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รำยงำนฉบับนี้เป็นค ำอธิบำยกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญในงบกำรเงินรวมของธนำคำรฉบับหลังตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
ส ำหรับไตรมำส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 

ภำพรวมภำวะเศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจไทยปี 2565 เผชิญควำมเสี่ยงรอบด้ำนแต่ยังมีแนวโน้มขยำยตัวได้ โดยเศรษฐกิจไทยได้รับแรงกดดัน
จำกปัจจัยภำยนอก โดยเฉพำะควำมขัดแย้งระหว่ำงรัสเซียและยูเครนที่ยืดเยื้อและยังมีควำมรุนแรงส่งผลให้รำคำสินค้ำโภคภัณฑ์
ในตลำดโลกยืนอยู่ระดับสูงต่อเนื่อง และท ำให้กำรเติบโตของเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มลดลง นอกจำกนั้น เศรษฐกิจโลกยังมีควำม
เสี่ยงจำกมำตรกำรกำรควบคุมแพร่ระบำดของโควิด-19 ในจีนที่เข้มงวด รวมทั้ง กำรปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ยของธนำคำรกลำงสหรัฐฯ 
จำกแรงกดดันของเงินเฟ้อ ที่ท ำให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้มเติบโตลดลง ส ำหรับประเทศไทย อัตรำเงินเฟ้อผู้บริโภคและต้นทุนกำร
ผลิตที่สูงขึ้นมำกเป็นปัจจัยส ำคัญที่บั่นทอนก ำลังซื้อของครัวเรือนและผลประกอบกำรของภำคธุรกิจ อย่ำงไรก็ดี เศรษฐกิจไทยได้รับ
แรงสนับสนุนจำกอุปสงค์ในประเทศที่มีแนวโน้มขยำยตัวหลังกำรทยอยยกเลิกมำตรกำรเข้มงวดที่ใช้ควบคุมกำรแพร่ระบำดของ  
โควิด-19 ด้ำนภำคกำรท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัวหลังจำกกำรเปิดรับนักท่องเที่ยวต่ำงประเทศเต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม 2565 
ขณะที่ มูลค่ำกำรส่งออกของไทยยังเติบโตได้ต่อเนื่องตำมอุปสงค์ของคู่ค้ำ รวมทั้ง หลำยสินค้ำได้อำนิสงส์จำกรำคำน้ ำมันที่สูงขึ้น ท ำ
ให้ในภำพรวมเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มเติบโตได้ ท่ำมกลำงอัตรำเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นมำก โดยล่ำสุดธนำคำรแห่งประเทศไทย
ประเมินในเดือนมิถุนำยน 2565 ว่ำ เศรษฐกิจไทยปีนี้จะยังเติบโตได้ที่ร้อยละ 3.3 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำกเม่ือในเดือนมีนำคม 2565 ที่
คำดว่ำเศรษฐกิจไทยจะเติบโตที่ร้อยละ 3.2 ขณะที่ประเมินอัตรำเงินเฟ้อไทยมีแนวโน้มพุ่งขึ้นที่ร้อยละ 6.2 จำกกำรประเมินในเดือน
มีนำคม 2565 ที่ร้อยละ 4.9 เศรษฐกิจที่มีสัญญำณกำรฟื้นตัวที่ชัดเจนขึ้น ประกอบกับอัตรำเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้น ท ำให้ธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยส่งสัญญำณในกำรใช้นโยบำยกำรเงินที่เข้มงวดมำกขึ้น 
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ภำพรวมผลประกอบกำรของธนำคำรและบริษัทย่อย  

ธนำคำรกรุงไทยมีควำมมุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ธนำคำรสำมำรถขยำยฐำนลูกค้ำได้เพิ่มขึ้น
อย่ำงต่อเนื่อง ตัวเลขผู้ใช้บริกำรเพิ่มขึ้นในทุกแพลตฟอร์ม ควำมถี่เข้ำใช้งำนมำกขึ้น หนุนปริมำณธุรกรรมเติบโตต่อเนื่อง สะท้อนถึง
กำรวำงยุทธศำสตร์ ที่ตอบโจทย์กำรยกระดับผลิตภัณฑ์และบริกำรของธนำคำร ให้ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของลูกค้ำทุกกลุ่มได้ดี
ยิ่งขึ้น ในทุกมิติ สำมำรถขยำยควำมร่วมมือกับพันมิตรต่ำงๆได้หลำกหลำย ทั้งหน่วยงำนภำครัฐ และภำคเอกชน   สำมำรถ
เชื่อมโยง Ecosystem ต่ำงๆ  ครอบคลุมทั้งกำรขับเคลื่อนมำตรกำรภำครัฐ บริกำรด้ำนสุขภำพ กำรออมและกำรลงทุน เช่น บริกำร
ซื้อขำยหุ้นกู้ดิจิทัล บริกำร Gold Wallet  และสลำกดิจิทัล   ซึ่งได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดี ท ำสถิติขำยหมดในเวลำอันรวดเร็ว และ
ธนำคำรเริ่มเห็นผลลัพธ์จำกควำมพยำยำมอย่ำงต่อเนื่อง ในกำรปรับควำมสมดุลระหว่ำงคุณภำพสินเชื่อและผลตอบแทน ทั้งนี้ 
จำกควำมมุ่งมั่นด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ดังกล่ำว สนับสนุนให้ผลกำรด ำเนินงำนของธนำคำรดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง    

ภำพรวมผลประกอบกำรประจ ำไตรมำส 2/2565 

ส ำหรับกำรด ำเนินงำนประจ ำไตรมำส 2/2565 เมื่อเทียบกับไตรมำสที่ 2/2564 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีก ำไรสุทธิ
ส่วนที่เป็นของธนำคำร เท่ำกับ 8,358  ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 39 มีสำเหตุหลักจำกรำยได้รวมที่ขยำยตัวร้อยละ 2.1 ทั้งกำร
เพิ่มขึ้นของรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิจำกกำรเติบโตของสินเชื่อ และกำรขยำยตัวของรำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ ประกอบกับ
กำรบริหำรจัดกำรค่ำใช้จ่ำยในภำพรวม ส่งผลให้ Cost to Income ratio เท่ำกับร้อยละ 42.48 ซึ่งโดยรวมอยู่ในระดับคงที่จำก 
ไตรมำส 2/2564   

ธนำคำรและบริษัทย่อยต้ังส ำรองผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจ ำนวน 5,669 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 30.0 จำก
ช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำรตั้งส ำรองไว้ในระดับสูง โดยธนำคำรยังยึดหลักกำรท ำธุรกิจด้วยควำมระมัดระวัง เพื่อรองรับควำมไม่
แน่นอนจำกสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ที่อำจจะมีผลกระทบกับคุณภำพของสินทรัพย์  ประกอบกับกำรติดตำมภำพรวมของเงินให้สินเชื่อ
และคุณภำพสินทรัพย์อย่ำงใกล้ชิด โดยมีอัตรำส่วนสินเชื่อด้อยคุณภำพต่อสินเชื่อรวม (NPLs Ratio-Gross) ร้อยละ 3.32 ลดลง
เทียบสิ้นปี 2564 ที่เท่ำกับร้อยละ 3.50 และยังคงรักษำระดับของ Coverage ratio ในระดับสูงที่ร้อยละ 174.3 เทียบกับร้อยละ 
168.8 เม่ือสิ้นปี 2564 

