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ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
งบดุล
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 และวันที่ 31 ธันวาคม 2548
หมายเหตุ

31 มีนาคม 2549
(ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว)

หนวย : บาท
31 ธันวาคม 2548
(ตรวจสอบแลว)

สินทรัพย
เงินสด

228,249,136.83

488,353,248.98

153,771,174.52
114,472,770.87

48,074,583.57
79,427,287.79

6,514,126,266.49

8,306,089,986.23

259,770,338.86

246,766,373.05

7,042,140,550.74
500,000,000.00

8,680,358,230.64
1,600,000,000.00

เงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ

1,367,640,233.08

187,531,488.93

เงินลงทุนระยะยาวสุทธิ

4,040,102,847.08

3,065,143,085.61

รวมเงินลงทุนสุทธิ

5,407,743,080.16

3,252,674,574.54

59,814,169,696.92

59,328,724,280.16

1,036,649,643.21

998,568,332.46

60,850,819,340.13

60,327,292,612.62

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน

3.1

ในประเทศ
มีดอกเบี้ย
ไมมีดอกเบี้ย
ตางประเทศ
มีดอกเบี้ย
ไมมีดอกเบี้ย
รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
เงินลงทุน

เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ

3.2

3.3

เงินใหสินเชื่อ
ดอกเบี้ยคางรับ
รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

3.4

4,693,400,564.67

4,455,336,648.10

หัก คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้

3.5

924,256,221.80

922,923,649.94

55,233,162,553.66

54,949,032,314.58

422,173,428.91

407,850,640.91

1,039,789,855.02

1,051,620,139.05

ดอกเบี้ยคางรับที่ไมเกี่ยวกับเงินใหสินเชื่อ

67,922,057.66

29,551,646.93

คาใชจายจายลวงหนา

13,192,539.14

9,093,898.26

สิทธิการเชาที่ดิน อาคารและสวนปรับปรุง

16,579,307.78

17,907,014.36

สินทรัพยอื่นสุทธิ
รวมสินทรัพย

14,852,769.15

12,446,764.77

69,985,805,279.05

70,498,888,473.02

รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับสุทธิ
ทรัพยสินรอการขายสุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
งบดุล
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 และวันที่ 31 ธันวาคม 2548
หมายเหตุ

31 มีนาคม 2549
(ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว)

หนวย : บาท
31 ธันวาคม 2548
(ตรวจสอบแลว)

หนี้สินและสวนของทุน
เงินฝาก
เงินฝากที่เปนเงินบาท
เงินฝากที่เปนเงินตราตางประเทศ
รวมเงินฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
ในประเทศ
มีดอกเบี้ย
ไมมีดอกเบี้ย
ตางประเทศ
มีดอกเบี้ย
รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
เงินกูยืม
เงินกูยืมระยะสั้น
เงินกูยืมระยะยาว
รวมเงินกูยืม
สวนปรับมูลคาของสัญญาอนุพันธทางการเงิน
ดอกเบี้ยเงินกูยืมคางจาย
สํารองเพื่อการรับประกันการสงออก
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สวนของทุน
ทุน
ทุนที่ไดรับชําระแลว
สํารองสําหรับธุรกรรมปองกันความเสี่ยง
สวนเกิน (ต่ํากวา) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของทุน
รวมหนี้สินและสวนของทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

4,201,877,051.01
4,012,012,525.55
8,213,889,576.56

3,838,626,797.89
5,019,249,465.58
8,857,876,263.47

7,177,947,628.73
7,017,594.01

8,185,907,900.00
3,649,626.60

5,141,449,696.82
12,326,414,919.56
16,863,694.10

5,128,131,325.80
13,317,688,852.40
18,478,370.86

670,000,000.00
39,325,553,689.55
39,995,553,689.55
78,827,262.04
538,987,803.24
182,375,030.02
178,765,607.45
61,531,677,582.52

670,000,000.00
37,560,650,000.00
38,230,650,000.00
900,231,793.93
500,922,935.60
178,562,182.31
165,973,486.78
62,170,383,885.35

6,500,000,000.00
6,500,000,000.00
(665,329,829.26)
(3,022,601.06)

6,500,000,000.00
6,500,000,000.00
(686,711,095.83)
(4,379,614.81)

2,223,353,886.85
399,126,240.00
8,454,127,696.53
69,985,805,279.05

1,993,353,886.85
526,241,411.46
8,328,504,587.67
70,498,888,473.02

3.7

3.10

3.8

3.2.4

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว
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ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549 และ 2548

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
เงินใหสินเชื่อ
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
คาใชจายดอกเบี้ย
เงินฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินกูยืมระยะสั้น
เงินกูยืมระยะยาว
รวมคาใชจายดอกเบี้ย
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สญ
ู และหนี้สงสัยจะสูญ
และขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
คาธรรมเนียมและบริการ
รายไดจากการรับประกันการสงออก
กําไรจากการปริวรรต
กําไรจากการจําหนายทรัพยสินรอการขาย
หนี้สูญไดรับคืน
หนี้ตัดจําหนายไดรับคืน
รายไดอื่น
รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย
คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ
คาภาษีอากร
คาธรรมเนียมและบริการ
คาใชจายเกี่ยวกับการรับประกันการสงออก
คาตอบแทนกรรมการ
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย
กําไรสุทธิ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หนวย : บาท
2548

