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ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
หนวย : บาท

หมายเหตุ 2550 2549

เงินสด 11,001,837.80          3,415,905.41           
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 5.1

ในประเทศ
มีดอกเบี้ย 1,032,703,276.76     763,696,098.17       
ไมมีดอกเบี้ย 354,322,963.23        367,063,447.31       

ตางประเทศ
มีดอกเบี้ย 3,516,033,922.56     6,217,486,157.24    
ไมมีดอกเบี้ย 336,571,235.78        175,524,437.25       

รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 5,239,631,398.33     7,523,770,139.97    
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 300,000,000.00        200,000,000.00       
เงินลงทุน 3.9 5.2

เงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ 1,563,962,604.76     2,085,515,016.50    
เงินลงทุนระยะยาวสุทธิ 3,379,133,241.99     4,381,904,067.24    
รวมเงินลงทุนสุทธิ 4,943,095,846.75     6,467,419,083.74    

เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 5.3
เงินใหสินเชื่อ  3.4  3.7 52,751,798,136.63   57,286,578,736.61  
ดอกเบี้ยคางรับ 835,656,630.27        1,055,314,975.20    
รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 53,587,454,766.90   58,341,893,711.81  
หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 3.5 4 5.4 2,515,098,831.63     6,538,365,509.80    
หัก คาเผ่ือการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ 3.6 5.5 803,416,453.90        1,243,558,190.94    
รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับสุทธิ 50,268,939,481.37   50,559,970,011.07  

ลูกหนี้ที่ขายรอการโอนสุทธิ 5.3.6 1,638,731,205.22     -                           
ทรัพยสินรอการขายสุทธิ 3.13 5.6 891,294,134.37        401,269,466.47       
ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ 3.12 5.7 969,274,165.01        954,507,994.30       
สวนปรับมูลคาของสัญญาอนุพันธทางการเงิน 3.11 5.16 1,069,634,763.07     1,159,459,969.05    
ดอกเบี้ยคางรับที่ไมเกี่ยวกับเงินใหสินเชื่อ 35,299,354.73          72,701,942.07         
คาใชจายจายลวงหนา 6,618,283.33            7,529,783.20           
สิทธิการเชาที่ดิน อาคารและสวนปรับปรุง 9,487,309.16            13,040,871.27         
สินทรัพยอ่ืนสุทธิ 5.8 7,887,665.62            7,511,302.25           

รวมสินทรัพย 65,390,895,444.76   67,370,596,468.80  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สินทรัพย
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ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
หนวย : บาท

หมายเหตุ 2550 2549
หนี้สินและสวนของทุน

เงินฝาก 5.9
เงินฝากที่เปนเงินบาท 3,887,373,659.66     4,038,677,436.73    
เงินฝากที่เปนเงินตราตางประเทศ 768,521,442.51        1,835,103,597.49    
รวมเงินฝาก 4,655,895,102.17     5,873,781,034.22    

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 5.10
ในประเทศ

มีดอกเบี้ย 7,243,755,699.33     4,886,645,446.56    
ไมมีดอกเบี้ย 16,617,103.30          4,171,058.97           

ตางประเทศ
มีดอกเบี้ย 397,531,237.49        1,744,182,762.45    

รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 7,657,904,040.12     6,634,999,267.98    
หนี้สินจายคืนเม่ือทวงถาม 15,684,256.86          16,561,634.15         
เงินกูยืม 5.11

เงินกูยืมระยะสั้น 18,650,000,000.00   8,350,000,000.00    
เงินกูยืมระยะยาว 25,061,172,000.00   38,101,880,000.00  
รวมเงินกูยืม 43,711,172,000.00   46,451,880,000.00  

ดอกเบี้ยคางจาย 566,627,462.02        740,870,988.72       
เงินมัดจํา 5.12 518,107,905.84        15,335,077.51         
สํารองเพื่อการรับประกันการสงออก 210,227,738.67        191,827,329.95       
หนี้สินอ่ืน 5.13 101,156,082.29        279,273,007.99       
รวมหนี้สิน 57,436,774,587.97   60,204,528,340.52  
สวนของทุน

ทุน 5.14 6,500,000,000.00     6,500,000,000.00    
ทุนที่ไดรับชําระแลว 6,500,000,000.00     6,500,000,000.00    
สํารองสําหรับธุรกรรมปองกันความเส่ียง 3.11 (85,408,548.74) (349,722,283.98)
สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 3.9 5.2.4 21,481,530.47          3,272,164.41           
กําไรสะสม

จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย 2,223,353,886.85     2,223,353,886.85    

ยังไมไดจัดสรร (705,306,011.79) (1,210,835,639.00)
รวมสวนของทุน 7,954,120,856.79     7,166,068,128.28    

รวมหนี้สินและสวนของทุน 65,390,895,444.76   67,370,596,468.80  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้





         - 5 -
ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย

งบกําไรขาดทุน
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

หนวย : บาท
หมายเหตุ 2550 2549

รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผล 3.2
เงินใหสินเชื่อ 3.8 3,324,608,767.68  3,669,928,980.09  
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 360,631,158.72     648,944,012.13     
เงินลงทุน 305,500,791.23     289,802,560.65     

รวมรายไดดอกเบ้ียและเงินปนผล 3,990,740,717.63  4,608,675,552.87  
คาใชจายดอกเบี้ย 3.3

เงินฝาก 145,683,578.97     170,197,149.57     
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 283,055,859.21     469,453,423.06     
เงินกูยืมระยะสั้น 652,013,502.34     358,377,196.45     
เงินกูยืมระยะยาว 1,443,504,511.19  1,970,895,770.68  

รวมคาใชจายดอกเบี้ย 2,524,257,451.71  2,968,923,539.76  
รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิ 1,466,483,265.92  1,639,752,013.11  

หน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญ 3.5 4 1,245,900,780.74  2,459,915,652.14  
ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ 3.6 (405,710,767.70) 367,154,171.92     

รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิหลังหักหน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญ
และขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ 626,293,252.88     (1,187,317,810.95)

รายไดท่ีมิใชดอกเบ้ีย
กําไรจากเงินลงทุน 55,991,746.08       1,278,559.39         
คาธรรมเนียมและบริการ 227,547,643.77     225,472,272.11     
รายไดจากการรับประกันการสงออก 146,937,227.25     166,943,756.95     
กําไรจากการปริวรรต 3.10 3.11 179,067,061.97     180,562,663.16     
กําไรจากการจําหนายทรัพยสินรอการขาย 5,894,186.65         11,389,688.67       
หน้ีสูญไดรับคืน 54,671.63              48,920.32              
หน้ีตัดจําหนายไดรับคืน 26,773,692.72       34,951,208.10       
รายไดอื่น 30,642,059.77       21,591,919.64       

รวมรายไดท่ีมิใชดอกเบ้ีย 672,908,289.84     642,238,988.34     
คาใชจายท่ีมิใชดอกเบ้ีย

คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน 448,792,469.91     420,131,809.37     
คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ 95,620,280.88       92,366,023.76       
คาภาษีอากร 134,629.89            133,907.25            
คาธรรมเนียมและบริการ 36,799,181.44       24,372,981.03       
คาใชจายเก่ียวกับการรับประกันการสงออก 27,718,610.75       162,582,496.65     
คาตอบแทนกรรมการ 2,642,351.60         3,387,722.16         
ขาดทุนจากการดอยคาทรัพยสินรอการขาย 106,534,643.03     11,135,435.27       
คาใชจายอื่น 75,429,748.01       86,887,852.36       

รวมคาใชจายท่ีมิใชดอกเบ้ีย 793,671,915.51     800,998,227.85     
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 505,529,627.21     (1,346,077,050.46)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของทุน

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
หนวย : บาท

ทุน สํารองสําหรับธุรกรรม สวนเกินทุน กําไรสะสม กําไรสะสม รวม
ปองกันความเสี่ยง จากการเปลี่ยนแปลง จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร

มูลคาเงินลงทุน

ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2549 6,500,000,000.00 (686,711,095.83)     (4,379,614.81)           1,993,353,886.85 526,241,411.46     8,328,504,587.67   
สํารองสําหรับธุรกรรมปองกันความเสี่ยง -                        336,988,811.85      -                            -                        -                         336,988,811.85      
สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน -                        -                          7,651,779.22            -                        -                         7,651,779.22          

รายการที่ยังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน -                        336,988,811.85      7,651,779.22            -                        -                         344,640,591.07      
สํารองตามกฎหมาย -                        -                          -                            230,000,000.00    (230,000,000.00)    -                          
เงินนําสงคลังของงวดกอน -                        -                          -                            -                        (161,000,000.00)    (161,000,000.00)     
ขาดทุนสุทธิ -                        -                          -                            -                        (1,346,077,050.46) (1,346,077,050.46)  

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2549 6,500,000,000.00 (349,722,283.98)     3,272,164.41            2,223,353,886.85 (1,210,835,639.00) 7,166,068,128.28   

ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2550 6,500,000,000.00 (349,722,283.98)     3,272,164.41            2,223,353,886.85 (1,210,835,639.00) 7,166,068,128.28   
สํารองสําหรับธุรกรรมปองกันความเสี่ยง -                        264,313,735.24      -                            -                        -                         264,313,735.24      
สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน -                        -                          18,209,366.06          -                        -                         18,209,366.06        

รายการที่ยังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน -                        264,313,735.24      18,209,366.06          -                        -                         282,523,101.30      
สํารองตามกฎหมาย -                        -                          -                            -                        -                         -                          
เงินนําสงคลังของงวดกอน -                        -                          -                            -                        -                         -                          
กําไรสุทธิ -                        -                          -                            -                        505,529,627.21     505,529,627.21      

