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ค าอธิบายและวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

บทสรุปผู้บริหาร: ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้ม 

เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกปี 2564 : จากสถานการณก์ารระบาดของโควดิ-19 ระลอกใหม่ในช่วงธนัวาคม 2563 แมม้าตรการท่ีใชค้วบคมุการระบาดมี
ความเขม้งวดนอ้ยกว่าในรอบแรกท่ีใชม้าตรการล็อกดาวนท์ัง้ประเทศ แต่ก็ท  าใหก้ิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอลงจากท่ีคาดว่าจะฟ้ืนตัวต่อเน่ืองจ าก 
ไตรมาสสดุทา้ยของปีก่อน โดยการบรโิภคภาคเอกชนยงัคงหดตวัจากหลายปัจจยัลบกดดนัก าลงัซือ้ใหอ้่อนแอ ทัง้การจา้งงาน รายได ้และความเช่ือมั่นท่ี
ลดลง อย่างไรก็ดี ในไตรมาสนีย้ังคงมีแรงหนุนจากมาตรการภาครฐั อาทิ โครงการคนละครึ่ง โครงการเราชนะ รวมเป็นวงเงินกว่า 2 แสนลา้นบาท  
ช่วยพยุงการบริโภคของครวัเรือนไม่ใหท้รุดลงมาก ขณะท่ีภาคการท่องเท่ียวยังหดตวัสูงจากมาตรการจ ากัดการเดินทางระหว่างประเทศท่ียงัคงมีอยู่  
และการทอ่งเท่ียวในประเทศชะลอลงในช่วงตน้ปี ส  าหรบัภาคการส่งออกนบัเป็นเครื่องยนตเ์ศรษฐกิจเดียวท่ีมีทิศทางฟ้ืนตวัชดัเจนมากขึน้ โดยในช่วง 2 
เดือนแรกของปีมลูคา่ส่งออกท่ีไม่รวมทองค าขยายตวัได ้5% เม่ือเทียบช่วงเดียวกนัปีก่อนและเป็นการพลิกเป็นบวกตดิตอ่กนัมา 3 เดือน โดยไดร้บัปัจจยั
หนนุหลกัจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจคูค่า้โดยเฉพาะสหรฐัฯและจีน น าโดยสินคา้หมวดยานยนต ์เครื่องใชฟ้้า และอิเล็กทรอนิกส ์นอกจากนี ้การลงทนุ
ภาคเอกชนเริ่มปรบัดีขึน้สอดคลอ้งการส่งออกท่ีฟ้ืนตวัและความเช่ือมั่นของภาคธุรกิจท่ีดีขึน้เม่ือสถานการณก์ารระบาดเริ่มผ่อนคลายในเดือนกมุภาพันธ ์ 
ทัง้นี ้ผลกระทบของการระบาดระลอกใหม่ต่อเศรษฐกิจ แมจ้ะไม่มากเท่าปีท่ีผ่านมา แต่ก็ท  าใหเ้ศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปียงัคงหดตวัเม่ือเทียบ
กบัช่วงเดียวกนัของปี 2563 และเทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้ 
 

ภาคการเงนิและธุรกจิธนาคารพาณิชย:์ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คงอตัราดอกเบีย้นโยบายท่ี 0.50% เพื่อสนบัสนนุเศรษฐกิจไทยใหส้ามารถ
ฟ้ืนตวัไดอ้ย่างต่อเน่ือง แมเ้ศรษฐกิจไทยไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของเชือ้โควิด-19 ระลอกใหม่ แต่เป็นผลกระทบท่ีเกิดขึน้แค่เฉพาะในบางธุรกิจ 
นโยบายใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยจึงยงัเป็นไปในรูปแบบท่ีเจาะจงโดยเนน้ช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจท่ีไดร้บัผลกระทบ ซึง่สว่นใหญ่
เป็นกลุม่ธุรกิจ SMEs ท่ีไดร้บัการช่วยเหลือผา่นทาง Soft loan เพิ่มเติม แนวโนม้การเงินอยู่ในภาวะผอ่นคลายต่อเน่ืองเพื่อสนบัสนนุการฟ้ืนตวัในปี 2564 ทัง้นี ้
การคงอตัราดอกเบีย้นโยบายในไตรมาสท่ี 1 นี ้สง่ผลใหม้ีการคงอตัราดอกเบีย้เงินฝากและอตัราดอกเบีย้เงินกูข้องธนาคารพาณิชยไ์ทยไวใ้นระดบัเดียวกับช่วง
ไตรมาสท่ี 4 ส าหรบัคา่เงินบาทในไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 เฉลี่ยอยู่ท่ี 30.29 บาทตอ่ดอลลารส์หรฐัฯ หรอืแขง็คา่ขึน้ 1.1% เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนซึง่เฉลี่ยอยู่ท่ี 
30.62 บาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ ทัง้นี ้ค่าเงินบาทมีการปรบัตวัแข็งค่าต่อเน่ืองจากช่วงสิน้ปี โดยปรบัตวัต ่ากว่าระดบั 30 บาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ ในช่วงเดือน
มกราคม อย่างไรก็ตาม ผลของการปรบัตวัเพิ่มสงูขึน้ของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัฯ ส่งผลใหส้กุลเงินดอลลารส์หรฐัฯมีทิศทางแข็งค่า ส่งผลใหค้่าเงิน
บาทมีทิศทางอ่อนค่าขึน้ในช่วงเดือนมีนาคม ขณะเดียวกันค่าเงินบาทยงัผนัผวนเล็กนอ้ยแต่อยู่ในระดบัปานกลาง ส าหรบัสินเช่ือรวมของธนาคารพาณิชย ์      
ณ สิน้เดือนกุมภาพนัธ ์2564 เติบโตอยู่ท่ี 5.7% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัปีก่อน (YoY) แต่หดตวั 0.3% เมื่อเทียบกบัสิน้ปีท่ีผ่านมา (YTD) ทางดา้นเงินฝาก     
มีการขยายตวัท่ี 10.4% (YoY) หรอื 0.0% (YTD) จากการขยายตวัของเงินฝากออมทรพัยแ์ละเงินฝากประจ าในปีท่ีแลว้ 
 

แนวโน้มเศรษฐกิจไตรมาสสองปี 2564 : กา้วสูไ่ตรมาสสองกบัการระบาดของโควิด-19 ในประเทศเป็นระลอกสาม แมม้าตรการควบคมุการระบาดจะไม่

มีการล็อกดาวนห์รือประกาศเคอรฟิ์วก็ตาม แต่ก็ส่งผลใหกิ้จกรรมทางเศรษฐกิจมีแนวโนม้ชะลอลงอีกครัง้เช่นเดียวกบัในไตรมาสแรก โดยเฉพาะภ าคการ

ท่องเท่ียวท่ีเพิ่งจะเริ่มฟ้ืนตวัในส่วนของการท่องเท่ียวในประเทศ รวมทั้งอาจกระทบแผนการเปิดรบันักท่อ งเท่ียวต่างชาติในครึ่งปีหลงั แรงขบัเคลื่อนพยุง

เศรษฐกิจยังคงเป็นมาตรการของภาครฐัท่ียงัคงมีอย่างต่อเน่ืองทัง้ขยายเวลามาตรการเดิมและมาตรการใหม่ อาทิ โครงการคนละครึ่ง โครงการเ ราเท่ียว

ดว้ยกนั โครงการม.33 เรารกักนั สง่ผลใหก้ารบริโภคภาคเอกชนยงัคงขยายตวัไดเ้มื่อเทียบกบัปีก่อน ส าหรบัการลงทนุภาครฐั คาดวา่จะมีการชะลอลงในส่วน

ของแผนลงทุนกระตุน้เศรษฐกิจวงเงิน 4 แสนลา้นบาท เน่ืองจากมีแนวโนม้ท่ีจะโยกงบส่วนหนึ่งไปใชใ้นส่วนของมาตรการกระตุน้การใชจ้่ายและการป้องกนั  

โควิด ส าหรบัภาคการส่งออกมีแนวโนม้ฟ้ืนตวัต่อเน่ืองสอดคลอ้งกับทิศทางเศรษฐกิจคู่คา้ โดยเฉพาะสหรฐัฯท่ีออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจขนาดใหญ่

เพิ่มเติม ซึ่งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจประเทศคู่คา้อื่นๆ ทัง้นี ้ในภาพรวมคาดว่าเศรษฐกิจในไตรมาสนีจ้ะหดตวัต่อเน่ืองเมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้ แต่จะพลิก

ขยายตวัเป็นบวกเมื่อเทียบกบัปีก่อนซึง่เป็นผลของปัจจยัฐานท่ีเป็นจดุต ่าสดุของเศรษฐกิจในปี ดา้นตลาดเงิน คาดอตัราดอกเบีย้นโยบายจะอยู่ในระดบั 0.5 % 

สอดคลอ้งกบัสถานการณก์ารฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจท่ียงัมีความไม่แน่นอน ทิศทางค่าเงินบาทมีแนวโนม้ออ่นค่าจากไตรมาสแรก อนัเป็นผลจากการแข็ งค่าของ

สกลุเงินดอลลารส์หรฐัและแรงกดดนัจากสถานการณโ์ควิดระลอกใหม ่โดยประเมินวา่อตัราแลกเปล่ียนจะเคลื่อนไหวในช่วง 30.5-32.0 บาทตอ่ดอลลารส์หรฐั 

บทวเิคราะหโ์ดย  
ttbanalytics@ttbbank.com 
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มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ของธนาคารทหารไทยธนชาต (ทีทีบี) 
จากการเริม่การแพรร่ะบาดของโควิด-19 ธนาคารไดอ้อกมาตรการในการใหค้วามช่วยเหลือลกูคา้ทุกกลุ่ม ผา่นการพกัช าระหนีเ้งินตน้และดอกเบีย้ การปรบั

ลดดอกเบีย้ การขยายเวลาผอ่นช าระ รวมทัง้การใหส้ินเช่ือดอกเบีย้ต ่า (soft loan) เพื่อเสรมิสภาพคลอ่งทางธุรกิจ โดยในเดือน ม.ค. 2564 ธปท. ไดป้ระกาศ

ขยายมาตรการความช่วยเหลือแก่กลุ่มลูกคา้รายย่อยและเอสเอ็มอีขนาดกลางและเล็ก ส่งผลให้เงินใหส้ินเช่ือภายใตม้าตรการช่วยเหลือลกูคา้ของทีทีบี 

คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 14 ของสินเช่ือรวม ณ สิน้เดือนมีนาคม 2564 ซึ่งค่อนขา้งทรงตวัจากสิน้ปี 2563 แต่ลดลงจากรอ้ยละ 40 ณ สิน้เดือน มิ.ย. 2563 

ส าหรบัลกูคา้ท่ียงัอยู่ในโปรแกรมความช่วยเหลือ ส่วนใหญ่อยู่ในมาตรการความช่วยเหลือระยะท่ี 2 ทัง้นี ้ณ สิน้เดือนมีนาคม 2564 ลกูคา้ธุรกิจท่ีอยู่ภายใต้

มาตรการความช่วยเหลือ คิดเป็นรอ้ยละ 19 ของสินเช่ือธุรกิจรวม และลกูคา้รายย่อยคิดเป็นรอ้ยละ 10 ของสินเช่ือรายย่อย ตามล าดบั ซึง่จากการระบาดของ

โควิด-19 รอบใหม่ ธนาคารยงัคงติดตามดแูลลกูคา้อย่างต่อเน่ือง เพื่อใหแ้น่ใจวา่คณุภาพสินทรพัยโ์ดยรวมของธนาคารยงัดีอยู่ พรอ้มทัง้ใหค้วามช่วยเหลือ

ลกูคา้ดว้ยการปรบัปรุงโครงสรา้งหนีเ้พื่อมั่นใจวา่ลกูคา้สามารถฟ้ืนตวัไดใ้นระยะยาว  

โครงการช่วยเหลอืลูกค้าทีไ่ด้รับผลกระทบจากโควดิ-19 “ตั้งหลักรอบ 2”  
 

