
 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 
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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 ำปี 2560 

SOD :  เสรมิสรา้งความมัน่คงทางการเงนิ และมผีลตอบแทนตอ่ผูถ้อืหุน้ในระดบัทีเ่หมาะสม สนับสนุนการด าเนนิงานภาครฐั โดยมกีารบรหิารจัดการ 

 ผลติภัณฑแ์ละใหบ้รกิารในระดบัชัน้น า 
 

 

Cost to income 

 

• ก ำไรสทุธ ิปี 2560 ธนาคารและบรษัิทยอ่ยมกี าไรสทุธ ิ24,116 ลา้นบาท ลดลง 9,450 ลา้นบาท 
(รอ้ยละ 28.15) เป็นสว่นของธนาคาร 22,446 ลา้นบาท ลดลง 9,849 ลา้นบาท (รอ้ยละ 30.52) 
จากปี 2559 เนือ่งจากการกนัส ารอง (หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู และขาดทนุจากการดอ้ยคา่) 
ทีเ่พิม่สูงขึน้ โดยมกี าไรจากการด าเนินงาน 73,746 ลา้นบาท ลดลง 312 ลา้นบาท คดิเป็น
รอ้ยละ 4.02 จากปี 2559 
 

• รำยไดด้อกเบีย้สทุธ ิปี 2560 ธนาคารและบรษัิทยอ่ยมรีายไดด้อกเบีย้สทุธ ิ85,778 ลา้นบาท 
ลดลง 1,188 ลา้นบาท (รอ้ยละ 1.37) จากปี 2559 จากการปรับลด MRR ลงรอ้ยละ 0.50 ในชว่ง
กลางเดอืนพฤษภาคม สง่ผลใหอ้ัตราผลตอบแทนสทุธติอ่สนิทรัพยท์ีก่อ่ใหเ้กดิรายได ้(NIM) 
เทา่กบัรอ้ยละ 3.23 ลดลง 0.07 จากปี 2559 ซึง่เทา่กบั 3.30 
 

• รำยไดค้ำ่ธรรมเนยีมและบรกิำร ปี 2560 ธนาคารและบรษัิทย่อยมรีายไดค้า่ธรรมเนียม
และบรกิารสทุธ ิ24,021 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1,979 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 8.98 จาก ปี 2559 
จากคา่ธรรมเนยีมธรุกจิบตัร ธรุกรรมทางอเิล็กทรอนกิส ์และผลติภัณฑ ์Bancassurance 

 

• รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนอืน่ ปี 2560 ธนาคารและบรษัิทย่อยมรีายไดจ้ากการด าเนนิงานอืน่ 
13,354 ลา้นบาท ลดลง 2,327 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 14.84 จากปี 2559 เนือ่งจากก าไร
สทุธจิากธรุกรรมเพือ่คา้และปรวิรรตเงนิตราตา่งประเทศลดลง 2,510 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 36.77 รวมถงึส่วนแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุตามวธิสี่วนไดเ้สยีของบรษัิทร่วมจาก
กลุม่ธรุกจิประกนัทีล่ดลง 835 ลา้นบาท (รอ้ยละ 26.89) 
 

• ค่ำใชจ้่ำยจำกกำรด ำเนนิงำนอืน่ เท่ากับ 49,407 ลา้นบาท ลดลง 1,224 ลา้นบาท 
(รอ้ยละ 2.42) จากปี 2559 โดยมอีตัราสว่นคา่ใชจ้่ายตอ่รายได ้(Cost to Income ratio) 
รอ้ยละ 40.12 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี 2559 ซึง่เทา่กบั 40.61 
 

• หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู และขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่  ธนาคารและบรษัิทย่อยไดก้ันส ารอง
หนีส้ญู และขาดทนุจากการดอ้ยคา่ จ านวน 44,833 ลา้นบาท เพิม่ขึน้  11,404  ลา้นบาท 
(รอ้ยละ 34.11) จากปี 2559 สง่ผลใหอ้ัตราสว่นเงนิส ารองคา่เผือ่หนี้สงสัยจะสญูตอ่สนิเชือ่
ดอ้ยคณุภาพ (Coverage Ratio) คดิเป็นรอ้ยละ 121.71 ใกลเ้คยีงกับปี 2559 ซึง่เทา่กับ 
121.57 และเพิม่ขึน้จาก ณ 30 กันยายน 2560 ที่รอ้ยละ 115.37 ทัง้นี้ ในปี 2560 
ธนาคารไดต้ดัหนีส้ญู จ านวน 23,739 ลา้นบาท และในปี 2559 จ านวน 1,509 ลา้นบาท 

NPLs Ratio 
 

 

ก ำไรสทุธเิปรยีบเทยีบธนำคำรอืน่ 

ทีม่า : งบการเงนิประจ าปี 2560  (งบรวม) ยังผ่านการรับรองจากผูส้อบบัญชขีอง บมจ. ธนาคารกรุงไทย       

