
 

 

 
 

 

 

        

รายงานของผูสอบบัญชี 

เสนอ   ผูถือหุนธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ไดตรวจสอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ของ

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ซ่ึงประกอบดวย

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะธนาคาร  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ รวมและงบแสดง การ

เปลี่ยนแปลงสวนของเจาของเฉพาะธนาคาร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะธนาคาร  สําหรับป

สิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ 

 

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเป นเพ่ือให

สามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริต

หรือขอผิดพลาด 

 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบ

ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช ี

ซ่ึงกําหนดใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ  รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงาน

ตรวจสอบเพ่ือใหไดความเชื่อม่ันอยางมีเหตุผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญหรือไม  

 

 

 

 

 

การตรวจสอบ... 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  
Office   of  the  Auditor   General  



 
2 

 

  

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพ่ือใหไดมาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจํานวนเงิน

และการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเสี่ยง

จากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ใน

การประเมินความเสี่ยงดังกลาว  ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการจัดทําและ การนําเสนอ     

งบการเงินโดยถูกตองตามท่ีควรของธนาคาร เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ  แตไมใชเพ่ือ

วัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของธนาคาร  การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม

ของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร  รวมท้ัง    

การประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ี สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ไดรับ

เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

ความเห็น 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะทางการเงินรวมและแสดงฐานะการเงิน

เฉพาะธนาคาร ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะธนาคาร และกระแสเงินสดรวมและ

กระแสเงินสดเฉพาะธนาคาร สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน 

 

 

 

 

 ( นางสิรินทร  พันธเกษม) 

 ผูตรวจเงินแผนดิน 1 
 

 

 

 ( นางยุพิน  ชลานนทนิวัฒน) 

 ผูอํานวยการสํานัก ตรวจสอบการเงินท่ี 2 

 

 

 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  
Office   of  the  Auditor   General 
วันท่ี  28  กุมภาพันธ  2556 
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ธนาคารกรุงไทย  จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2555

____________________________

หนวย : พันบาท

หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2555 2554 2555 2554

สินทรัพย

เงินสด 43,705,259 37,331,456 43,703,573 37,329,976

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ       6.2 332,134,147 198,203,012 332,097,503 198,180,526

สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย -                        17,539,000 -                        17,539,000

สินทรัพยตราสารอนุพันธ 3.4  6.3 10,759,205 13,868,168 10,759,205 13,868,168

เงินลงทุนสุทธิ 3.6  6.4 290,585,928 217,784,743 290,520,989 217,754,751

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมสุทธิ 3.6  6.5 10,453,797 8,715,246 5,219,543 6,386,640

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ            3.7  6.6

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ 1,530,122,397 1,425,058,321 1,534,050,847 1,427,526,371

ดอกเบี้ยคางรับ 5,555,693 5,810,417 5,572,988 5,814,822

รวมเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ 1,535,678,090 1,430,868,738 1,539,623,835 1,433,341,193

หัก  รายไดรอตัดบัญชี (4,880,745) (1,886,072) (220,583) (183,615)

หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 3.8  6.7 (55,142,011) (44,218,324) (54,796,026) (43,938,817)

หัก คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ 3.9  6.8 (46,090) (52,206) (46,090) (52,206)

รวมเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ 1,475,609,244 1,384,712,136 1,484,561,136 1,389,166,555

ภาระของลูกคาจากการรับรอง 3,437,029 3,120,975 3,437,029 3,120,975

ทรัพยสินรอการขายสุทธิ 3.10  6.9 40,792,460 44,068,306 40,745,093 44,049,535

ที่ดิน  อาคารและอุปกรณสุทธิ                3.11  6.10 26,124,986 24,223,454 21,640,327 20,280,546

สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นสุทธิ 3.12  6.11 3,723,702 3,759,755 626,854 722,940

รายไดคางรับ 3,471,186             2,446,433             3,165,343             2,260,799             

สินทรัพยอื่นสุทธิ 6.12 12,964,848 9,226,309 11,791,130 8,460,822

รวมสินทรัพย 2,253,761,791 1,964,998,993 2,248,267,725 1,959,121,233

หนี้สินและสวนของเจาของ

เงินรับฝาก 3.18  6.13 1,666,960,580 1,285,389,513 1,667,373,731 1,285,759,671

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ      6.14 192,011,519 161,502,641 191,091,318 161,523,203

หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม 6,077,906 3,562,860 6,077,906 3,562,860

ภาระในการสงคืนหลักทรัพย -                        17,539,000 -                        17,539,000

หนี้สินตราสารอนุพันธ 3.4  6.3 9,151,590 15,584,898 9,151,590 15,584,898

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม 6.15 146,636,104 308,934,256 146,716,104 308,946,632

ภาระของธนาคารจากการรับรอง 3,437,029 3,120,975 3,437,029 3,120,975

ประมาณการหนี้สิน 3.17  3.21  6.16 13,287,455 12,001,081 12,736,792 11,512,267

หนี้สินอื่น 6.17 35,936,007 27,539,163 34,044,572 26,017,107

รวมหนี้สิน 2,073,498,190 1,835,174,387 2,070,629,042 1,833,566,613

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ธนาคารกรุงไทย  จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน  (ตอ)

ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2555

____________________________

หนวย : พันบาท

หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2555 2554 2555 2554

หนี้สินและสวนของเจาของ (ตอ)

สวนของเจาของ

ทุนเรือนหุน 6.18

ทุนจดทะเบียน

หุนบุริมสิทธิ 5,500,000 หุน มูลคาหุนละ 5.15 บาท 28,325 28,325

หุนสามัญ 13,976,061,250 หุน มูลคาหุนละ 5.15 บาท 71,976,715 71,976,715

หุนบุริมสิทธิ 5,500,000 หุน มูลคาหุนละ 5.15 บาท 28,325 28,325

หุนสามัญ 11,191,412,250 หุน มูลคาหุนละ 5.15 บาท 57,635,773 57,635,773

ทุนที่ออกและชําระแลว

หุนบุริมสิทธิ 5,500,000 หุน มูลคาหุนละ 5.15 บาท 28,325 28,325

หุนสามัญ 13,976,061,250 หุน มูลคาหุนละ 5.15 บาท 71,976,715 71,976,715

หุนบุริมสิทธิ 5,500,000 หุน มูลคาหุนละ 5.15 บาท 28,325 28,325

หุนสามัญ 11,179,749,000 หุน มูลคาหุนละ 5.15 บาท 57,575,707 57,575,707

สวนเกินมูลคาหุน

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 20,833,734 1,208 20,833,734 1,208

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ 6.19 13,624,429 10,983,681 11,759,466 9,665,757

กําไรสะสม

จัดสรรแลว

ทุนสํารองตามกฏหมาย 6.20 6,836,464 5,550,464 6,836,464 5,550,464

ยังไมไดจัดสรร 66,963,423 55,685,220 66,203,979 52,733,159

รวมสวนของบริษัทใหญ 180,263,090 129,824,605 177,638,683 125,554,620

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 511                       1                           

รวมสวนของเจาของ 180,263,601 129,824,606 177,638,683 125,554,620

รวมหนี้สินและสวนของเจาของ 2,253,761,791 1,964,998,993 2,248,267,725 1,959,121,233

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

........................................... .....................................................

(นายสถิตย  ลิ่มพงศพันธุ) (นายวรภัค  ธันยาวงษ)

ประธานกรรมการ กรรมการผูจัดการใหญ
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ธนาคารกรุงไทย  จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2555 

____________________________

หนวย : พันบาท

หมายเหตุ

2555 2554 2555 2554

รายไดดอกเบี้ย 3.2  6.27 102,244,811 82,938,189 101,719,355 82,568,608

คาใชจายดอกเบี้ย 3.3  6.28 43,675,550 32,553,909 43,644,908 32,543,012

รายไดดอกเบี้ยสุทธิ 58,569,261 50,384,280 58,074,447 50,025,596

รายไดคาธรรมเนียมและบริการ 14,701,926 12,786,629 14,135,206 12,341,605

คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ 1,484,739 1,412,892 1,597,383 1,315,869

รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ 6.29 13,217,187 11,373,737 12,537,823 11,025,736

กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ 6.30 3,917,129 2,813,097 3,917,011 2,812,993

กําไรสุทธิจากเงินลงทุน 6.31 351,129 498,210 3,984,276 512,065

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 1,777,892              272,268                 -                        -                        

รายไดจากเงินปนผล 1,310,525              2,177,697              2,175,299              2,993,875              

รายไดจากการดําเนินงานอื่น ๆ 2,752,994 2,004,986 1,844,723 1,393,758

รวมรายไดจากการดําเนินงาน 81,896,117 69,524,275 82,533,579 68,764,023

คาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 20,074,384 18,797,898 17,274,566 16,370,022

คาตอบแทนกรรมการ 87,737 78,640 67,176 57,819

คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ 7,183,643 7,035,654 4,769,756 4,828,988

คาภาษีอากร 3,438,947 2,728,822 3,410,464 2,724,490

อื่น ๆ 4,558,266 4,534,130 8,482,130 8,286,057

รวมคาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ 35,342,977 33,175,144 34,004,092 32,267,376

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา 6.32 15,162,852 13,544,495 14,999,849 13,502,585

กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 31,390,288 22,804,636 33,529,638 22,994,062

ภาษีเงินได 3.19 7,863,267 5,777,258 7,810,000 5,660,000

กําไรสุทธิ 23,527,021 17,027,378 25,719,638 17,334,062

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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ธนาคารกรุงไทย  จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2555 

____________________________

หนวย : พันบาท

หมายเหตุ

2555 2554 2555 2554

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

การเปลี่ยนแปลงในสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย 966                       2,500,499              2,620                     2,500,499              

กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย 2,645,776              (1,380,404)            2,097,083              (1,289,899)            

ขาดทุนจากการแปลงคางบการเงินจากการดําเนินงานในตางประเทศ (5,994)                   -                        (5,994)                   -                        

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ 2,640,748              1,120,095              2,093,709              1,210,600              

กําไรเบ็ดเสร็จรวม 26,167,769 18,147,473 27,813,347 18,544,662

การแบงปนกําไรสุทธิ

สวนที่เปนของบริษัทใหญ 23,527,021 17,027,378 25,719,638 17,334,062

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม -                        -                        

การแบงปนกําไรเบ็ดเสร็จรวม

สวนที่เปนของบริษัทใหญ 26,167,769 18,147,473 27,813,347 18,544,662

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม -                        -                        

กําไรตอหุนของผูถือหุนบริษัทใหญ

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 3.20 2.00                      1.52                      2.19                      1.55                      

กําไรตอหุนปรับลด (บาท) 3.20 2.00                      1.52                      2.19                      1.55                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

.............................................

(นายวรภัค  ธันยาวงษ)

กรรมการผูจัดการใหญประธานกรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

...........................................

(นายสถิตย  ลิ่มพงศพันธุ)
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หนวย : พันบาท

สวนไดเสีย รวม

หมายเหตุ ทุนที่ออก สวนเกิน กําไรสะสม รวม ที่ไมมี

และชําระแลว มูลคาหุน สวนของ อํานาจ

สวนเกิน สวนเกิน (ต่ํากวา) ทุน กําไร (ขาดทุน) บริษัทใหญ ควบคุม

(ต่ํากวา) ทุน จากการเปลี่ยนแปลง จากการแปลงคา

จากการตีราคา มูลคาเงินลงทุน งบการเงิน

สินทรัพย 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 57,604,032        1,208            5,434,959           4,428,627                         -                        58,318,619            125,787,445    1                  125,787,446         

 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี

เกี่ยวกับผลประโยชนพนักงาน -                    -                -                     -                                   -                        (8,404,986)            (8,404,986)       -               (8,404,986)            

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว 57,604,032        1,208            5,434,959           4,428,627                         -                        49,913,633            117,382,459    1                  117,382,460         

เงินปนผลจาย -                    -                -                     -                                   -                        (5,705,327)            (5,705,327)       -               (5,705,327)            

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม -                    -                2,500,499           (1,380,404)                       -                        17,027,378            18,147,473      -               18,147,473           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 57,604,032        1,208            7,935,458           3,048,223                         -                        61,235,684            129,824,605    1                  129,824,606         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 57,604,032        1,208            7,935,458           3,048,223                         -                        61,235,684            129,824,605    1                  129,824,606         

เงินปนผลจาย 6.21 -                    -                -                     -                                   -                        (10,962,818)          (10,962,818)     -               (10,962,818)          

ออกหุนสามัญเพิ่มทุน 6.18.1 14,401,008        20,832,526    -                     -                                   -                        -                        35,233,534      510              35,234,044           

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม -                    -                966                     2,645,776                         (5,994)                   23,527,021            26,167,769      -               26,167,769           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 72,005,040        20,833,734    7,936,424           5,693,999                         (5,994)                   73,799,887            180,263,090    511              180,263,601         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

องคประกอบอื่น

ของสวนของเจาของ

งบการเงินรวม

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

สวนของบริษัทใหญ

                 ____________________________________
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หนวย : พันบาท

หมายเหตุ ทุนที่ออก สวนเกิน กําไรสะสม รวม

และชําระแลว มูลคาหุน

สวนเกิน (ต่ํากวา) ทุน สวนเกิน (ต่ํากวา) ทุน กําไร (ขาดทุน)

จากการตีราคา จากการเปลี่ยนแปลง จากการแปลงคา

สินทรัพย มูลคาเงินลงทุน งบการเงิน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 57,604,032            1,208             5,433,305                       3,021,852                         -                         54,737,462            120,797,859            

 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี

เกี่ยวกับผลประโยชนพนักงาน -                         -                -                                 -                                    -                         (8,082,574)             (8,082,574)              

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว 57,604,032            1,208             5,433,305                       3,021,852                         -                         46,654,888            112,715,285            

เงินปนผลจาย -                         -                -                                 -                                    -                         (5,705,327)             (5,705,327)              

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม -                         -                2,500,499                       (1,289,899)                        -                         17,334,062            18,544,662             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 57,604,032            1,208             7,933,804                       1,731,953                         -                         58,283,623            125,554,620            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 57,604,032            1,208             7,933,804                       1,731,953                         -                         58,283,623            125,554,620            

เงินปนผลจาย 6.21 -                         -                -                                 -                                    -                         (10,962,818)           (10,962,818)            

ออกหุนสามัญเพิ่มทุน 6.18.1 14,401,008            20,832,526    -                                 -                                    -                         -                         35,233,534             

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม -                         -                2,620                              2,097,083                         (5,994)                    25,719,638            27,813,347             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 72,005,040            20,833,734    7,936,424                       3,829,036                         (5,994)                    73,040,443            177,638,683            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

........................................... .....................................................

(นายสถิตย  ลิ่มพงศพันธุ) (นายวรภัค  ธันยาวงษ)

ประธานกรรมการ กรรมการผูจัดการใหญ

องคประกอบอื่น

ของสวนของเจาของ

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

    ____________________________________
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 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2555 

หนวย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 31,390,288                22,804,636              33,529,638                22,994,062              

รายการปรับกระทบกําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินไดเปน

เงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี 3,040,694                  3,161,071                1,516,468                  1,712,777                

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา 15,162,852                13,544,495              14,999,849                13,502,585              

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (1,777,892)                 (272,268)                 -                            -                          

เงินปนผลรับจากบริษัทรวม 586,380                     457,128                   -                            -                          

กําไรจากการจําหนายสินทรัพย (42,054)                      (55,427)                   (2,860)                       (5,036)                     

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน (375,742)                    (381,199)                 (4,043,290)                (381,199)                 

ขาดทุนจากการลดทุนของบริษัทที่ลงทุน - เงินลงทุนทั่วไป -                             269                          -                            269                          

ขาดทุนจากการจัดประเภทเงินลงทุน -                             13,703                     -                            13,703                     

กําไรจากการปรับมูลคาเงินลงทุน (54,919)                      (1,247,630)              (54,919)                     (1,247,630)              

กลับรายการจากการดอยคาทรัพยสินรอการขาย (1,089,260)                 (651,560)                 (1,084,832)                (644,168)                 

ขาดทุน (กลับรายการ) จากการดอยคาเงินลงทุน 24,613                       (117,280)                 59,013                       (131,136)                 

ขาดทุน (กลับรายการ) จากการดอยคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ (522)                           11,914                     (522)                          11,914                     

กลับรายการจากการดอยคาสินทรัพยอื่น (10,990)                      (236,740)                 (10,990)                     (236,740)                 

ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพยอื่น 25,509                       74,965                     25,509                       69,347                     

สวนลดมูลคาเงินลงทุนตัดบัญชี (1,273,046)                 (972,706)                 (1,271,486)                (972,291)                 

ขาดทุน (กําไร) จากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ (650,767)                    414,509                   (650,649)                   414,613                   

ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น 511,985                     807,322                   450,137                     733,441                   

รายไดคางรับอื่นเพิ่มขึ้น (182,801)                    (322,813)                 (62,591)                     (322,813)                 

คาใชจายคางจายอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) 188,455                     941,203                   (268,581)                   941,203                   

45,472,783                37,973,592              43,129,894                36,452,901              

รายไดดอกเบี้ยสุทธิ (58,569,261)               (50,384,280)            (58,074,447)              (50,025,596)            

รายไดเงินปนผล (1,310,525)                 (2,177,697)              (2,175,299)                (2,993,875)              

เงินสดรับดอกเบี้ย 101,304,639              80,138,801              100,766,292              79,767,779              

เงินสดจายดอกเบี้ย (39,857,938)               (31,560,903)            (40,652,670)              (31,549,966)            

เงินสดรับเงินปนผล 1,310,045                  2,177,697                2,174,819                  2,993,875                

เงินสดจายภาษีเงินได (6,991,501)                 (7,742,252)              (6,780,616)                (7,506,065)              

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน

สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 41,358,242                28,424,958              38,387,973                27,139,053              

สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (133,577,711)             12,881,287              (133,563,554)            12,937,184              

เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา (19,986,134)               17,315,127              (19,986,134)              17,315,127              

เงินใหสินเชื่อ (111,530,628)             (194,981,124)          (115,852,208)            (196,210,186)          

ทรัพยสินรอการขาย 8,793,214                  7,495,427                8,817,383                  7,498,003                

สินทรัพยอื่น 748,918                     (2,000,915)              1,157,032                  (1,703,319)              

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เงินรับฝาก 381,571,067              37,338,858              381,614,060              37,567,635              

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 30,508,878                18,763,311              29,568,114                18,759,791              

หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม 2,515,046                  (104,146)                 2,515,046                  (104,146)                 

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมระยะสั้น (137,709,204)             86,534,861              (137,709,204)            86,409,861              

หนี้สินอื่น (3,717,660)                 (2,882,658)              (2,509,353)                (2,083,703)              

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 58,974,028                8,784,986                52,439,155                7,525,300                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

______________________________

งบการเงินรวม
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 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2555 

หนวย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจายจากการซื้อหลักทรัพยเผื่อขาย (135,353,261)             (194,318,629)          (135,353,261)            (194,318,629)          

เงินสดรับจากการจําหนายหลักทรัพยเผื่อขาย 135,789,065              176,190,037            135,789,065              176,190,037            

เงินสดจายจากการซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด (71,184,669)               (53,358,323)            (70,346,283)              (53,013,746)            

เงินสดรับจากการจําหนายตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด 20,681,201                30,907,464              19,876,201                30,592,464              

เงินสดจายจากการซื้อเงินลงทุนทั่วไป (284,921)                     (151,218)                 (284,921)                   (151,218)                 

เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนทั่วไป 425,989                     539,721                   425,989                     539,721                   

เงินสดจายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย / รวม -                             -                          (490)                          -                          

เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย / รวม -                             -                          4,800,735                  -                          

เงินสดจายในการซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (395,883)                    (670,347)                 (1,002)                       (16,988)                   

เงินสดจายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (2,382,323)                 (1,260,728)              (924,982)                   (446,340)                 

เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 228,008                     255,706                   9,199                         5,249                       

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (52,476,794)               (41,866,317)            (46,009,750)              (40,619,450)            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมระยะยาว 27,997,597                55,174,601              28,065,220                55,186,977              

เงินสดจายชําระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมระยะยาว (52,385,749)               (14,384,063)            (52,385,749)              (14,384,063)            

เงินสดรับจากการออกหุนสามัญ 35,233,534                -                          35,233,534                -                          

เงินสดจายปนผลหุนสามัญ (10,956,154)               (5,701,672)              (10,956,154)              (5,701,672)              

เงินสดจายปนผลหุนบุริมสิทธิ (6,665)                        (3,655)                     (6,665)                       (3,655)                     

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (117,437)                    35,085,211              (49,814)                     35,097,587              

ขาดทุนจากการแปลงคางบการเงินจากการดําเนินงานในตางประเทศ (5,994)                        -                          (5,994)                       -                          

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 6,373,803                  2,003,880                6,373,597                  2,003,437                

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 37,331,456                35,327,576              37,329,976                35,326,539              

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 43,705,259                37,331,456              43,703,573                37,329,976              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

.....................................................

(นายวรภัค ธันยาวงษ)

กรรมการผูจัดการใหญ

(นายสถิตย  ลิ่มพงศพันธุ)

ประธานกรรมการ

งบการเงินรวม

______________________________

.....................................................
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ธนาคารกรุงไทย  จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

 

1. ขอมูลท่ัวไป 

ธนาคารเปนบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนในราชอาณาจักรไทย  โดยมีสํานักงานใหญตั้งอยูเลขท่ี  35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ            

เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยเปนกิจกรรมหลักโดยมีสาขาอยูท่ัวภูมิภาคในประเทศไทย และในบางภูมิภาคหลักของโลก 
 
2. เกณฑการเสนองบการเงิน 

 2.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร     

 งบการเงินแสดงรายการตามขอกําหนดในประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ท่ี สนส.11/2553 ลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2553 เรื่อง  การจัดทํา

และการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย  และบริษัทโฮลดิ้งท่ีเปนบริษัทแมของกลุมธุรกิจทางการเงิน  รวมท้ังประกาศธนาคาร              

แหงประเทศไทยท่ีเกี่ยวของ และไดจัดทําขึ้นตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ลงวันท่ี 22 มกราคม  2544 เรื่อง การจัดทําและ

สงงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน  และผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน  พ.ศ.  2544 รวมท้ังจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชี          

ท่ีรับรองท่ัวไปภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมไดรวมงบการเงินของธนาคารและงบการเงินของบริษัทยอยท่ีธนาคารมีอํานาจควบคุม หรือถือหุนเกินกวารอยละ  50   

ของทุนท่ีชําระแลว  โดยไดตัดรายการระหวางกันและยอดคงเหลือท่ีเปนสาระสําคัญระหวางกันแลว  จํานวน 7 บริษัท ไดแก  บจก.กรุงไทย

กฎหมาย (เดิมช่ือ บจก.กฎหมายกรุงไทย )  บจก.กรุงไทยธุรกิจบริการ   บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน  กรุงไทย   บจก.กรุงไทย คอมพิวเตอร  

เซอรวิสเซส  บจก.กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง (เดิมช่ือ บจก.เคทีบี ลีสซิ่ง )   บจก.เคทีบี แอดไวซเซอรี่   และ  บริษัท กรุงไทย รวมทุน จํากัด (จดทะเบียน

จัดตั้งบริษัท  เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 2555)  สําหรับบริษัทยอย  บจก.กรุงไทย พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท ไดจดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย 

เมื่อวันท่ี 11 กันยายน 2551 และกรมสรรพากร เมื่อวันท่ี 15 กันยายน 2551 และจดทะเบียนชําระบัญชีเสร็จสิ้น เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2554   

 สัดสวนการถือหุนและจํานวนเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมแสดงไว ตามหมายเหตุ ขอ 6.5   

 งบการเงินรวมบันทึกเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 งบการเงินเฉพาะธนาคารบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมตามวิธีราคาทุน    

 งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ไดรวมรายการบัญชีของสาขาในประเทศและตางประเทศท้ังหมด  โดยได

ตัดรายการบัญชีระหวางกันแลว 

2.2  มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีออกและปรับปรุงใหมท่ีประกาศแลวแตยังไมมีผลบังคับใช 

 สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมี  

รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2556 เปนตนไป  ดังตอไปนี้ 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12  เรื่อง ภาษีเงินได  

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ   

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 8 เรื่อง สวนงานดําเนินงาน  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21  ธนาคารไดถือปฏิบัติในปปจจุบันแลว (หมายเหตุ ขอ 2.3)  สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 และมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 8  ผูบริหารของธนาคารไดประเมินผลกระทบแลวเห็นวาหากนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 เรื่อง ภาษีเงินได 

มาถือปฏิบัติจะไมมีผลกระทบตองบการเงินเฉพาะธนาคารอยางเปนสาระสําคัญ  ในสวนของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 8  

เรื่อง สวนงานดําเนินงาน จะมีผลกระทบตอการเปดเผยขอมูลเพ่ิมขึ้น โดยธนาคารตองเปดเผยขอมูลตามสวนงานท่ีใชบริหารจัดการภายใน 
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2.3  มาตรฐานการบัญชีใหมท่ียังไมมีผลบังคับใชแตธนาคารไดนํามาใชในงวดปจจุบัน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  ธนาคาร

ไดนํามาใชในปปจจุบัน (หมายเหตุ ขอ 3.15) กอนวันถือปฏิบัติ (หมายเหตุ ขอ 2.2)  จึงทําใหมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการแปลงคางบการเงินของ

สาขาตางประเทศและการรับรูกําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคางบการเงินของสาขาตางประเทศแสดงในสวนของเจาของ ซึ่งรับรูผานกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน โดยธนาคารไดใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป เนื่องจากธนาคารไมสามารถรวบรวมขอมูลขึ้นมาใหมเพ่ือใชปรับปรุงยอนหลังหรือ

เปลี่ยนทันทีกอนหนานี้ โดยผลกระทบสําหรับงบการเงินเฉพาะธนาคารสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ทําใหสินทรัพยเพ่ิมขึ้น 7.80 ลานบาท  

หนี้สินลดลง 1.26 ลานบาท  ผลตางจากการแปลงคางบการเงินลดลง 8.39 ลานบาท  และกําไรสุทธิเพ่ิมขึ้น 17.45 ลานบาท  และเมื่อพิจารณาผลกระทบ

ดังกลาวแลวงบการเงินของปกอนมีผลกระทบอยางไมมีนัยสําคัญ 
   
3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ      

 3.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด   

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและรายการเงินสดระหวางเรียกเก็บ  

 3.2 การรับรูรายไดดอกเบี้ย        

 รายไดดอกเบ้ียรับรูตามเกณฑคงคาง  ยกเวนดอกเบ้ียจากเงินใหสินเช่ือท่ีคางชําระเกินกวา 3 เดือนทุกราย ดอกเบ้ียจากเงินใหสินเช่ือตาม

สัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ และไดบันทึกยกเลิกรายไดดอกเบ้ียเงินใหสินเช่ือท่ีบันทึกรับรูเปนรายไดไวแลวสําหรับรายท่ีคางชําระเกินกวา 

3 เดือนดังกลาว เฉพาะท่ีธนาคารไดบันทึกรับรูเปนรายไดตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2543โดยจะบันทึกรับรูเปนรายไดเมื่อไดรับชําระ ซึ่งเปนไปตาม

หลักเกณฑท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 

 รายไดจากสัญญาเชาของธนาคารและบริษัทยอยรับรูรายได  ดังนี้     

 - รายไดดอกเบ้ียจากสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน  บันทึกรับรูตามวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงตลอดอายุสัญญา  หยุดรับรูรายได  

และบันทึกยกเลิกรายไดรายท่ีคางชําระเกิน 4 งวด สวนลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อสินคาอุปโภคจะหยุดรับรูรายไดและบันทึกยกเลิกรายไดรายท่ี

คางชําระเกิน 3 งวด และจะบันทึกรับรูรายไดเมื่อไดรับชําระ 

 - รายไดจากสัญญาเชาดําเนินงานรับรูเปนรายไดตามวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 

 3.3 การรับรูคาใชจาย 

 คาใชจายดอกเบ้ีย คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ และคาใชจายจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ รับรูตามเกณฑคงคาง 

 3.4 ตราสารอนุพันธ 

 วิธีการบันทึกบัญชีสําหรับตราสารอนุพันธจะขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการทํารายการ  ดังนี้   

 1) ตราสารอนุพันธเพ่ือคา 

 ธนาคารบันทึกบัญชีตามมูลคายุติธรรม และรับรูกําไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมโดยแสดงรวมในกําไร (ขาดทุน) สุทธิ

จากธุรกรรมเพ่ือคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จคูกับสินทรัพยหรือหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน 

 2) ตราสารอนุพันธเพ่ือปองกันความเสี่ยง 

 ธนาคารวัดมูลคาตราสารอนุพันธดวยวิธีเดียวกับวิธีท่ีใชวัดมูลคาของรายการท่ีมีการปองกันความเสี่ยง 

 3.5 อนุพันธแฝง 

 ธนาคารบันทึกบัญชีสําหรับรายการตราสารทางการเงินท่ีมีอนุพันธแฝง  ไดแก ธุรกรรม Credit Derivative และธุรกรรมเงินกูยืม  

ท่ีมีอนุพันธแฝง (Structured Note) ตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับท่ี 39 เรื่อง การรับรูและวัดมูลคาตราสารทางการเงิน (IAS 39) โดย 
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 1) กรณีท่ีอนุพันธแฝงไมมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับตราสารหลัก ( Not closely related) และสามารถแยกสวนของอนุพันธแฝง    

ออกจากตราสารหลักไดอยางนาเช่ือถือ ธนาคารจะแยกสวนของอนุพันธแฝงออกจากตราสารหลักและประเมินมูลคายุติธรรมของอนุพันธแฝง

โดยบันทึกกําไรขาดทุนจากการประเมินมูลคาในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  โดยแสดงรวมในกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคาและปริวรรต

เงินตราตางประเทศ  สําหรับตราสารหลักจะถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีเกี่ยวของ   ในกรณีท่ีไมสามารถแยกสวนของอนุพันธแฝง  

ออกจากตราสารหลักไดอยางนาเช่ือถือ  ธนาคารจะประเมินมูลคายุติธรรมของตราสารดังกลาว ท้ังสัญญา และจัดเปนประเภทเพ่ือคาโดยบันทึก

กําไรขาดทุนจากการประเมินมูลคาดังกลาวเขาบัญชีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 2) กรณีอนุพันธแฝงมีความสัมพันธใกลชิดกับตราสารหลัก ( Closely related) ธนาคารจะไมแยกสวนของอนุพันธแฝงออกจาก           

ตราสารหลัก โดยบันทึกบัญชีรวมเปนสวนหนึ่งของสัญญาหลักตามมาตรฐานการบัญชีท่ีเกี่ยวของกับตราสารหลักดังกลาว 

 3.6 เงินลงทุน 

 3.6.1    เกณฑการจัดประเภทเงินลงทุน 

   เงินลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือตราสารทุนในความตองการของตลาดจัดประเภทเปนหลักทรัพยเพ่ือคาและ/หรือหลักทรัพย

