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ชื่อตาราง

บัญชีการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย (2513 - 2549)

ความถีข
่ องข้อมูล
ความล่าช้าและ
กาหนดเวลาเผยแพร่

ความถี่ รายเดือน
ความล่าช้า 1 เดือน
กาหนดการเผยแพร่ เผยแพร่วน
ั ทาการสุดท้ายของ 1 เดือนถัดไป

หลักวิธีทางสถิติ
 หลักการ นิยาม
และการจัดกลุม
่
 ความครอบคลุม
 การบันทึกข้อมูล
และมาตรฐานบัญชี
ทีเ่ กีย่ วข้อง
 ลักษณะของ
ข้อมูลและวิธีการ
จัดเก็บ
 วิธีประมวลผล
ข้อมูล

ตารางนี้เป็ นตารางเพือ
่ การวิเคราะห์ทีแ
่ สดงรายการสินทรัพย์และหนี้สน
ิ ของธนาคารกลางประเทศ
ไทยทีม
่ ก
ี บ
ั กลุม
่ เศรษฐกิจต่างๆ โดยจัดทาจากงบการเงินและข้อมูลประกอบทีเ่ กีย่ วข้องของธนาคาร
กลาง ได้แก่

แหล่งทีม
่ าของข้อมูล

1. ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. ทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา
3. กองทุนเพือ
่ การฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
4. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

1. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
2. ทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา (ปิ ดดาเนินการ ก.ย. 2550)
3. กองทุนเพือ
่ การฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ตารางบัญชีการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย แสดงยอดคงค้าง ณ วันสิน
้ เดือนของสินทรัพย์และ
หนี้สน
ิ ของธนาคารกลาง จาแนกตามกลุ่มเศรษฐกิจระหว่างปี 2513 – ปี 2549 และมีหน่ วยเป็ นล้าน
บาท
สินทรัพย์และหนี้สน
ิ ประกอบด้วย
1. สินทรัพย์ตา่ งประเทศสุทธิ (Net Foreign Assets) เป็ นรายการสินทรัพย์ทางการเงินทัง้ หมดที่
ธนาคารกลางมีต่อ nonresidents หักด้วยรายการหนี้สน
ิ ทางการเงินได้แก่เงินรับฝาก เงินกูย้ ืม
ในรูปตราสารหนี้ และเงินกูย้ ืมผ่านตลาดซื้อคืนในต่างประเทศ และหนี้สน
ิ ทางการเงินอืน
่ ที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยมีกบ
ั nonresidents
2. สิทธิเรียกร้องจากสถาบันการเงิน (Claims on Financial Institutions) ประกอบด้วยรายการ
สินทรัพย์ทางการเงินทีธ่ นาคารกลางมีกบ
ั สถาบันการเงินโดยใน series นี้ สถาบันการเงิน
ัั นทุน บริษทหลั
ัั
ประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ บริษทเงิ
กทรัพย์
3. สิทธิเรียกร้องจากรัฐบาลสุทธิ (Net Claims on Central Government) เป็ นรายการสินทรัพย์
ทางการเงินทีธ่ นาคารกลางมีต่อรัฐบาลกลาง หักด้วยรายการหนี้สน
ิ ทางเงินได้แก่ เงินสดในมือ
รัฐบาล เงินรับฝากของรัฐบาลกลาง และพันธบัตรธปท.ทีร่ ฐั บาลกลางโดยกองทุนประกันสังคมเป็ น
ผูถ
้ อ
ื
4. รายการตรงข้ามเหรียญกษาปณ์ ทอ
ี่ อกหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ (Contra-entry: coins in
circulation) เป็ นรายการปรับบัญชี เนือ
่ งจากในด้านหนี้สน
ิ ได้รวมเหรียญกษาปณ์ ทอ
ี่ อก
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทีอ
่ อกโดยกรมธนารักษ์ เข้าไว้ในฐานเงินด้วย
5. สิทธิเรียกร้องจากกลุ่มเศรษฐกิจอืน
่ (Claims on Other Sectors) ประกอบด้วยรายการ
สินทรัพย์ทางการเงินทีธ่ นาคารกลางมีกบ
ั กลุ่มเศรษฐกิจอืน
่ ๆทีเ่ หลือ เช่น รัฐวิสาหกิจทีไ่ ม่ใช่
สถาบันการเงิน สถาบันการเงินอืน
่ นอกเหนือจากทีก
่ ล่าวในข้อ 2 เป็ นต้น
6. ฐานเงิน (Monetary Base) เป็ นกลุม
่ หนี้สน
ิ ซึง่ ประกอบด้วย
6.1 เงินสดทีห
่ มุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ (รวมธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ ทีอ
่ อกโดยกรมธนา
รักษ์ ) หัก เงินสดในมือ ธปท. และ รัฐบาล
6.2 เงินรับฝากของกลุม
่ สถาบันรับฝากเงินอืน
่ สถาบันการเงินอืน
่ รัฐบาลท้องถิน
่ รัฐวิสาหกิจ
ภาคธุรกิจ และสถาบันไม่แสวงหากาไร ทีฝ
่ ากไว้ที่ ธปท.
7. หนี้สน
ิ อืน
่ ต่อสถาบันการเงิน (Other Liabilities to Financial Institutions) ประกอบด้วย
รายการหนี้สน
ิ ทางการเงินอืน
่ ๆทีไ่ ม่ได้นบ
ั อยุใ่ นฐานเงินทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยมีตอ
่ สถาบัน
การเงิน ได้แก่ เงินกูผ
้ า่ นตลาดซื้อคืน และพันธบัตรธปท.และกองทุนฟื้ นฟูฯ ทีส
่ ถาบันการเงินเป็ น
ผูถ
้ อ
ื
8. รายการทางการเงินอืน
่ ๆ (สุทธิ) (Other Items (net)) ประกอบด้วย
8.1 เงินกูย้ ืมอืน
่ ๆ (Other borrowings) ประกอบด้วยรายการหนี้สน
ิ ทางการเงินอืน
่ ๆทีไ่ ม่ได้
นับอยุใ่ นฐานเงินทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยมีตอ
่ กลุ่มเศรษฐกิจอืน
่ ได้แก่ เงินกูผ
้ า่ นตลาดซื้อคืน
และพันธบัตรธปท.ทีก
่ ลุ่มเศรษฐกิจอืน
่ เป็ นผูถ
้ ือ
8.2 ส่วนของทุน (Shares and Other Equity) ประกอบด้วยส่วนของทุนทัง้ หมด
8.3 รายการอืน
่ ๆสุทธิ (Other Liabilities (net)) ประกอบด้วยรายการหนี้สน
ิ อืน
่ ๆหักด้วย
รายการสินทรัพย์อน
ื่ ทีเ่ หลือจากข้อ 1- 9
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5. กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

