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บทสรุปผูบรหิารของรายงานคําอธิบายและการวเิคราะหของฝายจัดการ 
สําหรบัไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 

 
 กลไกการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยที่ยังฟนตัวขึ้นไมพรอมเพรียงกัน จากความออนแอของภาคการสงออก 

และภาวะภัยแลงที่ทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งสงผลกระทบตอกําลังซ้ือในกลุมเกษตรกรและเพิ่มภาระหนี้ครัวเรือน 

ขณะท่ีการลงทุนภาคเอกชนยังรอความชัดเจนของสัญญาณการฟนตัวทางเศรษฐกิจและการลงทุนภาครัฐ ทําให

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกมีทศิทางที่ชะลอตัว และอาจตอเนื่องไปถึงไตรมาสที่สองของปนี้  

ทามกลางความไมแนนอนของสถานการณทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ธนาคารกสิกรไทยและ

บริษัทของธนาคารกสิกรไทย จึงใหความสําคัญเปนพิเศษกับการบริหารตนทุนการดําเนินงาน และการบริหาร

จัดการคุณภาพสินทรัพย เพื่อใหธุรกิจเติบโตไดอยางมีคุณภาพ และสรางผลตอบแทนอยางย่ังยืนในระยะยาว 

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

ไดต้ังสํารองคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นจํานวน 2,466 ลานบาท หรือรอยละ 27.94 เพื่อรองรับภาวะเศรษฐกิจที่

ชะลอตัว ทั้งนี้ กําไรจากการดําเนินงานกอนหักคาใชจายเก่ียวกับหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และภาษีเงินได เพิ่มขึ้น

จากไตรมาสกอน 8,435 ลานบาท หรือรอยละ 51.05 สวนใหญเกิดจากการลดลงของคาใชจายจากการดําเนินงาน 

และรายไดจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น จากทั้งรายไดที่มิใชดอกเบี้ยและรายไดดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้นตามการเพิ่ม

ของปริมาณเงินใหสินเช่ือ ในขณะท่ีคาใชจายดอกเบี้ยลดลง  

ธนาคารยังสามารถรักษาอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญไดในระดับที่สอดคลองกับภาพรวมเศรษฐกิจ และ

เปนไปตามเปาหมายที่วางไว โดยยังคงรักษาระดับอัตราผลตอบแทนสินทรัพยที่กอใหเกิดรายไดสุทธิ (Net Interest 

Margin: NIM) ไวที่ระดับรอยละ 3.62 และอัตราสวนคาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ ตอรายไดจากการ

ดําเนินงานสุทธิ (Cost to Income Ratio) ที่ระดับรอยละ 37.21 สําหรับอัตราสวนเงินใหสินเช่ือดอยคุณภาพตอเงิน

ใหสินเช่ือรวม (Gross NPL) อยูที่ระดับรอยละ 2.81 โดยมีอัตราสวนคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตอเงินใหสินเช่ือดอย

คุณภาพ (Coverage Ratio) ที่ระดับรอยละ 135.13 ขณะที่สถานะเงินกองทุนมีความแข็งแกรงเพียงพอตอการ

รองรับความเส่ียงและอยูในระดับที่สูงกวาเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) กําหนด โดยอัตราส วน

เงินกองทุนทั้งส้ินตอสินทรัพยเส่ียงของกลุมธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย ตามหลักเกณฑ Basel III อยูที่   

รอยละ 18.36 และอัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเส่ียงอยูที่รอยละ 14.88 

 จากความพยายามและการดําเนินการทั้งหมด สงผลใหธนาคารกสิกรไทยและบริษัทของธนาคาร     

กสิกรไทย บรรลุเปาหมายทางธุรกิจที่ดี โดยไดรับการยอมรับจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ ดังจะเห็น

ไดจากหลากหลายรางวัลที่ไดรับในไตรมาสที่ 1 ป 2559  
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1. ภาวะแวดลอมที่มีผลตอการดําเนินงาน 

1.1  ภาวะเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ป 2559 และแนวโนม    

เศรษฐกิจโลกยังเผชิญความเส่ียงตอเนื่องจากความออนแอในเอเชีย โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีน ที่ถูกปรับลด

แนวโนมอันดับความนาเช่ือถือลงจากสถาบันจัดอันดับความนาเช่ือถือสแตนดารดแอนดพัวรส และมูดีส             

อินเวสเตอร เซอรวิส ซึ่งอาจฉุดใหเศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนาในเอเชียชะลอตัวลงตามไปดวย สอดคลองกับ

การปรับลดตัวเลขคาดการณเศรษฐกิจโลกของกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ในเดือนเมษายนท่ีผานมา 

นอกจากนี้ อุปสงคในตลาดโลกที่ชะลอตัวยังสงผลใหกิจกรรมในภาคการผลิตของญี่ปุนกลับมาหดตัวอีกคร้ังในรอบ

กวา 1 ป ประกอบกับราคานํ้ามันในตลาดโลกยังคงเคล่ือนไหวในระดับตํ่า จากภาวะอุปทานนํ้ามันลนตลาด 

ทามกลางแรงกดดันของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว โดยเฉพาะอุปสงคของจีนผูนําเขาน้ํามันรายใหญที่ยังออนแอ

ตอเนื่อง  

ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเหลานี้ ทําใหธนาคารกลางประเทศขนาดใหญหลายแหง ยังคงผอนคลายนโยบาย

การเงินในชวงระยะท่ีผานมา โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สงสัญญาณชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

เหลือเพียง 2 คร้ังในปนี้ จากเดิม 4 คร้ัง และคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่รอยละ 0.25-0.50 ในการประชุม

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) รอบเดือนเมษายน 2559 ขณะที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคาร

กลางญี่ปุน (BOJ) ยังคงจุดยืนเปนเชิงผอนคลาย โดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายบางประเภทลงมาสูระดับแดน

ลบ  

  สําหรับประเทศไทย กลไกการขับเคล่ือนเศรษฐกิจยังฟนตัวขึ้นไมพรอมเพรียงกัน เนื่องจากแรงกดดันของ

อุปสงคในตลาดโลกที่สงสัญญาณชะลอตัวตอเนื่อง ประกอบกับแรงฉุดของภาวะภัยแลงในประเทศที่มีความรุนแรง

มากขึ้น สงผลใหเคร่ืองช้ีเศรษฐกิจหลักหลาย

ตัวของไทยในไตรมาสที่ 1 ป 2559 สะทอน

ความออนแอ โดยมูลคาการสงออก ที่ไมนับ

รวมการสงออกทองคํา หดตัวลงรอยละ 2.7 

จากระยะเดียวกันของปกอน หดตัวตอเน่ือง

จากชวงสองปกอนหนา  นอกจากน้ี  การ

บริโภคภาคเอกชน ยังไดรับผลกระทบจาก

ความออนแอของกําลังซ้ือในกลุมเกษตรกร

และภาระหนี้ครัวเรือนที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมถึง

การลงทุนภาคเอกชน ที่ยังรอความชัดเจน

ของสัญญาณการฟนตัวทางเศรษฐกิจและ

การลงทุนภาครัฐ ขณะที่อัตราเงินเฟอในประเทศยังคงมีคาติดลบในชวงไตรมาสแรก  

ดวยทิศทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในไตรมาสแรก และอาจตอเนื่องไปจนถึงไตรมาสที่สองของปนี้ ประกอบ

กับปจจัยลบท้ังจากภาวะภัยแลง และการสงออกท่ีออนแรง ทําใหศูนยวิจัยกสิกรไทย ปรับลดการขยายตัวของ

เคร่ืองช้ีเศรษฐกิจที่สําคัญหลายรายการ อาทิ การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ตลอดจนการสงออกลง อยางไร

ก็ดี แรงสงจากการเรงเบิกจายงบประมาณภาครัฐ รวมถึงมาตรการกระตุนเศรษฐกิจในรูปแบบตาง ๆ อีกทั้งการฟน
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ตัวอยางตอเนื่องของภาคการทองเที่ยว นาจะชวยลดผลกระทบจากปจจัยลบไดบางสวน จึงคาดวาเศรษฐกิจไทยใน

ปนี้ นาจะรักษาระดับการขยายตัวที่ประมาณรอยละ 3.0 โดยมีกรอบคาดการณที่รอยละ 2.5-3.5 ได  

อยางไรก็ตาม ความไมชัดเจนของชวงเวลาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ ทามกลางความ

เส่ียงของเศรษฐกิจโลกที่ยังมีอยู ประกอบกับการดําเนินนโยบายผอนคลายทางการเงินทั้งของธนาคารกลาง

ประเทศขนาดใหญและหลายประเทศในภูมิภาค ยังคงกดดันใหทิศทางคาเงินบาทในระยะตอไปมีความผันผวน 

ขณะเดียวกัน ปจจัยเหลานี้ทําใหธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) มีมุมมองที่ระมัดระวังเก่ียวกับการคาดการณ

แนวโนมเศรษฐกิจในปนี้มากย่ิงขึ้น อันอาจเพ่ิมโอกาสท่ีคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะปรับลดอัตรา

ดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มเติม จากระดับรอยละ 1.50 ในการประชุมคร้ังลาสุดในเดือนมีนาคมที่ผานมา หากความเส่ียง

เศรษฐกิจทวีความรุนแรงขึ้น 

    

1.2  ภาวะอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชยและการแขงขัน  

• ภาวะอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชยและการแขงขัน 
แมวาสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจจะยังคงไมปรากฏสัญญาณการฟนตัวอยางชัดเจนในไตรมาสที่ 1      

ป 2559 แตระบบธนาคารพาณิชยไทยยังสามารถที่จะรักษาอัตราการเติบโตของกําไรสุทธิเม่ือเทียบกับไตรมาสกอน

ไวได แมวาจะปรับตัวลดลงจากชวงเดียวกันปกอนอันเปนผลมาจากการกันสํารองที่เพิ่มขึ้นก็ตาม ทั้งนี้ กําไรสุทธิที่

เพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอน ปจจัยสําคัญมาจากคาใชจายการดําเนินงานที่ลดลง กอปรกับรายไดดอกเบี้ยสุทธิ

ขยายตัวเพิ่มขึ้นไดเล็กนอย อันเปนผลจากคาใชจายดอกเบี้ยที่ลดลง อยางไรก็ตาม ดวยภาวะเศรษฐกิจที่ยังไมฟน

ตัว สงผลกระทบตอคุณภาพสินเช่ือ โดยจํานวนสินเช่ือตกช้ันยังคงมีทิศทางเพิ่มขึ้น ทําใหธนาคารพาณิชยหลาย

แหงมีการต้ังสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น อยางไรก็ตาม สัดสวนหนี้

ที่ไมกอใหเกิดรายได (Non Performing Loans: NPLs) ของธนาคารพาณิชยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น นาจะยังอยูในวิสัยที่

สามารถจัดการดูแลได จากระดับการกันสํารองหน้ีที่อยูในระดับคอนขางสูง ผนวกกับการเพิ่มความระมัดระวังใน

การคัดกรองลูกคาและขยายสินเช่ืออยางเหมาะสม 
หากพิจารณาการเติบโตของรายไดของธนาคารพาณิชยไทยในไตรมาสที่ 1 ป 2559 พบวา แมรายได

ดอกเบี้ยจากเงินใหสินเช่ือจะหดตัวลงจากไตรมาสกอนสอดคลองกับทิศทางของสินเช่ือ แตการที่ธนาคารพาณิชย

สวนใหญยังคงสามารถบริหารจัดการตนทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นไดจากการขยายตัวของเงินรับฝากที่

เปนไปอยางจํากัด และสวนใหญจะเปนการเพิ่มในสวนของเงินรับฝากท่ีตนทุนดอกเบี้ยจายอยูในระดับตํ่า ไดแก 

เงินรับฝากออมทรัพยและกระแสรายวัน สงผลใหรายไดดอกเบี้ยสุทธิยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอนไดแมวา

จะเปนอัตราท่ีไมสูงนัก โดยเงินใหสินเช่ือสุทธขิองธนาคารพาณิชยไทย 14 แหง ณ ส้ินไตรมาสที่ 1 ป 2559 หดตัวลง     

รอยละ 0.66 จาก ณ ส้ินป 2558 ขณะที่เงินรับฝาก ณ ส้ินไตรมาสที่ 1 ป 2559 เติบโตที่รอยละ 0.74 จาก ณ ส้ินป 

2558 ดวยภาพดังกลาวสงผลใหสัดสวนเงินใหสินเช่ือตอเงินรับฝากของธนาคารพาณิชยไทยยังอยูในระดับที่ผอน

คลายเม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ในขณะท่ีอัตราผลตอบแทนสินทรัพยที่กอใหเกิดรายไดสุทธิ (Net 

Interest Margin: NIM) ปรับตัวลดลงเล็กนอย  

สําหรับแนวโนมชวงที่เหลือของป 2559 คาดวา ธนาคารพาณิชยไทยจะยังคงเผชิญกับปจจัยทาทายหลาย

ดาน ซึ่งอาจกระทบตอทิศทางผลประกอบการในภาพรวม ไมวาจะเปนการฟนตัวของเศรษฐกิจในประเทศที่จะเปน

ปจจัยสําคัญในการชวยหนุนนําความกาวหนาของเงินใหสินเช่ือ ในขณะท่ีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมของ
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หลายธนาคารในชวงตนไตรมาสที่ 2 ป 2559 เพื่อชวยเหลือลูกคา อาจสรางแรงกดดันตอรายไดดอกเบี้ย ซึ่งเปน

รายไดหลักของธนาคาร ทางดานรายไดจากคาธรรมเนียมบางรายการอาจจะเผชิญกับแรงกดดันทั้งจากนโยบาย

ดานการชําระเงินของภาครัฐ และจากการแขงขันที่สูงขึ้นทั้งในกลุมของธนาคารพาณิชยและกลุมที่มิใชธนาคาร

พาณิชย พรอมกันนี้ สัดสวนหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายไดที่ยังอาจไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ คงทําใหคุณภาพ

