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3.4.3 จําแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยูของลูกหน้ี
หนวย : ลานบาท

31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549
ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม

เงินบาท 917,702.63     52.22           917,754.85   878,792.19   76.50              878,868.69  
เงินดอลลารสหรัฐ 31,669.83       5,162.01      36,831.84     34,600.32     8,060.62         42,660.94      
เงินสกุลอื่น ๆ 1,103.29        258.90         1,362.19       1,369.77       77.65              1,447.42        

รวม 950,475.75     5,473.13      955,948.88   914,762.28   8,214.77         922,977.05  
บวก ดอกเบี้ยคางรับ 5,097.01        59.22           5,156.23       5,382.27       103.16            5,485.43        

รวม 955,572.76     5,532.35        961,105.11     920,144.55     8,317.93         928,462.48    

หัก รายไดรอตัดบัญชี (1,377.66)        (298.21)          

รวม 959,727.45     928,164.27    

หนวย : ลานบาท

31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549
ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม

เงินบาท 919,879.31     52.22           919,931.53   882,218.53   76.50              882,295.03  
เงินดอลลารสหรัฐ 31,669.83       5,162.01      36,831.84     34,600.32     8,060.62         42,660.94      
เงินสกุลอื่น ๆ 1,103.29        258.90         1,362.19       1,369.77       77.65              1,447.42        

รวม 952,652.43     5,473.13      958,125.56   918,188.62   8,214.77         926,403.39  
บวก ดอกเบี้ยคางรับ 5,101.28        59.22           5,160.50       5,382.27       103.16            5,485.43        

รวม 957,753.71     5,532.35        963,286.06     923,570.89     8,317.93         931,888.82    

หัก รายไดรอตัดบัญชี (41.58)             (133.99)          

รวม 963,244.48     931,754.83    

3.4.4 จําแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดช้ัน
หนวย : ลานบาท

กลาวถึง ต่ํากวา สงสัย
ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม

การเกษตรและเหมืองแร 26,567.61       1,726.43      301.60          479.92          1,480.08         30,555.64      
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 271,810.57     9,711.50      2,245.30       13,349.95     33,744.45       330,861.77  
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 113,629.84     2,152.35      749.77          8,899.30       21,336.03       146,767.29  
การสาธารณูปโภคและบริการ 156,152.11     1,189.27      315.02          4,708.55       3,584.84         165,949.79  
สินเช่ือเพ่ือที่อยูอาศัย 122,580.18     1,196.61      335.74          375.01          1,927.55         126,415.09  
อื่น ๆ 152,017.10     1,114.49      276.12          221.95          1,769.64         155,399.30  

รวม 842,757.41     17,090.65    4,223.55       28,034.68     63,842.59       955,948.88  
บวก ดอกเบี้ยคางรับ 4,274.11        159.91         2.41              312.14          407.66            5,156.23        

รวม 847,031.52     17,250.56      4,225.96         28,346.82       64,250.25       961,105.11    

หัก รายไดรอตัดบัญชี (1,377.66)       

รวม 959,727.45    

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2550

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม
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3.4.4 จําแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดช้ัน (ตอ)
หนวย : ลานบาท

กลาวถึง ต่ํากวา สงสัย

ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม

การเกษตรและเหมืองแร 35,642.96       4,617.86        252.91            560.48            2,081.45         43,155.66       

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 288,472.61     4,196.38        6,146.65         15,543.71       18,776.53       333,135.88    

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 111,163.39     2,287.02        1,512.57         7,463.30         20,891.34       143,317.62    

การสาธารณูปโภคและบริการ 160,163.10     1,875.08        1,842.75         4,221.41         3,728.09         171,830.43    

สินเช่ือเพ่ือที่อยูอาศัย 104,041.02     1,332.73        382.18            603.25            4,232.68         110,591.86    

อื่น ๆ 118,949.57     543.23           126.89            651.17            674.74            120,945.60    

รวม 818,432.65     14,852.30      10,263.95       29,043.32       50,384.83       922,977.05    

บวก ดอกเบี้ยคางรับ 4,493.07         114.43           8.90                307.90            561.13            5,485.43         

รวม 822,925.72     14,966.73      10,272.85       29,351.22       50,945.96       928,462.48    

หัก รายไดรอตัดบัญชี (298.21)          

รวม 928,164.27    

หนวย : ลานบาท

กลาวถึง ต่ํากวา สงสัย

ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม

การเกษตรและเหมืองแร 26,448.95       1,725.78        301.03            479.92            1,480.08         30,435.76       

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 271,165.28     9,709.10        2,245.30         13,349.95       33,744.45       330,214.08    

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 117,281.31     2,120.47        742.86            8,899.30         21,336.03       150,379.97    

การสาธารณูปโภคและบริการ 160,826.52     1,181.28        315.02            4,708.55         3,584.84         170,616.21    

สินเช่ือเพ่ือที่อยูอาศัย 122,580.18     1,196.61        335.74            375.01            1,927.55         126,415.09    

อื่น ๆ 146,995.12     811.15           266.59            221.95            1,769.64         150,064.45    

รวม 845,297.36     16,744.39      4,206.54         28,034.68       63,842.59       958,125.56    

บวก ดอกเบี้ยคางรับ 4,278.38         159.91           2.41                312.14            407.66            5,160.50         

รวม 849,575.74     16,904.30      4,208.95         28,346.82       64,250.25       963,286.06    

หัก รายไดรอตัดบัญชี (41.58)             

รวม 963,244.48    

31 ธันวาคม 2549

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2550
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3.4.4 จําแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดช้ัน (ตอ)
หนวย : ลานบาท

กลาวถึง ต่ํากวา สงสัย

ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม

การเกษตรและเหมืองแร 35,630.68       4,617.86        252.91            560.48            2,081.45         43,143.38       

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 288,407.69     4,196.38        6,146.65         15,543.71       18,776.53       333,070.96    

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 111,108.30     2,287.02        1,512.57         7,463.30         20,891.34       143,262.53    

การสาธารณูปโภคและบริการ 164,356.39     1,875.08        1,842.75         4,221.41         3,728.09         176,023.72    

สินเช่ือเพ่ือที่อยูอาศัย 104,041.02     1,332.73        382.18            603.25            4,232.68         110,591.86    

อื่น ๆ 118,352.47     505.67           126.89            651.17            674.74            120,310.94    

รวม 821,896.55     14,814.74      10,263.95       29,043.32       50,384.83       926,403.39    

บวก ดอกเบี้ยคางรับ 4,493.07         114.43           8.90                307.90            561.13            5,485.43         

รวม 826,389.62     14,929.17      10,272.85       29,351.22       50,945.96       931,888.82    

หัก รายไดรอตัดบัญชี (133.99)          

รวม 931,754.83    

3.4.5 จําแนกตามประเภทการจัดช้ัน 
หนวย : ลานบาท

เงินใหสินเช่ือ มูลหนี้ อัตราที่ใช สํารองขั้นต่ํา

และดอกเบี้ย หลังหัก ในการตั้งคาเผื่อ ที่พึงกัน

คางรับ หลักประกัน 1 (%) ตามเกณฑ ธปท.

จัดช้ันปกติ ** 760,789.32     334,562.60     1 3,887.29         

จัดช้ันกลาวถึงเปนพิเศษ ** 15,378.83       2,958.99         2 132.72            

จัดช้ันต่ํากวามาตรฐาน - ตามเกณฑ IAS 39 4,126.31         1,649.13         100 1,649.13         

จัดช้ันสงสัย - ตามเกณฑ IAS 39 28,346.82       4,751.25         100 6,780.81         

จัดช้ันสงสัยจะสูญ - ตามเกณฑ IAS 39 64,172.09       14,604.57       100 20,133.33       

รวม 872,813.37     358,526.54     32,583.28       

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเช่ือทั้งสิ้นตามเกณฑธนาคารแหงประเทศไทย 32,583.28       

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสวนของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (355.93)          

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเช่ือตามเกณฑธนาคารแหงประเทศไทย 32,227.35       

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไวแลว ณ 31 ธันวาคม 2550 (หมายเหตุ 3.5) 35,527.79       

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่สูงกวาเกณฑธนาคารแหงประเทศไทย 3,300.44         

31 ธันวาคม 2549

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2550
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งบการเงินรวม  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550  มีเงินใหสินเช่ือและดอกเบี้ยคางรับจัดช้ัน จํานวนรวม 869,296.34 ลานบาท  และ

คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินใหสินเช่ือที่ตองต้ัง จํานวน 32,273.57 ลานบาท (โดยไดต้ังไวแลว จํานวน 35,574.01 ลานบาท)  ซ่ึงไดรวม

เงินใหสินเช่ือและคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของบริษัทยอย จํานวน 7,110.40 ลานบาท และ 46.22 ลานบาท  ตามลําดับ

หนวย : ลานบาท

เงินใหสินเช่ือ มูลหนี้ อัตราที่ใช

และดอกเบี้ย หลังหัก ในการตั้งคาเผื่อ มูลคา

คางรับ หลักประกัน 1 (%)     ตามที่ตั้งไว *

จัดช้ันปกติ ** 785,275.99     320,312.36     1 3,192.71         

จัดช้ันกลาวถึงเปนพิเศษ ** 10,763.20       1,316.77         2 26.34              

จัดช้ันต่ํากวามาตรฐาน 10,197.01       2,890.48         20,100 2 1,318.31         

จัดช้ันสงสัย 29,351.22       8,340.83         50,100 2 10,665.09       

จัดช้ันสงสัยจะสูญ 50,917.79       17,796.89       100 2 18,640.00       

รวม 886,505.21     350,657.33     33,842.45       

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเช่ือทั้งสิ้นตามเกณฑธนาคารแหงประเทศไทย 33,842.45       

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสวนของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (468.23)          

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเช่ือตามเกณฑธนาคารแหงประเทศไทย 33,374.22       

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไวแลว ณ 31 ธันวาคม 2549 (หมายเหตุ 3.5) 38,300.68       

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่สูงกวาเกณฑธนาคารแหงประเทศไทย 4,926.46         

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีเงินใหสินเช่ือและดอกเบี้ยคางรับจัดช้ัน รวม 882,899.32 ลานบาท และคาเผื่อหน้ีสงสัย

จะสูญของเงินใหสินเช่ือที่ตองต้ัง จํานวน 33,378.64 ลานบาท (โดยไดต้ังไวแลว จํานวน 38,305.10 ลานบาท) ซ่ึงไดรวมเงินใหสินเช่ือและ

คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของบริษัทยอย จํานวน 767.77 ลานบาท และ 4.42 ลานบาท ตามลําดับ 

* มูลคาตามที่ต้ังไว  หมายถึง  เงินสํารองที่ตองกันขั้นตํ่าของลูกหน้ีตามเกณฑการจัดช้ันคูณดวยอัตราการกันสํารองไมตํ่ากวาที่

ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ซ่ึงรวมถึงเงินสํารองของลูกหน้ีจัดช้ันที่ธนาคารแหงประเทศไทยสั่งใหกันสํารองเพิ่มเติม และที่ธนาคาร

สอบทานคุณภาพลูกหน้ี และในป 2549 รวมลูกหน้ีสวนที่ธนาคารตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามเกณฑที่กําหนดใหมโดยไดรายงานไวในช้ัน

ตามการจัดช้ันของลูกหน้ีรายน้ัน  

** ลูกหน้ีจัดช้ันปกติและกลาวถึงเปนพิเศษ  จํานวนเงินที่แสดงไมรวมดอกเบี้ยคางรับ
1 มูลหน้ีหลังหักหลักประกัน หมายถึง มูลหน้ีหลังหักมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากลูกหน้ี  หรือจากการ

จําหนายหลักประกัน
2 มูลหน้ีที่พิพากษาแลว อยูระหวางบังคับคดีและระหวางดําเนินคดี  กันเงินสํารอง 100% ตามประกาศ ธปท. เม่ือวันที่ 7 ธันวาคม

2549

31 ธันวาคม 2549

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549  ธนาคารมีเงินใหสินเช่ือและดอกเบี้ยคางรับจัดช้ัน  จํานวน 1,009,427.93 ลานบาท  และ

974,252.03  ลานบาท  ตามลําดับ  ซ่ึงรวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  เม่ือหักหน้ีจัดช้ันที่ไมตองกันเงินสํารองตามเกณฑของ

ธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ไดแก สินเช่ือที่กระทรวงการคลังค้ําประกัน จํานวน 135,159.41 ลานบาท

และ 87,502.50 ลานบาท และสินเช่ือที่ปรับโครงสรางหน้ีระหวางติดตามผลที่ใชเกณฑสวนสูญเสีย จํานวน 1,455.15 ลานบาท และ 244.32

ลานบาท ตามลําดับ คงเหลือเปนเงินกูยืมและดอกเบี้ยคางรับที่ตองกันเงินสํารองตามเกณฑจัดช้ันของธนาคารแหงประเทศไทย จํานวน

872,813.37 ลานบาท และ 886,505.21 ลานบาท  ตามลําดับ 

ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2550  และ  2549  งบการเงินเฉพาะธนาคารมีคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินใหสินเช่ือที่ต้ังสํารองไวแลว 

จํานวน  35,527.79  ลานบาท  และ  38,300.68  ลานบาท  ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกาํหนด  จํานวน  3,300.44  ลานบาท

และ 4,926.46 ลานบาท  ตามลําดับ

3.4.6 สินเช่ือดอยคุณภาพ (Non - performing loans)

ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2550  แล  2549   ธนาคารมีเงินใหสินเช่ือดอยคุณภาพตามเกณฑธนาคารแหงประเทศไทย  ประกอบดวย

สินเช่ือจัดช้ันตํ่ากวามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ และสูญ  ซ่ึงธนาคารระงับการรับรูรายได จํานวน 96,083.81 ลานบาท และ 89,692.10

ลานบาท   หรือรอยละ  9.53  และ  9.22  ของเงินใหสินเช่ือทั้งส้ิน (รวมเงินใหสินเช่ือระหวางธนาคารและตลาดเงนิที่เปนสถาบันการเงิน)

ตามลําดับ  

เงินใหสินเช่ือที่ระงับการรับรูรายไดตามคํานิยามของธนาคารแหงประเทศไทย ประกอบดวย เงินใหสินเช่ือจัดช้ันตํ่ากวามาตรฐาน

สงสัย   สงสัยจะสูญ  และสูญ  ตามหลักเกณฑการจัดช้ันของธนาคารแหงประเทศไทย

 สําหรับปส้ินสุดวันที่  31  ธันวาคม  2550  และ  2549  ธนาคารไดตัดหน้ีสูญสําหรับลูกหน้ีดอยคุณภาพโดยมีเงินตนและดอกเบี้ย

คางรับ  รวมจํานวน 23,239.40 ลานบาท และ 16,995.30 ลานบาท  ตามลําดับ

3.4.7 การโอนขายลูกหน้ีดอยคุณภาพ

ในป 2549 ธนาคารไดโอนขายสินทรัพยดอยคุณภาพใหแกสถาบันการเงินอื่น จํานวน 2,619.52 ลานบาท และลูกหน้ีกลุมเกษตรกร

ใหแกกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร จํานวน 72.82 ลานบาท ตามขอตกลงที่จะชําระหน้ีใหธนาคารในอัตรารอยละ 50 ของเงินตน  รวม

ทั้งส้ิน จํานวน 2,692.34 ลานบาท  โดยไดกันคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญครบถวนแลว 

3.4.8 เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงินที่ถูกทางการสั่งใหเลิกกิจการ

ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2550   ธนาคารมีเงินใหสินเช่ือและดอกเบี้ยคางรับแกสถาบันการเงินที่มีปญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและ

ผลการดําเนินงานโดยทางการไดส่ังปดกิจการซ่ึงจัดเปนสินเช่ือดอยคุณภาพ จํานวน 4 ราย เปนจํานวน 68.38 ลานบาท ธนาคารไดพิจารณา

ต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดแลว  แตเน่ืองจากมีหลักประกันเต็มจํานวน ธนาคารจึงไมตองต้ัง

คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
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3.4.9 เงินใหกูยืมแกบริษัทที่เขาขายถูกเพิกถอนจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2550  และ  2549  ธนาคารมีเงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับกับบริษัทที่มีปญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและ

ผลการดําเนินงาน ไดแก บริษัทจดทะเบียนที่เขาขายถูกเพิกถอนจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน  จํานวน  5  ราย  และ  7  ราย  ยอดหน้ี 

1,618.87 ลานบาท และ 4,407.02 ลานบาท  และดอกเบี้ยคางรับ 0.01 ลานบาท และ 11.75 ลานบาท  รวม 1,618.88 ลานบาท และ 4,418.77 

ลานบาท  ซ่ึงไดกันคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามเกณฑการจัดช้ันหน้ีที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด และคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับ

โครงสรางหน้ี รวมเปนจํานวนเงิน 142.27 ลานบาท  และ 89.70 ลานบาท  ตามลําดับ

3.4.10 การปรับโครงสรางหน้ีที่มีปญหา
การปรับโครงสรางหน้ีที่มีปญหา สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ธนาคารทําสัญญาปรับโครงสรางหน้ี จํานวน

