2
ธนาคารแหงประเทศไทย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
2547
หมายเหตุ
บาท

2546
บาท

สินทรัพย
เงินสดและเงินฝาก
เงินสด
เงินฝากคลังและตัวแทน
เงินฝากตางประเทศ

3

44,835,767,085.06
2,216,720.32
140,889,192,613.82
185,727,176,419.20

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

6,504,842,057.05

4,430,957,735.11

114,097,917,856.53
333,434,188,224.57
447,532,106,081.10

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

สิทธิซื้อสวนสํารองและสิทธิพิเศษถอนเงิน

4

เงินลงทุน
หลักทรัพยในประเทศ
หลักทรัพยตางประเทศ

5

หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน

6

309,282,654,865.66

362,929,408,643.07

เงินใหกูยืม

7

54,267,541,561.90

33,673,040,312.92

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ สุทธิ

8

4,212,789,016.32

4,089,141,670.54

สินทรัพยอื่น

9

70,137,826,420.51

66,930,557,729.63

1,077,664,936,421.74

865,569,844,982.61

รวมสินทรัพย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

3
ธนาคารแหงประเทศไทย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
2547
หมายเหตุ
บาท

2546
บาท

หนี้สินและทุน
เงินรับฝาก
เงินรับฝากจากรัฐบาล
เงินรับฝากจากสถาบันการเงิน
เงินรับฝากอื่น

10

สิทธิพิเศษถอนเงินที่ไดรับจัดสรร
หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
ทุน
ทุนประเดิม
เงินสํารองธรรมดา
เงินสํารองเพื่อรักษาระดับกําไรนําสงรัฐ
สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
กําไรสะสม
กําไรสุทธิสําหรับงวด
รวมทุน
รวมหนี้สินและทุน

11
6
12

13

52,236,344,632.81
55,210,672,269.84
196,522,772,309.98
303,969,789,212.63
5,135,827,414.85
382,747,740,308.73
270,020,653,144.54
62,835,008,298.07
1,024,709,018,378.82

45,528,262,201.18
52,167,569,099.87
84,413,658,626.69
182,109,489,927.74
4,984,064,551.94
401,881,497,578.34
178,854,711,565.49
62,862,994,953.42
830,692,758,576.93

20,000,000.00
4,222,697,954.10
624,075,747.53
(47,909,609.20)
27,307,931,127.67
20,829,122,822.82
52,955,918,042.92
1,077,664,936,421.74

20,000,000.00
2,973,449,575.10
624,075,747.53
(1,045,363,560.60)
27,307,931,127.67
4,996,993,515.98
34,877,086,405.68
865,569,844,982.61

0.00

0.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
(ลงชื่อ)
(ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล)
ผูวาการ

(ลงชื่อ)
(นายเชษฐทวี เจริญพิทักษ)
รองผูวาการ ดานบริหาร

(นางสาวจริญญา แกวมณี)
ผูอํานวยการ ฝายการบัญชี

4
ธนาคารแหงประเทศไทย
บัญชีกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
2547
บาท

2546
บาท

รายได
ดอกเบี้ยรับ
คาธรรมเนียม
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ สุทธิ
รายไดอื่น
รวมรายได

20,729,107,478.52
477,847,724.41
12,037,771,517.63
425,480,811.46
33,670,207,532.02

18,873,859,580.02
409,585,558.05
0.00
1,506,637,804.57
20,790,082,942.64

คาใชจาย
ดอกเบี้ยจาย
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ สุทธิ
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจาย

8,733,367,191.94
0.00
2,870,434,691.12
1,237,282,826.14
12,841,084,709.20

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

20,829,122,822.82
0.00

4,996,993,515.98
0.00

หมายเหตุ

กําไรสุทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

5
ธนาคารแหงประเทศไทย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
บาท
เงินสํารอง
ธรรมดา

ทุนประเดิม
ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2546

เงินสํารอง
สวนเกิน(ต่ํากวา)ทุน
เพื่อรักษาระดับ จากการเปลี่ยนแปลง
กําไรนําสงรัฐ
มูลคาเงินลงทุน

