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หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
2546
2545
ข้อมูลจากงบการเงิน
สินทรัพย์รวม
หนีส้ นิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
รายได้ดอกเบีย้ และเงินปันผล
ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ
รายได้ทม่ี ใิ ช่ดอกเบีย้
ค่าใช้จา่ ยทีม่ ใิ ช่ดอกเบีย้
รายได้รวม
กำไร (ขาดทุน ) สุทธิ
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนกำไร (ขาดทุน ) สุทธิต่อรายได้รวม (% )
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ( % )
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม ( % )
กำไร (ขาดทุน ) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ( บาท )
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น ( บาท )
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ ( % )
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ( บาท )
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (%)

2544

งบการเงินเฉพาะของธนาคาร
31 ธันวาคม
2546
2545
2544

378,995 391,265
351,519 376,979
27,476 14,286
15,681 16,418
8,263 10,356
6,062
7,418
4,281
3,946
7,540
11,287
19,627 20,699
(160)
(14,054)

366,670
353,051
13,619
15,367
11,501
3,866
3,578
6,557
18,945
655

379,147
351,671
27,476
14,754
8,263
6,491
3,403
7,786
18,157
(14,054)

391,296
377,010
14,286
16,008
10,358
5,650
4,189
7,348
20,197
(160)

369,062
355,443
13,619
15,237
11,501
3,736
3,491
6,509
18,728
655

(0.77)
(1.15)
(0.04)
(0.08)
(0.04)
3.57
11.32

3.46
4.92
0.19
0.33
0.16
3.40
12.67

(77.40)
(67.30)
(3.65)
(3.79)
(2.46)
2.64
10.59

(0.79)
(1.15)
(0.04)
(0.08)
(0.04)
3.57
11.26

3.50
4.92
0.19
0.33
0.16
3.40
12.53

(71.61)
(67.30)
(3.65)
(3.79)
(2.46)
2.64
10.63
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ปี 2546 ที่ผ่านมา เป็นปีที่การดำเนินการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของรัฐบาลปรากฏผลให้เห็น
ถึงการฟื้นตัวอย่างเด่นชัด คือ สามารถทำให้เศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงถึงร้อยละ 6.7
สร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ธุรกิจโดยทั่วไป ส่งผลโดยตรงให้ธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบสามารถขยายสินเชื่อ
ได้ในอัตราทีส่ งู กว่าในระยะ 5 ปีทผ่ี า่ นมา แต่ขณะเดียวกันการขยายตัวของสินเชือ่ ทีส่ งู พร้อม ๆ กับการเติบโต
อย่างรวดเร็วทางเศรษฐกิจนี้ ได้กระตุ้นให้เกิดการแข่งขันที่สูงมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในระบบธนาคาร
พาณิชย์ของไทย
ธนาคารทหารไทยเป็นธนาคารหนึ่งที่ได้รับผลดีจากการที่เศรษฐกิจขยายตัวสูง ขณะเดียวกัน
ก็ได้ตระหนักถึงผลกระทบทีจ่ ะเกิดจากการแข่งขันทีร่ นุ แรงอย่างมากในระบบธนาคารพาณิชย์ดว้ ย ทัง้ นีเ้ พราะ
โครงสร้างทางการเงิน โครงสร้างขององค์กร และโครงสร้างทางการบริหารของธนาคาร มีความอ่อนแอเกินกว่า
ที่จะแข่งขันกับธนาคารอื่นได้ โดยข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ ธนาคารจึงต้องกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการ
ปฏิรปู เพือ่ พลิกฟืน้ ธนาคารให้กลับมาเข้มแข็งอีกครัง้ โดยต้องดำเนินการอย่างรีบด่วน ดังต่อไปนี้
1. การเพิ่มทุน
กลยุทธ์สำคัญประการแรก คือ การปรับโครงสร้างด้านเงินทุนโดยการเพิ่มทุนของธนาคาร
จากการริเริ่มและสนับสนุนโดยกระทรวงการคลัง ธนาคารได้รับความไว้วางใจและการสนับสนุนอย่างดียิ่ง
จากทัง้ ผูถ้ อื หุน้ เดิมและผูถ้ อื หุน้ ใหม่ ทำให้ธนาคารสามารถเพิม่ ทุนจำนวน 22,255 ล้านบาท ได้สำเร็จอย่างดีใน
เดือนกันยายน 2546 ทำให้ธนาคารมีโครงสร้างเงินทุนทีแ่ ข็งแกร่ง โดยมีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ ง ณ วันสิน้ ปี
2546 ในอัตราร้อยละ 10.59 ซึ่งอยู่ในระดับเทียบได้กับธนาคารพาณิชย์ไทยชั้นแนวหน้า และได้ตั้งเงิน
สำรองหนีส้ ญ
ู เพิม่ ขึน้ 16,764 ล้านบาท ทำให้เงินสำรอง ณ สิน้ ธันวาคม 2546 เพิม่ ขึน้ เป็น 24,850 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 83.3 ของยอด NPL ซึ่งนับว่าเป็นอัตราที่พอเพียง นอกจากนี้ ธนาคารได้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ก่อนกำหนดเวลาเป็นธนาคารแรก รวมจำนวน 13,280 ล้านบาท ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินลดลงอย่างมีนัย
สำคัญ
2. การแก้ไขสินเชือ่ ด้อยคุณภาพ (NPL)
การปรับปรุงฐานะของธนาคารทีส่ ำคัญประการทีส่ อง คือ การแก้ไขปัญหาสินเชือ่ ด้อยคุณภาพ
ควบคูก่ บั การดำเนินการเพิม่ ทุน ปี 2546 ธนาคารได้เร่งดำเนินการแก้ไขสินเชือ่ ด้อยคุณภาพในเชิงรุกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ และนับว่าได้ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง กล่าวคือสินเชื่อด้อยคุณภาพของธนาคาร
ลดลง 13,366 ล้ า นบาท ทำให้ ส ั ด ส่ ว นสิ น เชื ่ อ ด้ อ ยคุ ณ ภาพต่ อ สิ น เชื ่ อ รวมลดลงเหลื อ ร้ อ ยละ 9.90
3. การหาพันธมิตรร่วมทุนในเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner)
กลยุทธ์ในการพลิกฟืน้ ธนาคารให้ได้ผลโดยเร็วประการทีส่ ามและคณะกรรมการของธนาคาร
ได้ให้ความเห็นชอบมานานพอควรแล้ว คือ การหาพันธมิตรที่มีความพร้อมและมีความเชีย่ วชาญในการบริหาร
จัดการธนาคารขนาดใหญ่มาร่วมทุน และให้ความช่วยเหลือในการบริหารจัดการ การที่ธนาคารมีโครงสร้างเงินทุน
ที่แข็งแรง ได้เอื้อให้การหาพันธมิตรร่วมทุนประสบความเป็นไปได้ในลักษณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ทุกฝ่ายทัดเทียมกัน การรวมกิจการระหว่างธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารดีบีเอสไทยทนุ จำกัด
(มหาชน) และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตามทีไ่ ด้ลงนามในหนังสือสัญญาทีไ่ ด้ประกาศเมือ่
วันที่ 8 มีนาคม 2547 ทีผ่ า่ นมานัน้ เชือ่ ว่าจะทำให้ธนาคารทหารไทยหลังการควบรวมมีความพร้อมในการพัฒนา
องค์กรไปสู่ระดับที่จะแข่งขันกับธนาคารระดับชั้นนำของไทยได้อย่างทัดเทียมกันภายในระยะเวลาไม่นาน
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4. การปรับปรุงองค์กรและการบริหารจัดการ
กลยุทธ์สำคัญประการที่สี่ควบคู่ไปกับการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการรวมกิจการ
ธนาคาร ขณะนีธ้ นาคารอยูใ่ นระหว่างขัน้ ตอนพิจารณาปรับปรุงองค์กรและรูปแบบบริหาร เพือ่ ให้สอดคล้องกับ
แผนธุรกิจและสภาพของธนาคารหลังการรวมกิจการ และเพื่อให้ธนาคารสามารถพัฒนาไปสู่การแข่งขันกับ
ธนาคารระดับชั้นนำได้อย่างทัดเทียมกัน การพิจารณาดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลเบื้องต้นของคณะกรรมการ
รวมกิจการทีไ่ ด้จดั ตัง้ ขึน้ ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคาร
ดีบเี อสไทยทนุ จำกัด (มหาชน) และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึง่ คณะกรรมการรวมกิจการนี้
ประกอบด้วยผูแ้ ทนทีเ่ ป็นกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการของสถาบันทัง้ สามข้างต้น นอกจากนี้ ยังได้วา่ จ้างบริษทั
ที่ปรึกษาชั้นนำต่าง ๆ มาให้การปรึกษาอย่างใกล้ชิดและเข้มข้นเพื่อให้การปรับองค์กรดังกล่าวเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
5. ผลการดำเนินงาน
ในรอบปี 2546 นอกจากการปรับกลยุทธ์เพือ่ พลิกฟืน้ ธนาคารดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ธนาคาร
มีผลการดำเนินงานทีส่ ำคัญ ๆ ตามภารกิจหลักสรุปได้ดงั ต่อไปนี้
1)
ด้านสินเชื่อ
ณ สิน้ ปี 2546 ธนาคารมีเงินให้สนิ เชือ่ จำนวน 301,184 ล้านบาท ลดลงจากปี 2545
ร้อยละ 0.31 ทัง้ นีเ้ ป็นผลจากการทีธ่ นาคารได้มกี ารเร่งแก้ไขสินเชือ่ ด้อยคุณภาพ รวมทัง้ การขายและโอนสินเชือ่
ด้อยคุณภาพให้กบั บริษทั บริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด
2)
ด้านรายได้และเงินฝาก
ในปี 2546 ธนาคารมีรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิจำนวน 6,491 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จากปี 2545 จำนวน 841 ล้านบาท รายได้อน่ื ทีม่ ใิ ช่ดอกเบีย้ มีจำนวน 3,403 ล้านบาท ลดลงจากปี 2545
จำนวน 786 ล้านบาท ซึ่งทำให้ผลการดำเนินงานของธนาคารในปี 2546 มีกำไรจากการดำเนินงานก่อน
ภาษีเงินได้จำนวน 2,108 ล้านบาท แต่เนื่องจากธนาคารมีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑ์
ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพิม่ ขึน้ จึงทำให้ธนาคารแสดงผลประกอบการขาดทุน
ทางด้านเงินฝาก ณ สิน้ ปี 2546 ธนาคารมีเงินฝากรวม 322,239 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี
2545 ร้อยละ 0.05 โดยมุง่ เน้นเงินฝากออมทรัพย์ ซึง่ มีตน้ ทุนต่ำ
3)
ด้านสินทรัพย์
ณ สิ้นปี 2546 ธนาคารมีสินทรัพย์จำนวน 379,147 ล้านบาท ลดลงจากปี 2545
ร้อยละ 3.10 เนือ่ งจากธนาคารได้รบั ชำระบัตรเงินฝาก (NCD) คืนจากธนาคารกรุงไทย จำนวน 10,077 ล้านบาท
4)
ด้านสินเชื่อด้อยคุณภาพ
ณ สิ้นปี 2546 ธนาคารมีสินเชื่อด้อยคุณภาพ จำนวนทั้งสิ้น 29,831 ล้านบาท
ลดลงจากสิ้นปี 2545 จำนวน 13,366 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.94 ทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่ธนาคาร
ได้เร่งแก้ไขสินเชื่อด้อยคุณภาพ
5)
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ในปี 2546 ธนาคารได้เริม่ นำระบบ KPI (Key Performance Indicators) มาใช้ในการ
ประเมินผลพนักงานประจำปีเป็นครั้งแรก และในปีต่อไปจะมีการพัฒนาระบบนี้ให้สมบูรณ์เท่าเทียมกับ
ธนาคารชัน้ นำอืน่ ๆ
6. กรอบนโยบายสำหรับอนาคตของธนาคาร
โดยสภาพของธนาคารทหารไทยเมือ่ มีการรวมกิจการกับธนาคารอืน่ สำเร็จ มีพนั ธมิตรร่วมทุน
ที่เชื่อถือได้ และมีทุนในการดำเนินการในอนาคตอย่างเพียงพอ ธนาคารจะต้องพร้อมในการแข่งขันกับทุก ๆ
ธนาคารในประเทศ และผลการดำเนินงานทีจ่ ะออกมาในอนาคตจะต้องชีใ้ ห้เห็นว่า ธนาคารสามารถแข่งขันได้
ในทุกสถานการณ์

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»Õ 2546
¸¹Ò¤ÒÃ·ËÒÃä·Â ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

3

ความพร้อมหมายความว่า ธนาคารทหารไทยจะต้องเร่งปฏิรูปในหลาย ๆ ด้านเพื่อพลิกฟื้น
ธนาคารให้ได้โดยเร็ว ผลการดำเนินงานในวันนี้ต้องสามารถชี้ให้เห็นผลลัพธ์ในทางบวกที่ต่อเนื่องในอนาคต
ระยะยาว และพนักงานของธนาคารทุก ๆ ท่านจะต้องปรับเปลีย่ นวัฒนธรรมองค์กรบางประการทีเ่ ห็นว่าล้าสมัย
และไม่ดไี ปสูว่ ฒ
ั นธรรมทีด่ ขี น้ึ
เป็นทีแ่ น่ชดั แล้วว่า ธนาคารทหารไทยต่อจากนีไ้ ปจะต้องเป็นธนาคารทีป่ ระกอบธุรกิจธนาคาร
เต็มรูปแบบ (Universal Banking) และเมือ่ พิจารณาจากผลการดำเนินงานในปัจจุบนั จะเห็นได้ชดั ว่ามีธรุ กิจ
ธนาคารอีกหลายด้านที่ต้องนำเข้ามาเสริมเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้ธนาคารมีฐานะเป็นคู่แข่งที่ทัดเทียม
ของธนาคารชัน้ นำในประเทศ
ในท้ายทีส่ ดุ ของสารฉบับนี้ กระผมในนามของคณะกรรมการของธนาคารขอเรียนยืนยันมายัง
ผูถ้ อื หุน้ ของธนาคารทุกท่าน รวมถึงลูกค้าและผูม้ อี ปุ การคุณ และตลอดทัง้ พนักงานทุกท่านว่า คณะกรรมการ
ธนาคารจะดูแลให้ทกุ ท่านทีท่ ำงานให้ธนาคารตัง้ ใจปฏิบตั งิ านด้วยความเข้มแข็ง ทุม่ เท อดทน และซือ่ สัตย์สจุ ริต
และจะดูแลให้ธนาคารดำเนินกิจการภายใต้กฎเกณฑ์ตามหลักบรรษัทภิบาล ทัง้ นีเ้ พือ่ ร่วมสร้างสรรค์มลู ค่าเพิม่
ให้แก่ธนาคารโดยรวม รวมทัง้ มุง่ เพิม่ ความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจการเงินและการธนาคารเพือ่ ให้บงั เกิด
ความเจริญรุง่ เรืองแก่ธนาคารทหารไทยในระยะยาวต่อไป

(นายสมหมาย ภาษี)
ประธานกรรมการธนาคาร
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1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345 1. นายสมหมาย ภาษี
ประธานกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบริหาร
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
การศึกษา เศรษฐศาสตร์บัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์
1234567890123456789012345 ปริญญาโท Planning and Development / Vanderbilt U., Tennessee, U.S.A.
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345 ประสบการณ์การทำงาน 2541-ปัจจุบัน - รองปลัดกระทรวงการคลัง - กรรมการ บจ.อันดามัน บีช สวีท
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345 - ประธานกรรมการ บจ.ใสน้ำเย็น 2542-2543 กรรมการ บง. ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345 2542-2546 กรรมการจัดการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 2544-2545 ประธานกรรมการ
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
บมจ.บางจากปิโตรเลียม 2544-2546 ประธานกรรมการ บมจ. ผลิตไฟฟ้า 2545-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345 บจ. ไทยเดินเรือทะเล 2546-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
2. พลเอก ชัยสิทธิ์ ชินวัตร รองประธานกรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
การศึ
กษา ปริญญาตรี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า หลักสูตรชั้นนายพันทหารช่าง ฟอร์ท เบลวัว เวอร์จิเนีย
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
สหรัฐอเมริกา หลักสูตรเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารบก วปอ.
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
ประสบการณ์การทำงาน 2544 รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการทหารสูงสุด
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
2545 - ทีป่ รึกษาพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด - ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก 2546-ปัจจุบัน ผู้บัญชาการ
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
ทหารบก
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
3. พลเอก สมทัต อัตตะนันทน์ กรรมการธนาคาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
การศึกษา ปริญญาตรี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า หลักสูตรชั้นนายพัน ฟอร์ดเบนนิ่ง สหรัฐอเมริกา
1234567890123456789012345
หลักสูตรเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรเสนาธิการทหาร โรงเรียนเสนาธิการทหาร
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
หลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศ สถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง วปรอ.
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
ประสบการณ์
การทำงาน 2541-2542 ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2543 แม่ทัพภาคที่ 1
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345 2544 เสนาธิการทหารบก 2545-2546 ผู้บัญชาการทหารบก 2546- ปัจจุบัน - ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345 - ประธานกรรมการ บมจ.ททบ.5
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
4. พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์
กรรมการธนาคาร
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
การศึ
ก
ษา
หลั
ก
สู
ต
ร
Destroyer
Department
Head Course, U.S.A. หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ สถาบันวิชาการ
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
ทหารเรือชั้นสูง หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
ประสบการณ์การทำงาน 2542 ปลัดบัญชีทหารเรือ 2544 รองเสนาธิการทหารเรือ 2545 เสนาธิการ
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
ทหารเรือ 2546 ผู้บัญชาการทหารเรือ
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
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1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
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1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345 5. พลอากาศเอก คงศักดิ์ วันทนา กรรมการธนาคาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
1234567890123456789012345
การศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 5 โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 12 โรงเรียนการบิน รุ่นที่
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345 น.39 -1-12 โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ 38 โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 26
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345 วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 25 วปอ. รุ่นที่ 39
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345 ประสบการณ์การทำงาน 2542 รองเสนาธิการทหารอากาศ (สายงานยุทธการและการข่าว)
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345 2543 เสนาธิการทหารอากาศ 2544 รองผู้บัญชาการทหารอากาศ 2545-ปัจจุบัน ผู้บัญชาการ
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
ทหารอากาศ ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ บมจ.การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย - กรรมการ
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345 บมจ.การบินไทย - ประธานกรรมการ บจ.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
6. พลเอก แป้ง มาลากุล ณ อยุธยา กรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
การศึ
กษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายร้อยทหารบก Sandhurst ประเทศอังกฤษ
1234567890123456789012345
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการ ประเทศออสเตรเลีย วปอ.
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
ประสบการณ์การทำงาน 2541-2542 - ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก - ผอ.สถานีวิทยุโทรทัศน์
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
กองทั
พบก 2543 กรรมการ บจ.บริหารสินทรัพย์พญาไท ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บจ.ไพบูลย์
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
ประกันภัย - ประธานกรรมการ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง - กรรมการ บจ.ไทยเอเซีย แปซิฟิค บริวเวอรี่
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
- กรรมการ บมจ.กันตนา กรุ๊ป
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
7. นายบดี จุณณานนท์ กรรมการธนาคาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
การศึกษา ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Wayne State
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
University, U.S.A. วปอ. ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์การคลัง
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1234567890123456789012345
ประสบการณ์การทำงาน 2541-ปัจจุบัน - กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ 5 สำนักงานคณะกรรมการ
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345 กฤษฎีกา - สมาชิกวุฒิสภา - ประธานกรรมการบริหาร บจ.พุทธธรรม ประกันภัย
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
8. นายธวัชชัย ยงกิตติกลุ
กรรมการธนาคาร ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
1234567890123456789012345
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
การศึกษา เศรษฐศาสตร์บัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์ M.A.(Development Economics) Williams College
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
Massachusett
M.S.(Economics) University of Illinois PH.D.(Economics) University of Illinois
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
วปอ.
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
ประสบการณ์การทำงาน 2538-ปัจจุบัน เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย - กรรมการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย - ประธานกรรมการ
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
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1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
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1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
12345678901234567890123459. นายไพบูลย์ ลิมปพยอม กรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร
1234567890123456789012345
การศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า University of
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345Illinios, U.S.A. ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้า Iowa State University, U.S.A. ประกาศนียบัตรการอบรม
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345วิชาการจัดการขั้นสูง รุ่นที่ 69 จาก Bannf School of Advanced Management (BSAM) ที่ Alberta แคนาดา
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345 วปอ. รุ่นที่ 33
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345ประสบการณ์การทำงาน 2542 - 2545 - รองประธานสภาบริหารวิสาหกิจประสมลาวโทรคมนาคม
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
- รองประธานกรรมการ บมจ. ชินคอร์ปอเรชั่น 2543 - 2544 กรรมการ บมจ.ไอทีวี 2542- ปัจจุบัน
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345ประธานกรรมการ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
10. นายศิโรตม์ สวัสดิพ์ าณิชย์ กรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
การศึ
กษา ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมิสซูรี่ (โคลัมเบีย) สหรัฐอเมริกา วปอ. รุ่นที่ 4414
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
ประสบการณ์การทำงาน 2541- 2543 ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระดับ 9) กรมสรรพากร
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
2543 - 2544 รองอธิบดี (นักบริหาร 9) กรมสรรพากร 2545 - 2546 ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
กรมสรรพากร ปัจจุบัน - ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง - ประธานกรรมการ บรรษัทตลาดรอง
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
สินเชื่อที่อยู่อาศัย - กรรมการและกรรมการบริหาร Exim Bank - กรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
ประเทศไทย - กรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
11. นายอมร อัศวานันท์ กรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
การศึกษา บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย M.B.A. Bowling Green State University, U.S.A.
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
ประสบการณ์การทำงาน 2537-2544 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกยืม
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
ตัวไปเป็นประธานกรรมการบริหาร บจ.สยามสินธร 2546-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345สหโคเจน (ชลบุรี) - ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ประชาอาภรณ์ - กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไอ.ซี.ซี.
1234567890123456789012345
อินเตอร์เนชั่นแนล - กรรมการตรวจสอบ บมจ.ฟาร์อีสต์ ดี.ดี.บี. - กรรมการ บมจ. คริสเตียนี และ นีลเส็น (ไทย)
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345- กรรมการ บจ.บีเอ็นเอ็ช เมดิคัล เซ็นเตอร์ - กรรมการ บจ. ที. แอล. แอนด์ ซันส์
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
12. นายสมชัย อภิวฒั นพร กรรมการธนาคาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
การศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
(CPA. Thailand)
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
ประสบการณ์การทำงาน 2543 เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพากร 8 (สรรพากรพื้นที่) สำนักงานสรรพากรพื้นที่ 13
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
2544-2546 เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพากร 9 (สรรพากรภาค) สำนักงานสรรพากรภาค 4 ปัจจุบัน รองอธิบดี
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
กรมสรรพสามิ
ต
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
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1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
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1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
123456789012345678901234513. นายคัมภีร์ แก้วเจริญ กรรมการธนาคาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
1234567890123456789012345
การศึกษา นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมาย
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345แห่งเนติบัณฑิตยสภา ศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง Master of Laws มหาวิทยาลัย
1234567890123456789012345ทูเลน สหรัฐอเมริกา วปอ. ปปร.
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345ประสบการณ์การทำงาน 2539-2543 อธิบดีอัยการฝ่ายต่างประเทศ อธิบดีอัยการฝ่ายคณะกรรมการ
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345อัยการ และอธิบดีอัยการฝ่ายปรึกษา 2540-ปัจจุบัน กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ และ กรรมการอัยการ
1234567890123456789012345โดยตำแหน่ง 2543-2545 กรรมการการนิคมอุตสาหกรรมและการประปาส่วนภูมิภาค 2543 -ปัจจุบัน
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345- กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 5 และ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา - รองอัยการสูงสุด 2546 - ปัจจุบัน
1234567890123456789012345- ที่ปรึกษาและประธานอนุกรรมการพิจารณากฎหมายสภาวิศวกร - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และประธานอนุกรรมการกฎหมาย
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
14. นายสุภคั ศิวะรักษ์ กรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
การศึกษา ปริญญาตรี Georgetown University, Washington D.C. ปริญญาโท Fletcher School of
1234567890123456789012345
Law and Diplomacy, Tufts University, Massachusetts ปริญญาเอก University of Pennsylvania,
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
Philadelphia, Pennsylvania
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
ประสบการณ์
การทำงาน 1 มิ.ย. 41 - 31 ม.ค. 46 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 1 ก.พ. - 28 ก.ค. 46
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 29 ก.ค. - 25 ธ.ค. 46 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรักษาการแทน
1234567890123456789012345
ผู้จัดการใหญ่ 26 ธ.ค. 46 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
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นายสุภคั ศิวะรักษ์

- กรรมการธนาคาร - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการใหญ่

นายอรรคเดช พีชผล

- ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่

นายมนตรี วิศลดิลกพันธ์

- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส

การศึกษา - ปริญญาตรี Georgetown University, Washington D.C.
- ปริญญาโท Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, Massachusetts
- ปริญญาเอก University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania
ประสบการณ์การทำงาน 1 มิ.ย. 41 - 31 ม.ค. 46 - ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
1 ก.พ. - 28 ก.ค. 46 - รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
29 ก.ค. - 25 ธ.ค. 46 - รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และรักษาการแทนผูจ้ ดั การใหญ่
26 ธ.ค. 46 - ปัจจุบนั - กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
การศึกษา - ปริญญาโท การตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน 2534-2536 - ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
2537-2539 - รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
2540 - รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
2540-2546 - กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
2546 - กรรมการและทีป่ รึกษากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
2546-ปัจจุบนั - ทีป่ รึกษากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
การศึกษา - ปริญญาโท สถิตปิ ระยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน 2536-2537 - ผูจ้ ดั การฝ่ายอาวุโส
2537-2540 - ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
2540-2546 - รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
2546-ปัจจุบนั - รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส

นางจันทรเลขา วิรยิ ะวิทย์

- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายปราการ ทวิสวุ รรณ

- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายสมพล ไชยเชาวน์

การศึกษา - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ Clark U., U.S.A.
ประสบการณ์การทำงาน 2534-2536 - ผูจ้ ดั การฝ่ายบริหารเงินและลงทุน
2537-2538 - ผูจ้ ดั การฝ่ายอาวุโส
2538-2546 - ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
2546-ปัจจุบนั - รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
การศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน 2535-2537 - ผูจ้ ดั การฝ่ายวิจยั
2538-2540 - ผูจ้ ดั การฝ่ายอาวุโส
2540-2546 - ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
2546-ปัจจุบนั - รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

การศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Texas A&I U., U.S.A.
ประสบการณ์การทำงาน 2536-2537 - ผูจ้ ดั การฝ่ายอำนวยการสาขา 2
2538-2540 - ผูจ้ ดั การฝ่ายอาวุโส
2540-2546 - ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
2546-ปัจจุบนั - รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»Õ 2546
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ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายกฎหมาย

วัลลภา อัสสกุล
เนือ้ นวล สวัสดิกลุ ณ อยุธยา
วีระ จันทะแจ้ง
จรัล มงคลจันทร์
สุรศักดิ์ เกียรติยศสกุล
อนันต์ สันติชวี ะเสถียร
พล.ต.พีรศักดิ์ ศรีกงั วาล

สมโภชน์ พาชีรตั น์

ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
สุทศั น์ ล้อมจันทร์สขุ

ผูจ้ ดั การฝ่ายการตลาด
(งานตลาดลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อม)
พร่างรัตน์ สกุลรัตนะ

ผูจ้ ดั การฝ่ายการตลาด (งานตลาดลูกค้าพรีเมียร์)
- ว่าง -

ผูจ้ ดั การฝ่ายการตลาด (งานตลาดลูกค้ารายย่อย)
- ว่าง -

ผูจ้ ดั การฝ่ายการตลาด (งานบริหารผลิตภัณฑ์)
นิวฒั น์ ทุตยิ ภาค

ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายการต่างประเทศ
อรุณี อัครประเสริฐกุล

ผู้จัดการฝ่ายการต่างประเทศ
ไพจิตร ก่ออมรทรัพย์

ผู้จัดการฝ่ายการธนาคาร
ศรีดา สัมพันธ์ยทุ ธ์

ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายการบัญชี
ศุภมาศ วรนันตกุล

ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายการพนักงาน
เกือ้ ศักดิ์ ละออสุวรรณ

ผู้จัดการฝ่ายกิจการสถาบันการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
กัลยา ไชยวรรณ

ผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์
วีระพงศ์ พัวประเสริฐ
สายพิน กิตติพรพิมล
อุบลลักษณ์ ลือวรวิญญู

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบทั่วไป
ภาวินี หาญสมภพ

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»Õ 2546
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ผูจ้ ดั การฝ่ายตรวจสอบสารสนเทศ
จิระพันธ์ พันธุค์ งชืน่

ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายบริหารเงิน
กมลวรรณ ศีลาภิรตั ิ

ผู้จัดการฝ่ายบริหารสินเชื่อ
พวงเพชร โอฬารกิจวานิช

ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการสินเชื่อ
สุจนิ ตนา ศุภดิษฐ์

ผู้จัดการฝ่ายประเมินหลักทรัพย์
สมยศ ลิมปนเวทยานนท์

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสินเชื่อขนาดใหญ่
อัญชลี เสขะนันทน์

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์
พนม ประเสริฐรัตน์

ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและวิจัย
พงอิน จิตยพันธกุล

ผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ
สกล เหนียนเฉลย

ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่
จริวรรณ จาติกวณิช

ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อบุคคลและธุรกิจขนาดย่อม
สิทธิพงษ์ นาควัชระ

ผู้จัดการฝ่ายสอบทานสินเชื่อ
ประกิต พิลงั กาสา

ผูจ้ ดั การฝ่ายสำนักงานกำกับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ทางการ
นันทวัน สุวณั ณะศรี

ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสสำนักพหลโยธิน
ชูฤทธิ์ โกมลรุจนิ นั ท์

ผู้จัดการฝ่ายสำนักพหลโยธิน
เอมอร เกิดอินทร์

ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์

ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายสินเชื่อพาณิชยกรรม
และอุตสาหกรรมการเกษตร
จามรี อนันต์ณฐั ศิริ

ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายอาคาร
เอกศักดิ์ จึงพาณิชย์

ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ
วิเชียร ตุน่ มาก

ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายอำนวยการสาขา
กิตติ ปานมณี

ผู้จัดการฝ่ายอิเล็กทรอนิกส์แบงก์กิ้ง
อุบลลักษณ์ ลือวรวิญญู (รักษาการแทน)

ผูจ้ ดั การฝ่ายอาวุโส สำนักงานภาคธุรกิจบรมราชชนนี
วสันต์ จูไพจิตร

ผูจ้ ดั การภาคธุรกิจ สำนักงานภาคธุรกิจขอนแก่น
เกษม ตันสุวรรณ

ผูจ้ ดั การภาคธุรกิจ สำนักงานภาคธุรกิจชลบุรี
สมภพ พุกกะพันธุ์

ผูจ้ ดั การภาคธุรกิจ สำนักงานภาคธุรกิจเชียงใหม่
พิทยา วาระวรรณ์

ผูจ้ ดั การภาคธุรกิจ สำนักงานภาคธุรกิจพญาไท
นวลวรรณ แสนวิเศษ

ผูจ้ ดั การภาคธุรกิจ สำนักงานภาคธุรกิจเยาวราช
วิโรจน์ พงศ์พฤกษ์

ผูจ้ ดั การภาคธุรกิจ สำนักงานภาคธุรกิจรังสิต
สกุลรักษ์ วัฒนสิทธิสนิ

ผูจ้ ดั การภาคธุรกิจ สำนักงานภาคธุรกิจราชดำเนิน
ประวิช เศรษฐเศวต

ผูจ้ ดั การภาคธุรกิจ สำนักงานภาคธุรกิจหาดใหญ่
อมร สุคนธ์ปติ มุ าต

ผูจ้ ดั การภาคธุรกิจ สำนักงานภาคธุรกิจอโศก
โสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา

มาระสี เย็นสุดใจ

ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่
ธวัชชัย เตชะวัฒนวรรณา

ณ 1 มกราคม 2547
ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»Õ 2546
¸¹Ò¤ÒÃ·ËÒÃä·Â ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
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ÀÒÇÐàÈÃÉ°¡Ô¨âÅ¡
ในปี 2546 เศรษฐกิจโลกขยายตัวในเกณฑ์สงู ร้อยละ 3.2 เทียบกับปี 2545 ทีข่ ยายตัวเพียงร้อยละ 3.0 ถึงแม้ใน
ช่วงปี 2546 เศรษฐกิจโลกจะได้เผชิญกับภาวะไร้เสถียรภาพทางการเมืองและสังคม อาทิ เดือนมีนาคม 2546 สหรัฐฯ และ
ประเทศพันธมิตรได้เข้าปฏิบัติการทางทหารกับอิรักในสงครามต่อต้านการก่อการร้าย และการแพร่ระบาดของโรคทางเดิน
หายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) ซึง่ ระบาดมาจากตอนใต้ของประเทศจีนไปสูป่ ระเทศอืน่ ๆ อีก 30 ประเทศ ได้คร่าชีวติ ผูค้ น
มากถึง 800 คน การทีเ่ ศรษฐกิจโลกสามารถขยายตัวในเกณฑ์ทด่ี นี น้ั มีปจั จัยบวกหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ มาตรการ
ผ่อนคลายด้านการเงินและการคลังของรัฐบาลในหลาย ๆ ประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศทีม่ ขี นาดของเศรษฐกิจ
ใหญ่ที่สุดในโลก ได้ใช้นโยบายการเงินการคลังที่ผ่อนคลายอย่างมากโดยลดอัตราดอกเบี้ยจนอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 40
ปีเศษ รวมทัง้ นโยบายกระตุน้ การใช้จา่ ยด้วยการลดอัตราภาษีลง ทำให้อปุ สงค์ในประเทศขยายตัวอย่างต่อเนือ่ ง ขณะทีผ่ ล
ประกอบการขององค์กรธุรกิจในสหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จนทำให้ภาวะการจ้างงานกระเตื้องขึ้น และดัชนี
อุตสาหกรรมดาวโจนส์และดัชนี S&P 500 ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากจากความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะขยายตัวไปได้
อย่างมีเสถียรภาพ
เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ขยายตัวที่อัตราร้อยละ 2.6 ในปี 2546 กลุ่มยูโรโซน เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกหลัก
ทีส่ ำคัญ คือ เยอรมนี ฝรัง่ เศส และอิตาลี ยังคงขยายตัวได้ถงึ แม้จะไม่มาก ทำให้คา่ เงินยูโรแข็งแกร่งขึน้ เมือ่ เทียบกับเงินดอลลาร์
สรอ. ในประเทศญีป่ นุ่ ภาวะเศรษฐกิจเริม่ ขยายตัวในเกณฑ์ทน่ี า่ พอใจและค่าเงินเยนทีแ่ ข็งแกร่งขึน้ เมือ่ เทียบกับดอลลาร์ สรอ.
ไม่ได้กระทบต่ออุตสาหกรรมการส่งออก แม้ปริมาณการส่งออกของญี่ปุ่นไปยังสหรัฐฯ จะชะลอตัว แต่การที่เศรษฐกิจ
ของประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียที่ขยายตัวในเกณฑ์สูงมากช่วยรักษาระดับการส่งออก และการเกินดุลการค้าและดุล
บัญชีเดินสะพัดของญีป่ นุ่ ให้ขยายตัวสูง การทีอ่ ปุ สงค์จากภายนอกประเทศกระเตือ้ งขึน้ ทำให้การลงทุนของภาคเอกชนญีป่ นุ่
เริ่มปรับตัวดีขึ้น ถึงแม้ปัญหาหนี้เสียในภาคธนาคารยังได้รับการแก้ไขไม่มาก แต่โดยที่รัฐบาลได้มีการอัดฉีดเงินกองทุน
ฉุกเฉินเพือ่ ช่วยเหลือธุรกิจทีป่ ระสบปัญหาทัง้ ธุรกิจในภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ทำให้เศรษฐกิจของญีป่ นุ่ สามารถขยายตัว
แบบก้าวกระโดดในปี 2546 จากร้อยละ 0.2 เป็นร้อยละ 2.0
ในช่วงครึ่งแรกของปี 2546 การแพร่ระบาดของโรค SARS และสงครามในอิรักได้ส่งผลกระทบอย่างมาก
ต่อเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ในแถบภูมิภาคเอเชีย ธุรกิจที่เกี่ยวพันกับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในประเทศที่ต้องอาศัย
รายได้จากการท่องเทีย่ วเป็นหลัก ได้รบั ผลกระทบอย่างรุนแรง รัฐบาลของประเทศเหล่านัน้ ต้องออกมาตรการช่วยเหลืออย่าง
เร่งด่วน เพื่อสนับสนุนให้อุตสาหกรรมภาคการบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ มาตรการ
ดังกล่าวช่วยดึงดูดให้นกั ท่องเทีย่ วเพิม่ จำนวนขึน้ ในช่วงครึง่ หลังของปี การทีป่ ระเทศต่าง ๆ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากโรค SARS
สามารถร่วมมือกันระงับการแพร่ระบาดของโรคร้ายนี้ได้ภายในเวลาอันสั้นทำให้ความมั่นใจของนักลงทุนหวนกลับคืนมา
ช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศเหล่านั้นกลับมาขยายตัวได้อีกครั้ง กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) จึงได้ตัดสินใจ
ปรับประมาณการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภูมภิ าคเอเชียใหม่จากเดิมร้อยละ 6.3 เป็นร้อยละ 7.2

ÀÒÇÐàÈÃÉ°¡Ô¨ä·Â
ไตรมาสแรกของปี 2546 เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ดใี นอัตราร้อยละ 6.7 เมือ่ เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 4.4
ของไตรมาสเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของอุปสงค์ในประเทศทั้งการใช้จ่ายและการลงทุนภาคเอกชน
ขณะทีก่ ารส่งออกทีเ่ พิม่ ในเกณฑ์สงู กว่าร้อยละ 16.0 ได้ขบั เคลือ่ นให้เศรษฐกิจขยายตัวในอัตราเร่งมากขึน้ ทำให้ผลกระทบจาก
สงครามระหว่างสหรัฐฯ กับอิรกั มีนอ้ ยกว่าทีค่ าดการณ์ไว้ เนือ่ งจากการส่งออกขยายตัวได้ดแี ละราคาน้ำมันต่ำกว่าทีค่ าดการณ์ไว้
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ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2546 เศรษฐกิจไทยยังขยายตัวต่อเนือ่ งจากไตรมาสแรก แม้จะเริม่ ได้รบั ผลกระทบอย่าง
รุนแรงจากการระบาดของโรค SARS แต่ก็จำกัดเฉพาะภาคการท่องเที่ยว ทำให้เศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัวเพียงเล็กน้อย
โดยขยายตัวร้อยละ 5.8 ต่ำกว่าไตรมาสแรกเล็กน้อย ปัจจัยทีส่ นับสนุนการขยายตัวยังคงเป็นการใช้จา่ ยและการลงทุนภาค
เอกชนและการส่งออกที่ยังขยายตัวได้ดี ช่วยชดเชยผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค SARS โดยภาพรวมเศรษฐกิจ
ในครึง่ แรกของปีขยายตัวร้อยละ 6.2 ซึง่ เป็นการขยายตัวในเกณฑ์สงู เมือ่ เปรียบเทียบกับประเทศอืน่ ๆ
ในไตรมาสที่ 3 เศรษฐกิจไทยขยายตัวสูงกว่าไตรมาสที่ 2 ตามแรงสนับสนุนจากอุปสงค์ภายในประเทศ
โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนที่เร่งตัวขึ้น เนื่องจากการใช้อัตรากำลังการผลิต (Capacity Utilization) เพิ่มขึ้นสูงทั้ง
ในกิจกรรมการผลิตเพื่อการส่งออกและตลาดภายในประเทศ ภาคธุรกิจเอกชนจึงเริ่มมีการขยายการลงทุน และเพิ่ม
กิจกรรมลงทุนใหม่ ๆ เพื่อรองรับความต้องการการใช้จ่ายในประเทศ การคาดการณ์ว่าผลประกอบการของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มแี นวโน้มสดใส ขณะทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ ลดลงอยูใ่ นระดับต่ำ ได้สร้างความเชือ่ มัน่ แก่ประชาชน
และนักลงทุนเป็นอย่างมาก
สำหรับไตรมาสสุดท้ายของปี 2546 เศรษฐกิจไทยขยายตัวสูงมากถึงร้อยละ 7.8 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน
นับเป็นอัตราการขยายตัวสูงสุดตั้งแต่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 เป็นต้นมา จากแรงขับเคลื่อนของอุปสงค์ภายในประเทศ
โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนที่เร่งตัวขึ้นอย่างชัดเจน และการใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภคกลับมาขยายตัวได้สูงในไตรมาส
สุดท้าย หลังจากทีช่ ะลอในไตรมาสที่ 3 และการส่งออกทัง้ สินค้าและบริการขยายตัวได้ดตี อ่ เนือ่ ง
ตลอดปี 2546 เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวร้อยละ 6.7 สูงกว่าการขยายตัวร้อยละ 5.4 ในปี 2545 โดยปัจจัย
ทีก่ ระตุน้ การขยายตัวสูงมาจาก
ประการแรก รายได้ในภาคเกษตรกรรมสูงขึ้นมากจากระยะเดียวกันของปีก่อนหน้า และกระจายไปสินค้า
เกษตรสำคัญ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับประชากรในเขตชนบทจำนวนมากของประเทศ ทำให้รายได้ประชาชนเพิม่ ขึน้ และเป็นพืน้ ฐาน
สำคัญต่อการตัดสินใจของนักลงทุน
ประการทีส่ อง อัตราดอกเบีย้ ในประเทศทีล่ ดต่ำลงเป็นประวัตกิ ารณ์ ทำให้ประชาชนในภาคตัวเมืองมีแนวโน้ม
เพิม่ การใช้จา่ ยมากกว่าการออมทำให้ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขยายตัวอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนนับจากวิกฤติเศรษฐกิจในปี
2540 เป็นต้นมา รวมทัง้ การใช้จา่ ยในสินค้าคงทน อาทิ รถยนต์ ซึง่ ทำสถิตสิ ร้างยอดจำหน่ายได้เกิน 500,000 คัน เป็นครัง้ แรก
ประการที่สาม การฟื้นตัวอย่างเข้มแข็งของรายได้ประชาชนและอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำสุด จูงใจให้นักลงทุนเพิ่ม
การลงทุนมากขึ้น ทั้งการลงทุนเพื่อรองรับอุปสงค์ในประเทศ และการลงทุนเพื่ออุตสาหกรรมการส่งออกที่ขยายตัว
ในเกณฑ์สงู เช่นเดียวกัน
ประการที่สี่ การขยายตัวของอุปสงค์จากต่างประเทศ ทำให้การส่งออกของไทยขยายตัวในเกณฑ์สูงมากเกือบ
ร้อยละ 20 ซึง่ เป็นอัตราทีไ่ ม่เคยปรากฎให้เห็นมาเป็นเวลานานกว่า 2 ปี
ประการทีห่ า้ นโยบายรัฐบาลทีก่ ระตุน้ เศรษฐกิจในระดับรากหญ้า รวมทัง้ การสร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่ผบู้ ริโภค
และนักลงทุน ได้มีส่วนช่วยอย่างมีนัยสำคัญที่สร้างแรงเหวี่ยง (Momentum) ให้เศรษฐกิจไทยเดินหน้าขยายตัวต่อไป
ถึงแม้ตอ้ งเผชิญกับอุปสรรคบ้าง อาทิ สงครามอิรกั และปัญหาโรค SARS แต่รฐั บาลสามารถดำเนินนโยบายจำกัดปัญหา
ให้อยูใ่ นวงแคบและแก้ไขได้ในเวลาอันรวดเร็ว เศรษฐกิจไทยจึงสามารถขยายตัวได้ในเกณฑ์สงู ดังกล่าว
สำหรับรายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2546 มีดงั นี้
- ภาคเกษตร
ปี 2546 เป็นปีที่ภาคการเกษตรขยายตัวได้ดีถึงร้อยละ 6.8 เนื่องจากราคาพืชผลหลักเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 16.5
เทียบกับ 11.0 ในปี 2545 ขณะทีผ่ ลผลิตพืชผลหลักทัง้ ปีขยายตัวถึงร้อยละ 7.8 เทียบกับทีไ่ ม่ขยายตัวเลยในปี 2545 รายได้
ของเกษตรกรขยายตัวถึงร้อยละ 25.6 ทัง้ นีก้ ารทีร่ าคาสินค้าเกษตรปรับตัวสูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง เช่น ยางพารา และข้าว ช่วยให้
รายได้ของประชาชนในระดับรากหญ้าซึง่ เป็นฐานสนับสนุนการใช้จา่ ยภาคครัวเรือนปรับตัวดีขน้ึ ตามไปด้วย
- ภาคอุตสาหกรรม
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเฉลีย่ ทัง้ ปี 2546 อยูท่ ร่ี ะดับ 138.4 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 12.3 เมือ่ เทียบกับปี 2545 ทีด่ ชั นี
ผลผลิตอุตสาหกรรมอยูท่ ร่ี ะดับร้อยละ 123.2 หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.5 โดยเฉพาะในหมวดอิเล็กทรอนิกส์และเครือ่ งใช้ไฟฟ้า
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ทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามวัฏจักรขาขึน้ ของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และหมวดยานยนต์เพิม่ ขึน้ ตามความต้องการของตลาดในประเทศและการ
ส่งออก ทัง้ นีจ้ ากภาพรวมของผลผลิตอุตสาหกรรมทีม่ คี วามต้องการเพิม่ ขึน้ ทัง้ จากภายในประเทศและการส่งออกทีเ่ พิม่ มากขึน้
ส่งผลให้อตั ราการใช้กำลังการผลิตเฉลีย่ ของภาคอุตสาหกรรมในปี 2546 อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 66.3 สูงกว่าร้อยละ 59.3 ในปี 2545
โดยที่หลายอุตสาหกรรมมีการใช้กำลังผลิตอยู่ในระดับสูงเต็มกำลังการผลิตแล้ว อาทิ เช่น ปิโตรเคมีขั้นต้น โลหะ สังกะสี
แผ่นเหล็กชุบสังกะสี แผ่นเหล็กรีดร้อน แผ่นเหล็กรีดเย็น และแผงวงจรไฟฟ้า เป็นต้น
- การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนเฉลีย่ ทัง้ ปี 2546 อยูท่ ร่ี ะดับ 112.1 ปรับตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.1 จากระดับ 106.7
ของปี 2545 โดยเครือ่ งชีก้ ารอุปโภคบริโภคภาคเอกชนส่วนใหญ่ปรับตัวเพิม่ ขึน้ ได้แก่ ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า ปริมาณ
การจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ภาษีมลู ค่าเพิม่ และมูลค่าการนำเข้าสินค้าเพือ่ การอุปโภคบริโภค โดยปัจจัยสำคัญทีช่ ว่ ยเอือ้
อำนวยให้การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนในปีนี้ขยายตัวในเกณฑ์สูง ทั้งการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าคงทนประเภทรถยนต์
รถจักรยานยนต์ ทีอ่ ยูอ่ าศัย และสินค้าไม่คงทนถาวร คือ รายได้ของเกษตรกรทีเ่ พิม่ ขึน้ ความเชือ่ มัน่ ของผูบ้ ริโภคโดยรวม
ปรับตัวดีขึ้น ภาวะการจ้างงานปรับตัวดีขึ้น ตลอดจนอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำ และสภาพแวดล้อมทางการเงิน
ที่เอื้ออำนวย โดยมีการแข่งขันกันปล่อยสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ ในขณะที่ดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) ทีป่ รับตัวสูงขึน้ และบริษทั เอกชนเริม่ จ่ายเงินปันผล ทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนเพิม่ สูงขึน้
- การลงทุนภาคเอกชน
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนเฉลีย่ ทัง้ ปี 2546 อยูท่ ร่ี ะดับ 58.2 (ปี 2538 = 100) เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13.2 จากระดับ
51.4 ในปี 2545 โดยเครือ่ งชีภ้ าวะการลงทุนส่วนใหญ่ปรับตัวเพิม่ ขึน้ ได้แก่ ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์เพือ่ การพาณิชย์
มูลค่าการนำเข้าสินค้าทุน และปริมาณการจำหน่ายปูนซิเมนต์ และเหล็กเส้น โดยปัจจัยสำคัญทีช่ ว่ ยสนับสนุนให้การลงทุนภาค
เอกชนในปีนข้ี ยายตัวดีทง้ั การลงทุนในเครือ่ งจักรอุปกรณ์และการลงทุนในการก่อสร้าง ซึง่ สอดคล้องกับการส่งออกทีข่ ยาย
ตัวดี และการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ อัตราการใช้กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำ
และสินเชือ่ อุตสาหกรรมของธนาคารพาณิชย์ทป่ี รับตัวดีขน้ึ เป็นลำดับ
- อัตราเงินเฟ้อ
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2546 เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 1.8 โดยเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของ
ราคาสินค้าหมวดอาหารและเครือ่ งดืม่ ร้อยละ 3.6 และราคาสินค้าหมวดอืน่ ๆ ทีม่ ใิ ช่อาหารร้อยละ 0.7 สำหรับอัตราเงินเฟ้อ
พื้นฐาน (ไม่รวมราคาอาหารสดและพลังงาน) เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 0.2 ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญที่ทำให้อัตรา
เงินเฟ้อในปี 2546 ยังอยูใ่ นระดับต่ำทัง้ ๆ ทีเ่ ศรษฐกิจขยายตัวสูงอย่างต่อเนือ่ ง ได้แก่ 1) การลดลงของค่าเช่าบ้าน (ซึง่ มี
น้ำหนักร้อยละ 24 ในตะกร้าดัชนีราคาผูบ้ ริโภคพืน้ ฐาน) 2) การทีภ่ าครัฐเข้ามาดูแลสินค้าพืน้ ฐานบางรายการ เช่น
ค่าสาธารณูปโภค ค่ารักษาพยาบาล ค่าขนส่งและสือ่ สาร และ ค่าเล่าเรียน เป็นต้น 3) ภาวะการแข่งขันทีร่ นุ แรง ทำให้
ผูป้ ระกอบการพยายามตรึงราคาไว้เพือ่ รักษาส่วนแบ่งตลาด
- ภาวะการคลัง
ในปีงบประมาณ 2546 รัฐบาลมีรายได้นำส่งสุทธิเท่ากับ 960.6 พันล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13.6 โดยรายได้จาก
ภาษีอากรเพิม่ ขึน้ ทัง้ ภาษีทเ่ี ก็บจากฐานรายได้ ซึง่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 19.1 และภาษีทเ่ี ก็บจากฐานการบริโภค ซึง่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11.6
เนือ่ งจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และประสิทธิภาพในการบริหารจัดเก็บภาษีทด่ี ขี น้ึ
ในปีงบประมาณ 2546รัฐบาลมีการใช้จา่ ยเงินงบประมาณทัง้ สิน้ 938.8 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.4 และมี
อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเท่ากับร้อยละ 89.1 ต่ำกว่าเป้าหมายทีต่ ง้ั ไว้ ทัง้ นีส้ ว่ นหนึง่ เป็นผลมาจากการปฏิรปู ระบบ
ราชการทีม่ กี ารปรับโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรมและมีการเปลีย่ นแปลงวิธกี ารเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทีจ่ ดั สรรให้แก่ธนาคาร
แห่งประเทศไทย
ทำให้โดยรวมแล้วในปีงบประมาณ 2546 รัฐบาลเกินดุลในงบประมาณทัง้ สิน้ 21.8 พันล้านบาทและเกินดุลเงิน
นอกงบประมาณ 12.5 พันล้านบาท ส่งผลให้ดุลเงินสดเกินดุลทัง้ สิน้ 34.3 พันล้านบาท
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- ภาคการท่องเทีย่ ว
การท่องเทีย่ วไทยปี 2546 ชะลอตัวลงเมือ่ เทียบกับปี 2545 โดยมีนกั ท่องเทีย่ วจากต่างประเทศจำนวน 9.96
ล้านคน หดตัวลงจากปีกอ่ นร้อยละ 7.8 มีรายได้จากการท่องเทีย่ ว 323.3 พันล้านบาท เทียบกับปี 2545 ซึง่ มีรายได้
จากการท่องเทีย่ ว 339.7 พันล้านบาท และมีอตั ราการเข้าพักโรงแรมเฉลีย่ ทัง้ ปีทร่ี อ้ ยละ 57.6 เทียบกับปี 2545 ซึง่ อยูท่ ร่ี ะดับ
ร้อยละ 60.6 ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากการท่องเทีย่ วไทยได้รบั ผลกระทบจากปัจจัยหลัก 2 ประการ คือ ภาวะสงครามระหว่างสหรัฐฯ
กับอิรกั และการแพร่ระบาดของโรค SARS ส่งผลให้นกั ท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางเข้ามาท่องเทีย่ วในประเทศไทยในช่วงเดือน มี.ค.
46 - ก.ค. 46 ลดลงเมือ่ เทียบกับระยะเดียวกันของปีกอ่ น อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนักท่องเทีย่ วเริม่ ปรับตัวดีขน้ึ ภายหลังการ
ระบาดของโรค SARS ยุตลิ ง โดยนักท่องเทีย่ วเริม่ กระเตือ้ งขึน้ ตัง้ แต่เดือน ส.ค. 46 แต่สว่ นใหญ่ยงั เป็นกลุม่ นักท่องเทีย่ ว
จากตลาดเอเชีย อาทิ มาเลเซีย ญี่ปุ่น ฮ่องกง เกาหลีใต้ และจีน อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยว
"ไทยแลนด์ สมายล์ พลัส" ของภาครัฐ ส่วนกลุม่ นักท่องเทีย่ วจากตลาดระยะไกลอย่างยุโรป และสหรัฐฯ นัน้ เริม่ กลับเข้ามา
ในประเทศไทยในช่วงปลายปี ส่วนหนึง่ เป็นผลมาจากการทีไ่ ทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปก และการประชุมสิน้ สุดลง
อย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้สง่ ผลดีตอ่ ภาพลักษณ์ของประเทศไทย
- การส่งออก
ปี 2546 มีมลู ค่าการส่งออกรวมทัง้ สิน้ 78.4 พันล้านดอลลาร์ สรอ. เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นร้อยละ 18.6 เนือ่ งจากภาวะ
เศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวมากขึ้น ทำให้ปริมาณและราคาสินค้าส่งออกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลก
ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รวมทั้งความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนในการผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดโลก และผ่อนปรน
ข้อจำกัดทีเ่ ป็นอุปสรรคทางการค้าต่าง ๆ โดยโครงสร้างตลาดส่งออกของไทยนัน้ มูลค่าการส่งออกเพิม่ ขึน้ ทัง้ ในตลาดหลัก
(ได้แก่ อาเซียน สหภาพยุโรป และญีป่ นุ่ ) และตลาดอืน่ ๆ ยกเว้นการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐฯ ซึง่ มีมลู ค่าลดลงเล็กน้อย
ซึง่ ส่วนหนึง่ เป็นผลจากค่าเงินดอลลาร์ สรอ. ทีอ่ อ่ นลงมาก และการทีส่ หรัฐฯ หันไปนำเข้าสินค้าจากตลาดอืน่ ซึง่ มีตน้ ทุน
และราคาสินค้าต่ำกว่า
- การนำเข้า
ปี 2546 มีมลู ค่าการนำเข้ารวมทัง้ สิน้ 74.2 พันล้านดอลลาร์ สรอ. เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นร้อยละ 17.1 โดยการนำเข้า
เพิม่ ขึน้ ทุกหมวดตามภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศทีด่ ขี น้ึ ทัง้ การลงทุนและการส่งออก และสาเหตุสำคัญทีท่ ำให้มลู ค่าการ
นำเข้าขยายตัวต่อเนือ่ ง เนือ่ งจากราคาและปริมาณนำเข้าเพิม่ ขึน้ มาก โดยเฉพาะราคานำเข้าสินค้าคงทน สินค้าวัตถุดบิ และ
สินค้าขัน้ กลางเพิม่ ขึน้ มาก
- ดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัด
ดุลการค้าปี 2546 เกินดุล 4.2 พันล้านดอลลาร์ สรอ. สูงกว่าปี 2546 ทีเ่ กินดุลเพียง 2.7 พันล้านดอลลาร์ สรอ.
ตามการส่งออกทีข่ ยายตัวมากกว่าการนำเข้า และเมือ่ รวมกับดุลบริการ รายได้ และเงินโอนทีย่ งั เกินดุล 3.8 พันล้านดอลลาร์
สรอ. แม้วา่ รายได้จากการท่องเทีย่ วจะได้รบั ผลกระทบจากโรค SARS บ้าง ทำให้ดลุ บัญชีเดินสะพัดเกินดุล 8.0 พันล้านดอลลาร์
สรอ. หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.6 ของ GDP
- เงินทุนเคลือ่ นย้ายสุทธิ
เงินทุนเคลือ่ นย้ายสุทธิขาดดุล 8.6 พันล้านดอลลาร์ สรอ. เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นทีข่ าดดุล 4.2 พันล้านดอลลาร์ สรอ.
ส่วนหนึง่ เป็นผลมาจากภาคเอกชนไทย และธนาคารแห่งประเทศไทยได้จา่ ยคืนเงินกูต้ า่ งประเทศก่อนกำหนด แม้วา่ ในปี 2546
เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) จะไหลเข้าประเทศอย่างต่อเนือ่ งจากความเชือ่ มัน่ ของนักลงทุนต่างประเทศทีม่ ตี อ่
ศักยภาพการลงทุนในไทย โดยมีมลู ค่าเท่ากับ 1.1 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนทีไ่ หลเข้ามาจากประเทศ
ญีป่ นุ่ และกลุม่ อาเซียนเพือ่ ลงทุนในภาคการค้าและภาคอุตสาหกรรม
- ดุลการชำระเงิน
แม้ว่าจะมีการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดในระดับสูง แต่เนื่องจากเงินทุนเคลื่อนย้ายสุทธิที่ขาดดุลสูงกว่าปีก่อน
จากการชำระคืนหนี้ IMF Package ก่อนกำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ทำให้ดลุ การชำระเงินในปี 2546 เกินดุลเพียง
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0.1 พันล้านดอลลาร์ สรอ. เทียบกับปีกอ่ นทีเ่ กินดุล 4.2 พันล้านดอลลาร์ สรอ. อย่างไรก็ตาม เงินสำรองระหว่างประเทศ
ณ สิน้ ปี 2546 เพิม่ ขึน้ เป็น 42.1 พันล้านดอลลลาร์ สรอ.หรือคิดเป็นประมาณ 3.7 เท่าของหนีต้ า่ งประเทศระยะสัน้
- หนีส้ าธารณะ
ณ สิน้ ปีงบประมาณ 2546 รัฐบาลมีหนีส้ าธารณะ 2,918.1 พันล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.4 ของ GDP ต่ำกว่า
ยอดคงค้าง ณ สิน้ ปีงบประมาณ 2545 ซึง่ มีหนีส้ าธารณะอยูท่ ร่ี ะดับ 2,934.9 พันล้านบาท หรือร้อยละ 55.1 ของ GDP
- สภาพคล่องและอัตราดอกเบีย้
สภาพคล่องของระบบการเงินโดยรวมในปี 2546 ยังอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องจากปี 2545 เนื่องจากเงินฝาก
ธนาคารพาณิชย์ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่การปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินยังคงเป็นไปอย่างระมัดระวัง
ประกอบกับในช่วงกลางปี (27 มิ.ย. 46) ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศปรับลดอัตราดอกเบีย้ ในตลาดซือ้ คืนพันธบัตร
ระยะ 14 วัน ซึง่ เป็นอัตราดอกเบีย้ นโยบายจากร้อยละ 1.75 ต่อปี เป็นร้อยละ 1.25 ต่อปี เพือ่ ให้เอือ้ ต่อการฟืน้ ตัวทางเศรษฐกิจ
และรองรับความเสีย่ งด้านต่างประเทศ
อัตราดอกเบีย้ ระยะสัน้ ในตลาดเงินตลอดทัง้ ปี 2546 ก็เคลือ่ นไหวอยูใ่ นระดับต่ำตามภาวะสภาพคล่องทีม่ อี ยูส่ งู
โดยอัตราดอกเบีย้ เงินกูย้ มื ในตลาดซือ้ คืนพันธบัตรระยะ 1 วัน เคลือ่ นไหวอยูใ่ นช่วงร้อยละ 0.90 - 1.75 ต่อปี และมีคา่ เฉลีย่ อยูท่ ่ี
ร้อยละ 1.33 ต่อปี และอัตราดอกเบีย้ ระหว่างธนาคาร (Interbank) เคลือ่ นไหวอยูใ่ นช่วงร้อยละ 1.03 - 1.75 ต่อปี และมีคา่
เฉลีย่ อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 1.31 ต่อปี นอกจากนีจ้ ากสภาพคล่องในระบบทีย่ งั คงอยูใ่ นระดับสูงได้สง่ ผลให้ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่
มีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ ลงในช่วงเดือน มี.ค. มิ.ย. และ ก.ค. ของปี 2546 โดยเป็นการปรับลดลงทัง้ อัตราดอกเบีย้ เงินฝาก
และเงินกู้ เพื่อระบายสภาพคล่องส่วนเกินที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก และเพื่อบรรเทาภาระดอกเบี้ยที่ลูกค้าต้องจ่ายเพื่อช่วย
ในการปรับโครงสร้างหนี้และขยายสินเชื่อ ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์ในปี 2546 ปรับลดลงอยู่ในระดับต่ำ
ลงมาอีกเมือ่ เทียบกับปี 2545 โดยอัตราดอกเบีย้ เงินฝากออมทรัพย์ และอัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจำระยะ 1 ปี ของ 5 ธนาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ่เคลื่อนไหวอยู่ในช่วง ร้อยละ 0.75 - 1.50 ต่อปี และร้อยละ 1.00 - 2.00 ต่อปี ตามลำดับ
เทียบกับช่วงร้อยละ 1.50 - 1.75 ต่อปี และร้อยละ 2.00 - 3.00 ต่อปี ในปี 2545 ส่วนอัตราดอกเบีย้ เงินให้กยู้ มื MLR และ
MOR เคลือ่ นไหวอยูใ่ นช่วงร้อยละ 5.50 - 7.00 ต่อปี และร้อยละ 5.75 - 7.50 ต่อปี ตามลำดับ เทียบกับช่วงร้อยละ
6.75 - 7.50 ต่อปี และร้อยละ 7.00 - 8.00 ต่อปี ในปี 2545
- เงินฝากและสินเชือ่ ธนาคารพาณิชย์
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2546 ขยายตัวในอัตราต่ำ เนื่องจากการปรับลดอัตรา
ดอกเบีย้ เงินฝากในช่วงทีผ่ า่ นมา ประกอบกับมีการออกตราสารหนีภ้ าคเอกชน ส่งผลให้ภาคเอกชนโยกเงินฝากออกไปลงทุนใน
สินทรัพย์ประเภทอืน่ ซึง่ ให้ผลตอบแทนสูงกว่าในภาวะดอกเบีย้ ต่ำ โดยเฉพาะในเดือน ส.ค. 46 ทีเ่ งินฝากลดลงมาก เนือ่ งจาก
ฐานเงินฝากในช่วงเดียวกันของปีกอ่ นสูงจากการครบกำหนดไถ่ถอนบัตรเงินฝากและการโอนเงินเข้ามาฝากไว้ในระบบธนาคาร
พาณิชย์เพือ่ รอการตัดบัญชีชำระค่าพันธบัตรออมทรัพย์ชว่ ยชาติ อย่างไรก็ตาม เงินฝากเริม่ ขยายตัวสูงขึน้ ในเดือน ก.ย. 46
ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะฐานเงินฝากในช่วงเดียวกันของปีก่อนต่ำ เพราะมีการถอนเงินฝากไปลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์
ช่วยชาติ และนับจากในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2546 เงินฝากธนาคารพาณิชย์เริม่ ขยายตัวในอัตราทีเ่ ร่งขึน้ เนือ่ งจาก
ธนาคารพาณิชย์ไม่มกี ารปรับลดอัตราดอกเบีย้ เงินฝากลงอีก ประกอบกับส่วนหนึง่ เป็นเงินฝากของกองทุนรวมวายุภกั ษ์ทเ่ี พิม่
ขึน้ ชัว่ คราว ในขณะทีอ่ กี ส่วนหนึง่ เป็นเงินบำเหน็จดำรงชีพจากภาครัฐบาลทีข่ า้ ราชการได้รบั และนำเงินทีไ่ ด้มาฝากไว้ในระบบ
ธนาคารพาณิชย์เพิม่ ขึน้ ในช่วงปลายปี ส่งผลให้เงินฝากธนาคารพาณิชย์ ณ สิน้ ปี 2546 มียอดคงค้างทัง้ สิน้ 5,358.1 พันล้าน
บาท เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2545 ร้อยละ 4.4
สินเชื่อรวมธนาคารพาณิชย์ (คำนวณสินเชื่อกิจการวิเทศธนกิจด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นเดือน)
มียอดคงค้าง ณ สิน้ ปี 2546 จำนวน 4,954.3 พันล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2545 ร้อยละ 3.6 ในขณะทีส่ นิ เชือ่ ภาคเอกชนของ
ธนาคารพาณิชย์ (รวมการถือหลักทรัพย์ของเอกชน) ของธนาคารพาณิชย์ที่บวกกลับการตัดหนี้สูญและสินเชื่อที่โอนไป
บริษทั บริหารสินทรัพย์แต่ไม่รวมสินเชือ่ ทีธ่ นาคารพาณิชย์ให้กบั บริษทั บริหารสินทรัพย์ มียอดคงค้าง ณ สิน้ ปี 2546 จำนวน
5,763.0 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2545 ร้อยละ4.8 โดยเป็นผลมาจากการที่เศรษฐกิจได้มีการปรับตัวใน
ทิศทางทีด่ ขี น้ึ ส่งผลให้ความต้องการสินเชือ่ ในภาคธุรกิจเริม่ กระเตือ้ งขึน้ โดยหากพิจารณาสินเชือ่ แยกตามสาขาเศรษฐกิจ
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จะพบว่า ความต้องการของสินเชือ่ เริม่ กระจายไปสูส่ าขาเศรษฐกิจทีส่ ำคัญมากขึน้ โดยเฉพาะสินเชือ่ เพือ่ การส่งออก สินเชือ่
อสังหาริมทรัพย์ สินเชือ่ เพือ่ การพาณิชย์ สินเชือ่ เพือ่ การอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล และสินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย ซึง่ สอดคล้อง
กับการขยายตัวทางด้านการบริโภคของภาคเอกชน
- ฐานเงินและปริมาณเงิน
ฐานเงิน ณ สิน้ ปี 2546 มียอดคงค้างจำนวน 699.7 พันล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2545 ร้อยละ 10.6 ในขณะ
ทีป่ ริมาณเงินได้ขยายตัวในอัตราทีเ่ ร่งขึน้ เมือ่ เทียบกับสิน้ ปี 2545 โดยปริมาณเงิน M2A ณ สิน้ ปี 2546 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.1
ในขณะทีป่ ริมาณเงิน M3 ก็มอี ตั ราการขยายตัวทีส่ อดคล้องกับปริมาณเงิน M2A โดยเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.2 ซึง่ เป็นการขยาย
ตัวทีส่ งู กว่าปริมาณเงิน M2A และ M3 ณ สิน้ ปี 2545 ซึง่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.5 และ 3.7 ตามลำดับ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากอัตราการ
ขยายตัวของปริมาณเงินจะโน้มสูงขึ้นจากการขยายตัวของเงินฝากของประชาชนที่ฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์และบริษัท
เงินทุน นอกจากนี้ ยังเป็นผลจากการถือครองเงินสดของประชาชนทีเ่ พิม่ ขึน้ ในช่วง 4 เดือนสุดท้ายของปี 2546
- อัตราแลกเปลีย่ น
ในปี 2546 ค่าเงินบาทเคลือ่ นไหวอยูร่ ะหว่าง 39.57 - 43.15 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยมีคา่ เฉลีย่ ทัง้ ปีอยูท่ ร่ี ะดับ
41.50 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึน้ ร้อยละ 3.6 เมือ่ เทียบกับในปี 2545 ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ อยูท่ ร่ี ะดับ 43.00 บาท/ดอลลาร์ สรอ.
โดยค่าเงินบาทได้ปรับแข็งค่าขึน้ ต่อเนือ่ งตัง้ แต่ในช่วงกลางปี 2546 จนถึงช่วงปลายปีทแ่ี ข็งค่ามากทีส่ ดุ ในรอบปีทร่ี ะดับ 39.57
บาท/ดอลลาร์ สรอ. ในเดือน ธ.ค. 46 ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากเป็นการปรับตัวแข็งค่าขึน้ ตามทิศทางของค่าเงินในภูมภิ าค โดยเฉพาะค่า
เงินเยนทีแ่ ข็งค่าขึน้ เมือ่ เทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ในขณะทีป่ จั จัยพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจไทยทีป่ รับตัวในทิศทางทีด่ ขี น้ึ ทำให้
ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อการเข้าถือครองเงินบาทเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสะท้อนได้จากการปรับตัวสูงขึ้นของดัชนีตลาด
หลักทรัพย์ไทย รวมถึงการปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือของไทยจากสถาบันจัดอันดับในต่างประเทศหลายแห่ง ทั้งนี้
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท ในวันที่ 11 ก.ย. 46 และ 14 ต.ค. 46 เพือ่ ดูแล
การเคลือ่ นไหวของค่าเงินบาทไม่ให้เป็นไปในลักษณะของการเก็งกำไร
- ภาวะตลาดหลักทรัพย์
ภาวะการซือ้ ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงปี 2546 ทีผ่ า่ นมา โดยรวมดัชนีปรับตัว
เพิม่ ขึน้ อย่างชัดเจนเมือ่ เปรียบเทียบกับช่วง 2-3 ปีทผ่ี า่ นมา โดยดัชนีปดิ ตลาดทีร่ ะดับ 772.15 จุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546
ซึง่ หากเปรียบเทียบกับดัชนี ณ สิน้ ปี 2545 ทีด่ ชั นีปดิ ทีร่ ะดับ 356.48 จุด จะเห็นว่าดัชนีปรับตัวเพิม่ ขึน้ มากกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์
ปัจจัยสำคัญที่เป็นแรงหนุนให้ดัชนีมีการปรับขึ้นอย่างชัดเจนน่าจะเกิดจากแนวโน้มการฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัดของระบบ
เศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อผลกำไรของบริษัทจดทะเบียน โดยเหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในช่วงปีที่ผ่านมาพอสรุปได้ดังนี้ ช่วงไตรมาสแรกเป็นช่วงที่นักลงทุนยังชะลอการลงทุนเนื่องมาจากสถานการณ์สงคราม
ระหว่างอิรกั กับสหรัฐฯ แต่หลังจากสงครามสิน้ สุดลงอย่างรวดเร็ว และไม่ขยายวงกว้างออกไปดัชนีกก็ ลับมามีการเคลือ่ นไหว
อย่างมีเสถียรภาพอีกครั้ง จนกระทั่งในช่วงปลายเดือนเมษายนซึ่งเกิดการแพร่ระบาดของโรค SARS ซึ่งส่งผลทำให้ดัชนี
มีการปรับตัวลดลงแต่ผลกระทบดังกล่าวก็เกิดเพียงช่วงสัน้ ๆ เท่านัน้ โดยในช่วงไตรมาสที่ 2 นัน้ เป็นช่วงทีน่ กั ลงทุนต่างชาติ
มีมลู ค่าการซือ้ สุทธิสงู ทีส่ ดุ ในรอบปีเท่ากับ 16,623 ล้านบาท ส่วนในไตรมาสที่ 3 นัน้ ดัชนียงั คงปรับตัวสูงขึน้ ต่อเนือ่ งจาก
ไตรมาสที่ 2 แต่ในไตรมาสนี้ กลุม่ นักลงทุนทีเ่ ป็นแรงผลักดันดัชนีให้ปรับตัวสูงขึน้ เป็นกลุม่ นักลงทุนรายย่อยภายในประเทศ
และในไตรมาสสุดท้ายการซื้อขายของนักลงทุนค่อนข้างเบาบาง โดยในช่วงต้นไตรมาสนักลงทุนมีความกังวลว่าอาจมี
เหตุการณ์ไม่สงบในช่วงการประชุม APEC ทีป่ ระเทศไทยเป็นเจ้าภาพ และในช่วงปลายปีทางการได้เข้ามาเข้มงวดเกีย่ วกับการ
เก็งกำไรของนักลงทุน โดยเฉพาะนักลงทุนทีซ่ อ้ื ขายด้วยวิธซี อ้ื ขายแบบ Net Settlement ทำให้ดชั นีมกี ารปรับตัวลดลงเล็กน้อย
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คาดว่า ภาวะเศรษฐกิจโลกในปี 2547 จะยังคงขยายตัวต่อเนือ่ งจากปี 2546 ในอัตราร้อยละ 4.5 เนือ่ งจาก
คาดว่าเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และญี่ปุ่นจะขยายตัวได้ดีขึ้น ขณะที่เศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซนจะเริ่มกลับมาขยายตัว
ดีขน้ึ จากทีเ่ คยหยุดชะงักลง สำหรับภาวะเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ในภูมภิ าคเอเชีย คาดว่าจะขยายตัวได้ในเกณฑ์ดี
แม้ว่าจะมีปัญหาค่าเงินจะแข็งค่าขึ้นบ้างก็ตาม โดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
คาดว่าจะขยายตัวสูงขึน้ จากร้อยละ 5.9 ในปี 2546 เป็นร้อยละ 6.5 ในปี 2547 ขณะทีภ่ าวะเศรษฐกิจของประเทศในภูมภิ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาดว่าจะขยายตัวในอัตราร้อยละ 5.1 เทียบกับร้อยละ 4.1 ในปี 2546
- สหรัฐอเมริกา
คาดว่าภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปี 2547 จะขยายตัวได้ในอัตราร้อยละ 4.6 ซึง่ เป็นผลจากค่าเงินดอลลาร์ สรอ.
ที่อ่อนค่าลงจะช่วยให้การส่งออกของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นมาก ขณะเดียวกันจะส่งผลให้การใช้จ่ายของภาคธุรกิจขยายตัวได้ดี
ตามไปด้วย และจะช่วยให้อตั ราการว่างงานปรับตัวลดลงได้บา้ ง แต่มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจด้วยการดำเนินนโยบายขาดดุล
งบประมาณจะทำได้ลำบากมากขึน้ เนือ่ งจากมีแนวโน้มว่ารัฐบาลจะเผชิญกับการขาดดุลงบประมาณในปีงบประมาณ 2547
สูงถึง 500 พันล้านดอลลาร์ สรอ. อย่างไรก็ตาม คาดการณ์วา่ การใช้จา่ ยเพือ่ การลงทุนของภาคเอกชนจะกลายมาเป็นจักรกล
สำคัญทีจ่ ะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟืน้ ตัวขึน้ ทดแทนการกระตุน้ เศรษฐกิจจากภาครัฐ ขณะทีก่ ารเลือกตัง้ ประธานาธิบดีทจ่ี ะจัด
ให้มขี น้ึ ในเดือน พ.ย. 47 จะมีสว่ นช่วยสนับสนุนการบริโภคของภาคเอกชนให้ขยายตัวได้อกี ทางหนึง่
- ญีป่ นุ่
ภาวะเศรษฐกิจญี่ปุ่นในปี 2547 คาดว่าจะขยายตัวดีขึ้นที่ร้อยละ 2.2 จากประมาณการเดิมซึ่งคาดว่า
ภาวะเศรษฐกิจจะชะลอตัวเหลือเพียงร้อยละ 1.4 เนื่องจากการส่งออกของประเทศยังเติบโตได้ดี ทำให้ธุรกิจมีผลกำไร
เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าไปยังจีนมีการปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตาม การแข็งค่าของเงินเยน
เมือ่ เทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. จะทำให้นกั ลงทุนมีความวิตกต่อปัญหาด้านการส่งออกและภาวะเงินฝืดมากขึน้ ซึง่ คาดว่า
จะไปมีผลต่อผลกำไรของธุรกิจ และอาจทำให้ธนาคารพาณิชย์ทป่ี ล่อยสินเชือ่ แก่ภาคธุรกิจเผชิญกับปัญหาหนีเ้ สียเพิม่ สูงขึน้
อีกครัง้
คาดว่าในปี 2547 ธนาคารกลางญีป่ นุ่ จะยังคงใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย ด้านปริมาณเงิน (Quantitative
Easing) ต่อไป เพือ่ ให้ผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ จากภาวะเงินฝืดลดน้อยลง จนกว่าจะมีรายงานว่าภาวะเงินเฟ้อได้เริม่ ปรับตัว
เพิม่ สูงขึน้ นอกจากนี้ ในช่วงเดือน ม.ค. 47 ธนาคารกลางของญีป่ นุ่ ได้มมี าตรการปรับเพิม่ เป้าหมายระดับของปริมาณเงิน
ทีธ่ นาคารพาณิชย์จะต้องสำรองไว้ทธ่ี นาคารกลางหากปริมาณเงินเกินจากเป้าหมายทีก่ ำหนด จากระดับเป้าหมายเดิมที่
27 - 32 ล้านล้านเยน เป็น 30 - 35 ล้านล้านเยน เพือ่ เป็นการกระตุน้ ให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยสินเชือ่ ให้เพิม่ มากขึน้
- สหภาพยุโรป
ภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปในปี 2547 คาดว่าจะขยายตัวในอัตราร้อยละ 2.0 โดยเป็นการ
ปรับตัวในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป จากการที่ธนาคารกลางของสหภาพยุโรปยังคงใช้นโยบายตรึงอัตราดอกเบี้ยกู้ยืม
ในระดับต่ำต่อไป จะเอือ้ อำนวยต่อภาวะการลงทุนภายในประเทศและทำให้ธรุ กิจมีฐานะทางการเงินทีด่ ขี น้ึ นอกจากนี้ การที่
มีแนวโน้มว่าภาวะเศรษฐกิจโลกและปริมาณการค้าโลกจะยังคงขยายตัวได้ดี จะผลักดันให้การค้าของกลุ่มสหภาพยุโรป
ขยายตัวตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม การทีค่ า่ เงินยูโรมีคา่ แข็งขึน้ เมือ่ เทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. อาจส่งผลให้การขยายตัวของ
ภาวะเศรษฐกิจทีเ่ กิดขึน้ อย่างค่อยเป็นค่อยไปกินระยะเวลานานกว่าปกติแต่จะช่วยกดดันให้อตั ราเงินเฟ้อของกลุม่ สหภาพยุโรป
อยูใ่ นระดับเป้าหมายทีต่ ง้ั ไว้
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- ภูมภิ าคเอเชีย
คาดว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียจะยังคงขยายตัวได้ดี เนื่องจากการขยายตัวของ
การบริโภค การลงทุน และภาวะการส่งออกทีป่ รับตัวดีขน้ึ ในแต่ละประเทศ การทำธุรกิจการค้ากับประเทศเพือ่ นบ้าน กอปรกับ
การได้รบั ผลประโยชน์จากการลงนามในเขตการค้าเสรี หรือ FTA จะเริม่ ส่งผลอย่างเห็นได้ชดั ในปี 2547 โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีน
คาดว่าจะยังคงขยายตัวได้ในเกณฑ์สงู ทำให้ภาวะเงินฝืดบรรเทาลงจนเริม่ ปรับตัวเป็นภาวะเงินเฟ้ออย่างอ่อน แต่จนี ยังคงต้อง
ระมัดระวังในเรือ่ งของความผันผวนของค่าเงินดอลลาร์ สรอ. และการทีส่ หรัฐฯ ออกมาตรการปกป้องทางการค้าซึง่ จะมีผล
กระทบให้การค้าของจีนชะลอตัวลงได้ สำหรับประเทศอืน่ ๆ ในภูมภิ าคเอเชีย การทีค่ า่ เงินดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงผลักดันให้
ค่าเงินของประเทศในภูมภิ าคเอเชียส่วนใหญ่แข็งค่าขึน้ ซึง่ อาจจะทำให้ปริมาณการส่งออกของประเทศเหล่านีป้ รับตัวลดลง
แต่คาดว่าการค้ากับประเทศเพือ่ นบ้านในภูมภิ าคเดียวกันจะยังเติบโตได้ดี นอกจากนี้ การทีห่ ลายประเทศในภูมภิ าคเอเชีย
จะมีการจัดการเลือกตั้งขึ้นภายในปี 2547 ได้แก่ ไต้หวัน เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และฮ่องกง การใช้จ่าย
เงินในช่วงทีม่ กี ารเลือกตัง้ จะช่วยให้การบริโภคขยับตัวเพิม่ สูงขึน้ และคาดการณ์วา่ ภาวะเศรษฐกิจของภูมภิ าคเอเชียจะเติบโตที่
ประมาณร้อยละ 6.3
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ
หน่วย : %
เศรษฐกิจโลก
สหรัฐฯ
กลุม่ ยูโรโซน
ญีป่ นุ่
เกาหลีใต้
ไต้หวัน
ฮ่องกง
สิงคโปร์
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
ฟิลปิ ปินส์
จีน

