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ธนาคารแหงประเทศไทย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
2546
หมายเหตุ
บาท

2545
บาท

สินทรัพย
เงินสดและเงินฝาก
เงินสด
เงินฝากคลังและตัวแทน
เงินฝากตางประเทศ

14,937,788,039.94
13,642,465,146.24
80,947,283,144.84
109,527,536,331.02

10,276,859,167.91
11,679,791,864.86
89,770,471,300.61
111,727,122,333.38

4

4,430,957,735.11

182,300,439.61

เงินลงทุน
หลักทรัพยในประเทศ
หลักทรัพยตางประเทศ

5

111,968,487,888.14
172,020,714,672.18
283,989,202,560.32

119,130,277,505.54
285,906,398,952.61
405,036,676,458.15

หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน

6

362,929,408,643.07

164,377,291,858.39

เงินใหกูยืม

7

33,673,040,312.92

18,830,142,245.41

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ สุทธิ

8

4,089,141,670.54

3,853,995,148.43

สินทรัพยอื่น

9

66,930,557,729.63

72,380,854,682.19

865,569,844,982.61

776,388,383,165.56

สิทธิซื้อสวนสํารองและสิทธิพิเศษถอนเงิน

รวมสินทรัพย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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4
ธนาคารแหงประเทศไทย
บัญชีกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545

หมายเหตุ
รายได
ดอกเบี้ยรับ
คาธรรมเนียม
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ดอกเบี้ยจาย
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจาย
กําไรสุทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2546
บาท

2545
บาท

20,123,568,309.20
409,585,558.05
256,929,075.39
20,790,082,942.64

28,718,607,096.03
483,926,464.01
243,854,529.26
29,446,388,089.30

8,117,726,587.47
3,968,371,023.72
2,851,734,821.79
855,256,993.68
15,793,089,426.66

12,750,309,397.76
931,204,379.16
2,762,329,602.96
1,108,746,409.03
17,552,589,788.91

4,996,993,515.98
0.00

11,893,798,300.39

5
ธนาคารแหงประเทศไทย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
บาท
เงินสํารอง
สวนต่ํากวาทุน
เพื่อรักษาระดับ จากการเปลี่ยนแปลง
กําไรนําสงรัฐ
มูลคาเงินลงทุน

ทุนประเดิม

เงินสํารอง
ธรรมดา

20,000,000.00

-

624,075,747.53

-

โอนขาดทุนสุทธิเขากําไร (ขาดทุน) สะสม

-

-

-

-

รับโอนตามพระราชกําหนดโอนสินทรัพย
บางสวนในบัญชีสํารองพิเศษตาม
กฎหมายวาดวยเงินตรา พ.ศ. 2545

-

-

-

-

165,000,000,000.00

-

165,000,000,000.00

กําไรสุทธิสําหรับงวด

-

-

-

-

-

11,893,798,300.39

11,893,798,300.39

20,000,000.00

-

624,075,747.53

-

27,307,931,127.67 11,893,798,300.39

39,845,805,175.59

จัดสรรกําไรสุทธิเปนเงินสํารองธรรมดา

-

2,973,449,575.10

-

-

-

(2,973,449,575.10)

จัดสรรกําไรสุทธินําสงรัฐ

-

-

-

-

-

(8,920,348,725.29)

(8,920,348,725.29)

สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลง
มูลคาเงินลงทุน

-

-

-

(1,045,363,560.60)

-

-

(1,045,363,560.60)

กําไรสุทธิสําหรับงวด

-

-

-

-

-

4,996,993,515.98

4,996,993,515.98

(1,045,363,560.60)

27,307,931,127.67

4,996,993,515.98

34,877,086,405.68

ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2545

กําไร
(ขาดทุน) สะสม

กําไร (ขาดทุน)
สุทธิสําหรับงวด

รวม

(129,061,692,851.19) (8,630,376,021.14) (137,047,993,124.80)