ลูกค้ารายย่อย: ททีบีีขยายมาตรการความช่วยเหลือส าหรับลูกค้าทีไ่ด้รับผลกระทบถึง 30 มิ.ย. 2564 ตามประกาศของธปท. 
สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต ์ • ลดคา่งวดโดยขยายระยะเวลาการผ่อนช าระ หรอืพกัช าระคา่งวดทัง้เงินตน้และดอกเบีย้นาน 3 เดือน (ส  าหรบั

รถยนตใ์หม ่รถยนตมื์อสองและสินเช่ือรถแลกเงิน) 
• ลดค่างวดผ่อนช าระต่อเดือนสงูสดุ 30% ไม่เกิน 6 เดือนและลดอตัราดอกเบีย้ไม่เกิน 22% (ส  าหรบัสินเชื่อ

เลม่แลกเงิน)  
สินเช่ือเพื่อทีอ่ยู่อาศัย • พกัช าระเงินตน้นาน 6 เดือน โดยยงัคงช าระเฉพาะดอกเบีย้ หรอื 

• ลดยอดผ่อนช าระเหลือ 70% นาน 6 เดือน หรอื 
• พกัช าระคา่งวด ทัง้เงินตน้และดอกเบีย้นาน 3 เดือน 

สินเช่ือส่วนบุคคล • ลดยอดผ่อนช าระเหลือ 70% นาน 6 เดือน และลดอตัราดอกเบีย้ไมเ่กิน 22% 

• ลดดอกเบีย้ส  าหรบัสินเช่ือสว่นบคุคลเหลอื 25% จาก 28% ตอ่ปี มีผลตัง้แต ่1 ส.ค. 2563 (ส าหรบัลกูคา้ใหม)่ 
บัตรเครดิต • ปรบัยอดสินเชื่อคงคา้งปัจจุบนัเป็นสินเชื่อที่มีระยะเวลาหรือแผนการผ่อนช าระ ดว้ยดอกเบีย้ไม่เกิน 12% 

สงูสดุ 48 เดือน 
• อตัราการช าระขัน้ต  ่าลดลงเป็น 5% ในปี 2563-2564 และ 8% ในปี 2565 และกลบัมาเป็น 10% ในปี 2566 

มีผลตัง้แตร่อบช าระใบแจง้หนีว้นัที่ 20 เม.ย. 2563 เป็นตน้ไป 
• ลดดอกเบีย้ส  าหรบับตัรเครดิตเหลือ 16% จาก 18% ตอ่ปี มีผลตัง้แต ่1 ส.ค. 2563 

บัตรกดเงนิสด • ปรบัยอดสินเชื่อคงคา้งปัจจุบนัเป็นสินเชื่อที่มีระยะเวลาหรือแผนการผ่อนช าระ ดว้ยดอกเบีย้ไม่เกิน 22% 
สงูสดุ 60 เดือน 

• อตัราการช าระขัน้ต  ่าลดลงเป็น 3% มีผลตัง้แตร่อบช าระใบแจง้หนีว้นัที่ 20 เม.ย. 2563 เป็นตน้ไป 
• ลดดอกเบีย้ส  าหรบับตัรกดเงินสดเหลือ 25% จาก 28% ตอ่ปี มีผลตัง้แต ่1 ส.ค. 2563 

ลูกค้าธุรกิจ: ททีบีีใหค้วามช่วยเหลือลูกค้าตามมาตรการด้านล่างนีถ้ึง 30 มิ.ย. 2564 

ลูกค้าเอสเอ็มอี  
(ทัง้นิติบุคคลและไม่ใช่นิติบุคคล)  

• เงินกูร้ะยะยาว ลดคา่งวดผ่อนช าระนาน 6 เดือน พรอ้มทัง้ขยายระยะเวลาผ่อนช าระนาน 15 เดือนนบัจากวนั
อนมุตัิ 

• สินเช่ือเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูร้ะยะสัน้: ปรบัยอดสินเช่ือเงินเบิกเกินบญัชีหรอืเงินกูร้ะยะสัน้เป็นเงินกูร้ะยะ
ยาวระยะเวลา 10 ปี 

ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ • เงินกูร้ะยะยาว พกัช าระเงินตน้ นาน 3 เดือน นบัจากวนัอนมุตัิ 
• สินเชื่อเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้น : ปรับยอดเงินกู้ระยะสั้นคงค้าง 50% เป็นเงินกู้ระยะยาว    

ระยะเวลา 5 ปี 
 
    สามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ www,ttbbank.com 
  

https://www.tmbbank.com/page/view/loan-covid19.html
https://www.tmbbank.com/page/view/loan-covid19.html
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สรุปมาตรการช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 เพิ่มเติมของ ธปท. 
 

เมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 2564 ธปท. ไดป้ระกาศมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติม โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อช่วยเหลือผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมีศักยภาพให้สามารถ

ประคบัประคองกิจการ พยงุระดบัการจา้งงาน และมีโอกาสในการฟ้ืนฟศูกัยภาพ รองรบัโลกยคุหลงัวิกฤตโควิด มาตรการนีส้นบัสนนุการใหส้ินเช่ือฟ้ืนฟูเพื่อ

ช่วยเหลือผูป้ระกอบการเอสเอ็มอีท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโควิด-19 และการปรบัปรุงโครงสรา้งหนีผ้่านโครงการพกัทรพัย ์     

พกัหนีแ้ละใหส้ิทธิลกูหนีซ้ือ้คืน มุง่เนน้ในการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระกอบธุรกิจท่ีไดร้บัผลกระทบรุนแรง ตอ้งใชเ้วลานานในการฟ้ืนตวั มาตรการดงักล่าวจะ

เริ่มด าเนินการไดต้น้เดือนพ.ค. ปีนี ้ทัง้นี ้ธปท. ไดอ้อกหลกัเกณฑก์ารปรบัฐานและอตัราการค านวณดอกเบีย้ผิดนดัช าระหนี ้ซึ่งจะช่วยกลุ่ มลกูหนีท่ี้ไดร้บั

ผลกระทบรุนแรงและมีปัญหาในการช าระหนี ้รวมถึงลดการเกิดหนีด้อ้ยคณุภาพในระบบการเงิน 
 

มาตรการ 
มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจ 

(สินเชื่อฟ้ืนฟู) 
มาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพยช์ าระหนีแ้ละให้สิทธิลูกหนี้

ซือ้คนื (โครงการพักหนี ้พักทรัพย)์ 

วัตถุประสงค ์ เพ่ิมสภาพคลอ่งในการด าเนินกิจการ รวมถึงเพื่อฟ้ืนฟธูุรกิจ ลดภาระทางการเงินใหผู้ป้ระกอบธุรกิจที่ยงัตอ้งการเวลาฟ้ืนตวั 

วงเงนิสินเช่ือรวม 250,000 ลา้นบาท 100,000 ลา้นบาท 

ระยะเวลามาตรการ 5 ปี 3 ปี และสามารถขยายระยะเวลาไดอี้ก 2 ปี 

กลุ่มเป้าหมาย ลูกคา้ธุรกิจและลูกคา้เอสเอ็มอี (ที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยฯ์) ที่มีวงเงินเดิมไมเ่กิน 500 ลา้นบาท 

ลกูหนีท้ี่มีทรพัยส์ินเป็นหลกัประกนัก่อนวนัที่ 28 ก.พ. 64 และไม่

เป็น NPL ณ 31 ธ.ค. 62 

เงือ่นไขมาตรการ 1) วงเงนิต่อราย 

• ลูกค้ารายเดิม: ก าหนดวงเงินไม่เกินรอ้ยละ 30 ของ

วงเงินสินเชื่อ ณ 31 ธ.ค. 62 หรือ 28 ก.พ. 64 แลว้แต่

ยอดใดจะสงูกวา่ (ไมเ่กิน 150 ลา้นบาท) 

• ลูกคา้รายใหม่: ก าหนดวงเงินต่อรายลูกหนี ้ ไม่เกิน 20 

ลา้นบาท 
 

2) อัตราดอกเบี้ย ก าหนดอัตราดอกเบีย้เฉลี่ยไม่เกินรอ้ยละ 5 

ต่อปี โดย 2 ปีแรกใหค้ิดอัตราดอกเบีย้ไม่เกินรอ้ยละ 2 ต่อปี 

และภาครฐัชดเชยดอกเบีย้ใหใ้นชว่ง 6 เดือนแรก 
 

3) การค า้ประกันสินเช่ือ 

• ระยะเวลาการค า้ประกนั 10 ปี 

• อตัราชดเชยไมเ่กินรอ้ยละ 40 ของพอรต์สินเช่ือ 
 

4) ค่าธรรมเนียมของบสย. รอ้ยละ 1.75 ต่อปี โดยภาครัฐ

ชดเชยรอ้ยละ 3.5 ผ่านกลไกการค า้ประกันของรฐัที่ด  าเนินการ

โดย บสย.  
 

5) ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ  

• คา่ธรรมเนียมจดจ านองอสงัหารมิทรพัยท์ี่รอ้ยละ 0.01 

• ยกเวน้ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสญัญาหลกัประกนั

ทางธุรกิจ 

1) การโอนมูลค่าสินทรัพย ์

สถาบนัการเงินและลกูหนีต้อ้งสมคัรใจทัง้ 2 ฝ่ายและลกูหนีมี้

สิทธิในการซือ้ทรพัยส์ินหลกัประกนัคืนภายใน 5 ปี เป็นล  าดบั

แรก (ธปท.จะสนบัสนนุสภาพคลอ่งที่รอ้ยละ 0.01 แก่สถาบนั

การเงินส  าหรบัการตีโอนมลูคา่สินทรพัย)์ 
 

2) ราคาซือ้ทรัพยคื์น ตอ้งไมเ่กินกวา่ราคาตีโอนทรพัย ์ 

• บวกดว้ย carrying cost (รอ้ยละ 1 ต่อปี ของราคาตีโอน

ทรัพย์)และค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาทรัพย์และ

คา่ธรรมเนียมที่เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 

• หักดว้ย ค่าเช่าที่ไดร้บัและไม่เรียกเก็บค่าใชจ้่ายในการ

ดูแลรกัษาทรพัยเ์พิ่มเติม หากลูกหนีเ้ป็นผูเ้ช่าทรพัยส์ิน

ดงักลา่ว 
 

3) อัตราภาษีและค่าธรรมเนียม 

• ยกเวน้ภาษีที่เก่ียวขอ้งทัง้ขารบัโอนและขาซือ้คืนทรพัย์

ใหก้บัลกูหนีร้ายเดิม 

• ลดคา่ธรรมเนียมจดจ านองอยูท่ี่รอ้ยละ 0.01 
 

 

4) การบันทึกบัญชีส าหรับทรัพยสิ์นรอการขาย : บันทึก

เป็นการขายจริง (True Sale) โดยใหเ้ริ่มนับระยะเวลาการ

ถือครองเม่ือสิน้สดุสญัญาโครงการพกัหนี ้พกัทรพัย ์
 

 

