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รำยงำนฉบับนี้เป็นค ำอธิบำยกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญในงบกำรเงินรวมของธนำคำรฉบับก่อนตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
ส ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2565 

ภำพรวมภำวะเศรษฐกิจ   

เศรษฐกิจไทยปี 2565 ทยอยฟื้นตัวต่อเนื่องโดยได้รับอำนิสงส์จำกกำรส่งออกสินค้ำที่ขยำยตัวได้ดีด้วยแรงหนุนจำกอุปสงค์
ของประเทศคู่ค้ำที่ปรับตัวดีขึ้นตำมกำรทยอยเปิดกิจกรรมทำงเศรษฐกิจหลังสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโควิด-19 คลี่คลำย แม้ว่ำ
ในช่วงต้นปี 2565 ไทยจะได้รับผลกระทบไวรัสกลำยพันธุ์สำยพันธุ์โอมิครอนที่แพร่ระบำดอย่ำงรวดเร็วจนทำงกำรควบคุมกำรแพร่
ระบำดอย่ำงเข้มงวดพร้อมกับใช้มำตรกำรด้ำนกำรเงินและกำรคลังเพื่อบรรเทำผลกระทบและประคับประคองก ำลังซื้อ
ภำยในประเทศ อย่ำงไรก็ตำม กำรเร่งรัดฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นรวมทั้งควำมสำมำรถรับมือกับโควิด-19 ที่ดีขึ้นจนสำมำรถเปิดประเทศ
รับนักท่องเที่ยวต่ำงชำติตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2565 ช่วยให้ภำคกำรท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง โดยจ ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ
เร่งตัวจนแตะระดับสูงกว่ำคำด ทั้งยังหนุนกิจกรรมทำงเศรษฐกิจภำยในประเทศให้ทยอยกลับมำเป็นปกติมำกขึ้นในช่วงครึ่งหลังของ
ปี 2565 ขณะที่ สงครำมระหว่ำงรัสเซียและยูเครนที่ยืดเยื้อรวมทั้งมำตรกำรคว่ ำบำตรรัสเซียจำกชำติพันธมิตรส่งผลให้ภำวะชะงักงัน
ของห่วงโซ่อุปทำนรุนแรงและผลักดันให้รำคำสินค้ำโภคภัณฑ์พุ่งสูงขึ้น โดยเฉพำะยุโรปที่เผชิญปัญหำกำรขำดแคลนพลังงำน ปัจจัย
ดังกล่ำวซ้ ำเติมปัญหำเงินเฟ้อในหลำยประเทศให้ด ำรงอยู่ในระดับสูงนำนกว่ำคำด ธนำคำรกลำงของประเทศเศรษฐกิจหลักตะวันตก
จ ำเป็นต้องปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ยเร็วและแรงกว่ำคำดเพื่อควบคุมภำวะเงินเฟ้อ ส่วนกำรเติบโตของเศรษฐกิจจีนชะลอตัวจำกกำรล็อค
ดำวน์ภำยใต้มำตรกำร Zero COVID ที่เข้มงวดและปัญหำกำรขำดสภำพคล่องของภำคอสังหำริมทรัพย์ที่ยืดเยื้อ ปัจจัยภำยนอก
เหล่ำนี้กระทบเศรษฐกิจโลกให้อ่อนแรงลงและกดดันกำรส่งออกของไทย ขณะที่ผู้ประกอบกำรบำงส่วนได้รับผลกระทบจำกต้นทุน
กำรน ำเข้ำที่สูงขึ้นตำมกำรอ่อนค่ำของเงินบำทในช่วงที่ผ่ำนมำ อีกทั้งค่ำไฟฟ้ำและค่ำจ้ำงขั้นต่ ำต่ำงเพิ่มขึ้น ล้วนเป็นปัจจัยกดดัน
ต้นทุนและส่งผลให้อัตรำเงินเฟ้อของไทยอยู่ในระดับสูง ล่ำสุด ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประเมินในเดือนพฤศจิกำยน 2565 
ว่ำเศรษฐกิจไทยในปี 2565 ฟื้นตัวต่อเนื่องจำกแรงหนุนด้ำนกำรท่องเที่ยวและกำรบริโภคภำคเอกชน แต่ด้วยกำรส่งออกที่อำจชะลอ
ตัวมำกกว่ำคำด ธปท. จึงปรับประมำณกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจในปี 2565 ลงเล็กน้อยมำที่ร้อยละ 3.2 จำกเดิมร้อยละ 3.3  
ณ เดือนกันยำยน 2565 ขณะที่ยังคงประมำณกำรอัตรำเงินเฟ้อทั่วไปไว้ที่ร้อยละ 6.3 ปัจจัยดังกล่ำวหนุนให้ธนำคำรแห่งประเทศไทย
ทยอยปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ยอย่ำงค่อยเป็นค่อยไปเพื่อคุมเงินเฟ้อ ส่งผลให้อัตรำดอกเบี้ยนโยบำยปรับเพิ่มจำกร้อยละ 0.50 สู่ร้อยละ 
1.25 ต่อปี ซึ่งสอดคล้องกับภำวะเศรษฐกิจไทยที่ทยอยฟื้นตัว 
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ภำพรวมผลประกอบกำรของธนำคำรและบริษัทย่อย  

ภำพรวมผลประกอบกำรในปี 2565 

เศรษฐกิจไทยปี 2565 ฟื้นตัวต่อเนื่องจำกกำรส่งออกสินค้ำที่ขยำยตัวได้ดี  กิจกรรมเศรษฐกิจภำยในประเทศทยอย
กลับมำเป็นปกติมำกขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี รวมถึงกำรเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2565 ช่วยให้
ภำคกำรท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ตำม อัตรำเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง จำกสงครำมรัสเซียและยูเครนกดดันรำคำ
พลังงำนให้เพิ่มขึ้น   ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงทยอยปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ยอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป เพื่อคุมภำวะเงินเฟ้อ  
และสอดคล้องกับภำวะเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง ทั้งนี้ ธนำคำรตระหนักถึงผลกระทบต่อลูกค้ำประชำชน  จึงพิจำรณำปรับ
อัตรำดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรดูแลลูกค้ำกลุ่มเปรำะบำงที่รำยได้ยังไม่กลับมำปกติ ผ่ำนมำตรกำร
ควำมช่วยเหลือที่เหมำะสมกับลูกค้ำแต่ละกลุ่ม โดยค ำนึงถึงศักยภำพและโอกำสในกำรปรับตัวของลูกค้ำ    เพื่อรอ งรับทิศทำง
เศรษฐกิจที่ก ำลังฟื้นตัว พร้อมดูแลผู้ฝำกเงินให้มีรำยได้เพิ่มขึ้น ส่งเสริมกำรออมเพื่อควำมม่ันคงทำงกำรเงินในอนำคต 

