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สำขำสถำบนักำรเงนิ 
 

บมจ. ธนำคำรกรุงไทย 
ประจ ำไตรมำสที ่3 ปี 2559 (1 ก.ค. 59 – 30 ก.ย. 59)  

 

•SOD:  เสรมิสรา้งความมัน่คงทางการเงนิ และมผีลตอบแทนตอ่ผูถ้อืหุน้ในระดบัทีเ่หมาะสม สนับสนุนการด าเนนิงานภาครฐั โดยมกีารบรหิารจัดการผลติภัณฑ ์
           และใหบ้รกิารในระดบัชัน้น า 
 

 

Cost to income 

 

• สนิทรพัยร์วม ณ สิน้ Q3/59 มจี านวน 2,689,177 ลา้นบาท เมือ่เปรยีบเทยีบกบั          
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ลดลงจ านวน 126,153 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 4.48 เนือ่งจาก
เงนิใหส้นิเชือ่แกล่กูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรับสทุธลิดลง 125,360 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น   
รอ้ยละ 6.18 

 
• เงนิใหส้นิเชือ่แกล่กูหนี ้ณ 30 กนัยายน 2559 ธนาคารและบรษัิทยอ่ยมเีงนิใหส้นิเชือ่  

แกล่กูหนี ้(หลงัหกัรายไดร้อตดับญัช)ี เทา่กบั 1,906,053 ลา้นบาท ลดลง 121,387     
ลา้นบาท (รอ้ยละ 5.99) จาก ณ 31 ธนัวาคม 2558 ซึง่ลดลงจากลกูคา้ทกุกลุม่ 
โดยเฉพาะการช าระคนืสนิเชือ่ของภาครัฐและการช าระคนืเงนิกูข้องลกูคา้ธรุกจิขนาดใหญ่
ประกอบกบัความระมดัระวงัในการพจิารณาสนิเชือ่มากยิง่ขึน้ 
 

• หนีส้นิรวม ณ 30 กนัยายน 2559 มจี านวน 2,413,009 ลา้นบาท ลดลง 152,023 ลา้นบาท 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 5.93 เมือ่เทยีบกบั ณ 31 ธนัวาคม 2558 เนือ่งจากเงนิรับฝากลดลง
จากการครบก าหนดของเงนิฝากประจ ามากกวา่ 1 ปี การใหส้นิเชือ่ลดลง สง่ผลใหส้ดัสว่น
เงนิใหส้นิเชือ่แกล่กูหนีต้อ่เงนิรบัฝากเพิม่ขึน้เล็กนอ้ยจากรอ้ยละ 94.94 ณ สิน้ปี 2558   
เป็นรอ้ยละ 96.59 ในขณะทีร่ายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสทุธ ิ209,366 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้ 15,123 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 7.79 ทัง้นี ้ธนาคารไดไ้ถถ่อนหุน้กู ้ดอ้ยสทิธทิีม่ ี
ลกัษณ์คลา้ยทนุ สกลุเงนิดอลลารส์หรฐั ทัง้จ านวน เทา่กบั 189.5 ลา้นดอลลารส์หรฐั  หรอื
ประมาณ 7,112.5 ลา้นบาท ในวนัที ่10 ตลุาคม 2559 ซึง่จะเป็นผลใหร้ายการตราสารหนี้
ทีอ่อกและเงนิกูย้มืของธนาคารลดลงใน Q4/59 

 
• ก ำไรสทุธใิน Q3/59 มกี าไรสทุธ ิ8,946 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 3,347 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 

59.78 เมือ่เทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้ โดยเป็นก าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของธนาคาร
เทา่กบั 8,623 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 3,276 ลา้นบาท รอ้ยละ 61.27 เมือ่เทยีบกบัไตรมาส
เดยีวกนัของปีทีแ่ลว้  

 

รำยไดแ้ละคำ่ใชจ้ำ่ย 
 

 

ก ำไรสทุธเิปรยีบเทยีบธนำคำรอืน่ 

ทีม่า : งบการเงนิไตรมาสที ่3 ปี 59 (งบรวม) ทียั่งไมผ่่านการรับรองจาก สตง. ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย       

           บมจ. ธนาคารไทยพาณชิย,์ บมจ. ธนาคารกสกิรไทย และบมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

ทีม่า :  งบการเงนิไตรมาสที ่3 ปี 2559 (งบรวม) ของ บมจ. ธนาคารกรงุไทย ทีย่ังไมผ่่านการรับรองจาก สตง.   