20,000,000.00

- 624,075,747.53

กําไร (ขาดทุน)
สุทธิสําหรับงวด

กําไรสะสม

รวม

- 27,307,931,127.67 11,893,798,300.39 39,845,805,175.59

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหวางงวด
จัดสรรกําไรสุทธิเปนเงินสํารองธรรมดา

-

2,973,449,575.10

-

-

- (2,973,449,575.10)

จัดสรรกําไรสุทธินําสงรัฐ

-

-

-

-

- (8,920,348,725.29) (8,920,348,725.29)

สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน

-

-

-

(1,045,363,560.60)

-

กําไรสุทธิสําหรับงวด

-

-

-

-

-

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2546

20,000,000.00

2,973,449,575.10 624,075,747.53

(1,045,363,560.60) 27,307,931,127.67

-

- (1,045,363,560.60)
4,996,993,515.98

4,996,993,515.98

4,996,993,515.98 34,877,086,405.68

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหวางงวด
จัดสรรกําไรสุทธิเปนเงินสํารองธรรมดา

-

1,249,248,379.00

-

-

- (1,249,248,379.00)

จัดสรรกําไรสุทธินําสงรัฐ

-

-

-

-

- (3,747,745,136.98) (3,747,745,136.98)

สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน

-

-

-

997,453,951.40

กําไรสุทธิสําหรับงวด

-

-

-

-

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2547

20,000,000.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

4,222,697,954.10 624,075,747.53

-

-

997,453,951.40

- 20,829,122,822.82 20,829,122,822.82

(47,909,609.20) 27,307,931,127.67 20,829,122,822.82 52,955,918,042.92
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ธนาคารแหงประเทศไทย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
2547
2546
บาท
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
20,829,122,822.82
4,996,993,515.98
รายการปรับกระทบยอดกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน :
รายไดคางรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลงสุทธิ
(2,937,194,737.05)
1,301,662,640.48
คาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
50,302,210.40
(835,725,851.66)
การตัดบัญชี (สวนลด) สวนเกินมูลคาหลักทรัพย
1,080,682,485.80
(3,494,593,431.51)
คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี
268,836,781.72
215,831,701.28
กําไรจากการจําหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
(2,517,522.22)
(331,024.00)
(กําไร) ขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ
9,810,833,934.09
(9,194,192,685.45)
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย/หนี้สินดําเนินงาน
29,100,065,975.56
(7,010,355,134.88)
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินฝากตางประเทศ
(72,923,704,302.53)
9,534,783,964.36
สิทธิซื้อสวนสํารองและสิทธิพิเศษถอนเงิน
(23,806,319.39)
120,884,959.10
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
53,377,461,348.03 (198,747,963,043.30)
เงินใหกูยืม
(20,594,501,248.98) (14,842,898,067.51)
สินทรัพยอื่น
(356,942,822.13)
93,553,841.62
หนี้สินดําเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินรับฝาก
121,564,859,597.20 (58,568,584,611.42)
หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
(18,439,546,550.16) 192,473,188,528.49
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย
90,467,516,546.12 180,000,000,000.00
หนี้สินอื่น
(3,279,420,814.74)
(372,246,950.18)
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
178,891,981,408.98 102,680,363,486.28
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

7
ธนาคารแหงประเทศไทย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
2547
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพยในประเทศ (เพิ่มขึ้น) ลดลงสุทธิ
เงินลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ (เพิ่มขึ้น) ลดลงสุทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ เพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) ในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
หนี้สินตามโครงการชวยเหลือของกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศลดลงสุทธิ
จัดสรรกําไรสุทธินําสงรัฐ
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

2546
บาท

(2,659,221,324.91)
(166,295,695,262.33)
(357,920,718.78)
(169,312,837,306.02)

