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การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจและธุรกจิธนาคารพาณิชย์ 

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2563 
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกปี 2563 หดตัวอย่างหนัก จากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

ที่รุนแรงขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม ท าให้รายได้จากการท่องเที่ยวลดลงอย่างรุนแรงจากผลของการประกาศใช้มาตรการจ ากัด
การเดินทางระหว่างประเทศในหลายประเทศ ซ่ึงส่งผลกระทบรุนแรงต่อภาคบริการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ขณะที่การ
ส่งออกสินค้าหดตัว เนื่องด้วยความต้องการสินค้าทั่วโลกลดลง เป็นผลจากมาตรการปิดเมืองในหลายประเทศ และการหยุดชะงัก
ของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Disruption) จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีนชะลอตัว 

ผลจากการหยุดชะงักของกิจกรรมในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ท าให้ผู้ประกอบการ
ได้รับผลกระทบ จ านวนแรงงานถูกเลิกจ้างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รายได้ของครัวเรือนลดลง ตลอดจนการงดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
หลายอย่างจากมาตรการปิดเมือง นอกจากนี้ ภาวะภัยแล้งยังส่งผลต่อก าลังซ้ือของครัวเรือนในภาคเกษตร รวมทั้งภาวะหนี้
ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนือ่งยังส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโนม้หดตวั ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้ม
ลดลงเนื่องจากภาคธุรกิจชะลอการลงทุนออกไปก่อนเพื่อรักษาสภาพคล่อง ในส่วนการใช้จ่ายของภาครัฐได้รับผลกระทบจาก
ความล่าช้าของการประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 และรัฐบาลยังจ าเป็นต้องเกล่ียงบประมาณส าหรับ
การแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ ท าให้อาจเกิดความล่าช้าส าหรับแผนการลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐานในปีนี้ 

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 0.42 ลดลงจากร้อยละ 0.74 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน และต่ ากว่ากรอบเป้าหมาย
เงินเฟ้อของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่อยู่ในช่วงร้อยละ 1-3 อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 0.53 ลดลงจากร้อยละ 0.62 
ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ในด้านอัตราแลกเปลี่ยน ค่าเงินบาทเฉลี่ยอยู่ที่ 31.30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นจาก 31.62 บาท
ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่อ่อนค่าลงจาก 30.28 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในไตรมาสก่อน 

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 2 ครั้ง มาอยู่ที่ร้อยละ 0.75 โดยในการประชุม
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ปรับลดลงร้อยละ 0.25 และวันที่  20 มีนาคม ซ่ึงเป็นการประชุมนัดพิเศษได้มีมติปรับลดลงอีกร้อยละ 0.25 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีแนวโน้มรุนแรงกว่าที่คาด ซ่ึงจะส่งผลกระทบรุนแรงยิ่งขึ้นต่อเศรษฐกิจไทย 
นอกจากนี้ ความกังวลในตลาดเงินและตลาดทุนทั่วโลก ยังส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของระบบการเงินไทย อย่างไรก็ตาม ในการ
ประชุมวันที่ 25 มีนาคม กนง. มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากเห็นว่าแนวโน้มเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อยังสอดคล้องกับภาพที่
ได้ประเมินไปในการประชุมนัดพิเศษ และเห็นควรให้รอประเมินการปรับตัวของตลาดการเงินและการลดอัตราดอกเบี้ยของสถาบัน
การเงินเพิ่มเติม และควรรักษาขีดความสามารถในการด าเนินนโยบายการเงิน (Policy Space) นอกจากนี้ ยังเห็นว่ามาตรการดูแลผู้
ได้รับผลกระทบของรัฐบาลที่ได้ประกาศไป และมาตรการช่วยเหลือด้านสินเช่ือส าหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เป็น
มาตรการที่แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากกว่า 

ส าหรับเศรษฐกิจในปี 2563 มีแนวโน้มหดตัว โดย ธปท. คาดว่าจะหดตัวร้อยละ 5.3 (ภายใต้สมมติฐานส าคัญคือ 
สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยจะควบคุมได้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 โดยรวมเฉพาะผลของมาตรการเยียวยา
ของรัฐบาลที่ออกมาแล้ว) ขณะที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศคาดว่าจะหดตัวถึงร้อยละ 6.7  โดยปัจจัยส าคัญที่ฉุดให้เศรษฐกิจ
หดตัวคือภาคการส่งออกบริการที่ลดลง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการท่องเที่ยว ตามจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่คาดว่าจะ
ลดลงมาก เนื่องจากมาตรการห้ามอากาศยานท าการบินเข้าประเทศไทยและมาตรการจ ากัดการเดินทาง ขณะที่การส่งออกสินค้า
คาดว่าจะหดตัวเนื่องจากอุปสงค์ของเศรษฐกิจประเทศคูค่้าลดลงมากและเกิดปัญหาการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน ขณะที่อุปสงค์
ภายในประเทศได้รับผลกระทบจากมาตรการงดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ประกอบกับ
ผลกระทบจากการเลิกจ้าง รายได้ที่หดตัว และความเช่ือมั่นที่ลดลงจากความไม่แน่นอนในอนาคต ท าให้คาดว่าการบริโภค
ภาคเอกชนจะหดตัว แม้ว่ามาตรการเยียวยาของรัฐบาลจะมีส่วนช่วยบรรเทาผลกระทบได้ในระดับหนึ่ง   การลงทุนภาคเอกชนมี
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แนวโน้มหดตัวตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง การใช้จ่ายลงทุนของรัฐบาลคาดว่าจะหดตัวเนื่องจากการปรับลดงบลงทุน
ของกระทรวงต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 

ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทยต้องเผชิญกับความท้าทายจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ต่อระบบ

เศรษฐกิจและการเงินในไตรมาสแรก โดย ณ ส้ินเดือนมีนาคม 2563 พบว่า เงินรับฝากขยายตัวในอัตราที่สูงกว่าเงินให้สินเช่ือ 
ส่งผลให้อัตราส่วนสินเช่ือต่อเงินรับฝากลดลงจากส้ินปีก่อน ขณะที่สัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเช่ือรวม (NPL) มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นจากส้ินปีก่อน 

จากรายงานผลการส ารวจภาวะและแนวโน้มสินเช่ือ (Senior Loan Officer Survey) ของ ธปท. ช้ีว่า ในไตรมาส 1 ปี 2563 
ความต้องการสินเช่ือภาคธุรกิจปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน  ทั้งธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจ SMEs เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
และรีไฟแนนซสิ์นเช่ือเดิม เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ท าให้ธุรกิจมีเงินสดน้อยลงและไม่สามารถระดมทุนผ่านตลาด
ตราสารหนี้และตราสารทุนได้เหมือนในภาวะปกติ ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยปรับตัวลดลง ขณะที่ความต้องการสินเช่ือเพื่อลงทุน
ลดลงทั้งการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรและสินค้าคงคลัง ความต้องการสินเช่ือของภาคครัวเรือนลดลงจากไตรมาสก่อนทุก
วัตถุประสงค์ตามความเชื่อม่ันต่อภาวะเศรษฐกิจและความต้องการอุปโภคบริโภคที่ลดลง และความต้องการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัย
ลดลงโดยเฉพาะที่อยู่อาศัยแนวราบ ในระยะต่อไปสถาบันการเงินคาดว่าความต้องการสินเช่ือของภาคธุรกิจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อ
การบริหารสภาพคล่องต่อเนื่องจากผลกระทบของโควิด-19 ที่รุนแรง ประกอบกับ SMEs บางรายอาจขอกู้เพิ่มขึ้นตามมาตรการ
สนับสนุนสินเช่ือของภาครัฐ  แต่แนวโน้มสินเช่ือโดยรวมของธุรกิจ SMEs ค่อนข้างทรงตัวจากไตรมาสก่อน ส าหรับความ
ต้องการสินเช่ือของภาคครัวเรือนมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยส าคัญ ตามการระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรงขึ้นและมาตรการควบคุม
การแพร่ระบาด ท าให้แรงงานบางส่วนโดยเฉพาะในภาคบริการท่องเที่ยวขาดรายได้และชะลอการขอสินเช่ือ โดยเฉพาะสินเช่ือ
เช่าซ้ือรถยนต์ที่คาดว่าจะลดลงมาก รวมทั้งสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเช่ือบัตรเครดิตมีแนวโน้มลดลงมากขึ้นเช่นกัน 