           บมจ. ธนาคารไทยพาณชิย,์ บมจ. ธนาคารกสกิรไทย และบมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

 ก าไรสทุธ ิปี 2560 มจี านวน 24,115.67 ลา้นบาท 

 ก าไรจากการด าเนนิงานกอ่นส ารองหนีส้ญูฯ และภาษีเงนิได ้ 

   มจี านวน 73,745.82 ลา้นบาท 

 สนิเชือ่ปลอ่ยใหม ่ปี 2560  มจี านวน 313,490 ลา้นบาท    

 

 
 
 
 
สงักดั : กระทรวงกำรคลงั 
ประธำนกรรมกำร : นำยสมชยั  สจัจพงษ ์
กรรมกำรผูแ้ทน กค. :  นำยสมชยั  สจัจพงษ ์
                                   นำงสำวกลุยำ ตนัตเิตมทิ 
                                   นำยไกรฤทธิ ์ อุชุกำนนทช์ยั 
กรรมกำรผูจ้ดักำร:  นำยผยง  ศรวีณิช 
CFO : นำยพลูพฒัน ์ ศรเีปลง่  (รกัษำกำร) 

จ ำนวนพนกังำน : 22,560 คน  

จ ำนวนสำขำ : 1,121 สำขำ  
Website :   www.Ktb.co.th 

 

หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วย : ลา้นบาท 

หมายเหต ุ: งบการเงนิรวมของธนาคารประจ าปี 2560 ก่อนตรวจสอบส าหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2560 ไดนั้บรวม
บรษัิท เนชั่นแนล ไอทเีอ็มเอ็กซ ์จ ากัด เป็นบรษัิทร่วมของธนาคาร ตัง้แต่ ณ 30 มถิุนายน 2560 ตามมาตรฐานบัญช ีฉบับที่ 28  
และไดป้รับยอ้นหลังงบการเงนิทัง้งบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีสิน้สดุ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559  



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 

   สำขำสถำบนักำรเงนิ 

สดัสว่นของกลุม่ลกูคำ้ทีใ่หส้นิเชือ่ 
 

 

• เงนิใหส้นิเชือ่แกล่กูหนี ้ณ 31 ธนัวาคม 2560 ธนาคารและบรษัิทยอ่ยมเีงนิใหส้นิเชือ่แกล่กูหนี ้

(หลงัหกัรายไดร้อตดับญัช)ี เทา่กบั 1,938,082 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 33,993 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น 

รอ้ยละ 1.79 จาก ณ สิน้ปี 2559 ซึง่เพิม่ขึน้จากสนิเชือ่รัฐบาลและรัฐวสิาหกจิ และลกูคา้

รายยอ่ยบางสว่น 
 

• สนิทรพัยร์วม ธนาคารและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 2,864,373 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 

174,670 ลา้นบาท (รอ้ยละ 6.49) จาก ณ สิน้ปี 2559 เกดิจากการเพิม่ขึน้ของรายการ

ระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสทุธ ิ
 

• หนีส้นิ ณ 31 ธนัวาคม 2560 ธนาคารและบรษัิทย่อยมหีนี้สนิรวม 2,570,149 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 

159,850 ลา้นบาท หรือคดิเป็นรอ้ยละ 6.63 จาก ณ สิน้ปี 2559 เนื่องจากเงนิรับฝาก จ านวน 

2,070,875 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 98,471 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 4.99 เมือ่เทยีบกับ ณ 31 

ธนัวาคม 2559 ซึง่เพิม่ขึน้จากเงนิฝากออมทรัพยแ์ละเงนิฝากจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม โดยสัดสว่น

เงนิใหส้นิเชือ่แกล่กูหนี ้(หลงัหกัรายไดร้อตัดบัญช)ี ตอ่เงนิรับฝาก ลดลงจากรอ้ยละ 96.54 

ณ สิน้ปี 2559 เป็นรอ้ยละ 93.59 อยา่งไรก็ตาม รายการระหวา่งระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสทุธ ิ

จ านวน 228,691 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 17,520 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 8.30  
 

• สว่นของเจำ้ของ ในสว่นทีเ่ป็นของธนำคำร ณ 31 ธันวาคม 2560 เทา่กับ 287,866 ลา้นบาท 

เพิม่ขึน้ 13,679 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 4.99 จาก ณ 31 ธันวาคม 2559 โดยมลูคา่หุน้

ทางบัญช ี(ส่วนทีเ่ป็นของธนาคาร) เท่ากับ 20.59 บาท/หุน้ เพิม่ขึน้จาก ณ 31 ธันวาคม 

2559 ซึง่เทา่กบั 19.61 บาท/หุน้ 
 

• สนิเชือ่ดอ้ยคุณภำพ (NPLs) ณ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารและบรษัิทย่อยม ี NPLs จ านวน  

