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บทสรุปผูบริหารของรายงานคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ
สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559
กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยที่ยังฟนตัวขึ้นไมพรอมเพรียงกัน จากความออนแอของภาคการสงออก
และภาวะภัยแลงที่ทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งสงผลกระทบตอกําลังซื้อในกลุมเกษตรกรและเพิ่มภาระหนี้ครัวเรือน
ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนยังรอความชัดเจนของสัญญาณการฟนตัวทางเศรษฐกิจและการลงทุนภาครัฐ ทําให
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกมีทศิ ทางที่ชะลอตัว และอาจตอเนื่องไปถึงไตรมาสที่สองของปนี้
ทามกลางความไมแนนอนของสถานการณทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ธนาคารกสิกรไทยและ
บริษัทของธนาคารกสิกรไทย จึงใหความสําคัญเปนพิเศษกับการบริหารตนทุนการดําเนินงาน และการบริหาร
จัดการคุณภาพสินทรัพย เพื่อใหธุรกิจเติบโตไดอยางมีคุณภาพ และสรางผลตอบแทนอยางยั่งยืนในระยะยาว
ภายใตยุทธศาสตรหลัก คือ การยึดลูกคาเปนศูนยกลาง (Customer Centricity) และการเปนธนาคารหลักของ
ลูกคา (Customers’ Main Bank)
การดําเนินงานตามยุทธศาสตรดังกลาว สงผลใหในไตรมาสที่ 1 ป 2559 ธนาคารและบริษัทยอย มีกําไร
สุทธิจํานวน 9,646 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอนจํานวน 4,169 ลานบาท หรือรอยละ 76.13 ถึงแมวาธนาคาร
ไดตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นจํานวน 2,466 ลานบาท หรือรอยละ 27.94 เพื่อรองรับภาวะเศรษฐกิจที่
ชะลอตัว ทั้งนี้ กําไรจากการดําเนินงานกอนหักคาใชจายเกี่ยวกับหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และภาษีเงินได เพิ่มขึ้น
จากไตรมาสกอน 8,435 ลานบาท หรือรอยละ 51.05 สวนใหญเกิดจากการลดลงของคาใชจายจากการดําเนินงาน
และรายไดจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น จากทั้งรายไดที่มิใชดอกเบี้ยและรายไดดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้นตามการเพิ่ม
ของปริมาณเงินใหสินเชื่อ ในขณะที่คาใชจายดอกเบี้ยลดลง
ธนาคารยังสามารถรักษาอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญไดในระดับที่สอดคลองกับภาพรวมเศรษฐกิจ และ
เปนไปตามเปาหมายที่วางไว โดยยังคงรักษาระดับอัตราผลตอบแทนสินทรัพยที่กอใหเกิดรายไดสุทธิ (Net Interest
Margin: NIM) ไวที่ระดับรอยละ 3.62 และอัตราสวนคาใชจ ายจากการดําเนินงานอื่น ๆ ตอรายไดจากการ
ดําเนินงานสุทธิ (Cost to Income Ratio) ที่ระดับรอยละ 37.21 สําหรับอัตราสวนเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพตอเงิน
ใหสินเชื่อรวม (Gross NPL) อยูที่ระดับรอยละ 2.81 โดยมีอัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอเงินใหสินเชื่อดอย
คุณภาพ (Coverage Ratio) ที่ระดับรอยละ 135.13 ขณะที่สถานะเงินกองทุนมีความแข็งแกรงเพียงพอตอการ
รองรั บ ความเสี่ ย งและอยู ใ นระดับ ที่ สู ง กว า เกณฑ ที่ ธ นาคารแห ง ประเทศไทย (ธปท.) กํ า หนด โดยอั ต ราส  ว น
เงินกองทุนทั้งสิ้นตอสินทรัพยเสี่ยงของกลุมธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย ตามหลักเกณฑ Basel III อยูท่ี
รอยละ 18.36 และอัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยงอยูที่รอยละ 14.88
จากความพยายามและการดํ า เนิ น การทั้ ง หมด ส ง ผลให ธ นาคารกสิ ก รไทยและบริ ษั ท ของธนาคาร
กสิกรไทย บรรลุเปาหมายทางธุรกิจที่ดี โดยไดรับการยอมรับจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ ดังจะเห็น
ไดจากหลากหลายรางวัลที่ไดรับในไตรมาสที่ 1 ป 2559
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1. ภาวะแวดลอมที่มีผลตอการดําเนินงาน
1.1 ภาวะเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ป 2559 และแนวโนม

การเปลี่ยนแปลงจากปี ก อน (ร อยละ)

เศรษฐกิจโลกยังเผชิญความเสี่ยงตอเนื่องจากความออนแอในเอเชีย โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีน ที่ถูกปรับลด
แนวโน ม อั น ดั บ ความน า เชื่ อ ถื อ ลงจากสถาบั น จั ด อั น ดั บ ความน า เชื่ อ ถื อ สแตนดาร ด แอนด พั ว ร ส และมู ดี ส
อินเวสเตอร เซอรวิส ซึ่งอาจฉุดใหเศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนาในเอเชียชะลอตัวลงตามไปดวย สอดคลองกับ
การปรับลดตัวเลขคาดการณเศรษฐกิจโลกของกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ในเดือนเมษายนที่ผานมา
นอกจากนี้ อุปสงคในตลาดโลกที่ชะลอตัวยังสงผลใหกิจกรรมในภาคการผลิตของญี่ปุนกลับมาหดตัวอีกครั้งในรอบ
กว า 1 ป ประกอบกั บราคาน้ํา มั นในตลาดโลกยั งคงเคลื่อนไหวในระดับ ต่ํา จากภาวะอุปทานน้ํา มัน ลนตลาด
ทามกลางแรงกดดันของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว โดยเฉพาะอุปสงคของจีนผูนําเขาน้ํามันรายใหญที่ยังออนแอ
ตอเนื่อง
ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเหลานี้ ทําใหธนาคารกลางประเทศขนาดใหญหลายแหง ยังคงผอนคลายนโยบาย
การเงินในชวงระยะที่ผานมา โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สงสัญญาณชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
เหลือ เพี ยง 2 ครั้ง ในปนี้ จากเดิม 4 ครั้ง และคงอัต ราดอกเบี้ย นโยบายไวที่รอ ยละ 0.25-0.50 ในการประชุ ม
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) รอบเดือนเมษายน 2559 ขณะที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคาร
กลางญี่ปุน (BOJ) ยังคงจุดยืนเปนเชิงผอนคลาย โดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายบางประเภทลงมาสูระดับแดน
ลบ
สําหรับประเทศไทย กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยังฟนตัวขึ้นไมพรอมเพรียงกัน เนื่องจากแรงกดดันของ
อุปสงคในตลาดโลกที่สงสัญญาณชะลอตัวตอเนื่อง ประกอบกับแรงฉุดของภาวะภัยแลงในประเทศที่มีความรุนแรง
มากขึ้น สงผลใหเครื่องชี้เศรษฐกิจหลักหลาย
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย
ตัวของไทยในไตรมาสที่ 1 ป 2559 สะทอ น
4.0
ความออนแอ โดยมูลคาการสงออก ที่ไมนับ
2.8
2.8
3.0
รวมการสงออกทองคํา หดตัวลงรอยละ 2.7
2.0
จากระยะเดียวกันของปกอน หดตัวตอเนื่อง
1.0
จากช ว งสองป ก อ นหน า นอกจากนี้ การ
0.0
-0.9
-1.0
-0.5
บริ โ ภคภาคเอกชน ยั ง ได รั บ ผลกระทบจาก
-2.0
ความออนแอของกําลังซื้อในกลุมเกษตรกร
ไตรมาสที่ 4 ปี 2558
ไตรมาสที่ 1 ปี 2559 *
และภาระหนี้ครัวเรือนที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมถึง
จีดีพี
อัตราเงินเฟอทั่วไป
ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแหงชาติ
การลงทุ น ภาคเอกชน ที่ ยั ง รอความชั ด เจน
กระทรวงพาณิ ชย และ บจก.ศูนยวิจัยกสิกรไทย
หมายเหตุ: *ข อมูลประมาณการ ณ เมษายน 2559
ของสั ญ ญาณการฟ น ตัว ทางเศรษฐกิ จ และ
การลงทุนภาครัฐ ขณะที่อัตราเงินเฟอในประเทศยังคงมีคาติดลบในชวงไตรมาสแรก
ดวยทิศทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในไตรมาสแรก และอาจตอเนื่องไปจนถึงไตรมาสที่สองของปนี้ ประกอบ
กับปจจัยลบทั้งจากภาวะภัยแลง และการสงออกที่ออนแรง ทําใหศูนยวิจัยกสิกรไทย ปรับลดการขยายตัวของ
เครื่องชี้เศรษฐกิจที่สําคัญหลายรายการ อาทิ การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ตลอดจนการสงออกลง อยางไร
ก็ดี แรงสงจากการเรงเบิกจายงบประมาณภาครัฐ รวมถึงมาตรการกระตุนเศรษฐกิจในรูปแบบตาง ๆ อีกทั้งการฟน
1

ตัวอยางตอเนื่องของภาคการทองเที่ยว นาจะชวยลดผลกระทบจากปจจัยลบไดบางสวน จึงคาดวาเศรษฐกิจไทยใน
ปนี้ นาจะรักษาระดับการขยายตัวที่ประมาณรอยละ 3.0 โดยมีกรอบคาดการณที่รอยละ 2.5-3.5 ได
อยางไรก็ตาม ความไมชัดเจนของชวงเวลาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ ทามกลางความ
เสี่ยงของเศรษฐกิจโลกที่ ยังมีอยู ประกอบกับ การดํา เนินนโยบายผอนคลายทางการเงิ น ทั้งของธนาคารกลาง
ประเทศขนาดใหญและหลายประเทศในภูมิภาค ยังคงกดดันใหทิศทางคาเงินบาทในระยะตอไปมีความผันผวน
ขณะเดียวกัน ปจจัยเหลานี้ทําใหธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) มีมุมมองที่ระมัดระวังเกี่ยวกับการคาดการณ
แนวโนมเศรษฐกิจในปนี้มากยิ่งขึ้น อันอาจเพิ่มโอกาสที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มเติม จากระดับรอยละ 1.50 ในการประชุมครั้งลาสุดในเดือนมีนาคมที่ผานมา หากความเสี่ยง
เศรษฐกิจทวีความรุนแรงขึ้น

1.2 ภาวะอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชยและการแขงขัน
• ภาวะอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชยและการแขงขัน
แมวาสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจจะยังคงไมปรากฏสัญญาณการฟนตัวอยางชัดเจนในไตรมาสที่ 1
ป 2559 แตระบบธนาคารพาณิชยไทยยังสามารถที่จะรักษาอัตราการเติบโตของกําไรสุทธิเมื่อเทียบกับไตรมาสกอน
ไวได แมวาจะปรับตัวลดลงจากชวงเดียวกันปกอนอันเปนผลมาจากการกันสํารองที่เพิ่มขึ้นก็ตาม ทั้งนี้ กําไรสุทธิที่
เพิ่มขึ้ น จากไตรมาสกอ น ปจจั ยสํา คั ญ มาจากคา ใชจา ยการดํ า เนิน งานที่ ลดลง กอปรกับ รายได ด อกเบี้ยสุท ธิ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นไดเล็กนอย อันเปนผลจากคาใชจายดอกเบี้ยที่ลดลง อยางไรก็ตาม ดวยภาวะเศรษฐกิจที่ยังไมฟน
ตัว สงผลกระทบตอคุณภาพสินเชื่อ โดยจํานวนสินเชื่อตกชั้นยังคงมีทิศทางเพิ่มขึ้น ทําใหธนาคารพาณิชยหลาย
แหงมีการตั้งสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น อยางไรก็ตาม สัดสวนหนี้
ที่ไมกอใหเกิดรายได (Non Performing Loans: NPLs) ของธนาคารพาณิชยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น นาจะยังอยูในวิสัยที่
สามารถจัดการดูแลได จากระดับการกันสํารองหนี้ที่อยูในระดับคอนขางสูง ผนวกกับการเพิ่มความระมัดระวังใน
การคัดกรองลูกคาและขยายสินเชื่ออยางเหมาะสม
หากพิจารณาการเติบโตของรายไดของธนาคารพาณิชยไทยในไตรมาสที่ 1 ป 2559 พบวา แมรายได
ดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อจะหดตัวลงจากไตรมาสกอนสอดคลองกับทิศทางของสินเชื่อ แตการที่ธนาคารพาณิชย
สวนใหญยังคงสามารถบริหารจัดการตนทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นไดจากการขยายตัวของเงินรับฝากที่
เปนไปอยางจํากัด และสวนใหญจะเปนการเพิ่มในสวนของเงินรับฝากที่ตนทุนดอกเบี้ยจายอยูในระดับต่ํา ไดแก
เงินรับฝากออมทรัพยและกระแสรายวัน สงผลใหรายไดดอกเบี้ยสุทธิยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอนไดแมวา
จะเปนอัตราที่ไมสูงนัก โดยเงินใหสินเชื่อสุทธิของธนาคารพาณิชยไทย 14 แหง ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ป 2559 หดตัวลง
รอยละ 0.66 จาก ณ สิ้นป 2558 ขณะที่เงินรับฝาก ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ป 2559 เติบโตที่รอยละ 0.74 จาก ณ สิ้นป
2558 ดวยภาพดังกลาวสงผลใหสัดสวนเงินใหสินเชื่อตอเงินรับฝากของธนาคารพาณิชยไทยยังอยูในระดับที่ผอน
คลายเมื่ อ เที ยบกั บ ช ว งเดี ย วกั น ของป กอ น ในขณะที่ อัต ราผลตอบแทนสิ น ทรั พ ย ที่ กอ ให เ กิ ด รายได สุ ท ธิ (Net
Interest Margin: NIM) ปรับตัวลดลงเล็กนอย
สําหรับแนวโนมชวงที่เหลือของป 2559 คาดวา ธนาคารพาณิชยไทยจะยังคงเผชิญกับปจจัยทาทายหลาย
ดาน ซึ่งอาจกระทบตอทิศทางผลประกอบการในภาพรวม ไมวาจะเปนการฟนตัวของเศรษฐกิจในประเทศที่จะเปน
ปจจัยสําคัญในการชวยหนุนนําความกาวหนาของเงินใหสินเชื่อ ในขณะที่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมของ
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หลายธนาคารในชวงตนไตรมาสที่ 2 ป 2559 เพื่อชวยเหลือลูกคา อาจสรางแรงกดดันตอรายไดดอกเบี้ย ซึ่งเปน
รายไดหลักของธนาคาร ทางดานรายไดจากคาธรรมเนียมบางรายการอาจจะเผชิญกับแรงกดดันทั้งจากนโยบาย
ดานการชําระเงินของภาครัฐ และจากการแขงขันที่สูงขึ้นทั้งในกลุมของธนาคารพาณิชยและกลุมที่มิใชธนาคาร
พาณิชย พรอมกันนี้ สัดสวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดที่ยังอาจไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ คงทําใหคุณภาพ
สินทรัพยยังเปนประเด็นสําคัญที่ธนาคารพาณิชยตองดูแลอยางใกลชิด นอกเหนือไปจากการติดตามผลกระทบจาก
การดําเนินนโยบายการเงินที่แตกตางกันของประเทศเศรษฐกิจหลัก ซึ่งจะมีผลตอสภาพคลองของระบบการเงินไทย
ตลอดจนสภาพคลองของระบบธนาคารพาณิชยในระยะถัดไปไดเชนกัน
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2. การบริหารความเสี่ยงและปจจัยความเสี่ยง
2.1 ความเสี่ยงดานเครดิต
ความเสี่ยงดานเครดิต เกิดจากการที่คูสัญญาหรือผูกูยืมไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลงใน
สัญญา หรือจงใจไมปฏิบัติตามสัญญา อันสงผลใหเกิดความเสียหายตอธนาคาร ธนาคารจึงใหความสําคัญกับการ
พัฒนาการบริหารความเสี่ยงดานเครดิตอยางตอเนื่อง สอดคลองกับมาตรฐานสากล และกฎระเบียบของทาง
ราชการ เพื่อสนับสนุนการเติบโตอยางยั่งยืน และใหผลตอบแทนแกผูถือหุนและนักลงทุนอยางเหมาะสม
ทามกลางความไมแนนอนของเศรษฐกิจโลก และการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทย ประกอบกับภาวะหนี้
ครัวเรือนที่ยังอยูในระดับสูง และภาวะภัยแลงที่มีแนวโนมรุนแรงกวาคาด ในไตรมาสที่ 1 ป 2559 ธนาคารจึงมุง
รักษาความสมดุลระหวางการใหบริการลูกคากับการบริหารความเสี่ยงเครดิตในทุกกลุมลูกคา ใหอยูในระดับที่
ยอมรับได โดยเพิ่มความระมัดระวังในการบริหารคุณภาพสินเชื่อ ทั้งสินเชื่อเพื่อธุรกิจและสินเชื่อเพื่อลูกคารายยอย
โดยเฉพาะกลุมสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย และกลุมลูกคาที่อาจไดรับผลกระทบจากสถานการณภัยแลง ซึ่งมีแนวโนม
ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ดวยการปรับหลักเกณฑการพิจารณาเครดิตใหเขมงวดขึ้น พรอมกับมุงเนนขยายตลาดไปยังกลุม
ลูกคาที่มีความมั่นคงทางการเงิน และมีความสามารถในการชําระหนี้ที่แข็งแกรง รวมถึงปรับกระบวนการบริหาร
และติดตามความเสี่ยงเครดิตของลูกคาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นดวย นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการบริหารใหมีคา
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อรองรับความเสียหายในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

