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สถำนะกำรด ำเนนิงำน 

ไมม่ปีัญหำ มปีัญหำบำงเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

 
 
 
สงักดั : กระทรวงกำรคลงั 
ประธำนกรรมกำร : นำยวรวทิย ์ จ ำปีรตัน ์
กรรมกำรผูแ้ทน กค. : นำยสมชำย  พูลสวสัดิ ์
    นำยกฤษฎำ จนีะวจิำรณะ 
กรรมกำรผูจ้ดักำร:  นำยวรภคั ธนัยำวงษ ์ 
CFO : นำงกติตยิำ โตธนะเกษม  
จ ำนวนพนกังำน : 21,303 คน   
จ ำนวนสำขำ : 1,173 สำขำ 
Website :   www.Ktb.co.th 

 

สำขำสถำบนักำรเงนิ 
 

บมจ. ธนำคำรกรุงไทย 
ประจ ำไตรมำสที ่2 ปี 2560 (1 เม.ย. 60 – 30 ม.ิย. 60) 

SOD :  เสรมิสรา้งความมัน่คงทางการเงนิ และมผีลตอบแทนตอ่ผูถ้อืหุน้ในระดบัทีเ่หมาะสม สนับสนุนการด าเนนิงานภาครฐั โดยมกีารบรหิารจัดการ 

 ผลติภัณฑแ์ละใหบ้รกิารในระดบัชัน้น า 
 

 

Cost to income 

 

• ก ำไรสทุธ ิQ2/60 ธนาคารและบรษัิทย่อยมกี าไรสทุธ ิ3,620 ลา้นบาท ลดลง 5,463 ลา้นบาท 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 62.90 จาก Q2/59 เนื่องจากการกันส ารอง (หนี้สญู หนี้สงสัยจะสญู 
และขาดทนุจากการดอ้ยคา่) ทีเ่พิม่สงูขึน้ และรายการรายไดด้อกเบีย้สทุธ ิและก าไรสทุธิ
จากธรุกรรมเพือ่คา้และปรวิรรตเงนิตราตา่งประเทศลดลง   
 

• รำยไดด้อกเบีย้สุทธติอ่สนิทรพัยเ์ฉลีย่ (NIM) Q2/60  เทา่กับรอ้ยละ 3.35 เพิม่ขึน้
จาก Q2/59  ซึง่เทา่กบัรอ้ยละ 3.28 โดยธนาคารและบรษัิทย่อยมรีายไดด้อกเบีย้สทุธเิทา่กับ 
21,604 ลา้นบาท ลดลง 573 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.58 จาก Q2/59 จากการเตบิโตของ
สนิเชือ่ในระดับต ่าในชว่งครึง่แรกของปี ประกอบกับการปรับลด MRR ลงรอ้ยละ 0.50 ในชว่ง
กลางเดอืนพฤษภาคม 
 

• รำยไดค้่ำธรรมเนยีมและบรกิำร Q2/60 ธนาคารและบรษัิทย่อยมรีายไดค้่าธรรมเนียม
และบรกิารสุทธ ิ5,761 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 430 ลา้นบาท หรือคดิเป็นรอ้ยละ 8.07 จาก 
Q2/59 จากคา่ธรรมเนยีมธรุกจิบตัรและธรุกรรมทางอเิล็กทรอนกิส ์
 

• รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนอืน่ 2,532 ลา้นบาท ลดลง 858 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
25.31 จาก Q2/59 เนือ่งจากก าไรสทุธจิากธรุกรรมเพือ่คา้และปรวิรรตเงนิตราตา่งประเทศ
ลดลง 1,014 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 60.04 
 

• คำ่ใชจ้ำ่ยจำกกำรด ำเนนิงำนอืน่ 11,687 ลา้นบาท ลดลง 497 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 4.08 จาก Q2/59 โดยมอีัตราสว่นคา่ใชจ้่ายตอ่รายได ้(Cost to Income ratio) 
รอ้ยละ 39.09 ลดลงจาก Q2/59 ทีเ่ทา่กบั 39.43 
 

• หนีสู้ญ หนีส้งสยัจะสูญ และขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่  ธนาคารและบรษัิทย่อยไดก้ัน
ส ารองหนี้สูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่าเพิม่เตมิ จ านวน 13,878 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 
6,137 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 79.28 จาก  Q2/59  จากกรณีทีก่ลุม่ลกูคา้รายใหญ่ราย
หนึง่ทีม่กีารด าเนนิงานหลักในอตุสาหกรรมเกษตรและเหมอืงแร่มแีนวโนม้ผลการด าเนนิงานที่
ออ่นแออยา่งมนัียส าคญั โดยอตัราสว่นเงนิส ารองคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูตอ่สนิเชือ่ดอ้ยคณุภาพ 
(Coverage Ratio) คดิเป็นรอ้ยละ 112.50 ลดลงจากรอ้ยละ 121.57 ณ สิน้ปี 2559 
 