ในปี 2565 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีก ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนำคำร เท่ำกับ 33,698 ล้ำนบำทเพิ่มขึ้นจำกปีก่อน ร้อยละ 
56.1 สำเหตุหลักจำกรำยได้รวมจำกกำรด ำเนินงำนที่ขยำยตัวร้อยละ 8.3 จำกรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้นตำมกำรเติบโตของสินเชื่อที่
มุ่งเน้นคุณภำพ โดยสินเชื่อไม่รวมสินเชื่อภำครัฐ เติบโต ร้อยละ 4.3 จำกสิ้นปี 2564 และอัตรำดอกเบี้ยที่ปรับตัวขึ้น รำยได้
ค่ำธรรมเนียมสุทธิและรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ ขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง ประกอบกับสำมำรถบริหำรจัดกำรค่ำใช้จ่ำยในองค์รวม 
ท ำให้ Cost to Income ratio เท่ำกับร้อยละ 43.68 ลดลงจำกร้อยละ 45.54 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ ธนำคำรและบริษัทย่อยมี
กำรบริหำรจัดกำรคุณภำพสินทรัพย์อย่ำงระมัดระวัง และติดตำมภำพรวมของเงินให้สินเชื่ออย่ำงใกล้ชิด โดยมีอัตรำส่วนสินเชื่อด้อย
คุณภำพต่อสินเชื่อรวม (NPLs Ratio-Gross) ร้อยละ 3.26 ลดลงจำกสิ้นปี 2564 ที่เท่ำกับร้อยละ 3.50 อีกทั้ง พิจำรณำอย่ำงรอบคอบ
ถึงปัจจัยแวดล้อมในกำรด ำเนินธุรกิจ ภำยใต้ภำวะเศรษฐกิจที่มีควำมไม่แน่นอน  โดยตั้งส ำรองผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะ
เกิดขึ้น ลดลงร้อยละ 25.2 จำกช่วงเดียวกันของปี ซึ่งยังคงรักษำ Coverage ratio ในระดับสูงที่ร้อยละ 179.7 เทียบกับร้อยละ 168.8 
เมื่อสิ้นปี 2564  

ณ 31 ธันวำคม 2565 ธนำคำร (งบกำรเงินเฉพำะธนำคำร) มีเงินกองทุนชั้นที่ 1 เท่ำกับ 338,543 ล้ำนบำท (ร้อยละ 16.50 
ของสินทรัพย์ถ่วงน้ ำหนักตำมควำมเสี่ยง) โดยมีเงินกองทุนทั้งสิ้นเท่ำกับ  403,860 ล้ำนบำท (ร้อยละ19.68 ของสินทรัพย์ถ่วง

น้ ำหนักตำมควำมเสี่ยง) ซึ่งอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งเม่ือเทียบกับเกณฑ์ของ ธปท. ทั้งนี้ ในเดือนเมษำยน 2565 ธนำคำรได้ออกตรำ
สำรด้อยสิทธิ ที่สำมำรถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 จ ำนวน 18,080 ล้ำนบำทเพื่อเตรียมพร้อมทดแทนตรำสำรด้อยสิทธิที่ไถ่ถอน
จ ำนวน 20,000 ล้ำนบำทในเดือนพฤศจิกำยน 2565 ซึ่งเป็นกำรไถ่ถอนก่อนวันครบก ำหนดเพื่อช่วยรักษำระดับของอัตรำส่วน
เงินกองทุนชั้นที่ 2 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงให้แข็งแกร่งและรองรับกำรเติบโตในอนำคต 
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ภำพรวมผลประกอบกำรประจ ำไตรมำส 4/2565 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 4/2565 เมื่อเทียบกับไตรมำส 4/2564 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีก ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของ
ธนำคำร เท่ำกับ 8,109 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 64.0 มีสำเหตุหลักจำกรำยได้รวมจำกกำรด ำเนินงำนที่ขยำยตัวร้อยละ 15.8 จำกกำร
เพิ่มขึ้นของรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิ ตำมกำรเติบโตของสินเชื่อที่มุ่งเน้นคุณภำพทั้งสินเชื่อธุรกิจขนำดใหญ่และสินเชื่อรำยย่อย พร้อมรักษำ
สมดุลของสินเชื่ออย่ำงต่อเนื่อง โดยธนำคำรมีกำรบริหำรจัดกำรค่ำใช้จ่ำยโดยองค์รวม ส่งผลให้ Cost to Income ratio เท่ำกับร้อยละ 
45.30 ลดลงจำก ร้อยละ 49.16 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ธนำคำรและบริษัทย่อยตั้งส ำรองผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
จ ำนวน 7,532 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 8.5 โดยยังคงรักษำ Coverage ratio ในระดับสูง 

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมำส 3/2565 ก ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนำคำร ลดลงจำกไตรมำสที่ผ่ำนมำจำกกำรตั้งส ำรองผล
ขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น เพิ่มขึ้น ร้อยละ 32.9 ซึ่งเป็นกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพสินทรัพย์อย่ำงระมัดระวังพร้อมกับ
กำรพิจำรณำตั้งส ำรองผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นอย่ำงรอบคอบถึงปัจจัยแวดล้อมในกำรด ำเนินธุรกิจ ภำยใต้ภำวะ
เศรษฐกิจที่มีควำมไม่แน่นอน จำกค่ำครองชีพ ค่ำแรงงำน อัตรำดอกเบี้ย รำคำพลังงำน และเงินเฟ้อที่สูงขึ้น  กระทบกลุ่มเปรำะบำง
ต่อเนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด-19  และควำมขัดแย้งทำงภูมิรัฐศำสตร์ของประเทศมหำอ ำนำจของโลก ส่งผลให้ NPLs Ratio-Gross 
เท่ำกับร้อยละ 3.26 และยังคงรักษำ Coverage ratio ในระดับสูงที่ร้อยละ 179.7  โดยธนำคำรมีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 9.7 มีสำเหตุหลักจำกรำยได้รวมจำกกำรด ำเนินงำนที่ขยำยตัวร้อยละ 9.7 จำกรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิ และรำยได้จำกกำร
ด ำเนินงำนอื่น ประกอบกับกำรบริหำรจัดกำรค่ำใช้จ่ำยในองค์รวม ท ำให้ Cost to Income ratio เท่ำกับร้อยละ 45.30 

