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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 ่3 ปี 2560 (1 ก.ค. 60 – 30 ก.ย. 60) 

SOD :  เสรมิสรา้งความมัน่คงทางการเงนิ และมผีลตอบแทนตอ่ผูถ้อืหุน้ในระดบัทีเ่หมาะสม สนับสนุนการด าเนนิงานภาครฐั โดยมกีารบรหิารจัดการ 

 ผลติภัณฑแ์ละใหบ้รกิารในระดบัชัน้น า 
 

 

Cost to income 

 

• ก ำไรสทุธ ิQ3/60 ธนาคารและบรษัิทย่อยมกี าไรสทุธ ิ6,299 ลา้นบาท ลดลง 2,654 ลา้นบาท 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 29.64 จาก Q3/59 เนื่องจากการกันส ารอง (หนี้สญู หนี้สงสัยจะสญู 
และขาดทนุจากการดอ้ยคา่) ทีเ่พิม่สงูขึน้ โดยมกี าไรจากการด าเนนิงาน 17,657 ลา้นบาท ลดลง 
750 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 4.07 จาก Q3/59 
 

• รำยไดด้อกเบีย้สุทธติอ่สนิทรพัยเ์ฉลีย่ (NIM) Q3/60  เทา่กับรอ้ยละ 3.29 เพิม่ขึน้
จาก Q3/59  ซึง่เทา่กบัรอ้ยละ 3.24 โดยธนาคารและบรษัิทย่อยมรีายไดด้อกเบีย้สทุธเิทา่กับ 
21,259 ลา้นบาท ลดลง 336 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.56 จาก Q3/59 จากการเตบิโตของ
สนิเชือ่ในชว่งชะลอตวั ประกอบกบัการปรบัลด MRR ลงรอ้ยละ 0.50 ในชว่งกลางเดอืนพฤษภาคม 
 

• รำยไดค้ำ่ธรรมเนยีมและบรกิำร Q3/60 ธนาคารและบรษัิทย่อยมรีายไดค้า่ธรรมเนียม
และบรกิารสุทธ ิ5,808 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 215 ลา้นบาท หรือคดิเป็นรอ้ยละ 3.84 จาก 
Q3/59 จากคา่ธรรมเนยีมธรุกจิบตัรและธรุกรรมทางอเิล็กทรอนกิส ์
 

• รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนอืน่ 3,078  ลา้นบาท ลดลง 1,279 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
3.84 จาก Q3/59 เนือ่งจากก าไรสทุธจิากธรุกรรมเพือ่คา้และปรวิรรตเงนิตราตา่งประเทศ
ลดลง 662 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 35.76 
 

• คำ่ใชจ้ำ่ยจำกกำรด ำเนนิงำนอืน่ 12,488 ลา้นบาท ลดลง 650 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 4.95 จาก Q3/59 โดยมอีัตราสว่นคา่ใชจ้่ายตอ่รายได ้(Cost to Income ratio) 
รอ้ยละ 41.43 ลดลงจาก Q3/59 ทีเ่ทา่กบั 41.65 
 

• หนีสู้ญ หนีส้งสยัจะสูญ และขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่  ธนาคารและบรษัิทย่อยไดก้ัน
ส ารองหนีส้ญู และขาดทนุจากการดอ้ยคา่เพิม่เตมิ จ านวน 9,918 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 2,282 
ลา้นบาท หรือคดิเป็นรอ้ยละ 29.88 จาก Q3/59 ทัง้นี้ ธนาคารไดต้ัง้ส ารองหนี้สญูเพิม่เตมิ
บางสว่นเพือ่เพิม่ระดบัเงนิส ารองตามหลกัเกณฑค์วามระมดัระวงัของธนาคาร สง่ผลใหอ้ัตราสว่น
เงนิส ารองคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูตอ่สนิเชือ่ดอ้ยคณุภาพ (Coverage Ratio) คดิเป็นรอ้ยละ 
115.37 เพิม่ขึน้จาก ณ 30 มถินุายน 2560 ทีร่อ้ยละ 112.50 แตย่ังคงลดลงเมือ่เทยีบกับ 
ณ สิน้ปี 2559 ทีร่ะดบัรอ้ยละ 121.57 

 

NPLs Ratio 
 

 

