
 

 

 
 

 
 

 
 
  

 
 

 
 

 

 

 รายได้จากธุรกิจหลักที่ยังไม่ฟ้ืนตัวเต็มที่ ยังคงเป็นข้อจ ากัดการเติบโตของผลประกอบการไตร
มาสที่ 2/2562 ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย1 แม้ว่าผลกระทบจากการยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอน
เงินผ่านช่องทางดิจิทลัท่ีกดดนัมาตัง้แตไ่ตรมาส 2/2561 น่าจะเร่ิมบรรเทาลง   

o แม้ในไตรมาส 2/2562 จะไมม่ีแรงกดดนัจากการช าระคืนสินเช่ือเหมือนในไตรมาสแรก อย่างไรก็ดี 
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า สินเชื่อธ.พ. ไทยอาจจะยังขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงมาอยู่
ในกรอบประมาณ 4.7-4.9% ในไตรมาส 2/2562 จากท่ีเติบโต 5.4% ในไตรมาสแรกของปี 
ตามสัญญาณของกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ียังขยายตัวในกรอบท่ีค่อนข้างจ ากัด และการ
เปรียบเทียบกับฐานท่ีสูงในช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะท่ีสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัก็เร่ิมชะลอลงหลัง
มาตรการ LTV ใหมม่ีผลบงัคบัใช้ตัง้แตต้่นเดือนเม.ย. 2562 เป็นต้นมา  

                                                                                 
1 ครอบคลมุธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบยีนในประเทศ 19 แหง่ 

 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ภาพรวมก าไรสุทธิของระบบธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในไทย จะอยู่ที่
ประมาณ 5.1-5.2 หม่ืนล้านบาทในไตรมาส 2/2562 ลดลงจากก าไรสุทธิที่ 5.259 หม่ืนล้านบาทในไตรมาส 
1/2562 โดยก าไรจากการด าเนินงานในไตรมาส 2/2562 อาจมีกรอบการฟื้นตวัท่ีจ ากัด เน่ืองจากการเติบโตของ
รายได้จากธุรกิจหลกัของธนาคารพาณิชย์ ทัง้การปลอ่ยสินเช่ือ และรายได้คา่ธรรมเนียมและบริการ ยงัคงรอ
จงัหวะการฟืน้ตวัท่ีชดัเจนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึง่เลื่อนเวลาออกไปเป็นช่วงคร่ึงหลงัของปี 

 นอกจากนี ้จงัหวะการฟืน้ตวัท่ีไม่ต่อเน่ืองของเศรษฐกิจไทยในช่วงท่ีผ่านมา อาจมีผลกระทบต่อความสามารถใน
การช าระหนีข้องลกูหนีบ้างกลุม่ ซึง่เพ่ิมความเปราะบางให้กบัประเด็นด้านคณุภาพสินเช่ือ อย่างไรก็ดี ศูนย์วิจัย
กสิกรไทย ประเมินว่า ธนาคารพาณิชย์ยังสามารถบริหารจัดการปัญหานีไ้ด้ ซึ่งท าให้คาดว่า สัดส่วนหนี ้
ที่ไม่ก่อให้เกดิรายได้ของระบบธนาคารพาณิชย์ (รวมธ.พ.ไทย และสาขาธ.พ. ตา่งประเทศ) หรือ NPL ratio ใน
ไตรมาส 2/2562 อาจขยับสูงขึน้เพียงเล็กน้อยมาที่กรอบ 2.94-2.96% จากระดับ 2.94% ในไตรมาส 1/2562 
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o อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ (NIM) อาจจะชะลอลงในไตรมาส 
2/2562 มาอยู่ที่ระดับประมาณ 2.85-2.87% เม่ือเทียบกบั NIM ท่ี 2.93% ในไตรมาสท่ี 1/2562 
ซึง่มีแรงหนนุพิเศษจากการรับรู้รายได้ดอกเบีย้ของลกูหนี ้NPL จากการขายหลกัประกนั อย่างไรก็
ดี ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า กรอบคาดการณ์ NIM ในไตรมาส 2/2562 ดังกล่าว ยัง
เป็นระดับที่ใกล้เคียงกับ NIM ในไตรมาส 1/2562 ที่หกัผลของปัจจัยพเิศษออกไป โดยคาด
ว่า ผลตอบแทนจากการปล่อยสินเช่ือ จะยงัสามารถชดเชยต้นทุนเงินฝากท่ีธ.พ. ต้องทยอยรับรู้ 
หลังจากท่ีธ.พ.บางแห่งมีการขยับขึน้อัตราดอกเบีย้เงินฝากประจ าและออมทรัพย์พิเศษบาง
รายการ 

o รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบีย้ อาจจะยังไม่ฟ้ืนตัวกลับมาอย่างเตม็ที่ โดยหากไมน่บัปัจจยัพิเศษจาก
การรับรู้ก าไรจากการขายเงินลงทุนแล้ว คาดว่า รายได้ท่ีไม่ใช่ดอกเบีย้ อาจจะยงัเผชิญแรงกดดนั 
เน่ืองจากรายได้คา่ธรรมเนียมและบริการจากส่วนอื่นๆ รวมถึงรายได้สทุธิจากธุรกิจประกนั น่าจะ
เผชิญข้อจ ากดัในการฟืน้ตวั โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
รับในไตรมาส 2/2562 ยังมีโอกาสหดตัวลงต่อเน่ือง แม้ว่าแรงฉุดจากผลของการยกเว้น
คา่ธรรมเนียมการโอนเงินจะทยอยลดลงในช่วงหลายไตรมาสที่ผ่านมาแล้วก็ตาม 

 

 ทิศทางการฟ้ืนตัวที่ไม่ต่อเน่ืองของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อาจมีผลกระทบต่อความสามารถใน
การช าระหนีข้องลูกหนีบ้างกลุ่ม ซึ่งเพิ่มความเปราะบางให้กับประเด็นด้านคุณภาพหนีข้องธ.พ. 
และท าให้ธ.พ. หลายแห่งยังคงส่งสญัญาณบริหารจัดการ ติดตามและดูแลปัญหานีอ้ย่างใกล้ชิด  ทัง้นี ้

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า สัดส่วนหนีท้ี่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของระบบธนาคารพาณิชย์  (รวมธ.พ.
ไทย และสาขาธ.พ. ต่างประเทศ) หรือ NPL Ratio มีโอกาสขยับขึน้มาที่กรอบ 2.94-2.96% ในไตร

มาส 2/2562 สงูขึน้เลก็น้อยจากระดบั 2.94% ในไตรมาส 1/2562 

 อย่างไรก็ดี เน่ืองจากธ.พ. หลายแห่งมีการตัง้ส ารองฯ ส่วนเกินในระดบัสงู ท าให้คาดว่า สดัส่วน
ค่าใช้จ่ายในการตัง้ส ารองเผ่ือหนีสู้ญและหนีส้งสยัจะสูญต่อสินเช่ือ (Credit Cost) อาจทรงตวัท่ีกรอบ 
1.10-1.14% ในไตรมาส 2Q/2562 จาก 1.09% ในไตรมาส 1Q/2562   
 

 จากทิศทางดังกล่าวข้างต้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ภาพรวมของระบบธ.พ. ไทย ยังสามารถ
ประคองความสามารถในการท าก าไรไว้ได้ในไตรมาส 2/2562 ซึง่ในไตรมาสนีจ้ะไม่มีค่าใช้จ่ายจาก
การตัง้ส ารองผลประโยชน์พนักงานตามกฎหมายแรงงานใหม่มาเพ่ิมแรงกดดันเหมือนในไตรมาสแรก 
ขณะที่คาดว่า การบริหารจัดการด้านต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการกันส ารองฯ อาจจะช่วยท าให้
ระบบธ.พ.ไทยสามารถบันทึกก าไรสุทธิในกรอบประมาณ 5.1-5.2 หม่ืนล้านบาท ในไตรมาส 
2/2562 (ไม่นบัรวมรายการพิเศษท่ีอาจเกิดขึน้ อาทิ การบนัทึกก าไรจากเงินลงทุน) ชะลอลงไม่มาก เมื่อ
เทียบกบัก าไรสทุธิท่ี 5.236 หมื่นล้านบาท ในไตรมาส 2/2561  
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ประมาณการผลประกอบการไตรมาส 2/2562 ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

