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หน้ำ 1 
 

รำยงำนฉบับนี้เป็นค ำอธิบำยกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญในงบกำรเงินรวมของธนำคำรฉบับก่อนสอบทำนของผู้สอบบัญชี
ส ำหรับไตรมำส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2565  

ภำพรวมภำวะเศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจไทยปี 2565 เผชิญควำมเสี่ยงรอบด้ำนแต่ยังมีแนวโน้มขยำยตัวได้ โดยได้รับแรงสนับสนุนจำกอุปสงค์ใน
ประเทศที่มีแนวโน้มขยำยตัวหลังสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ (COVID-19) เริ่มมีผลกระทบในวงจ ำกัด ส่วน
หนึ่งจำกปริมำณวัคซีนที่ครอบคลุมประชำกรในสัดส่วนสูง และมีปริมำณเพียงพอต่อกำรใช้ส ำหรับเป็นเข็มกระตุ้น ท ำให้สัดส่วน
ผู้ป่วยหนักและเสียชีวิตอยู่ในระดับไม่สูงนัก รวมทั้ง กำรประคับประคองและใช้มำตรกำรเฉพำะจุดที่หลีกเลี่ยงกำรล็อกดำวน์ของ
ภำครัฐ ด้ำนภำคกำรท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัวหลังจำกกำรเปิดรับนักท่องเที่ยวต่ำงประเทศผ่ำนระบบ Test & Go อีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 
กุมภำพันธ์ 2565 ขณะที่ มูลค่ำกำรส่งออกของไทยยังเติบโตได้ต่อเนื่องตำมอุปสงค์ของคู่ค้ำ รวมทั้ง หลำยสินค้ำได้อำนิสงส์จำกรำคำ
น้ ำมันที่สูงขึ้น อย่ำงไรก็ดี เศรษฐกิจไทยต้องเผชิญกับแรงกดดันจำกปัจจัยภำยนอก โดยเฉพำะควำมขัดแย้งระหว่ำงรัสเซียและยูเครน
ที่ยืดเยื้อและยังมีควำมรุนแรง ส่งผลให้รำคำสินค้ำโภคภัณฑ์ในตลำดโลกมีแนวโน้มทะยำนสูงขึ้น และท ำให้กำรเติบโตของเศรษฐกิจ
โลกมีแนวโน้มลดลง นอกจำกนั้น เศรษฐกิจโลกยังมีควำมเสี่ยงมำกขึ้น จำกกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ระลอกใหม่ในจีนที่ท ำให้หลำย
พื้นที่ต้องล็อกดำวน์ รวมทั้ง กำรปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ยของธนำคำรกลำงสหรัฐฯ จำกแรงกดดันของเงินเฟ้อที่ท ำให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ มี
แนวโน้มเติบโตลดลง ปัจจัยกดดันจำกภำยนอกดังกล่ำว ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มเติบโตลดลง ท่ำมกลำงอัตรำเงินเฟ้อที่ มี
แนวโน้มพุ่งสูงขึ้นมำก โดยล่ำสุดธนำคำรแห่งประเทศไทยประเมินในเดือนมีนำคม 2565 ว่ำ เศรษฐกิจไทยปีนี้จะยังเติบโตได้ที่ร้อยละ 
3.2 ลดลงจำกเมื่อเดือนธันวำคม 2564 ที่คำดว่ำเศรษฐกิจไทยจะเติบโตที่ร้อยละ 3.4 ขณะที่ประเมินอัตรำเงินเฟ้อไทยมีแนวโน้มพุ่งขึ้น
ที่ร้อยละ 4.9 จำกกำรประเมินในเดือนธันวำคม 2564 ที่ร้อยละ 1.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยบริหำร (MD&A) ส ำหรับไตรมำสท่ี 1 ป ี2565                  

 

 

หน้ำ 2 
 

ภำพรวมผลประกอบกำรของธนำคำรและบริษัทย่อย ประจ ำไตรมำส 1/2565 

ในไตรมำส 1 ปี 2565 เมื่อเทียบกับไตรมำส 1 ปี 2564 แมภ้ำวะเศรษฐกิจที่มีควำมท้ำทำยอย่ำงต่อเนื่อง ธนำคำรและ
บริษัทย่อยมีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพโดยมีก ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนำคำร เท่ำกับ 8,780 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 
57.4 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยรำยได้รวมขยำยตัวทั้งจำกรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.6 จำกสินเชื่อที่เติบโตโดย
ธนำคำรมุ่งเน้นสินเชื่อที่มีคุณภำพท่ำมกลำงภำวะเศรษฐกิจที่ยังมีควำมไม่แน่นอน ทั้งนี้ สินเชื่อเติบโตดีทั้งสินเชื่อภำครัฐ สินเชื่อ
ธุรกิจขนำดใหญ่ และสินเชื่อรำยย่อย อีกทั้ง ธนำคำรมีกำรบริหำรต้นทุนทำงกำรเงินเป็นอย่ำงดีอย่ำงต่อเนื่อง และมรีำยได้จำกกำร
ด ำเนินงำนอื่นที่ขยำยตัว รวมถึงกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพซึ่งลดลง ร้อยละ 3.5 ส่งผลให้ Cost 
to Income ratio เท่ำกับร้อยละ 41.25 ลดลงจำกร้อยละ 44.25 ในไตรมำส 1/2564 

ธนำคำรและบริษัทย่อยตั้งส ำรองผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจ ำนวน 5,470 ล้ำนบำท ซึ่งลดลงร้อยละ 32.1 
จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยยังยึดหลักระมัดระวัง เพื่อรองรับควำมไม่แน่นอนจำกสถำนกำรณ์ต่ำงๆ อำจจะมีผลกระทบกับ
คุณภำพของสินทรัพย์ โดยมี NPLs Ratio อยู่ที่ร้อยละ 3.34 ลดลงจำกร้อยละ 3.50 ณ สิ้นปีที่ผ่ำนมำ และลดลงจำกร้อยละ 3.66 
ณ 31 มีนำคม 2564 ซึ่งอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ดีอย่ำงต่อเนื่อง พร้อมทั้งรักษำระดับของ Coverage ratio ในระดับสูงกว่ำ
สถำนกำรณ์ปกติ โดยเท่ำกับร้อยละ 173.6 เทียบกับร้อยละ 168.8 ณ สิ้นปี 2564 และร้อยละ 153.9 ณ 31 มีนำคม 2564 