 

 
 

NPLs Ratio 
 

 

ก ำไรสทุธเิปรยีบเทยีบธนำคำรอืน่ 

ทีม่า : งบการเงนิ  Q2/60 (งบรวม) ผ่านการรับรองจากผูส้อบบัญชขีอง บมจ. ธนาคารกรุงไทย       

           บมจ. ธนาคารไทยพาณชิย,์ บมจ. ธนาคารกสกิรไทย และบมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
ทีม่า :  งบการเงนิ ณ 30 มถินุายน 2560 (งบรวม) ของ บมจ. ธนาคารกรงุไทย ทีผ่่านการรับรองจาก สตง.   

 ก าไรสทุธ ิQ2/60 มจี านวน 3,619.66 ลา้นบาท 

 สนิเชือ่ปลอ่ยใหม ่Q2/60 มจี านวน 85,210.86 ลา้นบาท    

 

 
 
 
 
สงักดั : กระทรวงกำรคลงั 
ประธำนกรรมกำร : นำยสมชยั  สจัจพงษ ์
กรรมกำรผูแ้ทน กค. :  นำยสมชยั  สจัจพงษ ์
                                   นำงสำวกลุยำ ตนัตเิตมทิ 
                                   นำยไกรฤทธิ ์ อุชุกำนนทช์ยั 
กรรมกำรผูจ้ดักำร:  นำยผยง  ศรวีณิช 
CFO : นำงวลยัรตัน ์ เลศิอ ำพรไพศำล 
จ ำนวนพนกังำน : 23,251 คน  
จ ำนวนสำขำ : 1,169 สำขำ  
Website :   www.Ktb.co.th 

 
หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วย : ลา้นบาท 



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 

   สำขำสถำบนักำรเงนิ 

สดัสว่นของกลุม่ลกูคำ้ทีใ่หส้นิเชือ่ 
 

 

• เงนิใหส้นิเชือ่แกล่กูหนี ้Q2/60 ธนาคารและบรษัิทย่อยมเีงนิใหส้นิเชือ่แกล่กูหนี้ (หลัง

หกัรายไดร้อตดับญัช)ี เทา่กบั 1,918,010 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 13,921 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น 

รอ้ยละ 0.73 เพิม่ขึน้จากลกูคา้ภาครัฐ 

 

• สนิทรพัยร์วม Q2/60 มจี านวน 2,672,038 ลา้นบาท ลดลง 17,665 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 

0.66 จากสิน้ปี 2559 เนือ่งจากการลดลงของเงนิลงทนุสทุธ ิ

 

• หนีส้นิ Q2/60 มจี านวน 2,392,324 ลา้นบาท ลดลง 17,975 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.75 
เมือ่เทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2559 โดยธนาคารมีเงินรับฝาก ณ 30 มถิุนายน 2560 
จ านวน 1,962,422 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.51 จาก ณ สิน้ปี 2559 ซึง่ลดลงจาก
เงนิฝากประจ า และเงนิฝากประเภทจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม ในขณะทีเ่งนิฝากออมทรัพยเ์พิม่ขึน้ 
โดยสดัสว่นเงนิใหส้นิเชือ่แกล่กูหนี ้(หลงัหกัรายไดร้อตดับญัช)ี ตอ่เงนิรับฝากเพิม่ขึน้จาก
รอ้ยละ 96.54 ณ สิน้ปี 2559 เป็นรอ้ยละ 97.74 โดยทีร่ายการระหวา่งธนาคารและตลาด
เงนิสทุธ ิจ านวน 186,750 ลา้นบาท ลดลง 16,416 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 8.08 

 
• สว่นของเจำ้ของ ณ 30 มถินุายน 2560 เทา่กับ 274,250 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 63 ลา้นบาท 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.02 จาก ณ 31 ธนัวาคม 2559 โดยมลูคา่หุน้ทางบัญช ี(สว่นทีเ่ป็นของ
ธนาคาร) เทา่กบั 19.61 บาท/หุน้ ซึง่ไมเ่ปลีย่นแปลง จาก ณ 31 ธนัวาคม 2559  
 

• สนิเชือ่ดอ้ยคณุภำพ (NPLs) ณ 30 มถินุายน 2560 ธนาคารม ีNPLs จ านวน  99,078 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้ 7,950 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 8.72 จากสิน้ปีทีผ่่านมา โดยม ีNPL Ratio (Gross) 
เทา่กบัรอ้ยละ 4.33 และ NPL Ratio (Net) เทา่กบัรอ้ยละ 1.89 

 