0.00 (210,488,352,699.72)
(3,747,745,136.98)
(8,920,348,725.29)
(3,747,745,136.98) (219,408,701,425.01)
(88,467,299.41)
1,232,962,901.12
5,742,931,666.57
6,111,591,090.30
44,553,921,871.67
38,442,330,781.37
50,296,853,538.24
44,553,921,871.67

7,996,555,622.00

7,650,206,762.29

44,835,767,085.06
2,216,720.32
5,458,869,732.86
50,296,853,538.24

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

0.00
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

7,097,615,567.57
114,991,682,670.41
(482,332,110.07)
121,606,966,127.91
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ธนาคารแหงประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
1. เกณฑการจัดทํางบการเงิน
งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ไดจัดทําขึ้นตามที่กําหนดไวใน
หมวด 5 แหงพระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการธนาคารแหงประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ซึ่งเปนงบการเงิน
ของฝายการธนาคาร โดยไมรวมกิจการของฝายออกบัตรธนาคาร ทุนสํารองเงินตรา ทุนรักษาระดับอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตรา และกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
2. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
2.1 การรับรูรายได
รายไดดอกเบี้ยรับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลา โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง สวนรายได
ที่มิใชรายไดดอกเบี้ยรับรูตามเกณฑคงคาง
2.2 การรับรูคาใชจาย
คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง
2.3 เงินลงทุน
หลักทรัพยในประเทศ ซึ่ง ธปท. ถือไวเพื่อวัตถุประสงคในการดําเนินนโยบายการเงิน แสดงดวย
ราคาทุนหลังปรับสวนลดหรือสวนเกินมูลคาหลักทรัพยสวนที่ตัดบัญชีแลว
หลักทรัพยตางประเทศ ซึ่ง ธปท. ถือไวเพื่อวัตถุประสงคในการบริหารเงินสํารองระหวางประเทศ
แสดงดวยมูลคายุติธรรม กําไรขาดทุนที่ยังไมเกิดจากการปรับมูลคาของหลักทรัพยแสดงเปนรายการ
แยกตางหากในสวนของทุน และจะรับรูในบัญชีกําไรขาดทุนเมื่อไดจําหนายหลักทรัพยนั้น
2.4 เงินใหกูยืม
เงินใหกูยืมแสดงตามยอดตนเงินกูคงคาง
2.5 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ที่ดิน แสดงดวยราคาทุน สวนอาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหลังจากหักคาเสื่อมราคาสะสม
อาคารและอุปกรณจะบันทึกเปนสินทรัพย เมื่อมีอายุการใชงานเกินกวา 1 ป และคาเสื่อมราคา
คํานวณโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพย ดังนี้
อาคาร
20 ป
สิ่งปลูกสรางชั่วคราวและการเสริมสรางปรับปรุง
5 ป
อุปกรณ
3-15 ป

