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ชื่อตาราง

สินทรัพย์และหนี้สน
ิ ของธนาคารพาณิชย์

ความถีข
่ องข้อมูล
ความล่าช้าและ
กาหนดเวลาเผยแพร่

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

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

ตารางนี้เป็ นตารางทีแ
่ สดงรายการสินทรัพย์และหนี้สน
ิ ของธนาคารพาณิชย์ทม
ี่ ีกบั กลุ่มเศรษฐกิจ
ต่างๆ โดยจัดทาจากงบการเงินและข้อมูลประกอบทีเ่ กีย่ วข้องของธนาคารพาณิชย์ ได้แก่
1. ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ (ไม่รวมข้อมูลของสาขา ธพ.ไทยทีอ
่ ยูใ่ นต่างประเทศ)
2. สาขาธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศทีต
่ ง้ ั อยูใ่ นประเทศไทย
ตารางสินทรัพย์และหนี้สน
ิ ของธนาคารพาณิชย์ แสดงยอดคงค้าง ณ วันสิน
้ เดือนของ จาแนกตาม
กลุม
่ เศรษฐกิจตัง้ แต่ปี 2554 และมีหน่ วยเป็ นล้านบาท
รายการสินทรัพย์และหนี้สน
ิ ประกอบด้วย
1. สินทรัพย์ทางการเงิน
1.1 เงินสดและเงินฝาก (Currency and Deposits) ประกอบด้วย
 เงินสดในมือทัง้ ทีเ่ ป็ นเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ
 เงินทีธ่ นาคารพาณิชย์ไปฝากทีส
่ ถาบันการเงินทัง้ ในและต่างประเทศทุกประเภท(รวมเช็ค
ระหว่างเรียกเก็บ) โดยตัวเลขเงินฝากจะรวมดอกเบีย้ ค้างรับ (ถ้ามี) ด้วย
1.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้ (Securities Other Than Shares) เป็ นเงินลงทุนในพันธบัตร
ตั๋วเงินคลัง หุน
้ กู้ บัตรเงินฝาก ตั๋วเงินทีเ่ ปลีย่ นมือได้ (negotiable PN or BE) และตรา
สารหนี้ตา่ งประเทศโดยตัวเลขเงินลงทุนในตราสารหนี้จะรวมดอกเบี้ยค้างรับ(ถ้ามี) ด้วย
1.3 เงินให้กยู้ ืม (Loans) ประกอบด้วยเงินเบิกเกินบัญชีของลูกค้า เงินให้กยู้ ืมทั่วไป เงินให้กยู้ ืม
ในรูปตั๋วเงินทีเ่ ปลีย่ นมือไม่ได้ (non-negotiable) โดยเป็ นเงินให้กท
ู้ ง้ ั ทีเ่ ป็ นเงินบาทและ
เงินตราต่างประเทศ และตัวเลขเงินให้กยู้ ืมจะรวมดอกเบีย้ ค้างรับ(ถ้ามี) ด้วย
1.4 เงินลงทุนในตราสารทุน (Shares and Other Equity) ประกอบด้วยเงินลงทุนในหุน
้
สามัญ หุน
้ ปุรม
ิ สิทธิ ์ ใบสาคญ
ั แสดงสิทธิ ์ หน่ วยลงทุนของกองทุนรวม โดยเป็ นตราสารทุนทัง้
ในและต่างประเทศ
1.5 สินทรัพย์ทางการเงินอืน
่ (Other Accounts Receivable) ประกอบด้วย
 สินเชื่อทางการค้า ได้แก่เงินค่าซื้อสินค้าหรือบริการทีจ่ า่ ยล่วงหน้า เงินค่าขายสินค้าหรือ
บริการทีค
่ า้ งรับ
 อืน
่ ๆ ได้แก่รายการค้างรับอืน
่ ๆ (ยกเว้นดอกเบีย้ ค้างรับ) รายการเช็คระหว่างเรียกเก็บ
รายการในบัญชีพกั ลูกหนี้ ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานจ่ายล่วงหน้า
2. สินทรัพย์อน
ื่ (Other Assets) ประกอบด้วยรายการทีไ่ ม่ใช่สน
ิ ทรัพย์ทางการเงินเช่น ทีด
่ น
ิ
อาคาร อุปกรณ์
3. หนี้สน
ิ
