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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มธนาคาร)                 
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม                          
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน                         
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ และได้ตรวจสอบ                       
งบการเงินเฉพาะของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน 

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผลการด าเนินงานและกระแส               
เงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของ
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน               
และหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย   

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มธนาคารตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเร่ืองความเป็นอิสระที่ก าหนด
โดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ              
งบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี ข้าพเจา้เชือ่ว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ คือ เร่ืองต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเร่ืองเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ           
งบการเงนิโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองเหล่านี้  

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรบัผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ         
งบการเงินในรายงานของข้าพเจา้ ซึ่งได้รวมความรบัผิดชอบที่เกี่ยวกับเร่ืองเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้า
ได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบ
ส าหรับเร่ืองเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เปน็เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองมีดังต่อไปนี้ 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้สินเชื่อแกลู่กหนี้ 

ตามที่กลา่วไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 8.8 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มธนาคารมีเงินให้สินเชื่อ         
แก่ลูกหนี้เปน็จ านวน 2,592,838 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 72 ของยอดสินทรัพย์รวม) และค่าเผ่ือผลขาดทุน                    
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจ านวน 174,378 ล้านบาท ซึ่งเป็นจ านวนที่มีสาระส าคัญต่องบการเงิน และเน่ืองจาก
หลักการที่ใช้ในการค านวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต้องอาศัยการพัฒนาแบบจ าลองส าหรับ                   
การค านวณที่มีความซับซ้อน โดยต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการอย่างมากจากผู้บริหารในการพัฒนา
แบบจ าลองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึ้นให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและตาม
หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ดุลยพินิจที่ส าคัญของผู้บริหารรวมถึงการระบุเงือ่นไขการประเมินการ
เพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกหนี ้ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับแบบจ าลอง การเลือกข้อมูลการคาดการณ์              
สภาวะเศรษฐกิจในอนาคตมาใช้ในแบบจ าลอง และการปรับปรุงส่วนเพิ่มจากการบริหารจัดการค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเน่ืองจากข้อจ ากัดของแบบจ าลอง  

ด้วยความมีสาระส าคัญและการที่ต้องอาศัยดุลยพนิิจและการประมาณการดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงให้ความส าคัญกับ            
การตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี ้ 
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ข้าพเจ้าได้ท าความเข้าใจ ประเมิน และสุ่มทดสอบความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของกลุ่มธนาคาร           
ที่เกี่ยวกับระบบการปล่อยสินเชื่อ ระบบการค านวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ของเงนิให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้โดยค านึงถึงยอดคงเหลือ ความซับซ้อน และความเสี่ยงด้านเครดติของแต่ละกลุ่มสินเชื่อ ข้าพเจ้า
เปรียบเทยีบนโยบายการบัญชีของกลุ่มธนาคารกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและหลักเกณฑข์องหน่วยงาน
ก ากับ พจิารณาและประเมินกระบวนการก ากับดแูลการพัฒนาแบบจ าลอง สอบทานเอกสารประกอบการพัฒนา
แบบจ าลองและรายงานการทดสอบความน่าเชื่อถือและติดตามประสิทธิภาพของแบบจ าลองซึ่งจัดท าขึ้น                      
โดยผู้เชี่ยวชาญที่ผู้บริหารของกลุ่มธนาคารว่าจ้างและหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระของกลุ่มธนาคาร รวมถึง                 
สุ่มทดสอบความถูกตอ้งของข้อมูลที่น ามาใช้พัฒนาแบบจ าลอง ประเมินวิธีการค านวณ ข้อสมมติฐานทีใ่ช้ใน          
การค านวณค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของกลุ่มธนาคาร รวมถึงวิธีการในการปรับปรุงส่วนเพิ่ม
จากการบริหารจัดการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกดิขึ้นเนือ่งจากข้อจ ากัดของแบบจ าลอง การบันทึก
บัญชีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และสุ่มทดสอบการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการค านวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นดังกล่าว 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึน้โดยการสุ่มทดสอบการจัดชั้นเงินให้สินเชื่อแก่
ลูกหนี้ตามการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตนับแตวั่นที่รับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรก และสุ่มทดสอบการค านวณ             
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี รวมถึงการสุ่มทดสอบความครบถ้วน            
ของขอ้มูลที่ใช้ในการค านวณค่าเผือ่ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้  

นอกจากนี ้ข้าพเจา้ได้พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประกาศและแนวทางที่ก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย  

การรับรู้รายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 

กลุ่มธนาคารมีรายไดด้อกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนีท้ี่รับรู้ส าหรับปสีิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2565 จ านวน 
104,302 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 83 ของรายได้รวม) กลุ่มธนาคารรับรู้รายได้ดอกเบี้ยด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ย                     
ที่แท้จริง ซึ่งการก าหนดอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการของผูบ้ริหารในการ
ประมาณการเงินสดรับในอนาคตตลอดอายุที่คาดไว้ของเคร่ืองมือทางการเงิน หรือในช่วงเวลาที่สั้นกว่าแล้วแต่              
ความเหมาะสม โดยค านึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินในการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และค่าธรรมเนียม ตลอดจนต้นทุนที่เป็น
ส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง นอกจากนี ้รายได้ดังกล่าวเกิดจากธุรกรรมการปล่อยสินเชื่อประเภทต่าง ๆ ที่มี
รายการจ านวนมากและมีลูกค้าจ านวนมากราย อีกทั้งสัญญาเงินให้สินเชือ่แต่ละประเภทอาจมีเงื่อนไขการรับรู้รายได้
ที่แตกต่างกัน การรับรู้รายได้ดอกเบี้ยอาศัยการประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก ข้าพเจา้จงึให้
ความส าคัญกับการตรวจสอบว่ารายได้ดอกเบี้ยเงนิให้สินเชื่อได้รับรู้ด้วยมูลค่าที่ถูกต้องตามที่ควรจะเป็นและใน
ระยะเวลาที่เหมาะสมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบโดยการศึกษา ประเมิน และสุ่มทดสอบความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของ
กลุ่มธนาคารที่เกี่ยวข้องกับระบบการปล่อยสินเชื่อ ระบบการรับรู้รายได้ดอกเบี้ย และระบบการควบคุมภายในด้าน
สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้าเปรียบเทียบนโยบายการบัญชีของกลุ่มธนาคารกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และหลักเกณฑข์องหน่วยงานก ากับ ประเมนิวิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการพิจารณาประมาณการเงินสดรับและช่วงอายุ
ของเคร่ืองมือทางการเงินในการก าหนดอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง รวมทั้งสุ่มทดสอบความถูกต้องของข้อมูลและการ
ค านวณ นอกจากนี ้ข้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบสัญญาเงินให้สินเชือ่ เพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่ามีการรับรู้รายได้
เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาและมีการปรับปรุงด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และข้าพเจ้าได้ท าการวิเคราะห์
เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ และสุ่มตรวจสอบรายการปรับปรุงบัญชีที่ส าคัญที่ท า
ผ่านใบส าคัญทั่วไป  

ข้อมูลอื่น 

ผู้บรหิารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ าปีของธนาคารฯ (แต่ไม่รวมถึง 
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลัง
วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความ
เชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอ่ืนนั้น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนนั้นมี
ความขัดแย้งที่มีสาระส าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏ
ว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่  

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปีของธนาคารฯ ตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูล              
ที่ขัดตอ่ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลทราบเพื่อ                 
ให้มีการด าเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหนา้ทีใ่นการก ากับดูแลต่องบการเงิน 

ผู้บรหิารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน            
การรายงานทางการเงินและหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน                 
ที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง            
อันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดท างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มธนาคารในการด าเนินงาน
ต่อเนื่อง การเปดิเผยเร่ืองที่เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนือ่งในกรณีที่มีเร่ืองดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบญัชี
ส าหรับกิจการที่ด าเนินงานต่อเน่ืองเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มธนาคารหรือหยุดด าเนินงานหรือ           
ไม่สามารถด าเนินงานตอ่เน่ืองอีกต่อไปได้ 

ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดแูลมีหน้าที่ในการก ากับดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของ                  
กลุ่มธนาคาร 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่น
ในระดับสูงแตไ่ม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจ
พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน
เหล่านี้ 
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง                          
ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าไดป้ฏิบัติงานดงัต่อไปนี้ด้วย 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน                
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจาก 
การทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด             
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธี                 
การตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความ        
มีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มธนาคาร 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท า 

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑก์ารบัญชีส าหรับกิจการที่ด าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร 
และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของกลุ่มธนาคารในการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้
ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหาก
เห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพยีงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นทีเ่ปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของขา้พเจ้า
ขึน้อยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรั้บจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มธนาคารต้องหยุดการด าเนินงานต่อเน่ืองได้ 

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถึงการเปดิเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ
หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มธนาคารเพื่อแสดงความเห็นตอ่งบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบ
ต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มธนาคาร ข้าพเจ้าเปน็
ผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า 
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ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการ
ควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอื่นซึ่ง
ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ และการด าเนินการเพื่อขจัด
อุปสรรคหรือมาตรการป้องกันของข้าพเจ้า (ถ้ามี) 

จากเร่ืองทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในปีปัจจุบันและก าหนดเป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่านี้ไว้ใน
รายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการ
กระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วน
ได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบับนี้ 

 

 
 
รัตนา จาละ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 

บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
กรุงเทพฯ: 22 กุมภาพันธ์ 2566 



ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: พันบาท)

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

สินทรัพย์

เงินสด 8.1 61,590,792            63,543,939            61,565,118            63,515,240            

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ       8.3 550,940,565          469,216,499          549,955,203          468,832,143          

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านก าไรหรือขาดทุน 8.4 33,568,015            18,038,574            33,568,015            18,306,692            

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 8.5 83,170,487            52,659,994            83,170,487            52,659,994            

เงินลงทุนสุทธิ 8.6 277,054,816          342,041,937          277,554,194          342,121,904          

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ 8.7 12,319,651            21,974,786            11,175,610            11,042,216            

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียค้างรับสุทธิ            8.8 2,443,831,839       2,476,219,848       2,361,276,730       2,401,462,429       

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 8.10 40,829,441            39,226,941            40,790,389            39,183,154            

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 8.11 31,199,913            31,518,477            28,659,834            28,639,090            

สินทรัพย์สิทธิการใช้สุทธิ 8.12.1 3,660,321               4,271,626               3,028,949               3,486,000               

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 8.13 15,163,697            10,846,341            14,631,644            9,264,125               

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 8.14.1 4,497,292               4,788,684               1,957,578               2,254,205               

รายได้ค้างรับ 2,490,168               2,290,835               2,451,896               1,998,823               

สินทรัพย์อ่ืนสุทธิ 8.15 32,101,866            20,105,960            32,543,392            20,156,182            

รวมสินทรัพย์ 3,592,418,863       3,556,744,441       3,502,329,039       3,462,922,197       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ)

ประธานกรรมการธนาคาร

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(นายผยง ศรีวณิช)

กรรมการผู้จัดการใหญ่



ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564
หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

เงินรับฝาก 8.16 2,590,236,439       2,614,747,357       2,594,724,935       2,619,065,923       
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 8.17 277,098,585          296,344,379          272,492,597          292,398,188          
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 5,018,811               4,210,129               5,018,811               4,210,129               
หน้ีสินทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
   ผ่านก าไรหรือขาดทุน 8.18 2,318,740               -                              2,318,740               -                              
หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ 8.5 78,506,970            50,549,723            78,506,970            50,549,723            
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม 8.19 151,171,799          133,817,209          106,902,043          91,391,660            
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 8.12.2 3,687,832               4,276,620               3,002,514               3,448,570               
ประมาณการหน้ีสิน 8.20 17,444,245            20,364,076            15,927,492            18,837,191            
หน้ีสินอ่ืน 8.21 74,363,410            58,323,508            67,425,344            51,286,436            
รวมหน้ีสิน 3,199,846,831       3,182,633,001       3,146,319,446       3,131,187,820       
ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น 8.22
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 8.23 17,906,648            30,526,362            21,771,581            24,230,287            
ก าไรสะสม

จัดสรรแล้ว
ทุนส ารองตามกฎหมาย 8.24 7,200,504               7,200,504               7,200,504               7,200,504               

ยังไม่ได้จัดสรร 259,018,538          230,146,946          234,198,734          207,464,812          
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 376,304,770          360,052,892          356,009,593          331,734,377          
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 16,267,262            14,058,548            -                              -                              
รวมส่วนของเจ้าของ 392,572,032          374,111,440          356,009,593          331,734,377          
รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 3,592,418,863       3,556,744,441       3,502,329,039       3,462,922,197       

-                              -                              -                              -                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ)

ประธานกรรมการธนาคาร

(นายผยง ศรีวณิช)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร



ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

ก าไรหรือขาดทุน

รายได้ดอกเบ้ีย 8.31 113,474,820     104,831,989     98,405,801       90,667,094       

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย 8.32 23,070,169       21,460,180       21,759,677       20,103,427       

รายได้ดอกเบ้ียสุทธิ 90,404,651       83,371,809       76,646,124       70,563,667       

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 28,096,252       28,309,731       21,445,418       21,550,648       

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 7,780,630        8,288,103        5,563,825        5,799,231        

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 8.33 20,315,622       20,021,628       15,881,593       15,751,417       

ก าไรสุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 8.34 5,232,690        3,467,485        5,233,114        3,464,448        

ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 8.35 238,790           710,835           372,185           1,098,143        

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 1,094,766        1,046,430        -                       -                       

รายได้เงินปันผล 351,737           379,054           3,336,631        2,941,351        

รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 7,752,630        6,788,500        4,382,496        3,528,494        

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 125,390,886     115,785,741     105,852,143     97,347,520       

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงาน 25,763,257       27,310,946       20,033,074       21,851,404       

ค่าตอบแทนกรรมการ 377,219           323,702           116,092           46,725             

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 9,643,874        9,016,846        5,189,594        5,065,814        

ค่าภาษีอากร 4,054,120        3,914,775        3,482,742        3,347,799        

ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย 1,312,867        2,084,358        1,289,099        2,066,281        

อ่ืน ๆ 13,619,310       10,079,880       17,411,189       14,071,252       

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 54,770,647       52,730,507       47,521,790       46,449,275       

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 8.36 24,337,556       32,523,779       19,697,098       27,066,079       

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 46,282,683       30,531,455       38,633,255       23,832,166       

ภาษีเงินได้ 8.14.2 9,076,895        5,975,429        6,951,315        4,395,019        

ก าไรสุทธิ 37,205,788       24,556,026       31,681,940       19,437,147       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ)

ประธานกรรมการธนาคาร

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(นายผยง ศรีวณิช)

กรรมการผู้จัดการใหญ่



ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหน้ี

ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (1,988,321)       (2,258,487)       (1,979,437)       (2,259,644)       

ก าไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการด าเนินงานในต่างประเทศ (54,734)            145,190           (54,734)            145,190           

ก าไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด 328,791           (3,267)              328,791           (3,267)              

ก าไร (ขาดทุน) จากต้นทุนการป้องกันความเส่ียงรอตัดบัญชี (35,945)            (134,961)          (35,945)            (134,961)          

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วม (ภายใต้วิธีส่วนได้เสีย) 

ส าหรับรายการท่ีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

ก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง (9,184,597)       (9,138,508)       -                       -                       

ภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกับองค์ประกอบของก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับรายการท่ีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

ก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 8.14.2 339,095           479,343           337,319           479,574           

รายการท่ีไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

การเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ -                       7,295,301        -                       7,295,301        

ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (1,180,086)       3,123,831        (1,180,086)       3,123,831        

ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ส าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน 1,109,473        854,822           983,116           756,946           

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วม (ภายใต้วิธีส่วนได้เสีย) 

ส าหรับรายการท่ีไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

ก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง (940,587)          1,232,537        -                       -                       

ภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกับองค์ประกอบของก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับรายการท่ีไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

ก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 8.14.2 14,123             (2,254,791)       39,394             (2,235,215)       

รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสุทธิ (11,592,788)     (658,990)          (1,561,582)       7,167,755        

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 25,613,000       23,897,036       30,120,358       26,604,902       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ)

ประธานกรรมการธนาคาร

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(นายผยง ศรีวณิช)

กรรมการผู้จัดการใหญ่



ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

การแบ่งปันก าไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 33,697,736       21,588,290       31,681,940       19,437,147       

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 3,508,052        2,967,736        

37,205,788       24,556,026       

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม -                       -                       

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 22,097,020       20,927,359       30,120,358       26,604,902       

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 3,515,980        2,969,677        

25,613,000       23,897,036       

ก าไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 8.37 -                       -                       

ก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน (บาท) 2.41                 1.54                 2.27                 1.39                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ)

ประธานกรรมการธนาคาร

(นายผยง ศรีวณิช)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร



ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: พันบาท)

ส่วนต่ ากว่าทุน ส่วนเกิน ส่วนเกิน เงินส ารอง ก าไร (ขาดทุน) ส่วนแบ่ง

จากการเปล่ียนแปลง (ต่ ากว่า) ทุน (ต่ ากว่า) ทุน ส าหรับการ จากการ ก าไร (ขาดทุน) รวม ส่วนได้เสีย

ทุนท่ีออก ส่วนเกิน สัดส่วนการถือหุ้น จากการตีราคา จากการเปล่ียนแปลง ป้องกันความเส่ียง แปลงค่า เบ็ดเสร็จอ่ืน ส่วนของ ท่ีไม่มีอ านาจ

และช าระแล้ว มูลค่าหุ้น ในบริษัทย่อย สินทรัพย์ มูลค่าเงินลงทุน (หมายเหตุ 8.5.2) 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          

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 8.25) -                      -                      -                            -                         -                                -                              -                              -                              (3,845,779)            (3,845,779)            (1,150,410)            (4,996,189)            

การเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย -                      -                      (494,439)                -                         -                                -                              -                              -                              -                            (494,439)               494,439                -                            

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมเพ่ิมข้ึน -                      -                      -                            -                         -                                -                              -                              -                              -                            -                            147,000                147,000                

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ -                      -                      -                            5,836,241           -                                -                              -                              -                              -                            5,836,241             -                            5,836,241             

โอนไปก าไรสะสม -                      -                      -                            (119,414)             (1,783)                       -                              -                              (188,628)                 309,825                -                            -                            -                            

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม -                      -                      -                            -                         692,273                     (110,582)                 145,190                   (7,905,971)              22,270,207            15,091,117            2,969,677             18,060,794            
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 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          

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          

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 8.25) -                      -                      -                            -                         -                                -                              -                              -                              (5,845,142)            (5,845,142)            (1,307,266)            (7,152,408)            

โอนไปก าไรสะสม -                      -                      -                            (85,130)               (25,502)                     -                              -                              (28,715)                   139,347                -                            -                            -                            

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม -                      -                      -                            -                         (2,534,726)                 234,277                   (54,734)                   (10,125,184)            34,577,387            22,097,020            3,515,980             25,613,000            
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 72,005,040      20,833,734      (659,694)                14,211,201         7,516,678                  301,759                   18,424                    (4,141,414)              266,219,042          376,304,770          16,267,262            392,572,032          

-                  -                  -                        -                              -                        -                        -                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ประธานกรรมการธนาคาร กรรมการผู้จัดการใหญ่

งบการเงินรวม

ส่วนของบริษัทใหญ่

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ

(นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ) (นายผยง ศรีวณิช)



ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

(หน่วย: พันบาท)

ส่วนเกิน (ต่ ากว่า) ทุน ส่วนเกิน (ต่ ากว่า) ทุน เงินส ารองส าหรับ ก าไร (ขาดทุน)
ทุนท่ีออก ส่วนเกิน จากการตีราคา จากการเปล่ียนแปลง การป้องกันความเส่ียง จากการแปลงค่า

และช าระแล้ว มูลค่าหุ้น สินทรัพย์ มูลค่าเงินลงทุน (หมายเหตุ 8.5.2) 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                  
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 8.25) -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     (3,845,779)                     (3,845,779)                     
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ -                                     -                                     5,836,241                      -                                     -                                     -                                     -                                     5,836,241                      
โอนไปก าไรสะสม -                                     -                                     (119,414)                        (1,783)                            -                                     -                                     121,197                         -                                     
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม -                                     -                                     -                                     691,348                         (110,582)                        145,190                         20,042,704                    20,768,660                    
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 72,005,040                    20,833,734                    14,005,413                    10,084,234                    67,482                           73,158                           214,665,316                  331,734,377                  

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                  
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 8.25) -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     (5,845,142)                     (5,845,142)                     
โอนไปก าไรสะสม -                                     -                                     (85,130)                          (25,502)                          -                                     -                                     110,632                         -                                     
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม -                                     -                                     -                                     (2,527,617)                     234,277                         (54,734)                          32,468,432                    30,120,358                    
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 72,005,040                    20,833,734                    13,920,283                    7,531,115                      301,759                         18,424                           241,399,238                  356,009,593                  

-                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ประธานกรรมการธนาคาร กรรมการผู้จัดการใหญ่

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ

(นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ) (นายผยง ศรีวณิช)



ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 46,282,683              30,531,455              38,633,255              23,832,166              

รายการปรับกระทบก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้เป็น

เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี 6,064,588                5,354,721                4,205,274                3,609,124                

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 24,337,556              32,523,779              19,697,098              27,066,079              

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (1,094,766)               (1,046,430)               -                              -                              

(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ (3,495)                     2,224                       (7,216)                     (187)                        

(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุน (238,790)                 (710,835)                 (238,790)                 (511,674)                 

(ก าไร) ขาดทุนท่ียังไม่เกิดข้ึนจริงจากเคร่ืองมือทางการเงิน

ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (729,539)                 3,695,955                (729,964)                 3,698,991                

(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย 1,312,867                2,084,358                1,289,099                2,066,281                

(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน -                              -                              (133,394)                 (586,469)                 

(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ (1,127)                     (17,828)                   (1,127)                     (17,828)                   

(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์อ่ืน 48,836                     224,354                   23,900                     215,704                   

ส่วนเกิน (ส่วนต่ า) มูลค่าเงินลงทุนตัดบัญชี 2,854,404                455,086                   347,404                   452,404                   

(ก าไร) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 1,303,504                657,745                   1,303,504                657,745                   

ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 580,629                   2,392,578                368,711                   2,193,056                

รายได้ค้างรับอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (64,051)                   25,086                     (317,792)                 (211,417)                 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 2,731,759                1,784,770                3,475,618                221,007                   

83,385,058              77,957,018              67,915,580              62,684,982              

รายได้ดอกเบ้ียสุทธิ (90,404,651)             (83,371,809)             (76,646,124)             (70,563,667)             

รายได้เงินปันผล (351,737)                 (379,054)                 (3,336,631)               (2,941,351)               

เงินสดรับดอกเบ้ีย 108,439,079            100,753,313            93,467,210              86,633,845              

เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (22,919,883)             (21,222,817)             (21,617,825)             (19,810,503)             

เงินสดรับเงินปันผล 976,249                   948,070                   3,336,428                2,941,938                

เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ 47,239                     149,134                   32,609                     6,382                       

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (7,929,260)               (5,042,300)               (5,835,611)               (3,443,439)               

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน

สินทรัพย์และหน้ีสินด าเนินงาน 71,242,094              69,791,555              57,315,636              55,508,187              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ)

ประธานกรรมการธนาคาร กรรมการผู้จัดการใหญ่

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(นายผยง ศรีวณิช)



ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย: พันบาท)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (ต่อ)

สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (82,428,066)             48,009,107              (81,827,015)             47,922,301              

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (15,764,466)             (4,443,497)               (15,495,923)             (4,249,968)               

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์    3,538,475                18,364,637              3,538,475                18,364,637              

เงินให้สินเช่ือ 11,042,707              (313,942,764)           23,613,445              (307,092,737)           

ทรัพย์สินรอการขาย 2,766,554                3,413,169                2,561,507                3,280,448                

สินทรัพย์อ่ืน (13,322,798)             8,562,717                (13,732,197)             8,387,647                

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เงินรับฝาก (25,408,998)             151,522,075            (25,239,068)             152,285,513            

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (20,517,357)             21,858,948              (21,177,153)             24,054,316              

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 784,607                   (521,824)                 784,607                   (521,824)                 

หน้ีสินทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 2,285,258                -                              2,285,258                -                              

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ (4,374,630)               (15,059,908)             (4,374,630)               (15,059,908)             

หน้ีสินอ่ืน 7,021,887                (1,278,369)               6,301,323                1,002,580                

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (63,134,733)             (13,724,154)             (65,445,735)             (16,118,808)             

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายในการซ้ือตราสารหน้ีและตราสารทุนท่ีวัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (121,333,137)           (161,396,728)           (121,441,137)           (161,730,728)           

เงินสดรับจากการจ าหน่ายตราสารหน้ีและตราสารทุนท่ีวัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 180,433,208            139,432,525            180,433,208            139,432,567            

เงินสดจ่ายในการซ้ือตราสารหน้ีท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย (2,483,922)               (2,264,851)               (280,948)                 (746,654)                 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายตราสารหน้ีท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 634,608                   2,402,709                635,653                   1,047,327                

เงินสดจ่ายในการซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม -                              (2,571)                     -                              (2,571)                     

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม -                              -                              -                              551,338                   

เงินสดจ่ายในการซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (3,500,918)               (4,974,184)               (4,029,942)               (4,958,044)               

เงินสดจ่ายในการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,352,618)               (1,273,952)               (579,418)                 (625,943)                 

เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10,475                     643                          9,353                       467                          

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 52,407,696              (28,076,409)             54,746,769              (27,032,241)             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ)
ประธานกรรมการธนาคาร

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(นายผยง ศรีวณิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่



ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย: พันบาท)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม 51,226,821              53,309,324              41,104,108              44,278,434              

เงินสดจ่ายช าระคืนตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม (32,943,118)             (9,037,075)               (24,604,118)             (117,875)                 

เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (2,302,671)               (2,385,105)               (1,851,270)               (1,909,264)               

เงินสดจ่ายปันผลหุ้นสามัญ (5,841,993)               (3,843,417)               (5,841,993)               (3,843,417)               

เงินสดจ่ายปันผลหุ้นบุริมสิทธิ (3,149)                     (2,362)                     (3,149)                     (2,362)                     

เงินสดจ่ายปันผลให้ส่วนได้เสียไม่มีอ านาจควบคุม (1,307,266)               (1,150,410)               -                              -                              

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมเพ่ิมข้ึน -                              147,000                   -                              -                              

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 8,828,624                37,037,955              8,803,578                38,405,516              

ก าไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการด าเนินงาน

   ในต่างประเทศ (54,734)                   145,190                   (54,734)                   145,190                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (1,953,147)               (4,617,418)               (1,950,122)               (4,600,343)               

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินปี 61,590,792              63,543,939              61,565,118              63,515,240              

-                              -                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ)

ประธานกรรมการธนาคาร กรรมการผู้จัดการใหญ่

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

1. ข้อมูลทั่วไป 

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

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

 งบการเงินนี้แสดงรายการตามข้อก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ที่ สนส.21/2561 
ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เร่ือง การจัดท าและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์และบริษัทโฮลดิ้ง                 
ที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน รวมทั้งประกาศ ธปท. ที่เกี่ยวข้อง และได้จัดท าขึ้นตามข้อบังคับ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เร่ือง การจัดท าและส่งงบการเงินและรายงาน
เกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 รวมทั้งจัดท าขึ้นตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 

 งบการเงินรวม 

งบการเงินรวมได้รวมงบการเงินของธนาคารฯ และงบการเงินของบริษัทย่อยที่ธนาคารฯ มีอ านาจควบคุม             
โดยได้ตัดรายการระหว่างกันและยอดคงเหลือที่เป็นสาระส าคัญระหว่างกันแล้ว  จ านวน 16 บริษัท รายชื่อ
บริษัทย่อยตามหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 8.7.1 ซึ่งงบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท าขึ้นโดยมี
รอบระยะเวลาบัญชีและใช้นโยบายการบัญชีที่ส าคัญเช่นเดียวกันกับธนาคารฯ และในกรณีที่ใช้นโยบายการ
บัญชีที่แตกต่างกัน ธนาคารฯ ได้ปรับปรุงผลกระทบดังกล่าวแล้ว 

สัดส่วนการถือหุ้นและจ านวนเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแสดงไว้ตามหมายเหตุประกอบ                 
งบการเงินรวมข้อ 8.7 

งบการเงินรวมแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

งบการเงินเฉพาะธนาคารฯ แสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน 

งบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ได้รวมรายการบัญชีของสาขาในประเทศและ
ต่างประเทศทั้งหมด โดยได้ตัดรายการบัญชีระหว่างกันแล้ว 

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ 

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่ธนาคารฯ  ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน                     
ฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความ             
ในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นหลัก 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี ธนาคารฯ และบริษัทย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน           
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจ านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มี                             
รอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนว
ปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน 

ทั้งนี้  ธนาคารฯ และบริษัทย่อยได้มีการถือปฏิบัติตามข้อยกเว้นชั่วคราวตามการปรับปรุงมาตรฐาน                  
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง 
การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  4 เร่ือง สัญญาประกันภัย 
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า ส าหรับรายการที่ได้รับผลกระทบจากการ
ปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ซึ่งรวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดตามสัญญา หรือ
ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงไปใช้อัตราดอกเบี้ย
อ้างอิงอ่ืนแทน 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและข้อยกเว้นชั่วคราวดังกล่าวมาถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบ                      
อย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของธนาคารฯ และบริษัทย่อย 

3.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลังวันท่ี 1 มกราคม 2566 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับ
ใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่  1 มกราคม 2566 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้
แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของธนาคารฯ และบริษัทย่อยเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้จะไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของธนาคารฯ และบริษัทย่อย 
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3.3 แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ท่ีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส                    
โคโรนา 2019 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นมาตรการผ่อนปรนชั่วคราว                 
และให้เป็นทางเลือกกับทุกกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามแนวทางของ ธปท. โดยให้ความช่วยเหลือ
ลูกหนี้ดังกล่าวระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่า ธปท. จะมีการ
เปลี่ยนแปลง 

ภายใต้แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ ธนาคารฯ และบริษัทย่อยจะสามารถเลือกปฏิบัติตามข้อก าหนดซึ่ง
สอดคล้องกับหนังสือเวียนของ ธปท. ที่ ธปท.ฝนส2.ว. 802/2564 เร่ือง แนวทางการให้ความช่วยเหลือ
ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (มาตรการแก้หนี้อย่างยั่งยืน) ซึ่งสามารถจ าแนก
ตามวิธีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ 2 กลุ่ม ดังนี้ 

- การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้โดยก าหนดเงื่อนไขในการช่วยลดภาระการจ่ายช าระหนี้ของ
ลูกหนี้ที่มากกว่าการขยายระยะเวลาการช าระหนี้เพียงอย่างเดียว ธนาคารฯ และบริษัทย่อยจะมีทางเลือก
ในการใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวทางบัญชีส าหรับการจัดชั้นและการกันเงินส ารอง (การให้                   
ความช่วยเหลือรูปแบบที่ 1) 

- การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้โดยการขยายระยะเวลาเพียงอย่างเดียว ธนาคารฯ และบริษัทย่อย
จะต้องถือปฏิบัติการจัดชั้นและการกันเงินส ารองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อ ง              
(การให้ความช่วยเหลือรูปแบบที่ 2) 

ธนาคารฯ และบริษัทย่อยพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ในทั้ง 2 รูปแบบ และเลือกที่จะใช้มาตรการ             
ผ่อนปรนชั่วคราวทางบัญชีทุกข้อตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ในการจัดชั้นและการกันเงินส ารอง
ส าหรับการให้ความช่วยเหลือรูปแบบที่ 1 

4. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้ 

รายได้ดอกเบี้ย 

ธนาคารฯ และบริษัทย่อยรับรู้รายได้ดอกเบี้ยด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง คือ 
อัตราที่ใช้คิดลดประมาณการเงินสดรับในอนาคตตลอดอายุที่คาดไว้ของเคร่ืองมือทางการเงิน หรือในช่วง
เวลาที่สั้นกว่าแล้วแต่ความเหมาะสมเพื่อให้ได้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงิน อัตราดอกเบี้ยที่
แท้จริงค านวณโดยค านึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินในการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และค่าธรรมเนียม ตลอดจน
ต้นทุนที่เป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 
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ธนาคารฯ และบริษัทย่อยค านวณรายได้ดอกเบี้ยโดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกับมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของ
สินทรัพย์ทางการเงิน เมื่อสินทรัพย์ทางการเงินถูกพิจารณาว่ามีการด้อยค่าด้านเครดิต ธนาคารฯ  และ       
บริษัทย่อยค านวณรายได้ดอกเบี้ยโดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกับมูลค่าตามบัญชีสุทธิ (มูลค่าตามบัญชี
ขั้นต้นสุทธิด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) ของสินทรัพย์ทางการเงิน หากสินทรัพย์ทาง
การเงินดังกล่าวไม่ด้อยค่าด้านเครดิตแล้ว ธนาคารฯ และบริษัทย่อยจะค านวณรายได้ดอกเบี้ยบนมูลค่าตาม
บัญชีดังเดิม 

ส าหรับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของสินทรัพย์ทางการเงินที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยใหม่ซึ่งเกิดจากการปฏิรูป
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงนั้น มีลักษณะเหมือนการค านวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของสัญญาที่อ้างอิงอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัวตามปกติ ทั้งนี้ ในวันแรกของสัญญาที่มีการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงและอัตรานั้นเร่ิม               
มีผล จะมีการค านวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงใหม่ โดยไม่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขจากความเสี่ยง
ด้านเครดิตที่สูงขึ้น (Modification) เนื่องจากเป็นการปรับปรุงในเชิงเศรษฐกิจให้เท่ากันกับเงื่อนไขเดิม 
(Economically equivalent) เช่น การปรับเพิ่มส่วนชดเชย (Spread) 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 

ยกเว้นค่าธรรมเนียมที่ได้รวมค านวณเป็นส่วนหน่ึงของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ธนาคารฯ และบริษัทย่อยรับรู้
รายได้ค่าธรรมเนียมโดยใช้เกณฑ์คงค้างเมื่อได้มีการให้บริการหรือด าเนินการตามภาระที่ต้องปฏิบัติ           
เสร็จสิ้น 

รายได้เงินปันผล 

รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่าย 

4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายค านวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ย             
ที่แท้จริงและรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ และค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ  

ธนาคารฯ และบริษัทย่อยรับรู้ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ และค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ                
ตามเกณฑ์คงค้าง 

4.3 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ ขาดทุน 
ประกอบด้วยก าไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ก าไร (ขาดทุน)                       
จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์และสินทรัพย์ทางการเงินที่ก าหนดให้วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ก าไร (ขาดทุน) จากการจ าหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนและตราสารอนุพันธ์ และก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากการบัญชีป้องกัน          
ความเสี่ยง ซึ่งธนาคารฯ และบริษัทย่อยรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการ 
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4.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและรายการเงินสดระหว่างเรียกเก็บ 

4.5 ตราสารอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง 

ตราสารอนุพันธ์รับรู้เมื่อเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันท าสัญญา (Trade Date) และจัดประเภทเป็นเพื่อค้า 
เว้นแต่ธนาคารฯ และบริษัทย่อยก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ในการป้องกันความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิผลและจัดเป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง ตราสารอนุพันธ์จะถูกวัดมูลค่าใน
ภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้เป็นก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเคร่ืองมือ
ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ยกเว้นมีการใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยง 
ตราสารอนุพันธ์จะจัดประเภทเป็นสินทรัพย์เมื่อมูลค่ายุติธรรมเป็นบวก และเป็นหนี้สินเมื่อมูลค่ายุติธรรม
เป็นลบ  

การบัญชีป้องกันความเสี่ยง 

ธนาคารฯ และบริษัทย่อยใช้ตราสารอนุพันธ์และเคร่ืองมือทางการเงินต่าง ๆ ในการบริหารความเสี่ยง                      
ที่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ หนี้สิน รายการนอกงบดุล ฐานะสุทธิ หรือกระแสเงินสด โดยสามารถเลือกใช้                  
การบัญชีป้องกันความเสี่ยงส าหรับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง (Hedged Item) และรายการที่ใช้
ป้องกันความเสี่ยง (Hedging Instrument) เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง  

ความสัมพันธ์ของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงที่ธนาคารฯ และบริษัทย่อยใช้ มีดังนี้ 

- การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม 

- การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด 

- การป้องกันความเสี่ยงแบบพลวัตร 

ในการป้องกันความเสี่ยง ธนาคารฯ และบริษัทย่อยพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างรายการที่มีการป้องกัน
ความเสี่ยงและรายการที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง รวมถึงลักษณะของความเสี่ยง วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ใน
การป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนความมีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยง 

จากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ธนาคารฯ และบริษัทย่อยยังสามารถใช้กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงใน
ปัจจุบันต่อไปได้แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง เนื่องจากจะมีการปรับราคาให้เท่ากันในเชิง
เศรษฐกิจกับเงื่อนไขเดิม ทั้งนี้ ธนาคารฯ และบริษัทย่อยมีการปรับปรุงความสัมพันธ์การป้องกันความเสี่ยง
เพื่อให้สะท้อนการก าหนดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงใหม่ และปรับปรุงค าอธิบายของรายการที่ มีการป้องกัน 
ความเสี่ยง รวมถึงการปรับปรุงค าอธิบายของรายการที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง 
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การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม   

ธนาคารฯ และบริษัทย่อยรับรู้การเคลื่อนไหวในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงและ 
ของรายการที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงในก าไรหรือขาดทุน ยกเว้นรายการป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนใน
ตราสารทุนที่ก าหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนที่จะรับรู้การเคลื่อนไหวในมูลค่า
ยุติธรรมของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงและของรายการที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงในก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน การเปลี่ยนแปลงสะสมในมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากความเสี่ยงที่มีการป้องกันของรายการที่มีการ
ป้องกันความเสี่ยงถือเป็นส่วนปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีการป้องกันความเสี่ยง  

ธนาคารฯ เลือกใช้สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและ/หรือสัญญาสิทธิแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย                    
เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมจากอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออก                         
และเงินกู้ยืม และ/หรือรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) และ/หรือเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ธนาคารฯ มีการประเมินความมีประสิทธิผลโดยการเปรียบ เทียบการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม                     
(เฉพาะส่วนที่มีการป้องกันความเสี่ยง) ของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงเทียบกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ยุติธรรมของรายการที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง นอกจากนี้แล้ว ธนาคารฯ ยังมีการพิจารณาเชิงคุณภาพ                        
ด้วยวิธีการเปรียบเทียบเชิงคุณภาพ โดยการเปรียบเทียบลักษณะส าคัญ ได้แก่ กระแสเงินสด อัตราดอกเบี้ย 
และระยะเวลาของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงกับรายการที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงที่ท าให้มีการป้องกัน
ความเสี่ยงได้อย่างสมบูรณ์ตั้งแต่วันท าธุรกรรม ส่วนสาเหตุที่อาจท าให้เกิดความไม่มีประสิทธิผลของ                 
การป้องกันความเสี่ยงนั้น อาจเกิดจากความแตกต่างของกระแสเงินสด และความแตกต่างของระยะเวลา
ระหว่างรายการป้องกันความเสี่ยงกับรายการที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง  

ธนาคารฯ เลือกใช้สัญญาสวอปเงินตราต่างประเทศ และสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนใน
ตราสารทุนที่ก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ธนาคารฯ มีการประเมิน
ความมีประสิทธิผลโดยการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม  (เฉพาะส่วนที่มีการป้องกัน                 
ความเสี่ยง) ของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของรายการ                    
ที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงโดยไม่รวมต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงในการประเมินความมีประสิทธิผล 
นอกจากนี้แล้ว ธนาคารฯ ยังมีการพิจารณาเชิงคุณภาพด้วยวิธีการเปรียบเทียบ เชิงคุณภาพโดยการ
เปรียบเทียบลักษณะส าคัญ ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  และระยะเวลาของรายการที่มีการ
ป้องกันความเสี่ยงกับรายการที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงที่ท าให้มีการป้องกันความเสี่ยงได้อย่างสมบูรณ์ตั้งแต่
วันท าธุรกรรม ส่วนสาเหตุที่อาจท าให้เกิดความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยงนั้นอาจเกิดจาก
จ านวนเงินและความแตกต่างของระยะเวลาระหว่างรายการป้องกันความเสี่ยงกับรายการที่ใช้ป้องกัน    
ความเสี่ยง 
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เมื่อเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงครบก าหนด ถูกขาย ถูกยกเลิกสัญญา หรือถูกใช้สิทธิ หรือเมื่อ                     
การป้องกันความเสี่ยงไม่เข้าเงื่อนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงแล้ว ส่วนปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของ
รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงจะถูกตัดจ าหน่ายไปยังก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
ด้วยเกณฑ์อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง เมื่อรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงถูกตัดรายการออกจากงบแสดง
ฐานะทางการเงิน ส่วนปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมที่ยังมิได้ตัดจ าหน่ายจะรับรู้ทันทีในก าไรหรือขาดทุน            
ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด 

