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ชื่อตาราง

สินทรัพย์และหนี้สน
ิ ของสถาบันการเงินอืน
่

ความถีข
่ อง
ข้อมูล ความ
ล่าช้าและ
กาหนดเวลา
เผยแพร่

ความถี่ รายไตรมาส
ความล่าช้า 1 ไตรมาส
กาหนดการเผยแพร่ เผยแพร่วน
ั ทาการสุดท้ายของไตรมาสถัดไป

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

ตารางนี้แสดงรายการสินทรัพย์และหนี้สน
ิ ของกลุม
่ สถาบันการเงินทีไ่ ม่รบ
ั ฝากเงินทีม
่ ก
ี บ
ั ภาคเศรษฐกิจต่างๆ โดยจัดทาจาก
งบการเงินและข้อมูลประกอบทีเ่ กีย่ วข้องของกลุ่มสถาบันการเงินอืน
่ ครอบคลุม
1. กองทุนฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
2. บรรษัทประกันสินเชือ
่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม
3. บรรษัทตลาดรองสินเชือ
่ ทีอ
่ ยูอ
่ าศัย
4. บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
5. บริษท
ั บริหารสินทรัพย์
6. บริษท
ั ประกันวินาศภัย
7. บริษท
ั ประกันชีวต
ิ
8. กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
9. กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
10. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
11. กองทุนรวมอืน
่ ๆ นอกเหนือจากกองทุนรวมตลาดเงิน
12. สถาบันคุม
้ ครองเงินฝาก
13. บริษท
ั หลักทรัพย์
14. โรงรับจานา
15. ผูป
้ ระกอบธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชือ
่ ส่วนบุคคลภายใต้การกากับทีม
่ ใิ ช่ธนาคารพาณิชย์
16. ผูป
้ ระกอบธุรกิจเช่าซื้อและลิสซิ่ง (เฉพาะกลุ่มทีม
่ ส
ี น
ิ ทรัพย์รวมขนาดใหญ่
คิดเป็ น 75% ของยอดสินทรัพย์รวมของธุรกิจทัง้ ระบบ)
ตารางสินทรัพย์และหนี้สน
ิ ของกลุ่มสถาบันการเงินอืน
่ แสดงยอดคงค้าง ณ วันสิน
้ ไตรมาส จาแนกตามกลุ่มเศรษฐกิจตัง้ แต่
ไตรมาส 1/2550 และมีหน่ วยเป็ นล้านบาท
การบันทึกข้อมูลและมาตรฐานบัญชี คือ คูม
่ อ
ื สถิตก
ิ ารเงิน (Monetary and Financial Statistics Manual) ปี 2000
ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
ซึง่ จะมีความแตกต่างในการจัดรายการแตกต่างจากมาตรฐานการบัญชีทใี่ ช้อยูท
่ ่วั ไปอยูเ่ ล็กน้อย โดยเน้นการจาแนก
ประเภทสินทรัพย์หนี้สน
ิ ตามเครือ
่ งมือทางการเงินและผูถ
้ ือครอง
ลักษณะของข้อมูลและวิธีการจัดเก็บ เป็ นข้อมูลยอดคงค้างทีไ่ ด้จากงบดุลของสถาบันการเงิน แบ่งเป็ นข้อมูลทีจ่ ดั เก็ บแบบ
ปฐมภูมไิ ด้จากการรายงานโดยตรงของสถาบันการเงิน และแบบทุตยิ ภูมท
ิ ี่ได้จากหน่ วยงานทีม
่ ห
ี น้าทีใ่ นการกากับดูแลเป็ น
ข้อมูลงบดุลรวมของสถาบันการเงินตามมาตรฐานบัญชีทใี่ ช้ในประเทศ ข้อมูลส่วนใหญ่เป็ นข้อมูลทีจ่ ดั เก็บแบบปฐมภูมิ มี
บางรายการทีเ่ ป็ นข้อมูลแบบทุตยิ ภูมิ ได้แก่ ข้อมูลของบริษท
ั ประกันวินาศภัย บริษท
ั ประกันชีวต
ิ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมอืน
่ ๆ บริษท
ั หลักทรัพย์ และโรงรับจานา
วิธีการประมวลผล ข้อมูลทีน
่ าเข้าเป็ นข้อมูลจากงบดุลตามมาตรฐานบัญชี โดย
1. ข้อมูลดอกเบีย้ ค้างรับจะถูกกระจายเข้าไปในแต่ละเครือ
่ งมือทางการเงินตามสัดส่วนของยอดคงค้าง
2. ข้อมูลถือครองตราสารของแต่ละกลุม
่ จะใช้ขอ
้ มูลจากระบบตราสารการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยในการจาแนก
ผูถ
้ อ
ื ครองตราสารทีส
่ ถาบันการเงินเป็ นผูอ
้ อก
นิยามขององค์ประกอบ มีดงั นี้
1. สินทรัพย์ทางการเงิน
1.1 เงินสดและเงินฝาก (Currency and Deposits) ประกอบด้วย
 เงินสดในมือทัง้ ทีเ่ ป็ นเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ
 เงินทีส
่ ถาบันการเงินอืน
่ ไปฝากทีส
่ ถาบันรับฝากเงิน
1.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้ (Securities Other Than Shares) เป็ นเงินลงทุนในพันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หุน
้ กู้ บัตร
เงินฝาก ตั๋วเงินทีเ่ ปลีย่ นมือได้ (negotiable Promissory Note or Bill of Exchange) และตราสารหนี้
ต่างประเทศ
1.3 เงินให้กยู้ ืม (Loans) ประกอบด้วยเงินทีใ่ ห้กยู้ ืมทั่วไป เงินให้กยู้ ืมในรูปตั๋วเงินทีเ่ ปลีย่ นมือไม่ได้ (nonnegotiable)