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหวางงวด

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2545

(8,630,376,021.14) 8,630,376,021.14

-

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหวางงวด

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2546

20,000,000.00 2,973,449,575.10 624,075,747.53

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

6
ธนาคารแหงประเทศไทย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
2546
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
4,996,993,515.98
รายการปรับกระทบยอดกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน :
รายไดคางรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลงสุทธิ
1,301,662,640.48
คาใชจายคางจายลดลงสุทธิ
(835,725,851.66)
การตัดบัญชี (สวนลด) สวนเกินมูลคาหลักทรัพย
(3,494,593,431.51)
คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี
215,831,701.28
กําไรจากการจําหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
(331,024.00)
(กําไร) ขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ
(9,194,192,685.45)
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย/หนี้สินดําเนินงาน
(7,010,355,134.88)
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินฝากตางประเทศ
9,534,783,964.36
สิทธิพิเศษถอนเงิน
120,884,959.10
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
(198,747,963,043.30)
เงินใหกูยืม
(14,842,898,067.51)
เงินลงทุนในหลักทรัพยในประเทศ
7,097,615,567.57
เงินลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ
114,991,682,670.41
สินทรัพยอื่น
93,553,841.62
หนี้สินดําเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินรับฝาก
(67,488,933,336.71)
หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
192,473,188,528.49
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย
180,000,000,000.00
หนี้สินอื่น
(372,246,950.18)
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
215,849,312,998.97
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2545
บาท
11,893,798,300.39

(752,481,102.13)
(1,026,752,529.05)
1,517,688,173.95
316,860,808.04
0.00
6,289,225,179.28
18,238,338,830.48
7,979,814,447.71
60,769,290.59
144,146,431,733.77
16,297,717,802.06
(33,586,694,700.78)
(37,146,360,301.73)
410,610,824.13
157,463,429,971.69
(83,337,502,659.84)
0.00
(426,649,649.61)
190,099,905,588.47

7
ธนาคารแหงประเทศไทย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
2546
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
หนี้สินตามโครงการชวยเหลือของกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศลดลงสุทธิ
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศในเงินสด
เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
เงินสดจายในระหวางป
ดอกเบี้ยจาย
งบยอยเงินสด
เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย
เงินสด
เงินฝากคลังและตัวแทน
เงินฝากตางประเทศ (ประเภทจายคืนเมื่อทวงถาม)
รวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2545
บาท

(482,332,110.07)
(482,332,110.07)

(77,932,224.35)
(77,932,224.35)

(210,488,352,699.72)
(210,488,352,699.72)
1,232,962,901.12
6,111,591,090.30
38,442,330,781.37
44,553,921,871.67

(166,467,213,500.95)
(166,467,213,500.95)
91,418,325.73
23,646,178,188.90
14,796,152,592.47
38,442,330,781.37