2.2 ความเสี่ยงดานตลาด
ในไตรมาสที่ 1 ป 2559 ตลาดการเงินทั่วโลกมีความผันผวนสูง โดยในชวงตนไตรมาสแรก ปญหาการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนเปนปจจัยหลักที่กดดันใหสกุลเงินในเอเชียสวนใหญปรับตัวออนคาลงตามคาเงินหยวน
ของจีน อยางไรก็ตาม ในชวงเวลาตอมาความกังวลที่เพิ่มขึ้นตอฐานะของธนาคารพาณิ ชยในยุโรปและการที่
ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับลดประมาณการอัตราดอกเบี้ยในชวงสิ้นป 2559 ลง ทําใหกระแสเงินทุนไหลกลับเขามาสู
ภูมิภาคเอเชียเพิ่มมากขึ้น สงผลตอทิศทางคาเงินบาทใหกลับมาแข็งคาขึ้นตอเนื่อง ในขณะที่อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวลดลง จากแรงกดดันดานแนวโนมการชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ
ทั้งนี้ เพื่อรับมือกับความไมแนนอนตอสถานการณเศรษฐกิจและการเมืองทั้งในและตางประเทศ รวมถึง
กระแสการเคลื่ อ นยา ยเงิ น ทุน ที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย า งรวดเร็ ว ดัง กลา ว ธนาคารไดติด ตามสถานการณ ตลอดจน
วิเคราะหและประเมินผลกระทบตาง ๆ อยางใกลชิด โดยใหความสําคัญตอกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพ ภายใตการกํากับดูแลอยางใกลชิดของสายงานบริหารความเสี่ยงองคการ คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงดานตลาด และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคการ เพื่อควบคุมระดับความเสี่ยงใหอยูภายใน
ขอบเขตที่กําหนด

2.3 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
สภาพคลองโดยรวมของระบบการเงินไทยในไตรมาสที่ 1 ป 2559 ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากความไม
แนนอนดานการเติบโตของเศรษฐกิจโลก สงผลใหการระดมทุนผานสินเชื่อและตราสารหนี้ของภาคธุรกิจชะลอตัว
ลง โดยปริมาณสินเชื่อใหมเพิ่มขึ้นนอยกวาปริมาณการเพิ่มของเงินฝาก ในขณะเดียวกัน ปริมาณเงินทุนไหลเขามา
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ถือครองตราสารหนี้ไทยจากนักลงทุนตางชาติปรับตัวเพิ่มขึ้นในชวงกลางและปลายไตรมาส หลังจากที่มีการสง
สัญญาณการปรับลดประมาณการอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในชวงสิ้นป 2559 ลง สอดคลองกับ
ทิศทางคาเงินบาทที่กลับมาแข็งคาตอเนื่องมากขึ้น ซึ่งปจจัยเหลานี้ลวนสงผลกระทบตอสภาพคลองของธนาคารใน
หลายมิติ ดวยเหตุน้ีธนาคารจึงไดติดตามสถานการณ วิเคราะห และประเมินผลกระทบตาง ๆ อยางใกลชิด ควบคู
ไปกับการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง ตลอดจนกระบวนการติดตามสภาพ
คลองของธนาคารกสิกรไทยและบริษัทของธนาคารกสิกรไทยอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณทาง
เศรษฐกิจ และการปรับตัวอยางรวดเร็วของราคาสินทรัพยทางการเงิน ภายใตการกํากับดูแลอยางใกลชิดของสาย
งานบริหารความเสี่ยงองคการ คณะอนุกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องคการ เพื่อควบคุมระดับความเสี่ยงใหอยูภายในขอบเขตที่กําหนด นอกจากนี้ ยังมีการติดตามและประเมินผล
กระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตอปริมาณเงินรับฝากและสภาพคลองของธนาคาร ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อ
พิจารณากลยุทธการระดมเงินทุนที่เหมาะสมตอไป
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3. ยุทธศาสตรและการดําเนินงานของธุรกิจหลัก
3.1 การดําเนินงานดานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนและการกํากับดูแลกิจการ
ธนาคารมี น โยบายที่ มุ ง สู ก ารเป น ธนาคารแห ง ความยั่ ง ยื น ภายในป 2560 โดยได กํ า หนดประเด็ น
สาระสําคัญ (Materiality) ตามแนวกรอบของการจัดทํารายงานแหงความยั่งยืน (Global Reporting Initiative:
GRI) ฉบับ G4 เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติสําหรับกระบวนการดําเนินธุรกิจของธนาคาร ที่มุงเนนการมีสวนรวมของ
ผูมีสวนไดเสียทุกกลุมทั้งภายในและภายนอกของธนาคาร โดยธนาคารมีการปรับปรุงการดําเนินงานใหสอดคลอง
กับแนวทางการประเมินดานความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ขณะเดียวกัน ธนาคารยังได
สานตอการสรางวัฒนธรรมองคกรที่มุงสูปณิธาน “กรีน ดีเอ็นเอ” เพื่อขับเคลื่อนองคกรสูความยั่งยืน ดวยจิตสํานึกที่
หยั่งลึกของพนักงานทุกคน เพื่อใหมีการปฏิบัติอยูในทุกกระบวนการดําเนินธุรกิจของธนาคาร อันสะทอนอัตลักษณ
ของธนาคารกสิกรไทยที่พรอมสูการเปนธนาคารแหงความยั่งยืนสืบไป
นอกจากนี้ ธนาคารยังใหความสําคัญดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมุงเนนการรักษามาตรฐานควบคู
กับการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหเปนไปอยางตอเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนสรางใหการกํากับดูแลกิจการที่ดี
เปนวัฒนธรรมองคกรที่มีผลในทางปฏิบัติ ในไตรมาสที่ 1 ป 2559 ธนาคารจึงดําเนินกิจกรรมสงเสริมการกํากับดูแล
กิจการ ดวยการสงเสริมใหพนักงานตระหนักถึงการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามจรรยาบรรณของพนักงาน โดยใหลง
นามรับทราบการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพนักงานประจําป ดําเนินโครงการอบรมใหความรูและประเมินความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพนักงานและนโยบายการปองกันการหาผลประโยชนในหนาที่
โดยมิชอบผานระบบ e-Learning อยางตอเนื่อง ขณะเดียวกันยังไดสื่อความเพื่อเนนย้ําแนวปฏิบัติในการรับ
ของขวัญและรายงานการรับของขวัญไปยังผูบริหารและพนักงาน รวมทั้งจัดปฐมนิเทศกรรมการใหมในหัวขอ “การ
กํากับดูแลกิจการที่ดี” นอกจากนี้ ธนาคารยังไดจัดบรรยายเรื่องการกํากับดูแลกิจการ และนโยบายการปองกันการ
หาผลประโยชนในหนาที่โดยมิชอบ (Anti-Corruption Policy) ใหแกหนวยงานภายนอกอีกดวย

3.2 ยุทธศาสตรการทําธุรกิจของธนาคารกสิกรไทยและบริษัทของธนาคารกสิกร
ไทย ในไตรมาสที่ 1 ป 2559
ทามกลางความไมแนนอนของสถานการณทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ธนาคารกสิกรไทยและ
บริษัทของธนาคารกสิกรไทย จึงใหความสําคัญเปนพิเศษกับการบริหารตนทุนการดําเนินงาน และการบริหาร
จัดการคุณภาพสินทรัพย ภายใตการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลและทันตอภาวการณ โดยมีมาตรการให
ความชวยเหลือ เพื่อประคับประคองธุรกิจและฐานะการเงินของลูกคา ควบคูกับการยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจอยาง
มีคุณภาพ ดวยเปาหมายใหธุรกิจเติบโตอยางตอเนื่อง และสรา งผลตอบแทนอยางยั่งยืนในระยะยาว ภายใต
ยุทธศาสตรหลัก คือ การยึดลูกคาเปนศูนยกลาง และการเปนธนาคารหลักของลูกคา ผานการพัฒนาความสามารถ
ในการเขาถึงความตองการของลูกคาทั้ง 8 กลุม การสรางนวัตกรรมและการบริหารผลิตภัณฑทางการเงิน ตลอดจน
การขายและการบริการอยางดีเลิศ โดยคํานึงถึงการคุมครองผูบริโภคเปนสําคัญ เพื่อสงมอบประสบการณที่ดีใหกับ
ลูกคาตามแนวคิด “บริการทุกระดับประทับใจ” ดวยจุดยืนของการเปนกลุมธุรกิจทางการเงินที่ทุมเท รวมสรรคสราง
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ทางเลือกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของลูกคาใหดีขึ้น โดยความรวมมือกันระหวางธนาคารกสิกรไทย
และบริษัทของธนาคารกสิกรไทย ตลอดจนการถือครองยุทธศาสตรในบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
นอกจากยุทธศาสตรทางดานธุรกิจดังกลาว ธนาคารยังใหความสําคัญกับการพัฒนางานสนับสนุนใหมี
ทิศทางที่สอดประสานกับแนวทางการดําเนินธุรกิจ ทั้งการบริหารความเสี่ยงเชิงรุกแบบบูรณาการ การพัฒนา
กระบวนการใหบริการลูกคา การปรับปรุงกระบวนการทํางานภายในใหมีประสิทธิภาพดานตนทุนที่ดีขึ้น การบริหาร
จัดการขอมูลสารสนเทศ การบริหารจัดการงานทรัพยากรมนุษย และการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อใหมั่นใจวาธนาคารสามารถบรรลุเปาหมายทางธุรกิจ และรักษาความเปนผูนําทามกลางการแขงขันในรูปแบบ
ใหม และตลาดการแขงขันที่กวางขึ้น ทั้งจากการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการกาวเขาสูยุค
ดิจิตอลอยางเต็มรูปแบบ

3.3 กลุมลูกคาและการใหบริการ
ในไตรมาสที่ 1 ป 2559 ธนาคารกสิกรไทยและบริษัทของธนาคารกสิกรไทย ยังคงสานตอยุทธศาสตรที่ยึด
ลูกคาเปนศูนยกลาง โดยตระหนักถึงผลกระทบจากสถานการณทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ธนาคารจึงให
ความสําคัญกับการประคับประคองธุรกิจและฐานะการเงินของลูกคา ควบคูกับการสนับสนุนใหลูกคาเติบโตไป
พรอมกับโอกาสทางธุรกิจใหม ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ และปจจัยแวดลอมอื่น
นอกจากนี้ ธนาคารยังใหความสําคัญกับการพัฒนาธุรกิจ ทั้งในมิติของกลุมลูกคา กลุมผลิตภัณฑ และชองทาง
หลักในการใหบริการลูกคา เพื่อตอบสนองความตองการบริการทางการเงินอยางครบวงจร ซึ่งจะทําใหธนาคาร
สามารถบรรลุเปาหมายเชิงยุทธศาสตรดังกลาว โดยยังคงรักษาคุณภาพของพอรตใหอยูในระดับที่เหมาะสม

