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ค าอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ (MD&A) 

ส าหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2562 และงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ซ่ึงอธิบายการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัใน
ขอ้มูลทางการเงินรวมก่อนตรวจสอบ โดยเป็นการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานรวมและฐานะการเงินรวม ส าหรับงวดไตร
มาส 2 ปี 2562 และงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 กบังวดเดียวกนัของปี 2561 

ภาวะเศรษฐกจิ ตลาดเงนิ และตลาดทุน 

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ี 2 ปี 2562 ชะลอลงจากอุปสงคท์ั้งในและต่างประเทศ การลงทุนภาคเอกชนโดยรวมหดตวั
ตามการลงทุนในหมวดก่อสร้างท่ีหดตวัต่อเน่ืองตามพ้ืนท่ีไดรั้บอนุญาตก่อสร้าง และการลงทุนในเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีหด
ตวัตามยอดจ าหน่ายเคร่ืองจกัรในประเทศและยอดจดทะเบียนรถยนตเ์พ่ือการพาณิชย ์ ส่วนหน่ึงจากผลของฐานสูงในปีก่อน 
ขณะท่ีการใชจ่้ายภาครัฐไม่รวมเงินโอนหดตวัจากระยะเดียวกนัของปีท่ีแลว้ท่ีมีการเร่งเบิกจ่าย อยา่งไรก็ดี การบริโภค
ภาคเอกชนซ่ึงเป็นแรงขบัเคล่ือนส าคญัยงัขยายตวัไดต้่อเน่ืองในทุกหมวดการใชจ่้าย ซ่ึงไดรั้บปัจจยัสนบัสนุนจากรายได้
ครัวเรือนในภาคเกษตรกรรมท่ีปรับตวัดีข้ึนจากทั้งผลผลิตและราคาเป็นส าคญั ดา้นการส่งออก การส่งออกสินคา้ในช่วง 5 
เดือนแรกของปีหดตวัร้อยละ 2.3 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากการหดตวัของอุปสงคใ์นตลาดโลกท่ีชะลอลง
จากภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูค่า้ ประกอบกบัผลของมาตรการกีดกนัการคา้ระหวา่งสหรัฐฯ และจีน รวมถึงวฏัจกัรสินคา้
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีชะลอลงต่อเน่ือง ภาคการท่องเท่ียว จ านวนนกัท่องเท่ียวโดยรวมในช่วง 5 เดือนแรกของปีขยายตวัร้อยละ 1.6 
จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ขณะท่ีจ านวนนกัท่องเท่ียวจีนซ่ึงมีสดัส่วนร้อยละ 29 ของนกัท่องเท่ียวต่างชาติทั้งหมดยงัคงหดตวั
ต่อเน่ือง โดยหดตวัอยูท่ี่ร้อยละ 4.3  การขยายตวัของเศรษฐกิจไทยในช่วงคร่ึงหลงัของปีมีทิศทางชะลอลงจากปัจจยัฉุดร้ังส าคญั 
ไดแ้ก่ หน่ึง ความเส่ียงจากนโยบายการคา้ของสหรัฐฯ และประเทศอ่ืนๆ ท่ีอาจตอบโตท้างการคา้กบัสหรัฐฯ โดยเฉพาะจีน 
กระทบต่อภาคส่งออกของไทยทั้งการส่งออกสินคา้และบริการ สอง ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การเมืองในประเทศ ซ่ึง
อาจกระทบต่อความเช่ือมัน่ของนกัลงทุนและการบริโภคในประเทศในระยะต่อไป สาม ความเส่ียงดา้นภยัแลง้ท่ีอาจกระทบต่อ
รายไดค้รัวเรือนภาคเกษตรกรรม และส่ี ปัญหาหน้ีครัวเรือนท่ีอยูใ่นระดบัสูงและเพ่ิมสูงข้ึนท่ีจะกดดนัการบริโภคของครัวเรือน 

ในส่วนของภาวะตลาดรถยนตใ์นช่วง 5 เดือนแรกของปี ปรับตวัดีข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยยอดขายรถยนต์
รวมสะสมอยูท่ี่ 437,722 คนั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.1 โดยการขยายตวัของรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลและรถยนตเ์พ่ือการพาณิชยอ์ยูท่ี่ร้อย
ละ 11.7 และ 7.5 ตามล าดบั จากรายไดค้รัวเรือนในภาคเกษตรกรรมท่ีปรับตวัดีข้ึน อยา่งไรก็ตาม มีสญัญาณการชะลอตวัของ
ยอดขายรถยนตน์ัง่ในเดือนพฤษภาคม ซ่ึงอาจสะทอ้นถึงภาวะตลาดท่ีเร่ิมอ่ิมตวั ส่งผลใหผู้ผ้ลิตอาจหนัมาแข่งขนัดา้นราคามาก
ข้ึนในคร่ึงปีหลงั 

ส าหรับตลาดทุน มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ฉล่ียต่อวนัในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และตลาด เอม็ เอ ไอ ส าหรับไตรมาส 
2/2562 เท่ากบั 53,799 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.6 จาก 45,739 ลา้นบาทในไตรมาส 1/2562  ดา้นดชันีตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
(SET index) ณ ส้ินไตรมาส 2/2562 ปิดท่ี 1,730.34 จุด เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.6 จาก 1,638.65 จุด ณ ส้ินไตรมาส 1/2562 

ภาพรวมการด าเนินธุรกจิ 

ส าหรับไตรมาส 2/2562 สินเช่ือโดยรวมของธนาคารมีการขยายตวัท่ีร้อยละ 2.1 จากส้ินปี 2561 โดยมีการขยายตวัใน
สินเช่ือเกือบทุกประเภทยกเวน้สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตแ์ละสินเช่ือธุรกิจเอสเอม็อีท่ีมีการหดตวั ในส่วนของสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์
หดตวัร้อยละ 2.7 จากส้ินปี 2561 ในดา้นคุณภาพของสินเช่ือ อตัราส่วนสินเช่ือดอ้ยคุณภาพต่อสินเช่ือรวม ณ ส้ินไตรมาส 
2/2562 อยูท่ี่ร้อยละ 4.2  ปรับเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 4.1 ณ ส้ินปี 2561 ทางดา้นธุรกิจบริหารหน้ี ธนาคารขายอสงัหาริมทรัพยร์อการ
ขายไดใ้นไตรมาส 2/2562 จ านวน 472 ลา้นบาทและมีก าไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยร์อการขาย 190 ลา้นบาท ในส่วนของ
ธุรกิจตลาดเงินสามารถท ารายไดจ้ านวน 110 ลา้นบาทในไตรมาส 2/2562 ทางดา้นธุรกิจตลาดทุน บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จ ากดั 
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(มหาชน) (บล.ภทัร) มีส่วนแบ่งตลาด (SET และ mai ไม่รวมบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั) ร้อยละ 8.89 ซ่ึงเป็นอนัดบัท่ี 1 
จากจ านวนบริษทัหลกัทรัพยท์ั้งหมด 38 แห่ง โดยเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 7.32 ในไตรมาส 1/2562  