7,650,206,762.29

14,054,682,966.46

14,937,788,039.94
13,642,465,146.24
15,973,668,685.49
44,553,921,871.67

10,276,859,167.91
11,679,791,864.86
16,485,679,748.60
38,442,330,781.37
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ธนาคารแหงประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
1. เกณฑการจัดทํางบการเงิน
งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ไดจัดทําขึ้นตามที่กําหนด
ไวในหมวด 5 แหงพระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการธนาคารแหงประเทศไทย พุทธศักราช 2485
ซึ่งเปนงบการเงินของฝายการธนาคาร โดยไมรวมกิจการของฝายออกบัตรธนาคาร และกองทุนเพื่อ
การฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
2. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
2.1 การรับรูรายได
รายไดดอกเบี้ยรับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลา โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง
สวนรายไดที่มิใชรายไดดอกเบี้ยรับรูตามเกณฑคงคาง
2.2 การรับรูคาใชจาย
คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง
2.3 เงินลงทุน
หลักทรัพยในประเทศ ซึ่ง ธปท. ถือไวเพื่อวัตถุประสงคในการดําเนินนโยบายการเงิน
แสดงดวยราคาทุนหลังปรับสวนลดหรือสวนเกินมูลคาหลักทรัพยสวนที่ตัดบัญชีแลว
หลักทรัพยตางประเทศ ซึ่ง ธปท. ถือไวเพื่อวัตถุประสงคในการบริหารเงินสํารองทางการ
แสดงดวยมูลคายุติธรรม กําไรขาดทุนที่ยังไมเกิดจากการปรับมูลคาของหลักทรัพยจะแสดงเปน
รายการแยกตางหากในสวนของทุน และจะรับรูในบัญชีกําไรขาดทุนเมื่อไดจําหนายหลักทรัพยนั้น
2.4 เงินใหกูยืม
เงินใหกูยืมแสดงตามยอดตนเงินกูคงคาง
2.5 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ที่ดิน แสดงดวยราคาทุน สวนอาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหลังจากหักคาเสื่อมราคา
สะสม
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อาคารและอุปกรณจะบันทึกเปนสินทรัพย เมื่อมีอายุการใชงานเกินกวา 1 ป และ
คาเสื่อมราคาคํานวณโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพย ดังนี้
อาคาร
20 ป
สิ่งปลูกสรางชั่วคราวและการเสริมสรางปรับปรุง
5 ป
อุปกรณ
3-15 ป
สําหรับสินทรัพยถาวรที่ใชรวมกันระหวางฝายการธนาคาร ฝายออกบัตรธนาคาร
โรงพิมพธนบัตร ทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน นั้น สวนงานผูจัดหาสินทรัพยจะจัดสรรตนทุนสินทรัพยใหแตละสวนงาน ตามสัดสวน
การใชงานของสินทรัพย
2.6 สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงดวยราคาทุนหลังจากหักคาตัดจําหนายสะสม และคาตัดจําหนาย
คํานวณโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการใชประโยชน 5 ป
2.7 รายการที่เปนเงินตราตางประเทศ
รายการที่เปนเงินตราตางประเทศบันทึกเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นเดือน
กอน ผลตางระหวางอัตราบันทึกบัญชีกับอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงบันทึกเขาบัญชีกําไรขาดทุน
สินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นป แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นปที่รายงาน กําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการแปลงคาบันทึกเขาบัญชีกําไรขาดทุน
2.8 การกันเงินไวชดเชยผลขาดทุนจากการรับขายฝากเงินตราตางประเทศ
ธปท. รับขายฝากเงินตราตางประเทศจากสวนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยมีภาระตองขายคืน
ในอนาคตตามอัตราที่ตกลงกันไว ทุกสิ้นป ธปท. จะกันเงินไวเผื่อผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งคํานวณ
โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นป และพิจารณาเฉพาะสัญญาที่คํานวณแลวเปนผลขาดทุน
2.9 เงินทุนเลี้ยงชีพ และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
2.9.1 เงินทุนเลี้ยงชีพ
ตามขอบังคับธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยเงินทุนเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2539 รวมทั้ง
สวนที่แกไขเพิ่มเติมในป 2543 และ 2545 ใหพนักงานที่เขาทํางานกอนวันที่ 1 ธันวาคม 2539 และ
มิไดเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญ ตามหลักเกณฑและวิธีการคํานวณ
ที่กําหนดไว ทั้งนี้ ธปท. ไดกันเงินในแตละปไวเพื่อจายใหพนักงานตามขอบังคับดังกลาวแลว
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2.9.2 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ตามขอบังคับธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2539
ใหพนักงานที่เปนสมาชิกจายเงินสะสมเขากองทุน และให ธปท. จายเงินสมทบเขากองทุน ตาม
หลักเกณฑที่กําหนด กองทุนนี้ไดจดทะเบียนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 แลว
3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ในป 2546 ธปท. ไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ดังนี้
3.1 เงินลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ เปลี่ยนจากเดิมซึ่งแสดงดวยราคาทุนหลังปรับสวนลด
หรือสวนเกินมูลคาหลักทรัพยสวนที่ตัดบัญชีแลว มาเปนแสดงดวยมูลคายุติธรรม โดยกําไรขาดทุน
ที่ยังไมเกิดจากการปรับมูลคาของหลักทรัพยจะแสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของทุน และ
จะรับรูในบัญชีกําไรขาดทุนเมื่อไดจําหนายหลักทรัพยนั้น โดยในปนี้การปรับมูลคาของหลักทรัพย
ตางประเทศทําใหสินทรัพยรวมลดลง จํานวน 1,045.4 ลานบาท และสวนของทุนลดลงดวยจํานวน
เดียวกัน
3.2 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ เปลี่ยนจากเดิมซึ่งบันทึกอาคารและอุปกรณเปนสินทรัพยเมื่อมีราคา
เกิน 10 ลานบาท มาเปนบันทึกเมื่อมีอายุการใชงานเกินกวา 1 ป ทําใหในปนี้อาคารและอุปกรณสวนที่
ไมเกิน 10 ลานบาท มีจํานวนเพิ่มขึ้นสุทธิ 105.9 ลานบาท
3.3 การบันทึกรายการที่เปนเงินตราตางประเทศเปนเงินบาท เปลี่ยนจากเดิมใชอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันสิ้นปกอน มาเปนใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นเดือนกอน
อยางไรก็ตาม สินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นป ยังคงแปลงคาเปน
เงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นปที่รายงาน เชนเดิม
4. สิทธิซื้อสวนสํารองและสิทธิพิเศษถอนเงิน ประกอบดวย

