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ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำร (MD&A) 

ส าหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ซ่ึงอธิบายการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในขอ้มูลทางการเงิน
รวมท่ีสอบทานแลว้ โดยเป็นการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานรวมและฐานะการเงินรวม ส าหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2563 กบั
งวดเดียวกนัของปี 2562 

กำรเปลีย่นแปลงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
ผลการด าเนินงานรวมและฐานะการเงินรวมตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป เป็นการจดัท าภายใตม้าตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS 9) และ ฉบบัท่ี 16 เร่ืองสญัญาเช่า (TFRS 16) ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ในวนัท่ี 1 มกราคม 2563  ทั้งน้ีผลการด าเนินงานรวมและฐานะการเงินรวมส าหรับ ปี 2562 เป็นขอ้มูลท่ีจดัท าภายใตม้าตรฐาน
ก่อนการเปล่ียนเป็นมาตรฐานดงักล่าวและไม่ไดมี้การปรับปรุงยอ้นหลงัขอ้มูลท่ีแสดงเปรียบเทียบส าหรับรอบระยะเวลาในปี  
2562 ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีสามารถกระท าไดต้ามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าว ทั้งน้ีการ
เปล่ียนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินมีประเด็นท่ีส าคญัในส่วนของธนาคารดงัน้ี 

 การรับรู้รายไดด้อกเบ้ียโดยใชว้ธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (Effective Interest Rate) 
 การจดัประเภทและการวดัมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน โดยจดัประเภทตามการวดัมูลค่าเป็น ราคาทุนตดัจ าหน่าย 

มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และ มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
 การค านวณการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินโดยใชห้ลกัการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (Expected 

Credit Loss) รวมถึงการจดัประเภทของสินทรัพยท์างการเงินใหม่เป็น 3 ขั้น โดยแบ่งเป็นขั้นท่ี 1 สินทรัพยท์าง
การเงินท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต โดยค่าเผื่อผลขาดทุนจะวดัมูลค่าดว้ยผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนใน 12 เดือนขา้งหนา้  ขั้นท่ี 2 สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของ
ความเส่ียงดา้นเครดิต ค่าเผื่อผลขาดทุนจะวดัมูลค่าดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอาย ุและ ขั้นท่ี 3 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต ค่าเผื่อผลขาดทุนจะวดัมูลค่าดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึนตลอดอาย ุ

 การจดัประเภทเงินลงทุนในลูกหน้ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือซ้ือหรือเม่ือเกิดรายการ 
(Purchased or originated credit-impaired) และวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย  

 ในเร่ืองสญัญาเช่าจะมีการรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสญัญาเช่า 

ภำวะเศรษฐกจิ ตลำดเงนิ และตลำดทุน 

เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1/2563 มีแนวโน้มหดตัวเม่ือเทียบระยะเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงสาเหตุหลักมาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท่ีเร่ิมข้ึนในประเทศจีนตั้งแต่เดือนมกราคมและแพร่กระจายไปยงัหลายประเทศทัว่
โลก มาตรการควบคุมการระบาดท่ีเขม้งวดข้ึนเป็นล าดบัทั้งในและตา่งประเทศไดส่้งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นวง
กวา้ง  การบริโภคภาคเอกชนในประเทศหดตวัในเกือบทุกหมวดสินคา้ โดยเฉพาะสินคา้บริการ ทั้ งหมวดโรงแรมและ
ร้านอาหาร และหมวดขนส่ง ซ่ึงเป็นผลจากการท่ีประชาชนหลีกเล่ียงการเดินทางออกนอกบา้นและมาตรการการปิดเมือง 
(lockdown) และการรักษาระยะห่างทางสงัคม (social distancing) เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาด และหมวดสินคา้คงทนหดตวัจาก
ยอดจ าหน่ายรถยนตทุ์กประเภท สอดคลอ้งกบัปัจจยัสนบัสนุนก าลงัซ้ือของภาคครัวเรือนท่ีอ่อนแอลง ทั้งดา้นรายได ้การจา้ง
งาน และความเช่ือมัน่ ประกอบกบัภาระหน้ีท่ีอยูใ่นระดบัสูง  อยา่งไรก็ตาม การใชจ่้ายในหมวดสินคา้ไม่คงทนขยายตวัสูงข้ึน 
ส่วนหน่ึงจากการเร่งซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภคเพ่ือกกัตุนเน่ืองจากความกงัวลต่อสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ขณะท่ี
การลงทุนภาคเอกชนหดตวัต่อเน่ืองในทุกหมวดการลงทุน สอดคลอ้งกบัอุปสงคท์ั้งในและต่างประเทศท่ีอ่อนแอ รวมถึงความ
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เช่ือมัน่ของธุรกิจท่ีแยล่งจากแนวโนม้ธุรกิจท่ีไดรั้บผลกระทบอยา่งหนกัจากการแพร่ระบาดของ COVID-19  นอกจากน้ี การใช้
จ่ายของภาครัฐท่ีไม่รวมเงินโอนหดตวัจากทั้ งรายจ่ายประจ าและรายจ่ายลงทุนเป็นผลจากความล่าช้าของพระราชบญัญติั
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พศศศ 2563 

ดา้นการส่งออก การส่งออกสินคา้ในไตรมาส 1/2563 ขยายตวัไดเ้ลก็นอ้ยท่ีร้อยละ 0.9 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี
ก่อน หากไม่รวมการส่งออกทองค า มูลค่าการส่งออกหดตวัท่ีร้อยละ 3.5 โดยมีสาเหตุหลกัจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจ
ประเทศคู่คา้ รวมถึงผลจากมาตรการปิดประเทศ (shutdown) ในหลายประเทศท่ีมีการระบาดของ COVID-19 ส าหรับภาคการ
ท่องเท่ียว จ านวนนกัท่องเท่ียวโดยรวมในช่วงไตรมาสแรกของปีหดตวัร้อยละ 38.0 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงเป็นการหด
ตวัในเกือบทุกสัญชาติ โดยเฉพาะนักท่องเท่ียวจีนท่ีหดตวัร้อยละ 46.1 เน่ืองจากมาตรการปิดเมืองและมาตรการห้ามธุรกิจ
ท่องเท่ียวแบบกลุ่มทวัร์เดินทางออกนอกประเทศเพ่ือควบคุมการระบาดของ COVID-19 ท่ีขยายวงกวา้งข้ึนในประเทศจีน คาด
วา่ผลกระทบต่อภาคการท่องเท่ียวจะรุนแรงชดัเจนข้ึนในเดือนมีนาคมและในไตรมาสท่ีสองของปีน้ี โดยจ านวนนกัท่องเท่ียว
ต่างชาติท่ีเดินทางเขา้ประเทศไทยผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหดตวัลงกว่าร้อยละ 80 ในเดือนมีนาคมเม่ือเทียบกบัช่วงเวลา
เดียวกนัของปีก่อน 