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2550 6,500,000,000.00 (85,408,548.74)       21,481,530.47          2,223,353,886.85 (705,306,011.79)    7,954,120,856.79   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย

งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

หนวย : บาท
2550 2549

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 505,529,627.21        (1,346,077,050.46)
รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)

จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี 66,919,453.49          66,144,823.50          
หน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญ 1,345,490,607.89     2,250,685,369.61     
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ (405,710,767.70) 367,154,171.92        
กลับรายการดอกเบี้ยรับจากการปรับโครงสรางหนี้ (34,430,969.34) (46,519,630.92)
กลับรายการหนี้ตัดจําหนายไดรับคืน -                            (8,985,914.95)
(กําไร) จากการจําหนายทรัพยสิน (5,449,726.60) (2,987,079.05)
(กําไร) จากการจําหนายทรัพยสินรอการขาย (5,894,186.65) (11,389,688.67)
ขาดทุนจากการดอยคาทรัพยสินรอการขาย 106,534,643.03        11,135,435.27          
(กําไร) จากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ (557,130,482.92) (618,224,543.24)
สวนปรับมูลคาของสัญญาอนุพันธทางการเงิน 249,643,338.92        (567,788,754.01)
(กําไร) จากการขายเงินลงทุน (55,991,746.08) (1,278,559.39)
รายไดตัดบัญชี - สวนเกินพันธบัตร (366,143,075.74) 46,166,056.75          
สํารองภาระผูกพันภายหนา (185,879,076.00) 203,770,880.00        
หน้ีสูญคาสินไหมทดแทนและสํารองการประกันการสงออก 21,309,843.77          153,288,739.84        
รายไดคางรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง (60,147.31) 141,642.46               
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลคางรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง 154,343,751.02        (204,634,820.21)
คาใชจายอื่น ๆ จายลวงหนาลดลง 940,756.08               1,466,929.22            
ดอกเบี้ยรับลวงหนา (ลดลง) (15,182,589.60) (12,113,028.40)
ดอกเบี้ยคางจายเพิ่มขึ้น (ลดลง) (179,672,575.92) 247,861,600.78        
คาใชจายอื่น ๆ คางจายเพิ่มขึ้น 15,345,651.63          457,090.15               

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 654,512,329.18        528,273,670.20        

สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 2,289,185,456.87     1,616,449,479.08     
หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (100,000,000.00) 1,400,000,000.00     
เงินใหสินเช่ือ (2,877,909,273.97) 396,383,962.14        
ทรัพยสินรอการขาย (95,578,771.49) 44,104,211.67          
สินทรัพยอื่น (24,134,539.32) (150,459,572.12)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินน้ี
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ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย

งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

หนวย : บาท
2550 2549

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ตอ)
หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เงินฝาก (1,227,313,544.03) (2,998,594,199.49)
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 1,021,898,184.71     (6,568,743,541.96)
หน้ีสินจายคืนเมื่อทวงถาม (877,377.29) (1,916,736.71)
เงินกูยืมระยะสั้น (8,350,000,000.00) 7,680,000,000.00     
หน้ีสินอื่น 491,639,011.43        (79,677,865.31)

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (8,218,578,523.91) 1,865,819,407.50     
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุน (เพิ่มขึ้น) (9,462,742,977.18) (3,590,143,169.19)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนกอนครบกําหนด 11,533,073,798.14   205,891,979.00        
เงินสดจายในการซื้อท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ (79,183,424.66) (29,830,021.70)
เงินสดรบัจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 5,535,060.00            68,815,707.24          

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน 1,996,682,456.30     (3,345,265,504.65)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น 6,229,482,000.00     1,642,278,908.40     
เงินรายไดนําสงกระทรวงการคลัง -                            (161,000,000.00)

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 6,229,482,000.00     1,481,278,908.40     
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 7,585,932.39            1,832,811.25            
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่  1 มกราคม 3,415,905.41            1,583,094.16            
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 11,001,837.80          3,415,905.41            

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
เงินสดจายในระหวางงวด

ดอกเบี้ยจาย 2,698,500,978.41     2,728,975,486.64     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินน้ี
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ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
 
1. ขอมูลทั่วไป 

  ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย  จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการ
สงออกและนําเขาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2536  มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการสงออกและนําเขา 
และการลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ  ไดแก 

   - การใหสินเชื่อแกธนาคารของผูสงออก เพื่อใชสนับสนุนการใหสินเชื่อแกผูสงออกของธนาคารพาณิชย 
   - การใหสินเชื่อแกผูสงออกระยะสั้นและระยะยาวโดยตรงเพื่อสนับสนุนการสงออก 
   - การใหสินเชื่อระยะกลางเพื่อขยายการผลิต 
   - การใหสินเชื่อแกธนาคารในตางประเทศระยะสั้นและระยะกลาง  เพื ่อการสั ่งซื ้อสินคาจาก

ประเทศไทย 
   - การใหสินเชื่อแกนักลงทุนไทยในการลงทุนและเขารวมการลงทุนในตางประเทศที่กอประโยชนแก

ประเทศไทย 
   - การรับประกันการสงออกใหแกผูสงสินคาออก 

- การใหสินเชื่อแกโครงการในตางประเทศที่กอใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจแกประเทศไทย 
- การรับประกันความเสี่ยงในการลงทุนในตางประเทศใหแกนักลงทุนไทยเฉพาะกิจการที่ธนาคารให
การสนับสนุนดานสินเชื่อ 

  สํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่ 1193 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ธนาคารมีพนักงานทั้งส้ิน 653 คน และ 694 คน ตามลําดับ 

 
2. เกณฑการเสนองบการเงิน 

  งบการเงินไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 
และแสดงรายการตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เร่ือง แบบงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุนของธนาคารพาณิชย 
ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2544 และแปลเปนภาษาอังกฤษเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมสามารถอาน
ภาษาไทยได 
 

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 

เงินใหสินเชื่อแสดงเฉพาะเงินตนไมรวมดอกเบี้ยคางรับ ยกเวนเงินเบิกเกินบัญชีรวมดอกเบี้ยคางรับ สําหรับ
สวนลดรับลวงหนาของเงินใหสินเชื่อที่ยังไมรับรูเปนรายไดแสดงไวเปนหนี้สินอื่น และรับรูเปนรายไดตามเกณฑ
สัดสวนของเวลา 
3.5 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ธนาคารจะตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและบันทึกเปนคาใชจายในบัญชีหนี้สงสัยจะสูญ โดยพิจารณาจาก
ยอดลูกหนี้คางชําระและฐานะทางการเงินของลูกหนี้แตละรายประกอบกับหลักประกันของหนี้ ตลอดจนแนวโนม
ความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ซึ่งรวมลูกหนี้ปรับโครงสรางหนี้ การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธนาคาร
จะใชผลการจัดชั้นและความสามารถในการชําระหนี้ดังกลาวของลูกหนี้ประกอบการพิจารณาตามหลักความรอบคอบ 
โดยปฏิบัติตามขอบังคับของธนาคารซึ่งอางอิงมาจากหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย 

ธนาคารไมไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้ ธนาคารพาณิชย สถาบันการเงิน หรือบุคคลธรรมดา 
หรือนิติบุคคลที่เปนลูกหนี้ของธนาคารที่เกิดขึ้นตามนโยบายหรือคําส่ังของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี 
ซึ่งธนาคารไดรับการคุมครองตามมาตรา 23 ของพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 
พ.ศ.2536 และลูกหนี้เงินใหสินเชื่อที่มีการรับประกันการสงออกคุมครอง 

หนี้สูญตัดบัญชีนําไปลดยอดจํานวนที่กันไวเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ และหนี้สูญไดรับคืนธนาคารจะรับรูเปนรายได 
 3.6 การปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา 

ธนาคารพิจารณาความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญาการปรับโครงสรางหนี้ของลูกหนี้ โดยพิจารณา
ฐานะและกิจการของลูกหนี้ ตลอดจนกระแสเงินสดอยางมีหลักเกณฑสมเหตุสมผล 

กรณีที่ธนาคารรับชําระหนี้โดยการรับโอนสินทรัพย หรือสวนไดเสียในสวนของเจาของ จะบันทึกดวยมูลคายุติธรรม 
กรณีที่เปนการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชําระหนี้ ธนาคารคํานวณมูลคายุติธรรมของหนี้ใหม โดยคํานวณหา

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดตามเงื่อนไขในการรับชําระหนี้ใหม คิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารใหลูกคากู
ตามปกติ ณ วันที่ปรับโครงสรางหนี้ ผลตางของมูลคายุติธรรมใหม และจํานวนเงินลงทุนในลูกหนี้  บันทึกเปนคาเผื่อ
การปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ และจะรับรูในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑการรับชําระและระยะเวลาที่เหลือ
ตามสัญญาการปรับโครงสรางหนี้ 