3.1 เงินรับฝากทีร่ วมในปริมาณเงิน (Deposits Incl. in Broad Money) เป็ นเงินรับฝากทุก
ประเภททีธ่ นาคารพาณิชย์รบ
ั ฝากจากลูกค้าทีเ่ ป็ น money holders ได้แก่สถาบันการเงิน
อืน
่ รัฐบาลท้องถิน
่ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ และภาคครัวเรื อน โดยตัวเลขเงินรับฝากจะรวม
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย (ถ้ามี) ด้วย
3.2 เงินรับฝากทีไ่ ม่รวมในปริมาณเงิน (Deposits Excl. from Broad Money ) เป็ นเงินรับ
ฝากทุกประเภททีธ่ นาคารพาณิชย์ รบ
ั ฝากจากลูกค้าทีไ่ ม่ใช่ money holders ได้แก่สถาบัน
รับฝากเงินด้วยกัน รัฐบาลกลาง และผูม
้ ี ถน
ิ่ ทีอ
่ ยูใ่ นต่างประเทศ โดยตัวเลขจะรวมดอกเบีย้
ค้างจ่าย (ถ้ามี) ด้วย
3.3 ตราสารหนี้ทรี่ วมในปริมาณเงิน (Securities Other Than Shares, incl. in Broad
Money) ประกอบด้วยตราสารหนี้ทอ
ี่ อกโดยธนาคารพาณิชย์ทก
ี่ ลุ่ม money holders
ได้แก่สถาบันการเงินอืน
่ รัฐบาลท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ ภาคครัวเรือนและสถาบันไม่
แสวงหากาไร เป็ นผูถ
้ ือ โดยตามนิยามปริมาณเงินปัจจุบน
ั ตราสารหนี้ทีน
่ บ
ั รวมในปริมาณ
เงินจะมีเฉพาะ รายการบัตรเงินฝาก NCD/ FRCD และตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)
3.4 ตราสารหนี้ทไี่ ม่รวมในปริมาณเงิน (Securities Excluded from Broad Money)
ประกอบด้วย
 ตราสารหนี้ประเภทอืน
่ นอกเหนือจาก NCD/FRCD และตั๋วแลกเงิน (Bill of
Exchange) ทีก
่ ลุม
่ สถาบันการเงินอืน
่ รัฐบาลท้องถิน
่ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ ภาค
ครัวเรือนและสถาบันไม่แสวงหากาไร เป็ นผู้ถอ
ื
 ตราสารหนี้ทุกประเภททีอ
่ อกโดยธนาคารพาณิชย์ ทีส
่ ถาบันรับฝากเงินด้วยกัน รัฐบาล
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กลาง และ nonresidents เป็ นผู้ถอ
ื
3.5 เงินกูย้ ืม (Loans) ประกอบด้วยเงินเบิกเกินบัญชี เงินกูย้ ืม ตั๋วเงินทีเ่ ปลีย่ นมือไม่ได้ (nonnegotiable) โดยเป็ นการกูย้ ืมทัง้ จากในประเทศและต่างประเทศ และตัวเลขเงินกูย้ ืมจะ
รวมดอกเบีย้ ค้างรับ(ถ้ามี) ด้วย
3.6 หนี้สน
ิ อืน
่ (Other Accounts Payable) ประกอบด้วย
 หนี้สน
ิ ทางการค้า ได้แก่เงินค่าขายสินค้าหรือบริการทีร่ บ
ั ล่วงหน้า เงินค่าซื้อสินค้าหรือ
บริการทีค
่ า้ งจ่าย
 อืน
่ ๆ ประกอบด้วยรายการค้างจ่ายอืน
่ ๆ (ยกเว้นดอกเบีย้ ค้างจ่าย) เงินรอจ่ายคืนสมาชิก
และนายจ้าง รายการในบัญชีพกั เจ้าหนี้
3.7 ส่วนของทุน (Shares and Other Equity) ประกอบด้วยส่วนของทุนทัง้ หมด
4. หมายเหตุประกอบ (Memorandum Items)
4.1 สินทรัพย์ แสดงรายการดอกเบีย้ ค้างรับทีร่ วมอยูใ่ นรายการสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆข้างต้น
กรณีผใู้ ช้ข้อมูลทีต
่ อ
้ งการใช้ยอดเงินต้นทีไ่ ม่รวมดอกเบีย้ ให้นบ
ั ดอกเบีย้ ค้างรับมาหักออก