1.4 เงินลงทุนในตราสารทุน (Shares and Other Equity) ประกอบด้วยเงินลงทุนในหุน
้ สามัญ หุน
้ ปุริมสิทธิ ์
ใบสาคญ
ั แสดงสิทธิ ์ หน่ วยลงทุนของกองทุนรวม โดยเป็ นตราสารทุนทัง้ ในและต่างประเทศ
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1.5 เงินสารองทางเทคนิคของประกันภัยและกองทุนสารองเลี้ยงชีพ (Insurance Technical Reserves) เป็ น
รายการภาระผูกพันระหว่างธุรกิจประกันภัย/กองทุนสารองเลี้ยงชีพ กับผูเ้ อาประกัน/สมาชิกกองทุนฯ โดยด้าน
สินทรัพย์จะมีรายการประเภทเดียวคือเบีย้ ประกันจ่ายล่วงหน้า (Prepayment of insurance premiums)
1.6 สินทรัพย์ทางการเงินอืน
่ (Other Accounts Receivable) ประกอบด้วย
 สินเชือ
่ ทางการค้า ได้แก่เงินค่าซื้อสินค้าหรือบริการทีจ่ า่ ยล่วงหน้า เงินค่าขายสินค้าหรือบริการทีค
่ า้ งรับ
 อืน
่ ๆ ได้แก่รายการค้างรับต่างๆ (ยกเว้นดอกเบีย้ ค้างรับ)รายการเช็คระหว่างเรียกเก็บ รายการในบัญชีพกั ลูกหนี้
ค่าใช้จา่ ยในการการดาเนินงานจ่ายล่วงหน้า
2. สินทรัพย์ทไี่ ม่ใช่สน
ิ ทรัพย์ทางการเงิน (Nonfinancial Assets) ประกอบด้วย
2.1 รายการสินทรัพย์ถาวรและใช้เพือ่ การดาเนินงานของตนเองเช่น ทีด
่ น
ิ อาคาร อุปกรณ์
2.2 สินทรัพย์อน
ื่ ประกอบด้วยรายการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร รายการเงินลงทุนในสินทรัพย์ไม่มต
ี วั ตนอืน
่ ๆเช่นการ
ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์การลงทุนในสัญญาคา้ ประกันของธนาคาร เป็ นต้น
3. หนี้สน
ิ
3.1 ตราสารหนี้ทไี่ ม่รวมในปริมาณเงิน (Securities Excluded from Broad Money) ประกอบด้วยตราสารหนี้ทุก
ประเภททีอ
่ อกโดยกลุ่มสถาบันการเงินอืน
่ โดยตัวเลขตราสารหนี้จะรวมดอกเบีย้ ค้างจ่าย (ถ้ามี)
3.2 เงินกูย้ ืม (Loans) ประกอบด้วยเงินเบิกเกินบัญชี เงินกูย้ ืม ตั๋วเงินทีเ่ ปลีย่ นมือไม่ได้ (non-negotiable) โดยเป็ น
การกูย้ ืมทัง้ จากในประเทศและต่างประเทศ และตัวเลขเงินกูย้ ืมจะรวมดอกเบีย้ ค้างจ่าย (ถ้ามี) ด้วย
3.3 เงินสารองทางเทคนิคของประกันภัยและกองทุนสารองเลี้ยงชีพ (Insurance Technical Reserves) เป็ น
รายการภาระผูกพันระหว่างธุรกิจประกันภัย/กองทุนสารองเลี้ยงชีพ กับผูเ้ อาประกัน/สมาชิกกองทุนฯ โดยด้าน
หนี้สน
ิ ประกอบด้วย
 เงินสารองสาหรับกิจการประกันชีวต
ิ (Net equity of households in life insurance reserve) คานวณ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งถือเป็ นภาระผูกพันทีบ
่ ริษท
ั ประกันชีวต
ิ มีอยูต
่ อ
่ ผูเ้ อาประกัน
 มูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของสมาชิกกองทุนเลี้ยงชีพ (Net equity of households in pension funds)
 เงินสารองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ถือเป็ นรายได้ สารองค่าสินไหมทดแทน (Prepayment of insurance
premiums & Reserves against outstanding claims) ประกอบด้วย เบีย้ ประกันรับล่วงหน้า สารองค่า
สินไหมทดแทน และค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
3.4 หนี้สน
ิ อืน
่ (Other Accounts Payable) ประกอบด้วย
 หนี้สน
ิ ทางการค้า ได้แก่เงินค่าขายสินค้าหรือบริการทีร่ บ
ั ล่วงหน้า เงินค่าซื้อสินค้าหรือบริการทีค
่ า้ งจ่าย
 อืน
่ ๆ ประกอบด้วยรายการค้างจ่ายต่างๆ (ยกเว้นดอกเบีย้ ค้างจ่าย) เงินรอจ่ายคืนสมาชิกและนายจ้าง รายการใน
บัญชีพกั เจ้าหนี้
3.5 ส่วนของทุน (Shares and Other Equity) ประกอบด้วยส่วนของทุนทัง้ หมด
4. หมายเหตุประกอบ (Memorandum Items)
4.1 สินทรัพย์ แสดงรายการดอกเบีย้ ค้างรับทีร่ วมอยูใ่ นรายการสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆข้างต้น กรณีผใู้ ช้ขอ
้ มูลที่
ต้องการใช้ยอดเงินต้นทีไ่ ม่รวมดอกเบีย้ ให้นบ
ั ดอกเบีย้ ค้างรับมาหักออก
4.2 หนี้สน
ิ แสดงรายการดอกเบีย้ ค้างจ่ายทีร่ วมอยูใ่ นรายการหนี้สน
ิ ทางการเงินต่างๆข้างต้น กรณีผใู้ ช้ขอ
้ มูลทีต
่ ้องการ
ใช้ยอดเงินต้นทีไ่ ม่รวมดอกเบีย้ ให้นบ
ั ดอกเบีย้ ค้างจ่ายมาหักออก
นิยามกลุ่มเศรษฐกิจ 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) ประกอบด้วย ธนาคารแห่งประเทศไทย และทุนรักษาระดับอัตรา
