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สถำนะกำรด ำเนนิงำน 

ไมม่ปีัญหำ มปีัญหำบำงเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

สำขำสถำบนักำรเงนิ 
 

ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน)  
(บมจ. ธนำคำรกรุงไทย) 

ประจ ำปี 2558 

•SOD:  :  เสรมิสรา้งความมัน่คงทางการเงนิและมผีลตอบแทนตอ่ผูถ้อืหุน้ในระดบัทีเ่หมาะสม สนับสนุนการด าเนนิงานภาครฐั โดยมกีารบรหิารจัดการผลติภัณฑ์
และการบรกิารอยูใ่นระดบัชัน้น า 
 

 

เงนิใหส้นิเชือ่และเงนิฝำก 

 

• สนิทรพัยร์วม ณ สิน้ปี 58 เปรยีบเทยีบกบั ณ สิน้ปี 57 มจี ำนวน 2,815,329.65 ลบ.                   
หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.94 โดยรายการหลกัทีเ่พิม่ขึน้ไดแ้ก ่สนิทรัพยต์ราสารอนุพนัธ ์
เพิม่ขึน้จ านวน 17,996.17 ลบ. หรอืรอ้ยละ 112.17 เงนิใหส้นิเชือ่แกล่กูหนี ้เพิม่ขึน้ 
72,509.62 ลบ. หรอืรอ้ยละ 3.70 โดยเพิม่ขึน้จากสนิเชือ่ SMEs และรายยอ่ย โดยมปัีจจัยเสรมิ
มาจากมาตรการสนิเชือ่ดอกเบีย้ต า่ (Soft loan) ส าหรับผูป้ระกอบการ SMEs ของรัฐบาล
ในชว่งไตรมาสสดุทา้ยของปี ทัง้นีก้ารกระจกุตวัของเงนิใหส้นิเชือ่อยูท่ีส่นิเชือ่อตุสาหกรรม                     
การผลติและการพาณชิย ์สนิเชือ่การสาธารณูปโภคและบรกิาร และสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยั 

• หนีส้นิรวม ณ สิน้ปี 58  มจี ำนวน 2,565,032.32 ลบ. เมือ่เปรยีบเทยีบกบั ณ สิน้ปี 57 
เพิม่ขึน้จ านวน 11,756 .40 ลบ.หรอืรอ้ยละ 0.46 โดยรายการหลกัทีเ่ปลีย่นแปลง ไดแ้ก ่
รายการเงนิรับฝากทีล่ดลงจ านวน 15,770 ลบ. หรอืรอ้ยละ 0.73 รายการระหวา่งธนาคาร
และตลาดเงนิสทุธเิพิม่ขึน้ 27,028 ลบ. หรอืรอ้ยละ 16.16 และรายการตราสารหนีท้ีอ่อก
และเงนิกูย้มืลดลงจ านวน 24,731 ลบ. หรอืรอ้ยละ 17.54      

• ก ำไรสทุธใินปี 58 เปรยีบเทยีบกบัปี 57 มจี ำนวน 29,541.47 ลบ. ลดลงจ านวน 4,536.71 ลบ. 
หรอืรอ้ยละ 13.31 โดยเป็นก าไรจากการด าเนนิงานกอ่นภาษีเงนิได ้35,146 ลบ. ลดลง 6,116 ลบ. 
หรอืรอ้ยละ 14.82 ทัง้นี ้รายการส าคญัทีม่กีารเปลีย่นแปลงในปี 58 เปรยีบเทยีบกบัในปี 57  มดีงันี ้
1) รายไดด้อกเบีย้สทุธเิพิม่ขึน้จ านวน 3,710 ลบ. หรอืรอ้ยละ 4.81  2) รายไดค้า่ธรรมเนยีมและ
บรกิารสทุธเิพิม่ขึน้จ านวน  2,723 ลบ. หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.62   3)  รายไดจ้ากการด าเนนิงานอืน่ๆ   เพิม่ขึน้ 
จ านวน 2,124 ลบ. หรอืรอ้ยละ 14.62  4) คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงานอืน่  ๆเทา่กบั 50,920 ลบ. 
เพิม่ขึน้ 2,775 ลบ. หรอืรอ้ยละ 5.76 ซึง่สว่นใหญเ่กดิจากการเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้า่ยบคุลากร  
อยา่งไรก็ด ีจากการขยายตวัอยา่งมากของรายไดท้ีไ่มใ่ชด่อกเบีย้ สง่ผลใหอ้ตัราสว่นคา่ใชจ้า่ย                   
ตอ่รายได ้( Cost to income Ratio) ในปี 58  เทา่กบัรอ้ยละ 43.67 ลดลงรอ้ยละ 44.56 จากปี 57   

