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ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
2549

หนวย : บาท
2548

3,415,905.41

1,583,094.16

763,696,098.17
367,063,447.31

48,074,583.57
566,197,442.61

6,217,486,157.24

8,306,089,986.23

175,524,437.25

246,766,373.05

7,523,770,139.97
200,000,000.00

9,167,128,385.46
1,600,000,000.00

เงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ

2,085,515,016.50

187,531,488.93

เงินลงทุนระยะยาวสุทธิ

4,381,904,067.24

3,065,143,085.61

รวมเงินลงทุนสุทธิ

6,467,419,083.74

3,252,674,574.54

57,286,578,736.61

59,328,724,280.16

1,055,314,975.20

998,568,332.46

58,341,893,711.81

60,327,292,612.62

หมายเหตุ
สินทรัพย
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน

5.1

ในประเทศ
มีดอกเบี้ย
ไมมีดอกเบี้ย
ตางประเทศ
มีดอกเบี้ย
ไมมีดอกเบี้ย
รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
เงินลงทุน

3.9

เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ
เงินใหสินเชื่อ

5.2

5.3
3.4 3.7

ดอกเบี้ยคางรับ
รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

3.5 4

5.4

6,538,365,509.80

4,455,336,648.10

หัก คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้

3.6

5.5

1,243,558,190.94

922,923,649.94

50,559,970,011.07

54,949,032,314.58

รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับสุทธิ
ทรัพยสินรอการขายสุทธิ

3.13

5.6

401,269,466.47

407,850,640.91

ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ

3.12

5.7

954,507,994.30

1,051,620,139.05

สวนปรับมูลคาของสัญญาอนุพันธทางการเงิน

3.11

5.15

1,159,459,969.05

ดอกเบี้ยคางรับที่ไมเกี่ยวกับเงินใหสินเชื่อ
คาใชจายจายลวงหนา
สิทธิการเชาที่ดิน อาคารและสวนปรับปรุง
สินทรัพยอื่นสุทธิ
รวมสินทรัพย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

5.8

-

72,701,942.07

29,551,646.93

7,529,783.20

9,093,898.26

13,040,871.27

17,907,014.36

7,511,302.25
67,370,596,468.80

12,446,764.77
70,498,888,473.02
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ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
หมายเหตุ

2549

หนวย : บาท
2548

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

5.9
4,038,677,436.73
1,835,103,597.49
5,873,781,034.22

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

4,886,645,446.56
4,171,058.97

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

1,744,182,762.45
6,634,999,267.98
16,561,634.15

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

8,350,000,000.00
38,101,880,000.00
46,451,880,000.00
740,870,988.72
191,827,329.95
294,608,085.50
60,204,528,340.52

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
(349,722,283.98)
3,272,164.41

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

2,223,353,886.85
(1,210,835,639.00)
7,166,068,128.28
67,370,596,468.80

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

5.10

5.11

3.11

5.15

5.12

5.13
3.11
3.9

5.2.4
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ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
เงินใหสินเชื่อ
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
คาใชจายดอกเบี้ย
เงินฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินกูยืมระยะสั้น
เงินกูยืมระยะยาว
รวมคาใชจายดอกเบี้ย
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
และขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
กําไรจากเงินลงทุน
คาธรรมเนียมและบริการ
รายไดจากการรับประกันการสงออก
กําไรจากการปริวรรต
กําไรจากการจําหนายทรัพยสินรอการขาย
หนี้สูญไดรับคืน
หนี้ตัดจําหนายไดรับคืน
รายไดอื่น
รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย
คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ
คาภาษีอากร
คาธรรมเนียมและบริการ
คาใชจายเกี่ยวกับการรับประกันการสงออก
คาตอบแทนกรรมการ
ขาดทุนจากดอยคาทรัพยสินรอการขาย
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หนวย : บาท
2548

2549
หมายเหตุ
3.2
3.8
3,669,928,980.09
648,944,012.13
289,802,560.65
4,608,675,552.87
3.3
170,197,149.57
469,453,423.06
358,377,196.45
1,970,895,770.68
2,968,923,539.76
1,639,752,013.11
3.5 4 2,459,915,652.14
367,154,171.92
3.6

85,988,250.39
424,515,604.91
90,485,854.50
1,063,713,220.42
1,664,702,930.22
1,327,979,851.60
833,915,419.78
240,969,323.58

(1,187,317,810.95)

253,095,108.24

1,278,559.39
225,472,272.11
166,943,756.95
180,562,663.16
11,389,688.67
48,920.32
34,951,208.10
21,591,919.64
642,238,988.34

106,543.69
309,845,119.56
162,986,274.31
174,441,737.88
13,059,265.25
177,502,888.25
16,695,774.72
854,637,603.66

420,131,809.37
92,366,023.76
133,907.25
24,372,981.03
162,582,496.65
3,387,722.16
11,135,435.27
86,887,852.36
800,998,227.85
(1,346,077,050.46)

370,259,465.90
89,290,352.09
124,498.27
41,981,824.85
50,432,035.51
3,151,795.52
10,008,274.43
85,476,081.54
650,724,328.11
457,008,383.79

3.10 3.11

2,453,271,229.80
452,313,355.95
87,098,196.07
2,992,682,781.82

-6-

ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
หนวย : บาท
ทุน

สํารองสําหรับธุรกรรม
ปองกันความเสี่ยง

สวนเกิน
(ต่ํากวา)
ทุนจากการเปลี่ยนแปลง
มูลคาเงินลงทุน

กําไรสะสม
จัดสรรแลว

กําไรสะสม
ยังไมไดจัดสรร

รวม

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

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

41,965,234.95
(728,676,330.78)
(728,676,330.78)
(686,711,095.83)

6,278,034.58 1,647,000,000.00
(10,657,649.39)
(10,657,649.39)
346,353,886.85
(4,379,614.81) 1,993,353,886.85

583,586,914.52
(346,353,886.85)
(168,000,000.00)
457,008,383.79
526,241,411.46

8,778,830,184.05
(728,676,330.78)
(10,657,649.39)
(739,333,980.17)
(168,000,000.00)
457,008,383.79
8,328,504,587.67

ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2549
สํารองสําหรับธุรกรรมปองกันความเสี่ยง
สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
รายการที่ยังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน
สํารองตามกฎหมาย
เงินนําสงคลังของงวดกอน
ขาดทุนสุทธิ
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2549

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

(686,711,095.83)
336,988,811.85
336,988,811.85
(349,722,283.98)

(4,379,614.81) 1,993,353,886.85
7,651,779.22
7,651,779.22
230,000,000.00
3,272,164.41 2,223,353,886.85

526,241,411.46
(230,000,000.00)
(161,000,000.00)
(1,346,077,050.46)
(1,210,835,639.00)

8,328,504,587.67
336,988,811.85
7,651,779.22
344,640,591.07
(161,000,000.00)
(1,346,077,050.46)
7,166,068,128.28

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
2549
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้
กลับรายการดอกเบี้ยรับจากการปรับโครงสรางหนี้
หนี้ตัดจําหนายไดรับคืน
(กําไร) จากการจําหนายทรัพยสิน
(กําไร) จากการจําหนายทรัพยสินรอการขาย
ขาดทุนจากการดอยคาทรัพยสินรอการขาย
(กําไร) จากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ
สวนปรับมูลคาของสัญญาอนุพันธทางการเงิน
(กําไร) จากเงินลงทุน
รายไดตัดบัญชี - สวนเกินพันธบัตร
สํารองภาระผูกพันภายหนา
หนี้สูญคาสินไหมทดแทนและสํารองการประกันการสงออก
รายไดคางรับลดลง
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลคางรับ (เพิ่มขึ้น)
คาใชจายอื่น ๆ จายลวงหนาลดลง
ดอกเบี้ยรับลวงหนาเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ดอกเบี้ยคางจายเพิ่มขึ้น
คาใชจายอื่น ๆ คางจายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
เงินใหสินเชื่อ
ทรัพยสินรอการขาย
สินทรัพยอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หนวย : บาท
2548

(1,346,077,050.46)

457,008,383.79

66,144,823.50
2,250,685,369.61
367,154,171.92
(46,519,630.92)
(8,985,914.95)
(2,987,079.05)
(11,389,688.67)
11,135,435.27
(618,224,543.24)
(567,788,754.01)
(1,278,559.39)
46,166,056.75
203,770,880.00
153,288,739.84
141,642.46
(204,634,820.21)
1,466,929.22
(12,113,028.40)
247,861,600.78
457,090.15