เผ่ือขายและตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด  สําหรับตราสารทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาดจัดประเภทเปนเงินลงทุนท่ัวไป  โดยแยก

แสดงเงินลงทุนท่ีถือไมเกิน 1 ป เปนประเภทเงินลงทุนช่ัวคราว เงินลงทุนท่ีถือเกิน 1 ป จัดประเภทเปนเงินลงทุนระยะยาว สวนหลักทรัพยเพ่ือคา 

จัดประเภทเปนเงินลงทุนช่ัวคราว 

3.6.2   เกณฑการตีราคาเงินลงทุน 

  เงินลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารทุนในความตองการของตลาดท่ีเปนหลักทรัพยเพ่ือคาแสดงดวยมูลคายุติธรรม  กําไรหรือ

ขาดทุน ท่ียังไมเกิดจากการปรับมูลคาของหลักทรัพยเพ่ือคารับรูโดยแสดงรวมในกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคาและปริวรรตเงินตรา

ตางประเทศในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

  เงินลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารทุนในความตองการของตลาดท่ีเปนหลักทรัพยเผ่ือขายแสดงดวยมูลคายุติธรรม   กําไรหรือ

ขาดทุนท่ียังไมเกิดจากการปรับมูลคาของหลักทรัพยเผ่ือขาย จะแสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของเจาของ  และจะรับรูกําไรหรือขาดทุน 

เมื่อจําหนายเงินลงทุนนั้น 

  เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด  แสดงดวยราคาทุนตัดจําหนาย สวนเกินหรือสวนต่ํากวามูลคาตราสารหนี้ท่ีจะ

ถือจนครบกําหนดจะปรับกับดอกเบ้ียรับทุกสิ้นเดือน โดยใชวิธีเสนตรงคํานวณตามระยะเวลาตราสารหนี้ครบกําหนดไถถอน ซึ่งไมมีผลแตกตาง   

ท่ีเปนสาระสําคัญจากวิธีผลตอบแทนท่ีแทจริง 

  เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาดประเภทเงินลงทุนท่ัวไป   แสดงดวยราคาทุนสุทธิจากคาเผ่ือ  

การลดมูลคาของหลักทรัพยกรณีท่ีมีการดอยคา  และขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน แสดงรวมในกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 

ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

  เงินลงทุนในหนวยลงทุนในความตองการของตลาดท่ีเปนหลักทรัพยเพ่ือคาและหลักทรัพยเผ่ือขายแสดงดวยมูลคายุติธรรม และ       

เงินลงทุนในหนวยลงทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาด แสดงดวยมูลคาสินทรัพยสุทธิ 

  เงินลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศท่ีมีสินทรัพยอางอิงถือเปนเงินลงทุนช่ัวคราวประเภทหลักทรัพยเพ่ือคา  แสดงดวยมูลคา

ยุติธรรม 

  งบการเงินเฉพาะธนาคาร เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมบันทึกตามวิธีราคาทุนหักคาเผ่ือการดอยคา  

  งบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทยอย เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมบันทึกตามวิธีสวนไดเสีย (บริษัทรวมใชขอมูล

จากงบการเงินท่ียังไมไดตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูสอบบัญชี) 

  ตนทุนของเงินลงทุนท่ีจําหนายคํานวณโดยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  กําไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการจําหนายเงินลงทุน  แสดง

รวมอยูในกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

  รายไดเงินปนผลจากเงินลงทุนจะรับรูเปนรายไดเมื่อบริษัทประกาศจาย (ยกเวนงบการเงินรวมบริษัทรวมรับรูตามวิธีสวนไดเสีย) 
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3.7 เงินใหสินเชื่อ 

 เงินใหสินเช่ือแสดงเฉพาะยอดเงินตน ยกเวนเงินเบิกเกินบัญชีแสดงโดยรวมดอกเบ้ียคางรับไวดวย สําหรับรายไดรอตัดบัญชีแสดงเปน

รายการหักจากเงินใหสินเช่ือ 

  ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ แสดงดวยยอดลูกหนี้หักดอกเบ้ียรับรอตัดบัญชี เงินสนับสนุนการขายรอตัดบัญชี  และบวกคาใชจายทางตรง  

รอตัดจาย 

 3.8 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 ธนาคารไดตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑการกันเงินสํารองตามหนังสือธนาคารแหงประเทศไทย ท่ี สนส. 31/2551 

ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2551 เรื่อง  หลักเกณฑการจัดช้ันและการกันเงินสํารองของสถาบันการเงิน  และถือปฏิบัติตามแนวนโยบายของธนาคาร  

แหงประเทศไทย เรื่อง แนวนโยบายการประเมินมูลคาหลักประกันและอสังหาริมทรัพยรอการขายท่ีไดมาจากการชําระหนี้ของสถาบันการเงิน  

ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2552 ซึ่งสรุปได ดังนี้ 

 1) ธนาคารกันเงินสํารองสําหรับลูกหนี้ดอยคุณภาพในอัตรารอยละ 100 สําหรับสวนตางระหวางยอดหนี้ตามบัญชีกับมูลคาปจจุบัน  

ของกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกันตามวิธีการท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 

 2) หลักประกันท่ีนํามาคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกัน  ไดแก อสังหาริมทรัพย

สิทธิการเชา  (เชน มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกันท่ีเปนอสังหาริมทรัพยของลูกหนี้ท่ีอยูระหวาง

ดําเนินคดี  เทากับรอยละ  62.03 ของราคาประเมิน  มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกันท่ีเปน

อสังหาริมทรัพยของลูกหนี้ท่ีอยูระหวางการขายทอดตลาด  เทากับรอยละ  66.38 ของราคาประเมิน)  สําหรับหลักประกันประเภทอ่ืนใชมูลคา

อัตราท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 

 3) การประเมินมูลคาหลักประกัน  ธนาคารใชหลักเกณฑตามท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดเกี่ยวกับประเภทหลักประกัน  

วิธีการประเมิน ความถี่ในการประเมิน และมูลคาหลักประกันท่ีธนาคารสามารถนํามาหักกอนกันสํารอง ดังนี้ 

  - กรณีสินทรัพยจัดช้ันปกติและกลาวถึงเปนพิเศษ ประเมินราคาหรือตีราคา  เมื่อธนาคารพิจารณารับเปนหลักประกันในการ           

ใหสินเช่ือ และกําหนดความถี่ในการประเมินมูลคาหลักประกันทุก 3 ป ยกเวนหลักประกันสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอาศัยทุกวงเงิน  และหลักประกัน

สินเช่ือประเภทอ่ืนนอกเหนือจากสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอาศัยท่ีมีวงเงินหรือยอดหนี้ตามบัญชีไมเกิน 5 ลานบาท 

   - กรณีสินทรัพยจัดช้ันต่ํากวามาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญ ประเมินราคาหรือตีราคาตามวิธีการท่ีธนาคารแหงประเทศไทย

กําหนด โดยหลักประกันประเภทอสังหาริมทรัพยตาง ๆ ประเมินราคาหรือตีราคาอยางนอยทุก 3 ป สวนหลักประกันท่ีใกลเคียงเงินสด ไดแก 

หลักทรัพยในความตองการของตลาด และหลักทรัพยนอกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ประเมินราคาหรือตีราคาทุกสิ้นงวดบัญชี 

 อนึ่ง ธนาคารไดพิจารณากันเงินสํารองตามเกณฑคุณภาพของลูกหนี้  โดยพิจารณาจากความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ดวย  

โดยธนาคารไดทยอยกันเงินสํารองหนี้สูญเปนรายเดือน ๆ ละ 500 ลานบาท ตั้งแตงวดป 2551 เปนตนมา และ ฝายบริหารจะพิจารณากันเงินสํารอง  

หนี้สูญเพ่ิมจากท่ีทยอยตั้งเปนรายเดือนดังกลาวตามความเหมาะสม   โดยในป 2555 ธนาคารไดพิจารณากันสํารองหนี้สูญเพ่ิมขึ้นอีกจํานวน 

9,000 ลานบาท (หมายเหตุ ขอ 6.7) 

 หนี้สูญท่ีตัดออกจากบัญชีและหนี้สูญท่ีไดรับคืน ธนาคารนําไปลดหรือเพ่ิมยอดจํานวนท่ีกันไวเปนคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญแลวแตกรณี 

 ธนาคารกําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตัดหนี้สูญ  โดยธนาคารไดตัดหนี้สูญสําหรับลูกหนี้จัดช้ันสงสัยจะสูญเทากับจํานวน            

ท่ีกันสํารองสําหรับลูกหนี้ท่ีสงสัยวาจะเรียกคืนไมได  ซึ่งสอดคลองกับหลักเกณฑการตัดสวนสูญเสียของธนาคารแหงประเทศไทย 

 3.9 การคํานวณสวนสูญเสียจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ 

 การคํานวณสวนสูญเสียจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ มีวิธีปฏิบัติดังตอไปนี้ 

 3.9.1   การยินยอมผอนปรนเง่ือนไขการชําระหนี้ใหแกลูกหนี้  โดยไมมีการลดตนเงินและดอกเบ้ียท่ีคางชําระกอนการปรับปรุง

โครงสรางหนี้   ธนาคารคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับคืน  โดยใชอัตราดอกเบ้ียตามเง่ือนไขในสัญญาปรับปรุง

โครงสรางหนี้ใหมเปนอัตราคิดลด  ในกรณีท่ีอัตราดอกเบ้ียตามเง่ือนไขในสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ต่ํากวาอัตราตนทุนทางการเงิน  ธนาคาร

จะใชอัตราตนทุนทางการเงินเปนอัตราคิดลดแทน และเมื่อมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคํานวณไดดังกลาวต่ํากวาราคาตามบัญชี  (เงินตน

รวมดอกเบ้ียคางรับท่ีบันทึกในบัญชีของลูกหนี้)  ธนาคารจะบันทึกเงินสํารองสําหรับสวนสูญเสียจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ท้ังจํานวน       

ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดนั้น 
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    องคประกอบของตนทุนทางการเงิน ไดแก  ตนทุนของเงินรับฝาก และเงินกูยืมถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  เงินนําสง เขา ธนาคาร 

แหงประเทศไทยและสถาบันคุมครองเงินฝาก  รวมท้ังคาใชจายในการสํารองสภาพคลอง 

 3.9.2   การรับชําระหนี้โดยการรับโอนสินทรัพย  ตราสารการเงินหรือรับทุนของลูกหนี้ท่ีเกิดจากการแปลงหนี้เปนทุน  ธนาคารจะ  

ตัดจําหนายยอดลูกหนี้ใหหมดไป  และบันทึกบัญชีสวนสูญเสียท่ีเกิดขึ้นในงบกําไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ ทันทีท่ีมีการรับโอนโดย ใหคํานึงถึง  

คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญท่ีตั้งไวแตเดิมดวย  ท้ังนี้  ธนาคารจะบันทึกสินทรัพยท่ีไดรับโอนมาดวยจํานวนท่ีไมสูงกวาราคาตามบัญชีของหนี้รวม

ดอกเบ้ียคางรับท่ีธนาคารมีสิทธิไดรับตามกฎหมาย 

    กรณีรับชําระหนี้บางสวนโดยการรับโอนสินทรัพย  ตราสารการเงินหรือรับทุนของลูกหนี้ท่ีเกิดจากการแปลงหนี้เปนทุน         

เพ่ือชําระหนี้ตามสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้นั้น  ธนาคารจะปฏิบัติตามหมายเหตุ ขอ 3.9.2 กอน สําหรับหนี้สวนท่ีเหลือหากมีการผอนปรน

เง่ือนไขการชําระหนี้จะปฏิบัติตามหมายเหตุ ขอ 3.9.1 

 3.10 ทรัพยสินรอการขาย 

 เปนอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพยซึ่งบันทึกบัญชีตามราคาทุนหรือมูลคาตลาดท่ีต่ํากวาหักคาเผ่ือการดอยคา  และรับรูขาดทุน    

จากการดอยคาหรือรายการกลับขาดทุนจากการดอยคา เปนคาใชจายหรือรายไดจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  กําไรหรือ

ขาดทุนจากการขายทรัพยสินรอการขายหลังหักคาใชจายในการขาย รับรูเปนรายไดหรือคาใชจายจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ ในงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 

 ธนาคารไดปฏิบัติตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ท่ี สนส.21 /2555 ลงวันท่ี 17 ธันวาคม 2555 เรื่อง ขอกําหนดเกี่ยวกับการ   

บันทึกบัญชีของสถาบันการเงิน หมวด 1 การบัญชีสําหรับการขายทรัพยสินรอการขาย  ท่ี สนส.31/2551 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2551 เรื่อง 

หลักเกณฑการจัดช้ันและการกันสํารองของสถาบันการเงิน  ท่ี สนส.22 /2552 ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2552 เรื่อง อสังหาริมทรัพยรอการขาย      

และ ท่ี สนส.23/2552 ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2552 เรื่อง หลักเกณฑการซื้อหรือมีไวซึ่งอสังหาริมทรัพยเพ่ือเปนสถานท่ีสําหรับประกอบธุรกิจ หรือ

สําหรับพนักงานและลูกจางของสถาบันการเงิน 

 ตามแนวนโยบายธนาคารแหงประเทศไทย ท่ี ธปท.ฝนส.( 21)ว.2470/2552 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2552 เรื่อง การนําสงแนวนโยบาย       

การประเมินราคาหลักประกันและอสังหาริมทรัพยรอการขายท่ีไดมาจากการชําระหนี้ของสถาบันการเงิน ธนาคารทําการประเมินราคาทรัพยสิน

รอการขายโดยมูลคาของ ทรัพยสินรอการขายท่ีมีราคาตามบัญชีไมเกิน  50 ลานบาท ประเมินโดยผูประเมินราคาภายในธนาคาร  มูลคาของ

ทรัพยสินรอการขายท่ีมีราคาตามบัญชีเกินกวา 50 ลานบาท ประเมินโดยผูประเมินราคาภายนอก 

 3.11 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

 แสดงในราคาทุนหลังจากหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย  และธนาคารจะประเมินราคาท่ีดินใหมทุก  3-5  ป 

ในกรณีท่ีผล การประเมินท่ีดิน มีมูลคาลดลงหรือมีจํานวนลดลงมากกวาสวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินท่ีเคยรับรูไวในสวนของเจาของ  

ของท่ีดินแปลงเดียวกันนั้น  ธนาคารจะรับรูมูลคา สวน ท่ีลดลง ในงบกําไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ  และ กรณีท่ีผลการประเมินท่ีดินมีมูลคาเพ่ิมขึ้น  

ธนาคารจะรับรูมูลคาท่ีเพ่ิมขึ้นในบัญชีสวนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสินในสวนของเจาของ  ยกเวนกรณีท่ีเคยประเมินมูลคาของท่ีดินลดลง

และรับรูขาดทุนไวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแลว จะรับรูจํานวนท่ีตีมูลคาเพ่ิมในครั้งหลังเฉพาะสวนท่ีเกินกวาจํานวนท่ีเคยรับรูมูลคาลดลง  

ของท่ีดินแปลงเดียวกัน 

 อาคาร คํานวณคาเสื่อมราคาดวยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนของสินทรัพย ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2555 คาเสื่อมราคาอาคาร 

คํานวณดวยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนของสินทรัพย ท่ีเหลือของอาคารไมเกิน 50 ป ซึ่งไดประเมินโดยผูชํานาญการประเมินอิสระ 

 กอนวันท่ี 1 เมษายน 2555 คาเสื่อมราคาอาคารคํานวณดวยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนของสินทรัพย 20 ป  

 อุปกรณ  คํานวณคาเสื่อมราคาดวยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนของสินทรัพย 5 ป  สวนอุปกรณท่ีมีราคาทุนไมเกิน 3,000 บาท 

ถือเปนคาใชจายในงวดบัญชีท่ีซื้อ ซึ่งจํานวนเงินของรายการดังกลาวไมมีผลกระทบตองบการเงินของธนาคารอยางมีนัยสําคัญ 

 วิธีการคํานวณคาเสื่อมราคา อายุการใหประโยชนของสินทรัพย และมูลคาคงเหลือของสินทรัพยมีการทบทวนทุกสิ้นป 

 คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณในตางประเทศใชอัตราท่ีกฎหมายในแตละทองถิ่นกําหนด 
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 3.12 สินทรัพยไมมีตัวตน 

 สินทรัพยไมมีตัวตน ประกอบดวย  โปรแกรมคอมพิวเตอร  ลิขสิทธิ์ และรายจายในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  แสดงในราคาทุน  

หลังหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย   คาตัดจําหนายคํานวณดวยวิธีเสนตรงในอัตรารอยละ 10 ตอป  และรับรูเปน

คาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คาตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนในตางประเทศใชอัตราท่ีกฎหมายในแตละทองถิ่นกําหนด 

 3.13 สิทธิการเชา 

 สิทธิการเชา แสดงในราคาทุนหลังหักคาตัดจําหนายสะสม การตัดจําหนายคํานวณโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาเชาซึ่งมีอายุระหวาง 

3-30 ป  และรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 3.14 การดอยคาของสินทรัพย 

 สินทรัพยคงเหลือ  ณ วันสิ้นงวด  ธนาคารไดสอบทานการดอยคาเมื่อมีขอบงช้ีวาราคาตามบัญชีของสินทรัพยดังกลาวสูงกวามูลคา         

ท่ีคาดวาจะไดรับคืน  โดยการสอบทานจะพิจารณาแตละรายการ  ในกรณีท่ีราคาตามบัญชีสูงกวาท่ีคาดวาจะไดรับคืน  ธนาคารจะรับรูผลขาดทุน

จากการดอยคาเปนคาใชจาย จากการดําเนินงานอ่ืน ๆ   และจะบันทึกกลับรายการขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมีขอบงช้ีวาการดอยคาดังกลาว         

ไมมีอยูอีกตอไปหรือยังคงมีอยูแตเปนไปในทางท่ีลดลง โดยบันทึกกลับรายการขาดทุนจากการดอยคาในบัญชี รายไดจากการดําเนินงาน อ่ืน ๆ                     

ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 3.15 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ 

รายการสินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 

 1. สกุลเงินท่ีใชในการนําเสนองบการเงิน แสดงดวยสกุลเงินบาท  

 2. การแปลงคาเงินตราตางประเทศ 

 2.1 รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ีรายงานของสินทรัพยหนี้สินท่ีเปนเงินตราตางประเทศท่ีเปนตัวเงินแปลงคาโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนอางอิงตามประกาศ  

ของธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันท่ีรายงาน ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินท่ีไมเปนตัวเงิน แปลงคาโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิด

รายการ หรือ ณ วันท่ีมีการกําหนดมูลคายุติธรรม 

 2.2 กําไรหรือขาดทุนจากการปริวรรตเงินตราตางประเทศและการแปลงคาเงินตราตางประเทศ แสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ในสวนกําไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ 

3. การแปลงคางบการเงินของสาขาในตางประเทศ 

 ป 2554  ณ วันท่ีรายงาน ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนตัวเงินของสาขาตางประเทศ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา

แลกเปลี่ยนอางอิงตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันนั้น 

 สินทรัพยและหนี้สินท่ีไมเปนตัวเงินของสาขาตางประเทศ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ 

 รายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของสาขาตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ หรืออัตรา

แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยสําหรับรอบระยะเวลาตามงวดการบัญชีนั้น 

 กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคางบการเงินของสาขาตางประเทศ  รับรูเปนกําไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพ่ือคาและปริวรรตเงินตรา

ตางประเทศในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 ป 2555  ธนาคารไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการแปลงคางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552 ) (หมายเหตุ ขอ 2.3)  

 - รายการในงบแสดงฐานะการเงินของสาขาตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทดวยอัตราแลกเปลี่ยนอางอิงตามประกาศของ  

ธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันท่ีรายงาน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของสาขาตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน  

ณ วันท่ีเกิดรายการ หรืออัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยสําหรับรอบระยะเวลาตามงวดการบัญชีนั้น 

 - กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคางบการเงินของสาขาตางประเทศแสดงในสวนของเจาของ โดยรับรูผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
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3.16 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานและเงินเกษียณอายุ 

 ธนาคารได จดทะเบียน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  พ.ศ . 2530 และไดรับอนุมัติจาก

กระทรวงการคลัง ใหเขาเปนกองทุนจดทะเบียน เมื่อวันท่ี  25 มิถุนายน  2535 การบริหารจัดการกองทุน บริหารจัดการโดยผูจัดการกองทุน  

ซึ่งเปนหนวยงานภายนอก 

 ตามขอบังคับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแลว  พนักงานท่ีไดรับการบรรจุเปนพนักงาน

ประจําของธนาคารซึ่งไดรับเขาเปนสมาชิกกองทุนตามระเบียบของธนาคารและไดรับอนุมัติใหเปนสมาชิกกองทุนแลว  โดยสมาชิกมีสิทธิ    

เลือกจายเงินสะสมเขากองทุนฯ ในอัตรารอยละ 3 หรือรอยละ 6 หรือรอยละ 10 ของเงินเดือนสมาชิก และธนาคารจะจายสมทบในอัตรารอยละ 

10 ของเงินเดือนสมาชิก 

 3.17 โครงการผลประโยชนพนักงาน 

 ธนาคารและบริษัทยอยจัดใหมีโครงการผลประโยชนเพ่ือจายใหแกพนักงานตามขอตกลงของการจางงาน  การประมาณการหนี้สิน

ผลประโยชนของพนักงานคํานวณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยดวยวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) 

ซึ่งไดนําขอมูลทางสถิติมาเปนปจจัยในการประมาณการจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชนท่ีคาดวาจะตองจายในอนาคต และ

คํานวณคิดลดโดยใชอัตราดอกเบ้ียของหุนกูภาคเอกชนระดับดีท่ีมีกําหนดเวลาใกลเคียงกับระยะเวลาของหนี้สินดังกลาว โดยแสดงเปนสวนหนึ่ง

ของประมาณการหนี้สิน ผลแตกตางท่ีเพ่ิมขึ้นหรือลดลงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยในแตละงวดบัญชีจะรับรูเปน

คาใชจายหรือรายไดในงวดนั้น นโยบายการบัญชีดังกลาวขางตนถือปฏิบัติในป 2554 

 3.18 บัญชีเงินรับฝากและหนี้สินเบ็ดเตล็ดท่ีมียอดไมเคลื่อนไหว (Unclaimed Balances)     

 ยอดท่ีคงคางอยูในบัญชีของลูกคาและไมมีรายการเคลื่อนไหวรวมระยะเวลาเกินกวา  10 ป ธนาคารจะโอนเปนรายได จากการ

ดําเนินงานอ่ืน ๆ ณ วันสิ้นงวดบัญชีนั้น 

 3.19 ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 ธนาคารบันทึกคาภาษีเงินไดท่ีตองจายในแตละปเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง  

 3.20 กําไรตอหุน 

 กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน คํานวณจากกําไรสุทธิสวนของหุนสามัญหารดวยจํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญ 

 กําไรตอหุนปรับลด คํานวณโดยปรับปรุงกําไรสุทธิโดยหักจํานวนเงินปนผลหุนบุริมสิทธิชนิดไมสะสมท่ีมีการประกาศระหวางงวด  

หารดวยจํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญ 

 3.21 การประมาณการหนี้สิน 

 ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย  ท่ี สนส. 31/2551 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2551 เรื่อง  หลักเกณฑการจัดช้ันและการกันเงินสํารอง  

ของสถาบันการเงิน ไดกําหนดหลักเกณฑการกันเงินสํารองสําหรับภาระผูกพันท่ีเปนรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินเพ่ือรองรับความเสียหาย

ท่ีอาจเกิดขึ้น เพ่ือใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน  หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น และสินทรัพย 

ท่ีอาจเกิดขึ้น โดยใหธนาคารพึงกันสํารองสําหรับภาระผูกพันท่ีเปนรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินท่ีเขาเง่ือนไขทุกขอ ดังนี้ 

 1. ภาระผูกพันท่ีเปนรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินของลูกหนี้ท่ีถูกจัดช้ันเปนสินทรัพยจัดช้ันต่ํากวามาตรฐาน  สงสัย  สงสัยจะสูญ  และสูญ  

 2. ภาระผูกพันท่ีเปนรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินท่ีธนาคารควรรับรูประมาณการหนี้สิน  ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) 

ยอหนาท่ี 14  เปนหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน เมื่อเขาเง่ือนไขทุกขอ  ตอไปนี้ 

 2.1 มีภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณในอดีต  ไมวาภาระผูกพันนั้นจะเปนภาระผูกพันตามกฎหมาย หรือภาระผูกพัน  

จากการอนุมาน 

 2.2 มีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีธนาคารจะสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชนเชิงเศรษฐกิจตอกิจการเพ่ือจายชําระภาระผูกพันดังกลาว และ 

 2.3 สามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันไดอยางนาเช่ือถือ 

 3. ภาระผูกพันท่ีเปนรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินท่ีมีความเสี่ยงดานเครดิตในระดับสูง เชน การค้ําประกันการกูยืม การอาวัล หรือ

ภาระผูกพันท่ีธนาคารไมสามารถยกเลิกไดซึ่ง ธปท.กําหนดคาแปลงสภาพ  (Credit Conversion Factor) ในการคํานวณเงินกองทุนท่ีตองดํารง

เทากับ 1.0 
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4. การบริหารความเสี่ยง 

 4.1 ขอมูลความเสี่ยงของธนาคาร 

  ความเสี่ยงดานเครดิต  (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีคูสัญญาหรือผูกูยืมไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอตกลงในสัญญา  หรือ

คุณภาพสินทรัพยเสื่อมลง  มีผลใหธนาคารไมไดรับชําระหนี้คืนเต็มจํานวนตามสัญญา  และอาจสงผลกระทบตอรายไดและเงินกองทุน

ของธนาคาร โดยความเสี่ยงดานเครดิตมีมูลคาตามท่ีแสดงไวในดานสินทรัพยในงบแสดงฐานะการเงินหลังจากหักสํารองคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญแลว  

  ธนาคารมีความเสี่ยงในกรณีท่ีคูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญาในสวนท่ีเกี่ยวของกับภาระผูกพันตาง  ๆ ไดแก  ภาระการรับอาวัลตั๋วเงิน 

การค้ําประกันการกูยืม ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขาท่ียังไมครบกําหนด เล็ตเตอรออฟเครดิต  และ ภาระผูกพันอ่ืน  โดยความเสี่ยงดังกลาว  

จะมีคาเทากับมูลคาตามสัญญาท่ีไดตกลงกันไวในเบ้ืองตนตามท่ีแสดงไวในสวนของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 

  ธนาคารตระหนักถึงผลกระทบจากปจจัยตาง ๆ การอนุมัติสินเช่ือเปนไปดวยความระมัดระวัง และเนนคุณภาพการใหสินเช่ือ โดย  

ขยายสินเช่ือจากฐานลูกคารายเดิมและรายใหมท่ีมีศักยภาพ  ความเสี่ยงต่ํา  และมีผลตอบแทนสูง  ธนาคารประเมินและติดตามสถานการณท้ังใน

และนอกประเทศอยางใกลชิดและตอเนื่อง รวมท้ังประเมินความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ในพอรตสินเช่ือ

ของธนาคาร  โดยสงสัญญาณเตือนไปยังหนวยงานสินเช่ือและใหจัดระดับความรุนแรงของผลกระทบ  รวมท้ังกําหนด แนวทางจัดการกอนท่ีจะ

เปนหนี้มีปญหา  ธนาคารมีการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยธุรกิจอยางตอเนื่อง  โดยใช Industry Analysis Model (IAM) ในการวิเคราะหความเสี่ยงธุรกิจ

และผลกระทบกับพอรตสินเช่ือของธนาคารใหมีความแมนยําและสะทอนความเสี่ยงไดดีขึ้น นอกจากนี้ธนาคารยังพัฒนาหลักเกณฑการคัดกรอง

ผูประกอบการท่ีมีศักยภาพในแตละอุตสาหกรรมโดยจําแนกตามพ้ืนท่ีการใหบริการของธนาคาร ซึ่งชวยใหธนาคารสามารถคัดเลือกลูกคาได

เหมาะสมยิ่งขึ้น 

  ในป 2555  ธนาคารปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงดานเครดิตอยางตอเนื่อง  โดยทบทวน /ปรับปรุงนโยบายสินเช่ือและนโยบายท่ี

เกี่ยวของกับการใหสินเช่ือของธนาคารใหสอดคลองกับธุรกรรมและกระบวนการใหม ๆ  รวมท้ังสอดคลองกับแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ของธนาคารแหงประเทศไทยและของธนาคาร  เพ่ือใชเปนแนวทางในการอํานวยสินเช่ือและเกิดความคลองตัวในทางปฏิบัติและเปน

มาตรฐานสากล  รวมถึงพัฒนาระบบงานสินเช่ือและเครื่องมือบริหารความเสี่ยงดานเครดิตใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและการดําเนินธุรกิจ

ของธนาคาร 

  ธนาคารบริหารความเสี่ยงดานเครดิตบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินภายใตแนวทางการกํากับดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย  และ  

มีการทบทวน/ปรับปรุงนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงดานเครดิตของกลุมธุรกิจทางการเงินเปนประจําทุกป  และ /หรือในกรณีท่ีมี

เหตุการณเปลี่ยนแปลงสําคัญท่ีกระทบตอการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต 

  ธนาคารติดตาม รายงานผลการบริหารความเสี่ยง  เพ่ือควบคุมความเสี่ยงดานเครดิตใหเปนไปตามแผนการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต

ของธนาคาร แนวนโยบายการกํากับดูแลความเสี่ยงดานเครดิตของธนาคารแหงประเทศไทยและหลักเกณฑของหนวยงานกํากับดูแลของทางการ 

 การติดตามและบริหารคุณภาพสินเช่ือ  ธนาคารดูแลลูกคาท่ีผานการอนุมัติสินเช่ืออยางใกลชิด เพ่ือใหมั่นใจวาลูกคาไดปฏิบัติ            

ตามเง่ือนไขสัญญาท่ีใหไวกับธนาคาร  โดยสรางระบบงานโครงการเรงลดปริมาณ NPLs หากลูกคารายใดออนแอท่ีมีโอกาสเสียในอนาคต 

(Watch List) ซึ่งบางรายอาจจะยังไมเริ่มคางชําระจนเปนสินเช่ือดอยคุณภาพ ( Non-Performing Loans : NPLs) ผูรับผิดชอบจะดําเนินการ       

อยางตอเนื่องเพ่ือปองกันมิใหเปน NPLs  และหากลูกคารายใดเปน NPLs แลว  ธนาคารกําหนดมาตรการใหปรับปรุงโครงสรางหนี้ควบคูไปกับ

การดําเนินการดานกฎหมาย  ระบบงานโครงการเรงลดปริมาณ NPLs จะชวยในการวางแผนดําเนินการท่ีชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น     

เพ่ือแกไขปญหา NPLs และจะรายงานผลความคืบหนาเปนประจําเพ่ือใหธนาคารไดรับชําระหนี้เร็วขึ้น และเสียหายนอยท่ีสุด 
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 การประเมินความเพียงพอของเงินสํารองตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหกระบวนการตรวจสอบความถูกตอง      

