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ชื่อตาราง

บัญชีการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย

ความถีข
่ องข้อมูล ความล่าช้า
และกาหนดเวลาเผยแพร่

ความถี่ รายเดือน
ความล่าช้า 1 เดือน
กาหนดการเผยแพร่
ข้อมูลเบื้องต้น เผยแพร่วน
ั ทาการสุดท้ายของ 1 เดือนถัดไป
ข้อมูลจริง จะปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) และเผยแพร่ในงวดการเผยแพร่ถดั ไป

หลักวิธีทางสถิติ
 หลักการ นิยาม และการจัด
กลุ่ม
 ความครอบคลุม
 การบันทึกข้อมูลและ
มาตรฐานบัญชีทเี่ กีย่ วข้อง
 ลักษณะของข้อมูลและ
วิธีการจัดเก็บ
 วิธีประมวลผลข้อมูล

ตารางนี้เป็ นตารางเพือ
่ การวิเคราะห์ทีแ
่ สดงรายการสินทรัพย์และหนี้สน
ิ ทางการเงินของ
ธนาคารกลางประเทศไทยทีม
่ ีกบ
ั กลุม
่ เศรษฐกิจต่างๆ โดยจัดทาตามมาตรฐาน Monetary
and Financial Statistics Manual (MFSM2000)ของกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ และจัดทาจากตาราง EC_MB_010_S2 ซึง่ เกิดจากการ consolidate งบ
การเงินและข้อมูลประกอบทีเ่ กีย่ วข้องของธนาคารกลาง ได้แก่
1. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
2. ทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา (ปิ ดดาเนินการ ก.ย. 2550)
ทัง้ นี้ องค์ประกอบและคาอธิบายรายการสินทรัพย์และหนี้สน
ิ ทางการเงิน จะอยูใ่ น
คาอธิบายตาราง EC_MB_010_S2
ตารางบัญชีการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย แสดงยอดคงค้าง ณ วันสิน
้ เดือนของ
สินทรัพย์และหนี้สน
ิ ของธนาคารกลาง จาแนกตามกลุม
่ เศรษฐกิจ ตัง้ แต่ปี 2546 และมี
หน่ วยเป็ นล้านบาท
รายการสินทรัพย์และหนี้สน
ิ ประกอบด้วย
1. สินทรัพย์ตา่ งประเทศสุทธิ (Net Foreign Assets) เป็ นรายการสินทรัพย์ทางการเงิน
ทัง้ หมดทีธ่ นาคารกลางมีตอ
่ nonresidents หักด้วยรายการหนี้สน
ิ ทางเงินได้แก่เงิน
รับฝาก เงินกูย้ ืมในรูปตราสารหนี้ และเงินกูย้ ืมผ่านตลาดซื้อคืนในต่างประเทศ และ
หนี้สน
ิ ทางการเงินอืน
่ ทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยมีกบ
ั nonresidents
2. สิทธิเรียกร้องจากสถาบันรับฝากเงินอืน
่ (Claims on Other Depository
Corporations) ประกอบด้วยรายการสินทรัพย์ทางการเงินทีธ่ นาคารกลางมีกบั สถาบัน
รับฝากเงินอืน
่
3. สิทธิเรียกร้องจากรัฐบาลสุทธิ (Net Claims on Central Government) เป็ น
รายการสินทรัพย์ทางการเงินทีธ่ นาคารกลางมีตอ
่ รัฐบาลกลาง หักด้วยรายการหนี้สน
ิ
ทางเงินได้แก่ เงินสดในมือรัฐบาล เงินรับฝากของรัฐบาลกลาง และพันธบัตรธปท.ที่
รัฐบาลกลางโดยกองทุนประกันสังคมเป็ นผูถ
้ ือ
4. รายการตรงข้ามเหรียญกษาปณ์ ทอ
ี่ อกหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ (Contra-entry:
coins in circulation) เป็ นรายการปรับบัญชี เนื่องจากในด้านหนี้สน
ิ ได้รวมเหรียญ
กษาปณ์ ทอ
ี่ อกหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทีอ
่ อกโดยกรมธนารักษ์ เข้าไว้ในฐานเงิน
ด้วย
5. สิทธิเรียกร้องจากกลุ่มเศรษฐกิจอืน
่ (Claims on Other Sectors) ประกอบด้วย
รายการสินทรัพย์ทางการเงินทีธ่ นาคารกลางมีกบ
ั กลุ่มเศรษฐกิจอืน
่ ๆทีเ่ หลือได้แก่
สถาบันการเงินอืน
่ รัฐบาลท้องถิน
่ รัฐวิสาหกิจทีไ่ ม่ใช่สถาบันการเงิน ภาคธุรกิจ ภาค
ครัวเรือน และสถาบันไม่แสวงหากาไร
6. ฐานเงิน (Monetary Base) เป็ นกลุม
่ หนี้สน
ิ ซึง่ ประกอบด้วย
6.1 เงินสดทีห
่ มุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ (รวมธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ ทีอ
่ อกโดย
กรมธนารักษ์ ) หัก เงินสดในมือ ธปท. และ รัฐบาล
6.2 เงินรับฝากกระแสรายวันทีไ่ ม่ใช่เงินรับฝากของรัฐบาลกลางและ nonresidents
ทีฝ