5) ยอดหนีค้งเหลือ: ปรบัปรุงโครงสรา้งหนี ้/ พิจารณาส าหรบั

สินเช่ือฟ้ืนฟ ู
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สรุปผลการด าเนินงานของธนาคารทหารไทยธนชาต  
ในช่วงต้นปี 2563 เศรษฐกิจไทยเร่ิมมีการฟ้ืนตัวที่ดีขึน้ก่อนที่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ได้สร้างความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพของสินทรัพย ์
อีกคร้ัง ธนาคารทหารไทยธนชาต (ทีทีบี) ได้ติดตามสถานการณอ์ย่างใกล้ชิดและรักษาประสิทธิภาพในการด าเนินงานผ่านกลยุทธใ์นการปรับโครงสร้าง
งบดุลให้มีความเหมาะสมพร้อมทั้งการรับรู้ผลประโยชนภ์ายหลังการรวมกิจการ ทั้งนี้ ทีทีบียังคงเติบโตสินเชื่อและเงินฝากอย่างระมัดระวังเพื่อให้ม่ันใจ    
ในคุณภาพของพอร์ต แม้ในสภาวะดอกเบี้ยปรับตัวลดลง ผลิตภัณฑเ์งินฝากหลักของธนาคารยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ือง ส่วนของรายได้
ดอกเบีย้และส่วนต่างรายได้ดอกเบีย้ชะลอตัวจากแรงกดดันของอัตราผลตอบแทนของเงนิใหส้ินเชื่อตามภาวะอัตราดอกเบีย้ขาลงและการปรับประมาณ
การทางการบัญชีบนพอรต์สินเชื่อเพื่อทีอ่ยูอ่าศัย อยา่งไรกด็ี รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิปรับตัวดีขึน้จากกองทุนรวมและการรับรู้ประโยชนด์้าน
ต้นทุนส่งผลใหค่้าใช้จา่ยในการด าเนินงานลดลง จากการชะลอตัวของรายได้ ท าให้ PPOP ปรับตัวลงจากไตรมาสกอ่น ในด้านคุณภาพสินทรัพย ์ธนาคาร
ยงัคงความรอบคอบและตั้งส ารองฯ เป็นจ านวน 5,480 ล้านบาท ขณะทีอั่ตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพอยูใ่นระดับเป้าหมายทีร้่อยละ 2.75 

เงินฝากเติบโตต่อเน่ืองท่ามกลางสภาพคล่องสูงในตลาด หนุนโดยเงินฝาก CASA และ No-Fixed: ทีทีบีเดินหนา้สรา้งฐานเงินฝากลกูคา้รายย่อยที่แข็งแกร่ง
พรอ้มทัง้ปรบัโครงสรา้งเงินฝากใหเ้หมาะสมดว้ยการลดสดัส่วนเงินฝากตน้ทนุสงูดว้ยเงินฝาก CASA และเงินฝากเพ่ือออมที่มีคณุภาพ ณ สิน้เดือนมีนาคม 2564 เงินฝาก
ขยายตวัรอ้ยละ 0.8 YTD มาอยู่ที่ 1,384 พนัลา้นบาท ผลิตภณัฑเ์งินฝากหลกัของลกูคา้รายย่อยยงัคงมีแนวโนม้เติบโตที่ดี หนนุโดยเงินฝาก No-Fixed ขยายตวัรอ้ยละ 
6.8 YTD และเงินฝาก TMB All Free เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 4.8 YTD ขณะที่เงินฝาก Ultra Saving ชะลอตัวรอ้ยละ 7.4 YTD จากการโอนย้ายฐานเงินฝากของลูกค้า 
ธนาคารธนชาต เงินฝากประจ าและบตัรเงินฝากลดลงรอ้ยละ 16.9 YTD สอดคลอ้งกบัการปรบัโครงสรา้งเงินฝากใหม้ีความเหมาะสม (balance sheet optimization) 
ส่งผลใหเ้งินฝากลกูคา้รายย่อยมีสดัส่วนอยู่ที่รอ้ยละ 73 ของเงินฝากรวม ณ สิน้ไตรมาส 1/2564  

รักษาคุณภาพของพอรต์สินเชื่อในช่วงที่การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจที่ยังเปราะบาง: ธนาคารยงัคงเติบโตสินเช่ืออย่างระมดัระวงัในสภาวะเศรษฐกิจตกต ่าจากการ
ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ ส่งผลใหส้ินเช่ือรวม ณ สิน้เดือนมีนาคม 2564 ลดลงรอ้ยละ 0.9 YTD อยู่ที่จ  านวน 1,380 พนัลา้นบาท สินเช่ือบรรษัทลกูคา้ธุรกิจลดลง   
รอ้ยละ 1.8 YTD เป็นผลจากการช าระหนีข้องลกูคา้ธรุกิจขนาดใหญ่ ขณะที่สินเช่ือธรุกิจเอสเอ็มอีค่อนขา้งทรงตวั สินเช่ือลกูคา้รายย่อยลดลงรอ้ยละ 0.5 YTD จากสินเช่ือ
เช่าซือ้ที่ชะลอตวัเล็กนอ้ยรอ้ยละ 0.4 YTD เนื่องจากผลของฤดกูาล ขณะที่สินเช่ือส่วนบคุคลและบตัรเครดิตยงัคงปรบัตวัลดลง อย่างไรก็ดี สินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศยัยงัคง
ขยายตวัต่อเนื่องรอ้ยละ 0.6 YTD ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอือ้อ  านวย ธนาคารยงัคงด าเนินการตามกลยทุธป์รบัโครงสรา้งงบดลุใหเ้หมาะสมดว้ยการลดสดัส่วน
พอรต์สินเช่ือที่มีอตัราผลตอบแทนต ่าและปรบัปรุงคณุภาพสินเช่ือท่ามกลางการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไป พอรต์สินเช่ือมีความหลากหลายและปรบัไปยงั
กลุ่มสินเช่ือลกูคา้รายย่อย โดยสดัส่วนสินเช่ือลกูคา้รายย่อยอยู่ที่รอ้ยละ 56 ของสินเช่ือรวม และกว่ารอ้ยละ 91 ของสินเช่ือลกูคา้รายย่อยเป็นสินเช่ือที่มีหลกัประกนั  

การเติบโตด้านรายได้ชะลอตัวท่ามกลางเศรษฐกิจถดถอยจากการแพร่ระบาดของโควิด -19: ธนาคารมีรายไดด้อกเบีย้สุทธิในไตรมาส 1/2564 เป็นจ านวน 
12,872 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 4.8 QoQ ส่วนใหญ่เป็นผลจากอตัราผลตอบแทนของเงินใหส้ินเช่ือและปรมิาณสินเช่ือที่ปรบัตวัลดลง ขณะที่การปรบัโครงสรา้งงบดลุใหม้ี
ความเหมาะสมช่วยท าใหก้ารบรหิารตน้ทนุทางการเงินมีประสิทธิภาพมากขึน้ ส่งผลให ้NIM อยู่ที่รอ้ยละ 3.00 ในไตรมาส 1/2564 ซึ่งลดลง 6 bps จากไตรมาสก่อนหนา้ 
การลดลงของ NIM ในไตรมาสนีม้ีปัจจยัหลกัมาจากอตัราผลตอบแทนของเงินใหส้ินเช่ือลดลงและส่วนหนึ่งมาจากการทบทวนรายปีในการปรบัประมาณการทางบญัชี
ของอตัราดอกเบีย้ที่แทจ้รงิ (EIR) ของพอรต์สินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศยั ซึ่งสะทอ้นการแข่งขนัและพฤติกรรมการช าระหนีข้องลกูคา้ สทุธิดว้ยตน้ทนุเงินฝากที่ลดลงจากการปรบั
โครงสรา้งงบดลุใหม้ีความเหมาะสม (balance sheet optimization) แมว่้ารายไดท้ี่มิใช่ดอกเบีย้จะลดลงรอ้ยละ 7.6 QoQ อยู่ที่ 3,971 ลา้นบาท รายไดค้่าธรรมเนียมและ
บริการสทุธิยงัคงมีแนวโนม้เติบโตที่ดีจากรายไดค้่าธรรมเนียมกองทุนรวม จากแนวโนม้ตลาดที่ปรบัตัวดีขึน้ในช่วงตน้ปีและการเปิดตัว IPO กองทนุรวมในไตรมาสนี ้
อย่างไรก็ดี รายไดค้่าธรรมเนียมแบงกแ์อสชวัรนัสช์ะลอตวัจากผลของฤดกูาล ส่งผลใหร้ายไดร้วมจากการด าเนินงานลดลงรอ้ยละ 5.5 จากไตรมาสก่อนหนา้อยู่ที่ 16,844 
ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2564 

PPOP ได้รับแรงกดดันจากความท้าทายในการเติบโตด้านรายได้ขณะที่ค่าใช้จ่ายมีการบริหารจัดการที่ดี: รายไดร้วมลดลงจากการถดถอยของปัจจัยทาง
เศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด-19 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานมีการบริหารจดัการอย่างดีซึ่งลดลงรอ้ยละ 2.0 QoQ เนื่องจากการรบัรูผ้ลประโยชนด์า้นตน้ทนุหลงัการ
รวมกิจการอย่างต่อเนื่อง อตัราส่วนตน้ทนุต่อรายไดไ้ม่รวมผลกระทบการปันส่วนราคาซือ้หลงัจากการรวมกิจการของธนาคารธนชาต (PPA) อยู่ที่รอ้ยละ 46 ซึ่งสอดคลอ้ง
กบัเป้าหมายทางการเงินในปี 2564 ทัง้นี ้เมื่อขัน้ตอนการรวมกิจการเสรจ็สิน้ ธนาคารจะไดป้ระโยชนจ์ากการรบัรูผ้ลประโยชนด์า้นตน้ทนุมากขึน้และอตัราส่วนตน้ทุนต่อ
รายไดจ้ะปรบัตวัดีขึน้ในระยะยาว ณ สิน้ไตรมาส 1/2564 PPOP ลดลงรอ้ยละ 9.3 จากไตรมาสก่อนหนา้มาอยู่ที่ 8,898 ลา้นบาท 

คงความรอบคอบในการบริหารคุณภาพสินทรัพยท์า่มกลางสถานการณท์ีไ่ม่แน่นอนทีอ่าจเกดิขึน้จากโควิด-19: ธนาคารยงัคงความรอบคอบและตัง้ ECL เป็น
จ านวน 5,480 ลา้นบาทในไตรมาส 1/2564 เทียบกับ 8,237 ลา้นบาทในไตรมาส 4/2563 การตัง้ส ารองสะทอ้นแบบจ าลอง ECLที่เขม้งวดของธนาคารซึ่งได้รวม
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้บนพอรต์สินเช่ือจากมาตรการความช่วยเหลือเขา้มาดว้ย ในไตรมาส 1/2564 สินเช่ือขัน้ที่ 3 อยู่ที่จ  านวน 43,400 ลา้นบาท ซึ่งคิดเป็นอตัราส่วน
สินเช่ือดอ้ยคณุภาพที่รอ้ยละ 2.75 โดยการเพ่ิมขึน้ของสินเช่ือดอ้ยคณุภาพสอดคลอ้งกบัเป้าหมายทางการเงินและส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากกลไกลอื่นๆ  ในการแกปั้ญหา
สินเช่ือดอ้ยคณุภาพชะลอตวัในไตรมาสนี  ้หลงัหกัส ารองฯ และภาษี ทีทีบีมีก าไรสทุธิ 2,782 ลา้นบาทในไตรมาส 1/2564 เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 125.3 QoQ ซึ่งคิดเป็นอตัรา
ผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุน้ หรอื ROE ที่รอ้ยละ 5.5 
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 บทวิเคราะหผ์ลประกอบการ 

ตาราง 1: รายการส าคัญในงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

 

หมายเหต ุ: งบการเงนิรวม 

 
 
 
 

 

 รายได้ดอกเบีย้สุทธิและส่วนต่างรายได้ดอกเบีย้ 

 
 

ส าหรบัไตรมาส 1/2564 ธนาคารมีรายไดด้อกเบีย้สุทธิเป็นจ านวน 12,872 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 4.8 เม่ือ
เทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้ (QoQ) และรอ้ยละ 8.1 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน (YoY) โดยรายละเอียดมีดงันี ้ 
 

• รายไดด้อกเบีย้ลดลงรอ้ยละ 5.2 QoQ มาอยู่ท่ี 16,350 ลา้นบาท การลดลงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากอตัรา

ผลตอบแทนจากการใหส้ินเช่ือลดลงและปรมิาณเงินใหส้ินเช่ือชะลอตวัท่ามกลางการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ

อย่างคอ่ยเป็นคอ่ยไป 

• ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ลดลงรอ้ยละ 6.6 QoQ มาอยู่ท่ี 3,478 ลา้นบาท การลดลงส่วนใหญ่เป็นผลจากการ