แลกเปลีย่ น
 สถาบันรับฝากเงินอืน
่ (Other Depository Corporations) ได้แก่
o ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
o สาขาธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศ
o กิจการวิเทศธนกิจ
o บริษท
ั เงินทุน
o ธนาคารเฉพาะกิจ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพือ
่ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ธนาคารเพือ
่ การส่งออกและนาเข้าฯ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฯ ธนาคาร
อิสลามฯ
o สหกรณ์ ออมทรัพย์
o กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Mutual Funds)
2.2 รัฐบาล (General Government) ประกอบด้วย
 รัฐบาลกลาง (Central Government)ได้แก่กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาล สถานศึกษา
และโรงพยาบาลของรัฐ กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน รวมทัง้ หน่ วยงานรัฐวิสาหกิจทีด
่ าเนินงานโดย
รัฐบาลและไม่แสวงหากาไร (Nonprofit Institutions Serving Government) ได้แก่ การกีฬาฯ การ
ท่องเทีย่ วฯ องค์การกาจัดน้าเสีย องค์การพิพธิ ภัณฑ์วท
ิ ยาศาสตร์แห่งชาติ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ สถาบันการบินพลเรือน และสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง
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 รัฐบาลท้องถิน
่ (Local Governments) ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล
กทม. เมืองพัทยา โรงเรียนหรือโรงพยาบาลสังกัด กทม., โรงเรียนหรือสถานพยาบาลสังกัดองค์การบริหารส่วน
ท้องถิน
่ (อบท.) และ กองทุนของรัฐบาลท้องถิน
่ คือ กองทุนส่งเสริมเทศบาล และกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
ทัง้ นี้ รัฐบาลท้องถิน
่ จะถือว่าอยูใ่ นกลุม
่ สถาบันทีเ่ ป็ นผูถ
้ ือเงิน
2.3 บุคคลหรือสถาบันทีถ
่ ือว่าเป็ นผูถ
้ ือเงิน (Money holders) ประกอบด้วย
 สถาบันการเงินอืน
่ (Other Financial Corporations) หมายถึงสถาบันการเงินทีไ่ ม่มีบริการรับเงินฝาก 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 นิตบ
ิ ค
ุ คลรับ
อนุญาต บริษท
ั บัตรเครดิต บริษท
ั ทีป
่ ระกอบธุรกิจสินเชือ
่ ส่วนบุคคล
o สถาบันสนับสนุนทางการเงิน (Financial Auxiliaries) ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดซื้อขายล่วงหน้า
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สถาบันประกันเงินฝาก บริษท
ั รับแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ สานักงาน
ตัวแทน ทรัสต์ สถาบันอิสระทีท
่ าหน้าทีก
่ ากับดูแลสถาบันการเงิน ได้แก่ สานักงาน กลต.
 รัฐบาลท้องถิน
่ (Local Governments)
 รัฐวิสาหกิจทีไ่ ม่ใช่สถาบันการเงิน (Public Nonfinancial Corporations) ประกอบด้วย กิจการของรัฐซึง่ มี
กฎหมายจัดตัง้ ขึ้น หน่ วยงานธุรกิจหรือบริษท
ั ทีร่ ฐั บาลเป็ นเจ้าของหรือมีทุนอยูด
่ ว้ ยเกินกว่าร้อยละ 50
 ภาคธุรกิจทีไ่ ม่ใช่สถาบันการเงิน (Other Nonfinancial Corporations) ประกอบด้วยบริษท
ั นิตบ
ิ ค
ุ คลเอกชน
สถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลของเอกชน รวมถึงองค์กรทีม
่ ส
ี ถานภาพเป็ นนิติบค
ุ คล หรือจัดตัง้ ตามกฎหมาย
เฉพาะอืน
่ ๆ (เช่น กิจการร่วมค้า,นิตบ
ิ ค
ุ คลอาคารชุด,องค์การระหว่างประเทศทีม
่ ีสานักงานใหญ่ตง้ ั อยู่ในประเทศ
ไทย) หรือองค์การของรัฐบาลหรือหน่ วยงานธุรกิจทีร่ ฐั บาลเป็ นเจ้าของและถือหุน
้ น้อยกว่า ร้อยละห้าสิบของทุน
ทัง้ หมด รวมถึงสถาบันการเงินทีป
่ ิ ดดาเนินการแล้วแต่ยงั มีสภาพเป็ นนิติบค
ุ คลอยู่ บริษท
ั Holding
Companies สหกรณ์ อน
ื่ ทีไ่ ม่ใช่สหกรณ์ ออมทรัพย์ เช่น สหกรณ์ รา้ นค้า สหกรณ์ ประมง เป็ นต้น กองทุนส่วน
บุคคล (ทีน
่ ิติบค
ุ คลเป็ นเจ้าของ) ทัง้ นี้ รวมถึงสาขาของบริษท
ั ต่างประเทศทีอ
่ ยูใ่ นประเทศไทย
 ภาคครัวเรือน (Households)
 สถาบันไม่แสวงหากาไร (Nonprofit Institutions Serving Household Sector)
แหล่งทีม
่ าของ
ข้อมูล

