
 

 

 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
รายงานการสอบทาน และข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 

   



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม                            
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวม และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน 
และหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลแบบย่อของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
และได้สอบทานข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน (รวมเรียกว่า 
“ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล”) ซึ่งผู้บริหารของธนาคารฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอข้อมูล                
ทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและ
หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า 

ขอบเขตการสอบทาน  

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เร่ือง การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วยการใช้วิธีการสอบถาม
บุคลากร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานนี้มีขอบเขตจ ากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ท าให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้              
ความเชื่อมั่นว่าจะพบเร่ืองที่มีนัยส าคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ได้แสดง
ความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน 

ข้อสรุป  

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ในสาระส าคัญ
จากการสอบทานของข้าพเจ้า 
 
 
รัตนา จาละ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 

บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
กรุงเทพฯ : 13 พฤษภาคม 2565 



ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

สินทรัพย์

เงินสด 4.1 54,669,306                 63,543,939                 54,649,606                 63,515,240                 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ       576,550,964               469,216,499               576,380,386               468,832,143               

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านก าไรหรือขาดทุน 4.2 19,898,863                 18,038,574                 19,898,863                 18,306,692                 

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 48,462,493                 52,659,994                 48,462,493                 52,659,994                 

เงินลงทุนสุทธิ 4.3 250,248,979               342,041,937               250,561,158               342,121,904               

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ 4.4 16,228,162                 21,974,786                 11,042,216                 11,042,216                 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียค้างรับสุทธิ            4.5 2,502,332,665            2,476,219,848            2,426,748,954            2,401,462,429            

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 41,154,848                 39,226,941                 41,121,561                 39,183,154                 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 31,404,163                 31,518,477                 28,441,422                 28,639,090                 

สินทรัพย์สิทธิการใช้สุทธิ 4,071,893                   4,271,626                   3,337,737                   3,486,000                   

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 11,146,252                 10,846,341                 9,818,656                   9,264,125                   

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 4,277,828                   4,788,684                   1,761,084                   2,254,205                   

รายได้ค้างรับ 2,277,043                   2,290,835                   2,288,050                   1,998,823                   

สินทรัพย์อ่ืนสุทธิ 18,723,239                 20,105,960                 18,734,434                 20,156,182                 

รวมสินทรัพย์ 3,581,446,698            3,556,744,441            3,493,246,620            3,462,922,197            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นายวิชัย อัศรัสกร)

ประธานกรรมการตรวจสอบ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(นายเอกชัย เตชะวิริยะกุล)

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่



ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ
เงินรับฝาก 2,712,690,701            2,614,747,357            2,717,064,006            2,619,065,923            
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 226,663,488               296,344,379               224,742,373               292,398,188               
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 5,661,462                   4,210,129                   5,661,462                   4,210,129                   
หน้ีสินทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านก าไรหรือขาดทุน 804,065                      -                                 804,065                      -                                 
หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ 44,751,922                 50,549,723                 44,751,922                 50,549,723                 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม 4.6 131,638,271               133,817,209               87,765,622                 91,391,660                 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 4,084,889                   4,276,620                   3,292,945                   3,448,570                   
ประมาณการหน้ีสิน 19,524,263                 20,364,076                 17,972,227                 18,837,191                 
หน้ีสินอ่ืน 59,198,483                 58,323,508                 53,062,229                 51,286,436                 
รวมหน้ีสิน 3,205,017,544            3,182,633,001            3,155,116,851            3,131,187,820            
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน
หุ้นบุริมสิทธิ 5,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.15 บาท 28,325                        28,325                        28,325                        28,325                        
หุ้นสามัญ 13,976,061,250 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.15 บาท 71,976,715                 71,976,715                 71,976,715                 71,976,715                 

ทุนท่ีออกและช าระแล้ว
หุ้นบุริมสิทธิ 5,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.15 บาท 28,325                        28,325                        28,325                        28,325                        
หุ้นสามัญ 13,976,061,250 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.15 บาท 71,976,715                 71,976,715                 71,976,715                 71,976,715                 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 20,833,734                 20,833,734                 20,833,734                 20,833,734                 

ส่วนต่ ากว่าทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทย่อย (659,694)                    (659,694)                    -                                 -                                 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 23,155,327                 30,526,362                 22,832,624                 24,230,287                 
ก าไรสะสม

จัดสรรแล้ว
ทุนส ารองตามกฎหมาย 7,200,504                   7,200,504                   7,200,504                   7,200,504                   

ยังไม่ได้จัดสรร 238,962,576               230,146,946               215,257,867               207,464,812               
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 361,497,487               360,052,892               338,129,769               331,734,377               
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 14,931,667                 14,058,548                 -                                 -                                 
รวมส่วนของเจ้าของ 376,429,154               374,111,440               338,129,769               331,734,377               
รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 3,581,446,698            3,556,744,441            3,493,246,620            3,462,922,197            

-                                 -                                 -                                 -                                 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นายวิชัย อัศรัสกร)

ประธานกรรมการตรวจสอบ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

(นายเอกชัย เตชะวิริยะกุล)

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

ก าไรหรือขาดทุน

รายได้ดอกเบ้ีย 4.11 26,208,607       25,296,985       22,738,623       21,781,862

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย 4.12 5,122,954         5,327,989         4,799,965         4,975,940         

รายได้ดอกเบ้ียสุทธิ 21,085,653       19,968,996       17,938,658       16,805,922       

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 7,040,595         7,519,801 5,429,031         5,625,035

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 2,072,335         2,303,182 1,544,234         1,456,144

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 4,968,260         5,216,619         3,884,797         4,168,891         

ก าไรสุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 1,748,092         1,053,416         1,748,997         1,051,963         

ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 73,297              316,661            73,297              316,661            

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 387,698            298,945            -                       -                       

รายได้เงินปันผล 100,724            126,965            477,174            511,356            

รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 1,321,190         1,690,612         499,375            947,684            

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 29,684,914       28,672,214       24,622,298       23,802,477       

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงาน 6,333,379 7,097,123 4,954,095 5,756,266

ค่าตอบแทนกรรมการ 66,269 62,373 7,470 7,440

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 2,257,247 2,132,178 1,215,836 1,243,103

ค่าภาษีอากร 957,834            978,268            821,743            845,212

ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย 235,215            301,556            240,325            287,627

อ่ืน ๆ 2,393,824 2,116,768 3,386,432 3,158,297

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 12,243,768       12,688,266       10,625,901       11,297,945       

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 4.13 5,470,421         8,057,919         4,416,450         6,880,440         

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 11,970,725       7,926,029         9,579,947         5,624,092         

ภาษีเงินได้ 4.14 2,317,262         1,519,120         1,786,892         1,027,932         

ก าไรสุทธิ 9,653,463         6,406,909         7,793,055         4,596,160         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นายวิชัย อัศรัสกร)

ประธานกรรมการตรวจสอบ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(นายเอกชัย เตชะวิริยะกุล)

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหน้ี

ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (752,289)          (1,627,920)       (756,272)          (1,625,463)       

ก าไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการด าเนินงานในต่างประเทศ (14,521)            50,601              (14,521)            50,601              

ก าไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด 28,145              (60,649)            28,145              (60,649)            

ก าไร (ขาดทุน) จากต้นทุนการป้องกันความเส่ียงรอตัดบัญชี (48,713)            (127,281)          (48,713)            (127,281)          

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วม (ภายใต้วิธีส่วนได้เสีย) 

ส าหรับรายการท่ีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

ก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง (5,493,749)       (7,877,689)       -                       -                       

ภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกับองค์ประกอบของก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับรายการท่ีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

ก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 154,571            363,170            155,368            362,679            

รายการท่ีไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (952,087)          321,989            (952,087)          321,989            

ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ส าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน -                       1,395,000         -                       1,395,000         

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วม (ภายใต้วิธีส่วนได้เสีย) 

ส าหรับรายการท่ีไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

ก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง (447,523)          131,579            -                       -                       

ภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกับองค์ประกอบของก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับรายการท่ีไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

ก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 190,417            (343,398)          190,417            (343,398)          

รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสุทธิ (7,335,749)       (7,774,598)       (1,397,663)       (26,522)            

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 2,317,714         (1,367,689)       6,395,392         4,569,638         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นายวิชัย อัศรัสกร)

ประธานกรรมการตรวจสอบ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

(นายเอกชัย เตชะวิริยะกุล)

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

การแบ่งปันก าไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 8,780,344 5,578,436 7,793,055         4,596,160         

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 873,119 828,473

9,653,463         6,406,909         

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม -                       -                       

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 1,444,595         (2,196,162)       6,395,392         4,569,638         

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 873,119 828,473

2,317,714         (1,367,689)       

ก าไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -                       -                       

ก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน (บาท) 0.63                  0.40                  0.56                  0.33                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นายวิชัย อัศรัสกร)

ประธานกรรมการตรวจสอบ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

(นายเอกชัย เตชะวิริยะกุล)

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พันบาท)

ส่วนต่ ากว่าทุน ส่วนแบ่ง

จากการเปล่ียนแปลง ส่วนเกินทุน ส่วนเกิน (ต่ ากว่า) ทุน ก าไร (ขาดทุน) ก าไร (ขาดทุน) รวม ส่วนได้เสีย

ทุนท่ีออก ส่วนเกิน สัดส่วนการถือหุ้น จากการตีราคา จากการเปล่ียนแปลง เงินส ารองส าหรับ จากการแปลงค่า เบ็ดเสร็จอ่ืน ส่วนของ ท่ีไม่มีอ านาจ

และช าระแล้ว มูลค่าหุ้น ในบริษัทย่อย สินทรัพย์ มูลค่าเงินลงทุน การป้องกันความเส่ียง งบการเงิน ในบริษัทร่วม ก าไรสะสม บริษัทใหญ่ ควบคุม รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 72,005,040        20,833,734        (165,255)                8,579,504           9,386,416                    178,064                      (72,032)                    14,107,084              218,613,197            343,465,752            11,597,842              355,063,594            