64,452,092.78
832,792,939.02
240,969,323.58
(58,564,695.18)
(68,392,410.52)
(2,437,671.33)
(13,059,265.25)
10,008,274.43
(671,896,398.60)
27,262,149.59
(106,543.69)
37,924,542.27
4,592,000.00
43,609,636.28
188,743.22
(116,907,884.98)
1,064,116.54
15,396,672.10
321,638,611.84
(2,607,907.16)

528,273,670.20

1,122,934,708.73

1,616,449,479.08
(6,311,995,176.52)
1,400,000,000.00
(1,200,000,000.00)
396,383,962.14 (10,034,616,143.85)
44,104,211.67
103,715,702.52
(150,459,572.12)
(49,880,553.83)
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ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

2549
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ตอ)
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
เงินกูยืมระยะสั้น
หนี้สินอื่น
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุน (เพิ่มขึ้น)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนกอนครบกําหนด
เงินสดจายในการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
เงินสดสุทธิ (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
เงินรายไดนําสงกระทรวงการคลัง
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
เงินสดจายในระหวางงวด
ดอกเบี้ยจาย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หนวย : บาท
2548

(2,998,594,199.49)
4,000,282,571.69
(6,568,743,541.96)
5,808,266,391.19
(1,916,736.71)
6,632,454.28
7,680,000,000.00
(7,030,000,000.00)
(79,677,865.31)
(13,166,219.40)
1,865,819,407.50 (13,597,826,265.19)
(3,590,143,169.19)
205,891,979.00
(29,830,021.70)
68,815,707.24
(3,345,265,504.65)

(987,616,233.09)
356,543.69
(81,203,970.14)
4,204,932.00
(1,064,258,727.54)

1,642,278,908.40
(161,000,000.00)
1,481,278,908.40
1,832,811.25
1,583,094.16
3,415,905.41

14,816,826,159.35
(168,000,000.00)
14,648,826,159.35
(13,258,833.38)
14,841,927.54
1,583,094.16