ดา้นนโยบายการเงิน เม่ือวนัท่ี 20 มีศคศ 63 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนงศ) ไดมี้การประชุมนัดพิเศษเพื่อ
ประเมินผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ต่อแนวโนม้เศรษฐกิจและกลไกการท างานของตลาดการเงิน
ของประเทศ โดยท่ีประชุมมีมติเอกฉนัทใ์หป้รับลดอตัราดอกเบ้ียนโยบายลงร้อยละ 0.25 ตอ่ปี จากร้อยละ 1.00 เป็นร้อยละ 0.75 
ต่อปี เพ่ือลดภาระดอกเบ้ียของลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบ โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs และประชาชน รวมถึงเพื่อบรรเทาปัญหาสภาพ
คล่องในตลาดการเงินและลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อเศรษฐกิจโดยรวม ซ่ึงจะช่วยสนบัสนุนมาตรการการคลงัของรัฐบาลท่ีได้
ออกมาแลว้และจะออกมาเพ่ิมเติมในระยะขา้งหนา้ 

ส าหรับแนวโนม้เศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีทิศทางหดตวัรุนแรงอนัเป็นผลจาก (1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ท่ีมีแนวโนม้ยืดเยื้อ ประกอบกบัมาตรการควบคุมท่ีเขม้งวดทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางออ้มต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและผลประกอบการของภาคธุรกิจ (2) ภาวะการวา่งงานมีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึน โดยเฉพาะการ
จา้งงานในธุรกิจท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ไดแ้ก่ โรงแรมและร้านอาหาร ภาคการคา้ และ
ภาคการขนส่ง ซ่ึงจะเป็นปัจจยัฉุดร้ังการบริโภคภาคเอกชนและความสามารถในการช าระหน้ีของภาคครัวเรือนในระยะต่อไป 
และ (3) การลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนท่ียงัคงมีแนวโนม้ขยายตวัในระดบัต ่า จากความไม่แน่นอนในทิศทางเศรษฐกิจและ
ความล่าชา้ของการลงทุนภาครัฐ 

ในส่วนของภาวะตลาดรถยนตใ์นช่วงไตรมาส 1/2563 หดตวัจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยยอดขายรถยนตส์ะสม
อยูท่ี่ 2 แสนคนั ลดลงร้อยละ 24.1 ซ่ึงหดตวัทั้งในส่วนของรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลและรถยนตเ์พ่ือการพาณิชยท่ี์ร้อยละ 23.6 และ 
24.4 ตามล าดบั สอดคลอ้งกบัปัจจยัสนบัสนุนก าลงัซ้ือของภาคครัวเรือนท่ีอ่อนแอลง ทั้งดา้นรายได ้การจา้งงาน และความ
เช่ือมัน่ ประกอบกบัสถาบนัการเงินเขม้งวดการปล่อยสินเช่ือมากข้ึนตามคุณภาพสินเช่ือท่ีดอ้ยลง 

 ทางดา้นตลาดทุนมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ฉล่ียต่อวนัในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และตลาด เอม็ เอ ไอ ส าหรับไตรมาส 
1/2563 เท่ากบั 66,901 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 25.8 จาก 53,192 ลา้นบาทในปี 2562  ดา้นดชันีตลาดหลกัทรัพยฯ์ (SET index) 
ณ ส้ินไตรมาส 1/2563 ปิดท่ี 1,125.86 จุด ลดลงร้อยละ 28.7 จาก 1,579.84  จุด ณ ส้ินปี 2562 
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ภำพรวมกำรด ำเนินธุรกจิ 

ส าหรับไตรมาส 1/2563 ธนาคารและบริษทัยอ่ยมีก าไรสุทธิไม่รวมส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยเท่ากบั 1,484 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20.8 เม่ือเทียบกบัก าไรสุทธิจ านวน 1,228 ลา้นบาทในไตรมาส 1/2562 ส าหรับก าไรเบ็ดเสร็จรวมของไตรมาส 
1/2563 เท่ากบั 799 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 41.6 จากจ านวน 1,369 ลา้นบาทในไตรมาส 1/2562 โดยก าไรเบ็ดเสร็จรวมไดร้วม
ผลจากการวดัมูลค่าหลกัทรัพยเ์ผื่อขายอนัเป็นผลจากความผนัผวนของตลาดทุน ในส่วนรายไดจ้ากการด าเนินงานมีจ านวนรวม 
5,594 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 26.0 โดยหลกัจากรายไดด้อกเบ้ียสุทธิท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.9 รวมถึงรายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียท่ี
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 48.3 จากรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิและรายไดอ่ื้นๆท่ีเพ่ิมข้ึน 

ทางดา้นสินเช่ือของธนาคารส าหรับไตรมาส 1/2563 มีการขยายตวัไดดี้ท่ีร้อยละ 3.81 จากส้ินปี 2562 โดยมาจากการ
ขยายตวัในสินเช่ือเกือบทุกประเภทรวมถึงสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตท่ี์มีการขยายตวัไดดี้ในไตรมาส 1/2563 ในขณะท่ีสินเช่ือธุรกิจ
เอสเอม็อี มีการหดตวัเลก็นอ้ย  ในดา้นคุณภาพของสินเช่ือ อตัราส่วนสินเช่ือท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตต่อสินเช่ือรวม ณ ส้ินไตร

มาส 1/2563 อยูท่ี่ร้อยละ 3.71 ปรับลดลงจากส้ินปี 2562 ท่ีอยูท่ี่ร้อยละ 4.0  ทางดา้นธุรกิจตลาดทุน บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จ ากดั 
(มหาชน) (บลศภทัร) มีส่วนแบ่งตลาด (SET และ mai ไม่รวมบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั) ร้อยละ 10.30 ซ่ึงเป็นอนัดบัท่ี 
1 จากจ านวนบริษทัหลกัทรัพยท์ั้งหมด 38 แห่ง โดยเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 9.61 ในปี 2562 

 
ผลกำรด ำเนินงำนรวมของธนำคำรและบริษัทย่อย        

 
 

 

  

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

 อตัรำส่วนต่ำงๆ (ร้อยละ) 
ไตรมำส 
1/2562 

ไตรมำส 
2/2562 

ไตรมำส 
3/2562 

ไตรมำส 
4/2562 

ปี 2562 
ไตรมำส 
1/2563 

อตัราการเติบโตของเงินให้สินเช่ือ  1.9 0.2 2.0 0.0 4.2 3.8 

สินเช่ือท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตต่อสินเช่ือรวม (ไม่รวมรายการ
ระหวา่งธนาคารและ POCI) 

4.1 4.2 4.2 4.0 4.0 3.7 

สินเช่ือท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตต่อสินเช่ือรวม (ไม่รวมรายการ
ระหวา่งธนาคาร) 

     4.0 

อตัราส่วนการตั้งส ารองต่อสินเช่ือท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต1 114.1 113.2 110.1 111.2 111.2 115.9 
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รำยกำรแสดงก ำไรขำดทุน 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม เปลีย่นแปลง   
(พนับำท)              2563            2562      จ ำนวนเงนิ         ร้อยละ 

รายไดด้อกเบ้ีย 4,840,262 4,440,556 399,706 9.0 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 1,301,235 1,385,827 (84,592) (6.1) 

รำยได้ดอกเบีย้สุทธิ 3,539,027 3,054,729 484,298 15.9 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 1,487,963 1,248,412 239,551 19.2 

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ 212,386 117,670 94,716 80.5 

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ 1,275,577 1,130,742 144,835 12.8 

ก าไรสุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า 
ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 459,381 0 459,381 n.a. 

ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 0 106,785 (106,785) n.a. 

ขาดทุนสุทธิจากหน้ีสินทางการเงินท่ีก าหนดให้แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 0 (87,923) 87,923 n.a. 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 77,696 (19,132) 96,828 (506.1) 

รายไดจ้ากเงินปันผลและส่วนแบ่งก าไร 186,326 180,015 6,311 3.5 

รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 56,129 75,658 (19,529) (25.8) 

รวมรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 5,594,136 4,440,874 1,153,262 26.0 

ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอ่ืนๆ     

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 1,421,741 1,343,023 78,718 5.9 

ค่าตอบแทนกรรมการ 6,627 8,631 (2,004) (23.2) 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ 303,490 333,021 (29,531) (8.9) 

ค่าภาษีอากร 139,678 92,527 47,151 51.0 

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าทรัพยสิ์นรอการขาย 692,720 52,979 639,741 1,207.5 

ขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 391,849 231,174 160,675 69.5 

อ่ืน ๆ 398,618 400,848 (2,230) (0.6) 

รวมค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอ่ืน ๆ 3,354,723 2,462,203 892,520 36.2 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 256,160 0 256,160 n.a. 

หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า 0 484,520 (484,520) n.a. 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงนิได้ 1,983,253 1,494,151 489,102 32.7 

ภาษีเงินได ้ 496,842 266,037 230,805 86.8 

ก ำไรสุทธิ 1,486,411 1,228,114 258,297 21.0 

กำรแบ่งปันก ำไรสุทธิ     

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,484,065 1,228,160 255,905 20.8 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 2,346 (46) 2,392 5,200.0 

กำรแบ่งปันก ำไรเบ็ดเสร็จรวม     

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 798,873 1,368,507 (569,634) (41.6) 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 2,211 (1,288) 3,499 271.7 



 

6 

 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2563 เปรียบเทยีบกบัไตรมำส 1 ปี 2562  ธนาคารและบริษทัยอ่ยมีก าไรสุทธิ ไม่รวม
ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเท่ากบั 1,484 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20.8 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1/2562 โดยเป็นก าไรสุทธิของ
ธุรกิจตลาดทุน ซ่ึงด าเนินการโดยบริษทั ทุนภทัร จ ากดั (มหาชน) (ทุนภทัร) และบริษทัยอ่ย จ านวน 587 ลา้นบาท หากพิจารณา
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมจะเท่ากบั 799 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 41.6  โดยในส่วนของธุรกิจตลาดทุนมีผลขาดทุนเบด็เสร็จจ านวน  26 
ลา้นบาท โดยก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมไดร้วมผลจากการวดัมูลค่าหลกัทรัพยเ์ผื่อขายอนัเป็นผลจากความผนัผวนของตลาดทุน 

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ ส าหรับไตรมาส 1/2563 มีจ านวน 3,539 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 484 ลา้นบาทหรือร้อยละ 15.9 
จากจ านวน 3,055 ลา้นบาทในไตรมาส 1/2562  โดยรายไดด้อกเบ้ียมีจ านวน 4,840 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.0 จากไตรมาส 
1/2562  โดยหลกัจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดด้อกเบ้ียของเงินใหสิ้นเช่ือรวมถึงรายไดด้อกเบ้ียเช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงินท่ี
เพ่ิมข้ึน โดยมาจากการขยายตวัของสินเช่ือและบางส่วนเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงการรับรู้รายไดต้ามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัท่ี 9 ในส่วนของการรับรู้รายไดด้อกเบ้ียท่ีค  านวณตามวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (EIR) รวมถึงการรับรู้รายได้
ดอกเบ้ียจากส่วนท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ อตัราดอกเบ้ียรับของเงินใหสิ้นเช่ือส าหรับไตรมาส 1/2563 เพ่ิม
ข้ึนอยูท่ี่ร้อยละ 7.7 จากร้อยละ 7.2 ในไตรมาส 1/2562   ทั้งน้ีธนาคารไดมี้การปรับลดอตัราดอกเบ้ียเงินใหสิ้นเช่ือลงในไตรมาส
ท่ี 1/2563  

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียมีจ านวน 1,301 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 6.1 จากไตรมาส 1/2562  อตัราดอกเบ้ียจ่ายส าหรับไตรมาส 
1/2563 ลดลงอยูท่ี่ร้อยละ 2.0 จากร้อยละ 2.3 ในไตรมาส 1/2562 โดยเป็นผลจากการบริหารตน้ทุนทางการเงินตามการลดลง
ของอตัราดอกเบ้ียนโยบาย อตัราดอกเบ้ียท่ีลดลงตามภาวะตลาด รวมถึงการท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยไดมี้การปรับลดอตัรา
น าส่งเงินสมทบกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน (FIDF) ชัว่คราวจากร้อยละ 0.46 ต่อปีเป็นร้อยละ 0.23 
ต่อปี ส่งผลใหส่้วนต่างอตัราดอกเบ้ียส าหรับไตรมาส 1/2563 อยูท่ี่ร้อยละ 5.7 ปรับเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 4.9 ในไตรมาส 1/2562 

งวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ งบกำรเงนิรวม เปลีย่นแปลง 

(หน่วย : ลา้นบาท)  31 มี.ค. 63 31 มี.ค. 62 ล้ำนบำท ร้อยละ 

รำยได้ดอกเบีย้ 4,840 4,441 400 9.0 

เงินให้สินเช่ือ 2,099 1,742 357 20.5 

เช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงิน 2,442 2,328 114 4.9 

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง 93 141 (48) (34.2) 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 77 102 (24) (23.9) 

เงินลงทุน 122 122 (0) (0.3) 

อ่ืนๆ 7 5 2 31.0 

ค่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้ 1,301 1,386 (85) (6.1) 

   เงินรับฝาก 799 811 (12) (1.5) 

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 57 56 1 1.1 

   ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 291 245 46 18.7 

   ค่าธรรมเนียมในการกูย้มืเงิน 2 2 (0) (0.4) 

   เงินน าส่ง FIDF และ DPA 139 257 (118) (46.0) 

   อ่ืนๆ 13 14 (1) (5.0) 

รำยได้ดอกเบีย้สุทธิ 3,539 3,055 484 15.9 
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(ร้อยละ) 
ไตรมำส 
1/2562 