โอนไปก าไรสะสม -                         -                         -                             -                         -                                   -                                  -                               (66,623)                    66,623                     -                               -                               -                               

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม -                         -                         -                             -                         (1,044,745)                   (150,344)                     50,601                     (7,746,110)               6,694,436                (2,196,162)               828,473                   (1,367,689)               
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 72,005,040        20,833,734        (165,255)                8,579,504           8,341,671                    27,720                        (21,431)                    6,294,351                225,374,256            341,269,590            12,426,315              353,695,905            

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2565 72,005,040        20,833,734        (659,694)                14,296,331         10,076,906                  67,482                        73,158                     6,012,485                237,347,450            360,052,892            14,058,548              374,111,440            

โอนไปก าไรสะสม -                         -                         -                             -                         -                                   -                                  -                               (35,286)                    35,286                     -                               -                               -                               

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม -                         -                         -                             -                         (1,363,500)                   (16,455)                       (14,521)                    (5,941,273)               8,780,344                1,444,595                873,119                   2,317,714                
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 72,005,040        20,833,734        (659,694)                14,296,331         8,713,406                    51,027                        58,637                     35,926                     246,163,080            361,497,487            14,931,667              376,429,154            

-                         -                         -                             -                               -                               -                               -                               -                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่

งบการเงินรวม

ส่วนของบริษัทใหญ่

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ

(นายวิชัย อัศรัสกร) (นายเอกชัย เตชะวิริยะกุล)

ประธานกรรมการตรวจสอบ



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

(หน่วย: พันบาท)

ส่วนเกินทุน ส่วนเกิน (ต่ ากว่า) ทุน ก าไร (ขาดทุน)

ทุนท่ีออก ส่วนเกิน จากการตีราคา จากการเปล่ียนแปลง เงินส ารองส าหรับ จากการแปลงค่า

และช าระแล้ว มูลค่าหุ้น สินทรัพย์ มูลค่าเงินลงทุน การป้องกันความเส่ียง งบการเงิน ก าไรสะสม รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 72,005,040                20,833,734                8,288,586                  9,394,669                  178,064                    (72,032)                     198,347,194              308,975,255              

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม -                                -                                -                                (1,042,779)                (150,344)                   50,601                      5,712,160                  4,569,638                  

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 72,005,040                20,833,734                8,288,586                  8,351,890                  27,720                      (21,431)                     204,059,354              313,544,893              

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2565 72,005,040                20,833,734                14,005,413                10,084,234                67,482                      73,158                      214,665,316              331,734,377              

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม -                                -                                -                                (1,366,687)                (16,455)                     (14,521)                     7,793,055                  6,395,392                  

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 72,005,040                20,833,734                14,005,413                8,717,547                  51,027                      58,637                      222,458,371              338,129,769              

-                                -                                -                                -                                -                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ

(นายวิชัย อัศรัสกร) (นายเอกชัย เตชะวิริยะกุล)

ประธานกรรมการตรวจสอบ



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 11,970,725              7,926,029                9,579,947                5,624,092                

รายการปรับกระทบก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้เป็น

เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี 1,408,433                1,357,168                952,301                   913,799                   

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 5,470,421                8,057,919                4,416,450                6,880,440                

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (387,698)                  (298,945)                  -                               -                               

(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 10,284                     (84)                           9,552                       (71)                           

(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุน (73,297)                    (316,661)                  (73,297)                    (316,661)                  

(ก าไร) ขาดทุนท่ียังไม่เกิดข้ึนจริงจากเคร่ืองมือทางการเงิน

ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 203,118                   1,047,967                202,212                   1,049,420                

(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย 235,215                   301,556                   240,325                   287,627                   

(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์อ่ืน 20,949                     173,273                   12,172                     173,273                   

ส่วนเกิน (ส่วนต่ า) มูลค่าเงินลงทุนตัดบัญชี 126,708                   134,105                   127,692                   133,363                   

(ก าไร) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (14,922)                    377,447                   (14,922)                    377,447                   

ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 473,691                   811,993                   417,988                   743,997                   

รายได้ค้างรับอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 171,744                   178,350                   (131,276)                  (226,566)                  

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (3,478,869)               (2,386,181)               (2,766,512)               (2,207,702)               

16,136,502              17,363,936              12,972,632              13,432,458              

รายได้ดอกเบ้ียสุทธิ (21,085,653)             (19,968,996)             (17,938,658)             (16,805,922)             

รายได้เงินปันผล (100,724)                  (126,965)                  (477,174)                  (511,356)                  

เงินสดรับดอกเบ้ีย 26,289,030              25,825,476              22,817,129              22,297,383              

เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (5,840,140)               (5,321,469)               (5,518,116)               (4,945,210)               

เงินสดรับเงินปันผล 40,037                     84,625                     223,437                   256,825                   

เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ 14,428                     542                          -                               542                          

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (210,502)                  (625,856)                  (122,684)                  (525,110)                  

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน

สินทรัพย์และหน้ีสินด าเนินงาน 15,242,978              17,231,293              11,956,566              13,199,610              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นายวิชัย อัศรัสกร)

ประธานกรรมการตรวจสอบ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(นายเอกชัย เตชะวิริยะกุล)

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย: พันบาท)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (ต่อ)

สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (108,385,920)           (73,210,674)             (108,601,003)           (72,897,712)             

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (2,302,711)               (5,219,810)               (2,033,688)               (4,971,346)               

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์    (4,750,150)               (1,063,763)               (4,750,150)               (1,063,763)               

เงินให้สินเช่ือ (31,057,010)             (28,173,995)             (29,173,802)             (26,499,884)             

ทรัพย์สินรอการขาย 427,964                   470,482                   402,103                   437,904                   

สินทรัพย์อ่ืน (956,837)                  (3,417,680)               (924,057)                  (3,123,491)               

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เงินรับฝาก 98,036,675              (24,233,662)             98,091,414              (24,930,526)             

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (69,507,506)             20,341,693              (67,482,430)             24,453,917              

หน้ีสินทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 806,757                   -                               806,757                   -                               

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 1,432,704                (54,638)                    1,432,704                (54,638)                    

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ 4,405,532                2,754,670                4,405,532                2,754,670                

หน้ีสินอ่ืน (710,890)                  3,956,092                (192,170)                  5,518,974                

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (97,318,414)             (90,619,992)             (96,062,224)             (87,176,285)             

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายในการซ้ือตราสารหน้ีและตราสารทุนท่ีวัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (22,964,080)             (15,662,447)             (22,800,080)             (15,510,847)             

เงินสดรับจากการจ าหน่ายตราสารหน้ีและตราสารทุนท่ีวัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 113,168,433            50,923,653              113,168,433            50,805,193              

เงินสดจ่ายในการซ้ือตราสารหน้ีท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย (892,776)                  (333,670)                  (113,680)                  (333,670)                  

เงินสดรับจากการจ าหน่ายตราสารหน้ีท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 1,425,777                814,591                   245,778                   220,333                   

เงินสดจ่ายในการซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (382,842)                  (764,124)                  (459,172)                  (718,210)                  

เงินสดจ่ายในการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (461,023)                  (201,763)                  (74,212)                    (153,155)                  

เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 139                          97                            139                          77                            

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 89,893,628              34,776,337              89,967,206              34,309,721              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นายวิชัย อัศรัสกร)

ประธานกรรมการตรวจสอบ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่

(นายเอกชัย เตชะวิริยะกุล)



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย: พันบาท)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม 4,357,653                47,090,028              1,924,653                41,727,920              

เงินสดจ่ายช าระคืนตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม (5,207,082)               (2,300,000)               (4,207,082)               -                               

เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (585,897)                  (602,186)                  (473,666)                  (498,410)                  

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (1,435,326)               44,187,842              (2,756,095)               41,229,510              

ก าไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการด าเนินงานในต่างประเทศ (14,521)                    50,601                     (14,521)                    50,601                     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (8,874,633)               (11,605,212)             (8,865,634)               (11,586,453)             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 63,543,939              68,161,357              63,515,240              68,115,583              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินงวด 54,669,306              56,556,145              54,649,606              56,529,130              

-                               -                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นายวิชัย อัศรัสกร)

ประธานกรรมการตรวจสอบ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565

(นายเอกชัย เตชะวิริยะกุล)

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 

1. ข้อมูลทั่วไป 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) เป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมี
ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์เป็นกิจกรรมหลักโดยมีสาขาอยู่ทั่วภูมิภาคในประเทศไทย และในบางภูมิภาคหลักของโลก 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน       
ระหว่างกาล แนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี  วิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปในประเทศไทย รวมถึงหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง โดยธนาคารฯ เลือก
น าเสนองบการเงินระหว่างกาลที่แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดง              
การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจ าปี                 
ส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเปิดเผยเฉพาะที่ส าคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดท าขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีที่น าเสนอคร้ังล่าสุด ดังนั้น   
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้
ข้อมูลที่น าเสนอซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผู้ใช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนี้ควบคู่
ไปกับงบการเงินประจ าปีล่าสุด 

2.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 งบการเงินแสดงรายการตามข้อก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 21/2561 ลงวันที่                              
31 ตุลาคม 2561 เร่ือง การจัดท าและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็น
บริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน รวมทั้งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง และได้จัดท าขึ้น
ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เร่ือง การจัดท าและส่ง                    
งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 รวมทั้ง
จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2547 
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 งบการเงินรวม 

งบการเงินรวมระหว่างกาลนี้จัดท าขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมส าหรับปีสิ้นสุดวันที่                  
31 ธันวาคม 2564 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ส าคัญเกี่ยวกับบริษัทย่อยในระหว่างงวด 