• กำรกนัส ำรองคำ่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู หนีส้งสยัจะสญู และขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่                
ในปี 58 ธนาคารไดก้นัส ารองหนีส้ญูฯ จ านวน 30,541.51 ลบ. เพิม่ขึน้ 11,898.51 ลบ. หรอื
รอ้ยละ 63.82 จากปี 57 ตามนโยบายการกนัเงนิส ารองคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูฯ รายเดอืน 
เดอืนละ 700 ลบ. และไดก้นัส ารองเพิม่เตมิพเิศษอกี จ านวน 15,600 ลบ. โดยเป็นเงนิส ารอง
เพิม่เตมิส าหรับลกูหนีอ้ตุสาหกรรมเหลก็รายใหญ ่2 บรษัิท และส าหรับลกูหนี ้SMEs และ
ลกูหนีร้ายยอ่ย ทัง้นี ้ในปี 58 ธนาคารมอีตัราสว่นคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูตอ่สนิเชือ่ดอ้ย
คณุภาพ (Coverage Ratio) เทา่กบัรอ้ยละ 112.55                     

รำยไดแ้ละคำ่ใชจ้ำ่ย 
 

 

ก ำไรสทุธเิปรยีบเทยีบธนำคำรอืน่ 

 

หน่วย : ลา้นบาท 

ทีม่า : งบการเงนิปี 2558  (งบรวม) ทีผ่่านการรับรองแลว้ของ  บมจ. ธนาคารกรุงไทย ,
บมจ. ธนาคารไทยพาณชิย,์ บมจ. ธนาคารกสกิรไทย, และ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

ทีม่า :  งบการเงนิปี 2558 (งบรวม) ของ บมจ. ธนาคารกรงุไทย  ทีผ่่านการรับรองจาก สตง. แลว้  

หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วย : ลา้นบาท 

 ก าไรสทุธใินปี 58 มจี านวน 29,541.47 ลบ. 
 สนิเชือ่ปลอ่ยใหมใ่นปี 58 มจี านวน 447,591 ลบ.     
  ท าใหม้ยีอดสนิเชือ่คงคา้ง จ านวน 314,621 ลบ. 
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2555 2556 2557 2558 %Chg

ฐำนะทำงกำรเงนิ

เงนิใหส้นิเชือ่ (ไม่รวมดอกเบีย้คา้งรับ) 1,534,978.03     1,718,734.18     1,960,740.86     2,033,250.48     3.57%

สนิทรัพย์รวม 2,256,489.72     2,506,832.70     2,789,142.57     2,815,329.65     0.93%

เงนิฝาก 1,666,960.58     1,883,781.17     2,151,268.25     2,135,498.51     -0.74%

หนีส้นิรวม 2,073,641.98     2,300,742.41     2,553,275.92     2,565,032.32     0.46%

ทนุรวม 182,847.23        206,090.29        235,866.65        250,297.35        5.77%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 78,735.92          106,512.87        126,860.32        142,400.54        10.91%

ผลกำรด ำเนนิงำน

รายไดด้อกเบีย้ 101,797.95 111,402.86 128,229.50        132,525.32        3.24%

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร 15,148.79 17,368.57 21,027.10          24,223.84          13.20%

รายไดจ้ากการด าเนนิงานอืน่ 10,109.67 14,137.75 12,272.20          14,396.11          14.75%

รายไดร้วม 127,056.41 142,909.18 161,528.80        171,145.27        5.62%

คา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้ 43,675.55 46,921.37 51,071.82          51,657.47          1.13%

คา่ใชจ้า่ยคา่ธรรมเนียมและบรกิาร 1,484.74 1,656.85 2,407.19 2,880.43 16.43%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงานอืน่ 35,342.98 39,584.01 48,144.99 50,919.65 5.45%