ทั้งน้ีในไตรมาส 2/2562 ทริสเรตติ้งไดมี้การปรับอนัดบัเครดิตองคก์รของธนาคารและบล.ภทัร ข้ึนเป็นระดบั “A” 
จากระดบั “A-”   

ส าหรับไตรมาส 2/2562  ธนาคารและบริษทัยอ่ยมีก าไรสุทธิไม่รวมส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเท่ากบั 1,471 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 19.7 เม่ือเปรียบเทียบกบัก าไรสุทธิจ านวน 1,228 ลา้นบาทในไตรมาส 1/2562 หากเปรียบเทียบกบัไตรมาส 
2/2561 ก าไรสุทธิลดลงร้อยละ 5.2 จากจ านวน 1,551 ลา้นบาทในไตรมาส 2/2561  ส าหรับก าไรเบ็ดเสร็จรวมของไตรมาส 
2/2562 เท่ากบั 1,126 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 17.7 จากจ านวน 1,369 ลา้นบาทในไตรมาส 1/2562 หากเปรียบเทียบกบัไตรมาส 
2/2561 ก าไรเบ็ดเสร็จรวมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.1  จากจ านวน 1,125 ลา้นบาทในไตรมาส 2/2561 โดยก าไรเบ็ดเสร็จรวมไดร้วมผล
จากการวดัมูลค่าหลกัทรัพยเ์ผื่อขายอนัเป็นผลจากความผนัผวนของตลาดทุน   

 
ผลการด าเนินงานรวมของธนาคารและบริษัทย่อย        

 

 อตัราส่วนต่างๆ (ร้อยละ) 
ไตรมาส 
2/2561 

คร่ึงแรก
ปี 2561 

 
ปี 2561 

ไตรมาส 
1/2562 

ไตรมาส 
2/2562 

คร่ึงแรก
ปี 2562 

อตัราการเติบโตของเงินใหสิ้นเช่ือ  4.3 10.2 18.5 1.9 0.2 2.1 
สินเช่ือดอ้ยคุณภาพต่อสินเช่ือรวม (ไม่รวมรายการระหวา่งธนาคาร) 4.5 4.5 4.1 4.1 4.2 4.2 
อตัราส่วนการตั้งส ารองต่อสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ 113.8 113.8 114.8 114.1 113.2 113.2 
อตัราส่วนส ารองต่อส ารองตามเกณฑ ์ 183.0 183.0 186.3 184.4 182.4 182.4 
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รายการแสดงก าไรขาดทุน 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน ข้อมูลทางการเงนิรวม เปลีย่นแปลง   
(พนับาท)              2562            2561      จ านวนเงนิ         ร้อยละ 

รายไดด้อกเบ้ีย 4,342,733 3,974,188 368,545 9.3 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 1,426,426 1,223,771 202,655 16.6 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 2,916,307 2,750,417 165,890 6.0 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 1,153,470 1,177,729 (24,259) (2.1) 

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ 138,115 114,723 23,392 20.4 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,015,355 1,063,006 (47,651) (4.5) 

ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 115,364 87,750 27,614 31.5 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากหน้ีสินทางการเงินท่ีก าหนดใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายุติธรรม (36,349) 73,883 (110,232) (149.2) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 498,805 45,324 453,481 1,000.5 

รายไดจ้ากเงินปันผลและส่วนแบ่งก าไร 158,979 315,019 (156,040) (49.5) 

รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 66,224 89,141 (22,917) (25.7) 

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 4,734,685 4,424,540 310,145 7.0 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืนๆ     

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 1,401,991 1,378,748 23,243 1.7 

ค่าตอบแทนกรรมการ 13,706 11,763 1,943 16.5 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ 329,253 272,695 56,558 20.7 

ค่าภาษีอากร 98,466 101,092 (2,626) (2.6) 

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าทรัพยสิ์นรอการขาย (โอนกลบั) 18,482 (35,840) 54,322 (151.6) 

ขาดทุน (ก าไร) จากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 62,889 (4,387) 67,276 (1,533.5) 

อ่ืน ๆ 462,913 431,394 31,519 7.3 

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 2,387,700 2,155,465 232,235 10.8 

หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า 610,470 488,548 121,922 25.0 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงนิได้ 1,736,515 1,780,527 (44,012) (2.5) 

ภาษีเงินได ้ 270,385 226,562 43,823 19.3 

ก าไรสุทธิ 1,466,130 1,553,965 (87,835) (5.7) 

 
    

การแบ่งปันก าไรสุทธิ     

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,470,569 1,550,891 (80,322) (5.2) 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (4,439) 3,074 (7,513) (244.4) 

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม     

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,125,890 1,124,814 1,076 0.1 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (4,455) 2,979 (7,434) (249.5) 

ก าไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่     

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท)                       1.74                  1.83                  (0.09)            (4.9) 
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ผลการด าเนินงานไตรมาส 2/2562 เปรียบเทยีบกบัไตรมาส 2/2561  ธนาคารและบริษทัยอ่ยมีก าไรสุทธิ ไม่รวมส่วน
ของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเท่ากบั 1,471 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 5.2 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2/2561 โดยเป็นก าไรสุทธิของธุรกิจตลาด
ทุน ซ่ึงด าเนินการโดยบริษทั ทุนภทัร จ ากดั (มหาชน) (ทุนภทัร) และบริษทัยอ่ย จ านวน 142 ลา้นบาท หากพิจารณาก าไร
เบ็ดเสร็จรวมจะเท่ากบั 1,126 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.1 เป็นก าไรเบ็ดเสร็จของธุรกิจตลาดทุนจ านวน 136 ลา้นบาท โดยก าไร
เบ็ดเสร็จรวมไดร้วมผลจากการวดัมูลค่าหลกัทรัพยเ์ผื่อขายอนัเป็นผลจากความผนัผวนของตลาดทุน 