หมายเหตุ

2549

3.6

853,718,663.07
150,462,027.16
43,704,368.56
1,047,885,058.79

532,342,550.73
94,254,460.30
14,279,870.22
640,876,881.25

48,571,548.77
132,750,973.74
43,470,876.34
422,406,528.81
647,199,927.66
400,685,131.13
273,587,525.07
16,328,288.18

9,886,822.39
87,161,575.28
34,923,795.00
156,437,170.86
288,409,363.53
352,467,517.72
183,729,878.74
3,816,380.64

110,769,317.88

164,921,258.34

53,664,747.78
43,814,025.01
41,386,664.91
879,993.00
4,995.54
2,312,731.83
3,043,117.80
145,106,275.87

54,559,654.21
36,156,876.78
39,241,432.55
75,962.00
8,380,481.10
3,397,641.06
141,812,047.70

101,977,792.56
22,436,545.67
70,115.28
3,174,196.91
7,559,445.09
864,000.00
16,908,669.70
152,990,765.21
102,884,828.54

89,066,434.04
20,510,486.80
69,051.40
18,249,869.03
11,142,028.33
698,655.32
14,056,679.80
153,793,204.72
152,940,101.32

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว
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ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของทุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549 และ 2548
หนวย : บาท
ทุน

สํารองสําหรับธุรกรรม
ปองกันความเสี่ยง

สวนเกิน
(ต่ํากวา)
ทุนจากการเปลี่ยนแปลง
มูลคาเงินลงทุน

กําไรสะสม
จัดสรรแลว

ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2548
สํารองสําหรับธุรกรรมปองกันความเสี่ยง
สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
รายการที่ยังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน
สํารองตามกฎหมาย
เงินนําสงคลังของงวดกอน
กําไรสุทธิ
ยอดคงเหลือ ณ 31 มีนาคม 2548

6,500,000,000.00
6,500,000,000.00

41,965,234.95
26,095,684.10
26,095,684.10
68,060,919.05

6,278,034.58 1,647,000,000.00
(11,355,672.17)
(11,355,672.17)
(5,077,637.59) 1,647,000,000.00

ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2549
สํารองสําหรับธุรกรรมปองกันความเสี่ยง
สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
รายการที่ยังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน
สํารองตามกฎหมาย
เงินนําสงคลังของงวดกอน
กําไรสุทธิ
ยอดคงเหลือ ณ 31 มีนาคม 2549

6,500,000,000.00
6,500,000,000.00

(686,711,095.83)
21,381,266.57
21,381,266.57
(665,329,829.26)

(4,379,614.81) 1,993,353,886.85
1,357,013.75
1,357,013.75
230,000,000.00
(3,022,601.06) 2,223,353,886.85

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม
ยังไมไดจัดสรร

รวม

583,586,914.52
152,940,101.32
736,527,015.84

8,778,830,184.05
26,095,684.10
(11,355,672.17)
14,740,011.93
152,940,101.32
8,946,510,297.30

526,241,411.46 8,328,504,587.67
21,381,266.57
1,357,013.75
22,738,280.32
(230,000,000.00)
102,884,828.54
102,884,828.54
399,126,240.00 8,454,127,696.53
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ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549 และ 2548
2549
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้
กลับรายการดอกเบี้ยรับจากการปรับโครงสรางหนี้
(กําไร) จากการจําหนายทรัพยสิน
(กําไร) จากการจําหนายทรัพยสินรอการขาย
(กําไร) ขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ
สวนปรับมูลคาของสัญญาอนุพันธทางการเงิน
รายไดตัดบัญชี - สวนลดพันธบัตร
หนี้สูญคาสินไหมทดแทนและสํารองการประกันการสงออก
รายไดคางรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลคางรับ (เพิ่มขึ้น)
คาใชจายอื่น ๆ จายลวงหนา (เพิ่มขึ้น)
ดอกเบี้ยรับลวงหนาเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ดอกเบี้ยคางจายเพิ่มขึ้น
คาใชจายอื่น ๆ คางจายเพิ่มขึ้น
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
เงินใหสินเชื่อ
ทรัพยสินรอการขาย
สินทรัพยอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หนวย : บาท
2548

102,884,828.54

152,940,101.32

16,539,120.58
273,587,525.07
16,328,288.18
(14,995,716.32)
(49,175.57)
(879,993.00)
(285,154,001.82)
(41,334,995.12)
43,073,136.25
5,151,053.00
91,858.35
(86,257,068.73)
(4,254,099.41)
(6,341,523.62)
45,366,289.04
11,660,756.14

15,406,823.84
181,486,474.27
3,816,380.64
(12,071,679.24)
(1,067,560.02)
(75,962.00)
(243,060,720.19)
9,853,258.71
7,472,307.42
9,301,038.92
(63,360.74)
(64,725,200.28)
(1,810,821.56)
792,990.08
31,119,459.49
4,418,694.07

75,416,281.56

93,732,224.73

1,497,796,159.04 (5,189,913,528.91)
1,100,000,000.00
400,000,000.00
(1,400,766,294.00)
(377,565,595.65)
3,303,405.00
571,500.00
(3,970,979.94)
(2,957,393.94)
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ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549 และ 2548

2549
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ตอ)
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินฝาก
หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
เงินกูยืมระยะสั้น
หนี้สินอื่น
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุน (เพิ่มขึ้น)
เงินสดจายในการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
เงินสดจายในระหวางงวด
ดอกเบี้ยจาย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หนวย : บาท
2548