5,661 ราย และ 10,033 ราย เปนจํานวนหน้ีตามบัญชีกอนปรับโครงสรางหน้ี จํานวน 18,338.38 ลานบาท และ 43,720.13 ลานบาท ไดรับ

ชําระดอกเบี้ยและเงินตน จํานวน 7,170.58 ลานบาท และ 8,791.62 ลานบาท  ใหกูเพิ่ม  จํานวน 2,114.85 ลานบาท และ 1,807.63 ลานบาท  

และหน้ีสูญจากการปรับโครงสรางหน้ี จํานวน 215.76 ลานบาท และ 223.22 ลานบาท  ตามลําดับ

รายละเอียดลูกหน้ีที่ปรับโครงสรางหน้ี  สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550  มีดังน้ี

หนวย : ลานบาท

จํานวนหนี้ตาม

วิธีการปรับโครงสรางหนี้ บัญชีกอนปรับ มูลคา

จํานวนราย โครงสรางหน้ี ยุติธรรม

การรับโอนสินทรัพย 15 135.13            127.21            

การแปลงหนี้เปนทุน - -                  

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชําระหนี้ 1,108 4,787.95         

การปรับโครงสรางหนี้ในหลายลักษณะ 4,538 13,415.30       

5,661 18,338.38       

รายละเอียดลูกหน้ีที่ปรับโครงสรางหน้ี  สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549  มีดังน้ี

หนวย : ลานบาท

จํานวนหนี้ตาม

วิธีการปรับโครงสรางหนี้ บัญชีกอนปรับ มูลคา

จํานวนราย โครงสรางหน้ี ยุติธรรม

การรับโอนสินทรัพย 18 803.20            803.05            

การแปลงหนี้เปนทุน - -                  

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชําระหนี้ 1,571 7,984.68         

การปรับโครงสรางหนี้ในหลายลักษณะ 8,444 34,932.25       

10,033 43,720.13       

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ชนิดของสินทรัพย

ที่รับโอน

ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ชนิดของสินทรัพย

ที่รับโอน

ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
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ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2550  ธนาคารมียอดคงคางตามบัญชีของลูกหน้ีที่ไดปรับโครงสรางหน้ีแลว  จํานวน 26,420 ราย  เปนเงิน 

74,970.26  ลานบาท   ซ่ึงจํานวนคงคางดังกลาวมียอดที่อยูในระหวางการติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขใหม จํานวน 539 ราย  เปนเงิน 

4,984.35 ลานบาท

3.5 คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
หนวย : ลานบาท

กลาวถึง ต่ํากวา สงสัย สํารองสวนที่

ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ เกินเกณฑ ธปท. รวม

ยอดตนงวด 2,725.20    25.62              1,318.31        10,665.09       18,640.00       4,926.46         38,300.68       

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

   ตั้งเพ่ิม(ลดลง) 806.30       106.96            330.82           (3,884.28)        23,766.22       (1,626.02)       19,500.00       

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนไป

   คาเผื่อการปรับมูลคาจากการ

   ปรับโครงสรางหนี้ -             -                  -                 -                  (175.48)           -                  (175.48)          

หนี้สูญไดรับคืน -             -                  -                 -                  1,084.03         -                  1,084.03         

หนี้สูญตัดบัญชี -             -                  -                 -                  (23,239.40)      -                  (23,239.40)     

อื่น ๆ -             -                  -                 -                  87.33               -                  87.33              

ยอดคงเหลือ 3,531.50    132.58            1,649.13        6,780.81         20,162.70       3,300.44         35,557.16       

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่รับโอนคืน

   จาก บบส.สุขุมวิท สุทธิ -             -                  -                 -                  13.68               -                  13.68              

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

   โอนไป บสท.สุทธิ -             -                  -                 -                  (53.02)             -                  (53.02)             

คาเผื่อประมาณการหนี้สิน

   สําหรับผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น

   จากลูกหนี้ที่โอนไป บสท. -             -                  -                 -                  9.97                 -                  9.97                

ยอดปลายงวด 3,531.50    132.58            1,649.13        6,780.81         20,133.33       3,300.44         35,527.79       

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550  มีคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญทั้งส้ิน จํานวน 35,574.01 ลานบาท  ซ่ึงรวมคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

ของบริษัทยอย จํานวน 46.22 ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2550
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3.5 คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (ตอ)
หนวย : ลานบาท

กลาวถึง ต่ํากวา สงสัย สํารองสวนที่

ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ เกินเกณฑ ธปท. รวม

ยอดตนงวด 2,584.59    28.02              229.53           6,856.65         16,295.29       13,710.92       39,705.00       

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

   ตั้งเพ่ิม(ลดลง) 140.61       (2.40)               1,088.78        3,808.44         20,246.56       (8,784.46)       16,497.53       

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนมาจาก

   คาเผื่อการปรับมูลคาจากการ

   ปรับโครงสรางหนี้ -             -                  -                 -                  202.06            -                  202.06            

หนี้สูญไดรับคืน -             -                  -                 -                  550.23            -                  550.23            

หนี้สูญตัดบัญชีและโอนขาย

   ลูกหนี้ดอยคุณภาพ -             -                  -                 -                  (18,641.54)      -                  (18,641.54)     

อื่น ๆ -             -                  -                 -                  (6.39)               -                  (6.39)               

ยอดคงเหลือ 2,725.20    25.62              1,318.31        10,665.09       18,646.21       4,926.46         38,306.89       

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่รับโอนคืน

   จาก บบส.สุขุมวิท สุทธิ -             -                  -                 -                  8.16                 -                  8.16                

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่

   โอนไป บสท.สุทธิ -             -                  -                 -                  (21.76)             -                  (21.76)             

คาเผื่อประมาณการหนี้สิน

   สําหรับผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น

   จากลูกหนี้ที่โอนไป บสท. -             -                  -                 -                  0.81                 -                  0.81                

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่โอน

   มาจากคาเผื่อภาระผูกพัน -             -                  -                 -                  6.58                 -                  6.58                

ยอดปลายงวด 2,725.20    25.62              1,318.31        10,665.09       18,640.00       4,926.46         38,300.68       

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  มีคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญทั้งส้ิน จํานวน 38,305.10 ลานบาท  ซ่ึงรวมคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

ของบริษัทยอย จํานวน 4.42 ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2549
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สําหรับในป 2549 ธนาคารไดต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเปนรายเดือน ๆ ละ 300 ลานบาท และไดต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มอีก

จํานวน  12,976.73  ลานบาท   รวมจํานวน  16,576.73  ลานบาท   และเม่ือรวมคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของสาขาตางประเทศซึ่งลดลงสุทธิ 

79.20 ลานบาท ธนาคารจึงต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญทั้งส้ิน จํานวน 16,497.53 ลานบาท เงินสํารองสวนที่เกินเกณฑธนาคารแหงประเทศไทย

ในงวดน้ีคงเหลือ  จํานวน  4,926.46  ลานบาท  ซ่ึงลดลงจากงวดกอน  จํานวน  8,784.46 ลานบาท  จากการโอนเปนคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

ใหครบตามเกณฑธนาคารแหงประเทศไทย

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารไดต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามเกณฑดังกลาวแลว รวมจํานวน 3,520.43 ลานบาท 

และไดต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มอีก  จํานวน 15,900 ลานบาท  รวมจํานวน 19,420.43 ลานบาท   และเม่ือรวมคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของ

สาขาตางประเทศซึ่งเพิ่มขึ้นสุทธิ 79.57 ลานบาท  ธนาคารจึงต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญทั้งส้ิน จํานวน 19,500 ลานบาท 

คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญที่เพิ่มขึ้นในงวดน้ี  สวนใหญจากการตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยที่

เปลี่ยนแปลงไป

3.6 คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหน้ี

หนวย : ลานบาท

31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549

ยอดตนงวด 1,218.16         1,420.22         

โอนมาจาก(โอนไป)คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 175.48            (202.06)          

ยอดปลายงวด 1,393.64         1,218.16         

ธนาคารจะโอนคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไปเปนคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหน้ีสําหรับลูกหน้ีที่ไดปรับปรุงโครงสราง

หน้ีและโอนกลับเปนคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใหมไมได

ธนาคารไมไดตัดจําหนายคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหน้ีเปนรายไดเม่ือไดรับชําระ  โดยโอนกลับเปนคาเผื่อหน้ี

สงสัยจะสูญ  เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจยังไมมีเสถียรภาพ  หน้ีที่ปรับโครงสรางหน้ีมีโอกาสกลับเปนหน้ีดอยคุณภาพอีก

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
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3.7 ทรัพยสินรอการขาย
หนวย : ลานบาท

ประเภททรัพยสินรอการขาย ยอดตนงวด เพ่ิมขึ้น จําหนาย ยอดปลายงวด

ทรัพยสินที่ไดจากการชําระหนี้

   อสังหาริมทรัพย 35,488.23       11,819.25       9,581.86         37,725.62       

   สังหาริมทรัพย 19.37              -                  -                  19.37              

รวม 35,507.60       11,819.25       9,581.86         37,744.99       

อื่น ๆ (สาขาธนาคารที่ปดทําการ) 438.11            47.96               194.46            291.61            

ทรัพยสินรอการขายระหวางดําเนินการ 3,420.83         9,939.47         11,673.76       1,686.54         

รวม 39,366.54       21,806.68       21,450.08       39,723.14       

หัก คาเผื่อการดอยคา (5,258.20)        -                  (247.34)          (5,010.86)       

ทรัพยสินรอการขายสุทธิ 34,108.34       21,806.68       21,202.74       34,712.28       

งบการเงินรวม  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2550  ทรัพยสินรอการขายสุทธิ  จํานวน  34,717.80  ลานบาท  ไดรวมทรัพยสินรอการขาย

ประเภทสังหาริมทรัพยของบริษัทยอย  จํานวน 5.52 ลานบาท

หนวย : ลานบาท

ประเภททรัพยสินรอการขาย ยอดตนงวด เพ่ิมขึ้น จําหนาย ยอดปลายงวด

ทรัพยสินที่ไดจากการชําระหนี้

   อสังหาริมทรัพย 32,970.56       6,861.70         4,344.03         35,488.23       

   สังหาริมทรัพย 19.37              -                  -                  19.37              

รวม 32,989.93       6,861.70         4,344.03         35,507.60       

อื่น ๆ (สาขาธนาคารที่ปดทําการ) -                  461.41            23.30              438.11            

ทรัพยสินรอการขายระหวางดําเนินการ 5,575.70         5,233.55         7,388.42         3,420.83         

รวม 38,565.63       12,556.66       11,755.75       39,366.54       

หัก คาเผื่อการดอยคา (4,780.06)        (478.14)           -                  (5,258.20)       

ทรัพยสินรอการขายสุทธิ 33,785.57       12,078.52       11,755.75       34,108.34       

งบการเงินรวม  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2549  ทรัพยสินรอการขายสุทธิ จํานวน 34,109.84 ลานบาท ไดรวมทรัพยสินรอการขาย

ประเภทสังหาริมทรัพยของบริษัทยอย  จํานวน 1.49 ลานบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549  คาเผื่อการดอยคาทรัพยสินรอการขายลดลง จํานวน 247.34 ลานบาท และเพิ่มขึ้น จํานวน

478.14 ลานบาท  ตามลําดับ  เกิดจากการโอนกลับหรือต้ังเพิ่มรายการขาดทุนจากการดอยคา 

สําหรับปส้ินสุดวันที่  31  ธันวาคม  2550  และ  2549   ธนาคารมีกําไรจากการจําหนายทรัพยสินรอการขายสุทธิ  จํานวน 796.02

ลานบาท และ 667.59 ลานบาท  ตามลําดับ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2550

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2549
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3.9 สินทรัพยอ่ืน
หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549

รายไดดอกเบี้ยคางรับและเงินปนผล 1,770.26         1,275.89         1,769.93         1,275.89         

รายจายลวงหนา 404.11            231.54            295.74            194.10            

เงินทดรองจาย 41.77              47.18               40.98              46.61              

บัญชีระหวางกันของสํานักงานใหญและสาขา -                  1,858.68         -                  1,858.68         

ลูกหนี้บริษัท ทิพยสิน จํากัด (ช่ือเดิม ธนาคารสยาม จํากัด) (หมายเหตุ 3.25.1) 335.00            555.00            335.00            555.00            

สินทรัพยที่ไมมีตัวตน 777.82            706.29            771.85            706.29            

ผลตางจากการตีราคาตราสารอนุพันธ 4,218.84         4,256.91         4,218.84         4,256.91         

ลูกหนี้สรรพากร 2,592.30         2,341.32         2,478.58         2,341.32         

ลูกหนี้และสินทรัพยเบ็ดเตล็ด 5,531.67         4,485.00         4,793.69         3,632.22         

รวม 15,671.77       15,757.81       14,704.61       14,867.02       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 รายไดดอกเบี้ยคางรับและเงินปนผลไดรวมดอกเบี้ยคางรับพันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

จํานวน 306 ลานบาท  และ 384.57 ลานบาท  ตามลําดับ   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549  ลูกหน้ีและสินทรัพยเบ็ดเตล็ด ไดรวมสวนตางระหวางหน้ีที่โอนไป บริษัท บริหารสินทรัพย

กรุงเทพพาณิชย จํากัด กับต๋ัวสัญญาใชเงินที่ไดรับไว จํานวน 139.57 ลานบาท ซ่ึงรวมอยูในยอดที่แจงไปยังกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนา

ระบบสถาบันการเงินแลว เม่ือวันที่ 15 สิงหาคม 2545  (หมายเหตุ 3.25.2)

3.10 เงินฝาก
3.10.1 จําแนกตามประเภทเงินฝาก

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549

จายคืนเมื่อทวงถาม 75,129.89       77,800.86       76,017.09       78,646.92       

ออมทรัพย 489,338.54     448,673.65     489,877.23    449,670.94    

จายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา

 - ไมถึง 6 เดือน 196,386.12     197,893.56     196,387.06    197,894.47    

 - 6 เดือนไมถึง 1 ป 63,937.74       81,265.12       63,937.74       81,265.12       

 - 1 ปขึ้นไป 175,878.64     160,803.37     175,878.64    160,803.37    

รวม 1,000,670.93  966,436.56     1,002,097.76 968,280.82    
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3.10.2 จําแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญารับฝาก
หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549

ไมเกิน 1 ป 940,039.84   901,621.72   941,466.67    903,465.98  
เกิน 1 ป 60,631.09     64,814.84     60,631.09       64,814.84      

รวม 1,000,670.93  966,436.56     1,002,097.76 968,280.82    

3.10.3 จําแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยูของผูฝาก
หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549

ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม
เงินบาท 991,631.67     16.56           991,648.23   942,405.28   16.48              942,421.76   
เงินดอลลารสหรัฐ 7,087.26        1,079.44      8,166.70       22,359.60     919.20            23,278.80      
เงินสกุลอื่น 826.88           29.12           856.00          651.08          84.92              736.00           

รวม 999,545.81     1,125.12        1,000,670.93  965,415.96     1,020.60         966,436.56    

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549

ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม
เงินบาท 993,058.50     16.56           993,075.06   944,249.54   16.48              944,266.02   
เงินดอลลารสหรัฐ 7,087.26        1,079.44      8,166.70       22,359.60     919.20            23,278.80      
เงินสกุลอื่น 826.88           29.12           856.00          651.08          84.92              736.00           

รวม 1,000,972.64  1,125.12        1,002,097.76  967,260.22     1,020.60         968,280.82    

3.11 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

3.11.1 ในประเทศ
31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม
ธนาคารแหงประเทศไทยและ

กองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ 8.85               14,361.85    14,370.70     8.07               17,199.61       17,207.68      
ธนาคารพาณิชย 1,384.09        5,783.16      7,167.25       2,298.22       13,894.31       16,192.53      
ธนาคารอื่น 466.18           -               466.18          306.18          0.13                306.31           
บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย

บริษัทหลักทรัพย
และบริษัทเครดิตฟองซิเอร 1,347.05        265.96         1,613.01       1,090.57       5.62                1,096.19        

สถาบันการเงินอื่น 10,424.89       997.44         11,422.33     8,607.55       333.08            8,940.63        
รวมในประเทศ 13,631.06       21,408.41    35,039.47     12,310.59     31,432.75       43,743.34      
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หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

3.11.2 ตางประเทศ
31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม

เงินดอลลารสหรัฐ 34.80              4,058.83        4,093.63         9.65                 4,666.85         4,676.50         

เงินเยน -                  181.72           181.72            -                  -                  -                  

เงินสกุลอื่น 286.27            -                 286.27            114.52            -                  114.52            

รวมตางประเทศ 321.07            4,240.55        4,561.62         124.17            4,666.85         4,791.02         

รวมในประเทศและตางประเทศ 13,952.13       25,648.96      39,601.09       12,434.76       36,099.60       48,534.36       