ไตรมำส 
2/2562 

ไตรมำส 
3/2562 

ไตรมำส 
4/2562 

ปี 2562 
ไตรมำส 
1/2563 

อตัราดอกเบ้ียรับของเงินใหสิ้นเช่ือ 7.2 7.0 7.0 7.2 7.1 7.7 
อตัราดอกเบ้ียจ่าย  2.3 2.4 2.4 2.3 2.3 2.0 
ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย 4.9 4.7 4.6 4.9 4.8 5.7 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ มีจ านวน 1,276 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.8 จากไตรมาส 1/2562 ท่ีมีจ านวน 
1,131 ลา้นบาท  โดยหลกัจากการเพ่ิมข้ึนในส่วนของรายไดร้วมจากธุรกิจนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์มีจ านวน 569 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 67.9 จากไตรมาสเดียวกนัของปี 2562 ตามปริมาณการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ท่ีปรับเพ่ิมข้ึนในช่วงไตรมาส 
1/2563 รวมถึงการท่ี บลศภทัร ยงัคงมีส่วนแบ่งตลาดในไตรมาส 1/2563 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 10.30 จากร้อยละ 7.32 ในไตรมาส 
1/2562 และจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดค้่านายหนา้ขายประกนัท่ีมีจ านวน 261 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.5 จากไตรมาส 1/2562  
ในขณะท่ีรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมธุรกิจการจดัการกองทุนมีจ านวน 178 ลา้นบาท ลดลงเลก็นอ้ยท่ีร้อยละ 6.8 จากไตรมาส 

1/2562  ในส่วนของรายไดร้วมจากธุรกิจวานิชธนกิจมีจ านวน 167 ลา้นบาท2   
 รายไดจ้ากการด าเนินงาน จ านวน 5,594 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 1,153 ลา้นบาท หรือร้อยละ 26.0 จากไตรมาส 1/2562 โดย
นอกจากรายไดด้อกเบ้ียสุทธิและรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิท่ีเพ่ิมข้ึนตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้  ธนาคารมีก าไรสุทธิจาก
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนจ านวน 459 ลา้นบาท โดยหลกัจากรายไดใ้นส่วนของ
ธุรกิจคา้หลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้และธุรกิจตลาดการเงิน ซ่ึงปรับเพ่ิมข้ึนมากเม่ือเทียบกบัจ านวน 19 ลา้นบาทใน
ไตรมาสเดียวกนัของปี 2562  

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน จ านวน 3,355 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 36.2  เม่ือเทียบกบัจ านวน 2,462 ลา้นบาทในไตร
มาส 1/2562    ส าหรับผลก าไรขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นรอการขายส าหรับไตรมาส 1/2563 มีผลขาดทุนจ านวน 392 ลา้น
บาท เปรียบเทียบกบัไตรมาส 1/2562 ท่ีมีผลขาดทุนจ านวน 231 ลา้นบาท โดยผลก าไรขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย
ในไตรมาส 1/2563 ประกอบไปดว้ยผลขาดทุนจากการขายรถยึดจ านวน 439 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัผลขาดทุนจ านวน 296 
ลา้นบาทในไตรมาสเดียวกนัของปี 2562 และมีก าไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยร์อการขายจ านวน 47 ลา้นบาท ลดลงเล็กนอ้ย
จากก าไรจ านวน 64 ลา้นบาทในไตรมาส 1/2562  นอกจากน้ีในไตรมาส 1/2563 ธนาคารไดมี้การบนัทึกรายการค่าเผื่อการปรับ
มูลค่าทรัพยสิ์นรอการขายตามหลกัความระมดัระวงัเพ่ิมเติมเป็นจ านวน 665 ลา้นบาท ส าหรับอสังหาริมทรัพยท่ี์ธนาคารได้
ประเมินแลว้วา่ไม่สามารถท่ีจะขายออกไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น  

หากไม่รวมผลก าไรขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นรอการขายและผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าทรัพยสิ์นรอการขาย   
อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานต่อรายไดสุ้ทธิส าหรับไตรมาส 1/2563 เท่ากบัร้อยละ 40.2 ลดลงจากร้อยละ 48.3 ในไตร
มาส 1/2562 โดยค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานไม่รวมผลก าไรขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นรอการขายและผลขาดทุนจากการปรับ
มูลค่าทรัพยสิ์นรอการขายส าหรับไตรมาส 1/2563 เท่ากบั 2,270 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ยท่ีร้อยละ 4.2 จากไตรมาสเดียวกนั
ของปี 2562 ท่ีมีค่าใชจ่้ายจ านวน 2,178 ลา้นบาท  โดยหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนในส่วนของค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน  

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (Expected Credit Loss : ECL) การตั้งส ารองเพื่อรองรับผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป จะอา้งอิงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 
(TFRS 9) โดยการตั้งส ารองตามมาตรฐานบญัชีฉบบัน้ี จะมีการจดัชั้นสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ขั้น (Stage) ดว้ยกนั โดย 

                                                           
2
 ในไตรมาส 1/2563 ธุรกิจวานิชธนกิจมีรายไดร้วมจ านวน 209 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดจ้ากท่ีปรึกษาทางการเงิน 43 ลา้นบาท รายไดจ้ากการจดัจ าหน่าย
หลกัทรัพย ์124 ลา้นบาท และรายไดจ้ากคา่นายหนา้และรายไดอ่ื้นๆ 43 ลา้นบาท 
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Stage 1 จะเป็นการตั้งส ารองเพ่ือรองรับผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนใน 12 เดือน ในขณะท่ี Stage 2 และ Stage 3 จะ
เป็นการตั้งส ารองเพ่ือรองรับผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายสุัญญา นอกจากน้ีการตั้งส ารองเพ่ือรองรับผล
ขาดทุนดา้นเครดิต ไดมี้การพิจารณาถึงแนวโนม้เศรษฐกิจในอนาคต และปรับผลขาดทุนดา้นเครดิตใหส้อดคลอ้งกบัผลกระทบ
ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

ส าหรับไตรมาส 1/2563 ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน มีจ านวน 256 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 47.1 จาก
จ านวน 485 ลา้นบาทในไตรมาส 1/2562  ทั้ งน้ีภายหลงัจากการส ารองค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 (TFRS 9) ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ในวนัท่ี 1 มกราคม 2563  แลว้ ธนาคารยงัคงมียอด
ส ารองส่วนเกินคงเหลือ ณ วนัเร่ิมใชม้าตรฐานใหม่เป็นจ านวน  2,552 ลา้นบาท  ซ่ึงธนาคารไดมี้การปรับส ารองส่วนเกิน
บางส่วนเพ่ือใชร้องรับค่าเผื่อการปรับมูลค่าทรัพยสิ์นรอการขายตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ส่งผลให้ธนาคารมีส ารองส่วนเกินคงเหลือ
จ านวน 1,887 ลา้นบาท ซ่ึงธนาคารจะท าการทยอยปรับส ารองส่วนเกินน้ีลงภายในระยะเวลา 5 ปีดว้ยวธีิเสน้ตรง   