จดัการตน้ทนุทางการเงินท่ีดี โดยเฉพาะจากการปรบัโครงสรา้งงบดลุใหมี้ความเหมาะสม 
 

เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1/2563 ธนาคารมีรายไดด้อกเบีย้สทุธิลดลงเช่นกนัรอ้ยละ 8.1 YoY จากจ านวน 14,014 

ลา้นบาทในไตรมาส 1/2563 รายละเอียดมีดงันี ้ 

ไตรมาส ไตรมาส QoQ ไตรมาส YoY

(หน่วย: ล้านบาท) 1/64 4/63 (%) 1/63 (%)

รายไดด้อกเบีย้ 16,350 17,244 -5.2% 19,605 -16.6%
ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ 3,478 3,725 -6.6% 5,592 -37.8%

รายไดด้อกเบี้ยสุทธิ 12,872 13,519 -4.8% 14,014 -8.1%
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร 4,321 4,318 0.1% 4,408 -2.0%
ค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนียมและบรกิาร 1,289 1,348 -4.4% 1,594 -19.1%

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 3,032 2,970 2.1% 2,815 7.7%
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืนๆ 939 1,327 -29.2% 1,367 -31.3%

รายไดท้ี่มิใช่ดอกเบี้ย 3,971 4,297 -7.6% 4,182 -5.0%

รวมรายไดจ้ากการด าเนินงาน 16,844 17,816 -5.5% 18,195 -7.4%

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืนๆ 7,928 8,086 -2.0% 8,331 -4.8%
ผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ 5,480 8,237 -33.5% 4,760 15.1%

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 3,436 1,493 130.1% 5,105 -32.7%
ภาษีเงินได้ 653 258 153.4% 940 -30.6%

ก าไรส าหรับงวด 2,783 1,236 125.2% 4,164 -33.2%
ก าไรส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 1 1 29.1% 1 -4.1%

ก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นธนาคาร 2,782 1,235 125.3% 4,163 -33.2%

รวมก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อ่ืนส  าหรบังวด - สทุธิจากภาษีเงินได้ 29 568 -95.0% (17) N/A

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 2,811 1,803 55.9% 4,147 -32.2%

ก าไรตอ่หุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาทตอ่หุ้น) 0.0289 0.0128 126.1% 0.0432 -33.1%
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• รายไดด้อกเบีย้ลดลงรอ้ยละ 16.6 YoY จาก 19,605 ลา้นบาทในไตรมาส 1/2563 ส่วนใหญ่มาจากการ

ปรับลดอัตราดอกเบีย้หลายครัง้ในช่วงปี 2563 และสินเช่ือชะลอตัวเน่ืองจากธนาคารเน้นคุณภาพ

สินเช่ือตามสภาพเศรษฐกิจท่ีมีความผนัผวน 

• คา่ใชจ้่ายดอกเบีย้ลดลงรอ้ยละ 37.8 YoY จาก 5,592 ลา้นบาทในไตรมาส 1/2563 ส่วนใหญ่เป็นผลมา

จากการลดลงของตน้ทนุเงินฝากและตน้ทนุทางการเงินจากการบรหิารงบดลุอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

NIM อยู่ทีร่อ้ยละ 3.00 ในไตรมาส 1/2564  

 
ในไตรมาส 1/2564 ส่วนต่างรายไดด้อกเบีย้ (NIM) ลดลง 6 bps อยู่ท่ีรอ้ยละ 3.00 จากรอ้ยละ 3.06 ใน         
ไตรมาส 4/2563 และลดลง 12 bps จากรอ้ยละ 3.12 ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน (YoY) การลดลงของ NIM 
มีปัจจยัหลกัมาจากอตัราผลตอบแทนเงินใหส้ินเช่ือลดลงและส่วนหนึ่งมาการทบทวนรายปีในการปรบัประมาณ
การทางบญัชีของอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริง (EIR) ส  าหรบัพอรต์สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั ซึ่งสะทอ้นการแข่งขันและ
พฤติกรรมการช าระหนีข้องลูกคา้ สุทธิดว้ยตน้ทุนเงินฝากท่ีลดลงจากการปรับโครงสรา้งงบดุลใหมี้ความ
เหมาะสม (balance sheet optimization) อย่างไรก็ดี หากไม่รวมผลกระทบการปันส่วนราคาซือ้หลงัจากการ
รวมกิจการของธนาคารธนชาต (PPA) NIM อยู่ท่ีรอ้ยละ 3.08 ในไตรมาส 1/2564 

 

 

ตาราง 2: รายได้ดอกเบีย้สุทธ ิ

 
หมายเหต ุ: งบการเงนิรวม 

 

 ตาราง 3: อัตราผลตอบแทนและต้นทนุเงนิฝากรายได้ดอกเบีย้สุทธ ิ
 

 
หมายเหต ุ: งบการเงนิรวม 

 
 

ไตรมาส ไตรมาส QoQ ไตรมาส YoY

(หน่วย: ล้านบาท) 1/64 4/63 (%) 1/63 (%)

รายไดด้อกเบี้ย 16,350 17,244 -5.2% 19,605 -16.6%
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 325 317 2.3% 648 -49.8%
เงินลงทนุและธรุกรรมเพ่ือคา้ 15 20 -24.3% 39 -60.6%
เงินลงทนุในตราสารหนี้ 277 357 -22.4% 656 -57.8%
เงินใหส้นิเช่ือ 10,269 11,054 -7.1% 12,515 -17.9%
การใหเ้ช่าซือ้และสญัญาเช่าการเงิน 5,463 5,495 -0.6% 5,748 -5.0%
อ่ืนๆ 1 1 -8.6% 0 N/A

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 3,478 3,725 -6.6% 5,592 -37.8%
เงินรบัฝาก 1,916 2,122 -9.7% 3,633 -47.3%
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 73 70 5.4% 231 -68.2%
เงินน าสง่สถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 824 835 -1.2% 857 -3.8%
ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกูย้มื 651 685 -4.9% 858 -24.1%
ค่าธรรมเนียมในการกูย้มื 9 9 -0.6% 10 -7.8%
อ่ืนๆ 4 5 -16.0% 3 34.7%

รายไดด้อกเบี้ยสุทธิ 12,872 13,519 -4.8% 14,014 -8.1%

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

(% ต่อปี) 1/63 4/62 3/62 2/62 1/62

อตัราผลตอบแทนจากการใหส้นิเช่ือ 4.60% 4.78% 4.83% 4.88% 5.25%

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยท์ี่กอ่ใหเ้กิดรายได้ 3.81% 3.90% 3.86% 3.97% 4.36%

ตน้ทนุเงินฝาก 0.80% 0.84% 0.96% 1.16% 1.29%

ตน้ทนุการจดัหาเงินทนุ 0.92% 0.95% 1.06% 1.23% 1.40%

สว่นต่างรายไดด้อกเบีย้ 3.00% 3.06% 2.92% 2.88% 3.12%
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 รายได้ทีม่ิใช่ดอกเบีย้ 
   
 
 

ส าหรบัไตรมาส 1/2564 ธนาคารมีรายไดท่ี้มิใช่ดอกเบีย้มีจ านวน 3,971 ลา้นบาท ซึ่งลดลงรอ้ยละ 7.6 จาก

ไตรมาสก่อนหนา้และรอ้ยละ 5.0 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน อย่างไรกดี็ รายไดค้า่ธรรมเนียมและบริการสุทธิ

ยงัคงมีแนวโนม้เตบิโตท่ีดีจากกลุ่มลกูคา้รายย่อยและลกูคา้ธุรกิจ โดยมีรายการส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

• รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิมีจ านวน 3,032 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.1 QoQ ปัจจยัหลักมา
จากรายไดค้่าธรรมเนียมกองทุนรวมจากปริมาณยอดขายท่ีเพิ่มขึน้ของผลิตภัณฑด์า้นการลงทุนท่ีมี
รายไดค้า่ธรรมเนียมสงูตามแนวโนม้ตลาดท่ีปรบัตวัดีขึน้ในช่วงตน้ปีและการเปิดตวั IPO กองทนุรวมใหม่
ในไตรมาส 1/2564 ส่วนรายไดค้่าธรรมเนียมแบงกแ์อสชัวรนัส์ท่ีไม่ใช่ธุรกิจเช่าซือ้ชะลอตวัจากผลของ
ฤดูกาล ในขณะท่ีรายไดค้่าธรรมเนียมจากธุรกิจสินเช่ือเช่าซือ้ทรงตัวจากไตรมาสก่อนหน้าจากงาน
มอเตอรโ์ชว ์อย่างไรก็ตาม รายไดค้า่ธรรมเนียมลูกคา้ธุรกิจยงัคงเพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อนหนา้จากรายได้
คา่ธรรมเนียมการใหส้ินเช่ือ  

• ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุตามวธีิส่วนไดเ้สีย มีจ านวน 93 ลา้นบาท   
 

เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1/2563 รายไดท่ี้มิใช่ดอกเบีย้ลดลงรอ้ยละ 5.0 YoY จาก 4,182 ลา้นบาท ของช่วงเวลา

เดียวกนัปีก่อนหนา้ ปัจจยัหลกัมาจากก าไรสทุธิจากเงินลงทนุท่ีลดลงในขณะที่รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ

สทุธิยงัคงเตบิโต รายละเอียดของรายการส าคญัมีดงัตอ่ไปนี ้

• รายไดจ้ากค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิเพิ่มขึน้รอ้ยละ 7.7 YoY จาก 2,815 ล้านบาท ในไตรมาส 
1/2563 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเติบโตของรายไดค้่าธรรมเนียมจากกองทนุรวมสุทธิดว้ยค่าธรรมเนียม
แบงกแ์อสชวัรนัสท่ี์ลดลง 

• ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุตามวธีิส่วนไดเ้สียมีจ านวน 93 ลา้นบาท 
 ตาราง 4: รายได้ทีม่ใิช่ดอกเบีย้ 
 

 
       หมายเหต ุ: งบการเงนิรวม  

 
 

 

 

ไตรมาส ไตรมาส QoQ ไตรมาส YoY
(หน่วย: ล้านบาท) 1/64 4/63 (%) 1/63 (%)
รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 4,321 4,318 0.1% 4,408 -2.0%
การรบัรอง รบัอาวลั และค า้ประกนั 145 148 -2.3% 128 13.6%
อ่ืนๆ 4,176 4,170 0.2% 4,281 -2.4%

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 1,289 1,348 -4.4% 1,594 -19.1%

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ-สุทธิ 3,032 2,970 2.1% 2,815 7.7%

ก าไรสทุธิจากเครือ่งมือทางการเงินที่วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผา่นก าไรหรอืขาดทนุ 422 582 129.3% 443 -4.7%

ก าไรสทุธิจากเงินลงทนุ 27 221 -87.9% 338 -92.1%
สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุตามวธีิสว่นไดเ้สยี 93 66 39.8% 141 -34.1%
ก าไรจากการขายทรพัยส์นิรอการขาย สนิทรพัย ์และสนิทรพัยอ่ื์นๆ 126 156 -19.1% 31 308.3%
รายไดเ้งินปันผลรบั 16 0.07 22671.7% 24 -32.4%
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืนๆ 256 301 -15.1% 391 -34.7%

รายไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้ 3,971 4,297 -7.6% 4,182 -5.0%
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ตาราง 5: รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิแบ่งตามผลติภัณฑห์ลัก 
  

ไตรมาส 1/2564 ไตรมาส 4/2563 

  
หมายเหต:ุ งบการเงนิรวม 

  

 ค่าใช้จ่ายทีม่ิใช่ดอกเบีย้ 
   ส ำหรบัไตรมำส 1/2564 ธนำคำรมีค่ำใชจ้่ำยท่ีมิใช่ดอกเบีย้เป็นจ ำนวน 7,928 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 2.0 

QoQ และรอ้ยละ 4.8 YoY โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
 

• คำ่ใชจ้่ำยพนกังำนเพิ่มขึน้รอ้ยละ 14.7 QoQ มำอยู่ท่ี 4,464 ลำ้นบำท เป็นผลมำจำกคำ่ใชจ้่ำย one-time 
ส  ำหรบัโปรแกรม Separation Package ส  ำหรบัพนกังำนในไตรมำส 1/2564 