9
สําหรับสินทรัพยถาวรที่ใชรวมกันระหวางฝายการธนาคาร ฝายออกบัตรธนาคาร ทุนสํารองเงินตรา
ทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินนั้น สวนงาน
ผูจัดหาสินทรัพยจะจัดสรรตนทุนสินทรัพยใหแตละสวนงาน ตามสัดสวนการใชงานของสินทรัพย
2.6 สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงดวยราคาทุนหลังจากหักคาตัดจําหนายสะสม และคาตัดจําหนาย
คํานวณโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการใชประโยชน 5 ป
2.7 รายการที่เปนเงินตราตางประเทศ
รายการที่เปนเงินตราตางประเทศบันทึกเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นเดือนกอน
ผลตางระหวางอัตราบันทึกบัญชีกับอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงบันทึกเขาบัญชีกําไรขาดทุน
สินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นป แปลงคาเปนเงินบาทโดยใช
อัตราแลกเปลี่ยน 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 รวมทั้งสวนที่แกไข
เพิ่มเติมในป 2543 และ 2545 ใหพนักงานที่เขาทํางานกอนวันที่ 1 ธันวาคม 2539 และมิไดเปนสมาชิกกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญ ตามหลักเกณฑและวิธีการคํานวณที่กําหนดไว ทั้งนี้ ธปท. ได
กันเงินในแตละปไวเพื่อจายใหพนักงานตามขอบังคับดังกลาวแลว
2.9.2 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ตามขอบังคับธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2539 ให
พนักงานที่เปนสมาชิกจายเงินสะสมเขากองทุน และให ธปท. จายเงินสมทบเขากองทุน ตามหลักเกณฑ
ที่กําหนด กองทุนนี้ไดจดทะเบียนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
พ.ศ. 2530 แลว
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3. เงินฝากคลังและตัวแทน
ในป 2547 ธปท. ไดมีการพัฒนาระบบบริหารงานธนบัตร โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547
ธปท. ไดเปดดําเนินการศูนยจัดการธนบัตร จํานวน 11 แหง เพื่อใหบริการรับฝากถอนเงินสดแทนสํานักงาน
ผูแทน ธปท. และไดรับโอนคืนภารกิจของผูแทน ธปท. จากสํานักงานคลังจังหวัดพรอมกันทั่วประเทศ
โดยธนาคารตาง ๆ ในภูมิภาคไดโอนปดบัญชีเงินฝากที่สํานักงานผูแทน ธปท. และไปใชบริการฝากถอน
เงินสดที่ศูนยจัดการธนบัตรแทน ธปท. จึงโอนลดยอดเงินฝากที่สํานักงานคลังจังหวัดโดยคงไวเทาที่จําเปน
เพื่อสํารองไวเปนคาใชจายในการรับโอนคืนภารกิจจากผูแทน ธปท. ทําให ณ วันสิ้นป 2547 เงินฝากคลัง
และตัวแทนมียอดคงเหลือลดลง จํานวน 13,640.2 ลานบาท
4. สิทธิซื้อสวนสํารองและสิทธิพิเศษถอนเงิน ประกอบดวย
หนวย : ลานบาท
2547
สินทรัพยสงสมทบกองทุนการเงินระหวางประเทศ
65,638.8
หัก เงินรับฝากจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ บัญชีที่ 1 (33,246.8)
ตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกใหกองทุนการเงินระหวางประเทศ (25,926.9)
สิทธิซื้อสวนสํารอง
6,465.1
สิทธิพิเศษถอนเงิน
39.7
รวม
6,504.8

2546
63,699.1
(34,632.6)
(24,649.6)
4,416.9
14.0
4,430.9

สิทธิซื้อสวนสํารองถือเปนเงินสํารองระหวางประเทศ คํานวณมาจากสินทรัพยสงสมทบกองทุน
การเงินระหวางประเทศทั้งสวนที่สงเปนเงินตราตางประเทศและเงินบาทเพื่อเปนคาสมาชิก หักดวยเงินบาท
ที่กองทุนการเงินระหวางประเทศมีอยูกับ ธปท. ทั้งในรูปเงินรับฝากจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ
บัญชีที่ 1 และตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกใหกองทุนการเงินระหวางประเทศ ซึ่งเปนตั๋วที่ไมจายดอกเบี้ยและ
โอนเปลี่ยนมือไมได
ทั้งนี้ สินทรัพยสงสมทบกองทุนการเงินระหวางประเทศสวนที่เปนเงินบาท แสดงอยูในสินทรัพยอื่น
(หมายเหตุขอ 9) สําหรับเงินรับฝากจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ บัญชีที่ 1 และตั๋วสัญญาใชเงิน
ที่ออกใหกองทุนการเงินระหวางประเทศดังกลาว รวมทั้งเงินรับฝากจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ
บัญชีที่ 2 ซึ่งฝากไวที่ ธปท. เพื่อจายคาใชจายในการดําเนินงาน ไดแสดงไวภายใตหนี้สินอื่น (หมายเหตุขอ 12)
สิทธิพิเศษถอนเงินเปนสินทรัพยที่กองทุนการเงินระหวางประเทศกําหนดขึ้น และถือเปนเงินสํารอง
ระหวางประเทศได
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5. เงินลงทุน ประกอบดวย
หนวย : ลานบาท
2547
2546
หลักทรัพยในประเทศ
มูลคาหลักทรัพยหลังปรับสวนลดหรือสวนเกิน
หลักทรัพยตางประเทศ
มูลคาหลักทรัพยหลังปรับสวนลดหรือสวนเกิน
หัก สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
รวม