2546

2547*

3.2
2.6
0.5
2.0
2.7
3.1
2.7
0.8
4.6
3.8
3.7
8.5

4.5
4.6
2.0
2.2
5.0
4.4
4.8
4.5
5.7
4.0
4.5
7.9

หมายเหตุ : * ประมาณการ
ทีม่ า : IMF, ADB และข้อมูลจากหน่วยงานของประเทศต่าง ๆ
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2547 ยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ตอ่ เนือ่ งจากปี 2546 โดยคาดว่าจะขยายตัวประมาณ
ร้อยละ 7.0 - 8.0 โดยทีอ่ ปุ สงค์ภายในประเทศจะยังเป็นแรงผลักดันของเศรษฐกิจทีส่ ำคัญ โดยเฉพาะการใช้จา่ ยภาคเอกชนทีย่ งั
คงแข็งแกร่งและการลงทุนภาคเอกชนที่มีแนวโน้มขยายตัวได้เร็วขึ้น ขณะเดียวกันความมั่นคงทางการเมืองจะทำให้รัฐบาล
สามารถดำเนินมาตรการทางการเงินการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและนักลงทุนได้อย่าง
ต่อเนือ่ ง ไม่วา่ จะเป็นผลของการดำเนินนโยบายอัตราดอกเบีย้ ต่ำต่อการใช้จา่ ย ความคืบหน้าของโครงการภาครัฐและการเบิก
จ่ายงบประมาณภาครัฐ การขึน้ เงินเดือนข้าราชการรวมทัง้ การปรับตัวสูงขึน้ ของราคาสินค้าเกษตรและรายได้จากการเกษตร
นอกจากนี้ การฟืน้ ตัวอย่างต่อเนือ่ งของเศรษฐกิจโลกก็จะส่งผลดีตอ่ การส่งออก
อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2547 ยังมีความเสีย่ งจากปัจจัยนอกประเทศ คือ แนวโน้ม
การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ สรอ. เมือ่ เทียบกับเงินสกุลสำคัญราคาน้ำมันทีเ่ พิม่ สูงขึน้ จากการลดโควต้าการผลิตของกลุม่ โอเปค
ขณะทีเ่ ศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังมีความเสีย่ งทีจ่ ะไม่ฟน้ื ตัวอย่างต่อเนือ่ ง เพราะยังมีปญ
ั หาเชิงโครงสร้างคือการขาดดุลบัญชีเดิน
สะพัด และการขาดดุลการคลัง ซึง่ อาจจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของภาคการส่งออกของไทย รวมถึงเศรษฐกิจโดยรวมได้
รวมทัง้ ยังมีความเสีย่ งภายในประเทศซึง่ ประกอบด้วยการระบาดของโรคไข้หวัดนก ความไม่สงบของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
และการไต่สวนการทุม่ ตลาดการส่งออกกุง้ ของไทยไปสหรัฐฯ ทัง้ นีค้ าดว่าปัจจัยเสีย่ งดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
เฉพาะในระยะสัน้ และในวงจำกัดเพียงบางสาขาเท่านัน้ ซึง่ ยังมีขนาดเล็กเมือ่ เปรียบเทียบกับขนาดของเศรษฐกิจไทยโดยรวม

สำหรับแนวโน้มการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ ในปี 2547 พอสรุปได้ดังนี้
- การใช้จา่ ยภาคเอกชน
การใช้จา่ ยเพือ่ การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนในปี 2547 คาดว่าจะขยายตัวประมาณร้อยละ 6.0 - 6.2 โดยขยายตัว
ได้ใกล้เคียงกับปี 2546 ทัง้ นีป้ จั จัยสนับสนุนทีส่ ำคัญ ได้แก่ การปรับขึน้ เงินเดือนข้าราชการ ผลประกอบการของธุรกิจภาคเอกชน
ทีค่ าดว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลและโบนัสมากขึน้ ความเชือ่ มัน่ ของผูบ้ ริโภคและนักธุรกิจทีแ่ ข็งแกร่งขึน้ เป็นลำดับ มาตรการของ
ภาครัฐทีเ่ อือ้ อำนวย ตลอดจนอัตราดอกเบีย้ ทีอ่ ยูใ่ นระดับต่ำ ทัง้ นีป้ จั จัยต่าง ๆ ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นแรงส่งต่อเนือ่ งจากปี
2546
- การลงทุนภาคเอกชน
การลงทุนภาคเอกชนในปี 2547 คาดว่าจะขยายตัวประมาณร้อยละ 19.0 - 20.0 โดยขยายตัวได้สงู กว่าปี 2546
เล็กน้อย ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากมีปจั จัยทีเ่ อือ้ ต่อบรรยากาศการลงทุนต่อเนือ่ งจากปี 2546 ได้แก่ ความเชือ่ มัน่ ของนักลงทุนปรับตัวดีขน้ึ
ความต้องการสินค้าและบริการภายในประเทศและเพือ่ การส่งออกเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ส่งผลให้ผลประกอบการของภาค
ธุรกิจดีขน้ึ และเป็นแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนเพิม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การอนุมตั กิ ารส่งเสริมการลงทุน เงินลงทุนโดยตรงสุทธิ
และการอนุมตั พิ น้ื ทีก่ อ่ สร้างทีเ่ พิม่ มากขึน้ ประกอบกับพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจของประเทศทีอ่ ยูใ่ นเกณฑ์ดี ซึง่ จะช่วยสนับสนุนให้
นักลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศมากขึน้ นอกจากนี้ เงือ่ นไขด้านเงินทุน อาทิ ผลประกอบการและการระดมทุนใน
ตลาดทุนของภาคธุรกิจก็มแี นวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
- อัตราเงินเฟ้อ
คาดว่าอัตราเงินเฟ้อในปี 2547 จะมีแนวโน้มสูงขึน้ เล็กน้อยโดยอยูท่ ร่ี ะดับประมาณ ร้อยละ 2.2 - 2.5 เทียบกับ
ร้อยละ 1.8 ในปี 2546 เนือ่ งจากราคาน้ำมันในตลาดโลกทีป่ รับตัวสูงขึน้ ประกอบกับความเชือ่ มัน่ ของผูบ้ ริโภคทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่าง
ต่อเนือ่ ง และภาวะเศรษฐกิจในปี 2547 ทีค่ าดว่าจะขยายตัวดีขน้ึ ต้นทุนวัตถุดบิ และค่าจ้างเงินเดือนทีป่ รับเพิม่ ขึน้ ซึง่ ปัจจัยต่างๆ
ดังกล่าวจะส่งผลให้ราคาสินค้าและบริการเพิม่ สูงขึน้ โดยราคาสินค้าทีม่ แี นวโน้มเพิม่ ขึน้ มากจะอยูใ่ นหมวดอาหารและเครือ่ งดืม่
ส่วนราคาสินค้าทีไ่ ม่ใช่หมวดอาหารและเครือ่ งดืม่ ยังมีแนวโน้ม เพิม่ ขึน้ ไม่มากนัก เนือ่ งจากค่าเช่าบ้านและการตกแต่งบ้านยังมี
แนวโน้มลดลง ประกอบกับค่าเงินบาททีม่ แี นวโน้มแข็งค่าขึน้ ทำให้ตน้ ทุนสินค้านำเข้าในรูปเงินบาทเพิม่ ขึน้ ไม่มากนัก
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- ภาวะการคลัง
ปีงบประมาณ 2547 รัฐบาลได้กำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายเท่ากับ 1,028.0 พันล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก
ปีงบประมาณก่อนร้อยละ 2.8 และตัง้ เป้าการจัดเก็บรายได้ไว้ทจ่ี ำนวน 928.1 พันล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีงบประมาณก่อน
ร้อยละ 12.5 ส่งผลให้ประมาณการขาดดุลงบประมาณ มีจำนวน 99.9 พันล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.6 ของ GDP ซึง่
กรอบงบประมาณรายจ่าย ดังกล่าวแบ่งเป็นงบรายจ่ายประจำคิดเป็นร้อยละ 75.2 ของวงเงินงบประมาณรวมส่วนทีเ่ หลือเป็น
งบรายจ่ายลงทุนร้อยละ 21.5 และรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ ร้อยละ 3.3 โดยงบประมาณในปี 2547 นีค้ าดว่าจะสามารถเบิกจ่าย
ได้รอ้ ยละ 92 ของงบประมาณรวม และคาดว่าปี 2547 มีโอกาสทีร่ ายรับจากการเก็บภาษีจะมีมากกว่ารายจ่ายเป็นปีท่ี 2
ต่อเนือ่ งจากปีงบประมาณ 2546 ทำให้มโี อกาสทีร่ ฐั บาลจะจัดทำงบประมาณเป็นแบบสมดุลได้ในปี 2548
สำหรับการเบิกจ่ายภาครัฐบาลและการเบิกจ่ายการลงทุนรัฐวิสาหกิจนั้น เนื่องจากโครงการภาครัฐมีแนวโน้ม
คืบหน้าได้เร็วขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ทำให้คาดว่าการใช้จ่ายภาครัฐบาลจะมี
แนวโน้มเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.0 ในขณะทีก่ ารลงทุนภาครัฐคาดว่าจะขยายตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.0
- การส่งออก
คาดว่ามูลค่าการส่งออกในปี 2547 จะยังคงขยายตัวดีตอ่ เนือ่ งจากปี 2546 แม้วา่ อาจได้รบั ผลกระทบบ้างจาก
การระบาดของไข้หวัดนกในไก่ ปัญหาการส่งออกกุง้ รวมทัง้ ค่าเงินบาททีม่ แี นวโน้มแข็งค่าขึน้ แต่คาดว่าการส่งออกของไทย
จะยังคงเพิม่ ขึน้ ตามการฟืน้ ตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก ประกอบกับสต็อกสินค้าของประเทศคูค่ า้ ปรับลดลง ซึง่ จะส่งผลให้ไทย
ส่งสินค้าออกได้มากขึน้ ขณะเดียวกันการเจรจาเขตการค้าเสรีแบบทวิภาคี (FTA) และการผลักดันการส่งออกสินค้าหนึง่ ตำบล
หนึง่ ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ก็จะช่วยเกือ้ หนุนต่อการส่งออกของไทยอย่างต่อเนือ่ ง โดยคาดว่าการส่งออกในปี 2547 จะขยายตัว
ประมาณร้อยละ 15.0 - 17.0
- การนำเข้า
คาดว่ามูลค่าการนำเข้าในปี 2547 จะยังคงเพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ งตามภาวะเศรษฐกิจทีด่ ขี น้ึ และการลงทุนภาคเอกชน
ทีค่ าดว่าจะขยายตัวมากขึน้ ตามอุปสงค์ในประเทศและต่างประเทศทีเ่ พิม่ ขึน้ ทำให้ความต้องการสินค้านำเข้าเพิม่ ขึน้ ทุกหมวด
โดยเฉพาะในหมวดสินค้าทุนและสินค้าวัตถุดบิ เพือ่ ใช้ในการผลิต รวมทัง้ สินค้าอุปโภคบริโภค ทำให้คาดว่าการนำเข้าในปี
2547 จะขยายตัวประมาณร้อยละ 18.0 - 19.0 ซึง่ เป็นอัตราการขยายตัวทีส่ งู กว่าในปี 2546
- เงินฝากและสินเชือ่ ระบบธนาคารพาณิชย์
ปริมาณเงินฝากของระบบธนาคารพาณิชย์ในปี 2547 คาดว่าจะยังคงมีทศิ ทางเพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ งตามภาวะการ
ฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจ ในขณะทีแ่ นวโน้มอัตราดอกเบีย้ เงินฝากยังทรงตัวต่อเนือ่ งจากปี 2546 เนือ่ งจากมีแนวโน้มว่าผูฝ้ ากเงิน
จะยังคงเก็บออมรายได้สว่ นเกินของตนไว้กบั สถาบันการเงินในรูปของเงินฝากต่อไป เพราะยังเป็นช่องทางการออมทีม่ คี วาม
เสีย่ งน้อยกว่าการนำไปลงทุนในรูปแบบอืน่ ๆ ประกอบกับในปี 2547 ยังไม่มปี จั จัยทีจ่ ะมาดูดซับสภาพคล่องออกไปจากระบบ
สถาบันการเงินได้อย่างมีนัยสำคัญ และคาดว่าจะยังมีเงินลงทุนบางส่วนไหลกลับเข้ามาฝากไว้กับธนาคารซึ่งจะส่งผลให้
มีเงินฝากไหลกลับเข้ามายังระบบสถาบันการเงินอีก
สินเชือ่ ระบบธนาคารพาณิชย์ในปี 2547 คาดว่าจะขยายตัวได้ดกี ว่าปี 2546 ทีผ่ า่ นมา เนือ่ งจากภาวะดอกเบีย้
ทีอ่ ยูใ่ นระดับต่ำอย่างต่อเนือ่ ง และการแก้ไขปัญหาหนีใ้ นระบบสถาบันการเงินทีเ่ ริม่ เห็นผลของทางการ ในขณะเดียวกันคาดว่า
ธนาคารพาณิชย์สว่ นใหญ่จะยังคงดำเนินนโยบายสินเชือ่ ต่อเนือ่ งจากปี 2546 ไม่วา่ จะเป็นการเน้นปล่อยสินเชือ่ ให้แก่กลุม่ ธุรกิจ
ทีม่ กี ารฟืน้ ตัวอย่างชัดเจน และมีศกั ยภาพในการทำกำไรสูง นอกจากนีก้ ารแข่งขันระหว่างธนาคารพาณิชย์ในการรักษาสัดส่วน
ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ การปล่อยสินเชื่อให้แก่ลูกค้ารายย่อย และการเน้นทำธุรกิจกับลูกค้าประเภทธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) เพือ่ ตอบสนองนโยบายการกระตุน้ เศรษฐกิจของภาครัฐก็จะยังคงเป็นนโยบายหลักต่อไป และนโยบาย
ทีส่ ำคัญนอกจากการปล่อยสินเชือ่ เพือ่ ระบายสภาพคล่องส่วนเกินแล้ว ธนาคารพาณิชย์ยงั ต้องเน้นป้องกันความเสีย่ ง ทัง้ ความ
เสีย่ งจากปัญหาคุณภาพของสินทรัพย์ และความเสีย่ งจากปัจจัยภายนอกด้วยความระมัดระวัง ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ฐานสินเชือ่ ของ
ธนาคารพาณิชย์มกี ารขับเคลือ่ นต่อไปอย่างมัน่ คง
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- สภาพคล่องและอัตราดอกเบีย้
แนวโน้มสภาพคล่องของระบบธนาคารพาณิชย์ในปี 2547 เนื่องจากยังไม่มีปัจจัยที่จะดูดซับสภาพคล่อง
ส่วนเกินออกไปจากระบบได้ จึงคาดว่าจะส่งผลให้สภาพคล่องส่วนเกินยังคงอยูใ่ นระบบตลอดปี 2547 ในขณะทีส่ ถานการณ์
การระบาดของโรคไข้หวัดนก (Bird Flu) และปัญหาความไม่สงบในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นน้ั คาดว่าจะยังส่งผล
กระทบต่ออัตราเงินเฟ้อไม่มากนัก เพราะสถานการณ์เริม่ คลีค่ ลายลงไปในทิศทางทีด่ ขี น้ึ มากแล้ว ประกอบกับทางการยังจำเป็น
ต้องใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องผ่านการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน
ดังนัน้ จึงคาดว่าแนวโน้มอัตราดอกเบีย้ ของไทยในปี 2547 จะยังคงทรงตัวอยูใ่ นระดับต่ำต่อเนือ่ งจากปี 2546
อย่างไรก็ตาม คาดว่าธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบจะไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยทั้งเงินฝากและเงินให้กู้ยืมให้ต่ำลงไปอีก
แต่อยูใ่ นทิศทางทีอ่ าจจะเริม่ ปรับขึน้ บ้างเล็กน้อยได้ในช่วงปลายปี 2547 ทัง้ นีเ้ พราะการปล่อยสินเชือ่ ของธนาคารพาณิชย์มี
แนวโน้มขยายตัวดีขึ้นตามภาวะการขยายตัวของเศรษฐกิจ
- อัตราแลกเปลีย่ น
คาดว่า ในปี 2547 ค่าเงินบาทจะยังคงเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันกับค่าเงินในภูมิภาค โดยเฉพาะค่า
เงินเยนเป็นหลัก และคาดว่าจะเคลือ่ นไหวโดยมีคา่ เฉลีย่ อยูร่ ะหว่าง 37.00 - 39.00 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึน้ จากปี
2546 ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ ทัง้ ปีอยูท่ ่ี 41.50 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยมีปจั จัยสนับสนุนสำคัญ ได้แก่ แนวโน้มการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์
สรอ.ทีค่ าดว่าจะอ่อนค่าลงอีกจากปัญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและการขาดดุลการคลังของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตามแม้วา่
ปัจจัยความเสีย่ งด้านต่างประเทศจะยังคงมีอยูจ่ ากความผันผวนของค่าเงินสกุลหลักแต่คาดว่าค่าเงินบาทของไทยในปี 2547
จะยังคงเคลือ่ นไหวอย่างมีเสถียรภาพ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากมีการติดตามอย่างใกล้ชดิ ของทางการทีจ่ ะเข้าไปดูแลไม่ให้คา่ เงินบาทเกิด
ความผันผวน ประกอบกับปัจจัยพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจในประเทศทีย่ งั ขยายตัวได้อย่างต่อเนือ่ ง และยังมีกระแสเงินทุนไหล
เข้าจากต่างประเทศทีม่ แี นวโน้มจะเข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิม่ ขึน้ จากการระดมทุนของรัฐวิสาหกิจ และการเพิม่ ทุน
ของบริษทั ขนาดใหญ่ในประเทศทีม่ นี กั ลงทุนต่างชาติให้ความสนใจเป็นจำนวนมากซึง่ คาดว่าจะเป็นปัจจัยสำคัญทีเ่ ป็นแรงหนุน
ให้คา่ เงินบาทของไทยยังคงอยูใ่ นทิศทางทีม่ แี นวโน้มแข็งค่าขึน้ จากปี 2546
- ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในปี 2547 จะยังคงเป็นปีทต่ี ลาดหลักทรัพย์นา่ จะมีการปรับตัวต่อเนือ่ งเพิม่ ขึน้ อีกหนึง่ ปี จากปัจจัยพืน้ ฐานทาง
เศรษฐกิจของประเทศทีม่ กี ารฟืน้ ตัวอย่างต่อเนือ่ ง โดยได้รบั ปัจจัยสนับสนุน อาทิเช่น รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่หลาย ๆ แห่งมีแผน
ทีจ่ ะแปรรูปและเข้าทำการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ จะสามารถเพิม่ มูลค่าตลาด (Market Capitalization) ได้อกี มากและ
สามารถดึงดูดนักลงทุนทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศให้สนใจเข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ขณะทีค่ า่ P/E Ratio ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อื่น ๆ ในภูมิภาคยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ต่ำ นอกจากนี้
ภาวะเศรษฐกิจทีอ่ ยูใ่ นช่วงขาขึน้ น่าจะส่งผลให้บริษทั จดทะเบียน (Listed Company) มีกำไรเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งดังนัน้ หากไม่มี
เหตุการณ์รนุ แรงมากระทบดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ น่าจะปรับตัวเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งจากปีกอ่ น
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เครือ่ งชีภ้ าวะเศรษฐกิจทีส่ ำคัญของไทย
2547E

2546
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
(ณ ราคาประจำปี : พันล้านบาท)
อัตราการขยายตัวของ GDP
(ณ ราคาคงที,่ %)
ด้านการใช้จา่ ย (ณ ราคาคงที,่ %)
การบริโภค
- ภาคเอกชน
- ภาครัฐบาล
การลงทุน
- ภาคเอกชน
- ภาครัฐบาล
อัตราเงินเฟ้อ (%)
การค้าระหว่างประเทศ
(พันล้านดอลลาร์ สรอ.)
การส่งออก
อัตราการขยายตัว (%)
การนำเข้า
อัตราการขยายตัว (%)
ดุลการค้า
ดุลบัญชีเดินสะพัด
สัดส่วนต่อ GDP (%)

กรณีแนวโน้ม

กรณีเป้าหมาย

5,931.6

6,476.1

6,554.4

6.7

7.0

8.0

5.6
6.3
1.2
11.7
17.9
-2.3
1.8

5.7
6.0
4.0
16.0
19.0
8.0
2.2

6.0
6.2
4.0
16.8
20.0
8.0
2.5

78.4
18.6
74.2
17.1
4.2
8.0
5.6

90.2
15.0
87.6
18.0
2.6
6.9
4.1

91.7
17.0
88.3
19.0
3.4
7.8
4.6

หมายเหตุ : E = ประมาณการ ( 8 มีนาคม 2547)
ทีม่ า : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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รายงานการตรวจสอบงบการเงินโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอ ผูถ้ อื หุน้ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 และงบกำไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 และงบกำไรขาดทุน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดเฉพาะธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปี ซึ่งผู้บริหารของธนาคาร
เป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผล
ว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและ
การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่ธนาคารใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญซึ่งผู้บริหาร
เป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข ้อสรุป
ทีเ่ ป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.4 และ 4.7 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ธนาคารและบริษทั ย่อยมีเงินให้สนิ เชือ่ ด้อยคุณภาพจัดชัน้ ตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย เป็นจำนวน 68,194 ล้านบาท โดยธนาคารและ บริษทั ย่อยได้ตง้ั ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ (รวมค่าเผือ่ การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี)้ เป็นจำนวน 18,406 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 26.99 ของเงินให้สนิ เชือ่ ด้อยคุณภาพในงบการเงินรวม ซึง่ ฝ่ายบริหารเห็นว่าเกินกว่าจำนวนขัน้ ต่ำทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยให้กนั ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ อย่างไรก็ตาม
ตามรายงานการตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2545 และหนังสือของธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2546 กำหนดว่า ธนาคาร
ต้องกันเงินสำรองเพิม่ ขึน้ ไม่ตำ่ กว่าจำนวน 10,940 ล้านบาท ภายในไตรมาสสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2546 ดังนัน้ ในงวดบัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ธนาคารได้กนั เงินสำรองจำนวน
17,461 ล้านบาทในงบการเงินรวม และจำนวน 16,744 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะของธนาคารแล้ว ซึ่งหากธนาคารบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อผลขาดทุนอื่น
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว ธนาคารควรบันทึกค่าเผื่อดังกล่าวในงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 จำนวน 14,790 ล้านบาทในงบการเงินรวมและ
ในงบการเงินเฉพาะของธนาคาร แต่จากการบันทึกบัญชีของธนาคารทำให้ขาดทุนสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 สูงไปจำนวน 14,790 ล้านบาท
ในงบการเงินรวมและในงบการเงินเฉพาะของธนาคาร
ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของธนาคารสำหรับปี 2545 และยกเว้นผลกระทบต่องบกำไรขาดทุนรวม งบแสดงการ
เปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ของธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย และงบกำไรขาดทุน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 เฉพาะธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) จากการที่ธนาคาร
ไม่ได้ปรับปรุงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อผลขาดทุนอื่นกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของธนาคารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ตามที่อธิบายในวรรคก่อน
งบการเงินข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 และผลการดำเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสน้ิ สุดวันเดียวกันของแต่ละปี ของธนาคาร
ทหารไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดเฉพาะของธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับงวดบัญชีเดียวกัน
โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไป
ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»Õ 2546
24 ¸¹Ò¤ÒÃ·ËÒÃä·Â
¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº§º¡ÒÃà§Ô¹

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.3 ในงวดบัญชีปี 2546 บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ
การโอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท ี่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดตามประกาศ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2546 เรื่องการซักซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีสำหรับการรับซื้อหรือรับโอนลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2545 เรื่อง การบัญชีเกี่ยวกับการรับซื้อหรือ
รับโอนลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแล โดยให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2546
เป็นต้นไป ซึง่ ธนาคารได้เปิดเผยผลกระทบต่องบการเงินไว้แล้วในหมายเหตุดงั กล่าว

(นายเทอดทอง เทพมังกร)
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เลขทะเบียน 3787
บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จำกัด
กรุงเทพมหานคร
16 กุมภาพันธ์ 2547

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»Õ 2546
¸¹Ò¤ÒÃ·ËÒÃä·Â ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
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หมายเหตุ

2546

งบการเงินรวม

บาท
2545

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2546
2545

สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ในประเทศ - มีดอกเบีย้
- ไม่มดี อกเบีย้
ต่างประเทศ - มีดอกเบีย้
- ไม่มดี อกเบีย้
รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ
หลักทรัพย์ซอ้ื โดยมีสญั ญาขายคืน
เงินลงทุน
เงินลงทุนชัว่ คราว - สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - สุทธิ
รวมเงินลงทุน - สุทธิ
เงินให้สนิ เชือ่ และดอกเบีย้ ค้างรับ
เงินให้สินเชื่อ
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
หัก ค่าเผือ่ การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
ดอกเบี้ยค้างรับ-สุทธิ
ลูกหนี้คา้ งรับ - สุทธิ
สินทรัพย์อื่น - สุทธิ
รวมสินทรัพย์

4.1, 4.5

4.2
3.6,4.3,4.5,4.19

3.3,4.4,4.5

3.4,4.6
3.5 ,4.7
3.10,4.5,4.8
3.8,4.5,4.9
3.7,4.5,4.23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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8,925,329,112

7,340,186,564

8,922,419,218

7,298,673,392

546,665,522
3,405,595,186
4,037,564,588
669,328,882
8,659,154,178
6,200,000,000

11,154,881,815
5,345,440,021
3,302,562,276
1,216,546,230
21,019,430,342
3,000,000,000

546,665,522
3,406,155,186
4,037,564,588
669,328,882
8,659,714,178
6,200,000,000

11,154,881,815
5,345,440,021
3,302,562,276
1,216,546,230
21,019,430,342
3,000,000,000

3,415,013,353
43,107,664,407
458,309,026
46,980,986,786

1,118,399,339
40,731,267,350
529,518,089
42,379,184,778

2,458,364,756
41,967,462,401
3,126,716,725
47,552,543,882

670,523,241
39,693,848,043
3,454,361,313
43,818,732,597

299,748,095,286
3,449,095,332
303,197,190,618
(25,343,345,171)
(1,975,458,533)
275,878,386,914
18,533,609,885
571,319,970
9,503,395,521
759,678,406
869,081,833
2,114,655,579
378,995,598,184

297,756,647,285
4,423,927,592
302,180,574,877
(15,671,142,096)
(2,735,098,511)
283,774,334,270
22,286,346,463
450,280,216
7,855,833,618
753,443,490
211,850,250
2,194,224,139
391,265,114,130

301,184,140,745
3,446,761,186
304,630,901,931
(24,850,183,569)
(1,975,458,533)
277,805,259,829
16,324,912,862
571,319,970
9,495,363,214
733,894,452
771,114,175
2,110,758,222
379,147,300,002

302,110,625,281
4,434,372,803
306,544,998,084
(15,335,150,571)
(2,735,098,511)
288,474,749,002
16,278,804,741
450,280,216
7,847,698,480
738,970,429
183,876,566
2,184,843,719
391,296,059,484
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2546

งบการเงินรวม

บาท
2545

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2546
2545

หนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้
เงินฝาก
เงินฝากที่เป็นเงินบาท
เงินฝากที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รวมเงินฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ในประเทศ
- มีดอกเบีย้
- ไม่มดี อกเบีย้
ต่างประเทศ - มีดอกเบีย้
- ไม่มดี อกเบีย้
รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เงินกู้ยืม
เงินกูย้ มื ระยะยาว
รวมเงินกู้ยืม
หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิควบหุน้ บุรมิ สิทธิ
ภาระของธนาคารจากการรับรอง
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
เจ้าหนี้เบ็ดเตล็ด
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน

4.10

4.11

4.12
4.13

3.7,3.9

321,007,794,869
1,049,893,938
322,057,688,807

321,246,592,816
774,310,760
322,020,903,576

321,189,566,352
1,049,893,938
322,239,460,290

321,295,239,614
774,310,759
322,069,550,373

7,570,375,958
1,892,316,906
4,533,330,065
10,054,694
14,006,077,623
2,400,618,994

12,016,868,265
593,033,180
8,562,294,750
20,252,464
21,192,448,659
868,825,531

7,570,375,958
1,892,316,906
4,533,330,065
10,054,694
14,006,077,623
2,400,618,994

12,016,868,265
593,033,180
8,562,294,750
20,252,464
21,192,448,659
868,825,531

7,287,000,000
7,287,000,000
571,319,970
728,310,481
2,018,899,572
2,449,180,572
351,519,096,019

16,607,000,000
16,607,000,000
9,957,783,900
450,280,216
1,357,429,070
3,651,094,230
873,571,687
376,979,336,869

7,287,000,000
7,287,000,000
571,319,970
728,310,481
2,011,411,951
2,426,598,528
351,670,797,837

16,607,000,000
16,607,000,000
9,957,783,900
450,280,216
1,357,429,070
3,640,079,458
866,885,016
377,010,282,223

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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หมายเหตุ

2546

งบการเงินรวม

บาท
2545

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2546
2545

หนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
หุน้ บุรมิ สิทธิ 1,991,999,900 หุน้ ในปี 2546
หุน้ บุรมิ สิทธิ 3,000,099,600 หุน้ ในปี 2545
และหุน้ สามัญ 8,415,967,300 หุน้ ในปี 2546
หุน้ สามัญ 2,064,867,600 หุน้ ในปี 2545
ทุนที่ออกจำหน่าย และชำระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ บุรมิ สิทธิ 1,991,999,900 หุน้ ในปี 2546
หุน้ บุรมิ สิทธิ 1,992,099,600 หุน้ ในปี 2545
และหุน้ สามัญ 8,415,967,300 หุน้ ในปี 2546
หุน้ สามัญ 2,010,867,600 หุน้ ในปี 2545
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ บุรมิ สิทธิ
ส่วนเกิน(ส่วนต่ำกว่า)มูลค่าหุน้ สามัญ - สุทธิ
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สนิ
ส่วนเกินทุน(ส่วนต่ำกว่าทุน)
จากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าเงินลงทุน-สุทธิ
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
กำไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว
สำรองตามกฎหมาย
อื่นๆ
กำไร(ขาดทุน)สะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
รายการนอกงบดุล - ภาระผูกพันทัง้ สิน้
การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
ภาระผูกพันอื่น

4.14

4.14
4.14
3.8,4.16

19,919,999,000
84,159,673,000
(36,344,416,220)
3,537,709,315

19,920,996,000
20,108,676,000
1,220,100
5,449,488,818
942,172,000

19,919,999,000
84,159,673,000
(36,344,416,220)
3,537,709,315

19,920,996,000
20,108,676,000
1,220,100
5,449,488,818
942,172,000

3.6,4.3
3.7

2,144,237,171
(37,943,091)

(141,729,914)
(68,725,590)

2,144,237,171
(37,943,091)

(141,729,914)
(68,725,590)

2,100,000,000
8,717,165,400
(56,719,922,410)
27,476,502,165
378,995,598,184

2,100,000,000
8,717,165,400
(42,743,485,553)
14,285,777,261
391,265,114,130

2,100,000,000
8,717,165,400
(56,719,922,410)
27,476,502,165
379,147,300,002

2,100,000,000
8,717,165,400
(42,743,485,553)
14,285,777,261
391,296,059,484

4,702,382,216
690,936,284
10,082,616,493
84,808,669,535

5,418,722,593
865,389,022
7,492,683,544
76,196,211,942

4,702,382,216
690,936,284
10,082,616,493
84,808,669,535

5,418,722,593
865,389,022
7,492,683,544
76,196,211,942

4.18

(นายสมหมาย ภาษี)
ประธานกรรมการธนาคาร
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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(นายสุภคั ศิวะรักษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

¸¹Ò¤ÒÃ·ËÒÃä·Â ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) áÅÐºÃÔÉ·Ñ ÂèÍÂ

§º¡ÓäÃ¢Ò´·Ø¹

ÊÓËÃÑºáµèÅÐ»Õ ÊÔ¹é ÊØ´ÇÑ¹·Õè

31

¸Ñ¹ÇÒ¤Á

2546

áÅÐ

2545
บาท

หมายเหตุ

รายได้ดอกเบีย้ และเงินปันผล
เงินให้สินเชื่อ
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
รวมรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
เงินฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินกู้ยืมระยะยาว
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ (กลับรายการ)
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิหลังหักหนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
กำไรจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย
ค่าธรรมเนียมและบริการ
การรับรอง รับอาวัล และค้ำประกัน
อืน่ ๆ
กำไรจากการปริวรรต
กำไรจากการขายสินทรัพย์
รายได้อื่น
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

3.1

3.2

3.4,4.6
3.5,4.7

3.6

3.7

งบการเงินรวม
2546

2545

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2546
2545

14,248,732,037
166,444,101
1,266,186,803
15,681,362,941

14,437,569,484
319,720,415
1,660,272,077
16,417,561,976

13,333,894,270
166,444,101
1,254,132,488
14,754,470,859

14,041,707,855
319,720,415
1,646,482,301
16,007,910,571

5,358,721,488
338,296,262
2,618,768
2,563,930,350
8,263,566,868
7,417,796,073
14,666,844,378
(582,387,894)

7,104,106,876
474,224,110
572,589
2,776,470,825
10,355,374,400
6,062,187,576
1,408,189,369
1,508,661,164

5,358,758,477
338,296,262
2,618,768
2,563,891,912
8,263,565,419
6,490,905,440
16,759,081,570
(641,894,319)

7,107,000,541
474,224,110
572,589
2,776,442,172
10,358,239,412
5,649,671,159
1,099,855,005
1,504,662,488

(6,666,660,411)

3,145,337,043

(9,626,281,811)

3,045,153,666

597,277,186
397,229,558

834,515,551
199,807,920

574,246,810
(320,037,571)

828,468,190
160,571,281

522,180,712
1,826,190,409
470,013,556
132,763,699
3,945,655,120

561,729,471
1,691,186,634
863,146,096
61,314,405
69,498,102
4,281,198,179

522,180,712
1,826,190,409
470,013,556
202,821,010
127,411,771
3,402,826,697

561,729,471
1,691,197,334
863,147,059
15,418,710
68,140,639
4,188,672,684
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2546

áÅÐ

2545
บาท

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

2546

ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
2,036,877,948
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
1,500,744,810
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
587,535,764
ค่าภาษีอากร
400,544,137
ค่าธรรมเนียมและบริการ
31,577,500
ค่าตอบแทนกรรมการ
4.22
956,092,884
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายและทรัพย์สินอื่น ๆ
1,352,328,680
เงินนำส่งเข้ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
3,377,034,312
ค่าใช้จ่ายอื่น
1,044,657,919
รวมค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
11,287,393,954
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
(14,008,399,245)
ภาษีเงินได้
3.11
46,005,882
ขาดทุนสุทธิ
(14,054,405,127)
ขาดทุนต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
3.12,4.15
(3.79)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
3,713,022,406
ขาดทุนต่อหุน้ ปรับลด
3.12,4.15
(2.46)
จำนวนหุ้นสามัญ(รวมหุ้นสามัญเทียบเท่า) ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
5,705,117,885

(นายสมหมาย ภาษี)
ประธานกรรมการธนาคาร
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2545

2545

2546

2,659,608,564
1,379,441,282
640,553,532
338,322,473
29,980,000
305,095,493
1,308,335,966
878,551,993
7,539,889,303
(113,354,081)
46,968,515
(160,322,596)
(0.08)
2,010,867,600
(0.04)
4,002,967,200

2,012,736,781
1,530,372,988
580,969,365
400,544,137
28,137,500
924,680,372
1,352,328,680
955,810,178
7,785,580,001
(14,009,035,115)
45,370,012
(14,054,405,127)
(3.79)
3,713,022,406
(2.46)
5,705,117,885

(นายสุภคั ศิวะรักษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

2,634,407,570
1,392,560,121
629,727,608
338,322,473
27,505,000
188,790,222
1,308,335,966
828,146,599
7,347,795,559
(113,969,209)
46,353,387
(160,322,596)
(0.08)
2,010,867,600
(0.04)
4,002,967,200

¸¹Ò¤ÒÃ·ËÒÃä·Â ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) áÅÐºÃÔÉ·Ñ ÂèÍÂ

§ºáÊ´§¡ÒÃà»ÅÕÂè ¹á»Å§ÊèÇ¹¢Í§¼Ù¶é Í× ËØ¹é
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ทุนทีอ่ อก
และชำระแล้ว

40,029,672,000
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2545
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน
ส่วนเกินทุน(ต่ำกว่าทุน)จากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
รายการที่ยังไม่รับรู้ในงบกำไรขาดทุน
ขาดทุนสุทธิ
40,029,672,000
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน
ขาดทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน
ส่วนเกินทุน(ต่ำกว่าทุน)จากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
รายการที่ยังไม่รับรู้ในงบกำไรขาดทุน
ขาดทุนสุทธิ
หุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้วเพิ่มขึ้น 64,050,000,000
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น
104,079,672,000
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546

ส่วนเกิน
(ส่วนต่ำกว่า)
มูลค่าหุน้

บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
ส่วนเกินทุน
ส่วนเกินทุน
ผลต่างจาก
จากการตี
(ต่ำกว่าทุน)
การแปลงค่า
ราคา
จากการ
งบการเงิน
ทรัพย์สนิ
เปลีย่ นแปลง
มูลค่าเงินลงทุน

กำไร
(ขาดทุน)
สะสม

รวม

5,450,708,918 965,467,000 (943,205,465)
(23,295,000)
-

(94,334,865) (31,789,292,557) 13,619,015,031
23,295,000
-

801,475,551
(23,295,000) 801,475,551
5,450,708,918 942,172,000 (141,729,914)
2,730,666,230
(135,128,915)
-

801,475,551
25,609,275
25,609,275
25,609,275
23,295,000 827,084,826
(160,322,596) (160,322,596)
(68,725,590) (31,926,320,153) 14,285,777,261
77,968,270 2,808,634,500
(135,128,915)

2,285,967,085
2,595,537,315 2,285,967,085
(41,795,125,138)
(36,344,416,220) 3,537,709,315 2,144,237,171

2,285,967,085
30,782,499
30,782,499
30,782,499
77,968,270 4,990,255,169
(14,054,405,127) (14,054,405,127)
64,050,000,000
(41,795,125,138)
(37,943,091) (45,902,757,010) 27,476,502,165
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บาท
งบการเงินรวม
2546

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
ขาดทุนสุทธิ
รายการปรับกระทบขาดทุนสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
ขาดทุนจากการลดค่าของหลักทรัพย์และสินทรัพย์อื่นๆ
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
(กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ส่วนเกิน(ส่วนต่ำ)เงินลงทุนตัดบัญชี
(กำไร)จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ขาดทุนจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและหุ้นกู้ด้อยสิทธิควบหุ้นบุริมสิทธิ
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
รายได้ค้างรับอื่นเพิ่มขึ้น
ดอกเบี้ยค้างจ่ายลดลง
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน(สินทรัพย์)
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
เงินให้สินเชื่อ
ทรัพย์สินรอการขาย
สินทรัพย์อื่น
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน(หนี้สิน)
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินอื่น
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
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2545

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2546
2545

(14,054,405,127)

(160,322,596)

(14,054,405,127)

(160,322,596)

712,264,626
988,620,684
(397,229,558)
14,084,296,715
6,383,891
(629,804,985)
21,390,053
2,216,100
1,036,683,425
(679,680,898)
(629,118,589)
58,556,169
520,172,506

681,790,115
158,543,146
(199,807,920)
2,916,850,533
2,355,708
(687,963,203)
123,753,836
(486,068,111)
(872,032,975)
(214,787,809)
(80,958,375)
17,350,655
1,198,703,004

710,342,262
957,335,522
320,037,571
16,117,187,251
6,383,891
(606,901,960)
21,390,053
2,216,100
1,060,773,676
(609,686,924)
(629,118,589)
54,355,394
3,349,909,120

680,549,069
42,237,875
(160,571,281)
2,604,517,493
8,447,870
(681,915,843)
123,753,836
(486,068,111)
(854,651,752)
(193,549,589)
(80,990,463)
15,871,637
857,308,145

12,187,694,794
(3,200,000,000)
(88,026,401)
(7,603,574,416)
3,549,738,704
783,914,812

(2,513,849,440)
(3,000,000,000)
32,118,502
(28,987,709,688)
(1,423,905,717)
63,373,951

12,187,134,794
(3,200,000,000)
(88,026,401)
(8,521,057,685)
1,444,684,818
780,546,376

(2,513,849,440)
(3,000,000,000)
32,118,502
(26,149,960,978)
(1,184,918,842)
48,804,637

36,785,231 21,245,750,715
(7,186,371,036) 4,650,895,527
31,579,528
1,531,793,463
(357,534,325)
250,681,409
174,593,332 (8,452,362,209)

169,909,917
(7,186,371,036)
1,531,793,463
(365,692,638)
102,830,728

21,140,121,340
4,650,895,527
31,579,528
(2,002,774,231)
(8,090,675,812)
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บาท
งบการเงินรวม
2546

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
(25,748,889,827)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
25,796,994,434
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
(1,211,211,747)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
71,866,201
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนทั่วไปและเงินลงทุนในบริษัทย่อย
(276,272,169)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
152,545,888
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
(431,592,709)
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
51,451,783
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
(1,595,108,146)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและหุ้นกู้ด้อยสิทธิควบหุ้นบุริมสิทธิ (13,280,000,000)
หุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้วเพิ่มขึ้น
64,050,000,000
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น
(41,795,125,137)
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
(6,000,000,000)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
30,782,499
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
3,005,657,362
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
1,585,142,548
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
7,340,186,564
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
8,925,329,112
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
เงินสดจ่ายในระหว่างปี
ดอกเบี้ยจ่าย
8,892,685,457
ภาษีเงินได้
42,136,112

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2545

2546

2545

(10,499,985,870) (22,061,889,827)
23,631,351,938 22,577,520,650
(4,178,704,761) (1,211,211,747)
2,070,885,910
71,866,201
(610,993,837) (635,252,035)
186,121,057
152,545,888
(393,834,921) (429,773,177)
71,304,290
51,451,783
10,276,143,806 (1,484,742,264)

(8,347,735,792)
21,919,900,635
(4,178,704,761)
2,070,885,910
(1,459,364,863)
186,121,057
(389,432,238)
71,304,290
9,872,974,238

(13,280,000,000)
64,050,000,000
(41,795,125,137)
(1,000,000,000) (6,000,000,000)
25,609,275
30,782,499
(974,390,725) 3,005,657,362
245,002,687
1,094,393,559 1,623,745,826
6,245,793,005 7,298,673,392
7,340,186,564 8,922,419,218

(1,000,000,000)
25,609,275
(974,390,725)
245,002,687
1,052,910,388
6,245,763,004
7,298,673,392

10,436,332,775
46,968,516

10,439,229,875
46,353,388

8,892,684,009
41,500,242
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ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

ËÁÒÂàËµØ » ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô ¹
วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545

1.

ข้อมูลทัว่ ไป

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย์
มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ประเทศไทย มีสาขาอยู่ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย
และต่างประเทศบางแห่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 ธนาคารมีพนักงานจำนวน 5,922 คน และ 6,072 คน ตามลำดับ

2.

หลักเกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำเป็นเงินบาทและเป็นภาษาไทยตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย และแสดงรายการตามข้อกำหนด
ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องแบบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของธนาคารพาณิชย์ ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2544
งบการเงินของธนาคารมีวัตถุประสงค์ที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทัว่ ไปของประเทศไทยเท่านัน้
นอกจากที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายการอื่น ๆ ในงบการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม
เพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงิน ธนาคารได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทย ซึ่งได้นำเสนอเพื่อวัตถุ
ประสงค์ของการรายงานทางการเงินเพือ่ ใช้ในประเทศ
งบการเงินรวม ได้รวมรายการบัญชีของสำนักงานใหญ่ และสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศและกิจการวิเทศธนกิจ และงบการเงินของ
บริษัทย่อยหนึ่งแห่งที่ธนาคารมีอำนาจในการควบคุมและถือหุ้นอยู่เกินร้อยละ 50 ของทุนที่ชำระแล้ว โดยได้ตัดรายการระหว่างกันและ
ยอดคงเหลือทีเ่ ป็นสาระสำคัญระหว่างกันออกแล้ว บริษทั ย่อยดังกล่าว คือ บริษทั บริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด งบการเงินรวมปี 2546 มิได้รวม
บริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัทเดซิกนี ฟอร์ อีทีเอ คอนแทรคท์ จำกัด และงบการเงินรวมปี 2545 มิได้รวมบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ บริษัทเดซิกนี
ฟอร์ อีทีเอ คอนแทรคท์ จำกัด และบริษัทเอ็นเอสอาร์เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด เนื่องจากงบการเงินของบริษัทย่อยดังกล่าวไม่มีนัย
สำคัญต่อฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของงบการเงินรวม

3.

สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 การรับรู้รายได้ดอกเบี้ย
ธนาคารใช้เกณฑ์คงค้างในการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยและส่วนลดจากเงินให้สินเชื่อ โดยธนาคารระงับการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยสำหรับเงินให้กู้ยืม
ที่ค้างชำระเกินกำหนด 3 เดือน นับจากวันที่ครบกำหนดชำระไม่ว่าจะมีหลักประกันคุ้มหรือไม่ การบันทึกรายได้ดอกเบี้ยหลังจากนั้นจะใช้
เกณฑ์เงินสดตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
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ธนาคารบันทึกยกเลิกรายได้ดอกเบี้ยค้างรับของเงินให้สินเชื่อที่ได้บันทึกเป็นรายได้ออกจากบัญชี สำหรับลูกหนี้ที่ค้างชำระดอกเบี้ยเกิน
กว่า 3 เดือนนับจากวันที่ครบกำหนดชำระดอกเบี้ยตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
3.2 การรับรู้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ธนาคารใช้เกณฑ์คงค้างในการรับรู้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก เงินกู้ยืม ส่วนลดหรือส่วนเกินรอตัดบัญชี และค่าธรรมเนียมในการทำสัญญา
ประกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนของเงินกู้ยืม ซึ่งคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา
3.3 เงินให้สนิ เชือ่
เงินให้สินเชื่อแสดงต้นเงินไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ยกเว้นเงินเบิกเกินบัญชี) ส่วนลดของเงินให้สินเชื่อที่หักไว้ล่วงหน้าที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
แสดงเป็นรายการหักจากเงินให้สนิ เชือ่
เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมาของบริษัทย่อยเป็นเงินลงทุนในลูกหนี้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด (บริษัทย่อยของธนาคาร) แสดง
ด้วยราคาทุนทีจ่ า่ ยซือ้ คงเหลือสุทธิจากค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนทีร่ บั โอนมาและค่าเผือ่ การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ สำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทย่อยได้ใช้ว ิธ ีการบัญชีเกี่ยวกับการโอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดตามประกาศ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2546 เรื่องการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
การบันทึกบัญชีสำหรับการรับซื้อหรือรับโอนลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2545 เรื่อง การบัญชีเกี่ยวกับการรับซื้อ
หรือรับโอนลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแล โดยให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดในหรือ
หลัง วันที่ 31 ธันวาคม 2546 เป็นต้นไป โดยบันทึกรายการโอนบัญชีเงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมาเฉพาะรายที่ได้มีการปรับโครงสร้าง
หนีแ้ ล้ว (ได้รวมลูกหนีร้ ายทีไ่ ด้ปรับโครงสร้างหนีก้ อ่ นปี 2546 ด้วย) ไปเป็นบัญชีเงินให้กยู้ มื และลูกหนี้ โดยบันทึกด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันทีโ่ อน
โดยไม่เกินมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา ซึ่งคำนวณจากมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับคืนในอนาคต
ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้คิดลดด้วยอัตราคิดลดที่ทำให้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตเท่ากับมูลค่าตาม
บัญชีของเงินลงทุนในลูกหนี้ โดยผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม ณ วันนั้น แสดงเป็นขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
จากการโอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์ทางการเงินในงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546
การเปลีย่ นแปลงวิธกี ารบัญชีดงั กล่าวมีผลกระทบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารสำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ผลกระทบ ณ วันโอน
เงินลงทุนในลูกหนีท้ ร่ี บั โอนมาลดลง
2,647
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหนีล้ ดลง
11
เงินให้สนิ เชือ่ เพิม่ ขึน้
2,598
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญของเงินให้สนิ เชือ่ เพิม่ ขึน้
11
ขาดทุนจากการโอนเปลีย่ นประเภทสินทรัพย์ทางการเงินเพิม่ ขึน้
49
ขาดทุนสุทธิเพิม่ ขึน้
49
ขาดทุนต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานเพิม่ ขึน้ (บาทต่อหุน้ )
0.0131
ขาดทุนต่อหุน้ ปรับลดเพิม่ ขึน้ (บาทต่อหุน้ )
0.0080
3.4 ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญถือปฏิบัติโดยการวิเคราะห์สถานภาพหนี้แต่ละรายจากประสบการณ์ในการเรียกเก็บของธนาคาร และให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ และข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศ
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดชั้นของลูกหนี้โดยกำหนดให้ธนาคารจัดชั้นลูกหนี้ออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ จัดชั้นปกติ จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน จัดชั้นสงสัย และจัดชั้นสงสัยจะสูญ โดยมีการพิจารณาถึงมูลค่าของหลักประกันในบางกรณี มูลค่าของ
หลักประกันทีใ่ ช้ในการคำนวณค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญขึน้ อยูก่ บั ประเภทของหลักประกันและวันทีข่ องการประเมินมูลค่าล่าสุด และให้ตง้ั สำรอง
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ตามอัตราที่กำหนดไว้สำหรับสินทรัพย์จัดชั้นแต่ละประเภทในอัตราดังนี้ 1% 2% 20% 50% และ 100% ตามลำดับ และ
จัดชัน้ สูญซึง่ ธนาคารตัดบัญชีลกู หนีจ้ ดั ชัน้ สูญทัง้ จำนวน โดยหลักเกณฑ์ทส่ี ำคัญในการจัดชัน้ หนี้ คือระยะเวลาทีค่ า้ งชำระ ทัง้ นีแ้ นวทางปฏิบตั ิ
เกีย่ วกับการกำหนดจำนวนขัน้ ต่ำของค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญนี้ ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงอยูเ่ ป็นระยะ
ธนาคารได้ถือปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องสินทรัพย์ที่ไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้ และสินทรัพย์ที่สงสัยว่าจะไม่มี
ราคาหรือเรียกคืนไม่ได้ของธนาคารพาณิชย์ เพิ่มเติมในเรื่องดังต่อไปนี้
1. การจัดชัน้ จะพิจารณาเป็นรายบัญชีของลูกหนี้
2. การจัดชัน้ ไม่ตอ้ งพิจารณาถึง
- ความสามารถในการชำระหนีอ้ อ่ น สำหรับลูกหนีท้ ม่ี ฐี านะการเงินไม่มน่ั คงหรือความสามารถในการหารายได้ตำ่
- ลูกหนีท้ ด่ี ำเนินธุรกิจขาดทุนเป็นเวลาตัง้ แต่สามปีตดิ ต่อกันขึน้ ไป
- ลูกหนีท้ ม่ี ยี อดขาดทุนสะสม จนทำให้สนิ ทรัพย์ตำ่ กว่าหนีส้ นิ ทีม่ อี ยู่
3. การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับหลักประกันที่สามารถนำมาหักออกจากราคาตามบัญชีของลูกหนี้ก่อนการกันเงินสำรอง หลักประกัน
เพิ่มเติมที่สามารถนำมาหักออก ได้แก่ หลักประกันประเภทหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่
ประเภท Standby Letter of Credit (SBLC) และ Letter of Guarantee (LG)
4. การขยายระยะเวลาการประเมินราคาหรือตีราคาหลักประกันจากเดิมไม่เกิน 12 เดือนเป็นไม่เกิน 36 เดือน โดยให้นำมูลค่า
หลักประกันมาหักได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าที่ได้จากการประเมินราคาหรือตีราคาดังกล่าว ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้สำหรับลูกหนี้
ลักษณะต่อไปนี้
4.1 ลูกหนี้รายย่อยที่มียอดคงค้างต่ำกว่า 5 ล้านบาท
4.2 ลูกหนี้จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษหรือลูกหนี้จัดชั้นปกติ
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญทีต่ ง้ั เพิม่ ถือเป็นค่าใช้จา่ ยในแต่ละงวดบัญชี
ก่อนปี 2545 ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญและจัดชั้นสูญได้ตัดจำหน่ายกับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการ
กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติเกี่ยวกับการตัดจำหน่ายลูกหนี้ออกจากบัญชี ลงวันที่ 21 กันยายน 2542
ต่อมาในไตรมาสที่ 1 ปี 2545 ธนาคารได้ปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องสินทรัพย์ที่ไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้
และสินทรัพย์ที่สงสัยว่าจะไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้ของธนาคารพาณิชย์ ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2545 ที่ให้ยกเลิกข้อกำหนดที่ให้ธนาคาร
ต้องตัดลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญในส่วนที่กันเงินสำรองครบร้อยละ 100 แล้วออกจากบัญชี โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่งวดการบัญชี
แรกของปี 2545 เป็นต้นไป
หนีส้ ญ
ู ได้รบั คืน จะบันทึกกลับบัญชีเพิม่ กับค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
3.5 การปรับโครงสร้างหนีท้ ม่ี ปี ญ
ั หา
ธนาคารและบริษัทย่อยจะบันทึกสินทรัพย์ที่รับโอนมาจากการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา ด้วยมูลค่ายุติธรรมหักด้วยประมาณการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย แต่ไม่สูงกว่าเงินลงทุนในลูกหนี้บวกดอกเบี้ยที่ธนาคารมีสิทธิได้รับตามกฎหมายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี ในกรณี
ที่การปรับโครงสร้างหนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้ จะมีการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้
รับในอนาคตจากลูกหนี้คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยในตลาด ณ วันที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด
ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตและจำนวนเงินลงทุนในลูกหนี้ จะถูกบันทึกเป็นค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้แสดงในงบดุล
และจะถูกตัดบัญชีรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ตามเกณฑ์การรับชำระและระยะเวลาที่เหลือตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
3.6 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ธนาคารจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้ทุกชนิดและตราสารทุนในความต้องการของตลาด เป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า หลักทรัพย์เผื่อขาย
หรือตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด และจัดประเภทตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดเป็นเงินลงทุนทั่วไป เงินลงทุนในบริษัท
ย่อยหรือบริษทั ร่วม
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หลักทรัพย์เพื่อค้า แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม และบันทึกส่วนต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เป็นกำไร
ขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงในงบกำไรขาดทุน
หลักทรัพย์เผื่อขาย แยกประเภทเป็นเงินลงทุนชั่วคราวหรือเงินลงทุนระยะยาว แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม และบันทึกส่วนต่างระหว่าง
ราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ เป็นรายการแยกต่างหาก และแสดงไว้ในงบดุลภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนขาดทุนจากการ
ด้อยค่าของหลักทรัพย์ดงั กล่าวจะแสดงไว้ในงบกำไรขาดทุน
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด แยกประเภทเป็น เงินลงทุนชั่วคราว หรือเงินลงทุนระยะยาว (รวมสิทธิที่จะได้รับชำระราคาโอนด้วยตั๋ว
สัญญาใช้เงินประเภทโอนเปลี่ยนมือไม่ได้และอาวัลโดยกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินที่ได้รับจากการทำสัญญา
โอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้แก่บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย) แสดงด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย การตัดจำหน่ายส่วนต่างระหว่างราคาทุน
เริ่มแรกกับมูลค่าที่ตราไว้ คำนวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ส่วนขาดทุนจากการด้อยค่าของตราสารหนี้ดังกล่าวจะแสดงไว้ใน
งบกำไรขาดทุน
เงินลงทุนทัว่ ไป แยกประเภทเป็นเงินลงทุนชัว่ คราวหรือเงินลงทุนระยะยาว แสดงในงบดุลด้วยราคาทุน ส่วนขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
ดังกล่าวจะแสดงไว้ในงบกำไรขาดทุน
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย ยกเว้นเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่ธนาคารถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 20
ของทุนที่ชำระแล้ว ซึ่งธนาคารมีความตั้งใจที่จะถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวเป็นการชั่วคราว เนื่องจากบริษัทดังกล่าวอยู่ระหว่างการชำระบัญชี
โดยธนาคารบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่ การด้อยค่า
การบันทึกเงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมตามวิธสี ว่ นได้เสียได้ใช้ขอ้ มูลทางการเงินจากงบการเงินทีต่ รวจสอบหรือสอบทานแล้วโดยผูส้ อบบัญชี
และส่วนหนึ่งเป็นข้อมูลทางการเงินที่จัดทำโดยผู้บริหารซึ่งยังมิได้ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี
หรือมาตรฐานการสอบทานงบการเงิน
กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรูเ้ มือ่ มีการจำหน่าย โดยใช้วธิ ถี วั เฉลีย่ ถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของหลักทรัพย์ทจ่ี ำหน่าย
การรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ถือตามเกณฑ์คงค้าง และเงินปันผลจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อมีสิทธิได้รับเงินปันผล
การคำนวณราคาตลาดของเงินลงทุนในตราสารหนี้ ประเภทตราสารหนีภ้ าครัฐ คำนวณโดยใช้เส้นอัตราผลตอบแทน (Yield Curve) ของธนาคาร
แห่งประเทศไทยและปรับด้วยปัจจัยความเสีย่ งตามความเหมาะสม
การคำนวณราคาตลาดของเงินลงทุนในตราสารหนี้ ประเภทตราสารหนีอ้ น่ื ทีอ่ อกจำหน่ายในประเทศ (ทีม่ ใิ ช่หนุ้ กูท้ เ่ี ป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน)
คำนวณโดยให้สถาบันที่เชื่อถือได้เป็นผู้ประเมินราคาตลาด หรืออัตราผลตอบแทน (Yield) ของตราสารหนี้นั้น หรือธนาคารคำนวณจาก
เส้นอัตราผลตอบแทน (Yield Curve) ของธนาคารแห่งประเทศไทย และปรับด้วยปัจจัยความเสี่ยงตามความเหมาะสม ทั้งนี้สถาบันการเงิน
ผู้ประเมินราคาจะต้องแสดงเหตุผลที่เชื่อถือได้เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย
การคำนวณราคาตลาดของเงินลงทุนที่มีตลาดรองรับคำนวณโดยใช้ราคาเสนอซื้อครั้งล่าสุด ณ วันสิ้นงวดการบัญชีนั้น
3.7 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศจะบันทึกบัญชี ณ วันที่เกิดรายการด้วยอัตราซื้อขายที่ธนาคารกำหนดขึ้น และ ณ วันที่ในงบดุล
จะแปลงค่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันสิ้นงวด และรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนจากการ
แปลงค่าในงวดบัญชีนน้ั ทัง้ จำนวน
ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2546 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะบันทึกบัญชี ณ วันที่เกิดรายการตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
และ ณ วันที่ในงบดุลจะแปลงค่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันสิ้นงวด และรับรู้ผลกำไร
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หรือขาดทุนจากการแปลงค่าในงวดบัญชีนั้นทั้งจำนวน ผลต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนในสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับ
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันทำสัญญาล่วงหน้า จะเฉลี่ยรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายตามอายุของสัญญา
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2546 เป็นต้นไป ธนาคารได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยแปลงค่ารายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งมีผลขาดทุน ณ วันดังกล่าวเพิ่มขึ้น จำนวน 4 ล้านบาท
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2546 ธนาคารได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีในเรื่องตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน โดย
ใช้วิธีการเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป โดยธนาคารได้คำนวณราคาตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (ได้แก่ สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า) ให้เป็น
ราคาตลาด โดยใช้ราคาตลาด ณ วันที่ในงบดุลของสัญญาที่มีระยะเวลาครบกำหนดที่เท่ากัน และรับรู้ผลต่างของการเปลี่ยนแปลงราคา
ตลาดเป็นรายได้หรือค่าใช้จา่ ยในงบกำไรขาดทุน
งบการเงินของธนาคารสาขาต่างประเทศและกิจการวิเทศธนกิจ แปลงค่าเป็นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ณ วันสิ้นงวด และแสดงผลกำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินในส่วนของผู้ถือหุ้น
ธนาคารบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยวิธีการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและการบริหารฐานะสุทธิที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศให้เป็นไปตามนโยบายของธนาคารและข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
3.8 ค่าเสือ่ มราคาและรายการตัดบัญชี
ธนาคารได้มกี ารตีราคาทีด่ นิ และอาคารใหม่ในปี 2546 โดยบริษทั ผูช้ ำนาญการประเมินราคาตามหลักเกณฑ์ทธ่ี นาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคารเพิ่มขึ้น แสดงอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น สำหรับมูลค่าส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่แต่สูงกว่า
ราคาทุนเดิม ได้บันทึกหักออกจากส่วนเกินทุนจากการตีราคาดังกล่าว ส่วนที่ต่ำกว่าราคาทุนเดิมได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน
ทั้งนี้ เพื่อสามารถนับส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคารเพิ่มขึ้นในปี 2546 เป็นเงินกองทุนตามกฎหมายได้ ธนาคารได้ทำหนังสือ
ขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว ปัจจุบนั ยังมิได้รบั หนังสือตอบกลับจากธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนัน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2546 ธนาคารจึงยังมิได้นับส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคารเพิ่มขึ้นในปี 2546 เป็นเงินกองทุนตามกฎหมาย
ธนาคารได้เคยมีการตีราคาที่ดินและอาคารใหม่ในครั้งก่อนคือปี 2535 และได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยในปี 2536
ที่ดินแสดงในราคาที่ตีเพิ่มขึ้น อาคารแสดงในราคาที่ตีเพิ่มขึ้นหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมแล้ว และ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและ
อาคารเพิ่มขึ้น แสดงอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น
อุปกรณ์แสดงในราคาทุนหลังหักค่าเสือ่ มราคาสะสม
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน ดังนี้
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2546 ค่าเสื่อมราคาอาคาร คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที่เหลือของอาคารจากอายุการ
ใช้งานทั้งหมดไม่เกิน 50 ปี ซึ่งประเมินโดยบริษัทผู้ชำนาญการประเมินราคา ทั้งนี้ ธนาคารแสดงค่าเสื่อมราคาอาคารไว้ในค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับอาคารสถานทีแ่ ละอุปกรณ์
ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2546 ค่าเสื่อมราคาอาคาร คำนวณในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี ของราคาทุน และแสดงไว้ในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
อาคารสถานที่และอุปกรณ์
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เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2546 ค่าเสื่อมราคาของอาคารส่วนที่ตีราคาเพิ่มขึ้นในปี 2546 คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุ
การใช้งานที่เหลือของอาคารจากอายุการใช้งานทั้งหมดไม่เกิน 50 ปี ซึ่งประเมินโดยบริษัทผู้ชำนาญการประเมินราคา ทั้งนี้ ธนาคารแสดง
ค่าเสือ่ มราคาดังกล่าวไว้ในค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับอาคารสถานทีแ่ ละอุปกรณ์
ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2546 ค่าเสื่อมราคาของอาคารส่วนที่ตีราคาเพิ่มขึ้นในปี 2535 คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน
ที่เหลือของอาคารจากอายุการใช้งานทั้งหมดไม่เกิน 20 ปี แสดงไว้ในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ คำนวณในอัตราร้อยละ 20 ต่อปี ของราคาทุน
สิทธิการเช่าเฉลี่ยตัดจ่ายตามอายุสัญญาเช่า หรือภายใน 10 ปีกรณีไม่มีระยะเวลากำหนด
ค่าเสื่อมราคาของงานระหว่างติดตั้ง จะคำนวณเมื่อเริ่มใช้งานได้
ค่าเสื่อมราคาสำหรับสาขาต่างประเทศ คำนวณในอัตราที่กฎหมายของแต่ละประเทศกำหนดในอัตราร้อยละ 20-25 ต่อปี ของราคาทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สนิ ดังกล่าวจะแสดงไว้ในงบกำไรขาดทุน
การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชี
เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2546 ธนาคารได้เปลีย่ นแปลงประมาณการอายุการใช้งานของอาคารเพือ่ ใช้คำนวณค่าเสือ่ มราคาสำหรับอาคาร
จาก 20 ปี เป็นไม่เกิน 50 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับอายุการใช้งานโดยประมาณที่บริษัทผู้ชำนาญการประเมินราคาได้ประเมินไว้ โดยให้มี
ผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2546 การเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใช้งานดังกล่าวมีผลทำให้ค่าเสื่อมราคาของอาคารลดลง
และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเท่ากันเป็นจำนวน 18 ล้านบาท และขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานลดลง 0.005 บาทต่อหุ้น และขาดทุนต่อหุ้นปรับลดลดลง
0.003 บาทตามลำดับ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546
3.9 เงินกองทุนสำรองเลีย้ งชีพและเงินทุนเลีย้ งชีพและบำเหน็จ
ธนาคารและพนักงานได้รว่ มกันจัดตัง้ กองทุนสำรองเลีย้ งชีพขึน้ ภายใต้การอนุมตั ขิ องกระทรวงการคลังตาม พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ พ.ศ.
2530 ซึง่ ประกอบด้วยเงินทีพ่ นักงานจ่ายสะสมและเงินทีธ่ นาคารจ่ายสมทบให้ กองทุนสำรองเลีย้ งชีพนีบ้ ริหารโดยบริษทั ไทยประกันชีวติ จำกัด
และจะจ่ายให้กับพนักงานที่เป็นสมาชิก ในกรณีท่ีสิ้นสุดสมาชิกภาพตามข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของธนาคาร ดังนั้นรายการดังกล่าว
จึงไม่ปรากฏในงบดุล
นอกจากนี้ ธนาคารยังมีเงินทุนสะสมเป็นบำเหน็จพนักงานเมื่อออกจากงาน ตามระเบียบซึ่งธนาคารสะสมให้ด้วยเงินของธนาคาร มิได้หัก
เอาจากเงินเดือนของพนักงาน โดยธนาคารจะขึ้นบัญชีแยกไว้ให้เป็นรายบุคคล และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามส่วนที่ธนาคารสะสมให้
เงินทุนสะสมของพนักงานท้องถิน่ ของสาขาต่างประเทศบางแห่งมีกองทุนสำรองเลีย้ งชีพซึง่ ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายของประเทศนัน้ โดยมีสถาบัน
การเงินเป็นผูจ้ ดั การดูแลเงินกองทุน
3.10 ทรัพย์สนิ รอการขาย
ธนาคารรับรู้ทรัพย์สินรอการขายที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ลูกหนี้โอนให้เพื่อชำระหนี้ก่อนปี 2545 ตามราคาที่ประเมินขึ้น หรือราคาตามบัญชี
ของลูกหนี้แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ส่วนทรัพย์สินรอการขายที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ลูกหนี้โอนให้เพื่อชำระหนี้ตั้งแต่ปี 2545 รับรู้ด้วย
มูลค่ายุติธรรมสุทธิ แต่ไม่เกินกว่าเงินลงทุนในลูกหนี้บวกดอกเบี้ยที่ธนาคารมีสิทธิได้รับตามกฎหมายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในงบกำไรขาดทุน กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเมื่อมีการจำหน่าย
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3.11 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้คำนวณจากกำไรตามประมวลรัษฎากร และถือเป็นค่าใช้จา่ ยของงวดบัญชีนน้ั ทัง้ จำนวน
3.12 ขาดทุนต่อหุน้
ขาดทุนต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานถือเกณฑ์คำนวณโดยการหารขาดทุนสุทธิสำหรับปีทเ่ี ป็นของหุน้ สามัญด้วยจำนวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและเรียกชำระแล้ว
ณ วันสิ้นปี
ขาดทุนต่อหุน้ ปรับลดถือเกณฑ์คำนวณโดยการหารขาดทุนสุทธิสำหรับปีปรับปรุงด้วยเงินปันผลสำหรับหุน้ บุรมิ สิทธิและดอกเบีย้ หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิ
แปลงสภาพ (ถ้ามี) ด้วยผลรวมของจำนวนหุ้นสามัญ (รวมจำนวนหุ้นสามัญที่ธนาคารต้องออกเพื่อการแปลงสภาพดังกล่าว) ถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ำหนัก โดยสมมติว่าได้มีการแปลงสภาพหุ้นสามัญเทียบเท่าทั้งหมดไปเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นปี ทั้งนี้หุ้นสามัญเทียบเท่าได้แก่ หุ้นบุริมสิทธิ
3.13 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ และรายการเงินสดระหว่างเรียกเก็บ
3.14 การประมาณ
ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ธนาคารและบริษัทย่อยต้องใช้การประมาณ และตั้งข้อ
สมมติฐานหลายประการ ซึง่ มีผลกระทบต่อจำนวนเงินทีเ่ กีย่ วกับรายได้ ค่าใช้จา่ ย สินทรัพย์และหนีส้ นิ และการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับสินทรัพย์
และหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ซึง่ ผลทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนทีป่ ระมาณไว้

4.

ข้อมูลเพิ่มเติม

4.1 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2546
1.

ในประเทศ

ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนเพือ่ การฟืน้ ฟูฯ
ธนาคารพาณิชย์
ธนาคารอืน่
สถาบันการเงินอืน่
รวม
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
(หัก) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมในประเทศ

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»Õ 2546
40 ¸¹Ò¤ÒÃ·ËÒÃä·Â
¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

เมือ่ ทวงถาม
3,368
35
2
99
3,504
(1)
3,503

มีระยะเวลา
450
450
3
(4)
449

หน่วย : ล้านบาท

รวม
3,368
35
2
549
3,954
3
(5)
3,952

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2546
2.

ต่างประเทศ

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ
เงินเยน
เงินสกุลอืน่
รวม
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมต่างประเทศ
รวมในประเทศและต่างประเทศ

เมือ่ ทวงถาม
260
157
253
670
670
4,173

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ประกอบด้วย

1.

ในประเทศ

ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนเพือ่ การฟืน้ ฟูฯ
ธนาคารพาณิชย์
ธนาคารอืน่
สถาบันการเงินอืน่
รวม
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
(หัก) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมในประเทศ
2.

ต่างประเทศ

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ
เงินเยน
เงินสกุลอืน่
รวม
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมต่างประเทศ
รวมในประเทศและต่างประเทศ

มีระยะเวลา
3,999
36
4,035
2
4,037
4,486

รวม
4,259
157
289
4,705
2
4,707
8,659

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2546
เมือ่ ทวงถาม
3,369
35
2
99
3,505
(1)
3,504
เมื่อทวงถาม
260
157
253
670
670
4,174

มีระยะเวลา
450
450
3
(4)
449

รวม
3,369
35
2
549
3,955
3
(5)
3,953

มีระยะเวลา
3,999
36
4,035
2
4,037
4,486

รวม
4,259
157
289
4,705
2
4,707
8,660
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รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2545
1.

ในประเทศ

ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนเพือ่ การฟืน้ ฟูฯ
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินอืน่
รวม
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
(หัก) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมในประเทศ
2.

ต่างประเทศ

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ
เงินเยน
เงินสกุลอืน่
รวม
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมต่างประเทศ
รวมในประเทศและต่างประเทศ

เมือ่ ทวงถาม
5,291
303
116
5,710
1
(4)
5,707

มีระยะเวลา
10,065
557
10,622
174
(3)
10,793

รวม
5,291
10,368
673
16,332
175
(7)
16,500

เมื่อทวงถาม
946
50
257
1,253
1
1,254
6,961

มีระยะเวลา
3,235
29
3,264
1
3,265
14,058

รวม
4,181
50
286
4,517
2
4,519
21,019

ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับกับสถาบันการเงินในประเทศที่ถูกปิดกิจการ เนื่องจากแผนฟื้นฟูกิจการไม่ได้รับความเห็นชอบจาก
องค์การเพือ่ การปฏิรปู ระบบสถาบันการเงินเมือ่ วันที่ 8 ธันวาคม 2540 ในระหว่างปี 2542 ธนาคารได้รบั บัตรเงินฝากทีอ่ อกโดยธนาคารกรุงไทย
จำกัด (มหาชน) ซึ่งทำการแทนกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯจำนวนเงิน 10,077 ล้านบาท โดยบัตรเงินฝากมีอายุ 3-5 ปี ครบกำหนดชำระในปี 25442546 อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ธนาคารมียอดคงเหลือบัตรเงินฝากดังกล่าวจำนวน 10,065 ล้านบาท ตามมูลค่าทีต่ ราไว้ เนือ่ งจากฝ่ายบริหารเห็นว่า
ตามนโยบายการลงทุนของธนาคารและสภาพตลาดในปัจจุบัน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนต่อจะใกล้เคียงกับ 2% ต่อปี เป็นผลให้
มูลค่ายุติธรรมที่คำนวณได้ไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากราคาทุนดังกล่าว ในปี 2546 ธนาคารได้รับชำระคืนบัตรเงินฝากดังกล่าว
ทั้งจำนวนแล้ว
4.2 หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 ประกอบด้วย

พันธบัตรกองทุนเพือ่ การฟืน้ ฟูฯ
รวม
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หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2546
31 ธันวาคม 2545
6,200
3,000
6,200
3,000

4.3 เงินลงทุน
เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 ประกอบด้วย

เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินลงทุนเพือ่ ค้า
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
รวม
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
หลักทรัพย์รฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนีภ้ าคเอกชน
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
รวม
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
(หัก) ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวม
รวมเงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ

เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
หลักทรัพย์รฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนีภ้ าคเอกชน
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
รวม
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
รวม

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2546
ราคาทุน/ราคา ราคาตลาด
ทุนตัดจำหน่าย

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2546
ราคาทุน/ราคา ราคาตลาด
ทุนตัดจำหน่าย

119
11
130

130
130

119
11
130

130
130

537
765
1,973
3,275
60
(50)
3,285
3,415

544
729
2,012
3,285
3,285
3,415

537
765
1,018
2,320
58
(50)
2,328
2,458

544
729
1,055
2,328
2,328
2,458

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2546
ราคาทุน/ราคา ราคาตลาด
ทุนตัดจำหน่าย

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2546
ราคาทุน/ราคา ราคาตลาด
ทุนตัดจำหน่าย

3,613
982
1,918
6,513
2,077
8,590

3,688
964
3,937
8,589
8,589

3,613
982
1,888
6,483
1,983
8,466

3,688
964
3,814
8,466
8,466

ตราสารหนีท้ จ่ี ะถือจนครบกำหนด
หลักทรัพย์รฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนีภ้ าคเอกชน
รวม
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
รวม

31,224
1,510
32,734
8
32,742

30,466
1,890
32,356
32,356

30,217
1,510
31,727
8
31,735

29,459
1,890
31,349
31,349

เงินลงทุนทัว่ ไป
ตราสารทุนทีไ่ ม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดในประเทศ
ตราสารทุนทีไ่ ม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดต่างประเทศ
รวม
(หัก) ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวม
รวมเงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ

2,218
69
2,287
(511)
1,776
43,108

2,596
11
2,607
2,607
43,552

2,208
69
2,277
(511)
1,766
41,967

2,586
11
2,597
2,597
42,412
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เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินลงทุนเพือ่ ค้า
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
(หัก) ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
รวม

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2545
ราคาทุน/ราคา ราคาตลาด
ทุนตัดจำหน่าย

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2545
ราคาทุน/ราคา ราคาตลาด
ทุนตัดจำหน่าย

18
(2)
16

16
16

18
(2)
16

16
16

เงินลงทุนเผือ่ ขาย
หลักทรัพย์รฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนีภ้ าคเอกชน
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
รวม
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
(หัก) ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวม

48
262
761
1,071
10
(50)
1,031

49
221
761
1,031
1,031

48
262
315
625
9
(50)
584

49
221
314
584
584

ตราสารหนีท้ จ่ี ะถือจนครบกำหนด
หลักทรัพย์รฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนีภ้ าคเอกชน
รวม
รวมเงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ

51
20
71
1,118

52
20
72
1,119

51
20
71
671

52
20
72
672

เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
หลักทรัพย์รฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนีภ้ าคเอกชน
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
รวม
(หัก) ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
รวม

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2545
ราคาทุน/ราคา ราคาตลาด
ทุนตัดจำหน่าย

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2545
ราคาทุน/ราคา ราคาตลาด
ทุนตัดจำหน่าย

5,280
840
1,918
8,038
(161)
7,877

6,166
884
827
7,877
7,877

5,280
840
1,871
7,991
(153)
7,838

6,166
884
788
7,838
7,838

ตราสารหนีท้ จ่ี ะถือจนครบกำหนด
หลักทรัพย์รฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนีภ้ าคเอกชน
รวม
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
รวม

31,289
298
31,587
9
31,596

31,311
580
31,891
31,891

30,301
298
30,599
9
30,608

30,323
580
30,903
30,903

เงินลงทุนทัว่ ไป
ตราสารทุนทีไ่ ม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดในประเทศ
ตราสารทุนทีไ่ ม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดต่างประเทศ
รวม
(หัก) ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวม
รวมเงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ

1,903
70
1,973
(715)
1,258
40,731

1,275
9
1,284
1,284
41,052

1,893
70
1,963
(715)
1,248
39,694

1,265
9
1,274
1,274
40,015
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ตราสารหนี้ ประเภทเงินลงทุนเผื่อขาย และตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 จำแนกตามระยะเวลาที่เหลือของ
เงินลงทุน ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2546
ครบกำหนดภายใน
รวม
ภายใน
มากกว่า
มากกว่า
มากกว่า
1 ปี
1-5 ปี
5-10 ปี
10 ปี
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
537
929
2,684
4,150
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
765
802
180
1,747
รวม
1,302
1,731
180
2,684
5,897
บวก (หัก) ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
22
(5)
(4)
66
79
(50)
(50)
(หัก) ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวม
1,274
1,726
176
2,750
5,926
ตราสารหนีท้ จ่ี ะถือจนครบกำหนด
หลักทรัพย์รฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ
27,900
3,324
31,224
ตราสารหนีภ้ าคเอกชน
1,212
298
1,510
รวม
1,212
27,900
3,622
32,734
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
8
8
รวม
1,212
27,900
3,630
32,742
รวมตราสารหนี้
1,274
2,938
28,076
6,380
38,668

เงินลงทุนเผือ่ ขาย
หลักทรัพย์รฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนีภ้ าคเอกชน
รวม
บวก (หัก) ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
(หัก) ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวม
ตราสารหนีท้ จ่ี ะถือจนครบกำหนด
หลักทรัพย์รฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนีภ้ าคเอกชน
รวม
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
รวม
รวมตราสารหนี้

ภายใน
1 ปี

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2546
ครบกำหนดภายใน
มากกว่า
มากกว่า
1-5 ปี
5-10 ปี

หน่วย : ล้านบาท

มากกว่า
10 ปี

รวม

537
765
1,302
22
(50)
1,274

929
802
1,731
(5)
1,726

180
180
(4)
176

2,684
2,684
66
2,750

4,150
1,747
5,897
79
(50)
5,926

1,274

1,212
1,212
1,212
2,938

26,893
26,893
26,893
27,069

3,324
298
3,622
8
3,630
6,380

30,217
1,510
31,727
8
31,735
37,661
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ตราสารหนี้ ประเภทเงินลงทุนเผื่อขาย และตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 จำแนกตามระยะเวลาที่เหลือของ
เงินลงทุน ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2545
ครบกำหนดภายใน
รวม
ภายใน
มากกว่า
มากกว่า
มากกว่า
1 ปี
1-5 ปี
5-10 ปี
10 ปี
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
355
47
4,926
5,328
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
262
810
30
1,102
รวม
262
1,165
77
4,926
6,430
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
9
74
3
853
939
(50)
(50)
(หัก) ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวม
221
1,239
80
5,779
7,319
ตราสารหนีท้ จ่ี ะถือจนครบกำหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
51
27,935
3,354
31,340
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
20
298
318
รวม
71
27,935
3,652
31,658
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
9
9
รวม
71
27,935
3,661
31,667
รวมตราสารหนี้
292
1,239
28,015
9,440
38,986

เงินลงทุนเผือ่ ขาย
หลักทรัพย์รฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนีภ้ าคเอกชน
รวม
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
(หัก) ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวม
ตราสารหนีท้ จ่ี ะถือจนครบกำหนด
หลักทรัพย์รฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนีภ้ าคเอกชน
รวม
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
รวม
รวมตราสารหนี้
ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»Õ 2546
46 ¸¹Ò¤ÒÃ·ËÒÃä·Â
¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

หน่วย : ล้านบาท

ภายใน
1 ปี

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2545
ครบกำหนดภายใน
มากกว่า
มากกว่า
1-5 ปี
5-10 ปี

มากกว่า
10 ปี

262
262
9
(50)
221

355
810
1,165
74
1,239

47
30
77
3
80

4,926
4,926
853
5,779

5,328
1,102
6,430
939
(50)
7,319

51
20
71
71
292

1,239

26,947
26,947
26,947
27,027

3,354
298
3,652
9
3,661
9,440

30,352
318
30,670
9
30,679
37,998

รวม

ธนาคารมีรายการส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2546
31 ธันวาคม 2545
ส่วนเกินทุนจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ตราสารหนี้
119
949
ตราสารทุน
2,071
59
รวม
2,190
1,008
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ตราสารหนี้
(32)
ตราสารทุน
(14)
(1,150)
รวม
(46)
(1,150)
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าเงินลงทุนสุทธิ
ตราสารหนี้
87
949
ตราสารทุน
2,057
(1,091)
รวม
2,144
(142)
สำหรับแต่ละปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรจากการขายเงินลงทุนจำนวน 630 ล้านบาท และ 688
ล้านบาท ตามลำดับ มีขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนจำนวน 63 ล้านบาทในปี 2546 และจำนวน 15 ล้านบาทในปี 2545 และมี
การโอนกลับรายการค่าเผือ่ การด้อยค่าของหลักทรัพย์จำนวน 14 ล้านบาทในปี 2546 และจำนวน 69 ล้านบาทในปี 2545 แสดงในงบกำไรขาดทุน
เงินลงทุนในกิจการที่ธนาคารถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของทุนที่ชำระแล้ว (ไม่รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม) จำแนกเป็นกลุ่ม
ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2546
31 ธันวาคม 2545
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
5
3
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
1,247
1,287
95
96
การสาธารณูปโภคและบริการ
อื่นๆ
689
300
รวม
2,036
1,686
บวก (หัก) ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
1,511
(1,071)
ค่าเผื่อการด้อยค่า
(111)
(160)
สุทธิ
3,436
455
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 ธนาคารมีเงินลงทุนในบริษัทอื่นที่มีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินเช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียน
ที่เข้าข่ายถูกเพิกถอนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัทที่ผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ประเภทหุ้นทุน (เงินลงทุนทั่วไป)
แสดงในราคาตามบัญชี (สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์แล้ว) จำนวน 134 ล้านบาท และ 182 ล้านบาท ตามลำดับ
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 มีรายละเอียดดังนี้

เงินลงทุนใน
บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม
รวม

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2546
31 ธันวาคม 2545
ราคาทุน ส่วนได้เสีย ราคาทุน ส่วนได้เสีย
409
409

458
458

477
477

530
530

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2546
31 ธันวาคม 2545
ราคาทุน ส่วนได้เสีย ราคาทุน ส่วนได้เสีย
3,500
409
3,909

2,668
458
3,126

3,500
477
3,977

2,925
530
3,455

งบการเงินของบริษัทย่อย ซึ่งธนาคารถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนที่ชำระแล้ว สรุปได้ดังนี้
บริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด
งบดุลแบบย่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
2546
บาท

2545
บาท

สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ
เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา - สุทธิ
รวมเงินลงทุน - สุทธิ
เงินให้กู้ยืม ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
อุปกรณ์ - สุทธิ
ลูกหนีอ้ น่ื
สินทรัพย์อน่ื
รวมสินทรัพย์

184,121,378
2,096,850,603
2,719,657,461
4,816,508,064
1,768,786,726
2,208,697,023
3,711,518
92,942,185
39,031,922
9,113,798,816

90,159,970
1,485,295,405
24,874,082,291
26,359,377,696
96,043,068
6,011,830,409
4,187,290
31,501,304
30,788,947
32,623,888,684

หนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้
หนีส้ นิ
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
หนีส้ นิ อืน่
รวมหนีส้ นิ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมหนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้

6,407,362,870
2,208,708
30,074,015
6,439,645,593
2,674,153,223
9,113,798,816

29,586,090,241
10,458,752
24,216,682
29,620,765,675
3,003,123,009
32,623,888,684
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บริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด
งบกำไรขาดทุนแบบย่อ
สำหรับแต่ละปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
รายได้ดอกเบี้ย
เงินให้กยู้ มื และเงินฝาก
เงินลงทุนในลูกหนีท้ ร่ี บั โอนมา
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
รวมรายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยจ่าย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
หนีส้ ญ
ู และหนีส้ งสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหนีท้ ร่ี บั โอนมา
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนีข้ องเงินลงทุนในลูกหนีท้ ร่ี บั โอนมา
ู และหนีส้ งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า
รายได้ดอกเบีย้ สุทธิหลังหักหนีส้ ญ
ของเงินลงทุนในลูกหนีท้ ร่ี บั โอนมาและขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ขาดทุนสุทธิกอ่ นรายการพิเศษ
รายการพิเศษ - กำไรจากการปรับโครงสร้างหนีเ้ งินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
ขาดทุนสุทธิหลังรายการพิเศษ

2546
บาท

2545
บาท

239,914,064
995,280,585
12,054,315
1,247,248,964

8,095,775
1,035,111,187
13,789,776
1,056,996,738

320,358,331
926,890,633
56,389,423
566,064,304
59,506,425

644,480,321
412,516,417
684,650
377,304,526
3,998,676

244,930,481
(1,828,272,655)
1,846,843,481
(3,430,185,655)
635,870
(3,430,821,525)
3,000,000,000
(430,821,525)

30,528,565
78,177,191
214,029,794
(105,324,038)
615,128
(105,939,166)
(105,939,166)
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บริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด
งบกระแสเงินสดแบบย่อ
สำหรับแต่ละปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
ขาดทุนสุทธิ
รายการปรับกระทบขาดทุนสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)
จากกิจกรรมดำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
หนีส้ ญ
ู และหนีส้ งสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหนีท้ ร่ี บั โอนมา
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนีข้ องเงินลงทุนในลูกหนีท้ ร่ี บั โอนมา
(กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในลูกหนี้
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
กำไรจากการรับชำระหนี้
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สนิ รอการขาย
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนีเ้ งินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน(รายการพิเศษ)
ดอกเบีย้ ค้างรับเพิม่ ขึน้
ดอกเบีย้ ค้างจ่ายลดลง
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่ายอืน่ เพิม่ ขึน้
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์
และหนีส้ นิ ดำเนินงาน
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิม่ ขึน้ )ลดลง
เงินลงทุนในลูกหนีท้ ร่ี บั โอนมา
เงินให้กยู้ มื และลูกหนี้
ทรัพย์สนิ รอการขาย
สินทรัพย์อน่ื
หนีส้ นิ ดำเนินงานเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
หนีส้ นิ อืน่
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
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2546
บาท

2545
บาท

(430,821,525)

(105,939,166)

1,961,766
56,389,423
566,064,304
59,506,425
1,896,068,186
(23,030,375)
(141,643,714)
31,412,512
(3,000,000,000)
(15,840,207)
(8,250,043)
3,661,279

1,241,046
684,650
377,304,526
3,998,676
(6,092,162)
(6,047,361)
(323,025,619)
116,305,271
(13,722,803)
(3,626,331)
293,198

(1,004,521,969)

41,373,925

21,389,857,369
(1,735,159,609)
5,149,949,680
(60,289,943)

1,834,919,211
(27,249,181)
84,038,745
2,228,447,414

2,026,544
23,741,862,072

18,772,860
4,180,302,974

บริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด
งบกระแสเงินสดแบบย่อ (ต่อ)
สำหรับแต่ละปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545

2546
บาท

2545
บาท

(3,687,000,000)
3,219,473,785
(639,442)
(1,017,210)
(469,182,867)

(2,152,250,078)
1,711,451,303
(391,742)
(3,600,700)
(444,791,217)

(23,178,727,372)
211,921
(202,346)
(23,178,717,797)
93,961,408
90,159,970
184,121,378

140,000,000
560,000,000
(4,500,000,000)
451,000
(108,960)
(3,799,657,960)
(64,146,203)
154,306,173
90,159,970

328,608,375
635,870

648,106,651
615,128

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
2546
บาท

"ตรวจสอบแล้ว"
2545
บาท

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

23,700
23,700

23,700
23,700

หนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้
หนีส้ นิ หมุนเวียน
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมหนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้

10,000
13,700
23,700

10,000
13,700
23,700

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายในการซือ้ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผือ่ ขาย
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผือ่ ขาย
เงินสดจ่ายในการซือ้ อุปกรณ์
เงินสดจ่ายในการซือ้ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
หุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้วเพิ่มขึ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญเพิม่ ขึน้
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
จ่ายคืนหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
เงินสดจ่ายในระหว่างปี
ดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้
บริษัท เดซิกนี ฟอร์ อีทีเอ คอนแทรคท์ จำกัด
งบดุลแบบย่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
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บริษัท เดซิกนี ฟอร์ อีทีเอ คอนแทรคท์ จำกัด
งบกำไรขาดทุนแบบย่อ
สำหรับแต่ละปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
2546
บาท
10,000
10,000
-

"ตรวจสอบแล้ว"
2545
บาท
10,000
10,000
-

"ตรวจสอบแล้ว"
1 ธันวาคม 2546
บาท

"ตรวจสอบแล้ว"
31 ธันวาคม 2545
บาท

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

50,350
50,350

38,350
38,350

หนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้
หนีส้ นิ หมุนเวียน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้

25,350
25,000
50,350

13,350
25,000
38,350

"ตรวจสอบแล้ว
1 ธันวาคม 2546
บาท
22,000
22,000
-

"ตรวจสอบแล้ว"
31 ธันวาคม 2545
บาท
13,350
13,350
-

รายได้
ค่าใช้จ่าย
กำไรสุทธิ
บริษัท เอ็นเอสอาร์เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด
งบดุลแบบย่อ
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2546 และ 31 ธันวาคม 2545

บริษัท เอ็นเอสอาร์เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด
งบกำไรขาดทุนแบบย่อ
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2546 และ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545

รายได้
ค่าใช้จ่าย
กำไรสุทธิ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2546 และวันที่ 1 ธันวาคม 2546 ได้มีมติพิเศษให้เลิกบริษัท โดยบริษัทดังกล่าวได้จด
ทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2546 ขณะนี้อยู่ระหว่างการชำระบัญชีเพื่อเลิกบริษัท
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4.4 เงินให้สนิ เชือ่ และดอกเบีย้ ค้างรับ
เงินให้สินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 จำแนกได้ดังนี้
จำแนกตามประเภทสินเชือ่

เงินเบิกเกินบัญชี
เงินให้กยู้ มื
ตัว๋ เงิน
อืน่ ๆ
รวม
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
(หัก) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจาก
การปรับโครงสร้างหนี้
รวม

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2546
31 ธันวาคม 2545
33,727
38,831
200,727
219,790
62,409
35,227
2,885
3,908
299,748
297,756
3,449
4,424
(25,343)
(15,671)
(1,976)
275,878

(2,735)
283,774

จำแนกตามระยะเวลาทีเ่ หลือของสัญญาการให้สนิ เชือ่

ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี
รวม

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2546 31 ธันวาคม 2545
33,383
34,236
202,771
231,106
62,220
34,482
2,810
2,287
301,184
302,111
3,447
4,434
(24,850)
(15,335)

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2546
31 ธันวาคม 2545
94,801
110,509
204,947
187,247
299,748
297,756

(1,976)
277,805

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2546 31 ธันวาคม 2545
90,982
86,495
210,202
215,616
301,184
302,111

จำแนกตามสกุลเงินและถิน่ ทีอ่ ยูข่ องลูกหนี้
งบการเงินรวม

เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ
เงินสกุลอืน่
รวม

ในประเทศ
293,014
5,980
315
299,309

31 ธันวาคม 2546
ต่างประเทศ
รวม
62
293,076
177
6,157
200
515
439
299,748

(2,735)
288,475

หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2545
ในประเทศ ต่างประเทศ
289,794
55
6,966
234
461
246
297,221
535

รวม
289,849
7,200
707
297,756

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ
เงินสกุลอืน่
รวม

31 ธันวาคม 2546
ในประเทศ ต่างประเทศ
รวม
294,450
62
294,512
5,980
177
6,157
315
200
515
300,745
439
301,184

31 ธันวาคม 2545
ในประเทศ ต่างประเทศ
294,149
55
6,966
234
461
246
301,576
535
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รวม
294,204
7,200
707
302,111
53

จำแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชัน้

ปกติ
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
อืน่ ๆ
รวม

7,064
111,070
21,101
47,792
29,272
41,802
258,101

ปกติ
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
อืน่ ๆ
รวม

8,013
110,660
18,048
43,935
23,727
14,562
218,945

ปกติ
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
อืน่ ๆ
รวม
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7,001
110,666
20,619
47,711
29,272
48,162
263,431

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ
578
4,817
762
552
862
472
8,043

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ
495
4,416
1,559
1,368
1,973
806
10,617

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2546
ต่ำกว่า
สงสัย
มาตรฐาน
126
134
1,392
2,237
392
780
427
183
399
560
177
181
2,913
4,075
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2545
ต่ำกว่า
สงสัย
มาตรฐาน
266
136
4,015
4,630
847
1,193
543
433
911
689
259
171
6,841
7,252

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2546
กล่าวถึง
ต่ำกว่า
สงสัย
เป็นพิเศษ มาตรฐาน
578
54
134
4,779
1,291
2,237
720
199
780
552
337
183
862
399
560
431
155
181
7,922
2,435
4,075

หน่วย : ล้านบาท
สงสัย
จะสูญ
1,273
11,196
4,564
2,489
5,795
1,299
26,616

รวม
9,175
130,712
27,599
51,443
36,888
43,931
299,748

หน่วย : ล้านบาท
สงสัย
จะสูญ
2,153
25,478
10,352
5,599
7,179
3,340
54,101

รวม
11,063
149,199
31,999
51,878
34,479
19,138
297,756

หน่วย : ล้านบาท
สงสัย
จะสูญ
1,186
9,503
3,663
2,123
5,795
1,051
23,321

รวม
8,953
128,476
25,981
50,906
36,888
49,980
301,184

หน่วย : ล้านบาท
ปกติ
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
อืน่ ๆ
รวม

8,009
110,591
17,993
43,932
23,727
44,133
248,385

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ
495
4,416
1,487
1,368
1,973
791
10,530

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2545
ต่ำกว่า
สงสัย
มาตรฐาน
261
136
3,398
4,539
687
1,114
396
425
911
689
249
154
5,902
7,057

สงสัย
จะสูญ
1,318
12,672
4,684
3,069
7,179
1,315
30,237

รวม
10,219
135,616
25,965
49,190
34,479
46,642
302,111

จำแนกตามประเภทการจัดชัน้
ธนาคารและบริษทั ย่อยมีเงินให้สนิ เชือ่ และดอกเบีย้ ค้างรับจัดชัน้ และค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ โดยใช้หลักเกณฑ์การจัดชัน้ ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
เรือ่ งสินทรัพย์ทไ่ี ม่มรี าคาหรือเรียกคืนไม่ได้และสินทรัพย์ทส่ี งสัยจะไม่มรี าคาหรือเรียกคืนไม่ได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ (ไม่รวมเงินให้สินเชื่อที่ให้แก่ธนาคารและตลาดเงิน) จัดชั้นตาม
หลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2546
เงินให้สินเชื่อ
มูลหนี้หลังหัก
อัตราที่ใช้ใน
มูลค่าตาม
และดอกเบี้ยค้างรับ หลักประกัน
การตัง้ ค่าเผือ่
ทีต่ ง้ั ไว้
จัดชัน้ ปกติ
258,101
109,191
1
1,092
จัดชัน้ กล่าวถึงเป็นพิเศษ
8,043
1,921
2
38
3,107
1,136
20
227
จัดชัน้ ต่ำกว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
4,182
789
50
1,514*
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
27,699
8,118
100
17,153*
รวม
301,132
121,155
20,024
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญส่วนทีเ่ กินจากเกณฑ์ขน้ั ต่ำของธนาคารแห่งประเทศไทย
5,319
รวม
25,343
* ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหนังสือของธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2546 (สุทธิจากหนี้สูญตัดบัญชี) ได้รวมไว้ในชั้นสงสัยและชั้นสงสัย
จะสูญจำนวน 1,119 ล้านบาท และ 9,035 ล้านบาทตามลำดับ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทบริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด (บริษัทย่อย) มีเงินลงทุนในลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้จัดชั้นตามหลักเกณฑ์ที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
31 ธันวาคม 2546
มูลหนี้หลังหัก
อัตราที่ใช้ใน
มูลค่าตาม
เงินลงทุนในลูกหนี้
ที่รับโอนมาและ
หลักประกัน
การตั้งค่าเผื่อ
ที่ตั้งไว้
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้
จัดชัน้ ปกติ
1,083
84
1
1
121
6
2
จัดชัน้ กล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชัน้ ต่ำกว่ามาตรฐาน
478
33
20
6
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
3,302
149
100
149
รวม
4,984
272
156
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหนีแ้ ละค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
ส่วนทีเ่ กินจากเกณฑ์ขน้ั ต่ำของธนาคารแห่งประเทศไทย
344
รวม
500
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ (ไม่รวมเงินให้สินเชื่อที่ให้แก่ธนาคารและตลาดเงิน)จัดชั้นตามหลักเกณฑ์
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2545
มูลค่าตาม
เงินให้สินเชื่อ
มูลหนี้หลังหัก
อัตราที่ใช้ใน
และดอกเบี้ยค้างรับ
หลักประกัน
การตั้งค่าเผื่อ
ที่ตั้งไว้
จัดชัน้ ปกติ
208,396
105,982
1
1,060
จัดชัน้ กล่าวถึงเป็นพิเศษ
10,601
1,149
2
23
จัดชัน้ ต่ำกว่ามาตรฐาน
7,011
1,761
20
352
จัดชั้นสงสัย
7,436
2,915
50
1,457
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
55,574
9,582
100
9,582
รวม
289,018
121,389
12,474
3,197
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญส่วนทีเ่ กินจากเกณฑ์ขน้ั ต่ำของธนาคารแห่งประเทศไทย
รวม
15,671
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 บริษัทบริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด (บริษัทย่อย) มีเงินลงทุนในลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้จัดชั้นตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยกำหนด ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
31 ธันวาคม 2545
มูลหนี้หลังหัก
อัตราที่ใช้ใน
มูลค่าตาม
เงินลงทุนในลูกหนี้
ที่รับโอนมาและ
หลักประกัน
การตั้งค่าเผื่อ
ที่ตั้งไว้
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้
จัดชัน้ ปกติ
152
66
1
1
94
2
จัดชัน้ กล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชัน้ ต่ำกว่ามาตรฐาน
941
74
20
15
จัดชั้นสงสัย
233
38
50
19
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
24,178
530
100
530
รวม
25,598
708
565
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหนีส้ ว่ นทีเ่ กินจากเกณฑ์ขน้ั ต่ำของธนาคารแห่งประเทศไทย
63
รวม
628
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (ไม่รวมเงินให้สินเชื่อแก่ธนาคารและตลาดเงิน) ของธนาคารและบริษัทย่อย หมายถึง
เงินให้สินเชื่อจัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญ ตามหลักเกณฑ์การจัดชั้น ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง สินทรัพย์ที่ไม่มีราคา
หรือเรียกคืนไม่ได้ และสินทรัพย์ที่สงสัยว่าจะไม่มีราคา หรือเรียกคืนไม่ได้ของธนาคารพาณิชย์ รวมถึงลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญที่ธนาคารพาณิชย์
กันสำรองครบร้อยละร้อย และตัดออกจากบัญชีแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกกลับเข้ามาในบัญชี โดยธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ
ตามเกณฑ์ดังกล่าว สำหรับปี 2546 จำนวน 33,604 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.21 และสำหรับปี 2545 จำนวน 68,194 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.90 ของเงิน
ให้สนิ เชือ่ (ไม่รวมเงินให้สนิ เชือ่ แก่ธนาคารและตลาดเงิน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 เงินลงทุนในลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ประเภทด้อยคุณภาพของ บริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด
หมายถึงเงินลงทุนในลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ที่จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญ บริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด
มีเงินลงทุนในลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ ประเภทด้อยคุณภาพตามเกณฑ์ดังกล่าว สำหรับปี 2546 จำนวน 3,780 ล้านบาท และสำหรับปี 2545 จำนวน
25,352 ล้านบาท ตามลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 ธนาคารและบริษัทย่อยได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำของธนาคารแห่งประเทศไทย
โดยธนาคารและบริษัทย่อยได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในงบการเงินเป็นจำนวน 25,343 ล้านบาท และ จำนวน 15,671 ล้านบาท ตามลำดับ เพื่อ
รองรับสำหรับหนี้ที่อาจจะเรียกเก็บไม่ได้ ทั้งนี้ธนาคารและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อเรียกเก็บหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ การประนอมหนี้
ซึ่งบางรายได้ดำเนินการบังคับคดีและขายทอดตลาดแล้ว นอกจากนี้ ธนาคารได้ดำเนินการปรับปรุงระบบบริหารสินเชื่อ และบริหารความเสี่ยง และ
การสอบทานคุณภาพเงินให้สินเชื่อ ซึ่งจะส่งผลให้การจัดชั้นเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าวข้างต้น และการคำนวณค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญเปลี่ยนแปลงไป
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ (ไม่รวมเงินให้สินเชื่อที่ให้แก่ธนาคารและตลาดเงิน) จัดชั้นตามหลักเกณฑ์
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2546
มูลหนี้หลังหัก
อัตราที่ใช้ใน
มูลค่าตาม
เงินให้สินเชื่อ
และดอกเบี้ยค้างรับ
หลักประกัน
การตัง้ ค่าเผือ่
ทีต่ ง้ั ไว้
จัดชัน้ ปกติ
263,431
109,162
1
1,092
จัดชัน้ กล่าวถึงเป็นพิเศษ
7,922
1,915
2
38
จัดชัน้ ต่ำกว่ามาตรฐาน
2,629
1,103
20
221
4,182
789
50
1,514*
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
24,404
7,975
100
17,010*
รวม
302,568
120,944
19,875
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญส่วนทีเ่ กินจากเกณฑ์ขน้ั ต่ำของธนาคารแห่งประเทศไทย
4,975
รวม
24,850
* ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหนังสือของธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2546 (สุทธิจากหนี้สูญตัดบัญชี) ได้รวมไว้ในชั้นสงสัยและชั้นสงสัย
จะสูญจำนวน 1,119 ล้านบาท และ 9,035 ล้านบาทตามลำดับ
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2545
เงินให้สินเชื่อ
มูลหนี้หลังหัก
อัตราทีใ่ ช้ใน
มูลค่าตาม
และดอกเบี้ยค้างรับ
หลักประกัน
การตัง้ ค่าเผือ่
ที่ตั้งไว้
จัดชัน้ ปกติ
237,835
105,972
1
1,060
จัดชัน้ กล่าวถึงเป็นพิเศษ
10,514
1,149
2
23
จัดชัน้ ต่ำกว่ามาตรฐาน
6,072
1,698
20
340
จัดชั้นสงสัย
7,241
2,914
50
1,457
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
31,710
9,322
100
9,322
รวม
293,372
121,055
12,202
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญส่วนทีเ่ กินจากเกณฑ์ขน้ั ต่ำของธนาคารแห่งประเทศไทย
3,133
รวม
15,335
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับกับบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นจำนวน 2,256 ล้านบาท และ 2,267 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้วจำนวน 153
ล้านบาท และ 65 ล้านบาท ตามลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (ไม่รวมเงินให้สินเชื่อแก่ธนาคารและตลาดเงิน) ของธนาคาร หมายถึง เงินให้สินเชื่อ
จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญ ตามหลักเกณฑ์การจัดชั้น ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง สินทรัพย์ที่ไม่มีราคา หรือเรียกคืนไม่ได้
และสินทรัพย์ที่สงสัยว่าจะไม่มีราคา หรือเรียกคืนไม่ได้ของธนาคารพาณิชย์ รวมถึงลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญที่ธนาคารพาณิชย์กันสำรองครบร้อยละร้อย
และตัดออกจากบัญชีแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกกลับเข้ามาในบัญชี โดยธนาคารมีเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ ตามเกณฑ์ดังกล่าว สำหรับปี 2546 จำนวน 29,831
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.90 และสำหรับปี 2545 จำนวน 43,197 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.30 ของเงินให้สนิ เชือ่ (ไม่รวมเงินให้สนิ เชือ่ แก่ธนาคารและตลาดเงิน)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 ธนาคารได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยธนาคารได้ตั้งค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญในงบการเงินเป็นจำนวน 24,850 ล้านบาท และ จำนวน 15,335 ล้านบาท ตามลำดับ เพื่อรองรับสำหรับหนี้ที่อาจจะเรียกเก็บไม่ได้
ทัง้ นีธ้ นาคารอยูร่ ะหว่างการดำเนินการเพือ่ เรียกเก็บหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ การประนอมหนี้ ซึง่ บางรายได้ดำเนินการบังคับคดีและขายทอดตลาดแล้ว นอกจากนี้
ธนาคารได้ดำเนินการปรับปรุงระบบบริหารสินเชื่อ และบริหารความเสี่ยง และการสอบทานคุณภาพเงินให้สินเชื่อ ซึ่งจะส่งผลให้การจัดชั้นเงิน
ให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าวข้างต้น และการคำนวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปลี่ยนแปลงไป
การปรับโครงสร้างหนีท้ ม่ี ปี ญั หา
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ธนาคารและบริษัทย่อยทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา สรุปได้ดังนี้

รูปแบบการปรับ
โครงสร้างหนีท้ ่ี
มีปญั หา
การโอนสินทรัพย์
การเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขการชำระหนี้

การปรับโครงสร้างหนี้
ในหลายลักษณะ
รวม

จำนวนราย
9

งบการเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546
จำนวนหนี้ตามบัญชี
สินทรัพย์ที่รับโอน
หลังปรับ
ชนิด
มูลค่า
ก่อนปรับ
จำนวนราย
โครงสร้างหนี้
โครงสร้างหนี้
ยุติธรรม
106
เงินสด
95

22

4,854

15

4,409

16
47

2,769
7,729

11
26

742
5,151

ที่ดินและ
สิ่งปลูก
สร้างและ
หุ้นและ
เงินสด

หน่วย : ล้านบาท
ขาดทุนจาก
การปรับ
โครงสร้างหนี้
11

-

1,560

672
767

1,237
2,808
หน่วย : ล้านบาท

ระยะเวลาของสัญญา
ปรับโครงสร้างหนี้
ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 - 10 ปี
มากกว่า 10 ปี
รวม

งบการเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546
จำนวนราย
จำนวนหนี้ตามบัญชีหลัง
ปรับโครงสร้างหนี้
31
2,005
9
2,172
7
743
47
4,920

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ธนาคารและบริษัทย่อยได้รับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้แล้วจำนวนรวม 111 ล้านบาท
โดยได้รับชำระเงินต้นและดอกเบี้ยรวม 1,195 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ธนาคารและบริษัทย่อยมียอดคงค้างของบัญชีเงินลงทุนในลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาแล้วจำนวน 45 ราย
เป็นจำนวนรวม 7,231 ล้านบาท
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หน่วย : ล้านบาท
รูปแบบการปรับ
โครงสร้างหนีท้ ่ี
มีปญั หา
การเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขการชำระหนี้
การปรับโครงสร้างหนี้
ในหลายลักษณะ
รวม

จำนวนราย

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546
จำนวนหนี้ตามบัญชี
สินทรัพย์ที่รับโอน
ก่อนปรับ
จำนวนราย
หลังปรับ
ชนิด
มูลค่า
โครงสร้างหนี้
โครงสร้างหนี้
ยุติธรรม

22

4,854

15

4,409

12
34

2,535
7,389

8
23

598
5,007

ที่ดินและ
สิ่งปลูก
สร้างและ
หุ้น

-

1,560

602
602

1,217
2,777

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546
จำนวนราย
จำนวนหนีต้ ามบัญชีหลัง
ปรับโครงสร้างหนี้
18
1,697
9
2,172
7
743
34
4,612

ระยะเวลาของสัญญา
ปรับโครงสร้างหนี้
ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 - 10 ปี
มากกว่า 10 ปี
รวม

ขาดทุนจาก
การปรับ
โครงสร้างหนี้

หน่วย : ล้านบาท

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ธนาคารได้รับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้แล้วจำนวนรวม 93 ล้านบาท โดยได้รับชำระเงินต้น
และดอกเบี้ยรวม 995 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ธนาคารมียอดคงค้างของบัญชีเงินลงทุนในลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาแล้วจำนวน 36 ราย เป็นจำนวนรวม 6,861
ล้านบาท
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ธนาคารและบริษัทย่อยทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา สรุปได้ดังนี้

รูปแบบการปรับ
โครงสร้างหนีท้ ่ี
มีปญั หา
การโอนสินทรัพย์
การเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขการชำระหนี้
การปรับโครงสร้างหนี้
ในหลายลักษณะ
รวม

จำนวนราย
5

งบการเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545
จำนวนหนีต้ ามบัญชี
สินทรัพย์ที่รับโอน
ก่อนปรับ
จำนวนราย
หลังปรับ
ชนิด
มูลค่า
โครงสร้างหนี้
โครงสร้างหนี้
ยุติธรรม
1,758
2
124
ที่ดิน สิ่ง
1,664
ปลูกสร้าง
และเงินสด

หน่วย : ล้านบาท
ขาดทุนจาก
การปรับ
โครงสร้างหนี้
92

21

7,147

17

6,473

-

-

933

4
30

649
9,554

4
23

242
6,839

-

1,664

81
1,106
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หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545
จำนวนราย
จำนวนหนีต้ ามบัญชีหลัง
ปรับโครงสร้างหนี้
11
2,107
12
2,974
7
3,367
30
8,448

ระยะเวลาของสัญญา
ปรับโครงสร้างหนี้
ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 - 10 ปี
มากกว่า 10 ปี
รวม

รูปแบบการปรับ
โครงสร้างหนีท้ ่ี
มีปญั หา
การโอนสินทรัพย์
การเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขการชำระหนี้
การปรับโครงสร้างหนี้
ในหลายลักษณะ
รวม

จำนวนราย
2

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545
จำนวนหนี้ตามบัญชี
สินทรัพย์ที่รับโอน
ก่อนปรับ
จำนวนราย
หลังปรับ
ชนิด
มูลค่า
โครงสร้างหนี้
โครงสร้างหนี้
ยุติธรรม
1,709
2
124
ที่ดินและ
1,619
สิ่งปลูกสร้าง

ขาดทุนจาก
การปรับ
โครงสร้างหนี้
88

21

7,147

17

6,473

-

-

933

4
27

649
9,505

4
23

242
6,839

-

1,619

81
1,102
หน่วย : ล้านบาท

ระยะเวลาของสัญญา
ปรับโครงสร้างหนี้
ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 - 10 ปี
มากกว่า 10 ปี
รวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545
จำนวนราย
จำนวนหนีต้ ามบัญชีหลัง
ปรับโครงสร้างหนี้
8
2,062
12
2,974
7
3,367
27
8,403

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ธนาคารได้รับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้แล้วจำนวนรวม 311 ล้านบาท โดยได้รับชำระ
เงินต้นและดอกเบี้ยรวม 932 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ธนาคารมียอดคงค้างของบัญชีเงินลงทุนในลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาแล้วจำนวน 33 ราย เป็นจำนวนรวม
9,137 ล้านบาท
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4.5
สินทรัพย์จดั ชัน้
สินทรัพย์จัดชั้นประกอบด้วยเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ (รวมเงินให้สินเชื่อแก่ธนาคารและตลาดเงิน) ทรัพย์สินรอการขาย ที่ดิน
และอาคาร และสินทรัพย์อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 จำแนกตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2546
ประเภทสินทรัพย์
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อและ
ทรัพย์สิน
ที่ดินและ สินทรัพย์อื่น
รวม
ดอกเบี้ยค้างรับ
รอการขาย
อาคาร
ในหลักทรัพย์
จัดชัน้ ปกติ
258,650
258,650
จัดชัน้ กล่าวถึงเป็นพิเศษ
8,043
8,043
จัดชัน้ ต่ำกว่ามาตรฐาน
3,107
3,107
จัดชั้นสงสัย
4,182
4,182
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
609
27,699
592
759
433
30,092
รวม
609
301,681
592
759
433
304,074
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทบริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด มีสินทรัพย์จัดชั้น จำแนกได้ดังนี้

จัดชัน้ ปกติ
จัดชัน้ กล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชัน้ ต่ำกว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม

จัดชัน้ ปกติ
จัดชัน้ กล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชัน้ ต่ำกว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม
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เงินลงทุน
ในลูกหนี้
ที่รับโอนมา
3,152
3,152

31 ธันวาคม 2546
ประเภทสินทรัพย์
เงินให้กู้ยืม
ทรัพย์สิน
และลูกหนี้
รอการขาย
1,083
121
478
150
1,832

24
24

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2545
ประเภทสินทรัพย์
เงินลงทุน เงินให้สินเชื่อและ ทรัพย์สิน ที่ดินและ
อาคาร
ในหลักทรัพย์ ดอกเบี้ยค้างรับ รอการขาย
219,899
10,617
7,134
7,436
1,917
55,575
475
22
1,917
300,661
475
22

หน่วย : ล้านบาท
รวม
1,083
121
478
3,326
5,008
หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์อื่น

รวม

401
401

219,899
10,617
7,134
7,436
58,390
303,476

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 บริษทั บริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด มีสนิ ทรัพย์จดั ชัน้ จำแนกได้ดงั นี้

เงินลงทุน
ในหลักทรัพย์
จัดชัน้ ปกติ
จัดชัน้ กล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชัน้ ต่ำกว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม

จัดชัน้ ปกติ
จัดชัน้ กล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชัน้ ต่ำกว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม

จัดชัน้ ปกติ
จัดชัน้ กล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชัน้ ต่ำกว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม

8
8

เงินลงทุน
ในหลักทรัพย์
609
609

เงินลงทุน
ในหลักทรัพย์
1,909
1,909

31 ธันวาคม 2545
ประเภทสินทรัพย์
เงินลงทุน
เงินให้กู้ยืม
ในลูกหนี้
และลูกหนี้
ที่รับโอนมา
124
28
94
872
69
233
24,178
25,501
97

เงินให้สินเชื่อและ
ดอกเบี้ยค้างรับ
263,979
7,922
2,629
4,182
24,404
303,116

เงินให้สินเชื่อและ
ดอกเบี้ยค้างรับ
249,339
10,530
6,195
7,241
31,710
305,015

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2546
ประเภทสินทรัพย์
ทรัพย์สิน
ที่ดินและ
รอการขาย
อาคาร
568
759
568
759
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2545
ประเภทสินทรัพย์
ทรัพย์สิน
ที่ดินและ
รอการขาย
อาคาร
471
22
471
22

หน่วย : ล้านบาท
ทรัพย์สิน
รอการขาย

รวม

4
4

152
94
941
233
24,190
25,610
หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์อื่น

รวม

433
433

263,979
7,922
2,629
4,182
26,773
305,485
หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์อื่น

รวม

401
401

249,339
10,530
6,195
7,241
34,513
307,818

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»Õ 2546
¸¹Ò¤ÒÃ·ËÒÃä·Â ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

63

4.6
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 สรุปได้ดังนี้

ยอดต้นปี
หนี้สงสัยจะสูญ**
หนีส้ ญู ได้รบั คืน
หนีส้ ญู ตัดบัญชี
อื่น ๆ
ยอดปลายปี

ปกติ

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

1,060
34
(2)
1,092

23
15
38

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2546
ต่ำกว่า
สงสัย
มาตรฐาน
352
(125)
227

1,457
57
1,514*

หน่วย : ล้านบาท
สงสัย
จะสูญ
9,582
14,818
122
(7,347)
(22)
17,153*

ค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญส่วนเกิน
จากเกณฑ์ธปท.
3,197
2,122
5,319

รวม
15,671
16,921
122
(7,347)
(24)
25,343

*ได้รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 10,154 ล้านบาท ที่กันไว้ในระหว่างปี 2546 ตามหนังสือของธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2546
(สุทธิจากหนีส้ ญู ตัดบัญชี)
** รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ของบริษัทย่อยที่เกิดจากการโอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์ทางการเงินจำนวน 11 ล้านบาท

ยอดต้นปี
หนี้สงสัยจะสูญ
หนีส้ ญู ได้รบั คืน
หนีส้ ญู ตัดบัญชี
อื่น ๆ
ยอดปลายปี

ปกติ

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

1,060
34
(2)
1,092

23
15
38

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2546
ต่ำกว่า
สงสัย
มาตรฐาน
340
(119)
221

1,457
57
1,514*

หน่วย : ล้านบาท
สงสัย
จะสูญ
9,322
14,935
122
(7,347)
(22)
17,010*

ค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญส่วนเกิน
จากเกณฑ์ธปท.
3,133
1,842
4,975

รวม
15,335
16,764
122
(7,347)
(24)
24,850

*ได้รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 10,154 ล้านบาท ที่กันไว้ในระหว่างปี 2546 ตามหนังสือของธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์
2546 (สุทธิจากหนี้สูญตัดบัญชี)
ในระหว่างปี 2546 ธนาคารได้รับเงินสด จากบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงินจำนวนเงิน 3 ล้านบาท และธนาคารได้บันทึกการรับคืนหนี้สูญตัดบัญชี
ของสถาบันการเงินทีถ่ กู ปิดโดยปรับเพิม่ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญด้วยจำนวนเดียวกัน
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หน่วย : ล้านบาท

ยอดต้นปี
หนี้สงสัยจะสูญ
การโอนกลับรายการเนือ่ ง
จากการปรับโครงสร้างหนี้
การโอนกลับรายการลูกหนี้จัดชั้น
สงสัยจะสูญทีต่ ดั จำหน่ายออกจากบัญชี
หนีส้ ญู ได้รบั คืน
หนีส้ ญู ตัดบัญชี
อื่น ๆ
ยอดปลายปี

ยอดต้นปี
หนี้สงสัยจะสูญ
การโอนกลับรายการเนือ่ ง
จากการปรับโครงสร้างหนี้
การโอนกลับรายการลูกหนี้จัดชั้น
สงสัยจะสูญทีต่ ดั จำหน่ายออกจากบัญชี
หนีส้ ญู ได้รบั คืน
หนีส้ ญู ตัดบัญชี
อื่น ๆ
ยอดปลายปี

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2545
ต่ำกว่า
สงสัย
สงสัย
มาตรฐาน
จะสูญ

ปกติ

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

1,057
3

50
(27)

320
33

2,134
(672)

51
250

ค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญส่วนเกิน
จากเกณฑ์ธปท.
1,308
1,889

-

-

-

-

55

-

1,060

23

(1)
352

(5)
1,457

9,939
115
(840)
12
9,582

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2545
สงสัย
ต่ำกว่า
สงสัย
มาตรฐาน
จะสูญ

3,197

9,939
115
(840)
6
15,671
หน่วย : ล้านบาท

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

1,056
4

50
(27)

306
35

2,122
(660)

51
(10)

ค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญส่วนเกิน
จากเกณฑ์ธปท.
1,307
1,826

-

-

-

55

-

23

(1)
340

(5)
1,457

1,060

9,939
115
(840)
12
9,322

4,920
1,476
55

ปกติ

-

รวม

3,133

รวม
4,892
1,168
55
9,939
115
(840)
6
15,335

ในระหว่างปี 2545 ธนาคารได้รับเงินสด จากบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงินจำนวนเงิน 70 ล้านบาท และธนาคารได้บันทึกการรับคืนหนี้สูญตัด
บัญชีของสถาบันการเงินทีถ่ กู ปิดโดยปรับเพิม่ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญด้วยจำนวนเดียวกัน
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4.7 ค่าเผือ่ การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
การเปลีย่ นแปลงระหว่างปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 สรุปได้ดงั นี้

ยอดต้นปี
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว่างปี
ยอดปลายปี

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2546
31 ธันวาคม 2545
2,735
1,487
(759)
1,248
1,976
2,735

4.8 ทรัพย์สนิ รอการขาย
การเปลีย่ นแปลงในทรัพย์สนิ รอการขายสำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 สรุปได้ดงั นี้

ประเภททรัพย์สนิ รอการขาย
ทรัพย์สินที่ได้จากการชำระหนี้
อสังหาริมทรัพย์
ทรัพย์สินที่เลิกใช้งาน
อสังหาริมทรัพย์
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ทรัพย์สนิ รอการขาย-สุทธิ

ประเภททรัพย์สนิ รอการขาย
ทรัพย์สินที่ได้จากการชำระหนี้
อสังหาริมทรัพย์
ทรัพย์สินที่เลิกใช้งาน
อสังหาริมทรัพย์
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ทรัพย์สนิ รอการขาย-สุทธิ

ประเภททรัพย์สนิ รอการขาย
ทรัพย์สินที่ได้จากการชำระหนี้
อสังหาริมทรัพย์
ทรัพย์สินที่เลิกใช้งาน
อสังหาริมทรัพย์
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ทรัพย์สนิ รอการขาย-สุทธิ
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หน่วย : ล้านบาท

ยอดต้นปี

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2546
เพิ่มขึ้น
จำหน่าย

23,025

2,419

(6,827)

18,617

540
1,279
22,286

(1)
(640)
3,058

(30)
(47)
(6,810)

509
592
18,534

ยอดต้นปี
(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2545
เพิ่มขึ้น
จำหน่าย

ยอดปลายปี

หน่วย : ล้านบาท
ยอดปลายปี

14,544

8,992

(511)

23,025

54
1,126
13,472

488
160
9,320

(2)
(7)
(506)

540
1,279
22,286
หน่วย : ล้านบาท

ยอดต้นปี

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2546
เพิ่มขึ้น
จำหน่าย

16,210

1,831

(1,657)

16,384

540
471
16,279

(1)
140
1,690

(30)
(43)
(1,644)

509
568
16,325

ยอดปลายปี

หน่วย : ล้านบาท
ประเภททรัพย์สนิ รอการขาย
ทรัพย์สินที่ได้จากการชำระหนี้
อสังหาริมทรัพย์
ทรัพย์สินที่เลิกใช้งาน
อสังหาริมทรัพย์
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ทรัพย์สนิ รอการขาย-สุทธิ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2545
เพิ่มขึ้น
จำหน่าย

ยอดปลายปี

10,324

6,224

(338)

16,210

54
318
10,060

488
160
6,552

(2)
(7)
(333)

540
471
16,279

ยอดต้นปี
(ปรับปรุงใหม่)
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4.9
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
การเปลี่ยนแปลงใน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (รวมส่วนที่ตีราคาเพิ่ม) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 สรุปได้ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงราคาทุนระหว่างปี

ราคาตามบัญชี
ณ วันต้นปี
ทีด่ นิ
ราคาทุนเดิม
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม (ปี 2536)
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม (ปี 2546)
อาคาร
ราคาทุนเดิม
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม (ปี 2536)
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม (ปี 2546)
อุปกรณ์
งานระหว่างติดตัง้
รวม