 สหบรรษัทธนกิจ
ในไตรมาสที่ 1 ป 2559 สถานการณการสงออกที่ยังไมฟนตัวเต็มที่ กอปรกับการชะลอตัวของการบริโภค
ในประเทศ ทําใหกลไกผลักดันเศรษฐกิจ ยังตองพึ่งมาตรการกระตุนเศรษฐกิจตาง ๆ และการลงทุนในโครงสราง
พื้นฐานภาครัฐ ซึ่งเปนกลุมธุรกิจที่ธนาคารใหการสนับสนุนอยู ทั้งธุรกิจที่เกี่ยวของกับสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไดแก
การกอสราง การคมนาคมขนสง โทรคมนาคม รวมถึงกลุมลูกคาภาครัฐ โดยธนาคารเนนใหบริการดานการเปนที่
ปรึกษาทางการเงินเพื่อการระดมทุนรูปแบบตางๆ ที่เหมาะสมกับลูกคา ดวยการประสานความรวมมือระหวาง
ธนาคารกับบริษัทของธนาคารกสิกรไทย ขณะเดียวกัน ในดานการใหบริการธุรกรรมทางการเงิน ธนาคารไดเนนการ
เพิ่มชองทางการทําธุรกรรมและใหบริการผานอิเล็กทรอนิกสมากขึ้น ทั้งธุรกรรมทางการเงินกับหนวยงานภาครัฐ
(อาทิ การจัดเก็บภาษี การประมูลงานภาครัฐ การใหบริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส) และ
ธุรกรรมการเงินระหวางภาคเอกชนดวยกัน รวมไปถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเงินใหดียิ่งขึ้นเพื่อตอบโจทย
การบริหารจัดการเงินภายในของกลุมบริษัทขนาดใหญ และการดูแลลูกคาแบบครบวงจรทั้งหวงโซธุรกิจ
นอกจากนี้ ธนาคารยังพรอมตอบสนองความตองการของลูกคาในการไปลงทุนตางประเทศ โดยเฉพาะใน
ภูมิภาค AEC+3 ทั้งดวยเครือขายของธนาคาร และการรวมมือกับธนาคารพันธมิตร รวมไปถึงการใหบริการบริษัท
ตางชาติที่เขามาลงทุนในไทย และการคาขายในภูมิภาคที่คาดวาจะเพิ่มขึ้นหลังการเขาสู AEC เต็มรูปแบบ
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 บรรษัทธนกิจ
ธนาคารตระหนักถึงความผันผวนทางเศรษฐกิจทั้งจากปจจัยภายในและภายนอกประเทศ จึงมุงเนนการ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของลู ก ค า ในการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งทางด า นต า ง ๆ โดยเฉพาะความเสี่ ย งจากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย ซึ่งทางธนาคารไดใหคําปรึกษาแกลูกคาอยางสม่ําเสมอผานผูดูแล
ความสัมพันธที่มีความรูความเชี่ยวชาญ รวมทั้งนําเสนอผลิตภัณฑปองกันความเสี่ยง (Derivatives) ที่เหมาะสมกับ
สภาวะตลาดในขณะนั้น (Market Timing) สําหรับปญหาภัยแลง ยังเปนปจจัยกดดันผลประกอบการในเชิงรายได
ของลูกคาในอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ อาทิ ปุยและเคมีภัณฑ ซึ่งธนาคารไดดูแลอยาง
ใกลชิดและใหความชวยเหลือตามความเหมาะสม
นอกจากนี้ ธนาคารยังเปนที่ปรึกษาทางการเงินใหกับลูกคาที่ตองการระดมทุนผานตลาดทุนในอนาคต
โดยสงเสริมใหลูกคามีความรูความเขาใจในเรื่องโครงสรางบริษัท การจัดการภาษี การบริหารกิจการครอบครัวใหมี
ความเปนมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสืบตอธุรกิจจากรุนสูรุน เพื่อใหสามารถเติบโตและแขงขันใน
ตลาดภู มิ ภ าคได อ ย า งยั่ ง ยื น อี ก ทั้ ง ยัง ได จั ด ให มีกิ จ กรรมที่ ใ หอ งค ค วามรูแ ก ลู ก ค า ในการบริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ
ครอบครัว อาทิ Professional Family Business Management และ Step Up to Professional Family Business
ทั้งนี้ ธนาคารมุงเนนการเชื่อมตอลูกคาและคูคาในลักษณะ Value Chain เพื่อสรางเครือขายทางธุรกิจให
เติบโตไดอยางตอเนื่อง โดยมีลูกคาในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป คาปลีกคาสง และบรรจุภัณฑ ใหความสนใจและ
ร ว มมื อ กั บ ธนาคารเชื่ อ มต อ ธุ ร กิ จ ตั้ ง แต ต น น้ํ า จนถึ ง ปลายน้ํ า ซึ่ ง ธนาคารให ก ารสนั บ สนุ น ในส ว นของสิ น เชื่ อ
หมุนเวียนธุรกิจ และการใชดิจิตอลเทคโนโลยี สําหรับการรับจายเงินของลูกคาและคูคาใหมีความสะดวกและ
เปนไปตามแนวนโยบายลดการใชธนบัตร (Cashless Society) ของ ธปท. และภาครัฐ

 ผูประกอบการขนาดกลาง
ธนาคารดําเนินยุทธศาสตรการใหความสําคัญกับลูกคาเปนหลัก ภายใตนโยบาย “K SME ชวยเต็มที่
SME มีแตได” ดวยการนําเสนอสินเชื่อและบริการจัดการทางการเงินเพื่อสนับสนุนกิจการลูกคาในทุกชวงอายุของ
ธุรกิจใหสามารถเติบโตไดอยางยั่งยืน ผานทีมผูดูแลลูกคาที่มีคุณภาพ และที่ปรึกษาทางการเงินที่นาเชื่อถือ ดวยกล
ยุทธ Total Product Solutions ที่ใหบริการตลอดทั้งวงจรธุรกิจของลูกคา เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการเปนธนาคาร
หลักที่ลูกคาเลือกใชบริการ โดยไตรมาสที่ 1 ป 2559 ธนาคารไดเขารวม “โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําเพื่อเปนทุน
หมุนเวียนแกผูประกอบการ SME (Soft Loan) ระยะที่ 2” ซึ่งเปนโครงการความรวมมือระหวางธนาคารออมสินกับ
ธนาคารพาณิชย ตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดหาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนใหผูประกอบการ
เอสเอ็มอี
ขณะเดียวกัน ธนาคารยังสานตอนโยบายสงเสริมความสามารถในการแขงขันของลูกคา ผานการสงเสริม
ดานองคความรู การสรางเครือขายทางธุรกิจ รวมถึงการนําดิจิตอลเทคโนโลยีและความรวมมือกับพันธมิตร เพื่อ
ชวยลดตนทุ นในการดําเนินงานของลูกคา ควบคูกับ การเพิ่มประสิท ธิภาพการทํางานภายในองคกร ด วยการ
ปรับปรุงกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อใหใชเวลานอยลง และเพิ่มเวลาเขาเยี่ยมลูกคาไดอยางมีคุณภาพและ
ทั่วถึงใหมากขึ้น นอกจากนี้ ยังรวมมือกับที่ปรึกษาดานภาษี บัญชี และระบบซอฟตแวร ในการจัดสัมมนาใหความรู
แกผูประกอบการเอสเอ็มอี เรื่องสิทธิประโยชนและการวางแผนภาษีดวยหลักการบัญชีเดียว เพื่อรองรับมาตรการ
ของภาครัฐ
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 ผูประกอบการขนาดเล็กและยอม
ธนาคารยังดําเนินกลยุทธใหความสําคัญกับลูกคาเปนหลักตามแนวนโยบาย “K SME ชวยเต็มที่ SME มี
แตได” ที่เนนใหความชวยเหลือตามความตองการและขอจํากัดทางการเงินของลูกคา ทั้งดานผลิตภัณฑสินเชื่อ
บริการดานการเงินอื่น ๆ องคความรู รวมถึงมาตรการชวยเหลือที่เหมาะสมกับลูกคา เพื่อเปนการยกระดับความพึง
พอใจและสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางผูประกอบการกับธนาคาร ภายใตการดูแลความเสี่ยงที่เหมาะสม
โดยในไตรมาสที่ 1 ป 2559 ธนาคารนําเสนอสินเชื่อเพื่อผูประกอบการสําหรับลูกคารายใหม 2 โครงการ ไดแก
โครงการ K-SME New Commercial Credit ที่ใหวงเงินสินเชื่อสูง 3 เทาของมูลคาหลักประกันและใหระยะเวลา
ผ อ นนาน และโครงการความร ว มมื อ ระหว า ง ธนาคารกสิ ก รไทยกั บ บริ ษั ท เคพี เ อ็ น มิ ว สิ ก จํ า กั ด สํ า หรั บ
ผูประกอบการที่เริ่มตนธุรกิจแฟรนไชสสถาบันดนตรีเคพีเอ็น โดยใหวงเงินสินเชื่อสูง สําหรับลูกคาปจจุบัน ธนาคาร
ไดรวมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) ออกโครงการสินเชื่อเพื่อลูกคาผูประกอบการที่อยู
ในอุตสาหกรรมเสี่ยง (K-SME Risky Industry credit with PG) ดวยวงเงินสินเชื่อสูงเกินหลักประกัน ระยะเวลา
ผอนนาน และฟรีคาธรรมเนียม ขณะเดียวกัน ธนาคารไดปรับปรุงโครงการสินเชื่อเพื่อผูประกอบการมีหลักประกัน
คุณภาพสูง (K-SME Jing Jai Credit) สําหรับผูประกอบการเอสเอ็มอีทั้งรายปจจุบันและรายใหมที่คาขายดวยเงิน
สด โดยเพิ่มประเภทหลักประกัน และขยายเวลาผอนชําระใหนานขึ้น
ขณะเดีย วกัน ธนาคารยัง ออกแคมเปญการตลาดเพื่อ ประชาสัมพัน ธผลิตภัณ ฑ “สิน เชื่อ จิ๋ว แตแ จว ”
(Micro Loan) ใหเปนที่รูจักแกกลุมลูกคาเปาหมายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนาธุรกิจรานคารับบัตรอยางตอเนื่อง โดย
ขยายไปยังกลุมรานคาที่เปนการใชจายประจําวัน เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับรองรับรูปแบบการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกสใหม ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อาทิ บริการ K-PowerP@y (mPOS) โดยพัฒนาฟงกชั่น SSO (Single
Sign-on) สําหรับรานคาที่มีแอพพลิเคชั่นของตนเอง ทําใหผูใชงาน mPOS สามารถทํารายการชําระเงินที่
K-PowerPay ไดโดยไมตองใสรหัสเขาระบบทุกครั้งที่ทํารายการ
นอกจากนี้ ธนาคารยั ง ได จั ด หลั ก สู ต รอบรมธุ ร กิ จ ที่ ใ ห ค วามรู แ ละสร า งแรงบั น ดาลใจให แ ก ลู ก ค า
ผูประกอบการ อาทิ สัมมนาออนไลน SME Webinar รายการวาไรตี้ “SME ตีแตก” ตลอดจนสรางเครือขายธุรกิจที่
แข็งแกรงใหกับลูกคาผานกิจกรรมจับคูธุรกิจ ดวยกลยุทธการดูแลที่ดําเนินไปควบคูไปกับการสงเสริมความรูดาน
การเงินใหแกผูดูแลความสัมพันธลูกคา เพื่อใหมั่นใจวาลูกคาผูประกอบการจะไดรับคําปรึกษาที่มีประโยชนตอการ
ดําเนินธุรกิจอยางทันทวงที

 บุคคลสินทรัพยสูง
ธนาคารยังสานตอความรวมมือเปนพันธมิตรกับธนาคารลอมบารด โอเดียร ในการพัฒนาบริการและ
ผลิตภัณฑเพื่อประโยชนสูงสุดตอลูกคา โดยในไตรมาสที่ 1 ป 2559 ไดรวมกันนําเสนอผลิตภัณฑกองทุนรวม
K Strategic Global Multi-Assets (K-SGM) เพื่อเปนทางเลือกในการลงทุนดวยหลักการกระจายความเสี่ยงภายใต
การบริหารจัดการอยางปนระบบ รวมทั้งจัดงานสัมมนา “Global Economic Outlook and Investment
Recommendation 2016” ใหความรูแกลูกคาไพรเวทแบงกิ้ง โดยมีวิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากทั้งสองธนาคาร
ขณะเดียวกัน ธนาคารยังไดพัฒนารายงาน K-Alpha ที่รวมบทวิเคราะหและคําแนะนําในการลงทุน โดยใชขอมูล
สนับสนุนของธนาคาร ลอมบารด โอเดียร นอกจากนี้ ยังมีความรวมมือดานการศึกษาดูงานระหวางธนาคาร เพื่อ
การวางรากฐานงานบริการ Wealth Planning Services สําหรับลูกคาบุคคลสินทรัพยสูงตอไปในอนาคต
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 บุคคลพิเศษ
ธนาคารสานตอกลยุทธหลักในการรักษาฐานลูกคาปจจุบัน และยกระดับคุณภาพของลูกคา (Portfolio
Quality Improvement) ควบคูกับการขยายฐานลูกคาใหมทั้งในจังหวัดใหญของทุกภูมิภาค กลุมลูกคาตางชาติ
และกลุมวิชาชีพเฉพาะ โดยใหความสําคัญกับการรักษาแบรนดเดอะวิสดอม (THE WISDOM) ใหครองความเปนที่
หนึ่งในตลาดลูกคากลุมบุคคลพิเศษ รวมถึงการสรางความสัมพันธกับลูกคาตอเนื่อง เพื่อใหลูกคาใชบริการกับ
ธนาคารเปนธนาคารหลัก
โดยในไตรมาสที่ 1 ป 2559 ธนาคารไดดําเนินการวิเคราะหพฤติกรรมของลูกคา เพื่อนํามาเปนแนวทางใน
การเสนอผลิตภัณฑและบริการที่ตรงกับความตองการของลูกคา พรอมดวยทีมงานผูดูแลความสัมพันธที่ให
คําแนะนําดานการลงทุนที่มีความซับซอน เพื่อเพิ่มโอกาสสรางผลตอบแทนที่สูงขึ้น และมีเครื่องมือการลงทุนที่ชวย
ใหสามารถบริหารเงินของลูกคาไดอยางดี ซึ่งธนาคารไดรวมกับ บลจ.กสิกรไทย นําเสนอผลิตภัณฑกองทุนรวม
ทั้งสิ้น 24 กองทุน แกลูกคาทุกกลุม โดยในกลุมลูกคาบุคคลพิเศษไดเสนอกองทุนเปดเค เอ็นแฮนซท ตราสารหนี้
ตางประเทศ และกองทุนรวมตางประเทศ (Foreign Investment Fund) ที่มีนโยบายการลงทุนหลากหลาย ทั้งการ
ลงทุนในตราสารทุน อสังหาริมทรัพย และตราสารหนี้ พรอมรายการสงเสริมการขายเมื่อลูกคาลงทุนตามเงื่อนไข
ขณะเดียวกัน ธนาคารไดเสนอโครงการเงินฝากประจําพิเศษ สําหรับรองรับเงินฝากที่ครบกําหนดอยางตอเนื่อง
ควบคูกับทางเลือกในการออมเงินดวยผลิตภัณฑประกันชีวิต Pro Saving 410 Extra ที่ใหความคุมครองชีวิตและให
ผลตอบแทนสูงในภาวะที่ดอกเบี้ยเงินฝากต่ํา
ดานการสรางแบรนดเดอะวิสดอมใหครองความเปนที่หนึ่งในตลาดของกลุมลูกคาบุคคลพิเศษ ธนาคาร
มุงเสนอประสบการณสุดพิเศษแบบเหนือระดับในการใหบริการผานสาขาและทุกชองทางของธนาคาร โดยเปน
ธนาคารพาณิชยแหงแรกในประเทศไทยที่จัดพื้นที่รับรองพิเศษแกผูโดยสารที่สนามบินสุวรรณภูมิ (THE WISDOM
Lounge @ Suvannabhumi Airport) นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมเอ็กซคลูซีฟตาง ๆ ใหกับลูกคาอีกดวย