• คำ่ใชจ้่ำยดำ้นอำคำรสถำนท่ีและอปุกรณล์ดลงรอ้อยละ 10.2 QoQ มำอยู่ท่ี 1,382 ลำ้นบำท  
• ค่ำใชจ้่ำยอ่ืนๆ ลดลงรอ้ยละ 22.9 QoQ มำอยู่ท่ี 1,664 ลำ้นบำท กำรลดลงดงักล่ำว ส่วนใหญ่เป็นผล

จำกกำรคำ่ใชจ้่ำยทำงกำรตลำดและคำ่ใชจ้่ำยในกำรเช่ำซอฟตแ์วรล์ดลง  

 
 

เม่ือเทียบกับไตรมาส 1/2563 ค่ำใช้จ่ำยท่ีมิใช่ดอกเบี ้ยลดลงร้อยละ 4.8 จำก 8,331 ล้ำนบำท โดยมี
รำยละเอียดดงันี ้
 

• ค่ำใชจ้่ำยพนักงำนเพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.1 YoY จำก 4,374 ลำ้นบำทในไตรมำส 1/2563 ส่วนใหญ่มำจำก
คำ่ใชจ้่ำย one-time ส  ำหรบัโปรแกรม Separation Package ส  ำหรบัพนกังำนในไตรมำส 1/2564 

• ค่ำใช้จ่ำยดำ้นอำคำรสถำนท่ีและอุปกรณ์ ลดลงรอ้ยละ 13.6 YoY จำก 1,600 ล้ำนบำท ในไตรมำส
1/2563 

• ค่ำใชจ้่ำยอ่ืนๆ ลดลงรอ้ยละ 11.6 YoY จำก 1,882 ลำ้นบำทในไตรมำส 1/2563 เน่ืองจำกค่ำใช้จ่ำย
ทำงกำรตลำดลดลงจำกกำรชะลอตวัของกิจกรรมทำงธุรกิจ  

  

ตาราง 6: ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอืน่ 
 

 
  หมายเหต ุ: งบการเงนิรวม  

ประกัน
4  กองทุนรวม 3  

ค่าธรรมเนียมการให้สินเช่ือ   

ค่าธรรมเนียมสินเช่ือเพือ่
การส่งออก 2 

อื่นๆ 
   

ประกัน
5  

กองทุนรวม 24 

ค่าธรรมเนียมการให้สินเช่ือ   

ค่าธรรมเนียมสินเช่ือ
เพื่อการส่งออก 2 

อื่นๆ     

ไตรมาส ไตรมาส QoQ ไตรมาส YoY

(ล้านบาท) 1/64 4/63 (%) 1/63 (%)

ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนักงาน 4,464 3,891 14.7% 4,374 2.1%
ค่าตอบแทนกรรมการ 13 13 0.0% 12 15.2%
ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัอาคารสถานที่และอปุกรณ์ 1,382 1,539 -10.2% 1,600 -13.6%
ค่าภาษีอากร 405 483 -16.1% 464 -12.6%
อ่ืนๆ 1,664 2,159 -22.9% 1,882 -11.6%

รวมคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานอืน่ๆ 7,928 8,086 -2.0% 8,331 -4.8%
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อตัราส่วนตน้ทุนต่อรายไดใ้นไตรมาส 
1/2564 อยู่ที่ร ้อยละ 47 ยังคงอยู่ใน
เปา้หมายของธนาคาร 
 

ในไตรมาส 1/2564 อัตราส่วนตน้ทุนต่อรายไดอ้ยู่ท่ีรอ้ยละ 47 เพิ่มขึน้เล็กนอ้ยจากรอ้ยละ 45 ในไตรมาส 
4/2563 และรอ้ยละ 46 ในไตรมาส 1/2563 อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนตน้ทุนต่อรายได้ยังคงอยู่ในระดับ
เป้าหมายของธนาคารท่ีรอ้ยละ 47-49 ในปีนี ้หากไม่รวมผลกระทบการปันส่วนราคาซือ้ (PPA) อัตราส่วน
ตน้ทนุต่อรายไดอ้ยู่ท่ีรอ้ยละ 46 ทัง้นี ้อตัราส่วนตน้ทนุต่อรายไดค้าดว่าจะอยู่ในระดบัสูงของรอ้ยละ 40 ในปี 
2564 จากค่าใช้จ่ายในการรวมกิจการในไตรมาส 2/2564 และไตรมาส 3/2564 ปีนี ้ทัง้นีธ้นาคารจะได้
ประโยชนจ์ากการรบัรูผ้ลประโยชนด์า้นตน้ทนุภายหลงัการรวมกิจการเสร็จสิน้ ประกอบกบัการด าเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพจะช่วยหนนุใหอ้ตัราส่วนตน้ทนุตอ่รายไดป้รบัตวัดีขึน้ในระยะยาว   

  

 ตาราง 7: อัตราส่วนต้นทนุต่อรายได้ 
 

 
 หมายเหต ุ: งบการเงนิรวม 

 

ก าไรจากการด าเนินงานและผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 

 

 
 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักส ารองฯ (PPOP) อยู่ท่ี 8,898 ลา้นบาทในไตรมาส 1/2564 ลดลงรอ้ยละ 

9.3 QoQ และรอ้ยละ 9.8 YoY  
 ตาราง 8: ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัส ารองฯ (PPOP) 
 

 

หมายเหต ุ: งบการเงนิรวม 
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ตัง้ ECL ไตรมาส 1/2564 จ านวน 5,480 
ลา้นบาท เพือ่การบริหารจดัการอย่าง
รอบคอบ  
 

 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss: ECL) การแพร่ระบาดของโควิด-19 
ระลอกใหม่สรา้งความทา้ทายในการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจและเป็นแรงกดดนับนคณุภาพสินทรพัย ์อย่างไรก็
ตามธนาคารไดต้ิดตามสถานการณอ์ย่างใกลช้ิดและคงความรอบคอบ ในไตรมาสนี ้ธนาคารตัง้ผลขาดทนุ
ดา้นเครดติท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ หรือ ECL จ  านวน 5,480 ลา้นบาท หรือคดิเป็นอตัราส่วนผลขาดทนุดา้นเครดิต
ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ต่อเงินใหส้ินเช่ือท่ี 160 เบสิสพอยท ์ซึ่งลดลงรอ้ยละ 33.5 จากไตรมาสก่อน แต่เพิ่มขึน้    
รอ้ยละ 15.1 จากช่วงเวลาเดียวกนัปีก่อน การตัง้ส  ารองสะทอ้นแบบจ าลอง ECL ท่ีเขม้งวดของธนาคารซึ่งได้
รวมผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้บนพอรต์สินเช่ือจากมาตรการความช่วยเหลือเขา้มาดว้ยและการพิจารณาการตัง้ 
management overlay ใหค้รอบคลมุความเส่ียงเชิงลบท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต 
  

 

ตาราง 9: ผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้/หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ 

 
 

หมายเหต ุ: งบการเงนิรวม  
 

 ก าไรสุทธิ หลงัตัง้ส  ารองฯ และหกัภาษี ก าไรสทุธิในไตรมาส 1/2564 อยู่ท่ี 2,782 ลา้นบาท ซึง่เพิ่มขึน้รอ้ยละ 
125.3 QoQ แต่ลดลงรอ้ยละ 33.2 จากช่วงเวลาเดียวกนัปีก่อน ซึ่งคิดเป็นอตัราผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุน้ 
หรือ ROE ท่ีรอ้ยละ 5.5 

  

 

 

 ตาราง 10: ก าไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของผู้ถอืหุน้ธนาคาร 

  

 

 หมายเหต:ุ งบการเงนิรวม 

  

 ในส่วนถดัไปเป็นบทวเิคราะหส์ถานะทางการเงิน 

 

 

 

ไตรมาส ไตรมาส QoQ ไตรมาส YoY

(ล้านบาท) 1/64 4/63 (%) 1/63 (%)

ผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ 5,480 8,237 -33.5% 4,760 15.1%

อตัราสว่นผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ต่อเงินใหส้นิเช่ือ (bps) - ต่อปี 160 238 137 

4,163

3,095

1,619
1,235

2,782

0

1, 00 0

2, 00 0

3, 00 0

4, 00 0

5, 00 0

6, 00 0

ไตรมาส  / 3 ไตรมาส 2/ 3 ไตรมาส 3/ 3 ไตรมาส 4/ 3 ไตรมาส  / 4

ลา้นบาท



 
 

11 
 
 

 

 

                  บทวิเคราะหส์ถานะทางการเงิน 

  ตาราง 11: รายการส าคัญในงบแสดงฐานะทางการเงนิ 

 

 หมายเหต ุ: งบการเงนิรวม 
 * ส าหรบัเงนิใหส้นิเชือ่แก่ลูกหนีท้ีม่ีการดอ้ยคา่ดา้นเครดติ ดอกเบีย้คา้งรบัแสดงเป็นยอดสทุธิจากคา่เผือ่ผลขาดทนุดา้นเครดติ 

                   ๕ 
 

 
 

    

(ล้านบาท) มี.ค.64 ธ.ค.63 YTD (%)

เงินสด 18,220 21,943 -17.0%

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 213,646 211,185 1.2%

สนิทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผา่นก าไรหรอืขาดทนุ 4,572 3,788 20.7%

สนิทรพัยต์ราสารอนพุนัธ์ 10,300 11,959 -13.9%

เงินลงทนุสทุธิ 141,194 134,351 5.1%

เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มสทุธิ 8,692 8,599 1.1%

เงินใหส้นิเช่ือแกล่กูหนี้ 1,380,211 1,392,925 -0.9%

บวก ดอกเบีย้คา้งรบัและรายไดด้อกเบีย้ที่ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ 7,145 7,522 -5.0%

หกั ค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ 53,800 51,967 3.5%

รวมเงินใหส้นิเช่ือแกล่กูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบัสทุธิ 1,333,555 1,348,480 -1.1%

ทรพัยส์นิรอการขายสทุธิ 6,119 6,037 1.4%

ที่ดิน อาคารและอปุกรณส์ทุธิ 23,026 24,039 -4.2%

ค่าความนิยมและสนิทรพัยไ์ม่มีตัวตนอ่ืนสทุธิ 22,530 22,546 -0.1%

สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตัดบญัชี 1,969 1,980 -0.6%

สนิทรพัยอ่ื์นสทุธิ 10,650 13,425 -20.7%

รวมสินทรัพย์ 1,794,473 1,808,332 -0.8%

เงินรบัฝาก 1,383,733 1,373,408 0.8%

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 65,484 75,909 -13.7%

หนีส้นิทางการเงินที่ก  าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผา่นก าไรหรอืขาดทนุ 433 432 0.2%

ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกูย้มืสทุธิ 74,354 88,965 -16.4%

รายไดร้อตัดบญัชี 20,858 20,885 -0.1%

หนีส้นิอ่ืน 42,032 43,984 -4.4%

รวมหนี้สิน 1,586,893 1,603,582 -1.0%

สว่นของผูถื้อหุน้ของธนาคารฯ 207,542 204,713 1.4%

สว่นไดเ้สยีที่ไม่มีอ  านาจควบคุม 38 37 1.9%

รวมส่วนของเจ้าของ 207,580 204,750 1.4%

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 1,794,473 1,808,332 -0.8%

ราคาตามบัญชีตอ่หุ้น (บาท) 2.15 2.12 1.4%
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สินทรัพย ์

ณ สิน้เดือนมีนาคม 2564 สินทรพัยร์วมของธนาคารและบรษิัทย่อยมีจ านวนทัง้สิน้ 1,794,473 ลา้นบาท ลดลง

รอ้ยละ 0.8 จาก ณ สิน้เดือนธนัวาคม 2563 (YTD) โดยรายการส าคญัมีดงันี ้ 
 

• เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบัสทุธิลดลงรอ้ยละ 1.1 จากสิน้เดือนธนัวาคม 2563 อยู่ท่ี 