 ณ ส้ินไตรมาส 1/2563 ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 
(TFRS 9) มีจ านวน 8,658 ลา้นบาท และมียอดส ารองส่วนเกินคงเหลือจ านวน 1,793 ลา้นบาท อตัราส่วนส ารองต่อสินเช่ือท่ีมี
การดอ้ยค่าดา้นเครดิตเท่ากบัร้อยละ 115.9   ในส่วนของจ านวนผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนและรายการขาดทุนจาก
การขายรถยึด (credit cost)  ส าหรับไตรมาส 1/2563 คิดเป็นอตัราร้อยละ 1.15 ของยอดสินเช่ือเฉล่ีย  หากไม่รวมรายการปรับ
ส ารองส่วนเกินตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ credit cost ส าหรับไตรมาส 1/2563 คิดเป็นอตัราร้อยละ 2.40 ของยอดสินเช่ือเฉล่ีย โดย
อตัราท่ีเพ่ิมข้ึนมีส่วนมาจากการเพ่ิมข้ึนของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของภาระผูกพนัท่ีจะให้สินเช่ือและ
สญัญาค ้าประกนัทางการเงินตามมาตรฐานบญัชีใหม่ 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน เท่ากบั 1.75 บาทต่อหุน้  
 

อตัรำส่วนรำยปี 
ไตรมำส 
1/2562 

ไตรมำส 
2/2562 

ไตรมำส 
3/2562 

ไตรมำส 
4/2562 

ปี 2562 
ไตรมำส 
1/2563 

ก ำไรสุทธิ (ล้ำนบำท) 1,228 1,471 1,610 1,680 5,988 1,484 
    ROAE (ร้อยละ) 11.5 13.8 15.2 15.5 13.9 13.8 
    ROE (ร้อยละ) 11.6 13.5 15.3 15.8 14.2 13.5 
    ROAA (ร้อยละ) 1.6 1.9 2.0 2.1 1.9 1.7 
ก ำไรเบ็ดเสร็จ (ล้ำนบำท) 1,369 1,126 1,766 1,365 5,625 799 
    ROAE (ร้อยละ) 12.8 10.5 16.7 12.6 13.1 7.4 
    ROE (ร้อยละ) 13.0 10.4 16.8 12.8 13.3 7.3 
    ROAA (ร้อยละ) 1.8 1.4 2.2 1.7 1.8 0.9 
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ฐำนะกำรเงนิของธนำคำรและบริษัทย่อย  
 สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มีจ านวน 367,734  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 56,044 ลา้นบาท หรือร้อยละ 18.0 จาก
ส้ินปี 2562  
 

สินทรัพย์ ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม    เปลีย่นแปลง 

(พนับำท) 31 มี.ค. 63 31 ธ.ค. 62 จ ำนวนเงนิ ร้อยละ 

เงินสด  1,350,450 1,109,658 240,792 21.7 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  49,094,489 11,981,838 37,112,651 309.7 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 11,796,702 0 11,796,702 n.a. 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 13,791,035 4,298,538 9,492,497 220.8 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยสุ์ทธิ  23,057,479 39,201,003 (16,143,524) (41.2) 

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิ  0 1,619,449 (1,619,449) n.a. 

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยสุ์ทธิ  21,806 21,870 (64) (0.3) 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ  238,612,981 227,677,310 10,935,671 4.8 

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ  2,965,114 3,585,530 (620,416) (17.3) 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ  3,082,079 3,038,243 43,836 1.4 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 315,213 0 315,213 n.a. 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนสุทธิ  1,143,527 1,151,041 (7,514) (0.7) 

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

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  1,610,826 1,846,295 (235,469) (12.8) 

ลูกหน้ีส านกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์ 415,474 4,056,938 (3,641,464) (89.8) 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 9,133,751 4,620,082 4,513,669 97.7 

สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ  8,276,795 4,416,176 3,860,619 87.4 

รวมสินทรัพย์  367,733,756 311,690,006 56,043,750 18.0 

 
 
หน้ีสินรวม มีจ านวน 325,731 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 21.7 จากส้ินปี 2562 โดยเป็นเงินรับฝากจ านวน 223,815 ลา้น

บาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30.0  ประกอบดว้ย เงินฝากประเภทจ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลาร้อยละ 48.4 และเงินฝากกระแสรายวนัและ
เงินฝากออมทรัพยส์ดัส่วนร้อยละ 51.6 ของเงินรับฝากทั้งหมด ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มืมีจ านวน 52,709 ลา้นบาท  ลดลง
ร้อยละ 4.9 จากส้ินปี 2562  อตัราส่วนเงินให้สินเช่ือต่อเงินฝากและเงินกูย้ืมเท่ากบัร้อยละ 89.4  เทียบกบั ณ ส้ินปี 2562 ท่ีร้อย
ละ 104.6 
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หนีสิ้น ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม เปลีย่นแปลง 

 (พนับำท) 31 มี.ค. 63  31 ธ.ค. 62 จ ำนวนเงนิ ร้อยละ 

เงินรับฝาก  223,814,985 172,173,559 51,641,426 30.0 

 กระแสรายวนั  482,029 535,014 (52,985) (9.9) 

 ออมทรัพย ์ 114,983,461 64,093,363 50,890,098 79.4 

 จ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา  107,894,088 107,049,290 844,798 0.8 

 บตัรเงินฝาก  455,407 495,892 (40,484) (8.2) 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  14,701,587 17,339,111 (2,637,524) (15.2) 

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม  396,636 377,326 19,310 5.1 

หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 1,750,744 3,498,702 (1,747,958) (50.0) 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์  12,335,049 4,038,272 8,296,777 205.5 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื  52,708,592 55,415,433 (2,706,841) (4.9) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 260,194 0 260,194 n.a. 

ประมาณการหน้ีสิน  1,152,931 844,037 308,894 36.6 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  181,074 26,703 154,371 578.1 

เจา้หน้ีส านกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์ 152,425 614,271 (461,846) (75.2) 

เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  8,604,981 3,868,461 4,736,520 122.4 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  913,937 745,793 168,144 22.5 

เจา้หน้ีอ่ืน  2,860,229 3,141,943 (281,714) (9.0) 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะคา้งจ่าย  505,718 559,255 (53,537) (9.6) 

หน้ีสินอ่ืน   5,391,848 5,035,881 355,967 7.1 

รวมหนีสิ้น  325,730,930 267,678,747 58,052,183 21.7 

     

ส่วนของผูถื้อหุ้น จ านวน 42,003 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 4.6 จากส้ินปี 2562  ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรมีจ านวน 
24,284 ลา้นบาท  