เมื่อเทียบกับไตรมำสที่ 1/2565 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีก ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนำคำร ลดลงร้อยละ 4.8 เนื่องจำก
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่นลดลง ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรม (mark to market) ของสินทรัพย์ทำงกำรเงินในส่วน
ของอัตรำแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นไปตำมภำวะตลำด ถึงแมร้ำยได้ดอกเบี้ยสุทธิขยำยตัวได้ดจีำกกำรขยำยตัวของรำยได้ดอกเบี้ยของเงิน
ให้สินเชื่อ ทั้งนี้ ธนำคำรและบริษัทย่อยยังคงระดับกำรตั้งส ำรองผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่ยึดหลักระมัดระวัง โดยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำก
ไตรมำสที่ผ่ำนมำ 
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ภำพรวมผลประกอบกำรส ำหรับช่วงคร่ึงแรกของปี 2565  

แม้ภำพรวมเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2565 ยังเผชิญควำมท้ำทำยรอบด้ำน แต่ธนำคำรสำมำรถบริกำรจัดกำร
และมีผลกำรด ำเนินงำนดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง  โดยในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2565 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีก ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของ
ธนำคำร เท่ำกับ 17,139 ล้ำนบำทเพิ่มขึ้นร้อยละ 48 จำกในช่วงครึ่งแรกของปีก่อน มีสำเหตุหลักจำกรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ขยำยตัว
ร้อยละ 4.9 จำกกำรเติบโตของสินเชื่อที่มีคุณภำพทั้งสินเชื่อธุรกิจขนำดใหญ่และสินเชื่อรำยย่อย รวมถึงกำรบริหำรต้นทุนทำง
กำรเงินอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้อัตรำผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรำยได้ (NIM) เท่ำกับร้อยละ 2.50 ประกอบกับกำร
บริหำรจัดกำรค่ำใช้จ่ำยได้ดี รวมถึงค่ำใช้จ่ำยตำมฤดูกำล ค่ำใช้จ่ำยโดยรวมลดลงร้อยละ 0.7 โดยมี Cost to Income ratio เท่ำกับ
ร้อยละ 41.86 ลดลงจำกร้อยละ 43.33 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ ธนำคำรและบริษัทย่อยตั้งส ำรองผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่
คำดว่ำจะเกิดขึ้น ลดลงร้อยละ 31.0 แต่ยังคงรักษำระดับของ Coverage ratio ในระดับสูงที่ร้อยละ 174.3 เพื่อรองรับควำมไม่
แน่นอนของภำวะเศรษฐกิจ  

ณ 30 มิถุนำยน 2565 กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินมี เงินกองทุนชั้นที่  1 เท่ำกับ 339,573 ล้ำนบำท (ร้อยละ 16.28 
ของสินทรัพย์ถ่วงน้ ำหนักตำมควำมเสี่ยง) โดยมีเงินกองทุนทั้งสิ้นเท่ำกับ 425,173 ล้ำนบำท (ร้อยละ 20.38 ของสินทรัพย์ถ่วง

น้ ำหนักตำมควำมเสี่ยง) ซึ่งอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งเม่ือเทียบกับเกณฑ์ของ ธปท. ทั้งนี้ ในเดือนเมษำยน 2565 ธนำคำรได้ออกตรำ
สำรหนี้ด้อยสิทธิ ที่สำมำรถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 จ ำนวน 18,080 ล้ำนบำทซึ่งช่วยเพิ่มอัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ต่อสินทรัพย์
เสี่ยงให้แข็งแกร่งมำกขึ้นและรองรับกำรเติบโตในอนำคต  

ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยำยตัวได้ดี ภำคธุรกิจจะกลับมำด ำเนินกิจกำรได้มำกขึ้น หลังจำกทยอยยกเลิกมำตรกำร
เข้มงวดที่ใช้ควบคุมกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 และกำรเปิดรับนักท่องเที่ยวต่ำงประเทศเต็มรูปแบบ อย่ำงไรก็ตำม กำรฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจในระยะต่อไป เป็นกำรฟื้นตัวแบบไม่ทั่วถึง ในรูปแบบ “The New K-shaped Economy”  ซึ่งเป็นภำพของเศรษฐกิจไทย
เฟสใหม่หลังโควิด-19 คลี่คลำย และยังมีควำมท้ำทำยจำกแรงกดดันปัจจัยภำยนอก โดยเฉพำะควำมขัดแย้งระหว่ำงรัสเซียและ
ยูเครนที่ยืดเยื้อและยังมีควำมรุนแรง ส่งผลให้รำคำสินค้ำโภคภัณฑ์ในตลำดโลกยืนอยู่ระดับสูงต่อเนื่อง ส่งผลให้อัตรำเงินเฟ้อใน
ประเทศมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นมำก ท ำให้ธนำคำรแห่งประเทศไทยส่งสัญญำณในกำรใช้นโยบำยกำรเงินที่เข้มงวดมำกขึ้น  และยังคง
เน้นมำตรกำรช่วยเหลือเฉพำะจุดเพื่อดูแลลูกหนี้กลุ่มเปรำะบำงอย่ำงต่อเนื่อง ธนำคำรจึงให้ควำมส ำคัญในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำง
ระมัดระวัง บริหำรจัดกำรคุณภำพสินทรัพย์อย่ำงใกล้ชิด รักษำระดับของ Coverage ratio ในระดับสูง รักษำระดับเงินกองทุนที่
แข็งแกร่ง เพื่อรองรับสถำนกำรณ์ควำมไม่แน่นอน พร้อมดูแลช่วยเหลือลูกค้ำ และ เตรียมพร้อมในกำรขยำยธุรกิจรองรับกำรแข่งขัน
ในอนำคต  

ธนำคำร มุ่งมั่นด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมำภิบำล (ESG) น ำเป้ำหมำยกำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งในกำรด ำเนินงำน ทั้งในด้ำนกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจ ลดควำมเหลื่อมล้ ำ พร้อมเดินหน้ำน ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรทำงกำรเงิน ให้ตอบโจทย์
ควำมต้องกำรของลูกค้ำทุกกลุ่มให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพำะบริกำรด้ำนดิจิทัล ผ่ำนแพลตฟอร์มของธนำคำร ทั้ง Krungthai NEXT 
Krungthai Connext  เป๋ำตัง  และ ถุงเงิน  โดยที่ผ่ำนมำ ธนำคำรได้ต่อยอดบริกำรผ่ำนแอปพลิเคชัน “เป๋ำตัง”อย่ำงต่อเนื่อง ทั้ง
ด้ำนกำรออมและกำรลงทุน ผ่ำนบริกำรวอลเล็ต สบม. บริกำรซื้อขำยหุ้นกู้ บริกำร Gold Wallet  ช่วยให้ผู้ลงทุนเข้ำถึงกำรออมและ
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กำรลงทุนอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม และเสมอภำค สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้ลงทุนยุคใหม่  ล่ำสุดมีบริกำรขำยสลำกกินแบ่งรัฐบำล 
(สลำกดิจิทัล) ผ่ำนเป๋ำตัง  ปัจจุบัน มีผู้ใช้งำนแอปฯเป๋ำตังมำกกว่ำ 34 ล้ำนคน นอกจำกนี้ ยังจับมือกับพันธมิตรท ำโครงกำร Point 
Pay  เปิดให้น ำคะแนนสะสมของพันธมิตรมำใช้จ่ำยแทนเงินสดในร้ำนค้ำถุงเงิน เพื่อช่วยเพิ่มโอกำสในกำรขำยสินค้ำให้กับร้ำนค้ำ
รำยย่อย ซึ่งเป็นรำกฐำนส ำคัญของเศรษฐกิจไทย ให้มียอดขำยและรำยได้เพิ่มขึ้นอย่ำงยั่งยืน   
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ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับไตรมำสและช่วงครึ่งแรกของปีสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนและก ำไรสุทธิ 
       หน่วย : ล้ำนบำท 

