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การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
ภาพรวมภาวะเศรษฐกจิและธุรกจิธนาคารพาณิชย์ 

เศรษฐกิจไทยปี 2563 

เศรษฐกิจไทยหดตวัร้อยละ 6.1 ในปี 2563 โดยมีปัจจยัส ำคญัมำจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนำ 2019 (โควิด-19) และจำกมำตรกำรควบคุมกำรระบำดท่ีประเทศต่ำง ๆ ประกำศใชพ้ร้อมกนัทัว่โลก อำทิ กำรจ ำกดักำร
เดินทำง กำรปิดเมือง และกำรห้ำมเดินทำงออกนอกเคหะสถำนในยำมวิกำล ส่งผลให้กิจกรรมทำงเศรษฐกิจหยดุชะงกัลง ทั้งน้ี 
ภำคเศรษฐกิจท่ีไดรั้บผลกระทบมำกท่ีสุดคือ กำรคำ้ระหวำ่งประเทศ กำรลงทุนภำคเอกชน และกำรบริโภคภำคเอกชน โดยเม่ือ
เทียบกบัปีก่อนหนำ้ กำรส่งออกสินคำ้ลดลงร้อยละ 6.6 กำรน ำเขำ้สินคำ้ลดลงร้อยละ 13.5 กำรลงทุนภำคเอกชนหดตวัร้อยละ 8.4 
สอดคลอ้งกบัอตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลิตท่ีอยูท่ี่ร้อยละ 52.2 ซ่ึงต ่ำสุดในรอบเกือบ 10 ปี ส่วนกำรบริโภคภำคเอกชนหดตวัร้อยละ 1.0 
นอกจำกน้ี มำตรกำรอ่ืน ๆ ท่ีรัฐบำลออกเพ่ิมเติม เช่น กำรระงบักำรเดินทำงระหวำ่งประเทศเพ่ือป้องกนักำรแพร่ระบำดของโควิด-19 
และกำรกกักนัตวัผูท่ี้เขำ้สู่ประเทศเป็นเวลำ 14 วนั ไดส่้งผลใหไ้ม่มีนกัท่องเท่ียวต่ำงชำติตั้งแต่เดือนเมษำยนจนถึงส้ินปี ปัจจยัเหล่ำน้ี
ท ำใหธุ้รกิจต่ำง ๆ ตอ้งเลิกจำ้งพนกังำน เพ่ือแกปั้ญหำปริมำณธุรกิจท่ีลดลงและกำรขำดแคลนสภำพคล่อง ส่งผลใหมี้คนถูกพกักำร
ท ำงำนประมำณ 2.5 ลำ้นคน และอตัรำกำรวำ่งงำนเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 2.2 ซ่ึงสูงสุดในรอบทศวรรษ 

อยำ่งไรก็ดี ท่ำมกลำงภำวะเศรษฐกิจถดถอยท่ีเกิดข้ึน รัฐบำลไดเ้ร่งออกมำตรกำรเพ่ือกระตุน้กำรใชจ่้ำยของประชำชน 
พร้อมกบัเร่งกำรบริโภคและกำรลงทุนภำครัฐเพ่ือช่วยประคบัประคองเศรษฐกิจ ซ่ึงมำตรกำรต่ำง ๆ ประกอบไปดว้ย โครงกำรเรำ
ไม่ท้ิงกนั โครงกำรเรำเท่ียวดว้ยกนั และโครงกำรคนละคร่ึง โดยเม่ือเทียบกบัปีก่อนหนำ้ กำรใชจ่้ำยบริโภคภำครัฐขยำยตวัร้อยละ 0.8  
เช่นเดียวกบักำรลงทุนภำครัฐในโครงสร้ำงพ้ืนฐำนท่ีขยำยตวัร้อยละ 5.7  

อตัรำเงินเฟ้อทัว่ไปติดลบร้อยละ 0.8 เทียบกบัร้อยละ 0.7 ในปีก่อนหนำ้ ซ่ึงต ่ำกวำ่เป้ำหมำยเงินเฟ้อทัว่ไปของธนำคำร
แห่งประเทศไทยท่ีมีกรอบอยูท่ี่ร้อยละ 1 - 3 สำเหตุส ำคญัมำจำกกำรบริโภคและกำรลงทุนภำคเอกชนท่ีซบเซำ และกำรปรับตวัลดลง
ของรำคำสินคำ้ในกลุ่มพลงังำน 

ธนำคำรแห่งประเทศไทยได้ปรับลดอัตรำดอกเบ้ียนโยบำย 3 คร้ังเม่ือเดือนกุมภำพนัธ์ เดือนมีนำคม และเดือน
พฤษภำคม เป็นกำรปรับลดดอกเบ้ียสู่ระดบัต ่ำสุดเป็นประวติักำรณ์ท่ีร้อยละ 0.5 เพ่ือกระตุน้เศรษฐกิจในช่วงวกิฤติเศรษฐกิจคร้ังน้ี 
ในส่วนของค่ำเงินบำท แมว้ำ่จะอ่อนค่ำลงในช่วงตน้ปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกเงินทุนกลบัเขำ้สู่สินทรัพยท่ี์มีควำมมัน่คงและปลอดภยั
โดยเฉพำะเงินดอลลำร์สหรัฐฯ และทองค ำ อยำ่งไรก็ดี กำรแขง็ค่ำของค่ำเงินบำทกลบัมำเป็นประเด็นท่ีน่ำกงัวลอีกคร้ัง ในช่วงสอง
เดือนหลงัของปี 2563 จำกกำรเกินดุลบญัชีเดินสะพดั อยูท่ี่ 17,000 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐฯ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 3.3 ของ GDP โดยเงินบำท
ไดแ้ข็งค่ำเขำ้สู่ระดบั 29.82 บำทต่อดอลลำร์สหรัฐฯ ซ่ึงเป็นระดบัท่ีแข็งค่ำท่ีสุดในรอบปี ธนำคำรแห่งประเทศไทยจึงไดอ้อก
มำตรกำรส ำหรับผ่อนคลำยสถำนกำรณ์ค่ำเงินบำท โดยเปิดเสรีให้คนไทยสำมำรถไปลงทุนในต่ำงประเทศไดส้ะดวกข้ึน ซ่ึงเป็น
จุดเร่ิมตน้ในกำรสร้ำงระบบนิเวศใหม่ของอตัรำแลกเปล่ียนท่ีเหมำะสมในระยะยำวต่อไป 

ในส่วนของตลำดกำรเงินโลก หลงัจำกเผชิญภำวะซบเซำในช่วงท่ีมีกำรใชม้ำตรกำรควบคุมกำรระบำดอยำ่งเขม้ขน้ 
ตลำดตรำสำรทุนทัว่โลกอยูใ่น “ภำวะกำรฟ้ืนตวัท่ีไม่เท่ำกนั” โดยในปีท่ีผำ่นมำตลำดท่ีมีสัดส่วนของตรำสำรทุนกลุ่มเทคโนโลยี
ฟ้ืนตวัไดดี้กวำ่ตลำดอ่ืน ในส่วนของตรำสำรหน้ีทัว่โลกอยูใ่นภำวะผลตอบแทนต ่ำเน่ืองจำกนโยบำยกำรเงินท่ีผ่อนคลำยทัว่โลก  
ทั้งน้ี แมว้ำ่จะเผชิญกบัควำมผนัผวนอยำ่งมำกในตลำดตรำสำรทุนและตลำดเงินในปีท่ีผ่ำนมำ ประเทศไทยก็ยงัสำมำรถรักษำทุน
ส ำรองระหว่ำงประเทศในระดบัท่ีสูงและมีสัดส่วนทุนส ำรองระหว่ำงประเทศคิดเป็น 1.5 เท่ำของจ ำนวนหน้ีสินในสกุลเงิน
ต่ำงประเทศทั้งหมด 
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มมุมองเศรษฐกิจไทยปี 2564 
ส ำหรับปี 2564 คำดวำ่เศรษฐกิจไทยจะขยำยตวัประมำณร้อยละ 1 - 2 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนำ้ โดยควำมส ำเร็จในกำร

พฒันำวคัซีนจะเก้ือหนุนกำรคำ้ระหวำ่งประเทศและกำรท่องเท่ียวทัว่โลก ประเทศพฒันำแลว้ อำทิ สหรัฐอเมริกำ สหรำชอำณำจกัร 
สหภำพยโุรป และญ่ีปุ่นคำดวำ่จะฉีดวคัซีนใหก้บัประชำกรจ ำนวนมำกไดร้วดเร็วกวำ่เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศก ำลงัพฒันำ ซ่ึง
รวมถึงประเทศไทย ท่ีคำดวำ่จะกระจำยวคัซีนไดช้ำ้กวำ่เน่ืองจำกอุปทำนของวคัซีนทั้งโลกท่ีมีอยูอ่ยำ่งจ ำกดั 

จำกท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ กำรส่งออกสินคำ้ของประเทศไทยคำดวำ่จะไดรั้บอำนิสงคจ์ำกกำรเร่ิมฟ้ืนตวัของก ำลงัซ้ือของ
ผูบ้ริโภคและกำรผลิตภำคอุตสำหกรรมของหลำยประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในประเทศท่ีพฒันำแลว้ นอกจำกน้ี อุปสงค์ของ
สินคำ้อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจำกกระแสของกำรคำ้ยคุเทคโนโลย ี5G และกำรปฏิบติังำนท่ีบำ้นจะเป็นอีกหน่ึงปัจจยับวกท่ีจะ
ช่วยเก้ือหนุนกำรส่งออกสินคำ้อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยเช่นเดียวกนั ในส่วนของภำคกำรท่องเท่ียว คำดวำ่จะทยอยฟ้ืนตวั
เม่ือผูไ้ดรั้บวคัซีนเร่ิมกลบัมำท่องเท่ียวต่ำงประเทศอีกคร้ัง อยำ่งไรก็ดี คำดวำ่จ ำนวนนกัท่องเท่ียวต่ำงชำติท่ีเขำ้มำในประเทศไทย
จะยงัคงอยูใ่นระดบัต ่ำไปอีกระยะหน่ึงจำกสถำนกำรณ์กำรระบำด 

กำรบริโภคภำคเอกชนในไตรมำสแรกคำดว่ำจะอยู่ในระดับต ่ำ โดยมีสำเหตุมำจำกกำรท่ีรัฐบำลได้ประกำศใช้
มำตรกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดอีกคร้ัง ทั้งน้ี เม่ือสำมำรถควบคุมกำรระบำดไดแ้ลว้ คำดวำ่กำรบริโภคภำคเอกชนจะทยอยฟ้ืนตวั
จำกผลของกำรคลำยมำตรกำรควบคุมกำรระบำด กำรช่วยเหลือเงินเยยีวยำค่ำครองชีพของประชำชนท่ีไดรั้บผลกระทบ รวมถึงกำร
ฟ้ืนตวัของภำคกำรส่งออกและกำรท่องเท่ียว ทั้งน้ี นโยบำยของรัฐบำลจะเป็นปัจจยัส ำคญัท่ีช่วยสนบัสนุนกำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ
ท่ำมกลำงควำมไม่แน่นอนท่ีเกิดข้ึน โดยมีกำรใชจ่้ำยภำครัฐเป็นกลไกส ำคญั และคำดว่ำนโยบำยทำงกำรเงินจะผ่อนคลำยอยำ่ง
ต่อเน่ืองตลอดทั้งปี 

ระบบธนาคารพาณิชย์ไทยในปี 2563 
ปี 2563 ระบบธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศไทยเผชิญควำมทำ้ทำยจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ส่งผล

กระทบต่อผลประกอบกำรและคุณภำพสินทรัพย ์เน่ืองจำกเศรษฐกิจไทยเกือบทุกภำคส่วนทั้งภำคธุรกิจและครัวเรือนต่ำงไดรั้บ
ผลกระทบทั้งทำงตรงและทำงออ้ม ท ำให้ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตอ้งด ำเนินกำรผ่อนคลำยนโยบำยกำรเงิน และออก
มำตรกำรดำ้นกำรเงินและสินเช่ือเพ่ือช่วยเหลือลูกหน้ี ควบคู่ไปกบักำรผอ่นปรนหลกัเกณฑเ์พ่ือเพ่ิมควำมคล่องตวัใหก้บัธนำคำร
พำณิชยใ์นกำรใหค้วำมช่วยเหลือลูกหน้ี และรักษำเสถียรภำพของระบบกำรเงิน 