คา่ใชจ้า่ยรวม 80,503.27 88,162.23 101,623.99 105,457.55 3.64%

รายไดด้อกเบีย้สทุธิ 58,122.40 64,481.50 77,157.68 80,867.86 4.59%

คา่เผือ่หนีส้ญูและสงสัยจะสญู 15,162.85 12,310.53 18,643.00 30,541.51 38.96%

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 8,023.85 7,923.56 7,183.62 5,604.75 -28.17%

ก าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่ 23,366.44 34,512.86 33,191.03 28,493.77 -16.49%

ก าไรสทุธิ 23,366.44 34,512.86 34,078.18 29,541.47 -15.36%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 20,074.38 22,782.92 26,067.19 27,373.53 4.77%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น 3,917.13 4,580.84 4,826.52 6,700.62 27.97%

เงนิปันผล 1,375.00 2,750.00 2,812.50 N.A N.A

NPL 59,516.00 56,458.00 56,147.00 76,371.00 26.48%

เป้าหมายการปลอ่ยสนิเชือ่ 38,000.00 110,000.00 80,000.00 109,000.00 26.61%

สนิเชือ่ปลอ่ยใหม ่ (ไม่รวม Turnover) 624,457.00 642,093.00 597,883.00 447,591.00 -33.58%

อัตราการสนิเชือ่ใหม่ตอ่เป้าหมายฯ (%) 1643% 584% 747% 411% 28.03%

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ

ROA 1.11% 1.42% 1.29% 1.05%

ROE 14.95% 17.75% 15.42% 12.15%

NIM 2.77% 2.76% 2.69% 2.93%

BIS/ภาระเงนิค ้าประกันตอ่เงนิกองทนุ 16.38% 14.79% 14.85% 15.22%

3.88% 2.65% 2.41% 3.76%

L/D Ratio (%) 92.08% 90.83% 88.21% 94.94%

11.34 11.20 10.80 10.25D/E (เทา่)

NPL ตอ่เงนิใหส้นิเชือ่ (%)

(หน่วย : ลา้นบาท) 



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 
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ผูจ้ดัท ำ: นำงสำววรกมล  บุญสวน  
ส ำนกั : กองพฒันำรฐัวสิำหกจิ 3 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั :นำงสำวปิยวรรณ ลำ่มกจิจำ  
โทรศพัท ์: 0 2298 5880-7 ตอ่ 2127 
วนัทีจ่ดัท ำ : 29  มนีำคม 2559 

สำขำสถำบนักำรเงนิ 

อนัดบัควำมนำ่เชือ่ถอื   
 

 

• บมจ. ธนาคารกรงุไทย มรีะดบัเงนิกองทนุทีม่ัน่คงและเพยีงพอในการด าเนนิงาน                                       

โดยมอีตัราสว่นเงนิกองทนุตอ่สนิทรัพยเ์สีย่ง (BIS Ratio) ณ สิน้ปี 58 อยูใ่นระดบั

แข็งแกรง่ เทา่กบั 299,621 ลบ. หรอืรอ้ยละ 15.22 สงูกวา่เกณฑข์องธนาคารแหง่

ประเทศไทย (ธปท.) ก าหนดทีร่อ้ยละ 8.50 และสงูกวา่คา่เฉลีย่ของธนาคารพาณชิย์

ขนาดใหญ ่ทีม่อีตัราสว่นดงักลา่วอยูท่ีร่อ้ยละ 16.93 โดยมเีงนิกองทนุชัน้ที ่1 เทา่กบั 

225,092 ลบ. หรอืรอ้ยละ 11.43 ของสนิทรัพยถ์ว่งน ้าหนักตามความเสีย่ง  

• หนีท้ ีไ่มก่อ่ใหเ้กดิรำยได ้(NPL) ณ สิน้ปี 58 มจี านวน 76,371 ลบ. ซึง่เพิม่ขึน้ 20,224  ลบ. 

