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คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

สําหรับงวดไตรมาส 2 ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 

(รายงานฉบับนี้เปนคําอธิบายการเปล่ียนแปลงที่สําคัญในงบการเงินรวมที่ยังไมไดสอบทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต) 

 

ภาวะตลาดเงินตลาดทุน 

ในไตรมาส 2 ป 2551 วิกฤตสินเช่ือการเคหะสําหรับผูมีความนาเช่ือถือตํ่า (ซับไพรม) ในประเทศสหรัฐอเมริกา

ยังคงสงผลกระทบอยางตอเนื่องตอภาวะเศรษฐกิจในทุกภูมิภาค โดยท่ีธนาคารกลางของประเทศสหรัฐอเมริกาได

ประกาศลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายอีก 1 ครั้งจาก รอยละ 2.25 ณ ส้ินไตรมาส 1 ป 2551 เปน รอยละ 2.00 ณ วันท่ี 30 

มิถุนายน 2551 อยางไรก็ดีธนาคารแหงประเทศไทยยังคงรักษาระดับอัตราดอกเบ้ียนโยบาย  (Repo-1 วัน) ไวท่ี รอยละ 

3.25 ในขณะท่ีอํานาจการซ้ือในประเทศมีแนวโนมท่ีจะลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศคาด

วาจะปรับตัวลดลง และอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก 1 ปเฉล่ียของธนาคารพาณิชยเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรอยละ 2.40 ณ ส้ิน

ไตรมาส 1 เปนรอยละ 2.95 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551  

ดัชนีตลาดหลักทรัพยปรับตัวลดลงจากส้ินไตรมาสท่ีแลว 48.44 จุด มาปดท่ีระดับ 768.59 จุด โดยมีปจจัยท่ี

สงผลกระทบตอความเช่ือมั่นของนักลงทุนจากการชุมนุมของกลุมพันธมิตร ประกอบกับผลกระทบตอเนื่องจากวิกฤตซับ

ไพรมท่ีมีผลตอภาวะเศรษฐกิจโลกในทุกภูมิภาคและความผันผวนของราคาน้ํามันในตลาดน้ํามันโลก โดยเฉพาะอยางย่ิง

ในสวนของการลงทุนจากนักลงทุนตางชาติ อยางไรก็ดีมูลคาการซ้ือขายเฉล่ียตอวันเทียบกับไตรมาสท่ีแลวเพิ่มขึ้น

จํานวน 1,113.08 ลานบาท มาอยูท่ี 19,959.32 ลานบาท  

บทวิเคราะหของฝายบริหารเปนการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของงวดไตรมาส 2 ของป 2551 

กับไตรมาส 2 ของป 2550 ในขณะท่ีฐานะการเงินของธนาคารและบริษัทยอย ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 

เปรียบเทียบกับขอมูล  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551  

 

ผลประกอบการรวมของธนาคารและบริษัทยอย 

 

 ธนาคารและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิในไตรมาส 2 ป 2551 จํานวน 501.28 ลานบาท เพิ่มขึ้น 63.50 ลานบาท 

หรือรอยละ 14.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในป 2550 จากรายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิของธนาคารและบริษัท

ยอยท่ีเพิ่มขึ้นรอยละ 22.1 ตามการขยายตัวของสินเช่ือธุรกิจและสินเช่ือรายยอยซ่ึงเพิ่มขึ้นรอยละ 18.0 และการปรับตัว

สูงขึ้นของสวนตางอัตราดอกเบ้ียของเงินใหสินเช่ือจากรอยละ 3.3 เปนรอยละ 3.9 และมีรายไดท่ีมิใชดอกเบ้ียเพิ่มขึ้นรอย

ละ 42.6 จากการเพิ่มขึ้นของคาธรรมเนียมรอยละ 25.3 โดยสวนใหญมาจากรายไดของธุรกิจประกันชีวิตธนกิจท่ีเพิ่มขึ้น

รอยละ 37.1 และรายไดคาธรรมเนียมของธุรกิจท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีเติบโตอยางตอเนื่องและเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 167.0 

และรายไดจากธุรกิจจัดการกองทุนท่ีเพิ่มขึ้นรอยละ 4.2 นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของรายไดท่ีมิใชดอกเบ้ียยังเปนผลจาก

การเพิ่มขึ้นของคานายหนาซ้ือขายหลักทรัพยรอยละ 22.7 และจากการเพิ่มขึ้นของกําไรจากเงินลงทุนท่ีเพิ่มขึ้นจากการ

ขายทํากําไรในภาวะตลาดท่ีเอ้ืออํานวย 

สําหรับผลประกอบการงวดครึ่งปแรกของป 2551 ธนาคารและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ 930.37 ลานบาท เพิ่มขึ้น 

136.75 ลานบาท หรือรอยละ 17.2  เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอนท่ีมีจํานวน 793.63 ลานบาท จากรายได
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ดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิของธนาคารและบริษัทยอยท่ีเพิ่มขึ้นรอยละ 29.4 ตามการขยายตัวของสินเช่ือธุรกิจและ

สินเช่ือรายยอยและการปรับตัวสูงขึ้นของสวนตางอัตราดอกเบ้ียของเงินใหสินเช่ือจากรอยละ 3.2 เปนรอยละ 4.0 และ

จากรายไดท่ีมิใชดอกเบ้ียท่ีเพิ่มขึ้น 282.81 ลานบาท (รอยละ 27.9) ตามการเพิ่มขึ้นของรายไดจากธุรกิจประกันชีวิตธน