เมื่อเทียบกับไตรมำสที่ 4/2564 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีก ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนำคำร เพิ่มขึ้นร้อยละ 77.6 จำก 
ไตรมำสที่ผ่ำนมำ โดยรำยได้รวมอยู่ในระดับใกล้เคียงกับไตรมำสที่ผ่ำนมำในภำวะเศรษฐกิจที่ยังคงท้ำทำย และกำรควบคุม
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนของธนำคำรอย่ำงมีประสิทธิภำพโดยลดลงร้อยละ 16.8 ส่งผลให้ Cost to Income ratio เท่ำกับร้อยละ 
41.25 ลดลงจำกร้อยละ 49.16 ในไตรมำส 4/2564 ทั้งนี้ ธนำคำรและบริษัทย่อยยังคงตั้งส ำรองผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะ
เกิดขึ้นที่ยังยึดหลักควำมระมัดระวัง ถึงแม้ลดลงร้อยละ 33.6 จำกไตรมำสที่ผ่ำนมำ 

ธนำคำรมีอัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 และอัตรำส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์ถ่วงน้ ำหนักตำมควำมเสี่ยง (งบเฉพำะ
ธนำคำร) เท่ำกับร้อยละ 16.34 และ ร้อยละ 19.67 ตำมล ำดับ อยู่ในระดับที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์ของธนำคำรแห่ง 
ประเทศไทย อีกทั้งในเดือนเมษำยน 2565 ที่ผ่ำนมำ ธนำคำรได้ออกตรำสำรด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 อำยุ 10 ปี 
จ ำนวน 18,080 ล้ำนบำท ซึ่งได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือที่ AA(tha) แนวโน้มคงที่ จำกบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) 
จ ำกัด โดยได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดีจำกนักลงทุนในประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเสริมควำมแข็งแกร่งของเงินกองทุน เพิ่มขีดควำมสำมำถ
ในกำรแข่งขัน และรองรับกำรขยำยตัวของธุรกิจ 

ธนำคำรกรุงไทย จึงให้ควำมส ำคัญในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงระมัดระวัง บริหำรจัดกำรคุณภำพสินทรัพย์อย่ำงใกล้ชิดให้อยู่
ในระดับที่ควบคุมได้ดีอย่ำงต่อเนื่อง รักษำระดับของ Coverage ratio ในระดับสูง เพื่อรองรับสถำนกำรณ์ควำมไม่แน่นอนในอนำคต 
และกำรมีระดับของเงินกองทุนที่แข็งแกร่งเพื่อเตรียมพร้อมในกำรขยำยธุรกิจส ำหรับกำรแข่งขันในอนำคต รวมทั้งดูแลช่วยเหลือ
ลูกค้ำที่มีศักยภำพทุกกลุ่มอย่ำงใกล้ชิด ครอบคลุมลูกค้ำรำยย่อย และลูกค้ำธุรกิจ  ทั้งมำตรกำรระยะเร่งด่วน มำตรกำรเฉพำะกลุ่ม 
และมำตรกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ เพื่อให้สำมำรถก้ำวผ่ำนวิกฤตและเติบโตต่อไปได้อย่ำงยั่งยืน 
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ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับไตรมำส สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนและก ำไรสุทธิ 
     หน่วย : ล้ำนบำท 

 1/2565 4/2564 เพิ่ม/(ลด) 1/2564 เพิ่ม/(ลด) 
   ร้อยละ  ร้อยละ 

รำยได้ดอกเบี้ยสุทธ ิ 21,086  21,345  (1.2) 19,969 5.6 
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธ ิ 4,968  5,160  (3.7) 5,217 (4.8) 

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอ่ืน 3,631  3,423  6.1 3,486 4.1 

รวมรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 29,685  29,928 (0.8) 28,672 3.5 

รวมค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอ่ืนๆ 12,244 14,714 (16.8) 12,688 (3.5) 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน(1) 17,441 15,214 14.6 15,984 9.1 

ผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ 5,470 8,233 (33.6) 8,058 (32.1) 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้ 11,971 6,981  71.5 7,926 51.0 

ภำษีเงินได ้ 2,318 1,418  63.4 1,519 52.5 
ก ำไรสุทธ ิ 9,653 5,563  73.5 6,407 50.7 
ก ำไรสุทธิ (สว่นที่เป็นของธนำคำร) 8,780 4,944  77.6 5,578 57.4 
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ – ROA 

(ร้อยละ) (2) 
1.00 0.56  0.68  

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น – ROE  
(ร้อยละ) (2) 

9.87 5.49  6.61  

(1) ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นและภำษีเงินได ้
(2) ROA และ ROE ค ำนวณจำกก ำไรสุทธิสว่นที่เป็นของธนำคำร ต่อสินทรัพย์เฉลี่ย และส่วนของเจ้ำของ (ส่วนของบริษัทใหญ)่ เฉลี่ย 

ผลประกอบกำรไตรมำส 1/2565 จำกกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ธนำคำรและบริษัทย่อยมีก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำนเท่ำกับ 17,441 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1 จำกไตรมำสเดียวกันของปีก่อน รำยได้รวมขยำยตัวได้ดีทั้งจำกรำยได้
ดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 จำกสินเชื่อที่เติบโตในระดับสูงโดยมุ่งเน้นสินเชื่อที่มีคุณภำพในภำวะเศรษฐกิจที่ยังมีควำมไม่
แน่นอน ประกอบกับรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่นที่ขยำยตัว รวมถึงกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
โดยลดลงร้อยละ 3.5 ทั้งนี้  ธนำคำรและบริษัทย่อยตั้งส ำรองผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นเท่ำกับ 5,470  
ล้ำนบำท ซึ่งลดลงร้อยละ 32.1 ตำมหลักควำมระมัดระวังเพื่อรองรับควำมไม่แน่นอนจำกสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ที่เปลี่ยนแปลง ส่งผล
ให้ก ำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของธนำคำร) เท่ำกับ  8,780 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 57.4 

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมำส 4/2564 ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนของธนำคำรและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.6 โดย
รำยได้รวมอยู่ในระดับใกล้เคียงกับไตรมำสที่ผ่ำนมำในภำวะเศรษฐกิจที่ยังคงท้ำทำย รวมถึงกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินงำนของธนำคำรโดยลดลงร้อยละ 16.8 ทั้งนี้ ธนำคำรและบริษัทย่อยต้ังส ำรองผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตำม
หลักควำมระมัดระวัง ถึงแมล้ดลงจำกไตรมำสที่ผ่ำนมำ 
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หน้ำ 4 
 