ธนาคารรับรูสวนสูญเสียในการปรับโครงสรางหนี้เปนคาใชจายในงวดที่เกิดขึ้น 
3.7 การตัดจําหนายลูกหนี้ออกจากบัญช ี
 ตั้งแตวันที่  1  กรกฎาคม  2545 ธนาคารยกเลิกนโยบายตัดจําหนายลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญรายที่ไดตั้ง
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญครบรอยละ 100 ออกจากบัญชี เพื่อใหสอดคลองกับประกาศธนาคารแหงประเทศไทย 
เร่ือง สินทรัพยที่ไมมีราคา หรือเรียกคืนไมได และสินทรัพยที่สงสัยวาจะไมมีราคาหรือเรียกคืนไมได โดยธนาคาร
ไมมีการตัดจําหนายลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญรายใหม สวนลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญที่ตัดจําหนายไปแลว
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ตามหลักเกณฑเดิมใหคงไว โดยใหเรียกวาลูกหนี้ตัดจําหนายและยังไมถือวาเปนลูกหนี้ตัดสูญ และใหดําเนินการ
ติดตามทวงถามตามสิทธิของธนาคารจนกวาจะไดรับอนุมัติใหตัดหนี้สูญจากคณะกรรมการธนาคาร 
 ลูกหนี้ที่ธนาคารตัดจําหนายออกจากบัญชีนั้น ธนาคารรับรูเปนคาใชจายทั้งจํานวน หากไดรับเงินคืนจากการ
ทวงถามหรือไดรับอนุมัติปรับเปล่ียนชั้นดีขึ้นจะรับรูเปนรายไดของธนาคาร 

 3.8 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
 ธนาคารรับรูเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกรณีเกี่ยวกับดอกเบี้ย รับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยแสดงเปนรายได
ดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อในงบกําไรขาดทุน 

 3.9 เงินลงทุนในหลักทรัพย 
 ธนาคารจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารทุนในความตองการของตลาดดังนี้ 
 - เงินลงทุนเผื่อขายแสดงดวยมูลคายุติธรรม กําไรหรือขาดทุนจากการปรับมูลคาของหลักทรัพยเผ่ือขายจะ
แสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของทุนและจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเมื่อไดจําหนายเงินลงทุนนั้น 
 -  เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดแสดงดวยราคาทุนตัดจําหนาย การตัดจําหนายสวนตาง
ระหวางราคาทุนเริ่มแรกกับมูลคาที่ตราไว คํานวณโดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 
 -  เงินลงทุนทั่วไปแสดงดวยราคาทุน 

 3.10 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ 
 สินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ  รวมท้ังสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาจะบันทึก
บัญชี ณ วันที่เกิดรายการดวยสกุลเงินตราตางประเทศตามอัตราซื้อขายที่ธนาคารกําหนดขึ้น   โดยอางอิงกับ
ราคาซื้อขายในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนในประเทศ และ ณ วันที่ในงบดุลจะแปลงคาดวยอัตราแลกเปลี่ยนอางอิง
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันสิ้นงวด และรับรูผลกําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ 
รวมทั้งกําไรขาดทุนจากการปริวรรตในงวดบัญชีนั้นทั้งจํานวน 
3.11 ตราสารอนุพันธทางการเงินและการบัญชีปองกันความเสี่ยง 
 การรับรูและการวัดมูลคาตราสารอนุพันธทางการเงิน (Financial Derivatives) ของธนาคาร เปนไปตาม
มาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับที่ 39 (International Accounting Standards 39 : IAS 39) เร่ืองการ
รับรูและการวัดคาเครื่องมือทางการเงิน 

         การรับรูรายการ 
      ในวันทําสัญญาผูกพันตามตราสารอนุพันธ ธนาคารจะบันทึกตราสารนั้นเปนสินทรัพย หรือหนี้สินทางการ
เงินดวยมูลคายุติธรรมของสัญญา หลังจากนั้นบันทึกผลตางของการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรม (Fair Value 
Revaluation Changes) ของเครื่องมือทางการเงินดังกลาวเปนกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนของธนาคาร 
หรือบันทึกเปนสวนของทุนในบัญชีสํารองสําหรับธุรกรรมปองกันความเสี่ยง (Hedging Reserve) ในงบดุลตาม
หลักการบัญชีที่กําหนดไว 
 ในกรณีที่เปนตราสารอนุพันธเพื่อการคา ผลตางจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรม บันทึกเปนกําไร หรือ 
ขาดทุนในงบกําไรขาดทุน 

 มูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธ 
 มูลคายุติธรรมสุทธิ หมายถึง จํานวนเงินสุทธิที่ธนาคารคาดวาจะตองจาย  หรือไดรับในการแลกเปลี่ยน
หรือยุติสัญญาตราสารอนุพันธ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ธนาคารใชวิธีการคํานวณมูลคายุติธรรมสุทธิ จากการหา
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มูลคาปจจุบัน  โดยนําราคาตลาดตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน  อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
คํานวณราคาตามทฤษฎีกระแสเงินสดลดคา (Discounted Cash Flow) ยกเวนตราสารอนุพันธที่เปนสัญญาสิทธิ
เลือกซื้อและขาย (Options) ใชการวัดมูลคาสิทธิเลือกซื้อและขาย อันเปนที่ยอมรับกันทั่วไป 
3.12 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 
 แสดงในราคาทุนหลังจากหักคาเสื่อมราคาสะสม โดยสินทรัพยที่มีราคาทุนไมเกิน 3,000 บาท ถือเปนคาใชจาย
ในงวดบัญชีที่ซื้อ 
 อาคารและอุปกรณคํานวณคาเสื่อมราคาโดยวิธีเสนตรง  ตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพย
ในอัตราตอไปน้ี 

 - อาคาร       30 ป 
 - คาปรับปรุงและตกแตงอาคาร    10 ป 
 - อุปกรณ         5 ป 

 3.13 ทรัพยสินรอการขาย 
 ทรัพยสินรอการขาย ประกอบดวย อสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพย ซึ่งบันทึกดวยมูลคายุติธรรม  และ
ในกรณีที่มูลคาตามบัญชีของทรัพยสินรอการขายมีการดอยคา จะรับรูเปนผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย 
 เมื่อมีการจําหนายทรัพยสินรอการขาย ธนาคารจะรับรูกําไรหรือขาดทุนดังกลาวเปนรายไดหรือคาใชจาย
ที่มิใชดอกเบี้ย 

 3.14 ภาระผูกพันในภายหนาจากการรับประกันการสงออก 
 แสดงไวในภาระผูกพันในภายหนาที่สําคัญ  โดยจะบันทึกเปนภาระผูกพันของธนาคารจากการรับประกัน
การสงออก เมื่อมีการจายคาสินไหมทดแทนจะบันทึกเปนลูกหนี้คาสินไหมทดแทน โดยธนาคารจะเรียกใหผูซื้อ
ในตางประเทศชดใชคืนคาสินไหมทดแทน 
 การตั้งสํารองของการบริการรับประกันการสงออก ธนาคารไดกําหนดไวดังนี้ 
 3.14.1 การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของยอดเงินที่ธนาคารไดจายคาสินไหมทดแทน 
   ธนาคารจะตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทุกสิ้นไตรมาสจนกวาจะไดรับชําระคืน ดังนี้ 
   ป 2549 

- อายุลูกหนี้ต่ํากวา 3 เดือน ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรอยละ 20 
- อายุลูกหนี้อยูในระหวาง 3-6 เดือน ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรอยละ 50 
- อายุลูกหนี้อยูในระหวาง 7-9 เดือน ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรอยละ 75 
- อายุลูกหนี้อยูในระหวาง 10-12 เดือน ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรอยละ 100 
ป 2550 
 ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรอยละ 100 สําหรับสวนตางระหวางยอดหนี้ตามบัญชีกับมูลคา
ปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้ 

 3.14.2  การดํารงเงินสํารองเพื่อการรับประกันการสงออก 
  ป 2549 
   ธนาคารจะดํารงเงินสํารองเพื่อการรับประกันการสงออก อยางนอยเทากับรอยละ 2 ของยอด

ภาระคงคางการรับประกันการสงออกทุกส้ินงวด 6 เดือน ไดแก ส้ินเดือนมิถุนายน และสิ้นเดือน
ธันวาคม ถางวดใดเงินสํารองเพื่อการรับประกันการสงออกที่คํานวณไดตามเกณฑขางตนต่ํากวา
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เงินสํารองเพื่อการรับประกันการสงออกคงเหลือตามบัญชี ธนาคารจะตั้งเงินสํารองเพิ่มอีกรอยละ 0.1 
ของยอดภาระคงคางการรับประกันการสงออก 

  ป 2550 
  ธนาคารจะดํารงเงินสํารองเพื่อการรับประกันการสงออก อยางนอยเทากับรอยละ 2 ของยอด
ภาระคงคางการรับประกันการสงออกทุกส้ินไตรมาส ไดแก ส้ินเดือนมีนาคม ส้ินเดือนมิถุนายน 
ส้ินเดือนกันยายน และสิ้นเดือนธันวาคม ถาส้ินไตรมาสใดเงินสํารองเพื่อการรับประกันการสงออก
ที่คํานวณไดตามเกณฑขางตนต่ํากวาเงินสํารองเพื่อการรับประกันการสงออกคงเหลือตามบัญชี  
ธนาคารจะตั้งเงินสํารองเพิ่มอีกรอยละ 0.1 ของยอดภาระคงคางการรับประกันการสงออก 
  ในกรณีที่ธนาคารมีผลขาดทุนจากการใหบริการรับประกันการสงออก  อันอาจมีผลกระทบ 
ตอการดําเนินกิจการของธนาคาร  และ/หรือทําใหธนาคารไมสามารถดํารงเงินกองทุนได ธนาคาร
จะขอรับชดเชยคืนจากกระทรวงการคลังตามมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการสงออก
และนําเขาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2536 