 บุคคลระดับกลาง
ธนาคารดําเนินแผนยุทธศาสตรครองใจลูกคา เพื่อใหเปนธนาคารที่ลูกคาเลือกใชบริการเปนหลักในทุก
ธุรกรรมทางการเงิน ทั้งการฝากเงิน การลงทุน และผลิตภัณฑสินเชื่อ ตลอดจนการทําธุรกรรมทางการเงินอื่นในทุก
ชองทาง รวมถึงการสรางแบรนด “เดอะพรีเมียรกสิกรไทย” (THE PREMIER) สําหรับกลุมลูกคาคนรุนใหมที่มีเงิน
ลงทุนตั้งแต 2-10 ลานบาท ควบคูกับการขยายฐานลูกคาโดยเฉพาะในตางจังหวัดอยางตอเนื่อง
ในไตรมาสที่ 1 ป 2559 ธนาคารไดติดตามและประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับลดวงเงิน
คุมครองเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย ที่จะมีผลในเดือนสิงหาคมนี้ ควบคูกับการศึกษาพฤติกรรมและความ
ตองการของลูกคา เพื่อนํามาพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ ตลอดจนชองทางการนําเสนอที่ตอบโจทยความตองการ
ของลูกคา โดยนอกจากผลิตภัณฑเงินฝากแลว ธนาคารไดนําเสนอผลิตภัณฑประกันชีวิต Pro Saving 510
Guarantee ที่เนนขายลูกคาที่ตองการลดหยอนภาษีเปนหลักโดยไมตองตรวจสุขภาพ และผลิตภัณฑประกันการ
เดินทางระหวางประเทศ ที่ใหความคุมครองคารักษาพยาบาล และกรณีเกิดความลาชาในการเดินทาง ซึ่งสามารถ
ซื้อไดดวยตนเองผานเว็บไซตของธนาคาร นอกจากนี้ นําเสนอสิทธิพิเศษจากการใชบริการธนาคารผานชองทาง
ดิจิตอล อาทิ “สิทธิพิเศษ REWARD PLUS” สําหรับลูกคาที่ทําธุรกรรมการเงิน ดานการโอนเงิน การจายบิล และ
การชําระคาสินคาบริการ รวมถึง “สิทธิพิเศษจาก PAY PLUS” เมื่อชําระคาสินคาในหมวดบันเทิง (Entertainment)
และสายการบินผาน K-MOBILE BANKING PLUS
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สําหรับสถานการณเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัว และภาวะหนี้ครัวเรือนที่ทรงตัวในระดับสูง ธนาคารจึงเพิ่ม
ความระมัดระวังในการนําเสนอสินเชื่อตาง ๆ ทั้งสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย สินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อสวนบุคคล
โดยมุงเนนกลุมลูกคาที่มีศักยภาพทั้งในเขตกรุงเทพ ปริมณฑลและจังหวัดกลยุทธทั่วประเทศ เพื่อการเติบโตอยาง
ยั่งยืน รวมถึงการรณรงคใหลูกคามีวินัยในการชําระหนี้
ขณะเดียวกัน ธนาคารไดรวมกับพันธมิตรธุรกิจ นําเสนอผลิตภัณฑบัตรเครดิตรวม ตลอดจนจัดกิจกรรม
การตลาด เพื่อสงเสริมการขยายฐานลูกคาและการใชบริการของธนาคาร อาทิ ออกบัตรเครดิตรวมคิงเพาเวอรกสิกรไทย จัดแคมเปญบัตรเครดิตรวมเมอรเซเดสการด แคมเปญศูนยความสุข 0% นาน 6 เดือน และแคมเปญบัตร
กดเงินสด K-Express Cash (สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย) ดอกเบี้ยพิเศษรอยละ 0 เปนเวลา 3 เดือน ในวงเงินไม
เกิน 15,000 บาท นอกจากนี้ ยังออกแคมเปญพิเศษ “สินเชื่อบานตามใจชอบ” สนองนโยบายรัฐในการกระตุนภาค
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย พรอมจัดทําโปรโมชั่นรวมกับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยรายใหมที่มีศักยภาพ รวมถึง
กิจกรรมการตลาดผานชองทางดิจิตอล ดวยแคมเปญ “สินเชื่อบานกสิกรไทยออนไลน” และกิจกรรมประชาสัมพันธ
สินเชื่อบานกสิกรไทยทาง Line Official ของ KBank Live

 บุคคลทั่วไป
ธนาคารมี แ ผนยุ ท ธศาสตร ค รองใจลู ก ค า เพื่ อ เป น ธนาคารหลั ก ที่ ลู ก ค า เลื อ กใช บ ริ ก าร โดยตั้ ง เป า
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนลูกคาบุคคลระดับกลางในอนาคต นอกจากนี้ ยังมุง
ขยายฐานลูกคาในตางจังหวัด ผานกิจกรรมการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการใหม ๆ รวมถึงพัฒนาบริการ
ผานชองทางอิเล็กทรอนิกสที่เขากับรูปแบบการใชชีวิตของกลุมลูกคา
โดยในไตรมาสที่ 1 ป 2559 ธนาคารนําเสนอบัตรเดบิตสโมสรฟุตบอลกสิกรไทย และ “K-DEBIT
7PURSE” (บัตรเดบิตกสิกรไทย เซเวนเพิรส) พรอมจัดหาสิทธิประโยชนของบัตรเดบิตประจําป 2559 ที่ตรงกับการ
ใชชีวิตของลูกคา ทั้งดานบันเทิง ชอปออนไลน ความงาม และคะแนนสะสมจากการใชจายผานบัตร รวมถึงเตรียม
เสนอบัตรเดบิตแบบชิปการดที่มีความปลอดภัยสูงขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้ ขณะเดียวกัน ธนาคารไดทํากิจกรรม
การตลาดและประชาสัมพันธภาพลักษณของธนาคาร ผานกลุมบริษัทชั้นนําของประเทศและกลุมมหาวิทยาลัย เพื่อ
สรางความสัมพันธใหกลุมบุคลากรดังกลาวเลือกทําธุรกรรมการเงินกับธนาคารเปนหลัก อีกทั้งไดพัฒนาบริการผาน
ชองทางอิเล็กทรอนิกสที่เขากับรูปแบบการใชชีวิตของกลุมลูกคา ควบคูกับการสรางความมั่นใจในการทําธุรกรรม
การเงินอยางปลอดภัย โดยเฉพาะชองทาง K-MOBILE BANKING PLUS อาทิ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นใหสามารถ
อายัดบัตรและปรับวงเงินการทําธุรกรรมในบัตรได นอกจากนี้ ยังรวมมือกับไลน ประเทศไทย เสนอบริการเติมเงิน
เขากระเปาไลน เพย (LINE Pay) ผานชองทางอิเล็กทรอนิกสและการผูกบัญชีออมทรัพยธนาคารกสิกรไทย พรอม
รายการสงเสริมการตลาดพิเศษในชวงแรกของการเปดบริการ

3.4 ชองทางการใหบริการ
ธนาคารกสิกรไทย ไดพัฒนารูป แบบและประสิทธิภาพของชองทางหลักในการใหบริ การลู กคาอยา ง
ตอเนื่อง เพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการเขาถึงลูกคา และสอดคลองกับนโยบายภาครัฐที่ตองการขับเคลื่อ น
ประเทศไปสูความเปนเศรษฐกิจดิจิตอลมากขึ้น โดยเฉพาะชองทางบริการอิเล็กทรอนิกส ซึ่งธนาคารมีนโยบายจะ
มุงเนนการเพิ่มจํานวนลูกคาที่ทําธุรกรรมทางการเงินผานชองทางอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบตาง ๆ รวมไปถึงการ
พัฒนารูปแบบที่มีอยูใหมีคุณลักษณะการทํางานที่ครอบคลุมมากขึ้นดวย ซึ่งนอกจากจะสงเสริมแนวทางการ
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ใหบริการในลักษณะ One-stop Service ที่จะชวยอํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรมของลูกคา และยังชวยลด
คาใชจาย รวมทั้งลดขอผิดพลาดและการทุจริต (Human Error and Fraud) จากการทําธุรกรรมทางการเงินลงได
บางสวน โดยการดําเนินงานสําคัญในไตรมาสที่ 1 ป 2559 มีดังนี้
(1) เครือขายสาขา : การบริหารจัดการเครือขายสาขา ในไตรมาสที่ 1 ป 2559 ที่สําคัญ ไดแก
- ในประเทศ: เนนการพัฒนาคุณภาพดานการขายและการใหบริการของสาขาใหดียิ่งขึ้น ดวยเครือขาย
สาขาที่เพี ย งพอและตั้ง อยูในพื้น ที่ที่มีศักยภาพสูง สามารถใหบ ริการลู กคา ได อ ยา งทั่ว ถึ งและครอบคลุ มพื้น ที่
ยุทธศาสตรทั่วประเทศ ขณะเดียวกัน ธนาคารไดพัฒนาศักยภาพในชองทางบริการอื่น เชน ชองทางดิจิตอล เพื่อ
ตอบรับความตองการของลูกคาที่เปลี่ยนแปลงไป และรักษาการเปนธนาคารหลักในการทําธุรกรรมของลูกคา
- ตางประเทศ: เปดสํานักงานผูแทนกรุงจาการตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมีนโยบายเนนการสราง
เครือขายฐานลูกคาในประเทศ AEC + 3 เนื่องจากกลยุทธการดําเนินธุรกิจของธนาคารในปจจุบัน มุงเนนการ
เติบโตในภูมิภาคเอเชีย ที่ผานมามีการขยายเครือขายสาขาและสํานักงานผูแทนในประเทศประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี ย น เพื่ อ ตอบสนองลู ก ค า ธนาคารที่ ม องหาโอกาสขยายธุ ร กิ จ ไปอาเซี ย น รวมทั้ ง ตอบโจทย น โยบาย
ระดับประเทศในการเปดตัวสูสังคมประชาคมอาเซียน
สาขาและศูนยใหบริการทางการเงิน
(หนวย: แหง)
ในประเทศ
เครือขายสาขาธนาคาร
สํานักงานแลกเปลี่ยนเงิน
ศูนยบริการเดอะวิสดอม
ศูนยธุรกิจลูกคาบรรษัท
ศูนยธุรกิจลูกคาผูประกอบการ*
ศูนยบริการธุรกิจตางประเทศ
บริการจายเช็ค

สาขาและศูนยใหบริการทางการเงิน
มี.ค. 2559 ป 2558
ตางประเทศ
1,120
1,120 ธนาคารพาณิชยทองถิ่นจดทะเบียน
157
159 สาขา
105
105 สํานักงานผูแทน
8
8
121
121
58
58
31
32

มี.ค. 2559
1
6
9

ป 2558
1
6
8

หมายเหตุ: * ไมรวมศูนยบริการธุรกิจตางประเทศ และจํานวนศูนยธุรกิจลูกคาผูประกอบการอาจมีมากกวา 1 ศูนย ใน 1 สาขา

(2) เครือขายอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย
- บริการ K-ATM และ K-CDM : เนนการเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ โดยยายจุดติดตั้งใหอยู
ในพื้นที่ที่เหมาะสม ถอดถอนเครื่องที่หมดอายุ และพัฒนาศักยภาพของเครื่องใหมีความพรอมรองรับการใชบัตร
ชิปการดตามนโยบายของ ธปท. ควบคูกับการแนะนําและกระตุนใหลูกคาทดลองทําธุรกรรมการเงินประเภทตาง ๆ
ด ว ยตนเองที่ เ ครื่ อ งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส นอกจากนี้ ธนาคารใชห น า จอเครื่ อ งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เ ป น สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ
ผลิตภัณฑบริการ และแคมเปญที่รวมกับพันธมิตรธุรกิจ เพื่อเสนอสิทธิประโยชนสูงสุดแกลูกคา ซึ่งถือเปนการสราง
ความสัมพันธกับพันธมิตรอีกทางหนึ่ง ขณะเดียวกัน กลุมลูกคาตางชาติสามารถทําธุรกรรมการเงินไดสะดวกที่
เครื่อง K-My ATM ดวยภาษาที่แตกตางกันถึง 12 ภาษา
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บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส
บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส
Self-Service Channel (K-ATM และ K-CDM)
K-ATM (เครื่องเอทีเอ็มกสิกรไทย)
K-CDM (เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติกสิกรไทย)
K-PUM (เครื่องปรับรายการสมุดเงินรับฝากอัตโนมัติ)

(หนวย: เครื่อง)
มี.ค. 2559
ป 2558
12,006
12,055
9,306
9,349
2,700
2,706
1,272
1,273

- บริก ารดิ จิ ต อลแบงกิ้ง : พั ฒ นาระบบการให บริ ก ารให มี ประสิ ท ธิ ภ าพยิ่ง ขึ้ น ควบคูกั บการ
นําเสนอแคมเปญที่สอดคลองกับการใชชีวิตของลูกคาใน 3 บริการหลัก คือ บริการ K-Cyber Banking
บริการ K-MOBILE BANKING PLUS และบริการ K-Payment Gateway
1) K-Cyber Banking การสานตอโครงการ “สิทธิพิเศษ REWARD PLUS” และเพิ่มรานคาพันธมิตรที่
นําเสนอสิทธิพิเศษที่ตรงกับความตองการลูกคา เมื่อสมัครและทําธุรกรรมผานบริการ K-Cyber Banking
และ K-MOBILE BANKING PLUS รวมถึงการออกสื่อประชาสัมพันธ ตอกย้ําความเปนผูนําดานดิจิตอล
แบงกกิ้งจากจํานวนยอดธุรกรรมการโอนเงินสูงสุดและการรับรองความปลอดภัยในการทําธุรกรรมดวย
ระบบรักษาขอมูลสูงสุดระดับมาตรฐานโลก ISO 27001:2013
2) K-MOBILE BANKING PLUS การพัฒนาฟงกชั่นการใชงานใหม ดวยการปรับเปลี่ยนวงเงินโอนและ
วงเงินถอนตอวันของบัตรเดบิตไดดวยตนเอง อีกทั้งยังสามารถอายัดบัตรไดทันทีกรณีบัตรหายโดยไมตอง
ติดตอ K-Contact Center รวมถึงการออกสติกเกอรไลน “Fin for Fun” สติกเกอรการเงิน พรอมเพิ่ม
ฟเจอรใหม บริการ “แชท” ใหบริการสอบถามขอมูลผานมือถือไดตลอด 24 ชม. ตลอดจนการติดตาม
โปรโมชั่นและขอคิดทางการเงิน (ทิปสการเงิน) ไดที่ KBank Live : LINE Official Account
3) K-Payment Gateway การพัฒนาฟเจอรการตั้งเวลา Time of Session สําหรับรานคาออนไลนที่ขาย
ตั๋วตาง ๆ ใหตรงกับชวงเวลาที่รานคากําหนด ซึ่งชวยลดการปรับปรุงรายการขายระหวางรานคาและ
ธนาคารได ในกรณีที่ผูถือบัตรชําระเงินเขามาหลังจากรายการจองตั๋วถูกยกเลิกไปแลว
- บริการ K-Contact Center : เนนการใหบริการที่ตอบสนองตอความตองการที่หลากหลายของลูกคา
โดยพัฒนาศักยภาพของชองทางการใหบริการใหครอบคลุม เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายใหกับลูกคาในการติดตอใช
บริการตาง ๆ รวมถึงสรางความประทับใจและสงมอบบริการที่เปนเลิศ เกิดประโยชนสูงสุดแกผูใชบริการ