ของการจัดช้ันหนี้  ความครบถวนและถูกตองของขอมูลการปรับปรุงโครงสรางหนี ้ และขอมูลเกี่ยวกับหลักประกัน  เชน  ประเภทหลักประกัน   

ราคาประเมิน  เปนตน  ซึ่งขอมูลเหลานี้มีผลตอเงินสํารองหนี้สูญของธนาคาร 

 การตัดสินทรัพยออกจากบัญชี   ธนาคารมีนโยบายใหตัดบัญชีสินเช่ือท่ีจัดช้ันสงสัยจะสูญท่ีกันเงินสํารองหนี้สูญครบรอยละ 100        

ซึ่งธนาคารยังคงเรงดําเนินการติดตามทวงถามหรือดําเนินการทางกฎหมายจนถึงท่ีสุด 

 การกําหนดกระบวนการสอบทานสินเช่ือ   เพ่ือใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามกระบวนการมาตรฐานในการอนุมัติสินเช่ือ/ปรับปรุง

โครงสรางหนี้  นอกจากนี้  ยังมีการประเมินคุณภาพของเงินใหสินเช่ือและสินทรัพยอ่ืนท่ีเกี่ยวของเพ่ือประโยชนในการจัดช้ันตามเกณฑธนาคาร

แหงประเทศไทย 

 ความเสี่ยงดานตลาด (Market Risk) 

 ความเสี่ยงดานตลาด หมายถึง ความเสี่ยงท่ีธนาคารอาจไดรับความเสียหายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของฐานะท้ังท่ีอยูใน  

และนอกงบแสดงฐานะการเงินท่ีเกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปลี่ยน ราคาตราสารทุน และราคาสินคาโภคภัณฑ ท่ีมี

ผลกระทบในทางลบตอรายไดและเงินกองทุนของธนาคาร โดยภาพรวม  ความเสี่ยงดานตลาดของธนาคารในป 255 5 ท้ังประเภทธุรกรรมใน

บัญชีเพ่ือการคาและประเภทธุรกรรมในบัญชีเพ่ือการธนาคารอยูภายใตกรอบเพดานหรือตัวบงช้ีความเสี่ยงท่ีไดรับอนุมัติ 

  ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย 

  เปนความเสี่ยงท่ีรายไดหรือเงินกองทุนไดรับผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียของรายการสินทรัพย  

หนี้สิน    และรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินท้ังหมดท่ีมีความออนไหวตออัตราดอกเบ้ีย (Rate Sensitive Items) ซึ่งอาจสงผลกระทบตอรายได

ดอกเบ้ียสุทธิ  (Net Interest Income)  มูลคาตลาดของรายการเพ่ือคา  (Trading Account)  และรายไดและคาใชจายอ่ืนท่ีสัมพันธกับอัตราดอกเบ้ีย 

โดยธนาคารมีการติดตามควบคุมความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียใหอยูภายใตกรอบเพดานความเสี่ยงท่ีไดรับอนุมัติ 

  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

  เปนความเสี่ยงท่ีรายไดหรือเงินกองทุนไดรับผลกระทบในทางลบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องมาจาก                  

การทําธุรกรรมในสกุลเงินตางประเทศ หรือจากการมีสินทรัพยหรือหนี้สินในสกุลเงินตางประเทศ เมื่อแปลงมูลคาท่ีเปนสกุลเงินตรา

ตางประเทศของรายการตาง ๆ ในงบการเงินของธนาคารไปเปนสกุลเงินทองถิ่นแลว ทําใหมูลคาทางบัญชีของธนาคารลดลง รวมถึงการลดลง

ของรายไดหรือเกิดผลขาดทุนจากการคาเงินตราตางประเทศ   

  ธนาคารไดเริ่มดําเนินการซื้อขายธุรกรรม  USD Futures กับตลาดอนุพันธ (TFEX) ในเดือนมิถุนายน 2555 โดยธนาคารมีการ

ติดตามควบคุมความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนใหอยูภายใตกรอบเพดานความเสี่ยงท่ีไดรับอนุมัติ    

  ความเสี่ยงจากราคาตราสารทุน  

  เปนความเสี่ยงท่ีรายไดหรือเงินกองทุนไดรับผลกระทบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารทุน  โดยธนาคารเนนการลงทุน

ในหลักทรัพยท่ีมีศักยภาพในการเติบโต  และมีการติดตามควบคุมความเสี่ยงจากราคาตราสารทุนใหอยูภายใตกรอบเพดานความเสี่ยงท่ีไดรับอนุมัต ิ

  ความเสี่ยงจากราคาสินคาโภคภัณฑ  

  เปนความเสี่ยงท่ีรายไดหรือเงินกองทุนไดรับผลกระทบในทางลบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินคาโภคภัณฑ  ท้ังนี้

ธนาคารยังไมมีกลยุทธในการถือฐานะความเสี่ยงจากราคาสินคาโภคภัณฑ จึงดําเนินการบริหารความเสี่ยงในลักษณะ Back to Back 
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  โ ครงสรางการบริหาร และการกํากับดูแลความเสี่ยงดานตลาดของธนาคาร 

  ธนาคารไดมอบหมายใหคณะกรรมการชุดตางๆไดแก  คณะกรรมการธนาคาร  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  มีหนาท่ี  

ความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและเพดานความเสี่ยงดานตลาดของธนาคาร  ดังนี้ 

  คณะกรรมการธนาคาร (Board of Directors) 

  มีหนาท่ีหลักในการอนุมัตินโยบายบริหารความเสี่ยงดานตลาด รวมถึงระดับความเสียหายสูงสุดท่ียอมรับได หรือ Threshold เพ่ือ

ควบคุมฐานะท่ีเปดของความเสี่ยง (Risk Exposure) ท่ีมีตอความเสี่ยงดานตลาด และกระจายอํานาจใหคณะกรรมการหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

ในแตละระดับเปนผูดูแลตามความเหมาะสม 

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee - RMC) 

  มีหนาท่ีในการเสนอกําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยรวมตอคณะกรรมการธนาคาร  รวมท้ังควบคุม  ติดตาม ประเมินผล

การบริหารความเสี่ยง และดูแลใหธนาคารดําเนินการตามนโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยงท่ีธนาคาร และหนวยงานกํากับกําหนด  

  ธนาคารมอบหมายใหฝายบริหารความเสี่ยงดานตลาด ซึ่งเปนอิสระจากหนวยงานท่ีทําธุรกรรม ( Front Office) เพ่ือความโปรงใส  

และมีประสิทธิภาพ สอดคลองตามแนวทางการกํากับดูแลความเสี่ยงดานตลาดของธนาคารแหงประเทศไทย  และนโยบายบริหารความเสี่ยง  

ดานตลาดของธนาคาร ในการทําหนาท่ี ติดตาม ควบคุมดูแลความเสี่ยง ดานตลาด  ใหอยูภายใตกรอบเพดานหรือตัวบงช้ีความเสี่ยงท่ีธนาคาร

กําหนด รวมถึงการจัดทํารายงานเพ่ือนําเสนอตอผูบริหารระดับสูง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนประจํา 

  ท้ังนี้ ธนาคารมี การกําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงดานตลาดใหสอดคลองกับกลยุทธของธนาคาร  และเปนไปตามหลักเกณฑ      

การกํากับความเสี่ยงดานตลาดของธนาคารแหงประเทศไทย   

  สําหรับ ธุรกรรมในบัญชีเพ่ือการคา   ธนาคารมีการกําหนดเพดานความเสี่ยงสูงสุดท่ีธนาคารยอมรับไดประเภทตางๆ เชน  

มูลคา/ฐานะ การลงทุน  ผลขาดทุนสูงสุด  รวมถึงตัววัดความเสี่ยงทางสถิติ ไดแก Value at Risk (VaR) และตัววัดคาความออนไหว ( Sensitivity) 

เปนตน โดยมีการประเมินมูลคาตามราคาตลาด และการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress testing) อยางสม่ําเสมอ รวมท้ังการจัดทําระเบียบผลิตภัณฑ 

(Product Program) อีกท้ังการพัฒนาระบบงานและเครื่องมือท่ีใชในการประเมินและควบคุมความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพ  และสามารถรองรับ

การทําธุรกรรมท่ีมีความซับซอนมากขึ้น 

  สําหรับ ธุรกรรมในบัญชีเพ่ือการธนาคาร ธนาคารติดตามความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียเปนประจําอยางสม่ําเสมอ จากการประเมิน 

Net Interest Income Change และ Economic Value Change รวมถึงมีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress testing) อยางสม่ําเสมอ และจะติดตามความเสี่ยง

เปนกรณีพิเศษ หากสถานการณดานอัตราดอกเบ้ียในตลาดมีการเปลี่ยนแปลงและสงผลกระทบตออัตราดอกเบ้ียของธนาคารอยางมีนัยสําคัญ 

 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง  

 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง หมายถึง ความเสี่ยงท่ีธนาคารไมสามารถชําระหนี้สินหรือภาระผูกพันเมื่อถึงกําหนด   เนื่องจากไมสามารถ

เปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดได  หรือไมสามารถจัดหาเงินทุนไดเพียงพอ  หรือสามารถจัดหาเงินทุนไดดวยตนทุนท่ีสูงเกินกวาระดับท่ียอมรับได 

ซึ่งอาจสงผลกระทบตอรายไดและเงินกองทุนของธนาคารท้ังในปจจุบันและอนาคต 

โครงสรางการบริหาร และการกํากับดูแลความเสี่ยงดานสภาพคลองของธนาคาร 

ธนาคารไดมอบหมายใหคณะกรรมการชุดตางๆไดแก  คณะกรรมการธนาคาร  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  และ

คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย กลยุทธและการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง 

ของธนาคาร  ดังนี้ 

คณะกรรมการธนาคาร (Board of Directors) 

มีหนาท่ีหลักในการอนุมัตินโยบายบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง  แผนงานการบริหารสภาพคลอง  และแผนฉุกเฉิน  สภาพคลอง 

 และอนุมัติเพดาน หรือตัวบงช้ี (Trigger) ความเสี่ยงดานสภาพคลองท่ีธนาคารยอมรับได   

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee - RMC) 

มีหนาท่ีในการเสนอกําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยรวมตอคณะกรรมการธนาคาร   ควบคุม  ติดตาม   ประเมินผล 

 การบริหารความเสี่ยง  และดูแลใหธนาคารดําเนินการตามนโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยงท่ีธนาคารและหนวยงานกํากับกําหนด   และ

นําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือรับทราบและ/หรือพิจารณาทุกเดือน    

และรายงานคณะกรรมการธนาคารเพ่ือทราบและ/หรือพิจารณาทุกไตรมาส 
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คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน (Assets and Liabilities Management Committee – ALCO) 

มีหนาท่ีในการกําหนดกลยุทธการบริหารโครงสรางสินทรัพย หนี้สิน และเงินกองทุนของธนาคารใหเหมาะสม  ติดตามปจจัย

ภายนอกตางๆ ท่ีมีผลกระทบตอสภาพคลอง และการทํากําไรของธนาคาร  กําหนดกลยุทธในการจัดการดานความเสี่ยงจากสภาพคลองและ  

อัตราดอกเบ้ีย  และนําเสนอรายงานของคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน (ALCO) ตอคณะกรรมการบริหารเพ่ือรับทราบและ/หรือ 

ตัดสินใจ 

โครงสรางการบริหาร และการกํากับดูแลความเสี่ยงดานสภาพคลองของกลุมธุรกิจทางการเงิน 

ธนาคารมีการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของกลุมธุรกิจทางการเงิน และกําหนดเปนนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุม

ธุรกิจทางการเงิน  โดยไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งไดกําหนดใหบริษัทลูกในกลุมธุรกิจทางการเงินตองจัดใหมีการบริหาร  

ความเสี่ยงใหครบถวนทุกดานตามท่ีกําหนดในนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร  มีการกําหนดโครงสราง  

องคกร ท่ีกอใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงมีการ กําหนดขอบเขตผูมีอํานาจอยางชัดเจน   ดําเนินการตามระบบติดตาม  

การปฏิบัติงาน  และระบบการควบคุมภายในอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ  มีการระบุ วัด ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงตามแนวทาง  

ท่ีกําหนดในนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุมธุรกิจทางการเงิน  ตลอดจนการจัดทํารายงานฐานะสภาพคลองรวมถึงขอมูลท่ีเกี่ยวของ และ

นําสงใหแกธนาคาร เพ่ือใหธนาคารใชในการติดตามฐานะสภาพคลองและระดับความเสี่ยงของบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน ตลอดจน

ประเมินผลกระทบท่ีมีตอสภาพคลองของธนาคาร 

กลุมธุรกิจทางการเงินมีลักษณะการบริหารสภาพคลองภายในกลุมธุรกิจทางการเงินแบบกระจายอํานาจ ( Decentralize) ซึ่งบริษัท

ในกลุมธุรกิจทางการเงินเปนผูบริหารสภาพคลองของบริษัทฯ เอง โดยธนาคารจะพิจารณาใหความชวยเหลือดานสภาพคลองแกบริษัท 

ในกลุมธุรกิจทางการเงินตามความเหมาะสม 

โครงสรางแหลงท่ีมาและใชไปของเงินทุน 

ธุรกิจธนาคารพาณิชยมีความเสี่ยงดานสภาพคลองเปนความเสี่ยงท่ีสําคัญ  ซึ่งปจจัยความเสี่ยงดานสภาพคลองท่ีสําคัญของ

ธนาคาร คือ โครงสรางแหลงท่ีมาและใชไปของเงินทุน  เนื่องจากลักษณะการจัดหาเงินทุนของธนาคารอาศัยเงินทุนระยะสั้นจากการระดม  

เงินรับฝากซึ่งสวนใหญเปนเงินฝากระยะสั้นไมเกิน 1 ป รวมถึงเงินรับฝากท่ีสามารถถอนไดโดยไมมีกําหนดเวลา  ขณะท่ีการใชไปของเงินทุน   

ในการอํานวยสินเช่ือนั้นมีระยะเวลาครบกําหนดยาวกวาเงินรับฝาก  สงผลใหธนาคารมีความเสี่ยงดานสภาพคลองท่ีเกิดจากการไมสามารถ

เปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดไดทันกับระยะเวลาครบกําหนดของหนี้สิน  หรือสามารถจัดหาเงินทุนไดดวยตนทุนท่ีสูงเกินกวาระดับท่ียอมรับได 

ซึ่งอาจสงผลกระทบตอรายไดและเงินกองทุนของธนาคารท้ังในปจจุบันและอนาคต 

ดังนั้น ธนาคารจึงมีกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง โดยพิจารณาแนวโนมสภาพคลองจากประมาณการ

ฐานะสภาพคลองของธนาคาร  และประเมินความเสี่ยงจากอัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองสุทธิตอฐานะสภาพคลองสุทธิ เพ่ือดูความเพียงพอ

ของปริมาณสินทรัพยสภาพคลองท่ีใชรองรับความตองการใชเงินทุนในระยะสั้นของธนาคาร  นอกจากนี้ ธนาคารไดกําหนดตัวช้ีวัด (Trigger) 

เพ่ือเปนเครื่องมือในการควบคุมความเสี่ยงดานสภาพคลอง พรอมท้ังรายงานความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผูบริหาร และ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ 

เคร่ืองมือในการบริหาร ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 

เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง  แสดงในรูปแบบรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวกับสภาพคลองของธนาคาร เพ่ือเสนอ

ผูบริหารระดับสูง และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือนําไปใชประโยชนในการบริหารจัดการความเสี่ยงดานสภาพคลองไดอยางมีประสิทธิภาพ 

-  ธนาคารมีการจัดทํารายงานความเสี่ยงดานสภาพคลอง  ( Liquidity Risk Report) เพ่ือใชประเมินความเสี่ยงดานสภาพคลอง

รายวันและรายสัปดาห โดยเปรียบเทียบกับเพดานหรือตัวบงช้ีความเสี่ยงท่ีไดรับอนุมัติ เพ่ือดูแลและควบคุมใหความเสี่ยงอยูในระดับท่ีธนาคาร

กําหนด  

-  รายงานแสดงฐานะสภาพคลองสุทธิของธนาคารในระยะเวลา 14 วัน  ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดเปนรายวัน โดยแสดงขอมูล

ประมาณการกระแสเงินสดรับจาย  มีการปรับขอมูลใหสอดคลองกับพฤติกรรมของลูกคาโดยใชขอมูลเกี่ยวกับแบบแผนของกระแสเงินสด  

ในอดีตรวมกับการใชวิจารณญาณในการคาดการณแนวโนมท่ีเปนไปไดในอนาคต โดยยึดหลักความเปนจริง (Realistic)  และความระมัดระวัง 

(Conservative) โดยมีความถี่ในการทํารายงานเปนรายวัน 
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-  รายงานฐานะการเงินประจําวันซึ่งเปนรายงานแสดงการดํารงสินทรัพยสภาพคลองในสวนท่ีเปนเงินฝากท่ีธนาคารแหงประเทศไทย  

ท่ีตองมีอยางนอยรอยละ 0.8 ของยอดเงินรับฝากและยอดเงินกูยืม ตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย  นอกจากนั้น ยังแสดงระดับของ

สินทรัพยท่ีมีคุณภาพดีและมีสภาพคลองสูงแตละประเภทท่ีสามารถเปลี่ยนเปนเงินสดไดอยางรวดเร็ว  เพ่ือรองรับความตองการสภาพคลอง  

ในการดําเนินธุรกิจในภาวะปกติของธนาคาร โดยมีความถี่ในการทํารายงานเปนรายวัน 

-  รายงานผลการทดสอบสถานการณจําลองความเสี่ยงดานสภาพคลองเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายไตรมาส  

การทดสอบภาวะวิกฤตความเสี่ยงดานสภาพคลอง 

ธนาคารกําหนดใหมีการทดสอบภาวะวิกฤตความเสี่ยงดานสภาพคลองเปนรายไตรมาสตามกรอบนโยบายการทดสอบภาวะ

วิกฤตของธนาคาร  โดยใชสถานการณท่ีธนาคารกําหนดขึ้นเองซึ่งแบงออกได 3 กรณี ไดแก (1) ภาวะวิกฤตท่ีเกิดขึ้นกับธนาคารเอง ( Institution-

specific crisis)  (2) ภาวะวิกฤตท่ีเกิดขึ้นกับระบบสถาบันการเงินและสงผลกระทบตอสภาพคลองของธนาคาร ( Market-wide crisis) และ         

(3) ภาวะวิกฤตท่ีเกิดจากผลรวมของท้ังสองปจจัย ( Combination of both)  โดยในแตละสถานการณจําลองจะสมมติใหมีการเบิกถอนเงินฝาก   

ของลูกคาแตละประเภทในสัดสวนท่ีตางกัน  สภาพคลองในตลาดสินทรัพยสภาพคลองลดลง  ความสามารถในการเขาถึงแหลง  เงินทุนขนาดใหญ

ลดลง เปนตน  และธนาคารไดจัดทําแผนฉุกเฉินสภาพคลองเพ่ือรองรับภาวะวิกฤตโดยคํานึงถึงผลการทดสอบภาวะวิกฤตในแตละสถานการณ

จําลอง   ซึ่งแผนฉุกเฉินสภาพคลองไดกําหนดตัวบงช้ีเพ่ือเตือนภัยสําหรับวิกฤตการณสภาพคลอง  เพ่ือใหธนาคารสามารถลดแรงกระทบในเชิงลบ 

จากปญหาสภาพคลองท่ีจะเกิดขึ้นไดอยางทันทวงทีดวยคาใชจาย/ตนทุนท่ีสมเหตุสมผล 

สินทรัพยสภาพคลอง 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารมีสินทรัพยสภาพคลองท้ังสิ้น 432,6 89 ลานบาท และ 248,967 ลานบาท  หรือ

คิดเปนสัดสวนรอยละ 24.63 และ 19.15 ของเงินรับฝาก ตามลําดับ อยางไรก็ตามสินทรัพยสภาพคลองของธนาคารยังคงสูงกวา เกณฑท่ี

ธนาคารแหง ประเทศไทยกําหนด คือ กําหนดใหธนาคารพาณิชยตองมีสินทรัพยสภาพคลองเฉลี่ยแลวไมต่ํากวารอยละ 6 ของเงินรับฝากรวม

เฉลี่ย 

แหลงท่ีมาและใชไปของเงินทุน 

แหลงท่ีมาและใชไปของเงินทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารและบริษัทยอยมีแหลงท่ีมาของเงินทุนท่ีสําคัญมาจาก  

เงินรับฝาก  โดยมีสัดสวนรอยละ 73.96 ของแหลงเงินทุนท้ังหมด สําหรับแหลงเงินทุนท่ีสําคัญอ่ืน ๆ ไดแก การกูยืมระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

คิดเปนรอยละ 8.52  ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกูยืมคิดเปนรอยละ 6.51 และสวนของเจาของ คิดเปนรอยละ 8.00 

สําหรับแหลงใชไปของเงินทุนนั้น ธนาคารและบริษัทยอยใชเงินทุนในการใหสินเช่ือสุทธิรอยละ 67.68  ของแหลงใชไป ของ

เงินทุน  สําหรับแหลงใชไปของเงินทุนอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญ ไดแก เงินลงทุนสุทธิ คิดเปนรอยละ 13.36  และรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  

คิดเปนรอยละ 14.74 
 

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

แหลงที่มาของเงินทุน

เงินรับฝาก 73.96% 65.41%

การกูยืมระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 8.52% 8.22%

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม 6.51% 15.72%

สวนของเจาของ 8.00% 6.61%

แหลงใชไปของเงินทุน

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ 67.68% 72.43%

การกูยืมระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 14.74% 10.09%

เงินลงทุนสุทธิ 13.36% 11.53%
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สัดสวนเงินใหสินเชื่อตอเงินรับฝาก  

จากงบการเงินรวมของธนาคาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารมีสัดสวนเงินใหสินเช่ือตอเงินรับฝากเทากับรอยละ 91.50  โดย

ปรับลดลงจากรอยละ 110.72  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554  

สําหรับอัตราสวนเงินใหสินเช่ือตอเงินรับฝากตามงบการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 เทากับรอยละ 91.99  โดย

ปรับลดลงจากรอยละ 111.01 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 

อนึ่ง หากพิจารณาสัดสวนเงินใหสินเช่ือตอเงินรับฝาก รวมตั๋วแลกเงินตามงบการเงินเฉพาะ ธนาคาร  ณ วันท่ี 3 1 ธันวาคม 2555

เทากับรอยละ 88.74 โดยปรับลดลงจากรอยละ 93.42   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 255 4  ซึ่งเปนผลจากการท่ีเงินรับฝากของธนาคารมีการขยายตัว

เพ่ิมขึ้นอยางมาก โดยมีสัดสวนการเพ่ิมขึ้นของเงินรับฝากรวมตั๋วแลกเงินประมาณรอยละ 13.14 ในขณะท่ีสัดสวนการเพ่ิมขึ้นของเงินใหสินเช่ือ

เติบโตเพ่ิมขึ้นรอยละ 7.46  จึงสงผลตอสัดสวนเงินใหสินเช่ือตอเงินรับฝาก (รวมตั๋วแลกเงิน) ของธนาคารลดลงเล็กนอย 
 

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

สัดสวนเงินใหสินเชื่อตอเงินรับฝาก (งบการเงินรวม) 91.50% 110.72%

สัดสวนเงินใหสินเชื่อตอเงินรับฝาก (งบการเงินเฉพาะธนาคาร) 91.99% 111.01%

สัดสวนเงินใหสินเชื่อตอเงินรับฝากรวมตั๋วแลกเงิน (งบการเงินเฉพาะธนาคาร) 88.74% 93.42%

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554  สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินของธนาคาร ไดถูกจัดประเภทตามระยะเวลาท่ีเหลือของ

สัญญา  ดังนี้ 
 

หนวย : ลานบาท

นอยกวา เกินกวา 3 เดือน ไมมีกําหนด

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

สินทรัพยทางการเงิน

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 150,325.58     37,750.03       111,321.40     32,700.49       -                 332,097.50     

เงินลงทุนสุทธิ -                 -                 122,987.21     167,533.78     5,219.54         295,740.53     

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ 80,683.53       89,667.20       276,837.48     1,086,862.64  -                 1,534,050.85  

รวมสินทรัพยทางการเงิน 231,009.11     127,417.23     511,146.09     1,287,096.91  5,219.54         2,161,888.88  

หนี้สินทางการเงิน

เงินรับฝาก 1,058,366.18  151,723.51     261,165.44     196,118.60     -                 1,667,373.73  

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 123,623.61     4,093.17         2,619.07         60,755.47       -                 191,091.32     

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม 4,966.05         6,132.48         27,613.40       108,004.17     -                 146,716.10     

รวมหนี้สินทางการเงิน 1,186,955.84  161,949.16     291,397.91     364,878.24     -                 2,005,181.15  

31 ธันวาคม 2555
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หนวย : ลานบาท

นอยกวา เกินกวา 3 เดือน ไมมีกําหนด

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

สินทรัพยทางการเงิน

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 76,419.13       24,758.39       80,791.50       16,211.50       -                 198,180.52     

เงินลงทุนสุทธิ -                 -                 66,399.14       151,355.61     6,386.64         224,141.39     

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ 81,708.88       87,302.95       282,372.53     976,142.01     -                 1,427,526.37  

รวมสินทรัพยทางการเงิน 158,128.01     112,061.34     429,563.17     1,143,709.12  6,386.64         1,849,848.28  

หนี้สินทางการเงิน

เงินรับฝาก 907,397.98     119,638.16     109,552.93     149,170.60     -                 1,285,759.67  

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 146,470.09     599.51            4,189.63         10,263.97       -                 161,523.20     

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม 87,582.14       30,537.97       79,650.12       111,176.40     -                 308,946.63     

รวมหนี้สินทางการเงิน 1,141,450.21  150,775.64     193,392.68     270,610.97     -                 1,756,229.50  

31 ธันวาคม 2554

 

4.2 มูลคายุติธรรมของตราสารการเงิน  

 
 หนวย : ลานบาท

มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม

สินทรัพยทางการเงิน

เงินสด 43,705.26          43,705.26          37,331.46          37,331.46          

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 332,134.14        332,134.14        198,203.01        198,203.01        

สินทรัพยตราสารอนุพันธ 10,759.20          10,759.20          13,868.17          13,868.17          

เงินลงทุนสุทธิ 301,039.73        303,140.85        226,499.99        226,211.70        

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ 1,475,609.24     1,475,609.24     1,384,712.14     1,384,712.14     

     รวม 2,163,247.57     2,165,348.69     1,860,614.77     1,860,326.48     

หนี้สินทางการเงิน

เงินรับฝาก 1,666,960.58     1,666,960.58     1,285,389.51     1,285,389.51     

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 192,011.52        192,011.52        161,502.64        161,502.64        

หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม 6,077.91            6,077.91            3,562.86            3,562.86            

หนี้สินตราสารอนุพันธ 9,151.59            9,151.59            15,584.90          15,584.90          

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม 146,636.10        146,937.02        308,934.26        308,710.92        

     รวม 2,020,837.70     2,021,138.62     1,774,974.17     1,774,750.83     

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

ประเภทตราสารการเงิน
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4.2 มูลคายุติธรรมของตราสารการเงิน  
 

หนวย : ลานบาท

มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม

สินทรัพยทางการเงิน

เงินสด 43,703.57          43,703.57          37,329.98          37,329.98          

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 332,097.50        332,097.50        198,180.52        198,180.52        

สินทรัพยตราสารอนุพันธ 10,759.20          10,759.20          13,868.17          13,868.17          

เงินลงทุนสุทธิ 295,740.53        300,452.15        224,141.39        228,123.09        

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ 1,484,561.14     1,484,561.14     1,389,166.55     1,389,166.55     

     รวม 2,166,861.94     2,171,573.56     1,862,686.61     1,866,668.31     

หนี้สินทางการเงิน

เงินรับฝาก 1,667,373.73     1,667,373.73     1,285,759.67     1,285,759.67     

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 191,091.32        191,091.32        161,523.20        161,523.20        

หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม 6,077.91            6,077.91            3,562.86            3,562.86            

หนี้สินตราสารอนุพันธ 9,151.59            9,151.59            15,584.90          15,584.90          

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม 146,716.10        147,017.02        308,946.63        308,723.29        

     รวม 2,020,410.65     2,020,711.57     1,775,377.26     1,775,153.92     

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

ประเภทตราสารการเงิน

 
4.3 การดํารงเงินกองทุน  
 

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

เงินกองทุนชั้นที่ 1

ทุนชําระแลว 72,005.04            57,604.03            

สวนเกินมูลคาหุน 20,833.74            1.21                     

สํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ ขอ 6.20) 6,836.46              5,550.46              

กําไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรร 54,397.06            46,183.47            

ตราสารหนี้ดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน (HYBRID TIER 1) 10,637.10            10,637.10            

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 164,709.40          119,976.27          

เงินกองทุนชั้นที่ 2

มูลคาเพิ่มจากการตีราคาที่ดิน 5,547.67              3,786.15              

ตราสารหนี้ดอยสิทธิระยะยาว 72,196.72            51,908.40            

เงินสํารองสําหรับสินทรัพยจัดชั้นปกติ 20,168.23            13,249.09            

บวก สวนเกินทุน(สุทธิ)จากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผื่อขาย 1,706.28              707.72                 

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2 99,618.90            69,651.36            

เงินกองทุนทั้งสิ้น 264,328.30          189,627.63          
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ธนาคารไดคํานวณเงินกองทุนตามหลักเกณฑ  Basel II  ซึ่งปรับปรุงตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย  ท่ี สนส. 88/2551 เรื่อง  

องคประกอบของเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชยท่ีจดทะเบียนในประเทศ  การปรับปรุงหลักเกณฑการกํากับดูแลเงินกองทุน  อางอิงจาก

หลักเกณฑ  International convergence of capital measurement and capital standards-A revised framework (Comprehensive version : June 2006) 

(หลักเกณฑ Basel II) ของ Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) การคํานวณเงินกองทุนตามหลักเกณฑดังกลาว 

ไดครอบคลุมประเภทความเสี่ยงและสะทอนความเสี่ยงของสินทรัพยของธนาคารมากขึ้น เพ่ือใหสถาบันการเงินมีความเขมแข็งและมั่นคงยิ่งขึ้น 

ตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย  กําหนดใหธนาคารพาณิชยท่ีจดทะเบียนในประเทศดํารงเงินกองทุนเปนอัตราสวนกับ

สินทรัพยและภาระผูกพันไมต่ํากวารอยละ 8.5 โดยมีเง่ือนไขวาเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ตองเปนอัตราสวนไมต่ํากวารอยละ 4.25 ของสินทรัพยและภาระผูกพัน 

ดังกลาว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารดํารงเงินกองทุนเปนอัตราสวนกับสินทรัพยและภาระผูกพันตามหลักเกณฑและวิธีการ  

