รายงานของ
ผูสอบบัญชีและงบการเงิน >>
เสนอ ผูถือหุน ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
สำนักงานการตรวจเงินแผนดินไดตรวสอบงบดุล  ณ วันที  ่ 31  ธนั วาคม  2550  งบกำไร
ขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด สำหรับป
สิ้นสุดวันเดียวกัน ของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ซึ่งผูบริหารของธนาคารเปน
ผูร บั ผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้  สว นสำนักงาน
การตรวจเงินแผนดินเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาว
จากผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน งบการเงินของธนาคาร
ดังกลาว สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่น ซึ่ง
แสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550
สำนักงานการตรวจเงินแผนดินไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดใหสำนักงานการตรวจเงินแผนดินตองวางแผนและ
ปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบ
หลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจำนวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน
การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่ธนาคารใชและประมาณการเกี่ยวกับ
รายการทางการเงินที่เปนสาระสำคัญ ซึ่งผูบริหารของธนาคารเปนผูจัดทำขึ้น ตลอดจน
การประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม
สำนักงานการตรวจเงินแผนดินเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑ
อยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน
สำนักงานการตรวจเงินแผนดินเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
และกระแสเงินสด สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ISLAMIC BANK OF THAILAND
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(คุณหญิงจารุวรรณ  เมณฑกา)
ผูวาการตรวจเงินแผนดิน

สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน
วันที่   7   พฤษภาคม  2551
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(นางสาวกัญญา  วิไลลักขณา)
ผูอำนวยการสำนักงาน

ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

งบดุล

สินทรัพย
หมายเหตุ
2550
2549
				
หนวย : บาท
264,653,688

217,797,326

1,187,492,434
267,781,714
16,244,607
1,471,518,755

408,997,538
155,349,854
14,340,429
578,687,821

เงินลงทุน
5, 16
เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ
รวมเงินลงทุน - สุทธิ			

3,265,001,665
218,695,446
3,483,697,111

164,751,585
224,584,894
389,336,479

เงินใหสินเชื่อและรายไดคางรับ
6
เงินใหสินเชื่อ
รายไดคางรับ
รวมเงินใหสินเชื่อและรายไดคางรับ		
หัก   คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
7
รวมเงินใหสินเชื่อและรายไดคางรับ - สุทธิ		

11,006,690,820
34,358,411
11,041,049,231
(162,199,119)
10,878,850,112

6,903,403,657
17,243,669
6,920,647,326
(45,526,772)
6,875,120,554

8
9
10

327,265,261
258,114,267
101,397,388

359,380,545
286,280,348
67,198,577

รวมสินทรัพย				

16,785,496,582

8,773,801,650

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพยอื่น - สุทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายกิตติ พัฒนพงศพิบูล)
ประธานกรรมการ

(นายนภดล เตะหมาน)
กรรมการและรักษาการผูจัดการ
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เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ
4,7
ในประเทศ - มีผลตอบแทน
                   - ไมมีผลตอบแทน
ตางประเทศ - ไมมีผลตอบแทน
รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ		
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ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

งบดุล

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หมายเหตุ
2550
2549
				
หนวย : บาท
เงินฝาก
11
เงินฝากที่เปนเงินบาท
รวมเงินฝาก				
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
ในประเทศ   - มีผลตอบแทน
รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
คาใชจายคางจาย

12

หนี้สินอื่น
13
รวมหนี้สิน				
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
14
ทุน - หุนสามัญ 3,123,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท  
ทุนที่ออกและชำระแลว 3,123,000,000 หุน
มูลคาหุนละ 10 บาท  
สวนต่ำกวามูลคาหุนสามัญ
15
สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
5
ขาดทุนสะสม
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ISLAMIC BANK OF THAILAND
36

รายการนอกงบดุล - ภาระผูกพันทั้งสิ้น
การรับอาวัลตั๋วเงิน
ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขาที่ยังไมครบกำหนด
เล็ตเตอรออฟเครดิต
ภาระผูกพันอื่น

17

12,962,725,832
12,962,725,832

8,214,759,744
8,214,759,744

330,058,000
330,058,000
100,811,678
203,998,998

       200,000,000
       200,000,000
         73,207,134
         90,905,100

15,438,098
13,613,032,606

        28,985,999
8,607,857,977

31,230,000,000

   1,000,000,000

31,230,000,000
(27,230,467,658)
28,272,072
(855,340,438)
3,172,463,976
16,785,496,582

       704,444,000
        (3,928,512)
        34,584,894
    (569,156,709)
        165,943,673
    8,773,801,650

66,967,749
382,357
218,545,877
1,352,658,374

         88,600,000
           5,208,358
         58,964,645
       904,529,484

                                                                                                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายกิตติ พัฒนพงศพิบูล)
ประธานกรรมการ
รายงานประจำปี 2550 ANNUAL REPORT 2007

(นายนภดล เตะหมาน)
กรรมการและรักษาการผูจัดการ

งบกำไรขาดทุน

ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

หมายเหตุ
2550
2549
				
หนวย : บาท
559,338,859
20,081,073
7,000,985
49,319,904
635,740,821

237,583,159
22,478,668
8,852,182
10,991,875
279,905,884

398,579,821
625,282
399,205,103
236,535,718
(128,672,347)
107,863,371

198,365,424
5,868,646
1,491,959
205,726,029
74,179,855
(28,818,960)
45,360,895

(3,994,267)
80,552,341
3,897,234
15,734,333
96,189,641

74,943,501
54,207,979
(3,089,921)
1,347,103
127,408,662

150,857,718
230,445,074
23,798,076
18,463,417
2,705,000
63,967,456
490,236,741
(286,183,729)
(0.47)

199,376,634
129,886,824
9,354,238
11,133,528
5,995,998
86,868,193
442,615,415
(269,845,858)
(3.85)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายกิตติ พัฒนพงศพิบูล)
ประธานกรรมการ

(นายนภดล เตะหมาน)
กรรมการและรักษาการผูจัดการ
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รายได
เงินใหสินเชื่อ
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
การใหเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน
เงินลงทุน
รวมรายได
คาใชจายทางการเงิน
เงินฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
อื่นๆ
รวมคาใชจายทางการเงิน		
รายไดสุทธิ
หนี้สงสัยจะสูญ
7
รายไดทางการเงินหลังหักหนี้สงสัยจะสูญ
รายไดจากการดำเนินงานอื่น
กำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน
คาธรรมเนียมและบริการ
กำไร(ขาดทุน)จากการปริวรรต
รายไดอื่น
รวมรายไดจากการดำเนินงานอื่น		
คาใชจายจากการดำเนินงานอื่น
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ
18
คาภาษีอากร
คาธรรมเนียมและบริการ
คาตอบแทนกรรมการ
19
คาใชจายอื่น
20
รวมคาใชจายจากการดำเนินงานอื่น		
ขาดทุนสุทธิ
ขาดทุนสุทธิตอหุนขั้นพื้นฐาน
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2549
สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
รายการที่ยังไมรับรูในงบกำไรขาดทุน
ทุนเรือนหุนที่ออก
สวนต่ำกวามูลคาหุนสามัญ
ขาดทุนสุทธิ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
รายการที่ยังไมรับรูในงบกำไรขาดทุน
ทุนเรือนหุนที่ออก
14
สวนต่ำกวามูลคาหุนสามัญ
14
ขาดทุนสุทธิ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550		
				

696,860,000
7,584,000
704,444,000
30,525,556,000
31,230,000,000

61,023,567
(26,438,673)
(26,438,673)
34,584,894
(6,312,822)
(6,312,822)
28,272,072

