ที่ ธกท.บบช. 457/25599
วันที่ 29 กุมภาพันธ 2559
2
เรียน กรรรมการและผูผูจ ัดการ ตลาดดหลักทรัพยแห
แ งประเทศไไทย
เรื่อง นําส
า งงบการเงิน
ท อยหลังการรตรวจสอบขของผูสอบ
บมมจ. ธนาคารกกรุงไทย ขอนนําสงงบการเงิินของธนาคคารและบริษัทย
บัญชีธนาาคาร สําหรับปส ิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 พรอมปประกาศผลปประกอบการ ดังนี้
น ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารแและบริษัทยอยยมีรายไดดอกกเบี้ยสุทธิ
ผลลประกอบการสําหรับปสิ้นสุ
จํานวน 80,868
8
ลานบบาท เพิ่มขึ้น 3,710
3 ลานบาท หรือรอยละ 4.81 จากระะยะเวลาเดียววกันของปกอนจํ
อ านวน
77,158 ลานบาท สําหรั
ห บกําไรกอนภาษี
อ
เงินไดดและการกันสํารองคาเผื่อหนี
อ ้สงสัยจะะสูญมีจํานวนน 65,687
ลานบาท เพิ่มขึ้น 5,7882 ลานบาท หรื
ห อรอยละ 9.65 จากระยะเเวลาเดียวกันของป
ข กอนจําานวน 59,905 ลานบาท
และเมื่อหัหกภาษีเงินไดดและการกันสํ
น ารองคาเผื่อหนี
อ ้สงสัยจะะสูญจํานวน 36,146
3
ลานบบาท ทําใหมีกํกาไรสุทธิ
29,541 ลานบาท ลดลลง 4,537 ลานบาท หรือรอยละ 13.311 เมื่อเปรียบเเทียบกับกําไไรสุทธิจํานวนน 34,078
ลานบาท จากระยะเวลลาเดียวกันของปกอน โดยมมีกําไรสุทธิในสวนที่เปนของธนาคาร
ข
228,494 ลานบบาท ลดลง
4,697 ลานบาท หรือรอยละ 14.15 จากระยะเวลาเดียวกันของงปกอนจํานวนน 33,191 ลานนบาท
ยอดเงินใหสิสินเชื่อที่ไมกอให
อ เกิดรายไไดของธนาคารและบริษัทย
ท อย ณ วันที่ 31 ธันวาคมม 2558 มี
7
ลานบบาท เพิ่มขึ้น 18,882
1
ลานบบาท หรือรอยละ 32.84 เมื่อเที
อ ยบกับยอดด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
จํานวน 76,371
2557 จํานวน
น 57,489 ลลานบาท ทั้งนี้ธนาคารและะบริษัทยอยมีอัตราสวนเงินให
น สินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดตอ
สินเชื่อรวมรอยละ 3.20 ซึ่งเพิ่มขึึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับงวดด 31 ธันวาคมม 2557 ที่มีออััตราสวนรอยละ 2.41
สําหรับยอดเงิ
ย นใหสนเชื
นิ ่อที่ไมกอใหเกิดรายได (สุทธิ) มีจํานวน 40,612 ลานบาท หรือรรอยละ 1.73 ซึ่งในงวด
ธันวาคม 2558 ธนาคาารและบริษัทยอยไดกันสํารองค
า าเผื่อหนนี้สูญหนี้สงสัสัยจะสูญและขขาดทุนจากกการดอยคา
จํานวน 30,541
3
ลานบบาท เพิ่มขึ้น 11,898 ลานบาท
น หรือ รอยละ 63.82 จากระยะเวลาเดียวกันของปกอน
โดยในสสวนของธนาคคารกันสํารองหนี้สงสัยจะะสูญฯ จํานวน 24,000 ลานบาท
า
โดยเปนการกันสํารองตาม
นโยบายการกันเงินสํารองค
า าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรายเดื
ญ
อน (NNormalized Provision) เดืดือนละ 700 ลานบาท
อีก ทั้งธนนาคารไดพิจารณากันสํา รองพิ
ร เศษอีกจํ
ก านวน 15,6600 ลานบาทท โดยเปน ก ารกัน สํารองงพิเ ศษใน
ไตรมาสส 2/2558 จํานวน
น 3,600 ลานบาท ไตรรมาส 3/25588 จํานวน 6,700 ลานบาท และไตรมาสส 4/2558
อี ก จํ า นววน 5,300 ล านบาท
า
ตามมแนวโน ม NPLs
N ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ในกลุ ม ลู ก หนี้ SMEss รายย อ ย แ ละลู ก ค า
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2
อุตสาหกรรมเหล็กรายใหญ ประกอบกับหลักเกณฑความระมัดระวังที่จะรักษาระดับของอัตราสวนเงิน
สํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอสินเชื่อดอยคุณภาพ (Coverage Ratio) ใหอยูในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้
ธนาคารและบริษัทยอยมีอัตราสวนเงินสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอสินเชื่อดอยคุณภาพ (Coverage ratio)
เทากับรอยละ 112.55 ในป 2558
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายวรภัค ธันยาวงษ)
กรรมการผูจัดการใหญ
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