ท่ำมกลำงควำมทำ้ทำยจำกวิกฤตคร้ังน้ี ธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศไทยยงัมีก ำไรสุทธิ 146.2 พนัลำ้นบำท ลดลงจำก
ปีก่อนร้อยละ 46.0 จำกกำรกนัส ำรองในระดบัสูงอยำ่งต่อเน่ืองเพื่อเตรียมรองรับผลกระทบจำกโควิด-19 ส ำหรับเงินให้สินเช่ือ 
ณ ส้ินปี 2563 มีอตัรำกำรเติบโตร้อยละ 5.1 โดยสินเช่ือธุรกิจ (ร้อยละ 64.2 ของสินเช่ือรวม) ขยำยตวัร้อยละ 5.4  เป็นผลจำกกำร
ขยำยตวัของสินเช่ือธุรกิจขนำดใหญ่ท่ีส่วนหน่ึงกลบัมำใชสิ้นเช่ือแทนกำรออกตรำสำรหน้ี ขณะท่ีสินเช่ือธุรกิจเอสเอม็อี หดตวัใน
อตัรำท่ีลดลงจำกผลของมำตรกำรสินเช่ือดอกเบ้ียต ่ำ (Soft Loan) ส ำหรับสินเช่ืออุปโภคบริโภค (ร้อยละ 35.8 ของสินเช่ือรวม) 
ขยำยตวัในอตัรำชะลอลงมำอยูท่ี่ร้อยละ 4.6 จำกปีก่อน สอดคลอ้งกบัก ำลงัซ้ือของภำคครัวเรือนท่ีไดรั้บผลกระทบจำกโควิด-19 
ทั้ งน้ี สินเช่ือท่ีอยู่อำศยัยงัขยำยตวัเพ่ิมข้ึน ตำมอุปสงค์ในตลำดท่ีอยู่อำศยัแนวรำบท่ีปรับตวัดีข้ึนและกำรส่งเสริมกำรตลำดของ
ผูป้ระกอบกำร 

ด้ำนสภำพคล่องของระบบธนำคำรพำณิชยย์งัคงอยู่ในระดับสูง โดยเงินรับฝำกเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.6 จำกส้ินปีก่อน 
อตัรำส่วนเงินให้สินเช่ือต่อเงินรับฝำก ณ ส้ินปี 2563 อยูท่ี่ร้อยละ 92.3 ขณะท่ีอตัรำส่วนสินทรัพยส์ภำพคล่องเพ่ือรองรับกระแส
เงินสดท่ีอำจไหลออกในภำวะวกิฤต (Liquidity Coverage Ratio: LCR) อยูใ่นระดบัร้อยละ 179.6 ทั้งน้ี กำรบริหำรสภำพคล่องของ
ธนำคำรพำณิชยมุ่์งเนน้ไปท่ีกำรปรับโครงสร้ำงเงินฝำก กำรบริหำรตน้ทุนให้เหมำะสม และกำรด ำรงสินทรัพยส์ภำพคล่องเพ่ือ
รองรับสถำนกำรณ์ดำ้นสภำพคล่องท่ีมีควำมรุนแรงตำมเกณฑ ์Basel III อยำ่งไรก็ตำม ธปท. ไดผ้่อนคลำยเกณฑด์ำ้นสภำพคล่อง
ให้ธนำคำรพำณิชยส์ำมำรถด ำรงอตัรำส่วน LCR ต ่ำกวำ่ร้อยละ 100 เป็นกำรชัว่ครำวจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 เพื่อลดภำระ
ของธนำคำรพำณิชยใ์นช่วงท่ีมีกำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 
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คุณภำพสินเช่ือของระบบธนำคำรพำณิชย ์ณ ส้ินปี 2563 ยอดคงคำ้งสินเช่ือดอ้ยคุณภำพ (Non-Performing Loan: NPL 
หรือ Stage 3) อยูท่ี่ 523.3 พนัลำ้นบำท หรือคิดเป็นสดัส่วน NPL ต่อสินเช่ือรวมท่ีร้อยละ 3.12 ขณะท่ีสดัส่วนสินเช่ือท่ีมีกำรเพ่ิมข้ึน
อย่ำงมีนัยส ำคญัของควำมเส่ียงดำ้นเครดิตต่อสินเช่ือรวม (Significant Increase in Credit Risk: SICR หรือ Stage 2) อยู่ท่ีร้อยละ 
6.62 อยำ่งไรก็ตำม ธนำคำรพำณิชยมี์กำรกนัส ำรองในระดบัสูงอยำ่งต่อเน่ืองเพ่ือเตรียมรองรับแนวโนม้คุณภำพสินเช่ือท่ีอำจดอ้ยลง
ในระยะต่อไป ระบบธนำคำรพำณิชยมี์เงินกองทุนอยู่ในระดบัสูง โดย ณ ส้ินปี 2563 ระบบธนำคำรพำณิชยมี์เงินกองทุนทั้งส้ิน 
2,994.3 พนัลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง (Capital Adequacy Ratio: CAR) ท่ีร้อยละ 20.1 เงินส ำรอง
อยูใ่นระดบัสูงท่ี 799.1 พนัลำ้นบำท โดยอตัรำส่วนเงินส ำรองท่ีมีต่อสินเช่ือดอ้ยคุณภำพ (NPL Coverage Ratio) อยูท่ี่ร้อยละ 149.2 
ท ำให้สำมำรถรองรับควำมผนัผวนในช่วงท่ีเศรษฐกิจไดรั้บผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโควิด-19  รวมถึงสำมำรถสนบัสนุน
กำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจจำกผลกระทบดงักล่ำวได ้ 

นอกจำกน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 1  มกรำคม 2563  ท่ีผ่ำนมำ มีกำรเร่ิมบงัคบัใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง 
เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (TFRS 9) เป็นกำรยกระดบังบกำรเงินของกิจกำรในไทยให้สอดคลอ้งกบัมำตรฐำนสำกลยิ่งข้ึน โดยมีกำร
ปรับปรุงหลกักำรและวิธีกำรบญัชีส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงินใหส้ะทอ้นฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนท่ีแทจ้ริงมำกยิง่ข้ึน 
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี กำรจดัประเภทและกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน (Classification and Measurement) 
กำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน (Impairment) หรือกำรกนัเงินส ำรอง และกำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง 
(Hedge Accounting)  

จำกกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ท ำให้ลูกหน้ีของธนำคำรพำณิชยไ์ด้รับผลกระทบเป็นจ ำนวนมำก ในปีท่ีผ่ำนมำ
ธนำคำรพำณิชยจึ์งให้ควำมส ำคญักบักำรช่วยเหลือลูกหน้ีตำมมำตรกำรของ ธปท. ทั้งมำตรกำรพกัช ำระหน้ี SMEs และมำตรกำร
ช่วยเหลือลูกหน้ีซ่ึงให้สถำบนักำรเงินช่วยเหลือเป็นกำรทัว่ไปในระยะแรก และต่อมำเปล่ียนเป็นกำรให้ควำมช่วยเหลือเชิงรุกและ
ตรงจุดท่ีเหมำะสมกบัควำมตอ้งกำรของลูกหน้ีแต่ละรำย (Targeted) ในระยะท่ี 2 โดย ธปท. ไดอ้อกประกำศให้สถำบนักำรเงินคง
สถำนกำรณ์จดัชั้นลูกหน้ีถึงส้ินปี 2564 (Stand Still) ส ำหรับลูกหน้ีท่ีอยูร่ะหวำ่งเจรจำปรับเง่ือนไขกำรช ำระหน้ี  

แนวโน้มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไทยปี 2564 

กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 สะทอ้นสภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจท่ีผนัผวน (Volatility) ไม่แน่นอน (Uncertainty) ซบัซอ้น 
(Complexity) และคลุมเครือ (Ambiguity) หรือ “VUCA” ท่ีสถำบนักำรเงินก ำลงัเผชิญ ถึงแมก้ำรพฒันำวคัซีนจะมีควำมคืบหน้ำ 
แต่ก็ยงัตอ้งใชเ้วลำอีกระยะหน่ึงกวำ่ท่ีวคัซีนจะถูกกระจำยไปไดอ้ยำ่งทัว่ถึง และคำดวำ่หลงัจำกวิกฤตคล่ีคลำยลง สภำวะทำงธุรกิจ 
โครงสร้ำงของอุตสำหกรรม วถีิกำรด ำเนินชีวติ และรูปแบบกำรท ำงำนจะเปล่ียนแปลงไปจำกช่วงก่อนโควดิ รวมถึงระบบเศรษฐกิจ
ยงัคงจ ำเป็นตอ้งพ่ึงพำควำมช่วยเหลือจำกภำครัฐต่อเน่ืองไปอีกระยะหน่ึง ในส่วนของปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีจะมีผลต่อตลำดกำรเงินในปี 2564 
ท่ีส ำคญั ไดแ้ก่ กำรเปล่ียนประธำนำธิบดีของสหรัฐอเมริกำ จำกนำยโดนัลด์ ทรัมป์ เป็นนำยโจ ไบเดน ซ่ึงจะท ำให้ทิศทำงและ
แนวนโยบำยต่ำง ๆ ของสหรัฐอเมริกำ มีกำรเปล่ียนแปลงซ่ึงจะส่งผลในหลำยมิติต่อเศรษฐกิจโลก ปัญหำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจท่ี
เปรำะบำงโดยเฉพำะในประเทศท่ีมีพ้ืนฐำนทำงเศรษฐกิจอ่อนแอ และควำมผนัผวนของเงินลงทุนระหวำ่งประเทศจำกสภำพคล่องท่ี
มีอยูจ่  ำนวนมำกจำกกำรใชน้โยบำยกำรเงินผ่อนคลำยของธนำคำรกลำงทัว่โลก ส ำหรับเศรษฐกิจไทยคำดวำ่จะเร่ิมฟ้ืนตวั จำกแรง
ขบัเคล่ือนส ำคญัของกำรใชจ่้ำยภำครัฐและมำตรกำรช่วยเหลือภำคธุรกิจและประชำชน รวมถึงกำรเร่ิมฉีดวคัซีนป้องกนัโควิด-19 
เป็นไปตำมกรอบเวลำท่ีรัฐบำลก ำหนด ซ่ึงจะช่วยสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้กบัทุกภำคส่วนในระบบเศรษฐกิจ และเป็นปัจจยัสนบัสนุน
ใหเ้ศรษฐกิจฟ้ืนตวัในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2564  

จำกสภำพแวดลอ้มทำงเศรษฐกิจและกำรเงินดงักล่ำวขำ้งตน้ ธนำคำรพำณิชยต์อ้งให้ควำมส ำคญักบักำรดูแลลูกคำ้ ทั้ง
กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินเพ่ือประคบัประคองให้สำมำรถด ำเนินธุรกิจต่อไปได ้กำรช่วยฟ้ืนฟูธุรกิจ และกำรให้ควำม
ช่วยเหลือเพ่ือกำรเติบโตของธุรกิจในระยะยำว ควบคู่ไปกบักำรดูแลคุณภำพสินทรัพยอ์ย่ำงใกลชิ้ดและต่อเน่ือง อย่ำงไรก็ตำม 
ธนำคำรพำณิชยย์งัมีควำมมัน่คง โดยมีเงินกองทุน เงินส ำรอง และสภำพคล่องอยูใ่นระดบัสูง สำมำรถสนบัสนุนกำรฟ้ืนตวัของ
เศรษฐกิจและรองรับควำมทำ้ทำยต่ำง ๆ ได ้
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ธนำคำรพำณิชยต์อ้งปรับเปล่ียนกำรด ำเนินงำนใหส้อดคลอ้งกบัฐำนวถีิชีวติใหม่ (New Normal) ในช่วงกำรแพร่ระบำด
ของโควิด-19 และช่วงหลงักำรแพร่ระบำดคล่ีคลำย ทั้งในดำ้นเศรษฐกิจ ธุรกิจ พฤติกรรมของลูกคำ้ รูปแบบกำรท ำงำน กำรเร่งตวั
ของกำรเขำ้สู่สงัคมดิจิทลั กฎเกณฑแ์ละมำตรกำรเพ่ือป้องกนักำรแพร่ระบำด รวมถึงแนวโนม้ท่ีส ำคญัอ่ืน ๆ เช่น กำรเคล่ือนยำ้ยของ
ห่วงโซ่อุปทำนโลก กำรกำ้วสู่สังคมสูงวยั และปัญหำหน้ีทั้งในระดบัโลกและในประเทศ เป็นตน้ โดยตอ้งให้ควำมส ำคญักบักำร
พฒันำผลิตภณัฑ์และบริกำรให้ตอบโจทยข์องลูกคำ้ กำรใชป้ระโยชน์จำกกำรวิเครำะห์ขอ้มูลเชิงลึกเพื่อน ำเสนอผลิตภณัฑ์และ
บริกำรใหต้รงกบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้มำกข้ึน กำรร่วมมือกบัพนัธมิตรเพ่ือสร้ำงโอกำสและช่องทำงในกำรสร้ำงแหล่งรำยไดใ้หม่ ๆ 
และกำรเพ่ิมประสิทธิภำพอย่ำงต่อเน่ืองเพ่ือควบคุมตน้ทุน รวมถึงกำรด ำเนินกิจกำรภำยใตห้ลกักำร “กำรธนำคำรเพ่ือควำมยัง่ยืน 
(Sustainable Banking)” โดยน ำปัจจัยด้ำนส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมำภิบำล (Environmental, Social, and Governance: ESG) 
มำร่วมพิจำรณำในกำรก ำหนดนโยบำยและกลยุทธ์ส ำหรับกำรให้สินเช่ืออย่ำงมีควำมรับผิดชอบ ตลอดจนมีกระบวนกำรบริหำร
จดักำรควำมเส่ียงและผลกระทบท่ีเกิดจำกกำรใหสิ้นเช่ือของธนำคำร 