(621,125,757.77)
278,257,287.18
200,000,000.00
(748,459,106.68)
(248,449,892.64)
(1,614,676.76)
12,395,497.32
(2,500,000,000.00)
(5,681,067.56)
21,876,315.93
(105,102,037.11) (7,312,053,585.98)
(2,251,692,352.31)
(3,360,592.73)
50,870.00
(2,255,002,075.04)

(35,195,730.98)
1,114,500.00
(34,081,230.98)

2,100,000,000.00
2,100,000,000.00
(260,104,112.15)
488,353,248.98
228,249,136.83

7,016,826,159.35
7,016,826,159.35
(329,308,657.61)
549,362,627.64
220,053,970.03

609,135,060.02

253,492,337.93
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ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549 (ยังไมไดตรวจสอบ สอบทานแลว)
และสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 (ตรวจสอบแลว)

1. ขอมูลทั่วไป
ธนาคารเพือ่ การสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย จัดตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัตธิ นาคารเพือ่ การ
สงออกและนําเขาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2536 มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 7 กันยายน 2536 และแกไขเพิ่มเติม
ตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 มีผลใชบงั คับ
ตัง้ แตวนั ที่ 6 ธันวาคม 2542 มีวตั ถุประสงคเพือ่ สงเสริมและสนับสนุนการสงออกและนําเขา และการลงทุนเพื่อ
การพัฒนาประเทศ ไดแก
- การใหสนิ เชือ่ แกธนาคารของผูส ง ออก เพือ่ ใชสนับสนุนการใหสนิ เชือ่ แกผสู ง ออกของธนาคารพาณิชย
- การใหสินเชื่อแกผูสงออกระยะสั้นและระยะยาวโดยตรงเพื่อสนับสนุนการสงออก
- การใหสินเชื่อระยะกลางเพื่อขยายการผลิต
- การใหสินเชื่อแกธนาคารในตางประเทศระยะสั้นและระยะกลาง เพื่อการสั่งซื้อสินคาจาก
ประเทศไทย
- การใหสนิ เชือ่ แกนกั ลงทุนไทยในการลงทุนและเขารวมการลงทุนในตางประเทศทีก่ อ ประโยชนแก
ประเทศไทย
- การรับประกันการสงออกใหแกผูสงสินคาออก
- การใหสนิ เชือ่ แกโครงการในตางประเทศทีก่ อ ใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจแกประเทศไทย
- การรับประกันความเสีย่ งในการลงทุนในตางประเทศใหแกนกั ลงทุนไทยเฉพาะกิจการทีธ่ นาคารให
การสนับสนุนดานสินเชื่อ
สํานักงานใหญตงั้ อยูเ ลขที่ 1193 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ณ วันที่
31 มีนาคม 2549 และวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ธนาคารมีพนักงานทัง้ สิน้ 680 คน และ 670 คน ตามลําดับ
2. เกณฑการเสนองบการเงิน
2.1 เกณฑการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง งบการเงินระหวางกาล โดย
เลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลทีแ่ สดงรายการในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลีย่ นแปลงสวนของทุน
และงบกระแสเงินสดเชนเดียวกับงบการเงินประจําป สวนหมายเหตุประกอบงบการเงินเปดเผยเฉพาะทีม่ นี ยั สําคัญ
เทานัน้
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การจัดทํ างบการเงินระหวางกาลนี้เพื่อใหขอมูลปจจุบันเพิ่มเติมจากงบการเงินสํ าหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2548 การใชงบการเงินระหวางกาลนี้จึงควรใชควบคูกับงบการเงินสําหรับปดังกลาว
งบการเงินไดจดั ทําขึน้ ตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปภายใตพระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543 และ
แสดงรายการตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เรือ่ ง แบบงบดุล และบัญชีกาไรขาดทุ
ํ
นของธนาคารพาณิชย
ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2544 และหนังสือเวียนทีเ่ กีย่ วของ ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2544 และจัดทําขึน้ เปนภาษา
ไทย ตามระเบียบขอบังคับของกฎหมายไทย
2.2 สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
การจัดทํางบการเงินระหวางกาลธนาคารไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับที่ใชใน
งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
3. ขอมูลเพิ่มเติม
3.1 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 และวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ในสวนของรายการระหวางธนาคารและ
ตลาดเงิน (สินทรัพย) มีลูกหนี้ไมจัดชั้น จํานวน 329.58 ลานบาท และ 472.36 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่ง
หมายถึง เงินใหสินเชื่อแกนิติบุคคลที่เปนธนาคารพาณิชยและลูกหนี้ของธนาคารที่เกิดขึ้นตามนโยบาย
ของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี และจากการรับประกันความเสีย่ งโดยไดรบั ความคุม ครองตามมาตรา 23 และ
มาตรา 24 ตามลําดับ แหงพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2536
3.2 เงินลงทุน
3.2.1 เงินลงทุนชั่วคราว
หนวย : ลานบาท
31 ธันวาคม 2548

31 มีนาคม 2549
ราคาทุน/

มูลคายุติธรรม

ราคาทุนตัดจําหนาย

ราคาทุน/

มูลคายุติธรรม

ราคาทุนตัดจําหนาย

(1) เงินลงทุนเผือ่ ขาย
หลักทรัพยรฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ
บวก คาเผือ่ การปรับมูลคา
รวม