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

3.11.1 ในประเทศ
31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม

ธนาคารแหงประเทศไทยและ

กองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ 8.85                14,361.85      14,370.70       8.07                 17,199.61       17,207.68       

ธนาคารพาณิชย 1,384.09         5,783.16        7,167.25         2,298.22         13,894.31       16,192.53       

ธนาคารอื่น 466.18            -                 466.18            306.18            0.13                306.31            

บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย

บริษัทหลักทรัพย

และบริษัทเครดิตฟองซิเอร 1,376.57         266.28           1,642.85         1,116.33         5.93                1,122.26         

สถาบันการเงินอื่น 10,424.89       997.44           11,422.33       8,607.55         333.08            8,940.63         

รวมในประเทศ 13,660.58       21,408.73      35,069.31       12,336.35       31,433.06       43,769.41       

3.11.2 ตางประเทศ
เงินดอลลารสหรัฐ 34.80              4,058.83        4,093.63         9.65                 4,666.85         4,676.50         

เงินเยน -                  181.72           181.72            -                  -                  -                  

เงินสกุลอื่น 286.27            -                 286.27            114.52            -                  114.52            

รวมตางประเทศ 321.07            4,240.55        4,561.62         124.17            4,666.85         4,791.02         

รวมในประเทศและตางประเทศ 13,981.65       25,649.28      39,630.93       12,460.52       36,099.91       48,560.43       
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รายการธนาคารแหงประเทศไทยและกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ สวนใหญเปนเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทยใหกูยืมอัตราดอกเบี้ยตํ่า

เพื่อนํามาชวยเหลือทางการเงินแกลูกหน้ีตามโครงการตาง ๆ  เชน  ผูเลี้ยงไกที่ไดรับความเสียหายจากโรคไขหวัดนก ผูประสบธรณีพิบัติภัย

SMEs  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 จํานวน 14,361.83 ลานบาท และ 17,199.59 ลานบาท  ตามลําดับ

3.12 เงินกูยืม จําแนกตามประเภทตราสารและแหลงเงินกู  ดังน้ี

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549

ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม

เงินกูยืมระยะสั้น 

 - กูจากกระทรวงการคลัง 1.17                -                 1.17                1.17                 -                  1.17                

 - กูจากบริษัทในเครือ -                  -                 -                  50.00               -                  50.00              

 - กูจากแหลงอื่น -                  -                 -                  10.80               -                  10.80              

 - หุนกู บมจ.ธนาคารกรุงไทย

    โครงการ 1/2549 -                  -                 -                  41,501.25       -                  41,501.25       

 - ตั๋วแลกเงินระยะสั้น 14,559.81       -                 14,559.81       -                  -                  -                  

    รวมเงินกูยืมระยะสั้น 14,560.98       -                 14,560.98       41,563.22       -                  41,563.22       

เงินกูยืมระยะยาว

 - หุนกูดอยสิทธิ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

    คร้ังที่ 1/2547 10,000.00       -                 10,000.00       10,000.00       -                  10,000.00       

    คร้ังที่ 1/2548 10,400.00       -                 10,400.00       10,400.00       -                  10,400.00       

 - หุนกู บมจ.ธนาคารกรุงไทย

    คร้ังที่ 1/2549 6,000.00         -                 6,000.00         6,000.00         -                  6,000.00         

- ตราสารหนี้ดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน 1,440.00         7,428.81        8,868.81         1,440.00         7,940.51         9,380.51         

- ตั๋วสัญญาใชเงิน 122.00            -                 122.00            -                  -                  -                  

- ตั๋วแลกเงินระยะยาว 430.00            -                 430.00            -                  -                  -                  

    รวมเงินกูยืมระยะยาว 28,392.00       7,428.81        35,820.81       27,840.00       7,940.51         35,780.51       

รวมเงินกูยืม 42,952.98       7,428.81        50,381.79       69,403.22       7,940.51         77,343.73       

ประเภท
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3.12 เงินกูยืม (ตอ)
หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549

ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม

เงินกูยืมระยะสั้น 

 - กูจากกระทรวงการคลัง 1.17                -                 1.17                1.17                 -                  1.17                

 - หุนกู บมจ.ธนาคารกรุงไทย

    โครงการ 1/2549 -                  -                 -                  41,501.25       -                  41,501.25       

 - ตั๋วแลกเงินระยะสั้น 14,559.81       -                 14,559.81       -                  -                  -                  

    รวมเงินกูยืมระยะสั้น 14,560.98       -                 14,560.98       41,502.42       -                  41,502.42       

เงินกูยืมระยะยาว

 - หุนกูดอยสิทธิ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  

    คร้ังที่ 1/2547 10,000.00       -                 10,000.00       10,000.00       -                  10,000.00       

    คร้ังที่ 1/2548 10,400.00       -                 10,400.00       10,400.00       -                  10,400.00       

 - หุนกู บมจ.ธนาคารกรุงไทย

    คร้ังที่ 1/2549 6,000.00         -                 6,000.00         6,000.00         -                  6,000.00         

- ตราสารหนี้ดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน 1,440.00         7,428.81        8,868.81         1,440.00         7,940.51         9,380.51         

- ตั๋วสัญญาใชเงิน 122.00            -                 122.00            -                  -                  -                  

- ตั๋วแลกเงินระยะยาว 430.00            -                 430.00            -                  -                  -                  

    รวมเงินกูยืมระยะยาว 28,392.00       7,428.81        35,820.81       27,840.00       7,940.51         35,780.51       

รวมเงินกูยืม 42,952.98       7,428.81        50,381.79       69,342.42       7,940.51         77,282.93       

เงินกูยืมระยะสั้น

- เงินกูจากกระทรวงการคลังซ่ึงนําไปใหกูตอตามโครงการใหความชวยเหลือแกผูเสียหายกรณีเหตุการณเผาโรงงานไทยแลนด

แทนทาลั่มที่จังหวัดภูเก็ต  ครบกําหนดป 2541  ซ่ึงลูกหน้ีผิดนัดไมเคยชําระหน้ี  ธนาคารไดดําเนินคดีถึงที่สุดแลวและไดฟองผูคํ้าประกัน

เปนคดีลมละลาย  ขณะน้ีอยูระหวางรอรับเฉลี่ยทรัพยชําระหน้ีใหกระทรวงการคลังตอไป

- หุนกู บมจ.ธนาคารกรุงไทย โครงการที่ 1/2549   ธนาคารไดออกและเสนอขาย  เม่ือวันที่  1  -  25  ธันวาคม  2549  และวันที่ 

27 ธันวาคม 2549  เปนหุนกูชนิดระบุช่ือผูถือ ชําระคืนเงินตนเพียงคร้ังเดียว หามเปลี่ยนมือ ไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน ไมแปลงสภาพ 

และไมมีผูแทนผูถือหุนกู  อายุ 210 วัน (เฉพาะหุนกูวันที่  1  ธันวาคม  2549  จะมีอายุ 213 วัน) จํานวน 65,000 ลานบาท มูลคาที่ตราไว 

หนวยละ 1,000 บาท  โดยธนาคารจะกําหนดอัตราผลตอบแทนสําหรับลูกคาที่ซ้ือไมถึง 1,000 หนวย จะไดรับอัตราดอกเบี้ย 5.00% และ 

ลูกคาที่ซ้ือต้ังแต 1,000 หนวยข้ึนไป จะไดรับอัตราดอกเบี้ย  5.125%  ชําระดอกเบี้ยคร้ังเดียว ณ วันครบกําหนดไถถอนหุนกู หุนกูดังกลาว

ไดรับอนุมัติตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน  คร้ังที่ 13  เม่ือวันที่  21  เมษายน  2549  ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2549  ธนาคารจําหนายไปแลว 

จํานวน 41,501.25 ลานบาท  ในป 2550 จําหนายเพิ่ม จํานวน 18,000 ลานบาท  และไถถอนหุนกูที่ครบกําหนด จํานวน 59,501.25 ลานบาท  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ไมมียอดคงเหลือ

ประเภท
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ในป 2550  ธนาคารไดออกต๋ัวแลกเงินเพื่อกูยืมเงินจากประชาชน  จํานวน 14,559.81 ลานบาท  โดยมีอายุต๋ัว 1 เดือน 3 เดือน 

และ 6 เดือน วงเงินต้ังแต 0.10 แตไมถึง 1 ลานบาท จะไดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.60 และวงเงินต้ังแต 1 ลานบาทขึ้นไป จะไดอัตราดอกเบี้ย

รอยละ 2.80  โดยธนาคารจะจายดอกเบี้ยเม่ือต๋ัวครบกําหนดชําระ

เงินกูยืมระยะยาว

- หุนกูดอยสิทธิ จํานวน 20,400 ลานบาท เปนหุนกูระบุช่ือผูถือ ไมมีหลักประกัน ไมสามารถแปลงสภาพและมีผูแทนผูถือหุนกู

หุนกูมีอายุ 10 ป  นับจากวันออกหุนกู  มูลคาตราไวหนวยละ 1,000 บาท   ธนาคารมีสิทธิไถถอนคืนกอนกําหนด  เม่ืออายุครบ 5 ปนับแต

วันที่ออกหุนกู หรือ ณ วันชําระดอกเบี้ยใด ๆ  หลังจากวันครบ 5 ป นับแตวันออกหุนกู โดยไถถอนที่ราคาที่ตราไวของหุนกู หุนกูดังกลาว

ประกอบดวย

1) หุนกูดอยสิทธิ คร้ังที่ 1/2547 จํานวน 10,000 ลานบาท ออกเม่ือวันที่ 22 ตุลาคม 2547 ครบกําหนดไถถอนวันที่ 22 ตุลาคม 2557

อัตราดอกเบี้ยระหวางปที่ 1 - ปที่ 5 คงที่รอยละ 5.15 ตอป  ปที่ 6 - ปที่ 10 คงที่รอยละ 6.70 ตอป  ดอกเบี้ยชําระทุก ๆ 6 เดือน  ในวันที่ 22

เมษายน และ 22 ตุลาคม  ของทุกปตลอดอายุหุนกู  โดยชําระงวดแรกในวันที่  22  เมษายน  2548  ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่

1/2545  เม่ือวันที่ 24 กันยายน 2545  อนุมัติใหธนาคารออกและเสนอขายหุนกูดอยสิทธิ  วงเงินไมเกิน 10,000 ลานบาท  หรือในสกุลเงินอื่น

ในจํานวนเทียบเทา

2) หุนกูดอยสิทธิ คร้ังที่ 1/2548 จํานวน 10,400 ลานบาท ออกเม่ือวันที่ 18 พฤษภาคม 2548 ครบกําหนดไถถอนวันที่ 18 พฤษภาคม

2558  อัตราดอกเบี้ยระหวางปที่ 1 - ปที่ 5 คงที่รอยละ 4.60 ตอป  ปที่ 6 - ปที่ 10  คงที่รอยละ 6 ตอป  ดอกเบี้ยชําระทุก ๆ 6 เดือน  ในวันที่

18 พฤษภาคม และ 18 พฤศจิกายน ของทุกปตลอดอายุหุนกู โดยชําระงวดแรกในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2548 ทั้งน้ีจากการประชุมสามัญประจําป

คร้ังที่ 12  เม่ือวันที่ 22 เมษายน 2548  อนุมัติใหธนาคารออกและเสนอขายหุนกูในสกุลเงินบาท และ/หรือในสกุลอื่นเทียบเทาภายในวงเงิน

รวมไมเกิน จํานวน 40,000 ลานบาท ภายในระยะเวลา 5 ป 

- หุนกู คร้ังที่ 1/2549 จํานวน 6,000 ลานบาท ออกเม่ือวันที่ 16 มีนาคม 2549  ครบกําหนดไถถอนวันที่ 16 มีนาคม 2552 เปนหุนกู

ไมดอยสิทธิ ชนิดระบุช่ือผูถือ ไมมีหลักประกัน และไมมีผูแทนผูถือหุนกู  อายุหุนกู 3 ป  มูลคาตราไวหนวยละ 1,000 บาท   ธนาคารมีสิทธิ

ไถถอนหุนกูในวันครบกําหนดไถถอน อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 5.34 ตอป ดอกเบี้ยชําระทุก 6 เดือน ในวันที่ 16 มีนาคม และ 16 กันยายน

ของทุกปตลอดอายุหุนกู  โดยชําระงวดแรกในวันที่ 16 กันยายน 2549  และจะชําระดอกเบี้ยงวดสุดทายในวันที่ 16 มีนาคม 2552  

- ตราสารหน้ีดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน

เม่ือวันที่ 10 ตุลาคม 2549  ธนาคารไดออกและเสนอขายหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนที่ไมสะสมดอกเบี้ยจาย และไมชําระ

ดอกเบี้ยในปที่ไมมีผลกําไร  เพื่อนับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 (Hybrid Tier 1)  ตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย โดยผานสาขา

สิงคโปร  ซ่ึงธนาคารไดขายหุนกูดอยสิทธิดังกลาว เปนจํานวนเงิน 220 ลานเหรียญสหรัฐ โดยที่ธนาคารจะสามารถนับเขาเปนเงินกองทุน

ช้ันที่ 1 ไดตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  จํานวนเงิน 7,940.51 ลานบาท

เม่ือวันที่  28  พฤศจิกายน  2549    ธนาคารไดออกและเสนอขายหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนที่ไมสะสมดอกเบี้ยจาย 

และไมชําระดอกเบี้ยในปที่ไมมีผลกําไร (Hybrid Tier1) จํานวน 1,440 ลานบาท  ซ่ึงธนาคารแหงประเทศไทยเห็นชอบใหนับเขาเปน

เงินกองทุนช้ันที่ 1  โดยเสนอขายแกผูลงทุนในประเทศ รวม 11 ราย จํานวน 1,440 ลานบาท 

ทั้งน้ี การออกตราสารหนี้ดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน (Hybrid Tier 1) ไดรับอนุมัติตามมติที่ประชุมสามัญประจําป คร้ังที่ 13

เม่ือวันที่ 21 เมษายน 2549  ใหธนาคารออกและเสนอขายหุนกูในสกุลเงินบาท และ/หรือในสกุลอื่นเทียบเทาภายในวงเงินเพิ่มเติมอีก

ไมเกิน 100,000 ลานบาท ภายในระยะเวลา 5 ป จากที่เคยอนุมัติไวแลวในป 2548 จํานวน 40,000 ลานบาท
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เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2550 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป คร้ังที่ 14 ไดมีมติอนุมัติใหธนาคารออกและเสนอขายหุนกูประเภท

ตาง ๆ ภายในวงเงินเพิ่มเติมอีกไมเกิน 100,000 ลานบาท  

เม่ือวันที่  24  สิงหาคม  2550  ธนาคารไดออกต๋ัวแลกเงินเพื่อกูยืมเงินจากประชาชน  จํานวน 430 ลานบาท  อายุต๋ัว 3 ป  อัตรา

ผลตอบแทนเทากับ THBFIX6M - 0.15%  โดยมีเงื่อนไขการจายดอกเบี้ยทุกวันที่ 24 สิงหาคม และ 24 กุมภาพันธ ของทุกป

เม่ือวันที่ 20 กันยายน 2550 ธนาคารไดออก Principal Protected Index Linked P/N ใหแกกองทุนแหงหน่ึง วงเงิน 122 ลานบาท 

มีระยะเวลา 3 ป ที่ราคา Discount 97% และขณะเดียวกันทําการซ้ือ Principal Protected Index Linked P/N จากสถาบันการเงินแหงหน่ึง

ที่ราคา Discount 97% เชนกัน   เพื่อเปนการปดความเสี่ยงดานตลาด 100%  โดยไดออกต๋ัวสัญญาใชเงิน  ฉบับลงวันที่  5  ตุลาคม  2550 

มูลคาหนาต๋ัว จํานวน 122 ลานบาท  ครบกําหนดวันที่ 5 ตุลาคม 2553 และไมสามารถทําการโอนหรือเปลี่ยนมือได

3.13 หน้ีสินอ่ืน   ประกอบดวย

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549

คาใชจายคางจาย 1,520.26         1,604.95         1,128.47         1,206.04         

บัญชีระหวางกันของสํานักงานใหญและสาขา 664.09            -                  664.09            -                  

บัญชีพักเจาหนี้ 2,442.82         2,493.84         2,065.34         2,237.25         

บัญชีเจาหนี้ภาษี 1,313.63         310.14            1,302.00         304.34            

รายไดรอตัดบัญชี 1,351.55         1,379.46         1,351.55         1,379.46         

ประมาณการหนี้สิน 2,715.81         2,765.75         2,715.81         2,765.75         

หนี้สินเบ็ดเตล็ด 629.30            627.76            520.98            865.95            

รวม 10,637.46       9,181.90         9,748.24         8,758.79         

ประมาณการหน้ีสิน  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2550  และ  2549  ประกอบดวย  ประมาณการหน้ีสินที่อาจจะเกิดขึ้นสําหรับลูกหน้ี

ดอยคุณภาพที่โอนไปใหกับ บสท. จํานวน 2,715.79 ลานบาท และ 2,725.75 ลานบาท (หมายเหตุ 3.27) และประมาณการหน้ีสินสําหรับ