ก ำไรสทุธเิปรยีบเทยีบธนำคำรอืน่ 

ทีม่า : งบการเงนิ  Q3/60 (งบรวม) ผ่านการรับรองจากผูส้อบบัญชขีอง บมจ. ธนาคารกรุงไทย       

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

 ก าไรสทุธ ิQ3/60 มจี านวน 6,297.88 ลา้นบาท 

 สนิเชือ่ปลอ่ยใหม ่Q3/60 มจี านวน 12,383.80 ลา้นบาท    

 

 
 
 
 
สงักดั : กระทรวงกำรคลงั 
ประธำนกรรมกำร : นำยสมชยั  สจัจพงษ ์
กรรมกำรผูแ้ทน กค. :  นำยสมชยั  สจัจพงษ ์
                                   นำงสำวกลุยำ ตนัตเิตมทิ 
                                   นำยไกรฤทธิ ์ อุชุกำนนทช์ยั 
กรรมกำรผูจ้ดักำร:  นำยผยง  ศรวีณิช 
CFO : นำงวลยัรตัน ์ เลศิอ ำพรไพศำล 
จ ำนวนพนกังำน : 23,199 คน  
จ ำนวนสำขำ : 1,121 สำขำ  
Website :   www.Ktb.co.th 

 

หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วย : ลา้นบาท 



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 
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   สำขำสถำบนักำรเงนิ 

สดัสว่นของกลุม่ลกูคำ้ทีใ่หส้นิเชือ่ 
 

 

• เงนิใหส้นิเชือ่แกลู่กหนี ้ณ 30 กันยายน 2560 ธนาคารและบรษัิทย่อยมเีงนิใหส้นิเชือ่

แกล่กูหนี้ (หลังหักรายไดร้อตัดบัญช)ี เทา่กับ 1,875,807 ลา้นบาท ลดลง 28,282 ลา้นบาท 

หรอืคดิเป็น รอ้ยละ 1.49 จาก ณ สิน้ปี 2559 ซึง่ลดลงจากลกูคา้กลุม่ Corporate และ 

สนิเชือ่ SMEs ในขณะทีส่นิเชือ่รัฐบาลและรัฐวสิาหกจิยังคงเตบิโต 
 

• สนิทรพัยร์วม ณ 30 กนัยายน 2560 มจี านวน 2,668,061 ลา้นบาท ลดลง 21,642 ลา้นบาท 

หรือรอ้ยละ 0.80 จากสิน้ปี 2559 เนื่องจากการลดลงของเงนิใหส้นิเชือ่แก่ลูกหนี้และเงนิ

ลงทนุสทุธ ิ
 

• หนีส้นิ ณ 30 กนัยายน 2560 มจี านวน 2,378,397 ลา้นบาท ลดลง31,902 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น

รอ้ยละ 1.32 เมือ่เทยีบกบั ณ 31 ธนัวาคม 2559 ซึง่ลดลงจากเงนิฝากประจ าและเงนิฝาก

ประเภททวงถาม ในขณะทีเ่งนิฝากออมทรัพยเ์พิม่ขึน้ โดยสดัสว่นเงนิใหส้นิเชือ่แกล่กูหนี ้

(หลงัหกัรายไดร้อตัดบัญช)ี ตอ่เงนิรับฝากลดลงจากรอ้ยละ 96.54 ณ สิน้ปี 2559 เป็นรอ้ยละ 

96.19  
 

• สว่นของเจำ้ของ ในสว่นทีเ่ป็นของธนำคำร ณ 30 กันยายน 2560 เท่ากับ 283,772 

ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 9,585 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.50 จาก ณ 31 ธันวาคม 2559 โดย

มูลค่าหุน้ทางบัญช ี(ส่วนทีเ่ป็นของธนาคาร) เท่ากับ 20.30 บาท/หุน้ เพิม่ขึน้จาก ณ 31 

ธนัวาคม 2559 ซึง่เทา่กบั 19.61 บาท/หุน้ 
 

• สนิเชือ่ดอ้ยคุณภำพ (NPLs) ณ 30 กันยายน 2560 ธนาคารม ี NPLs จ านวน  103,709 ลา้นบาท 

เพิม่ขึน้ 12,581 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 13.81 จากสิน้ปีทีผ่่านมา โดยม ีNPL Ratio (Gross) 