-

-

-

-

_ -_
_ -_

_ -_
_ -_

_ -_
_ -_

_ -_
_ -_

(2) ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพยรฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนีต้ า งประเทศ
รวม
บวก คาเผือ่ การปรับมูลคา
รวม
รวมเงินลงทุนชัว่ คราวสุทธิ

145.79
1,221.15
1,366.94
0.70
1,367.64
1,367.64

185.86
_ -_
185.86
1.67
187.53
187.53
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3.2.2 เงินลงทุนระยะยาว
31 มีนาคม 2549
ราคาทุน/ราคาทุน

มูลคายุติธรรม ราคาทุน/ราคาทุน

ตัดจําหนาย

(1) เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพยรฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารทุนในความตองการของตลาด
ในประเทศ-หลักทรัพยจดทะเบียน
รวม
บวก คาเผือ่ การปรับมูลคา
รวม
(2) ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพยรฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนีภ้ าคเอกชน
ตราสารหนีต้ า งประเทศ
รวม
บวก คาเผือ่ การปรับมูลคา
รวม

หนวย : ลานบาท
31 ธันวาคม 2548
ตัดจําหนาย

68.98

67.73

68.86

67.65

1.07
70.05
(1.25)
68.80

1.07
68.80
_- _
68.80

1.07
69.93
(1.21)
68.72

1.07
68.72
- _
68.72

2,201.67

2,090.74

224.19
1,547.35
3,973.21
(2.47)
3,970.74

110.84
799.20
3,000.78
(4.84)
2,995.94

0.07
0.49
0.56
4,040.10

0.07
0.41
0.48
3,065.14

(3) เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุนทีไ่ มอยูใ นความตองการ
ของตลาดในประเทศ
อืน่ ๆ
รวม
รวมเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ

มูลคายุติธรรม
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3.2.3 ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้

หนวย : ลานบาท

31 มีนาคม 2549
ครบกําหนด
1ป
เกิน 1ป – 5ป

รวม

เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพยรฐั บาลและ
รัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนีภ้ าคเอกชน
รวม

-

68.98

68.98

_ - _
-

- _
68.98

บวก คาเผื่อการปรับมูลคา
รวม

_ - _
_ - _

(1.25)
67.73

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพยรฐั บาลและ
รัฐวิสาหกิจ
145.79
ตราสารหนีภ้ าคเอกชน
ตราสารหนี้ตา งประเทศ 1,221.15
รวม
1,366.94
0.70
บวก คาเผื่อการปรับมูลคา
1,367.64
รวม
รวมตราสารหนี้
1,367.64

2,201.67
224.19
1,547.35
3,973.21
(2.47)
3,970.74
4,038.47

31 ธันวาคม 2548
ครบกําหนด
1ป เกิน 1ป – 5ป

-

รวม

68.86

68.86

- _ _ - _
68.98

-_
68.86

-_
68.86

(1.25) _ - _
67.73 _ - _

(1.21)
67.65

(1.21)
67.65

2,090.74
110.84
799.20
3,000.78
(4.84)
2,995.94
3,063.59

2,276.60
110.84
799.20
3,186.64
(3.17)
3,183.47
3,251.12

2,347.46
224.19
2,768.50
5,340.15
(1.77)
5,338.38
5,406.11

185.86
_ - _
185.86
1.67
187.53
187.53

3.2.4 สวนเกิน (ตํ่ากวา) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
สวนเกิน (ตํ่ากวา) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
รวม

31 มีนาคม 2549
(3.02)
- _
(3.02)

หนวย : ลานบาท
31 ธันวาคม 2548
(4.38)
- _
(4.38)
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3.3 เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ
3.3.1 จําแนกตามประเภทสินเชื่อ
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินใหกูยืมในประเทศ - แกผูทําธุรกิจ
- รับซื้อตั๋วสินคาออก
- สวัสดิการพนักงาน
เงินใหกูยืมในตางประเทศ - แกองคกรของรัฐบาลตางประเทศ
- แกผูทําธุรกิจในตางประเทศ
รวม
บวก ดอกเบี้ยคางรับที่เกี่ยวกับเงินใหสินเชื่อ
รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
รวม

31 มีนาคม 2549
501.69
45,536.36
1,183.99
167.24
5,814.11
6,610.78
59,814.17
1,036.65
60,850.82
4,693.40
924.26
55,233.16

หนวย : ลานบาท
31 ธันวาคม 2548
443.06
44,075.00
1,638.19
159.65
5,918.50
7,094.32
59,328.72
998.57
60,327.29
4,455.34
922.92
54,949.03

3.3.2 จําแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญาการใหสินเชื่อ(ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ)
ไมเกิน 1 ป *
เกิน 1 ป
รวม
* รวมที่ไมมีสัญญาและที่สัญญาครบกําหนดแลว

หนวย : ลานบาท
31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548
34,781.87
33,880.49
25,032.30
25,448.23
59,814.17
59,328.72

3.3.3 จําแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยูของลูกหนี้(ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ)
31 มีนาคม 2549
ในประเทศ ตางประเทศ
รวม
เงินบาท
38,486.89 2,900.66 41,387.55
เงินดอลลารสหรัฐ
8,407.51 9,495.95 17,903.46
28.28
523.16
เงินสกุลอื่น
494.88
รวม
47,389.28 12,424.89 59,814.17