กิจ 75.89 ลานบาท (รอยละ 44.2) รายไดคานายหนาซ้ือขายหลักทรัพยจํานวน 45.31 ลานบาท (รอยละ 18.1) ซ่ึง

เพิ่มขึ้นตามภาวะตลาดท่ีคึกคักขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน รวมถึงรายไดจากธุรกิจท่ีปรึกษาทางการเงินท่ี

เพิ่มขึ้นจํานวน 26.51 ลานบาท (รอยละ 207.4)  

 กําไรตอหุนปรับลด (Diluted earnings per share) สําหรับงวดไตรมาส 2 และ งวด 6 เดือนแรกของป 2551 

เทากับ 0.62 บาท และ 1.15 บาท ตามลําดับ เทียบกับกําไรตอหุนปรับลดจํานวน 0.54 บาท และ 0.96 บาท ในงวด

เดียวกันของปกอน สวนอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนเฉล่ียสําหรับงวดไตรมาส 2 และ งวด 6 เดือนแรกของป 2551 

เทากับรอยละ 16.9 และรอยละ 15.7 ตามลําดับ เทียบกับอัตราสวนผลตอบแทนตอผูถือหุนเฉล่ียท่ีรอยละ 14.2 และรอย

ละ 13.0 ในงวดเดียวกันของปกอน 

รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิ 

รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิ มีจํานวน 1,079.97 ลานบาท เพิ่มขึ้น 195.29 ลานบาท (รอยละ 22.1) เมื่อ

เทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน โดยท่ีรายไดดอกเบ้ียและเงินปนผล มีจํานวน 1,878.13 ลานบาท ลดลง 4.20 ลาน

บาท (รอยละ 0.2)  ในขณะท่ีคาใชจายดอกเบ้ียลดลง 199.48 ลานบาท (รอยละ 20.0) แสดงใหเห็นถึงการเปล่ียนแปลง

ของอัตราดอกเบ้ียในชวงเวลาดังกลาว 

ธนาคารสามารถเพิ่มสวนตางอัตราดอกเบ้ียของเงินใหสินเช่ือจากรอยละ 3.3 เปนรอยละ 3.9 ไดจาก

ความสามารถในการปรับสัดสวนของสินทรัพย และหนี้สิน ใหสอดคลองกับภาวะอัตราดอกเบ้ีย  โดยธนาคารมีกลยุทธใน

การขยายตัวในธุรกิจสินเช่ือท่ีมีผลตอบแทนสูง ภายใตการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีดี ในขณะท่ีตนทุนเงินทุนลดลง จาก

การขยายฐานเงินฝากลูกคารายยอยผานการออกผลิตภัณฑเงินฝากซ่ึงหลากหลายตรงกับความตองการของลูกคา โดยมี

อัตราการเติบโตของเงินฝากและเงินกูยืมระยะส้ันรอยละ 9.2 

ธนาคารและบริษัทยอยมีรายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 803.02 

ลานบาท เพิ่มขึ้น 4.05 ลานบาท หรือรอยละ 0.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยธนาคารและบริษัทยอยมี

รายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 276.94 ลานบาท ซ่ึงอยูในระดับปกติเพื่อรองรับการขยายตัวของเงินใหสินเช่ือ 

เทียบกับ 85.71 ลานบาท ในไตรมาส 2 ป 2550 เนื่องจากในชวงเวลาดังกลาว ธนาคารมีสํารองสวนเกินอยูในระดับท่ีสูง 

เมื่อเทียบกับเกณฑขั้นตํ่าของธนาคารแหงประเทศไทย จึงทําใหมีการต้ังสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นในอัตรา

ท่ีนอยกวาระดับปกติ สัดสวนรายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิตอรายไดรวมคิดเปนรอยละ 44.4 ลดลงจากงวดเดียวกัน

ของปกอนท่ีรอยละ 57.2  

รายไดท่ีมิใชดอกเบ้ีย 

ธนาคารและบริษัทยอยมีรายไดท่ีมิใชดอกเบ้ีย จํานวน 729.29 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันในปท่ีแลว

จํานวน 218.03 ลานบาท (รอยละ 42.6) จากการเพิ่มขึ้นของคานายหนาซ้ือขายหลักทรัพยจํานวน 29.73 ลานบาท 

(รอยละ 22.7) และจากการเพิ่มขึ้นของกําไรจากเงินลงทุนจํานวน 77.65 ลานบาท (รอยละ 210.9) ตามการขายเพื่อทํา

กําไรในสภาวะตลาดทุนท่ีเอ้ืออํานวย ประกอบกับจากการเพิ่มขึ้นของรายไดจากคาธรรมเนียมจํานวน 72.42 ลานบาท 

(รอยละ 25.3) ซ่ึงสวนใหญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายไดจากธุรกิจประกันชีวิตธนกิจจํานวน 33.65 ลานบาท (รอยละ 

37.1) และการเพิ่มขึ้นของรายไดจากธุรกิจท่ีปรึกษาทางการเงินจํานวน 13.46 ลานบาท (รอยละ 167.0 ) รวมถึงรายได

จากธุรกิจจัดการกองทุนท่ีเพิ่มขึ้นจํานวน 4.63 ลานบาท (รอยละ 4.2)  
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คาใชจายในการดําเนินงาน 

สําหรับคาใชจายท่ีมิใชดอกเบ้ียในไตรมาสนี้ มีจํานวน 859.70 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันในปท่ีแลว 

จํานวน 146.62 ลานบาท (รอยละ 20.6) สวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายพนักงานซ่ึงแปรผันตามรายไดท่ี