ปัจจัยท่ีอาจส่งผลต่อการด าเนินงานของธนาคารในอนาคต 

ธนำคำรพำณิชยไ์ทยอำจตอ้งเผชิญกบัควำมทำ้ทำยจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยของรัฐบำลและสภำพแวดลอ้มกำรท ำ
ธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงอยำ่งรวดเร็ว โดยท่ีวิกฤต โควิด-19 เป็นตวัเร่งปฏิกิริยำใหห้ลำยเทรนดส์ ำคญัของโลกมำถึงเร็วข้ึน ซ่ึงเป็นทั้ง
ควำมทำ้ทำยและโอกำสส ำหรับเศรษฐกิจและภำคธุรกิจไทยในหลำยมิติ และจะส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนของธนำคำรพำณิชย์
ในช่วง 2 - 3 ปีขำ้งหนำ้ ดงัต่อไปน้ี 

1. การก้าวสู่สังคมดจิิทัลและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี  วิกฤตโควิด-19 ผลกัดนัใหท้ั้งบุคคลและภำคธุรกิจตอ้งปรับตวัสู่ฐำน
วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ไม่วำ่จะเป็นในเร่ืองของกำรท ำงำน  กำรศึกษำ กิจกรรมยำมวำ่ง กำรท่องเท่ียว และกำรดูแล
สุขภำพ ซ่ึงเทคโนโลยดิีจิทลัมีบทบำทส ำคญัอยำ่งมำกในกิจกรรมในชีวติประจ ำวนัและกำรท ำธุรกิจ ท ำใหธ้นำคำรพำณิชย์
มีโอกำสสนบัสนุนผูบ้ริโภคและธุรกิจในกำรปรับตวั รวมถึงปรับปรุงควำมสำมำรถในกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรของ
ลูกคำ้ของธนำคำรเองดว้ย 
 

กำรขยำยตวัอย่ำงรวดเร็วของกำรใชอุ้ปกรณ์ Smart Phone และ Tablet รวมทั้งควำมกำ้วหน้ำของเทคโนโลยี ท ำให้กำร
ด ำเนินธุรกรรมทำงกำรเงินมีควำมสะดวกรวดเร็วข้ึน ทั้งกำรช ำระเงิน กำรโอนเงิน กำรกูย้ืมเงิน กำรระดมทุน และกำร
วำงแผนจดักำรสินทรัพย ์โดยประชำชนทัว่ไปสำมำรถเขำ้ถึงส่ือดิจิทลัไดม้ำกข้ึน ส่งผลใหก้ำรให้บริกำรทำงกำรเงินของ
ไทยพฒันำไปสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) เร็วยิ่งข้ึน นอกจำกน้ี กำรเงินดิจิทลัยงัช่วยยกระดบัคุณภำพชีวิตของ
ลูกคำ้บุคคลและศกัยภำพของภำคธุรกิจ ขณะท่ีลูกคำ้บุคคลมีควำมตอ้งกำรบริกำรท่ีรวดเร็ว ไร้รอยต่อ ผำ่นช่องทำงท่ีไม่ใช่
สำขำ 24/7 และผูป้ระกอบกำรตอ้งกำรบริกำรทำงกำรเงินแบบ Integrated Solution ธนำคำรจึงน ำเทคโนโลยกีำรวิเครำะห์
ขอ้มูลเชิงลึกโดยกำรใช ้Big Data และปัญญำประดิษฐ ์(Artificial Intelligence) เพื่อศึกษำพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปของ
ลูกคำ้แต่ละกลุ่ม รวมถึงพฒันำผลิตภณัฑแ์ละบริกำรท่ีครบวงจรใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้มำกยิง่ข้ึน 

2. หนี้ครัวเรือนในปัจจุบันของไทยอยู่ในระดับสูง ก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 ระดับหน้ีครัวเรือนต่อ GDP ของไทยอยู่ใน
ระดบัสูง โดยมีสดัส่วนประมำณร้อยละ 80 ของ GDP และกำรระบำดของโควดิ-19 ไดเ้ขำ้มำซ ้ ำเติมใหปั้ญหำน้ีรุนแรงมำก
ยิง่ข้ึน ภำระหน้ีท่ีสะสมเพ่ิมข้ึนจนอยูใ่นระดบัสูงเป็นอุปสรรคต่อกำรขยำยตวัของกำรใชจ่้ำยภำคครัวเรือนเน่ืองจำกตอ้งกนั
รำยไดส่้วนหน่ึงส ำหรับกำรช ำระคืนหน้ี ซ่ึงท ำให้ครัวเรือนมีควำมเส่ียงในกำรผิดนัดช ำระหน้ีสูงข้ึน นอกจำกน้ี อตัรำ
ดอกเบ้ียท่ีอยูใ่นระดบัต ่ำท ำใหป้ระชำชนไม่มีแรงจูงใจในกำรออมประกอบกบัมีแรงกระตุน้ใหใ้ชจ่้ำยมำกข้ึน อีกทั้งในช่วง
กำรแพร่ระบำดส่งผลใหมี้กำรปิดกิจกำรจ ำนวนมำกและมีคนวำ่งงำนเพ่ิมข้ึน ขำดรำยไดท่ี้จะน ำไปช ำระหน้ี ควำมน่ำกงัวล
จึงไม่ไดอ้ยูเ่พียงแค่ระดบัของหน้ีท่ีเพ่ิมข้ึน แต่มีเร่ืองของควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของกลุ่มคนท่ีไดรั้บผลกระทบ ซ่ึง
ท ำให้บำงส่วนตอ้งหันไปพ่ึงพำแหล่งเงินนอกระบบ เน่ืองจำกไม่สำมำรถเขำ้ถึงแหล่งเงินในระบบได ้ซ่ึงจะซ ้ ำเติมให้
ปัญหำหน้ีครัวเรือนรุนแรงข้ึนไปอีก เป็นอุปสรรคต่อกำรฟ้ืนตวัของกำรใชจ่้ำยภำคครัวเรือนในระยะต่อไป 
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3. ปัญหาด้านความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจเอสเอ็มอี ผูป้ระกอบกำรเอสเอ็มอีของไทยจ ำนวนมำกมีปัญหำด้ำน
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั จำกระบบกำรผลิตท่ีลำ้หลงั คุณภำพแรงงำน และขำดนวตักรรมและกำรพฒันำสินคำ้ ไม่
สำมำรถเปล่ียนแปลงให้รองรับกบักำรท ำกำรคำ้หรือเศรษฐกิจแบบใหม่ไดอ้ย่ำงทนักำล อีกทั้งผูป้ระกอบกำรเอสเอ็มอี
แบบดั้ งเดิมส่วนใหญ่เป็นธุรกิจครอบครัว ซ่ึงมีจุดอ่อนในด้ำนกำรปรับตัวเข้ำกับสภำพแวดล้อมในกำรท ำธุรกิจท่ี
เปล่ียนแปลงแบบกำ้วกระโดด หรือ Disruption ทั้งในดำ้นผลิตภณัฑแ์ละรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจ นอกจำกน้ี ในอดีตท ำเล
ท่ีตั้งของสถำนประกอบกำรเป็นปัจจยัหลกัต่อควำมอยูร่อดของธุรกิจ แต่ในปัจจุบนักำรเปล่ียนแปลงทำงเทคโนโลยส่ีงผลให้
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไปโดยเน้นควำมสะดวกและรวดเร็ว ส่งผลให้กำรสั่งซ้ือสินคำ้ผ่ำนแพลตฟอร์ม
ออนไลน์เพ่ิมข้ึนอย่ำงมำก Mobile / e-Commerce / Logistics กลำยเป็นปัจจยัส ำคญั อีกทั้งผูบ้ริโภคนิยมรับข่ำวสำรจำก
สงัคมออนไลน์และเวบ็ไซตต์่ำง ๆ เป็นหลกั  
 

ปัญหำน้ียิ่งรุนแรงข้ึนส ำหรับผูป้ระกอบกำรเอสเอ็มอีท่ีตั้งอยูใ่นเมืองรองซ่ึงตลำดมีขนำดเล็กกวำ่เมืองใหญ่ ประกอบกบั
ในช่วงหลงับริษทัขนำดใหญ่ระดบัประเทศไดรุ้กเขำ้ไปขยำยธุรกิจในเมืองรองมำกข้ึน ผูป้ระกอบกำรเอสเอม็อีในเมืองรอง
จึงไดรั้บผลกระทบจำกกำรแข่งขนักบัธุรกิจขนำดใหญ่รุนแรงมำกกวำ่ผูป้ระกอบกำรเอสเอม็อีในเมืองใหญ่ เพรำะนอกจำก
ขนำดของตลำดจะจ ำกดัแลว้ ยงัตอ้งเผชิญกบัขอ้จ ำกดัอีกหลำยดำ้น ตั้งแต่คุณภำพแรงงำน ตน้ทุนสินคำ้และค่ำขนส่ง 
ตลอดจนระบบบริหำรจดักำร 
 

วกิฤตโควดิ-19 ส่งผลใหส้ถำนกำรณ์ของธุรกิจเอสเอม็อียำกล ำบำกข้ึนไปอีก เน่ืองจำกเอสเอม็อีส่วนใหญ่มีสภำพคล่องต ่ำ 
เม่ือสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดยืดเยื้อ จึงมีธุรกิจท่ีตอ้งปิดกิจกำรเป็นจ ำนวนมำก ธุรกิจท่ีมีกำรควบคุมค่ำใชจ่้ำย ปรับปรุง
วิธีกำรท ำงำนเพ่ือเพ่ิมผลิตภำพ (Productivity) โดยกำรใช้ระบบ Automation มำกข้ึน และพฒันำศักยภำพบุคลำกรให้
สำมำรถท ำงำนท่ีมีมูลค่ำสูงข้ึน จึงจะผ่ำนวิกฤตคร้ังน้ีได ้โดยธนำคำรพำณิชยมี์บทบำทในกำรสนบัสนุนภำคธุรกิจในกำร
ปรับตวัดงักล่ำว 

4. การย้ายฐานการผลิตจากการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทานโลก (Global Supply Chain Relocation) มำตรกำรกีดกนัทำง
กำรคำ้ของสหรัฐอเมริกำ และกำรตอบโตจ้ำกประเทศคู่คำ้ ส่งผลใหมี้กำรเคล่ือนยำ้ยฐำนกำรผลิตบำงส่วนออกจำกจีน โดย
มีเป้ำหมำยท่ีภูมิภำคอำเซียน นอกจำกนั้น วกิฤตโควดิ-19 ยงัเร่งใหผู้ผ้ลิตท่ีพ่ึงพำห่วงโซ่อุปทำนในจีนตอ้งกระจำยออกไป
ในหลำย ๆ ภูมิภำค เพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงท่ีจะเกิดกำรหยดุชะงกัของสำยกำรผลิตเหมือนท่ีเคยเกิดข้ึนในช่วงท่ีจีนปิดเมือง
อู่ฮัน่เพ่ือควบคุมกำรแพร่ระบำด กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวจึงเป็นโอกำสในกำรดึงดูดกำรลงทุนเขำ้มำในประเทศไทยและ
ภูมิภำคอำเซียน โดยประเทศไทยจะไดป้ระโยชน์จำกกำรเป็นฐำนกำรผลิตของทั้งห่วงโซ่อุปทำนในระดบัภูมิภำค  

