คาอธิบายข้อมูล
รหัสของ
ตาราง
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ชื่อตาราง

สินทรัพย์และหนี้สน
ิ ทีส
่ าคญ
ั ของธนาคารพาณิชย์ (2508-2549)

ความถีข
่ อง
ข้อมูล ความ
ล่าช้าและ
กาหนดเวลา
เผยแพร่

ความถี่ รายเดือน
ความล่าช้า 40 วัน
กาหนดการเผยแพร่ ทุกวันที่ 10

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

ตารางนี้เป็ นตารางทีร่ วบรวมรายการสินทรัพย์และหนี้สน
ิ ทีส
่ าคญ
ั ของธนาคารพาณิชย์ ทีม
่ ก
ี บ
ั กลุ่มเศรษฐกิจ
ต่างๆ โดยจัดทาจากงบการเงินและข้อมูลประกอบทีเ่ กีย่ วข้องของธนาคารพาณิชย์ ได้แก่
1. ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ (ไม่รวมข้อมูลของสาขา ธพ.ไทยทีอ
่ ยูใ่ นต่างประเทศ)
2. สาขาธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศทีต
่ ง้ ั อยูใ่ นประเทศไทย
3. กิจการวิเทศธนกิจ (ปิ ดดาเนินการตัง้ แต่ ปี 2549)
รายการทีแ
่ สดงจะเป็ นยอดคงค้างรวม ณ วันสิน
้ งวดของรายการประเภทเดียวกันของธนาคารพาณิชย์
ระหว่างปี 2528 – ปี 2549 และมีหน่ วยเป็ นล้านบาท
สินทรัพย์และหนี้สน
ิ ทีส
่ าคญ
ั ประกอบด้วย
1. เงินให้กยู้ ืมจาแนกตามประเภทได้แก่ต๋วั เงิน เงินเบิกเกินบัญชี และ เงินให้กยู้ ืมแบบมีระยะเวลา(ไม่รวม
เงินให้กยู้ ืมผ่านธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตร) โดยตั๋วเงินหมายถึงเงินให้สน
ิ เชื่อในรูปการรับซื้อตั๋วเงิน
ประกอบด้วย
1.1 ตั๋วเงินในประเทศ หมายถึงตั๋วเงินทีผ
่ ู้ออกตั๋วและผูจ้ า่ ยเงินอยูใ่ นประเทศไทย โดยอาจเป็ นตั๋วเงินที่
เกิดจากการซื้อขายสินค้า หรือเกิดจากการตกลงทีจ่ ะ ชาระหนี้ระหว่างลูกหนี้หรือผู้ซื้อสินค้ากับ
เจ้าหนี้หรือผูข
้ ายสินค้า หรือตั๋วเงินทีม
่ ไิ ด้เกิดจากการซื้อขายสินค้า ก็ได้
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 กรณีตอ
้ งการใช้
ข้อมูลเงินให้กยู้ ืมทีไ่ ม่รวมรายการระหว่างกัน ให้นายอดรายการกูย้ ืมระหว่างกันมาหักออกจากยอดเงิ น
ให้กท
ู้ ง้ ั หมด
2. เงินรับฝากจาแนกตามประเภทได้แก่เงินรับฝากกระแสรายวัน เงินรับฝากออมทรัพย์ เงินรับฝากประจา
และ เงินรับฝากอืน
่ ๆ โดยตั๋วสัญญาใช้เงินทีอ
่ อกโดย
บริษทเงิ
ัั นทุนจะรวมอยูใ่ นประเภทเงินรับฝากประจา
ทัง้ นี้ รายการเงินรับฝาก ได้แสดงรายการฝากระหว่างธนาคารพาณิชย์ดว้ ยกันให้ดว้ ย กรณีตอ
้ งการใช้
ข้อมูลเงินรับฝากทีไ่ ม่รวมรายการระหว่างกัน ให้นายอดรายการเงินฝากระหว่างกันมาหักออกจาก
ยอดเงินรับฝากทัง้ หมด
3. เงินกูย้ ืมและตราสารหนี้ ประกอบด้วย เงินทีธ่ นาคารพาณิชย์กจู้ ากสถาบันการเงินด้วยกัน ตราสารหนี้
ได้แก่หน
ุ้ กู้ ทีธ่ นาคารพาณชย์เป็ นผูอ
้ อก
4. เงินกองทุนตามกฎหมาย หมายถึงส่วนทีธ่ นาคารพาณิชย์ตอ
้ งดารงเป็ นอัตราส่วนกับสินทรัพย์ หนี้สน
ิ
หรือภาระผูกพัน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ
่ นไขที่ ธปท.กาหนด โดยทั่วไปเงินกองทุนประกอบด้วย
4.1 ทุนชาระแล้ว ซึ่งรวมถึงส่วนล้ามูลค่าหุน
้
4.2 ทุนสารอง
4.3 เงินสารองทีไ่ ด้จดั สรรจากกาไรสุทธิ
4.4 กาไรคงเหลือจากการจัดสรร
4.5 เงินสารองจากการตีราคาสินทรัพย์ เงินสารองอืน
่
4.6 เงินทีธ่ นาคารพาณิชย์ได้รบ
ั เนือ
่ งจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ระยะยาวเกิน 5 ปี ทีม
่ ส
ี ท
ิ ธิดอ
้ ย
กว่าเจ้าหนี้สามัญ
5. สินทรัพย์เสีย่ ง หมายถึงการนาสินทรัพย์และภาระผูกพันมาถ่วงน้าหนักความเสีย่ งตามเกณฑ์ที่ ธปท.
กาหนด ซึ่งจะอิงกับมาตราฐานของ Bank for International Settlement (BIS)
ทัง้ นี้ ธปท.ได้กาหนดให้ธนาคารพาณิชย์ตอ
้ งดารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ งอย่างน้อยตามอัตราที่
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คาอธิบายข้อมูล
ธปท. กาหนด โดยในแต่ละช่วงทีผ
่ า่ นมามีการกาหนด ดังนี้

