คาอธิบายข้อมูล
รหัสของตาราง
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ชื่อตาราง

ข้อมูลอืน
่ ๆ ของสาขาธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศเฉลีย่ (Peer Group)

ความถีข
่ องข้อมูล
ความล่าช้าและ
กาหนดเวลา
เผยแพร่

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

หลักวิธีทางสถิติ
 หลักการ นิยาม
และการจัดกลุม
่
 ความครอบคลุม
 การบันทึกข้อมูล
และมาตรฐาน
บัญชีทเี่ กีย่ วข้อง
 ลักษณะของ
ข้อมูลและวิธก
ี าร
จัดเก็บ
 วิธีประมวลผล
ข้อมูล

ตารางนี้เป็ นตารางยอดคงค้างข้อมูลอืน
่ เฉลีย่ ของแต่ละกลุม
่ ธนาคารพาณิชย์
ณ วันสิน
้ ไตรมาส มีหน่ วยเป็ นล้านบาท โดยจัดทาจากข้อมูลชุดรวมทุกสานักงานของสาขาธนาคาร
พาณิชย์ตา่ งประเทศ รวมกิจการวิเทศธนกิจ
ข้อมูลอืน
่ ประกอบด้วย เงินให้สน
ิ เชื่อ สินเชื่อจัดชัน
้ ด้อยคุณภาพ สินทรัพย์จดั ชัน
้ ด้อยคุณภาพ สินทรัพย์
เงินสารอง เงินกองทุน รายได้ ค่าใช้จา่ ย กาไรจากการดาเนินงาน จานวนเครือ
่ ง ATM และจานวนสาขา
หลักการการแบ่งกลุม
่ ธนาคารพาณิชย์
1. กลุม
่ ธพ. ขนาดใหญ่ ประกอบด้วย สาขา ธพ.ต่างประเทศทีม
่ ีสว่ นแบ่งตลาดของสินทรัพย์รวมตัง้ แต่
ร้อยละ 7 ขึ้นไป ของสินทรัพย์รวม สาขา ธพ.ต่างประเทศทัง้ ระบบ
2. กลุม
่ ธพ. ขนาดกลาง ประกอบด้วย สาขา ธพ.ต่างประเทศทีม
่ ีสว่ นแบ่งตลาดของสินทรัพย์รวมตัง้ แต่
ร้อยละ 2 แต่ไม่ถงึ ร้อยละ 7 ของสินทรัพย์รวม สาขา ธพ.ต่างประเทศทัง้ ระบบ
3. กลุม
่ ธพ.ขนาดเล็ก ประกอบด้วย สาขา ธพ.ต่างประเทศทีม
่ ีสว่ นแบ่งตลาดของสินทรัพย์รวมต่ากว่า
ร้อยละ 2 ของสินทรัพย์รวมสาขา ธพ.ต่างประเทศทัง้ ระบบ
เมื่อธนาคารใดมีแนวโน้มจะต้องเปลีย่ นกลุม
่ peer group ใหม่สบ
ื เนื่องจากส่วนแบ่งตลาดของสินทรัพย์
รวมทีเ่ ปลีย่ นไป การเปลีย่ นกลุม
่ ของธนาคารนัน
้ จะทาภายหลังจากทีแ
่ นวโน้มดังกล่าวมีความแน่ นอน
ต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ไตรมาส (จะไม่มีการแก้ไขการจัดกลุม
่ ในข้อมูลทีเ่ ผยแพร่ไปแล้ว)
ข้อมูลอืน
่
 เงินให้สน
ิ เชื่อ
คือ เงินให้สน
ิ เชื่อ หักรายได้รอการตัดบัญชี (รวมรายการระหว่างธนาคาร)
 เงินให้สน
ิ เชื่อแก่ผม
ู้ ีสว่ นเกีย่ วข้อง
หมายถึงเงินให้สน
ิ เชื่อ/เงินให้กย
ู้ ม
ื ทีส
่ ถาบันการเงินให้แก่บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันตาม
ความหมายทีก
่ าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 47
 สินเชื่อจัดชัน
้ ด้อยคุณภาพ (NPL)
ประกอบด้วย สินเชือ
่ จัดชัน
้ ต่ากว่ามาตรฐาน, สงสัย, สงสัยจะสูญ และสูญ
 สินทรัพย์จดั ชัน
้ ด้อยคุณภาพ
ประกอบด้วย ลูกหนี้ (สินเชือ
่ และสินทรัพย์อน
ื่ ทีเ่ กีย่ วข้องก่อนหักหลักประกัน), เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์, และสินทรัพย์อน
ื่ ทีถ
่ ูกจัดชัน
้ ต่ากว่ามาตรฐาน, สงสัย, สงสัยจะสูญ และสูญ
 สินทรัพย์บวกค่าเผื่อ
หมายถึง สินทรัพย์รวม (รวมภาระของลูกค้าจากการรับรองหรือการประกอบธุรกิจอืน
่ ) ก่อนบวก
(ลบ) ส่วนเกิน(ต่า)จากการปรับมูลค่า และก่อนหักค่าเผือ
่ ต่างๆ อาทิ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อ
การปรับมูลค่า ค่าเผื่อการด้อยค่าและค่าเผื่อความเสียหายจากการทุจริต เป็ นต้น
 สินทรัพย์สุทธิเฉลีย่ (หักภาระรับรอง)
เป็ นค่าเฉลีย่ สินทรัพย์ของทุกเดือนนับตัง้ แต่ตน
้ ปี โดยเป็ นสินทรัพย์ หลังหักค่าเผื่อต่างๆ (อาทิ ค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อการปรับมูลค่า ค่าเผื่อการด้อยค่า และค่าเผื่อความเสียหายจากการ
ทุจริต เป็ นต้น) และหักภาระของลูกค้าจากการรับรองหรือจากการประกอบธุรกิจอืน
่
 สารองทีก
่ น
ั ไว้แล้ว คือ สารองทีม
่ ีอยู่
 สารองทีพ
่ งึ กัน คือ สารองทีต
่ ้องกันทัง้ สิน
้
 สินทรัพย์ตามมาตรา 32
คือ สินทรัพย์ปราศจากภาระผูกพันประเภทต่างๆเพือ
่ ดารงเป็ นสินทรัพย์ตามกฎหมาย อาทิ เงิน
ฝากที่ ธปท. หลักทรัพย์รฐั บาลไทย พันธบัตร ธปท. หลักทรัพย์ทก
ี่ ระทรวงการคลังคา้ ประกันเงิน
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ต้นและดอกเบี้ย เป็ นต้น
 เงินกองทุน หมายถึง จานวนทีต
่ ่าทีส
่ ด
ุ ระหว่าง
ก. สินทรัพย์ตามมาตรา 32
ข. เงินทุนสุทธิเพือ
่ การดารงสินทรัพย์ตามมาตรา 32
ค. เงินทุนสุทธิเพือ
่ การดารงสินทรัพย์ตามมาตรา 32 และยอดสุทธิบญ
ั ชีระหว่างกัน (ยอดดุลที่
สาขาเป็ นลูกหนี้สุทธิต่อสานักงานใหญ่)
 สินทรัพย์เสีย่ ง
ประกอบด้วย สินทรัพย์ถว่ งนา้ หนักและภาระผูกพันถ่วงน้าหนัก ทีค
่ าณวนด้วย นา้ หนักความ
เสีย่ ง (Credit Conversion Factor-CCF) ที่ ธปท. กาหนด
 รายการนอกงบดุล
ประกอบด้วย
o การรับอาวัลตั๋วเงิน และการคา้ ประกันการกูย้ ืมเงิน
o ภาระตามตั๋วเงินค่าสินค้าเข้าทีย่ งั ไม่ครบกาหนด
o การขายลูกหนี้ต๋วั เงินทีผ
่ ู้ซื้อมีสท
ิ ธิไล่เบี้ย
o เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
o ตราสารอนุพน
ั ธ์ทางการเงิน
o ภาระผูกพันนอกงบดุลอืน
่
 รายได้รวม
ประกอบด้วย รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล และรายได้ทม
ี่ ใิ ช่ดอกเบี้ย
 ค่าใช้จา่ ยรวม
ประกอบด้วย ค่าใช้จา่ ยดอกเบี้ยและทีม
่ ใิ ช่ดอกเบี้ย
 กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงาน
หมายถึง รายได้รวมหักค่าใช้จา่ ยรวม
 จานวนเครือ
่ งอิเล็กทรอนิกส์ (เครือ
่ ง)
 จานวนสาขาทั่วไปและจุดให้บริการ
(จานวนสาขาทั่วไป รวมสานักงานตัวแทนแต่ไม่รวมสานักงานผู้แทนในต่างประเทศ)