ทั้งนี้ ในปี 2565 ธนำคำรมุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตอบโจทย์กำรใช้ชีวิตของคนไทยภำยใต้วิถี
ใหม่ (New Normal)  ทั้งในด้ำนกำรช ำระเงิน พัฒนำ “เป๋ำตังเปย์” เป็นซูเปอร์วอลเล็ตส ำหรับคนรุ่นใหม่ เติมเต็มฐำนลูกค้ำให้ตอบ
โจทย์ทุกฐำน จับมือพันธมิตรท ำ โครงกำร “Point Pay” น ำคะแนนสะสมของพันธมิตรทั้ง AIS บำงจำก และ MAAI by KTC มำใช้
จ่ำยแทนเงินสดในร้ำนค้ำถุงเงินทั่วประเทศ เพิ่มโอกำสขำยสินค้ำ เพิ่มรำยได้ให้กับร้ำนค้ำถุงเงินซึ่งเป็นร้ำนค้ำขนำดเล็ก กำรออม
และกำรลงทุน ธนำคำรประสบควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์กำรออมและกำรลงทุนดิจิทัลผ่ำนแอปพลิเคชัน “เป๋ำตัง” ท ำ
สถิติขำยหมดในเวลำอันรวดเร็ว  โดยในปี 2565 เสนอขำยหุ้นกู้ดิจิทัลทั้งหมด 8 รุ่น  วงเงินรวม 26,000 ล้ำนบำท   พันธบัตรวอล
เล็ต สบม. เปิดขำย 2 รุ่น วงเงินรวม 25,000 ล้ำนบำท และ Gold  Wallet  ซึ่งมีพันธมิตรร้ำนทองชั้นน ำ 3 ร้ำน คือ MTS Gold แม่
ทองสุก วำยแอลจี และออโรร่ำ   มีลูกค้ำเปิดบัญชีแล้ว 150,000 บัญช ี สนับสนุนบริกำรภำครัฐ ร่วมกับ “ศำลยุติธรรม” เปิด
บริกำร “แผนกคดีซื้อขำยออนไลน์ในศำลแพ่ง” ฟ้องออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมง จับมือ “กรมศุลกำกร”  ต่อยอด Customs Trader 
Portal ให้นิติบุคคลลงทะเบียนออนไลน์ และยืนยันตัวตนทำงอิเล็กทรอนิกส์ครั้งแรกของประเทศ จับมือ “กรมบัญชีกลำง” เปิดตัว
บริกำร e-GP Transformation for Thailand’s Future และพัฒนำบริกำรเชื่อมสิทธิข้ำรำชกำรเข้ำกระเป๋ำสุขภำพแบบเรียลไทม์ 
ร่วมกับ “กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ” MOU ด ำเนินกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรท่องเที่ยวภำยในประเทศของนักท่องเที่ยว
ต่ำงชำติ  ที่ส ำคัญธนำคำรยังพัฒนำบริกำรส ำหรับผู้พิกำรทำงสำยตำผ่ำนตู้ ATM ให้สำมำรถเข้ำถึงบริกำรทำงเงินได้สะดวก เท่ำ
เทียม ลดควำมเหลื่อมล้ ำ จำกกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรที่ตอบโจทย์  ท ำให้ผู้ใช้บริกำรเพิ่มขึ้นทุกแพลตฟอร์ม โดยสิ้นปี 
2565 มีผู้ใช้บริกำรแอปฯเป๋ำตังกว่ำ 40 ล้ำนคน Krungthai NEXT 16 ล้ำนคน Krungthai Connext 18 ล้ำนคน และแอปฯ 
ถุงเงิน 1.7 ล้ำนร้ำนค้ำ  
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ส ำหรับทิศทำงเศรษฐกิจไทย ปี 2566  Krugthai Compass คำดว่ำ จะขยำยตัวได้ในระดับร้อยละ 3.4 ตำมแนวโน้มกำร
ฟื้นตัวของภำคท่องเที่ยวที่ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ตำม เศรษฐกิจไทยยังเผชิญควำมท้ำทำย จำกภำคกำรส่งออกที่มีสัญญำณ
กำรชะลอตัวตำมภำวะเศรษฐกิจโลก ขณะที่ภำวะต้นทุนที่อยู่ในระดับสูงตำมรำคำพลังงำน ค่ำไฟฟ้ำ และทิศทำงอัตรำดอกเบี้ยที่
เพิ่มขึ้น ธนำคำรจึงด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรอบคอบ   โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรดูแลลูกค้ำกลุ่มเปรำะบำง สนับสนุนกำรปรับตัว
รองรับกับทิศทำงภำวะเศรษฐกิจ พร้อมเดิมหน้ำพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรทำงกำรเงินตอบโจทย์ควำมต้องกำรของลูกค้ำทุกมิติ 
ยกระดับชีวิตควำมเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นทุกวัน  พร้อมยึดมั่นแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
สังคม และ  ธรรมำภิบำล(ESG)  โดยน ำกรอบเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน(SDGs) มำปรับใช้ในกระบวนกำรด ำเนินงำนทุก
ด้ำนอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม ตำมวิสัยทัศน์ “ กรุงไทย เคียงข้ำงไทย สู่ควำมยั่งยืน 
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ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับไตรมำสและปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนและก ำไรสุทธิ 
       หน่วย : ล้ำนบำท 

 4/2565 3/2565 เพิ่ม/(ลด) 4/2564 เพิ่ม/(ลด) ปี 2565 ปี 2564 เพิ่ม/(ลด) 
   ร้อยละ  ร้อยละ     ร้อยละ 

รำยได้ดอกเบี้ยสุทธ ิ 24,606 22,894 7.5 21,345 15.3 90,405 83,372 8.4 
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธ ิ 5,073 5,363 (5.4) 5,160 (1.7)  20,316 20,022 1.5  

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอ่ืน 4,973 3,332 49.2  3,423  45.2 14,670  12,392  18.4 

รวมรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 34,652 31,589 9.7  29,928 15.8 125,391  115,786  8.3 

รวมค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอ่ืนๆ 15,696 14,313 9.7 14,714  6.7 54,770 52,731  3.9 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน(1) 18,956 17,276 9.7 15,214 24.6 70,621 63,055 12.0 

ผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ 7,532 5,667 32.9 8,233 (8.5) 24,338 32,524 (25.2) 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้ 11,424 11,609 (1.6) 6,981  63.6 46,283 30,531  51.6 
ภำษีเงินได ้ 2,494 2,270 9.9 1,418  75.9 9,077 5,975  51.9 
ก ำไรสุทธ ิ 8,930 9,339 (4.4) 5,563  60.5 37,206 24,556  51.5 
ก ำไรสุทธิ (สว่นที่เป็นของธนำคำร) 8,109 8,450 (4.0) 4,944  64.0 33,698 21,588  56.1 
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ – 

ROA (ร้อยละ) (2) 
0.88 0.92  0.56  0.94 0.63  

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น – ROE  
(ร้อยละ) (2) 

8.72 9.35  5.49  9.15 6.14  

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

ผลประกอบกำรปี 2565 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ธนำคำรและบริษัทย่อยมีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนเท่ำกับ 
70,621 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.0 มีสำเหตุหลักจำกรำยได้รวมจำกกำรด ำเนินงำนที่ขยำยตัวร้อยละ 8.3 จำกรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิที่
เพิ่มขึ้นจำกกำรเติบโตของสินเชื่อที่มุ่งเน้นคุณภำพ โดยสินเชื่อไม่รวมสินเชื่อภำครัฐ เติบโต ร้อยละ 4.3 จำกสิ้นปี 2564 ประกอบกับ
อัตรำดอกเบี้ยที่ปรับตัวขึ้น นอกจำกนี้ ธนำคำรยังคงมีกำรขยำยตัวของรำยได้ค่ำธรรมเนียมสุทธิและรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ 
อย่ำงต่อเนื่อง ประกอบกับกำรบริหำรจัดกำรค่ำใช้จ่ำยในองค์รวม โดยมี Cost to Income ratio เท่ำกับร้อยละ 43.68 ลดลงจำกร้อยละ 
45.54 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ถึงแม้ ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ ขยำยตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีสำเหตุหลัก
จำกกำรเพิ่มขึ้นของค่ำใช้จ่ำยอื่นเพื่อพัฒนำกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ ธนำคำรและบริษัทย่อยตั้งส ำรองผลขำดทุนด้ำน
เครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น โดยพิจำรณำรอบคอบถึงปัจจัยแวดล้อมในกำรด ำเนินธุรกิจ ถึงแม้จะลดลงร้อยละ 25.2 จำกช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน แต่ยังคงรักษำ Coverage ratio ในระดับสูงเพื่อรองรับควำมไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ ส่งผลให้ก ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนำคำร 
เท่ำกับ 33,698 ล้ำนบำทเพิ่มขึ้นร้อยละ 56.1 จำกในช่วงเดียวกันของปีก่อน 

ผลประกอบกำรไตรมำส 4/2565 เทียบกับไตรมำส 4/2564 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนเท่ำกับ 
18,956 ล้ำนบำท ขยำยตัวร้อยละ 24.6 มีสำเหตุหลักจำกรำยได้รวมจำกกำรด ำเนินงำนที่ขยำยตัวร้อยละ 15.8 จำกกำรเพิ่มขึ้นของ
รำยได้ดอกเบี้ยสุทธิโดยมีสำเหตุหลักจำกกำรเติบโตของสินเชื่อที่มุ่งเน้นคุณภำพทั้งสินเชื่อธุรกิจขนำดใหญ่และสินเชื่อรำยย่อยพร้อม
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รักษำสมดุลอย่ำงต่อเนื่อง ประกอบกับอัตรำดอกเบี้ยที่ปรับตัวขึ้น ประกอบกับรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ ที่เติบโต ทั้งนี้ ธนำคำร
บริหำรจัดกำรค่ำใช้จ่ำยโดยองค์รวม ซึ่งส่งผลให้ Cost to Income ratio เท่ำกับร้อยละ 45.30 ลดลงจำก ร้อยละ 49.16 ในไตรมำส
เดียวกันของปีก่อน ถึงแม้ ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ ขยำยตัว โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรเพิ่มขึ้นของค่ำใช้จ่ำยอื่นเพื่อพัฒนำกำร
ให้บริกำรแก่ลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง ธนำคำรและบริษัทย่อยต้ังส ำรองผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น โดยยึดหลักระมัดระวัง 
ถึงแม้จะลดลงร้อยละ 8.5 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ยังคงรักษำระดับของ Coverage ratio ในระดับสูงเพื่อรองรับควำมไม่แน่นอน
ของเศรษฐกิจ ส่งผลให้ก ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนำคำร เท่ำกับ 8,109 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 64.0 จำกไตรมำสเดียวกันของปีก่อน 

