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สาขาสถาบนัการเงนิ 
 

บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
ประจ าไตรมาสที ่2 ปี 2559 (1 เม.ย. 59 – 30 ม.ิย. 59)  

 

•SOD:  เสรมิสรา้งความมัน่คงทางการเงนิ และมผีลตอบแทนตอ่ผูถ้อืหุน้ในระดบัทีเ่หมาะสม สนับสนุนการด าเนนิงานภาครฐั โดยมกีารบรหิารจัดการผลติภัณฑ ์
           และใหบ้รกิารในระดบัชัน้น า 
 

 

Cost to income 

 

• สนิทรพัยร์วม ณ สิน้ Q2/59 มจี านวน 2,830,848.01 ลบ. เมือ่เปรยีบเทยีบกบั     
ไตรมาสเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้ เพิม่ขึน้จ านวน 103,274.53 ลบ. หรอืรอ้ยละ 3.79 
 

 
• เงนิใหส้นิเชือ่แกล่กูหนี ้ณ 30 มถินุายน 2559 ธนาคารและบรษัิทยอ่ยมเีงนิใหส้นิเชือ่  

แกล่กูหนี ้(หลงัหกัรายไดร้อตดับญัช)ี เทา่กบั 1,973,366 ลา้นบาท ลดลง 54,074      
ลา้นบาท (รอ้ยละ 2.67) จาก ณ 31 ธนัวาคม 2558 ซึง่ลดลงจากลกูคา้ทกุกลุม่ยกเวนิ
ลกูคา้ธรุกจิขนาดใหญ ่ทัง้นี ้จากรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสทุธทิีเ่พิม่ขึน้ 
97,463 ลา้นบาท (รอ้ยละ 24.53) สง่ผลใหส้นิทรพัยเ์พิม่ขึน้ 

 
 
• หนีส้นิรวม ณ สิน้ Q2/59 มจี านวน 2,564,957.44 ลบ. ใกลเ้คยีงกบัระดบัเดมิ ณ สิน้

ปี 58 โดยมเีงนิรับฝากเทา่กบั 2,081,903 ลา้นบาท ลดลง 53,595 ลา้นบาท (รอ้ยละ 
2.51) จาก ณ สิน้ปี 58 โดยลดลงจากการครบก าหนดของเงนิฝากประจ า ซึง่สอดคลอ้งกบั
การใหส้นิเชือ่ทีส่ดลง สง่ผลใหส้ดัสว่นเงนิใหส้นิเชือ่แกล่กูหนีห้ลงัหกัรายไดร้อตดับญัชตีอ่
เงนิฝากยังคงใกลเ้ตยีงกบัระดบัเดมิอยูท่ีร่อ้ยละ 94.79 จากรอ้ยละ 97.94 ในขณะที่
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสทุธ ิ228,472 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 34,229 ลา้นบาท 
หรอืรอ้ยละ 17.62  

 
 
• ก าไรสทุธใิน Q2/59 มกี าไรสทุธ ิ8,679 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 2.72% จากปีกอ่น เนือ่งจาก

รายไดด้อกเบีย้สทุธทิีเ่พิม่ขึน้ 1,282 ลา้นบาท หรอื 6.14 % จากการครบก าหนดของเงนิ
ฝากประจ าดอกเบีย้สงู  และการบรหิารตน้ทนุ ทางการเงนิอยา่งเหมาะสม  ท าให ้NIM 
เทา่กบั 3.28% เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้  ทีอ่ยูท่ ีร่ะดบั 3.11% ประกอบกบั
รายไดค้า่ธรรมเนยีมและบรกิารสทุธเิพิม่ขึน้ 1,603 ลา้นบาท หรอื 17.94% จาก
คา่ธรรมเนยีมธรุกรรมบตัรและธรุกรรม electronic 
 

รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย 
 

 

ก าไรสทุธเิปรยีบเทยีบธนาคารอืน่ 

ทีม่า : งบการเงนิไตรมาสที ่1 ปี 59 (งบรวม) ทียั่งไมผ่่านการรับรองจาก สตง. ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย       

           บมจ. ธนาคารไทยพาณชิย,์ บมจ. ธนาคารกสกิรไทย และบมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

ทีม่า :  งบการเงนิไตรมาสที ่2 ปี 2559 (งบรวม) ของ บมจ. ธนาคารกรงุไทย ทีย่ังไมผ่่านการรับรองจาก สตง.   

หน่วย : ลา้นบาท 

 ก าไรสทุธใิน Q2/59 มจี านวน 8,971.67 ลบ. 