แหล่งทีม
่ าของ
ข้อมูล
สือ
่ ทีใ่ ช้ในการ
เผยแพร่

สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ
เว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

(http://bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=422&language=TH)

การปรับปรุงข้อมูล

ปรับตามข้อมูลจริง เมื่อแหล่งข้อมูลมีการแก้ไข (ไม่สามารถระบุเวลาได้)

หมายเหตุ

1. ตัง้ แต่เดือนมกราคม 2540 ถึงเดือนกรกฎาคม 2551 สินทรัพย์เสีย่ ง หมายถึง สินทรัพย์เสีย่ งถ่วง
น้าหนักตามความเสีย่ งด้านเครดิต
2. ตัง้ แต่เดือนสิงหาคม 2551 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2551 สินทรัพย์เสีย่ ง หมายถึง สินทรัพย์เสีย่ งถ่วง
น้าหนักตามความเสีย่ งด้านเครดิตและด้านตลาด
3. ตัง้ แต่เดือนธันวาคม 2551เป็ นต้นไป สินทรัพย์เสีย่ ง หมายถึง สินทรัพย์เสีย่ งถ่วงนา้ หนักตามความ
เสีย่ งด้านเครดิต,ด้านตลาด และด้านปฏิบตั ิการ
ทีมข้อมูลสถาบันการเงิน
ฝ่ ายบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์
โทร. 0-2283-5633, 0-2283-5993
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