ธนาคารฯ และบริษัทย่อยรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนในส่วนที่มีประสิทธิผลของการเปลี่ยนแปลงสะสมใน
มูลค่ายุติธรรมของรายการที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงเป็นส ารองส าหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
ภายใต้ส่วนของเจ้าของ และรับรู้ก าไรขาดทุนที่ เกี่ยวข้องกับส่วนที่ไม่มีประสิทธิผลทันที ในก าไร                      
หรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส ารองส าหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดในส่วนของ
เจ้าของจะถูกโอนไปยังก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดบัญชีที่รายการที่มีการป้องกัน
ความเสี่ยงนั้นมีผลต่องบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ธนาคารฯ เลือกใช้สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยข้ามสกุลเงินต่างประเทศเพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก                 
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมจากอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ธนาคารฯ มีการประเมินความมีประสิทธิผลโดยการ
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมระหว่างรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงด้วยการสร้างตราสาร
อนุพันธ์เสมือนเทียบกับรายการที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงโดยไม่รวมต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงใน                    
การประเมินความมีประสิทธิผล นอกจากนี้แล้ว ธนาคารฯ ยังมีการพิจารณาเชิงคุณภาพด้วยวิธีการ
เปรียบเทียบเชิงคุณภาพโดยการเปรียบเทียบลักษณะส าคัญ ได้แก่ กระแสเงินสด อัตราดอกเบี้ย และ
ระยะเวลาของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงกับรายการที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงที่ท าให้มีการป้องกัน       
ความเสี่ยงได้อย่างสมบูรณ์ตั้งแต่วันท าธุรกรรม ส่วนสาเหตุที่อาจท าให้เกิดความไม่มีประสิทธิผลของการ
ป้องกันความเสี่ยงนั้นอาจเกิดจากความแตกต่างของกระแสเงินสด และความแตกต่างของระยะเวลาระหว่าง
รายการป้องกันความเสี่ยงกับรายการที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง  

เมื่อเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงครบก าหนด ถูกขาย ถูกยกเลิกสัญญา หรือถูกใช้สิทธิ หรือเมื่อการป้องกัน
ความเสี่ยงไม่เข้าเงื่อนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงแล้ว ส ารองส าหรับการป้องกันความเสี่ยง                   
ในกระแสเงินสดในส่วนของเจ้าของจะคงอยู่ในส่วนของเจ้าของ โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดเดียวกับที่มีการรับรู้รายการคาดการณ์ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และเมื่อคาดว่า
รายการคาดการณ์จะไม่เกิดขึ้น ผลสะสมของก าไรหรือขาดทุนที่อยู่ในส่วนของเจ้าของ ณ ขณะนั้นจะถูก
โอนไปยังก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทันที 
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การป้องกันความเสี่ยงแบบพลวัตร  

ธนาคารฯ เลือกใช้สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเป็นรายการที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงในการบริหาร             
ความเสี่ยงแบบพลวัตร (Dynamic Risk Management) ซึ่งเป็นไปตามลักษณะที่อธิบายไว้ในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ดังนั้น ตราสารอนุพันธ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารความเสี่ยงแบบพลวัตร             
จะบันทึกเป็นรายการนอกงบการเงินและแสดงมูลค่าตามบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง โดยองค์ประกอบที่               
เป็นอัตราดอกเบี้ยจะถูกบันทึกตามเกณฑ์คงค้างเช่นเดียวกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ถูกป้องกันความเสี่ยง คือ 
ถือเป็นส่วนหนึ่งของดอกเบี้ยรับหรือดอกเบี้ยจ่ายตลอดอายุของสัญญา ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญา
แลกเปลี่ยนแสดงสุทธิ ในงบแสดงฐานะการเงิน 

อนุพันธ์แฝง 

อนุพันธ์แฝงเป็นส่วนของตราสารการเงินแบบผสม (Hybrid or Combined Instrument) ที่ประกอบด้วยสัญญา
หลักที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ 

สัญญาแบบผสมที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกจัดประเภททั้งสัญญา รวมอนุพันธ์แฝงตามโมเดลธุรกิจ 
(Business Model) ของธนาคารฯ และตามลักษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพย์ทางการเงิน 

ส าหรับอนุพันธ์ที่แฝงในสัญญาหลักที่เป็นหนี้สินทางการเงิน อนุพันธ์แฝงจะถูกรับรู้แยกออกจากสัญญาหลัก
เสมือนเป็นตราสารอนุพันธ์ เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขทั้งหมด ดังต่อไปนี้ 

- ลักษณะเชิงเศรษฐกิจ และความเสี่ยงของอนุพันธ์แฝงไม่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสัญญาหลัก 

- อนุพันธ์แฝงที่แยกออกจากสัญญาหลักยังมีลักษณะตรงตามค านิยามของตราสารอนุพันธ์ และ 

- สัญญาแบบผสมนี้ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

4.6 เครื่องมือทางการเงิน 

 การรับรู้เคร่ืองมือทางการเงิน 

ธนาคารฯ และบริษัทย่อยรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน เมื่อธนาคารฯ และบริษัทย่อย           
เข้าเป็นคู่สัญญาตามข้อก าหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น  
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การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ 

ธนาคารฯ และบริษัทย่อยจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้เป็นสินทรัพย์             
ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายหรือด้วยมูลค่ายุติธรรมตามโมเดลธุรกิจ (Business 
model) ของธนาคารฯ และบรษิัทย่อยในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงินและตามลักษณะของกระแสเงินสด
ตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น โดยจัดประเภทเป็น: 

- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย เมื่อเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อในการถือครองตาม
โมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และข้อก าหนดตามสัญญาของสินทรัพย์
ทางการเงิน ท าให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายช าระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของ
เงินต้นในวันที่ก าหนด สินทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้รับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่
ท ารายการ (Trade date) และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)  

- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เมื่อเข้าเงื่อนไขทั้งสอง
ข้อในการถือครองตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขาย
สินทรัพย์ทางการเงิน และข้อก าหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน ท าให้เกิดกระแสเงินสดซึ่ง
เป็นการจ่ายช าระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ก าหนด สินทรัพย์           
ทางการเงินเหล่านี้รับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมและวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม 
ก าไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมจะแสดงเป็นรายการในส่วนของ
เจ้าของผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจนกว่าจะจ าหน่าย ซึ่งจะรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่าย
ตราสารดังกล่าวเป็นก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส่วนก าไรหรือขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และดอกเบี้ยรับซึ่งค านวณด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง
จะถูกรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน เมื่อถือครองตามโมเดลธุรกิจที่
ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา หรือข้อก าหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน 
ท าให้เกิดกระแสเงินสดที่ไม่ได้เป็นการจ่ายช าระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นใน
วันที่ก าหนด สินทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้รับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมและวัดมูลค่าใน
ภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ก าไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม และ
ก าไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการขายรับรู้เป็นก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
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สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุน 

ธนาคารฯ และบริษัทย่อยจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งมิได้ถือไว้เพื่อค้าแต่ถือเพื่อวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ หรือเป็นหลักทรัพย์ที่อาจมีความผันผวนของราคาสูง เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนโดยไม่สามารถเปลี่ยนการจัดประเภทในภายหลังได้ การจัด
ประเภทรายการจะพิจารณาเป็นรายตราสาร ก าไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมใน
ภายหลังของเงินลงทุนในตราสารทุนนี้จะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะไม่มีการโอนไปรับรู้เป็น
ก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในภายหลังเมื่อจ าหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว โดยจะถูกโอนไป
ก าไรสะสมแทน เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดังกล่าวรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการได้รับคืนของต้นทุนการลงทุนอย่างชัดเจน จะรับรู้รายการนั้นในก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

หนี้สินทางการเงิน 

ธนาคารฯ และบริษัทย่อยจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินนอกเหนือจากภาระผูกพัน             
ที่จะให้สินเชื่อและสัญญาค้ าประกันทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร              
หรือขาดทุนเมื่อเป็นหนี้สินทางการเงินเพื่อค้า  

หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมและ                    
วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 

ธนาคารฯ และบริษัทย่อยจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นถือไว้เพื่อค้าเมื่อหนี้สินทางการเงินนั้นออกเพื่อ
การท าก าไรระยะสั้น ผ่านกิจกรรมเพื่อค้าหรือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินที่บริหารจัดการ
ร่วมกัน ซึ่งมีหลักฐานในรูปแบบที่ผ่านมาของการท าก าไรระยะสั้น หนี้สินทางการเงินที่ถือไว้เพื่อค้ารับรู้
รายการเมื่อเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ต้นทุนการท ารายการรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเมื่ อเกิดรายการและ              
วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ก าไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม 
และก าไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นเป็นก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
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การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของเครื่องมือทางการเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

สินทรัพย์ทางการเงิน 

หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสินทรัพย์ทางการเงิน ธนาคารฯ  และบริษัทย่อยประเมินว่ากระแส        
เงินสดของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีความแตกต่างจากเดิมอย่างมีนัยส าคัญ สินทรัพย์ทางการเงินเดิมจะถูก
ตัดรายการออกจากบัญชีและรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม ผลต่างระหว่างมูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินเดิมที่ถูกตัดออกและสินทรัพย์ทางการเงินใหม่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน
เสมือนเป็นส่วนหน่ึงของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

หากกระแสเงินสดของสินทรัพย์ทางการเงินไม่แตกต่างจากเดิมอย่างมีนัยส าคัญ ธนาคารฯ และบริษัทย่อย
จะปรับมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินใหม่ และรับรู้ผลต่างที่ได้จากการปรับปรุงมูลค่าทาง
บัญชีเป็นก าไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาในก าไรหรือขาดทุน ซึ่งแสดงเป็นส่วน
หนึ่งของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

หนี้สินทางการเงิน 

ธนาคารฯ และบริษัทย่อยตัดรายการหนี้สินทางการเงินออกจากบัญชี เมื่อการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของ
สัญญาท าให้กระแสเงินสดของหนี้สินทางการเงินมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างจากเดิมอย่างมีนัยส าคัญ 
หนี้สินทางการเงินใหม่ตามเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชี
ของหน้ีสินทางการเงินที่ถูกตัดออกและหนี้สินทางการเงินใหม่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

หากกระแสเงินสดของหนี้สินทางการเงินมีการเปลี่ยนแปลงไม่แตกต่างจากเดิมอย่างมีนัยส าคัญ ธนาคารฯ
และบริษัทย่อยปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินให้สะท้อนมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแส           
เงินสดที่ได้ทบทวนใหม่และคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิม และรับรู้จ านวนเงินที่เกิดขึ้นจากการ
ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีในก าไรหรือขาดทุน 

การตัดรายการเคร่ืองมือทางการเงินออกจากบัญชี 

ธนาคารฯ และบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชี เมื่อกระแสเงินสดตามสัญญาของ
สินทรัพย์หมดลง หรือมีการโอนย้ายสิทธิที่จะรับกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินตามการ
โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดของรายการออกไป ดอกเบี้ย
ที่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงินที่คงอยู่หรือที่โอนย้าย ธนาคารฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้แยกเป็นสินทรัพย์
หรือหนี้สิน   

หนี้สินทางการเงินถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อธนาคารฯ และบริษัทย่อยได้สิ้นสุดภาระผูกพันหรือ
สัญญาถูกยกเลิกหรือหมดอายุ 
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การตัดจ าหน่ายหนี้สูญ 

การตัดจ าหน่ายหนี้เป็นสูญ (เพียงบางส่วนหรือทั้งหมด) กระท าในงวดที่ธนาคารฯ และบริษัทย่อยพิจารณา
ว่าจะเรียกเก็บหนี้รายนั้นไม่ได้ โดยทั่วไปเมื่อธนาคารฯ และบริษัทย่อยพิจารณาว่าผู้กู้ไม่มีสินทรัพย์หรือ
แหล่งของรายได้ที่จะก่อให้เกิดกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายช าระหนี้ ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัด
จ าหน่ายหนีสู้ญออกจากบัญชี ธนาคารฯ และบริษัทย่อยยังคงด าเนินการบังคับคดี เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอน
ของธนาคารฯ และบริษัทย่อยในการเรียกคืนเงินที่ค้างช าระ 

4.7 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงในงบการเงินเฉพาะธนาคารแสดงมูลค่าตามวิธี          
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายใน          
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย ซึ่งการบันทึกตามวิธีส่วนได้เสียนี้
จะบันทึกเงินลงทุนเร่ิมแรกในราคาทุนแล้วปรับด้วยส่วนได้เสียที่เกิดจากผลการด าเนินงานของบริษัทร่วม            
หลังปรับปรุงด้วยผลกระทบจากนโยบายการบัญชีที่แตกต่างกันโดยฝ่ายบริหารของธนาคารฯ ตาม
อัตราส่วนการลงทุน  

4.8 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 ธนาคารฯ และบริษัทย่อยรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินประเภท 
ตราสารหนี้ อันได้แก่ รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ และ             
เงินลงทุนในตราสารหนี้ รวมถึงภาระผูกพันเงินให้สินเชื่อและสัญญาค้ าประกันทางการเงิน ซึ่งวัดมูลค่าด้วย
ราคาทุนตัดจ าหน่าย หรือด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ด เสร็จอ่ืนตามวิธีการทั่วไป (General 
Approach) โดยธนาคารฯ และบริษัทย่อยจัดสินทรัพย์ทางการเงินเป็น 3 ชั้นตามการเปลี่ยนแปลงในความ
เสี่ยงด้านเครดิตนับตั้งแต่รับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรก ดังนี้ 

ชั้นที ่1: สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Performing) 

ส าหรับฐานะความเสี่ยงด้านเครดิตซึ่งไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงนับตั้งแต่รับรู้รายการ
เมื่อเร่ิมแรกและเป็นฐานะความเสี่ยงด้านเครดิตที่ไม่ด้อยค่าด้านเครดิตตั้งแต่เร่ิมแรก ธนาคารฯ และ            
บริษัทย่อยรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยจ านวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีระยะเวลาคงเหลือน้อยกว่า 12 เดือน 
ธนาคารฯ และบริษัทย่อยจะใช้ความน่าจะเป็นของการปฏิบัติผิดสัญญาที่สอดคล้องกับระยะเวลาคงเหลือ 

ชั้นที ่2: สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Under-Performing) 

ส าหรับฐานะความเสี่ยงด้านเครดิตซึ่งมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตนับตั้งแต่รับรู้
รายการเมื่อเร่ิมแรกแต่ไม่ด้อยค่าด้านเครดิต ธนาคารฯ และบริษัทย่อยรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต                  
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยจ านวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่คาดไว้ของ
สินทรัพย์ทางการเงิน 
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ชั้นที่ 3: สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Non-Performing) 

สินทรัพย์ทางการเงินถูกประเมินว่าด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิด
ผลเสียหายต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเกิดขึ้น ส าหรับสินทรัพย์
ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต ธนาคารฯ และบริษัทย่อยรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นด้วยจ านวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่คาดไว้ของสินทรัพย์ทาง
การเงินนั้น 

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ธนาคารฯ และบริษัทย่อยจะท าการประเมินว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของ
สินทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญนับแต่วันที่รับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกหรือไม่ โดยเปรียบเทียบ
ความเสี่ยงจากการปฏิบัติผิดสัญญาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่คาดไว้ ณ วันที่รายงาน และความเสี่ยงด้าน
เครดิต ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรก ในการประเมินดังกล่าวนั้น ธนาคารฯ และบริษัทย่อยใช้เกณฑ์เชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพภายในของธนาคารฯ และบริษัทย่อย และข้อมูลคาดการณ์เป็นเกณฑ์ในการประเมิน
การลดลงของคุณภาพด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น ค้างช าระเกินกว่า  30 วัน ระยะเวลาติดตาม
สถานการณ์ช าระหนี้ส าหรับสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้  เงินให้สินเชื่อที่อยู่ ในกลุ่มเฝ้าระวัง                      
(Early warning sign) ลูกหนี้ที่อยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและผู้บริหารให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ                            
การเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตภายในของผู้กู้นับแต่วันที่รับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรก และ   
การถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตให้มีอันดับที่ต่ ากว่าระดับน่าลงทุน (Non-investment grade) 
หรือไม่สามารถประเมินสถานะความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของผู้ออกตราสารส าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้
ได ้เป็นต้น 

ในการประเมินว่าความเสี่ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญนับจากวันที่รับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกหรือไม่ 
จะพิจารณาเป็นรายสัญญาหรือเป็นแบบกลุ่มสินทรัพย์ ส าหรับการประเมินการด้อยค่าแบบกลุ่มสินทรัพย์ 
ธนาคารฯ และบริษัทย่อยจัดกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะร่วมกัน เช่น 
ประเภทสินทรัพย์ วงเงินสินเชื่อ อันดับความน่าเชื่ อถือด้านเครดิตภายใน สถานการณ์ค้างช าระ และ              
ปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

สินทรัพย์ทางการเงินจะถือว่ามีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลาย
เหตุการณ์ที่ท าให้เกิดผลกระทบต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของคู่สัญญา โดยหลักฐานที่แสดง
ว่าสินทรัพย์ทางการเงินมีการด้อยค่าด้านเครดิตรวมถึงการค้างช าระเกินกว่า 90 วัน หรือมีข้อบ่งชี้ว่าผู้กู้ก าลัง
ประสบปัญหาทางการเงินอย่างมีนัยส าคัญ การฝ่าฝืนข้อก าหนดตามสัญญา สถานะล้มละลายหรือการ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้อยคุณภาพ 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่มีการตกลงเงื่อนไขใหม่ เนื่องจากผู้กู้ประสบปัญหาทางการเงินจะถือว่าเป็น
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญหรือด้อยค่าด้านเครดิต ยกเว้นจะมี
หลักฐานที่แสดงว่าความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับกระแสเงินสดตามสัญญานั้นลดลงอย่างมีนัยส าคัญ และไม่มี             
ข้อบ่งชี้อื่นของการด้อยค่า 
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ธนาคารฯ และบริษัทย่อยพิจารณาจากประสบการณ์ผลขาดทุนในอดีตปรับปรุงด้วยข้อมูลที่สังเกตได้ใน
ปัจจุบันและบวกกับการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคตที่สนับสนุนได้และมีความสมเหตุสมผล 
รวมถึงการใช้ดุลยพินิจอย่างเหมาะสมในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และท า
การประเมินทั้งสถานการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต และความน่าจะเป็นถ่วง
น้ าหนักในแต่ละสถานการณ์ (ทั้งสถานการณ์พื้นฐาน (Base scenario) สถานการณ์ขาขึ้น (Upturn scenario) 
และสถานการณ์ขาลง (Downturn scenario)) มาใช้ในการค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
การใช้ตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคร่วมในการค านวณโดยหลักได้แก่แต่ไม่จ ากัดเพียง อัตราการว่างงาน 
ดัชนีราคาอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้ ธนาคารฯ และบริษัทย่อยจัดให้มีการสอบทานและทบทวนวิธีการ 
ข้อสมมติฐาน และการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคตอย่างน้อยปีละคร้ัง 

ในกรณีของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ธนาคารฯ  
และบริษัทย่อยรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในก าไรหรือขาดทุน และค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในจ านวนเดียวกันนี้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน
ในตราสารหนี้ดังกล่าวในงบแสดงฐานะทางการเงินยังคงแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับภาระผูกพันเงินให้สินเชื่อ คือ มูลค่าปัจจุบันของผลต่าง
ระหว่างกระแสเงินสดตามสัญญาที่ถึงก าหนดช าระหากมีการเบิกใช้วงเงินและกระแสเงินสดที่ธนาคารฯ  
และบริษัทย่อยคาดว่าจะได้รับ ส่วนการวัดผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสัญญาค้ าประกันทาง
การเงินจะพิจารณาจากจ านวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายช าระให้กับผู้ที่ได้รับการค้ าประกันสุทธิด้วยจ านวนเงินที่
คาดว่าจะได้รับคืน 

นอกจากนี้ บริษัทย่อยของธนาคารฯ แห่งหนึ่งรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับลูกหนี้
ตามสัญญาเช่าตามวิธีการอย่างง่าย (Simplified Approach) โดยบริษัทย่อยรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยจ านวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้ตาม 
สัญญาเช่า 

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่ตั้งเพิ่ม (ลด) บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปีใน           
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

4.9 การปรับโครงสร้างหนี้ท่ีมีปัญหา 

การปรับโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ที่ด้อยคุณภาพ (Stage 3) ถือเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา               
ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีส่วนสูญเสีย ซึ่งเป็นไปตามแนวนโยบาย ธปท. ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ ธนาคารฯ 
และบริษัทย่อยจะค านวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับช าระหนี้ในอนาคตตาม
เงื่อนไขในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ของลูกหนี้คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิม ส่วนต่างของภาระ
หนี้คงค้างตามบัญชีของลูกหนี้และมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต จะถูกบันทึก
เป็นผลก าไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาใหม่ และถือเป็นส่วนหนึ่งของผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในส่วนของก าไรหรือขาดทุน ณ วันที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ 
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ส าหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ธนาคารฯ ให้ความช่วยเหลือตาม
แนวทางของ ธปท. (มาตรการแก้หนี้อย่างยั่งยืน) โดยธนาคารฯ และบริษัทย่อยให้ความช่วยเหลือลูกหนี้
ดังกล่าวระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่า ธปท. จะมีการเปลี่ยนแปลง 
ธนาคารฯ และบริษัทย่อยเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวทางบัญชีทุกข้อตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี  
เร่ือง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการจัด
ชั้นและการกันเงินส ารองส าหรับการให้ความช่วยเหลือรูปแบบที่ 1 ดังนี ้

- จัดชั้นลูกหนี้ที่ยังไม่ด้อยคุณภาพ (Non-NPL) เป็นชั้นที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยง
ด้านเครดิต (Performing) หากมีการระบุรายละเอียดและเงื่อนไขการจ่ายช าระหนี้ในข้อตกลงหรือสัญญา
ใหม่ไว้ชัดเจน และพิจารณาแล้วเห็นว่าลูกหนี้สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวได้ 

- จัดชั้นลูกหนี้ที่ด้อยคุณภาพ (NPL) เป็นชั้นที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต 
(Performing) หากลูกหนี้สามารถช าระเงินตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ใหม่ได้ติดต่อกันเป็นเวลา 
3 เดือน หรือ 3 งวดการช าระเงินแล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า 

- ใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงใหม่เพื่อค านวณมูลค่าปัจจุบันของสินเชื่อที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ หากการ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ท าให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิมไม่สะท้อนประมาณการกระแสเงินสดที่จะ
ได้รับจากสินเชื่อน้ันแล้ว 

นอกจากนี ้ธนาคารฯ มีการติดตามเพื่อประเมินความสามารถในการช าระหนีข้องลูกหนี้อย่างใกล้ชิด และได้
พิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มเติมผ่าน Management Overlay เพื่อให้ครอบคลุมถึง
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปัจจุบันจากสถานการณ์เศรษฐกิจต่อเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 

4.10 ทรัพย์สินรอการขาย 

ทรัพย์สินรอการขาย ประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ แสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าที่                
คาดว่าจะได้รับคืน แล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า ซึ่งมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนอ้างอิงตามราคาประเมินล่าสุด             
หักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย และปรับปรุงเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ของ ธปท. ประกอบกับการ
พิจารณาประเภทและคุณลักษณะของทรัพย์สิน ธนาคารฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายจากการ  
ด าเนินงานอ่ืน ๆ ในก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรับรู้ก าไรหรือขาดทุนสุทธิจากการ
ขายทรัพย์สินรอการขายเป็นรายได้จากการด าเนินงานอ่ืน ๆ ในก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ ยกเว้นการขายโดยการให้ผู้ซื้อกู้ยืมเงิน ก าไรจะรับรู้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดย ธปท. 
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ตามแนวนโยบาย ธปท. ที่ สนส. 5/2565 เร่ือง อสังหาริมทรัพย์รอการขายและ สนส. 4/2564 เร่ือง มาตรการ
สนับสนุนการรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่อช าระหนี้ ภายใต้พระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือ            
และฟื้นฟูผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หมวด 2 
ข้อ 4.5 หลักการที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์รอการขาย และที่ ธปท.ฝนส.(23)ว. 575/2562 ลงวันที่                       
8 พฤษภาคม 2562 เร่ือง น าส่งแนวนโยบายการประเมินราคาหลักประกันและอสังหาริมทรัพย์รอการขาย            
ที่ได้มาจากการรับช าระหนี้การประกันการให้สินเชื่อหรือที่ซื้อจากการขายทอดตลาดของสถาบันการเงิน 
ธนาคารฯ ท าการประเมินราคาทรัพย์สินรอการขายทุกรายการโดยผู้ประเมินราคาภายนอก ยกเว้นทรัพย์สิน
รอการขายในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และอ าเภอสะเดา จั งหวัดสงขลา) ที่มีราคา
ตามบัญชีต่ ากว่า 50 ล้านบาท ประเมินโดยผู้ประเมินราคาภายในหรือผู้ประเมินภายนอกเป็นกรณีไป 

4.11 ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา 

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและ 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) โดยธนาคารฯ จะตีราคาที่ดินใหม่ทุก 5 ปี โดยผู้ประเมินราคาอิสระ
ตามหลักเกณฑ์ของ ธปท. เพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่า
ยุติธรรมอย่างมีสาระส าคัญ  

ทั้งนี้ ธนาคารฯ และบริษัทย่อยบันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ดังนี้ 

- ธนาคารฯ และบริษัทย่อยบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ในก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและรับรู้จ านวนสะสมในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ในส่วนของ
เจ้าของ อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาลดลงและธนาคารฯ และบริษัทย่อยได้รับรู้ราคา
ที่ลดลงในส่วนก าไรหรือขาดทุนแล้ว ส่วนที่เพิ่มจากการตีราคาใหม่นี้จะถูกรับรู้เป็นรายได้ไม่เกิน
จ านวนที่เคยลดลงซึ่งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายปีก่อนแล้ว 

- ธนาคารฯ และบริษัทย่อยรับรู้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนก าไรหรือ
ขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้างของบัญชี “ส่วนเกิน
ทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” อยู่ในส่วนของเจ้าของ ส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ในก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในจ านวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” 

ธนาคารฯ และบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์ที่มีการตีราคาเพิ่ม เมื่อจ าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้
รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรัพย์ ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย์ที่คงเหลืออยู่ ณ วันตัดรายการจะถูกโอนไปยังก าไรสะสมโดยตรง 

  



17 

อาคาร ค านวณค่าเสื่อมราคาด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่                      
1 เมษายน 2555 ค่าเสื่อมราคาอาคาร ค านวณด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เหลือ
ของอาคารไม่เกิน 50 ปี ซึ่งได้ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ส าหรับก่อนวันที่ 1 เมษายน 2555 ค่าเสื่อม
ราคาอาคาร ค านวณด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ 20 ปี 

อุปกรณ์ ค านวณค่าเสื่อมราคาด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ 5 ปี ส่วนอุปกรณ์ที่มี
ราคาทุนไม่เกิน 3,000 บาท ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่ซื้อ ซึ่งจ านวนเงินของรายการดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีนัยส าคัญ 

วิธีการค านวณค่าเสื่อมราคา อายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์มีการ
ทบทวนทุกสิ้นปี 

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส าหรับสินทรัพย์ระหว่างติดต้ัง 

4.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ลิขสิทธิ์ และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)                    
ของสินทรัพย์นั้น 

ส าหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาภายในธนาคารฯ และบริษัทย่อยจะจ าแนกเป็นขั้นตอน                 
การวิจัยและขั้นตอนการพัฒนา โดยธนาคารฯ และบริษัทย่อยบันทึกรายจ่ายที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการวิจัย            
เป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุนเมื่อรายจ่ายนั้นเกิดขึ้น และบันทึกรายจ่ายที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการพัฒนา
เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อในการรับรู้รายการ                

ธนาคารฯ และบริษัทย่อยตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดโดยวิธีเส้นตรงตาม
อายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อ         
มีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นอาจเกิดการด้อยค่า ธนาคารฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจ าหน่าย
และวิธีการตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย  ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้ประโยชน์จ ากัดมีอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 3 - 10 ปี 

ไม่มีการตัดจ าหน่ายค่าคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ที่อยู่ระหว่างพัฒนา 
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4.13 สัญญาเช่า 

ณ วันเร่ิมต้นของสัญญาเช่า ธนาคารฯ และบริษัทย่อยจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วย
สัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิใน
การควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้ส าหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน 

ธนาคารฯ และบริษัทย่อยในฐานะผู้เช่า 

ธนาคารฯ และบริษัทย่อยใช้วิธีการบัญชีเดียวส าหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา 
เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ า ณ วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วันที่
สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) ธนาคารฯ และบริษัทย่อยบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้
สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า 

 สินทรัพย์สิทธิการใช้  

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)                   
และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้
ประกอบด้วยจ านวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เร่ิมแรก ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกที่เกิดขึ้น 
จ านวนเงินที่จ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหักด้วย
สิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ 

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ค านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้ 

                อาคารและส่วนปรับปรุง                                    1 - 35     ปี 
                เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ส านักงาน   2 - 5        ปี 
                ยานพาหนะ                                                 1 - 5        ปี 

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับธนาคารฯ และบริษัทย่อยเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า
หรือราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะค านวณจากอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ 

ธนาคารฯ และบริษัทย่อยต้องประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบ         
งบการเงินรวมข้อ 4.15 เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 
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หนี้สินตามสัญญาเช่า 

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า 
จ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่
ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา จ านวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิ
ของสิทธิเลือกซื้อ ซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ธนาคารฯ และบริษัทย่อยจะใช้สิทธินั้น และการ
จ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อก าหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าธนาคารฯ และบริษัทย่อย
จะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า 

การจ่ายช าระค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไข
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายช าระนั้นได้เกิดขึ้น 

ธนาคารฯ และบริษัทย่อยคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตาม
นัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของธนาคารฯ และบริษัทย่อย หลังจากวันที่สัญญาเช่า
เร่ิมมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลง
จากการจ่ายช าระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่า
ใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลง
ในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง 

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ า 

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่ง
สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ า จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 

ธนาคารฯ และบริษัทย่อยในฐานะผู้ให้เช่า 

สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญา
เช่าเงินทุน ณ วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล ธนาคารฯ และบริษัทย่อยบันทึกสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน         
เป็นลูกหนี้ด้วยจ านวนที่เท่ากับเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า กล่าวคือ ผลรวมของมูลค่าปัจจุบันสุทธิ         
ของจ านวนเงินที่จะได้รับตามสัญญาเช่าและมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์อ้างอิงที่ไม่ได้รับการประกัน 
หลังจากนั้นจะรับรู้รายได้ทางการเงินตลอดอายุสัญญาเช่าในรูปแบบที่สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนรายงวด
คงที่ของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า 

สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือ                  
เป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน ธนาคารฯ และบริษัทย่อยบันทึกจ านวนเงินที่ได้รับตามสัญญาเช่าด าเนินงาน            
เป็นรายได้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกที่
เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสัญญาเช่าด าเนินงานรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิงและรับรู้เป็ น
ค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า  
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4.14 หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน/หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 

ธนาคารฯ มีการท าสัญญาซื้อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายคืนภาคเอกชนหรือมีการท าสัญญาขายหลักทรัพย์
โดยมีสัญญาซื้อคืน โดยมีก าหนดวัน เวลา และราคาที่แน่นอนในอนาคต โดยจ านวนเงินที่จ่ายส าหรับ
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนแสดงเป็นส่วนหนึ่งของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินหรือเงินให้
สินเชื่อแก่ลูกหนี้แล้วแต่คู่สัญญา โดยหลักทรัพย์ภายใต้สัญญาขายคืนถือเป็นหลักประกันการกู้ยืม ในขณะที่
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืนแสดงเป็นส่วนหนึ่งของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้านหนี้สิน
ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจ านวนเงินที่ได้รับมาจากการขายหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยหลักทรัพย์ภายใต้
สัญญาซื้อคืนถือเป็นหลักประกัน 

4.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

สินทรัพย์คงเหลือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ธนาคารฯ และบริษัทย่อยได้สอบทานการด้อยค่าเมื่อ            
มีข้อบ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยการสอบทาน                  
จะพิจารณาแต่ละรายการในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน จะรับรู้ผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ และจะบันทึกกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อ               
มีข้อบ่งชี้ว่าการด้อยค่าดังกล่าวไม่มีอยู่อีกต่อไปหรือยังคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางที่ลดลง โดยบันทึกกลับ
รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในบัญชีรายได้จากการด าเนินงานอ่ืน ๆ ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน ยกเว้น
กรณีที่เป็นการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันที่เคยรับรู้ใน                    
ส่วนของเจ้าของและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมาจะรับรู้ในส่วนของเจ้าของ 

4.16 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ านาจควบคุมธนาคารฯ และบริษัทย่อย   
หรือถูกธนาคารฯ และบริษัทย่อยควบคุม ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุม
เดียวกันกับธนาคารฯ และบริษัทย่อย    

 นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออก
เสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญต่อธนาคารฯ และบริษัทย่อย   
ผู้บริหารส าคัญ กรรมการหรือพนักงานของธนาคารฯ และบริษัทย่อยที่มีอ านาจในการวางแผนและควบคุม
การด าเนินงานของธนาคารฯ และบริษัทย่อย    

  



21 

4.17 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

สกุลเงินที่ใช้ในการน าเสนองบการเงิน 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารแสดงด้วยสกุลเงินบาท 

การแปลงค่ารายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน                  
ณ วันที่เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศ                 
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงตามประกาศของ ธปท. ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงิน แปลงค่าโดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ หรือ ณ วันที่มีการก าหนดมูลค่ายุติธรรม 

ก าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ โดยแสดงรวมในก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม                 
ผ่านก าไรหรือขาดทุน 

การแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ 

รายการในงบแสดงฐานะการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
อ้างอิงตามประกาศของ ธปท. ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และรายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ
หน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ หรืออัตรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยส าหรับรอบระยะเวลาตามงวดการบัญชีนั้น 

ก าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศแสดงในส่วนของเจ้าของ                
โดยรับรู้ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

4.18 หุ้นกู้อนุพันธ ์

หุ้นกู้อนุพันธ์เป็นสัญญาแบบผสมที่ประกอบด้วยสัญญาหลัก คือ เงินกู้ยืม และอนุพันธ์แฝง ธนาคารฯ  
บันทึกตราสารหลักภายใต้รายการ “ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม” ในงบแสดงฐานะทางการเงิน โดยวัดมูลค่า
ด้วยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย และบันทึกแยกอนุพันธ์แฝงออกจากตราสารหลักภายใต้รายการ “สินทรัพย์/หนี้สิน
ตราสารอนุพันธ์” ในงบแสดงฐานะทางการเงิน โดยอนุพันธ์แฝงจะถูกรับรู้แยกออกจากสัญญาหลักเสมือน
เป็นอนุพันธ์เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี้     

1. ลักษณะเชิงเศรษฐกิจและความเสี่ยงของอนุพันธ์แฝงไม่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสัญญาหลัก  

2. อนุพันธ์แฝงที่แยกออกจากสัญญาหลักยังมีลักษณะตรงตามค านิยามของตราสารอนุพันธ์ และ 

3. สัญญาแบบผสมนี้ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
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อนุพันธ์แฝงที่แยกออกจากสัญญาหลักจะถูกวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงใน
มูลค่ายุติธรรมจะรับรู้เป็นก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุน 

ในกรณีที่ไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมอนุพันธ์แฝงที่แยกออกจากสัญญาหลักได้ ทั้ง ณ วันที่ได้มา หรือ                  
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน หุ้นกู้อนุพันธ์ทั้งสัญญาจะถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร               
หรือขาดทุน  

4.19 ผลประโยชน์ของพนักงาน  

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 

ธนาคารฯ และบริษัทย่อยรับรู้ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และ            
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อได้รับบริการ  

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

โครงการสมทบเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงาน 

ธนาคารฯ ได้จดทะเบียนกองทุนส ารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และ
ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้เข้าเป็นกองทุนจดทะเบียน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2535 การบริหาร
จัดการกองทุนบริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก 

ตามข้อบังคับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พนักงานที่ได้รับ
การบรรจุเป็นพนักงานประจ าของธนาคารฯ และพนักงานตามสัญญาจ้างแรงงาน ซึ่งได้รับเข้าเป็นสมาชิก
กองทุนตามระเบียบของธนาคารฯ และได้รับอนุมัติให้เป็นสมาชิกกองทุนแล้ว โดยสมาชิกมีสิทธิเลือก
จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนฯ ในอัตราร้อยละ 3 หรือร้อยละ 6 หรือร้อยละ 10 หรือร้อยละ 12 หรือร้อยละ 15 
ของเงินเดือนสมาชิก และธนาคารฯ จะจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนสมาชิก 

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

ธนาคารฯ และบริษัทย่อยมีภาระส าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงานและตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอ่ืน ๆ ซึ่งธนาคารฯ และบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าว
เป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส าหรับพนักงาน 

ธนาคารฯ และบริษัทย่อยค านวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานอ่ืนของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ 
(Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย 

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส าหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ านวนในก าไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาด
โครงการหรือเมื่อกิจการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้องแล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน 
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4.20 ประมาณการหนี้สิน 

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อธนาคารฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือจากการ
อนุมานที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระผูกพันดังกล่าว และสามารถประมาณจ านวนภาระ
ผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ 

ธนาคารฯ ปฏิบัติตามประกาศ ธปท. ที่ สนส. 23/2561 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดชั้น
และการกันเงินส ารองของสถาบันการเงิน ซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์การกันเงินส ารองส าหรับภาระผูกพันที่เป็น
รายการนอกงบแสดงฐานะการเงินเพื่อรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น  

4.21 ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

ธนาคารฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษี 
ของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ธนาคารฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของ
สินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น              
โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  

ธนาคารฯ และบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีรวมทั้งผลขาดทุน
ทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ านวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ธนาคารฯ และบริษัทย่อยจะมีก าไรทาง
ภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยัง
ไม่ได้ใช้นั้น 

ธนาคารฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานและจะท าการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าธนาคารฯ 
และบริษัทย่อยจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือ
บางส่วนมาใช้ประโยชน์ 

ธนาคารฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ หากภาษี ที่
เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ต้องหักกลบรายการเมื่อกิจการมี
สิทธิตามกฎหมาย ที่จะน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของปีปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษี            
เงินได้รอการตัดบัญชีของปีปัจจุบัน และภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน 
ส าหรับหน่วยภาษีเดียวกัน 
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4.22 ก าไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ค านวณโดยการหารก าไรสุทธิส าหรับปีหลังหักเงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี) 
ด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออกอยู่ในระหว่างป ี

4.23 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 

บริษัทย่อยมีการให้โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า โดยการให้คะแนนสะสมพร้อมกับการให้บริการซึ่งลูกค้า
สามารถน าคะแนนสะสมดังกล่าวมาแลกของรางวัลหรือใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าหรือบริการได้ใน
อนาคต ทั้งนี้ บริษัทย่อยได้ปันส่วนสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับจากการให้บริการให้กับคะแนนสะสม 
โดยอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมของคะแนนสะสมและรับรู้เป็นรายได้รอตัดบัญชี ซึ่งแสดงรายการภายใต้ 
“หนี้สินอ่ืน” ในงบแสดงฐานะการเงิน และจะรับรู้เป็นรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการในงวดที่ลูกค้าน า
คะแนนสะสมมาใช้สิทธิ 

4.24 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอน
หนี้สิน โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า                      
โดยธนาคารฯ และบริษัทย่อยพิจารณามูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินแต่ละรายการ ( Individual 
Financial Instrument) ส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันที่มีการเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพ
คล่องและธนาคารฯ และบริษัทย่อยสามารถเข้าถึงตลาดได้นั้น มูลค่ายุติธรรมถูกก าหนดด้วยราคาที่เสนอ           
ซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) กรณีที่ไม่มีราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง ธนาคารฯ และบริษัทย่อย
จะใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป โดยจะใช้ข้อมูลที่สังเกตได้ให้มากที่สุดและใช้
ข้อมูลที่สังเกตไม่ได้ให้น้อยที่สุดในแบบจ าลองทั่วไปหรือแบบจ าลองที่พัฒนาขึ้น ซึ่งแบบจ าลองดังกล่าว
ได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายบริหารก่อนที่จะน ามาใช้ และมีการทบทวนความเหมาะสมและตรวจสอบ
ความถูกต้องของแบบจ าลองอย่างสม่ าเสมอ 

ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน 
แบ่งออกเป็น 3 ระดับตามประเภทของข้อมูลที่น ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมดังนี้ 

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง 

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้นไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
 ทางอ้อม 

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ทั่วไปของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น 

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ธนาคารฯ และบริษัทย่อยจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการ
ระหว่างล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มี
การวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ า 
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5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ 

ในการจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเร่ืองที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้อาจส่งผล
กระทบต่อจ านวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่
เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส าคัญ                
มีดังนี ้