รำยได้ดอกเบี้ยสุทธิ 
     หน่วย : ล้ำนบำท 

 1/2565 4/2564 เพิ่ม/(ลด) 1/2564 
 

เพิ่ม/(ลด) 
   ร้อยละ  ร้อยละ 

รำยได้ดอกเบี้ย 26,209  26,768  (2.1) 25,297 3.6 
  - รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 652   690  (5.5) 729 (10.6) 
  - เงินลงทุนและธุรกรรมเพ่ือค้ำ 49   108  (54.6) 61 (19.3) 
  - เงินลงทุนในตรำสำรหนี ้ 908   1,103  (17.7) 917 (0.9) 
   - เงินให้สินเช่ือ 24,567   24,830  (1.1) 23,545 4.3 
  - กำรให้เช่ำซื้อและสัญญำเช่ำกำรเงิน 15   24  (39.2) 29 (49.3) 
  - อ่ืนๆ 18   13  34.9 16 9.5 
หัก ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย 5,123  5,423  (5.5) 5,328 (3.8) 
  - เงินรับฝำก 2,287   2,539  (9.9) 2,706 (15.5) 
  - รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 340   385  (11.7) 404 (15.7) 
  - เงินน ำส่งธนำคำรแห่งประเทศไทยและสถำบัน
คุ้มครองเงินฝำก 

1,608   1,604  0.2 1,493 7.6 

  - ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 867   876  (1.0) 704 23.2 
  - อ่ืนๆ 21   19  6.6 21 0.2 
รำยได้ดอกเบี้ยสุทธิ 21,086 21,345 (1.2) 19,969 5.6 
อัตรำดอกเบี้ยรับจำกสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิด
รำยได้ (ร้อยละ) (1) 

3.04 3.10  3.17  

อัตรำต้นทุนทำงกำรเงิน (ร้อยละ) (1) 0.68 0.72  0.76  

รำยได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิด
รำยได้ (ร้อยละ) – NIM (1) 

2.44 2.47  2.50  

(1) สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรำยได้ รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน; หนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ย รวมหนี้สินทำงกำรเงิน
ที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน  

 

รำยได้ดอกเบี้ยสุทธิไตรมำส 1/2565  ธนำคำรและบริษัทย่อยมีรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิ เท่ำกับ 21,086 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5.6 จำกไตรมำสเดียวกันของปีก่อนตำมอัตรำกำรเติบโตของสินเชื่อที่สูง โดยมุ่งเน้นกำรขยำยตัวของสินเชื่อที่มีคุณภำพ
อย่ำงต่อเนื่อง ประกอบกับกำรบริหำรต้นทุนทำงกำรเงินได้เป็นอย่ำงดี ทั้งนี้ อัตรำผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรำยได้ 
(NIM) เท่ำกับร้อยละ 2.44  

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมำส 4/2564 รำยได้ดอกเบี้ยสุทธิใกล้เคียงระดับเดิมโดยปรับลดลงเล็กน้อยที่ร้อยละ 1.2 ทั้งนี้
ธนำคำรมีกำรเติบโตของสินเชื่อที่มีคุณภำพอย่ำงต่อเนื่องโดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 จำกไตรมำสที่ผ่ำนมำ และกำรบริหำรต้นทุนทำง
กำรเงินได้เป็นอย่ำงดี   
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หน้ำ 5 
 

ตำรำงกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ย 
 31 มี.ค. 65  31 ธ.ค. 64  30 ก.ย. 64  30 มิ.ย. 64  31 มี.ค. 64 31 ธ.ค. 63 

อัตรำดอกเบี้ยนโยบำยของ ธปท. 
(%) 

0.500% 0.500% 0.500% 0.500% 0.500% 0.500% 
อัตรำดอกเบี้ยเงินฝำก(%) (1)       
   -  ออมทรัพย์ 0.250% 0.250% 0.250% 0.250% 0.250% 0.250% 
   -  เงินฝำกประจ ำ 3 เดือน 0.320% 0.320% 0.320% 0.320% 0.320% 0.375% 
   -  เงินฝำกประจ ำ 6 เดือน 0.400% 0.400% 0.400% 0.400% 0.400% 0.500% 
   -  เงินฝำกประจ ำ 12 เดือน 0.400% 0.400% 0.400% 0.400% 0.400% 0.500% 
อัตรำดอกเบี้ยเงินให้สินเช่ือ(%)       
   -  MLR 5.250% 5.250% 5.250% 5.250% 5.250% 5.250% 
   -  MOR 5.820% 5.820% 5.820% 5.820% 5.820% 5.820% 
   -  MRR 6.220% 6.220% 6.220% 6.220% 6.220% 6.220% 

(1) อัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกมำตรฐำนส ำหรับบุคคลธรรมดำ 

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ 
     หน่วย : ล้ำนบำท 

 1/2565 4/2564 เพิ่ม/(ลด) 1/2564 เพิ่ม/(ลด) 
   ร้อยละ  ร้อยละ 

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร 7,041 7,168 (1.8) 7,520 (6.4) 
หัก ค่ำใช้จ่ำยค่ำธรรมเนียมและบริกำร 2,073 2,008 3.2 2,303 (10.0) 
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ 4,968 5,160 (3.7) 5,217 (4.8) 

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิส ำหรับไตรมำส 1/2565  ธนำคำรและบริษัทย่อยมีรำยได้ค่ำธรรมเนียมและ
บริกำรสุทธิ เท่ำกับ 4,968 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 4.8 จำกไตรมำสเดียวกันของปีก่อน อย่ำงไรก็ดี ค่ำธรรมเนียม bancassurance 
ขยำยตัวดี หำกเปรียบเทียบกับไตรมำส 4/2564 รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิลดลงร้อยละ 3.7  
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หน้ำ 6 
 

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ  
     หน่วย : ล้ำนบำท 

 1/2565 4/2564 เพิ่ม/(ลด) 1/2564 เพิ่ม/(ลด) 
   ร้อยละ  ร้อยละ 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกเครื่องมือทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำดว้ย
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 

1,748 960 82.0 1,053   65.9 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกเงินลงทุน  73  15 398.1 317 (76.9) 

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย   388   197 96.4 299 29.7 
รำยได้จำกเงินปันผล  101  24 326.8 127 (20.7) 
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอ่ืนๆ  1,321  2,227 (40.7) 1,690 (21.9) 
รวมรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ 3,631 3,423 6.1   3,486 4.1 

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ ไตรมำส 1/2565  ธนำคำรและบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ เท่ำกับ  
 3,631 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 จำกไตรมำสเดียวกันของปีก่อน จำกก ำไรจำกเครื่องมือทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน และส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียในกลุ่มบริษัทประกัน ซึ่งส่วนหนึ่งสุทธิกับรำยได้
จำกกำรด ำเนินงำนอื่นที่ลดลงส่วนใหญ่เกิดจำกรำยได้กำรบริหำรหนี้สูญรับคืน เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมำส 4/2564 รำยได้จำก
กำรด ำเนินงำนอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจำกก ำไรจำกเครื่องมือทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร
หรือขำดทุน และส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียในกลุ่มบริษัทประกันซึ่งส่วนหนึ่งสุทธิกับรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน
อื่นที่ลดลงส่วนใหญ่เกิดจำกรำยได้กำรบริหำรหนี้สูญรับคืน 
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หน้ำ 7 
 

ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ  
     หน่วย : ล้ำนบำท 

 1/2565 4/2564 เพิ่ม/(ลด) 1/2564 เพิ่ม/(ลด) 
   ร้อยละ  ร้อยละ 

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน 6,334 6,887  (8.0) 7,097 (10.8) 
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับอำคำร สถำนที่ และอุปกรณ์ 2,257  2,453  (8.0) 2,132 5.9 
ค่ำภำษีอำกร  958   1,032  (7.2) 978 (2.1) 
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำทรัพย์สินรอกำรขำย  235   1,014  (76.8) 302 (22.0) 
อ่ืนๆ (1) 2,460 3,328  (26.1) 2,179 12.9 
รวมค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินกำรอื่นๆ 12,244 14,714  (16.8) 12,688 (3.5) 

อัตรำส่วนคำ่ใช้จ่ำยต่อรำยได้ (ร้อยละ) 41.25 49.16  44.25  

(1) รวมค่ำตอบแทนกรรมกำร 

ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ ไตรมำส 1/2565 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ 
เท่ำกับ 12,244 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 3.5 จำกไตรมำสเดียวกันของปีก่อน มีสำเหตุหลักจำกกำรลดลงของค่ำใช้จ่ำยพนักงำน โดย
มี Cost to Income ratio เท่ำกับร้อยละ 41.25 ลดลงจำกร้อยละ 44.25 ในไตรมำส 1/2564 เมื่อเทียบกับไตรมำสที่ผ่ำนมำ 
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ ลดลงร้อยละ 16.8 เนื่องจำกจำกกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรลดลงของกำร
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำทรัพย์สินรอกำรขำย รวมถึงกำรลดลงของค่ำใช้จ่ำยตำมฤดูกำลโดยมี Cost to Income ratio เท่ำกบัร้อยละ 
41.25 ลดลงจำกร้อยละ 49.16 ในไตรมำส 4/2564 

 

ผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น 
     หน่วย : ล้ำนบำท 

 1/2565 4/2564 เพิ่ม/(ลด) 1/2564 เพิ่ม/(ลด) 
   ร้อยละ  ร้อยละ 

ผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้(1) 5,470 8,233 (33.6) 8,058 (32.1) 

(1) ผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ำดวำ่จะเกิดขึ้นส ำหรับรำยกำรระหว่ำงตลำดเงิน เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้ (รวมขำดทุนจำกกำร
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่) และภำระผกูพันที่จะให้สินเช่ือและสญัญำค้ ำประกันทำงกำรเงิน 

ส ำหรับไตรมำส ไตรมำส 1/2565  ธนำคำรและบริษัทย่อยตั้งส ำรองผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น จ ำนวน 
5,470 ล้ำนบำท ซึ่งลดลงร้อยละ 32.1 จำกไตรมำสเดียวกันของปีก่อน และลดลง ร้อยละ 33.6 เมื่อเทียบกับไตรมำส 4/2564 ตำม
หลักควำมระมัดระวังโดยธนำคำรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบถึงปัจจัยแวดล้อมในกำรด ำเนินธุรกิจ และภำวะเศรษฐกิจที่มีควำมไม่
แน่นอนสูง ซึ่งอำจส่งผลต่อคุณภำพสินเชื่อ ทั้งนี้ ธนำคำรรักษำระดับของ Coverage ratio ในระดับสูง โดยเท่ำกับร้อยละ 173.6 
และคุณภำพสินทรัพย์อยู่ในระดับที่ควบคุมได้เป็นอย่ำงดี 
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หน้ำ 8 
 

ฐำนะทำงกำรเงินของธนำคำรและบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2565 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 

 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ของธนำคำรและบริษัทย่อย (หลังหักรำยได้รอตัดบัญชี) เท่ำกับ  2,658,758 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 1.1 จำกสิ้นปี 2564 จำกลูกค้ำทุกกลุ่มโดยเฉพำะลูกค้ำภำครัฐ  
 

    หน่วย : ล้ำนบำท 

งบกำรเงินรวม 31 มี.ค. 65 31 ธ.ค. 64 เพิ่ม/(ลด) 
   ร้อยละ 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้ 2,659,094 2,629,259 1.1 
หัก รำยได้รอตัดบัญชี 336 296 13.7 
บวก ดอกเบี้ยค้ำงรับ 20,583 20,579 0.0 
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตทีค่ำดว่ำจะเกิดขึ้น  177,008 173,322 2.1 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้ำงรับสุทธิ 2,502,333 2,476,220  1.1 

เงินให้สินเชื่อของธนำคำรตำมประเภทของผู้กู้ (งบกำรเงินรวม)  
     หน่วย : ล้ำนบำท 

งบกำรเงินรวม 31 มี.ค. 65 31 ธ.ค. 64 เพิ่ม/(ลด) 

 จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ ร้อยละ 

สินเช่ือธุรกิจขนำดใหญ ่ 713,932  26.9 708,654 27.0 0.7 
สินเช่ือรัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ 568,449  21.4 553,041 21.0 2.8 
สินเช่ือวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  329,727  12.4 327,724 12.5 0.6 
สินเช่ือรำยย่อย 1,046,571  39.3 1,039,448 39.5 0.7 

- สินเช่ือเพ่ือที่อยู่อำศัย 447,409 16.8 445,012 16.9 0.5 
- สินเช่ือส่วนบุคคล 538,029 20.2 531,035 20.2 1.3 
- สินเช่ือบัตรเครดิต 57,691 2.2 59,953 2.3 (3.8) 
- สินเช่ือ Leasing 3,442 0.1 3,448 0.1 (0.2) 

สินเช่ืออ่ืนๆ 415 0.0 392 0.0 5.7 
รวมสินเช่ือ (ตำมงบกำรเงิน) 2,659,094 100.0 2,629,259 100.0 1.1 
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คุณภำพสินทรัพย์  

กำรจัดชั้นสินเชื่อและค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น 
หน่วย : ล้ำนบำท 

งบกำรเงินรวม 31 มี.ค. 65 31 ธ.ค. 64 
1. Gross NPL (1) 106,549 106,809 
2. Gross NPL Ratio  ร้อยละ 3.34 ร้อยละ 3.50 
ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น (รวม) (2) 184,938 180,311 