สินทรัพยสงสมทบกองทุนการเงินระหวางประเทศ
หัก เงินรับฝากจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ บัญชีที่ 1
ตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกใหกองทุนการเงินระหวางประเทศ
สิทธิซื้อสวนสํารอง
สิทธิพิเศษถอนเงิน
รวม

หนวย : ลานบาท
2546
2545
63,699.1
63,369.1
34,632.6
36,838.4
24,649.6
26,529.5
4,416.9
1.2
.....14.0
181.1
4,430.9
182.3
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สิทธิซื้อสวนสํารองถือเปนเงินสํารองทางการ คํานวณมาจากสินทรัพยสงสมทบกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศทั้งสวนที่สงเปนเงินตราตางประเทศและเงินบาทเพื่อเปนคาสมาชิก หักดวยเงินบาทที่
กองทุนการเงินระหวางประเทศมีอยูกับ ธปท. ทั้งในรูปเงินรับฝากจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ
บัญชีที่ 1 และตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกใหกองทุนการเงินระหวางประเทศ ซึ่งเปนตั๋วที่ไมจายดอกเบี้ยและ
โอนเปลี่ยนมือไมได
ทั้งนี้ สินทรัพยสงสมทบกองทุนการเงินระหวางประเทศสวนที่เปนเงินบาท แสดงอยูใน
สินทรัพยอื่น (หมายเหตุขอ 9) สําหรับเงินรับฝากจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ บัญชีที่ 1 และ
ตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกใหกองทุนการเงินระหวางประเทศดังกลาว รวมทั้งเงินรับฝากจากกองทุน
การเงินระหวางประเทศ บัญชีที่ 2 ซึ่งฝากไวที่ ธปท. เพื่อจายคาใชจายในการดําเนินงาน ไดแสดงไว
ภายใตหนี้สินอื่น (หมายเหตุขอ 13)
สิทธิพิเศษถอนเงินเปนสินทรัพยที่กองทุนการเงินระหวางประเทศกําหนดขึ้น และ
ถือเปนเงินสํารองทางการได
5. เงินลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ
ณ 31 ธันวาคม 2546 เงินลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศมีจํานวน 172,020.7 ลานบาท (ราคาทุน
หลังปรับสวนลดหรือสวนเกินมูลคาหลักทรัพยฯ 173,066.1 ลานบาท หักดวยสวนต่ํากวาทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน จํานวน 1,045.4 ลานบาท) ในจํานวนนี้ไดรวมเงินลงทุนในกองทุนพันธบัตร
เอเซีย (Asian Bond Fund I) จํานวน 120 ลานเหรียญสหรัฐฯ เทียบเทา 4,754.6 ลานบาท ซึ่ง ธปท.
ไดเริ่มลงทุนในป 2546 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในภูมิภาคและขยายขอบเขต
การบริหารเงินสํารองทางการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2546
สําหรับป 2545 เงินลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศแสดงจํานวน 285,906.4 ลานบาท ดวยราคา
ทุนหลังปรับสวนลดหรือสวนเกินมูลคาหลักทรัพยสวนที่ตัดบัญชีแลว ซึ่งหากแสดงดวยมูลคายุติธรรม
จะมีจํานวน 288,611.5 ลานบาท
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6. หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน และหลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ประกอบดวย
หนวย : ลานบาท
2545
2546
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
- ในประเทศ
- ตางประเทศ
รวม