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ จ านวน 2,916 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 166 ลา้นบาทหรือร้อยละ 6.0 จากจ านวน 2,750 ลา้นบาท
ในไตรมาส 2/2561  โดยรายไดด้อกเบ้ียมีจ านวน 4,343 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.3 จากไตรมาส 2/2561  โดยหลกัจากรายได้
ดอกเบ้ียของเงินใหสิ้นเช่ือท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 21.1 ตามการเติบโตของสินเช่ือ ในขณะท่ีค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียมีจ านวน 1,426 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.6 จากไตรมาส 2/2561  ตามการเพ่ิมข้ึนของปริมาณเงินรับฝาก ในส่วนของอตัราดอกเบ้ียรับของเงินให้
สินเช่ือส าหรับไตรมาส 2/2562 ลดลงเป็นร้อยละ 7.0 จากร้อยละ 7.2 ในไตรมาส 2/2561 ในขณะท่ีอตัราดอกเบ้ียจ่ายอยูท่ี่ร้อยละ 
2.4  เปรียบเทียบกบัร้อยละ 2.3 ในไตรมาส 2/2561 ส่งผลใหส่้วนต่างอตัราดอกเบ้ียส าหรับไตรมาส 2/2562 อยูท่ี่ร้อยละ 4.6 
ปรับลดลงจากร้อยละ 4.9 ในไตรมาส 2/2561   

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ งบการเงนิรวม เปลีย่นแปลง 
  30 มิ.ย. 62 30 มิ.ย. 61 ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้ดอกเบีย้ 4,343 3,974 369 9.3 

เงินให้สินเช่ือ 1,782 1,471 311 21.1 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 73 54 19 34.6 

เช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงิน 2,287 2,247 40 1.8 

เงินลงทุน 160 107 53 49.1 

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง 35 90 (54) (60.7) 

อ่ืนๆ 5 5 1 12.1 

  
 

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ งบการเงนิรวม เปลีย่นแปลง 
  30 มิ.ย. 62 30 มิ.ย. 61 ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 1,426 1,224 203 16.6 

   เงินรับฝาก 812 609 203 33.4 

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 70 35 34 96.8 

   ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 270 337 (67) (19.9) 

   ค่าธรรมเนียมในการกูย้มืเงิน 2 2 (1) (29.3) 

   เงินน าส่ง FIDF และ DPA 260 229 31 13.7 

   อ่ืนๆ 12 11 1 13.7 
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(ร้อยละ) 
ไตรมาส 
2/2561 

คร่ึงแรกปี 
2561 

งวดปี 
2561 

ไตรมาส 
1/2562 

ไตรมาส 
2/2562 

คร่ึงแรกปี 
2562 

อตัราดอกเบ้ียรับของเงินใหสิ้นเช่ือ 7.2 7.2 7.2 7.1 7.0 7.1 

อตัราดอกเบ้ียจ่าย  2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.3 

ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย 4.9 4.9 5.0 4.8 4.6 4.7 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ จ านวน 1,015 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 4.5 จากไตรมาส 2/2561 ท่ีมีจ านวน 1,063 
ลา้นบาท  โดยรายไดค้่านายหนา้ขายประกนัมีจ านวน 206 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 19.0 จากไตรมาสเดียวกนัของปี 2561  ท่ีมี
จ านวน 255 ลา้นบาท ในส่วนของธุรกิจตลาดทุน รายไดร้วมจากธุรกิจนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยมี์จ านวน 388 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึนจากจ านวน 355 ลา้นบาทในไตรมาส 2/2561 ในส่วนของรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมธุรกิจการจดัการกองทุนมีจ านวน 203 
ลา้นบาท ใกลเ้คียงกบัไตรมาส 2/2561 ท่ีมีจ านวน 201 ลา้นบาท ในขณะท่ีรายไดร้วมจากธุรกิจวานิชธนกิจมีจ านวน 65 ลา้น
บาทลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาส 2/2561 ท่ีมีจ านวน 94 ลา้นบาท  
 รายไดจ้ากการด าเนินงาน จ านวน 4,735 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 310 ลา้นบาท หรือร้อยละ 7.0 จากไตรมาส 2/2561 โดย
นอกจากรายไดด้อกเบ้ียสุทธิและรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ ธนาคารมีก าไรจากธุรกรรมเพ่ือคา้
และปริวรรตเงินตราต่างประเทศในไตรมาส 2/2562 จ านวน 115 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 31.5   และมีก าไรสุทธิจากเงินลงทุน
จ านวน 499 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากจ านวน 45 ลา้นบาทในไตรมาส 2/2561 ในขณะท่ีรายไดจ้ากเงินปันผลและส่วนแบ่งก าไร
ลดลงร้อยละ 49.5 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปี 2561 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน จ านวน 2,388 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.8  เม่ือเทียบกบัจ านวน 2,155 ลา้นบาทในไตร
มาส 2/2561    ส าหรับผลก าไรขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นรอการขายส าหรับไตรมาส 2/2562 มีผลขาดทุนจ านวน 63 ลา้นบาท 
เปรียบเทียบกบัไตรมาส 2/2561 ท่ีมีก าไรจ านวน 4 ลา้นบาท โดยผลก าไรขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นรอการขายในไตรมาส 
2/2562 ประกอบไปดว้ยผลขาดทุนจากการขายรถยึดจ านวน 253 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัผลขาดทุนจ านวน 191 ลา้นบาทใน
ไตรมาส 2/2561 และมีก าไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยร์อการขายจ านวน 190 ลา้นบาท ใกลเ้คียงกบัไตรมาส 2/2561 ท่ีมีก าไร
จ านวน 195 ลา้นบาท ทั้งน้ีในไตรมาส 2/2562 ธนาคารขายอสงัหาริมทรัพยร์อการขายไดจ้ านวน 472 ลา้นบาท  

หากไม่รวมผลก าไรขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นรอการขายและผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าทรัพยสิ์นรอการขาย   
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานส าหรับไตรมาส 2/2562 เท่ากบั 2,306 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.0 จากไตรมาสเดียวกนัของปี 2561 
ท่ีมีค่าใชจ่้ายจ านวน 2,196 ลา้นบาท  โดยหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนในส่วนของคา่ใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ซ่ึงเป็น
ผลจากการท่ีธนาคารมีการปรับปรุงส านกังานอาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ทั้งน้ีอตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานไม่รวมผลก าไร
ขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นรอการขายและผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าทรัพยสิ์นรอการขายต่อรายไดสุ้ทธิส าหรับไตรมาส 
2/2562 เท่ากบัร้อยละ 46.8 ลดลงจากร้อยละ 47.5 ในไตรมาส 2/2561  