5. ภาวะหนีส้ะสมในระดบัสูง (Debt Accumulation) หลำยประเทศในโลกก ำลงัเผชิญกบัปริมำณหน้ีสะสมในระดบัสูง จำก
ขอ้มูลของ Institute of International Finance สัดส่วนหน้ีรวมต่อ GDP ของโลก ณ ส้ินปี 2563 อยู่ท่ีร้อยละ 355.9 ซ่ึงมี
สำเหตุส ำคญัมำจำกกำรใช้นโยบำยกำรเงินท่ีผ่อนคลำยอย่ำงมำกของธนำคำรกลำงส ำคญั ๆ ต่อเน่ืองเป็นเวลำนำน 
ประกอบกับอตัรำเงินเฟ้อท่ีอยู่ในระดับต ่ำ กำรก่อหน้ีจึงเพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเน่ืองทั้ งในระดับรัฐบำล ธุรกิจเอกชน และ
ครัวเรือน กำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 ท ำใหส้ถำนกำรณ์หน้ีรุนแรงยิง่ข้ึน เน่ืองจำกภำวะเศรษฐกิจท่ีหดตวัอยำ่งรุนแรง มี
แรงงำนวำ่งงำนเป็นจ ำนวนมำก รัฐบำลจ ำเป็นตอ้งก่อหน้ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือน ำมำใชจ่้ำยเยียวยำประชำชนท่ีไดรั้บควำมเดือดร้อน
และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ขณะท่ีภำคธุรกิจและภำคครัวเรือนก็จ ำเป็นตอ้งก่อหน้ีเพ่ิมข้ึนเช่นกัน ซ่ึงธุรกิจขนำดใหญ่มีควำม
ไดเ้ปรียบในกำรเขำ้ถึงแหล่งเงินทุนท่ีมีตน้ทุนต ่ำมำกกวำ่ ขณะท่ีธุรกิจเอสเอม็อีและภำคครัวเรือนเขำ้ถึงไดอ้ยำ่งจ ำกดั ท ำให้
ตอ้งหนัไปพ่ึงพำแหล่งเงินทุนนอกระบบ วกิฤตท่ียดืเยื้อน้ีท ำใหธุ้รกิจบำงส่วนมีควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีลดลง และมี
แนวโนม้หน้ีเสียเพ่ิมข้ึน ส่งผลใหศ้กัยภำพกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจในระยะยำวลดลง ซ่ึงเป็นควำมเส่ียงต่อเสถียรภำพของ
เศรษฐกิจและระบบกำรเงินโลก  



                                       

 

6 

V2   23/02/64 

6. การเปลีย่นแปลงโครงสร้างของประชากร (Demographic Shift) ประเทศไทยคำดวำ่จะเขำ้สู่สงัคมสูงวยัอยำ่งสมบูรณ์ในปี 
2564 โดยร้อยละ 20 และ 14 ของจ ำนวนประชำกรทั้งหมดจะมีอำย ุ60 และ 65 ปีข้ึนไป ซ่ึงจะส่งผลให้ก ำลงัแรงงำนใน
ระบบเศรษฐกิจมีแนวโนม้ลดลงอยำ่งต่อเน่ือง ท ำให้อตัรำกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจมีแนวโนม้ลดลงในระยะยำวหำก
ไม่มีกำรพฒันำเพ่ิมผลิตภำพ (Productivity) กำรผลิตให้สูงข้ึน และกำรเปล่ียนแปลงรูปแบบกำรบริโภค ทั้งในดำ้นมูลค่ำ
และองค์ประกอบของกำรใช้จ่ำย โดยผลิตภัณฑ์ท่ีสอดคล้องกับรูปแบบกำรใช้ชีวิตของผูสู้งอำยุจะเติบโตข้ึน เช่น 
ผลิตภณัฑดู์แลสุขภำพ อำหำรเสริม ผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภำพและควำมงำม เป็นตน้ ทั้งน้ี ในอนำคต ผูสู้งอำยจุะเป็นกลุ่มท่ีมี
อิทธิพลมำกข้ึนในตลำดผูบ้ริโภค จึงเป็นโอกำสทำงธุรกิจท่ีจะมำรองรับควำมตอ้งกำรของคนกลุ่มน้ี เช่น ผลิตภณัฑท่ี์ช่วย
ชะลอวยั (Anti-aging Product) ธุรกิจบริกำรทำงกำรแพทย ์เภสัชภณัฑ์ และธุรกิจกำรท่องเท่ียวเพื่อกำรแสวงบุญและหำ
ควำมสงบทำงจิตใจ เป็นตน้ 

7. เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor: EEC) โครงกำรเขตพฒันำพิเศษภำคตะวนัออกด ำเนินกำร
ในพ้ืนท่ี 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี และระยอง และไดก้ ำหนดอุตสำหกรรมเป้ำหมำยท่ีมีศกัยภำพในกำรลงทุน 
โดยรัฐบำลไดล้งทุนพฒันำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนท่ีส ำคญั 6 โครงกำร เพ่ือเพ่ิมศกัยภำพรองรับกำรลงทุน ไดแ้ก่  

1) โครงกำรพฒันำสนำมบินอู่ตะเภำและเมืองกำรบินภำคตะวนัออก 
2) โครงกำรรถไฟควำมเร็วสูงเช่ือม 3 สนำมบิน (สุวรรณภูมิ – ดอนเมือง – อู่ตะเภำ) 
3) โครงกำรพฒันำท่ำเรือแหลมฉบงัระยะท่ี 3 
4) โครงกำรพฒันำท่ำเรือมำบตำพดุระยะท่ี 3 
5) โครงกำรพฒันำท่ำเรือพำณิชยส์ตัหีบ  
6) กำรพฒันำโครงข่ำยรถไฟเช่ือม 3 ท่ำเรือ และระบบกำรจดักำรขนส่งแบบบูรณำกำรทั้งรถไฟและท่ำเรือแบบไร้

รอยต่อ (Seamless Operation) 
รัฐบำลก ำลงัพฒันำระบบกำรขนส่งแบบบูรณำกำร เพ่ือยกระดบัประเทศไทยสู่กำรเป็นหน่ึงในศูนยก์ลำงเศรษฐกิจของโลก 
และรองรับกำรเปล่ียนแปลงห่วงโซ่อุปทำนในภูมิภำค สงครำมกำรคำ้ระหวำ่งสหรัฐอเมริกำกบัจีน ท ำให้มีกำรเคล่ือนยำ้ย
ห่วงโซ่อุปทำนบำงส่วนออกจำกจีน โดยมีเป้ำหมำยท่ีภูมิภำคอำเซียน ถึงแมจ้ะมีคู่แข่งส ำคญัอยำ่งเวียดนำม อินโดนีเซีย 
และประเทศอ่ืนในภูมิภำค แต่จุดแข็งดำ้นท ำเลท่ีตั้ง กำรพฒันำเขตเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวนัออก (EEC) กำรลงทุนใน
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนดำ้นขนส่งและโลจิสติกส์ กำรส่งเสริม 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำย นโยบำยท่ีส่งเสริมกำรเร่งพฒันำ
ศกัยภำพกำรผลิตและยกระดบัห่วงโซ่อุปทำนภำยในประเทศ และกำรมุ่งเนน้กำรพฒันำทำงดำ้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม
และยกระดบัทกัษะแรงงำนเพ่ือรองรับอุตสำหกรรมเป้ำหมำยใหม่ เป็นปัจจยัสนบัสนุนกำรดึงดูดใหมี้กำรยำ้ยฐำนกำรผลิต
เขำ้มำในไทยเพ่ิมข้ึน 

8. การธนาคารเพ่ือความยั่งยืน (Sustainable Banking) ธนำคำรให้ควำมส ำคญักบับทบำทและควำมรับผิดชอบในกำรช่วย
ดูแลและยกระดบัคุณภำพส่ิงแวดลอ้มและสังคม นอกเหนือจำกบทบำทตวักลำงทำงกำรเงินในระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็น
บทบำทดั้งเดิมท่ีมีควำมส ำคญัต่อกำรเติบโตและเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจ ธนำคำรจึงไดน้ ำแนวคิดเร่ืองควำมยัง่ยนืมำปรับใช้
ในกำรด ำเนินธุรกิจ  โดยก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมยัง่ยนืไว ้4 ดำ้นไดแ้ก่ 

1) กำรใส่ใจดูแลสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
2) กำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีจริยธรรม 
3) กำรสร้ำงควำมมัน่คงทำงธุรกิจ  
4) กำรดูแลพนกังำนและสร้ำงควำมพึงพอใจใหก้บัลูกคำ้ 

กำรด ำเนินงำนดงักล่ำวถูกหลอมรวมเป็นส่วนหน่ึงของกลยทุธ์ทำงธุรกิจ เพ่ือใหธ้นำคำรสำมำรถเติบโตไดอ้ยำ่งมัน่คงและ
ยัง่ยืน สร้ำงคุณค่ำแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มและมีส่วนช่วยสนบัสนุนกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพฒันำท่ีย ัง่ยืนขององคก์ำร
สหประชำชำติ (UN Sustainable Development Goals: SDGs) 
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กำรเปล่ียนแปลงของสภำพแวดลอ้มขำ้งตน้ นบัเป็นปัจจยัส ำคญัต่อกำรขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไทยในระยะต่อจำกน้ีไป 
ผ่ำนกำรด ำเนินนโยบำยของภำครัฐ และกำรเปล่ียนแปลงรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจของภำคเอกชน รวมถึงกำรเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ธนำคำรพำณิชยไ์ทยจึงจ ำเป็นตอ้งเตรียมกำรรองรับอย่ำงเหมำะสม เพ่ือให้สำมำรถปรับตวัเขำ้กบักำร
เปล่ียนแปลงดงักล่ำวและกำ้วต่อไปขำ้งหนำ้ไดอ้ยำ่งย ัง่ยนื 

ผลการด าเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อยทีส่ าคญั 
หน่วย : ลำ้นบำท 

รายการ 
ไตรมาส เปลีย่นแปลง  (%) ปี เปลีย่นแปลง 

4/2563 3/2563 4/2562 3/2563 4/2562 2563 2562 (%) 
ก ำไรสุทธิ /1 2,398 4,017 8,002 (40.3)% (70.0)% 17,181 35,816 (52.0)% 
ก ำไรต่อหุน้ (บำท)  1.26 2.10 4.19 (40.3)% (70.0)% 9.00 18.76 (52.0)% 
ส่วนต่ำงอตัรำดอกเบ้ียสุทธิ 2.12% 2.18% 2.22% (0.06)% (0.10)% 2.24% 2.35% (0.11)% 
รำยไดค่้ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ 
        ต่อรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน 20.8% 21.7% 18.7% (0.9)% 2.1% 20.8% 21.3% (0.5)% 
อตัรำส่วนค่ำใชจ่้ำยต่อรำยไดจ้ำกกำร 
           ด  ำเนินงำน 65.8% 66.0% 36.6% (0.2)% 29.2% 55.6% 41.1% 14.5% 
ก ำไรสุทธิต่อสินทรัพยเ์ฉล่ีย /1  0.25% 0.42% 0.99% (0.17)% (0.74)% 0.48% 1.13% (0.65)% 
ก ำไรสุทธิต่อส่วนของเจำ้ของเฉล่ีย /1 2.15% 3.64% 7.40% (1.49)% (5.25)% 3.96% 8.45% (4.49)% 
/1 ส่วนท่ีเป็นของธนำคำร   

 
หน่วย : ลำ้นบำท 

รายการ 
ธันวาคม กนัยายน ธันวาคม เปลีย่นแปลง (%)  

2563 2563 2562 กนัยายน 2563 ธันวาคม 2562 
เงินใหสิ้นเช่ือ  2,368,238 2,367,296 2,061,309 0.0% 14.9% 
เงินรับฝำก 2,810,863 2,821,883 2,370,792 (0.4)% 18.6% 
อตัรำส่วนเงินใหสิ้นเช่ือต่อเงินรับฝำก 84.3% 83.9% 86.9% 0.4% (2.6)% 
เงินใหสิ้นเช่ือรวมท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิต /1  104,401 107,743 79,149 (3.1)% 31.9% 
อตัรำส่วนเงินใหสิ้นเช่ือรวมท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิต  
        ต่อเงินใหสิ้นเช่ือรวม /1  3.9% 4.1% 3.4% (0.2)% 0.5% 
อตัรำส่วนค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตต่อ 
          เงินใหสิ้นเช่ือรวมท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิต /1  186.8% 178.0% 220.2% 8.8% (33.4)% 
อตัรำส่วนเงินกองทุนทั้งส้ิน 18.34% 17.64% 20.04% 0.70% (1.70)% 
/1 รวมเงินใหกู้ย้ืมระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน   