ภาระผูกพัน จํานวน 0.02 ลานบาท และ 40 ลานบาท  ตามลําดับ (หมายเหตุ 3.17)

3.14 ทุนเรือนหุน
3.14.1 หุนสามัญ

หุนสามัญจดทะเบียน จํานวน 11,191,412,250 หุน  เปนทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว จํานวน 11,179,749,000 หุน  สําหรับ

ทุนจดทะเบียนคงเหลือ จํานวน 11,663,250 หุน  เปนทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญที่ใหแกพนักงานของ

ธนาคาร ซ่ึงครบกําหนดการใชสิทธิแลวเม่ือวันที่ 30 ธันวาคม 2547 เพื่อความสะดวกและประหยัดคาใชจายธนาคารจะดําเนินการจดทะเบียน

ลดทุนจดทะเบียนคงเหลือดังกลาวพรอมกับการจดทะเบียนหุนทุนในกรณีอื่น

3.14.2 หุนบุริมสิทธิ

หุนบุริมสิทธิ จํานวน 5.5 ลานหุน  ตองลงเงินเต็มมูลคาที่ตราไว  สภาพของหุนมีลักษณะพิเศษ  นอกจากมีสิทธิออกเสียง

และมีสิทธิไดรับเงินปนผลอยางหุนสามัญแลว  ยังมีสิทธิไดรับเงินปนผลพิเศษในอัตราตายตัวรอยละสามตอปกอนหุนสามัญเม่ือมีการจาย

เงินปนผล
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3.14.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549  ธนาคารมีสัดสวนผูถือหุนดังตอไปน้ี

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549

หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ รวมรอยละ หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ รวมรอยละ

(หุน) (หุน) (หุน) (หุน)

ผูถือหุนท่ีมีสัดสวนการถือหุนสูงสุด 10 อันดับแรก
กองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบ

สถาบันการเงิน 6,184,072,567                    - 55.29 6,186,635,967                    - 55.31

บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย

(ประเทศไทย) จํากัด  เพ่ือผูฝาก 2,466,660,579 5,461,170 22.10 2,065,055,885 5,461,170 18.51

Thailand  Securities  Depository

Co., Ltd. for  Depositor 2,251,791,317                    - 20.13 2,710,883,889                    - 24.23

ธนาคารออมสิน 88,145,858                    - 0.79 88,145,858                    - 0.79

Yarwood Engineering & Trading Limited 70,000,000                    - 0.62                    -                    -                    -

นายสุพจน  ทรัพยทวีชัยกุล 4,000,000                    - 0.04 4,000,000                    - 0.04

นางจรูญศรี พงศเกรียงยศ 3,500,086                    - 0.03 3,500,086                    - 0.03

นายกําธร  พูนศักด์ิอุดมสิน                    -                    -                    - 2,051,347                    - 0.02

นายวิชัย  แพรพานิช 1,071,500                    - 0.01                    -                    -                    -

นายทักษิณ  วิประกษิต 1,000,000                    - 0.01 1,000,000                    - 0.01

นายกรวิทย  สุพุทธิพงศ 1,000,000                    - 0.01 1,000,000                    - 0.01

นางกิตติยา  ศรีเลิศฟา 700,000                    - 0.01 700,000                    - 0.01

รวม 11,071,941,907 5,461,170 11,062,973,032 5,461,170

นิติบุคคล
สัญชาติไทย  (ป 2550 = 62 ราย) 2,670,836 240 0.02

                      (ป 2549 = 65 ราย) 2,698,866 240 0.02

สัญชาติตางดาว  (ป 2550 = 2 ราย) 12                    -                    -

                          (ป 2549 = 2 ราย) 12                    -                    -

รวม 2,670,848 240 2,698,878 240

บุคคลธรรมดา
สัญชาติไทย (ป 2550 = 11,728 ราย) 104,236,182 38,590 0.93

                     (ป 2549 = 12,222 ราย) 113,043,901 38,590 1.01

สัญชาติตางดาว  (ป 2550 = 51 ราย) 900,063                    - 0.01

                          (ป 2549 = 53 ราย) 1,033,189                    - 0.01

รวม 105,136,245 38,590 114,077,090 38,590

รวมทั้งสิ้น 11,179,749,000 5,500,000 100.00 11,179,749,000 5,500,000 100.00
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3.14.4 เงินกองทุนตามกฎหมาย                          

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549

เงินกองทุนช้ันที่ 1 96,717.63       93,497.14       

เงินกองทุนช้ันที่ 2 31,782.45       29,283.92       

เงินกองทุนทั้งส้ินกอนรายการหัก 128,500.08     122,781.06    

หัก สวนต่ํากวาทุน(สุทธิ)จากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผื่อขาย -                  (2,228.47)       

เงินกองทุนทั้งส้ิน 128,500.08     120,552.59    

ตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย  กําหนดใหธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศดํารงเงินกองทุนเปนอัตราสวน

กับสินทรัพยและภาระผูกพันไมตํ่ากวารอยละ 8.5 โดยมีเงื่อนไขวาเงินกองทุนช้ันที่ 1 ตองเปนอัตราสวนไมตํ่ากวารอยละ 4.25 ของสินทรัพย

และภาระผูกพันดังกลาว  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2550  และ  2549   ธนาคารดํารงเงินกองทุนเปนอัตราสวนกับสินทรัพยและภาระผูกพัน

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด  ดังน้ี

อัตรารอยละ

31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549

เงินกองทุนทั้งส้ิน 15.16               14.03              

เงินกองทุนช้ันที่ 1 11.41               10.88              

3.15 สํารองตามกฎหมาย
หนวย : ลานบาท

2550 2549

กําไรสุทธิประจําป 6,112.58         14,077.95       

ทุนสํารองตามกฎหมายรอยละ 5 310.00            703.90            

ยอดยกมา 2,501.46         1,797.56         

รวม 2,811.46         2,501.46         

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด  ธนาคารจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5

ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

3.16 การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2549  และการจายเงินปนผล
เม่ือวันที่  27  เมษายน  2550  ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป คร้ังที่ 14  มีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรประจําป 2549  จํานวน 

14,077.95 ลานบาท และเม่ือวันที่ 21 เมษายน 2549 ที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป คร้ังที่ 13 มีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรประจําป 2548

จํานวน 13,024.07 ลานบาท  ดังน้ี หนวย : ลานบาท

กําไรป 2549 กําไรป 2548

สํารองตามกฎหมาย 703.90            651.20            

เงินปนผลหุนบุริมสิทธิ (หุนละ 0.6645 บาท และ 0.6545 บาท) 3.65                 3.60                

เงินปนผลหุนสามัญ (หุนละ 0.51 บาท และ 0.50 บาท) 5,701.67         5,589.87         

ยอดคงเหลือกําไรยกไปงวดหนา 7,668.73         6,779.40         
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3.17 ภาระผูกพันทั้งส้ิน
หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549

เงินตรา เงินตรา

เงินบาท ตางประเทศ รวม เงินบาท ตางประเทศ รวม

การรับอาวัลต๋ัวเงิน และการค้ําประกันการกูยืมเงิน

การรับอาวัลต๋ัวเงิน 1,450.58         -                 1,450.58         2,469.21         -                  2,469.21         

การค้ําประกันการกูยืมเงิน 1,616.67         3,061.19        4,677.86         1,865.05         2,829.63         4,694.68         

3,067.25         3,061.19        6,128.44         4,334.26         2,829.63         7,163.89         

ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขา

ที่ยังไมครบกําหนด -                  127.11           127.11            -                  46.13              46.13              

เล็ตเตอรออฟเครดิต 1,373.70         14,730.93      16,104.63       942.65            20,688.96       21,631.61       

ภาระผูกพันอื่น

การค้ําประกันการจําหนาย

ตราสารหรือหลักทรัพย 0.06                -                 0.06                0.43                 -                  0.43                

การค้ําประกันอื่น 46,909.85       9,689.54        56,599.39       41,043.77       11,470.54       52,514.31       

สัญญาอัตราแลกเปลี่ยน

สัญญาซื้อ -                  49,631.70      49,631.70       -                  38,056.17       38,056.17       

สัญญาขาย -                  104,199.90   104,199.90     -                  83,348.87       83,348.87       

สัญญาซื้อ-ขายสิทธิ์เงินตราตางประเทศ

สัญญาซื้อ -                  479.71           479.71            -                  -                  -                  

สัญญาขาย -                  479.71           479.71            -                  -                  -                  

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 6,118.00         3,444.26        9,562.26         1,338.00         180.46            1,518.46         

วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกคา

ยังไมไดถอน 97,997.81       47.29             98,045.10       90,793.85       25.04              90,818.89       

Credit Linked Notes (CLN) -                  1,597.19        1,597.19         -                  -                  -                  

อื่น ๆ -                  4.31               4.31                -                  -                  -                  

รวมภาระผูกพันอื่น 151,025.72     169,573.61   320,599.33     133,176.05     133,081.08    266,257.13    

รวมทั้งสิ้น 155,466.67     187,492.84   342,959.51     138,452.96     156,645.80    295,098.76    

ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2550   ธนาคารมี CLN จํานวน 47.30 ลานเหรียญสหรัฐ เปนเงิน 1,597.19 ลานบาท  ซ่ึงบันทึกบัญชีเปน

เงินลงทุน  รวมทั้งบันทึกภาระเปนรายการนอกงบดุล

นอกจากภาระผูกพันแลว  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2550  และ  2549   ธนาคารยังมีหน้ีที่อาจเกิดขึ้นเฉพาะที่มีสาระสําคัญ ไดแก

การถูกฟองคดี  จํานวน 21,408.52 ลานบาท  และ 20,082.75 ลานบาท  ตามลําดับ

ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2550  และ  2549  ธนาคารไดประมาณการหน้ีสินสําหรับภาระผูกพัน เปนจํานวน 0.02 ลานบาท และ

40 ลานบาท  ตามลําดับ  โดยแสดงไวในหน้ีสินอื่น (หมายเหตุ 3.13)
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3.18 สินทรัพยที่ใชเปนหลักประกัน
หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549

พันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรรัฐวิสาหกิจใชเปนหลักประกัน

- หลักประกันตอศาล 265.45            253.37            

- ดํารงตามเงื่อนไขการเปดสาขา -                  641.26            

รวม 265.45            894.63            

3.19 รายการที่เก่ียวของกัน
3.19.1 ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549  ธนาคารมีเงินใหสินเช่ือแกพนักงานช้ันบริหารต้ังแตระดับผูอํานวยการฝายขึ้นไป

จํานวน  314.88  ลานบาท  และ  235.47  ลานบาท  และยอดคงคางถัวเฉลี่ย ณ ส้ินเดือน  จํานวน  279.20  ลานบาท  และ  227.10  ลานบาท
ตามลําดับ

ธนาคารมีเงินใหสินเช่ือแกสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับบุคคลตามยอหนาแรก  โดยมียอดคงคาง ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2550 และ 2549 จํานวน 60.26 ลานบาท และ 50.52 ลานบาท  ตามลําดับ

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

นโยบายการคิดตนทุน 31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549

เงินกูยืมและภาระผูกพัน

ระหวางกัน เงินใหกูยืม ภาระผูกพัน เงินใหกูยืม ภาระผูกพัน

3.19.2 ธนาคารมีเงินใหสินเช่ือและภาระผูกพันแกกิจการที่ธนาคาร ถือหุนรวมกันต้ังแตรอยละ 10 ถึง รอยละ 20 
บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)   ลูกคาทั่วไป -                  13.68               -                  5.43                

3.19.3 ธนาคารมีเงินใหสินเช่ือและภาระผูกพันแกกิจการที่ธนาคารถือหุนจากการปรับโครงสรางหน้ี ต้ังแตรอยละ 10 ข้ึนไป
บริษัท  ไทยบาโรดาอินดัสตร้ี  จํากัด   ลูกคาทั่วไป 516.48            9.53                 543.39            41.45              

บริษัท  คอทโกเมททอลเวอรค จํากัด   ลูกคาทั่วไป 375.78            21.15               410.32            60.67              

บริษัท  เกียรติปภา จํากัด   ลูกคาทั่วไป 134.36            0.33                 220.80            0.33                

บริษัท  แมเนเจอร มีเดีย กรุป จํากัด   ลูกคาทั่วไป -                  0.29                 -                  0.29                

บริษัท  เกษตรกิจลานนา  จํากัด   ลูกคาทั่วไป 67.04              -                  65.56              -                  

บริษัท  กมลกิจ  จํากัด   ลูกคาทั่วไป 33.45              -                  27.02              -                  

บริษัท  ฟารมคีรีขันธ  จํากัด   ลูกคาทั่วไป -                  -                  4.31                0.10                

บริษัท  อมรไชย  จํากัด   ลูกคาทั่วไป -                  -                  1.05                -                  

บริษัท ไทยเยอรมันโปรดักส จํากัด (มหาชน)   ลูกคาทั่วไป -                  -                  83.57              0.01                

3.19.4 ธนาคารมีเงินใหสินเช่ือและภาระผูกพันแกบริษัทยอยและบริษัทรวม 

บริษัทยอย
บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด   ลูกคาทั่วไป 78.13              0.20                 20.00              50.55              

บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร เซอรวิสเซส จํากัด 2,455.15         1.55                 2,996.23         1.00                

บริษัทเคทีบี ลิสซิ่ง จํากัด 7,858.71         0.07                 1,357.45         1.00                

  ลูกคาทั่วไป

  ลูกคาทั่วไป
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หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

นโยบายการคิดตนทุน 31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549
เงินกูยืมและภาระผูกพัน

ระหวางกัน เงินใหกูยืม ภาระผูกพัน เงินใหกูยืม ภาระผูกพัน

3.19.4 ธนาคารมีเงินใหสินเช่ือและภาระผูกพันแกบริษัทยอยและบริษัทรวม (ตอ)
บริษัทรวม
บริษัท  กรุงไทยพานิชประกันภัย  จํากัด   ลูกคาทั่วไป -                  -                  -                  0.01                

บริษัท  กรุงไทย ไอ บี เจ ลิสซิ่ง  จํากัด   ลูกคาทั่วไป 517.00            3.14                 865.33            3.00                

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   ลูกคาทั่วไป 2,800.00         -                  500.00            -                  

3.19.5 ธนาคารมีเงินใหสินเช่ือและภาระผูกพันแกบริษัทที่เกี่ยวของ
บริษัทท่ีมีกรรมการรวมกัน
บริษัท  ผลิตไฟฟา  จํากัด (มหาชน)   ลูกคาทั่วไป -                  -                  -                  0.83                

บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)   ลูกคาทั่วไป -                  -                  0.68                -                  

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)   ลูกคาทั่วไป -                  3.00                 -                  3.00                

การไฟฟาสวนภูมิภาค   ลูกคาทั่วไป -                  278.11            -                  565.04            

บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน)   ลูกคาทั่วไป 6.27                1,736.55         3,202.20         2,947.68         

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)   ลูกคาทั่วไป -                  -                  2,700.00         115.10            

บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน)   ลูกคาทั่วไป 1,924.96         -                  1,612.15         -                  

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)   ลูกคาทั่วไป -                  0.37                 -                  -                  

การรถไฟแหงประเทศไทย   ลูกคาทั่วไป 18,302.31       13.96               -                  -                  

บริษัท ล็อกซเลย จํากดั   ลูกคาทั่วไป 100.71            282.42            -                  -                  

บริษัทท่ีมีผูบริหารระดับสูงรวมกัน
บริษัท รถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)   ลูกคาทั่วไป 4,198.36         14.38               4,257.00         14.38              

บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด   ลูกคาทั่วไป 6,995.47         -                  9,995.47         -                  

บริษัท กระดาษศรีสยาม จํากัด (มหาชน)   ลูกคาทั่วไป 4,311.12         2.40                 4,298.12         15.31              

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)   ลูกคาทั่วไป 8,242.22         415.92            8,983.76         318.85            
บริษัท ไทยรับเบอรลาเท็คซคอรปอรเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  ลูกคาทั่วไป 336.65          1.35               334.28            -                 
บริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  ลูกคาทั่วไป 6,284.38       -                9,790.26         -                 
บริษัท สีชัง ฟลายอิ้ง เซอรวิส จํากัด  ลูกคาทั่วไป 944.76          219.54          1,062.68         263.75           

บริษัท มิลีนเนียม ไมโครเทค (ประเทศไทย) จํากัด   ลูกคาทั่วไป -                  -                  440.51            -                  

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)   ลูกคาทั่วไป -                  3.74                 -                  5.55                

บริษัท เวิลดเฟล็กซ จํากัด (มหาชน)   ลูกคาทั่วไป 86.66              4.82                 135.28            63.72              
บริษัท ทีพีที ปโตรเคมิคอลส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)   ลูกคาทั่วไป 2,058.63         11.25               1,926.24         22.72              

[บริษัท ทุนเท็กซ ปโตรเคมีคอล (ประเทศไทย)]