ท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ดังนี้ 
 

อัตรารอยละ

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

เงินกองทุนทั้งสิ้น 16.38                   13.74                   

เงินกองทุนชั้นที่ 1 10.21                   8.69                     
 

 
5. ประมาณการและขอสมมติฐาน     

 ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ผูบริหารตองใชการประมาณการและขอสมมติฐานหลายประการ  

ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินท่ีเกี่ยวกับ สินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตาง

จากท่ีประมาณไว 

 ประมาณการและขอสมมติฐานท่ีใชจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีท่ีประมาณการดังกลาว

ไดรับการทบทวน และในอนาคตท่ีไดรับผลกระทบ ขอมูลเกี่ยวกับความไมแนนอนของประมาณการ และขอสมมติฐานท่ีสําคัญในการกําหนด

นโยบายการบัญชีมีผลกระทบสําคัญตอการรับรูจํานวนเงินในงบการเงิน 

 
6. ขอมูลเพิ่มเติม 

 6.1 ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด 

 รายการท่ีมิใชเงินสดท่ีสําคัญ สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้ 
 

หนวย : ลานบาท

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน

   ในสวนของเจาของเพิ่มขึ้น (ลดลง) 2,645.78               (1,380.41)             2,097.08               (1,289.90)             

สวนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสินเพิ่มขึ้น(ลดลง) 0.97                     2,500.50               2.62                     2,500.50               

ทรัพยสินรอการขายที่เพิ่มขึ้นจากการชําระหนี้ 6,161.71               5,310.36               6,161.71               5,310.36               

ทรัพยสินรอการขายที่โอนเปนที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิ 1,733.93               -                       1,733.93               -                       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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6.2 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย) 

หนวย : ลานบาท

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม

6.2.1 ในประเทศ

ธนาคารแหงประเทศไทยและ

กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ 2,441.40         126,700.51     129,141.91     5,323.88         47,300.45       52,624.33      

ธนาคารพาณิชย 54.80              6,265.32         6,320.12         70.92              2,299.76         2,370.68        

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 16.27              27,823.88       27,840.15       8.02                14,563.59       14,571.61      

สถาบันการเงินอื่น 222.08            149,562.47     149,784.55     182.58            115,087.68     115,270.26     

รวม 2,734.55         310,352.18     313,086.73     5,585.40         179,251.48     184,836.88     

บวก ดอกเบี้ยคางรับ -                 513.97            513.97            -                 271.86            271.86           

หัก รายไดรอตัดบัญชี -                 -                 -                 -                 -                 -                 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1.99)              (1,358.07)       (1,360.06)       (1.74)              (998.63)          (1,000.37)       

คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับ

โครงสรางหนี้ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

รวมในประเทศ 2,732.56         309,508.08     312,240.64     5,583.66         178,524.71     184,108.37     

6.2.2 ตางประเทศ

เงินดอลลารสหรัฐ 1,744.28         15,846.35       17,590.63       1,810.93         9,792.77         11,603.70      

เงินเยน 151.41            -                 151.41            506.54            -                 506.54           

เงินยูโร 128.79            -                 128.79            117.03            -                 117.03           

เงินสกุลอื่น 1,239.24         762.55            2,001.79         1,216.40         620.00            1,836.40        

รวม 3,263.72         16,608.90       19,872.62       3,650.90         10,412.77       14,063.67      

บวก ดอกเบี้ยคางรับ 0.06                148.91            148.97            -                 37.66              37.66             

หัก รายไดรอตัดบัญชี -                 -                 -                 -                 -                 -                 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -                 (128.09)          (128.09)          -                 (6.69)              (6.69)              

คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับ

โครงสรางหนี้ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

รวมตางประเทศ 3,263.78         16,629.72       19,893.50       3,650.90         10,443.74       14,094.64      

รวมในประเทศและตางประเทศ 5,996.34         326,137.80     332,134.14     9,234.56         188,968.45     198,203.01     

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
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 6.2 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย) (ตอ) 
 

หนวย : ลานบาท

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม

6.2.1 ในประเทศ

ธนาคารแหงประเทศไทยและ

กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ 2,441.40         126,700.51     129,141.91     5,323.88         47,300.45       52,624.33       

ธนาคารพาณิชย 38.05              6,265.32         6,303.37         59.48              2,299.76         2,359.24         

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 16.27              27,823.88       27,840.15       8.02                14,563.59       14,571.61       

สถาบันการเงินอื่น 202.19            149,562.47     149,764.66     171.54            115,087.67     115,259.21     

รวม 2,697.91         310,352.18     313,050.09     5,562.92         179,251.47     184,814.39     

บวก ดอกเบี้ยคางรับ -                 513.97            513.97            -                 271.86            271.86            

หัก รายไดรอตัดบัญชี -                 -                 -                 -                 -                 -                 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1.99)              (1,358.07)       (1,360.06)       (1.74)              (998.63)          (1,000.37)       

คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับ

โครงสรางหนี้ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

รวมในประเทศ 2,695.92         309,508.08     312,204.00     5,561.18         178,524.70     184,085.88     

6.2.2 ตางประเทศ

เงินดอลลารสหรัฐ 1,744.28         15,846.35       17,590.63       1,810.93         9,792.77         11,603.70       

เงินเยน 151.41            -                 151.41            506.54            -                 506.54            

เงินยูโร 128.79            -                 128.79            117.03            -                 117.03            

เงินสกุลอื่น 1,239.24         762.55            2,001.79         1,216.40         620.00            1,836.40         

รวม 3,263.72         16,608.90       19,872.62       3,650.90         10,412.77       14,063.67       

บวก ดอกเบี้ยคางรับ 0.06                148.91            148.97            -                 37.66              37.66              

หัก รายไดรอตัดบัญชี -                 -                 -                 -                 -                 -                 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -                 (128.09)          (128.09)          -                 (6.69)              (6.69)              

คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับ

โครงสรางหนี้ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

รวมตางประเทศ 3,263.78         16,629.72       19,893.50       3,650.90         10,443.74       14,094.64       

รวมในประเทศและตางประเทศ 5,959.70         326,137.80     332,097.50     9,212.08         188,968.44     198,180.52     

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
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6.3 ตราสารอนุพันธเพื่อคา 

 มูลคายุติธรรมและจํานวนเงินตามสัญญาแบงตามประเภทความเสี่ยง 
  

หนวย : ลานบาท

จํานวนเงิน จํานวนเงิน

สินทรัพย หนี้สิน ตามสัญญา สินทรัพย หนี้สิน ตามสัญญา

อัตราแลกเปลี่ยน 7,610.25          6,007.79          872,778.34          11,926.26        13,615.89        951,665.65           

อัตราดอกเบี้ย 2,121.18          2,128.59          140,403.65          1,602.70          1,632.58          84,589.60             

อื่น ๆ 1,027.77          1,015.21          18,260.40            339.21             336.43             3,745.07               

รวม 10,759.20        9,151.59          1,031,442.39       13,868.17        15,584.90        1,040,000.32        

ความเสี่ยง

มูลคายุติธรรม มูลคายุติธรรม

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

ประเภท

 

 สัดสวนการทําธุรกรรมตราสารอนุพันธแบงตามประเภทคูสัญญาโดยพิจารณาจากจํานวนเงินตามสัญญา 
  

 

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

สัดสวน สัดสวน สัดสวน สัดสวน

สถาบันการเงิน 75.85% 79.13% 75.85% 79.13%

บริษัทในกลุม 0.08% -                     0.08% -                     

บุคคลภายนอก 24.07% 20.87% 24.07% 20.87%

รวม 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

คูสัญญา

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 

 6.4 เงินลงทุนสุทธิ 

หนวย : ลานบาท

ราคาทุน/ราคา กําไร ขาดทุน ราคาทุน/ราคา กําไร ขาดทุน

ทุนตัดจําหนาย ที่ยังไมเกิดขึ้น ที่ยังไมเกิดขึ้น มูลคายุติธรรม ทุนตัดจําหนาย ที่ยังไมเกิดขึ้น ที่ยังไมเกิดขึ้น มูลคายุติธรรม

6.4.1 เงินลงทุนเพื่อคา

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 22,354.81   25.02         (3.35)          22,376.48   1,093.28     5.69           (0.04)          1,098.93     

ตราสารหนี้ภาคเอกชน -              -             -             -             122.14        -             (0.39)          121.75       

เงินลงทุนในธุรกรรมเงินกูยืม

ที่มีอนุพันธแฝง 2,450.53     1.38           (859.24)      1,592.67     3,634.98     -             (935.56)      2,699.42     

   รวม 24,805.34   26.40         (862.59)      23,969.15   4,850.40     5.69           (935.99)      3,920.10     

หัก คาเผื่อการปรับมูลคา (895.90)       (982.78)       

   รวม 23,909.44   23,969.15   3,867.62     3,920.10     

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
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6.4 เงินลงทุนสุทธิ (ตอ) 
 

หนวย : ลานบาท

ราคาทุน/ราคา กําไร ขาดทุน ราคาทุน/ราคา กําไร ขาดทุน

ทุนตัดจําหนาย ที่ยังไมเกิดขึ้น ที่ยังไมเกิดขึ้น มูลคายุติธรรม ทุนตัดจําหนาย ที่ยังไมเกิดขึ้น ที่ยังไมเกิดขึ้น มูลคายุติธรรม

6.4.2 เงินลงทุนเผื่อขาย

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 76,902.10     126.80        (129.00)       76,899.90     72,810.84     132.90        (11.32)         72,932.42    

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 1,722.99       15.19          -             1,738.18       3,604.98       37.18          (10.24)         3,631.92      

ตราสารหนี้ตางประเทศ 3,075.34       24.32          (4.11)          3,095.55       4,847.34       12.62          (6.25)           4,853.71      

ตราสารทุนในความตองการ

ของตลาดในประเทศ 1,887.12       2,011.95     (258.18)       3,640.89       1,603.13       962.34        (286.17)       2,279.30      

ตราสารทุนในความตองการ

ของตลาดตางประเทศ 371.87          103.24        (65.70)         409.41          322.58          -              (73.90)         248.68         

อื่น ๆ - กองทุนรวมวายุภักษหนึ่ง 29,474.13     1,934.71     -             31,408.84     29,450.31     902.48        -              30,352.79    

   รวม 113,433.55   4,216.21     (456.99)       117,192.77   112,639.18   2,047.52     (387.88)       114,298.82  

บวก คาเผื่อการปรับมูลคา 3,829.04       1,731.95       

หัก คาเผื่อการดอยคา (69.82)           (72.31)           

   รวม 117,192.77   117,192.77   114,298.82   114,298.82  

6.4.3 ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 136,063.43   730.98        (232.16)       136,562.25   84,255.84     761.77        (122.32)       84,895.29    

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 893.47          18.06          (36.47)         875.06          893.62          11.51          (36.62)         868.51         

ตราสารหนี้ตางประเทศ 10,920.31     -             -             10,920.31     12,522.68     -              -              12,522.68    

   รวม 147,877.21   749.04        (268.63)       148,357.62   97,672.14     773.28        (158.94)       98,286.48    

หัก คาเผื่อการดอยคา (207.21)         (36.62)           

   รวม 147,670.00   148,357.62   97,635.52     98,286.48    

6.4.4 เงินลงทุนทั่วไป

ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการ

ของตลาดในประเทศ 1,959.14       -             (214.63)       1,744.51       2,105.15       -              (190.02)       1,915.13      

ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการ

ของตลาดตางประเทศ 69.21            -             -             69.21            67.65            -              -              67.65           

   รวม 2,028.35       -             (214.63)       1,813.72       2,172.80       -              (190.02)       1,982.78      

หัก คาเผื่อการดอยคา (214.63)         (190.02)         

   รวม 1,813.72       1,813.72       1,982.78       1,982.78      

รวมเงินลงทุนสุทธิ 290,585.93   291,333.26   217,784.74   218,488.18  

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
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 6.4 เงินลงทุนสุทธิ (ตอ) 
 

หนวย : ลานบาท

ราคาทุน/ราคา กําไร ขาดทุน ราคาทุน/ราคา กําไร ขาดทุน

ทุนตัดจําหนาย ที่ยังไมเกิดขึ้น ที่ยังไมเกิดขึ้น มูลคายุติธรรม ทุนตัดจําหนาย ที่ยังไมเกิดขึ้น ที่ยังไมเกิดขึ้น มูลคายุติธรรม

6.4.1 เงินลงทุนเพื่อคา

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 22,289.87     25.02           (3.35)          22,311.54     1,063.29       5.69           (0.04)          1,068.94      

ตราสารหนี้ภาคเอกชน -               -               -             -               122.14          -             (0.39)          121.75         

เงินลงทุนในธุรกรรมเงินกูยืม

ที่มีอนุพันธแฝง 2,450.53       1.38             (859.24)       1,592.67      3,634.98       -             (935.56)      2,699.42      

   รวม 24,740.40     26.40           (862.59)       23,904.21     4,820.41       5.69           (935.99)      3,890.11      

หัก คาเผื่อการปรับมูลคา (895.90)        (982.78)         

   รวม 23,844.50     23,904.21     3,837.63       3,890.11      

6.4.2 เงินลงทุนเผื่อขาย

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 76,902.10     126.80         (129.00)       76,899.90     72,810.84     132.90       (11.32)        72,932.42    

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 1,722.99       15.19           -             1,738.18      3,604.98       37.18         (10.24)        3,631.92      

ตราสารหนี้ตางประเทศ 3,075.34       24.32           (4.11)          3,095.55      4,847.34       12.62         (6.25)          4,853.71      

ตราสารทุนในความตองการ

ของตลาดในประเทศ 1,887.12       2,011.95      (258.18)       3,640.89      1,603.13       962.34       (286.17)      2,279.30      

ตราสารทุนในความตองการ

ของตลาดตางประเทศ 371.87          103.24         (65.70)         409.41         322.58          -             (73.90)        248.68         

อื่น ๆ - กองทุนรวมวายุภักษหนึ่ง 29,474.13     1,934.71      -             31,408.84     29,450.31     902.48       -             30,352.79    

   รวม 113,433.55   4,216.21      (456.99)       117,192.77   112,639.18   2,047.52     (387.88)      114,298.82  

บวก คาเผื่อการปรับมูลคา 3,829.04       1,731.95       

หัก คาเผื่อการดอยคา (69.82)          (72.31)           

   รวม 117,192.77   117,192.77   114,298.82   114,298.82  

6.4.3 ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 136,063.43   730.98         (232.16)       136,562.25   84,255.84     761.77       (122.32)      84,895.29    

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 893.47          18.06           (36.47)         875.06         893.62          11.51         (36.62)        868.51         

ตราสารหนี้ตางประเทศ 10,920.31     -               -             10,920.31     12,522.68     -             -             12,522.68    

   รวม 147,877.21   749.04         (268.63)       148,357.62   97,672.14     773.28       (158.94)      98,286.48    

หัก คาเผื่อการดอยคา (207.21)        (36.62)           

   รวม 147,670.00   148,357.62   97,635.52     98,286.48    

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
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 6.4 เงินลงทุนสุทธิ (ตอ) 
 

หนวย : ลานบาท

ราคาทุน/ราคา กําไร ขาดทุน ราคาทุน/ราคา กําไร ขาดทุน

ทุนตัดจําหนาย ที่ยังไมเกิดขึ้น ที่ยังไมเกิดขึ้น มูลคายุติธรรม ทุนตัดจําหนาย ที่ยังไมเกิดขึ้น ที่ยังไมเกิดขึ้น มูลคายุติธรรม

6.4.4 เงินลงทุนทั่วไป

ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการ

ของตลาดในประเทศ 1,959.14       -             (214.63)        1,744.51       2,105.15       -             (190.02)      1,915.13       

ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการ

ของตลาดตางประเทศ 69.21            -             -               69.21            67.65            -             -             67.65            

   รวม 2,028.35       -             (214.63)        1,813.72       2,172.80       -             (190.02)      1,982.78       

หัก คาเผื่อการดอยคา (214.63)         (190.02)         

   รวม 1,813.72       1,813.72       1,982.78       1,982.78       

รวมเงินลงทุนสุทธิ 290,520.99   291,268.32   217,754.75   218,458.19   

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

 

ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เงินลงทุน ประเภท เพ่ือคาท่ีเปน เงินลงทุนในธุรกรรมเงินกูยืมท่ีมีอนุพันธแฝง ท่ีไม สามารถ  

แยกสวนของอนุพันธแฝงออกจากตราสารหลักได  จํานวน  2,450.53 ลานบาท และ 3,634.98 ลานบาท   เปนตราสาร หนี้ ท่ีมีสินทรัพยอางอิง  

ท้ังจํานวนมีมูลคายุติธรรม เปนเงิน 1,592.67 ลานบาท และ 2,699.42 ลานบาท   ผลตางเปนคาเผ่ือการปรับมูลคา จํานวน  917.57 ลานบาท และ 

988.04 ลานบาท ตามลําดับ  ซึ่งไดรวมตราสารประเภท CDO โดยมีมูลคายุติธรรมคงเหลือ จํานวน 59.71 ลานบาท และ 52.48 ลานบาท ธนาคาร

ไดตั้งสํารองคาเผ่ือปรับมูลคาแลวท้ังจํานวน  ดังนี้ 
 

หนวย : ลานบาท

ราคาทุน คาเผื่อ มูลคา มูลคา

ปรับมูลคา ตามบัญชี ยุติธรรม

Collateralized Debt Obligations (CDO) 918.95          (918.95)        -               59.71           

Credit Linked Notes (CLN) 1,531.58       1.38             1,532.96       1,532.96      

First to Default Credit Linked Notes (FTDN) -               -               -               -              

2,450.53       (917.57)        1,532.96       1,592.67      

31 ธันวาคม 2555

 
หนวย : ลานบาท

ราคาทุน คาเผื่อ มูลคา มูลคา

ปรับมูลคา ตามบัญชี ยุติธรรม

Collateralized Debt Obligations (CDO) 950.73         (950.73)        -               52.48           

Credit Linked Notes (CLN) 2,218.39      (27.47)          2,190.92       2,190.92      

First to Default Credit Linked Notes (FTDN) 465.86         (9.84)            456.02          456.02         

3,634.98      (988.04)        2,646.94       2,699.42      

31 ธันวาคม 2554
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 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เงินลงทุนประเภทตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด

ประเภทหลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ไดรวมตั๋วสัญญาใชเงินของบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย  (บสท.) ท่ีเกิดจากการโอนลูกหนี้ ดอยคุณภาพ 

จํานวน 6,039.57 ลานบาท และ 7,684.32 ลานบาท ตามลําดับ (หมายเหตุ ขอ 6.35)  ซึ่งมีตั๋วสัญญาใชเงินของ บสท. 1 ฉบับ จํานวน 2,824.22  ลานบาท  

ไดครบกําหนดแลวในป 2554  และอยูระหวางการปรับยอดราคาโอนเพ่ือเปลี่ยนเปนตั๋วสัญญาใชเงินฉบับใหม 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เงินลงทุนท่ัวไปประเภทตราสารทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาดในประเทศ  จํานวน 

1,959.14 ลานบาท และ 2,105.15 ลานบาท ไดรวมเงินลงทุนในธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย จํานวน 957.03 ลานบาท  

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศท่ีไดรับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศ โดยมีมูลคาลดลง จํานวน 585.85 ลานบาท และเพ่ิมขึ้น จํานวน 515.10 ลานบาท  ตามลําดับ 

 การจําหนายเงินลงทุนใหบริษัทยอย 

 ในป 2552  ธนาคารไดจําหนายตราสาร CDO จํานวนหนึ่ง มีราคาทุน จํานวน 3,090.46 ลานบาท ซึ่งธนาคารไดตั้งคาเผ่ือการปรับมูลคา  

ดวยจํานวนเดียวกันแลวใหแกบริษัทยอยแหงหนึ่งในราคา 3 บาท และจําหนายเงินลงทุนท่ัวไปซึ่งเปนเงินลงทุนในหุนสามัญ จํานวน 12 บริษัท 

มูลคา 912.41 ลานบาท ซึ่งธนาคารไดตั้งคาเผ่ือการดอยคาดวยจํานวนเดียวกันใหแกบริษัทยอยแหงหนึ่งในราคา 13 บาท 

 ในป 2554  ธนาคารไดจําหนายตราสาร CDO จํานวนหนึ่ง มีราคาทุน จํานวน 1,266.20 ลานบาท ซึ่งธนาคารไดตั้งคาเผ่ือการปรับมูลคาดวย

จํานวนเดียวกันใหแกบริษัทยอยแหงหนึ่งในราคา 1 บาท 

 นอกจากนี้   ยังมีเงินลงทุนในหลักทรัพยอ่ืนซึ่งธนาคาร ถือหุนตั้งแตรอยละ  10 ขึ้นไป  ซึ่งจําแนกเปนกลุม  โดยแสดงในราคามูลคา

ยุติธรรม ไดดังนี้ 

 
หนวย : ลานบาท

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

อุตสาหกรรมการผลิต 1.00                     1.00                     1.00                     1.00                     

การธนาคารและธุรกิจการเงิน 174.04                 169.26                 174.04                 169.26                 

สาธารณูปโภคและบริการ 1,340.55              1,020.43              1,340.55              1,020.43              

อื่น ๆ 16.05                   16.05                   16.05                   16.05                   

รวม 1,531.64              1,206.74              1,531.64              1,206.74              

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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6.4.5 กําไร  (ขาดทุน)  สุทธิ จากเงินลงทุนท่ีแสดงในงบกําไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ  สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 255 5 และ 2554 

ประกอบดวย     

หนวย : ลานบาท

กําไร/กลับรายการ ขาดทุน กําไร/กลับรายการ ขาดทุน

กําไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจริงจากการจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายชั่วคราว 128.59               (0.13)            195.82               (0.22)            

กําไรที่เกิดขึ้นจริงจากการจําหนายเงินลงทุนทั่วไปชั่วคราว 2.47                   -               0.88                   -               

กําไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจริงจากการจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายระยะยาว 273.45               (21.08)          90.36                 (0.99)            

กําไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจริงจากการจําหนายเงินลงทุนทั่วไประยะยาว 22.75                 (30.31)          115.00               (19.65)          

กลับรายการ (ขาดทุน) จากการดอยคาเงินลงทุน -                     (24.61)          117.28               -               

ขาดทุนจากการลดทุนของบริษัทที่ลงทุน-เงินลงทุนทั่วไป -                     -               -                     (0.27)            

รวม 427.26               (76.13)          519.34               (21.13)          

กําไรสุทธิจากเงินลงทุน 351.13               498.21               

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

 หนวย : ลานบาท

กําไร/กลับรายการ ขาดทุน กําไร/กลับรายการ ขาดทุน

กําไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจริงจากการจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายชั่วคราว 128.59               (0.13)            195.82               (0.22)            

กําไรที่เกิดขึ้นจริงจากการจําหนายเงินลงทุนทั่วไปชั่วคราว 2.47                   -               0.88                   -               

กําไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจริงจากการจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายระยะยาว 273.45               (21.08)          90.36                 (0.99)            

กําไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจริงจากการจําหนายเงินลงทุนทั่วไประยะยาว 22.75                 (30.31)          115.00               (19.65)          

กลับรายการ (ขาดทุน) จากการดอยคาเงินลงทุน -                     (59.01)          131.13               -               

ขาดทุนจากการลดทุนของบริษัทที่ลงทุน-เงินลงทุนทั่วไป -                     -               -                     (0.27)            

กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวม (หมายเหตุ ขอ 6.5.1) 3,667.55            -               -                     -               

 รวม 4,094.81            (110.53)        533.19               (21.13)          

กําไรสุทธิจากเงินลงทุน 3,984.28            512.06               

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

 
 6.4.6 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารมีเงินลงทุนในบริษัทจดทะเบียนท่ีเขาขายถูกเพิกถอนจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 2 บริษัท มีราคาทุน จํานวน 1.83 ลานบาท โดยธนาคารไดตั้งคาเผ่ือการดอยคาเต็มจํานวน 
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6.5 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมสุทธิ 

6.5.1 งบการเงินเฉพาะธนาคาร  
 

หนวย : ลานบาท

ประเภทธุรกิจ ประเภท รอยละของ

หลักทรัพย หลักทรัพย เงินลงทุน

ที่ลงทุน ที่ลงทุน (วิธีราคาทุน) เงินปนผล

บริษัทยอย

บจก.กรุงไทยกฎหมาย ธุรกิจบริการดานกฎหมาย หุนสามัญ 100.00           30.00             -                

บจก.กรุงไทยธุรกิจบริการ ธุรกิจบริการ หุนสามัญ 100.00           140.00           9.39              

บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย ธุรกิจหลักทรัพย หุนสามัญ 100.00           210.90           4.00              

บจก.กรุงไทย คอมพิวเตอร เซอรวิสเซส บริการงานดานสารสนเทศ หุนสามัญ 100.00           1,300.00        -                

บจก.กรุงไทยธุรกิจ ลีสซิ่ง เชาซื้อ หุนสามัญ 100.00           100.00           265.00           

บจก.กรุงไทย รวมทุน ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น หุนสามัญ 49.00             0.49              -                

บจก.เคทีบี แอดไวซเซอรี่ ที่ปรึกษาและใหคําแนะนําดานการเงิน หุนสามัญ 100.00           40.00             -                

รวม 1,821.39        278.39           

หัก คาเผื่อการดอยคา * (34.40)           

รวม 1,786.99        278.39           

บริษัทรวม

บมจ.กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต** ประกันชีวิต หุนสามัญ                0.00                0.00 415.00           

(เดิมชื่อ บจก.กรุงไทยแอกซาประกันชีวิต)

บมจ.บัตรกรุงไทย ธุรกิจบัตรเครดิต หุนสามัญ 49.45             1,994.60        -                

บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย ประกันวินาศภัย หุนสามัญ 20.00             431.68           84.15             

(เดิมชื่อ บจก.กรุงไทยพานิชประกันภัย)

บจก.กรุงไทย ไอบีเจ ลีสซิ่ง เชาซื้อ หุนสามัญ 49.00             87.38             25.97             

บล.เคที ซีมิโก ธุรกิจหลักทรัพย หุนสามัญ 50.00             918.89           61.26             

รวม 3,432.55        586.38           

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมสุทธิ 5,219.54        864.77           

31 ธันวาคม 2555

ชื่อบริษัท

 
 

 * คาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยเกิดจากราคาทุนสูงกวาราคาตามบัญชี 

 ** ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารมีเงินลงทุนใน บมจ.กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จํานวน 1 หุน  
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6.5.1 งบการเงินเฉพาะธนาคาร  (ตอ) 

หนวย : ลานบาท

ประเภทธุรกิจ ประเภท รอยละของ

หลักทรัพย หลักทรัพย เงินลงทุน

ที่ลงทุน ที่ลงทุน (วิธีราคาทุน) เงินปนผล

บริษัทยอย

บจก.กรุงไทยกฎหมาย ธุรกิจบริการดานกฎหมาย หุนสามัญ 100.00           30.00             12.00             

(เดิมชื่อ บจก.กฎหมายกรุงไทย)

บจก.กรุงไทยธุรกิจบริการ ธุรกิจบริการ หุนสามัญ 100.00           140.00           8.05              

บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย ธุรกิจหลักทรัพย หุนสามัญ 100.00           210.90           -                

บจก.กรุงไทย คอมพิวเตอร เซอรวิสเซส บริการงานดานสารสนเทศ หุนสามัญ 100.00           1,300.00        39.00             

บจก.กรุงไทยธุรกิจ ลีสซิ่ง เชาซื้อ หุนสามัญ 100.00           100.00           300.00           

(เดิมชื่อ บจก.เคทีบี ลีสซิ่ง)

บจก.เคทีบี แอดไวซเซอรี่ ที่ปรึกษาและใหคําแนะนําดานการเงิน หุนสามัญ 100.00           40.00             -                

รวม 1,820.90        359.05           

บริษัทรวม

บจก.กรุงไทยแอกซาประกันชีวิต ประกันชีวิต หุนสามัญ 50.00             593.57           220.00           

บมจ.บัตรกรุงไทย ธุรกิจบัตรเครดิต หุนสามัญ 49.45             1,994.60        57.38             

บจก.กรุงไทยพานิชประกันภัย ประกันวินาศภัย หุนสามัญ 45.00             971.30           79.20             

บจก.กรุงไทย ไอบีเจ ลีสซิ่ง เชาซื้อ หุนสามัญ 49.00             87.38             18.13             

บล.เคที ซีมิโก ธุรกิจหลักทรัพย หุนสามัญ 50.00             918.89           82.42             

รวม 4,565.74        457.13           

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมสุทธิ 6,386.64        816.18           

31 ธันวาคม 2554

ชื่อบริษัท

 

  เงินลงทุนบริษัท ยอย  บจก.กรุงไทย  พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท ไดหยุดดําเนินการ และชําระบัญชีเสร็จสิ้นแลว เมื่อวันท่ี  

21 กุมภาพันธ 2554 โดยธนาคารไดรับเงินคืนในป 2553 จํานวน 142.24 ลานบาท  คงเหลือเงินลงทุนสุทธิ จํานวน 124.56 ลานบาท ซึ่งไดตั้ง  

ดอยคาเต็มจํานวนแลว  และในป 2554 ธนาคารไดตัดจําหนายเงินลงทุนดังกลาวท้ังจํานวน   

 เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 2555 ธนาคารไดจัดตั้ง Holding Company ช่ือ บริษัท กรุงไทย รวมทุน จํากัด โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท  ถือหุน 

โดยธนาคาร จํานวน 49,000 หุน คิดเปนรอยละ 49  และโดยบุคคลธรรมดา จํานวน 51,000 หุน คิดเปนรอยละ 51 ของจํานวนหุนท้ังหมดของ

บริษัท  ซึ่งไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ใหเปนบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร  
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 เหตุท่ีธนาคารตองจัดตั้งบริษัท กรุงไทย รวมทุน จํากัด  โดยมีวัตถุประสงคใหถือหุนในบริษัทประกันภัยแทนธนาคาร  ก็เพ่ือให เปนไป

ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551   และพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 ท่ีไดกําหนดโครงสราง  

ผูถือหุนบริษัทประกันภัยวา บริษัทประกันภัยจะตองมี (1) บุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย และ/หรือ (2) นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย  

(ซึ่งมีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถือหุนโดยตรงหรือโดยผานนิติบุคคลทุกทอดเกินรอยละ  50 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงและ

จําหนายไดแลวท้ังหมด) ถือหุนรวมกันเกินรอยละ  75 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงและจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทประกันภัยนั้น  

ซึ่งการท่ีธนาคารมีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจโดยมีกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ถือหุนรอยละ 55.07 ถาธนาคารยังคงถือหุน

ในบริษัทประกันภัยอยูตอไป จะทําใหโครงสรางผูถือหุนของบริษัทประกันชีวิต และประกันวินาศภัยไมเปนไปตามท่ีพระราชบัญญัติประกันชีวิต 

 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 กําหนดไว 

 เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2555 ธนาคารไดขายหุน บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด (มหาชน) ( KPI) รอยละ 25 และขายหุน  

บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) (KTAL) เกือบท้ังหมด ใหกับบริษัท กรุงไทย รวมทุน จํากัด  เปนจํานวนเงิน 4,800.74 ลานบาท 

มีกําไรจากการขายเปนเงิน 3,667.55 ลานบาท (หมายเหตุ ขอ 6.24.7) ปจจุบันธนาคารยังคงถือหุนใน KPI รอยละ 20  และถือหุนใน KTAL 

จํานวน 1 หุน ของจํานวนหุนท้ังหมดของบริษัท ท้ังนี้การบริหารจัดการ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด (มหาชน)  และบริษัท กรุงไทย-

แอกซา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)  ตามหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุมของ ธปท. และการสนับสนุนจากธนาคาร ยังคงเปนเชนเดิม  

ทุกประการ 

 

6.5.2 งบการเงินรวม 
 

 หนวย : ลานบาท

ประเภทธุรกิจ ประเภท รอยละของ

หลักทรัพย หลักทรัพย เงินลงทุน เงินลงทุน

ที่ลงทุน ที่ลงทุน (วิธีราคาทุน) (วิธีสวนไดเสีย)

บริษัทรวม

บมจ.กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต ประกันชีวิต หุนสามัญ 50.00                  593.57                4,511.62             

(เดิมชื่อ บจก.กรุงไทยแอกซาประกันชีวิต)

บมจ.บัตรกรุงไทย ธุรกิจบัตรเครดิต หุนสามัญ 49.45                  1,994.60             2,566.83             

บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย ประกันวินาศภัย หุนสามัญ 45.00                  971.30                1,899.82             

(เดิมชื่อ บจก.กรุงไทยพานิชประกันภัย)

บจก.กรุงไทย ไอบีเจ ลีสซิ่ง เชาซื้อ หุนสามัญ 49.00                  87.38                  424.01                

บล.เคที ซีมิโก ธุรกิจหลักทรัพย หุนสามัญ 50.00                  918.89                1,051.52             

 รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมสุทธิ 4,565.74             10,453.80           

ชื่อบริษัท

31 ธันวาคม 2555
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6.5.2 งบการเงินรวม (ตอ) 
 

หนวย : ลานบาท

ประเภทธุรกิจ ประเภท รอยละของ

หลักทรัพย หลักทรัพย เงินลงทุน เงินลงทุน

ที่ลงทุน ที่ลงทุน (วิธีราคาทุน) (วิธีสวนไดเสีย)

บริษัทรวม

บจก.กรุงไทยแอกซาประกันชีวิต ประกันชีวิต หุนสามัญ 50.00                  593.57                3,276.03             

บมจ.บัตรกรุงไทย ธุรกิจบัตรเครดิต หุนสามัญ 49.45                  1,994.60             2,394.22             

บจก.กรุงไทยพานิชประกันภัย ประกันวินาศภัย หุนสามัญ 45.00                  971.30                1,655.50             

บจก.กรุงไทย ไอบีเจ ลีสซิ่ง เชาซื้อ หุนสามัญ 49.00                  87.38                  385.15                

บล.เคที ซีมิโก ธุรกิจหลักทรัพย หุนสามัญ 50.00                  918.89                1,004.35             

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมสุทธิ 4,565.74             8,715.25             

ชื่อบริษัท

31 ธันวาคม 2554

 
 ในงบการเงินรวม เงินลงทุนบริษัทรวมบันทึกตามวิธีสวนไดเสียไดใชขอมูลจากงบการเงินของบริษัทรวมท่ียังไมไดตรวจสอบหรือ

สอบทานโดยผูสอบบัญชี 

 

 6.5.3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทรวม 
 

หนวย : ลานบาท

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

"ยังไมไดตรวจสอบ" "ตรวจสอบแลว"

ชื่อบริษัท สินทรัพยรวม หนี้สินรวม สวนของผูถือหุน สินทรัพยรวม หนี้สินรวม สวนของผูถือหุน

บจก.กรุงไทย ไอบีเจ ลีสซิ่ง 5,942.04       5,076.71        865.33              5,304.21       4,518.28        785.93              

บล.เคที ซีมิโก 7,386.84       5,283.81        2,103.03           4,279.09       2,267.44        2,011.65           

บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย 11,366.83     7,145.01        4,221.82           14,032.73     10,378.63      3,654.10           

( เดิมชื่อ บจก.กรุงไทยพานิชประกันภัย)

บมจ.กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต 74,633.74     65,610.50      9,023.24           54,102.82     47,322.26      6,780.56           

(เดิมชื่อ บจก.กรุงไทยแอกซาประกันชีวิต)

บมจ.บัตรกรุงไทย 49,194.47     44,003.77      5,190.70           47,442.78     42,580.92      4,861.86           

148,523.92   127,119.80    21,404.12          125,161.63   107,067.53     18,094.10          

งบการเงินรวม
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 6.5.3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทรวม (ตอ) 
 

หนวย : ลานบาท

ชื่อบริษัท รายไดรวม กําไร (ขาดทุน) รายไดรวม กําไร(ขาดทุน)

สุทธิ สุทธิ

บจก.กรุงไทย ไอบีเจ ลีสซิ่ง 477.58                 132.40                 417.73                 106.04                 

บล.เคที ซีมิโก 1,770.03              201.04                 1,554.59              150.94                 

บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย 2,240.47              369.04                 1,543.30              136.52                 

( เดิมชื่อ บจก.กรุงไทยพานิชประกันภัย)

บมจ.กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต 31,705.49            2,642.96              22,665.68            1,665.84              

(เดิมชื่อ บจก.กรุงไทยแอกซาประกันชีวิต)

บมจ.บัตรกรุงไทย 12,621.98            254.57                 12,497.46            (1,621.22)             

48,815.55            3,600.01              38,678.76            438.12                 

งบการเงินรวม

"ยังไมไดตรวจสอบ" "ตรวจสอบแลว"

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

 

 6.6 เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ 
 

6.6.1  จําแนกตามประเภทสินเชื่อ

หนวย : ลานบาท

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

เงินเบิกเกินบัญชี 135,763.31          127,910.89          135,763.31          127,910.89          

เงินใหกูยืม 959,334.46          898,031.72          989,092.55          911,274.91          

ตั๋วเงิน 395,871.31          379,242.16          406,522.04          385,379.30          

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ 29,603.80            13,130.62            433.84                 325.73                 

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน 7,184.05              4,009.50              -                       -                      

อื่น ๆ 2,365.46              2,733.43              2,239.10              2,635.54              

หัก รายไดรอตัดบัญชี (4,880.74)             (1,886.07)             (220.58)                (183.61)               

รวมเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี 1,525,241.65       1,423,172.25       1,533,830.26       1,427,342.76       

บวก ดอกเบี้ยคางรับ 5,555.69              5,810.42              5,572.99              5,814.82              

รวมเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชีบวกดอกเบี้ยคางรับ 1,530,797.34       1,428,982.67       1,539,403.25       1,433,157.58       

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

1. เงินสํารองขั้นต่ําตามเกณฑ ธปท.

- รายสินเชื่อ (43,155.77)           (41,402.27)           (42,911.99)           (41,213.38)           

- รายกลุม -                       -                      -                       -                      

2. เงินสํารองสวนเกิน (11,986.24)           (2,816.05)             (11,884.03)           (2,725.44)             

หัก คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ (46.09)                  (52.21)                 (46.09)                  (52.21)                 

รวมเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้สุทธิ 1,475,609.24       1,384,712.14       1,484,561.14       1,389,166.55       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554  ธนาคารมีเงินใหกูยืมอ่ืน ๆ จํานวน 2,239.10 ลานบาท และ 2,635.54 ลานบาท  ไดรวมหนี้ท่ีเกิดจาก

การจายชําระหนี้แทนลูกคารายท่ีผิดนัดตามสัญญา  ซึ่งธนาคารเปนผูรับรองหรือค้ําประกัน จํานวน  2,176.39 ลานบาท  และ 2,336.50 ลานบาท   

ตามลําดับ  ไวดวย 

ในป 2553 ธนาคารใหกูยืมเงินแกบริษัทแหงหนึ่ง จํานวน  95.67 ลานดอลลารสหรัฐ  (2,884.61  ลานบาท) ซึ่งเกิดจากธนาคารลงทุน  

ในหุนสามัญสถาบันการเงินตางประเทศ แหงหนึ่ง โดยมีสัดสวนการลงทุนรอยละ 50 ของทุนจดทะเบียน   และธนาคารมีสัญญาขายหุนสามัญ

ท้ังหมดคืนภายในระยะเวลาและราคาท่ีกําหนดใหกับบริษัทในกลุมของสถาบันการเงินตางประเทศ  โดยธนาคารไมมีอํานาจควบคุมสถาบัน

การเงินท่ีไปลงทุน  ธนาคารถือวาธุรกรรมดังกลาวเปนเงินใหสินเช่ือโดยมีหุนสามัญท่ีธนาคารไดมาเปนหลักประกันเงินใหสินเช่ือ  สวนตาง

ระหวางราคาหุนกับเงินใหกูยืมทยอยรับรูเปนรายไดดอกเบ้ียรับ   โดยธนาคารไดรับชําระเงินครบถวน ตามสัญญาในเดือนกรกฎาคม 2554 

จากบริษัทดังกลาวแลว  ปจจุบันธนาคารยังไมไดโอนคืนหุนสามัญท่ีไดมาเปนหลักประกันเนื่องจากบริษัทตองหาผูรวมทุนท่ีเปนสถาบันการเงิน  

มาถือหุนแทนธนาคาร 
 

6.6.2  จําแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยูของลูกหนี้

หนวย : ลานบาท

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม

เงินบาท 1,427,421.68    42.45              1,427,464.13    1,349,598.04    43.57              1,349,641.61   

เงินดอลลารสหรัฐ 79,258.17        20,848.60       100,106.77      64,678.45        8,652.58         73,331.03        

เงินสกุลอื่น ๆ 2,480.10          71.39              2,551.49          1,986.63          99.05              2,085.68          

รวม 1,509,159.95    20,962.44       1,530,122.39    1,416,263.12    8,795.20         1,425,058.32   

หัก รายไดรอตัดบัญชี (4,880.74)         (1,886.07)        

รวมเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี 1,525,241.65    1,423,172.25   

หนวย : ลานบาท

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม

เงินบาท 1,431,350.13    42.45              1,431,392.58    1,352,066.09    43.57              1,352,109.66   

เงินดอลลารสหรัฐ 79,258.17        20,848.60       100,106.77      64,678.45        8,652.58         73,331.03        

เงินสกุลอื่น ๆ 2,480.10          71.39              2,551.49          1,986.63          99.05              2,085.68          

รวม 1,513,088.40    20,962.44       1,534,050.84    1,418,731.17    8,795.20         1,427,526.37   

หัก รายไดรอตัดบัญชี (220.58)            (183.61)           

รวมเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี 1,533,830.26    1,427,342.76   

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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6.6.3  จําแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น

หนวย : ลานบาท

กลาวถึง ต่ํากวา สงสัย

ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม

การเกษตรและเหมืองแร 31,750.05         534.26           185.28           278.84           851.59           33,600.02       

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 399,849.37       31,674.96      2,044.70        7,812.42        15,510.29      456,891.74     

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 119,894.78       4,065.52        926.81           2,737.61        11,200.12      138,824.84     

การสาธารณูปโภคและบริการ 334,624.52       8,160.79        2,506.72        3,219.81        6,466.54        354,978.38     

สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย 214,628.30       2,601.72        663.49           735.24           2,497.67        221,126.42     

อื่น ๆ 320,195.63       2,574.49        650.01           525.93           754.93           324,700.99     

รวม 1,420,942.65    49,611.74      6,977.01        15,309.85      37,281.14      1,530,122.39  

หัก รายไดรอตัดบัญชี (4,880.74)       

รวมเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี 1,525,241.65  

หนวย : ลานบาท

กลาวถึง ต่ํากวา สงสัย

ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม

การเกษตรและเหมืองแร 35,962.35         323.51           170.76           378.97           963.56           37,799.15       

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 391,367.61       11,142.10      1,331.02        8,264.11        17,411.08      429,515.92     

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 105,488.51       4,634.27        871.72           4,906.26        11,410.32      127,311.08     

การสาธารณูปโภคและบริการ 375,706.14       7,739.35        1,274.75        7,141.98        4,871.91        396,734.13     

สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย 184,023.93       3,886.35        823.18           909.12           2,217.85        191,860.43     

อื่น ๆ 238,740.88       1,843.11        417.17           297.46           538.99           241,837.61     

รวม 1,331,289.42    29,568.69      4,888.60        21,897.90      37,413.71      1,425,058.32  

หัก รายไดรอตัดบัญชี (1,886.07)       

รวมเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี 1,423,172.25  

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2555

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2554
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6.6.3  จําแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น (ตอ)

หนวย : ลานบาท

กลาวถึง ต่ํากวา สงสัย

ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม

การเกษตรและเหมืองแร 30,948.53        530.41           185.28           278.83           851.59           32,794.64       

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 393,287.93      31,645.06      2,043.06        7,796.39        15,500.61      450,273.05     

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 119,558.70      4,037.57        921.17           2,736.19        11,193.76      138,447.39     

การสาธารณูปโภคและบริการ 327,415.58      8,122.16        2,496.97        3,217.39        6,466.54        347,718.64     

สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย 214,628.30      2,601.72        663.49           735.24           2,497.67        221,126.42     

อื่น ๆ 340,403.17      1,700.52        485.62           499.94           601.45           343,690.70     

รวม 1,426,242.21    48,637.44      6,795.59        15,263.98      37,111.62      1,534,050.84  

หัก รายไดรอตัดบัญชี (220.58)          

รวมเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี 1,533,830.26  

หนวย : ลานบาท

กลาวถึง ต่ํากวา สงสัย

ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม

การเกษตรและเหมืองแร 35,499.45        321.76           170.76           378.92           963.56           37,334.45       

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 387,387.77      11,128.21      1,327.75        8,254.39        17,394.80      425,492.92     

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 106,978.72      4,594.32        871.38           4,903.47        11,405.73      128,753.62     

การสาธารณูปโภคและบริการ 373,042.15      7,703.90        1,268.62        7,139.90        4,868.53        394,023.10     

สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย 184,023.93      3,886.35        823.18           909.12           2,217.85        191,860.43     

อื่น ๆ 247,392.01      1,565.43        381.31           285.54           437.56           250,061.85     

รวม 1,334,324.03    29,199.97      4,843.00        21,871.34      37,288.03      1,427,526.37  

หัก รายไดรอตัดบัญชี (183.61)          

รวมเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี 1,427,342.76  

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2555

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2554
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6.6.4  จําแนกตามประเภทการจัดชั้น 

หนวย : ลานบาท

เงินใหสินเชื่อ ยอดสุทธิที่ใช อัตราที่ใช

และดอกเบี้ย ในการตั้งคาเผื่อ ในการตั้งคาเผื่อ คาเผื่อ

คางรับ หนี้สงสัยจะสูญ
 1 หนี้สงสัยจะสูญ (%) หนี้สงสัยจะสูญ

1. เงินสํารองขั้นต่ําตามเกณฑ ธปท.

จัดชั้นปกติ 1,421,306.97     658,821.54        1 11,167.84           

จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 49,622.35          31,052.87          2 4,606.68             

จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน 6,938.44            3,256.74            100 3,646.69             

จัดชั้นสงสัย 15,469.72          5,463.95            100 7,022.66             

จัดชั้นสงสัยจะสูญ 37,459.86          12,256.75          100 16,711.90           

2. เงินสํารองสวนเกิน 11,986.24           

รวม * 1,530,797.34     710,851.85        55,142.01           

หนวย : ลานบาท

เงินใหสินเชื่อ ยอดสุทธิที่ใช อัตราที่ใช

และดอกเบี้ย ในการตั้งคาเผื่อ ในการตั้งคาเผื่อ คาเผื่อ

คางรับ หนี้สงสัยจะสูญ
 1 หนี้สงสัยจะสูญ(%) หนี้สงสัยจะสูญ

1. เงินสํารองขั้นต่ําตามเกณฑ ธปท.

จัดชั้นปกติ 1,334,824.60     568,417.96        1 9,557.70             

จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 29,614.84          10,994.44          2 3,006.80             

จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน 4,886.45            2,044.05            100 2,178.14             

จัดชั้นสงสัย 22,086.25          6,605.53            100 11,135.53           

จัดชั้นสงสัยจะสูญ 37,570.53          12,685.38          100 15,524.10           

2. เงินสํารองสวนเกิน 2,816.05             

รวม * 1,428,982.67     600,747.36        44,218.32           

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2555

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2554

 
* ยอดรวมเงินใหสินเช่ือสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชีในหมายเหตุ ขอ 6.6.1  
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หนวย : ลานบาท

เงินใหสินเชื่อ ยอดสุทธิที่ใช อัตราที่ใช

และดอกเบี้ย ในการตั้งคาเผื่อ ในการตั้งคาเผื่อ คาเผื่อ

คางรับ หนี้สงสัยจะสูญ
 1 หนี้สงสัยจะสูญ (%) หนี้สงสัยจะสูญ

1. เงินสํารองขั้นต่ําตามเกณฑ ธปท.

จัดชั้นปกติ 1,431,062.03     695,139.67        1 11,123.65           

จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 48,818.59          30,836.72          2 4,602.35             

จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน 6,795.38            3,214.54            100 3,604.49             

จัดชั้นสงสัย 15,430.99          5,443.99            100 7,002.69             

จัดชั้นสงสัยจะสูญ 37,296.26          12,123.65          100 16,578.81           

2. เงินสํารองสวนเกิน 11,884.03           

รวม * 1,539,403.25     746,758.57        54,796.02           

หนวย : ลานบาท

เงินใหสินเชื่อ ยอดสุทธิที่ใช อัตราที่ใช

และดอกเบี้ย ในการตั้งคาเผื่อ ในการตั้งคาเผื่อ คาเผื่อ

คางรับ หนี้สงสัยจะสูญ
 1 หนี้สงสัยจะสูญ (%) หนี้สงสัยจะสูญ

1. เงินสํารองขั้นต่ําตามเกณฑ ธปท.

จัดชั้นปกติ 1,339,516.33     584,019.17        1 9,516.94             

จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 29,281.28          10,828.85          2 3,003.49             

จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน 4,843.13            2,019.91            100 2,154.01             

จัดชั้นสงสัย 22,065.76          6,595.24            100 11,125.24           

จัดชั้นสงสัยจะสูญ 37,451.08          12,574.98          100 15,413.70           

2. เงินสํารองสวนเกิน 2,725.44             

รวม * 1,433,157.58     616,038.15        43,938.82           

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2555

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2554

 
 

* ยอดรวมเงินใหสินเช่ือสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชีในหมายเหตุ ขอ 6.6.1 
 

1ยอดสุทธิท่ีใชในการตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง ยอดคงคางของตนเงินท่ีไมรวมดอกเบ้ียคางรับหลัง หักหลักประกัน  หรือ       

มูลหนี้หลังหักมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับจากลูกหนี้ หรือมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับ จากการจําหนาย

หลักประกัน 
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6.6.5 สินเชื่อดอยคุณภาพ (Non - performing loans) 

  ณ วันท่ี  31 ธันวาคม  2555 และ 2554 ธนาคารมีเงินใหสินเช่ือดอยคุณภาพตามเกณฑธนาคารแหงประเทศไทย  

ประกอบดวย  สินเช่ือจัดช้ันต่ํากวามาตรฐาน สงสัย  สงสัยจะสูญ และสูญ  ซึ่งธนาคารระงับการรับรูรายได  จํานวน  59,170.52  ลานบาท  และ  

64,002.23 ลานบาท  หรือรอยละ  3.19 และ  3.98 ของเงินใหสินเช่ือท้ังสิ้น  (รวมเงินใหสินเช่ือ ท่ีเปนรายการ ระหวางธนาคารและตลาดเงิน)  

ตามลําดับ 

  งบการเงินรวม  ณ วันท่ี  31 ธันวาคม  2555 และ 2554 มีเงินใหสินเช่ือดอยคุณภาพตามเกณฑธนาคารแหงประเทศไทย  ซึ่ง

ธนาคารระงับการรับรูรายได จํานวน 59,515.91 ลานบาท และ 64,185.49 ลานบาท หรือรอยละ 3.22 และ 4 ของเงินใหสินเช่ือท้ังสิ้น (รวมเงินให

สินเช่ือท่ีเปนรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน) ตามลําดับ 

  เงินใหสินเช่ือท่ีระงับการรับรูรายไดตามคํานิยามของธนาคารแหงประเทศไทย  ประกอบดวย เงินใหสินเช่ือจัดช้ันต่ํากวา

มาตรฐาน สงสัย   สงสัยจะสูญ  และสูญ  ตามหลักเกณฑการจัดช้ันของธนาคารแหงประเทศไทย 

  สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารไดตัดหนี้สูญสําหรับลูกหนี้ดอยคุณภาพโดยมีเงินตนและดอกเบ้ียคางรับ 

รวมจํานวน 4,758.64 ลานบาท และ 15,330.15 ลานบาท ตามลําดับ 
 

 6.6.6 เงินใหสินเชื่อแกสถาบันการเงินท่ีถูกทางการสั่งใหเลิกกิจการ 

   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารมีเงินใหสินเช่ือและดอกเบ้ียคางรับแกสถาบันการเงินท่ีมีปญหาเกี่ยวกับฐานะการเงิน  และ 

ผลการดําเนินงานโดยทางการไดสั่งปดกิจการซึ่งจัดเปนสินเช่ือดอยคุณภาพ  จํานวน 3 ราย ยอดหนี้ จํานวน 42.63 ลานบาท ดอกเบ้ียคางรับ 

จํานวน 0.07 ลานบาท รวม จํานวน 42.70 ลานบาท   ธนาคารไดพิจารณาตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑท่ีธนาคารแหงประเทศไทย  

กําหนดแลว 

   ในงวด 31 ธันวาคม 2555  ธนาคารไดพิจารณาตัดหนี้สูญทางบัญชีลูกหนี้ท้ัง 3 รายดังกลาวท้ังจํานวน  ซึ่งธนาคารไดกันเงินสํารอง

หนี้สูญไวแลว 
 

 6.6.7 เงินใหสินเชื่อแกบริษัทท่ีเขาขายถูกเพิกถอนจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 

   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารมีเงินใหสินเช่ือและดอกเบ้ียคางรับกับบริษัทท่ีมีปญหาเกี่ยวกับฐานะการเงิน                

และผลการดําเนินงาน ไดแก บริษัทจดทะเบียนท่ีเขาขายถูกเพิกถอนจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน จํานวน 9 ราย และ 12  ราย   ยอดหนี้  

จํานวน  1,513.89 ลานบาท  และ 2,768.62 ลานบาท  และดอกเบ้ียคางรับ จํานวน 0.20  ลานบาท  และ 0.14 ลานบาท  รวมจํานวน  1,514.09   

ลานบาท และ 2,768.76 ลานบาท  ซึ่งไดกันคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑการจัดช้ันหนี้ท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด  เปนจํานวนเงิน  

940.84 ลานบาท  และ 965.07 ลานบาท  ตามลําดับ 
 

 6.6.8 การปรับโครงสรางหนี้ท่ีมีปญหา 

   การปรับโครงสรางหนี้ท่ีมีปญหา  สําหรับ ปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้ 

จํานวน 7,719 รายและ 6,978 ราย เปนจํานวนหนี้ตามบัญชีกอนปรับโครงสรางหนี้ จํานวน 35,704.22  ลานบาท  และ 33,386.32 ลานบาท  ไดรับ

ชําระดอกเบ้ียและเงินตน จํานวน 8,124.66 ลานบาท และ 5,430.15 ลานบาท ใหกูเพ่ิม จํานวน  2,957.51 ลานบาท และ 4,078.16 ลานบาท  และ

หนี้สูญจากการปรับโครงสรางหนี้ จํานวน 481.94 ลานบาท และ 570.81 ลานบาท  ตามลําดับ 
 
  รายละเอียดลูกหนี้ท่ีปรับโครงสรางหนี้  สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 มีดังนี้    

หนวย : ลานบาท

จํานวนหนี้ตาม

วิธีการปรับโครงสรางหนี้ บัญชีกอนปรับ มูลคา

จํานวนราย โครงสรางหนี้ ยุติธรรม

การโอนสินทรัพย 39 783.02             783.02            

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชําระหนี้ 1,571 15,884.55        

การปรับโครงสรางหนี้ในหลายลักษณะ 6,109 19,036.65        

7,719 35,704.22        

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ชนิดของสินทรัพย

ที่รับโอน

ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
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  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารมียอดคงคางตามบัญชีของลูกหนี้ท่ีไดปรับโครงสรางหนี้แลว  จํานวน 22,773  ราย  เปนเงิน  

79,405.74 ลานบาท ซึ่งจํานวนคงคางดังกลาวมียอดท่ีอยูในระหวางการติดตามผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขใหม จํานวน 502 ราย เปนเงิน  5,436.41  

ลานบาท 

  งบการเงินรวม  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555  ธนาคารมีการปรับโครงสรางหนี้ จํานวน 7,758 ราย เปนจํานวนหนี้ตามบัญชีกอนปรับ

โครงสรางหนี้ เปนจํานวนเงิน 35,793.22 ลานบาท 
 
  รายละเอียดลูกหนี้ท่ีปรับโครงสรางหนี้  สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554  มีดังนี้ 

 

หนวย : ลานบาท

จํานวนหนี้ตาม

วิธีการปรับโครงสรางหนี้ บัญชีกอนปรับ มูลคา

จํานวนราย โครงสรางหนี้ ยุติธรรม

การโอนสินทรัพย 24 1,787.03          1,784.62         

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชําระหนี้ 1,759 9,468.59          

การปรับโครงสรางหนี้ในหลายลักษณะ 5,195 22,130.70        

6,978 33,386.32        

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ชนิดของสินทรัพย

ที่รับโอน

ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง

 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554  ธนาคารมียอดคงคางตามบัญชีของลูกหนี้ท่ีไดปรับโครงสรางหนี้แลว  จํานวน 22,440 ราย  เปนเงิน  

80,473.56 ลานบาท ซึ่งจํานวนคงคางดังกลาวมียอดท่ีอยูในระหวางการติดตามผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขใหม จํานวน 933 ราย  เปนเงิน  4,544.18 

ลานบาท 

  งบการเงินรวม  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554  ธนาคารมีการปรับโครงสรางหนี้ จํานวน 7,032 ราย เปนจํานวนหนี้ตามบัญชีกอนปรับ

โครงสรางหนี้ เปนจํานวนเงิน 33,522.99 ลานบาท 
  

6.6.9 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน (รวมลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือและสัญญาเชาการเงิน)  
 

หนวย : ลานบาท

มากกวา มากกวา มากกวา มากกวา

ไมเกิน 1 ป 1 - 5 ป    5 ป  รวม ไมเกิน 1 ป 1 - 5 ป    5 ป  รวม

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตนตามสัญญาเชา 10,784.57  24,220.85   2,142.69   37,148.11   6,436.35    10,789.56   238.10    17,464.01  

หัก รายไดทางการเงินรอการรับรู (4,774.44)   (1,728.55)   

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ลูกหนี้

   ตองจายตามสัญญาเชา 32,373.67   15,735.46  

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (239.95)      (184.27)      

ลูกหนี้ตามสัญญาเชา - สุทธิ 32,133.72   15,551.19  

31 ธันวาคม 255431 ธันวาคม 2555

งบการเงินรวม

จํานวนเงินที่ถึงกําหนดชําระจายตามสัญญา จํานวนเงินที่ถึงกําหนดชําระจายตามสัญญา
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6.6.9 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน (รวมลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือและสัญญาเชาการเงิน) (ตอ)  

หนวย : ลานบาท

มากกวา มากกวา มากกวา มากกวา

ไมเกิน 1 ป 1 - 5 ป    5 ป  รวม ไมเกิน 1 ป 1 - 5 ป    5 ป  รวม

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตนตามสัญญาเชา 81.16         352.68       -          433.84       51.49         274.18       0.07         325.74      

หัก รายไดทางการเงินรอการรับรู (82.40)        -           

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ลูกหนี้

   ตองจายตามสัญญาเชา 351.44       325.74      

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3.57)          (1.93)        

ลูกหนี้ตามสัญญาเชา - สุทธิ 347.87       323.81      

31 ธันวาคม 255431 ธันวาคม 2555

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

จํานวนเงินที่ถึงกําหนดชําระจายตามสัญญา จํานวนเงินที่ถึงกําหนดชําระจายตามสัญญา

 

 6.7 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 

หนวย : ลานบาท

กลาวถึง ต่ํากวา สงสัย สํารองสวนที่

ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ เกินเกณฑ ธปท. รวม

ยอดตนงวด 9,516.94     3,003.49     2,154.01     11,125.24   15,413.70   2,725.44           43,938.82    

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

   ตั้งเพิ่ม(ลดลง) 2,057.66     1,629.00     1,450.48     (4,122.55)    4,826.82     9,158.59           15,000.00    

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนมาจากคาเผื่อ

   การปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ -              -              -              -              6.12            -                   6.12             

หนี้สูญไดรับคืน -              -              -              -              1,807.25     -                   1,807.25      

หนี้สูญตัดบัญชี -              -              -              -              (4,758.64)    -                   (4,758.64)    

อื่น ๆ (450.95)       (30.14)         -              -              220.84        -                   (260.25)       

ยอดคงเหลือ 11,123.65   4,602.35     3,604.49     7,002.69     17,516.09   11,884.03         55,733.30    

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่โอนมาจาก

   บบส.สุขุมวิท สุทธิ -              -              -              -              -              -                   -              

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่โอนไป บสท.สุทธิ -              -              -              -              7.85            -                   7.85             

คาเผื่อประมาณการหนี้สินสําหรับผลขาดทุน

   ที่อาจเกิดขึ้นจากลูกหนี้ที่โอนไป บสท. -              -              -              -              (945.13)       -                   (945.13)       

ยอดปลายงวด 11,123.65   4,602.35     3,604.49     7,002.69     16,578.81   11,884.03         54,796.02    

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2555

 

งบการเงินรวม  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555  ธนาคารมีคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญท้ังสิ้น จํานวน 55,142.01 ลานบาท ซึ่งรวมคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

ของบริษัทยอย จํานวน 345.99 ลานบาท  

 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารไดตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเปนรายเดือน ๆ ละ 500 ลานบาท รวมจํานวน 6,000 ลานบาท

และไดตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเพ่ิมอีก จํานวน 9,000 ลานบาท รวมจํานวน 15,000 ลานบาท (หมายเหตุ ขอ 3.8) 
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 6.7 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ตอ) 

หนวย : ลานบาท

กลาวถึง ต่ํากวา สงสัย สํารองสวนที่

ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ เกินเกณฑ ธปท. รวม

ยอดตนงวด 5,222.41     4,035.86     1,142.93     5,130.51     26,424.86   2,758.41           44,714.98    

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

   ตั้งเพิ่ม(ลดลง) 4,653.97     (1,032.01)    1,011.08     5,994.73     2,905.20     (32.97)              13,500.00    

