/2563
จากสถานการณ์สงครามการค้ า ภาวะภัยแล้ ง และการแพร่ ระบาดของ COVID-19 ทีเกิดขึ (นอย่างต่อเนืองตังแต่
( ปลายปี ทีผ่าน
มา ส่งผลให้ เศรษฐกิจไทยชะลอตัวอย่างรุนแรง ประกอบกับการประกาศลดอัตราดอกเบี (ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
และการออกมาตรการให้ ความช่วยเหลือประชาชนของรัฐบาลและ ธปท. ตังแต่
( ต้นปี โดยธนาคารตระหนักถึงการมีสว่ นร่ วมในการพยุง
เศรษฐกิจ และพร้ อมสนับสนุนกลไกของภาครัฐ จึงได้ มีการลดอัตราดอกเบี (ยเงินให้ สนิ เชือและการออกมาตรการให้ ความช่วยเหลือต่างๆ
กับผู้ทีได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์ข้างต้ น ส่งผลให้ ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีกําไรสุทธิสว่ นทีเป็ นของธนาคารสําหรับไตรมาส 1/2563
เท่ากับ 6,467 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ11.4 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้ ดอกเบี (ยสุทธิลดลง โดยส่วนใหญ่
เป็ นผลมาจากการลดอัตราดอกเบี (ยอย่างต่อเนืองจากช่วงเดียวกันปี ก่อน และมีรายได้ ดอกเบี (ยเงินให้ สินเชื อทีมาจากการได้ รับเงิ น
บางส่วนจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกันจํานองจํานวน 3,899 ล้ านบาทในไตรมาส 1/2562 แม้ ว่าธนาคารมีการบริ หาร
จัดการทางการเงินทีดีทําให้ ต้นทุนทางการเงินลดลง ในขณะทีค่าใช้ จ่ายลดลงซึงมีสาเหตุหลักจากการขาดทุนจากการด้ อยค่าทรัพย์สิน
รอการขายในไตรมาส 1/2562
รายได้ รวมจากการดําเนินงาน เท่ากับ 30,963 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 7.8 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน (หากไม่รวมรายได้
ดอกเบี (ยจากการขายทอดตลาดฯ ในไตรมาส 1/2562 รายได้ รวมจากการดําเนินงาน เพิมขึ (นร้ อยละ 4.3) โดยมีการเปลียนแปลงทีสําคัญ
ดังนี (
• รายได้ ดอกเบี (ยสุทธิ ลดลงร้ อยละ 6.8 (หากไม่รวมรายได้ ดอกเบีย( จากการขายทอดตลาดฯ ในไตรมาส 1/2562 รายได้
ดอกเบี (ยสุทธิเพิมขึ (นร้ อยละ 10.7) โดย NIM เท่ากับร้ อยละ 3.14 ลดลงจากร้ อยละ 3.71 ในไตรมาส 1/2562 (NIM ไม่รวม
รายได้ ดอกเบี (ยจากการขายทอดตลาดฯ ในไตรมาส 1/2562 เท่ากับร้ อยละ 3.13) ทังนี
( ( ธนาคารมีการบริ หารจัดการต้ นทุน
ทางการเงินทีดีขึ (นอย่างต่อเนืองและได้ รับประโยชน์จากการประกาศลดเงินนําส่งธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบกับ
สินเชือขยายตัวร้ อยละ 2.0 จากสิ (นปี 2562 ถึงแม้ จะได้ รับผลกระทบจากการปรับลดอัตราดอกเบี (ยนโยบายลงร้ อยละ 0.25
จํานวน 4 ครัง( จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ส่งผลให้ อตั ราดอกเบี (ยเงินให้ สนิ เชือปรับลดลง
ส่วนที 2 หน้ า 1

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
• รายได้ ทีไม่ใช่ดอกเบี (ยสุทธิลดลงร้ อยละ 10.4 โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริ การสุทธิลดลงร้ อยละ 12.1
ในขณะทีรายได้ จากการดําเนินการอืนๆ ลดลงร้ อยละ 7.4 ส่วนใหญ่เป็ นผลจากกําไรจากเครื องมือทางการเงินทีวัดมูลค่า
ด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนตามมาตรฐาน TFRS 9
ค่าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานลดลงร้ อยละ 16.9 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากสํารองด้ อยค่าทรัพย์สินรอ
การขาย ในไตรมาส 1/2562 (หากไม่รวมรายการดังกล่าว ค่าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอืนๆ เพิมขึ (นร้ อยละ 8.6) ส่งผลให้ ธนาคารและ
บริ ษัทย่อยมี Cost to Income ratio ทีร้ อยละ 43.49 ลดลงจากร้ อยละ 48.24 ในช่วงเดียวกันของปี 2562 (Cost to Income ratio ไม่รวม
รายได้ ดอกเบี (ยจากการขายทอดตลาดฯ และสํารองด้ อยค่าทรัพย์สนิ รอการขาย เท่ากับร้ อยละ 41.78)
ธนาคารและบริ ษัทย่อยได้ พิจารณาถึงปั จจัยต่างๆ อย่างรอบคอบ ในการประมาณการถึงภาวะเศรษฐกิจทีชะลอตัวลงและมี
ความไม่แน่นอน ทีอาจส่งผลต่อคุณภาพสินเชือ จึงได้ ตงสํ
ั ( ารองผลขาดทุนด้ านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึ (น จํานวน 8,524 ล้ านบาท โดยมี
อัตราส่วน Coverage Ratio ณ 31 มีนาคม 2563 ทีร้ อยละ 126.5 ลดลงจากร้ อยละ 131.8 ณ 31 ธันวาคม 2562 อัตราส่วนสินเชือด้ อย
คุณ ภาพก่อ นหัก ค่า เผื อหนี ส( งสัย จะสูญ ต่อ สิน เชื อรวม (NPLs Ratio-Gross) เท่า กับ ร้ อยละ 4.36 เพิ มขึน( จากร้ อยละ 4.33
ณ 31 ธันวาคม 2562 โดยสินเชือด้ อยคุณภาพเพิมขึ (นจากสิ (นปี อันเนืองมาจากผลกระทบของสภาวะเศรษฐกิจทีอ่อนแอลง และการใช้
มาตรฐาน TFRS 9 ทังนี
( ( ธนาคารมีอตั ราส่วนเงินกองทุนชันที
( 1 และอัตราส่วนเงินกองทุนทังสิ
( (นต่อสินทรัพย์ถ่วงนํ (าหนักตามความเสียง
(กลุม่ ธุรกิจทางการเงิน) เท่ากับร้ อยละ 15.03 และ ร้ อยละ 18.71 ตามลําดับ
ภาพรวมผลประกอบการประจําปี 2562
สําหรับปี 2562 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีกําไรสุทธิสว่ นทีเป็ นของธนาคาร เท่ากับ 29,284 ล้ านบาท เพิมขึ (นร้ อยละ 2.8 จาก
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้ จากการดําเนินงานเพิมขึ (นจากรายได้ ดอกเบี (ยเงินให้ สนิ เชือทีมาจากการได้ รับเงิน
บางส่วนจากการขายทอดตลาดทรัพย์สนิ หลักประกันจํานองจํานวน 3,899 ล้ านบาทในไตรมาส 1/2562 และรายได้ จากการดําเนินงาน
อืนๆ (กําไรสุทธิจากเงินลงทุน) แม้ ว่าค่าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานเพิมขึ (นจากการกันสํารองจากการด้ อยค่าทรัพย์สินรอการขาย และ
ค่าใช้ จ่ายจากการตังสํ
( ารองผลประโยชน์พนักงาน หากไม่รวมรายการพิเศษดังกล่าว กําไรสุทธิส่วนทีเป็ นของธนาคาร เพิมขึ (นร้ อยละ
18.2 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยรายได้ ดอกเบี (ยและค่าใช้ จ่ายดังกล่าวถือเป็ นรายการพิเศษ (“รายการพิเศษ”)
รายได้ รวมจากการดําเนินงาน เท่ากับ 125,658 ล้ านบาท เติบโตร้ อยละ 7.2 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน หากไม่รวมรายได้ จาก
การขายทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกันจํานองในไตรมาส 1/2562 รายได้ รวมจากการดําเนินงาน เติบโตร้ อยละ 3.9 จากช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน โดยมีการเปลียนแปลงทีสําคัญดังนี (
• รายได้ ดอกเบี (ยสุทธิ เพิมขึ (นร้ อยละ 5.5 หากไม่รวมรายได้ จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกันจํานองในไตรมาส
1/2562 รายได้ ดอกเบี (ยสุทธิ เพิมขึ (นร้ อยละ 0.9 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดย NIM เท่ากับ ร้ อยละ 3.07 ลดลงจาก
ร้ อยละ 3.13 ในปี 2561 จากผลกระทบจากการปรับลดอัตราดอกเบี (ยนโยบายและอัตราดอกเบี (ยเงินให้ สินเชือในเดือน
สิงหาคมและเดือนพฤศจิกายนทีผ่านมา แม้ วา่ มีการบริ หารจัดการต้ นทุนทางการเงินทีดีขึ (นอย่างต่อเนือง
• รายได้ ทีไม่ใช่ดอกเบี (ยสุทธิเพิมขึ (นร้ อยละ 11.4 โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้ จากการดําเนินการอืนๆ ทีเติบโตร้ อยละ 42.9
ซึงเป็ นผลจากกําไรสุทธิจากเงินลงทุน ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย และกําไรจากการขายทรัพย์สนิ รอการ
ขาย ในขณะทีรายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริ การสุทธิลดลงร้ อยละ 1.8
ค่าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานเพิมขึ (นร้ อยละ 17.7 โดยมีสาเหตุหลักจากสํารองจากการด้ อยค่าทรัพย์สินรอการขายตามเกณฑ์
ของธนาคารแห่งประเทศไทย และจากการตังสํ
( ารองผลประโยชน์พนักงานทีมีผลบังคับใช้ ในไตรมาส 3/2562 หากไม่รวมรายการพิเศษ
ดังกล่าว ค่าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอืนๆ อยู่ในระดับใกล้ เคียงกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ประกอบกับธนาคารมีรายได้ รวมจากการ

ส่วนที 2 หน้ า 2

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ดําเนินงานเพิมขึ (น ส่งผลให้ ธนาคารและบริ ษัทย่อยมี Cost to Income ratio ทีไม่รวมรายการพิเศษเท่ากับร้ อยละ 43.58 ลดลงจาก
ร้ อยละ 45.29 ในช่วงเดียวกันของปี 2561
จากนโยบายการตังค่
( าเผือหนี (สูญ และหนี (สงสัยจะสูญตามหลักความระมัดระวัง ส่งผลให้ อตั ราส่วนค่าเผือหนี (สงสัยจะสูญต่อ
สินเชือด้ อยคุณภาพ (Coverage Ratio) ณ 31 ธันวาคม 2562 เพิมขึ (นเป็ นร้ อยละ 131.76 จากร้ อยละ 125.74 ณ 31 ธันวาคม 2561
อัตราส่วนสินเชือด้ อยคุณภาพก่อนหักค่าเผือหนี (สงสัยจะสูญต่อสินเชือรวม (NPLs Ratio-Gross) เท่ากับ ร้ อยละ 4.33 ลดลง
จากร้ อยละ 4.53 ณ 31 ธันวาคม 2561 โดยสินเชือด้ อยคุณภาพมีการปรับตัวในทิศทางทีดีขึ (น ในขณะทีอัตราส่วนสินเชือด้ อยคุณภาพ
หลังหักค่าเผือหนี (สงสัยจะสูญของเงินให้ สนิ เชือด้ อยคุณภาพต่อสินเชือรวมหลังหักค่าเผือหนี (สงสัยจะสูญของเงินให้ สินเชือด้ อยคุณภาพ
(NPLs Ratio-Net) เท่ากับร้ อยละ 1.83 ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2561 ทังนี
( ( กลุม่ ธุรกิจทางการเงิน มีอตั ราส่วนเงินกองทุนชันที
( 1 และ
อัตราส่วนเงินกองทุนทังสิ
( (นต่อสินทรัพย์ถ่วงนํ (าหนักตามความเสียง เท่ากับร้ อยละ 15.24 และ ร้ อยละ 19.01 ตามลําดับ
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ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
รายละเอียดของหุ้นกู้ท, ีมีอนุพนั ธ์ แฝงที,เสนอขายโดยสรุ ป
ผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง
ชือเฉพาะของหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
Krung Thai Bank Public Company Limited
หุ้นกู้ทีมี อนุพัน ธ์ แ ฝงภายใต้ โครงการหุ้น กู้ที มีอ นุพันธ์ แ ฝงของธนาคารกรุ งไทย จํ ากัด
(มหาชน) ครัง( ที 1/2563

หลักประกันหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง

ไม่มี

ตัวแทนคํานวณเงิน

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

ประเภท

หุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงชนิดระบุชือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ไม่มีการแปลง
สภาพและไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

จํานวนและมูลค่าหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง
ทีเสนอขาย

หุ้นกู้ทีมี อนุพัน ธ์ แ ฝงภายใต้ โครงการหุ้น กู้ที มีอ นุพันธ์ แ ฝงของธนาคารกรุ งไทย จํ ากัด
(มหาชน) ครัง( ที 1/2563 ณ เวลาใด ๆ จะต้ องไม่เกิน 30,000 ล้ านบาทหรื อเงินสกุลอืนทีมี
จํานวนเทียบเท่ากัน

มูลค่าทีตราไว้

ไม่ตํากว่าหน่วยละ 5 ล้ านบาทหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดใน
ประกาศใด ๆ ของสํานักงาน ก.ล.ต.และ/หรื อประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยทีเกียวข้ อง
ทัง( นี ( เป็ นไปตามทีระบุในสัญญาที กํ าหนดสิทธิ และหน้ า ทีของผู้ออกและผู้ถือ หุ้นกู้ที มี
อนุพนั ธ์แฝง (Final Terms) ทีเกียวข้ อง

ราคาเสนอขาย

ไม่ตํากว่าหน่วยละ 5 ล้ านบาทหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดใน
ประกาศใด ๆ ของสํานักงาน ก.ล.ต.และ/หรื อประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยทีเกียวข้ อง
ทัง( นี ( เป็ นไปตามทีระบุในสัญญาที กํ าหนดสิทธิ และหน้ า ทีของผู้ออกและผู้ถือ หุ้นกู้ที มี
อนุพนั ธ์แฝง (Final Terms) ทีเกียวข้ อง

ผู้จดั จําหน่ายหุ้นกู้ทมีี อนุพนั ธ์แฝง

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

ปั จจัยอ้ างอิง

ปั จจัยอ้ างอิงของหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงจะเป็ นตัวแปร สินค้ าหรื อดัชนีอย่างใดอย่างหนึงหรื อ
หลายอย่างประกอบกัน ดังต่อไปนี ( หรื อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในประกาศใด ๆ
ของสํานักงาน ก.ล.ต.ทีเกียวข้ อง ทังนี
( ( ผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงจะดําเนินการให้ เป็ นไป
ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยทีเกียวข้ องด้ วย
(ก)

หลักทรัพย์ไทย โดยในกรณีทีหลักทรัพย์ไทยเป็ นหุ้นและเป็ นการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงซึงมีการชําระหนี (ทังหมดหรื
(
อบางส่วนโดยการส่งมอบ
เป็ นหุ้น หุ้นดังกล่าวต้ องเป็ นหุ้นทีเป็ นองค์ประกอบของดัชนีหลักทรัพย์ SET 50
ของตลาดหลักทรัพย์ หรื อหุ้นทีเป็ นองค์ประกอบของดัชนีหลักทรัพย์ SET 100
ของตลาดหลักทรัพย์ โดยหุ้นในลําดับที 51 ถึง 100 แต่ละหุ้นดังกล่าวต้ องมี
มูลค่าตลาดเฉลียแต่ละไตรมาสไม่ตํากว่า 10, 000 ล้ านบาทรวมติดต่อกัน 4 ไตร
มาสล่าสุด
ส่วนที 2 หน้ า 4

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
(ข)

หลักทรัพย์ตา่ งประเทศ โดยในกรณีทีหลักทรัพย์ตา่ งประเทศเป็ นหุ้นและเป็ นการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงซึงมีการชําระหนี (ทังหมดหรื
(
อบางส่วนโดย
การส่ง มอบเป็ นหุ้ น หุ้ น ดัง กล่า วต้ อ งเป็ นหลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรั พย์ ต่างประเทศทีมีมูลค่าตลาดเฉลียแต่ละไตรมาสไม่ตากว่
ํ า 10,000
ล้ านบาทรวมติด ต่อ กัน 4 ไตรมาสล่า สุด และตลาดหลัก ทรั พ ย์ ต่า งประเทศ
ดังกล่าวจะต้ องเป็ นสมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE)

(ค)

อัตราดอกเบี (ย

(ง)

อัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

(จ)

อัตราเงินเฟ้ อ

(ฉ)

เครดิ ต อื นใด เช่ น อั น ดั บ ความน่ า เชื อถื อ หรื อ เหตุ ก ารณ์ ที เกี ยวข้ องกั บ
ความสามารถในการชําระหนี (ตามทีระบุในข้ อตกลง

(ช)

สินค้ าโภคภัณฑ์ เช่น สินค้ าเกษตร ทองคํา นํ (ามันดิบ เป็ นต้ น

(ซ)

ดัชนีอ้างอิงอืนใดซึงมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามทีกําหนด ดังนี (

มีองค์ประกอบของดัชนีทีสามารถใช้ เป็ นปั จจัยอ้ างอิงได้ ตาม (ก) ถึง (ช)
มีก ารกํ าหนดวิ ธีก ารคํ านวณดัช นีไ ว้ อ ย่างชัดเจน และมีก ารระบุถึ ง
แหล่งข้ อมูลของปั จจัยอ้ างอิงหรื อปั จจัยต่างๆ ทีนําใช้ ในการคํานวณ
รวมถึ ง มี ก ารคํ า นวณดัช นี ใ ห้ เ ป็ นปั จ จุบัน ตามความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของดัชนี ทังนี
( ( ปั จจัยอ้ างอิงหรื อปั จจัยดังกล่าวต้ องมีการ
เคลือนไหวตามภาวะตลาดอย่างเป็ นอิสระด้ วย
(3)
เป็ นดัช นี ที ได้ รั บ การพัฒ นาโดยสถาบัน ที มี ค วามน่า เชื อถื อ และทํ า
หน้ าทีได้ อย่างอิสระจากธนาคาร ทังนี
( ( หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าว
เป็ นบริ ษัทในเครื อของธนาคาร ธนาคารต้ องจัดให้ มีมาตรการป้องกัน
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้ วย
(4)
มีการแสดงดัชนีนนั ( ๆ อย่างต่อเนืองเป็ นประจําทุกวันทําการผ่านสือทีมี
การเสนอข้ อมูลอย่างทันเหตุการณ์
บาทหรื อสกุลเงินต่างประเทศ ทังนี
( ( เป็ นไปตามสัญญาทีกําหนดสิทธิและหน้ าทีของผู้ออก
และผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง (Final Terms) ทีเกียวข้ อง
(1)
(2)

สกุลเงินของหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง
การไถ่ถอนหุ้นกู้ทมีี อนุพนั ธ์แฝง

เป็ นไปตามสัญญาทีกําหนดสิทธิและหน้ าทีของผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง
(Final Terms) ทีเกียวข้ อง

การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกําหนด
ไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง

เป็ นไปตามสัญญาทีกําหนดสิทธิและหน้ าทีของผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง
(Final Terms) ทีเกียวข้ อง

ตลาดรองของหุ้นกู้ทมีี อนุพนั ธ์แฝง

ไม่มี
ส่วนที 2 หน้ า 5

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
การจัดอันดับความน่าเชือถือของ
ผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง

ผู้ออกหุ้น กู้ทีมี อนุพันธ์ แฝงจะจัดให้ มีก ารจัดอัน ดับ ความน่า เชื อถื อ ของผู้ออกหุ้น กู้ที มี
อนุพนั ธ์ แฝงจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชือถือทีสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบ
ตลอดอายุของหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง โดย บริ ษัท ฟิ ทช์เรทติ (ง จํากัด (ประเทศไทย) (“FITCH”)
เป็ นผู้จัดอันดับความน่าเชื อถื อของผู้อ อกหุ้นกู้ทีมีอนุพันธ์ แ ฝง โดยผลการจัด อันดับ ที
เผยแพร่ เมือวันที 2 เมษายน 2563 ผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงได้ รับการจัดอันดับความ
น่าเชือถือ “AA+(tha)” แนวโน้ ม “Stable” ซึงอันดับความน่าเชือถือนี (มิได้ จัดขึ (นเพือเป็ น
ข้ อแนะนําให้ ผ้ ลู งทุนทําการซื (อ ขาย หรื อถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงทีเสนอขายและอาจมีการ
เพิกถอนหรื อเปลียนแปลง โดย บริ ษัท ฟิ ทช์ เรทติ (งส์ จํากัด (ประเทศไทย) จะทําการ
ทบทวนผลการจัด อัน ดับ เครดิต เมื อมีเ หตุก ารณ์ อ ย่า งหนึ งอย่า งใดเกิ ด ขึน( อัน อาจมี
ผลกระทบต่อการจัดอันดับเครดิตหรื ออย่างน้ อยปี ละ 1 (หนึง) ครัง( หรื อทบทวนผลการจัด
อันดับเครดิตตามที บริ ษัท ฟิ ทช์ เรทติ (ง จํากัด (ประเทศไทย) เห็นสมควรโดยไม่ต้องรั บ
ความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงแต่อย่างใด ซึงผลการทบทวนการจัดอันดับ
เครดิตอาจมีการเปลียนแปลงได้ จนถึงวันทีสิทธิเรี ยกร้ องตามหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงจะสิ (นสุดลง

ข้ อจํากัดในการขาย/โอน

เนืองจากหุ้นกู้ทีมีอนุพันธ์ แฝงทีออกและเสนอขายภายใต้ โครงการหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝง
ของธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ครัง( ที 1/2563 นี ( เป็ นหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงทีเสนอ
ขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ดังนัน( ผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงและ
ผู้ถือหู้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงจะต้ องไม่เสนอขายหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงไม่ว่าทอดใด ๆ ให้ แก่
บุคคลทีไม่ใช่ผ้ ลู งทุนสถาบันหรื อผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประเภทและลักษณะทีนิยามไว้ ใน
ข้ อ 4 และข้ อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที กจ.
4/2560 เรื อง การกําหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุน
รายใหญ่ ฉบับลงวันที 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (ตามทีมีการแก้ ไขเพิมเติมหรื อใช้ แทนที)
ผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงขอสงวนสิทธิ~ทีจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝง
ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ แก่บคุ คลอืนทีไม่ใช่ผ้ ลู งทุนสถาบันหรื อผู้ลงทุนรายใหญ่ เว้ นแต่เป็ น
การโอนทางมรดก นอกจากนี ( ผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงอาจกําหนดข้ อจํากัดการโอนอืน ๆ
เพิมเติมสําหรับหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงทีออกและเสนอขายในแต่ละชุดในสัญญาทีกําหนด
สิทธิและหน้ าทีของผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝง (Final Terms) ทีเกียวข้ อง ดังนัน(
ผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงขอสงวนสิทธิ~ทีจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝง
ชุดทีเกียวข้ องไม่วา่ ในทอดใดๆ อันจะเป็ นการขัดกับข้ อจํากัดการโอนดังกล่าวด้ วย
นอกจากนี ( เนืองจากผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงในฐานะธนาคารพาณิชย์จะต้ องปฏิบัติ
ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ที สนส. 15/2558 เรื อง หลักเกณฑ์ การอนุญาตให้ ธ นาคารพาณิ ช ย์ ทํ า
ธุรกรรมเงินกู้ยืมทีมีอนุพนั ธ์ แฝง (Structured products) ฉบับลงวันที 25 กันยายน พ.ศ.
2558 (รวมทังที
( มีการแก้ ไขเพิมเติมหรื อใช้ แทนที) ("ประกาศธนาคารแห่ งประเทศไทยที,
สนส. 15/2558") ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที สนส. 14/2558 เรื อง หลักเกณฑ์
การอนุญาตให้ ธนาคารพาณิชย์ทําธุรกรรมอนุพนั ธ์ด้านเครดิต (Credit Derivatives) ฉบับ
ลงวันที 25 กันยายน พ.ศ. 2558 (รวมทังที
( มีการแก้ ไขเพิมเติมหรื อใช้ แทนที) ("ประกาศ
ส่วนที 2 หน้ า 6

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารแห่ งประเทศไทยที,สนส. 14/2558") และกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์และระเบียบ
ปฎิบตั ิตา่ ง ๆ เกียวกับการควบคุมการแลกเปลียนเงิน ผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงขอสงวน
สิทธิ~ทีจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ แก่บคุ คลใดที
จะเป็ นการฝ่ าฝื นกับประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยใด ๆ ทีเกียวข้ อง
กฎหมายทีใช้ บงั คับ

กฎหมายไทย

(ผูล้ งทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมูลในส่วนที 3 และ ส่วนที 4 ก่อนตัดสิ นใจจองซื %อหุน้ กู้ทีมี อนุพนั ธ์ แฝง)

ส่วนที 2 หน้ า 7

ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ส่ วนที, 3
ข้ อมูลผู้ออกหุ้นกู้ท, ีมีอนุพันธ์ แฝง

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ส่ วนที, 3
ข้ อมูลผู้ออกหุ้นกู้ท, ีมีอนุพันธ์ แฝง
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลของผู้ออกหุ้นกู้เพิมเติมได้ จากแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ล่าสุด (แบบ 56-1) งบการเงิน
ประจํางวดการบัญชีลา่ สุด และงบการเงินรายไตรมาสล่าสุดทีผู้ออกหุ้นกู้ได้ ยืนต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ("สํานักงานก.ล.ต.") และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์") ทั 6งนี 6 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูล
ดังกล่าวได้ ทาง website ของสํานักงานก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรื อ website ของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th)
1.
รายการทั,วไป
(1)
วัตถุประสงค์ ของการเสนอขายหุ้นกู้
ผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงมีวตั ถุประสงค์ในการนําเงินทีได้ จากการออก
และเสนอขายหุ้นกู้ในครัง6 นี 6ไปใช้ เพือบริ หารสภาพคล่อง บริ หารจัดการ
ความเสียงทางด้ านเครดิต บริ หารความเสียงด้ านอัตราดอกเบี 6ย และใช้
ในการดําเนินงานทัวไปของผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง
(2)
ทุนของบริษัท ณ วันที, 31 มีนาคม
ทุนจดทะเบียน และทุนทีเรี ยกชําระแล้ ว จํานวน 72,005,040,437.50
2563
บาท ประกอบด้ วย
หุ้นสามัญ จํานวน 13,976,061,250 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.15 บาท
หุ้นบุริมสิทธิจํานวน
5,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.15 บาท
รวม จํานวน
13,981,561,250 หุ้น
(3)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
การธนาคารพาณิชย์
(4)
ปั จจัยความเสี,ยงทั,วไป ณ 31 มีนาคม 2563
4.1)

ความเสี,ยงด้ านเครดิต (Credit Risk)

ความเสียงด้ านเครดิต คือ ความเสียงทีเกิดจากความเสียหายอันเนืองมาจากคูส่ ญ
ั ญาไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงือนไขทีได้ ตกลง
และระบุไว้ ในสัญญา รวมถึ งการที คู่ค้าของธนาคารถูก ปรั บลดอันดับ ความเสียง ซึงอาจจะส่งผลกระทบต่อรายได้ และการดํารง
เงินกองทุนของธนาคาร ซึงธนาคารให้ ความสําคัญต่อการบริ หารความเสียงด้ านเครดิตทังในระดั
6
บลูกค้ าและระดับพอร์ ตโฟลิโอ โดย
ระบบการบริ หารความเสียงด้ านเครดิตของธนาคารประกอบด้ วยกระบวนการทีสําคัญ คือ การระบุความเสียง การประเมินความเสียง
การติดตามและควบคุมความเสียง และการรายงานความเสียง
ธนาคารยังคงมีการปรับปรุ งการบริ หารความเสียงด้ านเครดิตให้ ดีขึ 6นอย่างต่อเนือง โดยทําการทบทวนและปรับปรุ งนโยบาย
และคูม่ ือการบริ หารความเสียงด้ านเครดิต รวมถึงการพัฒนาปรับปรุ งขันตอนกระบวนการในการอนุ
6
มตั ิสินเชือผ่าน Loan Factory และ
การกําหนดเกณฑ์มาตรฐานสําหรับเงือนไขสินเชือต่างๆ เช่น การกําหนด Standard Credit Term and Condition สําหรับลูกค้ าสินเชือ
ธุรกิจขนาดใหญ่ เกณฑ์ Underwriting Criteria และ Product Program สําหรับลูกค้ ารายย่อยและลูกค้ าสินเชือธุรกิจขนาดกลาง
เป็ นต้ น ทังนี
6 6 เพือเพิมศักยภาพในการแข่งขันและการเติบโตทางธุรกิจ
นอกจากนี 6 เพือให้ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีใหม่ TFRS 9 ตามข้ อกําหนดในเรื องการประเมินการด้ อยค่าของ
สินทรัพย์ ธนาคารได้ ดําเนินการพัฒนาแบบจําลองประเมินการด้ อยค่า ประกอบด้ วย แบบจําลองความน่าจะเป็ นของการผิดนัดชําระหนี 6
(Probability of Default) การประมาณการยอดหนี 6เมือลูกหนี 6ผิดนัดชําระหนี 6 (Exposure at Default) และการประมาณค่าความสูญเสีย
เมือลูกหนี 6ผิดนัดชําระหนี 6 (Loss Given Default) รวมถึงประกาศใช้ นโยบายการบริ หารแบบจําลองความเสียงด้ านเครดิต (Credit
Model Policy) เพือเป็ นแนวทางและมาตรฐานสําหรับการพัฒนา และติดตามความมีประสิทธิ ภาพของแบบจําลองความเสียงด้ าน
เครดิต
ส่วนที 3 ข้ อมูลผู้ออกตราสาร หน้ า 1

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
▪ สินเชื,อรายย่ อยและสินเชื,อธุรกิจขนาดเล็ก
ธนาคารได้ พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์สินเชือรายย่อยและสินเชือธุรกิจขนาดเล็ก เพือตอบสนองการดําเนินธุรกิจเพือให้ ผ้ ตู ้ องการ
สินเชือบ้ าน สินเชือบุคคล และสินเชือธุรกิจขนาดเล็ก ได้ รับวงเงินสินเชือตามความต้ องการและสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ และเป็ นไป
ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย ทีได้ ผอ่ นปรนหลักเกณฑ์สนิ เชือบ้ านในการคิดเงินให้ สนิ เชือต่อมูลค่าหลักประกันสําหรับบ้ าน
หลังทีหนึงและหลังทีสองมากขึ 6น และได้ ปรั บผลิตภัณฑ์สินเชื อบุคคล ให้ ได้ รับสินเชือเพิมมากขึน6 ทัง6 กลุ่มทีเป็ นข้ าราชการและเป็ น
พนักงานราชการซึงมีแนวโน้ มเพิมขึ 6น ทังนี
6 6 เพือทดแทนกลุม่ ข้ าราชการทีลดลง รวมถึงสินเชือธุรกิจขนาดเล็กทีธนาคารจะสนับสนุนธุรกิจ
ของลูกค้ าทังรายเดิ
6
มและรายใหม่ รวมทังมุ
6 ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์สําหรับการให้ สินเชือในรู ปแบบ Digital ในการอนุมตั ิผ่าน Application
ของธนาคาร เพือเป็ นการเพิมโอกาสในการสร้ างความสามารถในการแข่งขันและเพิมรายได้ ให้ กบั ธนาคาร
▪ สินเชื,อธุรกิจขนาดกลางและสินเชื,อธุรกิจขนาดใหญ่
ธนาคารมีการเพิมประสิทธิภาพการประเมิน ควบคุม ติดตาม และรายงานสถานะของ Portfolio ในระดับรายลูกค้ า โดย
การออกแบบและพัฒนากระบวนการทํางานเพือแจ้ งเตือนสัญญาณความเสียงล่วงหน้ า ผ่านระบบงาน Early Warning System (EWS)
เพิมขึ 6น โดยแยกเป็ นการแจ้ งเตือนล่วงหน้ าสําหรับลูกค้ าสินเชือธุรกิจขนาดกลาง Size M (EWS for SME - M) สําหรับลูกค้ าธุรกิจขนาด
กลาง Size L (EWS for SME - L) และสําหรับลูกค้ าธุรกิจขนาดใหญ่ (EWS for Wholesales)
1. กระบวนการแจ้ งเตือนล่วงหน้ าสําหรับลูกค้ าสินเชือธุรกิจขนาดกลาง Size M (EWS for SME – M) ระบบจะทําการ
ส่งสัญญาณเพือแจ้ งเตือนพฤติกรรมของลูกค้ าทีประมวลผลมาจากแบบจําลองทางสถิติ ประกอบกับการกําหนดขันตอนการพิ
6
จารณา
(Workflow) ในการทํางานตามระดับความเสียงทีเกิดขึ 6น เชือมโยงความสัมพันธ์ กบั การทบทวนต่ออายุวงเงินสินเชือโดยอัตโนมัติผ่าน
ระบบงาน Credit Review (CR) และการแก้ ไข การปรับปรุ งคุณภาพหนี 6ผ่านระบบงาน Turnaround System (TA) ทําให้ ธนาคาร
สามารถดูแลลูกค้ าสินเชือตังแต่
6 แรกเริ มของการเบิกใช้ เงินกู้กบั ธนาคาร ไปจนถึงกระบวนการติดตามดูแลลูกค้ าต่อเนืองรายวันจนครบ
กําหนดระยะเวลาของการต่ออายุวงเงินสินเชือรายปี อย่างครบวงจร โดยระบบงาน 3 ระบบ EWS, ระบบ CR และระบบ TA ทํางาน
ควบคูแ่ ละสัมพันธ์กนั ตลอดเวลาในรูปแบบ End-to-End Process
2. กระบวนการแจ้ งเตือนล่วงหน้ าสําหรับลูกค้ าสินเชือธุรกิจขนาดกลาง Size L (EWS for SME - L) และลูกค้ าสินเชือ
ธุรกิ จขนาดใหญ่ (EWS for Wholesales) ระบบจะทําการส่ง สัญญาณเพือแจ้ งเตือนพฤติกรรมของลูกค้ าทีประมวลผลมาจาก
แบบจําลองทางสถิติ ประกอบกับการกําหนดขันตอนการพิ
6
จารณา (Workflow) ในการทํางานตามระดับความเสียงทีเกิดขึ 6น เชือมโยง
ความสัมพันธ์กบั การทบทวนต่ออายุวงเงินสินเชือโดยอัตโนมัติผา่ นระบบงาน Credit Review (CR) และมีการแจ้ งเตือนเพือทบทวนการ
จัดอันดับความเสียงในระบบ Credit Rating ผ่านระบบ EWS
ระบบงาน EWS ยังได้ พฒ
ั นาเพิมเติมฟั งก์ ชนั การแจ้ งเตือนและติดตามความเสียงของลูกค้ าเป็ นรายวัน อาทิ การแสดง
ประวัติระดับความเสียงย้ อนหลัง 12 เดือนล่าสุด การพัฒนารายงานจํานวนวันค้ างชําระแต่ละช่วงอายุจําแนกตามหน่วยงานสินเชือเพือ
นํามาช่วยในการติดตามและควบคุมคุณภาพสินเชือ พัฒนาการแจ้ งเตือนต่ออายุและทบทวนสินเชือ รวมถึงการแจ้ งเตือนทบทวนความ
เหมาะสมของอันดับความเสียง (Credit Rating) เพือแจ้ งให้ เจ้ าหน้ าทีสินเชือได้ ติดตามทบทวนสินเชือ และความเสียงทุกด้ านของลูกค้ า
ทังด้
6 านการเงิน สภาพคล่อง การดําเนินธุรกิจ ความสามารถในการชําระหนี 6 งบการเงิน การใช้ วงเงินและเงือนไขสินเชือ โดยธนาคาร
กําหนดความถีในการทบทวนสินเชือตามคุณภาพลูกหนี 6 ทังนี
6 6 หากมีสญ
ั ญาณบ่งชี 6ว่ามีเหตุการณ์หรื อปั จจัยเสียงทีเพิมขึ 6น ธนาคารได้
กําหนดให้ ทําการทบทวนก่อนระยะเวลาทีกําหนด ซึงจะส่งผลให้ กระบวนการติดตามลูกค้ าในกลุ่มดังกล่าวมีการติดตามและบริ หาร
จัด การความเสียง (Risk) ได้ อ ย่า งเหมาะสมและเป็ นปั จ จุบัน และธนาคารยัง สามารถเพิ มโอกาส (Opportunity) ในการแนะนํ า

ส่วนที 3 ข้ อมูลผู้ออกตราสาร หน้ า 2

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ผลิตภัณฑ์สินเชือทีเหมาะสมให้ กบั ลูกค้ าได้ เพิมเติม อีกทังยั
6 งช่วยให้ กระบวนการติดตามการปฏิบตั ิตามนโยบายสินเชือสามารถทําได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เนืองจากมีข้อมูลการติดตามแสดงผ่านระบบงาน
สําหรับลูกค้ าสินเชือธุรกิจขนาดกลาง Size L และลูกค้ าสินเชือธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารยังได้ จดั ให้ มีกระบวนการจัด
อันดับความเสียง (Credit Rating) เพือเป็ นเครื องมือประกอบการอนุมตั ิและการบริ หารความเสียงพอร์ ตสินเชือ รวมถึงใช้ ในการกําหนด
อัตราดอกเบี 6ย และ/หรื อ ค่าธรรมเนียม นอกจากนี 6 ยังได้ จดั ให้ มีกระบวนการควบคุมและติดตามระดับความเสียงจากการกระจุกตัวของ
การทําธุรกรรมของลูกค้ ารายใหญ่ (Single Lending Limit หรื อ SLL) ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ทีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด โดยผ่าน
ระบบงาน Credit Exposure Monitoring (CEM) ซึงเป็ นการติดตามทังในระดั
6
บรายลูกค้ า (Single Risk) รายกลุ่มลูกค้ า (SLL
Counterparty Risk) รวมถึงรายอุตสาหกรรม (Industry Risk) โดยประมวลผลความเสียงด้ านเครดิตทีครอบคลุมปริ มาณธุรกรรมทัง6 4
ประเภท ได้ แก่ สินเชือ การลงทุน ภาระผูกพัน และธุรกรรมทีมีลกั ษณะคล้ ายการให้ สินเชือ ซึงรวมถึงธุรกรรมทีมีกบั กลุม่ ธุรกิจการเงิน
ของธนาคารด้ วย เพือสะท้ อนปริ มาณความเสียงด้ านเครดิตทีมีกบั ธนาคารและกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
นอกจากนี 6 ธนาคารยังคงตระหนักถึงการบริ หารจัดการฐานข้ อมูลเชิงคุณภาพและข้ อมูลเชิงปริ มาณอย่างเป็ นระบบ โดยได้
พัฒนาต่อยอดระบบงานฐานข้ อมูลขนาดใหญ่ (Credit Risk Data Mart) ทีทําการรวบรวมและจัดเก็บข้ อมูลสารสนเทศจากระบบงาน
ฐานข้ อมูลต่างๆ อาทิ ข้ อมูลการพิจารณาอนุมตั ิสินเชือ ข้ อมูลพฤติกรรมการชําระหนี 6 และข้ อมูลคุณภาพสินเชือ เป็ นต้ น ธนาคารได้ ใช้
ฐานข้ อมูล Credit Risk Data Mart ในการพัฒนาแบบจําลองทางสถิติสาํ หรับการบริ หารความเสียงด้ านเครดิต และการประมวลผลการจัด
ระดับความเสียงของลูกค้ า ทังนี
6 6 เพือการติดตามทบทวนและบริ หารคุณภาพสินเชือเพือให้ ธนาคารทราบและประเมินได้ ว่าลูกค้ ามีการ
เปลียนแปลงความเสียงด้ านเครดิตอย่างไร โดยเป็ นการแจ้ งเตือนอัตโนมัติผา่ นระบบงาน EWS End-to-End Process
ความเสี,ยงจากการกระจุกตัวของการให้ สินเชื,อ
ธนาคารมีนโยบายดูแลความเสียงจากการกระจุกตัวของการให้ สนิ เชือ เงินลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรื อธุรกรรมทีมีลกั ษณะ
คล้ ายการให้ สินเชือแก่ลกู หนี 6และกลุม่ ลูกหนี 6 ตามหลักเกณฑ์การกํากับลูกค้ ารายใหญ่ทีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด นอกจากนี 6
ธนาคารมีการกําหนดปริ มาณการทําธุรกรรมสูงสุดสําหรับธุรกิจแต่ละประเภท (Sector Limit) และปริ มาณการทําธุรกรรมสูงสุดในแต่ละ
ประเทศ (Country Limit) เพือให้ มีการกระจายความเสียงและควบคุมไม่ให้ เกิดการกระจุกตัวด้ านเครดิตอย่างมีนยั สําคัญ โดยกําหนดให้ มี
การติดตามความเสียงอย่างใกล้ ชิดเป็ นรายเดือนและมีการทบทวนเป็ นประจําทุกปี
นอกจากนี 6 ธนาคารดูแลความเสียงของประเทศคู่สญ
ั ญาโดยกําหนดวงเงินหรื อเพดานสูงสุด เพือควบคุมความเสียงใน
การทําธุรกรรมระหว่างธนาคารกับธนาคารต่างประเทศ และธุรกรรมการให้ สินเชือ เงินลงทุน และภาระผูกพัน สําหรั บลูกค้ าหรื อ
คูส่ ญ
ั ญาทีมีภมู ิลาํ เนาอยูใ่ นประเทศต่างๆ และยังควบคุมความเสียงโดยธนาคารกําหนดให้ มีการรายงานการเบิกใช้ วงเงินของหน่วยงาน
ต่างๆ ทุกสิ 6นเดือน เพือให้ มนใจว่
ั าอยูภ่ ายในกรอบวงเงินสูงสุดทีกําหนดไว้ รวมถึงยังมีกระบวนการประเมินความน่าเชือถือด้ านเครดิต
ของประเทศคูส่ ญ
ั ญา โดยอ้ างอิงอันดับความน่าเชือถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชือถือภายนอกชันนํ
6 าระดับสากล
ความเสี,ยงด้ านเครดิตของคู่สัญญา
ความเสียงด้ านเครดิตของคู่สญ
ั ญา หมายถึง ความเสียงทีจะเกิดความเสียหายอันเนืองมาจากคู่สญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตาม
ข้ อตกลงทีกําหนดไว้ ในสัญญา เช่น ไม่มีการส่งมอบตราสารทางการเงิน หรื อไม่ชดเชยความเสียหายตามทีได้ ตกลงไว้ เป็ นต้ น สําหรับ
ธุ ร กรรมที มี ก ารซื อ6 ขายนอกตลาด (Over-the-Counter) ได้ แ ก่ ธุ ร กรรม Derivatives ธุ ร กรรมซื อ6 ขายตราสารหนี 6 และธุ ร กรรม
Repurchase Agreement (Repo) ซึงความเสียงของคู่สญ
ั ญาก่อให้ เกิดความเสียงหลักๆ คือ Pre-settlement Risk และ Settlement
Risk รวมทังความเสี
6
ยงจากการลดลงของคุณภาพเครดิตของคูส่ ญ
ั ญา หรื อความเสียงจากการถดถอยของคุณภาพเครดิตของคู่สญ
ั ญา
(Credit Valuation Adjustment Risk)
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ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารได้ กําหนดวงเงินสินเชือเพือรองรับความเสียงทัง6 Pre-settlement Risk และ Settlement Risk โดยพิจารณาถึง
ปั จจัยต่างๆ เช่น ฐานะทางการเงินและ Credit Rating ของคู่สญ
ั ญา เป็ นต้ น รวมทังควบคุ
6
ม และติดตามการทําธุรกรรมให้ อยู่ภายใต้
วงเงินทีกําหนดเป็ นรายวัน นอกจากนี 6ยังได้ จดั ทํา Sensitivity Analysis เพือทดสอบผลกระทบต่อคู่สญ
ั ญาหากเกิดภาวะวิกฤติ และ
รายงานคณะกรรมการกํากับดูแลความเสียงทราบเป็ นรายเดือน
ธนาคารควบคุมความเสียงของคู่สญ
ั ญาทีเกิดขึ 6นด้ วยการลงนามในสัญญา International Swaps and Derivatives
Association (ISDA) และ Credit Support Annex (CSA) กับคู่สญ
ั ญา โดยมีการวางหลักประกันเป็ นเงินสดเป็ นรายวัน รายสัปดาห์
และรายเดือน เมือมูลค่ายุติธรรมของ Derivatives มีการเปลียนแปลงเกินกว่า Threshold ทีกําหนดไว้
ความเสี,ยงจากสินเชื,อที,มกี ารด้ อยค่ าด้ านเครดิต (Non-Porforming)
หากธนาคารมีสนิ เชือทีมีการด้ อยค่าด้ านเครดิต (Non-Porforming) เพิมขึ 6น ธนาคารจะมีผลขาดทุนด้ านเครดิตทีคาดว่า
จะเกิดขึ 6น (Expected Credit Losses - ECL) ซึงจะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงิน และความเพียงพอของ
เงินกองทุนของธนาคาร อย่างไรก็ตาม ธนาคารมีการบริ หารจัดการกับลูกหนี 6ทีอาจมีปัญหาก่อนทีจะกลายเป็ นสินเชือทีมีการด้ อยค่าด้ าน
เครดิต มีการปรับปรุงกระบวนการอนุมตั ิสนิ เชือ กระบวนการปรับปรุงโครงสร้ างหนี 6 รวมถึงกระบวนการติดตามความเสียงของลูกค้ าทัง6
ระดับรายตัวและพอร์ ตโฟลิโอ เพือเพิมประสิทธิภาพและควบคุมความเสียงได้ ดีขึ 6น นอกจากนี 6 ยังมีการพัฒนาเครื องมือประเมินความ
เสียงลูกค้ า และระบบแจ้ งเตือนภัยล่วงหน้ าทีธนาคารพัฒนาอย่างต่อเนือง ซึงจะช่วยให้ การบริ หารจัดการสินเชือทีมีการด้ อยค่าด้ าน
เครดิตมีประสิทธิภาพมากขึ 6นด้ วย
ความเสี,ยงจากการด้ อยค่ าของหลักประกัน
สินเชือของธนาคารส่วนใหญ่มีหลักประกันเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ ซึงมูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์จะขึ 6นอยูก่ บั สภาพการณ์ทาง
เศรษฐกิจ หากเศรษฐกิจเกิดภาวะถดถอย มูลค่าของหลักประกันอาจจะปรับลดลง ส่งผลให้ ธนาคารมีผลขาดทุนด้ านเครดิตทีคาดว่าจะ
เกิดขึ 6น (Expected Credit Losses - ECL) เพิมขึ 6น และอาจทําให้ จํานวนเงินทีธนาคารควรจะได้ รับจากการขายทอดตลาดหลักประกัน
รวมถึงกําไรสุทธิและเงินกองทุนของธนาคารลดลง อีกทังอาจส่
6
งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ
ธนาคาร
อย่างไรก็ตามธนาคารได้ กําหนดให้ มีการทบทวนการประเมินราคาหลักประกันให้ เป็ นปั จจุบนั ซึงความถีในการประเมิน
ราคาของหลัก ประกัน แต่ล ะประเภท เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ที ธนาคารแห่ง ประเทศไทยกํ า หนด เพื อให้ ท ราบมูล ค่า ที แท้ จ ริ ง ของ
หลักประกัน สามารถนําไปกําหนดกลยุทธ์ในการดําเนินการให้ สอดคล้ องกับความเสียงด้ านสินเชือทีเปลียนแปลงไป
4.2) ความเสี,ยงด้ านตลาด (Market Risk)
เป็ นความเสียงทีธนาคารอาจได้ รับความเสียหายจากการเปลียนแปลงมูลค่าของฐานะทังที
6 อยู่ในและนอกงบแสดงฐานะทาง
การเงินทีเกิดจากการเคลือนไหวของอัตราดอกเบี 6ย อัตราแลกเปลียน ราคาตราสารทุน และราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ ทีมีผลกระทบในทาง
ลบต่อรายได้ และเงินกองทุนของธนาคาร
ธนาคารให้ หน่วยงานของสายงานบริ หารความเสียง ซึงมีความเป็ นอิสระจากหน่วยงานทีทําธุรกรรม (Front Office) ทําหน้ าทีใน
การควบคุมดูแลความเสียง เพือความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ สอดคล้ องตามแนวทางการกํากับดูแลความเสียงด้ านตลาดของธนาคาร
แห่งประเทศไทย และนโยบายบริ หารความเสียงด้ านตลาดของธนาคาร โดยมีการกําหนดกรอบเพดานความเสียงสูงสุดทีธนาคารยอมรับ
ได้ เช่น ฐานะในบัญชีเพือการค้ า (Trading Book) ซึงติดตามจากมูลค่าหรื อฐานะการลงทุน ผลขาดทุนสูงสุด ตัววัดความเสียงทางสถิติ
ได้ แก่ Value at Risk (VaR) และตัววัดค่าความอ่อนไหว (Sensitivity) ส่วนฐานะในบัญชีเพือการธนาคาร (Banking Book) ธนาคาร
ส่วนที 3 ข้ อมูลผู้ออกตราสาร หน้ า 4