ในปี 2563 ธนำคำรกรุงเทพและบริษทัยอ่ยมีก ำไรสุทธิจ ำนวน 17,181 ลำ้นบำท โดยมีรำยไดด้อกเบ้ียสุทธิเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.4 
จำกปี 2562 มำอยูท่ี่ 77,046 ลำ้นบำท เป็นผลจำกกำรรวมรำยไดด้อกเบ้ียสุทธิของธนำคำรเพอร์มำตำ โดยมีส่วนต่ำงอตัรำดอกเบ้ียสุทธิ
อยูท่ี่ร้อยละ 2.24  ขณะท่ีรำยไดค้่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิและรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนอ่ืนลดลง สำเหตุหลกัจำกค่ำธรรมเนียมจำก
กำรอ ำนวยสินเช่ือและรำยไดจ้ำกเงินลงทุน จำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (TFRS 9) 
มำถือปฏิบติักบังบกำรเงินส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ส ำหรับค่ำใชจ่้ำยจำกกำรด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
20.0  หลกั ๆ จำกกำรรวมค่ำใชจ่้ำยของธนำคำรเพอร์มำตำ และค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบักำรควบรวมสำขำในประเทศอินโดนีเซียเขำ้กับ
ธนำคำรเพอร์มำตำในเดือนธนัวำคมท่ีผำ่นมำ ส่งผลใหอ้ตัรำส่วนค่ำใชจ่้ำยต่อรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนอยูท่ี่ร้อยละ 55.6  
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ธนำคำรตั้งส ำรองผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจ ำนวน 31,196 ลำ้นบำท ท ำใหอ้ตัรำส่วนค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้น
เครดิตต่อเงินให้สินเช่ือท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตอยู่ท่ีร้อยละ 186.8 เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมตำมหลกัควำมระมดัระวงัอย่ำง
ต่อเน่ือง เพ่ือรองรับควำมไม่แน่นอนของสภำวะเศรษฐกิจท่ีหดตวัจำกกำรแพร่ระบำดของโควดิ-19  

ณ ส้ินเดือนธนัวำคม 2563 ธนำคำรมีเงินใหสิ้นเช่ือจ ำนวน 2,368,238 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.9 จำกส้ินปี 2562 หำก
ไม่รวมธนำคำรเพอร์มำตำ เงินให้สินเช่ือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.7 ส่วนใหญ่จำกสินเช่ือลูกคำ้ธุรกิจรำยใหญ่ ส ำหรับอตัรำส่วนเงินให้
สินเช่ือท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตต่อเงินให้สินเช่ือรวมอยูท่ี่ร้อยละ 3.9  โดยธนำคำรยงัคงให้ควำมส ำคญัในกำรดูแลกระบวนกำร
อ ำนวยสินเช่ือและบริหำรควำมเส่ียง ควบคู่กบักำรด ำรงค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสม  

ดำ้นเงินกองทุนและสภำพคล่อง ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ธนำคำรมีเงินรับฝำกจ ำนวน 2,810,863 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
18.6 จำกส้ินปี 2562  หำกไม่รวมธนำคำรเพอร์มำตำ เงินรับฝำกเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.3 ส่วนใหญ่จำกเงินรับฝำกออมทรัพย ์ ส ำหรับ
อตัรำส่วนเงินใหสิ้นเช่ือต่อเงินรับฝำกอยูท่ี่ร้อยละ 84.3 สะทอ้นถึงสภำพคล่องท่ีเพียงพอในกำรรองรับควำมไม่แน่นอนทำงเศรษฐกิจ 
นอกจำกน้ี ในวนัท่ี 23 กนัยำยน 2563 ธนำคำรออกตรำสำรหน้ีดอ้ยสิทธิท่ีสำมำรถนับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ของธนำคำรภำยใต้
หลกัเกณฑ์ Basel III จ ำนวน 750 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐฯ เพื่อเสริมสร้ำงโครงสร้ำงเงินกองทุนของธนำคำรให้มีควำมเหมำะสมมำก
ยิง่ข้ึน โดย ณ ส้ินเดือนธนัวำคม 2563 ธนำคำรมีอตัรำส่วนเงินกองทุนทั้งส้ิน อตัรำส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 และอตัรำส่วนเงินกองทุน
ชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจำ้ของต่อสินทรัพยเ์ส่ียงของธนำคำรและบริษทัย่อยอยู่ท่ีร้อยละ 18.34 ร้อยละ 15.76 และร้อยละ 14.89 
ตำมล ำดบั ซ่ึงอยูใ่นระดบัท่ีสูงกวำ่อตัรำส่วนเงินกองทุนขั้นต ่ำตำมท่ีธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด 

ธนาคารเพอร์มาตาเข้าเป็นสมาชิกใหม่ในกลุ่มธุรกจิการเงนิของธนาคาร 

ธนำคำรกรุงเทพในฐำนะท่ีเป็นธนำคำรขนำดใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยและเป็นธนำคำรขนำดใหญ่อนัดบั 6 ในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตเ้ม่ือพิจำรณำจำกสินทรัพยร์วม ไดต้อ้นรับธนำคำรเพอร์มำตำในประเทศอินโดนีเซียเขำ้เป็นสมำชิกใหม่ในกลุ่ม
ธุรกิจกำรเงินของธนำคำรในปี 2563 โดยธนำคำรกรุงเทพไดเ้ขำ้ถือหุน้ธนำคำรเพอร์มำตำทั้งส้ินร้อยละ 98.71 และไดด้ ำเนินกำรรวม
สำขำของธนำคำรกรุงเทพในประเทศอินโดนีเซียเขำ้กบัธนำคำรเพอร์มำตำอย่ำงเป็นทำงกำรตั้งแต่วนัท่ี 21 ธันวำคม 2563 ท ำให้
ธนำคำรเพอร์มำตำเป็น 1 ใน 10 สถำบนักำรเงินท่ีใหญ่ท่ีสุดในอินโดนีเซียเม่ือพิจำรณำจำกสินทรัพยร์วม  นับเป็นกำรเสริมสร้ำง
ศกัยภำพกำรให้บริกำรทำงกำรเงินเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ในกำรด ำเนินธุรกิจในภูมิภำคอำเซียนไดดี้ยิ่งข้ึน ซ่ึงกำร
ด ำเนินกำรในคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ของธนำคำรในกำรเสริมสร้ำงรำกฐำนเพ่ือกำรเติบโตอยำ่งมัน่คงและยัง่ยนื  

การน ามาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงนิฉบับใหม่มาถือปฏิบัต ิ

ธนำคำรและบริษทัย่อยไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (TFRS 9) มำถือ
ปฏิบัติกับงบกำรเงินส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 เป็นตน้ไป  โดยไม่ปรับงบกำรเงินเปรียบเทียบ
ยอ้นหลงั  กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญั ไดแ้ก่ กำรจดัประเภทและกำรวดัมูลค่ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน กำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำ
ของสินทรัพยท์ำงกำรเงินโดยใชผ้ลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (Expected Credit Loss) กำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียงและกำร
รับรู้รำยไดด้อกเบ้ียเงินใหสิ้นเช่ือโดยใชว้ธีิอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (Effective Interest Rate: EIR) 

ผลกระทบของโควิด-19 ต่อการจัดช้ันและการกันส ารองค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 

ในดำ้นกำรจดัชั้น ธนำคำรถือปฏิบติัตำมแนวทำงมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจำกสถำนกำรณ์
ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยตำมท่ีธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด โดยกำรให้ควำมช่วยเหลือในเชิงป้องกนัให้กบัลูกหน้ีท่ี
ยงัไม่ดอ้ยคุณภำพ (Non-NPL) สำมำรถพิจำรณำจดัเป็นลูกหน้ีที่ไม่มีกำรเพิ่มข้ึนอยำ่งมีนยัส ำคญัของควำมเส่ียงดำ้นเครดิต 
(Stage 1: Performing) เม่ือวิเครำะห์แลว้เห็นวำ่ลูกหน้ีสำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีปรับปรุงใหม่ได ้ ส่วนกำรให้ควำมช่วยเหลือ
แก่ลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบและมีสถำนะเป็นลูกหน้ีดอ้ยคุณภำพ (NPL)  สำมำรถจดัชั้นเป็น Stage 1 ไดเ้ม่ือลูกหน้ีสำมำรถช ำระ
ไดต้ำมเง่ือนไขท่ีปรับปรุงใหม่ติดต่อกนัเป็นเวลำ 3 เดือน หรือ 3 งวดกำรช ำระเงิน แลว้แต่ระยะเวลำใดจะนำนกวำ่ 
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ส ำหรับกำรกนัส ำรอง ธนำคำรยึดตำมหลกักำร TFRS 9 ที่ก ำหนดให้สถำบนักำรเงินตอ้งค ำนวณค่ำผลขำดทุนดำ้น
เครดิตที่คำดวำ่จะเกิดข้ึน (Expected Credit Loss) โดยพิจำรณำถึงสภำพเศรษฐกิจทั้งในอดีต ปัจจุบนั และอนำคตภำยใต้
สมมติฐำนและสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ในกำรประมำณกำรตั้งส ำรองต่อผลขำดทุนดำ้นเครดิต นอกจำกน้ี ธนำคำรไดมี้กำรพิจำรณำ
คำดกำรณ์ปัจจยัผลกระทบเพ่ิมเติมส ำหรับสถำนกำรณ์กำรระบำดโควดิ-19 ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลกใน
วงกวำ้ง โดยธนำคำรไดท้ ำกำรประเมินผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดโควิด-19 รวมถึงกำรพิจำรณำใชดุ้ลยพินิจของฝ่ำย
บริหำรในกำรตั้งส ำรองเพ่ิมเติม (Management Overlay) นอกเหนือจำกค่ำท่ีไดจ้ำกแบบจ ำลองเพ่ือเสริมสร้ำงส ำรองของธนำคำรใน
กำรรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ท่ียงัมีควำมไม่แน่นอนดงักล่ำว 

รายได้และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อย 
หน่วย : ลำ้นบำท 

รายการ 
ไตรมาส เปลีย่นแปลง  (%)   ปี เปลีย่นแปลง 

4/2563 3/2563 4/2562 3/2563 4/2562 2563 2562 (%) 

รำยไดด้อกเบ้ียสุทธิ 19,264 19,852 17,193 (3.0)% 12.0% 77,046 71,071 8.4% 

รำยไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ีย 11,364 9,569 26,530 18.8% (57.2)% 41,682 62,675 (33.5)% 

ค่ำใชจ่้ำยจำกกำรด ำเนินงำน 20,144 19,427 15,988 3.7% 26.0% 65,974 54,963 20.0% 

ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน  7,203 5,668   - 27.1% N/A 31,196 - N/A 
ค่ำใชจ่้ำยหน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และ 
      ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ - - 16,342 - N/A - 32,351 N/A 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงินได ้ 3,281 4,326 11,393 (24.2)% (71.2)% 21,558 46,432 (53.6)% 

ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 799 212 3,290 276.9% (75.7)% 4,013 10,219 (60.7)% 

ก ำไรสุทธิ 2,482 4,114 8,103 (39.7)%  (69.4)% 17,545 36,213 (51.6)% 

ก ำไรสุทธิ /1 2,398 4,017 8,002 (40.3)%  (70.0)% 17,181 35,816 (52.0)% 

ก ำไรเบด็เสร็จรวม /1 10,741 1,169 (2,427) 818.8% 542.6% 30,056 27,029 11.2% 
/1 ส่วนท่ีเป็นของธนำคำร 

ธนำคำรและบริษทัยอ่ยมีก ำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของธนำคำรในไตรมำส 4/2563 จ ำนวน 2,398 ลำ้นบำท ลดลงจำกไตรมำสก่อน 
สำเหตุหลกัจำกกำรเพ่ิมข้ึนของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนเพ่ือรองรับผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึนจำกสถำนกำรณ์โควิด-19  
และค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึนตำมฤดูกำล รวมถึงค่ำใชจ่้ำยเพ่ือกำรพฒันำระบบงำนและปรับปรุงประสิทธิภำพในกำร
ด ำเนินงำน  ส ำหรับรำยไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึนเป็นผลจำกก ำไรสุทธิจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีวดัดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไร
หรือขำดทุน (FVTPL) เพ่ิมข้ึนตำมสภำวะตลำดท่ีปรับตวัดีข้ึน     

หำกเทียบกบัไตรมำส 4/2562 ธนำคำรและบริษทัยอ่ยมีก ำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของธนำคำรลดลง  5,604 ลำ้นบำท หลกั ๆ จำก
รำยไดจ้ำกเงินลงทุนท่ีลดลง ซ่ึงเป็นผลของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (TFRS 9) 
มำถือปฏิบติักบังบกำรเงินส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563   