 2/2565 1/2565 เพิ่ม/(ลด) 2/2564 เพิ่ม/(ลด) คร่ึงแรก  คร่ึงแรก  เพิ่ม/(ลด) 
   ร้อยละ  ร้อยละ ปี 2565 ปี 2564 ร้อยละ 

รำยได้ดอกเบี้ยสุทธ ิ 21,818 21,086 3.5 20,916 4.3 42,904 40,885 4.9 
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธ ิ 4,911 4,968 (1.2) 4,892 0.4 9,879 10,109 (2.3) 

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอ่ืน 2,735 3,630 (24.7) 3,043 (10.1) 6,366 6,529 (2.5) 

รวมรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 29,464 29,684 (0.7) 28,851 2.1 59,149 57,523 2.8 

รวมค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอ่ืนๆ 12,517 12,244 2.2 12,235 2.3 24,761 24,923 (0.7) 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน(1) 16,947 17,440 (2.8) 16,616 2.0 34,388 32,600 5.5 

ผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ 5,669 5,470 3.6 8,097 (30.0) 11,139 16,154 (31.0) 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้ 11,278 11,970 (5.8) 8,519 32.4 23,249 16,446 41.4 

ภำษีเงินได ้ 1,996 2,317 (13.9) 1,656 20.5 4,313 3,176 35.8 
ก ำไรสุทธ ิ 9,282 9,653 (3.8) 6,863 35.3 18,936 13,270 42.7 
ก ำไรสุทธิ (สว่นที่เป็นของธนำคำร) 8,358 8,780 (4.8) 6,011 39.1 17,139 11,590 47.9 
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ – ROA 

(ร้อยละ) (2) 
0.94 1.00  0.71  0.97 0.69  

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น – ROE (ร้อยละ) (2) 9.35 9.87  7.04  9.66 6.81  

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

ผลประกอบกำรไตรมำส 2/2565  เทียบกับไตรมำส 2/2564 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนเท่ำกับ 
16,947 ล้ำนบำท ขยำยตัวร้อยละ 2.0 มีสำเหตุหลักจำกรำยได้รวมจำกกำรด ำเนินงำนที่ขยำยตัวร้อยละ 2.1 จำกกำรเพิ่มขึ้นของ
รำยได้ดอกเบี้ยสุทธิโดยมำกจำกกำรเติบโตของสินเชื่อ โดยธนำคำรมุ่งเน้นสินเชื่อที่มีคุณภำพทั้งสินเชื่อธุรกิจขนำดใหญ่และสินเชื่อ
รำยย่อย และรำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ ประกอบกับกำรบริหำรจัดกำรค่ำใช้จ่ำยในองคร์วม ทั้งนี้ ธนำคำรและบริษัทย่อย
ตั้งส ำรองผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ลดลงร้อยละ 30.0 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำรตั้งส ำรองไว้ในระดับสูง 
โดยยังยึดหลักระมัดระวัง และรักษำระดับของ Coverage ratio ในระดับสูงเพื่อรองรับควำมไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ ส่งผลให้ก ำไร
สุทธิส่วนที่เป็นของธนำคำร เท่ำกับ 8,358 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.1 จำกไตรมำสเดียวกันของปีก่อน 

หำกเปรียบเทียบกับไตรมำส 1/2565 ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนลดลงร้อยละ 2.8 จำกไตรมำส 1/2565 เนื่องจำกรำยได้
จำกกำรด ำเนินงำนอื่นที่ลดลงส่วนใหญ่เกิดจำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรม (mark to market) ของสินทรัพย์ทำงกำรเงินในส่วนของ
อัตรำแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นไปตำมภำวะตลำด ถึงแม้รำยได้ดอกเบี้ยสุทธิขยำยตัวได้ดีจำกกำรขยำยตัวของรำยได้ดอกเบี้ยของเงินให้
สินเชื่อ โดยธนำคำรมุ่งเน้นสินเชื่อที่มีคุณภำพทั้งสินเชื่อธุรกิจขนำดใหญ่และสินเชื่อรำยย่อย  ประกอบกับกำรบริหำรจัดกำร
ค่ำใช้จ่ำยในองค์รวม ทั้งนี้ ธนำคำรและบริษัทย่อยตั้งส ำรองผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น  เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 จำกไตร
มำสที่ผ่ำนมำเพื่อรองรับควำมไม่แน่นอนของภำวะเศรษฐกิจในระยะข้ำงหน้ำ ส่งผลให้ก ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนำคำร ลดลงร้อย
ละ 4.8 จำกไตรมำสที่ผ่ำนมำ  
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ผลประกอบกำรในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ธนำคำรและบริษัทย่อยมีก ำไรจำก
กำรด ำเนินงำนเท่ำกับ 34,388 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 มีสำเหตุหลักจำกรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ขยำยตัวร้อยละ 4.9 โดยมำก
จำกกำรเติบโตของสินเชื่อ โดยธนำคำรมุ่งเน้นสินเชื่อที่มีคุณภำพทั้งสินเชื่อธุรกิจขนำดใหญ่และสินเชื่อรำยย่อย ประกอบกับกำร
บริหำรต้นทุนทำงกำรเงินอย่ำงต่อเนื่อง ประกอบกับกำรบริหำรจัดกำรค่ำใช้จ่ำยในองค์รวมโดยลดลงร้อยละ 0.7 จำกช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ทั้งนี้ ธนำคำรและบริษัทย่อยตั้งส ำรองผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ลดลงร้อยละ 31.0 โดยรักษำระดับของ 
Coverage ratio ในระดับสูงเพื่อรองรับควำมไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ ส่งผลให้ก ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนำคำร เท่ำกับ 17,139
ล้ำนบำทเพิ่มขึ้นร้อยละ 47.9 จำกในช่วงครึ่งแรกของปีก่อน  

รำยได้ดอกเบี้ยสุทธิ 

 
 
 

       หน่วย : ล้ำนบำท 

 2/2565 1/2565 เพิ่ม/(ลด) 2/2564 เพิ่ม/(ลด) คร่ึงแรก  คร่ึงแรก  เพิ่ม/(ลด) 
   ร้อยละ  ร้อยละ ปี 2565 ปี 2564 ร้อยละ 

รำยได้ดอกเบี้ย 27,259 26,209 4.0 26,349 3.5 53,468 51,646 3.5 
  - รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน  750  652  15.1 800  (6.2) 1,402        1,529  (8.3) 

  - เงินลงทุนและธุรกรรมเพ่ือค้ำ  51  49  3.0            72  (30.1) 100          133  (25.2) 
  - เงินลงทุนในตรำสำรหนี ้  1,079  908  18.9          856  26.1 1,987       1,772  12.1 
   - เงินให้สินเช่ือ 25,324 24,567  3.1     24,582  3.0 49,891     48,128  3.7 
  - กำรให้เช่ำซื้อและสัญญำเช่ำกำรเงิน  26  15  83.3            25  7.3 41            54  (23.0) 
  - อ่ืนๆ  29  18  60.3            14  112.8 47            30  56.2 

หัก ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย 5,441 5,123 6.2 5,433 0.2 10,564 10,761 (1.8) 
  - เงินรับฝำก  2,318  2,288  1.3       2,618  (11.5)  4,606        5,324  (13.5) 
  - รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน  344  340  1.1          404  (14.8)  684           807  (15.3) 
  - เงินน ำส่งธนำคำรแห่งประเทศไทย
และสถำบันคุ้มครองเงินฝำก 