2,728,975,486.64

1,339,111,670.66
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ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
1. ขอมูลทั่วไป
ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการ
สงออกและนําเขาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2536 มีผลใชบงั คับตัง้ แตวนั ที่ 7 กันยายน 2536 และแกไขเพิ่มเติม
ตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 มีผลใชบังคับ
ตัง้ แตวนั ที่ 6 ธันวาคม 2542 มีวตั ถุประสงคเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการสงออกและนําเขา และการลงทุนเพื่อ
การพัฒนาประเทศ ไดแก
- การใหสินเชื่อแกธนาคารของผูสงออก เพื่อใชสนับสนุนการใหสินเชื่อแกผูสงออกของธนาคาร
พาณิชย
- การใหสินเชื่อแกผูสงออกระยะสั้นและระยะยาวโดยตรงเพื่อสนับสนุนการสงออก
- การใหสินเชื่อระยะกลางเพื่อขยายการผลิต
- การใหสินเชื่อแกธนาคารในตางประเทศระยะสั้นและระยะกลาง เพื่อการสั่งซื้อสินคาจาก
ประเทศไทย
- การใหสินเชื่อแกนักลงทุนไทยในการลงทุนและเขารวมการลงทุนในตางประเทศที่กอประโยชนแก
ประเทศไทย
- การรับประกันการสงออกใหแกผูสงสินคาออก
- การใหสินเชื่อแกโครงการในตางประเทศที่กอใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจแกประเทศไทย
- การรับประกันความเสีย่ งในการลงทุนในตางประเทศใหแกนกั ลงทุนไทยเฉพาะกิจการทีธ่ นาคารให
การสนับสนุนดานสินเชื่อ
สํานักงานใหญตงั้ อยูเ ลขที่ 1193 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ณ วันที่
31 ธันวาคม 2549 และ 2548 ธนาคารมีพนักงานทั้งสิ้น 694 คน และ 670 คน ตามลําดับ
2. เกณฑการเสนองบการเงิน
งบการเงินไดจดั ทําขึน้ ตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปภายใตพระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543
และแสดงรายการตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เรื่อง แบบงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุนของธนาคาร
พาณิชย ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2544 และแปลเปนภาษาอังกฤษเพือ่ ความสะดวกของผูอ า นงบการเงินทีไ่ ม
สามารถอานภาษาไทยได
3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
3.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและรายการเงินสดระหวางเรียกเก็บ
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3.2 การรับรูรายไดดอกเบี้ย
รายไดดอกเบี้ยรับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลา โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง ยกเวนดอกเบี้ยจาก
เงินใหสินเชื่อที่คางชําระเกินกวา 3 เดือนทุกราย จะรับรูเปนรายไดเฉพาะที่ไดรับชําระจริง
3.3 การรับรูคาใชจายดอกเบี้ย
คาใชจายดอกเบี้ยรับรูตามเกณฑคงคาง
3.4 เงินใหสินเชื่อ
เงินใหสนิ เชือ่ แสดงเฉพาะเงินตนไมรวมดอกเบีย้ คางรับ ยกเวนเงินเบิกเกินบัญชีรวมดอกเบีย้ คางรับ สําหรับสวน
ลดรับลวงหนาของเงินใหสนิ เชือ่ ทีย่ งั ไมรบั รูเ ปนรายไดแสดงไวเปนหนีส้ นิ อืน่ และรับรูเ ปนรายไดตามเกณฑสดั สวนของ
เวลา
3.5 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ธนาคารจะตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและบันทึกเปนคาใชจายในบัญชีหนี้สงสัยจะสูญ โดยพิจารณาจาก
ยอดลูกหนีค้ า งชําระและฐานะทางการเงินของลูกหนีแ้ ตละรายประกอบกับหลักประกันของหนี้ ตลอดจนแนวโนม
ความสามารถในการชําระหนีข้ องลูกหนีซ้ งึ่ รวมลูกหนีป้ รับโครงสรางหนี้ การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธนาคาร
จะใชผลการจัดชัน้ และความสามารถในการชําระหนีด้ งั กลาวของลูกหนีป้ ระกอบการพิจารณาตามหลักความรอบคอบ
โดยปฏิบตั ติ ามขอบังคับของธนาคารซึง่ อางอิงมาจากหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย
ธนาคารไมไดตงั้ คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญสําหรับลูกหนีไ้ มจดั ชัน้
ซึง่ ไดแก เงินใหสนิ เชือ่ แกนติ บิ คุ คลทีเ่ ปน
ธนาคารพาณิชย และลูกหนี้ของธนาคารที่เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี และจากการรับ
ประกันความเสี่ยงโดยไดรับความคุมครองตามมาตรา 23 และมาตรา 24 ตามลําดับ แหงพระราชบัญญัติ
ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2536
หนีส้ ญ
ู ตัดบัญชีนาไปลดยอดจํ
ํ
านวนทีก่ นั ไวเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
3.6 การปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา
ธนาคารพิจารณาความสามารถในการปฏิบตั ติ ามสัญญาการปรับโครงสรางหนีข้ องลูกหนี้ โดยพิจารณาฐานะ
และกิจการของลูกหนี้ ตลอดจนกระแสเงินสดอยางมีหลักเกณฑสมเหตุสมผล
กรณีทธี่ นาคารรับชําระหนีโ้ ดยการรับโอนสินทรัพย หรือสวนไดเสียในสวนของเจาของ จะบันทึกดวยมูลคายุติ
ธรรม
กรณีทเี่ ปนการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขการชําระหนี้ ธนาคารคํานวณมูลคายุตธิ รรมของหนี้ใหม โดยคํานวณหา
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดตามเงื่อนไขในการรับชําระหนีใ้ หม คิดลดดวยอัตราดอกเบีย้ ทีธ่ นาคารใหลกู คากู
ตามปกติ ณ วันทีป่ รับโครงสรางหนี้ ผลตางของมูลคายุตธิ รรมใหม และจํานวนเงินลงทุนในลูกหนี้ บันทึกเปนคา
เผือ่ การปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ และจะรับรูใ นงบกําไรขาดทุนตามเกณฑการรับชําระและระยะเวลาที่
เหลือตามสัญญาการปรับโครงสรางหนี้
ธนาคารรับรูส ว นสูญเสียในการปรับโครงสรางหนีเ้ ปนคาใชจา ยในงวดทีเ่ กิดขึน้
3.7 การตัดจําหนายลูกหนี้ออกจากบัญชี
ตัง้ แตวนั ที่ 1 กรกฎาคม 2545 ธนาคารยกเลิกนโยบายตัดจําหนายลูกหนีจ้ ดั ชัน้ สงสัยจะสูญรายทีไ่ ดตงั้ คา
เผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญครบรอยละ 100 ออกจากบัญชี เพือ่ ใหสอดคลองกับประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เรือ่ ง สิน
ทรัพยทไี่ มมรี าคา หรือเรียกคืนไมได และสินทรัพยทสี่ งสัยวาจะไมมรี าคาหรือเรียกคืนไมได โดยธนาคารไมมกี ารตัด
จําหนายลูกหนีจ้ ดั ชัน้ สงสัยจะสูญรายใหม สวนลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญที่ตัดจําหนายไปแลวตามหลักเกณฑเดิม
ใหคงไว โดยใหเรียกวาลูกหนี้ตัดจําหนายและยังไมถือวาเปนลูกหนี้ตัดสูญ และใหดําเนินการติดตามทวงถาม
ตามสิทธิของธนาคารจนกวาจะไดรับอนุมัติใหตัดหนี้สูญจากคณะกรรมการธนาคาร
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ลูกหนี้ที่ธนาคารตัดจําหนายออกจากบัญชีนั้น ธนาคารรับรูเปนคาใชจายทั้งจํานวน หากไดรับเงินคืนจาก
การทวงถามหรือไดรับอนุมัติปรับเปลี่ยนชั้นดีขึ้นจะรับรูเปนรายไดของธนาคาร
3.8 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ธนาคารรับรูเ งินอุดหนุนจากรัฐบาลกรณีเกีย่ วกับดอกเบีย้ รับรูเ ปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยแสดงรายการ
รายไดดอกเบีย้ จากเงินใหสนิ เชือ่ ในงบกําไรขาดทุน
3.9 เงินลงทุนในหลักทรัพย
ธนาคารจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารทุนในความตองการของตลาดดังนี้
- เงินลงทุนเผื่อขายแสดงดวยมูลคายุติธรรม กําไรหรือขาดทุนจากการปรับมูลคาของหลักทรัพยเผื่อขาย
จะแสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของทุนและจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเมื่อไดจําหนายเงินลงทุนนั้น
- เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดแสดงดวยราคาทุนตัดจําหนาย การตัดจําหนายสวนตาง
ระหวางราคาทุนเริ่มแรกกับมูลคาที่ตราไว คํานวณโดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
- เงินลงทุนทั่วไปแสดงดวยราคาทุน
3.10 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ
สินทรัพยและหนีส้ นิ ทีเ่ ปนเงินตราตางประเทศ รวมทัง้ สัญญาซือ้ ขายเงินตราตางประเทศลวงหนาจะบันทึก
บัญชี ณ วันทีเ่ กิดรายการดวยสกุลเงินตราตางประเทศตามอัตราซือ้ ขายทีธ่ นาคารกําหนดขึน้ โดยอางอิงกับราคา
ซือ้ ขายในตลาดอัตราแลกเปลีย่ นในประเทศ และ ณ วันทีใ่ นงบดุลจะแปลงคาดวยอัตราแลกเปลี่ยนอางอิงตาม
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันสิ้นงวด และรับรูผลกําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาเงินตรา
ตางประเทศ รวมทัง้ กําไรขาดทุนจากการปริวรรตในงวดบัญชีนนั้ ทัง้ จํานวน
3.11 ตราสารอนุพันธทางการเงินและการบัญชีปองกันความเสี่ยง
การรับรูแ ละการวัดมูลคาตราสารอนุพนั ธทางการเงิน (Financial Derivatives) ของธนาคาร เปนไปตาม
มาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ (International Accounting Standards หรือ IAS) ฉบับที่ 39 เรือ่ งการรับรู
และการวัดคาเครื่องมือทางการเงิน
การรับรูรายการ
ในวันทําสัญญาผูกพันตามตราสารอนุพนั ธ ธนาคารจะบันทึกตราสารนัน้ เปนสินทรัพย หรือหนีส้ นิ ทางการเงิน
ดวยมูลคายุติธรรมของสัญญา
การบริหารความเสี่ยงทางการเงินไดกําหนดไว 3 กลุม ดังนี้
ก. ความเสี่ยงจากมูลคายุติธรรม (Fair Value Hedge)
ข. ความเสี่ยงจากกระแสเงินสด (Cash Flow Hedge)
ค. ความเสีย่ งของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ (Net Investment in Foreign Entity)
หลังจากนัน้ ใหบนั ทึกผลตางของการเปลีย่ นแปลงมูลคายุตธิ รรม (Fair Value Revaluation Changes) ของเครือ่ งมือ
ทางการเงินดังกลาวเปนกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนของธนาคาร หรือบันทึกเปนสวนของทุนในบัญชีสารองสํ
ํ าหรับ
ธุรกรรมปองกันความเสีย่ ง (Hedging Reserve) ในงบดุลตามหลักการบัญชีที่กําหนดไว
ในกรณีทเี่ ปนตราสารอนุพนั ธเพือ่ การคา ผลตางจากการเปลีย่ นแปลงมูลคายุตธิ รรม บันทึกเปนกําไร หรือ
ขาดทุนในงบกําไรขาดทุน
มูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธ
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มูลคายุติธรรมสุทธิ หมายถึง จํานวนเงินสุทธิที่ธนาคารคาดวาจะตองจาย หรือไดรับในการแลกเปลี่ยน
หรือยุตสิ ญ
ั ญาตราสารอนุพนั ธ ณ เวลาใดเวลาหนึง่ ธนาคารใชวธิ กี ารคํานวณมูลคายุตธิ รรมสุทธิ จากการหามูลคา
ปจจุบัน โดยนําราคาตลาดตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน อัตราดอกเบีย้ อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศ คํานวณ
ราคาตามทฤษฎีกระแสเงินสดลดคา (Discount Cash Flow) ยกเวนตราสารอนุพนั ธทเี่ ปนสัญญาสิทธิเลือกซือ้
และขาย (Options) ใชการวัดมูลคาสิทธิเลือกซือ้ และขาย อันเปนที่ยอมรับกันทั่วไป
3.12 ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ
แสดงในราคาทุนหลังจากหักคาเสือ่ มราคาสะสม โดยสินทรัพยทมี่ รี าคาทุนไมเกิน 3,000 บาท ถือเปนคาใชจา ย
ในงวดบัญชีทเี่ กิดขึน้
อาคารและอุปกรณคานวณค
ํ
าเสือ่ มราคาตามวิธเี สนตรง ตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยใน
อัตราตอไปนี้
- อาคาร
30
ป
- คาปรับปรุงและตกแตงอาคาร
10
ป
- อุปกรณ
5
ป
3.13 ทรัพยสินรอการขาย
ทรัพยสนิ รอการขาย ประกอบดวย อสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพย บันทึกสินทรัพยทไี่ ดรบั มาดวยมูลคายุตธิ รรม
และในกรณีทมี่ ลู คาตามบัญชีของทรัพยสนิ รอการขายมีการดอยคา จะรับรูเ ปนผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
เมือ่ มีการจําหนายทรัพยสนิ รอการขาย ธนาคารจะรับรูก าไรหรื
ํ
อขาดทุนดังกลาวเปนรายไดหรือคาใชจา ย
3.14 ภาระผูกพันในภายหนาจากการรับประกันการสงออก
แสดงไวในภาระผูกพันในภายหนาทีส่ าคั
ํ ญ โดยจะบันทึกเปนภาระผูกพันของธนาคารจากการรับประกัน
การสงออก เมื่อมีการจายคาสินไหมทดแทนจะบันทึกเปนลูกหนี้คาสินไหมทดแทน โดยธนาคารจะเรียกใหผูซื้อ
ในตางประเทศชดใชคืนคาสินไหมทดแทน
การตั้งสํารองของการบริการรับประกันการสงออก ธนาคารไดกําหนดไวดังนี้
3.14.1 การตัง้ คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญของยอดเงินทีธ่ นาคารไดจา ยคาสินไหมทดแทน
ธนาคารจะตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทุกสิ้นไตรมาสจนกวาจะไดรับชําระคืน ดังนี้
- อายุลูกหนี้ตํ่ากวา 3 เดือน ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรอยละ 20
- อายุลกู หนีอ้ ยูใ นระหวาง 3 – 6 เดือน ตัง้ คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญรอยละ 50
- อายุลกู หนีอ้ ยูใ นระหวาง 7 – 9 เดือน ตัง้ คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญรอยละ 75
- อายุลกู หนีอ้ ยูใ นระหวาง 10 – 12 เดือน ตัง้ คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญรอยละ 100
ในกรณีทธี่ นาคารมีผลขาดทุนจากการใหบริการรับประกันการสงออก อันอาจมีผลกระทบตอ
การดําเนินกิจการของธนาคาร และหรือทําใหธนาคารไมสามารถดํารงเงินกองทุนได ธนาคารจะขอรับ
ชดใชคนื จากกระทรวงการคลังตามมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัตธิ นาคารเพือ่ การสงออกและนํา
เขาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2536
3.14.2 ธนาคารจะดํารงเงินสํารองเพือ่ การรับประกันการสงออก อยางนอยเทากับรอยละ 2 ของยอดภาระ
คงคางการรับประกันการสงออกทุกสิน้ งวด 6 เดือน ไดแก สิน้ เดือนมิถนุ ายน และสิน้ เดือนธันวาคม
ถางวดใดเงินสํารองเพือ่ การรับประกันการสงออกทีค่ านวณได
ํ
ตามเกณฑขา งตนตํากว
่ าเงินสํารองเพือ่
การรับประกันการสงออกคงเหลือตามบัญชี ธนาคารจะตัง้ เงินสํารองเพิม่ อีกรอยละ 0.1 ของยอดภาระ
คงคางการรับประกันการสงออก
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3.15 สิทธิตามสัญญาเชา
ตัดจําหนายเปนคาใชจายโดยวิธีเสนตรง ตามกําหนดเวลาของสัญญาเชา
3.16 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน
คาใชจายสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพของพนักงานเปนไปตามขอบังคับของ “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
พนักงานธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแลว” โดยพนักงานจะจายสมทบเขา
กองทุนในอัตรารอยละ 3-8.5 ของเงินเดือนพนักงาน และธนาคารจะจายสมทบในอัตรารอยละ 4-8.5 ของเงินเดือน
พนักงาน ตามอายุการทํางานของพนักงาน ธนาคารไดมอบใหบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนฟนันซา จํากัด
เปนผูจัดการกองทุน
3.17 การจัดสรรกําไรสุทธิ
ธนาคารจัดสรรกําไรสุทธิประจําป เปนเงินสํารองไวในกิจการของธนาคารไมตํ่ากวากึ่งหนึ่งของกําไรสุทธิ
สวนที่เหลือจัดสรรเขาเงินกองทุนและหรือนําสงเปนรายไดแผนดิน
4. การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
ในป 2549 ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหธนาคารพาณิชยทยอยตัง้ คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญเพือ่ ใหสอดคลอง
กับมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับที่ 39 เรือ่ งการรับรูแ ละการวัดมูลคา ตราสารทางการเงิน ในสวนของการ
ดอยคาของเงินใหสนิ เชือ่ ใหเสร็จสิน้ ภายในป 2550 ธนาคารจึงไดเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีเกีย่ วกับการตัง้ คาเผือ่
หนี้สงสัยจะสูญในสวนของสินทรัพยที่สงสัยวาจะไมมีราคาหรือเรียกคืนไมได จากการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญใน
อัตรารอยละของมูลหนีห้ ลังหักหลักประกันเปนเงินใหสนิ เชือ่ ตามราคาทุนหักดวยมูลคาปจจุบนั ของกระแสเงินสดทีค่ าดวา
จะไดรบั จากลูกหนี้ หรือมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกัน ซึง่ ในป 2549
ธนาคารไดตงั้ คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญตามหลักเกณฑทธี่ นาคารแหงประเทศไทยกําหนด จํานวน 684.37 ลานบาท และ
ตัง้ เพิม่ ขึน้ จํานวน 1,360.44 ลานบาท เพือ่ ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับที่ 39 การเปลีย่ นแปลง
ประมาณการทางบัญชีดงั กลาวมีผลใหคา เผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญสําหรับป สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 เพิม่ ขึน้ จํานวน
2,044.81 ลานบาท
5. ขอมูลเพิ่มเติม
5.1 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)
5.1.1 ในประเทศ