ในปี 2563 ก ำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของธนำคำรมีจ ำนวน 17,181 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน สำเหตุหลักจำกรำยได้
ค่ำธรรมเนียมจำกกำรอ ำนวยสินเช่ือและรำยไดจ้ำกเงินลงทุนลดลง จำกกำรน ำ TFRS 9 มำถือปฏิบัติ รวมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน หลกั ๆ จำกกำรรวมค่ำใช้จ่ำยของธนำคำรเพอร์มำตำและค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับกำรควบรวมสำขำในประเทศ
อินโดนีเซียเขำ้กบัธนำคำรเพอร์มำตำในเดือนธนัวำคมท่ีผ่ำนมำ  ส ำหรับรำยไดด้อกเบ้ียสุทธิ แมว้ำ่ธนำคำรไดท้ยอยปรับลดอตัรำ
ดอกเบ้ียเงินใหสิ้นเช่ือ เพ่ือช่วยเหลือลูกคำ้บำงส่วนท่ีไดรั้บผลกระทบของสถำนกำรณ์โควดิ-19 ธนำคำรยงัคงมีรำยไดด้อกเบ้ียสุทธิ
เพ่ิมข้ึนจำกปีก่อน เน่ืองจำกกำรรวมรำยไดด้อกเบ้ียสุทธิของธนำคำรเพอร์มำตำตั้งแต่ไตรมำส 2/2563 และส่วนหน่ึงจำกผลของกำร
เปล่ียนแปลงกำรรับรู้รำยไดด้อกเบ้ียเงินใหสิ้นเช่ือตำม TFRS 9 
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รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ   
ธนำคำรและบริษทัยอ่ยมีรำยไดด้อกเบ้ียสุทธิจ ำนวน 19,264 ลำ้นบำท ลดลงเลก็นอ้ยจำกไตรมำสก่อน  หำกเปรียบเทียบ

กบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน รำยไดด้อกเบ้ียสุทธิเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.0 และเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.4 จำกปี 2562 เป็นผลจำกกำรเขำ้ถือหุ้น
ธนำคำรเพอร์มำตำตั้งแต่ไตรมำส 2/2563 และส่วนหน่ึงจำกผลของกำรเปล่ียนแปลงกำรรับรู้รำยไดด้อกเบ้ียเงินให้สินเช่ือตำม 
TFRS 9  

หน่วย : ลำ้นบำท 

รายการ 
ไตรมาส เปลีย่นแปลง (%) ปี เปลีย่นแปลง 

4/2563 3/2563 4/2562 3/2563 4/2562 2563 2562 (%) 
  รายได้ดอกเบีย้         
  เงินใหสิ้นเช่ือ 23,454 24,945 23,015 (6.0)% 1.9% 95,994 93,155 3.0% 
  รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน 1,106 1,226 1,971 (9.8)% (43.9)% 5,431 9,101 (40.3)% 
  เงินลงทุน 2,892 3,075 2,729 (6.0)% 6.0% 11,098 10,309 7.7% 
     รวมรายได้ดอกเบีย้ 27,452 29,246 27,715 (6.1)% (0.9)% 112,523 112,565 (0.0)% 
  ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้             
  เงินรับฝำก 4,902 6,106 5,811 (19.7)% (15.6)% 22,437 23,044 (2.6)% 
  รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน 174 167 396 4.2% (56.1)% 952 2,100 (54.7)% 
  เงินน ำส่งสถำบนัคุม้ครองเงินฝำกและ   
      กองทุนเพ่ือกำรฟ้ืนฟูฯ 1,528 1,536 2,500 (0.5)% (38.9)% 5,846 9,953 (41.3)% 
  ตรำสำรหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 1,584 1,585 1,815 (0.1)% (12.7)% 6,242 6,397 (2.4)% 
     รวมค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 8,188 9,394 10,522 (12.8)% (22.2)% 35,477 41,494 (14.5)% 
  รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 19,264 19,852 17,193 (3.0)% 12.0% 77,046 71,071 8.4% 
  อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพยท่ี์ 
      ก่อใหเ้กิดรำยได ้ 3.02% 3.22% 3.57% (0.20)% (0.55)% 3.28% 3.72% (0.44)% 
  ตน้ทุนทำงกำรเงิน 1.03% 1.18% 1.57% (0.15)% (0.54)% 1.19% 1.59% (0.40)% 
  ส่วนต่ำงอตัรำดอกเบ้ียสุทธิ 2.12% 2.18% 2.22% (0.06)% (0.10)% 2.24% 2.35% (0.11)% 

 
 
 

 

อตัราดอกเบีย้ธนาคารกรุงเทพ ธ.ค. 63 ก.ย. 63 พ.ค. 63 เม.ย. 63  มี.ค. 63 ก.พ. 63 ธ.ค. 62 ก.ย. 62 
อตัราดอกเบีย้เงนิให้สินเช่ือ (%)         
MOR                                          5.875 5.875 5.875 6.100 6.500 6.750 6.875 6.875 
MRR                                       5.750 5.750 5.750 6.100 6.500 6.625 6.875 6.875 
MLR                                               5.250 5.250 5.250 5.475 5.875 6.000 6.000 6.250 
อตัราดอกเบีย้เงนิรับฝาก (%)         
ออมทรัพย ์                                           0.250 0.250 0.250 0.375 0.375 0.500 0.500-0.625 0.500-0.625 
ฝำกประจ ำ 3 เดือน                            0.375 0.375 0.375 0.500 0.500 0.625 1.000 1.000 
ฝำกประจ ำ 6 เดือน                             0.500 0.500 0.500 0.625 0.625 0.875 1.250 1.250 
ฝำกประจ ำ 12 เดือน                                 0.500 0.500 0.500 0.750 0.750 1.000 1.375-1.500 1.500 

 

 
ธ.ค. 63 ก.ย. 63 พ.ค. 63 มี.ค. 63 ก.พ. 63 ธ.ค. 62 ก.ย. 62 

อตัราดอกเบีย้นโยบายของ ธปท.  (%)  0.500 0.500 0.500 0.750 1.000 1.250 1.500 
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รายได้ทีม่ิใช่ดอกเบี้ย 

ธนำคำรและบริษทัยอ่ยมีรำยไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียจ ำนวน 11,364 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกไตรมำสก่อน 1,795 ลำ้นบำท หรือ
ร้อยละ 18.8 โดยมีปัจจยัหลกัมำจำกกำรเพ่ิมข้ึนของก ำไรสุทธิจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีวดัดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือ
ขำดทุน (FVTPL) ซ่ึงเป็นไปตำมสภำวะตลำด ส ำหรับรำยไดค้่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิลดลงเล็กน้อยจำกไตรมำสก่อน โดย
รำยได้หลักยงัคงมำจำกค่ำธรรมเนียมจำกบริกำรกองทุนรวมและบริกำรประกันผ่ำนธนำคำร ค่ำธรรมเนียมจำกบริกำร
อิเลก็ทรอนิกส์และกำรโอนเงิน และค่ำธรรมเนียมจำกธุรกิจหลกัทรัพย ์

ธนำคำรมีรำยไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียในไตรมำส 4/2563 และปี 2563 ลดลงจำกช่วงเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลมำจำกรำยได้
จำกเงินลงทุน และรำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิลดลงจำกกำรเร่ิมใช้ TFRS 9  ขณะท่ีรำยได้ค่ำธรรมเนียมจำกธุรกิจ
หลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึน  

หน่วย : ลำ้นบำท 

รายการ 
ไตรมาส เปลีย่นแปลง  (%) ปี เปลีย่นแปลง 

4/2563 3/2563 4/2562 3/2563 4/2562  2563 2562 (%) 

รำยไดค่้ำธรรมเนียมและบริกำร 9,120 8,531 11,075 6.9% (17.7)% 34,168 39,280 (13.0)% 
หกั ค่ำใชจ่้ำยค่ำธรรมเนียมและบริกำร 2,764 2,151 2,890 28.5% (4.4)% 9,457 10,776 (12.2)% 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 6,356 6,380 8,185 (0.4)% (22.3)% 24,711 28,504 (13.3)% 

ก ำไรสุทธิจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีวดัดว้ย
มูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน         3,703 1,983        - 86.7% N/A 11,058       - N/A 

ก ำไรสุทธิจำกธุรกรรมเพ่ือคำ้และ 
    ปริวรรตเงินตรำต่ำงประเทศ     -     - 2,172 - N/A        - 7,848 N/A 
ก ำไรสุทธิจำกเงินลงทุน 480 565 14,988 (15.0)% (96.8)% 2,512 19,765 (87.3)% 
ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนตำม
วธีิส่วนไดเ้สีย 7 (70) 5 110.0% 40.0% (14) 93 (115.1)% 

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์ 553 78 435 609.0% 27.1% 734 2,134 (65.6)% 
รำยไดจ้ำกเงินปันผล 215 457 616 (53.0)% (65.1)% 2,039 3,769 (45.9)% 
รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ 50 176 129 (71.6)% (61.2)% 642 562 14.2% 
   รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน 5,008  3,189 18,345 57.0% (72.7)% 16,971 34,171 (50.3)% 
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้ 11,364 9,569 26,530 18.8% (57.2)% 41,682 62,675 (33.5)% 
รำยไดค่้ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิต่อ 
    รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน 20.8% 21.7% 18.7% (0.9)% 2.1% 20.8% 21.3% (0.5)% 
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ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 

ในไตรมำส 4/2563 ธนำคำรและบริษทัยอ่ยมีค่ำใชจ่้ำยจำกกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 20,144 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 717 ลำ้นบำท 
หรือร้อยละ 3.7 จำกไตรมำสก่อน ซ่ึงเป็นไปตำมฤดูกำล รวมถึงค่ำใชจ่้ำยเพ่ือกำรพฒันำระบบงำนและปรับปรุงประสิทธิภำพในกำร
ด ำเนินงำน    

ธนำคำรและบริษทัย่อยมีค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนในปี 2563 เพ่ิมข้ึนจำกปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลจำกกำรรวม
ค่ำใชจ่้ำยของธนำคำรเพอร์มำตำ และค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบักำรควบรวมสำขำในประเทศอินโดนีเซียเขำ้กบัธนำคำรเพอร์มำตำในเดือน
ธนัวำคม 2563   

หน่วย : ลำ้นบำท 

รายการ 
ไตรมาส เปลีย่นแปลง  (%) ปี เปลีย่นแปลง 

4/2563 3/2563 4/2562 3/2563 4/2562  2563 2562 (%) 
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน 8,248 8,356 6,817 (1.3)% 21.0% 30,960 26,726 15.8% 
ค่ำตอบแทนกรรมกำร 45 42 56 7.1% (19.6)% 187 167 12.0% 
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัอำคำรสถำนท่ีและอุปกรณ์ 4,422 3,619 3,463 22.2% 27.7% 14,165 11,789 20.2% 
ค่ำภำษีอำกร 699 687 856 1.7% (18.3)% 2,929 3,364 (12.9)% 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ 6,730 6,723 4,796 0.1% 40.3% 17,733 12,917 37.3% 
รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 20,144 19,427 15,988 3.7% 26.0% 65,974 54,963 20.0% 
อตัรำส่วนค่ำใชจ่้ำยต่อรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน 65.8% 66.0% 36.6% (0.2)% 29.2% 55.6% 41.1% 14.5% 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึ้น  

ในปี 2563 ธนำคำรและบริษทัย่อยมีกำรตั้งส ำรองผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนจ ำนวน 31,196 ลำ้นบำท เพื่อ
เตรียมควำมพร้อมตำมหลกัควำมระมดัระวงัอยำ่งต่อเน่ือง ภำยใตส้ภำวะเศรษฐกิจท่ีหดตวัจำกกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ทั้งน้ี ส ำรอง
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนครอบคลุมถึงเงินให้สินเช่ือ รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน ตรำสำรหน้ีท่ีมิไดว้ดัมูลค่ำ
ยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน รวมทั้งภำระผกูพนัวงเงินสินเช่ือและสัญญำค ้ำประกนัทำงกำรเงิน  

หน่วย : ลำ้นบำท 

รายการ 
ไตรมาส เปลีย่นแปลง  (%) ปี เปลีย่นแปลง 

4/2563 3/2563 4/2562 3/2563 4/2562  2563 2562 (%) 

ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน  7,203 5,668 - 27.1% N/A 31,196 - N/A 

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ  - - 16,342 - N/A - 32,351 N/A 

33.4% 34.6% 30.0%

3.5% 3.6% 5.3%

21.9% 18.6% 21.7%

41.2% 43.2% 43.0%

ไตรมาส  /  ไตรมาส  /  ไตรมาส  /  

26.9% 23.5%

4.4% 6.1%

21.5% 21.5%

47.2% 48.9%

        

              สัดส่วนของค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน

  คา่ใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน (รวมคา่ตอบแทนกรรมการ)

  คา่ใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์

  คา่ภาษีอากร

  คา่ใชจ่้ายอ่ืน ๆ
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รายการทีส่ าคญัในงบแสดงฐานะการเงนิ 

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ธนำคำรและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วม 3,822,960 ลำ้นบำท อยูใ่นระดบัเดียวกบัส้ินไตรมำสก่อน 
หำกเทียบกบัส้ินเดือนธนัวำคม 2562 สินทรัพยร์วมเพ่ิมข้ึนมำก เป็นผลจำกกำรรวมสินทรัพยข์องธนำคำรเพอร์มำตำ  