ในปี 2563 ธนาคารพาณิชย์ต้องให้ความส าคัญกับการด าเนินการเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ตามมาตรการของ ธปท. โดยเฉพาะ
ธุรกิจ SMEs ซ่ึง ธปท. ได้ออกมาตรการเลื่อนก าหนดการช าระหนี้ส าหรับธุรกิจ SMEs ที่มีวงเงินสินเช่ือไม่เกิน 100 ล้านบาท เป็น
เวลา 6 เดือน เพื่อช่วยให้ SMEs มีสภาพคล่อง โดยธุรกิจ SMEs ที่มีวงเงินสินเช่ือกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
แต่ละแห่งไม่เกิน 100 ล้านบาท ได้รับสิทธ์ิเป็นการทั่วไป ไม่ต้องช าระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 เดือน และมาตรการ
ซอฟต์โลนซ่ึง ธปท. ได้จัดสรรวงเงิน 5 แสนล้านบาทให้กับธนาคารพาณิชย์ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยต่ าเพียงร้อยละ 0.01 ต่อปี เป็น
เวลา 2 ปี เพื่อให้ธนาคารน าไปให้สินเช่ือแก่ธุรกิจ SMEs ที่ด าเนินธุรกิจในประเทศ มีวงเงินสินเช่ือกับธนาคารแต่ละแห่งไม่เกิน 500 
ล้านบาท และไม่เป็น NPL ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แต่ไม่ครอบคลุมถึงบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(SET และ MAI) 

ธนาคารพาณิชย์ยังต้องให้ความส าคัญกับการเพิ่มสัดส่วนเงินรับฝากประเภทกระแสรายวันและออมทรัพย์  (CASA) 
อย่างต่อเนื่อง ขณะที่การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity Coverage 
Ratio : LCR) นั้น ธปท. ได้ผ่อนคลายให้ด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง LCR ต่ ากว่าร้อยละ 100 ได้ช่ัวคราวจนถึงเดือนธันวาคม 2564 
เพื่อลดภาระของธนาคารพาณิชย์ที่ต้องช่วยเหลือลูกค้าในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19  นอกจากนี้ การใช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (TFRS 9) ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ที่ก าหนดให้สถาบันการเงินต้องค านวณค่าผล
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss) โดยพิจารณาถึงสภาพเศรษฐกิจทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
ภายใต้สมมติฐานและสถานการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงจากปัญหาโควิด-19 ที่ก าลังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลกในวงกว้าง 
สถานการณ์การระบาดของโรคที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจมีการชะลอตัวอย่างรุนแรง และอาจจะ
น าไปสู่ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจได้ (Economic Recession)   ขณะที่การบริหารจัดการคุณภาพสินเช่ือและการดูแลสินเช่ือด้อย
คุณภาพเป็นความท้าทายอย่างยิ่งในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะถดถอย  อย่างไรก็ตาม การมีเงินกองทุนที่ค่อนข้างสูง 
ประกอบกับการกันส ารองที่เพิ่มขึ้นอย่างสม่ าเสมอ ท าให้เชื่อว่าจะสามารถรองรับสินเชื่อด้อยคุณภาพในระบบได้ 
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การน ามาตรฐานกลุ่มเครื่องมือทางการเงินฉบับใหม่มาถือปฏิบัติ 

ในปีนี้ ธนาคารและบริษัทย่อยได้น ามาตรฐานกลุ่มเครื่องมือทางการเงินฉบับใหม่ที่สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศ
และลงในราชกิจจานุเบกษา โดยให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่  1 มกราคม 2563 
เป็นต้นไป  การน ามาตรฐานกลุ่มเครื่องมือทางการเงินมาใช้มีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ได้แก่ 

 การจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน ใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ าหน่าย โดยพิจารณาจาก
ประเภทของเครื่องมือทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและโมเดลธุรกิจของกิจการ (Business Model) 

 การค านวณการด้อยค่าซ่ึงใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss) รายการที่อยู่ใน
ข่ายต้องตั้งผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นครอบคลุม เงินให้สินเช่ือและตราสารหนี้ที่มิได้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุน รวมทั้งภาระผูกพันที่จะให้สินเช่ือ และสัญญาค้ าประกันทางการเงิน กิจการต้องรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุน
ส าหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพื่อ
สะท้อนการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงด้านเครดิตนับตั้งแต่การรับรู้เมื่อเริ่มแรก 

 การบัญชีป้องกันความเส่ียง ก าหนดลักษณะของรายการที่เข้าเงื่อนไขการบัญชีป้องกันความเสี่ยง ลักษณะของเครื่องมือที่
ใช้ป้องกันความเส่ียงและรายการที่ถูกป้องกันความเส่ียง และส าหรับการวัดประสิทธิผล ให้พิจารณาการปฏิบัติให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์การบริหารจัดการความเส่ียง 

 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงินที่มีลักษณะผสม ก าหนดหลักการของการแสดงเป็นหนี้สินหรือส่วนของเจ้าของ 
และเงื่อนไขของการแสดงรายการแบบหักกลบระหว่างสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน 

 การเปิดเผยข้อมูล ระบุข้อก าหนดในการเปิดเผยเพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินความมีนัยส าคัญของเครื่องมือทาง
การเงินต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการ รวมถึงลักษณะและระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากเครื่องมือทาง
การเงินและแนวทางการบริหารความเส่ียงดังกล่าว 

 

 การน ามาตรฐานกลุ่มเครื่องมือทางการเงินมาใช้ ท าให้งบการเงินและนโยบายการบัญชีของธนาคารส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 

การจัดประเภทสินทรพัย์ทางการเงิน 
สินทรัพย์ทางการเงินประเภทหนี้ 
ธนาคารจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินประเภทหนี้เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัด
จ าหน่าย หรือด้วยมูลค่ายุติธรรมตามโมเดลธุรกิจ (Business Model) ของธนาคารในการบริหารสินทรัพย์ทางการเงิน และตาม
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน โดยจัดประเภทเป็น : 

- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย (Amortized Cost : AMC) เมื่อเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อในการถือ
ครองตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และข้อก าหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทาง
การเงิน ท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายช าระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่
ก าหนด 

- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (Fair Value through Other Comprehensive 
Income : FVOCI) เมื่อเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อในการถือครองตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตาม
สัญญาและเพื่อขายสินทรัพย์ทางการเงิน และข้อก าหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน ท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึง
เป็นการจ่ายช าระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ก าหนด 
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- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (Fair Value Through Profit or Loss :  FVTPL)   
เมื่อถือครองตามโมเดลธุรกิจไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา หรือข้อก าหนดตามสัญญาของ
สินทรัพย์ทางการเงิน ท าให้เกิดกระแสเงินสดไม่ได้เป็นการจ่ายช าระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของ
เงินต้นในวันที่ก าหนด 

สินทรัพย์ทางการเงินประเภทหนี้อาจถูกก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (FVTPL) หากการ
ก าหนดดังกล่าวช่วยขจัดหรือลดความไม่สอดคล้องของการวัดมูลค่าทางบัญชีอย่างมีนัยส าคัญ  

