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ปริมาณเงินและองค์ประกอบ (2513-2549)
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่ 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

ปริมาณเงิน เป็ นปริมาณของเงินหรือสินทรัพย์อน
ื่ ทีใ่ กล้เคียงกับเงินทีห
่ มุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ การวัด
ปริมาณเงินในทางบัญชีจะมองว่าเงินเป็ นสินทรัพย์ทางการเงินของผู้ถอ
ื ครองเงิน (money holder) แต่จะมอง
เป็ นหนี้สน
ิ ทางการเงินของผู้สร้างเงิน (money issuer) ซึง่ โดยนัยกฎของบัญชี หากนับรวมเงินทีเ่ ป็ นสินทรัพย์
ในมือผูถ
้ ือครองเงินทุกราย ย่อมมีขนาดเท่ากันกับเงินทีเ่ ป็ นหนี้สน
ิ ของผูส
้ ร้างเงินทุกรายรวมกันทีม
่ ต
ี ่อผูถ
้ อ
ื ครอง
เงิน แต่ในทางปฏิบตั ิ การทีจ่ ะประมวลข้อมูลจากผูถ
้ ือครองเงินทุกรายซึง่ หมายถึง ประชาชน บริษท
ั ธุรกิจเอกชน
ต่างๆ ย่อมมีความยากลาบากและมีคา่ ใช้จา่ ยสูงกว่าการเก็บข้อมูลจากฝ่ ายทีเ่ ป็ นผู้สร้างเงินทีม
่ จี านวนรายน้อยกว่า
มาก ดังนัน
้ การจัดทาปริมาณเงินจึงอาศัยการประมวลข้อมูลจากงบการเงินของกลุ่มนี้
การจาแนกกลุม
่ money holder และ money issuer มีนยั สาคญ
ั ต่อกระบวนการจัดทาและตัวเลขปริมาณเงิน
ทีไ่ ด้ เพราะว่า การจัดทาปริมาณเงินนัน
้ จะต้องรวบรวมงบดุลของสถาบันการเงินทีเ่ ป็ น money issuer มาใช้
ในการประมวลตัวเลข และโดยทีป
่ ริมาณเงินนัน
้ เป็ นผลลัพธ์จากการนับรายการจากด้านหนี้สน
ิ ทีจ่ ดั แล้วว่าเป็ น
เงิน ซึง่ เป็ นหนี้สน
ิ ของ money issuer ทีม
่ ต
ี อ
่ เจ้าหนี้ทเี่ ป็ น money holder และกระบวนการสร้างเงินในส่วน
นี้จะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงตัวแปรของเศรษฐกิจมหภาค ฉะนัน
้ หากสถาบันการเงินทีน
่ บ
ั เป็ น money
issuer มีจานวนเปลีย่ นแปลงไป ก็จะมีผลให้ตวั เลขปริมาณเงินเปลีย่ นแปลงตามไปด้วย จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่
กับขนาดของหนี้สน
ิ ทีใ่ ห้นบ
ั รวมในปริมาณเงิน
เนือ
่ งจากในตารางนี้แสดงปริมาณเงินตัง้ แต่ปี 2513 จนถึงปี 2549 การจาแนกกลุม
่ money issuer ของ
ปริมาณเงิน series นี้จะเป็ นไปตามการมีบทบาทในการสร้างเงินในแต่ละช่วงเวลา เช่นบริษท
ั เงินทุนและ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจทีร่ บ
ั ฝากเงินจะเป็ น money holder ในช่วงแรกๆเนื่องจากยังมีบทบาทในการสร้าง
เงินน้อย ต่อมาเมือ่ สถาบันเหล่านี้มบ
ี ทบาทเพิ่มในการสร้างเงินจึงได้มก