103,020 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 11,892 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 13.05 จากสิน้ปีทีผ่า่นมา โดยม ีNPL Ratio 

(Gross) เทา่กับรอ้ยละ 4.19 และ NPL Ratio (Net) เทา่กับรอ้ยละ 1.77 ซึง่ NPLs ทีเ่พิม่ขึน้

สว่นใหญม่าจากสนิเชือ่กลุม่ Corporate โดยลดลง 689 ลา้นบาท (รอ้ยละ 0.66) เมือ่เทยีบกับ 

ณ 30 กนัยายน 2560  
 

• อตัรำเงนิกองทุนตอ่สนิทรพัยเ์สีย่ง (BIS Ratio) ณ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมเีงนิกองทนุทัง้สิน้ 

329,311 ลา้นบาท (รอ้ยละ 17.45 ของสนิทรัพยถ์ว่งน ้าหนักตามความเสีย่ง) เพิม่ขึน้รอ้ยละ 16.85 

จาก ณ สิน้ปี 2559 เป็นเงนิกองทนุชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นสว่นของเจา้ของ ซึง่เทา่กับเงนิกองทนุชัน้ที ่1 

คอื 256,428 ลา้นบาท (รอ้ยละ 13.59) และเงนิกองทนุชัน้ที ่2 เทา่กบั 72,883 ลา้นบาท  

  

 

 
สรปุกำรด ำเนนิงำนโดยรวม 
 

ในปี 2560 ธนาคารยังคงมนีโยบายในการควบคมุคา่ใชจ้่ายอย่างตอ่เนื่อง และลดจ านวน
สาขาลงเพือ่รองรับการเป็น Future Banking พรอ้มทัง้มุง่เนน้การรักษาระดับของคา่เผือ่
หนีส้งสยัจะสญูตอ่สนิเชือ่ดอ้ยสนิเชือ่ดอ้ยคณุภาพ (Coverage Ratio) ใหม้คีวามเขม้แข็ง 
และตัง้ส ารองหนี้สญู หนี้สงสัยจะสูญฯ เพิม่ขึน้ เพือ่เตรยีมความพรอ้มส าหรับผลกระทบ
จาก IFRS9 ทีจ่ะมผีลบงัคบัใช ้ทัง้นี ้ในปี 2561 ธนาคารไดป้ระมาณการตวัเลขทางการเงนิ ดงันี ้
 

GDP Growth    รอ้ยละ 4.1 
Loan Growth              รอ้ยละ 6-7 
Fee Income Growth    รอ้ยละ 5-7 
NPLs Ratio (Gross)     รักษาระดบั 
ROA    รักษาระดบั 
ROE    รักษาระดบั 
 

ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 
ธนาคารควรระมดัระวงัการเพิม่ขึน้ของ NPLs ของกลุม่ Corporate โดยมมีาตรการการก ากับ
และตดิตามอย่างใกลช้ดิ รวมถงึการด ารงอัตราสว่นเงนิกองทนุสว่นเพิม่ เพือ่รองรับผลขาดทนุ    
ในภาวะวกิฤต (Conservation Buffer) และกรณีเป็นธนาคารพาณิชยท์ีม่นัียตอ่ความเสีย่ง
เชงิระบบในประเทศ (Higher loss absorbency) เพือ่เป็นเงนิกองทนุสว่นเพิม่ ตามประกาศธนาคาร
แหง่ประเทศไทย 

บมจ. ธนำคำรกรุงไทย 
ประจ ำปี 2560 

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

 

 

ผลกำรด ำเนนิงำนประจ ำปี 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 : 22 มกรำคม 2560 

หน่วย : ลา้นบาท 

หมายเหต ุ: กราฟแสดงอัตราสว่นเงนิกาองทนุตอ่สนิทรัพยเ์สีย่งของ KTB ปี 2560 ใชง้บการงนิ
เฉพาะธนาคาร 

หมายเหต ุ: CAR ของ KTB ปี 2560 ใชง้บการงนิเฉพาะธนาคาร สว่นธนาคารอืน่ใชง้บการเงนิรวม 
(กลุม่ธุรกจิทางการเงนิ)  

                       31ธันวาคม 2559                    31 ธันวาคม 2560 
 

หมายเหต ุ: ณ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารเปลีย่นแปลงการจัดกลุม่ลกูคา้บางรายจาก SME เป็น Corporate 
และไดป้รับปรุงขอ้มลู ณ 31 ธันวาคม 2559 ใหส้อดคลอ้งกัน โดย SME ลดลง 8,641 ลา้นบาท และ 
Corporate เพิม่ข ึน้ในจ านวนทีเ่ทา่กัน (งบการเงนิเฉพาะธนาคาร) 