ยอด ผลต่างอัตรา ได้มา รับโอนจาก จำหน่าย/
สินทรัพย์อื่น โอน
ต้นปี แลกเปลี่ยน

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2546

การเปลี่ยนแปลงค่าเสื่อมราคาสะสมระหว่างปี

ยอด
ปลายปี

ยอด
ต้นปี

ค่าเผื่อ ราคาตามบัญชี
การด้อยค่า ณ วันสิ้นปี

ผลต่างอัตรา ค่าเสื่อม จำหน่าย/ ยอด
แลกเปลี่ยน ราคา
โอน ปลายปี

3,148
881
-

3,164
881
-

-

1,182

46
-

(50)
(190)
-

3,160
691
1,182

-

-

-

-

-

669
-

2,491
691
1,182

2,098
62
1,615
52
7,856

3,975
304
5,642
52
14,018

(1)
(1)

32
1,627
379
32
3,252

18
64

(24)
(2)
(88)
(3)
(357)

4,001
302
1,627
5,932
81
16,976

1,871
242
4,027
6,140

(1)
(1)

176
15
8
469
668

(9)
(1)
(83)
(93)

2,038
256
8
4,412
6,714

90
759

1,873
46
1,619
1,520
81
9,503

1. ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 จำนวน 668 ล้านบาท ได้แสดงไว้ในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และอุปกรณ์
2. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 อาคารและอุปกรณ์ในราคาทุน 3,596 ล้านบาท ได้หักค่าเสื่อมราคาทั้งจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานอยู่

การเปลี่ยนแปลงใน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (รวมส่วนที่ตีราคาเพิ่ม) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 สรุปได้ดังนี้

ราคาตามบัญชี
ณ วันต้นปี

การเปลี่ยนแปลงราคาทุนระหว่างปี
ยอด ผลต่างอัตรา ได้มา รับโอนจาก จำหน่าย/
ต้นปี แลกเปลี่ยน
สินทรัพย์อื่น โอน

ทีด่ นิ
ราคาทุนเดิม
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม (ปี 2536)
อาคาร
ราคาทุนเดิม
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม (ปี 2536)
อุปกรณ์
งานระหว่างติดตัง้
รวม

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2545

การเปลี่ยนแปลงค่าเสื่อมราคาสะสมระหว่างปี

ยอด
ปลายปี

ยอด
ต้นปี

ผลต่างอัตรา ค่าเสื่อม จำหน่าย/ ยอด
แลกเปลี่ยน ราคา
โอน ปลายปี

3,658
882

3,723
882

-

-

1
-

(560)
(1)

3,164
881

-

-

-

2,442
84
918
240
8,224

4,310
308
4,708
240
14,171

-

47
1,056
197
1,300

41
42

(423)
(4)
(122)
(385)
(1,495)

3,975
304
5,642
52
14,018

1,856
224
3,790
5,870

-

194
21
353
568

1. ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 จำนวน 568 ล้านบาท ได้แสดงไว้ในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และอุปกรณ์
2. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 อาคารและอุปกรณ์ในราคาทุน 3,530 ล้านบาท ได้หักค่าเสื่อมราคาทั้งจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานอยู่

ค่าเผื่อ ราคาตามบัญชี
การด้อยค่า ณ วันสิ้นปี

-

-

(179) 1,871
(3) 242
(116) 4,027
(298) 6,140

16
-

3,148
881

6
22

2,098
62
1,615
52
7,856
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การเปลี่ยนแปลงใน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (รวมส่วนที่ตีราคาเพิ่ม) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 สรุปได้ดังนี้
ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»Õ 2546
70 ¸¹Ò¤ÒÃ·ËÒÃä·Â
¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

ราคาตามบัญชี
ณ วันต้นปี

ทีด่ นิ
ราคาทุนเดิม
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม (ปี 2536)
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม (ปี 2546)
อาคาร
ราคาทุนเดิม
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม (ปี 2536)
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม (ปี 2546)
อุปกรณ์
งานระหว่างติดตัง้
รวม

การเปลี่ยนแปลงราคาทุนระหว่างปี

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2546

หน่วย : ล้านบาท
การเปลี่ยนแปลงค่าเสื่อมราคาสะสมระหว่างปี

ค่าเผื่อ ราคาตามบัญชี
การด้อยค่า ณ วันสิ้นปี

ยอด ผลต่างอัตรา ได้มา รับโอนจาก จำหน่าย/
ต้นปี แลกเปลี่ยน
สินทรัพย์อื่น โอน

ยอด
ปลายปี

ยอด
ต้นปี

3,164
881
-

-

1,182

46
-

(50)
(190)
-

3,160
691
1,182

-

-

-

-

-

669
-

2,491
691
1,182

2,098 3,975
62
304
1,609 5,634
50
50
7,848 14,008

(1)
(1)

32
1,627
375
31
3,247

18
64

(24)
(2)
( 88)
(354)

4,001
302
1,627
5,920
81
16,964

1,871
242
4,025
6,138

(1)
(1)

176
15
8
467
666

(9)
(1)
(83)
(93)

2,038
256
8
4,408
6,710

90
759

1,873
46
1,619
1,512
81
9,495

3,148
881
-

1. ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 จำนวน 666 ล้านบาท ได้แสดงไว้ในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และอุปกรณ์
2. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 อาคารและอุปกรณ์ในราคาทุน 3,596 ล้านบาท ได้หักค่าเสื่อมราคาทั้งจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานอยู่

ผลต่างอัตรา ค่าเสื่อม จำหน่าย/ ยอด
แลกเปลี่ยน ราคา
โอน ปลายปี

การเปลี่ยนแปลงใน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (รวมส่วนที่ตีราคาเพิ่ม) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 สรุปได้ดังนี้

ราคาตามบัญชี
ณ วันต้นปี

การเปลี่ยนแปลงราคาทุนระหว่างปี
ยอด ผลต่างอัตรา ได้มา รับโอนจาก จำหน่าย/
ต้นปี แลกเปลี่ยน
สินทรัพย์อื่น โอน

ทีด่ นิ
ราคาทุนเดิม
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม ( ปี 2536)
อาคาร
ราคาทุนเดิม
ส่วนทีต่ ีราคาเพิ่ม ( ปี 2536)
อุปกรณ์
งานระหว่างติดตัง้
รวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2545
ยอด
ปลายปี

ยอด
ต้นปี

หน่วย : ล้านบาท
การเปลี่ยนแปลงค่าเสื่อมราคาสะสมระหว่างปี

ค่าเผื่อ ราคาตามบัญชี
การด้อยค่า ณ วันสิ้นปี

ผลต่างอัตรา ค่าเสื่อม จำหน่าย/ ยอด
แลกเปลี่ยน ราคา
โอน ปลายปี

3,658 3,723
882 882

-

-

1
-

(560)
(1)

3,164
881

-

-

-

-

-

16
-

3,148
881

2,442 4,310
84 308
914 4,703
240 240
8,220 14,166

-

47
1,053
194
1,294

41
42

(423)
(4)
(122)
(384)
(1,494)

3,975
304
5,634
50
14,008

1,856
224
3,789
5,869

-

194
21
352
567

(179)
(3)
(116)
(298)

1,871
242
4,025
6,138

6
22

2,098
62
1,609
50
7,848

1. ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 จำนวน 567 ล้านบาท ได้แสดงไว้ในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และอุปกรณ์
2. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 อาคารและอุปกรณ์ในราคาทุน 3,530 ล้านบาท ได้หักค่าเสื่อมราคาทั้งจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานอยู่
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4.10 เงินฝาก
เงินฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 จำแนกได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2546
31 ธันวาคม 2545

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2546 31 ธันวาคม 2545
จำแนกตามประเภทเงินฝาก
จ่ายคืนเมือ่ ทวงถาม
ออมทรัพย์
จ่ายคืนเมือ่ สิน้ ระยะเวลา
- ไม่ถึง 6 เดือน
- 6 เดือน ไม่ถึง 1 ปี
- 1 ปีขึ้นไป
บัตรเงินฝาก
รวม

10,226
123,219

7,625
98,246

10,235
123,391

7,628
98,292

98,254
4,615
83,219
2,525
322,058

109,922
16
101,704
4,508
322,021

98,254
4,615
83,219
2,525
322,239

109,922
16
101,704
4,508
322,070

จำแนกตามระยะเวลาทีเ่ หลือของสัญญารับฝากเงิน
ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี
รวม

317,014
5,044
322,058

264,025
57,996
322,021

317,195
5,044
322,239

264,074
57,996
322,070

จำแนกตามสกุลเงินและถิน่ ทีอ่ ยูข่ องผูฝ้ าก
งบการเงินรวม
เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ
เงินสกุลอืน่
รวม

ในประเทศ
320,864
157
681
321,702

31 ธันวาคม 2546
ต่างประเทศ
144
194
18
356

รวม
321,008
351
699
322,058

ในประเทศ
320,642
308
207
321,157

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ
เงินสกุลอืน่
รวม
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31 ธันวาคม 2546
ในประเทศ
ต่างประเทศ
รวม
321,045
144
321,189
157
194
351
681
18
699
321,883
356
322,239

หน่วย : ล้านบาท
31 ธันวาคม 2545
ต่างประเทศ
รวม
604
321,246
211
519
49
256
864
322,021
หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2545
ในประเทศ
ต่างประเทศ
320,691
604
308
211
207
49
321,206
864

รวม
321,295
519
256
322,070

4.11 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ประกอบด้วย

1. ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
ธนาคารพาณิชย์
ธนาคารอืน่
บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
สถาบันการเงินอื่น
รวมในประเทศ
2. ต่างประเทศ
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ
เงินสกุลอืน่
รวมต่างประเทศ
รวมในประเทศและต่างประเทศ
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ประกอบด้วย

1. ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
ธนาคารพาณิชย์
ธนาคารอืน่
บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
สถาบันการเงินอื่น
รวมในประเทศ
2. ต่างประเทศ
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ
เงินสกุลอืน่
รวมต่างประเทศ
รวมในประเทศและต่างประเทศ

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2546
เมื่อทวงถาม
มีระยะเวลา
รวม
1,746
76
10
1,900
3,732

2,274
192
3,265
5,731

2,274
1,746
268
10
5,165
9,463

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

รวม

146
386
532
4,264

3,962
49
4,011
9,742

4,108
435
4,543
14,006

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2545
มีระยะเวลา
รวม
เมื่อทวงถาม
3
76
79
106
2,460
2,724

1,246
174
134
8,332
9,886

1,249
76
253
240
10,792
12,610

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

รวม

296
123
419
3,143

8,043
120
8,163
18,049

8,339
243
8,582
21,192
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4.12 เงินกูย้ มื
เงินกูย้ มื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 จำแนกตามประเภทตราสารและแหล่งเงินกู้ ดังนี้

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ
รวม

ในประเทศ
7,287
7,287

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2546
31 ธันวาคม 2545
ต่างประเทศ
รวม
ในประเทศ
ต่างประเทศ
7,287
13,287
3,320
7,287
16,607
-

หน่วย : ล้านบาท
รวม
13,287
3,320
16,607

เงินกู้ยืมระยะยาวประเภทหุ้นกู้ด้อยสิทธิ และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 จำแนกได้ดังนี้

สกุลเงิน
เงินบาท
เงินบาท
เงินบาท
เงินบาท
เงินบาท
รวม

ประเภท
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ

ปีทค่ี รบกำหนดไถ่ถอน
2548
2550
2552
2553
2549

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2546
31 ธันวาคม 2545
6,000
742
545
7,287

6,000
6,000
742
545
3,320
16,607

เงินกูย้ มื ระยะยาว - ในประเทศ
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2541 ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิจำนวน 6,000 ล้านบาท มีกำหนดชำระคืนในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548 โดยมี
อัตราดอกเบี้ยลอยตัวเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุดสำหรับเงินฝากประจำทุกประเภทของธนาคารบวกด้วย 4% ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ย 12.5% ต่อปี
แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า กำหนดชำระดอกเบี้ย ทุก 3 เดือน ในเดือน กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และ พฤศจิกายน ของทุกปี ซึ่งธนาคาร
มี สิ ท ธิ ข อไถ่ถ อนหุ ้ น กู ้ ค ืนก่อนครบกำหนด (Call Option) ณ สิ้ นปีท ี ่ 5 ทั ้ง นี ้เ มื่ อ วั นที ่ 17 พฤศจิก ายน 2546 ธนาคารได้ ไ ถ่ ถ อนหุ้ นกู ้ ด ั ง กล่า ว
ก่อนครบกำหนดทัง้ จำนวนแล้ว
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2542 ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิจำนวนเงิน 742 ล้านบาท อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุกปี
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2543 ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิจำนวน 6,000 ล้านบาท มีกำหนดชำระคืนในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2550 โดยมีอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัวเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุดสำหรับเงินฝากประจำประเภท 12 เดือน ของธนาคารบวกด้วย 3% ต่อปี หรือ อัตราดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี
แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า กำหนดชำระดอกเบี้ย ทุก 3 เดือน ในเดือน กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และ พฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งธนาคาร
มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด (Call Option) ณ สิ้นปีที่ 5
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2543 ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิจำนวน 545 ล้านบาท อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.5% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ย
ทุกปี
4.13 หุน้ บุรมิ สิทธิควบหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิครัง้ ที่ 5 และ หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิครัง้ ที่ 6/1 ถึงครัง้ ที่ 6/29
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2542 ธนาคารได้ออกหุ้นบุริมสิทธิหมวด ก. จำนวน 99,600 หุ้น ("หุ้นบุริมสิทธิ") โดยมีมูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 10 บาท และมี
บุริมสิทธิในการรับชำระคืนทุนเมื่อมีการเลิกและชำระบัญชี ในวันเดียวกันนั้น ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5
ครบกำหนดไถ่ ถ อนเมื ่ อ มี ก ารเลิ ก บริ ษ ั ท ("หุ ้ น กู ้ ด ้ อ ยสิ ท ธิ ครั ้ ง ที ่ 5") จำนวน 99,600 หน่ ว ย โดยมี ม ู ล ค่ า ที ่ ต ราไว้ ห น่ ว ยละ 100,000 บาทโดย
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ธนาคารได้ จ ำหน่ า ยหลั ก ทรั พ ย์ ท ั ้ ง สองให้ ก ั บ กองทุ น รวมหุ ้ น บุ ร ิ ม สิ ท ธิ - หุ ้ น กู ้ ด ้ อ ยสิ ท ธิ ของบมจ. ธนาคารทหารไทย ("กองทุ น รวม") ในวั น เดี ย ว
กั น นี ้ ธนาคารยั ง ได้ ท ำสั ญ ญาหลั ก ในการลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ ("สั ญ ญาหลั ก ") กั บ กองทุ น รวมเพื ่ อ เป็ น ข้ อ ตกลงกั บ กองทุ น รวมในเงื ่ อ นไขต่ า ง ๆ
ของหลักทรัพย์ทั้งสองที่เกี่ยวเนื่องกัน ทั้งนี้ธนาคารได้รับเงินจากการออกหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นจำนวนทั้งสิ้น 9,960 ล้านบาท โดยกองทุนรวม
ได้ เ สนอขายหน่ ว ยลงทุ น และได้ ร ั บ เงิ น จากนั ก ลงทุ น ประเภทสถาบั น ตามประกาศคณะกรรมการกำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
หุ้นบุริมสิทธิเป็นประเภทไม่สะสมเงินปันผล โดยหากธนาคารประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในปีใดๆ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะต้องได้รับ
เงินปันผลดังต่อไปนี้
1. ในอัตรา 1 บาท เมื่อธนาคารยังคงชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 5 เต็มจำนวนตามงวดที่ถึงกำหนดชำระตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนด
และเงื่อนไขของหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 5 หรือในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ครั้งที่ 5 หรือ
2. ในอัตราเท่ากับจำนวนเงินดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 5 ต่อปี ลบด้วยจำนวนเงินดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 5 ที่ธนาคารได้ชำระ
ในปีบัญชีนั้นๆในกรณีที่ธนาคารมิได้ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ครั้งที่ 5 เต็มจำนวนตามงวดที่ถึงกำหนดชำระตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและ
เงื่อนไขหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 5
อย่างไรก็ตามหากในปีใดๆ ธนาคารมิได้ประกาศและจ่ายเงินปันผล ให้กับผู้ถือหุ้นสามัญ ธนาคารไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินปันผลทั้งหมด
หรือบางส่วน แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิก็ได้
บุริมสิทธิในการรับชำระคืนทุนเมื่อมีการเลิกและชำระบัญชีจะลดลงเหลือเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบุริมสิทธิในกรณีดังต่อไปนี้
1. ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 5
2. กรณีที่มีการเลิกธนาคารไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ และผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 5 ได้ใช้สิทธิขอรับชำระหนี้ ตามหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 5
หรือได้รับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 5 แล้ว ไม่ว่าจะได้รับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 5 ครบถ้วนหรือไม่ก็ตาม
ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 5 บุริมสิทธิในการรับชำระคืนทุนเมื่อมีการเลิกและชำระบัญชีของหุ้นบุริมสิทธิจะลดลงเหลือเท่ากับ
มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบุริมสิทธิค ือ 10 บาท และหุ้นบุริมสิทธิสามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ในอัตราหุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น
ตามเงือ่ นไขทีก่ ำหนดไว้ในสัญญาหลัก
หุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 5 จะครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท แต่ธนาคารอาจไถ่ถอนได้ในกรณีต่อไปนี้
1. ภายหลังจากวันที่หุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 5 มีอายุครบ 5 ปี หรือ
2. ธนาคารไม่สามารถนำเอาดอกเบี้ยของหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 5 ไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีอากรได้อีกต่อไปหรือ
3. หุ้นบุริมสิทธิควบหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 5 นี้ไม่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ได้ หรือ
4. ธนาคารสามารถจัดหาเงินทุนในจำนวนที่เท่ากันหรือดีกว่าแทนหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 5 ได้ หรือธนาคารมีเงินกองทุนชั้นที่ 1
เกินกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
ซึ ่ ง ทั ้ ง 4 กรณี น ี ้ จ ะต้ อ งได้ ร ั บ การอนุ ม ั ต ิ จ ากธนาคารแห่ ง ประเทศไทยก่ อ น นอกจากนี ้ ร าคาไถ่ ถ อนของหุ ้ น กู ้ ด ้ อ ยสิ ท ธิ ด ั ง กล่ า วอาจลดลงตาม
ส่วนของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่ต่ำกว่าอัตราขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดใช้บังคับในขณะนั้น หุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 5 มีอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 15 ต่อปี โดยจะชำระทุก 6 เดือน ในวันทำการสุดท้ายของเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่ธนาคารจะต้องจ่ายเงิน
ปันผลในหุ้นบุริมสิทธิเท่านั้น ในกรณีที่ธนาคารมีสิทธิที่จะเลือกจ่ายเงินปันผลในหุ้นบุริมสิทธิหรือไม่ก็ได้ ธนาคารมีสิทธิที่จะเลือกชำระดอกเบี้ย
ดั ง กล่ า ว ทั ้ ง หมดหรื อ เพี ย งบางส่ ว น ในกรณี ท ี ่ ไ ม่ ม ี ก ารจ่ า ยดอกเบี ้ ย ในปี ใ ดจะไม่ ม ี ก ารสะสมดอกเบี ้ ย ไปจ่ า ยในปี ถ ั ด ไปสั ญ ญาหลั ก ได้ ก ำหนด
ไว้ ว ่ า ก่ อ นที ่ จ ะมี ก ารไถ่ ถ อนหุ ้ น กู ้ ด ้ อ ยสิ ท ธิ ค รั ้ ง ที ่ 5 การโอนหุ ้ น บุ ร ิ ม สิ ท ธิ ใ ห้ แ ก่ บ ุ ค คลใด ๆ จะทำได้ ต ่ อ เมื ่ อ กองทุ น รวมได้ โ อนหุ ้ น บุ ร ิ ม สิ ท ธิ
พร้ อ มกั น ไปกั บ หุ ้ น กู ้ ด ้ อ ยสิ ท ธิ ค รั ้ ง ที ่ 5 ให้ แ ก่ ผ ู ้ ร ั บ โอนรายเดี ย วกั น และผู ้ ร ั บ โอนดั ง กล่ า วจะตกลงผู ก พั น เป็ น หนั ง สื อ ตามรายละเอี ย ดเงื ่ อ นไข
ของสัญญาหลักทุกประการ ทั้งนี้ ธนาคารและกองทุนรวมตกลงว่าเมื่อมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 5 บุริมสิทธิในการรับชำระคืนทุนเมื่อ
มี ก ารเลิ ก และชำระบั ญ ชี ข องหุ ้ น บุ ร ิ ม สิ ท ธิ จ ะลดเหลื อ เท่ า กั บ มู ล ค่ า ที ่ ต ราไว้ ข องหุ ้ น บุ ร ิ ม สิ ท ธิ สั ญ ญาหลั ก ยั ง คงกำหนดเพิ ่ ม เติ ม ว่ า การไถ่ ถ อน
หุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 5 กองทุนรวมยอมรับและถือเป็นการรับเงินต้นตามเงื่อนไขของหนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 5 และข้อบังคับของธนาคาร
ในส่วนของหุ้นบุริมสิทธิด้วย
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นอกจากนี้ในวันที่ 7 มิถุนายน 2542 ดังกล่าว ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ บมจ. ธนาคารทหารไทย ครั้งที่ 6/1 ถึงครั้งที่ 6/29 ไถ่ถอนครั้งสุดท้าย
พ.ศ. 2549 จำนวน 13,824,480 หน่วย มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท มูลค่ารวม 13,824.48 ล้านบาท ธนาคารเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
ครั ้ ง ที ่ 6/1 ถึ ง 6/29 ในราคาส่ ว นลดจากมู ล ค่ า ที ่ ต ราไว้ โดยธนาคารได้ ร ั บ เงิ น ทั ้ ง สิ ้ น 3,320 ล้ า นบาท หุ ้ น กู ้ ไ ม่ ด ้ อ ยสิ ท ธิ ค รั ้ ง ที ่ 6/1 ถึ ง 6/28
มูลค่าที่ตราไว้ชุดละ 375.16 ล้านบาท โดยแต่ละชุดมีอายุห่างกัน 3 เดือน เริ่มนับจากเดือนมิถุนายน 2542 และชุดที่ 29 มูลค่าที่ตราไว้จำนวน
3,320 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนในเดือน มิถุนายน 2549 (พร้อมกับหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิครั้งที่ 6/28) ธนาคารสามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิส่วน
ที่เหลืออยู่ทั้งหมดก่อนครบกำหนดไถ่ถอนได้ ณ วันครบรอบปีที่ 5 นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
ครั้งใดครั้งหนึ่ง โดยจะต้องไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิส่วนที่เหลืออยู่ทั้งหมดเพียงครั้งเดียวตามมูลค่าในบัญชี (Accreted Value) ณ วันที่ไถ่ถอน
และจะต้องบอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน แต่ไม่เกิน 60 วันก่อนวันไถ่ถอน
เนื่องจากธนาคารจะยื่นขอเข้าร่วมโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตามประกาศกระทรวงการคลัง โดยการออกหุ้นบุริมสิทธิหมวด ข. เพื่อ
เสนอขายต่ อ กระทรวงการคลั ง และ/หรื อ ผู ้ ร ่ ว มลงทุ น สมทบ ซึ ่ ง หุ ้ น บุ ร ิ ม สิ ท ธิ ห มวด ข. จะต้ อ งมี ส ิ ท ธิ แ ละสภาพตามที ่ ก ำหนดไว้ ใ นประกาศ
กระทรวงการคลังดังกล่าว
ในวันที่ 11 ตุลาคม 2542 ธนาคารและกองทุนรวมจึงตกลงแก้ไขสัญญาหลักในการลงทุนฉบับลงวันที่ 7 มิถุนายน 2542 สรุปได้ดังนี้
1. ในกรณีที่มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานอันเนื่องมาจากสินทรัพย์ที่มีอยู่ก่อนกระทรวงการคลังเข้าเพิ่มเงินกองทุน และมีความจำเป็นต้อง
ลดทุน ไม่ว่าจะเป็นการลดทุนเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ตาม กองทุนรวมตกลงยอมให้ธนาคารลดทุน และตกลงสละสิทธิใด ๆ ที่จะโต้แย้ง
หรือคัดค้านการลดทุนในส่วนของหุ้นสามัญ และยินยอมให้มีการลดราคาไถ่ถอนและปลดหนี้ที่ต้องชำระตามหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 5 รวมทั้งยินยอม
ให้มีการปลดหนี้ที่ต้องชำระให้แก่กองทุนรวมในฐานะผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินยอดขาดทุน
สะสม ณ วั น ที ่ ก ระทรวงการคลั ง เข้ า เพิ ่ ม เงิ น กองทุ น รวมกั บ ส่ ว นเสี ย หายที ่ จ ะเกิ ด ขึ ้ น ในภายหลั ง อั น เนื ่ อ งมาจากสิ น ทรั พ ย์ ท ี ่ ม ี อ ยู ่ ก ่ อ นกระทรวง
การคลังเข้าเพิ่มเงินกองทุน
2. ในกรณีที่มีการลดทุนเนื่องจากมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานอันเนื่องมาจากสินทรัพย์ที่มีขึ้นหลังจากกระทรวงการคลังเข้าเพิ่มเงินกองทุน
กองทุ น รวมตกลงยอมให้ ธ นาคารลดทุ น และตกลงสละสิ ท ธิ ใ ด ๆ ที ่ จ ะโต้ แ ย้ ง หรื อ คั ด ค้ า นการลดทุ น ในส่ ว นของหุ ้ น บุ ร ิ ม สิ ท ธิ ต ามสั ด ส่ ว น
การถือหุ้นของหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิและหุ้นบุริมสิทธิ หมวด ข.
3. กองทุ น รวมตกลงว่ า ภายหลั ง จากการลดทุ น หุ ้ น สามั ญ แล้ ว และยั ง มี ผ ลขาดทุ น สะสมเหลื อ อยู ่ กองทุ น รวมยิ น ยอมให้ ม ี ก ารลดราคา
ไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 5 ต่อหน่วย จากมูลค่าที่ตราไว้เหลือเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยของหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 5 หักด้วยจำนวนขาดทุน
สะสมคงเหลื อ เฉลี ่ ย โดยกองทุ น รวมตกลงปลดหนี ้ ใ ห้ ก ั บ ธนาคารในจำนวนเงิ น ที ่ เ ท่ า กั บ จำนวนขาดทุ น สะสมคงเหลื อ เฉลี ่ ย ที ่ น ำไปหั ก ออก
จากมู ล ค่ า ที ่ ต ราไว้ ข องหุ ้ น กู ้ ด ้ อ ยสิ ท ธิ ค รั ้ ง ที ่ 5
4. ในกรณีที่ราคาไถ่ถอนต่อหน่วยคงเหลือมีจำนวนเท่ากับศูนย์บาท กองทุนรวมตกลงยินยอมให้หุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอน
ในทันที โดยมีราคาไถ่ถอนเท่ากับศูนย์บาทและกองทุนรวมตกลงปลดหนี้ที่ธนาคารมีหน้าที่ต้องชำระให้แก่กองทุนรวมเป็นจำนวนเงินต่อหุ้นเท่ากับหนึ่งแสน
บาทลบด้วยมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบุริมสิทธิ และตกลงแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญทันที โดยให้ถือว่าข้อตกลงนี้เป็นการยื่นคำร้องขอ
แปลงหุ้นต่อธนาคาร ทั้งนี้หากมีความจำเป็นที่จะต้องลดทุนในส่วนของหุ้นสามัญที่ได้รับจากการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ เนื่องจากยังคงมีผลขาดทุน
สะสมเหลืออยู่อีก กองทุนรวมตกลงยอมให้ธนาคารลดทุนในส่วนของหุ้นสามัญดังกล่าว
5. ในกรณี ท ี ่ ม ี ก ารไถ่ ถ อนหุ ้ น กู ้ ด ้ อ ยสิ ท ธิ ค รั ้ ง ที ่ 5 ในราคาไถ่ ถ อนต่ อ หน่ ว ยคงเหลื อ ที ่ ม ี จ ำนวนมากกว่ า ศู น ย์ บ าท กองทุ น รวมตกลงปลดหนี ้
ที่ธนาคารมีหน้าที่ต้องชำระให้แก่กองทุนรวมตามข้อบังคับของธนาคารเป็นจำนวนเงินต่อหุ้นบุริมสิทธิหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งแสนบาทลบด้วยมูลค่าที่ตรา
ไว้ของหุ้นบุริมสิทธิลบด้วยราคาไถ่ถอนต่อหน่วยคงเหลือ
6. ในกรณีราคาไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 5 ลดลงตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้ว และต่อมามีการเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนของเงินกองทุนชั้นที่ 1
ต่ อ สิ น ทรั พ ย์ เ สี ่ ย ง (ซึ ่ ง แสดงเป็ น อั ต ราร้ อ ยละอั ต ราล่ า สุ ด ) ราคาไถ่ ถ อนจะไม่ เ พิ ่ ม ขึ ้ น อี ก ตามการเพิ ่ ม ขึ ้ น ของอั ต ราส่ ว นของเงิ น กองทุ น ชั ้ น ที ่ 1
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
7. ภายหลังจากที่มีการลดทุนและลดราคาไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 5 ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ หากต่อมามีการลดทุนเนื่องจาก
มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานอันเนื่องมาจากสินทรัพย์ที่มีอยู่ก่อนกระทรวงการคลังเข้าเพิ่มเงินกองทุนอีกก็ให้นำหลักเกณฑ์ เงื ่ อ นไขและวิ ธ ี ก าร
ที่เกี่ยวข้องที่กำหนดมาใช้บังคับกับการลดทุนในครั้งต่อไป ๆ นั้นด้วย
8. ในกรณีที่มีการชำระบัญชีเลิกธนาคาร หุ้นบุริมสิทธิจะอยู่ในลำดับชั้นของการชำระหนี้เดียวกันกับหุ้นบุริมสิทธิหมวด ข. และหุ้นบุริมสิทธิ
หมวดอื่น ๆ (ถ้ามี) และมีบุริมสิทธิเหนือหุ้นสามัญในการรับส่วนแบ่งคืนทุน
ธนาคารได้แสดงรายการเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวในงบการเงิน เป็นหุ้นบุริมสิทธิประมาณ 1 ล้านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิไว้
จำนวน 1.22 ล้านบาท ไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและแสดงรายการหุ้นกู้ด้อยสิทธิควบหุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 9,957.78 ล้านบาท ภายใต้หัวข้อหนี้สิน
และแสดงหุ ้ น กู ้ ไ ม่ ด ้ อ ยสิ ท ธิ จ ำนวน 3,320 ล้ า นบาท ภายใต้ เ งิ น กู ้ ย ื ม ซึ ่ ง เป็ น ไปตามการตี ค วามมาตรฐานการบั ญ ชี เรื ่ อ งที ่ 3 "เครื ่ อ งมื อ
ทางการเงิ น แบบผสมที ่ อ อกโดยสถาบั น การเงิ น " ของสมาคมนั ก บั ญ ชี แ ละผู ้ ส อบบั ญ ชี ร ั บ อนุ ญ าตแห่ ง ประเทศไทย อย่ า งไรก็ ต ามหุ ้ น กู ้ ด ้ อ ยสิ ท ธิ
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ควบหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวสามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ได้จำนวน 9,959.60 ล้านบาท ตามหนังสือของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ธปท.
ฟ. 2414/2542 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2542
สำหรับแต่ละปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 ธนาคารได้บันทึกดอกเบี้ยจ่าย สำหรับหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิดังกล่าวจำนวน 1,400
ล้านบาท และ 1,501 ล้านบาท ตามลำดับ
เมื ่ อ วั น ที ่ 8 ธั น วาคม 2546 ธนาคารได้ ไ ถ่ ถ อนหุ ้ น กู ้ ไ ม่ ด ้ อ ยสิ ท ธิ ค รั ้ ง ที ่ 6/19 ถึ ง 6/29 และได้ ไ ถ่ ถ อนหุ ้ น กู ้ ด ้ อ ยสิ ท ธิ ค วบหุ ้ น บุ ร ิ ม สิ ท ธิ ค รั ้ ง ที ่ 5
โดยได้ จ ่ า ยชำระเงิ น รวม 13,280 ล้ า นบาท และแปลงสภาพหุ ้ น บุ ร ิ ม สิ ท ธิ ห มวด ก. จำนวน 99,600 หุ ้ น เป็ น หุ ้ น สามั ญ จำนวน 99,600 หุ ้ น
มู ล ค่ า หุ ้ น ละ 10 บาท และโอนส่ ว นเกิ น มู ล ค่ า หุ ้ น บุ ร ิ ม สิ ท ธิ ด ั ง กล่ า วจำนวน 1.22 ล้ า นบาท ไปเป็ น ส่ ว นเกิ น มู ล ค่ า หุ ้ น สามั ญ ในจำนวนเดี ย วกั น
ทำให้ธนาคารมีผลขาดทุนจากการไถ่ถอนตราสารดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 2.22 ล้านบาท
4.14 ทุนเรือนหุน้
ณ วั น ที ่ 31 ธั น วาคม 2545 ธนาคารมี ท ุ น จดทะเบี ย นเป็ น หุ ้ น สามั ญ จำนวน 2,064,867,600 หุ ้ น มู ล ค่ า หุ ้ น ละ 10 บาท และหุ ้ น บุ ร ิ ม สิ ท ธิ
3,000,099,600 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 50,650 ล้านบาท และมีทุนชำระแล้วเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,010,867,600
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 1,992,099,600 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นทุนชำระแล้ว 40,030 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2546 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546 มีมติโดยสรุปดังนี้
1. ให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 50,650 ล้านบาท เป็น 40,030 ล้านบาท โดยการตัดหุ้นสามัญส่วนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 54
ล้านหุ้น และหุ้นบุริมสิทธิหมวด ข. ส่วนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 1,008 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
2. ให้เพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 40,030 ล้านบาท เป็น 100,030 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญจำนวน 6,000 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท
3. ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ ดังนี้
3.1 ให้จัดสรรหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 2,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม
3.2 ให้จัดสรรหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 4,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศ และ/หรือ
ต่างประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
ในการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการ หรือ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายให้มีอำนาจดังนี้
(ก)
(ข)

เสนอขายหุน้ ใหม่ดงั กล่าวข้างต้นไม่วา่ ทัง้ หมดหรือแต่บางส่วน โดยคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจ สภาพตลาด และความจำเป็นของธนาคาร
กำหนดและเปลีย่ นแปลงรายละเอียดและเงือ่ นไขเกีย่ วกับการเสนอขายหุน้ เช่น จำนวนทีเ่ สนอขาย ราคาเสนอขาย ระยะเวลา
เสนอขาย วิธกี ารเสนอขาย และรายละเอียดอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเสนอขายดังกล่าว ซึง่ รวมถึงกรณีทอ่ี าจกำหนดให้
ผูถ้ อื หุน้ เดิมมีสทิ ธิจองซือ้ หุน้ เกินกว่าสิทธิของตนได้ และรายละเอียดอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเสนอขายหุน้ สามัญดังกล่าว

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2546 ธนาคารได้จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนแล้ว และเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2546 ธนาคารได้จดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนใหม่เป็นจำนวน 100,030 ล้านบาทกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2546 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546 มีมติโดยสรุปดังนี้
1.
2.
3.

ให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 100,030 ล้านบาท เป็น 40,030 ล้านบาท โดยการตัดหุ้นสามัญส่วนที่ยังมิได้ออกและเสนอขาย
จำนวน 6,000 ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 40,030 ล้านบาท เป็น 104,080 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 6,405 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ ดังนี้
3.1 ให้จดั สรรหุน้ สามัญใหม่ จำนวน 6,405 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท เพือ่ เสนอขายแก่ผถู้ อื หุน้ เดิมในอัตรา 5 หุน้ เดิมต่อ 8 หุน้
ใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาท กรณีมีเศษของหุ้นที่เหลือจากการคำนวณตามสิทธิของผู้ถือหุ้นในการจองซื้อหุ้นสามัญ
ดังกล่าว ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนได้
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3.2

ให้จัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เหลือ เพื่อเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มี
ลักษณะเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในการเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการ
หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลอื่น ที่บุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าวมอบหมาย มีอำนาจดังนี้
(ก)

เสนอขายหุ้นสามัญไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน และอาจจะออกเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือเสนอขายเป็นคราวๆ ไป
โดยคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจ สภาพตลาด และความจำเป็นของธนาคาร
กำหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น เช่น จำนวนที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย
ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ดังกล่าว

(ข)

เมื ่ อ วั น ที ่ 15 กั น ยายน 2546 ธนาคารได้ จ ดทะเบี ย นลดทุ น จดทะเบี ย นกั บ กระทรวงพาณิ ช ย์ จ ากเดิ ม 100,030 ล้ า นบาท เป็ น 40,030 ล้ า น
บาทแล้ว และเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2546 ธนาคารได้จดทะเบียนทุนจดทะเบียนใหม่จาก 40,030 ล้านบาท เป็น 104,080 ล้านบาท
ในเดือนกันยายน 2546 ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิหมวด ข. ได้ยื่นคำขอแสดงความจำนงขอใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100 หุ้นซึ่งมีผล
ให้ ผ ู ้ ถ ื อ หุ ้ น บุ ร ิ ม สิ ท ธิ ด ั ง กล่ า วสามารถใช้ ส ิ ท ธิ ไ ด้ ใ นวั น ที ่ 20 กั น ยายน 2546 ทำให้ ท ุ น ชำระแล้ ว เปลี ่ ย นเป็ น จำนวน 40,030 ล้ า นบาท เป็ น หุ ้ น
สามัญจำนวน 2,010,867,700 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และหุ้นบุริมสิทธิ 1,992,099,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2546 ธนาคารได้จดทะเบียนทุนชำระแล้วเป็นจำนวน 104,080 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 8,415,867,700 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และหุ้นบุริมสิทธิ 1,992,099,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการออกหุ้นเพิ่มทุน ได้แก่ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายหุ้น ค่าจัดทำหนังสือชี้ชวน ค่าที่ปรึกษาการเงินในการจัดทำแผนการเงิน
และค่าที่ปรึกษากฎหมายและอื่นๆได้นำไปปรับเพิ่มส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญทำให้หุ้นสามัญใหม่ที่ออกมีส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น
จำนวนรวม 163 ล้านบาท
เมื ่ อ วั น ที ่ 17 ธั น วาคม 2546 ธนาคารได้ จ ดทะเบี ย นทุ น ชำระแล้ ว เป็ น จำนวน 104,080 ล้ า นบาท เป็ น หุ ้ น สามั ญ จำนวน 8,415,967,300 หุ ้ น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และหุ้นบุริมสิทธิ 1,991,999,900 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
โครงสร้างของผูถ้ อื หุน้ ของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 จำแนกได้ดงั นี้
จำแนกตามประเภทบุคคล

บุคคล
นิตบิ คุ คล
จำแนกตามสัญชาติของผูถ้ อื หุน้

สัญชาติไทย
สัญชาติตา่ งด้าว
ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»Õ 2546
78 ¸¹Ò¤ÒÃ·ËÒÃä·Â
¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

อัตราร้อยละ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2546
31 ธันวาคม 2545
3
4
97
96
อัตราร้อยละ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2546
31 ธันวาคม 2545
95
98
5
2

ข้อกำหนดเกีย่ วกับการจ่ายเงินปันผล
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง สินทรัพย์ที่ไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้ และสินทรัพย์ที่สงสัยจะไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้กำหนดว่า
ในระหว่างเวลาที่ธนาคารยังไม่ได้ตัดสินทรัพย์ที่ไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้ออกจากบัญชี หรือกันเงินสำรองสำหรับสินทรัพย์ที่สงสัยว่าไม่มีราคา
หรือเรียกคืนไม่ได้ครบจำนวน ธนาคารจะจ่ายเงินปันผลหรือเงินตอบแทนอื่นใดแก่ผู้ถือหุ้นมิได้
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง นโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคารพาณิชย์กำหนดว่า ธนาคารพาณิชย์ไม่ควรนำกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
หรือไม่มีกระแสเงินสดรับจริงมาใช้ในการจ่ายเงินปันผล เช่น กำไรที่เกิดจากการตีราคาหลักทรัพย์เพื่อค้า (Mark to Market) กำไรที่เกิดจากการโอนเปลี่ยน
ประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน และส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อย หรือธนาคารพาณิชย์ไม่ควรนำกำไรที่เกิดจากการขายทรัพย์สินที่มิได้
มีการซื้อขายจริง ซึ่งมีผลทำให้ธนาคารพาณิชย์มีกำไรสูงกว่าหรือขาดทุนต่ำกว่ากรณีปกติมาใช้ในการจ่ายเงินปันผล เช่น กำไรที่เกิดจากการขายทรั พ ย์ ส ิ น
รอการขายของธนาคารพาณิชย์ที่มีเงื่อนไขให้ธนาคารพาณิชย์สามารถซื้อคืนหรือมีสิทธิซื้อคืนทรัพย์สินนั้นได้ในอนาคต
4.15 ขาดทุนสุทธิตอ่ หุน้

ขาดทุนต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
ขาดทุนสุทธิทเ่ี ป็นของผูถ้ อื หุน้ สามัญ
ผลกระทบของหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดหุน้ บุรมิ สิทธิ
ขาดทุนต่อหุน้ ปรับลด

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546
ขาดทุนสุทธิ
จำนวนหุ้น
ขาดทุนสุทธิต่อหุ้น
(บาท)
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
(บาท)
(14,054,405,127)
(14,054,405,127)

3,713,022,406
1,992,095,479
5,705,117,885

(3.79)
(2.46)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545
ขาดทุนสุทธิ
จำนวนหุ้น
ขาดทุนสุทธิต่อหุ้น
(บาท)
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
(บาท)
ขาดทุนต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
ขาดทุนสุทธิทเ่ี ป็นของผูถ้ อื หุน้ สามัญ
ผลกระทบของหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดหุน้ บุรมิ สิทธิ
ขาดทุนต่อหุน้ ปรับลด

(160,322,596)
(160,322,596)

2,010,867,600
1,992,099,600
4,002,967,200

(0.08)
(0.04)

4.16 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สนิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สินเป็นส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคาร จำนวน 1,873 ล้านบาทสำหรับที่ดิน และ
1,665 ล้านบาท (สุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสมจำนวน 264 ล้านบาท) สำหรับอาคาร การตีราคาที่ดินและอาคารดังกล่าวได้ตีราคาโดยบริษัทผู้ชำนาญ
การประเมินราคา ทั้งนี้ธนาคารได้ทำหนังสือขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว ปัจจุบันยังมิได้รับหนังสือตอบกลับจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ธนาคารจึงยังมิได้นับส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคารเพิ่มขึ้นในปี 2546 เป็นเงินกองทุน
ตามกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สินเป็นส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคาร จำนวน 881 ล้านบาทสำหรับที่ดิน
และ 62 ล้านบาท (สุทธิจากค่าเสือ่ มราคาสะสมจำนวน 242 ล้านบาท) สำหรับอาคาร ทัง้ นี้ การตีราคาทีด่ นิ และอาคารดังกล่าวในปี 2535 ได้ตรี าคาโดยบริษทั
ผู้ชำนาญการประเมินราคา และได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วตามหนังสือลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2536 และวันที่ 14 มิถุนายน
2536
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารได้โอนไปยังขาดทุนสะสม เมื่อส่วนเกินทุนนั้นถือเป็นรายการที่เกิดขึ้นแล้ว
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4.17 เงินกองทุนตามกฎหมาย
ธนาคารดำรงเงินกองทุนตามกฎหมาย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
จำแนกได้ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2546
31 ธันวาคม 2545
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ส่วนเกิน (ส่วนต่ำ) มูลค่าหุ้น
หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ
67,735
45,480
สำรองตามกฎหมาย
2,100
2,100
สำรองอืน่
8,717
8,717
ขาดทุนสุทธิคงเหลือหลังการจัดสรร
(56,798)
(42,767)
หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิควบหุน้ บุรมิ สิทธิ
9,958
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1
21,754
23,488
เงินกองทุนชัน้ ที่ 2
มูลค่าเพิม่ จากการตีราคาทีด่ นิ
484
616
มูลค่าเพิม่ จากการตีราคาอาคาร
23
31
เงินสำรองสำหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ
2,000
2,000
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
4,887
8,487
ส่วนเกินทุน(สุทธิ)จากการตีราคาเงินลงทุนใน
ตราสารทุนประเภทเผือ่ ขาย*
883
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2
8,277
11,134
รวมเงินกองทุนตามกฎหมายทัง้ สิน้
30,031
34,622
* เงินสำรองจากการตีราคาตราสารทุนประเภทเผื่อขายตามมาตรฐานการบัญชี เรื่องการบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
และที่จะได้แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2546 เป็นต้นไป

อัตราเงินกองทุนชั้นที่ 1
อัตราเงินกองทุนทัง้ สิน้
อัตราขั้นต่ำของเงินกองทุนชั้นที่ 1
ตามกฎหมาย
อัตราขั้นต่ำของเงินกองทุนตามกฎหมาย

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2546 31 ธันวาคม 2545
7.70
7.68
10.63
11.32
4.25
8.50

4.25
8.50

งบการเงินรวม หมายถึง งบการเงินเฉพาะของธนาคารและบริษัทบริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»Õ 2546
80 ¸¹Ò¤ÒÃ·ËÒÃä·Â
¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2545
31 ธันวาคม 2546
7.67
7.64
10.59
11.26
4.25
8.50

4.25
8.50

4.18 หนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในภายหน้าและภาระผูกพัน
ภาระผูกพันทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 ประกอบด้วย

การรับอาวัลตัว๋ เงิน
การค้ำประกันการกู้ยืมเงิน
การค้ำประกันอืน่
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
สัญญาอัตราแลกเปลีย่ น
สัญญาซือ้
สัญญาขาย
วงเงินเบิกเกินบัญชีทล่ี กู ค้ายังไม่ได้ถอน
อื่น ๆ
รวม

เงินบาท
1,627
2,325
28,310
616
30,536
87
63,501

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2546
31 ธันวาคม 2545
เงินตรา
เงินตรา
ต่างประเทศ
รวม
เงินบาท
ต่างประเทศ
รวม
1,627
1,538
1,538
750
3,075
2,446
1,434
3,880
3,258
31,568
29,093
2,394
31,487
9,467
10,083
287
7,206
7,493
8,257
14,447
1
604
36,784

8,257
14,447
30,537
691
100,285

28,524
102
61,990

6,403
9,782
1
763
27,983

6,403
9,782
28,525
865
89,973

ธนาคารได้ออกหนังสือค้ำประกันแก่ธนาคารต่างประเทศแห่งหนึ่งตามสัญญาซื้อหุ้นลงวันที่ 3 เมษายน 2539 โดยค้ำประกันตามสัดส่วนของหุ้น
ที่ธนาคารถืออยู่จำนวน 10% เป็นวงเงินไม่เกิน 73 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงและ 0.07 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
หนี้สินของบริษัทแห่งนั้นตามสัดส่วนที่ธนาคารค้ำประกันคงเหลือเป็นจำนวนประมาณ 4 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง
นอกจากนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 ธนาคารถูกดำเนินคดีจากการค้ำประกันและอื่น ๆ อันเป็นวิธีปฏิบัติโดยทั่วไปของธุรกิจการธนาคาร
พาณิชย์ จำนวน 132 ราย จำนวนเงิน 2,944 ล้านบาท ในปี 2546 และ 120 ราย จำนวนเงิน 6,882 ล้านบาทในปี 2545 ทัง้ นีไ้ ด้รวมคดีความทีล่ กู หนีท้ ธ่ี นาคาร
ให้กู้ร่วมกับสถาบันการเงินอื่นอีก 5 แห่ง ได้ดำเนินคดีเรียกค่าเสียหายรวมจำนวน 26,132 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มสถาบันการเงินผู้ให้กู้ร่วมระงับ
การให้สินเชื่อ โดยธนาคารจะรับผิดชอบค่าเสียหายที่อาจจะมีขึ้นตามสัดส่วนของวงเงินที่สถาบันการเงินให้สินเชื่อ (ร้อยละ 15) เท่านั้น โดยฝ่าย
บริหารเชื่อว่าเมื่อคดีสิ้นสุดจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 ธนาคารมีภาระผูกพันกับบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นจำนวน 164 ล้านบาท และ 198 ล้านบาท ตามลำดับ
4.19 ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้เป็นหลักประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 ธนาคารมีพันธบัตรที่ใช้เป็นหลักประกันตามราคาที่ตราไว้ดังต่อไปนี้

ฝากไว้เพือ่ การซือ้ ขายคืน
ฝากไว้เพื่อสภาพคล่องระหว่างวัน
วางเป็นประกันสินเชือ่ เคหะรวมใจ
วางเป็นประกันต่อศาล
รวม

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2546
31 ธันวาคม 2545
6,156
7,860
500
57
6
6,719
7,860
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4.20 รายการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินให้สินเชื่อและจำนวนเงินการก่อภาระผูกพันแก่พนักงานระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป และแก่กิจการที่ธนาคารหรือ กรรมการ หรือผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป
ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของทุนที่ชำระแล้วของกิจการนั้นตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยสรุปได้ดังต่อไปนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ณ วันสิ้นเดือน
ณ วันสิ้นเดือนถัวเฉลี่ย
ณ วันสิ้นเดือน
ณ วันสิ้นเดือนถัวเฉลี่ย
31 ธันวาคม 2546
31 ธันวาคม 2546
31 ธันวาคม 2546
31 ธันวาคม 2546
เงินให้สนิ เชือ่
717
1,198
7,071
23,508
ภาระผูกพัน
1,704
1,615
1,705
1,615

เงินให้สนิ เชือ่
ภาระผูกพัน

งบการเงินรวม
ณ วันสิ้นเดือน
ณ วันสิ้นเดือนถัวเฉลี่ย
31 ธันวาคม 2545
31 ธันวาคม 2545
951
1,072
1,479
1,689

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ณ วันสิ้นเดือน
ณ วันสิ้นเดือนถัวเฉลี่ย
31 ธันวาคม 2545
31 ธันวาคม 2545
30,483
33,797
1,479
1,689

4.21 รายการทีส่ ำคัญระหว่างธนาคาร กับ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วมและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 มีรายละเอียดดังนี้

ประเภทธุรกิจ
บริษทั ย่อย
บริษทั เดซิกนี ฟอร์ อีทเี อ คอนแทรคท์ จำกัด
บริษทั ร่วม
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนทหารไทย จำกัด
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์พญาไท
กองทุนรวมธุรกิจไทย 1
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษทั อจลา จำกัด
บริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทีเอ็มบี จำกัด
บริษทั เอ็นเอสอาร์เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด
รวม
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หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2546
ประเภท
สัดส่วน
เงินลงทุน
เงินปันผล
หลักทรัพย์ ของการ วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย
ที่ลงทุน
ถือหุ้น

การสาธารณูปโภค

หุน้ สามัญ

99.40%

0.01

0.01

-

ธุรกิจการเงิน
กองทุนรวม
กองทุนรวม

หุน้ สามัญ
หน่วยลงทุน
หน่วยลงทุน

45.00%
30.00%
22.22%

36
180
193

72
193
193

16
12
13

ธุรกิจเกีย่ วกับ
อสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจเกีย่ วกับ
อสังหาริมทรัพย์
การสาธารณูปโภค

หุน้ สามัญ

99.99%

0.05

-

-

หุน้ สามัญ

99.93%

4

-

-

หุน้ สามัญ

59.80%

0.01
413.07

0.01
458.02
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หน่วย : ล้านบาท

บริษทั ย่อย
บริษทั เดซิกนี ฟอร์ อีทเี อ คอนแทรคท์ จำกัด
บริษทั เอ็นเอสอาร์เอฟ(ประเทศไทย) จำกัด
บริษทั ร่วม
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนทหารไทย จำกัด
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์พญาไท
กองทุนรวมธุรกิจไทย 1
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษทั อจลา จำกัด
บริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทีเอ็มบี จำกัด
รวม

ประเภทธุรกิจ

ประเภท
หลักทรัพย์
ที่ลงทุน

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2545
สัดส่วน
เงินลงทุน
ของการ
วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย
ถือหุ้น

การสาธารณูปโภค
การสาธารณูปโภค

หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ

99.40%
59.80%

0.01
0.01

0.01
0.01

-

ธุรกิจการเงิน
กองทุนรวม
กองทุนรวม

หุน้ สามัญ
หน่วยลงทุน
หน่วยลงทุน

45.00%
30.00%
33.33%

36
180
261

71
198
261

22
13
17

ธุรกิจเกีย่ วกับ
อสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจเกีย่ วกับ
อสังหาริมทรัพย์

หุน้ สามัญ

99.99%

0.05

-

-

หุน้ สามัญ

99.93%

4

-

-

481.07

530.02
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เงินปันผล

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2546
สัดส่วน
เงินลงทุน
เงินปันผล
ของการ
วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย
ถือหุ้น

ประเภทธุรกิจ
บริษทั ย่อย
บริษทั บริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด
บริษทั เดซิกนี ฟอร์ อีทเี อ คอนแทรคท์ จำกัด

ประเภท
หลักทรัพย์
ที่ลงทุน

ธุรกิจการเงิน
การสาธารณูปโภค

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

100.00%
99.40%

3,500
0.01

2,668
0.01

-

บริษทั ร่วม
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนทหารไทย จำกัด
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์พญาไท
กองทุนรวมธุรกิจไทย 1

ธุรกิจการเงิน
กองทุนรวม
กองทุนรวม

หุน้ สามัญ
หน่วยลงทุน
หน่วยลงทุน

45.00%
30.00%
22.22%

36
180
193

72
193
193

16
12
13

ธุรกิจเกีย่ วกับ
อสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจเกีย่ วกับ
อสังหาริมทรัพย์
การสาธารณูปโภค

หุน้ สามัญ

99.99%

0.05

-

-

หุน้ สามัญ

99.93%

4

-

-

หุน้ สามัญ

59.80%

0.01
3,913.07

บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษทั อจลา จำกัด
บริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทีเอ็มบี จำกัด
บริษทั เอ็นเอสอาร์เอฟ(ประเทศไทย) จำกัด
รวม

0.01
3,126.02
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หน่วย : ล้านบาท
ประเภทธุรกิจ

ประเภท
หลักทรัพย์
ที่ลงทุน

บริษทั ย่อย
บริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด
บริษัท เดซิกนี ฟอร์ อีทีเอ คอนแทรคท์ จำกัด
บริษัท เอ็นเอสอาร์เอฟ(ประเทศไทย) จำกัด

ธุรกิจการเงิน
หุ้นสามัญ
การสาธารณูปโภค หุ้นสามัญ
การสาธารณูปโภค หุน้ สามัญ

บริษทั ร่วม
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนทหารไทย จำกัด
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์พญาไท
กองทุนรวมธุรกิจไทย 1

ธุรกิจการเงิน
กองทุนรวม
กองทุนรวม
ธุรกิจเกีย่ วกับ
อสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจเกีย่ วกับ
อสังหาริมทรัพย์

บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษทั อจลา จำกัด
บริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทีเอ็มบี จำกัด
รวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2545
สัดส่วน
เงินลงทุน
ของการ
วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย
ถือหุ้น

เงินปันผล

100.00%
99.40%
59.80%

3,500
0.01
0.01

2,925
0.01
0.01

-

หุน้ สามัญ
หน่วยลงทุน
หน่วยลงทุน

45.00%
30.00%
33.33%

36
180
261

71
198
261

22
13
17

หุน้ สามัญ

99.99%

0.05

-

-

หุน้ สามัญ

99.93%

4

-

-

3,455.02
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3,981.07

เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ สินทรัพย์อื่น เงินฝาก หนี้สินอื่น ภาระผูกพันรายได้และค่าใช้จ่ายที่สำคัญระหว่างธนาคารกับบริษัทย่อย
บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ธนาคารถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนที่ชำระแล้ว) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 และ
สำหรับแต่ละปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2546
2545
2546
2545
เงินให้สนิ เชือ่ และดอกเบีย้ ค้างรับ(ก่อนหักค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ)
บริษทั ย่อย
บริษทั บริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด
6,410
29,597
สินทรัพย์อน่ื
บริษทั ย่อย
บริษทั บริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด
7
บริษทั ร่วม
กองทุนรวมธุรกิจไทย 1
42
4
42
4
เงินฝาก
บริษทั ย่อย
บริษทั บริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด
182
49
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หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2546
2545

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2546
2545
บริษทั ร่วม
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ พญาไท
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษัท อจลา จำกัด
บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทีเอ็มบี จำกัด
ภาระผูกพัน
บริษทั ย่อย
บริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด

2
29

48

2
29

48

58
4

58
4

58
4

58
4

-

-

-

1

สำหรับแต่ละปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
2545

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2546
2545

-

-

320

644

76

68

76

68

-

-

-

3

-

-

3,000

-

21

24

18

23

งบการเงินรวม

2546
รายได้ดอกเบีย้ และเงินปันผล
บริษัทย่อย
รายได้ทม่ี ใิ ช่ดอกเบีย้ (ค่าธรรมเนียมและบริการ)
บริษทั ร่วม
ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้
บริษัทย่อย
ค่าใช้จา่ ยทีม่ ใิ ช่ดอกเบีย้
บริษัทย่อย
ค่าใช้จา่ ยอืน่
บริษทั ร่วม

ยอดคงเหลือถัวเฉลี่ยของเงินให้สินเชื่อ เงินฝาก และภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 สรุปได้ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2546
เงินฝากคงเหลือ
สิ้นเดือนถัวเฉลี่ย

ภาระผูกพันคงเหลือ
สิ้นเดือนถัวเฉลี่ย

-

1
37

-

-

58
4

-

เงินให้สินเชื่อคงเหลือ
สิ้นเดือนถัวเฉลี่ย
บริษทั ร่วม
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ พญาไท
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษัท อจลา จำกัด
บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทีเอ็มบี จำกัด

หน่วย : ล้านบาท
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หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2546
เงินฝากคงเหลือ
ภาระผูกพันคงเหลือ
สิ้นเดือนถัวเฉลี่ย
สิ้นเดือนถัวเฉลี่ย

เงินให้สนิ เชือ่ คงเหลือ
สิ้นเดือนถัวเฉลี่ย
บริษทั ย่อย
บริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด
บริษทั ร่วม
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ พญาไท
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษัท อจลา จำกัด
บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทีเอ็มบี จำกัด

22,364

117

-

-

1
37

-

-

58
4

-

ยอดคงเหลือถัวเฉลี่ยของเงินให้สินเชื่อ เงินฝาก และภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 สรุปได้ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2545
เงินฝากคงเหลือ
สิ้นเดือนถัวเฉลี่ย

เงินให้สินเชื่อคงเหลือ
สิ้นเดือนถัวเฉลี่ย
บริษทั ร่วม
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ พญาไท
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษัท อจลา จำกัด
บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทีเอ็มบี จำกัด

บริษทั ย่อย
บริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด
บริษทั ร่วม
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ พญาไท
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษัท อจลา จำกัด
บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทีเอ็มบี จำกัด

หน่วย : ล้านบาท
ภาระผูกพันคงเหลือ
สิ้นเดือนถัวเฉลี่ย

-

33

-

-

58
4

-

เงินให้สินเชื่อคงเหลือ
สิ้นเดือนถัวเฉลี่ย

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2545
เงินฝากคงเหลือ
สิ้นเดือนถัวเฉลี่ย

ภาระผูกพันคงเหลือ
สิ้นเดือนถัวเฉลี่ย

32,778

526

1

-

33

-

-

58
4

-

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2546
31 ธันวาคม 2545
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
บริษทั ย่อย
ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»Õ 2546
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¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

64

296

รายการที่สำคัญระหว่างธนาคารกับกิจการที่ผู้บริหารธนาคารเป็นกรรมการที่มีอำนาจควบคุม หรือมีอิทธิพล อย่างเป็นสาระสำคัญ และกิจการที่ธนาคาร
ถือหุน้ ตัง้ แต่ 10 % ถึง 20 % ของทุนทีช่ ำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 และสำหรับแต่ละปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 สรุปได้ดงั นี้

เงินให้สนิ เชือ่ และดอกเบีย้ ค้างรับ
(ก่อนหักค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ)
บจ. มหาชัยพัฒนาที่ดิน
บจ. ทุนรวมการ
บมจ. ช.การช่าง
บจ. เอ็มไทย เอสเตท
บจ. เอ็มโฮมเอสพีวี 1
บจ. กระสอบปทุมธานี
บจ. สยามสติลซินดิเกต
รวม
เงินฝาก
บมจ. ช.การช่าง
บจ. เอ็มไทยเอสเตท
บจ. กระสอบปทุมธานี
บจ. มหาชัยพัฒนาที่ดิน
บจ. ไพบูลย์ประกันภัย
บจ. เอสแคปปิตอล
บจ. โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
รวม
ภาระผูกพัน

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2546 31 ธันวาคม 2545 31 ธันวาคม 2546 31 ธันวาคม 2545
12
554
54
45
1
29
695

50
12
764
54
45
925

12
554
45
1
29
641

50
12
764
45
871

74
1
29
42
1
147
1,702

3
2
2
34
18
59
1,477

74
1
29
42
1
147
1,702

3
2
2
34
18
59
1,477

ยอดคงเหลือถัวเฉลี่ยของเงินให้สินเชื่อ เงินฝาก และภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 สรุปได้ดังต่อไปนี้

บจ. เอ็มไทยเอสเตท
บจ. ไพบูลย์ประกันภัย
บจ. ทุนรวมการ
บมจ. ช.การช่าง
บจ. กระสอบปทุมธานี
บจ. เอ็มโฮมเอสพีวี 1
บจ. เอสแคปปิตอล
บจ. สยามสติลซินดิเกต
รวม

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2546
31 ธันวาคม 2546
เงินให้สินเชื่อ
เงินฝาก
เงินให้สินเชื่อ
เงินฝาก
คงเหลือ
คงเหลือ
คงเหลือ
คงเหลือ
สิ้นเดือนถัวเฉลี่ย สิ้นเดือนถัวเฉลี่ย สิ้นเดือนถัวเฉลี่ย สิ้นเดือนถัวเฉลี่ย
54
2
2
2
26
2
26
12
12
1,016
69
1,016
69
1
1
1
1
45
45
21
21
36
36
1,166
119
1,112
119
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ยอดคงเหลือถัวเฉลี่ยของเงินให้สินเชื่อ เงินฝาก และภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 สรุปได้ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2545
เงินให้สินเชื่อ
เงินฝาก
คงเหลือ
คงเหลือ
สิ้นเดือนถัวเฉลี่ย
สิ้นเดือนถัวเฉลี่ย
54
3
46
20
3
31
1
12
879
21
4
14
45
1,040
93

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2545
เงินฝาก
เงินให้สินเชื่อ
คงเหลือ
คงเหลือ
สิ้นเดือนถัวเฉลี่ย
สิ้นเดือนถัวเฉลี่ย
3
46
20
3
31
1
12
879
21
4
14
45
986
93

ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
ภาระผูกพันถัวเฉลี่ย

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2546 31 ธันวาคม 2545
61
18
1,613
1,687

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2546
31 ธันวาคม 2545
61
18
1,613
1,687

สำหรับแต่ละปี สิ้นสุดวันที่
รายได้ดอกเบีย้
รายได้ทม่ี ใิ ช่ดอกเบีย้
ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้

31 ธันวาคม 2546
67
1
1

31 ธันวาคม 2546
67
1

บจ. เอ็มไทยเอสเตท
บจ. มหาชัยพัฒนาที่ดิน
บจ. ไพบูลย์ประกันภัย
บจ. เอสแคปปิตอล
บจ. ทุนรวมการ
บมจ. ช.การช่าง
บจ. กระสอบปทุมธานี
บจ. อวีว่า ประกันภัย (ไทย)
บจ. เอ็มโฮมเอสพีวี 1
รวม

ทั้งนี้ได้รวมกลุ่มบริษัทลูกหนี้ที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้วย
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31 ธันวาคม 2545
52
-

31 ธันวาคม 2545
52
-

รายการที่สำคัญระหว่างธนาคารกับกิจการที่ผู้บริหารของธนาคารเป็นกรรมการที่มีอำนาจควบคุม หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญ และกิจการ
ที่ธนาคารถือหุ้นต่ำกว่า 10% ของทุนที่ชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 และสำหรับแต่ละปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
สรุปได้ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2546
31 ธันวาคม 2545
เงินให้สนิ เชือ่ และดอกเบีย้ ค้างรับ(ก่อนหักค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ)
บมจ. บางกอกโพลีเอสเตอร์
1,180
1,268
1,140
1,140
บจ. ไทยวัฒนาฟาร์มาซูตคิ ลั เด็กซ์โทรส
บจ. ไทยเอเชียแปซิฟิค บริวเวอรี่
1,212
243
บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ
4,970
4,521
บจ. บริจวิว
937
943
บจ. กาดสวนแก้ว
2,301
บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี
86
393
บจ. กังวาลโพลีเอสเตอร์
1,619
1,581
บจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ
2,855
บจ. มหาชัยพัฒนาที่ดิน
48
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
923
5
บมจ. จรัญประกันภัย
รวม
14,975
12,390
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2546 31 ธันวาคม 2545
เงินฝาก
บมจ. นวลิสซิ่ง
บมจ. จรัญประกันภัย
บจ. อวีว่า ประกันภัย (ไทย)
บมจ. บางกอกโพลีเอสเตอร์
บจ. ไทยเอเชียแปซิฟิค บริวเวอรี่
บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ
บจ. บริจวิว
บจ. กาดสวนแก้ว
บจ. กังวาลโพลีเอสเตอร์
บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี
บมจ. ชินคอร์ปอเรชัน่
บจ. มหาชัยพัฒนาที่ดิน
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
รวม
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
ภาระผูกพัน

41
167
186
4
99
18
34
6
20
3
578
321

46
122
118
4
14
207
33
1
1
15
1
562
1
82
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ยอดคงเหลือถัวเฉลี่ยของเงินให้สินเชื่อ เงินฝาก และภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 สรุปได้ดังต่อไปนี้

บมจ. นวลิสซิ่ง
บมจ. จรัญประกันภัย
บจ. อวีว่า ประกันภัย (ไทย)
บมจ. บางกอกโพลีเอสเตอร์
บจ. ไทยวัฒนาฟาร์มาซูตคิ ลั เด็กซ์โทรส
บจ. ไทยเอเชียแปซิฟิค บริวเวอรี่
บจ. เพอรอกซิไทย
บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ
บจ. บริจวิว
บจ. กาดสวนแก้ว
บจ. กังวาลโพลีเอสเตอร์
บจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ
บมจ. น้ำมันพืชไทย
บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี
บมจ. ชินคอร์ปอเรชัน่
บจ. มหาชัยพัฒนาที่ดิน
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
รวม

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2546
31 ธันวาคม 2545
เงินฝาก
เงินให้สินเชื่อ
เงินฝาก
เงินให้สินเชื่อ
คงเหลือ
คงเหลือ
คงเหลือ
คงเหลือ
สิ้นเดือนถัวเฉลี่ย
สิ้นเดือนถัวเฉลี่ย
สิ้นเดือนถัวเฉลี่ย
สิ้นเดือนถัวเฉลี่ย
48
29
75
19
2
207
2
127
156
273
1,187
4
1,236
51
1,070
1,052
1,144
41
294
40
8
4,640
88
4,228
69
903
33
905
23
1
2,134
1
1,602
1
1,591
4
2,532
1,388
200
281
14
422
23
1,000
1
45
25
988
2
14,442
601
14,535
631

ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
ภาระผูกพันถัวเฉลี่ย

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2546
31 ธันวาคม 2545
325
942
413
305

สำหรับแต่ละปี สิ้นสุดวันที่
รายได้ดอกเบีย้
รายได้ทม่ี ใิ ช่ดอกเบีย้
ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้

31 ธันวาคม 2546
635
4
4

ทั้งนี้ได้รวมกลุ่มบริษัทลูกหนี้ที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้วย
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31 ธันวาคม 2545
586
7
4

รายการที่สำคัญระหว่างธนาคารกับกิจการที่ผู้บริหารของธนาคารเข้าไปถือหุ้น หรือเป็นกรรมการที่มีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 และสำหรับแต่ละปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 สรุปได้ดงั นี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2546
31 ธันวาคม 2545
เงินให้สนิ เชือ่ และดอกเบีย้ ค้างรับ(ก่อนหักค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ)
บจ. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ
บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส
บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรี
บจ. น้ำตาลวังขนาย
บจ. ททบ.5
บจ. ที.ซี.ซี. ธุรกิจ
บจ. โรงแรมริเวอร์ไซด์ พาวีเลี่ยน
บจก. เติมเอ็นจิเนียริง่
รวม