1. กองทุนเพือ
่ การฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
2. สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
3. บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
4. บริษท
ั บริหารสินทรัพย์
5. สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
6. สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
7. กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
8. สถาบันคุม
้ ครองเงินฝาก
9. สานักงานสถานธนานุบาล กทม.
10. สานักงานธนานุเคราะห์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
11. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ข้อมูลโรงรับจานาเอกชน)
12. สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ข้อมูลสถานธนานุบาลภูมภ
ิ าค)
13. บริษท
ั ทีป
่ ระกอบธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชือ
่ ส่วนบุคคลภายใต้การกากับทีม
่ ใิ ช่ธนาคารพาณิชย์
14. บริษท
ั ทีป
่ ระกอบธุรกิจเช่าซื้อและลิสซิง่
15. ข้อมูลการถือครองตราสารทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย

สือ่ ทีใ่ ช้ในการ
เผยแพร่

เว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
(https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=778&language=th)

การปรับปรุง
ข้อมูล

ข้อมูลจะถูกปรับแก้ไขทุกสิน
้ ไตรมาสที่ 2 ของปี โดยปรับแก้ไขย้อนหลัง 8 ไตรมาส (ไม่รวมไตรมาสล่าสุด) ตามข้อมูลที่
ได้รบั เพิ่มเติมจาก
1. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
2. สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ทีมสถิติการเงินการคลัง 1-2
ฝ่ ายเศรษฐกิจมหภาค
โทร. 0-2283-5125, 0-2283-6883
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