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า ส าหรับไตรมาส 2/2562 มีจ านวน 610 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
25.0 เม่ือเทียบกบัจ านวน 489 ลา้นบาทในไตรมาส 2/2561  ทั้งน้ีการตั้งส ารองหน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ย
ค่า (ไม่รวมการตั้งส ารองทัว่ไป) และรายการขาดทุนจากการขายรถยึด (Credit Cost) ส าหรับไตรมาส 2/2562 คิดเป็นอตัราร้อย
ละ 1.48 ของยอดสินเช่ือเฉล่ีย   

ณ ส้ินไตรมาส 2/2562 ยอดส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ีมี
จ านวน 11,085 ลา้นบาท โดยมียอดส ารองทัว่ไปทั้งส้ินจ านวน 4,500 ลา้นบาท  อตัราส่วนส ารองทั้งส้ินต่อส ารองตามเกณฑ์
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เท่ากบัร้อยละ 182.4  ปรับลดลงจากร้อยละ 183.0 ณ ส้ินไตรมาส 2/2561  และมีอตัราส่วนส ารองต่อสินเช่ือดอ้ยคุณภาพเท่ากบั
ร้อยละ 113.2 เปรียบเทียบกบัร้อยละ 113.8 ณ ส้ินไตรมาส 2/2561 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน เท่ากบั 1.74 บาทต่อหุน้  
 

อตัราส่วนรายปี 
ไตรมาส 
2/2561 

คร่ึงแรกปี 
2561 

ปี 2561 
ไตรมาส 
1/2562 

ไตรมาส 
2/2562 

คร่ึงแรกปี 
2562 

ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 1,551 3,064 6,042 1,228 1,471 2,699 
    ROAE (ร้อยละ) 14.7 14.8 14.5 11.5 13.8 12.8 
    ROE (ร้อยละ) 14.5 14.8 14.6 11.6 13.5 12.8 
    ROAA (ร้อยละ) 2.2 2.2 2.1 1.6 1.9 1.7 
ก าไรเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท) 1,125 2,601 5,123 1,369 1,126 2,494 
    ROAE (ร้อยละ) 10.7 12.6 12.3 12.8 10.5 11.8 
    ROE (ร้อยละ) 10.5 12.6 12.4 13.0 10.4 11.8 
    ROAA (ร้อยละ) 1.6 1.9 1.8 1.8 1.4 1.6 

 

ส าหรับผลการด าเนินงานงวดคร่ึงปีแรกปี 2562 เปรียบเทยีบกบังวดคร่ึงปีแรกปี 2561  ธนาคารและบริษทัยอ่ยมีก าไร
สุทธิ ไม่รวมส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยเท่ากบั 2,699 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 11.9 จากงวดเดียวกนัของปี 2561 เป็นก าไรสุทธิ
ของธุรกิจตลาดทุน ซ่ึงด าเนินการโดยบริษทั ทุนภทัร จ ากดั (มหาชน) (ทุนภทัร) และบริษทัย่อย จ านวน 327 ลา้นบาท หาก
พิจารณาก าไรเบ็ดเสร็จรวมจะเท่ากบั 2,494 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 4.1 เป็นก าไรเบ็ดเสร็จของธุรกิจตลาดทุนจ านวน 336 ลา้น
บาท โดยก าไรเบ็ดเสร็จรวมไดร้วมผลจากการวดัมูลค่าหลกัทรัพยเ์ผื่อขายอนัเป็นผลจากความผนัผวนของตลาดทุน  

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ จ านวน 5,971 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.6 โดยหลกัจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดด้อกเบ้ียจากเงิน
ให้สินเช่ือ ตามการเติบโตของสินเช่ือ ทั้งน้ีส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียส าหรับคร่ึงแรกของปี 2562 อยูท่ี่ร้อยละ 4.7 ปรับลดลงจาก
ร้อยละ 4.9 ในคร่ึงแรกของปี 2561  โดยอตัราดอกเบ้ียรับของเงินใหสิ้นเช่ือลดลงเป็นร้อยละ 7.1 จากร้อยละ 7.2 ในคร่ึงแรกของ
ปี 2561 ในขณะท่ีอตัราดอกเบ้ียจ่ายยงัคงอยูใ่นระดบัคงท่ีท่ีร้อยละ 2.3 ส าหรับงวดคร่ึงแรกของปี 2562 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนั
ของปีก่อน 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ จ านวน 2,146 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 2.7 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน โดยมาจาก
รายไดจ้ากค่านายหนา้ขายประกนัท่ีปรับลดลง รวมถึงรายไดจ้ากธุรกิจค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ลดลงตามปริมาณการซ้ือ
ขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ท่ีปรับลดลงเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2561 ในขณะท่ีรายไดจ้ากธุรกิจวานิชธนกิจในคร่ึงแรก
ของปี 2562 ปรับเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2561 
 รายไดจ้ากการด าเนินงาน จ านวน 9,176 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.7 จากงวดเดียวกนัของปี 2561 โดยหลกัจากรายได้
ดอกเบ้ียสุทธิและรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิท่ีเปล่ียนแปลงตามท่ีกล่าวขา้งตน้ นอกจากน้ีธนาคารยงัมีก าไรสุทธิจาก
เงินลงทุนจ านวน 480 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัจ านวน 44 ลา้นบาทในคร่ึงแรกของปี 2561 ในขณะท่ีรายไดจ้ากเงินปันผล
และส่วนแบ่งก าไรลดลงร้อยละ 42.6 จากงวดเดียวกนัของปี 2561 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน จ านวน 4,850 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.0  จากงวดเดียวกนัของปีก่อน หากไม่รวมผล
ขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นรอการขายและผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าทรัพยสิ์นรอการขาย ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน
ส าหรับคร่ึงแรกของปี 2562 มีจ านวน 4,484 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.2 โดยหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนในส่วนค่าใชจ่้ายเก่ียวกบั
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อาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ จากการปรับปรุงอาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ทั้งน้ีอตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานไม่รวมผลขาดทุน
จากการขายทรัพยสิ์นรอการขายและผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าทรัพยสิ์นรอการขายต่อรายไดสุ้ทธิส าหรับงวดคร่ึงแรกของปี 
2562 เท่ากบัร้อยละ 47.6 อยูใ่นระดบัคงท่ีกบัในงวดเดียวกนัของปีก่อน 

หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า จ านวน 1,095 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 18.7 จากจ านวน 922 ลา้น
บาทในงวดคร่ึงแรกของปี 2561 ทั้งน้ีการตั้งส ารองหน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ไม่รวมการตั้งส ารอง
ทัว่ไป) และรายการขาดทุนจากการขายรถยึด (Credit Cost) ส าหรับคร่ึงแรกของปี 2562 คิดเป็นอตัราร้อยละ 1.42 ของยอด
สินเช่ือเฉล่ีย   
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รายการแสดงก าไรขาดทุน 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน            ข้อมูลทางการเงินรวม   เปลีย่นแปลง   
(พนับาท)                 2562             2561    จ านวนเงิน   ร้อยละ 

รายไดด้อกเบ้ีย 8,783,289 7,763,823 1,019,466 13.1 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 2,812,253 2,367,163 445,090 18.8 

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 5,971,036 5,396,660 574,376 10.6 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 2,401,882 2,427,291 (25,409) (1.0) 

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ 255,785 221,202 34,583 15.6 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 2,146,097 2,206,089 (59,992) (2.7) 

ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 222,149 250,565 (28,416) (11.3) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากหน้ีสินทางการเงินท่ีก าหนดใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายุติธรรม (124,272) 89,806 (214,078) (238.4) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 479,673 44,151 435,522 986.4 

รายไดจ้ากเงินปันผลและส่วนแบ่งก าไร 338,994 590,175 (251,181) (42.6) 

รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 141,882 185,661 (43,779) (23.6) 

รวมรายไดจ้ากการด าเนินงาน 9,175,559 8,763,107 412,452 4.7 

ค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานอ่ืนๆ     

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 2,745,014 2,752,772 (7,758) (0.3) 

ค่าตอบแทนกรรมการ 22,337 22,916 (579) (2.5) 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ 662,274 511,152 151,122 29.6 

ค่าภาษีอากร 190,993 191,316 (323) (0.2) 

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าทรัพยสิ์นรอการขาย (โอนกลบั) 71,461 (114,150) 185,611 (162.6) 

ขาดทุน (ก าไร) จากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 294,063 (15,186) 309,249 (2,036.4) 

อ่ืน ๆ 863,761 866,709 (2,948) (0.3) 

รวมค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 4,849,903 4,215,529 634,374 15.0 

หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า 1,094,990 922,218 172,772 18.7 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 3,230,666 3,625,360 (394,694) (10.9) 

ภาษีเงินได ้ 536,422 553,413 (16,991) (3.1) 

ก าไรสุทธิ 2,694,244 3,071,947 (377,703) (12.3) 

 

    

การแบ่งปันก าไรสุทธิ     

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 2,698,729 3,063,951 (365,222) (11.9) 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (4,485) 7,996 (12,481) (156.1) 

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม     

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 2,494,397 2,600,992 (106,595) (4.1) 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (5,743) 7,824 (13,567) (173.4) 

ก าไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่     

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท)                       3.19                    3.62                 (0.43)         (11.9) 
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ฐานะการเงนิของธนาคารและบริษัทย่อย  
 สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีจ านวน 315,050  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 8,721 ลา้นบาท หรือร้อยละ 2.8 จาก
ส้ินปี 2561  
 

สินทรัพย์ ข้อมูลทางการเงนิรวม    เปลีย่นแปลง 

(พนับาท) 30 มิ.ย. 62 31 ธ.ค. 61 จ านวนเงนิ ร้อยละ 

 เงินสด  1,097,806 1,335,668 (237,862) (17.8) 

 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  6,440,598 28,199,589 (21,758,991) (77.2) 

 สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์   4,395,893 3,315,858 1,080,035 32.6 

 เงินลงทุนในหลกัทรัพยสุ์ทธิ  51,089,668 29,780,567 21,309,101 71.6 

 เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิ  1,717,224 1,769,505 (52,281) (3.0) 

 เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยสุ์ทธิ  22,000 22,132 (132) (0.6) 

 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ      

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 254,165,390 249,982,184 4,183,206 1.7 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,158,933 1,170,011 (11,078) (0.9) 

 รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 255,324,323 251,152,195 4,172,128 1.7 

หกั รายไดร้อตดับญัชี (21,378,356) (22,086,038) 707,682 (3.2) 

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (11,084,546) (10,759,343) (325,203) 3.0 

หกั ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี (750) (432) (318) 73.6 

รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 222,860,671 218,306,382 4,554,289 2.1 

 ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ  3,534,290 3,724,922 (190,632) (5.1) 

 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ  2,916,172 2,772,514 143,658 5.2 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนสุทธิ  1,123,549 1,117,889 5,660 0.5 

 ค่าความนิยม  3,066,035 3,066,035 0 0.0 

 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  1,972,631 1,861,740 110,891 6.0 

 ลูกหน้ีส านกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์ 179,784 3,411,791 (3,232,007) (94.7) 

 ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 9,088,431 4,212,723 4,875,708 115.7 

 สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ  5,545,472 3,432,183 2,113,289 61.6 

 รวมสินทรัพย์  315,050,224 306,329,498 8,720,726 2.8 

 
หน้ีสินรวม มีจ านวน 272,904 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.4 จากส้ินปี 2561 โดยเป็นเงินรับฝากจ านวน 177,610 ลา้น

บาท ลดลงร้อยละ 2.2  ประกอบดว้ย เงินฝากประเภทจ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลาร้อยละ 66.4 และเงินฝากกระแสรายวนัและเงิน
ฝากออมทรัพยส์ดัส่วนร้อยละ 33.6 ของเงินรับฝากทั้งหมด ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มืมีจ านวน 47,704 ลา้นบาท  ลดลงร้อย
ละ 2.7 จากส้ินปี 2561  อตัราส่วนเงินให้สินเช่ือต่อเงินฝากและเงินกูย้ืมเท่ากบัร้อยละ 103.6  เทียบกบั ณ ส้ินปี 2561 ท่ีร้อยละ 
99.1 
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หนีสิ้น ข้อมูลทางการเงนิรวม เปลีย่นแปลง 

 (พนับาท) 30 มิ.ย. 62  31 ธ.ค. 61 จ านวนเงนิ ร้อยละ 

 เงินรับฝาก  177,609,634 181,693,821 (4,084,187) (2.2) 

 กระแสรายวนั  490,372 352,967 137,405 38.9 

 ออมทรัพย ์ 59,248,594 69,345,929 (10,097,336) (14.6) 