ธนาคารแหงประเทศไทย
ธนาคารพาณิชย
ธนาคารอื่น
สถาบันการเงินอื่น
รวมในประเทศ

31 ธันวาคม 2549
เมื่อทวง มีระยะเวลา รวม
ถาม
219.83
219.83
260.93
650.00 910.93
- _
- _
- _
480.76
650.00 1,130.76

หนวย : ลานบาท
31 ธันวาคม 2548
เมื่อทวง มีระยะเวลา รวม
ถาม
486.77
486.77
127.50
127.50
- _
- _
- _
614.27
614.27
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บวก ดอกเบี้ยคางรับ
รวม

_- _
480.76

- _
- _
650.00 1,130.76

_- _
614.27

- _
- _

- _
614.27

5.1.2 ตางประเทศ

เงินดอลลารสหรัฐ
เงินเยน
เงินยูโร
เงินสกุลอื่น
รวมตางประเทศ
บวก ดอกเบี้ยคางรับ
รวม
รวมในประเทศและตางประเทศ

31 ธันวาคม 2549
เมื่อทวง มีระยะเวลา รวม
ถาม
833.48 5,406.60 6,240.08
33.99
33.99
33.69
33.69
48.80
- _
48.80
949.96 5,406.60 6,356.56
3.54
32.91
36.45
953.50 5,439.51 6,393.01
1,434.26 6,089.51 7,523.77

หนวย : ลานบาท
31 ธันวาคม 2548
เมื่อทวง มีระยะเวลา รวม
ถาม
3,385.22 5,031.20 8,416.42
42.84
42.84
32.11
32.11
47.32
- _
47.32
3,507.49 5,031.20 8,538.69
11.35
2.82
14.17
3,518.84 5,034.02 8,552.86
4,133.11 5,034.02 9,167.13

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 ในสวนของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)
มีลกู หนีไ้ มจดั ชัน้ จํานวน 1,983.83 ลานบาท และ 472.36 ลานบาท ตามลําดับ
5.2 เงินลงทุน
5.2.1 เงินลงทุนชั่วคราว
31 ธันวาคม 2549

หนวย : ลานบาท
31 ธันวาคม 2548

ราคาทุน/
ราคาตลาด
ราคาทุน/
ราคาตลาด
ราคาทุนตัดจําหนาย
ราคาทุนตัดจําหนาย

ตราสารหนีท้ จี่ ะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพยรฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนีภ้ าคเอกชน
ตราสารหนีต้ า งประเทศ
รวม
บวก (หัก) คาเผื่อการปรับมูลคา
รวมเงินลงทุนชัว่ คราวสุทธิ

89.66
100.00
1,898.51
2,088.17
(2.65)
2,085.52

185.86
- _
185.86
1.67
187.53
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5.2.2 เงินลงทุนระยะยาว
31 ธันวาคม 2549
ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจําหนาย

(1) เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพยรฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารทุนในความตองการของตลาด
ในประเทศ-หลักทรัพยจดทะเบียน
รวม
บวก (หัก) คาเผื่อการปรับมูลคา
รวม
(2) ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพยรฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนีภ้ าคเอกชน
ตราสารหนีต้ า งประเทศ
รวม
บวก (หัก) คาเผื่อการปรับมูลคา
รวม
(3) เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุนทีไ่ มอยูใ นความตองการ
ของตลาดในประเทศ
อืน่ ๆ
รวม
รวมเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ

ราคาตลาด

หนวย : ลานบาท
31 ธันวาคม 2548
ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจําหนาย

ราคาตลาด

69.38

68.74

68.86

67.65

1.07
70.45
0.38
70.83

2.09
70.83
- _
70.83

1.07
69.93
(1.21)
68.72

1.07
68.72
- _
68.72

2,989.04
459.21
856.78
4,305.03
5.55
4,310.58

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

0.49
0.49
4,381.90

0.07
0.41
0.48
3,065.14
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5.2.3 ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้
31 ธันวาคม 2549
ครบกําหนด
1ป
เกิน 1ป – 5ป