1,334 พนัลา้นบาท (รายละเอียดอยู่ในส่วนถดัไป) 

• รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิเพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.2 YTD อยู่ท่ี 213,646 ลา้นบาท การ

เพิ่มขึน้ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัการบรหิารสภาพคล่องของธนาคาร 

• เงินลงทนุสทุธิและสินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ เพิ่มขึน้รอ้ยละ 

5.5 YTD อยู่ท่ี 145,766 ลา้นบาท  

• ทรพัยส์ินรอการขายสทุธิ เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.4 YTD อยู่ท่ี 6,119 ลา้นบาท 

 

 

หลงัจากการรวมกิจการ เงินใหส้ินเช่ือยังเป็นองคป์ระกอบท่ีใหญ่ท่ีสุดของสินทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิดรายได ้โดย ณ 

วันท่ี 31 มีนาคม 2564 เงินใหส้ินเช่ือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 79.3 ของสินทรัพย์ท่ีก่อใหเ้กิดรายไดท้ัง้หมด 

ตามมาดว้ยรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินท่ีรอ้ยละ 12.3 เงินลงทุนสุทธิท่ีรอ้ยละ 8.1 และสินทรพัย์

ทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุท่ีรอ้ยละ 0.3 
 

 
 ตาราง 12: สนิทรัพยท์ีก่่อใหเ้กดิรายได้  

 

 
 หมายเหต:ุ งบการเงนิรวม 
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เงินลงทุนสุทธิ สินทรัพยท์างการเงินดว้ยวธิี FVTPL
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 การจัดประเภทของเงนิลงทุน 
  

 
ภายใตม้าตรฐานบญัชี TFRS9 เงินลงทนุถูกจดัเป็น 3 ประเภทไดแ้ก่ มลูค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ มลูค่า

ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และราคาทุนตดัจ าหน่าย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เงินลงทนุจะถูกจัด

ประเภทดงัตอ่ไปนี ้
 

(ล้านบาท) 31 มี.ค. 64 31 ธ.ค. 63 
สินทรัพยท์างการเงนิทีวั่ดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 4,5 2 3, 88 
เงินลงทนุในตราสารหนีท้ี่วดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุตดัจ  าหน่าย 625 621 
เงินลงทนุในตราสารหนีท้ี่วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน 139,034 132,213 
เงินลงทนุในตราสารทนุที่วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน 1,535 1,517 

เงนิลงทุนสุทธิ*  4 , 94  34,35  
รวมเงนิลงทุน  45,     38, 39 

 หมายเหต ุ: งบการเงนิรวม 
*เงินลงทนุสทุธิประกอบดว้ยเงินลงทนุท่ีวดัดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่ายและวดัดว้ยมลูค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น                  

  

 

 

 เงนิให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ค้างรับ 
  

 ณ สิน้เดือนมีนาคม 2564 ธนาคารมีเงินใหส้ินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรับสุทธิตามงบการเงินรวมเป็น

จ านวนทัง้สิน้ 1,334 พนัลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 1.1 เม่ือเทียบกบัสิน้เดือนธนัวาคม 2563 
 

ในส่วนของเงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีต้ามงบการเงินรวม (ไม่รวมคา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดติท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้) อยู่

ท่ี 1,380 พนัลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 0.9 YTD โดยการลดลงส่วนใหญ่มาจากสินเช่ือลูกคา้ธุรกิจและสินเช่ือลูกคา้

รายย่อยตามการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจอย่างเปราะบาง ขณะที่สินเช่ือเอสเอ็มอีขนาดเล็กทรงตวั รายละเอียดมีดงันี้ 

• สินเช่ือลูกคา้รายย่อยตามงบการเงินรวมลดลงรอ้ยละ 0.5 YTD ส่วนใหญ่มาจากสินเช่ือเช่าซือ้ชะลอ

ตวัเล็กนอ้ยรอ้ยละ 0.4 YTD เน่ืองจากสิน้ฤดกูาล ขณะที่สินเช่ือส่วนบคุคลและสินเช่ือบตัรเครดิตยงัคง

หดตวัท่ามกลางสภาวะตลาดถดถอย อย่างไรก็ดี สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัยงัคงเติบโตอย่างต่อเน่ืองรอ้ย

ละ 0.6 จากสิน้เดือนธันวาคม 2563 จากยอดสินเช่ือรายใหม่ท่ีเพิ่มขึน้ ทา่มกลางสภาวะเศรษฐกิจท่ีไม่

เอือ้อ  านวย 

• สินเช่ือบรรษัทลกูคา้ธุรกิจตามงบการเงินรวมลดลงรอ้ยละ 1.8 YTD ส่วนใหญ่เป็นผลจากการช าระคืน

จากสินเช่ือธุรกิจขนาดใหญ่ ในขณะท่ีสินเช่ือเอสเอ็มอีขนาดเล็กค่อนขา้งทรงตวัจากสิน้ปี 2563 เน่ือง

ดว้ยธนาคารเติบโตสินเช่ืออย่างระมัดระวงัเพ่ือมั่นใจในคุณภาพของพอรต์ อย่างไรก็ดี ธนาคารยัง

ด  าเนินการปรบัโครงสรา้งงบดลุใหมี้ความเหมาะสมอย่างต่อเน่ือง โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือลดสัดส่วน

พอรต์สินเช่ือท่ีมีอตัราผลตอบแทนต ่าและการปรบัปรุงคณุภาพสินเช่ือของธนาคารหลงัจากรวมกิจการ 

 

ส าหรบัโครงสรา้งสินเช่ือรวมแบ่งตามประเภทของลูกคา้ โครงสรา้งสินเช่ือไดมี้การเปล่ียนแปลงและปรบัไปยงั

กลุ่มสินเช่ือลูกคา้รายย่อยหลงัจากการรวมกิจการ โดย ณ สิน้เดือนมีนาคม 2564 กลุ่มสินเช่ือลูกคา้รายย่อยมี

สดัส่วนรอ้ยละ 56 ในขณะที่สดัส่วนสินเช่ือบรรษัทลกูคา้ธุรกิจอยู่ท่ีรอ้ยละ 37 และกลุ่มสินเช่ือเอสเอ็มอีขนาดเล็ก

อยู่ท่ีรอ้ยละ 7 ของสินเช่ือรวม 
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โดยสินเช่ือรวมแบง่ตามผลิตภณัฑห์ลกั ประกอบดว้ย สินเช่ือเช่าซือ้รอ้ยละ 29 ตามมาดว้ยสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั

รอ้ยละ 22 และเงินใหกู้ยื้มท่ีมีก าหนดระยะเวลา (Term loan) รอ้ยละ 19 และสินเช่ือเงินเบิกเกินบญัชี (OD)   

รอ้ยละ 18 และสินเช่ือเพ่ือธุรกิจต่างประเทศ (Trade finance) รอ้ยละ 5 และสินเช่ือบุคคลและบัตรเครดิต      

รอ้ยละ 4 และอ่ืนๆ รอ้ยละ 3 
 

ณ สิน้เดือน มีนาคม 2564  พอรต์สินเช่ือเช่าซือ้ของธนาคารประกอบดว้ยสินเช่ือรถยนตใ์หม่รอ้ยละ 68 สินเช่ือ

รถยนตใ์ชแ้ลว้รอ้ยละ 18 สินเช่ือรถแลกเงิน (cash your car) รอ้ยละ 14 และสินเช่ือเล่มแลกเงิน (cash your 

book) รอ้ยละ 0.2 ตามล าดบั 

 ตาราง 13: โครงสร้างสนิเชือ่รวมแบ่งตามประเภทของลูกค้า 

  

 

 

 

หมายเหต ุ: งบการเงนิรวม 

ลูกคา้สนิเชือ่บรรษัทธุรกิจ: สนิเชือ่ซ่ึงใหแ้ก่ลูกคา้ธุรกิจทีมี่รายไดต้่อปี มากกว่า 100 ลา้นบาทขึน้ไป 
ลูกคา้เอสเอ็มอี: สนิเชือ่ซ่ึงใหแ้ก่ลูกคา้ธุรกิจทีมี่รายไดต้่อปี นอ้ยกว่า 100 ลา้นบาท รวมถงึบคุคลธรรมดาทีป่ระกอบอาชีพธุรกิจสว่นตวั 
(Owner operator) 

  

 ตาราง 14: โครงสร้างสนิเชือ่เช่าซือ้ 

 

 
 หมายเหต ุ: งบการเงนิรวม 
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 ตาราง 15: โครงสร้างสนิเชือ่รวมแบ่งตามผลติภัณฑ ์

 

 
 หมายเหต ุ: งบการเงนิรวม 

 
 คุณภาพสนิทรัพย ์

 
 

  

 

ภายใตม้าตรฐานบญัชี TFRS9 สินเช่ือจะถกูจดัประเภทเป็น 3 ขัน้ตามการเปล่ียนแปลงของคณุภาพสินเช่ือตัง้แต่

การรบัรูเ้ริ่มแรก การตัง้ส  ารองเพ่ือรองรบัผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ (ECL) ภายใตม้าตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2563 

ธนาคารค านวณและรายงานการดอ้ยค่าจากการค านวณตามแบบจ าลอง ECL ซึ่งเป็นค่าประมาณความน่าจะ

เป็นของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอายุของเครื่องมือทางการเงิน และปรบัดว้ยสมมติฐาน

การคาดการณท่ี์คาดว่าจะเกิดขึน้ โดยน าการคาดการณข์องแนวโนม้เศรษฐกิจมหภาคในอนาคตและผลกระทบ

ตอ่พอรต์สินเช่ือของธนาคารมาพิจารณา 
 

คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดติท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ของทีทีบีสะทอ้นพอรต์สินเช่ือรวมในปัจจบุนัของธนาคารหลงัการ

รวมกิจการ ซึง่รอ้ยละ 51 เป็นสินเช่ือลกูคา้รายย่อยท่ีมีหลกัประกนั ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา หนึ่งในเปา้หมายหลกั

ของธนาคารหลังการรวมกิจการ คือการปรบัปรุงคุณภาพพอรต์สินเช่ือลูกคา้เอสเอ็มอี ส่งผลใหส้ินเช่ือลูกคา้     

เอสเอ็มอีขนาดเล็กอยู่ท่ีรอ้ยละ 7 ของสินเช่ือรวม ณ สิน้เดือนมีนาคม 2564 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เงินใหส้ินเช่ือและคา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดติท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ จดัประเภทไดด้งันี ้
   ตาราง 16: การจัดช้ันสนิเชือ่ ดอกเบีย้ค้างรับและค่าเผื่อผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้* 

 

 

 

 

 31 มี.ค. 2564 

(ล้านบาท) 
เงนิใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหนี ้

และดอกเบีย้ค้างรับ 
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน

เครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ 

ขัน้ที่ 1 (สินทรพัยท์างการเงินที่ไมมี่การเพิ่มขึน้ 
อยา่งมีนยัส  าคญัของความเสี่ยงดา้นเครดิต) 

1,225,032 10,116 

ขัน้ที่ 2 (สินทรพัยท์างการเงินที่มีการเพ่ิมขึน้ 
อยา่งมีนยัส  าคญัของความเสี่ยงดา้นเครดิต) 

118,222 21,923 

ขัน้ที่ 3 (สินทรพัยท์างการเงินที่มีการดอ้ยคา่ 
ดา้นเครดิต) 

44,101 21,761 

รวม  ,38 ,355 53,8   
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สินเช่ือเช่าซือ้ สินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศัย สินเช่ือบุคคลและบตัรเครดิต
อ่ืนๆ พันลา้นบาท
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 31 ธ.ค. 2563 

(ล้านบาท) 
เงนิใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหนี ้

และดอกเบีย้ค้างรับ 
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต

ทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ 

ขัน้ที่ 1 (สินทรพัยท์างการเงินที่ไมมี่การเพิ่มขึน้ 
อยา่งมีนยัส  าคญัของความเสี่ยงดา้นเครดิต) 