3.5 รางวัลเกียรติคุณ
จากความพยายามและการดําเนินการทั้งหมด นอกจากจะสงผลใหธนาคารกสิกรไทยและบริษัทของ
ธนาคารกสิกรไทย บรรลุเปาหมายทางธุรกิจที่ดีขึ้นแลว ยังทําใหไดรับการยอมรับจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งในและ
ตางประเทศ ดังจะเห็นไดจากหลากหลายรางวัลที่ไดรับในไตรมาสที่1 ป 2559 ที่สําคัญ ไดแก
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รางวัลสําหรับธนาคารกสิกรไทย และบริษัทของธนาคารกสิกรไทย
• 2 รางวัล ไดแก รางวัล Best Disclosure and Transparency in Thailand และ รางวัล Best for Investor Relations in Thailand จากงาน
2015 Corporate Governance Poll จัดโดยนิตยสาร Asiamoney
• รางวัล Best Bank in Thailand จากงาน Corporate Treasurer Awards จัดโดยนิตยสาร CT Magazine
• รางวัล Best Retail Bank in Thailand เปนปที่ 7 ติดตอกัน จากงาน The Asian Banker Excellence in Retail Financial Services
International Awards 2016 จัดโดยวารสาร The Asian Banker
• รางวัล Best Private Banking Services Overall in Thailand จากสถาบัน Euromoney Private Banking 2016 สําหรับความเปนเลิศใน
บริการ Investment Banking Capabilities และบริการ High Net Worth Specific services
• รางวัล Best Wealth Management Provider – Thailand ติดตอกันเปนปที่สอง จาก World Finance Wealth Management Awards
• รางวัลบัตรเครดิตที่นาเชื่อถือที่สุด ประจําป 2016 จากผลการสํารวจและวิจัย Thailand’s Most Admired Brand ปที่ 16 จัดโดยนิตยสาร
BrandAge รวมกับมหาวิทยาลัยชั้นนํา 5 แหง
• 2 รางวัล ไดแก รางวัล The Best Service Strategy Contact Center (รางวัลกลยุทธการบริการลูกคาทางโทรศัพทยอดเยี่ยม) และ
รางวัล The Best Effective Software Contact Center (รางวัลนวัตกรรมการบริการขอมูลภาคเอกชนยอดเยี่ยม) จากงาน TCCTA
Contact Center Award 2015 จัดโดย สมาคมการคาธุรกิจศูนยบริการทางโทรศัพทไทย (Thai Contact Center Trade Association:
TCCTA)
• รางวัล “องคกรธุรกิจของอาเซียนที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจในจีน ประจําป 2558” (2015 Successful ASEAN
Enterprise Entering China) จากงาน 2016 China-ASEAN Celebrating New Year & Enhancing Cooperation Activity” จัดโดย สภา
ธุรกิจจีน-อาเซียน (China–ASEAN Business Council: CABC)
• รางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยม 2015 ประจําภูมิภาคเอเชีย จากการออกพันธบัตรสกุลเงินบาทของกระทรวงการเงิน สปป.ลาว ในประเทศ
ไทย จากงาน The Asset Triple A Country Awards 2015 จัดขึ้นโดย นิตยสาร The Asset
• 2 รางวัล ไดแก รางวัล Best Bond House 2015 ติดตอกันเปนปที่ 9 และ รางวัล Best Sales Staff of the Year 2015 จาก สมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)
• รางวัล Thailand Bond House 2015 จากนิตยสาร IFR Asia
• รางวัล Best Bank in Thailand จากงาน Corporate Treasurer จัดโดย นิตยสารและสื่อออนไลนในเครือ Haymarket Financial Media
รางวัลสําหรับ บลจ.กสิกรไทย
• รางวัลกองทุนตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแหงป 2015 ประเภทกองทุนตราสารหนี้ระยะปานกลางถึงยาว (Mid/Long Term Bond) เปนปที่ 2
ติดตอกัน จากมอรนิ่งสตาร รีเสิรช (ประเทศไทย)
• 2 รางวัล ไดแก รางวัล Best Fund House (Thailand) เปนปที่ 2 ติดตอกัน และ รางวัล Best Pension Fund Manager (Thailand) จาก
วารสาร Asia Asset Management
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4. ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน
4.1 ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาสที่ 1 ป 2559 ธนาคารและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิจํานวน 9,646 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอนจํานวน 4,169 ลานบาท หรือรอยละ 76.13 ถึงแมวาธนาคารไดตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญเพิ่มขึ้นจํานวน 2,466 ลานบาท หรือรอยละ 27.94 เพื่อรองรับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ทั้งนี้ กําไรจากการ
ดําเนินงานกอนหักคาใชจายเกี่ยวกับหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และภาษีเงินได เพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอน 8,435
ลานบาท หรือรอยละ 51.05 สวนใหญเกิดจากการลดลงของคาใชจายจากการดําเนินงาน 5,039 ลานบาท หรือ
รอยละ 25.41 เนื่องจากในไตรมาสกอนธนาคารมีคาใชจายพิเศษ (Extraordinary Expense) จากการตั้งสํารองการ
ดอยคาโปรแกรมคอมพิวเตอรและคาใชจายที่เกี่ยวของ จํานวน 2,314 ลานบาท และเปนปกติตามพฤติกรรมการใช
จายที่ชะลอตัวในชวงไตรมาสแรกของป ทั้งนี้ อัตราสวนคาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ ตอรายไดจากการ
ดําเนินงานสุทธิ (Cost to Income Ratio) ปรับตัวลดลงจากไตรมาสกอนมาอยูที่ระดับรอยละ 37.21 และอยูใน
ระดับที่ดีกวาเปาหมาย
สําหรับรายไดจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 3,396 ลานบาท หรือรอยละ 9.34 มาจากทั้งรายไดที่มิใช
ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจํานวน 3,020 ลานบาท หรือรอยละ 20.79 ตามการเพิ่มขึ้นของรายไดเบี้ยประกันภัยรับสุทธิหลังหัก
ค า ใช จ า ยในการรั บ ประกั น ภั ย กํ า ไรสุ ท ธิ จ ากเงิ น ลงทุ น กํ า ไรสุ ท ธิ จ ากธุ ร กรรมเพื่ อ ค า และปริ ว รรตเงิ น ตรา
ตางประเทศ และรายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ รายไดดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นจํานวน 376
ลานบาท หรือรอยละ 1.72 ตามการเพิ่มของปริมาณเงินใหสินเชื่อ ในขณะที่คาใชจายดอกเบี้ยลดลง สําหรับอัตรา
ผลตอบแทนสินทรัพยที่กอใหเกิดรายไดสุทธิ อยูที่ระดับรอยละ 3.62 ซึ่งลดลงจากไตรมาสกอน แตยังอยูในระดับ
ของเปาหมายที่วางไวที่รอยละ 3.4 – 3.6
สรุปผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 1 ป 2559

รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
รวมรายไดจากการดําเนินงานสุทธิ
รวมคาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุน
จากการดอยคา
กําไรสุทธิ (สวนที่เปนของธนาคาร)
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)

ไตรมาสที่ 1
ป 2559
22,200
17,551
39,751
14,793
11,293
9,646
4.03

ไตรมาสที่ 4
การเปลี่ยนแปลง
ไตรมาสที่ 1
ป 2558
เพิ่ม (ลด) รอยละ
ป 2558
21,824
376
1.72
20,975
14,531
3,020
20.79
15,284
36,355
3,396
9.34
36,259
19,832
(5,039) (25.41)
15,417
8,827
5,477
2.29

2,466
4,169
1.74

27.94
76.13
75.98

4,006
12,401
5.18

(หนวย: ลานบาท)
การเปลี่ยนแปลง
เพิ่ม (ลด) รอยละ
1,225
5.84
2,267
14.84
3,492
9.63
(624)
(4.04)
7,287
(2,755)
(1.15)

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน กําไรสุทธิลดลงจํานวน 2,755 ลานบาท หรือรอยละ 22.22
เปนผลมาจากการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นจํานวน 7,287 ลานบาท หรือรอยละ 181.86 เพื่อรองรับ
ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว อยางไรก็ตาม กําไรจากการดําเนินงานกอนหักคาใชจายเกี่ยวกับหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ
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181.86
(22.22)
(22.20)

และภาษีเงินได เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 4,116 ลานบาท หรือรอยละ 19.75 จากการเพิ่มขึ้นของทั้ง
รายไดดอกเบี้ยสุทธิและรายไดที่มิใชดอกเบี้ย โดยรายไดดอกเบี้ยสุทธิสวนใหญเกิดจากการขยายตัวของสินเชื่อและ
การลดลงของอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากเฉลี่ย สวนรายไดที่มิใชดอกเบี้ย เพิ่มขึ้นจากรายไดคาธรรมเนียมและบริการ
สุทธิ กําไรสุทธิจากเงินลงทุน และรายไดเบี้ยประกันภัยรับสุทธิหลังหักคาใชจายในการรับประกันภัย ในขณะที่
คาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน
สําหรับอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญซึ่งสะทอนความสามารถในการดําเนินงานของธนาคารและบริษัท
ยอยในไตรมาสที่ 1 ป 2559 เมื่อเทียบกับไตรมาสกอน และไตรมาสเดียวกันของปกอน มีรายการที่สําคัญดังนี้

อัตราสวนทางการเงิน
กําไรสุทธิตอสินทรัพยเฉลี่ย (ROA)1)
กําไรสุทธิตอสวนของเจาของเฉลี่ย (ROE)1)
ผลตอบแทนสินทรัพยที่กอใหเกิดรายไดสุทธิ (NIM)1)
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย ตอสินทรัพยเฉลี่ย1)
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย ตอรายไดจากการดําเนินงานสุทธิ
คาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ ตอรายไดจากการ
ดําเนินงานสุทธิ
1)
อัตราสวนคํานวณเปนรายป (Annualized)
อัตราสวนทางการเงิน
เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพสุทธิตอเงินใหสินเชื่อ
เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพตอเงินใหสนิ เชื่อ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ
เงินใหสินเชื่อ2) ตอเงินรับฝาก
เงินใหสินเชื่อ2) ตอเงินรับฝากและตั๋วแลกเงิน
อัตราสวนเงินกองทุนทั้งสิ้น3)
อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 13)
2)
3)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 4
ป 2559
ป 2558
1.48
0.86
13.41
7.73
3.62
3.66
2.70
2.28
44.15
39.97
37.21

31 มี.ค.
2559
1.48
2.81
135.13
92.33
91.83
18.36
14.88

54.55

เพิ่ม (ลด)
0.62
5.68
(0.04)
0.42
4.18

ไตรมาสที่ 1
ป 2558
2.04
18.84
3.67
2.51
42.15

(17.34)

42.52

31 ธ.ค.
เพิ่ม (ลด)
2558
1.36
0.12
2.70
0.11
129.96
5.17
94.40
(2.07)
94.15
(2.32)
18.00
0.36
14.53
0.35

31 มี.ค.
2558
0.99
2.26
139.74
93.64
93.23
17.01
13.20

(หนวย: รอยละ)
เพิ่ม (ลด)
(0.56)
(5.43)
(0.05)
0.19
2.00
(5.31)
(หนวย: รอยละ)
เพิ่ม (ลด)

เงินใหสินเชื่อ ไดแก เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ หักรายไดรอตัดบัญชี
อัตราสวนเงินกองทุนตามกฎหมายตอสินทรัพยเสี่ยงของกลุมธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย



รายไดดอกเบี้ยสุทธิ

ธนาคารและบริษัทยอยมีรายไดดอกเบี้ยสุทธิสําหรับไตรมาสที่ 1 ป 2559 จํานวน 22,200 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจํานวน 376 ลานบาท หรือรอยละ 1.72 จากไตรมาสกอน ตามการเพิ่มของปริมาณเงินใหสินเชื่อ ในขณะที่
คาใชจายดอกเบี้ยลดลง โดยอัตราผลตอบแทนสินทรัพยที่กอใหเกิดรายไดสุทธิสําหรับไตรมาสที่ 1 ป 2559 อยูที่
ระดับรอยละ 3.62 ลดลงจากไตรมาสกอน ซึ่งยังคงอยูในระดับของเปาหมายที่วางไวที่รอยละ 3.4 – 3.6
หากเปรี ย บเที ย บกั บ ไตรมาสเดี ย วกั น ของป ก อ น รายได ด อกเบี้ ย สุ ท ธิ ป รั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น จํ า นวน 1,225
ลานบาท หรือรอยละ 5.84 สวนใหญเกิดจากคาใชจายดอกเบี้ยที่ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน ตามการ
ลดลงของอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากเฉลี่ย ในขณะที่รายไดดอกเบี้ยรับจากเงินใหสินเชื่อเพิ่มขึ้น ตามการเพิ่มของ
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0.49
0.55
(4.61)
(1.31)
(1.40)
1.35
1.68

ปริมาณเงินใหสินเชื่อเฉลี่ย รวมถึงรายไดดอกเบี้ยรับจากรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินที่เพิ่มขึ้น อยางไรก็
ตามอัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพยที่กอใหเกิดรายไดสุทธิในไตรมาสนี้ ปรับตัวลดลงจากไตรมาสเดียวกันของป
กอน
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 4 การเปลี่ยนแปลง
ป 2559
ป 2558 เพิ่ม (ลด) รอยละ
รายไดดอกเบี้ย
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินฝาก
เงินใหสินเชื่อ (ไมรวมธุรกรรมตลาดซื้อคืน)
ธุรกรรมตลาดซื้อคืน
เงินลงทุน
เงินลงทุนเพื่อคา
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
เงินใหสินเชื่อ
สัญญาเชาการเงิน
อื่นๆ
รวมรายไดดอกเบี้ย
รวมคาใชจายดอกเบี้ย
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
อัตราผลตอบแทนสินทรัพยที่กอใหเกิดรายได (รอยละ)
ตนทุนทางการเงิน (รอยละ)
ผลตอบแทนสินทรัพยที่กอใหเกิดรายไดสุทธิ (รอยละ)


1,401
41
188
1,172
3,451
62
628
2,761
22,669
1,263
3
28,787
6,587
22,200
4.70
1.38
3.62

1,213
124
209
880
3,447
74
646
2,727
22,713
1,269
5
28,647
6,823
21,824
4.81
1.45
3.66

188
(83)
(21)
292
4
(12)
(18)
34
(44)
(6)
(2)
140
(236)
376
(0.11)
(0.07)
(0.04)

15.49
(67.24)
(9.83)
33.17
0.11
(15.05)
(2.89)
1.23
(0.19)
(0.51)
(42.65)
0.49
(3.46)
1.72

(หนวย: ลานบาท)
ไตรมาสที่ 1 การเปลี่ยนแปลง
ป 2558 เพิ่ม (ลด) รอยละ
752
165
84
503
3,982
88
1,580
2,314
22,512
1,285
0
28,531
7,556
20,975
4.99
1.64
3.67

649
(124)
104
669
(531)
(26)
(952)
447
157
(22)
3
256
(969)
1,225
(0.29)
(0.26)
(0.05)

รายไดที่มใิ ชดอกเบี้ย

ธนาคารและบริษัทยอยมีรายไดที่มิใชดอกเบี้ยสําหรับไตรมาสที่ 1 ป 2559 จํานวน 17,551 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอนจํานวน 3,020 ลานบาท หรือรอยละ 20.79 โดยเปนผลหลักจากรายไดเบี้ยประกันภัยรับ
สุทธิหลังหักคาใชจายในการรับประกันภัย กําไรสุทธิจากเงินลงทุน กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรตเงินตรา
ตางประเทศ และรายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิที่เพิ่มขึ้น ตามการขยายตัวของฐานลูกคารายใหมอยาง
ตอเนื่อง โดยในไตรมาสที่ 1 ป 2559 และไตรมาสกอน ธนาคารและบริษัทยอยมีสัดสวนรายไดที่มิใชดอกเบี้ยตอ
รายไดจากการดําเนินงานสุทธิเทากับรอยละ 44.15 และรอยละ 39.97 ตามลําดับ ซึ่งเปนไปตามเปาหมายของ
ธนาคารที่มุงเนนการสรางรายไดที่มิใชดอกเบี้ยใหอยูในระดับใกลเคียงรอยละ 40
หากเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน รายไดที่มิใชดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจํานวน 2,267 ลานบาท หรือ
รอยละ 14.84 อันเปนผลจากรายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิที่เพิ่มขึ้น ตามการขยายตัวของฐานลูกคารายใหม
อยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรการดําเนินธุรกิจที่มุงเนนลูกคาเปนศูนยกลาง รวมถึงการเพิ่มขึ้นของกําไร
สุทธิจากเงินลงทุน และรายไดเบี้ยประกันภัยรับสุทธิหลังหักคาใชจายในการรับประกันภัย
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86.28
(75.29)
122.27
133.21
(13.33)
(29.04)
(60.27)
19.30
0.70
(1.74)
100.00
0.90
(12.82)
5.84