5.1 การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน 

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา
ว่าธนาคารฯ และบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าว
แล้วหรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู้ได้ในสภาวะปัจจุบัน 

5.2 การรวมงบการเงินของบริษัทย่อยท่ีธนาคารฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่ากึ่งหน่ึง 

 ฝ่ายบริหารของธนาคารฯ พิจารณาว่าธนาคารฯ มีอ านาจควบคุมในบริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
ถึงแม้ว่าธนาคารฯ จะถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงในบริษัทดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 49.29 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ เนื่องจากธนาคารฯ เป็นผู้ถือหุ้นที่มีเสียงส่วนใหญ่และสามารถสั่งการกิจกรรมที่
ส าคัญของบริษัทดังกล่าวได้อีกทั้งผู้ถือหุ้นรายอ่ืนเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย ๆ เท่านั้น ดังนั้น บริษัท บัตรกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) จึงถือเป็นบริษัทย่อยของธนาคารฯ และต้องน ามารวมในการจัดท างบการเงินรวมตั้งแต่วันที่
ธนาคารฯ มีอ านาจควบคุมในกิจการดังกล่าว 

5.3 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับรวมถึงภาระ
ผูกพันวงเงินสินเชื่อและสัญญาค้ าประกันทางการเงิน 

ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น   
ส าหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับรวมถึงภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อและสัญญาค้ าประกัน
ทางการเงิน การค านวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของธนาคารฯ และบริษัทย่อยขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขการประเมินการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิต การพัฒนาแบบจ าลองที่สลับซับซ้อนและ               
การใช้ชุดข้อมูลสมมติฐานหลายชุด รวมถึงการเลือกข้อมูลการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคตมาใช้            
ในแบบจ าลอง ซึ่งการประมาณการนี้มีตัวแปรที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไป
จากจ านวนที่ประมาณการไว้ 
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5.4 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินที่ไม่มีการซื้อขาย              
ในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจ าลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้
ในแบบจ าลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยค านึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต             
ของคู่สัญญา สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน                
ในระยะยาว ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการค านวณ อาจมีผลกระทบ
ต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

5.5 ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย 

ธนาคารฯ และบริษัทย่อยพิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเมื่อพบว่ามูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืนของทรัพย์สินมีมูลค่าลดลงกว่ามูลค่าตามบัญชี ฝ่ายบริหารได้ใช้หลักเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อการด้อยค่า
ของ ธปท. ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยพิจารณาจากราคา
ประเมินล่าสุดของทรัพย์สิน ประเภท และคุณลักษณะของทรัพย์สิน  

5.6 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา 

ในการค านวณค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องประมาณการอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า
คงเหลือใหม่หากพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 

ธนาคารฯ แสดงมูลค่าของที่ดินด้วยราคาที่ตีใหม่ ซึ่งราคาที่ตีใหม่นี้ได้ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ   
โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดส าหรับที่ดิน ซึ่งการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการ
ประมาณการบางประการตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 8.11 

นอกจากนี้ ธนาคารฯ และบริษัทย่อยพิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เมื่อฝ่ายบริหาร
พิจารณาว่าสินทรัพย์ดังกล่าวมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น และจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า                  
หากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นต้อง
ใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น 

5.7 สัญญาเช่า  

 ธนาคารฯ และบริษัทย่อยในฐานะผู้เช่า 

การก าหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า  

ในการก าหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าธนาคารฯ และบริษัทย่อย              
มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า
โดยค านึงถึงข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ท าให้เกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจส าหรับ
ธนาคารฯ และบริษัทย่อยในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น 
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การก าหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม 

ธนาคารฯ และบริษัทย่อยไม่สามารถก าหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้น ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้อง
ใช้ดุลยพินิจในการก าหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของธนาคารฯ และบริษัทย่อยในการคิดลดหนี้สิน
ตามสัญญาเช่า โดยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารฯ และบริษัทย่อยจะต้องจ่าย              
ในการกู้ยืมเงินที่จ า เป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้ เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ใน
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ายคลึง  

ธนาคารฯ และบริษัทย่อยในฐานะผู้ให้เช่า  

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน ฝ่ายบริหารได้ใช้
ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าธนาคารฯ และบริษัทย่อยได้โอน
ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่ 

5.8 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ธนาคารฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี
เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าธนาคารฯ และบริษัทย่อยจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้อง
ประมาณการว่าธนาคารฯ และบริษัทย่อยควรรับรู้จ านวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจ านวน
เท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

5.9 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการ เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนใน
อนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนักงาน และอัตราการมรณะ เป็นต้น โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐาน
ของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู้ได้ในสภาวะปัจจุบัน 

5.10 คดีฟ้องร้องและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

ธนาคารฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหาร
จ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของรายการดังกล่าว ซึ่งในกรณีที่ฝ่ายบริหารเชื่อมั่นว่าจะไม่มี
ความเสียหายเกิดขึ้นจะไม่บันทึกประมาณการหนี้สินจากกรณีดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
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6. การบริหารความเสี่ยง 

 ความเสี่ยงด้านเครดิต 

ความเสี่ยงด้านเครดิต คือ ความเสี่ยงที่คู่สัญญาหรือผู้กู้ยืมไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลง               
ในสัญญาหรือคุณภาพสินทรัพย์เสื่อมลง มีผลให้ธนาคารฯ ไม่ได้รับช าระหนี้คืนเต็มจ านวนตามสัญญา และ
อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคารฯ โดยความเสี่ยงด้านเครดิตมีมูลค่าตามที่แสดงไว้ใน
ด้านสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินสุทธิค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแล้ว 

ธนาคารฯ ให้ความส าคัญกับความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกขณะ โดยการน าข้อมูลงานวิจัยทางด้าน
เศรษฐกิจและธุรกิจ มาเชื่อมโยงกับการบริหารพอร์ตสินเชื่อ ทั้งในส่วนของการก าหนด Industry Direction 
การท า Stress Testing และการท า Industry Indicators เพื่อให้การติดตามและการบริหารพอร์ตสินเชื่อโดยรวม
มีข้อมูลรอบด้านและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีการประเมินและติดตามสถานการณ์ทั้งในและนอก
ประเทศอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งในระดับลูกค้าและระดับ Portfolio 

ส าหรับในด้านการขยายสินเชื่อ ธนาคารฯ มุ่งเน้นขยายสินเชื่อจากฐานลูกค้ารายเดิมและรายใหม่ที่มีศักยภาพ 
และมีผลตอบแทนสูง โดยให้ความส าคัญอย่างมากในการประเมินคุณภาพลูกค้า ศักยภาพในการท าธุรกิจ 
ความสามารถในการช าระหนี้ และความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ในการใช้สินเชื่อ โดยธนาคารฯ มีการ
พัฒนาเคร่ืองมือการจัดอันดับความเสี่ยง (Credit Rating) เพื่อเป็นเคร่ืองมือประกอบการประเมินความเสี่ยง
ของลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดใหญ่ มีการพัฒนาเคร่ืองมือ Credit Scoring ส าหรับพิจารณา
สินเชื่อรายย่อย รวมถึง มีการพัฒนาระบบงานแจ้งเตือนความเสี่ยง (Early Warning System) ไปยังหน่วยงาน
สินเชื่อ เพื่อก าหนดแนวทางจัดการก่อนที่จะเป็นหนี้มีปัญหา นอกจากนี้ ธนาคารฯ มีการปรับปรุงนโยบาย
สินเชื่อและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและ                
การด าเนินธุรกิจของธนาคารฯ และสอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ ธปท. อย่างต่อเน่ือง และ
มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติและเป็นมาตรฐานและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น  

ธนาคารฯ มุ่งเน้นการให้สินเชื่อกับผู้กู้ที่ให้ความส าคัญกับการด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อม และภายใต้หลักธรรมาภิบาล รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงต่าง  ๆ เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

ธนาคารฯ ยังบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินภายใต้แนวทางการก ากับดูแลของ
ธปท. และมีการทบทวน/ปรับปรุงนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินเป็นประจ าทุกปี และ/หรือในกรณีที่มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงส าคัญที่กระทบต่อการบริหารความเสี่ยง
ด้านเครดิต 
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นอกจากนี้ ธนาคารฯ ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของธนาคารฯ และในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
เพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิตให้เป็นไปตามแผนการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคารฯ  
แนวนโยบายการก ากับดูแลความเสี่ยงด้านเครดิตของ ธปท. และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก ากับดูแล                        
ของทางการ ทั้งนี้ มีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยงเป็นประจ า
อย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง และเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคารฯ อย่างน้อย                   
ไตรมาสละ 1 คร้ัง 

การติดตามและบริหารคุณภาพสินเชื่อ ธนาคารฯ ดูแลลูกค้าที่ผ่านการอนุมัติสินเชื่ออย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจ
ว่าลูกค้าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ให้ไว้กับธนาคารฯ โดยสร้างระบบงานโครงการเร่งลดปริมาณ NPLs 
หากลูกค้ารายใดอ่อนแอที่มีโอกาสเสียในอนาคต (Watch List) ซึ่งบางรายอาจจะยังไม่เร่ิมค้างช าระจนเป็น
สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Non-Performing Loans : NPLs) ผู้รับผิดชอบจะด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกัน              
มิให้เป็น NPLs และหากลูกค้ารายใดเป็น NPLs แล้ว ธนาคารฯ ก าหนดมาตรการให้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ควบคู่ไปกับการด าเนินการด้านกฎหมาย ระบบงานโครงการเร่งลดปริมาณ NPLs จะช่วยในการวางแผน
ด าเนินการที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหา NPLs และจะรายงานผลความคืบหน้าเป็น
ประจ าเพื่อให้ธนาคารฯ ได้รับช าระหนี้เร็วขึ้นและเสียหายน้อยที่สุด 

การประเมินความเพียงพอของเงินส ารองตามเกณฑ์ของ ธปท. ก าหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบ                       
ความถูกต้องของการจัดชั้นหนี้ ความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลการอนุมัติสินเชื่อและการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับหลักประกัน เช่น ประเภทหลักประกัน ราคาประเมิน เป็นต้น ซึ่งข้อมู ล
เหล่านี้มีผลต่อเงินส ารองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของธนาคารฯ 

การตัดสินทรัพย์ออกจากบัญชี ธนาคารฯ มีนโยบายให้ตัดบัญชีสินเชื่อที่กันเงินส ารองค่าเผื่อผลขาดทุน              
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นครบร้อยละ 100 ซึ่งธนาคารฯ ยังคงเร่งด าเนินการติดตามทวงถามหรือ
ด าเนินการทางกฎหมายจนถึงที่สุด 

การก าหนดกระบวนการสอบทานสินเชื่อ เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามกระบวนการมาตรฐาน เป็นไป
ตามระเบียบปฏิบัติงานของธนาคารฯ ในการอนุมัติสินเชื่อ/ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ นอกจากนี้ ยังมีการ
ประเมินคุณภาพของเงินให้สินเชื่อและสินทรัพย์อ่ืนที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการจัดชั้นตามเกณฑ์ ธปท. 
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ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต 

ตารางด้านล่างนี้แสดงฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี่ยงด้านเครดิตส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินที่รับรู้และ                   
ยังไม่รับรู้ ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงสูงสุดเป็นมูลค่าขั้นต้นของเคร่ืองมือทางการเงินโดยไม่ค านึงถึง
หลักประกันและการด าเนินการใด ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือโดย 

- สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต คือ มูลค่า
ตามบัญชีขั้นต้นก่อนหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

- สัญญาค้ าประกันทางการเงิน ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต คือ จ านวนสูงสุดที่ธนาคารฯ                 
ต้องจ่ายช าระเมื่อผู้ถือสัญญาค้ าประกันทวงถาม 

- ภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อซึ่งไม่สามารถยกเลิกได้ตลอดอายุของสิน เชื่อนั้น ฐานะเปิดสูงสุดต่อ                   
ความเสี่ยงด้านเครดิต คือ จ านวนตามข้อตกลงการให้กู้ยืม 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต มีดังนี้ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 
2565 

31 ธันวาคม 
2564 

31 ธันวาคม 
2565 

31 ธันวาคม 
2564 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) 553,848 471,500 552,862 471,116 
เงินลงทุนในตราสารหนีท้ี่วัดมูลคา่ด้วย                              
วิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย 988 1,645  287 641 

เงินลงทุนในตราสารหนีท้ี่วัดมูลคา่ด้วย                        
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 258,350 322,190  259,553 323,276 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรบั 2,618,210 2,649,542 2,527,111 2,565,113 
ดอกเบี้ยค้างรับที่ไม่เกี่ยวกับเงนิให้สินเช่ือ 891 756 891 756 
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 3,432,287 3,445,633 3,340,704 3,360,902 

ภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อ 1,227,622 1,289,413  1,227,622 1,289,413  
สัญญาค้ าประกันทางการเงิน 78,282 97,612  78,282 97,612  
รวม 1,305,904 1,387,025 1,305,904 1,387,025 
รวมฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต 4,738,191 4,832,658 4,646,608 4,747,927 
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การวิเคราะห์คุณภาพด้านเครดิต 

ความเสี่ยงด้านเครดิต เป็นความเสี่ยงที่ลูกหนี้หรือคู่สัญญาจะไม่สามารถปฏิบัติได้ตามสัญญาส่งผลให้
ธนาคารฯ ไม่ได้รับช าระหนี้คืนเต็มจ านวนตามสัญญา และอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของ
ธนาคารฯ ซึ่งธนาคารฯ ก าหนดนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงด้านเครดิต โดยท าการวิเคราะห์เครดิตจาก
ข้อมูลของลูกค้า และติดตามสถานะของลูกค้าอย่างต่อเน่ือง  

ตารางด้านล่างแสดงข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงิน จ านวนเงินที่แสดงในตาราง 
ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงิน คือ มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น (ก่อนหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น) และส าหรับภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อและสัญญาค้ าประกันทางการเงิน คือ จ านวนที่มีภาระผูกพัน
หรือค้ าประกัน ตามล าดับ 

ค าอธิบายของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นตลอดช่วงอายุที่คาดไว้ และการด้อยค่าด้านเครดิต อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม           
ข้อ 4.8 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2565 

 

สินทรัพย์ทาง
การเงินท่ีไม่มีการ
เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญ                    

ของความเส่ียง            
ด้านเครดิต           

(12-mth ECL) 

สินทรัพย์ทาง
การเงินท่ีมีการ
เพิ่มขึ้นอย่างมี

นัยส าคัญของความ
เส่ียงด้านเครดิต 
(Lifetime ECL - 

not credit 
impaired) 

สินทรัพย์ทาง
การเงินท่ีมีการ      

ด้อยค่าด้านเครดิต 
(Lifetime ECL -
credit impaired) 

สินทรัพย์ทางการเงิน
ท่ีใช้วิธีอย่างง่ายใน
การค านวณผล

ขาดทุนด้านเครดิตท่ี
คาดว่าจะเกิดขึ้น

ตลอดอาย ุ
(Lifetime ECL - 

simplified approach) รวม 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) 
Investment grade 40,914 232 - - 41,146 
Non-investment grade - 2,222 - - 2,222 
ไม่ค้างช าระ 510,476 - - - 510,476 
ค้างช าระ 31 - 60 วัน - 4 - - 4 

รวม 551,390 2,458 - - 553,848 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต                  

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (2,853) (54) - - (2,907) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธ ิ 548,537 2,404 - - 550,941 

      
เงินลงทุนในตราสารหน้ีที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย                
Investment grade 856 - - - 856 
Non-investment grade - 96 36 - 132 

รวม 856 96 36 - 988 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต              

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - (2) (36) - (38) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธ ิ 856 94 - - 950 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2565 

 

สินทรัพย์ทาง
การเงินท่ีไม่มีการ
เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญ                    

ของความเส่ียง            
ด้านเครดิต           

(12-mth ECL) 

สินทรัพย์ทาง
การเงินท่ีมีการ
เพิ่มขึ้นอย่างมี

นัยส าคัญของความ
เส่ียงด้านเครดิต 
(Lifetime ECL - 

not credit 
impaired) 

สินทรัพย์ทาง
การเงินท่ีมีการ      

ด้อยค่าด้านเครดิต 
(Lifetime ECL -
credit impaired) 

สินทรัพย์ทางการเงิน
ท่ีใช้วิธีอย่างง่ายใน
การค านวณผล

ขาดทุนด้านเครดิตท่ี
คาดว่าจะเกิดขึ้น

ตลอดอาย ุ
(Lifetime ECL - 

simplified approach) รวม 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน                      
Investment grade 258,350 - - - 258,350 

รวม 258,350 - - - 258,350 

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต                      
ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (19) - (926) - (945) 

      
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้างรบัสุทธิ 
ไม่ค้างช าระ  1,841,461 177,032 13,952 1,598 2,034,043 
ค้างช าระ 1 - 30 วัน  446,957 25,715 3,325 412 476,409 
ค้างช าระ 31 - 60 วัน - 9,548 2,411 171 12,130 
ค้างช าระ 61 - 90 วัน - 3,877 1,816 49 5,742 
มากกว่า 90 วันขึ้นไป  1,089 1,350 87,228 219 89,886 

รวม 2,289,507 217,522 108,732 2,449 2,618,210 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต                   

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (44,720) (52,526) (76,508) (624) (174,378) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธ ิ 2,244,787 164,996 32,224 1,825 2,443,832 

      
ภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อ      
ภาระผูกพันท่ีจะให้สินเชื่อ 1,102,812 116,071 8,739 - 1,227,622 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต               

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (1,375) (1,962) (698) - (4,035) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธ ิ 1,101,437 114,109 8,041 - 1,223,587 

      
สัญญาค้ าประกันทางการเงิน      
สัญญาค้ าประกันทางการเงิน 74,839 3,135 308 - 78,282 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต               

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (143) (127) (47) - (317) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธ ิ 74,696 3,008 261 - 77,965 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2564 

 

สินทรัพย์ทาง
การเงินท่ีไม่มีการ
เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญ                    

ของความเส่ียง            
ด้านเครดิต           

(12-mth ECL) 

สินทรัพย์ทาง
การเงินท่ีมีการ
เพิ่มขึ้นอย่างมี

นัยส าคัญของความ
เส่ียงด้านเครดิต 
(Lifetime ECL - 

not credit 
impaired) 

สินทรัพย์ทาง
การเงินท่ีมีการ      

ด้อยค่าด้านเครดิต 
(Lifetime ECL -
credit impaired) 

สินทรัพย์ทางการเงิน
ท่ีใช้วิธีอย่างง่ายใน
การค านวณผล

ขาดทุนด้านเครดิตท่ี
คาดว่าจะเกิดขึ้น

ตลอดอาย ุ
(Lifetime ECL - 

simplified approach) รวม 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) 
Investment grade 42,765 485  - - 43,250 
Non-investment grade - 5,286  - - 5,286  
ไม่ค้างช าระ 422,255  454  - - 422,709  
ค้างช าระ 1 - 30 วัน 255  - - - 255  

รวม 465,275  6,225  - - 471,500  
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต                  

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (2,198) (86) - - (2,284) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธ ิ 463,077  6,139  - - 469,216  

      

เงินลงทุนในตราสารหน้ีที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย                
Investment grade              1,167    -                - -          1,167  
Non-investment grade                 -          442             36       -           478  
รวม       1,167       442             36  -   1,645  
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต              

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น    - 
                              

(10) 
                              

(36)                            - 
                                 

(46) 
มูลค่าตามบัญชีสุทธ ิ           1,167                 432            -         -     1,599  

      
เงินลงทุนในตราสารหน้ีที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน                      
Investment grade 322,190    -   - -       322,190  
รวม 322,190    -   - -       322,190  

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต                      
ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

                                 
(34) 

                               
- 

                            
(926)               - 

                               
(960) 

      
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้างรบัสุทธิ 
ไม่ค้างช าระ  1,920,982      189,409           12,589      878         2,123,858  
ค้างช าระ 1 - 30 วัน     384,696      26,057                  2,433            450         413,636  
ค้างช าระ 31 - 60 วัน                -         9,139             941  76     10,156  
ค้างช าระ 61 - 90 วัน                      -            2,795                 828           59        3,682  
มากกว่า 90 วันขึ้นไป            800             1,043           94,631     1,736           98,210  
รวม    2,306,478   228,443       111,422      3,199       2,649,542  

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต                   
ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

                          
(44,722) 

                       
(48,923) 

                       
(77,334) 

                     
(2,343) 

                         
(173,322) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธ ิ 2,261,756  179,520  34,088  856  2,476,220  
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 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2564 

 

สินทรัพย์ทาง
การเงินท่ีไม่มีการ
เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญ                    

ของความเส่ียง            
ด้านเครดิต           

(12-mth ECL) 

สินทรัพย์ทาง
การเงินท่ีมีการ
เพิ่มขึ้นอย่างมี

นัยส าคัญของความ
เส่ียงด้านเครดิต 
(Lifetime ECL - 

not credit 
impaired) 

สินทรัพย์ทาง
การเงินท่ีมีการ      

ด้อยค่าด้านเครดิต 
(Lifetime ECL -
credit impaired) 

สินทรัพย์ทางการเงิน
ท่ีใช้วิธีอย่างง่ายใน
การค านวณผล

ขาดทุนด้านเครดิตท่ี
คาดว่าจะเกิดขึ้น

ตลอดอาย ุ
(Lifetime ECL - 

simplified approach) รวม 

ภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อ      
ภาระผูกพันท่ีจะให้สินเชื่อ        1,168,564  114,630     6,219        -  1,289,413  
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต               

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น        (1,792)         (1,897)            (503)   -         (4,192) 
มูลค่าตามบัญชีสุทธ ิ  1,166,772  112,733             5,716      -   1,285,221  

      
สัญญาค้ าประกันทางการเงิน      
สัญญาค้ าประกันทางการเงิน        91,564      5,897         151        -          97,612  
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต               

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น          (153)  (347)    (13) -               (513) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธ ิ 91,411  5,550    138        -          97,099  
 
 

    (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2565 

 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่
มีการเพิ่มขึ้นอย่างมี

นัยส าคัญของความเส่ียง            
ด้านเครดิต (12-mth ECL) 

สินทรัพย์ทางการเงิน            
ท่ีมีการเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญของความเส่ียง

ด้านเครดิต  
 (Lifetime ECL - not 

credit impaired) 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมี
การด้อยค่าด้านเครดิต 
(Lifetime ECL - credit 

impaired) รวม 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) 
Investment grade 39,928 232 - 40,160 
Non-investment grade - 2,222 - 2,222 
ไม่ค้างช าระ 510,476 - - 510,476 
ค้างช าระ 31 - 60 วัน - 4 - 4 
รวม 550,404 2,458 - 552,862 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต           

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (2,853) (54) - (2,907) 
มูลค่าตามบัญชีสุทธ ิ 547,551 2,404 - 549,955 
     
เงินลงทุนในตราสารหน้ีที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย                
Investment grade 155 - - 155 
Non-investment grade - 96 36 132 
รวม 155 96 36 287 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต              

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - (2) (36) (38) 
มูลค่าตามบัญชีสุทธ ิ 155 94 - 249 
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    (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2565 

 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่
มีการเพิ่มขึ้นอย่างมี

นัยส าคัญของความเส่ียง            
ด้านเครดิต (12-mth ECL) 

สินทรัพย์ทางการเงิน            
ท่ีมีการเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญของความเส่ียง

ด้านเครดิต  
 (Lifetime ECL - not 

credit impaired) 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมี
การด้อยค่าด้านเครดิต 
(Lifetime ECL - credit 

impaired) รวม 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน                      
Investment grade 259,553 - - 259,553 

รวม 259,553 - - 259,553 

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต                   
ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (19) - (926) (945) 

     
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้างรบัสุทธิ    
ไม่ค้างช าระ 1,768,339 169,059 13,952 1,951,350 
ค้างช าระ 1 - 30 วัน  445,975 24,331 3,326 473,632 
ค้างช าระ 31 - 60 วัน - 8,745 2,411 11,156 
ค้างช าระ 61 - 90 วัน - 3,593 1,816 5,409 
มากกว่า 90 วันขึ้นไป  - - 85,564 85,564 

รวม 2,214,314 205,728 107,069 2,527,111 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต               

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (40,720) (49,744) (75,370) (165,834) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธ ิ 2,173,594 155,984 31,699 2,361,277 

     
ภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อ     
ภาระผูกพันท่ีจะให้สินเชื่อ 1,102,812 116,071 8,739 1,227,622 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต           

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (1,375) (1,962) (698) (4,035) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธ ิ 1,101,437 114,109 8,041 1,223,587 

     
สัญญาค้ าประกันทางการเงิน     
สัญญาค้ าประกันทางการเงิน 74,839 3,135 308 78,282 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต         

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (143) (127) (47) (317) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธ ิ 74,696 3,008 261 77,965 
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    (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 

 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่
มีการเพิ่มขึ้นอย่างมี

นัยส าคัญของความเส่ียง            
ด้านเครดิต (12-mth ECL) 

สินทรัพย์ทางการเงิน            
ท่ีมีการเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญของความเส่ียง

ด้านเครดิต  
 (Lifetime ECL - not 

credit impaired) 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมี
การด้อยค่าด้านเครดิต 
(Lifetime ECL - credit 

impaired) รวม 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) 
Investment grade     42,381    485  -       42,866  
Non-investment grade  - 5,286  - 5,286  
ไม่ค้างช าระ   422,255  454  - 422,709  
ค้างช าระ 1 - 30 วัน 255  - - 255  

รวม      464,891  6,225  - 471,116  
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต           

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น   (2,198)  (86) - (2,284) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธ ิ 462,693  6,139  - 468,832  

     

เงินลงทุนในตราสารหน้ีที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย                
Investment grade 163       -  -  163  
Non-investment grade   - 442  36   478  

รวม 163      442  36     641  
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต              

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - (10) (36)  (46) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธ ิ 163  432  -  595  

 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน                      
Investment grade 323,276    - -  323,276  

รวม  323,276  -    -  323,276  

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต                   
ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  (34)   -   (926)   (960) 

     
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้างรบัสุทธิ    
ไม่ค้างช าระ 1,853,438  182,124   12,589    2,048,151  
ค้างช าระ 1 - 30 วัน  383,834    24,880    2,433  411,147  
ค้างช าระ 31 - 60 วัน - 8,449  941    9,390  
ค้างช าระ 61 - 90 วัน -    2,568   828  3,396  
มากกว่า 90 วันขึ้นไป  - - 93,029  93,029  

รวม 2,237,272     218,021    109,820    2,565,113  
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต               

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  (40,824)     (46,558)  (76,268)  (163,650) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธ ิ 2,196,448  171,463  33,552   2,401,463  
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    (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 

 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่
มีการเพิ่มขึ้นอย่างมี

นัยส าคัญของความเส่ียง            
ด้านเครดิต (12-mth ECL) 

สินทรัพย์ทางการเงิน            
ท่ีมีการเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญของความเส่ียง

ด้านเครดิต  
 (Lifetime ECL - not 

credit impaired) 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมี
การด้อยค่าด้านเครดิต 
(Lifetime ECL - credit 

impaired) รวม 
ภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อ     
ภาระผูกพันท่ีจะให้สินเชื่อ        1,168,564  114,630     6,219   1,289,413  
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต           

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น        (1,792)         (1,897)            (503)         (4,192) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธ ิ  1,166,772  112,733             5,716    1,285,221  

     
สัญญาค้ าประกันทางการเงิน     
สัญญาค้ าประกันทางการเงิน        91,564      5,897         151           97,612  
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต         

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น          (153)  (347)    (13)               (513) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธ ิ 91,411  5,550    138           97,099  

หลักประกันและการด าเนินการใด ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ 

ธนาคารฯ มีหลักประกันที่ถือไว้และการด าเนินการใด ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ โดยรายละเอียดของฐานะ
เปิดต่อความเสี่ยงที่มีหลักประกันที่ธนาคารฯ ถือไว้ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละประเภทมีดังนี้ 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงที่มีหลักประกัน  

 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 ประเภทของหลักประกันหลัก 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) 467,192 383,413 ตราสารหนี้ 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ 1,712,095      1,671,685  ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

 ความเสี่ยงด้านตลาด 

ความเสี่ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่ธนาคารฯ อาจได้รับความเสียหายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของฐานะที่อยู่ในงบแสดงฐานะการเงินที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน 
ราคาตราสารทุน และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ที่มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคารฯ 
ทั้งนี้ ธนาคารฯ ได้ด าเนินการติดตามและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับฐานะในบัญชีเพื่อการค้าและฐานะ
ในบัญชีเพื่อการธนาคาร โดยการเปรียบเทียบความเสี่ยงดังกล่าวกับเพดานหรือตัวบ่งชี้ความเสี่ยงประเภท            
ต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติ และก าหนดแนวทางปฏิบัติเมื่อมีการเกินเพดานความเสี่ยงหรือตัวบ่งชี้ความเสี่ยงที่
ก าหนด รวมถึงมีการรายงานข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บริหารระดับสูงหรือคณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยง
เป็นประจ า 
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- ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเป็นความเสี่ยงที่รายได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบในทางลบจากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของรายการสินทรัพย์ หนี้สิน และฐานะการเงินทั้งหมดที่มีความอ่อนไหวต่อ
อัตราดอกเบี้ย (Rate Sensitive Items) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Income) 
มูลค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Value) มูลค่าตลาดของรายการเพื่อค้า (Trading Account) และรายได้
และค่าใช้จ่ายอื่นที่สัมพันธ์กับอัตราดอกเบี้ย 

ทั้งนี้  ธนาคารฯ มีการติดตามควบคุมความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ ยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้               
โดยการก าหนดกรอบเพดานความเสี่ยงและดัชนีชี้วัดความเสี่ยง การทดสอบภาวะวิกฤตเป็นประจ า  
การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยงน าเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง และมีคณะกรรมการก ากับดูแล
ความเสี่ยงเป็นรายเดือน รวมทั้งได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติรองรับหากเกิดการเกินเพดานความเสี่ยง                  
ที่ได้รับอนุมัต ิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส าคัญของธนาคารฯ และบริษัท
ย่อย จ าแนกตามระยะเวลาในการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยหรือระยะเวลาครบก าหนดตามสัญญาแล้วแต่วัน
ใดจะถึงก่อน ดังนี ้

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2565 

 

เปล่ียนอัตรา
ดอกเบ้ียทันที
ถึงภายใน              
1 เดือน 1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน เกินกว่า 1 ปี ไม่มดีอกเบ้ีย ด้อยคุณภาพ รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินสด - - - - 61,591 - 61,591 
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน 499,272 9,268 5,897 1 39,222 - 553,660 

เงินลงทุน 4,874 60,203 36,331 157,894 17,755 36 277,093 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ี 1,726,396 323,763 339,478 76,860 25,495 100,846 2,592,838 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 2,230,542 393,234 381,706 234,755 144,063 100,882 3,485,182 

หน้ีสินทางการเงิน        
เงินรับฝาก 2,096,950 110,660 201,968 49,433 131,225 - 2,590,236 
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน 204,897 11,021 14,720 39,986 6,475 - 277,099 

หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - - - - 5,019 - 5,019 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม - 18,136 7,740 119,208 6,088 - 151,172 

รวมหน้ีสินทางการเงิน 2,301,847 139,817 224,428 208,627 148,807 - 3,023,526 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2564 

 

เปล่ียนอัตรา
ดอกเบ้ียทันที
ถึงภายใน              
1 เดือน 1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน เกินกว่า 1 ปี ไม่มดีอกเบ้ีย ด้อยคุณภาพ รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินสด                  -                  -                  -                  -           63,544                   -           63,544  
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน         392,239            20,056            14,424                131            44,568                   -         471,418  

เงินลงทุน 20,433 101,848 72,529         128,989            18,253                  36          342,088  
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ี      1,619,072          394,944          397,356            87,682            23,143          106,766       2,628,963  

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน      2,031,744  516,848 484,309         216,802          149,508          106,802       3,506,013 

หน้ีสินทางการเงิน        
เงินรับฝาก 2,149,972          124,080          184,170            32,402          124,123                   -      2,614,747  
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน         185,719            24,901            34,673            44,854              6,197                   -         296,344  

หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม                  -                  - - -             4,210                   -             4,210  
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม                  - 4,604 7,717 118,930 2,566                  -         133,817  

รวมหน้ีสินทางการเงิน 2,335,691  153,585 226,560 196,186 137,096                  -      3,049,118  
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธันวาคม 2565 

 

เปล่ียนอัตรา
ดอกเบ้ียทันที
ถึงภายใน             
1 เดือน 1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน เกินกว่า 1 ปี ไม่มดีอกเบ้ีย ด้อยคุณภาพ รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินสด - - - - 61,565 - 61,565 
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน 498,664 9,268 5,897 1 38,844 - 552,674 

เงินลงทุน 4,675 59,815 36,331 158,983 17,752 36 277,592 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ี 1,732,600 248,776 337,083 79,050 5,693 99,219 2,502,421 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 2,235,939 317,859 379,311 238,034 123,854 99,255 3,394,252 

หน้ีสินทางการเงิน        
เงินรับฝาก 2,100,461 110,660 202,507 49,469 131,628 - 2,594,725 
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน 200,589 10,721 14,720 39,986 6,477 - 272,493 

หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - - - - 5,019 - 5,019 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม - 16,048 5,300 79,466 6,088 - 106,902 

รวมหน้ีสินทางการเงิน 2,301,050 137,429 222,527 168,921 149,212 - 2,979,139 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธันวาคม 2564 

 

เปล่ียนอัตรา
ดอกเบ้ียทันที
ถึงภายใน             
1 เดือน 1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน เกินกว่า 1 ปี ไม่มดีอกเบ้ีย ด้อยคุณภาพ รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินสด                  -                  -                  -                  -           63,515                   -           63,515  
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน         392,231           20,056            14,424                131            44,192                   -         471,034  

เงินลงทุน           20,218          101,228            73,258          129,177           18,251                 36          342,168  
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ี      1,625,121         329,265          395,573            86,203              5,534          103,425      2,545,121  

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน      2,037,570          450,549          483,255          215,511         131,492         103,461       3,421,838  

หน้ีสินทางการเงิน        
เงินรับฝาก 2,153,515 124,080         184,899  32,437          124,135                   -      2,619,066  
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน         181,773            24,901            34,673            44,854              6,197                   -         292,398  

หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม                  -                  - - -             4,210                   -             4,210  
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม                  - 3,982 - 84,844            2,566                  -           91,392  

รวมหน้ีสินทางการเงิน 2,335,288 152,963 219,572 162,135 137,108                  -      3,007,066  

- การวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เป็นการแสดงผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่เป็นไปได้ต่องบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและส่วนของเจ้าของของธนาคารฯ  
โดยก าหนดให้ตัวแปรอ่ืนคงที่ 

ความอ่อนไหวของงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยต่อก าไร
หรือขาดทุนส าหรับปี ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน ธนาคารฯ ประเมินความอ่อนไหวโดยพิจารณาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่เปลี่ยนแปลงไป                  
(Net Interest Income Change) ในระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้าภายใตข้้อสมมติฐานการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ของรายการสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินทุกประเภทตามระยะเวลาการ
ปรับอัตราดอกเบี้ยของแต่ละรายการ 
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ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่มีต่อก าไรหรือขาดทุนและส่วนของเจ้าของ ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 

 ผลกระทบต่อ ผลกระทบต่อ 

 ก าไรหรือขาดทุน ส่วนของเจ้าของ ก าไรหรือขาดทุน ส่วนของเจ้าของ 

อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 1,371 1,371 173 173 
อัตราดอกเบี้ยลดลงร้อยละ 1 (15,005) (15,005) (11,628) (11,628) 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 

 ผลกระทบต่อ ผลกระทบต่อ 

 ก าไรหรือขาดทุน ส่วนของเจ้าของ ก าไรหรือขาดทุน ส่วนของเจ้าของ 

อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 1,678 1,678 (282) (282) 
อัตราดอกเบี้ยลดลงร้อยละ 1 (15,312) (15,312) (11,173) (11,173) 

- ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

เป็นความเสี่ยงที่รายได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบในทางลบจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยน เนื่องมาจากการท าธุรกรรมในสกุลเงินต่างประเทศ หรือจากการมีสินทรัพย์หรือหนี้สินใน
สกุลเงินตราต่างประเทศ เมื่อแปลงมูลค่าที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการต่าง ๆ ในงบการเงิน
ของธนาคารฯ ไปเป็นสกุลเงินบาทแล้ว ท าให้มูลค่าสินทรัพย์ของธนาคารฯ ลดลง รวมถึงการลดลงของ
รายได้หรือเกิดผลขาดทุนจากการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 

ทั้งนี้ ธนาคารฯ มีการติดตามควบคุมความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้                     
โดยการก าหนดกรอบเพดานความเสี่ยงและดัชนีชี้วัดความเสี่ยง การทดสอบภาวะวิกฤตเป็นรายเดือน 
การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยงน าเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงเป็นรายวัน และมีคณะกรรมการ
ก ากับดูแลความเสี่ยงเป็นรายเดือน รวมทั้งได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติรองรับหากเกิดการเกินเพดาน   
ความเสี่ยงแต่ละระดับที่ได้รับอนุมัติ 

  



42 

ฐานะเงินตราต่างประเทศของธนาคารฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี ้
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธันวาคม 2565 
 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ยูโร เยน อ่ืน ๆ 
ฐานะเงินตราต่างประเทศในงบแสดงฐานะการเงิน     
เงินสด 3,898 1,180 318 761 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 22,590 428 2,496 3,955 
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
ผ่านก าไรหรือขาดทุน - - 23,488 - 
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 850,758 58,019 69,501 9,750 
เงินลงทุน 20,963 11,164 30,876 8,534 
เงินให้สินเชื่อแกลู่กหนี้ 64,850 203 189 688 
รวมสินทรัพย์ 963,059 70,994 126,868 23,688 
เงินรับฝาก 36,019 1,146 381 1,118 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 24,518 134 - 577 
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 853,695 69,319 129,539 18,110 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 42,727 - 5 - 
รวมหนี้สิน 956,959 70,599 129,925 19,805 

สุทธิ 6,100 395 (3,057) 3,883 
ฐานะเงินตราต่างประเทศของภาระผูกพัน     
ภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อ 16,649 - - 21 
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบก าหนด 1,693 175 5 55 
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 18,369 1,618 1,074 1,314 
ภาระผูกพันอ่ืน ๆ 14,504 1,679 11 201 

 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธันวาคม 2564 
 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ยูโร เยน อ่ืน ๆ 
ฐานะเงินตราต่างประเทศในงบแสดงฐานะการเงิน     
เงินสด 1,301 391 132 561 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 19,500 633 502 3,224 
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 905,975 132,036 44,362 22,638 
เงินลงทุน 21,430 5,779 27,974 4,275 
เงินให้สินเชื่อแกลู่กหนี้ 69,331 346 260 560 
รวมสินทรัพย์ 1,017,537 139,185 73,230 31,258 
เงินรับฝาก 26,073 1,631 66 1,236 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 32,365 488 - 1 
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 927,650 137,491 72,512 26,799 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 44,705 - - - 
รวมหนี้สิน 1,030,793 139,610 72,578 28,036 

สุทธิ (13,256) (425) 652 3,222 
ฐานะเงินตราต่างประเทศของภาระผูกพัน     
ภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อ 15,190 - - 53 
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบก าหนด 4,311 189 19 1 
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 28,425 2,384 806 1,298 
ภาระผูกพันอ่ืน ๆ 15,862 3,127 13 114 
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- การวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 

การวิเคราะห์จะค านวณผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นไปได้ต่องบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จและส่วนของเจ้าของของธนาคารฯ โดยมีข้อสมมติฐานว่าตัวแปรอ่ืนคงที่ ความเสี่ยงที่เผชิญและ
วิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากรอบระยะเวลาก่อน 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อก าไรหรือขาดทุนและส่วนของเจ้าของ                  
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้ 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 

 ผลกระทบต่อ ผลกระทบต่อ 

 ก าไรหรือขาดทุน ส่วนของเจ้าของ ก าไรหรือขาดทุน ส่วนของเจ้าของ 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 1,407 732 (639) (981) 
ลดลงร้อยละ 10 (1,407) (732) 639 981 

- ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน 

เป็นความเสี่ยงที่รายได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบในทางลบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
ตราสารทุน/ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ท าให้มูลค่าของกลุ่มหลักทรัพย์การลงทุนเพื่อค้าของธนาคารฯ ลดลง 

ทั้งนี้ ธนาคารฯ มีการติดตามควบคุมความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุนให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการ
ก าหนดกรอบเพดานความเสี่ยงและดัชนีชี้วัดความเสี่ยง การทดสอบภาวะวิกฤตเป็นรายเดือน การจัดท า
รายงานการบริหารความเสี่ยงน าเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงเป็นรายวัน คณะกรรมการก ากับดูแลความ
เสี่ยงเป็นรายเดือน รวมทั้งได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติรองรับหากเกิดการเกินเพดานความเสี่ยงแต่ละ
ระดับที่ได้รับอนุมัติ 

