คาอธิบายข้อมูล
รหัสของตาราง
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ชื่อตาราง

สินทรัพย์และหนี้สน
ิ ทีส
่ าคญ
ั ของธนาคารพาณิชย์

ความถีข
่ องข้อมูล
ความล่าช้าและ
กาหนดเวลาเผยแพร่

ความถี่ รายเดือน
ความล่าช้า 40 วัน
กาหนดการเผยแพร่
ข้อมูลเบื้องต้น ทุกวันที่ 10
ข้อมูลจริง จะปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) และเผยแพร่ในงวดการเผยแพร่ถดั ไป

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

ตารางนี้เป็ นตารางทีร่ วบรวมรายการสินทรัพย์และหนี้สน
ิ ทีส
่ าคญ
ั ของธนาคารพาณิชย์ ทีม
่ ก
ี บ
ั กลุ่ม
เศรษฐกิจต่างๆ โดยจัดทาจากงบการเงินและข้อมูลประกอบทีเ่ กีย่ วข้องของธนาคารพาณิชย์ ได้แก่
1. ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ (ไม่รวมข้อมูลของสาขา ธพ.ไทยทีอ
่ ยูใ่ นต่างประเทศ)
2. สาขาธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศทีต
่ ง้ ั อยู่ในประเทศไทย
รายการทีแ
่ สดงจะเป็ นยอดคงค้างรวม ณ วันสิน
้ งวดของรายการประเภทเดียวกันของธนาคาร
พาณิชย์ตง้ ั แต่ปี 2550 และมีหน่ วยเป็ นล้านบาท
สินทรัพย์และหนี้สน
ิ ทีส
่ าคญ
ั ประกอบด้วย
1. รายการเงินให้กยู้ ืมจาแนกตามประเภทได้แก่ต๋วั เงิน เงินเบิกเกินบัญชี และ เงินให้กยู้ ืมแบบมี
ระยะเวลา(รวมเงินให้กยู้ ืมผ่านธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตร) โดยตั๋วเงินหมายถึงเงินให้สน
ิ เชื่อใน
รูปการรับซื้อตั๋วเงิน ประกอบด้วย
1.1 ตั๋วเงินในประเทศ หมายถึงตั๋วเงินทีผ
่ ู้ออกตั๋วและผูจ้ า่ ยเงินอยูใ่ นประเทศไทย โดยอาจเป็ นตั๋ว
เงินทีเ่ กิดจากการซื้อขายสินค้า หรือเกิดจากการตกลงทีจ่ ะ ชาระหนี้ระหว่างลูกหนี้หรือผู้ซื้อ
สินค้ากับเจ้าหนี้หรือผูข
้ ายสินค้า หรือตั๋วเงินทีม
่ ไิ ด้เกิดจากการซื้อขายสินค้าก็ได้
1.2 ตั๋วเงินต่างประเทศ หมายถึงตั๋วเงินทีผ
่ อ
ู้ อกตั๋วหรือผูจ้ า่ ยเงินอยูใ่ นต่างประเทศ ได้แก่
 ตั๋วเงินค่าสินค้าเข้าทีค
่ รบกาหนด
 ตั๋วเงินค่าสินค้าเข้าทีท
่ าทรัสต์รีซีท
 ตั๋วเงินค่าสินค้าออก
 ตั๋วเงินต่างประเทศอืน
่ ๆ
ทัง้ นี้ รายการเงินให้กยู้ ืม ได้แสดงรายการกูย้ ืมระหว่างธนาคารพาณิชย์ดว้ ยกันให้ดว้ ย กรณี
ต้องการใช้ขอ
้ มูลเงินให้กยู้ ืมทีไ่ ม่รวมรายการระหว่างกัน ให้นายอดรายการกูย้ ืมระหว่างกันมาหัก
ออกจากยอดเงินให้กท
ู้ ง้ ั หมด
2. รายการเงินรับฝากจาแนกตามประเภทได้แก่เงินรับฝากกระแสรายวัน เงินรับฝากออมทรัพย์ เงิน
ัั นทุนจะรวมอยูใ่ น
รับฝากประจา และ เงินรับฝากอืน
่ ๆ โดยตั๋วสัญญาใช้เงินทีอ
่ อกโดยบริษทเงิ
ประเภทเงินรับฝากประจา
ทัง้ นี้ รายการเงินรับฝาก ได้แสดงรายการฝากระหว่างธนาคารพาณิชย์ดว้ ยกันให้ดว้ ย กรณี
ต้องการใช้ขอ
้ มูลเงินรับฝากทีไ่ ม่รวมรายการระหว่างกัน ให้นายอดรายการเงินฝากระหว่างกันมา
หักออกจากยอดเงินรับฝากทัง้ หมด
3. รายการเงินกูย้ ืมและตราสารหนี้ ประกอบด้วย เงินทีธ่ นาคารพาณิชย์กจู้ ากสถาบันอืน
่ ตราสารหนี้
ทีธ่ นาคารพาณิชย์เป็ นผู้ออกได้แก่หน
ุ้ กู้ บัตรเงินฝาก ตั๋วเงินอัตราดอกเบีย้ ลอยตัว ตั๋วแลกเงิน
และตราสารหนี้อน
ื่ ๆ
4. หมายเหตุประกอบ (Memorandum Items)
4.1 สินทรัพย์ แสดงรายการดอกเบีย้ ค้างรับของรายการสินทรัพย์ขา้ งต้น กรณีผใู้ ช้ข้อมูลต้องการ
ใช้ยอดคงค้างทีร่ วมดอกเบีย้ ค้างรับด้วย
4.2 หนี้สน
ิ แสดงรายการดอกเบีย้ ค้างจ่ายของรายการหนี้สน
ิ ทางต่างๆข้างต้น กรณีผใู้ ช้ขอ
้ มูลที่
ต้องการใช้ยอดคงค้างทีร่ วมดอกเบีย้ ค้างจ่ายด้วย

แหล่งทีม
่ าของข้อมูล

ธนาคารพาณิชย์

สือ
่ ทีใ่ ช้ในการเผยแพร่

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

การปรับปรุงข้อมูล

ปรับตามข้อมูลจริง เมือ่ แหล่งข้อมูลมีการแก้ไข (ไม่สามารถระบุเวลาได้)
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คาอธิบายข้อมูล
หมายเหตุ

การเปลีย่ นแปลง coverage ของข้อมูล
1. ตัง้ แต่เดือนมกราคม 2550 ธนาคาร จีอี มันนี่ เพือ
่ รายย่อย จากัด (มหาชน) ปิ ดดาเนินการ และ
บค.ไทยเคหะ ยกระดับเป็ น ธนาคารไทยเครดิต เพือ
่ รายย่อย จากัด (มหาชน)
2. ตัง้ แต่เดือนมีนาคม 2550 บง.เอไอจี ไฟแนนซ์ (ประเทศไทย) จากัด มหาชน ยกระดับเป็ น
ธนาคารเอไอจี เพือ
่ รายย่อย จากัด มหาชน
ทีมสถิติการเงินการคลัง 1-2
ฝ่ ายเศรษฐกิจมหภาค
โทร. 0-2283-5125, 0-2283-5622
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