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ชื่อตาราง

บัญชีการเงินของสถาบันรับฝากเงิน (2519-2549)

ความถีข
่ อง
ข้อมูล ความ
ล่าช้าและ
กาหนดเวลา
เผยแพร่

ความถี่ รายเดือน
ความล่าช้า 1 เดือน
กาหนดการเผยแพร่ เผยแพร่วน
ั ทาการสุดท้ายของ 1 เดือนถัดไป

หลักวิธีทาง
สถิติ
 หลักการ
นิยาม และ
การจัดกลุ่ม
 ความ
ครอบคลุม
 การ
บันทึก
ข้อมูลและ
มาตรฐาน
บัญชีที่
เกีย่ วข้อง
 ลักษณะ
ของข้อมูล
และวิธีการ
จัดเก็บ
 วิธี
ประมวลผล
ข้อมูล

ตารางนี้เป็ นตารางเพือ
่ การวิเคราะห์ทีแ
่ สดงรายการสินทรัพย์และหนี้สน
ิ ทางการเงินของสถาบันรับฝากเงินทัง้ หมดที่ มีกบั
กลุม
่ เศรษฐกิจต่างๆ โดยจัดทาจากงบการเงินและข้อมูลประกอบทีเ่ กีย่ วข้องของสถาบันรับฝากเงิน ได้แก่
1. ธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา (ปิ ดดาเนินการ ก.ย. 2550) และกองทุนเพือ
่ การ
ฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (เป็ นงบ consolidate)
2. ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ (ไม่รวมข้อมูลของสาขา ธพ.ไทยทีอ
่ ยูใ่ นต่างประเทศ)
3. สาขาธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศทีต
่ ง้ ั อยูใ่ นประเทศไทย
4. กิจการวิเทศธนกิจ (เฉพาะข้อมูลเพือ
่ การให้กยู้ ืมในประเทศ : out-in)
ัั นทุน
5. บริษทเงิ
6. สถาบันการเงินเฉพาะกิจทีเ่ ป็ นธนาคาร

แหล่งทีม
่ าของ
ข้อมูล

1. ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. ทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา
3. กองทุนเพือ
่ การฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
4. ธนาคารพาณิชย์
5. บริษท
ั เงินทุน
6. กิจการวิเทศธนกิจ

ตารางบัญชีการเงินของสถาบันรับฝากเงิน แสดงยอดคงค้าง ณ วันสิน
้ เดือนของสินทรัพย์และหนี้สน
ิ ของสถาบันรับฝาก
เงิน จาแนกตามกลุ่มเศรษฐกิจระหว่างปี 2519 - 2549 และมีหน่ วยเป็ นล้านบาท
รายการสินทรัพย์และหนี้สน
ิ ประกอบด้วย
1. สินทรัพย์ตา่ งประเทศสุทธิ (Net Foreign Assets) เป็ นรายการสินทรัพย์ทางการเงินทีส
่ ถาบันรับฝากเงินมีตอ
่
nonresidents หักด้วยรายการหนี้สน
ิ ทางเงินได้แก่เงินรับฝาก ตราสารหนี้ และเงินกูข
้ องสถาบันรับฝากเงินมีตอ
่
nonresidents
2. สิทธิเรียกร้องจากรัฐบาลกลางสุทธิ (Net Claims on Central Government) เป็ นรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่
สถาบันรับฝากเงินมีต่อรัฐบาลกลาง หักด้วยรายการหนี้สน
ิ ทางเงินได้แก่เงินทีร่ ฐั บาลกลางฝากไว้ทีส
่ ถาบันรับฝากเงิน
ตราสารหนี้ทีอ
่ อกโดยสถาบันรับฝากเงินทีร่ ฐั บาลกลางเป็ นผูถ
้ ือ และเงินกู้ภายใต้โครงการของรัฐบาล
3. สิทธิเรียกร้องจากกลุ่มเศรษฐกิจอืน
่ (Claims on Other Sectors) ประกอบด้วยรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่
สถาบันรับฝากเงินมีกบั กลุ่มเศรษฐกิจอืน
่ ๆทีเ่ หลือได้แก่ สถาบันการเงินอืน
่ รัฐบาลท้องถิน
่ รัฐวิสาหกิจทีไ่ ม่ใช่สถาบัน
การเงิน ภาคธุรกิจ ภาคครัวเรือนและสถาบันไม่แสวงหากาไร
4. รายการตรงข้ามเหรียญกษาปณ์ ทอ
ี่ อกหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ (Contra-entry: coins in circulation) เป็ น
รายการปรับบัญชี เนือ
่ งจากในด้านหนี้สน
ิ ได้รวมเหรียญกษาปณ์ ทอ
ี่ อกหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทีอ
่ อกโดย
กรมธนารักษ์ เข้าไว้ในฐานเงินด้วย
5. ปริมาณเงิน (M3) คือกลุม
่ หนี้สน
ิ ของสถาบันรับฝากเงินทีป
่ ระกอบด้วย
5.1 เงินสด (Currency) ประกอบด้วยธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ ทห
ี่ มุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ซึง่ ไม่รวมเงินสดที่
อยูใ่ นมือของธนาคารแห่งประเทศไทย รัฐบาลกลาง และสถาบันรับฝากเงินอืน
่
5.2 เงินรับฝากทีร่ วมในปริมาณเงิน (Deposits Included in M3) ประกอบด้วยเงินรับฝากทุกประเภททีก
่ ลุม
่
สถาบันการเงินอืน
่ รัฐบาลท้องถิน
่ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ ภาคครัวเรือนและสถาบันไม่แสวงหากาไร ฝากไว้ที่
สถาบันรับฝากเงิน
ัั นทุนทีร่ ฐั บาลท้องถิน
5.3 ตั๋วสัญญาใช้เงิน เป็ นตั๋วสัญญาใช้เงินทีอ่ อกโดยบริษทเงิ
่ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ ภาค
ครัวเรือนและสถาบันไม่แสวงหากาไร เป็ นผู้ถอ
ื
6. เงินกูย้ ืม (Other borrowings) ประกอบด้วยเงินกูท
้ ีส
่ ถาบันรับฝากเงินกูจ้ าก รัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิน
่ รัฐวิสาหกิจ
ภาคธุรกิจ ภาคครัวเรือนและสถาบันไม่แสวงหากาไร
7. เงินกองทุน(Shares and Other Equity) ประกอบด้วยส่วนของทุนทัง้ หมด
8. รายการอืน
่ ๆสุทธิ (Other Liabilities (net)) ประกอบด้วยรายการหนี้สน
ิ อืน
่ ๆหักด้วยรายการสินทรัพย์อน
ื่ ทีเ่ หลือ
จากข้อ 1- 6
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คาอธิบายข้อมูล
7. สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สือ
่ ทีใ่ ช้ในการ
เผยแพร่