บริษัท แอดวานซ อะโกร จํากัด (มหาชน)   ลูกคาทั่วไป 1,199.71         214.49            850.01            339.38            

บริษัท ไทยสมารทคารด จํากัด *   ลูกคาทั่วไป -                  -                  -                  39.55              

บริษัท ไทยนามพลาสติกส จํากัด (มหาชน)   ลูกคาทั่วไป 87.18              4.02                 90.21              5.14                

* ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550  ธนาคารไมมีผูบริหารระดับสูงรวมกัน



58

3.19.6 รายการคาระหวางกัน
บริษัทยอย
1.) ธนาคารไดมอบใหบริษัท  กรุงไทยคอมพิวเตอร เซอรวิสเซส จํากัด  ดําเนินการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

แกธนาคารในสวนที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามโครงการและระบบงานตาง ๆ ตามแผนธุรกิจของธนาคาร โดยใหบริการแกธนาคารเกี่ยวกับ
การควบคุม  บํารุงรักษา  และการพัฒนาระบบงาน  การใหคําปรึกษาเบื้องตนและฝกอบรมในลักษณะตาง ๆ โดยบริษัทจะคิดคาธรรมเนียม
การใหบริการ  ตามประมาณการรายไดคาบริการจากคาใชจาย (Cost Plus)  ซ่ึงบริษัทคิดคาธรรมเนียมการบริการจากธนาคาร  สําหรับป
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550  และ 2549  เปนจํานวน 2,200 ลานบาท  และ 2,036.50 ลานบาท  ตามลําดับ

ธนาคารใหบริษัทยอยดังกลาวดําเนินการแทนธนาคารในการดําเนินการตามโครงการ  GFMIS  ในระยะที่  2  ต้ังแตป 
2546 ธนาคารกับภาครัฐโดยสํานักงานกํากับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ไดลงนามในบันทึกความตกลงเพื่อการรับมอบระบบ และจายเงินชดเชยและคาใชจายในการลงทุนในโครงการเปลี่ยนระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) เรียบรอยแลว  เม่ือวันที่  22  กันยายน  2548  นอกจากน้ีในวันที่ดังกลาวภาครัฐ
กับธนาคารไดลงนามในสัญญาอีกฉบับหน่ึงวาจางใหธนาคารดําเนินการดานระบบและการบํารุงรักษา ระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส

2.) ธนาคารมีคาใชจายจากการใชบริการกับบริษัทยอย  [รวมคาธรรมเนียมที่กลาวใน ขอ 1.)]  สําหรับปส้ินสุดวันที่
31 ธันวาคม 2550 และ 2549  เปนจํานวน 3,558.97 ลานบาท และ 3,226.47 ลานบาท  ตามลําดับ  ตามอัตราที่ตกลงระหวางกัน

3.) ขอมูลอื่น
การคิดคาตอบแทนระหวางกัน
รายไดคาใชจายระหวางธนาคารกับบริษัทยอยจายตามอัตราที่ตกลงกัน โดยระบุจํานวนเงินในสัญญาและบางรายการกําหนด

จํานวนเงินที่จะจาย ตามระบบ Cost Plus
รายการระหวางบริษัทยอยในการจัดทํางบการเงินรวมไดตัดรายการระหวางกันแลว
บริษัทรวม
1.) ธนาคารมีรายไดคาเชาจากการใหบริษัทรวมเชาใชพื้นที่ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 เปนจํานวน

1.18 ลานบาท และ 1.34 ลานบาท  ตามอัตราที่ตกลงระหวางกัน
2.) ธนาคารมีรายไดคาธรรมเนียมการใหบริการดานงานสนับสนุนตามสัญญาใหบริการดานงานสนับสนุน สําหรับปส้ินสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 จํานวน 124.11 ลานบาท และ 136.76 ลานบาท  ตามอัตราที่ตกลงระหวางกัน

3.20 สาขาในตางประเทศ
ธนาคารเปดดําเนินการสาขาในตางประเทศ  รวมทั้งส้ิน 7 แหง    ซ่ึงธนาคารไดแตงต้ังผูสอบบัญชีอื่นเปนผูตรวจสอบงบการเงิน

ของทุกสาขาปละครั้ง  ไดแก  สาขาลอสแองเจลิส  สาขาพนมเปญ  สาขาคุนหมิง  สาขาเวียงจันทน  สาขาสิงคโปร  สาขามุมไบ  และสาขายอย
จังหวัดเสียมเรียบ

ในงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่  31  ธันวาคม  2550  และ  2549  ของธนาคาร  ซ่ึงไดหักรายการระหวางกันออกแลว  ไดรวม
สินทรัพยและหน้ีสินของสาขาในตางประเทศทุกแหงไว  ดังน้ี

หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549

สินทรัพย 11,808.85     13,766.50      
อัตราสวนตอสินทรัพยรวม 0.97               1.14               
หนี้สิน 14,542.69     14,603.95      
อัตราสวนตอหนี้สินรวม 1.30               1.31               
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กําไร(ขาดทุน)สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 จํานวน (260.28) ลานบาท และ 439.88 ลานบาท ตามลําดับ ไดรวมกําไร

จากการแปลงคางบการเงินของสาขาในตางประเทศ จํานวน 32.88 ลานบาท และ 14.60 ลานบาท  ตามลําดับ ไวดวย

อน่ึง  กอนตัดรายการระหวางกันสุทธิ จํานวน 2,712.18 ลานบาท และ 1,025.29 ลานบาท  ธนาคารจะมีสินทรัพย  หน้ีสิน  ส้ินสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549  ของสาขาในตางประเทศทุกสํานักงาน  ดังน้ี  สินทรัพย 14,521.03 ลานบาท และ 14,791.80 ลานบาท

คิดเปนรอยละ 1.20  และ 1.23   หน้ีสิน  14,542.69  ลานบาท  และ  14,603.95  ลานบาท   คิดเปนรอยละ 1.30  และ 1.31  และกําไรสุทธิ

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549  จํานวน 105.44 ลานบาท และ 344.19 ลานบาท  ตามลําดับ

3.21 ฐานะและผลการดําเนินงานที่สําคัญจําแนกตามธุรกรรมในประเทศและตางประเทศ
3.21.1 ฐานะจําแนกตามประเภทธุรกรรม

หนวย : ลานบาท

 งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549

ธุรกรรม ธุรกรรม ธุรกรรม ธุรกรรม

ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม

สินทรัพยรวม 1,200,913.19  14,521.03      1,215,434.22  1,191,061.78  14,791.80       1,205,853.58 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 71,814.98       4,193.31        76,008.29       83,595.55       2,533.58         86,129.13       

เงินใหสินเช่ือ 947,466.69     7,104.53        954,571.22     912,139.08     10,539.76       922,678.84    

เงินลงทุน 109,715.27     409.01           110,124.28     113,107.01     470.91            113,577.92    

เงินฝาก 998,414.84     2,256.08        1,000,670.92  964,744.83     1,691.73         966,436.56    

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 35,124.30       4,476.79        39,601.09       43,844.60       4,689.76         48,534.36       

เงินกูยืม 42,952.98       7,428.81        50,381.79       69,403.22       7,940.51         77,343.73       

ภาระผูกพันทั้งสิ้น 340,814.48     2,145.03        342,959.51     293,101.85     1,996.91         295,098.76    

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549

ธุรกรรม ธุรกรรม ธุรกรรม ธุรกรรม

ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม

สินทรัพยรวม 1,199,521.30  14,521.03      1,214,042.33  1,190,950.76  14,791.80       1,205,742.56 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 71,783.69       4,193.31        75,977.00       83,544.43       2,533.58         86,078.01       

เงินใหสินเช่ือ 950,979.45     7,104.53        958,083.98     915,729.64     10,539.76       926,269.40    

เงินลงทุน 110,592.68     409.01           111,001.69     114,446.40     470.91            114,917.31    

เงินฝาก 999,841.68     2,256.08        1,002,097.76  966,589.09     1,691.73         968,280.82    

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 35,154.14       4,476.79        39,630.93       43,870.67       4,689.76         48,560.43       

เงินกูยืม 42,952.98       7,428.81        50,381.79       69,342.42       7,940.51         77,282.93       

ภาระผูกพันทั้งสิ้น 340,814.48     2,145.03        342,959.51     293,101.85     1,996.91         295,098.76    
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งบการเงินเฉพาะของธนาคารมียอดสินทรัพยรวม  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2550  และ  2549  จํานวน 1,214,042.33 ลานบาท และ

1,205,742.56 ลานบาท  ยังไมไดหักรายการตัดบัญชีสุทธิระหวางกัน จํานวน 2,712.18 ลานบาท และ 1,025.29 ลานบาท  ตามลําดับ

3.21.2 ผลการดําเนินงานจําแนกตามธุรกรรม
หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549

ธุรกรรม ธุรกรรม ธุรกรรม ธุรกรรม

ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 65,739.09       1,551.23        67,290.32       66,643.78       1,405.91         68,049.69       

คาใชจายดอกเบี้ย (22,035.82)      (1,216.19)      (23,252.01)      (21,188.73)      (973.99)          (22,162.72)     

รายไดดอกเบี้ยสุทธิ 43,703.27       335.04           44,038.31       45,455.05       431.92            45,886.97       

รายไดที่มิใชดอกเบี้ย 10,991.54       41.67             11,033.21       10,669.81       29.76              10,699.57       

คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย (47,324.29)      (271.27)         (47,595.56)      (42,393.23)      (76.08)             (42,469.31)     

กําไรกอนภาษีเงินได

     และสวนของผูถือหุนสวนนอย 7,370.52         105.44           7,475.96         13,731.63       385.60            14,117.23       

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549

ธุรกรรม ธุรกรรม ธุรกรรม ธุรกรรม

ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 65,974.49       1,551.23        67,525.72       67,118.55       1,405.91         68,524.46       

คาใชจายดอกเบี้ย (22,036.76)      (1,216.19)      (23,252.95)      (21,189.91)      (973.99)          (22,163.90)     

รายไดดอกเบี้ยสุทธิ 43,937.73       335.04           44,272.77       45,928.64       431.92            46,360.56       

รายไดที่มิใชดอกเบี้ย 10,001.87       41.67             10,043.54       9,507.86         29.76              9,537.62         

คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย (46,932.46)      (271.27)         (47,203.73)      (42,024.09)      (76.08)             (42,100.17)     

กําไรกอนภาษีเงินได 7,007.14         105.44           7,112.58         13,412.41       385.60            13,798.01       

งบการเงินเฉพาะของธนาคารมียอดรวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล และคาใชจายดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

จํานวน  67,525.72  ลานบาท  และ 23,252.95  ลานบาท  และจํานวน  68,524.46  ลานบาท  และ  22,163.90  ลานบาท  ยังไมไดหักและรวม

รายการตัดบัญชี  จํานวน  1,113.06  ลานบาท  และ  757.42  ลานบาท   ตามลําดับ

สําหรับยอดรวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549  ไดรวมรายไดคาธรรมเนียมและผลประโยชน

อื่นใดที่ไดรับจากการใหสินเช่ือ จํานวน 1,094.29 ลานบาท และ จํานวน 804.69 ลานบาท  ตามลําดับ
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3.22 ฐานะสุทธิที่เปนเงินตราตางประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ธนาคารมีฐานะสุทธิที่เปนเงินตราตางประเทศเทียบเทาดอลลารสหรัฐ เปนจํานวนดังน้ี

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549

ธุรกรรม ธุรกรรม ธุรกรรม ธุรกรรม

ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม

ฐานะทันที 1,477.06         (0.64)              1,476.42         1,142.22         5.20                1,147.42         

ฐานะลวงหนา

สัญญาลวงหนา 413.28            -                 413.28            (39.61)             -                  (39.61)             

สัญญา SWAP (1,224.64)        -                 (1,224.64)        (196.41)           -                  (196.41)          

สัญญา CCS (684.80)           -                 (684.80)           (910.02)           -                  (910.02)          

(19.10)             (0.64)              (19.74)             (3.82)               5.20                1.38                

3.23 การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน
ธนาคารไดเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน  ตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 48  เร่ืองการแสดงรายการและการเปดเผย

ขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน  เพื่อใหผูใชงบการเงินสามารถประเมินความเส่ียงเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ

เครื่องมือทางการเงิน
เคร่ืองมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาใด ๆ ที่ทําใหสินทรัพยทางการเงินของกิจการหน่ึง และหน้ีสินทางการเงินหรือตราสารทุนของ

อีกกิจการหน่ึงเพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกัน

สินทรัพยทางการเงิน หมายถึง สินทรัพยดังตอไปน้ี

  - เงินสด

  - สิทธิตามสัญญาที่จะไดรับเงินสดหรือสินทรัพยทางการเงินอื่นจากกิจการอื่น

  - สิทธิตามสัญญาที่จะแลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงินของกิจการกับเครื่องมือทางการเงินของกิจการอื่นภายใตเงื่อนไขที่จะเปน

ประโยชนตอกิจการ

  - ตราสารทุนของกิจการอื่น

หน้ีสินทางการเงิน หมายถึง สัญญาที่ทําใหกิจการเกิดภาระผูกพันที่จะตองปฏิบัติตามขอใดขอหน่ึงดังตอไปน้ี

  - สงมอบเงินสดหรือสินทรัพยทางการเงนิอื่นใหแกกิจการอื่น

  - แลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงินกับกิจการอื่นภายใตเงื่อนไขที่อาจทําใหกิจการเสียประโยชน

ตราสารทุน หมายถึง สัญญาที่แสดงวาผูถือตราสารเปนเจาของสวนไดเสียคงเหลือของกิจการที่ไปลงทุน

อาจกลาวไดวาเครื่องมือทางการเงินหมายรวมถึง

  - ปฐมพันธทางการเงิน ไดแก ลูกหน้ี เจาหน้ี และหุนทุน

  - อนุพันธทางการเงิน (Derivative) ไดแก สิทธิเลือกทางการเงิน (Option Contract)  สัญญาอนาคต (Futures Contract)  สัญญา

ลวงหนา (Forward Contract)  สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap Contract)  สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Currency 
Swap Contract)  และ Credit Linked Notes  อนุพันธทางการเงินทุกชนิดไมวาจะรับรูหรือไมรับรูในงบดุลถือเปนเครื่องมือทางการเงินดวย
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3.23.1 ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย
ความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ยในงบดุล เกิดจากการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยในสินทรัพยและหน้ีสินแตละชนิด โดยที่รอบระยะ

เวลาในการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยหรือการครบกําหนดตามสัญญาในสินทรัพยและหน้ีสินที่ไมพรอมกันน้ีจะทําใหมีผลกระทบตอดอกเบี้ยรับ

สุทธิของธนาคาร

อัตราดอกเบี้ยทางดานสินทรัพย โดยเฉพาะเงินใหสินเช่ือจะมีการกําหนดจากอัตราดอกเบี้ยเปนอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว

ชนิด MOR ,  MRR  และ  MLR  เปนสวนใหญ  ยกเวนการลงทุนในพันธบัตรที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตามระยะเวลาที่กําหนด สวนดานหน้ีสิน

โดยเฉพาะเงินฝากตามระบบตลาดการเงินของประเทศไทยสวนใหญจะประกอบดวยเงินฝากประเภทออมทรัพยที่เปนอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 

และเงินฝากประจําประเภท 3 , 6 และ 12 เดือนที่เปนอัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะส้ัน

ขอมูลเบื้องตนของอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวของเงินใหสินเช่ือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

มีดังน้ี

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549

อัตราดอกเบี้ยคงที่ 259,340.65     284,186.96     259,340.65    284,186.96    

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว 745,856.24     685,596.57     749,365.06    689,187.13    

รวมเงินใหสินเช่ือ (รวมสถาบันการเงิน) 1,005,196.89  969,783.53     1,008,705.71 973,374.09    

3.23.2 ความเส่ียงดานเครดิต (Credit Risk)  คือ  ความเส่ียงที่คูสัญญาหรือผูกูยืมไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลงใน

สัญญา หรือคุณภาพสินทรัพยเส่ือมลง  ซ่ึงมีผลใหธนาคารไมไดรับชําระหน้ีคืนเต็มจํานวนตามสัญญา  และอาจสงผลกระทบตอรายไดและ

เงินกองทุนของธนาคาร โดยความเส่ียงดานเครดิตมีมูลคาตามที่แสดงไวในดานสินทรัพยในงบดุลหลังจากหักสํารองคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

แลว (หมายเหตุขอ 3.5) และไมมีความเส่ียงจากการกระจุกตัวดานเครดิตที่เปนนัยสําคัญ

นอกจากน้ี ธนาคารมีความเส่ียงในกรณีที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญาของตราสารทางการเงิน ไดแก ภาระการรับอาวัล  

ต๋ัวเงิน การค้ําประกันการกูยืม ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขาที่ยังไมครบกําหนด เล็ตเตอรออฟเครดิต และ ภาระผูกพันอื่น ซ่ึงความเส่ียง