ี ารจัดเข้าเป็ น money issuer ทาให้
้ อยูก
ปริมาณเงินใน series นี้จะมีหลายนิยามขึน
่ บั การจัดกลุม
่ ของ money issuer ดังนี้
 M1 และ M2 เป็ นปริมาณเงินตามความหมายแคบและกว้างในสมัยทีร่ ะบบการเงินของประเทศมีเพียง
ธนาคารพาณิชย์ทาหน้าเป็ นสถาบันหลักทีเ่ ป็ นตัวกลางทางการเงินในระบบเศรษฐกิจ ซึง่ หมายความว่าการ
จัดทาปริมาณเงินในยุคนี้นบ
ั เฉพาะธปท. และธนาคารพาณิชย์เท่านัน
้ ทีเ่ ป็ น money issuerในขณะทีภ
่ าค
เศรษฐกิจอืน
่ ๆ (ยกเว้นรัฐบาลกลาง) จัดเป็ น money holder
 M2a เป็ นปริมาณเงินตามความหมายทีก
่ ว้างกว่า M2 โดยเพิม
่ บริษท
ั เงินทุนเป็ น money issuer และ
ภาคเศรษฐกิจอืน
่ ๆทีเ่ หลือ (ยกเว้นรัฐบาลกลาง) เป็ น money holder
 M3 เป็ นปริมาณเงินตามความหมายทีก
่ ว้างทีส
่ ด
ุ โดยเพิ่มสถาบันการเงินเฉพาะกิจทีเ่ ป็ นธนาคาร เป็ น
money issuer และ ภาคเศรษฐกิจอืน
่ ๆทีเ่ หลือ (ยกเว้นรัฐบาลกลาง) เป็ น money holder
ตารางนี้เป็ นตารางแสดงรายละเอียดองค์ประกอบของปริมาณเงินตามนิยามของปริมาณเงินต่างๆข้างต้น โดย
จัดทาจากงบการเงินและข้อมูลประกอบทีเ่ กีย่ วข้องของสถาบันรับฝากเงินทีเ่ ป็ นผู้สร้างเงิน ได้แก่
1. ธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา(ปิ ดดาเนินการ ก.ย. 2550) และกองทุน
เพือ
่ การฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (เป็ นงบ consolidate)
2. ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ (ไม่รวมข้อมูลของสาขา ธพ.ไทยทีอ
่ ยูใ่ นต่างประเทศ)
3. สาขาธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศทีต
่ ง้ ั อยูใ่ นประเทศไทย
4. กิจการวิเทศธนกิจ (ปิ ดดาเนินการตัง้ แต่ ปี 2549)
5. บริษทเงิ
ัั นทุน
6. สถาบันการเงินเฉพาะกิจทีเ่ ป็ นธนาคาร
ตารางปริมาณเงินและองค์ประกอบ แสดงยอดคงค้าง ณ วันสิน
้ เดือน ตัง้ แต่ปี 2513- 2549 และมีหน่ วยเป็ น
ล้านบาท
รายการปริมาณเงิน ประกอบด้วย
1. เงินสดทีไ่ ม่อยูใ่ นมือ ธปท. ธพ. และรัฐบาล (Currency outside DCs & Central Gov.) ประกอบด้วย
ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ ทห
ี่ มุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ โดยในการจัดทาจะใช้ยอดธนบัตรออกใช้โดย
ธปท.และเหรียญกษาปณ์ หักด้วยเงินสดในมือธปท. เงินสดในมือของธนาคารพาณิชย์ และเงินสดในมือ
รัฐบาลกลาง
2. เงินรับฝากกระแสรายวันที่ ธปท.และ ธพ. (Demand Deposits at BOT & Commercial Banks) เป็ น
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3.

