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สำขำสถำบนักำรเงนิ 
 

บมจ. ธนำคำรกรุงไทย 
ประจ ำปี 2559 (1 ม.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59) 

•SOD:  เสรมิสรา้งความมัน่คงทางการเงนิ และมผีลตอบแทนตอ่ผูถ้อืหุน้ในระดบัทีเ่หมาะสม สนับสนุนการด าเนนิงานภาครฐั โดยมกีารบรหิารจัดการผลติภัณฑ ์
           และใหบ้รกิารในระดบัชัน้น า 
 

 

Cost to income 

 

• สนิทรพัยร์วม ณ สิน้ปี 2559 มจี านวน 2,689,447 ลา้นบาท ลดลง 125,883 ลา้นบาท 
หรอืรอ้ยละ 4.47 จากสิน้ปี 2558 เนือ่งจากเงนิใหส้นิเชือ่และเงนิลงทนุสทุธลิดลง 

 
• เงนิใหส้นิเชือ่แกล่กูหนี ้ณ สิน้ปี 2559 ธนาคารและบรษัิทย่อยมเีงนิใหส้นิเชือ่แกล่กูหนี ้

(หลังหักรายไดร้อตัดบัญช)ี เท่ากับ 1,904,089 ลา้นบาท ลดลง 123,351 ลา้นบาท    
(รอ้ยละ 6.08) จากสิน้ปี 2558 ซึง่ลดลงจากลกูคา้ทกุกลุม่ โดยเฉพาะลกูคา้ภาครัฐและ
ลกูคา้วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม ประกอบกบัการระมดัระวงัในการพจิารณาสนิเชือ่
มากยิง่ขึน้ 
 

• หนีส้นิรวม ณ 31 ธนัวาคม 2559 มจี านวน 2,410,305 ลา้นบาท ลดลง 154,727 ลา้นบาท 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 6.03 เมือ่เทยีบกับ ณ 31 ธันวาคม 2558 เนื่องจากเงนิรับฝากลดลง
จากการครบก าหนดของเงนิฝากประจ าประจ าทัง้ระยะสัน้และระยะยาว และการใหส้นิเชือ่
ลดลง ส่งผลใหส้ัดส่วนเงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้ต่อเงนิรับฝากเพิม่ขึน้เล็กนอ้ยจากรอ้ยละ 94.94    
ณ สิน้ปี 2558 เป็นรอ้ยละ 96.54 ในขณะทีร่ายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ
203,166 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 8,923 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 4.59 ทัง้นี ้ธนาคารไดไ้ถถ่อนหุน้กูด้อ้ยสทิธิ
ทีม่ลีักษณ์คลา้ยทนุ สกุลเงนิดอลลารส์หรัฐ ทัง้จ านวน เทา่กับ 189.5 ลา้นดอลลารส์หรัฐ  หรือ
ประมาณ 7,112.5 ลา้นบาท ในวันที ่10 ตลุาคม 2559 และไดไ้ถถ่อนหุน้กูด้อ้ยสทิธทิีม่ ี
ลกัษณะคลา้ยทนุ ทีไ่มส่ะสมดอกเบีย้จา่ยและไมช่ าระดอกเบีย้ในปีทีไ่มม่ผีลก าไร ไถถ่อน
เมือ่เลกิกจิการ สกลุเงนิบาท ทัง้จ านวน มลูคา่ 1,440 ลา้นบาท เมือ่วันที ่28 พฤศจกิายน 2559 
ท าใหร้ายการตราสารหนีท้ีอ่อกและเงนิกูย้มิของธนาคารลดลง แตเ่นื่องจากบรษัิทในเครอื
มกีารออกตราสารหนี้เพิม่เตมิ ท าใหต้ราสารหนา้ทีอ่อกและเงนิกูย้มืของธนาคารและบรษัิทย่อย 
เทา่กยั 120,691 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 4,451 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 3.83 

 
• ก ำไรสุทธใินปี 2559 ธนาคารและบรษัิทย่อยมกี าไรสุทธ ิ 33,539 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 

3,998 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 13.53 จากปีทีแ่ลว้ โดยเป็นก าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของธนาคาร
เทา่กับ 32,278 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 3,784 ลา้นบาท รอ้ยละ 13.28 เมือ่เทยีบกับปีทีแ่ลว้ 
จากการขยายตวัของรายไดด้อกเบีย้สทุธ ิและรายไดท้ีไ่มใ่ชด่อกเบีย้ ในขณะทีค่า่ใชจ้่าย
ในการด าเนนิงานอยูใ่นระดบัคงที ่

 

NPLs Ratio 
 

 

ก ำไรสทุธเิปรยีบเทยีบธนำคำรอืน่ 

ทีม่า : งบการเงนิปี 2559 (งบรวม) ทียั่งไมผ่่านการรับรองจาก สตง. ของ บมจ. ธนาคารกรงุไทย       

           บมจ. ธนาคารไทยพาณชิย,์ บมจ. ธนาคารกสกิรไทย และบมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
ทีม่า :  งบการเงนิ ณ 31 ธันวาคม 2559 (งบรวม) ของ บมจ. ธนาคารกรงุไทย ทีย่ังไมผ่่านการรับรองจาก สตง.   