3. Coverage Ratio (3) ร้อยละ 173.6 ร้อยละ 168.8 

(1) Gross NPLs เฉพำะต้นเงินหักรำยได้รอตัดบัญชี รวมรำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 
(2) ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตทีค่ำดว่ำจะเกิดขึ้น (รวม) = ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ำดว่ำจะเกิดขึ้นส ำหรบัรำยกำรระหว่ำงตลำดเงิน เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้

และภำระผูกพันที่จะให้สนิเช่ือและสัญญำค้ ำประกันทำงกำรเงิน 
(3) Coverage Ratio = ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นส ำหรับรำยกำรระหวำ่งตลำดเงิน เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้ และภำระผูกพันที่จะใหส้นิเช่ือและ

สัญญำค้ ำประกันทำงกำรเงิน / Gross NPLs 
 

  หน่วย : ล้ำนบำท 

งบกำรเงินรวม 31 มี.ค. 65 31 ธ.ค. 64 
เงินให้สินเช่ือและ
ดอกเบี้ยค้ำงรับ (1) 

ค่ำเผื่อผลขำดทุน
ด้ำนเครดิตท่ี 

คำดว่ำจะเกิดข้ึน (2) 

เงินให้สินเช่ือและ
ดอกเบี้ยค้ำงรับ (1) 

ค่ำเผื่อผลขำดทุน
ด้ำนเครดิตท่ี 

คำดว่ำจะเกิดขึ้น (2) 
จ ำแนกตำมประเภทกำรจัดช้ัน     
- สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ไม่มีกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญ
ของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต  (Performing) 

2,337,939 43,814  2,306,478   44,722  

- สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่มีกำรเพ่ิมขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญของ
ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต  (Under - performing) 

226,919 51,818  228,443   48,923  

- สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต  
(Non - performing) 

111,328 79,023  111,422   77,334  

- สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ใช้วิธีอย่ำงง่ำยในกำรค ำนวณผล
ขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุ  
(Lifetime ECL - simplified approach) (3) 

                3,155                  2,353   3,199   2,343  

รวม 2,679,341 177,008  2,649,542   173,322  

(1) เงินให้สินเช่ือหักรำยได้รอตัดบัญชี รวมดอกเบี้ยค้ำงรับ และรำยได้ดอกเบีย้ที่ยังไม่ถึงก ำหนดช ำระ 
(2) ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นส ำหรับเงินใหส้ินเช่ือแก่ลูกหนี้ (รวมขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่) ตำมงบกำรเงิน 
(3) Lifetime ECL – simplified approach เป็นรำยกำรของบริษัทย่อยซึ่งรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุของลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำ 

 

ธนำคำรและบริษัทย่อยมี NPLs ณ 31 มีนำคม 2565 เท่ำกับ 106,549 ล้ำนบำท คุณภำพสินทรัพย์อยู่ในระดับที่ควบคุม
ได้ดี โดยมีอัตรำส่วนสินเชื่อด้อยคุณภำพต่อสินเชื่อรวม (NPLs Ratio) ร้อยละ 3.34 ลดลงจำก ร้อยละ 3.50 ณ 31 ธันวำคม 2564 
เป็นผลมำจำกกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรติดตำมคุณภำพสินทรัพย์อย่ำงใกล้ชิด นอกจำกนี้ ธนำคำรพิจำรณำตั้งผลขำดทุนด้ำน
เครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นเพิ่มเติมโดยรักษำระดับของ Coverage Ratio ในระดับสูง โดยเท่ำกับร้อยละ 173.6 เทียบกับร้อยละ 168.8 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 เพื่อรองรับควำมไม่แน่นอนของภำวะเศรษฐกิจในระยะข้ำงหน้ำ   
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แหล่งท่ีมำและใช้ไปของเงินทุน  
หน่วย : ล้ำนบำท 

 31 มี.ค. 65 31 ธ.ค. 64 เพิ่ม/(ลด) 

 จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ ร้อยละ 

รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) 576,551 16.1 469,216 13.2 22.9 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลคำ่ด้วยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 19,899 0.6 18,039 0.5 10.3 
เงินลงทุนสุทธิ และเงินลงทุนในบรษิัทรว่มสุทธิ 266,477 7.4 364,017 10.2 (26.8) 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้ (หักรำยได้รอตดับัญชี) 2,658,758 74.2 2,628,963 73.9 1.1 
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตทีค่ำดว่ำจะเกิดขึ้น  177,008 4.9 173,322 4.8 2.1 
สินทรัพย์อ่ืนๆ 236,770 6.6 249,831  7.0 (5.2) 

สินทรัพย์ 3,581,447 100.0 3,556,744  100.0 0.7 

เงินรับฝำก 2,712,691 75.8 2,614,747 73.5 3.7 
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ (หนี้สิน) 226,664 6.3 296,344 8.3 (23.5) 
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 131,638 3.7 133,817 3.8 (1.6) 
หนี้สินอ่ืนๆ 134,025 3.7 137,725  3.9 (2.7) 
รวมส่วนของเจ้ำของ 376,429 10.5 374,111  10.5 0.6 

- ส่วนของบริษัทใหญ ่ 361,497 10.1 360,052  10.1 0.4 

- ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 14,932 0.4 14,059 0.4 6.2 
หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ 3,581,447 100.0 3,556,744 100.0 0.7 

อัตรำส่วนเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี (หลังหักรำยได้รอตัดบัญชี)  
ต่อเงินรับฝำก (ร้อยละ) 

98.01  100.54   

ธนำคำรและบริษัทย่อยมีเงินรับฝำก เท่ำกับ 2,712,691 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 จำก ณ 31 ธันวำคม 2564 โดย
เพิ่มขึ้นจำกเงินฝำกออมทรัพย์ และเงินฝำกจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม ทั้งนี้ สัดส่วนเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (หลังหักรำยได้รอตัดบัญชี) ต่อ
เงินรับฝำก ที่เท่ำกับร้อยละ 98.01 ลดลงเม่ือเทียบกับร้อยละ 100.54 ณ 31 ธันวำคม 2564 

แหล่งเงินทุนที่ส ำคัญของธนำคำรและบริษัทย่อย ณ 31 มีนำคม 2565 ประกอบด้วยเงินรับฝำกร้อยละ 75.8 และ 
แหล่งเงินทุนอื่น ๆ อำทิ ส่วนของเจ้ำของ กำรกู้ยืมระหว่ำงธนำคำร และตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม ทั้งนี้ ธนำคำรใช้เงินทุนร้อยละ 
74.2 ในกำรให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (หลังหักรำยได้รอตัดบัญชี) ใช้เงินทุนร้อยละ 16.1 ในรำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ และ
ใช้เงินทุนร้อยละ 7.4 ในเงินลงทุนสุทธิและเงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ 
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ส่วนของเจ้ำของ 
ส่วนของเจ้ำของรวม (ส่วนท่ีเป็นของธนำคำร) 31 มีนำคม 2565 เท่ำกับ 361,497 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 