4.
5.
6.
7.

ยอดเงินรับฝากประเภทกระแสรายวันที่ ธปท.และ ธพ.ทีผ
่ ฝ
ู้ ากเงินเป็ นภาคเศรษฐกิจทีไ่ ม่ใช่ ธพ.ด้วยกัน และ
รัฐบาลกลาง
เงินรับฝากประเภทอืน
่ ที่ ธพ. (Other Deposits at Commercial Banks) ประกอบด้วย
3.1 ยอดเงินรับฝากประเภทออมทรัพย์ เงินฝากประจา บัญชี margin deposit ที่ ธพ.และผูฝ
้ ากเงินต้อง
เป็ นภาคเศรษฐกิจทีไ่ ม่ใช่ ธพ.ด้วยกัน และรัฐบาลกลาง
3.2 บัตรเงินฝาก (NCDs/FRCDs) ที่ ธพ.เป็ นผู้ออก และภาคเศรษฐกิจทีไ่ ม่ใช่ ธพ.ด้วยกัน และรัฐบาล
กลาง เป็ นผู้ถอ
ื
ตั๋วสัญญาใช้เงินทีอ
่ อกโดย บง. (Promissory Notes Issued by Finance Companies) เป็ นตั๋วสัญญา
ใช้เงินทีอ
่ อกเพือ
่ ระดมทุนโดยบริษท
ั เงินทุน
หัก:รายการส่วนต่างจากการรวมบัญชีของ M2a (Less Consolidation Adjustment for M2a) เป็ น
รายการส่วนต่างระหว่างกัน (สุทธิ) ที่ บง. มีกบ
ั ธปท. และธพ.
เงินรับฝากที่ ธนาคารเฉพาะกิจ (Deposits at Specialized Banks) เป็ นยอดเงินรับฝากทุกประเภทที่
ธนาคารเฉพาะกิจ
หัก: รายการส่วนต่างจากการรวมบัญชีของ M3 (Less Consolidation Adjustment for M3) เป็ น
รายการส่วนต่างระหว่างกัน (สุทธิ) ทีส
่ ถาบันการเงินเฉพาะกิจมีกบ
ั ธปท. ธพ. และบง.

ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดทาและเผยแพร่ปริมาณเงินในช่วงปี 2513 -2549 โดยแสดงปริมาณเงินทัง้ หมด 4
นิยาม
M1 เป็ นปริมาณเงินตามความหมายแคบและถือว่า ธปท. และธพ. เป็ น money issuer = ข้อ 1+ ข้อ 2
M2 เป็ นปริมาณเงินตามความหมายกว้างและยังถือว่า ธปท. และธพ. เป็ น money issuer = M1 + ข้อ 3
M2a เป็ นปริมาณเงินตามความหมายกว้าง โดยเพิม
่ บง. เข้ามาเป็ น money issuer ด้วย = M2 + ข้อ 4 ข้อ 5 เนือ
่ งจากเมือ่ นางบการเงินของ บง. มารวมกับ ธปท. และธพ. จะต้องตัดรายการระหว่างกันออก
เพือ
่ ให้เป็ นตัวเลขทีท
่ ง้ ั 3 สถาบันมีกบ
ั กลุม
่ Money holder เท่านัน
้ เช่น บง.ฝากเงินไว้ที่ ธพ.และธปท. ก็
จะต้องหักรายการนี้ออกจากเงินฝากทัง้ หมด เพือ
่ ให้เหลือแต่เงินฝากทีเ่ ป็ นของ money holder
ทัง้ นี้ ในปริมาณเงิน M2a ผูใ้ ช้ขอ
้ มูลสามารถจัดทาปริมาณเงินในความหมายแคบในขอบเขตของ M2a
ได้ โดย = M1 – เงินสดในมือ บง. - เงินฝากกระแสรายวันของ บง.ที่ ธปท. และ ธพ.
M3 เป็ นปริมาณเงินตามความหมายกว้างทีส
่ ด
ุ โดยเพิม
่ ธนาคารเฉพาะกิจเป็ น money issuer = M2a + ข้อ
6 – ข้อ 7 เนือ
่ งจากเมือ
่ นางบการเงินของธนาคารเฉพาะกิจมารวมกับ ธปท. ธพ. และบง.จะต้องตัด
รายการระหว่างกันออกเพือ
่ ให้เป็ นตัวเลขทีส
่ ถาบันรับฝากเงินมีกบ
ั กลุม
่ Money holder เท่านัน
้
ทัง้ นี้ ในปริมาณเงิน M3 ผูใ้ ช้ขอ
้ มูลสามารถจัดทาปริมาณเงินในความหมายแคบในขอบเขตของ M3 ได้
โดย = M1+ เงินฝากกระแสรายวันของกลุ่ม money holder ทีฝ
่ ากไว้ทธ
ี่ นาคารเฉพาะกิจ– เงินสดในมือ
ธนาคารเฉพาะกิจ และบง. – เงินฝากกระแสรายวันระหว่างสถาบันเฉพาะกิจกับ ธปท. ธพ.
แหล่งทีม
่ าของ
ข้อมูล