ดังกลาวจะมีคาเทากับมูลคาตามสัญญาที่ไดตกลงกันไวในเบื้องตน ตามที่แสดงไวในสวนของรายการนอกงบดุล

ธนาคารไดมีมาตรการในการบริหารความเส่ียงดานเครดิต โดยใหความสําคัญกับ

1. การกําหนดนโยบายและคูมือการบริหารความเส่ียงดานเครดิต  เพื่อใหการบริหารความเส่ียงดานเครดิตของธนาคาร

ดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน  สอดคลองและเปนไปตามแนวนโยบายการกํากับดูแลความเสี่ยงดานเครดิตของธนาคารแหงประเทศไทย

รวมถึงหลักเกณฑ Basel II

2. การกําหนดนโยบายสินเช่ือ  เพื่อใชเปนแนวทางในการอํานวยสินเช่ือของธนาคาร  ทบทวนและปรับปรุงนโยบาย

สินเช่ือใหเกิดความคลองตัวในทางปฏิบัติ และเปนมาตรฐานสากล

3.พัฒนาคุณภาพงานวิจัยธุรกิจ ซ่ึงรวมถึงการวิเคราะหและประมาณการภาวะเศรษฐกิจ การเงิน และการธนาคาร การ

จัดอันดับความเส่ียงอุตสาหกรรม (Industry Risk Rating) ใหครอบคลุมธุรกิจตาง ๆ ตาม ISIC Code มากขึ้น และการวิเคราะหบริษัทที่มี

ศักยภาพ นอกจากน้ี ยังจัดทําดัชนีธุรกิจกรุงไทย (Krung Thai Business Index:KTBI)  และการวิเคราะหอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพราย

ภูมิภาค เพื่อเปนขอมูลประกอบการวางแผนดําเนินงานของผูบริหาร และเปนขอมูลประกอบการพิจารณาสินเช่ือของเจาหนาที่สินเช่ือ

ของธนาคาร

4. การกําหนดกระบวนการมาตรฐานในการอนุมัติสินเช่ือ/ปรับปรุงโครงสรางหน้ี
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5. การพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเพื่อวิเคราะหความเส่ียงลูกคา  โดยแบงตามกลุมลูกคาเปน 2 กลุม คือ

     5.1 กลุมลูกคาขนาดเล็ก  ใชระบบการใหคะแนน (Credit scoring)

     5.2 กลุมลูกคาขนาดกลาง และขนาดใหญ  ใชระบบการจัดอันดับความเส่ียงของลูกคา (Credit risk rating)  ซ่ึงใชคา

สถิติมาประกอบการคํานวณ เชน โอกาสที่ลูกหน้ีจะผิดนัดชําระหน้ี (Probability of Default:PD)  เปนตน

6. การกําหนดอํานาจอนุมัติสินเช่ือและปรับปรุงโครงสรางหน้ี  เพื่อใหการอนุมัติสินเช่ือและปรับปรุงโครงสรางหน้ี

( Delegated Lending Authorities:DLA/Delegated Restructuring Authorities:DRA) เปนไปดวยความรอบคอบ  โดยการพิจารณาและ

อนุมัติใหทําในรูปของคณะบุคคลเปนหลัก  และมีการทบทวนความเหมาะสมของการกระจายอํานาจอยางสมํ่าเสมอ

7. การติดตามและบริหารคุณภาพสินเช่ือ ธนาคารดูแลลูกคาที่ผานการอนุมัติสินเช่ืออยางใกลชิด เพื่อใหม่ันใจวาลูกคา

ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ใหไวกับธนาคาร โดยสรางระบบงานโครงการเรงลดปริมาณ NPLs หากลูกคารายใดออนแอที่มีโอกาสเสีย

ในอนาคต (Watch List) ซ่ึงบางรายอาจจะยังไมเร่ิมคางชําระจนเปนสินเช่ือดอยคุณภาพ (Non-Performing Loan : NPLs) ผูรับผิดชอบ

จะดําเนินการอยางตอเน่ืองเพื่อปองกันมิใหเปน NPLs   และหากลูกคารายใดเปน NPLs แลว    ธนาคารกําหนดมาตรการใหปรับปรุง

โครงสรางหน้ีควบคูไปกับการดําเนินการดานกฎหมาย ระบบงานโครงการเรงลดปริมาณ NPLs จะชวยในการวางแผนดําเนินการที่ชัดเจน

เพื่อแกไขปญหา NPLs  และจะรายงานผลความคืบหนาเปนประจําเพื่อใหธนาคารไดรับชําระหน้ีเร็วข้ึน  และเสียหายนอยที่สุด

8. การประเมินความเพียงพอของเงินสํารองตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหมีกระบวนการตรวจสอบ

ความถูกตองของการจัดช้ันหน้ี  ความครบถวนและถูกตองของขอมูลการปรับปรุงโครงสรางหน้ี  และขอมูลเกี่ยวกับหลักประกนั  เชน

ประเภทหลักประกัน  ราคาประเมิน  เปนตน  ซ่ึงขอมูลเหลาน้ีมีผลตอเงินสํารองหน้ีสูญของธนาคาร

9. การตัดสินทรัพยออกจากบัญชี สินเช่ือที่จัดช้ันสงสัยจะสูญที่ไมมีหลักประกันหรือกันเงินสํารองหน้ีสูญครบรอยละ 100

ธนาคารกําหนดใหตัดบัญชีสินเช่ือดังกลาวทั้งจํานวน  โดยไดพัฒนากระบวนการ  จัดทําแบบฟอรม  กําหนดระเบียบปฏิบัติงาน  และสราง

ระบบงานรองรับอยางครบวงจร  ต้ังแตการอนุมัติตัดบัญชีเปนหน้ีสูญ  การบันทึกรายการในระบบงานสินเช่ือและระบบงานบัญชี  ทั้งน้ีมี

ระบบงานติดตามสินเช่ือที่ตัดบัญชีไปแลว ซ่ึงผูรับผิดชอบยังตองดําเนินการติดตามทวงถามหรือดําเนินการทางกฎหมายจนถึงที่สุด ตามที่

กําหนดไวในระเบียบธนาคาร  จึงสามารถเลิกติดตามสินเช่ือดังกลาว

10. การกําหนดกระบวนการสอบทานสินเช่ือ  เพื่อใหม่ันใจวาไดมีการปฏิบัติตามกระบวนการมาตรฐานในการอนุมัติ

สินเช่ือ/ปรับปรุงโครงสรางหน้ี  นอกจากน้ี  ยังมีการประเมินคุณภาพของเงินใหสินเช่ือและสินทรัพยอื่นที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนในการ

จัดช้ันตามเกณฑธนาคารแหงประเทศไทย

11. การส่ือสารใหพนักงานเขาใจและตระหนักในเรื่องความเสี่ยง และเห็นความสําคัญในการปองกันความเส่ียง และการ

พัฒนาพนักงานโดยการฝกอบรมดานการบริหารความเส่ียง (Risk Management)  ครอบคลุมความเสี่ยงทั้ง 3 ดาน คือ ความเส่ียงดานสินเช่ือ 

(Credit Risk)  ความเส่ียงดานการตลาด (Market Risk) และความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk)  เพื่อใหมีความเขาใจในการบริหาร

ความเส่ียงแนวใหมตามแนวทางของ Basel II

12. การเตรียมความพรอมเพื่อรองรับ Basel  II โดยมีการแตงต้ังคณะทํางานขึ้นมารับผิดชอบในการจัดเตรียมความพรอม

ดานตาง ๆ  เชน  ขอมูล  และเครื่องมือวัดความเสี่ยง  เปนตน  

13. การประเมินความเส่ียงตนเองของธนาคาร  ตามแนวทางที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด  และจัดทํารายงานเสนอ

ตอคณะกรรมการธนาคาร รวมทั้งกําหนดแนวทางจัดการเพื่อลดความเส่ียงและมีการติดตามผลการดําเนินการไดเปนไปตามแผนงาน

14. การลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหธนาคารมีระบบขอมูลที่สมบูรณ และเพียงพอในการบริหารความเส่ียง

และตัดสินใจ นอกจากน้ี ยังชวยลดความซํ้าซอนของงานและความผิดพลาดที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงานของพนักงานได
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3.23.3 สินทรัพยทางการเงินที่กอใหเกิดรายไดและหน้ีสินทางการเงินที่กอใหเกิดคาใชจาย
ตารางแสดงยอดคงเหลือเฉลี่ย  จํานวนดอกเบี้ย  และอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินที่กอใหเกิด

รายไดและคาใชจายของธนาคาร  สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549

ยอดคงเหลือ อัตราเฉลี่ย ยอดคงเหลือ อัตราเฉลี่ย

ถัวเฉลี่ย ดอกเบี้ย (%) ถัวเฉลี่ย ดอกเบี้ย (%)

สินทรัพยทางการเงินท่ีมีดอกเบี้ย
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน

   และหลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 118,770.79     6,196.87        5.22% 115,924.06     6,464.49         5.58%

เงินลงทุนในหลักทรัพย 121,850.77     5,927.82        4.86% 106,168.39     5,617.96         5.29%

เงินใหสินเช่ือ 923,688.77     54,052.57      5.85% 906,676.34     55,209.83       6.09%

รวม 1,164,310.33  66,177.26      5.68% 1,128,768.79  67,292.28       5.96%

หนี้สินทางการเงินท่ีมีดอกเบี้ย
เงินฝาก 1,015,113.28  18,478.65      1.82% 991,189.56     18,576.56       1.87%

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 44,588.45       834.33           1.87% 48,102.22       1,028.70         2.14%

เงินกูยืมระยะยาว 35,653.07       1,964.06        5.51% 28,751.76       1,662.23         5.78%

รวม 1,095,354.80  21,277.04      1.94% 1,068,043.54  21,267.49       1.99%

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549

ยอดคงเหลือ อัตราเฉลี่ย ยอดคงเหลือ อัตราเฉลี่ย

ถัวเฉลี่ย ดอกเบี้ย (%) ถัวเฉลี่ย ดอกเบี้ย (%)

สินทรัพยทางการเงินท่ีมีดอกเบี้ย
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน

   และหลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 118,696.54     6,019.27        5.07% 115,830.33     6,418.85         5.54%

เงินลงทุนในหลักทรัพย 122,966.38     6,175.63        5.02% 108,988.96     5,617.96         5.15%

เงินใหสินเช่ือ 927,281.11     54,217.76      5.85% 909,905.08     55,433.95       6.09%

รวม 1,168,944.03  66,412.66      5.68% 1,134,724.37  67,470.76       5.95%

หนี้สินทางการเงินท่ีมีดอกเบี้ย
เงินฝาก 1,016,239.66  18,480.66      1.82% 992,547.82     18,580.96       1.87%

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 44,618.55       833.26           1.87% 48,129.84       1,028.97         2.14%

เงินกูยืมระยะยาว 35,653.07       1,964.06        5.51% 28,745.13       1,661.41         5.78%

รวม 1,096,511.28  21,277.98      1.94% 1,069,422.79  21,271.34       1.99%
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3.23.4 การวิเคราะหระยะเวลาท่ีครบกําหนดของสินทรัพยและหนี้สิน
ตารางแสดงการวิเคราะหระยะเวลาที่ครบกําหนดของรายการสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินของธนาคาร  ณ  วันที่

31 ธันวาคม 2550 และ 2549

หนวย : ลานบาท

นอยกวา เกินกวา 3 เดือน ไมมีกําหนด

1 เดือน 1-3 เดือน แตไมเกิน 1 ป เกินกวา 1 ป ระยะเวลา รวม

สินทรัพยทางการเงิน

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 35,394.11       18,594.38      20,688.78       1,299.73         -                  75,977.00       

หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 600.00            -                 -                  -                  -                  600.00            

เงินลงทุนในหลักทรัพย -                  -                 21,131.73       89,869.96       -                  111,001.69    

เงินใหสินเช่ือ 117,715.64     104,923.90   181,869.63     553,574.81     -                  958,083.98    

รวม 153,709.75     123,518.28   223,690.14     644,744.50     -                  1,145,662.67 

หนี้สินทางการเงิน

เงินฝาก 576,473.02     185,799.40   179,194.25     60,631.09       -                  1,002,097.76 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 15,537.70       133.25           14,880.31       9,079.67         -                  39,630.93       

เงินกูยืม 1.17                4,567.28        9,992.53         35,820.81       -                  50,381.79       

รวม 592,011.89     190,499.93   204,067.09     105,531.57     -                  1,092,110.48 

หนวย : ลานบาท

นอยกวา เกินกวา 3 เดือน ไมมีกําหนด

1 เดือน 1-3 เดือน แตไมเกิน 1 ป เกินกวา 1 ป ระยะเวลา รวม

สินทรัพยทางการเงิน

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 11,902.47       65,206.22      7,574.33         86.15               108.28            84,877.45       

หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 22,400.00       -                 -                  -                  -                  22,400.00       

เงินลงทุนในหลักทรัพย -                  -                 28,974.77       79,863.97       7,576.03         116,414.77    

เงินใหสินเช่ือ 33,675.88       231,890.41   124,437.27     536,265.84     -                  926,269.40    

รวม 67,978.35       297,096.63   160,986.37     616,215.96     7,684.31         1,149,961.62 

หนี้สินทางการเงิน

เงินฝาก 535,551.10     190,687.28   177,227.60     64,814.84       -                  968,280.82    

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 13,590.24       32.55             20,889.11       14,048.53       -                  48,560.43       

เงินกูยืม 1.17                18,000.00      23,551.25       35,730.51       -                  77,282.93       

รวม 549,142.51     208,719.83   221,667.96     114,593.88     -                  1,094,124.18 

31 ธันวาคม 2550

31 ธันวาคม 2549
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3.23.5 ตราสารการเงินอนุพันธ
ตราสารอนุพันธ ไดแก สัญญาซ่ึงมีมูลคาขึ้นอยูกับมูลคาของอัตรา  ดัชนี  หรือตราสารอางอิงที่รองรับอนุพันธน้ัน

การบริหารสินทรัพยและหน้ีสิน

ธนาคารใชตราสารอนุพันธในการบริหารความเส่ียงดานตลาดอันเกิดจากสินทรัพยและหน้ีสินของธนาคาร  ซ่ึงสวนใหญ

สัมพันธกับอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และใชในการถายเทความเสี่ยงที่เกิดจากการทําสัญญาอนุพันธกับลูกคา

ในกรณีที่ทําได  ทั้งน้ี ธนาคารมีนโยบายในการถือฐานะเงินตราตางประเทศตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย ตามหมายเหตุ

ขอ 2.12   และธนาคารมีนโยบายควบคุมการบริหารความเส่ียงและการถายเทความเสี่ยงใหอยูในชวงเวลาอันพอเหมาะ   เพื่อหลีกเลี่ยง

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย

ราคายุติธรรมของตราสารการเงินอนุพันธ

ราคายุติธรรม ไดแกจํานวนเงินที่ธนาคารคาดวาจะตองจายหรือไดรับในการแลกเปลี่ยนหรือยุติสัญญาอนุพันธ  ธนาคารใช

วิธีการหลายวิธีในการคํานวณราคายุติธรรมสุทธิ  วิธีการที่ใชข้ึนอยูกับคุณลักษณะของอนุพันธและตลาดการเงินที่มีการซ้ือขายอนุพันธน้ัน  

สัญญาอนุพันธ  ซ่ึงมีกําหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอันเปนมาตรฐาน และมีการซ้ือขายในปริมาณสูง  ราคาตลาดจะเปนตัวกําหนดราคายุติธรรม   

นอกเหนือไปจากน้ี ราคายุติธรรมสามารถคํานวณไดจากการนําอัตราตลาดตาง ๆ  เชน อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

แทนคาลงในสูตรตีราคาตามทฤษฎีกระแสเงินสดลดคาอันเปนที่ยอมรับกันทั่วไป

ตราสารอนุพันธ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549  มีดังน้ี

หนวย : ลานบาท

มูลคายุติธรรม

ไมเกิน 1 ป 1 ป ข้ึนไป รวม สินทรัพย(หนี้สิน)

สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 49,087.30       -                  49,087.30       348.56            

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 75,706.73       -                  75,706.73       89.94              

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย 6,500.00         22,537.57       29,037.57       3,620.67         

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 560.53            9,001.73         9,562.26         89.73              

สัญญาซ้ือสิทธ์ิในการซ้ือขายเงินตราตางประเทศ 479.71            -                  479.71            2.21                

สัญญาขายสิทธ์ิในการซ้ือขายเงินตราตางประเทศ 479.71            -                  479.71            (2.21)               

รวม 132,813.98     31,539.30       164,353.28    4,148.90         

หนวย : ลานบาท

มูลคายุติธรรม

ไมเกิน 1 ป 1 ป ข้ึนไป รวม สินทรัพย(หนี้สิน)

สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 31,851.07       -                  31,851.07       466.44            

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 53,178.97       -                  53,178.97       (78.16)             

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย 8,500.00         27,875.00       36,375.00       3,354.66         

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 948.88            569.59            1,518.47         2.87                