สินทรัพยยังเปนประเด็นสําคัญที่ธนาคารพาณิชยตองดูแลอยางใกลชิด นอกเหนือไปจากการติดตามผลกระทบจาก

การดําเนินนโยบายการเงินที่แตกตางกันของประเทศเศรษฐกิจหลัก ซึ่งจะมีผลตอสภาพคลองของระบบการเงินไทย 

ตลอดจนสภาพคลองของระบบธนาคารพาณิชยในระยะถัดไปไดเชนกัน  
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2. การบริหารความเสี่ยงและปจจัยความเสี่ยง 

2.1 ความเส่ียงดานเครดิต 
 ความเส่ียงดานเครดิต เกิดจากการที่คูสัญญาหรือผูกูยืมไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลงใน

สัญญา หรือจงใจไมปฏิบัติตามสัญญา อันสงผลใหเกิดความเสียหายตอธนาคาร ธนาคารจึงใหความสําคัญกับการ

พัฒนาการบริหารความเส่ียงดานเครดิตอยางตอเนื่อง สอดคลองกับมาตรฐานสากล และกฎระเบียบของทาง

ราชการ เพื่อสนบัสนุนการเติบโตอยางย่ังยืน และใหผลตอบแทนแกผูถือหุนและนักลงทุนอยางเหมาะสม 

 ทามกลางความไมแนนอนของเศรษฐกิจโลก และการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทย ประกอบกับภาวะหนี้

ครัวเรือนที่ยังอยูในระดับสูง และภาวะภัยแลงที่มีแนวโนมรุนแรงกวาคาด ในไตรมาสที่ 1 ป 2559 ธนาคารจึงมุง

รักษาความสมดุลระหวางการใหบริการลูกคากับการบริหารความเส่ียงเครดิตในทุกกลุมลูกคา ใหอยูในระดับที่

ยอมรับได โดยเพิ่มความระมัดระวังในการบริหารคุณภาพสินเช่ือ ทั้งสินเช่ือเพื่อธุรกิจและสินเช่ือเพื่อลูกคารายยอย 

โดยเฉพาะกลุมสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัย และกลุมลูกคาที่อาจไดรับผลกระทบจากสถานการณภัยแลง ซึ่งมีแนวโนม

ความเส่ียงเพิ่มขึ้น ดวยการปรับหลักเกณฑการพิจารณาเครดิตใหเขมงวดขึ้น พรอมกับมุงเนนขยายตลาดไปยังกลุม

ลูกคาที่มีความม่ันคงทางการเงิน และมีความสามารถในการชําระหน้ีที่แข็งแกรง รวมถึงปรับกระบวนการบริหาร

และติดตามความเส่ียงเครดิตของลูกคาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นดวย นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการบริหารใหมีคา

เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเพื่อรองรับความเสียหายในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม 
 
2.2  ความเส่ียงดานตลาด   

ในไตรมาสที่ 1 ป 2559 ตลาดการเงินทั่วโลกมีความผันผวนสูง โดยในชวงตนไตรมาสแรก ปญหาการ

ชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนเปนปจจัยหลักที่กดดันใหสกุลเงินในเอเชียสวนใหญปรับตัวออนคาลงตามคาเงินหยวน

ของจีน อยางไรก็ตาม ในชวงเวลาตอมาความกังวลท่ีเพิ่มขึ้นตอฐานะของธนาคารพาณิชยในยุโรปและการท่ี

ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับลดประมาณการอัตราดอกเบี้ยในชวงส้ินป 2559 ลง ทําใหกระแสเงินทุนไหลกลับเขามาสู

ภูมิภาคเอเชียเพิ่มมากขึ้น สงผลตอทิศทางคาเงินบาทใหกลับมาแข็งคาขึ้นตอเนื่อง ในขณะท่ีอัตราผลตอบแทน

พันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวลดลง จากแรงกดดันดานแนวโนมการชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ

ธนาคารกลางสหรัฐฯ  

ทั้งน้ี เพื่อรับมือกับความไมแนนอนตอสถานการณเศรษฐกิจและการเมืองทั้งในและตางประเทศ รวมถึง

กระแสการเคล่ือนยายเงินทุนที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วดังกลาว ธนาคารไดติดตามสถานการณ ตลอดจน

วิเคราะหและประเมินผลกระทบตาง ๆ อยางใกลชิด โดยใหความสําคัญตอกระบวนการบริหารความเส่ียงที่มี

ประสิทธิภาพ ภายใตการกํากับดูแลอยางใกลชิดของสายงานบริหารความเส่ียงองคการ คณะอนุกรรมการบริหาร

ความเส่ียงดานตลาด และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคการ เพื่อควบคุมระดับความเส่ียงใหอยูภายใน

ขอบเขตที่กําหนด 

 

2.3  ความเส่ียงดานสภาพคลอง  
สภาพคลองโดยรวมของระบบการเงินไทยในไตรมาสที่ 1 ป 2559 ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากความไม

แนนอนดานการเติบโตของเศรษฐกิจโลก สงผลใหการระดมทุนผานสินเช่ือและตราสารหนี้ของภาคธุรกิจชะลอตัว

ลง โดยปริมาณสินเช่ือใหมเพิ่มขึ้นนอยกวาปริมาณการเพิ่มของเงินฝาก ในขณะเดียวกัน ปริมาณเงินทุนไหลเขามา
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ถือครองตราสารหน้ีไทยจากนักลงทุนตางชาติปรับตัวเพิ่มขึ้นในชวงกลางและปลายไตรมาส หลังจากที่มีการสง

สัญญาณการปรับลดประมาณการอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในชวงส้ินป 2559 ลง สอดคลองกับ

ทิศทางคาเงินบาทท่ีกลับมาแข็งคาตอเนื่องมากขึ้น ซึ่งปจจัยเหลานี้ลวนสงผลกระทบตอสภาพคลองของธนาคารใน

หลายมิติ ดวยเหตุนี้ธนาคารจึงไดติดตามสถานการณ วิเคราะห และประเมินผลกระทบตาง ๆ อยางใกลชิด ควบคู

ไปกับการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเส่ียงดานสภาพคลอง ตลอดจนกระบวนการติดตามสภาพ

คลองของธนาคารกสิกรไทยและบริษัทของธนาคารกสิกรไทยอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณทาง

เศรษฐกิจ และการปรับตัวอยางรวดเร็วของราคาสินทรัพยทางการเงิน ภายใตการกํากับดูแลอยางใกลชิดของสาย

งานบริหารความเส่ียงองคการ คณะอนุกรรมการบริหารสินทรัพยและหน้ีสิน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

องคการ เพื่อควบคุมระดับความเส่ียงใหอยูภายในขอบเขตที่กําหนด นอกจากนี้ ยังมีการติดตามและประเมินผล

กระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นตอปริมาณเงินรับฝากและสภาพคลองของธนาคาร ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว เพื่อ

พิจารณากลยุทธการระดมเงินทุนที่เหมาะสมตอไป 
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3. ยุทธศาสตรและการดําเนินงานของธุรกิจหลัก 
 

3.1 การดําเนินงานดานการพัฒนาเพื่อความย่ังยืนและการกํากับดูแลกิจการ 

ธนาคารมีนโยบายที่มุงสูการเปนธนาคารแหงความยั่งยืนภายในป 2560 โดยไดกําหนดประเด็น

สาระสําคัญ (Materiality) ตามแนวกรอบของการจัดทํารายงานแหงความย่ังยืน (Global Reporting Initiative: 

GRI) ฉบับ G4 เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติสําหรับกระบวนการดําเนินธุรกิจของธนาคาร ที่มุงเนนการมีสวนรวมของ

ผูมีสวนไดเสียทุกกลุมทั้งภายในและภายนอกของธนาคาร โดยธนาคารมีการปรับปรุงการดําเนินงานใหสอดคลอง

กับแนวทางการประเมินดานความย่ังยืน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ขณะเดียวกัน ธนาคารยังได

สานตอการสรางวัฒนธรรมองคกรที่มุงสูปณิธาน “กรีน ดีเอ็นเอ” เพื่อขับเคล่ือนองคกรสูความย่ังยืน ดวยจิตสํานึกที่

หย่ังลึกของพนักงานทุกคน เพื่อใหมีการปฏิบัติอยูในทุกกระบวนการดําเนินธุรกิจของธนาคาร อันสะทอนอัตลักษณ

ของธนาคารกสิกรไทยที่พรอมสูการเปนธนาคารแหงความย่ังยืนสืบไป 

 นอกจากนี้ ธนาคารยังใหความสําคัญดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมุงเนนการรักษามาตรฐานควบคู

กับการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหเปนไปอยางตอเนื่องและย่ังยืน ตลอดจนสรางใหการกํากับดูแลกิจการที่ดี

เปนวัฒนธรรมองคกรที่มีผลในทางปฏิบัติ ในไตรมาสที่ 1 ป 2559 ธนาคารจึงดําเนินกิจกรรมสงเสริมการกํากับดูแล

กิจการ ดวยการสงเสริมใหพนักงานตระหนักถึงการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามจรรยาบรรณของพนักงาน โดยใหลง

นามรับทราบการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพนักงานประจําป ดําเนินโครงการอบรมใหความรูและประเมินความรู

ความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพนักงานและนโยบายการปองกันการหาผลประโยชนในหนาที่

โดยมิชอบผานระบบ e-Learning อยางตอเนื่อง ขณะเดียวกันยังไดส่ือความเพื่อเนนยํ้าแนวปฏิบัติในการรับ

ของขวัญและรายงานการรับของขวัญไปยังผูบริหารและพนักงาน รวมทั้งจัดปฐมนิเทศกรรมการใหมในหัวขอ “การ

กํากับดูแลกิจการที่ดี” นอกจากนี้ ธนาคารยังไดจัดบรรยายเร่ืองการกํากับดูแลกิจการ และนโยบายการปองกันการ

หาผลประโยชนในหนาที่โดยมิชอบ (Anti-Corruption Policy) ใหแกหนวยงานภายนอกอีกดวย 

 
3.2 ยุทธศาสตรการทําธุรกิจของธนาคารกสิกรไทยและบริษัทของธนาคารกสิกร

ไทย ในไตรมาสที่ 1 ป 2559 

ทามกลางความไมแนนอนของสถานการณทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ธนาคารกสิกรไทยและ

บริษัทของธนาคารกสิกรไทย จึงใหความสําคัญเปนพิเศษกับการบริหารตนทุนการดําเนินงาน และการบริหาร

จัดการคุณภาพสินทรัพย ภายใตการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผลและทันตอภาวการณ โดยมีมาตรการให

ความชวยเหลือ เพื่อประคับประคองธุรกิจและฐานะการเงินของลูกคา ควบคูกับการยึดม่ันในการดําเนินธุรกิจอยาง

มีคุณภาพ ดวยเปาหมายใหธุรกิจเติบโตอยางตอเนื่อง และสรางผลตอบแทนอยางย่ังยืนในระยะยาว 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

ทิศทางท่ีสอดประสานกับแนวทางการดําเนินธุรกิจ ทั้งการบริหารความเส่ียงเชิงรุกแบบบูรณาการ การพัฒนา

กระบวนการใหบริการลูกคา การปรับปรุงกระบวนการทํางานภายในใหมีประสิทธิภาพดานตนทุนที่ดีขึ้น การบริหาร

จัดการขอมูลสารสนเทศ การบริหารจัดการงานทรัพยากรมนุษย และการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อใหม่ันใจวาธนาคารสามารถบรรลุเปาหมายทางธุรกิจ 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 

นอกจากน้ี ธนาคารยังใหความสําคัญกับการพัฒนาธุรกิจ ทั้งในมิติของกลุมลูกคา กลุมผลิตภัณฑ และชองทาง

หลักในการใหบริการลูกคา เพื่อตอบสนองความตองการบริการทางการเงินอยางครบวงจร ซ่ึงจะทําใหธนาคาร

สามารถบรรลุเปาหมายเชิงยุทธศาสตรดังกลาว โดยยังคงรักษาคุณภาพของพอรตใหอยูในระดับที่เหมาะสม 

 สหบรรษัทธนกิจ  
 ในไตรมาสท่ี 1 ป 2559 สถานการณการสงออกท่ียังไมฟนตัวเต็มที่ กอปรกับการชะลอตัวของการบริโภค

ในประเทศ ทําใหกลไกผลักดันเศรษฐกิจ ยังตองพึ่งมาตรการกระตุนเศรษฐกิจตาง ๆ และการลงทุนในโครงสราง

พื้นฐานภาครัฐ ซึ่งเปนกลุมธุรกิจที่ธนาคารใหการสนับสนุนอยู ทั้งธุรกิจที่เก่ียวของกับสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไดแก 

การกอสราง การคมนาคมขนสง  โทรคมนาคม รวมถึงกลุมลูกคาภาครัฐ โดยธนาคารเนนใหบริการดานการเปนที่

ปรึกษาทางการเงินเพื่อการระดมทุนรูปแบบตางๆ ที่เหมาะสมกับลูกคา ดวยการประสานความรวมมือระหวาง

ธนาคารกับบริษัทของธนาคารกสิกรไทย ขณะเดียวกัน ในดานการใหบริการธุรกรรมทางการเงิน ธนาคารไดเนนการ

เพิ่มชองทางการทําธุรกรรมและใหบริการผานอิเล็กทรอนิกสมากข้ึน ทั้งธุรกรรมทางการเงินกับหนวยงานภาครัฐ 

(อาทิ การจัดเก็บภาษี การประมูลงานภาครัฐ การใหบริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส) และ

ธุรกรรมการเงินระหวางภาคเอกชนดวยกัน รวมไปถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเงินใหดีย่ิงขึ้นเพื่อตอบโจทย

การบริหารจัดการเงินภายในของกลุมบริษัทขนาดใหญ และการดูแลลูกคาแบบครบวงจรทั้งหวงโซธุรกิจ  