เทา่กับรอ้ยละ 4.51 และ NPL Ratio (Net) เทา่กับรอ้ยละ 1.91 ซึง่ NPLs ทีเ่พิม่ขึน้สว่นใหญ่

มาจากสนิเชือ่กลุม่ Corporate และ กลุม่ SMEs ในบางอตุสาหกรรม โดยเพิม่ขึน้ 4,631 ลา้นบาท 

คดิเป็นรอ้ยละ 4.67 เมือ่เทยีบกบั ณ 30 มถินุายน 2560 
 

• อตัรำเงนิกองทุนตอ่สนิทรพัยเ์สีย่ง (BIS Ratio) ณ 30 กันยายน 2560 กลุม่ธรุกจิ

ธนาคารมเีงนิกองทนุทัง้สิน้ 326,381 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 16.68 ของสนิทรัพยถ์ว่งน ้าหนัก

ตามความเสีย่ง เพิม่ขึน้รอ้ยละ 16.60 จาก ณ สิน้ปี 2559 แยกเป็นเงนิกองทนุชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นสว่นของ

เจา้ของ 256,387 ลา้นบาท (รอ้ยละ 13.10) และเงนิกองทนุชัน้ที ่1 เทา่กบั 257,476 ลา้นบาท 

(รอ้ยละ 13.16)    
 

  

 

 สรปุกำรด ำเนนิงำนโดยรวม 
ชว่ง 9 เดอืนของปี 60 ธนาคารและบรษัิทยอ่ยมกี าไรจากการด าเนนิงาน กอ่นการกันส ารองหนี้สญู 
หนีส้งสยัจะสญูฯ ส าหรับงวด 9 เดอืน 54,277 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดยีวกันของปีกอ่น 
1,110 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 2.00 โดยผลประกอบการจากการบรหิารจัดการในธรุกจิหลัก 
ไดแ้ก ่ค่าธรรมเนียมและบรกิาร คา่ใชจ้่ายจากการด าเนนิงานมแีนวโนม้ทีด่ขี ึน้ ในขณะที่
รายไดด้อกเบีย้สุทธลิดลง เนื่องจากความผันผวนของตลาด โดยก าไรสทุธขิองธนาคาร
และบรษัิทย่อย งวด 9 เดอืน 18,827 ลา้นบาท ลดลง 6,971 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 
27.02 ซึง่เป็นก าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของธนาคาร 17,632 ลา้นบาท ลดลง 7,229 ลา้นบาท 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 29.08 จากชว่งเดยีวกันของปีทีผ่า่นมา โดยใน Q2/60 ธนาคารได ้
กันส ารองส าหรับลูกคา้รายใหญ่กลุ่มหนึ่ง และใน Q3/60 ไดก้นัส ารองเพิม่เตมิ ท าให ้
ธนาคารยังคงอัตราสว่นคา่เผือ่หนี้สงสัยจะสญูตอ่สนิเชือ่ดอ้ยคณุภาพ (Coverage Ratio) 
ของธนาคารและบรษัิทยอ่ยรอ้ยละ 1.15.37 
 

ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 
ธนาคารควรระมัดระวังการเพิม่ขึน้ของ NPLs ของกลุม่ Corporate และ SMEs รายใหญ ่
โดยมมีาตรการการก ากบัและตดิตามอยา่งใกลช้ดิ รวมถงึการด ารงอัตราสว่นเงนิกองทนุสว่นเพิม่ 
เพือ่รองรับผลขาดทนุในภาวะวกิฤต (Conservation Buffer) และกรณีเป็นธนาคารพาณชิย์
ทีม่นัียตอ่ความเสีย่งเชงิระบบในประเทศ (Higher loss absorbency) เพือ่เป็นเงนิกองทนุ
สว่นเพิม่ ตามประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทย 

บมจ. ธนำคำรกรุงไทย 
ประจ ำไตรมำสที ่3 ปี 2560 (1 ก.ค. 60 – 30 ก.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 ตลุำคม 2560 

 ณ วันที ่ 31 ธ.ค. 59          ณ วันที ่ 30 ม.ิย. 60               ณ 30 ก.ย. 60 

ขอ้มลู ธปท. ณ 30 ต.ค. 60 