114,097.9

111,968.5

333,482.1
(47.9)
333,434.2
447,532.1

173,066.1
(1,045.4)
172,020.7
283,989.2

6. หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน และหลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ประกอบดวย
หนวย : ลานบาท
2547
2546
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
- ในประเทศ
- ตางประเทศ
รวม

274,394.0
34,888.7
309,282.7

337,185.0
25,744.4
362,929.4

หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
- ในประเทศ
- ตางประเทศ
รวม

347,860.0
34,887.7
382,747.7

376,187.0
25,694.5
401,881.5

7. เงินใหกูยืม ประกอบดวย
หนวย : ลานบาท
โครงการที่มีกระทรวงการคลังค้ําประกัน

2547
19,824.9

2546
15,091.2

โครงการที่มีตั๋วสัญญาใชเงินของผูประกอบการ
ที่สถาบันการเงินสลักหลังโอนให ธปท. เปนประกัน
รวม

34,442.6
54,267.5

18,581.8
33,673.0

เงินใหกูยืมดังกลาวเปนการใหกูยืมแกภาคเศรษฐกิจตาง ๆ ผานสถาบันการเงิน ทั้งนี้ ณ 31 ธันวาคม 2547
ธปท. มีการใหกูยืมจํานวน 8 โครงการ โดยเปนโครงการที่มีกระทรวงการคลังค้ําประกัน 6 โครงการ และ
โครงการที่มีตั๋วสัญญาใชเงินของผูประกอบการที่สถาบันการเงินสลักหลังโอนให ธปท. เปนประกัน 2 โครงการ
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8. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ สุทธิ ประกอบดวย
หนวย : ลานบาท

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

ยอดคงเหลือ การเปลี่ยนแปลงราคาตามบัญชี ยอดคงเหลือ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
31 ธ.ค. 2547
1 ม.ค. 2547
2,630.6
(166.6)
2,464.0
1,836.8
(0.0)
1,836.8
55.4
491.9
376.8
5,391.5
(1,302.4)
4,089.1

61.1
136.3
553.4
750.8
(236.8)
514.0

(0.2)
(0.7)
(223.0)
(390.5)
0.2
(390.3)

116.3
627.5
707.2
5,751.8
(1,539.0)
4,212.8

ธปท. มีคาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณประจําป 2547 จํานวน 236.8 ลานบาท
9. สินทรัพยอื่น ประกอบดวย
หนวย : ลานบาท
สินทรัพยสงสมทบกองทุนการเงินระหวางประเทศ-เงินบาท
เงินลงทุนในองคกรอื่น
เงินใหกูแกพนักงาน
สินทรัพยไมมีตัวตน
อื่น ๆ
รวม