 

เงินลงทุนในตราสารทุน 
เงินลงทุนในตราสารทุนทุกรายการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ธนาคารจัดประเภทเงินล งทุนใน
ตราสารทุนเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) ยกเว้น รายการที่
จัดเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (FVTPL) ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการลงทุน
ของธนาคาร 

 

สรุปการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ มีดงันี ้
- ยกเลิกการจัดประเภทเดิมในส่วนของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด (Held to Maturity : HTM) และ

ประเภทเผื่อขาย (Available for Sale : AFS) และเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผื่อขาย (AFS) และเงินลงทุนทั่วไป 
(General Investment : GI) 

- จัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด (HTM) เดิมทั้งหมดเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า
ด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย (AMC) 

- จัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้เผื่อขาย (AFS) เดิมเกือบทั้งหมดเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) 

- จัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI)  ยกเว้น บางรายการที่ธนาคารจัดเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุน (FVTPL) ตามนโยบายการลงทุนของธนาคารหรือตามที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินตีความ
ว่าเป็นตราสารหนี้และกระแสเงินสดไม่ได้เป็นการจ่ายช าระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นใน
วันที่ก าหนด 

- ส าหรับเงินลงทุนในตราสารทุนที่เลือกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ด เสร็จอื่น (FVOCI) แล้วไม่
สามารถเปลี่ยนการจัดประเภทในภายหลังได้ ก าไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะถูกแสดงในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
ยกเว้น เงินปันผลที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

- เงินให้สินเช่ือมีการเปลี่ยนวิธีการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยเป็นการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยโดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 
(Effective Interest Rate : EIR) ซ่ึงรายได้ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการให้กู้ยืมเงิน (EIR Related Fee) อาทิ 
ค่าธรรมเนียมรับก่อนการลงนามในสัญญากู้ (Front End Fee) รับรู้เป็นดอกเบี้ยรับตลอดอายุที่คาดไว้ของเงินให้สินเช่ือ 

 

การจัดประเภทหนี้สนิทางการเงนิ 
การจัดประเภทหนี้สินทางการเงนิของธนาคารเกือบทั้งหมดไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง หนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ยังคงถูกวัด
มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย (AMC) ส าหรับหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (FVTPL) 
มีเงื่อนไขในการก าหนดให้รายการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ดังนี้ 

- ช่วยขจัดหรือลดผลกระทบจากการวัดมูลค่าทางบัญชีที่ไม่สอดคล้องกัน 
- มีการบริหารรวมกับกลุ่มตราสารทางการเงินที่มีการประเมินผลการด าเนินงานด้วยเกณฑ์มูลค่ายุติธรรม 
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การด้อยค่าของสนิทรัพย์ทางการเงิน 

ข้อก าหนดเรื่องการด้อยค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) เป็นไปตามโมเดล
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss Model) และส่วนเพิ่มจากการบริหารจัดการเนื่องจากโมเดลไม่
รองรับ (Management Overlay) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ก าหนดให้ธนาคารรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับเงินให้สินเชื่อและเงินลงทุนในตราสารหนี้ทุกตัวที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน รวมถึงภาระผูกพันวงเงินสินเช่ือและสัญญาค้ าประกันทางการเงิน โดยค่าเผื่อดังกล่าวต้องวัดมูลค่าด้วยจ านวนเงินที่
เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า เว้นแต่ กรณีที่ความเส่ียงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ
นับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก และกรณีสินทรัพย์มีการด้อยค่า ค่าเผื่อดังกล่าวต้องวัดมูลค่าด้วยจ านวนเงินที่เท่ากับ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของเครื่องมือทางการเงิน การด้อยค่าภายใต้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้ ท าให้รับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตเร็วขึ้นกว่าแนวทางเดิม 

 

การบัญชีปอ้งกนัความเส่ียง 
ข้อก าหนดโดยทั่วไปของการบัญชีป้องกันความเส่ียงมีวัตถุประสงค์เพื่อท าให้การบัญชีป้องกันความเส่ียงเป็นไปอย่าง
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง มีความหลากหลายของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง และลักษณะของความ
เสี่ยงที่ป้องกัน อย่างไรก็ตาม ไม่ได้มีข้อก าหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยงแบบพลวัตร (Dynamic Risk 
Management) ดังนั้น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ จึงให้ทางเลือกทางการบัญชีที่ยังคงสามารถปฏิบัติตาม
แนวทางปัจจุบันได้ 

 

การปฏบิัติช่วงการเปลี่ยนแปลง 
การเปลี่ยนนโยบายการบัญชีจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินต้องถือปฏบิัติ
ย้อนหลัง ยกเว้นในส่วนที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินนีใ้หท้างเลือก ซ่ึงธนาคารถือปฏิบตัิดังนี ้ 

- ไม่ปรับงบการเงินเปรียบเทียบย้อนหลัง โดยรับรู้ผลต่างในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการ
เงินจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินกับก าไรสะสม และองค์ประกอบ
อื่นของส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 การแสดงรายการของปี 2562 ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินและไม่สามารถเปรียบเทียบกับการแสดงรายการของปี 2563 ได้ 

- จัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินใหม่ให้สอดคล้องกับโมเดลธุรกิจและการบริหารสินทรัพย์และ
หนี้สินของธนาคารเป็นไปตามข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่มีอยู่  ณ วันที่เริ่มต้นใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ครั้งแรก ในวันที่ 1 มกราคม 2563 โดยมีผลกระทบเชิงตัวเลขสรุปได้ดังนี้ 
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หน่วย : ล้านบาท 

 

มูลค่าตามบัญชี  
ณ 31 ธันวาคม 2562 

ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มูลค่าตามบัญช ี 
ณ 1 มกราคม 2563 

 การจัดประเภท 

และการวัดมูลค่า 

การบัญชีป้องกัน 

ความเสี่ยง 

ผลขาดทุน 

ด้านเครดิตที่ 
คาดว่าจะเกิดขึ้น 

หลังจากถือปฏิบัติตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน 

กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน 

สินทรัพย ์      
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ         472,349  - - 1,092 473,441 
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าดว้ยมูลค่า 

     ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน           - 57,768 - - 57,768 
สินทรัพย์อนุพันธ์           49,807  607 545 - 50,959 
เงินลงทุนสุทธ ิ         647,697  (46,501) - (8) 601,188 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียค้างรับสุทธิ     1,891,046  - - 5,284 1,896,330 
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง             1,627  (1,627) - - - 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี             4,542  61 - 2,886 7,489 
อื่น ๆ 149,675 - - - 149,675 
รวมสินทรัพย ์   3,216,743 10,308 545 9,254 3,236,850 

หน้ีสิน      
หน้ีสินทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่า 
     ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

                           
-    20,106 - - 20,106 

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์           37,837  - 1,599 - 39,436 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม          144,681 (8,227) - - 136,454 
ภาระของธนาคารจากการรับรอง             1,627 (1,627) - - - 
ประมาณการหน้ีสิน            18,702 - - 5,758 24,460 
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี             2,364 1,253 (211) - 3,406 
อื่น ๆ  2,583,416  (703)   -     -     2,582,713 
รวมหนี้สิน     2,788,627 10,802 1,388 5,758 2,806,575 

ส่วนของเจ้าของ      
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ           34,472  (559) (848) 610 33,675 
ก าไรสะสม     317,845  63 5 2,886 320,799 
อื่น ๆ 75,799 2 - -          75,801 
รวมส่วนของเจ้าของ 428,116  (494) (843) 3,496 430,275 

