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ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน 

บทสรุปผู้บริหำร: ภำวะเศรษฐกิจและแนวโน้ม 

เศรษฐกิจไทยไตรมำสสี่ปี 2564: จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีปรับดีขึน้ต่อเน่ือง น าไปสู่การผ่อนคลายมาตรการควบคมุการระบาด และ
เปิดรับนกัท่องเท่ียวตา่งชาติตัง้แต ่1 พฤศจิกายน 2564 สง่ผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมทยอยฟืน้ตวั โดยการบริโภคภาคเอกชนได้รับแรงหนนุต่อเน่ือง
จากมาตรการเยียวยา มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและกระตุ้นการท่องเท่ียวในประเทศ ซึง่ ณ สิน้ปี 2564 มีการเบิกจ่ายงบประมาณจากพ.ร.ก.กู้ เงิน 1 ล้านล้าน
บาทและพ.ร.ก.กู้ เงิน 5 แสนล้านบาทเป็นเมด็เงินกว่า 8 แสนล้านบาท ซึ่งมีส่วนช่วยลดแรงกดดนัจากการท่ีตลาดแรงงานยงัคงฟืน้ตวัอย่างเปราะบาง ในส่วน
การลงทนุภาคเอกชนมีแนวโน้มเร่ิมปรับดีขึน้สอดคล้องกบัความเช่ือมัน่ของภาคธุรกิจ ส าหรับภาคการสง่ออกเติบโตได้ดีตามการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจคู่ค้าและ
การผลิตภาคอตุสาหกรรมท่ีกลบัมาด าเนินการได้ตามปกติ รวมทัง้การเร่งสง่ออกตามค าสัง่ซือ้ท่ีคงค้างอยู่ในช่วงท่ีมีมาตรการควบคมุการระบาดทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ โดยมลูค่าส่งออกปี 2564 ในรูปดอลลาร์สหรัฐคาดว่าเติบโตได้  15.7 % ขณะท่ีหลงัจากเปิดประเทศ ภาคท่องเท่ียวมีทิศทางปรับดีขึน้โดย
นกัท่องเท่ียวต่างชาติในเดือนพฤศจิกายนอยู่ท่ี 9.1 หมื่นคน ซึ่งเป็นการทยอยฟืน้ตวั เน่ืองจากหลายประเทศยงัมีมาตรการจ ากดัการเดินทางระหว่างประเทศ
อยู่ โดยเฉพาะจีน โดยคาดการณ์นักท่องเท่ียวต่างชาติทัง้ปี 2564 อยู่ท่ี 3 แสนคน ทัง้นี ้จากการท่ีองค์ประกอบทางเศรษฐกิจด้านต่างๆมีแรงขับเคลื่อน
เศรษฐกิจมากขึน้  ttb analytics คาดเศรษฐกิจในไตรมาสนีจ้ะปรับดีขึน้เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้าท่ีหดตวั 0.3% และท าให้ภาพรวมเศรษฐกิจทัง้ปี 2564 
พลิกขยายตวัท่ี 1% จากปี 2563 ท่ีหดตวั 6.1%   
 

ภำคกำรเงนิและธุรกจิธนำคำรพำณิชย์: คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คงอตัราดอกเบีย้นโยบายท่ี 0.50% เพื่อสนบัสนนุเศรษฐกิจไทยในช่วงการ
ฟืน้ตวัของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ภายหลงัจากเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชือ้โควิด-19 มีมมุมองเป็นบวกต่อการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจใน
ปี 2565 มีการขยายนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยตอ่ไปตลอดปี 2565 ผา่นทางการให้สินเช่ือดอกเบีย้ต ่า และสนบัสนุน
ให้สถาบนัการเงินเร่งปรับโครงสร้างหนี ้มีการผอ่นคลายมาตรการ LTV ชัว่คราวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจผา่นภาคอสงัหาริมทรัพย์ แนวโน้มการเงินอยู่ในภาวะผอ่น
คลายต่อเน่ืองเพื่อสนบัสนุนการฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจตลอดปี ทัง้นี ้การคงอตัราดอกเบีย้นโยบายในไตรมาสท่ี 4 นี ้ส่งผลให้มีการคงอตัราดอกเบีย้เงินฝากและ
อตัราดอกเบีย้เงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ไทยไว้ในระดบัเดียวกบัช่วงไตรมาสท่ี 3 ส าหรับค่าเงินบาทในไตรมาสท่ี 4 ปี 2564 เฉลี่ยอยู่ท่ี 33.37 บาทต่อดอลลาร์
สหรัฐ หรือออ่นคา่ขึน้ 1.3% เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนซึง่เฉลี่ยอยู่ท่ี 32.93 บาทตอ่ดอลลาร์สหรัฐฯ ทัง้นี ้คา่เงินบาทมีการปรับตวัอ่อนค่าเพิ่มขึน้จากการแข็งค่า
ของสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ คา่เงินบาทมีความผนัผวนเพิ่มขึน้จากแนวโน้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ส าหรับสินเช่ือรวมของธนาคารพาณิชย์ ณ 
สิน้เดือนพฤศจิกายน 2564 เติบโตอยู่ท่ี 6.6% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัปีก่อน (YoY) และหดตวั 0.6% เมื่อเทียบกบัสิน้ปีท่ีผา่นมา (YTD) ทางด้านเงินฝากมีการ
ขยายตวัท่ี 4.5% (YoY) หรือ 3.6% (YTD) จากการขยายตวัของเงินฝากออมทรัพย์เป็นหลกั 
 

แนวโน้มเศรษฐกจิไทยปี 2565: ttb analytics คาดภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2565 จะขยายตวัตอ่เน่ืองท่ี 3.9% ด้วยปัจจยัหนนุทัง้จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ในประเทศท่ีฟืน้ตวัต่อเน่ือง การสง่ออกท่ีเติบโตดี และการทยอยฟืน้ตวัของภาคการท่องเท่ียวในช่วงคร่ึงปีหลงั อย่างไรก็ดี การระบาดของสายพนัธ์ุโอมิครอนท่ี
เร่ิมขึน้ในช่วงปลายปี 2564 คาดว่าจะกระทบต่อการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสแรกปี 2565  ทัง้นี ้ภายใต้เง่ือนไขมาตรการควบคุมการ
ระบาดไม่เข้มงวดจนถึงระดบัล็อกดาวน์ประเทศ จะท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลบัมาฟืน้ตวัต่อเน่ืองเมื่อสถานการณ์การระบาดคลี่คลาย โดยมีปั จจยับวก
จากการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจการค้าโลก ท าให้ภาคการสง่ออกยงัคงเติบโตได้ดี โดย ttb analytics คาดมลูคา่สง่ออกทัง้ปี 2565 ในรูปดอลลาร์สหรัฐขยายตวัท่ี 
4.5% ในส่วนการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มฟืน้ตวัต่อเน่ือง โดยยงัคงมีแรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยใช้เม็ดเงินจากพ .ร.ก.กู้ เงิน 1 ล้านล้าน
บาทและพ.ร.ก.กู้ เงิน 5 แสนล้านบาท ท่ียงัคงเหลืออยู่กว่า 3 แสนล้านบาท รวมทัง้ตลาดแรงงานท่ีปรับดีขึน้ ในด้านการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตวั
เพิ่มขึน้ตามอปุสงค์ในประเทศท่ีฟืน้ตวัและการสง่ออกท่ีมีแนวโน้มขยายตวั รวมทัง้เร่ิมเห็นเมด็เงินลงทนุจากอตุสาหกรรมเป้าหมายของโครงการลงทนุใน EEC 
ท่ีได้รับอนมุติัไปในช่วงก่อนเกิดสถานการณ์โควิด นอกจากนี ้นกัท่องเท่ียวตา่งชาติมีแนวโน้มจะทยอยกลบัมามากขึน้ในช่วงคร่ึงปีหลงั คาดการณ์นกัท่องเท่ียว
ต่างชาติทัง้ปีอยู่ท่ี 7.5 ล้านคน  ในส่วนของแรงกดดันด้านเงินเฟ้อท่ีเกิดจากการปรับสูงขึน้ของราคาพลังงานและปัญหา Supply disruption คาดว่าจะ         
ผอ่นคลายลงในช่วงคร่ึงปีหลงั ส าหรับด้านตลาดเงิน คาดอตัราดอกเบีย้นโยบายจะทรงตวัอยู่ในระดบั 0.5% เพื่อเอือ้ตอ่การฟืน้ตวัของเศรษฐกิจอย่างตอ่เน่ือง 
ภายใต้ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจในประเด็นเงินเฟ้อและการระบาดของโรคโควิด -19 และอตัราเงินเฟ้อยังอยู่ในกรอบของเป้าหมาย  ค่าเงินบาทอาจ       
ผนัผวนและมีทิศทางอ่อนค่าลง จากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เน่ืองจากนโยบายการเงินท่ีตึงตวัขึน้ของธนาคารกลางสหรัฐฯ  คาดการณ์กรอบ
เป้าหมายเงินบาทในปี 2565 ท่ีระดบั 33.0 – 34.5 บาทตอ่ดอลลาร์สหรัฐ  

 

บทวเิครำะห์โดย  
ttbanalytics@ttbbank.com 
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มำตรกำรช่วยเหลือลูกค้ำที่ได้รับผลกระทบจำกโควิด-19 ของธนำคำรทหำรไทยธนชำต (ทีทีบี) 
ธนาคารทีเอม็บีธนชาต (ทีทีบี) ได้ให้ความช่วยเหลือลกูค้าท่ีได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างตอ่เน่ืองในหลายรูปแบบโดยเน้นมาตรการความช่วยเหลืออย่าง
ยัง่ยืนเพื่อมัน่ใจวา่ลกูค้าสามารถอยู่รอดในระยะยาว ณ สิน้เดือนธนัวาคม 2564 เงินให้สินเช่ือภายใต้มาตรการช่วยเหลือลกูค้า คิดเป็นประมาณร้อยละ 12 ของ
สินเช่ือรวม คอ่นข้างทรงตวัจากร้อยละ 12 ณ สิน้เดือนกนัยายน 2564 และร้อยละ 40 ในช่วงลอ็คดาวน์เตม็รูปแบบ ณ สิน้เดือนมิถนุายน 2563 โดยลกูค้าธุรกิจ
ท่ีอยู่ภายใต้มาตรการความช่วยเหลือเพิ่มขึน้เล็กน้อยจากร้อยละ 9 มาอยู่ท่ีร้อยละ 10 ของสินเช่ือธุรกิจรวมเน่ืองจากนโยบายท่ีรอบคอบของธนาคารในการ
ก าหนดเกณฑ์อย่างเข้มงวดส าหรับการออกจากโปรแกรมความช่วยเหลือ ขณะท่ีลกูค้ารายย่อยลดลงจากร้อยละ 14 เป็นร้อยละ 13 ของสินเช่ือรายย่อยรวม 
ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มสินเช่ือเช่าซือ้ จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ธนาคารยังคงติดตามดูแลลูกค้าอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพ
สินทรัพย์โดยรวมของธนาคารยงัดีอยู่ พร้อมทัง้ให้ความช่วยเหลือลกูค้าท่ีได้รับผลกระทบผ่านมาตรการความช่วยเหลือต่างๆ และปรับปรุงโครงสร้างหนีเ้พื่อ
มัน่ใจวา่ลกูค้าสามารถฟืน้ตวัได้ในระยะยาว 

 
โครงกำรช่วยเหลือลูกค้ำที่ได้รับผลกระทบจำกโควดิ-19 “ตัง้หลัก” 

สามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี www,ttbbank.com 

ลูกค้ำรำยย่อย: ททีบีีมีมำตรกำรควำมช่วยเหลือลูกค้ำอย่ำงยั่งยืนตำมรำยละเอียดดังนี ้
สนิเชื่อเช่ำซือ้รถยนต์ • ลดคา่งวดโดยขยายระยะเวลาการผ่อนช าระ พกัช าระคา่งวดหรือมาตรการตา่งๆ ท่ีเหมาะสม (ส าหรับรถยนต์ใหม ่รถยนต์

มือสองและสินเช่ือรถแลกเงิน) 
• ลดคา่งวดผอ่นช าระตอ่เดือนสงูสดุ 30% ไมเ่กิน 6 เดือนและลดอตัราดอกเบีย้ไมเ่กิน 22% (ส าหรับสินเช่ือเลม่แลกเงิน)  

สนิเชื่อเพ่ือที่อยู่อำศัย • พกัช าระเงินต้นนาน 12 เดือน โดยยงัคงช าระเฉพาะดอกเบีย้ หรือ 
• ลดยอดผอ่นช าระตามความสามารถในการช าระหนีข้องลกูค้านาน 12 เดือน หรือ 
• พกัช าระคา่งวด ทัง้เงินต้นและดอกเบีย้นาน 3 เดือน 
• การปรับปรุงโครงสร้างหนีล้กูหนีร้ายย่อยโดยวิธีการรวมหนี  ้