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ติดตามจากการเปลียนแปลงการลดลงของรายได้ ดอกเบี 6ยสุทธิ ต่อปี (Net Interest Income Change) และการเปลียนแปลงของมูลค่า
เศรษฐกิจ (Economic Value Change) โดยกําหนดแนวทางปฏิบตั ิรองรับกรณีเกินเพดานความเสียงแต่ละระดับทีได้ รับอนุมตั ิไว้ รวมทังมี
6
การประเมินมูลค่าตามราคาตลาด และการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) อย่างสมําเสมอ นอกจากนี 6ยังมีการจัดทําระเบียบ
ผลิตภัณฑ์ (Product Program) และ Product Assessment สําหรับการทําธุรกรรมอนุพนั ธ์ ทางการเงินประเภทใหม่ พร้ อมกับการพัฒนา
รูปแบบรายงาน ระบบงาน และเครื องมือทีใช้ ในการประเมินและควบคุมความเสียงให้ มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการทําธุรกรรมที
มีความซับซ้ อนมากขึ 6น
ธนาคารควบคุมดูแลความเสียงของบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินโดยการติดตามจากตัวบ่งชี 6ความเสียงประเภทต่างๆ และ
กําหนดให้ บริ ษัทฯ นําเสนอรายงานผลการดําเนินงานร่วมกับผลการบริ หารความเสียงของบริ ษัทต่อคณะกรรมการกํากับดูแลความเสียง
เป็ นประจํา โดยไตรมาสแรกของ ปี 2563 บัญชีเพือการค้ า (Trading Book) ยังคงอยูภ่ ายใต้ กรอบเพดานความเสียงรวมทีได้ รับอนุมตั ิ
ความเสี,ยงด้ านอัตราดอกเบียY (Interest Rate Risk) ในบัญชีเพื,อการธนาคาร (Banking Book)
เป็ นความเสียงทีรายได้ หรื อเงินกองทุนได้ รับผลกระทบในทางลบจากการเปลียนแปลงอัตราดอกเบี 6ยของรายการสินทรัพย์
หนี 6สิน และรายการนอกงบแสดงฐานะทางการเงินทังหมดที
6
มีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี 6ย (Rate Sensitive Items) ซึงอาจส่งผล
กระทบต่อรายได้ ดอกเบี 6ยสุทธิ (Net Interest Income) มูลค่าตลาดของรายการเพือค้ า (Trading Account) รวมถึงรายได้ และค่าใช้ จ่าย
อืนทีสัมพันธ์กบั อัตราดอกเบี 6ย
สําหรับไตรมาสแรกของ ปี 2563 อัตราดอกเบี 6ยของประเทศไทยยังคงอยู่ในระดับตํา โดยคณะกรรมการนโยบายการเงิน
(กนง.) ธนาคารแห่งประเทศไทยมีมติลดอัตราดอกเบี 6ยนโยบายลงมาทีอัตราร้ อยละ 0.75 ต่อปี ซึงคณะกรรมการฯ ประเมินว่า เศรษฐกิจ
ไทยในปี 2563 มีแนวโน้ มหดตัวแรงเนืองจากการท่องเทียวและการส่งออกสินค้ าได้ รับผลกระทบรุ นแรงจากการระบาดของ COVID-19
การชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและการหยุดชะงักของห่วงโซ่การผลิตในหลายประเทศ ส่งผลให้ รายได้ ของธุรกิจและครัวเรื อน
ได้ รับผลกระทบเป็ นวงกว้ างขึ 6น เป็ นผลให้ อปุ สงค์ภายในประเทศทังการลงทุ
6
นและการบริ โภคภาคเอกชนมีแนวโน้ มหดตัว โดยธนาคารมี
การติดตามควบคุมความเสียงด้ านอัตราดอกเบี 6ยให้ อยู่ในระดับทียอมรับได้ ซึงมีการกําหนดกรอบเพดานความเสียงและดัชนีชี 6วัดความ
เสียง การทดสอบภาวะวิกฤตเป็ นรายไตรมาส การกําหนดให้ นําเสนอข้ อมูลภาวะอัตราดอกเบี 6ย ภาวะเศรษฐกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุน ทังใน
6
ประเทศและต่างประเทศต่อคณะกรรมการบริ หารสินทรัพย์และหนี 6สิน และนําเสนอรายงานการบริ หารความเสียงต่อคณะกรรมการกํากับ
ดูแลความเสียงเป็ นรายเดือน รวมทังได้
6 กําหนดแนวทางปฏิบตั ิรองรับหากเกิดการเกินเพดานความเสียงแต่ละระดับทีได้ รับอนุมตั ิ
ความเสี,ยงด้ านอัตราดอกเบียY (Interest Rate Risk) ในบัญชีเพื,อการค้ า (Trading Book)
เป็ นความเสียงทีรายได้ หรื อเงินกองทุนได้ รับผลกระทบในทางลบ เนืองจากการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบี 6ยมีผลต่อฐานะ
การถือครองของตราสารหนี 6และอนุพนั ธ์ทางการเงินทีอ้ างอิงอัตราดอกเบี 6ยในบัญชีเพือการค้ า
สําหรับไตรมาสแรกของ ปี 2563 อัตราดอกเบี 6ยสกุลบาทของประเทศไทยมีความผันผวนค่อนข้ างมากเนืองจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยในภาพรวมมีการปรับตัวลดลงจากปี ก่อน ซึงสอดคล้ องกับทิศทางการปรับลดอัตราดอกเบี 6ยนโยบาย
โดยธนาคารกลางในหลายประเทศทัวโลก ทังนี
6 6 ธนาคารมีการติดตามควบคุมความเสียงด้ านอัตราดอกเบี 6ยให้ อยูใ่ นระดับทียอมรับได้ โดย
การกําหนดกรอบเพดานความเสียงและดัชนีชี 6วัดความเสียง การทดสอบภาวะวิกฤตเป็ นรายเดือน และการจัดทํารายงานการบริ หารความ
เสียงนําเสนอต่อผู้บริ หารระดับสูงเป็ นรายวัน คณะกรรมการกํากับดูแลความเสียงเป็ นรายเดือน รวมทังได้
6 กําหนดแนวทางปฏิบตั ิรองรับ
หากเกิดการเกินเพดานความเสียงแต่ละระดับทีได้ รับอนุมตั ิ

ส่วนที 3 ข้ อมูลผู้ออกตราสาร หน้ า 5

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ความเสี,ยงจากอัตราแลกเปลี,ยนเงินตราต่ างประเทศ (Foreign Exchange Rate Risk)
เป็ นความเสียงทีรายได้ หรื อเงินกองทุนได้ รับผลกระทบในทางลบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียน เนืองมาจากการ
ทําธุรกรรมในสกุลเงิ นต่างประเทศ หรื อ จากการมีสิน ทรั พย์ ห รื อหนีส6 ินในสกุลเงิ น ต่างประเทศ เมือแปลงมูล ค่าทีเป็ นสกุลเงิ นตรา
ต่างประเทศของรายการต่างๆ ในงบการเงินของธนาคารมาเป็ นสกุลเงินท้ องถินแล้ ว ทําให้ มลู ค่าทางบัญชีของธนาคารลดลง รวมถึงการ
ลดลงของรายได้ หรื อเกิดผลขาดทุนจากการค้ าเงินตราต่างประเทศ
สําหรับไตรมาสแรกของ ปี 2563 ค่าเงินบาทยังมีความผันผวน โดยเงินบาทมีแนวโน้ มปรับตัวอ่อนค่าลงเทียบกับดอลลาร์
สหรัฐเมือเทียบกับปลายปี 2562 ซึงเป็ นผลมาจากการไหลออกของเงินทุน นอกจากนี 6 นักลงทุนยังคงกังวลต่อความไม่แน่นอนใน
สถานการณ์ เศรษฐกิ จ โลก จากสงครามการค้ า ระหว่า งสหรั ฐ ฯ และจี น ทัง6 นี 6 ธนาคารมี การติด ตามควบคุม ความเสียงด้ า นอัตรา
แลกเปลียนให้ อยูใ่ นระดับทียอมรับได้ โดยการกําหนดกรอบเพดานความเสียงและดัชนีชี 6วัดความเสียง การทดสอบภาวะวิกฤตเป็ นราย
เดือน และการจัดทํารายงานการบริ หารความเสียงนําเสนอต่อผู้บริ หารระดับสูงเป็ นรายวัน คณะกรรมการกํากับดูแลความเสียงเป็ นราย
เดือน รวมทังได้
6 กําหนดแนวทางปฏิบตั ิรองรับหากเกิดการเกินเพดานความเสียงแต่ละระดับทีได้ รับอนุมตั ิ
ความเสี,ยงจากราคาตราสารทุน (Equity Price Risk)
เป็ นความเสียงทีรายได้ หรื อเงินกองทุนได้ รับผลกระทบในทางลบเนืองจากการเปลียนแปลงของราคาตราสารทุน ทําให้
มูลค่าของกลุม่ หลักทรัพย์การลงทุนเพือค้ าของธนาคารลดลง
สําหรับไตรมาสแรกของ ปี 2563 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยปรับตัวลดลงอย่างมาก จากการขายสินทรัพย์เสียง
โดยนักลงทุนทังในประเทศและนั
6
กลงทุนต่างชาติ เนืองจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID-19 ทังนี
6 6 ธนาคารมีการติดตาม
ควบคุมความเสียงด้ านราคาตราสารทุนให้ อยู่ในระดับทียอมรับได้ โดยการกําหนดกรอบเพดานความเสียงและดัชนีชี 6วัดความเสียง
การทดสอบภาวะวิ ก ฤตเป็ นรายเดื อ น และการจัด ทํ า รายงานการบริ ห ารความเสี ยงนํ า เสนอต่ อ ผู้บ ริ ห ารระดับ สูง เป็ นรายวัน
คณะกรรมการกํากับดูแลความเสียงเป็ นรายเดือน รวมทังได้
6 กําหนดแนวทางปฏิบตั ิรองรับหากเกิดการเกินเพดานความเสียงแต่ละระดับ
ทีได้ รับอนุมตั ิ
ความเสี,ยงจากราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ (Commodity Price Risk)
เป็ นความเสียงทีรายได้ หรื อเงินกองทุนได้ รับผลกระทบในทางลบเนืองจากการเปลียนแปลงของราคาสินค้ าโภคภัณฑ์
สําหรับไตรมาสแรกของ ปี 2563 ราคาสินค้ าโภคภัณฑ์มีความผันผวนสูง และธนาคารยังไม่มีนโยบายถือครองฐานะดังกล่าว จึงดําเนินการ
บริ หารความเสียงในลักษณะของการทําธุรกรรมทีเป็ น Back to Back
4.3)

ความเสี,ยงด้ านปฎิบตั ิการ (Operational Risk)

ความเสียงด้ านปฏิบตั ิการ คือ ความเสียงทีจะเกิดความเสียหายต่างๆ อันเนืองมาจากความไม่เพียงพอหรื อความบกพร่ องของ
กระบวนการควบคุมภายใน (Internal Control) บุคลากร (People) ระบบงานของธนาคาร (System) หรื อเหตุการณ์ภายนอก (External
Event) รวมถึงความเสียงด้ านกฎหมาย แต่ไม่รวมความเสียงด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk) และความเสียงด้ านชือเสียง (Reputational
Risk)
ธนาคารดูแลและให้ ความสําคัญต่อการบริ หารความเสียงด้ านปฏิบตั ิการ โดยยึดหลักการบริ หารจัดการความเสียง 3 ขัน6 ได้ แก่
ขันY ที, 1 คือ หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ มีความรู้ ความเข้ าใจในความเสียงทีเกิดขึ 6นกับกระบวนการทํางาน
และความเสียงทีมีอยู่ของหน่วยงานตนเองดีทีสุดในฐานะเจ้ าของความเสียง (Risk Owner) มีหน้ าทีระบุ ประเมิน
ส่วนที 3 ข้ อมูลผู้ออกตราสาร หน้ า 6

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ควบคุมและติดตามความเสียง พร้ อมทังรายงานต่
6
อผู้บริ หารหน่วยงาน และมีเจ้ าหน้ าทีประสานงานความเสียงด้ าน
ปฏิบตั ิการ (Operational Risk Officer : ORO) เพือทําหน้ าทีประสานกับฝ่ ายบริ หารความเสียงด้ านปฏิบตั ิการซึงเป็ น
หน่วยงานทีดูแลความเสียงด้ านปฏิบตั ิการ ทังด้
6 านการใช้ เครื องมือและการบริ หารจัดการความเสียงให้ เป็ นไปตาม
แนวทางทีธนาคารกําหนด
ขันY ที, 2 คือ หน่วยงานด้ านการบริ หารความเสียงและการควบคุมกํากับดูแลด้ านต่างๆ ทําหน้ าทีสนับสนุนเครื องมือ แนวทาง
และวิธีการให้ หน่วยงานในขันที
6 1 ใช้ ในการบริ หารจัดการความเสียง
ขันY ที, 3 คือ หน่วยงานด้ านการตรวจสอบ ทําหน้ าทีตรวจสอบและทดสอบกระบวนการดําเนินธุรกิจและบริ หารจัดการความ
เสียง เพือสร้ างความเชือมันให้ แก่คณะกรรมการชุดต่างๆ ว่าการบริ หารจัดการความเสียงและระบบการควบคุม
ภายในของธนาคารเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ธนาคารได้ กําหนดดัชนีชีว6 ดั ความเสียงเพือใช้ ในการบริ หารจัดการความเสียงด้ านปฏิบตั ิการในภาพรวมของธนาคารระดับ
องค์กร โดยมีการกําหนดระดับความเสียงทียอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความเสียงทีทนได้ (Risk Tolerance) เพือใช้ ในการ
บริ หารจัดการ พร้ อมทังการควบคุ
6
มความเสียงผ่านมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน (Standard Operating Procedure: SOP) และผ่าน
มาตรการควบคุมความเสียงต่างๆ ทังในลั
6 กษณะการป้องกันและการตรวจพบ เพือลดความผิดพลาดในการปฏิบตั ิงาน รวมไปถึงป้องกัน
และลดความเสียหายอันอาจเกิดขึ 6นกับธนาคารและลูกค้ าของธนาคาร
ธนาคารกําหนดแนวทางการบริ หารความเสียงทีเป็ นมาตรฐาน โดยจะเน้ นการปรับปรุ งกระบวนการเพือป้องกันความเสียง (Risk
Prevention) และการจัดการความเสียงได้ อย่างทันท่วงทีก่อนทีจะเกิดความเสียหายต่อธนาคารและลูกค้ า โดยกําหนดให้ หน่วยงานต่างๆ
มีการบริ หารความเสียงด้ านปฏิบตั ิการ ซึงประกอบด้ วยการระบุ ประเมิน ควบคุม ติดตาม และรายงานความเสียงอย่างเป็ นระบบ ผ่าน
เครื องมือทีกําหนดไว้ อาทิ การจัดเก็บและรวบรวมข้ อมูลความเสียหายทีเกิดจากความเสียงด้ านปฏิบตั ิการ (Operational Loss Data
Collection) การประเมินการควบคุมความเสียงด้ วยตนเอง (Risk Control Self Assessment : RCSA) และการกําหนดดัชนีชี 6วัดความ
เสียงด้ านปฏิบตั ิการ (Operational Key Risk Indicator : KRI)
การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการดําเนินธุรกิจของธนาคารอย่างกว้ างขวาง ทังการทํ
6
าธุรกรรม การออกผลิตภัณฑ์
หรื อบริ การทางการเงินรู ปแบบต่างๆ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพือตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าทีต้ องการความทันสมัยและ
ความสะดวก พัฒ นาการต่า งๆ เหล่า นี 6 แม้ ว่า อาจทํ า ให้ ค วามเสียงด้ า นปฏิ บัติ ก ารมี แ นวโน้ ม สูง ขึ น6 แต่ธ นาคารก็ มี ก ารกํ า หนด
กระบวนการในการพิจารณาความเสียงในขันตอนการออกผลิ
6
ตภัณฑ์หรื อบริ การต่างๆ โดยกําหนดให้ หน่วยงานต้ องทําการประเมินความ
เสียงและประสิทธิ ภาพของการควบคุมความเสียง ผ่านขันตอนการทํ
6
า Product Assessment สําหรับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่/การ
ปรับปรุง เพือให้ มนใจว่
ั าความเสียงทีมีนยั สําคัญต่างๆ ได้ รับการบริ หารจัดการและป้องกันไม่ให้ เกิดความเสียหายแก่ธนาคารและลูกค้ า
ของธนาคารได้
นอกจากนี 6 ธนาคารยังมีการจัดการและควบคุมความเสียงอันเกิดจากการใช้ บริ การจากผู้ให้ บริ การภายนอก (Outsourcing) และ
การรั บให้ บริ การแก่ธุรกิ จทางการเงินหรื อทางการ (Insourcing) รวมไปถึงมีการกํ าหนดให้ มีแผนรองรั บกรณี ผ้ ูให้ บริ การภายนอกไม่
สามารถปฏิบตั ิงานได้ เพือให้ มนใจได้
ั
วา่ จะไม่เกิดผลกระทบต่อการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าของธนาคาร
สําหรับความเสียงทีเกิดจากเหตุการณ์ภายนอกทีอยู่นอกเหนือการควบคุมของธนาคาร และอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนิน
ธุรกรรมหลักของธนาคาร ธนาคารมีการกําหนดนโยบายการบริ หารความต่อเนืองทางธุรกิจ (Business Continuity Management
Policy : BCM Policy) และมีการจัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนือง (Business Continuity Plan : BCP) สําหรับธุรกรรม
หลักของธนาคารเพือรองรับความเสียงดังกล่าว เพือให้ มีความมันใจว่าแม้ ในภาวะฉุกเฉินหรื อภาวะวิกฤต ธนาคารยังสามารถให้ บริ การ
แก่ลกู ค้ าของธนาคารได้ อย่างต่อเนือง โดยกําหนดให้ มีการทดสอบแผนอย่างสมําเสมอ รวมไปถึงมีการทดสอบแผนฯ ร่วมกับผู้ให้ บริ การ
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ภายนอกทีธนาคารใช้ บริ การ เพือปรับปรุ งแผนให้ มีประสิทธิ ภาพ และยังเป็ นการสร้ างความมันใจให้ ทงกั
ั 6 บพนักงานและลูกค้ าของ
ธนาคารด้ วย
ทังนี
6 6 ธนาคารจะมีการสรุ ปข้ อมูลสถานะความเสียงด้ านปฏิบตั ิการของธนาคาร วิเคราะห์หาสาเหตุ และรายงานต่อผู้บริ หาร
ระดับสูงและคณะกรรมการกํากับดูแลความเสียง (ROC) เป็ นประจําทุกเดือน เพือทราบและบริ หารจัดการสถานะความเสียงทีมีอยู่และ
สนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ
4.4)

ความเสี,ยงด้ านสภาพคล่ อง

ความเสียงด้ านสภาพคล่อง หมายถึงความเสียงทีเกิดจากการทีธนาคารไม่สามารถชําระหนี 6สินหรื อภาระผูกพันเมือถึงกําหนด
เนืองจากไม่สามารถเปลียนสินทรัพย์เป็ นเงินสดได้ หรื อไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้ เพียงพอ หรื อสามารถจัดหาเงินทุนได้ ด้วยต้ นทุนทีสูง
เกินกว่าระดับทียอมรับได้ ซึงอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ และเงินกองทุนของธนาคาร
สําหรับไตรมาสแรกของปี 2563 สภาพคล่องในตลาดการเงินอยู่ในระดับสูง โดยพิจารณาจากยอดคงค้ างธุรกรรมซื 6อคืนกับ
ธปท. (Bilateral Repo) และยอดคงค้ างของสินทรัพย์สภาพคล่องตามเกณฑ์ Liquidity Coverage Ratio (LCR) ของระบบธนาคาร
พาณิชย์ทงระบบที
ั6
เพิมขึ 6นเมือเทียบกับสิ 6นปี 2562 ดังนันธนาคารจึ
6
งได้ ดําเนินการปรับโครงสร้ างทางการเงินของธนาคารให้ เหมาะสม
เพือบริ หารต้ นทุนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดย ไตรมาสแรกของปี 2563 ธนาคารมีการดํารงสินทรัพย์สภาพคล่อง LCR และ
Net Stable Funding Ratio (NSFR) สูงกว่าเกณฑ์ที ธปท. กําหนดไว้
ทังนี
6 6 ธนาคารมีการกําหนดนโยบายและกระบวนการบริ หารความเสียงด้ านสภาพคล่องให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ ของธนาคาร
สภาวะตลาด และเป็ นไปตามแนวทางการบริ หารความเสียงด้ านสภาพคล่องของสถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคาร
มีกระบวนการบริ หารความเสียงด้ านสภาพคล่องทีสําคัญ ดังนี 6
1. การระบุความเสียง
การบริ หารความเสียงด้ านสภาพคล่องจะมีการวิเคราะห์แหล่งทีมาของความเสียงจากโครงสร้ างงบดุลเพือระบุถึงความเสียง
ด้ านสภาพคล่องของธนาคาร โดยพิจารณาจากลักษณะของแหล่งทีมาและแหล่งใช้ ไปของสภาพคล่อง รวมทังความสามารถในการ
6
เปลียนสินทรัพย์ตา่ งๆ ให้ เป็ นเงินสด
2. การวัดความเสียง
ความเสียงด้ านสภาพคล่องสามารถวัดได้ จากประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่าย รวมถึงภาระผูกพันนอกงบดุล เพือดูฐานะ
สภาพคล่องในแต่ละช่วงเวลาต่างๆ (Liquidity Gap) หรื อการวิเคราะห์อตั ราส่วนทางการเงิน เพือทราบถึงแนวโน้ มความเสียงด้ านสภาพ
คล่อง นอกจากนี 6ธนาคารได้ กําหนด Survival Period ทีธนาคารสามารถบริ หารสภาพคล่องได้ อย่างเพียงพอในการดําเนินธุรกิจภายใต้
สถานการณ์วิกฤตทีธนาคารเป็ นผู้กําหนด
3. เพดานหรื อตัวบ่งชี 6 (Trigger) ความเสียง และการควบคุมความเสียง
ธนาคารควบคุมความเสียงด้ านสภาพคล่อง โดยกําหนดหน้ าทีความรับผิดชอบของหน่วยงานทีเกียวข้ องให้ มีการติดตามดูแล
ฐานะสภาพคล่องและรายงานต่อคณะกรรมการทีได้ รับมอบหมายอย่างสมําเสมอ รวมทังมี
6 การกําหนดเพดานหรื อตัวบ่งชี 6 (Trigger)
ความเสียงด้ านสภาพคล่องทังสกุ
6 ลเงินบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศทีมีนยั สําคัญ โดยต้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการธนาคาร
เพือใช้ ควบคุมความเสียงด้ านสภาพคล่องให้ อยูใ่ นระดับทียอมรับได้
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4. การติดตาม และรายงานความเสียง
ธนาคารมีการติดตามและรายงานฐานะสภาพคล่องอย่างสมําเสมอ เพือให้ คณะกรรมการทีได้ รับมอบหมาย ผู้บริ หารระดับสูง
และหน่วยงานทีเกียวข้ อง ทีรับผิดชอบในการบริ หารและจัดการความเสียงด้ านสภาพคล่องได้ รับทราบถึงฐานะและระดับความเสียงทีมี
อยู่ เพือเตรี ยมจัดหาแหล่งเงินทุนให้ เพียงพอกับความต้ องการหรื อลดความเสียงทีจะขาดสภาพคล่อง
นอกจากนี 6แล้ ว ธนาคารมีการทดสอบภาวะวิกฤตความเสียงด้ านสภาพคล่องเป็ นรายไตรมาส ตามกรอบนโยบายการทดสอบ
ภาวะวิกฤตของธนาคาร โดยใช้ สถานการณ์ทีธนาคารกําหนดขึ 6นเอง ซึงแบ่งออกได้ 3 กรณี ได้ แก่ (1) ภาวะวิกฤตทีเกิดขึ 6นกับธนาคารเอง
(Institution-specific Crisis) (2) ภาวะวิกฤตทีเกิดขึ 6นกับระบบสถาบันการเงินและส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของธนาคาร (Marketwide Crisis) และ (3) ภาวะวิกฤตทีเกิดจากผลรวมของทังสองปั
6
จจัย (Combination of Both) โดยในแต่ละสถานการณ์จําลองจะสมมติ
ให้ มีการเบิกถอนเงินฝากของลูกค้ าแต่ละประเภทในสัดส่วนทีต่างกัน สภาพคล่องในตลาดสินทรัพย์สภาพคล่องลดลง ความสามารถใน
การเข้ าถึงแหล่งเงินทุนขนาดใหญ่ลดลง เป็ นต้ น นอกจากนี 6ธนาคารมีการปรับข้ อมูลให้ สอดคล้ องกับพฤติกรรมทีเกิดขึ 6นจริ งทังในภาวะ
6
ปกติและภาวะวิกฤต และธนาคารได้ จดั ทําแผนฉุกเฉินสภาพคล่องเพือรองรับภาวะวิกฤตโดยคํานึงถึงผลการทดสอบภาวะวิกฤตในแต่
ละสถานการณ์จําลองซึงแผนฉุกเฉินสภาพคล่องได้ กําหนดตัวบ่งชี 6เพือเตือนภัยสําหรับวิกฤตการณ์สภาพคล่องเพือให้ ธนาคารสามารถ
ลดแรงกระทบในเชิงลบจากปั ญหาสภาพคล่องทีจะเกิดขึ 6นได้ อย่างทันท่วงทีด้วยค่าใช้ จ่าย/ต้ นทุนทีสมเหตุสมผล
4.5)

การบริหารจัดการเงินกองทุน

ธนาคารได้ ดําเนินการบริ หารจัดการเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III ทีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด ทังในระดั
6
บ
ธนาคารและระดับกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน โดยได้ ถือปฏิบตั ิตงแต่
ั 6 วนั ที 1 มกราคม 2556 เป็ นต้ นมา
การกํากับดูแลเงินกองทุนตาม Basel III ประกอบด้ วย 3 หลักการ ดังนี 6
หลักการที 1 การดํารงเงินกองทุนขันตํ
6 า กําหนดให้ ธนาคารต้ องดํารงเงินกองทุนรองรับความเสียงด้ านเครดิต ด้ านตลาด และ
ด้ านปฏิบตั ิการ
หลักการที 2 การกํากับดูแลโดยทางการ กําหนดให้ ธนาคารดํารงเงินกองทุนสูงกว่าเงินกองทุนขันตํ
6 าตามหลักการที 1 (Pillar I)
เพือรองรับความเสียงทีไม่ครอบคลุมทังในภาวะปกติ
6
และภาวะวิกฤต และกําหนดให้ ธนาคาร มีระบบการบริ หาร
ความเสียงทีดีโดยธนาคารต้ องมีกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน (ICAAP) โดยคํานึงถึงความ
เสียงทุกด้ านของตนเอง และมีการทดสอบภาวะวิกฤตทีเหมาะสม
หลักการที 3 การใช้ กลไกตลาดในการกํากับดูแล กําหนดให้ ธนาคารต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับการดํารงเงินกองทุน ระดับ
ความเสียงและระบบบริ หารความเสียงของตนเอง เพือให้ บคุ คลภายนอกหรื อผู้มีสว่ นเกียวข้ องในตลาดสามารถ
ใช้ ข้อมูลดังกล่าววิเคราะห์และประเมินความเสียงของธนาคาร ซึงจะเป็ นกลไกตลาดทีสําคัญในการผลักดันให้
ธนาคารมีระบบการบริ หารความเสียงทีดี นอกเหนือจากการควบคุมภายในของธนาคารและการกํากับดูแลโดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารมีการปฏิบัติตามกระบวนการมาตรฐานในการบริ หารความเสียง และการดูแลความเพียงพอของเงินกองทุนตาม
หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยและหลักปฏิบตั ิสากลมาโดยตลอด มีการทํา Stress Test ครอบคลุมความเสียงทีมีนยั สําคัญทัง6
ในภาวะปกติและภาวะวิกฤต เพือประเมินผลกระทบต่อความเพียงพอของเงินกองทุน และวางกลยุทธ์ เพือรักษาระดับเงินกองทุนให้
เพียงพอสําหรับปั จจุบนั และอนาคต
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ณ 31 มีนาคม 2563 ธนาคารมีอตั ราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสียง (กลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร) ร้ อยละ 18.71 และ
มีอตั ราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสียงหลังการ Stress Test สูงกว่าเกณฑ์ขนตํ
ั 6 าทีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด สะท้ อนความ
แข็งแกร่งของฐานะเงินกองทุนของธนาคาร
สําหรับการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารได้ จัดส่งรายงานการดํารง
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสียงของกลุม่ ธุรกิจทางการเงินต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเป็ นรายไตรมาส และได้ เปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับการ
ดํารงเงินกองทุนและข้ อมูลความเสียงด้ านต่างๆ ของกลุม่ ธุรกิจทางการเงินตามเวลาทีกําหนดทาง website ของธนาคาร โดยธนาคาร
และกลุม่ ธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทุนสูงกว่าเกณฑ์ขนตํ
ั 6 าทีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
4.6)

ความเสี,ยงด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber risk)

ความเสียงด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นสิงทีธนาคารให้ ความสําคัญอย่างยิง โดยธนาคารได้ มีมาตรการป้องกัน และพัฒนา
ระบบการรักษาความปลอดภัยด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนือง เพือเป็ นการเพิมขีดความสามารถในการป้องกันการโจมตีทาง
ไซเบอร์ โดยผู้ไม่ประสงค์ดี ทีพยายามเข้ าถึงข้ อมูลทีสําคัญ หรื อเป็ นความลับ หรื อสร้ างความเสียหายอืนๆ ให้ กบั ธนาคาร
นอกจากนี 6 ธนาคารยังได้ ให้ ความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรภายในธนาคาร โดยมีการจัดฝึ กอบรมเสริ มสร้ าง
ความรู้ความเข้ าใจสําหรับแนวทางการป้องกันความเสียง และภัยคุกคามต่างๆ ทีเกียวข้ อง รวมถึงได้ สร้ างความตระหนักถึงความเสียง
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธนาคารจัดให้ มีการรักษาความปลอดภัยด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวตั ถุประสงค์ 3 ประการ ได้ แก่ การรักษาความลับ
ความถูกต้ อง และความพร้ อมใช้ งานของข้ อมูลและระบบงาน โดยมีขนตอนในการรั
ั6
กษาความปลอดภัยด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที
ประกอบด้ วยการป้ องกั น ตรวจจั บ และบริ หารจั ด การในการรั บ มื อ การโจมตี ท างไซเบอร์ รวมถึ ง มี ก ารรายงานผลต่ อ
คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นประจําทุกเดือน
ธนาคารมีหน่วยงานทีดูแลความปลอดภัยด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึงมีหน้ าทีกํากับดูแลและควบคุมความปลอดภัยของ
ข้ อมูลและระบบงาน โดยปฏิบตั ิตามหลักการ ดังต่อไปนี 6 :
ความมันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และการป้องกันการทุจริ ต
การบริ หารจัดการ และการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลสารสนเทศ และข้ อมูลส่วนบุคคล
การกําหนดสิทธิในการเข้ าถึงระบบงาน และข้ อมูลสารสนเทศ รวมถึงข้ อมูลส่วนบุคคล
การกํากับดูแลและควบคุมการใช้ ระบบงาน และข้ อมูลสารสนเทศ รวมถึงข้ อมูลส่วนบุคคล
ธนาคารจัดให้ มีการอบรมส่งเสริ มให้ ความรู้เกียวกับนโยบายความเสียง และการบริ หารจัดการความปลอดภัยด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงมีการวัดผลเพือให้ แน่ใจว่าพนักงานมีความรู้ ความเข้ าใจในเรื องดังกล่าว นอกจากนี 6 ยังให้ พนักงานมีสว่ นร่ วมในการ
อบรมเชิงปฏิบตั ิการ เช่น การระบุความเสียงด้ านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ทีอาจจะเกิดขึ 6น และแนวทางการป้องกันข้ อมูลสารสนเทศที
สําคัญของธนาคาร การทดสอบส่งอีเมลหลอกลวง (Phishing Mail) ไปยังผู้บริ หาร และบุคลากรภายในธนาคาร นอกจากนี 6 ยัง
กําหนดให้ บคุ ลากรภายในองค์กรเข้ ารับการฝึ กอบรมเกียวกับการรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้ อมูลส่วนบุคคล รวมถึงทํา
ความเข้ าใจและความเสียงของการใช้ และเข้ าถึงข้ อมูลสารสนเทศโดยไม่ได้ รับอนุญาต
ธนาคารได้ จดั ทําแผนการบริ หารความต่อเนืองของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือรองรับสถานการณ์ ฉกุ เฉิน ในกรณีทีเกิด
เหตุการณ์ ส่งผลให้ ธุรกิจของธนาคารหยุดชะงัก หรื อไม่สามารถให้ บริ การได้ เช่น ระบบจ่ายไฟฟ้ าขัดข้ อง ระบบสือสารขัดข้ อง ระบบ
ธนาคารขัดข้ องไม่สามารถให้ บริ การได้ เกิดเหตุภยั พิบตั ิทางธรรมชาติ หรื อเกิดโรคระบาด รวมถึงการถูกโจมตีทางไซเบอร์ ซึงธนาคารได้
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ให้ ความสําคัญต่อความปลอดภัยของพนักงานและการให้ บริ การอย่างต่อเนืองกับลูกค้ าเป็ นหลัก โดยธนาคารจัดให้ มีการทดสอบและ
ปรับปรุงแผนฉุกเฉินสํารองของระบบงานทีสําคัญเป็ นประจําทุกปี
4.7)

ความเสี,ยงอื,นๆ ที,เกี,ยวข้ อง
ความเสี,ยงด้ านชื,อเสียง (Reputation Risk)

ความเสียงด้ านชือเสียง (Reputation Risk) เกิดจากการทีสาธารณชน ได้ แก่ ลูกค้ า คู่ค้า นักลงทุน และผู้กํากับดูแล รับรู้
ถึงภาพลักษณ์ในเชิงลบหรื อขาดความเชือมันในธนาคาร เนืองจากการดําเนินธุรกิจของธนาคารเป็ นการให้ บริ การประชาชนเป็ นหลัก
กอปรกับระบบการติด ต่อสือสารในปั จ จุบัน ทีคนทัวโลกสามารถติ ด ต่อ สือสาร และรั บ รู้ ข้ อ มูล ข่าวสารได้ ใ นระยะเวลาอันรวดเร็ ว
ขณะเดียวกันก็อาจเป็ นช่องทางในการแพร่ กระจายข่าวลือ คําวิจารณ์ ของประชาชนทีมีต่อธนาคารได้ เช่นกัน ซึงส่งผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์และความเชือมันต่อผู้มีส่วนได้ เสียของธนาคาร รวมทังอาจส่
6
งผลกระทบต่อรายได้ และ/หรื อเงินกองทุนของธนาคารทังใน
6
ปั จจุบนั และอนาคต นอกจากนี 6 ความเสียงด้ านชือเสียงอาจเป็ นผลจากความเสียงด้ านปฏิบตั ิการทีการปฏิบตั ิงานไม่เป็ นไปตามระเบียบ
กฎเกณฑ์ของทางการและหน่วยงานกํากับดูแล การปฏิบตั ิทีไม่สอดคล้ องกับจรรยาบรรณ หรื อความคาดหวังของสังคม หรื อมาตรฐาน
การบริ การของธุรกิจ หรื อไม่เป็ นไปตามข้ อตกลง หรื อการบริ การทีไม่เป็ นมิตรกับลูกค้ า
ทังนี
6 6 ธนาคารมีการบริ หารความเสียงด้ านชือเสียงเพิมเติมจากการบริ หารความเสียงทีสําคัญด้ านอืนๆ พร้ อมกําหนด
แนวทางและกระบวนการบริ หารความเสียงด้ านชือเสียง โดยมีการทบทวนความเหมาะสมตามรอบระยะเวลาทีกําหนดหรื อทุกครัง6 ทีมี
การเปลียนแปลงทีมีนยั สําคัญ สําหรับกระบวนการบริ หารความเสียงด้ านชือเสียงนัน6 ธนาคารมีการกําหนดปั จจัยเสียง ดัชนีชี 6วัดความ
เสียงด้ านชือเสียง ตลอดจน Risk Appetite และ Risk Tolerance โดยมีการติดตามความเสียงตามดัชนีชี 6วัดทีกําหนดและนําเสนอต่อ
คณะกรรมการกํากับดูแลความเสียง (ROC) เป็ นประจําทุกเดือน หากพบว่า ดัชนีชี 6วัดมีคา่ เกินระดับความเสียงทีกําหนด จะต้ องรายงาน
พร้ อมชี 6แจงเหตุผลรวมทังกํ
6 าหนดแนวทางแก้ ไข/ลดความเสียง (Action Plan)
ความเสี,ยงด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ความเสียงด้ านกลยุทธ์ คือ ความเสียงทีเกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธ์ แผนดําเนินงาน และการนําไปปฏิบตั ิไม่เหมาะสม
หรื อไม่สอดคล้ องกับปั จจัยภายในและสภาพแวดล้ อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อรายได้ เงินกองทุน หรื อการดํารงอยูข่ องกิจการ
ธนาคารดําเนินธุรกิจด้ วยความระมัดระวังและให้ ความสําคัญอย่างมากกับแผนการดําเนินงานและการบริหารความเสียง
โดยสรุปดังนี 6
1) ธนาคารมีมาตรการบริ หารความเสียงด้ านกลยุทธ์ ทีเป็ นไปตามแนวทางการตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
และแนวทางการบริ หารจัดการองค์กรด้ านการบริ หารความเสียงของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
โดยมีการจัดทํานโยบายและคูม่ ือในการบริ หารความเสียงด้ านกลยุทธ์ และทบทวนเป็ นประจําทุกปี
2) กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์ ของธนาคารใช้ หลักการดําเนินการให้ สอดคล้ องและครอบคลุมตามแนวทางของระบบ
ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) มีการระบุขนตอนและผู
ั6
้ เกียวข้ อง รวมทัง6
กรอบระยะเวลาที ชั ด เจน คณะกรรมการและผู้ บริ ห ารระดั บ สู ง มี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ์ ธ นาคาร
มีกระบวนการนําแผนกลยุทธ์ ธนาคารไปสูก่ ารปฏิบตั ิ และได้ สือสารแผนกลยุทธ์ ของธนาคารให้ ผ้ บู ริ หารทุกหน่วยงานได้
ทราบโดยทัวกัน
3) แผนกลยุทธ์ ของธนาคารมีความเหมาะสมสอดคล้ องกับสภาวะแวดล้ อมทังภายในและภายนอก
6
โดยมุ่งเน้ นการใช้
ข้ อมูลจริ งและการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับเป้าหมายธนาคารและคู่เทียบ มีการจัดทํา SWOT Analysis และนํามา
ส่วนที 3 ข้ อมูลผู้ออกตราสาร หน้ า 11

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
กําหนดเป็ นกลยุทธ์ทีส่งเสริ มจุดแข็ง แก้ ไขจุดอ่อน ช่วงชิงโอกาสทางธุรกิจเชิงบวก และป้องกันอุปสรรคจากแรงกดดัน
ภายนอกเชิงลบ รวมกันเป็ นกลยุทธ์ ภาพรวมของธนาคารทังระยะสั
6
นและระยะยาวที
6
สนองตอบต่อ Statement of
Direction (SOD) วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักของธนาคาร
4) มีกระบวนการติดตามผลการดําเนินงานเปรี ยบเทียบกับเป้าหมายเป็ นระยะ และมีการรายงานต่อผู้บริ หารอย่าง
สมําเสมอ เพือให้ การผลักดันกลยุทธ์ตา่ งๆ มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการทบทวนและปรับเปลียนแผนการดําเนินงาน
ให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกับสภาวการณ์ทีอาจเปลียนแปลงไป
ความเสี,ยงจากทรัพย์ สินรอการขาย
ความเสียงหลักของทรัพย์สนิ รอการขาย ได้ แก่ ความเสียงจากการด้ อยค่าหรื อมูลค่าทีลดลงของทรัพย์สิน หรื อเสือมราคา
ซึงเกิดจากสภาพทรัพย์หรื อสิงแวดล้ อมเปลียนแปลงไปจากเดิม เช่น ความเสือมโทรมทางกายภาพ การปรับลดของราคาอสังหาริ มทรัพย์
ตามภาวะตลาดปั จจุบนั ข้ อกฎหมาย ผังเมือง การคมนาคม และการใช้ ประโยชน์ของทรัพย์สนิ เป็ นต้ น ทีมีผลกระทบต่อศักยภาพในการ
ขาย ทังนี
6 6 ระดับความเสียงขึ 6นอยู่กบั ประเภททรัพย์ คุณภาพของทรัพย์ การเปลียนแปลงของราคาตลาด และระยะเวลาการถือครอง
อย่างไรก็ดี ธนาคารได้ มีการพิจารณาถึงแนวทางลดความเสียง รวมทังมี
6 การติดตามและควบคุมความเสียงให้ อยู่ในระดับทียอมรับได้
เช่น การพิจารณาซื 6อทรัพย์หรื อรับโอนทรัพย์ชําระหนี 6ให้ เหมาะสมตามประเภททรัพย์และคุณภาพทรัพย์ การประเมินราคาทรัพย์ตาม
กรอบเวลาเพือให้ สะท้ อนราคาตลาด การบริ หารจัดการทรัพย์ให้ มีสภาพพร้ อมขายอยูเ่ สมอ การกําหนดกลยุทธ์การตลาดและราคาขายที
เหมาะสม เป็ นต้ น เพือเร่งขายทรัพย์สนิ รอการขายของธนาคารโดยเร็ ว
นอกเหนือจากความเสียงจากการด้ อยค่าหรื อมูลค่าทีลดลงของทรัพย์สินหรื อการเสือมราคาทีกล่าวถึงในวรรคก่อนแล้ ว
ธนาคารยังมีภาระในการกันสํารองส่วนเพิมจากอายุถือครองให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การจัดชันและการกั
6
นสํารองของสถาบันการเงิน
ตามประกาศทีเกียวข้ องของธนาคารแห่งประเทศไทย ทีกําหนดให้ ธนาคารต้ องกันสํารองส่วนเพิมสําหรับทรัพย์สินรอการขายทีถือครอง
เกินเกณฑ์อายุทีกําหนด ซึงในไตรมาสที 1/2563 ธนาคารมีสนิ ทรัพย์รอการขายส่วนหนึงครบกําหนดการกันสํารองดังกล่าว โดยธนาคาร
ได้ พิจารณากันสํารองส่วนนี 6ตามเกณฑ์ดงั กล่าวครบถ้ วนแล้ ว
ความเสี,ยงจากภาวะเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยปี 2563 เผชิญกับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที,เป็ นปั จจัยฉุดการเติบโตของ
เศรษฐกิจรอบด้ าน โดยเฉพาะภาคการท่องเทียวจากมาตรการจํากัดการเดินทางระหว่างประเทศ รวมไปถึงอุปสงค์ในประเทศจากการ
หยุดชะงักของกิจกรรมทางเศรษฐกิจผ่านการใช้ พระราชกําหนดการบริ หารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉินและมาตรการเว้ นระยะห่างทาง
สังคม ประกอบกับภาคเกษตรทีเผชิญกับภาวะภัยแล้ ง และความล่าช้ าของงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ส่งผลต่อรายได้ ของ
ภาคเอกชนและครัวเรื อน และเมือพิจารณาร่ วมกับระดับหนี 6ครัวเรื อนทีอยู่ในระดับสูงแล้ ว ประเมินว่าจะทําให้ การบริ โภคหดตัว และ
ส่งผลกระทบต่อเนืองไปยังการลงทุนภาคเอกชนให้ หดตัวตามไปด้ วย ด้ วยเหตุนี 6 ภาครัฐจึงได้ ผลักดันนโยบายเร่ งด่วนทังมาตรการทาง
6
การเงิ น และการคลัง อาทิ มาตรการช่ ว ยเหลือ เยี ย วยาผู้ไ ด้ รั บ ผลกระทบ มาตรการด้ า นภาษี มาตรการขยายเวลาชํ า ระหนี แ6 ละ
ค่าธรรมเนียม รวมถึงมาตรการด้ านสินเชือ รวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยทีปรับลดอัตราดอกเบี 6ยนโยบายลงอย่างต่อเนืองจนอยู่ใน
ระดับตําสุดเป็ นประวัติการณ์เหลือ 0.50% ในเดือนพฤษภาคม เพือช่วยพยุงเศรษฐกิจและบรรเทาผลกระทบต่อภาคครัวเรื อนและภาค
ธุรกิ จ ด้ านปั จจัยภายนอกยังเต็มไปด้ วยความเสียง ทัง6 ความขัดแย้ งระหว่างสหรั ฐฯ และจี นทีกลับมาคุกรุ่ นอีกครั ง6 สงครามราคา
นํ 6ามันดิบทียังคงไม่แน่นอนสูงอันกระทบต่อราคาพลังงานและภาวะเศรษฐกิจการค้ าทัวโลก การเลือกตังประธานาธิ
6
บดีสหรัฐฯ ในเดือน
พฤศจิกายน ซึงความเสียงเหล่านี 6ล้ วนส่งผลต่อภาคการส่งออกของไทยทีมีแนวโน้ มอ่อนแออยูแ่ ล้ วจากอุปสงค์ของคูค่ ้ าทีลดลงตามภาวะ
เศรษฐกิจทีถดถอย นอกจากนี 6 ผลพวงจากนโยบายผ่อนคลายทางการเงินทัวโลกก็ได้ สร้ างความผันผวนอย่างรุ นแรงในตลาดเงินตลาด
ส่วนที 3 ข้ อมูลผู้ออกตราสาร หน้ า 12

