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ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำร (MD&A) 

ส าหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2563 และงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ซ่ึงอธิบายการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในขอ้มูล
ทางการเงินรวมท่ีตรวจสอบแลว้ โดยเป็นการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานรวมและฐานะการเงินรวม ส าหรับงวดไตรมาส 2 ปี 
2563 และงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กบังวดเดียวกนัของปี 2562 

ภำวะเศรษฐกจิ ตลำดเงนิ และตลำดทุน 

เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2 ปี 2563 หดตวัรุนแรง จากอุปสงคท์ั้งในและต่างประเทศท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ COVID-19 และมาตรการต่างๆ ของภาครัฐในการควบคุมการระบาดของ COVID-19 ท่ีส่งผลใหกิ้จกรรมทาง
เศรษฐกิจชะลอตวัลงในเกือบทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในภาคท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการท่องเท่ียว การบริโภคภาคเอกชนในประเทศหด
ตวัในทุกหมวดสินคา้ สอดคลอ้งกบัปัจจยัสนบัสนุนก าลงัซ้ือของภาคครัวเรือนท่ีอ่อนแอลง ทั้งดา้นรายได ้การจา้งงาน และความ
เช่ือมัน่ ประกอบกบัภาระหน้ีท่ีอยูใ่นระดบัสูง  ขณะท่ีการลงทุนภาคเอกชนหดตวัสูงข้ึนจากระยะเดียวกนัปีก่อน โดยเฉพาะการ
ลงทุนหมวดเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และการลงทุนหมวดก่อสร้าง สะทอ้นถึงการชะลอการลงทุนของภาคธุรกิจ เน่ืองจากอุปสงค์
ทั้งในและต่างประเทศท่ีอ่อนแอ และความกงัวลของภาคธุรกิจต่อแนวโนม้เศรษฐกิจในระยะขา้งหนา้ท่ียงัคงมีความไม่แน่นอนสูง  

ดา้นการส่งออก การส่งออกสินคา้ในช่วง 6 เดือนแรกของปี หดตวัอยูท่ี่ร้อยละ 7.1 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
หากไม่รวมการส่งออกทองค า มูลค่าการส่งออกหดตวัท่ีร้อยละ 11.0 โดยเป็นการหดตวัในเกือบทุกหมวดสินคา้และเกือบทุก
ตลาด ซ่ึงมีสาเหตุหลกัจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจประเทศคูค่า้  ส าหรับภาคการท่องเท่ียว จ านวนนกัท่องเท่ียวโดยรวมในช่วง 
6 เดือนแรกของปีหดตวัร้อยละ 66.2 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงเป็นการหดตวัในทุกสญัชาติ โดยจ านวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติ
ท่ีเดินทางเขา้ประเทศไทยผา่นท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในไตรมาส 2 หดตวัร้อยละ 100 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 
เน่ืองจากมาตรการจ ากดัการเดินทางระหวา่งประเทศของไทยเพ่ือควบคุมการระบาดของ COVID-19 ท่ีเร่ิมตั้งแต่ช่วงปลายเดือน
มีนาคมเป็นตน้มา 

ดา้นนโยบายการเงินอยูใ่นทิศทางผอ่นคลายต่อเน่ือง โดยเม่ือวนัท่ี 20 พ.ค. คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติ 4 
ต่อ 3 เสียง ใหป้รับลดอตัราดอกเบ้ียนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 0.75 เป็นร้อยละ 0.50 ต่อปี เพ่ือลดภาระดอกเบ้ียของ
ลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบ โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs และประชาชน รวมถึงเพ่ือบรรเทาปัญหาสภาพคล่องในตลาดการเงินและลด
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อเศรษฐกิจโดยรวม ซ่ึงจะช่วยสนบัสนุนมาตรการการคลงัของรัฐบาลท่ีไดอ้อกมาแลว้และจะออกมาเพ่ิมเติม
ในระยะขา้งหนา้ 

แนวโนม้เศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีทิศทางหดตวัรุนแรงอนัเป็นผลจาก (1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
ในต่างประเทศท่ีมีแนวโนม้ยดืเยื้อ (2) ภาวะการวา่งงานมีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึน ทั้งธุรกิจท่ีไดรั้บผลกระทบทางตรงและทางออ้ม ซ่ึง
จะเป็นปัจจยัฉุดร้ังการบริโภคภาคเอกชนและความสามารถในการช าระหน้ีของภาคครัวเรือนในระยะต่อไป (3) การลงทุนทั้ง
ภาครัฐและเอกชนท่ียงัคงมีแนวโนม้ขยายตวัในระดบัต ่า จากความไม่แน่นอนในทิศทางเศรษฐกิจและความล่าชา้ของการลงทุน
ภาครัฐ และ (4) ความเส่ียงตอ่ภาคธนาคารและภาคการเงินจากคุณภาพสินทรัพยท่ี์ดอ้ยลงอนัเป็นผลจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 และมาตรการความช่วยเหลือของภาครัฐท่ีใกลจ้ะจบลง ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของสถาบนั
การเงิน โดยเฉพาะความเส่ียงดา้นสภาพคล่องท่ีอาจเกิดข้ึนในระยะขา้งหนา้ 

ในส่วนของภาวะตลาดรถยนตใ์นช่วงคร่ึงปีแรกหดตวัจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยยอดขายรถยนตส์ะสมส าหรับ 6 
เดือนแรกของปี 2563 อยูท่ี่ 328,604 คนั ลดลงร้อยละ 37.3 ซ่ึงหดตวัสูงทั้งในส่วนของรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลและรถยนตเ์พ่ือการ
พาณิชยท่ี์ร้อยละ 42.0 และ 34.2 ตามล าดบั สอดคลอ้งกบัปัจจยัสนบัสนุนก าลงัซ้ือของภาคครัวเรือนท่ีอ่อนแอลง ทั้งดา้นรายได ้
การจา้งงานและความเช่ือมัน่ ประกอบกบัสถาบนัการเงินเขม้งวดการปล่อยสินเช่ือมากข้ึนตามคุณภาพสินเช่ือท่ีดอ้ยลง  
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ทางดา้นตลาดทุนมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ฉล่ียต่อวนัในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และตลาด เอ็ม เอ ไอ ส าหรับไตรมาส 
2/2563 เท่ากบั 70,418 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.3 จาก 66,901 ลา้นบาทในไตรมาส 1/2563  ดา้นดชันีตลาดหลกัทรัพยฯ์ (SET 
index) ณ ส้ินไตรมาส 2/2563 ปิดท่ี 1,339.03 จุด เพ่ิมข้ึนร้อยละ 18.9 จาก 1,125.86 จุด ณ ส้ินไตรมาส 1/2563 

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีเกิดข้ึน ธนาคารไดด้ าเนินการตามมาตรการต่างๆ ทั้งใน

ส่วนท่ีเป็นมาตรการช่วยเหลือของธนาคารเอง รวมถึงมาตรการช่วยเหลือท่ีก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย เพ่ือสนบัสนุน
ลูกคา้ของธนาคารท่ีไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ในคร้ังน้ี และเพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยลดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
โดยรวม โดยมาตรการช่วยเหลือต่างๆท่ีธนาคารไดด้ าเนินการไปแลว้ไดแ้ก่ การใหพ้กัช าระเงินตน้/ดอกเบ้ีย การเขา้ร่วมมาตรการ
ในการสนบัสนุนสินเช่ือใหม่ (Soft loan) ของธนาคารแห่งประเทศไทย การปรับลดอตัราดอกเบ้ียเงินใหสิ้นเช่ืออตัรา MLR MOR 
MRR ลง การขยายระยะเวลาการช าระหน้ีรวมถึงการใหค้วามช่วยเหลืออ่ืนๆแลว้แต่กรณี นอกจากน้ีธนาคารยงัไดด้ าเนินการ
ติดตามช่วยเหลือลูกคา้อยา่งต่อเน่ืองเพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางท่ีเหมาะสมเพ่ิมเติม เพื่อเป็นการเตรียมการภายหลงัระยะเวลา
ตามมาตรการช่วยเหลือท่ีไดอ้อกไปแลว้เสร็จส้ินลง โดยมาตรการช่วยเหลือหลกัสรุปไดด้งัน้ี 