สัดส่วนการถือหุ้นและจ านวนเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแสดงไว้ตามหมายเหตุ ประกอบ                 
งบการเงินรวมระหว่างกาลข้อ 4.4 

งบการเงินรวมแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

งบการเงินเฉพาะธนาคารฯ แสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน 

งบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 และส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
2565 และ 2564 ได้รวมรายการบัญชีของสาขาในประเทศและต่างประเทศทั้งหมดโดยได้ตัดรายการบัญชี
ระหว่างกันแล้ว 

งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษ 

งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่ธนาคารฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน                     
ระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยนี้ ในกรณีที่มีเนื้อความ
ขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นหลัก 

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี            
ที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของธนาคารฯ  
และบริษัทย่อย 

ข) แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ท่ีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส                    
โคโรนา 2019 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นมาตรการผ่อนปรนชั่วคราว                 
และให้เป็นทางเลือกกับทุกกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย 
โดยให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ดังกล่าวระหว่างวันที่  1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่า
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลง 
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ภายใต้แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ ธนาคารฯ และบริษัทย่อยจะสามารถเลือกปฏิบัติตามข้อก าหนดซึ่ง
สอดคล้องกับหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ ธปท.ฝนส2.ว. 802/2564 เร่ือง แนวทางการให้
ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (มาตรการแก้หนี้อย่างยั่งยืน)  
ซึ่งสามารถจ าแนกตามวิธีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ 2 กลุ่ม ดังนี้ 

- การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้โดยก าหนดเงื่อนไขในการช่วยลดภาระการจ่ายช าระหนี้ของ
ลูกหนี้ที่มากกว่าการขยายระยะเวลาการช าระหนี้เพียงอย่างเดียว ธนาคารฯ และบรษิัทย่อยจะมีทางเลือก
ในการใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวทางบัญชีส าหรับการจัดชั้นและการกันเงินส ารอง (การให้ความ
ช่วยเหลือรูปแบบที่ 1) 

- การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้โดยการขยายระยะเวลาเพียงอย่างเดียว ธนาคารฯ และบริษัทย่อย
จะต้องถือปฏิบัติการจัดชั้นและการกันเงินส ารองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง               
(การให้ความช่วยเหลือรูปแบบที่ 2) 

ธนาคารฯ และบริษัทย่อยพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ในทั้ง 2 รูปแบบ และเลือกที่จะใช้มาตรการ             
ผ่อนปรนชั่วคราวทางบัญชีทุกข้อตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ในการจัดชั้นและการกันเงินส ารอง
ส าหรับการให้ความช่วยเหลือรูปแบบที่ 1 

2.4 นโยบายการบัญชี การใช้ดุลยพินิจ และประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณ รวมถึงการใช้ดุลยพินิจและ
ประมาณการทางบัญชีเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

3. การด ารงเงินกองทุน 

ข้อมูลเงินกองทุนและอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง ณ วันที่  31 มีนาคม 2565 เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่
จัดท าตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งก าหนดให้ธนาคารฯ จัดท า
และน าส่งต่อธนาคารแห่งประเทศไทยภายใน 3 เดือนนับจากวันสิ้นไตรมาส รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลบน 
Website ของธนาคารฯ ส าหรับข้อมูล ณ วันที่  30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งข้อมูล ณ วันที่                  
31 ธันวาคม 2564 ที่น ามาแสดงเปรียบเทียบนี้ เป็นข้อมูลตามรายงานที่ได้จัดส่งธนาคารแห่งประเทศไทยตาม
ก าหนดแล้ว ดังนี้ 
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  (หน่วย: ล้านบาท) 
 กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 
เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ   

ทุนช าระแล้ว 72,005 72,005 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 20,834 20,834 
ส ารองตามกฎหมาย  7,201 7,201 
ก าไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรร 219,495 219,611 
รายการอื่นของส่วนของเจ้าของ 22,335 29,670 
รายการหักจากเงินกองทนุชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (17,219) (21,141) 

รวมเงินกองทนุชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 324,651 328,180 
เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน 20,016 20,072 

รวมเงินกองทนุชั้นที่ 1 344,667 348,252 

เงินกองทุนช้ันที่ 2   
ตราสารหนี้ด้อยสิทธิระยะยาว 44,000 44,000 
เงินส ารองส าหรับสินทรัพย์จดัชั้นปกต ิ 23,468 23,296 

รวมเงินกองทนุชั้นที่ 2 67,468 67,296 

เงินกองทุนทัง้สิ้น 412,135 415,548 
 

  (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 

เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ   

ทุนช าระแล้ว 72,005  72,005  
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 20,834  20,834  
ส ารองตามกฎหมาย  7,201 7,201 
ก าไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรร 199,942  199,942  
รายการอื่นของส่วนของเจ้าของ 22,102 23,461  
รายการหักจากเงินกองทนุชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (14,467) (14,405) 

รวมเงินกองทนุชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 307,617 309,038 
เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน 18,647 18,647  

รวมเงินกองทนุชั้นที่ 1 326,264 327,685  
เงินกองทุนช้ันที่ 2   
ตราสารหนี้ด้อยสิทธิระยะยาว 44,000 44,000  
เงินส ารองส าหรับสินทรัพย์จดัชั้นปกต ิ 22,520 22,310  

รวมเงินกองทนุชั้นที่ 2 66,520 66,310  

เงินกองทุนทัง้สิ้น 392,784 393,995  
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   อัตราส่วนเงินกองทนุต่อสินทรัพย์เสี่ยง 
 อัตราขั้นต่ า กลุ่มธุรกิจทางการเงิน งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 ตามข้อก าหนด
ของธปท. 

31 มีนาคม 
2565 

31 ธันวาคม 
2564 

31 มีนาคม 
2565 

31 ธันวาคม 
2564 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
อัตราส่วนเงินกองทนุชั้นที่ 1                          
ที่เปน็ส่วนของเจ้าของ 8.00 15.63 15.89 15.41 15.60 

อัตราส่วนเงินกองทนุชั้นที่ 1 9.50 16.59 16.86 16.34 16.54 
อัตราส่วนเงินกองทนุทั้งสิ้น 12.00 19.84 20.12 19.67 19.88 

ธนาคารฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด ารงเงินกองทุนของธนาคารฯ และกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลการด ารงเงินกองทุนส าหรับธนาคารพาณิชย์ และเร่ือง            
การเปิดเผยข้อมูลการด ารงเงินกองทุนส าหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล www.krungthai.com > นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลทางการเงิน > การเปิดเผย 
   ข้อมูลตามเกณฑ์ Basel 
วันที่เปิดเผยข้อมูล ภายในระยะเวลา 4 เดือน หลังจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
ข้อมูล ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

4. ข้อมูลเพิ่มเติม 

4.1 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินสดและกระแสเงินสด 

4.1.1 เงินสด 

 เงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี ้
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม 
2565 

31 ธันวาคม 
2564 

31 มีนาคม 
2565 

31 ธันวาคม 
2564 

เงินสด 45,676 56,618 45,657 56,589 
เงินสดรบัล่วงหน้าจากธุรกรรมเงนิอิเล็กทรอนิกส์และ
บริการโอนเงนิด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 8,993 6,926 8,993 6,926 

รวม 54,669 63,544 54,650 63,515 

 
  

http://www.krungthai.com/
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4.1.2  รายการที่มิใช่เงินสดที่ส าคัญส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้ 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2565 2564 2565 2564 

ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน                 
ที่วัดมูลค่าผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ                 
จากภาษีเงินได้ลดลง (1,364) (1,045) (1,367) (1,043) 

สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น 346 421 307 411 
ทรัพย์สินรอการขายที่เพิ่มขึ้นจากการช าระหนี้ 156 250 156 250   

4.1.3  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในหน้ีสินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

รายการบัญชี 1 มกราคม 2565 
กระแสเงินสดจาก

กิจกรรมจัดหาเงินสุทธิ 
รายการที่              

ไม่ใช่เงินสด 31 มีนาคม 2565 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 133,817 (849) (1,330) 131,638 

รวม 133,817 (849) (1,330) 131,638 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

รายการบัญชี 1 มกราคม 2565 
กระแสเงินสดจาก

กิจกรรมจัดหาเงินสุทธิ 
รายการที่              

ไม่ใช่เงินสด 31 มีนาคม 2565 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 91,392 (2,282) (1,344) 87,766 
รวม 91,392 (2,282) (1,344) 87,766 

4.2 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

เงินลงทุน 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 
สินทรัพย์ทางการเงินเพื่อค้า     
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 8,776 11,057 8,776 11,057 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 952 1,930 952 2,198 
ตราสารหนี้ต่างประเทศ 5,458 - 5,458 - 
ตราสารทุนในความต้องการของตลาด 7 - 7 - 

รวม 15,193 12,987 15,193 13,255 
อ่ืน ๆ     
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 3,597 3,837 3,597 3,837 
หน่วยลงทุน 407 411 407 411 
ตราสารทุนในความต้องการของตลาด 702 804 702 804 

รวม 4,706 5,052 4,706 5,052 
รวมสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย                 
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 19,899 18,039 19,899 18,307 
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4.3 เงินลงทุนสุทธิ 

ณ วันที ่31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารฯ และบริษัทย่อยมีรายละเอียดเงินลงทุน ดังนี ้
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม 2565  31 ธันวาคม 2564 31 มีนาคม 2565  31 ธันวาคม 2564 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วย          
ราคาทุนตัดจ าหน่าย 1,067 1,599 462 595 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วย             
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 231,851 322,190 232,770 323,276 

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ก าหนดให้วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน        
เบ็ดเสร็จอื่น 17,331 18,253 17,329 18,251 

 250,249 342,042 250,561 342,122 

4.3.1 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ราคาทุนตัดจ าหน่าย ราคาทุนตัดจ าหน่าย 