 1,623  1,608  1.0       1,515  7.1  3,231   3,010  7.4 

  - ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม  1,124 866  29.6          879  27.8  1,990   1,582 25.8 
  - อ่ืนๆ  32  21  57.0 17 90.7  53  38 41.1 
รำยได้ดอกเบี้ยสุทธิ 21,818 21,086 3.5 20,916 4.3 42,904 40,885 4.9 
อัตรำดอกเบี้ยรับจำกสินทรัพย์ท่ี
ก่อให้เกิดรำยได้ (ร้อยละ) (1) 

3.14 3.04  3.22  3.11 3.20  

อัตรำต้นทุนทำงกำรเงิน (ร้อยละ) (1) 0.72 0.68  0.76  0.70 0.76  

รำยได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ท่ี
ก่อให้เกิดรำยได้ (ร้อยละ) – NIM (1) 

2.51 2.44  2.55  2.50 2.53 
 

 

(1) สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรำยได้ รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำดว้ยมูลคำ่ยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน; หนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ย รวมหนี้สินทำงกำรเงินที่
วัดมูลค่ำด้วยมูลคำ่ยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน  
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รำยได้ดอกเบี้ยสุทธิไตรมำส 2/2565 เทียบกับไตรมำส 2/2564 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิ เท่ำกับ 
21,818 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 จำกกำรขยำยตัวของรำยได้ดอกเบี้ยของเงินให้สินเชื่อโดยมำกจำกกำรเติบโตของสินเชื่อ โดย
ธนำคำรมุ่งเน้นสินเชื่อที่มีคุณภำพทั้งสินเชื่อธุรกิจขนำดใหญ่และสินเชื่อรำยย่อย ประกอบกับกำรบริหำรต้นทุนทำงกำรเงินอย่ำง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ อัตรำผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรำยได้ (NIM) อยู่ที่ร้อยละ 2.51  

หำกเปรียบเทียบกับไตรมำส 1/2565 รำยได้ดอกเบี้ยสุทธิ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 จำกไตรมำส 1/2565 ส่วนใหญ่จำกกำร
ขยำยตัวของรำยได้ดอกเบี้ยของเงินให้สินเชื่อ โดยธนำคำรมุ่งเน้นสินเชื่อที่มีคุณภำพทั้งสินเชื่อธุรกิจขนำดใหญ่และสินเชื่อรำยย่อย 
โดยมีอัตรำผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรำยได้ (NIM) เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2.51 จำกร้อยละ 2.44 ในไตรมำส 1/2565 

รำยได้ดอกเบี้ยสุทธิในช่วงครึ่งแรกของปี 2565  เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ธนำคำรและบริษัทย่อยมีรำยได้
ดอกเบี้ยสุทธิ เท่ำกับ 42,904 ล้ำนบำท ขยำยตัวร้อยละ 4.9  จำกช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำส่วนใหญ่จำกกำรขยำยตัวของรำยได้
ดอกเบี้ยของเงินให้สินเชื่อ โดยธนำคำรมุ่งเน้นสินเชื่อที่มีคุณภำพทั้งสินเชื่อธุรกิจขนำดใหญ่และสินเชื่อรำยย่อยประกอบกับกำร
บริหำรต้นทุนทำงกำรเงินอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้อัตรำผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรำยได้ (NIM) เท่ำกับร้อยละ 2.50 
เทียบกับร้อยละ 2.53 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน  

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

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% 0.320% 
   -  เงินฝำกประจ ำ 6 เดือน 0.400% 0.400% 0.400% 0.400% 0.400% 0.400% 
   -  เงินฝำกประจ ำ 12 เดือน 0.400% 0.400% 0.400% 0.400% 0.400% 0.400% 
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   
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รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ 
       หน่วย : ล้ำนบำท 

 2/2565 1/2565 เพิ่ม/(ลด) 2/2564 เพิ่ม/(ลด) คร่ึงแรก  คร่ึงแรก  เพิ่ม/(ลด) 
   ร้อยละ  ร้อยละ ปี 2565 ปี 2564 ร้อยละ 

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร 6,728 7,041 (4.4)    6,858  (1.9) 13,768    14,378  (4.2) 
หัก ค่ำใช้จ่ำยค่ำธรรมเนียมและบริกำร 1,817 2,073 (12.3)  1,966  (7.6) 3,889 4,269  (8.9) 

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ 4,911 4,968 (1.2) 4,892  0.4 9,879 10,109  (2.3) 

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิส ำหรับไตรมำส 2/2565  ธนำคำรและบริษัทย่อยมีรำยได้ค่ำธรรมเนียมและ
บริกำรสุทธิ เท่ำกับ 4,911 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 จำกไตรมำสเดียวกันของปีก่อน โดยค่ำธรรมเนียม Bancassurance ยังคง
ขยำยตัว หำกเปรียบเทียบกับไตรมำส 1/2565 รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิลดลงเล็กน้อยที่ร้อยละ 1.2 จำกไตรมำส 
1/2565 ตำมสภำวะตลำดและตำมฤดูกำล 

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิในช่วงครึ่งแรกของปี 2565  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ธนำคำรและ
บริษัทย่อยมีรำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ เท่ำกับ 9,879 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 2.3 ตำมสภำวะตลำด ทั้งนี้ ค่ำธรรมเนียม 
Bancassurance ยังคงขยำยตัว  

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ  
       หน่วย : ล้ำนบำท 

 2/2565 1/2565 เพิ่ม/(ลด) 2/2564 เพิ่ม/(ลด) คร่ึงแรก  คร่ึงแรก  เพิ่ม/(ลด) 
   ร้อยละ  ร้อยละ ปี 2565 ปี 2564 ร้อยละ 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกเครื่องมือทำงกำรเงิน
ที่วัดมูลค่ำด้วยมูลคำ่ยุติธรรมผ่ำน
ก ำไรหรือขำดทุน 

773 1,748 (55.8)   772  0.1 2,521  1,825 38.1 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกเงินลงทุน 31  73  (58.3)    323  (90.5) 104  640  (83.8) 

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุน
ตำมวิธีส่วนได้เสีย 

200   387   (48.4)    337  (40.6) 588  636  (7.5) 

รำยได้จำกเงินปันผล 145  101  44.2     164  (11.1) 246  290  (15.3) 
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอ่ืนๆ 1,586  1,321  20.1 1,447  9.7 2,907  3,138  (7.3) 
รวมรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ 2,735 3,630 (24.7) 3,043 (10.1) 6,366 6,529 (2.5) 

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ ส ำหรับไตรมำส 2/2565 เทียบกับไตรมำส 2/2564 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีรำยได้
จำกกำรด ำเนินงำนอื่น ๆ เท่ำกับ 2,735 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 10.1 ส่วนใหญ่เป็นผลจำกก ำไรสุทธิจำกเงินลงทุนและส่วนแบ่ง
ก ำไรจำกเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย ถึงแม้รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ ขยำยตัว  

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมำส 1/2565 รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่น ๆ ลดลงร้อยละ 24.7 จำกไตรมำส 1/2565 เป็นผล
จำกก ำไรจำกเครื่องมือทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ทำงกำรเงินในส่วนของอัตรำแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นไป
ตำมภำวะตลำด และส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียที่ลดลงในกลุ่มบริษัทประกัน ถึงแม้รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน
อื่นๆ ขยำยตัว  
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รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ธนำคำรและบริษัท
ย่อยมีรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ เท่ำกับ 6,366 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 2.5 ส่วนใหญ่เป็นผลจำกก ำไรสุทธิจำกเงินลงทุน ส่วน
แบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียที่ลดลงในกลุ่มบริษัทประกัน และรำยได้อ่ืนที่ลดลง 

ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ  
       หน่วย : ล้ำนบำท 

 2/2565 1/2565 เพิ่ม/(ลด) 2/2564 เพิ่ม/(ลด) คร่ึงแรก  คร่ึงแรก  เพิ่ม/(ลด) 
   ร้อยละ  ร้อยละ ปี 2565 ปี 2564 ร้อยละ 