่ ากไว้ที่ ธปท.ได้แก่เงินรับฝากของกลุม
่ สถาบันรับฝากเงินอืน
่ สถาบันการเงิน
อืน
่ รัฐบาลท้องถิน
่ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ และสถาบันไม่แสวงหากาไร
7. เงินรับฝากทีไ่ ม่รวมในปริมาณเงิน (Deposits Excluded from Broad Money)
เป็ นเงินรับฝากประจาที่ ธปท. ของสถาบันรับฝากเงินอืน
่ และสถาบันการเงินอืน
่
8. เงินกูย้ ืมในรูปตราสารหนี้ทีไ่ ม่รวมในปริมาณเงิน (Securities Other Than
Shares, Excluded from Broad Money) ประกอบด้วยตราสารหนี้ ได้แก่
พันธบัตร ธปท. ทีถ
่ ือโดยสถาบันรับฝากเงินอืน
่ สถาบันการเงินอืน
่ รัฐบาลท้องถิน
่
รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ ครัวเรือนและสถาบันไม่แสวงหากาไร
9. เงินกูย้ ืม (Loans) ประกอบด้วยรายการเงินกูข
้ องธนาคารแห่งประเทศไทยจากกลุ่ม
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สถาบันรับฝากเงินอืน
่ สถาบันการเงินอืน
่ รัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิน
่ รัฐวิสาหกิจ ภาค
ธุรกิจ ภาคครัวเรือนและสถาบันไม่แสวงหากาไร
10. เงินกูย้ ืมทางการค้าและอืน
่ ๆ (Trade credits and Advances) ประกอบด้วย
เจ้าหนี้ทางการค้า เจ้าหนี้เบ็ดเตล็ดและอืน
่ ๆ ทีม
่ ีกบ
ั กลุ่ม สถาบันรับฝากเงินอืน
่ สถาบัน
การเงินอืน
่ รัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิน
่ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ ภาคครัวเรือนและ
สถาบันไม่แสวงหากาไร
11. เงินกองทุน(Shares and Other Equity) ประกอบด้วยส่วนของทุนทัง้ หมด
12. รายการอืน
่ ๆสุทธิ (Other Item (net)) ประกอบด้วยรายการหนี้สน
ิ อืน
่ ๆหักด้วย
รายการสินทรัพย์อน
ื่ ทีเ่ หลือจากข้อ 1- 11รวมทัง้ รายการผลต่างทีเ่ กิดจากการรวมบัญชี
(Consolidation Adjustment)
การจัดกลุ่มเศรษฐกิจข้างต้นเป็ นไปตามมาตรฐาน MFSM2000 มีรายละเอียดดังนี้
1. บุคคลหรือสถาบันทีม
่ ถ
ี น
ิ่ ฐานอยูน
่ อกประเทศ (Nonresidents)
2. บุคคลหรือสถาบันทีม
่ ถ
ี น
ิ่ ฐานอยู่ในประเทศ (Residents) ประกอบด้วย
2.1 สถาบันทีถ
่ ือว่าเป็ นผูส
้ ร้างเงิน (Money issuers) ได้แก่สถาบันการเงินทีร่ บ
ั ฝาก
เงินทัง้ หมด ประกอบด้วย
 ธนาคารแห่งประเทศไทย (Central Bank) ประกอบด้วย ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย และทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลีย่ น
 สถาบันรับฝากเงินอืน
่ (Other Depository Corporations) ได้แก่
o ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
o สาขาธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศ
o กิจการวิเทศธนกิจ
o บริษท
ั เงินทุน
o ธนาคารเฉพาะกิจ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคาร
เพือ
่ การเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร ธนาคารเพือ
่ การส่งออกและนาเข้าฯ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฯ ธนาคารอิสลามฯ
o สหกรณ์ ออมทรัพย์
o กองทุนรวมตลาดเงิน(Money Market Mutual Funds)
2.2 รัฐบาล (General Government) ประกอบด้วย
 รัฐบาลกลาง (Central Government)ได้แก่กระทรวง ทบวง กรม ส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา ศาล สถานศึกษาและโรงพยาบาลของรัฐ กองทุน
ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน รวมทัง้ หน่ วยงานรัฐวิสาหกิจทีด
่ าเนินงานโดย
รัฐบาลและไม่แสวงหากาไร (Nonprofit Institution Serving
Government) ได้แก่ การกีฬาฯ การท่องเทีย่ วฯ องค์การกาจัดน้าเสีย องค์การ
พิพธิ ภัณฑ์วท
ิ ยาศาสตร์แห่งชาติ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ สถาบันการบินพลเรือน และสานักงานกองทุน
สงเคราะห์การทาสวนยาง
 รัฐบาลท้องถิน