หนวย : ลานบาท
31 ธันวาคม 2548
ในประเทศ ตางประเทศ
รวม
36,412.93 2,809.45 39,222.38
9,297.81 10,174.19 19,472.00
605.16
29.18
634.34
46,315.90 13,012.82 59,328.72
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3.3.4 จําแนกตามประเภทการจัดชั้น
หนวย : ลานบาท

เงินใหสินเชื่อและ
ดอกเบี้ยคางรับ
จัดชัน้ ปกติ
จัดชัน้ กลาวถึงเปนพิเศษ
จัดชัน้ ตํากว
่ ามาตรฐาน
จัดชัน้ สงสัย
จัดชัน้ สงสัยจะสูญ
รวม

46,203.71
926.46
1,223.19
688.07
4,873.78
53,915.21

31 มีนาคม 2549
มูลหนี้หลังหัก อัตราขั้นตํ่าที่ใช มูลคาตามที่ตั้งไว
หลักประกัน ในการตัง้ คาเผือ่ ฯ
(รอยละ)
45,503.07
1
455.03
926.46
2
18.53
753.67
20
150.73
309.62
50
154.81
3,296.07
100
3,316.37
50,788.89
4,095.47

คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญตามคุณภาพหนีป้ รับโครงสราง
คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญทีส่ งู กวาคาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญขัน้ ตําที
่ ค่ วรตัง้
คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญตามความสามารถในการชําระหนีแ้ ละตามเกณฑคณ
ุ ภาพหนี้ ณ 31 มีนาคม 2549

95.78
502.15
4,693.40

ลูกหนีจ้ ดั ชัน้ สงสัยจะสูญทีม่ วี นั คางชําระเกินกวา 24 เดือนขึน้ ไป และธนาคารยังไมดาเนิ
ํ นการปรับ
ปรุงโครงสรางหนี้ หรือฟองรองดําเนินคดีทางกฎหมาย หรือไมมคี าสั
ํ ง่ ใหยกเวนการฟองรองดําเนินคดีตามกฎหมาย
ตองกันเงินสํารองเพิ่มเติมในอัตรารอยละ 35 ของยอดหนี้ตามบัญชีหลังหักเงินสํารองที่ไดกันไวแลว
เงินใหสินเชื่อและ
ดอกเบี้ยคางรับ
จัดชัน้ ปกติ
จัดชัน้ กลาวถึงเปนพิเศษ
จัดชัน้ ตํากว
่ ามาตรฐาน
จัดชัน้ สงสัย
จัดชัน้ สงสัยจะสูญ
รวม

45,865.74
933.57
992.49
598.34
4,829.09
53,219.23

31 ธันวาคม 2548
มูลหนี้หลังหัก อัตราขั้นตํ่าที่ใช มูลคาตามที่ต้งั ไว
หลักประกัน ในการตัง้ คาเผือ่ ฯ
(รอยละ)
45,160.58
1
451.61
933.57
2
18.67
933.92
20
186.78
170.44
50
85.22
3,221.41
100
3,221.41
50,419.92
3,963.69

คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญตามคุณภาพหนีป้ รับโครงสราง
คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญทีส่ งู กวาคาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญขัน้ ตําที
่ ค่ วรตัง้
คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญตามความสามารถในการชําระหนีแ้ ละตามเกณฑคณ
ุ ภาพหนี้ ณ 31 ธันวาคม 2548

97.50
394.15
4,455.34

สินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได หมายถึง เงินใหสินเชื่อที่คางชําระเงินตนและ/หรือดอกเบี้ย เปนระยะ
เวลารวมกันเกินกวา 3 เดือน นับแตวนั ครบกําหนดชําระเงินตนหรือดอกเบีย้ หรือเงินใหสนิ เชือ่ ทีค่ า งชําระเงินตนและ/หรือ
ดอกเบีย้ เปนระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน นับแตวนั ครบกําหนดชําระเงินตนหรือดอกเบีย้ และมีความไมแนนอนเกีย่ วกับ
ความสามารถในการชําระคืนเงินตนหรือดอกเบีย้ เวนแตธนาคารเห็นสมควรผอนผันในกรณีดงั ตอไปนี้
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(1) ลูกหนีท้ ไี่ ดรบั การวิเคราะหเกีย่ วกับความสามารถในการชําระหนี้และไดรับการอนุมัติในการตอ
อายุสญ
ั ญาทบดอกเบีย้ เปนเงินตน หรือไดรบั การผอนผันหรือปรับโครงสรางเงื่อนไขการชําระ
หนี้ใหม
(2) ลูกหนี้ที่มีหลักฐานแสดงวาไดทาข
ํ อตกลงหรือสัญญาเพิม่ เติมในการปรับโครงสรางหนี้ โดย
กําหนดเงื่อนไขการชําระหนี้ใหม
ลูกหนีไ้ มจดั ชัน้ หมายถึง เงินใหสนิ เชือ่ แกนติ บิ คุ คลทีเ่ ปนธนาคารพาณิชยและลูกหนีข้ องธนาคารทีเ่ กิด
ขึน้ ตามนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี และจากการรับประกันความเสีย่ งโดยไดรบั ความคุม ครองตาม
มาตรา 23 และมาตรา 24 ตามลําดับ แหงพระราชบัญญัตธิ นาคารเพือ่ การสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
พ.ศ. 2536
หนวย : ลานบาท
31 มีนาคม 2549
31 ธันวาคม 2548
สินเชื่อ