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมำส 3/2565 ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 มีสำเหตุหลักจำกรำยได้รวมจำกกำร
ด ำเนินงำนที่ขยำยตัวร้อยละ 9.7 จำกรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิ จำกอัตรำดอกเบี้ยที่ปรับตัวขึ้น และรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่น ทั้งนี้ 
ธนำคำรบริหำรจัดกำรค่ำใช้จ่ำยในองค์รวม โดยมี Cost to Income ratio เท่ำกับร้อยละ 45.30 อยู่ในระดับใกล้เคียงกับไตรมำสที่
ผ่ำนมำ ถึงแม ้ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ ขยำยตัว ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจำกค่ำใช้จ่ำยอื่นขยำยตัวมีสำเหตุหลักจำกกำรเพิ่มขึ้น
ของค่ำใช้จ่ำยอื่นเพื่อพัฒนำกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ ธนำคำรและบริษัทย่อยมีกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพสินทรัพย์
อย่ำงระมัดระวังและพิจำรณำกำรตั้งส ำรองอย่ำงรอบคอบถึงปัจจัยแวดล้อมในกำรด ำเนินธุรกิจจึงตั้งส ำรองผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่
คำดว่ำจะเกิดขึ้น เพิ่มขึ้น ร้อยละ 32.9 จำกไตรมำสที่ผ่ำนมำ เพื่อรองรับควำมไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ ส่งผลให้ก ำไรสุทธิส่วนที่เป็น
ของธนำคำร ลดลงจำกไตรมำสที่ผ่ำนมำ 
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รำยได้ดอกเบี้ยสุทธิ 
       หน่วย : ล้ำนบำท 

 4/2565 3/2565 เพิ่ม/(ลด) 4/2564 เพิ่ม/(ลด) ปี 2565 ปี 2564 เพิ่ม/(ลด) 
   ร้อยละ  ร้อยละ   ร้อยละ 

รำยได้ดอกเบี้ย 31,248 28,758 8.7  26,768  16.7 113,475  104,832  8.2 
  - รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 1,896  1,040  82.4  690  175.1 4,338   2,954  46.8 
  - เงินลงทุนและธุรกรรมเพ่ือค้ำ 56  61  (8.3)  108  (47.9) 217   345  (36.9) 
  - เงินลงทุนในตรำสำรหนี ้ 1,046  1,213  (13.8)  1,103  (5.2) 4,246   3,437  23.6 
   - เงินให้สินเช่ือ 28,085  26,326  6.7  24,830  13.1 104,302  97,932  6.5 
  - กำรให้เช่ำซื้อและสัญญำเช่ำกำรเงิน 38  30  27.0  24  59.9 111   104  6.2 
  - อ่ืนๆ 127  88  44.7  13  850.2 261   60  334.6 
หัก ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย 6,642  5,864 13.3  5,423  22.5 23,070   21,460  7.5 
  - เงินรับฝำก 2,644   2,402  10.1  2,539  4.1 9,651   10,302  (6.3) 
  - รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 719   501  43.7  385  86.7 1,904   1,607  18.5 
  - เงินน ำส่งธนำคำรแห่งประเทศไทย
และสถำบันคุ้มครองเงินฝำก 

1,619   1,592  1.7  1,604  0.9 6,443   6,145  4.9 
  - ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 1,519   1,297  17.1  876  73.5 4,807   3,327  44.5 
  - อ่ืนๆ 141  72  96.3  19  622.1 265   79  234.4 
รำยได้ดอกเบี้ยสุทธิ 24,606 22,894 7.5 21,345 15.3 90,405 83,372 8.4 
อัตรำดอกเบี้ยรับจำกสินทรัพย์ท่ี
ก่อให้เกิดรำยได้ (ร้อยละ) (1) 

3.55 3.27  3.10  3.27 3.13  

อัตรำต้นทุนทำงกำรเงิน (ร้อยละ) (1) 0.86 0.76  0.72  0.76 0.73  

รำยได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ท่ี
ก่อให้เกิดรำยได้ (ร้อยละ) – NIM (1) 

2.80 2.61  2.47  2.60 2.49  

(1) สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรำยได้ รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน ; หนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ย รวมหนี้สินทำงกำรเงินที่
วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน  

 

รำยได้ดอกเบี้ยสุทธิปี 2565  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ธนำคำรและบริษัทย่อยมีรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิ เท่ำกับ  
90,405 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.4 ส่วนใหญ่จำกกำรเติบโตของสินเชื่อที่มุ่งเน้นคุณภำพ ประกอบกับกำรปรับอัตรำดอกเบี้ย
นโยบำยเพิ่ม 3 ครั้ง ในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 และกำรปรับอัตรำดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อขึ้น 2 ครั้ง ในเดือนตุลำคมและธันวำคม 2565 
ทั้งนี้ ธนำคำรมีกำรปรับอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกประจ ำขึ้นเช่นกัน ทั้งนี้ อัตรำผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรำยได้ (NIM) 
เท่ำกับร้อยละ 2.60 เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 2.49 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน  

รำยได้ดอกเบี้ยสุทธิไตรมำส 4/2565  ธนำคำรและบริษัทย่อยมีรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิ เท่ำกับ 24,606 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 15.3 จำกไตรมำสเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรเติบโตของสินเชื่อที่มุ่งเน้นคุณภำพทั้งสินเชื่อธุรกิจ
ขนำดใหญ่และสินเชื่อรำยย่อยพร้อมรักษำสมดุลอย่ำงต่อเนื่อง ประกอบกับกำรปรับอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยเพิ่ม 3 ครั้ง ในช่วงครึ่ง
หลังของปี 2565 และกำรปรับอัตรำดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อขึ้น 2 ครั้ง ในเดือนตุลำคมและธันวำคม 2565 ทั้งนี้ ธนำคำรมีกำรปรับ
อัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกประจ ำขึ้นเช่นกัน ทั้งนี้ อัตรำผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรำยได้ (NIM) เท่ำกับเป็นร้อยละ 2.80
จำกร้อยละ 2.47 ในไตรมำส 4/2564  
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เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมำส 3/2565 รำยได้ดอกเบี้ยสุทธิขยำยตัวร้อยละ 7.5 โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรเติบโตของ
สินเชื่อที่มุ่งเน้นคุณภำพ และกำรปรับอัตรำดอกเบี้ยขึ้น ทั้งนี้ อัตรำผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรำยได้ (NIM) เท่ำกับ
ร้อยละ 2.80 จำกร้อยละ 2.61 ในไตรมำส 3/2565  

ตำรำงกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ย 
 3 ม.ค. 66  30 ก.ย. 65  30 มิ.ย. 65  31 มี.ค. 65  31 ธ.ค. 64  30 ก.ย. 64  

อัตรำดอกเบี้ยนโยบำยของ ธปท. 
(%) 