ไตรมาสที่ 1
ป 2559
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรตเงินตรา
ตางประเทศ
กําไรสุทธิจากเงินลงทุน
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
รายไดเงินปนผล
รายไดเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
รายไดจากการดําเนินงานอื่น ๆ
หัก คาใชจายในการรับประกันภัย
รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย
รายไดที่มิใชดอกเบี้ยตอสินทรัพยเฉลี่ย (รอยละ)
รายไดที่มิใชดอกเบี้ยตอรายไดจากการ
ดําเนินงานสุทธิ (รอยละ)
รายไดคาธรรมเนียมและบริการตอรายไดจากการ
ดําเนินงานสุทธิ (รอยละ)


ไตรมาสที่ 4
การเปลี่ยนแปลง
ป 2558
เพิ่ม (ลด) รอยละ

12,087
2,366
9,721

11,966
2,421
9,545

2,129
926
32
434
26,226
898
22,815
17,551
2.52.70

1,767
81
22
135
21,634
578
19,231
14,531
2.28

2.544.15

39.97

2.524.45

26.25

121
(55)
176

(หนวย: ลานบาท)
ไตรมาสที่ 1 การเปลี่ยนแปลง
ป 2558
เพิ่ม (ลด) รอยละ

1.02
(2.23)
1.84

11,273
2,240
9,033

814
126
688

7.23
5.65
7.62

362
20.47
845 1,035.54
10
48.94
299
223.07
4,592
21.23
320
55.21
3,584
18.63
3,020
20.79
0.42

2,187
287
27
433
22,822
347
19,852
15,284
2.51

(58)
639
5
1
3,404
551
2,963
2,267
0.19

(2.68)
222.86
21.30
0.37
14.91
158.47
14.92
14.84

4.18

42.15

2.00

(1.80)

24.91

(0.46)

คาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ

ธนาคารและบริษัทยอยมีคาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ ในไตรมาสที่ 1 ป 2559 จํานวน 14,793
ลานบาท ลดลงจากไตรมาสกอนจํานวน 5,039 ลานบาท หรือรอยละ 25.41 เนื่องจากในไตรมาสกอนธนาคารมี
คา ใชจ า ยพิ เ ศษจากการตั้ง สํ า รองการดอ ยคา โปรแกรมคอมพิว เตอรแ ละคา ใช จ า ยที่ เกี่ ย วข อ ง จํา นวน 2,314
ลานบาท และเปนปกติตามพฤติกรรมการใชจายที่ชะลอตัวในชวงไตรมาสแรกของป โดยมีอัตราสวนคาใชจายจาก
การดําเนินงานอื่น ๆ ตอรายไดจากการดําเนินงานสุทธิ อยูที่รอยละ 37.21 ปรับตัวลดลงจากไตรมาสกอน ที่อยูที่
รอยละ 54.55 เนื่องจากรายไดสุทธิที่เติบโตมากกวาคาใชจาย ซึ่งอัตราสวนคาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ ตอ
รายไดจากการดําเนินงานสุทธิยังอยูในระดับของเปาหมายที่วางไว
หากเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน คาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ ลดลง 624 ลานบาท
หรือรอยละ 4.04 โดยเฉพาะคาใชจายอื่น และคาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ จึงสงผลใหอัตราสวน
คาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ ตอรายไดจากการดําเนินงานสุทธิ ในไตรมาสที่ 1 ป 2559 ปรับตัวลดลงจาก
ไตรมาสเดียวกันของปกอน ที่อยูที่รอยละ 42.52
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คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
คาตอบแทนกรรมการ
คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ
คาภาษีอากร
การดอยคาโปรแกรมคอมพิวเตอร
อื่น ๆ
รวมคาใชจายจากการดําเนินงานอื่นๆ
อัตราสวนคาใชจา ยจากการดําเนินงานอื่น
ตอรายไดจากการดําเนินงานสุทธิ (รอยละ)


ไตรมาสที่ 1
ป 2559
7,458
17
2,760
1,103
3,455
14,793
37.21

ไตรมาสที่ 4
การเปลี่ยนแปลง
ไตรมาสที่ 1
ป 2558
เพิ่ม (ลด) รอยละ
ป 2558
7,475
(17)
(0.23)
7,141
17
(0.94)
16
3,519
(759) (21.57)
3,186
1,109
(6)
(0.56)
1,050
2,314
(2,314) (100.00)
5,398
(1,943) (35.98)
4,024
19,832
(5,039) (25.41)
15,417
54.55

(17.34)

42.52

(หนวย: ลานบาท)
การเปลี่ยนแปลง
เพิ่ม (ลด) รอยละ
317
4.43
1 12.96
(426) (13.37)
53
5.02
(569) (14.13)
(624) (4.04)
(5.31)

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา

ธนาคารและบริษัทยอยมีคาใชจายเกี่ยวกับหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา สําหรับ
ไตรมาสที่ 1 ป 2559 จํานวน 11,293 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอนจํานวน 2,466 ลานบาท หรือรอยละ 27.94
และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนเชนกัน เนื่องจากในไตรมาสนี้ ธนาคารไดตั้งสํารองคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว โดยอัตราสวนหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการ
ดอยคา ตอเงินใหสินเชื่อเฉลี่ยสําหรับไตรมาสที่ 1 ป 2559 อยูที่รอยละ 2.80 สูงขึ้นจากไตรมาสกอนที่อยูที่ 2.22
และไตรมาสเดียวกันของปกอนที่อยูที่รอ ยละ 1.04

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา
ตอเงินใหสินเชื่อเฉลี่ย

ไตรมาสที่ 1
ป 2559
11,293

(หนวย: ลานบาท)
ไตรมาสที่ 4
การเปลี่ยนแปลง
ไตรมาสที่ 1
การเปลี่ยนแปลง
ป 2558
เพิ่ม (ลด) รอยละ
ป 2558
เพิ่ม (ลด) รอยละ
8,827
2,466
27.94
4,006
7,287 181.86

2.80

2.22

1.04

0.58

1.76

− เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพและการปรับโครงสรางหนี้
เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ธนาคารและบริษัทยอยมีเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ จํานวน 52,927 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 2.81 ของเงินใหสินเชื่อที่รวมสถาบันการเงิน และธนาคารมีเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ จํานวน
51,064 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.72 ของเงินใหสินเชื่อที่รวมสถาบันการเงิน ดังนี้
เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ
(หนวย: ลานบาท)

เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพของธนาคารและบริษัทยอย
รอยละของเงินใหสนิ เชื่อที่รวมสถาบันการเงิน
เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพของธนาคาร
รอยละของเงินใหสนิ เชื่อที่รวมสถาบันการเงิน
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31 มี.ค. 2559

31 ธ.ค. 2558

52,927
2.81
51,064
2.72

49,490
2.70
47,645
2.61

เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพสุทธิ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ธนาคารและบริษัทยอ ยมีเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพสุทธิ จํานวน 27,535
ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.48 ของเงินใหสินเชื่อที่รวมสถาบันการเงิน และธนาคารมีเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพสุทธิ
จํานวน 26,698 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.44 ของเงินใหสินเชื่อที่รวมสถาบันการเงิน ดังนี้
เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพสุทธิ
(หนวย: ลานบาท)

เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพสุทธิของธนาคารและบริษัทยอย
รอยละของเงินใหสนิ เชื่อที่รวมสถาบันการเงิน
เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพสุทธิของธนาคาร
รอยละของเงินใหสนิ เชื่อที่รวมสถาบันการเงิน

31 มี.ค. 2559
27,535
1.48
26,698
1.44

31 ธ.ค. 2558
24,586
1.36
23,679
1.31

การปรับโครงสรางหนี้
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ธนาคารและบริษัทยอยมียอดเงินใหสินเชื่อที่ปรับโครงสรางหนี้กอนนําไปตัด
สูญ จํานวน 45,880 ลานบาท ลดลงจากไตรมาสที่ 4 ป 2558 จํานวน 22,968 ลานบาท โดยมีสวนสูญเสียจากการ
ปรับโครงสรางหนี้ จํานวน 856 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.87 ของยอดเงินใหสินเชื่อที่ปรับโครงสรางหนี้ทั้งหมด ซึ่ง
ลดลงเปนจํานวน 1,172 ลานบาท จาก 2,028 ลานบาท ในไตรมาสที่ 4 ป 2558
ทรัพยสินรอการขาย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ธนาคารและบริษัทยอยมีทรัพยสินรอการขายตามราคาตนทุน จํานวน 16,599
ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.63 ของสินทรัพยรวม และมีคาเผื่อการดอยคาสําหรับทรัพยสินรอการขาย จํานวน 1,844
ลา นบาท คิ ด เป น รอ ยละ 11.11 ของมูล ค า ตามราคาต น ทุ น ซึ่ ง เพี ย งพอที่จ ะรองรั บ ค า ใช จา ยในการถื อ ครอง
คาใชจายในการขาย และขาดทุนจากการขายทรัพยสินรอการขาย
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ธนาคารและบริษัทยอยมีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และคาเผื่อการปรับมูลคาจาก
การปรับโครงสรางหนี้ จํานวน 71,519 ลานบาท โดยคิดเปนรอยละ 210.53 ของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญซึ่งเปนไป
ตามเกณฑของ ธปท.
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4.2 ฐานะทางการเงิน
โครงสรางสินทรัพยและหนี้สิน
(หน วย: ล านบาท)
2,800,000

4%

4%
2,400,000

2%

2%
12%

2,000,000

19%

6%
11%
3%

15%

4%

18%

6%
12%
3%

4%

1,600,000
1,200,000

76%

75%
61%

63%
800,000
400,000
0

31 มี.ค. 59

31 ธ.ค. 58
เงินให สินเชื่ อแกลกู หนี้ แ ละดอกเบี้ ยคางรั บ
เงินลงทุ นสุ ทธิ
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิ นสุ ทธิ (สิ นทรั พย)
เงินสด
สิ นทรัพยอื่น



เงินรับฝาก
ตราสารหนี้ ที่ออกและเงินกูยืม
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิ น (หนี้ สิน)
หนี้ สินจากสัญญาประกันภัย
หนี้ สินอื่น

สินทรัพย

สิ น ทรั พ ย ร วมของธนาคารและบริ ษั ท ย อย ณ สิ้ นไตรมาสที่ 1 ป 2559 มี จํ านวน 2,643,709 ล า นบาท
เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นป 2558 จํานวน 88,404 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 3.46 ทั้งนี้ สินทรัพยรวมที่เพิ่มขึ้น สวนมาก
มาจากการเพิ่มขึ้นของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย) เงินลงทุนสุทธิ และเงินใหสินเชื่อแก
ลูกหนี้ โดยมีรายละเอียดที่สําคัญ ดังนี้
• รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย) ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ป 2559 มีจํานวน 402,744
ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นป 2558 จํานวน 94,000 ลานบาท หรือรอยละ 30.45 ซึ่งสวนใหญเกิด
จากการบริหารสภาพคลองของธนาคาร
• เงินลงทุนสุทธิ ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ป 2559 มีจํานวน 482,344 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นป 2558
จํานวน 5,144 ลานบาท หรือรอยละ 1.08 สวนใหญเกิดจากตราสารหนี้ตางประเทศที่เพิ่มขึ้น
• เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ (หักรายไดรอตัดบัญชี) ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ป 2559 มีจํานวน 1,613,577 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นป 2558 จํานวน 3,690 ลานบาท หรือรอยละ 0.23 ซึ่งเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัว
ตามสภาวะเศรษฐกิจ โดยสวนหนึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินใหสินเชื่อเพื่อการพาณิชย และเงินให
สินเชื่อประเภทเงินทุนหมุนเวียน โดยธนาคารมีปริมาณเงินใหสินเชื่อสูงเปนอันดับ 4 ในระบบธนาคาร
พาณิชยไทย

21

เงินลงทุนในหลักทรัพย
( หน ว ย: ล านบาท)
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0



39,115

38,479
43,915

63,783
62,948

55,183

330,558

322,978

31 ธ.ค. 58

31 มี.ค. 59

ตราสารทุน

ตราสารหนีต้  า งประเทศ

ตราสารหนีภ้ าคเอกชน

หลักทรัพย รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

หนี้สินและสวนของเจาของ

หนี้สินรวมของธนาคารและบริษัทยอย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ป 2559 มีจํานวน 2,325,310 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จํานวน 82,218 ลานบาท หรือรอยละ 3.67 จาก ณ สิ้นป 2558 สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของเงินรับฝาก หนี้สินจาก
สัญญาประกันภัย รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) และตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม โดยรายการที่
มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ มีดังนี้
• เงินรับฝาก ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ป 2559 มีจํานวน 1,747,634 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นป 2558
จํานวน 42,255 ลานบาท หรือรอยละ 2.48 สวนใหญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินรับฝากออมทรัพย
โดยธนาคารมีปริมาณเงินรับฝากสูงเปนอันดับ 4 ในระบบธนาคารพาณิชยไทย
• หนี้สินจากสัญญาประกันภัย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ป 2559 มีจํานวน 267,629 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ
สิ้นป 2558 จํานวน 16,182 ลานบาท หรือรอยละ 6.44 ตามการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิต
• รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ป 2559 มีจํานวน 76,070 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นป 2558 จํานวน 4,604 ลานบาท หรือรอยละ 6.44 ซึ่งเกิดจากการบริหารสภาพคลอง
ของธนาคาร
ทั้งนี้ สวนของเจาของ (เฉพาะสวนของธนาคาร) ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ป 2559 มีจํานวน 289,720 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจํานวน 3,920 ลานบาท หรือ รอยละ 1.37 จาก ณ สิ้นป 2558 โดยสวนใหญเกิดจากกําไรสุทธิจากการ
ดํา เนินงานในไตรมาสที่ 1 ป 2559 จํา นวน 9,646 ลา นบาท แตไ ดอ นุมัติการจา ยปนผลจากกําไรสุท ธิป 2558
จํานวน 8,376 ลานบาท ในเดือนมีนาคม 2559


ความสัมพันธของแหลงทีม่ าและใชไปของเงินทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 โครงสรางเงินทุนตามงบการเงินรวม ประกอบดวย หนี้สินจํานวน 2,325,310
ลานบาท และสวนของเจาของจํานวน 318,399 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของเทากับ 7.30
เทา โดยองคประกอบของแหลงเงินทุนดานหนี้สินที่สําคัญ ไดแก เงินรับฝาก ซึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 มีจํานวน
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1,747,634 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 66.11 ของแหลงเงินทุนทั้งหมด สําหรับรายการระหวางธนาคารและ
ตลาดเงิน รวมทั้งตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมนั้น มีสัดสวนรอยละ 2.88 และรอยละ 3.39 ของแหลงเงินทุน
ทั้งหมดตามลําดับ
ธนาคารและบริษัทยอยมีแหลงใชไปของเงินทุนที่สําคัญ ไดแก เงินใหสินเชื่อหักรายไดรอตัดบัญชี ซึ่ง ณ
วันที่ 31 มีนาคม 2559 มีจํานวน 1,613,577 ลานบาท ทําใหอัตราสวนของเงินใหสินเชื่อตอเงินรับฝากของธนาคาร
คิดเปน รอยละ 92.33 และอัต ราสว นเงิน ใหสิน เชื่อ ตอ เงิน รับฝากรวมตั๋วแลกเงิ น คิดเปน รอยละ 91.83 สํา หรั บ
สภาพคลองสวนที่เหลือ ธนาคารนําไปลงทุนในสินทรัพยสภาพคลองตาง ๆ อันไดแก รายการระหวางธนาคารและ
ตลาดเงิน รวมทั้งเงินลงทุนในหลักทรัพย