4.2 หนี้สน
ิ แสดงรายการดอกเบีย้ ค้างจ่ายทีร่ วมอยูใ่ นรายการหนี้สน
ิ ทางการเงินต่างๆข้างต้น
กรณีผใู้ ช้ข้อมูลทีต
่ อ
้ งการใช้ยอดเงินต้นทีไ่ ม่รวมดอกเบีย้ ให้นบ
ั ดอกเบีย้ ค้างจ่ายมาหักออก
4.3 แถลงข่าวข้อมูลเศรษฐกิจการเงิน (รายเดือน) แสดงรายการตามที่ ธปท.แถลงข่าวเกีย่ วกับ
ภาคการเงินรายเดือน ประกอบด้วยเงินให้กยู้ ืมภาคเอกชนรวมดอกเบีย้ ค้างรับ เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้และตราสารทุนภาคเอกชนรวมดอกเบีย้ ค้างรับ และเงินรับฝากจากลูกค้าทีไ่ ม่ใช่
สถาบันรับฝากเงินด้วยกันไม่รวมดอกเบีย้ ค้างจ่าย
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)
 สถาบันรับฝากเงินอืน
่ (Other Depository Corporations) ได้แก่
o ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
o สาขาธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศ
o บริษท
ั เงินทุน
o ธนาคารเฉพาะกิจ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพือ
่
การเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร ธนาคารเพือ
่ การส่งออกและนาเข้าฯ ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฯ ธนาคารอิสลามฯ
o สหกรณ์ ออมทรัพย์
o กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Mutual Funds)
2.2 รัฐบาล (General Government) ประกอบด้วย
 รัฐบาลกลาง (Central Government)ได้แก่กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ศาล สถานศึกษาและโรงพยาบาลของรัฐ กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน
รวมทัง้ หน่ วยงานรัฐวิสาหกิจทีด
่ าเนินงานโดยรัฐบาลและไม่แสวงหากาไร (Nonprofit
Institutions Serving Government) ได้แก่ การกีฬาฯ การท่องเทีย่ วฯ องค์การกาจัด
น้าเสีย องค์การพิพธิ ภัณฑ์วท
ิ ยาศาสตร์แห่งชาติ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ สถาบันการบินพลเรือน และสานักงานกองทุนสงเคราะห์
การทาสวนยาง
 รัฐบาลท้องถิน
่ (Local Governments) ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตาบล กทม. เมืองพัทยา โรงเรียนหรือโรงพยาบาลสังกัด กทม.,
โรงเรียนหรือสถานพยาบาลสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิน
่ (อบท.) และ กองทุนของ
รัฐบาลท้องถิน
่ คือ กองทุนส่งเสริมเทศบาล และกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ทัง้ นี้
รัฐบาลท้องถิน
่ จะถือว่าอยูใ่ นกลุ่มสถาบันทีเ่ ป็ นผูถ
้ ือเงิน
2.3 บุคคลหรือสถาบันทีถ
่ ือว่าเป็ นผูถ
้ ือเงิน (Money holders) ประกอบด้วย
 สถาบันการเงินอืน
่ (Other Financial Corporations) หมายถึงสถาบันการเงินทีไ่ ม่มี
บริการรับเงินฝาก ได้แก่
o บริษท
ั ประกันชีวต
ิ ประกันภัย
o กองทุนสารองเลี้ยงชีพ รวมกองทุนบาเหน็ จบานาญข้าราชการ
o ตัวกลางทางการเงินอืน
่ (Other Financial Intermediaries) ได้แก่ กองทุนรวม