1,855
1,536
13
3,404

756
1,003
2,520
1,921
1,537
6
393
8,136

เงินฝาก
บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส
บจ. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ
บจ. พุทธธรรมประกันภัย
บมจ. สินมั่นคงประกันภัย
บจ. น้ำตาลวังขนาย
บจ. ททบ.5
บจ. ทรัพย์แสนไสว
บจ. โรงแรมริเวอร์ไซด์ พาวีเลี่ยน
บมจ. ไทยบริติชซีเคียวริตี้พริ้นติ้ง
บมจ. การบินไทย
บมจ. ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
บจ. เติมเอ็นจิเนียริง่
บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี
รวม
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
ภาระผูกพัน

26
66
10
3
1,270
1
1
75
1,095
20
54
2,621
5
53

2
13
33
9
906
1
2
966
1
752
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ยอดคงเหลือถัวเฉลีย่ ของเงินให้สนิ เชือ่ เงินฝาก และภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 สรุปได้ดงั ต่อไปนี้
หน่วย : ล้านบาท

บจ. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ
บมจ. แอดวานซ์อนิ โฟร์ เซอร์วสิ
บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรี
บจ. พุทธธรรมประกันภัย
บมจ. สินมัน่ คงประกันภัย
บจ. น้ำตาลวังขนาย
บจ. ททบ.5
บมจ. นิวอิมพีเรียลโฮเตล
บจ. ที.ซี.ซี. ธุรกิจ
บจ. ทรัพย์แสนไสว
บจ. โรงแรมริเวอร์ไซด์ พาวีเลีย่ น
บมจ. ไทยบริตชิ ซีเคียวริตพ้ี ริน้ ติง้
บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
บมจ. น้ำมันพืชไทย
บมจ. การบินไทย
บมจ. ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
บจ. วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
บจ. แพนแปซิฟคิ เอ็นจิเนียริง่
บจ. เติมเอ็นจิเนียริง่
บมจ. ฟาร์อสี ท์ ดีดบี ี
รวม

ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
ภาระผูกพันถัวเฉลี่ย
สำหรับแต่ละปี สิ้นสุดวันที่
รายได้ดอกเบีย้
รายได้ทม่ี ใิ ช่ดอกเบีย้
ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2546
31 ธันวาคม 2545
เงินฝาก
เงินให้สนิ เชือ่
เงินฝาก
เงินให้สนิ เชือ่
คงเหลือ
คงเหลือ
คงเหลือ
คงเหลือ
สิน้ เดือนถัวเฉลีย่
สิน้ เดือนถัวเฉลีย่
สิน้ เดือนถัวเฉลีย่
สิน้ เดือนถัวเฉลีย่
746
13
756
13
1,000
3
2,498
1,121
23
59
10
1,922
38
1,897
33
1,536
1,024
1,536
608
7
6
3
1
287
1
373
2
370
2
1
44
250
81
314
3
129
916
68
1
30
25
31
7,493
2,261
7,227
800
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2546 31 ธันวาคม 2545
28
45
345
752
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2546 31 ธันวาคม 2545 31 ธันวาคม 2546
31 ธันวาคม 2545
230
268
230
268
3
3
36
10
36
10

รายการที่สำคัญเพิ่มเติมระหว่างธนาคารกับพนักงานระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป และกรรมการธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 และ
สำหรับแต่ละปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 สรุปได้ดังนี้
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เงินให้สนิ เชือ่ สวัสดิการ
เงินให้สนิ เชือ่ และดอกเบีย้ ค้างรับ
เงินฝาก
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2546 31 ธันวาคม 2545
28
24
23
33
246
256
1
1

ยอดคงเหลือถัวเฉลี่ยของเงินให้สินเชื่อ เงินฝาก และภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 สรุปได้ดังต่อไปนี้
เงินให้สนิ เชือ่ สวัสดิการคงเหลือสิน้ เดือนถัวเฉลีย่
เงินให้สนิ เชือ่ คงเหลือสิน้ เดือนถัวเฉลีย่
เงินฝากคงเหลือสิน้ เดือนถัวเฉลีย่
ภาระผูกพันคงเหลือสิน้ เดือนถัวเฉลีย่

31 ธันวาคม 2546
28
32
269
2

หน่วย : ล้านบาท
31 ธันวาคม 2545
28
37
295
2

ยอดคงเหลือค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 สรุปได้ดังต่อไปนี้

ภาระผูกพัน

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2546 31 ธันวาคม 2545
2
2

สำหรับแต่ละปี สิ้นสุดวันที่
รายได้ดอกเบีย้
ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้

31 ธันวาคม 2546
2
6

31 ธันวาคม 2545
3
4

นโยบายการกำหนดราคา และอัตราดอกเบี้ยสำหรับรายการที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ธนาคารใช้นโยบายด้านราคา และอัตราดอกเบี้ยดังนี้
- ด้านสินเชื่อ ใช้อัตราที่เป็นไปตามราคาตลาด ยกเว้นเงินให้สินเชื่อสวัสดิการใช้อัตราตามระเบียบของธนาคารและเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันบางแห่งที่ธนาคารกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่อิงกับอัตราดอกเบี้ยของเงินฝาก
- ด้านเงินฝาก ใช้อัตราที่เป็นไปตามราคาตลาด
- ด้านรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ ใช้อัตราที่เป็นไปตามราคาตลาด ยกเว้นรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการเป็นตัวแทนเรียกเก็บหนี้แก่บริษัทย่อย
แห่งหนึ่ง ที่ธนาคารกำหนดเป็นอัตราเดือนละ 10,000 บาท และค่าธรรมเนียมรับจากการที่ธนาคารเป็นนายทะเบียนจากบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง และ
ค่าธรรมเนียมรับจากการที่ธนาคารให้บริการและเป็นตัวแทนการจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมที่จัดการและบริหารโดยบริษัทร่วมแห่งหนี่ง และ
ค่าธรรมเนียมรับจากการที่ธนาคารเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายจากบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง คิดในอัตราตามสัญญา โดยมีการต่อรองตามปกติของ
ธุ ร กิ จ โดยพิ จ ารณาจากขนาดของกองทุ น และปริ ม าณการซื ้ อ ขายหน่ ว ยลงทุ น ที ่ ธ นาคารเป็ น ตั ว แทนสนั บ สนุ น การขายของมู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์
สุทธิของกองทุนและการให้บริการแก่บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในการประเมินราคาหลักประกันแก่บริษัทย่อย โดยคิดค่าบริการรายการละ 500 บาท
เนือ่ งจากเป็นลูกค้ารายเดิมของธนาคาร และหลักประกันดังกล่าวเป็นหลักประกันเดิมทีธ่ นาคารเคยประเมินราคาไว้แล้ว
- ธนาคารมีสัญญาเช่า และสัญญาค่าบริการที่ทำการสาขากับบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง โดยกำหนดอัตราค่าเช่า และค่าบริการเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
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4.22 ผลประโยชน์อน่ื ทีจ่ า่ ยแก่กรรมการและผูบ้ ริหาร
กรรมการและผู ้ บ ริ ห ารของธนาคารตั ้ ง แต่ ร ะดั บ ผู ้ จ ั ด การฝ่ า ยขึ ้ น ไปมิ ไ ด้ ร ั บ ผลประโยชน์ อ ื ่ น ใดจากธนาคารทั ้ ง ที ่ เ ป็ น ตั ว เงิ น และไม่ เ ป็ น ตั ว เงิ น
นอกเหนือจากผลประโยชน์ที่พึงได้รับตามปกติ ซึ่งได้แก่ เงินเดือน โบนัส เบี้ยประชุม และบำเหน็จ
4.23 สัญญาเช่าระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 ธนาคารมีสิทธิการเช่าเพื่อใช้เป็นสำนักงานสาขา จำนวนเงิน 218 ล้านบาท และ 265 ล้านบาท ตามลำดับ
ส่วนใหญ่เช่าจากกระทรวงการคลัง สาระสำคัญของสัญญากำหนดให้ธนาคารทำประกันอัคคีภัยไว้โดยผู้ให้เช่าได้รับผลประโยชน์ โดยธนาคารต้อง
เสียภาษีที่ดินและภาษีโรงเรือนเอง และห้ามให้เช่าช่วง
4.24 ฐานะและผลการดำเนินงานทีส่ ำคัญจำแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ
ฐานะที่สำคัญจำแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 สรุปได้ ดังนี้
ฐานะจำแนกตามประเภทธุรกรรม

สินทรัพย์รวม
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน(ด้านสินทรัพย์)
หลักทรัพย์ซอ้ื โดยมีสญั ญาขายคืน
เงินให้สนิ เชือ่
เงินลงทุน
เงินฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน(ด้านหนีส้ นิ )
เงินกู้ยืม
ภาระผูกพันทั้งสิ้น

สินทรัพย์รวม
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (ด้านสินทรัพย์)
หลักทรัพย์ซอ้ื โดยมีสญั ญาขายคืน
เงินให้สนิ เชือ่
เงินลงทุน
เงินฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน(ด้านหนีส้ นิ )
เงินกู้ยืม
หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิควบหุน้ บุรมิ สิทธิ
ภาระผูกพันทั้งสิ้น
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ธุรกรรม
ในประเทศ
614,125
8,684
6,200
299,299
46,981
321,681
11,827
7,287
100,229

ธุรกรรม
ในประเทศ
396,913
20,796
3,000
297,208
42,379
321,568
16,112
16,607
9,958
89,946

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2546
ธุรกรรม
รายการ
ต่างประเทศ
ปรับปรุง
4,450
(239,579)
1,863
(1,888)
449
377
4,067
(1,888)
104
(48)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2545
ธุรกรรม
รายการ
ต่างประเทศ
ปรับปรุง
8,630
(14,278)
812
(589)
3,121
(2,573)
453
8,163
(3,083)
27
-

หน่วย : ล้านบาท

รวม
378,996
8,659
6,200
299,748
46,981
322,058
14,006
7,287
100,285
หน่วย : ล้านบาท

รวม
391,265
21,019
3,000
297,756
42,379
322,021
21,192
16,607
9,958
89,973

ผลการดำเนินงานที่สำคัญจำแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ สำหรับแต่ละปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 สรุปได้ดังนี้
ผลการดำเนินงานจำแนกตามธุรกรรม

รายได้ดอกเบีย้ และเงินปันผล
ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้
รายได้ดอกเบีย้ สุทธิ
รายได้ทม่ี ใิ ช่ดอกเบีย้
ค่าใช้จา่ ยทีม่ ใิ ช่ดอกเบีย้
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้

หน่วย : ล้านบาท
ธุรกรรม
ในประเทศ
15,666
8,275
7,391
3,925
25,340
(14,024)

งบการเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546
ธุรกรรม
รายการ
ปรับปรุง
ต่างประเทศ
120
(105)
92
(104)
28
(1)
20
1
32
16
-

รวม
15,681
8,263
7,418
3,946
25,372
(14,008)
หน่วย : ล้านบาท

รายได้ดอกเบีย้ และเงินปันผล
ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้
รายได้ดอกเบีย้ สุทธิ
รายได้ทม่ี ใิ ช่ดอกเบีย้
ค่าใช้จา่ ยทีม่ ใิ ช่ดอกเบีย้
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้

ธุรกรรม
ในประเทศ
16,395
10,364
6,031
4,270
10,385
(84)

งบการเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545
ธุรกรรม
รายการ
ต่างประเทศ
ปรับปรุง
149
(127)
117
(126)
32
(1)
10
1
71
(29)
-

รวม
16,417
10,355
6,062
4,281
10,456
(113)

4.25 เครือ่ งมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงิน คือ สัญญาใด ๆ ที่ทำให้ทั้งสินทรัพย์ทางการเงินของกิจการหนึ่ง และหนี้สินทางการเงินหรือตราสารทุนของอีกกิจการหนึ่ง
เพิ่มขึ้น
นโยบายการบัญชี
รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สำคัญ วิธีการที่ใช้ซึ่งรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ และหนี้สินทางการเงิน
แต่ละประเภทได้เปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3
ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ
ความเสี ่ ย งทางด้ า นสิ น เชื ่ อ คื อ ความเสี ่ ย งที ่ ล ู ก ค้ า หรื อ คู ่ ส ั ญ ญาไม่ ส ามารถปฏิ บ ั ต ิ ต ามสั ญ ญา ทำให้ ธ นาคารและบริ ษ ั ท ย่ อ ยเกิ ด ความสู ญ เสี ย
ทางการเงิ น ได้ ธนาคารและบริ ษ ั ท ย่ อ ยได้ ม ี น โยบายในการป้ อ งกั น ความเสี ่ ย งนี ้ โ ดยการวิ เ คราะห์ ฐ านะทางการเงิ น ของลู ก ค้ า หรื อ คู ่ ส ั ญ ญา
และกำหนดระเบี ย บในการพิ จ ารณาเครดิ ต ของลู ก ค้ า หรื อ คู ่ ส ั ญ ญา และการเรี ย กหลั ก ทรั พ ย์ ค ้ ำ ประกั น ในจำนวนที ่ เ พี ย งพอที ่ จ ะครอบคลุ ม
ถึงความสูญเสียทางการเงินต่อธนาคารที่จะเกิดขึ้นได้
ธนาคารได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อรองรับความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อนี้ โดยแสดงหักจากสินเชื่อในงบดุล
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ธนาคารมีการก่อภาระผูกพันจากการค้ำประกันการกู้ยืม การค้ำประกันอื่น การออกเล็ตเตอร์ออฟเครดิตและการอาวัลตั๋วเงินให้กับลูกค้า ซึ่งการก่อภาระ
ผูกพันดังกล่าว ธนาคารได้มีการพิจารณาข้อมูลทางการเงินของลูกค้าเช่นเดียวกับการพิจารณาเงินให้สินเชื่อ ซึ่งรวมถึง การเรียกหลักทรัพย์ค้ำ
ประกันจากลูกค้า เช่น เงินฝาก หลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ บุคคลค้ำประกัน เป็นต้น และมีการกำหนดเงื่อนไขในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติเช่นเดียวกับสินเชื่อ
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ หรือหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบี้ยในตลาด
ความผั น ผวนในอั ต ราดอกเบี ้ ย มี ค วามสำคั ญ ต่ อ ที ่ ม าของรายได้ ข องธนาคาร ทั ้ ง นี ้ เ นื ่ อ งจากอั ต ราดอกเบี ้ ย เป็ น ตั ว กำหนดที ่ ส ำคั ญ ต่ อ รายได้
และรายจ่ายอันเกิดจากสินทรัพย์ทางการเงิน และหนี้สินทางการเงินของธนาคาร นโยบายด้านอัตราดอกเบี้ยอยู่ภายใต้การพิจารณาและกำหนด
แนวทางโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของธนาคาร ซึ่งมีการประชุมพิจารณาทุก 2 สัปดาห์ และธนาคารได้จัดทำโปรแกรมการบริหารสินทรัพย์ และหนี้สิน
(Asset and Liability Management Program) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์สินทรัพย์และหนี้สินของธนาคาร
สินทรัพย์ทางการเงินของธนาคาร ได้แก่ เงินให้สินเชื่อ โดยส่วนใหญ่มีผลตอบแทนเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว เช่น MRR, MLR, MOR ดอกเบี้ยเงินฝาก
หรืออัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่น (SIBOR หรือ LIBOR)
ข้อมูลของอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวของเงินให้สินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 สรุปได้ดังนี้

อัตราดอกเบีย้ คงที่
อัตราดอกเบีย้ ลอยตัว
รวม

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2546 31 ธันวาคม 2545
15,234
26,236
284,551
271,468
299,785
297,704

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2546 31 ธันวาคม 2545
14,008
17,281
287,213
284,775
301,221
302,056

ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
ความเสี ่ ย งจากอั ต ราแลกเปลี ่ ย นหมายถึ ง ความเสี ่ ย งที ่ ม ู ล ค่ า ของเครื ่ อ งมื อ ทางการเงิ น จะเปลี ่ ย นแปลงไปเนื ่ อ งจากการเปลี ่ ย นแปลงของอั ต รา
แลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
ธนาคารมีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงโดยแยกตามวัตถุประสงค์ของธุรกรรม ดังนี้
- ธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงของธนาคาร
ตราสารอนุพันธ์ที่ธนาคารเข้าเป็นคู่ค้าตามวัตถุประสงค์นี้คือ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Foreign Currency Forward Bought/
Sold Contract) วัตถุประสงค์เพื่อบริหารสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคาร โดยจำนวนเงินและระยะเวลาของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าจะถูกกำหนดจากจำนวนสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคาร ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
การทำธุ ร กรรมประเภทนี ้ ธ นาคารมี ค วามเสี ่ ย งจากการผิ ด สั ญ ญาของคู ่ ค ้ า (Counterparty Risk) และความเสี ่ ย งด้ า นราคา (Price Risk or
Market Risk) โดยธนาคารมีขั้นตอนในการพิจารณาอนุมัติวงเงิน และควบคุมการทำธุรกรรมดังกล่าวโดยคณะอนุกรรมการบริหารสินทรัพย ์และ
หนี ้ ส ิ น ของธนาคารอย่ า งรั ด กุ ม และธนาคารจะทำธุ ร กรรมกั บ คู ่ ค ้ า ของธนาคารภายในวงเงิ น และระยะเวลาที ่ ไ ด้ ร ั บ อนุ ม ั ต ิ จ ากคณะอนุ ก รรมการ
บริหารสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคารเท่านั้นและธนาคารไม่มีนโยบายในการประกอบธุรกรรมที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการค้าและเพื่อการเก็งกำไร
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- ธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงของลูกค้า
ตราสารอนุพันธ์ที่ธนาคารเข้าเป็นคู่ค้าตามวัตถุประสงค์นี้ คือ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Foreign Currency Forward Bought/
Sold Contract) มีว ัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของลูกค้า เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Risk)
ของลูกค้า
ในการทำธุ ร กรรมสั ญ ญาซื ้ อ ขายเงิ น ตราต่ า งประเทศล่ ว งหน้ า ระหว่ า งธนาคารกั บ ลู ก ค้ า นั ้ น ธนาคารมี น โยบายในการพิ จ ารณาอนุ ม ั ต ิ ว งเงิ น
และระยะเวลาเป็ น ลั ก ษณะเดี ย วกั บ การพิ จ ารณาอนุ ม ั ต ิ ก ารให้ ส ิ น เชื ่ อ ปกติ โดยธนาคารมี ก ารควบคุ ม ความเสี ่ ย งในกรณี ท ี ่ ล ู ก ค้ า ไม่ ป ฏิ บ ั ต ิ ต าม
สัญญาและมีการควบคุมและการติดตามอย่างใกล้ชิด
อนึ ่ ง ธุ ร กรรมการซื ้ อ ขายเงิ น ตราต่ า งประเทศล่ ว งหน้ า ที ่ ธ นาคารทำกั บ ลู ก ค้ า นั ้ น ลู ก ค้ า จะต้ อ งแสดงถึ ง ภาระผู ก พั น ที ่ ม ี ม ู ล เหตุ แ ละความ
จำเป็นในการขอทำธุรกรรมกับธนาคาร โดยธนาคารไม่มีนโยบายที่จะให้ลูกค้าทำธุรกรรมดังกล่าวเพื่อการเก็งกำไร
จำนวนเงิ น อั ต ราแลกเปลี ่ ย นและระยะเวลาของสั ญ ญาซื ้ อ ขายเงิ น ตราต่ า งประเทศล่ ว งหน้ า จะต้ อ งมี ก ารตกลงและยอมรั บ ทั ้ ง จากธนาคาร
และจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร
ทั้งนี้ การทำธุรกรรมดังกล่าวจะอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร
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สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินทีส่ ำคัญโดยวิเคราะห์แยกตามระยะเวลาทีเ่ หลือของสัญญา และอัตราผลตอบแทนและต้นทุนเฉลีย่ ของดอกเบีย้ และเงินปันผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 จำแนกได้ดงั นี้

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หลักทรัพย์ซอ้ื โดยมีสญั ญาขายคืน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์-สุทธิ
เงินให้สนิ เชือ่
หนีส้ นิ ทางการเงิน
เงินฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หลักทรัพย์ขายโดยมีสญั ญาซือ้ คืน
เงินกู้ยืม

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2546
มากกว่า
มากกว่า
3-12 เดือน
1-5 ปี

เมื่อทวงถาม

ภายใน
1 เดือน

มากกว่า
1-3 เดือน

มากกว่า
5-10 ปี

10 ปีขึ้นไป

8,925
4,174
-

3,876
6,200

357
-

214
-

-

-

-

46,957

50
12,968

100
20,105

1,124
14,771

2,938
50,197

28,076
84,120

133,445
4,264
-

41,221
839
-

81,429
1,481
-

60,919
3,403
-

5,044
4,019
6,000

1,287

38

ไม่มีกำหนด
ระยะเวลา

รวม

อัตราผลตอบแทน
เฉลี่ย (%) ต่อปี

-

8,925
8,659
6,200

1.49
2.05

6,380
70,630

8,313
-

46,981
299,748

3.00
4.71

-

-

322,058
14,006
7,287

1.69
2.04
2.16
10.41

สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินทีส่ ำคัญโดยวิเคราะห์แยกตามระยะเวลาทีเ่ หลือของสัญญาและอัตราผลตอบแทนและต้นทุนเฉลีย่ ของดอกเบีย้ และเงินปันผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 จำแนกได้ดงั นี้

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หลักทรัพย์ซอ้ื โดยมีสญั ญาขายคืน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์-สุทธิ
เงินให้สนิ เชือ่
หนีส้ นิ ทางการเงิน
เงินฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินกู้ยืมและหุ้นกู้ด้อยสิทธิควบหุ้นบุริมสิทธิ

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2545
มากกว่า มากกว่า
3-12 เดือน 1-5 ปี

เมื่อทวงถาม

ภายใน
1 เดือน

มากกว่า
1-3 เดือน

มากกว่า
5-10 ปี

ไม่มีกำหนด
10 ปีขึ้นไป ระยะเวลา

7,340
6,963
74,193

3,035
3,000
40
9,546

8,084
16,952

2,640
252
9,818

127
1,239
50,246

28,015
82,936

9,440
54,065

3,393
-

7,340
20,849
3,000
42,379
297,756

2.63
1.86
3.60
4.95

105,871
3,155
-

39,176
2,121
-

78,503
3,120
-

40,475
4,688
-

57,996
8,108
25,278

1,287

-

-

322,021
21,192
26,565

2.23
2.74
10.30

รวม

อัตราผลตอบแทน
เฉลี่ย (%) ต่อปี
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สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินทีส่ ำคัญโดยวิเคราะห์แยกตามระยะเวลาทีเ่ หลือของสัญญาและอัตราผลตอบแทนและต้นทุนเฉลีย่ ของดอกเบีย้ และเงินปันผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 จำแนกได้ดงั นี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2546

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หลักทรัพย์ซอ้ื โดยมีสญั ญาขายคืน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์-สุทธิ
เงินให้สนิ เชือ่
หนีส้ นิ ทางการเงิน
เงินฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หลักทรัพย์ขายโดยมีสญั ญาซือ้ คืน
เงินกู้ยืม

เมื่อทวงถาม

ภายใน
1 เดือน

มากกว่า
1-3 เดือน

มากกว่า
3-12 เดือน

มากกว่า
1-5 ปี

8,922
4,175

3,876

357

214

38

43,615

6,200
50
12,968

100
20,105

1,124
14,294

133,626
4,264
-

41,221
839
-

81,429
1,481
-

60,919
3,403
-

มากกว่า
5-10 ปี

10 ปีขึ้นไป

ไม่มีกำหนด
ระยะเวลา

รวม

อัตราผลตอบแทน
เฉลี่ย (%) ต่อปี

-

-

-

8,922
8,660

1.49

2,938
49,113

27,069
90,459

6,380
70,630

9,892
-

6,200
47,553
301,184

2.05
2.97
4.35

5,044
4,019
6,000

1,287

-

-

322,239
14,006
7,287

1.69
2.04
2.16
10.41

สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินทีส่ ำคัญโดยวิเคราะห์แยกตามระยะเวลาทีเ่ หลือของสัญญาและอัตราผลตอบแทนและต้นทุนเฉลีย่ ของดอกเบีย้ และเงินปันผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 จำแนกได้ดงั นี้
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สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หลักทรัพย์ซอ้ื โดยมีสญั ญาขายคืน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์-สุทธิ
เงินให้สนิ เชือ่
หนีส้ นิ ทางการเงิน
เงินฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินกู้ยืมและหุ้นกู้ด้อยสิทธิควบหุ้นบุริมสิทธิ

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2545
มากกว่า
มากกว่า มากกว่า
3-12 เดือน 1-5 ปี
5-10 ปี

เมื่อทวงถาม

ภายใน
1 เดือน

มากกว่า
1-3 เดือน

ไม่มีกำหนด
10 ปีขึ้นไป ระยะเวลา

7,299
6,963
50,223

3,035
3,000
40
9,545

8,084
16,936

2,640
252
9,791

127
1,239
49,786

27,027
111,765

9,440
54,065

105,920
3,155
-

39,176
2,121
-

78,503
3,120
-

40,475
4,688
-

57,996
8,108
25,278

1,287

-

รวม

อัตราผลตอบแทน
เฉลี่ย (%) ต่อปี

7,299
20,849
3,000
5,821 43,819
302,111

2.63
1.86
3.57
4.74

-

2.25
2.74
10.30

322,070
21,192
26,565
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สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินทีส่ ำคัญโดยวิเคราะห์แยกตามระยะเวลาครบกำหนดของการเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบีย้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 จำแนกได้ดงั นี้

สินทรัพย์ทางการเงิน
หลักทรัพย์ซอ้ื โดยมีสญั ญาขายคืน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้สนิ เชือ่ และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนีส้ นิ ทางการเงิน
เงินฝากและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินกู้ยืม

อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนได้ทันที
ถึง 3 เดือน

มากกว่า
3-12 เดือน

6,200
6,842
218,426

1,124
18,257

257,944
-

63,476
-

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2546
มากกว่า
1 ปี

ไม่มีดอกเบี้ย

สินทรัพย์ที่
ไม่ก่อให้เกิดรายได้

รวม

30,702
34,034

8,313
4,085

33,605

6,200
46,981
308,407

5,096
7,287

9,548
-

-

336,064
7,287

สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินทีส่ ำคัญโดยวิเคราะห์แยกตามระยะเวลาครบกำหนดของการเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบีย้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 จำแนกได้ดงั นี้

อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนได้ทันที
ถึง 3 เดือน
สินทรัพย์ทางการเงิน
หลักทรัพย์ซอ้ื โดยมีสญั ญาขายคืน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้สนิ เชือ่ และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนีส้ นิ ทางการเงิน
เงินฝากและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินกู้ยืมและหุ้นกู้ด้อยสิทธิควบหุ้นบุริมสิทธิ

มากกว่า
3-12 เดือน

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2545
มากกว่า
1 ปี

ไม่มีดอกเบี้ย

สินทรัพย์ที่
ไม่ก่อให้เกิดรายได้

รวม

3,000
6,768
194,765

243
21,367

31,975
27,715

3,393
6,565

68,194

3,000
42,379
318,606

228,479
-

45,433
-

61,244
26,565

8,057
-

-

343,213
26,565
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สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินทีส่ ำคัญโดยวิเคราะห์แยกตามระยะเวลาครบกำหนดของการเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบีย้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 จำแนกได้ดงั นี้

อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนได้ทันที
ถึง 3 เดือน
สินทรัพย์ทางการเงิน
หลักทรัพย์ซอ้ื โดยมีสญั ญาขายคืน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้สนิ เชือ่ และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนีส้ นิ ทางการเงิน
เงินฝากและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินกู้ยืม

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2546
มากกว่า
มากกว่า
3-12 เดือน
1 ปี

ไม่มีดอกเบี้ย

สินทรัพย์ที่
ไม่ก่อให้เกิดรายได้

รวม

6,200
5,835
224,002

1,124
18,257

30,702
33,677

9,892
4,077

29,831

6,200
47,553
309,844

258,124
-

63,476
-

5,096
7,287

9,549
-

-

336,245
7,287

สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินทีส่ ำคัญโดยวิเคราะห์แยกตามระยะเวลาครบกำหนดของการเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบีย้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 จำแนกได้ดงั นี้

อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนได้ทันที
ถึง 3 เดือน
สินทรัพย์ทางการเงิน
หลักทรัพย์ซอ้ื โดยมีสญั ญาขายคืน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้สนิ เชือ่ และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนีส้ นิ ทางการเงิน
เงินฝากและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินกู้ยืมและหุ้นกู้ด้อยสิทธิควบหุ้นบุริมสิทธิ

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2545
มากกว่า
มากกว่า
3-12 เดือน
1 ปี

ไม่มีดอกเบี้ย

สินทรัพย์ที่
ไม่ก่อให้เกิดรายได้

รวม

3,000
5,780
224,217

243
21,367

31,975
27,617

5,821
6,562

43,197

3,000
43,819
322,960

228,528
-

45,433
-

61,244
26,565

8,057
-

-

343,262
26,565
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ภาระผูกพันของรายการนอกงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 โดยวิเคราะห์แยกตามระยะเวลาทีเ่ หลือของสัญญาได้ดงั นี้

รายการนอกงบดุล
การรับอาวัลตัว๋ เงิน
การค้ำประกันการกู้ยืมเงิน
การค้ำประกันอืน่
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
สัญญาอัตราแลกเปลีย่ น
สัญญาซือ้
สัญญาขาย
อื่น ๆ

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2546
มากกว่า
มากกว่า
มากกว่า
1-3 เดือน
3-12 เดือน
1-5 ปี

เมื่อทวงถาม

ภายใน
1 เดือน

มากกว่า
5-10 ปี

10 ปีขึ้นไป

รวม

89
828
14,154
1,181

246
280
943
414

365
470
3,436
2,356

540
1,449
9,364
2,013

387
48
3,651
4,119

16
-

4
-

1,627
3,075
31,568
10,083

-

2,613
6,846
209

1,407
4,969
275

4,237
2,632
206

-

-

1

8,257
14,447
691

ภาระผูกพันของรายการนอกงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 โดยวิเคราะห์แยกตามระยะเวลาทีเ่ หลือของสัญญาได้ดงั นี้

รายการนอกงบดุล
การรับอาวัลตัว๋ เงิน
การค้ำประกันการกู้ยืมเงิน
การค้ำประกันอืน่
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
สัญญาอัตราแลกเปลีย่ น
สัญญาซือ้
สัญญาขาย
อื่น ๆ

เมื่อทวงถาม

ภายใน
1 เดือน

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2545
มากกว่า
มากกว่า
มากกว่า
1-3 เดือน
3-12 เดือน
1-5 ปี

64
1,627
15,394
845

270
221
2,280
762

487
602
3,488
1,853

393
1,141
7,077
1,958

80
-

3,138
8,520
173

1,380
1,010
485

1,805
252
207

มากกว่า
5-10 ปี

10 ปีขึ้นไป

รวม

324
289
3,230
2,075

14
-

4
-

1,538
3,880
31,487
7,493

-

-

-

6,403
9,782
865
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นโยบายการบริหารความเสีย่ ง
ธนาคารใช้เครื่องมือ VAR (Value at Risk) เพื่อวัดค่าความเสี่ยงและกำหนดขอบเขตการทำธุรกรรมจากค่าความเสี่ยง ซึ่งควบคุมความเสี่ยง
โดยการกำหนดวงเงินต่างๆ เช่น วงเงินในการทำธุรกรรม (Position limit) ขอบเขตการขาดทุนด้อยค่าสูงสุด (Stop loss limit) ขอบเขตการขาดทุน
ที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละระดับ ทั้งนี้เพื่อให้มีการดำเนินการป้องกัน หรือแก้ไขก่อนที่ความเสียหายจะถึงระดับ Stop loss limit (Management Action Triggers)
และวงเงินสูงสุดในแต่ละรายการ (Transaction limit) เป็นต้น โดยธนาคาร มีคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALCO) ทำหน้าที่ในการควบคุม
ดูแลความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม โดยคำนึงถึงความเพียงพอของเงินกองทุนในการรองรับความเสีย่ งดังกล่าว
ความเสีย่ งจากตลาด (Market Risk)
ความเสี่ยงจากตลาด หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด หรืออัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (Underlying assets)
ซึง่ สามารถพิจารณาได้จากค่าความผันผวนของผลตอบแทนของสินทรัพย์
ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่ธนาคารไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้เมื่อครบกำหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็น
เงินสดได้ทนั หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการจนทำให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร
ธนาคารมีคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินทำหน้าที่ควบคุมดูแล และกำหนดนโยบายในการบริหารสภาพคล่องของธนาคาร โดยจะพิจารณา
ถึงนโยบายการจัดหาแหล่งเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ให้สอดคล้องกับการใช้ไปของเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช่น โครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคาร ภาวะเศรษฐกิจและการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ และภาวะตลาดเงินทุน ทั้งนี้เพื่อให้ธนาคาร
มีสภาพคล่องที่เหมาะสมและเพียงพอทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ประมาณการมูลค่าตลาดสำหรับตราสารทางการเงิน
มูลค่าตลาดของตราสารทางการเงินได้จัดทำโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในตลาด และวิธีการประเมินราคาที่เหมาะสมสำหรับแต่ละประเภทของตราสารทางการเงิน
มูลค่าตามที่ปรากฏในงบการเงินและมูลค่าตลาดสำหรับตราสารทางการเงินที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 สรุปได้ดังต่อไปนี้

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หลักทรัพย์ซอ้ื โดยมีสญั ญาขายคืน
เงินลงทุน-สุทธิ
เงินให้สนิ เชือ่ และดอกเบีย้ ค้างรับ-สุทธิ
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง
หนีส้ นิ ทางการเงิน
เงินฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินกู้ยืม
ภาระของธนาคารจากการรับรอง
สัญญาซือ้ อัตราแลกเปลีย่ นล่วงหน้า
สัญญาขายอัตราแลกเปลีย่ นล่วงหน้า
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งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2546
ยอดคงเหลือ
ตามงบดุล
มูลค่าตลาด

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2546
ยอดคงเหลือ
ตามงบดุล
มูลค่าตลาด

8,925
8,659
6,200
46,981
275,878
571

8,925
8,659
6,200
47,425
275,878
571

8,922
8,660
6,200
47,553
277,805
571

8,922
8,660
6,200
48,002
277,805
571

322,058
14,006
7,287
571
8,257
14,447

322,227
14,013
7,287
571
8,257
14,447

322,239
14,006
7,287
571
8,257
14,447

322,409
14,013
7,287
571
8,257
14,447

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หลักทรัพย์ซอ้ื โดยมีสญั ญาขายคืน
เงินลงทุน-สุทธิ
เงินให้สนิ เชือ่ และดอกเบีย้ ค้างรับ-สุทธิ
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง
หนีส้ นิ ทางการเงิน
เงินฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินกู้ยืมและหุ้นกู้ด้อยสิทธิควบหุ้นบุริมสิทธิ
ภาระของธนาคารจากการรับรอง
สัญญาซือ้ อัตราแลกเปลีย่ นล่วงหน้า
สัญญาขายอัตราแลกเปลีย่ นล่วงหน้า

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2545
ยอดคงเหลือ
ตามงบดุล
มูลค่าตลาด

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2545
ยอดคงเหลือ
ตามงบดุล
มูลค่าตลาด

7,340
21,019
3,000
42,379
283,774
450

7,340
21,019
3,000
42,700
283,774
450

7,299
21,019
3,000
43,819
288,475
450

7,299
21,019
3,000
44,218
288,475
450

322,021
21,192
26,565
450
6,403
9,782

322,363
21,464
26,565
450
6,404
9,783

322,070
21,192
26,565
450
6,403
9,782

322,412
21,464
26,565
450
6,404
9,783

วิธีการ และข้อสมมติฐานในการประมาณมูลค่าตลาด หรือราคายุติธรรม ของตราสารทางการเงิน สรุปได้ดังนี้
- เงินสดและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (ด้านสินทรัพย์)
แสดงมูลค่ายุตธิ รรมโดยประมาณตามงบดุล
- หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
แสดงมูลค่ายุตธิ รรมโดยประมาณตามงบดุล
- เงินลงทุนในหลักทรัพย์-สุทธิ
มูลค่าตลาดของเงินลงทุนในหลักทรัพย์คำนวณตามวิธีการที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.6 และ 4.3
- เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ
แสดงมูลค่ายุตธิ รรมโดยประมาณจากยอดเงินให้สนิ เชือ่ และดอกเบีย้ ค้างรับตามจำนวนเงินทีแ่ สดงในงบดุลหักค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ เนือ่ งจาก
เงินให้สนิ เชือ่ ส่วนใหญ่ใช้อตั ราดอกเบีย้ ลอยตัว
- ภาระของลูกค้าจากการรับรอง
แสดงมูลค่ายุตธิ รรมโดยประมาณตามงบดุล
- เงินฝาก
แสดงมูลค่ายุตธิ รรมโดยประมาณตามจำนวนเงินทีแ่ สดงในงบดุล ยกเว้นบัตรเงินฝาก จะคำนวณมูลค่ายุตธิ รรมจากอัตราดอกเบีย้ ปัจจุบนั ของบัตรเงินฝาก
- รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (ด้านหนี้สิน)
คำนวณมูลค่ายุตธิ รรมจากอัตราดอกเบีย้ ทีก่ ไู้ ด้ ยกเว้นบัตรเงินฝาก จะคำนวณมูลค่ายุตธิ รรมจากอัตราดอกเบีย้ ปัจจุบนั ของบัตรเงินฝาก
- เงินกู้ยืมและหุ้นกู้ด้อยสิทธิควบหุ้นบุริมสิทธิ
แสดงมูลค่ายุตธิ รรมโดยประมาณตามงบดุล
- ภาระของธนาคารจากการรับรอง
แสดงมูลค่ายุตธิ รรมโดยประมาณตามงบดุล
- สัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
แสดงมูลค่ายุตธิ รรมโดยประมาณจากราคาซือ้ ขายในตลาด
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4.26 บริษทั บริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด
บริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด (บริษัทย่อย) ได้ดำเนินการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2543 และได้จดทะเบียนกับ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจเป็นบริษัท บริหารสินทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2543 โดยธนาคารถือหุ้นประมาณ 100 % ของทุนเรือนหุ้น
ของบริษัทย่อย
ในปี 2546 ธนาคารได้โอนขายสินทรัพย์ประเภทลูกหนีจ้ ดั ชัน้ สงสัยจะสูญทีม่ หี ลักประกันและประเภททีไ่ ม่มหี ลักประกันให้กบั บริษทั บริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด
(บริษัทย่อย) ในราคารวม 1,877 ล้านบาท โดยมีราคาตามบัญชี (สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) สรุปได้ดังนี้
ประเภทสินทรัพย์จดั ชัน้
เงินให้สนิ เชือ่ และดอกเบีย้ ค้างรับ

หน่วย : ล้านบาท
ราคาตามบัญชีสุทธิ
1,876

โดยธนาคารมีกำไรจากการโอนขายสินทรัพย์ดังกล่าวรวมจำนวน 1 ล้านบาทและได้บันทึกลดส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทย่อยในจำนวนเดียวกันตามวิธี
ส่ ว นได้ เ สี ย และกำไรดั ง กล่ า วได้ ต ั ด ออกแล้ ว ในการจั ด ทำงบการเงิ น รวม โดยธนาคารได้ ร ั บ ชำระค่ า โอนขายสิ น ทรั พ ย์ ด ้ อ ยคุ ณ ภาพดั ง กล่ า ว
จากบริษัทย่อยแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ธนาคารยังมีภาระผูกพันที่ต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่โอนขายดังกล่าว
เงื่อนไขการโอนขายสินทรัพย์ดังกล่าวคือ ธนาคาร (ผู้โอน) จะดำเนินการส่งมอบเอกสารสินทรัพย์ให้แก่บริษัทย่อย (ผู้รับโอน) ภายใน 30 วัน นับจากวันโอน
สินทรัพย์ (วันทีท่ ร่ี ะบุในหนังสือโอนสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ) เว้นแต่คสู่ ญั ญาจะตกลงขยายระยะเวลาออกไป ทัง้ นีผ้ โู้ อนหรือผูร้ บั โอนมีสทิ ธิปรับปรุงราคาสินทรัพย์ได้
โดยจะต้องดำเนินการภายในระยะเวลา 180 วันนับแต่วันโอนสินทรัพย์
ในไตรมาส 3 ปี 2546 บริษัทย่อย (ในฐานะผู้โอน) ได้โอนขายสินทรัพย์ประเภทเงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ ทั้งที่มีหลักประกัน
และประเภทที่ไม่มีหลักประกัน และทรัพย์สินรอการขาย และสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องให้กับบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (ในฐานะผู้รับโอน)
ในราคารวม 19,533 ล้านบาท และ ณ วันโอน ผู้รับโอนได้ชำระราคาสินทรัพย์ให้แก่ผู้โอนเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทเปลี่ยนมือได้ จำนวนเงินรวม 19,533
ล้านบาทและ ณ วันเดียวกัน บริษัทย่อยในฐานะผู้โอนได้สลักหลังโอนตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวให้กับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ในการชำระคืนเงินกูย้ มื จากธนาคารจำนวนเดียวกัน
เนื่องจากภายหลังบริษัทย่อยได้ขายเงินลงทุนในลูกหนี้ เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ และทรัพย์สินรอการขาย ให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด แล้ว
บริษัทย่อยมีผลขาดทุนจำนวนมาก จึงมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทย่อย และมีส่วนขาดของผู้ถือหุ้นเกิดขึ้น ธนาคารจึงจำเป็นต้องลดหนี้
เงินต้นให้บริษัทย่อยจำนวน 3,000 ล้านบาท ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคาร ครั้งที่ 24/2546 วันที่ 14 ตุลาคม 2546 มีมติเห็นชอบการลดหนี้
เงินต้นแก่บริษทั ย่อย จำนวน 3,000 ล้านบาท และธนาคารได้ดำเนินการจัดทำสัญญาปรับโครงสร้างหนีเ้ พือ่ ลดหนีก้ บั บริษทั ย่อยแล้ว
4.27 บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2544 ธนาคารและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ตามที่กำหนดในพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
พ.ศ. 2544 ให้กับบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย โดยราคาโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันแต่ไม่เกินมูลค่าตามบัญชี
หักด้วยเงินสำรองที่ต้องตั้งไว้ ณ วันโอน ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ในปี 2545 ธนาคารได้โอนลูกหนี้จำนวน 23 รายโดยมีราคาตามบัญชีสุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันโอนจำนวน 278 ล้านบาท นอกจากนี้ ธนาคาร
ได้รบั แจ้งจากบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยเพือ่ ยกเลิกการรับโอนลูกหนีข้ องไตรมาส 4 ปี 2544 จำนวน 5 ราย จำนวน 78 ล้านบาท เนือ่ งจากอยูใ่ นข่ายยกเว้นไม่ตอ้ ง
โอน และธนาคารได้แจ้งแก้ไขราคาโอน ลูกหนี้ที่โอนในไตรมาส 4 ปี 2544 จำนวน 2 ราย จำนวน 13 ล้านบาทด้วย
ในปี 2545 บริษัทย่อยได้โอนลูกหนี้ จำนวน 4 ราย โดยมีราคาทุน ณ วันโอนจำนวน 598 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทย่อยมีผลกำไรจากการโอนจึงรับรู้ในงบ
กำไรขาดทุนจำนวน 6 ล้านบาท
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ในปี 2546 ธนาคารได้โอนลูกหนี้จำนวน 8 ราย โดยมีราคาตามบัญชีสุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันโอนจำนวน 79 ล้านบาท ธนาคารมีกำไรจาก
การโอน จึงได้ปรับปรุงเพิ่มเงินสำรองของธนาคารประมาณ 7 ล้านบาท นอกจากนี้ ธนาคารได้รับแจ้งจากบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยเพื่อยกเลิก
การรับโอนลูกหนี้ของไตรมาส 4 ปี 2544 และไตรมาส 2 ปี 2545 จำนวน 2 ราย จำนวน 49 ล้านบาท เนื่องจากอยู่ในข่ายยกเว้นไม่ต้องโอน และธนาคาร
ได้แจ้งแก้ไขราคาโอนลูกหนี้ที่โอนในไตรมาส 4 ปี 2544 จำนวน 47 ราย จำนวน 89 ล้านบาทด้วย
ในปี 2546 บริษัทย่อยได้โอนลูกหนี้ จำนวน 2 ราย โดยมีราคาทุน ณ วันโอนจำนวน 19 ล้านบาท
ทั้งนี้บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยจะตรวจสอบราคาสินทรัพย์ที่รับโอนให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับแต่วันโอน และจะออกหนังสือยืนยันราคาโอนภายใน 7 วัน
นับแต่วันครบกำหนดการตรวจสอบ โดยจะชำระราคาโอนด้วยตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทเปลี่ยนมือไม่ได้และอาวัลโดยกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน โดยมีวันครบกำหนดชำระคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันออกตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าว ซึ่งบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
อาจใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดได้ ตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่
5 แห่ง กำหนดชำระดอกเบี้ย ณ วันทำการสุดท้ายของปี และชำระเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทเปลี่ยนมือไม่ได้ และอาวัลโดยกองทุนเพื่อการฟื้นฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน โดยมีวันครบกำหนดชำระคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันออกตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าว โดยบรรษัทบริหาร
สินทรัพย์ไทยสงวนสิทธิในการต่ออายุตว๋ั สัญญาใช้เงินดังกล่าวออกไปอีกได้ตามทีเ่ ห็นสมควร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 ธนาคารและบริษัทย่อยได้รับการชำระราคาโอนลูกหนี้ เป็นตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทเปลี่ยนมือไม่ได้และ
อาวัลโดยกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน โดยมีวันครบกำหนดชำระคืน ในปี 2554 -2556 มียอดคงเหลือทั้งสิ้น 5,954 ล้านบาท
และ 3,345 ล้านบาท ตามลำดับ และจัดประเภทเป็นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด ในปี 2546 บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยได้ทำการไถ่ถอน
ตั๋วสัญญาใช้เงินบางส่วนจำนวน 1.67 ล้านบาท เนื่องจากได้รับชำระหนี้ตามแผนปรับโครงสร้างหนี้ครบถ้วนแล้ว และในส่วนที่เหลือจำนวน 738 ล้านบาท
ในปี 2546 และ 3,383 ล้านบาทในปี 2545 ตามลำดับ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยอยู่ระหว่างการตรวจสอบราคาโอนของลูกหนี้ที่รับโอน เพื่อจะยืนยัน
ราคาโอนและออกตัว๋ สัญญาใช้เงินให้กบั ธนาคารและบริษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ธนาคารและบริษทั ย่อยได้รบั ชำระดอกเบีย้ เป็นเงินสด และตัว๋ สัญญาใช้เงินประเภทเปลีย่ นมือไม่ได้ และอาวัลโดยกองทุนเพือ่ การฟืน้ ฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน จำนวนเงิน 7 ล้านบาท และ 63 ล้านบาทตามลำดับ ซึง่ ตัว๋ สัญญาใช้เงินดังกล่าวมีวนั ครบกำหนดชำระคืนในวันที่ 31 ธันวาคม
2546 ธนาคารและบริษัทย่อยได้รับชำระแล้วในเดือนมกราคม 2547
ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขของพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย และผู้โอนจะต้องแบ่งปันผลกำไรและ
ขาดทุนจากการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา ณ สิ้นปีที่ 5 และสิ้นปีที่ 10 นับแต่วันที่ 1
กรกฎาคม 2544 ดังนี้
กรณีที่มีผลขาดทุน ผลขาดทุนส่วนแรกจำนวนไม่เกินร้อยละ 20 ของราคาโอน ผู้โอนจะเป็นผู้รับผิดชอบ ผลขาดทุน ส่วนที่สองจำนวนไม่เกินร้อยละ 20 ของ
ราคาโอน บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยและผู้โอนจะแบ่งกันคนละครึ่ง ผลขาดทุนส่วนที่เหลือบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยจะรับไปทั้งหมด
กรณีที่มีผลกำไร ผลกำไรส่วนแรกจำนวนไม่เกินร้อยละ 20 ของราคาโอน บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยและผู้โอนจะแบ่งกันคนละครึ่ง ทั้งนี้หากยังคง
มีกำไรเหลืออีก ผูโ้ อนจะได้รบั ผลกำไรส่วนหลังนีใ้ นจำนวนทีไ่ ม่เกินมูลหนีต้ ามบัญชีหกั ด้วยราคาโอนและผลกำไรส่วนแรก
4.28 แผนการเงินของธนาคาร
ธนาคารได้เตรียมการปรับโครงสร้างทางการเงินของธนาคาร โดยได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินเข้ามาร่วมดำเนินการจัดทำแผนการเพิ่มทุนตั้งแต่ไตรมาส
ที่ 4 ปี 2545 โดยกำหนดเป้าหมายที่จะเพิ่มทุนเพื่อรักษาระดับเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 8.0 และจะรักษาระดับเงิน
กองทุนรวมต่อสินทรัพย์เสี่ยงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 12.0 พร้อมทั้งตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสุทธิเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 7,800 ล้านบาทในคราวเดียวกัน
รวมกั บ ค่ า เผื ่ อ หนี ้ ส งสั ย จะสู ญ ส่ ว นที ่ เ กิ น กว่ า เกณฑ์ ข ั ้ น ต่ ำ ของธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ณ วั น ที ่ 31 ธั น วาคม 2545 จำนวน 3,133 ล้ า นบาท
เพื่อให้เพียงพอกับส่วนสูญเสียที่ธนาคารต้องกันเงินสำรองเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 10,940 ล้านบาท ตามรายงานการตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่
26 ธั น วาคม 2545 และหนั ง สื อ ของธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ลงวั น ที ่ 27 กุ ม ภาพั น ธ์ 2546 ซึ ่ ง ธนาคารได้ จ ั ด ทำแผนการเพิ ่ ม ทุ น โดยละเอี ย ด
นำเสนอต่ อ ธนาคารแห่ ง ประเทศไทยแล้ ว โดยกำหนดว่ า การเพิ ่ ม ทุ น และการตั ้ ง ค่ า เผื ่ อ หนี ้ ส งสั ย จะสู ญ จะเสร็ จ สิ ้ น ภายในเดื อ นมิ ถ ุ น ายน 2546
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ธนาคารได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2546 เมือ่ วันที่ 29 เมษายน 2546 ให้ดำเนินการขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน โดยกำหนดวงเงินเพิม่ ทุนประมาณ
22,000 ล้านบาท และวางเป้าหมายที่จะรักษาสัดส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 8.0 หลังจากการเพิ่มทุนและการ
กันสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอีกไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท ตามเกณฑ์ของ ธปท. ทั้งนี้การดำเนินการเพิ่มทุนและกันสำรองดังกล่าว จะดำเนินการได้เสร็จ
สิ้นภายในเดือนกันยายน 2546
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2546 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546 มีมติโดยสรุปให้ธนาคารลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 100,030 ล้านบาท เป็น 40,030
ล้านบาท และ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 40,030 ล้านบาท เป็น 104,080 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 6,405 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10
บาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวนดังกล่าว เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 8 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาท และให้
จั ด สรรหุ ้ น สามั ญ ส่ ว นที ่ เ หลื อ เพื ่ อ เสนอขายแก่ ผ ู ้ ล งทุ น ทั ้ ง ในประเทศ และ/หรื อ ต่ า งประเทศ และ/หรื อ ผู ้ ล งทุ น ประเภทสถาบั น หรื อ ที ่ ม ี ล ั ก ษณะ
เฉพาะตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ดูรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.14)
เมือ่ วันที่ 15 กันยายน 2546 ธนาคารได้จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์จากเดิม 100,030 ล้านบาท เป็น 40,030 ล้านบาทแล้ว และเมือ่ วันที่
17 กันยายน 2546 ธนาคารได้จดทะเบียนทุนจดทะเบียนใหม่จาก 40,030 ล้านบาท เป็น 104,080 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2546 ธนาคารได้จดทะเบียนทุนชำระแล้วเป็นจำนวน 104,080 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 8,415,867,700 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10
บาท และหุ้นบุริมสิทธิ 1,992,099,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ในเดือนกันยายน 2546 ธนาคารได้กันค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นตามรายงานการตรวจสอบธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2545
และหนังสือของธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2546 ที่ให้ธนาคารตั้งกันเงินสำรองจำนวน 10,940 ล้านบาทแล้ว
4.29 การขายสินทรัพย์ของบริษทั บริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2546 บริษัทย่อย (ในฐานะผู้โอน) ได้ทำสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ กับบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (ในฐานะผู้รับโอน)
โดยกำหนดวันโอนสินทรัพย์คือวันที่ 30 กันยายน 2546 ทั้งนี้ การโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและหลักประกันเป็นไปตามพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์
พ.ศ. 2541 โดยกำหนดราคาโอนสินทรัพย์ตามข้อตกลงของผู้โอนและผู้รับโอน สัญญานี้จะมีผลใช้บังคับต่อเมื่อธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ได้ลงนามในหนังสือรับทราบและเห็นชอบในการโอนสินทรัพย์จากผูโ้ อนไปยังผูร้ บั โอน
ณ วันโอนผู้รับโอนจะชำระราคาสินทรัพย์ให้แก่ผู้โอนเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทเปลี่ยนมือได้ ออกให้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 และวันครบ
กำหนดชำระคืนเงินต้นตามตั๋วสัญญาใช้เงินคือวันที่ 30 กันยายน 2558 จำนวนเงินเท่ากับราคาสินทรัพย์ที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองข้อมูลสินทรัพย์
มีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราเฉลี่ยของดอกเบี้ยเงินฝากถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเงินฝากทุกประเภทเฉพาะที่เป็นเงินบาทของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่ง
โดยคำนวณเป็นรายไตรมาสตามปีปฏิทิน วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย คือ 1 ตุลาคม 2546 เป็นต้นไป กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 12 เดือน งวดแรกชำระในวันครบรอบ
ปีท่ี 6 นับจากวันทีอ่ อกตัว๋ สัญญาใช้เงิน และงวดถัดไปจะชำระเมือ่ ครบกำหนด 1 ปี หลังจากวันทีช่ ำระดอกเบีย้ งวดแรกไปจนถึงวันครบกำหนดของตัว๋ สัญญาใช้เงิน
ทัง้ นีห้ า้ มมิให้ผโู้ อนสลักหลังโอนตัว๋ สัญญาใช้เงินให้กบั บุคคลใดๆ เว้นแต่เป็นการสลักหลังให้กบั ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเท่านั้น หากผู้รับโอนจะเลิกกิจการก่อนวันที่ตั๋วสัญญาใช้เงินครบกำหนด ผู้รับโอนจะต้อง
โอนสิทธิและหน้าทีต่ ามสัญญาซือ้ ขายและตัว๋ สัญญาใช้เงินให้กบั นิตบิ คุ คลทีผ่ โู้ อนให้ความเห็นชอบ
ณ วันโอนสินทรัพย์ผู้โอนจะต้องส่งมอบเอกสารสินทรัพย์พร้อมข้อมูลสินทรัพย์ในรูปเอกสารปกติและข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับหนังสือรับรอง
ข้อมูลสินทรัพย์
สินทรัพย์ที่โอนขายหมายถึง สิทธิเรียกร้องของผู้โอนที่มีต่อลูกหนี้ก่อนวันโอนสินทรัพย์ แบ่งเป็นสินทรัพย์กลุ่มหนึ่ง สินทรัพย์กลุ่มสอง และสินทรัพย์กลุ่มสี่
และกรรมสิทธิ์ที่มีเหนือสินทรัพย์กลุ่มสาม
สินทรัพย์กลุ่มหนึ่งได้แก่ลูกหนี้ที่มีหลักประกันและได้ทำการปรับโครงสร้างหนี้เสร็จแล้วหรือได้มีการประนอมหนี้แล้ว และลูกหนี้ได้ปฏิบัติการ
ชำระหนี ้ ต ามเงื ่ อ นไขการปรั บ โครงสร้ า งหนี ้ แ ละชำระหนี ้ ไ ด้ ต ามสั ญ ญาปรั บ โครงสร้ า งหนี ้ ต ิ ด ต่ อ กั น ไม่ น ้ อ ยกว่ า 3 เดื อ น หรื อ 3 งวดการชำระ
เงินแล้วแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่าก่อนวันโอนสินทรัพย์ ทั้งนี้จำนวนเงินที่ชำระหนี้ตามงวดเวลาดังกล่าวข้างต้น ณ วันโอนสินทรัพย์รวมแล้วต้อง
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เป็นไปตามกรณีดังต่อไปนี้ (ก) ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของยอดเงินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ณ วันโอนสินทรัพย์ สำหรับหนี้ปรับโครงสร้าง
ที ่ ม ี ร ะยะเวลาชำระคื น ไม่ เ กิ น สามปี (ข) ไม่ น ้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละสิ บ ของยอดเงิ น ตามสั ญ ญาปรั บ โครงสร้ า งหนี ้ ณ วั น โอนสิ น ทรั พ ย์ สำหรั บ หนี ้ ป รั บ
โครงสร้างที่มีระยะเวลาชำระคืนเกินสามปีแต่ไม่เกินห้าปี (ค) ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของยอดเงินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ณ วันโอนสินทรัพย์
สำหรับหนี้ปรับโครงสร้างที่มีระยะเวลาชำระคืนเกินห้าปีขึ้นไป
สินทรัพย์กลุ่มสอง ได้แก่ลูกหนี้ที่มีหลักประกันที่ยังไม่ได้ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ และลูกหนี้ที่มีหลักประกันที่ได้ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
แล้วแต่ลกู หนีผ้ ดิ นัดไม่ชำระหนีต้ ามเงือ่ นไขในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
สิ น ทรั พ ย์ ก ลุ ่ ม สาม ได้ แ ก่ ส ิ น ทรั พ ย์ ร อการขายของผู ้ โ อนก่ อ นวั น โอนสิ น ทรั พ ย์ ท ี ่ ผ ู ้ โ อนไม่ ม ี ข ้ อ สั ญ ญากั บ ลู ก หนี ้ ห รื อ ผู ้ เ ช่ า ก่ อ นวั น โอนสิ น ทรั พ ย์
ว่าผู้โอนจะไม่ขายสินทรัพย์ดังกล่าวให้กับบุคคลภายนอก
สินทรัพย์กลุ่มสี่ ได้แก่ลูกหนี้ที่ไม่มีหลักประกันและไม่มีสัญญาปรับโครงสร้างหนี้อยู่ ณ วันโอนสินทรัพย์
การกำหนดราคาโอนสินทรัพย์สรุปได้ดงั นี้
สินทรัพย์กลุ่มหนึ่ง กำหนดราคาโอนสินทรัพย์เท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของมูลค่าปัจจุบัน (ในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละสี่สิบถึงร้อยละเจ็ดสิบของ
มู ล ค่ า ปั จ จุ บ ั น ของสิ น ทรั พ ย์ ) และมู ล ค่ า ทรั พ ย์ ส ิ น ที ่ เ ป็ น หลั ก ประกั น ของสิ น ทรั พ ย์ (ในสั ด ส่ ว นตั ้ ง แต่ ร ้ อ ยละสามสิ บ ถึ ง ร้ อ ยละหกสิ บ ของมู ล ค่ า
ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน) ตามแต่ละประเภทของทรัพย์สิน
สิ น ทรั พ ย์ ก ลุ ่ ม สอง กำหนดราคาโอนโดยใช้ ร าคาต้ น ทุ น ของผู ้ โ อนและปรั บ ด้ ว ยอั ต ราคิ ด ลดแบบไม่ ม ี ส ่ ว นลด และแบบมี ส ่ ว นลดตั ้ ง แต่ ร ้ อ ยละ
ห้าถึงร้อยละสิบห้า ตามมูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน แต่ต้องไม่เกินมูลจำนองหรือไม่เกินยอดหนี้คงค้าง ณ วันโอนสินทรัพย์ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
สินทรัพย์กลุ่มสาม กำหนดราคาโอนตามสูตรการคำนวณของผู้รับโอน ซึ่งขึ้นกับตัวแปร และข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ได้แก่ ราคาประเมิน ราคา
สินทรัพย์ที่คาดว่าจะขายได้เท่ากับร้อยละแปดสิบของราคาประเมิน ระยะเวลาถือครองสินทรัพย์ตั้งแต่หนึ่งถึงห้าปี เกรดของสินทรัพย์ (ที่กำหนดจาก
ทำเลที่ตั้ง ทางเข้าออก สาธารณูปโภค สภาพทรัพย์ การใช้ประโยชน์) ต้นทุนทางการเงินต่อปีเท่ากับร้อยละสี่ ต้นทุนการดำเนินการต่อปีเท่ากับร้อยละสอง
ผลกำไรร้อยละห้าของราคาประเมิน และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีธุรกิจเฉพาะ
สินทรัพย์กลุ่มสี่ กำหนดราคาโอนเท่ากับหนึ่งบาทต่อหนึ่งบัญชีสินทรัพย์ของลูกหนี้
ผู ้ โ อนหรื อ ผู ้ ร ั บ โอนมี ส ิ ท ธิ ป รั บ ปรุ ง ราคาสิ น ทรั พ ย์ ภ ายในระยะเวลาหนึ ่ ง ร้ อ ยแปดสิ บ วั น นั บ แต่ ว ั น โอนสิ น ทรั พ ย์ โดยผู ้ โ อนหรื อ ผู ้ ร ั บ โอนจะออก
เป็นตัว๋ สัญญาใช้เงินเพิม่ เติมเพือ่ ปรับปรุงราคาดังกล่าว
การรับรู้ผลกำไรขาดทุน ผู้โอนและผู้รับโอนตกลงกันว่าให้มีการรับรู้ผลกำไรขาดทุนจากการบริหารสินทรัพย์กลุ่มหนึ่ง สินทรัพย์กลุ่มสอง และสินทรัพย์กลุ่มสี่
เมื่อสิ้นปีที่หก และสิ้นปีที่สิบสองนับแต่วันโอนสินทรัพย์
การคำนวณกำไรขาดทุนจากการบริหารสินทรัพย์กลุ่มหนึ่ง สินทรัพย์กลุ่มสอง และสินทรัพย์กลุ่มสี่ โดยคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์ที่เรียกเก็บได้
ซึ ่ ง สะสมเฉพาะกรณี ท ี ่ ล ู ก หนี ้ ไ ด้ ช ำระหนี ้ เ สร็ จ สิ ้ น แล้ ว ตามเกณฑ์ เ งิ น สดจนถึ ง วั น คำนวณหั ก ด้ ว ยราคาสิ น ทรั พ ย์ ท ี ่ ร ั บ โอนและค่ า ใช้ จ ่ า ย
ในการดำเนินการของผู้รับโอนที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ที่รับโอนรวมทั้งดอกเบี้ยของตั๋วสัญญาใช้เงิน และเมื่อสิ้นปีที่หก และสิ้นปีที่สิบสองนับแต่วันโอน
สินทรัพย์ ให้รวมผลการบริหารงานสำหรับสินทรัพย์ที่ผู้รับโอนรับโอนจากผู้โอนตามสัญญานี้แล้วนำผลกำไรขาดทุนมาแบ่งปันระหว่างผู้รับโอนกับผู้โอน
ในกรณีทม่ี กี ารตีโอนทรัพย์สนิ ชำระหนีใ้ ห้นบั เฉพาะกรณีทไ่ี ด้จำหน่ายทรัพย์สนิ นัน้ เพือ่ ชำระหนีจ้ นเสร็จสิน้ แล้วเท่านัน้
กรณี ท ี ่ ม ี ผ ลขาดทุ น สำหรั บ สิ น ทรั พ ย์ ก ลุ ่ ม หนึ ่ ง ผู ้ โ อนจะเป็ น ผู ้ ร ั บ ผลขาดทุ น ในอั ต ราร้ อ ยละยี ่ ส ิ บ แรกและผลขาดทุ น ในอั ต ราร้ อ ยละยี ่ ส ิ บ ถั ด ไป
นั้น ผู้โอนและผู้รับโอนจะแบ่งรับไปในอัตรา 1:1 ส่วนผลขาดทุนที่เหลือให้ผู้รับโอนเป็นผู้รับไปทั้งหมด
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กรณี ท ี ่ ผ ลขาดทุ น สำหรั บ สิ น ทรั พ ย์ ก ลุ ่ ม สอง (ก) ในกรณี ร าคารั บ โอนไม่ ม ี ส ่ ว นลด ผู ้ โ อนจะเป็ น ผู ้ ร ั บ ผลขาดทุ น ในอั ต ราร้ อ ยละสามสิ บ แรก
และผลขาดทุนในอัตราร้อยละยี่สิบถัดไปนั้น ผู้โอนและผู้รับโอนจะแบ่งรับไปในอัตรา 1:1 ส่วนผลขาดทุนที่เหลือให้ผู้รับโอนเป็นผู้รับไปทั้งหมด
(ข) ในกรณีราคารับโอนมีส่วนลดร้อยละห้า ผู้โอนจะเป็นผู้รับผลขาดทุนในอัตราร้อยละยี่สิบห้าแรก และผลขาดทุนในอัตราร้อยละยี่สิบถัดไปนั้น
ผู้โอนและผู้รับโอนจะแบ่งรับไปในอัตรา 1:1 ส่วนผลขาดทุนที่เหลือให้ผู้รับโอนเป็นผู้รับไปทั้งหมด (ค) ในกรณีราคารับโอนมีส่วนลดร้อยละสิบ
ผู้โอนจะเป็นผู้รับผลขาดทุนในอัตราร้อยละยี่สิบแรก และผลขาดทุนในอัตราร้อยละยี่สิบถัดไปนั้น ผู้โอนและผู้รับโอนจะแบ่งรับไปในอัตรา 1:1
ส่วนผลขาดทุนที่เหลือให้ผู้รับโอนเป็นผู้รับไปทั้งหมด (ง) ในกรณีราคารับโอนมีส่วนลดร้อยละสิบห้า ผู้โอนจะเป็นผู้รับผลขาดทุนในอัตราร้อยละยี่สิบแรก
และผลขาดทุนในอัตราร้อยละยี่สิบถัดไปนั้น ผู้โอนและผู้รับโอนจะแบ่งรับไปในอัตรา 1:1 ส่วนผลขาดทุนที่เหลือให้ผู้รับโอนเป็นผู้รับไปทั้งหมด
กรณีที่มีผลกำไร ผลกำไรส่วนแรกจำนวนไม่เกินร้อยละยี่สิบของราคาโอนสินทรัพย์ ให้ผู้โอนและผู้รับโอนแบ่งกันในอัตรา 1:1 ผลกำไรที่เหลืออีก ผู้โอน
จะได้รบั ทัง้ หมด แต่ไม่เกินส่วนต่างระหว่างมูลค่าทางบัญชีและราคาโอนของสินทรัพย์ กำไรส่วนทีเ่ หลือให้ผรู้ บั โอนรับไปทัง้ หมด
ดังนัน้ ในไตรมาส 3 ปี 2546 บริษทั ย่อย (ในฐานะผูโ้ อน) ได้โอนขายสินทรัพย์ประเภทเงินลงทุนในลูกหนีท้ ร่ี บั โอนมา เงินให้กยู้ มื และลูกหนี้ ทัง้ ทีม่ หี ลักประกันและ
ประเภททีไ่ ม่มหี ลักประกัน และทรัพย์สนิ รอการขาย และสินทรัพย์ทเ่ี กีย่ วข้อง ให้กบั บริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (ในฐานะผูร้ บั โอน) ในราคารวม
19,533 ล้านบาท และ ณ วันโอนผู้รับโอนได้ชำระราคาสินทรัพย์ให้แก่ผู้โอนเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทเปลี่ยนมือได้ โดยมีราคาตามบัญชีสุทธิของ
สินทรัพย์ทโ่ี อนสรุปได้ดงั นี้

เงินลงทุนในลูกหนีท้ ร่ี บั โอนมา
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
ทรัพย์สินรอการขาย
สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
รวม