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน 5,624 6,334 (11.2)  6,579  (14.5) 11,957 13,676 (12.6) 
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับอำคำร สถำนที่ และ

อุปกรณ์ 
2,341 2,257 3.7  2,139  9.5 4,598  4,271  7.7 

ค่ำภำษีอำกร 971  958  1.4  969  0.2 1,929  1,947  (0.9) 
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำทรัพสินย์รอ 

กำรขำย 
599  235  154.5  251  138.0 834  553  50.8 

อ่ืนๆ (1) 2,982 2,460 21.2 2,297 29.8 5,443 4,476 21.6 
รวมค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินกำรอื่นๆ 12,517 12,244 2.2 12,235 2.3 24,761 24,923 (0.7) 

อัตรำส่วนคำ่ใช้จ่ำยต่อรำยได้ (ร้อยละ) 42.48 41.25  42.41  41.86 43.33  

(1) รวมค่ำตอบแทนกรรมกำร 

ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ ไตรมำส 2/2565 เทียบกับไตรมำส 2/2564  ธนำคำรและบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำย
จำกกำรด ำเนินงำนอื่น ๆ เท่ำกับ 12,517 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 จำกไตรมำสเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจำก 
ค่ำใช้จ่ำยอื่นส่วนหนึ่งเกิดจำกกำรเพิ่มขึ้นของค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อรองรับกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำและ
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรตลำด ทั้งนี้ ธนำคำรบริหำรจัดกำรค่ำใช้จ่ำยโดยองคร์วม จึงส่งผลให้ Cost to Income ratio เท่ำกับร้อยละ 42.48
ซึ่งโดยรวมอยู่ในระดับคงที่จำกไตรมำส 2/2564   

เมื่อเทียบกับไตรมำส 1/2565 ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่น ๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจำก ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน
ส่วนหนึ่งเกิดจำกกำรเพิ่มขึ้นของค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อรองรับกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำและค่ำใช้จ่ำยทำงกำร
ตลำด โดยพิจำรณำถึงกำรบริหำรจัดกำรค่ำใช้จ่ำยโดยองค์รวม ส่งผลให้ Cost to Income ratio เท่ำกับร้อยละ 42.48 ขยำยตัว
เล็กน้อยจำกร้อยละ 41.25 ในไตรมำสที่ 1/2565  

ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2565  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ธนำคำรและ
บริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ เท่ำกับ 24,761 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 0.7 โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรบริหำรจัดกำร
ค่ำใช้จ่ำยโดยองค์รวม ถึงแม้ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนขยำยตัวโดยส่วนหนึ่งเกิดจำกกำรเพิ่มขึ้นของค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อ
รองรับกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำและค่ำใช้จ่ำยทำงกำรตลำด โดยมี Cost to Income ratio เท่ำกับร้อยละ 41.86 ลดลงจำกร้อยละ 
43.33 ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ   
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ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น  
       หน่วย : ล้ำนบำท 

 2/2565 1/2565 เพิ่ม/(ลด) 2/2564 เพิ่ม/(ลด) คร่ึงแรก  คร่ึงแรก  เพิ่ม/(ลด) 
   ร้อยละ  ร้อยละ ปี 2565 ปี 2564 ร้อยละ 

ผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้(1) 5,669 5,470 3.6 8,097 (30.0) 11,139 16,154 (31.0) 

(1) ผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ำดวำ่จะเกิดขึ้นส ำหรับรำยกำรระหว่ำงตลำดเงิน เงินลงทุนใตรำสำรหนี้ เงินใหส้ินเช่ือแก่ลูกหนี้ (รวมขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลง
เง่ือนไขใหม่) และภำระผูกพันที่จะใหส้นิเช่ือและสัญญำค้ ำประกันทำงกำรเงิน 

ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ไตรมำส 2/2565 เทียบกับไตรมำส 2/2564 ธนำคำรและบริษัทย่อยตั้ง
ส ำรองผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น จ ำนวน 5,669 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 30.0 เพื่อรักษำระดับของ Coverage ratio 
ที่ระดับสูงเพื่อรองรับควำมไม่แน่นอนของเศรษฐกิจในระยะข้ำงหน้ำ 

เมื่อเทียบกับไตรมำส 1/2565 ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 ทั้งนี้ ธนำคำรพิจำรณำตั้ง
ส ำรองผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นอย่ำงรอบคอบโดยธนำคำรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบถึงปัจจัยแวดล้อมในกำรด ำเนิน
ธุรกิจ และภำวะเศรษฐกิจที่มีควำมไม่แน่นอนสูง ซึ่งอำจส่งผลต่อคุณภำพสินเชื่อ  

ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ในช่วงครึ่งแรกของปี 2565  ธนำคำรและบริษัทย่อยได้ตั้งส ำรองผล
ขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น จ ำนวน 11,139 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 31.0 โดยพิจำรณำตั้งส ำรองผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่
คำดว่ำจะเกิดขึ้นอย่ำงรอบคอบถึงปัจจัยแวดล้อมในกำรด ำเนินธุรกิจ และภำวะเศรษฐกิจที่มีควำมไม่แน่นอนสูง ซึ่งอำจส่งผลต่อ
คุณภำพสินเชื่อ โดยค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นต่อสินเชื่อด้อยคุณภำพ (Coverage Ratio) เท่ำกับ ร้อยละ 
174.3 เทียบกับร้อยละ 173.6 ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 และร้อยละ 168.8 ณ 31 ธันวำคม 2564  
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ฐำนะทำงกำรเงินของธนำคำรและบริษัทย่อย ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินฯ และเงินลงทุนสุทธิ 

 ณ 30 มิถุนำยน 2565 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน และ
เงินลงทุนสุทธิรวม เท่ำกับ 266,443 ล้ำนบำท ประกอบด้วย หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 64 ตรำสำรหนี้ภำคเอกชนและ
ต่ำงประเทศ ร้อยละ 29 และ ตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำด ร้อยละ 7 ในขณะที่ มีสินทรัพย์ทำงกำรเงินฯ และเงินลงทุนสุทธิ
จ ำนวน 360,081 ล้ำนบำท ณ 31 ธันวำคม 2564 

กำรจัดประเภทของสินทรัพยท์ำงกำรเงินฯ และเงินลงทุนสุทธ ิ   
     หน่วย : ล้ำนบำท 

งบกำรเงินรวม 30 มิ.ย. 65 31 มี.ค. 65 เพิ่ม/(ลด) 31 ธ.ค. 64 เพิ่ม/(ลด) 
   ร้อยละ  ร้อยละ 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 

13,931 19,899 (30.0) 18,039 (22.8) 

เงินลงทุนสุทธิ 252,512 250,249 0.9 342,042 (26.2) 

- เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ที่วัดมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดั
จ ำหน่ำย 

845 1,067 (20.8) 1,599 (47.2) 

- เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ที่วัดมูลค่ำดว้ยมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

234,111 231,851 1.0 322,190 (27.3) 

- เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ก ำหนดให้วดัมูลค่ำดว้ย
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

17,556 17,331 1.3 18,253 (3.8) 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินฯ และเงินลงทุนสุทธิ 266,443 270,148 (1.4) 360,081 (26.0) 

 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 

เงินให้สินเชื่อจ ำแนกตำมประเภทธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรเกษตรและเหมืองแร่ 1%

อุตสำหกรรม
กำรผลิตและ
กำรพำณิชย์

22% ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์
และกำรก่อสร้ำง

6%
กำร

สำธำรณูปโภค
และบริกำร

27%

สินเชื่อเพื่อท่ี
อยู่อำศัย
17%

อ่ืน ๆ
27%

30-มิ.ย.-65

กำรเกษตรและเหมืองแร่ 1%

อุตสำหกรรม
กำรผลิตและ
กำรพำณิชย์

20% ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์
และกำรก่อสร้ำง

5%
กำร

สำธำรณูปโภค
และบริกำร

30%

สินเชื่อเพื่อท่ี
อยู่อำศัย
17%

อ่ืน ๆ
27%

31-ธ.ค.-64



ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยบริหำร (MD&A) ประจ ำไตรมำส 2/2565                  

 

 

หน้ำ 12 
 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ของธนำคำรและบริษัทย่อย (หลังหักรำยได้รอตัดบัญชี) เท่ำกับ 2,634,917 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 0.2 จำกสิ้นปี 2564 โดยสินเชื่อธุรกิจขนำดใหญ่และสินเชื่อรำยย่อยขยำยตัวได้ดี สุทธิกับสินเชื่อภำครัฐที่ลดลง ทั้งนี้ หำก
ไม่รวมสินเชื่อภำครัฐ สินเชื่อเติบโต ร้อยละ 2.5 จำกสิ้นปี 2564  

     หน่วย : ล้ำนบำท 

งบกำรเงินรวม 30 มิ.ย. 65 31 มี.ค. 65 เพิ่ม/(ลด) 31 ธ.ค. 64 เพิ่ม/(ลด) 
   ร้อยละ  ร้อยละ 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้ 2,635,307 2,659,094 (0.9) 2,629,259 0.2 
หัก รำยได้รอตัดบัญชี 390 336 15.9 296 31.8 
บวก ดอกเบี้ยค้ำงรับ 20,639 20,583 0.3 20,579 0.3 
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตทีค่ำด

ว่ำจะเกิดขึ้น  
174,969 177,008 (1.2) 173,322 0.9 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ย
ค้ำงรับสุทธิ 

2,480,587 2,502,333 (0.9) 2,476,220  0.2 

 

เงินให้สินเชื่อของธนำคำรตำมประเภทของผู้กู้ (งบกำรเงินรวม)  
       หน่วย : ล้ำนบำท 

งบกำรเงินรวม 30 มิ.ย. 65 31 มี.ค. 65 เพิ่ม/(ลด) 31 ธ.ค. 64 เพิ่ม/(ลด) 

 จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ ร้อยละ 

สินเช่ือธุรกิจขนำดใหญ ่ 736,600 27.9 713,932  26.9 3.2 708,654 27.0 3.9 
สินเช่ือรัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ 508,128 19.3 568,449  21.4 (10.6) 553,041 21.0 (8.1) 
สินเช่ือวิสำหกิจขนำดกลำงและ

ขนำดย่อม  
326,589 12.4 329,727  12.4 (1.0) 327,724 12.5 (0.3) 

สินเช่ือรำยย่อย 1,063,608 40.4 1,046,571  39.3 1.6 1,039,448 39.5 2.3 
- สินเช่ือเพ่ือที่อยู่อำศัย 452,664 17.2 447,409 16.8 1.2 445,012 16.9 1.7 
- สินเช่ือส่วนบุคคล 546,287 20.8 538,029 20.2 1.5 531,035 20.2 2.9 
- สินเช่ือบัตรเครดิต 61,176 2.3 57,691 2.2 6.0 59,953 2.3 2.0 
- สินเช่ือ Leasing 3,481 0.1 3,442 0.1 1.1 3,448 0.1 1.0 

สินเช่ืออ่ืนๆ 382 0.0 415 0.0 (8.1) 392 0.0 (2.8) 
รวมสินเช่ือ (ตำมงบกำรเงิน) 2,635,307 100.0 2,659,094 100.0 (0.9) 2,629,259 100.0 0.2 
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คุณภำพสินทรัพย์  

กำรจัดชั้นสินเชื่อและค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น 
หน่วย : ล้ำนบำท 

งบกำรเงินรวม 30 มิ.ย. 65 31 มี.ค. 65 31 ธ.ค. 64 
1. Gross NPL (1) 104,434 106,549 106,809 
2. Gross NPL Ratio  ร้อยละ 3.32 ร้อยละ 3.34 ร้อยละ 3.50 
ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น (รวม) (2) 182,022 184,938 180,311 

3. Coverage Ratio (3) ร้อยละ 174.3 ร้อยละ 173.6 ร้อยละ 168.8 

(1) Gross NPLs เฉพำะต้นเงินหักรำยได้รอตัดบัญชี รวมรำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 
(2) ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น (รวม) =  ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นส ำหรับรำยกำรระหวำ่งตลำดเงิน เงินให้สินเช่ือ

แก่ลูกหนี้ และภำระผูกพันที่จะให้สินเช่ือและสัญญำค้ ำประกันทำงกำรเงิน 
(3) Coverage Ratio = ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ำดวำ่จะเกิดขึ้นส ำหรับรำยกำรระหวำ่งตลำดเงิน เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้ และภำระผูกพันที่จะให้

สินเช่ือและสัญญำค้ ำประกันทำงกำรเงิน / Gross NPLs 
 

  หน่วย : ล้ำนบำท 

งบกำรเงินรวม 30 มิ.ย. 65 31 มี.ค. 65 31 ธ.ค. 64 
เงินให้สินเช่ือ
และดอกเบี้ย 
ค้ำงรับ (1) 

ค่ำเผื่อผล
ขำดทุนด้ำน
เครดิตท่ี 
คำดว่ำจะ
เกิดขึ้น (2) 

เงินให้สินเช่ือ
และดอกเบี้ย 
ค้ำงรับ (1) 

ค่ำเผื่อผล
ขำดทุนด้ำน
เครดิตท่ี 
คำดว่ำจะ
เกิดขึ้น (2) 

เงินให้สินเช่ือ
และดอกเบี้ย 
ค้ำงรับ (1) 

ค่ำเผื่อผล
ขำดทุนด้ำน
เครดิตท่ี 
คำดว่ำจะ
เกิดขึ้น (2) 

จ ำแนกตำมประเภทกำรจัดช้ัน       
- สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ไม่มีกำรเพิ่มขึ้น
อย่ำงมีนัยส ำคัญของควำมเสี่ยงด้ำน
เครดิต  (Performing) 

2,323,916  45,515  2,337,940 43,814  2,306,478   44,722  

- สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่มีกำรเพ่ิมขึ้น
อย่ำงมีนัยส ำคัญของควำมเสี่ยงด้ำน
เครดิต  (Under - performing) 

219,209  50,390  226,918 51,818  228,443   48,923  

- สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่มีกำรด้อยค่ำ
ด้ำนเครดิต (Non - performing) 

109,247  76,806  111,328 79,023  111,422   77,334  

- สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ใช้วิธีอย่ำงง่ำย
ในกำรค ำนวณผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่
คำดวำ่จะเกิดขึ้นตลอดอำยุ (Lifetime 
ECL - simplified approach) (3) 

3,184  2,258  3,155                  2,353                   3,199   2,343  

รวม 2,655,556  174,969 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 
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ธนำคำรและบริษัทย่อยมี Gross NPLs ณ 30 มิถุนำยน 2565 เท่ำกับ 104,434 ล้ำนบำท โดยมีอัตรำส่วนสินเชื่อด้อย
คุณภำพต่อสินเชื่อรวม (NPLs Ratio-Gross) ร้อยละ 3.32 ลดลงเทียบกับ ณ 31 ธันวำคม 2564 ที่เท่ำกับ ร้อยละ 3.50 เป็นผลจำก
กำรติดตำมภำพรวมของพอร์ตเงินให้สินเชื่ออย่ำงใกล้ชิด และบริหำรจัดกำรคุณภำพสินทรัพย์อย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี้ ธนำคำรได้
พิจำรณำตั้งผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นเพิ่มเติมเพื่อรักษำระดับของ Coverage Ratio ในระดับสูงเพื่อรองรับควำมไม่
แน่นอนของภำวะเศรษฐกิจในระยะข้ำงหน้ำ โดยมี Coverage Ratio เท่ำกับ ร้อยละ 174.3 เทียบกับ ร้อยละ 173.6 ณ วันที่  
31 มีนำคม 2565 และ ร้อยละ 168.8 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 เพื่อรองรับควำมไม่แน่นอนของภำวะเศรษฐกิจในระยะข้ำงหน้ำ 