 สินเช่ือรายยอ่ย พกัช าระเงินตน้และดอกเบ้ียสูงสุด 6 เดือน 
 สินเช่ือเอสเอม็อี (ท่ีมีวงเงินสินเช่ือไม่เกิน 100 ลา้นบาท) พกัช าระเงินตน้และดอกเบ้ีย  6 เดือน 
 สินเช่ือเอสเอม็อี (ท่ีมีวงเงินสินเช่ือไม่เกิน 500 ลา้นบาท) สนบัสนุนสินเช่ือใหม่ (Soft loan) ตามมาตรการของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย ดว้ยอตัราดอกเบ้ียผอ่นปรนพิเศษร้อยละ 2 ต่อปี เป็นเวลา 2 ปี 
 การปรับลดอตัราดอกเบ้ียเงินใหสิ้นเช่ืออตัรา MLR MOR MRR 
 การเสนอปรับค่างวดหรือขยายระยะเวลาช าระหน้ีเพ่ือใหค้วามสามารถในการช าระหน้ีเหมาะสมกบัรายรับของ

ลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบ 

โดย ณ ส้ินไตรมาส 2/2563 ธนาคารไดใ้หค้วามช่วยเหลือลูกคา้ในส่วนของลูกคา้สินเช่ือรายยอ่ยและลูกคา้สินเช่ือธุรกิจท่ี
ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ทั้งในส่วนท่ีเป็นมาตรการของธนาคารเองและการช่วยเหลือภายใตม้าตรการท่ี
ออกโดยทางการ คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 40 ของยอดสินเช่ือรวมของธนาคาร โดยการช่วยเหลือส าหรับลูกคา้สินเช่ือราย
ยอ่ยคิดเป็นประมาณร้อยละ 30 ของยอดสินเช่ือรวมของธนาคาร และส าหรับลูกคา้สินเช่ือธุรกิจคิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ของ
ยอดสินเช่ือรวมของธนาคาร 

ทั้งน้ีแมส้ถานการณ์การแพร่ระบาดส าหรับประเทศไทยอยูใ่นระดบัท่ีดีข้ึน และมาตรการปิดกั้นตา่งๆไดถู้กผอ่นคลายลง 
แต่ยงัคงมีปัจจยัหลายอยา่งท่ียงัคงมีความไม่แน่นอนโดยเฉพาะระยะเวลาในการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจ การแพร่ระบาดของโรค
ไวรัสโคโรนา 2019 ในต่างประเทศท่ียงัคงด าเนินอยูแ่ละโอกาสในการกลบัมาระบาดในประเทศไทยอีกคร้ัง โดยธนาคารยงัคงอยู่
ในระหวา่งการติดตามสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ดเพ่ือใหค้วามช่วยเหลือลูกคา้ รวมทั้งประเมินผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน
โดยเฉพาะในส่วนของคุณภาพสินทรัพยท่ี์แทจ้ริงท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนภายหลงัมาตรการช่วยเหลือเสร็จส้ินลง  

ภำพรวมกำรด ำเนินธุรกจิ 

ส าหรับไตรมาส 2/2563 ธนาคารและบริษทัยอ่ยมีก าไรสุทธิไม่รวมส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเท่ากบั 1,184 ลา้นบาท 
ลดลงร้อยละ 19.5 เม่ือเทียบกบัก าไรสุทธิจ านวน 1,471 ลา้นบาทในไตรมาส 2/2562 โดยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน
ส าหรับไตรมาส 2/2563 มีจ านวนท่ีเพ่ิมข้ึนตามการชะลอตวัทางเศรษฐกิจและเพ่ือรองรับความไม่แน่นอนท่ีอาจจะเกิดข้ึนจาก
ผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  ในส่วนรายไดจ้ากการด าเนินงานมีจ านวนรวม 4,852 ลา้น
บาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.5 โดยหลกัจากรายไดด้อกเบ้ียสุทธิท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 23.9 ในขณะท่ีรายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียลดลงร้อยละ 31.9  
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ส าหรับก าไรเบ็ดเสร็จรวมของไตรมาส 2/2563 เท่ากบั 1,629 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 44.7 จากจ านวน 1,126 ลา้นบาทในไตร
มาส 2/2562 จากภาวะตลาดทุนท่ีปรับตวัดีข้ึน    

ทางดา้นสินเช่ือของธนาคารส าหรับไตรมาส 2/2563 มีการขยายตวัท่ีร้อยละ 5.01 จากส้ินปี 2562 โดยมาจากการขยายตวั
ในสินเช่ือเกือบทุกประเภทรวมถึงสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตท่ี์ยงัคงมีการขยายตวัไดจ้ากส้ินปี ในขณะท่ีสินเช่ือธุรกิจเอสเอม็อี มีการ
หดตวัเลก็นอ้ย  ทั้งน้ีอตัราการขยายตวัในระหวา่งไตรมาสท่ี 2/2563 ชะลอลงเม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี  1/2563 ตามภาวะการชะลอ
ตวัทางเศรษฐกิจ ในดา้นคุณภาพของสินเช่ือ อตัราส่วนสินเช่ือท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตต่อสินเช่ือรวม ณ ส้ินไตรมาส 2/2563 อยู่

ท่ีร้อยละ 3.41 ปรับลดลงจากส้ินปี 2562 ท่ีอยูท่ี่ร้อยละ 4.0 ทางดา้นธุรกิจตลาดทุน บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) (บล.
ภทัร) มีส่วนแบ่งตลาด (SET และ mai ไม่รวมบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั) ท่ีร้อยละ 10.26 ซ่ึงเป็นอนัดบัท่ี 1 จากจ านวน
บริษทัหลกัทรัพยท์ั้งหมด 38 แห่ง  

 
ผลกำรด ำเนินงำนรวมของธนำคำรและบริษัทย่อย        

 
 

  

                                                           
1
 ไม่รวมสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือซ้ือหรือเม่ือเกิดรายการ (Purchased or originated credit-impaired financial assets) 

 อตัรำส่วนต่ำงๆ (ร้อยละ) 
ไตรมำส 
2/2562 

คร่ึงแรกปี 
2562 

ปี 2562 
ไตรมำส 
1/2563 

ไตรมำส 
2/2563 

คร่ึงแรกปี 
2563 

อตัราการเติบโตของเงินให้สินเช่ือ  0.2 2.1 4.2 4.2 0.7 5.0 

สินเช่ือท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตต่อสินเช่ือรวม 
(ไม่รวมรายการระหวา่งธนาคารและ POCI) 

4.2 4.2 4.0 3.7 3.4 3.4 

สินเช่ือท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตต่อสินเช่ือรวม 
 (ไม่รวมรายการระหวา่งธนาคาร) 

   4.0 3.7 3.7 

อตัราส่วนการตั้งส ารองต่อสินเช่ือท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต1 113.2 113.2 111.2 115.9 128.7 128.7 
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รำยกำรแสดงก ำไรขำดทุน 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม เปลีย่นแปลง   
(พนับำท)              2563            2562      จ ำนวนเงนิ         ร้อยละ 

รายไดด้อกเบ้ีย 4,937,426 4,342,733 594,693 13.7 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 1,322,858 1,426,426 (103,568) (7.3) 

รำยได้ดอกเบีย้สุทธิ 3,614,568 2,916,307 698,261 23.9 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 1,072,815 1,153,470 (80,655) (7.0) 

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ 188,151 138,115 50,036 36.2 

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ 884,664 1,015,355 (130,691) (12.9) 

ก าไรสุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า 
ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 183,042 - 183,042 n.a. 

ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ - 115,364 (115,364) n.a. 