หรอืรอ้ยละ 36.02 เมือ่เปรยีบเทยีบกบั ณ สิน้ปี 57 ทีม่จี านวน 56,147 ลบ. และมี

อตัราสว่น  NPL ตอ่เงนิใหส้นิเชือ่เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 2.41 ณ สิน้ปี 57 เป็นรอ้ยละ 3.76                  

ณ สิน้ปี 58 โดย NPL ทีเ่พิม่ขึน้สว่นใหญเ่กดิจาก NPL ในกลุม่สนิเชือ่ลกูหนีอ้ตุสาหกรรม

เหล็กรายใหญ ่2 บรษัิท และส าหรับลกูหนี ้SMEs และลกูหนีร้ายยอ่ย และสงูกวา่                  

คา่เฉลีย่ของธนาคารพาณชิยข์นาดใหญท่ีม่อีตัราสว่นดงักลา่วอยูท่ีร่อ้ยละ  2.84 

• รำยไดด้อกเบีย้สทุธติอ่สนิทรพัยเ์ฉลีย่ (NIM) ในปี 58 อยูท่ีร่อ้ยละ 2.93 สงูกวา่                       

สิน้ปี 57 ทีม่อีตัราสว่นดงักลา่วรอ้ยละ 2.69 และสงูกวา่คา่เฉลีย่ของธนาคารพาณชิย ์   

ขนาดใหญท่ีม่อีตัราสว่นดงักลา่วทีร่อ้ยละ 2.66 

• คำ่ใชจ้ำ่ยพนกังำน ณ สิน้ปี 58 มจี านวน 27,373.53 ลบ. หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.01                    

จากปี 57 ซึง่มจี านวนเทา่กบั 26,067.19 ลบ. โดยสงูกวา่คา่เฉลีย่ของธนาคารพาณชิย์

ขนาดใหญท่ีม่คีา่ใชจ้า่ยพนักงานดงักลา่วอยูท่ี ่21,496 ลบ. 

• อตัรำผลตอบแทนตอ่สนิทรพัยเ์ฉลีย่ (ROA) ณ สิน้ปี 58 เทา่กบัรอ้ยละ 1.05                  
ต า่กวา่สิน้ปี 57 ทีม่อีตัราสว่นดงักลา่วรอ้ยละ  1.29 และต า่กวา่คา่เฉลีย่ของธนาคาร
พาณชิยข์นาดใหญท่ีม่อีตัราสว่นดงักลา่วอยูท่ีร่อ้ยละ 1.29 

• สดัสว่นเงนิใหส้นิเชือ่ตอ่เงนิฝำกรวม (L/D Ratio) ณ สิน้ปี 58 เทา่กบัรอ้ยละ 
94.94 เพิม่ขึน้จาก ณ สิน้ปี 57 ทีม่อีตัราสว่นดงักลา่วทีร่อ้ยละ 88.21 และต า่กวา่                  
คา่เฉลีย่ของธนาคารพาณชิยข์นาดใหญท่ีม่อีตัราสว่นดงักลา่วอยูท่ีร่อ้ยละ 103.20 

   โดยการกระจกุตวัของเงนิใหส้นิเชือ่หลกัไดแ้ก ่สนิเชือ่รายยอ่ยเพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.64                   
    และสนิเชือ่ SMEs เพิม่ขึน้รอ้ยละ 16.74    
• ในปี 58 บมจ.ธนำคำรกรงุไทย ไดร้บัรำงวลัเกยีรตยิศตำ่งๆมำกมำย อาทเิชน่                          

รางวลั The Best Deal in Thailand  in 2014  รางวลั  Thailand Business Leader  
of the year Award  และรางวลั ASEAN Corporate Governance Award 2015                    
เป็นตน้ 

สรปุกำรด ำเนนิงำนโดยรวม 
•ในปี 58 ธนาคารไดต้ัง้เป้าหมายการด าเนนิงานทีส่ าคญั ดงันี ้ 
1) เงนิใหส้นิเชือ่ทัว่ไปเพิม่สทุธ ิ109,000 ลบ.   2) เงนิฝากรวมเพิม่สทุธ ิ118,000 ลบ.  
3) อตัราเพิม่รายไดค้า่ธรรมเนยีม รอ้ยละ 10  4) NPL ตอ่เงนิใหส้นิเชือ่ (net) รอ้ยละ 1.25   
5) ยอดขาย NPA (Book Value) 4,800 ลบ.  6) ก าไรสทุธ ิ31,755 ลบ.  
7) Economic Profit 15,089 ลบ. 