1. ธนาคารพาณิชย์
2. บริษท
ั เงินทุน
3. กิจการวิเทศธนกิจ
4. สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
5. กรมธนารักษ์
6. กรมบัญชีกลาง

สือ
่ ทีใ่ ช้ในการ
เผยแพร่

เว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
(https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=6&langu
age=th)

การปรับปรุง
ข้อมูล

ปรับตามข้อมูลจริง เมือ
่ แหล่งข้อมูลมีการแก้ไข (ไม่สามารถระบุเวลาได้)

หมายเหตุ

1. การเปลีย่ นแปลง coverage ของข้อมูล
1.1 ตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2542 ธนาคารไทยธนาคาร จากัด (มหาชน) ได้ควบรวมกับบริษท
ั เงินทุน
กรุงไทยธนกิจ จากัด (มหาชน) และบริษท
ั เงินทุน อืน
่ 12 แห่ง
1.2 ตัง้ แต่มกราคม 2545 ปรส.อยูร่ ะหว่างดาเนิ นการชาระบัญชีเพือ
่ เตรียมปิ ดกิจการ จึงไม่ได้จดั ทาข้อมูล
งบการเงินของ 56 บง. ทีถ
่ ูกสั่งให้ปิดกิจการเพือ
่ ส่งให้ทีมสถิติการเงิน ดังนัน
้ การประมวลผลตัง้ แต่
มกราคม 2545 จึงไม่รวมข้อมูลของ 56 บง. ดังกล่าว
1.3 ตัง้ แต่เดือนเมษายน 2545 เพิม
่ ข้อมูลธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
1.4 ตัง้ แต่เดือนกันยายน 2547 ธนาคารทหารไทย ควบรวมกิจการกับธนาคารดีบเี อส ไทยทนุ และบรรษัท
เงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
1.5 ตัง้ แต่เดือนมิถน
ุ ายน 2548 รวมธนาคารโซซิเยเต้ เจเนราล สาขากรุงเทพฯ
1.6 ตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม 2548 บง.ไทยเพิ่มทรัพย์ควบรวมกับบง.ทิสโก้และยกระดับเป็ นธนาคารทิสโก้
EC_MB_004: หน้า 2/3

คาอธิบายข้อมูล
จากัด (มหาชน)
1.7 ตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2548 บง.รัตนทุนควบรวมกับบง.เกียรตินาคิน และยกระดับเป็ นธนาคารเกียรติ
นาคิน 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 2540 เป็ นต้นไป ได้จดั ทาตารางปริมาณเงินและองค์ประกอบตามรูปแบบใหม่ ตามมาตรฐาน
Monetary and Financial Statistics Manual MFSM2000 และเผยแพร่ในตาราง
EC_MB_004_S2 ปริมาณเงินและองค์ประกอบ ดังนัน
้ ช่วงปี 2540 – 2549 จะมีขอ
้ มูลทีจ่ ดั ทาทัง้ 2
รูปแบบเพือ
่ ให้ผใู้ ช้ขอ
้ มูลใช้เปรียบเทียบในช่วงทีม
่ ีการปรับเปลีย่ นตารางใหม่
ความแตกต่างของตารางนี้กบ
ั ตาราง EC_MB_004_S2
 ตาราง EC_MB_004_S2 ไม่นบ
ั รวมข้อมูลงบการเงินของกองทุนฟื้ นฟูฯ
 ตาราง EC_MB_004_S2 จะรวมรายการดอกเบีย้ ค้างรับ/ค้างจ่าย (ถ้ามี)ในรายการสินทรัพย์และหนี้สน
ิ
ทางการเงินด้วย
 การจัดกลุม
่ เศรษฐกิจและรายการสินทรัพย์และหนี้สน
ิ ในตาราง EC_MB_004_S2 จะเป็ นไปตาม
มาตรฐาน MFSM2000
ทีมสถิติการเงินการคลัง 1-2
ฝ่ ายเศรษฐกิจมหภาค
โทร. 0-2283-5125, 0-2283-6188
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