เพิ่มขึ้น และคาใชจายเก่ียวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณจากการลงทุนในระบบสารสนเทศและการพัฒนาระบบโครงสราง

พื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ธนาคารและบริษัทยอยมีคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับไตรมาส 2 ป 2551 จํานวน 171.33 ลานบาท คิด

เปนอัตราภาษีรอยละ 25.5 เทียบกับอัตราภาษีรอยละ 26.7 ในไตรมาสเดียวกันในปท่ีแลว 

 

ฐานะการเงินของธนาคารและบริษัทยอย 

 

สินทรัพย 

สินทรัพยรวมของธนาคารและบริษัทยอย ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 มีจํานวน 109,876.76 ลานบาท เพิ่มขึ้น 

859.63 ลานบาท (รอยละ 0.8) เมื่อเทียบกับ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 จากการเติบโตของอยางแข็งแกรงของเงินให

สินเช่ือจาก 90,261.34 ลานบาท เปน 95,267.76 ลานบาท (รอยละ 5.5)  

 

หน้ีสิน 

หนี้สินรวมของธนาคารและบริษัทยอย ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 มีจํานวน 98,564.84 ลานบาท เพิ่มขึ้น 

2,151.76 ลานบาท (รอยละ 2.2)  มาจากการเพิ่มขึ้นของเงินฝากและเงินกูยืมระยะส้ันจํานวน 1,284.54 ลานบาท (รอย

ละ 1.5) 

 

สวนของผูถือหุน 

สวนของผูถือหุนมีจํานวน 11,311.93 ลานบาท ลดลงจาก วันท่ี 31 มีนาคม 2551 จํานวน 1,292.13 ลานบาท 

(รอยละ 10.3) เนื่องจากธนาคารมีการจายเงินปนผลในเดือนพฤษภาคม 2551 ในอัตราหุนละ 1.80 บาท สําหรับหุน

สามัญ และอัตราหุนละ 2.80 บาท สําหรับหุนบุริมสิทธิ รวมเงินปนผลจายจํานวน 1,494.12 ลานบาท คิดเปนอัตราการ

จายเงินปนผลรอยละ 90.5 สงผลใหกําไรสะสมท่ียังไมไดจัดสรรมีจํานวน 3,105.74 ลานบาท ลดลงจาก 4,095.53 ลาน

บาท (รอยละ 24.2)   สงผลใหมูลคาตามบัญชีของธนาคารและบริษัทยอย ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 เทากับ 15.54 

บาทตอหุน ลดลงจาก 17.31 บาทตอหุน ท้ังนี้ ธนาคารมีหุนท่ีออกและชําระแลวจํานวน 728.16 ลานหุน แบงเปนเปนหุน

สามัญจํานวน 544.62 ลานหุน และหุนบุริมสิทธิจํานวน 183.54 ลานหุน  
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การดําเนินงานของกลุมธรุกิจ  

 

(1) ธุรกิจธนาคารพาณิชย 

  

เงินใหสินเชื่อ 

 เงินใหสินเช่ือของธนาคารและบริษัทยอยมีจํานวน  95,267.76 ลานบาท เพิ่มขึ้น 5,006.42 ลานบาท (รอยละ 

5.5) จากส้ินไตรมาส 1 ป 2551 ตามการเติบโตของสินเช่ือธุรกิจ และสินเช่ือรายยอย ท้ังนี้ สัดสวนเงินใหสินเช่ือของ

ธนาคารและบริษัทยอย แบงออกเปน สินเช่ือรายยอยรอยละ 76.5 สินเช่ือธุรกิจรอยละ 18.4 และสินเช่ืออ่ืนๆ รอยละ 5.1  

 สินเชื่อรายยอยประกอบดวย สินเช่ือเชาซ้ือรถยนต รถจักรยานยนตและอ่ืนๆ รอยละ 97.5  และสินเช่ือเพื่อการ

เคหะรอยละ 2.5 โดยมูลคาของสินเช่ือเชาซ้ือมีจํานวน 71,063.22 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3,319.32 ลานบาท (รอยละ 4.9) 

เมื่อเทียบกับไตรมาสท่ีแลว โดยสินเช่ือเชาซ้ือรถยนตท่ีอนุมัติใหมมีจํานวน 10,611.56 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2455.86 ลาน

บาท (รอยละ 30.1) เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2550 สวนยอดขายรถยนตใหมภายในประเทศงวด 5 เดือนแรก

ของป 2551 อยูท่ี 270,175 คัน เพิ่มขึ้นรอยละ 12.9 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนท่ี 239,292 คัน สงผลใหอัตรา

ปริมาณการใหสินเช่ือเชาซ้ือรถยนตใหมของธนาคารและบริษัทยอยตอปริมาณการจําหนายรถยนตใหมเฉล่ีย 

(Penetration Rate) ใน 5 เดือนแรกของป 2551 อยูท่ีรอยละ 10.0 ซ่ึงยังอยูในระดับสูงเมื่อเทียบกับอัตราเฉล่ียในป 

2550 ท่ีรอยละ 9.4 

 สินเชื่อธุรกิจของธนาคารและบริษัทยอยมีมูลคา 17,510.86 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,197.55 ลานบาท (รอยละ 

7.3) จากส้ินไตรมาสท่ีผานมา โดยเปนการเพิ่มขึ้นของสินเช่ือในกลุมอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคและบริการ กลุม

อสังหาริมทรัพยและการกอสราง และกลุมการเกษตรและเหมืองแร   

เงินฝากและเงินกูยืมระยะส้ัน 

 เงินฝากและเงินกูยืมระยะส้ันรวมมีจํานวน 85,172.90 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,284.54 ลานบาท (รอยละ 1.5) จาก