สือ
่ ทีใ่ ช้ในการเผยแพร่

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

การปรับปรุงข้อมูล

ปรับตามข้อมูลจริง เมือ่ แหล่งข้อมูลมีการแก้ไข (ไม่สามารถระบุเวลาได้)

หมายเหตุ

การหยุดการจัดทาข้อมูล series นี้
ตัง้ แต่ปี 2546 เป็ นต้นไป ได้จดั ทาตารางบัญชีการเงินตามรูปแบบใหม่ ตามมาตรฐาน
Monetary and Financial Statistics Manual MFSM2000 และเผยแพร่ในตาราง
EC_MB_001_S2 บัญชีการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนัน
้ ช่วงปี 2546 – 2549 จะ
มีขอ
้ มูลทีจ่ ดั ทาทัง้ 2 รูปแบบเพือ
่ ให้ผใู้ ช้ขอ
้ มูลใช้เปรียบเทียบในช่วงทีม
่ ก
ี ารปรับเปลีย่ นตารางใหม่
ความแตกต่างของตารางนี้กบ
ั ตาราง EC_MB_001_S2
 ตาราง EC_MB_001_S2 ไม่นบ
ั รวมข้อมูลงบการเงินของกองทุนฟื้ นฟูฯ
 ตาราง EC_MB_001_S2 จะรวมรายการดอกเบีย้ ค้างรับ/ค้างจ่าย (ถ้ามี)ในรายการสินทรัพย์
และหนี้สน
ิ ทางการเงินด้วย
 การจัดกลุม
่ เศรษฐกิจและรายการสินทรัพย์และหนี้สน
ิ ในตาราง EC_MB_001_S2 จะ
เป็ นไปตามมาตรฐาน MFSM2000
ทีมสถิติการเงินการคลัง 1-2
ฝ่ ายเศรษฐกิจมหภาค
โทร. 0-2283-5125, 0-2283-6188
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