เงินรับฝำก 

เงินรับฝำกจ ำแนกตำมประเภท 

 

 

 

 

 

 

 

 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีเงินรับฝำก เท่ำกับ 2,603,600 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 0.4 จำก ณ 31 ธันวำคม 2564 โดยลดลง
จำกเงินฝำกประจ ำและเงินฝำกกระแสรำยวันโดยมีสัดส่วนเงินฝำกจ่ำยคืนเมื่อทวงถำมและเงินฝำกออมทรัพย์ต่อ  
เงินฝำกรวม (CASA) เท่ำกับ ร้อยละ 85 

ธนำคำรและบริษัทย่อยมีสัดส่วนเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (หลังหักรำยได้รอตัดบัญชี)  ต่อเงินรับฝำก ที่เท่ำกับร้อยละ 
101.20 ใกล้เคียงกับร้อยละ 100.54 ณ 31 ธันวำคม 2564 
  

จ่ำยคืนเม่ือทวงถำม, 5%

ออมทรัพย์, 
79%

จ่ำยคืนเม่ือสิ้น
ระยะเวลำ, 16%

31-ธ.ค.-64

จ่ำยคืนเม่ือทวงถำม, 5%

ออมทรัพย์, 
80%

จ่ำยคืนเมื่อสิ้น
ระยะเวลำ, 15%

30-มิ.ย.-65
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แหล่งท่ีมำและใช้ไปของเงินทุน  
       หน่วย : ล้ำนบำท 

 30 มิ.ย. 65 31 มี.ค. 65 เพิ่ม/(ลด) 31 ธ.ค. 64 เพิ่ม/(ลด) 

 จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ ร้อยละ 

รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำด
เงินสุทธิ (สินทรัพย์) 

542,875 15.2 576,551 16.1 (5.8) 469,216 13.2 15.7 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลคำ่ด้วย
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือ
ขำดทุน 

13,931 0.4 19,899 0.6 (30.0) 18,039 0.5 (22.8) 

เงินลงทุนสุทธิ และเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมสุทธ ิ

261,363 7.3 266,477 7.4 (1.9) 364,017 10.2 (28.2) 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้ (หักรำยได้รอ
ตัดบัญชี) 

2,634,917 73.9 2,658,758 74.2 (0.9) 2,628,963 73.9 0.2 

หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่
คำดวำ่จะเกิดขึ้น  

174,969 4.9 177,008 4.9 (1.2) 173,322 4.8 0.9 

สินทรัพย์อ่ืนๆ 286,929 8.1 236,770 6.6 21.2 249,831  7.0 14.8 
สินทรัพย์ 3,565,046 100.0 3,581,447 100.0 (0.5) 3,556,744  100.0 0.2 

เงินรับฝำก 2,603,600 73.0 2,712,691 75.8 (4.0) 2,614,747 73.5 (0.4) 
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำด

เงินสุทธิ (หนี้สิน) 
259,142 7.3 226,664 6.3 14.3 296,344 8.3 (12.6) 

ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 155,545 4.4 131,638 3.7 18.2 133,817 3.8 16.2 
หนี้สินอ่ืนๆ 176,824 4.9 134,025 3.7 31.9 137,725  3.9 28.4 
รวมส่วนของเจ้ำของ 369,935 10.4 376,429 10.5 (1.7) 374,111  10.5 (1.1) 

- ส่วนของบริษัทใหญ ่ 355,387 10.0 361,497 10.1 (1.7) 360,052  10.1 (1.3) 

- ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ ำนำจ
ควบคุม 

14,548 0.4 14,932 0.4 (2.6) 14,059 0.4 3.5 

หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ 3,565,046 100.0 3,581,447 100.0 (0.5) 3,556,744  100.0 0.2 

อัตรำส่วนเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 
(หลังหักรำยได้รอตัดบัญชี) 
ต่อเงินรับฝำก (ร้อยละ) 

101.20  98.01   100.54   

 

แหล่งเงินทุนที่ส ำคัญของธนำคำรและบริษัทย่อย ณ 30 มิถุนำยน 2565 ประกอบด้วยเงินรับฝำกร้อยละ 73.0 และแหล่ง
เงินทุนอื่น ๆ อำทิ ส่วนของเจ้ำของ กำรกู้ยืมระหว่ำงธนำคำร และตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม โดยตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
เพิ่มขึ้นจำกสิ้นปี 2564 เนื่องจำกธนำคำรออกตรำสำรด้อยสิทธิ ที่สำมำรถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 จ ำนวน 18,080 ล้ำนบำท ทั้งนี้ 
ธนำคำรใช้เงินทุนร้อยละ 73.9 ในกำรให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (หลังหักรำยได้รอตัดบัญชี) ใช้เงินทุนร้อยละ 15.2 ในรำยกำรระหว่ำง
ธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ และใช้เงินทุนร้อยละ 7.3 ในเงินลงทุนสุทธิและเงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ 
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ส่วนของเจ้ำของ 
ส่วนของเจ้ำของรวม (ส่วนท่ีเป็นของธนำคำร) ณ 30 มถิุนำยน 2565 เท่ำกับ 355,387 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 1.3 

เม่ือเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2564  
มูลค่ำหุ้นทำงบัญชี (ส่วนที่เป็นของธนำคำร)  เท่ำกับ 25.42 บำทต่อหุ้น ลดลง จำก  25.75 บำทต่อหุ้น ณ วันที่  

31 ธันวำคม 2564  

เงินกองทุนตำมกฎหมำย   

เงินกองทุนตำมกฎหมำย (กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน)  

หน่วย : ล้ำนบำท 

กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน(1) 

30 มิ.ย. 65 (3) 31 มี.ค. 65 (3) 31 ธ.ค. 64  อัตรำข้ันต่ ำ
ท่ีก ำหนด
โดยธปท. 
 (ร้อยละ) (2) 

 
 

จ ำนวน 

อัตรำ 
เงินกองทุน 

ต่อสินทรัพย์เสี่ยง 
(ร้อยละ) 

 
 

จ ำนวน 

อัตรำ 
เงินกองทุน 

ต่อสินทรัพย์เสี่ยง 
(ร้อยละ) 

 
 

จ ำนวน 

อัตรำ 
เงินกองทุน 

ต่อสินทรัพย์เสี่ยง 
(ร้อยละ) 

เงินกองทุนช้ันที่ 1 
ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ 

319,516 15.31 324,651 15.63 328,180 15.89 >8.000 

เงินกองทุนช้ันที่ 1 339,573 16.28 344,667 16.59 348,252 16.86 >9.500 
เงินกองทุนช้ันที่ 2 85,600  67,468  67,296   
รวมเงินกองทุน 425,173 20.38 412,135 19.84 415,548 20.12 >12.000 
สินทรัพย์ถ่วงน้ ำหนักตำม