 นอกจากนี้ ธนาคารยังพรอมตอบสนองความตองการของลูกคาในการไปลงทุนตางประเทศ โดยเฉพาะใน

ภูมิภาค AEC+3 ทั้งดวยเครือขายของธนาคาร และการรวมมือกับธนาคารพันธมิตร รวมไปถึงการใหบริการบริษัท

ตางชาติที่เขามาลงทุนในไทย และการคาขายในภูมิภาคที่คาดวาจะเพิ่มขึ้นหลังการเขาสู AEC เต็มรูปแบบ 

 



 8

 บรรษัทธนกิจ  
ธนาคารตระหนักถึงความผันผวนทางเศรษฐกิจทั้งจากปจจัยภายในและภายนอกประเทศ จึงมุงเนนการ

เพิ่มประสิทธิภาพของลูกคาในการบริหารจัดการความเส่ียงทางดานตาง ๆ โดยเฉพาะความเส่ียงจากการ

เปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนและอัตราดอกเบี้ย ซึ่งทางธนาคารไดใหคําปรึกษาแกลูกคาอยางสม่ําเสมอผานผูดูแล

ความสัมพันธที่มีความรูความเชี่ยวชาญ รวมทั้งนําเสนอผลิตภัณฑปองกันความเส่ียง (Derivatives) ที่เหมาะสมกับ

สภาวะตลาดในขณะน้ัน (Market Timing) สําหรับปญหาภัยแลง ยังเปนปจจัยกดดันผลประกอบการในเชิงรายได

ของลูกคาในอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมที่เก่ียวของ อาทิ ปุยและเคมีภัณฑ ซึ่งธนาคารไดดูแลอยาง

ใกลชิดและใหความชวยเหลือตามความเหมาะสม  

นอกจากนี้ ธนาคารยังเปนที่ปรึกษาทางการเงินใหกับลูกคาที่ตองการระดมทุนผานตลาดทุนในอนาคต 

โดยสงเสริมใหลูกคามีความรูความเขาใจในเร่ืองโครงสรางบริษัท การจัดการภาษี การบริหารกิจการครอบครัวใหมี

ความเปนมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการสืบตอธุรกิจจากรุนสูรุน เพื่อใหสามารถเติบโตและแขงขันใน

ตลาดภูมิภาคไดอยางย่ังยืน อีกทั้งยังไดจัดใหมีกิจกรรมที่ใหองคความรูแกลูกคาในการบริหารจัดการธุรกิจ

ครอบครัว อาทิ Professional Family Business Management และ Step Up to Professional Family Business 

 ทั้งนี้ ธนาคารมุงเนนการเช่ือมตอลูกคาและคูคาในลักษณะ Value Chain เพื่อสรางเครือขายทางธุรกิจให

เติบโตไดอยางตอเนื่อง โดยมีลูกคาในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป คาปลีกคาสง และบรรจุภัณฑ ใหความสนใจและ

รวมมือกับธนาคารเช่ือมตอธุรกิจต้ังแตตนน้ําจนถึงปลายนํ้า ซึ่งธนาคารใหการสนับสนุนในสวนของสินเช่ือ

หมุนเวียนธุรกิจ และการใชดิจิตอลเทคโนโลยี สําหรับการรับจายเงินของลูกคาและคูคาใหมีความสะดวกและ

เปนไปตามแนวนโยบายลดการใชธนบัตร (Cashless Society) ของ ธปท. และภาครัฐ  

 ผูประกอบการขนาดกลาง 
ธนาคารดําเนินยุทธศาสตรการใหความสําคัญกับลูกคาเปนหลัก ภายใตนโยบาย “K SME ชวยเต็มที่  

SME มีแตได” ดวยการนําเสนอสินเช่ือและบริการจัดการทางการเงินเพื่อสนับสนุนกิจการลูกคาในทุกชวงอายุของ

ธุรกิจใหสามารถเติบโตไดอยางย่ังยืน ผานทีมผูดูแลลูกคาที่มีคุณภาพ และท่ีปรึกษาทางการเงินที่นาเช่ือถือ ดวยกล

ยุทธ Total Product Solutions ที่ใหบริการตลอดทั้งวงจรธุรกิจของลูกคา เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการเปนธนาคาร

หลักที่ลูกคาเลือกใชบริการ โดยไตรมาสที่ 1 ป 2559 ธนาคารไดเขารวม “โครงการสินเช่ือดอกเบี้ยตํ่าเพื่อเปนทุน

หมุนเวียนแกผูประกอบการ SME (Soft Loan) ระยะท่ี 2” ซึ่งเปนโครงการความรวมมือระหวางธนาคารออมสินกับ

ธนาคารพาณิชย ตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดหาสินเช่ือดอกเบี้ยตํ่าเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนใหผูประกอบการ

เอสเอ็มอี  

ขณะเดียวกัน ธนาคารยังสานตอนโยบายสงเสริมความสามารถในการแขงขันของลูกคา ผานการสงเสริม

ดานองคความรู การสรางเครือขายทางธุรกิจ รวมถึงการนําดิจิตอลเทคโนโลยีและความรวมมือกับพันธมิตร เพื่อ

ชวยลดตนทุนในการดําเนินงานของลูกคา ควบคูกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานภายในองคกร ดวยการ

ปรับปรุงกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือใหใชเวลานอยลง และเพ่ิมเวลาเขาเย่ียมลูกคาไดอยางมีคุณภาพและ

ทั่วถึงใหมากขึ้น นอกจากนี้ ยังรวมมือกับที่ปรึกษาดานภาษี บัญชี และระบบซอฟตแวร ในการจัดสัมมนาใหความรู

แกผูประกอบการเอสเอ็มอี เร่ืองสิทธิประโยชนและการวางแผนภาษีดวยหลักการบัญชีเดียว เพื่อรองรับมาตรการ

ของภาครัฐ  

 



 9

 ผูประกอบการขนาดเล็กและยอม  
  ธนาคารยังดําเนินกลยุทธใหความสําคัญกับลูกคาเปนหลักตามแนวนโยบาย “K SME ชวยเต็มที่ SME มี

แตได” ที่เนนใหความชวยเหลือตามความตองการและขอจํากัดทางการเงินของลูกคา ทั้งดานผลิตภัณฑสินเช่ือ 

บริการดานการเงินอื่น ๆ องคความรู รวมถึงมาตรการชวยเหลือที่เหมาะสมกับลูกคา เพื่อเปนการยกระดับความพึง

พอใจและสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางผูประกอบการกับธนาคาร ภายใตการดูแลความเส่ียงที่เหมาะสม 

โดยในไตรมาสท่ี 1 ป 2559 ธนาคารนําเสนอสินเช่ือเพื่อผูประกอบการสําหรับลูกคารายใหม 2 โครงการ ไดแก 

โครงการ K-SME New Commercial Credit ที่ใหวงเงินสินเช่ือสูง 3 เทาของมูลคาหลักประกันและใหระยะเวลา

ผอนนาน และโครงการความรวมมือระหวาง ธนาคารกสิกรไทยกับบริษัท เคพีเอ็น มิวสิก จํากัด สําหรับ

ผูประกอบการที่เร่ิมตนธุรกิจแฟรนไชสสถาบันดนตรีเคพีเอ็น โดยใหวงเงินสินเช่ือสูง สําหรับลูกคาปจจุบัน ธนาคาร

ไดรวมกับบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) ออกโครงการสินเช่ือเพื่อลูกคาผูประกอบการที่อยู

ในอุตสาหกรรมเส่ียง (K-SME Risky Industry credit with PG) ดวยวงเงินสินเช่ือสูงเกินหลักประกัน ระยะเวลา

ผอนนาน และฟรีคาธรรมเนียม ขณะเดียวกัน ธนาคารไดปรับปรุงโครงการสินเช่ือเพื่อผูประกอบการมีหลักประกัน

คุณภาพสูง (K-SME Jing Jai Credit) สําหรับผูประกอบการเอสเอ็มอีทั้งรายปจจุบันและรายใหมที่คาขายดวยเงิน

สด โดยเพิ่มประเภทหลักประกัน และขยายเวลาผอนชําระใหนานขึ้น 

  ขณะเดียวกัน ธนาคารยังออกแคมเปญการตลาดเพ่ือประชาสัมพันธผลิตภัณฑ “สินเช่ือจิ๋วแตแจว” 

(Micro Loan) ใหเปนที่รูจักแกกลุมลูกคาเปาหมายมากย่ิงขึ้น รวมทั้งพัฒนาธุรกิจรานคารับบัตรอยางตอเนื่อง โดย

ขยายไปยังกลุมรานคาที่เปนการใชจายประจําวัน เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับรองรับรูปแบบการชําระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกสใหม ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อาทิ บริการ K-PowerP@y (mPOS) โดยพัฒนาฟงกชั่น SSO (Single 

Sign-on) สําหรับรานคาที่มีแอพพลิเคช่ันของตนเอง ทําใหผูใชงาน mPOS สามารถทํารายการชําระเงินที่            

K-PowerPay ไดโดยไมตองใสรหัสเขาระบบทุกคร้ังที่ทํารายการ   

  นอกจากนี้ ธนาคารยังไดจัดหลักสูตรอบรมธุรกิจที่ใหความรูและสรางแรงบันดาลใจใหแกลูกคา

ผูประกอบการ อาทิ สัมมนาออนไลน SME Webinar รายการวาไรต้ี “SME ตีแตก” ตลอดจนสรางเครือขายธุรกิจที่

แข็งแกรงใหกับลูกคาผานกิจกรรมจับคูธุรกิจ ดวยกลยุทธการดูแลที่ดําเนินไปควบคูไปกับการสงเสริมความรูดาน

การเงินใหแกผูดูแลความสัมพันธลูกคา เพื่อใหม่ันใจวาลูกคาผูประกอบการจะไดรับคําปรึกษาที่มีประโยชนตอการ

ดําเนินธุรกิจอยางทันทวงที   

 บุคคลสินทรัพยสูง 
ธนาคารยังสานตอความรวมมือเปนพันธมิตรกับธนาคารลอมบารด โอเดียร ในการพัฒนาบริการและ

ผลิตภัณฑเพื่อประโยชนสูงสุดตอลูกคา โดยในไตรมาสท่ี 1 ป 2559 ไดรวมกันนําเสนอผลิตภัณฑกองทุนรวม          

K Strategic Global Multi-Assets (K-SGM) เพื่อเปนทางเลือกในการลงทุนดวยหลักการกระจายความเส่ียงภายใต

การบริหารจัดการอยางปนระบบ รวมทั้งจัดงานสัมมนา “Global Economic Outlook and Investment 

Recommendation 2016” ใหความรูแกลูกคาไพรเวทแบงกิ้ง โดยมีวิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากท้ังสองธนาคาร 

ขณะเดียวกัน ธนาคารยังไดพัฒนารายงาน K-Alpha ที่รวมบทวิเคราะหและคําแนะนําในการลงทุน โดยใชขอมูล

สนับสนุนของธนาคาร ลอมบารด โอเดียร นอกจากน้ี 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

การเสนอผลิตภัณฑและบริการท่ีตรงกับความตองการของลูกคา พรอมดวยทีมงานผูดูแลความสัมพันธที่ให

คําแนะนําดานการลงทุนที่มีความซับซอน เพื่อเพิ่มโอกาสสรางผลตอบแทนที่สูงขึ้น และมีเคร่ืองมือการลงทุนที่ชวย

ใหสามารถบริหารเงินของลูกคาไดอยางดี ซึ่งธนาคารไดรวมกับ บลจ.กสิกรไทย นําเสนอผลิตภัณฑกองทุนรวม

ทั้งส้ิน 24 กองทุน แกลูกคาทุกกลุม โดยในกลุมลูกคาบุคคลพิเศษไดเสนอกองทุนเปดเค เอ็นแฮนซท ตราสารหนี้

ตางประเทศ และกองทุนรวมตางประเทศ (Foreign Investment Fund) ที่มีนโยบายการลงทุนหลากหลาย ทั้งการ

ลงทุนในตราสารทุน อสังหาริมทรัพย และตราสารหน้ี พรอมรายการสงเสริมการขายเม่ือลูกคาลงทุนตามเงื่อนไข 

ขณะเดียวกัน ธนาคารไดเสนอโครงการเงินฝากประจําพิเศษ สําหรับรองรับเงินฝากท่ีครบกําหนดอยางตอเนื่อง 

ควบคูกับทางเลือกในการออมเงินดวยผลิตภัณฑประกันชีวิต Pro Saving 410 Extra ที่ใหความคุมครองชีวิตและให

ผลตอบแทนสูงในภาวะที่ดอกเบี้ยเงินฝากตํ่า        

ดานการสรางแบรนดเดอะวิสดอมใหครองความเปนที่หนึ่งในตลาดของกลุมลูกคาบุคคลพิเศษ ธนาคาร

มุงเสนอประสบการณสุดพิเศษแบบเหนือระดับในการใหบริการผานสาขาและทุกชองทางของธนาคาร โดยเปน

ธนาคารพาณิชยแหงแรกในประเทศไทยที่จัดพื้นที่รับรองพิเศษแกผูโดยสารท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ (THE WISDOM 

Lounge @ Suvannabhumi Airport) นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมเอ็กซคลูซีฟตาง ๆ ใหกับลูกคาอีกดวย 

 บุคคลระดับกลาง 
 ธนาคารดําเนินแผนยุทธศาสตรครองใจลูกคา เพื่อใหเปนธนาคารที่ลูกคาเลือกใชบริการเปนหลักในทุก

ธุรกรรมทางการเงิน ทั้งการฝากเงิน การลงทุน และผลิตภัณฑสินเช่ือ ตลอดจนการทําธุรกรรมทางการเงินอื่นในทุก

ชองทาง รวมถึงการสรางแบรนด “เดอะพรีเมียรกสิกรไทย” (THE PREMIER) สําหรับกลุมลูกคาคนรุนใหมที่มีเงิน