สนิเชื่อส่วนบุคคล • ลดยอดผ่อนช าระตามความสามารถในการช าระหนีข้องลกูค้านาน 12 เดือน (ลดอตัราดอกเบีย้ไม่เกิน 22% ตามแต่ละ
กรณี) 

• การปรับปรุงโครงสร้างหนีล้กูหนีร้ายย่อยโดยวิธีการรวมหนี ้

• ลดดอกเบีย้ส าหรับสินเช่ือสว่นบคุคลเหลือ 25% จาก 28% ตอ่ปี มีผลตัง้แต ่1 ส.ค. 2563 (ส าหรับลกูค้าใหม)่ 
บัตรเครดติ • ปรับยอดสินเช่ือคงค้างปัจจบุนัเป็นสินเช่ือท่ีมีระยะเวลาหรือแผนการผอ่นช าระ ด้วยดอกเบีย้ไมเ่กิน 12% สงูสดุ 48 เดือน 

• การปรับปรุงโครงสร้างหนีล้กูหนีร้ายย่อยโดยวิธีการรวมหนี  ้
• ลดดอกเบีย้ส าหรับบตัรเครดิตเหลือ 16% จาก 18% ตอ่ปี มีผลตัง้แต ่1 ส.ค. 2563 

บัตรกดเงนิสด • ปรับยอดสินเช่ือคงค้างปัจจบุนัเป็นสินเช่ือท่ีมีระยะเวลาหรือแผนการผอ่นช าระ ด้วยดอกเบีย้ไมเ่กิน 22% สงูสดุ 48 เดือน 
• การปรับปรุงโครงสร้างหนีล้กูหนีร้ายย่อยโดยวิธีการรวมหนี  ้
• ลดดอกเบีย้ส าหรับบตัรกดเงินสดเหลือ 25% จาก 28% ตอ่ปี มีผลตัง้แต ่1 ส.ค. 2563 

ลูกค้ำธุรกจิ: ททีบีีมีมำตรกำรควำมช่วยเหลือลูกค้ำอย่ำงยั่งยืนเร่ิมตัง้แต่เดือน พ.ย. 2564 เป็นต้นไป 

ลูกค้ำเอสเอม็อี  
(ทัง้นิติบุคคลและไม่ใช่นิติ
บุคคล) / ลูกค้ำธุรกิจขนำด
ใหญ่ 

• วงเงินกู้ ระยะยาว: พกัช าระเงินต้นสงูสดุ 12 เดือน หรือปรับลดยอดผ่อนช าระสงูสดุ 12 เดือน หรือขยายระยะเวลาผ่อน
ช าระสงูสดุ 12 เดือน หรือผอ่นช าระดอกเบีย้ค้างช าระสงูสดุ 12 เดือน นบัจากวนัอนมุติัเข้าร่วมโครงการ 

• วงเงินกู้ เบิกเกินบญัชีและวงเงินสินเช่ือหมนุเวียน: แปลงวงเงินกู้ระยะสัน้เป็นวงเงินกู้ระยะยาวสงูสดุไม่เกิน 10 ปี นบัจาก
วนัอนมุติัเข้าร่วมโครงการ 

• วงเงินสินเช่ือ Floor Plan: พกัช าระเงินต้นสงูสดุ 6 เดือนนบัจากวนัอนมุติัเข้าร่วมโครงการ 
• ความช่วยเหลือเพิ่มเติมส าหรับสินเช่ือเอสเอ็มอีและสินเช่ือธุรกิจขนาดใหญ่ทุกประเภท : ลดอตัราดอกเบีย้สงูสดุไม่เกิน 

0.5% เป็นระยะเวลาสงูสดุ 12 เดือน หรือสามารถตีโอนทรัพย์ช าระหนี ้(D/A swap)  

https://www.tmbbank.com/page/view/loan-covid19.html
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สรุปผลกำรด ำเนินงำนของธนำคำรทหำรไทยธนชำต  
ปี 2564 เป็นอีกหน่ึงปีท่ีมีควำมท้ำทำยจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดท่ียืดเยือ้ของโควดิ-19 ธนำคำรทหำรไทยธนชำต (ทีทีบี) ยังคงด ำเนินธุรกิจอย่ำงระมัดระวังเพื่อ
คงสถำนะทำงกำรเงนิให้แข็งแกร่งส ำหรับกำรเติบโตในอนำคต โดยให้ควำมส ำคัญในภำรกิจกำรรวมกิจกำรพร้อมทัง้ให้ควำมช่วยเหลือลูกค้ำท่ีได้รับผลกระทบจำก 
โควิด-19 ในช่วงวิกฤตนี ้ธนำคำรมุ่งเน้นกลยุทธ์กำรเติบโตอย่ำงมีคุณภำพและปรับโครงสร้ำงเงินฝำกอย่ำงเหมำะสมเพื่อคงสถำนะทำงกำรเงินให้แข็งแกร่งใน
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 และดูแลคุณภำพสินทรัพย์อย่ำงรอบคอบ แม้ว่ำกำรเติบโตของรำยได้หลักได้รับแรงกดดันแต่กลยุทธ์กำรปรับโครงสร้ำง   
งบดุลให้เหมำะสมและกำรบริหำรต้นทุนทำงกำรเงินอย่ำงมีประสิทธิภำพช่วยลดผลกระทบจำกกำรชะลอตัวของอัตรำผลตอบแทนเงินให้สินเช่ือในภำวะดอกเบีย้      
ขำลง กำรเร่งรับรู้ประโยชน์ด้ำนต้นทุนและควำมมีวินัยด้ำนค่ำใช้จ่ำยท ำได้ตำมแผนสะท้อนจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนท่ีลดลง ผลจำกกำรชะลอตัวของรำยได้
หลักและกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงรอบคอบภำยใต้กำรฟ้ืนตัวทำงเศรษฐกิจอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป  ท ำให้ PPOP ปรับตัวลดลงจำกปีก่อนหน้ำ ธนำคำรยังคงควำม
รอบคอบในกำรบริหำรควำมเส่ียงและตัง้ส ำรองฯ อย่ำงเพียงพอส ำหรับสถำนกำรณ์ควำมไม่แน่นอนท่ีอำจเกิดขึน้  

ปรับโครงสร้ำงเงินฝำกให้เหมำะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์กำรบริหำรต้นทุนทำงกำรเงนิ: ด้วยความพยายามอย่างต่อเน่ืองในการปรับโครงสร้างงบดลุให้เหมาะสมส่งผลให้
โครงสร้างเงินฝากมีสดัสว่นท่ีเหมาะสมด้วยการลดเงินฝากต้นทนุสงูและทดแทนด้วยเงินฝากเพ่ือออมท่ีมีคณุภาพ ณ สิน้เดือนธนัวาคม 2564 เงินฝากรวมลดลงร้อยละ 2.5 YTD อยู่ท่ี 
1,339 พนัล้านบาทสอดคล้องกับแนวทางของธนาคารในการปรับโครงสร้างงบดลุให้เหมาะสมและกลยุทธ์ในการบริหารต้นทนุทางการเงิน อย่างไรก็ดี ธนาคารเร่ิมเพิ่มฐานเงินฝาก
ระยะยาวหนนุโดยเงินฝากประจ าส าหรับลกูค้ารายย่อย up and up ในไตรมาส 4/2564 ซึง่เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารต้นทนุทางการเงินและน าเสนอผลิตภณัฑ์เงินฝากให้แก่ลกูค้า 
มัง่คัง่ สง่ผลให้เงินฝากประจ าเพิ่มขึน้ร้อยละ 16.9 จากไตรมาสก่อนหน้า สว่นเงินฝากเพ่ือออมท่ีมีคณุภาพเตบิโตได้ตามเป้าหมายหนนุโดยเงินฝาก All Free ขยายตวัตอ่เน่ืองร้อยละ 
39.1 YTD ขณะท่ีเงินฝาก No-Fixed เติบโตอย่างแข็งแกร่งท่ีร้อยละ 49.5 YTD อย่างไรก็ดี ธนาคารจะยังคงปรับโครงสร้างเงินฝากและรักษาสมดุลเงินฝากอย่างต่อเน่ืองด้วย
ผลติภณัฑ์เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากเพ่ือออมท่ีมีคณุภาพและเงินฝากประจ าเพ่ือบริหารจดัการต้นทนุเงินฝากอย่างมีประสทิธิภาพ 

กลับมำโตสินเช่ือด้วยกลยุทธ์กำรเตบิโตอย่ำงมีคุณภำพ: ทีทีบีเตบิโตสนิเช่ืออย่างระมดัระวงัและเน้นกลยทุธ์การเตบิโตอย่างมีคณุภาพในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 สง่ผล
ให้สินเช่ือรวม ณ สิน้เดือนธันวาคม 2564 ลดลงร้อยละ 1.5 YTD อยู่ท่ีจ านวน 1,372 พนัล้านบาท สินเช่ือบรรษัทลกูค้าธุรกิจลดลงร้อยละ 5.5 YTD ส่วนใหญ่มาจากการช าระคืน 
ขณะท่ีสินเช่ือเพ่ือธุรกิจต่างประเทศและสินเช่ือท่ีมีก าหนดระยะเวลายงัคงขยายตวัได้ปานกลางแม้ในช่วงการฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด-19 ท่ียืดเยือ้ ส่วนสินเช่ือเอสเอ็มอีขนาดเล็กยงัคงชะลอตวัสอดคล้องกับแนวทางของธนาคารในการปรับปรุงพอร์ตสินเช่ือและมัน่ใจในคณุภาพของพอร์ตสินเช่ือ 
สนิเช่ือลกูค้ารายย่อยคอ่นข้างทรงตวัจากสิน้ปีก่อนหน้า เน่ืองจากธนาคารเร่ิมกลบัมาโตสนิเช่ือท่ีเป็นผลิตภณัฑ์หลกั หนนุโดยสนิเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัและสนิเช่ือเช่าซือ้ สนิเช่ือเพ่ือท่ีอยู่
อาศยัมีแนวโน้มขยายตวัต่อเน่ืองที่ร้อยละ 2.6 YTD ขณะท่ีสินเช่ือเช่าซือ้มีสญัญาณฟืน้ตวัจากไตรมาสก่อนหน้าจากยอดสินเช่ือรายใหม่โดยเฉพาะในกลุ่มรถยนต์ใหม่ ส่วนสินเช่ือ
สว่นบคุคลและบตัรเครดิตปรับตวัเพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อนหน้าเช่นกัน จากการท่ีธนาคารด าเนินการปรับโครงสร้างงบดลุอย่างเหมาะสมและคงกลยุทธ์เตบิโตสินเช่ืออย่างมีคณุภาพ 
พอร์ตสินเช่ือสินเช่ือของธนาคารได้มีการเปลี่ยนแปลงและปรับไปยงักลุ่มสินเช่ือลกูค้ารายย่อยตัง้แต่การรวมกิจการ ปัจจุบนัสดัส่วนสินเช่ือลกูค้ารายย่อยคิดเป็นร้อยละ 57 ของ
สนิเช่ือรวม  

กำรเติบโตของรำยได้ชะลอตัวท่ำมกลำงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ท่ียืดเยือ้: ทีทีบีมีรายได้ดอกเบีย้ส าหรับรอบ 12 เดือน ปี 2564 อยู่ท่ี 51,000 ล้านบาท 
ลดลงร้อยละ 5.2 YoY ส่วนใหญ่มาจากการลดลงของอตัราผลตอบแทนเงินให้สินเช่ือและการปรับลดอตัราดอกเบีย้หลายครัง้ ขณะท่ีการปรับโครงสร้างงบดลุให้มีความเหมาะสม
หนนุให้ต้นทนุทางการเงินปรับตวัดีขึน้ ส่งผลให้ NIM ลดลงเล็กน้อย 3 bps อยู่ท่ี 2.97 ในปี 2564 การลดลงเล็กน้อยของ NIM ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของอตัราผลตอบแทน
เงินให้สนิเช่ือและการปรับอตัราดอกเบีย้ที่แท้จริง (EIR) สทุธิด้วยการลดลงของต้นทนุเงินฝากจากการปรับโครงสร้างงบดลุให้มีความเหมาะสม สว่นรายได้ท่ีมิใช่ดอกเบีย้ลดลงร้อยละ 
6.5 YoY อยู่ท่ี 14,537 ล้านบาทจากรายได้ท่ีมิใช่รายได้หลกั ขณะท่ีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสทุธิลดลงร้อยละ 0.9 YoY แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ            
โควิด-19 และความผนัผวนในตลาด รายได้คา่ธรรมเนียมกองทนุรวมและแบงก์แอสชวัรันส์ยงัคงเตบิโตปานกลางท่ีร้อยละ 9 จากปีก่อนหน้าและร้อยละ 2 จากปีก่อนหน้าตามล าดบั 
ส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมลกูค้าธุรกิจยงัคงเติบโตต่อเน่ืองจากค่าธรรมเนียมธุรกิจต่างประเทศ ส่งผลให้รายได้รวมจากการด าเนินงานลดลงร้อยละ 5.5 จากปีก่อนหน้าอยู่ท่ี 65,537 
ล้านบาทในปี 2564 