ควำมเสี่ยง 
2,086,388  2,077,211  2,065,350   

(1) งบกำรเงินภำยใต้หลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน จัดท ำภำยใต้หลักเกณฑ์ธนำคำรแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินนี้จะไม่รวมถึง
บริษัทที่ ประกอบธุรกิจประกันภัยหรือประกันชีวิต และบริษัทที่ถือหุ้นน้อยกว่ำร้อยละ 50 

(2) ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก ำหนดให้ธนำคำรพำณิชย์ด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพ่ิม เพ่ือรองรับผลขำดทุนในภำวะวิกฤต (Conservation Buffer) 
โดยให้ทยอยด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มจำกอัตรำส่วนเงินกองทุนขั้นต่ ำอีกมำกกว่ำ 0.625% ในแต่ละปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 255 9 เป็นต้นไป จน
ครบซึ่งมำกกว่ำ 2.50% ในวันที่ 1 มกรำคม 2562 นอกจำกนี้ ตำมประกำศ ธปท. ที่สนส. 16/2560 และ 17/2560 ระบุว่ำธนำคำรเป็นหนึ่งในธนำคำรพำณิชยท์ี่
มีนัยต่อควำมเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ และก ำหนดให้ต้องมีอัตรำส่วนเงินกองทุนขั้นต่ ำเพิ่มเติม เพื่อเป็นเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพ่ือรองรับควำมเสียหำยส ำหรับ
ธนำคำรพำณิชย์ที่มีนัยควำมเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ (Higher loss absorbency) โดยให้ธนำคำรทยอยด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับควำม
เสียหำยส ำหรับธนำคำรพำณิชย์ที่มีนัยต่อควำมเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ ที่ร้อยละ 0.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 และด ำรง
เพ่ิมเป็นร้อยละ 1 ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

(3) ข้อมูลเงินกองทุนและอัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จัดท ำตำมเกณฑ์และวิธีกำรตำมประกำศ ธปท. 
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เงินกองทุนตำมกฎหมำย (งบเฉพำะธนำคำร)   

หน่วย : ล้ำนบำท 

งบเฉพำะธนำคำร(1) 

30 มิ.ย. 65 (2) 31 มี.ค. 65 (2) 31 ธ.ค. 64  อัตรำข้ันต่ ำ
ท่ีก ำหนด
โดยธปท. 
 (ร้อยละ) (1) 

 
 

จ ำนวน 

อัตรำ 
เงินกองทุน 

ต่อสินทรัพย์เสี่ยง 
(ร้อยละ) 

 
 

จ ำนวน 

อัตรำ 
เงินกองทุน 

ต่อสินทรัพย์เสี่ยง 
(ร้อยละ) 

 
 

จ ำนวน 

อัตรำ 
เงินกองทุน 

ต่อสินทรัพย์เสี่ยง 
(ร้อยละ) 

เงินกองทุนช้ันที่ 1 
ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ 

309,640 15.07 307,617 15.41 309,038 15.60 >8.000 

เงินกองทุนช้ันที่ 1 328,287 15.98 326,264 16.34 327,685 16.54 >9.500 
เงินกองทุนช้ันที่ 2 85,272  66,520  66,310   
รวมเงินกองทุน 413,559 20.13 392,784 19.67 393,995 19.88 >12.000 
สินทรัพย์ถ่วงน้ ำหนักตำม

ควำมเสี่ยง 
2,054,741  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 
ระบุว่ำธนำคำรเป็นหนึ่งในธนำคำรพำณิชย์ที่มีนัยต่อควำมเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ และก ำหนดให้ต้องมีอัตรำส่วนเงินกองทุนขั้นต่ ำเพิ่มเติม เพื่อเป็น
เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับควำมเสียหำยส ำหรับธนำคำรพำณิชย์ที่มีนัยควำมเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ (Higher loss absorbency) โดยให้ธนำคำรทยอย
ด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับควำมเสียหำยส ำหรับธนำคำรพำณิชย์ที่มีนัยต่อควำมเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ ร้อยละ 1 ของสินทรัพย์เสี่ยง
ทั้งสิ้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 เป็นต้นไป  

(2) ข้อมูลเงินกองทุนและอัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จัดท ำตำมเกณฑ์และวิธีกำรตำมประกำศ ธปท. 

 
 ณ 30 มิถุนำยน 2565 กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินมีเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ เท่ำกับ 319,516 ล้ำนบำท  
(ร้อยละ 15.31 ของสินทรัพย์ถ่วงน้ ำหนักตำมควำมเสี่ยง) และมีเงินกองทุนชั้นที่ 1 เท่ำกับ 339,573 ล้ำนบำท (ร้อยละ 16.28 
ของสินทรัพย์ถ่วงน้ ำหนักตำมควำมเสี่ยง) โดยมีเงินกองทุนทั้งสิ้นเท่ำกับ 425,173 ล้ำนบำท (ร้อยละ 20.38 ของสินทรัพย์ถ่วง
น้ ำหนักตำมควำมเสี่ยง) 
 ณ 30 มิถุนำยน 2565 ธนำคำร (งบเฉพำะธนำคำร) มีเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ เท่ำกับ 309,640 ล้ำนบำท 
เงินกองทุนชั้นที่ 1 เท่ำกับ 328,287 ล้ำนบำท และมีเงินกองทุนทั้งสิ้นเท่ำกับ 413,559 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 15.07 ร้อยละ 
15.98 และร้อยละ 20.13 ของสินทรัพย์ถ่วงน้ ำหนักตำมควำมเสี่ยง ตำมล ำดับ  
 ทั้งนี้ ในเดือนเมษำยน 2565 ธนำคำรได้ออกตรำสำรหนี้ด้อยสิทธิ ที่สำมำรถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 จ ำนวน 18,080 
ล้ำนบำทซึ่งช่วยเพิ่มอัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงให้แข็งแกร่งมำกขึ้นและรองรับกำรเติบโตในอนำคต  
 ธนำคำรมีอัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์ถ่วงน้ ำหนักตำมควำมเสี่ยงในระดับที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์ของ ธปท. 
อีกทั้งธนำคำรได้ประเมินควำมเพียงพอของอัตรำส่วนเงินกองทุนฯ ในอนำคตอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตำมเกณฑ์ของทำงกำร   
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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. มำตรกำรช่วยเหลือลูกค้ำสินเชื่อธุรกิจ 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 มิ.ย. 2565  มี.ค. 2565 (2) ธ.ค. 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-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 
- แนวโน้ม   Stable   Stable   Negative 
- Stand-Alone Credit Profile (SACP) bb+ bb+ bb+ 

Moody’s Investors Service มิ.ย. 2565 มี.ค. 2565 ธ.ค. 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 

Ba3 Ba3 Ba3 

Fitch Ratings มิ.ย. 2565 มี.ค. 2565 ธ.ค. 2564 (1) 

อันดับควำมน่ำเชื่อถือสำกลสกุลเงินต่ำงประเทศ    

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

อันดับควำมน่ำเชื่อถือในประเทศ    

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

(1) 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)) 

(2) เมื่อวันท่ี 21 มีนำคม 2565  S&P Global Ratings ได้มี Press release ระบถุึงควำมกังวลในประเด็นด้ำนโครงสร้ำง (Structural issue) ของประเทศไทย รวมถึง Systematic risk 
ท่ีเพิ่มขึ้นซึ่งสง่ผลต่อธนำคำรในประเทศไทย จึงได้ปรับลดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของธนำคำรและธนำคำรพำณิชย์อื่นอีก 3 แห่ง ลง 1 notch พร้อมท้ังปรับ Outlook จำก Negative 
เป็น Stable 
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หมำยเหตุ ตัวเลขกำรเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) ที่แสดงภำยใต้เอกสำรฉบบันี้ค ำนวณโดยอ้ำงอิงจำกตัวเลขงบกำรเงิน 

 

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