1.250% 1.000% 0.500% 0.500% 0.500% 0.500% 
อัตรำดอกเบี้ยเงินฝำก (1) (2)       
   -  ออมทรัพย์ 0.250% 0.250% 0.250% 0.250% 0.250% 0.250% 
   -  เงินฝำกประจ ำ 3 เดือน 0.620% 0.470% 0.320% 0.320% 0.320% 0.320% 
   -  เงินฝำกประจ ำ 6 เดือน 0.700% 0.550% 0.400% 0.400% 0.400% 0.400% 
   -  เงินฝำกประจ ำ 12 เดือน 1.000% 0.700% 0.400% 0.400% 0.400% 0.400% 
อัตรำดอกเบี้ยเงินให้สินเช่ือ(3)       
   -  MLR 6.150% 5.500% 5.250% 5.250% 5.250% 5.250% 
   -  MOR 6.720% 6.070% 5.820% 5.820% 5.820% 5.820% 
   -  MRR 6.770% 6.220% 6.220% 6.220% 6.220% 6.220% 

(1) อัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกมำตรฐำนส ำหรับบุคคลธรรมดำ 
(2) ธนำคำรปรบัอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกประจ ำขึ้นมีผลวันที่ 4 ตุลำคม 9 ธันวำคม 2565 และ 3 มกรำคม 2566 
(3) ธนำคำรปรบัอัตรำดอกเบี้ยเงินให้สินเช่ือ MLR และ MOR ขึ้นมีผลวันที่ 4 ตุลำคม 2565 และปรับ MLR MOR และ MRR ขึ้นมีผล 9 ธันวำคม 2565 และ 

3 มกรำคม 2566 
  

ในปี 2565 คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงินประเมินว่ำเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง จึงมีกำรทยอยปรับอัตรำ
ดอกเบี้ยนโยบำยขึ้นร้อยละ 0.25 จ ำนวน 3 ครั้ง รวม ร้อยละ 0.75  ในกำรประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 28 กันยำยน และ 30 
พฤศจิกำยน 2565 เป็น ร้อยละ 1.25 ต่อปี อีกทั้งจะปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยอย่ำงค่อยเป็นค่อยไปเพื่อเข้ำสู่ระดับที่เหมำะสม
ภำยใต้กรอบกำรด ำเนินนโยบำยกำรเงินที่มีเป้ำหมำยเพื่อรักษำเสถียรภำพรำคำ กำรขยำยตัวของเศรษฐกิจและเสถียรภำพระบบ
กำรเงิน รวมทั้งพิจำรณำกำรดูแลผู้ประกอบกำร SMEs ในบำงธุรกิจที่ฟื้นตัวช้ำและครัวเรือนรำยได้น้อยที่เป็นกลุ่มเปรำะบำง 

ธนำคำรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบถึงผลกระทบต่อลูกค้ำทุกกลุ่ม กำรแบ่งเบำภำระค่ำครองชีพ พร้อมดูแลลูกค้ำกลุ่ม
เปรำะบำงให้ปรับตัวได้อย่ำงรำบรื่น จึงปรับอัตรำดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไป (Smooth Take Off) พร้อมดูแลผู้ฝำกเงินให้มี
รำยได้เพิ่มขึ้น โดยปรับอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกประจ ำเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ในวันที่ 4 ตุลำคม และ 9 ธันวำคม 2565 ทั้งนี้ ปรับเพิ่ม
อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ส ำหรับลูกค้ำรำยใหญ่ชั้นดี (MLR) และอัตรำดอกเบี้ยส ำหรับลูกค้ำรำยใหญ่ชั้นดี ประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี 
(MOR) ร้อยละ 0.25 จ ำนวน 2 ครั้ง รวม ร้อยละ 0.50 มีผลตั้งแต่วันที่ 4 ตุลำคม และ 9 ธันวำคม 2565 เป็นร้อยละ 5.75 ต่อปี และ
ร้อยละ 6.32 ต่อปีตำมล ำดับ ในขณะที่ปรับอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้รำยย่อย (MRR) ขึ้นร้อยละ 0.15 ต่อปี เพียง 1 ครั้ง มีผลตั้งแต่วันที่ 
9 ธันวำคม 2565 เป็นร้อยละ 6.37 ต่อปี ต่ ำกว่ำดอกเบี้ยนโยบำยที่ปรับขึ้น 

นอกจำกนี้ ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปรับอัตรำเงินน ำส่งเข้ำกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน 
(FIDF) ให้กลับเข้ำสู่อัตรำปกติที่ร้อยละ 0.46 ต่อปี มีผลตัง้แต่วันที่ 1 มกรำคม 2566 เพื่อปรับนโยบำยกำรเงินเข้ำสู่ภำวะปกติ 
(Policy Normalization) จำกเดิมที่ปรับลดเงินน ำส่งเข้ำกองทุน FIDF เหลือร้อยละ 0.23 ต่อปี เพื่อให้สถำบันกำรเงินส่งผ่ำนควำม
ช่วยเหลือไปยังภำคธุรกิจและภำคประชำชน ซึ่งในครั้งนัน้ ธนำคำรได้ปรับลดอัตรำดอกเบีย้เงินกู้ทุกประเภทลงร้อยละ 0.40  
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กำรปรับอัตรำเงินน ำส่งเข้ำกองทุน FIDF ดังกล่ำว ส่งผลให้ธนำคำรจ ำเป็นต้องปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ ส ำหรับลูกค้ำ
รำยใหญ่ชั้นด ี (MLR) และอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ส ำหรับลูกค้ำรำยใหญ่ชั้นดี ประเภทวงเงินเบกิเกินบัญชี (MOR) และอัตรำดอกเบี้ย
เงินกู้รำยย่อย (MRR) ในอัตรำร้อยละ 0.40 สอดคล้องกับภำระต้นทนุที่เพิ่มขึ้น จำกทีไ่ด้ปรบัลดลงไปร้อยละ 0.40 ในช่วงก่อนหนำ้ 
มีผลตั้งแต่วันที่ 3 มกรำคม 2566 เป็นต้นไป โดยอัตรำดอกเบี้ย MLR MOR และ MRR เทำ่กับ 6.15% 6.72% และ 6.77% ต่อปี 
ตำมล ำดับ  
 
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ 

       หน่วย : ล้ำนบำท 

 4/2565 3/2565 เพิ่ม/(ลด) 4/2564 เพิ่ม/(ลด) ปี 2565 ปี 2564 เพิ่ม/(ลด) 
   ร้อยละ  ร้อยละ   ร้อยละ 

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร 7,098 7,230 (1.8) 7,168 (1.0) 28,096 28,310 (0.8) 
หัก ค่ำใช้จ่ำยค่ำธรรมเนียมและบริกำร        2,025 1,867 8.4 2,008 0.8 7,780 8,288 (6.1) 
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ       5,073 5,363 (5.4) 5,160 (1.7)  20,316 20,022 1.5  

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิปี 2565  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ธนำคำรและบริษัทย่อยมีรำยได้
ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ เท่ำกับ 20,316 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 โดยค่ำธรรมเนียม Bancassurance ยังคงเติบโตอย่ำง
ต่อเนื่อง   

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิส ำหรับไตรมำส 4/2565  ธนำคำรและบริษัทย่อยมีรำยได้ค่ำธรรมเนียมและ
บริกำรสุทธิ เท่ำกับ 5,073 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 1.7 จำกไตรมำสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นไปตำมภำวะเศรษฐกิจประกอบกับ
กำรปรับตัวของลูกค้ำโดยใช้บริกำรผ่ำนช่องทำงดิจิทัล ทั้งนี้ โดยค่ำธรรมเนียม Bancassurance ยังคงเติบโต  หำกเปรียบเทียบ
กับไตรมำส 3/2565 รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิลดลงร้อยละ 5.4 



ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยบริหำร (MD&A) ประจ ำป ี2565                  

 

 

หน้ำ 10 
 

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ  
       หน่วย : ล้ำนบำท 

 4/2565 3/2565 เพิ่ม/(ลด) 4/2564 เพิ่ม/(ลด) ปี 2565 ปี 2564 เพิ่ม/(ลด) 
   ร้อยละ  ร้อยละ   ร้อยละ 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกเครื่องมือทำงกำรเงิน
ที่วัดมูลค่ำด้วยมูลคำ่ยุติธรรมผ่ำน
ก ำไรหรือขำดทุน 