ขาดทุนสุทธิจากหน้ีสินทางการเงินท่ีก าหนดให้แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม - (36,349) 36,349 n.a. 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน (17,547) 498,805 (516,352) (103.5) 

รายไดจ้ากเงินปันผลและส่วนแบ่งก าไร 116,152 158,979 (42,827) (26.9) 

รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 71,275 66,224 5,051 7.6 

รวมรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 4,852,154 4,734,685 117,469 2.5 

ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอ่ืนๆ     

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 1,341,539 1,401,991 (60,452) (4.3) 

ค่าตอบแทนกรรมการ 8,018 13,706 (5,688) (41.5) 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ 273,517 329,253 (55,736) (16.9) 

ค่าภาษีอากร 110,847 98,466 12,381 12.6 

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าทรัพยสิ์นรอการขาย 47,999 18,482 29,517 159.7 

ขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 498,273 62,889 435,384 692.3 

อ่ืน ๆ 342,145 462,913 (120,768) (26.1) 

รวมค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอ่ืน ๆ 2,622,338 2,387,700 234,638 9.8 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 743,894 - 743,894 n.a. 

หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า - 610,470 (610,470) n.a. 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงนิได้ 1,485,922 1,736,515 (250,593) (14.4) 

ภาษีเงินได ้ 301,554 270,385 31,169 11.5 

ก ำไรสุทธิ 1,184,368 1,466,130 (281,762) (19.2) 

กำรแบ่งปันก ำไรสุทธิ     

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,184,192 1,470,569 (286,377) (19.5) 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 176 (4,439) 4,615 104.0 

กำรแบ่งปันก ำไรเบ็ดเสร็จรวม     

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,629,097 1,125,890 503,207 44.7 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 252 (4,455) 4,707 105.7 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บำท)                        1.40                     1.74  (0.34) (19.5) 

 



 

6 

 

ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับไตรมำส 2 ปี 2563 และงวดคร่ึงแรกปี 2563  

ธนาคารและบริษทัยอ่ยมีก าไรสุทธิ ไม่รวมส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเท่ากบั 1,184 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 19.5 เม่ือเทียบ
กบัไตรมาส 2/2562 โดยเป็นก าไรสุทธิของธุรกิจตลาดทุน ซ่ึงด าเนินการโดยบริษทั ทุนภทัร จ ากดั (มหาชน) (ทุนภทัร) และ
บริษทัยอ่ย จ านวน 188 ลา้นบาท หากพิจารณาก าไรเบ็ดเสร็จรวมจะเท่ากบั 1,629 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 44.7 จากการปรับตวัดี
ข้ึนของภาวะตลาดทุน  โดยในส่วนของธุรกิจตลาดทุนมีผลก าไรเบ็ดเสร็จจ านวน  531 ลา้นบาท โดยก าไรเบ็ดเสร็จรวมไดร้วมผล
จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนอนัเป็นผลจากความผนัผวนของตลาดทุน 

ส าหรับงวดคร่ึงแรกปี 2563 ธนาคารและบริษทัยอ่ยมีก าไรสุทธิ ไม่รวมส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเท่ากบั 2,668 ลา้นบาท 
ลดลงเลก็นอ้ยท่ีร้อยละ 1.1 จากงวดเดียวกนัของปี 2562 เป็นก าไรสุทธิของธุรกิจตลาดทุนจ านวน 775 ลา้นบาท หากพิจารณา
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมจะเท่ากบั 2,428 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 2.7 เป็นก าไรเบ็ดเสร็จของธุรกิจตลาดทุนจ านวน 506 ลา้นบาท  

 
รำยได้ดอกเบีย้สุทธิ  

หน่วย : ล้ำนบำท 

ไตรมำส 

2/2563 

ไตรมำส 

1/2563 

QoQ 

(ร้อยละ) 

ไตรมำส 

2/2562 

YoY 

(ร้อยละ) 

คร่ึงแรกปี 

2563 

คร่ึงแรกปี 

2562 

YoY  

(ร้อยละ) 

รำยได้ดอกเบีย้ 4,937 4,840 2.0 4,343 13.7 9,778 8,783 11.3 

เงินใหสิ้นเช่ือ 2,139 2,099 1.9 1,782 20.1 4,239 3,524 20.3 

เช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงิน 2,503 2,442 2.5 2,287 9.5 4,945 4,615 7.2 

เงินใหสิ้นเช่ือ POCI 57 93 (38.4) 35 62.5 150 177 (14.9) 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 102 77 31.7 73 39.8 180 175 2.7 

เงินลงทุน 131 122 7.6 160 (17.9) 254 283 (10.3) 

อ่ืนๆ 4 7 (43.8) 5 (26.1) 11 10 2.5 

ค่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้ 1,323 1,301 1.7 1,426 (7.3) 2,624 2,812 (6.7) 

   เงินรับฝาก 867 799 8.5 812 6.7 1,666 1,624 2.6 

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 33 57 (42.4) 70 (53.1) 90 126 (28.9) 

   ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 243 291 (16.5) 270 (10.0) 535 515 3.7 

   ค่าธรรมเนียมในการกูย้ืมเงิน 2 2 (20.2) 2 (3.2) 4 4 (1.7) 

   เงินน าส่ง FIDF และ DPA 166 139 19.5 260 (36.2) 305 517 (41.1) 

   อ่ืนๆ 12 13 (7.2) 12 1.1 26 26 (2.1) 

รำยได้ดอกเบีย้สุทธิ 3,615 3,539 2.1 2,916 23.9 7,154 5,971 19.8 

 
ส าหรับไตรมาส 2/2563 รายไดด้อกเบ้ียสุทธิมีจ านวน 3,615 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 698 ลา้นบาทหรือร้อยละ 23.9 จาก

จ านวน 2,916 ลา้นบาทในไตรมาส 2/2562  โดยรายไดด้อกเบ้ียมีจ านวน 4,937 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.7 จากไตรมาส 2/2562  
โดยหลกัจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดด้อกเบ้ียของเงินใหสิ้นเช่ือรวมถึงรายไดด้อกเบ้ียเช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงินท่ีเพ่ิมข้ึน โดยมา
จากการขยายตวัของสินเช่ือและบางส่วนเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงการรับรู้รายไดต้ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 
9 ในส่วนของการรับรู้รายไดด้อกเบ้ียท่ีค  านวณตามวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (EIR) โดยในไตรมาส 2/2563 ธนาคารไดมี้การปรับ
ลดอตัราดอกเบ้ียเงินใหสิ้นเช่ือลงเพ่ิมเติมจากท่ีลดลงแลว้ในไตรมาส 1/2563 ในส่วนของอตัราดอกเบ้ีย MLR MOR และ MRR  

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียมีจ านวน 1,323 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 7.3 จากไตรมาส 2/2562  อตัราดอกเบ้ียจ่ายส าหรับไตรมาส 
2/2563 ลดลงอยูท่ี่ร้อยละ 1.9 จากร้อยละ 2.4 ในไตรมาส 2/2562 โดยเป็นผลจากการบริหารตน้ทุนทางการเงินของธนาคาร การ
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ลดลงของอตัราดอกเบ้ียนโยบาย รวมถึงการท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยไดมี้การปรับลดอตัราน าส่งเงินสมทบกองทุนเพื่อการ
ฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน (FIDF) ชัว่คราวจากร้อยละ 0.46 ต่อปีเป็นร้อยละ 0.23 ต่อปี ส่งผลใหส่้วนต่างอตัรา
ดอกเบ้ียส าหรับไตรมาส 2/2563 อยูท่ี่ร้อยละ 5.6 ปรับเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 4.7 ในไตรมาส 2/2562 

ส าหรับงวดคร่ึงแรกปี 2563 รายไดด้อกเบ้ียสุทธิมีจ านวน 7,154 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 19.8 โดยหลกัจากการเพ่ิมข้ึน
ของรายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหสิ้นเช่ือรวมถึงรายไดด้อกเบ้ียเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินท่ีเพ่ิมข้ึนตามการเติบโตของสินเช่ือรวม 
และบางส่วนเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงการรับรู้รายไดต้ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 ในส่วนของการรับรู้
รายไดด้อกเบ้ียท่ีค  านวณตามวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (EIR)  ทั้งน้ีส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียส าหรับคร่ึงแรกของปี 2563 อยูท่ี่ร้อยละ 
5.7 ปรับเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 4.8 ในคร่ึงแรกของปี 2562   

 