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ทุน และมีแนวโน้ มส่งผลต่อเสถียรภาพระบบการเงินโดยรวม ทังนี
6 6 ธนาคารจะยังคงติดตามความเสียงด้ านเศรษฐกิจอย่างใกล้ ชิด พร้ อม
ทังประเมิ
6
นผลกระทบภายใต้ การทดสอบภาวะวิกฤตทีครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆ ทีอาจเกิดขึ 6น ซึงจะช่วยลดผลกระทบทีอาจมีต่อการ
ดําเนินธุรกิจได้ อย่างทันท่วงที
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทัวโลกและในประเทศไทยทีส่งผลต่อภาวะแวดล้ อมในการดําเนินธุรกิจ
ส่งผลให้ เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้ มเข้ าสูภ่ าวะถดถอย โดยธนาคารโลกได้ คาดว่าเศรษฐกิจโลกปี 2563 ว่าจะหดตัวถึง 5.2% ซึงหดตัวมาก
ทีสุดนับตังแต่
6 เกิดภาวะเศรษฐกิจตกตําครัง6 ใหญ่ (Great Depression) หรื อรุนแรงทีสุดในรอบศตวรรษ ซึงการถดถอยของเศรษฐกิจโลก
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยทีโครงสร้ างระบบเศรษฐกิจพึงพาต่างประเทศสูง และทําให้ เศรษฐกิจไทยในปี นี 6มีแนวโน้ มเข้ าสู่ภาวะ
ถดถอยตามไปด้ วย
สําหรับเศรษฐกิจปี 2564 คาดว่ าเศรษฐกิจจะฟื Y นตัวอย่ างค่ อยเป็ นค่ อยไป แต่ ยังอยู่ในระดับตํ,ากว่ าปี 2562 จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทัวโลกมีทิศทางดีขึ 6น หลายประเทศเริ มผ่อนคลายมาตรการปิ ดเมืองเพือช่วยสนับสนุนการ
ฟื น6 ตัวของเศรษฐกิจ ทําให้ เศรษฐกิจประเทศคูค่ ้ าและอุปสงค์จากต่างประเทศมีแนวโน้ มฟื น6 ตัว ซึงจะเป็ นผลดีต่อภาคการท่องเทียวและ
การส่งออก ด้ านการบริ โภคและการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้ มกลับมาขยายตัว แต่ยงั มีความเสียงทีกําลังซื 6อของครัวเรื อนจะได้ รับแรง
กดดันอย่างต่อเนืองจากการแบกรับภาระหนี 6ในยามทีเกิดภาวะวิกฤตช่วงทีผ่านมา จึงประเมินว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินจะคง
อัตราดอกเบีย6 นโยบายที 0.50% จนกว่าจะเห็นการฟื 6นตัวของเศรษฐกิ จอย่า งชัด เจน อย่า งไรก็ ดี ชี วิต วิถี ใ หม่ห รื อ New Normal
จะกลายเป็ นสิงทีทัวโลกต้ องเผชิญนับจากนี 6 ซึงจะนําไปสูก่ ารปรับเปลียนเชิงโครงสร้ างทางเศรษฐกิจและสังคมครัง6 ใหญ่ ทังนี
6 6 ธนาคารมี
การติดตามและประเมินความเสียงด้ านเศรษฐกิจ สังคม การเงินและการธนาคาร ทังในและต่
6
างประเทศอย่างใกล้ ชิด โดยมีการวิเคราะห์
ถึงผลกระทบในเชิงบวกและลบ เพือรายงานต่อทีประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมถึงได้ สง่ สัญญาณไปยังหน่วยงานทีเกียวข้ อง ทําให้
ธนาคารสามารถปรับกลยุทธ์ให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ทีเปลียนแปลงไปได้
ความเสี,ยงจากผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของ COVID -19
การบริหารความเสี,ยงของธนาคาร
จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื 6อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศต่างๆ ทัวโลก รวมถึงในประเทศไทย
ซึงส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงานและการให้ บริ การลูกค้ าของธนาคาร ธนาคารจึงกําหนดแนวทางในการดําเนินการในแต่ละด้ าน ดังนี 6
1. ด้ านสวัสดิภาพของพนักงานธนาคารและลูกค้ า
- ทําความสะอาดพื 6นทีปฏิบตั ิงานและพื 6นทีให้ บริ การ โดยเพิมความถีในการทําความสะอาดพื 6นทีส่วนกลางและบริ เวณที
มีการสัมผัสร่วมกันบ่อยๆ เช่น ราวบันได ปุ่ มกดลิฟต์ ลูกบิดประตู ก๊ อกนํ 6า โต๊ ะ เก้ าอี 6 รวมทังห้
6 องนํ 6า และห้ องสุขา รวมถึงการจัดให้ มีเจล
แอลกอฮอล์สาํ หรับล้ างมือ ณ ทางเข้ าออกอาคารและจุดบริ การ
- กําหนดให้ มีการคัดกรองผู้เข้ าออกอาคารสํานักงาน โดยจัดให้ มีการตรวจวัดอุณหภูมิผ้ ูเข้ าอาคารทุกท่านต้ องไม่เกิน
37.5 องศาเซลเซียส และกําหนดให้ ต้องสวมหน้ ากากอนามัยหรื อหน้ ากากผ้ าก่อนเข้ าอาคารทุกครัง6
- บริ หารจัดการความเสียงของพนักงานทีปฏิบตั ิงานในอาคารสํานักงานด้ วยการ split site โดยให้ พนักงานบางส่วนไป
ปฏิบตั ิงาน ณ ศูนย์ปฏิบตั ิงานสํารอง และ work from home เพือลดความแออัด ณ อาคารสํานักงาน และเพือเป็ นการรักษาระยะห่าง
ทางสังคม (Social Distancing)
- งดรับนัดหมายประชุมและพบปะโดยตรงกับบุคคลภายนอกทีเดินทางมาจากประเทศหรื อผ่านประเทศกลุม่ เสียงในพื 6นที
อาคารสํานักงานใหญ่ทกุ กรณี
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2. ด้ านการปฏิบตั ิงานของธนาคาร
- ปรับเปลียนกระบวนการทํางานให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกับการรักษาระยะห่างทางสังคม โดยสามารถทํางานจากที
พักอาศัยได้ และติดต่องานผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
- ส่งเสริ มการใช้ เทคโนโลยีในการปฏิบตั ิงาน เช่น การกําหนดให้ พนักงานสามารถปฏิบตั ิงานจากภายนอกอาคาร (ศูนย์
ปฏิบตั ิงานสํารอง และ work from home) การประชุมออนไลน์ผา่ น Google Meet เป็ นต้ น
3. ด้ านการให้ บริ การและการช่วยเหลือลูกค้ าทีได้ รับผลกระทบ
- ประชาสัมพันธ์ ให้ ลกู ค้ าใช้ บริ การผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ 6น อาทิ Krungthai NEXT และบริ การแบบ Self
service ต่างๆ
- หยุดให้ บริ การแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศทีสาขาและสํานักงานแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ เพือลดความเสียง
ในการติดเชื 6อผ่านการสัมผัสใกล้ ชิดระหว่างพนักงานและลูกค้ า รวมถึงการปนเปื อ6 นเชื 6อโรคของธนบัตร
- การช่วยเหลือลูกค้ าทีได้ รับผลกระทบ ได้ แก่ การพักชําระหนี 6เงินต้ นและดอกเบี 6ย การขยายเวลาการชําระหนี 6 การลด
ดอกเบี 6ยเงินกู้สาํ หรับลูกค้ า และการให้ วงเงินกู้ดอกเบี 6ยตํา เป็ นต้ น
- ให้ การสนับสนุนมาตรการเพือเยียวยาผู้ได้ รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยให้ บริ การรับ
ลงทะเบียนเพือรับเงินเยียวยา 5,000 บาท/เดือน เป็ นระยะเวลา 3 เดือน
มาตรการช่ วยเหลือของธนาคาร
รัฐบาลได้ มีมาตรการความช่วยเหลือต่อภาคธุรกิจและประชาชนทีได้ รับผลกระทบอย่างเร่ งด่วน ทังมาตรการด้
6
านการเงิน
การสาธารณสุข และด้ านอืนๆ เพือบรรเทาความเดือดร้ อน รวมถึงมาตรการทางการเงินทีธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ ออก
มาตรการอย่างต่อเนืองเพือช่วยเหลือในด้ านต่างๆ ทัง6 นโยบายทางการเงินทีผ่อนคลายเป็ นพิเศษโดยการปรับอัตราดอกเบี 6ยนโยบายลง
จนเป็ นจุดทีตําทีสุดที 0.50% (พฤษภาคม 2563) การให้ แนวทางเพือให้ ธนาคารพาณิชย์เข้ าช่วยเหลือลูกค้ า การสนับสนุนสินเชือใหม่
(Soft loan) รวมถึงมาตรการการเสริ มสภาพคล่องเพือดูแลเสถียรภาพตลาดตราสารหนี 6ภาคเอกชน เพือพยุงระบบเศรษฐกิจโดยรวม โดย
ธนาคารพาณิชย์ตา่ งให้ ความสําคัญและความร่วมมือในการออกมาตรการเพือเข้ าให้ ความช่วยเหลือลูกค้ า
ธนาคารตระหนักถึงการมีส่วนร่ วมในการพยุงเศรษฐกิจ จึงได้ มีมาตรการช่วยเหลือให้ แก่ลกู ค้ าของธนาคาร (ปรับปรุ ง
ล่าสุดเมือ 27 เมษายน 2563) โดยสรุปดังนี 6
-

สินเชือรายย่อย ทังสิ
6 นเชือบุคคลภายใต้ กํากับ (อาทิ สินเชือ Smart Money สินเชืออเนกประสงค์ 5 Plus) และสินเชือเพือที
อยูอ่ าศัย (อาทิ สินเชือ Home Easy Cash) (วงเงิน ไม่เกิน 3 ล้ านบาท) ธนาคารพักชําระหนี 6ทังเงิ
6 นต้ นและดอกเบี 6ยนาน 4
เดือน พร้ อมลดอัตราดอกเบี 6ยลง 0.25% ต่อปี จากสัญญากู้เดิมนาน 4 เดือน
นอกจากนี 6 สินเชือบุคคลและสินเชือเพือทีอยูอ่ าศัย ทีมีเอกสารแสดงรายได้ ลดลง ธนาคารพักชําระหนี 6เงินต้ น (ชําระเฉพาะ
ดอกเบี 6ย) นาน 6 เดือน พร้ อมลดอัตราดอกเบี 6ยลง 0.25% ต่อปี จากสัญญากู้เดิมนาน 6 เดือน

-

สินเชือธุรกิจ (วงเงินไม่เกิน 100 ล้ านบาท) ธนาคารพักชําระหนี 6ทังเงิ
6 นต้ นและดอกเบี 6ยนาน 6 เดือนแบบอัตโนมัติ

-

สินเชือธุรกิจขนาดกลางขึ 6นไป ทีมีเอกสารแสดงรายได้ ลดลง ธนาคารพักชําระหนี 6เงินต้ นวงเงินสินเชือระยะยาว (Term
loan) สูงสุด 12 เดือน ขยายระยะเวลาชําระหนี 6สําหรับตัว… สัญญาใช้ เงิน (P/N) และสินเชือเพือการค้ าต่างประเทศ (Trade
finance) สูงสุด 6 เดือน
ส่วนที 3 ข้ อมูลผู้ออกตราสาร หน้ า 14
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-

สนับสนุนสินเชือใหม่ (Soft loan) เพือเสริ มสภาพคล่องให้ แก่ลกู ค้ าธุรกิจ (วงเงินไม่เกิน 500 ล้ านบาท) โดยมีวงเงินกู้สงู สุด
ไม่เกิน 20% ของยอดหนี 6คงค้ าง ณ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลากู้สงู สุด 5 ปี ทีอัตราดอกเบี 6ย 2 ปี แรก 2.0% ต่อปี โดยพัก
ชําระหนี 6เงินต้ นสูงสุด 12 เดือน ไม่ต้องชําระดอกเบี 6ย 6 เดือนแรก และการเข้ าร่ วมมาตรการสนับสนุนสินเชือใหม่ของ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจตามเงือนไขทีกําหนด

-

การปรับลดอัตราดอกเบี 6ยเงินให้ สนิ เชืออัตรา MLR MOR และ MRR ลงอย่างต่อเนืองในไตรมาสที 1/2563 จนถึงวันที 10
เมษายน 2563 รวม -0.525% ถึง -0.65%

โดยมาตรการต่างๆ นี 6จะช่วยบรรเทาภาระหนี 6 รวมถึงเพิมสภาพคล่องในปั จจุบนั ประกอบกับการเข้ าดูแลลูกค้ าอย่างใกล้ ชิด
เพือพิจารณาถึงโครงสร้ างทางการเงินของธุรกิจ และควบคูก่ บั การพิจารณาแนวทางการปรับโครงสร้ างหนี 6ดําเนินการเพิมเติมในอนาคต
เพือช่วยให้ ลกู ค้ าสามารถผ่านพ้ นวิกฤติในครัง6 นี 6ไปได้
ทังนี
6 6 ด้ วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื 6อไวรัสโคโรนา 2019 ทีปั จจุบนั ได้ ขยายวงกว้ างขึ 6นอย่างต่อเนือง โดยมี
ผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมในหลายภาคส่วนไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม ทําให้ เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ สถานการณ์
ดังกล่าวอาจนํามาซึงความไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจของธนาคารฯและบริ ษัทย่อย ซึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสดในปั จจุบนั และในอนาคตของธนาคารฯและบริ ษัทย่อย ซึงผลกระทบดังกล่าวยังไม่สามารถประมาณได้
อย่างสมเหตุสมผลในขณะนี 6
แนวปฏิบัติทางบัญชีท, ีเกี,ยวข้ องเรื, อง มาตรการผ่ อนปรนชั,วคราวสําหรั บกิจการที,ให้ ความช่ วยเหลือลูกหนี ทY , ี
ได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์ ท, ีส่งผลกระทบต่ อเศรษฐกิจไทย
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ ประกาศใช้ แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื อง มาตรการผ่อนปรนชัวคราวสําหรั บกิ จการทีให้ ความ
ช่วยเหลือลูกหนี 6ทีได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์ทีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยมีวตั ถุประสงค์เพือเป็ นมาตรการผ่อนปรนชัวคราว
สํา หรั บ กิ จ การที ให้ ค วามช่ ว ยเหลือ ลูก หนี ท6 ี ได้ รั บ ผลกระทบจากสถานการณ์ ที ส่ง ผลกระทบต่ อ เศรษฐกิ จ ไทยเท่า นัน6 ซึงรวมถึ ง
สถานการณ์ COVID-19 ภาวะเศรษฐกิจ สงครามการค้ า และภัยแล้ ง และให้ เป็ นทางเลือกกับทุกกิจการทีให้ ความช่วยเหลือลูกหนี 6ตาม
มาตรการให้ ความช่วยเหลือลูกหนีต6 ามแนวทางในหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยที ธปท.ฝนส. (23)ว. 276/2563 เรื อง
แนวทางในการให้ ความช่วยเหลือลูกหนี 6ทีได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์ทีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย และหนังสือเวียนของธนาคาร
แห่งประเทศไทยที ธปท.ฝนส.(01)ว. 380/2563 เรื อง มาตรการการให้ ความช่วยเหลือลูกหนี 6เพิมเติมในช่วงสถานการณ์การระบาดของ
COVID-19 หรื อมาตรการอืนใดตามทีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเพิมเติม ซึงรวมถึงธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชือทีมีทะเบียนรถ
เป็ นประกัน ธุรกิจสินเชือส่วนบุคคลภายใต้ การกํากับ และกิจการทีไม่ได้ อยูภ่ ายใต้ การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น ธุรกิจ
ลิสซิง ธุรกิจเช่าซื 6อ ธุรกิจเช่าซื 6อรถจักรยานยนต์ และธุรกิจแฟคเตอริ ง เป็ นต้ น ทังนี
6 6 กิจการทีให้ ความช่วยเหลือลูกหนี 6ตามมาตรการของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและเลือกปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีฉบับนี 6ต้ องถือปฏิบตั ิตามมาตรการผ่อนปรนชัวคราวทุกข้ อทีระบุ
ไว้ ในแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีฉบับนี 6
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีดังกล่าวได้ ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมือวันที 22 เมษายน 2563 และมีผลบังคับใช้
สําหรับกิจการทีให้ ความช่วยเหลือลูกหนี 6ทีได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์ทีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยมีการให้ ความช่วยเหลือ
ลูกหนี 6ดังกล่าวระหว่างวันที 1 มกราคม 2563 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2564 หรื อจนกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการเปลียนแปลงและ
ให้ ถือปฏิบตั ิตามการเปลียนแปลงดังกล่าว โดยให้ ถือปฏิบตั ิกบั ลูกหนี 6ธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกหนี 6ขนาดกลางและขนาดย่อม และลูกหนี 6ราย
ย่อย ซึงยังคงมีศกั ยภาพในการดําเนินธุรกิ จหรื อสามารถชําระหนี 6ได้ ในอนาคต และได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์ ดงั กล่าวไม่ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้ อม โดยมีแนวทางการพิจารณา ดังนี 6
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ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
- ลูกหนี 6ทียังไม่ด้อยคุณภาพ (Stage 1 หรื อ Stage 2) ตังแต่
6 วนั ที 1 มกราคม 2563
- ลูกหนี 6ทีด้ อยคุณภาพ (Stage 3) ตังแต่
6 วนั ที 1 มกราคม 2562 เว้ นแต่กิจการสามารถพิสจู น์ได้ วา่ ลูกหนี 6ด้ อยคุณภาพที
เกิดขึ 6นก่อน 1 มกราคม 2562 เป็ นลูกหนี 6ด้ อยคุณภาพทีได้ รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ
กิจการทีให้ ความช่วยเหลือลูกหนี 6ทีได้ รับผลกระทบตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทยให้ ถือปฏิบตั ิดงั นี 6
- จัดชันลู
6 กหนี 6ทียังไม่ด้อยคุณภาพ (Non-NPL) เป็ นชันที
6 ไม่มีการเพิมขึ 6นอย่างมีนยั สําคัญของความเสียงด้ านเครดิต
(Performing หรื อ Stage 1) ได้ ทนั ที หากวิเคราะห์ฐานะและกิจการของลูกหนี 6แล้ วเห็นว่าลูกหนี 6สามารถปฏิบตั ิตามสัญญาปรับปรุ ง
โครงสร้ างหนี 6ได้ โดยไม่ต้องรอติดตามผลการปฏิบตั ิตามเงือนไขการปรับปรุ งโครงสร้ างหนี 6 และไม่ถือเป็ นการปรับปรุ งโครงสร้ างหนี 6
ดังกล่าวเป็ นการปรับปรุงโครงสร้ างหนี 6ในลักษณะเชิงป้องกันโดยไม่ถือว่าเป็ นการปรับปรุ งโครงสร้ างหนี 6ทีมีปัญหา ทังนี
6 6 หากเป็ นการให้
ความช่วยเหลือลูกหนี 6ตามแนวทางในหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยที ธปท. ฝนส.(01)ว. 380/2563 ให้ คงการจัดชันหนี
6 6ของ
ลูกหนี 6ตามเดิมก่อนเข้ ามาตรการ
- จัดชัน6 ลูกหนีท6 ีด้ อยคุณภาพ (NPL) เป็ นชัน6 Performing ได้ หากลูกหนีส6 ามารถชําระเงิ นตามสัญญาปรับปรุ ง
โครงสร้ างหนี 6ใหม่ได้ ติดต่อกันเป็ นเวลา 3 เดือนหรื อ 3 งวดการชําระเงินแล้ วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า
- จัดชันสิ
6 นเชือประเภทเงินทุนหมุนเวียนทีให้ แก่ลกู หนี 6เพิมเติมเพือเสริ มสภาพคล่องให้ ลกู หนี 6สามารถดําเนินธุรกิจได้
อย่างต่อเนืองในระหว่างการปรับปรุ งโครงสร้ างหนี 6เป็ นรายบัญชีได้ หากลูกหนี 6มี กระแสเงินสดรองรับการชําระหนี 6 หรื อพิจารณาจาก
ปั จจัยอืนแล้ วเห็นว่าลูกหนี 6มีความสามารถในการชําระหนี 6
- นําแนวทางการพิจารณาการเพิมขึ 6นอย่างมีนยั สําคัญของความเสียงด้ านเครดิตของธนาคารแห่งประเทศไทยตาม
เอกสารแนบของหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยที ธปท.ฝนส.(23)ว. 276/2563 มาใช้ เป็ นแนวทางเบื 6องต้ นในการพิจารณา
เปลียนการจัดชันเป็
6 น Stage 2 ได้
- คํานวณผลขาดทุนด้ านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึ 6นจากยอดสินเชือคงค้ างเฉพาะส่วนของวงเงินทีเบิกใช้ แล้ ว
- ใช้ อตั ราดอกเบี 6ยทีแท้ จริ งทีคํานวณใหม่เป็ นอัตราคิดคํานวณมูลค่าปั จจุบนั ของสินเชือทีปรับปรุ งโครงสร้ างหนี 6ภายใต้
แนวทางการให้ ความช่วยเหลือตามหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยได้ หากการปรับปรุ งโครงสร้ างหนี 6ทําให้ อตั ราดอกเบี 6ยที
แท้ จริ งเดิมไม่สะท้ อนประมาณการกระแสเงินสดทีจะได้ รับจากสินเชือนันแล้
6 ว ทังนี
6 6 หากเป็ นการให้ ความช่วยเหลือลูกหนี 6ตามแนวทางใน
หนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยที ธปท.ฝนส.(01)ว. 380/2563 กิจการรับรู้ รายได้ ดอกเบี 6ยในช่วงระยะเวลาทีพักชําระหนี 6ได้
ด้ วยอัตราดอกเบี 6ยทีแท้ จริ งทีคํานวณใหม่ หรื อหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด หากมีการเปลียนแปลง
- พิจารณานํ 6าหนักของข้ อมูลทีมีการคาดการณ์ไปในอนาคตทีเกิดจากภาวะวิกฤตชัวคราว เป็ นนํ 6าหนักทีน้ อยกว่าข้ อมูล
ทีสะท้ อนความสามารถในการชําระหนี 6จากประสบการณ์ ในอดีต ในกรณีทีกิจการใช้ วิธีการทัวไปในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้ าน
เครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึ 6น
ณ วันที 31 มีนาคม 2563 ธนาคารฯเลือกใช้ แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีฉบับนี 6สําหรับลูกหนี 6ทีได้ รับผลกระทบทีธนาคารฯได้
ให้ ความช่วยเหลือตามแนวทางมาตรการผ่อนปรนชัวคราวนี 6
แบบแสดงรายการข้อมู ลการเสนอขายหุ้นกู้ทีมี อนุพนั ธ์ แฝงและร่ างหนังสื อชี ชวนฉบับนี มี การระบุถึงปั จจัยความเสี ยงหรื อภาวะแวดล้อมอื นที
สํ าคัญบางประการซึ งอาจส่ งผลกระทบต่ อการดํ าเนิ นธุรกิ จ ฐานะทางการเงิ น และผลการดํ าเนิ นงานของธนาคารและหลักการบริ หารความเสี ยงที มี อยู่ในปั จจุบนั
อย่างไรก็ดีธนาคารอาจไม่ ทราบถึ งความเสี ยงบางประการ อีกทังยังมี ความเสี ยงอื นๆ ที ในขณะนี ธนาคารเชื อว่ายังไม่มีนยั สํ าคัญ แต่อาจส่งผลเสี ยต่ อธุรกิ จ ฐานะ
การเงิ น และผลการดํ าเนิ นงานของธนาคาร และอาจกลายเป็ นความเสี ยงที มี นยั สํ าคัญต่อธนาคารได้ ดังนัน ธนาคารจึ งไม่สามารถรับรองได้ว่าจะสามารถระบุถึง
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ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ปั จจัยความเสี ยงต่ างๆ ได้ อย่ างครบถ้วน หรื อป้ องกันความเสี ยงต่ างๆ ที อาจเกิ ดขึ นและอาจส่ งผลกระทบต่ อการดํ าเนิ นธุ รกิ จ ฐานะทางการเงิ น และผลการ
ดํ าเนิ นงานของธนาคารได้ทงหมด
ั
ดังนัน ในการตัดสิ นใจลงทุนผู้ลงทุนจึ งควรใช้ความระมัดระวังและวิ จารณญาณของตนเองในการศึ กษาข้อมูลของธนาคารในแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ทีมี อนุพนั ธ์ แฝงและร่ างหนังสื อชี ชวนฉบับนี
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ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
(5)

ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร

รายชือผู้ถือหุ้น ณ วันที 24 มิถนุ ายน 2563 (วันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้น: Record Date) มีรายละเอียด ดังนี 6
จํานวนหุ้น
รายชื,อ
สามัญ
บุริมสิทธิ
รวม
ร้ อยละ
7,696,248,833
0 7,696,248,833
55.05
1. กองทุนเพือการฟื น6 ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
834,921,543
2,060 834,923,603
5.97
2. บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
3. STATE STREET EUROPE LIMITED
362,902,099
0 362,902,099
2.60
4. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย จํากัด
326,090,300
0 326,090,300
2.33
305,775,658 2,726,095 308,501,753
2.21
5. กองทุนรวม วายุภกั ษ์ หนึง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
305,775,657 2,726,095 308,501,752
2.21
6. กองทุนรวม วายุภกั ษ์ หนึง โดย บลจ.กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
203,102,782
0 203,102,782
1.45
197,862,800
0 197,862,800
1.42
8. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
113,264,822
0 113,264,822
0.81
9. ธนาคารออมสิน
99,837,181
0
99,837,181
0.71
10. THE BANK OF NEW YORK MELLON
3,530,279,575
45,750 3,530,325,325
25.24
11. ผู้ถือหุ้นอืน
รวม
13,976,061,250 5,500,000 13,981,561,250 100.00
หมายเหตุ : ข้ อมูลจาก บจ.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) นายทะเบียนหุ้นของธนาคาร
กองทุนเพือการฟื น6 ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ณ วันที 24 มิถุนายน 2563 ธนาคารมีกองทุนเพือการฟื 6น ฟูแ ละพัฒ นาระบบสถาบัน การเงิ น เป็ นผู้ถื อ หุ้น ใหญ่ จํ า นวน
7,696,248,833 หุ้น หรื อเท่ากับร้ อยละ 55.05 ของหุ้นจดทะเบียนทีชําระแล้ ว กองทุนเพือการฟื น6 ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
จัดตัง6 ขึน6 ตามพระราชกํ าหนดแก้ ไขเพิมเติมพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย เมือวันที 27 พฤศจิ กายน 2528 มีฐานะเป็ น
นิติบคุ คล และมีคณะกรรมการจัดการกองทุนเป็ นผู้วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการของกองทุนฯ มีวตั ถุประสงค์เพือฟื น6 ฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินให้ มีความมันคงและเสถียรภาพ โดยเฉพาะเมือมีวิกฤตการณ์ร้ายแรงเกิดขึ 6นในระบบสถาบันการเงิน ภายใต้ กรอบ
นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย และรัฐบาล
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ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)
10)
11)
12)

รายชือคณะกรรมการธนาคาร ณ วันที 10 กรกฎาคม 2563 ประกอบด้ วย
นายประสงค์
พูนธเนศ
ประธานกรรมการ
นายไกรฤทธิ‡
อุชกุ านนท์ชยั
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร และประธาน
กรรมการกํากับดูแลความเสียง
นายวิชยั
อัศรัสกร
กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
นายนนทิกร
กาญจนะจิตรา
กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม และกรรมการกํากับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์
นายธันวา
เลาหศิริวงศ์
กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกํากับการปฏิบตั ิตาม
กฎเกณฑ์ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และกรรมการกํากับ
ดูแลความเสียง
พลเอก เทียนชัย
รับพร
กรรมการ ประธานกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
กํากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
นายปุณณิศร์
ศกุนตนาค
กรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการกํากับดูแลความเสียง
นางแพตริ เซีย
มงคลวนิช
กรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และกรรมการ
บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
นางนิธิมา
เทพวนังกูร
กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
นายกฤษฎา
จีนะวิจารณะ
กรรมการ และกรรมการบริ หาร
นายผยง
ศรี วณิช
กรรมการผู้จดั การใหญ่ กรรมการบริ หาร และกรรมการกํากับดูแล
ความเสียง
นางสาวสินีนาฏ

ดําริ ห์อนันต์

ผู้ช่วยเลขานุการ

รายละเอียดการเปลียนแปลงกรรมการธนาคาร
1) นายเอกนิติ

นิติทณ
ั ฑ์ประภาศ

2) นายประสงค์

พูนธเนศ

3) นายกฤษฎา

จีนะวิจารณะ

4) นายนิรุฒ

มณีพนั ธ์

ลาออกจากการดํารงตําแหน่งประธานกรรมการธนาคารและกรรมการ
ธนาคาร ตังแต่
6 วนั ที 13 มกราคม 2563
ดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร แทนนายดิสทัต โหตระกิตย์ ทีลาออก
และดํารงตําแหน่งประธานกรรมการธนาคาร ตังแต่
6 วนั ที 17 มกราคม 2563
ดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร ตังแต่
6 วนั ที 7 กุมภาพันธ์ 2563 แทน
นายเอกนิติ นิติทณ
ั ฑ์ประภาศ ทีลาออก
ลาออกจากการดํารงตําแหน่งเลขานุการ ตังแต่
6 วนั ที 22 เมษายน 2563

ส่วนที 3 ข้ อมูลผู้ออกตราสาร หน้ า 19

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามแทนธนาคาร
ณ วันที 16 มิถนุ ายน 2563 กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชือแทนธนาคาร เป็ นดังนี 6 “นายผยง ศรี วณิช กรรมการผู้จดั การใหญ่
โดยลําพัง ลงลายมือชือและประทับตราสําคัญของบริ ษัท หรื อนายปุณณิศร์ ศกุนตนาค และนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ลงลายมือชือร่ วมกัน
รวมเป็ นสองคนและประทับตราสําคัญของบริ ษัท”
เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการธนาคารได้ มีการแต่งตังเลขานุ
6
การบริ ษัทตังแต่
6 ปี 2551 มาเป็ นลําดับ จนถึงปั จจุบนั ได้ แต่งตัง6 นายผยง ศรี วณิช
กรรมการผู้จดั การใหญ่ ให้ ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริ ษัท ด้ วยอีกตําแหน่งหนึง โดยมีผลตังแต่
6 วนั ที 8 กรกฎาคม 2563 เป็ นต้ นไป
เพือให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และทีแก้ ไขเพิมเติม และนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ของธนาคาร โดยคุณสมบัติและหน้ าทีของเลขานุการบริ ษัทมีรายละเอียด ดังนี 6
หน้ าที,ความรับผิดชอบสําหรับตําแหน่ งเลขานุการบริษัท
1) ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการธนาคาร เพือปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับทีเกียวข้ อง
2) จัดประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับของธนาคาร และติดตามให้ มีการ
ปฏิบตั ิตามอย่างถูกต้ อง และสมําเสมอ
3) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังนี 6
- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจําปี ของบริ ษัท
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
4) เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสียทีรายงานโดยกรรมการหรื อผู้บริ หาร
5) ติดตามให้ มีการปฏิบตั ิตามมติทประชุ
ี มคณะกรรมการธนาคาร และทีประชุมผู้ถือหุ้น
6) ให้ คําแนะนําเบื 6องต้ นแก่กรรมการเกียวกับข้ อกฎหมาย ระเบียบ และข้ อบังคับต่างๆ ของธนาคาร
7) ดูแลเรื องการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance)
8) เป็ นทีปรึกษาและประสานงานกับเลขานุการของคณะกรรมการชุดต่างๆ
9) ติดต่อและสือสารกับผู้ถือหุ้นให้ ได้ รับทราบสิทธิตา่ งๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของธนาคาร
10) ดําเนินการอืนใดตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

ส่วนที 3 ข้ อมูลผู้ออกตราสาร หน้ า 20

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

1
2
3

รายชือและตําแหน่งของผู้บริ หารระดับสูง ณ วันที 10 กรกฎาคม 2563
ชื,อ
นามสกุล
ตําแหน่ ง
นายผยง
ศรี วณิช
กรรมการผู้จดั การใหญ่
นายพูลพัฒน์ ศรี เปล่ง
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ ผู้บริ หารสายงาน
นางประราลี รัตน์ประสาทพร รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ ผู้บริ หารสายงาน

4

นายวีระพงศ์

ศุภเศรษฐ์ ศกั ดิ‡ รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ ผู้บริ หารสายงาน

สายงานธุรกิจขนาดกลาง

5

นายสุรธันว์

คงทน

สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2

6

นายรวินทร์

บุญญานุสาสน์ รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ ผู้บริ หารสายงาน

สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน

7

นายเอกชัย

เตชะวิริยะกุล

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ ผู้บริ หารสายงาน

สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1

8

นางสาวศรัณยา เวชากุล

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ ผู้บริ หารสายงาน

สายงานบริ หารการเงิน

9

นายสันติ

ปริ วิสทุ ธิ‡

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ ผู้บริ หารสายงาน

สายงานปฏิบตั ิการ

10

นายศุภวัฒน์

วัฒน์ธนปติ

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ ผู้บริ หารสายงาน

สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล

11

นายธวัชชัย

ชีวานนท์

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ ผู้บริ หารสายงาน

สายงานบริ หารจัดการทางการเงินเพือธุรกิจ

12

นายกิตติพฒ
ั น์ เพียรธรรม

13

นายพิชิต

จงสฤษดิ‡หวัง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส ผู้บริ หารสายงาน สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย

14

นางสุรางค์

ธนัตถานนท์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส ผู้บริ หารสายงาน สายงานปรับโครงสร้ างหนี 6และบริ หารทรัพย์สนิ

15

นายเทิดชัย

วิรุฬห์พานิช

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส ผู้บริ หารสายงาน สายงานเครื อข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย

16

นายชาญชัย

สินศุภรัตน์

17

นายปานะพันธ์ หาญกิจจะกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส ผู้บริ หารสายงาน สายงานบริ หารคุณภาพสินเชือและกระบวนการ
ธุรกิจเครื อข่ายรายย่อย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส ผู้บริ หารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน

18
19

นายปฏิเวช
นายโกศล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส

สันตะวานนท์
แช่มชืน

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ ผู้บริ หารสายงาน

สายงาน
สายงานบริ หารความเสียง
สายงาน Digital Solutions

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส ผู้บริ หารสายงาน สายงานธุรกิจภาครัฐ

ส่วนที 3 ข้ อมูลผู้ออกตราสาร หน้ า 21

สังกัดธนาคารกรุงไทย
สังกัดธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
(6)

ฐานะทางการเงิน การดําเนินงาน และข้ อมูลที,สาํ คัญของธุรกิจ
ผู้ ลงทุ น สามารถศึ ก ษาข้ อมู ล งบการเงิ น ข้ อมู ล เกี ยวกั บ ฐานะการเงิ น และผลการดํ า เนิ น งานของธนาคารได้ ที
เว็บไซต์ของธนาคารที Krungthai.com
ธนาคารได้ แสดงรายละเอียดงบการเงินโดยสรุป ดังนี 6
• งบการเงินโดยสรุปประจําปี 2562
สําหรับการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของปี 2562 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลได้ ตามแบบแสดง
รายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56 - 1) ล่าสุด งบการเงินประจํางวดการบัญชีลา่ สุด และงบการเงินรายไตรมาสสําหรับรอบระยะเวลาที
ต่อเนืองจากงวดการบัญชีล่าสุดซึงธนาคารได้ ยืนต่อสํานักงาน ก.ล.ต. แล้ ว ตามนัยแห่งประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้ วยหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของ
บริ ษัททีออกหลักทรั พย์ ได้ ทีเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) เว็บไซต์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(http://www.set.or.th) และเว็บไซต์ของธนาคาร (Krungthai.com)
• งบการเงินโดยสรุปงวด 3 เดือน สิ 6นสุด 31 มีนาคม 2563
ธนาคารแสดงงบการเงินในไตรมาส 1/2563 เปรี ยบเทียบกับ ปี 2562 ในส่วนงบแสดงฐานะการเงิน และแสดงงบการเงินใน
ไตรมาส 1/2563 เปรี ยบเทียบกับไตรมาส 1/2562 ในส่วนงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และงบกระแสเงินสด โดยได้ แสดงทังงบการเงิ
6
นรวม
และงบการเงินเฉพาะธนาคาร โดยในวันที 1 มกราคม 2563 ธนาคารได้ นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่ เครื องมือทางการเงิน
มาถือปฏิบตั ิและไม่ปรับย้ อนหลังงบการเงินปี ก่อนทีแสดงเปรี ยบเทียบ ทําให้ รายการของปี 2562 ไม่สามาถเปรี ยบเทียบกับงบการเงิน
ของปี 2563 ได้
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ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
งบการเงินรวม
31 มี.ค. 63
31 ธ.ค. 62
(TFRS 9)

งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย : ล้ านบาท
สินทรั พย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรื อ
ขาดทุน
สิทธิในการเรี ยกคืนหลักทรัพย์
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
เงินให้ สินเชือแก่ลกู หนี 6และดอกเบี 6ยค้ างรับสุทธิ
ภาระของลูกค้ าจากการรับรอง
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืนสุทธิ
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี
รายได้ ค้างรับ
สินทรัพย์อืนสุทธิ
รวมสินทรั พย์
หนีสY ิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี 6สินจ่ายคืนเมือทวงถาม
ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์
หนี 6สินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนี 6ทีออกและเงินกู้ยืม
ภาระของธนาคารจากการรับรอง
หนี 6สินตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนี 6สิน
เงินปั นผลค้ างจ่าย
หนี 6สินอืน
รวมหนีสY ิน
ส่ วนของเจ้ าของ
รวมส่วนของเจ้ าของ
รวมหนีสY ินและส่ วนของเจ้ าของ

งบการเงินเฉพาะ
31 มี.ค. 63
31 ธ.ค. 62
(TFRS 9)

59,282
470,362
45,217

68,434
338,771
-

59,273
470,027
45,229

68,362
338,274
-

92,613
362,386
26,432
1,995,523
32,860
24,245
3,846
4,159
5,289
2,687
38,159
3,163,060

67,350
55,811
395,228
30,946
1,959,765
133
32,183
24,201
3,900
8,165
3,487
23,842
3,012,216

92,613
362,237
11,000
1,923,776
32,854
22,288
3,754
1,789
2,901
2,992
37,188
3,067,921

67,350
55,812
395,174
10,830
1,884,110
133
32,176
22,294
1,398
5,697
3,193
23,555
2,908,358

2,352,523
177,063
4,877
93,530
98,379
3,746
16,171
10,529
67,632
2,824,450

2,155,865
215,823
4,744
67,350
51,869
96,841
133
15,240
56,025
2,663,890

2,354,958
174,829
4,877
93,530
51,868
3,715
14,702
10,529
61,349
2,770,357

2,158,460
208,240
4,744
67,350
51,869
51,323
133
13,776
48,240
2,604,135

338,610
3,163,060

348,326
3,012,216

297,564
3,067,921

304,223
2,908,358
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ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
งบการเงินรวม
1Q2563
1Q2562
(TFRS 9)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หน่วย : ล้ านบาท
รายได้ ดอกเบี 6ย
ค่าใช้ จา่ ยดอกเบี 6ย
รายได้ ดอกเบียY สุทธิ
รายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริ การ
ค่าใช้ จา่ ยค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การสุทธิ
กําไรสุทธิจากเครื องมือทางการเงินทีวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กําไรหรื อขาดทุน
กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพือค้ าและปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ
กําไรสุทธิจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
รายได้ จากเงินปั นผล
รายได้ จากการดําเนินงานอืนๆ
รวมรายได้ จากการดําเนินงาน
ค่าใช้ จา่ ยเกียวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้ จา่ ยเกียวกับอาคารสถานทีและอุปกรณ์
ค่าภาษี อากร
ขาดทุนจากการด้ อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
อืนๆ
รวมค่ าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอื,นๆ
หนี 6สูญ หนี 6สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่า
ผลขาดทุนด้ านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึ 6น
กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษี เงินได้
ภาษี เงินได้
กําไรสุทธิ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอืน
รายการที จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกํ าไรหรื อขาดทุนใน
ภายหลัง
กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี 6ด้ วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
กําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย
กําไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการดําเนินงานในต่างประเทศ
ขาดทุนจากการป้องกันความเสียงกระแสเงินสด
ขาดทุนจากส่วนต่างอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศทาง
การเงินทีใช้ ในการป้องกันความเสียง
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอืนในบริ ษัทร่วม (ภายใต้ วิธีสว่ น
ได้ เสีย)
สําหรับรายการทีจัดประเภทรายการใหม่เข้ าไปไว้ ในกําไรหรื อ
ขาดทุนในภายหลัง

งบการเงินเฉพาะ
1Q2563
1Q2562
(TFRS 9)

30,216
7,255
22,961
6,753
1,802
4,951
692

33,377
8,736
24,641
7,077
1,442
5,635
-

26,335
6,873
19,462
5,363
1,402
3,961
691

29,860
8,369
21,491
5,540
997
4,543
-

347
293
118
1,601
30,963
7,768
11
2,085
1,047
218
2,338
13,467
8,524
8,972
(1,680)
7,292

995
336
318
116
1,531
33,572
7,137
15
2,195
1,117
3,769
1,963
16,196
7,330
10,046
(1,941)
8,105

347
810
735
26,006
6,304
6
1,231
950
221
3,134
11,846
7,200
6,960
(1,213)
5,747

995
336
796
520
28,681
5,714
6
1,245
984
3,791
2,902
14,642
6,000
8,039
(1,461)
6,578

197

-

197

-

48
(72)
(25)

519
16
-

48
(72)
(25)

513
16
-

(3,580)

1,191

-

-
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ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
งบการเงินรวม
1Q2563
1Q2562
(TFRS 9)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หน่วย : ล้ านบาท
รายการที ไม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนใน
ภายหลัง
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอืนในบริ ษัทร่วม (ภายใต้ วิธีสว่ น
ได้ เสีย)
สําหรับรายการทีไม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้ าไปไว้ ในกําไรหรื อ
ขาดทุนในภายหลัง
กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนทีกําหนดให้ วดั มูลค่า
ด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอืนสุทธิ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวม
การแบ่ งปั นกําไรสุทธิ
ส่วนทีเป็ นของบริ ษัทใหญ่
ส่วนทีเป็ นของส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม
กําไรต่ อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่
กําไรต่อหุ้นขันพื
6 6นฐาน (บาท)

งบการเงินเฉพาะ
1Q2563
1Q2562
(TFRS 9)

(1,225)

-

-

-

(3,107)

-

(2,913)

-

(7,764)
(472)

1,726
9,830

(2,765)
2,982

529
7,107

6,467
825

7,301
804

5,747
-

6,578
-

0.46

0.52

0.41

0.47
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ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
งบการเงินรวม
1Q2563
1Q2562
(TFRS 9)

งบกระแสเงินสด
หน่วย : ล้ านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษี เงินได้
รายการปรับกระทบกําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษี เงินได้ เป็ น
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสือมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
ผลขาดทุนด้ านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึ 6น
หนี 6สูญ หนี 6สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่า
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุน
กําไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
ขาดทุนจากเครื องมือทางการเงินทีวัดมูลค่าด้ วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
ขาดทุนจากการด้ อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
ขาดทุนจากการด้ อยค่าสินทรัพย์อืน
ส่วนเกิน (ส่วนลด) มูลค่าเงินลงทุนตัดบัญชี
(กําไร) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ประมาณการหนี 6สินเพิมขึ 6น
รายได้ ค้างรับอืน (เพิมขึ 6น) ลดลง
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่ายอืน (เพิมขึ 6น) ลดลง
รายได้ ดอกเบี 6ยสุทธิ
รายได้ เงินปั นผล
เงินสดรับดอกเบี 6ย
เงินสดจ่ายดอกเบี 6ย
เงินสดรับเงินปั นผล
เงินสดจ่ายภาษี เงินได้
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์และ
หนี 6สินดําเนินงาน
สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิมขึ 6น) ลดลง
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สิทธิในการเรี ยกคืนหลักทรัพย์
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรื อ
ขาดทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้ า
เงินให้ สินเชือ
ทรัพย์สินรอการขาย
สินทรัพย์อืน

งบการเงินเฉพาะ
1Q2563
1Q2562
(TFRS 9)

8,972

10,046

6,960

8,039

1,131
8,524
(293)
(1)
347
692

665
7,330
(318)
(0)
(335)
(39)
-

779
7,200
(0)
347
691

308
6,000
(0)
(335)
(39)
-

161
102
(111)
(2,232)
4,920
562
6,649
29,423
(22,961)
(118)
30,620
(10,874)
47
(202)
25,935

3,769
94
187
4,449
260
1,478
(4,133)
23,453
(24,641)
(116)
33,338
(9,321)
53
(232)
22,534

165
102
(108)
(2,232)
4,885
(38)
7,371
26,122
(19,462)
(810)
26,715
(9,320)
47
(139)
23,153

3,790
94
189
4,449
258
881
(3,614)
20,020
(21,491)
(796)
29,803
(8,919)
53
(130)
18,540

(132,212)
67,350
(35,194)
2,901

(51,972)
(38,949)
(976)
-

(132,374)
67,350
(35,194)
2,890

(51,841)
(38,949)
(976)
-

(47,180)
(685)
(13,931)

(14,797)
(12,193)
500
(17,910)

(49,987)
(689)
(12,555)

(14,797)
(12,912)
425
(17,034)
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ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
งบการเงินรวม
1Q2563
1Q2562
(TFRS 9)