1,237,638 11,126 

ขัน้ที่ 2 (สินทรพัยท์างการเงินที่มีการเพ่ิมขึน้ 
อยา่งมีนยัส  าคญัของความเสี่ยงดา้นเครดิต) 

122,135 21,617 

ขัน้ที่ 3 (สินทรพัยท์างการเงินที่มีการดอ้ยคา่  
ดา้นเครดิต) 

40,674 19,224 

รวม  ,4  ,44  5 ,9   

หมายเหต ุ: งบการเงนิรวม 
*สนิเชือ่และดอกเบีย้คา้งรบัขัน้ที ่3 แสดงเป็นยอดสทุธิ 

 

 
สินเชื่อขั้นที่ 3 (สินเชื่อด้อยคุณภาพ) และอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ (ไม่รวมดอกเบี้ย      

ค้างรับ) 

 

 

 

 

 

 

 

ภายใตม้าตรฐานบญัชี TFRS9 ซึ่งมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือ 1 มกราคม 2563 สินเช่ือดอ้ยคณุภาพไดถู้กจดัประเภทเป็น

สินเช่ือขัน้ท่ี 3 หรือสินทรพัยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยคา่ดา้นเครดติ (Stage 3) 
 

ทัง้นี ้ณ สิน้เดือนมีนาคม 2564 สินเช่ือดอ้ยคณุภาพของสินเช่ือ (NPLs) ไม่รวมดอกเบีย้คา้งรบั ตามงบการเงิน

รวมอยู่ท่ี 43,400 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก 39,594 ลา้นบาท ณ สิน้เดือนธนัวาคม 2563 แตล่ดลงจาก 44,183 ลา้น

บาท ณ สิน้เดือนมีนาคม 2563 ขณะท่ีสินเช่ือดอ้ยคณุภาพตามงบการเงินเฉพาะอยู่ท่ี  24,467 ลา้นบาท ลดลง

จาก 22,005 ลา้นบาท ณ สิน้เดือนธันวาคม 2563 และเพิ่มขึน้จาก 21,523 ลา้นบาท ณ สิน้เดือนมีนาคม 2563 

การเพิ่มขึน้ของสินเช่ือดอ้ยคณุภาพสอดคลอ้งกับเป้าหมายของธนาคารและส่วนหนึ่งมาจากกลไกอ่ืนๆ ในการ

แกปั้ญหาสินเช่ือดอ้ยคณุภาพชะลอตวัในไตรมาสนี ้จากการขยายระยะเวลามาตรการใหค้วามช่วยเหลือพรอ้ม

ทัง้โปรแกรมความช่วยเหลือท่ี ธปท. ประกาศล่าสุดเก่ียวกบัมาตรการสินเช่ือฟ้ืนฟู (special loan) และมาตรการ

พกัทรพัย ์พกัหนี ้(asset warehousing) จะช่วยลดการเพิ่มขึน้ของสินเช่ือดอ้ยคณุภาพในระยะสัน้ได ้
 

ณ สิน้เดือนมีนาคม 2564 อตัราส่วนสินเช่ือดอ้ยคณุภาพ (NPL ratio) ตามงบการเงินรวมอยู่ท่ีรอ้ยละ 2.75 เทียบ

กบัรอ้ยละ 2.50 ณ สิน้เดือนธนัวาคม 2563 และรอ้ยละ 2.76 ณ สิน้เดือนมีนาคม 2563 ขณะเดียวกนัอตัราส่วน

สินเช่ือดอ้ยคณุภาพตามงบการเงินเฉพาะอยู่ท่ีรอ้ยละ 2.59 เม่ือเทียบกบัรอ้ยละ 2.38 ณ สิน้เดือนธนัวาคม 2563 

และรอ้ยละ 2.59 ณ สิน้เดือนมีนาคม 2563 ตามล าดบั 
 

 

  ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้   

 

  
 
 
 

ณ สิน้เดือนมีนาคม 2564 ธนาคารมีค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ตามงบการเงินรวมจ านวน

ทัง้สิน้ 53,800 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.5 จากสิน้ปี 2563 เน่ืองจากการมีการตัง้ส  ารองเพิ่มเติมเพ่ือลดความ

เส่ียงเชิงลบท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต  
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ในสภาวะเศรษฐกิจท่ีไม่เอือ้อ  านวยและความไม่แน่นอนท่ีเพิ่มขึน้จากโควิด-19 ธนาคารยงัคงความรอบคอบใน

การตัง้ส  ารองฯ พรอ้มทัง้ทบทวนและตัง้ management overlay เพิ่มเพ่ือใหค้รอบคลุมในการปรบัคา่ความน่าจะ

เป็นในการผิดนดัช าระหนี ้(PD) และคา่ความสญูเสียท่ีเกิดขึน้จากการผิดนดัช าระหนี ้(LGD) นอกจากนี ้ธนาคาร

ไดมี้การตดิตามดแูลลกูคา้ท่ีเขา้รว่มมาตรการความช่วยเหลืออย่างใกลช้ิดและไดมี้การใหค้วามช่วยเหลือเพิ่มเติม

ส าหรับลูกค้าท่ีได้ผลกระทบหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ธนาคารยังคงตั้งค่าเผ่ือ           

ผลขาดทนุดา้นเครดติท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้อย่างรอบคอบเพ่ือรองรบัความไม่แน่นอนท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต 
  

 ตาราง 17: สนิเชือ่ข้ันที ่3 (สนิเชือ่ด้อยคุณภาพ) และอัตราส่วนสนิเชือ่ด้อยคุณภาพ 

 

 

 หมายเหต:ุ งบการเงนิรวม, สนิเชือ่ดอ้ยคณุภาพไดถู้กจดัประเภทเป็นสินเชือ่ขัน้ที ่3 (Stage 3)  
 

 
 หนีส้ินและส่วนของเจ้าของ 
  

 

ณ สิน้เดือนมีนาคม 2564 หนีส้ินและส่วนของผูถื้อหุน้รวมของธนาคารและบรษิัทย่อยมีจ านวนทัง้สิน้ 1,794,473 

ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 0.8 จากสิน้เดือนธนัวาคม 2563  
 

หนีส้ินรวมตามงบการเงินรวม มีจ านวน 1,586,893 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 1.0 จากสิน้เดือนธันวาคม 2563 

รายละเอียดของรายการหลกัในส่วนของหนีส้ินมีดงันี:้ 

• เงินฝากรวม มีจ านวน 1,383,733 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.8 YTD (รายละเอียดอยู่ในส่วนถดัไป) 

• รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ มีจ านวน 65,484 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 13.7 จากสิน้ปี 

2563 ตามการบรหิารสภาพคล่องของธนาคาร 

• เงินกูยื้ม มีจ านวน 74,354 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 16.4 YTD (รายละเอียดอยู่ในส่วนถดัไป) 
 

ส่วนของเจา้ของตามงบการเงินรวมอยู่ท่ี 207,580 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.4 YTD ส่วนใหญ่เป็นผลจากการ
รบัรูก้  าไรระหวา่งงวด 
 

 

ส าหรบัโครงสรา้งหนีส้ินท่ีมีดอกเบีย้ เงินรบัฝากยงัคงเป็นองคป์ระกอบท่ีใหญ่ท่ีสุดของหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ 
โดย ณ สิน้เดือนมีนาคม 2564 เงินรบัฝากคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 91 ของหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ทัง้หมด ตามมา
ดว้ยตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกูยื้มที่รอ้ยละ 5 และรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินท่ีรอ้ยละ 4 
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สินเช่ือข้ันท่ี 3 อัตราส่วนสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ
ล้านบาท
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 ตาราง 18: โครงสร้างหนีส้นิทีม่ดีอกเบีย้ 
  

 

 
หมายเหต ุ:  งบการเงนิรวม 

 
  

 เงนิรับฝาก 
  

 

ณ สิน้เดือนมีนาคม 2564 เงินรบัฝากตามงบการเงินรวม มีจ านวน 1,383,733 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.8 จาก

สิน้ปี 2563 เป็นผลจากการเงินฝากลูกคา้ธุรกิจเพิ่มขึน้รอ้ยละ 13.5 YTD ขณะท่ีเงินฝากลูกคา้รายย่อยลดลง   

รอ้ยละ 3.3 จากไตรมาสก่อนหนา้ 

  

 

โครงสร้างเงนิฝากแบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ ์

ธนาคารยงัคงมุ่งสรา้งฐานเงินฝากลกูคา้รายย่อยท่ีแข็งแกรง่ พรอ้มทัง้ปรบัโครงสรา้งเงินฝากใหเ้หมาะสมดว้ยการ

ลดสดัส่วนเงินฝากตน้ทนุสงูดว้ยเงินฝาก CASA และเงินฝากเพ่ือออมที่มีคณุภาพ โดยรวมผลิตภณัฑเ์งินฝากท่ีให้

ผลตอบแทนสูงยงัคงเติบโตต่อเน่ืองแมว้่าอยู่ในช่วงสภาวะดอกเบีย้ขาลง เงินฝาก TMB No-Fixed ขยายตวัไดด้ี

และเพิ่มขึน้รอ้ยละ 6.8 YTD ขณะท่ีเงินฝาก Ultra Saving ลดลงรอ้ยละ 7.4 YTD เน่ืองจากการยา้ยฐานลูกคา้

ของธนาคารธนชาต อย่างไรก็ดี เงินฝาก CASA ขยายตวัไดต้ามเป้าหมาย ขณะเดียวกนัการเติบโตของเงินฝาก

หลกัเพ่ือการท าธุรกรรมเป็นไปตามเป้าหมาย โดยเงินฝาก TMB All Free เพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.8 YTD ทัง้นี ้เงินฝาก

ประจ าและบตัรเงินฝากลดลง รอ้ยละ 16.9 YTD สอดคลอ้งกบัการปรบัโครงสรา้งเงินฝากใหมี้ความเหมาะสม

ดว้ยการทดแทนเงินฝากตน้ทนุสงูดว้ยเงินฝากเพ่ือการออมหลกั ดว้ยการลดเงินฝากตน้ทนุสูงสรา้งโอกาสในการ 

cross-selling เม่ือตลาดมีความตอ้งการและกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลบัสู่สภาวะปกติ 
 

ณ สิน้เดือนมีนาคม 2564 เงินฝากจากกลุ่มลูกคา้รายย่อยอยู่ท่ีรอ้ยละ 73 และเงินฝากกลุ่มลูกคา้ธุรกิจอยู่ ท่ี    

รอ้ยละ 27 ของเงินฝากรวมทัง้หมด ทัง้นีโ้ครงสรา้งของเงินฝากหลงัการรวมกิจการประกอบดว้ย สดัส่วนเงินฝาก

เพ่ือการออมต่อเงินฝากรวมอยู่ท่ีรอ้ยละ 51 ขณะท่ีอตัราส่วนเงินฝากเพ่ือการท าธุรกรรม (เงินฝากกระแสรายวนั

และเงินฝากออมทรพัยต์อ่เงินฝากรวมไม่รวมบญัชีเงินฝาก No-Fixed, ME Save และ Ultra saving) อยู่ท่ีรอ้ยละ 

38 และสดัส่วนเงินฝากประจ าและบตัรเงินฝากอยู่ท่ีรอ้ยละ 11 ตามล าดบั 

 

  

87%
89% 89% 89% 91%

7%
5% 5% 5%

4%

6% 6% 6% 6% 5%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

มี.ค.  3 มิ.ย.  3 ก.ย.  3 ธ.ค.  3 ม.ีค.  4

เงินรับฝาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกูย้ืม
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   ตาราง 19: โครงสร้างเงนิฝากของธนาคารตามประเภทผลติภัณฑ ์
  

 

 
 

หมายเหต ุ:  งบการเงนิรวม 
 “บญัชีเงนิฝากไม่ประจ า (TMB No Fixed Account) “บญัชีเงนิฝากไม่ประจ า ME” และ “เงนิฝากออมทรพัย์พเิศษ Ultra Saving” จดัอยู่ในบญัชีเงนิฝากประเภท
ออมทรพัย์เนือ่งจากไม่จ ากดัวงเงนิฝากขัน้ต ่าและระยะเวลาการเบิกถอนและการคดิดอกเบีย้ไม่คงทีต่ามระยะเวลา แสดงในกราฟนีใ้นกลุม่ “เงนิฝากเพือ่การออม” 
 