เงินใหสินเชื่อและ
ดอกเบี้ยคางรับ

สินเชือ่ ทีไ่ มกอ ใหเกิดรายได
ลูกหนี้ไมจัดชั้น

6,785.04
6,935.61

คิดเปนรอยละ
ของเงินใหสนิ เชือ่ และ
ดอกเบี้ยคางรับ

เงินใหสินเชื่อและ
ดอกเบี้ยคางรับ

11.15
11.40

6,419.92
7,108.06

คิดเปนรอยละ
ของเงินใหสนิ เชือ่ และ
ดอกเบี้ยคางรับ

10.64
11.78

สําหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2549 และสําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
ธนาคารมีเงินใหสนิ เชือ่ ทีป่ รับโครงสรางหนีต้ ามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรือ่ งการปรับโครงสรางหนีท้ มี่ ี
ปญหา โดยเปนวิธกี ารเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขการชําระหนีแ้ ละการโอนสินทรัพย ดังนี้
หนวย : ลานบาท
31 มีนาคม 2549
31 ธันวาคม 2548
สินเชื่อที่
ปรับโครงสรางหนี้

จํานวนราย

จํานวนเงิน

คิดเปนรอยละ
ของเงินใหสนิ เชือ่ และ
ดอกเบี้ยคางรับ

ดําเนินการแลว
อยูร ะหวางดําเนินการ
ยอดคงคาง
- ปกติ
- อยูร ะหวางดําเนินการ

13
-

274.35
-

0.45
-

28
114

3,361.16
2,078.57

5.52
3.42

จํานวน

จํานวนเงิน

คิดเปนรอยละ
ของเงินใหสนิ เชือ่ และ
ดอกเบี้ยคางรับ

86
-

855.59
-

1.42
-

31
103

3,845.62
1,679.36

6.37
2.78
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สําหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2549 และ 2548 ธนาคารมีการปรับโครงสรางหนีด้ งั นี้
31 มีนาคม 2549
รูปแบบการปรับโครงสรางหนี้

การเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขการชําระหนี้
ระยะเวลาของสัญญาการปรับโครงสรางหนี้
- ไมเกิน 5 ป
- 5 - 10 ป
- มากกวา 10 ป
การปรับโครงสรางหนีใ้ นหลายลักษณะ
ระยะเวลาของสัญญาการปรับโครงสรางหนี้
- ไมเกิน 5 ป
- 5 - 10 ป
- มากกวา 10 ป
รวม

จํานวน
ราย

จํานวนหนี้ตาม
บัญชีกอนปรับ
โครงสรางหนี้

จํานวนหนี้ตาม
บัญชีหลังปรับ
โครงสรางหนี้

ยอดคงคาง
ณ 31 มีนาคม 2549

12
1
-

250.91
23.44
-

250.91
23.44
-

249.38
22.82
-

-

-

-

-

-_

-_

-_

-_

13

274.35

274.35

272.20

หนวย : ลานบาท

ชนิดของสินทรัพย
ที่รับโอน

มูลคายุติธรรม
ของสินทรัพย
ที่รับโอน

ชนิดของสินทรัพย
ที่รับโอน

มูลคายุติธรรม
ของสินทรัพย
ที่รับโอน

31 มีนาคม 2548
รูปแบบการปรับโครงสรางหนี้

จํานวนหนี้ตาม
บัญชีกอนปรับ
โครงสรางหนี้

จํานวนหนี้ตาม
บัญชีหลังปรับ
โครงสรางหนี้

ยอดคงคาง
ณ 31 มีนาคม 2548

20
3
-

68.75
26.27
-

68.75
26.27
-

57.10
25.75
-

-

-

- 5 - 10 ป

1

18.81

11.47

- มากกวา 10 ป

-_

-_

-_

-_

_-_

24

113.83

106.49

94.32

4.08

การเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขการชําระหนี้
ระยะเวลาของสัญญาการปรับโครงสรางหนี้
- ไมเกิน 5 ป
- 5 - 10 ป
- มากกวา 10 ป
การปรับโครงสรางหนีใ้ นหลายลักษณะ
ระยะเวลาของสัญญาการปรับโครงสรางหนี้
- ไมเกิน 5 ป

รวม

จํานวน
ราย

11.47 ที่ดิน,สิ่งปลูกสราง

4.08
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ธนาคารมีรายไดดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้ปรับโครงสรางหนี้ ดังนี้
สําหรับงวดสามเดือน

หนวย : ลานบาท
สําหรับงวดสามเดือน

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2548
ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้ปรับโครงสรางหนี้

45.47

45.48

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 และวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ธนาคารมีภาระผูกพันที่จะใหลูกหนี้ที่ไดปรับ
โครงสรางหนี้กูเพิ่ม จํานวน 5.49 ลานบาท และ 98.27 ลานบาท ตามลําดับ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549 และ 2548 จํ านวนหนี้ตามบัญชีกอนปรับโครง
สรางหนี้ของลูกหนี้ปรับโครงสรางหนี้เปรียบเทียบกับเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับมีดังนี้

