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ชื่อตาราง

บัญชีการเงินของสถาบันรับฝากเงิน

ความถีข
่ อง
ข้อมูล ความ
ล่าช้าและ
กาหนดเวลา
เผยแพร่

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

หลักวิธีทาง
สถิติ
 หลักการ
นิยาม
และการ
จัดกลุ่ม
 ความ
ครอบคลุม
 การ
บันทึก
ข้อมูลและ
มาตรฐาน
บัญชีที่
เกีย่ วข้อง
 ลักษณะ
ของข้อมูล
และ
วิธีการ
จัดเก็บ
 วิธี
ประมวลผ
ลข้อมูล

ตารางนี้เป็ นตารางเพือ
่ การวิเคราะห์ทีแ
่ สดงรายการสินทรัพย์และหนี้สน
ิ ทางการเงินของสถาบันรับฝากเงินทัง้ หมดที่
มีกบ
ั กลุม
่ เศรษฐกิจต่างๆ โดยจัดทาตามมาตรฐาน Monetary and Financial Statistics Manual
(MFSM2000)ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ และจัดทาโดยการรวม (consolidate) ตาราง
EC_MB_001_S2 และ EC_MB_002 ซึง่ จัดทาจากงบการเงินและข้อมูลประกอบทีเ่ กีย่ วข้องของสถาบันรับฝาก
เงิน ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ธนาคารแห่งประเทศไทยและทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา (ปิ ดดาเนินการ ก.ย. 2550)
ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ (ไม่รวมข้อมูลของสาขา ธพ.ไทยทีอ
่ ยูใ่ นต่างประเทศ)
สาขาธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศทีต
่ ง้ ั อยูใ่ นประเทศไทย
กิจการวิเทศธนกิจ (ปิ ดดาเนินการตัง้ แต่ ปี 2549)
บริษท
ั เงินทุน
บริษท
ั เครดิตฟองซิเอร์ (ตัง้ แต่เดือน ม.ค. 2563)
สถาบันการเงินเฉพาะกิจทีเ่ ป็ นธนาคาร
สหกรณ์ ออมทรัพย์
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Mutual Funds)