ลงทุนต้ังแต 2-10 ลานบาท ควบคูกับการขยายฐานลูกคาโดยเฉพาะในตางจังหวัดอยางตอเนื่อง  

 ในไตรมาสที่ 1 ป 2559 ธนาคารไดติดตามและประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับลดวงเงิน

คุมครองเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย ที่จะมีผลในเดือนสิงหาคมนี้ ควบคูกับการศึกษาพฤติกรรมและความ

ตองการของลูกคา เพื่อนํามาพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ ตลอดจนชองทางการนําเสนอท่ีตอบโจทยความตองการ

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” เม่ือชําระคาสินคาในหมวดบันเทิง (Entertainment) 

และสายการบินผาน K-MOBILE BANKING PLUS   
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สําหรับสถานการณเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัว และภาวะหนี้ครัวเรือนที่ทรงตัวในระดับสูง ธนาคารจึงเพิ่ม

ความระมัดระวังในการนําเสนอสินเช่ือตาง ๆ ทั้งสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัย สินเช่ือบัตรเครดิต และสินเช่ือสวนบุคคล 

โดยมุงเนนกลุมลูกคาที่มีศักยภาพทั้งในเขตกรุงเทพ ปริมณฑลและจังหวัดกลยุทธทั่วประเทศ เพื่อการเติบโตอยาง

ย่ังยืน รวมถึงการรณรงคใหลูกคามีวินัยในการชําระหนี้  

ขณะเดียวกัน ธนาคารไดรวมกับพันธมิตรธุรกิจ นําเสนอผลิตภัณฑบัตรเครดิตรวม ตลอดจนจัดกิจกรรม

การตลาด เพื่อสงเสริมการขยายฐานลูกคาและการใชบริการของธนาคาร อาทิ ออกบัตรเครดิตรวมคิงเพาเวอร-

กสิกรไทย จัดแคมเปญบัตรเครดิตรวมเมอรเซเดสการด แคมเปญศูนยความสุข 0% นาน 6 เดือน และแคมเปญบัตร

กดเงินสด K-Express Cash (สินเช่ือเงินสดทันใจกสิกรไทย) ดอกเบี้ยพิเศษรอยละ 0 เปนเวลา 3 เดือน ในวงเงินไม

เกิน 15,000 บาท นอกจากนี้ ยังออกแคมเปญพิเศษ “สินเช่ือบานตามใจชอบ” สนองนโยบายรัฐในการกระตุนภาค

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย พรอมจัดทําโปรโมช่ันรวมกับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยรายใหมที่มีศักยภาพ รวมถึง

กิจกรรมการตลาดผานชองทางดิจิตอล ดวยแคมเปญ “สินเช่ือบานกสิกรไทยออนไลน” และกิจกรรมประชาสัมพันธ

สินเช่ือบานกสิกรไทยทาง Line Official ของ KBank Live 
 

 บุคคลทั่วไป  
  ธนาคารมีแผนยุทธศาสตรครองใจลูกคา เพื่อเปนธนาคารหลักที่ลูกคาเลือกใชบริการ โดยต้ังเปา

ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาเปนลูกคาบุคคลระดับกลางในอนาคต 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 ควบคูกับการสรางความม่ันใจในการทําธุรกรรม

การเงินอยางปลอดภัย โดยเฉพาะชองทาง K-MOBILE BANKING PLUS อาทิ การพัฒนาแอพพลิเคช่ันใหสามารถ

อายัดบัตรและปรับวงเงินการทําธุรกรรมในบัตรได นอกจากนี้ ยังรวมมือกับไลน ประเทศไทย เสนอบริการเติมเงิน

เขากระเปาไลน เพย (LINE Pay) ผานชองทางอิเล็กทรอนิกสและการผูกบัญชีออมทรัพยธนาคารกสิกรไทย พรอม

รายการสงเสริมการตลาดพิเศษในชวงแรกของการเปดบริการ 

 

3.4 ชองทางการใหบริการ 
ธนาคารกสิกรไทย ไดพัฒนารูปแบบและประสิทธิภาพของชองทางหลักในการใหบริการลูกคาอยาง

ตอเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเขาถึงลูกคา และสอดคลองกับนโยบายภาครัฐที่ตองการขับเคล่ือน

ประเทศไปสูความเปนเศรษฐกิจดิจิตอลมากขึ้น โดยเฉพาะชองทางบริการอิเล็กทรอนิกส ซึ่งธนาคารมีนโยบายจะ

มุงเนนการเพิ่มจํานวนลูกคาที่ทําธุรกรรมทางการเงินผานชองทางอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบตาง ๆ รวมไปถึงการ

พัฒนารูปแบบที่มีอยูใหมีคุณลักษณะการทํางานท่ีครอบคลุมมากขึ้นดวย 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: เนนการพัฒนาคุณภาพดานการขายและการใหบริการของสาขาใหดีย่ิงขึ้น ดวยเครือขาย

สาขาที่เพียงพอและต้ังอยูในพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง สามารถใหบริการลูกคาไดอยางทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่

ยุทธศาสตรทั่วประเทศ ขณะเดียวกัน ธนาคารไดพัฒนาศักยภาพในชองทางบริการอื่น เชน ชองทางดิจิตอล เพื่อ

ตอบรับความตองการของลูกคาที่เปล่ียนแปลงไป และรักษาการเปนธนาคารหลักในการทําธุรกรรมของลูกคา 

    -  ตางประเทศ: เปดสํานักงานผูแทนกรุงจาการตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมีนโยบายเนนการสราง

เครือขายฐานลูกคาในประเทศ AEC + 3 เนื่องจากกลยุทธการดําเนินธุรกิจของธนาคารในปจจุบัน มุงเนนการ

เติบโตในภูมิภาคเอเชีย ที่ผานมามีการขยายเครือขายสาขาและสํานักงานผูแทนในประเทศประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน เพื่อตอบสนองลูกคาธนาคารที่มองหาโอกาสขยายธุรกิจไปอาเซียน รวมทั้งตอบโจทยนโยบาย

ระดับประเทศในการเปดตัวสูสังคมประชาคมอาเซียน 
 

                   สาขาและศูนยใหบริการทางการเงิน 
  (หนวย: แหง) 

                 สาขาและศูนยใหบรกิารทางการเงิน 
         ในประเทศ  มี.ค. 2559  ป 2558          ตางประเทศ มี.ค. 2559   ป 2558 

เครือขายสาขาธนาคาร 1,120 1,120 ธนาคารพาณิชยทองถิ่นจดทะเบียน 1 1 

สํานักงานแลกเปลี่ยนเงิน 157 159 สาขา 6 6 

ศูนยบริการเดอะวิสดอม 105  105 สํานักงานผูแทน 9 8 

ศูนยธุรกิจลูกคาบรรษัท 8 8    
ศูนยธุรกิจลูกคาผูประกอบการ* 121 121    
ศูนยบริการธุรกิจตางประเทศ 58 58    
บริการจายเช็ค 31 32    
หมายเหตุ:  * ไมรวมศูนยบริการธุรกิจตางประเทศ และจํานวนศูนยธุรกิจลูกคาผูประกอบการอาจมีมากกวา 1 ศูนย ใน 1 สาขา        

     

(2) เครือขายอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย 

- บริการ K-ATM และ K-CDM : เนนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการ โดยยายจุดติดต้ังใหอยู

ในพื้นที่ที่เหมาะสม ถอดถอนเคร่ืองที่หมดอายุ และพัฒนาศักยภาพของเคร่ืองใหมีความพรอมรองรับการใชบัตร 

ชิปการดตามนโยบายของ ธปท. ควบคูกับการแนะนําและกระตุนใหลูกคาทดลองทําธุรกรรมการเงินประเภทตาง ๆ 

ดวยตนเองท่ีเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส นอกจากน้ี ธนาคารใชหนาจอเคร่ืองอิเล็กทรอนิกสเปนส่ือประชาสัมพันธ

ผลิตภัณฑบริการ และแคมเปญท่ีรวมกับพันธมิตรธุรกิจ เพื่อเสนอสิทธิประโยชนสูงสุดแกลูกคา ซึ่งถือเปนการสราง

ความสัมพันธกับพันธมิตรอีกทางหนึ่ง ขณะเดียวกัน กลุมลูกคาตางชาติสามารถทําธุรกรรมการเงินไดสะดวกท่ี

เคร่ือง K-My ATM ดวยภาษาท่ีแตกตางกันถึง 12 ภาษา  
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บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส 
 (หนวย: เคร่ือง) 

บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส  มี.ค. 2559  ป 2558 
Self-Service Channel (K-ATM และ K-CDM) 12,006 12,055 

K-ATM (เคร่ืองเอทีเอ็มกสิกรไทย) 9,306 9,349 

K-CDM (เคร่ืองรับฝากเงินสดอัตโนมัติกสิกรไทย) 2,700 2,706 

K-PUM (เครื่องปรับรายการสมุดเงินรับฝากอัตโนมัติ) 1,272 1,273 

 

- บริการดิจิตอลแบงก้ิง : พัฒนาระบบการใหบริการใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ควบคูกับการ

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

นําเสนอสิทธิพิเศษท่ีตรงกับความตองการลูกคา เม่ือสมัครและทําธุรกรรมผานบริการ K-Cyber Banking 

และ K-MOBILE BANKING PLUS รวมถึงการออกส่ือประชาสัมพันธ ตอกยํ้าความเปนผูนําดานดิจิตอล

แบงกก้ิงจากจํานวนยอดธุรกรรมการโอนเงินสูงสุดและการรับรองความปลอดภัยในการทําธุรกรรมดวย

ระบบรักษาขอมูลสูงสุดระดับมาตรฐานโลก ISO 27001:2013  

2) K-MOBILE BANKING PLUS การพัฒนาฟงกชั่นการใชงานใหม ดวยการปรับเปล่ียนวงเงินโอนและ

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 การพัฒนาฟเจอรการต้ังเวลา Time of Session สําหรับรานคาออนไลนที่ขาย

ต๋ัวตาง ๆ ใหตรงกับชวงเวลาท่ีรานคากําหนด ซึ่งชวยลดการปรับปรุงรายการขายระหวางรานคาและ

ธนาคารได ในกรณีที่ผูถือบัตรชําระเงินเขามาหลังจากรายการจองต๋ัวถูกยกเลิกไปแลว 
 

- บริการ K-Contact Center : เนนการใหบริการที่ตอบสนองตอความตองการที่หลากหลายของลูกคา 

โดยพัฒนาศักยภาพของชองทางการใหบริการใหครอบคลุม เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายใหกับลูกคาในการติดตอใช

บริการตาง ๆ รวมถึงสรางความประทับใจและสงมอบบริการที่เปนเลิศ เกิดประโยชนสูงสุดแกผูใชบริการ  

 

3.5 รางวัลเกียรติคุณ 
จากความพยายามและการดําเนินการท้ังหมด 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 รวมกับมหาวิทยาลัยช้ันนํา 5 แหง 

• 2 รางวัล ไดแก รางวัล The Best Service Strategy Contact Center (รางวัลกลยุทธการบริการลูกคาทางโทรศัพทยอดเย่ียม) 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) 

• รางวัลตราสารหนี้ยอดเย่ียม 2015 ประจําภูมิภาคเอเชีย จากการออกพันธบัตรสกุลเงินบาทของกระทรวงการเงิน สปป.ลาว ในประเทศ

ไทย จากงาน The Asset Triple A Country Awards 2015 จัดข้ึนโดย นิตยสาร The Asset 

• 2 รางวัล ไดแก รางวัล Best Bond House 2015 ติดตอกันเปนปที่ 9 และ รางวัล Best Sales Staff of the Year 2015 จาก สมาคมตลาด

ตราสารหน้ีไทย (ThaiBMA) 

• รางวัล Thailand Bond House 2015 จากนิตยสาร IFR Asia  

• รางวัล Best Bank in Thailand จากงาน Corporate Treasurer จัดโดย นิตยสารและส่ือออนไลนในเครือ Haymarket Financial Media  

รางวัลสําหรับ บลจ.กสิกรไทย 

• รางวัลกองทุนตราสารหนี้ยอดเย่ียมแหงป 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 ถึงแมวาธนาคารไดต้ังสํารองคาเผ่ือหนี้สงสัย

จะสูญเพิ่มขึ้นจํานวน 2,466 ลานบาท หรือรอยละ 27.94 เพื่อรองรับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ทั้งนี้ กําไรจากการ

ดําเนินงานกอนหักคาใชจายเก่ียวกับหน้ีสูญ หนี้สงสัยจะสูญ และภาษีเงินได เพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอน 8,435    

ลานบาท หรือรอยละ 51.05 สวนใหญเกิดจากการลดลงของคาใชจายจากการดําเนินงาน 5,039 ลานบาท หรือ  

รอยละ 25.41 เนื่องจากในไตรมาสกอนธนาคารมีคาใชจายพิเศษ (Extraordinary Expense) จากการต้ังสํารองการ

ดอยคาโปรแกรมคอมพิวเตอรและคาใชจายท่ีเก่ียวของ จํานวน 2,314 ลานบาท และเปนปกติตามพฤติกรรมการใช

จายท่ีชะลอตัวในชวงไตรมาสแรกของป ทั้งนี้ อัตราสวนคาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ ตอรายไดจากการ

ดําเนินงานสุทธิ (Cost to Income Ratio) ปรับตัวลดลงจากไตรมาสกอนมาอยูที่ระดับรอยละ 37.21 และอยูใน

ระดับที่ดีกวาเปาหมาย  

สําหรับรายไดจากการดําเนินงานเพ่ิมขึ้น 3,396 ลานบาท หรือรอยละ 9.34 มาจากทั้งรายไดที่มิใช

ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจํานวน 3,020 ลานบาท หรือรอยละ 20.79 ตามการเพิ่มขึ้นของรายไดเบี้ยประกันภัยรับสุทธิหลังหัก

คาใชจายในการรับประกันภัย กําไรสุทธิจากเงินลงทุน กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรตเงินตรา

ตางประเทศ และรายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ รายไดดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นจํานวน 376 

ลานบาท หรือรอยละ 1.72 ตามการเพิ่มของปริมาณเงินใหสินเช่ือ ในขณะท่ีคาใชจายดอกเบ้ียลดลง สําหรับอัตรา

ผลตอบแทนสินทรัพยที่กอใหเกิดรายไดสุทธิ อยูที่ระดับรอยละ 3.62 ซึ่งลดลงจากไตรมาสกอน แตยังอยูในระดับ

ของเปาหมายที่วางไวที่รอยละ 3.4 – 3.6 

สรุปผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 1 ป 2559 
(หนวย: ลานบาท) 

 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 4 การเปลี่ยนแปลง ไตรมาสที่ 1 การเปลี่ยนแปลง 
 ป 2559 ป 2558 เพิ่ม (ลด) รอยละ ป 2558 เพิ่ม (ลด) รอยละ 

รายไดดอกเบ้ียสุทธิ 22,200 21,824 376 1.72 20,975 1,225 5.84 

รายไดที่มิใชดอกเบ้ีย 17,551 14,531 3,020 20.79 15,284 2,267 14.84 

รวมรายไดจากการดําเนินงานสุทธิ 39,751 36,355 3,396 9.34 36,259 3,492 9.63 

รวมคาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ 14,793 19,832 (5,039) (25.41) 15,417 (624) (4.04) 

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุน

จากการดอยคา 11,293 8,827 2,466 27.94 4,006 7,287 181.86 

กําไรสุทธิ (สวนที่เปนของธนาคาร) 9,646 5,477 4,169 76.13 12,401 (2,755) (22.22) 

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน (บาท) 4.03 2.29 1.74 75.98 5.18 (1.15) (22.20) 

 

เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน กําไรสุทธิลดลงจํานวน 2,755 ลานบาท หรือรอยละ 22.22 

เปนผลมาจากการต้ังสํารองคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นจํานวน 7,287 ลานบาท หรือรอยละ 181.86 เพื่อรองรับ

ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว อยางไรก็ตาม กําไรจากการดําเนินงานกอนหักคาใชจายเก่ียวกับหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ 
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และภาษีเงินได เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 4,116 ลานบาท หรือรอยละ 19.75 จากการเพิ่มขึ้นของท้ัง

รายไดดอกเบี้ยสุทธิและรายไดที่มิใชดอกเบี้ย โดยรายไดดอกเบี้ยสุทธิสวนใหญเกิดจากการขยายตัวของสินเช่ือและ

การลดลงของอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากเฉล่ีย สวนรายไดที่มิใชดอกเบี้ย เพิ่มขึ้นจากรายไดคาธรรมเนียมและบริการ

สุทธิ กําไรสุทธิจากเงินลงทุน และรายไดเบี้ยประกันภัยรับสุทธิหลังหักคาใชจายในการรับประกันภัย ในขณะท่ี

คาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน  

สําหรับอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญซ่ึงสะทอนความสามารถในการดําเนินงานของธนาคารและบริษัท

ยอยในไตรมาสที่ 1 ป 2559 เม่ือเทียบกับไตรมาสกอน และไตรมาสเดียวกันของปกอน มีรายการที่สําคัญดังนี้ 

(หนวย: รอยละ) 

อัตราสวนทางการเงิน 
ไตรมาสที่ 1 
ป 2559 

ไตรมาสที่ 4 
ป 2558 

เพิ่ม (ลด) ไตรมาสที่ 1 
ป 2558 

เพิ่ม (ลด) 
 

กําไรสุทธิตอสินทรัพยเฉล่ีย (ROA)1) 1.48 0.86 0.62 2.04 (0.56) 

กําไรสุทธิตอสวนของเจาของเฉล่ีย (ROE)1) 13.41 7.73 5.68 18.84 (5.43) 

ผลตอบแทนสินทรัพยที่กอใหเกิดรายไดสุทธิ (NIM)1) 3.62 3.66 (0.04) 3.67 (0.05) 

รายไดที่มิใชดอกเบ้ีย ตอสินทรัพยเฉล่ีย1) 2.70 2.28 0.42 2.51 0.19 

รายไดที่มิใชดอกเบ้ีย ตอรายไดจากการดําเนินงานสุทธิ 44.15 39.97 4.18 42.15 2.00 

คาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ ตอรายไดจากการ

ดําเนินงานสุทธิ 37.21 54.55 (17.34) 42.52 (5.31) 
1) อัตราสวนคํานวณเปนรายป (Annualized) 

(หนวย: รอยละ) 

อัตราสวนทางการเงิน 
31 มี.ค. 31 ธ.ค. เพิ่ม (ลด) 31 มี.ค. เพิ่ม (ลด) 
2559 2558  2558  

เงินใหสินเช่ือดอยคุณภาพสุทธิตอเงินใหสินเช่ือ 1.48 1.36 0.12 0.99 0.49 

เงินใหสินเช่ือดอยคุณภาพตอเงินใหสนิเช่ือ 2.81 2.70 0.11 2.26 0.55 

คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตอเงินใหสินเช่ือดอยคุณภาพ 135.13 129.96 5.17 139.74 (4.61) 

เงินใหสินเช่ือ2) ตอเงินรับฝาก 92.33 94.40 (2.07) 93.64 (1.31) 

เงินใหสินเช่ือ2) ตอเงินรับฝากและต๋ัวแลกเงิน 91.83 94.15 (2.32) 93.23 (1.40) 

อัตราสวนเงินกองทุนทั้งสิ้น3) 18.36 18.00 0.36 17.01 1.35 

อัตราสวนเงินกองทุนช้ันที่ 13) 14.88 14.53 0.35 13.20 1.68 
2) เงินใหสินเชื่อ ไดแก เงินใหสินเชื่อแกลูกหน้ี หักรายไดรอตัดบัญชี 
3) อัตราสวนเงินกองทุนตามกฎหมายตอสินทรัพยเส่ียงของกลุมธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย 

 

 รายไดดอกเบ้ียสุทธิ  

 ธนาคารและบริษัทยอยมีรายไดดอกเบี้ยสุทธิสําหรับไตรมาสที่ 1 ป 2559 จํานวน 22,200 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นจํานวน 376 ลานบาท หรือรอยละ 1.72 จากไตรมาสกอน ตามการเพิ่มของปริมาณเงินใหสินเช่ือ ในขณะท่ี

คาใชจายดอกเบ้ียลดลง โดยอัตราผลตอบแทนสินทรัพยที่กอใหเกิดรายไดสุทธิสําหรับไตรมาสท่ี 1 ป 2559 อยูที่

ระดับรอยละ 3.62 ลดลงจากไตรมาสกอน ซึ่งยังคงอยูในระดับของเปาหมายที่วางไวที่รอยละ 3.4 – 3.6 
 หากเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน รายไดดอกเบี้ยสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้น จํานวน 1,225       

ลานบาท หรือรอยละ 5.84 สวนใหญเกิดจากคาใชจายดอกเบ้ียที่ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน ตามการ

ลดลงของอัตราดอกเบ้ียเงินรับฝากเฉล่ีย ในขณะท่ีรายไดดอกเบี้ยรับจากเงินใหสินเช่ือเพิ่มขึ้น ตามการเพิ่มของ



 17

ปริมาณเงินใหสินเช่ือเฉล่ีย รวมถึงรายไดดอกเบี้ยรับจากรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินที่เพิ่มขึ้น อยางไรก็

ตามอัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพยที่กอใหเกิดรายไดสุทธิในไตรมาสนี้ ปรับตัวลดลงจากไตรมาสเดียวกันของป

กอน   

(หนวย: ลานบาท) 
 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 4 การเปลี่ยนแปลง ไตรมาสที่ 1 การเปลี่ยนแปลง 

 ป 2559 ป 2558 เพิ่ม (ลด) รอยละ ป 2558 เพิ่ม (ลด) รอยละ 

รายไดดอกเบ้ีย         
  รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 1,401 1,213 188 15.49 752 649 86.28 
      เงินฝาก   41 124 (83) (67.24) 165 (124) (75.29) 

      เงินใหสินเช่ือ (ไมรวมธุรกรรมตลาดซ้ือคืน)  188 209 (21) (9.83) 84 104 122.27 

      ธุรกรรมตลาดซ้ือคืน  1,172 880 292 33.17 503 669 133.21 
  เงินลงทุน 3,451 3,447 4 0.11 3,982 (531) (13.33) 
      เงินลงทนุเพื่อคา   62 74 (12) (15.05) 88 (26) (29.04) 

      เงินลงทนุเผื่อขาย   628 646 (18) (2.89) 1,580 (952) (60.27) 

      เงินลงทนุที่จะถือจนครบกําหนด   2,761 2,727 34 1.23 2,314 447 19.30 
  เงินใหสินเชื่อ 22,669 22,713 (44) (0.19) 22,512 157 0.70 
  สัญญาเชาการเงิน 1,263 1,269 (6) (0.51) 1,285 (22) (1.74) 
  อ่ืนๆ  3 5 (2) (42.65) 0 3 100.00 
รวมรายไดดอกเบ้ีย   28,787 28,647 140 0.49 28,531 256 0.90 
รวมคาใชจายดอกเบ้ีย 6,587 6,823 (236) (3.46) 7,556 (969) (12.82) 
รายไดดอกเบ้ียสุทธ ิ 22,200 21,824 376 1.72 20,975 1,225 5.84 

อัตราผลตอบแทนสินทรัพยที่กอใหเกิดรายได (รอยละ) 4.70 4.81 (0.11)  4.99 (0.29)  

ตนทุนทางการเงิน (รอยละ) 1.38 1.45 (0.07)  1.64 (0.26)  

 ผลตอบแทนสินทรัพยที่กอใหเกิดรายไดสุทธิ (รอยละ) 3.62 3.66 (0.04)  3.67 (0.05)  

 รายไดที่มิใชดอกเบี้ย  
ธนาคารและบริษัทยอยมีรายไดที่มิใชดอกเบี้ยสําหรับไตรมาสที่ 1 ป 2559 จํานวน 17,551 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอนจํานวน 3,020 ลานบาท หรือรอยละ 20.79 โดยเปนผลหลักจากรายไดเบี้ยประกันภัยรับ

สุทธิหลังหักคาใชจายในการรับประกันภัย กําไรสุทธิจากเงินลงทุน กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรตเงินตรา

ตางประเทศ และรายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิที่เพิ่มขึ้น ตามการขยายตัวของฐานลูกคารายใหมอยาง

ตอเนื่อง โดยในไตรมาสท่ี 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 รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของกําไร

สุทธิจากเงินลงทุน และรายไดเบี้ยประกันภัยรับสุทธิหลังหักคาใชจายในการรับประกันภัย 
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(หนวย: ลานบาท) 
 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 4 การเปลี่ยนแปลง ไตรมาสที่ 1 การเปลี่ยนแปลง 

 ป 2559 ป 2558 เพิ่ม (ลด) รอยละ ป 2558 เพิ่ม (ลด) รอยละ 

รายไดที่มิใชดอกเบ้ีย         

       รายไดคาธรรมเนียมและบริการ  12,087 11,966 121 1.02 11,273 814 7.23 

       คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ  2,366 2,421 (55) (2.23) 2,240 126 5.65 

  รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ   9,721 9,545 176 1.84 9,033 688 7.62 
  กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรตเงินตรา 

     ตางประเทศ 2,129 1,767 362 20.47 

 

2,187 

 

(58) 

 

(2.68) 

  กําไรสุทธิจากเงินลงทุน   926 81 845 1,035.54 287 639 222.86 

  สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย  32 22 10 48.94 27 5 21.30 

  รายไดเงินปนผล 434 135 299 223.07 433 1 0.37 

  รายไดเบ้ียประกันภัยรับสุทธิ  26,226 21,634 4,592 21.23 22,822 3,404 14.91 

  รายไดจากการดําเนินงานอื่น ๆ  898 578 320 55.21 347 551 158.47 

    หัก  คาใชจายในการรับประกันภัย  22,815 19,231 3,584 18.63 19,852 2,963 14.92 
 รวมรายไดที่มิใชดอกเบ้ีย  17,551 14,531 3,020 20.79 15,284 2,267 14.84 

รายไดที่มิใชดอกเบ้ียตอสินทรัพยเฉลี่ย (รอยละ) 2.52.70 2.28 0.42  2.51 0.19  
รายไดที่มิใชดอกเบ้ียตอรายไดจากการ

ดําเนินงานสทุธิ (รอยละ) 2.544.15 39.97 4.18  42.15 2.00  

รายไดคาธรรมเนียมและบริการตอรายไดจากการ

ดําเนินงานสุทธิ (รอยละ) 2.524.45 26.25 (1.80)  24.91 (0.46)  

 
 คาใชจายจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ    

 ธนาคารและบริษัทยอยมีคาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ ในไตรมาสที่ 1 ป 2559 จํานวน 14,793     

ลานบาท ลดลงจากไตรมาสกอนจํานวน 5,039 ลานบาท หรือรอยละ 25.41 เนื่องจากในไตรมาสกอนธนาคารมี

คาใชจายพิเศษจากการตั้งสํารองการดอยคาโปรแกรมคอมพิวเตอรและคาใชจายท่ีเก่ียวของ จํานวน 2,314       

ลานบาท และเปนปกติตามพฤติกรรมการใชจายท่ีชะลอตัวในชวงไตรมาสแรกของป 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 และคาใชจายเก่ียวกับอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ จึงสงผลใหอัตราสวน

คาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ ตอรายไดจากการดําเนินงานสุทธิ ในไตรมาสที่ 1 ป 2559 ปรับตัวลดลงจาก    

ไตรมาสเดียวกันของปกอน ที่อยูที่รอยละ 42.52 
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(หนวย: ลานบาท) 
 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 4 การเปลี่ยนแปลง ไตรมาสที่ 1 การเปลี่ยนแปลง 
 ป 2559 ป 2558 เพิ่ม (ลด) รอยละ ป 2558 เพิ่ม (ลด) รอยละ 