337,185.0
25,744.4
362,929.4

148,533.0
.15,844.3
164,377.3

หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
- ในประเทศ
- ตางประเทศ
รวม

376,187.0
25,694.5
401,881.5

193,995.0
.15,844.5
209,839.5

7. เงินใหกูยืม
ณ 31 ธันวาคม 2546 ธปท. มีเงินใหกูยืม จํานวน 33,673.0 ลานบาท โดยเปนการใหกูยืมแก
ภาคเศรษฐกิจตาง ๆ ผานสถาบันการเงิน จํานวน 13 โครงการ ประกอบดวย โครงการที่มีกระทรวงการคลัง
ค้ําประกัน 7 โครงการ จํานวน 15,091.2 ลานบาท และโครงการที่มีตั๋วสัญญาใชเงินของผูประกอบการ
ที่สถาบันการเงินสลักหลังโอนให ธปท. ไวเปนประกัน 6 โครงการ จํานวน 18,581.8 ลานบาท
8. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ สุทธิ ประกอบดวย

ที่ดิน
อาคาร
สิ่งปลูกสรางชั่วคราวและ
การเสริมสรางปรับปรุง
อุปกรณ
สินทรัพยระหวางทํา
รวม
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ สุทธิ

หนวย : ลานบาท
ยอดคงเหลือ การเปลี่ยนแปลงราคาตามบัญชี ยอดคงเหลือ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
31 ธ.ค. 2546
1 ม.ค. 2546
2,495.4
135.2
2,630.6
1,836.8
1,836.8
49.5
426.1
175.7
4,983.5
(1,129.5)
3,854.0

5.9
211.0
269.7
621.8
(199.1)
422.7

(145.2)
(68.6)
(213.8)
26.2
(187.6)

ธปท. มีคาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณประจําป 2546 จํานวน 195.2 ลานบาท

55.4
491.9
376.8
5,391.5
(1,302.4)
4,089.1
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ในป 2546 ธปท. ไดเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ จากเดิมซึ่งบันทึก
อาคารและอุปกรณเปนสินทรัพยเมื่อมีราคาเกิน 10 ลานบาท มาเปนบันทึกเมื่อมีอายุการใชงานเกินกวา
1 ป ทําใหในปนี้อาคารและอุปกรณสวนที่ไมเกิน 10 ลานบาท มีจํานวนเพิ่มขึ้นสุทธิ 105.9 ลานบาท
9. สินทรัพยอื่น ประกอบดวย

สินทรัพยสงสมทบกองทุนการเงินระหวางประเทศ-เงินบาท
เงินลงทุนในองคกรอื่น
เงินใหกูแกพนักงาน
สินทรัพยไมมีตัวตน
อื่น ๆ
รวม

หนวย : ลานบาท
2546
2545
59,282.2
63,367.9
1,766.3
1,779.3
1,899.0
1,745.9
94.8
-......
3,888.3
5,487.8
66,930.6
72,380.9