 จ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา  117,309,371 111,396,122 5,913,249 5.3 

 บตัรเงินฝาก  561,297 598,803 (37,506) (6.3) 

 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  18,432,983 13,156,615 5,276,368 40.1 

 หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม  577,447 503,487 73,960 14.7 

หน้ีสินทางการเงินท่ีก าหนดให้แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 4,399,553 1,193,144 3,206,409 268.7 

 หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์  4,247,533 3,438,329 809,204 23.5 

 ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื  47,704,091 49,008,059 (1,303,968) (2.7) 

หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ  39,314,531 40,222,972 (908,440) (2.3) 

หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ 8,290,000 8,290,000 0 0.0 

ตัว๋แลกเงิน 99,559 495,088 (395,528) (79.9) 

 ประมาณการหน้ีสิน  824,626 779,584 45,042 5.8 

 หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  18,749 20,457 (1,708) (8.3) 

 เจา้หน้ีส านกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์ 575,391 120,194 455,197 378.7 

 เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  7,110,261 5,297,794 1,812,467 34.2 

 ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  686,896 692,732 (5,836) (0.8) 

 เจา้หน้ีอ่ืน  5,546,582 2,232,379 3,314,203 148.5 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะคา้งจ่าย  607,467 854,568 (247,101) (28.9) 

 หน้ีสินอ่ืน   4,562,612 4,997,775 (435,163) (8.7) 

 รวมหนีสิ้น  272,903,825 263,988,938 8,914,887 3.4 

     

ส่วนของผูถื้อหุน้ จ านวน 42,146 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 0.5 จากส้ินปี 2561 โดยมีทุนจดทะเบียนและช าระแลว้เท่ากบั 
8,468 ลา้นบาท และส่วนเกินมูลค่าหุน้เท่ากบั 9,356 ลา้นบาท ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรมีจ านวน 23,094 ลา้นบาท  

เงินปันผล   
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2562 มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน

งวดปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 5.00 บาท โดยไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 2.00 บาท เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 
2561  และไดจ่้ายเงินปันผลส่วนท่ีเหลือในอตัราหุน้ละ 3.00 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของธนาคารในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562 

อตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง    
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ธนาคารมีอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง (BIS Ratio) ค านวณตามเกณฑ ์Basel III 

ซ่ึงเงินกองทุนทั้งส้ินไดร้วมก าไรถึงปี 2561 ทั้งปีหลงัหกัเงินปันผลจ่าย อยูท่ี่ร้อยละ 16.13 โดยเงินกองทุนชั้นท่ี 1 เท่ากบัร้อยละ 
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12.37  แต่หากรวมก าไรถึงส้ินไตรมาส 2/2562 จะส่งผลใหอ้ตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงเท่ากบัร้อยละ 17.29 และ
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 เท่ากบัร้อยละ 13.53 

การด าเนินงานของกลุ่มธุรกจิการเงนิเกยีรตนิาคนิภัทร (“กลุ่มธุรกจิฯ”) 
ปัจจุบนักลุ่มธุรกิจฯ แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 2 ธุรกิจหลกั คือ ธุรกิจธนาคารพาณิชย ์ ด าเนินงานโดยธนาคาร 

และธุรกิจตลาดทุน ด าเนินงานโดยบริษทัในกลุ่มธุรกิจฯ ไดแ้ก่ ทุนภทัร บล.ภทัร และ บลจ.ภทัร โดยในดา้นการด าเนินงาน
จะมีการประสานงานกนัอยา่งใกลชิ้ดทั้งในส่วนของธุรกิจธนาคารพาณิชยแ์ละธุรกิจตลาดทุน  

กลุ่มธุรกิจฯ ไดมี้การตั้งเป้าหมายทางธุรกิจใน 3 เร่ือง และมีการจดักลุ่มการด าเนินงานตามเป้าหมายเพื่อด าเนินงาน
ร่วมกนัทั้งในส่วนธุรกิจธนาคารพาณิชยแ์ละธุรกิจตลาดทุน โดยค านึงถึงความเช่ือมต่อและการสร้างประโยชน์ร่วมกนั โดย
เป้าหมายทางธุรกิจดงักล่าว ไดแ้ก่ 1) ธุรกิจดา้นการให้สินเช่ือและธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง (Credit Business) 2) ธุรกิจ Private 
Banking และ 3) ธุรกิจ Investment Banking โดยในส่วนของธุรกิจการใหสิ้นเช่ือ (Credit Business) จะเนน้การให้บริการดา้น
สินเช่ือรายยอ่ยและสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีอาศยักระบวนการท างานท่ีเป็นระบบ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
และมีมาตรฐาน อาศยัการพฒันาช่องทางการขายเพ่ือให้เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมถึงมีการบริหารความเส่ียงท่ีดี 
ในส่วนธุรกิจ Private Banking ซ่ึงเป็นธุรกิจการให้บริการส าหรับลูกคา้ท่ีมีความมัง่คัง่สูง จะอาศยัความร่วมมือกนัของทั้ง
ธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นเร่ืองของการใชป้ระโยชน์จากฐานลูกคา้และช่องทางสาขา และธุรกิจตลาดทุนในเร่ืองความ
เชี่ยวชาญดา้นการให้บริการเป็นที่ปรึกษาดา้นการลงทุน (Wealth Management) และส าหรับเป้าหมายทางดา้นธุรกิจ 
Investment Banking จะเป็นการด าเนินงานร่วมกนัของหลายหน่วยงานภายใตธุ้รกิจธนาคารพาณิชยแ์ละธุรกิจตลาดทุน
เพ่ือให้สามารถให้บริการผลิตภณัฑท์างการเงินไดค้รอบคลุมมากยิ่งข้ึน 

ธุรกจิธนาคารพาณิชย์   สินเช่ือธุรกิจธนาคารพาณิชยป์ระกอบดว้ย สินเช่ือรายยอ่ย  สินเช่ือธุรกิจ สินเช่ือบรรษทั 
สินเช่ือ Lombard  สินเช่ือจากการบริหารหน้ี  และสินเช่ืออ่ืนๆ ดงัน้ี 

สินเช่ือ 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
 

  
จ านวนเงิน  สัดส่วน จ านวนเงิน สัดส่วน เปลี่ยนแปลง  
(ลา้นบาท)  (ร้อยละ)  (ลา้นบาท) (ร้อยละ)  (ร้อยละ) 