รวม 94,478.92       28,444.59       122,923.51    3,745.81         

มูลคาตามสัญญา

31 ธันวาคม 2549

31 ธันวาคม 2550

มูลคาตามสัญญา
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3.23.6 มูลคายุติธรรม 

มูลคายุติธรรม หมายถึง มูลคาที่ธนาคารและบริษัทยอยคาดวาจะไดรับจากการขายสินทรัพยทางการเงินออกไป  หรือมูลคา

ที่คาดวาจะตองจายเพื่อการไถถอนหน้ีสินทางการเงิน  โดยใชราคาตลาดหรือราคาประเมินจากการคํานวณตามหลักการของตลาดเงินที่ใชกัน

ทั่วไป

ขอมูลตอไปน้ีเปนการสรุปยอดคงเหลือตามที่ปรากฎในงบการเงินและการประมาณการมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและ

หน้ีสินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ มูลคายุติธรรม ยอดคงเหลือ มูลคายุติธรรม

สินทรัพยทางการเงิน  

เงินสด  21,456.43       21,456.43       18,634.48       18,634.48       

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  76,008.29       76,008.29       86,129.13       86,129.13       

หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 600.00            600.00            21,200.00       21,200.00       

เงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธิ 110,124.28     110,156.34     113,577.92    113,496.66    

เงินใหสินเช่ือและดอกเบี้ยคางรับ 959,727.45     959,727.45     928,164.27    928,164.27    

ภาระของลูกคาจากการรับรอง 7,402.42         7,402.42         3,081.33         3,081.33         

ลูกหนี้อื่น - SAM 32.57              32.57               32.42              32.42              

สินทรัพยอื่น 7,648.50         7,648.50         6,220.89         6,220.89         

หนี้สินทางการเงิน

เงินฝาก 1,000,670.93  1,000,670.93  966,436.56    966,436.56    

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 39,601.09       39,601.09       48,534.36       48,534.36       

หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม 3,390.26         3,390.26         2,458.57         2,458.57         

เงินกูยืม 50,381.79       49,915.03       77,343.73       77,824.03       

ภาระของธนาคารจากการรับรอง 7,402.42         7,402.42         3,081.33         3,081.33         

ดอกเบี้ยคางจาย 4,952.26         4,952.26         5,039.31         5,039.31         

เจาหนี้อื่นสุทธิ - บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย 25.42              25.42               23.86              23.86              

หนี้สินอื่น 4,248.66         4,248.66         4,164.52         4,164.52         

31 ธันวาคม 254931 ธันวาคม 2550
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3.23.6 มูลคายุติธรรม (ตอ)
หนวย : ลานบาท

ยอดคงเหลือ มูลคายุติธรรม ยอดคงเหลือ มูลคายุติธรรม

สินทรัพยทางการเงิน  

เงินสด  21,455.78       21,455.78       18,633.88       18,633.88       

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  75,977.00       75,977.00       86,078.01       86,078.01       

หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน  600.00            600.00            21,200.00       21,200.00       

เงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธิ 111,001.69     111,033.75     114,924.02    114,842.76    

เงินใหสินเช่ือและดอกเบี้ยคางรับ  963,244.48     963,244.48     931,754.83    931,754.83    

ภาระของลูกคาจากการรับรอง 7,402.42         7,402.42         3,081.33         3,081.33         

ลูกหนี้อื่น - SAM 32.57              32.57               32.42              32.42              

สินทรัพยอื่น 6,711.24         6,711.24         5,330.10         5,330.10         

หนี้สินทางการเงิน

เงินฝาก 1,002,097.76  1,002,097.76  968,280.82    968,280.82    

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 39,630.93       39,630.93       48,560.43       48,560.43       

หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม 3,390.26         3,390.26         2,458.57         2,458.57         

เงินกูยืม 50,381.79       49,915.03       77,282.93       77,763.23       

ภาระของธนาคารจากการรับรอง 7,402.42         7,402.42         3,081.33         3,081.33         

ดอกเบี้ยคางจาย 4,952.26         4,952.26         5,039.31         5,039.31         

เจาหนี้อื่นสุทธิ - บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย 25.42              25.42               23.86              23.86              

หนี้สินอื่น 8,336.61         8,336.61         3,741.42         3,741.42         

วิธีการและขอสมมุติฐานที่ธนาคารใชในการประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินตามที่ไดเปดเผย มี
ดังน้ี

เงินสด  รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพยและหน้ีสิน)  หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน  เงินฝาก  หน้ีสิน
จายคืนเม่ือทวงถาม และภาระลูกคาจากการรับรอง และรายการนอกงบดุล-ภาระผูกพันทั้งส้ิน  แสดงมูลคายุติธรรมโดยประมาณตามจํานวน
เงินที่แสดงในงบดุล

หลักทรัพยเพื่อคา  หลักทรัพยเผื่อขาย  และตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด แสดงมูลคายุติธรรมดวยราคาที่ซ้ือ-ขายใน
ตลาด  สําหรับตราสารหน้ีที่ไมมีราคาปดดังกลาวจะคํานวณโดยใชอัตราผลตอบแทนลาสุดของการประมูลพันธบัตร กรณีไมมีอัตราดังกลาว
จะคํานวณจากเสน Yield Curve ลาสุดที่ไดรับจาก Thai BDC

เงินลงทุนทั่วไป  แสดงมูลคายุติธรรมโดยประมาณจากราคาตามบัญชีสุทธิ
เงินใหสินเช่ือและดอกเบี้ยคางรับ แสดงมูลคายุติธรรมโดยประมาณจากยอดเงินใหสินเช่ือและดอกเบี้ยคางรับตามจํานวนเงิน

ที่แสดงในงบดุลหักคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
เงินกูยืม  แสดงมูลคายุติธรรมโดยประมาณตามจํานวนเงินที่แสดงในงบดุล ยกเวน ตราสารหน้ีดอยสิทธ์ิที่มีลักษณะคลายทุน

แสดงมูลคายุติธรรมโดยคํานวณจากราคาตาม Bloomberg  และ Thai BMA
รายการนอกงบดุล รายการที่เปนตราสารอนุพันธแสดงมูลคายุติธรรมตามหมายเหตุ ขอ 3.23.5 และรายการนอกเหนือจากน้ี

แสดงมูลคายุติธรรมดวยมูลคาตามสัญญา

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549
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3.24 สัญญาเชาระยะยาว
หนวย : ลานบาท

ระยะเวลา 31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549

1 ม.ค. - 31 ธ.ค.50 -                  111.58            -                  317.32            

1 ม.ค. - 31 ธ.ค.51 142.91            81.71               273.82            233.16            

1 ม.ค. - 31 ธ.ค.52 95.85              35.84               197.41            158.32            

1 ม.ค. - 31 ธ.ค.53 54.97              16.91               178.94            137.41            

1 ม.ค. - 31 ธ.ค.54 16.71              13.22               133.81            94.46              

ต้ังแต 1 ม.ค. 55  ข้ึนไป 109.89            102.65            15.17              -                  

3.25 การรับโอนสินทรัพยและหน้ีสิน
3.25.1 การรับโอนสินทรัพยและหน้ีสินของธนาคารสยาม จํากัด (มหาชน)
เม่ือวันที่ 17 สิงหาคม 2530  ธนาคารไดรับโอนสินทรัพยและหน้ีสินของธนาคารสยาม จํากัด (ปจจุบันเปลี่ยนเปน บริษัท ทิพยสิน

จํากัด) มาดําเนินการโดยมียอดหน้ีสินสูงกวาสินทรัพย จํานวน 7,371.60 ลานบาท ธนาคารจึงไดต้ังธนาคารสยาม จํากัด (บริษัท ทิพยสิน จํากัด)
ไวเปนลูกหน้ีโดยไมคิดดอกเบี้ย สําหรับการดําเนินการดังกลาวหากมีผลกระทบตอฐานะของธนาคารทางการจะเขามาดูแลมิใหธนาคาร
ตองไดรับความเสียหายตามนโยบายของทางการที่วางไว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549  มีหน้ีสินสูงกวาสินทรัพย คงเหลือจํานวน
335 ลานบาท และ 555 ลานบาท  ตามลําดับ  ซ่ึงแสดงรวมอยูในสินทรัพยอื่น

3.25.2 การรับโอนสินทรัพยและหน้ีสินของธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไดรับโอนหน้ีสิน (ผูฝากและเจาหน้ี) และสินทรัพยที่มีคุณภาพดีจากธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ จํากัด (มหาชน) [ปจจุบัน

เปลี่ยนเปนบริษัท กรุงเทพพาณิชยการ จํากัด (มหาชน)] ต้ังแตวันที่ 8 ตุลาคม 2541 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2541  โดยสวนตางธนาคารตั้งธนาคาร
กรุงเทพฯ พาณิชยการ จํากัด (มหาชน)  เปนลูกหน้ีธนาคาร  จํานวน  16,580.57  ลานบาท   คิดดอกเบี้ยในอัตราตนทุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก
เงินฝากประจํา 3 เดือน  ของธนาคารที่คํานวณไดในเดือนกอนบวกรอยละ 1 ตอป  ซ่ึงไดรับชําระราคาโอนเสร็จส้ินแลว เม่ือวันที่ 8 ตุลาคม 
2546  แตธนาคารยังมีรายการพักรอเรียกชําระที่เกิดจากการรับโอนดังกลาวอีกประมาณ 966.70 ลานบาท  โดยธนาคารไดแจงทางการแลว 
เม่ือวันที่ 15 สิงหาคม 2545

เม่ือวันที่ 25 กันยายน 2545  ธนาคารไดมอบใหบริษัท กฎหมายกรุงไทย จํากัด  ย่ืนขอรับชําระหน้ีในคดีลมละลายของบริษัท 
กรุงเทพพาณิชยการ จํากัด (มหาชน)  ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย  โดยยอดหน้ีที่ย่ืนคําขอรับชําระหน้ีไดรวมรายการดอกเบี้ยคางรับ 
จํานวน 816.44 ลานบาท  และรายการบัญชีพัก จํานวน 139.57 ลานบาทไวดวยแลว  และศาลมีคําส่ังอนุญาตใหธนาคารไดรับชําระหน้ี
ตามที่ย่ืนขอชําระ แตยังไมทราบวาธนาคารจะไดรับชําระหน้ีคืนจํานวนเทาใด ซ่ึงหากไดรับชําระไมเต็มจํานวน ธนาคารคาดวาจะไดรับ
การชดเชยจากทางการจนครบถวน

เม่ือวันที่  2  กรกฎาคม  2547  ธนาคารไดหารือไปยังกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินวาดอกเบี้ยคางรับ
จํานวน  816.44  ลานบาท  และสินทรัพยอื่น  จํานวน  139.57  ลานบาท   อยูในมาตรการแผนฟนฟูระบบสถาบันการเงิน  เม่ือวันที่ 
14  สิงหาคม  2541  ที่กระทรวงการคลังตองชดเชยความเสียหายแกกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ หรือไม  และเม่ือวันที่  16  ธันวาคม  2547  
กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ แจงใหธนาคารทราบวายังอยูระหวางการพิจารณาของกระทรวงการคลัง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549  ธนาคารมีรายการคงคางที่ไดบันทึกบัญชีพักไวรอรับชําระคือ ดอกเบี้ยคางรับ ต้ังแต
ป 2541 จํานวน  816.44  ลานบาท   และรายการตั้งพักในสินทรัพยอื่นที่เกิดจากสวนตางในการโอนอีกประมาณ  139.57  ลานบาท  
โดยอยูระหวางติดตามขอรับชําระจากกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ   ตามสัญญาการโอนสินทรัพยและหน้ีสิน   ซ่ึงเปนการดําเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 14 สิงหาคม 2541

ที่ดินและ/หรืออาคาร อุปกรณ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

จํานวนคาเชา
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3.26 การโอนลูกหน้ีดอยคุณภาพใหกับบริษัท บริหารสินทรัพยสุขุมวิท จํากัด
เม่ือวันที่ 18 เมษายน 2543 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหความเห็นชอบแนวทางการแกไขปญหาหน้ีดอยคุณภาพของธนาคารโดยใหมี

การจัดต้ังบริษัทบริหารสินทรัพยเพื่อบริหารหน้ีดอยคุณภาพ  ซ่ึงมีกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินถือหุนรอยละ 100

วันที่ 21 กันยายน 2543 ธนาคารไดโอนขายสินทรัพยดอยคุณภาพ[รวมลูกหน้ีที่รับโอนมาจาก ธนาคาร มหานคร จํากัด (มหาชน)]

ตามเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  เม่ือวันที่  18  เมษายน  2543  และคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญใหกับบริษัท บริหารสินทรัพยสุขุมวิท จํากัด 

(บบส.สุขุมวิท)  จํานวน 519,378.17 ลานบาท และ 198,126.15 ลานบาท  ตามลําดับ  ซ่ึงไดรับชําระเปนต๋ัวสัญญาใชเงินมีอายุ 5 ป ที่อาวัล

โดยกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน จํานวน 321,252.02 ลานบาท  ราคาที่โอนดังกลาวธนาคารหรือ บบส.สุขุมวิท 

มีสิทธิปรับปรุงเพิ่มขึ้นหรือลดลงไดตามเงื่อนไขในสัญญา เชน ขอมูลสินทรัพยที่สงมอบไมถูกตอง สินทรัพยไมเขาเกณฑตาม พรก.บริษัท

บริหารสินทรัพย  หรือกรณีอื่นตามที่ตกลงเปนรายกรณี เปนตน โดยกําหนดแจงใชสิทธิปรับปรุง 3 คร้ัง  คร้ังที่ 3 ส้ินสุดวันที่ 15 พฤษภาคม

2544 เวนแตทั้งสองฝายจะตกลงขยายระยะเวลาออกไป  และหลังการปรับปรุงราคาครั้งที่ 3  ธนาคารและ บบส.สุขุมวิท จะทําความตกลง

ปรับปรุงราคาโอนสินทรัพยไดอีกเปนคร้ังคราว ซ่ึงตอมาไดมีการตรวจสอบมูลคาหลักประกันเพื่อปรับปรุงราคาโอนอีกคร้ัง รวมทั้งธนาคาร

ยังมีความรับผิดชดใชตามเหตุที่กําหนดไวในสัญญา  สําหรับคาใชจายที่ บบส.สุขุมวิท ไดชดใชใหกับบุคคลใด ๆ หรือไดรับความเสียหาย

ณ วันที่ 21 กันยายน 2543  ธนาคารไดรับต๋ัวเงินจาก บบส.สุขุมวิท ซ่ึงอาวัลโดยกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ จํานวน 108,000 ลานบาท  

เพื่อชดเชยคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญที่โอนกลับคืนเปนรายได และนําต๋ัวเงินดังกลาวไปชําระคืนทุนใหกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ในจํานวนเดียวกัน

เม่ือวันที่ 14 กันยายน 2544  บบส.สุขุมวิทใชสิทธิปรับปรุงราคาที่โอนขายสินทรัพยดอยคุณภาพโดยเปลี่ยนเปนต๋ัวสัญญาใชเงิน

คร้ังที่  2  มีอายุ  4  ป   ที่อาวัลโดยกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  จํานวน  281,763.15  ลานบาท   แทนฉบับเดิม

อัตราดอกเบี้ยคํานวณจากเงินฝากถัวเฉลี่ยของธนาคาร  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2548   บบส.สุขุมวิท ไดชําระต๋ัวสัญญาใชเงินและดอกเบี้ย

คางรับดังกลาวเสร็จส้ินแลว

เม่ือวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548  ธนาคารไดมีหนังสือขอให บบส.สุขุมวิท ออกต๋ัวสัญญาใชเงินฉบับใหมเพิ่มขึ้น จํานวน 5,832.54 

ลานบาท เพื่อปรับปรุงราคาโอนระหวางกันจากการขอปรับราคาประเมินหลักประกัน และขอใหชําระคืนเงินทดรองที่ธนาคารจายแทน

เพียงวันที่ 30 มิถุนายน 2548 จํานวน 4,630.51 ลานบาท ซ่ึงบบส.สุขุมวิทไดออกต๋ัวสัญญาใชเงิน ลงวันที่ 20 กันยายน 2548  จํานวน

10,000 ลานบาท เพื่อชําระราคาโอนสินทรัพยดอยคุณภาพเพิ่มเติมจากการตรวจสอบในเบื้องตนบางสวนและเพื่อชําระรายการระหวางกัน

ซ่ึงเปนการชําระเงินที่ธนาคารจายแทนตามภาระค้ําประกันและสินเช่ือหมุนเวียนที่ธนาคารโอนให บบส.สุขุมวิท โดย บบส.สุขุมวิท 

ชําระเงินตามต๋ัวสัญญาใชเงินแลวในวันที่ 21 กันยายน 2548 เงินที่ไดรับชําระ จํานวน 10,000 ลานบาท  ดังกลาว  ธนาคารบันทึกรายการ

ลดยอดบัญชีลูกหน้ีอื่นสุทธิ - บริษัทบริหารสินทรัพยสุขุมวิท จํากัด จํานวน 5,524.60 ลานบาท  บัญชีเงินทดรองจาย บบส.สุขุมวิท และ