รวมหนีส้ินและส่วนของเจ้าของ 3,216,743 10,308 545 9,254 3,236,850 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่  1 ที ่เป็นส่วนของเจ้าของ และ
อัตราส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1 เพิ่มขึ้น 9 basis points (bp) เป็นร้อยละ 20.1 ร้อยละ 17.1 และร้อยละ 17.1 ตามล าดับ 
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ผลการด าเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อยท่ีส าคัญ 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
ไตรมาส เปลี่ยนแปลง  (%) 

1/2563 4/2562 1/2562 4/2562 1/2562 

ก าไรสุทธิ /1 7,671 8,002 9,028 (4.1)% (15.0)% 
ก าไรต่อหุ้น (บาท)  4.02 4.19 4.73 (4.1)% (15.0)% 
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ 2.52% 2.22% 2.48% 0.30% 0.04% 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิต่อรายได้จากการด าเนินงาน 24.1% 18.7% 23.9% 5.4% 0.2% 
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการด าเนินงาน 43.1% 36.6% 42.6% 6.5% 0.5% 
ก าไรสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย /1  0.93% 0.99% 1.17% (0.06)% (0.24)% 
ก าไรสุทธิต่อส่วนของเจ้าของเฉลี่ย /1 7.32% 7.40% 8.74% (0.08)% (1.42)% 
/1 ส่วนท่ีเป็นของธนาคาร 

 
 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
มีนาคม ธันวาคม มีนาคม เปลี่ยนแปลง (%)  

2563 2562 2562 ธันวาคม 2562 มีนาคม 2562 

เงินให้สินเชื่อ  2,115,950 2,061,309 2,029,810 2.7% 4.2% 
เงินรับฝาก 2,514,331 2,370,792 2,340,979 6.1% 7.4% 
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก 84.2% 86.9% 86.7% (2.7)% (2.5)% 
เงินให้สินเชื่อรวมที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต /1  85,240 79,149 83,668 7.7% 1.9% 
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อรวมที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต  
        ต่อเงินให้สินเชื่อรวม /1  3.5% 3.4% 3.5% 0.1% - 
อัตราส่วนค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตต่อ 
          เงินให้สินเชื่อรวมที่มีการด้อยคา่ด้านเครดิต /1  203.9% 220.2% 189.0% (16.3)% 14.9% 
อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น 18.48% 20.04% 18.12% (1.56)% 0.36% 
/1 รวมเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 

 
 

ไตรมาส 1/2563 ธนาคารกรุงเทพและบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.3 จากไตรมาส 4/2562 จากการ
เติบโตของสินเช่ือลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ และการเปลี่ยนแปลงการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเช่ือโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 
(Effective Interest Rate) ท าให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิของธนาคารอยู่ที่ร้อยละ 2.52  ขณะที่รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
ลดลงร้อยละ 22.4 ส่วนใหญ่ลดลงจากรายได้ค่าธรรมเนียมจากการอ านวยสินเช่ือ  ส าหรับรายได้จากการด าเนินงานอื่นลดลงจาก
ไตรมาสก่อน สาเหตุหลักจากไตรมาส 4/2562 ธนาคารมีก าไรสุทธิจากเงินลงทุนจ านวน 14,988 ล้านบาท กอปรกับเครื่องมือทางการ
เงินประเภทที่มาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ก าหนดให้วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมมีมูลค่าลดลงตามสภาวะตลาดเงินและตลาดทุนที่ได้รับ
ผลกระทบจากโควิด-19   ส าหรับค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานลดลงร้อยละ 28.8 ทั้งนี้ธนาคารตระหนักถึงความส าคัญในการดูแล
ลูกค้า พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียโดยจัดให้มีมาตรการป้องกันและดูแลการติดเช้ือโดยมีการประชุมในระดับฝ่ายจัดการอย่าง
ใกล้ชิดและจัดการปรับเปลี่ยนการป้องกันให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลานับแต่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว อัตราส่วน
ค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการด าเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 43.1 ส าหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับไตรมาสแรกลดลงมาก 
เนื่องจากไตรมาสก่อนมีการตั้งส ารองเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษเพื่อเสริมสร้างระดับส ารองของธนาคารให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นตามหลักความ
ระมัดระวังก่อนการเริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9)  
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ณ ส้ินเดือนมีนาคม 2563 ธนาคารมีเงินให้สินเช่ือจ านวน 2,115,950 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 จากส้ินปี 2562 จากการ
เพิ่มขึ้นของสินเช่ือลูกค้าธุรกิจรายใหญ่และสินเช่ือกิจการต่างประเทศ  ซ่ึงเป็นไปตามประมาณการที่คาดไว้ตั้งแต่ปลายปีก่อน 
ส าหรับอัตราส่วนเงินให้สินเช่ือที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตต่อเงินให้สินเช่ือรวมอยู่ที่ร้อยละ 3.5  ขณะที่เงินส ารองของธนาคารยังคง
อยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ร้อยละ 203.9 ของเงินให้สินเช่ือที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต  ทั้งนี้ ธนาคารยังคงเคียงข้างและดูแลลูกค้าอย่าง
ใกล้ชิดเพื่อฝ่าวิกฤตในครั้งนี้ นอกจากนี้ ธนาคารยังคงให้ความส าคัญในการดูแลกระบวนการอ านวยสินเช่ือและบริหารความเสี่ยง 
พร้อมทั้งด ารงค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ซ่ึงเป็นไปตามแนวทางการด าเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง
ทั้งในภาวะเศรษฐกิจปกติและภาวะถดถอย  

ธนาคารยังคงรักษาเงินกองทุนและสภาพคล่องให้อยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ธนาคารมีอัตราส่วน
เงินให้สินเช่ือต่อเงินรับฝากอยู่ที่ร้อยละ 84.2  ขณะที่อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ิน อัตราส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 
และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารและบริษัทย่อยอยู่ที่ร้อยละ 18.48 ร้อยละ 15.67 และร้อยละ 15.67 
ตามล าดับ ซ่ึงอยู่ในระดับที่สูงกว่าอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่ าตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด  

ธนาคารและบริษัทย่อยได้น ามาตรฐานกลุ่มเครื่องมือทางการเงินฉบับใหม่ (ฉบับที่ 9) มาถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป  โดยไม่ปรับงบการเงินเปรียบเทียบย้อนหลัง  การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ได้แก ่ 
การจัดประเภทและการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน การค านวณการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินโดยใช้ผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss) และการบัญชีป้องกันความเส่ียง   

 

รายได้และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อย 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
ไตรมาส เปลี่ยนแปลง  (%) 

1/2563 4/2562 1/2562 4/2562 1/2562 

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 19,820 17,193 18,299 15.3% 8.3% 

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 6,574  26,530 10,328 (75.2)% (36.3)% 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 11,377  15,988 12,201 (28.8)% (6.8)% 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  5,087  - - N/A N/A 

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า    - 16,342 5,078 N/A N/A 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงนิได้ 9,930 11,393 11,348 (12.8)% (12.5)% 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 2,169 3,290 2,225 (34.1)% (2.5)% 

ก าไรสุทธิ 7,761  8,103 9,123 (4.2)% (14.9)% 

ก าไรสุทธิ /1 7,671  8,002 9,028 (4.1)% (15.0)% 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม /1 (5,516)  (2,427) 12,442 (127.3)% (144.3)% 
/1 ส่วนท่ีเป็นของธนาคาร 