เงินปันผล   
สืบเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร 

คร้ังท่ี 4/2563 เม่ือวนัท่ี  30 มีนาคม 2563 ไดมี้มติอนุมติเล่ือนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ออกไปจนกว่า
สถานการณ์การแพร่ระบาดจะส้ินสุดหรือคล่ีคลายลงแลว้ โดยไดย้กเลิกระเบียบวาระการประชุมสามญูัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563  
ยกเลิกวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 รวมถึงยกเลิกวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ี
มีสิทธิรับเงินปันผลซ่ึงเดิมก าหนดไวเ้ป็นวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2563  และไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการ
ด าเนินงานงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของธนาคารในอตัราหุ้นละ 2.75 บาท ซ่ึงเป็นอตัราเดิมท่ี
เสนอไวส้ าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลในวนัท่ี 13 
เมษายน 2563 และก าหนดจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในวนัท่ี 28 เมษายน 2563 แทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
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ทั้งน้ีเม่ือรวมกบัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับผลการด าเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ท่ีธนาคารได้
จ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 1.50 บาท เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2562 จะท าใหเ้งินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรับ
งวดปี 2562 มีจ านวนรวม 4.25 บาทต่อหุ้น ทั้งน้ีรายละเอียดจะเป็นไปตามท่ีธนาคารไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์เม่ือวนัท่ี 30 
มีนาคม 2563  

อตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง     
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS 9) และ มาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) ท่ีเร่ิมใชเ้ม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ท่ีผา่นมา ความเพียงพอของเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจฯ มีการ
ปรับตวัดีข้ึน เน่ืองจากภายใต ้TFRS 9 ธนาคารสามารถนบัเงินส ารองส าหรับสินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมี
นยัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Stage 1 Reserve) และเงินส ารองส าหรับสินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัของ
ความเส่ียงดา้นเครดิต (Stage 2 Reserve) เป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ในขณะท่ีหลกัเกณฑเ์ดิมอนุญาตใหน้บัไดเ้พียงเงินส ารอง
ส าหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ (Class 1 Reserve) แมว้า่ภายใต ้ TFRS 16 จะท าใหสิ้นทรัพยเ์ส่ียงของธนาคารปรับตวัสูงข้ึนจาก
สิทธิการเช่าท่ีตอ้งบนัทึกเป็นสินทรัพยก็์ตาม 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ธนาคารมีอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง (BIS Ratio) ค านวณตามเกณฑ ์Basel III 
ซ่ึงรวมก าไรของปี 2562 ภายหลงัการปันผลอยูท่ี่ร้อยละ 16.52 โดยอตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 (Tier 1 Ratio) เท่ากบัร้อยละ 
12.47 แต่หากรวมก าไรถึงส้ินไตรมาส 1/2563 จะท าใหอ้ตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงปรับตวัข้ึนเป็นร้อยละ 17.06 
และอตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 จะเท่ากบัร้อยละ 13.01 

ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงเหตุการณ์ดงักล่าวเร่ิมมีผลกระทบในช่วงปลายไตร

มาสท่ี 1  ท าใหย้งัไม่ไดส่้งผลตอ่การด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจในไตรมาสท่ี 1 มากนกั  โดยส าหรับรอบระยะเวลา สามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ไดส่้งผลต่อกลุ่มธุรกิจในส่วนท่ีท าใหสิ้นทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของ
ความเส่ียงดา้นเครดิต (ระดบัท่ี 2) มีการปรับตวัเพ่ิมข้ึนบา้ง ทั้งน้ีสถานการณ์การแพร่ระบาดและผลกระทบต่างๆ ยงัข้ึนอยูก่บั
ปัจจยัหลายอยา่งท่ียงัคงมีความไม่แน่นอน ซ่ึงกลุ่มธุรกิจอยูใ่นระหวา่งการด าเนินการตามมาตรการต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือลูกคา้
รวมทั้งการประเมินผลกระทบท่ีจะเกิดในระยะต่อไป 

กำรด ำเนินงำนของกลุ่มธุรกจิกำรเงนิเกยีรตนิำคนิภัทร (“กลุ่มธุรกจิฯ”) 
ปัจจุบนักลุ่มธุรกิจฯ แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 2 ธุรกิจหลกั คือ ธุรกิจธนาคารพาณิชย ์ ด าเนินงานโดยธนาคาร 

และธุรกิจตลาดทุน ด าเนินงานโดยบริษทัในกลุ่มธุรกิจฯ ไดแ้ก่ ทุนภทัร บลศภทัร และ บลจศภทัร โดยในดา้นการด าเนินงาน
จะมีการประสานงานกนัอยา่งใกลชิ้ดทั้งในส่วนของธุรกิจธนาคารพาณิชยแ์ละธุรกิจตลาดทุน  

กลุ่มธุรกิจฯ ไดมี้การตั้งเป้าหมายทางธุรกิจใน 3 เร่ือง และมีการจดักลุ่มการด าเนินงานตามเป้าหมายเพื่อด าเนินงาน
ร่วมกนัทั้งในส่วนธุรกิจธนาคารพาณิชยแ์ละธุรกิจตลาดทุน โดยค านึงถึงความเช่ือมต่อและการสร้างประโยชน์ร่วมกนั โดย
เป้าหมายทางธุรกิจดงักล่าว ไดแ้ก่ 1) ธุรกิจดา้นการให้สินเช่ือ (Credit Business) 2) ธุรกิจ Private Banking และ 3) ธุรกิจ 
Investment Banking โดยในส่วนของธุรกิจการให้สินเช่ือจะเนน้การให้บริการดา้นสินเช่ือรายยอ่ยและสินเช่ือธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มท่ีอาศยักระบวนการท างานที่เป็นระบบ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน อาศยัการพฒันาช่อง
ทางการขายเพื่อให้เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมถึงมีการบริหารความเส่ียงท่ีดี ในส่วนธุรกิจ Private Banking ซ่ึง
เป็นธุรกิจการให้บริการส าหรับลูกคา้ท่ีมีความมัง่คัง่สูง จะเนน้การสร้างผลตอบแทนและทางเลือกในการลงทุนท่ีหลากหลาย
และอาศยัความร่วมมือกนัของทั้งธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นเร่ืองของการใชป้ระโยชน์จากฐานลูกคา้และช่องทางสาขา และ
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ธุรกิจตลาดทุนในเร่ืองความเช่ียวชาญดา้นการให้บริการเป็นท่ีปรึกษาดา้นการลงทุน (Wealth Management) และส าหรับ
เป้าหมายของธุรกิจ Investment Banking จะเป็นการด าเนินงานร่วมกนัของหลายหน่วยงานภายใตธุ้รกิจธนาคารพาณิชยแ์ละ
ธุรกิจตลาดทุนเพ่ือให้กลุ่มธุรกิจฯ สามารถให้บริการผลิตภณัฑท์างการเงินไดค้รอบคลุมมากยิ่งข้ึน 

ธุรกจิธนำคำรพำณิชย์   สินเช่ือธุรกิจธนาคารพาณิชยป์ระกอบดว้ย สินเช่ือรายยอ่ย  สินเช่ือธุรกิจ สินเช่ือบรรษทั 
สินเช่ือ Lombard  สินเช่ือจากการบริหารหน้ี  และสินเช่ืออ่ืนๆ ดงัน้ี 

สินเช่ือ 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
 

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

สินเช่ือรำยย่อย 148,568 59.9 145,223 61.0 2.3 

สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์ 109,575 44.2 107,612 45.2 1.8 

