คําอธิบายข้อมูล
รหัสของตาราง
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ชือตาราง

เงินกองทุน

ความถีของข้อมูล ความ
ล่าช้าและกําหนดเวลา
เผยแพร่

ความถี รายเดือน
ความล่าช้า 40 วัน
กําหนดเวลาเผยแพร่
ข้อมูลเบืองต้น ทุกวันที 10
ข้อมูลจริง จะปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) และเผยแพร่ในงวดการเผยแพร่ถดั ไป

หลักวิธีทางสถิติ
 หลักการ นิยาม และ
การจัดกลุม
่
 ความครอบคลุม
 การบันทึกข้อมูลและ
มาตรฐานบัญชีที
เกียวข้อง
 ลักษณะของข้อมูลและ
วิธีการจัดเก็บ
 วิธีประมวลผลข้อมูล

เงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ทจดทะเบี
ี
ยนในประเทศ ประกอบด้วย เงินกองทุนชันที 1 และ
เงินกองทุนชันที 2 ดังนี
(1) เงินกองทุนชันที 1 ได้แก่ เงินกองทุนชันที 1 ทีเป็ นส่วนของเจ้าของ และตราสารทางการเงิน
ทีนับเป็ นเงินกองทุนชันที 1 หักด้วยรายการหักออกจากเงินกองทุนชันที 1
(2) เงินกองทุนชันที 2 ได้แก่ ตราสารทางการเงินทีนับเป็ นเงินกองทุนชันที 2 เงินสํารองสําหรับ
สินทรัพย์จดั ชันปกติ และเงินสํารองส่วนเกิน(สําหรับ ธพ. ทีใช้วธิ ี IRB) หักด้วยรายการ
หักออกจากเงินกองทุนชันที 2
เงินกองทุนชันที 1 ทีเป็ นส่วนของเจ้าของ หมายถึง
1. ทุนชําระแล้วซึงรวมถึงส่วนเกิน (ตํากว่า) มูลค่าหุน
้ ทีธนาคารพาณิชย์ได้รบั และเงินทีธนาคาร
พาณิชย์ได้ร ับจากการออกใบสําคญ
ั แสดงสิทธิทีจะซือหุน
้ ของธนาคารพาณิชย์นน
ั โดยต้องมี
คุณสมบัตต
ิ ามที ธปท. กําหนด
2. ทุนสํารองตามกฎหมาย
3. เงินสํารองทีได้จ ัดสรรจากกําไรสุทธิเมือสินงวดการบัญชีตามมติทีประชุมใหญ่ผู้ถือหุน
้ หรือ
ตามข้อบังค ับของธนาคารพาณิชย์ แต่ไม่รวมถึงเงินสํารองสําหรับการลดค่าของสินทรัพย์
เงินสํารองสําหรับการจ่ายเงินปันผล และเงินสํารองเพือการชําระหนี
4. กําไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามมติทประชุ
ี
มใหญ่ผู้ถือหุน
้ หรือตามข้อบังค ับของ
ธนาคารพาณิชย์
5. รายการอืนของส่วนของเจ้าของ เช่น ส่วนทีถือเป็ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสะสมซึ งต้องเป็ น
มูลค่าสุทธิภายหลังการปรับปรุงภาษี เงินได้เกียวกับองค์ประกอบของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ
อืนแล้ว
ทังนี มูลค่าเงินกองทุนชันที 1 ทีเป็ นส่วนของเจ้าของต้องเป็ นยอดสุทธิหลังจากพิจารณารายการ
ปรับและรายการหักเงินกองทุนแล้ว เช่น ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน เป็ นต้น
เงินกองทุนชันที 1 ทีเป็ นตราสารทางการเงิน หมายถึง
1. เงินทีได้ร ับจากการออกหุน
้ บุรม
ิ สิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผลซึ งรวมถึงใบสําคญ
ั แสดงสิทธิ
ทีจะซือหุน
้ บุรม
ิ สิทธิดงั กล่าว
2. เงินทีได้ร ับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนีทีมีสท
ิ ธิด้อยกว่าผู้ฝากเงิน เจ้าหนีสามัญ
และเจ้าหนีด้อยสิทธิทุกประเภท
ทังนี มูลค่าเงินกองทุนชันที 1 ทีเป็ นตราสารทางการเงินต้องเป็ นยอดสุทธิหลังจากพิจารณา
รายการหักเงินกองทุนแล้ว เช่น การถือตราสารทางการเงินทีนับเป็ นเงินกองทุนชันที 1 ไขว้กน
ั
ระหว่างธนาคารพาณิชย์ก ับบริษท
ั ทีทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน เป็ นต้น
เงินกองทุนของสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศ หมายถึง มูลค่าทีตํากว่าระหว่าง
1. มูลค่าสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ทีดํารงไว้ตามหลักเกณฑ์ที ธปท. กําหนด
2. เงินนําเข้าจากสํานักงานใหญ่หรือสาขาอืนนอกประเทศไทย รวมกับสํารองทีกันจากกําไรสุทธิ
และกําไรสุทธิอน
ั ได้โอนเป็ นส่วนของสํานักงานใหญ่ทีดํารงในประเทศไทย หักด้วยยอดผล
ขาดทุนสุทธิทียังไม่ได้รบั การชดเชยจากสํานักงานใหญ่และยอดสุทธิบญ
ั ชีระหว่างกันในกรณี
ทีสาขาเป็ นเจ้าหนีสํานักงานใหญ่ สาขาอืนทีเป็ นนิตบ
ิ ุคคลเดียวกัน บริษท
ั แม่และบริษท
ั ลูก
ทังนี มูลค่าเงินกองทุนทังสินต้องเป็ นยอดสุทธิจากรายการหักเงินกองทุนแล้ว เช่น ค่าความนิยม
และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน เป็ นต้น
สินทรัพย์เสียง หมายถึง สินทรัพย์ถว่ งนําหนักตามความเสียงทังสิน ซึ งเป็ นยอดรวมของรายการ
สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินรวมทังภาระผูกพันทีได้แปลงสภาพเป็ นสินทรัพย์แล้ว โดยได้
ถ่วงนําหนักตามความเสียง (ตามประกาศ ธปท. ว่าด้วยการคํานวณสินทรัพย์เสียงฯ)
เป็ นข้อมูลชุดรวมทุกสํานักงานของธนาคารพาณิชย์ไทย และชุดรวมทุกสํานักงานในประเทศ
ของสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ โดยไม่รวมกิจการวิเทศธนกิจ
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คําอธิบายข้อมูล
เป็ นการรวบรวมข้อมูลจากรายงานชุดข้อมูล Capital Fund, Risk Weighted Assets และ
Arrangement Summary โดยธนาคารพาณิชย์จะจัดส่งข้อมูลดังกล่าวภายใน 21 วัน นับจาก
วันสินเดือนทีรายงานเป็ นการรวบรวมข้อมูลยอดคงค้างเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ทจดทะเบี
ี
ยน
ในประเทศ และสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศ ดังนี
ธนาคารพาณิชย์ทจดทะเบี
ี
ยนในประเทศ แยกเป็ น
1. เงินกองทุนชันที 1 ทีเป็ นส่วนของเจ้าของ % ต่อสินทรัพย์เสียง
2. เงินกองทุนชันที 1
% ต่อสินทรัพย์เสียง
3. เงินกองทุนทังสิน
% ต่อสินทรัพย์เสียง
4. จํานวนธนาคาร
สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ แยกเป็ น
1.เงินกองทุนทังสิน
% ต่อสินทรัพย์เสียง
2.จํานวนธนาคาร
รวมทังสิน แยกเป็ น
1.รวมเงินกองทุนทังสิน . % ต่อสินทรัพย์เสียง
2. จํานวนธนาคาร
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสียง = เงินกองทุน / สินทรัพย์เสียง *100
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสียงทีกําหนด
ธนาคารพาณิชย์
วันทีมีผลบังคบั ใช้
ทีจดทะเบียนในประเทศ