 สนิเชือ่ปลอ่ยใหมใ่น Q2/59 มจี านวน 62,012.39 ลบ.     

 

 
 
 
 
สงักดั : กระทรวงการคลงั 
ประธานกรรมการ : นายสมชยั  สจัจพงษ ์
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จ านวนสาขา : 1,214 สาขา 
Website :   www.Ktb.co.th 

 
หน่วย : ลา้นบาท 

2556   2557   2558        6M58      6M59      Q2/58    Q2/59 



นโยบายรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ าคญั 

 

 

การประเมนิผลการด าเนนิงาน 

วเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน 

สรปุการด าเนนิงานและขอ้เสนอแนะ 
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   สาขาสถาบนัการเงนิ 

อนัดบัความนา่เชือ่ถอื   
 

 

• อตัราเงนิกองทุนตอ่สนิทรพัยเ์สีย่ง (BIS Ratio) ณ 30 มถินุายน 59 ธนาคารมี

เงนิกองทนุชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นสว่นของเจส้ของเทา่กบั 225,381 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 11.68 

ของสนิทรัพยถ์ว่งน ้าหนักตามความเสีย่ง และมเีงนิกองทนุชัน้ที ่เทา่กบั 231,763 ลบ. หรอืคดิ

เป็นรอ้ยละ 12.02 ของสนิทรัพยถ์ว่งน ้าหนักตามความเสีย่ง ซึง่ค านวณตามหลักเกณฑ ์Basel 

III ตามที ่ธปท. ก าหนด ทัง้นี้ เงนิกองทนุรวมตอ่สนิทรัพยถ์ว่งน ้าหนักตามความเสีย่งของ

ธนาคารเพิม่ข ึน้จากรอ้ยละ 15.22 ณ 31 ธันวาคม 59 

 

• สนิเชือ่ดอ้ยคณุภาพ (NPLs) ณ สิน้ Q2/59 ธนาคารม ีNPLs จ านวน 94,217 ลา้นบาท  

เพิม่ขึน้ 17,846 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 23.37 จาก ณ สิน้ปี 58 โดยม ีNPL Ratio (Gross) 

เทา่กบัรอ้ยละ 3.89 และ NPL Ratio (Net) เทา่กบัรอ้ยละ 1.94 โดยสนิเชือ่ดอ้ยคณุภาพจาก

ลกูหนีก้ลามลกูคา้ธรุกจิขนาดใหญบ่างสว่น ประกอบกบัลกูคา้ SMEs และรายยอ่ย โดยธนาคาร

ไดมุ้ง่เนน้ในกระบวนการตดิตามหนีแ้ละการปรับโครงสรา้งหนีอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เพือ่ดแูล

คณุภาพสนิทรัพยข์องธนาคาร 

 

• รายไดด้อกเบีย้สทุธติอ่สนิทรพัยเ์ฉลีย่ (NIM) ใน Q2/59 เทา่กบัรอ้ยละ 3.28  เพิม่ข ึน้

จาก Q2/58  ซึง่เทา่กบัรอ้ยละ 3.11 โดยธนาคารและบรษัิทยอ่ยมรีายไดด้อกเบีย้สทุธเิทา่กบั 

22,177 ลบ. เพิม่ข ึน้ 1,282 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 6.14 จากไตรมาสเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้       

จากการครบก าหนดของเงนิฝากประจ าดอกเบีย้สงู และการบรหิารตน้ทนุทางการเงนิ        

อยา่งเหมาะสม 

  

• หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู และขาดทนุจากการดอ้ยคา่  ธนาคารและบรษัิทยอ่ยไดก้นัส ารอง

หนี้สญู และขาดทนุจากการดอ้ยคา่จ านวน 7,741 ลา้นบาท เพิม่ข ึน้ 226 ลา้นบาท (รอ้ยละ 

3.01) จากไตรมาสเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้ โดยในสว่นของธนาคารกนัส ารองหนี้สงสยัจะสญู 

จ านวน 6,000 ลา้นบาท ซึง่ปี 2559 ธนาคารไดป้รับเงนิส ารองคา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญูรายเดอืน

เพิม่ข ึน้เดอืนละ 1,000 ลา้นบาท จากเดมิเดอืนละ 700 ลา้นบาท เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสนิเชือ่

ดอ้ยคณุภาพทีธ่นาคารมอียู ่ประกอบกบัการตัง้ส ารองพเิศษจ านวน 3,000 ลา้นบาท ท าให ้