PPOP ในปี 2564 สะท้อนแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงรอบคอบและกำรรับรู้ประโยชน์ด้ำนต้นทุน: ด้วยความพยายามในการเร่งการรับรู้ประโยชน์ด้านต้นทนุเพ่ือเป็น
เงินทนุส าหรับคา่ใช้จ่ายในการรวมกิจการและความมีวินยัด้านคา่ใช้จ่าย ท าให้คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานมีการบริหารจดัการท่ีดี โดยลดลงร้อยละ 3.0 YoY อยู่ท่ี 31,219 ล้านบาท 
แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่าย one-time ในการรวมกิจการและค่าใช้จ่ายโปรแกรม voluntary retairement package ส าหรับพนกังานในปี 2564 จากการท่ีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานมีการ
บริหารจดัการท่ีดี อตัราสว่นต้นทนุตอ่รายได้ไม่รวมผลกระทบการปันสว่นราคาซือ้หลงัจากการรวมกิจการของธนาคารธนชาต (PPA) อยู่ท่ีร้อยละ 46 ซึง่ท าได้ตามเป้าหมายทางการ
เงินในปี 2564 ทา่มกลางแรงกดดนัด้านรายได้ สง่ผลให้ PPOP คอ่นข้างทรงตวัจากไตรมาสก่อนหน้าท่ีจ านวน 8,461 ล้านบาทในไตรมาส 4/2564 และ 34,300 ล้านบาทในปี 2564 

คงแนวทำงรอบคอบเพิ่มเสริมควำมแข็งแกร่งของพอร์ตสินเช่ืออย่ำงมีคุณภำพท่ำมกลำงควำมไม่แน่นอนท่ีอำจจะเกิดขึน้: ทีทีบียงัคงบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบและ
ดแูลคณุภาพสนิทรัพย์อย่างใกล้ชิดด้วยการตัง้ ECL อย่างเข้มงวดและพิจารณาความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้โดยการตัง้ส ารองผ่าน Management Overlay ในปี 2564 ธนาคารตัง้ส ารองฯ 
เป็นจ านวน 21,514 ล้านบาท การตัง้ส ารองฯ ของธนาคารเป็นไปอย่างรอบคอบและตัง้อยู่บนแนวทางความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ซึง่รวมถึงการเตรียมพร้อมส าหรับความไม่แน่นอนใน
อนาคต ขณะท่ีสินเช่ือขัน้ท่ี 3 อยู่ท่ีจ านวน 42,121 ล้านบาทคิดเป็นอตัราส่วนสินเช่ือด้อยคณุภาพท่ีร้อยละ 2.81 การลดลงของสินเช่ือขัน้ท่ี 3 ส่วนใหญ่มาจากการก่อตวัของสินเช่ือ
ด้อยคณุภาพท่ีปรับตวัดีขึน้ โครงการพกัทรัพย์พกัหนีแ้ละการขายสินเช่ือด้อยคณุภาพท่ีดีกว่าแผนในไตรมาส 4/2564 ทีทีบียงัคงด าเนินการปรับปรุงพอร์ตสินเช่ืออย่างต่อเน่ืองเพ่ือ
พฒันาคณุภาพของพอร์ตให้ดียิ่งขึน้                                                                                                                                                                                                                            

หลงัหกัส ารองฯ และภาษี ทีทีบีมีก าไรสทุธิ 10,474 ล้านบาทในปี 2564 ซึง่เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.6 YoY ซึง่คดิเป็นอตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น หรือ ROE ท่ีร้อยละ 5.1 
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 บทวิเครำะห์ผลประกอบกำร 

ตำรำง 1: รำยกำรส ำคัญในงบก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จ 

 

หมายเหต ุ: 1. งบการเงินรวม 
              2. ในไตรมาส 4/2564 ธนาคารไดป้รับการแสดงรายการของรายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ ค่าใช้จ่ายธรรมเนียมและบริการและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอืน่ๆ เพือ่สะทอ้นลกัษณะของธุรกิจ ธนาคารจึง 
                 ปรับปรุงตวัเลขในงวดก่อนเพือ่วตัถปุระสงค์ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบ 

 

 รำยได้ดอกเบีย้สุทธิและส่วนต่ำงรำยได้ดอกเบีย้ 

 
 

ส ำหรับไตรมำส 4/2564 ธนาคารมีรายได้ดอกเบีย้สุทธิเป็นจ านวน 12,769 ล้านบาทในไตรมาส 4/2564 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.5 เม่ือเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) แต่ลดลงร้อยละ 5.5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
(YoY) โดยรายละเอียดมีดงันี ้ 
 

• รายได้ดอกเบีย้เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.0 QoQ แต่ลดลงร้อยละ 7.3 YoY มาอยู่ท่ี 15,990 ล้านบาท การเพิ่มขึน้

จากไตรมาสก่อนส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการขยายตวัของสินเช่ือในไตรมาส 4/2564 เน่ืองจากธนาคาร

กลบัมาเตบิโตสินเช่ือในกลุ่มสินเช่ือลกูค้ารายย่อย โดยเฉพาะสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัและสินเช่ือเช่าซือ้ 

• ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ลดลงร้อยละ 1.2 QoQ และร้อยละ 13.5 YoY มาอยู่ท่ี 3,221 ล้านบาท แม้ว่าปริมาณ

เงินฝากเพิ่มสงูขึน้คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ยงัคงลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าจากการบริหารต้นทนุทางการเงินท่ีดี 
 

ส ำหรับรอบ 12 เดือนปี 2564 ธนาคารมีรายได้ดอกเบีย้สุทธิจ านวน 51,000 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.2 

จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน รายละเอียดมีดงันี ้

 

 

ไตรมาส ไตรมาส QoQ ไตรมาส YoY 12 เดอืน 12 เดอืน YoY

(หน่วย: ล้านบาท) 4/64 3/64 (%) 4/63 (%) ปี 64  ปี 63 (%)

รายได้ดอกเบีย้ 15,990 15,836 1.0% 17,244 -7.3% 64,239 72,321 -11.2%
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 3,221 3,259 -1.2% 3,725 -13.5% 13,240 18,515 -28.5%

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 12,769 12,577 1.5% 13,519 -5.5% 51,000 53,805 -5.2%

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 3,657 3,547 3.1% 4,362 -16.2% 15,190 16,139 -5.9%
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 665 1,089 -39.0% 1,161 -42.7% 3,941 4,791 -17.7%

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 2,993 2,459 21.7% 3,202 -6.5% 11,248 11,348 -0.9%

รายได้จากการด าเนินงานอ่ืนๆ 746 779 -4.2% 1,283 -41.8% 3,288 4,193 -21.6%

รายได้ที่ มิใช่ดอกเบีย้ 3,739 3,238 15.5% 4,484 -16.6% 14,537 15,541 -6.5%

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 16,508 15,814 4.4% 18,003 -8.3% 65,537 69,346 -5.5%

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืนๆ 7,999 7,419 7.8% 8,274 -3.3% 31,219 32,177 -3.0%

ผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ 5,017 5,527 -9.2% 8,237 -39.1% 21,514 24,831 -13.4%

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 3,492 2,868 21.7% 1,493 133.9% 12,804 12,338 3.8%

ภาษีเงินได้ 693 509 36.2% 258 169.0% 2,327 2,223 4.7%

ก าไรส าหรับงวด 2,799 2,360 18.6% 1,236 126.6% 10,477 10,115 3.6%
ก าไรส่วนที่ เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 0.01 1.00 -98.5% 0.65 -97.7% 2.63 2.63 0.0%

ก าไรส่วนที่ เป็นของผู้ถือหุ้นธนาคาร 2,799 2,359 18.7% 1,235 126.7% 10,474 10,112 3.6%

รวมก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สทุธิจากภาษีเงินได้ 128 -439 -129.2% 568 -77.4% -274 310 -213.2%

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 2,928 1,921 52.4% 1,803 62.4% 10,203 10,424 -2.1%

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.0290 0.0245 18.3% 0.0128 126.7% 0.1086 0.1049 3.5%
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• รายได้ดอกเบีย้ลดลงร้อยละ 11.2 YoY อยู่ท่ี 64,239 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการลดลงของรายได้

ดอกเบีย้จากเงินให้สินเช่ือจากการปรับลดอตัราดอกเบีย้หลายครัง้ แรงกดดนัจากการปรับอตัราดอกเบีย้

ท่ีแท้จริง (EIR) และการชะลอตัวของสินเช่ือ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเติบโตสินเช่ืออย่างมี

คณุภาพทา่มกลางความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจ 

• ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ลดลงร้อยละ 28.5 YoY อยู่ท่ี 13,240 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการปรับโครงสร้าง

งบดลุให้มีความเหมาะสมส่งผลให้ ต้นทนุเงินฝากและต้นทนุทางการเงินลดลง 
 

NIM อยู่ทีร้่อยละ 2.98 ในไตรมาส 
4/2564 และร้อยละ 2.97 ส าหรับรอบ         
12 เดือนปี 2564 

 

ส่วนต่ำงรำยได้ดอกเบีย้ (NIM) อยู่ท่ีร้อยละ 2.98 ในไตรมาส 4/2564 เพิ่มขึน้ 3 bps จากร้อยละ 2.95 ใน     

ไตรมาส 3/2564 แต่ลดลง 8 bps จากร้อยละ 3.06 ในไตรมาส 4/2563 การเพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อนหน้ามี

ปัจจัยหลักมาจากอัตราผลตอบแทนเงินให้สินเช่ือปรับตัวดีขึน้และต้นทุนทางการเงินลดลงจากการปรับ

โครงสร้างงบดลุให้มีความเหมาะสม ขณะท่ีการลดลงจากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก

การปรับลดอตัราดอกเบีย้หลายครัง้และอตัราผลตอบแทนเงินให้สินเช่ือลดลง อย่างไรก็ดี หากไม่รวมผลกระทบ

การปันส่วนราคาซือ้หลังจากการรวมกิจการของธนาคารธนชาต (PPA) NIM อยู่ท่ีร้อยละ 3.07 ในไตรมาส 

4/2564 ส าหรับรอบ 12 เดือนปี 2564 NIM อยู่ท่ีร้อยละ 2.97 ลดลง 3 bps จากร้อยละ 3.00 ในช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากการลดลงของอตัราผลตอบแทนของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดรายได้ การปรับ

อตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง (EIR) และภาวะอตัราดอกเบีย้ขาลง ซึง่ผลกระทบดงักล่าวลดลงโดยการปรับโครงสร้าง

งบดลุให้มีความเหมาะสมและการบริหารต้นทนุทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ  
 

 

ตำรำง 2: รำยได้ดอกเบีย้สุทธ ิ

 
หมายเหต ุ: งบการเงินรวม 

   

ไตรมาส ไตรมาส QoQ ไตรมาส YoY 12 เดอืน 12 เดอืน YoY

(หน่วย: ล้านบาท) 4/64 3/64 (%) 4/63 (%) ปี 64  ปี 63 (%)

รายได้ดอกเบีย้ 15,990 15,836 1.0% 17,244 -7.3% 64,239 72,321 -11.2%

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 228 231 -1.2% 317 -28.1% 1,060 1,922 -44.8%
เงินลงทนุและธรุกรรมเพ่ือค้า 12 22 -42.8% 20 -39.0% 66 109 -38.9%
เงินลงทนุในตราสารหนี ้ 336 300 12.1% 357 -5.7% 1,247 1,920 -35.1%
เงินให้สนิเช่ือ 9,946 9,817 1.3% 11,054 -10.0% 39,827 45,633 -12.7%
การให้เช่าซือ้และสญัญาเช่าการเงิน 5,466 5,464 0.0% 5,495 -0.5% 22,034 22,734 -3.1%
อ่ืนๆ 1.5 1.6 -8.0% 1.1 39.5% 5.1 1.9 169.4%

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 3,221 3,259 -1.2% 3,725 -13.5% 13,240 18,515 -28.5%