สินเช่ือรายย่อย 140,477 60.2 140,402 61.4 0.1 

สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์ 105,279 45.1 108,191 47.3 (2.7) 

สินเช่ือบุคคล 7,055 3.0 6,528 2.9 8.1 

สินเช่ือ Micro SMEs 7,627 3.3 7,040 3.1 8.3 

สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 20,516 8.8 18,642 8.2 10.1 

สินเช่ือธุรกจิ 56,151 24.1 55,813 24.4 0.6 

สินเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ 30,682 13.1 29,052 12.7 5.6 

สินเช่ือธุรกิจเอสเอม็อี 25,470 10.9 26,760 11.7 (4.8) 

สินเช่ือบรรษทั 27,937 12.0 23,873 10.4 17.0 

สินเช่ือสายบริหารหน้ี 582 0.2 565 0.2 3.0 

 สินเช่ือ Lombard 8,255 3.5 7,947 3.5 3.9 

รวมเงนิให้สินเช่ือและลูกหนี ้ 233,402 100.0 228,599 100.0 2.1 
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สินเช่ือรายย่อย มีจ านวน 140,477 ลา้นบาท ขยายตวัเลก็นอ้ยท่ีร้อยละ 0.1 จากส้ินปี 2561 โดยสินเช่ือรายยอ่ย
ประกอบดว้ย สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์สินเช่ือบุคคล สินเช่ือ Micro SMEs และสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั  

สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์มีจ านวน 105,279 ลา้นบาท หดตวัร้อยละ 2.7 จากส้ินปี 2561  ส าหรับยอดสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์
ใหม่และรถยนตใ์ชแ้ลว้ท่ีอนุมติัใหม่ส าหรับไตรมาส 2/2562 มีจ านวน 9,080 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 27.9 เม่ือเทียบกบัไตรมาส
เดียวกนัของปี 2561 โดย ณ ส้ินไตรมาส 2/2562 ธนาคารมีสัดส่วนสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตต์่อสินเช่ือรวมของธนาคารเท่ากบัร้อย
ละ 45.1  และมีสดัส่วนสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตใ์หม่ต่อรถยนตใ์ชแ้ลว้เท่ากบั 37:63  ในส่วนของยอดจ าหน่ายรถยนตใ์หม่รวมทุก
ประเภทส าหรับ 5 เดือนแรกของปี 2562  มีจ านวนทั้งส้ิน 437,722 คนั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.1 จากยอดขายในช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
โดยธนาคารมีอตัราส่วนการใหสิ้นเช่ือเช่าซ้ือรถยนตใ์หม่ต่อยอดจ าหน่ายรถยนตใ์หม่ส าหรับ 5 เดือนแรกของปี 2562 ท่ีร้อยละ 
1.8 โดยอยูใ่นระดบัคงท่ีกบั ณ ส้ินไตรมาส 1/2562 

 ทางดา้นสินเช่ือรายยอ่ยอ่ืนๆ ขยายตวัร้อยละ 9.3 จากส้ินปี 2561 โดย ณ ส้ินไตรมาส 2/2562 สินเช่ือรายยอ่ยอ่ืนๆรวม
แลว้มีสดัส่วนร้อยละ 15.1 ต่อสินเช่ือรวมของธนาคาร   
 สินเช่ือธุรกจิ มีจ านวน 56,151 ลา้นบาท ขยายตวัเลก็นอ้ยท่ีร้อยละ 0.6 จากส้ินปี 2561 สินเช่ือธุรกิจประกอบดว้ย 
สินเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์และสินเช่ือธุรกิจเอสเอม็อี  โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

สินเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์จ านวน 30,682 ลา้นบาท ขยายตวัท่ีร้อยละ 5.6 จากส้ินปี 2561  
สินเช่ือธุรกิจเอสเอม็อี จ านวน 25,470 ลา้นบาท หดตวัร้อยละ 4.8 ประกอบดว้ย สินเช่ือธุรกิจอพาร์ตเมน้ตแ์ละ

โรงแรม  สินเช่ือธุรกิจขนส่ง สินเช่ือพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม และสินเช่ือเพื่อเคร่ืองจกัรและวสัดุก่อสร้าง  
สินเช่ือบรรษัท ประกอบดว้ยสินเช่ือขนาดใหญ่ท่ีให้กบัฐานลูกคา้ในกลุ่มบริษทัจดทะเบียนขนาดใหญ่และบริษทั

ขนาดใหญ่ หรือสินเช่ือท่ีเก่ียวกบัการท ารายการของสายงานวานิชธนกิจ ธุรกิจตลาดทุน มีจ านวน 27,937 ลา้นบาท ขยายตวัร้อย
ละ 17.0 จากส้ินปี 2561 
 สินเช่ือสายบริหารหนี ้ประกอบดว้ยเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องท่ีปรับโครงสร้างหน้ีแลว้มีจ านวน 582 ลา้นบาท  
 สินเช่ือ Lombard ซ่ึงเป็นสินเช่ือหมุนเวียนอเนกประสงค ์ส าหรับลูกคา้บุคคลรายใหญ่ โดยใชท้รัพยสิ์นทางการเงิน
ของลูกคา้เป็นหลกัประกนั มีจ านวน 8,255 ลา้นบาท ขยายตวัท่ีร้อยละ 3.9 จากส้ินปี 2561 
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สินเช่ือด้อยคุณภาพจ าแนกตามประเภทสินเช่ือ  มีรายละเอียดดงัน้ี 

ประเภทของสินเช่ือ 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

  

จ านวนเงิน สัดส่วน ร้อยละของ
สินเช่ือ 

จ านวนเงิน สัดส่วน ร้อยละของ
สินเช่ือ (ลา้นบาท) (ร้อยละ) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) 

สินเช่ือรายย่อย 4,088 41.7 2.9 3,485 37.1 2.5 

สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์ 2,712 27.7 2.6 2,443 26.0 2.3 

สินเช่ือบุคคล 254 2.6 3.6 193 2.1 3.0 

สินเช่ือ Micro SMEs 791 8.1 10.4 579 6.2 8.2 

สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 331 3.4 1.6 270 2.9 1.4 

สินเช่ือธุรกจิ 5,148 52.5 9.2 5,353 56.9 9.6 

สินเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ 3,772 38.5 12.3 3,942 41.9 13.6 