สินเช่ือบุคคล 8,282 3.3 7,993 3.4 3.6 

สินเช่ือ Micro SMEs 8,080 3.3 7,954 3.3 1.6 

สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 22,632 9.1 21,663 9.1 4.5 

สินเช่ือธุรกจิ 63,469 25.6 60,899 25.6 4.2 

สินเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ 34,492 13.9 31,591 13.3 9.2 

สินเช่ือธุรกิจเอสเอม็อี 28,977 11.7 29,308 12.3 (1.1) 

สินเช่ือบรรษทั 26,349 10.6 23,527 9.9 12.0 

สินเช่ือสายบริหารหน้ี 1,249 0.5 509 0.2 145.6 

 สินเช่ือ Lombard 8,273 3.3 7,987 3.4 3.6 

รวมเงนิให้สินเช่ือและลูกหนี ้ 247,908 100.0 238,144 100.0 4.1 

รวมเงนิให้สินเช่ือและลูกหนี ้ (ไม่รวม POCI)3         247,103    3.8 

สินเช่ือรำยย่อย มีจ านวน 148,568 ลา้นบาท ขยายตวัร้อยละ 2.3 จากส้ินปี 2562 โดยสินเช่ือรายยอ่ยประกอบดว้ย 
สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์สินเช่ือบุคคล สินเช่ือ Micro SMEs และสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั  

สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์ มีจ านวน 109,575 ลา้นบาท ขยายตวัท่ีร้อยละ 1.8 จากส้ินปี 2562  ส าหรับยอดสินเช่ือเช่าซ้ือ
รถยนตใ์หม่และรถยนตใ์ชแ้ลว้ท่ีอนุมติัใหม่ส าหรับไตรมาส 1/2563 มีจ านวน 11,918 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 42.6 เม่ือเทียบ
กบัไตรมาสเดียวกนัของปี 2562  โดย ณ ส้ินไตรมาส 1/2563 ธนาคารมีสดัส่วนสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตต์่อสินเช่ือรวมของธนาคาร
เท่ากบัร้อยละ 44.2  และมีสัดส่วนสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตใ์หม่ต่อรถยนตใ์ชแ้ลว้เท่ากบั 37:63  ในส่วนของยอดจ าหน่ายรถยนต์
ใหม่รวมทุกประเภทส าหรับไตรมาสแรกของปี 2563  มีจ านวนทั้งส้ิน 200,064 คนั ลดลงร้อยละ 24.1 จากยอดขายช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน โดยธนาคารมีอตัราส่วนการใหสิ้นเช่ือเช่าซ้ือรถยนตใ์หม่ต่อยอดจ าหน่ายรถยนตใ์หม่ส าหรับไตรมาส 1/2563 ท่ีร้อย
ละ 3.6 เพ่ิมข้ึนจาก ณ ส้ินปี 2562 ท่ีอยูท่ี่ร้อยละ 2.2 

 ทางดา้นสินเช่ือรายยอ่ยอ่ืนๆ มีจ านวน 38,993 ลา้นบาท ขยายตวัท่ีร้อยละ 3.7 จากส้ินปี 2562 โดย ณ ส้ินไตรมาส 
1/2563 สินเช่ือรายยอ่ยอ่ืนๆรวมแลว้มีสดัส่วนร้อยละ 15.7 ต่อสินเช่ือรวมของธนาคาร   

                                                           
3
 สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือซ้ือหรือเม่ือเกิดรายการ (Purchased or originated credit-impaired financial assets) 
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 สินเช่ือธุรกจิ มีจ านวน 63,469 ลา้นบาท ขยายตวัท่ีร้อยละ 4.2 จากส้ินปี 2562 สินเช่ือธุรกิจประกอบดว้ย สินเช่ือธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย ์และสินเช่ือธุรกิจเอสเอม็อี  โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

สินเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์จ านวน 34,492 ลา้นบาท ขยายตวัท่ีร้อยละ 9.2 จากส้ินปี 2562  
สินเช่ือธุรกิจเอสเอม็อี จ านวน 28,977 ลา้นบาท หดตวัเลก็นอ้ยท่ีร้อยละ 1.1 ประกอบดว้ย สินเช่ือธุรกิจอพาร์ตเมน้ต์

และโรงแรม  สินเช่ือธุรกิจขนส่ง สินเช่ือพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม และสินเช่ือเพื่อเคร่ืองจกัรและวสัดุก่อสร้าง  
สินเช่ือบรรษัท ประกอบดว้ยสินเช่ือขนาดใหญ่ท่ีให้กบัฐานลูกคา้ในกลุ่มบริษทัจดทะเบียนขนาดใหญ่และบริษทั

ขนาดใหญ่ หรือสินเช่ือท่ีเก่ียวกบัการท ารายการของสายงานวานิชธนกิจ ธุรกิจตลาดทุน มีจ านวน 26,349 ลา้นบาท ขยายตวัร้อย
ละ 12.0 จากส้ินปี 2562 
 สินเช่ือสำยบริหำรหนี ้มีจ านวน 1,249 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัจ านวน 509 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2562 ซ่ึงเป็นผล
จากการเปล่ียนแปลงการจดัประเภทสินทรัพยต์ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9  (TFRS 9) ส าหรับสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือซ้ือหรือเม่ือเกิดรายการ (Purchased or originated credit impaired : POCI) จากเดิมท่ีเคยจดั
ประเภทอยูใ่นเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิ  
 สินเช่ือ Lombard ซ่ึงเป็นสินเช่ือหมุนเวียนอเนกประสงค ์ส าหรับลูกคา้บุคคลรายใหญ่ โดยใชท้รัพยสิ์นทางการเงิน
ของลูกคา้เป็นหลกัประกนั มีจ านวน 8,273 ลา้นบาท ขยายตวัท่ีร้อยละ 3.6 จากส้ินปี 2562 

สินเช่ือทีม่กีำรด้อยค่ำด้ำนเครดติ จ ำแนกตำมประเภทสินเช่ือ  มีรายละเอียดดงัน้ี 

ประเภทของสินเช่ือ 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

  

จ านวนเงิน สัดส่วน ร้อยละของ
สินเช่ือ 

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

สินเช่ือรำยย่อย 3,817 38.8 2.6 4,051 42.4 2.8 

สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์ 2,450 24.9 2.2 2,651 27.7 2.5 

 สินเช่ือบุคคล 113 1.2 1.4 135 1.4 1.7 

สินเช่ือ Micro SMEs 894 9.1 11.1 922 9.6 11.6 

สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 359 3.7 1.6 342 3.6 1.6 

สินเช่ือธุรกจิ 4,775 48.6 7.5 5,016 52.5 8.2 

สินเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ 3,203 32.6 9.3 3,394 35.5 10.7 