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนมาจากคาเผื่อ

   การปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ -              -              -              -              65.21          -                   65.21           

หนี้สูญไดรับคืน -              -              -              -              1,396.64     -                   1,396.64      

หนี้สูญตัดบัญชี -              -              -              -              (15,330.15)  -                   (15,330.15)  

อื่น ๆ (359.44)       (0.36)           -              -              (21.08)         -                   (380.88)       

ยอดคงเหลือ 9,516.94     3,003.49     2,154.01     11,125.24   15,440.68   2,725.44           43,965.80    

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่โอนมาจาก

   บบส.สุขุมวิท สุทธิ -              -              -              -              22.25          -                   22.25           

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่โอนไป บสท.สุทธิ -              -              -              -              (57.92)         -                   (57.92)         

คาเผื่อประมาณการหนี้สินสําหรับ

   ผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากลูกหนี้

   ที่รับโอนคืนจาก บสท. -              -              -              -              8.69            -                   8.69             

ยอดปลายงวด 9,516.94     3,003.49     2,154.01     11,125.24   15,413.70   2,725.44           43,938.82    

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2554

 
งบการเงินรวม  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554   ธนาคารมีคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญท้ังสิ้น จํานวน 44,218.32 ลานบาท ซึ่งรวมคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

ของบริษัทยอย จํานวน 279.50 ลานบาท  

 สําหรับ ปสิ้นสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2554  ธนาคารไดตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเปนรายเดือน ๆ ละ 500 ลานบาท  รวมจํานวน 6,000    

ลานบาท และไดตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเพ่ิมอีก จํานวน 7,500 ลานบาท รวมจํานวน 13,500 ลานบาท 

 ธนาคารพิจารณาการจัดช้ัน ลูกหนี้ปกติ หรือ กลาวถึงเปนพิเศษท่ีตองเผชิญเหตุการณสุดวิสัยท่ีไมสามารถควบคุมได กรณีภาวะอุทกภัย

ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2554 ท่ีไดรับความชวยเหลือจากมาตรการใหความชวยเหลือของธนาคารนั้น ธนาคารยังคงสถานะการจัดช้ันลูกหนี้

เชนเดิมท่ีเคยจัดช้ันอยูกอนการเกิดเหตุสุดวิสัย ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ท่ี ธปท. ฝนส. (23) ว.1564/2554 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2554 

เรื่อง การซักซอมความเขาใจมาตรการการใหความชวยเหลือลูกหนี้ท่ีไดรับผลกระทบจากอุทกภัย 
 

 6.8 คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ 

หนวย : ลานบาท

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

ยอดตนงวด 52.21                    117.42                  

โอนมาจาก(โอนไป)คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุ ขอ 6.7) (6.12)                     (65.21)                   

ยอดปลายงวด 46.09                    52.21                    

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

 
 

 



 49 

ธนาคารจะโอนคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญไปเปนคาเผ่ือการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้สําหรับลูกหนี้ท่ีไดปรับปรุงโครงสรางหนี้

และโอนกลับเปนคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้ท่ีปฏิบัติตามเง่ือนไขใหมไมได 

 ธนาคารไมไดตัดจําหนายคาเผ่ือการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้เปนรายไดเมื่อไดรับชําระ  โดยโอนกลับเปนคาเผ่ือหนี้สงสัย

จะสูญ  เนื่องจากหนี้ท่ีปรับโครงสรางหนี้มีโอกาสกลับเปนหนี้ดอยคุณภาพอีก 
 

 6.9 ทรัพยสินรอการขายสุทธิ 
 

หนวย : ลานบาท

ประเภททรัพยสินรอการขาย ยอดตนงวด เพิ่มขึ้น จําหนาย ยอดปลายงวด ยอดตนงวด เพิ่มขึ้น จําหนาย ยอดปลายงวด

ทรัพยสินที่ไดจากการชําระหนี้

   อสังหาริมทรัพย

- ประเมินราคาโดยผูประเมินภายนอก 30,530.70   3,812.88    8,717.51      25,626.07     29,331.14   4,038.36     2,838.80     30,530.70     

- ประเมินราคาโดยผูประเมินภายใน 14,954.84   2,669.21    4,009.04      13,615.01     17,065.59   2,132.72     4,243.47     14,954.84     

   สังหาริมทรัพย 135.97        140.14       115.97         160.14          134.78        50.66          49.47          135.97          

รวม 45,621.51   6,622.23    12,842.52    39,401.22     46,531.51   6,221.74     7,131.74     45,621.51     

อื่น ๆ (สาขาธนาคารที่ปดทําการ) 129.72        0.40           45.73           84.39            174.22        -             44.50          129.72          

ทรัพยสินรอการขายระหวางดําเนินการ 2,112.90     2,704.57    2,362.62      2,454.85       3,351.46     2,363.83     3,602.39     2,112.90       

รวม 47,864.13   9,327.20    15,250.87    41,940.46     50,057.19   8,585.57     10,778.63   47,864.13     

หัก คาเผื่อการดอยคา (3,795.82)    -             (2,647.82)     (1,148.00)      (4,447.38)    -             (651.56)       (3,795.82)      

ทรัพยสินรอการขายสุทธิ 44,068.31   9,327.20    12,603.05    40,792.46     45,609.81   8,585.57     10,127.07   44,068.31     

หนวย : ลานบาท

ประเภททรัพยสินรอการขาย ยอดตนงวด เพิ่มขึ้น จําหนาย ยอดปลายงวด ยอดตนงวด เพิ่มขึ้น จําหนาย ยอดปลายงวด

ทรัพยสินที่ไดจากการชําระหนี้

   อสังหาริมทรัพย

- ประเมินราคาโดยผูประเมินภายนอก 30,530.70   3,812.88    8,717.51      25,626.07     29,331.14   4,038.36     2,838.80     30,530.70     

- ประเมินราคาโดยผูประเมินภายใน 14,954.84   2,669.21    4,009.04      13,615.01     17,065.59   2,132.72     4,243.47     14,954.84     

   สังหาริมทรัพย 110.60        -             -               110.60          111.99        -             1.39            110.60          

รวม 45,596.14   6,482.09    12,726.55    39,351.68     46,508.72   6,171.08     7,083.66     45,596.14     

อื่น ๆ (สาขาธนาคารที่ปดทําการ) 129.72        0.40           45.73           84.39            174.22        -             44.50          129.72          

ทรัพยสินรอการขายระหวางดําเนินการ 2,112.90     2,704.57    2,362.62      2,454.85       3,351.46     2,363.83     3,602.39     2,112.90       

รวม 47,838.76   9,187.06    15,134.90    41,890.92     50,034.40   8,534.91     10,730.55   47,838.76     

หัก คาเผื่อการดอยคา (3,789.22)    -             (2,643.39)     (1,145.83)      (4,433.39)    -             (644.17)       (3,789.22)      

ทรัพยสินรอการขายสุทธิ 44,049.54   9,187.06    12,491.51    40,745.09     45,601.01   8,534.91     10,086.38   44,049.54     

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 
 

 



 50 

 ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารมี คาเผ่ือการดอยคาทรัพยสินรอการขายลดลง ท่ีเกิดจากการโอนกลับ หรือตั้งเพ่ิม  

รายการขาดทุนจากการดอยคา จํานวน  2,643.39  ลานบาท  [ไดรวมรายการโอนไปท่ีดิน อาคารและอุปกรณ จํานวน 1,556.05  ลานบาท  

(หมายเหตุ ขอ 6.10)]  และ 644.17 ลานบาท   ตามลําดับ  ท้ังนี้ทรัพยสินรอการขายท่ีตั้งอยูในเขตประสบอุทกภัย ท่ีเกิดขึ้นในป 2554 ธนาคาร  

ไดปฏิบัติตามเกณฑธนาคารแหงประเทศไทยท่ีผอนผันใหใชราคาประเมินเดิมไดอีกไมเกิน 1 ปนับจากวันท่ีครบกําหนดท่ีตองประเมินราคาใหม  

ท้ังนี้ตองไมเกิน 31 ธันวาคม 2555 ตามประกาศท่ี ธปท.ฝนส.(23) ว.1564/2554 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2554 เรื่อง การซักซอมความเขาใจมาตรการ

การใหความชวยเหลือลูกหนี้ท่ีไดรับผลกระทบจากอุทกภัย  และทรัพยสินรอการขายท่ีไดจากการชําระหนี้ประเภทอสังหาริมทรัพยท่ีจําหนาย 

จํานวน 12,726.55 ลานบาท ไดรวมรายการท่ีโอนออกไปเพ่ือใชประโยชนแกธนาคาร จํานวน 3,289.99 ลานบาท (เปนอสังหาริมทรัพยท่ีประเมินราคา 

โดยผูประเมินภายนอก จํานวน 3,274.56 ลานบาท และอสังหาริมทรัพยท่ีประเมินราคาโดยผูประเมินภายใน จํานวน 15.43 ลานบาท  ตามลําดับ) 

(หมายเหตุ ขอ 6.10) 

  สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารมีกําไรจากการจําหนายทรัพยสินรอการขาย  จํานวน  949.45 ลานบาท และ  

548.76 ลานบาท ตามลําดับ  (กอนหักคาใชจายในการขาย จํานวน 620.68 ลานบาท และ 479.61 ลานบาท  ตามลําดับ) 

 

 6.10 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 สรุปไดดังนี้ 
 

หนวย : ลานบาท

ราคาทุน คาเสื่อมราคาสะสม คาเผื่อ ที่ดิน อาคารและ

ยอดตนงวด เพิ่มขึ้น จําหนาย ยอดปลายงวด ยอดตนงวด คาเสื่อมราคา จําหนาย ยอดปลายงวด การดอยคา อุปกรณสุทธิ

ที่ดิน

ราคาทุนเดิม 5,870.73     3,287.72    6.52          9,151.93     -             -             -           -             1,619.83  7,532.10       

สวนที่ตีราคาเพิ่ม 7,949.61     2.62           -           7,952.23     -             -             -           -             -           7,952.23       

( ป 2554 )

สวนที่ตีราคาลดลง (15.81)         -            -           (15.81)        -             -             -           -             -           (15.81)          

( ป 2554 )

อาคาร 10,041.31   32.59         47.49        10,026.41   6,286.36     269.25        56.73        6,498.88     -           3,527.53       

อุปกรณ 18,526.50   2,934.22    1,133.60   20,327.12   11,735.38   2,192.85     716.37      13,211.86   -           7,115.26       

อื่น ๆ 37.18          -            23.50        13.68         -             -             -           -             -           13.68            

รวม 42,409.52   6,257.15    1,211.11   47,455.56   18,021.74   2,462.10     773.10      19,710.74   1,619.83  26,124.99     

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2555
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 6.10 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ (ตอ) 
 

หนวย : ลานบาท

ราคาทุน คาเสื่อมราคาสะสม คาเผื่อ ที่ดิน อาคารและ

ยอดตนงวด เพิ่มขึ้น จําหนาย ยอดปลายงวด ยอดตนงวด คาเสื่อมราคา จําหนาย ยอดปลายงวด การดอยคา อุปกรณสุทธิ

ที่ดิน

ราคาทุนเดิม 5,862.73     8.00           -             5,870.73     -             -              -             -             64.30       5,806.43       

สวนที่ตีราคาเพิ่ม 5,433.31     2,516.30    -             7,949.61     -             -              -             -             -           7,949.61       

( ป 2554 )

สวนที่ตีราคาลดลง -              (15.81)        -             (15.81)        -             -              -             -             -           (15.81)          

( ป 2554 )

อาคาร 10,125.06   62.03         145.78       10,041.31   5,979.27     452.84        145.75       6,286.36     -           3,754.95       

อุปกรณ 17,677.56   2,529.96    1,681.02    18,526.50   10,671.27   2,163.25     1,099.14    11,735.38   100.03     6,691.09       

อื่น ๆ 43.19          -             6.01           37.18         -             -              -             -             -           37.18            

รวม 39,141.85   5,100.48    1,832.81    42,409.52   16,650.54   2,616.09     1,244.89    18,021.74   164.33     24,223.45     

หนวย : ลานบาท

ราคาทุน คาเสื่อมราคาสะสม คาเผื่อ ที่ดิน อาคารและ

ยอดตนงวด เพิ่มขึ้น จําหนาย ยอดปลายงวด ยอดตนงวด คาเสื่อมราคา จําหนาย ยอดปลายงวด การดอยคา อุปกรณสุทธิ

ที่ดิน

ราคาทุนเดิม 6,087.67     3,287.72    6.52           9,368.87     -             -              -             -             1,619.83  7,749.04       

สวนที่ตีราคาเพิ่ม 7,949.61     2.62           -             7,952.23     -             -              -             -             -           7,952.23       

( ป 2554 )

สวนที่ตีราคาลดลง (15.81)         -             -             (15.81)        -             -              -             -             -           (15.81)          

( ป 2554 )

อาคาร 9,575.60     22.59         2.54           9,595.65     6,051.50     225.99        0.23           6,277.26     -           3,318.39       

อุปกรณ 9,606.83     822.61       143.40       10,286.04   6,744.63     1,069.62     151.09       7,663.16     -           2,622.88       

อื่น ๆ 37.10          -             23.50         13.60         -             -              -             -             -           13.60            

รวม 33,241.00   4,135.54    175.96       37,200.58   12,796.13   1,295.61     151.32       13,940.42   1,619.83  21,640.33     

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2554

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2555

 

ตามท่ีมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใชงานของธนาคาร (หมายเหตุ ขอ 3.11)  ทําใหคาเสื่อมราคาลดลงในงวดนี้ จํานวน  

255.62 ลานบาท 
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 6.10 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ (ตอ) 
 

หนวย : ลานบาท

ราคาทุน คาเสื่อมราคาสะสม คาเผื่อ ที่ดิน อาคารและ

ยอดตนงวด เพิ่มขึ้น จําหนาย ยอดปลายงวด ยอดตนงวด คาเสื่อมราคา จําหนาย ยอดปลายงวด การดอยคา อุปกรณสุทธิ

ที่ดิน

ราคาทุนเดิม 6,079.67     8.00          -         6,087.67     -             -            -         -             64.30       6,023.37       

สวนที่ตีราคาเพิ่ม 5,433.31     2,516.30   -         7,949.61     -             -            -         -             -          7,949.61       

( ป 2554 )

สวนที่ตีราคาลดลง -              (15.81)       -         (15.81)        -             -            -         -             -          (15.81)          

( ป 2554 )

อาคาร 9,685.82     35.56        145.78   9,575.60     5,773.73     423.52       145.75   6,051.50     -          3,524.10       

อุปกรณ 9,867.51     413.56      674.24   9,606.83     6,331.13     1,090.79    677.29   6,744.63     100.03     2,762.17       

อื่น ๆ 43.11          -            6.01       37.10         -             -            -         -             -          37.10            

รวม 31,109.42   2,957.61   826.03   33,241.00   12,104.86   1,514.31    823.04   12,796.13   164.33     20,280.54     

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2554

 
 ในงวด 31 ธันวาคม 2555  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณมีราคาทุนเพ่ิมขึ้น จํานวน 4,135.54  ลานบาท  ไดรวมรายการท่ีรับโอนมาจาก  

ทรัพยสินรอการขาย จํานวน 3,289.99 ลานบาท (ท่ีดิน จํานวน 3,285.81 ลานบาท และอาคาร จํานวน 4.18 ลานบาท)  และคาเผ่ือการดอยคาเพ่ิมขึ้น  

จากการรับโอน จํานวน 1,556.05 ลานบาท  (หมายเหตุ ขอ 6.9) 

 ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารมีอาคารและอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู ราคาทุน  

ของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ จํานวน 6,081.96 ลานบาท และ 5,339.62 ลานบาท ตามลําดับ 

 ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 คาเผ่ือการดอยคามีรายละเอียด ดังนี้ 

 

หนวย : ลานบาท

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

ยอดยกมา 164.33               152.41                

บวก ตั้งเพิ่ม 1,455.50            11.92                  

หัก โอนไปเปนรายได -                    -                      

ยอดคงเหลือ 1,619.83            164.33                
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6.11  สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นสุทธิ 
 

สินทรัพย

ตนงวด เพิ่มขึ้น ลดลง/ ปลายงวด ตนงวด เพิ่มขึ้น ลดลง/ ปลายงวด ไมมีตัวตน

จําหนาย จําหนาย สุทธิ

ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร 3,484.07   257.93      -            3,742.00   1,371.00   353.00      -            1,724.00   2,018.00   

ลิขสิทธิ์อื่น ๆ 7.65          -            -            7.65          4.74          1.13          -            5.87          1.78          

คาใชจายในการพัฒนา 2,551.17   173.06      (3.01)         2,721.22   1,209.02   254.80      -            1,463.82   1,257.40   

สินทรัพยไมมีตัวตน

ระหวางดําเนินการ 301.63      479.79      (334.90)     446.52      -            -            -            -            446.52      

   รวม 6,344.52   910.78      (337.91)     6,917.39   2,584.76   608.93      -            3,193.69   3,723.70   

งบการเงินรวม

ราคาทุน คาตัดจําหนายสะสม

31 ธันวาคม 2555

 

หนวย : ลานบาท

สินทรัพย

ตนงวด เพิ่มขึ้น ลดลง/ ปลายงวด ตนงวด เพิ่มขึ้น ลดลง/ ปลายงวด ไมมีตัวตน

จําหนาย จําหนาย สุทธิ

ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร 2,955.25   528.82      -            3,484.07   1,058.69   312.31      -            1,371.00   2,113.07   

ลิขสิทธิ์อื่น ๆ 6.18          1.47          -            7.65          3.77          0.97          -            4.74          2.91          

คาใชจายในการพัฒนา 2,235.18   315.99      -            2,551.17   979.48      229.54      -            1,209.02   1,342.15   

สินทรัพยไมมีตัวตน

ระหวางดําเนินการ 342.76      474.77      (515.90)     301.63      -            -            -            -            301.63      

   รวม 5,539.37   1,321.05   (515.90)     6,344.52   2,041.94   542.82      -            2,584.76   3,759.76   

งบการเงินรวม

ราคาทุน คาตัดจําหนายสะสม

31 ธันวาคม 2554

 

หนวย : ลานบาท

สินทรัพย

ตนงวด เพิ่มขึ้น ลดลง/ ปลายงวด ตนงวด เพิ่มขึ้น ลดลง/ ปลายงวด ไมมีตัวตน

จําหนาย จําหนาย สุทธิ

ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร 694.34      1.77          -            696.11      109.05      74.18        -            183.23      512.88      

ลิขสิทธิ์อื่น ๆ 4.91          -            -            4.91          3.52          0.49          -            4.01          0.90          

คาใชจายในการพัฒนา 262.46      -            -            262.46      150.10      23.19        -            173.29      89.17        

สินทรัพยไมมีตัวตน

ระหวางดําเนินการ 23.90        -            -            23.90        -            -            -            -            23.90        

   รวม 985.61      1.77          -            987.38      262.67      97.86        -            360.53      626.85      

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ราคาทุน คาตัดจําหนายสะสม

31 ธันวาคม 2555
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6.11  สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นสุทธิ (ตอ) 
 

หนวย : ลานบาท

สินทรัพย

ตนงวด เพิ่มขึ้น ลดลง/ ปลายงวด ตนงวด เพิ่มขึ้น ลดลง/ ปลายงวด ไมมีตัวตน

จําหนาย จําหนาย สุทธิ

ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร 645.61      48.73        -            694.34      35.62        73.43        -            109.05      585.29      

ลิขสิทธิ์อื่น ๆ 4.91          -            -            4.91          3.03          0.49          -            3.52          1.39          

คาใชจายในการพัฒนา 248.53      13.93        -            262.46      126.10      24.00        -            150.10      112.36      

สินทรัพยไมมีตัวตน

ระหวางดําเนินการ 63.54        3.00          (42.64)       23.90        -            -            -            -            23.90        

   รวม 962.59      65.66        (42.64)       985.61      164.75      97.92        -            262.67      722.94      

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ราคาทุน คาตัดจําหนายสะสม

31 ธันวาคม 2554

  
 6.12 สินทรัพยอื่นสุทธิ 
 

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

รายจายลวงหนา 1,113.54              960.56                 931.99                 870.36                 

เงินทดรองจาย 34.92                   274.00                 29.67                   267.91                 

ลูกหนี้สรรพากร 848.18                 475.86                 210.55                 157.67                 

สิทธิการเชา 419.00                 355.67                 419.00                 355.67                 

หลักประกันตามสัญญา Credit Support Annex และลูกหนี้ Cash Margin 667.38                 867.89                 667.38                 867.89                 

สินทรัพยเบ็ดเตล็ด 11,866.94            8,487.17              11,517.65            8,136.16              

รวม 14,949.96            11,421.15            13,776.24            10,655.66            

หัก คาเผื่อการดอยคา (1,985.11)             (2,194.84)             (1,985.11)             (2,194.84)             

รวมสินทรัพยอื่นสุทธิ 12,964.85            9,226.31              11,791.13            8,460.82              

 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 สินทรัพยเบ็ดเตล็ด ไดรวมรายการสวนตางระหวางหนี้ท่ีโอนไป  บริษัท บริหารสินทรัพยกรุงเทพ

พาณิชย  จํากัด กับตั๋วสัญญาใชเงินท่ีไดรับไว จํานวน  134.81 ลานบาท  ซึ่งรวมอยูในยอดท่ีแจงไปยังกองทุน เพ่ือการฟนฟูและ พัฒนาระบบ

สถาบันการเงินแลว ตามท่ีกลาวไวในหมายเหต ุขอ 6.33  และสวนหนึ่งเปนลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ตามสัญญาซื้อขายหุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ จํานวน 

997.87 ลานบาท  ซึ่งธนาคารไดตั้งคาเผ่ือดอยคาดวยจํานวนเดียวกัน (หมายเหตุ ขอ 6.38) 
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 6.1 3 เงินรับฝาก  
 

6.13.1  จําแนกตามประเภทเงินรับฝาก

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

จายคืนเมื่อทวงถาม 91,653.75          68,953.68          91,654.19          68,954.90           

ออมทรัพย 890,594.66        775,970.70        890,993.10        776,325.95         

จายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา 684,712.17        440,465.13        684,726.44        440,478.82         

รวม 1,666,960.58     1,285,389.51     1,667,373.73     1,285,759.67      

งบการเงินรวม

6.13.2  จําแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยูของผูฝาก

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม

เงินบาท 1,635,051.41     8,531.39            1,643,582.80     1,260,425.16     6,622.11            1,267,047.27     

เงินดอลลารสหรัฐฯ 11,294.60          9,321.29            20,615.89          12,305.77          3,805.78            16,111.55          

เงินสกุลอื่น ๆ 2,565.11            196.78               2,761.89            923.22               1,307.47            2,230.69            

รวม 1,648,911.12     18,049.46          1,666,960.58     1,273,654.15     11,735.36          1,285,389.51     

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม

เงินบาท 1,635,464.56     8,531.39            1,643,995.95     1,260,795.32     6,622.11            1,267,417.43     

เงินดอลลารสหรัฐฯ 11,294.60          9,321.29            20,615.89          12,305.77          3,805.78            16,111.55          

เงินสกุลอื่น ๆ 2,565.11            196.78               2,761.89            923.22               1,307.47            2,230.69            

รวม 1,649,324.27     18,049.46          1,667,373.73     1,274,024.31     11,735.36          1,285,759.67     
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 6.14 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน) 
 

หนวย : ลานบาท

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม

6.14.1 ในประเทศ

ธนาคารแหงประเทศไทยและ

กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ 16.65              34,998.29       35,014.94       15.79              -                 15.79              

ธนาคารพาณิชย 461.71            86,620.01       87,081.72       359.99            111,122.64     111,482.63     

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 7,347.91         12,653.14       20,001.05       724.27            19,869.34       20,593.61       

สถาบันการเงินอื่น 17,922.76       18,256.20       36,178.96       14,459.12       7,859.56         22,318.68       

รวมในประเทศ 25,749.03       152,527.64     178,276.67     15,559.17       138,851.54     154,410.71     

6.14.2 ตางประเทศ

เงินดอลลารสหรัฐ 88.83              13,435.02       13,523.85       77.43              6,826.80         6,904.23         

เงินเยน -                 -                 -                 -                 -                 -                 

เงินยูโร 99.22              -                 99.22              77.74              -                 77.74              

เงินสกุลอื่น 111.78            -                 111.78            109.96            -                 109.96            

รวมตางประเทศ 299.83            13,435.02       13,734.85       265.13            6,826.80         7,091.93         

รวมในประเทศและตางประเทศ 26,048.86       165,962.66     192,011.52     15,824.30       145,678.34     161,502.64     

หนวย : ลานบาท

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม

6.14.1 ในประเทศ

ธนาคารแหงประเทศไทยและ

กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ 16.65              34,998.29       35,014.94       15.79              -                 15.79              

ธนาคารพาณิชย 461.71            86,620.01       87,081.72       359.99            111,122.64     111,482.63     

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 7,347.91         12,653.14       20,001.05       724.27            19,869.34       20,593.61       

สถาบันการเงินอื่น 17,737.61       17,521.15       35,258.76       14,479.34       7,859.90         22,339.24       

รวมในประเทศ 25,563.88       151,792.59     177,356.47     15,579.39       138,851.88     154,431.27     

6.14.2 ตางประเทศ

เงินดอลลารสหรัฐ 88.83              13,435.02       13,523.85       77.43              6,826.80         6,904.23         

เงินเยน -                 -                 -                 -                 -                 -                 

เงินยูโร 99.22              -                 99.22              77.74              -                 77.74              

เงินสกุลอื่น 111.78            -                 111.78            109.96            -                 109.96            

รวมตางประเทศ 299.83            13,435.02       13,734.85       265.13            6,826.80         7,091.93         

รวมในประเทศและตางประเทศ 25,863.71       165,227.61     191,091.32     15,844.52       145,678.68     161,523.20     

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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 6.15  ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกูยืม  จําแนกตามประเภทตราสารและแหลงเงินกู  ดังนี้ 
 

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม

หุนกู 4,023.00         -                 4,023.00         -                 -                 -                 

หุนกูดอยสิทธิ 75,721.32       5,804.69         81,526.01       55,433.00       6,005.48         61,438.48       

ตั๋วแลกเงิน 61,085.92       -                 61,085.92       242,074.61     -                 242,074.61     

เงินกูยืมตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน -                 -                 -                 5,420.00         -                 5,420.00         

อื่น ๆ 1.17                -                 1.17                1.17                -                 1.17                

รวม 140,831.41     5,804.69         146,636.10     302,928.78     6,005.48         308,934.26     

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม

หุนกู 4,023.00         -                 4,023.00         -                 -                 -                 

หุนกูดอยสิทธิ 75,721.32       5,804.69         81,526.01       55,433.00       6,005.48         61,438.48       

ตั๋วแลกเงิน 61,165.92       -                 61,165.92       242,086.98     -                 242,086.98     

เงินกูยืมตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน -                 -                 -                 5,420.00         -                 5,420.00         

อื่น ๆ 1.17                -                 1.17                1.17                -                 1.17                

รวม 140,911.41     5,804.69         146,716.10     302,941.15     6,005.48         308,946.63     

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

 

  หุนกู 

  - ธนาคารไดออกโครงการหุนกูระยะสั้นครั้งท่ี 1/2555 ระหวางวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2555 ถึงวันท่ี 6 กุมภาพันธ  2556 เปนหุนกูชนิดระบุผูถือ  

ไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน อายุหุนกูไมเกิน 270 วันนับจากวันท่ีออกหุนกู  มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 บาท อัตราดอกเบ้ียคงท่ีตาม  

สภาวะตลาด ณ  ขณะท่ีออกหุนกู กําหนดชําระดอกเบ้ียในวันครบกําหนดไถถอนหุนกู โดยมีมูลคาโครงการ  30,000 ลานบาท เสนอขายแก  

ผูลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผูลงทุนรายใหญ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารมีหุนกูระยะสั้น จํานวน 4,023 ลานบาท 

  หุนกูดอยสิทธิ 

  - หุนกูดอยสิทธิ เปนหุนกูระบุช่ือผูถือ ไมมีหลักประกัน ไมสามารถแปลงสภาพและมีผูแทนผูถือหุนกู หุนกูมีอายุ 10 ป นับจากวันออก

หุนกู มูลคาตราไวหนวยละ 1,000 บาท ธนาคารมีสิทธิไถถอนคืนกอนกําหนด เมื่ออายุครบ 5 ป นับแตวันท่ีออกหุนกู หรือ ณ วันชําระดอกเบ้ียใด ๆ  

หลังจากวันครบ 5 ป นับแตวันออกหุนกู โดยไถถอนตามราคาท่ีตราไวของหุนกู หุนกูดังกลาว ประกอบดวย 
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หนวย : ลานบาท

ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม

ครั้งที่ 1/2551 7,508.40         -                 7,508.40         7,508.40         -                 7,508.40         

ครั้งที่ 1/2552 21,000.00       -                 21,000.00       21,000.00       -                 21,000.00       

ครั้งที่ 2/2552 13,000.00       -                 13,000.00       13,000.00       -                 13,000.00       

ครั้งที่ 1/2553 10,400.00       -                 10,400.00       10,400.00       -                 10,400.00       

ครั้งที่ 1/2555 5,155.00         -                 5,155.00         -                 -                 -                 

ครั้งที่ 2/2555 15,133.32       -                 15,133.32       -                 -                 -                 

   - ตราสารหนี้ดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน 3,524.60         5,804.69         9,329.29         3,524.60         6,005.48         9,530.08         

รวม 75,721.32       5,804.69         81,526.01       55,433.00       6,005.48         61,438.48       

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

 

  1) หุนกูดอยสิทธิ ครั้งท่ี 1/2551 จํานวน 7,508.40 ลานบาท อายุ 10 ป ครบกําหนดไถถอน วันท่ี 6 มิถุนายน 2561 กําหนดชําระดอกเบ้ีย

ทุก 6 เดือน ในวันท่ี 6 มิถุนายน และ ธันวาคม ของทุกปตลอดอายุหุนกู โดยชําระงวดแรกในวันท่ี 6 ธันวาคม 2551 ประกอบดวย 

   - หุนกูดอยสิทธิ ชุดท่ี 1 จํานวน 6,879.20 ลานบาท อัตราดอกเบ้ียคงท่ี ปท่ี 1-5 อัตรารอยละ 5 ตอป ปท่ี 6-10 อัตรารอยละ 6.5 ตอป  

   - หุนกูดอยสิทธิ ชุดท่ี 2 จํานวน 629.20 ลานบาท อัตราดอกเบ้ียลอยตัว ปท่ี 1-5 อัตราดอกเบ้ียเงินฝากอางอิง  บวกสวนเพ่ิมรอยละ  1.5 ตอป 

ปท่ี 6-10 อัตราดอกเบ้ียเงินฝากอางอิง บวกสวนเพ่ิมรอยละ 2.5 ตอป 

  2) หุนกูดอยสิทธิ ครั้งท่ี 1/2552  จํานวน 21,000 ลานบาท ออกเมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2552  ครบกําหนดไถถอน วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2562 