 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 605 1,004 - - 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 36 145 36 145 
ตราสารหนี้ต่างประเทศ 473 496 473 496 

รวม 1,114 1,645 509 641 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนทางด้านเครดิต   
      ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (47) (46) (47) (46) 

รวม 1,067 1,599 462 595 

4.3.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 

 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 158,257 256,496 158,257 256,496 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 8,932 10,908 9,851 11,994 
ตราสารหนี้ต่างประเทศ 64,662 54,786 64,662 54,786 

รวม 231,851 322,190 232,770 323,276 

ค่าเผื่อผลขาดทุนทางด้านเครดิต   
 ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (953) (960) (953) (960) 



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 

8 

4.3.3 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 

 มูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรับ มูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรับ 

ตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด
ในประเทศ 12,363 87 13,366 291 

ตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด
ต่างประเทศ 3,546 3 3,499 18 

ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของ
ตลาดในประเทศ 1,415 - 1,381 11 

ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของ
ตลาดต่างประเทศ 7 1 7 1 

รวม 17,331 91 18,253 321 

    
(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 

 มูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรับ มูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรับ 

ตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด
ในประเทศ 12,363 87 13,366 291 

ตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด
ต่างประเทศ 3,546 3 3,499 18 

ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของ
ตลาดในประเทศ 1,413 - 1,379 11 

ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของ
ตลาดต่างประเทศ 7 1 7 1 

รวม 17,329 91 18,251 321 

ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 ธนาคารฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ าหน่าย
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ก าหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนออกจากบัญชี 

  



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 

9 

4.3.4 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 เงินลงทุนของธนาคารฯ และบริษัทย่อยในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะธนาคารได้รวมเงินลงทุนในบริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
ดังนี ้
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 

   

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/

ค่าเผื่อการด้อยค่า 
 จ านวนราย ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ที่บันทึกในบัญชีแล้ว 
 31  

มีนาคม 
2565 

31 
ธันวาคม 

2564 

31  
มีนาคม 
2565 

31 
ธันวาคม 

2564 

31  
มีนาคม 
2565 

31 
ธันวาคม 

2564 

31             
มีนาคม 
2565 

31  
ธันวาคม 

2564 
   ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
1.  บริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายถูกเพิกถอน

จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ
ตลาดหลักทรัพย์ 

2 2 832 832 33 33 847 847 

2.  บริษัทที่มีปัญหาในการช าระหนี้หรือ     
ผิดนัดช าระหนี้ 

2 2 115 115 - - 115 115 

4.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ 

4.4.1 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
  (หน่วย: ล้านบาท) 

   

ร้อยละของหลักทรัพย์      
ท่ีลงทุน 

เงินลงทุน                    
(วิธีราคาทุน) 

เงินปันผล                  
ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวันท่ี              

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

ประเภท     
หลักทรัพย์
ท่ีลงทุน     

31 
มีนาคม 

2565 

31 
ธันวาคม 

2564 

31 
มีนาคม 

2565 

31 
ธันวาคม 

2564 

31  
มีนาคม 

2565 

31  
มีนาคม 

2564 

บริษัทย่อย         
กลุ่มที่ถือหุ้นทางตรง         
บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ ากัด ธุรกิจบริการด้าน

กฎหมาย 
หุ้นสามัญ 100.00 100.00 30 30 - - 

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทย
ธุรกิจบริการ จ ากัด 

ธุรกิจบริการ หุ้นสามัญ 100.00 100.00 140 140 183 172 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) 

ธุรกิจจัดการกองทุน หุ้นสามัญ 100.00 100.00 211  211  - - 

บริษัท กรุงไทยคอมพวิเตอร์เซอร์วิสเซส 
จ ากัด 

บริการงานด้าน
สารสนเทศ 

หุ้นสามัญ 100.00 100.00 1,300 1,300 - - 

บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จ ากัด  เช่าซ้ือ หุ้นสามัญ 24.95 24.95 249 249 - - 
บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอร่ี จ ากัด บริษัทโฮลดิ้ง หุ้นสามัญ 76.00 76.00 228 228 - - 
บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจบัตรเครดิต หุ้นสามัญ 49.29 49.29 2,150 2,150 - - 
บริษัท เคทีซี นาโน จ ากัด  ธุรกิจสินเชื่อรายย่อย 

เพื่อการประกอบอาชีพ 
หุ้นสามัญ 24.95 24.95 13 13 - - 

บริษัท เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จ ากัด  ธุรกิจสินเชื่อรายย่อย หุ้นสามัญ 24.95 24.95 15 15 - - 
บริษัท เคทีซี พรีเพด จ ากัด  ธุรกิจให้บริการการ

ช าระเงินภายใต้การ
ก ากับ 

หุ้นสามัญ 24.95 24.95 25 25 - - 
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  (หน่วย: ล้านบาท) 

   

ร้อยละของหลักทรัพย์      
ท่ีลงทุน 

เงินลงทุน                    
(วิธีราคาทุน) 

เงินปันผล                  
ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวันท่ี              

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

ประเภท     
หลักทรัพย์
ท่ีลงทุน     

31 
มีนาคม 

2565 

31 
ธันวาคม 

2564 

31 
มีนาคม 

2565 

31 
ธันวาคม 

2564 

31  
มีนาคม 

2565 

31  
มีนาคม 

2564 

บริษัทย่อย (ต่อ)         
กลุ่มที่ถือหุ้นทางอ้อม         
บริษัท เคทีซี พิโก (ชลบุรี) จ ากัด  ธุรกิจสินเชื่อรายย่อย    - - - - 
บริษัท เคทีซี พิโก (ปทุมธานี) จ ากัด  ธุรกิจสินเชื่อรายย่อย    - - - - 
บริษัท เคทีซี พิโก (สมุทรปราการ) จ ากัด  ธุรกิจสินเชื่อรายย่อย    - - - - 
บริษัท เคทีซี พิโก (สมุทรสาคร) จ ากัด  ธุรกิจสินเชื่อรายย่อย    - - - - 
บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จ ากัด  ธุรกิจบริการดิจิตัล

แพลทฟอร์ม    - - - - 
บริษัท อะไรส์ บาย อินฟินิธัส จ ากัด  ธุรกิจให้บริการบุคลากร

และทรัพยากรในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ    - - - - 

รวม     4,361 4,361 183 172 
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า     (199) (199) - - 

รวม     4,162 4,162 183 172 

บริษัทร่วม         
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต 
จ ากัด (มหาชน) 

ประกันชีวิต หุ้นสามัญ 50.00 50.00 4,072 4,072 - 150 

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) 

ประกันวินาศภัย หุ้นสามัญ 45.00 45.00 1,519 1,519 - - 

บริษัท กรุงไทย มิซูโฮ ลิสซ่ิง จ ากัด เช่าซ้ือ หุ้นสามัญ 49.00 49.00 87 87 - - 
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด(1) ธุรกิจหลักทรัพย์ หุ้นสามัญ 50.00 50.00 1,069 1,069 193 62 
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ ากัด บริการ หุ้นสามัญ 19.97 19.97 39  39  - - 
บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด บริการ หุ้นสามัญ 22.17 22.17 117 117 - - 

รวม     6,903 6,903 193 212 
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า     (23) (23) - - 

รวม     6,880 6,880 193 212 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ    11,042 11,042 376 384 

(1)  เมื่อวันท่ี 4 เมษายน 2565 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด เปล่ียนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จ ากัด 
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4.4.2 งบการเงินรวม 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมซึ่งบันทึกตามวิธี
ส่วนได้เสียประกอบด้วยเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่ประกอบกิจการในประเทศไทย ดังนี้ 
  (หน่วย: ล้านบาท) 

 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 

ชื่อบริษัท 

ร้อยละของ
หลักทรัพย์  
ที่ลงทุน 

เงินลงทุน         
(วิธีราคาทุน) 

เงินลงทุน         
(วิธีส่วน            
ได้เสีย) 

ร้อยละของ
หลักทรัพย ์ 
ที่ลงทุน 

เงินลงทุน         
(วิธีราคาทุน) 

เงินลงทุน         
(วิธีส่วน            
ได้เสีย) 

บริษัทร่วม       

บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต 50.00 594 9,561 50.00 594 14,909 
บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย 45.00 971 3,823 45.00 971 4,180 
บจก. กรุงไทย มิซูโฮ ลีสซิ่ง 49.00 87 889 49.00 87 866 
บล. กรุงไทย ซีมิโก ้ 50.00 1,069 1,201 50.00 1,069 1,330 
บจก. เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ 19.97 39 675 19.97 39 608 
บจก. บีซีไอ (ประเทศไทย)  22.17 117 79 22.17 117 82 

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ  2,877 16,228  2,877 21,975 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม                         

 2565 2564 

ชื่อบริษัท เงินปันผลรับ 

ส่วนแบ่ง       
ผลก าไร 
(ขาดทุน) 

ส่วนแบ่งผล
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน เงินปันผลรับ 

ส่วนแบ่ง       
ผลก าไร 
(ขาดทุน) 

ส่วนแบ่งผล
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

บริษัทร่วม       
บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต (1) - 175 (5,523) 150 114 (7,759) 
บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย (1) - 59 (416) - 67 11 
บจก. กรุงไทย มิซูโฮ ลีสซิ่ง - 23 - - 24 - 
บล. กรุงไทย ซีมิโก ้ 193 66 (2) 62 52 2 
บจก. เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ - 67 - - 45 - 
บจก. บีซีไอ (ประเทศไทย)  - (3) - - (3) - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ 193 387 (5,941) 212 299 (7,746) 

(1) แสดงตามจ านวนเงินหลังปรับปรุงด้วยผลกระทบของนโยบายการบัญชีท่ีแตกต่างกัน 

ในงบการเงินรวม เงินลงทุนในบริษัทร่วมบันทึกตามวิธีส่วนได้เสียโดยใช้ข้อมูลจากงบการเงินของ              
บริษัทร่วมที่ยังไม่ได้ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี 
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4.5 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 