ลูกหนี้ปรับโครงสรางหนี้
เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ

31 มีนาคม 2549
จํานวนราย
จํานวนเงิน
13
274.35
1,508
60,850.82

หนวย : ลานบาท
31 มีนาคม 2548
จํานวนราย
จํานวนเงิน
24
113.83
1,287
50,019.90

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549 และ 2548 ธนาคารมีสวนสูญเสีย จํานวน 16.33
ลานบาท และ 3.82 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งธนาคารไดรับรูผลขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ทั้งจํานวน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549 และ 2548 ธนาคารอนุมตั ติ ดั หนีส้ ญ
ู ออกจากบัญชี
จํานวน 5.19 ลานบาท และ 9.71 ลานบาท ตามลําดับ
อนึง่ ตามนโยบายการตัดจําหนายลูกหนีจ้ ดั ชัน้ สงสัยจะสูญทีย่ กเลิกนัน้ มียอดคงคางลูกหนี้ตัดจําหนายที่
ยังไมไดบนั ทึกกลับเขามาในบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 และวันที่ 31 ธันวาคม 2548 จํานวน 1,796.25 ลาน
บาท และ 1,798.45 ลานบาท ตามลําดับ

- 18 -

3.4 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หนวย : ลานบาท
ปกติ
ยอดตนงวด
451.61
หนี้สงสัยจะสูญ 3.42
หนี้สูญไดรับคืน
หนี้สูญตัดบัญชี
อื่น ๆ
_ - _
ยอดปลายงวด 455.03

ยอดตนงวด

กลาวถึง ตํ่ากวา
เปนพิเศษ มาตรฐาน
18.67 186.78
(0.14) (36.05)
_- _
- _
18.53 150.73

31 มีนาคม 2549
สงสัย สงสัยจะสูญ หนีป้ รับ สํารองสวนที่ รวม
โครงสราง เกินเกณฑ
85.22 3,221.41
97.50 394.15 4,455.34
69.59
94.96
(1.72) 108.00 238.06
- _ _ - _
_- _
_ - _ _ - _
154.81 3,316.37
95.78
502.15 4,693.40

31 ธันวาคม 2548
ปกติ กลาวถึง ตํ่ากวา สงสัย สงสัยจะสูญ หนีป้ รับ สํารองสวนที่ รวม
เปนพิเศษ มาตรฐาน
โครงสราง เกินเกณฑ
377.85
5.92
51.00 256.87 2,212.61 166.70 592.16 3,663.11

หนี้สงสัยจะสูญ 73.76
หนี้สูญไดรับคืน
หนี้สูญตัดบัญชี
อื่น ๆ
_ -_
ยอดปลายงวด 451.61

12.75
-_
18.67

135.78 (171.65) 1,015.63
(6.83)
-_
-_ _ - _
186.78 85.22 3,221.41

(69.20)
-_
97.50

(198.01) 799.06
(6.83)
_ -_ _ - _
394.15 4,455.34

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 และวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ธนาคารมีคา เผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญของเงินใหสนิ เชือ่
ที่ตั้งไวแลว จํานวน 4,693.40 ลานบาท และ 4,455.34 ลานบาท ตามลําดับ ซึง่ สูงกวาเกณฑตามความสามารถ
ในการชําระหนีแ้ ละคุณภาพหนีท้ ธี่ นาคารแหงประเทศไทยกําหนด คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญสวนทีส่ งู กวาเกณฑดงั กลาว
เนือ่ งจากธนาคารพิจารณาตัง้ ตามหลักความรอบคอบ (Prudent Banking)
3.5 คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
ยอดตนงวด
เพิ่มขึ้นระหวางงวด
ลดลงระหวางงวด
ยอดปลายงวด

31 มีนาคม 2549
922.92
21.34
20.00
924.26

หนวย : ลานบาท
31 ธันวาคม 2548
740.52
282.28
99.88
922.92

3.6 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ธนาคารไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลสําหรับสวนตางอัตราดอกเบี้ยที่ไดรับจากรัฐบาลพมา (รอยละ 3)
กับตนทุนดอกเบีย้ ของธนาคารโดยไมรวมคาใชจา ยในการดําเนินการตามโครงการขอรับการสนับสนุนการใหเงินกู
เพื่อซื้อเครื่องจักรและพัฒนาประเทศแกรัฐบาลพมา
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สําหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2549 ธนาคารรับรูเ งินอุดหนุนจากรัฐบาลดังกลาวเปนรายได
ดอกเบีย้ จํานวน 12.87 ลานบาท
3.7 เงินกูยืม

เงินกูยืมระยะสั้น
– พันธบัตรธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขา
แหงประเทศไทย
– อื่น ๆ
รวมเงินกูยืมระยะสั้น
เงินกูยืมระยะยาว
– พันธบัตรธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขา
แหงประเทศไทย
– อื่น ๆ
รวมเงินกูยืมระยะยาว
รวมเงินกูยืม

เงินกูยืมระยะสั้น
– พันธบัตรธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขา
แหงประเทศไทย
– อื่น ๆ
รวมเงินกูยืมระยะสั้น
เงินกูยืมระยะยาว
– พันธบัตรธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขา
แหงประเทศไทย
– อื่น ๆ
รวมเงินกูยืมระยะยาว
รวมเงินกูยืม

หนวย : ลานบาท
31 มีนาคม 2549
ในประเทศ ตางประเทศ
รวม
670.00
670.00

_ - _
_ - _

670.00
670.00

27,500.00
6,000.00
33,500.00
34,170.00

5,825.55
_ - _
5,825.55
5,825.55

33,325.55
6,000.00
39,325.55
39,995.55

ในประเทศ

31 ธันวาคม 2548
ตางประเทศ

รวม

670.00
670.00

_ - _
_ - _

670.00
670.00

27,500.00
3,900.00
31,400.00
32,070.00

6,160.65
_ - _
6,160.65
6,160.65

33,660.65
3,900.00
37,560.65
38,230.65

เงินกูยืมระยะยาว จํานวน 39,325.55 ลานบาท และ 37,560.65 ลานบาท มีรายละเอียด ดังนี้
ผูใหกู
พันธบัตร ธสน.
ตราสารหนี้(FRN)
อื่น ๆ
รวม