ทัง้ นี้ องค์ประกอบและคาอธิบายรายการสินทรัพย์และหนี้สน
ิ ทางการเงิน จะอยูใ่ นคาอธิบายตาราง
EC_MB_001_S2 และ EC_MB_002
ตารางบัญชีการเงินของสถาบันรับฝากเงิน แสดงยอดคงค้าง ณ วันสิน
้ เดือนของสินทรัพย์และหนี้สน
ิ ของสถาบันรับ
ฝากเงิน จาแนกตามกลุม
่ เศรษฐกิจตัง้ แต่ปี 2546 และมีหน่ วยเป็ นล้านบาท
รายการสินทรัพย์และหนี้สน
ิ ประกอบด้วย
1. สินทรัพย์ตา่ งประเทศสุทธิ (Net Foreign Assets) เป็ นรายการสินทรัพย์ทางการเงินทีส
่ ถาบันรับฝากเงินมีตอ
่
nonresidents หักด้วยรายการหนี้สน
ิ ทางเงินได้แก่เงินรับฝาก ตราสารหนี้ และเงินกูข
้ องสถาบันรับฝากเงินมี
ต่อ nonresidents
2. สิทธิเรียกร้องจากรัฐบาลกลางสุทธิ (Net Claims on Central Government) เป็ นรายการสินทรัพย์ทาง
การเงินทีส
่ ถาบันรับฝากเงินมีตอ
่ รัฐบาลกลาง หักด้วยรายการหนี้สน
ิ ทางการเงินได้แก่เงินรับฝากของรัฐบาล
กลาง ตราสารหนี้ทอ
ี่ อกโดยสถาบันรับฝากเงินทีร่ ฐั บาลกลางเป็ นผูถ
้ ือ และเงินทีส
่ ถาบันรับฝากเงินกู้ ภายใต้
โครงการของรัฐบาลกลาง
3. สิทธิเรียกร้องจากกลุ่มเศรษฐกิจอืน
่ (Claims on Other Sectors) ประกอบด้วยรายการสินทรัพย์ทางการเงิน
ทีส
่ ถาบันรับฝากเงินมีกบั กลุ่มเศรษฐกิจอืน
่ ๆที่เป็ น money holdersได้แก่ สถาบันการเงินอืน
่ รัฐบาลท้องถิน
่
รัฐวิสาหกิจทีไ่ ม่ใช่สถาบันการเงิน ภาคธุรกิจ ภาคครัวเรือนและสถาบันไม่แสวงหากาไร
4. รายการตรงข้ามเหรียญกษาปณ์ ทอ
ี่ อกหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ (Contra-entry: coins in circulation)
เป็ นรายการปรับบัญชี เนือ
่ งจากในด้านหนี้สน
ิ ได้รวมเหรียญกษาปณ์ ทอ
ี่ อกหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทีอ
่ อก
โดยกรมธนารักษ์ เข้าไว้ในฐานเงินด้วย
5. ปริมาณเงินตามความหมายกว้าง (Broad Money) คือกลุ่มหนี้สน
ิ ของสถาบันรับฝากเงินทีป
่ ระกอบด้วย
5.1 เงินสดหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทีไ่ ม่อยูใ่ นมือสถาบันรับฝากเงิน (Currency in Circulation
Outside Depository Corporations) ประกอบด้วยธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ ทีห
่ มุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจ ซึง่ ไม่รวมเงินสดทีอ่ ยูใ่ นมือของธนาคารแห่งประเทศไทย รัฐบาลกลาง และสถาบันรับฝากเงินอืน
่
5.2 เงินรับฝากทีร่ วมในปริมาณเงิน (Deposits Included in Broad Money) ประกอบด้วยเงินรับฝากทุก
ประเภท และมูลค่าสินทรัพย์สท
ิ ธิของกองทุนรวมตลาดเงิน ของกลุ่มเศรษฐกิจทีเ่ ป็ น money holders
ได้แก่ สถาบันการเงินอืน
่ รัฐบาลท้องถิน
่ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ ภาคครัวเรือนและสถาบันไม่แสวงหากาไร
ทีฝ
่ ากไว้ทีส
่ ถาบันรับฝากเงิน
5.3 ตราสารหนี้ทรี่ วมในปริมาณเงิน (Securities Included in Broad Money) ประกอบด้วยตราสารหนี้ที่
ออกโดยสถาบันรับฝากเงิน ทีก
่ ลุม
่ money holders ได้แก่ สถาบันการเงินอืน
่ รัฐบาลท้องถิน
่ รัฐวิสาหกิจ
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ภาคธุรกิจ ภาคครัวเรือนและสถาบันไม่แสวงหากาไร เป็ นผูถ
้ ือ โดยตามนิยามปริมาณเงินปัจจุบน
ั ตราสาร
หนี้ทีน
่ บ
ั รวมในปริมาณเงินจะมีเฉพาะ รายการ Negotiated Certificate of Deposits
(NCDs/FRCDs) และตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) ทีอ
่ อกโดยธนาคารพาณิชย์
6. เงินรับฝากทีไ่ ม่รวมในปริมาณเงิน (Deposits Excluded from Broad Money) ประกอบด้วยเงินรับฝากรอ
เคลียริง่ เช็คระหว่างเรียกเก็บ
7. ตราสารหนี้ทไี่ ม่รวมในปริมาณเงิน (Securities Excluded from Broad Money) ประกอบด้วยตราสารหนี้
ประเภทอืน
่ นอกเหนือจาก NCDs/FRCDs และตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) ทีอ
่ อกโดยสถาบันรับฝากเงิน
ทีก
่ ลุม
่ money holders ได้แก่ สถาบันการเงินอืน
่ รัฐบาลท้องถิน
่ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ ภาคครัวเรือนและ
สถาบันไม่แสวงหากาไร เป็ นผู้ถอ
ื
8. เงินกูย้ ืม (Loans) ประกอบด้วยเงินกูท
้ ีส
่ ถาบันรับฝากเงินกูจ้ ากกลุ่ม money holders ได้แก่ สถาบันการเงิน
อืน
่ รัฐบาลท้องถิน
่ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ ภาคครัวเรือนและสถาบันไม่แสวงหากาไร
9. เงินกูย้ ืมทางการค้าและอืน
่ ๆ (Trade credits and Advances) ประกอบด้วยเจ้าหนี้ทางการค้า เจ้าหนี้
เบ็ดเตล็ดและอืน
่ ๆ ทีม
่ ีกบ
ั กลุ่มสถาบันการเงินอืน
่ รัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิน
่ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ ภาค
ครัวเรือนและสถาบันไม่แสวงหากาไร
10. เงินกองทุน(Shares and Other Equity) ประกอบด้วยส่วนของทุนทัง้ หมด