(ร้อยละ) 
ไตรมำส 
2/2562 

คร่ึงแรกปี 
2562 

ปี 2562 
ไตรมำส 
1/2563 

ไตรมำส 
2/2563 

คร่ึงแรกปี 
2563 

อตัราดอกเบ้ียรับของเงินให้สินเช่ือ 7.0 7.1 7.1 7.7 7.6 7.6 
อตัราดอกเบ้ียจ่าย 2.4 2.3 2.3 2.0 1.9 1.9 
ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย 4.7 4.8 4.8 5.7 5.6 5.7 

รำยได้ทีม่ใิช่ดอกเบีย้ 
 
หน่วย : ล้ำนบำท 

ไตรมำส 
2/2563 

ไตรมำส 
1/2563 

QoQ 
(ร้อยละ) 

ไตรมำส 
2/2562 

YoY 
(ร้อยละ) 

คร่ึงแรก
ปี 2563 

คร่ึงแรก
ปี 2562 

YoY  
(ร้อยละ) 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 1,073 1,488 (27.9) 1,153 (7.0) 2,561 2,402 6.6 
ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ 188 212 (11.4) 138 36.2 401 256 56.6 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 885 1,276 (30.6) 1,015 (12.9) 2,160 2,146 0.7 
ก าไรสุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 183 459 (60.2) - n.a. 642 - n.a. 

ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคา้และปริวรรตเงินตรา
ต่างประเทศ - - n.a. 115 n.a. - 222 n.a. 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากหน้ีสินทางการเงินท่ีก าหนดให้
แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม - - n.a. (36) n.a. - (124) n.a. 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน (18) 78 (122.6) 499 (103.5) 60 480 (87.5) 
รายไดจ้ากเงินปันผลและส่วนแบ่งก าไร 116 186 (37.7) 159 (26.9) 302 339 (10.8) 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืนๆ 71 56 27.0 66 7.6 127 142 (10.2) 
รวมรำยได้ทีม่ใิช่ดอกเบีย้ 1,238 2,055 (39.8) 1,818 (31.9) 3,293 3,205 2.8 

ส าหรับไตรมาส 2/2563 รายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียมีจ านวน 1,238 ลา้นบาท ลดงลงจากจ านวน 1,818 ลา้นบาท หรือร้อยละ 
31.9 จากไตรมาส 2/2562 โดยหลกัลดลงจากในส่วนของก าไรสุทธิจากเงินลงทุนโดยในไตรมาส 2/2562 ธนาคารมีก าไรสุทธิจาก
เงินลงทุนในจ านวนท่ีสูงท่ี 499 ลา้นบาท ในขณะท่ีในไตรมาส 2/2563 ธนาคารไม่มีรายไดใ้นส่วนน้ี นอกจากน้ีในส่วนของ
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ มีจ านวน 885 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 12.9 จากไตรมาส 2/2562 ท่ีมีจ านวน 1,015 ลา้นบาท  
โดยหลกัจากการลดลงในส่วนของรายไดค้่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวกบัการใหสิ้นเช่ือซ่ึงไปแสดงเป็นส่วนหน่ึงของรายไดด้อกเบ้ียเงิน
ใหสิ้นเช่ือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 รายไดจ้ากค่าธรรมเนียมธุรกิจการจดัการกองทุนมีจ านวน 157 ลา้นบาท 
ลดลงร้อยละ 22.4 จากไตรมาส 2/2562 รวมถึงรายไดจ้ากธุรกิจวานิชธนกิจท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาส 2/2562 ในขณะท่ีรายได้
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รวมจากธุรกิจนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยมี์จ านวน 486 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกนัของปี 2562 ตามปริมาณการซ้ือขาย
ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ท่ีปรับเพ่ิมข้ึนต่อเน่ืองรวมถึงการท่ี บล.ภทัร ยงัคงมีส่วนแบ่งตลาดเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 10.26 ในไตรมาส 
2/2563 จากร้อยละ 8.89 ในไตรมาส 2/2562 

ส าหรับงวดคร่ึงแรกปี 2563 รายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียมีจ านวน 3,293 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.8 จากงวดเดียวกนัของปี 2562 
โดยรายไดด้อกเบ้ียสุทธิและรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิมีจ านวน 2,160 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.7 จากงวดเดียวกนั
ของปีก่อน โดยมาจากรายไดจ้ากธุรกิจค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึน ตามปริมาณการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์และ
ส่วนแบ่งตลาดท่ีปรับเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2562 ในขณะท่ีรายไดจ้ากธุรกิจวานิชธนกิจ รายไดจ้ากธุรกิจการ
จดัการกองทุนลดลง รวมถึงรายไดค้่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวกบัการให้สินเช่ือท่ีลดลงโดยปรับไปแสดงเป็นส่วนหน่ึงของรายได้
ดอกเบ้ียเงินใหสิ้นเช่ือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9   นอกจากน้ีธนาคารยงัมีก าไรสุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงิน
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนจ านวน 642 ลา้นบาทโดยหลกัจากรายไดใ้นส่วนของธุรกิจคา้หลกัทรัพยแ์ละ
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้และธุรกิจตลาดการเงินท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2562 ในขณะท่ีก าไรสุทธิจากเงินลงทุน
ลดลงร้อยละ 87.5 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2562 

 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 

หน่วย: ล้ำนบำท 

ไตรมำส 
2/2563 

ไตรมำส 
1/2563 

QoQ 
(ร้อยละ) 

ไตรมำส 
2/2562 

YoY 
(ร้อยละ) 

คร่ึงแรก
ปี 2563 

คร่ึงแรก
ปี 2562 

YoY  
(ร้อยละ) 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 1,342 1,422 (5.6) 1,402 (4.3) 2,763 2,745 0.7 
ค่าตอบแทนกรรมการ 8 7 21.0 14 (41.5) 15 22 (34.4) 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ 274 303 (9.9) 329 (16.9) 577 662 (12.9) 
ค่าภาษีอากร 111 140 (20.6) 98 12.6 251 191 31.2 
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าทรัพยสิ์นรอการขาย 48 693 (93.1) 18 159.7 741 71 936.5 
ขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 498 392 27.2 63 692.3 890 294 202.7 
อ่ืน ๆ 342 399 (14.2) 463 (26.1) 741 864 (14.2) 
รวมค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอ่ืน ๆ 2,622 3,355 (21.8) 2,388 9.8 5,977 4,850 23.2 

 

ส าหรับไตรมาส 2/2563 ค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานมีจ านวน 2,622 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.8  เม่ือเทียบกบัจ านวน 
2,388 ลา้นบาทในไตรมาส 2/2562    โดยหลกัจากการเพ่ิมข้ึนในส่วนของรายการขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย ท่ีมีผล
ขาดทุนส าหรับไตรมาส 2/2563 จ านวน 498 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัไตรมาส 2/2562 ท่ีมีผลขาดทุนจ านวน 63 ลา้นบาท 
ประกอบไปดว้ยผลขาดทุนจากการขายรถยึดจ านวน 538 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัผลขาดทุนจ านวน 253 ลา้นบาทในไตรมาส
เดียวกนัของปี 2562 และมีก าไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยร์อการขายจ านวน 40 ลา้นบาท ลดลงจากจากก าไรจ านวน 190 ลา้น
บาทในไตรมาส 2/2562 จากปริมาณการขายท่ีลดนอ้ยลงตามสภาวะความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ  