รวม

เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพยรฐั บาลและ
รัฐวิสาหกิจ
69.38 69.38
_ - _
(0.64) (0.64)
บวก (หัก) คาเผื่อการปรับมูลคา
_ - _
รวม
68.74 68.74
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพยรฐั บาลและ
รัฐวิสาหกิจ
89.66
2,989.04 3,078.70
ตราสารหนีภ้ าคเอกชน
100.00
459.21 559.21
856.78
2,755.29
1,898.51
ตราสารหนีต้ า งประเทศ
รวม
2,088.17
4,305.03 6,393.20
(2.65)
5.55
2.90
บวก (หัก) คาเผื่อการปรับมูลคา
2,085.52
4,310.58 6,396.10
รวม
รวมตราสารหนี้
2,085.52
4,379.32 6,464.84
5.2.4 สวนเกิน (ตํ่ากวา) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
สวนเกิน (ตํ่ากวา) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
รวม
5.3 เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ
5.3.1 จําแนกตามประเภทสินเชื่อ
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินใหกูยืมในประเทศ - แกผูทําธุรกิจ
- รับซื้อตั๋วสินคาออก
- สวัสดิการพนักงาน
เงินใหกูยืมในตางประเทศ - แกองคกรของรัฐบาลตางประเทศ
- แกผูทําธุรกิจในตางประเทศ
รวม
บวก ดอกเบี้ยคางรับที่เกี่ยวกับเงินใหสินเชื่อ
รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ
(หัก) คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
รวม

หนวย : ลานบาท
31 ธันวาคม 2548
ครบกําหนด
รวม
1ป เกิน 1ป – 5ป
_ - _
_ - _

68.86
(1.21)
67.65

68.86
(1.21)
67.65

185.86
- _
185.86
1.67
187.53
187.53

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

หนวย : ลานบาท
31 ธันวาคม2549 31 ธันวาคม2548
2.25
1.02
3.27

(4.38)
- _
(4.38)

หนวย : ลานบาท
31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม 2548
510.66
443.06
43,285.19
44,075.00
1,435.61
1,638.19
181.38
159.65
5,484.88
5,918.50
6,388.86
7,094.32
57,286.58
59,328.72
1,055.31
998.57
58,341.89
60,327.29
(6,538.36)
(4,455.34)
(1,243.56)
(922.92)
50,559.97
54,949.03
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เงินใหกูยืมในตางประเทศแกองคกรของรัฐบาลตางประเทศ
ธนาคารไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
สําหรับสวนตางอัตราดอกเบี้ยที่ไดรับจากรัฐบาลพมา (รอยละ 3) กับตนทุนดอกเบี้ยของธนาคาร โดยไมรวม
คาใชจายในการดําเนินการตามโครงการขอรับการสนับสนุนการใหเงินกูเพื่อซื้อเครื่องจักรและพัฒนาประเทศแก
รัฐบาลพมา
ในป 2549 ธนาคารรับรูเ งินอุดหนุนจากรัฐบาลดังกลาวเปนรายไดดอกเบีย้ จํานวน 56.21 ลานบาท
5.3.2 จําแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญาการใหสินเชื่อ(ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ)
หนวย : ลานบาท
31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม 2548
ไมเกิน 1 ป *
33,866.49
33,880.49
เกิน 1 ป
23,420.09
25,448.23
รวม
57,286.58
59,328.72
* รวมที่ไมมีสัญญาและที่สัญญาครบกําหนดแลว
5.3.3 จําแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยูของลูกหนี้(ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ)
31 ธันวาคม 2549
ในประเทศ ตางประเทศ
รวม
เงินบาท
37,938.65 3,774.71 41,713.36
เงินดอลลารสหรัฐ
6,970.41 8,072.03 15,042.44
เงินสกุลอื่น
503.78
27.00
530.78
รวม
45,412.84 11,873.74 57,286.58
5.3.4 จําแนกตามประเภทการจัดชั้น

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

หนวย : ลานบาท
31 ธันวาคม 2549
เงินใหสินเชื่อและ มูลหนี้หลังหัก อัตราขั้นตํ่าที่ใช มูลคาตามที่ตั้งไว
ดอกเบี้ยคางรับ
หลักประกัน ในการตัง้ คาเผือ่ ฯ
(รอยละ)
จัดชัน้ ปกติ
41,465.15
40,932.71
1
409.33
จัดชัน้ กลาวถึงเปนพิเศษ
2,546.88
2,546.88
2
50.94
จัดชัน้ ตํากว
่ ามาตรฐาน
1,454.88
997.80
20
199.56
จัดชัน้ สงสัย
951.81
251.62
50
125.81
จัดชัน้ สงสัยจะสูญ
5,518.14
3,845.81
100
3,845.81
รวม
51,936.86
48,574.82
4,631.45
41.45
คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญตามคุณภาพหนีป้ รับโครงสราง
คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญทีส่ งู กวาคาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญขัน้ ตําที
่ ค่ วรตัง้
1,865.47
คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญตามความสามารถในการชําระหนีแ้ ละตามเกณฑคณ
ุ ภาพหนี้ ณ31ธันวาคม2549
6,538.37
ลูกหนีจ้ ดั ชัน้ สงสัยจะสูญทีม่ จี านวนวั
ํ
นคางชําระเกินกวา 24 เดือนขึน้ ไป และธนาคารยังไมดาเนิ
ํ นการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ หรือฟองรองดําเนินคดีทางกฎหมาย หรือไมมคี าสั
ํ ง่ ใหยกเวนการฟองรองดําเนินคดีตาม
กฎหมาย ตองกันเงินสํารองเพิ่มเติมในอัตรารอยละ 35 ของยอดหนี้ตามบัญชีหลังหักเงินสํารองที่ไดกันไวแลว
ซึ่งในป 2549 มีจํานวน 16.94 ลานบาท
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ตามที่ ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหธนาคารกันเงินสํารองในอัตรารอยละ 100 สําหรับสวนตาง
ระหวางยอดหนี้ตามบัญชีกับมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้ หรือมูลคาปจจุบันของ
กระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการจํ าหนายหลักประกัน เพื่อรองรับการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
ระหวางประเทศ ฉบับที่ 39 เรือ่ งการรับรูแ ละการวัดมูลคาตราสารทางการเงิน นัน้ ธนาคารจึงไดกนั สํารองเพิม่ เติมจาก
เกณฑขั้นตํ่าที่ควรตั้ง เปนจํานวน 1,848.53 ลานบาท
หนวย : ลานบาท

31 ธันวาคม 2548
เงินใหสินเชื่อและ มูลหนี้หลังหัก อัตราขั้นตํ่าที่ใช มูลคาตามที่ตั้งไว
ดอกเบี้ยคางรับ
หลักประกัน ในการตัง้ คาเผือ่ ฯ
(รอยละ)
จัดชัน้ ปกติ
45,865.74
45,160.58
1
451.61
จัดชัน้ กลาวถึงเปนพิเศษ
933.57
933.57
2
18.67
จัดชัน้ ตํากว
่ ามาตรฐาน
992.49
933.92
20
186.78
จัดชัน้ สงสัย
598.34
170.44
50
85.22
จัดชัน้ สงสัยจะสูญ
4,829.09
3,221.41
100
3,221.41
รวม
53,219.23
50,419.92
3,963.69
97.50
คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญตามคุณภาพหนีป้ รับโครงสราง
คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญทีส่ งู กวาคาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญขัน้ ตําที
่ ค่ วรตัง้
394.15
คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญตามความสามารถในการชําระหนีแ้ ละตามเกณฑคณ
ุ ภาพหนี้ ณ31ธันวาคม2548
4,455.34

สินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได หมายถึง เงินใหสินเชื่อที่คางชําระเงินตนและ/หรือดอกเบี้ย เปนระยะเวลา
รวมกันเกินกวา 3 เดือน นับแตวนั ครบกําหนดชําระเงินตนหรือดอกเบีย้ หรือเงินใหสนิ เชือ่ ที่คางชําระเงินตนและ/หรือ
ดอกเบี้ยเปนระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน นับแตวันครบกําหนดชําระเงินตนหรือดอกเบี้ย และมีความไมแนนอน
เกี่ยวกับความสามารถในการชําระคืนเงินตนหรือดอกเบี้ย
เวนแตธนาคารเห็นสมควรผอนผันในกรณีดังตอ
ไปนี้
(1) ลูกหนี้ที่ไดรับการวิเคราะหเกี่ยวกับความสามารถในการชําระหนี้และไดรับการอนุมัติในการตอ
อายุสัญญาทบดอกเบี้ยเปนเงินตน หรือไดรับการผอนผันหรือปรับโครงสรางเงื่อนไขการชําระ
หนี้ใหม
(2) ลูกหนีท้ มี่ หี ลักฐานแสดงวาไดทาข
ํ อตกลงหรือสัญญาเพิม่ เติมในการปรับโครงสรางหนี้ โดยกําหนด
เงื่อนไขการชําระหนี้ใหม
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หนวย : ลานบาท
31 ธันวาคม 2548