11. รายการอืน
่ ๆสุทธิ (Other Items (net)) ประกอบด้วยรายการหนี้สน
ิ อืน
่ ๆหักด้วยรายการสินทรัพย์อน
ื่ ทีเ่ หลือ
จากข้อ 1- 10 รวมทัง้ 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
ั ฝากเงินทัง้ หมด ประกอบด้วย
 ธนาคารแห่งประเทศไทย (Central Bank) ประกอบด้วย ธนาคารแห่งประเทศไทย และทุนรักษาระดับ
อัตราแลกเปลีย่ น
 สถาบันรับฝากเงินอืน
่ (Other Depository Corporations) ได้แก่
o ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
o สาขาธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศ
o กิจการวิเทศธนกิจ
o บริษท
ั เงินทุน
o บริษท
ั เครดิตฟองซิเอร์
o ธนาคารเฉพาะกิจ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพือ
่ การเกษตรและ
สหกรณ์ การเกษตร ธนาคารเพือ
่ การส่งออกและนาเข้าฯ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมฯ ธนาคารอิสลามฯ
o สหกรณ์ ออมทรัพย์
o กองทุนรวมตลาดเงิน(Money Market Mutual Funds)
2.2 รัฐบาล (General Government) ประกอบด้วย
 รัฐบาลกลาง (Central Government)ได้แก่กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาล
สถานศึกษาและโรงพยาบาลของรัฐ กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน รวมทัง้ หน่ วยงาน
รัฐวิสาหกิจทีด
่ าเนินงานโดยรัฐบาลและไม่แสวงหากาไร (Nonprofit Institutions Serving
Government) ได้แก่ การกีฬาฯ การท่องเทีย่ วฯ องค์การกาจัดน้าเสีย องค์การพิพธิ ภัณฑ์วท
ิ ยาศาสตร์
แห่งชาติ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ สถาบันการบินพลเรือน
และสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง
 รัฐบาลท้องถิน
่ (Local Governments) ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนตาบล กทม. เมืองพัทยา โรงเรียนหรือโรงพยาบาลสังกัด กทม., โรงเรียนหรือสถานพยาบาลสังกัด
องค์การบริหารส่วนท้องถิน
่ (อบท.) และ กองทุนของรัฐบาลท้องถิน
่ คือ กองทุนส่งเสริมเทศบาล และ
กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ทัง้ นี้ รัฐบาลท้องถิน
่ จะถือว่าอยูใ่ นกลุ่มสถาบันทีเ่ ป็ นผู้ถอ
ื เงิน
2.3 บุคคลหรือสถาบันทีถ
่ ือว่าเป็ นผูถ
้ ือเงิน (Money holders) ประกอบด้วย
 สถาบันการเงินอืน
่ (Other Financial Corporations) หมายถึงสถาบันการเงินทีไ่ ม่มีบริการรับเงิน
ฝาก ได้แก่
o บริษท
ั ประกันชีวต
ิ ประกันภัย
o กองทุนสารองเลี้ยงชีพ รวมกองทุนบาเหน็ จบานาญข้าราชการ
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o ตัวกลางทางการเงินอืน
่ (Other Financial Intermediaries) ได้แก่ กองทุนรวม บริษท
ั บริหาร
สินทรัพย์ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ ธุรกิจลิสซิ่ง บริษท
ั หลักทรัพย์ บริษท
ั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม
นิตบ
ิ ค
ุ คลรับอนุญาต บริษท
ั บัตรเครดิต บริษท
ั ทีป
่ ระกอบธุรกิจสินเชือ
่ ส่วนบุคคล
o สถาบันสนับสนุนทางการเงิน (Financial Auxiliaries) ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดซื้อขาย
ล่วงหน้า สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สถาบันประกันเงินฝาก บริษท
ั รับแลกเปลีย่ นเงินตรา
ต่างประเทศ สานักงานตัวแทน ทรัสต์ สถาบันอิสระทีท
่ าหน้าทีก
่ ากับดูแลสถาบันการเงิน ได้แก่
สานักงาน กลต.
รัฐบาลท้องถิน
่ (Local Governments)
รัฐวิสาหกิจทีไ่ ม่ใช่สถาบันการเงิน (Public Nonfinancial Corporations) ประกอบด้วย กิจการของ
้ หน่ วยงานธุรกิจหรือบริษท
รัฐซึ่งมีกฎหมายจัดตัง้ ขึน
ั ทีร่ ฐั บาลเป็ นเจ้าของหรือมีทุนอยูด
่ ว้ ยเกินกว่าร้อย
ละ 50
ภาคธุรกิจทีไ่ ม่ใช่สถาบันการเงิน (Other Nonfinancial Corporations) ประกอบด้วยบริษท
ั นิติ
บุคคลเอกชน สถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลของเอกชน รวมถึงองค์กรทีม
่ ีสถานภาพเป็ นนิตบ
ิ ค
ุ คล
หรือจัดตัง้ ตามกฎหมายเฉพาะอืน
่ ๆ (เช่น กิจการร่วมค้า ,นิตบ
ิ ค
ุ คลอาคารชุด,องค์การระหว่างประเทศทีม
่ ี
สานักงานใหญ่ตง้ ั อยูใ่ นประเทศไทย) หรือองค์การของรัฐบาลหรือหน่ วยงานธุรกิจทีร่ ฐั บาลเป็ นเจ้าของ
และถือหุน
้ น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทัง้ หมด รวมถึงสถาบันการเงินทีป
่ ิ ดดาเนินการแล้วแต่ยงั มีสภาพ
เป็ นนิตบ
ิ ค
ุ คลอยู่ บริษท
ั Holding Companies สหกรณ์ อน
ื่ ทีไ่ ม่ใช่สหกรณ์ ออมทรัพย์ เช่น สหกรณ์
ร้านค้า สหกรณ์ ประมง เป็ นต้น กองทุนส่วนบุคคล (ทีน
่ ิติบค
ุ คลเป็ นเจ้าของ) ทัง้ นี้ รวมถึงสาขาของ
บริษท
ั ต่างประเทศทีอ
่ ยูใ่ นประเทศไทย
ภาคครัวเรือน (Households)
สถาบันไม่แสวงหากาไร (Nonprofit Institutions Serving Household Sector)