 ในไตรมาส 1/2563 ธนาคารและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคาร 7,671 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสก่อน 331 
ล้านบาท โดยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 2,627 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการขยายตัวของเงินให้สินเช่ือและการ
เปลี่ยนแปลงการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเช่ือโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง   และการปรับที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศลดอัตราเงินน าส่งกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินจากร้อยละ 0.46 ต่อปี เป็นร้อยละ 0.23 ต่อปี เป็น
การช่ัวคราวในช่วงปี 2563 ถึง 2564 เพื่อให้สถาบันการเงินไปปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มเติมให้กับประชาชนและภาคธุรกิจต่อไป  
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รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยลดลง ส่วนใหญ่จากก าไรสุทธิจากเงินลงทุนลดลง เนื่องจากไตรมาสก่อนมีก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน
จ านวน 14,988 ล้านบาท  นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานลดลง 4,611 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายที่สูงในไตรมาสก่อนซ่ึงเป็นไป
ตามฤดูกาล  ส าหรับไตรมาสนี้ ธนาคารมีผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 5,087 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสก่อน 11,255 
ล้านบาท  เนื่องจากไตรมาสก่อน ธนาคารมีการตั้งส ารองเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษเพื่อเสริมสร้างระดับส ารองของธนาคารก่อนเริ่มใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9)  

หากเทียบกับไตรมาส 1/2562 ธนาคารและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคารลดลง 1,357 ล้านบาท โดยมี
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยลดลง 3,754 ล้านบาท สาเหตุหลักจากไตรมาสนี้มีผลขาดทุนสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนซ่ึงเป็นไปตามสภาวะตลาดเงินและตลาดทุนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ 
โควิด-19 ในขณะที่รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 1,521 ล้านบาท  

รายได้ดอกเบี้ยสุทธ ิ  

ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 2,627 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.3 จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้น 
1,521 ล้านบาท จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเช่ือ สาเหตุหลักจากการเปลี่ยนแปลง
การรับรู้รายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเช่ือเป็นวิธีอัตราดอกเบี้ยทีแ่ท้จริง ประกอบกับการขยายตัวของปริมาณเงินให้สินเช่ือ สุทธิจากผล
ของปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเช่ือตามการลดของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2 ครั้ง ในช่วงไตรมาส 1/2563 ขณะที่ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ยลดลง เป็นผลจากการลดอัตราเงินน าส่งกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ลงจากเดิมร้อยละ 0.46 ต่อปี เหลือร้อยละ 0.23 ต่อปี  ส่วนต่าง
อัตราดอกเบี้ยสุทธขิองธนาคารส าหรับไตรมาส 1/2563 อยู่ที่ร้อยละ 2.52 

 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
         ไตรมาส            เปลี่ยนแปลง (%) 

1/2563 4/2562 1/2562 4/2562 1/2562 

  รายได้ดอกเบี้ย      
  เงินให้สินเชื่อ 24,369 23,015 23,696 5.9% 2.8% 
  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 1,728 1,971 2,321 (12.3)% (25.5)% 
  เงินลงทุน 2,528 2,729 2,348 (7.4)% 7.7% 
     รวมรายได้ดอกเบี้ย 28,625 27,715 28,365 3.3% 0.9% 
  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย          

  เงินรับฝาก 5,596 5,811 5,526 (3.7)% 1.3% 
  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 375 396 557 (5.3)% (32.7)% 
  เงินน าส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝาก และกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 1,314 2,500 2,453 (47.4)% (46.4)% 
  ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 1,520 1,815 1,530 (16.3)% (0.7)% 
     รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 8,805 10,522 10,066 (16.3)% (12.5)% 
  รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 19,820 17,193 18,299 15.3% 8.3% 
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทีก่่อให้เกิดรายได้ 3.64% 3.57% 3.84% 0.07% (0.20)% 
  ต้นทุนทางการเงิน 1.31% 1.57% 1.58% (0.26)% (0.27)% 
  ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ 2.52% 2.22% 2.48% 0.30% 0.04% 
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อัตราดอกเบี้ยธนาคารกรุงเทพ มี.ค. 63 ธ.ค. 62 ก.ย. 62 มิ.ย. 62 มี.ค. 62 ธ.ค. 61 
อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ (%)       
MOR                                          6.500 6.875 6.875 7.125 7.125 7.125 
MRR                                       6.500 6.875 6.875 7.125 7.125 7.125 
MLR                                               5.875 6.000 6.250 6.250 6.250 6.250 
อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก (%)       
ออมทรัพย์                                            0.375 0.500-0.625 0.500-0.625 0.500-0.625 0.500-0.625 0.500-0.625 
ฝากประจ า 3 เดือน                            0.500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
ฝากประจ า 6 เดือน                             0.625 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 
ฝากประจ า 12 เดือน                                 0.750 1.375-1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

 
      

อัตราดอกเบี้ยนโยบายของ ธปท.  (%)  0.750 1.250 1.500 1.750 1.750 1.750 
 

รายไดท้ี่มิใช่ดอกเบี้ย 

ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยในไตรมาส 1/2563 จ านวน 6,574 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสก่อน 
19,956 ล้านบาท หรือร้อยละ 75.2 สาเหตุหลักจากไตรมาส 4/2562 ธนาคารมีก าไรสุทธิจากเงินลงทุนจ านวน 14,988 ล้านบาท 
ประกอบกับไตรมาสนี้มีผลขาดทุนสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงมีมูลค่า
ยุติธรรมลดลงตามสภาวะตลาดที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิลดลง ส่วนใหญ่จาก
ค่าธรรมเนียมจากการอ านวยสินเช่ือ ส่วนหนึ่งเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการแสดงรายได้ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้สินเช่ือไป
แสดงเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเช่ือหลังการเริ่มใช้ TFRS 9 โดยค่าธรรมเนียมธุรกิจหลักทรัพย์ยังคงเติบโตได้ดี 

หากเทียบกับไตรมาส 1/2562 รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยลดลง 3,754 ล้านบาท สาเหตุหลักจากไตรมาสนี้มีผลขาดทุนสุทธิจาก
เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน นอกจากนี้ รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิลดลง ส่วนใหญ่
จากค่าธรรมเนียมจากการอ านวยสินเช่ือ ขณะที่ค่าธรรมเนียมธุรกิจหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมจากบริการวานิชธนกิจเพิ่มขึ้น 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
ไตรมาส เปลี่ยนแปลง  (%) 

1/2563 4/2562 1/2562 4/2562 1/2562 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 9,083  11,075 9,587 (18.0)% (5.3)% 
หัก ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 2,729  2,890 2,747 (5.6)% (0.7)% 

  รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 6,354  8,185 6,840 (22.4)% (7.1)% 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม 
       ผ่านก าไรหรือขาดทุน         (1,689) 

 
     - 

 
     - N/A N/A 

ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ                - 2,172 1,759 N/A N/A 
ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 1,150  14,988 775 (92.3)% 48.4% 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 12 5 44 140.0% (72.7)% 
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 58  435 156 (86.7)% (62.8)% 
รายได้จากเงินปันผล 486  616 637 (21.1)% (23.7)% 
รายได้จากการด าเนินงานอื่น ๆ 203  129 117 57.4% 73.5% 
   รายได้จากการด าเนินงานอื่น 220 18,345 3,488 (98.8)% (93.7)% 
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 6,574 26,530 10,328 (75.2)% (36.3)% 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิต่อรายได้จากการด าเนินงาน 24.1% 18.7% 23.9% 5.4% 0.2% 
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ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 

ในไตรมาส 1/2563 ธนาคารและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน  11,377 ล้านบาท ลดลง 4,611 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 28.8 จากไตรมาสก่อน สาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ลดลง เป็นผลจาก
ธนาคารมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบงานและค่าใช้จ่ายด้านการตลาดสูงในไตรมาสก่อน เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันปี
ก่อน ธนาคารมีค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานลดลง 824 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.8 จากค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ลดลง 619 ล้านบาท และค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ลดลง 442 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
ไตรมาส เปลี่ยนแปลง  (%) 