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 7,458 7,475 (17) (0.23) 7,141 317 4.43 

คาตอบแทนกรรมการ 17 17 - (0.94) 16 1 12.96 

คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ 2,760 3,519 (759) (21.57) 3,186 (426) (13.37) 

คาภาษีอากร 1,103 1,109 (6) (0.56) 1,050 53 5.02 

การดอยคาโปรแกรมคอมพิวเตอร - 2,314 (2,314) (100.00) - - - 

อื่น ๆ 3,455 5,398 (1,943) (35.98) 4,024 (569) (14.13) 
รวมคาใชจายจากการดําเนินงานอ่ืนๆ 14,793 19,832 (5,039) (25.41) 15,417 (624) (4.04) 
อัตราสวนคาใชจายจากการดําเนินงานอ่ืน
ตอรายไดจากการดําเนินงานสุทธ ิ(รอยละ) 37.21 54.55 (17.34)  42.52 (5.31)  

 

 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา  
 ธนาคารและบริษัทยอยมีคาใชจายเก่ียวกับหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา สําหรับ

ไตรมาสที่ 1 ป 2559 จํานวน 11,293 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอนจํานวน 2,466 ลานบาท หรือรอยละ 27.94 

และเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนเชนกัน เนื่องจากในไตรมาสนี้ ธนาคารไดต้ังสํารองคาเผ่ือหนี้

สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว โดยอัตราสวนหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการ

ดอยคา ตอเงินใหสินเช่ือเฉล่ียสําหรับไตรมาสที่ 1 ป 2559 อยูที่รอยละ 2.80 สูงขึ้นจากไตรมาสกอนที่อยูที่ 2.22 

และไตรมาสเดียวกันของปกอนที่อยูที่รอยละ 1.04 
(หนวย: ลานบาท) 

 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 4 การเปลี่ยนแปลง ไตรมาสที่ 1 การเปลี่ยนแปลง 
 ป 2559 ป 2558 เพิ่ม (ลด) รอยละ ป 2558 เพิ่ม (ลด) รอยละ 

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา 11,293 8,827 2,466 27.94 4,006 7,287 181.86 

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา 

ตอเงินใหสินเช่ือเฉล่ีย 

 

2.80 

 

2.22 

 

0.58 

  

1.04 

 

1.76 

 

 
− เงินใหสินเช่ือดอยคุณภาพและการปรับโครงสรางหนี้ 
 เงินใหสินเช่ือดอยคุณภาพ 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ธนาคารและบริษัทยอยมีเงินใหสินเช่ือดอยคุณภาพ จํานวน 52,927 ลานบาท 

คิดเปนรอยละ 2.81 ของเงินใหสินเช่ือที่รวมสถาบันการเงิน และธนาคารมีเงินใหสินเช่ือดอยคุณภาพ จํานวน 

51,064 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.72 ของเงินใหสินเช่ือที่รวมสถาบันการเงิน ดังนี้ 

เงินใหสินเช่ือดอยคุณภาพ 
 (หนวย: ลานบาท) 

 31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 

เงินใหสินเช่ือดอยคุณภาพของธนาคารและบริษัทยอย  52,927 49,490 

รอยละของเงินใหสนิเช่ือที่รวมสถาบันการเงิน 2.81 2.70 

เงินใหสินเช่ือดอยคุณภาพของธนาคาร   51,064 47,645 

รอยละของเงินใหสนิเช่ือที่รวมสถาบันการเงิน 2.72 2.61 
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เงินใหสินเช่ือดอยคุณภาพสุทธิ 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ธนาคารและบริษัทยอยมีเงินใหสินเช่ือดอยคุณภาพสุทธิ จํานวน 27,535      

ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.48 ของเงินใหสินเช่ือที่รวมสถาบันการเงิน และธนาคารมีเงินใหสินเช่ือดอยคุณภาพสุทธิ 

จํานวน 26,698 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.44 ของเงินใหสินเช่ือที่รวมสถาบันการเงิน ดังนี้  

เงินใหสินเช่ือดอยคุณภาพสุทธิ 
 (หนวย: ลานบาท) 

 31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 

เงินใหสินเช่ือดอยคุณภาพสุทธิของธนาคารและบริษัทยอย 27,535 24,586 

รอยละของเงินใหสนิเช่ือที่รวมสถาบันการเงิน 1.48 1.36 

เงินใหสินเช่ือดอยคุณภาพสุทธิของธนาคาร   26,698 23,679 

รอยละของเงินใหสนิเช่ือที่รวมสถาบันการเงิน 1.44 1.31 

 
การปรับโครงสรางหนี้ 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ธนาคารและบริษัทยอยมียอดเงินใหสินเช่ือที่ปรับโครงสรางหนี้กอนนําไปตัด

สูญ จํานวน 45,880 ลานบาท ลดลงจากไตรมาสที่ 4 ป 2558 จํานวน 22,968 ลานบาท โดยมีสวนสูญเสียจากการ

ปรับโครงสรางหนี้ จํานวน 856 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.87 ของยอดเงินใหสินเช่ือที่ปรับโครงสรางหนี้ทั้งหมด 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 และมีคาเผ่ือการดอยคาสําหรับทรัพยสินรอการขาย จํานวน 1,844 

ลานบาท คิดเปนรอยละ 11.11 ของมูลคาตามราคาตนทุน ซึ่งเพียงพอที่จะรองรับคาใชจายในการถือครอง 

คาใชจายในการขาย และขาดทุนจากการขายทรัพยสินรอการขาย  

 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ธนาคารและบริษัทยอยมีคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ และคาเผ่ือการปรับมูลคาจาก

การปรับโครงสรางหนี้ จํานวน 71,519 ลานบาท โดยคิดเปนรอยละ 210.53 ของคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญซ่ึงเปนไป

ตามเกณฑของ ธปท. 
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4.2 ฐานะทางการเงิน  
 

โครงสรางสินทรัพยและหนี้สิน  

 
  

 สินทรพัย    
 สินทรัพยรวมของธนาคารและบริษัทยอย ณ ส้ินไตรมาสที่ 1 ป 2559 มีจํานวน 2,643,709 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นจาก ณ ส้ินป 2558 จํานวน 88,404 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 3.46 ทั้งนี้ สินทรัพยรวมที่เพิ่มขึ้น สวนมาก

มาจากการเพิ่มขึ้นของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย) เงินลงทุนสุทธิ และเงินใหสินเช่ือแก

ลูกหนี้ โดยมีรายละเอียดที่สําคัญ ดังนี้ 

• รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย) ณ ส้ินไตรมาสที่ 1 ป 2559 มีจํานวน 402,744 

ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ ส้ินป 2558 จํานวน 94,000 ลานบาท หรือรอยละ 30.45 ซึ่งสวนใหญเกิด

จากการบริหารสภาพคลองของธนาคาร 

• เงินลงทุนสุทธิ ณ ส้ินไตรมาสที่ 1 ป 2559 มีจํานวน 482,344 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ ส้ินป 2558 

จํานวน 5,144 ลานบาท หรือรอยละ 1.08 สวนใหญเกิดจากตราสารหน้ีตางประเทศที่เพิ่มขึ้น 

• เงินใหสินเช่ือแกลูกหนี้ (หักรายไดรอตัดบัญชี) ณ ส้ินไตรมาสท่ี 1 ป 2559 มีจํานวน 1,613,577 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นจาก ณ ส้ินป 2558 จํานวน 3,690 ลานบาท หรือรอยละ 0.23 ซึ่งเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัว

ตามสภาวะเศรษฐกิจ โดยสวนหน่ึงเกิดจากการเพ่ิมขึ้นของเงินใหสินเช่ือเพื่อการพาณิชย และเงินให

สินเช่ือประเภทเงินทุนหมุนเวียน โดยธนาคารมีปริมาณเงินใหสินเช่ือสูงเปนอันดับ 4 ในระบบธนาคาร

พาณิชยไทย   
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(หนวย: ลานบาท)

31 ธ.ค. 58

เงินใหสินเช่ือแกลกูหน้ีและดอกเบ้ียคางรับ
เงินลงทุนสุทธิ
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย)
เงินสด
สินทรัพยอ่ืน

เงินรับฝาก
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยืม
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน)
หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั
หน้ีสินอ่ืน
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เงินลงทุนในหลักทรัพย 

 

 หนี้สินและสวนของเจาของ  
 หนี้สินรวมของธนาคารและบริษัทยอย ณ ส้ินไตรมาสที่ 1 ป 2559 มีจํานวน 2,325,310 ลานบาท เพิ่มขึ้น

จํานวน 82,218 ลานบาท หรือรอยละ 3.67 จาก ณ ส้ินป 2558 สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของเงินรับฝาก หนี้สินจาก

สัญญาประกันภัย รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) และตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยืม โดยรายการที่

มีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ มีดังนี้ 

• เงินรับฝาก ณ ส้ินไตรมาสที่ 1 ป 2559 มีจํานวน 1,747,634 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ ส้ินป 2558 

จํานวน 42,255 ลานบาท หรือรอยละ 2.48 สวนใหญเกิดจากการเพ่ิมขึ้นของเงินรับฝากออมทรัพย 

โดยธนาคารมีปริมาณเงนิรับฝากสูงเปนอันดับ 4 ในระบบธนาคารพาณิชยไทย   

• หนี้สินจากสัญญาประกันภัย ณ ส้ินไตรมาสที่ 1 ป 2559 มีจํานวน 267,629 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 

ส้ินป 2558 จํานวน 16,182 ลานบาท หรือรอยละ 6.44 ตามการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิต 

• รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) ณ ส้ินไตรมาสที่ 1 ป 2559 มีจํานวน 76,070 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นจาก ณ ส้ินป 2558 จํานวน 4,604 ลานบาท หรือรอยละ 6.44 ซึ่งเกิดจากการบริหารสภาพคลอง

ของธนาคาร  

 ทั้งนี้ สวนของเจาของ (เฉพาะสวนของธนาคาร) ณ ส้ินไตรมาสที่ 1 ป 2559 มีจํานวน 289,720 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นจํานวน 3,920 ลานบาท หรือรอยละ 1.37 จาก ณ ส้ินป 2558 โดยสวนใหญเกิดจากกําไรสุทธิจากการ

ดําเนินงานในไตรมาสที่ 1 ป 2559 จํานวน 9,646 ลานบาท แตไดอนุมัติการจายปนผลจากกําไรสุทธิป 2558 

จํานวน 8,376 ลานบาท ในเดือนมีนาคม 2559 
 

 ความสมัพันธของแหลงทีม่าและใชไปของเงินทุน  
 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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(หนวย: ลานบาท) 

ตราสารทนุ ตราสารหนีต้ างประเทศ 

ตราสารหนีภ้าคเอกชน  หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
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1,747,634 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 66.11 ของแหลงเงินทุนทั้งหมด สําหรับรายการระหวางธนาคารและ

ตลาดเงิน รวมทั้งตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืมนั้น มีสัดสวนรอยละ 2.88 และรอยละ 3.39 ของแหลงเงินทุน

ทั้งหมดตามลําดับ 

 ธนาคารและบริษัทยอยมีแหลงใชไปของเงินทุนที่สําคัญ ไดแก เงินใหสินเช่ือหักรายไดรอตัดบัญชี ซึ่ง ณ 

วันที่ 31 มีนาคม 2559 มีจํานวน 1,613,577 ลานบาท ทําใหอัตราสวนของเงินใหสินเช่ือตอเงินรับฝากของธนาคาร

คิดเปนรอยละ 92.33 และอัตราสวนเงินใหสินเช่ือตอเงินรับฝากรวมต๋ัวแลกเงินคิดเปนรอยละ 91.83 สําหรับ   

สภาพคลองสวนที่เหลือ ธนาคารนําไปลงทุนในสินทรัพยสภาพคลองตาง ๆ อันไดแก รายการระหวางธนาคารและ

ตลาดเงิน รวมทั้งเงินลงทุนในหลักทรัพย     

 

4.3. เงินใหสินเช่ือและเงินรับฝาก 

  เงินใหสินเชือ่    
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ธนาคารและบริษัทยอยมียอดเงินใหสินเช่ือ ตามงบการเงินรวมของธนาคาร 

จํานวน 1,613,577 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 3,690 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 0.23 จากยอดสินเช่ือจํานวน 

1,609,887 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

เงินใหสินเช่ือตามงบการเงินเฉพาะของธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 สวนใหญหรือคิดเปนรอยละ 

56.07 ของเงินใหสินเช่ือทั้งหมด เปนลูกคาประเภทนิติบุคคล และหากพิจารณาตามลักษณะการใหกูยืม ลูกคาของ

ธนาคารสวนใหญมีการกูยืมมากกวา 20 ลานบาท จํานวน 887,135 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 55.78 ขณะท่ี

สัดสวนที่เหลืออีกรอยละ 44.22 เปนการกูยืมที่นอยกวา 20 ลานบาท สําหรับเงินใหสินเช่ือที่มีระยะเวลาการชําระ

คืนไมเกิน 1 ป คิดเปนรอยละ 45.30 ของเงินใหสินเช่ือทั้งหมด 

เงินใหสินเช่ือจาํแนกตามปริมาณเงินใหสินเช่ือ ประเภทผูกู และระยะเวลาการชําระคืน 
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เงินใหสินเช่ือของธนาคารและบริษัทยอย 
 

 

 

 

ณ 31 มี.ค. 2559 
 

 
 
 

 

 

 

     
 
 
 
 
 

 
 

มูลคาเงินใหสินเช่ือของธนาคารและบริษัทยอย  
จําแนกตามประเภทธุรกิจและเกณฑการจัดช้ัน 

รอยละของเงินใหสินเช่ือของธนาคารและบริษัทยอย  
จําแนกตามประเภทธุรกิจและเกณฑการจัดช้ัน 