   

 

เงนิกู้ยมื 
 
 
 
 

 เงนิกูย้มืลดลงเนือ่งจากการไถถ่อน 
ตราสารหนีส้กุลเงนิยูโรของททีบี ี

ณ สิน้เดือนมีนาคม 2564 เงินกูยื้ม (ตามงบการเงินรวม) อยู่ท่ี 74,354 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 16.4 จากสิน้ปี 
2563 การลดลงจากสิน้ปีก่อนหนา้ เป็นผลมาจากการไถ่ถอนตราสารหนีส้กลุเงินยูโรของทีทีบีจ  านวน 15 พนัลา้น
บาท  
 

ส าหรบัโครงสรา้งของเงินกูยื้มประกอบดว้ยตราสารหนีด้อ้ยสิทธิ ซึง่มีสดัส่วนรอ้ยละ 65 ของเงินกูยื้มทัง้หมด ตาม
ดว้ยหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิรอ้ยละ 35 และตั๋วเงินกูยื้มรอ้ยละ 0.01 

   ตาราง 20: โครงสร้างเงนิกู้ยมื 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
  
 หมายเหต ุ:  งบการเงนิรวม 
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ตราสารหนีด้อ้ยสิทธิ หุน้กู้ไม่ดอ้ยสิทธิและอ่ืนๆ ตั๋วเงินกู้ยืม ตั๋วสัญญาใชเ้งิน     



 
 

20 
 
 

 

 

 

 

 

สภาพคล่องและอัตราส่วนสินเชื่อต่อเงนิฝาก 
  

 

ธนาคารด ารงสภาพคล่องในระดบัแข็งแกรง่ และคงระดบัสินทรพัยท่ี์มีสภาพคล่องและความเส่ียงต  ่าในระดบัสงู

มาโดยตลอด  
 

ณ สิน้เดือนมีนาคม 2564 สินทรัพย์สภาพคล่องตามงบการเงินรวม คิดเป็นรอ้ยละ 14.6 ของสินทรัพย์รวม      

โดยสินทรพัยส์ภาพคล่องประกอบไปดว้ย เงินสดรอ้ยละ 1.0 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินรอ้ยละ 11.9 

เงินลงทนุระยะสัน้รอ้ยละ 1.5 และสินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุระยะ

สัน้รอ้ยละ 0.2 
 

ส าหรบัอตัราส่วนสินเช่ือตอ่เงินฝาก (Loan to deposit ratio : LDR) ตามงบการเงินรวมอยู่ท่ีรอ้ยละ 100 คอ่นขา้ง

ทรงตวัจากรอ้ยละ 101 ณ สิน้เดือนธนัวาคม 2563 และรอ้ยละ 100 ณ สิน้เดือนมีนาคม 2563  

      ตาราง 21: สนิทรัพยส์ภาพคล่องและอัตราส่วนสนิเชือ่ต่อเงนิฝาก 
  

สินทรัพยส์ภาพคล่อง มี.ค. 64 ธ.ค. 63 ก.ย.63 มิ.ย.63 มี.ค.63 

เงินสด  .   1.2% 1.0% 1.0% 1.1% 

รายการระหวา่งธนาคารและ ตลาดเงิน   .9  11.7% 12.6% 15.6% 11.6% 

 เงินลงทนุระยะสัน้  .5  1.5% 2.4% 2.3% 3.5% 

 สินทรพัยท์างการเงินระยะสัน้ที่วดัมลูค่าดว้ย FVTPL  .2  0.2% 1.1% 0.9% 1.9% 

สินทรัพยส์ภาพคล่องต่อสินทรัพยร์วม  4.   14.6% 17.2% 19.8% 18.1% 

อัตราส่วนสินเช่ือรวมต่อเงนิฝากรวม      101% 97% 96% 100% 
 
   หมายเหต ุ:  งบการเงนิรวม 

 
 
 

 

  
 
 

 ความเพียงพอของเงนิกองทุน 

 

ธนาคารยังคงด ารงฐานะเงินกองทุนในระดับสูงภายใต้เกณฑ์ Basel III  
ธนาคารด ารงเงินกองทุนในระดบัแข็งแกร่งมาโดยตลอด ทัง้นี ้ณ สิน้เดือนมีนาคม 2564 อตัราส่วนเงินกองทุน
รวมตอ่สินทรพัยเ์ส่ียง (CAR) ตามงบการเงินรวมอยู่ท่ีรอ้ยละ 19.5 และเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ตอ่สินทรพัยเ์ส่ียง (Tier 
1) และเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของต่อสินทรพัยเ์ส่ียง (CET 1) อยู่ท่ีรอ้ยละ 15.5 และรอ้ยละ 14.5 
ตามล าดบั ซึง่เป็นระดบัท่ีสงูกวา่เกณฑข์ัน้ต  ่า (รวม Conservation buffer) ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนดไวท่ี้
รอ้ยละ 11.0 รอ้ยละ 8.5 และรอ้ยละ 7.0 ของ CAR, Tier 1 และ CET 1 ตามล าดบั 
 

 

ตาราง 22: อัตราส่วนเงนิกองทนุตามเกณฑ ์BASEL III 

 

 

 มี.ค. 64 ธ.ค.63 ก.ย.63 มิ.ย.63 มี.ค.63 
อตัราสว่นเงินกองทนุรวมตอ่สินทรพัยเ์สี่ยง  9.5  19.6% 19.2% 18.6% 18.8% 
อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ที่ 1  5.5  15.5% 15.2% 14.6% 14.5% 
อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ที่ 1 สว่นที่เป็นของเจา้ของ  4.5  14.5% 14.2% 13.6% 13.5% 

 หมายเหต ุ:  งบการเงนิรวม 
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สรุปผลประกอบการของธนาคารทีทบี ี

 ไตรมาส 1 

 

  เปล่ียนแปลง   เปล่ียนแปลง  
(ล้านบาท) ปี 2564 จากไตรมาสก่อน จากปีก่อน  
รายไดด้อกเบีย้สทุธิ         2,8 2  -4.8% -8.1%  

รายไดท้ี่มิใชด่อกเบีย้          3,9    -7.6% -5.0%  

คา่ใชจ้า่ยที่มิใชด่อกเบีย้           ,928  -2.0% -4.8%  

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัส ารองฯ          8,898  -9.3% -9.8%  

ผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้          5,48   -33.5% 15.1%  

ก าไรสุทธิส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุน้ธนาคาร          2, 82  125.3% -33.2%  
     

(ล้านบาท) 31 มี.ค. 64 31 ธ.ค. 63  เปล่ียนแปลง  

เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนี ้      ,38 ,2        ,392,925  -0.9%  

สินทรพัยร์วม      , 94,4 3      ,8 8,332  -0.8%  

เงินรบัฝาก      ,383, 33      ,3 3,4 8  0.8%  

ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกูย้ืมสทุธิ         4,354         88,9 5  -16.4%  

หนีส้ิน      ,58 ,893      ,  3,582  -1.0%  

สว่นของเจา้ของ       2  ,58         2 4, 5   1.4%  

     

 ไตรมาส 1 

 

ไตรมาส 4 ไตรมาส 1  

 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2563  
สว่นตา่งรายไดด้อกเบีย้ 3.  % 3.06% 3.12%  

รายไดท้ี่มิใชด่อกเบีย้ตอ่สินทรพัยร์วม  .89% 0.94% 0.90%  

อตัราสว่นตน้ทนุตอ่รายได ้ 4 .9% 44.8% 45.7%  

อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นผูถื้อหุน้ 5.5% 2.4% 8.5%  

อตัราผลตอบแทนตอ่สินทรพัย ์  . % 0.3% 0.9%  

     สินเช่ือดอ้ยคณุภาพ/สินเช่ือขัน้ที่ 3 (ลา้นบาท) 
 

43,4   39,594 44,183  

อตัราสว่นสนิเช่ือดอ้ยคณุภาพตอ่สินเช่ือรวม 2. 5% 2.50% 2.76%  

อตัราสว่นคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตอ่เงินใหส้ินเช่ือ (bps)     238 137  
     
อตัราสว่นสนิเช่ือตอ่เงินฝาก    % 101% 100%  

อตัราสว่นสนิเช่ือตอ่เงินฝาก + ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกูย้ืม 95% 95% 94%  

     
อตัราสว่นเงินกองทนุรวมตอ่สินทรพัยเ์สี่ยง  9.5% 19.6% 18.8%  

อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ที่ 1 ตอ่สินทรพัยเ์สี่ยง  5.5% 15.5% 14.5%  

อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ที่ 1 สว่นที่เป็นของเจา้ของ  4.5% 14.4% 13.5%  
     
จ านวนพนกังาน  5,4 2 17,009 18,912  

จ านวนสาขา (ในประเทศ)  82 733 884  

จ านวน ATM 4,    4,372 4,706  
                   หมายเหต ุ: งบการเงนิรวม 
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 ข้อมูลเพิม่เตมิ: ข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถอื 

 มูดีส ์อินเวสเตอร ์เซอรว์ิส 

  สกุลเงนิต่างประเทศ แนวโน้ม 

 Bank Deposits Baa1/P-2 
Stable  Baseline Credit Assessment baa3 

 Senior Unsecured (P)Baa1 

 การเปลี่ยนแปลงคร้ังล่าสุด: มิ.ย 2563 มดูีสค์งอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาวเพิ่มขึน้ และปรบัแนวโนม้ หรือ Outlook 
ของธนาคารจาก Positive เป็น Stable   
 

 สแตนดารด์ แอนด ์พัวรส์ 

  สกุลเงนิต่างประเทศ แนวโน้ม 

 Long-Term Counterparty BBB 

Negative  
 Short-Term Counterparty A-2 
 Senior Unsecured BBB 
 Stand-Alone Credit Profile (SACP) bb+ 

 การเปลี่ยนแปลงคร้ังล่าสุด: ส.ค 2563 S&P ปรบัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาวเพิ่มขึน้ และปรบัแนวโนม้ หรือ Outlook 
เป็น Negative 

    
 ฟิทช ์เรทติง้ส ์

  สกุลเงนิต่างประเทศ แนวโน้ม 

 Long-Term IDR BBB- 

Stable 

 Short-Term IDR F3 
 Senior Unsecured BBB- 
 Viability Rating bbb- 
 Support Rating Floor BBB- 
 Support Rating  2 
  ภายในประเทศ  

 Long-Term AA- (tha) 
 Short-Term F1+(tha) 
 Subordinated Debt A (tha) 

 การเปลี่ยนแปลงคร้ังล่าสุด: พ.ค 2564 ฟิทช ์เรทติง้ส ์คงอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาวและแนวโนม้ หรือ Outlook เป็น 
Stable 
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ข้อสงวนสิทธิ ์
 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) จดัท  าเอกสารฉบบันีเ้พ่ือเปิดเผยผลการด าเนินงานรายไตรมาสและรอบระยะเวลาตามท่ีไดร้ะบุไว ้ทัง้นี ้
ภายในเอกสารอาจมีขอ้มลูบางอย่างซึง่เป็นขอ้มลูคาดการณถ์งึผลการด าเนินงานในอนาคต โดยเป็นการคาดการณบ์นสมมตุฐิานของทีมบรหิารภายใต้
ขอ้มูลท่ีมีอยู่ในขณะนัน้ ขอ้มูลดงักล่าวจึงอาจเปล่ียนแปลงหรือแตกต่างไปจากผลท่ีจะเกิดขึน้จริงในอนาคตและท่ีระบุไวก้่อนหน้า ทัง้นี ้เนือ้หาใน
เอกสารฉบบันี ้มิไดจ้ดัท  าขึน้เพ่ือจดุประสงคใ์นการชกัชวนใหมี้การซือ้หรือขายหลกัทรพัยใ์ดๆ ของธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
 

 