1/2563 4/2562 1/2562 4/2562 1/2562 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 6,836 6,817 6,563 0.3% 4.2% 
ค่าตอบแทนกรรมการ 33 56 34 (41.1)% (2.9)% 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัอาคารสถานทีแ่ละอปุกรณ ์ 2,296 3,463 2,738 (33.7)% (16.1)% 
ค่าภาษีอากร 781 856 816 (8.8)% (4.3)% 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 1,431 4,796 2,050 (70.2)% (30.2)% 
รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน       11,377  15,988 12,201 (28.8)% (6.8)% 
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการด าเนินงาน       43.1% 36.6% 42.6% 6.5% 0.5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  

ในไตรมาส 1/2563 ธนาคารและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจ านวน 5,087 ล้านบาท ซ่ึง
ครอบคลุมเงินให้สินเชื่อ รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ตราสารหนี้ที่มิได้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
รวมทั้งรายการนอกบดุลตาม TFRS 9  ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าในไตรมาส 
4/2562 จ านวน 16,342 ล้านบาท ซ่ึงมีจ านวนสูงเป็นพิเศษเพื่อเสริมสร้างระดับส ารองของธนาคารให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นตามหลัก
ความระมัดระวังก่อนการเริ่มใช้ TFRS 9 และในไตรมาส 1/2562 มีจ านวน 5,078 ล้านบาท  

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
          ไตรมาส 

1/2563 4/2562 1/2562 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  5,087       -     - 
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า         - 16,342 5,078 

 

 

 

12.6%
30.0%

16.8%
6.8%

5.3%

6.7%
20.2%

21.7%

22.4%

60.4% 43.0% 54.1%

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 4/62 ไตรมาส 1/62

              สัดส่วนของค่าใช้จา่ยจากการด าเนินงาน

  คา่ใช้จ่ายเกีย่วกบัพนักงาน (รวมคา่ตอบแทนกรรมการ)

  คา่ใช้จ่ายเกีย่วกบัอาคารสถานทีแ่ละอุปกรณ์

  คา่ภาษีอากร

  คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ
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รายการที่ส าคัญในงบแสดงฐานะการเงิน 
สินทรัพย ์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ธนาคารและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 3,395,290 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 178,547 ล้านบาท 
จาก ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2562 รายการส าคัญ ได้แก่ เงินให้สินเชื่อมีจ านวน 2,115,950 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54,641 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 2.7  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิมีจ านวน 505,156 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32,807 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.9 ส่วนใหญ่
จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณธุรกรรมการให้กู้ยืม ส าหรับเงินลงทุนสุทธิมีจ านวน 615,788 ล้านบาท ลดลง 31,909 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 4.9 จากการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทไปเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน  

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
มีนาคม ธันวาคม มีนาคม เปลี่ยนแปลง (%)  

2563 2562 2562 ธันวาคม 2562 มีนาคม 2562 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 505,156 472,349 520,967 6.9% (3.0)% 
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านก าไรหรือขาดทุน  71,634 - - N/A N/A 
เงินลงทุนสุทธิ  615,788 647,697 575,605 (4.9)% 7.0% 
เงินลงทุนสุทธิในบริษัทร่วม 1,750 1,737 1,652 0.7% 5.9% 
เงินให้สินเชื่อ  2,115,950 2,061,309 2,029,810 2.7% 4.2% 
ทรัพย์สินรอการขายสุทธ ิ 9,503 9,363 10,613 1.5% (10.5)% 
รวมสินทรัพย์ 3,395,290 3,216,743 3,148,836 5.6% 7.8% 

เงินให้สินเช่ือ 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเช่ือจ านวน 2,115,950 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินเดือน
ธันวาคม 2562 จ านวน 54,641 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.7 จากการเพิ่มขึ้นของสินเช่ือลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ และสินเช่ือกิจการ
ต่างประเทศ  

หน่วย : ล้านบาท 
เงินให้สินเชื่อ 

จ าแนกตามประเภทธุรกิจ  
มีนาคม ธันวาคม มีนาคม เปลี่ยนแปลง (%)  

2563 2562 2562 ธันวาคม 2562 มีนาคม 2562 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 801,718 755,979 801,647 6.1% 0.0% 
การสาธารณูปโภคและบริการ 495,693 470,159 446,513 5.4% 11.0% 
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 249,845 251,197 243,754 (0.5)% 2.5% 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 205,235 200,736 199,224 2.2% 3.0% 
การเกษตรและเหมืองแร่ 62,654 61,569 53,134 1.8% 17.9% 
อื่น ๆ 300,805 321,669 285,538 (6.5)% 5.3% 
รวมเงินให้สินเชื่อ  2,115,950 2,061,309 2,029,810 2.7% 4.2% 
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ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเช่ือกระจาย

ตัวในหลายประเภทธุรกิจ โดยมีสัดส่วนสินเช่ือใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ที่ร้อยละ 
37.9 ภาคการสาธารณูปโภคและบริการที่ร้อยละ 23.4 
ภาคสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยร้อยละ 11.8 และภาคธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างร้อยละ 9.7 โดยจ านวน
เงินให้สินเช่ือที่เพิ่มขึ้นจากส้ินเดือนธันวาคม 2562 
ส่วนใหญ่จากภาคธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตและ
การพาณิชย ์และธุรกิจการสาธารณูปโภคและบริการ 

 

 
เงินให้สินเช่ือจัดชั้นและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

ณ ส้ินเดือนมีนาคม 2563 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินใหสิ้นเช่ือรวมที่มีการด้อยคา่ด้านเครดิตจ านวน 85,240 ล้านบาท 
โดยมอีัตราส่วนเงินให้สินเช่ือรวมที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตต่อเงินให้สินเช่ือรวมอยู่ที่ร้อยละ 3.5  

ธนาคารและบริษัทย่อยมีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจ านวน 173,788 ล้านบาท โดยมอีัตราส่วนค่าเผื่อ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเงินให้สินเช่ือรวมที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต เท่ากับร้อยละ 203.9 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ  
มีนาคม ธันวาคม มีนาคม เปลี่ยนแปลง (%)  

2563 2562 2562 ธันวาคม 2562 มีนาคม 2562 

งบการเงินรวม      
เงินให้สินเชื่อรวมที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตก่อนหัก 

         ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต /1 85,240 79,149 83,668 7.7% 1.9% 
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อรวมที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต 

        ต่อเงินให้สินเชื่อรวม /1 3.5% 3.4% 3.5% 0.1%          - 
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อรวมที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตสุทธิ 

        ต่อเงินให้สินเชื่อรวมสุทธิ /1 1.5%  1.2% 1.2% 0.3% 0.3% 
อัตราส่วนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตต่อเงินให้สินเชื่อรวม 

        ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต /2 203.9% 220.2% 189.0% (16.3)% 14.9% 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร      

เงินให้สินเชื่อรวมที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตก่อนหัก 

         ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต /1 83,941 78,093 82,883 7.5% 1.3% 

อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อรวมที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต 

        ต่อเงินให้สินเชื่อรวม /1 3.5% 3.4% 3.6% 0.1% (0.1)% 
/1   รวมเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
/2   ก่อนการเร่ิมใช้ TFRS 9 ค านวณจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของเงินให้สินเชื่อ 
 
 
 

37.9%

23.4%
11.8%

9.7%

3.0%
14.2%

ม.ีค. 63

            สัดส่วนของเงินให้สินเช่ือ จ าแนกตามประเภทธุรกิจ
อุตสาหกรรมการผลติและการพาณิชย์
การสาธารณูปโภคและบริการ
สนิเชือ่เพ่ือทีอ่ยู่อาศยั
ธรุกจิอสงัหาริมทรัพย์และการกอ่สร้าง
การเกษตรและเหมืองแร่
อ่ืนๆ

มี.ค. 63 
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หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 

   เงินให้สินเชื่อ และรายการ 
ระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิต 