458,572,716
(26,438,673)
(26,438,673)
7,584,000
(3,928,512)
(269,845,858)
165,943,673
(6,312,822)
(6,312,822)
30,525,556,000
- (27,226,539,146)
(286,183,729)
(286,183,729)
(855,340,438)
3,172,463,976

(299,310,851)
-   
(269,845,858)
(569,156,709)
-

หนวย : บาท

สวนเกินทุนจาก				
การเปลี่ยนแปลง				
มูลคาเงินลงทุน
ขาดทุนสะสม
รวม

ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

(3,928,512)
(3,928,512)
(27,226,539,146)
(27,230,467,658)

				
		
ทุนที่ออก
สวนต่ำกวา
หมายเหตุ
และชำระแลว มูลคาหุนสามัญ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน

ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ISLAMIC BANK OF THAILAND
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งบกระแสเงินสด

ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

หมายเหตุ
2550
2549
				
หนวย : บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
ขาดทุนสุทธิ
รายการปรับกระทบขาดทุนสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)
จากกิจกรรมดำเนินงาน
คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี
หนี้สงสัยจะสูญ
ประมาณการหนี้สิน
สำรองผลกำไรเงินฝากเพื่อการลงทุน
กำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพยทางการเงิน
กำไรจากการจำหนายเงินลงทุน
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหนายทรัพยสิน
ขาดทุนจากการตีราคาเงินลงทุน
ขาดทุนจากการเลิกใชทรัพยสิน
ขาดทุน (กำไร) จากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ
ขาดทุน (โอนกลับ) จากการดอยคาสินทรัพยอื่น
รายไดคางรับเพิ่มขึ้น
คาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น

(286,183,729)

(269,845,858)

111,226,126
128,672,347
633,347
(3,046,804)
(142,128)
(1,765,081)
4,136,395
14,182,250
4,293,203
(6,370,913)
(17,114,742)
113,093,898

52,472,195
28,818,960
3,530,061
1,491,959
(64,188,874)
1,637,694
6,342,160
6,370,913
(14,896,393)
63,578,902

ขาดทุนจากการดำเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน				
สินทรัพยและหนี้สินดำเนินงาน		
61,614,169
(184,688,281)

หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินอื่น
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน		
					
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(909,124,137)
(4,103,287,163)
(27,827,900)

955,561,092
(3,059,585,157)
(42,482,962)

4,747,966,088
130,058,000
27,604,544
(11,134,441)
(84,130,840)

3,570,479,389
200,000,000
(18,997,644)
(20,457,420)
1,399,829,017
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สินทรัพยดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินใหสินเชื่อ
สินทรัพยอื่น
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หมายเหตุ
2550
2549
				
หนวย : บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายในการซื้อเงินลงทุน
เงินสดจายในการซื้อสวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ
เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน		

(3,104,667,722)
(40,016,290)
(23,345,640)
(3,168,029,652)

(160,562,711)
(138,740,411)
(200,140,600)
(499,443,722)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจายชำระเจาหนี้ตั๋วสัญญาใชเงินจากการรับโอนกิจการ
ทุนที่ออกและชำระแลวเพิ่มขึ้น
สวนต่ำกวามูลคาหุนสามัญเพิ่มขึ้น
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน		

30,525,556,000
(27,226,539,146)
3,299,016,854

(854,931,957)
7,584,000
(3,928,512)
(851,276,469)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ		
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป    
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป		

46,856,362
217,797,326
264,653,688

49,108,826
168,688,500
217,797,326

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

1. ขอมูลทั่วไป

ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย (“ธนาคาร”) เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติ
ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย พ.ศ. 2545 โดยมี สำนักงานใหญตั้งอยูเลขที่ 66 ชั้น M, 21, 22 อาคารคิวเฮาส อโศก
ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ธนาคารประกอบกิจการใหเชาซื้อ ลีสซิ่ง การพาณิชยและธุรกิจธนาคารพาณิชยที่ไมขัดกับหลักศาสนาอิสลาม
โดยมีสาขา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จำนวน 26 สาขา (2549: 28 สาขา)
ธนาคารมีพนักงานจำนวน 370 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 (2549: 345 คน)

2. เกณฑการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้นำเสนอเพื่อวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศ และจัดทำเปนภาษาไทย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษไดจัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย
งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีไทย (“มาตรฐานการบัญชี”) รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทาง
การบั ญ ชี ท ี ่ ป ระกาศใช โ ดยสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี และตามประกาศธนาคารแห ง ประเทศไทย เรื ่ อ งแบบงบดุ ล และ
บัญชีกำไรขาดทุนของธนาคารพาณิชย ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2544 และจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ของประเทศไทย
งบการเงินนี้แสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท และมีการปดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแสดง
เปนหลักบาทยกเวนที่ระบุไวเปนอยางอื่น งบการเงินนี้ไดจัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม
ยกเวนที่กลาวไวในนโยบายการบัญชี
งบการเงินนี้ไดรวมรายการบัญชีของสำนักงานใหญและสาขาทั้งหมด โดยไดตัดรายการและยอดคงเหลือที่เปน
สาระสำคัญระหวางกันออกแลว

ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทำงบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางสม่ำเสมอ การปรับ
ประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวน หากการปรับประมาณการ
กระทบเฉพาะงวดนั้นๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวด
ปจจุบันและอนาคต

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
(ก) รายได
รายไดจากเงินใหสินเชื่อ