งบกระแสเงินสด
หน่วย : ล้ านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่ อ)
หนี 6สินดําเนินงานเพิมขึ 6น (ลดลง)
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี 6สินจ่ายคืนเมือทวงถาม
ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์
หนี 6สินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนี 6ทีออกและเงินกู้ยืมระยะสัน6
หนี 6สินอืน
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายในการซื 6อตราสารหนี 6และตราสารทุนทีวัดมูลค่าด้ วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
เงินสดรับจากการจําหน่ายตราสารหนี 6และตราสารทุนทีวัดมูลค่า
ด้ วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
เงินสดจ่ายในการซื 6อตราสารหนี 6ทีวัดมูลค่าด้ วยราคาทุนตัด
จําหน่าย
เงินสดรับจากการจําหน่ายตราสารหนี 6ทีวัดมูลค่าด้ วยราคาทุนตัด
จําหน่าย
เงินสดจ่ายในการซื 6อหลักทรัพย์เผือขาย
เงินสดรับจากการจําหน่ายหลักทรัพย์เผือขาย
เงินสดจ่ายในการซื 6อตราสารหนี 6ทีจะถือจนครบกําหนด
เงินสดรับจากการจําหน่ายตราสารหนี 6ทีจะถือจนครบกําหนด
เงินสดจ่ายในการซื 6อเงินลงทุนทัวไป
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนทัวไป
เงินสดจ่ายในการซื 6อเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม
เงินสดจ่ายในการซื 6อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายในการซื 6อทีดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากตราสารหนี 6ทีออกและเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดจ่ายชําระคืนตราสารหนี 6ทีออกและเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดจ่ายชําระหนี 6สินตามสัญญาเช่า
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
กําไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการดําเนินงานในต่างประเทศ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ 6นงวด

งบการเงินเฉพาะ
1Q2563
1Q2562
(TFRS 9)

196,658
(38,927)
133
(67,350)
41,662
428
7,705
7,293

37,469
44,043
458
38,969
2,831
12,168
22,175

196,498
(33,579)
133
(67,350)
41,662
428
7,679
8,065

37,425
48,871
458
38,969
2,831
13,308
24,318

(102,869)

-

(103,519)

-

86,891

-

87,555

-

(901)

-

(96)

-

941

-

229

-

(1)
12
(488)
(494)
3
(16,906)

(61,557)
31,150
(1,020)
782
(31)
7
(121)
(269)
9
(31,050)

(170)
(454)
(263)
0
(16,718)

(62,207)
31,801
(796)
350
(31)
7
(50)
(117)
0
(31,043)

996
(4)
(579)
413
48
(9,152)
68,434
59,282

2,500
(400)
2,100
16
(6,759)
68,878
62,119

(484)
(484)
48
(9,089)
68,362
59,273

16
(6,709)
68,661
61,952
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ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย : ล้ านบาท
สินทรั พย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สิทธิในการเรี ยกคืนหลักทรัพย์
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
เงินให้ สินเชือแก่ลกู หนี 6และดอกเบี 6ยค้ างรับสุทธิ
เงินให้ สินเชือแก่ลกู หนี 6
ดอกเบี 6ยค้ างรับ
รวมเงินให้ สินเชือแก่ลกู หนี 6และดอกเบี 6ยค้ างรับ
หัก รายได้ รอตัดบัญชี
หัก ค่าเผือหนี 6สงสัยจะสูญ
หัก ค่าเผือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้ างหนี 6
รวมเงินให้ สินเชือแก่ลกู หนี 6และดอกเบี 6ยค้ างรับสุทธิ
ภาระของลูกค้ าจากการรับรอง
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืนสุทธิ
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี
รายได้ ค้างรับ
สินทรัพย์อืนสุทธิ
รวมสินทรั พย์
หนีสY ิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี 6สินจ่ายคืนเมือทวงถาม
ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์
หนี 6สินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนี 6ทีออกและเงินกู้ยืม
ภาระของธนาคารจากการรับรอง
ประมาณการหนี 6สิน
หนี 6สินอืน
รวมหนีสY ิน
ส่ วนของเจ้ าของ
รวมส่วนของเจ้ าของ
รวมหนีสY ินและส่ วนของเจ้ าของ

งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะ
2562
2561

68,434
338,771
67,350
55,811
395,228
30,946

68,878
372,514
33,595
36,230
223,333
16,834

68,362
338,274
67,350
55,812
395,174
10,830

68,661
371,764
33,595
36,231
223,229
10,698

2,090,343
5,159
2,095,502
(469)
(135,228)
(40)
1,959,765
133
32,183
24,201
3,900
8,165
3,487
23,842
3,012,216

2,025,130
5,424
2,030,554
(925)
(133,755)
1,895,874
208
35,983
26,501
3,944
5,128
3,837
16,344
2,739,203

2,006,349
4,569
2,010,918
(36)
(126,732)
(40)
1,884,110
133
32,176
22,294
1,398
5,697
3,193
23,555
2,908,358

1,948,748
4,878
1,953,626
(46)
(125,340)
1,828,240
208
35,913
24,593
995
2,666
3,627
15,761
2,656,181

2,155,865
215,823
4,744
67,350
51,869
96,841
133
15,240
56,025
2,663,890

2,039,602
157,396
5,580
33,595
32,345
95,205
208
11,838
49,293
2,425,062

2,158,460
208,240
4,744
67,350
51,869
51,323
133
13,776
48,240
2,604,135

2,042,948
152,000
5,580
33,595
32,345
50,521
208
10,735
40,744
2,368,676

348,326
3,012,216

314,141
2,739,203

304,223
2,908,358

287,505
2,656,181
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ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หน่วย : ล้ านบาท

งบการเงินรวม
2562
2561

รายได้ ดอกเบี 6ย
ค่าใช้ จา่ ยดอกเบี 6ย
รายได้ ดอกเบียY สุทธิ
รายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริ การ
ค่าใช้ จา่ ยค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การสุทธิ
กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพือค้ าและปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ
กําไรสุทธิจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
รายได้ จากเงินปั นผล
รายได้ จากการดําเนินงานอืนๆ
รวมรายได้ จากการดําเนินงาน
ค่าใช้ จา่ ยเกียวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้ จา่ ยเกียวกับอาคารสถานทีและอุปกรณ์
ค่าภาษี อากร
ขาดทุนจากการด้ อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
อืนๆ
รวมค่ าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอื,นๆ
หนี 6สูญ หนี 6สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่า
กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษี เงินได้
ภาษี เงินได้
กําไรสุทธิ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอืน
กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย
กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการดําเนินงานใน
ต่างประเทศ
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอืนในบริ ษัทร่วม
ภาษี เงินได้ เกียวกับกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอืน (จัดรายการใหม่ฯ)
การเปลียนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยฯ
ภาษี เงินได้ เกียวกับกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอืน (ไม่จดั รายการใหม่ฯ)
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอืนสุทธิ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวม
การแบ่ งปั นกําไรสุทธิ
ส่วนทีเป็ นของบริ ษัทใหญ่
ส่วนทีเป็ นของส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม
กําไรต่ อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่
กําไรต่อหุ้นขันพื
6 6นฐาน (บาท)

งบการเงินเฉพาะ
2562
2561

122,971
34,655
88,316
29,596
6,359
23,237
3,197
4,372
1,425
496
4,615
125,658
31,390
109
8,942
4,363
7,219
10,451
62,474
23,814
39,370
7,232
32,138

119,770
36,081
83,689
29,493
5,831
23,662
3,500
435
1,130
453
4,352
117,221
29,226
93
8,792
4,303
269
10,405
53,088
26,192
37,941
6,852
31,089

108,320
33,161
75,159
23,275
4,706
18,569
3,196
4,375
2,475
1,111
104,885
25,484
65
5,327
3,802
7,261
13,538
55,477
17,504
31,904
5,578
26,326

105,937
34,561
71,376
23,587
4,197
19,390
3,493
435
1,860
655
97,209
23,635
58
5,067
3,789
255
13,501
46,305
20,500
30,404
5,303
25,101

1,586
(16)

219
(207)

1,606
(16)

210
(207)

12,823
(317)
(180)
(990)
234
13,140
45,278

(2,806)
(44)
(8)
1,122
(223)
(1,947)
29,142

(321)
(181)
(865)
209
432
26,758

(42)
(8)
1,063
(211)
805
25,906

29,284
2,854

28,491
2,598

26,326
-

25,101
-

2.09

2.04

1.88

1.80
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ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
หน่วย : ล้ านบาท

งบการเงินรวม
2562
2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษี เงินได้
รายการปรับกระทบกําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษี เงินได้ เป็ น
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสือมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
หนี 6สูญ หนี 6สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่า
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน
กําไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
ขาดทุนจากการด้ อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้ อยค่าเงินลงทุน
ขาดทุนจากการด้ อยค่าสินทรัพย์อืน
ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนตัดบัญชี
(กําไร) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ประมาณการหนี 6สินเพิมขึ 6น
รายได้ ค้างรับอืน (เพิมขึ 6น) ลดลง
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่ายอืนเพิมขึ 6น (ลดลง)
รายได้ ดอกเบี 6ยสุทธิ
รายได้ เงินปั นผล
เงินสดรับดอกเบี 6ย
เงินสดจ่ายดอกเบี 6ย
เงินสดรับเงินปั นผล
เงินสดจ่ายภาษี เงินได้
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์และ
หนี 6สินดําเนินงาน
สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิมขึ 6น) ลดลง
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สิทธิในการเรี ยกคืนหลักทรัพย์
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้ า
เงินให้ สินเชือ
ทรัพย์สินรอการขาย
สินทรัพย์อืน
หนี 6สินดําเนินงานเพิมขึ 6น (ลดลง)
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี 6สินจ่ายคืนเมือทวงถาม
ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์
หนี 6สินตราสารอนุพนั ธ์
หนี 6สินอืน
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

งบการเงินเฉพาะ
2562
2561

39,370

37,941

31,904

30,404

2,764
23,814
(1,425)
20
(4,415)
(362)
7,219
43
156
(142)
5,381
2,354
680
(245)
75,212
(88,316)
(496)
123,038
(34,043)
495
(9,264)
66,626

2,745
26,192
(1,130)
(44)
(426)
(75)
269
(9)
545
(93)
(696)
111
(477)
2,075
66,928
(83,689)
(453)
119,843
(35,455)
453
(6,281)
61,346

1,326
17,504
(3)
(4,415)
(362)
7,261
39
156
(134)
5,381
2,176
764
(389)
61,208
(75,159)
(2,475)
108,430
(32,515)
495
(7,481)
52,503

1,265
20,500
(36)
(426)
(75)
255
(9)
545
(89)
(696)
274
(556)
2,030
53,386
(71,376)
(1,860)
106,035
(34,016)
453
(4,717)
47,905

33,612
(33,755)
(19,581)
(25,710)
(91,758)
1,448
(9,057)

176,988
24,927
(2,396)
(14,929)
(106,479)
855
2,819

33,359
(33,755)
(19,581)
(25,710)
(77,472)
1,340
(9,352)

177,248
24,927
(2,389)
(14,926)
(97,747)
861
1,684

116,263
58,426
(836)
33,755
19,523
4,983
153,939

(31,273)
(71,295)
288
(24,927)
2,061
1,308
19,293

115,512
56,240
(836)
33,755
19,523
5,560
151,086

(30,646)
(67,067)
288
(24,927)
2,061
598
17,870
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ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
หน่วย : ล้ านบาท

งบการเงินรวม
2562
2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายในการซื 6อหลักทรัพย์เผือขาย
เงินสดรับจากการจําหน่ายหลักทรัพย์เผือขาย
เงินสดจ่ายในการซื 6อตราสารหนี 6ทีจะถือจนครบกําหนด
เงินสดรับจากการจําหน่ายตราสารหนี 6ทีจะถือจนครบกําหนด
เงินสดจ่ายในการซื 6อเงินลงทุนทัวไป
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนทัวไป
เงินสดจ่ายในการซื 6อเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย/ร่วม
เงินสดรับจากการจําหน่ายบัญชีเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย/ร่วม
เงินสดรับเงินปั นผลจากบริษัทย่อย/ร่วม
เงินสดจ่ายในการซื 6อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายในการซื 6อทีดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากตราสารหนี 6ทีออกและเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดจ่ายชําระคืนตราสารหนี 6ทีออกและเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดจ่ายปั นผลหุ้นสามัญ
เงินสดจ่ายปั นผลหุ้นบุริมสิทธิ
เงินสดจ่ายปั นผลให้ สว่ นได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม
เงินสดสุทธิได้ ใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการดําเนินงานใน
ต่างประเทศ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ 6นงวด

งบการเงินเฉพาะ
2562
2561

(291,295)
147,236
(2,197)
2,817
(524)
265
(117)
427
253
(949)
(2,926)
31
(146,979)

(150,051)
112,268
(2,504)
42,508
(363)
295
215
(679)
(1,269)
100
520

(291,941)
147,879
(1,181)
1,759
(524)
265
(145)
427
1,979
(585)
(2,152)
3
(144,216)

(150,702)
112,268
(974)
41,513
(363)
295
1,406
(264)
(612)
35
2,602

30,115
(26,394)
(10,035)
(5)
(1,069)
(7,388)
(16)

9,065
(24,146)
(8,525)
(4)
(691)
(24,301)
(207)

24,000
(21,113)
(10,035)
(5)
(7,153)
(16)

(16,410)
(8,525)
(4)
(24,939)
(207)

(444)
68,878
68,434

(4,695)
73,573
68,878

(299)
68,661
68,362

(4,674)
73,335
68,661
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ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

อัตราส่ วนทางการเงินที,สําคัญ
อัตราส่วนทางการเงินของธนาคารและบริ ษัทย่อยสําหรับ งวด 3 เดือน สิ 6นสุด 31 มีนาคม 2563 งวดปี สิ 6นสุด 31 ธันวาคม
2562 และ 2561 ด้ านความสามารถในการทํากําไร ประสิทธิภาพการดําเนินงาน วิเคราะห์นโยบายทางการเงิน และคุณภาพสินทรัพย์
หน่วย : ร้ อยละ
บมจ.ธนาคารกรุ งไทย และบริษัทย่ อย
31 มี.ค. 63 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61
(TFRS 9)
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)
72.67
70.26
69.04
อัตรากําไรขันต้
6 น
16.16
17.57
17.90
อัตรากําไรสุทธิ
7.81
9.09
9.60
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
4.16
4.48
4.47
อัตราดอกเบี 6ยรับ
1.14
1.45
1.53
อัตราดอกเบี 6ยจ่าย
3.01
3.03
2.94
ส่วนต่างอัตราดอกเบี 6ย
1.56
1.78
1.96
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตรารายได้ ดอกเบี 6ยสุทธิตอ่ สินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)
อัตราส่วนหนี 6สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนเงินให้ ก้ ตู อ่ เงินกู้ยืม
อัตราส่วนเงินให้ ก้ ตู อ่ เงินรับฝาก
อัตราส่วนเงินฝากต่อหนี 6สินรวม
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
อัตราส่ วนคุณภาพของสินทรัพย์ (Asset Quality Ratio)
อัตราส่วนค่าเผือหนี 6สงสัยจะสูญต่อสินเชือรวม
อัตราส่วนหนี 6สูญต่อสินเชือรวม
อัตราส่วนเงินให้ สนิ เชือด้ อยคุณภาพต่อสินเชือรวม
อัตราส่วนดอกเบี 6ยค้ างรับต่อสินเชือรวม
หมายเหตุ สูตรการคํานวณอัตราส่วนตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส่วนที 3 ข้ อมูลผู้ออกตราสาร หน้ า 32

2.99
0.84
0.05

3.07
1.02
0.06

2.99
1.02
0.06

8.34
86.81
90.62
83.29
-

7.65
92.58
96.94
80.93
40.00

7.72
94.57
99.25
84.11
40.00

6.65
1.60
4.36
0.27

6.46
1.14
4.33
0.25

6.59
1.29
4.53
0.27

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

หน่วย : ร้ อยละ

บมจ.ธนาคารกรุ งไทย และบริษัทย่ อย
31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61
31 มี.ค. 63
(TFRS 9)
อัตราส่ วนเพิ,มเติม
อัตราส่วนค่าใช้ จา่ ยจากการดําเนินงานต่อรายได้
จากการดําเนินงานสุทธิ (cost to income ratio) (ร้ อยละ)

43.49

49.72(1)

45.29

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ทีก่อให้ เกิดรายได้ สทุ ธิ (NIM) (ร้ อยละ)

3.14

3.22(2)

3.13

เงินให้ สนิ เชือด้ อยคุณภาพ (gross NPLs) ต่อเงินให้ สนิ เชือ (ร้ อยละ)

4.36

4.33

4.53

อัตราส่วนเงินกองทุนชันที
6 1 (Tier 1 ratio) (ร้ อยละ) *

15.03

15.24

14.47

อัตราส่วนเงินกองทุนทังสิ
6 6น (CAR ratio) (ร้ อยละ) *

18.71

19.01

18.22

(1) หากไม่รวมรายการพิเศษ อัตราส่วนค่าใช้ จา่ ยต่อรายได้ ปี 2562 เท่ากับร้ อยละ 43.58
(2) หากไม่รวมรายได้ ดอกเบี 6ยจากการได้ รับเงินบางส่วนจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกันจํานองจํานวน 3,899 ล้ านบาท NIM อยูท่ ีร้ อยละ
3.07 สําหรับปี 2562
* อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสียง ณ วันที 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นข้ อมูลเบื 6องต้ นทีจัดทําตามเกณฑ์และวิธีการตาม
ประกาศธปท. โดยข้ อมูล ณ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นข้ อมูลทีปรับปรุงตามรายงานทีได้ จดั ส่งธปท.
หมายเหตุ ไตรมาสแรกของปี 2563 ธนาคารมีการดํารงสินทรัพย์สภาพคล่อง LCR และ Net Stable Funding Ratio (NSFR) สูงกว่าเกณฑ์ที ธปท.
กําหนดไว้ ธนาคารฯได้ เปิ ดเผยข้ อมูลการดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพือรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องทีมีความรุนแรงของธนาคารฯ
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื อง การเปิ ดเผยข้ อมูลการดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องทีมีความรุนแรง (Liquidity Coverage
Ratio Disclosure Standards) ทางเว็บไซด์ www.krungthai.com
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ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
คําอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานงวด 3 เดือน สินY สุด 31 มีนาคม ปี 2563
การเปลี,ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผลกระทบ
ในวันที 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 9 เรื องเครื องมือทางการเงิน มีผลบังคับใช้ และธนาคารได้
เริ มถือปฏิบตั ิ ส่งผลให้ มาตรฐานการบัญชีบางฉบับถูกยกเลิก โดยการเปลียนแปลงหลักจากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินทีเกียวข้ องกับเครื องมือทางการเงิน มีดงั นี 6
การเปลี,ยนแปลงตาม TFRS 9
1. การจัดประเภทสินทรั พย์ ทางการเงินเป็ น 3 ประเภท โดยจัดประเภทตาม
ลักษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพย์ทางการเงิน และการบริ หารสินทรัพย์ทาง
การเงิน ได้ แก่
1.1 ราคาทุนตัดจําหน่าย ซึงมีวตั ถุประสงค์เพือรับกระแสเงินสดตามสัญญา โดย
เป็ นการรั บ ชํ าระเงิ นต้ นและดอกเบีย6 จากจํ า นวนเงิ นต้ นคงค้ างเท่านัน6 ได้ แ ก่
เงินให้ สินเชือ รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิ น เงินลงทุนในตราสารหนี 6
บางรายการ
ทัง6 นี 6 การรั บ รู้ เริ มแรกจะบวกหรื อ หัก ค่า ธรรมเนี ย มและต้ น ทุน ในการทํ า
รายการทางตรง รวมถึงส่วนปรั บมูลค่า เช่น ผลขาดทุนจากการให้ สินเชื อใน
อัตราดอกเบี 6ยตํากว่าอัตราตลาด ผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้ างหนี 6 กําไรหรื อ
ขาดทุนจากการเปลียนแปลงกระแสเงินสด และหักค่าเผือการด้ อยค่าด้ านเครดิต
ทีคาดว่าจะเกิดขึ 6น
1.2 มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน วัตถุประสงค์เพือรับกระแสเงิน
สดตามสัญญาและเพือขายสินทรัพย์ทางการเงิน โดยเป็ นการรับชําระเงินต้ น
และดอกเบีย6 จากจํ านวนเงิ นต้ นคงค้ างเท่านัน6 ซึงส่วนใหญ่ ประกอบด้ วยเงิ น
ลงทุนในตราสารหนี 6เป็ นหลัก
1.3 มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน เป็ นตราสารทางการเงินทีถือไว้ เพือค้ า
เดิม และตราสารทีกําหนดให้ วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านงบกําไรขาดทุน
2. การวัดมูลค่ าด้ วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ าย (สินทรัพย์ทางการเงิน)
รั บรู้ รายได้ ดอกเบีย6 รั บ และค่า ธรรมเนียมทีเกี ยวข้ องด้ วยวิธี อัตราดอกเบีย6 ที
แท้ จริ ง (Effective Interest Rate : EIR)
3. การด้ อยค่ าของสินทรัพย์ ทางการเงิน
3.1 พิจารณาผลขาดทุนด้ านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึ 6นตลอดอายุของเครื องมือ
ทางการเงิ น รวมถึ ง การพิ จ ารณาข้ อมู ล ปั จจั ย ทางเศรษฐกิ จ ที มี ก าร
คาดการณ์ในอนาคต (forward-looking)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับเดิม
การจัดประเภทตราสารหนีท6 ีจะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพย์เพือค้ า หลักทรัพย์เผือขาย และเงินลงทุน
ทัวไป

ธนาคารรั บรู้ ดอกเบี ย6 รั บและดอกเบี ย6 จ่ ายด้ ว ยวิ ธี
อัตราดอกเบีย6 ตามสัญญา (Contract rate) และ
รับรู้คา่ ธรรมเนียมทีเกียวข้ องเต็มจํานวนโดยทันที
3.1 ประมาณการค่ า เผื อหนี ส6 งสั ย จะสู ญ ตาม
หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยทีเกียวข้ อง
โดยการวิ เ คราะห์ ป ระวัติ ก ารชํ า ระหนี แ6 ละการ
คาดการณ์เกียวกับการชําระหนี 6ในอนาคตของลูกค้ า

3.2 พิจารณาด้ อยค่าสําหรั บเครื องมือทางการเงิ นทีไม่วดั มูลค่าด้ วยวิธีมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน ดังนี 6
- สินทรัพย์ทางการเงินทีเป็ นตราสารหนี 6
- ลูกหนี 6ตามสัญญาเช่า
- ภาระผูกพันวงเงินสินเชือและสัญญาคํ 6าประกันทางการเงิน
ทังนี
6 6 ไม่มีการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน
ส่วนที 3 ข้ อมูลผู้ออกตราสาร หน้ า 34

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
การเปลี,ยนแปลงตาม TFRS 9
3.3 จัดกลุม่ สินทรัพย์ทางการเงิน 3 ขัน6 (Three stage approach)
พิจารณาจากการเปลียนแปลงของคุณภาพสินเชือ นับจากวันทีรับรู้ รายการ
เริ มแรกดังนี 6
3.3.1 Stage 1 (Performing) เป็ นกลุม่ ทีไม่มีความเสียงด้ านเครดิตเพิมขึ 6นอย่าง
มีนัยสําคัญ: ผลขาดทุนด้ านเครดิตทีคาดว่าจะเกิ ดขึน6 ภายใน 12 เดือน
(12 months ECL) (ดอกเบี 6ยรับคํานวณจากมูลค่าตามบัญชีขนต้
ั 6 น โดยไม่
มีการปรับลดผลขาดทุนด้ านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึ 6น (Gross Carrying
Amount))
3.3.2 Stage 2 (Under – performing) เป็ นกลุ่มทีมีความเสียงด้ านเครดิต
เพิมขึน6 อย่างมีนัยสําคัญ ไม่มีการด้ อยค่าด้ านเครดิต : ผลขาดทุนด้ า น
เครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึ 6นตลอดอายุ (Lifetime ECL) (ดอกเบี 6ยรับคํานวณ
เช่นเดียวกับ Stage 1)
3.3.3 Stage 3 (Non – performing) เป็ นกลุม่ ทีมีการด้ อยค่าด้ านเครดิต : ผล
ขาดทุนด้ านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึ 6นตลอดอายุทีมีการด้ อยค่าด้ านเครดิต
(รายได้ ด อกเบี ย6 จะคํา นวณจากมูลค่า ตามบัญ ชี สุท ธิ (Net carrying
amount)
4. รายการหนี สY ิน ทางการเงิน แบ่งเป็ นวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย และวิธีมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
5. ตราสารอนุพันธ์ และการบัญชีป้องกันความเสี,ยง แบ่งออกเป็ น
5.1 การป้องกันความเสียงในมูลค่ายุติธรรม
5.2 การป้องกันความเสียงในกระแสเงินสด
5.3 การป้องกันความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับเดิม

วิธีราคาทุนตัดจําหน่าย
ใช้ อนุ พัน ธ์ ใ นการป้ องกั น ความเสี ยงด้ านอัต รา
แลกเปลียน และอัตราดอกเบี 6ยในบัญชีเพือธนาคาร
(Banking Book) โดยรายการทีเป็ นดอกเบี 6ยบันทึก
ตามวิ ธี เ กณฑ์ ค งค้ าง ส่ ว นรายการที เป็ นอั ต รา
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศจะบันทึกบัญชีโดย
การแปลงค่าด้ วยอัต ราแลกเปลียน ณ วันสิ 6นรอบ
ระยะเวลารายงาน

นอกจากนี 6 ธนาคารได้ นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 มาถือปฏิบตั ิครัง6 แรก โดยรับรู้มลู ค่าตามสัญญาเช่าดังนี 6
- สําหรับสัญญาเช่าทีเคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน รับรู้ หนี 6สินด้ วยมูลค่าปั จจุบนั ของเงินจ่ายชําระตามสัญญา
เช่าทีเหลืออยูค่ ิดลดด้ วยอัตราดอกเบี 6ยเงินกู้ยืมส่วนเพิมของกลุม่ บริ ษัท ณ วันที 1 มกราคม 2563
- สําหรับสัญญาเช่าทีเคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าเงินทุน รับรู้มลู ค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี 6สินตามสัญญาเช่าด้ วย
มูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวันทีนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 มาถือปฏิบตั ิครัง6 แรก

ส่วนที 3 ข้ อมูลผู้ออกตราสาร หน้ า 35

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ผลสะสมจากการเปลี,ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื,องจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาถือปฏิบตั ิ
ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีตอ่ รายการทีสําคัญในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 1 มกราคม 2563 มีดงั นี 6
หน่วย: ล้ านบาท
ผลกระทบจาก
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 62
1 ม.ค. 63
มาตรฐานการรายงานทาง
มาตรฐานการ
งบแสดงฐานะการเงิน
การเงิน กลุม่ เครื องมือทาง รายงานทางการเงิน
การเงิน
ฉบับที 16
สินทรัพย์
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
338,771
(400)
338,371
สุทธิ
สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้ วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
53,695
53,695
สิทธิในการเรี ยกคืนสินทรัพย์
67,350
(67,350)
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
55,811
947
56,758
เงินลงทุนสุทธิ
395,228
(50,828)
344,400
เงินให้ สนิ เชือแก่ลกู หนี 6และดอกเบี 6ยค้ าง
1,959,765
(4,030)
1,955,735
รับสุทธิ
ภาระของลูกค้ าจากการรับรอง
133
(133)
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
3,895
3,895
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี
8,165
(1,778)
6,387
รายได้ ค้างรับ
3,487
(712)
2,775
สินทรัพย์อืนสุทธิ
23,842
5,576
29,418
อืนๆ
159,664
159,664
รวมสินทรัพย์
หนีสY นิ และส่ วนของเจ้ าของ
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สุทธิ
ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์
หนี 6สินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนี 6ทีออกและเงินกู้ยืม
ภาระของธนาคารจากการรับรอง
หนี 6สินตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนี 6สิน
หนี 6สินอืน
อืนๆ
รวมหนีสY ิน
ส่ วนของเจ้ าของ
องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้ าของ
กําไรสะสม - ยังไม่ได้ จดั สรร
อืนๆ
รวมส่ วนของเจ้ าของ

3,012,216

(65,013)

3,895

2,951,098

215,823

167

-

215,990

67,350
51,869
96,841
133
15,240
56,025
2,160,609
2,663,890

(67,350)
(623)
216
(133)
1,514
(127)
(66,336)

3,895
3,895

51,246
97,057
3,895
16,754
55,898
2,160,609
2,601,449

33,006
212,443
102,877
348,326

2,284
(961)
1,323

-

35,290
211,482
102,877
349,649
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ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่ นี 6มาถือปฏิบตั ิมีผลกระทบต่องบการเงินของธนาคารและบริ ษัทย่อยอย่างไม่เป็ น
สาระสําคัญ ธนาคารฯและบริ ษัทย่อยได้ ปรับผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าวโดยปรับปรุ งกับกําไรสะสม ณ
วันที 1 มกราคม 2563 โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 ไม่มีผลกระทบต่อกําไรสะสม
นอกจากนี 6 รายการเงินลงทุนในวันที 31 ธันวาคม 2562 ได้ ถกู จัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้ วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนและเงินลงทุนสุทธิ ในวันที 1 มกราคม 2563 ดังนี 6
หน่วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม
1 ม.ค. 63
1. สินทรัพย์ ทางการเงินที,วดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรมผ่ านกําไรหรือขาดทุน
53,695
2. เงินลงทุนสุทธิ
344,400
- เครื องมือทางการเงินทีวัดมูลค่าด้ วยราคาทุนตัดจําหน่าย
1,080
- เครื องมือทางการเงินทีวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
327,288
- เงินลงทุนในตราสารทุนทีกําหนดให้ วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน
16,032
เบ็ดเสร็ จอืน
รวมสินทรัพย์ ทางการเงินฯ และเงินลงทุนสุทธิ
398,095
ทังนี
6 6 การเปลียนแปลงข้ างต้ นไม่ได้ มีการปรับย้ อนหลังเพือเปรี ยบเทียบและส่งผลหลักในการวิเคราะห์งบการเงิน ดังนี 6
1. รับรู้ รายได้ ดอกเบี 6ยรับ และค่าธรรมเนียมทีเกียวข้ องของสินทรัพย์ทางการเงิ นโดยวิธีอตั ราดอกเบีย6 ทีแท้ จริ ง (Effective
Interest Rate : EIR) และทยอยตัดจําหน่ายเป็ นรายได้ ดอกเบี 6ยตลอดช่วงระยะเวลาของสินทรัพย์ทางการเงิน จากเดิมทีรับรู้ รายได้
ดอกเบี 6ยตามอัตราดอกเบี 6ยตามสัญญา (Contract rate) และรับรู้คา่ ธรรมเนียมทีเกียวข้ องเต็มจํานวนโดยทันที และหากเงินให้ สนิ เชือถูก
จัดชัน6 อยู่ใน Stage 3 รายได้ ดอกเบี 6ยจะคํานวณจากมูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ (Net carrying amount) โดยส่งผลกระทบหลักต่ออัตรา
ดอกเบี 6ยรับจากสินทรัพย์ทีก่อให้ เกิดรายได้ (Earning Asset Yield) และรายได้ ดอกเบี 6ยสุทธิตอ่ สินทรัพย์ทีก่อให้ เกิดรายได้ (Net Interest
Margin : NIM) และรายได้ คา่ ธรรมเนียม
รับรู้ รายได้ ดอกเบี 6ยของเงินลงทุนในตราสารหนี 6ตามวิธีเส้ นตรงตลอดอายุการลงทุน ซึงไม่มีผลแตกต่างทีเป็ นสาระสําคัญ
จากวิธีอตั ราดอกเบี 6ยทีแท้ จริ ง และหากเงินลงทุนถูกจัดชัน6 อยู่ใน Stage 3 รายได้ ดอกเบี 6ยจะคํานวณจากมูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ (Net
carrying amount)
2. การวัดมูลค่าจากเครื องมือทางการเงิน จะแสดงภายใต้ รายการกําไร (ขาดทุน) จากเครื องมือทางการเงินทีวัดมูลค่าด้ วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน ซึงประกอบด้ วยกําไร (ขาดทุน) จากการจําหน่าย การวัดมูลค่ายุติธรรม หรื อการโอนเปลียนประเภท
ของสินทรัพย์ทางการเงิน จากการซื 6อขายและแปลงค่าของสินทรัพย์และหนี 6สินทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ และกําไร (ขาดทุน) สุทธิจาก
การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม หรื อการตัดรายการของเครื องมือทางการเงินทีกําหนดให้ วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อ
ขาดทุน จากเดิมทีแสดงเป็ นส่วนหนึงของ รายการกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน ในส่วนของรายได้ จากการดําเนินงานอืนๆ
3. การพิจารณาค่าเผือผลขาดทุนด้ านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึ 6นของสินทรัพย์ทางการเงิน ตามการจัดกลุม่ ใหม่เป็ น 3 Stages
จากเดิมทีตังค่
6 าเผือหนี 6สงสัยจะสูญตามการจัดชันของสิ
6
นเชือตามเกณ์ของธปท. (แบ่งเป็ น 5 ระดับ) รวมถึงการขยายการพิจารณาค่าเผือ
ผลขาดทุนด้ านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึ 6นของสินทรัพย์ทางการเงิน อาทิ ภาระผูกผันทีจะให้ สนิ เชือและสัญญาคํ 6าประกันทางการเงิน เป็ น
ต้ น จากเดิมทีมีเพียงค่าเผือหนี 6สงสัยจะสูญตามการจัดชันของสิ
6
นเชือ เมือได้ รับหนี 6สูญรับคืน ธนาคารจะรับรู้เป็ นรายได้
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ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ภาพรวมผลประกอบการประจําไตรมาส 1/2563
จากสถานการณ์สงครามการค้ า ภาวะภัยแล้ ง และการแพร่ ระบาดของ COVID-19 ทีเกิดขึ 6นอย่างต่อเนืองตังแต่
6 ปลายปี ทีผ่าน
มา ส่งผลให้ เศรษฐกิจไทยชะลอตัวอย่างรุนแรง ประกอบกับการประกาศลดอัตราดอกเบี 6ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
และการออกมาตรการให้ ความช่วยเหลือประชาชนของรัฐบาลและ ธปท. ตังแต่
6 ต้นปี โดยธนาคารตระหนักถึงการมีสว่ นร่ วมในการพยุง
เศรษฐกิจ และพร้ อมสนับสนุนกลไกของภาครัฐ จึงได้ มีการลดอัตราดอกเบี 6ยเงินให้ สนิ เชือและการออกมาตรการให้ ความช่วยเหลือต่างๆ
กับผู้ทีได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์ข้างต้ น ส่งผลให้ ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีกําไรสุทธิสว่ นทีเป็ นของธนาคารสําหรับไตรมาส 1/2563
เท่ากับ 6,467 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ11.4 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้ ดอกเบี 6ยสุทธิลดลง โดยส่วนใหญ่
เป็ นผลมาจากการลดอัตราดอกเบี 6ยอย่างต่อเนืองจากช่วงเดียวกันปี ก่อน และมีรายได้ ดอกเบี 6ยเงินให้ สินเชื อทีมาจากการได้ รับเงิ น
บางส่วนจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกันจํานองจํานวน 3,899 ล้ านบาทในไตรมาส 1/2562 แม้ ว่าธนาคารมีการบริ หาร
จัดการทางการเงินทีดีทําให้ ต้นทุนทางการเงินลดลง ในขณะทีค่าใช้ จ่ายลดลงซึงมีสาเหตุหลักจากการขาดทุนจากการด้ อยค่าทรัพย์สิน
รอการขายในไตรมาส 1/2562
รายได้ รวมจากการดําเนินงาน เท่ากับ 30,963 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 7.8 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน (หากไม่รวมรายได้
ดอกเบี 6ยจากการขายทอดตลาดฯ ในไตรมาส 1/2562 รายได้ รวมจากการดําเนินงาน เพิมขึ 6นร้ อยละ 4.3) โดยมีการเปลียนแปลงทีสําคัญ
ดังนี 6
• รายได้ ดอกเบี 6ยสุทธิ ลดลงร้ อยละ 6.8 (หากไม่รวมรายได้ ดอกเบีย6 จากการขายทอดตลาดฯ ในไตรมาส 1/2562 รายได้
ดอกเบี 6ยสุทธิเพิมขึ 6นร้ อยละ 10.7) โดย NIM เท่ากับร้ อยละ 3.14 ลดลงจากร้ อยละ 3.71 ในไตรมาส 1/2562 (NIM ไม่รวม
รายได้ ดอกเบี 6ยจากการขายทอดตลาดฯ ในไตรมาส 1/2562 เท่ากับร้ อยละ 3.13) ทังนี
6 6 ธนาคารมีการบริ หารจัดการต้ นทุน
ทางการเงินทีดีขึ 6นอย่างต่อเนืองและได้ รับประโยชน์จากการประกาศลดเงินนําส่งธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบกับ
สินเชือขยายตัวร้ อยละ 2.0 จากสิ 6นปี 2562 ถึงแม้ จะได้ รับผลกระทบจากการปรับลดอัตราดอกเบี 6ยนโยบายลงร้ อยละ 0.25
จํานวน 4 ครัง6 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ส่งผลให้ อตั ราดอกเบี 6ยเงินให้ สนิ เชือปรับลดลง
• รายได้ ทีไม่ใช่ดอกเบี 6ยสุทธิลดลงร้ อยละ 10.4 โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริ การสุทธิลดลงร้ อยละ 12.1
ในขณะทีรายได้ จากการดําเนินการอืนๆ ลดลงร้ อยละ 7.4 ส่วนใหญ่เป็ นผลจากกําไรจากเครื องมือทางการเงินทีวัดมูลค่า
ด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนตามมาตรฐาน TFRS 9
ค่าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานลดลงร้ อยละ 16.9 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากสํารองด้ อยค่าทรัพย์สินรอ
การขาย ในไตรมาส 1/2562 (หากไม่รวมรายการดังกล่าว ค่าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอืนๆ เพิมขึ 6นร้ อยละ 8.6) ส่งผลให้ ธนาคารและ
บริ ษัทย่อยมี Cost to Income ratio ทีร้ อยละ 43.49 ลดลงจากร้ อยละ 48.24 ในช่วงเดียวกันของปี 2562 (Cost to Income ratio ไม่รวม
รายได้ ดอกเบี 6ยจากการขายทอดตลาดฯ และสํารองด้ อยค่าทรัพย์สนิ รอการขาย เท่ากับร้ อยละ 41.78)
ธนาคารและบริ ษัทย่อยได้ พิจารณาถึงปั จจัยต่างๆ อย่างรอบคอบ ในการประมาณการถึงภาวะเศรษฐกิจทีชะลอตัวลงและมี
ความไม่แน่นอน ทีอาจส่งผลต่อคุณภาพสินเชือ จึงได้ ตงสํ
ั 6 ารองผลขาดทุนด้ านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึ 6น จํานวน 8,524 ล้ านบาท โดยมี
อัตราส่วน Coverage Ratio ณ 31 มีนาคม 2563 ทีร้ อยละ 126.5 ลดลงจากร้ อยละ 131.8 ณ 31 ธันวาคม 2562 อัตราส่วนสินเชือด้ อย
คุณ ภาพก่อ นหัก ค่า เผื อหนี ส6 งสัย จะสูญ ต่อ สิน เชื อรวม (NPLs Ratio-Gross) เท่า กับ ร้ อยละ 4.36 เพิ มขึน6 จากร้ อยละ 4.33 ณ
31 ธันวาคม 2562 โดยสินเชือด้ อยคุณภาพเพิมขึ 6นจากสิ 6นปี อันเนืองมาจากผลกระทบของสภาวะเศรษฐกิจทีอ่อนแอลง และการใช้
มาตรฐาน TFRS 9 ทังนี
6 6 ธนาคารมีอตั ราส่วนเงินกองทุนชันที
6 1 และอัตราส่วนเงินกองทุนทังสิ
6 6นต่อสินทรัพย์ถ่วงนํ 6าหนักตามความเสียง
(กลุม่ ธุรกิจทางการเงิน) เท่ากับร้ อยละ 15.03 และ ร้ อยละ 18.71 ตามลําดับ
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน และรายการทีสําคัญมีดงั นี 6
ก. ผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาสสินY สุดวันที, 31มีนาคม 2563
ก.1) ภาพรวมผลการดําเนินงานและกําไรสุทธิ
หน่วย : ล้ านบาท
1/2563
(TFRS 9)
22,961
4,951
3,051
30,963
13,467
17,496
-

4/2562
(Pre-TFRS 9)
20,709
6,004
4,915
31,628
16,617
15,011
4,824

เพิ,ม/(ลด)
ร้ อยละ
10.9
(17.5)
(37.9)
(2.1)
(19.0)
16.6
N/A

1/2562
(Pre-TFRS 9)
24,641
5,635
3,296
33,572
16,196
17,376
7,330

เพิ,ม/(ลด)
ร้ อยละ
(6.8)
(12.1)
(7.4)
(7.8)
(16.9)
0.7
N/A

รายได้ ดอกเบี 6ยสุทธิ
รายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริ การสุทธิ
รายได้ จากการดําเนินงานอืน
รวมรายได้ จากการดําเนินงาน
รวมค่าใช้ จา่ ยจากการดําเนินงานอืนๆ
กําไรจากการดําเนินงาน(1)
หนี 6สูญ หนี 6สงสัยจะสูญ และขาดทุนจาก
การด้ อยค่า
ผลขาดทุนด้ านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึ 6น
8,524
N/A
N/A
N/A
N/A
กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษี เงินได้
8,972
10,187
(11.9)
10,046
(10.7)
ภาษี เงินได้
1,680
2,057
(18.3)
1,941
(13.5)
กําไรสุทธิ
7,292
8,130
(10.3)
8,105
(10.0)
กําไรสุทธิ (ส่วนทีเป็ นของธนาคาร)
6,467
7,459
(13.3)
7,301
(11.4)
(3)
(3)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรั พย์ –
0.84
1.00
1.05
(2)
ROA (ร้ อยละ)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น – ROE
7.81
8.78 (3)
9.54 (3)
(2)
(ร้ อยละ)
(1) กําไรจากการดําเนินงานก่อนสํารอง (ผลขาดทุนด้ านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึ 6น หรื อ หนี 6สูญ หนี 6สงสัยจะสูญ ขาดทุนจากการด้ อยค่าฯ) และภาษี เงินได้
(2) ROA และ ROE คํานวณจากกําไรสุทธิสว่ นทีเป็ นของธนาคาร ต่อสินทรัพย์เฉลีย และส่วนของเจ้ าของ (ส่วนของบริ ษัทใหญ่) เฉลีย
(3) หากไม่รวมรายการรายได้ ดอกเบีย6 จากการขายทอดตลาดฯ และสํารองด้ อยค่าทรัพย์ สินรอการขาย ROA สําหรับไตรมาส 1/2562 และ 4/2562 เท่ากับ
ร้ อยละ 1.04 และร้ อยละ 1.24 ตามลําดับ และ ROE สําหรับไตรมาส 1/2562 และ 4/2562 เท่ากับร้ อยละ 9.44 และร้ อยละ 10.88 ตามลําดับ

ผลประกอบการไตรมาส 1/2563 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีกําไรสุทธิ (ส่วนทีเป็ นของธนาคาร) เท่ากับ 6,467 ล้ านบาท
ลดลงร้ อยละ 11.4 จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน โดยมีรายได้ ดอกเบี 6ยสุทธิ รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การสุทธิ และรายได้ จากการ
ดําเนินการอืนๆ ทีลดลง แม้ วา่ ค่าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานลดลงจากการกันสํารองด้ อยค่าทรัพย์สินรอการขายในไตรมาส 1/2562 โดย
เมือเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 4/2562 กําไรสุทธิ (ส่วนทีเป็ นของธนาคาร) ลดลงร้ อยละ 13.3 โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้ จากการ
ดําเนินการอืนๆ
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ก.2) รายได้ ดอกเบียY สุทธิ
หน่วย : ล้ านบาท

รายได้ ดอกเบียY
-รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
- เงินลงทุนและธุรกรรมเพือค้ า
- เงินลงทุนในตราสารหนี 6
- เงินให้ สินเชือ
- การให้ เช่าซื 6อและสัญญาเช่าการเงิน
- อืนๆ
หัก ค่ าใช้ จ่ายดอกเบียY
- เงินรับฝาก
- รายการระหว่างธนาคารและตลาด
เงิน
- เงินนําส่งธนาคารแห่งประเทศไทย
และสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
- ตราสารหนี 6ทีออกและเงินกู้ยืม
- อืนๆ
รายได้ ดอกเบียY สุทธิ
อัตราดอกเบียY รั บจากสินทรั พย์ ท, ี
ก่ อให้ เกิดรายได้ (ร้ อยละ) (1)
อัตราต้ นทุนทางการเงิน (ร้ อยละ) (1)
รายได้ ดอกเบียY สุทธิต่อสินทรั พย์ ท, ี
ก่ อให้ เกิดรายได้ (ร้ อยละ) – NIM (1)

1/2563
(TFRS 9)
30,216
1,141
161
1,300
27,501
80
33

4/2562
(Pre-TFRS 9)
29,505
1,567
159
1,360
26,246
80
93

7,255
4,105
685

เพิ,ม/(ลด)
ร้ อยละ
2.4
(27.2)
1.4
(4.3)
4.8
(0.6)
(64.9)

1/2562
(Pre-TFRS 9)
33,377
2,199
99
853
30,085
138
3

เพิ,ม/(ลด)
ร้ อยละ
(9.5)
(48.1)
62.0
52.6
(8.6)
(41.8)
972.3

8,796
4,417
597

(17.5)
(7.1)
14.7

8,736
4,668
640

(17.0)
(12.1)
7.1

1,420

2,598

(45.4)

2,484

(42.9)

1,007
38
22,961
4.13

1,093
91
20,709
4.15

(7.9)
(57.7)
10.9

934
10
24,641
5.03(2)

7.8
291.2
(6.8)

1.15
3.14

1.44
2.91

1.52
3.71(2)

(1) สินทรัพย์ทีก่อให้ เกิดรายได้ รวมสินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน; หนี 6สินทีมีภาระดอกเบี 6ย รวมหนี 6สินทางการเงินที
วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน ในไตรมาส 1/2563 เป็ นต้ นไป
(2) หากไม่รวมรายได้ ดอกเบี 6ยจากการขายทอดตลาดฯ อัตราดอกเบี 6ยรับจากสินทรัพย์ทีก่อให้ เกิดรายได้ อยูท่ ีร้ อยละ 4.44 และ NIM อยูท่ ีร้ อยละ 3.13 สําหรับ
ไตรมาสที 1/2562