      ในปี 58 บมจ. ธนาคารกรงุไทย มกี าไรสทุธ ิ29,541.47 ลบ. ลดลงจ านวน 4,536.71 ลบ. 
หรอืรอ้ยละ 13.31 โดยเป็นก าไรจากการด าเนนิงานกอ่นภาษีเงนิได ้35,146 ลบ. ลดลง 6,116 ลบ. 
หรอืรอ้ยละ 14.82 และมคีา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงานอืน่  ๆเทา่กบั 50,920 ลบ. เพิม่ขึน้ 2,775 ลบ. 
หรอืรอ้ยละ 5.76 ซึง่สว่นใหญเ่กดิจากการเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้า่ยบคุลากร อยา่งไรก็ด ีจากการ
ขยายตวัอยา่งมากของรายไดท้ีไ่มใ่ชด่อกเบีย้ สง่ผลใหอ้ตัราสว่นคา่ใชจ้า่ย ตอ่รายได ้( Cost to 
income Ratio) ในปี 58  เทา่กบัรอ้ยละ 43.67 ลดลงรอ้ยละ 44.56 จากปี 57  
  

ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 
• เนือ่งจากแนวโนม้เศรษฐกจิทีช่ะลอตวัลงอยา่งตอ่เนือ่ง ภาวะหนีภ้าคครัวเรอืนสงูขึน้ 
และภาวะอตุสาหกรรมของธนาคารพาณชิยม์ ีNPLs เพิม่สงูขึน้ ดงันัน้ ธนาคารควรมี
มาตรการแกไ้ขปัญหาหรอืป้องกนั NPLs ทีช่ดัเจนอยา่งเป็นรปูธรรม รวมถงึมกีารก ากบัดแูล
ตดิตามหนีอ้ยา่งใกลช้ดิเพือ่ลดโอกาสการเกดิ NPLs ใหม ่และ NPLs เดมิทีเ่คยปรับ
โครงสรา้งหนีไ้ปแลว้ และก าลงัจะกลบัมาเป็นหนีด้อ้ยคณุภาพ 
  

ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน)  
(บมจ. ธนำคำรกรุงไทย) 

ประจ ำปี 2558 

ทีม่า :  * ขอ้มลูทีเ่ปิดเผยในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และขอ้มลู 
(Peer Group)  ธนาคารแหง่ประเทศไทย ณ 29 ม.ีค.59 

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

 

 

ผลกำรประเมนิครึง่ปี 2558 

 

 

• บมจ. ธนาคารกรงุไทย ไดร้ว่มมอืในโครงการซือ้ – จองลว่งหนา้สลากกนิแบง่รัฐบาลเพือ่เปิดโอกาสใหผู้ค้า้รายยอ่ยสามารถซือ้สลากฯ ไดโ้ดยตรง                   
จากส านักงานสลากฯ โดยไมต่อ้งผา่นพอ่คา้คนกลาง เพือ่แกไ้ขปัญหาสลากฯ เกนิราคา ผา่นระบบของธนาคารใน 3 ชอ่งทาง ไดแ้ก ่สาขาทัว่ประเทศ                  
เครือ่งเอทเีอ็ม และ KTB netbank   
•บมจ. ธนาคารกรงุไทย เขา้รว่มโครงการสนิเชือ่ดอกเบีย้ต า่ (Soft Loan) ของภาครัฐ เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการ SMEs กูย้มืเงนิเพือ่ใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีน  
และ/หรอื ลงทนุระยะยาวในการด าเนนิธรุกจิ 

อนัดบัความน่าเชือ่ถอื Standard and Poor’s Moody’s Investors Services Fitch Ratings

  - Long-term BBB Baa1 BBB

  - Short-term A-2 P-2 F3

Hybrid Tier 1 (USD) B+ B1 B

Outlook Stable Stable Stable

Baseline Credit Assessment  : BCA - ba1 -

อนัดบัความน่าเชือ่ถอืในประเทศ - - AA+(tha)/F1+(tha)