 3.15 สิทธิตามสัญญาเชา 
 ตัดจําหนายเปนคาใชจายโดยวิธีเสนตรง ตามกําหนดเวลาของสัญญาเชาแตไมเกินระยะเวลาสัญญาเชา
สูงสุดที่พึงขยายได 
3.16 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน 
 คาใชจายสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพของพนักงานเปนไปตามขอบังคับของ “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
พนักงานธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแลว” โดยพนักงานจะจายสมทบเขา
กองทุนในอัตรารอยละ 3-8.5 ของเงินเดือนพนักงาน และธนาคารจะจายสมทบในอัตรารอยละ 4-8.5 ของเงินเดือน
พนักงาน ตามอายุการทํางานของพนักงาน โดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนฟนันซา จํากัด เปนผูจัดการกองทุน
จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2550 และตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2550 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด 
ไดรับแตงตั้งเปนผูจัดการกองทุนแทน 

 3.17 การจัดสรรกําไรสุทธ ิ
 ธนาคารจัดสรรกําไรสุทธิประจําป เปนเงินสํารองไวในกิจการของธนาคารไมต่ํากวากึ่งหนึ่งของกําไรสุทธิ 
สวนที่เหลือจัดสรรเขาเงินกองทุนและหรือนําสงเปนรายไดแผนดิน 
 

4. การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 
ในป 2549 ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหธนาคารพาณิชยทยอยตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อใหสอดคลอง

กับมาตรฐาน IAS 39 ในสวนของการดอยคาของเงินใหสินเชื่อใหเสร็จส้ินภายในป 2550 ธนาคารจึงไดเปล่ียนแปลง
ประมาณการทางบัญชีเกี่ยวกับการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในสวนของสินทรัพยที่สงสัยวาจะไมมีราคาหรือเรียกคืน
ไมได จากการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตรารอยละของมูลหนี้หลังหักหลักประกันเปนเงินใหสินเชื่อตามราคาทุนหัก
ดวยมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้ หรือมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะ
ไดรับจากการจําหนายหลักประกัน   ซึ่งในป 2549 ธนาคารไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑที่ธนาคาร 
แหงประเทศไทยกําหนด จํานวน 684.37 ลานบาท และตั้งเพิ่มขึ้นจํานวน 1,360.44 ลานบาท เพื่อใหเปนไปตาม
มาตรฐาน IAS 39 การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีดังกลาวมีผลใหคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับป ส้ินสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2549 เพิ่มขึ้น จํานวน 2,044.81 ลานบาท  
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5.  ขอมูลเพิ่มเติม 

5.1 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย) 
5.1.1 ในประเทศ 

หนวย : ลานบาท 
 31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549 
 เมื่อทวง

ถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวง
ถาม มีระยะเวลา รวม 

ธนาคารแหงประเทศไทย 261.45        - 261.45 219.83        - 219.83 
ธนาคารพาณิชย 214.58 330.00 544.58 260.93 650.00 910.93 
ธนาคารอื่น      -   _ 581.00    581.00      -   _      -   _             -    _ 
  รวมในประเทศ 476.03 911.00 1,387.03 480.76 650.00 1,130.76 

 
5.1.2 ตางประเทศ 

หนวย : ลานบาท 
 31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549 
 เมื่อทวง

ถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวง
ถาม มีระยะเวลา รวม 

เงินดอลลารสหรัฐ 379.97 3,298.77 3,678.74 833.48 5,406.60 6,240.08 
เงินเยน 50.23       - 50.23 33.99       - 33.99 
เงินยูโร 23.79       - 23.79 33.69       - 33.69 
เงินสกุลอื่น      85.98       -    _      85.98      48.80       -    _      48.80 
  รวมตางประเทศ 539.97 3,298.77 3,838.74 949.96 5,406.60 6,356.56 
บวก ดอกเบี้ยคางรับ         0.82      13.04      13.86         3.54      32.91      36.45 
  รวม    540.79 3,311.81 3,852.60    953.50 5,439.51 6,393.01 
รวมในประเทศและตางประเทศ 1,016.82 4,222.81 5,239.63 1,434.26 6,089.51 7,523.77 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ในสวนของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย) 
มีลูกหนี้ไมจัดชั้น จํานวน 1,340.32 ลานบาท และ 1,983.83 ลานบาท ตามลําดับ 
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5.2 เงินลงทุน 
5.2.1 เงินลงทุนชั่วคราว 

หนวย : ลานบาท 
   31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549 
   ราคาทุน/ ราคาตลาด ราคาทุน/ ราคาตลาด 
   ราคาทุนตัดจําหนาย  ราคาทุนตัดจําหนาย  
 (1) เงินลงทุนเผื่อขาย     
  หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 946.98 946.23            -    -  
  ตราสารหนี้ภาคเอกชน       71.20       71.15 _    -  _ _    -   _ 
  รวม 1,018.18 1,017.38            -    -  
 (หัก) คาเผื่อการปรับมูลคา       (0.80) _       -   _ _    -  _ _    -   _ 
  รวม 1,017.38 1,017.38 _    -  _      -   _ 

  
 (2) ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด     
  หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 99.99  89.66  
  ตราสารหนี้ภาคเอกชน          -  100.00  
  ตราสารหนี้ตางประเทศ    444.78  1,898.51  
  รวม 544.77  2,088.17  
 บวก (หัก) คาเผื่อการปรับมูลคา _       1.81        (2.65)  
  รวม    546.58  2,085.52  
 รวมเงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ 1,563.96  2,085.52  
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5.2.2 เงินลงทุนระยะยาว 
หนวย : ลานบาท 

   31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549 
   ราคาทุน/ราคาทุน ราคาตลาด ราคาทุน/ราคาทุน ราคาตลาด 
   ตัดจําหนาย  ตัดจําหนาย  

 (1) เงินลงทุนเผื่อขาย     
  หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 1,029.27 1,055.79 69.38 68.74 
  ตราสารหนี้ภาคเอกชน 701.19 694.58                                                             -                         - 
  ตราสารหนี้ตางประเทศ 67.54 67.34                                                             -                         - 
  ตราสารทุนในความตองการของตลาด     
      ในประเทศ-หลักทรัพยจดทะเบียน         1.07        3.08   1.07   2.09 
  รวม 1,799.07 1,820.79 70.45 70.83 
 บวก คาเผื่อการปรับมูลคา      21.72 _        -   _   0.38     -  _ 
  รวม 1,820.79 1,820.79 70.83 70.83 

     
 (2) ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด     
  หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 41.26  2,989.04  
  ตราสารหนี้ภาคเอกชน    70.00     459.21  
  ตราสารหนี้ตางประเทศ 1,447.82     856.78  
  รวม 1,559.08  4,305.03  
 บวก คาเผื่อการปรับมูลคา       (1.25)         5.55  
  รวม 1,557.83  4,310.58  

     
 (3) เงินลงทุนทั่วไป   
  อื่น  ๆ        0.51        0.49 
  รวม        0.51        0.49 
 รวมเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ 3,379.13 4,381.90 
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5.2.3 ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้ 
หนวย : ลานบาท 

  31 ธันวาคม 2550  31 ธันวาคม 2549  
  ครบกําหนด รวม ครบกําหนด รวม 
  1ป เกิน 1ป-5ป เกิน 5ป  1ป เกิน 1ป-5ป เกิน 5ป  
เงินลงทุนเผื่อขาย         
 หลักทรัพยรัฐบาลและ         
     รัฐวิสาหกิจ 946.98 1,029.27    - 1,976.25 - 69.38 - 69.38 
 ตราสารหนี้ภาคเอกชน   71.20    499.65 201.54    772.39 -          - -     - 
 ตราสารหนี้ตางประเทศ _    -    _      67.54 _    -    _      67.54 _    -    _     -  _ _    -    _     -  _ 
 รวม 1,018.18 1,596.46 201.54 2,816.18 - 69.38 - 69.38 
บวก (หัก) คาเผื่อการปรับมูลคา      (0.80)       24.75    (5.04)     18.91 _    -    _ (0.64) _    -    _ (0.64) 
 รวม 1,017.38 1,621.21 196.50 2,835.09 _    -    _  68.74 _    -    _  68.74 
        ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด        
 หลักทรัพยรัฐบาลและ         
     รัฐวิสาหกิจ 99.99 41.26    - 141.25 89.66 2,989.04 - 3,078.70
 ตราสารหนี้ภาคเอกชน       - 70.00    - 70.00 100.00 459.21 - 559.21 
 ตราสารหนี้ตางประเทศ    444.78 1,447.82          -  _ 1,892.60 1,898.51    856.78 _    -    _  2,755.29 
 รวม 544.77 1,559.08    - 2,103.85 2,088.17 4,305.03 - 6,393.20
บวก (หัก) คาเผื่อการปรับมูลคา        1.81      (1.25)          -  _        0.56    (2.65)         5.55  _   -    _       2.90 
 รวม    546.58 1,557.83         -  _ 2,104.41 2,085.52 4,310.58 _     -   _ 6,396.10
 รวมตราสารหนี้ 1,563.96 3,179.04 196.50 4,939.50 2,085.52 4,379.32 _     -   _ 6,464.84

 
5.2.4 สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 

            หนวย : ลานบาท 
 31 ธันวาคม  2550 31 ธันวาคม 2549

          สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน   
          ตราสารหนี้ 19.47 2.25 
          ตราสารทุน   2.01 1.02 
   รวม 21.48 3.27 
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5.3 เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 
5.3.1 จําแนกตามประเภทสินเชื่อ 