เม่ือเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2564 
มูลค่ำหุ้นทำงบัญชี (ส่วนที่เป็นของธนำคำร)  เท่ำกับ  25.86 บำทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจำก 25.75  บำทต่อหุ้น ณ วันที่  

31 ธันวำคม 2564 

เงินกองทุนตำมกฎหมำย  

เงินกองทุนตำมกฎหมำย (งบเฉพำะธนำคำร)   

หน่วย : ล้ำนบำท 

งบเฉพำะธนำคำร 

31 มี.ค. 65(2) 31 ธ.ค. 64(2) อัตรำข้ันต่ ำที่
ก ำหนดโดย

ธปท. 
 (ร้อยละ) (1) 

 
 

จ ำนวน 

อัตรำเงินกองทุน 
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง 

(ร้อยละ) 

 
 

จ ำนวน 

อัตรำเงินกองทุน 
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง 

(ร้อยละ) 

เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ 307,617 15.41 309,038 15.60 >8.000 
เงินกองทุนช้ันที่ 1 326,264 16.34 327,685 16.54 >9.500 
เงินกองทุนช้ันที่ 2 66,520  66,310   
รวมเงินกองทุน 392,784 19.67 393,995 19.88 >12.000 
สินทรัพย์ถ่วงน้ ำหนักตำมควำมเสี่ยง 1,996,497  1,981,545   

(1) ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก ำหนดให้ธนำคำรพำณิชย์ด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพ่ิม เพ่ือรองรับผลขำดทุนในภำวะวิกฤต (Conservation Buffer) 
โดยให้ทยอยด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่ม ซึ่งมำกกว่ำ 2.50% ในวันที่ 1 มกรำคม 2562 นอกจำกนี้ ตำมประกำศ ธปท. ที่สนส.16/2560 และ 17/2560 
ระบุว่ำธนำคำรเป็น 1 ธนำคำรพำณิชย์ที่มีนัยต่อควำมเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ และก ำหนดให้ต้องมีอัตรำส่วนเงินกองทุนขั้นต่ ำเพิ่มเติม เพื่อเป็นเงินกองทุน
ส่วนเพิ่มเพื่อรองรับควำมเสียหำยส ำหรับธนำคำรพำณิชย์ที่มีนัยควำมเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ (Higher loss absorbency) โดยให้ธนำคำรทยอยด ำรง
อัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับควำมเสียหำยส ำหรับธนำคำรพำณิชย์ที่มีนัยต่อควำมเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ ร้อยละ 1 ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 เป็นต้นไป  

(2) ข้อมูลเงินกองทุนและอัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จัดท ำตำมเกณฑ์และวิธีกำรตำมประกำศธปท. 

 
 ณ 31 มีนำคม 2565 ธนำคำร (งบเฉพำะธนำคำร) มีเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ เท่ำกับ 307,617 ล้ำนบำท 
เงินกองทุนชั้นที่  1 เท่ำกับ 326,264 ล้ำนบำท และมีเงินกองทุนทั้งสิ้นเท่ำกับ 392,784 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 15.41 
ร้อยละ 16.34 และร้อยละ 19.67 ของสินทรัพย์ถ่วงน้ ำหนักตำมควำมเสี่ยง ตำมล ำดับ ซึ่งอยูใ่นระดับที่แข็งแกร่งเม่ือเทียบกับเกณฑ์
ของ ธปท. อีกทั้งธนำคำรได้ประเมินควำมเพียงพอของอัตรำส่วนเงินกองทุนฯ ในอนำคตอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตำมเกณฑ์ของ
ทำงกำร  
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ภำคผนวก 
มำตรกำรควำมช่วยเหลือของธนำคำรจำกผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ในปี 2564 

ในวันที่ 23 มีนำคม 2564 ธนำคำรแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงกำรคลัง เสนอ 2 มำตรกำร ได้แก่  
1) มำตรกำรสนับสนุนกำรให้สินเช่ือแก่ผู้ประกอบธุรกิจ (สินเช่ือฟ้ืนฟู) วงเงิน 250,000 ล้ำนบำท มุ่งเน้นให้สถำบัน

กำรเงินส่งผ่ำนสภำพคล่องดังกล่ำวแก่ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ที่ได้รับผลกระทบแต่ยังมีศักยภำพ  
2) มำตรกำรสนับสนุนกำรรับโอนทรัพย์ชำระหนี้ และให้สิทธิลูกหนี้ซื้อคืน (โครงกำรพักทรัพย์ พักหนี้) วงเงิน 

100,000 ล้ำนบำท มุ่งเน้นในกำรช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบรุนแรง ต้องใช้เวลำนำนในกำรฟื้นตัว แต่ยังมีศักยภำพ
และมีทรัพย์สินเป็นหลักประกัน  

ทั้งนี้ รำยละเอียดมำตรกำรช่วยเหลือลูกค้ำของธนำคำรทั้ง 7 มำตรกำรมีดังนี้ 
 มำตรกำรช่วยเหลือลูกค้ำรำยย่อย 3 มำตรกำร (เริ่มวันที่ 31 พฤษภำคม 2564) ดังนี้ 

1. สินเชื่อที่อยู่อำศัย สินเชื่อ Home for Cash สินเชื่อกรุงไทยบ้ำนให้เงิน (Home Easy Cash) วงเงินกู้แบบมี
ก ำหนดระยะเวลำ (Term Loan) พักช ำระเงินต้นและช ำระดอกเบี้ยบำงส่วน สูงสุด 12 เดือน หรือ ขยำยระยะเวลำโดย
ลดอัตรำผ่อนช ำระ สูงสุด 12 เดือน หรือ พักช ำระเงินต้น โดยช ำระเฉพำะดอกเบี้ย สูงสุด 3 เดือน 

2. สินเชื่อส่วนบุคคล วงเงินกู้แบบมีก ำหนดระยะเวลำ (Term Loan) ลดกำรผ่อนช ำระค่ำงวดลง 30% นำนสูงสุด 6 เดือน 
3. สินเช่ือวงเงินกู้แบบหมุนเวียน (Revolving Loan) ได้แก่ สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus ปรับเป็น

วงเงินกู้แบบมีก ำหนดระยะเวลำ (Term Loan) ได้นำน 48 งวด หรือตำมควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้   