เงินรับฝาก 1,741 1,748 -0.4% 2,122 -18.0% 7,158 11,553 -38.0%
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 69 66 4.0% 70 -0.9% 277 538 -48.6%
เงินน าสง่สถาบนัคุ้ มครองเงินฝาก 795 793 0.2% 835 -4.7% 3,240 3,445 -5.9%
ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยมื 603 636 -5.2% 685 -12.0% 2,510 2,928 -14.3%
ค่าธรรมเนียมในการกู้ยมื 6 9 -26.7% 9 -29.0% 33 37 -12.0%
อ่ืนๆ 7 7 -4.0% 5 41.3% 23 14 61.0%

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 12,769 12,577 1.5% 13,519 -5.5% 51,000 53,805 -5.2%
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ตำรำง 3: อัตรำผลตอบแทนและต้นทนุเงนิฝำกรำยได้ดอกเบีย้สุทธ ิ
 

 
หมายเหต ุ: งบการเงินรวม 

 
 
 รำยได้ที่มิใช่ดอกเบีย้ 
   
 
 

ค่าตอบแทนส าหรับการขายแบงก์แอสชัวรันส์ท่ีจ่ายให้แก่พนักงานได้ถูกจัดประเภทการรายงานใหม่จาก 

“ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมแบงก์แอสชัวรันส์” เป็น ”ค่าใช้จ่ายพนักงาน” เพ่ือสะท้อนลักษณะของธุรกิจ ท าให้

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิและค่าใช้จ่ายพนักงานเพิ่มขึน้ในไตรมาส นี ้ เพ่ือวัตถุประสงค์ในการ

วเิคราะห์เปรียบเทียบ ธนาคารจงึปรับปรุงตวัเลขในงวดก่อนในค าอธิบายและวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน 
 

ส ำหรับไตรมำส 4/2564 ธนาคารมีรายได้ท่ีมิใช่ดอกเบีย้จ านวน 3,739 ล้านบาทในไตรมาส 4/2564 ซึง่เพิ่มขึน้

ร้อยละ 15.5 จากไตรมาสก่อนหน้าแต่ลดลงร้อยละ 16.6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายการส าคัญ

ดงัตอ่ไปนี ้

• รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการสุทธิมีจ านวน 2,993 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 21.7 QoQ แตล่ดลงร้อยละ

6.5 YoY การเติบโตจากไตรมาสก่อนหน้าส่วนใหญ่มาจากรายได้ค่าธรรมเนียมลูกค้ารายย่อยท่ีปรับตวัดี

ขึ น้  แม้ว่าเกิดการระบาดของ โควิด -19 ระลอกใหม่สายพันธุ์ โอมิครอน รายได้ค่าธรรมเ นียม                       

แบงก์แอสชัวรันส์มีแนวโน้มเติบโตท่ีดีจากไตรมาสก่อนจากรายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจสินเช่ือเช่าซือ้

สอดคล้องกบัยอดสินเช่ือเช่าซือ้รายใหม่ในไตรมาส 4/2564 ขณะท่ีรายได้ค่าธรรมเนียมแบงก์แอสชวัรันส์ 

ไม่ใช่ธุรกิจเช่าซือ้ชะลอตัวจากไตรมาสก่อนหน้า ธนาคารยังคงเน้นเติบโตรายได้ค่าธรรมเนียม                  

แบงก์แอสชวัรันส์อย่างตอ่เน่ืองภายใต้แนวคดิการรวมผลิตภณัฑ์ประกนัและบตัรเครดิต (Bento concept) 

ขณะที่รายได้ค่าธรรมเนียมกองทนุรวมชะลอตวัจากการลดลงของรายได้ค่าธรรมเนียมของผลิตภณัฑ์ด้าน

การลงทนุท่ีมีรายได้ค่าธรรมเนียมสูง รวมไปถึงความผนัผวนของตลาดจากความกงัวลเก่ียวกบัจ านวนผู้

ติดเชือ้โอมิครอนท่ีเพิ่มสูงขึน้ ส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมลูกค้าธุรกิจมีแนวโน้มฟื้นตวัต่อเน่ืองจากไตรมาส

ก่อนหน้า หนนุโดยคา่ธรรมเนียมสินเช่ือเพ่ือการส่งออก ส่วนการลดลงของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

สุทธิจากปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของ รายได้ค่าธรรมเนียมกองทุนรวมและรายได้

คา่ธรรมเนียมแบงก์แอสชวัรันส์ จากสถานการณ์การระบาดของโควดิ-19 ท่ียืด้เยือ้ 

• ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุตามวธีิส่วนได้เสีย มีจ านวน 45 ล้านบาท   
 

ส ำหรับรอบ 12 เดือนปี 2564 รายได้ท่ีมิใช่ดอกเบีย้ลดลงร้อยละ 6.5 YoY อยู่ท่ี 14,537 ล้านบาท ปัจจยัหลกั 

มาจากการลดลงของก าไรสทุธิจากเงินลงทนุและรายได้คา่ธรรมเนียมและบริการสุทธิ รายละเอียดของรายการ

ส าคญัมีดงัตอ่ไปนี ้

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส 12 เดอืน 12 เดอืน

(% ต่อปี) 4/64 3/64 2/64 1/64 4/63 ปี 64  ปี 63

อตัราผลตอบแทนจากการให้สนิเช่ือ 4.48% 4.46% 4.52% 4.60% 4.78% 4.51% 4.93%

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ที่กอ่ให้เกิดรายได้ 3.73% 3.71% 3.75% 3.81% 3.90% 3.74% 4.04%

ต้นทนุเงินฝาก 0.75% 0.76% 0.76% 0.80% 0.84% 0.77% 1.07%

ต้นทนุการจดัหาเงินทนุ 0.86% 0.87% 0.88% 0.92% 0.95% 0.88% 1.17%

สว่นต่างรายได้ดอกเบีย้ 2.98% 2.95% 2.98% 3.00% 3.06% 2.97% 3.00%
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• รายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิลดลงร้อยละ 0.9 YoY อยู่ท่ี 11,248 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผล

จากการลดลงของรายได้ค่าธรรมเนียมแบงก์แอสชัวรันส์ไม่ใช่ธุรกิจเช่าซือ้และรายได้ค่าธรรมเนียม       

non-recurring อ่ืน สทุธิด้วยรายได้คา่ธรรมเนียมประกนัสินเช่ือเช่าซือ้และกองทนุรวมที่เพิ่มขึน้ 

• ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุตามวธีิส่วนได้เสียมีจ านวน 346 ล้านบาท 

  

ตำรำง 4: รำยได้ที่มใิช่ดอกเบีย้ 
 

 
       หมายเหต ุ: 1. งบการเงินรวม 

                    2. ในไตรมาส 4/2564 ธนาคารไดป้รับการแสดงรายการของรายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ ค่าใช้จ่ายธรรมเนียมและบริการและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอืน่ๆ เพือ่สะทอ้นลกัษณะของธุรกิจ ธนาคารจึง 
                       ปรับปรุงตวัเลขในงวดก่อนเพือ่วตัถปุระสงค์ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
 

ตำรำง 5: รำยได้ที่มใิช่ดอกเบีย้หลักแยกตำมประเภท 
  

ไตรมำส 4/2564 12 เดือน ปี 2564 

  

หมายเหต:ุ งบการเงินรวม,ข้อมูลเบือ้งตน้ 

 ค่ำใช้จ่ำยที่มิใช่ดอกเบีย้ 
   จากการจัดประเภทการแสดงรายการใหม่ของค่าตอบแทนส าหรับการขายแบงก์แอสชัวรันส์ท่ีจ่ายให้แก่

พนักงาน ธนาคารจึงปรับการแสดงรายการค่าใช้จ่ายพนักงานในงวดก่อนเพ่ือวตัถุประสงค์ในการวิเคราะห์

เปรียบเทียบ 

 

ไตรมาส ไตรมาส QoQ ไตรมาส YoY 12 เดอืน 12 เดอืน YoY
(หน่วย: ล้านบาท) 4/64 3/64 (%) 4/63 (%) ปี 64  ปี 63 (%)
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 3,657 3,547 3.1% 4,362 -16.2% 15,190 16,139 -5.9%

การรับรอง รับอาวลั และค า้ประกนั 150 142 6.0% 148 1.2% 587 566 3.8%
อ่ืนๆ 3,507 3,406 3.0% 4,214 -16.8% 14,603 15,573 -6.2%

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 665 1,089 -39.0% 1,161 -42.7% 3,941 4,791 -17.7%

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ-สุทธิ 2,993 2,459 21.7% 3,202 -6.5% 11,248 11,348 -0.9%

ก าไรสทุธิจากเคร่ืองมือทางการเงินที่วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรมผา่นก าไรหรือขาดทนุ 411 260 129.3% 582 -29.5% 1,480 1,726 -14.2%

ก าไรสทุธิจากเงินลงทนุ -5 79 -106.1% 221 -102.2% 182 678 -73.2%
สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุตามวธีิสว่นได้เสยี 45 96 -53.3% 66 -32.5% 346 363 -4.7%
ก าไรจากการขายทรัพย์สนิรอการขาย สนิทรัพย์ และสนิทรัพย์อ่ืนๆ 46 139 -67.1% 156 -70.7% 368 222 65.5%
รายได้เงินปันผลรับ 5 0.002 308242.2% 0.070 6932.8% 91 84 8.9%
รายได้จากการด าเนินงานอ่ืนๆ 245 205 19.6% 257 -4.6% 821 1,120 -26.7%

รายได้ที่ มิใช่ดอกเบีย้ 3,739 3,238 15.5% 4,484 -16.6% 14,537 15,541 -6.5%

1,467

433 404

142
23

หน่วย: ลา้นบาท

5,317

2,448

1,558

553
203

หน่วย: ลา้นบาท
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ส ำหรับไตรมำส 4/2564 ธนาคารมีค่าใช้จ่ายท่ีมิใช่ดอกเบีย้เป็นจ านวน 7,999 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.8 

QoQ แตล่ดลงร้อยละ 3.3 YoY โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

• ค่าใช้จ่ายพนักงานเพิ่มขึน้ร้อยละ 8.1 QoQ และร้อยละ 0.8 YoY อยู่ ท่ี 4,111 ล้านบาท เน่ืองจาก

คา่ใช้จ่ายพนกังานท่ีเพิ่มขึน้ในไตรมาส 4/2564 

• คา่ใช้จ่ายด้านอาคารสถานท่ีและอปุกรณ์เพิ่มขึน้ร้อยละ 12.0 QoQ แตล่ดลงร้อยละ 3.0 YoY อยู่ท่ี 1,492 

ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากคา่ใช้จ่ายในการรวมกิจการท่ีเก่ียวกบัการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ด้าน IT  

• คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.7 QoQ แตล่ดลงร้อยละ 6.8 YoY อยู่ท่ี 2,013  ล้านบาท การเพิ่มขึน้จาก

ไตรมาสก่อนหน้าดังกล่าวเป็นผลจากค่าใช้จ่ายทางการตลาดท่ีเก่ียวกับกิจกรรม rebranding และ

ค่าใช้จ่ายติดตามหนีท่ี้เพิ่มขึน้ สุทธิด้วยการลดลงของค่าใช้จ่ายในการรับช่วงสิทธิและค่าใช้จ่าย 

outsource 

 

ส ำหรับรอบ 12 เดือนปี 2564 ค่าใช้จ่ายท่ีมิใช่ดอกเบีย้ลดลงร้อยละ 3.0 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน อยู่ท่ี 
31,219 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

• คา่ใช้จ่ายพนกังานลดลงร้อยละ 3.9 YoY อยู่ท่ี 16,480 ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจากค่าใช้จ่ายพนกังานท่ี

ปรับตัวลดลงจากจ านวนพนักงานท่ีลดลงผ่านโปรแกรมเกษียณอายุโดยสมัครใจ (voluntary 

retairement package) ซึง่เป็นผลจากความพยายามของธนาคารในการรับรู้ประโยชน์จากรวมกิจการ 

• คา่ใช้จ่ายด้านอาคารสถานท่ีและอปุกรณ์ ลดลงร้อยละ 8.9 YoY อยู่ท่ี 5,622 ล้านบาท  

• ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.7 YoY อยู่ท่ี 7,470 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายด้านการตลาด 

คา่ใช้จ่ายตดิตามหนี ้และคา่ใช้จ่ายในการรับช่วงสิทธิ 
 

 

 

 

ตำรำง 6: ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนอื่น 
 

 
 หมายเหต ุ: งบการเงินรวม  

 
อตัราส่วนต้นทุนต่อรายได้ในไตรมาส 
4/2564 อยู่ที่ร้อยละ 49 ซ่ึงอยู่ในกรอบ
เป้าหมาย 

ในไตรมาส 4/2564 อตัราส่วนต้นทนุตอ่รายได้อยู่ท่ีร้อยละ 49 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 46 ในไตรมาส 3/2564 และ