ส้ินไตรมาสท่ีแลว โดยสัดสวนเงินฝากประเภทเงินฝากออมทรัพยและเผ่ือเรียกตอยอดเงินฝากและเงินกูระยะส้ันลดลง

เปนรอยละ 6.7 จากรอยละ 13.1  

 สัดสวนเงินใหสินเชื่อตอเงินฝากและเงินกูยืมระยะส้ัน 

อัตราสวนเงินใหสินเช่ือตอเงินฝากและเงินกูยืมระยะส้ันเทากับรอยละ 111.9 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 107.6  

ณ ส้ินไตรมาสท่ีแลว เปนผลจากการขยายตัวอยางแข็งแกรงของสินเช่ือในไตรมาสนี้ 

สินเชื่อดอยคุณภาพและคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

 อัตราสวนหน้ีท่ีไมกอใหเกิดรายไดตอสินเชื่อรวมของธนาคารและบริษัทยอยอยูท่ีรอยละ 4.1 ซึ่งอยูในระดับ

เดียวกับส้ินไตรมาสท่ีผานมาท่ีรอยละ 4.0  สําหรับสัดสวนหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดของสินเช่ือรายยอยเทากับรอยละ 2.5 

และสัดสวนหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดของสินเช่ือธุรกิจ เทากับ รอยละ 7.6 ซ่ึงท้ังหมดเปนหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดท่ี

เกิดขึ้นในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ โดยหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดของธนาคารและบริษัทยอยมีจํานวน 3,957.28 ลานบาท 

(แบงเปนของธนาคารจํานวน 3,451.00 ลานบาท และบริษัทยอยจํานวน 506.27 ลานบาท) เพิ่มขึ้น 317.12 ลานบาท 

(รอยละ 8.7)  ซ่ึงเปนภาวะปกติตามการขยายตัวของสินเช่ือ  
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  ธนาคารและบริษัทยอยมียอดสํารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญและคาเผ่ือการปรับมูลคาจากการปรับโครงสราง

หนี้จํานวน 2,887.78 ลานบาท คิดเปนรอยละ 73.0 ของยอดหน้ีท่ีไมกอใหเกิดรายได จํานวนเงินสํารองท้ังหมดเปนสวน

ของธนาคารจํานวน 2,574.63 ลานบาท แบงเปนสํารองหนี้สูญเฉพาะรายสําหรับหนี้จัดช้ันจํานวน 2,296.85 ลานบาท 

และเปนยอดสํารองหนี้สูญท่ัวไปจํานวน 277.78 ลานบาท ซ่ึงสูงกวาเกณฑขั้นตํ่าของธนาคารแหงประเทศไทยท่ีเทากับ 

2,228.56 ลานบาท ตามนโยบายการต้ังสํารองอยางระมัดระวัง เพื่อเปนการปองกันความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นตอการ

ดําเนินงาน  

 

(2) ธุรกิจหลักทรัพย 

 ณ ส้ินไตรมาส 2 ดัชนีตลาดหลักทรัพยปดท่ี 768.59 จุด ลดลงจากส้ินไตรมาส 1  ท่ีปดท่ีระดับ 817.03 จุด 

มูลคาการซ้ือขายเฉล่ียตอวันเทากับ 19,959.32 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนซ่ึงเทากับ 15,112.76 ลาน

บาท  อันเปนผลมาจากการท่ีบรรยากาศในการลงทุนมีความคึกคักมากขึ้นตามแรงสนับสนุนจากนักลงทุนสถาบันท้ังใน

และตางประเทศ 

มูลคาการซ้ือขายเฉล่ียตอวันผาน บล. ทิสโก เทากับ 1,103.68 ลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกัน

ของปกอนท่ี 909.75 ลานบาท และมีสวนแบงตลาดเฉล่ียลดลงจากรอยละ 2.98 ในไตรมาส 2 ของป 2550 เปนรอยละ 

2.73 ซ่ึงสวนใหญเปนการลดลงของสวนแบงตลาดของลูกคาสถาบันในประเทศจากรอยละ 5.58 เปน รอยละ 4.77 

เนื่องจากลูกคาสถาบันมีปริมาณการซ้ือขายนอยลงเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม โดยลูกคาสวนใหญของบล.ทิสโก เนนการ

ลงทุนระยะยาว  จึงไมไดมีการซ้ือขายบอยมากนัก อยางไรก็ตามสวนแบงตลาดของ บล.ทิสโก ไดมีการปรับตัวดีขึ้นอยาง

ตอเนื่องในสวนของผูลงทุนทุกประเภทตลอดไตรมาสนี้ โดยท่ีในเดือนมิถุนายน 2551 ไดมีสวนแบงตลาดเปนรอยละ 

3.21 สวนรายไดคานายหนาซ้ือขายหลักทรัพยมีจํานวน 160.99 ลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป

กอนท่ี 131.26 ลานบาท โดยสัดสวนมูลคาการซ้ือขายหลักทรัพยของ บล. ทิสโก ประกอบดวยลูกคาสถาบันตางประเทศ

รอยละ 33.6  ลูกคาสถาบันในประเทศรอยละ  18.0  และลูกคารายยอยในประเทศรอยละ 48.3 

สําหรับรายไดคาธรรมเนียมจากธุรกิจวาณิชธนกิจเติบโตอยางตอเนื่องต้ังแตไตรมาส 2 ของป 2550 ซ่ึงเปนผล