10. เงินรับฝากอื่น
ณ 31 ธันวาคม 2546 เงินรับฝากอื่นมีจํานวน 84,413.7 ลานบาท ในจํานวนนี้ไดรวม “บัญชีสะสม
เพื่อการชําระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน”
จํานวน 0.5 ลานบาท ซึ่งบัญชีนี้จัดตั้งไวที่ ธปท. ตามพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินและ
จัดการเงินกูเพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรับโอนสินทรัพยคงเหลือจากบัญชีผลประโยชนประจําปในฝายออกบัตรธนาคาร
หลังจากการจายเมื่อสิ้นป และให ธปท. จายเงินออกจากบัญชีดังกลาวเพื่อชําระคืนตนเงินกูตามที่ระบุไวใน
พระราชกําหนดฉบับดังกลาว ทั้งนี้ ในป 2546 ธปท. ไดรับโอนสินทรัพยเขาบัญชีและไดจายเงินออกจาก
บัญชีดังกลาวจํานวน 32,505.5 ลานบาท และ 32,505.0 ลานบาท ตามลําดับ
11. สิทธิพิเศษถอนเงินที่ไดรับจัดสรร
สิทธิพิเศษถอนเงินที่ไดรับจัดสรรเปนสิทธิพิเศษถอนเงินที่กองทุนการเงินระหวางประเทศ
จัดสรรใหตามสัดสวนโควตาที่ประเทศไทยมีอยูในกองทุนการเงินระหวางประเทศ ซึ่ง ณ 31 ธันวาคม
2546 ธปท. ไดรับจัดสรรสิทธิพิเศษถอนเงินรวม 84.7 ลานหนวยสิทธิพิเศษถอนเงิน เทียบเทา 4,984.1
ลานบาท
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12. พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย
ธปท. ดวยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ไดออกพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยเพื่อ
ใชเปนอีกเครื่องมือหนึ่งในการดําเนินนโยบายการเงินของ ธปท. โดยในป 2546 ไดออกพันธบัตร
ประเภทอายุไมเกินหนึ่งป และจําหนายใหแกผูประมูลไดในราคาที่ตราไวหักดวยสวนลด
ณ 31 ธันวาคม 2546 พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยมียอดคงเหลือสุทธิ 178,854.7 ลานบาท
13. หนี้สินอื่น ประกอบดวย
หนวย : ลานบาท
2546
2545
หนี้สินตามโครงการชวยเหลือของกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศ
เงินรับฝากจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ บัญชีที่ 1 และ 2
ตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกใหกองทุนการเงินระหวางประเทศ
อื่น ๆ
รวม

