ฉบับที่ 45/2559
เรื่อง ผลการดาเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ไตรมาส 2 ปี 2559
นายดอน นาครทรรพ ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน
เปิ ด เผยผลการด าเนิ น งานของระบบธนาคารพาณิ ช ย์ ไตรมาส 2 ปี 2559 ว่ า ระบบธนาคารพาณิ ช ย์
มี เสถี ย รภาพ มี เงิน ส ารองและเงิ น กองทุ น ในระดั บ สู ง สามารถรองรั บ การขยายตั ว ของสิ น เชื่ อ และ
สนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะต่อไปได้ แม้ภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปจะมี
ผลกระทบต่อการขยายตัวและคุณภาพของสินเชื่อ ซึ่งส่งผลต่อเนื่องถึงความสามารถในการทากาไรของ
ระบบธนาคารพาณิชย์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ความต้ อ งการสิ น เชื่ อ ที่ ยั งอ่ อนแอภายใต้ ภ าวะเศรษฐกิ จ ที่ ข ยายตั ว อย่ างค่ อ ยเป็ น ค่ อ ยไป ส่ งผล
ให้สินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ ขยายตัวในระดับต่าที่ร้อยละ 3.3 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยสินเชื่อ
ธุรกิจขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากสินเชื่อเพื่อ ซื้อกิจการค้าปลีกขนาดใหญ่เป็นสาคัญ ขณะที่สินเชื่ออุปโภค
บริโภคขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงต่อเนื่อง
สินเชื่อธุรกิจ (ร้อยละ 67.9 ของสินเชื่อรวม) ขยายตัวร้อยละ 2.0 เทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน โดย
ขยายตัวดีในภาคธุรกิจการเงิน (จากสินเชื่อเพื่อซื้อกิจการในธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่) ภาคบริการและก่อสร้าง
ขณะที่ สิน เชื่อในภาคอุตสาหกรรมและอสังหาริมทรัพย์ หดตัว และสิ นเชื่อในภาคพาณิ ชย์กลับมาขยายตัว
เป็นบวกเล็กน้อย หลังจากหดตัวต่อเนื่องมา 2 ไตรมาส
สิ น เชื่ อ อุ ป โภคบริ โภค (ร้ อ ยละ 32.1 ของสิ น เชื่ อ รวม) ขยายตั ว ร้ อ ยละ 6.0 ชะลอลงต่ อ เนื่ อ ง
ส่วนหนึ่งเป็นผลจากครัวเรือนยังไม่มั่นใจในการใช้จ่าย ประกอบกับธนาคารพาณิชย์ ยังระมัดระวังการขยาย
สินเชื่อส่วนบุคคลโดยเฉพาะในสินเชื่อ ที่ไม่มีหลักประกัน อย่างไรก็ดี สินเชื่อที่อยู่อาศัยขยายตัว ได้ดีแม้จะ
ชะลอลงหลังสิ้นสุดมาตรการรัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ ในเดือนเมษายน สินเชื่อรถยนต์
ขยายตัวเป็ นบวกต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่สาม สอดคล้องกับตลาดรถยนต์ที่มียอดขายเพิ่มขึ้น ขณะที่สินเชื่อ
บัตรเครดิตได้รับอานิสงส์จากมาตรการรัฐในเดือนเมษายน ทาให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน
คุณภาพสินเชื่อด้อยลงต่อเนื่อง ทั้งในสินเชื่อธุรกิจ โดยเฉพาะสินเชื่อธุรกิจ SME และสินเชื่ออุปโภค
บริโภค โดยสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan : NPL) มียอดคงค้าง 373.7 พันล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน 16.3 พันล้านบาท ส่งผลให้สัดส่วน Gross NPL ต่อสินเชื่อรวมเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ
2.72 จากร้อยละ 2.64 ขณะที่สินเชื่อจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ (Special Mention Loan : SM) มียอดคงค้าง
297.9 พั นล้านบาท ลดลงจากไตรมาสก่อน 8 พันล้านบาท ทาให้ สัดส่วน SM ต่อสินเชื่อรวมลดลงมาอยู่ที่

-2ร้อยละ 2.17 จากร้อยละ 2.26 ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์มีการกันสารองสาหรับสินเชื่อด้อยคุณภาพในระดับสูง
ต่อเนื่อง โดยเงินสารองของระบบธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้น ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน 24.2 พันล้านบาท เป็น
492.8 พัน ล้ านบาท ส่ งผลให้ สั ดส่ วนเงิน สารองที่มีต่อเงิน สารองพึงกัน เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 161.3 จาก
ไตรมาสก่อนที่ร้อยละ 160
ในไตรมาส 2 ปี 2559 ระบบธนาคารพาณิชย์มีกาไรจากการดาเนินงาน 97.6 พันล้านบาท ขยายตัว
ที่ร้อยละ 3.1 จากระยะเดียวกันปีก่อน แม้ธนาคารพาณิชย์จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงในไตรมาสนี้ และ
กาไรจากเงินลงทุนและธุรกรรมบริหารเงินจะลดลงจากผลของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่อยู่ในระดับต่า โดย
กาไรที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้นจากการบริหารต้นทุนเงินฝากและรายได้จากเงินปันผล
สาหรับกาไรสุทธิเท่ากับ 50.9 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.6 จากระยะเดียวกันปีก่อน เป็นผลจากการกัน
สารองที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับคุณภาพสินเชื่อที่อาจด้อยลงตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ทั้งนี้ อัตราส่วนรายได้
ดอกเบี้ ย สุ ท ธิต่ อ สิ น ทรั พ ย์ เฉลี่ ย (Net Interest Margin : NIM) และอัต ราผลตอบแทนต่ อ สิ น ทรัพ ย์ เฉลี่ ย
(Return on Asset : ROA) ทรงตัวที่ร้อยละ 2.6 และ ร้อยละ 1.2 ตามลาดับ
ภาพรวมฐานะทางการเงินของระบบธนาคารพาณิชย์มีความมั่นคง โดยมีเงินกองทุนทั้งสิ้น 2,273.7
พันล้านบาท และมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS ratio) ทีร่ ้อยละ 17.5
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