- ความเสี่ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์ 

เป็นความเสี่ยงที่รายได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบในทางลบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
สินค้าโภคภัณฑ์ ทั้งนี้ ธนาคารฯ ยังไม่มีนโยบายถือครองฐานะดังกล่าว จึงด าเนินการบริหารความเสี่ยง
ในลักษณะ Back to Back 
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- การปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง 

ธนาคารฯ มีการจัดตั้งคณะท างานย่อยเพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง และเพื่อ
บริหารจัดการ ควบคุมดูแล และติดตามการท างานภายในธนาคารฯ ให้เปลี่ยนผ่านจากอัตราดอกเบี้ย
อ้างอิงเดิมเพื่อไปใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงใหม่ได้อย่างราบร่ืน ซึ่งความเสี่ยงหลักที่ธนาคารฯ ต้องเผชิญ
จากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง คือ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ เช่น การจัดการครอบคลุมตั้งแต่
การเจรจาสื่อสารกับลูกค้าและคู่สัญญา การปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในสัญญา การปรับปรุงระบบงานและ
กระบวนการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางการบริการความเสี่ยงทางการเงินต่าง  ๆ โดยทั้งหมดนี้                 
ส่งผลให้การเปลี่ยนสู่ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงใหม่ไม่มีผลกระทบที่มีสาระส าคัญต่อธนาคารฯ                                         
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565 ธนาคารฯ และบริษัทย่อยมีเคร่ืองมือทางการเงินที่มีผลกระทบจากการปฏิรูป
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงโดยเคร่ืองมือทางการเงินกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองมือทางการเงินที่มี อัตรา
ดอกเบี้ยอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย USD LIBOR และ Thai Baht Interest Rate Fixing (THBFIX) ซึ่งอัตรา
ดอกเบี้ยดังกล่าวจะยังมีการเผยแพร่จนถึงเดือนมิถุนายน 2566  

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่ธนาคารฯ ไม่สามารถช าระหนี้หรือภาระผูกพันเมื่อถึง
ก าหนดเนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรือ
สามารถจัดหาเงินทุนได้ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และ
เงินกองทุนของธนาคารฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

โครงสร้างแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน 

ธนาคารฯ มีแหล่งเงินทุนหลักมาจากเงินรับฝาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินรับฝากระยะสั้นไม่เกิน  1 ปี และ                    
เงินรับฝากที่สามารถถอนได้โดยไม่มีก าหนดระยะเวลาฝาก เช่น เงินฝากออมทรัพย์  และเงินฝาก                     
กระแสรายวัน ในขณะที่แหล่งใช้ไปของเงินทุนส่วนใหญ่เป็นการให้สินเชื่อซึ่งมีระยะเวลาครบก าหนด                
ยาวกว่าเงินรับฝาก จึงส่งผลให้ธนาคารฯ อาจมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องจากการที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์ให้เป็นเงินสด หรืออาจเปลี่ยนแปลงได้แต่มีต้นทุนสูงกว่าระดับที่เหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลกระทบ 
ต่อรายได้ และเงินกองทุนของธนาคารฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

ดังนั้น ธนาคารฯ จึงมีกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยมีการก าหนดตัวบ่งชี้ 
(Indicator) เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เช่น Liquidity Coverage Ratio (LCR) 
และ Net Stable Funding Ratio (NSFR)  เป็นต้น นอกจากนี้  ธนาคารฯ ยังมีการติดตามแหล่งที่มาและ                
ใช้ไปของเงินทุน รวมถึงการกระจุกตัวของแหล่งเงินทุน (Funding Concentration) เพื่อติดตามแหล่งเงินทุน 
ที่ส าคัญ พร้อมทั้งรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALCO) คณะกรรมการ
ก ากับดูแลความเสี่ยง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ 
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เคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

เคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องแสดงในรูปแบบรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสภาพคล่องของ
ธนาคารฯ เพื่อเสนอผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยธนาคารฯ มีการจัดท ารายงานความเสี่ยงด้าน               
สภาพคล่อง (Liquidity Risk Report) เพื่อใช้ประเมินความเสี่ยงด้านสภาพคล่องรายวันและรายเดือน                 
โดยเปรียบเทียบกับเพดานหรือตัวบ่งชี้ความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติ เพื่อดูแลและควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับที่ธนาคารฯ ก าหนด ซึ่งประกอบด้วย 

- รายงานแสดงฐานะสภาพคล่องสุทธิของธนาคารฯ ในระยะเวลา 14 วัน ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดเป็น
รายวันโดยแสดงข้อมูลประมาณการกระแสเงินสดรับจ่าย มีการปรับข้อมูลให้สอดคล้องกับพฤติกรรม
ของลูกค้าโดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับแบบแผนของกระแสเงินสดในอดีตร่วมกับการใช้วิจารณญาณใน                   
การคาดการณ์แนวโน้มที่เป็นไปได้ในอนาคต โดยยึดหลักความเป็นจริง (Realistic) และความระมัดระวัง 
(Conservative) โดยมีความถี่ในการท ารายงานเป็นรายวัน 

- รายงานข้อมูลสภาพคล่อง (Liquidity Gap Report) ซึ่งแสดงข้อมูลประมาณการกระแสเงินสดรับจ่ายใน
อนาคตของธนาคารฯ โดยก าหนดสมมติฐานในการปรับปรุงให้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงใน
อดีตภายใต้ภาวะปกติ 

- รายงานฐานะการเงินประจ าวันซึ่งแสดงข้อมูลสถานการณ์ด ารงเงินฝากที่ ธปท. โดยเมื่อน าค่าเฉลี่ย              
รายปักษ์ของทุกสิ้นวันมารวมกับยอดเงินสดที่ศูนย์บริหารและจัดการธนบัตรเฉลี่ยรายปักษ์ของทุกสิ้น
วันแล้วจะต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ  1 ของยอดเงินรับฝากและยอดเงินกู้ยืมตามหลักเกณฑ์ของ  ธปท. 
นอกจากนั้น ยังแสดงระดับของสินทรัพย์ที่มีคุณภาพดีและมีสภาพคล่องสูงแต่ละประเภทที่สามารถ
เปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับความต้องการ สภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจในภาวะปกติ
ของธนาคารฯ โดยมีความถี่ในการท ารายงานเป็นรายวัน 

- รายงานการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity 
Coverage Ratio : LCR) ประเมินเป็นรายเดือนตามแนวทางของ ธปท. เสนอคณะกรรมการก ากับดูแล
ความเสี่ยงและคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่ง LCR มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ธนาคารฯ                   
มีสภาพคล่องที่สามารถรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรงในระยะสั้น โดยธนาคารฯ 
จะต้องมีสินทรัพย์สภาพคล่องซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณภาพดี มีสภาพคล่องสูง และไม่ติดภาระผูกพันที่
สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็วโดยมูลค่าไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ ในปริมาณที่
เพียงพอรองรับประมาณการกระแสเงินสดที่อาจไหลออกสุทธิใน  30 วัน ภายใต้สถานการณ์ด้านสภาพ
คล่องที่มีความรุนแรงตามเกณฑ์การค านวณของ ธปท. 
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- รายงานการด ารงแหล่งที่มาของเงินให้สอดคล้องกับการใช้ไปของเงิน (Net Stable Funding Ratio : NSFR) 
ประเมินตามแนวทางของ ธปท. โดยจัดส่ง ธปท. เป็นรายไตรมาสและน าเสนอคณะกรรมการก ากับดูแล
ความเสี่ยงและคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินเป็นรายเดือน  ซึ่ง NSFR มีความประสงค์
เพื่อให้ธนาคารฯ มีแหล่งเงินที่มีความมั่นคงสอดคล้องกับสินทรัพย์ที่ไม่สามารถเรียกคืนก่อนก าหนด 
หรืออาจไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว โดยมูลค่าไม่ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 

- รายงานผลการทดสอบภาวะวิกฤตความเสี่ยงด้านสภาพคล่องตามสถานการณ์จ าลองเสนอคณะกรรมการ
ก ากับดูแลความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส 

การทดสอบภาวะวิกฤตความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

ธนาคารฯ ก าหนดให้มีการทดสอบภาวะวิกฤตความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเป็นรายไตรมาส ตามกรอบนโยบาย 
การทดสอบภาวะวิกฤตของธนาคารฯ โดยใช้สถานการณ์ที่ธนาคารฯ ก าหนดขึ้นเองซึ่งแบ่งออกได้ 3 กรณี 
ได้แก่ (1) ภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นกับธนาคารฯ เอง (Institution-Specific Crisis) (2) ภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นกับ
ระบบสถาบันการเงินและส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของธนาคารฯ (Market-Wide Crisis) และ (3) ภาวะ
วิกฤตที่ เกิดจากผลรวมของทั้งสองปัจจัย (Combination of Both) โดยในแต่ละสถานการณ์จ าลอง                               
จะประกอบด้วยข้อสมมติต่าง ๆ เช่น การเบิกถอนเงินรับฝากของลูกค้าแต่ละประเภทในสัดส่วนที่ต่างกัน 
สภาพคล่องในตลาดของสินทรัพย์ลดลง ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนขนาดใหญ่ลดลง เป็นต้น 
และธนาคารฯ ได้จัดท าแผนฉุกเฉินสภาพคล่องเพื่อรองรับภาวะวิกฤตโดยค านึงถึงผลการทดสอบภาวะวิกฤต
ในแต่ละสถานการณ์จ าลอง ซึ่งแผนฉุกเฉินสภาพคล่องได้ก าหนดตัวบ่งชี้เพื่อเตือนภัยส าหรับวิกฤตการณ์
สภาพคล่อง เพื่อให้ธนาคารฯ สามารถลดแรงกระทบในเชิงลบจากปัญหาสภาพคล่องที่จะเกิดขึ้นได้อย่าง
ทันท่วงทีด้วยค่าใช้จ่าย/ต้นทุนที่สมเหตุสมผล 

ธนาคารฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มี             
ความรุนแรงของธนาคารฯ ตามประกาศของ ธปท. เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องที่มี
ความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio Disclosure Standards) 

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล www.krungthai.com > นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลทางการเงิน > การเปิดเผย                
 ข้อมูลตามเกณฑ์ LCR 
วันที่เปิดเผยข้อมูล ภายในระยะเวลา 4 เดือน หลังจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
ข้อมูล ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565 

อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง 

ธปท. ก าหนดให้ธนาคารฯ ด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ยรายปักษ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 1 ของเงินรับฝากและ                
เงินกู้ยืม ตามรายละเอียดหลักเกณฑ์ที่ ธปท. ก าหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ธนาคารฯ มีเงิน
ฝากที่ ธปท. และเงินสดที่ศูนย์เงินสดจ านวน 13,924 ล้านบาท และ 24,701 ล้านบาท ตามล าดับ 
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 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
แหล่งที่มาของเงินทนุ   

เงินรบัฝาก 72.10 73.52 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) 7.71 8.33 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 4.21 3.76 
ส่วนของเจ้าของ 10.93 10.52 

แหล่งใช้ไปของเงนิทุน   
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้ (หักรายได้รอตัดบัญชี) 72.18 73.91 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ (สินทรัพย์) 15.41 13.25 
เงินลงทุนสุทธิและเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษทัร่วมสุทธ ิ 8.06 10.23 

 

สัดส่วนเงินให้สินเชื่อตอ่เงินรับฝาก   
 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
สัดส่วนเงินให้สินเช่ือต่อเงินรบัฝาก (งบการเงินรวม) 100.10 100.54 
สัดส่วนเงินให้สินเช่ือต่อเงินรบัฝาก (งบการเงินเฉพาะธนาคาร) 96.44 97.18 

จากงบการเงินรวมของธนาคารฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ธนาคารฯ มีสัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก
เท่ากับร้อยละ 100.10 โดยปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 100.54  ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564  

ส าหรับอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากตามงบการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับ
ร้อยละ 96.44 โดยปรับลดลงจากร้อยละ 97.18 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นผลมาจากการปรับลดลง           
ของเงินให้สินเชื่อร้อยละ 1.68 ในขณะที่เงินฝากปรับลดลงร้อยละ 0.93 จากปี 2564  

โดยอัตราส่วนดังกล่าวข้างต้น ไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของธนาคารฯ และบริษัทย่อยอย่างมีนัยส าคัญ 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส าคัญของธนาคารฯ และบริษัทย่อย
จ าแนกตามระยะเวลาที่ครบก าหนดของสัญญา ดังนี ้
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2565 
 เมื่อทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ไม่มีระยะเวลา รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน       

เงินสด - - - - 61,591 61,591 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 40,539 512,774 347 - - 553,660 
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน - 23,836 4,260 4,744 728 33,568 

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - 27,922 37,806 17,442 - 83,170 
เงินลงทุน 36 81,877 139,380 38,045 17,755 277,093 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ี 192,081 537,481 655,461 1,207,815 - 2,592,838 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 232,656 1,183,890 837,254 1,268,046 80,074 3,601,920 

หน้ีสินทางการเงิน       
เงินรับฝาก 2,154,767 384,370 41,048 10,051 - 2,590,236 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 52,072 185,042 37,271 2,714 - 277,099 
หน้ีสินทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วย              
มูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน - 2,319 - - - 2,319 

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ - 27,943 35,771 14,793 - 78,507 
หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 5,019 - - - - 5,019 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม - 13,149 68,137 51,259 18,627 151,172 

รวมหน้ีสินทางการเงิน 2,211,858 612,823 182,227 78,817 18,627 3,104,352 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2564 
 เมื่อทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ไม่มีระยะเวลา รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน       

เงินสด              -            -      -          - 63,544           63,544  
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน      45,876    414,468    11,074               -      -      471,418  
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน            - 4,897     3,771    8,156   1,215  18,039  

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์             -        20,594     20,270        11,796          - 52,660  
เงินลงทุน               36       160,708  136,247  26,844  18,253  342,088  
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ี        203,020     621,880        648,638        1,155,425              - 2,628,963  

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน    248,932  1,222,547    820,000      1,202,221  83,012  3,576,712  

หน้ีสินทางการเงิน       
เงินรับฝาก 2,203,101      380,225  21,187      10,234      - 2,614,747  
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน    67,481  184,009 40,313             4,541           -         296,344  
หน้ีสินตราสารอนุพันธ์              -       20,956    20,332         9,262     - 50,550  
หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 4,210 - - - - 4,210 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม           -         12,321        39,139       62,659  19,698     133,817  

รวมหน้ีสินทางการเงิน 2,274,792 597,511 120,971          86,696  19,698  3,099,668  
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธันวาคม 2565 
 เมื่อทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ไม่มีระยะเวลา รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       

เงินสด - - - - 61,565 61,565 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 39,553 512,774 347 - - 552,674 
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน - 23,836 4,260 4,744 728 33,568 

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - 27,922 37,806 17,442 - 83,170 
เงินลงทุน 36 81,289 140,394 38,121 17,752 277,592 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ี 198,072 469,094 627,562 1,207,693 - 2,502,421 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 237,661 1,114,915 810,369 1,268,000 80,045 3,510,990 

หน้ีสินทางการเงิน       
เงินรับฝาก 2,158,681 384,910 41,083 10,051 - 2,594,725 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 51,415 181,093 37,271 2,714 - 272,493 
หน้ีสินทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วย              
มูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน - 2,319 - - - 2,319 

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ - 27,943 35,771 14,793 - 78,507 
หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 5,019 - - - - 5,019 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม - 8,621 36,335 43,319 18,627 106,902 

รวมหน้ีสินทางการเงิน 2,215,115 604,886 150,460 70,877 18,627 3,059,965 

 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธันวาคม 2564 
 เมื่อทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ไม่มีระยะเวลา รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       

เงินสด               -          -            -        - 63,515  63,515  
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน     45,492  414,468       11,074           -       - 471,034  
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

                              
- 

                         
5,165  

                      
3,771  

                         
8,156  

                     
1,215  

                        
18,307  

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์          -    20,594   20,270 11,796        - 52,660  
เงินลงทุน                 36        160,602    136,361         26,918   18,251     342,168  
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ี       206,623          563,147    619,980   1,155,371    - 2,545,121  

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน       252,151    1,163,976  791,456     1,202,241     82,981  3,492,805  

หน้ีสินทางการเงิน       
เงินรับฝาก 2,206,656    380,954 21,222         10,234         - 2,619,066  
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน          64,735 182,809 40,313          4,541      -  292,398  
หน้ีสินตราสารอนุพันธ์          -     20,956    20,332    9,262       - 50,550  
หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 4,210 - - - - 4,210 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม              -           3,982         18,493            49,219       19,698       91,392  

รวมหน้ีสินทางการเงิน 2,275,601 588,701 100,360      73,256  19,698  3,057,616  
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7. การด ารงเงินกองทุน 

ข้อมูลเงินกองทุนและอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่
จัดท าตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามประกาศของ ธปท. ซึ่งก าหนดให้ธนาคารฯ จัดท าและน าส่งต่อ ธปท.
ภายใน 3 เดือนนับจากวันสิ้นไตรมาส รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลบน Website ของธนาคารฯ ส าหรับข้อมูล                  
ณ วันที ่31 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่น ามาแสดงเปรียบเทียบนี้ เป็นข้อมูลตาม
รายงานที่ได้จัดส่ง ธปท. ตามก าหนดแล้ว ดังนี ้

  (หน่วย: ล้านบาท) 
 กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
 31 ธันวาคม 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 239,360 219,611 
รายการอื่นของส่วนของเจ้าของ 17,317 29,670 
รายการหักจากเงินกองทนุชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (21,116) (21,141) 

รวมเงินกองทนุชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 335,601 328,180 
เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน 20,269 20,072 

รวมเงินกองทนุชั้นที่ 1 355,870 348,252 

เงินกองทุนช้ันที่ 2   
ตราสารหนี้ด้อยสิทธิระยะยาว 42,080 44,000 
เงินส ารองส าหรับสินทรัพย์จดัชั้นปกต ิ 24,144 23,296 

รวมเงินกองทนุชั้นที่ 2 66,224 67,296 

เงินกองทุนทัง้สิ้น 422,094 415,548 
 
  



51 

  (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 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 217,553 199,942  
รายการอื่นของส่วนของเจ้าของ 21,268 23,461  
รายการหักจากเงินกองทนุชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (18,965) (14,405) 

รวมเงินกองทนุชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 319,896 309,038 
เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน 18,647 18,647  
รวมเงินกองทนุชั้นที่ 1 338,543 327,685  
เงินกองทุนช้ันที่ 2   
ตราสารหนี้ด้อยสิทธิระยะยาว 42,080 44,000  
เงินส ารองส าหรับสินทรัพย์จดัชั้นปกต ิ 23,237 22,310  

รวมเงินกองทนุชั้นที่ 2 65,317 66,310  

เงินกองทุนทัง้สิ้น 403,860 393,995  
 

  อัตราส่วนเงินกองทนุต่อสินทรัพย์เสี่ยง (1) 
 อัตราขั้นต่ า กลุ่มธุรกิจทางการเงิน งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 ตามข้อก าหนด
ของ ธปท. 

31 ธันวาคม 
2565 

31 ธันวาคม 
2564 

31 ธันวาคม 
2565 

31 ธันวาคม 
2564 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
อัตราส่วนเงินกองทนุชั้นที่ 1                     
ที่เปน็ส่วนของเจ้าของ 8.00 15.74 15.89 15.59 15.60 

อัตราส่วนเงินกองทนุชั้นที่ 1 9.50 16.69 16.86 16.50 16.54 
อัตราส่วนเงินกองทนุทั้งสิ้น 12.00 19.80 20.12 19.68 19.88 

(1) เงินกองทุนและอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงจัดท าขึ้นโดยปรับปรุงยอดสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีหักค่าเผื่อ                    
การด้อยค่าของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีแล้ว 

ธนาคารฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด ารงเงินกองทุนของธนาคารฯ และกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามประกาศ 
ธปท. เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลการด ารงเงินกองทุนส าหรับธนาคารพาณิชย์ และเร่ือง  การเปิดเผยข้อมูลการ
ด ารงเงินกองทุนส าหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล www.krungthai.com > นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลทางการเงิน > การเปิดเผย 
   ข้อมูลตามเกณฑ์ Basel 
วันที่เปิดเผยข้อมูล ภายในระยะเวลา 4 เดือน หลังจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
ข้อมูล ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565  

http://www.krungthai.com/
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8. ข้อมูลเพิ่มเติม 

8.1 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินสดและกระแสเงินสด 

8.1.1 เงินสด 

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

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 
2565 

31 ธันวาคม 
2564 

31 ธันวาคม 
2565 

31 ธันวาคม 
2564 

เงินสด 50,202 56,618 50,176 56,589 
เงินสดรบัล่วงหน้าจากธุรกรรมเงนิอิเล็กทรอนิกส์และ
บริการโอนเงนิด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 11,389 6,926 11,389 6,926 

รวม 61,591 63,544 61,565 63,515 

8.1.2  รายการที่มิใช่เงินสดที่ส าคัญส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี ้
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2565 2564 2565 2564 

ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน                 
ที่วัดมูลค่าผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ                 
จากภาษีเงินไดเ้พิ่มขึ้น 2,535 692 2,528 691 

สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น 1,655 2,302 1,365 2,033 
ทรัพย์สินรอการขายที่เพิ่มขึ้นจากการรับช าระหนี ้ 2,114 4,493 1,885 4,388 
ทรัพย์สินรอการขายที่เพิ่มขึ้นจากโครงการ                        
พักทรัพย์พักหนี ้ 3,810 7,892 3,810 7,892 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรพัย์เพิ่มขึ้น - 7,295 - 7,295 
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8.1.3  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในหน้ีสินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

รายการบัญชี 1 มกราคม 2565 
กระแสเงินสดจาก

กิจกรรมจัดหาเงินสุทธิ 
รายการที่              

ไม่ใช่เงินสด 31 ธันวาคม 2565 

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 133,817 18,284 (929) 151,172 

รวม 133,817 18,284 (929) 151,172 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

รายการบัญชี 1 มกราคม 2564 
กระแสเงินสดจาก

กิจกรรมจัดหาเงินสุทธิ 
รายการที่              

ไม่ใช่เงินสด 31 ธันวาคม 2564 

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 86,564 44,272 2,981 133,817 

รวม 86,564 44,272 2,981 133,817 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

รายการบัญชี 1 มกราคม 2565 
กระแสเงินสดจาก

กิจกรรมจัดหาเงินสุทธิ 
รายการที่              

ไม่ใช่เงินสด 31 ธันวาคม 2565 

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 91,392 16,500 (990) 106,902 

รวม 91,392 16,500 (990) 106,902 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

รายการบัญชี 1 มกราคม 2564 
กระแสเงินสดจาก

กิจกรรมจัดหาเงินสุทธิ 
รายการที่              

ไม่ใช่เงินสด 31 ธันวาคม 2564 

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 44,293 44,161 2,938 91,392 

รวม 44,293 44,161 2,938 91,392 
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8.2 การจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2565 

 

เครื่องมือ     
ทางการเงินที่
วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรหรือ

ขาดทุน 

เครื่องมือ         
ทางการเงินที่
วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

เงินลงทุนใน
ตราสารทุนที่
ก าหนดให้วัด
มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

เครื่องมือ        
ทางการเงินที่
วัดมูลค่าด้วย
ราคาทุนตัด
จ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสด - - - 61,591 61,591 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - - - 550,941 550,941 
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 33,568 

 
- 

 
- 

 
- 

 
33,568 

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 83,170 - - - 83,170 
เงินลงทุนสุทธ ิ - 258,350 17,755 950 277,055 

เงินให้สินเชื่อแกลู่กหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ - - - 2,443,832 2,443,832 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 116,738 258,350 17,755 3,057,314 3,450,157 

หนี้สินทางการเงิน      
เงินรับฝาก - - - 2,590,236 2,590,236 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - - - 277,099 277,099 
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - - - 5,019 5,019 
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทุน 2,319 

 
- 

 
- 

 
- 2,319 

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 78,507 - - - 78,507 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม - - - 151,172 151,172 
หนี้สินตามสัญญาเช่า - - - 3,688 3,688 

ประมาณการหนี้สิน - - - 17,444 17,444 

รวมหนี้สินทางการเงิน 80,826 - - 3,044,658 3,125,484 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2564 

 

เครื่องมือ     
ทางการเงินที่
วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรหรือ

ขาดทุน 

เครื่องมือ         
ทางการเงินที่
วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

เงินลงทุนใน
ตราสารทุนที่
ก าหนดให้วัด
มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

เครื่องมือ        
ทางการเงินที่
วัดมูลค่าด้วย
ราคาทุนตัด
จ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสด - - -  63,544   63,544  
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - - -        469,216         469,216  
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน        18,039  - - - 18,039 

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์     52,660  - - -     52,660  
เงินลงทุนสุทธ ิ - 322,190 18,253 1,599 342,042 

เงินให้สินเชื่อแกลู่กหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ - - -   2,476,220    2,476,220  

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน            70,699           322,190             18,253        3,010,579        3,421,721  

หนี้สินทางการเงิน      
เงินรับฝาก - - -      2,614,747      2,614,747 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - - -      296,344       296,344  
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - - -         4,210          4,210  
หนี้สินตราสารอนุพันธ์        50,550  - - -        50,550 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม - - -   133,817  133,817 
หนี้สินตามสัญญาเช่า - - -  4,277   4,277  

ประมาณการหนี้สิน - - - 20,364  20,364  

รวมหนี้สินทางการเงิน 50,550 - - 3,073,759 3,124,309 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2565 

 

เครื่องมือ       
ทางการเงินที่
วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรหรือ

ขาดทุน 

เครื่องมือ         
ทางการเงินที่
วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

เงินลงทุนใน
ตราสารทุนที่
ก าหนดให้วัด
มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

เครื่องมือ          
ทางการเงินที่
วัดมูลค่าด้วย
ราคาทุนตัด
จ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสด - - - 61,565 61,565 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - - - 549,955 549,955 
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 33,568 

 
- 

 
- 

 
- 

 
33,568 

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 83,170 - - - 83,170 
เงินลงทุนสุทธ ิ - 259,553 17,752 249 277,554 

เงินให้สินเชื่อแกลู่กหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ - - - 2,361,277 2,361,277 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 116,738 259,553 17,752 2,973,046 3,367,089 

หนี้สินทางการเงิน      
เงินรับฝาก - - - 2,594,725 2,594,725 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - - - 272,493 272,493 
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - - - 5,019 5,019 
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทุน 2,319 

 
- 

 
- 

 
- 2,319 

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 78,507 - - - 78,507 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม - - - 106,902 106,902 
หนี้สินตามสัญญาเช่า - - - 3,003 3,003 

ประมาณการหนี้สิน - - - 15,927 15,927 

รวมหนี้สินทางการเงิน 80,826 - - 2,998,069 3,078,895 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 

 

เครื่องมือ       
ทางการเงินที่
วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรหรือ

ขาดทุน 

เครื่องมือ         
ทางการเงินที่
วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

เงินลงทุนใน
ตราสารทุนที่
ก าหนดให้วัด
มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

เครื่องมือ          
ทางการเงินที่
วัดมูลค่าด้วย
ราคาทุนตัด
จ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสด - - -    63,515  63,515 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - - -        468,832  468,832 
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน            18,307  - 

 
- - 18,307 

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์        52,660  - - - 52,660 
เงินลงทุนสุทธ ิ - 323,276 18,251 595 342,122 

เงินให้สินเชื่อแกลู่กหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ - - -     2,401,463     2,401,463 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 70,967 323,276 18,251 2,934,405 3,346,899 

หนี้สินทางการเงิน      
เงินรับฝาก - - -    2,619,066     2,619,066  
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - - -  292,398   292,398  
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - - -      4,210       4,210  
หนี้สินตราสารอนุพันธ์          50,550  - - -          50,550 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม - - - 91,392  91,392  
หนี้สินตามสัญญาเช่า - - -      3,449       3,449  

ประมาณการหนี้สิน - - - 18,837  18,837  

รวมหนี้สินทางการเงิน 50,550 - - 3,029,352 3,079,902 
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8.3 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) 
  (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 

 เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ       
ธนาคารแห่งประเทศไทยและ
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 13,961 416,760 430,721 24,312 358,025 382,337 
ธนาคารพาณิชย์ 975 45,706 46,681 372 32,895 33,267 
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 11 4,035 4,046 12 11,101 11,113 
สถาบันการเงินอืน่ 13 42,943 42,956 18 20,893 20,911 

รวม 14,960 509,444 524,404 24,714 422,914 447,628 

บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ - 162 162 - 69 69 
หัก: รายได้รอตัดบัญชี - (21) (21) - (16) (16) 
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต   

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (1) (2,836) (2,837) (1) (2,173) (2,174) 

รวมในประเทศ 14,959 506,749 521,708 24,713 420,794 445,507 

ต่างประเทศ        
เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  20,516 2,074 22,590 17,594 1,906 19,500 
เงินเยน 2,496 - 2,496 502 - 502 
เงินยูโร 428 - 428 633 - 633 
อื่น ๆ  2,139 1,624 3,763 2,178 993 3,171 

รวม 25,579 3,698 29,277 20,907 2,899 23,806 

บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ - 26 26 - 13 13 
หัก:  ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต        

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (26) (44) (70) (63) (47) (110) 

รวมต่างประเทศ 25,553 3,680 29,233 20,844 2,865 23,709 

รวม 40,512 510,429 550,941 45,557 423,659 469,216 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 

 

  (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 
 เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ       

ธนาคารแห่งประเทศไทยและ
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 13,961 416,760 430,721 24,312 358,025 382,337 

ธนาคารพาณิชย์ - 45,706 45,706 - 32,895 32,895 
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ - 4,035 4,035 - 11,101 11,101 

สถาบันการเงินอืน่ 13 42,943 42,956 18 20,893 20,911 

รวม 13,974 509,444 523,418 24,330 422,914 447,244 

บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ - 162 162 - 69 69 
หัก: รายได้รอตัดบัญชี - (21) (21) - (16) (16) 
หัก:  ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่

คาดว่าจะเกิดขึ้น (1) (2,836) (2,837) (1) (2,173) (2,174) 

รวมในประเทศ 13,973 506,749 520,722 24,329 420,794 445,123 

ต่างประเทศ        
เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  20,516 2,074 22,590 17,594 1,906 19,500 
เงินเยน 2,496 - 2,496 502 - 502 
เงินยูโร 428 - 428 633 - 633 

อื่น ๆ  2,139 1,624 3,763 2,178 993 3,171 

รวม 25,579 3,698 29,277 20,907 2,899 23,806 

บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ - 26 26 - 13 13 
หัก:  ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่

คาดว่าจะเกิดขึ้น (26) (44) (70) (63) (47) (110) 

รวมต่างประเทศ 25,553 3,680 29,233 20,844 2,865 23,709 

รวม 39,526 510,429 549,955 45,173 423,659 468,832 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ธนาคารฯ ไม่มีเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยที่เป็นสถาบันการเงิน 
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8.4 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

เงินลงทุน 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 

สินทรัพย์ทางการเงินเพื่อค้า     
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 6,964 11,057 6,964 11,057 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 1,010 1,930 1,010 2,198 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ 23,488 - 23,488 - 
ตราสารทุนในความต้องการของตลาด 4 - 4 - 

รวม 31,466 12,987 31,466 13,255 

อ่ืน ๆ     
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 1,378 3,837 1,378 3,837 
หน่วยลงทุน 385 411 385 411 
ตราสารทุนในความต้องการของตลาด 339 804 339 804 

รวม 2,102 5,052 2,102 5,052 

รวมสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย                 
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 33,568 18,039 33,568 18,307 

8.5 ตราสารอนุพันธ์ 

8.5.1 อนุพันธ์เพื่อค้า 

มูลค่ายุติธรรมและจ านวนเงินตามสัญญาแบ่งตามประเภทความเสี่ยงได้ดังนี ้
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 
 มูลค่ายุติธรรม จ านวนเงิน มูลค่ายุติธรรม จ านวนเงิน 

ประเภทความเสี่ยง สินทรัพย์ หนี้สิน ตามสัญญา สินทรัพย์ หนี้สิน ตามสัญญา 

อัตราแลกเปลี่ยน 48,762 44,497 1,864,533 30,486 30,000 1,964,974 
อัตราดอกเบี้ย 30,155 29,662 2,129,757 18,587 15,730 1,791,917 
อื่น ๆ 419 344 19,216 3,004 2,903 139,305 

รวม 79,336 74,503 4,013,506 52,077 48,633 3,896,196 
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8.5.2 อนุพันธ์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 เคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงจ าแนกตามประเภทของการป้องกัน
ความเสี่ยงและตามประเภทความเสี่ยง มีรายละเอียดดังน้ี 

การป้องกันความเสี่ยงแบบพลวัตร 

มูลค่ายุติธรรมและจ านวนเงินตามสัญญาแบ่งตามประเภทความเสี่ยงได้ดังนี ้

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2565 

ประเภทความเสี่ยง 
จ านวนเงิน 
ตามสัญญา 

มูลค่ายุติธรรม 

สินทรัพย์ หนี้สิน 

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย    
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 100,425 - - 

รวม 100,425 - - 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 

ประเภทความเสี่ยง 
จ านวนเงิน 
ตามสัญญา 

มูลค่ายุติธรรม 

สินทรัพย์ หนี้สิน 

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย    
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 4,315 - - 

รวม 4,315 - - 
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การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่าที่ เกี่ยวข้องกับรายการที่ก าหนดให้เป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม                                 
มีรายละเอียดดังน้ี 

  (หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

  31 ธันวาคม 2565 

ประเภทความเสี่ยง 
 มูลค่าตามบัญชี 

มูลค่าสะสมของการปรับปรุง
มูลค่าเนื่องจากการป้องกันความ
เสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมซึ่งรวมอยู่
ในมูลค่าตามบัญชีของรายการที่

มีการป้องกันความเสี่ยง 

 สินทรัพย์ หนี้สิน สินทรัพย์ หนี้สิน 

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย      
เงินกู้ยืมสกลุเงินบาทที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที ่ ก - 2,970 - (29) 
เงินกู้ยืมสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ก - 6,049 - (172) 
ตราสารหนี้ที่ออกสกุลเงินบาทที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ข - 18,615 - (8) 
ตราสารหนี้ที่ออกสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ข - 18,755 - (2,064) 
เงินให้สินเชื่อแกลู่กหนี้สกุลเงินบาททีม่ีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ง 2,693 - 16 - 

รวมความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย  2,693 46,389 16 (2,273) 

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน      
เงินลงทุนในตราสารทุนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ก าหนดให้       
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ค 3,275 - (246) - 

เงินลงทุนในตราสารทุนสกุลเงินยูโร (ก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ค 8 - - - 

รวมความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน  3,283 - (246) - 

รวม  5,976 46,389 (230) (2,273) 
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  (หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

  31 ธันวาคม 2564 

ประเภทความเสี่ยง 
 มูลค่าตามบัญชี 

มูลค่าสะสมของการปรับปรุง
มูลค่าเนื่องจากการป้องกันความ
เสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมซึ่งรวมอยู่
ในมูลค่าตามบัญชีของรายการที่

มีการป้องกันความเสี่ยง 

 สินทรัพย์ หนี้สิน สินทรัพย์ หนี้สิน 

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย      
เงินกู้ยืมสกลุเงินบาทที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที ่ ก - 835 - 35 
เงินกู้ยืมสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ก - 1,991 - (14) 
ตราสารหนี้ที่ออกสกุลเงินบาทที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ข - 10,139 - 139 
ตราสารหนี้ที่ออกสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ข - 19,698 - (285) 
เงินให้สินเชื่อแกลู่กหนี้สกุลเงินบาททีม่ีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ง 2,262 - (27) - 

รวมความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย  2,262 32,663 (27) (125) 

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน      
เงินลงทุนในตราสารทุนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ก าหนดให้       
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ค 3,318 - 27 - 

เงินลงทุนในตราสารทุนสกุลเงินยูโร (ก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ค 7 - - - 

รวมความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน  3,325 - 27 - 

รวม  5,587 32,663 - (125) 

รายการในงบแสดงฐานะการเงินที่รวมรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงของมูลค่า
ยุติธรรมสะสมของการปรับปรุงมูลค่าเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม ประกอบไปด้วย
รายการดังต่อไปนี้ 

ก. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 

ข. ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 

ค. เงินลงทุนสุทธิ 

ง. เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 
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มูลค่าที่เกี่ยวข้องกับรายการที่ก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม มีรายละเอียด
ดังนี ้

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2565 

ประเภทความเสี่ยง 
จ านวนเงนิ 
ตามสัญญา 

มูลค่ายุติธรรม 

สินทรัพย์ หนี้สิน 

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย    
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 71,021 190 2,365 
สัญญาสิทธิแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 34,403 98 210 

รวมความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 105,424 288 2,575 

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน    
สัญญาสวอปเงินตราต่างประเทศ 3,292 246 - 

รวมความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลีย่น 3,292 246 - 

รวม 108,716 534 2,575 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 

ประเภทความเสี่ยง 
จ านวนเงนิ 
ตามสัญญา 

มูลค่ายุติธรรม 

สินทรัพย์ หนี้สิน 

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย    
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 35,147 222 119 
สัญญาสิทธิแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 390 5 - 
รวมความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 35,537 227 119 

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน    
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 202 - 2 
สัญญาสวอปเงินตราต่างประเทศ 3,516 2 27 

รวมความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลีย่น 3,718 2 29 

รวม 39,255 229 148 
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ผลลัพธ์ของกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงของธนาคารฯ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม                
ข้อ 4.5 โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงและเครื่องมือที่ใช้
ป้องกันความเสี่ยงในระหว่างปี ซึ่งใช้เป็นเกณฑ์ในการรับรู้ความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกัน                
ความเสี่ยง มีรายละเอียดดังน้ี 

  (หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

  ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

ประเภทความเส่ียง 
ก าไร (ขาดทุน)  

ท่ีเกิดจากการป้องกันความเส่ียง 

การเปล่ียนแปลงใน
มูลค่ายุตธิรรมซ่ึงใช้
เป็นเกณฑ์ในการรับรู้
ความไมม่ีประสิทธิผล 

รายการท่ีมีการป้องกันความเส่ียง 
เคร่ืองมือท่ีใช้ใน 

การป้องกันความเส่ียง 
รายการท่ีมีการป้องกัน

ความเส่ียง 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
ป้องกันความเส่ียง 

ของการป้องกัน            
ความเส่ียง 

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย     
เงินกู้ยืมสกุลเงินบาทท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี สัญญาแลกเปล่ียนอัตรา

ดอกเบ้ีย 64 (64) - 
เงินกู้ยืมสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา                  
ท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตรา
ดอกเบ้ีย 158 (158) - 

ตราสารหน้ีท่ีออกสกุลเงินบาทท่ีมีอัตรา
ดอกเบ้ียคงท่ี 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตรา
ดอกเบ้ียและสัญญาสิทธิ
แลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย 147 (79) 68 

ตราสารหน้ีท่ีออกสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริกาท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตรา
ดอกเบ้ีย 1,779 (1,783) (4) 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีสกุลเงินบาท                   
ท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตรา
ดอกเบ้ียและสัญญาสิทธิ
แลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย 43 57 100 

รวมความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย  2,191 (2,027) 164 

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน     
เงินลงทุนในตราสารทุนสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา (ก าหนดให้วัดมูลค่าด้วย       
มูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) 

สัญญาสวอปเงินตรา
ต่างประเทศ 

(263) 263 - 

รวมความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน  (263) 263 - 

รวม  1,928 (1,764) 164 
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  (หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

  ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ประเภทความเส่ียง 
ก าไร (ขาดทุน)  

ท่ีเกิดจากการป้องกันความเส่ียง 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมซ่ึงใช้เป็นเกณฑ์ใน

การรับรู้ความไม่มี
ประสิทธิผลของการป้องกัน

ความเส่ียง รายการท่ีมีการป้องกันความเส่ียง 
เคร่ืองมือท่ีใช้ใน 

การป้องกันความเส่ียง 
รายการท่ีมีการ

ป้องกันความเส่ียง 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
ป้องกันความเส่ียง 

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 
เงินกู้ยืมสกุลเงินบาทท่ีมีอัตรา       
ดอกเบ้ียคงท่ี 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตรา
ดอกเบ้ีย 66 (66) - 

เงินกู้ยืมสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตรา
ดอกเบ้ีย 14 (14) - 

ตราสารหน้ีท่ีออกสกุลเงินบาทท่ีมีอัตรา
ดอกเบ้ียคงท่ี 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตรา
ดอกเบ้ีย 154 (154) - 

ตราสารหน้ีท่ีออกสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริกาท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตรา
ดอกเบ้ีย 285 (285) - 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีสกุลเงินบาท         
ท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตรา
ดอกเบ้ีย และสัญญาสิทธิ
แลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย (27) 21 (6) 

รวมความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย 492 (498) (6) 

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 
เงินลงทุนในตราสารทุนสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ก าหนดให้วัด
มูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) 

สัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า / 
สัญญาสวอปเงินตรา
ต่างประเทศ 27 (27) - 

รวมความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน 27 (27) - 

รวม 519 (525) (6) 
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การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด 
มูลค่าที่ เกี่ยวข้องกับรายการที่ก าหนดให้เป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด                                  
มีรายละเอียดดังน้ี 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2565 

 

การเปลี่ยนแปลงใน
มูลค่ายุติธรรมซึ่งใช้
เป็นเกณฑ์ในการรับรู้ 

มูลค่าเงินส ารองส าหรับการป้องกัน          
ความเสี่ยงในกระแสเงินสด 

ประเภทความเสี่ยง 

ความไม่มีประสิทธิผล
ของการป้องกัน            
ความเสี่ยง 

ส่วนที่ยังคงใช ้          
การบัญชีป้องกัน

ความเสี่ยง 

ส่วนที่ไม่ได้ใช้          
การบัญชีป้องกัน          
ความเสี่ยงแล้ว 

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน    
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม                                 
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ (258) 178 - 
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 150 (32) - 
สกุลเงินเยนที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ (2,605) 15 - 
สกุลเงินยูโรที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่                             (522) 358 - 
สกุลเงินยูโรที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (15) (58) - 
สกุลเงินริงกิตที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่  (71) 46 - 

รวม (3,321) 507 - 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 

 

การเปลี่ยนแปลงใน
มูลค่ายุติธรรมซึ่งใช้
เป็นเกณฑ์ในการรับรู้ 

มูลค่าเงินส ารองส าหรับการป้องกัน          
ความเสี่ยงในกระแสเงินสด 

ประเภทความเสี่ยง 

ความไม่มีประสิทธิผล
ของการป้องกัน            
ความเสี่ยง 

ส่วนที่ยังคงใช ้          
การบัญชีป้องกัน

ความเสี่ยง 

ส่วนที่ไม่ได้ใช้          
การบัญชีป้องกัน          
ความเสี่ยงแล้ว 

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน    
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม                                 
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 530 26 - 
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 924 4 - 
สกุลเงินเยนที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ (93) 119 - 
สกุลเงินยูโรที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่                             19 14 - 
สกุลเงินยูโรที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (2) (17) - 
สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว  (32) - - 
สกุลเงินริงกิตที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่  116 32 - 

รวม 1,462 178 - 
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รายการในงบแสดงฐานะการเงินที่รวมรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง คือ เงินลงทุนสุทธิ 

ผลลัพธ์ของกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงของธนาคารฯ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม               
ข้อ 4.5 โดยเฉพาะมูลค่าที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินตราสารอนุพันธ์ซึ่งธนาคารฯ ก าหนดให้เป็น
เคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด และการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมที่ใช้เป็นเกณฑ์ใน
การรับรู้ความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด มีรายละเอียดดังน้ี 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2565 

 

 มูลค่าตามบัญชี 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมซ่ึงใช้เป็นเกณฑ์
ในการรับรู้ความไมม่ีประสิทธิผลของการป้องกัน

ความเส่ียง 

มูลค่าเงินส ารอง
ส าหรับ              

การป้องกัน           
ความเส่ียงใน 

ประเภทความเส่ียง 
จ านวนเงิน
ตามสัญญา สินทรัพย์ หน้ีสิน รวม 

ส่วนท่ีมี             
ประสิทธิผล  
ท่ีรับรู้ใน

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

ส่วนท่ีไม่มี
ประสิทธิผลท่ี
รับรู้ในก าไร
หรือขาดทุน 

กระแสเงินสด 
ท่ีถูกปรับปรุง
รายการไปยัง
ก าไรหรือ
ขาดทุน 

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย        
สัญญาสิทธิแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย - 
ป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนใน          
ตราสารหน้ีสกุลเงินยูโรท่ีมี                     
อัตราดอกเบ้ียลอยตัว 1,271 - - 2 - 2 - 

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน       
สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียข้าม
สกุลเงินต่างประเทศ (บาท : ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา) - ป้องกันความเส่ียง          
ของเงินลงทุนในตราสารหน้ีสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาท่ีมีอัตรา
ดอกเบ้ียคงท่ี 7,742 117 333 258 258 - (106) 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียข้าม
สกุลเงินต่างประเทศ (บาท : ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา) - ป้องกันความเส่ียง      
ของเงินลงทุนในตราสารหน้ีสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาท่ีมีอัตรา
ดอกเบ้ียลอยตัว 7,949 - 897 (150) (150) - 114 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียข้าม
สกุลเงินต่างประเทศ (บาท : เยน) - 
ป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนใน
ตราสารหน้ีสกุลเงินเยนท่ีมีอัตรา
ดอกเบ้ียคงท่ี 30,788 2,668 16 2,605 2,605 - (2,709) 
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(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2565 

 

 มูลค่าตามบัญชี 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมซ่ึงใช้เป็นเกณฑ์
ในการรับรู้ความไมม่ีประสิทธิผลของ                       

การป้องกันความเส่ียง 

มูลค่าเงินส ารอง
ส าหรับ              

การป้องกัน           
ความเส่ียงใน 

ประเภทความเส่ียง 
จ านวนเงิน
ตามสัญญา สินทรัพย์ หน้ีสิน รวม 

ส่วนท่ีมี             
ประสิทธิผล  
ท่ีรับรู้ใน

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

ส่วนท่ีไม่มี
ประสิทธิผลท่ี
รับรู้ในก าไร
หรือขาดทุน 

กระแสเงินสด 
ท่ีถูกปรับปรุง
รายการไปยัง
ก าไรหรือ
ขาดทุน 

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน (ต่อ)       
สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียข้าม
สกุลเงินต่างประเทศ (บาท : ยูโร) - 
ป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนใน
ตราสารหน้ีสกุลเงินยูโรท่ีมีอัตรา
ดอกเบ้ียคงท่ี 9,400 445 - 522 522 - (178) 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียข้าม
สกุลเงินต่างประเทศ (บาท : ยูโร) - 
ป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนใน
ตราสารหน้ีสกุลเงินยูโรท่ีมีอัตรา
ดอกเบ้ียลอยตัว 2,191 36 76 15 15 - (56) 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียข้าม
สกุลเงินต่างประเทศ (บาท : ริงกิต) - 
ป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนใน
ตราสารหน้ีสกุลเงินริงกิตท่ีมีอัตรา
ดอกเบ้ียคงท่ี 7,987 34 107 71 71 - (57) 

รวม 67,328 3,300 1,429 3,323 3,321 2 (2,992) 
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(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 

 

 มูลค่าตามบัญชี 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมซ่ึงใช้เป็นเกณฑ์
ในการรับรู้ความไมม่ีประสิทธิผลของ                    

การป้องกันความเส่ียง 

มูลค่าเงินส ารอง
ส าหรับ               

การป้องกัน
ความเส่ียงใน 

ประเภทความเส่ียง 
จ านวนเงิน
ตามสัญญา สินทรัพย์ หน้ีสิน รวม 

ส่วนท่ีมี             
ประสิทธิผล 
ท่ีรับรู้ใน

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

ส่วนท่ีไม่มี
ประสิทธิผลท่ี
รับรู้ในก าไร
หรือขาดทุน 

กระแสเงินสด
ท่ีถูกปรับปรุง
รายการไปยัง
ก าไรหรือ
ขาดทุน 

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย        
สัญญาสิทธิแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย - 
ป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนใน          
ตราสารหน้ีสกุลเงินยูโรท่ีมี                     
อัตราดอกเบ้ียลอยตัว 1,307 - 2 (2) - (2) - 

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน       
สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียข้าม
สกุลเงินต่างประเทศ (บาท : ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา) - ป้องกันความเส่ียง          
ของเงินลงทุนในตราสารหน้ีสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาท่ีมีอัตรา
ดอกเบ้ียคงท่ี 6,147 2 527 (530) (530) - 571 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียข้าม
สกุลเงินต่างประเทศ (บาท : ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา) - ป้องกันความเส่ียง      
ของเงินลงทุนในตราสารหน้ีสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาท่ีมีอัตรา
ดอกเบ้ียลอยตัว 9,792 - 756 (924) (924) - 878 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียข้าม
สกุลเงินต่างประเทศ (บาท : เยน) - 
ป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุน       
ในตราสารหน้ีสกุลเงินเยนท่ีมีอัตรา
ดอกเบ้ียคงท่ี 26,303 307 159 93 93 - (97) 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียข้าม
สกุลเงินต่างประเทศ (บาท : ยูโร) - 
ป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุน       
ในตราสารหน้ีสกุลเงินยูโรท่ีมีอัตรา
ดอกเบ้ียคงท่ี 3,528 8 90 (19) (19) - 23 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียข้าม
สกุลเงินต่างประเทศ (บาท : ยูโร) - 
ป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุน        
ในตราสารหน้ีสกุลเงินยูโรท่ีมีอัตรา
ดอกเบ้ียลอยตัว 2,255 36 93 2 2 - (33) 
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(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 

 

 มูลค่าตามบัญชี 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมซ่ึงใช้เป็นเกณฑ์
ในการรับรู้ความไมม่ีประสิทธิผลของ                    

การป้องกันความเส่ียง 

มูลค่าเงินส ารอง
ส าหรับ               

การป้องกัน
ความเส่ียงใน 

ประเภทความเส่ียง 
จ านวนเงิน
ตามสัญญา สินทรัพย์ หน้ีสิน รวม 

ส่วนท่ีมี             
ประสิทธิผล 
ท่ีรับรู้ใน

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

ส่วนท่ีไม่มี
ประสิทธิผลท่ี
รับรู้ในก าไร
หรือขาดทุน 

กระแสเงินสด
ท่ีถูกปรับปรุง
รายการไปยัง
ก าไรหรือ
ขาดทุน 

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน (ต่อ)       
สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียข้าม
สกุลเงินต่างประเทศ (บาท : ดอลลาร์
ออสเตรเลีย) - ป้องกันความเส่ียงของ
เงินลงทุนในตราสารหน้ีสกุลเงิน
ดอลลาร์ออสเตรเลียท่ีมีอัตราดอกเบ้ีย
ลอยตัว - - - 32 32 - (32) 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียข้าม
สกุลเงินต่างประเทศ (บาท : ริงกิต) - 
ป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนใน
ตราสารหน้ีสกุลเงินริงกิตท่ีมีอัตรา
ดอกเบ้ียคงท่ี 3,206 1 142 (116) (116) - 148 

รวม 52,538 354 1,769 (1,464) (1,462) (2) 1,458 

รายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่รวมความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยง คือ ก าไรสุทธิ
จากเคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

รายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่รวมการปรับปรุงรายการ คือ ก าไรสุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินที่วัด
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน และดอกเบี้ยรับ 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ธนาคารฯ มีเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงในด้านอัตราดอกเบี้ยและ
อัตราแลกเปลี่ยน จ าแนกตามระยะเวลาครบก าหนด ดังนี้ 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2565 

ประเภทความเส่ียง 

ระยะเวลาคงเหลือของสัญญา 

น้อยกว่า            
1 เดือน 1 - 3 เดือน 

มากกว่า        
3 เดือน 
- 1 ปี 

มากกว่า 
1 ปี - 5 ปี 

มากกว่า    
5 ปี รวม 

การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม - ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย      
สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียป้องกันความเส่ียงของเงินกู้ยืม
สกุลเงินบาทท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี        
จ านวนเงินตามสัญญา (หน่วย: ล้านบาท) - 1,200 7,539 32,082 430 41,251 
อัตราดอกเบ้ียคงท่ีเฉล่ีย (ร้อยละ) - 0.85 0.56 1.52 1.79 1.33 
อัตราดอกเบ้ียลอยตัวเฉล่ีย (ร้อยละ) - 0.64 1.10 1.25 1.31 1.21 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียป้องกันความเส่ียงของเงินกู้ยืม
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี        
จ านวนเงินตามสัญญา (หน่วย: ล้านบาท) - - 2,074 25,019 - 27,093 
อัตราดอกเบ้ียคงท่ีเฉล่ีย (ร้อยละ) - - 0.59 4.17 - 3.89 
อัตราดอกเบ้ียลอยตัวเฉล่ีย (ร้อยละ) - - 4.03 6.50 - 6.31 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียป้องกันความเส่ียงของ                  
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีสกุลเงินบาทท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี       
จ านวนเงินตามสัญญา (หน่วย: ล้านบาท) - - - - 2,677 2,677 
อัตราดอกเบ้ียคงท่ีเฉล่ีย (ร้อยละ) - - - - 3.58 3.58 
อัตราดอกเบ้ียลอยตัวเฉล่ีย (ร้อยละ) - - - - 3.63 3.63 

สัญญาสิทธแิลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียป้องกันความเส่ียงของ                       
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีสกุลเงินบาทท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี       
จ านวนเงินตามสัญญา (หน่วย: ล้านบาท) - 75 - - - 75 
อัตราดอกเบ้ียคงท่ีเฉล่ีย (ร้อยละ) - 4.65 - - - 4.65 
อัตราดอกเบ้ียลอยตัวเฉล่ีย (ร้อยละ) - 3.63 - - - 3.63 

สัญญาสิทธิแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียป้องกันความเส่ียงของ          
ตราสารหน้ีท่ีออกสกุลเงินบาทท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี       
จ านวนเงินตามสัญญา (หน่วย: ล้านบาท) - - 11,623 22,705 - 34,328 
อัตราดอกเบ้ียคงท่ีเฉล่ีย (ร้อยละ) - - 2.26 2.21 - 2.23 
อัตราดอกเบ้ียลอยตัวเฉล่ีย (ร้อยละ) - - 1.24 1.24 - 1.24 

การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม - ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน      
สัญญาสวอปเงินตราต่างประเทศ - ป้องกันความเส่ียงของ           
เงินลงทุนในตราสารทุนสกุลเงินยูโร       
จ านวนเงินตามสัญญา (หน่วย: ล้านบาท) - 9 - - - 9 
อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย (บาท : ยูโร) - 37.33 - - - 37.33 

สัญญาสวอปเงินตราต่างประเทศ - ป้องกันความเส่ียงของ         
เงินลงทุนในตราสารทุนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา       
จ านวนเงินตามสัญญา (หน่วย: ล้านบาท) - 3,283 - - - 3,283 
อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย (บาท : ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) - 37.01 - - - 37.01 
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 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2565 

ประเภทความเส่ียง 

ระยะเวลาคงเหลือของสัญญา 

น้อยกว่า            
1 เดือน 1 - 3 เดือน 

มากกว่า        
3 เดือน 
- 1 ปี 

มากกว่า 
1 ปี - 5 ปี 

มากกว่า    
5 ปี รวม 

การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด - ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 
สัญญาสิทธิแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย - ป้องกันความเส่ียงของ      
เงินลงทุนในตราสารหน้ีสกุลเงินยูโรท่ีมีอัตราดอกเบ้ียลอยตัว - - - 1,271 - 1,271 
จ านวนเงินตามสัญญา (หน่วย: ล้านบาท)       

การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด - ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน 
สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียข้ามสกุลเงินต่างประเทศ         
(บาท : ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) - ป้องกันความเส่ียงของ             
เงินลงทุนในตราสารหน้ีสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา              
ท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี       
จ านวนเงินตามสัญญา (หน่วย: ล้านบาท) - - 691 7,051 - 7,742 
อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย (บาท : ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) - - 30.22 32.91 - 32.67 
อัตราดอกเบ้ียคงท่ีเฉล่ีย (ร้อยละ) - - 3.57 1.86 - 2.00 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียข้ามสกุลเงินต่างประเทศ                 
(บาท : ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) - ป้องกันความเส่ียงของ          
เงินลงทุนในตราสารหน้ีสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา             
ท่ีมีอัตราดอกเบ้ียลอยตัว       
จ านวนเงินตามสัญญา (หน่วย: ล้านบาท) 2,004 3,975 242 1,728 - 7,949 
อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย (บาท : ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) 30.97 31.24 31.43 30.01 - 30.91 
อัตราดอกเบ้ียคงท่ีเฉล่ีย (ร้อยละ) 1.41 1.27 1.35 1.31 - 1.32 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียข้ามสกุลเงินต่างประเทศ           
(บาท : เยน) - ป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนในตราสารหน้ี
สกุลเงินเยนท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี       
จ านวนเงินตามสัญญา (หน่วย: ล้านบาท) - 2,609 3,914 24,265 - 30,788 
อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย (บาท : เยน) - 0.30 0.29 0.28 - 0.28 
อัตราดอกเบ้ียคงท่ีเฉล่ีย (ร้อยละ) - 1.02 1.27 1.81 - 1.67 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียข้ามสกุลเงินต่างประเทศ          
(บาท : ยูโร) - ป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนในตราสารหน้ี
สกุลเงินยูโรท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี       
จ านวนเงินตามสัญญา (หน่วย: ล้านบาท) - - - 9,400 - 9,400 
อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย (บาทต่อยูโร) - - - 37.04 - 37.04 
อัตราดอกเบ้ียคงท่ีเฉล่ีย (ร้อยละ) - - - 1.66 - 1.66 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียข้ามสกุลเงินต่างประเทศ           
(บาท : ยูโร) - ป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนในตราสารหน้ี
สกุลเงินยูโรท่ีมีอัตราดอกเบ้ียลอยตัว       
จ านวนเงินตามสัญญา (หน่วย: ล้านบาท) 921 - - 1,270 - 2,191 
อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย (บาท : ยูโร) 33.69 - - 39.41 - 37.01 
อัตราดอกเบ้ียคงท่ีเฉล่ีย (ร้อยละ) 1.73 - - 1.18 - 1.39 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียข้ามสกุลเงินต่างประเทศ         
(บาท : ริงกิต) - ป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนในตราสารหน้ี
สกุลเงินริงกิตท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี       
จ านวนเงินตามสัญญา (หน่วย: ล้านบาท) - 1,566 - 6,421 - 7,987 
อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย (บาท : ริงกิต) - 7.40 - 7.85 - 7.76 
อัตราดอกเบ้ียคงท่ีเฉล่ีย (ร้อยละ) - 2.61 - 2.21 - 2.29 
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 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธันวาคม 2564 

ประเภทความเส่ียง 

ระยะเวลาคงเหลือของสัญญา 

น้อยกว่า            
1 เดือน 1 - 3 เดือน 

มากกว่า        
3 เดือน 
- 1 ปี 

มากกว่า 
1 ปี - 5 ปี 

มากกว่า    
5 ปี รวม 

การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม - ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย      
สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียป้องกันความเส่ียงของเงินกู้ยืม
สกุลเงินบาทท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี        
จ านวนเงินตามสัญญา (หน่วย: ล้านบาท) - - 10,000 - 800 10,800 
อัตราดอกเบ้ียคงท่ีเฉล่ีย (ร้อยละ) - - 3.40 - 3.41 3.40 
อัตราดอกเบ้ียลอยตัวเฉล่ีย (ร้อยละ) - - 1.84 - 0.95 1.78 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียป้องกันความเส่ียงของเงินกู้ยืม
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี        
จ านวนเงินตามสัญญา (หน่วย: ล้านบาท) - - - 22,057 - 22,057 
อัตราดอกเบ้ียคงท่ีเฉล่ีย (ร้อยละ) - - - 4.05 - 4.05 
อัตราดอกเบ้ียลอยตัวเฉล่ีย (ร้อยละ) - - - 3.32 - 3.32 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียป้องกันความเส่ียงของ                   
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีสกุลเงินบาทท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี       
จ านวนเงินตามสัญญา (หน่วย: ล้านบาท) - 283 - - 2,007 2,290 
อัตราดอกเบ้ียคงท่ีเฉล่ีย (ร้อยละ) - 3.50 - - 3.50 3.50 
อัตราดอกเบ้ียลอยตัวเฉล่ีย (ร้อยละ) - 2.40 - - 2.40 2.40 

สัญญาสิทธิแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียป้องกันความเส่ียงของ          
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีสกุลเงินบาทท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี       
จ านวนเงินตามสัญญา (หน่วย: ล้านบาท) - 390 - - - 390 
อัตราดอกเบ้ียคงท่ีเฉล่ีย (ร้อยละ) - 3.50 - - - 3.50 
อัตราดอกเบ้ียลอยตัวเฉล่ีย (ร้อยละ) - 2.40 - - - 2.40 

การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม - ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน      
สัญญาซ้ือขายอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้า - ป้องกันความเส่ียงของ
เงินลงทุนในตราสารทุนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา       
จ านวนเงินตามสัญญา (หน่วย: ล้านบาท) - 202 - - - 202 
อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย (บาท : ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) - 33.73 - - - 33.73 

สัญญาสวอปเงินตราต่างประเทศ - ป้องกันความเส่ียงของ           
เงินลงทุนในตราสารทุนสกุลเงินยูโร       
จ านวนเงินตามสัญญา (หน่วย: ล้านบาท) - 3,509 - - - 3,509 
อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย (บาท : ยูโร) - 33.18 - - - 33.18 

สัญญาสวอปเงินตราต่างประเทศ - ป้องกันความเส่ียงของ         
เงินลงทุนในตราสารทุนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา       
จ านวนเงินตามสัญญา (หน่วย: ล้านบาท) - 7 - - - 7 
อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย (บาท : ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) - 38.33 - - - 38.33 

การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด - ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย      
สัญญาสิทธิแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย - ป้องกันความเส่ียงของ      
เงินลงทุนในตราสารหน้ีสกุลเงินยูโรท่ีมีอัตราดอกเบ้ียลอยตัว       
จ านวนเงินตามสัญญา (หน่วย: ล้านบาท) - - - 1,307 - 1,307 
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 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธันวาคม 2564 

ประเภทความเส่ียง 

ระยะเวลาคงเหลือของสัญญา 

น้อยกว่า            
1 เดือน 1 - 3 เดือน 

มากกว่า        
3 เดือน 
- 1 ปี 

มากกว่า 
1 ปี - 5 ปี 

มากกว่า    
5 ปี รวม 

การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด - ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน     
สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียข้ามสกุลเงินต่างประเทศ         
(บาท : ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) - ป้องกันความเส่ียงของ             
เงินลงทุนในตราสารหน้ีสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา              
ท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี       
จ านวนเงินตามสัญญา (หน่วย: ล้านบาท) - 2,005 332 3,810 - 6,147 
อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย (บาท : ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) - 30.21 30.51 30.57 - 30.45 
อัตราดอกเบ้ียคงท่ีเฉล่ีย (ร้อยละ) - 0.31 1.61 1.41 - 1.06 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียข้ามสกุลเงินต่างประเทศ                 
(บาท : ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) - ป้องกันความเส่ียงของ          
เงินลงทุนในตราสารหน้ีสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา             
ท่ีมีอัตราดอกเบ้ียลอยตัว       
จ านวนเงินตามสัญญา (หน่วย: ล้านบาท) 434 - 1,671 7,687 - 9,792 
อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย (บาท : ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) 30.27 - 30.26 30.91 - 30.77 
อัตราดอกเบ้ียคงท่ีเฉล่ีย (ร้อยละ) 1.59 - 1.62 1.32 - 1.38 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียข้ามสกุลเงินต่างประเทศ           
(บาท : เยน) - ป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนในตราสารหน้ี
สกุลเงินเยนท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี       
จ านวนเงินตามสัญญา (หน่วย: ล้านบาท) - - 8,865 17,438 - 26,303 
อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย (บาท : เยน) - - 0.29 0.29 - 0.29 
อัตราดอกเบ้ียคงท่ีเฉล่ีย (ร้อยละ) - - 1.16 1.44 - 1.34 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียข้ามสกุลเงินต่างประเทศ          
(บาท : ยูโร) - ป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนในตราสารหน้ี
สกุลเงินยูโรท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี       
จ านวนเงินตามสัญญา (หน่วย: ล้านบาท) - - 819 2,709 - 3,528 
อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย (บาทต่อยูโร) - - 33.43 37.85 - 36.83 
อัตราดอกเบ้ียคงท่ีเฉล่ีย (ร้อยละ) - - 1.76 1.19 - 1.31 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียข้ามสกุลเงินต่างประเทศ           
(บาท : ยูโร) - ป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนในตราสารหน้ี
สกุลเงินยูโรท่ีมีอัตราดอกเบ้ียลอยตัว       
จ านวนเงินตามสัญญา (หน่วย: ล้านบาท) - - - 2,255 - 2,255 
อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย (บาท : ยูโร) - - - 37.01 - 37.01 
อัตราดอกเบ้ียคงท่ีเฉล่ีย (ร้อยละ) - - - 1.39 - 1.39 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียข้ามสกุลเงินต่างประเทศ         
(บาท : ริงกิต) - ป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนในตราสารหน้ี
สกุลเงินริงกิตท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี       
จ านวนเงินตามสัญญา (หน่วย: ล้านบาท) - - - 3,206 - 3,206 
อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย (บาท : ริงกิต) - - - 7.65 - 7.65 
อัตราดอกเบ้ียคงท่ีเฉล่ีย (ร้อยละ) - - - 2.40 - 2.40 

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ไม่มีรายการที่คาดการณ์ไว้ซึ่งต้องยุติการใช้การบัญชีป้องกัน
ความเสี่ยงเน่ืองจากไม่คาดว่ารายการดังกล่าวจะเกิดขึ้นแล้วในปีปัจจุบัน 
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รายการกระทบยอดเงินส ารองส าหรับการป้องกันความเสี่ยงที่รับรู้ในองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ
แยกตามประเภทความเสี่ยงมีดังนี้ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2565 

 เงินส ารอง 
ส าหรับการ 

ป้องกันความเสี่ยง
ในกระแสเงินสด 

ก าไร (ขาดทุน)  
จากต้นทุน 

การป้องกันความ
เสี่ยงรอตัดบัญชี รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 - สุทธิภาษีเงินได้ 142 (75) 67 
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมส่วนที่มีประสิทธิผล:    
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน 3,321 - 3,321 

จ านวนสุทธิที่โอนรับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุน:    
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน (2,992) - (2,992) 

การเปลี่ยนแปลงในต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงรอตัดบัญชี - (36) (36) 
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง (65) 7 (58) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 - สทุธิภาษีเงินได้ 406 (104) 302 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 

 เงินส ารอง 
ส าหรับการ 

ป้องกันความเสี่ยง
ในกระแสเงินสด 

ก าไร (ขาดทุน)  
จากต้นทุน 

การป้องกันความ
เสี่ยงรอตัดบัญชี รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 - สุทธิภาษีเงินได้ 145 33 178 
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมส่วนที่มีประสิทธิผล:    
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน (1,462) - (1,462) 

จ านวนสุทธิที่โอนรับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุน:    
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน 1,458 - 1,458 

การเปลี่ยนแปลงในต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงรอตัดบัญชี - (135) (135) 
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง 1 27 28 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 - สทุธิภาษีเงินได้ 142 (75) 67 
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8.6 เงินลงทุนสุทธิ 

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

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วย          
ราคาทุนตัดจ าหน่าย 950 1,599 249 595 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วย             
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 258,350 322,190 259,553 323,276 

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ก าหนดให้วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน        
เบ็ดเสร็จอื่น 17,755 18,253 17,752 18,251 

 277,055 342,042 277,554 342,122 

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

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

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 701 1,004 - - 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 36 145 36 145 
ตราสารหนี้ต่างประเทศ 251 496 251 496 

รวม 988 1,645 287 641 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนทางด้านเครดิต   
      ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (38) (46) (38) (46) 

รวม 950 1,599 249 595 

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

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

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 182,895 256,496 182,895 256,496 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 8,255 10,908 9,458 11,994 
ตราสารหนี้ต่างประเทศ 67,200 54,786 67,200 54,786 

รวม 258,350 322,190 259,553 323,276 

ค่าเผื่อผลขาดทุนทางด้านเครดิต   
 ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (945) (960) (945) (960) 
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8.6.3 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 

 มูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรับ มูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรับ 

ตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด  
ในประเทศ 12,549 282 13,366 291 

ตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด
ต่างประเทศ 3,392 20 3,499 18 

ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของ             
ตลาดในประเทศ 1,805 19 1,381 11 

ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของ  
ตลาดต่างประเทศ 9 1 7 1 

รวม 17,755 322 18,253 321 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 
 มูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรับ มูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรับ 
ตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด  
ในประเทศ 12,549 282 13,366 291 

ตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด
ต่างประเทศ 3,392 20 3,499 18 

ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของ    
ตลาดในประเทศ 1,802 19 1,379 11 

ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของ 
ตลาดต่างประเทศ 9 1 7 1 

รวม 17,752 322 18,251 321 

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ธนาคารฯ มีการจ าหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนที่ก าหนดให้ 
วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนออกจากบัญชี เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นให้เป็นตาม
ข้อก าหนดของ ธปท. โดยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ขายมีจ านวน 33 ล้านบาท และผลสะสมของก าไรที่เคยรับรู้
ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจ านวน 32 ล้านบาท ได้โอนเข้าไปรับรู้ในก าไรสะสมแล้ว ทั้งนี้ในระหว่างปี
ธนาคารฯ ได้รับเงินปันผลจากเงินลงทุนดังกล่าวเป็นจ านวน 0.7 ล้านบาท  

  



79 

8.6.4 ธนาคารฯ และบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ อ่ืนซึ่งธนาคารฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยล ะ 10 ขึ้นไป                     
แต่ไม่เข้าข่ายเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งจ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม โดยแสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรมได้ดังนี้ 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 

สาธารณูปโภคและบริการ 136 4,743 
กองทุนรวมและกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 1,538 1,131 

8.6.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 เงินลงทุนของธนาคารฯ และบริษัทย่อยในงบการเงินรวมและ                         
งบการเงินเฉพาะธนาคารได้รวมเงินลงทุนในบริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ดังนี ้

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 

   

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/

ค่าเผื่อการด้อยค่า 
 จ านวนราย ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ที่บันทึกในบัญชีแล้ว 
 31 

ธันวาคม 
2565 

31 
ธันวาคม 

2564 

31 
ธันวาคม 

2565 

31 
ธันวาคม 

2564 

31 
ธันวาคม 

2565 

31 
ธันวาคม 

2564 

31  
ธันวาคม 
2565 

31  
ธันวาคม 
2564 

   ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
1.  บริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายถูกเพิกถอน

จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ
ตลาดหลักทรัพย์ 

2 2 832 832 36 33 847 847 

2.  บริษัทที่มีปัญหาในการช าระหนี้หรือ     
ผิดนัดช าระหนี้ 

2 2 115 115 - - 115 115 

 
  



80 

8.7 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ 

8.7.1 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
  (หน่วย: ล้านบาท) 

   

ร้อยละของหลักทรัพย์      
ท่ีลงทุน 

เงินลงทุน                    
(วิธีราคาทุน) 

เงินปันผล                  
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี              

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

ประเภท     
หลักทรัพย์
ท่ีลงทุน     

31 
ธันวาคม  

2565 

31 
ธันวาคม 

2564 

31 
ธันวาคม 

2565 

31 
ธันวาคม 

2564 

31 
ธันวาคม 

2565 

31 
ธันวาคม 

2564 

บริษัทย่อย         
กลุ่มที่ถือหุ้นทางตรง         
บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ ากัด ธุรกิจบริการด้าน

กฎหมาย 
หุ้นสามัญ 100.00 100.00 30 30 - - 

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจ
บริการ 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  750 550 

บริษัท กรุงไทยคอมพวิเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากัด บริการงานด้าน
สารสนเทศ 

หุ้นสามัญ 100.00 100.00 1,300 1,300 156 153 

บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จ ากัด (1) 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 1,271 1,118 
บริษัท เคทีซี นาโน จ ากัด (1) ธุรกิจสินเชื่อรายย่อย 

เพื่อการประกอบอาชีพ 
หุ้นสามัญ 24.95 24.95 13 13 - - 

บริษัท เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จ ากัด (1) ธุรกิจสินเชื่อรายย่อย หุ้นสามัญ 24.95 24.95 15 15 - - 
บริษัท เคทีซี พรีเพด จ ากัด (1) ธุรกิจให้บริการการ

ช าระเงินภายใต้การ
ก ากับ 

หุ้นสามัญ 24.95 24.95 25 25 - - 

กลุ่มที่ถือหุ้นทางอ้อม         
บริษัท เคทีซี พิโก (ชลบุรี) จ ากัด (2) ธุรกิจสินเชื่อรายย่อย    - - - - 
บริษัท เคทีซี พิโก (ปทุมธานี) จ ากัด (2) ธุรกิจสินเชื่อรายย่อย    - - - - 
บริษัท เคทีซี พิโก (สมุทรปราการ) จ ากัด (2) ธุรกิจสินเชื่อรายย่อย    - - - - 
บริษัท เคทีซี พิโก (สมุทรสาคร) จ ากัด (2) ธุรกิจสินเชื่อรายย่อย    - - - - 
บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จ ากัด (3) ธุรกิจบริการดิจิตัล

แพลทฟอร์ม    - - - - 
บริษัท อะไรส์ บาย อินฟินิธัส จ ากัด (4) ธุรกิจให้บริการบุคลากร

และทรัพยากรในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ    - - - - 

รวม     4,361 4,361 2,360 1,993 
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า     (53) (199) - - 

รวม     4,308 4,162 2,360 1,993 
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  (หน่วย: ล้านบาท) 

   

ร้อยละของหลักทรัพย์      
ท่ีลงทุน 

เงินลงทุน                    
(วิธีราคาทุน) 

เงินปันผล                  
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี              

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

ประเภท     
หลักทรัพย์
ท่ีลงทุน     

31 
ธันวาคม  

2565 

31 
ธันวาคม 

2564 

31 
ธันวาคม 

2565 

31 
ธันวาคม 

2564 

31 
ธันวาคม 

2565 

31 
ธันวาคม 

2564 
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 1,519 238 223 
บริษัท กรุงไทย มิซูโฮ ลีสซ่ิง จ ากัด (5) เช่าซ้ือ หุ้นสามัญ 49.00 49.00 87 87 65 59 
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จ ากัด (6) 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  129 75 
บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด บริการ หุ้นสามัญ 22.17 22.17 117 117 - - 
รวม     6,903 6,903 625 569 
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า     (35) (23) - - 

รวม     6,868 6,880 625 569 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ    11,176 11,042 2,985 2,562 

(1)  ธนาคารฯ ลงทุนในบริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จ ากัด บริษัท เคทีซี นาโน จ ากัด บริษัท เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จ ากัด และบริษัท เคทีซี พรีเพด จ ากัด ร้อยละ 24.95 และ
ลงทุนทางอ้อมผ่านบริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) โดยธนาคารฯ ลงทุนในบริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ร้อยละ 49.29 และบริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) ลงทุนในบริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จ ากัด บริษัท เคทีซี นาโน จ ากัด บริษัท เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จ ากัด และบริษัท เคทีซี พรีเพด จ ากัด ร้อยละ 75.05 

(2)  ธนาคารฯ ลงทุนทางอ้อมผ่านบริษัท เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จ ากัด โดยบริษัท เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จ ากัด ลงทุนในบริษัท เคทีซี พิโก (ชลบุรี) จ ากัด บริษัท              
เคทีซี พิโก (ปทุมธานี) จ ากัด บริษัท เคทีซี พิโก (สมุทรปราการ) จ ากัด และบริษัท เคทีซี พิโก (สมุทรสาคร) จ ากัด ร้อยละ 100 

(3)  ธนาคารฯ ลงทุนทางอ้อมผ่านบริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอร่ี จ ากัด โดยบริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอร่ี จ ากัด ลงทุนในบริษัท อินฟินิธัส บาย ก รุงไทย จ ากัด               
ร้อยละ 100 

(4)  ธนาคารฯ ลงทุนทางอ้อมผ่านบริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จ ากัด โดยบริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จ ากัด  ลงทุนในบริษัท อะไรส์ บาย อินฟินิธัส จ ากัด            
ร้อยละ 51 

(5)  เมื่อวันท่ี 6 มกราคม 2565 บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จ ากัด เปล่ียนชื่อเป็นบริษัท กรุงไทย มิซูโฮ ลีสซ่ิง จ ากัด 
(6)  เมื่อวันท่ี 4 เมษายน 2565 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด เปล่ียนชื่อเป็นบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จ ากัด 

 รายละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม  
 (หน่วย: ล้านบาท) 
    ก าไรท่ีแบ่งให้กับ                 ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส่วนเกินทุนจาก 
   เงินปันผลจ่ายให้กับ     ส่วนได้เสียท่ีไม่มี ท่ีแบ่งให้กับส่วนได้เสีย การเปล่ียนแปลง 
 สัดส่วนท่ีถือ ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจ ส่วนได้เสียท่ีไม่มี อ านาจควบคุมใน ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม สัดส่วนการถือหุ้น 
 โดยส่วนได้เสีย ควบคุมในบริษัทย่อย อ านาจควบคุม บริษัทย่อย ในบริษัทย่อย ในบริษัทย่อย 

บริษัท ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม สะสม ในระหว่างปีส้ินสุด ในระหว่างปีส้ินสุด ในระหว่างปีส้ินสุด ในระหว่างปีส้ินสุด 

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม วันท่ี 31 ธันวาคม วันท่ี 31 ธันวาคม วันท่ี 31 ธันวาคม วันท่ี 31 ธันวาคม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)           
บริษัท บัตรกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) 50.71 50.71 16,162 13,883 1,307 1,150 3,581 2,976 5 2 - 494 

บริษัท กรุงไทย      
แอดไวซ์เซอร่ี จ ากัด 12.17 12.17 37 37 - - - - - - - - 

บริษัท อินฟินิธัส บาย 
กรุงไทย จ ากัด 12.17 12.17 28 7 - - 19 7 2 - - - 

บริษัท อะไรส์ บาย 
อินฟินิธัส จ ากัด 55.21 55.21 40 132 - - (92) (15) - - - - 

   16,267 14,059 1,307 1,150 3,508 2,968 7 2 - 494 
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 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมที่มีสาระส าคัญ ซึ่งเป็นข้อมูล
ก่อนการตัดรายการระหว่างกัน มีดังนี ้

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน   
สินทรัพย์รวม 101,796 89,471 
หนี้สินรวม 70,220 62,387 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2565 2564 
สรุปรายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   
รายได้จากการด าเนินงานสุทธิ 10,246 8,661 
ก าไรส าหรับปี 7,054 5,789 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 16 3 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 7,070 5,792 
สรุปรายการกระแสเงินสด   
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (4,277) 8,334 
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (226) (779) 
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 4,322 (7,390) 

8.7.2 งบการเงินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมซึ่งบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย
ประกอบด้วยเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่ประกอบกิจการในประเทศไทย ดังนี้ 
  (หน่วย: ล้านบาท) 

 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 

ชื่อบริษัท 

ร้อยละของ
หลักทรัพย์ท่ี

ลงทุน 
เงินลงทุน         

(วิธีราคาทุน) 

เงินลงทุน         
(วิธีส่วน            
ได้เสีย) 

ร้อยละของ
หลักทรัพย์ท่ี

ลงทุน 
เงินลงทุน         

(วิธีราคาทุน) 

เงินลงทุน         
(วิธีส่วน           
ได้เสีย) 

บริษัทร่วม       

บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต 50.00 594 5,728 50.00 594 14,909 
บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย 45.00 971 3,562 45.00 971 4,180 
บจก. กรุงไทย มิซูโฮ ลีสซ่ิง (1) 49.00 87 944 49.00 87 866 
บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง (2)  50.00 1,069 1,203 50.00 1,069 1,330 
บจก. เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ 19.97 39 813 19.97 39 608 
บจก. บีซีไอ (ประเทศไทย)  22.17 117 70 22.17 117 82 

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ  2,877 12,320  2,877 21,975 

(1)  เมื่อวันท่ี 6 มกราคม 2565 บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จ ากัด เปล่ียนชื่อเป็นบริษัท กรุงไทย มิซูโฮ ลีสซ่ิง จ ากัด 
(2)  เมื่อวันท่ี 4 เมษายน 2565 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด เปล่ียนชื่อเป็นบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จ ากัด 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม                         

 2565 2564 

ชื่อบริษัท เงินปันผลรับ 

ส่วนแบ่ง       
ผลก าไร 
(ขาดทุน) 

ส่วนแบ่งผล
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น เงินปันผลรับ 

ส่วนแบ่ง       
ผลก าไร 
(ขาดทุน) 

ส่วนแบ่งผล
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

บริษัทร่วม       
บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต (1) - 231 (9,412) 150 219 (8,976) 
บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย (1) 238 314 (694) 223 303 1,073 
บจก. กรุงไทย มิซูโฮ ลีสซ่ิง (2) 65 143 - 59 135 - 
บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง (3)  193 85 (19) 62 186 (2) 
บจก. เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ 129 334 - 75 216 - 
บจก. บีซีไอ (ประเทศไทย)  - (12) - - (13) - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ 625 1,095 (10,125) 569 1,046 (7,905) 