 ก าไรสทุธใิน Q3/59 มจี านวน 8,945.70 ลา้นบาท 

 สนิเชือ่ปลอ่ยใหมใ่น Q3/59 มจี านวน 62,099.39 ลา้นบาท    
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หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วย : ลา้นบาท 



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 
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   สำขำสถำบนักำรเงนิ 

สดัสว่นของกลุม่ลกูคำ้ทีใ่หส้นิเชือ่ 
 

 

• อตัรำเงนิกองทุนตอ่สนิทรพัยเ์สีย่ง (BIS Ratio) ณ กนัยายน 2559 ธนาคารมี

เงนิกองทนุชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นสว่นของเจส้ของเทา่กบั 248,334 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 

12.45 ของสนิทรัพยถ์ว่งน ้าหนักตามความเสีย่ง และมเีงนิกองทนุชัน้ที ่1 เทา่กบั 256,176 

ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 12.85 ของสนิทรัพยถ์ว่งน ้าหนักตามความเสีย่ง สว่นเงนิกองทนุ

ทัง้ส ิน้เทา่กบั 330,773 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 16.59 เพิม่ข ึน้จากรอ้ยละ 14.58 ณ สิน้ปี 

2558 เนื่องจากการจัดสรรก าไรสทุธขิองงวดมถินุายนของปี 2559 เขา้เป็นเงนิกองทนุ 

ประกอบกบัการลดลงของสนิเชือ่ท าใหส้นิทรัพยถ์ว่งน ้าหนักตามความเสีย่งลดลงดว้ยเชน่กนั  

 

• สนิเชือ่ดอ้ยคณุภำพ (NPLs) ณ 30 กนัยายน 2559 ธนาคารม ีNPLs จ านวน  98,421 ลา้น

บาท เพิม่ขึน้ 22,050 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 28.87 จากสิน้ปีทีผ่า่นมา โดยม ีNPL Ratio 

(Gross) เทา่กบัรอ้ยละ 4.24 และ NPL Ratio (Net) เทา่กบัรอ้ยละ 2.12 เนือ่งจากสนิเชือ่ดอ้ย

คณุภาพทีเ่กิม่ขึน้จากลกูหนีก้ลุม่ลกูคา้ธรุกจิขนาดใหญบ่างสว่น ลกูคา้ SMEs และรายยอ่ย 

ประกอบกบัสนิเชือ่รวมลดลง โดยธนาคารไดเ้พิม่ความระมดัระวังในการพจิารณาสนิเชือ่       

มากยิง่ขึน้ และใหค้วามส าคญัในการตดิตามหนีอ้ยา่งรวดเร็ว  

 

• รำยไดด้อกเบีย้สทุธติอ่สนิทรพัยเ์ฉลีย่ (NIM) ใน Q3/59 เทา่กบัรอ้ยละ 3.24  เพิม่ข ึน้

จาก Q3/58  ซึง่เทา่กบัรอ้ยละ 2.91 โดยธนาคารและบรษัิทยอ่ยมรีายไดด้อกเบีย้สทุธเิทา่กบั 

21,595 ลา้นบาท เพิม่ข ึน้ 2,360 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 12.27 จากไตรมาสเดยีวกนั       

ของปีทีแ่ลว้  จากการครบก าหนดของเงนิฝากประจ าดอกเบีย้สงู และการบรหิารตน้ทนุทางการเงนิ        

อยา่งเหมาะสม 

  

• หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู และขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่  ธนาคารและบรษัิทยอ่ยไดก้นัส ารอง

หนี้สญู และขาดทนุจากการดอ้ยคา่จ านวน 7,636 ลา้นบาท ลดลง 2,817 ลา้นบาท (รอ้ยละ 

26.95) จากไตรมาสเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้ เนื่องจาก Q3/2558 มกีารกนัส ารองพเิศษส าหรับ

ลกูหนี้รายใหญใ่นอตุสาหกรรมเหล็ก โดยในสว่นของธนาคารกนัส ารองหนี้สงสยัจะสญู จ านวน 

6,500 ลา้นบาท จากการทีธ่นาคารไดป้รับเงนิส ารองคา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญูรายเดอืนเพิม่เป็น

เดอืนละ 1,000 ลา้นบาท เร ิม่ตน้ในปี 2559 จากเดมิเดอืนละ 700 ลา้นบาท เพือ่ใหส้อดคลอ้ง

กบัสนิเชือ่ดอ้ยคณุภาพทีธ่นาคารมอียู ่ประกอบกบัการตัง้ส ารองพเิศษจ านวน 3,500 ลา้นบาท 