4.3. เงินใหสินเชื่อและเงินรับฝาก


เงินใหสินเชือ่

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ธนาคารและบริษัทยอยมียอดเงินใหสินเชื่อ ตามงบการเงินรวมของธนาคาร
จํานวน 1,613,577 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 3,690 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 0.23 จากยอดสินเชื่อจํานวน
1,609,887 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เงินใหสินเชื่อตามงบการเงินเฉพาะของธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 สวนใหญหรือคิดเปนรอยละ
56.07 ของเงินใหสินเชื่อทั้งหมด เปนลูกคาประเภทนิติบุคคล และหากพิจารณาตามลักษณะการใหกูยืม ลูกคาของ
ธนาคารสวนใหญมีการกูยืมมากกวา 20 ลานบาท จํานวน 887,135 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 55.78 ขณะที่
สัดสวนที่เหลืออีกรอยละ 44.22 เปนการกูยืมที่นอยกวา 20 ลานบาท สําหรับเงินใหสินเชื่อที่มีระยะเวลาการชําระ
คืนไมเกิน 1 ป คิดเปนรอยละ 45.30 ของเงินใหสินเชื่อทั้งหมด
เงินใหสินเชื่อจําแนกตามปริมาณเงินใหสินเชื่อ ประเภทผูก ู และระยะเวลาการชําระคืน
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เงินใหสินเชื่อของธนาคารและบริษัทยอย

ณ 31 มี.ค. 2559
มูลคาเงินใหสินเชื่อของธนาคารและบริษัทยอย
จําแนกตามประเภทธุรกิจและเกณฑการจัดชั้น

รอยละของเงินใหสินเชื่อของธนาคารและบริษัทยอย
จําแนกตามประเภทธุรกิจและเกณฑการจัดชั้น

ชั้นปกติ

ชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ

ชั้นต่ํากวามาตรฐาน
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ชั้นสงสัย

อื่น ๆ

สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย

การสาธารณูปโภคและบริการ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย
และการกอสราง

อุตสาหกรรมการผลิต
และการพาณิชย

การเกษตรและเหมืองแร

อื่น ๆ

สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย

การสาธารณูปโภคและบริการ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย
และการกอสราง

อุตสาหกรรมการผลิต
และการพาณิชย

การเกษตรและเหมืองแร

หนวย: ลานบาท

ชั้นสงสัยจะสูญ

เงินใหสินเชื่อของธนาคารและบริษัทยอยเปนสินเชื่อปกติคิดเปนรอยละ 94.79 ของสินเชื่อทั้งหมด และ
เมื่อจําแนกตามประเภทธุรกิจ อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชยมีสัดสวนสูงที่สุดคิดเปนรอยละ 49.48 ของ
เงินใหสินเชื่อทั้งหมด โดยเปนสินเชื่อปกติคิดเปนรอยละ 94.96 ของสินเชื่อในธุรกิจดังกลาว
สินเชื่อแยกตามกลุมธุรกิจลูกคา
(หนวย: ลานบาท)

เงินใหสินเชื่อ

31 มี.ค. 2559
กลุมลูกคาธุรกิจ*
กลุมลูกคาบุคคล**
1,092,260
416,471

31 ธ.ค. 2558
กลุมลูกคาธุรกิจ*
กลุมลูกคาบุคคล**
1,085,646
422,400

หมายเหตุ: *

กลุมลูกคาธุรกิจ ประกอบดวย ลูกคาผูประกอบการที่ทําธุรกิจในนามบริษัทจดทะเบียน และในนามบุคคลธรรมดา
รวมถึงรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน ฯลฯ โดยธนาคารใหบริการทางการเงิน ไดแก เงินกูระยะยาว เงินทุน
หมุนเวียน การออกหนังสือค้ําประกัน บริการธุรกรรมระหวางประเทศ การรวมใหสินเชื่อกับสถาบันการเงินอื่น
(Syndicated Loan) การจัดการสภาพคลองแบบครบวงจร (Cash Management Solution) รวมไปถึงการเพิ่มมูลคา
ทางธุรกิจตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา (Value Chain Solution)
** กลุมลูกคาบุคคล ไดแก ลูกคาบุคคลธรรมดาที่ใชผลิตภัณฑและบริการของธนาคาร ไดแก บัญชีเงินฝาก บัตรเดบิต บัตร
เครดิต สินเชื่อบุคคล สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย บริการดานการลงทุนและที่ปรึกษาดานการลงทุน รวมถึงบริการธุรกรรมทาง
การเงินตาง ๆ

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ป 2559 สินเชื่อกลุมลูกคาธุรกิจ (ลูกคาบรรษัทและลูกคาผูประกอบการ) เพิ่มขึ้น
จํานวน 6,614 ลานบาท หรือรอยละ 0.61 จาก ณ สิ้นป 2558 โดยสวนใหญมาจากการขยายตัวของสินเชื่อระยะ
ยาว โดยเฉพาะในกลุมอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม กลุมสถาบันการเงิน และกลุมโรงแรมและรานอาหาร ทั้งนี้
แมวาดวยสถานการณเศรษฐกิจไทยที่ยังไมฟนตัว ทําใหธนาคารมุงความสําคัญดานการบริหารจัดการความเสี่ยง
การบริหารตนทุนและสภาพคลองใหมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาความแขงแกรงทางการเงินก็ตาม
ขณะที่สินเชื่อกลุมลูกคาบุคคลในไตรมาสนี้ ปรับลดลงจํานวน 5,929 ลานบาท หรือรอยละ 1.40 จาก ณ
สิ้นป 2558 โดยสวนใหญมาจากการชําระคืนสินเชื่อบัตรเครดิตเพื่อซื้อกองทุนประหยัดภาษีในชวงปลายปกอน
สวนสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย ยังเติบโตไดจากความรวมมือกับพันธมิตรธุรกิจในการจัดกิจกรรมการตลาด และนําเสนอ
แคมเปญที่สอดคลองกับมาตรการกระตุนธุรกิจอสังหาริมทรัพยของภาครัฐ ทําใหธนาคารสามารถรักษาความเปน
ผูนํา ในผลิตภัณ ฑสิน เชื่อ หลัก ควบคูไ ปกับการรัก ษาคุณ ภาพสิน เชื่ อ ที่ ดีอ ยา งต อ เนื่ อ ง นอกจากนี้ ธนาคารยัง
นําเสนอสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทยเพื่อเปนวงเงินเผื่อฉุกเฉิน รวมกับการมุงรณรงคความมีวินัยในการชําระหนี้
ตามแนวนโยบายสินเชื่อที่เติบโตอยางระมัดระวังและสอดคลองกับภาพรวมตลาด


เงินรับฝาก
เงินรับฝากแยกตามประเภทบัญชี
(หนวย: ลานบาท)

เงินรับฝากรวม
เงินรับฝากกระแสรายวัน
เงินรับฝากออมทรัพย
เงินรับฝากประจํา

สัดสวน
(รอยละ)
100.00
5.44
68.92
25.64

ยอดเงินรับฝาก
31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558
1,747,634
1,705,379
95,059
94,038
1,204,472
1,142,204
448,103
469,137
25

การเปลี่ยนแปลง
เพิ่ม (ลด)
รอยละ
42,255
2.48
1,021
1.09
62,268
5.45
(21,034)
(4.48)

ในไตรมาสที่ 1 ป 2559 ยอดเงินรับฝากรวม ซึ่งมาจากเงินรับฝากของกลุมลูกคาธุรกิจ และกลุมลูกคา
บุคคล เพิ่มขึ้นจํานวน 42,255 ลานบาท หรือรอยละ 2.48 จาก ณ สิ้นป 2558 สวนใหญเพิ่มขึ้นจากเงินรับฝาก
ออมทรัพย โดยธนาคารสามารถบริหารจัดการเงินฝากใหอยูในระดับเหมาะสมตอการดําเนินธุรกิจและแขงขันได
รวมทั้งรักษาสัดสวนเงินฝากออมทรัพยสูงที่สุดอยางตอเนื่อง อีกทั้งยังนําเสนอผลิตภัณฑเงินฝากประจําพิเศษ
ควบคูกับเสนอทางเลือกลงทุนอื่นที่มีผลตอบแทนสูงกวาในระดับความเสี่ยงที่ลูกคายอมรับไดเพื่อทดแทนเงินฝาก
ประจําบางสวนที่ทยอยครบกําหนด

4.4. การบริหารเงิน
ในไตรมาสที่ 1 ป 2559 อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมระหวางธนาคารประเภทขามคืน ทรงตัวตอเนื่องจาก
ไตรมาสสุดทายของปกอนที่ระดับรอยละ 1.40 ตอป ซึ่งเปนทิศทางที่สอดคลองกับมติที่ประชุม กนง. เมื่อวันที่ 23
มีนาคม 2559 ที่ประกาศใหคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่รอยละ 1.50 ตอป สําหรับยอดคงคางของธุรกรรมเงินกูยืม
ระหวางธนาคารปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอนเพียงเล็กนอย
สําหรับการจัดการสภาพคลองและพอรตการลงทุนในไตรมาสนี้ ธนาคารเนนการลงทุนในพันธบัตรระยะ
สั้นอายุประมาณ 1 ป ซึ่งไดรับผลกระทบนอยหากอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ ปรับขึ้นในชวงครึ่งหลังของป
อยางไรก็ตาม ในการลงทุนพันธบัตรมีสัดสวนลดลง เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยในปจจุบันสะทอนการปรับลดดอกเบี้ย
นโยบายไปแลวคอนขางมาก โดยธนาคารไดเพิ่มการลงทุนในพันธบัตรตางประเทศโดยเฉพาะตราสารหนี้ที่มีความ
เสี่ยงต่ําและใหผลตอบแทนดีกวาดอกเบี้ยนโยบายของไทย
รายไดหลักจากการบริหารเงิน
(หนวย: ลานบาท)

โครงสรางรายไดหลักจากการบริหารเงิน
(สําหรับบัญชีเพื่อการธนาคาร)
รายไดดอกเบี้ยรับ*
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน**
เงินลงทุน
รวม

สัดสวน ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 4
ป 2559
ป 2558
(รอยละ)
64.29
35.71
100.00

1,350
750
2,100

1,109
672
1,781

การเปลี่ยนแปลง
เพิ่ม (ลด)
รอยละ
241
78
319

21.73
11.61
17.91

หมายเหตุ: * เปนตัวเลขในเชิงการจัดการ
** รวมรายการเงินใหสินเชื่อ

รายไดดอกเบี้ยไตรมาสที่ 1 ป 2559 รวมเปนจํานวน 2,100 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน จํานวน 319
ลานบาท คิดเปนรอยละ 17.91 โดยมีสาเหตุหลักจากปริมาณสภาพคลองที่เพิ่มขึ้นมาก

4.5 เงินกองทุนตามกฎหมาย1)
ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ป 2559 ธนาคารมีเงินกองทุนตามกฎหมายตามหลักเกณฑ Basel III ทั้งสิ้น จํานวน
298,062 ลานบาท แบงเปน เงินกองทุนชั้นที่ 1 จํานวน 236,821 ลานบาท และเงินกองทุนชั้นที่ 2 จํานวน 61,241
ลานบาท โดยมีอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงรวมเทากับรอยละ 17.62 ซึ่งสูงกวาอัตราขั้นต่ําและสวนเพิ่ม
ตามที่ ธปท. กําหนดไวที่รอยละ 9.125 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง
•

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
(หนวย: รอยละ)

Basel III
อัตราสวนเงินกองทุนตามกฎหมาย
อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 3)
อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1
ที่เปนสวนของเจาของ
อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 2
อัตราสวนเงินกองทุนทั้งสิน้

•

ขั้นต่ําและสวน
เพิ่ม4) ตามที่
ธปท. กําหนด
6.625

14.00

ขั้นต่ําตามที่
ธปท.
กําหนด
6.00

5.125

14.00

9.125

3.62
17.62

31 มี.ค.
2559

31 ธ.ค.
2558

30 ก.ย.
2558

30 มิ.ย.
2558

31 มี.ค.
2558

13.79

13.84

13.10

12.61

4.50

13.79

13.84

13.10

12.61

8.50

3.60
17.39

3.23
17.07

3.73
16.83

3.88
16.49

กลุมธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย2)
(หนวย: รอยละ)

Basel III
อัตราสวนเงินกองทุนตามกฎหมาย
อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 3)
อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1
ที่เปนสวนของเจาของ
อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 2
อัตราสวนเงินกองทุนทั้งสิน้

ขั้นต่ําและสวน
เพิ่ม4) ตามที่
ธปท. กําหนด
6.625

31 มี.ค.
2559

ขั้นต่ําตามที่
ธปท. กําหนด

31 ธ.ค.
2558

30 ก.ย.
2558

30 มิ.ย.
2558

31 มี.ค.
2558

14.88

6.00

14.53

14.61

13.77

13.20

5.125

14.88

4.50

14.53

14.61

13.77

13.20

9.125

3.48
18.36

8.50

3.47
18.00

3.12
17.73

3.62
17.39

3.81
17.01

1)

หมายเหตุ:

2)

3)

4)

ไมนับรวมกําไรสุทธิของแตละงวด โดย ธปท. กําหนดใหรวมกําไรสุทธิของงวดครึ่งปแรกเปนเงินกองทุน หลังจากผานการประชุม
คณะกรรมการธนาคารตามขอบังคับของธนาคาร และรวมกําไรสุทธิของงวดครึ่งปหลังเขาเปนเงินกองทุน หลังจากผานมติที่ประชุม
สามัญผูถือหุน ยกเวนกรณีมีผลขาดทุนสุทธิ จะตองนําไปหักจากเงินกองทุนทันที ณ วันสิ้นงวดบัญชี
กลุมธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย หมายถึง กลุมธุรกิจทางการเงินตามการกํากับแบบรวมกลุม ซึ่งประกอบดวย ธนาคาร
กสิกรไทย บริษัทของธนาคารกสิกรไทย บริษัทใหบริการสนับสนุนงานตอธนาคารกสิกรไทย บบส.เพทาย และบริษัทอื่น ๆ ที่ไดรับ
อนุญาตจาก ธปท. ใหอยูในกลุมธุรกิจทางการเงิน
ตามหลักเกณฑ Basel III เงินกองทุนชั้นที่1 มีรายการทยอยนับเขาหรือหักออกรอยละ 20 ตอป ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557 เปนตน
ไป จนครบรอยละ 100 ในป 2561
อัตราสวนเงินกองทุนสวนเพิ่ม เพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation Buffer) โดยใหธนาคารพาณิชยดํารงอัตราสวน
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของเพิ่มเติมจากการดํารงอัตราสวนเงินกองทุนขั้นต่ําอีกปละรอยละ 0.625 ตั้งแตวันที่ 1
มกราคม 2559 เปนตนไป จนครบรอยละ 2.50 ในป 2562