(1) แสดงตามจ านวนเงินหลังปรับปรุงด้วยผลกระทบของนโยบายการบัญชีท่ีแตกต่างกัน 
(2)  เมื่อวันท่ี 6 มกราคม 2565 บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จ ากัด เปล่ียนชื่อเป็นบริษัท กรุงไทย มิซูโฮ ลีสซ่ิง จ ากัด 
(3)  เมื่อวันท่ี 4 เมษายน 2565 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด เปล่ียนชื่อเป็นบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จ ากัด 

ในงบการเงินรวม เงินลงทุนในบริษัทร่วมบันทึกตามวิธีส่วนได้เสียโดยใช้ข้อมูลจากงบการเงินของ              
บริษัทร่วมที่ยังไม่ได้ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี 

8.7.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระส าคัญ 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน  
(หน่วย: ล้านบาท) 

 บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย บจก. กรุงไทย มิซูโฮ ลีสซ่ิง (1) 
 31 ธันวาคม 

2565 
31 ธันวาคม 

2564 
31 ธันวาคม 

2565 
31 ธันวาคม 

2564 
31 ธันวาคม 

2565 
31 ธันวาคม 

2564 
สินทรัพย์รวม 308,274 328,281 14,767 16,276 16,963 14,489 
หน้ีสินรวม 296,818 298,462 6,851 6,988 15,037 12,722 
สินทรัพย์ - สุทธิ 11,456 29,819 7,916 9,288 1,926 1,767 
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 50.00 50.00 45.00 45.00 49.00 49.00 
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสีย
ของกิจการในบริษัทร่วม 5,728 14,909 3,562 4,180 944 866 

 
(หน่วย: ล้านบาท) 

 บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จ ากัด (2) บจก. เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ บจก. บีซีไอ (ประเทศไทย) 
 31 ธันวาคม 

2565 
31 ธันวาคม 

2564 
31 ธันวาคม 

2565 
31 ธันวาคม 

2564 
31 ธันวาคม 

2565 
31 ธันวาคม 

2564 
สินทรัพย์รวม 10,230 9,099 4,596 3,719 333 407 
หน้ีสินรวม 7,825 6,438 527 674 16 39 
สินทรัพย์ - สุทธิ 2,405 2,661 4,069 3,045 317 368 
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 50.00 50.00 19.97 19.97 22.17 22.17 
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสีย
ของกิจการในบริษัทร่วม 1,203 1,330 813 608 70 82 

(1)  เมื่อวันท่ี 6 มกราคม 2565 บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จ ากัด เปล่ียนชื่อเป็นบริษัท กรุงไทย มิซูโฮ ลีสซ่ิง จ ากัด 
(2)  เมื่อวันท่ี 4 เมษายน 2565 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด เปล่ียนชื่อเป็นบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จ ากัด 
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สรุปรายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
(หน่วย: ล้านบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต (1) บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย (1) บจก. กรุงไทย มิซูโฮ ลีสซ่ิง (2) 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

รายได ้ 53,635 59,450 3,517 3,235 1,256 1,148 
ก าไร (ขาดทุน)  462 439 698 674 291 274 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (18,825) (17,953) (1,542) 2,383 - - 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (18,363) (17,514) (844) 3,057 291 274 
 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง (3) บจก. เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ บจก. บีซีไอ (ประเทศไทย) 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

รายได ้ 1,552 1,916 2,882 2,107 32 27 
ก าไร (ขาดทุน)  169 373 1,673 1,086 (51) (62) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (38) (3) - - - - 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 131 370 1,673 1,086 (51) (62) 

(1) แสดงตามจ านวนเงินหลังปรับปรุงด้วยผลกระทบของนโยบายการบัญชีท่ีแตกต่างกัน 
(2) เมื่อวันท่ี 6 มกราคม 2565 บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จ ากัด เปล่ียนชื่อเป็นบริษัท กรุงไทย มิซูโฮ ลีสซ่ิง จ ากัด 
(3) เมื่อวันท่ี 4 เมษายน 2565 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด เปล่ียนชื่อเป็นบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จ ากัด 

8.8 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 

8.8.1 จ าแนกตามประเภทสินเชื่อ 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 
2565 

31 ธันวาคม 
2564 

31 ธันวาคม 
2565 

31 ธันวาคม 
2564 

เงินเบิกเกินบัญชี 148,371 149,347 148,371 149,347 
เงินให้กู้ยืม 1,778,011 1,748,643 1,684,813 1,663,269 
ตั๋วเงิน 661,794 725,838 667,024 730,568 
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 2,504 1,006 - 1 
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน 402 683 - - 
อื่น ๆ 2,288 3,742 2,288 1,983 
หัก รายได้รอตัดบัญชี (532) (296) (75) (47) 

รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 2,592,838 2,628,963 2,502,421 2,545,121 

บวก ดอกเบี้ยค้างรับ 25,372 20,579 24,690 19,992 

รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี                   
บวกดอกเบี้ยค้างรับ 2,618,210 2,649,542 2,527,111 2,565,113 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (174,378) (173,322) (165,834) (163,650) 

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 2,443,832 2,476,220 2,361,277 2,401,463 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ธนาคารฯ มีเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้รวมลูกหนี้ที่มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขที่
ธนาคารฯ เลือกใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (มาตรการแก้หนี้อย่างยั่งยืน) ในการจัดท างบการเงิน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 7 
ของสินเชื่อทั้งหมด (2564: ร้อยละ 13 ของสินเชื่อทั้งหมดที่ธนาคารฯ เลือกใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี              
เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์                 
ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในการจัดท างบการเงิน) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ธนาคารฯ มีเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามโครงการนโยบายภาครัฐโดยรวม                     
เงินให้สินเชื่อที่เป็นรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ได้แก่ โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าเพื่อเป็นเงินทุน
หมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ า             
เพื่อปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส าหรับผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการ 3 จังหวัดชายแดนใต้ โครงการเงิน
หมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน ระยะที่ 6 โครงการสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อม โครงการ
สินเชื่อกรุงไทยต้านภัย COVID และมาตรการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจาก COVID และสินเชื่อฟื้นฟูรวมเป็นจ านวนเงิน 19,693 ล้านบาท 

8.8.2 จ าแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของลูกหนี้ 

  (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบาท 2,504,506 22,402 2,526,908 2,533,075 25,391 2,558,466 
เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 16,025 48,825 64,850 33,390 35,941 69,331 
เงินสกุลอื่น ๆ 490 590 1,080 638 528 1,166 
รวม* 2,521,021 71,817 2,592,838 2,567,103 61,860 2,628,963 

* ยอดรวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 
 

  (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบาท 2,414,089 22,402 2,436,491 2,449,233 25,391 2,474,624 
เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 16,025 48,825 64,850 33,390 35,941 69,331 
เงินสกุลอื่น ๆ 490 590 1,080 638 528 1,166 
รวม* 2,430,604 71,817 2,502,421 2,483,261 61,860 2,545,121 

* ยอดรวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 
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8.8.3 จ าแนกตามประเภทธุรกิจของลูกหนี้ 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 
2565 

31 ธันวาคม 
2564 

31 ธันวาคม 
2565 

31 ธันวาคม 
2564 

การเกษตรและเหมืองแร่ 31,045 29,325 30,888 29,190 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 572,762 538,612 572,636 537,398 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 140,377 136,595 140,143 136,055 
การสาธารณูปโภคและบริการ 656,881 776,907 658,317 777,740 
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 472,640 445,011 472,640 445,011 
อื่น ๆ 719,133 702,513 627,797 619,727 

รวม* 2,592,838 2,628,963 2,502,421 2,545,121 

* ยอดรวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 

8.8.4 จ าแนกตามประเภทการจัดชั้น 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 

  
เงินให้สินเชื่อ
และดอกเบี้ย
ค้างรับ 

ค่าเผื่อผล
ขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น 

เงินให้สินเชื่อ
และดอกเบี้ย
ค้างรับ 

ค่าเผื่อผล
ขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น 

สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ                                              
ของความเสี่ยงด้านเครดิต (Performing) 2,289,507 44,720 2,306,478 44,722 

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ                                                   
ของความเสี่ยงด้านเครดิต (Under-Performing) 217,522 52,526 228,443 48,923 

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต                                                           
(Non-Performing) 108,732 76,508 111,422 77,334 

สินทรัพย์ทางการเงินที่ใช้วิธีอย่างง่ายในการค านวณ                        
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ                 
(Lifetime ECL-Simplified approach) 2,449 624 3,199 2,343 

รวม 2,618,210 174,378 2,649,542 173,322 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 

  
เงินให้สินเชื่อ
และดอกเบี้ย
ค้างรับ 

ค่าเผื่อผล
ขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น 

เงินให้สินเชื่อ
และดอกเบี้ย
ค้างรับ 

ค่าเผื่อผล
ขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น 

สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ                                              
ของความเสี่ยงด้านเครดิต (Performing) 2,214,314 40,720 2,237,272 40,824 

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ                                                   
ของความเสี่ยงด้านเครดิต (Under-Performing) 205,728 49,744 218,021 46,558 

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต                                                           
(Non-Performing) 107,069 75,370 109,820 76,268 

รวม 2,527,111 165,834 2,565,113 163,650 

8.8.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ของธนาคารฯ และบริษัทย่อยในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะธนาคาร ได้รวมลูกหนี้รายใหญ่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
ดังนี ้

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
 เงินให้สินเชื่อ 

ค่าเผื่อผลขาดทุน                     
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

 จ านวนราย และดอกเบี้ยค้างรับ ที่บันทึกในบัญชีแล้ว 

 31 ธันวาคม 
2565 

31 ธันวาคม 
2564 

31 ธันวาคม 
2565 

31 ธันวาคม 
2564 

31 ธันวาคม 
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 8,714 8,255 3,228 4,659 
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8.8.6 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (รวมลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน) 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 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 1,001 1,778 127 2,906 673 960 56 1,689 

หัก รายได้ทางการเงินรอการรับรู้    (457)    (249) 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต่ า          
ที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า    2,449    1,440 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต        
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น    (624)    (716) 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า - สุทธิ    1,825    724 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธันวาคม 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 

หัก รายได้ทางการเงินรอการรับรู้    -    - 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต่ าที่
ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า    -    1 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต              
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น    -    (1) 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า - สุทธิ    -    - 
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8.9 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2565 

 

สินทรัพย ์                
ทางการเงินที่ไม่มี       

การเพ่ิมขึ้น              
อย่างมีนัยส าคัญ
ของความเสี่ยง        
ด้านเครดิต           

(12-mth ECL) 

สินทรัพย์         
ทางการเงินที่มี      
การเพ่ิมขึ้น                

อย่างมีนัยส าคัญ
ของความเสี่ยง
ด้านเครดิต 

(Lifetime ECL - 
not credit 
impaired) 

สินทรัพย ์                 
ทางการเงินที่มี
การด้อยค่า                  
ด้านเครดิต 

(Lifetime ECL - 
credit impaired) 

สินทรัพย ์                 
ทางการเงินที่ใช้วิธี

อยา่งง่ายใน              
การค านวณ               
ผลขาดทุน            
ด้านเครดิต                   

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น          
ตลอดอายุ 

(Lifetime ECL - 
simplified 
approach) รวม 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) 
ยอดต้นปี 2,198 86 - - 2,284 
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดจากการเปลี่ยนการจัดชั้น 3 (3) - - - 
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดจากการวัดมูลค่า                
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ 788 (29) - - 759 
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซื้อหรือได้มา 127 19 - - 146 
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ (263) (19) - - (282) 
ยอดปลายปี 2,853 54 - - 2,907 

    
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 
ยอดต้นปี - 10 36 - 46 
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซื้อหรือได้มา - 2 - - 2 
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ - (10) - - (10) 

ยอดปลายปี - 2 36 - 38 

 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
ยอดต้นปี 34 - 926 - 960 
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดจากการวัดมูลค่า                
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ (9) - - - (9) 
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซื้อหรือได้มา 9 - - - 9 
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ (15) - - - (15) 

ยอดปลายปี 19 - 926 - 945 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2565 

 

สินทรัพย ์                
ทางการเงินที่ไม่มี       

การเพ่ิมขึ้น              
อย่างมีนัยส าคัญ
ของความเสี่ยง        
ด้านเครดิต           

(12-mth ECL) 

สินทรัพย์         
ทางการเงินที่มี      
การเพ่ิมขึ้น                

อย่างมีนัยส าคัญ
ของความเสี่ยง
ด้านเครดิต 

(Lifetime ECL - 
not credit 
impaired) 

สินทรัพย ์                 
ทางการเงินที่มี
การด้อยค่า                  
ด้านเครดติ 

(Lifetime ECL - 
credit impaired) 

สินทรัพย ์                 
ทางการเงินที่ใช้วิธี

อย่างง่ายใน              
การค านวณ               
ผลขาดทุน            
ด้านเครดิต                   

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น          
ตลอดอายุ 

(Lifetime ECL - 
simplified 
approach) รวม 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ      
ยอดต้นปี 44,722 48,923 77,334 2,343 173,322 
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดจากการเปลี่ยนการจัดชั้น 2,070 (3,575) 1,505 - - 
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดจากการวัดมูลค่า               
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ (2,738) 8,080 20,588 258 26,188 
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซื้อหรือได้มา 4,062 6,408 950 39 11,459 
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ (3,396) (7,310) (2,885) (174) (13,765) 
ส่วนที่ตัดจ าหน่ายจากบัญชี - - (20,984) (1,842) (22,826) 

ยอดปลายปี 44,720 52,526 76,508 624 174,378 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2564 

 

สินทรัพย์ทาง
การเงินที่ไม่มี       
การเพ่ิมขึ้นอย่าง            
มีนัยส าคัญของ
ความเสี่ยง        
ด้านเครดิต           

(12-mth ECL) 

สินทรัพย์         
ทางการเงินที่มี      
การเพ่ิมขึ้นอย่าง      
มีนัยส าคัญของ
ความเสี่ยงด้าน
เครดิต (Lifetime 
ECL - not credit 

impaired) 

สินทรัพย์ทาง
การเงินที่มีการ

ด้อยค่าด้านเครดิต 
(Lifetime ECL - 
credit impaired) 

สินทรัพย์ทาง
การเงินที่ใช้วิธี
อย่างง่ายในการ
ค านวณผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้น          
ตลอดอายุ 

(Lifetime ECL - 
simplified 
approach) รวม 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)     
ยอดต้นปี 2,568 169 - - 2,737 
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดจากการวัดมูลค่า                
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ (579) 1 - - (578) 
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซื้อหรือได้มา 315 24 - - 339 
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ (106) (108) - - (214) 
ยอดปลายปี 2,198 86 - - 2,284 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2564 

 

สินทรัพย์ทาง
การเงินที่ไม่มี       
การเพ่ิมขึ้นอย่าง            
มีนัยส าคัญของ
ความเสี่ยง        
ด้านเครดิต           

(12-mth ECL) 

สินทรัพย์         
ทางการเงินที่มี      
การเพ่ิมขึ้นอย่าง      
มีนัยส าคัญของ
ความเสี่ยงด้าน
เครดิต (Lifetime 
ECL - not credit 

impaired) 

สินทรัพย์ทาง
การเงินที่มีการ

ด้อยค่าด้านเครดิต 
(Lifetime ECL - 
credit impaired) 

สินทรัพย์ทาง
การเงินที่ใช้วิธี
อย่างง่ายในการ
ค านวณผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้น          
ตลอดอายุ 

(Lifetime ECL - 
simplified 
approach) รวม 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย    
ยอดต้นปี 1 10 36 - 47 
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดจากการวัดมูลค่า                
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ (1) - - - (1) 
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซื้อหรือได้มา - 10 - - 10 
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ - (10) - - (10) 
ยอดปลายปี - 10 36 - 46 

    
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น    
ยอดต้นปี 42 - 926 - 968 
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดจากการวัดมูลค่า                
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ (16) - - - (16) 
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซื้อหรือได้มา 9 - - - 9 
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ (1) - - - (1) 
ยอดปลายปี 34 - 926 - 960 
      
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ      
ยอดต้นปี 32,093 41,627 74,204 2,604 150,528 
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดจากการเปลี่ยน           
การจัดชั้น 5,614 (3,851) (1,763) - - 
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดจากการวัดมูลค่า               
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ 3,852 11,176 16,205 593 31,826 
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซื้อหรือได้มา 4,931 2,197 1,402 - 8,530 
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ (1,768) (2,226) (2,813) - (6,807) 
ส่วนที่ตัดจ าหน่ายจากบัญชี - - (9,901) (854) (10,755) 
ยอดปลายปี 44,722 48,923 77,334 2,343 173,322 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2565 

 

สินทรัพย์ทางการเงิน
ที่ไม่มีการเพ่ิมขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญของ
ความเสี่ยงด้านเครดิต           

(12-mth ECL) 

สินทรัพย์ทางการเงิน
ที่มีการเพ่ิมขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญของความ
เสี่ยงด้านเครดิต 

(Lifetime ECL - not 
credit impaired) 

สินทรัพย์ทางการเงิน        
ที่มีการด้อยค่าด้าน

เครดิต (Lifetime ECL 
- credit impaired) รวม 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)     
ยอดต้นปี 2,198 86 - 2,284 
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดจากการเปลี่ยนการจัดชั้น 3 (3) - - 
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดจากการวัดมูลค่า                
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ 788 (29) - 759 
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซื้อหรือได้มา 127 19 - 146 
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ (263) (19) - (282) 
ยอดปลายปี 2,853 54 - 2,907 

 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย    
ยอดต้นปี - 10 36 46 
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซื้อหรือได้มา - 2 - 2 
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ - (10) - (10) 

ยอดปลายปี - 2 36 38 

 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

  

ยอดต้นปี 34 - 926 960 
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดจากการวัดมูลค่า                
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ (9) - - (9) 
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซื้อหรือได้มา 9 - - 9 
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ (15) - - (15) 

ยอดปลายปี 19 - 926 945 

 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ 

 
   

ยอดต้นปี 40,824 46,558 76,268 163,650 
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดจากการเปลี่ยนการจัดชั้น 1,719 (3,197) 1,478 - 
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดจากการวัดมูลค่า               
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ (2,147) 6,643 15,869 20,365 
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซื้อหรือได้มา 3,440 6,408 950 10,798 
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ (3,116) (6,668) (2,138) (11,922) 
ส่วนที่ตัดจ าหน่ายจากบัญชี - - (17,057) (17,057) 

ยอดปลายปี 40,720 49,744 75,370 165,834                                                                                      
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 

 

สินทรัพย์ทางการเงิน
ที่ไม่มีการเพ่ิมขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญของ
ความเสี่ยงด้านเครดิต           

(12-mth ECL) 

สินทรัพย์ทางการเงิน
ที่มีการเพ่ิมขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญของความ
เสี่ยงด้านเครดิต 

(Lifetime ECL - not 
credit impaired) 

สินทรัพย์ทางการเงิน        
ที่มีการด้อยค่าด้าน

เครดิต (Lifetime ECL 
- credit impaired) รวม 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)     
ยอดต้นปี 2,568 169 - 2,737 
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดจากการวัดมูลค่า                
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ (579) 1 - (578) 
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซื้อหรือได้มา 315 24 - 339 
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ (106) (108) - (214) 
ยอดปลายปี 2,198 86 - 2,284 

 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย    
ยอดต้นปี 1 10 36 47 
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดจากการวัดมูลค่า                
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ (1) - - (1) 
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซื้อหรือได้มา - 10 - 10 
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ - (10) - (10) 
ยอดปลายปี - 10 36 46 

 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

  

ยอดต้นปี 42 - 926 968 
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดจากการวัดมูลค่า                
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ (16) - - (16) 
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซื้อหรือได้มา 9 - - 9 
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ (1) - - (1) 
ยอดปลายปี 34 - 926 960 

 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ 

 
   

ยอดต้นปี 28,249 39,183 73,158 140,590 
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดจากการเปลี่ยนการจัดชั้น 5,279 (3,437) (1,842) - 
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดจากการวัดมูลค่า               
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ 4,237 9,987 10,541 24,765 
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซื้อหรือได้มา 4,413 2,197 1,402 8,012 
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ (1,354) (1,372) (1,960) (4,686) 
ส่วนที่ตัดจ าหน่ายจากบัญชี - - (5,031) (5,031) 
ยอดปลายปี 40,824 46,558 76,268 163,650 
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8.10 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 

ประเภททรัพย์สินรอการขาย 
ยอด          
ต้นปี เพิ่มขึ้น ลดลง 

ยอด         
ปลายปี 

ยอด          
ต้นปี เพิ่มขึ้น ลดลง 

ยอด         
ปลายป ี

ทรัพย์สินที่ได้จากการช าระหนี้         
 อสังหาริมทรัพย ์ 47,088 5,695 (2,929) 49,854 39,588 12,280 (4,780) 47,088 
 สังหาริมทรัพย ์ 145 229 (210) 164 171 105 (131) 145 

 รวม 47,233 5,924 (3,139) 50,018 39,759 12,385 (4,911) 47,233 
อ่ืน ๆ (สาขาธนาคารที่ปิดท าการ) 470 103 (238) 335 677 6 (213) 470 
ทรัพย์สินรอการขายระหว่าง

ด าเนินการ 340 567 (907) - 650 2,138 (2,448) 340 

รวมทรัพย์สินรอการขาย 48,043 6,594 (4,284) 50,353 41,086 14,529 (7,572) 48,043 
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (8,816) (1,493) 785 (9,524) (8,427) (2,190) 1,801 (8,816) 

รวมทรัพย์สินรอการขาย 39,227 5,101 (3,499) 40,829 32,659 12,339 (5,771) 39,227 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 

ประเภททรัพย์สินรอการขาย 
ยอด          
ต้นปี เพิ่มขึ้น ลดลง 

ยอด         
ปลายปี 

ยอด          
ต้นป ี เพิ่มขึ้น ลดลง 

ยอด         
ปลายป ี

ทรัพย์สินที่ได้จากการช าระหนี้         
 อสังหาริมทรัพย ์ 47,088 5,695 (2,929) 49,854 39,588 12,280 (4,780) 47,088 
 สังหาริมทรัพย ์ 11 - - 11 11 - - 11 

 รวม 47,099 5,695 (2,929) 49,865 39,599 12,280 (4,780) 47,099 
อ่ืน ๆ (สาขาธนาคารที่ปิดท าการ) 470 103 (238) 335 675 6 (211) 470 
ทรัพย์สินรอการขายระหว่าง

ด าเนินการ 340 567 (907) - 650 2,138 (2,448) 340 

รวมทรัพย์สินรอการขาย 47,909 6,365 (4,074) 50,200 40,924 14,424 (7,439) 47,909 
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (8,726) (1,290) 606 (9,410) (8,355) (2,077) 1,706 (8,726) 

รวมทรัพย์สินรอการขาย 39,183 5,075 (3,468) 40,790 32,569 12,347 (5,733) 39,183 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ธนาคารฯ มีก าไรจากการจ าหน่ายทรัพย์สินรอการขาย 
จ านวน 360 ล้านบาท และ 432 ล้านบาท ตามล าดับ (ก่อนรวมรายได้ค่าโอนกรรมสิทธิ์ที่ลูกค้าจ่ายแทน
จ านวน 43 ล้านบาท และ 71 ล้านบาท ตามล าดับ ค่าใช้จ่ายในการขายจ านวน 236 ล้านบาท และ 292                 
ล้านบาท ตามล าดับ) 
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ทรัพย์สินรอการขายประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่แยกประเมินโดยผู้ประเมินภายนอกและภายใน ณ วันที่                    
31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 

อสังหาริมทรัพย์ - ทรัพยท์ี่ได้จากการช าระหนี้    
ประเมนิราคาโดยผู้ประเมินภายนอก 48,933 45,755 
ประเมนิราคาโดยผู้ประเมินภายใน 921 1,333 

รวม 49,854 47,088 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2565 ธนาคารฯ มีทรัพย์สินรอการขายที่อยู่ภายใต้ โครงการพักทรัพย์  พักหนี้                             
ตามมาตรการทางการเงินของ ธปท. เพื่อฟื้นฟูภาคธุรกิจในช่วงสถานการณ์ COVID-19โดยมีการท าสัญญารับ
โอนกรรมสิทธิตามกฎหมายเพื่อรับช าระหนี้เงินกู้ยืมจ านวน 11,686 ล้านบาท ลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าวได้ท าสัญญาเช่าทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนจากธนาคารฯ เพื่อใช้ในการด าเนินงานต่อไป และได้รับ
สิทธิในการซื้อทรัพย์สินดังกล่าวคืนภายใน 3 - 5 ปี ในราคาที่รับซื้อมาบวกด้วยค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา
ทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาทรัพย์สินหักด้วยค่าเช่าทรัพย์สิน (2564: จ านวน 
7,892 ล้านบาท) 
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8.11 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 
สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2565 

 ที่ดิน     
 ราคาทุนเดิม ส่วนที่ตีราคาเพ่ิม* อาคาร อุปกรณ์ อ่ืน ๆ รวม 

ราคาทุน       
1 มกราคม 2565 5,779 17,694 12,555 23,911 992 60,931 
เพิ่มขึ้น/รับโอน - - 123 1,959 537 2,619 
จ าหน่าย/โอนออก (31) (59) (444) (2,619) (93) (3,246) 
อ่ืน ๆ  - 4 1 (5) (7) (7) 

31 ธันวาคม 2565 5,748 17,639 12,235 23,246 1,429 60,297 

ค่าเสื่อมราคาสะสม       
1 มกราคม 2565 - - 9,013 19,529 824 29,366 
ค่าเสื่อมราคา - - 214 1,669 72 1,955 
จ าหน่าย - - (71) (2,185) (5) (2,261) 
อ่ืน ๆ  - - - (5) (4) (9) 

31 ธันวาคม 2565 - - 9,156 19,008 887 29,051 

ค่าเผื่อการด้อยค่า       
1 มกราคม 2565 31 - 16 - - 47 
จ าหน่าย (1) - - - - (1) 

31 ธันวาคม 2565 30 - 16 - - 46 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี       
31 ธันวาคม 2565 5,718 17,639 3,063 4,238 542 31,200 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2564      1,849 

2565      1,955 

* ธนาคารฯ ตีราคาเพิ่มในปี 2564 
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(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2564 

 ที่ดิน     
 ราคาทุนเดิม ส่วนที่ตีราคาเพ่ิม* อาคาร อุปกรณ์ อ่ืน ๆ รวม 

ราคาทุน       
1 มกราคม 2564 5,778 10,399 12,616 23,780 976 53,549 
เพิ่มขึ้น/รับโอน - 7,293 242 1,608 280 9,423 
จ าหน่าย/โอนออก - - (309) (1,483) (262) (2,054) 
อ่ืน ๆ  1 2 6 6 (2) 13 

31 ธันวาคม 2564 5,779 17,694 12,555 23,911 992 60,931 

ค่าเสื่อมราคาสะสม       
1 มกราคม 2564 - - 8,850 19,106 766 28,722 
ค่าเสื่อมราคา - - 220 1,566 63 1,849 
จ าหน่าย - - (60) (1,148) (5) (1,213) 
อ่ืน ๆ  - - 3 5 - 8 

31 ธันวาคม 2564 - - 9,013 19,529 824 29,366 

ค่าเผื่อการด้อยค่า       
1 มกราคม 2564 49 - 16 - - 65 
จ าหน่าย/โอนออก (18) - - - - (18) 

31 ธันวาคม 2564 31 - 16 - - 47 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี       
31 ธันวาคม 2564 5,748 17,694 3,526 4,382 168 31,518 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2563      1,799 

2564      1,849 

* ธนาคารฯ ตีราคาเพิ่มในปี 2564 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2565 

 ที่ดิน     
 ราคาทุนเดิม ส่วนที่ตีราคาเพ่ิม* อาคาร อุปกรณ์ อ่ืน ๆ รวม 

ราคาทุน       
1 มกราคม 2565 5,992 17,330 11,484 13,782 963 49,551 
เพิ่มขึ้น/รับโอน - - 36 964 492 1,492 
จ าหน่าย/โอนออก (31) (59) (415) (1,023) (27) (1,555) 
อ่ืน ๆ - 4 1 (5) (7) (7) 

31 ธันวาคม 2565 5,961 17,275 11,106 13,718 1,421 49,481 

ค่าเสื่อมราคาสะสม       
1 มกราคม 2565 - - 8,313 11,728 824 20,865 
ค่าเสื่อมราคา - - 148 771 72 991 
จ าหน่าย - - (44) (1,023) (5) (1,072) 
อ่ืน ๆ - - - (5) (4) (9) 

31 ธันวาคม 2565 - - 8,417 11,471 887 20,775 

ค่าเผื่อการด้อยค่า       
1 มกราคม 2565 31 - 16 - - 47 
จ าหน่าย (1) - - - - (1) 

31 ธันวาคม 2565 30 - 16 - - 46 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี       
31 ธันวาคม 2565 5,931 17,275 2,673 2,247 534 28,660 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2564      1,025 

2565      991 

* ธนาคารฯ ตีราคาเพิ่มในปี 2564 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 

 ที่ดิน     
 ราคาทุนเดิม ส่วนที่ตีราคาเพ่ิม* อาคาร อุปกรณ์ อ่ืน ๆ รวม 

ราคาทุน       
1 มกราคม 2564 5,991 10,035 11,421 13,512 976 41,935 
เพิ่มขึ้น/รับโอน - 7,293 60 396 227 7,976 
จ าหน่าย/โอนออก - - (3) (132) (238) (373) 
อ่ืน ๆ 1 2 6 6 (2) 13 

31 ธันวาคม 2564 5,992 17,330 11,484 13,782 963 49,551 

ค่าเสื่อมราคาสะสม       
1 มกราคม 2564 - - 8,148 11,057 766 19,971 
ค่าเสื่อมราคา - - 165 797 63 1,025 
จ าหน่าย - - (3) (131) (5) (139) 
อ่ืน ๆ - - 3 5 - 8 

31 ธันวาคม 2564 - - 8,313 11,728 824 20,865 

ค่าเผื่อการด้อยค่า       
1 มกราคม 2564 49 - 16 - - 65 
จ าหน่าย/โอนออก (18) - - - - (18) 

31 ธันวาคม 2564 31 - 16 - - 47 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี       
31 ธันวาคม 2564 5,961 17,330 3,155 2,054 139 28,639 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2563      1,150 

2564      1,025 

* ธนาคารฯ ตีราคาเพิ่มในปี 2564 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ธนาคารฯ และบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จ านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อม
ราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
ดังกล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 18,173 ล้านบาท และ 19,473 ล้านบาท ตามล าดับ (งบการเงินเฉพาะธนาคาร: 
12,592 ล้านบาท และ 13,174 ล้านบาท ตามล าดับ) 
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ธนาคารฯ ได้จัดให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์ประเภทที่ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระในปี 2564 โดยใช้วิธี
เปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) 

ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่าราคาที่ตีใหม่ สรุปได้ดังนี้ 

 

งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

ผลกระทบต่อราคาที่ตีใหม่ เม่ือ
อัตราตามข้อสมมติฐานเพิ่มขึ้น 

ราคาประเมินที่ดินต่อตารางวา (บาท) 3,000 - 2,000,000  ราคาที่ตีใหม่เพิ่มขึ้น 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 

การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ ซึ่งเกิดจากการตีราคาที่ดินของธนาคารฯ และ            
บริษัทย่อยส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 
ยอดคงเหลือต้นปี 14,296 8,580 14,005 8,289 
เพิ่มขึ้นระหว่างปี (1) - 5,836 - 5,836 
โอนออกระหว่างปี  (85) (120) (85) (120) 
ยอดคงเหลือปลายปี 14,211 14,296 13,920 14,005 

(1)  รายการดังกล่าวได้รวมการปรับปรุงการโอนท่ีดินของสาขาท่ีปิดท าการไปเป็นทรัพย์สินรอการขาย 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถน ามาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็น  
เงินปันผลได ้

8.12 สัญญาเช่า 

ธนาคารฯ และบริษัทย่อยได้ท าสัญญาเช่าเพื่อเช่าอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและ
อุปกรณ์ส านักงาน และยานพาหนะเพื่อใช้ในการด าเนินงานของกิจการโดยมีก าหนดการช าระค่าเช่าเป็น 
รายงวด อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 50 ปี 
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8.12.1 สินทรัพย์สิทธิการใช้สุทธิ 

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุป
ได้ดังนี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2565 
 อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร 
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง
และอุปกรณ์ส านักงาน ยานพาหนะ 

ลิขสิทธิ์โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ รวม 

ราคาทุน      
1 มกราคม 2565 4,839 506 1,791 10 7,146 
เพิ่มขึ้น/รับโอน 1,367 37 251 - 1,655 
จ าหน่าย/โอนออก (1,428) (14) (192) - (1,634) 
อ่ืน ๆ (6) - - - (6) 
31 ธันวาคม 2565 4,772 529 1,850 10 7,161 
ค่าเสื่อมราคาสะสม      
1 มกราคม 2565 2,046 133 693 2 2,874 
ค่าเสื่อมราคา 1,644 157 419 3 2,223 
จ าหน่าย (1,401) (14) (181) - (1,596) 
31 ธันวาคม 2565 2,289 276 931 5 3,501 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี      
31 ธันวาคม 2565 2,483 253 919 5 3,660 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม    
2564     2,213 
2565     2,223 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2564 
 อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร 
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง
และอุปกรณ์ส านักงาน ยานพาหนะ 

ลิขสิทธิ์โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ รวม 

ราคาทุน      
1 มกราคม 2564 4,336 445 1,501 - 6,282 
เพิ่มขึ้น/รับโอน 1,693 180 420 9 2,302 
จ าหน่าย/โอนออก (1,194) (119) (130) - (1,443) 
อ่ืน ๆ 4 - - 1 5 
31 ธันวาคม 2564 4,839 506 1,791 10 7,146 
ค่าเสื่อมราคาสะสม      
1 มกราคม 2564 1,305 100 403 - 1,808 
ค่าเสื่อมราคา 1,658 134 419 2 2,213 
จ าหน่าย (919) (101) (128) - (1,148) 
อ่ืน ๆ 2 - (1) - 1 
31 ธันวาคม 2564 2,046 133 693 2 2,874 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี      
31 ธันวาคม 2564 2,793 373 1,098 8 4,272 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม    
2563     2,234 
2564     2,213 
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(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธันวาคม 2565 
 อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร ยานพาหนะ 
ลิขสิทธิ์โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ รวม 

ราคาทุน     
1 มกราคม 2565 4,150 1,620 10 5,780 
เพิ่มขึ้น/รับโอน 1,129 236 - 1,365 
จ าหน่าย/โอนออก (1,257) (130) - (1,387) 
อ่ืน ๆ (6) - - (6) 
31 ธันวาคม 2565 4,016 1,726 10 5,752 
ค่าเสื่อมราคาสะสม     
1 มกราคม 2565 1,687 605 2 2,294 
ค่าเสื่อมราคา 1,413 388 3 1,804 
จ าหน่าย (1,245) (130) - (1,375) 
31 ธันวาคม 2565 1,855 863 5 2,723 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี     
31 ธันวาคม 2565 2,161 863 5 3,029 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2564    1,863 
2565    1,804 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธันวาคม 2564 
 อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร ยานพาหนะ 
ลิขสิทธิ์โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ รวม 

ราคาทุน     
1 มกราคม 2564 3,705 1,337 - 5,042 
เพิ่มขึ้น/รับโอน 1,617 407 9 2,033 
จ าหน่าย/โอนออก (1,176) (124) - (1,300) 
อ่ืน ๆ 4 - 1 5 
31 ธันวาคม 2564 4,150 1,620 10 5,780 
ค่าเสื่อมราคาสะสม     
1 มกราคม 2564 1,125 346 - 1,471 
ค่าเสื่อมราคา 1,478 383 2 1,863 
จ าหน่าย (918) (123) - (1,041) 
อ่ืน ๆ 2 (1) - 1 
31 ธันวาคม 2564 1,687 605 2 2,294 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี     
31 ธันวาคม 2564 2,463 1,015 8 3,486 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2563    1,865 
2564    1,863 
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8.12.2 หนี้สินตามสัญญาเช่า 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

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

จ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า     
ไม่เกิน 1 ป ี 1,763 1,958 1,384 1,513 
มากกว่า 1 - 5 ป ี 1,923 2,318 1,584 1,892 
มากกว่า 5 ปี 159 190 159 190 

รวม 3,845 4,466 3,127 3,595 
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจ าหน่าย (157) (189) (124) (146) 
รวม 3,688 4,277 3,003 3,449 

8.12.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2565 2564 2565 2564 

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ 2,223 2,213 1,804 1,863 
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า 84 84 52 52 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น 473 430 332 276 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์
อ้างอิงมีมูลค่าต่ า 64 91 30 58 

รวม 2,844 2,818 2,218 2,249 

8.12.4 อ่ืน ๆ 

ธนาคารฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าส าหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
และ 2564 จ านวน 2,881 ล้านบาท และจ านวน 2,934 ล้านบาท ตามล าดับ (งบการเงินเฉพาะธนาคาร: 2,265 
ล้านบาท และ 2,300 ล้านบาท ตามล าดับ) ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้น สัญญาเช่าซึ่ง
สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ า และค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา  
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8.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2565 และ 2564              
สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2565 

    สินทรัพย์  
 ลิขสิทธิ์โปรแกรม  ค่าใช้จ่าย ไม่มีตัวตนระหว่าง  
 คอมพิวเตอร์ ลิขสิทธิ์อื่น ๆ  ในการพัฒนา ด าเนินงาน รวม 

ราคาทุน      
1 มกราคม 2565 16,127 14 4,322 728 21,191 
เพิ่มขึ้น/รับโอน 4,781 - 30 7,467 12,278 
จ าหน่าย/โอนออก (452) - (89) (5,988) (6,529) 
อ่ืน ๆ (1) - - - (1) 

31 ธันวาคม 2565 20,455 14 4,263 2,207 26,939 

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม      
1 มกราคม 2565 6,571 12 3,761 - 10,344 
ค่าตัดจ าหน่าย 1,704 1 172 - 1,877 
จ าหน่าย (419) - (48) - (467) 

31 ธันวาคม 2565 7,856 13 3,885 - 11,754 

ค่าเผื่อการด้อยค่า      
1 มกราคม 2565 1 - - - 1 
เพิ่มขึ้น 2 - 18 - 20 

31 ธันวาคม 2565 3 - 18 - 21 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี      
31 ธันวาคม 2565 12,596 1 360 2,207 15,164 

ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2564     1,278 

2565     1,877 
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(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2564 

    สินทรัพย์  
 ลิขสิทธิ์โปรแกรม  ค่าใช้จ่าย ไม่มีตัวตนระหว่าง  
 คอมพิวเตอร์ ลิขสิทธิ์อื่น ๆ  ในการพัฒนา ด าเนินงาน รวม 

ราคาทุน      
1 มกราคม 2564 10,041 14 4,324 694 15,073 
เพิ่มขึ้น/รับโอน 6,113 - - 3,894 10,007 
จ าหน่าย/โอนออก (28) - (2) (3,861) (3,891) 
อ่ืน ๆ 1 - - 1 2 

31 ธันวาคม 2564 16,127 14 4,322 728 21,191 

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม      
1 มกราคม 2564 5,492 12 3,564 - 9,068 
ค่าตัดจ าหน่าย 1,079 - 199 - 1,278 
จ าหน่าย - - (2) - (2) 

31 ธันวาคม 2564 6,571 12 3,761 - 10,344 

ค่าเผื่อการด้อยค่า      
1 มกราคม 2564 - - - - - 
เพิ่มขึ้น 1 - - - 1 

31 ธันวาคม 2564 1 - - - 1 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี      
31 ธันวาคม 2564 9,555 2 561 728 10,846 

ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2563     993 

2564     1,278 

 
  



106 

  (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2565 

    สินทรัพย์  
 ลิขสิทธิ์โปรแกรม  ค่าใช้จ่าย ไม่มีตัวตนระหว่าง  
 คอมพิวเตอร์ ลิขสิทธิ์อื่น ๆ  ในการพัฒนา ด าเนินงาน รวม 

ราคาทุน      
1 มกราคม 2565 10,127 7 755 639 11,528 
เพิ่มขึ้น/รับโอน 5,207 - 10 7,450 12,667 
จ าหน่าย/โอนออก - - (2) (5,895) (5,897) 
อ่ืน ๆ (1) - - - (1) 

31 ธันวาคม 2565 15,333 7 763 2,194 18,297 

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม      
1 มกราคม 2565 1,703 5 555 - 2,263 
ค่าตัดจ าหน่าย 1,344 - 57 - 1,401 

31 ธันวาคม 2565 3,047 5 612 - 3,664 

ค่าเผื่อการด้อยค่า      
1 มกราคม 2565 1 - - - 1 

31 ธันวาคม 2565 1 - - - 1 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี      
31 ธันวาคม 2565 12,285 2 151 2,194 14,632 

ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2564     707 

2565     1,401 
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(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 

    สินทรัพย์  
 ลิขสิทธิ์โปรแกรม  ค่าใช้จ่าย ไม่มีตัวตนระหว่าง  
 คอมพิวเตอร์ ลิขสิทธิ์อื่น ๆ  ในการพัฒนา ด าเนินงาน รวม 