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น /1 

มีนาคม 2563 มีนาคม 2563 

จัดชั้นที่ยังไม่มีการด้อยค่าด้านเครดิต   2,536,194 122,564 

จัดชั้นที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต 85,240 51,224 

       รวม 2,621,434 173,788 
/1 รวมค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้สินเชื่อ และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน รวมท้ังรายการนอกงบดุลตาม TFRS 9 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญจากการจัด

ชั้นตามเกณฑ์ ธปท. 
ธันวาคม 2562 มีนาคม 2562 ธันวาคม 2562 มีนาคม 2562 

  จัดชั้นปกติ 1,918,520 1,901,489 16,119 15,567 
  จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 67,596 50,516 848 623 
  จัดชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน 9,783 11,044 1,359 4,121 
  จัดชั้นสงสัย 14,522 19,035 6,259 9,296 
  จัดชั้นสงสัยจะสูญ 54,901 53,718 30,087 28,969 
         รวม 2,065,322 2,035,802 54,672 58,576 
  บวก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส่วนที่เกินเกณฑ์   113,094 93,476 
  รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดชั้น 

 

 167,766 152,052 
  บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับ 
          โครงสร้างหนี ้

  

 
6,510 6,042 

 รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    
 

174,276 158,094 

เงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนรวม 687,422 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินเดือนธันวาคม 2562 
จ านวน 39,725 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.1 ส่วนหนึ่งจากการลงทุนเพิ่มในหลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจไทย  

ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจไทย ซ่ึง ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2563 มีจ านวน 385,390 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.1 ของเงินลงทุนทั้งหมด ส่วนที่เหลือเป็นเงินลงทุนในตราสารหนี้
ต่างประเทศจ านวน 122,906 ล้านบาท ตราสารหนี้ภาคเอกชนจ านวน 64,970 ล้านบาท และเงินลงทุนสุทธิในตราสารทุนจ านวน 
71,259 ล้านบาท 

หน่วย : ล้านบาท 
เงินลงทุน จ าแนกตามประเภทการถือครอง  มีนาคม 2563 

เงินลงทุนเพื่อค้า 28,267  

เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 43,367  

ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 26,966  

ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 526,858 

ตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 61,964  

รวมเงินลงทุน 687,422 
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หน่วย : ล้านบาท 
เงินลงทุน จ าแนกตามประเภทการถือครอง ธันวาคม 2562 มีนาคม 2562 

เงินลงทุนเพื่อค้า 13,613 12,746 
เงินลงทุนเผื่อขาย 574,720 508,813 
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด 23,257 20,904 
เงินลงทุนทั่วไป 36,107 33,142 

รวมเงินลงทุน 647,697 575,605 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 มีจ านวน 2,979,985 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 191,358 ล้านบาท จากส้ินเดือนธันวาคม 2562 
โดยมเีงินรับฝากจ านวน 2,514,331 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 143,539 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.1 ขณะที่รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
มีจ านวน 108,595 ล้านบาท ลดลง 25,751 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.2 ส่วนใหญ่ลดลงจากเงินกู้ยืมตามธุรกรรมซ้ือคืน ส าหรับตราสารหนี้
ที่ออกและเงินกู้ยืมมีจ านวน 147,693 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
มีนาคม ธันวาคม มีนาคม เปลี่ยนแปลง (%)  

2563 2562 2562 ธันวาคม 2562 มีนาคม 2562 

  เงินรับฝาก 2,514,331 2,370,792 2,340,979 6.1% 7.4% 
  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 108,595 134,346 146,232 (19.2)% (25.7)% 
  หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า 
       ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 21,046 - - N/A N/A 
  ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 147,693 144,681 114,172 2.1% 29.4% 
  รวมหนี้สิน 2,979,985 2,788,627 2,723,141 6.9% 9.4% 
  ส่วนของเจ้าของ /1 414,848 427,751 425,256 (3.0)% (2.4)% 
/1 ส่วนท่ีเป็นของธนาคาร 

เงินรบัฝาก 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินรับฝากจ านวน 2,514,331 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินเดือน
ธันวาคม 2562 จ านวน 143,539 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.1 จากการขยายตัวของเงินรับฝากออมทรัพย์ 106,195 ล้านบาท และเงินรับฝาก
ประจ า 39,420 ล้านบาท  

  

   

 

                     หน่วย : ล้านบาท 

เงินรับฝาก  
จ าแนกตามประเภทเงินรับฝาก 

มีนาคม 2563 ธันวาคม 2562 มีนาคม 2562 เปลี่ยนแปลง (%) 
จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดส่วน ธันวาคม 2562 มีนาคม 2562 

กระแสรายวัน 110,991 4.4% 113,067 4.8% 107,105 4.6% (1.8)% 3.6% 
ออมทรัพย์ 1,251,301 49.8% 1,145,106 48.3% 1,113,948 47.6% 9.3% 12.3% 
ประจ า /1 1,152,039 45.8% 1,112,619 46.9% 1,119,926 47.8% 3.5% 2.9% 
รวมเงินรับฝาก 2,514,331 100.0% 2,370,792 100.0% 2,340,979 100.0% 6.1% 7.4% 
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก   84.2%   86.9%  86.7% (2.7)% (2.5)% 
/1 รวมบัตรเงินฝาก 
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ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 

ธนาคารและบริษัทย่อยมีตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 จ านวน 147,693 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
3,012 ล้านบาท จากส้ินเดือนธันวาคม 2562 จากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหุ้นกู้สกุลต่างประเทศตามการอ่อนค่าของเงินบาท  

  
   

                        หน่วย : ล้านบาท 

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม มีนาคม 2563 ธันวาคม 2562 มีนาคม 2562 เปลี่ยนแปลง (%) 

จ าแนกตามประเภทตราสาร จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดส่วน ธันวาคม 2562 มีนาคม 2562 

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน   107,880  73.0% 99,530 66.3% 104,994 87.6% 8.4% 2.7% 
หุ้นกู้ด้อยสิทธ ิ     39,228  26.5% 49,757 33.1% 14,310 11.9% (21.2)% 174.1% 
ตั๋วแลกเงิน              7  0.1% 8 0.1% 8 0.1% (12.5)% (12.5)% 
อื่น ๆ 690  0.4% 838 0.5% 535 0.4% (17.7)% 29.0% 
รวมตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืมก่อนหักส่วนลด 147,805 100.0% 150,133 100.0% 119,847 100.0% (1.6)% 23.3% 
หัก ส่วนลดมูลค่าเงินกู้ยืม     112   5,452  5,675  (97.9)% (98.0)% 
รวมตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม 147,693   144,681  114,172  2.1% 29.4% 

ส่วนของเจ้าของ 

ส่วนของเจ้าของส่วนที่เป็นของธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 มีจ านวน 414,848 ล้านบาท ลดลง 12,903 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 3.0 จากส้ินปี 2562 โดยมีก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคารส าหรับไตรมาส 1/2563 จ านวน 7,671 ล้านบาท สุทธิจากการ
ลดลงของก าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 17,819 ล้านบาท  

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ธนาคารและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าจ านวน 713,052 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
87,161 ล้านบาท จากส้ินเดือนธันวาคม 2562 ส่วนใหญ่จากการเพิ่มขึ้นของภาระผูกพันอื่น ๆ  

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
มีนาคม ธันวาคม มีนาคม เปลี่ยนแปลง (%)  