อัตราดอกเบ้ียปท่ี 1 ถึง 5 อัตราคงท่ีรอยละ 5 ตอป และปท่ี 6 ถึง 10 อัตราคงท่ีรอยละ 6.50 ตอป กําหนดชําระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน ในวันท่ี  20 ของ

เดือนกุมภาพันธ  พฤษภาคม  สิงหาคม และ พฤศจิกายน ของทุกปตลอดอายุหุนกู โดยชําระดอกเบ้ียงวดแรกในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2552 

  3) หุนกูดอยสิทธิ ครั้งท่ี 2/2552  จํานวน 13,000 ลานบาท ออกเมื่อวันท่ี 22 ตุลาคม 2 552  ครบกําหนดไถถอน วันท่ี 22 ตุลาคม 2562

อัตราดอกเบ้ียปท่ี 1 ถึง 5 อัตราคงท่ีรอยละ 4.80 ตอป และปท่ี 6 ถึง 10 อัตราคงท่ีรอยละ 6 ตอป กําหนดชําระดอกเบ้ีย ทุก 6 เดือน ในวันท่ี 22 ของ 

เดือนเมษายน และ ตุลาคม ของทุกปตลอดอายุหุนกู โดยชําระดอกเบ้ียงวดแรกในวันท่ี 22 เมษายน 2553 

  4) หุนกูดอยสิทธิ ครั้งท่ี 1/2553 จํานวน 10,400 ลานบาท  ออกเมื่อวันท่ี 26 มีนาคม 2553   ครบกําหนดไถถอนวันท่ี 26 มีนาคม 2563   

อัตราดอกเบ้ียระหวางปท่ี 1 ถึง 5 อัตราคงท่ีรอยละ 4.35 ตอป  และ ปท่ี 6 ถึง 10 อัตรา คงท่ีรอยละ 5.50  ตอป   กําหนดชําระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน    

ในวันท่ี 26 ของเดือนมีนาคม  มิถุนายน  กันยายน  และ  ธันวาคม ของทุกปตลอดอายุหุนกู  โดยชําระงวดแรกในวันท่ี  26 มิถุนายน 2553  ท้ังนี้    

หากวันชําระดอกเบ้ียไมตรงกับวันทําการ จะเลื่อนวันชําระเปนวันทําการถัดไป 

  5) หุนกูดอยสิทธิ ครั้งท่ี 1/2555  จํานวน 5,155 ลานบาท   ออกเมื่อวันท่ี 16 มีนาคม 2555   ครบกําหนดไถถอนวันท่ี 16 มีนาคม 2565   

อัตราดอกเบ้ียระหวางปท่ี 1 ถึง 10 อัตราคงท่ีรอยละ 4.50 ตอป  กําหนดชําระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน  ในวันท่ี  26 มีนาคม และ กันยายน  ของทุกป

ตลอดอายุหุนกู โดยชําระงวดแรกในวันท่ี 26 กันยายน 2555   ท้ังนี้  หากวันชําระดอกเบ้ียไมตรงกับวันทําการ จะเลื่อนวันชําระเปนวันทําการ

ถัดไป 

  6) หุนกูดอยสิทธิ ครั้งท่ี  2 /2555  จํานวน 15 ,133.32 ลานบาท   ออกเมื่อวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2555   ครบกําหนดไถถอนวันท่ี  

2 พฤศจิกายน 2565  อัตราดอกเบ้ียระหวางปท่ี 1 ถึง 10 อัตราคงท่ีรอยละ 4.60 ตอป   กําหนดชําระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน  ในวันท่ี  2 ของเดือน

กุมภาพันธ  พฤษภาคม  สิงหาคม และ พฤศจิกายน ของทุกปตลอดอายุหุนกู  โดยจะชําระ ดอกเบ้ีย งวดแรกในวันท่ี  2 กุมภาพันธ 2556   ท้ังนี้ 

หากวันชําระดอกเบ้ียไมตรงกับวันทําการ จะเลื่อนวันชําระเปนวันทําการถัดไป 
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  - ตราสารหนี้ดอยสิทธิท่ีมีลักษณะคลายทุน 

  เมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2549 ธนาคารไดออกและเสนอขายหุนกูดอยสิทธิท่ีมีลักษณะคลายทุนท่ีไมสะสมดอกเบ้ียจาย และไมชําระดอกเบ้ีย

ในปท่ีไมมีผลกําไร  เพ่ือนับเปนเงินกองทุนช้ันท่ี 1 (Hybrid Tier 1) ตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย  โดยผานสาขาสิงคโปร  ซึ่ง

ธนาคารไดขายหุนกูดอยสิทธิดังกลาว เปนจํานวนเงิน 220 ลานดอลลารสหรัฐ และนับเขาเปนกองทุนช้ันท่ี 1 อัตราถัวเฉลี่ยธนาคารแหงประเทศ

ไทย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554  มีจํานวน 189.50 ลานดอลลารสหรัฐ 

  เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2549 ธนาคารไดออกและเสนอขายหุนกูดอยสิทธิท่ีมีลักษณะคลายทุนท่ีไมสะสมดอกเบ้ียจาย  และไมชําระ

ดอกเบ้ียในปท่ีไมมีผลกําไร (Hybrid Tier 1) จํานวน  1,440 ลานบาท  ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยเห็นชอบใหนับเขาเปนเงินกองทุนช้ันท่ี  1     

โดยเสนอขายแกผูลงทุนในประเทศ รวม 11 ราย จํานวน 1,440 ลานบาท  

  เมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม 2553   ธนาคารไดออกและเสนอขายหุนกูดอยสิทธิท่ีมีลักษณะคลายทุนท่ีไมสะสมดอกเบ้ียจาย  และไมชําระ

ดอกเบ้ียในปท่ีไมมีผลกําไร (Hybrid Tier 1) ชําระเงินตนเพียงครั้งเดียว ไมมีกําหนดระยะเวลาไถถอน ไมมีประกัน ไมแปลงสภาพ มีผูแทน         

ผูถือหุนกู และธนาคารมีสิทธิไถถอนหุนกูไดกอนกําหนด ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยเห็นชอบใหนับเขาเปนเงินกองทุนช้ันท่ี  1 จํานวน  

2,084.60 ลานบาท   

  ท้ังนี้ การออกตราสารหนี้ดอยสิทธิท่ีมีลักษณะคลายทุน (Hybrid Tier 1) ไดรับอนุมัติตามมติท่ีประชุมสามัญประจําป ครั้งท่ี 13 เมื่อวันท่ี 

21 เมษายน 2549  ใหธนาคารออกและเสนอขายหุนกูในสกุลเงินบาท  และ/หรือในสกุลอ่ืนเทียบเทาภายในวงเงินเพ่ิมเติมอีกไมเกิน 100,000   

ลานบาท ภายในระยะเวลา 5 ป จากท่ีเคยอนุมัติไวแลวในป 2548 จํานวน 40,000 ลานบาท 

  เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2550 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งท่ี 14 ไดมีมติอนุมัติใหธนาคารออกและเสนอขายหุนกูประเภทตาง ๆ  

ภายในวงเงินเพ่ิมเติมอีกไมเกิน 100,000 ลานบาท 

  เมื่อวันท่ี 11 เมษายน 2555  ท่ีประชุมผูถือหุนประจําป ครั้งท่ี 19 ไดมีมติใหธนาคารออกและเสนอขายหุนกูประเภทตาง ๆ ภายใตวงเงิน

เพ่ิมเติม จํานวน 310,000 ลานบาท หรือมูลคาเทียบเทาในเงินสกุลอ่ืน เพ่ือเสนอขายหุนกูเพ่ิมเติม และ/หรือออกและเสนอขายหุนกูทดแทนหุนกูเดิม  

ท่ีไดมีการไถถอนไปแลว  โดยใหเสนอขายในตลาดในประเทศ และ/หรือตลาดตางประเทศ  

  ตอมาเมื่อวันท่ี 19 เมษายน 2555  ธนาคารไดจัดตั้ง Euro Medium Term Note Program เสนอขายในตลาดตางประเทศ โดยจะกําหนด

ขอตกลงและเง่ือนไขของหุนกูท่ีออกในแตละครั้งไป ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ยังไมมีการออกและเสนอขายหุนกูภายใต Euro Medium Term 

Note Program 

  ตั๋วแลกเงิน 

  - ตั๋วแลกเงินระยะสั้น และตั๋วแลกเงินระยะยาวท่ีจะครบกําหนดใน 1 ป ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2555 และ 2554  ธนาคาร มี 

ตั๋วแลกเงินเพ่ือกูยืมจากประชาชน จํานวน  34,687.76  ลานบาท และ 192 ,349.06 ลานบาท  ตามลําดับ   อายุ 1-12 เดือน อัตราดอกเบ้ียรอยละ  

1.80-5.08 ตอป  ชําระดอกเบ้ียเมื่อตั๋วแลกเงินครบกําหนด 

  - ตั๋วแลกเงินระยะยาว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคาร มีตั๋วแลกเงินเพ่ือกูยืมจากประชาชน  จํานวน  26,478.16 ลานบาท  

และ 49,737.92 ลานบาท อายุ 3-12 ป อัตราดอกเบ้ียรอยละ 3.0-4.56 ตอป 

  เงินกูยืมตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน 

  - เงินกูยืมตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 5,420 ลานบาท  อายุ 6 เดือน  อัตราดอกเบ้ียรอยละ 3.17-3.25 

ตอป 

  อ่ืน ๆ 

  - เงินกูจากกระทรวงการคลังซึ่งนําไปใหกูตอตามโครงการใหความชวยเหลือแกผูเสียหายกรณีเหตุการณเผาโรงงานไทยแลนดแทนทาลั่ม        

ท่ีจังหวัดภูเก็ต ครบกําหนดป 2541 ซึ่งลูกหนี้ผิดนัดไมเคยชําระหนี้ ธนาคารไดดําเนินคดีถึงท่ีสุดแลวและไดฟองผูค้ําประกันเปนคดีลมละลาย  

ขณะนี้อยูระหวางรอรับเฉลี่ยทรัพยชําระหนี้ใหกระทรวงการคลังตอไป จํานวน 1.17 ลานบาท 
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6.16  ประมาณการหนี้สิน 
 

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

โครงการผลประโยชนพนักงาน

ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

    เกี่ยวกับผลประโยชนของพนักงาน -                       8,497.51              -                       8,082.57              

ยอดยกมา 8,956.45              -                      8,485.08              -                      

ตนทุนบริการปจจุบัน 456.37                 427.10                 390.14                 374.97                 

ดอกเบี้ย 432.99                 411.76                 410.82                 390.19                 

ผลประโยชนจายในระหวางงวด (618.89)                (378.18)               (594.31)                (362.64)               

ขาดทุน(กําไร)จากการประมาณการ

    ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 58.41                   (1.74)                   59.06                   -                      

   รวมโครงการผลประโยชนพนักงาน 9,285.33              8,956.45              8,750.79              8,485.09              

ผลขาดทุนของลูกหนี้ดอยคุณภาพที่โอนไปใหกับ บสท.(หมายเหตุ ขอ 6.35) 3,461.48              2,687.09              3,461.48              2,687.09              

ภาระผูกพันที่อาจเกิดจากคดีที่ธนาคารถูกฟองเปนจําเลย 510.64                 340.09                 510.64                 340.09                 

ภาระผูกพันอื่น 30.00                   17.45                   13.88                   -                      

รวมประมาณการหนี้สิน 13,287.45            12,001.08            12,736.79            11,512.27            

งบการเงินรวม

  
 ขอสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 
 

อัตราคิดลดเฉลี่ย 4.50% - 5.14%

อัตราขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย 6.00% - 7.50%

อัตราการลาออกเฉลี่ย 0.20% - 15.00%

เกษียณอายุ 50 - 60 ป

 
  
6.17 หนี้สินอื่น   ประกอบดวย  

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

ดอกเบี้ยคางจาย 5,289.38              3,648.60              5,288.25              3,647.96              

คาใชจายคางจาย 8,538.31              7,314.20              8,114.98              7,013.11              

บัญชีระหวางกันของสํานักงานใหญและสาขา 2,064.19              1,955.94              2,064.19              1,955.94              

บัญชีพักเจาหนี้ 2,682.70              1,737.01              2,503.52              1,595.61              

บัญชีเจาหนี้ภาษี 4,331.23              2,832.88              4,298.67              2,799.63              

รายไดรอตัดบัญชี 959.12                 971.15                 986.16                 986.16                 

หนี้สินเบ็ดเตล็ด 12,071.08            9,079.38              10,788.80            8,018.70              

รวม 35,936.01            27,539.16            34,044.57            26,017.11            
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 6.18 ทุนเรือนหุน 

 6.18.1 หุนสามัญ 

 เมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2555 ธนาคารไดจดทะเบียนตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เพ่ือลดทุนจดทะเบียนสําหรับ

รองรับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญท่ีใหแกพนักงานของธนาคาร ซึ่งครบกําหนดการใชสิทธิแลวเมื่อวันท่ี 30 ธันวาคม 2547 จํานวน 

11,663,250 หุน ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2555 เมื่อวันท่ี 21 กันยายน 2555 เรียบรอยแลว ทําใหทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว

เทากันจํานวน 11,179,749,000 หุน 

 เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2555 ธนาคารไดจดทะเบียนตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เพ่ือเพ่ิมทุนจดทะเบียน  

ของธนาคาร จํานวน 2,796,312,250 หุน จากทุนจดทะเบียนเดิม 11,179,749,000 หุน เปนทุนจดเบียนใหมจํานวน 13,976,061,250 หุน ตามมติ  

ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน  ครั้งท่ี 1/2555 เมื่อวันท่ี 21 กันยายน 2555 เรียบรอยแลว ทําใหทุนจดทะเบียนมีจํานวน 13,976,061,250 หุน  และทุนชําระแลว 

มีจํานวน 11,179,749,000 หุน  และวันท่ี 19 ตุลาคม 2555 ธนาคารไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแลว  ทําใหทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวเทากัน

จํานวน 13,976,061,250 หุน 

6.18.2 หุนบุริมสิทธิ 

  หุนบุริมสิทธิ จํานวน 5.5 ลานหุน ตองลงเงินเต็มมูลคาท่ีตราไว  สภาพของหุนมีลักษณะพิเศษ  นอกจากมีสิทธิออกเสียงและ  

มีสิทธิไดรับเงินปนผลอยางหุนสามัญแลว ยังมีสิทธิไดรับเงินปนผลพิเศษในอัตราคงท่ีรอยละสามตอปกอนหุนสามัญเมื่อมีการจายเงินปนผล 

  6.18.3 ธนาคารเปนรัฐวิสาหกิจโดยมีกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินถือหุน  ณ วันท่ี  31 ธันวาคม  2555 จํานวน 

7,696,248,833 หุน คิดเปนรอยละ 55.07 ของหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิจดทะเบียนท่ีชําระแลว 
 
 

 6.19 องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ 
 หนวย : ลานบาท

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย 7,936.42                 7,935.46                 7,936.42                 7,933.81                 

สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 5,694.00                 3,048.22                 3,829.04                 1,731.95                 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (5.99)                       -                          (5.99)                       -                          

รวม 13,624.43               10,983.68               11,759.47               9,665.76                 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 
 

 6.20 สํารองตามกฎหมาย 
 

หนวย : ลานบาท

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

กําไรสุทธิประจําป 25,719.64              17,334.06              

ทุนสํารองตามกฎหมายรอยละ 5 1,286.00                867.00                   

ยอดยกมา 5,550.46                4,683.46                

รวม 6,836.46                5,550.46                
 

 

  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด ธนาคารจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของ

กําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
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 6.21 การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2554  และการจายเงินปนผล 

  เมื่อวันท่ี 11 เมษายน 2555  ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งท่ี 19 มีมติอนุมัติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2554 จํานวน 17,334.06

ลานบาท  และเมื่อวันท่ี  22 เมษายน  2554  ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  ครั้งท่ี  18 มีมติอนุมัติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําป  2553 จํานวน 

14,031.92 ลานบาท  และการจายเงินปนผล  ดังนี้ 
 

หนวย : ลานบาท

กําไรป 2554 กําไรป 2553

สํารองตามกฎหมาย 867.00                 702.00                 

เงินปนผลหุนบุริมสิทธิ (หุนละ 0.7745 บาท และ 0.6645 บาท) 4.26                     3.66                     

เงินปนผลหุนสามัญ (หุนละ 0.62 บาท และ 0.51 บาท) 6,931.44              5,701.67              

ยอดคงเหลือกําไรยกไปงวดหนา 9,531.36              7,624.59              

 

เมื่อวันท่ี 21 กันยายน 2555 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2555 มีมติอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิ

ในอัตราหุนละ 0.43725 บาท เปนเงินจํานวน 2.40 ลานบาท และผูถือหุนสามัญในอัตราหุนละ 0.36 บาท เปนจํานวน 4,024.71 ลานบาท  และ

จัดสรรกําไรสุทธิงวด 30 มิถุนายน 2555 เปนทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 665 ลานบาท 

 

6.22 หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 
 

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

การรับอาวัลตั๋วเงิน 3,384.70              3,958.79              

การค้ําประกันการกูยืมเงิน 16,036.18            15,182.40            

เล็ตเตอรออฟเครดิต 36,637.42            32,026.61            

ภาระผูกพันอื่น

วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกคายังไมไดถอน 139,196.67          132,051.93          

การค้ําประกันอื่น 118,031.27          96,607.89            

อื่น ๆ 2,450.53              3,634.98              

รวม 315,736.77          283,462.60          

 

  นอกจาก หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น ท่ีกลาวขางตนแลว ณ วั นท่ี 31 ธันวาคม  2555 และ 2554 ธนาคารยังมีหนี้ท่ีอาจเกิดขึ้นจาก การ 

ถูกฟองคดีรายท่ีสําคัญ จํานวน 19,560.42  ลานบาท และ  20,273.88 ลานบาท ตามลําดับ  ในจํานวนนี้ไดรวมคดีซึ่งศาลช้ันตนไดพิพากษาแลว 

และอยูระหวางการอุทธรณและฎีกา 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555  ธนาคารไดประเมินผลเสียหายโดยบันทึกไวในประมาณการหนี้สิน จํานวน 510.64 ลานบาท 
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6.23 สินทรัพยท่ีมีภาระผูกพันและขอจํากัด 
 

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

พันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรรัฐวิสาหกิจใชเปนหลักประกัน

- หลักประกันตอศาล 408.22                 403.59                 

- หลักประกันการทําธุรกรรมสัญญาซื้อคืน 95,218.83            110,509.25          

ทรัพยสินรอการขาย (สวนที่ใหสิทธิ์แกลูกหนี้ในการซื้อคืนหรือซื้อกอน) 16,670.29            14,955.90            

รวม 112,297.34          125,868.74          

 

 6.24  รายการท่ีเกี่ยวของกัน  

 6.24.1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ธนาคารมีเงินใหสินเช่ือแกพนักงานช้ันบริหารตั้งแตระดับผูอํานวยการฝายขึ้นไป  จํานวน  

508.62 ลานบาท และ 434.62 ลานบาท และยอดคงคางถัวเฉลี่ย ณ สิ้นเดือน จํานวน 446.14 ลานบาท และ 425.25 ลานบาท ตามลําดับ 

  ธนาคารมีเงินใหสินเช่ือแกสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิดกับบุคคลตามยอหนาแรก โดยมียอดคงคาง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

และ 2554 จํานวน 31.70 ลานบาท และ 30.41 ลานบาท ตามลําดับ 
 

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

นโยบายการคิดตนทุน 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

เงินกูยืมและภาระผูกพัน

ระหวางกัน เงินใหกูยืม ภาระผูกพัน เงินใหกูยืม ภาระผูกพัน

6.24.2 ธนาคารมีเงินใหสินเชื่อและภาระผูกพันแกกิจการที่ธนาคาร ถือหุนรวมกันตั้งแตรอยละ 10 ถึง รอยละ 20 

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)   ลูกคาทั่วไป 0.34              20.25            0.32              18.85            

6.24.3 ธนาคารมีเงินใหสินเชื่อและภาระผูกพันแกกิจการที่ธนาคารถือหุนจากการปรับโครงสรางหนี้ ตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป

บริษัท  คอทโกเมททอลเวอรค จํากัด**   ลูกคาทั่วไป -                -                308.55          15.39            

บริษัท  เกียรติปภา จํากัด   ลูกคาทั่วไป 122.56          -                127.95          0.33              

บริษัท  แมเนเจอร มีเดีย กรุป จํากัด   ลูกคาทั่วไป -                0.29              -                0.29              

6.24.4 ธนาคารมีเงินใหสินเชื่อและภาระผูกพันแกบริษัทยอยและบริษัทรวม

บริษัทยอย

บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด   ลูกคาทั่วไป 10.48            20.40            11.68            9.65              

บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร เซอรวิสเซส จํากัด   ลูกคาทั่วไป 3,306.55       4.55              3,557.34       3.10              

บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จํากัด   ลูกคาทั่วไป 32,276.05     1,060.90       15,811.32     0.74              

(เดิมชื่อ บริษัท เคทีบี ลีสซิ่ง จํากัด)

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   ลูกคาทั่วไป 0.02              -                0.03              -                

บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จํากัด   ลูกคาทั่วไป -                1.10              -                1.10              

บริษัท เคทีบี แอดไวซเซอรี่ จํากัด   ลูกคาทั่วไป 15.00            -                -                -                

บริษัท กรุงไทย รวมทุน จํากัด   ลูกคาทั่วไป 4,800.73       -                -                -                
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 6.24 รายการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ)  
 

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

นโยบายการคิดตนทุน 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

เงินกูยืมและภาระผูกพัน

ระหวางกัน เงินใหกูยืม ภาระผูกพัน เงินใหกูยืม ภาระผูกพัน

6.24.4 ธนาคารมีเงินใหสินเชื่อและภาระผูกพันแกบริษัทยอยและบริษัทรวม

บริษัทรวม

บริษัท  กรุงไทย ไอ บี เจ ลิสซิ่ง  จํากัด   ลูกคาทั่วไป 1,623.11       1.00              167.08          0.94              

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   ลูกคาทั่วไป 0.99              -                1.00              -                

บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด   ลูกคาทั่วไป 2,242.36       0.25              875.19          -                

6.24.5 ธนาคารมีเงินใหสินเชื่อและภาระผูกพันแกบริษัทที่เกี่ยวของ

บริษัทที่มีกรรมการรวมกัน

บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน)*   ลูกคาทั่วไป -                -                757.14          -                

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)   ลูกคาทั่วไป 15.16            -                15.18            -                

บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)   ลูกคาทั่วไป -                43.98            0.11              43.98            

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)   ลูกคาทั่วไป 14,802.25     16.22            12,491.88     16.23            

บริษัท ไทยลูบเบส จํากัด   ลูกคาทั่วไป -                -                -                0.84              

บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด   ลูกคาทั่วไป 0.44              -                0.48              -                

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)   ลูกคาทั่วไป 1,920.00       -                2,400.00       -                

บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)   ลูกคาทั่วไป 0.41              0.10              -                -                

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย***   ลูกคาทั่วไป 3.61              4,650.37       -                -                

บริษัทที่มีผูบริหารระดับสูงรวมกัน

บริษัท กระดาษศรีสยาม จํากัด (มหาชน)   ลูกคาทั่วไป 326.87          1.98              2,704.53       2.00              

บริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)   ลูกคาทั่วไป 965.46          -                1,360.14       -                

 
  * ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารไมมีกรรมการและผูบริหารระดับสูงรวมกัน  

  ** ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555  ธนาคารถือหุน บริษัท คอทโกเมททอลเวอรค จํากัด  ไมถึงรอยละ 10 

  *** ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารไมมีกรรมการและผูบริหารระดับสูงรวมกัน 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารมีผลประโยชนอ่ืนท่ีจายแกผูมีอํานาจในการจัดการโดยเปนคาตอบแทนท่ีผูกพันตามสัญญา

จางงาน จํานวน 166.87 ลานบาท 

 6.24.6 รายการคาระหวางกัน 

  บริษัทยอย 

  1) ธนาคารไดมอบใหบริษัท  กรุงไทย  คอมพิวเตอร เซอรวิสเซส จํากัด  ดําเนินการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศแก

ธนาคารในสวนท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการตามโครงการและระบบงานตาง  ๆ ตามแผนธุรกิจของธนาคาร โดยใหบริการแกธนาคารเกี่ยวกับ        

การควบคุม  บํารุงรักษา  และการพัฒนาระบบงาน   การใหคําปรึกษาเบ้ืองตนและฝกอบรมในลักษณะตาง ๆ  โดยบริษัทจะคิดคาธรรมเนียม     

การใหบริการ ตามประมาณการรายไดคาบริการจากคาใชจาย (Cost Plus)  ซึ่งบริษัทคิดคาธรรมเนียมการบริการจากธนาคาร  สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี  

31 ธันวาคม 2555 และ 2554  เปนจํานวน 3,070.77 ลานบาท และ 2,864.80 ลานบาท  ตามลําดับ 
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  ธนาคารใหบริษัทยอยดังกลาวดําเนินการแทนธนาคารในการดําเนินการตามโครงการ  GFMIS ในระยะท่ี  2 ตั้งแตป  2546 

ธนาคารกับภาครัฐโดยสํานักงานกํากับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดลงนาม   

ในบันทึกความตกลงเพ่ือการรับมอบระบบ และจายเงินชดเชยและคาใชจายในการลงทุนในโครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลัง

ภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) เรียบรอยแลว เมื่อวันท่ี 22 กันยายน  2548  นอกจากนี้ในวันท่ีดังกลาวภาครัฐกับธนาคารไดลงนามใน

สัญญาอีกฉบับหนึ่งวาจางใหธนาคารดําเนินการดานระบบและการบํารุงรักษา ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส   

ซึ่งบริษัทคิดคาธรรมเนียมการบริการจากธนาคาร สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554  เปนจํานวน 234.15  ลานบาท  และ  256.40 

ลานบาท  ตามลําดับ 

  2) ธนาคารมีคาใชจายจากการใชบริการกับบริษัทยอย  [รวมคาธรรมเนียมท่ีกลาวใน ขอ 1)] สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี  

31 ธันวาคม 2555 และ 2554  เปนจํานวน 5,999.06 ลานบาท และ 5,535.20 ลานบาท ตามลําดับ ตามอัตราท่ีตกลงระหวางกัน 

  3) ธนาคารมีรายไดคาธรรมเนียมใหบริการตามสัญญา สําหรับ ปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554  จํานวน 189.71 

ลานบาท  และ 110.32 ลานบาท ตามลําดับ   

  4) ขอมูลอ่ืน 

    การคิดคาตอบแทนระหวางกัน 

  รายไดคาใชจายระหวางธนาคารกับบริษัทยอยจายตามอัตราท่ีตกลงกัน   โดยระบุจํานวนเงินในสัญญาและบางรายการ

กําหนดจํานวนเงินท่ีจะจาย ตามระบบ Cost Plus 

  รายการระหวางบริษัทยอยในการจัดทํางบการเงินรวมไดตัดรายการระหวางกันแลว 

  บริษัทรวม 

  1) ธนาคารมีรายไดคาเชาจากการใหบริษัทรวมเชาใชพ้ืนท่ี  สําหรับ ปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 

เปนจํานวน 0.95 ลานบาท และ 0.88 ลานบาท ตามอัตราท่ีตกลงระหวางกัน 

  2) ธนาคารมีรายไดคาธรรมเนียมการใหบริการดานงานสนับสนุนตามสัญญาใหบริการดานงานสนับสนุน  สําหรับป สิ้นสุด

วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 จํานวน 1,391.91 ลานบาท และ 994.90 ลานบาท ตามอัตราท่ีตกลงระหวางกัน 

 6.24.7 การจําหนายเงินลงทุนใหบริษัทยอย 

  เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2555 ธนาคารไดขายหุน บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด (มหาชน) (KPI) รอยละ 25 และขายหุน

บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) (KTAL) เกือบท้ังหมด ใหกับบริษัท กรุงไทย รวมทุน จํากัด เปนจํานวนเงิน 4,800.74 ลานบาท  

 มีกําไรจากการขายเปนเงิน 3,667.55 ลานบาท (หมายเหตุ ขอ 6.5) 

  ในป 2554  ธนาคารไดจําหนายตราสาร CDO จํานวนหนึ่ง มีราคาทุน จํานวน 1,266.20 ลานบาท  ซึ่งธนาคารไดตั้งคาเผ่ือ  

การปรับมูลคาดวยจํานวนเดียวกันใหแกบริษัทยอยแหงหนึ่งในราคา 1 บาท 

  ในการจัดทํางบการเงินรวมไดตัดรายการระหวางกันแลว 
 

 6.25 สัญญาเชาระยะยาว 

  ธนาคารมีภาระผูกพันตามสัญญาเชา  โดยมีสวนท่ีครบกําหนดชําระตามระยะเวลานับตั้งแตวันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน  ดังนี้ 
 

หนวย : ลานบาท

ระยะเวลา 1 ป ตั้งแต 1 - 5 ป เกิน 5 ป ขึ้นไป รวม ระยะเวลา 1 ป ตั้งแต 1 - 5 ป เกิน 5 ป ขึ้นไป รวม

ที่ดินและ/หรืออาคาร 349.25          374.99        115.52        839.76      285.04          356.35        115.67        757.06      

รถยนต 205.85          378.87        -             584.72      247.53          382.95        -             630.48      

เครื่องโทรสาร/เครื่องถายเอกสาร 5.36              10.54          -             15.90        5.29              1.99            -             7.28          

รวม 560.46          764.40        115.52        1,440.38   537.86          741.29        115.67        1,394.82   

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

ระยะเวลา
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 6.26 ฐานะและผลการดําเนินงานท่ีสําคัญจําแนกตามธุรกรรมในประเทศและตางประเทศ 

 6.26 .1 ฐานะจําแนกตามประเภทธุรกรรม  
 

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

ธุรกรรม ธุรกรรมสาขา ธุรกรรม ธุรกรรมสาขา

ในประเทศ ในตางประเทศ รวม ในประเทศ ในตางประเทศ รวม

สินทรัพยรวม 2,234,053.35  42,436.53       2,276,489.88  1,955,132.44  17,294.15       1,972,426.59  

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 313,805.94     18,328.20       332,134.14     192,115.84     6,087.17         198,203.01     

เงินลงทุนสุทธิ 298,639.30     2,400.42         301,039.72     224,936.69     1,563.30         226,499.99     

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ 1,454,191.01  21,418.23       1,475,609.24  1,375,309.59  9,402.55         1,384,712.14  

เงินรับฝาก 1,664,032.68  2,927.90         1,666,960.58  1,283,480.14  1,909.37         1,285,389.51  

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 181,660.68     10,350.84       192,011.52     160,082.95     1,419.69         161,502.64     

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม 140,831.41     5,804.69         146,636.10     302,928.78     6,005.48         308,934.26     

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

ธุรกรรม ธุรกรรมสาขา ธุรกรรม ธุรกรรมสาขา

ในประเทศ ในตางประเทศ รวม ในประเทศ ในตางประเทศ รวม

สินทรัพยรวม 2,228,559.28  42,436.53       2,270,995.81  1,949,254.68  17,294.15       1,966,548.83  