4.5.1 จ าแนกตามประเภทสินเชื่อ 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม  
2565 

31 ธันวาคม 
2564 

31 มีนาคม  
2565 

31 ธันวาคม 
2564 

เงินเบิกเกินบัญชี 147,850 149,347 147,850 149,347 
เงินให้กู้ยืม 1,752,278 1,748,643 1,669,598 1,663,269 
ตั๋วเงิน 753,473 725,838 754,573 730,568 
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 1,019 1,006 1 1 
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน 687 683 - - 
อื่น ๆ 3,787 3,742 2,050 1,983 
หัก รายได้รอตัดบัญชี (336) (296) (49) (47) 

รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 2,658,758 2,628,963 2,574,023 2,545,121 
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ 20,583 20,579 20,000 19,992 

รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี                   
บวกดอกเบี้ยค้างรับ 2,679,341 2,649,542 2,594,023 2,565,113 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (177,008) (173,322) (167,274) (163,650) 

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 2,502,333 2,476,220 2,426,749 2,401,463 

4.5.2 จ าแนกตามประเภทการจัดชั้น 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 

  
เงินให้สินเชื่อ
และดอกเบี้ย

ค้างรับ 

ค่าเผื่อผล
ขาดทุนด้าน

เครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น 

เงินให้สินเชื่อ
และดอกเบี้ย

ค้างรับ 

ค่าเผื่อผล
ขาดทุนด้าน

เครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น 

สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ                                              
ของความเสี่ยงด้านเครดิต (Performing) 2,337,940 43,814 2,306,478 44,722 

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ                                                   
ของความเสี่ยงด้านเครดิต (Under-Performing) 226,918 51,818 228,443 48,923 

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต                                                           
(Non-Performing) 111,328 79,023 111,422 77,334 

สินทรัพย์ทางการเงินที่ใช้วิธีอย่างง่ายในการค านวณ                        
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ                 
(Lifetime ECL-Simplified approach) 3,155 2,353 3,199 2,343 

รวม 2,679,341 177,008 2,649,542 173,322 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 

  
เงินให้สินเชื่อ
และดอกเบี้ย

ค้างรับ 

ค่าเผื่อผล
ขาดทุนด้าน

เครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น 

เงินให้สินเชื่อ
และดอกเบี้ย

ค้างรับ 

ค่าเผื่อผล
ขาดทุนด้าน

เครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น 

สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ                                              
ของความเสี่ยงด้านเครดิต (Performing) 2,267,327 39,824 2,237,272 40,824 

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ                                                   
ของความเสี่ยงด้านเครดิต (Under-Performing) 216,825 49,411 218,021 46,558 

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต                                                           
(Non-Performing) 109,871 78,039 109,820 76,268 

รวม 2,594,023 167,274 2,565,113 163,650 

4.5.3 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ของธนาคารฯ และบริษัทย่อยใน               
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ได้รวมลูกหนี้รายใหญ่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและ                 
ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
 เงินให้สินเชื่อ 

ค่าเผื่อผลขาดทุน                     
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

 จ านวนราย และดอกเบี้ยค้างรับ ที่บันทึกในบัญชีแล้ว 

  31 มีนาคม 
2565 

31 ธันวาคม 
2564 

 31 มีนาคม 
2565 

31 ธันวาคม 
2564 

 31 มีนาคม 
2565 

31 ธันวาคม 
2564 

   ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
1.   บริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายถูกเพกิถอน                    

จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ              
ตลาดหลักทรัพย์ 

1 1 5,705 5,705 5,705 5,705 

2.   บริษัทจดทะเบียนทีถู่กเพิกถอนจากการ
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาด
หลักทรัพย์ 

1 1 8,213 8,255 2,974 4,659 

 

  



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 

14 

4.5.4 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (รวมลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน) 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 
 จ านวนเงินที่ถึงก าหนดช าระจ่ายตามสัญญา จ านวนเงินที่ถึงก าหนดช าระจ่ายตามสัญญา 

 ไม่เกิน      
1 ป ี 1 - 5 ป ี

มากกว่า 
5 ป ี รวม 

ไม่เกิน      
1 ป ี 1 - 5 ป ี

มากกว่า 
5 ป ี รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตาม
สัญญาเช่า 655 940 111 1,706 673 960 56 1,689 

หัก รายได้ทางการเงินรอการรับรู้    (287)    (249) 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต่ า          
ที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า    1,419    1,440 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต        
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น    (722)    (716) 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า - สุทธิ    697    724 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 
 จ านวนเงินที่ถึงก าหนดช าระจ่ายตามสัญญา จ านวนเงินที่ถึงก าหนดช าระจ่ายตามสัญญา 

 ไม่เกิน      
1 ป ี 1 - 5 ป ี

มากกว่า 
5 ป ี รวม 

ไม่เกิน      
1 ป ี 1 - 5 ป ี

มากกว่า 
5 ป ี รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตาม
สัญญาเช่า 1 - - 1 1 - - 1 

หัก รายได้ทางการเงินรอการรับรู้    -    - 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต่ า
ที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า    1    1 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต              
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น    (1)    (1) 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า - สุทธิ    -    - 
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4.6 ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม  

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมจ าแนกตามประเภทตราสาร
และแหล่งเงินกู้ มีรายละเอียดดังนี ้

 (หน่วย: ล้านบาท) 
    งบการเงินรวม 

  อัตรา ครบก าหนด 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 
 สกุลเงิน ดอกเบ้ีย ไถ่ถอน ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
  (ร้อยละ)        

หุ้นกู้ระยะยาว          

ปี 2558 บาท 3.68 - 4.00 2565 - 2568 2,695 - 2,695 2,695 - 2,695 
ปี 2559 บาท 3.00 - 4.00 2566 - 2569 8,070 - 8,070 8,070 - 8,070 
ปี 2560 บาท 2.46 - 3.80 2565 - 2570 10,863 - 10,863 10,808 - 10,808 
ปี 2561 บาท 2.35 - 3.83 2566 - 2571 4,128 - 4,128 4,128 - 4,128 
ปี 2562 บาท 2.60 - 3.20 2567 - 2572 3,615 - 3,615 4,237 - 4,237 
ปี 2563 บาท 1.93 - 2.65 2565 - 2573 3,414 - 3,414 3,414 - 3,414 
ปี 2564 บาท 1.17 - 2.90 2566 - 2574 9,087 - 9,087 9,073 - 9,073 
ปี 2565 บาท 1.59 2568 2,000 - 2,000 - - - 
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ                      
บมจ. ธนาคารกรุงไทย 

 
        

คร้ังท่ี 1/2560 บาท 3.40 2570 20,098 - 20,098 20,139 - 20,139 
คร้ังท่ี 1/2562 บาท 3.70 2572 24,000 - 24,000 24,000 - 24,000 
ตราสารด้อยสิทธิท่ีนับเป็น
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 

ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา 

4.40 ไม่มีก าหนด - 18,724 18,724 - 19,698 19,698 

หุ้นกู้อนุพันธ์ ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา 

0.65 - 1.05, 
2.75 

2565 - 2571 21,252 - 21,252 24,989 - 24,989 

หุ้นกู้อนุพันธ์ บาท - 2569 - 2570 3,672 - 3,672 2,566 - 2,566 
หุ้นกู้อนุพันธ์ บาท 4.10, 5.00 2565 20 - 20 - - - 

รวม 
   

112,914 18,724 131,638 114,119 19,698 133,817 
 
    (หน่วย: ล้านบาท) 

    งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
  อัตรา ครบก าหนด 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 
 สกุลเงิน ดอกเบ้ีย ไถ่ถอน ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
  (ร้อยละ)        

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ                     
บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

         

คร้ังท่ี 1/2560 บาท 3.40 2570 20,098 - 20,098 20,139 - 20,139 
คร้ังท่ี 1/2562 บาท 3.70 2572 24,000 - 24,000 24,000 - 24,000 
ตราสารด้อยสิทธิท่ีนับเป็น
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 

ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา 

4.40 ไม่มีก าหนด - 18,724 18,724 - 19,698 19,698 

หุ้นกู้อนุพันธ์ ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา 

0.65 - 1.05, 
2.75 

2565 - 2571 21,252 - 21,252 24,989 - 24,989 

หุ้นกู้อนุพันธ์ บาท - 2569 - 2570 3,672 - 3,672 2,566 - 2,566 
หุ้นกู้อนุพันธ์ บาท 4.10, 5.00 2565 20 - 20 - - - 
รวม    69,042 18,724 87,766 71,694 19,698 91,392 
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4.7 ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหน้า 

4.7.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าและสัญญาบริการ 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ธนาคารฯ และบริษัทย่อยมีค่าเช่าและค่าบริการจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญา
เช่าที่บอกเลิกไม่ได้ซึ่งยังไม่เร่ิมมีผล สัญญาเช่าระยะยาว และสัญญาบริการระยะยาว ดังนี ้

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 ภายใน 1 ปี 
มากกว่า 1 ปี  
แต่ไม่เกิน 5 ป ี มากกว่า 5 ปี ภายใน 1 ปี 

มากกว่า 1 ปี  
แต่ไม่เกิน 5 ป ี

สัญญาเช่าระยะยาว 139 24 - 36 11 
สัญญาบริการระยะยาว 1,170 659 1 538 432 

รวม 1,309 683 1 574 443 

4.7.2 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม 
2565 

31 ธันวาคม 
2564 

31 มีนาคม 
2565 

31 ธันวาคม 
2564 

การรับอาวัลตั๋วเงิน 7,526 7,185 7,526 7,185 
การค้ าประกันการกู้ยืมเงิน 36,164 36,834 36,164 36,834 
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบก าหนด 7,718 8,956 7,718 8,956 
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 29,620 36,799 29,620 36,799 
ภาระของสถาบนัการเงินจากการรับรอง 17 16 17 16 
ภาระผูกพันอื่น     
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน 153,144 154,677 153,144 154,677 
การค้ าประกันอื่น 188,510 193,277 188,510 193,277 
อื่น ๆ 176,178 172,925 4,946 5,090 