2547
59,173.7
1,820.0
2,041.9
169.0
6,933.2
70,137.8

2546
59,282.2
1,766.3
1,899.0
94.8
3,888.3
66,930.6

10. เงินรับฝากอื่น
ณ 31 ธันวาคม 2547 เงินรับฝากอื่น มีจํานวน 196,522.8 ลานบาท โดย ณ 31 ธันวาคม 2546
เงินรับฝากอื่นไดรวมยอดคงคางของ “บัญชีสะสมเพื่อการชําระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของ
กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน” ซึ่งจัดตั้งไวที่ ธปท. ตามพระราชกําหนดใหอํานาจ
กระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกูเพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 ไวดวย จํานวน 0.5 ลานบาท ทั้งนี้ ในป 2547 ธปท. ไดรับโอนสินทรัพยเขาบัญชี
ดังกลาว จํานวน 22,314.9 ลานบาท และไดจายเงินออกจากบัญชีเดียวกันเพื่อชําระคืนตนเงินกูตามที่ระบุไวใน
พระราชกําหนด จํานวน 22,315.4 ลานบาท ทําให ณ 31 ธันวาคม 2547 ไมมียอดคงคางในบัญชีดังกลาว
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11. สิทธิพิเศษถอนเงินที่ไดรับจัดสรร
สิทธิพิเศษถอนเงินที่ไดรับจัดสรรเปนสิทธิพิเศษถอนเงินที่กองทุนการเงินระหวางประเทศจัดสรร
ใหตามสัดสวนโควตาที่ประเทศไทยมีอยูในกองทุนการเงินระหวางประเทศ ซึ่ง ณ 31 ธันวาคม 2547
ธปท. ไดรับจัดสรรสิทธิพิเศษถอนเงินรวม 84.7 ลานหนวยสิทธิพิเศษถอนเงิน เทียบเทา 5,135.8 ลานบาท
12. หนี้สินอื่น ประกอบดวย
หนวย : ลานบาท
เงินรับฝากจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ บัญชีที่ 1 และ 2
ตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกใหกองทุนการเงินระหวางประเทศ
อื่น ๆ
รวม