ธนาคารใชเกณฑคงคางในการรับรูรายไดจากเงินใหสินเชื่อในรูปผลกำไรหรือรายไดอื่นที่ไมเกี่ยวของกับ
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ในการจัดทำงบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ผูบริหารตองใชประมาณการและขอสมมติฐาน
หลายประการ ซึ ่ ง มี ผ ลกระทบต อ การกำหนดนโยบายและการรายงานจำนวนเงิ น ที ่ เ กี ่ ย วกั บ สิ น ทรั พ ย หนี ้ ส ิ น
รายได และคาใชจาย ประมาณการและขอสมมติฐานมาจากประสบการณในอดีต และปจจัยตางๆที่ผูบริหารมี
ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลภายใตสภาวการณ ซึ่งไมอาจอาศัยขอมูลจากแหลงอื่นและนำไปสูการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการกำหนดจำนวนสินทรัพยและหนี้สินนั้นๆ ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกตางจากที่ประมาณไว
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ดอกเบี้ยเนื่องจากหลักของศาสนาอิสลามที่หามมิใหธนาคารคิดดอกเบี้ยจากการใหสินเชื่อ โดยธนาคารจะบวกผลกำไร
รวมเปนเงินทีล่ กู คาจะตองจายใหธนาคาร  ยกเวนรายไดจากเงินใหสนิ เชือ่ ทีค่ า งชำระเกินกวา 3 เดือนซึง่ จะรับรูเ ปนรายได
เมื่อไดรับชำระ ตามขอกำหนดของธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารไดกลับรายการรายไดคางรับนานกวา 3 เดือน
นับจากวันครบกำหนดชำระออกจากงบกำไรขาดทุน ไมวามูลคาหลักประกันจะครอบคลุมจำนวนดังกลาวหรือไม และ
จะบันทึกผลกำไรที่ไดรับตามเกณฑเงินสด
รายไดจากการใหเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน
รายไดจากการใหเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน บันทึกเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยวิธีผลรวมจำนวนงวด
ซึ่งเปนการคำนวณรายไดเปนอัตราสวนกับงวดเงินตนที่คงคางอยูของแตละงวดตามระยะเวลาผอนชำระ
รายไดจากการดำเนินงานอื่น
รายไดจากการดำเนินงานอื่นรับรูตามเกณฑคงคาง
(ข) คาใชจาย
ธนาคารใชเกณฑคงคางในการรับรูค า ใชจา ยทางการเงินและคาใชจา ยจากการดำเนินงานอืน่ ในงวดทีเ่ กิดรายการ
การจายผลตอบแทนใหกับเงินฝาก
ธนาคารใชเกณฑคงคางในการจายผลตอบแทนใหกับเงินฝาก โดยธนาคารจะคำนวณเงินสวนแบงกำไร
ใหกับเงินฝากเพื่อการลงทุนทุกเดือน ผูฝากจะไดรับสวนแบงกำไรในอัตราตามขอตกลงของแตละประเภทการฝาก
แตหากการทำธุรกิจที่ใชเงินฝากเพื่อการลงทุนมีผลขาดทุน ผูฝากเงินจะตองรับรูผลขาดทุนตามสัดสวน   สวน
ผลตอบแทนของเงินฝากเพื่อรักษาทรัพย ขึ้นอยูกับมติของคณะกรรมการธนาคาร
สัญญาเชาดำเนินงาน
รายจายภายใตสัญญาเชาดำเนินงานบันทึกในงบกำไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา
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(ค) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึงเงินสดในมือและรายการเงินสดระหวางเรียกเก็บ
(ง) เงินใหสินเชื่อ
เงินใหสินเชื่อไดแก เงินใหยืม ลูกหนี้เชาซื้อ ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน และเงินใหยืมอื่น แสดงใน
ราคาทุนสุทธิจากกำไรที่ยังไมถือเปนรายได และคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(จ) คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ธนาคารแหงประเทศไทยไดกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขั้นต่ำ โดยใหตั้งขึ้นใน
อัตรารอยละทีแ่ ตกตางกันสำหรับหนีจ้ ดั ชัน้ แตละประเภท โดยใหพจิ ารณารวมถึงมูลคาของหลักประกันในหนีจ้ ดั ชัน้ ดวย
หลักเกณฑที่สำคัญในการจัดชั้นหนี้คือระยะเวลาที่คางชำระ  ธนาคารไดใชแนวทางของธนาคารแหงประเทศไทย
รายงานประจำปี 2550 ANNUAL REPORT 2007
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ในการปฏิบัติเกี่ยวกับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ตามขอกำหนดของธนาคารแหงประเทศไทย ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2549 ธนาคารไดจดั ชั้นลูกหนีเ้ ปน 6 ประเภท
โดยหลักเกณฑที่สำคัญในการจัดชั้นหนี้คือระยะเวลาคางชำระ สำหรับหนี้จัดชั้นปกติ และจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ
คำนวณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขั้นต่ำตามอัตรารอยละที่ธนาคารแหงประเทศไทยกำหนดโดยพิจารณามูลคาหลักประกัน
ซึ่งมูลคาหลักประกันที่ใชขึ้นอยูกับประเภทของหลักประกันและวันที่มีการประเมินราคาลาสุด สวนหนี้จัดชั้นต่ำกวา
มาตรฐาน จัดชัน้ สงสัย และจัดชัน้ สงสัยจะสูญ คำนวณคาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญในอัตรารอยละ 100 สำหรับสวนตางระหวาง
ยอดหนี้คงคางตามบัญชีกับมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้ หรือมูลคาปจจุบันของ
กระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการจำหนายหลักประกันซึ่งเปนไปตามวิธีการที่ธนาคารแหงประเทศไทยกำหนด
ตามขอกำหนดใหมขา งตน ธนาคารแหงประเทศไทยไดผอ นผันใหธนาคารพาณิชยสามารถทยอยตัง้ คาเผือ่ หนี้
สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑใหมสำหรับหนี้จัดชั้นต่ำกวามาตรฐาน จัดชั้นสงสัย และจัดชั้นสงสัยจะสูญ ใน 3 ชวงเวลา
ดังนี้
ชวงที่ 1 ลูกหนีจ้ ดั ชัน้ ต่ำกวามาตรฐาน จัดชัน้ สงสัย และจัดชัน้ สงสัยจะสูญทีศ่ าลมีคำพิพากษาแลว หรืออยูร ะหวาง
บังคับคดีและลูกหนี้ที่อยูระหวางดำเนินคดี ใหตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตั้งแตงวดการบัญชีหลังของ
ป 2549
ชวงที่ 2 ลูกหนีท้ จ่ี ดั ชัน้ สงสัยจะสูญและชัน้ สงสัย ใหตง้ั คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญตามเกณฑใหมตง้ั แตงวดการบัญชี
แรกของป 2550
ชวงที่ 3 ลูกหนี้จัดชั้นต่ำกวามาตรฐานใหตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑใหมตั้งแตงวดการบัญชีหลังของ
ป 2550
ธนาคารไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับสวนแรกตามเกณฑใหมนี้แลว ซึ่งกำหนดใหธนาคารตองตั้งคาเผื่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 สำหรับลูกหนี้ที่อยูในกระบวนการของศาล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารไดตง้ั คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญตามหลักเกณฑเดิมของธนาคารแหงประเทศไทยเนือ่ ง
จากธนาคารไดรบั การผอนผันการกันคาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญตามหลักเกณฑขา งตนจากกระทรวงการคลัง โดยใหทยอยกัน
ใหแลวเสร็จภายในสิ้นป 2552

(ฉ) เงินลงทุน
ตราสารทุนซึ่งเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดซึ่งถือไวเพื่อคา และแสดงในราคายุติธรรม
กำไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพยไดบันทึกในงบกำไรขาดทุน
ตราสารหนีซ้ ง่ึ เปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดทีม่ อี ายุครบกำหนดภายใน  1 ป แสดงดวยมูลคายุตธิ รรม
กำไรหรือขาดทุนจากการตีราคาตราสารหนี้บันทึกในสวนของผูถือหุน ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเปนหลักทรัพย
ในความตองการของตลาดนอกเหนือจากที่ถือไวเพื่อคา จัดประเภทเปนหลักทรัพยเผื่อขายและแสดงในราคายุติธรรม  
กำไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพยไดบันทึกในสวนของผูถือหุนโดยตรง ยกเวนขาดทุนจากการดอยคาของเงิน
ลงทุนจะรับรูในงบกำไรขาดทุน เมื่อมีการจำหนายเงินลงทุนจะรับรูผลกำไรหรือขาดทุนที่เคยบันทึกในสวนของผูถือหุน
โดยตรงเขาในงบกำไรขาดทุน  
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เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไมใชหลักทรัพยในความตองการของตลาดเปนเงินลงทุนทั่วไปแสดงในราคาทุน
หักขาดทุนจากการดอยคา
มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยคำนวณโดยใชวิธีดังตอไปนี้
หลักทรัพยหุนทุนที่เปนหลักทรัพยจดทะเบียน มูลคายุติธรรมใชราคาเสนอซื้อครั้งสุดทายของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ณ วันที่ในงบดุล
ตราสารหนี้แสดงมูลคายุติธรรมดวยราคา Clean Price ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
หนวยลงทุนในความตองการของตลาด แสดงมูลคายุติธรรมดวยมูลคาสินทรัพยสุทธิ ณ วันที่ในงบดุล
การจำหนายเงินลงทุน
เมื่อมีการจำหนายเงินลงทุน  ผลตางระหวางจำนวนเงินสุทธิที่ไดรับและมูลคาตามบัญชีและรวมถึงกำไรหรือ
ขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพยที่เกี่ยวของที่เคยบันทึกในสวนของผูถือหุน จะถูกบันทึกในงบกำไรขาดทุน
(ช) เงินตราตางประเทศ
รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ในงบดุล แปลงคาเปนเงินบาทโดยใช
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาจะบันทึกในงบกำไรขาดทุน
(ซ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา
รายจายฝายทุนที่เกิดขึ้นภายหลัง
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รายจายที่เกิดขึ้นภายหลังซึ่งเกี่ยวของกับ ที่ดิน อาคารและอุปกรณจะถูกบันทึกเพิ่มในบัญชีของสินทรัพยที่
เกี ่ ย วข อ ง หากมี ค วามเป น ไปได ค  อ นข า งแน น อนว า จะก อ ให เ กิ ด ประโยชน เ ชิ ง เศรษฐกิ จ เพิ ่ ม เติ ม ในอนาคตแก
ธนาคารเกินกวาที่ไดเคยประเมินไดจากทรัพยสินที่เกี่ยวของนั้น รายจายที่เกิดขึ้นในภายหลังอื่นๆ จะบันทึกเปน
คาใชจายในงวดที่เกิดขึ้น
คาเสื่อมราคา
คาเสือ่ มราคาบันทึกเปนคาใชจา ยในงบกำไรขาดทุน คำนวณโดยวิธเี สนตรงตามเกณฑอายุการใชงานโดยประมาณ
ของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยแสดงไดดังนี้
อาคาร     
20 ป
สวนปรับปรุงอาคารเชา