หากไม่รวมผลก าไรขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นรอการขายและผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าทรัพยสิ์นรอการขาย  
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานอยูใ่นระดบัท่ีลดลง โดยส าหรับไตรมาส 2/2563 เท่ากบั 2,076 ลา้นบาท ลดลงท่ีร้อยละ 10.0 จากไตร
มาสเดียวกนัของปี 2562 ท่ีมีค่าใชจ่้ายจ านวน 2,306 ลา้นบาท โดยหลกัมาจากการลดลงในส่วนของค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ และค่าใชจ่้ายทางดา้นส่งเสริมการขายท่ีลดลง ส่งผลใหอ้ตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินงานไม่รวมผลขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นรอการขายและผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าทรัพยสิ์นรอการขายต่อรายได้
สุทธิส าหรับไตรมาส 2/2563 เท่ากบัร้อยละ 42.4 ลดลงจากร้อยละ 46.8 ในไตรมาส 2/2562 
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ส าหรับงวดคร่ึงแรกปี 2563 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานมีจ านวน 5,977 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 23.2  จากงวดเดียวกนั
ของปีก่อน โดยหลกัมาจากรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นรอการขายท่ีปรับเพ่ิมข้ึน โดยในระหวา่งไตรมาส 1/2563 ธนาคารไดมี้
การบนัทึกรายการค่าเผื่อการปรับมูลค่าทรัพยสิ์นรอการขายตามหลกัความระมดัระวงัเพ่ิมเติมเป็นจ านวน 665 ลา้นบาท ส าหรับ
อสังหาริมทรัพยท่ี์ธนาคารไดป้ระเมินแลว้ว่าไม่สามารถท่ีจะขายออกไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น ในขณะท่ีผลขาดทุนจากการขาย
ทรัพยสิ์นรอการขายปรับเพ่ิมข้ึนเช่นกนั   

หากไม่รวมผลขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นรอการขายและผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าทรัพยสิ์นรอการขาย ค่าใชจ่้ายใน
การด าเนินงานส าหรับคร่ึงแรกของปี 2563 มีจ านวน 4,346 ลา้นบาท อยูใ่นระดบัท่ีลดลงเช่นกนัโดยปรับลดลงร้อยละ 3.1 เม่ือ
เทียบกบัคร่ึงแรกของปี 2562 โดยหลกัมาจากการลดลงในส่วนของค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ และค่าใชจ่้าย
ส่งเสริมการขาย ส่งผลใหอ้ตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานไม่รวมผลขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นรอการขายและผลขาดทุน
จากการปรับมูลค่าทรัพยสิ์นรอการขายต่อรายไดสุ้ทธิส าหรับงวดคร่ึงแรกของปี 2563 เท่ากบัร้อยละ 41.3 ลดลงเม่ือเทียบกบัร้อย
ละ 47.6 ส าหรับคร่ึงแรกของปี 2562 
 

ผลขำดทุนด้ำนเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ (Expected Credit Loss : ECL) 
 การตั้งส ารองเพื่อรองรับผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป จะอา้งอิงตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 (TFRS 9) โดยการตั้งส ารองตามมาตรฐานบญัชีฉบบัน้ี จะมีการจดัชั้นสินทรัพยท์าง
การเงินเป็น 3 ขั้น (Stage) ดว้ยกนั โดย Stage 1 จะเป็นการตั้งส ารองเพ่ือรองรับผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนใน 12 
เดือน ในขณะท่ี Stage 2 และ Stage 3 จะเป็นการตั้งส ารองเพ่ือรองรับผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายสุัญญา 
นอกจากน้ีการตั้งส ารองเพ่ือรองรับผลขาดทุนดา้นเครดิต ไดมี้การพิจารณาถึงแนวโนม้เศรษฐกิจในอนาคต และปรับผลขาดทุน
ดา้นเครดิตใหส้อดคลอ้งกบัผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

ส าหรับไตรมาส 2/2563 ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน มีจ านวน 744 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 21.9 หาก
เปรียบเทียบกบัค่าใชจ่้ายหน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่าจ านวน 610 ลา้นบาทในไตรมาส 2/2562 โดยจ านวน
ส ารองท่ีเพ่ิมข้ึนนั้น โดยหลกัมาจากการท่ีธนาคารไดมี้การพิจารณาอยา่งระมดัระวงัถึงปัจจยัต่างๆและผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา จากสภาพเศรษฐกิจท่ีชะลอลงซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสินเช่ือใน
ระยะต่อไป ประกอบกบัมาตรการช่วยเหลือในการพกัช าระหน้ีท่ีส่งผลใหก้ารปรับชั้นหน้ีภายใตม้าตรการอาจไม่ไดส้ะทอ้น
คุณภาพของสินเช่ือและผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนท่ีแทจ้ริงอยา่งเตม็ท่ี ธนาคารจึงไดมี้การตั้งส ารองพิเศษเพ่ิมเติม 
ส าหรับไตรมาส 2/2563  ส่งผลใหอ้ตัราส่วนส ารองต่อสินเช่ือท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตอยูท่ี่ร้อยละ 128.7  ปรับเพ่ิมข้ึนจาก 113.2 
ในไตรมาส 2/2562  ส าหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนและรายการขาดทุนจากการขายรถยดึ (credit cost) ไม่รวม
การปรับส ารองส่วนเกินส าหรับไตรมาส 2/2563 คิดเป็นอตัราร้อยละ 2.21 ของยอดสินเช่ือเฉล่ีย เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัร้อยละ 1.48 
ในไตรมาส 2/2562 

ส าหรับงวดคร่ึงแรกปี 2563 ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน มีจ านวน 1,000 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 8.7 จาก
จ านวน 1,095 ลา้นบาทในคร่ึงแรกของปี 2562   ส าหรับจ านวนผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนและรายการขาดทุนจาก
การขายรถยดึ (credit cost)  ส าหรับคร่ึงแรกของปี 2563 คิดเป็นอตัราร้อยละ 2.32 ของยอดสินเช่ือเฉล่ีย   

ณ ส้ินไตรมาส 2/2563 ธนาคารมีค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน จ านวน 10,850 ลา้นบาท เป็นค่าเผื่อผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 (TFRS 9) จ านวน 9,152 ลา้นบาท และมียอด
ส ารองส่วนเกินคงเหลือ ณ ส้ินไตรมาส 2/2563 จ านวน 1,698 ลา้นบาท ซ่ึงธนาคารไดมี้การทยอยปรับส ารองส่วนเกินน้ีลงดว้ยวธีิ
เสน้ตรงโดยเร่ิมตั้งแตไ่ตรมาส 1/2563 เป็นตน้มา   
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อตัรำส่วนรำยปี 
ไตรมำส 
2/2562 

คร่ึงแรกปี 
2562 

ปี 2562 
ไตรมำส 
1/2563 

ไตรมำส 
2/2563 

คร่ึงแรกปี 
2563 

ก ำไรสุทธิ (ล้ำนบำท) 1,471 2,699 5,988 1,484 1,184 2,668 
    ROAE (ร้อยละ) 13.8 12.8 13.9 13.8 11.1 12.2 
    ROE (ร้อยละ) 13.5 12.8 14.2 13.5 11.3 12.2 
    ROAA (ร้อยละ) 1.9 1.7 1.9 1.7 1.3 1.6 
ก ำไรเบ็ดเสร็จ (ล้ำนบำท) 1,126 2,494 5,625 799 1,629 2,428 

    ROAE (ร้อยละ) 10.5 11.8 13.1 7.4 15.3 11.1 
    ROE (ร้อยละ) 10.4 11.8 13.3 7.3 15.6 11.1 
    ROAA (ร้อยละ) 1.4 1.6 1.8 0.9 1.8 1.4 
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รำยกำรแสดงก ำไรขำดทุน 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม เปลีย่นแปลง   
(พนับำท)              2563            2562      จ ำนวนเงนิ         ร้อยละ 

รายไดด้อกเบ้ีย 9,777,688 8,783,289 994,399 11.3 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 2,624,093 2,812,253 (188,160) (6.7) 

รำยได้ดอกเบีย้สุทธิ 7,153,595 5,971,036 1,182,559 19.8 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 2,560,778 2,401,882 158,896 6.6 

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ 400,537 255,785 144,752 56.6 

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ 2,160,241 2,146,097 14,144 0.7 

ก าไรสุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า 
ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 642,423 - 642,423 n.a. 

ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ - 222,149 (222,149) n.a. 

ขาดทุนสุทธิจากหน้ีสินทางการเงินท่ีก าหนดให้แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม - (124,272) 124,272 n.a. 

ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 60,149 479,673 (419,524) (87.5) 

รายไดจ้ากเงินปันผลและส่วนแบ่งก าไร 302,478 338,994 (36,516) (10.8) 

รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 127,404 141,882 (14,478) (10.2) 

รวมรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 10,446,290 9,175,559 1,270,731 13.8 

ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอ่ืนๆ     

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 2,763,280 2,745,014 18,266 0.7 

ค่าตอบแทนกรรมการ 14,645 22,337 (7,692) (34.4) 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ 577,007 662,274 (85,267) (12.9) 

ค่าภาษีอากร 250,525 190,993 59,532 31.2 

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าทรัพยสิ์นรอการขาย 740,719 71,461 669,258 936.5 

ขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 890,122 294,063 596,059 202.7 

อ่ืน ๆ 740,763 863,761 (122,998) (14.2) 

รวมค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอ่ืน ๆ 5,977,061 4,849,903 1,127,158 23.2 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 1,000,054 - 1,000,054 n.a. 

หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า - 1,094,990 (1,094,990) n.a. 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงนิได้ 3,469,175 3,230,666 238,509 7.4 

ภาษีเงินได ้ 798,396 536,422 261,974 48.8 

ก ำไรสุทธิ 2,670,779 2,694,244 (23,465) (0.9) 

กำรแบ่งปันก ำไรสุทธิ     

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 2,668,257 2,698,729 (30,472) (1.1) 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 2,522 (4,485) 7,007 156.2 

กำรแบ่งปันก ำไรเบ็ดเสร็จรวม     

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 2,427,970 2,494,397 (66,427) (2.7) 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 2,463 (5,743) 8,206 142.9 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บำท)                  3.15             3.19  (0.04) (1.3) 
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ฐำนะกำรเงนิของธนำคำรและบริษัทย่อย  

 สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีจ านวน 372,315  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 60,625 ลา้นบาท หรือร้อยละ 19.5 จาก
ส้ินปี 2562 โดยหลกัจากการเพ่ิมข้ึนของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิและการเพ่ิมข้ึนของเงินใหสิ้นเช่ือ 
 

สินทรัพย์ ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม    เปลีย่นแปลง 

(พนับำท) 30 มิ.ย. 63 31 ธ.ค. 62 จ ำนวนเงนิ ร้อยละ 

เงินสด  1,017,875 1,109,658 (91,783) (8.3) 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  56,882,140 11,981,838 44,900,302 374.7 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 16,398,277 - 16,398,277 n.a. 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 9,042,316 4,298,538 4,743,778 110.4 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยสุ์ทธิ  21,327,391 39,201,003 (17,873,612) (45.6) 

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิ  - 1,619,449 (1,619,449) n.a. 

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยสุ์ทธิ  21,842 21,870 (28) (0.1) 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ    242,069,225 227,677,310 14,391,915 6.3 

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ  2,573,527 3,585,530 (1,012,003) (28.2) 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ  3,183,095 3,038,243 144,852 4.8 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 291,884 - 291,884 n.a. 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนสุทธิ  1,152,155 1,151,041 1,114 0.1 

ค่าความนิยม  3,066,035 3,066,035 - 0.0 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  1,646,107 1,846,295 (200,188) (10.8) 

ลูกหน้ีส านกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์ 684,407 4,056,938 (3,372,531) (83.1) 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 8,032,937 4,620,082 3,412,855 73.9 

สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ  4,925,393 4,416,176 509,217 11.5 

รวมสินทรัพย์  372,314,606 311,690,006 60,624,600 19.5 

 
 

หน้ีสินรวม มีจ านวน 328,683 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 22.8 จากส้ินปี 2562 โดยเป็นเงินรับฝากจ านวน 246,693 ลา้น
บาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 43.3  ประกอบดว้ย เงินฝากประเภทจ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลาร้อยละ 44.8 และเงินฝากกระแสรายวนัและเงิน
ฝากออมทรัพยส์ดัส่วนร้อยละ 55.2 ของเงินรับฝากทั้งหมด ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืมมีจ านวน 40,114 ลา้นบาท  ลดลงร้อย
ละ 27.6 จากส้ินปี 2562  อตัราส่วนเงินให้สินเช่ือต่อเงินฝากและเงินกูย้ืมเท่ากบัร้อยละ 87.2  เทียบกบั ณ ส้ินปี 2562 ท่ีร้อยละ 
104.6 
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หนีสิ้น ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม เปลีย่นแปลง 

 (พนับำท) 30 มิ.ย. 63  31 ธ.ค. 62 จ ำนวนเงนิ ร้อยละ 

เงินรับฝาก  246,692,937 172,173,559 74,519,378 43.3 

 กระแสรายวนั  639,407 535,014 104,393 19.5 

 ออมทรัพย ์ 135,517,688 64,093,363 71,424,325 111.4 

 จ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา  110,140,754 107,049,290 3,091,464 2.9 

 บตัรเงินฝาก  395,087 495,892 (100,804) (20.3) 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  9,766,360 17,339,111 (7,572,751) (43.7) 

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม  524,153 377,326 146,827 38.9 

หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 1,164,488 3,498,702 (2,334,214) (66.7) 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์  8,723,422 4,038,272 4,685,150 116.0 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื  40,114,360 55,415,433 (15,301,073) (27.6) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 240,952 - 240,952 n.a. 

ประมาณการหน้ีสิน  1,108,392 844,037 264,355 31.3 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  19,023 26,703 (7,680) (28.8) 

เจา้หน้ีส านกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์ 1,935,969 614,271 1,321,698 215.2 

เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  7,556,736 3,868,461 3,688,275 95.3 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  542,447 745,793 (203,346) (27.3) 

เจา้หน้ีอ่ืน  5,999,456 3,141,943 2,857,513 90.9 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะคา้งจ่าย  545,985 559,255 (13,270) (2.4) 

หน้ีสินอ่ืน   3,748,028 5,035,881 (1,287,853) (25.6) 

รวมหนีสิ้น  328,682,708 267,678,747 61,003,961 22.8 

     

ส่วนของผูถื้อหุน้ จ านวน 43,632 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 0.9 จากส้ินปี 2562   

อตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง     
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ธนาคารมีอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง (BIS Ratio) ค านวณตามเกณฑ ์Basel 

III ซ่ึงรวมก าไรของปี 2562  ภายหลงัการปันผลอยูท่ี่ร้อยละ 16.64 โดยอตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 (Tier 1 Ratio) เท่ากบัร้อย
ละ 12.58  แต่หากรวมก าไรถึงส้ินไตรมาส 2/2563  จะท าใหอ้ตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงปรับตวัข้ึนเป็นร้อย
ละ 17.76 และอตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 จะเท่ากบัร้อยละ 13.70 
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กำรด ำเนินงำนของกลุ่มธุรกจิกำรเงนิเกยีรตนิำคนิภัทร (“กลุ่มธุรกจิฯ”) 
ปัจจุบนักลุ่มธุรกิจฯ แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 2 ธุรกิจหลกั คือ ธุรกิจธนาคารพาณิชย ์ด าเนินงานโดยธนาคาร และ

ธุรกิจตลาดทุน ด าเนินงานโดยบริษทัในกลุ่มธุรกิจฯ ไดแ้ก่ ทุนภทัร บล.ภทัร และ บลจ.ภทัร โดยในดา้นการด าเนินงานจะมีการ
ประสานงานกนัอยา่งใกลชิ้ดทั้งในส่วนของธุรกิจธนาคารพาณิชยแ์ละธุรกิจตลาดทุน  

ธุรกจิธนำคำรพำณิชย์   สินเช่ือธุรกิจธนาคารพาณิชยป์ระกอบดว้ย สินเช่ือรายยอ่ย  สินเช่ือธุรกิจ สินเช่ือบรรษทั 
สินเช่ือ Lombard  สินเช่ือจากการบริหารหน้ี  และสินเช่ืออ่ืนๆ ดงัน้ี 

สินเช่ือ 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
 

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

สินเช่ือรำยย่อย 153,180 61.0 145,223 61.0 5.5 

สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์ 114,059 45.5 107,612 45.2 6.0 

สินเช่ือบุคคล 8,206 3.3 7,993 3.4 2.7 

สินเช่ือ Micro SMEs 7,943 3.2 7,954 3.3 (0.1) 

สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 22,972 9.2 21,663 9.1 6.0 

สินเช่ือธุรกจิ 63,043 25.1 60,899 25.6 3.5 

สินเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ 34,207 13.6 31,591 13.3 8.3 

