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ชื่อตาราง

สินทรัพย์และหนี้สน
ิ ของธนาคารพาณิชย์ (2513-2549)

ความถีข
่ องข้อมูล
ความล่าช้าและ
กาหนดเวลาเผยแพร่

ความถี่ รายเดือน
ความล่าช้า 1 เดือน
กาหนดการเผยแพร่ เผยแพร่วน
ั ทาการสุดท้ายของ 1 เดือนถัดไป

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
3. กิจการวิเทศธนกิจ (เฉพาะข้อมูลเพือ
่ การให้กยู้ ืมในประเทศ : out-in)
ตารางสินทรัพย์และหนี้สน
ิ ของธนาคารพาณิชย์ แสดงยอดคงค้าง ณ วันสิน
้ เดือนของ จาแนกตาม
กลุม
่ เศรษฐกิจ ระหว่างปี 2513 - 2549 และมีหน่ วยเป็ นล้านบาท
รายการสินทรัพย์และหนี้สน
ิ ประกอบด้วย
1. สินทรัพย์ทางการเงิน
1.1 เงินสดและเงินฝาก (Currency and Deposits) ประกอบด้วย
 เงินสดในมือทีเ่ ป็ นเงินบาท
 เงินทีธ่ นาคารพาณิชย์ไปฝากทีส
่ ถาบันการเงินในประเทศทุกประเภท(ไม่รวมเช็คระหว่าง
เรียกเก็บ)
1.2 เงินลงทุน (Securities) เป็ นเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนในประเทศได้แก่
พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หุน
้ กู้ บัตรเงินฝาก ตั๋วเงิน หุน
้ สามัญ หุน
้ ปุริมสิทธิ ์ ใบสาคญ
ั แสดงสิทธิ ์
หน่ วยลงทุนของกองทุนรวม
1.3 เงินให้กยู้ ืม (Loans) เป็ นเงินให้กยุ้ ืมทีเ่ ป็ นเงินบาท ประกอบด้วยเงินเบิกเกินบัญชีของลูกค้า
เงินให้กยู้ ืมทั่วไป เงินให้กยู้ ืมในรูปตั๋วเงินทีเ่ ปลีย่ นมือไม่ได้ (non-negotiable)
1.4 สินทรัพย์ตา่ งประเทศ (Foreign assets) เป็ นรายการสินทรัพย์ทธ
ี่ นาคารพาณิชย์มก
ี บ
ั ผูม
้ ี
ถิน
่ ฐานในต่างประเทศ ประกอบด้วยเงินฝากต่างประเทศ เงินสดในมือทีเ่ ป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ เงินให้กยู้ ืม ตั๋วเงินค่าสินค้าออกทีผ
่ ส
ู้ ง่ ออกนามาขายลดกับ ธพ. เงินทีธ่ พ.ไทย
โอนให้สาขาของตนเองในต่างประเทศเพือ
่ ไปเป็ นทุน และสินทรัพย์ตา่ งประเทศอืน
่ ๆ
2. สินทรัพย์อน
ื่ (Other Assets) ประกอบด้วยรายการสินเชือ
่ การค้า เงินค่าสินค้าหรือบริการทีจ่ า่ ย
ล่วงหน้า รายการค้างรับต่างๆ รายการทีไ่ ม่ใช่สน
ิ ทรัพย์ทางการเงิน เช่น ทีด
่ น