5-10 ป

เครื่องตกแตง ติดตั้งและอุปกรณ

       5 ป

ยานพาหนะ        
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ธนาคารไมคิดคาเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน และงานระหวางกอสราง
(ฌ) สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมมีตัวตน ประกอบดวย สิทธิการเชาอาคาร สิทธิการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรและคาความนิยม
สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงในราคาทุนหักคาตัดจำหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคา
คาตัดจำหนาย
ค า ตั ด จำหน า ยบั น ทึ ก เป น ค า ใช จ  า ยในงบกำไรขาดทุ น คำนวณโดยวิ ธ ี เ ส น ตรงตามเกณฑ ร ะยะเวลาที ่
คาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยไมมีตัวตนแตละประเภท ระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนเชิง
เศรษฐกิจแสดงไดดังนี้
สิทธิการเชาอาคาร
สิทธิการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
คาความนิยม

24 ป
5 ป
10 ป

(ญ) การดอยคา
ยอดสินทรัพยคงเหลือตามบัญชีของธนาคาร ไดรับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบดุลวา มีขอบงชี้เรื่องการ
ดอยคาหรือไม ในกรณีที่มีขอบงชี้จะทำการประมาณมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืน
ธนาคารรับรูข าดทุนจากการดอยคา เมือ่ มูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพย
ที่กอใหเกิดเงินสด สูงกวามูลคาที่จะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในงบกำไรขาดทุน
การคำนวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน

ธนาคารจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการดอยคา หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชในการคำนวณมูลคา
ที่คาดวาจะไดรับคืน
ธนาคารจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการดอยคาเพียงเพื่อใหมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคา
ตามบัญชีภายหลังหักคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจำหนาย เสมือนหนึ่งไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน
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มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย หมายถึงราคาขายสุทธิของสินทรัพย หรือมูลคาจากการใชของ
สินทรัพย แลวแตมูลคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพย ประมาณการกระแสเงินสดที่
จะได ร ั บ ในอนาคตจะคิ ด ลดเป น มู ล ค า ป จ จุ บ ั น โดยใช อ ั ต ราคิ ด ลดก อ นคำนึ ง ภาษี เ งิ น ได เ พื ่ อ ให ส ะท อ นมู ล ค า ที ่
อาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอสินทรัพย สำหรับสินทรัพยที่ไมกอใหเกิด
กระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื่น ใหพิจารณามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนใหสอดคลองกับหนวยสินทรัพยที่กอ
ใหเกิดเงินสดที่สินทรัพยนั้นมีความเกี่ยวของดวย
การกลับรายการดอยคา
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(ฎ) ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรูในงบดุลก็ตอเมื่อธนาคารมีภาระหนี้สินเกิดขึ้นจากขอพิพาททางกฎหมาย
หรือภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตและมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
จะตองถูกจายไปเพื่อชำระภาระหนี้สินดังกลาวโดยจำนวนภาระหนี้สินดังกลาวสามารถประมาณจำนวนเงินไดอยาง
นาเชื่อถือ
ประมาณการหนี้สินสำหรับภาระผูกพันที่เปนรายการนอกงบดุล พิจารณาจากรายการที่มีความเสี่ยงดาน
เครดิต โดยจะบันทึกเฉพาะทีเ่ ปนรายการนอกงบดุลของลูกหนีท้ ถ่ี กู จัดขึน้ เปนสินทรัพยจดั ชัน้ ต่ำกวามาตรฐาน สงสัย และ
สงสัยจะสูญ อัตราที่ใชคำนวณประมาณการหนี้สินใชอัตราเดียวกันกับการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้รายนั้นๆ
(ฏ) ภาษีเงินได
ธนาคารไมมีหนาที่ตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลเนื่องจากธนาคารไมเขาลักษณะเปนบริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคลตามมาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากร
(ฐ) ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐาน
ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐานสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 คำนวณจากขาดทุนสุทธิสวนของผูถือหุน
สามั ญ จำนวน 286.18 ล า นบาท (2549: 269.85 ล า นบาท) ด ว ยหุ  น สามั ญ ที ่ อ อกจำหน า ยแล ว ระหว า งป ส ิ ้ น สุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักจำนวน  608,937,509 หุน (2549: 70,014,294 หุน) แสดงการ
คำนวณดังนี้
หุนสามัญที่ออกจำหนายแลวระหวางปตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก
2550

2549
หนวย : หุน

หุนสามัญที่ออกจำหนาย ณ วันที่ 1 มกราคม 2550
ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ISLAMIC BANK OF THAILAND
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70,444,400

69,686,000

ผลกระทบจากหุนที่ออกจำหนาย วันที่ 8 พฤษภาคม 2550

1,036,311

328,294

ผลกระทบจากหุนที่ออกจำหนาย วันที่ 12 มิถุนายน 2550

15,553,860

-

ผลกระทบจากหุนที่ออกจำหนาย วันที่ 9 ตุลาคม 2550

192,280,027

-

ผลกระทบจากหุนที่ออกจำหนาย วันที่ 7 พฤศจิกายน 2550

329,622,911

-

หุนสามัญที่ออกจำหนายแลวระหวางป ตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก

608,937,509

70,014,294
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4. รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ (สินทรัพย)
2550

2549

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา

รวม

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา
รวม
   หนวย : บาท

ในประเทศ
ธนาคารแหงประเทศไทย

223,202,159

-

223,202,159

73,350,949

-

73,350,949

ธนาคารพาณิชย
และตลาดเงิน

27,959,546 1,199,492,434 1,227,451,980

ธนาคารอื่น

16,620,009

-

16,620,009

2,342,370

-

2,342,370

-

(12,000,000)

(12,000,000)