หน่วย : ล้านบาท
ราคาตามบัญชีสทุ ธิ
18,522
1
4,630
7
23,160

โดยบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิจากการโอนขายสินทรัพย์ดังกล่าวจำนวน 3,627 ล้านบาท และได้รับรู้ในงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2546 ในงบการเงินของบริษัทย่อยและงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของธนาคารแล้ว
ตามที่บริษัทบริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด (บริษัทย่อยในฐานะผู้โอน) ได้ทำสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพกับ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์
(ผู้รับโอน) เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2546 และบริษัทย่อยมีการโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพแก่ผู้รับโอนนั้น ปัจจุบันจากการที่ผู้รับโอนตรวจสอบสินทรัพย์ที่โอนขาย
บางส่วน ทำให้พบรายการที่คำนวณราคาโอนขายไม่ถูกต้อง และสินทรัพย์ที่ไม่เข้าเกณฑ์โอนขาย และสินทรัพย์ที่จะขอให้โอนขายเพิ่มเติม ซึ่งในกรณี
หลังนี้ทั้งสองฝ่ายจะต้องจัดทำบันทึกต่อท้ายสัญญาหลักเพื่อให้สามารถโอนขายสินทรัพย์เพิ่มเติมได้และทั้งนี้บริษัทย่อยได้ทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับโอนทราบ
ยอดรวมตามที ่ ผ ู ้ ร ั บ โอนทั ก ท้ ว งมา รวมทั ้ ง ที ่ ม ี ร ายการที ่ ต รวจสอบพบเพิ ่ ม เติ ม ซึ ่ ง ในเบื ้ อ งต้ น ผู ้ ร ั บ โอนอาจจะต้ อ งออกตั ๋ ว สั ญ ญาใช้ เ งิ น ให้
บริษัทย่อยแต่ผู้รับโอนจะต้องนำเรื่องดังกล่าวเข้าพิจารณาอนุมัติในคณะกรรมการบริษัทของผู้รับโอนก่อน ทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทย่อย
จึงยังมิได้บันทึกรายการบัญชีจากการปรับปรุงรายการดังกล่าว และระหว่างนี้ผู้รับโอนยังสามารถตรวจสอบสินทรัพย์/ราคาที่รับโอน เพื่อขอปรับปรุง
ราคาได้ภายใน 180 วัน นับจากวันที่ได้รับมอบเอกสารครบถ้วน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ผู้โอนและผู้รับโอนอยู่ระหว่างการตรวจสอบราคาโอนของสินทรัพย์ที่โอน
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4.30 เหตุการณ์ภายหลังวันทีใ่ นงบการเงิน
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2547 ได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุน
อุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทยและกระทรวงการคลั ง ได้ แ จ้ ง นโยบายที ่ จ ะให้ บ รรษั ท เงิ น ทุ น อุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทยเข้ า ควบรวมกิ จ การกั บ
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และหากธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน) ตกลงรวมกิจการกัน บรรษัท
เงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็จะพิจารณาเข้าร่วมการรวมกิจการด้วย
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารทหารไทยจำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2547 มีมติดังนี้
1. อนุมัติการทำบันทึกความเข้าใจ (M.O.U.) กับธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน) และธนาคาร ดีบีเอส เพื่อกำหนดหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ดำเนินการรวมกิจการ และเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการรวมกิจการ และการจัดการ ขั้นตอน ระยะเวลา สัญญาหรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การดำเนินการ
ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขและขั้นตอนต่าง ๆ ที่จำเป็นโดยให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ของไทย และมติคณะกรรมการธนาคาร
2. อนุมัติในหลักการวิธีการรวมกิจการธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) กับธนาคารดีบีเอสไทยทนุ จำกัด (มหาชน) โดยใช้วิธีการทำ "คำเสนอซื้อหลักทรัพย์"
(Tender Offer) และโอนกิจการทั้งหมดของธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน) มารวมกับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) โดยดำเนินการตามมาตรา 38
จัตวาของ พรบ. การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ.2505 โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและภายใต้คำแนะนำของธนาคารแห่งประเทศไทย
3. อนุมัติให้ดำเนินการร่วมกับธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน) และธนาคารดีบีเอส ศึกษารายละเอียดความเป็นไปได้และความเหมาะสม
ในการรวมกิจการกับบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และให้เปิดโอกาสให้ธนาคารดีบเี อส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน) และธนาคารดีบเี อส เข้าร่วมเจรจา
และตกลงเข้ารวมกิจการกับบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ด้วย และการดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ด้านการทำ Due Diligence
การจัดโครงสร้าง Transaction รวมทั้งอนุมัติว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) ที่ปรึกษากฎหมาย (LA) และผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor) เพื่อดำเนิน
การตามขั้นตอนที่จำเป็นต่างๆ อนึ่ง หากการเจรจาหรือตกลงในการรวมกิจการกับธนาคาร ดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ผลเป็นประการใดก็ให้นำเสนอเพือ่ อนุมตั ติ อ่ คณะกรรมการอีกครัง้ หนึง่
ขณะนี้ธนาคารกำลังอยู่ระหว่างการทำ Due Diligence โดยบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อตรวจสอบทรัพย์สิน และคำนวณมูลค่า
ทางบัญชีเพือ่ นำมาใช้ในการจัดทำเงือ่ นไขต่างๆ ในการรวมกิจการของ 3 สถาบัน คือ ธนาคารทหารไทยจำกัด (มหาชน) ธนาคารดีบเี อส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน)
และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จ และจัดทำบันทึกความเข้าใจร่วมกันทั้ง 3 ฝ่ายได้ภายใน
เดือนมีนาคม 2547 จากนั้นจึงจะดำเนินการเสนอขออนุมัติแผนการรวมกิจการจากธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง
ปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า ผลกระทบจากการดำเนินการข้างต้นยังไม่อาจประมาณได้ในปัจจุบัน ทั้งนี้ผู้บริหารเชื่อว่า การดำเนินการดังกล่าวจะไม่มีผล
กระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546
4.31 การจัดประเภทรายการใหม่
รายการบัญชีบางรายการในงบการเงินปี 2545 ได้จัดประเภทใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงิน ปี 2546
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2546*
สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ
หลักทรัพย์ซอ้ื โดยมีสญ
ั ญาขายคืน
เงินลงทุน - สุทธิ
เงินให้สนิ เชือ่ และดอกเบีย้ ค้างรับ - สุทธิ
ทรัพย์สนิ รอการขาย - สุทธิ
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
ดอกเบีย้ ค้างรับ - สุทธิ
ลูกหนีค้ า้ งรับ - สุทธิ
สินทรัพย์อน่ื - สุทธิ
รวมสินทรัพย์
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนีส้ นิ จ่ายคืนเมือ่ ทวงถาม
เงินกูย้ มื
หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิควบหุน้ บุรมิ สิทธิ
ภาระของธนาคารจากการรับรอง
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
เจ้าหนีเ้ บ็ดเตล็ด
หนีส้ นิ อืน่
รวมหนีส้ นิ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมหนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้
รายการนอกงบดุล - ภาระผูกพันทัง้ สิน้
การรับอาวัลตัว๋ เงินและการค้ำประกันการกูย้ มื เงิน
ภาระตามตัว๋ แลกเงินค่าสินค้าเข้าทีย่ งั ไม่ครบกำหนด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
ภาระผูกพันอืน่

2545*

(หน่วย : ล้านบาท)
2544*
2543*
(ปรับปรุงใหม่)

8,922
8,660
6,200
47,553
277,805
16,325
571
9,495
734
771
2,111
379,147

7,298
21,019
3,000
43,819
288,475
16,279
450
7,848
739
184
2,185
391,296

6,246
18,112
52,241
270,248
10,060
1,269
8,220
744
23
1,899
369,062

5,497
13,995
38,071
264,715
3,056
1,660
7,966
617
27
1,051
336,655

322,240
14,006
2,401
7,287
571
728
2,011
2,427
351,671
27,476
379,147

322,070
21,192
869
16,607
9,958
450
1,357
3,640
867
377,010
14,286
391,296

300,894
16,576
841
17,607
9,958
1,269
1,439
5,469
1,390
355,443
13,619
369,062

268,588
15,923
481
22,755
9,958
1,660
1,728
1,054
1,475
323,622
13,033
336,655

4,702
691
10,083
84,809

5,419
865
7,493
76,196

8,847
1,169
10,065
71,120

6,762
1,118
6,665
80,330

15,237
16,008
รายได้ดอกเบีย้ และเงินปันผล
14,754
11,501
10,358
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
8,263
3,736
5,650
6,491
รายได้ดอกเบีย้ และเงินปันผลสุทธิ
272
1,100
หนีส้ ญ
ู และหนีส้ งสัยจะสูญ
16,759
(253)
1,505
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
(642)
รายได้ดอกเบีย้ และเงินปันผลสุทธิหลังหักหนีส้ ญ
ู
3,717
3,045
(9,626)
หนีส้ งสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
3,491
4,189
3,403
รายได้ทม่ี ใิ ช่ดอกเบีย้
6,509
7,786
7,348
ค่าใช้จา่ ยทีม่ ใิ ช่ดอกเบีย้
699
(114)
(14,009)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
44
46
45
ภาษีเงินได้
655
(14,054)
(160)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
0.33
(3.79)
(0.08)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน (บาท)
2,010.8676
8,415.9673
2,010.8676
จำนวนหุน้ สามัญ (ล้านหุน้ )
7,074
5,922
6,072
จำนวนพนักงาน
366
368
363
จำนวนสาขา
*งบการเงินปี 2546, 2545, 2544 และ 2543 จัดทำตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ลว. 10 พฤษภาคม 2544
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14,890
12,943
1,947
23,170
50
(21,273)
2,707
6,467
(25,033)
31
(25,064)
(15.35)
2,010.8676
7,273
367
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(หน่วย : ล้านบาท)
2542*
(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หลักทรัพย์ซอ้ื โดยมีสญ
ั ญาขายคืน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ
เงินให้สนิ เชือ่ และดอกเบีย้ ค้างรับ - สุทธิ
ทรัพย์สนิ รอการขาย - สุทธิ
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
บัญชีพกั เบ็ดเตล็ด
ดอกเบีย้ ค้างรับ
ลูกหนีเ้ บ็ดเตล็ด
สินทรัพย์อน่ื - สุทธิ
รวมสินทรัพย์
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนีส้ นิ จ่ายคืนเมือ่ ทวงถาม
หลักทรัพย์ขายโดยมีสญ
ั ญาซือ้ คืน
เงินกูย้ มื
หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิควบหุน้ บุรมิ สิทธิ
ภาระของธนาคารจากการรับรอง
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
เจ้าหนีเ้ บ็ดเตล็ด
หนีส้ นิ อืน่
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
รายการนอกงบดุล - ภาระผูกพันทัง้ สิน้
การรับอาวัลตัว๋ เงินและการค้ำประกันการกูย้ มื เงิน
ภาระตามตัว๋ แลกเงินค่าสินค้าเข้าทีย่ งั ไม่ครบกำหนด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
ภาระผูกพันอืน่
รายได้ดอกเบีย้ และเงินปันผล
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบีย้ และเงินปันผลสุทธิ
หนีส้ ญ
ู หนีส้ งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
รายได้ดอกเบีย้ และเงินปันผลสุทธิหลังหักหนีส้ ญ
ู หนีส้ งสัยจะสูญ
และขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
รายได้ทม่ี ใิ ช่ดอกเบีย้
ค่าใช้จา่ ยทีม่ ใิ ช่ดอกเบีย้
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ขาดทุนสุทธิ
ขาดทุนต่อหุน้ (บาท)
จำนวนหุน้ สามัญ (ล้านหุน้ )
จำนวนพนักงาน
จำนวนสาขา
*งบการเงินปี 2542 จัดทำตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2539)

5,440
24,246
1,000
18,271
270,949
4,318
706
8,475
513
327
372
451
335,068
259,843
26,814
745
3,300
18,753
9,958
706
2,384
2,325
1,315
326,143
8,925
335,068
6,348
1,589
6,076
78,525
19,217
17,313
1,904
9,110
(7,206)
2,260
6,642
(11,588)
27
(11,615)
(11.45)
1,014.8676
7,561
364
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หน่วย : บาท
คณะกรรมการขอเสนอผลการดำเนินงานดังนี้
ขาดทุนคงเหลือยกมาจากปีกอ่ น
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สนิ ตัดบัญชี
ขาดทุนคงเหลือยกไปงวดบัญชีหน้า

คณะกรรมการขอเสนอพิจารณางดจ่ายเงินปันผล
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(42,743,485,553)
(14,054,405,127)
77,968,270
(56,719,922,410)

¢éÍÁÙÅà¾ÔÁè àµÔÁ (56-2)

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจหลักประเภทธนาคารพาณิชย์
สำนักงานใหญ่เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
ทะเบียนเลขที่ บมจ. 248
Website : http : // www.tmb.co.th
โทรศัพท์ 0-2299-1111
โทรสาร 0-2273-7121-4
ทุนจดทะเบียน / ทุนชำระแล้ว / จำนวนหุ้น
ธนาคารมีทนุ จดทะเบียน 104,079,672,000 บาท
เรียกชำระแล้ว 104,079,672,000 บาท แบ่งเป็น
- หุน้ สามัญ
8,415,967,300 หุน้
- หุ้นบุริมสิทธิหมวด ข. 1,991,999,900 หุน้
บุคคลอ้างอิงอืน่ ๆ
นายทะเบียนหุน้

ผูส้ อบบัญชี

มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท

บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2800
นายนิรนั ดร์ ลีลาเมธวัฒน์
หรือ นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์
หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร
หรือ นางวิไล บูรณกิตติโสภณ

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่

2316
2826
3787
3920

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ชัน้ 21 - 22 เอ็มไพร์ ทาวเวอร์
195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2677-2000
ทีป่ รึกษากฎหมายของธนาคาร

นายพัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ*
นายวิชิต แพทอง*
นางสาวณัฐนิช สถิตจินดาวงศ์
หมายเหตุ : *ครบสัญญาจ้าง 31 ธันวาคม 2546
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2299-1111
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ในปี 2546 คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ เป็นกรรมการอิสระ ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และพนักงานธนาคาร ได้ดำเนินงานตามขอบเขต
อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ซึง่ เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส รายงวด และงบการเงินประจำปี 2546 เพือ่ ให้ธนาคารรายงานงบการเงินตรงตามข้อเท็จจริง
สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี และข้อกำหนดของทางการ
2. สอบทานให้ธนาคารมีระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การดำเนินงานทีโ่ ปร่งใส
และการป้องกันความเสีย่ ง รวมทัง้ เสนอแนะและสนับสนุนให้มกี ารพัฒนาความรูแ้ ก่พนักงานธนาคาร เกีย่ วกับการประเมินตนเอง
เพือ่ การควบคุม (CONTROL SELF ASSESSMENT)
3. สอบทานให้ธนาคารปฏิบตั ติ ามระเบียบ ข้อกำหนดตามพระราชบัญญัตกิ ารธนาคารพาณิชย์ และพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยได้ให้ขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะแก่ฝา่ ยจัดการเพือ่ ไม่ให้เกิดความเสียหาย
รวมทัง้ ขอให้ฝา่ ยจัดการกำชับให้พนักงานปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบและข้อกำหนดของทางการอย่างเคร่งครัด
4. พิจารณาเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีตอ่ คณะกรรมการธนาคาร เพือ่ เสนอขออนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้
ในการประชุมสามัญประจำปี
5. กำกับดูแลการปฏิบตั งิ านด้านการตรวจสอบภายในของธนาคารอย่างใกล้ชดิ โดยมีฝา่ ยงานในสังกัด 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายตรวจสอบทัว่ ไป
และฝ่ายตรวจสอบสารสนเทศ คณะกรรมการตรวจสอบอนุมตั แิ ผนการตรวจสอบ และเป็นผูป้ ระเมินผลการปฏิบตั งิ านการตรวจสอบ
เพือ่ ความเป็นอิสระให้สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามข้อกำหนดของทางการ
6. ให้ขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการบริหารงานด้านต่าง ๆ แก่ฝา่ ยจัดการ โดยผ่านคณะกรรมการธนาคาร เพือ่ เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการบริหารงานแก่ธนาคาร
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบตั หิ น้าทีส่ อบทานการดำเนินงานของธนาคารอย่างใกล้ชดิ ในฐานะเป็นผูแ้ ทนของผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ป้องกัน
ไม่ให้เกิดความเสีย่ งหรือความเสียหายด้านต่าง ๆ แก่ธนาคาร ทัง้ นีใ้ นรอบปีทผ่ี า่ นมาไม่มรี ายการทีก่ ระทบต่อธนาคารในสาระสำคัญ คณะกรรมการ
ธนาคารและผูบ้ ริหารของธนาคารได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารงานตามหลักการกำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ี

(นายบดี จุณณานนท์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ธนาคารมีการลงทุนในบริษัทอื่นโดยถือหุ้นไว้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท ดังต่อไปนี้
ชื่อบริษัท

สถานทีต่ ง้ั
สำนักงานใหญ่

1. บริษทั บริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด
กรุงเทพฯ
โทร. 0-2245-0001
โทรสาร 0-2273-7417
กรุงเทพฯ
2. บริษัท อจลา จำกัด
3. บริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทีเอ็มบี จำกัด
กรุงเทพฯ
โทร. 0-2299-1686
โทรสาร 0-2273-7674
4. บริษัท เดซิกนี ฟอร์ อีทีเอ คอนแทรคท์ จำกัด
กรุงเทพฯ
โทร. 0-2299-1566
โทรสาร 0-2299-1237
5. บริษทั เอ็นเอสอาร์เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด
กรุงเทพฯ
โทร. 0-2299-1566
โทรสาร 0-2299-1237
6. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด
กรุงเทพฯ
โทร. 0-2636-1800
โทรสาร 0-2636-1820
7. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ พญาไท
กรุงเทพฯ
โทร. 0-2636-1818
โทรสาร 0-2636-1820
8. กองทุนรวมธุรกิจไทย 1 (ประเภท ก)
กรุงเทพฯ
โทร. 0-2670-4900
โทรสาร 0-2679-1824
9. บริษัท ทุนรวมการ จำกัด
กรุงเทพฯ
โทร. 0-2259-7153-4
โทรสาร 0-2258-7043
10. กองทุนรวมไทยพัฒนา 1
กรุงเทพฯ
โทร. 0-2659-8888
โทรสาร 0-2659-8860-1
11. บริษทั เอ็ม-โฮม เอสพีวี 1 จำกัด
กรุงเทพฯ
โทร. 0-2681-0078
โทรสาร 0-2681-0079
12. บริษทั สยามสติลซินดิเกต จำกัด
กรุงเทพฯ
โทร. 0-2716-1600-9
โทรสาร 0-2716-1580-2
13. กองทุนรวมธุรกิจไทย 4
กรุงเทพฯ
โทร. 0-2670-4900
โทรสาร 0-2679-1824
14. บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพฯ
โทร. 0-2277-0460
โทรสาร 0-2275-7029
15. บริษทั โรงงานกระสอบปทุมธานี จำกัด
กรุงเทพฯ
โทร. 0-2246-9668-9
โทรสาร 0-2246-9669
16. บริษัท ทีเอบีโบรกเกอร์ จำกัด
กรุงเทพฯ
โทร. 0-2246-9793
17. บริษทั ไพบูลย์ประกันภัย จำกัด
กรุงเทพฯ
โทร. 0-2246-9635-54 โทรสาร 0-2246-9660-61
18. บริษัท เมืองค้าส่ง จำกัด
กรุงเทพฯ
โทร. 0-2531-6860
โทรสาร 0-2532-3009
19. บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด
กรุงเทพฯ
โทร. 0-3842-7770-7
โทรสาร 0-3842-7777
20. บริษทั เอ็มไทยเอสเตท จำกัด
กรุงเทพฯ
โทร. 0-2261-1144
โทรสาร 0-2261-1143
21. บริษัท เอสแคปปิตอล จำกัด
กรุงเทพฯ
โทร. 0-2652-1510-4
22. บริษัท ทีพีเอฟ ลิสซิ่ง จำกัด
กรุงเทพฯ
โทร. 0-2639-9180-91 โทรสาร 0-2639-9192
23. NAVA SC SECURITIES INVESTMENT LTD.
ฮ่องกง
โทร. 2822-6888
โทรสาร 2845-0971

ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจการเงิน

ชนิดของหุ้น จำนวนหุ้นทั้งหมด
ที่ออกจำหน่ายแล้ว

หุน้ สามัญ

การถือหุ้นของธนาคารทหารไทย
จำนวนหุ้น
อัตรา
จำนวนเงิน(บาท)
ที่ถือ
การถือหุ้น สุทธิจากค่าเผื่อการ
%
ลดราคาหลักทรัพย์

70,000,000 70,000,000 100.00 2,668,407,699.19

อสังหาริมทรัพย์ หุน้ สามัญ
อสังหาริมทรัพย์ หุน้ สามัญ

50,000
10,000

49,994
9,993

99.99
99.93

49,994.00
4,169,342.92

สาธารณูปโภค หุน้ สามัญ

1,000

994

99.40

13,617.80

สาธารณูปโภค หุน้ สามัญ

1,000

598

59.80

14,950.00

ธุรกิจการเงิน

หุน้ สามัญ 10,000,000 4,499,999 45.00

72,266,411.90

กองทุนรวม

หน่วยลงทุน 60,000,000 17,999,800 30.00 192,910,037.77

ธุรกิจการเงิน

หน่วยลงทุน 135,000,000 30,000,000 22.22 193,104,008.05

การบริการ

หุน้ สามัญ

ธุรกิจการเงิน

หน่วยลงทุน 108,000,795 21,000,000 19.44 198,743,590.50

อสังหาริมทรัพย์ หุน้ สามัญ

240,000

10,000

40,000

1,044,400.00

14.71

8,826.00

การอุตสาหกรรม หุน้ บุรมิ สิทธิ 37,238,120 5,398,006 14.50

1,781,341.98

ธุรกิจการเงิน

1,471

16.67

หน่วยลงทุน 315,000,000 35,000,000 11.11 350,000,000.00

อสังหาริมทรัพย์ หุน้ สามัญ 1,050,000,000 105,000,000 10.00 2,703,750,000.00
การอุตสาหกรรม หุน้ สามัญ

330,000

33,000

10.00

3,300,000.00

การบริการ

หุน้ สามัญ

50,000

5,000

10.00

500,000.00

การบริการ

หุน้ สามัญ

2,000,000

200,000

10.00

30,200,000.00

22,000

2,200

10.00

2,683,181.37

หุน้ สามัญ 28,000,000 2,800,000 10.00

60,762,000.00

อสังหาริมทรัพย์ หุน้ สามัญ
การบริการ

อสังหาริมทรัพย์ หุน้ สามัญ 30,000,000 3,000,000 10.00

0.00

ธุรกิจการเงิน

หุน้ สามัญ 30,000,000 3,000,000 10.00

ธุรกิจการเงิน

หุน้ สามัญ

10.00

0.00

ธุรกิจการเงิน

หุน้ สามัญ 95,001,000 9,500,100 10.00
74,925
หุน้ บุรมิ สิทธิ
7,492 10.00

0.00

6,000,000

600,000
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20,150,236.80
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ตามทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากกระทรวงการคลัง โดยได้รบั ความเห็นชอบ
จากธนาคารแห่งประเทศไทย และประกอบธุรกิจด้านหลักทรัพย์ตามทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากกระทรวงการคลัง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้
1. ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ เป็นการประกอบธุรกิจตาม พ.ร.บ.ธนาคารพาณิชย์ ได้แก่ การรับฝากเงิน การปล่อยสินเชือ่ การรับโอนเงิน
การรับซือ้ ลด การค้ำประกัน การอาวัล การซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศ การโอนเงินระหว่างประเทศ การออก Letter of Credit
บริการบัตรเงินสด (ATM) บริการบัตรเครดิต การรับฝากทรัพย์สนิ และการให้บริการธนาคารผ่านทางโทรศัพท์
2. ธุรกิจวิเทศธนกิจ ได้แก่ บริการวิเทศธนกิจเพือ่ การให้กยู้ มื ในต่างประเทศ (Out-Out) บริการวิเทศธนกิจเพือ่ การกูย้ มื ในประเทศ
(Out-In) และบริการวิเทศธนกิจอืน่ ๆ อาทิ การซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศ การอาวัล การรับรองหรือค้ำประกันหนีใ้ ด ๆ ทีเ่ ป็น
เงินตราต่างประเทศ บริการจองอัตราแลกเปลีย่ นล่วงหน้า เป็นต้น
3. ธุรกิจวาณิชธนกิจ ได้แก่ การเป็นทีป่ รึกษาทางการเงิน การเป็นตัวแทนการจำหน่ายหน่วยลงทุนและตราสารทุน ค้าและจัดจำหน่าย
หลักทรัพย์อนั เป็นตราสารแห่งหนี้ การบริหารกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ การบริหารกองทุนส่วนบุคคล การรับฝากหลักทรัพย์
(Custodian)
4. ธุรกิจอืน่ ๆ ได้แก่ การร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษทั ประกันโดยการเป็นตัวแทนจำหน่ายประกัน
บริษัทย่อย
1. บริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด
เป็นบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ ประกอบธุรกิจเกีย่ วกับการรับโอนสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพของธนาคาร รวมถึงหลักประกันของสินทรัพย์นน้ั
และนำไปบริหารให้ได้รบั ผลตอบแทนสูงสุด
2. บริษัท เดซิกนี ฟอร์ อีทีเอ คอนแทรคท์ จำกัด
เป็นบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามสัญญาเงินกูร้ ะหว่างกลุม่ ผูใ้ ห้กู้ และบมจ. ทางด่วนกรุงเทพ เพือ่ รับโอนสิทธิสญ
ั ญาสัมปทานก่อสร้าง
ทางด่วนขัน้ ที่ 2 ระหว่าง บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซึ่งธนาคารฯ ในฐานะผูด้ แู ลหลักประกัน
ของโครงการ (Security Agent) เป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ย่อย
3. บริษัท เอ็นเอสอาร์เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด
ั ญาสัมปทานก่อสร้าง
เป็นบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามสัญญาเงินกูร้ ะหว่างกลุม่ ผูใ้ ห้กแู้ ละบริษทั ทางด่วนกรุงเทพเหนือ เพือ่ รับโอนสิทธิสญ
ทางด่วนบางปะอินปากเกร็ด ระหว่างบริษทั ทางด่วนกรุงเทพเหนือ และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซึง่ ธนาคารฯ ในฐานะผูด้ แู ล
หลักประกันของโครงการ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทย่อย
(ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติให้เลิกบริษทั เอ็นเอสอาร์เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษทั ฯ ได้จดทะเบียนเลิกบริษทั เมือ่ วันที่
1 ธันวาคม 2546 ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการชำระบัญชีเพือ่ เลิกบริษทั )
บริษทั ร่วม
1. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด
เป็นบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจเกีย่ วกับการจัดการกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และธุรกิจจัดการลงทุน
ตามทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์พญาไท
เป็นกองทุนทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ ระดมเงินลงทุนจากนักลงทุนสถาบัน และนำไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
โดยเป็นกองทุนรวมประเภทไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุน
3. กองทุนรวมธุรกิจไทย 1
เป็นกองทุนทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ ระดมเงินลงทุนจากนักลงทุนสถาบัน และนำเงินไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิเรียกร้อง โดยเป็น
กองทุนรวมประเภทไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุน
นโยบายการแบ่งการดำเนินการของบริษัทในกลุ่ม
ธนาคารแบ่งการดำเนินการของบริษทั ในกลุม่ ตามลักษณะของการประกอบธุรกิจ คือ
1. กลุม่ บริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจการเงิน เป็นกลุม่ ทีธ่ นาคารลงทุนเพือ่ มุง่ หวังทีจ่ ะให้เกิดความร่วมมือกันในการสนับสนุน และพัฒนา
การให้บริการทางการเงินแก่ลกู ค้าของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบถ้วนมากขึน้ โดยมุง่ เน้นการใช้ทรัพยากร เครือ่ งมือ
และช่องทางทีธ่ นาคารมีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สงู สุด
2. กลุม่ บริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจทีส่ นับสนุนธุรกิจของธนาคาร เป็นการลงทุนในธุรกิจทีส่ ามารถให้บริการแก่ธนาคาร หรือเป็นตัวแทน
ของธนาคารในการประกอบธุรกิจอืน่ ๆ ได้
3. กลุม่ ธุรกิจทีป่ ระกอบธุรกิจโดยทัว่ ไป ซึง่ ไม่เกีย่ วข้องกับธุรกิจของธนาคาร ในกลุม่ นีธ้ นาคารมีนโยบายทีจ่ ะทยอยขายเพือ่
ลดการลงทุนลง เมือ่ ราคาเหมาะสม
4. กลุม่ ธุรกิจทีธ่ นาคารได้รบั จากการปรับโครงสร้างหนี้ ธนาคารมีนโยบายทีจ่ ะลดการลงทุนลง โดยถือปฏิบตั ติ ามระเบียบวิธขี อง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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จากงบการเงินเฉพาะธนาคารและงบการเงินรวม ณ สิ้นปี 2546 ธนาคารมีรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัย
จะสูญ และขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนีม้ ผี ลขาดทุน 9,626 ล้านบาท และ 6,667 ล้านบาท และมีรายได้อน่ื ทีม่ ใิ ช่ดอกเบีย้ จำนวน 3,403 ล้านบาท
และ 3,946 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่จะมาจากรายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการ รองลงมา ได้แก่ กำไรจากเงินลงทุน และกำไรจากการปริวรรต ตามลำดับ
โครงสร้างรายได้แยกตามสายผลิตภัณฑ์ / กลุ่มธุรกิจ
2546
จำนวน %
เงิน
รายได้ดอกเบีย้ และเงินปันผลสุทธิ (6,667) (245.02)
หลังหักหนีส้ ญ
ู และหนีส้ งสัยจะสูญ
และขาดทุนจากการปรับ
โครงสร้างหนี้
รายได้ทม่ี ใิ ช่ดอกเบีย้
598 21.98
กำไรจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน
397 14.59
ตามวิธสี ว่ นได้เสีย
2,348 86.29
ค่าธรรมเนียมและบริการ
470 17.27
กำไรจากการปริวรรต
กำไรจากการขายสินทรัพย์
133 4.89
รายได้อื่น
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
3,946 145.02
รวมรายได้
(2,721) (100.00)

งบการเงินรวม
2545
2544
จำนวน % จำนวน %
เงิน
เงิน
3,145 42.35 3,679

835 11.25
200
2,253
863
61
69
4,281
7,426

632

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2546
2545
2544
จำนวน % จำนวน % จำนวน %
เงิน
เงิน
เงิน

50.70 (9,626) (154.68) 3,045 42.10 3,717

8.71

574

2.69
369 5.08 (320)
30.34 2,082 28.69 2,348
11.62 363 5.00
470
0.82
203
0.93 132 1.82
128
57.65 3,578 49.30 3,403
100.00 7,257 100.00 (6,223)

9.22

828

(5.14)
37.73
7.55
3.26
2.06
54.68
(100.00)

161
2,253
863
15
68
4,188
7,233

11.45

632

51.57

8.77

2.22 282 3.91
31.15 2,082 28.88
11.93 363 5.04
0.21
0.94 132 1.83
57.90 3,491 48.43
100.00 7,208 100.00

⌫ ⌫ ⌫ 
1. ด้านโครงสร้างองค์กร
- ธนาคารได้มีการปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน โดยแต่งตั้งนายอรรคเดช พีชผล จากกรรมการรอง
ผูจ้ ดั การใหญ่ เป็นทีป่ รึกษากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ นายมนตรี วิศลดิลกพันธ์ จากรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เป็นรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
พร้อมทั้งแต่งตั้ง ดร. จันทรเลขา วิริยะวิทย์ นายปราการ ทวิสุวรรณ และ ดร. สุภัค ศิวะรักษ์ จากผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นรองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2546 และในวันที่ 16 เมษายน 2546 ได้แต่งตั้งนายสมพล ไชยเชาวน์ จากผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
เป็นรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
- 29 กรกฎาคม 2546 ได้มกี ารแต่งตัง้ ให้ ดร.สุภคั ศิวะรักษ์ รักษาการแทนผูจ้ ดั การใหญ่ และได้แต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ในวันที่ 26 ธันวาคม 2546
- 18 พฤศจิกายน 2546 แต่งตัง้ ให้นายสมหมาย ภาษี ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการธนาคาร และประธานกรรมการบริหาร
- การปรับโครงสร้างภายในของฝ่ายงาน โดยการจัดตัง้ ฝ่ายบริหารทรัพย์สนิ และอาคาร การจัดตัง้ กลุม่ บริหารและจัดการ Data Set
ในฝ่ายบัญชี ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ระบบการให้บริการและการปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
2. ด้านการเพิม่ ทุน
- จากมติทป่ี ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ เมือ่ วันที่ 28 สิงหาคม 2546 ได้อนุมตั ใิ ห้ธนาคารเพิม่ ทุนจำนวน 22,255 ล้านบาท โดยการออก
หุน้ สามัญ 6,405 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท เพือ่ เสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมในอัตรา 5 หุน้ เดิมต่อ 8 หุน้ ใหม่ ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 3.50
บาท และเปิดให้มกี ารจองซือ้ หุน้ ระหว่างวันที่ 10 - 16 กันยายน 2546 ซึง่ ได้รบั การตอบรับจากผูถ้ อื หุน้ อย่างดียง่ิ ทำให้ยอดเงินจองซือ้ หุน้ สูงเกิน
เป้าหมายทีต่ ง้ั ไว้
- ธนาคารได้ทำหนังสือถึงธนาคารแห่งประเทศไทย เพือ่ ขออนุมตั ไิ ถ่ถอน SUPER CAPS เมือ่ วันที่ 8 ธันวาคม 2546 เนือ่ งจากมีเงิน
กองทุนเพียงพอ ส่งผลให้ธนาคารทหารไทยเป็นธนาคารแห่งแรกที่จะทำการไถ่ถอน SUPER CAPS ได้ก่อนกำหนด
3. ด้านผลิตภัณฑ์
- ธนาคารได้รว่ มกับบริษทั ไทยคาร์ดฟิ ประกันชีวติ จำกัด ให้บริการขายประกันชีวติ ผ่านเครือข่ายสาขาธนาคาร โดยการออกผลิตภัณฑ์
"TMB Cardif Accident Plus" และ "TMB Cardif Happy Loan" นอกจากนั้นธนาคารร่วมกับบริษัท ไพบูลย์ประกันภัย จำกัด ให้บริการ "TMB
Safety Drive" ซึ่งเป็นการเสนอประกันภัยรถยนต์ประเภทที่ 1 และ 3
- ธนาคารได้มกี ารออกผลิตภัณฑ์ "เงินฝากเกษียณเกษมสุข" โดยมุง่ เจาะกลุม่ ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจทีใ่ กล้เกษียณอายุ
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- ธนาคารได้ขยายระยะเวลาโครงการ "สินเชือ่ คนรักบ้าน" เพือ่ อำนวยความสะดวกอย่างครบวงจรให้กบั ลูกค้าของธนาคาร โดยเสนอ
อัตราดอกเบีย้ ต่ำพิเศษ 4 ทางเลือก นอกจากนีย้ งั ได้เสนอสินเชือ่ เงินกู้ 100 ผ่อน 50 เพือ่ มุง่ สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ SME
- ธนาคารได้รบั ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ประกอบธุรกิจ "Custodian
Service" เพือ่ รับฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนส่วนบุคคล
- เพือ่ เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ลกู ค้า ธนาคารได้ปรับวงเงินการใช้บตั รเงินสด ATM จากเดิมสามารถถอนเงินสดได้วนั ละ 40,000
บาท เป็นวันละ 60,000 บาท และได้ปรับวงเงินการทำรายการของบัตรเครดิตวีซา่ อิเลคตรอน จากเดิมสามารถทำรายการถอนเงินสดได้ 40,000
บาท/วัน เป็น 200,000 บาท/วัน ส่วนการโอนเงินจากเดิมทีส่ ามารถโอนได้ 50,000 บาท/วัน เป็น 200,000 บาท/วัน
- ธนาคารร่วมกับห้างสรรพสินค้าตัง้ ฮัว่ เส็ง จัดโครงการส่งเสริมการใช้จา่ ยผ่านบัตรเครดิต และบัตรเดบิต โดยมอบส่วนลดให้กบั ลูกค้า
ทีใ่ ช้บตั รฯ ของธนาคาร
- ในส่วนของทรัพย์สนิ ของธนาคาร ได้มกี ารจัดโครงการมหกรรมบ้านและทีด่ นิ รวมทัง้ การจัดมหกรรมขายและประมูลทรัพย์สนิ โดย
เสนออัตราดอกเบีย้ 0% ในปีแรก
4. ด้านสาขา
- ธนาคารได้เปิดสาขาย่อย 4 สาขา ได้แก่ สาขาย่อยมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาย่อยเกาะช้าง สาขาย่อยบิก๊ ซี-ถนนพระรามที่ 2
และสาขาย่อยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ-ประสานมิตร
- การขยายระยะเวลาการให้บริการ โดยการเพิม่ วันทำการในวันเสาร์ สำหรับสาขาย่อยสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี
5. ด้านสังคม
- ธนาคารร่วมกับมูลนิธธิ นาคารทหารไทยจัดโครงการ "สายใยเพีอ่ สุขภาพ" โดยจัดคณะแพทย์ให้บริการตรวจรักษาโรคทัว่ ไป ณ
สำนักงานเขตหลักสี่ และทีช่ มุ ชนเนียมกล่ำ
- การบริจาคผ้าห่มให้แก่ประชาชนในถิน่ ทุรกันดารภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทัง้ การบริจาคเงินแก่ศนู ย์ดวงตา
สภากาชาดไทย และการมอบเงินช่วยเหลือทหารทีไ่ ด้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามแนวชายแดน
- ธนาคารได้จดั ประกวดวงโยธวาทิต ชิงถ้วยพระราชทาน
- การจัดบรรยายพิเศษร่วมกับตลาดหลักทรัพย์เรือ่ ง "ตลาดทุนกับการเพิม่ โอกาสทางธุรกิจ" นอกจากนีย้ งั ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์
และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดบรรยายพิเศษเรือ่ ง "การฟืน้ ตัวทางเศรษฐกิจไทยกับโอกาสทางธุรกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์"

ธนาคารได้มีการปรับปรุง พัฒนา และออกผลิตภัณฑ์ใหม่ แยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ คือ สินเชื่อ บัตรทางการเงิน บริการทาง
การเงิน เงินฝาก เงินลงทุน และ Bancassurance เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม โดยในปี 2546
ผลิตภัณฑ์และบริการที่สำคัญของธนาคาร ประกอบด้วย สินเชื่อจำนวน 28 ผลิตภัณฑ์ บัตรทางการเงินจำนวน 17 ผลิตภัณฑ์ บริการทางการเงิน
จำนวน 17 ผลิตภัณฑ์ เงินฝากจำนวน 7 ผลิตภัณฑ์ การลงทุนจำนวน 6 ผลิตภัณฑ์ และ Bancassurance จำนวน 6 ผลิตภัณฑ์
ธนาคารจัดให้มกี ารส่งเสริมการขายผ่านช่องทางการตลาดต่าง ๆ อาทิเช่น สาขาของธนาคารทัว่ ประเทศ, Direct Mail ถึงกลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย
ทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่, การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก อาทิ Internet จอ ATM ใบแทรกในซอง Statement
การจัดทำโปสเตอร์ โบรชัวร์ ป้ายบิลบอร์ด สปอตวิทยุ ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์และนิตยสาร, การออกบูทนำเสนอบริการในงานต่าง ๆ ตลอด
จนการนำเสนอบริการด้วยวิธกี ารขายตรง การจัดให้มพี นักงานให้บริการทีห่ น่วยงานนัน้ ๆ เป็นต้น
ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์มีการแข่งขันกันในลักษณะการตลาดเชิงรุก ด้วยการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ การให้บริการที่ดีและสะดวกรวดเร็วแก่
ลูกค้า การเพิม่ ช่องทางการให้บริการ การเปิดสาขาในแหล่งชุมชน ตลอดจนการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากลูกค้ามีความต้องการ
ที่มากขึ้นและมีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้ธนาคารพาณิชย์ต้องแข่งขันด้วยการปรับโครงสร้างการจัดองค์กร การทำธุรกิจ
ที่มุ่งเน้นความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก การสร้างความแตกต่าง (Differentiate) ให้มีความชัดเจนมากขึ้น เพื่อให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ก่อน
และเร็วมากขึ้น และเพื่อเพิ่มจำนวนครั้งของการใช้บริการและการเพิ่มการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของลูกค้า รวมทั้งการแสวงหาลูกค้าใหม่ๆ
ให้มาใช้บริการ
แนวโน้มภาวะการแข่งขันของธุรกิจธนาคารพาณิชย์
จากภาวะเศรษฐกิจทีม่ กี ารฟืน้ ตัวจะส่งผลให้ความต้องการสินเชือ่ มีมากขึน้ ในปี 2547 ทำให้แนวโน้มการแข่งขันด้านผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่ ในระบบ
ธนาคารพาณิชย์มที ศิ ทางการขยายตัวมากขึน้ โดยแต่ละธนาคารจะหันมาให้ความสำคัญกับการแข่งขันด้านบริการและการใช้ความใกล้ชดิ กับลูกค้า
ในการรักษาฐานลูกค้า และการให้บริการเสริมอืน่ ๆ เพิม่ เติมให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึง่ พอจะสรุปแยกรายธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ได้ดงั นี้
สินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หลังจากทีร่ ฐั บาลมีนโยบายกระตุน้ ธุรกิจในระดับรากหญ้า โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs เพือ่ เป็นแรงผลักดันในการกระตุน้ เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมถึงสถาบันการเงินได้มกี าร
ปรับกลยุทธ์และให้ความสำคัญกับการปล่อยสินเชือ่ สำหรับธุรกิจ SMEs มากขึน้ โดยในปี 2547 ธนาคารพาณิชย์ตา่ ง ๆ มีความพร้อมมากขึน้ ในการ
ขยายสินเชื่อ SMEs ประกอบกับเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้น ทำให้ลูกค้า SMEs มีความเข้มแข็งและมีศกั ยภาพในการทำธุรกิจ จึงทำให้การแข่งขันการ
ปล่อยสินเชือ่ ประเภท SMEs รุนแรงขึน้ และอาจมีการแย่งฐานลูกค้าเพือ่ เป็นการกระจายความเสีย่ ง
สินเชือ่ บุคคลรายย่อย คาดว่าจะมีการแข่งขันทีร่ นุ แรงขึน้ โดยเฉพาะตลาดสินเชือ่ บุคคลแบบไม่มหี ลักประกัน เนือ่ งจากมาตรการของ
ภาครัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่าย ทำให้ระดับการอุปโภคบริโภคในปี 2547 มีแนวโน้มสูงขึ้น ผู้ให้บริการสินเชื่อจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและเข้าถึงกลุ่มลูกค้า รวมทั้งมีความเป็นไปได้ที่ผู้ประกอบการ
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รายใหม่ ทัง้ ผูป้ ล่อยสินเชือ่ ทีเ่ ป็นธนาคารพาณิชย์และผูป้ ล่อยสินเชือ่ ทีไ่ ม่ใช่สถาบันการเงิน จะทำการตลาดด้านสินเชือ่ บุคคลมากขึน้ ซึง่ กลยุทธ์หลัก
ในการแข่งขันยังคงเป็นการใช้อตั ราดอกเบีย้ ต่ำเป็นจุดขาย
สินเชื่อที่อยู่อาศัย ในปี 2547 สินเชื่อที่อยู่อาศัยยังคงเป็นผลิตภัณฑ์หลักของการปล่อยสินเชื่อธนาคาร โดยคาดว่าในช่วงครึ่งแรก
ของปี การแข่งขันด้านสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยจะมีการชะลอตัวบ้างเล็กน้อย เนือ่ งจากในช่วงปลายปี 2546 ผูป้ ระกอบการอสังหาริมทรัพย์ตา่ งนำบ้านพร้อม
โอนออกมาขายจำนวนมาก ประกอบกับปัจจัยหนุนที่มาตรการรัฐบาลลดหย่อนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทำให้ความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชน
ได้รับการตอบสนองไปส่วนหนึ่ง แต่คาดว่าหลังจากช่วงกลางปี 2547 เป็นต้นไป ภาวะการแข่งขันจะกลับมาเป็นปกติและจะมีอัตราการเติบโต
อย่างต่อเนื่อง ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและความต้องการที่อยู่อาศัยที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้รูปแบบการแข่งขันสินเชื่อที่อยู่อาศัยจะเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิมที่ใช้อัตราดอกเบี้ยเป็นจุดขายหลัก เป็นการแข่งขันในรูปแบบของผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งมีการร่วมมือกับพันธมิตรในโครงการ
ต่าง ๆ เพือ่ มอบสิทธิประโยชน์ให้กบั ลูกค้าของกลุม่ ตัวเองมากทีส่ ดุ
ธุรกิจบัตรเครดิต สถานการณ์การแข่งขันในธุรกิจบัตรเครดิตในปี 2547 ยังคงมีความรุนแรงต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อธนาคารแห่ง
ประเทศไทยได้กำหนดเกณฑ์ควบคุมการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่เข้มงวดขึ้น ส่งผลให้จำนวนกลุ่มลูกค้าเป้าหมายลดน้อยลง ผู้ประกอบการจึงใช้
กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรมากกว่าการเพิ่มปริมาณบัตรเครดิต และสร้างสรรค์รายการส่งเสริมการขายเพื่อ
กระตุ้นการใช้จ่ายผ่านบัตรทั้งจากฐานบัตรใหม่ และฐานบัตรเดิม เพื่อชดเชยกับอัตราการเติบโตของจำนวนบัตรที่ลดลง เช่น การเพิ่มคะแนนสะสม
เป็นสองเท่า และการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแลกของกำนัลจากคะแนนสะสมให้มีความแตกต่างกันออกไป ขณะเดียวกันสถาบันการเงินหรือ
ธนาคารพาณิชย์ผู้ประกอบการจะได้รับรายได้จากค่าธรรมเนียมการใช้จ่ายผ่านบัตรเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ผู้ประกอบการบัตรเครดิตยังได้นำ
กลยุทธ์การออกบัตรตามกลุม่ ลูกค้า (Segmentation) มาใช้มากขึน้ โดยจำแนกกลุม่ ลูกค้าจาก Life Style เพศ หรือฐานะทางสังคม พร้อมทัง้ มีการ
ออกบัตรร่วมกับสถาบันต่างๆ หรือบริษัทพันธมิตรในลักษณะ Co-brand ประกอบกัน เพื่อเจาะจงกลุ่มลูกค้าและช่วยกระตุ้นยอดการใช้จ่าย
ให้เพิม่ มากขึน้

⌫

การดำเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ มีความเกี่ยวข้องโดยตรงต่อตลาดการเงินและสภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้สภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบข้อบังคับของ
ทางการ การปรับตัวของคู่แข่ง ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์เช่นกัน ซึ่งปัจจัยเสี่ยงหลัก ๆ ในการดำเนิน
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ประกอบด้วย
1. ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ
ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา หรือหลีกเลี่ยงไม่ชำระหนี้คืนตาม
เงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ ธนาคารได้มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงนี้ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าหรือคู่สัญญา การกำหนดระเบียบ
ในการพิจารณาเครดิตของลูกค้าหรือคู่สัญญา และการเรียกหลักทรัพย์ค้ำประกันในจำนวนที่เพียงพอที่จะครอบคลุมถึงความสูญเสียทางการเงิน
ต่อธนาคารที่จะเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาแนวโน้มของธุรกิจและอุตสาหกรรม การกระจายความเสี่ยงที่ไม่ให้มีการปล่อยสินเชื่อกระจุก
ตัวมากไปในธุรกิจประเภทใดประเภทหนึ่ง ณ 31 ธันวาคม 2546 เงินให้สินเชื่อของธนาคารส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต
และการพาณิชย์คดิ เป็นสัดส่วนร้อยละ 43.61 ของเงินให้สนิ เชือ่ รวม รองลงมา ได้แก่ การสาธารณูปโภคและบริการสัดส่วนร้อยละ 17.16
นอกจากการกระจายความเสี่ยงตามภาคธุรกิจแล้ว ธนาคารยังมีนโยบายไม่ปล่อยสินเชื่อแก่ลูกหนี้รายใดรายหนึ่งหรือกลุ่มลูกหนี้
เกินเกณฑ์ทธ่ี นาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ทัง้ นีย้ กเว้นในส่วนของเงินให้สนิ เชือ่ แก่บริษทั บริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด ในปี 2546 ธนาคารได้โอน
ขายสินทรัพย์ประเภทลูกหนีจ้ ดั ชัน้ สงสัยจะสูญ ให้กบั บริษทั บริหารสินทรัพย์พญาไท รวม 1,877 ล้านบาท โดยธนาคารมีการติดตามการดำเนินงาน
และกำกับดูแลนโยบายการบริหารสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของบริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด อย่างใกล้ชิดเพื่อลดความสูญเสียที่อาจ
เกิดขึน้
ทางด้านการอนุมัติการให้สินเชื่อ ธนาคารใช้ระบบการพิจารณาอนุมัติโดยระบบคณะกรรมการ พร้อมทั้งแยกหน่วยงานอำนวย
สินเชือ่ และหน่วยงานวิเคราะห์สนิ เชือ่ ออกจากกัน โดยมีสำนักงานบริหารความเสีย่ งสินเชือ่ ทำการวิเคราะห์แนวโน้ม ประเมินผล สนับสนุนด้านข้อมูล
กำหนดนโยบายการกระจายความเสี่ยง และประเมินการกำหนดนโยบายด้านผลตอบแทนให้เหมาะสมกับความเสี่ยง นอกจากนี้ธนาคารมีการนำ
เครื่องมือการจัดระดับความเสี่ยงของลูกค้า เช่น Risk Grading Tool และ Credit Scoring Model มาใช้ และหลังจากที่มีการพิจารณาอนุมัติ
การให้สินเชื่อ ธนาคารได้ติดตามดูแลและบริหารสินเชื่ออย่างใกล้ชิด โดยมีการสอบทานสินเชื่อ ควบคุมและติดตามลูกหนี้ และทบทวนราคาหลัก
ประกันอย่างสม่ำเสมอตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
2. ความเสี่ยงจากหนี้ด้อยคุณภาพและการปรับโครงสร้างหนี้
ณ 31 ธันวาคม 2546 ธนาคารมีเงินให้สนิ เชือ่ ด้อยคุณภาพ (ไม่รวมเงินให้สนิ เชือ่ แก่ธนาคารและตลาดเงิน) จำนวน 29,831 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 9.90 ของเงินให้สนิ เชือ่ ในปี 2546 ธนาคารได้ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนีก้ บั ลูกหนีเ้ ป็นจำนวน 34 ราย คิดเป็นจำนวนเงินทีข่ าดทุน
จากการปรับโครงสร้างหนี้ 2,777 ล้านบาท นอกจากนีย้ งั มีการโอนขายสินทรัพย์ประเภทลูกหนีจ้ ดั ชัน้ สงสัยจะสูญ ให้แก่บริษทั บริหารสินทรัพย์พญาไท
จำกัด นอกจากนี้บริษัทบริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด ยังมีการโอนขายสินทรัพย์ประเภทเงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้
ทัง้ ทีม่ หี ลักประกันและประเภททีไ่ ม่มหี ลักประกัน ทรัพย์สนิ รอการขาย และสินทรัพย์ทเ่ี กีย่ วข้องให้กบั บริษทั บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ (บสก.)
ในราคารวม 19,533 ล้านบาท
ธนาคารได้ใช้หลายแนวทางในการปรับโครงสร้างหนี้ เพือ่ ลดจำนวนสินเชือ่ ด้อยคุณภาพ อาทิ การลดอัตราดอกเบีย้ ลดดอกเบีย้
ค้างชำระ ขยายระยะเวลาในการชำระคืนหนี้ การรับโอนสินทรัพย์ การแปลงหนีเ้ ป็นทุน เป็นต้น
ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»Õ 2546
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3. ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
ความเสีย่ งด้านตลาด คือ ความเสีย่ งของธนาคารทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น อัตราดอกเบีย้ และราคาตราสาร
ทุน ซึง่ ส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ของธนาคาร
ธนาคารได้มีการจัดทำนโยบายและคู่มือในการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดสำหรับตราสารทางการเงินในพอร์ตเพื่อการค้าซึ่งได้แก่
การค้าเงินตราต่างประเทศ อนุพนั ธ์ ตราสารหนี้ และตราสารทุน โดยธนาคารได้นำเทคนิค Value at Risk (VaR) มาใช้ในการวัดค่าความเสีย่ ง และ
ควบคุมความเสีย่ ง ซึง่ ในการควบคุมความเสีย่ ง ธนาคารได้มกี ารกำหนดวงเงินการทำธุรกรรม (Position Limit ) ขอบเขตขาดทุน (Loss Limit) และระดับ
การเตือนล่วงหน้า (Management Action Trigger หรือ MAT)
สำหรับการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านตลาดนั้น สำนักงานบริหารความเสี่ยงด้านตลาด จะเป็นผู้นำเสนอรายงานความเสี่ยงด้าน
ตลาดประจำวันต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและผูบ้ ริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ และหนีส้ นิ (ALCO) ทุก 2 สัปดาห์ เพือ่ พิจารณา
ควบคุมและปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ความเสีย่ งอยูภ่ ายใต้ระดับความเสีย่ งทีธ่ นาคารยอมรับได้ นอกจากนีธ้ นาคารได้มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงขึ้น มีหน้าที่กำหนดนโยบายความเสี่ยงทุกด้าน และจัดระบบการควบคุมดูแลความเสี่ยงโดยรวมให้เป็นไปตามนโยบายของ
ธนาคารและหลักเกณฑ์ของทางการอีกด้วย
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Risk) ธนาคารมีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ โดยแยกตาม
วัตถุประสงค์ ได้แก่ ธุรกรรมเพือ่ ป้องกันความเสีย่ งของธนาคาร และธุรกรรมเพือ่ ป้องกันความเสีย่ งแก่ลกู ค้า ตราสารอนุพนั ธ์ทใ่ี ช้คอื สัญญาซือ้ ขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า (Foreign Currency Forward Bought/ Sold Contract) ซึง่ การดำเนินการอยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
และนโยบายของธนาคาร ธนาคารไม่มนี โยบายการทำธุรกรรมตราสารอนุพนั ธ์เพือ่ เก็งกำไร สำหรับความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ จากธุรกรรมข้างต้นทีน่ อกเหนือ
จาก Market Risk ได้แก่ความเสีย่ งจากการผิดสัญญาของคูค่ า้ (Counterparty Risk) ในการควบคุมความเสีย่ งจากคูค่ า้ ธนาคารได้มกี ารวิเคราะห์
ความเสีย่ งของคูค่ า้ และกำหนดวงเงินและระยะเวลาในการทำธุรกรรมกับคูค่ า้ โดยคณะกรรมการธนาคารเป็นผูอ้ นุมตั วิ งเงินดังกล่าวและสำนักงาน
บริหารความเสีย่ งด้านตลาดจะเป็นผูค้ วบคุมดูแลให้การทำธุรกรรมอยูภ่ ายใต้วงเงินทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ
สำหรับมูลค่าตามงบดุล และมูลค่าตลาดของสัญญาอัตราแลกเปลีย่ นล่วงหน้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 มีดงั นี้
สัญญาซือ้ อัตราแลกเปลีย่ นล่วงหน้า ตามงบการเงินเฉพาะธนาคาร มีมลู ค่าตามงบดุลจำนวน 8,257 ล้านบาท และมูลค่าตลาด
จำนวน 8,257 ล้านบาท
สัญญาขายอัตราแลกเปลีย่ นล่วงหน้า ตามงบการเงินเฉพาะธนาคาร มีมลู ค่าตามงบดุลจำนวน 14,447 ล้านบาท และมูลค่าตลาด
จำนวน 14,447 ล้านบาท
4. ความเสี่ยงจากการลงทุน (Investment Risk)
การลงทุนของธนาคารจะอยู่ภายใต้การพิจารณากลั่นกรองตั้งแต่ระดับผู้บริหารในสายงานบริหารตลาดการเงิน คณะกรรมการ
บริหารสินทรัพย์และหนีส้ นิ (ALCO) คณะกรรมการบริหาร และอยูภ่ ายใต้การพิจารณาอนุมตั จิ ากคณะกรรมการธนาคาร โดย ALCO จะเป็นผูก้ ำหนด
นโยบายในการลงทุนแยกตามวัตถุประสงค์ของธนาคาร กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาหลักทรัพย์ในการลงทุน จัดสรรวงเงินการลงทุนในหลักทรัพย์
(Gross & Loss Limit) ตลอดจนควบคุมดูแลการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายและวงเงินทีก่ ำหนดไว้
สำหรับการจัดสรรวงเงินลงทุนในหลักทรัพย์ จะใช้หลักการ Capital Allocation โดยจะนำข้อมูลด้านความเสี่ยงในแต่ละประเภท
หลักทรัพย์ และคูค่ า้ แต่ละรายมาเป็นฐานในการกำหนดขอบเขตการทำธุรกรรมหรือวงเงินลงทุนรวม (Gross Limit) และขอบเขตการขาดทุน (Loss Limit)
โดยคำนึงถึงความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคารในการรองรับความเสีย่ งเป็นสำคัญ
สำนักงานบริหารความเสีย่ งตลาดการเงิน จะเป็นผูร้ ายงานสถานะพอร์ต ผลการดำเนินงาน และความเสีย่ งในการลงทุนของสายงาน
บริหารตลาดการเงินต่อ ALCO ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้สามารถปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ และนโยบายให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจหลักของธนาคาร ตลอดจนต้อง
สอดคล้องกับทิศทางและสภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน
นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดการจัดประเภทของเงินลงทุนของธนาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีทเ่ี กีย่ วกับเงินลงทุน โดยจะมี
การประเมินมูลค่าเงินลงทุนทุกสิน้ เดือน เพือ่ ให้ทราบถึงมูลค่าทีแ่ ท้จริงของเงินลงทุนในแต่ละประเภท หากมูลค่าทีแ่ ท้จริงหรือมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั
คืนของเงินลงทุนมีมลู ค่าน้อยกว่าราคาตามบัญชีทบ่ี นั ทึกไว้ ธนาคารจะตัง้ สำรองเผือ่ การลดราคาของเงินลงทุนและรับรูข้ าดทุนทีเ่ กิดขึน้ ทันที อีกทัง้
ธนาคารได้นำมาตรฐานการบัญชีเรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์มาใช้ในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ด้วย และหากพบว่าเงินลงทุนเกิดการ
ด้อยค่าก็จะทำการรับรู้ขาดทุน และตั้งสำรองการด้อยค่าของเงินลงทุนทันที เช่นเดียวกัน ซึ่งการดำเนินการตามมาตรฐานบัญชีข้างต้น ส่งผลให้
ธนาคารทราบถึงสถานะที่แท้จริงของเงินลงทุนของธนาคารอยู่เสมอ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนการลงทุนของธนาคารให้เหมาะสม
และทำให้ธนาคารสามารถลดความเสีย่ งในการประกอบธุรกรรมด้านการลงทุนของธนาคารได้
โดย ณ สิน้ ปี 2546 ธนาคารมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์สทุ ธิ แสดงด้วยมูลค่ายุตธิ รรมตามงบการเงินเฉพาะธนาคาร จำนวน 47,553
ล้านบาท มีสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์เป็นเงินลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 72.46 เป็นเงินลงทุนในตราสารหนี้
ภาคเอกชนคิดเป็นร้อยละ 6.74 สำหรับตราสารหนี้ ได้มกี ารตัง้ สำรองเผือ่ การปรับมูลค่าและเผือ่ การด้อยค่าตามมาตรฐานบัญชีรวม 37 ล้านบาท
สำหรับเงินลงทุนในตราสารทุน คิดเป็นร้อยละ 20.80 ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งหมดของธนาคาร โดยเป็นเงินลงทุนในบริษัท
ย่อยและร่วมคิดเป็นร้อยละ 6.58 ธนาคารได้มกี ารตัง้ สำรองเผือ่ การปรับมูลค่าและเผือ่ การด้อยค่าตามมาตรฐานบัญชีสำหรับตราสารทุนรวม 1,462
ล้านบาท
5. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ธนาคารมีคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน และคณะกรรมการรายได้-รายจ่ายในการกำกับดูแลการบริหารสภาพคล่อง
ของธนาคาร เพือ่ บริหารสภาพคล่องให้เป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ดูแลให้สภาพคล่องของธนาคารมีความเพียงพอในการดำเนิน
ธุรกิจทัง้ ในภาวะปกติและวิกฤต รวมทัง้ จัดหาแหล่งเงินทุนทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลง ซึง่ ธนาคารได้จดั ทำนโยบายบริหาร
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สภาพคล่องเพือ่ ควบคุมและดูแลความเสีย่ งดังกล่าว ซึง่ จะมีการทบทวนนโยบายทุกปี โดยมีสำนักงานบริหารความเสีย่ งตลาดการเงินเป็นผูร้ บั ผิดชอบ
ติดตามและประเมินความเสีย่ งซึง่ แบ่งเป็น 3 ลักษณะ
1. ระยะสัน้ ได้แก่ การบริหารสภาพคล่องรายวัน รายปักษ์ และรายเดือน
2. ระยะปานกลาง ได้แก่ การบริหารสภาพคล่องระยะเวลาตัง้ แต่ 1-6 เดือน
3. ระยะยาว ได้แก่ การบริหารสภาพคล่องระยะเวลาตัง้ แต่ 6 เดือนขึน้ ไป
ธนาคารได้จดั ทำรายงาน Maturity Gap และรายงานประเมินความเสีย่ งสภาพคล่องโดยคำนึงถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคอย่าง
สม่ำเสมอ นอกจากนีธ้ นาคารมีการกำหนดเกณฑ์ในการควบคุมความเสีย่ ง เพือ่ เป็นการส่งสัญญาณให้ธนาคารในการปรับโครงสร้างสินทรัพย์และ
หนีส้ นิ เพือ่ ให้มสี ภาพคล่องทีเ่ หมาะสมและเพียงพอในการดำเนินงาน
ธนาคารวิเคราะห์ความเสีย่ งสภาพคล่องตามระยะเวลาคงเหลือของอายุสญ
ั ญา และตามพฤติกรรมผูบ้ ริโภคโดยใช้ซอฟท์แวร์ระบบ
บริหารความเสีย่ งทีไ่ ด้มาตรฐาน ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลของธนาคาร และเครือ่ งมือทางสถิตใิ นการกำหนดเกณฑ์ความเสีย่ ง รวมทัง้ การคาดการณ์
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภค นอกจากนีธ้ นาคารได้จดั ทำการประเมินความเสีย่ งในกรณีภาวะวิกฤต (Stress Test) เพือ่ เป็นการเตรียมพร้อมรับปัญหาทีม่ ไิ ด้
คาดไว้โดยการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องในปริมาณทีเ่ หมาะสม
ณ สิน้ เดือน ธันวาคม 2546 ธนาคารมีสดั ส่วนสินเชือ่ ต่อเงินฝากเป็น 93.47% ลดลงจากเดือน ธันวาคม 2545 ทีม่ สี ดั ส่วนสินเชือ่
ต่อเงินฝาก 93.80% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินฝากที่เกิดจากลูกค้าได้รับเงินไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิและหุ้นกู้ด้อยสิทธิควบหุ้นบุริมสิทธิของธนาคาร
และเงินบำเหน็จดำรงชีพ อย่างไรก็ดสี ภาพคล่องส่วนเกินทีเ่ กิดขึน้ ในรอบปีของธนาคาร ธนาคารได้นำไปลงทุนในตราสารหนีร้ ะดับ Investment Grade
ระยะสัน้ และปานกลางตามแผนกลยุทธ์การลงทุนของธนาคาร
6. ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ธนาคารมีคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ นิ (ALCO) กำหนดแนวทางและพิจารณาการควบคุมความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้
เพื่อให้ธนาคารสามารถประเมินสถานะ ปรับโครงสร้างเพื่อรับมือกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยได้ทันท่วงที และอยู่ภายในเกณฑ์ความเสี่ยงที่ธนาคารได้
กำหนดไว้โดยมีสำนักงานบริหารความเสีย่ งตลาดการเงินเป็นผูร้ บั ผิดชอบ ติดตามและประเมินความเสีย่ งด้านดอกเบีย้ และจัดทำรายงาน Repricing
Gap อย่างสม่ำเสมอ เพือ่ พิจารณาโครงสร้างสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีม่ ดี อกเบีย้ โดยแบ่งตามระยะเวลาการปรับอัตราดอกเบีย้ ของธนาคาร
ธนาคารจัดทำการวิเคราะห์ความเสีย่ งอัตราดอกเบีย้ ตามระยะเวลาการปรับอัตราดอกเบีย้ โดยใช้ซอฟท์แวร์ระบบบริหารความเสีย่ ง
ที่ได้มาตรฐานและข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลของธนาคาร เพื่อพิจารณา ติดตามและวัดความเสี่ยง นอกจากนี้เพื่อพิจารณาถึงผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่มีต่อโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สิน ธนาคารได้จัดทำ Sensitivity Analysis ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในระดับ
ต่างๆเพือ่ ให้ธนาคารสามารถคาดการณ์ถงึ ผลกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับภาวะการณ์และแผนกลยุทธ์ของธนาคาร
โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าและผูถ้ อื หุน้ เป็นหลัก
7. ความเสี่ยงจากการค้ำประกันการกู้ยืม
ธนาคารมีการก่อภาระผูกพันจากการค้ำประกันการกู้ยืม การค้ำประกันอื่น การออกเล็ตเตอร์ออฟเครดิต และการอาวัลตั๋วเงิน
ให้กับลูกค้า ซึ่งการก่อภาระผูกพันดังกล่าว ธนาคารได้มีการพิจารณาข้อมูลทางการเงินของลูกค้าเช่นเดียวกับการพิจารณาเงินให้สินเชื่อซึ่งรวม
ถึงการเรียกหลักทรัพย์ค้ำประกันจากลูกค้า และมีการกำหนดเงื่อนไขในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติ
เช่นเดียวกับสินเชือ่ ณ 31 ธันวาคม 2546 ธนาคารมีภาระผูกพันจำนวนทัง้ สิน้ 46,353 ล้านบาท โดยเป็นการค้ำประกันการกูย้ มื 3,075 ล้านบาท
การค้ำประกันอืน่ 31,568 ล้านบาท การออกเล็ตเตอร์ออฟเครดิต 10,083 ล้านบาท และการอาวัลตัว๋ เงิน 1,627 ล้านบาท
8. ความเสี่ยงจากการลดลงของมูลค่าหลักประกัน
เงินให้สินเชื่อของธนาคารส่วนใหญ่มีหลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งต้องมีการทบทวนราคาประเมินสินทรัพย์ตามหลักเกณฑ์
ที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย มีผลให้มูลค่าของหลักประกันบางส่วนลดลง ส่งผลให้เงินให้สินเชื่อมีมูลค่าสูงกว่าหลักประกัน จึงเป็นภาระ
ที่ธนาคารต้องกันเงินสำรองเพิ่มขึ้นจากการด้อยค่าของมูลค่าหลักประกัน อย่างไรก็ดีในส่วนของมูลค่าหลักประกันที่ลดลงนั้น ธนาคารได้ตั้งสำรอง
ค่าเผื่อหนี้สูญเพิ่มอย่างเพียงพอแล้ว นอกจากนี้ธนาคารมีนโยบายทบทวนราคาประเมินหลักประกันอย่างสม่ำเสมอ โดยการว่าจ้างผู้ประเมินราคา
อิสระภายนอกเป็นผูป้ ระเมินหลักประกันตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
9. ความเสี่ยงอันเกิดจากความไม่เพียงพอของเงินกองทุน
ธนาคารได้ทำการเพิ่มทุนจำนวน 22,255 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญ 6,405 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วน 5 หุน้ เดิมต่อ 8 หุน้ ใหม่ ในราคาหุน้ ละ 3.50 บาท ในเดือนกันยายน 2546 ส่งผลให้เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ ง ณ 30 กันยายน 2546 เท่ากับ
ร้อยละ 16.66 และช่วงเดือนธันวาคม 2546 ธนาคารได้ทำการไถ่ถอน SUPER CAPS จำนวน 13,280 ล้านบาท ก่อนกำหนด
ณ 31 ธันวาคม 2546 ธนาคารมีเงินกองทุนรวมทัง้ สิน้ 30,031 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 จำนวน 21,754 ล้านบาท และเงิน
กองทุนชั้นที่ 2 จำนวน 8,277 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงร้อยละ 10.59 ซึ่งอัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคาร
อยูใ่ นระดับทีส่ งู กว่าเกณฑ์ทธ่ี นาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
10. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานราชการ
การมีกฎเกณฑ์ข้อกำหนดเป็นสิ่งที่จำเป็นที่แต่ละองค์กรจะต้องรับทราบ เข้าใจ และนำมาใช้ถือปฏิบัติ แม้ในบางครั้งการเปลี่ยน
แปลงกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ อาจก่อให้เกิดการไม่คล่องตัวในการปฏิบตั งิ าน แต่ทกุ กฎระเบียบย่อมมีวตั ถุประสงค์ หรือเจตนาเพือ่ ปกป้องให้ความเป็นธรรม
เสมอภาคแก่ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้ ลูกหนี้ กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงาน ดังนั้นธนาคารจึงได้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้นมาเพื่อดูแล
และกำกับการปฏิบตั งิ านภายในธนาคารให้สอดคล้องกับกฎหมายและหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง เป็นผูแ้ จ้งระเบียบข้อกำหนดให้ทง้ั ผูป้ ฏิบตั ิ และผูบ้ ริหาร
ได้ใช้ถอื ปฏิบตั ิ รวมทัง้ เป็นผูป้ ระสานงานกับหน่วยงานทางการในการให้คำปรึกษาและแนะนำการปฏิบตั งิ านแก่หน่วยงาน จากการทีธ่ นาคารเล็งเห็น
ถึงความสำคัญนีใ้ นรอบปีท่ีผา่ นมาธนาคารสามารถปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»Õ 2546
¸¹Ò¤ÒÃ·ËÒÃä·Â ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

127

11. ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน
ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ นั้น ย่อมเกิดข้อผิดพลาดได้เสมอ ซึ่งผู้ประกอบการทั้งหลายได้รับทราบถึงความเสี่ยงนี้อยู่แล้ว
แต่เนื่องมาจากปัจจุบันความหลากหลายและซับซ้อนของประเภทธุรกิจบริการ รวมถึงผู้ที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการมีมากขึ้น โอกาส
ความเสียหายจึงเกิดขึน้ ในวงกว้างและทวีความรุนแรงขึน้ เป็นลำดับ ทุกองค์กรจึงหันมาให้ความสำคัญในการกำกับดูแลความเสีย่ งด้านนีอ้ ย่างจริงจัง
ธนาคารได้ให้ความสำคัญกับความเสีย่ งด้านการปฏิบตั งิ านเป็นความเสีย่ งหลักประเภทหนึง่ โดยพิจารณาถึงสาเหตุของความเสีย่ งเพือ่ นำมาพิจารณา
แนวทางบริหารจัดการเป็นลำดับแรกใน 2 ส่วน คือ
ส่วนแรกเป็นความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากพนักงานผูป้ ฏิบตั ิ ด้วยการกำหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในการปฏิบตั งิ านของแต่ละ
หน่วยงานให้ชัดเจน จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน มีการตรวจสอบ ควบคุมภายในโดยใช้ระบบ Dual Control และใช้ประโยชน์จากรายงานที่จัดทำ
ส่วนทีส่ องเป็นความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดจากกระบวนการปฏิบตั งิ าน และระบบงาน ธนาคารได้นำระบบเทคโนโลยีมาสนับสนุนและ
รองรับการขยายตัวของธุรกิจ จัดทำระบบข้อมูลทีม่ ปี ระสิทธิภาพช่วยให้เกิดความคล่องตัว และลดข้อผิดพลาดทีอ่ าจเกิดจากผูป้ ฏิบตั งิ านได้ นอกจาก
นีย้ งั มีสว่ นช่วยในการย้ำเตือนสิง่ ทีผ่ ดิ ปกติให้รบั ทราบได้ลว่ งหน้า เพือ่ หาแนวทางแก้ไข และป้องกันความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ระดับหนึง่
12. ความเสี่ยงสำหรับผู้ถือหลักทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ธนาคารมียอดขาดทุนสุทธิจำนวน 14,054 ล้านบาท ซึง่ ตามข้อบังคับของทางการทีห่ า้ มมิให้
ธนาคารจ่ายเงินปันผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ หากยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ อย่างไรก็ตามธนาคารได้พยายามแก้ไขปัญหาพร้อมกับวางกลยุทธ์ในการดำเนิน
ธุรกิจทุก ๆ ด้าน เพือ่ ให้ผลการดำเนินงานของธนาคารมีกำไร สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้โดยเร็วทีส่ ดุ
13. ความเสี่ยงสำหรับสินทรัพย์รอการขาย
จากการทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ขายทรัพย์สนิ รอการขายทีถ่ อื ครองตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2540
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2544 ภายใน 10 ปี โดยให้ทยอยจำหน่ายหลังจากถือครองมาแล้ว 5 ปี ซึง่ การจำหน่ายสินทรัพย์ภายในเวลาทีก่ ำหนดดังกล่าว
อาจเป็นข้อจำกัดทีส่ ำคัญทีท่ ำให้ไม่สามารถขายหลักประกันได้ตามมูลค่าของทรัพย์สนิ นอกจากนีห้ ากธนาคารไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สนิ รอการขาย
ออกได้ในราคาทีต่ อ้ งการภายในเวลาทีก่ ำหนด อาจทำให้ธนาคารต้องเสียค่าปรับ

 
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก
กลุม่ ผูถ้ อื หุน้
1. บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัดเพือ่ ผูฝ้ าก
2. กระทรวงการคลัง
3. THAILAND SECURITIES DEPOSITORY
COMPANY LIMITED FOR DEPOSITORS
4. กองทัพบก
5. บริษัท ททบ. 5 จำกัด (มหาชน)
6. กองทัพอากาศ
7. กองทัพเรือ
8. นายธวัชชัย เตชะวัฒนวรรณา
9. นายพิสฐิ พฤกษ์ไพบูลย์
10. นายสงวน อัศวสิทธิถาวร
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หุ้นสามัญ

31 ธันวาคม 2546
จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิหมวด ข.