จากการปรับกลยุทธธุรกิจใหสอดคลองกับสภาวการณท่ีเปล่ียนไปในตลาดทุน โดยเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันในปท่ีแลว

ท่ีจํานวน 13.46 ลานบาท เปน 21.52 ลานบาท  

 

(3) ธุรกิจจัดการกองทุน 

 รายไดคาธรรมเนียมจากธุรกิจจัดการกองทุนเทากับ 115.27 ลานบาท เพิ่มขึ้น 4.63 ลานบาท (รอยละ 4.2) 

จากชวงเวลาเดียวกันของปกอน โดยแบงเปนรายไดคาธรรมเนียมจากธุรกิจจัดการกองทุนพื้นฐานจํานวน 117.66 ลาน

บาท เพิ่มขึ้น  10.88 ลานบาท (รอยละ 10.2) ซ่ึงเปนผลจากการเติบโตอยางสูงของสินทรัพยภายใตการบริหาร อยางไร

ก็ดี ในไตรมาสนี้ไดมีการปรับปรุงคืนรายการคาธรรมเนียมพิเศษจํานวน 0.36 ลานบาท ซ่ึงเปนไปตามสภาวะตลาดทุน

โดยรวม สําหรับมูลคาสินทรัพยภายใตการบริหาร บลจ. ทิสโก มีสินทรัพยภายใตการบริหาร ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 

จํานวน 113,535.61 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,255.80 ลานบาท (รอยละ 1.1) จาก วันท่ี 31 มีนาคม 2551 แบงเปนสัดสวน

ของกองทุนสํารองเล้ียงชีพรอยละ 56.7 กองทุนสวนบุคคลรอยละ 27.0 และกองทุนรวมรอยละ 16.3 ท้ังนี้ ในไตรมาสนี้ 

บลจ. ทิสโก มีจํานวนบริษัทใหมท่ีเขารวมกับกองทุนทิสโกรวมทุนรวมท้ังส้ิน 100 บริษัท นอกจากนี้ บลจ. ทิสโกไดออก

กองทุนเพื่อลิงคกับดัชนีตางประเทศ 2 กอง ไดแก กองทุนเปด ทิสโก พันธบัตรเกาหลี#2 และ กองทุนเปด ทิสโก 

เอเชีย แปซิฟก เอ็กซ เจแปน ทริกเกอร 15%#2 ซ่ึงไดรับการตอบรับอยางดีจากผูลงทุนท่ัวไป  
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บลจ. ทิสโก มีสวนแบงตลาด ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2551 เปนอันดับท่ี 8 โดยมีสวนแบงตลาดเทากับรอยละ  

5.6 แบงเปนกองทุนสํารองเล้ียงชีพซ่ึงมีสวนแบงตลาดในธุรกิจกองทุนสํารองเล้ียงชีพมากเปนอันดับ 1 ต้ังแตเดือน

มกราคม 2551 เปนตนมา โดยมีสวนแบงตลาดรอยละ 14.2 สําหรับกองทุนสวนบุคคลมีสวนแบงตลาดมากเปนอันดับท่ี 2  

มีสวนแบงตลาดรอยละ 17.6  และกองทุนรวมอยูท่ีอันดับท่ี 16 มีสวนแบงตลาดรอยละ 1.3 ท้ังนี้ สวนแบงตลาดของ

กองทุนรวมเพิ่มขึ้นจากส้ินป 2550 ท่ีรอยละ 0.9 ซ่ึงอยูในลําดับท่ี 17 อันเปนอันเปนผลจากการดําเนินกลยุทธเชิงรุกใน

ธุรกิจนี้ 

นอกจากนี้ บลจ.ทิสโกยังมีผลประกอบการท่ีโดดเดนในดานของกองทุนหุน ไดแก กองทุนทิสโกหุนทุนปนผล 

และ กองทุนทิสโกทวีคูณ ซ่ึงมีผลตอบแทนยอนหลังต้ังแตตนป 2551 อยูในลําดับท่ี 1 และ 3 ของกองทุนรวมหุนท่ีให

ผลตอบแทนสูงสุด 10 อันดับแรก ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2551 ตามลําดับ ในดานของกองทุนผสมแบบยืดหยุน บลจ.ทิ

สโกมีกองทุนท่ีมีผลประกอบการโดดเดน ไดแก กองทุนทิสโก เฟล็กซิเบ้ิล ฟนด,  กองทุนทิสโก เพิ่มผล 6 และกองทุน

ทิสโกทรัพยสมดุล ซ่ึงมีผลตอบแทนยอนหลังต้ังแตตนป 2551 อยูในลําดับท่ี 3, 8 และ 10 อันดับแรกของกองทุนผสม

แบบยืดหยุนท่ีใหผลตอบแทนสูงสุด 10 อันดับแรก ณ วันท่ี 30 เมษายน 2551 ตามลําดับ และในไตรมาสนี้ บลจ.ทิสโก 

ประสบความสําเร็จในการบริหารกองทุนท่ีลงทุนในตางประเทศ (FIF) ท่ีเนนลงทุนหุนในกลุมเอเชีย-แปซิฟกยกเวนญ่ีปุน 

คือ กองทุนทิสโก เอเชีย แปซิฟก เอ็กซ เจแปน ทริกเกอร 15% ซ่ึงสามารถสรางผลตอบแทนตามเปาหมายไดภายใน

เวลา 3 เดือน 

 

การบริหารความเส่ียง 

 

ในไตรมาสท่ี 2 ของป 2551 ความตองการใชเงินทุนโดยรวมของธนาคารท่ีประเมินจากแบบจําลองภายในของ