% YoY 4Q-61 1Q-62 2Q-62f 
ปัจจยั / ประเด็นส าคญั 

ก ำไรสุทธิของระบบ

ธ.พ.ไทย 

22.8% 12.1% -2.5% ถึง 0.4% หำกไม่นับรวมผลจำกรำยกำรพิเศษ อำทิ กำร

บันทึกก ำไรจำกเงินลงทุน ก ำไรสุทธิยังถูกกดดัน

ต่อเน่ืองจำกกำรฟ้ืนตัวในกรอบจ ำกัดของธุรกิจ

หลกั  
 

4.502  
หม่ืนลำ้นบำท 

5.259  

หม่ืนลำ้นบำท 

5.1-5.2 

หม่ืนลำ้นบำท 

รำยได้

ค่ำธรรมเนียมและ

บริกำรรบั 

-3.7% -6.8% -3.5% ถึง  

0.0% 

รำยไดค้่ำธรรมเนียมส่วนอ่ืนๆ ยังคงเผชิญกรอบ

กำรเติบโตท่ีคอ่นขำ้งจ ำกดั  

อตัรำผลตอบแทน

สินทรพัยท่ี์

ก่อใหเ้กดิรำยได้

สุทธิ (NIM) 

2.91% 2.93% 2.85-2.87% NIM ไตรมำส 2/62 ขยับลงจำกไตรมำสแรก 

เน่ืองจำกไตรมำสแรกมีปัจจัยหนุนพิเศษจำกกำร

รบัรูร้ำยไดด้อกเบ้ียของลูกหน้ี NPL จำกกำรขำย

หลกัประกนั 

อตัรำกำรเติบโตของ

สินเชื่อ (% YoY) 

5.7% 5.4% 4.7-4.9% ชะลอลงตำมภำวะเศรษฐกิจท่ียังฟ้ืนตัวในกรอบ

จ ำกัด และตอ้งเทียบกับฐำนท่ีสูงในช่วงเดียวกันปี

ก่อน 

อตัรำกำรเติบโตของ

เงินฝำก 

4.1% 3.6% 3.4-3.7% ธ.พ. บำงแห่งมีกำรน ำเสนออัตรำดอกเบ้ียพิเศษ

ส ำหรับแคมเปญเงินฝำกบำงประเภท เพ่ือรักษำ

ฐำนลกูคำ้เงินฝำก 

สดัส่วน NPL ต่อ

สินเชื่อรวม*  

(ระบบธ.พ.ไทย+สำขำธ.พ. 

ต่ำงประเทศ) 

2.94% 2.94% 2.94-2.96% กำรฟ้ืนตวัไม่ต่อเน่ืองของเศรษฐกิจ เพ่ิมแรงกดดัน

ต่อคุณภำพสินเช่ือ  

ทีม่า: ธปท. คาดการณ์โดยศนูย์วิจยักสกิรไทย  

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------- 

Disclaimer 
 รายงานวิจัยฉบบันีจ้ัดท าเพ่ือเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดท าขึน้จากแหล่งข้อมลูต่างๆ ท่ีน่าเช่ือถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถกูต้อง คว ามน่าเช่ือถือ หรือความ
สมบูรณ์เพ่ือใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อ่ืนใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมลูได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ทัง้นีผู้้ ใช้ข้อมลูต้องใช้ความ
ระมดัระวงัในการใช้ข้อมลูต่างๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทัง้สิ น้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้
ข้อมลูดงักลา่ว ข้อมลูในรายงานฉบบันีจ้ึงไมถื่อวา่เป็นการให้ความเห็นหรือค าแนะน าในการตดัสินใจทางธุรกิจ แต่อยา่งใดทัง้สิน้  