 มำตรกำรช่วยเหลือลูกค้ำธุรกิจ 4 มำตรกำร ดังนี้  
1. สินเชื่อฟื้นฟู ส ำหรับผู้ประกอบกำร  อัตรำดอกเบี้ยพิเศษ 2 ปีแรกไม่เกินร้อยละ 2.0 ต่อปี (อัตรำดอกเบี้ยเฉลี่ย 5 ปี 

ไม่เกิน ร้อยละ 5.0 ต่อปี) ผ่อนช ำระสูงสุดไม่เกิน 10 ปี ได้รับยกเว้นดอกเบี้ย 6 เดือนแรก รวมทั้งได้รับค้ ำประกัน
สินเชื่อจำกบรรษัทสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม (บสย.) นำนสูงสุด 10 ปี 

2. มำตรกำรช่วยเหลือลูกค้ำสินเช่ือธุรกิจ SME 
 สินเชื่อธุรกิจ วงเงินไม่เกิน 20 ล้ำนบำท ประเภท Term Loan : พักช ำระเงินต้น โดยช ำระเฉพำะดอกเบี้ย สูงสุด 6 

เดือน หรือขยำยระยะเวลำช ำระหนี้สูงสุด 24 เดือน ส ำหรับสินเชื่อประเภท P/N และ Trade Finance ขยำยเวลำ
ช ำระหนี้สูงสุด 6 เดือน 

 สินเชื่อธุรกิจ วงเงิน 20 - 500 ล้ำนบำท ประเภท Term Loan : พักช ำระเงินต้น โดยช ำระเฉพำะดอกเบี้ย สูงสุด 12 
เดือน ส ำหรับสินเชื่อประเภท P/N และ Trade Finance ขยำยเวลำช ำระหนี้สูงสุด 6 เดือน 

3. มำตรกำรพักทรัพย์พักหนี้ เพื่อช่วยเหลือลูกค้ำธุรกิจที่มีศักยภำพและมีสินทรัพย์เป็นหลักประกันสำมำรถลดภำระ
ทำงกำรเงินชั่วครำว ในช่วงที่รอให้ธุรกิจฟื้นตัว ด้วยวิธีกำรโอนทรัพย์ช ำระหนี้และให้สิทธิซื้อทรัพย์คืนในอนำคต ใน
รำคำรับโอนบวกต้นทุนกำรถือครองทรัพย์ (Carrying cost) 1% ต่อปี บวกค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลทรัพย์ที่ธนำคำรจ่ำย
ตำมจริง หักค่ำเช่ำทรัพย์หลังตีโอนที่ลูกค้ำช ำระมำแล้ว  
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4. โครงกำร DR BIZ กำรเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง  ส ำหรับลูกค้ำธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกสถำบันกำรเงิน  
50 - 500 ล้ำนบำท โดยพิจำรณำตำมควำมสำมำรถและศักยภำพของลูกค้ำ เช่น ปรับลดกำรผ่อนช ำระ ยืดระยะเวลำ
ผ่อนช ำระหนี้ ตลอดจนกำรเสริมสภำพคล่องให้กับลูกค้ำที่มีแผนธุรกิจชัดเจนภำยใต้หลักเกณฑ์ของธนำคำร 
 

ในวันที่ 16 กรกฎำคม 2564 ธนำคำรมีมำตรกำรช่วยเหลือลูกค้ำ SMEs และรำยย่อยจำกผลกระทบจำกกำรระบำดของ 
COVID-19 ระลอกใหม่ตำมแนวทำงของธปท. โดยกำรพักช ำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลำ 2 เดือนตั้งแต่งวดกำรช ำระหนี้
เดือนกรกฎำคม 2564 เป็นต้นไป  

 ในวันที่ 20 สิงหำคม 2564 ธปท. ได้มีมำตรกำรส่งเสริมกำรช่วยเหลือลูกหนี้อย่ำงยั่งยืน ดังนี้ 
1. กำรรักษำสภำพคล่องและเติมเงินใหม่ให้กับลูกหนี้ SMEs และรำยย่อย 

1.1 ปรับปรุงหลักเกณฑ์สินเชื่อฟื้นฟูส ำหรับลูกหนี้ SMEs (ตำมนิยำมของสถำบันกำรเงิน) โดยขยำยวงเงินสินเชื่อแก่กลุ่ม
ที่วงเงินสินเชื่อเดิมน้อย หรือไม่เคยมีวงเงินมำก่อน เป็นดังนี้ 
- ลูกหนี้เดิม : วงเงินต่อรำยไม่เกินร้อยละ 30 ของวงเงินสินเชื่อ ณ 31 ธ.ค. 62 หรือ 28 ก.พ. 64 แล้วแต่ยอดใดจะสูงกว่ำ 

(ไม่เกิน 150 ล้ำนบำท) หรือสูงสุดไม่เกิน 50 ล้ำนบำท ส ำหรับลูกหนี้ที่ ร้อยละ 30 ของวงเงินเดิมไม่ถึง 50 ล้ำนบำท 
- ลูกหนี้ใหม่ : วงเงินต่อรำยลูกหนี้ไม่เกิน 50 ล้ำนบำท 

อีกทั้ง เพิ่มกำรค้ ำประกันให้กับลูกหนี้กลุ่มเสี่ยง 
1.2 ผ่อนปรนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสินเชื่อลูกหนี้รำยย่อย ในส่วนของบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ และ

สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล ดังนี้ 
- บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล : คงอัตรำกำรผ่อนช ำระขั้นต่ ำบัตรเครดิตที่ร้อยละ 5 และ ขยำยเพดำนวงเงิน

ส ำหรับบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลส ำหรับผู้ที่มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ำกว่ำ 30,000 บำท 
- สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล : ขยำยเพดำนวงเงินและระยะเวลำช ำระหนี้ 

2. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ส่งเสริมให้สถำบันกำรเงินช่วยเหลือลูกหนี้ผ่ำนกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้แบบระยะยำว ดังนี้ 
2.1 สถำบันกำรเงินสำมำรคงกำรจัดชั้นส ำหรับลูกหนี้รำยย่อย และ SMEs (ตำมนิยำมของสถำบันกำรเงิน) ที่เข้ำสู่

กระบวนกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้แล้ว ได้จนถึง 31 มีนำคม 2565 เพื่อให้มีเวลำเพียงพอในกำรพิจำรณำปรับปรุง
โครงสร้ำงหนี้อย่ำงเหมำะสม 

2.2 กำรใช้หลักเกณฑ์กำรจัดชั้นและกำรกันเงินส ำรองอย่ำงยืดหยุ่นไปจนถึงสิ้นปี 2566  เพื่อลดภำระต้นทุนส ำหรับ
สถำบันกำรเงินที่ให้ควำมช่วยเหลือลูกหนี้อย่ำงยั่งยืน ด้วยกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้โดยวิธีที่นอกเหนือไปจำกกำร
ขยำยเวลำกำรช ำระหนี้เพียงอย่ำงเดียว 