เว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
(https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=4&language=th)

การปรับปรุง
ข้อมูล

ปรับตามข้อมูลจริง เมือ
่ แหล่งข้อมูลมีการแก้ไข (ไม่สามารถระบุเวลาได้)

หมายเหตุ

1. การเปลีย่ นแปลง coverage ของข้อมูล
1.1 ตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2542 ธนาคารไทยธนาคาร จากัด (มหาชน) ได้ควบรวมกับบริษท
ั เงินทุนกรุงไทยธนกิจ
จากัด (มหาชน) และบริษท
ั เงินทุนอืน
่ 12 แห่ง
1.2 ตัง้ แต่มกราคม 2545 ปรส.อยูร่ ะหว่างดาเนินการชาระบัญชีเพือ
่ เตรียมปิ ดกิจการ จึงไม่ได้จดั ทาข้อมูลงบการเงิน
ของ 56 บง. ทีถ
่ ก
ู สั่งให้ปิดกิจการเพือ
่ ส่งให้ทีมสถิติการเงิน ดังนัน
้ การประมวลผลตัง้ แต่ม กราคม 2545 จึงไม่
รวมข้อมูลของ 56 บง. ดังกล่าว
1.3 ตัง้ แต่เดือนเมษายน 2545 เพิม
่ ข้อมูลธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
1.4 ตัง้ แต่เดือนกันยายน 2547 ธนาคารทหารไทย ควบรวมกิจการกับธนาคารดีบเี อส ไทยทนุ และบรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
1.5 ตัง้ แต่เดือนมิถน
ุ ายน 2548 รวมธนาคารโซซิเยเต้ เจเนราล สาขากรุงเทพฯ
1.6 ตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม 2548 บง.ไทยเพิ่มทรัพย์ควบรวมกับบง.ทิสโก้และยกระดับเป็ นธนาคารทิสโก้ จากัด
(มหาชน)
1.7 ตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2548 บง.รัตนทุนควบรวมกับบง.เกียรตินาคิน และยกระดับเป็ นธนาคารเกียรตินาคิน จากัด
(มหาชน)
1.8 ตัง้ แต่เดือนธันวาคม 2548 บง.สินเอเซีย ควบรวมกับบง.บัวหลวง และยกระดับเป็ นธนาคารสินเอเซีย จากัด
(มหาชน) และบค.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ควบรวมกับ บง.บุคคลัภย์ และยกระดับเป็ นธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
เพือ
่ รายย่อย จากัด (มหาชน)
1.9 ตัง้ แต่เดือนมกราคม 2549 บง. จีอี มันนี่ ยกระดับเป็ นธนาคาร จีอี มันนี่ เพือ
่ รายย่อย จากัด (มหาชน)
1.10 ตัง้ แต่เดือนเมษายน 2549 บง. ธนชาติควบรวมกับ ธ.ธนชาต
2. การหยุดการจัดทาข้อมูล series นี้
ตัง้ แต่ปี 2546 เป็ นต้นไป ได้จดั ทาตารางบัญชีการเงินตามรูปแบบใหม่ ตามมาตรฐาน Monetary and Financial
Statistics Manual MFSM2000 และเผยแพร่ในตาราง EC_MB_003_S2 บัญชีการเงินของสถาบันรับฝากเงิน
ดังนัน
้ ช่วงปี 2546 – 2549 จะมีขอ
้ มูลทีจ่ ดั ทาทัง้ 2 รูปแบบเพือ
่ ให้ผใู้ ช้ขอ
้ มูลใช้เปรียบเทียบในช่วงทีม
่ ก
ี าร
ปรับเปลีย่ นตารางใหม่
ความแตกต่างของตารางนี้กบ
ั ตาราง EC_MB_003_S2
 ตาราง EC_MB_003_S2 ไม่นบ
ั รวมข้อมูลงบการเงินของกองทุนฟื้ นฟูฯ
 ตาราง EC_MB_003_S2 จะรวมรายการดอกเบีย้ ค้างรับ/ค้างจ่าย (ถ้ามี)ในรายการสินทรัพย์และหนี้สน
ิ ทางการ
เงินด้วย
 การจัดกลุม
่ เศรษฐกิจและรายการสินทรัพย์และหนี้สน
ิ ในตาราง EC_MB_003_S2 จะเป็ นไปตามมาตรฐาน
MFSM2000
ทีมสถิติการเงินการคลัง 1-2
ฝ่ ายเศรษฐกิจมหภาค
โทร. 0-2283-5125, 0-2283-5622
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