-

-

-

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

267,781,714 1,187,492,434 1,455,274,148

79,656,535 408,997,538 488,654,073

155,349,854 408,997,538 564,347,392

ตางประเทศ
เงินดอลลารสหรัฐ

รวม

-

12,558,721

14,340,429

-

14,340,429

3,685,886

-

3,685,886

-

-

-

16,244,607

-

16,244,607

14,340,429

-

14,340,429

284,026,321 1,187,492,434 1,471,518,755

169,690,283 408,997,538 578,687,821
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เงินยูโร

12,558,721
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
5. เงินลงทุน

              2550
ราคาทุน/
ราคาทุน
ตัดจำหนาย

          2549
มูลคา
ยุติธรรม

ราคาทุน/
ราคาทุน
ตัดจำหนาย

มูลคา
ยุติธรรม
หนวย : บาท

เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนเพื่อคา
ตราสารทุนในความตองการของตลาด
ในประเทศ
บวก   คาเผื่อการปรับมูลคา
เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพยรัฐบาล
หัก   คาเผื่อการปรับมูลคา
รวมเงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ
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เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนเผื่อขาย
หนวยลงทุนในความตองการของตลาด
ในประเทศ
ตราสารทุนในความตองการของตลาด
ในประเทศ
บวก   คาเผื่อการปรับมูลคา
เงินลงทุนทั่วไป
หนวยลงทุนที่ไมอยูในความตองการของ
ตลาดในประเทศ
บวก (หัก)  คาเผื่อการปรับมูลคา
รวมเงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ
รวม
รายงานประจำปี 2550 ANNUAL REPORT 2007

104,237,154
6,618,232
110,855,386

110,855,386
110,855,386

104,237,154
10,754,627
114,991,781

114,991,781
114,991,781

3,154,569,653 3,154,146,279
(423,374)
3,154,146,279 3,154,146,279

49,759,804
49,759,804

49,759,804
49,759,804

3,265,001,665 3,265,001,665

164,751,585

164,751,585

125,000,000

115,500,000

125,000,000

125,700,500

40,000,000
165,000,000
27,469,696
192,469,696

76,969,696
192,469,696
192,469,696

40,000,000
165,000,000
34,639,894
199,639,894

73,939,394
199,639,894
199,639,894

25,000,000
26,225,750
1,225,750
26,225,750
26,225,750
218,695,446		

25,000,000
(55,000)
24,945,000
224,584,894

24,945,000
24,945,000

3,483,697,111		

389,336,479

-

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
2550

2549
หนวย : บาท

ตราสารทุน

28,695,446

34,584,894

ตราสารหนี้
รวม

(423,374)
28,272,072

34,584,894

2550

2549
หนวย : บาท

9,697,561,242

5,781,989,845

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ

46,572,985

167,050,537

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน

39,922,263

34,204,728

1,222,634,330

920,158,547

11,006,690,820

6,903,403,657

34,358,411

17,243,669

หัก     คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(162,199,119)

(45,526,772)

สุทธิ									

10,878,850,112

6,875,120,554

6. เงินใหสินเชื่อและรายไดคางรับ
จำแนกตามประเภทสินเชื่อ

เงินใหยืม

เงินใหยืมอื่น
บวก   รายไดคางรับ

จำแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญาการใหสินเชื่อ
2550

2549
หนวย : บาท

ไมเกิน 1 ป

2,865,408,923

1,369,305,758

เกิน 1 ป

8,141,281,897

5,534,097,899

11,006,690,820

6,903,403,657

รวม							
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รายไดรอตัดบัญชีของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ
2549 เปนจำนวนเงิน 11.59 ลานบาท และ 12.84 ลานบาท ตามลำดับ รายไดรอตัดบัญชีที่รับรูในงบกำไรขาดทุนสำหรับ
ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549  เปนจำนวนเงิน 7.00 ลานบาท และ 8.85 ลานบาท ตามลำดับ
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ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
จำแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยูของลูกหนี้
ในประเทศ

2550
ตางประเทศ

รวม

ในประเทศ

2549
ตางประเทศ

รวม
หนวย : บาท

เงินบาท

11,005,004,091

1,686,729

11,006,690,820

6,894,883,146

8,520,511 6,903,403,657

รวม

11,005,004,091

1,686,729

11,006,690,820

6,894,883,146

8,520,511 6,903,403,657

จำแนกตามประเภทการจัดชั้นตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย
2550

เงินใหสินเชื่อ

มูลหนี้หลังหัก
หลักประกัน

อัตราที่ใช
ในการตั้ง
คาเผื่อ
(รอยละ)

มูลคาตามที่
ตั้งคาเผื่อไว
หนวย : บาท

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ

8,380,188,400

1,907,938,241

1

19,079,382

623,460,035

65,518,498

2

1,310,370

420,909,101

22,675,082

20

4,535,016

       -

-

100

-

593,751,889

19,038,296

50

9,519,148

      -

  -

100

-

950,381,395

120,532,003

100

120,532,003

38,000,000

7,223,200

100

7,223,200

2,142,925,320		

162,199,119

จัดชั้นต่ำกวามาตรฐาน

ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ISLAMIC BANK OF THAILAND
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n

สวนที่ยังไมไดใชเกณฑ IAS 39

n

สวนที่ใชเกณฑ IAS 39

จัดชั้นสงสัย
n

สวนที่ยังไมไดใชเกณฑ IAS 39

n

สวนที่ใชเกณฑ IAS 39

จัดชั้นสงสัยจะสูญ
n

สวนที่ยังไมไดใชเกณฑ IAS 39

n

สวนที่ใชเกณฑ IAS 39

		 รวม

รายงานประจำปี 2550 ANNUAL REPORT 2007

11,006,690,820

ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

2549

เงินใหสินเชื่อ
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ

มูลหนี้หลังหัก
หลักประกัน

อัตราที่ใช
ในการตั้ง
คาเผื่อ
(รอยละ)

มูลคาตามที่
ตั้งคาเผื่อไว

5,275,499,695

866,691,959

1

หนวย : บาท
8,666,920

495,513,386

30,298,716

2

605,974

624,756,431

64,378,077

20

12,875,615

-

-

100

-

176,697,975

5,844,292

50

2,922,146

-

-

100

-

292,656,149

13,176,096

100

13,176,096

38,280,021

7,280,021

100

7,280,021

987,669,161		

45,526,772

จัดชั้นต่ำกวามาตรฐาน
  สวนที่ยังไมไดใชเกณฑ IAS 39

n

n

สวนที่ใชเกณฑ IAS 39

จัดชั้นสงสัย
n

สวนที่ยังไมไดใชเกณฑ IAS 39

n

สวนที่ใชเกณฑ IAS 39

จัดชั้นสงสัยจะสูญ
n

สวนที่ยังไมไดใชเกณฑ IAS 39

n

สวนที่ใชเกณฑ IAS 39

รวม

6,903,403,657

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549  ธนาคารมีเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ อันไดแกเงินใหสินเชื่อจัดชั้นต่ำกวา
มาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญ จำนวน 2,003.04 ลานบาท และ 1,132.39 ลานบาท ตามลำดับ

ยอดตนป
หนี้สงสัยจะสูญ
ยอดปลายป

2550
45,526,772
128,672,347
174,199,119

2549
หนวย : บาท
16,707,812
28,818,960
45,526,772

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จำนวน 174,199,119 บาท ประกอบดวย คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินในประเทศ  ประเภทมีระยะเวลาจำนวน 12,000,000 บาท และเงินใหสินเชื่อ
และรายไดคางรับจำนวน 162,199,119  บาท
รายงานประจำปี 2550 ANNUAL REPORT 2007
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181,154,714 54,385,833 (31,545,966) 203,994,581 45,661,935 49,612,560 (17,840,367) 77,434,128 126,560,453
15,049,476     3,670,431 (12,863,405)
  22,821,927

