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ชื่อตาราง

ข้อมูลฐานะการเงินของธนาคารพาณิชย์ไทยเฉลีย่ (Peer Group)

ความถีข
่ องข้อมูล ความ
ล่าช้าและกาหนดเวลา
เผยแพร่

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

หลักวิธีทางสถิติ
 หลักการ นิยาม และการ
จัดกลุม
่
 ความครอบคลุม
 การบันทึกข้อมูลและ
มาตรฐานบัญชีทเี่ กีย่ วข้อง
 ลักษณะของข้อมูลและ
วิธีการจัดเก็บ
 วิธีประมวลผลข้อมูล

ตารางนี้เป็ นตารางยอดคงค้างฐานะการเงินเฉลีย่ ของแต่ละกลุม
่ ธนาคารพาณิชย์
ณ วันสิน
้ ไตรมาส มีหน่ วยเป็ นล้านบาท โดยจัดทาจากข้อมูลชุดรวมทุกสานักงานของธนาคาร
พาณิชย์ไทย รวมกิจการวิเทศธนกิจ แต่ไม่รวม ธนาคารพาณิชย์เพือ
่ รายย่อยและธนาคาร
พาณิชย์ทเี่ ป็ นบริษท
ั ลูกของธนาคารต่างประเทศ
หลักการการแบ่งกลุม
่ ธนาคารพาณิชย์
1. กลุม
่ ธพ. ขนาดใหญ่ ประกอบด้วย ธพ. ทีม
่ ีสว่ นแบ่งตลาดของสินทรัพย์รวมตัง้ แต่รอ้ ยละ 10
ขึ้นไป ของสินทรัพย์รวม ธพ.ไทยทัง้ ระบบ
2. กลุม
่ ธพ. ขนาดกลาง ประกอบด้วย ธพ. ทีม
่ ีสว่ นแบ่งตลาดของสินทรัพย์รวมตัง้ แต่รอ้ ยละ
2.5 แต่ไม่ถงึ ร้อยละ 10 ของสินทรัพย์รวม ธพ.ไทยทัง้ ระบบ
3. กลุม
่ ธพ.ขนาดเล็ก ประกอบด้วย ธพ. ทีม
่ ีสว่ นแบ่งตลาดของสินทรัพย์รวมต่ากว่าร้อยละ 2.5
ของสินทรัพย์รวม ธพ.ไทยทัง้ ระบบ
เมื่อธนาคารใดมีแนวโน้มจะต้องเปลีย่ นกลุม
่ peer group ใหม่สบ
ื เนื่องจากส่วนแบ่งตลาดของ
สินทรัพย์รวมทีเ่ ปลีย่ นไป การเปลีย่ นกลุม
่ ของธนาคารนัน
้ จะทาภายหลังจากทีแ
่ นวโน้มดังกล่าว
มีความแน่ นอนต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ไตรมาส (จะไม่มีการแก้ไขการจัดกลุม
่ ในข้อมูลทีเ่ ผยแพร่
ไปแล้ว)
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์ หมายถึง สินทรัพย์รวม (สุทธิ ค่าเผื่อการปรับมูลค่า ค่าเผือ
่ หนี้สงสัยจะสูญ รายได้
รอการตัดบัญชี ค่าเผื่อการด้อยค่า ค่าเสือ
่ มราคาสะสม)
 เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ประกอบด้วย เงินสดในมือ รายการเงินสดระหว่างเรียกเก็บ เงินฝากธนาคารในประเทศ
และต่างประเทศ
 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (สุทธิ)
หมายถึง เงินลงทุน (สุทธิ) ประกอบด้วยเงินลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ หลักทรัพย์
เงินลงทุนในลูกหนี้ (สุทธิ ค่าเผื่อการปรับมูลค่าหลักทรัพย์ และ หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
ของหลักทรัพย์)ซึ่งมีทง้ ั ทีเ่ ป็ นเงินลงทุนระยะสัน
้ และระยะยาว เพือ
่ ค้า เผื่อขาย ถือจนครบ
กาหนด และเงินลงทุนทั่วไป นอกจากนี้ ยังประกอบด้วย เงินลงทุนในบริษท
ั ย่อยและ
บริษท
ั ร่วม (หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน)
 เงินให้สน
ิ เชื่อ (สุทธิ)
ประกอบด้วย เงินให้สน
ิ เชื่อแก่ลูกค้า (หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และ หักรายได้รอการตัด
บัญชี) และสินเชื่อแก่ธนาคารอืน
่ (inter-bank loan หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
 ทรัพย์สน
ิ รอการขาย (สุทธิ)
ประกอบด้วย ทรัพย์สน
ิ ทีไ่ ด้จากการชาระหนี้ (อสังหา- และสังหาริมทรัพย์) และอืน
่ ๆ
รอการขาย (หัก ค่าเผื่อการลดราคาและการด้อยค่า)
 ทีด
่ ิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
ประกอบด้วย ทีด
่ ิน อาคาร และอุปกรณ์ (หัก ค่าเผือ
่ การด้อยค่าและค่าเสือ
่ มราคาสะสม)
 สินทรัพย์อน
ื่
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ประกอบด้วย ดอกเบี้ยค้างรับของเงินฝากและสินเชื่อ ภาระของลูกค้าจากการรับรองและ
จากการประกอบธุรกิจอืน
่ และสินทรัพย์อน
ื่ (สุทธิ)
หนี้สน
ิ
 เงินรับฝาก
รวมเป็ นเงินรับฝาก (หักส่วนลดจ่ายรอตัดบัญชี) รวมเงินรับฝาก inter-bank
 เงินกูย้ ม
ื
รวมเงินกูย้ ม
ื (หักส่วนลดจ่ายรอตัดบัญชี) รวมรายการ inter-bank
 หนี้สน
ิ อืน
่
ประกอบด้วย หนี้สน
ิ จ่ายคืนเมื่อทวงถาม หลักทรัพย์ขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อคืน ภาระของ
สถาบันการเงินจากการรับรอง ภาระของสถาบันการเงินจากการขายลูกหนี้ต๋วั เงิน ภาระ
ของสถาบันการเงินทีต
่ ้องส่งคืนหลักประกัน และหนี้สน
ิ อืน
่
ส่วนของผู้ถือหุน
้ หมายถึง ส่วนของสานักงานใหญ่และสาขาอืน
่ ทีเ่ ป็ นนิตบ
ิ ุคคลเดียวกัน
 ทุนชาระแล้ว
คือเงินทุนสุทธิเพือ
่ ดารงสินทรัพย์ตามมาตรา 6 และยอดสุทธิบญ
ั ชีระหว่างกัน
 สารองต่าง ๆ และบัญชีกาไรขาดทุน
บัญชีกาไรขาดทุนและอืน
่ ๆ และส่วนเกิน(ต่ากว่า)ทุนจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าเงินลงทุน

แหล่งทีม
่ าของข้อมูล

ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ ไม่รวม ธนาคารพาณิชย์เพือ
่ รายย่อยและธนาคาร
พาณิชย์ทีเ่ ป็ นบริษท
ั ลูกของธนาคารต่างประเทศ

สือ
่ ทีใ่ ช้ในการเผยแพร่

(https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=881&language=th)

การปรับปรุงข้อมูล

ปรับตามข้อมูลจริง เมื่อแหล่งข้อมูลมีการแก้ไข (ไม่สามารถระบุเวลาได้)

ทีมข้อมูลสถาบันการเงิน
ฝ่ ายบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์
โทร. 0-2283-5633, 0-2356-7407
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