รายได้ ดอกเบี 6ยสุทธิไตรมาส 1/2563 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีรายได้ ดอกเบี 6ยสุทธิ เท่ากับ 22,961ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 6.8
จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน จากผลกระทบจากการปรับลดอัตราดอกเบี 6ยนโยบายลง 4 ครัง6 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนและธนาคาร
ได้ ปรั บลดอัตราดอกเบีย6 เงิ นให้ สินเชื อลงเช่นกัน และจากรายได้ ดอกเบีย6 เงิ นให้ สินเชื อทีมาจากการได้ รับเงิ นบางส่วนจากการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกันจํานองจํานวน 3,899 ล้ านบาทในไตรมาส 1/2562 (หากไม่รวมรายการดังกล่าว รายได้ ดอกเบี 6ยสุทธิ
เติบโตร้ อยละ 10.7) ประกอบกับยังมีการบริ หารจัดการต้ นทุนทางการเงินทีดีขึ 6นอย่างต่อเนือง และได้ รับประโยชน์จากการประกาศลด
เงินนําส่งธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีอตั ราผลตอบแทนสุทธิตอ่ สินทรัพย์ทีก่อให้ เกิดรายได้ (NIM) เท่ากับร้ อยละ 3.14 ลดลงจากร้ อย
ละ 3.71 ในไตรมาส 1/2562 (NIM ไม่รวมรายได้ ดอกเบี 6ยจากการขายทอดตลาดฯ ไตรมาส 1/2562 เท่ากับร้ อยละ 3.13) ทังนี
6 6 สินเชือใน
ไตรมาสที 1/2563 เติบโตร้ อยละ 2.0 จากสิ 6นปี เมือเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 4/2562 รายได้ ดอกเบี 6ยสุทธิเพิมขึ 6นร้ อยละ 10.9 จากการ
บริ หารจัดการต้ นทุนทางการเงินทีดีและผลกระทบของ TFRS 9
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ตารางการเปลียนแปลงอัตราดอกเบี 6ย
อัตราดอกเบี 6ยนโยบายของ ธปท.
อั(%)
ตราดอกเบี 6ยเงินฝาก(%) (1)
- ออมทรัพย์
- เงินฝากประจํา 3 เดือน
- เงินฝากประจํา 6 เดือน
- เงินฝากประจํา 12 เดือน
อัตราดอกเบี 6ยเงินให้ สินเชือ(%)
- MLR
- MOR
- MRR

10 เม.ย. 63
0.75%

31 มี.ค.63
0.75%

31 ธ.ค. 62
1.25%

30 ก.ย. 62
1.50%

30 มิ.ย. 62
1.75%

31 มี.ค. 62
1.75%

31 ธ.ค. 61
1.75%

0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.60% - 0.70% 0.60% - 0.70%
0.90%
0.90%
0.90%
0.90%
0.90%
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%
0.90% - 1.00% 0.90% - 1.00%
1.30%
1.30%
1.30%
1.30%
1.30%
5.375% (2)
6.220% (2)
6.345% (2)

5.775%
6.620%
6.745%

6.025%
6.870%
6.870%

6.275%
6.870%
6.870%

6.275%
7.120%
7.120%

6.275%
7.120%
7.120%

6.275%
7.120%
7.120%

(1) อัตราดอกเบี 6ยเงินฝากมาตรฐานสําหรับบุคคลธรรมดา
(2) ธนาคารปรับอัตราดอกเบี 6ยเงินให้ สินเชือลง มีผลเมือ 10 เมษายน 2563
(3) การเปลียนแปลงอัตราดอกเบี 6ยภายหลังวันที 10 เมษายน 2563 ได้ แก่ การปรับลดอัตราดอกเบี 6ยนโยบายลง เป็ น 0.50% มีผลวันที 20 พฤษภาคม 2563 และ
ธนาคารได้ ปรับอัตราดอกเบี 6ยเงินให้ สินเชือ MLR, MOR และ MRR เป็ น 5.25%, 5.82% และ 6.22% ตามลําดับ พร้ อมทังปรั
6 บอัตราดอกเบี 6ยเงินฝากออมทรัพย์ เป็ น
0.25% อัตราดอกเบี 6ยเงินฝากประจํา 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือนเป็ น 0.375%, 0.50% และ 0.50% ตามลําดับ มีผลวันที 22 พฤษภาคม 2563

ในไตรมาสที 1/2563 คณะกรรมการนโยบายการเงิน ปรับลดอัตราดอกเบี 6ยนโยบายลง 2 ครัง6 ในเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม
(ก่อนหน้ านี 6ได้ มีการปรับลด 2 ครัง6 ในเดือน สิงหาคม และ พฤศจิกายน 2562 จากไตรมาส 1/2562) โดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมี
แนวโน้ มขยายตัวตํากว่าประมาณการณ์เดิมและตํากว่าศักยภาพมากขึ 6นเนืองจากการแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ที
รุนแรง ประกอบกับความล่าช้ าของพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจําปี และภัยแล้ ง รวมถึงส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องตลาดการเงินใน
ไทย
ทังนี
6 6 ธนาคารตระหนักถึงการมีส่วนร่ วมในการพยุงเศรษฐกิจ และพร้ อมสนับสนุนกลไกของภาครัฐ ในภาวะวิกฤติทีคาดว่า
เศรษฐกิจจะชะลอตัวอย่างรุ นแรงครัง6 นี 6 ดังนัน6 จึงได้ ทยอยปรับลดอัตราดอกเบี 6ยเงินให้ สินเชือ MLR MOR และ MRR ลงในเดือน
กุมภาพันธ์ และมีนาคม และล่าสุดในเดือนเมษายน ทีผ่านมา ได้ ปรับลดอัตราดอกเบี 6ยเงินให้ สินเชือ MLR MOR และ MRR ลงอย่างละ
0.40% ต่อปี โดยมีผลตัง6 แต่วันที 10 เมษายน 2563 เพือช่วยแบ่งเบาภาระของลูกค้ าสินเชื อทัง6 ภาคธุรกิ จและลูกค้ ารายย่อย และ
ตอบสนองมาตรการปรับลดอัตรานําส่งเงินสมทบกองทุนฟื น6 ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินของธนาคารพาณิชย์ต่อธนาคารแห่ง
ประเทศไทย จากเดิมอัตรา 0.46% เหลือ 0.23% ประกาศเมือวันที 7 เมษายน 2563
ก.3) รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
หน่วย : ล้ านบาท

รายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริ การ
หัก ค่าใช้ จา่ ยค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การสุทธิ

1/2563
(TFRS 9)
6,753
1,802
4,951

4/2562
(Pre-TFRS 9)
7,744
1,740
6,004

เพิ,ม/(ลด)
ร้ อยละ
(12.8)
3.6
(17.5)

1/2562
(Pre-TFRS 9)
7,077
1,442
5,635

เพิ,ม/(ลด)
ร้ อยละ
(4.6)
24.9
(12.1)

รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การสุทธิสําหรั บไตรมาส 1/2563 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีรายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การ
สุทธิ เท่ากับ 4,951 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 12.1 จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน จากค่าธรรมเนียมอืนๆ และค่าธรรมเนียมทีเกียวเนือง
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กับสินเชือทีลดลงจากการทยอยรับรู้คา่ ธรรมเนียมตามมาตรฐาน TFRS 9 ประกอบกับค่าใช้ จ่ายค่าธรรมเนียมทีเพิมขึ 6นตามธุรกรรมการ
โอนเงินรายย่อยผ่านช่องทางดิจิทลั ทีขยายตัว ทังนี
6 6 ค่าธรรมเนียม Banassurance ยังคงขยายตัวดี และหากเปรี ยบเทียบกับไตรมาส
4/2562 รายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริ การสุทธิลดลงร้ อยละ 17.5 โดยมีสาเหตุเดียวกันเมือเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 1/2562

สัดส่วนรายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริ การแบ่งตามผลิตภัณฑ์หลัก
1/2563
(TFRS 9)
ค่าธรรมเนียมทีเกียวเนืองกับสินเชือ
ค่าธรรมเนียมบริ การบัตร และบริ การอิเล็กทรอนิกส์
ค่าธรรมเนียม Cash Management
ค่าธรรมเนียมจากผลิตภัณฑ์ Bancassurance
ค่าธรรมเนียมอืนๆ (1)
รวมรายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การ

4/2562 (ปรั บปรุ ง)
(Pre-TFRS 9)

1/2562 (ปรั บปรุ ง)
(Pre-TFRS 9)

5%
55%
5%
11%

8%
54%
4%
9%

9%
53%
5%
8%

24%
100%

25%
100%

25%
100%

(1) ค่าธรรมเนียมจาก Mutual Fund ธุรกิจ Global Market และบริ การอืนๆ

ก.4) รายได้ จากการดําเนินงานอื,นๆ
หน่วย : ล้ านบาท
1/2563
(TFRS 9)
กําไร (ขาดทุน) จากเครื องมือทางการเงิน
ทีวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กําไรหรื อขาดทุน
กําไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพือค้ าและ
ปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ตามวิธีสว่ นได้ เสีย
รายได้ จากเงินปั นผล
รายได้ จากการดําเนินงานอืนๆ
รวมรายได้ จากการดําเนินงาน

692

4/2562
(Pre-TFRS 9)
N/A

-

เพิ,ม/(ลด)
ร้ อยละ
N/A

1/2562
(Pre-TFRS 9)
N/A

เพิ,ม/(ลด)
ร้ อยละ

1,057

N/A

995

N/A

347
293

2,546
185

(86.4)
58.6

336
318

3.4
(7.6)

118
1,601
3,051

37
1,090
4,915

214.6
46.8
(37.9)

116
1,531
3,296

1.2
4.6
(7.4)

N/A

รายได้ จากการดําเนินงานอื,นๆ ไตรมาส 1/2563 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการดําเนินงานอืนๆ เท่ากับ 3,051
ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 7.4 จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ส่วนใหญ่เป็ นผลจากกําไรจากเครื องมือทางการเงินทีวัดมูลค่าด้ วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนตามมาตรฐาน TFRS 9 ในขณะทีเมือเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 4/2562 รายได้ จากการดําเนินงานอืนๆ
ลดลงร้ อยละ 37.9 ส่วนใหญ่เป็ นผลจากการลดลงของกําไรจากเงินลงทุน
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ก.5) ค่ าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอื,นๆ
หน่วย : ล้ านบาท

ค่าใช้ จา่ ยเกียวกับพนักงาน
ค่าใช้ จา่ ยเกียวกับอาคาร สถานที และ
อุปกรณ์
ค่าภาษี อากร
ขาดทุนจากการด้ อยค่าทรัพสินย์รอ
การขาย
อืนๆ (1)
รวมค่ าใช้ จ่ายจากการดําเนินการ
อื,นๆ
อัตราส่วนค่าใช้ จา่ ยต่อรายได้ (ร้ อยละ)

1/2563
(TFRS 9)
7,768
2,085

4/2562
(Pre-TFRS 9)
7,089
2,304

1,047
218

เพิ,ม/(ลด)
ร้ อยละ
9.6
(9.5)

1/2562
(Pre-TFRS 9)
7,137
2,195

เพิ,ม/(ลด)
ร้ อยละ

1,023
2,405

2.3
(91.0)

1,117
3,769

(6.3)
(94.2)

2,349
13,467

3,796
16,617

(38.1)
(19.0)

1,978
16,196

18.8
(16.9)

43.49

52.54 (2)

8.8
(5.0)

48.24 (2)

(1) รวมค่าตอบแทนกรรมการ
(2) หากไม่รวมรายการรายได้ ดอกเบี 6ยจากการขายทอดตลาดฯ และสํารองด้ อยค่าทรัพย์สินรอการขาย อัตราส่วนค่าใช้ จา่ ยต่อรายได้ สาํ หรับไตรมาส 1/2562
และ 4/2562 เท่ากับร้ อยละ 41.78 และร้ อยละ 45.48 ตามลําดับ

ค่ าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอื,นๆ ไตรมาส 1/2563 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีค่าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอืนๆ เท่ากับ
13,467 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 16.9 จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน และลดลงร้ อยละ 19.0 จากไตรมาสทีผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักมา
จากสํารองด้ อยค่าทรัพย์สนิ รอการขายทีลดลง (หากไม่รวมรายการสํารองด้ อยค่าดังกล่าว ค่าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอืนๆ เพิมขึ 6นร้ อย
ละ 8.6 จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน และลดลงร้ อยละ 6.4 จากไตรมาสทีผ่านมา)
ก.6) หนีสY ูญ หนีสY งสัยจะสูญ/ ผลขาดทุนด้ านเครดิตที,คาดว่ าจะเกิดขึนY
หน่วย : ล้ านบาท
1/2563
(TFRS 9)
หนี 6สูญ หนี 6สงสัยจะสูญฯ (1)
ผลขาดทุนด้ านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึ 6น (2)

N/A
8,524

4/2562
(Pre-TFRS 9)
4,824
N/A

เพิ,ม/(ลด)
ร้ อยละ
N/A
N/A

1/2562
(Pre-TFRS 9)
7,330
N/A

เพิ,ม/(ลด)
ร้ อยละ
N/A
N/A

(1) หนี 6สูญ หนี 6สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่า สําหรับเงินให้ สินเชือแก่ลกู หนี 6เท่านัน6
(2) ผลขาดทุนด้ านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึ 6นสําหรับรายการระหว่างตลาดเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี 6 เงินให้ สินเชือแก่ลกู หนี 6 (รวมขาดทุนจากการเปลียนแปลง
เงือนไขใหม่) และภาระผูกพันทีจะให้ สนิ เชือและสัญญาคํ 6าประกันทางการเงิน

สําหรับไตรมาส ไตรมาส 1/2563 ธนาคารและบริ ษัทย่อยได้ พิจารณาถึงปั จจัยต่างๆ อย่างรอบคอบ ในการประมาณการถึง
ภาวะเศรษฐกิจทีชะลอตัวลงและมีความไม่แน่นอน ทีอาจส่งผลต่อคุณภาพสินเชือ จึงได้ ตงสํ
ั 6 ารองผลขาดทุนด้ านเครดิตทีคาดว่าจะ
เกิดขึ 6น จํานวน 8,524 ล้ านบาท ในขณะทีมีหนี 6สูญ หนี 6สงสัยจะสูญฯ จํานวน 7,330 ล้ านบาทในไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน โดยธนาคาร
มีอตั ราส่วน Coverage Ratio เท่ากับร้ อยละ 126.5 ณ วันที 31 มีนาคม 2563 เทียบกับร้ อยละ 131.8 ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ
ร้ อยละ 126.9 ณ วันที 31 มีนาคม 2562
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ข. ฐานะทางการเงินของธนาคารและบริษัทย่ อย ณ วันที, 31 มีนาคม 2563
ข.1) สินทรัพย์ ทางการเงินฯ และเงินลงทุนสุทธิ
ธนาคารและบริษัทย่อยมีสนิ ทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน และเงินลงทุนสุทธิรวมตาม
TFRS 9 เท่ากับ 407,603 ล้ านบาท ณ 31 มีนาคม 2563 โดยสินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
ประกอบด้ วยตราสารหนี 6เอกชนและต่างประเทศ ร้ อยละ 56 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ร้ อยละ 41 และหน่วยลงทุน ร้ อยละ 3
ในขณะทีมีเงินลงทุนสุทธิจํานวน 395,228 ล้ านบาท ณ 31 ธันวาคม 2562
การจัดประเภทของสินทรัพย์ทางการเงินฯ และเงินลงทุนสุทธิ
หน่วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม
สินทรั พย์ ทางการเงินที,วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรมผ่ านกําไรหรื อขาดทุน
เงินลงทุนสุทธิ
- เงินลงทุนในตราสารหนี 6ทีวัดมูลค่าด้ วยราคาทุนตัดจําหน่าย
- เงินลงทุนในตราสารหนี 6ทีวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
- เงินลงทุนในตราสารทุนทีกําหนดให้ วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
รวมสินทรั พย์ ทางการเงินฯ และเงินลงทุนสุทธิ

31 มี.ค. 63
45,217
362,386
1,729
347,846
12,811
407,603

หน่วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม

31 ธ.ค. 62

เงินลงทุนสุทธิ
- เงินลงทุนเพือค้ า
- เงินลงทุนเผือขาย
- ตราสารหนี 6ทีจะถือจนครบกําหนด
- เงินลงทุนทัวไป
รวมเงินลงทุนสุทธิ

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

ข.2) เงินให้ สินเชื,อแก่ ลูกหนี Y
เงินให้ สนิ เชือแก่ลกู หนี 6ของธนาคารและบริ ษัทย่อย (หลังหักรายได้ รอตัดบัญชี) เท่ากับ 2,131,887 ล้ านบาท เพิมขึ 6นร้ อยละ 2.0
จากสิ 6นปี โดยส่วนใหญ่
หน่วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม

31 มี.ค. 63
31 ธ.ค. 62
เพิ,ม/(ลด)
(TFRS 9)
(Pre-TFRS 9)
ร้ อยละ
เงินให้ สินเชือแก่ลกู หนี 6
2,132,315
2,090,342
2.0
หัก รายได้ รอตัดบัญชี
428
469
บวก ดอกเบี 6ยค้ างรับ
5,794
5,160
(1)
หัก ค่าเผือผลขาดทุนด้ านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึ 6น
142,158
135,268
เงินให้ สินเชื,อแก่ ลูกหนีแY ละดอกเบียY ค้ างรั บสุทธิ
1,995,523
1,959,765
1.8
(1) ค่าเผือผลขาดทุนด้ านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึ 6นสําหรับเงินให้ สินเชือแก่ลกู หนี 6 (รวมขาดทุนจากการเปลียนแปลงเงือนไขใหม่) หรื อ ค่าเผือหนี 6สงสัยจะสูญ
และค่าเผือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้ างหนี 6 ตามงบการเงิน

ส่วนที 3 ข้ อมูลผู้ออกตราสาร หน้ า 44

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
เงินให้ สนิ เชือของธนาคารตามประเภทของผู้ก้ ู (งบการเงินรวม)
หน่วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม

สินเชือธุรกิจขนาดใหญ่
สินเชือรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
สินเชือวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (1)
สินเชือรายย่อย
- สินเชือเพือทีอยู่อาศัย
- สินเชือส่วนบุคคล
- สินเชือบัตรเครดิต
- สินเชือ KTB Leasing
สินเชืออืนๆ
รวมสินเชื,อ (ตามงบการเงิน)

31 มี.ค. 63
(TFRS 9)
จํานวน
706,891
160,940
335,051
929,055
400,147
470,366
51,893
6,649
378
2,132,315

31 ธ.ค. 62
(Pre-TFRS 9)
ร้ อยละ
33.2
7.5
15.7

จํานวน
650,266
182,986
332,447

43.6
18.8
22.1
2.4
0.3
0.0
100.0

924,268
396,035
464,138
56,653
7,442
375
2,090,342

เพิ,ม/(ลด)
ร้ อยละ

ร้ อยละ
31.1
8.8
16.0

8.7
(12.0)
0.8

44.2
18.9
22.2
2.7
0.4
0.0
100.0

0.5
1.0
1.3
(8.4)
(10.7)
1.0
2.0

(1) สินเชือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม: สินเชือทีให้ แก่ธุรกิจทีมีจํานวนการจ้ างงาน ≤ 200 คน และจํานวนสินทรัพย์ถาวรไม่รวมทีดิน ≤ 200 ลบ.

คุณภาพสินทรัพย์
การจัดชันสิ
6 นเชือและค่าเผือผลขาดทุนด้ านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึ 6น
หน่วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม

31 มี.ค. 63
เงินให้ สินเชื,อและ
ดอกเบียY ค้ างรั บ (1)

ค่ าเผื,อผลขาดทุนด้ านเครดิตที,
คาดว่ าจะเกิดขึนY (2)

1. การจัดชันY สินเชื,อ
สินทรัพย์ทางการเงินทีไม่มีการเพิมขึ 6นอย่างมีนยั สําคัญ
1,747,267
28,339
ของความเสียงด้ านเครดิต (Performing)
สินทรัพย์ทางการเงินทีมีการเพิมขึ 6นอย่างมีนยั สําคัญของ
276,511
38,493
ความเสียงด้ านเครดิต (Under - performing)
สินทรัพย์ทางการเงินทีมีการด้ อยค่าด้ านเครดิต
113,903
75,326
(Non - performing)
รวม
2,137,681
142,158
(3)
2. Gross NPLs
112,377
ร้ อยละ 4.36
(4)
3. Coverage Ratio
ร้ อยละ 126.5
(1) เงินให้ สินเชือหักรายได้ รอตัดบัญชี รวมดอกเบี 6ยค้ างรับ และรายได้ ดอกเบี 6ยทียังไม่ถึงกําหนดชําระ
(2) ค่าเผือผลขาดทุนด้ านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึ 6นสําหรับเงินให้ สินเชือแก่ลกู หนี 6 (รวมขาดทุนจากการเปลียนแปลงเงือนไขใหม่) ตามงบการเงิน
(3) Gross NPLs เฉพาะต้ นเงินหักรายได้ รอตัดบัญชี รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
(4) Coverage Ratio = ค่าเผือผลขาดทุนด้ านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึ 6นของสินเชือ / Gross NPLs
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หน่วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม

เงินให้ สินเชื,อและดอกเบียY
ค้ างรั บ

31 ธ.ค. 62
ยอดสุทธิท,ใี ช้ ในการตังY ค่ า
เผื,อหนีสY งสัยจะสูญ

1. การจัดชันY สินเชื,อ
จัดชันปกติ
6
1,923,616
จัดชันกล่
6 าวถึงเป็ นพิเศษ
68,696
จัดชันตํ
6 ากว่ามาตรฐาน
12,780
จัดชันสงสั
6 ย
12,647
จัดชันสงสั
6 ยจะสูญ
77,294
รวม
2,095,033
เงินสํารองส่วนเกิน
2. ค่ าเผื,อหนีสY งสัยจะสูญรวม(1)
3. Gross NPLs (2)
102,659
(3)
4. Coverage Ratio
(1) ค่าเผือหนี 6สงสัยจะสูญและค่าเผือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้ างหนี 6 ตามงบการเงิน
(2) NPLs Ratio-Gross ตามนิยามของธนาคารแห่งประเทศไทย
(3) Coverage Ratio = ค่าเผือหนี 6สงสัยจะสูญ / Gross NPLs

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

ค่ าเผื,อหนีสY งสัยจะสูญ

13,908
8,478
6,433
4,547
37,403
70,769
64,459
135,268
ร้ อยละ 4.33
ร้ อยละ 131.8

ธนาคารและบริษัทย่อยมีอตั ราส่วนสินเชือด้ อยคุณภาพก่อนหักค่าเผือหนี 6สงสัยจะสูญต่อสินเชือรวม (NPLs Ratio-Gross) ณ
31 มีนาคม 2563 ร้ อยละ 4.36 เพิมขึ 6นจากร้ อยละ 4.33 ณ 31 ธันวาคม 2562 โดยมี Coverage Ratio เท่ากับ ร้ อยละ 126.5 ณ วันที 31
มีนาคม 2563 เทียบกับร้ อยละ 131.8 ณ 31 ธันวาคม 2562 และร้ อยละ 126.9 ณ วันที 31 มีนาคม 2562
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ข.3) เงินรับฝาก
ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีเงินรับฝาก เท่ากับ 2,352,523 ล้ านบาท เพิมขึ 6นร้ อยละ 9.1 จาก ณ 31 ธันวาคม 2562 โดยเพิมขึ 6น
จากเงินฝากทุกประเภทโดยเฉพาะเงินฝากออมทรัพย์
จากภาพรวมเงินรับฝากทีเพิมขึ 6นจากสิ 6นปี ในอัตราทีสูงกว่าการเพิมขึ 6นของเงินให้ สินเชือ ส่งผลให้ ธนาคารและบริ ษัทย่อยมี
สัดส่วนเงินให้ สนิ เชือแก่ลกู หนี 6 (หลังหักรายได้ รอตัดบัญชี) ต่อเงินรับฝาก ทีเท่ากับร้ อยละ 90.62 ลดลงเมือเทียบกับร้ อยละ 96.94 ณ 31
ธันวาคม 2562
ข.4) ส่ วนของเจ้ าของ
ส่ วนของเจ้ าของรวม (ส่ วนที,เป็ นของธนาคาร) ณ 31 มีนาคม 2563 เท่ากับ 327,784 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 3.1 เมือเทียบ
กับ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
มูลค่ าหุ้ นทางบัญชี (ส่ วนที,เป็ นของธนาคาร) เท่ากับ 23.44 บาทต่อหุ้น ลดลงจาก 24.20 บาทต่อหุ้น เมือเทียบกับ 31
ธันวาคม 2562
ค. แหล่ งที,มาและใช้ ไปของเงินทุน
หน่วย : ล้ านบาท
31 มี.ค. 63
(TFRS 9)
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
(สินทรัพย์)
สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้ วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
เงินลงทุนสุทธิ และเงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ
เงินให้ สินเชือแก่ลกู หนี 6 (หักรายได้ รอตัดบัญชี)
หัก ค่าเผือผลขาดทุนด้ านเครดิตทีคาดว่าจะ
เกิดขึ 6น (1)
สินทรัพย์อืนๆ
สินทรั พย์
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
(หนี 6สิน)
ตราสารหนี 6ทีออกและเงินกู้ยืม
หนี 6สินอืนๆ
รวมส่วนของเจ้ าของ
- ส่วนของบริ ษัทใหญ่
- ส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม
หนีสY ินและส่ วนของเจ้ าของ
อัตราส่ วนเงินให้ สินเชื,อแก่ ลูกหนี Y (หลังหัก
รายได้ รอตัดบัญชี) ต่ อเงินรั บฝาก
(ร้ อยละ)

จํานวน
470,362

ร้ อยละ
14.9

31 ธ.ค. 62
(Pre-TFRS 9)
จํานวน
ร้ อยละ
338,771
11.2

เพิ,ม/(ลด)
ร้ อยละ
38.8

45,217

1.4

N/A

N/A

N/A

388,818
2,131,887
(142,158)

12.3
67.4
(4.5)

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

14.2
69.4
(4.5)

(8.8)
2.0
5.1

268,934
3,163,060

8.5
100.0

292,665
3,012,216

9.7
100.0

(8.1)
5.0

2,352,523
177,063

74.4
5.6

2,155,865
215,823

71.6
7.2

9.1
(18.0)

98,379
196,485
338,610
327,784
10,826
3,163,060
90.62

3.1
6.2
10.7
10.4
0.3
100.0

96,841
195,361
348,326
338,287
10,039
3,012,216
96.94

3.2
6.5
11.5
11.2
0.3
100.0

1.6
0.6
(2.8)
(3.1)
7.8
5.0

(1) ค่าเผือผลขาดทุนด้ านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึ 6นสําหรับเงินให้ สินเชือแก่ลกู หนี 6 (รวมขาดทุนจากการเปลียนแปลงเงือนไขใหม่) หรือ ค่าเผือหนี 6สงสัยจะสูญและค่าเผือการปรับมูลค่า
จากการปรับโครงสร้ างหนี 6 ตามงบการเงิน
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แหล่งเงินทุนทีสําคัญของธนาคารและบริ ษัทย่อย ณ 31 มีนาคม 2563 ประกอบด้ วยเงินรับฝากร้ อยละ 74.4 และแหล่งเงินทุน
อืนๆ อาทิ ส่วนของเจ้ าของ การกู้ยืมระหว่างธนาคาร และตราสารหนี 6ทีออกและเงินกู้ยืม ทังนี
6 6 ธนาคารใช้ เงินทุนร้ อยละ 67.4 ในการให้
สินเชือแก่ลกู หนี 6 (หลังหักรายได้ รอตัดบัญชี) ใช้ เงินทุนร้ อยละ 14.9 ในรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ และใช้ เงินทุนร้ อยละ
12.3 ในเงินลงทุนสุทธิและเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมสุทธิ
ง. เงินกองทุนตามกฎหมาย
เงินกองทุนตามกฎหมาย (กลุม่ ธุรกิจทางการเงิน)
หน่วย : ล้ านบาท
(3)

อัตราขันY ตํ,าที,
กําหนดโดยธปท.
อัตรา
สําหรั บปี 2563
เงินกองทุน
(ร้ อยละ) (2)
จํานวน
ต่ อสินทรั พย์ เสี,ยง
(ร้ อยละ)
309,373
14.97
>8.000
31 มี.ค. 63

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน

เงินกองทุนชันที
6 1
ทีเป็ นส่วนของเจ้ าของ
เงินกองทุนชันที
6 1
เงินกองทุนชันที
6 2
รวมเงินกองทุน
สินทรัพย์ถ่วงนํ 6าหนักตาม
ความเสียง

(1)

310,447
76,170
386,617
2,066,182

15.03

>9.500

18.71

>12.000

31 ธ.ค. 62

(3)

อัตรา
เงินกองทุน
จํานวน
ต่ อสินทรั พย์ เสี,ยง
(ร้ อยละ)
304,705
15.19
305,805
75,534
381,339
2,006,423

อัตราขันY ตํ,าที,
กําหนดโดยธปท.
สําหรั บปี 2562
(ร้ อยละ) (2)
>7.500

15.24

>9.000

19.01

>11.500

(1) งบการเงินภายใต้ หลักเกณฑ์การกํากับดูแลกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน จัดทําภายใต้ หลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงินนีจ6 ะไม่รวมถึง
บริ ษัทที ประกอบธุรกิจประกันภัยหรื อประกันชีวิต และบริ ษัททีถือหุ้นน้ อยกว่าร้ อยละ 50
(2) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กําหนดให้ ธนาคารพาณิชย์ดํารงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิม เพือรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation Buffer)
โดยให้ ทยอยดํารงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิมจากอัตราส่วนเงินกองทุนขันตํ
6 าอีกมากกว่า 0.625% ในแต่ละปี ตังแต่
6 วนั ที 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป จนครบ
ซึงมากกว่า 2.50% ในวันที 1 มกราคม 2562 นอกจากนี 6 ตามประกาศ ธปท. ทีสนส. 16/2560 และ 17/2560 ระบุวา่ ธนาคารเป็ น 1 ใน 5 ธนาคารพาณิชย์ทีมีนัย
ต่อความเสียงเชิงระบบในประเทศ และกําหนดให้ ต้องมีอตั ราส่วนเงินกองทุนขันตํ
6 าเพิมเติม เพือเป็ นเงินกองทุนส่วนเพิมเพือรองรับความเสียหายสําหรับธนาคาร
พาณิชย์ทีมีนัยความเสียงเชิงระบบในประเทศ (Higher loss absorbency) โดยให้ ธนาคารทยอยดํารงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิมเพือรองรับความเสียหาย
สําหรับธนาคารพาณิชย์ทีมีนัยต่อความเสียงเชิงระบบในประเทศ ทีร้ อยละ 0.5 ของสินทรัพย์เสียงทังสิ
6 6น ตังแต่
6 วนั ที 1 มกราคม พ.ศ. 2562 และดํารงเพิมเป็ น
ร้ อยละ 1 ของสินทรัพย์เสียงทังสิ
6 6น ตังแต่
6 วนั ที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็ นต้ นไป
(3) ข้ อมูลเงินกองทุนและอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสียง ณ วันที 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นข้ อมูลเบื 6องต้ นทีจัดทําตามเกณฑ์และ
วิธีการตามประกาศธปท.
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เงินกองทุนตามกฎหมาย (งบเฉพาะธนาคาร)
หน่วย : ล้ านบาท
31 มี.ค. 63

งบเฉพาะธนาคาร(1)

เงินกองทุนชันที
6 1
ทีเป็ นส่วนของเจ้ าของ
เงินกองทุนชันที
6 1
เงินกองทุนชันที
6 2
รวมเงินกองทุน
สินทรัพย์ถ่วงนํ 6าหนักตาม
ความเสียง

อัตราขันY ตํ,าที,
กําหนดโดยธปท.
อัตรา
สําหรั บปี 2563
เงินกองทุน
จํานวน
ต่ อสินทรั พย์ เสี,ยง
(ร้ อยละ) (1)
(ร้ อยละ)
288,254
14.43
>8.000
288,254
75,364
363,618
1,997,962

14.43

>9.500

18.20

>12.000

31 ธ.ค. 62
อัตรา
เงินกองทุน
จํานวน
ต่ อสินทรั พย์ เสี,ยง
(ร้ อยละ)
285,462
14.80
285,462
74,616
360,078
1,929,176

อัตราขันY ตํ,าที,
กําหนดโดยธปท.
สําหรั บปี 2562
(ร้ อยละ) (1)
>7.500

14.80

>9.000

18.66

>11.500

(1) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กําหนดให้ ธนาคารพาณิชย์ดํารงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิม เพือรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation Buffer)
โดยให้ ทยอยดํารงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิมจากอัตราส่วนเงินกองทุนขันตํ
6 าอีกมากกว่า 0.625% ในแต่ละปี ตังแต่
6 วนั ที 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป จนครบ
ซึงมากกว่า 2.50% ในวันที 1 มกราคม 2562 นอกจากนี 6 ตามประกาศ ธปท. ทีสนส.16/2560 และ 17/2560 ระบุว่าธนาคารเป็ น 1 ใน 5 ธนาคารพาณิชย์ทีมีนัย
ต่อความเสียงเชิงระบบในประเทศ และกําหนดให้ ต้องมีอตั ราส่วนเงินกองทุนขันตํ
6 าเพิมเติม เพือเป็ นเงินกองทุนส่วนเพิมเพือรองรับความเสียหายสําหรับธนาคาร
พาณิชย์ทีมีนัยความเสียงเชิงระบบในประเทศ (Higher loss absorbency) โดยให้ ธนาคารทยอยดํารงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิมเพือรองรับความเสียหาย
สําหรับธนาคารพาณิชย์ทีมีนัยต่อความเสียงเชิงระบบในประเทศ ทีร้ อยละ 0.5 ของสินทรัพย์เสียงทังสิ
6 6น ตังแต่
6 วนั ที 1 มกราคม พ.ศ. 2562 และดํารงเพิมเป็ น
ร้ อยละ 1 ของสินทรัพย์เสียงทังสิ
6 6น ตังแต่
6 วนั ที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็ นต้ นไป

ณ 31 มีนาคม 2563 กลุม่ ธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทุนชัน6 ที 1 ทีเป็ นส่วนของเจ้ าของ เท่ากับ 309,373 ล้ านบาท (ร้ อยละ
14.97 ของสินทรัพย์ถ่วงนํ 6าหนักตามความเสียง) และมีเงินกองทุนชันที
6 1 เท่ากับ 310,447 ล้ านบาท (ร้ อยละ 15.03 ของสินทรัพย์ถ่วง
นํ 6าหนักตามความเสียง) โดยมีเงินกองทุนทังสิ
6 6นเท่ากับ 386,617 ล้ านบาท (ร้ อยละ 18.71 ของสินทรัพย์ถ่วงนํ 6าหนักตามความเสียง)
ณ 31 มีนาคม 2563 ธนาคารมีเงินกองทุนชันที
6 1 ทีเป็ นส่วนของเจ้ าของ และมีเงินกองทุนชันที
6 1 (งบเฉพาะธนาคาร) เท่ากับ
288,254 ล้ านบาท (ร้ อยละ 14.43 ของสินทรัพย์ถ่วงนํ 6าหนักตามความเสียง) โดยมีเงินกองทุนทังสิ
6 6นเท่ากับ 363,618 ล้ านบาท (ร้ อยละ
18.20 ของสินทรัพย์ถ่วงนํ 6าหนักตามความเสียง)
ธนาคารมีอตั ราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์ถ่วงนํ 6าหนักตามความเสียงในระดับทีแข็งแกร่ งเมือเทียบกับเกณฑ์ของธปท. อีกทัง6
ธนาคารได้ ป ระเมินความเพียงพอของอัตราส่ว นเงิ นกองทุนฯ ในอนาคตอย่างต่อเนืองเพือให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ ของทางการ และ
ครอบคลุมถึงความสามารถในการรองรับความเสียงทีจะเกิดขึ 6น
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ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
จ) วิเคราะห์ งบกระแสเงินสด
สําหรับไตรมาสที 1/2563 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 59,282 ล้ านบาท ลดลง 9,152
ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 13.37 จากสิ 6นปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักดังนี 6
1.) เงินสดสุทธิ ได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 7,293 ล้ านบาท ซึงเกิดจากกําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี 6สินดําเนินงาน 25,935 ล้ านบาท และมีการเปลียนแปลงหลักของสินทรัพย์จากการดําเนินงาน ได้ แก่ รายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) เพิมขึ 6น 132,212 ล้ านบาท เงินให้ สินเชือเพิมขึ 6น 47,180 ล้ านบาท และสินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เพิมขึ 6น 35,194 ล้ านบาท ในขณะทีสิทธิในการเรี ยกคืนหลักทรัพย์ ลดลง 67,350 ล้ านบาท
และการเปลียนแปลงของหนี 6สินจากการดําเนินงาน ได้ แก่ เงินรับฝากเพิมขึ 6น 196,658 ล้ านบาท และหนี 6สินตราสารอนุพนั ธ์
เพิมขึ 6น 41,662 ล้ านบาท ในขณะทีรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี 6สิน) ลดลง 38,927 ล้ านบาท และภาระในการส่งคืน
หลักทรัพย์ ลดลง 67,350 ล้ านบาท
2.) เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน 16,906 ล้ านบาท ซึงเกิดจากมีเงินสดรับจากการจําหน่ายตราสารหนี 6และตราสารทุนทีวัด
มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน 86,891ล้ านบาท และเงินสดรับจากการจําหน่ายตราสารหนี 6ทีวัดมูลค่าด้ วยราคา
ทุนตัดจําหน่าย 941 ล้ านบาท ในขณะทีมีเงินสดจ่ายในการซื 6อตราสารหนี 6และตราสารทุนทีวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน 102,869 ล้ านบาท และเงินสดจ่ายในการซื 6อตราสารหนี 6ทีวัดมูลค่าด้ วยราคาทุนตัดจําหน่าย 901 ล้ านบาท
3.) เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 413 ล้ านบาท ซึงเกิดจากเงินสดจ่ายชําระคืนตราสารหนี 6ทีออกและเงินกู้ยืมระยะ
ยาว 4 ล้ านบาทและ เงินสดจ่ายชําระหนี 6สินตามสัญญาเช่า 579 ล้ านบาท ในขณะทีมีเงินสดรับจากตราสารหนี 6ทีออกและเงินกู้ยืมระยะ
ยาว 996 ล้ านบาท

หมายเหตุ ตัวเลขการเปลียนแปลง (ร้ อยละ) ทีแสดง คํานวณโดยอ้ างอิงจากตัวเลขงบการเงิน
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ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
คําอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานปี 2562
ภาพรวมผลประกอบการประจําปี 2562
สําหรับปี 2562 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีกําไรสุทธิสว่ นทีเป็ นของธนาคาร เท่ากับ 29,284 ล้ านบาท เพิมขึ 6นร้ อยละ 2.8 จาก
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้ จากการดําเนินงานเพิมขึ 6นจากรายได้ ดอกเบี 6ยเงินให้ สนิ เชือทีมาจากการได้ รับเงิน
บางส่วนจากการขายทอดตลาดทรัพย์สนิ หลักประกันจํานองจํานวน 3,899 ล้ านบาทในไตรมาส 1/2562 และรายได้ จากการดําเนินงาน
อืนๆ (กําไรสุทธิจากเงินลงทุน) แม้ ว่าค่าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานเพิมขึ 6นจากการกันสํารองจากการด้ อยค่าทรัพย์สินรอการขาย และ
ค่าใช้ จ่ายจากการตังสํ
6 ารองผลประโยชน์พนักงาน หากไม่รวมรายการพิเศษดังกล่าว กําไรสุทธิส่วนทีเป็ นของธนาคาร เพิมขึ 6นร้ อยละ
18.2 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยรายได้ ดอกเบี 6ยและค่าใช้ จ่ายดังกล่าวถือเป็ นรายการพิเศษ (“รายการพิเศษ”)
รายได้ รวมจากการดําเนินงาน เท่ากับ 125,658 ล้ านบาท เติบโตร้ อยละ 7.2 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน หากไม่รวมรายได้ จาก
การขายทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกันจํานองในไตรมาส 1/2562 รายได้ รวมจากการดําเนินงาน เติบโตร้ อยละ 3.9 จากช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน โดยมีการเปลียนแปลงทีสําคัญดังนี 6
• รายได้ ดอกเบี 6ยสุทธิ เพิมขึ 6นร้ อยละ 5.5 หากไม่รวมรายได้ จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกันจํานองในไตรมาส
1/2562 รายได้ ดอกเบี 6ยสุทธิเพิมขึ 6นร้ อยละ 0.9 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดย NIM เท่ากับ ร้ อยละ 3.07 ลดลงจากร้ อย
ละ 3.13 ในปี 2561 จากผลกระทบจากการปรับลดอัตราดอกเบี 6ยนโยบายและอัตราดอกเบี 6ยเงินให้ สนิ เชือในเดือนสิงหาคม
และเดือนพฤศจิกายนทีผ่านมา แม้ วา่ มีการบริ หารจัดการต้ นทุนทางการเงินทีดีขึ 6นอย่างต่อเนือง
• รายได้ ทีไม่ใช่ดอกเบี 6ยสุทธิเพิมขึ 6นร้ อยละ 11.4 โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้ จากการดําเนินการอืนๆ ทีเติบโตร้ อยละ 42.9
ซึงเป็ นผลจากกําไรสุทธิจากเงินลงทุน ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย และกําไรจากการขายทรัพย์สนิ รอการ
ขาย ในขณะทีรายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริ การสุทธิลดลงร้ อยละ 1.8
ค่าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานเพิมขึ 6นร้ อยละ 17.7 โดยมีสาเหตุหลักจากสํารองจากการด้ อยค่าทรัพย์สินรอการขายตามเกณฑ์
ของธนาคารแห่งประเทศไทย และจากการตังสํ
6 ารองผลประโยชน์พนักงานทีมีผลบังคับใช้ ในไตรมาส 3/2562 หากไม่รวมรายการพิเศษ
ดังกล่าว ค่าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอืนๆ อยู่ในระดับใกล้ เคียงกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ประกอบกับธนาคารมีรายได้ รวมจากการ
ดําเนินงานเพิมขึ 6น ส่งผลให้ ธนาคารและบริ ษัทย่อยมี Cost to Income ratio ทีไม่รวมรายการพิเศษเท่ากับร้ อยละ 43.58 ลดลงจากร้ อย
ละ 45.29 ในช่วงเดียวกันของปี 2561
จากนโยบายการตังค่
6 าเผือหนี 6สูญ และหนี 6สงสัยจะสูญตามหลักความระมัดระวัง ส่งผลให้ อตั ราส่วนค่าเผือหนี 6สงสัยจะสูญต่อ
สินเชือด้ อยคุณภาพ (Coverage Ratio) ณ 31 ธันวาคม 2562 เพิมขึ 6นเป็ นร้ อยละ 131.76 จากร้ อยละ 125.74 ณ 31 ธันวาคม 2561
อัตราส่วนสินเชือด้ อยคุณภาพก่อนหักค่าเผือหนี 6สงสัยจะสูญต่อสินเชือรวม (NPLs Ratio-Gross) เท่ากับ ร้ อยละ 4.33 ลดลง
จากร้ อยละ 4.53 ณ 31 ธันวาคม 2561 โดยสินเชือด้ อยคุณภาพมีการปรับตัวในทิศทางทีดีขึ 6น ในขณะทีอัตราส่วนสินเชือด้ อยคุณภาพ
หลังหักค่าเผือหนี 6สงสัยจะสูญของเงินให้ สนิ เชือด้ อยคุณภาพต่อสินเชือรวมหลังหักค่าเผือหนี 6สงสัยจะสูญของเงินให้ สินเชือด้ อยคุณภาพ
(NPLs Ratio-Net) เท่ากับร้ อยละ 1.83 ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2561 ทังนี
6 6 กลุม่ ธุรกิจทางการเงิน มีอตั ราส่วนเงินกองทุนชันที
6 1 และ
อัตราส่วนเงินกองทุนทังสิ
6 6นต่อสินทรัพย์ถ่วงนํ 6าหนักตามความเสียง เท่ากับร้ อยละ 15.24 และ ร้ อยละ 19.01 ตามลําดับ
รายละเอียดผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน และรายการทีสําคัญมีดงั นี 6
ก. ผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาสและปี สินY สุดวันที, 31 ธันวาคม 2562
ก.1) ภาพรวมผลการดําเนินงานและกําไรสุทธิ

ส่วนที 3 ข้ อมูลผู้ออกตราสาร หน้ า 51

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
หน่วย : ล้ านบาท
ปี 2562

ปี 2561

เพิ,ม/(ลด)
ร้ อยละ

รายได้ ดอกเบี 6ยสุทธิ
รายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริ การสุทธิ

88,316
23,237

83,689
23,662

5.5
(1.8)

รายได้ จากการดําเนินงานอืนๆ

14,105

9,870

42.9

125,658

117,221

7.2

รวมค่าใช้ จา่ ยจากการดําเนินงานอืนๆ

62,474

53,088

17.7

กําไรจากการดําเนินงาน(1)

63,184

64,133

(1.5)

หนี 6สูญ หนี 6สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่า

23,814

26,192

(9.1)

กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษี เงินได้

39,370

37,941

3.8

ภาษี เงินได้
กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิสว่ นทีเป็ นของธนาคาร
อัตราผลตอบแทนจากสินทรั พย์ – ROA (ร้ อยละ)(2)

7,232
32,138
29,284
1.02 (3)

6,852
31,089
28,491
1.02

5.6
3.4
2.8

9.09 (3)

9.60

รวมรายได้ จากการดําเนินงาน

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น – ROE (ร้ อยละ)(2)

(1) กําไรจากการดําเนินงานก่อนสํารอง (หนี 6สูญ หนี 6สงสัยจะสูญ ขาดทุนจากการด้ อยค่าฯ) และภาษี เงินได้
(2) ROA และ ROE คํานวณจากกําไรสุทธิสว่ นทีเป็ นของธนาคาร ต่อสินทรัพย์เฉลีย และส่วนของเจ้ าของ (ส่วนของบริ ษัทใหญ่) เฉลีย
(3) หากไม่รวมรายการพิเศษ ROA สําหรับปี 2562 เท่ากับร้ อยละ 1.17 และ ROE สําหรับปี 2562 เท่ากับร้ อยละ 10.46

ผลประกอบการปี 2562 เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีกําไรสุทธิ ส่วนทีเป็ นของธนาคาร
เท่ากับ 29,284 ล้ านบาท เพิมขึ 6นร้ อยละ 2.8 จากรายได้ จากการดําเนินงานเพิมขึ 6นจากรายได้ ดอกเบี 6ยเงินให้ สินเชือทีมาจากการได้ รับ
เงิ นบางส่วนจากการขายทอดตลาดทรั พย์ สินหลักประกันจํ านองจํ านวน 3,899 ล้ านบาทในไตรมาส 1/2562 และรายได้ จากการ
ดําเนินงานอืนๆ (กําไรสุทธิจากเงินลงทุน) แม้ วา่ ค่าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานเพิมขึ 6นจากการกันสํารองจากการด้ อยค่าทรัพย์สินรอการ
ขายฯ และค่าใช้ จ่ายจากการตังสํ
6 ารองผลประโยชน์พนักงาน หากไม่รวมรายการพิเศษดังกล่าว กําไรสุทธิสว่ นทีเป็ นของธนาคาร เพิมขึ 6น
ร้ อยละ 18.2 จากปี 2561
ก.2) รายได้ ดอกเบียY สุทธิ
หน่วย : ล้ านบาท
ปี 2562
รายได้ ดอกเบียY
- รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
- เงินลงทุนและธุรกรรมเพือค้ า
- เงินลงทุนในตราสารหนี 6
- เงินให้ สินเชือ
- การให้ เช่าซื 6อและสัญญาเช่าการเงิน
- อืนๆ

122,971
7,113
482
4,943
109,784
428
221
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ปี 2561
119,770
9,882
325
3,807
104,681
936
139