บัญชีที่เกี่ยวของอื่น  จํานวน  643.33  ลานบาท  สวนที่เหลือบันทึกเปนคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโอนคืน จํานวน 3,832.07 ลานบาท  โดย

ราคาโอนระหวางกันที่ธนาคารกรุงไทยขอปรับปรุงบางสวนอยูระหวางการตรวจสอบของ บบส. สุขุมวิท

ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549   มีรายการคางชําระระหวางกัน คือ บัญชีลูกหน้ีอื่นสุทธิ-บริษัท บริหารสินทรัพยสุขุมวิท

จํากัด ซ่ึงมียอดคงเหลือ จํานวน 32.57 ลานบาท และ 32.42 ลานบาท

นอกจากน้ียังมียอดคาจางบริหารจัดการลูกหน้ีดอยคุณภาพที่ซ้ือจากธนาคาร ซ่ึงคางชําระต้ังแตป 2545 โดยธนาคารไดต้ังคางรับ

ไวบางสวน  แสดงรวมอยูในสินทรัพยอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549  มียอดคงที่ จํานวน 137.61 ลานบาท
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3.27 การโอนลูกหน้ีดอยคุณภาพใหกับบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.)
ตามที่บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยไดรับการจัดต้ังตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ.2544 โดยมีวัตถุประสงค

ในการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงินโดยการรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงินตาง ๆ รวมตลอดถึงสิทธิ

อื่นใดเหนือทรัพยสินที่เปนหลักประกันการชําระหน้ีสําหรับสินทรัพยดอยคุณภาพ  และภายใตพระราชกําหนดดังกลาวสถาบันการเงินจะตอง

ทําการโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของตนรวมตลอดถึงสิทธิอื่นใดเหนือทรัพยสินที่เปนหลักประกันการชําระหน้ีใหแก บสท.ตามเงื่อนไขและ

กําหนดเวลาที่ บสท.กําหนด ซ่ึงราคารับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพเทากับมูลคาทรัพยสินที่เปนหลักประกันโดยการประเมินมูลคาทรัพยสิน

ที่เปนหลักประกันใหเปนไปตามหลักเกณฑการประเมินมูลคาหลักประกันที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ทั้งน้ีธนาคารมีสิทธิที่จะขอใหมี

การประเมินราคามูลคาทรัพยสินที่เปนหลักประกันใหมไดภายใตหลักเกณฑและระยะเวลาที่กาํหนด  บสท.และธนาคารตกลงกันวาใหมี

การรับรูผลกําไรหรือผลขาดทุนจากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของ บสท. และดําเนินการแบงปนผลกําไรหรือรับผิดชอบในผลขาดทุน

ระหวางกันเม่ือส้ินปที่ 5 และส้ินปที่ 10 นับแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2544   สําหรับลูกหน้ีเฉพาะรายที่ไดรับชําระหน้ีครบถวนแลวหรือกรณี

เปนการโอนสินทรัพยเพื่อชําระหน้ี  ใหนับเฉพาะรายที่ไดจําหนายจายโอนทรัพยสินน้ันแลวโดยคํานวณจากมูลคาสินทรัพยที่เรียกเก็บได

ตามเกณฑเงินสด  จนถึงวันที่คํานวณผลกําไรขาดทุนหักดวยตนทุนในการรับโอนและคาใชจายทั้งส้ินในการดําเนินการของ บสท.รวมทั้ง

คาใชจายดอกเบี้ยทั้งหมดที่ บสท. ตองจายใหกับธนาคาร

กรณีมีผลกําไร  ผลกําไรสวนแรกไมเกินรอยละ 20 ของราคารับโอน  ธนาคารและ บสท.แบงกันฝายละครึ่ง  กําไรสวนที่สอง

ธนาคารรับแลวรวมกับกําไรสวนที่หน่ึงแลวไมเกินสวนตางระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยดอยคุณภาพกับราคารับโอน  และกําไร

สวนที่เหลือให บสท.รับไปทั้งหมด

กรณีมีผลขาดทุน  ธนาคารเปนผูรับผิดชอบผลขาดทุนสวนแรกไมเกินรอยละ 20 ของราคารับโอน  และผลขาดทุนสวนที่สอง

ไมเกินรอยละ 20 ของราคารับโอน  ธนาคารและ บสท.แบงกันฝายละครึ่ง  สําหรับผลขาดทุนสวนที่เหลือ บสท.รับไปทั้งหมด  ดังน้ัน 

ผลขาดทุนที่ธนาคารตองรับผิดชอบจะไมเกินรอยละ 30 ของราคารับโอน

การรับรูผลกําไรหรือผลขาดทุนจากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของ บสท.ที่ครบกําหนดส้ินปที่ 5 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549) 

ซ่ึงไดมีประกาศคณะกรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยเรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการรับรูและคํานวณผลกําไรหรือขาดทุน

ของการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ ลงวันที่ 28 เมษายน 2549 กําหนดรายละเอียดในการคํานวณผลกําไรหรือขาดทุนดังกลาว โดย บสท.

จะคํานวณผลกําไรหรือขาดทุนเพื่อดําเนินการแบงปนผลกําไรหรือขาดทุนของแตละสถาบันผูโอนภายใน 120 วันนับแตส้ินปที่ 5 และส้ินป

ที่ 10 นับต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2544 และจะแจงผลการแบงปนกําไรหรือขาดทุนพรอมรายละเอียดการคาํนวณรายตัวลูกหน้ีเปนลายลักษณ

อักษรใหสถาบันการเงินทราบภายใน  30  วันนับจากวันที่คํานวณผลกําไรขาดทุนแลวเสร็จ 

ผลการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของ บสท. ธนาคารไดรับแจงจาก บสท.คร้ังสุดทายตามหนังสือ ฝธส.2319/2550 ลงวันที่ 

23 พฤศจิกายน 2550 วา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 (ส้ินปที่ 6) ประมาณการผลการคํานวณกําไรหรือผลขาดทุนจากการบริหารสินทรัพย

ดอยคุณภาพสวนที่เปนของธนาคารเปนผลขาดทุนสุทธิ  จํานวน  1,087.26  ลานบาท  ซ่ึงเปนขอมูลเบื้องตนตามที่กําหนดไวในประกาศ

คณะกรรมการ บสท.สําหรับการตรวจสอบที่แทจริงในส้ินปที่ 10 จะตองพิจารณาผลการบริหารสินทรัพยจากขอมูลลูกหน้ีที่ธนาคารโอนไป

สวนที่เหลือประมาณ 4,085 ราย  จะมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการผอนชําระหน้ีหรือชําระหน้ีเสร็จส้ินตามสัญญาปรับโครงสรางหน้ี  และรายได

จากการขายทอดตลาดทรัพยจากการบังคับหลักประกัน ซ่ึง บสท.จะตองรายงานผลการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพใหธนาคารทราบเปน

ระยะ ๆ ตอไป
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เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารไดโอนสินทรัพยดอยคุณภาพใหกับ บสท.โดยมีราคาโอนรวมสุทธิ จํานวน 18,105.23 ลานบาท 

โดยเปนการโอนกอนป 2548 ซ่ึง บสท.จะตรวจสอบราคาสินทรัพยที่จะตองชําระในเบื้องตนใหเสร็จภายใน 180 วัน ในแตละครั้งที่มีการโอน

สินทรัพยดอยคุณภาพ  เม่ือ บสท. และธนาคารไดยืนยันราคาสินทรัพยที่จะตองชําระกันแลว บสท.จะออกต๋ัวสัญญาใชเงินซ่ึงเปลี่ยนมือไมได

ใหแกธนาคาร กําหนดใชเงินเม่ือส้ินระยะเวลา 10 ปนับแตวันออกต๋ัวสัญญาใชเงินโดยมีกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

เปนผูอาวัล แตทั้งน้ี บสท.อาจใชสิทธิไถถอนกอนกําหนดได อัตราดอกเบี้ยคิดจากอัตราดอกเบี้ยอางอิงเงินฝากถัวเฉลี่ยของหาธนาคารพาณิชย

ขนาดใหญตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศ  โดยใหชําระดอกเบี้ยทุกส้ินป  ธนาคารไดรับชําระราคาโอนแลวบางสวนจนถึงวันที่ 

31  ธันวาคม  2550  มียอดราคาโอนคางชําระ จํานวน 13,109.89 ลานบาท  ซ่ึงเปนต๋ัวสัญญาใชเงิน จํานวน 30 ฉบับ  โดยบันทึกรวมอยูใน

เงินลงทุนระยะยาว  สําหรับลูกหน้ีที่จํานําเครื่องจักรเปนประกัน  จํานวน  1,744.49  ลานบาท  บสท.ไดปรับลดมูลคาต๋ัวสัญญาใชเงินแลว 

แตธนาคารมีหนังสือแจง บสท.ปฏิเสธการรับต๋ัวสัญญาใชเงินไวกอนจนกวาจะไดขอยุติเร่ืองราคาโอน และธนาคารไดต้ังดอกเบี้ยคางรับไว 

จํานวน 561.78 ลานบาท

ธนาคารรับบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพที่ธนาคารโอนไปยัง บสท.โดยไมมีคาตอบแทน ตามบันทึกขอตกลงมอบหมายการบริหาร

สินทรัพยดอยคุณภาพ ฉบับลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2546  และธนาคารไดรับจางบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพที่ บสท.รับโอนมาจากสถาบัน

การเงินอื่น ตามสัญญาวาจางบริหารสินทรัพย  ฉบับลงวันที่ 26 สิงหาคม 2546  และฉบับลงวันที่ 30 กันยายน 2546  โดยชําระคาจางเปน

รายเดือนในอัตรารอยละ 0.75 ถึง 1  ของยอดคงคางของมูลคาทางบัญชีของลูกหน้ีแลวแตกรณีตามขอตกลงในสัญญา  และอีกรอยละ 0.5

ของยอดคงคางของมูลคาทางบัญชีของลูกหน้ีรายที่สามารถชําระหน้ีตามสัญญาปรับโครงสรางหน้ีได  6  งวดติดตอกันโดยไมผิดนัด โดย

ธนาคารตองดําเนินการนําเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการบริหาร บสท.ใหครบถวนทุกรายภายใน 6 เดือนนับต้ังแตวันที่ลงนามในสัญญา

ซ่ึงธนาคารไดดําเนินการแลวเสร็จตามสัญญาจางฯ  ธนาคารมีรายไดจากการดําเนินการดังกลาวในงวดเดือนเมษายน - มิถุนายน 2550

จํานวน 100.73 ลานบาท  (งวดเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2550 ไมมีการชําระคาจาง)

นอกจากน้ี  ในการดําเนินการดานงานสัญญาและกฎหมายของสินทรัพยดอยคุณภาพดังกลาว  ธนาคารจะไดรับคาตอบแทน

ตามสัญญาวาจางดําเนินการดานงานสัญญาและกฎหมาย  ฉบับลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2546 และวันที่ 6 กรกฎาคม 2547 โดย ณ วันที่

30 มิถุนายน 2550 ธนาคารมีรายไดจากการดําเนินการดังกลาว จํานวน 1.26 ลานบาท  (งวดเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2550 ไมมีการ

ชําระคาจาง)

การประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากผลขาดทุนสําหรับลูกหน้ีดอยคุณภาพที่โอนไป บสท. ธนาคารไดต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัย

จะสูญโดยประมาณการไวอัตรารอยละ 15 ของราคาโอน   ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2550  ไดประมาณการหน้ีสินเปนจํานวนเงิน  2,715.79

ลานบาท  ซ่ึงแสดงไวในหน้ีสินอื่น (หมายเหตุ 3.13)

3.28 โครงการ ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส GFMIS
ธนาคารไดรับมอบหมายจากรัฐบาลใหดําเนินงานโครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส

GFMIS  ระยะที่ 1  โดยทําหนาที่สํารวจ ออกแบบระบบงานตามความตองการของภาครัฐ  ซ่ึงคณะกรรมการกํากับและบริหารโครงการ

เปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส (ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เปนประธาน) พิจารณาใหความเห็นชอบ

เม่ือวันที่  3  กรกฎาคม 2546   และตามมตคิณะรัฐมนตรี  เม่ือวันที่  22  กรกฎาคม  2546   เห็นชอบใหธนาคารเปนผูดําเนินการโครงการ 

GFMIS  ระยะที่  2  ตอไป   โดยใหธนาคารลงทุนไปกอนในวงเงิน  จํานวน  1,400  ลานบาท   เปาหมายเพื่อจัดทําระบบการวางแผนและ

การบริหารงบประมาณ รายรับ - รายจาย  ฐานะเงินคงคลังภาครัฐ  ระบบบัญชีแบบเกณฑคงคาง  ระบบการโอนจายเงินทางอิเล็กทรอนิกส  

ระบบการตรวจติดตามและประเมินผล  ระบบการสรางขอมูลเชิงวิเคราะห   และบริหารแบบ  Online-Real Time  โดยธนาคารไดวาจาง 

บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร เซอรวิสเซส จํากัด (KCS) เปนผูดําเนินการแทนธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548  ธนาคารไดจายลงทุน

ไปกอนแลวทั้งส้ิน จํานวน 1,372.92 ลานบาท  โดยบันทึกเปนบัญชีพักเงินจายลวงหนาโครงการ GFMIS แสดงรวมอยูในสินทรัพยอื่น
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เม่ือวันที่ 17 พฤษภาคม 2549  ภาครัฐไดดําเนินการตรวจรับมอบระบบงานและจายเงินชดเชยและคาใชจายในการลงทุนใหกับ

ธนาคารเรียบรอยแลว  เปนจํานวนเงิน 1,398.17 ลานบาท  โดยธนาคารรับรูเปนรายได จํานวน 25.25 ลานบาท

ภาครัฐไดมีสัญญาวาจางใหธนาคารดําเนินการดานระบบและการบํารุงรักษาระบบโครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงิน

การคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ตามสัญญาจางลงวันที่ 22 กันยายน 2548 มีระยะเวลา 2 ป เร่ิมต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2547  

ถึง 30 กันยายน 2549  โดยธนาคารไดวาจางให บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร เซอรวิสเซส จํากัด (KCS) เปนผูดําเนินการแทนธนาคาร

สําหรับการตอสัญญาจางตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 4 กรกฎาคม 2549  เห็นชอบใหสํานักงานกํากับระบบ GFMIS ตอสัญญาจางใน

การดําเนินการดานระบบและบํารุงรักษากับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ตอไปอีก  1  ป (ระยะเวลาต้ังแตวันที่  1  ตุลาคม  2549  ถึงวันที่

30 กันยายน 2550)  วงเงิน 390 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)  และในป 2550 ภาครัฐตกลงใหธนาคารเปนผูดําเนินการปฏิบัติงานและ

บํารุงรักษาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ตอไปอีก 1 ป ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึงวันที่ 

30 กันยายน 2551 วงเงิน 400 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550   ธนาคารรับรูรายไดจากการใหบริการแกภาครัฐตามสัญญาดังกลาวตามจํานวนเงิน

ที่ไดรับชําระ จํานวน 563.73 ลานบาท (งวดงานที่ 4 วันที่ 1 เมษายน 2549 ถึง 30 กันยายน 2549 และ 1 ตุลาคม 2549 ถึง 30 กันยายน 

2550) และมีรายจายตามสัญญาดังกลาวให บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร เซอรวิสเซส จํากัด (KCS) จํานวน 551.43 ลานบาท ในชวงระยะ

เวลาเดียวกัน  และธนาคารไดรับรูรายไดโดยบันทึกรายไดคางรับคาบริการจากภาครัฐ จํานวน 93.46 ลานบาท (ระยะเวลาต้ังแตวันที่ 

1 ตุลาคม 2550 ถึง 31 ธันวาคม 2550) และบันทึกคาใชจายให KCS ในชวงระยะเวลาเดียวกัน รวมจํานวน 90.47 ลานบาท

3.29 อ่ืน ๆ
ธนาคารมีลูกหน้ีเงินใหสินเช่ือรายหน่ึงที่อยูระหวางการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหาย

แกรัฐ (คตส.) ซ่ึงลูกหน้ีรายดังกลาวมีวงเงินสินเช่ือที่ไดรับอนุมัติ เม่ือวันที่ 9 ธันวาคม 2546 จํานวน 9,900 ลานบาท  โดยเบิกไปใชแลวจํานวน 

8,368.73 ลานบาท  ซ่ึงจํานวนน้ี  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2550  ยังคงคางชําระทั้งจํานวนพรอมดอกเบี้ย  ซ่ึงเปนลูกหน้ีจัดช้ันสงสัยจะสูญ  โดย

ธนาคารไดต้ังสํารองคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญครบตามเกณฑธนาคารแหงประเทศไทยแลว

3.30 การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินน้ีไดรับการอนุมัติเพื่อเผยแพรจากคณะกรรมการธนาคาร เม่ือวันที่ 20 กุมภาพันธ 2551

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