1 ม.ค. 2536
1 เม.ย. 2537
1 ม.ค. 2538
1 ต.ค. 2539
25 ส.ค. 2541
1 ม.ค. 2556

ชันที 1 ทีเป็ นส่วน
ของเจ้าของ
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
4.50%

สาขาของ
ธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศ

ชันที 1

ทังสิน

ทังสิน

5.00 %
5.00 %
5.50 %
6.00 %
4.25 %
6.00%

7.00 %
7.50 %
8.00 %
8.50 %
8.50 %
8.50%

6.25 %
6.50 %
6.75 %
7.50 %
7.50 %
8.50%

แหล่งทีมาของข้อมูล

1. ธนาคารพาณิชย์ทจดทะเบี
ี
ยนในประเทศ
2. สาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศ

สือทีใช้ในการเผยแพร่

(https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=782&language=th

การปรับปรุงข้อมูล

ปรับตามข้อมูลจริง เมือแหล่งข้อมูลมีการแก้ไข (ไม่สามารถระบุเวลาได้)

หมายเหตุ

1. ตังแต่เดือนมกราคม 2540 ถึงเดือนกรกฎาคม 2551 สินทรัพย์เสียง หมายถึง สินทรัพย์เสียง
ถ่วงนําหนักตามความเสียงด้านเครดิต
2. ตังแต่เดือนสิงหาคม 2551 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2551 สินทรัพย์เสียง หมายถึง สินทรัพย์เสียง
ถ่วงนําหนักตามความเสียงด้านเครดิตและด้านตลาด
3. ตังแต่เดือนธันวาคม 2551 เป็ นต้นไป สินทรัพย์เสียง หมายถึง สินทรัพย์เสียงถ่วงนําหนักตาม
ความเสียงด้านเครดิต ด้านตลาด และด้านปฏิบตั ก
ิ าร
ทีมข้อมูลสถาบันการเงิน
ฝ่ ายบริหารจัดการข้อมูล
โทร. 0-2283-5633, 0-2356-7407
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