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 313,769.30     18,328.20       332,097.50     192,093.36     6,087.17         198,180.53     

เงินลงทุนสุทธิ 293,340.11     2,400.42         295,740.53     222,578.09     1,563.30         224,141.39     

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ 1,463,142.91  21,418.23       1,484,561.14  1,379,764.00  9,402.55         1,389,166.55  

เงินรับฝาก 1,664,445.83  2,927.90         1,667,373.73  1,283,850.30  1,909.37         1,285,759.67  

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 180,740.48     10,350.84       191,091.32     160,103.51     1,419.69         161,523.20     

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม 140,911.41     5,804.69         146,716.10     302,941.15     6,005.48         308,946.63     

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของธนาคารมียอดสินทรัพยรวม  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 แสดงดวยจํานวน

เงินท่ียังไมไดหักรายการตัดบัญชีสุทธิระหวางกัน จํานวน 22,728.09 ลานบาท และ 7,427.60 ลานบาท ตามลําดับ 
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 6.26 .2 ผลการดําเนินงานจําแนกตามธุรกรรม  
 

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

ธุรกรรม ธุรกรรมสาขา ธุรกรรม ธุรกรรมสาขา

ในประเทศ ในตางประเทศ รวม ในประเทศ ในตางประเทศ รวม

รายไดดอกเบี้ย 101,545.68     1,575.19         103,120.87     82,544.59       933.33            83,477.92       

คาใชจายดอกเบี้ย (43,628.86)      (922.75)          (44,551.61)      (32,516.72)      (576.92)          (33,093.64)      

รายไดดอกเบี้ยสุทธิ 57,916.82       652.44            58,569.26       50,027.87       356.41            50,384.28       

รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ 13,098.15       119.03            13,217.18       11,266.97       106.77            11,373.74       

รายไดจากการดําเนินงานอื่น ๆ 10,094.67       15.00              10,109.67       7,725.75         40.51              7,766.26         

คาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ (50,084.49)      (421.34)          (50,505.83)      (46,499.12)      (220.52)          (46,719.64)      

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน

     กอนภาษีเงินได 31,025.15       365.13            31,390.28       22,521.47       283.17            22,804.64       

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

ธุรกรรม ธุรกรรมสาขา ธุรกรรม ธุรกรรมสาขา

ในประเทศ ในตางประเทศ รวม ในประเทศ ในตางประเทศ รวม

รายไดดอกเบี้ย 101,020.22     1,575.19         102,595.41     82,175.00       933.33            83,108.33       

คาใชจายดอกเบี้ย (43,598.21)      (922.75)          (44,520.96)      (32,505.82)      (576.92)          (33,082.74)      

รายไดดอกเบี้ยสุทธิ 57,422.01       652.44            58,074.45       49,669.18       356.41            50,025.59       

รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ 12,418.79       119.03            12,537.82       10,918.97       106.77            11,025.74       

รายไดจากการดําเนินงานอื่น ๆ 11,906.31       15.00              11,921.31       7,672.18         40.51              7,712.69         

คาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ (48,582.60)      (421.34)          (49,003.94)      (45,549.44)      (220.52)          (45,769.96)      

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน

     กอนภาษีเงินได 33,164.51       365.13            33,529.64       22,710.89       283.17            22,994.06       

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของธนาคาร สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มียอดรวมรายไดดอกเบ้ีย

และคาใชจายดอกเบ้ีย แสดงดวยจํานวนเงินท่ียังไมไดหักและรวมรายการตัดบัญชี จํานวน 876.06 ลานบาท และ 539.73 ลานบาท ตามลําดับ   
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 6.27 รายไดดอกเบี้ย 
 

หนวย : ลานบาท

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 10,102.33               7,598.25                 10,102.06               7,598.55                 

เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อคา 190.57                    133.19                    189.01                    133.19                    

เงินลงทุนในตราสารหนี้ 6,695.75                 4,173.90                 6,695.75                 4,173.90                 

เงินใหสินเชื่อ 83,666.34               70,003.86               84,645.14               70,626.75               

การใหเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน 1,570.00                 1,019.82                 67.57                      27.05                      

อื่น ๆ 19.82                      9.17                        19.82                      9.17                        

รวมรายไดดอกเบี้ย 102,244.81             82,938.19               101,719.35             82,568.61               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 
 

 6.28 คาใชจายดอกเบี้ย 
 

หนวย : ลานบาท

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

เงินรับฝาก 23,579.94               15,275.41               23,583.72               15,281.20               

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 4,602.70                 3,291.95                 4,602.95                 3,292.17                 

เงินนําสงธนาคารแหงประเทศไทย* 6,745.28                 -                          6,745.28                 -                          

เงินนําสงสถาบันคุมครองเงินฝาก** 541.85                    5,181.31                 541.85                    5,181.31                 

ตราสารหนี้ที่ออก

- หุนกูดอยสิทธิ 3,868.49                 3,086.73                 3,868.49                 3,086.73                 

- อื่น ๆ 4,156.41                 5,626.94                 4,156.41                 5,626.94                 

เงินกูยืม 178.44                    89.14                      143.77                    72.23                      

อื่น ๆ 2.44                        2.43                        2.44                        2.43                        

รวมคาใชจายดอกเบี้ย 43,675.55               32,553.91               43,644.91               32,543.01               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 
 

* ตามพระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกูท่ีกระทรวงการคลังกูเพ่ือชวยเหลือกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน

การเงิน พ.ศ.2555  กําหนดใหธนาคารนําสงเงินเขาบัญชีสะสมเพ่ือการชําระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนา

ระบบสถาบันการเงิน ตามอัตราท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ในอัตรารอยละ 0.46 ตอป ตั้งแตวันท่ี 27 มกราคม 2555 เปนตนไป 

  ** เงินนําสงสถาบันคุมครองเงินฝากไดมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑและวิธีการในการคํานวณเงินนําสงใหม โดยมีการกําหนด อัตรา

เงินนําสงเขากองทุนคุมครองเงินฝาก  จากเดิมในอัตรารอยละ 0.4 ตอป  เปนอัตรารอยละ 0.01 ตอป  ตั้งแตวันท่ี 27 มกราคม 2555 เปนตนไป 
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 6.29 รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ 
 

หนวย : ลานบาท

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

รายไดคาธรรมเนียมและบริการ

- การรับรอง รับอาวัล และการค้ําประกัน 1,407.11                 1,161.11                 1,407.11                 1,161.11                 

- อื่น ๆ 13,294.81               11,625.52               12,728.09               11,180.49               

รวมรายไดคาธรรมเนียมและบริการ 14,701.92               12,786.63               14,135.20               12,341.60               

คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ (1,484.74)                (1,412.89)                (1,597.38)                (1,315.86)                

   รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ 13,217.18               11,373.74               12,537.82               11,025.74               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 
 

 6.30 กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ 
 

หนวย : ลานบาท

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

กําไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรต

เงินตราตางประเทศ

- เงินตราตางประเทศและตราสารอนุพันธ

   ดานอัตราแลกเปลี่ยน 3,293.34                 2,690.17                 3,293.22                 2,690.06                 

- ตราสารอนุพันธดานอัตราดอกเบี้ย 85.39                      121.84                    85.39                      121.84                    

- ตราสารหนี้ 488.27                    54.24                      488.27                    54.24                      

- ตราสารทุน 15.62                      (42.23)                     15.62                      (42.23)                     

- อื่น ๆ 34.51                      (10.92)                     34.51                      (10.92)                     

3,917.13                 2,813.10                 3,917.01                 2,812.99                 

กําไร (ขาดทุน) จากการปองกันความเสี่ยง -                          -                          -                          -                          

รวมกําไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคา

   และปริวรรตเงินตราตางประเทศ 3,917.13                 2,813.10                 3,917.01                 2,812.99                 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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 6.31 กําไรสุทธิจากเงินลงทุน 
 

หนวย : ลานบาท

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

กําไร (ขาดทุน) จากการขาย

- เงินลงทุนเผื่อขาย 380.83                    284.97                    380.83                    284.97                    

- ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด -                          -                          -                          -                          

- เงินลงทุนทั่วไป (5.09)                       96.23                      (5.09)                       96.23                      

- เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (หมายเหตุ ขอ 6.24.7) -                          -                          3,667.55                 -                          

รวม 375.74                    381.20                    4,043.29                 381.20                    

กลับรายการ(ขาดทุน)จากการดอยคา

- ตราสารทุนประเภทเงินลงทุนเผื่อขาย -                          0.77                        -                          0.77                        

- เงินลงทุนทั่วไป (24.61)                     (8.32)                       (24.61)                     (8.32)                       

- เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม -                          124.56                    (34.40)                     138.41                    

รวม (24.61)                     117.01                    (59.01)                     130.86                    

รวมกําไรสุทธิจากเงินลงทุน 351.13                    498.21                    3,984.28                 512.06                    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 

 6.32 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา 
 

หนวย : ลานบาท

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 481.09                     359.81                     481.09                    359.81                    

ตราสารหนี้เผื่อขาย -                          2.74                        -                          2.74                        

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด (0.15)                       (0.15)                       (0.15)                       (0.15)                       

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ 14,681.91                13,182.10                14,518.91               13,140.19               

รวมหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา 15,162.85                13,544.50                14,999.85               13,502.59               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 

 6.33 การรับโอนสินทรัพยและหนี้สินของธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ จํากัด (มหาชน) 

  ธนาคารไดรับโอนหนี้สิน (ผูฝากและเจาหนี้) และสินทรัพยท่ีมีคุณภาพดีจากธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ จํากัด (มหาชน) [ปจจุบัน

เปลี่ยนเปนบริษัท กรุงเทพพาณิชยการ จํากัด (มหาชน)] ตั้งแตวันท่ี 8 ตุลาคม 2541 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2541 โดยสวนตางธนาคารตั้งธนาคาร

กรุงเทพฯ พาณิชยการ จํากัด (มหาชน) เปนลูกหนี้ธนาคาร จํานวน 16,580.57 ลานบาท  คิดดอกเบ้ียในอัตราตนทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักเงินฝากประจํา 3 เดือน 

ของธนาคารท่ีคํานวณไดในเดือนกอนบวกรอยละ 1 ตอป  ซึ่งไดรับชําระราคาโอนเสร็จสิ้นแลว เมื่อวันท่ี 8 ตุลาคม 2546  แตธนาคารยังมีรายการพักรอเรียกชําระ

ท่ีเกิดจากการรับโอนดังกลาวอีกประมาณ 966.70 ลานบาท  โดยธนาคารไดแจงกระทรวงการคลังแลว เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2545 
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  เมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2545  ธนาคารไดมอบใหบริษัท กรุงไทยกฎหมาย จํากัด (เดิมช่ือ บริษัท กฎหมายกรุงไทย จํากัด)  ยื่นขอรับชําระ

หนี้ในคดีลมละลายของบริษัท  กรุงเทพพาณิชยการ จํากัด (มหาชน)  ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย  โดยยอดหนี้ท่ียื่นคําขอรับชําระหนี้ไดรวม

รายการดอกเบ้ียคางรับ จํานวน 816.44 ลานบาท และรายการบัญชีพัก จํานวน 139.57 ลานบาทไวดวยแลว  และศาลมีคําสั่งอนุญาตใหธนาคาร

ไดรับชําระหนี้ตามท่ียื่นขอชําระ แตยังไมทราบวาธนาคารจะไดรับชําระหนี้คืนจํานวนเทาใด ซึ่งหากไดรับชําระไมเต็มจํานวน ธนาคารคาดวาจะ

ไดรับการชดเชยจากกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินหรือกระทรวงการคลังจนครบถวน 

  เมื่อวันท่ี 2 กรกฎาคม 2547 ธนาคารไดหารือไปยังกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินวาดอกเบ้ียคางรับ  จํานวน  

816.44 ลานบาท   และสินทรัพยอ่ืน จํานวน 139.57 ลานบาท   อยูในมาตรการแผนฟนฟูระบบสถาบันการเงิน  เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 2541 ท่ี

กระทรวงการคลังตองชดเชยความเสียหายแกกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินหรือไม และเมื่อวันท่ี 16 ธันวาคม 2547 

กองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินแจงใหธนาคารทราบวายังอยูระหวางการพิจารณาของกระทรวงการคลัง 

  เมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2551 ธนาคารไดประชุมรวมกันกับกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เรื่อง  การพิจารณา

คาชดเชยหนี้ดอกเบ้ียแกสวนตาง ๆ ในการโอนขายลูกหนี้ดังกลาวเพ่ือประสานงานกันและผลักดันใหกระทรวงการคลังพิจารณาเพ่ือใหไดขอยุติ

โดยเร็ว และเมื่อวันท่ี 6 ตุลาคม 2551 ธนาคารไดมีหนังสือแจงไปท่ีสํานักงานเศรษฐกิจการคลังเพ่ือใหพิจารณาอนุมัติเงินชดเชยดังกลาวแลว    

  เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2552  ธนาคารไดรับแจงจากสํานักงานเศรษฐกิจการคลังวา กระทรวงการคลังไมสามารถพิจารณาการจายเงิน

ชดเชยความเสียหายใหแกกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินได  ท้ังนี้ใหกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 

เจรจากับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ใหเรียกรองหนี้ดังกลาวจากกองทรัพยสินของ บริษัท กรุงเทพพาณิชยการ จํากัด (มหาชน)  และหาก

กองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินจะชดเชยคาดอกเบ้ียใหธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) กองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนา

ระบบสถาบันการเงินควรพิจารณาโดยคํานึงถึงกรอบการชดเชยความเสียหายตามท่ีกระทรวงการคลังไดกําหนดไว รวมท้ังสัญญาการโอน

สินทรัพยและหนี้สินของ บริษัท กรุงเทพพาณิชยการ จํากัด (มหาชน) ใหกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  

  เมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2552  ธนาคารไดรับชําระเงินสวนแบงจากการเฉลี่ยทรัพยคดีลมละลาย บริษัท กรุงเทพพาณิชยการ จํากัด 

(มหาชน) จํานวน 4.76 ลานบาท  ดังนั้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554  ธนาคารจึงมียอดคงคาง ของรายการท่ีกลาวขางตน ประกอบดวย 

ดอกเบ้ียคางรับตั้งแตป 2541 จํานวน 816.44 ลานบาท (รวมอยูในดอกเบ้ียคางรับเงินใหสินเช่ือ หมายเหตุ ขอ 6.6) และรายการบัญชีพักในสินทรัพยอ่ืน

ท่ีเกิดจากสวนตางในการโอนคงเหลือ 134.81 ลานบาท (รวมอยูในลูกหนี้อ่ืนและสินทรัพยเบ็ดเตล็ด หมายเหตุ ขอ 6.12) 

  เมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม 2553  ธนาคารไดประชุมรวมกับสํานักงานเศรษฐกิจการคลังและกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 

 เรื่อง การขอรับเงินชดเชยหนี้คาดอกเบ้ียและหนี้อ่ืน ๆ จากการรับโอนสินทรัพยและหนี้สินจากธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ จํากัด (มหาชน)   

โดยสํานักงานเศรษฐกิจการคลังใหธนาคารนําเสนอแนวทางและหลักฐานอ่ืนเพ่ิมเติมเพ่ือสํานักงานเศรษฐกิจการคลังจะไดพิจารณาแนวทางและ

นําเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการชดเชยใหแกธนาคารตอไป  และเมื่อวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2553ธนาคารได

ดําเนินการสงแนวทางและหลักฐานอ่ืนเพ่ิมเติมใหแกสํานักงานเศรษฐกิจการคลังแลว  ตอมาวันท่ี 13 กรกฎาคม 2554  ธนาคารไดสงแนวทาง

และหลักฐานเพ่ิมเติมดังกลาวใหแกกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ  

พิจารณาและสงเรื่องตอไปยังกระทรวงการคลัง เพ่ือพิจารณาอนุมัติการชดเชยใหแกธนาคาร  ซึ่งกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 

ไดมีหนังสือถึงกระทรวงการคลังเมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2554 ขอใหกระทรวงการคลังพิจารณาทบทวน ชดเชยความเสียหายภาระหนี้ใหแกธนาคาร จํานวน 

981.87 ลานบาท (ซึ่งเปนภาระหนี้ตามสิทธิ)  และธนาคารไดมีหนังสือถึงปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม 2555  ขอใหกระทรวงการคลัง

เห็นชอบอนุมัติใหกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินชดเชยภาระหนี้จํานวนดังกลาวใหธนาคาร 
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 6.34 การโอนลูกหนี้ดอยคุณภาพใหกับบริษัท บริหารสินทรัพยสุขุมวิท จํากัด (บสส.) 

  เมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2543 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหความเห็นชอบแนวทางการแกไขปญหาหนี้ดอยคุณภาพของธนาคารโดยใหมี  

การจัดตั้ง บริษัท บริหารสินทรัพยสุขุมวิท จํากัด เพ่ือบริหารหนี้ดอยคุณภาพ ซึ่งมีกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินถือหุน       

รอยละ 100 

  วันท่ี 21 กันยายน 2543 ธนาคารไดโอนขายสินทรัพยดอยคุณภาพ [รวมลูกหนี้ท่ีรับโอนมาจาก ธนาคาร มหานคร จํากัด (มหาชน)] และ

คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญใหกับ  บสส. จํานวน 519,378.17 ลานบาท และ 198,126.15 ลานบาท  ตามลําดับ  ตามเกณฑท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด  

เมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2543 ไดรับชําระเปนตั๋วสัญญาใชเงินมีอายุ 5 ป ท่ีอาวัลโดยกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  จํานวน 

321,252.02 ลานบาท ราคาท่ีโอนดังกลาวธนาคารหรือ บสส. มีสิทธิปรับปรุงเพ่ิมขึ้นหรือลดลงไดตามเง่ือนไขในสัญญา โดย บสส.ไดชําระ  

ตั๋วสัญญาใชเงินและดอกเบ้ียคางรับเสร็จสิ้นแลวในป 2548  ตอมาธนาคารไดมีการปรับราคาโอนสินทรัพยและรายการคาระหวางธนาคาร  

กับ บสส. หลายครั้ง และไดสิ้นสุดลงเมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2552  ตามบันทึกลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2553 เปนบันทึกขอตกลงแกไขเพ่ิมเติม  

สัญญาโอนสินทรัพย ฉบับลงวันท่ี 21 กันยายน 2543  และ ณ วันทําบันทึกขอตกลงคูสัญญาไดมีการตรวจสอบและคํานวณภาระหนี้คางจาย

ระหวางกันซึ่งไดชําระเสร็จสิ้นแลว  ปจจุบันธนาคารมีรายการรับโอนลูกหนี้จาก บสส. จํานวน 27.29 ลานบาท ซึ่งไดบันทึกเปนสินเช่ือ  

ของธนาคารเรียบรอยแลว 
   
 6.35 การโอนลูกหนี้ดอยคุณภาพใหกับบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) 

  ตามท่ีบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยไดรับการจัดตั้งตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย  พ.ศ. 2544 โดยมีวัตถุประสงค     

ในการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงิน โดยการรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงินตาง ๆ รวมตลอดถึงสิทธิอ่ืนใด

เหนือทรัพยสินท่ีเปนหลักประกันการชําระหนี้สําหรับสินทรัพยดอยคุณภาพ และภายใตพระราชกําหนดดังกลาวสถาบันการเงินจะตองทําการ

โอนสินทรัพยดอยคุณภาพของตนรวมตลอดถึงสิทธิอ่ืนใดเหนือทรัพยสินท่ีเปนหลักประกันการชําระหนี้ใหแก  บสท.  ตามเง่ือนไขและ

กําหนดเวลาท่ี บสท. กําหนด ซึ่งราคารับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพเทากับมูลคาทรัพยสินท่ีเปนหลักประกันโดยการประเมินมูลคาทรัพยสิน        

ท่ีเปนหลักประกันใหเปนไปตามหลักเกณฑการประเมินมูลคาหลักประกันท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด  ท้ังนี้ธนาคารมีสิทธิท่ีจะขอใหมี

การประเมินราคามูลคาทรัพยสินท่ีเปนหลักประกันใหมไดภายใตหลักเกณฑและระยะเวลาท่ีกําหนด   บสท.  และธนาคารตกลงกันวาใหมี  

การรับรูผลกําไรหรือผลขาดทุนจากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของ บสท. และดําเนินการแบงปนผลกําไรหรือรับผิดชอบในผลขาดทุนระหวางกัน 

เมื่อสิ้นปท่ี  5 และสิ้นปท่ี 10 นับแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2544 สําหรับลูกหนี้เฉพาะรายท่ีไดรับชําระหนี้ครบถวนแลว   หรือกรณีเปนการโอน  

สินทรัพยเพ่ือชําระหนี้ใหนับเฉพาะรายท่ีไดจําหนายจายโอนทรัพยสินนั้นแลว  โดยคํานวณจากมูลคาสินทรัพยท่ีเรียกเก็บไดตามเกณฑเงินสด  

จนถึงวันท่ีคํานวณผลกําไรขาดทุนหักดวยตนทุนในการรับโอนและคาใชจายท้ังสิ้นในการดําเนินการของ  บสท.  รวมท้ังคาใชจายดอกเบ้ีย

ท้ังหมดท่ี บสท. ตองจายใหกับธนาคาร 

  กรณีมีผลกําไร ผลกําไรสวนแรกไมเกินรอยละ 20 ของราคารับโอน ธนาคารและ บสท. แบงกันฝายละครึ่ง  กําไรสวนท่ีสอง  ธนาคาร  

รับแลวรวมกับกําไรสวนท่ีหนึ่งแลวไมเกินสวนตางระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยดอยคุณภาพกับราคารับโอน  และกําไรสวนท่ีเหลือ      

ให บสท. รับไปท้ังหมด 

  กรณีมีผลขาดทุน  ธนาคารเปนผูรับผิดชอบผลขาดทุนสวนแรกไมเกินรอยละ 20 ของราคารับโอน  และผลขาดทุนสวนท่ีสอง 

ไมเกินรอยละ 20 ของราคารับโอน ธนาคารและ บสท. แบงกันฝายละครึ่ง สําหรับผลขาดทุนสวนท่ีเหลือ บสท. รับไปท้ังหมด ดังนั้น ผลขาดทุน

ท่ีธนาคารตองรับผิดชอบจะไมเกินรอยละ 30 ของราคารับโอน 
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  ผลการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของ บสท. ตามหนังสือฉบับลาสุดของ บสท. ท่ี กธส.309/2554 ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน  2554  แจง

ผลการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2554 (สิ้นปท่ี 10) รายงานผลกําไรขาดทุนสวนท่ีเปนของธนาคารมีผลขาดทุนประมาณ 

492.72 ลานบาท  ท้ังนี้ใหถือวันท่ี บสท.จัดการสินทรัพยแลวเสร็จเปนวันครบกําหนดการคํานวณผลกําไรขาดทุนท่ีแทจริง  ซึ่งปจจุบัน บสท. อยู

ระหวางชําระบัญชี 

  ธนาคารไดโอนสินทรัพยดอยคุณภาพให บสท. ระหวาง ป 2544-2549 ซึ่งในแตละครั้งท่ีมีการโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ  บสท.  จะ

ตรวจสอบราคาสินทรัพยท่ีจะตองชําระในเบ้ืองตนใหเสร็จภายใน 180 วัน และเมื่อ บสท. กับธนาคารไดยืนยันราคาสินทรัพยท่ีจะตองชําระกันแลว  

บสท. จะออกตั๋วสัญญาใชเงินซึ่งเปลี่ยนมือไมไดใหแกธนาคาร กําหนดใชเงินเมื่อสิ้นระยะเวลา 10 ปนับแตวันออกตั๋วสัญญาใชเงินโดยมีกองทุน

เพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนผูอาวัล แตท้ังนี้ บสท. อาจใชสิทธิไถถอนกอนกําหนดได  อัตราดอกเบ้ียคิดจากอัตราดอกเบ้ีย

อางอิงเงินฝากถัวเฉลี่ยของหาธนาคารพาณิชยขนาดใหญตามท่ีธนาคารแหงประเทศไทยประกาศ  โดยใหชําระดอกเบ้ียทุกสิ้นป  

  บสท. ไดดําเนินกิจการครบ 10 ป ตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ.2544  มาตรา 95 เมื่อวันท่ี 8 มิถุนายน 2554  

บสท. ไดดําเนินการเลิกกิจการ เมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน 2554 และอยูระหวางชําระบัญชีตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการชําระบัญชีบรรษัทบริหาร

สินทรัพยไทย พ.ศ.2554  ตอไป 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ธนาคาร มีราคาโอนสินทรัพยดอยคุณภาพใหกับ บสท. ภายหลังปรับราคาโอนระหวางกันแลวรวมสุทธิ

จํานวน 17,743.18 ลานบาท  สําหรับลูกหนีร้ายท่ีจํานําเครื่องจักรเปนประกัน จํานวน 1,744.48 ลานบาท ซึ่ง บสท. ไดปรับลดมูลคาตั๋วสัญญาใชเงินแลว 

แตธนาคารมีหนังสือแจง บสท. ปฏิเสธการรับตั๋วสัญญาใชเงินไวกอนจนกวาจะไดขอยุติเรื่องราคาโอน และธนาคารไดดําเนินคดีตามกฎหมาย  

กับ บสท. ปจจุบันคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลช้ันตน  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2555 และ 2554 บสท. มียอดราคาโอนคางชําระ จํานวน  

6,039.57 ลานบาท และ 7,684.32 ลานบาท ตามลําดับ  ซึ่งไดออกตั๋วสัญญาใชเงินใหแกธนาคาร จํานวน 29 ฉบับ โดยบันทึกรวมอยูในเงินลงทุน

ประเภทตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด (หมายเหตุ ขอ 6.4)  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารบันทึกดอกเบ้ียคางรับไว จํานวน 111.14 ลานบาท 

  การประมาณการหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นจากผลขาดทุนสําหรับลูกหนี้ดอยคุณภาพท่ีโอนไป  บสท. ธนาคารไดตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ

โดยประมาณการไวอัตรารอยละ 15 ของราคาโอน  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ฝายบริหารพิจารณาประมาณการหนี้สินเพ่ิมขึ้นอีกจํานวน  

 800 ลานบาท  รวมเปนประมาณการหนี้สินท้ังสิ้น 3,461.48 ลานบาท ซึ่งแสดงไวในประมาณการหนี้สิน (หมายเหตุ ขอ 6.16) 
   
 6.36 นโยบายการทําธุรกรรมและการบริหารความเสี่ยงภายในกลุมธุรกิจทางการเงิน 

  ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยท่ี สนส .6/255 3 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2553  เรื่อง  หลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม  

กําหนดใหธนาคารเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับนโยบายการทําธุรกรรมภายในกลุมธุรกิจทางการเงินและนโยบายการบริหารความเสี่ยงท่ีเกิดจากการทํา

ธุรกรรมภายในกลุมธุรกิจทางการเงิน ซึ่งนโยบายดังกลาวสรุปได ดังนี ้

  การทําธุรกรรมและการบริหารความเสี่ยงในการทําธุรกรรมระหวางกันภายในกลุมธุรกิจทางการเงิน จัดทําขึ้นเพ่ือใช เปนแนวทางกํากับ

ดูแลการทําธุรกรรมภายในกลุมธุรกิจทางการเงิน  ซึ่งประกอบดวยธนาคารและบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน 12 บริษัท (หมายเหตุ ขอ 6.5) ให

มีมาตรฐานและแนวปฏิบัติเดียวกัน  และสอดคลองตามหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุมของธนาคารแหงประเทศไทย โดยนโยบายดังกลาว

ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารและมีการทบทวนอยางนอยปละครั้ง  ซึ่งนโยบายดังกลาวครอบคลุมถึงประเภทธุรกรรม  หลักเกณฑและ

ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําธุรกรรม รวมถึงอัตราสวนในการทําธุรกรรมภายในกลุมธุรกิจทางการเงิน และแนวทางปฏิบัติอ่ืน ๆ  ท่ีเกี่ยวของ  

โดยการทําธุรกรรมภายในกลุมธุรกิจทางการเงิน ถือปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันกับการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ัวไป และจัดทําเปนเอกสารสัญญา

ท่ีมีผลบังคับตามกฎหมาย รวมท้ังปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลของธนาคาร 

  กรณีท่ีธนาคารทําธุรกรรมกับบริษัทในกลุ มธุรกิจทางการเงินท่ีธนาคารถือวาบริษัทนั้นเปนเสมือนหนวยงานหนึ่งของธนาคาร ธนาคาร

จะถือปฏิบัติตามแนวทางการผอนปรนการทําธุรกรรมท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด  
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 6.37 อื่น ๆ 

  ธนาคารมีลูกหนี้เงินใหสินเช่ือรายหนึ่งซึ่งปจจุบันสํานักงานอัยการสูงสุดไดยื่นฟอง คดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง

ทางการเมือง โดยศาลฎีกาฯ มีคําสั่งประทับรับคําฟองไวแลว เมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม 2555  ลูกหนี้รายดังกลาวมีวงเงินสินเช่ือท่ีไดรับอนุมัติ  เมื่อวันท่ี 

9 ธันวาคม 2546 จํานวน 9,900 ลานบาท โดยเบิกไปใชแลว จํานวน 8,368.73 ลานบาท  และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555  ยังคงคางชําระท้ังจํานวน 

พรอมดอกเบ้ีย  โดยธนาคารไดตั้งสํารองคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญครบตามเกณฑธนาคารแหงประเทศไทยแลว  นอกจากนี้คดีดังกลาวยังเกี่ยวของถึง

รายการคางรับชําระจากลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ตามสัญญาซื้อขายหุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ  ซึ่งไดบันทึกไวในบัญชีสินทรัพยอ่ืน  จํานวน 997.87  

ลานบาท  โดยธนาคารไดตั้งคาเผ่ือดอยคาไวเต็มจํานวนแลว (หมายเหตุ ขอ 6.12) 
 
 6.38 การเปดเผยขอมูล ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 

  ธนาคารไดเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเงินกองทุนของกลุมธุรกิจทางการเงินและการดํารงเงินกองทุน ตามประกาศของธนาคารแหง   

ประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเงินกองทุนและการประเมินความเสี่ยงดานตาง ๆ ของกลุมธุรกิจทางการเงิน และเรื่อง การเปดเผย

ขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย 

 ชองทางท่ีเปดเผยขอมูล www.ktb.co.th>นักลงทุนสัมพันธ>ขอมูลทางการเงิน>การเปดเผยขอมูลตามเกณฑ Basel II 

 วันท่ีท่ีเปดเผยขอมูล ภายในเดือนเมษายน 2556  

 ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
 
 6.39 การอนุมัติงบการเงิน 

  งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการธนาคาร เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2556 

 


	FINANCIAL_STATEMENTS_Audited_Y2012_TH.pdf
	ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน 1
	FINANCIAL_STATEMENTS.pdf
	งบแสดงฐานะการเงิน
	งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
	งบปป.รวม
	งบปป.เฉพาะ
	งบกระแสเงินสด