ธนาคารซ่ึงสวนใหญประกอบดวยความเส่ียงจากทางดานเครดิต ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยูท่ี 9,100.70 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้น 

1,543.08 ลานบาท หรือ รอยละ 20.42 จากการขยายตัวอยางตอเนื่องของสินเช่ือของธนาคารประกอบกับการปรับตัว

เพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบ้ียในตลาด โดยธนาคารยังมีสวนของเงินกองทุนสวนเกินอยูถึงรอยละ 20.96 เมื่อเทียบกับ

เงินกองทุนท้ังหมดท่ี 11,311.93 ลานบาท ซ่ึงฐานะดังกลาวแสดงถึงความเพียงพอของฐานะเงินกองทุนในการขยาย

ธุรกิจในอนาคต 

เงินกองทุนท่ีใชรองรับความเส่ียงดานเครดิตเพิ่มขึ้น 438.32 ลานบาท โดยมีเงินกองทุนท่ีใชรองรับความเส่ียง

ดานเครดิตท้ังส้ินเปน 4,750.52 ลานบาท เนื่องจากการขยายตัวอยางตอเนื่องของสินเช่ือ โดยเฉพาะสินเช่ือเชาซ้ือท่ี

เพิ่มขึ้น 3,319.33 ลานบาท หรือรอยละ 4.9 มาอยูท่ี 71,063.22 ลานบาท  รวมถึงสินเช่ือดอยคุณภาพของสินเช่ือเชาซ้ือ

ท่ีปรับตัวขึ้นมาจากรอยละ 2.0 ในไตรมาสท่ี 1 เปนรอยละ 2.3 ของเงินใหสินเช่ือเชาซ้ือ สําหรับเงินกองทุนเพื่อรองรับ

ความเส่ียงดานตลาดเพิ่มขึ้นเปน 3,539.92 ลานบาท ท้ังนี้เปนผลจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย

โดยรวม อันเนื่องมาจากการปรับตัวสูงขึ้นอยางมากของอัตราดอกเบ้ียในตลาดรวมถึงความผันผวนท่ีสูงขึ้นระหวาง

ไตรมาส  

นอกจากนี้ การดํารงเงินกองทุนตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยยังอยูในระดับท่ีเพียงพอตอการขยายตัวในอนาคต จากการท่ีเงินใหสินเช่ือขยายตัวถึง

รอยละ 5.6 ในไตรมาสท่ีผานมา ประกอบกับการลดลงบางสวนของเงินกองทุนอันเนื่องมาจากการปรับตัวลดลงของมูลคา

เงินลงทุนท่ียังไมรับรูเปนรายไดของงวดครึ่งป สงผลใหฐานะเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงของธนาคาร ณ ส้ินไตรมาสท่ี 

2 ป 2551 อยูท่ีรอยละ 10.20 โดยมีเงินกองทุนขั้นท่ี 1 ตอสินทรัพยเส่ียงของธนาคารอยูท่ีรอยละ 10.44 ท้ังนี้อัตราสวน

การดํารงเงินกองทุนดังกลาวยังคงสูงกวาอัตราขั้นตํ่ารอยละ 8.50 และ 4.25 ท่ีกําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย 
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ขณะท่ี บล. ทิสโก มีเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิตอหนี้สินท่ัวไป (NCR) อยูท่ีรอยละ 127.06 ณ ส้ินไตรมาส 2 ซ่ึงยังคง

สูงกวาอัตราขั้นตํ่าท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยกําหนดไวท่ีรอยละ 7.00 

 

ความคืบหนาแผนการปรับโครงสรางการถือหุน 

 

เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2551 ท่ีประชุมผูถือหุนของธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) มีมติอนุมัติการปรับโครงสรางการ

ถือหุน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1) การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2551 เวลา 13.30 น.เพื่อพิจารณาอนุมัติการ

ปรับโครงสรางการถือหุน การจําหนายหุนในบริษัทยอย และการนําหุนของบริษัทโฮลด้ิงเขาจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียง 3 ใน 4 

ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ท้ังนี้ ท่ีประชุมไดมีมติอนุมัติเรื่อง

ดังกลาวดวยคะแนนเสียงรอยละ 97.48 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

2) การประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2551 เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2551 เวลา 16.00 น.เพื่อพิจารณาขอเพิก

ถอนหุนของธนาคารทิสโกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตาม

แผนการปรับโครงสรางการถือหุนท่ีกําหนดใหนําหุนของบริษัทโฮลด้ิงเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยแทนหุนของธนาคารทิสโก ซ่ึงตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียง 3 

ใน 4 ของจํานวนหุนท่ีเรียกชําระแลวท้ังหมด และตองไมมีผูถือหุนคัดคานการเพิกถอนหุนเกินรอยละ 10 ของ

จํานวนหุนท่ีเรียกชําระแลวท้ังหมด ท้ังนี้ ท่ีประชุมไดมีมติอนุมัติเรื่องดังกลาวดวยคะแนนเสียงรอยละ 81.56 

ของจํานวนหุนท่ีเรียกชําระแลวท้ังหมด และไมมีผูถือหุนคนใดคัดคาน 

ท้ังนี้ในการปรับโครงสรางการถือหุนดังกลาว ธนาคารกําลังอยูระหวางการขอจัดต้ังกลุมธุรกิจการเงินภายใตการ

ปรับปรุงโครงสรางตอธนาคารแหงประเทศไทย ภายใตพระราชบัญญัติสถาบันการเงินท่ีจะมีผลบังคับใชในเดือนสิงหาคม 