น ้าหนัก เป้าหมาย

(รอ้ยละ) (ระดับ 5) (ม.ค. 58-ม.ิย.58) คะแนนที่ได ้

1. ผลกำรประเมนิกระบวนกำร/ ระบบของรฐัวสิำหกจิ (คะแนน) 40

    หมวด 1 การน าองค์กร

    หมวด 2 การวางแผนเชงิยทุธศาสตร์

    หมวด 3 การมุง่เนน้ลูกคา้และตลาด  

    หมวด 4 การวดั การวเิคราะห ์ และการจัดการความรู ้

    หมวด 5 การมุง่เนน้บุคลากร

    หมวด 6 การมุง่เนน้การปฏบิัตกิาร

2. ผลลพัธ์ 60 3.2862

    ผลลพัธด์ำ้นผลติภณัฑแ์ละบรกิำร (รอ้ยละ)

    2.1 อตัราส่วนเงนิใหส้นิเชือ่ต่อจ านวนพนักงานเฉลี่ย 81.93 82.34 5.0000

    ผลลพัธด์ำ้นกำรมุง่เนน้ลูกคำ้ (รอ้ยละ)

    2.2 ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร (Customer Satisfation) 95 93.70 4.7400

    ผลลพัธด์ำ้นกำรเงนิและตลำด

    2.3 ก าไรจากการด าเนินงาน (ลา้นบาท)

         2.3.1 ก าไรกอ่นส ารองและภาษีเงนิได ้ 52,100 25,279 2.4300

         2.3.2 ก าไรสุทธิ 32,500 14,507 1.0000

    2.4 อตัราผลตอบแทน(กอ่นส ารองฯ) ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้(ROE)(รอ้ยละ) 24.18 22.50 2.1525

    2.5 อตัราผลตอบแทน(กอ่นส ารองฯ) ต่อสนิทรัพย(์ROA)(รอ้ยละ) 2.68 1.87 2.8421

    2.6 อตัราเพิม่ของรายไดค้่าธรรมเนียม(รอ้ยละ) 7.95 14.88 5.0000

    2.7 ค่าใชจ้า่ยด าเนินงานต่อรายไดสุ้ทธจิากการด าเนินงาน (รอ้ยละ) 41.35 46.46 1.0000

    ผลลพัธด์ำ้นกำรมุง่เนน้บคุลำกร (ระดับ)

    2.8 ผลการประเมนิความมุง่มัน่และผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร 4.30 4.38 5.0000

    ผลลพัธด์ำ้นประสทิธผิลของกระบวนกำร

    2.9 การบรหิารจัดการ NPLs

         2.9.1 อตัราส่วน  NPLs ต่อเงนิใหส้นิเชือ่รวม (Net)(รอ้ยละ) 1.18 1.58 1.0000

         2.9.2 อตัราส่วน  NPLs ใหมต่่อเงนิใหส้นิเชือ่ที่อนุมตัใิหมปี่2556(รอ้ยละ) 0.300 0.271 5.0000

         2.9.3 จ านวน NPLs คงเหลือ ณ สิน้ปี 2556 (ลา้นบาท) 58,000 63,102 1.0000

    2.10 การบรหิารทรัพยส์นิรอการขาย

         2.10.1 ความสามารถในการขาย NPA (Book Value) (ลา้นบาท) 6,200 2,091 2.1171

         2.10.2 อตัราส่วนทรัพยส์นิรอการขายต่อสนิทรัพยร์วม(รอ้ยละ) 0.43 1.14 2.8125

    ผลลพัธด์ำ้นกำรน ำองคก์ร

   2.11 ความส าเร็จของแผนงาน/โครงการส าคัญเพือ่สนับสนุนแผนกลยทุธธ์นาคาร

         2.11.1 รอ้ยละความส าเร็จของแผนงาน/โครงการส าคัญฯ (รอ้ยละ) 100 100 5.0000


         2.11.2 Turn Around Time (รอ้ยละของจ านวนค าขอสนิเชือ่ฯ) 93 97 5.0000


   2.12 การน าส่งขอ้มลูเขา้ระบบ  GFM IS-SOE (คะแนน) ไม่ถูกปรับลดคะแนน ไม่ถูกปรับลดคะแนน 5.0000


น ำ้หนกั 100 N .A

N.A

คะแนนเฉลีย่

ตัวชีว้ดั

ผลการด าเนินงาน

319.25 N.A

Ratio Peer* KTB 

  NPL 2.84 3.76 

  BIS 16.93 15.22 

  L/D 103.20 94.94 

  NIM 2.66 2.93 

  ROA 1.29 1.05 