ิ อาคาร อุปกรณ์
3. หนี้สน
ิ
3.1 เงินรับฝาก (Deposits) เป็ นเงินรับฝากทุกประเภทและทุกสกุลทีธ่ นาคารพาณิชย์รบ
ั ฝาก
จากลูกค้าทีเ่ ป็ นธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินอืน
่ รัฐบาลท้องถิน
่ และ ภาคธุรกิจทีไ่ ม่ใช่
สถาบันการเงิน ภาคครัวเรือนและสถาบันไม่แสวงหากาไร
3.2 เงินกูย้ ืมและตราสารหนี้ (Loan and Securities Other than Shares) ประกอบด้วย
เงินกูย้ ืมทีเ่ ป็ นเงินเบิกเกินบัญชี เงินกูย้ ืม เงินกูย้ ืมผ่านธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตร ตั๋วเงิน โดย
เป็ นการกูย้ ืมในประเทศ และตราสารหนี้ทุกประเภททีอ
่ อกโดยธนาคารพาณิชย์และผู้มีถน
ิ่ ที่
อยูใ่ นประเทศเป็ นผู้ถอ
ื
3.3 หนี้สน
ิ ต่างประเทศ (Foreign Liabilities) เป็ นรายการหนี้สน
ิ ทีธ่ นาคารพาณิชย์มก
ี บ
ั ผู้มถ
ี น
ิ่
ทีอ
่ ยุใ่ นต่างประเทศ ประกอบด้วยเงินรับฝากของ nonresidents ทีฝ
่ ากไว้ธพ. การกูย้ ืมกับ
บุคคลหรือสถาบันในต่างประเทศ รวมทัง้ ตราสารหนี้ของ ธพ. ที่ nonresidents เป็ นผู้ถอ
ื
3.4 หนี้สน
ิ อืน
่ (Other liabilities) ประกอบด้วยรายการค้างจ่ายต่างๆ รายการอืน
่ ๆเช่นค่าเสือ่ ม
ราคาสะสม ค่าเผือ
่ หนี้สงสัยจะสูญ ค่าเผือ
่ การด้อยค่า ค่าสินค้าหรือบริการทีร่ บ
ั ล่วงหน้า
3.5 ส่วนของทุน (Shares and Other Equity) ประกอบด้วยส่วนของทุนทัง้ หมด
4. หมายเหตุประกอบ (Memorandum Items)
แถลงข่าวข้อมูลเศรษฐกิจการเงิน (รายเดือน) แสดงรายการตามที่ ธปท.แถลงข่าวเกีย่ วกับภาค
การเงินรายเดือน ประกอบด้วย
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คาอธิบายข้อมูล
 สินเชื่อภาคเอกชนของธนาคารพาณิชย์ ประกอบด้วยรายการเงินฝากทีส
่ ถาบันการเงินอืน
่ เงิน
ให้กยู้ ืมและเงินลงทุนใน สถาบันการเงินอืน
่ ภาคธุรกิจทีไ่ ม่ใช่สถาบันการเงิน ภาคครัวเรือน
และสถาบันไม่แสวงหากาไร
 เงินรับฝากของธนาคารพาณิชย์ เป็ นรายการเงินรับฝากทีเ่ ป็ นเงินบาทจากผูม
้ ีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูใ่ น
ประเทศทัง้ หมด ยกเว้นเงินรับฝากระหว่างธนาคารพาณิชย์ดว้ ยกัน
แหล่งทีม
่ าของข้อมูล