31 ธันวาคม 2549
สินเชื่อ

เงินใหสินเชื่อและ
ดอกเบี้ยคางรับ

คิดเปนรอยละ
ของเงินใหสนิ เชือ่ และ
ดอกเบี้ยคางรับ

เงินใหสินเชื่อและ
ดอกเบี้ยคางรับ

คิดเปนรอยละ
ของเงินใหสนิ เชือ่ และ
ดอกเบี้ยคางรับ

7,924.83
6,405.04

13.58
10.98

6,419.92
7,108.06

10.64
11.78

สินเชือ่ ทีไ่ มกอ ใหเกิดรายได
ลูกหนี้ไมจัดชั้น

ในป 2549 และ 2548 ธนาคารมีเงินใหสินเชื่อที่ปรับโครงสรางหนี้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่องการปรับ
โครงสรางหนีท้ มี่ ปี ญ
 หา โดยเปนวิธกี ารเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขการชําระหนีแ้ ละการโอนสินทรัพย ดังนี้
หนวย : ลานบาท
31 ธันวาคม 2549
31 ธันวาคม 2548
สินเชื่อที่
ปรับโครงสรางหนี้

จํานวนราย

จํานวนเงิน

คิดเปนรอยละ
จํานวนราย
ของเงินใหสนิ เชือ่ และ
ดอกเบี้ยคางรับ

66
2

1,883.60
27.60

3.23
0.05

45

3,131.52

5.37

ดําเนินการแลว
อยูร ะหวางดําเนินการ
ยอดคงคางของลูกหนีท้ เี่ ปลีย่ นเปน
ลูกหนีจ้ ดั ชัน้ ปกติ

จํานวนเงิน

คิดเปนรอยละ
ของเงินใหสนิ เชือ่ และ
ดอกเบี้ยคางรับ

86
-

855.59
-

1.42
-

31

3,845.62

6.37

ในป 2549 และ 2548 ธนาคารมีการปรับโครงสรางหนี้ ดังนี้

หนวย : ลานบาท

31 ธันวาคม 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 จํานวนหนี้ตาม
ราย บัญชีกอนปรับ
โครงสรางหนี้

จํานวนหนี้ตาม
บัญชีหลังปรับ
โครงสรางหนี้

ยอดคงคาง
ณ 31 ธันวาคม 2549

57
8
1

957.83
818.57
107.20

957.83
818.57
107.20

1,013.66
988.65
175.41

-

-

-

-

-_

-_

-_

- _

66

1,883.60

1,883.60

2,177.72

ชนิดของสินทรัพย
ที่รับโอน

มูลคายุติธรรม
ของสินทรัพย
ที่รับโอน
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หนวย : ลานบาท

31 ธันวาคม 2548
รูปแบบการปรับโครงสรางหนี้

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

รวม

จํานวน จํานวนหนี้ตาม
ราย บัญชีกอนปรับ
โครงสรางหนี้

จํานวนหนี้ตาม
บัญชีหลังปรับ
โครงสรางหนี้

ยอดคงคาง
ณ 31 ธันวาคม 2548

ชนิดของสินทรัพย
ที่รับโอน

มูลคายุติธรรม
ของสินทรัพย
ที่รับโอน

439.46
312.32
-

1.90 ที่ดิน,สิ่งปลูกสราง
9.37 ที่ดนิ ,สิ่งปลูกสราง

8.03
4.08

75
9
-

546.10
285.08
-

546.10
285.08
-

5.60

5.60

- 5 - 10 ป

1
1

18.81

18.81

- มากกวา 10 ป

-_

-_

-_

-_

-_

86

855.59

855.59

763.05

12.11

ธนาคารมีรายไดดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้ปรับโครงสรางหนี้ ดังนี้

หนวย : ลานบาท
สําหรับป
สําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้ปรับโครงสรางหนี้
217.37
197.85
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 ธนาคารมีภาระผูกพันที่จะใหลูกหนี้ที่ไดปรับโครงสรางหนี้กูเพิ่ม จํานวน 2.23
ลานบาท และ 98.27 ลานบาท ตามลําดับ
ในป 2549 และ 2548 จํานวนหนีต้ ามบัญชีกอนปรับโครงสรางหนี้ของลูกหนี้ปรับโครงสรางหนี้เปรียบเทียบกับเงินให
สินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับมีดังนี้
หนวย : ลานบาท
31 ธันวาคม 2549
31 ธันวาคม 2548
จํานวนราย
จํานวนเงิน
จํานวนราย
จํานวนเงิน
ลูกหนี้ปรับโครงสรางหนี้
66
1,883.60
86
855.59
เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ
1,574
58,341.89
1,467
60,327.29
ในป 2549 และ 2548 ธนาคารมีสว นสูญเสีย จํานวน 367.15 ลานบาท และ 240.97 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งธนาคารได
รับรูผลขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ทั้งจํานวน
ในป 2549 และ 2548 ธนาคารอนุมตั ติ ดั หนีส้ ญ
ู ออกจากบัญชี จํานวน 72.72 ลานบาท และ 477.94 ลานบาท ตามลําดับ ซึง่ การ
ตัดหนีส้ ญ
ู ในป 2548 เปนการตัดหนีส้ ญ
ู จากลูกหนีต้ ดั จําหนาย จํานวน 433.90 ลานบาท
อนึง่ ตามนโยบายการตัดจําหนายลูกหนีจ้ ดั ชัน้ สงสัยจะสูญทีย่ กเลิกนัน้
มียอดคงคางลูกหนี้ตัดจําหนายที่ยังไมได
บันทึกกลับเขามาในบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 จํานวน 1,766.15 ลานบาท และ 1,798.45 ลานบาท
ตามลําดับ
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5.4 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ปกติ
ยอดตนงวด
หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญตัดบัญชี
ยอดปลายงวด

451.61
(42.28)
_ -_
409.33
ปกติ

ยอดตนงวด
377.85
หนี้สงสัยจะสูญ 73.76
หนี้สูญตัดบัญชี _ -_
ยอดปลายงวด 451.61

กลาวถึง ตํ่ากวา
เปนพิเศษ มาตรฐาน
18.67 186.78
32.27
12.78
-_
-_
50.94 199.56
กลาวถึง ตํ่ากวา
เปนพิเศษ มาตรฐาน
5.92
51.00
12.75 135.78
-_
-_
18.67 186.78

31 ธันวาคม 2549
สงสัย สงสัยจะสูญ หนีป้ รับ
โครงสราง
85.22 3,221.41 97.50
40.59
624.40 (55.41)
- _ _ - _ (0.64)
125.81 3,845.81 41.45
31 ธันวาคม 2548
สงสัย สงสัยจะสูญ หนีป้ รับ
โครงสราง
256.87 2,212.61 166.70
(171.65) 1,015.63 (69.20)
-_
(6.83)
-_
85.22 3,221.41 97.50

หนวย : ลานบาท
สํารองสวนที่ รวม
เกินเกณฑ
394.15 4,455.34
1,471.32 2,083.67
_ -_
(0.64)
1,865.47 6,538.37
สํารองสวนที่ รวม
เกินเกณฑ
592.16 3,663.11
(198.01) 799.06
_ - _ (6.83)
394.15 4,455.34

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 ธนาคารมีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อที่ตั้งไวแลว
จํานวน 6,538.37 ลานบาท และ 4,455.34 ลานบาท ตามลําดับ ซึง่ สูงกวาเกณฑตามความสามารถในการชําระหนี้
และคุณภาพหนีท้ ธี่ นาคารแหงประเทศไทยกําหนด
คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญสวนทีส่ งู กวาเกณฑดงั กลาวเนือ่ งจาก
ธนาคารพิจารณาตัง้ ตามหลักความรอบคอบ (Prudent Banking)
5.5 คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
ยอดตนงวด
เพิ่มขึ้นระหวางงวด
ลดลงระหวางงวด
ยอดปลายงวด

31 ธันวาคม 2549
922.92
629.56
308.92
1,243.56

หนวย : ลานบาท
31 ธันวาคม 2548
740.52
282.28
99.88
922.92
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5.6 ทรัพยสินรอการขายสุทธิ
31 ธันวาคม 2549
เพิ่มขึ้น
จําหนาย