หน่วย : ลำ้นบำท 

รายการ 
ธันวาคม กนัยายน ธันวาคม เปลีย่นแปลง (%)  

2563 2563 2562 กนัยายน 2563 ธันวาคม 2562 
รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ 519,036 531,391 472,349 (2.3)% 9.9% 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัดว้ยมูลค่ำยติุธรรม

ผำ่นก ำไรหรือขำดทุน  57,936 65,472         - (11.5)% N/A 
เงินลงทุนสุทธิ  758,482 749,649 647,697 1.2% 17.1% 
เงินลงทุนสุทธิในบริษทัร่วม 911 903 1,737 0.9% (47.6)% 
เงินใหสิ้นเช่ือ  2,368,238 2,367,296 2,061,309 0.0% 14.9% 
ทรัพยสิ์นรอกำรขำยสุทธิ 9,754 10,293 9,363 (5.2)% 4.2% 
รวมสินทรัพย์ 3,822,960 3,810,591 3,216,743 0.3% 18.8% 

เงินให้สินเช่ือ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ธนำคำรและบริษทัยอ่ยมีเงินใหสิ้นเช่ืออยูใ่นระดบัเดียวกบัส้ินไตรมำสก่อน เม่ือเทียบกบัส้ินเดือน
ธนัวำคม 2562 สินเช่ือของธนำคำรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.9 หำกไม่รวมธนำคำรเพอร์มำตำ เงินให้สินเช่ือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.7 ส่วนใหญ่จำก
สินเช่ือลูกคำ้ธุรกิจรำยใหญ่ 

หน่วย : ลำ้นบำท 

เงินให้สินเช่ือ 
จ าแนกตามประเภทธุรกจิ  

ธันวาคม กนัยายน ธันวาคม เปลีย่นแปลง (%)  
2563 2563 2562 กนัยายน 2563 ธันวาคม 2562 

อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรพำณิชย ์ 791,828 828,942 755,979 (4.5)% 4.7% 
กำรสำธำรณูปโภคและบริกำร 539,151 545,764 470,159 (1.2)% 14.7% 
สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่ำศยั 302,142 296,202 251,197 2.0% 20.3% 
ธุรกิจอสังหำริมทรัพยแ์ละกำรก่อสร้ำง 211,510 215,048 200,736 (1.6)% 5.4% 
กำรเกษตรและเหมืองแร่ 78,175 77,338 61,569 1.1% 27.0% 
อ่ืน ๆ 445,432 404,002 321,669 10.3% 38.5% 
รวมเงินให้สินเช่ือ  2,368,238 2,367,296 2,061,309 0.0% 14.9% 

ธนำคำรและบริษทัยอ่ยมีเงินให้สินเช่ือกระจำย
ตัวในหลำยประเภทธุรกิจ โดยมีสัดส่วนสินเช่ือใน
ภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรพำณิชยท่ี์ร้อยละ 33.4 
ภำคกำรสำธำรณูปโภคและบริกำรท่ีร้อยละ 22.8 ภำค
สินเ ช่ือเ พ่ือท่ีอยู่อำศัยร้อยละ 12.8 และภำคธุรกิจ
อสังหำริมทรัพยแ์ละกำรก่อสร้ำงร้อยละ 8.9 โดยจ ำนวน
เงินให้สินเช่ืออยูใ่นระดบัเดียวกบัส้ินเดือนกนัยำยน 2563  
หำกเทียบกับส้ินเดือนธันวำคม 2562 ส่วนใหญ่เพ่ิมข้ึน
จำกธุรกิจอ่ืน ๆ และธุรกิจกำรสำธำรณูปโภคและบริกำร  

33.4%

22.8%12.8%

8.9%

3.3%
18.8%

            สัดส่วนของเงนิให้สินเช่ือ จ าแนกตามประเภทธุรกจิ
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง
การเกษตรและเหมืองแร่
อ่ืน ๆ

ธ.ค. 63 
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เงินให้สินเช่ือจัดช้ันและค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 

ณ ส้ินเดือนธนัวำคม 2563 ธนำคำรและบริษทัยอ่ยมีเงินให้สินเช่ือรวมท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตจ ำนวน 104,401 ลำ้นบำท 
โดยมีอตัรำส่วนเงินใหสิ้นเช่ือรวมท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตต่อเงินใหสิ้นเช่ือรวมอยูท่ี่ร้อยละ 3.9 

ธนำคำรและบริษทัยอ่ยมีค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจ ำนวน 194,973 ลำ้นบำท โดยมีอตัรำส่วนค่ำเผื่อ
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนต่อเงินใหสิ้นเช่ือรวมท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิต เท่ำกบัร้อยละ 186.8 

หน่วย : ลำ้นบำท 

รายการ  
ธันวาคม กนัยายน ธันวาคม เปลีย่นแปลง (%)  

2563 2563 2562 กนัยายน 2563 ธันวาคม 2562 

งบการเงินรวม      
เงินให้สินเช่ือรวมท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตก่อนหกั 

         ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิต /1 104,401 107,743 79,149 (3.1)% 31.9% 
อตัรำส่วนเงินให้สินเช่ือรวมท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิต 

        ต่อเงินให้สินเช่ือรวม /1 3.9% 4.1% 3.4% (0.2)% 0.5% 
อตัรำส่วนเงินให้สินเช่ือรวมท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตสุทธิ 

        ต่อเงินให้สินเช่ือรวมสุทธิ /1 1.4%  1.5%  1.2% (0.1)% 0.2% 
อตัรำส่วนค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตต่อเงินให้สินเช่ือรวม 

        ท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิต /2 186.8% 178.0% 220.2% 8.8% (33.4)% 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร      

เงินให้สินเช่ือรวมท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตก่อนหกั 

         ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิต /1 91,978 94,244 78,093 (2.4)% 17.8% 

อตัรำส่วนเงินให้สินเช่ือรวมท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิต 

        ต่อเงินให้สินเช่ือรวม /1 4.0% 4.0% 3.4% - 0.6% 
/1   รวมเงินใหกู้ย้ืมระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน 
/2   ก่อนกำรเร่ิมใช ้TFRS 9 ค  ำนวณจำกค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตของเงินใหสิ้นเช่ือ 

  

  

หน่วย : ลำ้นบำท 

รายการ 
   เงนิให้สินเช่ือ และรายการ 
ระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดติ 

ที่คาดว่าจะเกดิขึน้ /1 

ธันวาคม 2563 กนัยายน 2563 ธันวาคม 2563 กนัยายน 2563 

จดัชั้นท่ีไม่มีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิต 2,781,073 2,791,328 121,083 116,626 

จดัชั้นท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิต 104,401 107,743 73,890 75,136 

       รวม 2,885,474 2,899,071 194,973  191,762 
/1 รวมค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนของเงินใหสิ้นเช่ือ และรำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน รวมทั้งภำระผูกพนัวงเงินสินเช่ือและสญัญำค ้ำประกนัทำงกำรเงิน 
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  หน่วย : ลำ้นบำท 

รายการ 
เงนิให้สินเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับ ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญจาก 

การจัดช้ันตามเกณฑ์ ธปท. 

ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2562 

  จดัชั้นปกติ 1,918,520 16,119 
  จดัชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ 67,596 848 
  จดัชั้นต ่ำกวำ่มำตรฐำน 9,783 1,359 
  จดัชั้นสงสัย 14,522 6,259 
  จดัชั้นสงสัยจะสูญ 54,901 30,087 
         รวม 2,065,322 54,672 
  บวก ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญส่วนท่ีเกินเกณฑ ์  113,094 
  รวมค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดช้ัน  167,766 
  บวก ค่ำเผือ่กำรปรับมูลค่ำจำกกำรปรับโครงสร้ำงหน้ี  6,510 
รวมค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ   174,276 

เงินลงทุน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ธนำคำรและบริษทัยอ่ยมีเงินลงทุนรวม 816,412 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกส้ินเดือนกนัยำยน 2563 

และเพ่ิมข้ึนจำกส้ินเดือนธนัวำคม 2562 ส่วนใหญ่จำกกำรลงทุนเพ่ิมในหลกัทรัพยรั์ฐบำลและรัฐวสิำหกิจไทย 
ธนำคำรและบริษทัยอ่ยมีเงินลงทุนส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยรั์ฐบำลและรัฐวิสำหกิจไทย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2563 มีจ ำนวน 486,889 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 59.6 ของเงินลงทุนทั้งหมด  ส่วนท่ีเหลือเป็นเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีต่ำงประเทศ
จ ำนวน 157,995 ลำ้นบำท  ตรำสำรหน้ีภำคเอกชนจ ำนวน 31,925 ลำ้นบำท  และเงินลงทุนสุทธิในตรำสำรทุนจ ำนวน 93,205 ลำ้นบำท 

หน่วย : ลำ้นบำท 
เงินลงทุน จ าแนกตามประเภทการถือครอง ธันวาคม 2563 กนัยายน 2563 เปลีย่นแปลง (%) 

เงินลงทุนเพื่อคำ้ 7,833 17,450 (55.1)% 

เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 50,097 48,016 4.3% 

ตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 38,884 51,829 (25.0)% 

ตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 639,438 629,227 1.6% 

ตรำสำรทุนท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 80,160 68,593 16.9% 

รวมเงินลงทุน 816,412 815,115 0.2% 

 

หน่วย : ลำ้นบำท 
เงินลงทุน จ าแนกตามประเภทการถือครอง  ธันวาคม 2562 

เงินลงทุนเพื่อคำ้  13,613 

เงินลงทุนเผือ่ขำย  574,720 

ตรำสำรหน้ีท่ีจะถือจนครบก ำหนด  23,257 

เงินลงทุนทัว่ไป  36,107 

รวมเงินลงทุน  647,697 
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หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 

หน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีจ ำนวน 3,372,713 ลำ้นบำท อยูใ่นระดบัเดียวกบัส้ินไตรมำสก่อน และหำกเทียบกบั
ส้ินเดือนธนัวำคม 2562 หน้ีสินรวมเพ่ิมข้ึนเป็นผลจำกกำรรวมธนำคำรเพอร์มำตำ ทั้งน้ี หำกไม่รวมธนำคำรเพอร์มำตำ หน้ีสินรวมเพ่ิมข้ึน 
ส่วนใหญ่จำกเงินรับฝำกร้อยละ 7.3 และรำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงินร้อยละ 25.8  

หน่วย : ลำ้นบำท 

รายการ 
ธันวาคม กนัยายน ธันวาคม เปลีย่นแปลง (%)  

2563 2563 2562 กนัยายน 2563 ธันวาคม 2562 

  เงินรับฝำก 2,810,863 2,821,883 2,370,792 (0.4)%  18.6%  
  รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน 219,149 174,840 134,346 25.3%  63.1%  
  หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำ 
       ยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 19,257 20,295 - (5.1)%  N/A 
  ตรำสำรหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 136,177 171,140 144,681 (20.4)% (5.9)% 
  รวมหนี้สิน 3,372,713 3,369,926 2,788,627 0.1%  20.9%  
  ส่วนของเจ้าของ /1 449,014 439,508 427,751 2.2%  5.0%  
/1 ส่วนท่ีเป็นของธนำคำร 

เงินรับฝาก 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ธนำคำรและบริษทัยอ่ยมีเงินรับฝำกจ ำนวน 2,810,863 ลำ้นบำท หำกไม่รวมธนำคำรเพอร์มำตำ 
เงินรับฝำกเทียบกบัส้ินเดือนกนัยำยน 2563 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.3 และขยำยตวัจำกส้ินเดือนธนัวำคม 2562 ร้อยละ 7.3 ส่วนใหญ่จำกกำร
เพ่ิมข้ึนของเงินรับฝำกออมทรัพย ์ 

  
   

 
                     หน่วย : ลำ้นบำท 

เงินรับฝาก  
จ าแนกตามประเภทเงนิรับฝาก 

ธันวาคม 2563 กนัยายน 2563 ธันวาคม 2562 เปลีย่นแปลง (%) 
จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดส่วน กนัยายน 2563 ธันวาคม 2562 

กระแสรำยวนั 165,912 5.9% 199,484 7.1% 113,067 4.8% (16.8)% 46.7% 
ออมทรัพย ์ 1,435,331 51.1% 1,365,835 48.4% 1,145,106 48.3% 5.1% 25.3% 
ประจ ำ 1,209,620 43.0% 1,256,564 44.5% 1,112,619 46.9% (3.7)% 8.7% 
รวมเงินรับฝาก 2,810,863 100.0% 2,821,883 100.0% 2,370,792 100.0% (0.4)% 18.6% 
อตัรำส่วนเงินใหสิ้นเช่ือต่อเงินรับฝำก  84.3%  83.9%  86.9% 0.4% (2.6)% 

ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ ยืม 

ธนำคำรและบริษทัยอ่ยมีตรำสำรหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 จ ำนวน 136,177 ลำ้นบำท โดยในเดือน
กนัยำยน 2563 มีกำรออกหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีสำมำรถนับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ภำยใตห้ลกัเกณฑ์ Basel III จ ำนวน 750 ลำ้นดอลลำร์
สหรัฐฯ ขณะท่ีมีหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีครบก ำหนดไถ่ถอนในเดือนตุลำคม 2563 จ ำนวน 800 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐฯ  
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                             หน่วย : ลำ้นบำท 

ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม ธันวาคม 2563 กนัยายน 2563 ธันวาคม 2562 เปลีย่นแปลง (%) 

จ าแนกตามประเภทตราสาร จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดส่วน กนัยายน 2563 ธันวาคม 2562 

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั 75,100 55.1% 105,181 61.4% 99,530 66.3% (28.6)% (24.5)% 
หุน้กูด้อ้ยสิทธิ 59,835 43.9% 64,913 37.9% 49,757 33.1% (7.8)% 20.3% 
ตัว๋แลกเงิน 814 0.6% 624 0.4% 8 0.1% 30.4% 10,075.0% 
อื่น ๆ 507 0.4% 512 0.3% 838 0.5% (1.0)% (39.5)% 
รวมตรำสำรหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มืก่อนหกัส่วนลด 136,256 100.0% 171,230 100.0% 150,133 100.0% (20.4)% (9.2)% 
หกั ส่วนลดมูลค่ำเงินกูย้มื 79  90  5,452  (12.2)% (98.6)% 
รวมตราสารหนี้ทีอ่อกและเงินกู้ยืม 136,177   171,140   144,681  (20.4)% (5.9)% 

ส่วนของเจ้าของ 

ส่วนของเจำ้ของส่วนท่ีเป็นของธนำคำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีจ ำนวน 449,014 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 21,263 ลำ้นบำท หรือ
ร้อยละ 5.0 จำกส้ินปี 2562 โดยมีก ำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของธนำคำรส ำหรับปี 2563 จ ำนวน 17,181 ลำ้นบำท สุทธิดว้ยกำรจ่ำยเงินปันผล
ระหว่ำงกำลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนงวดกรกฎำคมถึงธันวำคม 2562 จ ำนวน 9,544 ลำ้นบำท (5.00 บำทต่อหุ้น) ตำมมติท่ีประชุม
คณะกรรมกำรธนำคำรเม่ือวนัท่ี 1 เมษำยน 2563 ประกอบกบักำรเพ่ิมข้ึนของส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำท่ีดินและอำคำรเพ่ิมข้ึน 10,612 
ลำ้นบำท ขณะท่ีก ำไรจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนลดลง 1,100 ลำ้นบำท   

แหล่งทีม่าและใช้ไปของเงินทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ธนำคำรและบริษทัย่อยมีแหล่งท่ีมำของเงินทุนท่ีส ำคญัประกอบดว้ย เงินรับฝำกจ ำนวน 
2,810,863 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 73.5 ส่วนของเจำ้ของส่วนท่ีเป็นของธนำคำรจ ำนวน 449,014 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 11.7 
รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงินดำ้นหน้ีสินจ ำนวน 219,149 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 5.7 และตรำสำรหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน จ ำนวน 155,434 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 4.1 

ส ำหรับแหล่งใชไ้ปของเงินทุนท่ีส ำคญัประกอบดว้ย เงินใหสิ้นเช่ือจ ำนวน 2,368,238 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 61.9 
เงินลงทุนสุทธิ รวมสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุนและเงินลงทุนสุทธิในบริษทัร่วม จ ำนวน 
817,329 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 21.4 และรำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงินสุทธิดำ้นสินทรัพยจ์ ำนวน 519,036 ลำ้นบำท คิดเป็น
ร้อยละ 13.6 

เงินกองทุนและอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง 

ภำยใตห้ลกัเกณฑ ์Basel III  ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดให้ธนำคำรพำณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศและกลุ่มธุรกิจ
ทำงกำรเงินของธนำคำรพำณิชยด์ ำรงเงินกองทุนขั้นต ่ำเป็น 3 อตัรำส่วน ไดแ้ก่ อตัรำส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจำ้ของต่อ
สินทรัพยเ์ส่ียง ไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละ 4.50 อตัรำส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อสินทรัพยเ์ส่ียง ไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละ 6.00 และอตัรำส่วนเงินกองทุน
ทั้งส้ินต่อสินทรัพยเ์ส่ียง ไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละ 8.50  และก ำหนดกำรด ำรงอตัรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับผลขำดทุนในภำวะ
วกิฤต (Capital Conservation Buffer) อีกมำกกวำ่ร้อยละ 2.50 รวมทั้งก ำหนดใหธ้นำคำรในฐำนะธนำคำรพำณิชยท่ี์มีนยัต่อควำมเส่ียง
เชิงระบบ (Domestic Systemically Important Bank: D-SIB) ตอ้งด ำรงเงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับควำมเสียหำย (Higher Loss 
Absorbency) ในรูปของเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจำ้ของต่อสินทรัพยเ์ส่ียง เพ่ิมเติมจำกกำรด ำรงอตัรำส่วนเงินกองทุนขั้นต ่ำ
อีกร้อยละ 1.00 โดยใหท้ยอยด ำรงอตัรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพ่ิมอีกร้อยละ 0.50 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 และด ำรงเพ่ิมเป็นร้อยละ 
1.00 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 เป็นตน้ไป   ดงันั้น ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ธนำคำรตอ้งด ำรงอตัรำส่วนเงินกองทุนขั้นต ่ำรวม
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อตัรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพ่ิมดงักล่ำว โดยด ำรงอตัรำส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจำ้ของต่อสินทรัพยเ์ส่ียงมำกกวำ่ร้อยละ 
8.00  อตัรำส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อสินทรัพยเ์ส่ียงมำกกว่ำร้อยละ 9.50 และอตัรำส่วนเงินกองทุนทั้ งส้ินต่อสินทรัพยเ์ส่ียง
มำกกวำ่ร้อยละ 12.00 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ธนำคำรและบริษทัยอ่ยมีเงินกองทุนตำมกฎหมำยจ ำนวน 502,067 ลำ้นบำท โดยมีอตัรำส่วน
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจำ้ของต่อสินทรัพยเ์ส่ียงร้อยละ 14.89 อตัรำส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อสินทรัพยเ์ส่ียงร้อยละ 15.76 
และอตัรำส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินตอ่สินทรัพยเ์ส่ียงร้อยละ 18.34 

งบการเงินรวม       
หน่วย : ลำ้นบำท 

 ธันวาคม 2563 กนัยายน 2563 เกณฑ์ 

ธปท. 

ส าหรับปี 
2563 

ธันวาคม 2562 เกณฑ์ 

ธปท. 

ส าหรับปี 
2562 

รายการ เงนิกองทุน 
อตัราส่วน

เงนิกองทุนต่อ
สินทรัพย์เส่ียง 

เงนิกองทุน 
อตัราส่วน

เงนิกองทุนต่อ
สินทรัพย์เส่ียง 

เงนิกองทุน 
อตัราส่วน

เงนิกองทุนต่อ
สินทรัพย์เส่ียง 

เงินกองทุนชั้นท่ี 1             
ท่ีเป็นส่วนของเจำ้ของ 407,621 14.89% 391,459 14.21% > 8.00% 406,463 17.01% > 7.50% 

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 431,381 15.76% 415,122 15.07% > 9.50% 406,529 17.01% > 9.00% 
เงินกองทุนชั้นท่ี 2 70,686 2.58% 70,858 2.57%  72,211 3.03%  
เงนิกองทุนทั้งส้ิน 502,067 18.34% 485,980 17.64% > 12.00% 478,740 20.04% > 11.50% 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
หน่วย : ลำ้นบำท 

 ธันวาคม 2563 กนัยายน 2563 เกณฑ์ 
ธปท. 

ส าหรับปี 
2563 

ธันวาคม 2562 เกณฑ์ 
ธปท. 

ส าหรับปี 
2562 

รายการ เงนิกองทุน 
อตัราส่วน

เงนิกองทุนต่อ
สินทรัพย์เส่ียง 

เงนิกองทุน 
อตัราส่วน

เงนิกองทุนต่อ
สินทรัพย์เส่ียง 

เงนิกองทุน 
อตัราส่วน

เงนิกองทุนต่อ
สินทรัพย์เส่ียง 

เงินกองทุนชั้นท่ี 1             
ท่ีเป็นส่วนของเจำ้ของ 404,418 16.33% 386,642 15.45% > 8.00% 399,842 17.14% > 7.50% 

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 428,010 17.28% 410,234 16.39% > 9.50% 399,842 17.14% > 9.00% 
เงินกองทุนชั้นท่ี 2 69,839 2.82% 69,943 2.80%  71,420 3.06%  
เงนิกองทุนทั้งส้ิน 497,849 20.10% 480,177 19.19% > 12.00% 471,262 20.20% > 11.50% 

การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง 

สินทรัพยส์ภำพคล่องของธนำคำรและบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย เงินสด รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ ตรำสำรหน้ี 
และตรำสำรทุนท่ีอยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำด ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 สินทรัพยส์ภำพคล่องต่อสินทรัพยร์วม และสินทรัพย์
สภำพคล่องต่อเงินรับฝำกอยูท่ี่ร้อยละ 35.3 และร้อยละ 48.1 ตำมล ำดบั   

รายการ ธันวาคม 2563 กนัยายน 2563 ธันวาคม 2562 

สินทรัพยส์ภำพคล่อง/สินทรัพยร์วม (%) 35.3 35.4 35.5 

สินทรัพยส์ภำพคล่อง/เงินรับฝำก (%) 48.1 47.7 48.2 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือ 

      อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของธนำคำรมีรำยละเอียดดงัน้ี 

สถาบันจัดอนัดับความน่าเช่ือถือ   ธันวาคม 2563 กนัยายน 2563 ธันวาคม 2562 
Moody’s Investors Service      

ระยะยำว          Baa1 Baa1 Baa1 
ระยะสั้น          P-2 P-2 P-2 
ตรำสำรหน้ีไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั Baa1 Baa1 Baa1 
ตรำสำรหน้ีดอ้ยสิทธิ  Baa2 Baa2 Baa2 
ตรำสำรหน้ีดอ้ยสิทธิท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ตำมเกณฑ ์Basel III Baa3 Baa3 Baa3 
ตรำสำรหน้ีดอ้ยสิทธิท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ตำมเกณฑ ์Basel III Ba1 Ba1 - 
ควำมแขง็แกร่งทำงกำรเงิน (BCA) baa1 baa1 baa1 
แนวโนม้ มีเสถยีรภาพ มีเสถียรภำพ/1 เชิงบวก 

S&P Global Ratings    
ระยะยำว          BBB+ BBB+ BBB+ 
ระยะสั้น         A-2  A-2  A-2  
ตรำสำรหน้ีไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั BBB+ BBB+ BBB+ 
ตรำสำรหน้ีดอ้ยสิทธิ BBB BBB BBB 
ควำมแขง็แกร่งทำงกำรเงิน (SACP) bbb bbb bbb 
แนวโนม้ มีเสถยีรภาพ มีเสถียรภำพ/1 เชิงบวก 

Fitch Ratings      
       อนัดับความน่าเช่ือถือสากล    
       ระยะยำว          BBB BBB/2 BBB+ 

ระยะสั้น          F2 F2 F2 
ตรำสำรหน้ีไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั BBB BBB BBB+ 
ตรำสำรหน้ีดอ้ยสิทธิ BB+ BB+ BBB 
ตรำสำรหน้ีดอ้ยสิทธิท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ตำมเกณฑ ์Basel III BB+ BB+ BBB 
ควำมแขง็แกร่งทำงกำรเงิน (VR) bbb bbb bbb+ 
แนวโนม้ มีเสถยีรภาพ มีเสถียรภำพ มีเสถียรภำพ 
อนัดับความน่าเช่ือถือภายในประเทศ    
ระยะยำว          AA+(tha) AA+(tha) AA+(tha) 
ระยะสั้น           F1+(tha) F1+(tha) F1+(tha) 
แนวโนม้  มีเสถยีรภาพ มีเสถียรภำพ มีเสถียรภำพ 

/1  มีกำรทบทวนแนวโนม้ของธนำคำรเป็นมีเสถียรภำพจำกเชิงบวก ตำมแนวโนม้อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของประเทศไทยในเดือนเมษำยน 2563                       
/2  มีกำรปรับอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของธนำคำร เน่ืองจำกมีมุมมองวำ่กำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 จะส่งผลกระทบท่ีรุนแรงต่อเศรษฐกิจในเดือนเมษำยน 2563 

 