-......
34,632.7
24,649.6

211,975.3
36,838.6
26,529.5

3,580.7
62,863.0

5,425.7
280,769.1

ในป 2546 ธปท. ไดชําระคืนหนี้สินตามโครงการชวยเหลือของกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศเสร็จสิ้นกอนกําหนด โดยเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2546
14. เงินสํารองธรรมดา
เงินสํารองธรรมดาสะสมขึ้นจากการจัดสรรกําไรสุทธิในแตละป ตามที่กําหนดไวในหมวด 2
แหงพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงเงินสํารองธรรมดา
ปรากฏในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของทุน
15. สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
ณ 31 ธันวาคม 2546 ธปท. มีสวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน จํานวน
1,045.4 ลานบาท เนื่องจากในป 2546 ธปท. ไดเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนในหลักทรัพย
ตางประเทศใหแสดงดวยมูลคายุติธรรม โดยกําไรขาดทุนที่ยังไมเกิดจากการปรับมูลคาของหลักทรัพย
จะแสดงไวเปนรายการในสวนของทุน
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16. ภาระผูกพัน
ณ 31 ธันวาคม 2546 ธปท. มีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงคาง ดังนี้
16.1 สัญญาซื้อขายเงินเหรียญสหรัฐฯ ลวงหนา
เปนสัญญาที่จะครบกําหนดในป 2547 โดยมีภาระผูกพันสุทธิตองซื้อเงินเหรียญสหรัฐฯ
จํานวน 5,202.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ หากคํานวณสัญญาลวงหนาดังกลาวโดยเปรียบเทียบกับอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ 31 ธันวาคม 2546 จะมีผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น 33.7 ลานบาท ซึ่ง ธปท. จะบันทึกรับรู
ผลขาดทุนในบัญชีกําไรขาดทุนประจําปเมื่อสัญญาครบกําหนด
16.2 สัญญาซื้อขายเงินตราตางสกุลลวงหนา
เปนสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางสกุลที่จะครบกําหนดในป 2547 โดยมีภาระผูกพันสุทธิ
ตองซื้อเงินเหรียญสหรัฐฯ จํานวน 0.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ หากคํานวณสัญญาลวงหนาดังกลาวดวยอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ 31 ธันวาคม 2546 จะมีผลกําไรที่อาจเกิดขึ้น 6.0 ลานบาท ซึ่ง ธปท. จะบันทึกรับรูผลกําไร
ในบัญชีกําไรขาดทุนประจําปเมื่อสัญญาครบกําหนด
17. การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
การบริหารทรัพยสินและหนี้สินของ ธปท. ในภาพรวม คณะผูบริหารระดับสูงของ ธปท.
เปนผูกําหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงทางการเงินของกิจกรรมที่สําคัญ ความเสี่ยงทาง
การเงินที่สําคัญมาจากทรัพยสินและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ
ความเสี่ยงทางการเงินประกอบดวย ความเสี่ยงดานตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงดานอัตรา
แลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Risk) ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) ความเสี่ยงดาน
เครดิต (Credit Risk) และ ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk)
สายบริหารความเสี่ยงมีบทบาทสําคัญในการกําหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
โดยมีหนาที่กําหนดขอบเขตการลงทุนและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของการบริหารเงินสํารองทางการ
รวมทั้งสรางดัชนีอางอิงและความเบี่ยงเบนสูงสุด ภายใตระดับความเสี่ยงที่ ธปท. ยอมรับได ดวยวิธีการและ
เทคนิคที่เหมาะสม การวิเคราะหผลตอบแทนปรับความเสี่ยง ทั้งนี้ ไดกําหนดใหการบริหารความเสี่ยงเปน
สวนหนึ่งของขบวนการตัดสินใจลงทุนของเงินสํารองทางการ
วัตถุประสงคหลักของการบริหารความเสี่ยงของการบริหารเงินสํารองทางการมีดังนี้
(1) เพื่อรักษามูลคาของเงินสํารองทางการเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลัก
(2) เพื่อกําหนดระดับความเสี่ยงทางการเงินที่เหมาะสมที่ ธปท. ยอมรับได
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แนวทางบริหารความเสี่ยงในดานตางๆ มีดังนี้
ก. ความเสี่ยงดานตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงโดยรวมจากตลาด ซึ่งสงผลกระทบตอ
มูลคาของตราสารทางการเงิน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของเงินสํารองทางการ หรือทําใหเกิดความผันผวนใน
รายไดของ ธปท.
การบริหารความเสี่ยงประเภทนี้ ไดรวมอยูในกระบวนการสรางดัชนีอางอิง ซึ่งสะทอน
จุดมุงหมายเชิงกลยุทธของการบริหารเงินสํารองทางการที่จะรักษามูลคาของเงินสํารองทางการ