หนวย : ลานบาท 
 31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 

    เงินเบิกเกินบัญชี 357.87 510.66 
    เงินใหกูยืมในประเทศ - แกผูทําธุรกิจ 39,140.39 43,285.19 
       - รับซื้อตั๋วสินคาออก 1,791.49 1,435.61 
       - สวัสดิการพนักงาน 203.19 181.38 
    เงินใหกูยืมในตางประเทศ - แกองคกรของรัฐบาลตางประเทศ 5,663.95 5,484.88 
             - แกผูทําธุรกิจในตางประเทศ    5,594.91    6,388.86 
   รวม 52,751.80 57,286.58 
    บวก ดอกเบี้ยคางรับที่เกี่ยวกับเงินใหสินเชื่อ      835.65   1,055.32 
   รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 53,587.45 58,341.90 
    (หัก) คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2,515.10) (6,538.37) 
      คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้       (803.41)  (1,243.56) 
   รวม 50,268.94 50,559.97 
 

 ธนาคารมีเงินใหกูยืมในตางประเทศแกองคกรของรัฐบาลตางประเทศตามนโยบายของรัฐบาลโดย
ธนาคารไดรับดอกเบี้ยจากผูกูยืมเงิน ในอัตรารอยละ 1.50 และรอยละ 3.00 สําหรับสวนตางอัตราดอกเบี้ยกับ
ตนทุนดอกเบี้ยของธนาคาร ธนาคารไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือองคกรของรัฐที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ การใหกูยืม
ในบางโครงการ นอกจากรายไดดอกเบี้ยรับ ธนาคารไดรับรายไดจากการดําเนินการเพิ่มอีกรอยละ 0.75 ตอป  
 สําหรับการที่รัฐบาลโดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2547 ใหธนาคารใหกูยืมเงินแกองคกร
ของรัฐบาลตางประเทศแหงหนึ่งในวงเงิน 4,000 ลานบาท และธนาคารไดรับการคุมครองความเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ้นตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2536       
ที่กําหนดวา “ในกรณีที่ธนาคารไดรับความเสียหายเนื่องจากการดําเนินธุรกิจตามนโยบายของรัฐบาลหรือมติ
คณะรัฐมนตรี ใหกระทรวงการคลังดําเนินการจัดสรรเงินจากงบประมาณประจําปเพื่อชดเชยแกธนาคารตาม
จํานวนที่เสียหายนั้น”  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารไดใหเบิกเงินกูไปแลวจํานวน 3,899.92 ลานบาท 
และนโยบายของรัฐบาลในการใหกูยืมเงินดังกลาวอยูในระหวางการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
การกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ (คตส.) 
5.3.2 จําแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญาการใหสินเชื่อ(ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ) 

              หนวย : ลานบาท 
 31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549

ไมเกิน 1 ป  33,081.60 33,866.49 
เกิน 1 ป 19,670.20 23,420.09 
    รวม 52,751.80 57,286.58 

   



- 19 - 

5.3.3 จําแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยูของลูกหนี้(ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ) 
หนวย : ลานบาท 

 31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549 
 ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม 
เงินบาท 36,155.52 4,910.48 41,066.00 37,938.65 3,774.71 41,713.36 
เงินดอลลารสหรัฐ 5,170.21 6,348.38 11,518.59 6,970.41 8,072.03 15,042.44 
เงินสกุลอื่น      167.21           -__ _      167.21      503.78        27.00      530.78 
        รวม 41,492.94 11,258.86 52,751.80 45,412.84 11,873.74 57,286.58 

            
5.3.4 จําแนกตามประเภทการจัดชั้น 

หนวย : ลานบาท 
 31 ธันวาคม 2550 

 เงินใหสินเชื่อและ
ดอกเบี้ยคางรับ 

มูลหนี้หลังหัก
หลักประกัน 

อัตราขั้นต่ําที่ใช
ในการตั้งคาเผื่อฯ

(รอยละ) 

มูลคาตามที่ตั้งไว 

จัดชั้นปกติ 39,839.42 39,839.42 1 398.39 
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 1,425.12 1,425.12 2 28.50 
จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน (เกณฑมาตรฐาน IAS 39) 1,787.38 427.16 100 427.16 
จัดชั้นสงสัย (เกณฑมาตรฐาน IAS 39) 616.18 405.88 100 405.88 
จัดชั้นสงสัยจะสูญ (เกณฑมาตรฐาน IAS 39)      521.71      470.99 100    470.99 
          รวม 44,189.81 42,568.57  1,730.92 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามคุณภาพหนี้ปรับโครงสราง   3,071.81   2,478.36 1,20,50    104.18 
          รวม 47,261.62 45,046.93  1,835.10 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่สูงกวาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ควรตั้ง      680.00 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามความสามารถในการชําระหนี้และตามเกณฑคุณภาพหนี้ ณ 31 ธันวาคม 2550 2,515.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 20 - 

หนวย : ลานบาท 
 31 ธันวาคม 2549 
 เงินใหสินเชื่อและ

ดอกเบี้ยคางรับ 
มูลหนี้หลังหักหลัก

ประกัน 
อัตราขั้นต่ําที่ใช
ในการตั้งคาเผื่อฯ

(รอยละ) 

มูลคาตามที่ตั้งไว 

         จัดชั้นปกติ 41,465.15 40,932.71 1 409.33 
         จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 2,546.88 2,546.88 2 50.94 
         จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน 1,454.88 997.80 20 199.56 
         จัดชั้นสงสัย 951.81 251.62 50 125.81 
         จัดชั้นสงสัยจะสูญ   5,518.14   3,845.81 100 3,845.81 
                   รวม 51,936.86 48,574.82  4,631.45 
       คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามคุณภาพหนี้ปรับโครงสราง    41.45 
       คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่สูงกวาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขั้นต่ําที่ควรตั้ง 1,865.47 
           คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามความสามารถในการชําระหนี้และตามเกณฑคุณภาพหนี้ ณ 31 ธันวาคม 2549  6,538.37 

 
 ในป 2549 ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญที่มีวันคางชําระเกินกวา 24 เดือนขึ้นไป  และธนาคารยังไมดําเนินการ

ปรับปรุงโครงสรางหนี้ หรือฟองรองดําเนินคดีทางกฎหมาย  หรือไมมีคําส่ังใหยกเวนการฟองรองดําเนินคดีตาม
กฎหมายตองกันเงินสํารองเพิ่มเติมในอัตรารอยละ 35 ของยอดหนี้ตามบัญชีหลังหักเงินสํารองที่ไดกันไวแลว ซึ่ง ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2549 มีจํานวน 16.94 ลานบาท 

 ตามที่ ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหธนาคารกันเงินสํารองในอัตรารอยละ 100 สําหรับสวนตางระหวาง
ยอดหนี้ตามบัญชีกับมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้ หรือมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด
ที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกัน เพื่อรองรับการปฏิบัติตามมาตรฐาน IAS 39 นั้น ในป 2549 ธนาคารจึง
ไดกันสํารองเพิ่มเติมจากเกณฑขั้นต่ําที่ควรตั้ง เปนจํานวน 1,848.53 ลานบาท 

 หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได หมายถึง เงินใหสินเชื่อท่ีคางชําระเงินตนและ/หรือดอกเบี้ย เปนระยะเวลารวมกัน
เกินกวา 3 เดือน นับแตวันครบกําหนดชําระเงินตนหรือดอกเบี้ย หรือเงินใหสินเชื่อท่ีคางชําระเงินตนและ/หรือดอกเบี้ย
เปนระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน นับแตวันครบกําหนดชําระเงินตนหรือดอกเบี้ย  และมีความไมแนนอนเกี่ยวกับความ
สามารถในการชําระคืนเงินตนหรือดอกเบี้ย เวนแตธนาคารเห็นสมควรผอนผันในกรณีดังตอไปน้ี 

(1) ลูกหนี้ที่ไดรับการวิเคราะหเกี่ยวกับความสามารถในการชําระหนี้และไดรับการอนุมัติในการตออายุ
สัญญาทบดอกเบี้ยเปนเงินตน หรือไดรับการผอนผันหรือปรับโครงสรางเงื่อนไขการชําระหนี้ใหม 

(2) ลูกหนี้ที่มีหลักฐานแสดงวาไดทําขอตกลงหรือสัญญาเพิ่มเติมในการปรับโครงสรางหนี้ โดยกําหนดเงื่อนไข
การชําระหนี้ใหม 
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หนวย : ลานบาท 
 31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549 

สินเชื่อ เงินใหสินเชื่อและ คิดเปนรอยละ เงินใหสินเชื่อและ คิดเปนรอยละ 
 ดอกเบี้ยคางรับ ของเงินใหสินเชื่อและ ดอกเบี้ยคางรับ ของเงินใหสินเชื่อและ 
  ดอกเบี้ยคางรับ  ดอกเบี้ยคางรับ 
หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได 2,925.27 5.46 7,924.83 13.58 
ลูกหนี้ไมจัดชั้น 6,325.83 11.80 6,405.04 10.98 

5.3.5 การปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา 
ในป 2550 และ 2549 ธนาคารมีเงินใหสินเชื่อที่ปรับโครงสรางหนี้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เร่ืองการปรับโครงสรางหนี้

ที่มีปญหา โดยเปนวิธีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชําระหนี้และการโอนสินทรัพย ดังนี้ 
 

หนวย : ลานบาท 
 ป 2550 ป 2549 

สินเชื่อที่ จํานวนราย จํานวนเงิน คิดเปนรอยละ จํานวนราย จํานวนเงิน คิดเปนรอยละ 
ปรับโครงสรางหนี้   ของเงินใหสินเชื่อและ   ของเงินใหสินเชื่อและ 

   ดอกเบี้ยคางรับ   ดอกเบี้ยคางรับ 
ดําเนินการแลว 18 1,838.44 3.43 66 1,883.60 3.23 
อยูระหวางดําเนินการ - -                  - 2 27.60 0.05 
ยอดคงคางของลูกหนี้ที่เปลี่ยนเปน       
   ลูกหนี้จัดชั้นปกติ ณ ส้ินงวด 29 3,196.63 5.97 45 3,131.52 5.37 