 ก าไรสทุธใินปี 2559 มจี านวน 33,538.93 ลา้นบาท 

 สนิเชือ่ปลอ่ยใหมใ่น ปี 2559 มจี านวน 233,626.42 ลา้นบาท    

 

 
 
 
 
สงักดั : กระทรวงกำรคลงั 
ประธำนกรรมกำร : นำยสมชยั  สจัจพงษ ์
กรรมกำรผูแ้ทน กค. :  นำยสมชยั  สจัจพงษ ์
                                   นำงสำวกลุยำ ตนัตเิตมทิ 
                                   นำยไกรฤทธิ ์ อุชุกำนนทช์ยั 
กรรมกำรผูจ้ดักำร:  นำยผยง  ศรวีณิช 
CFO : นำงวลยัรตัน ์ เลศิอ ำพรไพศำล 
จ ำนวนพนกังำน : 24,173 คน  
จ ำนวนสำขำ : 1,214 สำขำ (คงทีเ่ทำ่กบัปี 2558) 
Website :   www.Ktb.co.th 

 
หน่วย : ลา้นบาท 
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ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 
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   สำขำสถำบนักำรเงนิ 

สดัสว่นของกลุม่ลกูคำ้ทีใ่หส้นิเชือ่ 
 

 

• อตัรำเงนิกองทุนตอ่สนิทรพัยเ์สีย่ง (BIS Ratio) ณ สิน้ปี 2559 ธนาคารมเีงนิกองทุน

ชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของเท่ากับ 243,254 ลา้นบาท หรือคดิเป็นรอ้ยละ 12.98 ของ

สนิทรัพย์ถ่วงน ้ าหนักตามความเสี่ยง และมีเงนิกองทุนทัง้ส ิน้เท่ากับ 316,295 ลา้นบาท       

คดิเป็นรอ้ยละ 16.88 เพิม่ข ึน้จากรอ้ยละ 15.22 ณ สิน้ปี 2558 เนื่องจากการจัดสรรก าไรสทุธิ

ของงวดมถิุนายนของปี 2559 เขา้เป็นเงนิกองทุน ประกอบกับการลดลงของสนิเชือ่ท าให ้

สนิทรัพยถ์ว่งน ้าหนักตามความเสีย่งลดลงดว้ยเชน่กนั  
 

• สนิเชือ่ดอ้ยคณุภำพ (NPLs) ณ 31 ธนัวาคม 2559 ธนาคารม ีNPLs จ านวน  91,128 ลา้นบาท 

เพิม่ขึน้ 14,757 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 19.32 จากสิน้ปีทีผ่่านมา โดยม ีNPL Ratio (Gross) 

เทา่กับรอ้ยละ 3.97 และ NPL Ratio (Net) เทา่กับรอ้ยละ 1.81 ทัง้นี้ NPL Ratio (Gross) 

เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 3.20 ณ สิน้ปี 2558  เนือ่งจากสนิเชือ่ดอ้ยคณุภาพทีเ่พิม่ขึน้จากลกูหนี้กลุม่

ลูกคา้วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมและลูกคา้รายย่อย ประกอบกับสนิเชือ่รวมลดลง    

โดยทีค่วามคบืหนา้ของการปรับโครงสรา้งหนีล้กูคา้ขนาดใหญ่ในอตตุสาหกรรมเหล็กสง่ผลให ้

ธนาคารปรับชัน้สนิเชือ่ลกูคา้รายดงักลา่วจากสนิเชือ่ดอ้ยคณุภาพเป็นสนิเชทาอจัดชัน้กลา่วถงึ

เป็นพเิศษใน Q4/59 ซึง่ใน Q4/59 ธนาคารไดป้รับปรุงวธิปีฏบิัตใินการจัดชัน้สนิเชือ่ใหอ้ยู่ใน

แนวทางทีร่ะมัดระวังมากขึน้ ประกอบกับความออ่นไหวของลูกคา้บางกลุม่ ส่งผลใหแ้นวโนม้

สนิเชือ่ดอ้ยคุณภาพและสนิเชือ่จัดชัน้กล่าวถงึเป็นพเิศษปรับตัวเพิม่ขึน้ โดยสนิเชือ่จัดชัน้