2547
33,247.3
25,926.9
3,660.8
62,835.0

2546
34,632.7
24,649.6
3,580.7
62,863.0

13. เงินสํารองธรรมดา
เงินสํารองธรรมดาสะสมขึ้นจากการจัดสรรกําไรสุทธิในแตละป ตามที่กําหนดไวในหมวด 2
แหงพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงเงินสํารองธรรมดา
ปรากฏในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของทุน
14. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
ณ 31 ธันวาคม 2547 ธปท. มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนี้
14.1 สัญญาซื้อขายเงินเหรียญสหรัฐฯ ลวงหนา
เปนสัญญาที่จะครบกําหนดในป 2548 โดยมีภาระผูกพันสุทธิตองซื้อเงินเหรียญสหรัฐฯ
จํานวน 4,600 ลานเหรียญสหรัฐฯ หากคํานวณสัญญาลวงหนาดังกลาวโดยเปรียบเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยน
ณ 31 ธันวาคม 2547 จะมีผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น 3,543.2 ลานบาท ซึ่ง ธปท. จะบันทึกรับรูผลขาดทุน
ในบัญชีกําไรขาดทุนประจําปเมื่อสัญญาครบกําหนด
14.2 สัญญาซื้อขายเงินตราตางสกุลลวงหนา
เปนสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางสกุลที่จะครบกําหนดในป 2548 โดยมีภาระผูกพันสุทธิ
ตองซื้อเงินเยนญี่ปุน จํานวน 19,231.6 ลานเยน ซื้อเงินยูโร จํานวน 105.7 ลานยูโร ซื้อเงินปอนดสเตอรลิง
จํานวน 10.5 ลานปอนด และขายเงินเหรียญสหรัฐฯ จํานวน 344.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ หากคํานวณสัญญา
ลวงหนาดังกลาวดวยอัตราแลกเปลี่ยน ณ 31 ธันวาคม 2547 จะมีผลกําไรที่อาจเกิดขึ้น 266.3 ลานบาท
ซึ่ง ธปท. จะบันทึกรับรูผลกําไรในบัญชีกําไรขาดทุนประจําปเมื่อสัญญาครบกําหนด
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14.3 คดีฟองรอง
ณ 31 ธันวาคม 2547 ในการดําเนินธุรกิจตามปกติของ ธปท. ธปท. ถูกฟองรองเปนทุนทรัพย
รวมจํานวน 22,577.5 ลานบาท ซึ่ง ธปท. ไมสามารถคาดการณไดวาจะมีคาเสียหายที่แทจริงเทาใด
เนื่องจากคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาล
15. การบริหารความเสี่ยงของ ธปท.
15.1 การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
ความเสี่ยงทางการเงินที่สําคัญของ ธปท. เกิดจากการนําเงินสํารองระหวางประเทศไปลงทุน
ในสินทรัพยตางประเทศ นอกจากนี้ยังเกิดจากหนี้สินตางประเทศซึ่งปจจุบันมีจํานวนนอยเมื่อเทียบกับ
ขนาดสินทรัพยตางประเทศโดยรวม
สินทรัพยและหนี้สินดังกลาวสงผลใหเกิดความเสี่ยงทางการเงิน ทั้งความเสี่ยงดานตลาด
(Market Risk) ซึ่งประกอบดวยความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) และความเสี่ยงดาน
อัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ความเสี่ยงดานเครดิต (Credit Risk) และความเสี่ยงดาน
สภาพคลอง (Liquidity Risk) ทั้งนี้ ความเสี่ยง 2 ประเภทหลังมีระดับความเสี่ยงต่ํากวาความเสี่ยงดาน
ตลาดมาก เนื่องจาก ธปท. มีนโยบายลงทุนเฉพาะสินทรัพยที่มีอันดับเครดิตสูงและจํากัดการลงทุนใน
สินทรัพยที่มีสภาพคลองต่ํา
วัตถุประสงคหลักของการบริหารความเสี่ยงทางการเงินของการบริหารเงินสํารองระหวาง
ประเทศ มีดังนี้
1. รักษามูลคาของเงินสํารองระหวางประเทศเมื่อเทียบเปนเงินสกุล SDR (เนื่องจาก SDR เปน
สกุลเงินที่มีความมั่นคงสูงและมีการกระจายความเสี่ยงที่ดีเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักอื่น ๆ)
2. ความเสี่ยงทางการเงินโดยรวมของเงินสํารองระหวางประเทศอยูในระดับที่ยอมรับได
และมีการกระจายความเสี่ยงที่ดี
แนวทางบริหารความเสี่ยงในดานตาง ๆ ของ ธปท. มีดังนี้
ก. ความเสี่ยงดานตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคาตลาด
ของสินทรัพยและสกุลเงินซึ่งจะสงผลกระทบตอรายไดและมูลคาสินทรัพยสุทธิ (Net Worth) ของ ธปท.
เครื่องมือในการควบคุมความเสี่ยงดานตลาดที่สําคัญที่สุดของ ธปท. คือดัชนีอางอิง ซึ่ง
หมายถึง สัดสวนการลงทุนในสินทรัพยและสกุลเงินที่เหมาะสมและเปนไปตามวัตถุประสงคที่กลาวถึง
ขางตน ธปท. ใชหลักการของ Black – Litterman Asset Allocation Model ในการสรางดัชนีอางอิง และ
มีการทบทวนดัชนีอางอิงที่เหมาะสมทุกป นอกจากนั้น ไดดําเนินการทํา Stress Test เพิ่มเติมเพื่อให
สามารถคาดการณผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นภายใตสภาวะตลาดตาง ๆ
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ข. ความเสี่ยงดานเครดิต (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงที่ ธปท. อาจไมไดรับเงิน หรือมี
ผลขาดทุนจากการที่คูคาหรือผูออกตราสารไมสามารถปฏิบัติตามขอผูกพันที่มีกับ ธปท.
เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงดานเครดิตของ ธปท. มีดังนี้
1. การกําหนดอันดับเครดิตขั้นต่ํา (Minimum Credit Rating) ของคูคาและผูออกตราสาร
เพื่อจํากัดใหระดับ Credit Value-at-Risk อยูในระดับต่ํามาก
2. กําหนด Aggregate Credit Exposure Limits ของคูคาในรูปของ Deposit equivalent
exposure โดยพิจารณาจากอันดับเครดิตและจํานวนคูคาที่เหมาะสม
3. กําหนด Sovereign Credit Limits โดยพิจารณาจากอันดับเครดิตของแตละประเทศ
เปนสําคัญ และเปนขอมูลที่นําไปใชในการสรางดัชนีอางอิง
ค. ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) อาจเกิดไดจากการที่ ธปท. ไมสามารถเปลี่ยน
สินทรัพยเปนเงินสดไดภายในเวลาที่ตองการโดยมีตนทุนที่เหมาะสม
การบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองเนนการกําหนดระดับสินทรัพยที่มีสภาพคลองต่ํา
(Illiquid Assets) เชน เงินฝากธนาคาร ใหอยูในระดับที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากความตองการในดาน
สภาพคลอง และการเปรียบเทียบระหวางประโยชนที่ไดรับจากการลงทุนในสินทรัพยสภาพคลองต่ํา
(Liquidity Premium) และผลเสียทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ตองขายสินทรัพยนั้น
15.2 การบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององคกร (Enterprise – Wide Risk Management)
การบริหารความเสี่ยงโดยรวมของ ธปท. มีการดําเนินการเปน 3 ระดับ ดังนี้
1. ความเสี่ยงระดับองคกร เปนการระบุเหตุการณความเสี่ยงตามลําดับความสําคัญ โดย
คณะผูบริหารระดับสูง และพิจารณากําหนดกลยุทธที่เหมาะสมเพื่อรองรับความเสี่ยงดังกลาว ฝายตรวจสอบ
กิจการภายในจะตรวจสอบความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมของสายงานที่เกี่ยวของ
กับความเสี่ยงระดับองคกร เพื่อปองกันมิใหเกิดเหตุการณดังกลาว หรือลดผลกระทบหากเกิดเหตุการณ
ดังกลาวขึ้น
2. ความเสี่ยงระดับกลยุทธ เปนการประเมินความเสี่ยงที่สายงานอาจไมบรรลุวัตถุประสงค
เชิงกลยุทธของ ธปท. ทั้งนี้ จะมีการประเมินผลเปนรายปโดยหัวหนาสายงาน รวมทั้งมีแผนปฏิบัติการ
เพื่อลดความเสี่ยงดังกลาว
3. ความเสี่ยงระดับกระบวนการทํางาน เปนการประเมินความเสี่ยงที่อาจไมบรรลุวัตถุประสงค
ของแตละกระบวนการทํางาน ซึ่งตองคํานึงถึงผลกระทบทางการเงินของ ธปท. ผลกระทบตอระบบการเงิน
และระบบเศรษฐกิจ และผลกระทบดานชื่อเสียง รวมทั้งมีการประเมินความเหมาะสมของการควบคุม
ภายใตกรอบ COSO การประเมินดังกลาวนี้ดําเนินการโดยผูบริหารและผูปฏิบัติงานของแตละสายงาน
และมีการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม
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ในการประเมินความเสี่ยงทั้งหมดนี้ ธปท. มีนโยบายใหมีการดําเนินการอยางสม่ําเสมอ
โดยคํานึงถึงปจจัยภายในดานระบบงาน บุคลากร และเทคโนโลยี และปจจัยภายนอกที่เกี่ยวกับวินาศภัย
การกอการราย กฎหมายและนโยบายของรัฐที่เกี่ยวของ เปนตน นอกจากนั้น ธปท. ไดจัดใหมีแผนฉุกเฉิน
สําหรับระบบงานที่สําคัญ รวมทั้งมีการทดสอบแผนเปนระยะ ๆ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาพนักงาน ธปท.
มีความพรอมในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และแผนฉุกเฉินสามารถรองรับเหตุฉุกเฉินไดอยางมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ กระบวนการบริหารความเสี่ยงดังกลาวนี้อยูภายใตการกํากับดูแลของ
คณะผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคาร ตามลําดับ
16. การจัดประเภทรายการใหม
งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ไดจัดประเภทรายการใหมเพื่อใหสอดคลอง
กับการนําเสนองบการเงินประจําป 2547 ซึ่งไมมีผลกระทบตอกําไรสุทธิตามที่ไดรายงานไวแลว
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