474,509,490 85,190,034 (87,121,575) 472,577,949 115,128,945 87,184,678 (57,000,935) 145,312,688 327,265,261

ยานพาหนะ

งานระหวางกอสราง

         รวม

-

-

-

-

-

5,856,502 10,363,889 4,191,095 (9,438,788) 5,116,196

คาเสื่อมราคาสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 จำนวน 59.71 ลานบาท แสดงในงบกำไรขาดทุน

        - (22,821,927)

- 38,749,926 32,976,378

- 106,344,741

เครื่องตกแตง ติดตั้งและอุปกรณ

-

หนวย : บาท

ณ วันสิ้นป

-

740,306

84,655,821 23,668,822 30,065,396 (29,721,780) 24,012,438 60,643,383

71,726,304 35,434,299 3,315,627

-

ยอดสิ้นป

77,412,328 27,133,770 (19,890,277)

-

-

ยอดตนป คาเสื่อมราคา/ จำหนาย/
โอนเขา
โอนออก

สวนปรับปรุงอาคารเชา

-

- 106,344,741

ยอดสิ้นป

71,726,304

จำหนาย/
โอนออก

อาคาร

-

ซื้อ/โอนเขา

ราคาตามบัญชี

106,344,741

ยอดตนป

                      การเปลี่ยนแปลงคาเสื่อมราคาสะสมระหวางป    

ที่ดิน

ประเภท

          การเปลี่ยนแปลงราคาทุนระหวางป

การเปลี่ยนแปลงในที่ดิน อาคารและอุปกรณ สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 สรุปไดดังนี้

8. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ยอดสิ้นป

-

-

    -

ยอดตนป คาเสื่อมราคา/ จำหนาย/
โอนเขา
โอนออก

        467,193 25,736,705

(3,381,971)    22,821,927

-

-

7,417,551 2,946,338

-

15,049,476

15,049,476

- 181,154,714 29,650,739 16,011,196

68,927,951    112,226,763
-

- 106,344,741

หนวย : บาท

ณ วันสิ้นป

- 35,434,299 36,292,005

-

ยอดสิ้นป

-

4,685,587
- 22,821,927

- 10,363,889

- 45,661,935 135,492,779

77,412,328 11,881,840 13,319,090 (1,532,108) 23,668,822 53,743,506

71,726,304 32,535,782 2,898,517

- 106,344,741

(3,169,803)

จำหนาย/
โอนออก

ราคาตามบัญชี

คาเสื่อมราคาสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 จำนวน 35.18 ลานบาท แสดงในงบกำไรขาดทุน

       รวม		 338,938,881 142,122,383 (6,551,774) 474,509,490 81,485,912 35,175,141 (1,532,108) 115,128,945 359,380,545

งานระหวางกอสราง

ยานพาหนะ

เครื่องตกแตง ติดตั้งและอุปกรณ

76,423,216 4,158,915

สวนปรับปรุงอาคารเชา

-

71,726,304

อาคาร

-

ซื้อ/โอนเขา

106,344,741

ยอดตนป

ที่ดิน

ประเภท

          การเปลี่ยนแปลงราคาทุนระหวางป

                      การเปลี่ยนแปลงคาเสื่อมราคาสะสมระหวางป    

ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

การเปลี่ยนแปลงในที่ดิน อาคารและอุปกรณ สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 สรุปไดดังนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
9. สินทรัพยไมมีตัวตน

2550
ยอดคงเหลือ
ตนป

คาตัด
จำหนาย

เพิ่มขึ้น

ยอดคงเหลือ
สิ้นป
หนวย : บาท

สิทธิการเชาอาคาร
สิทธิการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
คาความนิยม
รวม

11,642,856

-

195,137,492

23,234,151

79,500,000

-

286,280,348

23,234,151
2549

ยอดคงเหลือ
ตนป

(857,143)

10,785,713

(41,543,089) 176,828,554
(9,000,000)

70,500,000

(51,400,232) 258,114,267
คาตัด
จำหนาย

เพิ่มขึ้น

ยอดคงเหลือ
สิ้นป
หนวย : บาท

สิทธิการเชาอาคาร
สิทธิการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
คาความนิยม
รวม

10. สินทรัพยอื่น
ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ISLAMIC BANK OF THAILAND
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บัญชีระหวางสำนักงานใหญและสาขา
หัก คาเผื่อการดอยคา
สุทธิ    
ลูกหนี้กรมสรรพากร
เงินมัดจำ
คาใชจายจายลวงหนา
อื่นๆ
รวม							
รายงานประจำปี 2550 ANNUAL REPORT 2007

12,499,999

-

(857,143)

11,642,856

2,436,803

200,140,600

(7,439,911)

195,137,492

88,500,000

-

(9,000,000)

79,500,000

103,436,802

200,140,600

(17,297,054)

286,280,348

2550

2549
หนวย : บาท

18,485,528
18,485,528
5,009,366
15,137,828
10,353,773
52,410,893
101,397,388

6,370,913
(6,370,913)
36,320,157
17,477,846
3,137,258
10,263,316
67,198,577

ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
11. เงินฝาก

จำแนกตามประเภทเงินฝาก
2550

2549
หนวย : บาท

กระแสรายวัน

111,066,455

119,516,836

2,201,108,349

1,836,378,962

เพื่อการลงทุน

10,650,551,028

6,258,863,946

รวม							

12,962,725,832

8,214,759,744

2550

2549

รักษาทรัพย

จำแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญารับฝากเงิน
หนวย : บาท
ไมเกิน 1 ป
เกิน 1 ป
รวม							

12,935,302,332

8,214,759,744

27,423,500

-

12,962,725,832

8,214,759,744

จำแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยูของผูฝากเงิน
2550			

2549

ตางประเทศ

รวม

ในประเทศ

ตางประเทศ

เงินบาท

12,940,219,835

22,505,997

12,962,725,832

8,209,728,007

5,031,737

รวม
หนวย : บาท
8,214,759,744

รวม		

12,940,219,835

22,505,997

12,962,725,832

8,209,728,007

5,031,737

8,214,759,744

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารมีเงินฝากของสถาบันการเงินจำนวน   103.50   ลานบาท และเงินปนผล
เงินฝากคางจายจำนวน 1.60 ลานบาท รวมอยูดวย
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12. รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
2550

2549

มีระยะเวลา

มีระยะเวลา
หนวย : บาท

ในประเทศ
ธนาคารแหงประเทศไทย

  330,058,000

-

-

200,000,000

330,058,000

200,000,000

2550

2549

ธนาคารพาณิชย
รวม								

13. หนี้สินอื่น
									

หนวย : บาท
เจาหนี้กรมสรรพากร

2,024,288

4,076,935

เจาหนี้อื่น

7,143,411

15,648,344

ประมาณการหนี้สิน

4,163,407

3,530,061

อื่นๆ

2,106,992

5,730,659

15,438,098

28,985,999

รวม								

14. ทุนเรือนหุนและทุนที่ออกชำระแลว
ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ISLAMIC BANK OF THAILAND
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ราคาตาม                    2550
                           2549
มูลคาหุน    จำนวนหุนสามัญ      มูลคา
จำนวนหุนสามัญ
มูลคา
(บาท)

                                    (หุน / บาท)

ทุนเรือนหุน
ทุนตามพระราชบัญญัติธนาคาร
อิสลามแหงประเทศไทย พ.ศ. 2545
ณ วันที่ 1 มกราคม