หนวย: ลานบาท 
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เงินใหสินเช่ือของธนาคารและบริษัทยอยเปนสินเช่ือปกติคิดเปนรอยละ 94.79 ของสินเช่ือทั้งหมด และ

เม่ือจําแนกตามประเภทธุรกิจ อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชยมีสัดสวนสูงที่สุดคิดเปนรอยละ 49.48 ของ  

เงินใหสินเช่ือทั้งหมด โดยเปนสินเช่ือปกติคิดเปนรอยละ 94.96 ของสินเช่ือในธุรกิจดังกลาว 

สินเช่ือแยกตามกลุมธุรกิจลูกคา 
  (หนวย: ลานบาท) 

 31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 
 กลุมลูกคาธุรกิจ* กลุมลูกคาบุคคล** กลุมลูกคาธุรกิจ* กลุมลูกคาบุคคล** 

เงินใหสินเช่ือ          1,092,260             416,471          1,085,646            422,400

หมายเหตุ: *     กลุมลูกคาธุรกิจ ประกอบดวย ลูกคาผูประกอบการท่ีทําธุรกิจในนามบริษัทจดทะเบียน และในนามบุคคลธรรมดา 

รวมถึงรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน ฯลฯ โดยธนาคารใหบริการทางการเงิน ไดแก เงินกูระยะยาว เงินทุน

หมุนเวียน การออกหนังสือคํ้าประกัน บริการธุรกรรมระหวางประเทศ การรวมใหสินเชื่อกับสถาบันการเงินอ่ืน 

(Syndicated Loan) การจัดการสภาพคลองแบบครบวงจร (Cash Management Solution) รวมไปถึงการเพิ่มมูลคา

ทางธุรกิจต้ังแตตนนํ้าถึงปลายนํ้า (Value Chain Solution) 

 **   กลุมลูกคาบุคคล ไดแก ลูกคาบุคคลธรรมดาท่ีใชผลิตภัณฑและบริการของธนาคาร ไดแก บัญชีเงินฝาก บัตรเดบิต บัตร

เครดิต สินเชื่อบุคคล สินเชื่อเพื่อท่ีอยูอาศัย บริการดานการลงทุนและท่ีปรึกษาดานการลงทุน รวมถึงบริการธุรกรรมทาง

การเงินตาง ๆ 

ณ ส้ินไตรมาสที่ 1 ป 2559 สินเช่ือกลุมลูกคาธุรกิจ (ลูกคาบรรษัทและลูกคาผูประกอบการ) เพิ่มขึ้น

จํานวน 6,614 ลานบาท หรือรอยละ 0.61 จาก ณ ส้ินป 2558 โดยสวนใหญมาจากการขยายตัวของสินเช่ือระยะ

ยาว โดยเฉพาะในกลุมอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม กลุมสถาบันการเงิน และกลุมโรงแรมและรานอาหาร ท้ังนี้

แมวาดวยสถานการณเศรษฐกิจไทยที่ยังไมฟนตัว ทําใหธนาคารมุงความสําคัญดานการบริหารจัดการความเส่ียง 

การบริหารตนทุนและสภาพคลองใหมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาความแขงแกรงทางการเงินก็ตาม  

ขณะท่ีสินเช่ือกลุมลูกคาบุคคลในไตรมาสนี้ ปรับลดลงจํานวน 5,929 ลานบาท หรือรอยละ 1.40 จาก ณ 

ส้ินป 2558 โดยสวนใหญมาจากการชําระคืนสินเช่ือบัตรเครดิตเพื่อซื้อกองทุนประหยัดภาษีในชวงปลายปกอน  

สวนสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัย ยังเติบโตไดจากความรวมมือกับพันธมิตรธุรกิจในการจัดกิจกรรมการตลาด และนําเสนอ

แคมเปญที่สอดคลองกับมาตรการกระตุนธุรกิจอสังหาริมทรัพยของภาครัฐ ทําใหธนาคารสามารถรักษาความเปน

ผูนําในผลิตภัณฑสินเช่ือหลัก ควบคูไปกับการรักษาคุณภาพสินเช่ือที่ดีอยางตอเนื่อง นอกจากน้ี ธนาคารยัง

นําเสนอสินเช่ือเงินสดทันใจกสิกรไทยเพื่อเปนวงเงินเผ่ือฉุกเฉิน รวมกับการมุงรณรงคความมีวินัยในการชําระหน้ี 

ตามแนวนโยบายสินเช่ือที่เติบโตอยางระมัดระวังและสอดคลองกับภาพรวมตลาด  

 

  เงินรับฝาก  
เงินรับฝากแยกตามประเภทบัญชี 

 (หนวย: ลานบาท) 

 สัดสวน ยอดเงินรับฝาก การเปลี่ยนแปลง 

 (รอยละ) 31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 เพิ่ม (ลด) รอยละ 
เงินรับฝากรวม 100.00 1,747,634 1,705,379 42,255 2.48 
เงินรับฝากกระแสรายวัน 5.44 95,059 94,038 1,021 1.09 

เงินรับฝากออมทรัพย 68.92 1,204,472 1,142,204 62,268 5.45 

เงินรับฝากประจํา 25.64 448,103 469,137 (21,034) (4.48) 
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          ในไตรมาสท่ี 1 ป 2559 ยอดเงินรับฝากรวม ซึ่งมาจากเงินรับฝากของกลุมลูกคาธุรกิจ และกลุมลูกคา

บุคคล เพิ่มขึ้นจํานวน 42,255 ลานบาท หรือรอยละ 2.48 จาก ณ ส้ินป 2558 สวนใหญเพิ่มขึ้นจากเงินรับฝาก    

ออมทรัพย โดยธนาคารสามารถบริหารจัดการเงินฝากใหอยูในระดับเหมาะสมตอการดําเนินธุรกิจและแขงขันได 

รวมทั้งรักษาสัดสวนเงินฝากออมทรัพยสูงที่สุดอยางตอเนื่อง อีกทั้งยังนําเสนอผลิตภัณฑเงินฝากประจําพิเศษ 

ควบคูกับเสนอทางเลือกลงทุนอื่นที่มีผลตอบแทนสูงกวาในระดับความเส่ียงที่ลูกคายอมรับไดเพื่อทดแทนเงินฝาก

ประจําบางสวนที่ทยอยครบกําหนด 

 

4.4. การบริหารเงิน 
ในไตรมาสท่ี 1 ป 2559  อัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมระหวางธนาคารประเภทขามคืน ทรงตัวตอเนื่องจาก    

ไตรมาสสุดทายของปกอนที่ระดับรอยละ 1.40 ตอป ซึ่งเปนทิศทางที่สอดคลองกับมติที่ประชุม กนง. เม่ือวันที่ 23 

มีนาคม 2559 ที่ประกาศใหคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่รอยละ 1.50 ตอป สําหรับยอดคงคางของธุรกรรมเงินกูยืม

ระหวางธนาคารปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอนเพียงเล็กนอย 

สําหรับการจัดการสภาพคลองและพอรตการลงทุนในไตรมาสนี้ ธนาคารเนนการลงทุนในพันธบัตรระยะ

ส้ันอายุประมาณ 1 ป ซึ่งไดรับผลกระทบนอยหากอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ ปรับขึ้นในชวงครึ่งหลังของป 

อยางไรก็ตาม ในการลงทุนพันธบัตรมีสัดสวนลดลง เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยในปจจุบันสะทอนการปรับลดดอกเบี้ย

นโยบายไปแลวคอนขางมาก โดยธนาคารไดเพิ่มการลงทุนในพันธบัตรตางประเทศโดยเฉพาะตราสารหน้ีที่มีความ

เส่ียงตํ่าและใหผลตอบแทนดีกวาดอกเบี้ยนโยบายของไทย 

รายไดหลักจากการบริหารเงนิ 
            (หนวย: ลานบาท) 

โครงสรางรายไดหลักจากการบริหารเงิน  
(สําหรับบัญชีเพื่อการธนาคาร) 

สัดสวน  
(รอยละ) 

ไตรมาสที่ 1 
ป 2559 

ไตรมาสที่ 4 
ป 2558 

การเปลี่ยนแปลง 
เพิ่ม (ลด) รอยละ 

รายไดดอกเบ้ียรับ*      
   รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน** 64.29 1,350 1,109 241 21.73 

   เงินลงทุน 35.71 750 672 78 11.61 

รวม 100.00 2,100 1,781 319 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 ส้ินไตรมาสที่ 1 ป 2559 ธนาคารมีเงินกองทุนตามกฎหมายตามหลักเกณฑ Basel III ทั้งส้ิน จํานวน 

298,062 ลานบาท แบงเปน เงินกองทุนช้ันที่ 1 จํานวน 236,821 ลานบาท และเงินกองทุนชั้นที่ 2 จํานวน 61,241 

ลานบาท โดยมีอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงรวมเทากับรอยละ 17.62 ซึ่งสูงกวาอัตราขั้นตํ่าและสวนเพ่ิม 

ตามที่ ธปท. กําหนดไวที่รอยละ 9.125 โดยมีรายละเอียด ดังนี้     
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อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียง 

• งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
                                                                     (หนวย: รอยละ) 

อัตราสวนเงนิกองทุนตามกฎหมาย 

Basel III  
ขั้นต่ําและสวน
เพิ่ม4) ตามที่
ธปท. กําหนด 

31 มี.ค. 
2559 

ขั้นต่ําตามที่
ธปท. 
กําหนด 

31 ธ.ค. 
2558 

30 ก.ย. 
2558 

30 มิ.ย. 
2558 

31 มี.ค. 
2558 

อัตราสวนเงินกองทุนช้ันที่ 1 3) 6.625 14.00 6.00 13.79 13.84 13.10 12.61 

   อัตราสวนเงินกองทุนช้ันที่ 1  

     ที่เปนสวนของเจาของ 
5.125 14.00 4.50 13.79 13.84 13.10 12.61 

อัตราสวนเงินกองทุนช้ันที่ 2 - 3.62 - 3.60 3.23 3.73 3.88 

อัตราสวนเงนิกองทุนทั้งสิน้ 9.125 17.62 8.50 17.39 17.07 16.83 16.49 

• กลุมธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย2)   
                                                                        (หนวย: รอยละ) 

อัตราสวนเงนิกองทุนตามกฎหมาย 

Basel III  
ขั้นต่ําและสวน
เพิ่ม4) ตามที่
ธปท. กําหนด 

31 มี.ค. 
2559 

ขั้นต่ําตามที่ 
ธปท. กําหนด 

31 ธ.ค. 
2558 

30 ก.ย. 
2558 

30 มิ.ย. 
2558 

31 มี.ค. 
2558 

อัตราสวนเงินกองทุนช้ันที่ 1 3) 6.625 14.88 6.00 14.53 14.61 13.77 13.20 

   อัตราสวนเงินกองทุนช้ันที่ 1  

      ที่เปนสวนของเจาของ 
5.125 14.88 4.50 14.53 14.61 13.77 13.20 

อัตราสวนเงินกองทุนช้ันที่ 2 - 3.48 - 3.47 3.12 3.62 3.81 

อัตราสวนเงนิกองทุนทั้งสิน้ 9.125 18.36 8.50 18.00 17.73 17.39 17.01 
 

หมายเหตุ:  1)    ไมนับรวมกําไรสุทธิของแตละงวด โดย ธปท. กําหนดใหรวมกําไรสุทธิของงวดคร่ึงปแรกเปนเงินกองทุน หลังจากผานการประชุม

คณะกรรมการธนาคารตามขอบังคับของธนาคาร และรวมกําไรสุทธิของงวดครึ่งปหลังเขาเปนเงินกองทุน หลังจากผานมติท่ีประชุม

สามัญผูถือหุน ยกเวนกรณีมีผลขาดทุนสุทธิ จะตองนําไปหักจากเงินกองทุนทันที ณ วันส้ินงวดบัญชี   
2) กลุมธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย หมายถึง กลุมธุรกิจทางการเงินตามการกํากับแบบรวมกลุม ซึ่งประกอบดวย ธนาคาร   

กสิกรไทย บริษัทของธนาคารกสิกรไทย บริษัทใหบริการสนับสนุนงานตอธนาคารกสิกรไทย บบส.เพทาย และบริษัทอ่ืน ๆ ท่ีไดรับ

อนุญาตจาก ธปท. ใหอยูในกลุมธุรกิจทางการเงิน    
3)    ตามหลักเกณฑ Basel III เงินกองทุนชั้นท่ี1 มีรายการทยอยนับเขาหรือหักออกรอยละ 20 ตอป ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2557 เปนตน

ไป จนครบรอยละ 100 ในป 2561 
4)    อัตราสวนเงินกองทุนสวนเพิ่ม เพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation Buffer) โดยใหธนาคารพาณิชยดํารงอัตราสวน

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของเพิ่มเติมจากการดํารงอัตราสวนเงินกองทุนขั้นตํ่าอีกปละรอยละ 0.625 ต้ังแตวันท่ี 1 

มกราคม 2559 เปนตนไป จนครบรอยละ 2.50 ในป 2562 

 

4.6 อันดับความนาเช่ือถือ 
ณ ส้ินไตรมาสที่ 1 ป 2559 อันดับความนาเช่ือถือในดานตาง ๆ ของธนาคาร ซึ่งจัดโดยสถาบันจัดอันดับ

ความนาเช่ือถือมูดีส อินเวสเตอร เซอรวิส (Moody’s Investors Service) สถาบันจัดอันดับความนาเช่ือถือ

สแตนดารด แอนด พัวร (Standard & Poor’s) และสถาบันจัดอันดับความนาเช่ือถือฟทช เรทติงส (Fitch Ratings) 

ยังคงไมเปล่ียนแปลงเม่ือเทียบกับ ณ ส้ินป 2558  

รายละเอียดอันดับความนาเช่ือถือในดานตาง ๆ ของธนาคาร เปนดังนี้  
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อันดับความนาเช่ือถือของธนาคารกสิกรไทย 
สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ 31 มี.ค. 2559 