เพิ,ม/(ลด)
ร้ อยละ
2.7
(28.0)
48.5
29.8
4.9
(54.3)
59.5

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
หน่วย : ล้ านบาท
ปี 2562
หัก ค่ าใช้ จ่ายดอกเบียY
- เงินรับฝาก
- รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
- เงินนําส่งธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
- ตราสารหนี 6ทีออกและเงินกู้ยืม
- อืนๆ
รายได้ ดอกเบียY สุทธิ
อัตราดอกเบียY รั บจากสินทรั พย์ ท, ีก่อให้ เกิดรายได้ (ร้ อยละ)
อัตราต้ นทุนทางการเงิน (ร้ อยละ)
รายได้ ดอกเบียY สุทธิต่อสินทรั พย์ ท, ีก่อให้ เกิดรายได้ (ร้ อยละ) – NIM

ปี 2561
34,655
17,861
2,532
9,978
4,085
199
88,316
4.48(1)
1.46
3.22(1)

เพิ,ม/(ลด)
ร้ อยละ
36,081
19,445
2,707
9,705
4,093
131
83,689
4.47
1.53
3.13

(4.0)
(8.1)
(6.5)
2.8
(0.2)
51.5
5.5

(1) หากไม่รวมรายได้ ดอกเบี 6ยจากการได้ รับเงินบางส่วนจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกันจํานองจํานวน 3,899 ล้ านบาท อัตราดอกเบี 6ยรับ
จากสินทรัพย์ทีก่อให้ เกิดรายได้ อยูท่ ีร้ อยละ 4.34 และ NIM อยูท่ ีร้ อยละ 3.07 สําหรับปี 2562

รายได้ ดอกเบียY สุท ธิปี 2562 เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีรายได้ ดอกเบี 6ยสุทธิ เท่ากับ
88,316 ล้ านบาท เพิมขึ 6นร้ อยละ 5.5 เป็ นผลจากรายได้ ดอกเบี 6ยเงินให้ สนิ เชือจากการได้ รับเงินบางส่วนจากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน
หลักประกันจํานองจํานวน 3,899 ล้ านบาทในไตรมาส 1/2562 และค่าใช้ จ่ายดอกเบี 6ยของเงินรับฝากทีลดลงจากการบริ หารจัดการ
ต้ นทุนทางการเงิน หากไม่รวมรายการดังกล่าว รายได้ ดอกเบี 6ยสุทธิเพิมขึ 6นร้ อยละ 0.9 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยธนาคารมุ่งเน้ น
การบริ หารพอร์ ตสินเชื อให้ มีประสิทธิ ภาพและสอดคล้ องกับการบริ หารความเสียง ประกอบกับธนาคารยังคงบริ หารจัดการต้ นทุน
ทางการเงินทีดีขึน6 อย่างต่อเนือง อย่างไรก็ตามธนาคารได้ รับผลกระทบจากการปรั บลดอัตราดอกเบี 6ยเงินให้ สินเชือ ส่งผลให้ รายได้
ดอกเบีย6 สุทธิ ต่อสินทรัพย์ทีก่อให้ เกิ ดรายได้ (NIM) ทีไม่รวมรายได้ จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกันจํานองในไตรมาส
1/2562 เท่ากับร้ อยละ 3.07 ลดลงจากร้ อยละ 3.13 ในปี 2561
ตารางการเปลียนแปลงอัตราดอกเบี 6ย
อัตราดอกเบี 6ยนโยบายของ ธปท.
อั(%)
ตราดอกเบี 6ยเงินฝาก(%)(2)
- ออมทรัพย์
- เงินฝากประจํา 3 เดือน
- เงินฝากประจํา 6 เดือน
- เงินฝากประจํา 12 เดือน
อัตราดอกเบี 6ยเงินให้ สินเชือ(%)
- MLR
- MOR
- MRR

31 ธ.ค. 62
1.25%(1)

30 ก.ย. 62
1.50%

30 มิ.ย. 62
1.75%

31 มี.ค. 62
1.75%

31 ธ.ค. 61
1.75%

30 ก.ย. 61
1.50%

0.50%
0.90%
1.15%-1.35%
1.30%

0.50%
0.90%
1.15%-1.35%
1.30%

0.50%
0.90%
1.15%-1.35%
1.30%

0.50%
0.90%
1.15%-1.35%
1.30%

0.50%
0.90%
1.15%-1.35%
1.30%

0.50%
0.90%
1.15%-1.35%
1.30%

6.025%(1)
6.870%
6.870%

6.275%
6.870%
6.870%

6.275%
7.120%
7.120%

6.275%
7.120%
7.120%

6.275%
7.120%
7.120%

6.275%
7.120%
7.120%

(1) คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ ประกาศลดอัตราดอกเบี 6ยนโยบายลง 0.25% จาก 1.25% เป็ น 1.00% มีผลในวันที 5
กุมภาพันธ์ 2563 ทังนี
6 6 ธนาคารได้ ประกาศลดอัตราดอกเบี 6ยเงินให้ สินเชือลูกค้ ารายใหญ่ชนดี
ั 6 ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate :
MLR) ลง 0.25% จาก 6.025% เป็ น 5.775% มีผลในวันที 7 กุมภาพันธ์ 2563
(2) อัตราดอกเบี 6ยเงินฝากมาตรฐานสําหรับบุคคลธรรมดา
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ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ก.3) รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
หน่วย : ล้ านบาท
ปี 2562

ปี 2561

เพิ,ม/(ลด)
ร้ อยละ

รายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริ การ
หัก ค่าใช้ จา่ ยค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริ การสุทธิ

29,596

29,493

0.4

6,359

5,831

9.1

23,237

23,662

(1.8)

รายได้ ค่า ธรรมเนี ย มและบริ การสุ ท ธิ ปี 2562 เมื อเทีย บกับ ช่ว งเดี ยวกันของปี ก่อ น ธนาคารและบริ ษัท ย่อ ยมีร ายได้
ค่าธรรมเนียมและบริ การสุทธิ เท่ากับ 23,237 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 1.8

สัดส่วนรายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริ การแบ่งตามผลิตภัณฑ์หลัก
ปี 2562
ค่าธรรมเนียมทีเกียวเนืองกับสินเชือ
ค่าธรรมเนียมบริ การบัตร และบริ การอิเล็กทรอนิกส์
ค่าธรรมเนียม Cash Management
ค่าธรรมเนียมจากผลิตภัณฑ์ Bancassurance
ค่าธรรมเนียมอืนๆ(1)
รวมรายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การ

ปี 2561
8%
51%
6%
9%

9%
50%
7%
9%

26%
100%

25%
100%

(1) ค่าธรรมเนียมจาก Mutual Fund ธุรกิจ Global Market และบริ การอืนๆ

ก.4) รายได้ จากการดําเนินงานอื,นๆ
หน่วย : ล้ านบาท
ปี 2562
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพือค้ าและปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
รายได้ จากเงินปั นผล
อืนๆ
รวมรายได้ จากการดําเนินงานอืนๆ

ปี 2561
3,197
4,372
1,425
496
4,615
14,105

เพิ,ม/(ลด)
ร้ อยละ
3,500
435
1,130
453
4,352
9,870

(8.7)
906.2
26.1
9.3
6.0
42.9

รายได้ จากการดําเนิ น งานอื,นๆ ปี 2562 เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการ
ดําเนินงานอืนๆ เท่ากับ 14,105 ล้ านบาท เพิมขึ 6นร้ อยละ 42.9 ซึงมีสาเหตุหลักมาจากกําไรสุทธิจากเงินลงทุน ส่วนแบ่งกําไรจากเงิน
ลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย และกําไรจากการขายทรัพย์สนิ รอการขาย (รายได้ อืน)
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ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ก.5) ค่ าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอื,นๆ
หน่วย : ล้ านบาท
ปี 2562

ปี 2561

เพิ,ม/(ลด)
ร้ อยละ

ค่าใช้ จา่ ยเกียวกับพนักงาน
ค่าใช้ จา่ ยเกียวกับอาคาร สถานที และอุปกรณ์
ค่าภาษี อากร
ขาดทุนจากการด้ อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
อืนๆ(1)
รวมค่าใช้ จา่ ยจากการดําเนินการอืนๆ

31,390
8,942
4,363
7,219
10,560
62,474

29,226
8,792
4,303
269
10,498
53,088

อัตราส่วนค่าใช้ จา่ ยต่อรายได้ (ร้ อยละ)
(1) รวมค่าตอบแทนกรรมการ
(2) หากไม่รวมรายการพิเศษ อัตราส่วนค่าใช้ จา่ ยต่อรายได้ ปี 2562 เท่ากับร้ อยละ 43.58

49.72(2)

45.29

7.4
1.7
1.4
2,580.5
0.6
17.7

ค่ าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอื,นๆ ปี 2562 เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีคา่ ใช้ จ่ายจากการ
ดําเนินงานอืนๆ เท่ากับ 62,474 ล้ านบาท เพิมขึ 6นร้ อยละ 17.7 จากการสํารองด้ อยค่าทรั พย์สินรอการขายฯ และค่าใช้ จ่ายสํารอง
ผลประโยชน์พนักงานในไตรมาส 3/2562 หากไม่รวมรายการพิเศษ ค่าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอืนๆ อยู่ในระดับใกล้ เคียงกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อน ประกอบกับธนาคารมีรายได้ รวมจากการดําเนินงานเพิมขึ 6น ส่งผลให้ Cost to income ratio ทีไม่รวมรายการพิเศษที
ร้ อยละ 43.58 ลดลงจากร้ อยละ 45.29 ในช่วงเดียวกันของปี 2561
ก.6) หนีสY ูญ หนีสY งสัยจะสูญ/ ผลขาดทุนด้ านเครดิตที,คาดว่ าจะเกิดขึนY
หน่วย : ล้ านบาท
ปี 2562
หนี 6สูญ หนี 6สงสัยจะสูญ(1)

ปี 2561
23,814

เพิ,ม/(ลด)
ร้ อยละ
26,192

(9.1)

สําหรับปี 2562 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีคา่ ใช้ จ่ายหนี 6สูญ หนี 6สงสัยจะสูญฯ จํานวน 23,814 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 9.1 จาก
ช่วงเดียวกันของปี ก่อ น โดยได้ พิจารณาถึ งทิศทางสินเชื อด้ อยคุณภาพทีมีการปรั บตัว ในทางทีดีขึน6 และระดับความเพียงพอตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที 9 (TFRS9) ทีจะมีผลบังคับใช้ ในปี 2563 ทังนี
6 6 ธนาคารและบริ ษัทย่อยรักษาระดับอัตราส่วนค่าเผือ
หนี 6สงสัยจะสูญต่อสินเชือด้ อยคุณภาพ (Coverage Ratio) อย่างต่อเนือง โดยนโยบายการตังค่
6 าเผือหนี 6สูญ และหนี 6สงสัยจะสูญตาม
หลักความระมัดระวัง โดยมี Coverage Ratio เท่ากับ ร้ อยละ 131.76 ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 เพิมขึ 6นจากร้ อยละ 125.74 ณ 31
ธันวาคม 2561
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ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ข. ฐานะทางการเงินของธนาคารและบริษัทย่ อย ณ วันที, 31 ธันวาคม 2562
ข.1) สินทรัพย์
เงินให้ สนิ เชือแก่ลกู หนี 6
เงินให้ สนิ เชือจําแนกตามประเภทธุรกิจ

เงินให้ สนิ เชือแก่ลกู หนี 6ของธนาคารและบริ ษัทย่อย (หลังหักรายได้ รอตัดบัญชี) เท่ากับ 2,089,874 ล้ านบาท เพิมขึ 6นร้ อยละ 3.2
จากสิ 6นปี โดยเพิมขึ 6นจากลูกค้ ารายย่อยหลักทุกกลุม่ ลูกค้ าธุรกิจขนาดใหญ่ และ ลูกค้ าภาครัฐ
เงินให้ สนิ เชือของธนาคารตามประเภทของผู้ก้ ู (งบการเงินรวม)
หน่วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม
สินเชือธุรกิจขนาดใหญ่
สินเชือรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
สินเชือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(1)
สินเชือรายย่อย
- สินเชือเพือทีอยู่อาศัย
- สินเชือส่วนบุคคล
- สินเชือบัตรเครดิต
- สินเชือ KTB Leasing
สินเชืออืนๆ
รวมสินเชื,อ (ตามงบการเงิน)
หัก รายได้ รอตัดบัญชี
รวม

31 ธ.ค. 62
จํานวน
650,267
182,986
332,447
924,268
396,035
464,138
56,653
7,442
375
2,090,343
469
2,089,874

31 ธ.ค. 61
ร้ อยละ
31.1
8.8
16.0
44.2
18.9
22.2
2.7
0.4
0.0
100.0

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

ร้ อยละ
31.1
8.9
17.0
43.0
18.6
21.2
2.5
0.7
0.0
100.0

เพิ,ม/(ลด)
ร้ อยละ
3.1
1.7
(3.4)
6.2
5.1
8.3
10.9
(45.1)
1.4
3.2

(1) สินเชือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : สินเชือทีให้ แก่ธุรกิจทีมีจํานวนการจ้ างงาน ≤ 200 คน และจํานวนสินทรัพย์ถาวรไม่รวมทีดิน ≤ 200 ลบ.
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3.2

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
คุณภาพสินทรัพย์
การจัดชันสิ
6 นเชือและค่าเผือหนี 6สงสัยจะสูญ
หน่วย : ล้ านบาท

งบการเงินรวม
1. การจัดชันY สินเชื,อ
จัดชันปกติ
6
จัดชันกล่
6 าวถึงเป็ นพิเศษ
จัดชันตํ
6 ากว่ามาตรฐาน
จัดชันสงสั
6 ย
จัดชันสงสั
6 ยจะสูญ
รวม
เงินสํารองส่วนเกิน
2. ค่ าเผื,อหนีสY งสัยจะสูญรวม(1)
3. Gross NPLs (2)
Net NPLs (2)
4. Coverage Ratio(3)

เงินให้ สินเชื,อ
และดอกเบียY
ค้ างรั บ
1,923,616
68,696
12,780
12,647
77,294
2,095,033

102,659
42,333

31 ธ.ค. 62
ยอดสุทธิท,ใี ช้
ในการตังY ค่ า
เผื,อหนีสY งสัยจะ
สูญ
883,841
30,545
6,429
4,527
37,398
962,740

ค่ าเผื,อหนี Y
สงสัยจะสูญ

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

เงินให้ สินเชื,อ
และดอกเบียY
ค้ างรั บ
1,858,757
64,465
14,404
17,923
74,080
2,029,629

106,370
44,396

31 ธ.ค. 61
ยอดสุทธิท,ใี ช้
ในการตังY ค่ า
เผื,อหนีสY งสัยจะ
สูญ
872,884
25,555
7,899
9,196
31,511
947,045

ค่ าเผื,อหนีสY งสัย
จะสูญ

13,399
11,585
7,899
9,196
33,008
75,087
58,668
133,755
ร้ อยละ 4.53
ร้ อยละ 1.94
ร้ อยละ 125.74

(1) ค่าเผือหนี 6สงสัยจะสูญและค่าเผือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้ างหนี 6 ตามงบการเงิน
(2) NPLs Ratio-Gross และ NPLs Ratio-Net ตามนิยามของธนาคารแห่งประเทศไทย
(3) Coverage Ratio = ค่าเผือหนี 6สงสัยจะสูญ /สินเชือด้ อยคุณภาพ

ธนาคารและบริษัทย่อยมีอตั ราส่วนสินเชือด้ อยคุณภาพก่อนหักค่าเผือหนี 6สงสัยจะสูญต่อสินเชือรวม (NPLs Ratio-Gross) ณ
31 ธันวาคม 2562 ทีร้ อยละ 4.33 ลดลงจากร้ อยละ 4.53 ณ 31 ธันวาคม 2561
ในขณะที อัตราส่วนสินเชือด้ อยคุณภาพหลังหักค่าเผือหนี 6สงสัยจะสูญของเงินให้ สนิ เชือด้ อยคุณภาพต่อสินเชือรวมหลังหักค่า
เผือหนี 6สงสัยจะสูญของเงินให้ สนิ เชือด้ อยคุณภาพ (NPLs Ratio-Net) เท่ากับร้ อยละ 1.83 ลดลงจากร้ อยละ 1.94 ณ 31 ธันวาคม 2561
ธนาคารและบริษัทย่อยรักษาระดับอัตราส่วนค่าเผือหนี 6สงสัยจะสูญต่อสินเชือด้ อยคุณภาพ (Coverage Ratio) โดยมีนโยบาย
การตังค่
6 าเผือหนี 6สูญ และหนี 6สงสัยจะสูญตามหลักความระมัดระวัง ทังนี
6 6 Coverage Ratio ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ ร้ อยละ
131.76 เพิมขึ 6นจากร้ อยละ 125.74 ณ 31 ธันวาคม 2561
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ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
สินเชือด้ อยคุณภาพจําแนกตามประเภทธุรกิจ

ข.2) เงินรับฝาก
เงินรับฝากจําแนกตามประเภท

ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีเงินรับฝาก เท่ากับ 2,155,865 ล้ านบาท เพิมขึ 6นร้ อยละ 5.7 จาก ณ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุ
หลักจากการเพิมขึ 6นของเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากจ่ายคืนเมือสิ 6นระยะเวลา (Fixed deposits)
ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีสดั ส่วนเงินให้ สินเชือแก่ลกู หนี 6 (หลังหักรายได้ รอตัดบัญชี) ต่อเงินรับฝาก ณ 31 ธันวาคม 2562 ที
เท่ากับร้ อยละ 96.94 ลดลงเมือเทียบกับร้ อยละ 99.25 ณ 31 ธันวาคม 2561
ข.3) ส่ วนของเจ้ าของ
ส่ วนของเจ้ าของรวมส่ วนที,เป็ นของธนาคาร ณ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 338,287 ล้ านบาท เพิมขึ 6นร้ อยละ 10.6 เมือ
เทียบกับ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
มูลค่ าหุ้ นทางบัญชีส่วนที,เป็ นของธนาคาร เท่ากับ 24.20 บาทต่อหุ้น เพิมขึ 6นจาก 21.88 บาทต่อหุ้น เมือเทียบกับ 31
ธันวาคม 2561
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ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ค) แหล่ งที,มาและใช้ ไปของเงินทุน
หน่วย : ล้ านบาท
31 ธ.ค. 62
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
(สินทรัพย์)
เงินลงทุนสุทธิ และเงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ
เงินให้ สินเชือแก่ลกู หนี 6 (หักรายได้ รอตัดบัญชี)
หัก ค่าเผือหนี 6สงสัยจะสูญ และค่าเผือการปรับ
มูลค่าจากการปรับโครงสร้ างหนี 6
สินทรัพย์อืนๆ
สินทรั พย์
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
(หนี 6สิน)
ตราสารหนี 6ทีออกและเงินกู้ยืม
หนี 6สินอืนๆ
รวมส่วนของเจ้ าของ
- ส่วนของบริ ษัทใหญ่
- ส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม
หนีสY ินและส่ วนของเจ้ าของ
อัตราส่ วนเงินให้ สินเชื,อแก่ ลูกหนี Y (หลังหัก
รายได้ รอตัดบัญชี) ต่ อเงินรั บฝาก (ร้ อยละ)

จํานวน
338,771

เพิ,ม/(ลด)

31 ธ.ค. 61
ร้ อยละ
11.2

จํานวน
372,514

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

14.2
69.4
(4.5)

292,665
3,012,216

ร้ อยละ

ร้ อยละ
13.6

(9.1)

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

8.8
73.9
(4.9)

77.4
3.2
1.1

9.7
100.0

236,072
2,739,203

8.6
100.0

24.0
10.0

2,155,865
215,823

71.6
7.2

2,039,602
157,396

74.5
5.7

5.7
37.1

96,841
195,361
348,326
338,287

3.2
6.5
11.5
11.2

95,205
132,859
314,141
305,875

3.5
4.8
11.5
11.2

1.7
47.0
10.9
10.6

10,039

0.3

8,266

0.3

21.5

3,012,216
96.94

100.0

2,739,203
99.25

100.0

10.0

แหล่งเงินทุนทีสําคัญของธนาคารและบริ ษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้ วยเงินรับฝากร้ อยละ 71.6 และแหล่งเงินทุน
อืนๆ อาทิ ส่วนของเจ้ าของ การกู้ยืมระหว่างธนาคาร และตราสารหนี 6ทีออกและเงินกู้ยืม ทังนี
6 6 ธนาคารใช้ เงินทุนร้ อยละ 69.4 ในการให้
สินเชือแก่ลกู หนี 6 (หลังหักรายได้ รอตัดบัญชี) ใช้ เงินทุนร้ อยละ 14.2 ในเงินลงทุนสุทธิและเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมสุทธิและใช้ เงินทุนร้ อยละ
11.2 ในรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
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ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ง) เงินกองทุนตามกฎหมาย
เงินกองทุนตามกฎหมาย (กลุม่ ธุรกิจทางการเงิน)
หน่วย : ล้ านบาท
31 ธ.ค. 62

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน(1)

เงินกองทุนชันที
6 1
ทีเป็ นส่วนของเจ้ าของ
เงินกองทุนชันที
6 1
เงินกองทุนชันที
6 2
รวมเงินกองทุน
สินทรัพย์ถ่วงนํ 6าหนักตามความเสียง

(3)

อัตราขันY ตํ,าที,
กําหนดโดย
อัตรา
ธปท.
เงินกองทุน
จํานวน
ต่ อสินทรั พย์ เสี,ยง สําหรั บปี 2562
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ) (2)
304,705
15.19
>7.500
305,805
75,534
381,339
2,006,423

15.24

>9.000

19.01

>11.500

31 ธ.ค. 61

(3)

อัตราขันY ตํ,าที,
กําหนดโดย
อัตรา
ธปท.
เงินกองทุน
จํานวน
ต่ อสินทรั พย์ เสี,ยง สําหรั บปี 2561
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ) (2)
284,013
14.42
>6.375
284,982
73,718
358,700
1,969,203

14.47

>7.875

18.22

>10.375

(1) งบการเงินภายใต้ หลักเกณฑ์การกํากับดูแลกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน จัดทําภายใต้ หลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยกลุม่ ธุรกิจทางการเงินนี 6จะไม่
รวมถึงบริ ษัทที ประกอบธุรกิจประกันภัยหรื อประกันชีวิต และบริ ษัททีถือหุ้นน้ อยกว่าร้ อยละ 50
(2) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กําหนดให้ ธนาคารพาณิชย์ดาํ รงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิม เพือรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation
Buffer) โดยให้ ทยอยดํารงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิมจากอัตราส่วนเงินกองทุนขันตํ
6 าอีกมากกว่า 0.625% ในแต่ละปี ตังแต่
6 วนั ที 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ น
ไป จนครบซึงมากกว่า 2.50% ในวันที 1 มกราคม 2562 นอกจากนี 6 ตามประกาศ ธปท. ทีสนส.16/2560 และ 17/2560 ระบุวา่ ธนาคารเป็ น 1 ใน 5 ธนาคาร
พาณิชย์ทีมีนยั ต่อความเสียงเชิงระบบในประเทศ และกําหนดให้ ต้องมีอตั ราส่วนเงินกองทุนขันตํ
6 าเพิมเติม เพือเป็ นเงินกองทุนส่วนเพิมเพือรองรับความ
เสียหายสําหรับธนาคารพาณิชย์ทีมีนยั ความเสียงเชิงระบบในประเทศ (Higher loss absorbency) โดยให้ ธนาคารทยอยดํารงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิม
เพือรองรับความเสียหายสําหรับธนาคารพาณิชย์ทีมีนยั ต่อความเสียงเชิงระบบในประเทศ ทีร้ อยละ 0.5 ของสินทรัพย์เสียงทังสิ
6 6น ตังแต่
6 วนั ที 1 มกราคม พ.ศ.
2562 และดํารงเพิมเป็ นร้ อยละ 1 ของสินทรัพย์เสียงทังสิ
6 6น ตังแต่
6 วนั ที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็ นต้ นไป
(3) ข้ อมูลเงินกองทุนและอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสียง ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 เป็ นข้ อมูลเบื 6องต้ นทีจัดทําตามเกณฑ์และวิธีการตามประกาศธปท.
โดยข้ อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 เป็ นข้ อมูลทีปรับปรุงตามรายงานทีได้ จดั ส่งธปท.

เงินกองทุนตามกฎหมาย (งบเฉพาะธนาคาร)
หน่วย : ล้ านบาท
31 ธ.ค. 62
(1)

งบเฉพาะธนาคาร

เงินกองทุนชันที
6 1 ทีเป็ นส่วนของ
เจ้ าของ
เงินกองทุนชันที
6 1
เงินกองทุนชันที
6 2
รวมเงินกองทุน
สินทรัพย์ถ่วงนํ 6าหนักตามความ
เสียง

อัตรา
เงินกองทุน
จํานวน
ต่ อสินทรั พย์ เสี,ยง
(ร้ อยละ)
285,462
14.80
285,462
74,616
360,078
1,929,176

อัตราขันY ตํ,าที,
กําหนดโดย
ธปท.
สําหรั บปี 2562
(ร้ อยละ) (1)
>7.500

14.80

>9.000

18.66

>11.500

31 ธ.ค. 61

อัตราขันY ตํ,าที,
กําหนดโดย
อัตรา
ธปท.
เงินกองทุน
จํานวน
ต่ อสินทรั พย์ เสี,ยง สําหรั บปี 2561
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ) (1)
272,015
14.35
>6.375
272,015
72,856
344,871
1,895,879

14.35

>7.875

18.19

>10.375

(1) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กําหนดให้ ธนาคารพาณิชย์ดํารงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิม เพือรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation

ส่วนที 3 ข้ อมูลผู้ออกตราสาร หน้ า 60

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
Buffer) โดยให้ ทยอยดํารงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิมจากอัตราส่วนเงินกองทุนขัน6 ตําอีกมากกว่า 0.625% ในแต่ละปี ตังแต่
6 วนั ที 1 มกราคม 2559
เป็ นต้ นไป จนครบซึงมากกว่า 2.50% ในวันที 1 มกราคม 2562 นอกจากนี 6 ตามประกาศ ธปท. ทีสนส.16/2560 และ 17/2560 ระบุว่าธนาคารเป็ น 1 ใน
5 ธนาคารพาณิชย์ทีมีนัยต่อความเสียงเชิงระบบในประเทศ และกําหนดให้ ต้องมีอตั ราส่วนเงินกองทุนขัน6 ตําเพิมเติม เพือเป็ นเงินกองทุนส่วนเพิมเพือ
รองรับความเสียหายสําหรับธนาคารพาณิชย์ทีมีนัยความเสียงเชิงระบบในประเทศ (Higher loss absorbency) โดยให้ ธนาคารทยอยดํารงอัตราส่วน
เงินกองทุนส่วนเพิมเพือรองรับความเสียหายสําหรั บธนาคารพาณิชย์ ทีมีนัยต่อความเสียงเชิงระบบในประเทศ ทีร้ อยละ 0.5 ของสินทรัพย์เสียงทังสิ
6 น6
ตังแต่
6 วนั ที 1 มกราคม พ.ศ. 2562 และดํารงเพิมเป็ น ร้ อยละ 1 ของสินทรัพย์เสียงทังสิ
6 6น ตังแต่
6 วนั ที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็ นต้ นไป

ณ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทุนชันที
6 1 ทีเป็ นส่วนของเจ้ าของเท่ากับ 304,705 ล้ านบาท (ร้ อยละ
15.19 ของสินทรัพย์ถ่วงนํ 6าหนักตามความเสียง) และมีเงินกองทุนชันที
6 1 เท่ากับ 305,805 ล้ านบาท (ร้ อยละ 15.24 ของสินทรัพย์ถ่วง
นํ 6าหนักตามความเสียง) โดยมีเงินกองทุนทังสิ
6 6นเท่ากับ 381,339 ล้ านบาท (ร้ อยละ 19.01 ของสินทรัพย์ถ่วงนํ 6าหนักตามความเสียง)
ณ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีเงินกองทุนชันที
6 1 ทีเป็ นส่วนของเจ้ าของ และมีเงินกองทุนชันที
6 1 เท่ากับ 285,462 ล้ านบาท
(ร้ อยละ 14.80 ของสินทรัพย์ถ่วงนํ 6าหนักตามความเสียง) โดยมีเงินกองทุนทังสิ
6 6นเท่ากับ 360,078 ล้ านบาท (ร้ อยละ 18.66 ของสินทรัพย์
ถ่วงนํ 6าหนักตามความเสียง) ทังนี
6 6 เงินกองทุนทังสิ
6 6นเพิมขึ 6น 15,207 ล้ านบาทจาก 31 ธันวาคม 2561 เนืองจากการโอนกําไรสุทธิงวด
มิถนุ ายน 2562 เข้ าเป็ นเงินกองทุน
ธนาคารมีอตั ราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์ถ่วงนํ 6าหนักตามความเสียงในระดับทีแข็งแกร่ งเมือเทียบกับเกณฑ์ของธปท. อีกทัง6
ธนาคารได้ ป ระเมินความเพียงพอของอัตราส่ว นเงิ นกองทุนฯ ในอนาคตอย่างต่อเนืองเพือให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ ของทางการ และ
ครอบคลุมถึงความสามารถในการรองรับความเสียงทีจะเกิดขึ 6น
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ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
จ) วิเคราะห์ งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ 6นสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จํานวน 68,434 ล้ านบาท
ลดลง 444 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 0.64 จากสิ 6นปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักดังนี 6
1.) เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 153,939 ล้ านบาท ซึงเกิดจากกําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี 6สินดําเนินงาน 66,626 ล้ านบาท และมีการเปลียนแปลงหลักของสินทรัพย์จากการดําเนินงาน ได้ แก่ รายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) ลดลง 33,612 ล้ านบาท ในขณะทีสิทธิในการเรี ยกคืนหลักทรัพย์ เพิมขึ 6น 33,755 ล้ านบาท และเงินให้
สินเชื อเพิมขึ 6น 91,758 ล้ านบาท และการเปลียนแปลงของหนีส6 ินจากการดําเนินงาน ได้ แก่ เงิ นรับฝากเพิมขึ 6น 116,263 ล้ านบาท
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี 6สิน) เพิมขึ 6น 58,426 ล้ านบาท และภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์ เพิมขึ 6น 33,755 ล้ านบาท
ในขณะทีหนี 6สินจ่ายคืนเมือทวงถาม ลดลง 836 ล้ านบาท
2.) เงิ น สดสุทธิ ใ ช้ ไ ปในกิ จกรรมลงทุน 146,979 ล้ า นบาท ซึงเกิ ด จากมีเ งิ นสดรั บ จากการจํ า หน่า ยหลักทรั พย์ เ ผือขาย
147,236 ล้ านบาท และเงินสดรับจากการจําหน่ายตราสารหนี 6ทีจะถือจนครบกําหนด 2,817 ล้ านบาท ในขณะทีมีเงินสดจ่ายจากการซื 6อ
หลักทรัพย์เผือขาย 291,295 ล้ านบาท และเงินสดจ่ายจากการซื 6อตราสารหนี 6ทีถือจนครบกําหนด 2,197 ล้ านบาท
3.) เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 7,388 ล้ านบาท ซึงเกิดจากเงินสดจ่ายชําระคืนตราสารหนี 6ทีออกและเงินกู้ยืมระยะ
ยาว 26,394 ล้ านบาท เงินสดจ่ายปั นผลหุ้นสามัญ 10,035 ล้ านบาท ในขณะทีมีเงินสดรับจากตราสารหนี 6ทีออกและเงินกู้ยืมระยะยาว
30,115 ล้ านบาท

หมายเหตุ ตัวเลขการเปลียนแปลง (ร้ อยละ) ทีแสดง คํานวณโดยอ้ างอิงจากตัวเลขงบการเงิน
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ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
อันดับความน่ าเชื,อถือของธนาคาร
อันดับความน่าเชือถือทีธนาคารได้ รับจาก S&P Global Ratings, Moody’s Investors Service และ Fitch Ratings มีดงั นี 6
■

■

■

S&P Global Ratings
■ ระยะยาว/ระยะสัน6
■ แนวโน้ ม
■ Stand-Alone Credit Profile (SACP)

มี.ค. 2563
BBB / A-2
Stable
bb+

ธ.ค. 2562
BBB / A-2
Stable
bb+

Moody’s Investors Service
■ ระยะยาว/ระยะสัน6

มี.ค. 2563
Baa1 / P-2

ธ.ค. 2562
Baa1 / P-2

Stable (3)

Positive

baa3

baa3

มี.ค. 2563

ธ.ค. 2562

BBB / F2

BBB / F2

Stable

Positive

bbb-

bbb-

-- (1)

BBB-

AA+(tha) / F1+ (tha)

AA+(tha) / F1+ (tha)

Stable

Stable

AA+(tha)

AA+(tha)

AA-(tha) (2)

AA(tha)

■

แนวโน้ ม

■

Baseline Credit Assessment (BCA)

Fitch Ratings
อันดับความน่าเชือถือสากลสกุลเงินต่างประเทศ
■

ระยะยาว/ระยะสัน6

■

แนวโน้ ม

■

Viability Rating

■

หุ้นกู้ด้อยสิทธิสกุลเงิน USD

อันดับความน่าเชือถือในประเทศ
■ ระยะยาว/ระยะสัน6
■

แนวโน้ ม

■

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ สกุลเงินบาท

■

หุ้นกู้ด้อยสิทธิสกุลเงินบาท

(1) ธนาคารได้ ไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิสกุลเงิน USD ในเดือนธันวาคม 2562
(2) เมือวันที 2 เมษายน 2563 Fitch Ratings ปรับลดอันดับความน่าเชือถือลง จากเดิมที AA(tha)
(3) เมือวันที 21 เมษายน 2563 Moody’s Investors Service ปรับแนวโน้ มอันดับความน่าเชือถือประเทศไทย จาก Positive เป็ น Stable และ
ได้ ปรับแนวโน้ มของธนาคารเช่นกัน เมือวันที 22 เมษายน 2563

ในวันที 23 มีนาคม 2563 Fitch Ratings ได้ ปรับแนวโน้ มอันดับความน่าเชือสากลสกุลเงินต่างประเทศของธนาคารเป็ น Stable
จากเดิม Positive เป็ นผลจากการปรับแนวโน้ มอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของประเทศไทย โดยเป็ นผลสะท้ อนจาก
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึงส่งผลทัวโลก รวมถึงกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทยเช่นกัน
ในวันที 2 เมษายน 2563 ได้ ประกาศ “คง” อันดับความน่าเชือถือสากลสกุลเงินต่างประเทศ และอันดับความน่าเชือถือใน
ประเทศของธนาคาร โดยพิจารณาถึงความท้ าทายของสภาพแวดล้ อมในการดําเนินธุรกิจ ผลกระทบจากเศรษฐกิจเนืองจากการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 นอกจากนี 6 ธนาคารยังได้ รับพิจารณาถึงความสําคัญในฐานะ 1 ใน 5 ธนาคารทีมีนยั ต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ (D-SIB) และความเป็ นธนาคารทีมีความสําคัญในเชิงกลยุทธ์ ต่อรัฐบาลไทยด้ วยเช่นกัน ทังนี
6 6 ธนาคารได้ ถกู ปรับลดอันดับ
ความน่าเชือถือในประเทศของหุ้นกู้ด้อยสิทธิสกุลเงินบาท ลง 1 notch เป็ น AA-(tha) จากเดิม AA(tha) ตามเกณฑ์การจัดอันดับเครดิต
ฉบับปรับปรุงใหม่ของ Fitch Ratings ซึงส่งผลต่ออันดับความน่าเชือถือในประเทศของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ส่วนที 3 ข้ อมูลผู้ออกตราสาร หน้ า 63

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
(7)

ภาระผูกพันในทรัพย์ สนิ ของธนาคาร เฉพาะกรณีหลักทรัพย์ ไม่ มีประกัน
ไม่มี

(8)

ยอดหนีคY งค้ างในการออกตั~วเงินหรือหุ้นกู้ครังY ก่ อน (ข้ อมูล ณ วันที, 30 มิถุนายน 2563)

วันทีออกตราสาร

ตราสารหนี 6

อันดับความ
น่าเชือถือ

จํานวนที
เหลืออยู่

อายุ
(ปี )

วันครบกําหนด
ไถ่ถอน

ประเภทการ
เสนอขาย

23 พฤศจิกายน เสนอขายในประเทศ
ตราสารด้ อยสิ ท ธิ เพื อนั บ เป็ น
AA-(tha) (1)
20,000
10
2570
ให้ แก่ผ้ ลู งทุนสถาบัน
เงิ นกองทุ นประเภทที 2 ธนาคาร (ฟิ ทช์ เรทติ 6งส์
ล้ านบาท
(Call option
ปี ที 5)
และ/หรื อ ผู้ลงทุน
กรุ ง ไทย จํ า กั ด (มหาชน) ครั ง6 ที (ประเทศไทย))
รายใหญ่
1/2560 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.
2570 ซึงผู้ออกตราสารเงินกองทุน
มี สิ ทธิ ไถ่ ถอนก่ อ นกํ าหนดและมี
ข้ อกํ าหนดให้ สามารถตัดเป็ นหนี 6
สูญ (ทังจํ
6 านวนหรื อบางส่วน) หาก
ทางการตัดสินใจเข้ าช่วยเหลือทาง
การเงิน
1 มิถนุ ายน
หุ้น กู้ สกุ ล เงิ น เหรี ย ญสหรั ฐ ของ
AA+(tha)
USD 230
5
1 มิถนุ ายน 2566 เสนอขายในประเทศ
2561
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) (ฟิ ทช์ เรทติ 6งส์
ล้ านเหรี ยญ
ให้ แก่ผ้ ลู งทุนสถาบัน
ครัง6 ที 1/2561 ครบกําหนดไถ่ถอน (ประเทศไทย))
และ/หรื อ ผู้ลงทุน
ปี พ.ศ. 2566
รายใหญ่
(1)
12 กรกฎาคม ตราสารด้ อ ยสิท ธิ เ พื อนับ เป็ น
24,000
10
12 กรกฎาคม เสนอขายในประเทศ
AA-(tha)
2562
เงิน กองทุน ประเภทที 2 ธนาคาร (ฟิ ทช์ เรทติ 6งส์
ล้ านบาท
(Call option
2572
ให้ แก่ผ้ ลู งทุนสถาบัน
กรุ ง ไทย จํ า กัด (มหาชน) ครั ง6 ที (ประเทศไทย))
ปี ที 5)
และ/หรื อ ผู้ลงทุน
1/2562 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.
รายใหญ่
2572 ซึงผู้ออกตราสารเงินกองทุน
มี สิ ทธิ ไถ่ ถอนก่ อ นกํ าหนดและมี
ข้ อกํ าหนดให้ สามารถตัดเป็ นหนี 6
สูญ (ทังจํ
6 านวนหรื อบางส่วน) หาก
ทางการตัดสินใจเข้ าช่วยเหลือทาง
การเงิน
(1) เมือวันที 2 เมษายน 2563 Fitch Ratings ปรับลดอันดับความน่าเชือถือลง จากเดิมที AA (tha) โดยเป็ นการปรับลดตามการประกาศเกณฑ์การ
จัดอันดับเครดิตธนาคารฉบับปรับปรุ งใหม่ (Updated bank rating criteria)
23
พฤศจิกายน
2560

ส่วนที 3 ข้ อมูลผู้ออกตราสาร หน้ า 64

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
(9) ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที 31 มีนาคม 2563 ธนาคารไม่มีคดีทีธนาคารถูกฟ้ องเป็ นจําเลย ซึงอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของธนาคารหรื อ
บริ ษัทย่อยอย่างมีนยั สําคัญ คดีทีมีผลกระทบด้ านลบต่อสินทรัพย์ของธนาคารหรื อบริ ษัทย่อยทีมีทนุ ทรัพย์สงู กว่าร้ อยละ 5 ของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น ณ สิ 6นปี บัญชีลา่ สุด คดีทีมิได้ เกิดจากการประกอบธุรกิจของธนาคารหรื อบริ ษัทย่อยตามทีสํานักงาน ก.ล.ต.กําหนด

ส่วนที 3 ข้ อมูลผู้ออกตราสาร หน้ า 65

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
3.

ผู้สอบบัญชี สถาบันการเงินที,ติดต่ อประจําและที,ปรึกษากฎหมายของผู้ออกหุ้นกู้

3.1

ผู้สอบบัญชี
สําหรับงบการเงินปี สิ 6นสุด 31 ธันวาคม 2562 และ 31ธันวาคม 2561
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ถนนพระรามที 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2271-8000
โทรสาร 0-2618-5788
สําหรับงบการเงินงวด 3 เดือน สิ 6นสุด 31 มีนาคม 2563
รัตนา จาละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734
บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
ชัน6 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2264-9090
โทรสาร 0-2264-0789-90

3.2

สถาบันการเงินทีติดต่อประจําของผู้ออกตราสาร
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ่
อาคาร 1
เลขที 35 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2255-2222
โทรสาร 0-2255-9391-3
อาคาร 2
เลขที 10 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2208-7000, 8000
โทรสาร 0-2255-9391-3

3.3

ทีปรึกษากฎหมายของผู้ออกตราสาร
บริ ษัท กรุงไทยกฎหมาย จํากัด
191/50 – 53,55,21 อาคารซี.ที.ไอ ทาวเวอร์ ชัน6 18 – 19,27
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2096-8903
โทรสาร 0-2261-3748-50
ส่วนที 3 ข้ อมูลผู้ออกตราสาร หน้ า 66

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
4.

ข้ อมูลสําคัญอื,นๆ

4.1

ประวัติผิดนัดชําระหนี 6เงินต้ นหรื อดอกเบี 6ยของตราสารหนี 6 หรื อผิดนัดชําระหนี 6เงินกู้ยืมจํากธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทเงินทุน
บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรื อสถาบัน การเงินทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
6 6น 3 ปี ย้ อนหลัง
- ไม่มี -

4.2

ประวัติผิดเงือนไขในการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดสิทธิ 3 ปี ย้ อนหลัง
- ไม่มี -

ส่วนที 3 ข้ อมูลผู้ออกตราสาร หน้ า 67

ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ส่ วนที, 4
ข้ อมูลเกี,ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ท, ีมีอนุพนั ธ์ แฝง

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ส่ วนที, 4
ข้ อมูลเกี,ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ท, ีมีอนุพนั ธ์ แฝง
ธนาคารกรุ งไทย จํ ากัด (มหาชน) ("ธนาคาร" หรื อ "ผู้ออกหุ้ น กู้ท, ีมีอนุ พันธ์ แฝง") ซึงเป็ นบริ ษัทมหาชน จํ ากัดมีชือเป็ น
ภาษาอังกฤษว่า Krung Thai Bank Public Company Limited สํานักงานตังอยู
A ่ที 35 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02-255-2222 มีความประสงค์ทีจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝง ภายใต้ โครงการหุ้นกู้ทีมี
อนุพนั ธ์แฝงของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ครังA ที 1/2563 ทังนี
A A หุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงมีลกั ษณะสําคัญตามทีระบุไว้ ข้างล่างนี A
1.

รายละเอียดของหุ้นกู้ท, ีมีอนุพันธ์ แฝงที,เสนอขาย

1.1

ลักษณะสําคัญของหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงทีเสนอขาย
ผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง

: ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
Krung Thai Bank Public Company Limited

โครงการหุ้นกู้ทมีี อนุพนั ธ์แฝง
ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ครังA ที 1/2563

: โครงการหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงของธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ครังA ที 1/2563
ซึงมี มูลค่าเงิ นต้ นคงค้ างของหุ้นกู้ ที มี อนุพันธ์ แฝง ณ เวลาใด ๆ จะต้ องไม่เกิ น
30,000 ล้ านบาทหรื อเงินสกุลอืนทีมีจํานวนเทียบเท่ากัน ตามทีได้ รับอนุญาตให้
ออกและเสนอขายจากสํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ และตลาด
หลักทรัพย์ ("สํานักงาน ก.ล.ต.")

ประเภทของหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง

: หุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงชนิดระบุชือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ไม่มีการ
แปลงสภาพและไม่มีผ้ ูแทนผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงโดยมีรายละเอียดต่าง ๆ
ตามที ระบุไ ว้ ใ นสัญ ญาที กํ า หนดสิทธิ แ ละหน้ า ที ของผู้อ อกและผู้ถือ หุ้นกู้ที มี
อนุพนั ธ์แฝง (Final Terms) ทีเกียวข้ อง

ปั จจัยอ้ างอิง

: ปั จจัยอ้ างอิงของหุ้นกู้ทีมีอนุพันธ์ แฝงจะเป็ นตัวแปร สินค้ าหรื อดัชนีอย่างใด
อย่างหนึงหรื อหลายอย่างประกอบกัน ดังต่อไปนี A หรื อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที
กําหนดในประกาศใด ๆ ของสํานักงาน ก.ล.ต.ทีเกียวข้ อง ทังนี
A A ผู้ออกหุ้นกู้ทีมี
อนุพันธ์ แฝงจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที
เกียวข้ องด้ วย
(ก)

หลักทรัพย์ไทย

(ข)

หลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยในกรณีทีหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็ นหุ้น
และเป็ นการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงซึงมีการชําระหนี A
ทังA หมดหรื อ บางส่ว นโดยการส่ง มอบเป็ นหุ้น หุ้น ดัง กล่า วต้ อ งเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศทีมีมลู ค่าตลาด
เฉลี ยแต่ ล ะไตรมาสไม่ ตํากว่ า 10,000 ล้ า นบาทรวมติ ด ต่ อ กัน 4
ไตรมาสล่าสุด และตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวจะต้ องเป็ น
สมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE)
ส่วนที 4 หน้ า 1

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
(ค)

อัตราดอกเบี Aย

(ง)

อัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

(จ)

อัตราเงินเฟ้ อ

(ฉ)

เครดิตอืนใด เช่น อันดับความน่าเชือถือ หรื อเหตุการณ์ทีเกียวข้ องกับ
ความสามารถในการชําระหนี Aตามทีระบุในข้ อตกลง

(ช)

สินค้ าโภคภัณฑ์ เช่น สินค้ าเกษตร ทองคํา นํ Aามันดิบ เป็ นต้ น

(ซ)

ดัชนีอ้างอิงอืนใดซึงมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามทีกําหนดดังนี A

มีองค์ประกอบของดัชนีทีสามารถใช้ เป็ นปั จจัยอ้ างอิงได้ ตาม
(ก) ถึง (ช)
(2)
มีการกําหนดวิธีการคํานวณดัชนีไว้ อย่างชัดเจน และมีการ
ระบุถึงแหล่งข้ อมูลของปั จจัยอ้ างอิงหรื อปั จจัยต่าง ๆ ทีนําใช้
ในการคํานวณ รวมถึงมีการคํานวณดัชนีให้ เป็ นปั จจุบนั ตาม
ความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทังนี
A A ปั จจัยอ้ างอิง
หรื อ ปั จ จัย ดัง กล่าวต้ อ งมี ก ารเคลือนไหวตามภาวะตลาด
อย่างเป็ นอิสระด้ วย
(3)
เป็ นดัชนีทีได้ รับการพัฒนาโดยสถาบันทีมีความน่าเชื อถื อ
และทําหน้ าทีได้ อย่างอิสระจากธนาคาร ทังนี
A A หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็ นบริ ษัทในเครื อของธนาคาร ธนาคารต้ อง
จัดให้ มีมาตรการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่าง
มีประสิทธิภาพด้ วย
(4)
มีการแสดงดัชนีนนั A ๆ อย่างต่อเนืองเป็ นประจําทุกวันทําการ
ผ่านสือทีมีการเสนอข้ อมูลอย่างทันเหตุการณ์
: ไม่ตํ ากว่า หน่ว ยละ 5 ล้ า นบาทหรื อ เที ย บเท่า หรื อ เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ที
กําหนดในประกาศใด ๆ ของสํานักงาน ก.ล.ต.และ/หรื อประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทยทีเกียวข้ อง ทังนี
A A เป็ นไปตามทีระบุในสัญญาทีกําหนดสิทธิ และ
หน้ าทีของผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง (Final Terms) ทีเกียวข้ อง
(1)

มูลค่าทีตราไว้

ราคาทีจะเสนอขาย

: ไม่ตํ ากว่า หน่ว ยละ 5 ล้ า นบาทหรื อ เที ย บเท่า หรื อ เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ที
กําหนดในประกาศใดๆ ของสํานักงาน ก.ล.ต.และ/หรื อประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทยที เกี ยวข้ อ ง ทังA นี A เป็ นไปตามทีระบุในสัญญาทีกํ าหนดสิท ธิ และ
หน้ าทีของผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง (Final Terms) ทีเกียวข้ อง

สกุลเงินของหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง

: บาทหรื อสกุลเงินต่างประเทศ ทังนี
A A ตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาทีกําหนดสิทธิและ
หน้ าทีของผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง (Final Terms) ทีเกียวข้ อง
ส่วนที 4 หน้ า 2

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
สกุลเงินตราทีได้ รับชําระดอกเบี Aย
(ถ้ ามี)

: บาทหรื อสกุลเงินต่างประเทศ ทังนี
A A ตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาทีกําหนดสิทธิและ
หน้ าทีของผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง (Final Terms) ทีเกียวข้ อง

โครงสร้ างธุรกรรมของหุ้นกู้ทมีี
อนุพนั ธ์แฝง

: เป็ นไปตามทีระบุในสรุ ปข้ อมูลสําคัญ (Factsheet) และสัญญาทีกําหนดสิทธิ
และหน้ าทีของผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง (Final Terms) ทีเกียวข้ อง

การไถ่ถอนหุ้นกู้ทมีี อนุพนั ธ์แฝง

: เป็ นไปตามสัญญาทีกําหนดสิทธิและหน้ าทีของผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์
แฝง (Final Terms) ทีเกียวข้ อง

การไถ่ถอนหุ้นกู้ทมีี อนุพนั ธ์แฝงก่อน : เป็ นไปตามสัญญาทีกําหนดสิทธิและหน้ าทีของผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์
วันครบกําหนดไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้น
แฝง (Final Terms) ทีเกียวข้ อง
กู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง
ผู้จดั จําหน่ายหุ้นกู้ทมีี อนุพนั ธ์แฝง

: ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

ตัวแทนคํานวณเงิน

: ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง

: ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

มูลค่าและประเภทของหลักประกัน
หรื อการคํ Aาประกัน

: ไม่มี

อันดับความน่าเชือถือของหุ้นกู้ทีมี
อนุพนั ธ์แฝง

: ไม่มี เว้ นแต่จะกํ าหนดไว้ เป็ นอย่างอืนในสัญญาทีกํ าหนดสิทธิ และหน้ าทีของ
ผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง (Final Terms) ทีเกียวข้ อง

การจัดอันดับความน่าเชือถือของ
ผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง

ผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงจะจัดให้ มีการจัดอันดับความน่าเชือถือของผู้ออกหุ้น
กู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชือถือทีสํานักงาน ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง โดย บริ ษัท ฟิ ทช์เรทติ Aง จํากัด
(ประเทศไทย) (“FITCH”) ได้ รับการแต่งตังA ให้ จัดอันดับความน่าเชื อถื อ ของ
ผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝง โดยผลการจัดอันดับทีเผยแพร่ เมือวันที 2 เมษายน
พ.ศ. 2563 ผู้อ อกหุ้น กู้ ที มี อ นุพ ัน ธ์ แ ฝงได้ รั บ การจัด อัน ดับ ความน่า เชื อถื อ
“AA+(tha)” แนวโน้ ม “Stable” ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ 3 ซึงอันดับความ
น่าเชือถือนี Aมิได้ จดั ขึ Aนเพือเป็ นข้ อแนะนําให้ ผ้ ลู งทุนทําการซื Aอ ขาย หรื อถือหุ้นกู้ที
มี อ นุ พัน ธ์ แ ฝงที เสนอขาย และอาจมี ก ารเพิ ก ถอนหรื อ เปลี ยนแปลง โดย
บริ ษัท ฟิ ทช์ เรทติ Aงส์ จํากัด (ประเทศไทย) จะทําการทบทวนผลการจัดอันดับ
เครดิตเมือมีเหตุการณ์อย่างหนึงอย่างใดเกิดขึ Aนอันอาจมีผลกระทบต่อการจัด
อันดับเครดิตหรื ออย่างน้ อยปี ละ 1 (หนึง) ครั งA หรื อทบทวนผลการจัดอันดับ
เครดิตตามที บริ ษัท ฟิ ทช์เรทติ Aง จํากัด (ประเทศไทย) เห็นสมควรโดยไม่ต้องรับ
ความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงแต่อย่างใด ซึงผลการทบทวนการ
จัดอันดับเครดิตอาจมีการเปลียนแปลงได้ จนถึงวันทีสิทธิเรี ยกร้ องตามหุ้นกู้ทีมี

ส่วนที 4 หน้ า 3

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
อนุพนั ธ์แฝงจะสิ Aนสุดลง
การจดทะเบียนหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง

: ผู้ออกหุ้นกู้ได้ รับ ยกเว้ นได้ รับยกเว้ นการยืนคําขอขึนA ทะเบียนตราสารหนีตA ่อ
สมาคมตลาดตราสารหนี Aไทย

ตลาดรองของหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง

: ไม่มี

มูลค่าเงินต้ นคงค้ างของหุ้นกู้ทมีี
: ไม่เกิน 30,000 ล้ านบาทหรื อเงินสกุลอืนทีมีจํานวนเทียบเท่ากัน
อนุพนั ธ์แฝง ณ เวลาใด ๆ ทีเสนอ
ขายภายใต้ โครงการหุ้นกู้ทีมี
อนุพนั ธ์แฝงในครังA นี A
วัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นกู้ที : ผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงมีวตั ถุประสงค์ทีจะนําเงินทีได้ จากการเสนอขายหุ้นกู้
มีอนุพนั ธ์แฝง
ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงภายใต้ โครงการหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงของธนาคารกรุ งไทย จํากัด
(มหาชน) ครังA ที 1/2563 ไปใช้ เพือบริ หารสภาพคล่อง บริ หารจัดการความเสียง
ทางด้ านเครดิต บริ หารความเสียงด้ านอัตราดอกเบี Aย และใช้ ในการดําเนินงาน
ทัวไปของผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง

ส่วนที 4 หน้ า 4

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
1.2

สิทธิและหน้ าทีของผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง
สัญญาทีเกียวข้ องกับหุ้นกู้ที
มีอนุพนั ธ์แฝง

:

ใบหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง สมุด :
ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์
แฝง และผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที
มีอนุพนั ธ์แฝง

หุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงทีออกและเสนอขายแต่ละครังA จะอยู่ภายใต้ สญ
ั ญาทีกําหนดสิทธิ และ
หน้ าทีของผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝง (Final Terms) ทีเกียวข้ อง โดยผู้ออกหุ้นกู้ทีมี
อนุพนั ธ์แฝงจะจัดส่งสัญญาดังกล่าวให้ แก่สํานักงาน ก.ล.ต. ภายหลังการเสนอขาย และจะ
จัดให้ มีการเก็ บรักษาสําเนาสัญญาทีกํ าหนดสิทธิ และหน้ าทีของผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ทีมี
อนุพนั ธ์ แฝง (Final Terms) สําหรับการออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงแต่ละ[ชุด]ไว้ ณ สํานักงาน
ใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพันธ์ แฝง เพือให้ ผ้ ูถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงขอตรวจสอบสําเนา
เอกสารต่าง ๆ ดังกล่าวทีเกียวข้ องกับหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงทีตนถืออยู่ได้ ในวันและเวลาทํา
การของผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง
ทังนี
A A นอกเหนือจากสิทธิและหน้ าทีของผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงตามทีระบุในข้ อ
1.2 นี Aแล้ ว ยังมีสทิ ธิและหน้ าทีอืน ๆ ของผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงตามทีระบุไว้
ในสัญญาทีกําหนดสิทธิและหน้ าทีของผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝง (Final Terms) ที
เกียวข้ อง โดยหากข้ อกําหนดในข้ อ 1.2 นี Aขัดหรื อแย้ งกับข้ อกําหนดทีระบุในสัญญาทีกําหนด
สิทธิ และหน้ าทีของผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพันธ์ แฝง (Final Terms) ทีเกี ยวข้ อง ให้
ข้ อกําหนดในสัญญาทีกําหนดสิทธิและหน้ าทีของผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง
(Final Terms) ทีเกียวข้ องมีผลบังคับใช้
1.
นายทะเบียนหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงจะต้ องออกและส่งมอบใบหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝง
ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงแต่ละรายทีมิได้ ฝากใบหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงไว้ กับ
นายทะเบียนหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงตามจํานวนทีได้ รับการจัดสรรและไม่ได้ ฝากไว้
กับ ศูน ย์รับ ฝากหลักทรัพ ย์ โดยการส่ง ใบหุ้น กู้ที มีอ นุพ นั ธ์ แ ฝงทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนหรื อวิธีการอืนใดทีกําหนดโดยผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝง ภายใน 15
(สิบห้ า) วันทําการนับจากวันปิ ดการเสนอขายหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง โดยในส่วนของ
หุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงทีฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นนั A นายทะเบียนหุ้นกู้ทีมี
อนุพนั ธ์แฝงจะต้ องลงชือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงแทน
ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง ภายใน 7 (เจ็ด) วันทําการนับจากวันปิ ด
การเสนอขายหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง
2.

นายทะเบี ยนหุ้นกู้ ที มี อนุพันธ์ แฝงมี หน้ าที ที จะต้ องจัดทํ าและเก็ บรั กษาสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงไว้ จนกว่าหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงทังหมดจะได้
A
รับ
การไถ่ถอน

3.

ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง
(ก)

ในกรณีทวไป
ั สิทธิในหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงจะตกได้ แก่บคุ คลทีปรากฏชือ
เป็ นเจ้ าของหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงจํานวนดังกล่าวอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หุ้นกู้ทีมีอนุพันธ์ แฝงในวันแรกของการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถื อหุ้นกู้ที มี
อนุพนั ธ์ แฝงเพือพักการโอนหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝง เว้ นแต่จะได้ มีการโอน
ส่วนที 4 หน้ า 5

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
หุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงซึงสามารถใช้ ยนั กับผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงได้
ตามข้ อกําหนดว่าด้ วยการโอนหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงเกิดขึ Aนแล้ วในวันปิ ด
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงข้ างต้ น ซึงสิทธิในหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์
แฝงจะตกได้ แก่ผ้ รู ับโอนหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง
(ข)

การโอนหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง

:

ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงกรณีทีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นผู้ถือ
หุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงแทนสิทธิในหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงจะตกได้ แก่บคุ คลที
นายทะเบียนหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงได้ รับแจ้ งเป็ นหนังสือจากศูนย์รับฝาก
หลักทรั พย์ ว่าเป็ นผู้ทรงสิทธิ ในหุ้นกู้ทีมีอนุพันธ์ แฝงจํ านวนดังกล่าวที
ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงไว้ ในชือของศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ในวันทําการก่อนวันทีจะมีสิทธิตามหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝง
หรื อในวันแรกของการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝง
หรื อวันอืนใดตามทีกําหนดไว้ เป็ นกรณีเฉพาะ (แล้ วแต่กรณี) เว้ นแต่จะมี
การคัดค้ านโดยชอบด้ วยกฎหมาย

4.

ถ้ าผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงทีฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประสงค์จะ
ขอรับใบหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง ให้ ผ้ ทู รงสิทธิในหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงรายดังกล่าวแจ้ ง
ต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เมือได้ รับแจ้ งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียน
หุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงจะต้ องออกใบหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงให้ แก่ผ้ ทู รงสิทธิในหุ้นกู้ทีมี
อนุพนั ธ์ แฝงรายดังกล่าว และลงทะเบียนให้ ผ้ ทู รงสิทธิในหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงนันA
เป็ นผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงตามจํานวนทีได้ รับแจ้ งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ภายใน 45 (สีสิบห้ า) วันนับจากวันทีได้ รับแจ้ งชือและจํานวนหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝง
ของผู้ทรงสิทธิ ในหุ้นกู้ทีมีอนุพันธ์ แฝงดังกล่าวจากศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ ทังA นี A
เมื อได้ รั บการออกใบหุ้นกู้ ที มี อนุพันธ์ แฝงและลงทะเบี ยนดังกล่าวแล้ ว นาย
ทะเบี ยนหุ้นกู้ ที มี อนุพันธ์ แฝงจะแก้ ไขจํ านวนรวมของหุ้นกู้ ที มี อนุพันธ์ แฝงที
ลงทะเบี ยนในสมุดทะเบี ยนผู้ถื อหุ้นกู้ที มีอนุพันธ์ แฝงไว้ ในชื อของศูนย์ รั บฝาก
หลักทรัพย์โดยหักจํานวนหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงทีได้ แยกไปลงทะเบียนไว้ ในชือของผู้
ทรงสิทธิในหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงทีออก ส่วนจํานวนรวมของหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงที
กําหนดในใบหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงหรื อใบรับเพือใช้ แทนใบหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงที
ออกให้ แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นนั A หากนายทะเบียนหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงไม่ได้
ทําการแก้ ไข ให้ ถือว่ามีจํานวนลดลงตามจํานวนของหุ้นกู้ (ไม่วา่ ด้ วยเหตุใดก็ตาม)
ทีมีอนุพนั ธ์แฝงทีได้ แยกไปออกใบหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงและลงทะเบียนไว้ ในชือของ
ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงดังกล่าว

1.

การโอนหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงทีมิได้ ฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั นี A
(ก)

แบบการโอนหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน

ส่วนที 4 หน้ า 6

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
การโอนหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงจะสมบูรณ์เมือผู้โอนหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝง
ซึงเป็ นผู้ทีสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงระบุชือเป็ นเจ้ าของหุ้น
กู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง จํานวนทีจะทําการโอน หรื อผู้รับโอนคนสุดท้ ายโดยมี
การสลักหลังแสดงการโอนต่อเนืองครบถ้ วนจากผู้ทีปรากฏชือดังกล่าว
(แล้ วแต่กรณี) ได้ สง่ มอบใบหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงให้ แก่ผ้ รู ับโอนโดยลง
ลายมือชือสลักหลังแสดงการโอนให้ ไว้ ด้วย
(ข)

ผลของการโอนหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงระหว่างผู้รับโอนกับผู้ออกหุ้นกู้ทีมี
อนุพนั ธ์แฝง
การโอนหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงจะมีผลใช้ บงั คับต่อผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์
แฝงได้ ก็ตอ่ เมือผู้รับโอนหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงอยูร่ ะหว่างลงทะเบียนการ
โอนหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝง โดย
นายทะเบียนหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงได้ รับคําขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ที
มี อ นุพัน ธ์ แ ฝงพร้ อมทังA ใบหุ้น กู้ ที มี อ นุพัน ธ์ แ ฝงที ผู้รั บ โอนหุ้น กู้ ที มี
อนุพันธ์ แฝงได้ ลงลายมือชื อเป็ นผู้รับโอนในด้ านหลังของใบหุ้นกู้ทีมี
อนุพนั ธ์แฝงนันครบถ้
A
วนแล้ ว

(ค)

ผลของการโอนหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก
การโอนหุ้นกู้ทีมีอนุพันธ์ แฝงจะมีผลใช้ บงั คับกับบุคคลภายนอกได้ ก็
ต่อเมือนายทะเบียนหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงได้ ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ทีมี
อนุพนั ธ์แฝงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงเรี ยบร้ อยแล้ ว

(ง)

การขอลงทะเบี ย นการโอนหุ้น กู้ ที มี อ นุพัน ธ์ แ ฝงจะต้ อ งกระทํ า ณ
สํานักงานของนายทะเบียนหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงในวันและเวลาทําการ
ของนายทะเบียนหุ้นกู้ทีมีอนุพันธ์ แฝง และจะต้ องทําตามแบบและ
วิธีการทีนายทะเบียนหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงกําหนด โดยผู้ขอลงทะเบียน
จะต้ องส่งมอบใบหุ้นกู้ทีมีอ นุพันธ์ แฝงที ลงลายมือชื อครบถ้ วนตาม
หลักเกณฑ์ในข้ อ (ก) ข้ างต้ น พร้ อมทังหลั
A กฐานอืน ๆ ทียืนยันถึงความ
ถูกต้ องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์
แฝงตามทีนายทะเบียนหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงกําหนด ซึงนายทะเบียน
หุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงจะลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงให้ แล้ วเสร็ จภายใน 7 (เจ็ด) วันทํา
การ หลัง จากวัน ที นายทะเบี ย นหุ้ นกู้ ที มี อ นุ พัน ธ์ แ ฝงได้ รั บ คํ า ขอ
ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงพร้ อมทังA ใบหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์
แฝงและหลัก ฐานอื น ๆ ที จะต้ องส่ ง มอบครบถ้ วนเรี ย บร้ อยแล้ ว
อย่างไรก็ตาม หากการโอนหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงรายใดขัดต่อกฎหมาย
หรื อหลักเกณฑ์ การโอนหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงทีกําหนดไว้ ในสัญญาที
ส่วนที 4 หน้ า 7

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
กําหนดสิทธิ และหน้ าทีของผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝง (Final
Terms) นายทะเบียนหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงมีสทิ ธิปฏิเสธการลงทะเบียน
การโอนหุ้นกู้ทีมีอนุพันธ์ แฝงหรื อการรับรองการโอนหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์
แฝงรายนันA ๆ และให้ นายทะเบียนหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงแจ้ งให้ แก่ผ้ ยู ืน
คําขอลงทะเบียนการโอนทราบถึงการปฏิเสธดังกล่าวภายใน 3 (สาม)
วัน ทํา การนับ แต่วัน ทีนายทะเบีย นหุ้นกู้ที มีอ นุพันธ์ แฝงได้ รับ คํา ขอ
ลงทะเบียนการโอน พร้ อมทังส่
A งคืนใบหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงให้ แก่ผ้ ูขอ
ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง
2.

สําหรั บการโอนหุ้นกู้ที มีอนุพันธ์ แฝงที ฝากไว้ กับศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ นันA ให้
เป็ นไปตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
และหน่วยงานทีเกียวข้ องอืน ๆ รวมทังศู
A นย์ซื Aอขายหลักทรัพย์ทีเกียวข้ อง

3.

นายทะเบี ยนหุ้นกู้ที มี อนุพันธ์ แฝงจะดํ าเนิ นการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถื อหุ้นกู้ที มี
อนุพันธ์ แฝงเพื อพักการโอนหุ้นกู้ทีมี อนุพันธ์ แฝงเป็ นระยะเวลา 14 (สิบสี) วัน
(กรณีห้ นุ กู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงระยะยาว) หรื อ 10 (สิบ) วัน (กรณีห้ นุ กู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝง
ระยะสัน)
A ก่อนวันครบกําหนดชําระเงิน/ส่งมอบ และ/หรื อวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรื อ
วันอื น (แล้ วแต่กรณี ) หรื อตามที ผู้ออกหุ้นกู้ที มี อนุพันธ์ แฝงจะได้ แจ้ งแก่ นาย
ทะเบียนหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝง และ/หรื อ ผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝง (แล้ วแต่กรณี)
หรื อระยะเวลาอืนใดเพือให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบหรื อวิธีปฎิบตั ิ
ใดๆ ทีเกียวข้ อง (ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงประกาศทีออกโดยสมาคมตราสารหนี A
ไทย) เพือกําหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงในการได้ รับสิทธิประโยชน์ต่าง
ๆ ข้ างต้ นในฐานะผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝง โดยการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ทีมี
อนุพนั ธ์แฝงจะเริ มตังแต่
A วนั ปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงวันแรก ซึงวัน
ปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงวันแรกดังกล่าวให้ เรี ยกว่า "วันปิ ดสมุด
ทะเบียนผู้ถอื หุ้นกู้ท, ีมีอนุพันธ์ แฝง" ถ้ าวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือทีมีอนุพนั ธ์ แฝง
ไม่ตรงกับวันทําการให้ เลือนไปเป็ นวันทําการถัดไป ซึงในกรณีดงั กล่าว ระยะเวลา
ปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงจะมีระยะเวลาน้ อยกว่า 14 (สิบสี) วัน
หรื อ 10 (สิบ) วัน (แล้ วแต่กรณี ) ทังA นี A ผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพันธ์ แฝงไม่สามารถร้ อง
ขอให้ นายทะเบี ย นหุ้น กู้ ลงทะเบี ยนการโอนหุ้นกู้ ที มี อ นุพัน ธ์ แฝงได้ ระหว่ า ง
ระยะเวลาของการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง
นายทะเบียนหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงและผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงขอสงวนสิทธิv ใน
การแก้ ไขเปลียนแปลงระยะเวลาการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงโดย
ไม่ต้องได้ รับความยินยอมจากทีประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงแต่อย่างใด และ
การแก้ ไขเปลียนแปลงดังกล่าวจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีทางสมาคมตลาดตรา
สารหนี Aไทย หรื อหน่วยงานอืนใดทีเกียวข้ องประกาศกําหนด

ส่วนที 4 หน้ า 8

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
4.

ข้ อจํากัดการโอนหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง
เนื องจากหุ้น กู้ที มี อนุพัน ธ์ แ ฝงที ออกและเสนอขายภายใต้ โ ครงการหุ้น กู้ที มี
อนุพันธ์ แฝง ครั งA ที 1/2563 นี A เป็ นหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงทีเสนอขายต่อผู้ลงทุน
สถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ดังนันA ผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงและผู้ถือ
หู้นกู้ทีมี อนุพันธ์ แฝงจะต้ องไม่เ สนอขายหุ้นกู้ทีมี อนุพันธ์ แฝงไม่ว่า ทอดใด ๆ
ให้ แ ก่ บุค คลที ไม่ ใ ช่ ผ้ ู ลงทุน สถาบัน หรื อ ผู้ล งทุน รายใหญ่ ต ามประเภทและ
ลัก ษณะที นิ ย ามไว้ ในข้ อ 4 และข้ อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ที กจ. 4/2560 เรื อง การกํ าหนดบทนิยามผู้
ลงทุน สถาบัน ผู้ล งทุน รายใหญ่ พิ เ ศษ และผู้ล งทุน รายใหญ่ ฉบับ ลงวัน ที 8
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (ตามทีมีการแก้ ไขเพิมเติมหรื อใช้ แทนที) ผู้ออกหุ้นกู้ทีมี
อนุพนั ธ์แฝงขอสงวนสิทธิvทีจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงไม่วา่
ในทอดใด ๆ ให้ แก่บคุ คลอืนทีไม่ใช่ผ้ ลู งทุนสถาบันหรื อผู้ลงทุนรายใหญ่ เว้ นแต่
เป็ นการโอนทางมรดก นอกจากนี A ผู้อ อกหุ้น กู้ ที มี อ นุพัน ธ์ แ ฝงอาจกํ า หนด
ข้ อจํากัดการโอนอืน ๆ เพิมเติมสําหรับหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงทีออกและเสนอขาย
ในแต่ล ะชุด ในสัญ ญาที กํ า หนดสิ ท ธิ แ ละหน้ า ที ของผู้อ อกและผู้ถื อ หุ้น กู้ที มี
อนุพนั ธ์ แฝง (Final Terms) ทีเกียวข้ อง ดังนันA ผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงขอ
สงวนสิทธิvทีจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงชุดทีเกียวข้ องไม่ว่า
ในทอดใด ๆ อันจะเป็ นการขัดกับข้ อจํากัดการโอนดังกล่าวด้ วย
นอกจากนี A เนืองจากผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงในฐานะธนาคารพาณิชย์จะต้ อง
ปฏิ บัติ ต ามประกาศธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ซึ งรวมถึ ง แต่ ไ ม่ จํ า กัด เพี ย ง
ประกาศธนาคารแห่ง ประเทศไทย ที สนส. 15/2558 เรื อง หลัก เกณฑ์ ก าร
อนุญาตให้ ธนาคารพาณิ ชย์ ทําธุร กรรมเงิ นกู้ยืมที มีอนุพันธ์ แฝง (Structured
products) ฉบับลงวันที 25 กันยายน พ.ศ. 2558 (รวมทังที
A มีการแก้ ไขเพิมเติม
หรื อ ใช้ แทนที ) ("ประกาศธนาคารแห่ ง ประเทศไทยที, ส นส. 15/2558")
ประกาศธนาคารแห่ง ประเทศไทย ที สนส. 14/2558 เรื อง หลัก เกณฑ์ ก าร
อนุญาตให้ ธนาคารพาณิชย์ทําธุรกรรมอนุพนั ธ์ด้านเครดิต (Credit Derivatives)
ฉบับ ลงวัน ที 25 กัน ยายน พ.ศ. 2558 (รวมทังA ที มี ก ารแก้ ไ ขเพิ มเติ มหรื อ ใช้
แทนที) ("ประกาศธนาคารแห่ งประเทศไทยที,สนส. 14/2558") และกฎหมาย
หรื อกฎเกณฑ์และระเบียบปฎิบตั ิตา่ ง ๆ เกียวกับการควบคุมการแลกเปลียนเงิน
ผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงขอสงวนสิทธิv ทีจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ทีมี
อนุพันธ์ แฝงไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ แก่บุคคลใดทีจะเป็ นการฝ่ าฝื นกับประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยใด ๆ ทีเกียวข้ อง

การจัดอันดับความน่าเชือถือ :

ผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงจะจัดให้ มีการจัดอันดับความน่าเชือถือของผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์
แฝงโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชือถือทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตลอด
อายุของหุ้นกู้ทีมีอนุพันธ์ แฝง ซึงอันดับความน่าเชือถือนี Aมิได้ จัดขึนA เพือเป็ นข้ อแนะนําให้
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ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ผู้ลงทุนทําการซื Aอ ขาย หรื อถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงทีเสนอขาย และอาจมีการเพิกถอนหรื อ
เปลียนแปลงได้ จนถึงวันทีสิทธิเรี ยกร้ องตามหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงจะสิ Aนสุดลง
อัตราดอกเบี Aย

วิธีการชําระหนี Aตามหุ้นกู้ทีมี
อนุพนั ธ์แฝง

:

:

หุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงทีผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงจะออกและเสนอขายแต่ละครังA จะเป็ น
หุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงลักษณะใดลักษณะหนึง ดังต่อไปนี A
1.

หุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงประเภททีมีอตั ราดอกเบี Aยคงที โดยผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝง
จะได้ รับในอัตราดอกเบียA ตามทีระบุไว้ ในสัญญาทีกํ าหนดสิทธิ และหน้ าทีของ
ผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพันธ์ แฝง (Final Terms) ทีเกี ยวข้ อง โดยหุ้นกู้ทีมี
อนุพนั ธ์ แฝงจะมีการชําระดอกเบี Aยเพียงงวดเดียว หรื อหลายงวดตามทีระบุไว้ ใน
สัญญาทีกําหนดสิทธิและหน้ าทีของผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง
(Final Terms) ทีเกียวข้ อง

2.

หุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงประเภททีมีอตั ราดอกเบี Aยลอยตัวโดยผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์
แฝงจะได้ รับดอกเบี Aยในอัตราดอกเบี Aยในลักษณะลอยตัวตามทีระบุไว้ ในสัญญา
ทีกําหนดสิทธิและหน้ าทีของผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝง (Final Terms)
ทีเกียวข้ อง โดยจะมีการชําระดอกเบี Aยเพียงงวดเดียว หรื อหลายงวดตามทีระบุ
ไว้ ในสัญญาทีกํ าหนดสิทธิ และหน้ าทีของผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝง
(Final Terms) ทีเกียวข้ อง

3.

หุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงประเภททีไม่มีดอกเบี Aย ผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงจะไม่ได้ รับ
ดอกเบี Aยภายใต้ ห้ นุ กู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง

4.

ในกรณี ทีผลการคํานวณดอกเบียA หุ้นกู้ทีมีอนุพันธ์ แฝงต่อหน่วยทีได้ มีจํานวน
ทศนิยมมากกว่า 6 (หก) ตําแหน่ง ให้ ปัดทศนิยมให้ เหลือเพียง 6 (หก) ตําแหน่ง
โดยให้ ปัดทศนิยมตําแหน่งที 6 (หก) ขึนA ถ้ าตําแหน่งที 7 (เจ็ด)มีค่ามากกว่า
เท่ากับ 5 (ห้ า) กรณีทีดอกเบี Aยทีคํานวณได้ มีทศนิยมไม่ร้ ู จบให้ กําหนดส่วนใน 6
(หก) ทศนิยมและทําการปั ดทศนิยมตําแหน่งที 6 (หก) ตามหลักการข้ างต้ น
หลักเกณฑ์ทวไป
ั

1.

ภายใต้ ข้อกําหนดในสัญญาทีกําหนดสิทธิและหน้ าทีของผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ทีมี
อนุพนั ธ์ แฝง (Final Terms) ทีเกียวข้ อง ผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงจะทําการ
ชํ า ระเงิ น และ/หรื อ ส่ง มอบทรั พ ย์ สิ น ใด ๆ ในวัน ตามที กํ า หนดในสัญ ญาที
กําหนดสิทธิและหน้ าทีของผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝง (Final Terms) ที
เกียวข้ องให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงแต่ละรายทีมีชือปรากฎในสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง
2.

วิธีการชําระเงิน
ผู้ ออกหุ้ นกู้ ที มี อ นุ พั น ธ์ แฝงจะชํ า ระเงิ น ตามหุ้ นกู้ ที มี อ นุ พั น ธ์ แฝงผ่ า น
ส่วนที 4 หน้ า 10

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
นายทะเบียนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงซึงมีชือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้
ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง โดยเช็คขีดคร่ อมสังจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ทีมี
อนุพัน ธ์ แ ฝง ลงวันที ตรงกับวันทํ าการทีต้ องชํ า ระเงิ นตามทีระบุในสัญ ญาที
กําหนดสิทธิและหน้ าทีของผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝง (Final Terms) ที
เกียวข้ อง โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรื อไปรษณีย์อากาศ (Air Mail)
(ในกรณีทีส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) หรื อโดยการโอนเงินเข้ าบัญชีของผู้ถือ
หุ้น กู้ที มี อนุพัน ธ์ แฝงตามที ได้ มี การแจ้ งเป็ นหนัง สือให้ นายทะเบี ยนหุ้นกู้ที มี
อนุพันธ์ แฝงทราบล่วงหน้ าแล้ วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้ า) วันทําการก่อนวันถึง
กําหนดชําระเงิน หรื อโดยวิธีอืนใดตามทีตกลงกันระหว่างผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ที
มีอนุพนั ธ์ แฝง ทังนี
A A การชําระเงินทีจะทําการชําระในวันตามทีระบุในสัญญาที
กําหนดสิทธิและหน้ าทีของผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝง (Final Terms) ที
เกี ยวข้ อ ง ผู้ถื อ หุ้น กู้ ที มี อ นุพัน ธ์ แ ฝงไม่ ต้ อ งนํ า ใบหุ้น กู้ มาเวนคื น ให้ แ ก่ น าย
ทะเบียนหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง
3.

วิธีการส่งมอบทรัพย์สนิ
ผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงจะทําการส่งมอบทรัพย์สินใด ๆ ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นกู้ทีมี
อนุพนั ธ์ แฝงโดยวิธีการตามทีตกลงกันระหว่างผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์
แฝง หรื อตามทีระบุในสัญญาทีกําหนดสิทธิและหน้ าทีของผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ที
มีอนุพนั ธ์ แฝง (Final Terms) ทีเกียวข้ อง ทังนี
A A ผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงไม่ต้อง
นําใบหุ้นกู้มาเวนคืนให้ แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง

4.

กรณีของหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงทีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์
แฝงแทน ผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงจะชําระเงิน และ/หรื อส่งมอบทรัพย์สินใด ๆ
ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ทีมีอนุพันธ์ แฝงให้ แก่บุคคลทีศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ มี
หนังสือ แจ้ งมายังผู้ออกหุ้นกู้ทีมี อนุพัน ธ์ แฝง และหุ้นกู้หรื อนายทะเบียน /ที มี
อนุพนั ธ์ แฝงว่าเป็ นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงจํานวนต่างๆ ทีลงทะเบียน
ในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ทีมีอนุพันธ์ แฝงไว้ ในชื อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดย
วิธีการตามทีตกลงกันระหว่างผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝง หรื อตามที
ระบุในสัญญาทีกําหนดสิทธิและหน้ าทีของผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝง
(Final Terms) ทีเกียวข้ อง ทังนี
A A ผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงไม่ต้องนําใบหุ้นกู้ทีมี
อนุพนั ธ์แฝงมาเวนคืนให้ แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง

5.

เมือผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงได้ ทําการชําระหนี Aให้ แก่บุคคลทีมีชือปรากฎใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงแล้ ว ให้ ถือว่าใบหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงทีได้
ออกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงไปแล้ วเป็ นอันยกเลิก

6.

หากวันครบกําหนดชําระหนี Aตามหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์
แฝงไม่ตรงกับวันทําการ ให้ เลือนวันชําระหนี Aไปเป็ นวันทําการถัดไป โดยผู้ออก
ส่วนที 4 หน้ า 11

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
หุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงจะไม่มีการชําระเงินเพิมเติมใด ๆ จากการเลือนการชําระหนี A
ดังกล่าว
เหตุผิดนัดและผลของการ
ผิดนัด

:

1.

2.

กรณีใดกรณีหนึงดังต่อไปนี Aถือเป็ นเหตุผิดนัดภายใต้ ห้ นุ กู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง
(ก)

หากผู้อ อกหุ้นกู้ที มี อ นุพัน ธ์ แฝงผิ ด นัด ไม่ชํา ระเงิ น ไม่ว่า เงิ น ต้ น หรื อ
ดอกเบี Aยหรื อเงินจํานวนอืนใด หรื อไม่ส่งมอบทรัพย์สินทีตกลงจะส่ง
มอบไม่ ว่ า ทังA หมดหรื อ บางส่ ว นตามเงื อนไขที ระบุไ ว้ ใ นสัญ ญาที
กํ า หนดสิ ท ธิ แ ละหน้ าที ของผู้ ออกและผู้ ถื อ หุ้ นกู้ ที มี อ นุ พั น ธ์ แ ฝง
(Final Terms) ทีเกียวข้ อง และการผิดนัดไม่ชําระหนี Aดังกล่าวยังคงมี
อยู่อย่างต่อเนืองเป็ นระยะเวลา 15 (สิบห้ า) วันทําการนับจากถึงวัน
กําหนดชําระนันA เว้ นแต่การผิดนัดดังกล่าวมีสาเหตุจากเหตุสดุ วิสยั
หรื อเกิดจากเหตุการณ์ภายนอกแทรกแซง ซึงเหตุการณ์ดงั กล่าวผู้ออก
หุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงไม่สามารถควบคุมได้

(ข)

มีการเริ มดําเนินการเพือขอฟื นA ฟูกิจการของผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝง
หรื อเพือขอให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงล้ มละลายภายใต้ กฎหมายที
เกี ยวข้ อง หรื อได้ มีคําสังหรื อมติใด ๆ โดยชอบตามกฎหมายให้ เลิก
กิจการของผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝง หรื อผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝง
ตกเป็ นผู้มีหนี Aสินล้ นพ้ นตัวตามทีกฎหมายกําหนด หรื อมีการยึดอายัด/
ทรั พย์ สินของผู้ออกหุ้นกู้ตามคําพิพากษา หรื อคําสังโดยชอบด้ วย
กฎหมาย

ในกรณี ที เกิ ดเหตุผิ ดนัด กรณี ใดกรณี หนึงตามข้ อ (ก)-(ข) และยัง คงอยู่ หาก
ผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงรายหนึงหรื อหลายรายทีถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 50 (ห้ าสิบ) ของหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงทียังมิได้ ทําการไถ่ถอนทังหมด
A
มีหนังสือแจ้ งการผิดนัดไปยังผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง โดยระบุถึงเหตุผิดนัดซึง
ทําให้ มีการเร่งรัดชําระหนี Aหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงให้ ถึงกําหนดชําระโดยพลันและผู้
ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงได้ รับแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อทีประชุมผู้ถือหุ้นกู้
ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงมีมติเห็นชอบให้ หนี Aหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงทังหมดถึ
A
งกําหนดชําระ
โดยพลัน ผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงจะชําระหนี Aตามหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงภายในระยะเวลา 7 วันทําการถัดจากวันทีผู้ออกหุ้นกู้ทีมี
อนุพนั ธ์แฝงได้ รับหนังสือแจ้ งดังกล่าว เป็ นจํานวนเทียบเท่ากับมูลค่าทางตลาด
ของหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงทีเกียวข้ องหักด้ วยค่าใช้ จ่ายใด ๆ ทีเกียวเนืองจากการที
หุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงถึงกําหนดชําระโดยพลันตามทีคํานวณโดยตัวแทนคํานวณ
เงิน ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงค่าใช้ จ่ายอันเนืองมาจากการทีผู้ออกหุ้นกู้ทีมี
อนุพนั ธ์ แฝงต้ อง (หรื ออาจต้ อง) ทําการยกเลิกธุรกรรมป้องกันความเสียงใด ๆ
เกียวเนืองกับหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝง โดยผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงยินยอมเสีย
ดอกเบียA ในอัตราดอกเบียA ผิดนัดนับแต่วันทีหนีตA ามหุ้นกู้ทีมีอนุพันธ์ แฝงครบ
ส่วนที 4 หน้ า 12

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทีมี
อนุพนั ธ์แฝง

:

1.

กําหนดชําระจนกว่าจะชําระหนี Aครบถ้ วน
ผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงมีสิทธิเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงได้ ไม่ว่า
ในเวลาใด ๆ แต่ผ้ ูออกหุ้นกู้ทีมีอนุพันธ์ แฝงจะต้ องเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทีมี
อนุพนั ธ์ แฝงโดยเร็ ว ซึงจะต้ องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วนั ทีผู้ถือหุ้นกู้ทีมี
อนุพนั ธ์ แฝงรายหนึงหรื อหลายรายทีถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงไม่น้อยกว่าร้ อยละ
25 (ยีสิบห้ า) ของหุ้นกู้ทีมีอนุพันธ์ แฝงทียังมิได้ ไถ่ถอนทังหมดมี
A
คําขอเป็ น
หนังสือให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝง หรื อ
นับแต่วนั ทีผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงทราบว่าเกิดกรณีใดกรณีหนึงดังต่อไปนี A
(ก)

หากเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึงตามทีกําหนดข้ างต้ น ภายใต้ หวั ข้ อ
เหตุผิ ด นัด และผลของการผิ ด นัด และในขณะนันA ยัง มิ ไ ด้ มี ก ารส่ง
หนังสือ แจ้ งใดๆ มายังผู้อ อกหุ้น กู้ทีมี อนุพันธ์ แ ฝงตามรายละเอี ย ด
ภายใต้ หวั ข้ อดังกล่าว หรื อ

(ข)

หากมีการเสนอขอแก้ ไขเพิมเติมสัญญาทีกําหนดสิทธิ และหน้ าทีของ
ผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ที มีอนุพันธ์ แ ฝง (Final Terms) ทีเกี ยวข้ องใน
สาระสําคัญ

2.

การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝง (ซึงรวมถึงกรณีการลงมติเป็ นลายลักษณ์
อักษรแทนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝง) จะเป็ นการประชุม (หรื อลงมติ
เป็ นลายลักษณ์ อักษร) ร่ วมกันของผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงทังA หมดทุกชุดที
ยังคงค้ างชําระอยู่ ทีออกภายใต้ โครงการออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง ครังA ที 1/2563
(โดยการนับองค์ประชุมและมติของทีประชุมจะคํานวณจากผลรวมของหุ้นกู้ทีมี
อนุพนั ธ์ แฝงทังหมดดั
A
งกล่าว) แต่ทงนี
ั A A ในกรณที (ก) ผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝง
เห็นว่าเรื องใดเรื องหนึง (ในกรณีเป็ นการประชุมซึงต้ องพิจารณาหลายวาระ) ที
จะต้ องประชุมเพือลงมตินนั A เป็ นเรื องทีน่าจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์
แฝงชุดใด ๆ โดยเฉพาะเจาะจงเท่านันA ซึงในกรณีดงั กล่าวให้ นบั องค์ประชุมและ
คะแนนเสียงเฉพาะจากผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงชุดทีเกี ยวข้ องนันA ๆ เท่านันA
หรื อ (ข) ในกรณีทีเรื องทีจะพิจารณาทังหมดอาจมี
A
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นกู้ทีมี
อนุพนั ธ์แฝงชุดใด ๆ โดยเฉพาะ ก็ให้ เรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงชุดทีมี
ส่วนได้ เสียดังกล่าวเท่านันA

3.

มติโดยชอบของทีประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงทีเรี ยกประชุมและดําเนินการ
ประชุมโดยชอบมีผลใช้ บงั คับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงทุกรายไม่วา่ จะ
ได้ เข้ าร่ วมประชุมหรื อไม่ก็ตาม ส่วนหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทีมี
อนุพนั ธ์แฝงนันจะเป็
A
นไปตามเอกสารแนบ 2

4.

ผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจําเป็ นและสมควร
ทังA หมดที เกี ยวข้ องโดยตรงกับการเรี ย กและการจัด การประชุม ผู้ถื อหุ้นกู้ที มี
ส่วนที 4 หน้ า 13

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
อนุพันธ์ แฝง (นอกจากค่าใช้ จ่ายทีก่อโดยผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพันธ์ แฝงเป็ นการ
ส่วนตัว) ถ้ าผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงไม่ชําระค่าใช้ จ่ายดังกล่าว ผู้ออกหุ้นกู้ทีมี
อนุพนั ธ์แฝงมีสทิ ธิเรี ยกให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงชําระค่าใช้ จ่ายดังกล่าวได้

การแก้ ไขเปลียนแปลง
:
ข้ อกําหนดในสัญญาที
กําหนดสิทธิและหน้ าทีของผู้
ออกและผู้ถือหุ้นกู้ทีมี
อนุพนั ธ์แฝง (Final Terms)
ทีเกียวข้ อง

5.

ในการลงมติใดๆ เกียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงนี A ผู้ถือหุ้นกู้ทีมี
อนุพนั ธ์ แฝงอาจทําความตกลงกันเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรแทนการประชุมผู้ถือ
หุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงเพือลงมติใดๆ ดังกล่าวได้ แต่ทงนี
ั A A จะต้ องปรากฏว่าผู้ถือ
หุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงซึงมีจํานวนหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 3
ใน 4 (สามในสี) ของจํานวนหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงทียังไม่ได้ ไถ่ถอน มีมติเห็นชอบ
และลงลายมือชือไว้ เป็ นหลักฐานในมติดงั กล่าว ในหนังสือฉบับเดียวกันหรื อ
หลายฉบับก็ได้ และส่งมอบให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงเป็ นผู้เก็บรักษาไว้ ทังนี
A A
มติดงั กล่าวมีผลใช้ บงั คับและผูกพันผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงทุก
รายนับแต่วนั ทีได้ สง่ มอบหนังสือดังกล่าวให้ แก่ผ้ อู อกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง

6.

ในกรณี ที มี ผ้ ูถือ หุ้น กู้ที มี อ นุพัน ธ์ แฝงเพีย งหนึงรายให้ ถื อว่า มติที ทํ า เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรและลงนามโดยผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงดังกล่าว เป็ นมติโดยชอบ
ของทีประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงโดยมิต้องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทีมี
อนุพนั ธ์แฝง

1.

การแก้ ไขเปลียนแปลง และ/หรื อ เพิมเติมข้ อกํ าหนดในสัญญาทีกํ าหนดสิทธิ
และหน้ าทีของผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝง (Final Terms) ทีเกียวข้ องใน
ส่วนทีมีสาระสําคัญจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝง
และทีประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงตามเงือนไขทีกําหนดไว้ ในเอกสารแนบ 2

2.

ผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงอาจแก้ ไขเปลียนแปลงและ/หรื อ เพิมเติมข้ อกําหนด
ในสัญ ญาที กํ า หนดสิท ธิ แ ละหน้ า ที ของผู้อ อกและผู้ถื อ หุ้น กู้ที มี อ นุพัน ธ์ แ ฝง
(Final Terms) ทีเกียวข้ อง โดยไม่ต้องขอมติจากทีประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์
แฝงก่อน หาก
(ก)

การแก้ ไขเปลียนแปลงดังกล่าวไม่กระทบต่อสิทธิอนั เป็ นสาระสําคัญ
ของผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงหรื อเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทีมีอนุพนั ธ์
แฝงอย่างชัดเจน หรื อ

(ข)

การแก้ ไขเปลียนแปลงดังกล่าวเป็ นไปเพือให้ เป็ นไปตามคําแนะนําหรื อ
คําสังของหน่วยงานทีมีอํานาจตามกฎหมายทีเกียวข้ อง (ซึงรวมถึงแต่
ไม่จํากัดเพียง ธนาคารแห่งประเทศไทยและสํานักงาน ก.ล.ต.) หรื อ

(ค)

การแก้ ไขเปลียนแปลงข้ อกําหนดในสัญญาทีกําหนดสิทธิ และหน้ าที
ของผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝง (Final Terms) โดยตัวแทน
คํา นวณเงิ น เนื องจากการเกิ ด เหตุก ารณ์ อ ย่า งใดอย่า งหนึงตามที
กําหนดในสัญญาทีกําหนดสิทธิและหน้ าทีของผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ทีมี
ส่วนที 4 หน้ า 14

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
อนุพนั ธ์แฝง (Final Terms) เช่น Change in Law เป็ นต้ น
3.

ผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงจะจัดส่งสัญญาทีกําหนดสิทธิ และหน้ าทีของผู้ออก
และผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง (Final Terms) ทีแก้ ไขเพิมเติมให้ นายทะเบียนหุ้น
กู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝง และสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้ า) วัน นับแต่วนั ทีมี
การแก้ ไขเพิมเติมสัญญาทีกําหนดสิทธิ และหน้ าทีของผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ทีมี
อนุพนั ธ์ แฝง (Final Terms) และจะจัดส่งให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงเมือ
ได้ รับการร้ องขอ

การขอออกใบหุ้นกู้ทีมี
อนุพนั ธ์แฝงฉบับใหม่

:

หากใบหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงฉบับเก่าสูญหาย ฉีกขาดหรื อชํารุ ดด้ วยประการใด ๆ หรื อใน
กรณีทีผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงต้ องการให้ แยกใบหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง หรื อรวมใบหุ้นกู้ทีมี
อนุพนั ธ์ แฝง หรื อให้ ออกใบหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงในชือของตน ผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงที
ปรากฏชือในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงมีสิทธิยืนคําขอให้ นายทะเบียนหุ้นกู้ที
มีอนุพนั ธ์ แฝงออกใบหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงฉบับใหม่ โดยจะต้ องชําระค่าธรรมเนียมและ
ค่า ใช้ จ่ ายตามสมควรตามที นายทะเบี ยนหุ้นกู้ที มีอ นุพัน ธ์ แฝงกํ า หนด ในการนี A นาย
ทะเบียนหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงจะต้ องออกใบหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงฉบับใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ที
มีอนุพนั ธ์แฝงภายใน 15 (สิบห้ า) วัน นับแต่วนั ทีนายทะเบียนหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงได้ รับคํา
ขอให้ ออกใบหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงฉบับใหม่ และเอกสารอืน ๆ ตามทีนายทะเบียนหุ้นกู้ทีมี
อนุพัน ธ์ แ ฝงกํ า หนด และนายทะเบี ย นหุ้น กู้ ที มี อ นุพัน ธ์ แ ฝงจะต้ อ งลงบัน ทึก ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงว่ามีการยกเลิกใบหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงฉบับเก่าด้ วย

คําบอกกล่าว

:

1.

คําบอกกล่าวถึงผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง
คําบอกกล่าวถึงผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงจะถือว่าได้ สง่ โดยชอบหากได้ สง่ ทาง
ไปรษณี ย์ลงทะเบียน (หรื อการส่งโดยวิธีทีเทียบเคียงกัน) หรื อทางไปรษณี ย์
อากาศ (หากส่งไปยังทีอยู่ในต่างประเทศ) ไปยังทีอยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์
แฝงตามทีระบุในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝง หรื อตามทีอยู่ของผู้ถือ
หุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงทีระบุโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (สําหรับหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์
แฝงทีฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์) และจะถือได้ ว่าเป็ นการส่งโดยชอบแล้ ว
ในวันทีได้ ส่งทางไปรษณีย์ หรื อในวันที 7 (เจ็ด) นับจากวันทีส่ง (หากส่งจาก
ประเทศอืนนอกจากประเทศของผู้รับ)

2.

คําบอกกล่าวถึงผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง
2.1

คําบอกกล่าวถึงนายทะเบียนหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงจะถือว่าได้ ส่งโดย
ชอบ หากได้ สง่ ไปยังทีอยู่หรื อหมายเลขโทรสารของนายทะเบียนหุ้นกู้
ทีมีอนุพนั ธ์แฝง

2.2

คําบอกกล่าวถึงผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงจะถือว่าได้ สง่ โดยชอบ หาก
ได้ สง่ ไปยังทีอยูแ่ ละเบอร์ โทรศัพท์ของผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงตามที
ระบุข้างล่างนี A
ส่วนที 4 หน้ า 15

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

ภาษี อากร

:

อายุห้ นุ กู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง

:

วันครบกําหนดอายุ

:

กฎหมายทีใช้ บงั คับ

:

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
35 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-255-2222
ผู้ออกหุ้นทีมีอนุพนั ธ์ แฝงไม่ต้องรับผิดชอบต่อภาษี อากร หรื อค่าธรรมเนียมของรัฐไม่ว่า
ประเภทใด ทีกําหนดเรี ยกเก็บ หรื อหัก ณ ทีจ่าย หรื อประเมินโดยผู้มีอํานาจกระทําการใน
นามของประเทศไทย และประเทศอืน ๆ ทีเกี ยวข้ องหรื อหน่วยย่อยทางการเมืองหรื อ
เจ้ าหน้ าทีใด ๆ ของหรื อในหน่วยงานย่อยดังกล่าวนันA ซึงมีอํานาจเรี ยกเก็บภาษี ทีเกียวกับ
การชําระเงิน หรื อการส่งมอบทรัพย์สนิ ทีตกลงจะส่งมอบ ภายใต้ ห้ นุ กู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง เว้ น
แต่ จ ะเป็ นภาษี อากร หรื อ ค่ า ธรรมเนี ย มรั ฐ ที กํ า หนดให้ เ รี ย กเก็ บ กับ ผู้อ อกหุ้น กู้ ที มี
อนุพนั ธ์แฝง
เป็ นไปตามสัญญาทีกําหนดสิทธิและหน้ าทีของผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง
(Final Terms) ทีเกียวข้ อง
เป็ นไปตามสัญญาทีกําหนดสิทธิและหน้ าทีของผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง
(Final Terms) ทีเกียวข้ อง
สัญญาทีกําหนดสิทธิและหน้ าทีของผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง (Final Terms)
จะอยูภ่ ายใต้ บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย

คําจํากัดความ
“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”

หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“โครงการหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง
ครังA ที 1/2563”

หมายถึง โครงการหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงของธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ครังA ที 1/2563
ซึงเป็ นโครงการทีผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงอาจออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงแต่ละชุดเป็ นคราว ๆ
ไป โดยมีมูลค่าเงินต้ นคงค้ างของหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝง ณ เวลาใด ๆ จะต้ องไม่เกิน 30,000
ล้ านบาทหรื อเงินสกุลอืนทีมีจํานวนเทียบเท่ากัน ภายใต้ สญ
ั ญาทีกําหนดสิทธิและหน้ าทีของ
ผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝง (Final Terms) ตามทีได้ รับอนุญาตให้ ออกและเสนอ
ขายจากสํานักงาน ก.ล.ต.

“นายทะเบียนหุ้นกู้ทีมี
อนุพนั ธ์แฝง”

หมายถึง ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

“ผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง”

หมายถึง ผู้ทรงสิทธิ ในหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงแต่ละจํานวนตามทีระบุใ นสัญญาทีกําหนด
สิทธิและหน้ าทีของผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง (Final Terms)

“ผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง”

หมายถึง ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

“วันทําการ”

หมายถึง วันทีธนาคารพาณิชย์โดยทัวไปเปิ ดทําการในกรุ งเทพมหานคร ซึงมิใช่วนั เสาร์
หรื อ วัน อาทิ ต ย์ หรื อ วัน อื นใดที ธนาคารแห่ง ประเทศไทยประกาศให้ เป็ นวัน หยุด ของ
ส่วนที 4 หน้ า 16

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารพาณิชย์
“สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ทีมี
อนุพนั ธ์แฝง”

หมายถึง สมุดทะเบียนหรื อแหล่งข้ อมูลทางทะเบียนซึงบันทึก รายละเอียดเกียวกับหุ้นกู้ที
มีอนุพนั ธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง เช่น ชือและทีอยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝง
การโอน การจํานํา การอายัด การออกใบหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงใหม่ไว้ ตามหลักเกณฑ์ ที
กําหนดในกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรื อ
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทีเกียวข้ อง

“สํานักงาน ก.ล.ต.”

หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“สิทธิในหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง”

หมายถึง สิทธิ ทงปวงในหุ
ัA
้ นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงอันรวมถึง (แต่ไม่จํากัดเฉพาะ) สิทธิในการ
ได้ รับชําระเงินและดอกเบี Aย (ถ้ ามี) หรื อทรัพย์สนิ ทีตกลงจะส่งมอบ (ตามแต่กรณี) ภายใต้
หุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝง และสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในทีประชุม
ผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงและลงคะแนนโดยวิธีการส่งหนังสือลงมติ

“สัญญาทีกําหนดสิทธิและ
หน้ าทีของผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ที
มีอนุพนั ธ์แฝง (Final Terms) ”

หมายถึง สัญญาทีกําหนดสิทธิและหน้ าทีของผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝง (Final
Terms) ซึงอาจเป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ

“สถาบันจัดอันดับความ
น่าเชือถือ”

หมายถึง สถาบันจัดอันดันดับความน่าเชือถือทีสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบ

“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”

หมายถึง บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จํากัด หรื อบุคคลหรื อนิติบคุ คลอืน (ประเทศไทย)
ซึงเข้ ารับหน้ าทีแทนทีดําเนินกิจการรับฝากหลักทรัพย์ได้ ตามกฎหมาย

“หุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง”

หมายถึง หุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงชุดใด ๆ แต่ละชุดซึงออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงภายใต้
โครงการหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝง ครังA ที 1/2563 เป็ นสกุลเงินบาทหรื อเงินตราต่างประเทศ
โดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงแต่ละชุดดังกล่าวตามทีระบุในสัญญาทีกําหนด
สิทธิและหน้ าทีของผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง (Final Terms) ทีเกียวข้ อง

“อัตราดอกเบี Aยผิดนัด”

หมายถึง อัต ราดอกเบี ยA ผิ ดนัด ของหุ้น กู้ที มีอ นุพันธ์ แ ฝงให้ เ ป็ นไปตามที กํ า หนดไว้ ใ น
สัญญาทีกําหนดสิทธิ และหน้ าทีของผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝง (Final Terms) ที
เกียวข้ อง
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2.

ข้ อจํากัดการโอนหุ้นกู้ท, ีมีอนุพันธ์ แฝงที,เสนอขาย

2.1

หุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงทีออกและเสนอขายภายใต้ โครงการหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง ครังA ที 1/2563 เป็ นหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงทีเสนอขาย
ต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ดังนันA ผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงและผู้ถือหู้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงจะต้ องไม่เสนอขาย
หุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงไม่วา่ ทอดใด ๆ ให้ แก่บคุ คลทีไม่ใช่ผ้ ลู งทุนสถาบันหรื อผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประเภทและลักษณะทีนิยามไว้
ในข้ อ 4 และข้ อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที กจ. 4/2560 เรื อง การกําหนดบทนิยามผู้
ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (ตามทีมีการแก้ ไขเพิมเติมหรื อ
ใช้ แทนที) ผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงขอสงวนสิทธิv ทีจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ แก่
บุคคลอืนทีไม่ใช่ผ้ ูลงทุนสถาบันหรื อผู้ลงทุนรายใหญ่ เว้ นแต่เป็ นการโอนทางมรดก นอกจากนี A ผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงอาจ
กําหนดข้ อจํากัดการโอนอืน ๆ เพิมเติมสําหรับหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงทีออกและเสนอขายในแต่ละชุดในสัญญาทีกําหนดสิทธิและ
หน้ าทีของผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝง (Final Terms) ทีเกียวข้ อง ดังนันA ผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงขอสงวนสิทธิvทีจะไม่
รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงชุดทีเกียวข้ องไม่วา่ ในทอดใด ๆ อันจะเป็ นการขัดกับข้ อจํากัดการโอนดังกล่าวด้ วย
เพือประโยชน์ตามข้ อ 2 และข้ อ 3 นี A
"ผู้ลงทุนสถาบัน" หมายถึง ผู้ลงทุนตามประเภทต่อไปนี A
(1)

ธนาคารแห่งประเทศไทย

(2)

ธนาคารพาณิชย์

(3)

ธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
A Aน

(4)

บริ ษัทเงินทุน

(5)

บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์

(6)

บริ ษัทหลักทรัพย์

(7)

บริ ษัทประกันวินาศภัย

(8)

บริ ษัทประกันชีวิต

(9)

กองทุนรวม

(10)

กองทุนส่วนบุคคลซึงบริษัทหลักทรัพย์รับจัดการเงินทุนของผู้ลงทุนรายใหญ่พเิ ศษ ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรื อผู้ลงทุนตาม
(1) ถึง (9) หรื อ (11) ถึง (25)

(11)

กองทุนสํารองเลี Aยงชีพ

(12)

กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ

(13)

กองทุนประกันสังคม

(14)

กองทุนการออมแห่งชาติ

(15)

กองทุนเพือการฟื นA ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
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(16)

ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื Aอขายล่วงหน้ าตามกฎหมายว่าด้ วยสัญญาซื Aอขายล่วงหน้ า

(17)

สถาบันการเงินระหว่างประเทศ

(18)

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

(19)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(20)

นิติบคุ คลประเภทบรรษัท

(21)

นิติบคุ คลซึงมีผ้ ลู งทุนตาม (1) ถึง (20) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละเจ็ดสิบห้ าของจํานวนหุ้นทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
A

(22)

ผู้ลงทุนต่างประเทศซึงมีลกั ษณะทํานองเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (21)

(23)

ผู้จัดการกองทุน หรื อผู้จัดการลงทุนในสัญญาซือA ขายล่วงหน้ า ตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุนว่าด้ วย
หลักเกณฑ์เกียวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที

(24)

ผู้ลงทุนอืนใดตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

"ผู้ลงทุนรายใหญ่" หมายถึง
•

ผู้ลงทุนซึงเป็ นบุคคลธรรมดาซึงเมือนับรวมกับคูส่ มรสแล้ วมีลกั ษณะใดลักษณะหนึงดังนี A
(ก)

•

มีสิน ทรั พย์ สุทธิ ตังA แต่ 50,000,000 (ห้ าสิบล้ า น) บาทขึนA ไป ทังA นี A สิน ทรั พย์ ดังกล่า วไม่นับ รวมมูลค่า
อสังหาริ มทรัพย์ซงใช้
ึ เป็ นทีพักอาศัยประจําของบุคคลนันA
(ข)
มีรายได้ ตอ่ ปี ตังแต่
A 4,000,000 (สีล้ าน) บาทขึ Aนไป
(ค)
มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื Aอขายล่วงหน้ าตังแต่
A 10,000,000 (สิบล้ าน) บาทขึ Aนไป หรื อ
ในกรณีทีนับรวมเงินฝากแล้ วมีเงินลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าวตังแต่
A 20,000,000 (ยีสิบล้ าน) บาทขึ Aนไป
ผู้ลงทุนซึงเป็ นนิติบคุ คลทีมีลกั ษณะใดลักษณะหนึงดังนี A
(ก)
(ข)

มีสว่ นของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปี ล่าสุดทีผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ วตังแต่
A 100,000,000 (หนึงร้ อยล้ าน)
บาทขึ Aนไป
มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื Aอขายล่วงหน้ าตังแต่
A 20,000,000 (ยีสิบล้ าน) บาทขึ Aนไป หรื อ
ในกรณีทีนับรวมเงินฝากแล้ วมีเงินลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าวตังแต่
A 40,000,000 (สีสิบล้ าน) บาทขึ Aนไป

ทังนี
A A ให้ พิจารณาตามงบการเงินปี ล่าสุดทีผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ ว
"ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ" หมายถึง
•

ผู้ลงทุนซึงเป็ นบุคคลธรรมดาซึงเมือนับรวมกับคูส่ มรสแล้ วมีลกั ษณะใดลักษณะหนึงดังนี A
(ก)

มีสินทรัพย์สุทธิ ตังA แต่ 70,000,000 (เจ็ ดสิบล้ าน) บาทขึ Aนไป ทังนี
A A สินทรั พย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่า
อสังหาริ มทรัพย์ซงใช้
ึ เป็ นทีพักอาศัยประจําของบุคคลนันA

(ข)

มีรายได้ ตอ่ ปี ตังแต่
A 10,000,000 (สิบล้ าน) บาทขึ Aนไป หรื อในกรณีทีไม่นบั รวมกับคู่สมรสแล้ วมีรายได้ ต่อปี
ตังแต่
A 7,000,000 (เจ็ดล้ าน) บาทขึ Aนไป
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(ค)

•

มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื Aอขายล่วงหน้ าตังแต่
A 25,000,000 (ยีสิบห้ าล้ าน) บาทขึ Aนไป
หรื อในกรณีทีนับรวมเงินฝากแล้ วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตังแต่
A 50,000,000 (ห้ าสิบล้ าน) บาทขึ Aน
ไป

ผู้ลงทุนซึงเป็ นนิติบคุ คลทีมีลกั ษณะใดลักษณะหนึงดังนี A
(ก)

มีสว่ นของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปี ล่าสุดทีผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ วตังแต่
A 200,000,000 (สองร้ อยล้ าน)
บาทขึ Aนไป

(ข)

มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื Aอขายล่วงหน้ าตังแต่
A 40,000,000 (สีสิบล้ าน) บาทขึ Aนไป หรื อ
ในกรณีทีนับรวมเงินฝากแล้ วมีเงินลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าวตังแต่
A 80,000,000 (แปดสิบล้ าน) บาทขึ Aนไป

ทังนี
A A ให้ พิจารณาตามงบการเงินปี ล่าสุดทีผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ ว
2.2

เนืองจากผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงในฐานะธนาคารพาณิชย์จะต้ องปฏิบตั ิตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ซึงรวมถึงแต่
ไม่จํากัดเพียงประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที สนส. 15/2558 เรื อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ ธนาคารพาณิชย์ทําธุรกรรม
เงินกู้ยืมทีมีอนุพนั ธ์ แฝง (Structured products) ฉบับลงวันที 25 กันยายน พ.ศ. 2558 (รวมทังที
A มีการแก้ ไขเพิมเติมเป็ นครังA
คราว) ("ประกาศธนาคารแห่ งประเทศไทยที,สนส. 15/2558") ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที สนส. 14/2558 เรื อง
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ ธนาคารพาณิชย์ทําธุรกรรมอนุพนั ธ์ ด้านเครดิต (Credit Derivatives) ฉบับลงวันที 25 กันยายน
พ.ศ. 2558 (รวมทังที
A มีการแก้ ไขเพิมเติมเป็ นครั งA คราว) ("ประกาศธนาคารแห่ งประเทศไทยที,สนส. 14/2558") และ
กฎหมายหรื อกฎเกณฑ์และระเบียบปฎิบตั ิต่าง ๆ เกียวกับการควบคุมการแลกเปลียนเงิน ผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงขอสงวน
สิทธิvทีจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงไม่วา่ ในทอดใดๆ ให้ แก่บคุ คลใดทีจะเป็ นการฝ่ าฝื นกับประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทยใดๆ ทีเกียวข้ อง

3.

การจองซือJ การจัดจําหน่ าย และการจัดสรรหุ้นกู้ท, ีมีอนุพันธ์ แฝง
ผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงและผู้จดั จําหน่ายหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงขอสงวนสิทธิvในการเปลียนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื Aอ
การจัดจําหน่าย และวิธีการจัดสรรหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงตามทีระบุไว้ ในเอกสารฉบับนี Aตามความเหมาะสม ในกรณีทีเกิดปั ญหา
อุปสรรค หรื อข้ อจํากัดในการดําเนินการ ทังนี
A A เพืออํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ลู งทุนอย่างเป็ นธรรมและเพือให้ การเสนอขาย
หุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงครังA นี Aประสบความสําเร็ จสูงสุด

3.1

วิธีการเสนอขายหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง

3.1.1

การเสนอขายหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงในครังA นี Aเป็ นการเสนอขายในวงจํากัดแก่ผ้ ลู งทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประเภท
และลักษณะทีนิยามไว้ ในข้ อ 4 และข้ อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที กจ .4/2560 เรื อง
การกําหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที 8 กุมภาพันธ์ พ .ศ .2560
(ตามทีมีการแก้ ไขเพิมเติมหรื อใช้ แทนที) และเป็ นการออกภายใต้ โครงการหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง ครังA ที 1/2563 ตามทีได้ กําหนด
ไว้ ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 12/2559 เรื อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที
มีอนุพนั ธ์แฝง ฉบับลงวันที 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 (รวมทังที
A มีการแก้ ไขเพิมเติมเป็ นครังA คราว) และเป็ นการเสนอขายหุ้นกู้ที
มีอนุพนั ธ์แฝงตามมูลค่าทีผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบเป็ นคราว ๆ ไป
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ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
3.1.2

การเสนอขายและการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน หรื อสํานักงานก.ล.ต.ประกาศกําหนด ทีเกียวกับการจําหน่ายตราสารหนี Aของบริ ษัททีออกหลักทรัพย์ ซึงรวมถึง
หลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้ างการบริ หารงาน
ระบบงาน และการให้ บ ริ ก ารของผู้ป ระกอบธุ ร กิ จ หลัก ทรั พ ย์ แ ละผู้ป ระกอบธุ ร กิ จ สัญ ญาซื อA ขายล่ว งหน้ า และประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์

3.2

ผู้จดั จําหน่ายหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
เลขที 35 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-255-2222

3.3

เงือนไขและค่าตอบแทนในการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง
เนืองจากผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง เป็ นผู้จดั จําหน่ายเอง จึงไม่มีคา่ ตอบแทนในการจัดจําหน่าย

3.4

วิธีการขอรับหนังสือชี Aชวน
ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรื อผู้ลงทุนรายใหญ่ ทีประสงค์จะจองซื Aอหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี Aชวนซึงอาจอยู่
ในรูปแบบ CD และใบจองซื Aอหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงได้ ทีผู้จดั จําหน่ายหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง ตามทีอยูท่ ีระบุไว้ ในข้ อ 3.2 ระหว่างวัน
และเวลาทําการของผู้จดั จําหน่ายหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง นับตังแต่
A วนั ทีหนังสือชี Aชวนมีผลบังคับใช้ จนถึงวันทีสิ Aนสุดการเสนอขาย
หรื อขอคัดสําเนาหนังสือชี ชA วน ซึงมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี ชA วนทียืนต่อสํานักงาน ก.ล.ต. เพือศึกษารายละเอียด
เกียวกับผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงและหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงทีจะออกภายใต้ โครงการหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝง ครังA ที 1/2563 ได้
ก่อนทําการจองซื Aอหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝง ได้ ทีศูนย์ สารนิเทศ สํานักงาน ก.ล.ต. เลขที 333 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร ในเวลาทําการของสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อดาวน์โหลด (Download) จากเว็บไซต์ของสํานักงาน
ก.ล.ต. ทาง http://www.sec.or.th

3.5

การจัดสรรและวิธีการจัดสรรหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง
ผู้จดั จําหน่ายหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงจะจัดสรรหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงภายใต้ โครงการหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง ครังA ที 1/2563 ให้ แก่ลกู ค้ า
หรื อผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงซึงเป็ นผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เท่านันA
การเสนอขาย จัดจําหน่าย และจัดสรรหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ประกาศกําหนด ทีเกียวกับการจําหน่ายตราสารหนี Aของบริ ษัททีออกหลักทรัพย์ ซึงรวมถึงหลักเกณฑ์ทีกําหนด
ไว้ ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้ างการบริ หารงาน ระบบงาน และ
การให้ บริ การของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื Aอขายล่วงหน้ า และประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการจัดจําหน่ายหลักทรั พย์ รวมทังA แนวทาง (guideline) การปฏิบ ัติ
ในรายละเอียดของข้ อกําหนดตามประกาศดังกล่าวข้ างต้ น
การจัดสรรหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของผู้จดั จําหน่ายหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง โดยผู้จดั จําหน่ายหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงมี
สิทธิทีจะจัดสรรหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงดังกล่าวให้ แก่ผ้ จู องซื Aอหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงซึงเป็ นผู้ลงทุนสถาบันหรื อผู้ลงทุนรายใหญ่ราย
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ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ใดในจํานวนมากน้ อยเท่าใดก็ได้ หรื ออาจปฏิเสธการจองซื Aอและไม่จดั สรรหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงให้ แก่ผ้ ูจองซื Aอรายใด ๆ ไม่ว่า
ทังหมดหรื
A
อบางส่วนได้ ตามแต่ทีผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงจะเห็นสมควร
เนืองจากผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงมีฐานะเป็ นธนาคารพาณิชย์ซงจํ
ึ าต้ องปฏิบตั ิตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยทีสนส.
15/2558 และกฎเกณฑ์อืนๆ ทีเกียวข้ องของธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนันA การเสนอขาย จัดจําหน่าย และจัดสรรหุ้นกู้ทีมี
อนุพนั ธ์ แฝงจึงจะต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที สนส. 15/2558 รวมทังกฎเกณฑ์
A
ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยทีเกียวข้ องนันด้
A วย
3.6

วัน วิธีการจองและการชําระเงินค่าจองซื Aอหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง
ผู้จดั จําหน่ายหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงจะดําเนินการกําหนดรายละเอียด ขันตอน
A
วิธีการจองซื Aอ รวมทังเงื
A อนไขในการจัดสรรหุ้นกู้ทีมี
อนุพนั ธ์แฝงและจะเปิ ดเผยให้ ผ้ ลู งทุนทีได้ รับการเชิญจากผู้จดั จําหน่ายหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงได้ ทราบก่อนทีจะทําการจองซื Aอ ซึง
ตามปกติผ้ จู ดั จําหน่ายหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงมีขนตอนในการจั
ัA
ดจําหน่ายหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงดังต่อไปนี A

3.6.1

ผู้ลงทุนสถาบัน
ผู้ลงทุนสถาบันทีต้ องการจองซื Aอหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงต้ องกรอกข้ อมูลในแบบฟอร์ มใบจองซื Aอหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงให้ ถูกต้ อง
ครบถ้ วนและชัดเจนพร้ อมลงลายมือชือ หากผู้จองซื Aอหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงเป็ นนิติบคุ คลจะต้ องลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนาม
ของนิติบคุ คลนันพร้
A อมประทับตราสําคัญของบริ ษัท (ถ้ ามี) โดยมีเอกสารประกอบการจองซื Aอ ดังนี A
(1)

(2)

(3)
3.6.2

ผู้จองซือA หุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงทีเป็ นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรื อทีจดทะเบียนในประเทศไทย ต้ องแนบสําเนา
หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ฉบับล่าสุด (ทีออกให้ ไม่เกิน 1 (หนึง) เดือนก่อนวันจองซื Aอ) พร้ อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คล และประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน สําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คล
ดังกล่าว พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
ผู้จองซื Aอหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงทีเป็ นนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศหรื อทีจดทะเบียนในต่างประเทศ ต้ องแนบ
สําเนาหนังสือแสดงความเป็ นนิติบุคคลหรื อหนังสือสําคัญการจัดตังA บริ ษัท หนังสือบริ คณห์ สนธิ ข้ อบังคับ และ
หนังสือรับรองฉบับล่าสุด (ทีออกให้ ไม่เกิน 1 (หนึง) เดือนก่อนวันจองซื Aอ) พร้ อมลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้ อง
โดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลนันA และประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสําเนาหนังสือเดินทาง
ของผู้มีอํานาจลงนามซึงลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
สําเนาสมุดเงินฝากประเภทบัญชีออมทรัพย์หรื อกระแสรายวันทีเปิ ดในนามผู้จองซื Aอ (ใช้ เฉพาะกรณีผ้ จู องซื Aอทีเลือก
รับใบหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงและประสงค์จะรับดอกเบี Aยและเงินต้ นโดยการโอนเข้ าบัญชี)

ผู้ลงทุนรายใหญ่
ผู้ลงทุนรายใหญ่ทีต้ องการจองซื Aอหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงต้ องกรอกข้ อมูลในแบบฟอร์ มใบจองซื Aอหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงให้ ถกู ต้ อง
ครบถ้ วนและชัดเจนพร้ อมลงลายมือชือ หากผู้จองซื Aอหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงเป็ นนิติบคุ คลจะต้ องลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนาม
ของนิติบคุ คลนันพร้
A อมประทับตราสําคัญของบริ ษัท (ถ้ ามี) โดยมีเอกสารประกอบการจองซื Aอ ดังนี A
(1)

ผู้จองซื Aอหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงทีเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย จะต้ องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้ อง หรื อในกรณีทีไม่มีบตั รประจําตัวประชาชน ให้ แนบสําเนาบัตรประจําตัวทีทางราชการ ออกให้ ที
ส่วนที 4 หน้ า 22

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
มีเลขประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาทะเบียนบ้ านทีมีเลขประจําตัวประชาชนพร้ อมทังลงนามรั
A
บรองสําเนาถูกต้ อง
และ (ในกรณีทีผู้จดั จําหน่ายหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงร้ องขอ) แบบสอบถาม Suitability Test ซึงลงนามรับทราบผลการ
ประเมินโดยผู้จองซื Aอหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง

3.6.3

(2)

ผู้จองซือA หุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงทีเป็ นบุคคลธรรมดาซึงไม่มีสญ
ั ชาติไทย จะต้ องแนบสําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนา
หนังสือเดินทางทียังไม่หมดอายุพร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง และ (ในกรณีทีผู้จดั จําหน่ายหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝง
ร้ องขอ) แบบสอบถาม Suitability Test ซึงลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื Aอหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง

(3)

ผู้จองซื Aอหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงทีเป็ นนิติบคุ คลทีจดทะเบียนในประเทศไทย จะต้ องแนบสําเนาหนังสือรับรองกระทรวง
พาณิชย์ฉบับล่าสุด (ทีออกให้ ไม่เกิน 1 (หนึง) เดือนก่อนวันจองซื Aอ) พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจ
ลงนามของนิติบคุ คล และประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนา
ใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้ อง และ (ในกรณีทีผู้จดั จําหน่ายหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงร้ องขอ) แบบสอบถาม Suitability Test ซึง
ลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื Aอหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง

(4)

ผู้จองซื Aอหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงทีเป็ นนิติบคุ คลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ ต้ องแนบสําเนาหนังสือแสดงความเป็ นนิติ
บุคคลหรื อหนังสือสําคัญการจัดตังบริ
A ษัท หนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อบังคับ และหนังสือรับรองฉบับล่าสุด (ทีออกให้ ไม่
เกิน 1 (หนึง) เดือนก่อนวันจองซื Aอ) พร้ อมลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลนันA
และประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสําเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอํานาจลงนามซึงลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง และ (ในกรณีทีผู้จดั จําหน่ายหุ้นกู้ห้ นุ กู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงร้ องขอ) แบบสอบถาม Suitability Test ซึงลง
นามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื Aอหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง

(5)

สําเนาสมุดเงินฝากประเภทบัญชีออมทรัพย์หรื อกระแสรายวันทีเปิ ดในนามผู้จองซื Aอ (ใช้ เฉพาะกรณีผ้ จู องซื Aอทีเลือก
รับใบหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงและประสงค์จะรับดอกเบี Aยและเงินต้ นโดยการโอนเข้ าบัญชี)

ผู้จองซื Aอหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงสามารถจองซื Aอหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงได้ ทีสํานักงานของผู้จดั จําหน่ายหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงในวันและ
เวลาทําการของผู้จัดจําหน่ายหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงตามทีระบุในข้ อ 3.2 และผู้จัดจําหน่ายหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงจะแจ้ งผลการ
จัดสรรกลับมาภายในวันทีมีการออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝง ทังนี
A A ผู้จองซื Aอหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงต้ องจัดส่งเอกสารตามทีกําหนด
ข้ างต้ นและจะต้ องชําระเงินค่าจองซื AอครังA เดียวเต็มจํานวนทีจองซื Aอตามราคาขายของหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงทีได้ ระบุไว้ ในสัญญา
ทีกําหนดสิทธิและหน้ าทีของผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง (Final Terms) โดยสามารถชําระค่าจองซื Aอได้ หลายวิธี ดังนี A

3.6.3.1 ผู้ลงทุนสถาบัน
(1)

ชําระเป็ นเงินสด ไม่เกินเวลา 12.00 น.ของวันทีออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง (Issue Date)

(2)

ชําระโดยการโอนเงินผ่านระบบ BAHTNET โดยจะต้ องชําระภายในเวลา 12.00 น. ของวันทีออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝง
(Issue Date) โดยเข้ าบัญชีตามทีผู้จดั จําหน่ายแจ้ งให้ ผ้ จู องซื Aอหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงทราบ

(3)

ชําระโดยการหักบัญชีธนาคาร จะต้ องชําระภายในเวลา 12.00 น. ของวันทีออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝง (Issue Date)
โดยเข้ าบัญชีตามทีผู้จดั จําหน่ายแจ้ งให้ ผ้ จู องซื Aอหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงทราบ

ส่วนที 4 หน้ า 23

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
(4)

ชําระด้ วยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค (หรื อทีเรี ยกว่า เช็คธนาคาร) หรื อดร๊ าฟท์ โดยจะต้ องลงวันทีสังจ่ายเช็คไม่เกินวันทําการ
ก่อนหน้ าวันทีออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง (Issue Date) และนําส่งเช็ค แคชเชียร์ เช็ค (หรื อทีเรี ยกว่า เช็คธนาคาร) หรื อ
ดร๊ าฟท์ถึงผู้จดั จําหน่ายล่วงหน้ าไม่เกิน 12.00 น. ของวันทําการก่อนหน้ าวันทีออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝง (Issue Date)
แต่ละรุ่น และสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสํานักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานทีจองซื Aอเท่านันA และขีดคร่ อม โดยสัง
จ่ายบัญชีตามทีผู้จดั จําหน่ายแจ้ งให้ ผ้ จู องซื Aอทราบ

(5)

หากเป็ นการรับชําระทีนอกเหนือจากทีระบุข้างต้ น จะต้ องเป็ นวิธีการทีได้ รับการอนุมตั ิจากผู้บริ หารของผู้จดั จําหน่าย
หุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง

3.6.3.2 ผู้ลงทุนรายใหญ่
(1)

ชําระเป็ นเงินสด ไม่เกินเวลา 15.00 น.ของวันทําการก่อนหน้ าวันทีออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง (Issue Date)

(2)

ชําระโดยการโอนเงินผ่านระบบ BAHTNET โดยจะต้ องชําระภายในเวลา15.00 น. ของวันทําการก่อนหน้ าวันทีออก
หุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง (Issue Date) โดยเข้ าบัญชีตามทีผู้จดั จําหน่ายแจ้ งให้ ผ้ จู องซื Aอหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงทราบ

(3)

ชําระโดยการหักบัญชีธนาคาร จะต้ องชําระภายในเวลา15.00 น. ของวันทําการก่อนหน้ าวันทีออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์
แฝง (Issue Date) โดยเข้ าบัญชีตามทีผู้จดั จําหน่ายแจ้ งให้ ผ้ จู องซื Aอหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงทราบ

(4)

ชําระด้ วยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค (หรื อทีเรี ยกว่า เช็คธนาคาร) หรื อดร๊ าฟท์ โดยจะต้ องลงวันทีสังจ่ายเช็คไม่เกินวันทําการ
ก่อนหน้ าวันทีออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝง (Issue Date) และนําส่งเช็ค แคชเชียร์ เช็ค (หรื อทีเรี ยกว่า เช็คธนาคาร) หรื อ
ดร๊ าฟท์ถึงผู้จดั จําหน่ายล่วงหน้ าไม่เกิน 12.00 น. ของวันทําการก่อนหน้ าวันทีออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝง (Issue Date)
แต่ละรุ่น และสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสํานักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานทีจองซื Aอเท่านันA และขีดคร่ อม โดยสัง
จ่ายบัญชีตามทีผู้จดั จําหน่ายแจ้ งให้ ผ้ จู องซื Aอทราบ

(5)

หากเป็ นการรับชําระทีนอกเหนือจากทีระบุข้างต้ น จะต้ องเป็ นวิธีการทีได้ รับการอนุมตั ิจากผู้บริ หารของผู้จดั จําหน่าย
หุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง

3.6.4

ผู้จองซื Aอหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงทียืนความจํานงในการจองซื Aอและได้ ดําเนินการครบถ้ วนตามขันตอนแล้
A
ว จะขอยกเลิกการจองซื Aอ
และขอเงินคืนไม่ได้ (เว้ นแต่เป็ นกรณีตามข้ อ 3.7 ย่อหน้ าที 2) แต่อย่างไรก็ตาม ผู้จดั จําหน่ายหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงมีสิทธิยกเลิก
การจองซื Aอของผู้จองซื Aอทีดําเนินการไม่ครบถ้ วนดังทีได้ กล่าวไว้ ข้างต้ น

3.6.5

การดําเนินการจองซื Aอจะต้ องปฏิบตั ิตามรูปแบบหลักเกณฑ์และเงือนไขทีผู้จดั จําหน่ายหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงจัดเตรียมไว้ ในแต่ละ
สถานที

3.6.6

ผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงและผู้จดั จําหน่ายหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงขอสงวนสิทธิvในการปิ ดรับการจองซื Aอหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงก่อน
ครบกําหนดระยะเวลาการเสนอขาย หากมีผ้ จู องซื Aอหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงครบตามจํานวนทีกําหนดแล้ ว และ/หรื อ ในกรณีทีผู้
จองซื Aอชําระค่าจองซื Aอเป็ นเช็ค แต่ผ้ ูจัดจําหน่ายหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ภายในระยะเวลาทีกําหนด
ข้ างต้ น ซึงในกรณีดงั กล่าวนี A ผู้จองซื Aอยินยอมรับผิดชอบในค่าใช้ จ่ายและค่าเสียหายใดๆ ทีเกิดขึ Aนแก่ผ้ อู อกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง
(ถ้ ามี)
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3.7

การยกเลิกการจองซื Aอหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง
ผู้จดั จําหน่ายหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงมีสิทธิยกเลิกการจองซื Aอหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงของผู้จองซื Aอหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงทีดําเนินการ
หรื อชําระค่าจองซื Aอไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ถกู ต้ องตามข้ อ 3.6 ผู้จดั จําหน่ายหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงขอสงวนสิทธิvในการรับจองซื Aอหุ้นกู้
ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงเกินกว่าจํานวนหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงทีเสนอขายเพือสํารองไว้ กรณีทีไม่สามารถเรี ยกชําระเงินค่าจองซื Aอจาก
ผู้จองซื Aอหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงในลําดับทีจะได้ รับการจัดสรรหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง หรื อในกรณีทีผู้จองซื Aอหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงทีอยู่
ในลําดับทีจะได้ รับการจัดสรรหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงไม่สามารถปฏิบตั ิตามวิธีการจองซื Aอ และการชําระเงินค่าจองซื Aอตามทีระบุไว้
ในข้ อ 3.6 ทังนี
A A ผู้จดั จําหน่ายหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงอาจตัดสิทธิในการได้ รับการจัดสรรหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงของผู้จองซื Aอหุ้นกู้ทีมี
อนุพนั ธ์แฝงรายนันA ๆ และจะจัดสรรหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงในส่วนทีตัดออกให้ แก่ผ้ จู องซื Aอหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงรายอืน จนกว่าจะ
ครบตามจํานวนหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงทีเสนอขาย
ในกรณีทีผู้จดั จําหน่ายหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงเห็นว่ามีเหตุทีผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงต้ องระงับหรื อหยุดการเสนอขายหุ้นกู้ทีมี
อนุพนั ธ์ แฝง หรื อไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงทีเสนอขายให้ แก่ผ้ ูจองซื Aอหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงได้ ผู้จองซื Aอหุ้นกู้ทีมี
อนุพนั ธ์แฝงมีสทิ ธิทีจะยกเลิกการจองซื Aอภายในวันทําการถัดไปนับจากวันทีผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงแจ้ งระงับหรื อหยุดการ
เสนอขายหุ้นกู้ทีมีอนุพันธ์ แฝง หรื อไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ทีมีอนุพันธ์ แฝงทีเสนอขายให้ แก่ผ้ ูจองซื Aอหุ้นกู้ทีมีอนุพันธ์ แฝง
ดังกล่าวได้ ทังนี
A A หากเหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดขึ Aนในวันจองซื Aอหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงวันสุดท้ าย ให้ ผ้ จู องซื Aอหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงที
ประสงค์จะยกเลิกการจองซื Aอหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงต้ องดําเนินการยกเลิกการจองซื AอภายในวันเดียวกันนันA (กําหนดเวลายกเลิก
การจองซื Aอหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง)

3.8

การจัดสรรในกรณีทีมีผ้ จู องซื Aอเกินกว่าจํานวนหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงทีเสนอขาย
ในกรณีทีมีผ้ จู องซื Aอเกินกว่าจํานวนหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงทีเสนอขาย ให้ อยูใ่ นดุลพินิจของผู้จดั จําหน่ายหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงทีจะ
ดําเนินการจัดสรรหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงตามทีเห็นสมควร ทังนี
A A ผู้จองซื Aอหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงทีไม่ได้ รับการจัดสรรหรื อได้ รับการ
จัดสรรน้ อยกว่าจํานวนทีจองซื Aอจะได้ รับค่าจองซื Aอคืนตามรายละเอียดทีระบุไว้ ในข้ อ 3.9

3.9

วิธีการคืนเงินค่าจองซื Aอหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง

3.9.1

วิธีการคืนเงินค่าจองซื Aอหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงในกรณีทีไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝง หรื อได้ รับจัดสรรหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์
แฝงน้ อยกว่าจํานวนทีจองซื Aอ
ในกรณีทีผู้จองซื Aอมิได้ รับการจัดสรรหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง หรื อได้ รับการจัดสรรหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงไม่ครบจํานวนทีจองซื Aอ ผู้จดั
จําหน่ายหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงจะทําการคืนเงินค่าจองซื Aอ (ในกรณีทีมิได้ รับการจัดสรรหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝง) หรื อเงินส่วนต่าง
ค่าจองซื Aอ (ในกรณีทีได้ รับการจัดสรรหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงไม่ครบจํานวนทีจองซื Aอ) ให้ แก่ผ้ จู องซื Aอหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงโดยไม่มี
ดอกเบี Aยและ/หรื อค่าเสียหายใด ๆ โดยการโอนเงินเข้ าบัญชีของผู้จองซื Aอหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงตามทีระบุไว้ ในหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์
แฝงภายใน 7 (เจ็ด) วันทําการนับจากวันปิ ดการเสนอขายหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงหรื อโดยการจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสังจ่าย
ผู้จองซื Aอตามชือทีระบุในใบจองซื Aอและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยู่ทีระบุในใบจองซื Aอภายใน 10 (สิบ) วันทําการนับ
จากวันทีสิ Aนสุดระยะเวลาการจองซื Aอ ทังนี
A A ในกรณีทีไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื Aอหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงให้ แก่ผ้ ูจองซื Aอได้ ภาย
ระยะเวลา 10 (สิบ) วันทําการนับจากวันสิ Aนสุดระยะเวลาการจองซื Aอ ผู้จองซื Aอหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงจะได้ รับดอกเบี Aยในอัตรา
ร้ อยละ7.5 (เจ็ดจุดห้ า) ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซื Aอหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงทียังไม่ได้ รับการจัดสรร นับจากวันทีพ้ น
กําหนดเวลา 10 (สิบ) วันทําการดังกล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) วันทีผู้จองซื Aอได้ รับคืนเงินดังกล่าวแล้ ว อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณี
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ใด ๆ หากได้ มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื Aอทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยูท่ ีระบุไว้ ในใบจองซื Aอโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จอง
ซื Aอได้ รับคืนเงินค่าจองซื Aอแล้ วโดยชอบและผู้จองซื Aอไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี Aย และ/หรื อ ค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป
3.9.2

วิธีคืนเงินค่าจองซื Aอหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝง ในกรณีทีผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงระงับหรื อหยุดการเสนอขายหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝง
หรื อไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงทีเสนอขายได้
ผู้จดั จําหน่ายหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงจะส่งคืนเงินค่าจองซื Aอในกรณีทีผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงระงับหรื อหยุดการเสนอขายหุ้นกู้ที
มีอนุพนั ธ์ แฝงหรื อไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงทีเสนอขายได้ โดยไม่มีดอกเบี Aยและ/หรื อค่าเสียหายใด ๆ คืนให้ แก่
ผู้จองซื Aอหุ้นกู้ทีมีอนุพันธ์ แฝงโดยจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสังจ่ายผู้จองซือA ตามทีระบุใ นใบจองซื Aอและส่งทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตามทีอยู่ทีระบุในใบจองซื Aอภายใน 10 (สิบ) วันทําการนับจากวันสิ Aนสุดกําหนดเวลายกเลิกการจองซื Aอหุ้นกู้ทีมี
อนุพนั ธ์แฝงโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยู่ของผู้จองซื Aอ ในกรณีทีไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื Aอหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝง
ให้ แก่ผ้ ูจองซื Aอได้ ภายในระยะเวลา 10 (สิบ) วันทําการนับแต่วนั สิ Aนสุดกําหนดเวลายกเลิกการจองซื Aอหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝง
ดังกล่าว ผู้จองซื Aอดังกล่าวมีสทิ ธิได้ รับดอกเบี Aยในอัตราร้ อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้ า) ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซื Aอหุ้นกู้
ทีมีอนุพนั ธ์แฝงทียังไม่ได้ ชําระคืนให้ แก่ผ้ จู องซื Aอหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงนันนั
A บจากวันทีพ้ นกําหนดระยะเวลา 10 (สิบ) วันทําการ
ดังกล่าวจนถึง (แต่ไม่รวม) วันทีได้ มีการชําระคืน ทังนี
A A ไม่วา่ ในกรณีใด ๆ หากได้ มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื Aอหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์
แฝงทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยูท่ ีระบุในใบจองซื Aอหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื Aอได้ รับคืนเงินค่า
จองซื Aอแล้ วโดยถูกต้ องแล้ วและผู้จองซื Aอจะไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี Aย และ/หรื อ ค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

3.10

วิธีการส่งมอบหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง
ผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงโดยนายทะเบียนหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงจะจัดทําและส่งมอบใบหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงให้ แก่ผ้ จู องซื Aอหุ้น
ตามจํานวนหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงทีได้ รับการจัดสรรภายใน 15 (สิบห้ า) วันทําการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝง
โดยการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชือและทีอยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงทีปรากฎอยู่ในใบจองซื Aอ หรื อดําเนินการ
นําหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงทีได้ รับจัดสรรฝากไว้ กบั บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือผู้ฝากภายใน 7 (เจ็ด)
วันทําการนับจากวันปิ ดการเสนอขายหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝง สําหรับผู้จองซื Aอทีได้ แจ้ งความประสงค์ให้ ดําเนินการดังกล่าวไว้ ใน
ใบจองซื Aอหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง

3.11

ภาระภาษี ของหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงและผลตอบแทนอืน
ผู้ลงทุนควรปรึกษาทีปรึกษาทางภาษี อากรของตนเองถึงภาระภาษี ทีเกียวข้ องในการลงทุนในหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์ แฝงของตน ทังนี
A A
ผู้ออกหุ้นทีมีอนุพนั ธ์แฝงจะไม่รับผิดชอบต่อภาษี อากร หรื อค่าธรรมเนียมของรัฐไม่วา่ ประเภทใด ทีกําหนดเรี ยกเก็บ หรื อหัก ณ
ทีจ่าย หรื อประเมินโดยผู้มีอํานาจกระทําการในนามของประเทศไทย และประเทศอืน ๆ ทีเกียวข้ องหรื อหน่วยย่อยทางการเมือง
หรื อเจ้ าหน้ าทีใด ๆ ของหรื อในหน่วยงานย่อยดังกล่าวนันA ซึงมีอํานาจเรี ยกเก็บภาษี ทีเกียวกับการชําระเงิน หรื อการส่งมอบ
ทรัพย์สนิ ทีตกลงจะส่งมอบ ภายใต้ ห้ นุ กู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง เว้ นแต่จะเป็ นภาษี อากร หรื อค่าธรรมเนียมรัฐทีกําหนดให้ เรี ยกเก็บกับ
ผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝง
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