2.3 กำรขยำยระยะเวลำปรับลดอัตรำเงินน ำส่งเข้ำกองทุน FIDF เหลือร้อยละ 0.23 จำกร้อยละ 0.46 ต่อปี ที่จะสิ้นสุดสิ้น
ปี 2564 นี้ ออกไปจนถึงสิ้นปี 2565 เพื่อให้สถำบันกำรเงินสำมำรถส่งผ่ำนต้นทุนที่ลดลงไปในกำรบรรเทำผลกระทบ
ต่อภำคธุรกิจและประชำชนได้อย่ำงต่อเนื่อง 
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อันดับควำมน่ำเชื่อถอืของธนำคำร 
อันดับควำมน่ำเชื่อถือที่ธนำคำรได้รับจำก S&P Global Ratings, Moody’s Investors Service และ Fitch Ratings มีดังนี้ 

 

 
 
 
 
 

  

S&P Global Ratings มี.ค. 2565 (4) ธ.ค. 2564 ก.ย. 2564 

- ระยะยำว/ระยะสั้น BBB- / A-3 
 

 Negative(3) 
bb+ 

ธ.ค. 2564 
Baa1 / P-2 

Stable  
baa3 
Ba3 

ธ.ค. 2564 (4) 
 

BBB+ / F1  
Stable 

bbb- 
 

AAA(tha) / F1+ (tha)   
Stable 

AAA(tha) 
AA(tha) 

BBB / A-2 BBB / A-2 
- แนวโน้ม   Stable   Negative Negative(2) 
- Stand-Alone Credit Profile (SACP) bb+ bb+ bb+ 

Moody’s Investors Service มี.ค. 2565 ธ.ค. 2564 ก.ย. 2564 
- ระยะยำว/ระยะสั้น Baa1 / P-2 Baa1 / P-2 Baa1 / P-2 
- แนวโน้ม Stable  Stable  Stable  
- Baseline Credit Assessment (BCA) baa3 baa3 baa3 
- ตรำสำรหน้ีด้อยสิทธิ ที่สำมำรถนับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐ(1) 

Ba3 Ba3 Ba3 

Fitch Ratings มี.ค. 2565 ธ.ค. 2564 (3) ก.ย. 2564 
อันดับควำมน่ำเชื่อถือสำกลสกุลเงินต่ำงประเทศ    

- ระยะยำว/ระยะสั้น BBB+ / F1  BBB+ / F1  BBB / F2 
- แนวโน้ม Stable Stable Stable 
- Viability Rating bbb- bbb- bbb- 

อันดับควำมน่ำเชื่อถือในประเทศ   
 

- ระยะยำว/ระยะสั้น AAA(tha) / F1+ (tha)   AAA(tha) / F1+ (tha)   AA+(tha) / F1+ (tha)  
- แนวโน้ม Stable Stable Stable 
- หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ สกุลเงินบำท AAA(tha) AAA(tha) AA+(tha) 
- หุ้นกู้ด้อยสิทธิสกุลเงินบำท AA(tha) AA(tha) AA-(tha) 

(1) เมื่อ 25 มีนำคม 2564  ธนำคำรได้เสนอขำยตรำสำรหน้ีด้อยสิทธิ ที่สำมำรถนับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อผู้ลงทุนต่ำงประเทศ 
(2) เมื่อ 20 ตุลำคม 2564 S&P Global Ratings ปรับ Watch Negative ออกจำกอนัดับควำมน่ำเชื่อถือของธนำคำร โดยมีแนวโน้มเป็น Negative 
(3) เมื่อวันท่ี 1 ธันวำคม 2564 Fitch Ratings ปรับเพิ่มอันดับควำมน่ำเชื่อถือขึ้น ดังน้ี  อันดับควำมน่ำเชื่อถือสำกลสกุลเงินต่ำงประเทศ : ระยะยำว/ระยะสั้น(จำกเดิม BBB / F2) และ 

อันดับควำมน่ำเชื่อถือในประเทศ : ระยะยำว (จำกเดิม AA+ (tha))  หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิสกุลเงินบำท (จำกเดิม AA+(tha)) และ หุ้นกู้ด้อยสิทธิสกุลเงินบำท (จำกเดิม AA-(tha)) 
(4) เมื่อวันท่ี 21 มีนำคม 2565  S&P Global Ratings ได้มี Press release ระบุถงึควำมกังวลในประเด็นด้ำนโครงสร้ำง (Structural issue) ของประเทศไทย รวมถึง Systematic risk 

ท่ีเพิ่มขึ้นซึ่งสง่ผลต่อธนำคำรในประเทศไทย จึงได้ปรับลดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของธนำคำรและ และธนำคำรพำณิชย์อื่นอีก 3 แห่ง ลง 1 notch พร้อมท้ังปรับ Outlook จำก 
Negative เป็น Stable 
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หมำยเหตุ ตัวเลขกำรเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) ที่แสดงภำยใต้เอกสำรฉบบันี้ค ำนวณโดยอ้ำงอิงจำกตัวเลขงบกำรเงิน 

Disclaimer 
เอกสำรฉบับนี้แสดงถึงข้อมูลผลประกอบกำรและกำรด ำเนินธุรกิจของธนำคำร ข้อมูลเกี่ยวกับภำวะเศรษฐกิจ และข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลบำงส่วน
อำจมีลักษณะเป็นกำรคำดกำรณ์ในอนำคต (Forward-Looking Statements) ซึ่งจัดท ำขึ้นโดยใช้สมมุติฐำนหรือควำมเห็นของธนำคำรจำกข้อมูล ณ ปัจจุบัน 
หำกข้อมูลดังกล่ำวมีกำรเปลี่ยนแปลงไป ธนำคำรขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลตำมเอกสำรฉบับนี้ โดยมิต้องแจ้งใ ห้ทรำบล่วงหน้ำ ทั้งนี้ ผล
ประกอบกำรและกำรด ำเนินธุรกิจของธนำคำรในอนำคตอำจมีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญจำกข้อมูลที่ปรำกฎอยู่ในเอกสำรฉบับนี้ และเอกสำรฉบับนี้
มิได้เป็นกำรรับประกันถึงผลประกอบกำรในอนำคตของธนำคำรแต่อย่ำงใด ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรใช้วิจำรณญำณในกำรศึกษำเม่ือพิจำรณำข้อมูลดังกล่ำวไม่
ว่ำเพ่ือวัตถุประสงค์ใดก็ตำม 