เมื่อเทียบกับเงินสกุลหลัก ภายใตระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได ปจจุบัน ธปท.ใชดัชนีอางอิงที่มีลักษณะ
เปน Strategic Benchmark โดยใชหลักการของ Black-Litterman Model ซึ่งนําการคาดการณภาวะตลาด
ไปรวมไวในกระบวนการดวย
ในสวนของการบริหารเงินสํารองทางการในเชิงรุก (Active Management) เพื่อใหได
ผลตอบแทนที่สูงกวาดัชนีอางอิง มีการควบคุมความเสี่ยงโดยกําหนดเกณฑรวมของระดับการเบี่ยงเบน
สูงสุดจากดัชนีอางอิง ในรูปของ Global Tracking Error และใชขอมูล Information Ratio ในกระบวนการ
จัดสรรความเสี่ยง (Risk Allocation) โดยแบงออกเปนการเบี่ยงเบนในสวนสินทรัพย (Interest Rate
Tracking Error Limit) และการเบี่ยงเบนในสวนสกุลเงิน (Currency Tracking Error Limit) ซึ่งในปจจุบัน
ไดนํามาแปลงเปน Weighted Duration Deviation และ Currency Deviation นอกจากนั้น ไดมีการใช VAR
(Value at Risk) เปนเครื่องมือในการวัดความเสี่ยงของ Market Risk Exposure ในภาพรวมดวย
ข. ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Risk ) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินที่ ธปท. ลงทุน
ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนนี้ สวนหนึ่งขึ้นอยูกับความตางของสัดสวนสกุลเงินในดัชนี
อางอิงกับสัดสวนสกุลเงินที่กําหนดใน Numeraire Currency ที่ใชในกระบวนการสรางดัชนีอางอิง
อีกสวนหนึ่งขึ้นอยูกับการจัดวางสัดสวนของสินทรัพยและสกุลเงินที่แตกตางกัน (Currency Overlay)
การบริหารความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนในทั้งสองสวนไดรวมอยูในกระบวนการสรางดัชนีอางอิง
สําหรับความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการบริหารสกุลเงินเพื่อใหได
ผลตอบแทนสูงกวาดัชนีอางอิงนั้น จะตองอยูภายใน Currency Tracking Error Limit
ค. ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพยที่เปนสวนประกอบของเงินสํารองทางการ
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยไดถูกควบคุมไวในกระบวนการสรางดัชนีอางอิงเชนกัน โดย
ธปท. กําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดในรูปของโอกาสที่จะมีผลตอบแทนมากกวาหรือเทากับศูนย
(Probability of Non-negative Return)
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ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการบริหารสินทรัพยเพื่อใหไดผลตอบแทน
สูงกวาดัชนีอางอิงนั้น ธปท. ไดกําหนด Weighted Duration Deviation Limit ไวเพื่อควบคุมความเสี่ยง
ในสวนนี้
ง. ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ ธปท.
ไมสามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดไดภายในเวลาที่ตองการโดยมีตนทุนที่เหมาะสมเมื่อมี
ความตองการใชสภาพคลอง
ในการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง ธปท. ไดพิจารณาถึงการดํารงสินทรัพยสภาพคลอง
ที่เหมาะสมสําหรับรองรับความตองการกระแสเงินสดที่อาจมี โดยกําหนดขอบเขตการถือหลักทรัพย
ที่มีสภาพคลองต่ํา (Limit on Illiquid Instruments) ซึ่งใชการพิจารณาเปรียบเทียบระหวางประโยชนที่
คาดวาจะไดรับและตนทุนที่เกี่ยวของ
จ. ความเสี่ยงดานเครดิต (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงที่ ธปท. อาจไมไดรับเงิน หรือมีผลขาดทุน
จากการที่คูคาหรือผูออกตราสารไมสามารถปฏิบัติตามขอผูกพันที่มีกับ ธปท.
ในการกํากับดูแลความเสี่ยงดานเครดิตที่เกี่ยวของกับคูคา ไดคํานึงถึงอันดับเครดิตของคูคา
โดยอิงจากการจัดระดับความนาเชื่อถือของ Moody’s และ S&P’s จํานวนคูคาที่ ธปท. สามารถติดตาม
ความเคลื่อนไหวของ Credit Quality ไดอยางใกลชิด และขนาดของความเสี่ยงดานเครดิตรวม
(Aggregate Credit Exposure) ของธุรกรรมทุกประเภท
ในสวนของความเสี่ยงดานเครดิตของประเทศที่มีการลงทุนนั้น (Sovereign Risk Limit)
การกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดสะทอนระดับความเสี่ยงดานเครดิตที่แตกตางกันของแตละ
ประเทศที่กําหนดโดย Moody’s และ S&P’s
18. การจัดประเภทรายการใหม
งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ไดจัดประเภทรายการใหมเพื่อใหสอดคลองกับ
การนําเสนองบการเงินป 2546 ซึ่งไมมีผลกระทบตอกําไรสุทธิตามที่ไดรายงานไวแลว
19. การเปลี่ยนแปลงระบบบัญชีเดิมมาใชระบบงานใหม
ในป 2546 ธปท. ไดมีการปรับปรุงงานดานบัญชี การเงิน งบประมาณ การจัดซื้อ และทรัพยากร
บุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารและปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ธปท. ไดเริ่มใชระบบ
บัญชีใหม ตั้งแตวันที่ 2 กรกฎาคม 2546
_________________________________________