ในป 2550 และ 2549 ธนาคารมีการปรับโครงสรางหนี้ ดังนี้ 
หนวย : ลานบาท 

ป 2550
รูปแบบการปรับโครงสรางหนี้ จํานวน จํานวนหนี้ตาม จํานวนหนี้ตาม ยอดคงคาง ชนิดของสินทรัพย มูลคายุติธรรม 

 ราย บัญชีกอนปรับ บัญชีหลังปรับ ณ 31 ธันวาคม 2550 ที่รับโอน ของสินทรัพย 
  โครงสรางหนี้ โครงสรางหนี้   ที่รับโอน 

การรับโอนสินทรัพยหรือสวนไดเสียของเจาของ   1 174.15 174.15                    - ที่ดิน,โรงงาน,เครื่องจักร 294.21 
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชําระหนี้       
     ระยะเวลาของสัญญาการปรับโครงสรางหนี้       
         -  ไมเกิน 5 ป 16 1,303.85 1,303.85 1,357.89   
         -  5-10 ป -              -              -                    -   
         -  มากกวา 10 ป -              -              -                    -   
การปรับโครงสรางหนี้ในหลายลักษณะ       
     ระยะเวลาของสัญญาการปรับโครงสรางหนี้       
         -  ไมเกิน 5 ป   1 360.44 360.44 115.97 ที่ดิน,โรงงาน,เครื่องจักร 393.22 
         -  5-10 ป -              -              -                    -   
         -  มากกวา 10 ป   -_                 -  _                -  _             -  _   
รวม  18 1,838.44 1,838.44 1,473.86  687.43 
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หนวย : ลานบาท 
ป 2549

รูปแบบการปรับโครงสรางหนี้ จํานวน จํานวนหนี้ตาม จํานวนหนี้ตาม ยอดคงคาง ชนิดของสินทรัพย มูลคายุติธรรม 
 ราย บัญชีกอนปรับ บัญชีหลังปรับ ณ 31 ธันวาคม 2549 ที่รับโอน ของสินทรัพย 
  โครงสรางหนี้ โครงสรางหนี้   ที่รับโอน 

การรับโอนสินทรัพยหรือสวนไดเสียของเจาของ -              -              -                    -   
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชําระหนี้       
     ระยะเวลาของสัญญาการปรับโครงสรางหนี้       
         -  ไมเกิน 5 ป 57 957.83 957.83 1,013.66   
         -  5-10 ป   8 818.57 818.57 988.65   
         -  มากกวา 10 ป   1 107.20 107.20 175.41   
การปรับโครงสรางหนี้ในหลายลักษณะ       
     ระยะเวลาของสัญญาการปรับโครงสรางหนี้       
         -  ไมเกิน 5 ป -              -              -                    -   
         -  5-10 ป -              -              -                    -   
         -  มากกวา 10 ป   -_                 -  _                -  _             -  _   
รวม  66 1,883.60 1,883.60 2,177.72   

 
ในป 2550 และ 2549 ธนาคารมีรายไดดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้ปรับโครงสรางหนี้ จํานวน 102.88 ลานบาท และ 

217.37 ลานบาท ตามลําดับ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ธนาคารมีภาระผูกพันที่จะใหลูกหนี้ที่ไดปรับโครงสรางหนี้กูเพิ่ม จํานวน 5.31 
ลานบาท และ 2.23 ลานบาท ตามลําดับ 
 ในป 2550 และ 2549 จํานวนหนี้ตามบัญชีกอนปรับโครงสรางหนี้ของลูกหนี้ปรับโครงสรางหนี้เปรียบเทียบกับเงินใหสินเชื่อ
และดอกเบี้ยคางรับมีดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 
  31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549 
 จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน 

ลูกหนี้ปรับโครงสรางหนี้      18 1,838.44      66 1,883.60 
เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 1,496 53,587.45 1,574 58,341.90 

 ในป 2550 ธนาคารมีสวนสูญเสียลดลง จํานวน 405.71 ลานบาท   ซึ่งธนาคารไดกลับรายการขาดทุนจากการปรับ
โครงสรางหนี้ทั้งจํานวน และในป 2549 ธนาคารมีสวนสูญเสีย จํานวน 367.15 ลานบาท ซึ่งธนาคารไดรับรูผลขาดทุนจากการ
ปรับโครงสรางหนี้ทั้งจํานวน 
 ในป 2550 และ 2549 ธนาคารอนุมัติตัดหนี้สูญออกจากบัญชี จํานวน 224.65 ลานบาท และ 72.72 ลานบาท ตามลําดับ 
ซึ่งการตัดหนี้สูญในป 2550 เปนการตัดหนี้สูญจากลูกหนี้ตัดจําหนาย จํานวน 93.19 ลานบาท 
 อนึ่ง ตามนโยบายการตัดจําหนายลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญที่ยกเลิกนั้น มียอดคงคางลูกหนี้ตัดจําหนายที่ยังไมไดบันทึก
กลับเขามาในบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 จํานวน 330.06 ลานบาท และ 1,766.15 ลานบาท ตามลําดับ 
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5.3.6 ลูกหนี้ที่ขายรอการโอน 
ในป 2550 ธนาคารไดทําสัญญาซื้อขายหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดกับบริษัท บริหารสินทรัพยสุขุมวิท จํากัด (บบส. 

สุขุมวิท) มูลคาลูกหนี้ตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 จํานวน 6,864.39 ลานบาท หักดวยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
จํานวน 5,210.93 ลานบาท ยอดลูกหนี้สุทธิคงเหลือตามบัญชี จํานวน 1,653.46 ลานบาท โดย บบส. สุขุมวิท ไดวางเงิน
มัดจํา จํานวน 514.36 ลานบาท เพื่อเปนเงินประกันสัญญา 

การโอนมอบสิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชนใดๆ ในหนี้เงินกู รวมถึงเอกสารสิทธิที่เกี่ยวของใหกับ บบส. สุขุมวิท 
ในฐานะผูซื้อ ธนาคารจะดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ 2551 

ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ลูกหนี้ไดจายชําระหนี้ใหธนาคารจากยอดลูกหนี้ที่ขาย จํานวน 
14.47 ลานบาท ซึ่งตามสัญญาซื้อขายกําหนดใหรายรับและรายจายที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ 30 กันยายน 2550 เปนสิทธิ
และภาระของผูซื้อ และมีผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน จํานวน 0.26 ลานบาท ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคาร
จึงแสดงยอดลูกหนี้ที่ขายรอการโอนสุทธิ จํานวน 1,638.73 ลานบาท 

 5.4 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
           หนวย : ลานบาท 

 31 ธันวาคม 2550 
 ปกต ิ กลาวถึง 

เปน
พิเศษ 

ต่ํากวา 
มาตรฐาน 

สงสัย สงสัยจะสูญ หนี้ปรับ 
โครงสราง 
 

สํารองสวนที่ 
เกินเกณฑ 

รวม 

ยอดตนงวด 409.33    50.94 199.56 125.81 3,845.81 41.45 1,865.47 6,538.37 
หนี้สงสัยจะสูญ (10.94) (22.44) 227.60 280.07 1,852.19 64.93 (1,185.47) 1,205.94 
โอนขายลูกหนี้  -      -   -    - (5,210.93)    -   - (5,210.93

)หนี้สูญตัดบัญชี _      -   _       -  _       -   _       -    _     (16.08)   (2.20) _       -     _  
( )ยอดปลายงวด 398.39 28.50 427.16 405.88     470.99 104.18    680.00  2,515.10 

 
 31 ธันวาคม 2549 

 ปกต ิ กลาวถึง 
เปน
พิเศษ 

ต่ํากวา 
มาตรฐาน 

สงสัย สงสัยจะสูญ หนี้ปรับ 
โครงสราง 

สํารองสวนที่ 
เกินเกณฑ 

รวม 

ยอดตนงวด 451.61    18.67 186.78 85.22 3,221.41 97.50 394.15 4,455.34 
หนี้สงสัยจะสูญ (42.28) 32.27 12.78 40.59 624.40 (55.41) 1,471.32 2,083.67 
โอนขายลูกหนี้  -      -   -    -    -    -   -   - 
หนี้สูญตัดบัญชี _      -   _       -  _       -   _       -    _ _     -     _  (0.64) _       -     _      (0.64) 
ยอดปลายงวด 409.33 50.94 199.56 125.81 3,845.81 41.45 1,865.47 6,538.37 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ธนาคารมีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อท่ีตั้งไวแลว จํานวน 
2,515.10 ลานบาท และ 6,538.37 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งสูงกวาเกณฑตามความสามารถในการชําระหนี้และคุณภาพหนี้
ที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสวนที่สูงกวาเกณฑดังกลาวเนื่องจากธนาคารพิจารณาตั้งตาม
หลักความรอบคอบ (Prudent Banking) 
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5.5 คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ 
หนวย : ลานบาท 

 31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549 
ยอดตนงวด 1,243.56 922.92 
เพิ่มขึ้นระหวางงวด 34.09 629.56 
ลดลงระหวางงวด    474.24    308.92 
ยอดปลายงวด    803.41 1,243.56  
5.6 ทรัพยสินรอการขายสุทธ ิ