ร้อยละ 45 จากไตรมาส 4/2563 อตัราส่วนต้นทนุต่อรายได้ท่ีเพิ่มขึน้ส่วนใหญ่เป็นผลจากการจดัประเภทการ

แสดงรายการของค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมแบงก์แอสชัวรันส์เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในไตรมาสนี ้ รวมถึง

ค่าใช้จ่ายในการรวมกิจการก้อนสุดท้าย อาทิ ค่าใช้จ่ายในการรับช่วงสิทธิและการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ด้าน 

IT ท่ีถกูบนัทกึในไตรมาส 4/2564  อย่างไรก็ดี หากไม่รวมผลกระทบจากการปรับการแสดงรายการ อตัราส่วน

ต้นทุนต่อรายได้อยู่ท่ีร้อยละ 48 ในขณะท่ีอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ท่ีไม่รวมผลของการปันส่วนราคาซือ้ 

ไตรมาส ไตรมาส QoQ ไตรมาส YoY 12 เดอืน 12 เดอืน YoY

(ล้านบาท) 4/64 3/64 (%) 4/63 (%) ปี 64  ปี 63 (%)

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนักงาน 4,111 3,802 8.1% 4,079 0.8% 16,480 17,142 -3.9%
ค่าตอบแทนกรรมการ 11 13 -13.6% 13 -17.3% 74 66 10.9%
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัอาคารสถานที่และอปุกรณ์ 1,492 1,332 12.0% 1,539 -3.0% 5,622 6,171 -8.9%
ค่าภาษีอากร 371 403 -8.0% 483 -23.1% 1,573 1,799 -12.53%
อ่ืนๆ 2,013 1,870 7.7% 2,159 -6.8% 7,470 6,999 6.7%
รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอ่ืนๆ 7,999 7,419 7.8% 8,274 -3.3% 31,219 32,177 -3.0%
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(PPA) อยู่ท่ีร้อยละ 47 ขณะเดียวกนัอตัราส่วนต้นทนุต่อรายได้ส าหรับรอบ 12 เดือนปี 2564 อยู่ท่ีร้อยละ 48 

เพิ่มขึน้จากร้อยละ 46 ของช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน หากไม่รวมผลกระทบจากการปรับการแสดงรายการ 

อัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้อยู่ ท่ีร้อยละ 47 อย่างไรก็ดีด้วยความมีวินัยด้านค่าใช้จ่ายและการประหยัด

ค่าใช้จ่ายช่วยเป็นเงินทุนส าหรับค่าใช้จ่ายในการรวมกิจการและคงระดบัอัตราส่วนต้นทนุต่อรายได้ให้อยู่ใน

กรอบเป้าหมายของธนาคารทา่มกลางแรงกดดนัในด้านของรายได้ 
  

 

 ตำรำง 7: อัตรำส่วนต้นทนุต่อรำยได้ 
 

 
 หมายเหต ุ: งบการเงินรวม 

 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนและผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึน้  

 

 
 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนหักส ำรองฯ (PPOP) อยู่ท่ี 8,461 ล้านบาทในไตรมาส 4/2564 ค่อนข้าง  

ทรงตวัจากไตรมาสก่อน แต่ลดลงร้อยละ 13.7 YoY ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัส ารองฯส าหรับรอบ 12 

เดือน ปี 2564 อยู่ท่ี 34,300 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.0 YoY 
 

 ตำรำง 8: ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนหกัส ำรองฯ (PPOP) 
 

 

หมายเหต ุ: งบการเงินรวม 
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ตัง้ ECL ไตรมาส 4/2564 จ านวน 5,017 
ลา้นบาท เพื่อการบริหารจดัการอย่าง
รอบคอบ  
 

 

ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ (Expected Credit Loss: ECL) ภาวะเศรษฐกิจถดถอยท่ียืดเยือ้

จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 สร้างความท้าทายในการบริหารคุณภาพสินทรัพย์ ธนาคารยังคงความ

รอบคอบและติดตามคณุภาพสินทรัพย์อย่างใกล้ชิดด้วยโมเดลการวดัมลูคา่ผลขาดทนุด้านเครดิต (ECL) ท่ีมี

ความรอบคอบและพิจารณาถงึความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตผ่าน Management Overlay 
 

 ในไตรมาสนี ้ธนาคารตัง้ส ารองฯ เป็นจ านวน 5,017 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราส่วนผลขาดทุนด้านเครดิตท่ี

คาดว่าจะเกิดขึน้ต่อเงินให้สินเช่ือท่ี 146 เบสิสพอยท์ ซึ่งลดลงร้อยละ 9.2 จากไตรมาสก่อนหน้าและ               

ร้อยละ 39.1 จากช่วงเวลาเดียวกนัปีก่อน ถงึแม้วา่ ECL จะลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าและปีก่อนหน้า ระดบั

ของส ารองฯ นีส้ะท้อนรูปแบบการบริหารความเส่ียงอย่างรอบคอบของธนาคาร ภายใต้แนวปฏิบตัขิองธนาคาร

แห่งประเทศไทยและหลักเกณฑ์ในการประเมินความเส่ียงของสินเช่ือภายใต้มาตรการความช่วยเหลือท่ี

เข้มงวดของธนาคาร ส าหรับ ECL ท่ีลดลงจากปีก่อนหน้า ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากธนาคารได้ตัง้ส ารองฯ ใน

ระดับสูงในไตรมาส 4/2563 ภายใต้การคาดการณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท่ียืดเยือ้ 

ส าหรับรอบ 12 เดือนปี 2564 ECL อยู่ท่ีจ านวน 21,514 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.4 จากช่วงเวลาเดียวกัน

ของปีก่อน ทัง้นีธ้นาคารยงัคงตัง้ส ารองในระดบัสงูภายใต้แบบจ าลอง ECL ท่ีพิจารณาถงึความเส่ียงในอนาคต 

เพ่ือรักษาระดับเงินกองทุนท่ีเพียงพอ พร้อมรับสถานการณ์ท่ีไม่แน่นอนในอนาคต รวมถึงผลกระทบจาก

มาตรการช่วยเหลือท่ีจะสิน้สดุลงในปีนี ้
  

ตำรำง 9: ผลขำดทนุด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึน้/หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ 

 
 

หมายเหต ุ: งบการเงินรวม  
 

 ก ำไรสุทธิ หลงัตัง้ส ารองฯ และหกัภาษี ก าไรสทุธิในไตรมาส 4/2564 อยู่ท่ี 2,799 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้ร้อยละ 

18.7 จากไตรมาสก่อนหน้า และร้อยละ 126.7 จากช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน ส าหรับรอบ 12 เดือนปี 2564 

ก าไรสุทธิอยู่ ท่ี 10,474 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.6 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งคิดเป็นอัตรา

ผลตอบแทนตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น หรือ ROE ท่ีร้อยละ 5.1 

 
ส่วนผู้ ถือหุ้น หรือ ROE ท่ีร้อยละ 5.0 

   ตำรำง 10: ก ำไรสุทธส่ิวนที่เป็นของผู้ถือหุ้นธนำคำร 

 

 
หมายเหต ุ: งบการเงิน 

ไตรมาส ไตรมาส QoQ ไตรมาส YoY 12 เดอืน 12 เดอืน YoY

(ล้านบาท) 4/64 3/64 (%) 4/63 (%) ปี 64  ปี 63 (%)

ผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ 5,017 5,527 -9.2% 8,237 -39.1% 21,514 24,831 -13.4%

อตัราสว่นผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ต่อเงินให้สนิเช่ือ (bps) - ต่อปี 146 161 238 157 179

1,235
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                   บทวิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงิน 

  ตำรำง 11: รำยกำรส ำคัญในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ 

 

 หมายเหต ุ: งบการเงินรวม 
 * ส าหรับเงินให้สินเชือ่แก่ลูกหนีที้มี่การดอ้ยค่าดา้นเครดิต ดอกเบีย้คา้งรับแสดงเป็นยอดสทุธิจากค่าเผือ่ผลขาดทนุดา้นเครดิต 
                   ๕ 
 

   

 

สินทรัพย์ 

ณ สิน้เดือนธันวาคม 2564 สินทรัพย์รวมของธนาคารและบริษัทย่อยมีจ านวนทัง้สิน้ 1,759,181 ล้านบาท    

เพิ่มขึน้เล็กน้อยร้อยละ 0.5 จากไตรมาสก่อนหน้าแต่ลดลงร้อยละ 2.7 จาก ณ สิน้เดือนธันวาคม 2563 (YTD) 

โดยรายการส าคญัมีดงันี ้ 

(ล้านบาท) ธ.ค.64 ก.ย.64 QoQ (%) ธ.ค.63 YTD (%)

เงินสด 16,011 14,709 8.9% 21,943 -27.0%

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 158,873 153,824 3.3% 211,185 -24.8%

สนิทรัพย์ทางการเงินที่วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรมผา่นก าไรหรือขาดทนุ 1,421 15,689 -90.9%           3,788 -62.5%

สนิทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์ 6,913 14,090 -50.9% 11,959 -42.2%

เงินลงทนุสทุธิ 180,229 159,924 12.7% 134,351 34.1%

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมสทุธิ 8,620 8,772 -1.7% 8,599 0.2%

เงินให้สนิเช่ือแกล่กูหนี ้ 1,372,315 1,359,454 0.9% 1,392,925 -1.5%

บวก ดอกเบีย้ค้างรับและรายได้ดอกเบีย้ที่ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ 7,369 7,232 1.9% 7,522 -2.0%
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ 54,472 53,923 1.0%        51,967 4.8%

รวมเงินให้สนิเช่ือแกล่กูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสทุธิ 1,325,212 1,312,762 0.9% 1,348,480 -1.7%

ทรัพย์สนิรอการขายสทุธิ 8,626 5,589 54.3% 6,037 42.9%

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ 21,625 22,276 -2.9% 24,039 -10.0%

ค่าความนิยมและสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนสทุธิ 22,819 22,668 0.7% 22,546 1.2%

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี 9 143 -93.8% 1,980 -99.6%

สนิทรัพย์อ่ืนสทุธิ 8,822 19,593 -55.0% 13,425 -34.3%

รวมสินทรัพย์ 1,759,181 1,750,039 0.5% 1,808,332 -2.7%

เงินรับฝาก 1,339,195 1,325,187 1.1% 1,373,408 -2.5%

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 84,966 73,308 15.9% 75,909 11.9%

หนีส้นิทางการเงินที่ก าหนดให้แสดงด้วยมลูค่ายตุิธรรมผา่นก าไรหรือขาดทนุ 437 437 -0.1% 432 1.2%

ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยมืสทุธิ 68,398 82,830 -17.4% 88,965 -23.1%

รายได้รอตัดบญัชี 20,176 20,445 -1.3% 20,885 -3.4%

หนีส้นิอ่ืน 35,173 39,942 -11.9% 43,984 -20.0%

รวมหนีสิ้น 1,548,345 1,542,149 0.4% 1,603,582 -3.4%

สว่นของผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ 210,835 207,872 1.4% 204,713 3.0%

สว่นได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุม 1 18 -93.5% 37 -96.9%

รวมส่วนของเจ้าของ 210,836 207,890 1.4% 204,750 3.0%

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 1,759,181 1,750,039 0.5% 1,808,332 -2.7%

ราคาตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 2.18 2.15 1.3% 2.12 2.7%
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• เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสทุธิเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.9 จากไตรมาสก่อนหน้าแตล่ดลง

ร้อยละ 1.7 YTD อยู่ท่ี 1,325 พนัล้านบาท (รายละเอียดอยู่ในส่วนถดัไป) 

• รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.3 QoQ แตล่ดลงร้อยละ 24.8 YTD อยู่ท่ี 

158,873 ล้านบาท การเพิ่มขึน้ดงักล่าวสอดคล้องกบัการบริหารสภาพคล่องของธนาคาร 

• เงินลงทนุสทุธิและสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัด้วยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุเพิ่มขึน้ร้อยละ 

3.4 QoQ และร้อยละ 31.5 YTD อยู่ท่ี 181,650 ล้านบาท  

• ทรัพย์สินรอการขายสุทธิเพิ่มขึน้ร้อยละ 54.3 QoQ และร้อยละ 42.9 YTD อยู่ท่ี 8,626 ล้านบาท   

ส่วนใหญ่เป็นผลจากโครงการพกัทรัพย์ พกัหนี ้(asset warehousing) 

 

 

หลงัจากการรวมกิจการ เงินให้สินเช่ือยังเป็นองค์ประกอบท่ีใหญ่ท่ีสุดของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดรายได้ โดย ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เงินให้สินเช่ือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.1 ของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดรายได้ทัง้หมด 

ตามมาด้วยเงินลงทนุสุทธิท่ีร้อยละ 10.5 และรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินท่ีร้อยละ 9.3 และสินทรัพย์

ทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุท่ีร้อยละ 0.1 
 

 
 ตำรำง 12: สนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิรำยได้  

 

 

 หมายเหต:ุ งบการเงินรวม 

 กำรจัดประเภทของเงนิลงทุน 
  

 
ภายใต้มาตรฐานบญัชี TFRS9 เงินลงทนุถกูจดัเป็น 3 ประเภทได้แก่ มลูคา่ยตุธิรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ มลูคา่

ยตุธิรรมผ่านก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน และราคาทนุตดัจ าหน่าย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เงินลงทนุจะถูกจดั

ประเภทดงัตอ่ไปนี ้
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เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้ รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนสุทธิ สินทรัพย์ทางการเงินด้วยวธิี FVTPL
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(ล้ำนบำท) 31 ธ.ค. 64 30 ก.ย. 64 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน  ,     5, 89 
เงินลงทนุในตราสารหนีท้ี่วดัมลูคา่ด้วยราคาทนุตดัจ าหน่าย - - 
เงินลงทนุในตราสารหนีท้ี่วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน 177,339 159,092 
เงินลงทนุในตราสารทนุที่วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน 2,890** 832 

เงนิลงทุนสุทธิ*  80,  9  59,9   
รวมเงนิลงทุน  8 , 50  75,    

 
หมายเหต ุ: งบการเงินรวม 

* เงินลงทนุสทุธิประกอบดว้ยเงินลงทนุทีว่ดัดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่ายและวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่ 

** รวมการเข้าซื้อหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 10 ในบริษัทธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) และบริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน)                    

  

 

 

 เงนิให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้ำงรับ 
  

 ณ สิน้เดือนธันวาคม 2564 ทีทีบีมีเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิตามงบการเงินรวมเป็น

จ านวนทัง้สิน้ 1,325 พนัล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.9 จากสิน้เดือนกนัยายน 2564 แต่ลดลงร้อยละ 1.7 จาก  

สิน้เดือนธนัวาคม 2563 
 

ในส่วนของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีต้ามงบการเงินรวม (ไม่รวมค่าเผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้) 

อยู่ท่ีจ านวน 1,372 พนัล้านบาทเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.9 จากไตรมาสก่อนหน้าแตล่ดลงร้อยละ 1.5 YTD การเพิ่มขึน้

จากไตรมาสก่อนหน้าส่วนใหญ่มาจากสินเช่ือลกูค้าธุรกิจและสินเช่ือลกูค้ารายย่อย รายละเอียดมีดงันี ้
 

• สินเช่ือลูกค้ารายย่อยตามงบการเงินรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.3 QoQ แต่ลดลงร้อยละ 0.5 YTD การ

ขยายตวัของสินเช่ือจากไตรมาสก่อนหน้าครอบคลุมทกุกลุ่มลูกค้า โดยสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัยังคง

เตบิโตอย่างตอ่เน่ืองร้อยละ 1.1 QoQ และร้อยละ 2.6 YTD จากยอดสินเช่ือรายใหม่ท่ีเพิ่มขึน้ในกลุ่ม

บ้านใหม่ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจท่ีไม่เอือ้อ านวย สินเช่ือเช่าซือ้ปรับตัวดีขึน้จากไตรมาสก่อน

หน้าท่ีร้อยละ 1.1 แตล่ดลงร้อยละ 2.5 YTD ธนาคารเหน็สญัญาณการฟืน้ตวัของยอดสินเช่ือรถยนต์

โดยเฉพาะกลุ่มรถยนต์ใหม่ในไตรมาสนี ้ส่วนสินเช่ือบตัรเครดิตและสินเช่ือบุคคลมีสัญญาณการ          

ฟืน้ตวัจากไตรมาสก่อนหน้าเช่นกนั ทา่มกลางการฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจอย่างคอ่ยเป็นคอ่ยไป 
 

• สินเช่ือบรรษัทลกูค้าธุรกิจตามงบการเงินรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.0 QoQ แตล่ดลงร้อยละ 5.5 YTD การ

เพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อนหน้าส่วนใหญ่มาจากความต้องการสินเช่ือหมนุเวียนสอดคล้องกบัแนวโน้ม

การฟืน้ตวัด้านส่งออก 
 

• สินเช่ือเอสเอ็มอีขนาดเล็กยงัคงชะลอตวั เน่ืองจากยอดสินเช่ือรายใหม่ต ่ากวา่การช าระคืนสอดคล้อง

กบักลยุทธ์ของธนาคารส าหรับกลุ่มเอสเอ็มอีขนาดเล็กในการปรับปรุงพอร์ตสินเช่ือและเน้นกลยุทธ์

การเตบิโตพอร์ตสินเช่ือท่ีมีคณุภาพเพ่ือคงสถานะทางการเงินให้แข็งแกร่ง 

 

ส าหรับโครงสร้างสินเช่ือรวมแบ่งตามประเภทของลูกค้า โครงสร้างสินเช่ือได้มีการเปล่ียนแปลงและปรับไปยงั

กลุ่มสินเช่ือลกูค้ารายย่อยหลงัจากการรวมกิจการ โดย ณ สิน้เดือนธนัวาคม 2564 กลุ่มสินเช่ือลกูค้ารายย่อยมี

สดัส่วนร้อยละ 57 ในขณะท่ีสดัส่วนสินเช่ือบรรษัทลูกค้าธุรกิจอยู่ท่ีร้อยละ 35 และกลุ่มสินเช่ือเอสเอ็มอีขนาด

เล็กอยู่ท่ีร้อยละ 8 ของสินเช่ือรวม 
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โดยสินเช่ือรวมแบ่งตามผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย สินเช่ือเช่าซือ้ร้อยละ 29 ตามมาด้วยสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่

อาศยัร้อยละ 23 และเงินให้กู้ ยืมท่ีมีก าหนดระยะเวลา (Term loan) ร้อยละ 20 และสินเช่ือเงินเบิกเกินบญัชี 

(OD) ร้อยละ 17 และสินเช่ือเพ่ือธุรกิจต่างประเทศ (Trade finance) ร้อยละ 6 และสินเช่ือบุคคลและบตัร

เครดติร้อยละ 4 และอ่ืนๆ ร้อยละ 1 
 

ณ สิน้เดือนธนัวาคม 2564  พอร์ตสินเช่ือเช่าซือ้ของธนาคารประกอบด้วยสินเช่ือรถยนต์ใหม่ร้อยละ 69 สินเช่ือ

รถยนต์ใช้แล้วร้อยละ 17 สินเช่ือรถแลกเงิน (cash your car) ร้อยละ 14 และสินเช่ือเล่มแลกเงิน (cash your 

book) ร้อยละ 0.1 ตามล าดบั 

 ตำรำง 13: โครงสร้ำงสนิเชื่อรวมแบ่งตำมประเภทของลูกค้ำ 

  

 

 

 

หมายเหต ุ: งบการเงินรวม 

ลูกค้าสินเชื่อบรรษัทธุรกิจ: สินเชื่อซ่ึงให้แก่ลูกค้าธุรกิจที่มีรายได้ต่อปี มากกว่า 100 ล้านบาทข้ึนไป 
ลูกค้าเอสเอ็มอี: สินเชื่อซ่ึงให้แก่ลูกค้าธุรกิจที่มีรายได้ต่อปี น้อยกว่า 100 ล้านบาท รวมถึงบุคคลธรรมดาที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั(Owner 
operator) 

 ตำรำง 14: โครงสร้ำงสนิเชื่อเช่ำซือ้ 

 

 
 หมายเหต ุ: งบการเงินรวม 
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 ตำรำง 15: โครงสร้ำงสนิเชื่อรวมแบ่งตำมผลติภัณฑ์ 

 

 
 หมายเหต ุ: งบการเงินรวม 

 
 คุณภำพสนิทรัพย์ 

 
 

  

 

ภายใต้มาตรฐานบญัชี TFRS9 สินเช่ือจะถูกจัดประเภทเป็น 3 ขัน้ตามการเปล่ียนแปลงของคุณภาพสินเช่ือ

ตัง้แต่การรับรู้เร่ิมแรก การตัง้ส ารองเพ่ือรองรับผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ (ECL) ภายใต้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS 9) โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 

2563 

ธนาคารค านวณและรายงานการด้อยคา่จากการค านวณตามแบบจ าลอง ECL ซึง่เป็นคา่ประมาณความน่าจะ

เป็นของผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงิน และปรับด้วยสมมติฐาน

การคาดการณ์ท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ โดยน าการคาดการณ์ของแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคในอนาคตและผลกระทบ

ตอ่พอร์ตสินเช่ือของธนาคารมาพิจารณา 
 

ค่าเผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ของทีทีบีสะท้อนพอร์ตสินเช่ือรวมในปัจจุบนัของธนาคารหลัง

การรวมกิจการ ซึง่ร้อยละ 51 เป็นสินเช่ือลูกค้ารายย่อยท่ีมีหลกัประกัน ธนาคารยงัคงปรับปรุงคณุภาพพอร์ต

สินเช่ืออย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้สินเช่ือลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็กอยู่ท่ีร้อยละ 8 ของสินเช่ือรวม ณ สิน้เดือน

ธนัวาคม 2564 ภายหลงัการรวมกิจการเสร็จสมบรูณ์ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เงินให้สินเช่ือและคา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดติท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ จดัประเภทได้ดงันี ้
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 ตำรำง 16: กำรจัดชัน้สนิเชื่อ ดอกเบีย้ค้ำงรับและค่ำเผ่ือผลขำดทนุด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึน้* 

 

 

 

 

 31 ธ.ค. 2564 

(ล้ำนบำท) 
เงนิให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้

และดอกเบีย้ค้ำงรับ 
ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำน

เครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ 

ขัน้ที่ 1 (สินทรัพย์ทางการเงินที่ไมมี่การเพิ่มขึน้ 
อยา่งมีนยัส าคญัของความเสี่ยงด้านเครดิต) 

1,224,662 12,413 

ขัน้ที่ 2 (สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพ่ิมขึน้ 
อยา่งมีนยัส าคญัของความเสี่ยงด้านเครดิต) 

112,530 22,052 

ขัน้ที่ 3 (สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยคา่ 
ด้านเครดิต) 

42,492 20,007 

รวม  , 79, 8  5 , 7  
  

 30 ก.ย. 2564 

(ล้ำนบำท) 
เงนิให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้

และดอกเบีย้ค้ำงรับ 
ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิต

ที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ 

ขัน้ที่ 1 (สินทรัพย์ทางการเงินที่ไมมี่การเพิ่มขึน้ 
อยา่งมีนยัส าคญัของความเสี่ยงด้านเครดิต) 

1,201,826 12,450 

ขัน้ที่ 2 (สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพ่ิมขึน้ 
อยา่งมีนยัส าคญัของความเสี่ยงด้านเครดิต) 

120,010 21,711 

ขัน้ที่ 3 (สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยคา่  
ด้านเครดิต) 

44,850 19,762 

รวม  ,   , 8  5 ,9   

หมายเหต ุ: งบการเงินรวม 
*สินเชือ่และดอกเบีย้คา้งรับขัน้ที ่3 แสดงเป็นยอดสทุธิ 

 

 สินเชื่อขัน้ที่ 3 (สินเชื่อด้อยคุณภำพ) และอัตรำส่วนสินเชื่อด้อยคุณภำพ (ไม่รวมดอกเบีย้ค้ำงรับ) 

 

 

 

 

 

 

ภายใต้มาตรฐานบญัชี TFRS9 ซึง่มีผลบงัคบัใช้เม่ือ 1 มกราคม 2563 สินเช่ือด้อยคณุภาพได้ถกูจดัประเภทเป็น

สินเช่ือขัน้ท่ี 3 หรือสินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยคา่ด้านเครดติ (Stage 3) 
 

ทัง้นี ้ณ สิน้เดือนธันวาคม 2564 สินเช่ือด้อยคณุภาพ (NPLs) ไม่รวมดอกเบีย้ค้างรับ ตามงบการเงินรวมอยู่ท่ี  

42,121 ล้านบาทซึง่ลดลงจาก 44,411 ล้านบาท ณ สิน้เดือนกนัยายน 2564 แต่เพิ่มขึน้จาก 39,594 ล้านบาท 

ณ สิน้เดือนธันวาคม 2563 ขณะท่ีสินเช่ือด้อยคณุภาพตามงบการเงินเฉพาะอยู่ท่ี 41,369 ล้านบาท ลดลงจาก 

44,382 ล้านบาท แต่เพิ่มขึน้จาก 22,005 ล้านบาท ณ สิน้เดือนธันวาคม 2563 การลดลงของสินเช่ือด้อย