รวม 598,877 610,669 427,645 442,834 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารฯ มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องคดีรายที่
ส าคัญจ านวน 18,744 ล้านบาท และ 18,313 ล้านบาท ตามล าดับ ในจ านวนนี้ได้รวมคดีซึ่งศาลชั้นต้นได้
พิพากษาแล้ว และอยู่ระหว่างการอุทธรณ์และฎีกา  

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564  ธนาคารฯ มีการค้ าประกันการท าธุรกรรมของธนาคารฯ 
จ านวน 2,613 ล้านบาท และ 3,708 ล้านบาท ตามล าดับ 
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4.8 สินทรัพย์ที่มีภาระผูกพันและข้อจ ากัด 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 

พันธบัตรรัฐบาลและพันธบตัรรัฐวิสาหกิจใช้เป็นหลักประกัน   

หลักประกันต่อศาล 460 456 
หลักประกันการท าธุรกรรมสัญญาซ้ือคืน 1,941 56,601 
หลักประกันต่อกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 54 55 

ตราสารหนี้ต่างประเทศใช้เป็นหลักประกัน 
หลักประกันการท าธุรกรรมสัญญาซ้ือคืน 21,613 24,507 

ทรัพย์สินรอการขาย (ส่วนที่ท าสัญญาจะซ้ือจะขาย) 1,384 1,655 
ทรัพย์สินรอการขาย (ส่วนที่ให้สิทธิ์แก่ลูกหนี้ในการซ้ือคืน           
หรือซ้ือก่อน) 16,625 14,165 

รวม 42,077 97,439 

4.9 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน  

4.9.1 ธนาคารฯ มีรายการที่เกี่ยวข้องกันกับพนักงานชั้นบริหารตั้งแต่ผู้บริหารกลุ่มขึ้นไปของธนาคารฯ โดยรวม
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวดังต่อไปนี้ 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 

เงินให้สินเช่ือ 117 131 
เงินรบัฝาก 397 351 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 

 2565 2564 
รายได้ดอกเบี้ย 1 1 
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4.9.2 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) เงินให้สินเชื่อ ภาระผูกพัน ตราสารอนุพันธ์ และ
สินทรัพย์อ่ืน 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)  เงินให้สินเชื่อ  ภาระผูกพัน ตราสารอนุพันธ์                           
และสินทรัพย์อ่ืนให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีนโยบายการคิดต้นทุนแบบลูกค้าทั่วไป มียอดคงค้าง ณ วันที่ 
31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี ้
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม 
2565 

31 ธันวาคม 
2564 

31 มีนาคม 
2565 

31 ธันวาคม 
2564 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)     

บริษัทร่วม     
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากัด (มหาชน) 2,959 1,287 2,959 1,287 
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด 24 551 24 551 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (476) (260) (476) (260) 

รวม 2,507 1,578 2,507 1,578 
     
เงินให้สินเชื่อ     

บริษัทย่อย     
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากัด - - 8 8 
บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากัด - - 2,281 1,967 
บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จ ากัด - - 1,100 1,100 
บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) - - 1,501 5,130 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - - (11) (19) 
รวม - - 4,879 8,186 

บริษัทร่วม     
บริษัท กรุงไทย มิซูโฮ ลีสซิ่ง จ ากัด 4,150 5,373 4,150 5,373 

  บริษัท กรุงไทยพานิชประกนัภัย จ ากัด (มหาชน) 1 1 1 1 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (20) (26) (20) (26) 

รวม 4,131 5,348 4,131 5,348 

กิจการที่มีบริษัทใหญ่หรือกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงร่วมกัน 22,177 21,955 22,177 21,955 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (76) (116) (76) (116) 

รวม 22,101 21,839 22,101 21,839 

กิจการที่ธนาคารฯ ถือหุ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่        
ร้อยละ 10 ขึ้นไป 8,215 8,256 8,215 8,256 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (2,974) (4,659) (2,974) (4,659) 

รวม 5,241 3,597 5,241 3,597 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม 
2565 

31 ธันวาคม 
2564 

31 มีนาคม 
2565 

31 ธันวาคม 
2564 

ภาระผูกพัน     

บริษัทย่อย     
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากัด - - 31 46 
บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากัด - - 5 5 
บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) - - 1 1 
บริษัทร่วม     
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 5 5 5 5 
กิจการที่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงร่วมกัน 137 142 137 142 
กิจการที่ธนาคารฯ ถือหุ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่             
ร้อยละ 10 ขึ้นไป 1 1 1 1 

     
ตราสารอนุพันธ์ (จ านวนเงินตามสัญญา)     
บริษัทร่วม     
บริษัท กรุงไทย มิซูโฮ ลีสซิ่ง จ ากัด 479 530 479 530 
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากัด (มหาชน) 14,859 15,822 14,859 15,822 
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด - 1 - 1 
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 31 22 31 22 
     
สินทรัพย์อ่ืน     
บริษัทย่อย     
บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ ากัด - - 12 13 
บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จ ากัด - - - 1 
บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) - - 339 592 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) - - 91 80 
บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จ ากัด - - 823 636 
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากัด - - 184 1 
บริษัท อะไรส์ บาย อินฟินิธัส จ ากัด - - 53 27 
บริษัทร่วม     
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากัด (มหาชน) 214 176 212 174 
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 64 45 59 37 
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด 1 1 - - 
กิจการที่มีบริษัทใหญ่หรือกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงร่วมกัน 2,209 2,452 2,209 2,452 
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4.9.3 เงินรับฝาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) และหนี้สินอื่น 

เงินรับฝาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) และหนี้สินอ่ืนจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันมี
นโยบายการคิดต้นทุนแบบลูกค้าทั่วไป มียอดคงค้าง ณ วันที ่31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม 
2565 

31 ธันวาคม 
2564 

31 มีนาคม 
2565 

31 ธันวาคม 
2564 

เงินรับฝาก     
บริษัทใหญ่     
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบนัการเงิน 20 20 20 20 
บริษัทย่อย     
บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ ากัด - - 362 364 
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากัด - - 823 941 
บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากัด - - 417 53 
บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จ ากัด - - 386 343 
บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ จ ากัด - - 3 3 
บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) - - 1,123 1,632 
บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จ ากัด  - - 996 700 
บริษัท อะไรส์ บาย อินฟินิธัส จ ากัด - - 300 300 
บริษัทร่วม     
บริษัท กรุงไทย มิซูโฮ ลีสซิ่ง จ ากัด 7 165 7 165 
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 127 144 127 144 
กิจการที่มีบริษัทใหญ่หรือกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงร่วมกัน 21,874 17,268 21,874 17,268 
กิจการที่ธนาคารฯ ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 20 28 2 28 2 
กิจการที่ธนาคารฯ ถือหุ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่           
ร้อยละ 10 ขึ้นไป 659 353 659 353 

     
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)     
บริษัทย่อย     
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) - - 1,059 458 
บริษัทร่วม     
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากัด (มหาชน) 3,110 3,209 3,110 3,209 
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด  374 24 374 24 
     
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม     
บริษัทร่วม     
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 50 20 50 20 
     
หนี้สินอื่น     
บริษัทย่อย     
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากัด - - 293 295 
บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากัด - - 831 905 
บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) - - 14 1 
บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ ากัด - - 60 92 
บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จ ากัด - - 104 168 
บริษัทร่วม     
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 43 11 43 11 
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากัด (มหาชน) 16 11 16 4 
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ ากัด 49 46 49 46 
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4.9.4 รายได้และค่าใช้จ่าย 

ในระหว่างงวดปัจจุบัน ธนาคารฯ และบริษัทย่อยไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระส าคัญในนโยบายการ
ก าหนดราคาของรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยธนาคารฯ และบริษัทย่อยมีรายได้และค่าใช้จ่าย
กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีนัยส าคัญ ดังนี ้
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2565 2564 2565 2564 
รายได้ดอกเบี้ย     

บริษัทย่อย     

บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากัด - - 9 10 
บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จ ากัด - - 2 3 
บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) - - 7 11 
บริษัทร่วม     
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด - 1 - 1 
บริษัท กรุงไทย มิซูโฮ ลีสซิ่ง จ ากัด 16 10 16 10 
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากัด (มหาชน) 1 - 1 - 
กิจการที่มีบริษัทใหญ่หรือกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงร่วมกัน 118 75 118 75 
กิจการที่ธนาคารฯ ถือหุ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่        
ร้อยละ 10 ขึ้นไป 5 8 5 8 

     
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย     
บริษัทย่อย     
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากัด - - 1 1 
บริษัทร่วม     
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากัด (มหาชน) 10 24 10 24 
กิจการที่มีบริษัทใหญ่หรือกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงร่วมกัน 21 8 21 8 

 
รายได้อ่ืน     
บริษัทย่อย     
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากัด - - 4 3 
บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จ ากัด - - 3 2 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) - - 180 347 
บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) - - 36 45 
บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จ ากัด - - 21 109 
บริษัท อะไรส์ บาย อินฟินิธัส จ ากัด - - 26 - 
บริษัทร่วม     
บริษัท กรุงไทย มิซูโฮ ลีสซิ่ง จ ากัด - 2 - 2 
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด 2 2 1 2 
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 152 107 147 102 
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากัด (มหาชน) 575 555 564 537 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2565 2564 2565 2564 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน     
บริษัทย่อย     
บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ ากัด - - 30 40 
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากัด - - 500 596 
บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากัด - - 963 881 
บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) - - 12 2 
บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จ ากัด - - - 121 
บริษัทร่วม     
บริษัท กรุงไทย มิซูโฮ ลีสซิ่ง จ ากัด 4 4 - - 
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด 2 2 2 1 
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ ากัด 128 85 128 85 
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากัด (มหาชน) 20 18 - - 
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 4 4 - - 