หนวย : ลานบาท

ประเภททรัพยสินรอการขาย
ยอดตนงวด
ยอดปลายงวด
ทรัพยสินที่ไดจากการชําระหนี้
- อสังหาริมทรัพย
579.29
33.97
36.20
577.06
- สังหาริมทรัพย
- _
3.31
- _
3.31
รวมทรัพยสินรอการขาย
579.29
37.28
36.20
580.37
(171.44)
(11.14)*
(3.48)
(179.10)
(หัก) คาเผื่อการดอยคา
รวมทรัพยสินรอการขายสุทธิ
407.85
26.14
32.72
401.27
* คาเผือ่ การดอยคาทรัพยสนิ รอการขายเปนรายการของทรัพยสนิ รอการขายยอดตนงวดและเพิม่ ขึน้ ระหวางงวด
31 ธันวาคม 2548
เพิ่มขึ้น
จําหนาย

ประเภททรัพยสินรอการขาย
ยอดตนงวด
ยอดปลายงวด
ทรัพยสินที่ไดจากการชําระหนี้
- อสังหาริมทรัพย
560.49
117.24
98.44
579.29
_ - _
3.60
_ - _
- สังหาริมทรัพย
3.60
รวมทรัพยสินรอการขาย
564.09
117.24
102.04
579.29
(หัก) คาเผื่อการดอยคา
(172.80)
(10.00)*
(11.36)
(171.44)
รวมทรัพยสินรอการขายสุทธิ
391.29
107.24
90.68
407.85
* คาเผือ่ การดอยคาทรัพยสนิ รอการขายเปนรายการของทรัพยสนิ รอการขายยอดตนงวดและเพิม่ ขึน้ ระหวางงวด
5.7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิ
หนวย : ลานบาท

ยอด
ตนงวด

ราคาทุน
เพิ่มขึ้น จําหนาย

ที่ดิน
381.27 อาคาร
-อาคาร
662.07 -คาปรับปรุงและ
107.51 0.68
ตกแตงอาคาร
อุปกรณ
-เครื่องใชสํานักงาน
228.37 10.35
และเครื่องตกแตง
-ยานพาหนะ
69.84 16.28
สินทรัพยระหวางทํา*
65.33 3.52
รวม
1,514.39 30.83

-

31 ธันวาคม 2549
คาเสื่อมราคาสะสม
ที่ดิน
อาคาร
ยอด
ยอด คาเสื่อม จําหนาย ยอด
และ
ปลายงวด ตนงวด
ราคา
ปลายงวด อุปกรณ
สุทธิ
381.27
381.27

-

662.07

196.54

22.07

-

218.61

443.46

-

108.19

53.58

10.77

-

64.35

43.84

8.85 229.87
13.19
72.93
66.08
2.77
88.12 1,457.10

180.57
32.08
-_
462.77

16.16
12.28
-_
61.28

8.81
12.65
-_
21.46

187.92
31.71
_ -_
502.59

41.95
41.22
2.77
954.51

* รายการสินทรัพยระหวางทําในหัวขอจําหนายเปนรายการทีร่ บั เขาเปนสินทรัพยระหวางป ซึง่ ในป 2549 สินทรัพยระหวาง
ทําจําหนาย จํานวน 66.08 ลานบาท ธนาคารไมไดรบั เขาเปนสินทรัพยระหวางป โดยไดรบั เงินคืนจากผูร บั จาง จํานวน
65.24 ลานบาท และรับเขาเปนสินทรัพยระหวางป จํานวน 0.84 ลานบาท
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หนวย : ลานบาท

ยอด
ตนงวด
ที่ดิน
381.27
อาคาร
-อาคาร
662.07
-คาปรับปรุงและ
100.84
ตกแตงอาคาร
อุปกรณ
-เครื่องใชสํานักงาน
207.99
และเครื่องตกแตง
-ยานพาหนะ
60.45
สินทรัพยระหวางทํา*
62.21
รวม
1,474.83

ราคาทุน
เพิ่มขึ้น จําหนาย

31 ธันวาคม 2548
คาเสื่อมราคาสะสม
ที่ดิน
อาคาร
ยอด
ยอด คาเสื่อม จําหนาย ยอด
และ
ปลายงวด ตนงวด
ราคา
ปลายงวด อุปกรณ
สุทธิ
381.27
381.27

-

-

-

-

662.07

174.47

22.07

-

196.54

465.53

16.79

10.12

107.51

51.97

10.11

8.50

53.58

53.93

30.47
23.75
23.30
94.31

10.09 228.37
14.36
69.84
20.18
65.33
54.75 1,514.39

174.41
35.22
-_
436.07

16.10
11.22
-_
59.50

9.94
14.36
-_
32.80

180.57
47.80
32.08
37.76
-_
65.33
462.77 1,051.62

* รายการสินทรัพยระหวางทําในหัวขอจําหนายเปนรายการที่รับเขาเปนสินทรัพยระหวางป
5.8 สินทรัพยอื่น

รายไดคางรับ
ลูกหนี้คาสินไหมทดแทน
สํารองลูกหนี้คาสินไหมทดแทน
เงินมัดจําและเงินประกัน
อื่น ๆ
รวม

31 ธันวาคม 2549
0.29
171.63
(171.63)
3.59
3.63
7.51

หนวย : ลานบาท
31 ธันวาคม 2548
0.43
39.74
(39.11)
3.59
7.80
12.45

5.9 เงินฝาก
5.9.1 จําแนกตามประเภทเงินฝาก
จายคืนเมื่อทวงถาม
ออมทรัพย
จายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
- ไมถึง 6 เดือน
- 6 เดือนไมถึง 1 ป
- 1 ปขึ้นไป
รวม

หนวย : ลานบาท
31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม 2548
2,323.62
5,497.70
71.68
37.78
249.44
25.08
3,203.96
5,873.78

393.77
26.07
2,902.56
8,857.88
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5.9.2 จําแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญารับฝากเงิน
ไมเกิน 1 ป*
เกิน 1 ป
รวม
* รวมสัญญาที่ครบกําหนดแลว
5.9.3 จําแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยูของผูฝาก

เงินบาท
เงินดอลลารสหรัฐ
เงินสกุลอื่น
รวม

31 ธันวาคม 2549
ในประเทศ ตางประเทศ
รวม
3,965.32
73.36 4,038.68
1,665.71
145.37 1,811.08
24.00
0.02
24.02
5,655.03
218.75 5,873.78

5.10 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
5.10.1ในประเทศ

ธนาคารแหงประเทศไทย
ธนาคารพาณิชย
ธนาคารอื่น
บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย
บริษัทหลักทรัพย และบริษัทเครดิตฟองซิเอร
สถาบันการเงินอื่น
อื่น ๆ
รวมในประเทศ

ธนาคารแหงประเทศไทย
ธนาคารพาณิชย
ธนาคารอื่น
บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย
บริษัทหลักทรัพย และบริษัทเครดิตฟองซิเอร
สถาบันการเงินอื่น
อื่น ๆ
รวมในประเทศ

31 ธันวาคม 2549
5,873.78
_ - _
5,873.78

หนวย : ลานบาท
31 ธันวาคม 2548
8,857.88
_ - _
8,857.88

หนวย : ลานบาท
31 ธันวาคม 2548
ในประเทศ ตางประเทศ
รวม
3,834.82
3.81 3,838.63
4,678.59
286.35 4,964.94
8.31
46.00
54.31
8,521.72
336.16 8,857.88

หนวย : ลานบาท
31 ธันวาคม 2549
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา
รวม
2,198.63 2,198.63
4.17
4.17
2,038.02 2,038.02
-__
4.17

650.00
650.00
-__
-_
4,886.65 4,890.82

31 ธันวาคม 2548
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา
รวม
1,547.91 1,547.91
3.64
3.64
2,000.00 2,000.00
0.01
-__
3.65

0.01
3,938.00 3,938.00
700.00
700.00
8,185.91 8,189.56
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5.10.2ตางประเทศ

เงินดอลลารสหรัฐ
เงินเยน
เงินสกุลอื่น
รวมตางประเทศ
รวมในประเทศและตางประเทศ

หนวย : ลานบาท
31 ธันวาคม 2549
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา
รวม
1,550.96
151.55 1,702.51
41.67
-_
41.67
1,592.63
151.55 1,744.18
1,596.80 5,038.20 6,635.00

เงินดอลลารสหรัฐ
เงินเยน
เงินสกุลอื่น
รวมตางประเทศ
รวมในประเทศและตางประเทศ

31 ธันวาคม 2548
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา
รวม
678.93 1,848.20 2,527.13
2,543.49 2,543.49
57.51
-_
57.51
736.44 4,391.69 5,128.13
740.09 12,577.60 13,317.69