บริษท
ั บริหารสินทรัพย์ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ ธุรกิจลิสซิง่ บริษท
ั หลักทรัพย์ บริษท
ั
หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม นิติบค
ุ คลรับอนุญาต บริษท
ั บัตรเครดิต บริษท
ั ทีป
่ ระกอบ
ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
o สถาบันสนับสนุนทางการเงิน (Financial Auxiliaries) ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ ตลาด
ซื้อขายล่วงหน้า สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สถาบันประกันเงินฝาก บริษท
ั รับ
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แลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ สานักงานตัวแทน ทรัสต์ สถาบันอิสระทีท
่ าหน้าทีก
่ ากับ
ดูแลสถาบันการเงิน ได้แก่ สานักงาน กลต.
รัฐบาลท้องถิน
่ (Local Governments)
รัฐวิสาหกิจทีไ่ ม่ใช่สถาบันการเงิน (Public Nonfinancial Corporations)
้ หน่ วยงานธุรกิจหรือบริษท
ประกอบด้วย กิจการของรัฐซึง่ มีกฎหมายจัดตัง้ ขึน
ั ทีร่ ฐั บาล
เป็ นเจ้าของหรือมีทุนอยูด
่ ว้ ยเกินกว่าร้อยละ 50
ภาคธุรกิจทีไ่ ม่ใช่สถาบันการเงิน (Other Nonfinancial Corporations) ประกอบด้วย
บริษท
ั นิตบ
ิ ค
ุ คลเอกชน สถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลของเอกชน รวมถึงองค์กรทีม
่ ี
สถานภาพเป็ นนิตบ
ิ ค
ุ คล หรือจัดตัง้ ตามกฎหมายเฉพาะอืน
่ ๆ (เช่น กิจการร่วมค้า ,นิติ
บุคคลอาคารชุด,องค์การระหว่างประเทศทีม
่ ส
ี านักงานใหญ่ตง้ ั อยูใ่ นประเทศไทย) หรือ
องค์การของรัฐบาลหรือหน่ วยงานธุรกิจทีร่ ฐั บาลเป็ นเจ้าของและถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละห้า
สิบของทุนทัง้ หมด รวมถึงสถาบันการเงินทีป
่ ิ ดดาเนินการแล้วแต่ยงั มีสภาพเป็ นนิติบค
ุ คล
อยู่ บริษท
ั Holding Companies สหกรณ์ อน
ื่ ทีไ่ ม่ใช่สหกรณ์ ออมทรัพย์ เช่น สหกรณ์
ร้านค้า สหกรณ์ ประมง เป็ นต้น กองทุนส่วนบุคคล (ทีน
่ ิติบค
ุ คลเป็ นเจ้าของ) ทัง้ นี้ รวมถึง
สาขาของบริษท
ั ต่างประเทศทีอ
่ ยูใ่ นประเทศไทย
ภาคครัวเรือน (Households)
สถาบันไม่แสวงหากาไร (Nonprofit Institutions Serving Household Sector)

แหล่งทีม
่ าของข้อมูล

1. ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
2. สาขาธนาคารต่างประเทศ

สือ
่ ทีใ่ ช้ในการเผยแพร่

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

การปรับปรุงข้อมูล

ปรับตามข้อมูลจริง เมือ
่ แหล่งข้อมูลมีการแก้ไข (ไม่สามารถระบุเวลาได้)

หมายเหตุ

คาอธิบายข้อมูลเพิม
่ เติม
เงินรับฝากกระแสรายวัน (Transferable Deposits) ทีร่ วมและไม่รวมในปริมาณเงิน
หมายถึงเงินรับฝากกระแสรายวันเฉพาะสกุลเงินบาท
ทีมสถิติการเงินการคลัง 1-2
ฝ่ ายเศรษฐกิจมหภาค
โทร. 0-2283-5125, 0-2283-6485

EC_MB_012_S2: หน้า 3/ 3