่ (Local Governments) ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล กทม. เมืองพัทยา โรงเรียนหรือโรงพยาบาล
สังกัด กทม., โรงเรียนหรือสถานพยาบาลสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิน
่
(อบท.) และ กองทุนของรัฐบาลท้องถิน
่ คือ กองทุนส่งเสริมเทศบาล และกองทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล ทัง้ นี้ รัฐบาลท้องถิน
่ จะถือว่าอยูใ่ นกลุม
่ สถาบันทีเ่ ป็ นผูถ
้ ือ
เงิน
2.3 บุคคลหรือสถาบันทีถ
่ ือว่าเป็ นผูถ
้ ือเงิน (Money holders) ประกอบด้วย
 สถาบันการเงินอืน
่ (Other Financial Corporations) หมายถึงสถาบัน
การเงินทีไ่ ม่มีบริการรับเงินฝาก ได้แก่
o บริษท
ั ประกันชีวต
ิ ประกันภัย
o กองทุนสารองเลี้ยงชีพ รวมกองทุนบาเหน็ จบานาญข้าราชการ
o ตัวกลางทางการเงินอืน
่ (Other Financial Intermediaries) ได้แก่
กองทุนรวม บริษท
ั บริหารสินทรัพย์ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ ธุรกิจลิสซิ่ง
บริษท
ั หลักทรัพย์ บริษท
ั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม นิตบ
ิ ค
ุ คลรับอนุญาต
บริษท
ั บัตรเครดิต บริษท
ั ทีป
่ ระกอบธุรกิจสินเชือ
่ ส่วนบุคคล
o สถาบันสนับสนุนทางการเงิน (Financial Auxiliaries) ได้แก่ ตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดซื้อขายล่วงหน้า สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สถาบัน
ประกันเงินฝาก บริษท
ั รับแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ สานักงานตัวแทน
ทรัสต์ สถาบันอิสระทีท
่ าหน้าทีก
่ ากับดูแลสถาบันการเงิน ได้แก่ สานักงาน
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กลต.
รัฐบาลท้องถิน
่ (Local Governments)
รัฐวิสาหกิจทีไ่ ม่ใช่สถาบันการเงิน (Public Nonfinancial Corporations)
้ หน่ วยงานธุรกิจหรือบริษท
ประกอบด้วย กิจการของรัฐซึง่ มีกฎหมายจัดตัง้ ขึน
ั ที่
รัฐบาลเป็ นเจ้าของหรือมีทุนอยูด
่ ว้ ยเกินกว่าร้อยละ 50
ภาคธุรกิจทีไ่ ม่ใช่สถาบันการเงิน (Other Nonfinancial Corporations)
ประกอบด้วยบริษท
ั นิตบ
ิ ค
ุ คลเอกชน สถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลของ
เอกชน รวมถึงองค์กรทีม
่ ีสถานภาพเป็ นนิติบค
ุ คล หรือจัดตัง้ ตามกฎหมาย
เฉพาะอืน
่ ๆ (เช่น กิจการร่วมค้า,นิตบ
ิ ค
ุ คลอาคารชุด,องค์การระหว่างประเทศที่
มีสานักงานใหญ่ตง้ ั อยูใ่ นประเทศไทย) หรือองค์การของรัฐบาลหรือหน่ วยงาน
ธุรกิจทีร่ ฐั บาลเป็ นเจ้าของและถือหุน
้ น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทัง้ หมด
รวมถึงสถาบันการเงินทีป
่ ิ ดดาเนินการแล้วแต่ยงั มีสภาพเป็ นนิติบค
ุ คลอยู่
บริษท
ั Holding Companies สหกรณ์ อน
ื่ ทีไ่ ม่ใช่สหกรณ์ ออมทรัพย์ เช่น
สหกรณ์ รา้ นค้า สหกรณ์ ประมง เป็ นต้น กองทุนส่วนบุคคล (ทีน
่ ิตบ
ิ ุคคลเป็ น
เจ้าของ) ทัง้ นี้ รวมถึงสาขาของบริษท
ั ต่างประเทศทีอ
่ ยูใ่ นประเทศไทย
ภาคครัวเรือน (Households)
สถาบันไม่แสวงหากาไร (Nonprofit Institutions Serving Household
Sector)

แหล่งทีม
่ าของข้อมูล

1. ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. ทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา
3. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
4. กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

สือ
่ ทีใ่ ช้ในการเผยแพร่

เว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

การปรับปรุงข้อมูล

ปรับตามข้อมูลจริง เมือ
่ แหล่งข้อมูลมีการแก้ไข (ไม่สามารถระบุเวลาได้)

(https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=
2&language=th)

ทีมสถิติการเงินการคลัง 1-2
ฝ่ ายเศรษฐกิจมหภาค
โทร. 0-2283-5125, 0-2283-6188

EC_MB_001_S2: หน้า 3/3