ราคาทุน      
1 มกราคม 2564 4,093 7 757 595 5,452 
เพิ่มขึ้น/รับโอน 6,061 - - 3,852 9,913 
จ าหน่าย/โอนออก (28) - (2) (3,809) (3,839) 
อ่ืน ๆ 1 - - 1 2 

31 ธันวาคม 2564 10,127 7 755 639 11,528 

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม      
1 มกราคม 2564 1,050 5 503 - 1,558 
ค่าตัดจ าหน่าย 653 - 54 - 707 
จ าหน่าย - - (2) - (2) 

31 ธันวาคม 2564 1,703 5 555 - 2,263 

ค่าเผื่อการด้อยค่า      
1 มกราคม 2564 - - - - - 
เพิ่มขึ้น 1 - - - 1 

31 ธันวาคม 2564 1 - - - 1 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี      
31 ธันวาคม 2564 8,423 2 200 639 9,264 

ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2563     343 

2564     707 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ธนาคารฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจ านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าตัด
จ าหน่ายหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมี
จ านวนเงินประมาณ 6,309 ล้านบาท และ 6,067 ล้านบาท ตามล าดับ (งบการเงินเฉพาะธนาคาร:  901                   
ล้านบาท และ 898 ล้านบาท ตามล าดับ) 
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8.14 สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้ 

8.14.1 สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีดังนี้ 
  (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

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

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 10,842 11,591 8,060 8,767 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (6,345) (6,802) (6,102) (6,513) 

สุทธิ 4,497 4,789 1,958 2,254 

ส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

ส่วนเปลี่ยนแปลงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2565 2564 2565 2564 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:     
เงินลงทุน 1,083 686 397 101 
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและร่วม (27) - (27) - 
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ 1,794 2,148 (354) (161) 
ทรัพย์สินรอการขาย 2,063 1,919 144 248 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 11 11 - (5) 
ประมาณการหนี้สิน 4,047 4,070 (23) 13 
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ 31 17 14 11 
สัญญาเช่า 71 91 (20) 3 

อ่ืน ๆ 1,769 2,649 (880) (186) 

รวม 10,842 11,591 (749) 24 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:     
เงินลงทุน (2,611) (2,803) 192 (329) 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (3,893) (3,904) 11 (1,460) 
สัญญาเช่า (60) (83) 23 (4) 

อ่ืน ๆ 219 (12) 231 677 

รวม (6,345) (6,802) 457 (1,116) 

สุทธ ิ 4,497 4,789 (292) (1,092) 

ส่วนเปลี่ยนแปลงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:     
รับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน   (645) 683 

รับรู้ในส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน   353 (1,775) 

รวม   (292) (1,092) 
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(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

ส่วนเปลี่ยนแปลงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2565 2564 2565 2564 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:     
เงินลงทุน 1,079 684 395 101 
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและร่วม (27) - (27) (162) 
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ 22 323 (301) (95) 
ทรัพย์สินรอการขาย 2,063 1,919 144 248 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 9 9 - (4) 
ประมาณการหนี้สิน 3,186 3,768 (582) 20 

อ่ืน ๆ 1,728 2,064 (336) (272) 

รวม 8,060 8,767 (707) (164) 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:     
เงินลงทุน (2,611) (2,803) 192 (329) 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (3,855) (3,858) 3 (1,470) 

อ่ืน ๆ 364 148 216 656 

รวม (6,102) (6,513) 411 (1,143) 

สุทธ ิ 1,958 2,254 (296) (1,307) 

ส่วนเปลี่ยนแปลงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:     
รับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน   (673) 449 

รับรู้ในส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน   377 (1,756) 

รวม   (296) (1,307) 

8.14.2 ภาษีเงินได ้
การบริหารจัดการด้านภาษี ธนาคารฯ ได้ด าเนินการตามนโยบายจัดการด้านภาษีอากรของธนาคารฯ                   
โดยการเสียภาษีอากร น าส่งภาษีอากร และใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ถูกต้องภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมาย 

ธนาคารฯ ได้พิจารณาผลกระทบทางภาษีทั้งในปีปัจจุบันและอนาคตจากการได้รับประโยชน์จากมูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์หรือจ่ายช าระมูลค่าตามบัญชีของหนี้สิน หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าธนาคารฯ 
ได้รับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือการจ่ายช าระมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินดังกล่าว จะมี
ผลท าให้ธนาคารฯ ต้องจ่ายภาษีเงินได้ในอนาคตเพิ่มขึ้น (หรือลดลง) จากจ านวนภาษีที่ต้องจ่าย การพิจารณา
ดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานของการประมาณการ ข้อสมมติฐาน การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่อาจมีขึ้น การ
ตีความกฎหมาย และจากประสบการณ์ในอดีต หากเหตุการณ์ในอนาคตเปลี่ยนแปลง ท าให้ธนาคารฯ ต้อง
เปลี่ ยนการตัดสินใจ เกี่ ย วกับความเพี ยงพอของภาษี เ งินได้ค้ า งจ่ ายที่ มี อยู่  ก าร เปลี่ ยนแปลง                                             
ภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปทีี่มีการเปลี่ยนแปลง  
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ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้ 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินได้นิติบุคคล  8,635 6,729 6,488 4,877 
รายการปรับปรุงภาษีเงินได้ (203) (71) (210) (33) 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว 645 (683) 673 (449) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในก าไรขาดทุน  9,077 5,975 6,951 4,395 

จ านวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้  

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนเกินทุนจาก    
การตีราคาสินทรัพย์ - 1,459 - 1,459 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับก าไร (ขาดทุน)        
จากการบัญชีป้องกันความเสี่ยง 58 (28) 58 (28) 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับก าไร (ขาดทุน)           
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (397) (452) (396) (452) 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับก าไร (ขาดทุน)           
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่ก าหนดให้วัด
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (236) 625 (236) 625 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 222 171 197 152 

 (353) 1,775 (377) 1,756 
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รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของก าไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สามารถแสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2565 2564 2565 2564 

ก าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 46,283 30,531 38,633 23,832 

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
ก าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล                      
คูณอัตราภาษี 9,257 6,106 7,727 4,766 

รายการปรับปรุงภาษีเงินได้ (203) (71) (210) (33) 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 275 - 275 - 
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่าย                    
ที่ไม่ถือเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายทางภาษี - สทุธิ (252) (60) (841) (338) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในก าไรขาดทุน 9,077 5,975 6,951 4,395 

8.15 สินทรัพย์อื่นสุทธ ิ
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 

31 ธันวาคม 
2565 

31 ธันวาคม 
2564 

31 ธันวาคม 
2565 

31 ธันวาคม 
2564 

รายจ่ายล่วงหน้า 438 1,729 56 1,161 
บัญชีพักลูกหนี้ 4,501 4,361 4,636 4,497 
เงินวางประกันตราสารอนุพันธ์และ                           
ลูกหนี้ Cash margin 7,059 6,404 7,059 6,404 

บัญชีรอรับช าระหนี้ระหว่างธนาคารกับ                
สถาบันการเงินอืน่ 131 104 35 38 

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน 10,620 2,068 10,620 2,068 

อื่น ๆ  13,165 9,233 13,945 9,772 

รวม 35,914 23,899 36,351 23,940 
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า (3,812) (3,793) (3,808) (3,784) 

สินทรัพย์อื่น - สทุธ ิ 32,102 20,106 32,543 20,156 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 สินทรัพย์อ่ืนได้รวมรายการลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้ตามสัญญาซื้อขายหุ้นบุริมสิทธิ
แปลงสภาพจ านวน 998 ล้านบาท ซึ่งธนาคารฯ ได้ตั้งค่าเผื่อด้อยค่าด้วยจ านวนเดียวกัน (หมายเหตุประกอบ 
งบการเงินรวมข้อ 8.41.1) (2564: 998 ล้านบาท) 
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8.16 เงินรับฝาก 

8.16.1 จ าแนกตามประเภทเงินรับฝาก 
   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 

31 ธันวาคม 
2565 

31 ธันวาคม 
2564 

31 ธันวาคม 
2565 

31 ธันวาคม 
2564 

จ่ายคืนเม่ือทวงถาม 131,583 124,124 131,628 124,135 
ออมทรัพย์ 2,023,063 2,078,745 2,026,933 2,082,289 
จ่ายคืนเม่ือสิ้นระยะเวลา 435,590 411,878 436,164 412,642 

รวมเงินรับฝาก 2,590,236 2,614,747 2,594,725 2,619,066 

8.16.2 จ าแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของผู้ฝาก  
  (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบาท 2,527,372  24,200 2,551,572 2,563,846 21,895 2,585,741 
เงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา 26,699 9,320 36,019 19,152 6,921 26,073 

อื่น ๆ 2,006 639 2,645 2,469 464 2,933 
รวม 2,556,077 34,159 2,590,236 2,585,467 29,280 2,614,747 

 

  (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบาท 2,531,861 24,200 2,556,061 2,568,165 21,895 2,590,060 
เงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา 26,699 9,320 36,019 19,152 6,921 26,073 

อื่น ๆ 2,006 639 2,645 2,469 464 2,933 
รวม 2,560,566 34,159 2,594,725 2,589,786 29,280 2,619,066 
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8.17 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) 
 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 

 เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ        
ธนาคารแห่งประเทศไทย           
และกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 144 25,608 25,752 146 31,061 31,207 
ธนาคารพาณิชย์ 953 129,048 130,001 3,340 107,468 110,808 
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 736 40,501 41,237 779 53,242 54,021 

สถาบันการเงินอืน่ 49,091 13,733 62,824 62,390 13,213 75,603 

รวมในประเทศ 50,924 208,890 259,814 66,655 204,984 271,639 

ต่างประเทศ       
เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 785 15,561 16,346 246 23,879 24,125 
เงินยูโร 16 - 16 393 - 393 

เงินสกุลอื่น 347 576 923 187 - 187 

รวมต่างประเทศ 1,148 16,137 17,285 826 23,879 24,705 

รวม  52,072 225,027 277,099 67,481 228,863 296,344 
 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 

 เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ        
ธนาคารแห่งประเทศไทย           
และกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 144 25,608 25,752 146 31,061 31,207 
ธนาคารพาณิชย์ 296 126,849 127,145 594 107,469 108,063 
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 736 39,501 40,237 779 52,241 53,020 

สถาบันการเงินอืน่ 49,091 12,983 62,074 62,390 13,013 75,403 

รวมในประเทศ 50,267 204,941 255,208 63,909 203,784 267,693 

ต่างประเทศ       
เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 785 15,561 16,346 246 23,879 24,125 
เงินยูโร 16 - 16 393 - 393 

เงินสกุลอื่น 347 576 923 187 - 187 

รวมต่างประเทศ 1,148 16,137 17,285 826 23,879 24,705 

รวม  51,415 221,078 272,493 64,735 227,663 292,398 
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8.18  หนี้สินทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
(หน่วย: ล้านบาท)  

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 

หนี้สินทางการเงินเพื่อค้า   
ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์  2,319 - 

รวม 2,319 - 

8.19 ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมจ าแนกตามประเภทตราสารและแหล่ง
เงินกู้ มีรายละเอียดดังนี ้

 (หน่วย: ล้านบาท) 
    งบการเงินรวม 

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

หุ้นกู้ระยะยาว          

ปี 2558 บาท 3.90 - 4.00 2568 2,000 - 2,000 2,695 - 2,695 
ปี 2559 บาท 3.00 - 4.00 2566 - 2569 8,070 - 8,070 8,070 - 8,070 
ปี 2560 บาท 3.50 - 3.80 2570 5,500 - 5,500 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 2.23 - 2.65 2566 - 2573 1,700 - 1,700 3,414 - 3,414 
ปี 2564 บาท 1.17 - 2.90 2566 - 2574 9,130 - 9,130 9,073 - 9,073 
ปี 2565 บาท 1.59 - 3.38 2567 - 2570 10,127 - 10,127 - - - 

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ                      
บมจ. ธนาคารกรุงไทย 

 
        

คร้ังท่ี 1/2560 บาท 3.40 2570 - - - 20,139 - 20,139 
คร้ังท่ี 1/2562 บาท 3.70 2572 24,000 - 24,000 24,000 - 24,000 
คร้ังท่ี 1/2565 บาท 3.25 2575 18,073 - 18,073 - - - 

ตราสารด้อยสิทธิท่ีนับเป็น
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 

ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา 

4.40 ไม่มีก าหนด - 18,627 18,627 - 19,698 19,698 

หุ้นกู้อนุพันธ์ ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา 

0.65 - 1.10 2566 - 2571 24,086 - 24,086 24,989 - 24,989 

หุ้นกู้อนุพันธ์ บาท 0.00 - 4.40 (1) 2566 - 2575 22,111 - 22,111 2,566 - 2,566 
หุ้นกู้อนุพันธ์ เยน 4.00 2566 5 - 5 - - - 
รวม 

   
132,545 18,627 151,172 114,119 19,698 133,817 

(1)  หุ้นกู้อนุพันธ์สกุลเงินบาทมีส่วนของ Callable Note รวมอยู่ซึ่งเปิดเผยอัตราดอกเบ้ียท่ี Base Interest rate เท่านั้น 
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    (หน่วย: ล้านบาท) 
    งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

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

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ                     
บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

         

คร้ังท่ี 1/2560 บาท 3.40 2570 - - - 20,139 - 20,139 
คร้ังท่ี 1/2562 บาท 3.70 2572 24,000 - 24,000 24,000 - 24,000 
คร้ังท่ี 1/2565 บาท 3.25 2575 18,073 - 18,073 - - - 

ตราสารด้อยสิทธิท่ีนับเป็น
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 

ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา 

4.40 ไม่มีก าหนด - 18,627 18,627 - 19,698 19,698 

หุ้นกู้อนุพันธ์ ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา 

0.65 - 1.10 2566 - 2571 24,086 - 24,086 24,989 - 24,989 

หุ้นกู้อนุพันธ์ บาท 0.00 - 4.40 (1) 2566 - 2575 22,111 - 22,111 2,566 - 2,566 
หุ้นกู้อนุพันธ์ เยน 4.00 2566 5 - 5 - - - 
รวม    88,275 18,627 106,902 71,694 19,698 91,392 

(1)  หุ้นกู้อนุพันธ์สกุลเงินบาทมีส่วนของ Callable Note รวมอยู่ซึ่งเปิดเผยอัตราดอกเบ้ียท่ี Base Interest rate เท่านั้น 

หุ้นกู้อนุพันธ์ 

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ธนาคารฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ จ านวน 7 ฉบับ จ านวนเงินรวม             
748 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา อัตราดอกเบี้ยคงที่ในลักษณะขั้นบันได โดยจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน           
ตลอดอายุตราสาร และการจ่ายคืนเงินต้นอ้างอิงกับ USDTHB FX rate หุ้นกู้อนุพันธ์ครบก าหนดไถ่ถอนปี                   
พ.ศ. 2565 - 2571 อายุหุ้นกู้อนุพันธ์ 1 - 7 ปี การไถ่ถอนคืนก่อนก าหนดสามารถท าได้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่
ธนาคารฯ ก าหนดไว้ โดยไม่จ าเป็นต้องได้รับการยินยอมจากผู้ถือตราสารดังกล่าว ทั้งนี้ ในระหว่างปีมีหุ้นกู้
อนุพันธ์จ านวน 1 ฉบับ ครบก าหนดไถ่ถอนคืน 

เมื่อวันที ่16 มิถุนายน และ 9 กรกฎาคม 2564 ธนาคารฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์จ านวน 741,000 
หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นจ านวนเงินรวม 741 ล้านบาท ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569  
อายุหุ้นกู้อนุพันธ์ 5 ปี จ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี Solactive Luxury Dynamic Factors 10% Daily Risk 
Control Index การไถ่ถอนคืนก่อนก าหนดสามารถท าได้ทั้งผู้ถือตราสารและธนาคารฯ เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข
ที่ธนาคารฯ ก าหนดไว้ 

เมื่อวันที่  14 กันยายน 2564 ธนาคารฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ จ านวน 1,825,000 หน่วย               
มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นจ านวนเงินรวม 1,825 ล้านบาท ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569                      
อายุหุ้นกู้อนุพันธ์ 5 ปี จ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี iSTOXX® Global Transformation IXGTRSND 
Index การไถ่ถอนคืนก่อนก าหนดสามารถท าได้ทั้งผู้ถือตราสารและธนาคารฯ เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข                   
ที่ธนาคารฯ ก าหนดไว้ 

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 ธนาคารฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นอนุพันธ์จ านวน 1,340,000 หน่วย มูลค่า
หน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นจ านวนเงินรวม 1,340 ล้านบาท ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อายุหุ้นกู้
อนุพันธ์  5 ปี  จ่ ายผลตอบแทนอ้าง อิงกับดัชนี  Solactive Global Artificial Intelligence ESG 5% AR 
(SOAIESG5) การไถ่ถอนคืนก่อนก าหนดสามารถท าได้ทั้งผู้ถือตราสารและธนาคารฯ เมื่อเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่ธนาคารฯ ก าหนดไว้ 
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ในระหว่างเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม 2565 ธนาคารฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ สกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา และบาท คิดเป็นจ านวนเงินรวม 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ 3,646 ล้านบาท ตามล าดับ 
ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 - 2575 อายุหุ้นกู้อนุพันธ์ 1.5 - 10 ปี จ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี J.P. 
Morgan Mozaic XRP (MOZAIC XRP) การไถ่ถอนคืนก่อนก าหนดสามารถท าได้ทั้งผู้ถือตราสารและ
ธนาคารฯ เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารฯ ก าหนดไว้ 

ในระหว่างเดือนมิถุนายน - พฤศจิกายน 2565 ธนาคารฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ “Krungthai 
Inverse Floater” จ านวน 1,403 ฉบับ รวมจ านวน 11,736,700 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็น
จ านวนเงินรวม 11,737 ล้านบาท ก าหนดอัตราดอกเบี้ยลอยตัวแบบย้อนทิศโดยอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย 
THOR จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุของตราสาร หุ้นกู้อนุพันธ์ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 - 2568 
อายุหุ้นกู้อนุพันธ์ 1 - 3 ปี การไถ่ถอนคืนก่อนก าหนดสามารถท าได้ทั้งผู้ถือตราสารและธนาคารฯ เมื่ อ
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารฯก าหนดไว้ 

ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565 ธนาคารฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ “กรุงไทย Step-up Callable 
Bonus Note” ประเภทไม่ด้อยสิทธิ จ านวน 232 ฉบับ รวมจ านวน 3,239,900 หน่วย  มูลค่าหน่วยละ                  
1,000 บาท คิดเป็นจ านวนเงินรวม 3,240 ล้านบาท ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อายุหุ้นกู้อนุพันธ์ 5 ปี 
โดยก าหนดจ่ายอัตราดอกเบี้ยคงที่เร่ิมต้นที่อัตราร้อยละ 1.65 ต่อปี สูงสุดอัตราร้อยละ 4.40 ต่อปี และ              
มีดอกเบี้ยพิเศษ (Bonus) เฉพาะปีที่ 1 โดยธนาคารฯ จ่ายดอกเบี้ยส่วนเพิ่มอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย 3M THB 
THOR การไถ่ถอนคืนก่อนก าหนดสามารถท าได้ ณ สิ้นปีที่ 1 หรือภายหลังจากนั้น ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข
ที่ธนาคารฯ ก าหนด             

ตราสารด้อยสิทธิ 

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ธนาคารฯ ได้ออกและเสนอขายตราสารด้อยสิทธิที่สามารถนับเป็นเงินกองทุน               
ชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1) ของธนาคารฯ ซึ่งมีข้อก าหนดให้ธนาคารฯ สามารถ 
ตัดหนี้ตามตราสารเป็นหนี้สูญได้ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด โดยตราสารดังกล่าวเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน
ในต่างประเทศจ านวน 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาภายใต้วงเงินตามที่ได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 ตราสารไม่มีก าหนดระยะเวลาช าระคืน การไถ่ถอนคืนก่อน
ก าหนดสามารถท าได้ ณ วันครบรอบ 5 ปี หรือภายหลังจากนั้น โดยการไถ่ถอนต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ธปท. ก่อน และก าหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.40 ต่อปี จนถึงวันที่ธนาคารฯ สามารถใช้สิทธิไถ่ถอน              
ตราสารก่อนก าหนดคร้ังแรก จากนั้นอัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับตามอัตราอ้างอิงทุก ๆ 5 ปี ทั้งนี้ ธนาคารฯ ได้รับ
เงินสุทธิจากการออกและเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเป็นจ านวน 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่ง ธปท. 
ได้อนุมัติให้นับเข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่  1 ที่ เป็นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1) ตั้งแต่วันที่                          
25 มีนาคม 2564 ธนาคารฯ แสดงรายการดังกล่าวเป็นหนี้สินทางการเงิน โดยพิจารณาถึงภาระผูกพันตาม
สัญญาและสิทธิตามกฎหมายที่ระบุไว้ในเอกสารการเสนอขาย 
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หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ คร้ังที่ 1/2560 วงเงิน 20,000 ล้านบาท จ านวน 20 ล้านหน่วย อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ                
3.40 ต่อปี มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุ          
ตราสาร ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อายุหุ้นกู้ 10 ปี โดยการไถ่ถอนคืนก่อนก าหนดสามารถท าได้               
ณ วันครบรอบ 5 ปี หรือภายหลังจากนั้น ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารฯ ก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้อง
ได้รับการยินยอมจากผู้ถือตราสารดังกล่าว ทั้งนี้เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ธนาคารฯ ได้ไถ่ถอนหุ้นกู้
ดังกล่าวแล้ว 

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ คร้ังที่ 1/2562 วงเงิน 24,000 ล้านบาท จ านวน 24 ล้านหน่วย อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.70 
ต่อปี มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุ   
ตราสาร ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 อายุหุ้นกู้  10 ปี การไถ่ถอนคืนก่อนก าหนดสามารถท าได้                   
ณ วันครบรอบ 5 ปี หรือภายหลังจากนั้น ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารฯ ก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้อง
ได้รับการยินยอมจากผู้ถือตราสารดังกล่าว 

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ คร้ังที่ 1/2565 วงเงิน 18,080 ล้านบาท  จ านวน 18.08  ล้านหน่วย อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 
3.25 ต่อปี มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000  บาท จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุ   
ตราสาร ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 อายุหุ้นกู้  10 ปี การไถ่ถอนคืนก่อนก าหนดสามารถท าได้                       
ณ วันครบรอบ 5 ปี หรือภายหลังจากนั้น ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารฯ ก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้อง
ได้รับการยินยอมจากผู้ถือตราสารดังกล่าว 

8.20 ประมาณการหนี้สิน 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

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

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ 
เกิดขึ้นของภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อและ
สัญญาค้ าประกันทางการเงิน 4,352 4,705 4,352 4,705 

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
หลังออกจากงาน 11,656 13,761 10,101 12,240 

ประมาณการหนี้สินจากคดีที่ถูกฟ้องร้อง 530 436 530 436 
ประมาณการหนี้สินอ่ืน  906 1,462 944 1,456 

 รวมประมาณการหนี้สิน 17,444 20,364 15,927 18,837 
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8.20.1 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อและสัญญาค้ าประกัน                      
ทางการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของภาระผูกพันวงเงิน
สินเชื่อและสัญญาค้ าประกันทางการเงินจ าแนกตามประเภทการจัดชั้นได้ ดังนี้ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธันวาคม 2565 

 ภาระผูกพันวงเงิน                   
สินเชื่อและสัญญา                   

ค้ าประกันทางการเงิน 

ค่าเผื่อผลขาดทุน                   
ด้านเครดิตที่คาดว่า                    

จะเกิดขึ้น 

สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยง 
ด้านเครดิต (Performing) 1,177,651 1,518 

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยง              
ด้านเครดิต (Under-Performing) 119,206 2,089 

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Non-Performing) 9,047 745 

รวม 1,305,904 4,352 

 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธันวาคม 2564 

 ภาระผูกพันวงเงิน                   
สินเชื่อและสัญญา                   

ค้ าประกันทางการเงิน 

ค่าเผื่อผลขาดทุน                   
ด้านเครดิตที่คาดว่า                    

จะเกิดขึ้น 

สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยง 
ด้านเครดิต (Performing) 1,260,128  1,945 

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยง              
ด้านเครดิต (Under-Performing) 120,527  2,244 

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Non-Performing) 6,370  516 

รวม 1,387,025 4,705 
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การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อและ
สัญญาค้ าประกันทางการเงินมีดังนี้ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2565 

 

สินทรัพย์ทางการเงิน
ที่ไม่มีการเพ่ิมขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญของ
ความเสี่ยงด้านเครดิต           

(12-mth ECL) 

สินทรัพย์ทางการเงิน
ที่มีการเพ่ิมขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญของความ
เสี่ยงด้านเครดิต 

(Lifetime ECL - not 
credit impaired) 

สินทรัพย์ทางการเงิน        
ที่มีการด้อยค่าด้าน
เครดิต (Lifetime 

ECL - credit 
impaired) รวม 

ยอดต้นปี 1,945 2,244 516 4,705 
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดจากการเปลี่ยนการจัดชั้น 545 (557) 12 - 
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดจากการวัดมูลค่า                
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ (925) 516 114 (295) 
ออกภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อ / หนังสอื             
ค้ าประกันทางการเงินใหม ่ 159 187 161 507 
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ (206) (301) (58) (565) 

ยอดปลายปี 1,518 2,089 745 4,352 

 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 

 

สินทรัพย์ทางการเงิน
ที่ไม่มีการเพ่ิมขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญของ
ความเสี่ยงด้านเครดิต           

(12-mth ECL) 

สินทรัพย์ทางการเงิน
ที่มีการเพ่ิมขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญของความ
เสี่ยงด้านเครดิต 

(Lifetime ECL - not 
credit impaired) 

สินทรัพย์ทางการเงิน        
ที่มีการด้อยค่าด้าน
เครดิต (Lifetime 

ECL - credit 
impaired) รวม 

ยอดต้นปี 1,027 2,691 870 4,588 
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดจากการเปลี่ยนการจัดชั้น 964 (939) (25) - 
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดจากการวัดมูลค่า                
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ (109) 504 (92) 303 
ออกภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อ / หนังสอื             
ค้ าประกันทางการเงินใหม ่ 140 150 5 295 
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ (77) (162) (242) (481) 

ยอดปลายปี 1,945 2,244 516 4,705 
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8.20.2 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 

ยอดต้นปี 13,761 15,123 12,240 13,582 
ส่วนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:     
ต้นทุนบริการปัจจุบัน 822 999                 687  835 
ต้นทุนดอกเบี้ย 323 257                 290  233 
ลดขนาดโครงการ (1,151) (863)             (1,151) (863) 
ส่วนที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:     
ขาดทุน (ก าไร) จากการประมาณการ        
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย     
- จากข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์ - 78 - 82 
- จากข้อสมมติทางการเงิน (894) (888)                (779) (773) 
- จากการปรับปรุงค่าประสบการณ์ (215) (45)                (205) (66) 

โอนผลประโยชน์พนักงานไปยังบริษัทในเครือ - - (86) (11) 
ผลประโยชน์จ่ายในระหว่างปี (990) (900) (895) (779) 

ยอดปลายปี 11,656 13,761 10,101 12,240 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ธนาคารฯ และบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจ านวนประมาณ 710 ล้านบาท และ 816 ล้านบาท ตามล าดับ (งบการเงิน
เฉพาะธนาคาร: จ านวน 587 ล้านบาท และ 705 ล้านบาท ตามล าดับ)  

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

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

อัตราคิดลดเฉลี่ย (อัตราร้อยละต่อปี) 1.98 - 3.65 1.31 - 3.19 2.75 2.14 
อัตราการขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย (อัตราร้อยละต่อปี) 3.00 - 6.00 3.00 - 6.00 6.00 6.00 
เกษียณอายุ  55 - 60 ป ี 55 - 60 ป ี 60 ปี 60 ป ี

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการค านวณ 

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานของธนาคารฯ และบริษัทย่อยมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง
ของข้อสมมติต่าง ๆ ที่ใช้ในการค านวณ การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติอาจเกิดขึ้นได้จากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะตลาด การเปลี่ยนแปลงของสภาวะเงินเฟ้อ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลสถิติด้านประชากรใน
โครงการผลประโยชน์ ตารางต่อไปนี้แสดงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอันอาจเป็นไปได้ของข้อสมมติ
หลักแต่ละข้อ โดยการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติแต่ละข้อนั้นเกิดขึ้นแยกจากกัน 
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 (หน่วย: ล้านบาท)  
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 

อัตราคิดลดเฉลี่ย     

   เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 (1,131) (1,210) (996) (1,076) 
   ลดลงร้อยละ 1 1,346 1,439 1,189 1,284 
อัตราขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย     
   เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 959 1,124 823 991 
   ลดลงร้อยละ 1 (829) (970) (708) (852) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ธนาคารฯ และบริษัทย่อยมีระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของภาระ
ผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ คือ 5 - 21 ปี และ 5 - 22 ปี ตามล าดับ (งบการเงินเฉพาะธนาคาร: 10 ปี 
และ 11 ปี ตามล าดับ) 

8.20.3 ประมาณการหนี้สินจากคดีที่ถูกฟ้องร้อง 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 

ยอดต้นปี 436 570 
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 252 159 
ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง (155) (270) 
โอนกลับประมาณการหนี้สิน (3) (23) 

ยอดปลายปี 530 436 

8.21 หนี้สินอื่น 
(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 
2565 

31 ธันวาคม 
2564 

31 ธันวาคม 
2565 

31 ธันวาคม 
2564 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย 3,644 3,571 3,366 3,301 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 15,115 12,306 14,029 10,476 
บัญชีระหว่างกันส านักงานใหญ่และสาขา 1,619 15 1,619 15 
บัญชีพักเจ้าหนี้ 4,165 4,783 3,622 4,241 
บัญชีเจ้าหนี้ภาษี 4,067 3,523 3,357 2,616 
รายได้รอตัดบัญชีส าหรับคะแนนสะสม 2,587 2,481 - - 
บัญชีรอช าระหนี้ระหว่างธนาคารฯ กับสถาบันการเงินอื่น 1,547 759 1,350 368 
บัญชีเงินรับล่วงหน้า 11,403 6,926 11,403 6,926 
บัญชีเช็ครอการเรียกเก็บ 1,369 5,264 1,369 5,264 
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ 3,862 1,995 3,862 1,995 
หนี้สินอื่น ๆ 24,985 16,701 23,448 16,084 

รวมหนี้สินอื่น 74,363 58,324 67,425 51,286 



122 

8.22 ทุนเรือนหุ้น 

8.22.1 หุ้นสามัญ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ธนาคารฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้วในส่วนของหุ้นสามัญ
จ านวน 13,976,061,250 หุ้น 

8.22.2 หุ้นบุริมสิทธิ 

หุ้นบุริมสิทธิ จ านวน 5.5 ล้านหุ้น ต้องลงเงินเต็มมูลค่าที่ตราไว้ สภาพของหุ้นมีลักษณะพิเศษ นอกจาก                 
มีสิทธิออกเสียงและมีสิทธิได้รับเงินปันผลอย่างหุ้นสามัญแล้ว ยังมีสิทธิได้รับเงินปันผลพิเศษในอัตราคงที่
ร้อยละสามต่อปี ก่อนหุ้นสามัญ  

8.22.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินถือหุ้นสามัญในธนาคารฯ  
จ านวน 7,696,248,833 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.05 ของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิจดทะเบียนที่ช าระแล้ว 

8.23 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 

31 ธันวาคม 
2565 

31 ธันวาคม 
2564 

31 ธันวาคม 
2565 

31 ธันวาคม 
2564 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 17,764 17,870 17,400 17,507 

หัก: ผลกระทบหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (3,553) (3,574) (3,480) (3,502) 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - สุทธิ 14,211 14,296 13,920 14,005 

ส่วนเกิน (ต่ ากว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน     
ตราสารหนี้ (2,585) (612) (2,566) (603) 
ตราสารทุน 11,037 12,249 11,037 12,249 

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 944 960 944 960 

รวมส่วนเกิน (ต่ ากว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน  9,396 12,597 9,415 12,606 

บวก (หัก): ผลกระทบหนี้สินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี (1,879) (2,519) (1,883) (2,521) 

ส่วนเกิน (ต่ ากว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน - สุทธิ 7,517 10,078 7,532 10,085 

เงินส ารองส าหรับการป้องกันความเสี่ยง 377 84 377 84 

หัก: ผลกระทบหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (75) (17) (75) (17) 

เงินส ารองส าหรับการป้องกันความเสี่ยง - สุทธิ 302 67 302 67 

ก าไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงิน  18 73 18 73 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม  (4,141) 6,012 - - 

รวม 17,907 30,526 21,772 24,230 
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8.24 ส ารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ธนาคารฯ จะต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็น                 
ทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า                 
ทุนส ารองจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งธนาคารฯ ได้กันส ารองตามกฎหมายไว้
เต็มจ านวนแล้ว 

8.25 เงินปันผลจ่าย 

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ธนาคารฯ มีการจ่ายเงินปันผล ดังนี ้
    (หน่วย: ล้านบาท) 

  เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น  

เงินปันผล อนุมัติโดย 
หุ้น

บุริมสิทธ ิ หุ้นสามัญ 
หุ้น

บุริมสิทธ ิ หุ้นสามัญ วันที่จ่าย 

เงินปันผลประจ าปี 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น                           
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 3 5,842 0.5725 0.418 6 พฤษภาคม 2565 

เงินปันผลประจ าปี 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น                       
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564  2 3,844 

 
0.4295 0.275 7 พฤษภาคม 2564 

8.26 ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหน้า 

8.26.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าและสัญญาบริการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ธนาคารฯ และบริษัทย่อยมีค่าเช่าและค่าบริการจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญา
เช่าที่บอกเลิกไม่ได้ซึ่งยังไม่เร่ิมมีผล สัญญาเช่าระยะยาว และสัญญาบริการระยะยาว ดังนี้ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

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

มากกว่า 1 ปี                 
แต่ไม่เกิน 5 ป ี

สัญญาเช่าที่บอกเลิกไม่ได้ซึ่งยังไม่เริ่มมีผล 20 1 20 - 
สัญญาเช่าระยะยาว                192 81 74 66 

สัญญาบริการระยะยาว 1,944 1,283 1,174 789 

รวม 2,156 1,365 1,268 855 
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8.26.2 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 
2565 

31 ธันวาคม 
2564 

31 ธันวาคม 
2565 

31 ธันวาคม 
2564 

การรับอาวัลตั๋วเงิน 6,373 7,185 6,373 7,185 
การค้ าประกันการกู้ยืมเงิน 32,494 36,834 32,494 36,834 
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบก าหนด 6,880 8,956 6,880 8,956 
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 23,819 36,799 23,819 36,799 
ภาระของสถาบนัการเงินจากการรับรอง 18 16 18 16 
ภาระผูกพันอื่น     
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน 146,452 154,677 146,452 154,677 
การค้ าประกันอื่น 192,528 193,277 192,528 193,277 
อื่น ๆ 181,513 172,925 5,133 5,090 

รวม 590,077 610,669 413,697 442,834 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ธนาคารฯ มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องคดีรายที่ส าคัญจ านวน 
18,873 ล้านบาท และ 18,313 ล้านบาท ตามล าดับ ในจ านวนนี้ได้รวมคดีซึ่งศาลชั้นต้นได้พิพากษาแล้ว และ 
อยู่ระหว่างการอุทธรณ์และฎีกา  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ธนาคารฯ มีการค้ าประกันการท าธุรกรรมของธนาคารฯ จ านวน 2,729 
ล้านบาท และ 3,708 ล้านบาท ตามล าดับ 

8.27 สินทรัพย์ที่มีภาระผูกพันและข้อจ ากัด 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 31 ธันวาคม 2565  31 ธันวาคม 2564 

พันธบัตรรัฐบาลและพันธบตัรรัฐวิสาหกิจใช้เป็นหลักประกัน   

หลักประกันต่อศาล 493 456 
หลักประกันการท าธุรกรรมสัญญาซ้ือคืน 81,729 56,601 
หลักประกันต่อกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 53 55 

ตราสารหนี้ต่างประเทศใช้เป็นหลักประกัน 
หลักประกันการท าธุรกรรมสัญญาซ้ือคืน 14,724 24,507 

ทรัพย์สินรอการขาย (ส่วนที่ท าสัญญาจะซ้ือจะขาย) 786 1,655 
ทรัพย์สินรอการขาย (ส่วนที่ให้สิทธิ์แก่ลูกหนี้ในการซ้ือคืน           
หรือซ้ือก่อน) 17,329 14,165 

รวม 115,114 97,439 
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8.28 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

8.28.1 ธนาคารฯ มีรายการที่เกี่ยวข้องกันกับพนักงานชั้นบริหารตั้งแต่ผู้บริหารกลุ่มขึ้นไปของธนาคารฯ โดยรวม
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธันวาคม 2565  31 ธันวาคม 2564 

เงินให้สินเช่ือ 112 131 
เงินรบัฝาก 420 351 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2565 2564 
รายได้ดอกเบี้ย 4 4 
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 2 2 

8.28.2 ในระหว่างปี ธนาคารฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน            
รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจ ซึ่งรายการที่มีสาระส าคัญสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร นโยบายก าหนดราคา 

 2565 2564 2565 2564 (ส าหรับป ี2565) 

รายการที่เกิดขึ้นในระหว่างปี      
บริษัทย่อย       
 มูลค่าซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ - - 2,451 2,810 ราคาตลาด 
 มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ - - 17,304 15,110 ราคาตลาด 
 มูลค่าซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน - - 491 244 ราคาตลาด 
 มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารทุน - - 17 664 ราคาตลาด 
บริษัทร่วม       
 มูลค่าซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ 11,309 25,363 11,309 25,363 ราคาตลาด 
 มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ 25,070 37,652 25,070 37,652 ราคาตลาด 
 มูลค่าซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน 46 108 46 108 ราคาตลาด 
 มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารทุน 634 104 634 104 ราคาตลาด 
กิจการที่มีบริษัทใหญ่หรือกรรมการ           
หรือผู้บริหารระดับสูงร่วมกัน 

     

 มูลค่าซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ 750 100 750 100 ราคาตลาด 
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8.28.3 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) เงินให้สินเชื่อ ภาระผูกพัน ตราสารอนุพันธ์ และ
สินทรัพย์อ่ืน 

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

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 
2565 

31 ธันวาคม 
2564 

31 ธันวาคม 
2565 

31 ธันวาคม 
2564 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)     

บริษัทร่วม     
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากัด (มหาชน) 4,481 1,287 4,481 1,287 
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จ ากัด (2) 550 551 550 551 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (46) (260) (46) (260) 

รวม 4,985 1,578 4,985 1,578 

     
เงินให้สินเชื่อ     

บริษัทย่อย     
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากัด - - 9 8 
บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากัด - - 1,852 1,967 
บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จ ากัด - - 1,100 1,100 
บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) - - 10,130 5,130 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - - (247) (19) 

รวม - - 12,844 8,186 

บริษัทร่วม     
  บริษัท กรุงไทย มิซูโฮ ลีสซิ่ง จ ากดั (1) 5,370 5,373 5,370 5,373 
  บริษัท กรุงไทยพานิชประกนัภัย จ ากัด (มหาชน) 1 1 1 1 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (25) (26) (25) (26) 

รวม 5,346 5,348 5,346 5,348 

กิจการที่มีบริษัทใหญ่หรือกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงร่วมกัน 23,056 21,955 23,056 21,955 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (105) (116) (105) (116) 

รวม 22,951 21,839 22,951 21,839 

กิจการที่ธนาคารฯ ถือหุ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่        
ร้อยละ 10 ขึ้นไป 8,718 8,256 8,718 8,256 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (3,228) (4,659) (3,228) (4,659) 

รวม 5,490 3,597 5,490 3,597 

 



127 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 
2565 

31 ธันวาคม 
2564 

31 ธันวาคม 
2565 

31 ธันวาคม 
2564 

ภาระผูกพัน     

บริษัทย่อย     
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากัด - - 33 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 59 142 59 142 
กิจการที่ธนาคารฯ ถือหุ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่             
ร้อยละ 10 ขึ้นไป 1 1 1 1 

     
ตราสารอนุพันธ์ (จ านวนเงินตามสัญญา)     
บริษัทร่วม     
บริษัท กรุงไทย มิซูโฮ ลีสซิ่ง จ ากัด (1) 328 530 328 530 
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากัด (มหาชน) 10,475 15,822 10,475 15,822 
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จ ากัด (2) - 1 - 1 
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 41 22 41 22 
     
สินทรัพย์อ่ืน     
บริษัทย่อย     
บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ ากัด - - 9 13 
บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จ ากัด - - - 1 
บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) - - 644 592 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) - - 105 80 
บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จ ากัด - - 973 636 
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากัด - - 1 1 
บริษัท อะไรส์ บาย อินฟินิธัส จ ากัด - - 79 27 
บริษัทร่วม     
บริษัท กรุงไทย มิซูโฮ ลีสซิ่ง จ ากัด (1) 8 - 7 - 
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากัด (มหาชน) 207 176 205 174 
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 63 45 56 37 
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จ ากัด (2) 1 1 - - 
กิจการที่มีบริษัทใหญ่หรือกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงร่วมกัน 1,278 2,452 1,278 2,452 