สินเช่ือธุรกิจเอสเอม็อี 28,836 11.5 29,308 12.3 (1.6) 

สินเช่ือบรรษทั 25,627 10.2 23,527 9.9 8.9 

สินเช่ือสายบริหารหน้ี 1,249 0.5 509 0.2 145.7 

 สินเช่ือ Lombard 7,778 3.1 7,987 3.4 (2.6) 

รวมเงนิให้สินเช่ือและลูกหนี ้ 250,876 100.0 238,144 100.0 5.3 

รวมเงนิให้สินเช่ือและลูกหนี ้ (ไม่รวม POCI)2            250,070    5.0 

สินเช่ือรวมของธนาคาร (ไม่รวม POCI) มีจ านวน 250,070 ลา้นบาท ขยายตวัท่ีร้อยละ 5.0  จากส้ินปี 2562 โดยมาจาก
การขยายตวัในสินเช่ือเกือบทุกประเภทรวมถึงสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตท่ี์ยงัคงมีการขยายตวัไดจ้ากส้ินปี ทั้งน้ีอตัราการเติบโตของ
สินเช่ือในไตรมาสน้ีชะลอลงเม่ือเทียบกบัไตรมาส 1/2563 ตามภาวะการชะลอตวัทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ีการขยายตวัของ
สินเช่ือในไตรมาส 2/2563 บางส่วนเกิดจากผลกระทบท่ีไดรั้บจากมาตรการผอ่นปรนในการช าระคืนเงินตน้ตามมาตรการ
ช่วยเหลือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ซ่ึงส่งผลใหย้อดสินเช่ือคงคา้งส าหรับลูกหน้ีท่ีเขา้ร่วมมาตรการไม่ได้
มีการปรับลดลงเน่ืองจากมีการพกัช าระคืน 

สินเช่ือรำยย่อย มีจ านวน 153,180 ลา้นบาท ขยายตวัร้อยละ 5.5 จากส้ินปี 2562 โดยสินเช่ือรายยอ่ยประกอบดว้ย 
สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์สินเช่ือบุคคล สินเช่ือ Micro SMEs และสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั  

สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์ มีจ านวน 114,059 ลา้นบาท ขยายตวัท่ีร้อยละ 6.0 จากส้ินปี 2562  ส าหรับยอดสินเช่ือเช่าซ้ือ
รถยนตใ์หม่และรถยนตใ์ชแ้ลว้ท่ีอนุมติัใหม่ส าหรับไตรมาส 2/2563 มีจ านวน 10,540 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.3 เม่ือเทียบกบั
ไตรมาสเดียวกนัของปี 2562  โดย ณ ส้ินไตรมาส 2/2563 ธนาคารมีสัดส่วนสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตต์่อสินเช่ือรวมของธนาคาร

                                                           
2
 สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือซ้ือหรือเม่ือเกิดรายการ (Purchased or originated credit-impaired financial assets) 



 

15 

 

เท่ากบัร้อยละ 45.5  และมีสดัส่วนสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตใ์หม่ต่อรถยนตใ์ชแ้ลว้เท่ากบั 37:63  ในส่วนของยอดจ าหน่ายรถยนตใ์หม่
รวมทุกประเภทส าหรับ 6 เดือนแรกของปี 2563  มีจ านวนทั้งส้ิน 328,604 คนั ลดลงร้อยละ 37.3 จากยอดขายช่วงเดียวกนัของปี
ก่อน โดยธนาคารมีอตัราส่วนการใหสิ้นเช่ือเช่าซ้ือรถยนตใ์หม่ต่อยอดจ าหน่ายรถยนตใ์หม่ส าหรับ 6 เดือนแรกของปี 2563 ท่ีร้อย
ละ 4.2 เพ่ิมข้ึนจาก ณ ส้ินปี 2562 ท่ีอยูท่ี่ร้อยละ 2.2 

 ทางดา้นสินเช่ือรายยอ่ยอ่ืนๆ มีจ านวน 39,121 ลา้นบาท ขยายตวัท่ีร้อยละ 4.0 จากส้ินปี 2562 โดย ณ ส้ินไตรมาส 
2/2563 สินเช่ือรายยอ่ยอ่ืนๆรวมแลว้มีสดัส่วนร้อยละ 15.6 ต่อสินเช่ือรวมของธนาคาร   
 สินเช่ือธุรกจิ มีจ านวน 63,043 ลา้นบาท ขยายตวัท่ีร้อยละ 3.5 จากส้ินปี 2562 สินเช่ือธุรกิจประกอบดว้ย สินเช่ือธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย ์และสินเช่ือธุรกิจเอสเอม็อี  โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

สินเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์จ านวน 34,207 ลา้นบาท ขยายตวัท่ีร้อยละ 8.3 จากส้ินปี 2562  
สินเช่ือธุรกิจเอสเอม็อี จ านวน 28,836 ลา้นบาท หดตวัเลก็นอ้ยท่ีร้อยละ 1.6 ประกอบดว้ย สินเช่ือธุรกิจอพาร์ตเมน้ต์

และโรงแรม  สินเช่ือธุรกิจขนส่ง สินเช่ือพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม และสินเช่ือเพื่อเคร่ืองจกัรและวสัดุก่อสร้าง  
สินเช่ือบรรษัท ประกอบดว้ยสินเช่ือขนาดใหญ่ท่ีใหก้บัฐานลูกคา้ในกลุ่มบริษทัจดทะเบียนขนาดใหญ่และบริษทัขนาด

ใหญ่ หรือสินเช่ือท่ีเก่ียวกบัการท ารายการของสายงานวานิชธนกิจ ธุรกิจตลาดทุน มีจ านวน 25,627 ลา้นบาท ขยายตวัร้อยละ 8.9 
จากส้ินปี 2562 
 สินเช่ือสำยบริหำรหนี ้มีจ านวน 1,249 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัจ านวน 509 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2562 ซ่ึงเป็นผลจาก
การเปล่ียนแปลงการจดัประเภทสินทรัพยต์ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9  (TFRS 9) ส าหรับสินทรัพยท์างการเงิน
ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือซ้ือหรือเม่ือเกิดรายการ (POCI) จากเดิมท่ีเคยจดัประเภทอยูใ่นเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิ  
 สินเช่ือ Lombard ซ่ึงเป็นสินเช่ือหมุนเวียนอเนกประสงค์ ส าหรับลูกคา้บุคคลรายใหญ่ โดยใชท้รัพยสิ์นทางการเงิน
ของลูกคา้เป็นหลกัประกนั มีจ านวน 7,778 ลา้นบาท หดตวัท่ีร้อยละ 2.6 จากส้ินปี 2562 

กำรจดัช้ันของสินเช่ือและค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ 

ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 (TFRS 9) เงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 
2563 จดัประเภทไดด้งัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท 30 มิถุนายน 2563 

เงินให้สินเช่ือและ
ดอกเบ้ียคา้งรับ 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะ

เกิดข้ึน3 

ชั้นท่ี 1 : สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต           232,992                4,216  

ชั้นท่ี 2 : สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต              10,135                1,731  

ชั้นท่ี 3 : สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต                8,736                3,198  

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเดรดิตเม่ือซ้ือหรือเม่ือเกิดรายการ 844                       7  

รวม           252,707                9,152  

 

                                                           
3 รวมผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนส าหรับสินเช่ือ และภาระผกูพนัท่ีจะให้สินเช่ือและการค ้าประกนัทางการเงิน 
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สินเช่ือทีม่กีำรด้อยค่ำด้ำนเครดติ จ ำแนกตำมประเภทสินเช่ือ  

ประเภทของสินเช่ือ 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

  
จ านวนเงิน สดัส่วน ร้อยละของ

สินเช่ือ 
จ านวนเงิน สดัส่วน ร้อยละของ

สินเช่ือ (ลา้นบาท) (ร้อยละ) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) 

สินเช่ือรำยย่อย 3,259 35.2 2.1 4,051 42.4 2.8 

สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์ 1,918 20.7 1.7 2,651 27.7 2.5 