มูดีส อินเวสเตอร เซอรวิส  *  

   สกุลเงินตางประเทศ  

   แนวโนม มีเสถียรภาพ 

   ระยะยาว – ตราสารหน้ีไมมีหลักประกันไมดอยสิทธ ิ Baa1  

                  - เงินฝาก  Baa1 

                  - การประเมินความเสี่ยงของคูสัญญา (CR Assessments) Baa1(cr) 

   ระยะส้ัน  - ตราสารหนี้ / เงินฝาก P-2 

                 - การประเมินความเสี่ยงของคูสัญญา (CR Assessments) P-2(cr) 

   ตราสารหน้ีดอยสิทธิ Baa3 

   ความแข็งแกรงทางการเงิน C- 

   แนวโนมความแข็งแกรงทางการเงิน มีเสถียรภาพ 

   ฐานอันดับความนาเช่ือถือ (Baseline Credit Assessment) Baa2 

  สกุลเงินในประเทศ  

   แนวโนม มีเสถียรภาพ 

   ระยะยาว – เงินฝาก  Baa1  

   ระยะส้ัน  - ตราสารหนี้ / เงินฝาก P-2 

สแตนดารด แอนด พัวร *  

   อันดับความนาเชื่อถือสากล   

   แนวโนม มีเสถียรภาพ 

   ระยะยาว   BBB+ 

   บัตรเงินฝากระยะยาว   BBB+ 

   ระยะส้ัน   A-2 

   บัตรเงินฝากระยะส้ัน A-2 

   ตราสารหน้ีไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ (สกุลเงินตางประเทศ)  BBB+ 

   ตราสารหน้ีดอยสิทธิ (สกุลเงินตางประเทศ) BBB 
  อันดับความนาเชื่อถือภูมิภาคอาเซียน    
   ระยะยาว   axA+ 

   ระยะส้ัน   axA-1 

   ตราสารหน้ีดอยสิทธิ   axA 

ฟทช เรทติงส *  

  อันดับความนาเชื่อถือสากล (สกุลเงินตางประเทศ)  

   แนวโนม มีเสถียรภาพ 

   ระยะยาว BBB+ 

   ระยะส้ัน F2 

   ตราสารหน้ีไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ  BBB+ 

   ความแข็งแกรงทางการเงิน (Viability) bbb+ 

   สนับสนุน 2 

   สนับสนุนข้ันตํ่า           BBB- 

  

  



 29

สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ 31 มี.ค. 2559 

  อันดับความนาเชื่อถือภายในประเทศ  

   แนวโนม มีเสถียรภาพ 

   ระยะยาว         AA(tha) 

   ระยะส้ัน F1+(tha) 

   ตราสารหน้ีดอยสิทธิที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 2 ตามเกณฑ Basel II AA-(tha) 

   ตราสารหน้ีดอยสิทธิที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 2 ตามเกณฑ Basel III AA-(tha) 

    หมายเหตุ:  * อันดับความนาเชื่อถือระยะยาว ซึ่งถือเปนระดับท่ีนาลงทุน (Investment Grade) สําหรับสถาบันจัดอันดับ 

ความนา เชื่ อ ถือมู ดีส  อินเวสเตอร  เซอร วิส   สแตนดารด  แอนด  พัวร  และฟทช  เ รทติ งส  คือ  ระ ดับ ต้ังแต  Baa3    

BBB- และ BBB- ตามลําดับ ขณะท่ี ในกรณีของอันดับความนาเชื่อถือระยะสั้นน้ัน ระดับท่ีนาลงทุนสําหรับ                                           

สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือมูดีส อินเวสเตอร เซอรวิส  สแตนดารด แอนด พัวร และฟทช เรทติงส จะไดแก ระดับต้ังแต  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 BUSINESS-

TECHNOLOGY GROUP (KBTG) ซึ่งเปนกลุมบริษัทของธนาคารกสิกรไทยที่ต้ังขึ้นใหม ดวยการสรรหาและพัฒนา

ศักยภาพของพนักงาน โดยในไตรมาสที่ 1 ป 2559 ธนาคารไดจัดโปรแกรมการพัฒนาตามตําแหนงงาน ไดแก การ

ฝกอบรมทั่วไป (Training Classroom) และการฝกอบรมเฉพาะงาน (On-the Job Training) ซึ่งจัดขึ้นทั้งในประเทศ

ไทยและประเทศอื่น ๆ ที่มีสํานักงานของธนาคารต้ังอยู เพื่อพัฒนาความสามารถทางดานการเงินและการธนาคาร

ใหแกพนักงาน อีกทั้งยังไดเชิญวิทยากรจากสถาบันชั้นนําในตางประเทศมาใหความรูแกพนักงานในเร่ืองการสราง

แรงผลักดันและปลดปลอยศักยภาพท่ีแทจริงของตนเอง ตลอดจนการนําไปประยุกตใชในการเพิ่มประสิทธิผลการ

ทํางานของทีมงาน เพื่อชวยใหองคกรบรรลุเปาหมายไดดีย่ิงขึ้น  

 ดานการสรางวัฒนธรรมองคกร (K-Culture) ธนาคารยังคงมุงเนนการสงเสริมคุณลักษณะสําคัญ (Core 

Values) ของพนักงาน 4 ประการ ไดแก การยึดลูกคาเปนศูนยกลาง (Customer Centricity) การทํางานรวมกันเปนทีม

ของทั้งองคกร (Organization-wide Teamwork) ความเปนมืออาชีพ (Professionalism) และการริเร่ิมส่ิงใหม 

(Innovation) อยางตอเนื่อง ภายใตหัวขอ “2016 รวมผลักดัน มหัศจรรย K-Culture” และยังไดส่ือความถึงผลการสํารวจ

ความผูกพันของพนักงานที่มีตอองคกรใหกับผูบริหารของสาขาตางประเทศ ทั้งประเทศจีน และกลุมประเทศ AEC 

เพื่อหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใหมีคุณภาพมากขึ้น 

 ดานการบริหารแรงงานสัมพันธและสวัสดิการ ธนาคารไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการลูกจางใน

ระบบทวิภาคี ระหวางผูบริหารของธนาคารกับคณะกรรมการลูกจาง คร้ังที่ 1 ประจําป 2559 เพื่อเปดโอกาสใหมี

การปรึกษาและแกไขปญหาอันเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน ตลอดจนสรางความผูกพันระหวางพนักงานกับ

ธนาคาร โดยคาดหวังใหพนักงานใหบริการลูกคาไดอยางถูกตอง สามารถสงมอบบริการท่ีดีใหแกลูกคา และลด

ความเส่ียงหรือความเสียหายจากการปฏิบัติงานลง   

 ดานการบริหารจัดการแรงงานเพื่อสังคม นอกจากมีการประกาศรับสมัครผูพิการเขาปฏิบัติงานกับ

ธนาคารแลว ธนาคารยังไดดําเนินโครงการสงเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามปณิธาน “กรีน ดี

เอ็นเอ” ที่ไดประกาศเจตนารมณความรับผิดชอบตอเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม จึงไดจัดใหมีการสงเสริมและ

สรางอาชีพใหแกคนพิการจํานวน 45 คน รวม 5 โครงการ เพื่อใหมีโอกาสทํางานในภูมิลําเนาของตนเอง สามารถ

ชวยเหลือตนเองและครอบครัวในการดํารงชีวิตอยูไดอยางภาคภูมิ และมีอาชีพที่ย่ังยืน ดวยเงินสนับสนุนโครงการ

กวา 4.9 ลานบาท นอกจากนี้ ธนาคารยังรวมมือกับรัฐบาลจัดกิจกรรมสนับสนุนโครงการ “กสิกรไทยรวมใจสูภัย

แลง” เพื่อใหพนักงานไดตระหนักและรวมใชน้ําอยางประหยัด 
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5.2  การจัดการงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ธนาคารจัดต้ัง กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุป (KASIKORN BUSINESS-TECHNOLOGY GROUP: 

KBTG) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital 

Economy) ใหสามารถรองรับการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและสอดคลองกับพฤติกรรมผูบริโภค โดยในไตรมาสที่ 

1 ป 2559 ธนาคารดําเนินการจัดหาทรัพยสินและบุคลากร รวมถึงการโอนยายงานโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศใหอยูภายใตการบริหารจัดการของ KBTG ตามโครงสรางใหม  

นอกจากน้ี ธนาคารยังเร่ิมคนควาเทคโนโลยีและรูปแบบการดําเนินธุรกิจใหม ๆ เพื่อตอบโจทยกลยุทธของ

ธนาคารใหสามารถเปนผูนําในการดําเนินธุรกิจทางการเงิน และครองความเปนผูนําดานการใหบริการดิจิตอล      

แบงก้ิง ทามกลางความทาทายจากการแขงขันในรูปแบบใหมที่มีเทคโนโลยีเปนตัวนํา ดังนี้ 

• สรางและทดลองใชงานระบบ Cashless Payment ของธนาคารกสิกรไทย โดยผานทางแอพพลิเคช่ัน

บนโทรศัพทมือถือ KBTG-Pay เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการชําระเงิน และลดปริมาณการใช

งานเงินสด  

• ศึกษาและสรางระบบ API (Application Programming Interface) Manager เพื่อทดลองเชื่อมตอกับ

บริษัทภายนอก ซึ่งเทคโนโลยีดังกลาวจะมีสวนชวยใหธนาคารสามารถสนับสนุนและรวมมือกับ

บริษัทฟนเทคตาง ๆ ที่มีแนวคิดใหมในการใชงานฟงกชั่นและขอมูลที่ธนาคารมีอยู โดยท่ีธนาคารยังคง

ความสามารถในการควบคุมความปลอดภัยใหเปนไปตามมาตรฐานได ซึ่งจะทําใหลูกคามีทางเลือก

ในการใชขอมูลทางการเงินของตัวเองมากย่ิงขึ้น  

• ดําเนินโครงการความรวมมือกับมหาวิทยาลัยช้ันนํา ในการวิจัยและพัฒนาการประยุกตเทคนิคการ

เรียนรูของเครื่อง (Machine Learning) และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language 

Processing) ดวยหลักการปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) ที่มีความลึกซ้ึง เพื่อนํามาใชใน

การวิเคราะหและติดตามพฤติกรรมการใชบริการทางการเงินผานชองทางอิเล็กทรอนิกสของลูกคา ซึ่ง

จะชวยใหธนาคารสามารถเขาใจความตองการของลูกคาไดเสมือนการใหบริการที่สาขา รวมถึง

สามารถนําเสนอบริการและผลิตภัณฑทางการเงินผานชองทางอิเล็กทรอนิกสไดโดยอัตโนมัติ ดวย

หลักการ Cognitive Computing สําหรับการใหบริการทางการเงินในยุคใหม ที่ทําใหการใชบริการของ

ลูกคามีความเปนสวนตัว กระชับรวดเร็ว และตรงกับความตองการปจเจกบุคคลมากขึ้น  

• รวมมือกับบริษัทช้ันนําที่มีศักยภาพในการประยุกตเทคโนโลยีดานการบันทึกขอมูลธุรกรรมทาง
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

สามารถบังคับใหผูรวมทําธุรกรรมปฏิบัติตามภาระผูกพันของขอสัญญาที่ตกลงรวมกันซ่ึงระบุไว อาท ิ

การปรับเปล่ียนการทํางานของสํานักหักบัญชี (Custodian) เชน การหักคาต๋ัวพันธบัตรอัตโนมัติจากผู

ถือพันธบัตรผานสัญญาท่ีถูกรางบน Blockchain ที่จะสามารถบังคับใหดําเนินการทันทีเม่ือถึง
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กําหนดเวลาตามเง่ือนไขของสัญญา เปนตน ทําใหสามารถลดขั้นตอนและเพ่ิมความโปรงใสเม่ือ

เปรียบเทียบกับการดําเนินงานโดยตัวบุคคล (Manual) ไดเปนอยางมาก 

• พัฒนาระบบ K-MOBILE BANKING PLUS ใหเพิ่มความสามารถของระบบงาน โดยทําใหลูกคา

สามารถปรับเปล่ียนวงเงินโอน ถอน และซ้ือสินคาตอวัน รวมถึงสามารถอายัดบัตรเดบิตและบัตร

เอทีเอ็มผานโทรศัพทมือถือได และยังอยูระหวางการพัฒนาระบบสําหรับลูกคาเอสเอ็มอี (K-Mobile 

Banking for SME) โดยเฉพาะอีกดวย 
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Disclaimer 
 

บทความบางบทความที่ปรากฏอยูในสวนนี้เปนบทความคาดการณในอนาคต (Forward-Looking Statement) เก่ียวกับฐานะทาง

การเงินและการดําเนินงานของบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ที่ซ่ึง ธนาคารไดจัดทําบทความดังกลาวโดย

อาศัยสมมติฐานหลายประการ รวมท้ังอาศัยขอมูลทางการเงินและขอมูลอื่น ๆ ที่ไดมาจากแหลงขอมูลภายนอกเทาที่มีอยู ณ วันที่ที่

บทความดังกลาวไดถูกจัดทําข้ึน บทความที่มีคําเชนวา “คาดวา” “เช่ือวา” “ประมาณวา” เปนตน นั้นจัดเปนบทความคาดการณใน

อนาคตซ่ึงอาจมีความไมแนนอนและเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาเนื่องมาจากเหตุการณในอนาคตตาง ๆ รวมถึงแตไมจํากัดอยูเพียง การ

เปล่ียนแปลงในภาวะเศรษฐกิจ การเมือง หรือกฎระเบียบระดับโลกหรือระดับประเทศ ธนาคารไมจําตองปรับปรุงบทความคาดการณ

ในอนาคตเพื่อใหสอดคลองกับเหตุการณปจจุบัน ดังนั้น ผูรับขอมูลจึงตองศึกษาบทความดวยความระมัดระวังและใชวิจารณญาณของ

ตนเองกอนการตัดสินใจลงทุนหรือเขาทําธุรกรรม 
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