1 ม.ค. 2536
1 เม.ย. 2537
1 ม.ค. 2538
1 ต.ค. 2539
14 ส.ค. 2541

ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
ชัน
้ ที่ 1
ทัง้ สิน
้
5.00 %
7.00 %
5.00 %
7.50 %
5.50 %
8.00 %
6.00 %
8.50 %
4.25 %
8.50 %

สาขา ธพ.
ต่างประเทศ
6.25 %
6.50 %
6.75 %
7.50 %
7.50 %

แหล่งทีม
่ าของ
ข้อมูล

ธนาคารพาณิชย์

สือ
่ ทีใ่ ช้ในการ
เผยแพร่

เว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
(https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=24&la
nguage=th)

การปรับปรุง
ข้อมูล

ปรับตามข้อมูลจริง เมือ
่ แหล่งข้อมูลมีการแก้ไข (ไม่สามารถระบุเวลาได้)

หมายเหตุ

1. การเปลีย่ นแปลง coverage ของข้อมูล
1.1 ตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2541 ไม่รวมข้อมูลธนาคาร กรุงเทพฯ พาณิชย์การ จากัด
1.2 ตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2542 ธนาคารไทยธนาคาร จากัด (มหาชน) ได้ควบรวมกับบริษท
ั เงินทุน
กรุงไทยธนกิจ จากัด (มหาชน) และบริษท
ั เงินทุน อืน
่ 12 แห่ง
1.3 ตัง้ แต่เดือนเมษายน 2545 เพิม
่ ข้อมูลธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
1.4 ตัง้ แต่เดือนกันยายน 2547 ธนาคารทหารไทย ควบรวมกิจการกับธนาคารดีบเี อส ไทยทนุ และ
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
1.5 ตัง้ แต่เดือนมิถน
ุ ายน 2548 รวมธนาคารโซซิเยเต้ เจเนราล สาขากรุงเทพฯ
1.6 ตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม 2548 บง.ไทยเพิม
่ ทรัพย์ควบรวมกับบง.ทิสโก้และยกระดับเป็ นธนาคารทิส
โก้ จากัด (มหาชน)
1.7 ตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2548 บง.รัตนทุนควบรวมกับบง.เกียรตินาคิน และยกระดับเป็ นธนาคารเกียรติ
นาคิน จากัด (มหาชน)
1.8 ตัง้ แต่เดือนธันวาคม 2548 บง.สินเอเซีย ควบรวมกับบง.บัวหลวง และยกระดับเป็ นธนาคารสิน
เอเซีย จากัด (มหาชน) และบค.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ควบรวมกับ บง.บุคคลัภย์ และยกระดับเป็ น
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพือ
่ รายย่อย จากัด (มหาชน)
1.9 ตัง้ แต่เดือนมกราคม 2549 บง. จีอี มันนี่ ยกระดับเป็ นธนาคาร จีอี มันนี่ เพือ
่ รายย่อย จากัด
(มหาชน)
1.10 ตัง้ แต่เดือนเมษายน 2549 บง. ธนชาติควบรวมกับ ธ.ธนชาต
2. การหยุดการจัดทาข้อมูล series นี้
ตัง้ แต่ปี 2550 เป็ นต้นไป ตารางนี้จะเปลีย่ นแปลงรูปแบบการรายงานใหม่ เนือ
่ งจากมีการจัดทาข้อมูล
ตามมาตรฐาน Monetary and Financial Statistics Manual MFSM2000 และเผยแพร่ในตาราง
EC_MB_030_S2 สินทรัพย์และหนี้สน
ิ ทีส
่ าคญ
ั ของธนาคารพาณิชย์
ทีมสถิติการเงินการคลัง 1-2
ฝ่ ายเศรษฐกิจมหภาค
โทร. 0-2283-5125, 0-2283-5622
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