ตามแนวโนม้คณุภาพสนิทรัพยข์องธนาคาร 

สรปุกำรด ำเนนิงำนโดยรวม 
 บมจ. ธนาคารกรงุไทย ก าหนดวสิยัทัศน ์ดังนี ้
 “กรงุไทย กา้วไกล ไปกับคณุ” Growing Together – มุง่มั่นดแูลและพัฒนาศักยภาพของบคุลากร 
เพือ่สนับสนุนการเตบิโตและความมั่นคั่งแกล่กูคา้ สรา้งคณุภาพทีด่ขี ึน้แกส่งัคมและสิง่แวดลอ้ม และ
สรา้งผลตอบแทนทีด่อียา่งยั่งยนืแกผู่ถ้อืหุน้ 
 
โดย Q3/59 ธนาคารมผีลการด าเนนิงานทีส่ าคัญ ดังนี ้ 
1) รายไดด้อกเบีย้สทุธ ิ21,595 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 2,360 ลา้นบาท (รอ้ยละ 12.27) และรายได ้
คา่ธรรมเนยีมและบรกิารสทุธ ิ5,593 ลา้นบาท ลดลง 1,167 ลา้นบาท (รอ้ยละ 17.26) จาก Q3/58  
2) Cost to income Ratio รอ้ยละ 41.66 ลดลงจากรอ้ยละ 41.79 ในไตรมาสเดยีวกันของปีทีแ่ลว้ 
3) NPL ตอ่เงนิใหส้นิเชือ่ (net) รอ้ยละ 2.12  
4) Coverage Ratio เทา่กับ รอ้ยละ 105.58 ลดลงจาก รอ้ยละ 112.55 ณ 31 ธนัวาคม 2558  
5) ก าไรสทุธ ิ8,945.70 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 3,347 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 59.78 เมือ่เทยีบกับไตรมาส
เดยีวกันของปีทีแ่ลว้  
 
ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 
• เนือ่งจากแนวโนม้เศรษฐกจิชะลอตัวอยา่งตอ่เนือ่ง ธนาคารจงึควรระมัดระวงัการเพิม่ขึน้ของ NPLs 
ของกลุม่ Corporate และ SME รายใหญ ่โดยมมีาตรการการก ากับและตดิตามอยา่งใกลช้ดิ 

บมจ. ธนำคำรกรุงไทย 
ประจ ำไตรมำสที ่2 ปี 2559 (1 ก.ค. 59 – 30 ก.ย. 59)  

 

ทีม่า :  * ขอ้มลูทีเ่ปิดเผยในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
ขอ้มลู (Peer Group)  ธนาคารแหง่ประเทศไทย ณ 30 ก.ย. 59 

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

 

 

• บมจ. ธนาคารกรงุไทย ไดด้ าเนนิการสนับสนุนนโยบายของภาครฐัในการชว่ยเหลอืสนับสนุนกลุม่ลกูคา้ธรุกจิขนาดเล็ก (SME) ใหเ้ขา้ถงึแหลง่เงนิทนุ                  
โดยธนาคารไดอ้อกผลติภณัฑใ์หม ่“สนิเชือ่ sSME กรงุไทยเอาใจไซสเ์ล็ก” ยดืหยุน่ในเรือ่งเอกสารประกอบการกู ้เพยีงมใีบค าสัง่ซือ้หรอืใบเสร็จรับเงนิ                   
ก็กูไ้ดง้า่ยขึน้ ดว้ยวงเงนิกูส้งูสดุ 20 ลบ. ผอ่นช าระนานถงึ 10 ปี  เหมาะส าหรับ SME ทีด่ าเนนิกจิการมาอยา่งนอ้ย 2 ปี และตอ้งการเสรมิสภาพคลอ่ง                  
ขยายกจิการ หรอืเสรมิความมัน่ใจใหก้บัคูค่า้ดว้ยหนังสอืค ้าประกนั  
 
     

ผูจ้ดัท ำ: นำงสำววนัวสิำข ์ เตมิธงชยั 
ส ำนกั : กองพฒันำรฐัวสิำหกจิ 3 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั :นำงสำวสธุำวรรณ  ศกัด ิโ์กศล 
โทรศพัท ์: 0 2298 5880-9 ตอ่ 2127 
วนัทีจ่ดัท ำ : 29 ธนัวำคม 2559 

ณ วันที ่ 30 กันยายน 2558          ณ วันที ่ 30 กันยายน 2559 