2563 2562 2562 ธันวาคม 2562 มีนาคม 2562 

การรับอาวัลตั๋วเงิน 5,826 7,598 6,876 (23.3)% (15.3)% 
การค้ าประกันการกู้ยืม 31,737 27,513 31,489 15.4% 0.8% 
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบก าหนด 20,753 17,745 19,122 17.0% 8.5% 
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต     25,414 22,116 38,166 14.9% (33.4)% 
ภาระผูกพันอื่น      
    วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน 165,637 165,562 171,623 0.0% (3.5)% 
    การค้ าประกันอื่น 243,939 247,490 264,096 (1.4)% (7.6)% 
    อื่น ๆ 219,746 137,867 139,160 59.4% 57.9% 
รวมหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า 713,052 625,891 670,532 13.9% 6.3% 
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แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทนุ 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ธนาคารและบริษัทย่อยมีแหล่งที่มาของเงินทุนที่ส าคัญประกอบด้วย เงินรับฝากจ านวน  
2,514,331 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.1 ส่วนของเจ้าของส่วนที่เป็นของธนาคารจ านวน 414,848 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.2 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม รวมหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน จ านวน 168,739 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 5.0 และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้านหนี้สินจ านวน 108,595 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.2 

ส าหรับแหล่งใช้ไปของเงินทุนที่ส าคัญประกอบด้วย เงินให้สินเช่ือจ านวน 2,115,950 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.3 
เงินลงทุนสุทธิ รวมสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนและเงินลงทุนสุทธิในบริษัทร่วม จ านวน 
689,172 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.3 และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิด้านสินทรัพย์จ านวน 505,156 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 14.9 

เงินกองทุนและอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง 

ภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III  ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศและกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ด ารงเงินกองทุนขั้นต่ าเป็น 3 อัตราส่วน ได้แก่ อัตราส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อ
สินทรัพย์เส่ียง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.50 อัตราส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ต่อสินทรัพย์เส่ียง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 6.00 และอัตราส่วนเงินกองทุน
ทั้งส้ินต่อสินทรัพย์เส่ียง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 8.50  และก าหนดการด ารงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะ
วิกฤต (Capital Conservation Buffer) อีกมากกว่าร้อยละ 2.50 รวมทั้งก าหนดให้ธนาคารในฐานะธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความ
เส่ียงเชิงระบบต้องด ารงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความเสียหาย (Higher Loss Absorbency) ในรูปของเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่
เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เส่ียง เพิ่มเติมจากการด ารงอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่ าอีกร้อยละ 1.00 โดยให้ทยอยด ารงอัตราส่วน
เงินกองทุนส่วนเพิ่มอีกร้อยละ 0.50 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 และด ารงเพิ่มเป็นร้อยละ 1.00 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป   
ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ธนาคารต้องด ารงอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่ ารวมอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มดังกล่าว โดยด ารง
อัตราส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เส่ียงมากกว่าร้อยละ 8.00  อัตราส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ต่อ
สินทรัพย์เส่ียงมากกว่าร้อยละ 9.50 และอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงมากกว่าร้อยละ 12.00 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินกองทนุตามกฎหมายจ านวน 463,299 ล้านบาท เงินกองทุนช้ันที่ 1 
ที่เป็นส่วนของเจ้าของจ านวน 392,840 ล้านบาท และเงินกองทุนช้ันที่ 1 จ านวน 392,914 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ิน
ต่อสินทรัพย์เสี่ยงร้อยละ 18.48 อัตราส่วนเงินกองทนุชั้นที่ 1 ทีเ่ปน็ส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยงร้อยละ 15.67 และอัตราส่วน
เงินกองทุนช้ันที่ 1 ต่อสินทรัพย์เส่ียงร้อยละ 15.67 

งบการเงินรวม       
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
เงินกองทุน อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง 

มีนาคม 2563 ธันวาคม 2562 มีนาคม 2562 มีนาคม 2563 ธันวาคม 2562 มีนาคม 2562 

เงินกองทุนทั้งส้ิน 463,299 478,740 429,548 18.48% 20.04% 18.12% 

เงินกองทุนชั้นที่ 1 392,914 406,529 394,189 15.67% 17.01% 16.63% 
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 392,840 406,463 394,128 15.67% 17.01% 16.63% 
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
เงินกองทุน อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง 

มีนาคม 2563 ธันวาคม 2562 มีนาคม 2562 มีนาคม 2563 ธันวาคม 2562 มีนาคม 2562 

เงินกองทุนทั้งส้ิน 453,268 471,262 413,127 18.58% 20.20% 17.90% 

เงินกองทุนชั้นที่ 1 383,530 399,842 378,459 15.72% 17.14% 16.40% 

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 383,530 399,842 378,459 15.72% 17.14% 16.40% 
 

 

 

 

การด ารงสินทรพัย์สภาพคลอ่ง 

สินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารและบริษัทย่อย ประกอบด้วย เงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 
ตราสารหนี้ และตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 สินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินทรัพย์รวม และ
สินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินรับฝากอยู่ที่ร้อยละ 35.7 และร้อยละ 48.2 ตามล าดับ   

รายการ มีนาคม 2563 ธันวาคม 2562 มีนาคม 2562 

สินทรัพย์สภาพคล่อง/สินทรัพย์รวม (%) 35.7 35.5 35.6 

สินทรัพย์สภาพคล่อง/เงินรับฝาก (%) 48.2 48.2 47.9 
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อันดับความน่าเช่ือถือ 

อันดับความน่าเช่ือถือของธนาคารมีรายละเอียดดังนี้ 

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ /1 12 พฤษภาคม 2563 มีนาคม 2563 ธันวาคม 2562 มีนาคม 2562 
Moody’s Investors Service    

 
  

ระยะยาว          Baa1 Baa1 Baa1 Baa1 
ระยะสั้น          P-2 P-2 P-2 P-2  
ตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน Baa1 Baa1 Baa1 Baa1 
ตราสารหนีด้้อยสิทธิ  Baa2 Baa2 Baa2 Baa3 
ตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์ Basel III Baa3 Baa3 Baa3 - 
ความแข็งแกร่งทางการเงิน (BCA) baa1 baa1 baa1 baa2 
แนวโน้ม มีเสถียรภาพ เชิงบวก เชิงบวก มีเสถียรภาพ 

S&P Global Ratings     
ระยะยาว          BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ 
ระยะสั้น         A-2  A-2  A-2  A-2  
ตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ 
ตราสารหนีด้้อยสิทธ ิ BBB BBB BBB BBB 
ความแข็งแกร่งทางการเงิน (SACP) bbb bbb bbb bbb 
แนวโน้ม มีเสถียรภาพ เชิงบวก เชิงบวก มีเสถียรภาพ 

Fitch Ratings       
 อันดับความน่าเชื่อถือสากล     
ระยะยาว          BBB BBB+ BBB+ BBB+ 
ระยะสั้น          F2 F2 F2 F2 
ตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน BBB BBB+ BBB+ BBB+ 
ตราสารหนีด้้อยสิทธ ิ BB+ BBB BBB BBB 
ตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์ Basel III BB+ BBB BBB - 
ความแข็งแกร่งทางการเงิน (VR) bbb bbb+ bbb+ bbb+ 
แนวโน้ม มีเสถียรภาพ มีเสถียรภาพ มีเสถียรภาพ มีเสถียรภาพ 
อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศ     
ระยะยาว          AA+(tha) AA+(tha) AA+(tha) AA+(tha) 
ระยะสั้น           F1+(tha) F1+(tha) F1+(tha) F1+(tha) 
แนวโน้ม  มีเสถียรภาพ มีเสถียรภาพ มีเสถียรภาพ มีเสถียรภาพ 
 /1 อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ซึ่งถือเป็นระดับท่ีน่าลงทุน (Investment Grade) ส าหรับสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's Investors Service, S&P Global Ratings 

และ Fitch Ratings คือระดับต้ังแต่ Baa3, BBB- และ BBB- ตามล าดับ ขณะท่ีอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น ระดับท่ีน่าลงทุนส าหรับสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
Moody's Investors Service, S&P Global Ratings และ Fitch Ratings จะได้แก่ระดับต้ังแต่ P-3, A-3 และ F3 ตามล าดับ 