• อตัรำเงนิกองทนุตอ่สนิทรพัยเ์สีย่ง (BIS Ratio) ณ 30 มถินุายน 2560 กลุม่ธรุกจิธนาคาร        

มเีงนิกองทนุชัน้ที ่1 จ านวน 252,613 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 12.77 ของสนิทรัพย์

ถ่วงน ้าหนักตามความเสี่ยง ซึง่เป็นเงินกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของเท่ากับ 

251,523 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 12.72 ของสนิทรัพยถ์ว่งน ้าหนักตามความเสีย่ง และ

มเีงนิกองทุนทัง้สิน้เท่ากับ 321,707 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 16.27 ลดลงจากรอ้ยละ 

16.60 ณ สิน้ปี 2559 เนื่องจากการขยายตัวของสนิทรัพย์เสีย่งตามการขยายตัวของ

สนิเชือ่ ประกอบกบัการไถถ่อนหุน้กูด้อ้ยสทิธทิีส่ามารถนับเป็นเงนิกองทนุชัน้ที ่2 ได ้ 

สรปุกำรด ำเนนิงำนโดยรวม 
ชว่งครึง่ปีแรกของปี 60 ธนาคารและบรษัิทยอ่ยมกี าไรจากการด าเนนิงาน กอ่นการกนัส ารองหนีส้ญู 
หนีส้งสยัจะสญูฯ ส าหรับงวด 6 เดอืน 36,620 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดยีวกันของปีกอ่น 
356 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 0.97 โดยผลประกอบการจากการบรหิารจัดการในธรุกจิหลัก 
ไดแ้ก ่ค่าธรรมเนียมและบรกิาร คา่ใชจ้่ายจากการด าเนนิงานมแีนวโนม้ทีด่ขี ึน้ ในขณะที่
รายไดด้อกเบีย้สุทธลิดลง เนื่องจากความผันผวนของตลาด โดยก าไรสทุธขิองธนาคาร
และบรษัิทย่อย งวด 6 เดอืน 12,528 ลา้นบาท ลดลง 4,317 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 
25.63 ซึง่ก าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของธนาคาร 11,760 ลา้นบาท ลดลง 4,974 ลา้นบาท หรอื
คดิเป็นรอ้ยละ 30.40 จากชว่งเดยีวกันของปีทีผ่า่นมา โดยธนาคารไดก้ันส ารองหนี้สงสัย
จะสูญเต็มจ านวนของยอดสินเชื่อส าหรับลูกคา้รายใหญ่กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร
และเหมอืงแร ่ท าใหธ้นาคารยังคงอตัราสว่นคา่เผือ่หนี้สงสัยจะสญูตอ่สนิเชือ่ดอ้ยคณุภาพ 
(Coverage Ratio) ของธนาคารและบรษัิทยอ่ยรอ้ยละ 112.50  
 

ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 
ธนาคารควรระมดัระวงัการเพิม่ขึน้ของ NPLs ของกลุม่ Corporate และ SME รายใหญ ่
โดยมมีาตรการการก ากบัและตดิตามอยา่งใกลช้ดิ 

บมจ. ธนำคำรกรุงไทย 
ประจ ำไตรมำสที ่2 ปี 2560 (1 เม.ย. 60 – 30 ม.ิย. 60) 

 

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำนครึง่ปี 2560 

 

 

บมจ. ธนาคารกรงุไทย ไดด้ าเนนิการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐเพือ่สง่เสรมิภาคเศรษฐกจิดจิทิัลและวางรากฐานของเศรษฐกจิดจิทิัลใหเ้ริม่ขับเคลื่อนได ้

อยา่งจรงิจังในโครงการ National e-Payment (PromptPay) ทัง้ในสว่นบรกิารลงทะเบยีนส าหรับบคุคลทั่วไปและนติบิคุคล บรกิารโอนเงนิ บรกิารช าระเงนิ

คา่สนิคา้และบรกิาร และบรกิารเรยีกเก็บเงนิ และการเพิม่ขดีความสามารถของผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มใหเ้ขม้แข็ง สามารถแขง่ขนัได ้

อยา่งมปีระสทิธภิาพ ผา่นโครงการสนิเชือ่กรงุไทยใจดชีว่ย SMEs 

 
     

ผูจ้ดัท ำ: นำงสำววนัวสิำข ์ เตมิธงชยั 
ส ำนกั : กองพฒันำรฐัวสิำหกจิ 3 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั :นำงสำวสธุำวรรณ  ศกัด ิโ์กศล 
โทรศพัท ์: 0 2298 5880-9 ตอ่ 2127 
วนัทีจ่ดัท ำ : 30 กรกฎำคม 2560 

 ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2559                   ณ วันที ่ 30 มถินุายน 2560 