กล่าวถงึเป็นพเิศษเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 3.68 ของสนิเชือ่รวมสถาบันการเงนิ โดยเพิม่ขึน้จาก   

รอ้ยละ 2.56 ของสนิเชือ่รวมสถาบนัการเงนิ ณ สิน้ปี 2558 
 

• รำยไดด้อกเบีย้สทุธติอ่สนิทรพัยเ์ฉลีย่ (NIM) ในปี 2559 เทา่กบัรอ้ยละ 3.30 เพิม่ข ึน้จาก

ปี 2558  ซึง่เทา่กบัรอ้ยละ 3.02 โดยธนาคารและบรษัิทย่อยมรีายไดด้อกเบีย้สทุธเิท่ากับ 86,699 

ลา้นบาท เพิม่ข ึน้ 6,098 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 7.54 จากปีทีแ่ลว้  จากการครบก าหนดของเงนิ

ฝากประจ าดอกเบีย้สงู และการบรหิารตน้ทนุทางการเงนิอยา่งเหมาะสม 

  

• หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู และขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่  ธนาคารและบรษัิทย่อยไดก้ันส ารอง

หนี้สญู และขาดทนุจากการดอ้ยคา่จ านวน 33,429 ลา้นบาท ลดลง 2,888 ลา้นบาท (รอ้ยละ 

9.46) จากปีทีแ่ลว้ จากการที่ธนาคารไดป้รับเงนิส ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสญูรายเดอืนเพิม่

เป็นเดือนละ 1,000 ลา้นบาท เริม่ตน้ในปี 2559 จากเดมิเดือนละ 700 ลา้นบาท เพื่อให ้

สอดคลอ้งกบัจ านวนเงนิใหส้นิเชือ่แกล่กูหนี้ทีม่อียู ่ในขณะทีต่ัง้ส ารองพเิศษลดลงบางสว่น 

สรปุกำรด ำเนนิงำนโดยรวม 
 บมจ. ธนาคารกรงุไทย ก าหนดวสิยัทัศน ์ดังนี ้
 “กรงุไทย กา้วไกล ไปกับคณุ” Growing Together – มุง่มั่นดแูลและพัฒนาศักยภาพของบคุลากร 
เพือ่สนับสนุนการเตบิโตและความมั่นคั่งแกล่กูคา้ สรา้งคณุภาพทีด่ขี ึน้แกส่งัคมและสิง่แวดลอ้ม และ
สรา้งผลตอบแทนทีด่อียา่งยั่งยนืแกผู่ถ้อืหุน้ 
 
ในปี 2559 ธนาคารมสีนิเชือ่รวมลดลงสง่ผลใหส้นิทรัพยร์วมของธนาคารปรับตัวลดลง ทัง้นี ้ในปี 2560 
ธนาคารยังคงมเีป้าหมายในการเตบิโตในสนิทรัพยข์องธนาคารเพือ่ใหผ้ลการด าเนนิงานมคีวามเตบิโต
อยา่งยั่งยนื โดยธนาคารไดป้ระมาณการณ์ตัวเลทางการเงนิในปี 2560 ดังนี ้
GDP Growth รอ้ยละ 3.4 
Loan Growth             รอ้ยละ 4-6 
Fee Income Growth รอ้ยละ 3-5 
NPLs Ratio (Gross)      รักษาระดับ 
ROA รักษาระดับ 
ROE รักษาระดับ 
 
ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 
• เนือ่งจากแนวโนม้เศรษฐกจิชะลอตัวอยา่งตอ่เนือ่ง ธนาคารจงึควรระมัดระวงัการเพิม่ขึน้ของ NPLs 
ของกลุม่ Corporate และ SME รายใหญ ่โดยมมีาตรการการก ากับและตดิตามอยา่งใกลช้ดิ 

บมจ. ธนำคำรกรุงไทย 
ประจ ำปี 2559 

 

ทีม่า :  * ขอ้มลูทีเ่ปิดเผยในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
ขอ้มลู (Peer Group)  ธนาคารแหง่ประเทศไทย ณ 10 ก.พ. 60 

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำนครึง่ปี 2559 

 

 

• 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 ำ: นำงสำววนัวสิำข ์ เตมิธงชยั 
ส ำนกั : กองพฒันำรฐัวสิำหกจิ 3 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั :นำงสำวสธุำวรรณ  ศกัด ิโ์กศล 
โทรศพัท ์: 0 2298 5880-9 ตอ่ 2127 
วนัทีจ่ดัท ำ : 10 กุมภำพนัธ ์2560 

ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2558                ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2559 