จํานวนป
ที่ใหกู
3-5
5
1.5-7

หนวย : ลานบาท
ครบกําหนด อัตราดอกเบีย้ 31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548
ชําระในป ตามสัญญา
(% ตอป)
2550-2553 2.43-5.50
27,500.00
27,500.00
2553
LIBOR+0.20
5,825.55
6,160.65
2550-2554 2.45-5.75
6,000.00
3,900.00
39,325.55
37,560.65
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3.8 ทุน
ทุนประเดิม 2,500.00 ลานบาท (รับจากกระทรวงการคลัง 843.47 ลานบาท รับจากธนาคาร
แหง
ประเทศไทย 1,656.53 ลานบาท) และในวันที่ 31 กรกฎาคม 2541 ธนาคารไดรับการเพิ่มทุนจากกระทรวงการ
คลัง 4,000.00 ลานบาท รวมเปน 6,500.00 ลานบาท
3.9 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนาและภาระผูกพัน

ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขาที่ยังไมครบกําหนด
เล็ตเตอรออฟเครดิต
การรับประกันการสงออก
การคํ้าประกันอื่น
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกคายังไมไดถอน
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (FX Forward
Purchase/Sales Contracts)
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศลวงหนาเฉพาะเงินตน
(FX Swaps)
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศลวงหนาทั้งเงินตนและ
อัตราดอกเบี้ย(Foreign Currency & Interest Swaps)
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย(Interest Rate Swaps)
อื่น ๆ
รวม

หนวย : ลานบาท
31 มีนาคม 2549
เงินบาท
เงินตราตาง
รวม
ประเทศ
8.46
501.45
509.91
33.74
1,442.05
1,475.79
6,975.54
1,067.05
8,042.59
536.28
7,123.52
7,659.80
492.88
492.88
2,699.93

3,563.56

6,263.49

4,707.80

574.17

5,281.97

4,191.70
9,250.00
_ - _
28,896.33

21,764.68
1,296.19
1.27
37,333.94

25,956.38
10,546.19
1.27
66,230.27

31 ธันวาคม 2548
เงินตราตาง
ประเทศ
27.29
761.71
20.17
3,089.73
7,295.17
1,128.42
491.89
5,812.07
532.45
-

เงินบาท
ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขาที่ยังไมครบกําหนด
เล็ตเตอรออฟเครดิต
การรับประกันการสงออก
การคํ้าประกันอื่น
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกคายังไมไดถอน
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (FX Forward
Purchase/Sales Contracts)
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศลวงหนาเฉพาะเงินตน
(FX Swaps)
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศลวงหนาทั้งเงินตนและ
อัตราดอกเบี้ย(Foreign Currency & Interest Swaps)
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย(Interest Rate Swaps)
อื่น ๆ
รวม

รวม
789.00
3,109.90
8,423.59
6,303.96
532.45

5,003.48

5,303.95

10,307.43

5,007.58

663.77

5,671.35

4,191.70
9,250.00
_ - _
31,819.73

23,016.62
1,370.74
_ - _
41,147.01

27,208.32
10,620.74
_ - _
72,966.74
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ในการดําเนินธุรกิจตามปกติของธนาคาร ธนาคารไดรับคําสั่งศาลใหระงับการจายเงินตามภาระผูกพันจาก
การออกหนังสือคําประกั
้
นการรับเงินลวงหนาคากอสรางใหกบั ลูกคารายหนึง่ ซึง่ ปจจุบนั ศาลไดมีคําพิพากษาแลว
โดยใหลูกคา (โจทกในคดี) ไปขอรับหนังสือคํ้าประกันคืนจากผูรับหนังสือคํ้าประกันได ซึ่งธนาคารจะติดตามผล
การดําเนินการตอไป
3.10 ตราสารอนุพันธ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 และวันที่ 31 ธันวาคม 2548 มีดังนี้

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
(FX Forward Purchase/Sale Contracts)
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศลวงหนาเฉพาะเงินตน
(FX Swaps)
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศลวงหนาทั้งเงินตน
และอัตราดอกเบี้ย (Foreign Currency & Interest
Swaps)
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swaps)
รวม

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
(FX Forward Purchase/Sale Contracts)
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศลวงหนาเฉพาะเงินตน
(FX Swaps)
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศลวงหนาทั้งเงินตน
และอัตราดอกเบี้ย (Foreign Currency & Interest
Swaps)
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swaps)
รวม

หนวย : ลานบาท
31 มีนาคม 2549
มูลคาตามสัญญา มูลคายุติธรรมสุทธิ
ของสัญญา
ตราสารอนุพันธ
6,263.49

(30.21)

5,281.97

(37.32)

25,956.38
10,546.19
48,048.03

126.68
(137.98)
(78.83)

31 ธันวาคม 2548
มูลคาตามสัญญา มูลคายุติธรรมสุทธิ
ของสัญญา
ตราสารอนุพันธ
10,307.43

18.26

5,671.35

20.47

27,208.32
10,620.74
53,807.84

(758.25)
(180.71)
(900.23)