 สินเช่ือบุคคล 56 0.6 0.7 135 1.4 1.7 

สินเช่ือ Micro SMEs 900 9.7 11.3 922 9.6 11.6 

สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 384 4.2 1.7 342 3.6 1.6 

สินเช่ือธุรกจิ 4,749 51.4 7.5 5,016 52.5 8.2 

สินเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ 3,187 34.5 9.3 3,394 35.5 10.7 

สินเช่ือธุรกิจเอสเอม็อี 1,562 16.9 5.4 1,622 17.0 5.5 

สินเช่ือบรรษัท 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 

สินเช่ือสายบริหารหน้ี 1,238 13.4 99.0 494 5.2 97.1 

สินเช่ือ Lombard 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 

สินเช่ือทีม่กีำรด้อยค่ำด้ำนเครดติ 9,247 100.0 3.7 9,560 100.0 4.0 

สินเช่ือทีม่กีำรด้อยค่ำด้ำนเครดติ (ไม่รวม POCI) 8,441  3.4    

ณ ส้ินไตรมาส 2/2563 ปริมาณสินเช่ือท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Stage 3) ของธนาคารและบริษทัยอ่ย มีจ านวน 8,441 
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 3.4 ของสินเช่ือรวม ลดลงจากร้อยละ 4.0  ณ ส้ินปี 2562 โดยปรับลดลงทั้งในส่วนของสินเช่ือท่ีมีการ
ดอ้ยค่าดา้นเครดิตของสินเช่ือรายยอ่ยและสินเช่ือท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตของสินเช่ือธุรกิจ จากการบริหารคุณภาพสินเช่ืออยา่ง
ต่อเน่ืองของธนาคาร ทั้งน้ีจากมาตรการช่วยเหลือต่างๆจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา อาจส่งผลใหอ้ตัราส่วน
สินเช่ือท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตส าหรับไตรมาสน้ีอาจยงัไม่ไดส้ะทอ้นคุณภาพสินเช่ือท่ีแทจ้ริงอยา่งเตม็ท่ี เน่ืองจากสินเช่ือ
บางส่วนยงัคงอยูใ่นระยะเวลาผอ่นปรนตามมาตรการช่วยเหลือในการพกัช าระหน้ีและส่งผลในดา้นการปรับชั้นของสินเช่ือใน
ส่วนท่ีเขา้ร่วมตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ธุรกจิตลำดทุน  
 ประกอบดว้ย ธุรกิจนายหนา้ ธุรกิจวานิชธนกิจ ธุรกิจการลงทุน และธุรกิจจดัการกองทุน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

 ธุรกจินำยหน้ำ (Brokerage Business) 
บล.ภทัร ด าเนินธุรกิจใหบ้ริการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ และตราสารอนุพนัธ์แก่ลูกคา้ประเภทสถาบนัทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ รวมถึงกลุ่มลูกคา้บุคคลรายใหญ่ภายใตบ้ริการ Private Wealth Management ซ่ึงในกลุ่มน้ีบริษทั
ใหบ้ริการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหน่วยลงทุนและหุน้กูอ้นุพนัธ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส าหรับไตรมาส 2/2563   บล.ภทัร มี
ส่วนแบ่งตลาด4  ร้อยละ 10.26 เป็นอนัดบัท่ี 1 จากจ านวนบริษทัหลกัทรัพยท์ั้งหมด 38 แห่ง และบล.ภทัร มีรายไดค้่านายหนา้ 403 

                                                           
4 รวม SET และ mai ไม่รวมบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั (proprietary trading) 
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ลา้นบาท ประกอบดว้ย รายไดค้่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ านวน 361 ลา้นบาท และรายไดค้่านายหนา้จากการซ้ือขาย
ตราสารอนุพนัธ์ 42 ลา้นบาท นอกจากน้ี บล.ภทัร ยงัมีรายไดค้่านายหนา้จากการเป็นตวัแทนขายหน่วยลงทุน 115 ลา้นบาท5  

 ธุรกจิวำนิชธนกจิ (Investment Banking Business) 

บล.ภทัร ประกอบธุรกิจวานิชธนกิจ ใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินและการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์  ในไตรมาส 2/2563 
บล.ภทัร มีรายไดก้ารจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์3 ลา้นบาท  

 ธุรกจิกำรลงทุน (Investment Business) 
ธุรกิจการลงทุนของบริษทัอยูภ่ายใตก้ารด าเนินงานของ 2 หน่วยงานหลกั โดยทุนภทัรจะเป็นผูป้ระกอบการลงทุนโดยตรง

ภายใตก้ารดูแลของ ฝ่ายลงทุน (Direct Investment) ซ่ึงรับผิดชอบการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาว ส่วนบล.ภทัรรับผิดชอบ
การลงทุนระยะสั้นภายใตก้ารดูแลของ ฝ่ายคา้หลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Equity and Derivatives Trading) ซ่ึงเนน้
ลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภททุน (Equity) และก่ึงทุน (Equity-Linked Securities) ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และตลาดอนุพนัธ์ เป็น
การลงทุนระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี โดยเนน้กลยทุธ์ดา้นการหาก าไรส่วนต่าง (Arbitrage) รวมถึงการเป็นผูอ้อกและเสนอขาย
ผลิตภณัฑท์างการเงิน (Financial Products) ตวัอยา่งเช่นหุน้กูอ้นุพนัธ์ ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ เป็นตน้  
 ส าหรับไตรมาส 2/2563 ฝ่ายลงทุนมีผลก าไรจากการลงทุนโดยรวมก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย์
จ านวน 470 ลา้นบาท6 ส าหรับฝ่ายคา้หลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้สามารถท ารายไดจ้ านวน 164 ลา้นบาท7  และเม่ือรวม
กบัรายไดจ้ากการลงทุนอ่ืนในส่วนของการบริหารเงินทุนและสภาพคล่องของบริษทั ท าใหใ้นไตรมาส 2/2563 บริษทัและบริษทั
ยอ่ยมีผลก าไรรวมจากธุรกิจลงทุนจ านวน 658 ลา้นบาท 

 ธุรกจิจดักำรกองทุน (Asset Management Business) 
 บลจ.ภทัร ประกอบธุรกิจจดัการกองทุน ภายใตใ้บอนุญาตประกอบกิจการจดัการกองทุนรวม และใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจจดัการกองทุนส่วนบุคคล ใหบ้ริการดา้นการจดัการลงทุนแก่ลูกคา้บุคคลทัว่ไปหรือลูกคา้องคก์ร นิติบุคคลท่ีสนใจการ
ลงทุนในกองทุนรวม หรือกองทุนส่วนบุคคล  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บลจ.ภทัร มีทรัพยสิ์นภายใตก้ารจดัการของกองทุนรวม
เป็นจ านวน 67,051 ลา้นบาท มีจ านวนกองทุนภายใตก้ารบริหารรวม 51 กองทุน แบ่งเป็นกองทุนรวม (Mutual Fund) 48 กอง 
และกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ 3 กอง โดยมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 1.39 ส าหรับไตรมาส 2/2563 บลจ.ภทัร มีรายได้
ค่าธรรมเนียมธุรกิจจดัการกองทุนรวมจ านวน 120 ลา้นบาท 

ส าหรับกองทุนส่วนบุคคล ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิภายใตก้ารบริหารทั้งส้ิน 19,366 ลา้นบาท 
ทั้งน้ี บลจ.ภทัร มีรายไดค้่าธรรมเนียมธุรกิจจดัการกองทุนส่วนบุคคลจ านวน 37 ลา้นบาท 

 

 

 

 

                                                           
5 รวมรายไดค่้านายหนา้จากการเป็นตวัแทนขายหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บจากบริษทัยอ่ย 
6 นอกจากน้ี ฝ่ายลงทุนมีผลก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน 2 ลา้นบาท ท าให้ฝ่ายลงทุนมีผลก าไรรวมเป็นจ านวน 472 ลา้นบาท 
7 รายไดก่้อนหักตน้ทุนการป้องกนัความเส่ียง เม่ือหักตน้ทุนดงักล่าวแลว้จะมีผลก าไร 143 ลา้นบาท 