4.6 อันดับความนาเชื่อถือ
ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ป 2559 อันดับความนาเชื่อถือในดานตาง ๆ ของธนาคาร ซึ่งจัดโดยสถาบันจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือมูดีส อินเวสเตอร เซอรวิส (Moody’s Investors Service) สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ
สแตนดารด แอนด พัวร (Standard & Poor’s) และสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือฟทช เรทติงส (Fitch Ratings)
ยังคงไมเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นป 2558
รายละเอียดอันดับความนาเชื่อถือในดานตาง ๆ ของธนาคาร เปนดังนี้
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อันดับความนาเชื่อถือของธนาคารกสิกรไทย
สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ
มูดีส อินเวสเตอร เซอรวิส *
สกุลเงินตางประเทศ
แนวโนม
ระยะยาว – ตราสารหนี้ไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ
- เงินฝาก
- การประเมินความเสี่ยงของคูสัญญา (CR Assessments)
ระยะสั้น - ตราสารหนี้ / เงินฝาก
- การประเมินความเสี่ยงของคูสัญญา (CR Assessments)
ตราสารหนี้ดอยสิทธิ
ความแข็งแกรงทางการเงิน
แนวโนมความแข็งแกรงทางการเงิน
ฐานอันดับความนาเชื่อถือ (Baseline Credit Assessment)
สกุลเงินในประเทศ
แนวโนม
ระยะยาว – เงินฝาก
ระยะสั้น - ตราสารหนี้ / เงินฝาก
สแตนดารด แอนด พัวร *
อันดับความนาเชื่อถือสากล
แนวโนม
ระยะยาว
บัตรเงินฝากระยะยาว
ระยะสั้น
บัตรเงินฝากระยะสั้น
ตราสารหนี้ไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ (สกุลเงินตางประเทศ)
ตราสารหนี้ดอยสิทธิ (สกุลเงินตางประเทศ)
อันดับความนาเชื่อถือภูมิภาคอาเซียน
ระยะยาว
ระยะสั้น
ตราสารหนี้ดอยสิทธิ
ฟทช เรทติงส *
อันดับความนาเชื่อถือสากล (สกุลเงินตางประเทศ)
แนวโนม
ระยะยาว
ระยะสั้น
ตราสารหนี้ไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ
ความแข็งแกรงทางการเงิน (Viability)
สนับสนุน
สนับสนุนขั้นต่ํา
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31 มี.ค. 2559

มีเสถียรภาพ
Baa1
Baa1
Baa1(cr)
P-2
P-2(cr)
Baa3
Cมีเสถียรภาพ
Baa2
มีเสถียรภาพ
Baa1
P-2

มีเสถียรภาพ
BBB+
BBB+
A-2
A-2
BBB+
BBB
axA+
axA-1
axA

มีเสถียรภาพ
BBB+
F2
BBB+
bbb+
2
BBB-

สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ
อันดับความนาเชื่อถือภายในประเทศ
แนวโนม
ระยะยาว
ระยะสั้น
ตราสารหนี้ดอยสิทธิที่นับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ Basel II
ตราสารหนี้ดอยสิทธิที่นับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ Basel III

31 มี.ค. 2559
มีเสถียรภาพ
AA(tha)
F1+(tha)
AA-(tha)
AA-(tha)

หมายเหตุ: * อั น ดั บ ความน า เชื่ อ ถื อ ระยะยาว ซึ่ ง ถื อ เป น ระดั บ ที่ น า ลงทุ น (Investment
Grade)
สํ า หรั บ สถาบั น จั ด อั น ดั บ
ความน า เชื่ อ ถื อ มู ดี ส อิ น เวสเตอร เซอร วิ ส สแตนดาร ด แอนด พั ว ร และฟ ท ช เรทติ ง ส คื อ ระดั บ ตั้ ง แต Baa3
BBBและ BBBตามลํ า ดั บ ขณะที่ ในกรณี ข องอั น ดั บ ความน า เชื่ อ ถื อ ระยะสั้ น นั้ น ระดั บ ที่ น า ลงทุ น สํ า หรั บ
สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือมูดีส อินเวสเตอร เซอรวิส สแตนดารด แอนด พัวร และฟทช เรทติงส จะไดแก ระดับตั้งแต P-3
A-3 และ F3 ตามลําดับ
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5. การดําเนินงานเพื่อสนับสนุนกลุมธุรกิจ
5.1 การจัดการงานทรัพยากรบุคคล
ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญในการเตรียมความพรอมดานกําลังคนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของธนาคารกสิกรไทย สําหรับรองรับการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ โดยเฉพาะในกลุมประเทศ AEC รวมถึงรองรับการดําเนินกิจการของ KASIKORN BUSINESSTECHNOLOGY GROUP (KBTG) ซึ่งเปนกลุมบริษัทของธนาคารกสิกรไทยที่ตั้งขึ้นใหม ดวยการสรรหาและพัฒนา
ศักยภาพของพนักงาน โดยในไตรมาสที่ 1 ป 2559 ธนาคารไดจัดโปรแกรมการพัฒนาตามตําแหนงงาน ไดแก การ
ฝกอบรมทั่วไป (Training Classroom) และการฝกอบรมเฉพาะงาน (On-the Job Training) ซึ่งจัดขึ้นทั้งในประเทศ
ไทยและประเทศอื่น ๆ ที่มีสํานักงานของธนาคารตั้งอยู เพื่อพัฒนาความสามารถทางดานการเงินและการธนาคาร
ใหแกพนักงาน อีกทั้งยังไดเชิญวิทยากรจากสถาบันชั้นนําในตางประเทศมาใหความรูแกพนักงานในเรื่องการสราง
แรงผลักดันและปลดปลอยศักยภาพที่แทจริงของตนเอง ตลอดจนการนําไปประยุกตใชในการเพิ่มประสิทธิผลการ
ทํางานของทีมงาน เพื่อชวยใหองคกรบรรลุเปาหมายไดดียิ่งขึ้น
ดานการสรางวัฒนธรรมองคกร (K-Culture) ธนาคารยังคงมุงเนนการสงเสริมคุณลักษณะสําคัญ (Core
Values) ของพนักงาน 4 ประการ ไดแก การยึดลูกคาเปนศูนยกลาง (Customer Centricity) การทํางานรวมกันเปนทีม
ของทั้งองคกร (Organization-wide Teamwork) ความเปนมืออาชีพ (Professionalism) และการริเริ่มสิ่งใหม
(Innovation) อยางตอเนื่อง ภายใตหัวขอ “2016 รวมผลักดัน มหัศจรรย K-Culture” และยังไดสื่อความถึงผลการสํารวจ
ความผูกพันของพนักงานที่มีตอองคกรใหกับผูบริหารของสาขาตางประเทศ ทั้งประเทศจีน และกลุมประเทศ AEC
เพื่อหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใหมีคุณภาพมากขึ้น
ดานการบริหารแรงงานสัมพันธและสวัสดิการ ธนาคารไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการลูกจางใน
ระบบทวิภาคี ระหวางผูบริหารของธนาคารกับคณะกรรมการลูกจาง ครั้งที่ 1 ประจําป 2559 เพื่อเปดโอกาสใหมี
การปรึกษาและแกไขปญหาอันเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน ตลอดจนสรางความผูกพันระหวางพนักงานกับ
ธนาคาร โดยคาดหวังใหพนักงานใหบริการลูกคาไดอยางถูกตอง สามารถสงมอบบริการที่ดีใหแกลูกคา และลด
ความเสี่ยงหรือความเสียหายจากการปฏิบัติงานลง
ดา นการบริ หารจั ด การแรงงานเพื่ อ สัง คม นอกจากมีก ารประกาศรับ สมัค รผูพิการเขา ปฏิบัติ ง านกั บ
ธนาคารแลว ธนาคารยังไดดําเนินโครงการสงเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามปณิธาน “กรีน ดี
เอ็นเอ” ที่ไดประกาศเจตนารมณความรับผิดชอบตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม จึงไดจัดใหมีการสงเสริมและ
สรางอาชีพใหแกคนพิการจํานวน 45 คน รวม 5 โครงการ เพื่อใหมีโอกาสทํางานในภูมิลําเนาของตนเอง สามารถ
ชวยเหลือตนเองและครอบครัวในการดํารงชีวิตอยูไดอยางภาคภูมิ และมีอาชีพที่ยั่งยืน ดวยเงินสนับสนุนโครงการ
กวา 4.9 ลานบาท นอกจากนี้ ธนาคารยังรวมมือกับรัฐบาลจัดกิจกรรมสนับสนุนโครงการ “กสิกรไทยรวมใจสูภัย
แลง” เพื่อใหพนักงานไดตระหนักและรวมใชน้ําอยางประหยัด

30

5.2 การจัดการงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธนาคารจัดตั้ง กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุป (KASIKORN BUSINESS-TECHNOLOGY GROUP:
KBTG) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital
Economy) ใหสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและสอดคลองกับพฤติกรรมผูบริโภค โดยในไตรมาสที่
1 ป 2559 ธนาคารดําเนินการจัดหาทรัพยสินและบุคลากร รวมถึงการโอนยายงานโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศใหอยูภายใตการบริหารจัดการของ KBTG ตามโครงสรางใหม
นอกจากนี้ ธนาคารยังเริ่มคนควาเทคโนโลยีและรูปแบบการดําเนินธุรกิจใหม ๆ เพื่อตอบโจทยกลยุทธของ
ธนาคารใหสามารถเปนผูนําในการดําเนินธุรกิจทางการเงิน และครองความเปนผูนําดานการใหบริการดิจิตอล
แบงกิ้ง ทามกลางความทาทายจากการแขงขันในรูปแบบใหมที่มีเทคโนโลยีเปนตัวนํา ดังนี้
• สรางและทดลองใชงานระบบ Cashless Payment ของธนาคารกสิกรไทย โดยผานทางแอพพลิเคชั่น
บนโทรศัพทมือถือ KBTG-Pay เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการชําระเงิน และลดปริมาณการใช
งานเงินสด
• ศึกษาและสรางระบบ API (Application Programming Interface) Manager เพื่อทดลองเชื่อมตอกับ
บริษั ทภายนอก ซึ่ง เทคโนโลยีดัง กลา วจะมีสว นชวยใหธนาคารสามารถสนับสนุนและรว มมือ กับ
บริษัทฟนเทคตาง ๆ ที่มีแนวคิดใหมในการใชงานฟงกช่นั และขอมูลที่ธนาคารมีอยู โดยที่ธนาคารยังคง
ความสามารถในการควบคุมความปลอดภัยใหเปนไปตามมาตรฐานได ซึ่งจะทําใหลูกคามีทางเลือก
ในการใชขอมูลทางการเงินของตัวเองมากยิ่งขึ้น
• ดําเนินโครงการความรวมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนํา ในการวิจัยและพัฒนาการประยุกตเทคนิคการ
เรียนรูของเครื่อง (Machine Learning) และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language
Processing) ดวยหลักการปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) ที่มีความลึกซึ้ง เพื่อนํามาใชใน
การวิเคราะหและติดตามพฤติกรรมการใชบริการทางการเงินผานชองทางอิเล็กทรอนิกสของลูกคา ซึ่ง
จะชวยใหธนาคารสามารถเขาใจความตองการของลูกคาไดเสมื อนการใหบ ริการที่สาขา รวมถึง
สามารถนําเสนอบริการและผลิตภัณฑทางการเงินผานชองทางอิเล็กทรอนิกสไดโดยอัตโนมัติ ดวย
หลักการ Cognitive Computing สําหรับการใหบริการทางการเงินในยุคใหม ที่ทําใหการใชบริการของ
ลูกคามีความเปนสวนตัว กระชับรวดเร็ว และตรงกับความตองการปจเจกบุคคลมากขึ้น
• รว มมือ กั บ บริษัท ชั้น นํ า ที่ มีศัก ยภาพในการประยุกตเ ทคโนโลยีด านการบัน ทึกขอ มูลธุ รกรรมทาง
การเงิน (Blockchain) ของสกุลเงินดิจิตอล (Bitcoin) ในระดับสากล โดยเนนการเสริมสรางความรู
ดานเทคโนโลยีใหกับบุคลากรของธนาคาร เพื่อหาแนวทางการประยุกตใช Blockchain ที่เหมาะสม
กับผลิตภัณฑทางการเงินของกลุมธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย เพื่อใหสามารถตอบโจทยของ
ลูกคาไดอยางรวดเร็ว ตรงใจและตรงความตองการ ทั้งนี้ นอกจาก Blockchain จะมีประโยชนในการ
ลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการชําระเงินขามแดน (Cross-border Payments) ใหมีความ
รวดเร็วและตรวจสอบไดแลว ยังมีประโยชนตอการทําระบบสัญญาอัตโนมัติ ((Smart Contract) ที่
สามารถบังคับใหผูรวมทําธุรกรรมปฏิบัติตามภาระผูกพันของขอสัญญาที่ตกลงรวมกันซึ่งระบุไว อาทิ
การปรับเปลี่ยนการทํางานของสํานักหักบัญชี (Custodian) เชน การหักคาตั๋วพันธบัตรอัตโนมัติจากผู
ถือพันธบัตรผานสัญญาที่ถูกรางบน Blockchain ที่จะสามารถบังคับใหดําเนินการทันทีเมื่อถึง
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กําหนดเวลาตามเงื่อนไขของสัญญา เปนตน ทําใหสามารถลดขั้นตอนและเพิ่มความโปรงใสเมื่อ
เปรียบเทียบกับการดําเนินงานโดยตัวบุคคล (Manual) ไดเปนอยางมาก
• พัฒนาระบบ K-MOBILE BANKING PLUS ใหเพิ่มความสามารถของระบบงาน โดยทําใหลูกคา
สามารถปรับเปลี่ยนวงเงินโอน ถอน และซื้อสินคาตอวัน รวมถึงสามารถอายัดบัตรเดบิตและบัตร
เอทีเอ็มผานโทรศัพทมือถือได และยังอยูระหวางการพัฒนาระบบสําหรับลูกคาเอสเอ็มอี (K-Mobile
Banking for SME) โดยเฉพาะอีกดวย
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Disclaimer
บทความบางบทความที่ปรากฏอยูในสวนนี้เปนบทความคาดการณในอนาคต (Forward-Looking Statement) เกี่ยวกับฐานะทาง
การเงินและการดําเนินงานของบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ที่ซึ่ง ธนาคารไดจัดทําบทความดังกลาวโดย
อาศัยสมมติฐานหลายประการ รวมทั้งอาศัยขอมูลทางการเงินและขอมูลอื่น ๆ ที่ไดมาจากแหลงขอมูลภายนอกเทาที่มีอยู ณ วันที่ที่
บทความดังกลาวไดถูกจัดทําขึ้น บทความที่มีคําเชนวา “คาดวา” “เชื่อวา” “ประมาณวา” เปนตน นั้นจัดเปนบทความคาดการณใน
อนาคตซึ่งอาจมีความไมแนนอนและเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาเนื่องมาจากเหตุการณในอนาคตตาง ๆ รวมถึงแตไมจํากัดอยูเพียง การ
เปลี่ยนแปลงในภาวะเศรษฐกิจ การเมือง หรือกฎระเบียบระดับโลกหรือระดับประเทศ ธนาคารไมจําตองปรับปรุงบทความคาดการณ
ในอนาคตเพื่อใหสอดคลองกับเหตุการณปจจุบัน ดังนั้น ผูรับขอมูลจึงตองศึกษาบทความดวยความระมัดระวังและใชวิจารณญาณของ
ตนเองกอนการตัดสินใจลงทุนหรือเขาทําธุรกรรม
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