เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๔ ง

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง รายงานฐานะการเงินประจําสัปดาหของธนาคารแหงประเทศไทย
ทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร
เพื่ออนุวัติตามมาตรา ๕๙ แหงพระราชบัญญัตธิ นาคารแหงประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังไดประกาศรายงานฐานะการเงินประจําสัปดาหของธนาคารแหงประเทศไทย ทุนสํารองเงินตรา
และกิ จ การธนบั ต ร งวดประจํ า สั ป ดาห สิ้ น สุ ด ณ วั น พฤหั ส บดี ที่ ๒๑ มี น าคม พ.ศ. ๒๕๖๒
และงวดประจําสัปดาหสิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แนบทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ลวรณ แสงสนิท
ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

รายงานฐานะการเงินประจําสัปดาหของธนาคารแหงประเทศไทย
ทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร
ประจําสัปดาหสิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562
..................................................
ธนาคารแหงประเทศไทย
บาท
เงินสด

167,927,320,184

เงินตราตางประเทศ

366,132,829,486

สิทธิพิเศษถอนเงิน

43,313,803,081

หลักทรัพยในประเทศ

399,606,762,587

หลักทรัพยตางประเทศ

3,610,725,453,059

ตั๋วสัญญาใชเงินที่รับซื้อ
เงินใหกูยืม
สินทรัพยอื่น

1,142,369,423
394,132,378,137

บาท

เงินรับฝาก : รัฐบาล
สถาบันการเงิน
อื่น ๆ
สิทธิพิเศษถอนเงิน (กองทุนการเงิน)
ใบสําคัญสิทธิพิเศษถอนเงิน
หนี้สินอื่น
ทุนประเดิม
เงินสํารองธรรมดา
เงินจัดสรรตามกฎหมาย
เงินสํารองเพื่อรักษาระดับกําไรนําสงรัฐ
ขาดทุนสะสม

4,982,980,915,957

327,021,373,971
121,898,050,872
17,849,158,098
42,721,583,832
5,325,759,440,317
20,000,000
27,307,931,128
624,075,748
(880,220,698,009)
4,982,980,915,957

ทุนสํารองเงินตรา
บาท
เงินตราตางประเทศ

465,310,278,043

ทองคํา

205,674,123,906

หลักทรัพยรัฐบาลไทย
หลักทรัพยตางประเทศ

บาท
ธนบัตรออกใช *
ออกใชหมุนเวียน

1,925,982,955,523

อยูที่ธนาคารแหงประเทศไทย
หนี้สินอื่น

ตั๋วเงิน

-

บัญชีสํารองพิเศษ

ทองคํา และสินทรัพยสงสมทบกองทุน

-

บัญชีผลประโยชนประจําป

1,691,557,414,605
167,927,320,184
5,106,999,324
735,627,187,596
5,499,932,262

การเงินระหวางประเทศ
ใบสําคัญสิทธิพิเศษถอนเงิน

-

สินทรัพยอื่น

8,751,496,499
2,605,718,853,971
* ธนบัตรออกใชมีสินทรัพยหนุนหลังเทากับรอยละ 100

2,605,718,853,971

กิจการธนบัตร
บาท

บาท

เงินสดและเงินฝาก

2,983,076,552

หนี้สินอื่น

4,171,575,887

สินคาคงเหลือ

2,501,651,926

ทุน

9,938,461,543

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

4,476,195,128

สํารองทั่วไป

สินทรัพยอื่น

5,142,959,978
15,103,883,584

993,846,154
15,103,883,584

รายงานฐานะการเงินประจําสัปดาหของธนาคารแหงประเทศไทย
ทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร
ประจําสัปดาหสิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562
..................................................
ธนาคารแหงประเทศไทย
บาท
เงินสด

123,684,837,215

เงินตราตางประเทศ

508,984,863,787

สิทธิพิเศษถอนเงิน

43,313,803,081

หลักทรัพยในประเทศ

399,552,492,724

หลักทรัพยตางประเทศ

3,471,756,256,896

ตั๋วสัญญาใชเงินที่รับซื้อ
เงินใหกูยืม
สินทรัพยอื่น

1,142,369,423
399,970,423,949

บาท

เงินรับฝาก : รัฐบาล
สถาบันการเงิน
อื่น ๆ
สิทธิพิเศษถอนเงิน (กองทุนการเงิน)
ใบสําคัญสิทธิพิเศษถอนเงิน
หนี้สินอื่น
ทุนประเดิม
เงินสํารองธรรมดา
เงินจัดสรรตามกฎหมาย
เงินสํารองเพื่อรักษาระดับกําไรนําสงรัฐ
ขาดทุนสะสม

4,948,405,047,075

298,485,255,794
132,178,536,526
18,105,946,057
42,721,583,832
5,309,182,415,999
20,000,000
27,307,931,128
624,075,748
(880,220,698,009)
4,948,405,047,075

ทุนสํารองเงินตรา
บาท
เงินตราตางประเทศ

498,966,682,727

ทองคํา

205,674,123,906

หลักทรัพยรัฐบาลไทย
หลักทรัพยตางประเทศ

บาท
ธนบัตรออกใช *
ออกใชหมุนเวียน

1,892,600,404,211

อยูที่ธนาคารแหงประเทศไทย
หนี้สินอื่น

ตั๋วเงิน

-

บัญชีสํารองพิเศษ

ทองคํา และสินทรัพยสงสมทบกองทุน

-

บัญชีผลประโยชนประจําป

1,735,799,897,574
123,684,837,215
5,075,366,900
735,849,991,849
6,093,283,739

การเงินระหวางประเทศ
ใบสําคัญสิทธิพิเศษถอนเงิน

-

สินทรัพยอื่น

9,262,166,433
2,606,503,377,277
* ธนบัตรออกใชมีสินทรัพยหนุนหลังเทากับรอยละ 100

2,606,503,377,277

กิจการธนบัตร
บาท

บาท

เงินสดและเงินฝาก

2,872,173,218

หนี้สินอื่น

4,041,566,164

สินคาคงเหลือ

2,507,009,300

ทุน

9,938,461,543

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

4,476,255,217

สํารองทั่วไป

สินทรัพยอื่น

5,118,436,126
14,973,873,861

993,846,154
14,973,873,861