(1)  เมื่อวันท่ี 6 มกราคม 2565 บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จ ากัด เปล่ียนชื่อเป็นบริษัท กรุงไทย มิซูโฮ ลีสซ่ิง จ ากัด 
(2)  เมื่อวันท่ี 4 เมษายน 2565 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด เปล่ียนชื่อเป็นบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จ ากัด 
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8.28.4 เงินรับฝาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) และหนี้สินอื่น 

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

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 
2565 

31 ธันวาคม 
2564 

31 ธันวาคม 
2565 

31 ธันวาคม 
2564 

เงินรับฝาก     
บริษัทใหญ่     
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบนัการเงิน - 20 - 20 
บริษัทย่อย     
บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ ากัด - - 269 364 
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากัด - - 698 941 
บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากัด - - 442 53 
บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จ ากัด - - 5 343 
บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ จ ากัด - - 3 3 
บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) - - 1,779 1,632 
บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จ ากัด  - - 1,238 700 
บริษัท อะไรส์ บาย อินฟินิธัส จ ากัด - - 76 300 
บริษัทร่วม     
บริษัท กรุงไทย มิซูโฮ ลีสซิ่ง จ ากัด (1) - 165 - 165 
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 146 144 146 144 
กิจการที่มีบริษัทใหญ่หรือกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงร่วมกัน 10,563 17,268 10,563 17,268 
กิจการที่ธนาคารฯ ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 20 70 2 70 2 
กิจการที่ธนาคารฯ ถือหุ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่           
ร้อยละ 10 ขึ้นไป 364 353 364 353 

     
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)     
บริษัทย่อย     
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) - - 343 458 
บริษัทร่วม     
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากัด (มหาชน) 2,877 3,209 2,877 3,209 
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จ ากัด (2) 102 24 102 24 
     
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม     
บริษัทร่วม     
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 50 20 50 20 
     
หนี้สินอื่น     
บริษัทย่อย     
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากัด - - 338 295 
บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากัด - - 997 905 
บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) - - 5 1 
บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ ากัด - - 107 92 
บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จ ากัด - - 926 168 
บริษัทร่วม     
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 5 11 5 11 
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากัด (มหาชน) 11 11 4 4 
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ ากัด 61 46 61 46 
(1)  เมื่อวันท่ี 6 มกราคม 2565 บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จ ากัด เปล่ียนชื่อเป็นบริษัท กรุงไทย มิซูโฮ ลีสซ่ิง จ ากัด 
(2)  เมื่อวันท่ี 4 เมษายน 2565 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด เปล่ียนชื่อเป็นบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จ ากัด  
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8.28.5 รายได้และค่าใช้จ่าย 

ธนาคารฯ มีรายได้และค่าใช้จ่ายกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีนัยส าคัญ ดังนี้ 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2565 2564 2565 2564 

รายได้ดอกเบี้ย     

บริษัทย่อย     

บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากัด - - 41 39 
บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จ ากัด - - 12 10 
บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) - - 54 29 
บริษัทร่วม     
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จ ากัด (2) 5 5 5 5 
บริษัท กรุงไทย มิซูโฮ ลีสซิ่ง จ ากัด (1) 79 58 79 58 
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากัด (มหาชน) 22 6 22 6 
กิจการที่มีบริษัทใหญ่หรือกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงร่วมกัน 657 396 657 396 
กิจการที่ธนาคารฯ ถือหุ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่        
ร้อยละ 10 ขึ้นไป 41 29 41 29 

     
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย     
บริษัทย่อย     
บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ ากัด - - 1 1 
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากัด - - 2 3 
บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) - - 2 1 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) - - 1 1 
บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จ ากัด - - 1 - 
บริษัทร่วม     
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากัด (มหาชน) 40 63 40 63 
บริษัท กรุงไทย มิซูโฮ ลีสซิ่ง จ ากัด (1) - 1 - - 
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จ ากัด (2) 1 - 1 - 
กิจการที่มีบริษัทใหญ่หรือกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงร่วมกัน 87 50 87 50 
กิจการที่ธนาคารฯถือหุ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่                        
ร้อยละ 10 ขึ้นไป 1 1 1 1 
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(หน่วย: ล้านบาท) 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2565 2564 2565 2564 

รายได้อ่ืน     
บริษัทย่อย     
บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ ากัด - - 3 - 
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากัด - - 12 10 
บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จ ากัด - - 5 14 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) - - 582 1,089 
บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) - - 144 131 
บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จ ากัด - - 107 39 
บริษัท อะไรส์ บาย อินฟินิธัส จ ากัด - - 29 9 
บริษัทร่วม     
บริษัท กรุงไทย มิซูโฮ ลีสซิ่ง จ ากัด (1) 2 6 2 6 
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จ ากัด (2) 6 10 2 7 
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 457 422 435 400 
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากัด (มหาชน) 2,203 2,112 2,153 2,042 

     
ค่าใช้จ่ายอ่ืน     
บริษัทย่อย     
บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ ากัด - - 216 199 
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากัด - - 1,997 2,265 
บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากัด - - 4,246 3,859 
บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) - - 101 6 
บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จ ากัด - - 41 37 
บริษัทร่วม     
บริษัท กรุงไทย มิซูโฮ ลีสซิ่ง จ ากัด (1) 16 17 - - 
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จ ากัด (2) 9 4 7 3 
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ ากัด 576 407 576 407 
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากัด (มหาชน) 75 78 - - 
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 15 15 - - 

(1)  เมื่อวันท่ี 6 มกราคม 2565 บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จ ากัด เปล่ียนชื่อเป็นบริษัท กรุงไทย มิซูโฮ ลีสซ่ิง จ ากัด 
(2)  เมื่อวันท่ี 4 เมษายน 2565 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด เปล่ียนชื่อเป็นบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จ ากัด  
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8.28.6 ธนาคารฯ และบริษัทย่อยไม่มีผลตอบแทนหรือผลประโยชน์อ่ืนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินจ่ายให้
กรรมการและผู้บริหาร นอกเหนือจากผลประโยชน์ที่พึงจ่ายตามปกติ ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2565 2564 2565 2564 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 1,235 1,160 877 793 
ผลประโยชนห์ลังออกจากงาน 92 86 79 77 
รวม 1,327 1,246 956 870 

8.28.7 รายการค้าระหว่างกัน 

บริษัทย่อย 

1) ธนาคารฯ ได้มอบหมายให้บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากัด ด าเนินการให้บริการ            
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ธนาคารฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามโครงการและระบบงาน            
ต่าง ๆ ตามแผนธุรกิจของธนาคารฯ โดยให้บริการแก่ธนาคารฯ เกี่ยวกับการควบคุม บ ารุงรักษา และ            
การพัฒนาระบบงาน การให้ค าปรึกษาเบื้องต้นและฝึกอบรมในลักษณะต่าง ๆ โดยบริษัทคิดค่าบริการ
ตามประมาณการรายได้ค่าบริการจากค่าใช้จ่าย (Cost Plus) ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
และ 2564 เป็นจ านวน 4,125 ล้านบาท และ 3,728 ล้านบาท ตามล าดับ  

ธนาคารฯ ให้บริษัทย่อยดังกล่าวด าเนินการแทนธนาคารฯ ในการด าเนินการตามโครงการ GFMIS 
ระยะที่ 2 ตั้งแต่ปี 2546 ธนาคารฯ กับภาครัฐโดยส านักงานก ากับระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในบันทึกความตกลงเพื่อการรับ
มอบระบบ และจ่ายเงินชดเชยและค่าใช้จ่ายในการลงทุนในโครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2548 นอกจากนี้
ภาครัฐกับธนาคารฯ ได้ลงนามในสัญญาอีกฉบับหนึ่งว่าจ้างให้ธนาคารฯ ด าเนินการด้านระบบและ
การบ ารุงรักษา ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทย่อยคิด
ค่าบริการจากธนาคารฯ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 เป็นจ านวน 121 ล้านบาท 
และ 131 ล้านบาท ตามล าดับ  

2) ธนาคารฯ รับด าเนินการบริหารจัดการเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในด้านของประชาสัมพันธ์ นโยบาย 
ระเบียบ วิธีการกู้ การจ่ายเงินกู้ การจัดเก็บเอกสาร แจ้งจ านวนหนี้ สถานะของหนี้พร้อมกับการรับ
ช าระหนี้ ติดตามทวงถามหนี้ และด าเนินคดีให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งธนาคารฯ 
ได้มอบหมายให้บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ ากัด ด าเนินคดีต่อลูกหนี้ของ กยศ. แทนธนาคารฯ                      
โดยธนาคารฯจ่ายค่าธรรมเนียมส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 เป็นจ านวน 23 ล้าน
บาท และ 21 ล้านบาท ตามล าดับ นอกจากนี้ ธนาคารฯ ได้มอบหมายให้บริษัทย่อยดังกล่าวด าเนินการ
ด้านคดีความอื่น ๆ ให้แก่ธนาคารฯ โดยธนาคารฯ จ่ายค่าธรรมเนียมส าหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2565 และ 2564 เป็นจ านวน 193 ล้านบาท และ 178 ล้านบาท ตามล าดับ  
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3) ธนาคารฯ ได้มอบหมายให้บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากัด เป็นผู้ด าเนินการ
ให้บริการรับ-ส่งเงินสด เงินตราต่างประเทศ/ตราสารต่างประเทศ/ตราสารทางการเงิน และ/หรือ
ทรัพย์สินของธนาคารฯ ให้บริการบริหารศูนย์ฝึกอบรมของธนาคารฯ ให้บริการบริหารอาคารของ
ธนาคารฯ และบริการอ่ืน ๆ โดยธนาคารฯ จ่ายค่าบริการส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 
2564 มีค่าใช้จ่ายเป็นจ านวน 1,997 ล้านบาท และ 2,265 ล้านบาท ตามล าดับ 

4) ธนาคารฯ ได้มอบหมายให้บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จ ากัด ด าเนินการให้บริการและให้
ค าปรึกษาด้านนวัตกรรมและดิจิทัลโซลูชั่น รวมทั้งการบริหารจัดการ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของธนาคารฯ โดยธนาคารฯ จ่ายค่าบริการ 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2565 และ 2564 เป็นจ านวน 41 ล้านบาท และ 37 ล้านบาท 
ตามล าดับ ทั้งนี้ ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ธนาคารฯ ได้มีการบันทึกสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนที่เกิดจากการพัฒนาขึ้นโดยบริษัทดังกล่าวจ านวนรวม 3,668 ล้านบาท  

ธนาคารฯ ได้ท าสัญญาให้บริการด้านงานสนับสนุนกับบริษัท อินฟินิธัส บาย  กรุงไทย จ ากัด โดย
ธนาคารฯ คิดค่าบริการตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญา ซึ่งธนาคารฯ มีรายได้จากการให้บริการดังกล่าว
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 เป็นจ านวน 107 ล้านบาท และ 39 ล้านบาท 
ตามล าดับ 

5) ธนาคารฯ มีรายได้ค่าธรรมเนียมให้บริการตามสัญญากับบริษัทย่อย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2565 และ 2564 เป็นจ านวน 882 ล้านบาท และ 1,290 ล้านบาท ตามล าดับ 

6) ธนาคารฯ มีรายได้ค่าเช่าจากการให้บริษัทย่อยเช่าใช้พื้นที่ตามอัตราที่ตกลงระหว่างกัน ส าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 เป็นจ านวน 1 ล้านบาท และ 2 ล้านบาท ตามล าดับ 

การคิดค่าตอบแทนระหว่างกัน 

รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างธนาคารฯ กับบริษัทย่อยจ่ายตามอัตราที่ตกลงกัน โดยระบุจ านวนเงินในสัญญา
และบางรายการก าหนดจ านวนเงินที่จะจ่าย ตามระบบ Cost Plus รายการระหว่างบริษัทย่อยในการจัดท า             
งบการเงินรวมได้ตัดรายการระหว่างกันแล้ว 

บริษัทร่วม 

ธนาคารฯ มีรายได้ค่าธรรมเนียมการให้บริการด้านงานสนับสนุนตามสัญญาให้บริการด้านงานสนับสนุน 
ตามอัตราที่ตกลงระหว่างกัน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 เป็นจ านวน 2,592 ล้านบาท 
และ 2,455 ล้านบาท ตามล าดับ 
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8.29 ฐานะและผลการด าเนินงานท่ีส าคัญจ าแนกตามประเภทธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ 

8.29.1 ฐานะจ าแนกตามประเภทธุรกรรม 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 

 ธุรกรรมใน
ประเทศ 

ธุรกรรม
สาขาใน

ต่างประเทศ 
รายการ

ระหว่างกัน รวม 
ธุรกรรมใน
ประเทศ 

ธุรกรรม
สาขาใน

ต่างประเทศ 
รายการ

ระหว่างกัน รวม 
สินทรัพย์รวม 3,575,015 25,682 (8,287) 3,592,410     3,538,356  23,146  (4,758)  3,556,744  
รายการระหว่างธนาคารและ            
ตลาดเงินสุทธิ 545,177 5,764 - 550,941       460,622       8,594         -     469,216  

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัด
มูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทุน 33,568 - - 33,568 

                     
18,039  

                       
- 

                     
- 

                     
18,039  

เงินลงทุนสุทธิ* 288,608 767 - 289,375 362,785             1,232            -   364,017  
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและ
ดอกเบ้ียค้างรับสุทธิ 2,433,344 10,488 - 2,443,832   2,468,221       7,999      - 2,476,220  

เงินรับฝาก 2,587,755 2,481 - 2,590,236     2,612,252  2,495          -     2,614,747  
รายการระหว่างธนาคารและ              
ตลาดเงิน 277,271 1,938 (2,110) 277,099 

                    
296,350  

                       
14  (20)  

                    
296,344  

หน้ีสินทางการเงินท่ีวัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุน 2,319 - - 2,319        -        -        -        - 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม 130,435 20,737 - 151,172        114,119    19,698        - 133,817  
* รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 

 ธุรกรรมใน
ประเทศ 

ธุรกรรม
สาขาใน

ต่างประเทศ 
รายการ

ระหว่างกัน รวม 
ธุรกรรมใน
ประเทศ 

ธุรกรรม
สาขาใน

ต่างประเทศ 
รายการ

ระหว่างกัน รวม 

สินทรัพย์รวม 3,484,934 25,682 (8,287) 3,502,329   3,444,534  23,146  (4,758) 3,462,922  
รายการระหว่างธนาคารและ            
ตลาดเงินสุทธิ 544,191 5,764 - 549,955 

                    
460,238  

                   
8,594  

                     
- 

                    
468,832  

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัด
มูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทุน 33,568 - - 33,568 

                     
18,307  

                       
- 

                     
- 

                     
18,307  

เงินลงทุนสุทธิ* 287,963 767 - 288,730 351,932   1,232       -    353,164  
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและ
ดอกเบ้ียค้างรับสุทธิ 2,350,789 10,488 - 2,361,277 

                 
2,393,464  

                   
7,999  

                     
- 

                 
2,401,463  

เงินรับฝาก 2,592,244 2,481 - 2,594,725   2,616,571   2,495  - 2,619,066  
รายการระหว่างธนาคารและ            
ตลาดเงิน 272,666 1,938 (2,111) 272,493 

                    
292,404  

                       
14  (20) 

                    
292,398  

หน้ีสินทางการเงินท่ีวัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุน 2,319 - - 2,319        -        -        -        - 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม 86,165 20,737 - 106,902 71,694 19,698 - 91,392 
* รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
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8.29.2 ผลการด าเนินงานจ าแนกตามประเภทธุรกรรม 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 2565 2564 

 ธุรกรรมใน
ประเทศ 

ธุรกรรม
สาขาใน

ต่างประเทศ 
รายการ

ระหว่างกัน รวม 
ธุรกรรมใน
ประเทศ 

ธุรกรรม
สาขาใน

ต่างประเทศ 
รายการ

ระหว่างกัน รวม 

รายได้ดอกเบ้ีย 112,992 1,574 (1,091) 113,475 104,454  1,087  (709) 104,832  
ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย (22,808) (1,353) 1,091 (23,070) (21,535) (634) 709 (21,460) 

รายได้ดอกเบ้ียสุทธิ 90,184 221 - 90,405 82,919  453                - 83,372  
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 20,259 57 - 20,316 19,968  54    - 20,022  
รายได้จากการด าเนินงานอื่น ๆ 14,540 130 - 14,670 12,398  (6)    - 12,392  
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ    
และผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดขึ้น (78,900) (208) - (79,108) (85,131) (124) - (85,255) 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 46,083 200 - 46,283 30,154  377       - 30,531  

 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 2565 2564 

 ธุรกรรมใน
ประเทศ 

ธุรกรรม
สาขาใน

ต่างประเทศ 
รายการ

ระหว่างกัน รวม 
ธุรกรรมใน
ประเทศ 

ธุรกรรม
สาขาใน

ต่างประเทศ 
รายการ

ระหว่างกัน รวม 
รายได้ดอกเบ้ีย 97,923 1,574 (1,091) 98,406 90,289  1,087  (709) 90,667  
ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย (21,498) (1,353) 1,091 (21,760) (20,178) (634) 709  (20,103) 
รายได้ดอกเบ้ียสุทธิ 76,425 221 - 76,646 70,111  453  - 70,564  
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 15,825 57 - 15,882 15,698  54  - 15,752  
รายได้จากการด าเนินงานอื่น ๆ 13,194 130 - 13,324 11,037  (6) - 11,031  
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ  
และผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดขึ้น (67,011) (208) - (67,219) (73,391) (124) - (73,515) 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 38,433 200 - 38,633 23,455  377  - 23,832  
 

  



135 

8.30 ผลการด าเนินงานจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงาน 

 ปัจจัยในการก าหนดส่วนงาน 

ธนาคารฯ มีการจัดแบ่งองค์กรเพื่อใช้บริหารจัดการภายในโดยมีคณะกรรมการผู้บริหารสายงานเป็นผู้มี
อ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงาน โดยจัดแบ่งเป็น 3 ส่วนงาน ตามกลุ่มลูกค้าและลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ ดังนี้ 

1) ธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อย ให้บริการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการรับฝากเงิน การให้สินเชื่อการ
ให้บริการรับช าระค่าสินค้าและบริการอ่ืน ๆ รวมทั้งการแนะน าและขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือ
และพันธมิตรธุรกิจ ผ่านเครือข่ายสาขาของธนาคารทั่วประเทศ 

2) ธนาคารเพื่อลูกค้าธุรกิจ ให้บริการด้านสินเชื่อและบริการทางการเงินแก่ลูกค้าธุรกิจ 

3) ธุรกิจบริหารเงินและการลงทุน ท าหน้าที่ดูแลโครงสร้างทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม พร้อม
สร้างผลก าไรจากการบริหารการลงทุน ธุรกิจระหว่างประเทศ และสภาพคล่องส่วนเกินของธนาคารฯ  
รวมทั้งบริหารสาขาต่างประเทศและดูแลบริษัทที่ธนาคารฯ ลงทุน และอื่น ๆ  

ส าหรับส่วนงานอ่ืน ๆ จะประกอบไปด้วย หน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานสนับสนุน บริษัทย่อยและ            
บริษัทร่วม 

นโยบายการบัญชีส าหรับส่วนงานด าเนินงาน 

นโยบายการบัญชีส าหรับส่วนงานด าเนินงานเป็นไปตามหลักการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management: EVM) เพื่อใช้ เป็นข้อมูลในการประเมินผลงานโดย                      
ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงาน หลักการดังกล่าวนั้นแตกต่างจากนโยบายการบัญชีที่ใช้จัดท า
งบการเงิน เนื่องจากก าหนดให้ทุกหน่วยงานเป็นศูนย์ก าไรมีการคิดค่าบริการระหว่างหน่วยงาน นอกจากนี้ 
มีการค านวณผลตอบแทนจากการจัดหาเงินให้แก่หน่วยงานผู้จัดหาเงิน และค านวณต้นทุนจากการใช้เงิน
ของหน่วยงานผู้ใช้เงินทุนตามหลักการก าหนดราคาโอน รายได้และค่าใช้จ่ายจะถูกปันส่วนไปยังหน่วยงาน
ผู้เป็นเจ้าของจนได้ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานหลังหักภาษี (Net Operating Profit After Tax: NOPAT) 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 

 
ธนาคาร        
เพื่อลูกค้า     
รายย่อย 

ธนาคารเพื่อ
ลูกค้าธุรกิจ 

ธุรกิจบริหาร
เงินและ          
การลงทุน 

ส่วนงาน      
อ่ืน ๆ 

รายการ           
ตัดบัญชี รวม 

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 65,347 32,992 8,518 32,856 (14,322) 125,391 
รวมค่าใช้จ่าย (ยกเว้นผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) (33,514) (8,114) (3,040) (30,718) 11,539 (63,847) 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า                 
จะเกิดขึ้น (5,711) (14,263) 317 (4,908) 227 (24,338) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 26,122 10,615 5,795 (2,770) (2,556) 37,206 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 
ธนาคาร        
เพื่อลูกค้า     
รายย่อย 

ธนาคารเพื่อ
ลูกค้าธุรกิจ 

ธุรกิจบริหาร
เงินและ          
การลงทุน 

ส่วนงาน      
อ่ืน ๆ 

รายการ           
ตัดบัญชี รวม 

รวมรายได้จากการด าเนินงาน    53,645      29,204          7,665     34,635      (9,363) 115,786  
รวมค่าใช้จ่าย (ยกเว้นผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) 

                    
(30,991) 

                      
(7,625) 

                   
(2,688) 

                 
(24,816) 

                   
7,414  

                    
(58,706) 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า                 
จะเกิดขึ้น 

                      
(9,673) 

                    
(17,126) 

                      
(177) 

                   
(5,546) 

                       
(2) 

                    
(32,524) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ      12,981      4,453          4,800         4,273    (1,951)       24,556  

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

 
ธนาคาร        
เพื่อลูกค้า    
รายย่อย 

ธนาคารเพื่อ
ลูกค้าธุรกิจ 

ธุรกิจบริหาร
เงินและ          
การลงทุน 

ส่วนงาน      
อ่ืน ๆ 

รายการ        
ตัดบัญชี รวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565:       
สินทรัพย์ของส่วนงาน 1,082,822 1,430,339 937,799 165,487 (24,028) 3,592,419 
หนี้สินของส่วนงาน 1,855,874 865,768 288,401 213,697 (23,893) 3,199,847 

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  

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่ 

 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ธนาคารฯ และบริษัทย่อยไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มี
มูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ 
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8.31 รายได้ดอกเบี้ย 

รายได้ดอกเบี้ยส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ประกอบด้วย 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2565 2564 2565 2564 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 4,338        2,954  4,338        2,954  
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า 217           345  217           345  
เงินลงทุนในตราสารหนี้ 4,246        3,437  4,263        3,457  
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 104,302      97,932  89,327      83,851  
การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน 111           104  -              - 
อื่น ๆ 261             60  261             60  

รวมรายได้ดอกเบี้ย 113,475    104,832  98,406      90,667  

8.32 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ประกอบด้วย 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2565 2564 2565 2564 

เงินรับฝาก 9,651      10,302  9,659      10,308  
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 1,904        1,607  1,843        1,566  
เงินน าส่งธนาคารแห่งประเทศไทย 6,176        5,888  6,176        5,888  
เงินน าส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 267           257  267           257  
ตราสารหนี้ที่ออก     
- หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 1,785        1,409  1,785 1,409  
- อื่น ๆ 3,010        1,905  1,776              608 

เงินกู้ยืม 1               1 1               1  
ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม 10             10  -              - 
อื่น ๆ 266             81  253             66 

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 23,070      21,460  21,760      20,103  
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8.33 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ประกอบด้วย 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2565 2564 2565 2564 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ     
การรับรอง รับอาวัล และการค้ าประกัน 1,658    1,608  1,658      1,608  
บริการบัตรเอทีเอ็ม และบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ 11,253    11,811  11,253     11,811  
ค่าธรรมเนียมจัดการและผลิตภัณฑ์ Bancassurance 6,032 6,948  3,808     4,016  

อื่น ๆ 9,153 7,943  4,727 4,115  

รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 28,096 28,310  21,446 21,550  

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ (7,780) (8,288) (5,564)  (5,799) 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 20,316  20,022  15,882 15,751  

8.34 ก าไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2565 2564 2565 2564 

ก าไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตรา
ต่างประเทศ     
- เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์                  

 ด้านอัตราแลกเปลี่ยน 6,008 3,643  6,008 3,642  
- ตราสารอนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ย (3,294) (903) (3,294) (903) 
- ตราสารหนี้ 21 (606) 21 (608) 
- ตราสารทุน 184 (87) 184 (87) 
- อื่น ๆ  150 921  150 921  

ก าไร (ขาดทุน) จากการบัญชีป้องกันความเสี่ยง  
-  รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง                            2,164 499  2,164 499  

รวม 5,233 3,467  5,233 3,464  
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8.35 ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 

ก าไรสุทธิจากเงินลงทุนส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี ้
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2565 2564 2565 2564 

ก าไรจากการตัดรายการ     
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 239 711 239 711 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย                      - - - (199) 

รวม 239 711 239 512 

กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า     
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทรว่ม - - 133 586 
รวม - - 133 586 

รวมก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 239 711 372 1,098 

8.36 ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและผลก าไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่ส าหรับ
สินทรัพย์ทางการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี ้

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2565 2564 2565 2564 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) 623        (453) 623  (453) 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัด
จ าหน่าย (8)                  (1) (8)           (1)  

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (15) (8) (15) (8) 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ      
- ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 23,995    32,709  19,354          27,251  
- ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่ 96           160  96       160  

รวม 24,691       32,407 20,050     26,949  
ภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อและสัญญาค้ าประกันทาง
การเงิน  (353)            117  (353)            117  

รวม 24,338     32,524  19,697     27,066  
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8.37 ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีส่วนที่ เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของธนาคารฯ                  
(หลังหักส่วนของหุ้นบุริมสิทธิและไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนักที่ออกอยู่ในระหว่างปี 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2565 2564 2565 2564 

ก าไรส าหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของธนาคารฯ         
(หลังหักส่วนของหุ้นบุริมสิทธิ) (ล้านบาท) 33,695 21,586 31,679 19,435 

ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.41 1.54 2.27 1.39 
จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (ล้านหุ้น) 13,976 13,976 13,976 13,976 

8.38 กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

ธนาคารฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ                 
2 - 15 ของเงินเดือนพนักงาน และเงินที่ธนาคารฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้ในอัตราที่ก าหนด และจะจ่าย
ให้แก่พนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่                  
31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ธนาคารฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจ านวนรวม 1,389
ล้านบาท และ 1,462 ล้านบาท ตามล าดับ (งบการเงินเฉพาะธนาคาร: 1,175 ล้านบาท และ 1,288 ล้านบาท 
ตามล าดับ) 

  



141 

8.39 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดงตามล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 
ดังนี ้

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 

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

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

สินทรัพย์ทางการเงิน         
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน              
ก าไรหรือขาดทุน 343 33,225 - 33,568 804 17,235 - 18,039 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน              
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - 258,350 - 258,350 - 322,190 - 322,190 
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ี
ก าหนดให้วัดมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 15,905 1,320 530 17,755 16,832 917 504 18,253 
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - 83,170 - 83,170 - 52,660 - 52,660 
หน้ีสินทางการเงิน         
หน้ีสินทางการเงินท่ีวัดมูลค่า        
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทุน - 2,319 - 2,319 - - - - 
หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ - 78,507 - 78,507 - 50,550 - 50,550 

 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 
 ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล  ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล  
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลคา่ด้วยมูลค่ายุติธรรม     

สินทรัพย์ทางการเงิน         
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน             
ก าไรหรือขาดทุน 343 33,225 - 33,568 804 17,503 - 18,307 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน                 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - 259,553 - 259,553 - 323,276 - 323,276 
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ี
ก าหนดให้วัดมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 15,905 1,317 530 17,752 16,832 915 504 18,251 
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - 83,170 - 83,170 - 52,660 - 52,660 
หน้ีสินทางการเงิน         
หน้ีสินทางการเงินท่ีวัดมูลค่า        
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทุน - 2,319 - 2,319 - - - - 
หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ - 78,507 - 78,507 - 50,550 - 50,550 
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สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมส่วนใหญ่ของธนาคารฯ  จัดอยู่ใน
ประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ธนาคารฯ จึงประมาณมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดง            
ฐานะการเงิน 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้ส าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรม 
เงินสด - มูลค่ายุติธรรมประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดง             

ฐานะการเงิน 
รายการระหว่างธนาคารและ            
ตลาดเงิน (สินทรัพย์) 

- มูลค่ายุติธรรมประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดง             
ฐานะการเงิน เน่ืองจากจะครบก าหนดในระยะเวลาอันสั้น 

ตราสารอนุพันธ์ - มูลค่ายุติธรรมอ้างอิงจากราคาซื้อขายในตลาด ในกรณีที่มูลค่ายุติธรรม
ของตราสารอนุพันธ์ที่ไม่สามารถอ้างอิงราคาตลาดได้ มูลค่ายุติธรรม
จะค านวณโดยใช้เทคนิคและแบบจ าลองตามทฤษฎีในการประเมิน
มูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจ าลองเป็นข้อมูลตลาด เช่น อัตราดอกเบี้ย 
และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งได้มาจาก
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ นอกจากนี้ ธนาคารฯ มีการปรับปรุงมูลค่า 
(Valuation Adjustment) เพื่อให้สะท้อนความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสม เช่น ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพเครดิตของ
คู่ สัญญา  (Credit Valuation Adjustment -  CVA)  และความ เสี่ ย ง                    
ด้านสภาพคล่องของตลาดโดยพิจารณาจากส่วนต่างระหว่างราคา  
เสนอซื้อและราคาเสนอขาย (Bid-Offer Spread Adjustment)  

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัด
มูลค่ายุติธรรมผ่าน                                
ก าไรหรือขาดทุน/เงินลงทุน 

- มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดค านวณ             
จากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันท าการสุดท้ายของปี 

- มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้สกุลเงินบาทค านวณโดยใช้อัตรา
ผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และมีการ
ปรับมูลค่า (Valuation Adjustment) เพื่อสะท้อนความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องของตลาดโดยพิจารณาจากส่วนต่างของราคาที่เผยแพร่ในตลาด 
เช่น ส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย (Bid - offer 
Spread Adjustment) เป็นต้น 

- มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้สกุลเงินต่างประเทศค านวณจากราคา
เสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันท าการ ที่ประกาศโดยแหล่งข้อมูลที่
น่าเชื่อถือได้ เช่น Bloomberg เป็นต้น 
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สินทรัพย์ทางการเงินที่วัด
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน/เงินลงทุน (ต่อ) 

- มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ                
หน่วยลงทุน  

- มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการ
ของตลาด ค านวณโดยใช้มูลค่าสุทธิทางบัญชีล่าสุด 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ - มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยปรับตามอัตราตลาด
ประมาณตามมูลค่าตามบัญชีสุทธิค่าเผื่อผลขาดทุนทางด้านเครดิต 

- มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ค านวณจาก
มูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสด คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ย
ของเงินให้สินเชื่อที่มีลักษณะคล้ายกันสุทธิค่าเผื่อผลขาดทุนทาง              
ด้านเครดิตและรายได้รอตัดบัญชี   

- มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งหยุดรับรู้
รายได้ประมาณตามมูลค่าตามบัญชีสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนทางด้าน
เครดิต หรือประมาณตามมูลค่าที่คาดว่าจะขายหนี้ได้ 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - 
ที่ดิน 

- มูลค่ายุติธรรมของที่ดินใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดของทรัพย์สิน             
อันพึงจะมีข้อมูลราคาซื้อขายเปรียบเทียบจากทรัพย์สินที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกัน 

เงินรับฝาก - มูลค่ายุติธรรมของเงินรับฝากประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม หรือมีอัตรา
ดอกเบี้ยปรับตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งอายุครบ
ก าหนดคงเหลือไม่เกินกว่า 1 ปี นับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ประมาณตามมูลค่าตามบัญชี 

- มูลค่ายุติธรรมของเงินรับฝากที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และมีอายุครบ
ก าหนดคงเหลือเกินกว่า 1 ปี นับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ค านวณจากประมาณการกระแสเงินสด คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยของ
เงินรับฝากของธนาคารฯ ที่มีลักษณะคล้ายกัน 

รายการระหว่างธนาคารและ          
ตลาดเงิน (หนี้สิน) 

- มูลค่ายุติธรรมของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินประเภทจ่าย
คืนเมื่อทวงถาม หรือมีอัตราดอกเบี้ยปรับตามอัตราตลาด หรือมีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ซึ่งอายุครบก าหนดคงเหลือไม่เกินกว่า 1 ปี นับจากวันที่
ในงบแสดงฐานะการเงินประมาณตามมูลค่าตามบัญชี       

- มูลค่ายุติธรรมของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินที่มีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่และมีอายุครบก าหนดคงเหลือเกินกว่า 1 ปี นับจากวันที่
ในงบแสดงฐานะการเงินค านวณจากประมาณการกระแสเงินสด         
คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยซึ่งสะท้อนความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยและ
ความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคารฯ 
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หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - มูลค่ายุติธรรมประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดง                         
ฐานะการเงิน เน่ืองจากจะครบก าหนดในระยะเวลาอันสั้น 

ตราสารหนี้ที่ออกและ         
เงินกู้ยืม 

- มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยปรับ
ตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งอายุครบก าหนดคงเหลือ                
ไม่เกินกว่า 1 ปี นับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินประมาณตาม
มูลค่าตามบัญชี 

- มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
และมีอายุครบก าหนดคงเหลือเกินกว่า 1 ปี นับจากวันที่ในงบแสดง
ฐานะการเงินค านวณจากประมาณการกระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตรา
ดอกเบี้ยซึ่งสะท้อนความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยง           
ด้านเครดิตของธนาคารฯ 

หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

- มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน ค านวณโดยใช้วิธี เดียวกันกับการวัดมูลค่ายุติธรรมของ                       
เงินลงทุน 

ในระหว่างปีปัจจุบัน ธนาคารฯ และบริษัทย่อยไม่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

8.40 นโยบายการท าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินและนโยบายการบริหารความเสี่ยงท่ีเกิดจากการท า
ธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

 ตามประกาศของ ธปท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ สนส. 5/2560 และสนส. 
9/2560 ลงวันที่  27 เมษายน 2560 สนส. 12/2561 ลงวันที่  22 พฤษภาคม 2561 สนส. 18/2561 ลงวันที่                              
3 สิงหาคม 2561 สนส. 11/2562 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และ สนส. 8/2564 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 
ก าหนดให้ธนาคารฯ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการท าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินและ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการท าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็น
แนวทางก ากับดูแลการท าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วย ธนาคารฯ และบริษัทใน
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 20 บริษัท (หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 8.7 ยกเว้น บจก. เนชั่นแนล                             
ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ และ บจก. บีซีไอ (ประเทศไทย)) ให้มีมาตรฐานและแนวปฏิบัติเดียวกัน และสอดคล้องตาม
หลักเกณฑ์การก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ ธปท. โดยนโยบายการท าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินและนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการท าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารและมีการทบทวนอย่างน้อยปีละคร้ัง ซึ่งนโยบายดังกล่าวครอบคลุมถึง
ประเภทธุรกรรม หลักเกณฑ์และข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าธุรกรรม รวมถึงอัตราส่วนในการท าธุรกรรม
ภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน การด ารงเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และแนวทางปฏิบัติอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยการท าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันกับการท าธุรกรรม
กับบุคคลทั่วไป และจัดท าเป็นเอกสารสัญญาที่มีผลบังคับตามกฎหมาย รวมทั้งปฏิบัติตามหลักบรรษัท         
ภิบาลของธนาคารฯ 
กรณีที่ธนาคารฯ ท าธุรกรรมกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ธนาคารฯ ถือว่าบริษัทนั้นเป็นเสมือน
หน่วยงานหนึ่งของธนาคารฯ ธนาคารฯ จะถือปฏิบัติตามแนวทางการผ่อนปรนการท าธุรกรรมที่  ธปท.
ก าหนด 
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8.41 อื่น ๆ 

8.41.1ธนาคารฯ มีลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้จ านวนหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพและ 
เงินให้สินเชื่อโดยมีมูลค่าเงินต้นค้างช าระตามสัญญาซื้อขายและสัญญาสินเชื่อ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2565 
รวมทั้งสิ้น 9,745 ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้ โดยเงินต้นจ านวนดังกล่าวธนาคารฯ ได้ตั้ง
ส ารองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นครบตามเกณฑ์ ธปท. แล้ว และอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการเพื่อติดตามหนี้ดังกล่าวตามค าสั่งของศาลแพ่งและศาลล้มละลาย 

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 านักงานคดีพิเศษได้นัดหมายตัวแทนจาก ธปท. ตัวแทนจากส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (“ปปง.”) และธนาคารฯ ให้ประชุมร่วมกันเกี่ยวกับปัญหาการบังคับคดี
ตามค าพิพากษาศาลฎีกาฯ ซึ่งจะประสานงานกันและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน โดยต่า งฝ่าย
ต่างจะใช้อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายและค าสั่งศาลฎีกาฯ เพื่อบังคับต่อบรรดาจ าเลย  โดยถือประโยชน์และ
สิทธิตามกฎหมายของธนาคารฯ 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 โดยเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ศาลชั้นต้นได้มีค าพิพากษายกฟ้องคดีแพ่งดังกล่าวแล้ว 

ในปี 2563 ธนาคารฯ ได้รับเงินสุทธิจากกรมบังคับคดีในส่วนของหลักประกันตามบุริมสิทธิจ านองที่ขายใน
คดีล้มละลายอื่นจ านวน 3,524 ล้านบาท ซึ่งธนาคารฯ ได้ใช้สิทธิตามกฎหมายไทยโดยน ามาหักค่าใช้จ่ายใน
การประกาศขายทรัพย์ จ านวน 0.02 ล้านบาท และได้น าเงินส่วนที่เหลือจ านวน 3,524 ล้านบาท มาช าระ
ดอกเบี้ยตามค าพิพากษาคดีแพ่งของธนาคารฯ แล้ว ส่วนคดีแพ่งอ่ืนปัจจุบันธนาคารฯ ได้รับเงินสุทธิจาก
กรมบังคับคดีในส่วนของหลักประกันตามบุริมสิทธิจ านองที่ขายในคดีแพ่งอ่ืนจ านวน 1,223 ล้านบาท ซึ่ง
ธนาคารฯ ได้ใช้สิทธิตามกฎหมายไทยโดยน ามาช าระดอกเบี้ยตามค าพิพากษาคดีแพ่งของธนาคารฯ แล้ว
จ านวน 1,223 ล้านบาท ต่อมาในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 กรมบังคับคดีได้มีการประกาศขายทอดตลาดทรัพย์
ที่ เหลือ 1 แปลงในคดีอาญาฯ และด าเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกันจ านอง โดยมี
บุคคลภายนอกประมูลซื้อได้ในราคา 7.29 ล้านบาท ผู้ซื้อได้วางเงินครบถ้วนแล้ว ปัจจุบันธนาคารฯ ได้รับ
เงิน และบัญชีรับจ่ายจากกรมบังคับคดีแล้ว 

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 ทั้งนี้ ศาลฎีกาได้อ่านค าพิพากษาแล้วเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 โดยพิพากษายืน              
ตามศาลอุทธรณ์ 
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8.41.2 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 

8.41.3 ธนาคารฯ อยู่ระหว่างด าเนินการปิดสาขามุมไบ ประเทศอินเดีย ซึ่งสินทรัพย์ หนี้สิน และผลประกอบการ
ของสาขาไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่องบการเงินของธนาคารฯ 

8.42 โควิด-19 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (โควิด-19) ที่มีผลกระทบในวงกว้างต่อทุก             
ภาคธุรกิจและกลุ่มลูกค้าทั่วประเทศไทย ธปท. ได้ออกมาตรการต่าง ๆ ครอบคลุมถึงการพักช าระหนี้                         
การค้ าประกันของรัฐบาล รวมถึงมาตรการชะลอการช าระเงิน เพื่อให้ธนาคารฯ สามารถช่วยเหลือผู้กู้และ              
กลุ่มอุตสาหกรรมที่ก าลังประสบปัญหากระแสเงินสดในระยะสั้นให้กลับมาช าระหนี้ได้ ธนาคารฯ ยังคงให้
ความช่วยเหลือลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ธนาคารฯ มีเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้รวม
ลูกหนี้ที่มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้จ านวน 56 พันล้านบาท ที่ธนาคารฯ ให้ความช่วยเหลือรูปแบบที่ 1 
ธนาคารฯ เลือกใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ             
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (มาตรการแก้หนี้อย่างยั่งยืน) ในการจัดท างบการเงิน 

8.43 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของธนาคารฯ ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุม                  
ผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีของธนาคารฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตรา                 
หุ้นละ 0.6820 บาท และผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 0.8365 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 9,536 ล้านบาท 

8.44 การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 