           หนวย : ลานบาท 
 31 ธันวาคม 2550 

ประเภททรัพยสินรอการขาย ยอดตนงวด เพิ่มขึ้น จําหนาย ยอดปลายงวด 
ทรัพยสินที่ไดจากการชําระหนี้     
 - อสังหาริมทรัพย 577.06 523.64 19.16 1,081.54 
 - สังหาริมทรัพย       3.31     93.31   3.16      93.46 
รวมทรัพยสินรอการขาย 580.37 616.95 22.32 1,175.00 
(หัก) คาเผื่อการดอยคา (179.10) (106.53)* (1.92)    (283.71) 
รวมทรัพยสินรอการขายสุทธิ   401.27  510.42 20.40   891.29 
  * คาเผื่อการดอยคาทรัพยสินรอการขายเปนรายการของทรัพยสินรอการขายยอดตนงวดและเพิ่มขึ้นระหวางงวด 

 
 31 ธันวาคม 2549 
ประเภททรัพยสินรอการขาย ยอดตนงวด เพิ่มขึ้น จําหนาย 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 
(หัก) คาเผื่อการดอยคา (171.44) (11.14)* (3.48) (179.10) 
รวมทรัพยสินรอการขายสุทธิ   407.85   26.14 32.72 401.27 
  * คาเผื่อการดอยคาทรัพยสินรอการขายเปนรายการของทรัพยสินรอการขายยอดตนงวดและเพิ่มขึ้นระหวางงวด 
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5.7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิ 
           หนวย : ลานบาท 

 31 ธันวาคม 2550 
 ราคาทุน คาเสื่อมราคาสะสม 
 ยอด 

ตนงวด 
เพิ่มขึ้น จําหนาย ยอด 

ปลายงวด 
ยอด 
ตนงวด 

คาเสื่อม 
ราคา 

จําหนาย ยอด 
ปลายงวด 

ที่ดิน
อาคาร
และ

อุปกรณ
สุทธิ 

ที่ดิน 381.27 6.93    - 388.20       -       -    - - 388.20 
อาคาร          
 -อาคาร 662.07 14.71    - 676.78 218.61 22.34    - 240.95 435.83 
 -คาปรับปรุงและ 
     ตกแตงอาคาร 108.19 24.75 0.73 132.21 64.35 21.64 0.73 85.26 46.95 
อุปกรณ          
 -เครื่องใชสํานักงาน   
     และเครื่องตกแตง 229.87 25.91 19.26 236.52 187.92 6.12 19.18 174.86 61.66 
 -ยานพาหนะ 72.93 8.83 7.62 74.14 31.71 13.44 7.61 37.54 36.60 
ทรัพยสินรอตัดจาย        - 0.05 0.02 0.03        -        -        -        - 0.03 
สินทรัพยระหวางทํา*        2.77   40.64 43.41           -  _       -  _     -  _     - _ _    -  _ _    -  _ 
  รวม 1,457.10 121.82 71.04 1,507.88 502.59 63.54 27.52 538.61 969.27 

* รายการสินทรัพยระหวางทําในหัวขอจําหนายเปนรายการที่รับเขาเปนสินทรัพยระหวางป  
 

 31 ธันวาคม 2549 
 ราคาทุน คาเสื่อมราคาสะสม 
 ยอด 

ตนงวด 
เพิ่มขึ้น จําหนาย ยอด 

ปลายงวด 
ยอด 
ตนงวด 

คาเสื่อม 
ราคา 

จําหนาย ยอด 
ปลายงวด 

ที่ดิน
อาคาร
และ

อุปกรณ
สุทธิ 

ที่ดิน 381.27 -    - 381.27 -   -    - - 381.27 
อาคาร          
 -อาคาร 662.07 -    - 662.07 196.54 22.07    - 218.61 443.46 
 -คาปรับปรุงและ 
     ตกแตงอาคาร 107.51 0.68    - 108.19 53.58 10.77    - 64.35 43.84 
อุปกรณ          
 -เครื่องใชสํานักงาน   
     และเครื่องตกแตง 228.37 10.35 8.85 229.87 180.57 16.16 8.81 187.92 41.95 
 -ยานพาหนะ 69.84 16.28 13.19 72.93 32.08 12.28 12.65 31.71 41.22 
สินทรัพยระหวางทํา*      65.33   3.52 66.08       2.77       -  _     -  _     - _ _    -  _     2.77 
  รวม 1,514.39 30.83 88.12 1,457.10 462.77 61.28 21.46 502.59 954.51 

* รายการสินทรัพยระหวางทําในหัวขอจําหนายเปนรายการที่รับเขาเปนสินทรัพยระหวางป ซึ่งในป 2549 สินทรัพยระหวางทําจําหนาย 
จํานวน 66.08 ลานบาท ธนาคารไมไดรับเขาเปนสินทรัพยระหวางปทั้งจํานวน  โดยไดรับเงินคืนจากผูรับจาง จํานวน 65.24 ลานบาท 
และรับเขาเปนสินทรัพยระหวางป จํานวน 0.84 ลานบาท 
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 5.8 สินทรัพยอื่น 
หนวย : ลานบาท 

 31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549 
รายไดคางรับ 0.35 0.29 
ลูกหนี้คาสินไหมทดแทน 172.01 171.63 
สํารองลูกหนี้คาสินไหมทดแทน (172.01) (171.63) 
เงินมัดจําและเงินประกัน 2.59 3.59 
อื่นๆ    4.95    3.63 
     รวม    7.89    7.51 
 
5.9 เงินฝาก 

5.9.1 จําแนกตามประเภทเงินฝาก 
หนวย : ลานบาท 

 31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549 
จายคืนเมื่อทวงถาม 1,225.68 2,323.62 
ออมทรัพย 30.68 71.68 
จายคืนเมื่อส้ินระยะเวลา   
      -  ไมถึง 6 เดือน 267.71 249.44 
      -  6 เดือนไมถึง 1 ป 26.00 25.08 
      -  1 ปขึ้นไป 3,105.83 3,203.96 
 รวม 4,655.90 5,873.78 

5.9.2 จําแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญารับฝากเงิน 
หนวย : ลานบาท 

 31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549 
ไมเกิน 1 ป* 4,655.90 5,873.78 
เกิน 1 ป _    -     _ _    -     _ 
 รวม 4,655.90 5,873.78 

* รวมสัญญาที่ครบกําหนดแลว 
5.9.3 จําแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยูของผูฝาก 

หนวย : ลานบาท 
 31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549 

 ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม 
เงินบาท 3,886.57 0.81 3,887.38 3,965.32 73.36 4,038.68 
เงินดอลลารสหรัฐ 612.44 147.39 759.83 1,665.71 145.37 1,811.08 
เงินสกุลอื่น         8.66     0.03          8.69       24.00     0.02       24.02 
     รวม 4,507.67 148.23 4,655.90 5,655.03 218.75 5,873.78 
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5.10 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) 

              หนวย : ลานบาท 
 31 ธันวาคม 2550 
 เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม 
ในประเทศ    
     ธนาคารแหงประเทศไทย            - 2,142.78 2,142.78 
     ธนาคารพาณิชย 0.40            - 0.40 
     ธนาคารอื่น 16.22 4,200.97 4,217.19 
     สถาบันการเงินอื่น       -__    900.00    900.00 
      รวมในประเทศ   16.62 7,243.75 7,260.37 
ตางประเทศ    
     เงินดอลลารสหรัฐ 168.91 93.62 262.53 
     เงินสกุลอื่น 135.00          -  _    135.00 
      รวมตางประเทศ 303.91      93.62    397.53 
      รวมในประเทศและตางประเทศ 320.53 7,337.37 7,657.90 

 
 31 ธันวาคม 2549 
 เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม 
ในประเทศ    
     ธนาคารแหงประเทศไทย            - 2,198.63 2,198.63 
     ธนาคารพาณิชย 4.17            - 4.17 
     ธนาคารอื่น            - 2,038.02 2,038.02 
     สถาบันการเงินอื่น          -__    650.00    650.00 
      รวมในประเทศ        4.17 4,886.65 4,890.82 
ตางประเทศ    
     เงินดอลลารสหรัฐ 1,550.96 151.55 1,702.51 
     เงินสกุลอื่น      41.67          -  _      41.67 
      รวมตางประเทศ 1,592.63    151.55 1,744.18 
      รวมในประเทศและตางประเทศ 1,596.80 5,038.20 6,635.00 
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5.11 เงินกูยืม 
            หนวย : ลานบาท 

 31 ธันวาคม 2550 
 ในประเทศ ตางประเทศ รวม 
เงินกูยืมระยะสั้น  

- พันธบัตรธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขา 
            แหงประเทศไทย 16,000.00     - 16,000.00 

- อื่นๆ  2,650.00 _    -     _  2,650.00 
      รวมเงินกูยืมระยะสั้น 18,650.00 _    -     _ 18,650.00 
เงินกูยืมระยะยาว 

- พันธบัตรธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขา 
            แหงประเทศไทย 7,200.00 9,111.69 16,311.69 

- อื่นๆ   8,749.48 _    -     _   8,749.48 
      รวมเงินกูยืมระยะยาว 15,949.48 9,111.69 25,061.17 
      รวมเงินกูยืม 34,599.48 9,111.69 43,711.17 

   
 31 ธันวาคม 2549 
 ในประเทศ ตางประเทศ รวม 
เงินกูยืมระยะสั้น  

- พันธบัตรธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขา 
     แหงประเทศไทย 7,500.00     - 7,500.00 
- อื่นๆ    850.00 _    -     _    850.00 

      รวมเงินกูยืมระยะสั้น 8,350.00 _    -     _ 8,350.00 
เงินกูยืมระยะยาว 

- พันธบัตรธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขา 
     แหงประเทศไทย 23,200.00 9,731.88 32,931.88 
- อื่นๆ   5,170.00 _    -     _   5,170.00 