1,621  1,091 48.6 960 68.8 5,232  3,467 50.9 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกเงินลงทุน 69  66 3.7 15 366.6  239  711 (66.4)  

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุน
ตำมวิธีส่วนได้เสีย 

133 374 (64.5)  197 (32.7) 1,095 1,046 4.6 

รำยได้จำกเงินปันผล 38  68 (44.7)  24 59.7  352  379 (7.2) 
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอ่ืนๆ 3,112 1,733 79.6 2,227 39.7 7,752 6,789 14.2 
รวมรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ 4,973 3,332 49.2  3,423  45.2 14,670  12,392  18.4 

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ ในปี 2565 เท่ำกับ 14,670 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลจำกก ำไรจำกเครื่องมือทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน ซึ่งเป็นไป
ตำมภำวะตลำด และรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ จำกหนี้สูญรับคืน   

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ ไตรมำส 4/2565 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ เท่ำกับ  
4,973 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 45.2 จำกไตรมำสเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลจำกก ำไรจำกเครื่องมือทำงกำรเงินที่วัด
มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน ซึ่งเป็นไปตำมภำวะตลำด และรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ จำกหนี้สูญรับคืน  
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมำส 3/2565 รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 49.2 เป็นผลจำกก ำไรจำกเครื่องมือทำง
กำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน ซึ่งเป็นไปตำมภำวะตลำด และรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ จำก
หนี้สูญรับคืน   
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ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ  
       หน่วย : ล้ำนบำท 

 4/2565 3/2565 เพิ่ม/(ลด) 4/2564 เพิ่ม/(ลด) ปี 2565 ปี 2564 เพิ่ม/(ลด) 
   ร้อยละ  ร้อยละ    ร้อยละ 

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน 6,803 7,003 (2.9) 6,887  (1.2) 25,763 27,311  (5.7)  
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับอำคำร สถำนที่ และ

อุปกรณ์ 
2,541 2,504 1.5  2,453  3.6 9,644 9,017 7.0 

ค่ำภำษีอำกร 1,105 1,021 8.2  1,032  7.0 4,054  3,915 3.6 
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำทรัพย์สินรอกำรขำย (102)  581 (117.5)  1,014  (110.0) 1,313  2,084 (37.0) 
อ่ืนๆ (1) 5,349 3,204  66.9 3,328  60.7 13,996 10,404  34.5 
รวมค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินกำรอื่นๆ 15,696 14,313 9.7 14,714  6.7 54,770 52,731  3.9 

อัตรำส่วนคำ่ใช้จ่ำยต่อรำยได้ (ร้อยละ) 45.30 45.31  49.16  43.68 45.54  

(1) รวมค่ำตอบแทนกรรมกำร 
 

ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอ่ืนๆ ปี 2565 ธนำคำรและบริษัทย่อยบริหำรจัดกำรค่ำใช้จ่ำยโดยองค์รวม โดยมี Cost to 
Income ratio เท่ำกับร้อยละ 43.68 ลดลงจำกร้อยละ 45.54 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ 
เท่ำกับ 54,770 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรเพิ่มขึ้นของค่ำใช้จ่ำย
อื่น รวมถึงค่ำใช้จ่ำยส่งเสริมกำรตลำด และค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อรองรับกำรพัฒนำกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำ
อย่ำงต่อเนื่อง  

ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ ไตรมำส 4/2565 ธนำคำรและบริษัทย่อยบริหำรจัดกำรค่ำใช้จ่ำยโดยองค์รวม ซึ่ง
ส่งผลให้ Cost to Income ratio เท่ำกับร้อยละ 45.30 ลดลงจำก ร้อยละ 49.16 ในไตรมำสเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ ค่ำใช้จ่ำยจำก
กำรด ำเนินงำนอื่นๆ เท่ำกับ 15,696 ล้ำนบำท เพิ่มร้อยละ 6.7 จำกไตรมำสเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจำกค่ำใช้จ่ำยอื่น
ขยำยตัวมีสำเหตุหลักจำกกำรเพิ่มขึ้นของค่ำใช้จ่ำยอื่น รวมถึงค่ำใช้จ่ำยส่งเสริมกำรตลำด และค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อรองรับกำรพัฒนำกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง 

เมื่อเทียบกับไตรมำสที่ผ่ำนมำ จำกกำรที่ธนำคำรและบริษัทย่อยบริหำรจัดกำรค่ำใช้จ่ำยโดยองค์รวม ซึ่งส่งผลให้ Cost 
to Income ratio เท่ำกับร้อยละ 45.30 อยู่ในระดับใกล้เคียงกับไตรมำสที่ผ่ำนมำ ทั้งนี้ ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 9.7 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจำกค่ำใช้จ่ำยอื่นขยำยตัวมีสำเหตุหลักจำกกำรเพิ่มขึ้นของค่ำใช้จ่ำยอื่น รวมถึงค่ำใช้จ่ำยตำมฤดูกำล
ในด้ำนส่งเสริมกำรตลำด และค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อรองรับกำรพัฒนำกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง 
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ผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น/ หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ 
       หน่วย : ล้ำนบำท 

 4/2565 3/2565 เพิ่ม/(ลด) 4/2564 เพิ่ม/(ลด) ปี 2565 ปี 2564 เพิ่ม/(ลด) 
   ร้อยละ  ร้อยละ    ร้อยละ 

ผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้(1) 7,532 5,667 32.9 8,233 (8.5) 24,338 32,524 (25.2) 

(1) ผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ำดวำ่จะเกิดขึ้นส ำหรับรำยกำรระหว่ำงตลำดเงิน เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้ (รวมขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลง
เง่ือนไขใหม่) และภำระผูกพันที่จะใหส้นิเช่ือและสัญญำค้ ำประกันทำงกำรเงิน 

ส ำหรับปี 2565  ธนำคำรและบริษัทย่อยได้ตั้งส ำรองผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น จ ำนวน 24,338 ล้ำนบำท โดย
พิจำรณำถึงหลักควำมระมัดระวัง แม้จะลดลงร้อยละ 25.2 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน แตย่ังมี Coverage ratio อยู่ในระดับที่สูงเท่ำกับ 
ร้อยละ 179.7 เทียบกับร้อยละ 168.8 ณ 31 ธันวำคม 2564 

ส ำหรับไตรมำส ไตรมำส 4/2565  เทียบกับไตรมำสเดียวกันของปีก่อน ธนำคำรและบริษัทย่อยตั้งส ำรองผลขำดทุน
ด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น จ ำนวน 7,532 ล้ำนบำท โดยใช้หลักควำมระมัดระวังพิจำรณำตั้งส ำรองผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำด
ว่ำจะเกิดขึ้นอย่ำงรอบคอบค ำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมในกำรด ำเนินธุรกิจ และภำวะเศรษฐกิจที่มีควำมไม่แน่นอนสูง แม้จะลดลง 
ร้อยละ 8.5 จำกไตรมำสเดียวกันของปีก่อน แต่ยังคงมีค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นต่อสินเชื่อด้อยคุณภำพ 
(Coverage Ratio) อยู่ในระดับสูงเท่ำกับ ร้อยละ 179.7  เทียบกับร้อยละ 176.4 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2565 และร้อยละ 168.8  
ณ 31 ธันวำคม 2564 เมื่อเทียบกับไตรมำส 3/2565 จำกกำรที่ธนำคำรบริหำรจัดกำรคุณภำพสินทรัพย์อย่ำงระมัดระวังและ
พิจำรณำกำรตั้งส ำรองอย่ำงรอบคอบถึงปัจจัยแวดล้อมในกำรด ำเนินธุรกิจจึงตั้งส ำรองผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น 
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 32.9 จำกไตรมำสที่ผ่ำนมำ เพื่อรองรับควำมไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ ส่งผลให้ NPLs Ratio-Gross เท่ำกับร้อยละ 
3.26 ลดลงจำก ร้อยละ 3.50 ณ สิ้นปี 2564 และยังคงรักษำ Coverage ratio ในระดับสูงที่ร้อยละ 179.7 เทียบกับร้อยละ 168.8 
เม่ือสิ้นปี 2564 
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ฐำนะทำงกำรเงินของธนำคำรและบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ของธนำคำรและบริษัทย่อย (หลังหักรำยได้รอตัดบัญชี) ไม่รวมสินเชื่อภำครัฐ สินเชื่อเติบโต ร้อยละ 
4.3 จำกสิ้นปี 2564 จำกำรเติบโตของสินเชื่อธุรกิจขนำดใหญ่และสินเชื่อรำยย่อย โดยมีสินเชื่อแก่ลูกหนี้เท่ำกับ 2,592,838 
ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 1.4 จำกสิ้นปี 2564  