คุณภาพมีปัจจัยหลกัมาจากการก่อตวัของสินเช่ือด้อยคุณภาพท่ีปรับตวัดีขึน้, โครงการพกัทรัพย์ พักหนีแ้ละ

การขายสินเช่ือด้อยคุณภาพท่ีดีกว่าแผน ส าหรับไตรมาส 4/2564 ธนาคารมีการตดัหนีสู้ญของสินเช่ือด้อย

คณุภาพ เป็นจ านวนประมาณ 3.0 พนัล้านบาท และขายสินเช่ือด้อยคณุภาพเป็นจ านวนราว 3.4 พนัล้านบาท 
 

ณ สิน้เดือนธันวาคม 2564 อัตราส่วนสินเช่ือด้อยคุณภาพ (NPL ratio) ตามงบการเงินรวมอยู่ท่ีร้อยละ 2.81 

เทียบกบัร้อยละ 2.98 ณ สิน้เดือนกนัยายน 2564 และร้อยละ 2.50 ณ สิน้เดือนธันวาคม 2563 ขณะเดียวกนั

อัตราส่วนสินเช่ือด้อยคุณภาพตามงบการเงินเฉพาะอยู่ท่ีร้อยละ  2.76 เทียบกับร้อยละ 2.98 ณ สิน้เดือน
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กันยายน 2564 และร้อยละ 2.38 ณ สิน้เดือนธันวาคม 2563 ตามล าดับ โดยรวมการบริหารสินเช่ือด้อย

คณุภาพและคณุภาพสินทรัพย์ยงัคงอยู่ในเป้าหมายของธนาคาร 

 

  ค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้   

 

 

 
 
 
 

ณ สิน้เดือนธนัวาคม 2564 ธนาคารมีคา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดติท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ตามงบการเงินรวมจ านวน

ทัง้สิน้ 54,472 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.0 QoQ และร้อยละ 4.8 จากสิน้ปี 2563 เน่ืองจากมีการตัง้ส ารอง

เพิ่มเติมเพ่ือลดความเส่ียงเชิงลบท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต สะท้อนการบริหารความเส่ียงอย่างรอบคอบของ

ธนาคาร  
 

ในสภาวะเศรษฐกิจท่ีไม่เอือ้อ านวยและความไม่แน่นอนท่ีเกิดขึน้จากโควิด-19 ธนาคารยงัคงความรอบคอบใน

การตัง้ส ารองฯ พร้อมทัง้ทบทวนและตัง้ Management Overlay เพิ่มเพ่ือให้ครอบคลุมในการปรับค่าความ

น่าจะเป็นในการผิดนดัช าระหนี ้(PD) และค่าความสูญเสียท่ีเกิดขึน้จากการผิดนดัช าระหนี ้(LGD) นอกจากนี ้

ธนาคารได้มีการติดตามดูแลลูกค้าท่ีเข้าร่วมมาตรการความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดและได้มีการให้ความ

ช่วยเหลือเพิ่มเติมส าหรับลกูค้าท่ีได้ผลกระทบหลงัจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ธนาคารยงัคง

ตัง้ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้อย่างรอบคอบเพ่ือรองรับความไม่แน่นอนท่ีอาจเกิดขึน้ใน

อนาคต 

 ตำรำง 17: สนิเชื่อขัน้ที่ 3 (สนิเชื่อด้อยคุณภำพ) และอัตรำส่วนสนิเชื่อด้อยคุณภำพ 

 

 

 หมายเหต:ุ งบการเงินรวม, สินเชือ่ดอ้ยคณุภาพไดถู้กจดัประเภทเป็นสินเชือ่ขัน้ที ่3 (Stage 3)  
 

 
 หนีส้ินและส่วนของเจ้ำของ 
  

 

ณ สิน้เดือนธันวาคม 2564 หนีส้ินและส่วนของผู้ ถือหุ้ นรวมของธนาคารและบริษัทย่อยมีจ านวนทัง้สิน้ 

1,759,181 ล้านบาท เพิ่มขึน้เล็กน้อยร้อยละ 0.5 จากไตรมาสก่อนหน้าแต่ลดลงร้อยละ 2.7 จากสิน้เดือน

ธนัวาคม 2563  
 

หนีส้ินรวมตามงบการเงินรวม มีจ านวน 1,548,345 ล้านบาท เพิ่มขึน้เล็กน้อยร้อยละ 0.4 QoQ แต่ลดลง            

ร้อยละ 3.4 จากสิน้เดือนธนัวาคม 2563 รายละเอียดของรายการหลกัในส่วนของหนีส้ินมีดงันี:้ 
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• เงินฝากรวม มีจ านวน 1,339,195 ล้าน เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.1 จากไตรมาสก่อนแต่ลดลงร้อยละ 2.5 

YTD (รายละเอียดอยู่ในส่วนถดัไป) 

• รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ มีจ านวน 84,966 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 15.9 QoQ 

และร้อยละ 11.9 จากสิน้ปี 2563 ตามการบริหารสภาพคล่องของธนาคาร 

• เงินกู้ ยืม มีจ านวน 68,398 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17.4 QoQ และร้อยละ 23.1 YTD (รายละเอียด

อยู่ในส่วนถดัไป) 
 

ส่วนของเจ้าของตามงบการเงินรวมอยู่ท่ี 210,836 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.4 QoQ และร้อยละ 3.0 YTD           
ส่วนใหญ่เป็นผลจากการรับรู้ก าไรระหวา่งงวดสทุธิด้วยการจ่ายเงินปันผล 

 
ส าหรับโครงสร้างหนีส้ินท่ีมีดอกเบีย้ เงินรับฝากยงัคงเป็นองค์ประกอบท่ีใหญ่ท่ีสุดของหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ 
โดย ณ สิน้เดือนธันวาคม 2564 เงินรับฝากคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ทัง้หมด 
ตามมาด้วยรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินท่ีร้อยละ 5 และตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ ยืมที่ร้อยละ 5  

   ตำรำง 18: โครงสร้ำงหนีส้นิที่มีดอกเบีย้ 
  

 

 
หมายเหต ุ:  งบการเงินรวม 

  
 

 เงนิรับฝำก 
  

 

ณ สิน้เดือนธันวาคม 2564 เงินรับฝากตามงบการเงินรวม มีจ านวน 1,339,195 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.1 

จากไตรมาสก่อนหน้าแต่ลดลงร้อยละ 2.5 จากสิน้ปี 2563 เงินฝากเพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อนหน้า ส่วนใหญ่เป็น

ผลจากการเพิ่มขึน้ของเงินฝากลกูค้ารายย่อยสทุธิด้วยเงินฝากลูกค้าธุรกิจลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า 

  

 

โครงสร้ำงเงนิฝำกแบ่งตำมประเภทผลิตภัณฑ์ 

ตัง้แตร่วมกิจการกบัธนาคารธนชาต ทีทีบมีุ่งปรับโครงสร้างเงินฝากต้นทนุสงูและทดแทนด้วยเงินฝากเพ่ือออมท่ี

มีคณุภาพและเงินฝากเพ่ือท าธุรกรรมเพ่ือให้สอดคล้องกบัแผนการบริหารจัดการสภาพคล่องในภาวะสินเช่ือ

ชะลอตวั การเตบิโตของเงินฝากในปี 2564 สอดคล้องกบัการทศิทางดงักล่าว ในไตรมาสนีธ้นาคารเร่ิมเพิ่มฐาน

เงินฝากระยะยาวหนนุโดยเงินฝากประจ า up and up ส าหรับลูกค้ารายย่อย ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์
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ธ ค    ม ีค    มิ ย    ก ย    ธ ค    

เงินรับฝาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ยืม
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ในการบริหารต้นทนุทางการเงินและการน าเสนอผลิตภณัฑ์เงินฝากส าหรับลกูค้ามัง่คัง่ ส่งผลให้เงินฝากประจ า

ขยายตวัร้อยละ 16.9 QoQ แต่ลดลงร้อยละ 15.5 YTD การเติบโตของเงินฝากประจ าจากไตรมาสก่อนหน้า 

ส่วนใหญ่มาจากผลิตภณัฑ์เงินฝาก up and up 
 

เงินฝาก All Free เงินฝากเพ่ือท าธุรกรรมของลูกค้ารายย่อยยงัคงขยายตวัได้อย่างต่อเน่ืองท่ีร้อยละ 3.1 QoQ 

และร้อยละ 39.1 YTD ขณะที่เงินฝาก No Fixed ลดลงร้อยละ 2.9 QoQ แตเ่พิ่มขึน้อย่างแข็งแกร่งร้อยละ 49.5 

YTD การลดลงของเงินฝาก No-Fixed จากไตรมาสก่อนหน้า ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการย้ายเงินฝาก             

No-Fixed ไปยงัเงินฝากประจ า up and up ในปี 2565 เงินฝาก All Free และ No-Fixed ยงัคงเป็นผลิตภณัฑ์      

เงินฝากหลกัของธนาคารในการสร้างโอกาสการ cross-selling โดยการปรับปล่ียนเงินฝากลูกค้ารายย่อยเป็น

ผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนอ่ืนๆ ขณะท่ีเงินฝากประจ า up and up ส าหรับลูกค้ารายย่อยจะเป็นผลิตภัณฑ์       

เงินฝากหลกัของธนาคารอีกประเภทหนึ่งส าหรับการปรับโครงสร้างต้นทนุทางการเงินให้เหมาะสม นอกจากนี ้

ธนาคารจะยงัคงปรับโครงสร้างเงินฝากและรักษาสมดุลเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากเพ่ือออมท่ีมีคณุภาพและ

เงินฝากประจ าอย่างตอ่เน่ืองเพ่ือการบริหารต้นทนุเงินฝากอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

ณ สิน้เดือนธันวาคม 2564 เงินฝากจากกลุ่มลูกค้ารายย่อยอยู่ท่ีร้อยละ 74 และเงินฝากกลุ่มลูกค้าธุรกิจอยู่ท่ี

ร้อยละ 26 ของเงินฝากรวมทัง้หมด ทัง้นีโ้ครงสร้างของเงินฝากหลงัการรวมกิจการประกอบด้วย สดัส่วนเงินฝาก

เพ่ือการออมตอ่เงินฝากรวมอยู่ท่ีร้อยละ 47 ขณะที่อตัราส่วนเงินฝากเพ่ือการท าธุรกรรม (เงินฝากกระแสรายวนั

และเงินฝากออมทรัพย์ต่อเงินฝากรวมไม่รวมบัญชีเงินฝาก No-Fixed, ME Save และ Ultra saving) อยู่ท่ี    

ร้อยละ 41 และสดัส่วนเงินฝากประจ าและบตัรเงินฝากอยู่ท่ีร้อยละ 12 ตามล าดบั 

   ตำรำง 19: โครงสร้ำงเงนิฝำกของธนำคำรตำมประเภทผลติภัณฑ์ 
  

 

 

 
หมายเหต ุ:  งบการเงินรวม 
 “บญัชีเงินฝากไม่ประจ า (TTB No Fixed Account) “บญัชีเงินฝากไม่ประจ า ME” และ “เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ Ultra Saving” จดัอยู่ในบญัชีเงินฝากประเภท
ออมทรัพย์เนือ่งจากไม่จ ากดัวงเงินฝากขัน้ต ่าและระยะเวลาการเบิกถอนและการคิดดอกเบีย้ไม่คงทีต่ามระยะเวลาแสดงในกราฟนีใ้นกลุ่ม “เงินฝากเพือ่การออม” 
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เงนิกู้ยมื 
 
 
 
 

 เงินกู้ยืมลดลงจากปีก่อนหนา้เนือ่งจากการ 
ไถ่ถอนตราสารหนีส้กุลเงินยูโรและสกุล
เงินดอลล่าร์สหรัฐของทีทีบี 

ณ สิน้เดือนธนัวาคม 2564 เงินกู้ ยืม (ตามงบการเงินรวม) อยู่ท่ี 68,398 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17.4 QoQ และ
ร้อยละ 23.1 จากสิน้ปี 2563 การลดลงจากสิน้ปีก่อนหน้า ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการไถ่ถอนตราสารหนีส้กลุ
เงินยูโรและสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐของทีทีบีจ านวน 28 พันล้านบาท สุทธิด้วยการออกตราสารหนีส้กุลเงิน            
ดอลล่าร์สหรัฐของทีทีบีและตราสารหนีข้องบริษัทบริหารสินทรัพย์พหลโยธิน (PAMCO) จ านวน 5.4 พนัล้าน
บาท 
 

ส าหรับโครงสร้างของเงินกู้ ยืมประกอบด้วยตราสารหนีด้้อยสิทธิ ซึง่มีสดัส่วนร้อยละ 71 ของเงินกู้ ยืมทัง้หมด 
ตามด้วยหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิร้อยละ 29 และตัว๋เงินกู้ ยืมร้อยละ 0.01 

