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สาขาสถาบนัการเงนิ 
 

บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
ประจ าไตรมาสที ่1 ปี 2559 (1 ม.ค. 59 – 31 ม.ีค. 59)  

 

•SOD:  เสรมิสรา้งความมัน่คงทางการเงนิ และมผีลตอบแทนตอ่ผูถ้อืหุน้ในระดบัทีเ่หมาะสม สนับสนุนการด าเนนิงานภาครฐั โดยมกีารบรหิารจัดการผลติภัณฑ ์
           และใหบ้รกิารในระดบัชัน้น า 
 

 

Cost to income 

 

• สนิทรพัยร์วม ณ สิน้ Q1/59 มจี านวน 2,851,180.90 ลบ. เมือ่เปรยีบเทยีบกบั ณ 
สิน้ปี 58 เพิม่ขึน้จ านวน 35,851.25 ลบ. หรอืรอ้ยละ 1.27 โดยรายการหลกัทีเ่พิม่ขึน้ไดแ้ก ่
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสทุธมิจี านวน 496,110.18 ลบ. เพิม่ขึน้จ านวน
98,950.21 ลบ. หรอืรอ้ยละ 24.85 รายการเงนิใหส้นิเชือ่แกล่กูหนีม้จี านวน 
1,996,587.83 ลบ. ลดลงจ านวน 36,662.65 ลบ. หรอืรอ้ยละ 1.80 และรายการเงนิลงทนุ
สทุธมิจี านวน 225,259.18 ลบ. ลดลง 21,822.79 ลบ. หรอืรอ้ยละ  8.83 
 

 
• หนีส้นิรวม ณ สิน้ Q1/59 มจี านวน 2,583,607.03 ลบ. เมือ่เปรยีบเทยีบกบั ณ สิน้ปี 

58 เพิม่ขึน้จ านวน 18,574.71 ลบ. หรอืรอ้ยละ 0.72 โดยมรีายการเงนิรบัฝากเทา่กบั 
2,092,753.82 ลบ. ลดลงจ านวน 42,744.69 ลบ. หรอืรอ้ยละ 2.00 รายการระหวา่ง
ธนาคารและตลาดเงนิสทุธเิทา่กบั 225,567.47 ลบ. เพิม่ขึน้จ านวน 31,324.63 ลบ.    
หรอืรอ้ยละ 16.13 และมรีายการตราสารหนีท้ีอ่อกและเงนิกูย้มืเทา่กบั 117,842,69 ลบ. 
เพิม่ขึน้จ านวน 1,602.22 ลบ. หรอืรอ้ยละ 1.38  

 
 
• ก าไรสทุธใิน Q1/59 เปรยีบเทยีบกบั Q1/58 มจี านวน 7,539.86 ลบ. ลดลง

จ านวน 388.96 ลบ. หรอืรอ้ยละ 4.91 โดยเป็นผลมาจากหนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู และ
ขาดทนุจาก  การดอ้ยคา่ (Provision) เพิม่ขึน้อยา่งมนัียส าคญั 4,898.82 ลบ. หรอืรอ้ยละ 
131.53 ตามแนวโนม้ NPL ทีเ่พิม่สงูขึน้ 13,659.84 ลบ. หรอืรอ้ยละ 17.89 โดยมรีายได ้
จากการด าเนนิงานรวม 30,722.75 ลบ. เพิม่ขึน้ 3,635.45 หรอืรอ้ยละ 13.42 คา่ใชจ้า่ย
จากการด าเนนิงานอืน่ๆ รวม 12,463.63 ลบ. ลดลง 702.57 หรอืรอ้ยละ 5.34 โดยมี
สดัสว่นตน้ทนุหรอืคา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงานตอ่รายไดจ้ากการด าเนนิงาน (Operating 
Cost to Income Ratio) เทา่กบั 40.57 
 

รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย 
 

 

ก าไรสทุธเิปรยีบเทยีบธนาคารอืน่ 

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

           บมจ. ธนาคารไทยพาณชิย,์ บมจ. ธนาคารกสกิรไทย และบมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

ทีม่า :  งบการเงนิไตรมาสที ่1 ปี 2559 (งบรวม) ของ บมจ. ธนาคารกรงุไทย ทีย่ังไมผ่่านการรับรองจาก สตง.   

หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วย : ลา้นบาท 

 ก าไรสทุธใิน Q1/59 มจี านวน 7,539.86 ลบ. 

 สนิเชือ่ปลอ่ยใหมใ่น Q1/59 มจี านวน 42,206 ลบ.     
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หน่วย : ลา้นบาท 



นโยบายรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ าคญั 
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สรปุการด าเนนิงานและขอ้เสนอแนะ 
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   สาขาสถาบนัการเงนิ 

อนัดบัความนา่เชือ่ถอื   
 

 

• อตัราเงนิกองทุนตอ่สนิทรพัยเ์สีย่ง (BIS Ratio) บมจ. ธนาคารกรงุไทย ไดน้ า

หลักเกณฑ ์Basel III ตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.) มาบังคับใช ้                                   

โดย ณ สิน้ Q1/59 ธนาคารมเีงนิกองทนุรวมทัง้ส ิน้ จ านวน 303,387.98 ลบ. และมสีนิทรัพย ์                   

ถว่งน ้าหนักตามความเสีย่งจ านวน 1,930,062.6 ลบ. ท าใหม้อีตัราเงนิกองทนุตอ่สนิทรัพยเ์สีย่ง

เทา่กบัรอ้ยละ 15.72 เมือ่เปรยีบเทยีบกบั ณ สิน้ปี 58 ทีม่ ีBIS Ratio อยูท่ีร่อ้ยละ 15.22 แลว้                               

เพิม่ข ึน้รอ้ยละ 0.5 โดยในจ านวนนี้เป็น Tier 1 Ratio อยูท่ีร่อ้ยละ 11.89 อยา่งไรกต็าม จะเห็นได ้

วา่ธนาคารมรีะดับเงนิกองทนุทีม่ั่นคงและเพยีงพอในการด าเนนิงาน และอยูใ่นระดับแข็งแกรง่

ทีส่งูกวา่เกณฑข์อง ธปท. ทีร่อ้ยละ 8.5 แตก่ยั็งต ่ากวา่คา่เฉลีย่ของธนาคารพาณชิยข์นาดใหญ่ทีม่ี

อตัราสว่นดังกลา่วอยูท่ีร่อ้ยละ 17.04 

 

• สนิเชือ่ดอ้ยคณุภาพ (NPLs) ณ สิน้ Q1/59 ธนาคารม ีNPLs จ านวน 90,030.84 ลบ. ซึง่เพิม่ข ึน้ 

10,568 ลบ. หรอืรอ้ยละ 18.38 จาก ณ 31 ธันวาคม 2558 โดยม ีNPLs ตอ่เงนิใหส้นิเชือ่ เทา่กบั

รอ้ยละ 4.51 ซึง่สนิเชือ่ดอ้ยคณุภาพทีเ่พิม่ข ึน้สว่นใหญม่าจากกลุม่ลกูคา้ Corporate และ SME 

รายใหญ ่สว่นทีเ่หลอืมากจากกลุม่ลกูคา้ SME และรายยอ่ย ซึง่เป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกจิ

ชะลอตัว อยา่งไรกต็าม NPLs ตอ่เงนิใหส้นิเชือ่ของธนาคาร สงูกวา่คา่เฉลีย่ของธนาคารพาณชิย์

ขนาดใหญท่ีม่อีตัราสว่นดังกลา่วอยูเ่กอืบเทา่ตัว ซึง่ธนาคารไดม้นีโยบายก ากบัดแูลลกูคา้อยา่ง

ใกลช้ดิรวมถงึการตดิตามหนี้  

 

• รายไดด้อกเบีย้สทุธติอ่สนิทรพัยเ์ฉลีย่ (NIM) ใน Q1/59 ธนาคารอยูท่ีร่อ้ยละ 3.17  

เพิม่ข ึน้จาก Q1/58 ทีม่อีตัราสว่นดังกลา่วรอ้ยละ 0.37  แตส่งูกวา่คา่เฉลีย่ของธนาคารพาณชิย์

ขนาดใหญท่ีม่อีตัราสว่นดังกลา่วทีร่อ้ยละ 2.78 

  

• อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรพัยเ์ฉลีย่ (ROA) ณ สิน้ Q1/59 เทา่กบัรอ้ยละ 1.20 เพิม่ข ึน้   

จาก Q1/58 ทีม่อีตัราสว่นดังกลา่วรอ้ยละ ลดลงจาก 0.03  และต ่ากวา่คา่เฉลีย่ของธนาคาร

พาณชิยข์นาดใหญท่ีม่อีตัราสว่นดงักลา่วอยูท่ีร่อ้ยละ 1.32 

 

• สดัสว่นเงนิใหส้นิเชือ่ตอ่เงนิฝากรวม (L/D) ณ สิน้ Q1/59 เทา่กบัรอ้ยละ 95.15                        

เพิม่ข ึน้จาก ณ สิน้ปี 58 ทีม่อีตัราสว่นดังกลา่วทีร่อ้ยละ 0.21 แตยั่งต ่ากวา่คา่เฉลีย่ของธนาคาร

พาณชิยข์นาดใหญท่ีม่อีตัราสว่นดงักลา่วอยูท่ีร่อ้ยละ 105.00 

สรปุการด าเนนิงานโดยรวม 
 บมจ. ธนาคารกรงุไทย ก าหนดวสิยัทัศน ์ดังนี ้
 “กรงุไทย กา้วไกล ไปกับคณุ” Growing Together – มุง่มั่นดแูลและพัฒนาศักยภาพของบคุลากร 
เพือ่สนับสนุนการเตบิโตและความมั่นคั่งแกล่กูคา้ สรา้งคณุภาพทีด่ขี ึน้แกส่งัคมและสิง่แวดลอ้ม และ
สรา้งผลตอบแทนทีด่อียา่งยั่งยนืแกผู่ถ้อืหุน้ 
 
โดย Q1/59 เทยีบกับ ณ สิน้ปี 2558 ธนาคารมผีลการด าเนนิงานทีส่ าคัญ ดังนี ้ 
1) อัตราสว่นเงนิใหส้นิเชือ่ตอ่เงนิฝาก รอ้ยละ 92.4 เทยีบกับ ณ สิน้ปี 2558 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.02 
2) รายไดด้อกเบีย้สทุธ ิ18,603 ลบ. เทยีบกับ Q1/58 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.20 อัตราสว่นรายไดด้อกเบีย้
สทุธติอ่สนิทรัพยเ์ฉลีย่ รอ้ยละ 2.77 เทยีบกับ Q1/58 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.38 และมรีายไดท้ีไ่มใ่ช่

ดอกเบีย้ จ านวน 8,321 ลบ. (รายไดจากการด าเนนิการอืน่ 3,302 ลบ. และ รายไดจ้ากคา่ธรรมเนยีม 
5,019 ลบ.) เพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.20 คดิเป็นรอ้ยละ 32 ของรายไดท้ัง้หมด 
3) Cost to income Ratio รอ้ยละ 40.9 ลดลงจากไตรมาสเดยีวกันของปีทีแ่ลว้รอ้ยละ 10 
4) NPL ตอ่เงนิใหส้นิเชือ่ (net) รอ้ยละ 1.9 เพิม่ขึน้จาก ณ สิน้ปี 2558 รอ้ยละ 0.2   
5) Coverage Ratio รอ้ยละ 101.10 ลดลงจาก ณ สิน้ปี 2558 รอ้ยละ  9.4 
6) ก าไรสทุธ ิ7,539.86 ลบ.  
 
ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ/พฒันารฐัวสิาหกจิ 
• เนือ่งจากแนวโนม้เศรษฐกจิชะลอตัวอยา่งตอ่เนือ่ง ธนาคารจงึควรระมัดระวงัการเพิม่ขึน้ของ NPLs 
ของกลุม่ Corporate และ SME รายใหญ ่โดยมมีาตรการการก ากับและตดิตามอยา่งใกลช้ดิ 

บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
ประจ าไตรมาสที ่1 ปี 2559 (1 ม.ค. 59 – 31 ม.ีค. 59)  

 

ทีม่า :  * ขอ้มลูทีเ่ปิดเผยในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
ขอ้มลู (Peer Group)  ธนาคารแหง่ประเทศไทย ณ 31 ม.ีค. 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  
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