%

4,463,854,578
2,234,485,323
559,092,184

6,500
1,991,992,200
-

42.89
40.61
5.37

552,309,401
137,241,694
87,847,882
70,953,508
26,208,000
10,400,000
8,000,000

-

5.31
1.32
0.84
0.68
0.25
0.10
0.08
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โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างคณะกรรมการที่สำคัญของธนาคารประกอบด้วย คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง นอกจากนัน้ ยังมีคณะกรรมการ / คณะทำงานอืน่ ๆ อีกจำนวน 23
คณะ ประกอบด้วยคณะทำงานด้านนโยบาย 5 คณะ ด้านอนามัย 2 คณะ ด้านสินเชื่อ 4 คณะ ด้านรายได้ 3 คณะ ด้านการปฏิบัติการ 1 คณะ
ด้านทรัพยากรบุคคล 5 คณะ และด้านเทคโนโลยี 3 คณะ โดยขอบเขตอำนาจหน้าทีแ่ ละรายชือ่ ของคณะกรรมการทีส่ ำคัญ มีดงั นี้
คณะกรรมการธนาคาร : ภาระหน้าที่
1. กำหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของธนาคารพาณิชย์ รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบายและทิศทางการ
ดำเนินงานของธนาคารตามทีฝ่ า่ ยจัดการเสนอ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝา่ ยจัดการดำเนินการ ให้เป็นไปตามวิสยั ทัศน์และภารกิจทีค่ ณะกรรมการ
จะกำหนดตามความเหมาะสม เพื่อให้สามารถแข่งขันกับธนาคารพาณิชย์อื่นได้ และเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อผลประโยชน์สูงสุด
ของธนาคารและผูถ้ อื หุน้
2. จัดให้มบี ทบัญญัตเิ กีย่ วกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการผูบ้ ริหาร และพนักงาน เพือ่ เป็น
แนวทางปฏิบตั ภิ ายในองค์กร
3. ติดตามการดำเนินกิจการของธนาคารตลอดเวลา เพือ่ ให้มน่ั ใจว่ากรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารและฝ่ายจัดการดำเนินกิจการตาม
กฎหมายและนโยบายทีว่ างไว้
4. ดูแลให้เกิดความมัน่ ใจว่าฝ่ายจัดการมีความสามารถในการจัดการในงานของธนาคารซึง่ รวมถึงการแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารระดับสูง
5. ดำเนินการให้ธนาคารมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
6. ดูแลให้ฝา่ ยจัดการรายงานเรือ่ งทีส่ ำคัญของธนาคารต่อคณะกรรมการอย่างทันเวลาและเหมาะสม
7. ดูแลให้ฝ่ายจัดการของธนาคารมีการกำหนดนโยบาย กระบวนการ และการควบคุมทางด้านการบริหารความเสี่ยงประเภท
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยอย่างน้อยที่สุดจะต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ การตลาด และการลงทุน สภาพคล่อง การปฏิบัติงาน ชื่อเสียง
กฎหมายและกลยุทธ์ ทัง้ นี้ คณะกรรมการต้องทำหน้าทีอ่ นุมตั นิ โยบายดังกล่าว รวมทัง้ ทบทวนกลยุทธ์การปฏิบตั จิ ริงและนโยบายในเรือ่ งดังกล่าวอย่าง
สม่ำเสมอ
8. พิจารณาอนุมัติการจ้าง การแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน กำหนดผลตอบแทน กำหนดโทษทางวินัย เลิกจ้าง การลาออกของ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
9. พิจารณาอนุมตั บิ ทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตลอดจนการเปลีย่ นแปลงในองค์ประกอบ รวมทัง้ การเปลีย่ น
แปลงทีม่ นี ยั สำคัญต่อการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการชุดย่อยทีไ่ ด้แต่งตัง้ ขึน้ ทัง้ นี้ เว้นแต่เรือ่ งทีไ่ ด้มอบอำนาจลงไปอย่างเหมาะสม
10. กำกับดูแลให้การบริหารธนาคารในภาพรวมมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ตามหลักบรรษัทธรรมาภิบาลทีด่ ี
คณะกรรมการบริหาร มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. พิจารณานโยบาย กลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณในการดำเนินงานของธนาคารก่อนนำเสนอคณะกรรมการธนาคาร และ
ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามทีก่ ำหนด
2. อนุมตั กิ ารให้สนิ เชือ่ ทุกประเภท การร่วมทุน และอนุมตั กิ ารปรับโครงสร้างหนี้ หรือการแก้ไขปัญหาหนีต้ ามวงเงินทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ
จากคณะกรรมการธนาคาร
3. อนุมตั กิ ารจำหน่ายทรัพย์สนิ ของธนาคารและทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการชำระหนี้
4. พิจารณาอนุมัติการจ้าง การแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน กำหนดผลตอบแทน กำหนดโทษทางวินัย เลิกจ้าง การลาออกของ
ผูบ้ ริหารระดับสูง ตัง้ แต่ระดับผูจ้ ดั การฝ่ายถึงผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
5. พิจารณากลัน่ กรองเรือ่ งทีฝ่ า่ ยจัดการจะนำเสนอคณะกรรมการธนาคารเพือ่ พิจารณา
6. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
คณะกรรมการตรวจสอบ มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. สอบทานให้ธนาคารมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ธนาคารมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้ธนาคารปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของธนาคาร
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของธนาคารต่อคณะกรรมการ
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารในกรณีทเ่ี กิดรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ให้มคี วามถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของธนาคาร
7. สอบทานให้ธนาคารมีระบบการกำกับดูแลกิจการทีด่ สี อบทานถึงระดับความเสีย่ งทีส่ ำคัญตลอดจนวิธกี ารบริหารความเสีย่ ง
ให้ลดลงจากผูบ้ ริหาร ผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชี
8. สอบทานถึงระบบการควบคุมภายในทีส่ ำคัญจากผูบ้ ริหาร เพือ่ ประเมินผลความเป็นไปได้ของเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
ของแต่ละสายงาน
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9. พิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริงจากหนังสือร้องเรียนของพนักงานและลูกค้าของธนาคาร
10. พิจารณาข้อเท็จจริงและแนวทางแก้ไขของฝ่ายจัดการ ตามรายงานการตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย
11. สามารถเรียกพบ หรือเชิญฝ่ายจัดการ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องเข้าร่วมประชุม และให้ขอ้ มูลในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องได้
12. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการธนาคารอย่างน้อยไตรมาสละครัง้
13. มีอำนาจในการว่าจ้าง หรือนำเอาผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานเมือ่ ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร
14. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
15. ปฏิบตั งิ านอืน่ ใดทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่า มีรายการหรือการกระทำทีอ่ าจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผล
การดำเนินงานของธนาคารทีเ่ กีย่ วข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต หรือมีสง่ิ ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องทีส่ ำคัญในระบบการควบคุม
ภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย และข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ
ธนาคารโดยรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร หรือผูบ้ ริหารให้ปรับปรุงแก้ไข หากมีความจำเป็นให้รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
หรือตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธกี ารในการสรรหากรรมการอิสระ และผูบ้ ริหารระดับสูง เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
พิจารณาอนุมตั ิ และส่งนโยบายดังกล่าวให้ธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบได้เมือ่ ทวงถาม
2. คัดเลือกและเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเพือ่ ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ กรรมการธนาคาร ผูบ้ ริหารระดับสูง
และกรรมการในบริษทั ทีธ่ นาคารถือหุน้ ตัง้ แต่ 50% โดยการเสนอของฝ่ายจัดการ เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
3. กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อน่ื รวมถึงจำนวนค่าตอบแทน และผลประโยชน์อน่ื ทีใ่ ห้แก่ กรรมการ
กรรมการอิสระและผูบ้ ริหารระดับสูง โดยต้องมีหลักเกณฑ์ทช่ี ดั เจน โปร่งใส เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตั ิ และส่งนโยบาย
ดังกล่าวให้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เมือ่ ทวงถาม
4. ดูแลให้กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของธนาคารได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมกับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีต่ นมีตอ่ ธนาคาร
5. กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง เพือ่ พิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปี โดยจะต้องคำนึง
ถึงหน้าทีค่ วามรับผิดชอบและความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องรวมถึงให้ความสำคัญกับการเพิม่ มูลค่าของส่วนผูถ้ อื หุน้ ในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย

ทางการ
ต่อธนาคาร

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีภาระหน้าทีค่ วามรับผิดชอบดังนี้
1. กำหนดนโยบาย และแนวทางในการบริหารความเสีย่ งของธนาคารให้สอดคล้องกับเป้าหมายของธนาคาร และหลักเกณฑ์ของ
2. ควบคุมดูแลให้มกี ารดำเนินการตามแนวทางทีก่ ำหนด และติดตามประเมินผล
3. พัฒนาและปรับปรุงระบบงานในการบริหารความเสีย่ ง เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและระบบการปฏิบตั งิ านก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุด
4. พิจารณาแต่งตัง้ คณะทำงานตามทีเ่ ห็นสมควร

การสรรหากรรมการและผูบ้ ริหาร
การคัดเลือกบุคคลมาเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกก่อนครบกำหนดวาระ กระทำโดยกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน
เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในหนังสือบริคณฑ์สนธิของธนาคารต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง และรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเมื่อมีการประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ในกรณีทก่ี รรมการธนาคารครบกำหนดต้องออกตามวาระ จะนำเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุ้นเพือ่ พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการ
จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม
กรรมการทีม่ าจากกระทรวงการคลัง จำนวน 4 คน
สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ
ผูล้ งทุนรายย่อยมีสทิ ธิแต่งตัง้ กรรมการตามข้อบังคับข้อที่ 16 ซึง่ กำหนดไว้ดงั นี้
1. ผู้ถอื หุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ ง้ั หมดตามข้อ 1 เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ตามแต่ท่ี
ประชุมจะเห็นสมควร แต่ผถู้ อื หุน้ แต่ละคนจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนทีพ่ งึ จะมี หรือพึงจะเลือกตัง้
ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี คุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้
ให้ประธานทีป่ ระชุมเป็นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
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จำนวนการถือหุ้นของผู้บริหาร
ชื่อ
1. นายสมหมาย ภาษี
ประธานกรรมการธนาคาร
2. พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร*
รองประธานกรรมการธนาคาร
3. พล.อ.สมทัต อัตตะนันทน์
กรรมการธนาคาร
4. พล.ร.อ.ชุมพล ปัจจุสานนท์*
กรรมการธนาคาร
5. พล.อ.อ.คงศักดิ์ วันทนา
กรรมการธนาคาร
6. พล.อ.แป้ง มาลากุล ณ อยุธยา
กรรมการธนาคาร
7. นายบดี จุณณานนท์
กรรมการธนาคาร
8. นายธวัชชัย ยงกิตติกุล
กรรมการธนาคาร
9. นายไพบูลย์ ลิมปพยอม
กรรมการธนาคาร
10. นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์*
กรรมการธนาคาร
11. นายอมร อัศวานันท์*
กรรมการธนาคาร
12. นายสมชัย อภิวัฒนพร*
กรรมการธนาคาร
13. นายคัมภีร์ แก้วเจริญ*
กรรมการธนาคาร
14. นายสุภัค ศิวะรักษ์*
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
15. นายมนตรี วิศลดิลกพันธ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
16. นางจันทรเลขา วิริยะวิทย์*
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
17. นายปราการ ทวิสุวรรณ*
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
18. นายสมพล ไชยเชาวน์*
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
19. นายสุรศักดิ์ เกียรติยศสกุล
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
20. น.ส.ศุภมาศ วรนันตกุล
ผูจ้ ดั การฝ่ายอาวุโส ฝ่ายการบัญชี
หมายเหตุ : * ได้รบั การแต่งตัง้ ในรอบปี 2546
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ประเภทหลักทรัพย์ทถ่ี อื
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ
หมวด ข.
-

จำนวนหุน้
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ทีถ่ อื เพิม่ ขึน้ หรือ (ลดลง)
ระหว่างปี 2546
-

220,000

-

-

22,526

-

13,862

422,043

-

-

2,634,216

-

1,621,056

1,600,000

-

680,576

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

-

-

100

-

40

-

-

-

1,000,000
26,900
237,100

 
ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงิน
1. กรรมการธนาคาร 23 ท่าน ได้รบั ผลตอบแทนรายเดือน และเบีย้ ประชุมในคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน คณะกรรมการกลัน่ กรองและพิจารณาสินเชือ่ คณะกรรมการพิจารณาแผนการเงิน คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการ
บริหารทรัพย์สนิ ธนาคาร จำนวนเงิน 15.3 ล้านบาท
2. กรรมการบริหาร 11 ท่าน ได้รบั ผลตอบแทนรายเดือน และเบีย้ ประชุมในคณะกรรมการบริหาร จำนวนเงิน 9.7 ล้านบาท
3. กรรมการตรวจสอบ 7 ท่าน ได้รบั ผลตอบแทนรายเดือน และเบีย้ ประชุมในคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวนเงิน 3.1 ล้านบาท
4. เจ้าหน้าทีบ่ ริหารระดับสูง จำนวน 8 ท่าน ได้รบั ผลตอบแทนจำนวนเงิน 25.4 ล้านบาท
ค่าตอบแทนอืน่ ๆ
ค่าตอบแทนอืน่ ๆ ได้แก่ กองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ ค่าเครือ่ งแบบและค่าประกันภัยของผูบ้ ริหารระดับรอง
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ขน้ึ ไปจำนวน 8 ท่าน เป็นเงินรวม 6.79 ล้านบาท

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
ในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนัน้ จำเป็นอย่างยิง่ ทีอ่ งค์กรจะต้องมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี ซึง่ ธนาคารทหารไทย
ได้ยดึ ถือปฏิบตั โิ ดยเริม่ จากคณะกรรมการธนาคารจะเป็นผูก้ ำหนดกรอบนโยบายกลยุทธ์ขององค์กร โดยมีจดุ มุง่ หมายหลักคือความเจริญเติบโต
อย่างมีเสถียรภาพ และความมัน่ คงยัง่ ยืนในอนาคต จากนัน้ ฝ่ายจัดการจะดำเนินการกำหนดแผน และเป้าหมายดำเนินงานให้สอดคล้องกับกรอบ
นโยบายและกลยุทธ์ดงั กล่าวข้างต้น โดยพิจารณาในด้านการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันในสภาวะปัจจุบนั การจัดโครงสร้างองค์กรให้มี
ความสัมพันธ์เหมาะสมต่อการทำธุรกรรม และความซับซ้อนทางธุรกิจ มีการจัดระบบงาน ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านทีส่ นับสนุนให้เกิดศักยภาพในการ
ประกอบธุรกิจ คำนึงถึงการป้องกันความเสีย่ งในการดำเนินงานทีอ่ าจเกิดขึน้ ไม่วา่ จะเป็นความเสีย่ งในด้านชือ่ เสียง และการปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องตาม
กฎเกณฑ์ ข้อกำหนดของหน่วยงานทางการทีท่ ำหน้าทีก่ ำกับดูแลธนาคาร การจัดให้มรี ะบบข้อมูลสารสนเทศทีเ่ ชือ่ มต่อกันทัง้ องค์กร มีการสือ่ สาร
ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกหน่วยงานผูป้ ฏิบตั ไิ ด้รบั ทราบและเข้าใจทิศทางทีช่ ดั เจนของธนาคาร นำมาซึง่ การประสานร่วมมือร่วมใจกันของ
พนักงานทุกคน เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์
ทีส่ ำคัญอีกประการหนึง่ คือการมีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงานเป็นลำดับชัน้ จากผูป้ ฏิบตั ผิ า่ นสายงาน
บังคับบัญชาไปยังฝ่ายจัดการ จนกระทัง่ ถึงคณะกรรมการของธนาคารภายในระยะเวลาทีก่ ำหนดไว้อย่างแน่นอนและต่อเนือ่ ง ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้แน่ใจว่า
ผลการดำเนินงานของธนาคารจะบรรลุเป้าหมาย และเป็นไปตามกลยุทธ์ทว่ี างไว้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
นอกจากนี้ธนาคารยังกำหนดให้มคี ณะกรรมการชุดต่าง ๆ ทีส่ ำคัญ ไม่วา่ จะเป็นคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหาร คณะ
กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกลัน่ กรองและพิจารณาสินเชือ่
อย่างครบถ้วนอันพึงมี เพือ่ ส่งเสริมธรรมาภิบาล และเมือ่ พิจารณาถึงคุณสมบัตขิ องผูท้ ม่ี าเป็นกรรมการในแต่ละชุดด้วยแล้ว จะพบว่าเป็นผูม้ คี วามรู้
ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้าน มีความเป็นอิสระทีจ่ ะช่วยกลัน่ กรองชีแ้ นะทีเ่ ป็นประโยชน์แก่ธนาคารได้เป็นอย่างดีจงึ เป็นทีเ่ ชือ่ ถือได้วา่
จะเป็นผูท้ ค่ี อยติดตามดูแลกิจการของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส ในส่วนของพนักงานธนาคารได้จดั ทำหนังสือ "จริยธรรมธุรกิจและ
จรรยาบรรณ" เพือ่ เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิ
2. สิทธิของผู้ถือหุ้น
1. ธนาคารฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมและมีสว่ นในการตัดสินปัญหาทีส่ ำคัญ
2. ผูถ้ อื หุน้ ในฐานะเป็นเจ้าของธนาคาร สามารถใช้สทิ ธิข์ องตนซักถามคณะกรรมการเกีย่ วกับเรือ่ งต่าง ๆ ทีป่ รากฏในรายงานประจำปี
และเมือ่ เห็นว่าคณะกรรมการไม่ได้ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ ผลประโยชน์ของธนาคารโดยรวม ตลอดจนสามารถเสนอแนะหรือให้ขอ้ คิดเห็นทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานธนาคาร
3. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์อย่างเท่าเทียมกันที่จะรับทราบถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งในด้านบวกและด้านลบ ทั้งนี้ต้องอยู่บนพื้นฐาน
ของความเป็นไปได้และมีขอ้ มูลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
4. สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ อื หุน้
3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
การประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์นน้ั ย่อมมีผมู้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่าง ๆ เข้ามาเกีย่ วข้องทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ไม่วา่ จะเป็นผูถ้ อื หุน้
คูค่ า้ เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ลูกค้า พนักงาน และสังคมหรือสาธารณชน ดังนัน้ ธนาคารจึงคำนึงถึงสิทธิและผลประโยชน์ขน้ั พืน้ ฐานทีผ่ มู้ สี ว่ นได้เสียพึงได้
รับจากธนาคารไว้ดงั นี้
- ผู้ถือหุ้น ธนาคารมุง่ มัน่ ทีจ่ ะดำเนินธุรกิจให้มผี ลการดำเนินงานทีด่ ี มีเสถียรภาพ เพือ่ สร้างความพึงพอใจ และความสัมพันธ์อนั ดี
กับผูถ้ อื หุน้ นอกจากนีย้ งั ได้ดำเนินการในด้านสิทธิตา่ ง ๆ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ควรจะได้รบั อย่างเหมาะสม ด้วยการให้ขอ้ มูลด้านการเงินและผลการดำเนินงาน
ทีเ่ ปิดเผย ครบถ้วน ชัดเจน รวมถึงสิทธิทเ่ี ท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ การเปิดโอกาสให้ได้ซกั ถามและเสนอแนะข้อคิดเกีย่ วกับการ
ดำเนินงานต่อคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ
- คู่ค้าและเจ้าหนี้ ธนาคารได้ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขสัญญาทีต่ กลงกันอย่างเคร่งครัด และคำนึงถึงโอกาสในการทำธุรกิจร่วมกันทีย่ ง่ั ยืน
เพือ่ การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจทีด่ ตี อ่ กัน
- ลูกหนี้และลูกค้า ธนาคารมุง่ มัน่ ให้การดูแลและบริการทีด่ เี ท่าเทียมกันด้วยความเต็มใจ ถูกต้อง และรวดเร็ว นำเสนอผลิตภัณฑ์
และบริการทีห่ ลากหลายให้สามารถเลือกใช้ได้ตรงตามความประสงค์
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- พนักงาน ธนาคารมุง่ พัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนือ่ ง ส่งเสริมให้ได้เข้ารับการอบรม มีการทำงานเป็นทีม เพือ่ ให้เกิด
การเรียนรูแ้ ละสร้างประสบการณ์ให้กนั และกัน ซึง่ จะก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดทัง้ แก่ธนาคาร และผลการดำเนินงานโดยรวม
- สังคม ธนาคารมีความตัง้ ใจจริงทีจ่ ะมีสว่ นร่วมให้การสนับสนุนสังคมในทุกโอกาสทีอ่ ำนวย โดยได้ดำเนินการในรูปแบบของโครงการ
ต่อเนือ่ ง อาทิ โครงการจัดประกวดวงโยธวาทิต นักเรียน นิสติ นักศึกษา เป็นประจำทุกปีทไ่ี ด้ดำเนินการมานานกว่า 23 ปี ทัง้ นีด้ ว้ ยเล็งเห็นว่า สังคมหรือ
สาธารณชนทีด่ ยี อ่ มนำมาสูค่ วามเจริญรุง่ เรืองของประเทศชาติในทีส่ ดุ
4. การประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2546 ธนาคารจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ 2 ครัง้ เป็นการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เมือ่ วันที่ 29 เมษายน มีผถู้ อื หุน้ เข้าประชุม 582
ราย มีคณะกรรมการธนาคารเข้าร่วมประชุม 7 ท่าน โดยมีประธานกรรมการธนาคารเป็นประธานทีป่ ระชุม ส่วนการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ซึง่ จัดขึน้
เพือ่ พิจารณาในเรือ่ งของการเพิม่ ทุน เมือ่ วันที่ 28 สิงหาคม มีผถู้ อื หุน้ เข้าประชุม 633 ราย มีคณะกรรมการธนาคารเข้าร่วมประชุม 5 ท่าน โดยมีรอง
ประธานกรรมการธนาคาร เป็นประธานทีป่ ระชุม
5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วย กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร และกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร คณะกรรมการทีส่ ำคัญมี 4 ชุด คือ คณะ
กรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการธนาคารประกอบ
ด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายในการ
ดำเนินงาน ในปี 2546 ธนาคารได้แต่งตัง้ ให้ ดร.สุภคั ศิวะรักษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และคุณสมหมาย ภาษี ดำรงตำแหน่งประธาน
กรรมการธนาคาร และประธานกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นผู้ที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และวิสัยทัศน์อันกว้างไกล
อันจะนำพาให้การดำเนินธุรกิจของธนาคารเป็นไปตามนโยบายทีก่ ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ธนาคารได้ตระหนักและดูแลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยกำหนดนโยบายดำเนินการเกี่ยวกับรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน หรือกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ด้วยการให้ผู้ที่เกี่ยวโยงและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในระดับ
กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งให้ธนาคารทราบถึงความเกี่ยวโยงของตน และปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติของธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของ
ทางการ นอกจากนี้ในการปฏิบัติงานบางธุรกรรมที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ธนาคารได้จัดหน่วยงานผู้ปฏิบัติเป็นหน่วยงานแยกอิสระ
จากกัน ทัง้ นีเ้ พือ่ หลีกเลีย่ งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอ่ี าจเกิดขึน้
สำหรับการดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในนัน้ ธนาคารยึดมัน่ ในหลักความเป็นธรรมในการเปิดเผยข้อมูลด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับ
การรักษาความลับ การเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บคุ คลภายนอกหรือบุคคลทีไ่ ม่ได้มหี น้าทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นีเ้ พือ่ ป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตน
และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง ดังนัน้ การเปิดเผยข้อมูลของธนาคารต่อสาธารณชน จึงดำเนินการด้วยความโปร่งใสและชัดเจน ก่อให้เกิดความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง
ตรงกัน และเสมอภาค
7. จริยธรรมธุรกิจ
ธนาคารได้จดั ทำหนังสือ "จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ" แจกแก่กรรมการ และพนักงานเพือ่ เป็นแนวทางในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ าม
ภารกิจด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต และเทีย่ งธรรม
8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมการธนาคารมีจำนวน 14 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร 7 ท่าน และกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร 7 ท่าน ซึง่ ใน
จำนวนนีเ้ ป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน และกรรมการจากภายนอกอืน่ 3 ท่าน
9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง
ธนาคารกำหนดให้บคุ คลทีด่ ำรงตำแหน่งประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เพือ่ เป็นการแบ่งแยก
หน้าทีใ่ นการกำหนดนโยบายกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ
10. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
ธนาคารมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้มคี วามโปร่งใส สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของธนาคารพาณิชย์ และหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจะต้องได้รับอนุมัติงบประมาณจากผู้ถือหุ้น และกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารให้อยู่ในระดับที่สามารถเปรียบเทียบกับ
อุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีหลักเกณฑ์ คือ
1. คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยทีค่ ณะกรรมการธนาคารแต่งตัง้ ขึน้ ตามหลักธรรมาภิบาลของธนาคารพาณิชย์
เพือ่ ให้มหี น้าทีค่ วามรับผิดชอบด้านนโยบาย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน กำหนดดังนี้
- กรรมการทีเ่ ป็นบุคคลภายนอก ได้รบั ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและเบีย้ ประชุม
- กรรมการทีเ่ ป็นพนักงานธนาคาร ได้รบั เฉพาะเบีย้ ประชุม
2. คณะกรรมการชุดย่อยอืน่ ๆ ทีค่ ณะกรรมการธนาคารแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ ให้มหี น้าทีค่ วามรับผิดชอบในลักษณะทีง่ านปฏิบตั กิ ารหรือ
เฉพาะกิจ ได้แก่ คณะกรรมการกลัน่ กรองและพิจารณาสินเชือ่ คณะกรรมการบริหารทรัพย์สนิ ธนาคาร คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ให้จา่ ยค่า
ตอบแทนเฉพาะกรรมการทีเ่ ป็นบุคคลภายนอก โดยได้รบั เป็นเบีย้ ประชุม
3. ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารขึน้ อยูก่ บั ผลการดำเนินงานของธนาคาร และการปฏิบตั งิ านของแต่ละบุคคล
11. การประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารจัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการธนาคารเดือนละ 1 ครัง้ คณะกรรมการบริหารเดือนละ 2 ครัง้ และคณะกรรมการตรวจสอบ
เดือนละ 2 ครัง้ ในปี 2546 ทีผ่ า่ นมา คณะกรรมการธนาคารมีการประชุมตามวาระปกติ 12 ครัง้ และประชุมตามวาระพิเศษ 6 ครัง้ คณะกรรมการ
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บริหารมีการประชุมตามวาระปกติ 30 ครัง้ และคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมตามวาระปกติ 23 ครัง้ ในส่วนของระเบียบวาระการประชุม
และเอกสารการประชุมได้มกี ารจัดส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้า เพือ่ ให้คณะกรรมการได้มเี วลาพิจารณาอย่างเพียงพอก่อนการประชุม
12. คณะกรรมการอืน่ ๆ
นอกเหนือจากคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
แล้ว ธนาคารยังได้จดั ตัง้ คณะกรรมการอืน่ ๆ เพือ่ บริหารงานในด้านต่าง ๆ โดยการนำนโยบายทีฝ่ า่ ยจัดการกำหนดมาจัดทำแผนปฏิบตั ิ กำหนดแนวทาง
ในการดำเนินงาน และควบคุมการปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามแผนและแนวทางทีก่ ำหนด คณะกรรมการทีธ่ นาคารจัดตัง้ ขึน้ เพือ่ การบริหารงานทีส่ ำคัญ
มี 23 คณะ ประกอบด้วย ด้านนโยบาย 5 คณะ ด้านอนามัย 2 คณะ ด้านสินเชื่อ 4 คณะ ด้านรายได้ 3 คณะ ด้านการปฏิบัตกิ าร 1 คณะ ด้านทรัพยากร
บุคคล 5 คณะ และด้านเทคโนโลยี 3 คณะ
13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
ธนาคารได้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของธนาคาร โดยให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร
และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ มีการกำหนดโครงสร้างองค์กร ภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการ ตลอดจนความรับผิดชอบของผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ธนาคารมีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ทุกระดับ มีการควบคุมดูแลมิให้เกิดปัญหาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ กำหนดให้มกี ารแบ่งแยกหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน ผูต้ ดิ ตามควบคุม และประเมิน
ผลออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีการควบคุมการใช้ทรัพย์สินของธนาคารให้เกิดประโยชน์
และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมภายในเกีย่ วกับระบบการเงิน โดยธนาคารได้จดั ให้มรี ายงานเสนอผูบ้ ริหารสายงานทีร่ บั ผิดชอบอย่าง
สม่ำเสมอ รวมทัง้ มีระบบข้อมูลและการสือ่ สารข้อมูลแก่ผเู้ กีย่ วข้องอย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการตัดสินใจ
การตรวจสอบภายในของธนาคารดำเนินการโดยหน่วยงานด้านการตรวจสอบ 2 ฝ่ายงาน คือ ฝ่ายตรวจสอบทัว่ ไป และฝ่ายตรวจสอบ
สารสนเทศ โดยมีหน้าทีต่ รวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของธนาคาร เพือ่ ให้มน่ั ใจว่าการปฏิบตั งิ านหลักและกิจกรรมทางการเงินสำคัญ
ของธนาคารได้ดำเนินการตามแนวทางทีก่ ำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อกำหนดทีเ่ กีย่ วข้องกับธนาคาร
(Compliance Control) และเพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบทั่วไปและฝ่ายตรวจสอบสารสนเทศ มีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุล
ได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการธนาคารจึงกำหนดให้ฝา่ ยตรวจสอบทัว่ ไปและฝ่ายตรวจสอบสารสนเทศ รายงานผลการตรวจสอบทีเ่ ป็นสาระสำคัญต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและได้รบั การประเมินผลการปฏิบตั งิ านจากคณะกรรมการตรวจสอบ
จากรายงานผลการตรวจสอบปี 2546 ไม่พบประเด็นความผิดทีส่ ำคัญ โดยธนาคารมีขน้ั ตอนการปฏิบตั งิ านและระบบการควบคุม
ภายใน รวมทัง้ การดูแลรักษาทรัพย์สนิ ทีร่ ดั กุมเพียงพอ
14. รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการธนาคารเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินรวมของธนาคาร และบริษทั ย่อย และสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏในรายงาน
ประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไป รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
ธนาคารได้จดั ตัง้ กลุม่ นักลงทุนสัมพันธ์ (ฝ่ายกิจการสถาบันการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์) ตัง้ แต่ปี 2544 เพือ่ ส่งเสริมการเป็นบรรษัท
ภิบาลทีด่ ี และส่งเสริมให้เกิดความน่าเชือ่ ถือในองค์กรในด้านบริหารและการจัดการทางธุรกิจ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของธนาคารให้กบั
กลุม่ นักลงทุนและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องอย่างโปร่งใส ชัดเจน และเสมอภาค โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ คือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็ปไซต์ธนาคาร
(www.tmb.co.th) จัดประชุมให้นกั วิเคราะห์และนักลงทุน (แบบตัวต่อตัว) จัด Analyst Meeting รวมทัง้ การให้สอบถามข้อมูลได้ทาง โทรศัพท์ และอีเมล์
โดยการดำเนินงานเกีย่ วกับนักลงทุนสัมพันธ์ มีดงั นี้
1. รวบรวมข้อมูลทางด้านการเงินและด้านนโยบายของธนาคารรายไตรมาส
2. การชีแ้ จงข้อมูลด้าน Financial แก่นกั วิเคราะห์และนักลงทุน
3. การชีแ้ จงข้อมูลด้าน Non - Financial จะมีการชีแ้ จงหลังข้อมูลทัว่ ๆ ไปเกีย่ วกับธนาคาร เช่น จำนวนพนักงาน สาขา ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ และอื่น ๆ
4. ข้อมูลทีต่ อ้ งเปิดเผยตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ เช่น การรวมกิจการ การร่วมทุน การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างการบริหาร ฯลฯ
จะเปิดเผยหลังแจ้ง ก.ล.ต. แล้ว
5. หัวข้อหลักในการประชุม หรือตอบคำถามกับนักวิเคราะห์ ประกอบด้วย ประวัตขิ องบริษทั แผนงานและกลยุทธ์ประจำปี
เป้าหมายการดำเนินงาน ประสบการณ์และศักยภาพของผูบ้ ริหาร ความสามารถในการแข่งขัน ผลประกอบการของบริษทั ทีไ่ ด้เปิดเผยไปแล้ว
และแนวโน้มธุรกิจของธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายว่า งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินที่ส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นข้อมูลลับ
มีผลต่อราคาหุ้นและสถานะของธนาคารฯ จึงมีมติให้ฝ่ายการบัญชีส่งงบการเงิน และรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาก่อน จากนั้นให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาในวันเดียวกัน แล้วค่อยนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นและ
ผูล้ งทุนทัว่ ไปได้ทราบ สำหรับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของผู้บริหาร ธนาคารได้มีบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนีย้ งั ถือว่าปฏิบตั ผิ ดิ วินัยตามจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของธนาคาร
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ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารครัง้ ที่ 3 เมือ่ วันที่ 23 มีนาคม 2546 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ 4 คน เข้าร่วมประชุม
ด้วย คณะกรรมการธนาคารได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของธนาคาร โดยสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและอนุมัติแบบประเมินระบบ
การควบคุมภายในทีฝ่ า่ ยบริหารและฝ่ายตรวจสอบทัว่ ไปร่วมจัดทำ
สรุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของธนาคาร 5 ด้าน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสีย่ ง การควบคุม
การปฏิบตั งิ านของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่า ธนาคารมีระบบ
การควบคุมภายในเหมาะสม และเพียงพอที่จะป้องกันทรัพย์สินของธนาคาร และบริษัทย่อยอันเกิดจากการกระทำโดยมิชอบหรือไม่มีอำนาจได้
คณะกรรมการธนาคาร มีคณะกรรมการตรวจสอบ และสายงานตรวจสอบเป็นกลไกหลัก ในการสร้างเสริมและทบทวนระบบการ
ควบคุมภายในให้มีความเหมาะสมเพียงพอต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีการสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
ธนาคารและบริษทั ย่อย และติดตามให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องทีพ่ บจากการตรวจสอบอย่างต่อเนือ่ ง
นอกจากนี้ธนาคารให้ความสำคัญต่อข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อ
การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสีย่ งของธนาคาร ให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ ขึน้
การทำธุรกรรมกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ/ผูบ้ ริหารหรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว เป็นไปตามขัน้ ตอนการอนุมตั ติ าม
ระเบียบวิธปี ฏิบตั แิ ละคำสัง่ ของธนาคาร รวมทัง้ อยูภ่ ายใต้ขอบเขตของกฎหมายและเงือ่ นไขกำหนด
การติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ธนาคารได้ถือปฏิบัติสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์และ
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการป้องกันควบคุมดูแลทรัพย์สนิ ของบริษทั ย่อย โดยผูบ้ ริหารระดับสูงร่วมเป็นกรรมการในบริษทั
ย่อย เพื่อกำหนดนโยบาย รับทราบผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่เป็นปัจจุบันของบริษัทย่อย พร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานที่ดูแลด้าน
เงินลงทุนของธนาคาร ประสานงานกับกรรมการตัวแทนของธนาคารในการสอบทานข้อมูลของบริษัทย่อย เพื่อประโยชน์ด้านวิเคราะห์ผลการ
ดำเนินงาน และรายงานให้ผบู้ ริหารและคณะกรรมการของธนาคารทราบ เพือ่ เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายการดำเนินงานของบริษทั ย่อยต่อไป



1. รายการระหว่างกันกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.3 (เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
และบริษทั ร่วม), 4.20, 4.21 และ 4.26
2. รายการดังกล่าวเป็นไปตามปกติทางธุรกิจ และเป็นเงือ่ นไขการค้าทัว่ ไป
เงินให้สนิ เชือ่ สวัสดิการซึง่ ใช้อตั ราตามระเบียบของธนาคาร และเงินให้กยู้ มื แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกันบางแห่ง กำหนดอัตราดอกเบีย้
อิงกับอัตราดอกเบีย้ เงินฝาก และการไม่ได้คดิ ค่าธรรมเนียมและบริการตามราคาตลาดแก่บคุ คลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันทุกรายนัน้ มีการพิจารณา
และกลัน่ กรองโดยผ่านคณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้องของธนาคาร ซึง่ ประกอบด้วยผูบ้ ริหารระดับสูงของธนาคารทำการร่วมพิจารณาถึงผลกระทบ และ
ประโยชน์สงู สุดของธนาคาร
3. ในการอนุมัติรายการระหว่างกัน จะต้องผ่านขั้นตอนในการพิจารณาตามระเบียบปฏิบัติของธนาคาร และต้องผ่านคณะทำงาน
และคณะกรรมการต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
4. สำหรับแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคตของธนาคาร ก็มคี วามเป็นไปได้วา่ จะเกิดขึน้ ตามการดำเนินธุรกิจทัว่ ๆ ไป
ซึง่ ธนาคารมีการกำหนดมาตรการและขัน้ ตอนการอนุมตั ทิ ช่ี ดั เจนอยูแ่ ล้ว



ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะ และงบการเงินรวมของธนาคารสำหรับปี 2546 และ ปี 2545 ธนาคารมีผลการดำเนินงาน
ขาดทุนสุทธิ 14,054 และ 160 ล้านบาท ตามลำดับ สาเหตุหลักทีข่ าดทุนสุทธิเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากธนาคารตัง้ สำรองค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญในเกณฑ์สงู
สำหรับรายละเอียดผลการดำเนินงานของธนาคาร ในงบการเงินเฉพาะของธนาคารและงบการเงินรวม มีดงั นี้
รายได้ของธนาคาร
รายได้ของธนาคารประกอบด้วยรายได้ดอกเบีย้ และเงินปันผล และรายได้ทม่ี ใิ ช่ดอกเบีย้ ตามงบการเงินเฉพาะของธนาคาร สำหรับปี 2546
ธนาคารมีรายได้รวมจำนวน 18,157 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.10 เมือ่ เทียบกับปี 2545 ทีม่ จี ำนวน 20,197 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวม
ในปี 2546 ธนาคาร และบริษทั ย่อย มีรายได้รวมทัง้ สิน้ 19,627 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.18 เมือ่ เทียบกับปี 2545 ทีม่ จี ำนวน 20,699 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
ธนาคารมีรายได้ดอกเบีย้ และเงินปันผลตามงบการเงินเฉพาะธนาคาร ปี 2546 จำนวน 14,754 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.83 เมือ่ เทียบ
กับปี 2545 ทีม่ จี ำนวน 16,008 ล้านบาท เนือ่ งจากธนาคารปล่อยสินเชือ่ ลดลง อีกทัง้ อัตราผลตอบแทนของสินเชือ่ (YIELD) มีแนวโน้มลดลงโดย
ตลอด เนื่องจากภาวะการแข่งขันที่สูงเป็นผลให้รายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สินเชื่อลดลง 708 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.04 เมื่อเทียบกับปี 2545
สำหรับงบการเงินรวม ธนาคาร บริษทั ร่วม และบริษทั ย่อย มีรายได้ดอกเบีย้ และเงินปันผลจำนวน 15,681 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.48 เมือ่ เทียบ
กับปี 2545 ด้วยสาเหตุเดียวกับงบการเงินเฉพาะของธนาคาร
2. รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ
ธนาคารมีรายได้ดอกเบีย้ และเงินปันผลสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะของธนาคารปี 2546 จำนวน 6,491 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14.89
เมื่อเทียบกับปี 2545 ที่มีจำนวน 5,650 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยในประเทศลดลง และเงินฝากที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงทยอยครบ
กำหนด ตลอดจนธนาคารมีการปรับสัดส่วนเงินฝากออมทรัพย์ตอ่ เงินฝากรวมจากร้อยละ 30.52 ณ สิน้ ปี 2545 เป็นร้อยละ 38.29 ณ สิน้ ปี 2546
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รวมถึงการไถ่ถอน SUPER CAPS จึงส่งผลให้คา่ ใช้จา่ ยดอกเบีย้ ลดลงมากกว่ารายได้ดอกเบีย้ ทำให้รายได้ดอกเบีย้ และเงินปันผลสุทธิเพิม่ ขึน้ สำหรับ
งบการเงินรวม ธนาคารและบริษทั ย่อย มีรายได้ดอกเบีย้ และเงินปันผลสุทธิ 7,418 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 22.36 เมื่อเทียบกับปี 2545 ทีม่ จี ำนวน
6,062 ล้านบาท ด้วยสาเหตุเดียวกับงบการเงินเฉพาะของธนาคาร
3. รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิหลังหักหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
ธนาคารมีรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิหลังหักหนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ ตามงบการเงินเฉพาะ
ของธนาคาร ในปี 2546 มีผลขาดทุนจำนวน 9,626 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 416.12 เมือ่ เทียบกับปี 2545 ทีม่ ผี ลกำไรจำนวน 3,045 ล้านบาท เนือ่ งจาก
การลดอัตราดอกเบีย้ ในประเทศ และธนาคารได้ตง้ั ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญเพิม่ ขึน้ สำหรับงบการเงินรวม ธนาคาร และบริษทั ย่อย มีรายได้ดอกเบีย้
และเงินปันผลสุทธิหลังหักหนีส้ งสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนีม้ ผี ลขาดทุนจำนวน 6,667 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 311.95 เมือ่ เทียบกับปี
2545 ทีม่ ผี ลกำไรจำนวน 3,145 ล้านบาท ด้วยสาเหตุเดียวกับงบการเงินเฉพาะของธนาคาร
4. รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
ธนาคารมีรายได้ทม่ี ใิ ช่ดอกเบีย้ ตามงบการเงินเฉพาะของธนาคาร ในปี 2546 จำนวน 3,403 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18.76 เมือ่
เทียบกับปี 2545 ทีม่ จี ำนวน 4,189 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย จำนวน 481
ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 299.31 รองลงมาได้แก่ กำไรจากการปริวรรต และกำไรจากเงินลงทุน ลดลง 393 และ 254 ล้านบาท ลดลงคิดเป็น
ร้อยละ 45.55 และ 30.69 ตามลำดับ ขณะทีก่ ำไรจากการขายสินทรัพย์ เพิม่ ขึน้ มากถึง 187 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ คิดเป็นร้อยละ 1,215 ส่วนรายได้อน่ื
ค่าธรรมเนียมและบริการ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 86.98 และ 4.24 ตามลำดับ
สำหรับงบการเงินรวม ธนาคาร และบริษทั ย่อย มีรายได้ทม่ี ิใช่ดอกเบีย้ 3,946 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.84 เมือ่ เทียบกับปี 2545
ที่มีจำนวน 4,281 ล้านบาท โดยกำไรจากการขายสินทรัพย์ลดลง 61 ล้านบาท ลดลงมาคิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับปี 2545 รองลงมาได้แก่
กำไรจากการปริวรรต และกำไรจากเงินลงทุน ลดลง 393 และ 237 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 45.55 และ 28.43 ตามลำดับ โดยมีสว่ นแบ่งกำไร
(ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย เพิม่ ขึน้ 197 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 98.81 ส่วนรายได้อน่ื ค่าธรรมเนียมและบริการ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 91.03
และ 4.24 ตามลำดับ

ดังนี้

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายหลักและค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย โดยมีรายละเอียด

1. ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้
ธนาคารมีคา่ ใช้จา่ ยดอกเบีย้ ตามงบการเงินเฉพาะของธนาคาร ปี 2546 จำนวน 8,264 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20.22 เมือ่ เทียบ
กับปี 2545 ทีม่ จี ำนวน 10,358 ล้านบาท เนือ่ งจากการลดลงของอัตราดอกเบีย้ เงินฝากในประเทศ เงินฝากทีม่ ตี น้ ทุนสูงทยอยครบกำหนด และผลจาก
การไถ่ถอน Super Caps ทำให้ธนาคารมีคา่ ใช้จา่ ยดอกเบีย้ เงินฝาก ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้ เงินกูย้ มื ระยะยาว และค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้ จากรายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงินลดลง 1,748 213 และ 136 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 24.60 7.66 และ 28.66 ตามลำดับ สำหรับงบการเงินรวม ธนาคาร และ
บริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 8,264 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20.20 เมื่อเทียบกับปี 2545 ที่มีจำนวน 10,355 ล้านบาท ด้วยสาเหตุเดียว
กับงบการเงินเฉพาะของธนาคาร
2. ค่าใช้จา่ ยทีม่ ใิ ช่ดอกเบีย้
ธนาคารมีคา่ ใช้จา่ ยทีม่ ใิ ช่ดอกเบีย้ ตามงบการเงินเฉพาะของธนาคาร ปี 2546 จำนวน 7,786 ล้านบาท เพิม่ ขีน้ ร้อยละ 5.96 เมือ่
เทียบกับปี 2545 ทีม่ จี ำนวน 7,348 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากการขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สนิ รอการขายและทรัพย์สนิ อืน่ ๆ ทีข่ าดทุน
เพิม่ ขึน้ 736 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 389.79 เนือ่ งจากการตีราคาทีด่ นิ และอาคารใหม่ รองลงมาได้แก่คา่ ใช้จา่ ยด้านค่าธรรมเนียมและบริการค่าใช้
จ่ายอืน่ และค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับอาคาร สถานทีแ่ ละอุปกรณ์ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 18.39 15.42 และ 9.90 ตามลำดับ โดยมีคา่ ใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงาน
ลดลงจำนวน 622 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 23.60 เนือ่ งจากในปี 2545 มีคา่ ใช้จา่ ยพนักงานตามโครงการร่วมใจจาก (MSP) รองลงมาได้แก่คา่ ภาษี
อากรลดลงร้อยละ 7.74 เมือ่ เทียบกับปี 2545
สำหรับงบการเงินรวม ธนาคาร และบริษทั ย่อย มีคา่ ใช้จา่ ยทีม่ ใิ ช่ดอกเบีย้ จำนวน 11,287 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 49.70 โดยส่วน
ใหญ่เป็นผลจากการขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ และขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สนิ รอการขายและทรัพย์สนิ อืน่ ๆ ทีข่ าดทุนเพิม่ ขึน้ 3,377 และ
650 ล้านบาท ตามลำดับ เนือ่ งจากการตีราคาทีด่ นิ และอาคารใหม่ รองลงมาได้แก่ ค่าใช้จา่ ยอืน่ ค่าใช้จา่ ยด้านค่าธรรมเนียมและบริการ และค่า
ใช้จา่ ยเกีย่ วกับอาคาร สถานทีแ่ ละอุปกรณ์ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 18.91 18.39 และ 8.79 ตามลำดับ โดยมีคา่ ใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงาน ลดลงจำนวน 623
ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 23.41 ด้วยสาเหตุเดียวกับงบการเงินเฉพาะของธนาคาร
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
ผลประกอบการของธนาคารตามงบการเงินเฉพาะของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ในภาพรวมธนาคารมีผลประกอบการ
ดีขน้ึ เมือ่ เปรียบเทียบกับปี 2545 กล่าวคือ รายได้ดอกเบีย้ และเงินปันผลสุทธิมจี ำนวน 6,491 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2545 จำนวน 841 ล้านบาท
รายได้อน่ื ทีม่ ใิ ช่ดอกเบีย้ มีจำนวน 3,403 ล้านบาท ลดลงจากปี 2545 จำนวน 786 ล้านบาท ซึง่ ทำให้ผลการดำเนินงานในปี 2546 ของธนาคาร
มีกำไรจากการดำเนินการก่อนภาษีเงินได้จำนวน 2,108 ล้านบาท แต่เนือ่ งจากธนาคารมีการตัง้ สำรองค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ เพิม่ ขึน้ จำนวน 16,117
ล้านบาท ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทำให้ธนาคารแสดงผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 14,054 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวม ธนาคารและ
บริษทั ย่อย มีผลขาดทุนสุทธิ 14,054 ล้านบาท ด้วยสาเหตุเดียวกับงบการเงินเฉพาะของธนาคาร
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ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์ในงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมของธนาคาร ณ สิน้ ปี 2546 มีจำนวน 379,147 ล้านบาท และ 378,995 ล้านบาท
ลดลงจากสิน้ ปี 2545 จำนวน 12,149 ล้านบาท และ 12,269 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.10 และ 3.14 การลดลงของสินทรัพย์ในงบการเงินเฉพาะ
และงบการเงินรวมของธนาคารเป็นผลจากสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งเพิ่มในปี 2546 ในจำนวนที่สูงขึ้น สำหรับสินทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบ
หลักในการดำเนินธุรกิจประกอบด้วย เงินให้สินเชื่อ รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ และหลักทรัพย์ซื้อโดยมี
สัญญาขายคืน โดยสินทรัพย์ในการดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่จะเป็นเงินให้สนิ เชือ่ คิดเป็นร้อยละ 79.44 และ 79.10 ของสินทรัพย์ตามงบการเงินเฉพาะ
และงบการเงินรวม โดยรายการสินทรัพย์ทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงมีดงั นี้
- รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ตามงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมของธนาคาร ณ สิน้ ปี 2546 มีจำนวน 8,659
ล้านบาท ลดลงจากสิน้ ปี 2545 จำนวน 12,360 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.80 เนือ่ งจากในปี 2546 ธนาคารได้รบั ชำระคืนบัตรเงินฝากทีอ่ อก
โดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึง่ ทำการแทนกองทุนเพือ่ การฟืน้ ฟูฯ จำนวนเงิน 10,065 ล้านบาท
- หลักทรัพย์ซอ้ื โดยมีสญ
ั ญาขายคืนตามงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวม ณ สิน้ ปี 2546 มีจำนวน 6,200 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
จากสิน้ ปี 2545 จำนวน 3,200 ล้านบาท
- เงินลงทุนในหลักทรัพย์สทุ ธิตามงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวม ณ สิน้ ปี 2546 มีจำนวน 47,553 ล้านบาท และ 46,981
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2545 จำนวน 3,734 ล้านบาท และ 4,602 ล้านบาท ตามลำดับ
- เงินให้สนิ เชือ่ ตามงบการเงินเฉพาะ ณ สิน้ ปี 2546 มีจำนวน 301,184 ล้านบาท ลดลงจากสิน้ ปี 2545 จำนวน 927 ล้านบาท
เงินให้สนิ เชือ่ ตามงบการเงินรวม ณ สิน้ ปี 2546 มีจำนวน 299,748 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2545 จำนวน 1,991 ล้านบาท
คุณภาพของสินทรัพย์
เงินให้สนิ เชือ่
- วิเคราะห์การกระจุกตัวของสินเชื่อ
ร้อยละ 25.71 ให้กยู้ มื แก่ธรุ กิจการค้าปลีก ค้าส่ง และการบริการ
ร้อยละ 25.42 ให้กู้ยืมแก่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต และการส่งออก
ร้อยละ 16.60 ให้กู้ยืมเพื่อการจัดหาที่อยู่อาศัยแก่ผู้กู้รายย่อยและการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล
- อายุลกู หนี้
เงินให้สินเชื่อจำแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญา
31 ธันวาคม 2546
94,801
204,947
299,748

ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี
รวม

งบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท
31 ธันวาคม 2545
110,509
187,247
297,756

- สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับจัดชั้น หลักประกัน การตั้งสำรอง
มูลค่าสินเชือ่ และดอกเบีย้ ค้างรับจัดชัน้ ตามงบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2546
ประเภทของสินเชื่อ
และดอกเบี้ยค้างรับจัดชั้น

สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ
จัดชั้น

มูลค่าหนี้หลังหัก
หลักประกัน

จัดชัน้ ปกติ
258,101
109,191
จัดชัน้ กล่าวถึงเป็นพิเศษ
8,043
1,921
จัดชัน้ ต่ำกว่ามาตรฐาน
3,107
1,136
จัดชัน้ สงสัย
4,182
789
จัดชัน้ สงสัยจะสูญ
27,699
8,118
รวม
301,132
121,155
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส่วนที่เกินจากเกณฑ์ขั้นต่ำของธนาคารแห่งประเทศไทย
รวม

หน่วย : ล้านบาท
มูลค่าตามที่
ตั้งค่าเผื่อไว้
1,092
38
227
1,514*
17,153*
20,024
5,319
25,343

หมายเหตุ : * ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญตามหนังสือของธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2546 (สุทธิจากหนีส้ ญ
ู ตัดบัญชี)
ได้รวมไว้ในชัน้ สงสัยและชัน้ สงสัยจะสูญจำนวน 1,119 ล้านบาท และ 9,035 ล้านบาท ตามลำดับ
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- การตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ในปี 2546 ธนาคารและบริษัทย่อยได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามงบกำไร
ขาดทุนธนาคารมีคา่ ใช้จา่ ยหนีส้ ญ
ู และหนีส้ งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 16,117 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะของ
ธนาคารและจำนวน 14,084 ล้านบาทในงบการเงินรวม ทัง้ นีไ้ ด้รวมการตัง้ สำรองตามคำสัง่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายงานการตรวจสอบ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2545 และหนังสือของธนาคารแห่งประเทศไทยลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2546 จำนวน 10,940
ล้านบาทแล้ว
ตามงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ธนาคารมีคา่ เผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญจำนวน 24,850 ล้านบาท ค่าเผือ่ การปรับมูลค่าจากการ
ปรับโครงสร้างหนีจ้ ำนวน 1,975 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะของธนาคารและค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญจำนวน 25,343 ล้านบาท ค่าเผือ่ การปรับมูลค่า
จากการปรับโครงสร้างหนีจ้ ำนวน 1,975 ล้านบาทในงบรวม
รายละเอียดของ NPL
เงินให้สนิ เชือ่ จัดชัน้ ต่ำกว่ามาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญ ณ 31 ธันวาคม 2546 มีจำนวนทัง้ สิน้ 29,831 ล้านบาท (24,927 ราย)
ลดลงจาก 31 ธันวาคม 2545 จำนวน 13,366 ล้านบาท (4,688 ราย) สาเหตุหลักเนือ่ งมาจาก ลูกหนีป้ รับโครงสร้างชำระหนีเ้ ป็นหนีป้ กติและชำระ
หนีห้ มด
การโอน NPL ไปยัง บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย และ / หรือ บริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท
ในปี 2546 ธนาคารได้โอนลูกหนีจ้ ำนวน 8 ราย ให้กบั บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย โดยมีราคาตามบัญชีสทุ ธิจากค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
ณ วันโอนจำนวน 79 ล้านบาท ธนาคารมีกำไรจากการโอนลูกหนีด้ งั กล่าว
ในปี 2546 ธนาคารได้โอนขายสินทรัพย์ประเภทลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญที่มีหลักประกันและประเภทที่ไม่มีหลักประกันให้กับบริษัท
บริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด ในราคารวม 1,877 ล้านบาท และในช่วงไตรมาส 3 ปี 2546 บริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด ได้โอนขาย
สินทรัพย์ประเภทเงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ ทั้งที่มีหลักประกันและประเภทที่ไม่มีหลักประกัน และทรัพย์สินรอการขาย
และสินทรัพย์ทเ่ี กีย่ วข้องให้กบั บริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ในราคารวม 19,533 ล้านบาท และ ณ วันโอนบริษทั บริหารสินทรัพย์
กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ได้ชำระราคาสินทรัพย์ให้แก่ผโู้ อนเป็นตัว๋ สัญญาใช้เงินประเภทเปลีย่ นมือได้ จำนวนเงินรวม 19,533 ล้านบาท และ ณ วันเดียว
กันบริษทั บริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด ได้สลักหลังโอนตัว๋ สัญญาใช้เงินดังกล่าวให้กบั ธนาคาร เพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ในการชำระคืนเงินกูย้ มื จากธนาคาร
จำนวนเดียวกัน ซึง่ การโอนขายสินทรัพย์ดงั กล่าวบริษทั บริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 3,627 ล้านบาท
ทรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สนิ รอการขายของธนาคาร ณ สิน้ ปี 2546 มีจำนวนทัง้ สิน้ 2,439 ราย มูลค่า 16,325 ล้านบาท เมือ่ เทียบกับปี 2545 ซึง่ มีมลู ค่า
16,279 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.28 ทรัพย์สนิ รอการขาย เมือ่ แยกตามลักษณะความพร้อมในการขายมีประมาณร้อยละ 47 หรือเท่ากับ 7,672.75
ล้านบาท ส่วนทีเ่ หลือเป็นทรัพย์สนิ ทีต่ ดิ เงือ่ นไขตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ได้แก่ ทรัพย์สนิ ติดซือ้ คืน (First Right) ประมาณร้อยละ 20 หรือเท่า
กับ 3,265.00 ล้านบาท และทรัพย์สนิ ติดเงือ่ นไขประมาณร้อยละ 33 หรือเท่ากับ 5,387.25 ล้านบาท การทีม่ ลู ค่าทรัพย์สนิ รอการขายในช่วงระหว่าง
ปี 2544-2546 มีมลู ค่าเพิม่ สูงขึน้ โดยตลอด จาก 10,060.39 ล้านบาท ในปี 2544 เป็น 16,279 ล้านบาท ในปี 2545 และ 16,325 ล้านบาท ในปี 2546
นัน้ เนือ่ งจากนโยบายของธนาคารในการแก้ปญ
ั หาหนี้ NPLs โดยการรับโอนทรัพย์สนิ แทนการชำระหนีแ้ ละการเข้าซือ้ ทอดตลาดของธนาคาร เพือ่ นำ
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวมาเร่งการจำหน่ายและหาประโยชน์
ทรัพย์สนิ รอการขายทีธ่ นาคารถือครอง ซึง่ กระจายอยูท่ ว่ั ประเทศมีปญ
ั หาและภาระค่าใช้จา่ ยในการดูแลและเตรียมความพร้อมในการ
ขายประมาณปีละ 24.46 ล้านบาท อย่างไรก็ตามทรัพย์สนิ ดังกล่าว ธนาคารสามารถแสวงหาผลประโยชน์จากการให้เช่า เพือ่ เป็นการช่วยลดภาระ
ในการดูแลรักษา โดยในปี 2546 มีรายได้คา่ เช่ารวม 49.79 ล้านบาท
สำหรับในด้านการขาย ธนาคารฯ ได้จดั เตรียมความพร้อมของระบบข้อมูลทรัพย์สนิ ผ่านระบบ Internet, Intranet และสือ่ สิง่ พิมพ์
ต่าง ๆ ให้รองรับกับช่องทางการขายทัง้ ภายในและภายนอกของธนาคาร โดยพนักงานของธนาคารซึง่ กระจายอยูท่ ว่ั ประเทศกว่า 6,000 คน รวมทัง้
บริษทั ตัวแทนนายหน้าและบุคคลทัว่ ไป โดยมีคา่ นายหน้าเป็นแรงจูงใจในการขาย ซึง่ ในปี 2546 ธนาคารสามารถจำหน่ายทรัพย์สนิ รอการขาย(สุทธิ)
รวมมูลค่า 1,644 ล้านบาท
ทรัพย์สินรอการขาย จำแนกตามลักษณะความพร้อม
ทรัพย์สนิ ติดซือ้ คืน

20%

47%

ทรัพย์สนิ พร้อมขาย

33%

ทรัพย์สินติดเงื่อนไข

ทรัพย์สินรอการขาย จำแนกตามประเภท
ทาวน์เฮ้าส์ 3%
บ้าน 6%

อาคารพาณิชย์
13%

4% อาคารสำนักงาน
1% คอนโดมิเนียม

อืน่ ๆ 33%

40% ที่ดินเปล่า
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เงินลงทุนในหลักทรัพย์
- วิเคราะห์การกระจุกตัวของการลงทุน
ธนาคารมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์สทุ ธิแสดงด้วยมูลค่ายุตธิ รรมตามงบการเงินเฉพาะของธนาคาร ณ สิน้ ปี 2546 และ ปี 2545 จำนวน
47,553 ล้านบาท และ 43,819 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิรวมของธนาคารเพิ่มขึ้นจากปี 2545 คิดเป็นร้อยละ 8.52
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจากการลงุทนในตราสารหนี้ภาคเอกชนและตราสารทุนในความต้องการของตลาด และมีสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์
ตามมูลค่าทางบัญชี ณ สิน้ ปี 2546 ดังนี้
1. เงินลงทุนในตราสารหนีภ้ าครัฐและรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 72.46
2. เงินลงทุนในตราสารทุน คิดเป็นร้อยละ 14.22
3. เงินลงทุนในตราสารหนีภ้ าคเอกชน คิดเป็นร้อยละ 6.74
4. เงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม คิดเป็นร้อยละ 6.58
ซึง่ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ทง้ั หมดของธนาคารได้มกี ารตัง้ สำรองค่าเผือ่ การปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผือ่ การด้อยค่าของ
หลักทรัพย์อย่างเพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสำหรับเงินลงทุนแล้ว
- มูลค่าเงินลงทุนแยกตามประเภทหลักทรัพย์ และการตั้งสำรองค่าเผื่อการลดค่าของเงินลงทุน
หน่วย : ล้านบาท
ประเภท
เงินลงทุน
สำรอง
เงินลงทุนสุทธิ
1. ตราสารหนีภ้ าครัฐและรัฐวิสาหกิจ
34,367.39
90.51
34,457.90
2. ตราสารหนี้ภาคเอกชน
3,256.29
(53.22)
3,203.07
3. เงินลงทุนในบริษทั ร่วม/ย่อย
3,126.72
3,126.72
4. ตราสารทุนในความต้องการของตลาด
3,025.37
1,973.27
4,998.64
5. ตราสารทุนทีไ่ ม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด
2,277.01
(510.80)
1,766.21
46,052.78
1,499.76
47,552.54
สภาพคล่อง
ในปี 2546 ธนาคารมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ สุทธิ จำนวน 1,624 ล้านบาท ซึง่ เพิม่ ขึน้ 571 ล้านบาทจากปี 2545
โดยมีเงินสดสุทธิในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. กิจกรรมการจัดหาเงิน ธนาคารมีกระแสเงินสดหลักได้มาจากการออกหุน้ สามัญสุทธิจำนวน 22,255 ล้านบาท และกระแส
เงินสดใช้ไป จากการไถ่ถอนหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิ จำนวน 6,000 ล้านบาท และไถ่ถอนหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิและหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิควบหุน้ บุรมิ สิทธิ (Super Caps)
จำนวน 13,280 ล้านบาท
2. กิจกรรมลงทุนธนาคารได้ใช้ กระแสเงินสดในกิจกรรมลงทุนสุทธิ จำนวน 1,485 ล้านบาท ซึง่ เกิดจากการซือ้ หลักทรัพย์เงิน
ลงทุนประเภททีจ่ ะถือจนครบกำหนด ประเภทเผือ่ ขาย และประเภทเงินลงทุนทัว่ ไป จำนวน 23,908 ล้านบาท และได้รบั เงินจากการขายหลักทรัพย์
จำนวน 22,803 ล้านบาท
รายจ่ายลงทุน
ในปี 2546 รายจ่ายลงทุนของธนาคารส่วนใหญ่เป็นการลงทุนทางด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยี เช่น ระบบ Core Banking
ระบบ Data Warehouse เป็นต้น
แหล่งที่มาของเงินทุน
แหล่งทีม่ าของเงินทุนส่วนใหญ่เป็นเงินฝาก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86.85 ของเงินทุนทัง้ หมด รองลงมาเป็นส่วนของผูถ้ อื หุน้ คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 7.40 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน และเงินกูย้ มื คิดเป็นร้อยละ 3.78 และ 1.97 ตามลำดับ
หน่วย : ล้านบาท
แหล่งทีม่ าของเงินทุน
31 ธันวาคม 2546
31 ธันวาคม 2545
จำนวนเงิน
สัดส่วน (%)
จำนวนเงิน
สัดส่วน (%)
เงินฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินกู้ยืม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวม
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322,058
14,006
7,287
27,476
370,827