4.9.5 ธนาคารฯ และบริษัทย่อยไม่มีผลตอบแทนหรือผลประโยชน์อ่ืนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินจ่ายให้
กรรมการและผู้บริหาร นอกเหนือจากผลประโยชน์ที่พึงจ่ายตามปกติ ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2565 2564 2565 2564 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 430 427 339 342 

ผลประโยชนห์ลังออกจากงาน 21 9 20 8 

รวม 451 436 359 350 
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4.10 ผลการด าเนินงานจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงาน 

 ในระหว่างงวดปัจจุบัน ธนาคารฯ และบริษัทย่อยไม่มีการเปลี่ยนโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงาน                         
ที่รายงาน 

 ข้อมูลรายได้และก าไรของส่วนงานของธนาคารฯ และบริษัทย่อยส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่                    
31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดังต่อไปนี้ 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 

 
ธนาคาร        
เพื่อลูกค้า     
รายย่อย 

ธนาคารเพื่อ
ลูกค้าธุรกิจ 

ธุรกิจบริหาร
เงินและ          
การลงทุน 

ส่วนงาน      
อ่ืน ๆ 

รายการ           
ตัดบัญชี รวม 

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 14,016 7,324 2,274 8,313 (2,242) 29,685 
รวมค่าใช้จ่ายและภาษีเงินได้               
(ยกเว้นผลขาดทุนด้านเครดิต                  
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) (8,742) (1,681) (714) (5,539) 2,114 (14,562) 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า                 
จะเกิดขึ้น (170) (4,132) (84) (1,075) (9) (5,470) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 5,104 1,511 1,476 1,699 (137) 9,653 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 

 
ธนาคาร        
เพื่อลูกค้า  
รายย่อย 

ธนาคารเพื่อ
ลูกค้าธุรกิจ 

ธุรกิจบริหาร
เงินและ          
การลงทุน 

ส่วนงาน      
อ่ืน ๆ 

รายการ                   
ตัดบัญชี รวม 

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 13,031 7,048 1,806 8,726 (1,939) 28,672 
รวมค่าใช้จ่ายและภาษีเงินได้               
(ยกเว้นผลขาดทุนด้านเครดิต                  
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) (8,227) (1,137) (646) (5,971) 1,774 (14,207) 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า                 
จะเกิดขึ้น 33 (6,869) 21 (1,234) (9) (8,058) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 4,837 (958) 1,181 1,521 (174) 6,407 

สินทรัพย์และหนี้สินของส่วนงานของธนาคารฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 
มีดังต่อไปนี ้
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 

 
ธนาคาร        
เพื่อลูกค้า    
รายย่อย 

ธนาคารเพื่อ
ลูกค้าธุรกิจ 

ธุรกิจบริหาร
เงินและ          
การลงทุน 

ส่วนงาน      
อ่ืน ๆ 

รายการ        
ตัดบัญชี รวม 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565:       
สินทรัพย์ของส่วนงาน 1,067,715 1,501,349 793,452 228,679 (9,748) 3,581,447 
หนี้สินของส่วนงาน 1,792,868 956,571 171,470 298,162 (14,053) 3,205,018 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564:       
สินทรัพย์ของส่วนงาน    1,024,818  1,473,945  905,461  159,481  (6,961) 3,556,744  
หนี้สินของส่วนงาน 1,774,033  953,622  241,541  230,587  (17,150) 3,182,633  
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ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่ 

 ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 ธนาคารฯ และบริษัทย่อยไม่มีรายได้จากลูกค้า
รายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ 

4.11 รายได้ดอกเบี้ย 

รายได้ดอกเบี้ยส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 ประกอบด้วย 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2565 2564 2565 2564 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 652  729  652  729  
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า 49  61  49              61  
เงินลงทุนในตราสารหนี้ 908  917  914            921  
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 24,567           23,545  21,106       20,055  
การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน 15  29  -               - 
อื่น ๆ 18  16  18              16  

รวมรายได้ดอกเบี้ย 26,209  25,297 22,739 21,782 

4.12 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 ประกอบด้วย 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ส าหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2565 2564 2565 2564 

เงินรับฝาก 2,288  2,706  2,290  2,708  
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 340  404   329  392  
เงินน าส่งธนาคารแห่งประเทศไทย 1,541  1,431  1,541  1,431  
เงินน าส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 67  62    67  62  
ตราสารหนี้ที่ออก     
- หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 555  366 555  366 
- อื่น ๆ 308  335   -  - 

เงินกู้ยืม 1  1    -  - 
ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม 2  2      -  - 
อื่น ๆ 21  21 18  17 

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 5,123  5,328          4,800  4,976 
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4.13 ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและผลก าไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่ส าหรับ
สินทรัพย์ทางการเงินส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดังนี ้
   (หน่วย: ล้านบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2565 2564 2565 2564 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) 906     (117) 906 (117) 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 1 1  1 1  
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (7) 2  (7) 2  

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ      
- ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 4,440   8,009  3,386 6,831  
- ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่ 95 42  95         42  

รวม 5,435            7,937  4,381      6,759  
ภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อและสัญญาค้ าประกันทางการเงิน  35 121 35 121 

รวม 5,470           8,058  4,416          6,880  

4.14 ภาษีเงินได้  

ธนาคารฯ ได้ด าเนินการตามนโยบายจัดการด้านภาษีอากรของธนาคารฯ และได้พิจารณาผลกระทบทางภาษี
ทั้งในงวดปัจจุบันและอนาคตจากการได้รับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือจ่ายช าระมูลค่า
ตามบัญชีของหนี้สินโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดังนี ้
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับงวด  1,451 1,283 948 804 
รายการปรับปรุงภาษีเงินได้ 8 - - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ
การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว 858 236 839 224 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในก าไรขาดทุน  2,317 1,519 1,787 1,028 
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จ านวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวดสาม
เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้  

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับก าไร (ขาดทุน)        
จากการบัญชีป้องกันความเสี่ยง (4) (37) (4) (37) 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับก าไร (ขาดทุน)           
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (151) (326) (151) (325) 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับก าไร (ขาดทุน)           
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่ก าหนดให้            
วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (190) 64 (190) 64 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - 279 - 279 

 (345) (20) (345) (19) 

4.15 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน  

 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดงตามล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 
ดังนี ้

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 
 ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล  ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล  

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน         
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าดว้ย          
มูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 709 19,190 - 19,899 804 17,235 - 18,039 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวัดมูลค่าด้วย         
มูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - 231,851 - 231,851 - 322,190 - 322,190 
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วัด
มูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 15,876 955 500 17,331 16,832 917 504 18,253 
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - 48,462 - 48,462 - 52,660 - 52,660 
หน้ีสินทางการเงิน         
หน้ีสินทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วย                
มูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน - 804 - 804 - - - - 
หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ - 44,752 - 44,752 - 50,550 - 50,550 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 
 ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล  ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล  
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน         
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าดว้ย           
มูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 709 19,190 - 19,899 804 17,503 - 18,307 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวัดมูลค่าด้วย 
มูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - 232,770 - 232,770 - 323,276 - 323,276 
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วัด
มูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 15,876 953 500 17,329 16,832 915 504 18,251 
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - 48,462 - 48,462 - 52,660 - 52,660 
หน้ีสินทางการเงิน         
หน้ีสินทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วย                
มูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน - 804 - 804 - - - - 
หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ - 44,752 - 44,752 - 50,550 - 50,550 

ธนาคารฯ และบริษัทย่อยพิจารณาล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมและเทคนิคการประเมินมูลค่าส าหรับการ              
วัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2 และระดับ 3 โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่                               
31 ธันวาคม 2564 

ในระหว่างงวดปัจจุบัน ธนาคารฯ และบริษัทย่อยไม่มีการเปลี่ยนวิธีการและสมมติฐานที่ใช้ในการประเมิน
มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมและไม่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดล าดับ
ชั้นของมูลค่ายุติธรรม 
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4.16 อื่น ๆ 

4.16.1 ธนาคารฯ มีลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้จ านวนหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพและ 
เงินให้สินเชื่อโดยมีมูลค่าเงินต้นค้างช าระตามสัญญาซื้อขายและสัญญาสินเชื่อ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 รวม
ทั้งสิ้น 9,745 ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้ โดยเงินต้นจ านวนดังกล่าวธนาคารฯ ได้ตั้ง
ส ารองค่าเผื่อการด้อยค่าและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นครบตามเกณฑ์ธนาคาร           
แห่งประเทศไทยแล้ว และอยู่ระหว่างการด าเนินการเพื่อติดตามหนี้ดังกล่าวตามค าสั่งของศาลแพ่งและศาล
ล้มละลาย 