อตัราสว่นเงนิส ารองคา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญูตอ่สนิเชือ่ดอ้ยคณุภาพ (Coverage Ratio) เทา่กบั

รอ้ยละ 104.73 ลดลงจากรอ้ยละ 112.55 ณ สิน้ปี 2558 

สรปุการด าเนนิงานโดยรวม 
 บมจ. ธนาคารกรงุไทย ก าหนดวสิยัทัศน ์ดังนี ้
 “กรงุไทย กา้วไกล ไปกับคณุ” Growing Together – มุง่มั่นดแูลและพัฒนาศักยภาพของบคุลากร 
เพือ่สนับสนุนการเตบิโตและความมั่นคั่งแกล่กูคา้ สรา้งคณุภาพทีด่ขี ึน้แกส่งัคมและสิง่แวดลอ้ม และ
สรา้งผลตอบแทนทีด่อียา่งยั่งยนืแกผู่ถ้อืหุน้ 
 
โดย Q2/59 ธนาคารมผีลการด าเนนิงานทีส่ าคัญ ดังนี ้ 
1) รายไดด้อกเบีย้สทุธ ิ22,177 ลา้นบาทเพิม่ขึน้ 1,282 ลา้นบาท (รอ้ยละ 6.14) และรายไดท้ีไ่มใ่ช่

ดอกเบีย้สทุธ ิ8,528 ลา้นบาท ลดลง 185 ลา้นบาท (รอ้ยละ 2.12) จาก Q2/58  
2) Cost to income Ratio รอ้ยละ 39.07 ลดลงจากรอ้ยละ 41.04 ในไตรมาสเดยีวกันของปีทีแ่ลว้ 
3) NPL ตอ่เงนิใหส้นิเชือ่ (net) รอ้ยละ 1.94  
4) Coverage Ratio รอ้ยละ 104.73 ลดลงจากรอ้ยละ 112.55 ณ สิน้ปี 2558 
5) ก าไรสทุธ ิ8,679 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 2.72%  
 
ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ/พฒันารฐัวสิาหกจิ 
• เนือ่งจากแนวโนม้เศรษฐกจิชะลอตัวอยา่งตอ่เนือ่ง ธนาคารจงึควรระมัดระวงัการเพิม่ขึน้ของ NPLs 
ของกลุม่ Corporate และ SME รายใหญ ่โดยมมีาตรการการก ากับและตดิตามอยา่งใกลช้ดิ 

บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
ประจ าไตรมาสที ่2 ปี 2559 (1 เม.ย. 59 – 30 ม.ิย. 59)  

 

ทีม่า :  * ขอ้มลูทีเ่ปิดเผยในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
ขอ้มลู (Peer Group)  ธนาคารแหง่ประเทศไทย ณ 30 ม.ิย. 59 

อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญั 

 

 

การประเมนิผลการด าเนนิงาน 

 

 

• บมจ. ธนาคารกรงุไทย ไดด้ าเนนิการสนับสนุนนโยบายของภาครฐัในการชว่ยเหลอืสนับสนุนกลุม่ลกูคา้ธรุกจิขนาดเล็ก (SME) ใหเ้ขา้ถงึแหลง่เงนิทนุ                  
โดยธนาคารไดอ้อกผลติภณัฑใ์หม ่“สนิเชือ่ sSME กรงุไทยเอาใจไซสเ์ล็ก” ยดืหยุน่ในเรือ่งเอกสารประกอบการกู ้เพยีงมใีบค าสัง่ซือ้หรอืใบเสร็จรับเงนิ                   
ก็กูไ้ดง้า่ยขึน้ ดว้ยวงเงนิกูส้งูสดุ 20 ลบ. ผอ่นช าระนานถงึ 10 ปี  เหมาะส าหรับ SME ทีด่ าเนนิกจิการมาอยา่งนอ้ย 2 ปี และตอ้งการเสรมิสภาพคลอ่ง                  
ขยายกจิการ หรอืเสรมิความมัน่ใจใหก้บัคูค่า้ดว้ยหนังสอืค ้าประกนั  
 
     

ผูจ้ดัท า: นางสาววนัวสิาข ์ เตมิธงชยั 
ส านกั : กองพฒันารฐัวสิาหกจิ 3 
ผูอ้ านวยการส านกั :นางสาวสธุาวรรณ  ศกัด ิโ์กศล 
โทรศพัท ์: 0 2298 5880-9 ตอ่ 2127 
วนัทีจ่ดัท า : 30 กนัยายน 2559 