1. ธนาคารพาณิชย์
2. กิจการวิเทศธนกิจ

สือ
่ ทีใ่ ช้ในการเผยแพร่

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

การปรับปรุงข้อมูล

ปรับตามข้อมูลจริง เมือ่ แหล่งข้อมูลมีการแก้ไข (ไม่สามารถระบุเวลาได้)

หมายเหตุ

1. ข้อจากัดของข้อมูล
1.1 การจัดประเภทสินทรัพย์และหนี้สน
ิ ของข้อมูลในอดีต ปี 2513 - 2536
 รายการเงินให้กยู้ ืมผ่านธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรรวมอยูใ่ นเงินลงทุน
 รายการเงินให้กยู้ ืมแก่รบ
ั บาลท้องถิน
่ รวมอยูใ่ นเงินให้กยู้ ืมแก่รฐั วิสาหกิจทีไ่ ม่ใช่สถาบัน
การเงิน
 รายการเงินรับฝากของรัฐบาลท้องถิน
่ รวมอยูใ่ นเงินรับฝากจากภาคธุรกิจทีไ่ ม่ใช่สถาบัน
การเงิน ภาคครัวเรือนและสถาบันไม่แสวงหากาไร
1.2 การจัดกลุ่มเศรษฐกิจ (Economics sectors)
 กลุม
่ รัฐวิสาหกิจทีไ่ ม่ใช่สถาบันการเงินในรายการด้านหนี้สน
ิ รวมอยูใ่ นภาคธุรกิจทีไ่ ม่ใช่
สถาบันการเงิน ภาคครัวเรือนและสถาบันไม่แสวงหากาไร
 กลุม
่ ธนาคารแห่งประเทศไทย รวมกองทุนฟื้ นฟูฯ
 กลุม
่ สถาบันการเงินอืน
่ รวมสถาบันการเงินเฉพาะกิจทีร่ บ
ั ฝากเงินและสหกรณ์ ออมทรัพย์
2. การเปลีย่ นแปลง coverage ของข้อมูล
2.1 ตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2541 ไม่รวมข้อมูลธนาคาร กรุงเทพฯ พาณิชย์การ จากัด
2.2 ตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2542 ธนาคารไทยธนาคาร จากัด (มหาชน) ได้ควบรวมกับบริษท
ั
เงินทุนกรุงไทยธนกิจ จากัด (มหาชน) และบริษท
ั เงินทุน อืน
่ 12 แห่ง
2.3 ตัง้ แต่เดือนเมษายน 2545 เพิม
่ ข้อมูลธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
2.4 ตัง้ แต่เดือนกันยายน 2547 ธนาคารทหารไทย ควบรวมกิจการกับธนาคารดีบเี อส ไทยทนุ
และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2.5 ตัง้ แต่เดือนมิถน
ุ ายน 2548 รวมธนาคารโซซิเยเต้ เจเนราล สาขากรุงเทพฯ
2.6 ตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม 2548 บง.ไทยเพิม
่ ทรัพย์ควบรวมกับบง.ทิสโก้และยกระดับเป็ น
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
2.7 ตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2548 บง.รัตนทุนควบรวมกับบง.เกียรตินาคิน และยกระดับเป็ น
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
2.8 ตัง้ แต่เดือนธันวาคม 2548 บง.สินเอเซีย ควบรวมกับบง.บัวหลวง และยกระดับเป็ นธนาคาร
สินเอเซีย จากัด (มหาชน) และบค.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ควบรวมกับ บง.บุคคลัภย์ และ
ยกระดับเป็ นธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพือ
่ รายย่อย จากัด (มหาชน)
2.9 ตัง้ แต่เดือนมกราคม 2549 บง. จีอี มันนี่ ยกระดับเป็ นธนาคาร จีอี มันนี่ เพือ
่ รายย่อย จากัด
(มหาชน)
2.10 ตัง้ แต่เดือนเมษายน 2549 บง. ธนชาติควบรวมกับ ธ.ธนชาต
3. การหยุดการจัดทาข้อมูล series นี้
ตัง้ แต่ปี 2546 เป็ นต้นไป ได้จดั ทาตาราง สินทรัพย์และหนี้สน
ิ ของธนาคารพาณิชย์ตามรูปแบบ
ใหม่ ตามมาตรฐาน Monetary and Financial Statistics Manual MFSM2000 และ
เผยแพร่ในตาราง EC_MB_012_S2 สินทรัพย์และหนี้สน
ิ ของธนาคารพาณิชย์ ดังนัน
้ ช่วงปี
2546 – 2549 จะมีข้อมูลทีจ่ ดั ทาทัง้ 2 รูปแบบเพือ
่ ให้ผใู้ ช้ขอ
้ มูลใช้เปรียบเทียบในช่วงทีม
่ ก
ี าร
ปรับเปลีย่ นตารางใหม่
ความแตกต่างของตารางนี้กบ
ั ตาราง EC_MB_012_S2
 ตาราง EC_MB_012_S2 จะรวมรายการดอกเบีย้ ค้างรับ/ค้างจ่าย (ถ้ามี)ในรายการสินทรัพย์
และหนี้สน
ิ ทางการเงินด้วย
 การจัดกลุม
่ เศรษฐกิจและรายการสินทรัพย์และหนี้สน
ิ ในตาราง EC_MB_012_S2 จะ
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คาอธิบายข้อมูล
เป็ นไปตามมาตรฐาน MFSM2000

ทีมสถิติการเงินการคลัง 1-2
ฝ่ ายเศรษฐกิจมหภาค
โทร. 0-2283-5125, 0-2283-6485
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