2551 นี้ ท้ังนี้ กลุมธุรกิจการเงินท่ีจะขอจัดต้ังจะมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมคือไมรวมบริษัท ทิสโก โกลบอล ซิเคียวริต้ี 

จํากัด เนื่องจากบริษัทดังกลาวอยูระหวางดําเนินการเลิกกิจการ 
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ตารางที่ 1 :  โครงสรางรายไดของธนาคารและบริษัทยอย 

จาํนวนเงิน สัดสวน จาํนวนเงิน สัดสวน
(ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ)

รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผล

เงินใหสินเชื่อ 273.00 15.1 310.66 22.3 (12.1)

รายการระหวางธนาคาร 82.96 4.6 198.55 14.2 (58.2)

เงินใหเชาซ้ือและสัญญาเชาการเงิน 1,412.62 78.1 1,260.23 90.3 12.1

เงินลงทุน 109.56 6.1 112.89 8.1 (2.9)

รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 1,878.13 103.8 1,882.33 134.8 (0.2)

คาใชจายดอกเบ้ีย (798.17) (44.1) (997.65) (71.5) (20.0)

รายไดดอกเบี้ยและเงนิปนผลสุทธิ 1,079.97 59.7 884.68 63.4 22.1

รายไดที่มิใชดอกเบ้ีย

คานายหนา 160.99 8.9 131.26 9.4 22.7

กําไรจากเงินลงทุน 114.48 6.3 36.82 2.6 210.9

คาธรรมเนียม 358.92 19.8 286.50 20.5 25.3

อ่ืน ๆ 94.91 5.2 56.68 4.1 67.5

รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย 729.29 40.3 511.26 36.6 42.6

รายไดรวมกอนหักหนี้สูญ

และหนี้สงสัยจะสูญ

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (276.94) (85.71)              223.1

รายไดจากหนี้สูญ 0.00 0.00

รายไดรวมหลังหักหนี้สูญ

และหนี้สงสัยจะสูญ

คาใชจายดําเนินงาน (859.70) (713.08)                20.6

กําไรกอนภาษเีงนิได

และสวนของผูถือหุนสวนนอย

ภาษีเงินได (171.33) (159.36)                  7.5

สวนของผูถือหุนสวนนอย 0.00 0.00

กําไรสุทธิ 501.28 437.79                14.5

ประเภทของรายได
ไตรมาส 2 ป 2551 ไตรมาส 2 ป 2550

1,809.26 100.0 1,395.94 100.0 29.6

1,532.31 1,310.23                17.0

597.15                12.6672.61

เปลีย่นแปลง
(รอยละ)

 
 
ตารางที ่2 :  ผลตางของอัตราดอกเบี้ย  

ไตรมาส 2  
ป 2551 

ไตรมาส 1  
ป 2551 

ไตรมาส 2  
ป 2550 

  

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

     อัตราผลตอบแทนของเงินใหสนิเช่ือ   
     (Yield on loans) 7.3 7.5 7.6 

     อัตราดอกเบ้ียจาย (Cost of Fund) 3.4 3.5 4.3 

    สวนตางอัตราดอกเบี้ย (Loan Spread) 3.9 4.0 3.3 
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ตารางที่ 3:  โครงสรางสินทรัพย 

จาํนวนเงิน สัดสวน จาํนวนเงิน สัดสวน

(ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ)

  เงินสด 399.82 0.4 359.33 0.3 11.3

  รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 5,148.66 4.7 8,799.49 8.1 (41.5)

  หลกัทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0

  เงินลงทุนในตราสารหนี้ 3,800.40 3.5 3,669.50 3.4 3.6

  เงินลงทุนในตราสารทุน 2,963.73 2.7 3,626.54 3.3 (18.3)

  สินเช่ือธุรกิจ 17,510.86 15.9 16,313.31 15.0 7.3

  สินเช่ือรายยอย 72,861.01 66.3 69,569.07 63.8 4.7

  สินเช่ืออื่น 4,895.89 4.5 4,378.96 4.0 11.8

คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญและการปรับมูลคาจาก
การปรับโครงสรางหนี้ (2,887.78) (2.6) (2,892.73) (2.7) (0.2)

  สินทรัพยอื่น 5,184.18 4.7 5,193.67 4.8 (0.2)

รวมของธนาคารและบริษทัยอย 109,876.76 100.0 109,017.13 100.0 0.8

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2551 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551
เปลีย่นแปลง 
(รอยละ)

สินทรัพย

 
 
ตารางที ่4:  รายละเอียดของหน้ีสินจําแนกตามประเภท  

จาํนวนเงิน สัดสวน จาํนวนเงิน สัดสวน

(ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ)

เงินฝากและเงินกูยืมระยะสั้น 85,172.90                86.4 83,888.36                87.0 1.5

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 5,130.60 5.2 3,897.26 4.0 31.6

เงินกูยืมระยะยาว          4,425.09 4.5          4,692.43 4.9 (5.7)

อื่น ๆ          3,836.25 3.9          3,935.04 4.1 (2.5)

รวมของธนาคารและบริษทัยอย 98,564.84 100.0 96,413.08 100.0 2.2

หนี้สิน

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2551 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551
เปลีย่นแปลง 
(รอยละ)

 
 
ตารางที่ 5:  รายละเอียดของเงินใหสินเช่ือจําแนกตามประเภทธุรกิจ 

จาํนวนเงิน สัดสวน จาํนวนเงิน สัดสวน

(ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ)

  การผลติและการพาณิชย          7,206.25                  7.6          7,457.01 8.3 (3.4)