     หน่วย : ล้ำนบำท 

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

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้ 2,593,369 2,612,322 (0.7) 2,629,259 (1.4) 
หัก รำยได้รอตัดบัญชี  531 430 23.6 296 79.6 
บวก ดอกเบี้ยค้ำงรับ 25,373 22,510 12.7 20,579 23.3 
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตทีค่ำด

ว่ำจะเกิดขึ้น  
174,379 177,329 (1.7) 173,322 0.6 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ย
ค้ำงรับสุทธิ 

2,443,832 
 

2,457,073 (0.5) 2,476,220  (1.3) 

เงินให้สินเชื่อของธนำคำรตำมประเภทของผู้กู้ (งบกำรเงินรวม)  
       หน่วย : พันล้ำนบำท 

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

 จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ ร้อยละ 

สินเช่ือธุรกิจขนำดใหญ ่ 736,516 28.4 702,821 26.9 4.8 708,654 27.0 3.9 
สินเช่ือรัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ 427,428 16.5 500,502 19.2 (14.6) 553,041 21.0 (22.7) 
สินเช่ือวิสำหกิจขนำดกลำงและ

ขนำดย่อม  
317,632  12.2 

 
324,367 12.4 (2.1) 327,724 12.5 (3.1) 

สินเช่ือรำยย่อย 1,111,433 42.9 1,084,256 41.5 2.5 1,039,448 39.5 6.9 
- สินเช่ือเพ่ือที่อยู่อำศัย 472,640 18.2 462,051 17.7 2.3 445,012 16.9 6.2 
- สินเช่ือส่วนบุคคล 566,714 21.9 556,618 21.3 1.8 531,035 20.2 6.7 
- สินเช่ือบัตรเครดิต 69,174 2.7 63,300 2.4 9.3 59,953 2.3 15.4 
- สินเช่ือ Leasing 2,905 0.1 2,287 0.1 27.0 3,448 0.1 (15.7) 

สินเช่ืออ่ืนๆ 360 0.0 376 0.0 (4.3) 392 0.0 (8.2) 
รวมสินเช่ือ (ตำมงบกำรเงิน) 2,593,369 100.0 2,612,322 100.0  2,629,259 100.0  
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คุณภำพสินทรัพย์  

กำรจัดชั้นสินเชื่อและค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น 
หน่วย : ล้ำนบำท 

งบกำรเงินรวม 31 ธ.ค. 65 30 ก.ย. 65 31 ธ.ค. 64 
1. Gross NPL (1) 101,096 104,734 106,809 
2. Gross NPL Ratio  ร้อยละ 3.26 ร้อยละ 3.32  ร้อยละ 3.50 
ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น (รวม) (2) 181,637 184,793 180,311 

3. Coverage Ratio (3) ร้อยละ 179.7 ร้อยละ 176.4 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 ธ.ค. 65 30 ก.ย. 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       
- สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ไม่มีกำร
เพ่ิมขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญของควำม
เสี่ยงด้ำนเครดิต  (Performing) 

 2,289,508   44,720  2,298,336 45,495  2,306,478   44,722  

- สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่มีกำรเพ่ิมขึ้น
อย่ำงมีนัยส ำคัญของควำมเสี่ยงด้ำน
เครดิต  (Under - performing) 

 217,522   52,526  222,430 51,491  228,443   48,923  

- สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่มีกำรด้อยค่ำ
ด้ำนเครดิต (Non - performing) 

 108,732   76,509  111,702 79,604  111,422   77,334  

- สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ใช้วิธีอย่ำง
ง่ำยในกำรค ำนวณผลขำดทุนดำ้น
เครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุ 
(Lifetime ECL - simplified 
approach) (3) 

 2,449   624  1,934 739  3,199   2,343  

รวม  2,618,211   174,379  2,634,402 177,329  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 31 ธันวำคม 2565 เท่ำกับ  101,096 ล้ำนบำท โดยมีอัตรำส่วนสินเชื่อ 
ด้อยคุณภำพต่อสินเชื่อรวม (NPLs Ratio-Gross) ร้อยละ 3.26 ลดลงเทียบกับ ณ 31 ธันวำคม 2564 ที่เท่ำกับร้อยละ 3.50 
คุณภำพสินทรัพย์อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ดี จำกกำรที่ธนำคำรมีกำรบริหำรคุณภำพสินทรัพย์อย่ำงระมัดระวัง ทั้งนี้ ธนำคำรได้
พิจำรณำตั้งผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นเพิ่มเติมอย่ำงรอบคอบเพื่อรักษำระดับของ Coverage Ratio ที่เหมำะสมเพื่อ
รองรับควำมไม่แน่นอนของภำวะเศรษฐกิจในระยะข้ำงหน้ำ  ประกอบกับกำรติดตำมคุณภำพสินทรัพย์อย่ำงใกล้ชิด โดยมี 
Coverage Ratio เท่ำกับ ร้อยละ 179.7 เพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับ ร้อยละ 176.4 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2565 และร้อยละ 168.8 ณ วันที่ 
31 ธันวำคม 2564 
 

เงินรับฝำก 
 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีเงินรับฝำก เท่ำกับ 2,590,236 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 0.9 จำก ณ 31 ธันวำคม 2564 โดยลดลง
จำกเงินฝำกออมทรัพย์ โดยมสีัดส่วนเงินฝำกจ่ำยคืนเม่ือทวงถำมและเงินฝำกออมทรัพย์ต่อเงินฝำกรวม (CASA) เท่ำกับร้อยละ 83 
เมื่อเทียบกับ ณ 30 กันยำยน 2565 เงินรับฝำกลดลงร้อยละ 0.4 ทั้งนี้ สัดส่วนเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (หลังหักรำยได้รอตัดบัญชี) 
ต่อเงินรับฝำก ที่เท่ำกับร้อยละ 100.10 อยู่ในระดับใกล้เคียงกับ ณ 30 กันยำยน 2565 และ ณ 31 ธันวำคม 2564 
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แหล่งท่ีมำและใช้ไปของเงินทุน  
หน่วย : ล้ำนบำท 

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

 จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ ร้อยละ 

รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำด
เงินสุทธิ (สินทรัพย์) 

550,941 15.3 584,544 15.8 (5.7)  469,216 13.2 17.4 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลคำ่ด้วย
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือ
ขำดทุน 

33,568 0.9 
 

48,298 1.3 (30.5)  18,039 0.5 86.1 

เงินลงทุนสุทธิ และเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมสุทธ ิ

289,374 8.1 271,003 7.3 6.8 364,017 10.2 (20.5) 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้ (หักรำยได้รอ
ตัดบัญชี) 

2,592,838 72.2 2,611,892 70.8 (0.7) 2,628,963 7 3.9  (1.4) 

หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่
คำดวำ่จะเกิดขึ้น  

174,379 4.9 177,329 4.8 (1.7) 173,322 4.8 0.6 

สินทรัพย์อ่ืนๆ 300,068 8.4 353,296  9.6 (15.1)  249,831  7.0 20.1 
สินทรัพย์ 3,592,410 100.0 3,691,704 100.0 (2.7) 3,556,744  100.0 1.0 

เงินรับฝำก 2,590,236  72.1 2,601,631 70.5 (0.4) 2,614,747 73.5 (0.9) 
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำด

เงินสุทธิ (หนี้สิน) 
277,099 7.7 301,874 8.2 (8.2) 296,344 8.3 (6.5) 

ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 151,172  4.2 169,528 4.6 (10.8) 133,817 3.8 13.0 
หนี้สินอ่ืนๆ 181,340 5.1 241,287  6.5 (24.8)  137,725  3.9 31.7 
รวมส่วนของเจ้ำของ 392,563 10.9 377,384  10.2 4.0 374,111  10.5 4.9 

- ส่วนของบริษัทใหญ ่ 376,296 10.4 361,946 9.8 4.0 360,052  10.1 4.5 

- ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 16,267 0.5 15,438 0.4 5.4 14,059 0.4 15.7 
หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ 3,592,410 100.0 3,691,704 100.0 (2.7) 3,556,744  100.0 1.0 

อัตรำส่วนเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 
(หลังหักรำยได้รอตัดบัญชี) 
ต่อเงินรับฝำก (ร้อยละ) 

100.10  100.39   100.54   

 

แหล่งเงินทุนที่ส ำคัญของธนำคำรและบริษัทย่อย ณ 31 ธันวำคม 2565 ประกอบด้วยเงินรับฝำกร้อยละ 72.1 และ 
แหล่งเงินทุนอื่น ๆ  อำทิ ส่วนของเจ้ำของ กำรกู้ยืมระหว่ำงธนำคำร และตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม ในเดือนเมษำยน 2565 ธนำคำร
ได้ออกตรำสำรด้อยสิทธิ ที่สำมำรถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 จ ำนวน 18,080 ล้ำนบำทเพื่อเตรียมพร้อมทดแทนตรำสำรด้อยสิทธิที่ 
ไถ่ถอนจ ำนวน 20,000 ล้ำนบำทในเดือนพฤศจิกำยน 2565 ทั้งนี้ ธนำคำรใช้เงินทุนร้อยละ 72.2 ในกำรให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (หลังหัก
รำยได้รอตัดบัญชี) ใช้เงินทุนร้อยละ 15.3 ในรำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ และใช้เงินทุนร้อยละ 8.1 ในเงินลงทุนสุทธิ
และเงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ 
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ส่วนของเจ้ำของ 
ส่วนของเจ้ำของรวม (ส่วนท่ีเป็นของธนำคำร) 31 ธันวำคม 2565 เท่ำกับ 376,296 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 

เม่ือเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2564  
มูลค่ำหุ้นทำงบัญชี (ส่วนที่เป็นของธนำคำร)  เท่ำกับ 26.91 บำทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจำก 25.75  บำทต่อหุ้น ณ วันที่  

31 ธันวำคม 2564 

เงินกองทุนตำมกฎหมำย   
เงินกองทุนตำมกฎหมำย (งบเฉพำะธนำคำร)   

หน่วย : ล้ำนบำท 

งบเฉพำะธนำคำร(1) 

31 ธ.ค. 65(2) 30 ก.ย. 65  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 

319,896 15.59 319,426 15.56 309,038 15.60 >8.000 

เงินกองทุนช้ันที่ 1 338,543 16.50 338,073 16.47 327,685 16.54 >9.500 
เงินกองทุนช้ันที่ 2 65,317  85,345  66,310   
รวมเงินกองทุน 403,860 19.68 423,418 20.63 393,995 19.88 >12.000 
สินทรัพย์ถ่วงน้ ำหนักตำม

ควำมเสี่ยง 
2,051,798  2,052,919  1,981,545   

(1) ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก ำหนดให้ธนำคำรพำณิชย์ด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับผลขำดทุนในภำวะวิกฤต (Conservation Buffer) 
โดยให้ทยอยด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่ม ซึ่งมำกกว่ำ 2.50% ในวันที่ 1 มกรำคม 2562 นอกจำกนี้ ตำมประกำศ ธปท. ที่สนส.16/2560 และ 17/2560 
ระบุว่ำธนำคำรเป็นหนึ่งในธนำคำรพำณิชย์ที่มีนัยต่อควำมเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ และก ำหนดให้ต้องมีอัตรำส่วนเงินกองทุนขั้นต่ ำเพิ่มเติ ม เพื่อเป็น
เงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับควำมเสียหำยส ำหรับธนำคำรพำณิชย์ที่มีนัยควำมเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ (Higher loss absorbency) โดยให้ธนำคำรทยอย
ด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับควำมเสียหำยส ำหรับธนำคำรพำณิชย์ที่มีนัยต่อควำมเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ ร้อยละ 1 ของสินทรัพย์เสี่ยง
ทั้งสิ้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 เป็นต้นไป  

(2) ข้อมูลเงินกองทุนและอัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จัดท ำตำมเกณฑ์และวิธีกำรตำมประกำศ ธปท. 
   
 ณ 31 ธันวำคม 2565 ธนำคำร (งบเฉพำะธนำคำร) มีเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ เท่ำกับ 319,896 ล้ำนบำท 
เงินกองทุนชั้นที่ 1 เท่ำกับ 338,543 ล้ำนบำท และมีเงินกองทุนทั้งสิ้นเท่ำกับ 403,860 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 15.59 
ร้อยละ 16.50 และร้อยละ 19.68 ของสินทรัพย์ถ่วงน้ ำหนักตำมควำมเสี่ยง ตำมล ำดับ  

 ทั้งนี้ ในเดือนเมษำยน 2565 ธนำคำรได้ออกตรำสำรด้อยสิทธิ ที่สำมำรถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 จ ำนวน 18,080 ล้ำนบำท
เพื่อเตรียมพร้อมทดแทนตรำสำรด้อยสิทธิที่ไถ่ถอนในเดือนพฤศจิกำยน 2565 จ ำนวน 20,000 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นกำรไถ่ถอนก่อนวันครบ
ก ำหนดเพื่อช่วยรักษำระดับของอัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงให้แข็งแกร่งและรองรับกำรเติบโตในอนำคต 
 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. 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 ด้วยกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้โดยวิธีที่ นอกเหนือไปจำกกำร
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 ธ.ค. 2565  ก.ย. 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 ธ.ค. 2565 ก.ย. 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 ธ.ค. 2565 ก.ย. 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 และข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลบำงส่วน
อำจมีลักษณะเป็นกำรคำดกำรณ์ในอนำคต (Forward-Looking Statements) ซึ่งจัดท ำขึ้นโดยใช้สมมุติฐำนหรือควำมเห็นของธนำคำรจำกข้อมูล ณ ปัจจุบัน 
หำกข้อมูลดังกล่ำวมีกำรเปลี่ยนแปลงไป ธนำคำรขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลตำมเอกสำรฉบับนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ทั้ งนี้ ผล
ประกอบกำรและกำรด ำเนินธุรกิจของธนำคำรในอนำคตอำจมีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญจำกข้อมูลที่ปรำกฎอยู่ในเอกสำรฉบับนี้ และเอกสำรฉบับนี้
มิได้เป็นกำรรับประกันถึงผลประกอบกำรในอนำคตของธนำคำรแต่อย่ำงใด ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรใช้วิจำรณญำณในกำรศึกษำเม่ือพิจำรณำข้อมูลดังกล่ำวไม่
ว่ำเพ่ือวัตถุประสงค์ใดก็ตำม 