10

ทุนตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

10

3,023,000,000 30,230,000,000

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 			

10

3,123,000,000 31,230,000,000 100,000,000

1,000,000,000
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ราคาตาม                         2550		
มูลคาหุน    จำนวนหุน
มูลคา
(บาท)

จำนวนหุน

2549

มูลคา

                             (หุน / บาท)

ทุนที่ออกและชำระแลว
ทุนตามพระราชบัญญัติธนาคารฯ
ยกมา

10

70,444,400

704,444,000

69,686,000 696,860,000

เพิ่มทุน   ครั้งที่ 1

10

1,589,300

15,893,000

758,400

7,584,000

ครั้งที่ 2

10

27,966,300

279,663,000

-

-

รวม									

100,000,000

1,000,000,000

70,444,400 704,444,000

ทุนตามมติที่ประชุมผูถือหุน  
ครั้งที่ 1

10

835,502,500

8,355,025,000

-

-

ครั้งที่ 2

10

2,187,497,500

21,874,975,000

-

-

10

3,123,000,000

31,230,000,000

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 			

70,444,400 704,444,000

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2550 ไดมีมติอนุมัติในเรื่องดังตอไปนี้
1. อนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2548 เรื่องอนุมัติการเพิ่มทุน  
เรือนหุนของธนาคารจำนวน 1,000 ลานบาท เปน 3,000 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญจำนวน 200 ลานหุน
รายงานประจำปี 2550 ANNUAL REPORT 2007

ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ISLAMIC BANK OF THAILAND

ธนาคารมีทนุ ตามทีก่ ำหนดไวในพระราชบัญญัตธิ นาคารอิสลามแหงประเทศไทย พ.ศ. 2545 จำนวน 1,000 ลานบาท
และจะเสนอขายหุนใหแกผูถือหุนรายใหญไดไมเกิน 35 ราย
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2548 ไดอนุมัติใหมีการออกหุนสามัญใหมจำนวน
30,314 ลานหุน  ใหแกผูถือหุนเดิมของธนาคาร เพื่อใหทุนเรือนหุนของธนาคารครบ 1,000 ลานบาท และอนุมัติการเพิ่ม
ทุนเรือนหุน จาก 1,000 ลานบาทเปน 3,000 ลานบาท โดยออกหุน สามัญจำนวน 200 ลานหุน มูลคาทีต่ ราไว 10 บาทตอหุน   
ตอมาที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2549 มีมติอนุมัติการกำหนดราคาขายหุน
ของธนาคาร ในราคาหุนละ 4.82 บาท และเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2549 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 8/2549
มีมติอนุมัติการจัดสรรหุนตามพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย พ.ศ. 2545  จำนวน 758,400 หุน โดย
ธนาคารไดรับชำระคาหุนเพิ่มทุนทั้งจำนวนแลวในเดือนกรกฎาคม 2549
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550 มีมติอนุมัติใหออกหุนสามัญใหมตาม
พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย พ.ศ.2545 ใหแก ผูถือหุนเดิมของธนาคารจำนวน 1,589,300 หุน
มูลคาหุนละ 10 บาท ในราคาหุนละ 2.50 บาท โดยธนาคารไดรับชำระคาหุนเพิ่มทุนทั้งจำนวนแลวในเดือน เมษายน
2550
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุนตาม
พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย พ.ศ. 2545  ใหแกผูถือหุนเดิมของธนาคารจำนวน 27,966,300 หุน
มูลคาหุนละ 10 บาท ในราคาหุนละ 1.08 บาท
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มูลคาหุนละ 10 บาท
2. อนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนเรือนหุน จาก 1,000 ลานบาท เปน 31,230 ลานบาท โดยการออกหุน สามัญใหมจำนวน 3,023
ลานหุน มูลคาที่ตราไว หุนละ 10 บาท
3. อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญที่ออกใหมจำนวน 3,023 ลานหุน โดยเสนอขายใหกับบุคคลในวงจำกัดตาม
ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ ที่ 25 /2550 เมือ่ วันที่ 9 ตุลาคม  2550 มีมติอนุมตั ใิ หออกหุน สามัญใหมจำนวน
835,502,500 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท ในราคาหุนละ 1.08 บาท โดยธนาคารไดรับชำระคาหุนเพิ่มทุน ทั้งจำนวนแลวใน
เดือนตุลาคม 2550
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 27/2550  เมื่อวันที่  7 พฤศจิกายน 2550 มีมติอนุมัติใหออกหุนสามัญใหม
จำนวน 2,187,497,500 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท ในราคาหุนละ 1.08 บาทโดยธนาคารไดรับชำระคาหุนเพิ่มทุนทั้งจำนวน
แลวในเดือนพฤศจิกายน 2550

15. สวนต่ำกวามูลคาหุนสามัญ
จำนวน
หุนสามัญ
		

ราคา
จำนวนเงิน
ตาม 		
มูล		

		

คาหุน

(หุน)			

ราคาที่
จำนวนเงิน
ออก		
จำหนาย

สวนต่ำกวา
มูลคาหุนสามัญ

(บาท)

ทุนตามพระราชบัญญัติธนาคารฯ
ยกมา

69,686,000 10

เพิ่มทุน  ครั้งที่ 1
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ISLAMIC BANK OF THAILAND
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758,400 10
70,444,400

696,860,000      10.00
7,584,000 4.82
704,444,000

696,860,000

-

3,655,488

3,928,512

700,515,488

3,928,512

เพิ่มทุน  ครั้งที่ 1

1,589,300 10

15,893,000 2.50

3,973,250

11,919,750

              ครั้งที่ 2

27,966,300 10

279,663,000 1.08

30,203,604

249,459,396

100,000,000		 1,000,000,000		

734,692,342

265,307,658

835,502,500 10

902,342,700

7,452,682,300

รวม 						
ทุนตามมติที่ประชุมผูถือหุน
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

8,355,025,000 1.08

2,187,497,500 10 21,874,975,000 1.08

2,362,497,300 19,512,477,700

3,123,000,000		 31,230,000,000		 3,999,532,342 27,230,467,658
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16. ทรัพยสินที่มีภาระผูกพันและขอจำกัด

เมื ่ อ วั น ที ่ 25 พฤศจิ ก ายน 2548 ธนาคารได ท ำสั ญ ญาซื ้ อ ขายหุ  น ของบริ ษ ั ท ไออาร พ ี ซ ี จำกั ด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน)) เปนจำนวน 12,121,212 หุน มูลคาหุนละ 3.30 บาทตอหุน           
รวมทั้งสิ้น 40 ลานบาทและสัญญายอมผูกพันกับกลุมผูถือหุนหลักรายหนึ่ง ภายใตสัญญาดังกลาวมีผลใหธนาคาร    
มีสิทธิและหนาที่ตามที่กำหนดภายใตสัญญาระหวางผูถือหุนซึ่งกลุมผูถือหุนหลักไดรวมกันทำสัญญาระหวางกันขึ้น
โดยกำหนดหามคูสัญญาจำนำ โอน หรือจำหนายภายในระยะเวลา 24 เดือนนับจากวันที่การขายหุนแลวเสร็จ เวนแตจะ
ไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากคูสัญญาฝายอื่น
ธนาคารไดซื้อหุนจำนวนดังกลาวแลวเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2548