สินเช่ือธุรกิจเอสเอม็อี 1,376 14.0 5.4 1,411 15.0 5.3 

สินเช่ือบรรษทั 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 

สินเช่ือสายบริหารหน้ี 562 5.7 96.5 565 6.0 100.0 

สินเช่ือ Lombard 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 

รวม 9,798 100.0 4.2 9,403 100.0 4.1 

ปริมาณสินเช่ือดอ้ยคุณภาพของธนาคารและบริษทัยอ่ย ณ ส้ินไตรมาส 2/2562 มีจ านวน 9,798 ลา้นบาท คิดเป็นร้อย
ละ 4.2 ของสินเช่ือรวม เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 4.1  ณ ส้ินปี 2561 โดยหลกัจากการเพ่ิมข้ึนในส่วนของสินเช่ือดอ้ยคุณภาพของ
สินเช่ือรายยอ่ย 

 
ธุรกจิตลาดทุน  

 ประกอบดว้ย ธุรกิจนายหนา้ ธุรกิจวานิชธนกิจ ธุรกิจการลงทุน และธุรกิจจดัการกองทุน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

 ธุรกจินายหน้า (Brokerage Business) 
บล.ภทัร ด าเนินธุรกิจให้บริการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์และตราสารอนุพนัธ์แก่ลูกคา้ประเภทสถาบนัทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ รวมถึงกลุ่มลูกคา้บุคคลรายใหญ่ภายใตบ้ริการ Private Wealth Management ซ่ึงในกลุ่มน้ีบริษทั
ให้บริการเป็นนายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และหุ้นกูอ้นุพนัธ์อีกดว้ย ส าหรับไตรมาส 2/2562 
บล.ภทัร มีส่วนแบ่งตลาด1 ร้อยละ 8.89 เป็นอนัดบัท่ี 1 จากจ านวนบริษทัหลกัทรัพยท์ั้งหมด 38 แห่ง และบล.ภทัร มีรายไดค้่า
นายหนา้ 306 ลา้นบาท ประกอบดว้ย รายไดค้่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ านวน 269 ลา้นบาท และรายไดค้่านายหนา้
จากการซ้ือขายตราสารอนุพนัธ์ 37 ลา้นบาท นอกจากน้ี บล.ภทัร ยงัมีรายไดค้่านายหนา้จากการเป็นตวัแทนขายหน่วยลงทุน 

128 ลา้นบาท2 
  

                                                           
1 รวม SET และ mai ไม่รวมบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั (proprietary trading) 
2 รวมรายไดค่้านายหนา้จากการเป็นตวัแทนขายหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บจากบริษทัยอ่ย  
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 ธุรกจิวานิชธนกจิ (Investment Banking Business) 
บล.ภทัร ประกอบธุรกิจวานิชธนกิจ ให้บริการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินและการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ ในไตรมาส 

2/2562 บล.ภทัร มีรายไดจ้ากธุรกิจวานิชธนกิจรวมจ านวน 65 ลา้นบาท ประกอบดว้ย รายไดท่ี้ปรึกษาทางการเงิน 10 ลา้นบาท 
รายไดก้ารจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์11 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการเป็นตวัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพย ์(Tender Offer Agent) 44 
ลา้นบาท 

 ธุรกจิการลงทุน (Investment Business) 
 ธุรกิจการลงทุนของบริษทัอยูภ่ายใตก้ารด าเนินงาน 2 หน่วยงานหลกั โดยทุนภทัรจะเป็นผูป้ระกอบการลงทุน
โดยตรงภายใตก้ารดูแลของ ฝ่ายลงทุน (Direct Investment) ซ่ึงรับผิดชอบการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาว ส่วนบล.ภทัร
ดูแลการลงทุนระยะสั้นโดยฝ่ายคา้หลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Equity and Derivatives Trading) เนน้ลงทุนใน
หลกัทรัพยป์ระเภททุน (Equity) และก่ึงทุน (Equity-Linked Securities) ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และตลาดอนุพนัธ์ เป็นการลงทุน
ระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี โดยเนน้กลยทุธ์ดา้นการหาก าไรส่วนต่าง (Arbitrage) รวมถึงการเป็นผูอ้อกและเสนอขายผลิตภณัฑท์าง
การเงิน (Financial Products) ตวัอยา่งเช่นหุน้กูอ้นุพนัธ์ ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ เป็นตน้  

ส าหรับไตรมาส 2/2562 ฝ่ายลงทุน มีผลก าไรจากการลงทุนโดยรวมขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย์
จ านวน 13 ลา้นบาท ส่วนฝ่ายคา้หลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้สามารถท ารายไดจ้ านวน 63 ลา้นบาท 3  และเม่ือรวมกบั
รายไดจ้ากการลงทุนอ่ืนในส่วนของการบริหารเงินทุนและสภาพคล่องของบริษทั ท าใหใ้นไตรมาส 2/2562 บริษทัและบริษทั
ยอ่ยมีรายไดร้วมจากธุรกิจลงทุนจ านวน 93 ลา้นบาท 

 ธุรกจิจดัการกองทุน (Asset Management Business) 
 บลจ.ภทัร ประกอบธุรกิจจัดการกองทุน ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการจัดการกองทุนรวม และใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจจดัการกองทุนส่วนบุคคล ให้บริการดา้นการจดัการลงทุนแก่ลูกคา้บุคคลทัว่ไปหรือลูกคา้องค์กร นิติบุคคลท่ี
สนใจการลงทุนในกองทุนรวม หรือกองทุนส่วนบุคคล  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บลจ.ภทัร มีทรัพยสิ์นภายใตก้ารจดัการของ
กองทุนรวมเป็นจ านวน 69,891 ลา้นบาทมีจ านวนกองทุนภายใตก้ารบริหารรวม 34 กองทุน แบ่งเป็นกองทุนรวม (Mutual 
Fund) 31 กอง และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 3 กอง โดยมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 1.30  ส าหรับไตรมาส 2/2562 บลจ.
ภทัร มีรายไดค้่าธรรมเนียมธุรกิจจดัการกองทุนรวมจ านวน 135 ลา้นบาท 

ส าหรับกองทุนส่วนบุคคล ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิภายใตก้ารบริหารทั้งส้ิน 28,359 ลา้น
บาท ทั้งน้ี บลจ.ภทัร มีรายไดค้่าธรรมเนียมธุรกิจจดัการกองทุนส่วนบุคคลจ านวน 67 ลา้นบาท 

 

                                                           
3 รายไดก่้อนหกัตน้ทุนการป้องกนัความเส่ียง เม่ือหกัตน้ทุนดงักล่าวแลว้จะมีรายได ้56 ลา้นบาท 

 