  อสังหาริมทรัพยและการกอสราง          7,243.51                  7.6          5,482.92 6.1 32.1

  สาธารณูปโภคและการบริการ          2,948.06                  3.1          3,260.08 3.6 (9.6)

  การเกษตรและเหมืองแร            113.04                  0.1            113.29 0.1 (0.2)

รวมสินเชื่อธุรกิจ      17,510.86                18.4      16,313.31 18.1 7.3

  สินเช่ือเชาซ้ือ        71,063.22                74.6        67,743.89 75.1 4.9

  สินเช่ือเพือ่การเคหะ          1,797.79                  1.9          1,825.17 2.0 (1.5)

รวมสินเชื่อรายยอย      72,861.01                76.5      69,569.07 77.1 4.7

สินเชื่ออืน่ๆ        4,895.89                  5.1        4,378.96 4.9 11.8

รวมของธนาคารและบริษทัยอย      95,267.76             100.0      90,261.34 100.0 5.5

ประเภทธุรกิจ

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2551 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551
เปลีย่นแปลง 
(รอยละ)
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ตารางที่ 6:  รายละเอียดโครงสรางเงินฝาก 

จาํนวนเงิน สัดสวน จาํนวนเงิน สัดสวน

(ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ)

จายคืนเม่ือทวงถาม          2,775.64 3.3          6,662.65 7.9 (58.3)

ออมทรัพย          2,896.38                  3.4          4,355.95 5.2 (33.5)

จายคืนเม่ือสิ้นระยะเวลา          4,148.61                  4.9          4,214.25 5.0 (1.6)

บัตรเงินฝาก/ใบรับฝาก        26,278.38                30.9        45,049.10 53.7 (41.7)

ต๋ัวสัญญาใชเงินและต๋ัวแลกเงิน            596.89                  0.7          1,364.67 1.6 (56.3)

เงนิฝากรวม        36,695.90                43.1        61,646.62 73.5 (40.5)

เงนิกูยืมระยะส้ัน      48,477.01                56.9      22,241.75 26.5 118.0

รวมเงินฝากและเงินกูยืมระยะส้ัน      85,172.90             100.0      83,888.36 100.0 1.5

ประเภทเงนิฝาก

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2551 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551
เปลีย่นแปลง 
(รอยละ)

 
 
ตารางที่ 7:  หน้ีที่ไมกอใหเกิดรายไดจาํแนกตามประเภทสินเช่ือ 

รอยละของ จาํนวนเงิน รอยละของ จาํนวนเงิน

สินเชื่อ (ลานบาท) สินเชื่อ (ลานบาท)

  การผลติและการพาณิชย                  7.5            538.10                13.6                  6.0            449.40 12.3 19.7

  อสังหาริมทรัพยและการกอสราง                10.0            722.55 18.3 12.6            692.36 19.0 4.4

  สาธารณูปโภคและการบริการ                  2.1              60.96 1.5 0.8              26.25 0.7 132.3

  สินเชื่อธุรกิจอ่ืน ๆ                  1.0                1.14                  0.0                   -                     -                     -                     -   

รวมสินเชื่อธุรกิจ                  7.6        1,322.74 33.4 7.2        1,168.01 32.1 13.2

  สินเชื่อเชาซ้ือ                  2.3          1,625.47 41.1 2.0          1,336.93 36.7 21.6

  สินเชื่อเพือ่การเคหะ                12.1            217.90 5.5 11.6            211.14 5.8 3.2

รวมสินเชื่อรายยอย                  2.5        1,843.37 46.6 2.2        1,548.07 42.5 19.1

อืน่ๆ                13.7           791.17 20.0                18.6           924.08 25.4 (14.4)

รวมของธนาคารและบริษทัยอย                  4.1        3,957.28 100.0                  4.0        3,640.16 100.0 8.7

ประเภทธุรกิจ

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2551 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551
เปลีย่นแปลง 
(รอยละ)

สัดสวน(รอยละ) สัดสวน(รอยละ)

 
 
ตารางที ่8:  มูลคาของสินทรัพยภายใตการบริหารของ บลจ. ทิสโก จําแนกตามประเภทกองทุน 

จาํนวนเงิน สัดสวน จาํนวนเงิน สัดสวน

(ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ)

กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 64,366.96 56.7 64,394.25 57.4 0.0

กองทุนสวนบุคคล 30,647.09 27.0 31,659.59 28.2 (3.2)

กองทุนรวม 18,521.56 16.3 16,225.97 14.5                14.1

รวม 113,535.61 100.0 112,279.81 100.0                  1.1

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2551 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551
เปลีย่นแปลง 
(รอยละ)

ประเภทกองทุน
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ตารางที่ 9:  ระยะเวลาเฉล่ียของการปรับอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพยและหน้ีสิน และผลกระทบ  

ไตรมาส 2 
ป 2551

ไตรมาส 1 
ป 2551

ไตรมาส 2 
ป 2551

ไตรมาส 1 
ป 2551

สินทรัพย 1.41 1.38 348.42 370.04
หนี้สิน 0.36 0.49 (648.77) (514.73)

ความแตกตางสุทธิ (Gap) 1.05 0.89 (300.35) (144.69)

ประเภทกองทุน

ระยะเวลาโดยเฉลีย่ของการปรับ
อัตราดอกเบ้ีย (ป)

การเปลีย่นแปลงของรายได
ดอกเบ้ียสุทธิใน 1 ปตอการปรับ
อัตราดอกเบ้ียข้ึนรอยละ 1 

(ลานบาท)

 
*ไมรวมเงินฝากที่เปนบัญชีออมทรัพยและกระแสรายวัน 