   

 ตำรำง 20: โครงสร้ำงเงนิกู้ยืม 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
  
 หมายเหต ุ:  งบการเงินรวม 

 
 
 

 

 

 

 

 

สภำพคล่องและอัตรำส่วนสินเชื่อต่อเงนิฝำก 
  

 

ทีทีบีด ารงสภาพคล่องในระดบัแข็งแกร่ง และคงระดบัสินทรัพย์ท่ีมีสภาพคล่องและความเส่ียงต ่าในระดบัสูงมา

โดยตลอด  
 

ณ สิน้เดือนธนัวาคม 2564 สินทรัพย์สภาพคล่องตามงบการเงินรวม คดิเป็นร้อยละ 11.6 ของสินทรัพย์รวม โดย

สินทรัพย์สภาพคล่องประกอบไปด้วย เงินสดร้อยละ 0.9 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินร้อยละ 9.0              

เงินลงทุนระยะสัน้ร้อยละ 1.6 และสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน

ระยะสัน้ร้อยละ 0.1 
 

ส าหรับอตัราส่วนสินเช่ือต่อเงินฝาก (Loan to deposit ratio : LDR) ตามงบการเงินรวมอยู่ท่ีร้อยละ 103 คงท่ี

จากร้อยละ 103 ณ สิน้เดือนกนัยายน 2564 และร้อยละ 101 ณ สิน้เดือนธนัวาคม 2563 
 

ด้วยกลยุทธ์ในการบริหารต้นทนุของธนาคารเพ่ือบริหารความเส่ียงไปยงัแหล่งเงินทนุผ่านการออกตราสารหนี ้

และเงินกู้ ยืม ท าให้อัตราส่วนสินเช่ือต่อเงินฝากและการออกตราสารหนีแ้ละเงินกู้ ยืมอยู่ ท่ีร้อยละ 97 ณ           

สิน้เดือนธนัวาคม 2564 
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ตราสารหนีด้้อยสิทธิ หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและอ่ืนๆ ตั๋วเงินกู้ ยืม ตั๋วสัญญาใช้เงิน     



 
 

21 
 
 

 
    ตำรำง 21: สนิทรัพย์สภำพคล่องและอัตรำส่วนสนิเชื่อต่อเงนิฝำก 
  

สินทรัพย์สภำพคล่อง ธ.ค. 64 ก.ย. 64 มิ.ย. 64 มี.ค. 64 ธ.ค. 63 

เงินสด 0.9% 0.8% 0.9% 1.0% 1.2% 

รายการระหวา่งธนาคารและ ตลาดเงิน 9.0% 8.8% 9.7% 11.9% 11.7% 

 เงินลงทนุระยะสัน้  . % 1.1% 2.5% 1.5% 1.5% 

 สินทรัพย์ทางการเงินระยะสัน้ที่วดัมลูค่าด้วย FVTPL 0. % 0.9% 0.4% 0.2% 0.2% 

สินทรัพย์สภำพคล่องต่อสินทรัพย์รวม   . % 11.6% 13.5% 14.6% 14.6% 

อัตรำส่วนสินเช่ือรวมต่อเงนิฝำกรวม  0 % 103% 103% 100% 101% 
 
   หมายเหต ุ:  งบการเงินรวม 

 
 
 

 

  
 
 

 ควำมเพียงพอของเงนิกองทุน 

 

ธนาคารยังคงด ารงฐานะเงนิกองทุนในระดับสูงภายใต้เกณฑ์ Basel III  
ธนาคารด ารงเงินกองทนุในระดบัแข็งแกร่งมาโดยตลอด ทัง้นี ้ณ สิน้เดือนธนัวาคม 2564 อตัราส่วนเงินกองทนุ
รวมตอ่สินทรัพย์เส่ียง (CAR) เบือ้งต้น ตามงบการเงินรวมอยู่ท่ีร้อยละ 19.3 และเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ตอ่สินทรัพย์
เส่ียง (Tier 1) และเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เส่ียง (CET 1) อยู่ท่ีร้อยละ 15.3 และ
ร้อยละ 14.4 ตามล าดบั ซึง่เป็นระดบัท่ีสูงกว่าเกณฑ์ขัน้ต ่า (รวม Conservation buffer) ท่ีธนาคารแหง่ประเทศ
ไทยก าหนดไว้ท่ีร้อยละ 11.0 ร้อยละ 8.5 และร้อยละ 7.0 ของ CAR, Tier 1 และ CET 1 ตามล าดบั 
 

 ตำรำง 22: อัตรำส่วนเงนิกองทนุตำมเกณฑ์ BASEL III 

 

 

 ธ.ค. 64 ก.ย. 64 มิ.ย. 64 มี.ค. 64 ธ.ค. 63 

อตัราสว่นเงินกองทนุรวมตอ่สินทรัพย์เสี่ยง  9.3%* 19.7% 19.6% 19.5% 19.6% 

อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ที่ 1  5.3%* 15.6% 15.5% 15.5% 15.5% 

อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ที่ 1 สว่นที่เป็นของเจ้าของ   .4%* 14.6% 14.5% 14.5% 14.5% 
 หมายเหต ุ:  งบการเงินรวม, *ข้อมูลเบือ้งตน้ 
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สรุปผลประกอบกำรของธนำคำรทีทบี ี

 ไตรมำส 4 

 

% เปลี่ยนแปลง    % เปลี่ยนแปลง รอบ 12 เดือน % เปลี่ยนแปลง 
(ล้ำนบำท) ปี 2564 จำกไตรมำส

ก่อน 

จำกปีก่อน ปี 2564 จำกปีก่อน 
รายได้ดอกเบีย้สทุธิ          ,7 9  1.5% -5.5%        5 ,000  -5.2% 

รายได้ที่มิใชด่อกเบีย้           ,7 9  15.5% -16.6%          ,5 7  -6.5% 

คา่ใช้จา่ยที่มิใชด่อกเบีย้          7,999  7.8% -3.3%          ,  9  -3.0% 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนหกัส ำรองฯ          8,     0.3% -13.7%          , 00  -8.0% 
ผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้          5,0 7  -9.2% -39.1%          ,5    -13.4% 

ก ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นธนำคำร           ,799  18.7% 126.7%         0, 7   3.6% 
      

(ล้ำนบำท) 31 ธ.ค. 64 30 ก.ย. 64 % เปลี่ยนแปลง 31 ธ.ค. 63    % เปลี่ยนแปลง 
เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้      , 7 ,  5      , 59, 5   0.9%      , 9 ,9 5  -1.5% 

สินทรัพย์รวม      ,759, 8       ,750,0 9  0.5%      ,808,     -2.7% 

เงินรับฝาก      ,  9, 95      ,  5, 87  1.1%      , 7 , 08  -2.5% 

ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืมสทุธิ         8, 98         8 ,8 0  -17.4%        88,9 5  -23.1% 

หนีส้ิน      ,5 8,  5      ,5  ,  9  0.4%      , 0 ,58   -3.4% 

สว่นของเจ้าของ         0,8           07,890  1.4%        0 ,750  3.0% 

      

 ไตรมำส 4 

 

ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รอบ 12 เดือน    รอบ 12 เดือน 

 ปี 2564 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 
สว่นตา่งรายได้ดอกเบีย้  .98% 2.95% 3.06%  .97% 3.00% 

รายได้ที่มิใชด่อกเบีย้ตอ่สินทรัพย์รวม 0.85% 0.73% 0.98% 0.8 % 0.84% 

อตัราสว่นต้นทนุตอ่รายได้  8.8% 46.2% 44.8%  7. % 45.8% 
อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นผู้ ถือหุ้น 5. % 4.5% 2.4% 5. % 5.1% 
อตัราผลตอบแทนตอ่สินทรัพย์ 0. % 0.5% 0.3% 0. % 0.5% 

      สินเช่ือด้อยคณุภาพ/สินเช่ือขัน้ที่ 3 (ล้านบาท) 
 

         ,            44,411         39,594           ,             39,594  
อตัราสว่นสนิเช่ือด้อยคณุภาพตอ่สินเช่ือรวม  .8 % 2.98% 2.50%  .8 % 2.50% 
อตัราสว่นคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตอ่เงินให้สินเช่ือ (bps)     161 238             57  179 
      
อตัราสว่นสนิเช่ือตอ่เงินฝาก  0 % 103% 101%  0 % 101% 
อตัราสว่นสนิเช่ือตอ่เงินฝาก + ตราสารหนีท้ี่ออกและเงิน

กู้ยืมกู้ยืม 

97% 97% 95% 97% 95% 
      
อตัราสว่นเงินกองทนุรวมตอ่สินทรัพย์เสี่ยง  9. %* 19.7% 19.6%  9. %* 19.6% 
อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ที่ 1 ตอ่สินทรัพย์เสี่ยง  5. %* 15.6% 15.5%  5. %* 15.5% 
อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ที่ 1 สว่นที่เป็นของเจ้าของ   . %* 14.6% 14.5%   . %* 14.5% 
      
จ านวนพนกังานธนาคาร  5, 0  15,379 17,009  5, 0  17,009 
จ านวนสาขา (ในประเทศ)     652 733     733 
จ านวน ATM, ADM และ All-in-One  ,89  4,012 4,372  ,89  4,372 

       หมายเหต ุ: 1. งบการเงินรวม, *ข้อมูลเบือ้งต้น 
          2.  ในไตรมาส 4/2564 ธนาคารไดป้รับการแสดงรายการของรายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ ค่าใช้จ่ายธรรมเนียมและบริการและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอืน่ๆ เพือ่สะทอ้นลกัษณะของธุรกิจ ธนาคารจึง 
              ปรับปรุงตวัเลขในงวดก่อนเพือ่วตัถปุระสงค์ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
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 ข้อมูลเพิ่มเตมิ: ข้อมูลกำรจัดอันดับควำมน่ำเช่ือถือ 

 มูดีส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส 

  สกุลเงนิต่ำงประเทศ แนวโน้ม 

 Bank Deposits Baa1/P-2 
Stable  Baseline Credit Assessment baa3 

 Senior Unsecured (P)Baa1 

 กำรเปล่ียนแปลงครัง้ล่ำสุด: มิ.ย 2563 มูดีส์คงอันดบัความน่าเช่ือถือระยะยาว และปรับแนวโน้ม หรือ Outlook ของ
ธนาคารจาก Positive เป็น Stable   
 

 สแตนดำร์ด แอนด์ พัวร์ส 

  สกุลเงนิต่ำงประเทศ แนวโน้ม 

 Long-Term Counterparty BBB 

Negative  
 Short-Term Counterparty A-2 
 Senior Unsecured BBB 
 Stand-Alone Credit Profile (SACP) bb+ 

 กำรเปล่ียนแปลงครัง้ล่ำสุด: ส.ค 2563 S&P ปรับอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาวเพิ่มขึน้ และปรับแนวโน้ม หรือ Outlook 
เป็น Negative 

    
 ฟิทช์ เรทติง้ส์ 

  สกุลเงนิต่ำงประเทศ แนวโน้ม 

 Long-Term IDR BBB                                          

       Stable 

 Short-Term IDR F2 
 Senior Unsecured BBB 
 Viability Rating bbb- 
 Support Rating Floor BBB 
 Support Rating  2 
  ภำยในประเทศ  

 Long-Term AA+ (tha) 
 Short-Term F1+(tha) 
 Subordinated Debt A (tha) 

 กำรเปล่ียนแปลงครัง้ล่ำสุด: ก.ย 2564 ฟิทช์ เรทติง้ส์ ปรับอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาวและ Support Rating Floor
แนวโน้มเป็น Stable 
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ข้อสงวนสิทธ์ิ 
 

ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จ ำกัด (มหำชน) จดัท าเอกสารฉบบันีเ้พ่ือเปิดเผยผลการด าเนินงานรายไตรมาสและรอบระยะเวลาตามท่ีได้ระบุไว้ ทัง้นี ้
ภายในเอกสารอาจมีข้อมลูบางอย่างซึง่เป็นข้อมลูคาดการณ์ถงึผลการด าเนินงานในอนาคต โดยเป็นการคาดการณ์บนสมมตุฐิานของทีมบริหารภายใต้
ข้อมูลท่ีมีอยู่ในขณะนัน้ ข้อมูลดงักล่าวจึงอาจเปล่ียนแปลงหรือแตกต่างไปจากผลท่ีจะเกิดขึน้จริงในอนาคตและท่ีระบุไว้ก่อนหน้า ทัง้นี ้ เนือ้หาใน
เอกสารฉบบันี ้มิได้จดัท าขึน้เพ่ือจดุประสงค์ในการชกัชวนให้มีการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ใดๆ ของธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
 

 