86.85
3.78
1.97
7.40
100.00

322,021
21,192
16,607
14,286
374,106

86.08
5.66
4.44
3.82
100.00

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ตามงบการเงินเฉพาะของธนาคาร และงบการเงินรวม ณ สิน้ ปี 2546 จำนวน 27,476 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี
2545 จำนวน 13,191 ล้านบาท หรือร้อยละ 92.33 เนือ่ งจากธนาคารได้เพิม่ ทุนโดยออกหุน้ สามัญจำนวน 6,405 ล้านหุน้ มีผลให้หนุ้ สามัญ
ทีอ่ อกและเรียกชำระเต็มมูลค่าเพิม่ ขึน้ 64,050 ล้านบาท ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุน้ สามัญเพิม่ ขึน้ 41,795 ล้านบาท นอกจากนีธ้ นาคารมีผลขาดทุน
สุทธิในปี 2546 จำนวน 14,054 ล้านบาท และส่วนเกินทุนจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าเงินลงทุนเพิม่ ขึน้ เท่ากับ 2,286 ล้านบาท ธนาคารมีสว่ น
เกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สนิ เพิม่ ขึน้ 2,731 ล้านบาทและมีสว่ นขาดทุนจากการตีราคาทรัพย์สนิ จำนวน 135 ล้านบาท สาเหตุสำคัญคือธนาคาร
ได้มกี ารตีราคาทีด่ นิ และอาคารใหม่ ในปี 2546
หนีส้ นิ
ธนาคารมีหนีส้ นิ ตามงบการเงินรวม ณ สิน้ ปี 2546 จำนวน 351,519 ล้านบาท ลดลงจากสิน้ ปี 2545 จำนวน 25,460 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 6.75 สำหรับหนีส้ นิ ทีเ่ ป็นส่วนประกอบหลักในการดำเนินธุรกิจของธนาคาร คือ เงินฝาก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 91.62 ของหนีส้ นิ รวม รองลงมา
ได้แก่ รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน และเงินกูย้ มื
ความสัมพันธ์ของแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
ธนาคารมีแหล่งทีม่ าของเงินทุนหลักมาจากเงินฝาก ในขณะทีแ่ หล่งทีใ่ ช้ไปของเงินทุนจะเป็นเงินให้สนิ เชือ่ ณ สิน้ ปี 2546 เงินฝากและ
เงินให้สนิ เชือ่ ตามงบการเงินเฉพาะของธนาคาร แสดงตามระยะเวลาทีเ่ หลือของสัญญาเป็นดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี
รวม

งบการเงินรวม

เงินให้สินเชื่อ
จำนวน
สัดส่วน (%)
94,801
31.63
204,947
68.37
299,748
100.00

จำนวน
317,014
5,044
322,058

เงินฝาก
สัดส่วน (%)
98.43
1.57
100.00

งบการเงินเฉพาะของธนาคาร
เงินให้สินเชื่อ
เงินฝาก
จำนวน
สัดส่วน(%)
จำนวน สัดส่วน (%)
90,982
30.21
317,195
98.43
210,202
69.79
5,044
1.57
301,184
100.00
322,239
100.00

ธนาคารมีเงินฝากตามงบการเงินเฉพาะของธนาคาร ณ สิน้ ปี 2546 ทีเ่ หลือระยะเวลาฝากไม่เกิน 1 ปี จำนวน 317,195 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
จากสิน้ ปี 2545 จำนวน 53,121 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.12 สำหรับเงินฝากทีเ่ หลือระยะเวลาฝากเกิน 1 ปี จำนวน 5,044 ล้านบาท ลดลงจาก
สิน้ ปี 2545 จำนวน 52,952 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.30 สำหรับเงินฝากตามงบการเงินรวม ก็มลี กั ษณะของการเปลีย่ นแปลงเช่นเดียวกับงบการเงิน
เฉพาะของธนาคาร
เงินให้สนิ เชือ่ ตามงบการเงินเฉพาะของธนาคาร ณ สิน้ ปี 2546 ทีเ่ หลือระยะเวลากูไ้ ม่เกิน 1 ปี มีจำนวน 90,982 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก
สิน้ ปี 2545 จำนวน 4,487 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.19 สำหรับสินเชือ่ ทีม่ รี ะยะเวลากูเ้ กิน 1 ปี มีจำนวน 210,202 ล้านบาท ลดลงจากสิน้ ปี 2545
จำนวน 5,414 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.51 สำหรับเงินให้สนิ เชือ่ ตามงบการเงินรวม ก็มลี กั ษณะของการเปลีย่ นแปลงเช่นเดียวกับงบการเงินเฉพาะ
ของธนาคาร
เมือ่ เปรียบเทียบระยะเวลาของเงินให้สนิ เชือ่ กับระยะเวลาของเงินฝาก จะเห็นได้วา่ จำนวนเงินจากแหล่งทีไ่ ด้มากับแหล่งทีใ่ ช้ไปในแต่ละ
ระยะเวลาไม่สัมพันธ์กัน ซึ่งเป็นไปโดยปกติของการดำเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไป โดยเฉพาะในระยะเวลาเกิน 1 ปีตามงบการเงิน
เฉพาะของธนาคาร และงบการเงินรวม ที่มีเงินให้สินเชื่อสูงกว่าเงินฝากจำนวน 205,158 ล้านบาท และ 199,903 ล้านบาท ตามลำดับ อย่างไรก็ดี
เงินฝากของธนาคารมีการต่ออายุอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ธนาคารสามารถใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการปล่อยสินเชื่อได้ รวมทั้งการหาแหล่งเงินทุน
ระยะยาวโดยการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งธนาคารตระหนักถึงภาวะที่เกิดการไม่สอดคล้องของจำนวนเงินในแต่ละช่วงเวลา
จึงได้ดำเนินนโยบายในการทีจ่ ะจัดหาแหล่งเงินทุนให้สอดคล้องกับการใช้ไปของเงินทุนให้มากทีส่ ดุ
การดำรงอัตราส่วนตามที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ธนาคารดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ งเท่ากับร้อยละ 10.59 สูงกว่าเกณฑ์ขน้ั ต่ำของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
1. การรวมกิจการ
ตามทีค่ ณะรัฐมนตรีได้มกี ารประชุมเมือ่ วันที่ 20 มกราคม 2547 ได้มมี ติเห็นชอบร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัติ
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังได้แจ้งนโยบายที่จะให้บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเข้าควบรวม
กิจการกับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และหากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารดีบเี อส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน) ตกลงรวม
กิจการกัน บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็จะพิจารณาเข้าร่วมการรวมกิจการด้วย
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ทีป่ ระชุมคณะกรรมการธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2547 เมือ่ วันที่ 27 มกราคม 2547 มีมติดงั นี้
1. อนุมัติการทำบันทึกความเข้าใจ (M.O.U.) กับธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน) และธนาคารดีบีเอส เพื่อกำหนดหลักการ
เบือ้ งต้นเกีย่ วกับการดำเนินการรวมกิจการ และเรือ่ งทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการรวมกิจการ และการจัดการขัน้ ตอน ระยะเวลา สัญญาหรือเอกสารต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ ว
ข้อง ทัง้ นี้ การดำเนินการต้องอยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขและขัน้ ตอนต่าง ๆ ทีจ่ ำเป็นโดยให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ของไทย และมติคณะ
กรรมการธนาคาร
2. อนุมตั ใิ นหลักการวิธกี ารรวมกิจการธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) กับธนาคารดีบเี อส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน) โดยใช้วธิ กี าร
ทำ "คำเสนอซือ้ หลักทรัพย์" (Tender Offer) และโอนกิจการทัง้ หมดของธนาคารดีบเี อส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน) มารวมกับธนาคารทหารไทย จำกัด
(มหาชน) โดยดำเนินการตามมาตรา 38 จัตวาของ พรบ. การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง
และภายใต้คำแนะนำของธนาคารแห่งประเทศไทย
3. อนุมัติให้ดำเนินการร่วมกับธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน) และธนาคารดีบีเอส ศึกษารายละเอียดความเป็นไปได้และ
ความเหมาะสมในการรวมกิจการกับบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และให้เปิดโอกาสให้ธนาคารดีบเี อส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน) และ
ธนาคารดีบีเอส เข้าร่วมเจรจา และตกลงเข้ารวมกิจการกับบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ด้วย และการดำเนินการตามขั้นตอน
กระบวนการต่าง ๆ ด้านการทำ Due Diligence การจัดโครงสร้าง Transaction รวมทัง้ อนุมตั วิ า่ จ้างทีป่ รึกษาทางการเงิน (FA) ทีป่ รึกษากฎหมาย
(LA) และผูต้ รวจสอบบัญชี (Auditor) เพือ่ ดำเนินการตามขัน้ ตอนทีจ่ ำเป็นต่าง ๆ อนึง่ หากการเจรจาหรือตกลงในการรวมกิจการกับธนาคาร ดีบเี อส
ไทยทนุ จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ผลเป็นประการใดก็ให้นำเสนอเพือ่ อนุมตั ติ อ่ คณะกรรมการอีกครัง้ หนึง่
ขณะนีธ้ นาคารกำลังอยูร่ ะหว่างการทำ Due Diligence โดยบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพือ่ ตรวจสอบทรัพย์สนิ และ
คำนวณมูลค่าทางบัญชีเพือ่ นำมาใช้ในการจัดทำเงือ่ นไขต่าง ๆ ในการรวมกิจการของ 3 สถาบัน คือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ดีบเี อส
ไทยทนุ จำกัด (มหาชน) และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึง่ คาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จ และจัดทำบันทึกความเข้าใจร่วมกัน
ทัง้ 3 ฝ่ายได้ภายในเดือน มีนาคม 2547 จากนัน้ จึงจะดำเนินการเสนอขออนุมตั แิ ผนการรวมกิจการจากธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง
ปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าวชีใ้ ห้เห็นว่า ผลกระทบจากการดำเนินการข้างต้นยังไม่อาจประมาณได้ในปัจจุบนั ทัง้ นีผ้ บู้ ริหารเชือ่ ว่า การดำเนินการ
ดังกล่าวจะไม่มผี ลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546
2. บริษัทย่อย
ณ 31 ธันวาคม 2546 ธนาคารมีเงินลงทุนในบริษทั ย่อยตามงบการเงินเฉพาะของธนาคาร จำนวนรวม 2,668.44 ล้านบาท โดย
ร้อยละ 100 ของเงินลงทุนรวมในบริษทั ย่อย เป็นเงินลงทุนในบริษทั บริหารสินทรัพย์พญาไท ซึง่ ดำเนินธุรกิจเกีย่ วกับการรับโอนหรือซือ้ หนีท้ ม่ี ปี ญ
ั หาจาก
ธนาคารเพือ่ นำไปบริหารให้ได้รบั ผลตอบแทนทีด่ ที ส่ี ดุ ดังนัน้ ปัจจัยและอิทธิพลหลักทีอ่ าจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงิน จะคล้ายกับปัจจัย
ทีส่ ง่ ผลต่อการดำเนินงานของธนาคาร
สำหรับในส่วนของบริษัท เดซิกนี ฟอร์ อีทีเอ คอนแทรคท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามสัญญาเงินกู้ เพื่อรับโอนสิทธิสัญญา
สัมปทานการก่อสร้างทางด่วนขัน้ ที่ 2 ในกรณีทล่ี กู หนีต้ ามสัญญาเงินกูผ้ ดิ นัดการชำระหนี้ ดังนัน้ หากบริษทั ลูกหนีไ้ ม่มกี ารผิดนัดชำระหนี้ บริษทั ย่อย
ก็จะไม่มผี ลการดำเนินงานใด ๆ

ธนาคารมีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจมุ่งสู่ Retail Banking โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
รวมทัง้ กลุม่ ลูกค้ารายย่อย ด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเสริมสร้างการให้บริการและการพัฒนาระบบงาน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการให้บริการ
และการสร้างช่องทางการให้บริการทีส่ ะดวกแก่ลกู ค้า รวมทัง้ พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพือ่ สนองความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ธนาคาร
ยังมีนโยบายในการเร่งสร้างรายได้ จากรายได้ทม่ี ใิ ช่ดอกเบีย้ รวมทัง้ การเร่งจำหน่ายทรัพย์สนิ รอการขายและทรัพย์สนิ ธนาคาร
ในรอบปี 2546 ทีผ่ า่ นมา ธนาคารมีผลการดำเนินงานเป็นทีน่ า่ พอใจ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากธนาคารได้มกี ารเร่งดำเนินการ รวมทัง้ พัฒนาและ
ปรับปรุงในด้านต่าง ๆ ได้สำเร็จ รวมทัง้ ผลทีไ่ ด้สงู กว่าเป้าหมาย ธนาคารมีกำไรจากการดำเนินการก่อนภาษีเงินได้จำนวน 2,108 ล้านบาท แต่ธนาคาร
ได้ทำการตัง้ สำรองเพิม่ ขึน้ จำนวน 16,117 ล้านบาท ทำให้ธนาคารแสดงผลประกอบการเป็นขาดทุนสุทธิจำนวน 14,054 ล้านบาท สำหรับการดำเนินงาน
ในด้านต่าง ๆ ของธนาคารทีส่ ำคัญ มีดงั นี้
1. การเร่งแก้ไขสินเชือ่ ด้อยคุณภาพ (NPL)
ในปี 2546 ธนาคารได้เร่งดำเนินการแก้ไขสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) โดยใช้หลายแนวทาง ได้แก่ การเจรจาประนอมหนี้เพื่อ
ให้ลกู หนีป้ รับโครงสร้างและชำระหนี้ การโอนหลักทรัพย์ชำระหนี้ การดำเนินคดี และการขายทอดตลาดทรัพย์ และการโอนขายสินเชื่อด้อยคุณภาพ
(NPL) ให้แก่ บริษทั บริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด (PAMC) ส่งผลให้สนิ เชือ่ ด้อยคุณภาพ (NPL) ของธนาคารลดลง 13,366 ล้านบาท ทำให้สดั ส่วน
NPL ต่อสินเชือ่ รวมลดลงเหลือร้อยละ 9.90
ในส่วนของทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ธนาคารได้เร่งดำเนินการจำหน่าย โดยการจัดโครงการขายและประมูลทรัพย์สิน รวมทั้ง
การเสนออัตราดอกเบีย้ 0 % ในปีแรก ส่งผลให้ธนาคารสามารถจำหน่ายทรัพย์สนิ รอการขายสุทธิ รวมมูลค่า 1,644 ล้านบาท
2. การเพิ่มทุน
จากมติทป่ี ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ เมือ่ วันที่ 28 สิงหาคม 2546 ได้อนุมตั ใิ ห้ธนาคารเพิม่ ทุนจำนวน 22,255 ล้านบาท โดยการออก
หุ้นสามัญ 6,405 ล้านหุ้น ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 8 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาท และเปิดให้มีการจองซื้อหุ้น
ระหว่างวันที่ 10-16 กันยายน 2546 ซึง่ ได้รบั การตอบรับจากผูถ้ อื หุน้ อย่างดียง่ิ ทำให้ยอดเงินจองซือ้ หุน้ สูงเกินเป้าหมายทีต่ ง้ั ไว้
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นอกจากนีธ้ นาคารได้ทำหนังสือถึงธนาคารแห่งประเทศไทย เพือ่ ขออนุมตั ไิ ถ่ถอนหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิและไถ่ถอน SUPER CAPS ก่อนกำหนด
จำนวน 13,280 ล้านบาท เนือ่ งจากมีเงินกองทุนเพียงพอ และธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุมตั เิ มือ่ วันที่ 17 กันยายน 2546 ส่งผลให้ธนาคารทหารไทย
เป็นธนาคารแห่งแรกทีท่ ำการไถ่ถอน SUPER CAPS ได้กอ่ นกำหนด โดยธนาคารได้ทำการไถ่ถอน SUPER CAPS ในเดือนธันวาคม 2546
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ในปี 2546 ธนาคารได้ทำการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของธนาคารให้มมี ลู ค่าเพิม่ (Value Added) และสามารถสนองตอบ
ต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าของธนาคารแต่ละกลุ่ม ได้แก่ TMB Cardif Accident Plus, TMB Cardif Happy Loan, TMB Safety Drive,
บริการเงินฝากเกษียณเกษมสุข, บริการ Custodian เป็นต้น
4. การขยายสาขา
ธนาคารมีการเปิดสาขาย่อย 4 สาขา ได้แก่ สาขาย่อยมหาวิทยาลัยรามคำแหง - บางนา, สาขาย่อยเกาะช้าง, สาขาย่อยบิก๊ ซี ถนนพระรามที่ 2 และสาขาย่อยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - ประสานมิตร นอกจากนีย้ งั มีการขยายระยะเวลาการให้บริการโดยการเพิม่ วัน
ทำการในวันเสาร์สำหรับสาขาย่อยสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี
5. การพัฒนาเทคโนโลยี
ธนาคารมีการพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีตา่ ง ๆ ต่อเนือ่ งจากปีทผ่ี า่ นมา รวมทัง้ มุง่ ขยายผลของการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการ
ปฏิบตั งิ าน และให้บริการเพือ่ ให้สามาถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากทีส่ ดุ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาระบบการให้บริการลูกค้า (Core Banking)
และโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลลูกค้า
6. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ในปี 2546 ธนาคารได้เริม่ นำระบบ KPI (Key Performance Indicator) มาใช้ในการประเมินผลงานประจำปีของพนักงาน
7. การพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารได้จดั ตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งขึน้ เพือ่ พิจารณาและกำหนดนโยบาย แนวทางและการปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับ
การบริหารความเสีย่ งในด้าน Market Risk, Credit Risk และ Operational Risk

ธนาคารมีโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการดำเนินการหลายโครงการ ธนาคารจึงมีนโยบายทีจ่ ะดำเนินการโครงการต่าง ๆ ทีม่ อี ยูใ่ ห้แล้วเสร็จ
ก่อน จึงจะวางโครงการอื่นในอนาคตต่อไป
สำหรับโครงการทีธ่ นาคารได้เร่งดำเนินการ ได้แก่ โครงการศูนย์เงินสด โครงการซ่อมแซมทรัพย์สนิ รอการขาย

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»Õ 2546
¸¹Ò¤ÒÃ·ËÒÃä·Â ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

143

·Óà¹Õ Â ºÊÒ¢Ò

è
3000 ถนนพหลโยธิน จตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
ตู้ ป.ณ. 9 กรุงเทพฯ 10400
โทร. (662) 0-2299-1111
โทรเลขย่อ : ธนาคารทหาร กรุงเทพฯ
โทรสาร : (662) 0-2273-7121-4
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กระทรวงกลาโหม (กรุงเทพฯ)
กระทุม่ แบน (สมุทรสาคร)
กระบี่ (กระบี่)
กระบุรี (ระนอง)
กรุงเกษม (กรุงเทพฯ)
กล้วยน้ำไท (กรุงเทพฯ)
กองบัญชาการกองทัพบก (กรุงเทพฯ)
กองบัญชาการกองทัพเรือ (ย่อย) (กรุงเทพฯ)
กองบัญชาการกองทัพอากาศ (กรุงเทพฯ)
กองบัญชาการทหารสูงสุด-แจ้งวัฒนะ (ย่อย) (กรุงเทพฯ)
กาญจนบุรี (กาญจนบุรี)
การไฟฟ้าภูมภิ าค (ย่อย) (กรุงเทพฯ)
กาฬสินธุ์ (กาฬสินธุ)์
กำแพงเพชร (กำแพงเพชร)
กำแพงแสน (นครปฐม)
เกาะช้าง (ย่อย) (ตราด)
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)
แกลง (ระยอง)
ขอนแก่น (ขอนแก่น)
เขาทราย (พิจติ ร)
คลองจั่น (กรุงเทพฯ)
คลองตัน (ย่อย) (กรุงเทพฯ)
คลองเตย (กรุงเทพฯ)
คลองปาง (ตรัง)
ควนเนียง (สงขลา)
ค่ายสุรนารี-นครราชสีมา (ย่อย) (นครราชสีมา)
แคลาย (นนทบุร)ี
โคกมะตูม-พิษณุโลก (พิษณุโลก)
งามวงศ์วาน (นนทบุรี)
งาว (ลำปาง)
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โทร.
0-2221-7736, 0-2222-1215
0-3484-8968, 0-3484-8971
0-7561-2718-20
0-7789-1027-8
0-2222-5158-9, 0-2222-7801
0-2712-4048-51
0-2280-1537, 0-2280-1799
0-2891-0051-5
0-2531-8560-2
0-2575-6425-7
0-3451-1677, 0-3451-2441
0-2591-1424-6
0-4381-2133-5
0-5571-3801-3
0-3435-1020-1
0-3955-1040-1
0-7742-0360-2, 0-7742-1143
0-3888-4595-8
0-4324-1497-9
0-5664-9111, 0-5664-9060
0-2377-1370, 0-2377-9737
0-2717-9411-5
0-2249-1518, 0-2249-1831
0-7528-6066
0-7438-7155-7
0-4434-1872-5
0-2588-1418, 0-2588-1778
0-5521-2432-6
0-2588-0021, 0-2588-0023
0-5426-1193-4

โทรสาร
0-2224-7406
0-3484-8968
0-7561-2719
0-7789-1028
0-2222-5667
0-2712-4048
0-2280-1537
0-2891-0052
0-2531-8561
0-2575-6427
0-3451-2442
0-2591-1424-6
0-4381-2134
0-5571-3803
0-3435-1022
0-3955-1040-1
0-7742-1143
0-3888-4597
0-4324-2053
0-5664-9060
0-2377-1360
0-2717-9411
0-2249-1619
0-7528-6055
0-7438-7157
0-4434-1875
0-2588-1418
0-5521-2436
0-2588-3148
0-5426-1007
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สาขา
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

จรัลสนิทวงศ์ (กรุงเทพฯ)
จอมเทียน (ชลบุร)ี
จันดี (นครศรีธรรมราช)
จันทบุรี (จันทบุรี)
แจ้งวัฒนะ (นนทบุรี)
ฉะเชิงเทรา (ฉะเชิงเทรา)
ชลบุรี (ชลบุร)ี
ช่องนนทรี (กรุงเทพฯ)
ชัยนาท (ชัยนาท)
ชัยภูมิ (ชัยภูม)ิ
ชุมพร (ชุมพร)
ชุมแพ (ขอนแก่น)
ชุมแสง (นครสวรรค์)
เชียงราย (เชียงราย)
เชียงใหม่ (เชียงใหม่)
เชียงอินทร์พลาซ่า (เชียงใหม่)
โชคชัย 4 (กรุงเทพฯ)
ซอยทองหล่อ (กรุงเทพฯ)
ดอยแม่สลอง (เชียงราย)
ด่านขุนทด (นครราชสีมา)
ดาวคนอง (กรุงเทพฯ)
ดำเนินสะดวก (ราชบุร)ี
ตระการพืชผล (อุบลราชธานี)
ตรัง (ตรัง)
ตราด (ตราด)
ตรีเพชร (กรุงเทพฯ)
ตลาดน้อย (กรุงเทพฯ)
ตลาดพลู (ย่อย) (กรุงเทพฯ)
ตลาดวโรรส-เชียงใหม่ (เชียงใหม่)
ตลาดสันติสุข (สงขลา)
ตลาดสี่มุมเมือง-รังสิต (ปทุมธานี)
ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ (เชียงใหม่)
ตลาดหัวอิฐ-นครศรีธรรมราช (นครศรีธรรมราช)
ตลิง่ ชัน (ย่อย) (กรุงเทพฯ)
ตะพานหิน (พิจติ ร)
ตาก (ตาก)
ตากใบ (นราธิวาส)
ตาคลี (นครสวรรค์)
เตาปูน (กรุงเทพฯ)
ถนนจอมทอง (กรุงเทพฯ)
ถนนจันทน์ (กรุงเทพฯ)
ถนนเจตน์จำนงค์ (ชลบุรี)
ถนนเจริญนคร (ย่อย) (กรุงเทพฯ)
ถนนติวานนท์ (นนทบุรี)
ถนนเทพารักษ์ (สมุทรปราการ)
ถนนเทพารักษ์ กม.3 (ย่อย) (สมุทรปราการ)
ถนนเทพารักษ์ กม. 22 (สมุทรปราการ)
ถนนบรมราชชนนี (กรุงเทพฯ)
ถนนประจักษ์-นครราชสีมา (นครราชสีมา)
ถนนประชาอุทิศ (ย่อย) (กรุงเทพฯ)

โทร.
0-2424-0087, 0-2424-5520-1
0-3823-2079, 0-3823-2973
0-7548-6184-5, 0-7548-6304
0-3931-1799, 0-3932-1215
0-2574-0203-5, 0-2574-0097
0-3851-2271, 0-3851-2279
0-3827-4088, 0-3827-2984-5
0-2285-3940-4
0-5641-1564, 0-5641-2382
0-4482-2123, 0-4481-1666
0-7750-2545, 0-7750-4960
0-4331-1170, 0-4331-1270
0-5628-2498-9
0-5371-1100, 0-5371-7515-6
0-5325-1058-62
0-5328-1350, 0-5321-8351
0-2538-3125-6
0-2391-7286, 0-2392-3359
0-5376-5159-60
0-4438-9101-2
0-2476-3840-1, 0-2476-6561
0-3225-3348, 0-3225-3701
0-4548-1111
0-7521-0811, 0-7521-4025-6
0-3952-0637-8
0-2221-1371, 0-2221-2908
0-2235-3437, 0-2236-1004
0-2465-9949, 0-2465-9955-6
0-5323-3117-8, 0-5325-2877
0-7423-0575-6
0-2536-4173-7
0-5327-5280-2
0-7531-6164-8
0-2880-8070-3
0-5662-1325, 0-5662-1194
0-5551-2093-4
0-7358-1049, 0-7358-1181
0-5626-1537-8
0-2585-1123, 0-2587-8990-1
0-2476-5965, 0-2476-4203
0-2213-1308-9, 0-2213-2540
0-3827-8780-2
0-2862-4910-4
0-2950-0251-5
0-2383-5618-20
0-2753-2860-6
0-2706-0992-8
0-2434-9791-3, 0-2886-5433-4
0-4426-7675, 0-4426-7760
0-2870-9124-8

โทรสาร
0-2435-2393
0-3823-2080
0-7548-6184
0-3931-1777
0-2574-0205
0-3851-2275
0-3827-4089
0-2285-3944
0-5641-1118
0-4481-1659
0-7750-2544
0-4331-2470
0-5628-2499
0-5371-3590
0-5323-3159
0-5328-1351
0-2539-2615
0-2391-9106
0-5376-5160
0-4438-9279
0-2476-3840-1
0-3225-3349
0-4548-1015
0-7521-8344
0-3952-0637
0-2221-8706
0-2235-3436
0-2465-9949
0-5325-2882
0-7423-0575
0-2536-4173-7
0-5327-8091
0-7531-6168
0-2880-8070-3
0-5662-1477
0-5551-2890
0-7358-1052
0-5626-2155
0-2585-1233
0-2476-3886
0-2213-2541
0-3827-8781
0-2862-4914
0-2591-0390
0-2383-5620
0-2753-2864
0-2706-0992-8
0-2434-9791-3
0-4426-7798
0-2870-9125
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สาขา
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.

โทร.

ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี (อุบลราชธานี)
ถนนพระรามที่ 9 (กรุงเทพฯ)
ถนนพระรามที่ 9 - ถนนเสรี 7 (ย่อย) (กรุงเทพฯ)
ถนนพหลโยธิน-เชียงราย (เชียงราย)
ถนนพหลโยธิน-สระบุรี (สระบุรี)
ถนนพหลโยธิน-สะพานใหม่ (ย่อย) (กรุงเทพฯ)
ถนนพัฒนาการ (ย่อย) (กรุงเทพฯ)
ถนนพิบลู ละเอียด-นครราชสีมา (นครราชสีมา)
ถนนพิบูลสงคราม (นนทบุรี)
ถนนเพชรเกษม-หาดใหญ่ (สงขลา)
ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ (ย่อย) (กรุงเทพฯ)
ถนนโพศรี-อุดรธานี (อุดรธานี)
ถนนมนตรี-ภูเก็ต (ภูเก็ต)
ถนนรัตนาธิเบศร์ (นนทบุร)ี
ถนนรัถการ-หาดใหญ่ (สงขลา)
ถนนวัดกิ่งแก้ว (สมุทรปราการ)
ถนนวิภาวดีรงั สิต (ย่อย) (กรุงเทพฯ)
ถนนศรีจนั ทร์-ขอนแก่น (ขอนแก่น)
ถนนศรีนครินทร์ (กรุงเทพฯ)
ถนนศรีนครินทร์-ลาซาล (ย่อย) (กรุงเทพฯ)
ถนนศุขประยูร-ฉะเชิงเทรา (ย่อย) (ฉะเชิงเทรา)
ถนนเศรษฐกิจ 1 - สมุทรสาคร (สมุทรสาคร)
ถนนสรงประภา (ย่อย) (กรุงเทพฯ)
ถนนสามัคคี (นนทบุร)ี
ถนนสายลวด (สมุทรปราการ)
ถนนสิรนิ ธร (ย่อย) (กรุงเทพฯ)
ถนนสุขาภิบาล 2 (ย่อย) (กรุงเทพฯ)
ถนนสุขาภิบาล 3 (กรุงเทพฯ)
ถนนสุขมุ วิท-ชลบุรี (ย่อย) (ชลบุร)ี
ถนนสุขมุ วิท กม.28-สมุทรปราการ (ย่อย) (สมุทรปราการ)
ถนนสุราษฎร์ธานี-พุนพิน (สุราษฎร์ธานี)
ถนนห้วยแก้ว-เชียงใหม่ (เชียงใหม่)
ถนนเอกชัย (กรุงเทพฯ)
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ (นครสวรรค์)
ถลาง (ภูเก็ต)
ทรัพย์ไพรวัลย์ (พิษณุโลก)
ทัพทัน (อุทยั ธานี)
ท่าพระ (ย่อย) (กรุงเทพฯ)
ท่าเรือ (กาญจนบุรี)
ท่าอากาศยาน (กรุงเทพฯ)
ทุง่ ตะโก (ชุมพร)
ทุง่ สง (นครศรีธรรมราช)
เทิง (เชียงราย)
ธรรมศาสตร์-รังสิต (ปทุมธานี)
ธาตุทอง (กรุงเทพฯ)
ธาตุพนม (นครพนม)
นครชัยศรี (นครปฐม)
นครนายก (นครนายก)
นครปฐม (นครปฐม)
นครพนม (นครพนม)
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0-4524-0214-8
0-2643-0383-4, 0-2643-0398
0-2718-2743-8
0-5371-4886-7
0-3631-8270-3, 0-3621-2023
0-2972-5583-7
0-2722-6845-9
0-4427-5200-2
0-2526-2020-2
0-7423-6403-4, 0-7423-9830
0-2319-1520-4
0-4224-9551-3
0-7622-5177, 0-7622-5486
0-2921-8740-4
0-7423-8801-2, 0-7423-7575
0-2750-1920-3, 0-2312-4703
0-2644-4100-4
0-4324-6490-2
0-2320-0098, 0-2322-0691
0-2748-7484-6
0-3882-3795-7
0-3481-5609-13
0-2929-7100-1
0-2574-6291, 0-2980-0401
0-2388-0919-20
0-2433-3505
0-2704-8156-8
0-2735-2581-4
0-3826-0960-3
0-2702-3418-21
0-7728-3459-61
0-5340-4042-3
0-2893-2040-5
0-5622-8223-5
0-7631-1366-7
0-5524-5001-3
0-5659-1220-2
0-2869-0910-6
0-3456-1822, 0-3456-2046
0-2523-6601-2, 0-2535-2541
0-7753-6007
0-7541-2446-8
0-5379-5001-3
0-2516-9970-3, 0-2516-9968
0-2391-3146, 0-2392-3495
0-4254-1008-9
0-3422-8338-42
0-3731-2346, 0-3731-2350
0-3425-1537, 0-3425-2608
0-4251-1023, 0-4251-1322

โทรสาร
0-4524-0215
0-2643-0212
0-2718-2743-8
0-5371-4890
0-3631-8270
0-2972-5587
0-2722-6849
0-4427-5203
0-2526-2022
0-7423-6405
0-2319-1522
0-4224-9554
0-7623-0104
0-2921-8740-4
0-7423-8800
0-2750-1923
0-2644-4103
0-4324-6492
0-2320-0099
0-2748-7483
0-3882-3796
0-3481-5608
0-2929-7100-1
0-2574-6221
0-2388-0920
0-2433-3505
0-2704-8159
0-2735-2585
0-3826-0960-3
0-2702-3426
0-7728-3460
0-5340-4044
0-2893-2040-5
0-5622-8224
0-7631-1501
0-5524-5001
0-5659-1221
0-2869-0915
0-3456-1745
0-2535-2459
0-7753-6122
0-7541-2447
0-5379-5002
0-2516-9973
0-2392-3495
0-4254-1009
0-3422-8338
0-3731-2588
0-3425-3792
0-4251-2614
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131. นครราชสีมา (นครราชสีมา)
132. นครศรีธรรมราช (นครศรีธรรมราช)
133. นครสวรรค์ (นครสวรรค์)
134. นครหลวงเวียงจันทน์ (ลาว)
135. นนทบุรี (นนทบุร)ี
136. นราธิวาส (นราธิวาส)
137. นางรอง (บุรรี มั ย์)
138. น่าน (น่าน)
139. นาสาร (สุราษฎร์ธานี)
140. เนินเขาดิน (ระยอง)
141. บ่อไร่ (ตราด)
142. บางกะปิ (ย่อย) (กรุงเทพฯ)
143. บางขุนนนท์ (กรุงเทพฯ)
144. บางเขน (กรุงเทพฯ)
145. บางครุ (ย่อย) (สมุทรปราการ)
146. บางแค (กรุงเทพฯ)
147. บางจาก (ย่อย) (กรุงเทพฯ)
148. บางซือ่ (ย่อย) (กรุงเทพฯ)
149. บางนา (กรุงเทพฯ)
150. บางบอน (กรุงเทพฯ)
151. บางบัว (ย่อย) (กรุงเทพฯ)
152. บางบัวทอง (นนทบุร)ี
153. บางบาล (พระนครศรีอยุธยา)
154. บางปะกอก (กรุงเทพฯ)
155. บางพลัด (ย่อย) (กรุงเทพฯ)
156. บางโพ (ย่อย) (กรุงเทพฯ)
157. บางรัก (กรุงเทพฯ)
158. บางละมุง (ชลบุร)ี
159. บางลำภู (กรุงเทพฯ)
160. บางวัว (ฉะเชิงเทรา)
161. บ้านค่าย (ระยอง)
162. บ้านฉาง (ระยอง)
163. บ้านด่านลานหอย (สุโขทัย)
164. บ้านโป่ง (ราชบุร)ี
165. บ้านผือ (อุดรธานี)
166. บ้านไผ่ (ขอนแก่น)
167. บ้านไร่ (อุทยั ธานี)
168. บ้านสวน-ชลบุรี (ชลบุรี)
169. บ้านหลวง (น่าน)
170. บิก๊ ซี-ถนนพระรามที่ 2 (ย่อย) (กรุงเทพฯ)
171. บุรรี มั ย์ (บุรรี มั ย์)
172. โบ๊เบ๊ (กรุงเทพฯ)
173. ปทุมธานี (ปทุมธานี)
174. ประจวบคีรีขันธ์ (ประจวบคีรีขันธ์)
175. ประจันตคาม (ปราจีนบุรี)
176. ประชานิเวศน์ 1 (กรุงเทพฯ)
177. ประดิพทั ธ์ (กรุงเทพฯ)
178. ประตูน้ำพระอินทร์ (พระนครศรีอยุธยา)
179. ประทาย (นครราชสีมา)
180. ปราจีนบุรี (ปราจีนบุรี)

โทร.
0-4425-7680-1, 0-4425-5552
0-7534-2893, 0-7535-6801
0-5622-7006-7
(007856) 21-216486, 217174
0-2526-5594, 0-2526-5999
0-7351-2273-5
0-4463-1456-7
0-5471-0455, 0-5471-0477
0-7734-1037-8
0-3866-9498-500
0-3959-1041-2
0-2375-6347, 0-2375-7556
0-2424-2826, 0-2424-2832
0-2513-2805, 0-2513-2807
0-2819-2165-9
0-2454-8110-2
0-2332-9290-2
0-2911-3142-6
0-2399-2470-3
0-2451-0630-4
0-2972-9693-9
0-2920-2510-4
0-3539-9508-10
0-2427-9568, 0-2428-0436
0-2424-6499, 0-2424-5221
0-2585-6400, 0-2912-6594
0-2237-1844, 0-2237-2620
0-3872-7046-7, 0-3872-7060
0-2282-5021, 0-2282-5040
0-3853-8277, 0-3853-9003
0-3864-1001-3
0-3860-1027, 0-3860-1357
0-5568-9110
0-3220-0382-3, 0-3234-4767
0-4228-1264-5
0-4327-2750, 0-4327-2733
0-5653-9002-3
0-3879-9405-6
0-5476-1076, 0-5476-1003
0-2416-7806, 0-2416-7881
0-4461-3441-3
0-2225-2823, 0-2225-4255
0-2581-1740-2, 0-2581-2156
0-3260-1547-8, 0-3261-1919
0-3729-1252, 0-3729-1509
0-2953-8160-2
0-2279-0633-4, 0-2278-2535
0-3521-9784-8
0-4447-9128
0-3721-1356, 0-3721-1655

โทรสาร
0-4424-5916
0-7535-6979
0-5622-7414
(007856) 21-216486
0-2526-5594
0-7351-2274
0-4463-1457
0-5477-2818
0-7734-1538
0-3866-9499
0-3959-1041
0-2375-7558
0-2424-2829
0-2513-3132
0-2819-2165-9
0-2454-8110
0-2332-9294
0-2911-3142-6
0-2399-2482
0-2451-0633
0-2972-9694
0-2920-2513
0-3539-9510
0-2427-9568
0-2424-5221
0-2585-6594
0-2266-4115
0-3872-7046
0-2282-5395
0-3853-8255
0-3864-1001
0-3860-1727
0-5568-9070
0-3220-0383
0-4228-1265
0-4327-2790
0-5653-9004
0-3879-9301-4
0-5476-1076
0-2416-7806
0-4461-3443
0-2222-3631
0-2581-2155
0-3261-1918
0-3729-1251
0-2953-8163
0-2279-5233
0-3521-9789
0-4447-9511
0-3721-1355
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สาขา
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.

โทร.

ปราณบุรี (ประจวบคีรีขันธ์)
0-3262-1989-90
ปลายพระยา (กระบี)่
0-7568-7018-9
ป้อมพระจุลจอมเกล้า (สมุทรปราการ)
0-2425-8204-5
ปักธงชัย (นครราชสีมา)
0-4444-1019, 0-4444-1641
ปัตตานี (ปัตตานี)
0-7333-2677-9
ปากเกร็ด (นนทบุรี)
0-2583-7153, 0-2583-8220
ปากคลองตลาด (กรุงเทพฯ)
0-2222-5826, 0-2222-5828
ปากช่อง (นครราชสีมา)
0-4431-2734, 0-4431-4690
ปู่เจ้าสมิงพราย (สมุทรปราการ)
0-2394-6317, 0-2394-4412
แปลงยาว (ฉะเชิงเทรา)
0-3858-9132-3
ฝาง (เชียงใหม่)
0-5345-1154, 0-5345-3506-7
พญาไท (กรุงเทพฯ)
0-2246-0020
พนมสารคาม (ฉะเชิงเทรา)
0-3883-6516-9
พนัสนิคม (ชลบุร)ี
0-3847-3168-9
พยุหะคีรี (นครสวรรค์)
0-5634-1497-8
พระโขนง (กรุงเทพฯ)
0-2381-1117-8
พระปฐมเจดีย์ (นครปฐม)
0-3425-0750-1
พระประแดง (สมุทรปราการ)
0-2463-3872-4, 0-2463-3725
พระประโทน-นครปฐม (นครปฐม)
0-3421-2006, 0-3421-2010
พระพุทธบาท (สระบุร)ี
0-3626-6744-5
พรานนก (กรุงเทพฯ)
0-2412-3040, 0-2412-2764
พะเยา (พะเยา)
0-5448-1720-1, 0-5448-2329
พังงา (พังงา)
0-7641-1627, 0-7641-1555
พัทยา (ชลบุร)ี
0-3842-0816, 0-3842-2966
พัทยากลาง (ชลบุรี)
0-3841-1935-7
พัทลุง (พัทลุง)
0-7461-3305, 0-7461-3313
พาหุรัดพลาซ่า (กรุงเทพฯ)
0-2224-9866, 0-2223-1664
พิจิตร (พิจิตร)
0-5661-2219, 0-5665-1330-1
พิมาย (นครราชสีมา)
0-4447-1334-5
พิษณุโลก (พิษณุโลก)
0-5524-5770-2,0-5524-5543
พุทธมณฑล (นครปฐม)
0-2441-9392, 0-2441-0120
เพชรบุรี (เพชรบุร)ี
0-3242-6005, 0-3242-6115
เพชรบูรณ์ (เพชรบูรณ์)
0-5671-1386, 0-5672-1250
แพร่ (แพร่)
0-5451-1655, 0-5451-1659
โพธาราม (ราชบุร)ี
0-3223-1062, 0-3223-1637
โพนพิสยั (หนองคาย)
0-4247-1266-7
ภูเก็ต (ภูเก็ต)
0-7621-2123, 0-7621-3488
มวกเหล็ก (สระบุรี)
0-3634-1017, 0-3634-1990
มหาพฤฒาราม (กรุงเทพฯ)
0-2238-5029-31
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ-วิทยาเขตรังสิต (ย่อย) (ปทุมธานี)
0-2516-8492-4
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กรุงเทพฯ)
0-2561-4289-90
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-ท่าพระจันทร์ (ย่อย) (กรุงเทพฯ) 0-2225-8186-8
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ย่อย) (มหาสารคาม)
0-4375-4141-3
มหาวิทยาลัยรามคำแหง-วิทยาเขตบางนา (ย่อย) (กรุงเทพฯ) 0-2316-9376-8
มหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก (ย่อย) (กรุงเทพฯ)
0-2369-1820-2
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ-ประสานมิตร (ย่อย) (กรุงเทพฯ)0-2260-5734-6
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ย่อย) (กรุงเทพฯ)
0-2579-8473, 0-2579-2268
มหาวิทยาลัยสยาม (ย่อย) (กรุงเทพฯ)
0-2868-5338, 0-2868-5375
มหาสารคาม (มหาสารคาม)
0-4372-2111-3
มาบุญครองเซ็นเตอร์ (กรุงเทพฯ)
0-2215-2137, 0-2217-9233-4
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โทรสาร
0-3262-1991
0-7568-7019
0-2425-8499
0-4444-1100
0-7333-1038
0-2583-4435
0-2222-5809
0-4431-2734
0-2384-1673
0-3858-9133
0-5345-1002
0-2245-8898
0-3883-6516
0-3847-3169
0-5634-1497
0-2381-1117
0-3425-0751
0-2463-3909
0-3421-2006
0-3626-6745
0-2412-3527
0-5448-2330
0-7641-1626
0-3842-9501
0-3841-1935
0-7461-1965
0-2224-9867
0-5661-2216
0-4447-1335
0-5524-1911
0-2441-9392
0-3242-7165
0-5672-1290
0-5451-1646
0-3223-1062
0-4247-1266
0-7621-3487
0-3634-1024
0-2233-6999
0-2516-8492-4
0-2561-4289
0-2225-8186-8
0-4375-4141-3
0-2316-9376-8
0-2369-1820-2
0-2260-5734-6
0-2579-8473
0-2868-5338
0-4372-2113
0-2215-2136
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231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.

มีนบุรี (กรุงเทพฯ)
มุกดาหาร (มุกดาหาร)
เมืองคง (นครราชสีมา)
เมืองทองธานี (ย่อย) (นนทบุร)ี
เมืองพล (ขอนแก่น)
เมืองใหม่บางพลี (สมุทรปราการ)
แม่สอด (ตาก)
แม่สาย (เชียงราย)
แม่ฮอ่ งสอน (แม่ฮอ่ งสอน)
ไม้แก่น (ปัตตานี)
ยโสธร (ยโสธร)
ยะลา (ยะลา)
เยาวราช (กรุงเทพฯ)
ร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด)
ระนอง (ระนอง)
ระโนด (สงขลา)
ระยอง (ระยอง)
รังสิต (ปทุมธานี)
รังสิต-คลอง 3 (ปทุมธานี)
รัชดาภิเษก-ห้วยขวาง (กรุงเทพฯ)
ราชดำเนิน (กรุงเทพฯ)
ราชบุรี (ราชบุร)ี
ราชประสงค์ (กรุงเทพฯ)
รามอินทรา กม. 4 (กรุงเทพฯ)
รามอินทรา กม. 8 (กรุงเทพฯ)
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (กรุงเทพฯ)
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (กรุงเทพฯ)
โรงพยาบาลวชิระ-ภูเก็ต (ภูเก็ต)
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า (กรุงเทพฯ)
ลพบุรี (ลพบุรี)
ลาดกระบัง (ย่อย) (กรุงเทพฯ)
ลาดพร้าว 42 (กรุงเทพฯ)
ลาดพร้าว 103 (ย่อย) (กรุงเทพฯ)
ลาดพร้าว 124 (กรุงเทพฯ)
ลาดหญ้า (กรุงเทพฯ)
ลำทับ (กระบี่)
ลำปาง (ลำปาง)
ลำพูน (ลำพูน)
เลย (เลย)
แลนด์มาร์คพลาซ่า (ย่อย) (กรุงเทพฯ)
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี (ลพบุรี)
วงเวียนใหญ่ (กรุงเทพฯ)
วรจักร (กรุงเทพฯ)
วังน้อย (พระนครศรีอยุธยา)
วังม่วง (สระบุรี)
วิหารแดง (สระบุรี)
ศรีย่าน (กรุงเทพฯ)
ศรีราชา (ชลบุร)ี
ศรีสะเกษ (ศรีสะเกษ)
ศิรริ าช (กรุงเทพฯ)

โทร.

โทรสาร

0-2517-1221-2
0-4261-1520, 0-4261-1855
0-4445-9234-5
0-2504-5141-3
0-4341-4060-1
0-2312-8268-9, 0-2740-0208
0-5553-3038-40
0-5373-3145-6
0-5362-0120-4
0-7348-1078-80
0-4571-2301-3
0-7321-4029, 0-7321-4231
0-2225-9453, 0-2225-7290
0-4351-1369, 0-4351-1612
0-7782-3028-30
0-7439-1030, 0-7439-2555
0-3861-7048-9
0-2959-2090-3
0-2990-9130-5
0-2246-9702-5
0-2222-3131-40
0-3232-1808
0-2252-6689-91
0-2973-0741-4
0-2519-3579-80
0-2354-7880-4
0-2532-2854-7
0-7623-7237-40
0-2460-0269-70
0-3641-1596, 0-3641-1945
0-2739-1820-5
0-2938-3260-3
0-2370-3165-70
0-2514-0802, 0-2539-7220
0-2437-1147, 0-2437-1078
0-7564-3595-7
0-5422-4154, 0-5422-6223
0-5356-1460-1
0-4281-2122, 0-4281-2133
0-2255-8430-4
0-3641-3369, 0-3642-2670
0-2472-1432, 0-2890-0361-2
0-2222-7722, 0-2224-5122
0-3521-5649-53
0-3635-9211-3
0-3637-7258-9
0-2241-3865-6, 0-2243-1446-7
0-3831-1824, 0-3831-3239
0-4561-2518-20
0-2411-3548, 0-2411-3552

0-2517-3779
0-4261-1892
0-4445-9235
0-2504-5141-3
0-4341-4762
0-2312-8270
0-5553-3383
0-5373-3146
0-5362-0125
0-7348-1080
0-4571-2303
0-7321-4384
0-2225-8254
0-4351-2449
0-7782-3030
0-7439-1031
0-3861-6091
0-2959-2090-3
0-2990-9130-5
0-2246-9704
0-2224-3216
0-3232-2047
0-2252-6967
0-2973-0741
0-2519-3581
0-2354-7879
0-2531-6278
0-7623-7241
0-2476-3061
0-3641-2093
0-2739-1820-5
0-2938-3260-3
0-2370-3170
0-2514-0562
0-2439-1064
0-7564-3599
0-5422-4153
0-5351-0460
0-4281-2133
0-2255-8430-4
0-3642-2915
0-2890-0361-2
0-2222-7714
0-3521-5649
0-3635-9213
0-3637-7725
0-2243-0664
0-3831-3240
0-4561-3279
0-2411-3552
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281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.

ศูนย์การค้าปูเ่ จ้าสมิงพราย (สมุทรปราการ)
ศูนย์การค้าเมโทร (กรุงเทพฯ)
ศูนย์การค้าวรรัตน์ (กรุงเทพฯ)
สกลนคร (สกลนคร)
สงขลา (สงขลา)
สตูล (สตูล)
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม (ย่อย) (กรุงเทพฯ)
สถาบันราชภัฏธนบุรี (ย่อย) (กรุงเทพฯ)
สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช (ย่อย) (นครศรีธรรมราช)
สถาบันราชภัฏพระนคร (ย่อย) (กรุงเทพฯ)
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี (ย่อย) (เพชรบุร)ี
สถาบันราชภัฏสกลนคร (ย่อย) (สกลนคร)
สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ย่อย) (สุราษฎร์ธานี)
สถาบันราชภัฏอุดรธานี (ย่อย) (อุดรธานี)
สนามเป้า (กรุงเทพฯ)
สนามเสือป่า (กรุงเทพฯ)
สมุทรปราการ (สมุทรปราการ)
สมุทรสงคราม (สมุทรสงคราม)
สมุทรสาคร (สมุทรสาคร)
สระแก้ว (สระแก้ว)
สระบุรี (สระบุรี)
สวนจตุจักร (กรุงเทพฯ)
สวรรคโลก (สุโขทัย)
สะพานกรุงธน (กรุงเทพฯ)
สะพานนนทบุรี (ปทุมธานี)
สะพานเหลือง (กรุงเทพฯ)
สะพานใหม่-ดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
สัตหีบ (ชลบุรี)
สันป่าข่อย-เชียงใหม่ (เชียงใหม่)
สากเหล็ก (พิจิตร)
สาธุประดิษฐ์ (กรุงเทพฯ)
สามง่าม (พิจิตร)
สามพราน (นครปฐม)
สามแยกไฟฉาย (ย่อย) (กรุงเทพฯ)
สำโรง (สมุทรปราการ)
สิงห์บุรี (สิงห์บุรี)
สีลม (กรุงเทพฯ)
สีแ่ ยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่ (เชียงใหม่)
สุขมุ วิท 11 (กรุงเทพฯ)
สุโขทัย (สุโขทัย)
สุพรรณบุรี (สุพรรณบุรี)
สุรวงศ์ (กรุงเทพฯ)
สุราษฎร์ธานี (สุราษฎร์ธานี)
สุรินทร์ (สุรินทร์)
สุไหงโก-ลก (นราธิวาส)
สูงเนิน (นครราชสีมา)
สูงเม่น (แพร่)
เสนานิคม (กรุงเทพฯ)
หนองกี่ (บุรรี มั ย์)
หนองแขม (กรุงเทพฯ)
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โทร.

โทรสาร

0-2384-5282, 0-2384-6333-4
0-2252-9009-10
0-2287-0962, 0-2287-3683-5
0-4271-1393, 0-4271-1993
0-7431-1333, 0-7431-2001
0-7472-1220-2
0-2513-1700, 0-2513-7264
0-2465-5690 , 0-2465-5744
0-7539-2116-8
0-2522-6187-9
0-3249-3000-2
0-4271-6824, 0-4271-6876
0-7735-5162, 0-7735-5483
0-4224-8238, 0-4224-8680
0-2278-5240-1, 0-2270-0252
0-2281-6181, 0-2282-3269
0-2389-5917-8, 0-2389-5896
0-3471-5454-5
0-3441-2333, 0-3442-2245
0-3724-2688-91
0-3622-2430-1, 0-3622-1229
0-2272-4415-6, 0-2272-4233
0-5564-2317, 0-5564-1124
0-2424-2577, 0-2434-3536
0-2976-5500-5
0-2216-9650-2, 0-2216-2526
0-2521-3007-8
0-3843-7123, 0-3843-7678
0-5324-9858-9, 0-5324-9595
0-5669-9266-7
0-2295-4217-8, 0-2294-5510
0-5669-1210-1
0-3431-1282-3
0-2866-6956-60
0-2384-0352-3, 0-2384-4661
0-3651-1326, 0-3651-2276
0-2236-4432, 0-2236-9500
0-5341-0980-2
0-2254-1330-2, 0-2651-0243
0-5561-1147, 0-5561-1590
0-3552-2356, 0-3552-2358
0-2266-5230-3
0-7727-2753-4
0-4451-4250-2
0-7361-1555-6
0-4441-9241, 0-4441-9865
0-5454-1231, 0-5454-1360
0-2570-1386-7
0-4464-1111-2
0-2420-4543, 0-2420-3680

0-2384-4697
0-2252-9009
0-2287-0961
0-4271-3403
0-7431-4803
0-7472-1221
0-2513-1700
0-2465-5690
0-7539-2116-8
0-2522-6187-9
0-3249-3000-2
0-4271-6824
0-7735-5162
0-4224-8238
0-2270-0252
0-2282-6099
0-2389-5896
0-3471-5456
0-3442-5993
0-3724-2692
0-3622-1229
0-2271-4499
0-5564-1124
0-2424-5939
0-2976-5500-5
0-2216-2527
0-2521-5377
0-3843-7678
0-5324-9861
0-5669-9367
0-2294-4021
0-5669-1210
0-3432-4915
0-2866-6956
0-2384-4653
0-3651-2276
0-2236-4410
0-5341-0983
0-2651-0242
0-5561-1995
0-3552-2360
0-2236-3651
0-7728-1010
0-4451-4252
0-7361-1587
0-4441-9588
0-5454-1360
0-2570-1710
0-4464-1112
0-2420-4543
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สาขา
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.

หนองคล้า (จันทบุรี)
หนองคาย (หนองคาย)
หนองแค (ย่อย) (สระบุร)ี
หนองจอก (กรุงเทพฯ)
หนองมน (ชลบุร)ี
หมูเ่ กาะเคย์แมน (กรุงเทพฯ)
หล่มสัก (เพชรบูรณ์)
หลักสอง (ย่อย) (กรุงเทพฯ)
หลังสวน (ชุมพร)
ห้วยไคร้ (เชียงราย)
ห้วยยอด (ตรัง)
หัวกุญแจ-บ้านบึง (ชลบุร)ี
หัวหมาก (กรุงเทพฯ)
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)
ห้างฉัตร (ลำปาง)
หาดป่าตอง (ภูเก็ต)
หาดใหญ่ (สงขลา)
อนุสาวรียช์ ยั สมรภูมิ (ย่อย) (กรุงเทพฯ)
อยุธยา (พระนครศรีอยุธยา)
อรัญประเทศ (สระแก้ว)
อโศก (กรุงเทพฯ)
อ่อนนุช (ย่อย) (กรุงเทพฯ)
อ้อมน้อย (สมุทรสาคร)
อ้อมใหญ่ (นครปฐม)
อ่างทอง (อ่างทอง)
อ่าวอุดม (ชลบุร)ี
อำนาจเจริญ (อำนาจเจริญ)
อินทรา-ประตูนำ้ (กรุงเทพฯ)
อินทรารักษ์ (ย่อย) (กรุงเทพฯ)
อุดมสุข (กรุงเทพฯ)
อุดรธานี (อุดรธานี)
อุตรดิตถ์ (อุตรดิตถ์)
อุทยั -อยุธยา (พระนครศรีอยุธยา)
อุทยั ธานี (อุทยั ธานี)
อุบลราชธานี (อุบลราชธานี)
อู่ทอง (สุพรรณบุร)ี
เอกมัย (กรุงเทพฯ)
ฮ่องกง (ฮ่องกง)
ฮอด (เชียงใหม่)

โทร.

โทรสาร

0-3939-5471-3
0-4242-0562-3
0-3637-1020-2
0-2543-1308, 0-2543-1344
0-3839-2065-7
(662) 0-2299-1439
0-5670-1044, 0-5670-1579
0-2801-4291-5
0-7754-1233, 0-7754-1244
0-5376-3001-2
0-7527-1147, 0-7527-1425
0-3820-1026, 0-3820-1211
0-2718-8057-8
0-3253-1120-1
0-5426-9206-8
0-7634-0545-7
0-7423-5301, 0-7423-1141-3
0-2625-3570-1
0-3524-1417-8
0-3723-1280, 0-3723-1290
0-2259-3312-4, 0-2260-3840
0-2333-0395-9
0-2431-0975-6, 0-2420-2347
0-2810-3325-9
0-3561-1262
0-3835-1642-3, 0-3835-1744
0-4551-1590-4
0-2208-0981-2
0-2374-0290-5
0-2383-9223-7
0-4224-1130, 0-4224-4776-8
0-5541-1655, 0-5541-1800
0-3533-5417, 0-3533-5043
0-5651-1122, 0-5651-1187
0-4524-1313, 0-4524-1978
0-3555-2009, 0-3555-2020
0-2381-7088-90
001(852) 2845-6677
0-5346-1055-6

0-3939-5474
0-4242-0562
0-3637-0095
0-2543-1346
0-3839-2065
(662) 0-2273-7168
0-5670-1708
0-2801-4291
0-7754-1333
0-5376-3001
0-7527-1148
0-3820-1212
0-2314-1412
0-3253-1161
0-5426-9206
0-7634-0547
0-7423-5300
0-2625-3572
0-3524-2417
0-3723-2601
0-2261-6651
0-2333-0395-9
0-2431-0976
0-2810-3325
0-3561-2418
0-3835-1643
0-4551-1593
0-2208-0981
0-2374-0293
0-2383-9227
0-4224-4391
0-5541-2380
0-3533-5418
0-5651-1613
0-4524-2572
0-3555-2007
0-2381-7092
001(852) 2845-1182
0-5346-1056

ข้อมูล ณ สิน้ เดือนมีนาคม 2547
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88-89 หมูท่ ่ี 4 บ้านหาดทรายขาว ตำบลเกาะช้าง กิง่ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
โทร. 0-3958-6242
เกาะสมุย
67/12-13 หมูท่ ่ี 3 ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร. 0-7742-0360-2, 0-7742-1143
จอมเทียน
334/1-2 หมูท่ ่ี 12 ถนนชายหาดจอมเทียน ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
โทร. 0-3823-2079, 0-3823-2973
ชิดลม
สถานีรถไฟฟ้าชิดลม ยูนติ ที่ E1-2/2 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทร. 0-2655-2762
เชียงราย
870/12 หมูท่ ่ี 4 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทร. 0-5371-5657
เชียงอินทร์พลาซ่า 100/1 ศูนย์การค้าเชียงอินทร์พลาซ่า ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทร. 0-5327-0375
ถนนข้าวสาร
อาคารนานาพลาซ่าอินน์ 202 ถนนข้าวสาร แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพฯ
โทร. 0-2281-9509
ถนนข้าวสาร 2
181 ถนนข้าวสาร แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพฯ
โทร. 0-2629-1225
ถนนชัยภูมิ
314 ถนนชัยภูมิ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทร. 0-5323-3158
ถนนพัฒน์พงษ์
3 ถนนพัฒน์พงษ์ 1 แขวงสุรยิ วงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
โทร. 0-2235-2319
ถนนพัทยา สาย2
โรงแรมไทยพาเลซ เลขที่ 212 หมูท่ ่ี 9 ถนนพัทยาสาย 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
(อัลคาซาร์)
จังหวัดชลบุรี โทร. 0-3841-5302
ถนนพหลโยธิน897/7-8 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
เชียงราย
โทร. 0-5371-4886-7
ถนนมูลเมือง
5 ถนนราชมรรคา ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทร. 0-5327-0376
ถนนลอยเคราะห์
70 ถนนลอยเคราะห์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทร. 0-5320-6541
ทวีวงศ์-หาดป่าตอง 86/2 หมูท่ ่ี 4 ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
โทร. 0-7634-0839
ท่าอากาศยานอูต่ ะเภา 70 หมูท่ ่ี 2 ถนนสุขมุ วิท ตำบลสำนักกระท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
โทร. 0-3824-5595
นานา
โรงแรม Grand Inn 2/7-8 ซอยสุขมุ วิท 3 (ซอยนานาเหนือ) ถนนสุขมุ วิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
โทร. 0-2253-0968
บ้านไทย
94 ถนนทวีวงศ์ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
โทร. 0-7634-0618
พร้อมพงษ์
E 5-10/1A ถนนสุขมุ วิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
โทร. 0-2663-7485
พัทยา
325/67-70 ศูนย์การค้าพัทยาแลนด์ หมูท่ ่ี 10 ตำบลหนองปรือ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
โทร. 0-3842-9501-2, 0-3842-6107
มาบุญครองเซ็นเตอร์ 444 ศูนย์การค้ามาบุญครองเซ็นเตอร์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทร. 0-2215-2136-7, 0-2217-9234
แม่สาย
44/1-2 หมูท่ ่ี 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
โทร. 0-5373-3145-6
เกาะช้าง
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ราษฎร์อทุ ศิ
แลนด์มาร์คพลาซ่า
สนามกีฬาแห่งชาติ
สนามบินดอนเมือง

สุขมุ วิท 15
หัวหิน
หาดกะตะ
หาดกะรน
หาดจอมเทียน
หาดเฉวง
หาดเฉวง 2
หาดป่าตอง
หาดละไม 2
อินทรา-ประตูนำ้

174, 176 ถนนราษฎร์อทุ ศิ 200 ปี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
โทร. 0-7634-1624
138 อาคารแลนด์มาร์คพลาซ่า ถนนสุขมุ วิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
โทร. 0-2252-6032, 0-2252-6092
สถานีรถไฟฟ้า สนามกีฬาแห่งชาติ W 1-29 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทร. 0-2612-3132
ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1
ห้องโถงผูโ้ ดยสารขาออก (DP)
โทร. 0-2535-2461-2
ห้องพักผูโ้ ดยสารขาออก (TR)
โทร. 0-2535-2460, 0-2535-2463
ห้องโถงผูโ้ ดยสารขาเข้าด้านเหนือ (AN)
โทร. 0-2535-2465, 0-2535-4689
ห้องโถงผูโ้ ดยสารขาเข้าด้านใต้ (AS)
โทร. 0-2535-2646
อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 2
ห้องโถงผู้โดยสารขาออก (DE)
โทร. 0-2535-4964-5
ห้องพักผูโ้ ดยสารขาออก (TS)
โทร. 0-2535-4966-7
ห้องโถงผูโ้ ดยสารขาออก (TN)
โทร. 0-2535-5376
ห้องโถงผูโ้ ดยสารขาออก (DT)
โทร. 0-2535-4572
ห้องโถงผูโ้ ดยสารขาเข้า (AV)
โทร. 0-2535-4572, 0-2535-4968
ห้องผูโ้ ดยสารขาเข้าจุด VISA
โทร. 0-2535-2544
อาคารผูโ้ ดยสารภายในประเทศ
ห้องโถงผูโ้ ดยสารขาออก (DD)
โทร. 0-2535-3172
ห้องโถงผูโ้ ดยสารขาเข้าด้านเหนือ (DN)
โทร. 0-2535-2374
ห้องโถงผูโ้ ดยสารขาเข้าด้านใต้ (DS)
โทร. 0-2535-3171
211 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
โทร. 0-2651-0011
160 ถนนนเรศดำริห์ ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
โทร. 0-3253-2372
ศูนย์รวมสรรพสินค้าคอร์เนอร์ พลาซ่า 112/3 ถนนท้ายนา ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร. 0-7633-0088
36/10 หมูท่ ่ี 1 ถนนปฏัก ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร. 0-7639-6978
405 หมูท่ ่ี 12 ตำบลหนองปรือ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
โทร. 0-3823-2074
157 หมูท่ ่ี 2 ถนนเลียบหาดเฉวง ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร. 0-7742-2492
ด้านหน้าถนนสายหาดเฉวง (ติดกับมาลิบรู สี อร์ท) ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร. 0-7741-3346
158 ถนนทวีวงศ์ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
โทร. 0-7634-0092
124/123 หมูท่ ่ี 3 ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร. 0-7742-4097
120/67 ซอยอินทรา ถนนราชปรารภ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
โทร. 0-2208-0982-3
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กรุงเกษม

1514 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100

แจ้งวัฒนะ

72/8 หมูท่ ่ี 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
62/9 ถนนสุขมุ วิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี 20000
88/3-5 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด
กรุงเทพฯ 10700
88 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
34 ถนนพญาไท แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
172/1 ถนนสุขมุ วิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง
จังหวัดระยอง 21000
824/48-52 ถนนนรสิงห์ ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
275/5 ถนนช้างเผือก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50300
149/9-11 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุรวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
160 ถนนนิพทั ธ์อทุ ศิ 2 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110
133/2 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตย
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ชลบุรี
ถนนบรมราชชนนี
เทพารักษ์
พญาไท
ระยอง
สมุทรสาคร
สีแ่ ยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
สุรวงศ์
หาดใหญ่
อโศก

โทร. 0-2221-1085, 0-2226-1598
โทรสาร 0-2221-1275
โทร. 0-2982-9548-9
โทรสาร 0-2982-9547
โทร. 0-3827-0794, 0-3828-3526
โทรสาร 0-3828-3652
โทร. 0-2886-5435-6
โทรสาร 0-2434-1756
โทร. 0-2753-3600-1
โทรสาร 0-2753-3602
โทร. 0-2245-8142, 0-2245-8951
โทรสาร 0-2245-7902
โทร. 0-3861-7047
โทรสาร 0-3886-1082
โทร. 0-3481-1419-20
โทรสาร 0-3481-1418
โทร. 0-5341-0102-3
โทรสาร 0-5341-0909
โทร. 0-2267-7807-8
โทรสาร 0-2267-7806
โทร. 0-7435-5314
โทรสาร 0-7423-5300
โทร. 0-2260-0895, 0-2260-3849
โทรสาร 0-2260-3852

ÊÒ¢ÒµèÒ§»ÃÐà·È
สาขานครหลวงเวียงจันทน์ 36/5-7 Samsenthai Road, Chanthabouli, Vientiane, Lao People’s Democratic Republic
Tel. : (007856) 21-216486, 21-217174
Fax : (007856) 21-216486
E-mail : tmbvte@laotel.com
สาขาหมูเ่ กาะเคย์แมน
C/O 3000 Phahon Yothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
Tel. : (662) 0-2273-7167, 0-2299-1439 Fax : (662) 0-2273-7168
สาขาฮ่องกง
Room 1601, 16th/ Floor, New World Tower 1, 18 Queen’s Road Central, Hong Kong
Tel. : 001 (852) 2845-6677 Fax : 001 (852) 2845-1182
E-mail : tmbhk@netvigator.com
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รายงานประจำปี 2546 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
จัดทำโดย
: ฝ่ายวางแผนและวิจยั
ออกแบบ
: สำนักงานโฆษณาประชาสัมพันธ์
พิมพ์ท่ี
: บริษทั มิตรผล พริน้ ติง้ แอนด์ พลับลิชชิง่ จำกัด
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