      รวมเงินกูยืมระยะยาว 28,370.00 9,731.88 38,101.88 
      รวมเงินกูยืม 36,720.00 9,731.88 46,451.88 

   
  เงินกูยืมระยะยาว จํานวน 25,061.17 ลานบาท และ 38,101.88 ลานบาท มีรายละเอียดดังนี้ 

                     หนวย : ลานบาท 
ผูใหกู จํานวนป 

ที่ใหกู 
ครบกําหนด 
ชําระในป 

อัตราดอกเบี้ย 
ตามสัญญา(% ตอป) 

31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 
2549

พันธบัตร ธสน. 3-5 2551-2554 2.43-5.95 7,200.00 23,200.00 
ตราสารหนี้(FRN) 5 2553-2554 LIBOR+(0.10-0.20) 9,111.69 9,731.88 
อื่นๆ 2-10 2551-2559 0.50-5.75   8,749.48   5,170.00 
     รวม    25,061.17 38,101.88 
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5.12 เงินมัดจํา 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ธนาคารมีเงินมัดจํา จํานวน 518.11 ลานบาท และ 15.34 ลานบาท 
ตามลําดับ ซึ่งเงินมัดจํา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จํานวน 514.36 ลานบาท เปนเงินประกันสัญญาการซื้อขาย
หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดที่ไดรับจาก บบส. สุขุมวิท 

5.13 หนี้สินอื่น 
                     หนวย : ลานบาท 

 31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 
2549

คาใชจายคางจาย 25.07 11.08 
เจาหนี้คาสินคา 1.10 1.48 
รายไดรับลวงหนา 20.59 35.70 
ภาษีหัก ณ ที่จายรอนําสง 5.55 4.61 
สํารองภาระผูกพันภายหนา 24.72 210.60 
บัญชีพักหนี้สิน 24.02 15.70 
อื่นๆ     0.11     0.10 
 รวม 101.16 279.27 

5.14   ทุน 
ทุนประเดิม 2,500.00 ลานบาท (รับจากกระทรวงการคลัง 843.47 ลานบาท และจากธนาคารแหงประเทศไทย 
1,656.53 ลานบาท) และในวันที่ 31 กรกฎาคม 2541 ธนาคารไดรับการเพิ่มทุนจากกระทรวงการคลัง 4,000.00 
ลานบาท รวมเปน 6,500.00 ลานบาท 
 

5.15   หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนาและภาระผูกพัน 
 หนวย : ลานบาท 

 31 ธันวาคม 2550 
 เงินบาท เงินตราตาง

ประเทศ 
รวม 

ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขาที่ยังไมครบกําหนด 0.71 268.27 268.98 
เล็ตเตอรออฟเครดิต        - 895.50 895.50 
การรับประกันการสงออก 6,880.76 21.11 6,901.87 
การค้ําประกันอื่น 1,784.43 3,739.58 5,524.01 
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกคายังไมไดถอน 530.65         -  530.65 
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา(FX Forward 
      Purchase/Sales Contracts) 12,779.18 13,195.41 25,974.59 
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศลวงหนาเฉพาะเงินตน 
      (FX Swaps) 1,273.75 2,842.84 4,116.59 
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศลวงหนาทั้งเงินตนและ  
      อัตราดอกเบี้ย(Foreign Currency & Interest Swaps) 4,191.70 8,428.75 12,620.45 
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย(Interest Rate Swaps) 18,290.00        - 18,290.00 
สัญญาอัตราดอกเบี้ยลวงหนา(Forward Rate Agreements)   1,635.00   1,349.88   2,984.88 
  รวม 47,366.18 30,741.34 78,107.52 
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หนวย : ลานบาท 
 31 ธันวาคม 2549 
 เงินบาท เงินตราตาง

ประเทศ 
รวม 

ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขาที่ยังไมครบกําหนด 37.43 212.13 249.56 
เล็ตเตอรออฟเครดิต 24.20 975.49 999.69 
การรับประกันการสงออก 7,146.29 22.56 7,168.85 
การค้ําประกันอื่น 658.86 7,944.62 8,603.48 
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกคายังไมไดถอน 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 
สัญญาอัตราดอกเบี้ยลวงหนา(Forward Rate Agreements) _      -     _ _      -     _ _      -     _ 
  รวม 31,390.60 33,436.52 64,827.12 
 

 การค้ําประกันอื่น ในการดําเนินธุรกิจตามปกติของธนาคาร ธนาคารไดรับคําส่ังศาลใหระงับการจายเงิน
ตามภาระผูกพันจากการออกหนังสือค้ําประกันการรับเงินลวงหนาคากอสรางใหกับลูกคารายหนึ่ง ซึ่งปจจุบันศาล
ไดมีคําพิพากษาแลวโดยใหลูกคา (โจทกในคดี) ไปขอรับหนังสือค้ําประกันคืนจากผูรับหนังสือค้ําประกันได ซึ่ง
ธนาคารจะติดตามผลการดําเนินการตอไป 

 5.16 ตราสารอนุพันธ 
ตราสารอนุพันธ  หมายถึง เครื่องมือทางการเงินซึ่งมีมูลคาขึ้นอยูกับดัชนี หรือราคาตราสารอางอิงที่รองรับ

อนุพันธนั้น  ซึ่งอาจจะไดแก อัตราดอกเบี้ย หรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
  การบริหารสินทรัพย และหนี้สิน 

 - บริการเพื่อปองกันความเสี่ยงของลูกคา 
ธนาคารในฐานะตัวกลางทางการเงินจะรับชวงความเสี่ยงดานตลาดมาจากลูกคา  และพยายามถายเท

ความเสี่ยงออกไป  โดยใชตราสารอนุพันธประเภท สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 
 - การบริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน 

 ธนาคารบริหารความเสี่ยงดังกลาวโดยมุงความมีประสิทธิผลและรักษาดุลยภาพ ธนาคารใชตราสาร
อนุพันธทางการเงินเปนเครื่องมือหนึ่งในการบริหารความเสี่ยงดานตลาดอันเกิดจากสินทรัพย และหนี้สิน
ของธนาคารที่อาจจะเกิดจากรายการทางธุรกิจตามปกติของธนาคาร ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง    ธนาคารมี
นโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกลาว โดยใชตราสารอนุพันธที่สอดคลอง เหมาะสม และมีประสิทธิผล   
โดยเปนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ปรากฎชัดเจน 
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 ตราสารอนุพันธ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 มีดังนี้ 
                หนวย : ลานบาท 

 31 ธันวาคม 2550 
 มูลคาตามสัญญา มูลคายุติธรรมสุทธิ
 ของสัญญา
 ตราสารอนุพันธ
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 
 (FX Forward Purchase/Sales Contracts) 25,974.59 9.72 
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศลวงหนาเฉพาะเงินตน 
 (FX Swaps) 4,116.59 10.77 
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศลวงหนาทั้งเงินตน 
 และอัตราดอกเบี้ย(Foreign Currency & Interest 
 Swaps) 12,620.45 1,108.27 
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย(Interest Rate Swaps) 18,290.00   (60.17) 
สัญญาอัตราดอกเบี้ยลวงหนา(Forward Rate Agreements)   2,984.88       1.04 
    รวม 63,986.51 1,069.63 

 
 31 ธันวาคม 2549 
 มูลคาตามสัญญา มูลคายุติธรรมสุทธิ
 ของสัญญา
 ตราสารอนุพันธ
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 
 (FX Forward Purchase/Sales Contracts) 13,480.42 (30.87) 
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศลวงหนาเฉพาะเงินตน 
 (FX Swaps) 3,757.59 (95.29) 
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศลวงหนาทั้งเงินตน 
 และอัตราดอกเบี้ย(Foreign Currency & Interest 
 Swaps) 20,190.50 1,330.02 
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย(Interest Rate Swaps)   9,912.31   (44.40) 
สัญญาอัตราดอกเบี้ยลวงหนา(Forward Rate Agreements) _      -     _       -     _ 
    รวม 47,340.82 1,159.46 

 5.17  ผลประโยชนอื่นที่จายแกกรรมการและผูบริหาร 
 ธนาคารไมมีการจายผลประโยชนอื่นแกกรรมการและผูบริหารของธนาคาร นอกเหนือจากผลประโยชน

ที่พึงจายปกติ ซึ่งไดแก เบี้ยประชุมและเงินรางวัลของกรรมการ (ถามี) เงินเดือนของผูบริหาร เงินชวยเหลือ
พิเศษรายเดือนของผูบริหาร (ถามี) 
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 5.18  สัญญาเชาระยะยาว  
สํานักงานสาขา จํานวนปของสัญญาเชา ครบกําหนดสัญญาเชาในป 

แหลมฉบัง 20 2562 
รังสิต 3 2553 
หาดใหญ 3 2552 
พระราม 4 (สัญญาเชา 2 ฉบับ) 3 2552,2551 
ขอนแกน 3 2551 
เชียงใหม 3 2551 
บางนา-ตราด กม.3 3 2551 

 5.19  ฐานะและผลการดําเนินงานที่สําคัญจําแนกตามธุรกรรมในประเทศและตางประเทศ 
 ธนาคารไมมีสํานักงานในตางประเทศ     ดังนั้น ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานทั้งหมดจึงเกี่ยวของกับ

สํานักงานของธนาคารในประเทศ 
 5.20  การจัดประเภทรายการใหม 

 รายการในงบดุลบางรายการสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ไดจัดประเภทรายการใหม
เพื่อใหสอดคลองกับการแสดงรายการในงบดุลสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 

 
 
 