5.11 เงินกูยืม

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

หนวย : ลานบาท
31 ธันวาคม 2549
ในประเทศ ตางประเทศ
รวม
7,500.00
850.00
8,350.00
23,200.00
5,170.00
28,370.00
36,720.00

7,500.00
_ - _
850.00
_ - _ 8,350.00
9,731.88
_ - _
9,731.88
9,731.88

31 ธันวาคม 2548
ในประเทศ ตางประเทศ

32,931.88
5,170.00
38,101.88
46,451.88
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

_
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เงินกูยืมระยะยาว จํานวน 38,101.88 ลานบาท และ 37,560.65 ลานบาท มีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานบาท
ประเภท
จํานวนป ครบกําหนด
อัตราดอกเบีย้
31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม 2548
ที่ใหกู
ชําระในป ตามสัญญา(% ตอป)
พันธบัตร ธสน.
3-5
2551-2554
2.43-5.95
23,200.00
27,500.00
ตราสารหนี้(FRN)
5
2553-2554 LIBOR+0.10-0.20
9,731.88
6,160.65
อื่น ๆ
2-10 2551-2559
0.50-5.75
5,170.00
3,900.00
รวม
38,101.88
37,560.65
5.12 หนี้สินอื่น
คาใชจายคางจาย
เจาหนี้คาสินคา
รายไดรับลวงหนา
ภาษีหัก ณ ที่จายรอนําสง
สํารองภาระผูกพันภายหนา
เงินมัดจํา
บัญชีพักหนี้สิน
อื่น ๆ
รวม

หนวย : ลานบาท
31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม 2548
11.08
10.74
1.48
1.53
35.70
48.14
4.61
4.36
210.60
6.83
15.33
6.42
15.70
87.94
0.11
0.01
294.61
165.97

5.13 ทุน ประกอบดวย ทุนประเดิม 2,500.00 ลานบาท (รับจากกระทรวงการคลัง 843.47 ลานบาท รับจาก
ธนาคารแหงประเทศไทย 1,656.53 ลานบาท) และในวันที่ 31 กรกฎาคม 2541 ธนาคารไดรบั การเพิ่มทุน
จากกระทรวงการคลัง 4,000.00 ลานบาท รวมเปน 6,500.00 ลานบาท
5.14 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนาและภาระผูกพัน
หนวย : ลานบาท
31 ธันวาคม 2549
เงินบาท
เงินตราตาง
รวม
ประเทศ
ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขาที่ยังไมครบกําหนด
37.43
212.13
249.56
เล็ตเตอรออฟเครดิต
24.20
975.49
999.69
การรับประกันการสงออก
7,146.29
22.56 7,168.85
การคํ้าประกันอื่น
658.86
7,944.62 8,603.48
วงเงินเบิกเกินบัญชีท่ลี ูกคายังไมไดถอน
464.72
464.72
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา(FX Forward
Purchase/Sales Contracts)
6,348.86
7,131.56 13,480.42
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศลวงหนาเฉพาะเงินตน
(FX Swaps)
3,268.54
489.05 3,757.59
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศลวงหนาทั้งเงินตนและ
อัตราดอกเบี้ย(Foreign Currency & Interest Swaps)
4,191.70 15,998.80 20,190.50
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย(Interest Rate Swaps)
9,250.00
662.31 9,912.31
รวม
31,390.60 33,436.52 64,827.12
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ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขาที่ยังไมครบกําหนด
เล็ตเตอรออฟเครดิต
การรับประกันการสงออก
การคํ้าประกันอื่น
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกคายังไมไดถอน
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา(FX Forward
Purchase/Sales Contracts)
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศลวงหนาเฉพาะเงินตน
(FX Swaps)
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศลวงหนาทั้งเงินตนและ
อัตราดอกเบี้ย(Foreign Currency & Interest Swaps)
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย(Interest Rate Swaps)
รวม

หนวย : ลานบาท
31 ธันวาคม 2548
เงินบาท
เงินตราตาง
รวม
ประเทศ
27.29
761.71
789.00
20.17
3,089.73 3,109.90
7,295.17
1,128.42 8,423.59
491.89
5,812.07 6,303.96
532.45
532.45
5,003.48
5,007.58
4,191.70
9,250.00
31,819.73

5,303.95 10,307.43
663.77

5,671.35

23,016.62 27,208.32
1,370.74 10,620.74
41,147.01 72,966.74

การคํ้าประกันอื่น ในการดําเนินธุรกิจตามปกติของธนาคาร ธนาคารไดรับคําสั่งศาลใหระงับการจายเงิน
ตามภาระผูกพันจากการออกหนังสือคําประกั
้
นการรับเงินลวงหนาคากอสรางใหกบั ลูกคารายหนึง่ ซึง่ ปจจุบนั ศาลได
มีคําพิพากษาแลวโดยใหลูกคา (โจทกในคดี) ไปขอรับหนังสือคํ้าประกันคืนจากผูรับหนังสือคํ้าประกันได ซึ่ง
ธนาคารจะติดตามผลการดําเนินการตอไป
5.15 ตราสารอนุพันธ
ตราสารอนุพนั ธ หมายถึง เครือ่ งมือทางการเงินซึง่ มีมลู คาขึน้ อยูก บั ดัชนี หรือราคาตราสารอางอิงที่
รองรับอนุพนั ธนนั้ ซึง่ อาจจะไดแก อัตราดอกเบีย้ หรืออัตราแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศ
การบริหารสินทรัพย และหนี้สิน
- บริการเพื่อปองกันความเสี่ยงของลูกคา
ธนาคารในฐานะตัวกลางทางการเงินจะรับชวงความเสีย่ งดานตลาดมาจากลูกคา และพยายาม
ถายเทความเสี่ยงออกไป โดยใชตราสารอนุพันธประเภท สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
- การบริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน
ธนาคารบริหารความเสีย่ งดังกลาวโดยมุง ความมีประสิทธิผลและรักษาดุลยภาพ ธนาคารใชตรา
สารอนุพันธทางการเงินเปนเครื่องมือหนึ่งในการบริหารความเสี่ยงดานตลาดอันเกิดจากสินทรัพย และหนี้
สินของธนาคารทีอ่ าจจะเกิดจากรายการทางธุรกิจตามปกติของธนาคาร ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
ธนาคารมี
นโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกลาว โดยใชตราสารอนุพันธที่สอดคลอง เหมาะสม และมีประ
สิทธิผล โดยเปนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ปรากฏชัดเจน

- 28 -

ตราสารอนุพันธ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 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 ธันวาคม 2549
มูลคาตามสัญญา มูลคายุติธรรมสุทธิ
ของสัญญา
ตราสารอนุพันธ
13,480.42

(30.87)

3,757.59

(95.29)

20,190.50
9,912.31
47,340.82

1,330.02
(44.40)
1,159.46

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)

5.16 ผลประโยชนอื่นที่จายแกกรรมการและผูบริหาร
ธนาคารไมมีการจายผลประโยชนอื่นแกกรรมการและผูบริหารของธนาคาร นอกเหนือจาก
ผลประโยชนทพี่ งึ จายปกติ ซึง่ ไดแก เบีย้ ประชุมและเงินรางวัลของกรรมการ (ถามี) เงินเดือนของผู
บริหาร เงินชวยเหลือพิเศษรายเดือนของผูบริหาร (ถามี)
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5.17 สัญญาเชาระยะยาว
สํานักงานสาขา
แหลมฉบัง
ขอนแกน
เชียงใหม
บางนา-ตราด กม.3
พระราม 4 (สัญญาเชา 2 ฉบับ)
พระราม 2
หาดใหญ
สาทร

จํานวนปของสัญญาเชา
20
3
3
3
3
2
3
3

ครบกําหนดสัญญาเชาในป
2562
2551
2551
2551
2552,2551
2550
2552
2550

5.18 ฐานะและผลการดําเนินงานที่สําคัญจําแนกตามธุรกรรมในประเทศและตางประเทศ
ธนาคารไมมสี านั
ํ กงานในตางประเทศ ดังนัน้ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานทั้งหมด
จึงเกี่ยวของกับสํานักงานของธนาคารในประเทศ
5.19 การจัดประเภทรายการใหม
รายการในงบดุลและงบกระแสเงินสดบางรายการสําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
ไดจดั ประเภทรายการใหมเพือ่ ใหสอดคลองกับการแสดงรายการในงบดุลและงบกระแสเงินสดสําหรับ
ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549