17. ภาระผูกพันทั้งสิ้น
2550			
เงินตรา
ตางประเทศ

เงินบาท

รวม

2549
เงินตรา
ตางประเทศ

เงินบาท

รวม
หนวย : บาท

การรับอาวัลตั๋วเงิน

66,967,749

-

66,967,749

88,600,000

-

88,600,000

ภาระตามตั๋วแลกเงิน
คาสินคาเขาที่
ยังไมครบกำหนด

-

382,357

382,357

-

5,208,358

5,208,358

เล็ตเตอรออฟเครดิต

- 218,545,877

218,545,877

- 58,964,645

58,964,645

วงเงินสินเชื่อที่ลูกคา
ยังไมไดถอน		
อื่นๆ
รวม					

402,857,741

456,794,041 409,655,747

197,060,882
221,209,202
-

-

402,857,741 478,354,918

- 409,655,747

5,208,358
5,208,358

5,208,358
5,208,358

-

478,354,918

74,736,508
74,736,508
6,102,103
934,388,290 418,270,084 1,352,658,374 894,112,768 10,416,716

6,102,103
904,529,484

1,001,356,039 637,198,318 1,638,554,357 982,712,768 74,589,719 1,057,302,487
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ภาระผูกพันอื่น
การค้ำประกันอื่น
456,794,041
สัญญาซื้อขายเงินตรา
ตางประเทศ
สัญญาซื้อ
- 197,060,882
สัญญาขาย
- 221,209,202
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารไมมีคดีฟองรองอื่น และไมมีคดีที่คาดวาจะเกิดขึ้น  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
ธนาคารมีคดีฟองรองความผิดฐานเพิกถอนนิติกรรมโดยมีทุนทรัพยการฟองรองจำนวน 6 ลานบาท และเมื่อวันที่ 11
ธันวาคม 2550 โจทกไดถอนฟองธนาคารกรณีความผิดฐานเพิกถอนนิติกรรมแลว  

18. สัญญาเชาระยะยาว
สัญญาเชาที่ดิน อาคารและบริการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารไดทำสัญญาเชาที่ดิน อาคารและสัญญาบริการหลายฉบับ โดยมีระยะเวลาการ
เชาตั้งแตเดือนมิถุนายน 2546 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2553   (ป 2549 ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2546 ถึงเดือน กันยายน 2552)
ตามภายใตเงื่อนไขในสัญญา ธนาคารจะชำระคาเชาที่ดิน อาคารและคาบริการโดยประมาณเดือนละ  4.58 ลานบาท (ป
2549 จำนวน 3.36 ลานบาท) โดยธนาคารไดจายเงินประกันตามสัญญาดังกลาว จำนวน  9.29  ลานบาท (ป 2549 จำนวน
7.22 ลานบาท))
สัญญาเชารถยนต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารไดทำสัญญาเชารถยนต มีระยะเวลา 4 ป ถึง 5 ป เริ่มตั้งแตเดือน กรกฎาคม
2547 ถึงเดือนเมษายน 2555 (ป 2549 มีระยะเวลา 3 ป ถึง 5 ป เริ่มตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2547 ถึงเดือน ธันวาคม 2554 )
ตามเงื่อนไขในสัญญา ธนาคารจะชำระคาเชารถยนตในอัตราเดือนละ 0.68 ลานบาท (ป 2549  เดือนละ 0.89 ลานบาท)
(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

19. คาตอบแทนกรรมการ
2550

2549
หนวย : บาท

เบี้ยประชุม
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กรรมการธนาคาร

1,017,500

2,150,000

กรรมการบริหาร

247,500

560,000

กรรมการศาสนา

652,000

1,268,000

กรรมการอื่นๆ

788,000

2,017,998

2,705,000

5,995,998

รวม							
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20. คาใชจายอื่น
2550

2549
หนวย : บาท

ผลตอบแทนจากเจาหนี้ตั๋วสัญญาใชเงิน
จากการรับโอนกิจการ

-

27,551,446

คาบริการวิชาชีพ

5,323,541

10,378,645

คาความนิยมตัดจาย

9,000,000

9,000,000

14,182,250

8,008,703

คารักษาความปลอดภัยและขนเงินสด

5,721,702

5,379,158

คาใชจายในการเดินทาง

4,534,573

5,158,765

คาเครื่องเขียนและอุปกรณสำนักงาน

5,752,429

3,895,388

ขาดทุนจากประมาณการหนี้สิน

4,163,407

3,530,061

คาบริการดานขอมูลขาวสาร

1,510,610

2,398,122

คาสงเสริมการขาย

1,965,742

1,548,462

11,813,202

10,019,443

63,967,456

86,868,193

ขาดทุนจากการดอยคาและจำหนายสินทรัพย

อื่นๆ
รวม

   21. รายการที่เกี่ยวของกัน

เงินใหสินเชื่อแกพนักงานชั้นบริหารตั้งแตระดับผูจัดการฝายขึ้นไป
เงินใหสินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

2,501,407 บาท
17,133 บาท
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ตามเกณฑที่กำหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทยเชนเดียวกับลูกหนี้ทั่วไป
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22. เครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางดานการเงิน
ธนาคารมีความเสีย่ งจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการไมปฏิบตั ติ ามขอกำหนดตามสัญญาของคูส ญ
ั ญา ธนาคาร
ไมไดออกเครื่องมือทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธ เพื่อการเก็งกำไร
ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ
ความเสีย่ งทางดานสินเชือ่ คือ ความเสีย่ งทีล่ กู คาหรือคูส ญ
ั ญาไมสามารถชำระหนีแ้ กธนาคารตามเงือ่ นไขทีต่ กลงไว
เมื่อครบกำหนด ธนาคารบริหารความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อ โดยการวิเคราะหฐานะทางการเงินของคูคา และการเรียก
หลักทรัพยค้ำประกันในจำนวนที่เพียงพอที่จะครอบคลุมถึงความสูญเสียทางการเงินที่จะเกิดขึ้นได
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ธนาคารมีการควบคุมความเสี่ยงดานสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดให
เพียงพอตอการดำเนินงานของกิจการและเพื่อทำใหผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
มูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยหรือชำระหนี้สินกัน ในขณะที่ทั้ง
สองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกันในราคาตลาด ในการพิจารณามูลคายุติธรรมของสินทรัพยทาง
การเงินและหนี้สินทางการเงิน ธนาคารมีการพิจารณาสถานการณปจจุบันของตนทุนที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนหรือชำระ
หนี้สินภายใตเครื่องมือทางการเงิน
ประมาณมูลคาตลาดสำหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน แสดงมูลคายุติธรรมโดยประมาณตาม
จำนวนเงินที่แสดงในงบดุล ตามที่ไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3
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23. มาตรฐานการบัญชีไทยที่ยังไมไดใช

ธนาคารยังไมไดใชมาตรฐานการบัญชีตอไปนี้ ณ วันที่ในงบดุล เนื่องจากยังไมมีการบังคับใช มาตรฐานการบัญชี
ตอไปนี้กำหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง    งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง    สัญญาเชา
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง    ตนทุนการกูยืม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง    การนำเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง    นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
                                                      และขอผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง    งบการเงินระหวางกาล
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง    การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 51  เรื่อง    สินทรัพยไมมีตัวตน
ธนาคารคาดวาการกำหนดใหใชมาตรฐานการบัญชีดังกลาวขางตน จะไมมีผลกระทบตองบการเงินของธนาคาร
อยางมีสาระสำคัญ

24. การจัดประเภทรายการใหม

รายการในงบการเงินสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 บางรายการไดจัดประเภทใหมใหสอดคลองกับ
รายการในงบการเงินสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

25. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ตามมติที่ประชุม  
ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่  7  พฤษภาคม  2551

ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ISLAMIC BANK OF THAILAND
รายงานประจำปี 2550 ANNUAL REPORT 2007

63

