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ชื่อตาราง

สินทรัพย์และหนี้สน
ิ ธนาคารแห่งประเทศไทย (2513-2549)

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 นตารางทีแ
่ สดงรายการสินทรัพย์และหนี้สน
ิ ของธนาคารกลางประเทศไทยทีม
่ ก
ี บ
ั กลุม
่ เศรษฐกิจ
ต่างๆ โดยจัดทาจากงบการเงินและข้อมูลประกอบทีเ่ กีย่ วข้องของธนาคารกลาง ได้แก่
1. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
2. ทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา (ปิ ดดาเนินการ ก.ย. 2550)
3. กองทุนเพือ
่ การฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ตารางสินทรัพย์และหนี้สน
ิ ของธนาคารแห่งประเทศไทย แสดงยอดคงค้าง ณ วันสิน
้ เดือนของ จาแนกตาม
กลุม
่ เศรษฐกิจระหว่างปี 2513 – ปี 2549 และมีหน่ วยเป็ นล้านบาท
รายการสินทรัพย์และหนี้สน
ิ ประกอบด้วย
1. สินทรัพย์
1.1 ทองคา (Monetary Gold) เป็ นรายการทองคาทีใ่ ช้เป็ นทุนสารองเงินตรา
1.2 สิทธิพเิ ศษถอนเงิน (Special Drawing Rights-SDRs) หมายถึงสินทรัพย์ทก
ี่ องทุนการเงิน
้ และถือเป็ นเงินสารองระหว่างประเทศได้
ระหว่างประเทศกาหนดขึน
1.3 เหรียญกษาปณ์ ในมือ (Holding of national currency - coins)
1.4 เงินฝากและเงินลงทุนในตราสารหนี้ตา่ งประเทศ (Deposits abroad & Securities of
Nonresidents) ได้แก่ เงินที่ ธปท. หรือ EEF ฝากไว้ทีส
่ ถาบันการเงินในต่างประเทศ และเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
1.5 เงินฝากทีธ่ นาคารพาณิชย์ (Deposits at Commercial Banks)
1.6 เงินลงทุนในตราสารหนี้ (Securities Other Than Shares) เงินลงทุนในหลักทรัพย์รฐั บาล
รัฐวิสาหกิจ ทัง้ สกุลบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศ
1.7 เงินให้กยู้ ืม (Loans) ประกอบด้วยเงินทีธ่ ปท.ให้กยู้ ืมแก่สถาบันการเงินผ่านตลาดซื้อคืน เงินให้
ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ภาคเศรษฐกิจสาคญ
ั ผ่านสถาบันการเงิน เงินให้กแ
ู้ ก่ nonresidents
ผ่านตลาดซื้อคืนในต่างประเทศ
1.8 สินทรัพย์ทางการเงินอืน
่ (Other Accounts Receivable) เช่นรายการจ่ายล่วงหน้า รายการค้าง
รับต่างๆ สินทรัพย์สง่ สบทบกองทุนการเงินระหว่างประเทศ รายการบัญชีพกั ลูกหนี้
1.9 สินทรัพย์อน
ื่ (Other Assets) สินทรัพย์ถาวรต่างๆ ของธนาคารแห่งประเทศไทย(Fixed
assets)
2. หนี้สน
ิ
2.1 ธนบัตรทีห
่ มุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ (Banknotes in Circulation) เป็ นธนบัตรออกใช้หกั ด้วย
เงินสดในมือทีเ่ ป็ นเงินบาทของธปท.
2.2 เงินรับฝากกระแสรายวัน (Deposits Incl. in Monetary Base) หมายถึงเงินรับฝากทีส
่ ถาบัน
การเงิน รัฐวิสาหกิจ องค็กรอืน
่ ๆฝากไว้ทธ
ี่ ปท.
2.3 เงินรับฝากทีไ่ ม่รวมอยูใ่ นฐานเงิน (Deposits Excl. from Monetary Base) ประกอบด้วยเงิน
รับฝากรัฐบาล และเงินรับฝากและตั๋วสัญญาใช้เงินออกให้ IMF และเงินรับฝากขององค์กรหรือ
สถาบันการเงินต่างประเทศ
2.4 ตราสารหนี้ (Securities Other Than Shares) เป็ นพันธบัตรทีอ
่ อกโดยธปท. และกองทุนเพือ
่
การฟื้ นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน (FIDF)
2.5 เงินกูย้ ืม (Loans) ประกอบด้วยเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินผ่านตลาดซื้อคืนพันธบัตร เงินกูย้ ืมจาก
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คาอธิบายข้อมูล
nonresidents ผ่านตลาดซื้อคืนในต่างประเทศ
2.6 หนี้สน
ิ อืน
่ (Other Accounts Payable) ประกอบด้วยค่าเสือ
่ มราคาสะสม ค่าเผือ
่ หนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผือ
่ การด้อยค่า ค่าสินค้าหรือบริการทีร่ บ
ั ล่วงหน้า รายการค้างจ่ายต่างๆ
2.7 ส่วนของทุน (Shares and Other Equity)ประกอบด้วยส่วนของทุนทัง้ หมด
แหล่งทีม
่ าของ
ข้อมูล

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

สือ
่ ทีใ่ ช้ในการ
เผยแพร่

เว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
(https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=10&la
nguage=th)

การปรับปรุง
ข้อมูล

ปรับตามข้อมูลจริง เมือ
่ แหล่งข้อมูลมีการแก้ไข (ไม่สามารถระบุเวลาได้)

หมายเหตุ

การหยุดการจัดทาข้อมูล series นี้
ตัง้ แต่ปี 2546 เป็ นต้นไป ได้จดั ทาตารางสินทรัพย์และหนี้สน
ิ ธนาคารแห่งประเทศไทย ในรูปแบบใหม่
ตามมาตรฐาน Monetary and Financial Statistics Manual MFSM2000 และเผยแพร่ในตาราง
EC_MB_010_S2 สินทรัพย์และหนี้สน
ิ ธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนัน
้ ช่วงปี 2546 – 2549 จะมี
ข้อมูลทีจ่ ดั ทาทัง้ 2 รูปแบบเพือ
่ ให้ผใู้ ช้ขอ
้ มูลใช้เปรียบเทียบในช่วงทีม
่ ก
ี ารปรับเปลีย่ นตารางใหม่
ความแตกต่างของตารางนี้กบ
ั ตาราง EC_MB_010_S2
 ตาราง EC_MB_010_S2 ไม่นบ
ั รวมข้อมูลงบการเงินของกองทุนฟื้ นฟูฯ
 ตาราง EC_MB_010_S2 จะรวมรายการดอกเบีย้ ค้างรับ/ค้างจ่าย (ถ้ามี)ในรายการสินทรัพย์และ
หนี้สน
ิ ทางการเงินด้วย
 การจัดกลุม
่ เศรษฐกิจและรายการสินทรัพย์และหนี้สน
ิ ในตาราง EC_MB_010_S2 จะเป็ นไปตาม
มาตรฐาน MFSM2000
ทีมสถิติการเงินการคลัง 1-2
ฝ่ ายเศรษฐกิจมหภาค
โทร. 0-2283-5125, 0-2283-6188
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