แหล่งทีม
่ า
ของข้อมูล

1. ธนาคารแห่งประเทศไทยและทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา
2. ธนาคารพาณิชย์
3. บริษท
ั เงินทุน
4. บริษท
ั เครดิตฟองซิเอร์
5. กิจการวิเทศธนกิจ (ปิ ดดาเนินการตัง้ แต่ปี 2549)
6. สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (ส่งข้อมูลให้ธปท. โดยตรงจนถึงปี 2549)
7. สานักงานเศรษฐกิจการคลัง (ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ตัง้ แต่ปี 2550)
8. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
9. สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สือ
่ ทีใ่ ช้ในการ
เผยแพร่

เว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
(https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=5&languag
e=th)

การปรับปรุง
ข้อมูล

ปรับตามข้อมูลจริง เมือ
่ แหล่งข้อมูลมีการแก้ไข (ไม่สามารถระบุเวลาได้)

หมายเหตุ

1. เงินรับฝากกระแสรายวัน (Transferable Deposits) ทีร่ วมและไม่รวมในปริมาณเงิน หมายถึงเงินรับฝาก
กระแสรายวันเฉพาะสกุลเงินบาท
2. ปรับการจัดกลุ่มข้อมูลตั๋วเงินจ่ายและตั๋วสัญญาใช้เงินของข้อมูลสหกรณ์
ออมทรัพย์ จากตราสารหนี้เป็ นเงินกูย้ ืม โดยปรับข้อมูลตัง้ แต่งวด 01/2551
เป็ นต้นไป (Revise : 30/4/57)
ทีมสถิติการเงินการคลัง 1-2
ฝ่ ายเศรษฐกิจมหภาค
โทร. 0-2283-5125, 0-2283-5622
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