สินเช่ือธุรกิจเอสเอม็อี 1,572 16.0 5.4 1,622 17.0 5.5 

สินเช่ือบรรษทั 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 

สินเช่ือสายบริหารหน้ี 1,238 12.6 99.1 494 5.2 97.1 

สินเช่ือ Lombard 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 

สินเช่ือที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดติ 9,830 100.0 4.0 9,560 100.0 4.0 

สินเช่ือทีม่กีำรด้อยค่ำด้ำนเครดติ (ไม่รวม POCI) 9,025  3.7    

ปริมาณสินเช่ือท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Stage 3) ของธนาคารและบริษทัยอ่ย ณ ส้ินไตรมาส 1/2563 มีจ านวน 9,025 
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 3.7 ของสินเช่ือรวม ลดลงจากร้อยละ 4.0  ณ ส้ินปี 2562 โดยปรับลดลงทั้งในส่วนของสินเช่ือท่ีมีการ
ดอ้ยค่าดา้นเครดิตของสินเช่ือรายยอ่ยและสินเช่ือท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตของสินเช่ือธุรกิจ 
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ธุรกจิตลำดทุน  
 ประกอบดว้ย ธุรกิจนายหนา้ ธุรกิจวานิชธนกิจ ธุรกิจการลงทุน และธุรกิจจดัการกองทุน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

 ธุรกจินำยหน้ำ (Brokerage Business) 
บลศภทัร ด าเนินธุรกิจใหบ้ริการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ และตราสารอนุพนัธ์แก่ลูกคา้ประเภทสถาบนัทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ รวมถึงกลุ่มลูกคา้บุคคลรายใหญ่ภายใตบ้ริการ Private Wealth Management ซ่ึงในกลุ่มน้ีบริษทั
ใหบ้ริการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหน่วยลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และหุน้กูอ้นุพนัธ์อีกดว้ย ส าหรับไตรมาส 1/2563   
บลศภทัร มีส่วนแบ่งตลาด4  ร้อยละ 10.30 เป็นอนัดบัท่ี 1 จากจ านวนบริษทัหลกัทรัพยท์ั้งหมด 38 แห่ง และบลศภทัร มีรายไดค้่า
นายหนา้ 458 ลา้นบาท ประกอบดว้ย รายไดค้่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ านวน 391 ลา้นบาท และรายไดค้่านายหนา้
จากการซ้ือขายตราสารอนุพนัธ์ 67 ลา้นบาท นอกจากน้ี บลศภทัร ยงัมีรายไดค้่านายหนา้จากการเป็นตวัแทนขายหน่วยลงทุน 
149 ลา้นบาท5  

 ธุรกจิวำนิชธนกจิ (Investment Banking Business) 
บลศภทัร ประกอบธุรกิจวานิชธนกิจ ใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินและการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ ส าหรับไตร

มาส 1/2563 บลศภทัร มีรายไดจ้ากธุรกิจวานิชธนกิจจ านวน 167 ลา้นบาท ประกอบดว้ย รายไดท่ี้ปรึกษาทางการเงิน 43 ลา้น
บาท และรายไดก้ารจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์124 ลา้นบาท  

 ธุรกจิกำรลงทุน (Investment Business) 
ธุรกิจการลงทุนของบริษทัอยูภ่ายใตก้ารด าเนินงาน 2 หน่วยงานหลกั โดยทุนภทัรจะเป็นผูป้ระกอบการลงทุน

โดยตรงภายใตก้ารดูแลของ ฝ่ายลงทุน (Direct Investment) ซ่ึงรับผิดชอบการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาว ส่วนบลศภทัร
รับผิดชอบการลงทุนระยะสั้นภายใตก้ารดูแลของ ฝ่ายคา้หลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Equity and Derivatives 
Trading) ซ่ึงเนน้ลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภททุน (Equity) และก่ึงทุน (Equity-Linked Securities) ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ
ตลาดอนุพนัธ์ เป็นการลงทุนระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี โดยเนน้กลยทุธ์ดา้นการหาก าไรส่วนต่าง (Arbitrage) รวมถึงการเป็นผูอ้อก
และเสนอขายผลิตภณัฑท์างการเงิน (Financial Products) ตวัอยา่งเช่น หุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ เป็น
ตน้  
 ส าหรับไตรมาส 1/2563 ฝ่ายลงทุนมีผลขาดทุนจากการลงทุนโดยรวมขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยจ์ านวน 836 ลา้นบาท6 เน่ืองจากตลาดทัว่โลกมีความผนัผวนค่อนขา้งสูง ส าหรับฝ่ายคา้หลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้สามารถท ารายไดจ้ านวน 527 ลา้นบาท 7   และเม่ือรวมกบัรายไดจ้ากการลงทุนอ่ืนในส่วนของการบริหารเงินทุนและ
สภาพคล่องของบริษทั ท าใหใ้นไตรมาส 1/2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีผลขาดทุนรวมจากธุรกิจลงทุนจ านวน 284 ลา้นบาท 

 ธุรกจิจดักำรกองทุน (Asset Management Business) 
 บลจศภทัร ประกอบธุรกิจจดัการกองทุน ภายใตใ้บอนุญาตประกอบกิจการจดัการกองทุนรวม และใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจจดัการกองทุนส่วนบุคคล ใหบ้ริการดา้นการจดัการลงทุนแก่ลูกคา้บุคคลทัว่ไปหรือลูกคา้องคก์ร นิติบุคคลท่ี
สนใจการลงทุนในกองทุนรวม หรือกองทุนส่วนบุคคล  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บลจศภทัร มีทรัพยสิ์นภายใตก้ารจดัการของ

                                                           
4 รวม SET และ mai ไม่รวมบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั (proprietary trading) 
5 รวมรายไดค้่านายหนา้จากการเป็นตวัแทนขายหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บจากบริษทัยอ่ย 
6 นอกจากน้ี ฝ่ายลงทุนมีผลก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน 15 ลา้นบาท ท าใหฝ่้ายลงทุนมีผลขาดทุนรวมเป็นจ านวน 821 ลา้นบาท 
7 รายไดก่้อนหกัตน้ทุนการป้องกนัความเส่ียง เม่ือหกัตน้ทุนดงักล่าวแลว้จะมีผลก าไร 519 ลา้นบาท 
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กองทุนรวมเป็นจ านวน 62,043 ลา้นบาทมีจ านวนกองทุนภายใตก้ารบริหารรวม 41 กองทุน แบ่งเป็นกองทุนรวม (Mutual 
Fund) 38 กอง และกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์3 กอง โดยมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 1.36  โดยในไตรมาส 1/2563 บลจศภทัร 
มีรายไดค้่าธรรมเนียมธุรกิจจดัการกองทุนรวมจ านวน 129 ลา้นบาท 

ส าหรับกองทุนส่วนบุคคล ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิภายใตก้ารบริหารทั้งส้ิน 18,230 ลา้นบาท 
ทั้งน้ี บลจศภทัร มีรายไดค้่าธรรมเนียมธุรกิจจดัการกองทุนส่วนบุคคลจ านวน 49 ลา้นบาท 

 