นอกจากนี้ ลูกหนี้กลุ่มดังกล่าวยังเกี่ยวข้องกับการยื่นฟ้องคดีของส านักงานอัยการสูงสุดต่อศาลฎีกา           
แผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง (“ศาลฎีกาฯ”) ร่วมกับจ าเลยอีกจ านวนหนึ่ง โดยศาลฎีกาฯ 
มีค าสั่งประทับรับค าฟ้องเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 และต่อมาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 มีค าพิพากษา
ให้จ าเลยทุกรายร่วมรับผิดค่าเสียหายต่อธนาคารฯ ทางธนาคารฯ ได้มีหนังสือถึงส านักงานอัยการสูงสุด       
เพื่อขอให้ส านักงานการบังคับคดี ส านักงานอัยการสูงสุด เป็นผู้ด าเนินการบังคับคดีตามค าพิพากษาให้แก่
ธนาคารฯ โดยเมื่อเดือนมกราคม 2559 ส านักงานอัยการสูงสุดได้ยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาฯ เพื่อขอออกหมาย
ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี และศาลฎีกาฯ ได้มีค าสั่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ทั้งนี้ ในส่วนของธนาคารฯ 
ได้แจ้งผลการสืบทรัพย์ของลูกหนี้ตามค าพิพากษาทุกรายให้พนักงานอัยการทราบแล้ว และเมื่อวันที่                     
5 ตุลาคม 2559 พนักงานอัยการส านักงานคดีพิเศษได้นัดหมายตัวแทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย ตัวแทน
จากส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และธนาคารฯ ให้ประชุมร่วมกันเกี่ยวกับปัญหา
การบังคับคดีตามค าพิพากษาศาลฎีกาฯ ซึ่งจะประสานงานกันและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ าวสารซึ่งกันและกัน 
โดยต่างฝ่ายต่างจะใช้อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายและค าสั่งศาลฎีกาฯ เพื่อบังคับต่อบรรดาจ าเลย โดยถือ
ประโยชน์และสิทธิตามกฎหมายของธนาคารฯ เป็นส าคัญ 

ต่อมาในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 จ าเลยรายหนึ่งของคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง (“คดีอาญาฯ”) 
ซึ่งมิได้เป็นลูกหนี้ที่ผิดนัดช าระหนี้ตามคดีแพ่ง ได้น าส่งเงินจ านวน 1,636 ล้านบาทให้แก่ธนาคารฯ เพื่อเป็น
การช าระค่าเสียหายบางส่วนตามคดีอาญาฯ ดังกล่าว โดยทางธนาคารฯ ได้รับช าระและบันทึกเป็นรายได้อ่ืน
จากเงินชดเชยความเสียหายตามคดีความ พร้อมทั้งมีหนังสือถึงจ าเลยให้ช าระค่าเสียหายตามค าพิพากษา
ดังกล่าวส่วนที่เหลือร่วมกับจ าเลยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ธนาคารฯ 
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ในปัจจุบันได้มีการน าค าพิพากษาคดีอาญาฯ คดีล้มละลายอ่ืน และคดีแพ่งอ่ืน มาบังคับคดียึดทรัพย์สิน
จ านองที่เป็นหลักประกันภาระหนี้สินตามบุริมสิทธิจ านองในคดีแพ่งของธนาคารฯ เพื่อน าออกขาย
ทอดตลาด โดยศาลได้มีค าสั่งให้ธนาคารฯ ได้รับช าระหนี้ในฐานะผู้รับจ านองจากทรัพย์สินหลักประกัน
จ านองดังกล่าวตามที่ธนาคารฯ ได้ยื่นค าขอรับช าระหนี้จ านองไว้ ซึ่งต่อมาในวันที่  17 ตุลาคม 2561                    
กรมบังคับคดีได้มีการประกาศขายทอดตลาดและด าเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกันจ านอง 
โดยมีบุคคลภายนอกประมูลซื้อได้ในราคา 8,914 ล้านบาท ในปี 2562 ธนาคารฯ ได้รับเงินสุทธิจาก                   
กรมบังคับคดีในส่วนของหลักประกันตามบุริมสิทธิจ านองที่ขายในคดีอาญาฯ จ านวน 3,899 ล้านบาท      
ซึ่งธนาคารฯ ได้ใช้สิทธิตามกฎหมายไทยโดยน ามาหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายด าเนินคดีของธนาคารฯ 
จ านวน 1 ล้านบาท และได้น าเงินส่วนที่เหลือหลังหักค่าใช้จ่ายของกรมบังคับคดีจ านวน 3,898 ล้านบาท              
มาช าระดอกเบี้ยตามค าพิพากษาคดีแพ่งของธนาคารฯ แล้ว ทั้งนี้เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 จ าเลยรายหนึ่ง
ของคดีอาญาฯ ได้ยื่นฟ้องคดีแพ่งต่อธนาคารฯ โดยให้น าเงินตามจ านวนทุนทรัพย์ที่ฟ้องบันทึกเป็นเงินช าระ
ค่าเสียหายตามค าพิพากษาคดีอาญาฯ ดังกล่าว ซึ่งธนาคารฯ ได้ยื่นค าให้การแก้ต่างคดียืนยันตามที่ธนาคารฯ 
ได้ปฏิบัติแล้ว ในปี 2563 ธนาคารฯ ได้รับเงินสุทธิจากกรมบังคับคดีในส่วนของหลักประกันตามบุริมสิทธิ
จ านองที่ขายในคดีล้มละลายอ่ืนจ านวน 3,524 ล้านบาท ซึ่งธนาคารฯ ได้ใช้สิทธิตามกฎหมายไทยโดยน ามา
หักค่าใช้จ่ายในการประกาศขายทรัพย์ จ านวน 0.02 ล้านบาท และได้น าเงินส่วนที่เหลือจ านวน 3,524               
ล้านบาท มาช าระดอกเบี้ยตามค าพิพากษาคดีแพ่งของธนาคารฯ แล้ว ส่วนคดีแพ่งอ่ืนปัจจุบัน ธนาคารฯ 
ได้รับเงินสุทธิจากกรมบังคับคดีในส่วนของหลักประกันตามบุริมสิทธิจ านองที่ขายในคดีแพ่งอ่ืนจ านวน 
1,223 ล้านบาท ซึ่งธนาคารฯ ได้ใช้สิทธิตามกฎหมายไทยโดยน ามาช าระดอกเบี้ยตามค าพิพากษาคดีแพ่ง
ของธนาคารฯ แล้วจ านวน 1,223 ล้านบาท ต่อมาในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 กรมบังคับคดีได้มีการประกาศ
ขายทอดตลาดทรัพย์ที่เหลือ 1 แปลงในคดีอาญาฯ และด าเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกัน
จ านอง โดยมีบุคคลภายนอกประมูลซื้อได้ในราคา 7.29 ล้านบาท ผู้ซื้อได้วางเงินครบถ้วนแล้ว ปัจจุบัน
ธนาคารฯ อยู่ระหว่างรอบัญชีรับจ่ายจากกรมบังคับคดี 
ส าหรับในคดีแพ่งของธนาคารฯ ที่ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องบังคับจ านองทรัพย์สินหลักประกันจ านองดังกล่าว 
ศาลแพ่งได้มีค าพิพากษาให้ธนาคารฯ ได้รับช าระหนี้ตามมูลฟ้องต้นเงินเต็มจ านวนพร้อมดอกเบี้ยเมื่อวันที่ 
28 กันยายน 2560 และต่อมาเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ศาลอุทธรณ์ได้นัดฟังค าพิพากษา ซึ่งพิพากษายืนตาม
ค าพิพากษาศาลแพ่ง และจ าเลยได้ยื่นฎีกาเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 และธนาคารฯ ยื่นแก้ฎีกาเมื่อวันที่            
25 กุมภาพันธ์ 2562 ปัจจุบันศาลฎีกาได้อ่านค าพิพากษาแล้วเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 โดยพิพากษายืน
ตามศาลอุทธรณ์ 
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4.16.2 ในปี 2553 ธนาคารฯ ให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทแห่งหนึ่ง จ านวน 96 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (2,885 ล้านบาท)               
โดยมีหลักประกันเป็นหุ้นสามัญของสถาบันการเงินต่างประเทศแห่งหนึ่ง และหุ้นดังกล่าวอยู่ในนามของ
ธนาคารฯ ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ธนาคารฯ ไม่มีอ านาจควบคุมในสถาบันการเงินนั้น 
ธนาคารฯ ได้รับช าระเงินให้กู้ยืมครบถ้วนตามสัญญาในเดือนกรกฎาคม 2554 แต่ยังไม่ได้โอนคืน              
หุ้นสามัญที่เป็นหลักประกัน เนื่องจากบริษัทฯ ต้องหาผู้ร่วมทุนที่เป็นสถาบันการเงินมาถือหุ้นแทนธนาคารฯ 

4.16.3 ธนาคารฯ อยู่ระหว่างด าเนินการปิดสาขาลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา และสาขามุมไบ ประเทศ
สาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งสินทรัพย์ หนี้สิน และผลประกอบการของสาขาไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อ            
งบการเงินของธนาคารฯ 

4.17 โควิด-19 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (โควิด-19) ที่มีผลกระทบในวงกว้างต่อทุก             
ภาคธุรกิจและกลุ่มลูกค้าทั่วประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการต่าง ๆ ครอบคลุมถึงการพัก
ช าระหนี ้การค้ าประกันของรัฐบาล รวมถึงมาตรการชะลอการช าระเงิน เพื่อให้ธนาคารฯ สามารถช่วยเหลือผู้กู้
และกลุ่มอุตสาหกรรมที่ก าลังประสบปัญหากระแสเงินสดในระยะสั้นให้กลับมาช าระหนี้ได้ ธนาคารฯ ยังคง
ให้ความช่วยเหลือลูกค้าอย่างต่อเน่ือง โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ธนาคารฯ มีเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้รวม
ลูกหนี้ที่มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้จ านวน 60 พันล้านบาท ที่ธนาคารฯ ให้ความช่วยเหลือรูปแบบที่ 1 
ธนาคารฯ เลือกใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ             
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (มาตรการแก้หนี้อย่างยั่งยืน) ในการจัดท างบการเงิน 

4.18 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีของธนาคารฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่
ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 0.5725 บาท และผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.4180 บาท รวมเป็นเงินปันผล
ทั้งสิ้นจ านวน 5,845 ล้านบาท รายการดังกล่าวจะบันทึกบัญชีในไตรมาสที่ 2 ของปี 

4.19 การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่                         
13 พฤษภาคม 2565 


