คําอธิบายข้อมูล
รหัสของตาราง
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ชือตาราง

ข้อมูลอืนๆ ของธนาคารพาณิชย์ไทยเฉลีย (Peer Group)

ความถีของข้อมูล ความ
ล่าช้าและกําหนดเวลา
เผยแพร่

ความถี รายไตรมาส
ความล่าช้า 40 วัน
กําหนดการเผยแพร่
ข้อมูลเบืองต้น ทุกวันที 10
ข้อมูลจริง จะปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) และเผยแพร่ในงวดการเผยแพร่ถดั ไป

หลักวิธีทางสถิติ
 หลักการ นิยาม และการ
จัดกลุม
่
 ความครอบคลุม
 การบันทึกข้อมูลและ
มาตรฐานบัญชีที
เกียวข้อง
 ลักษณะของข้อมูลและ
วิธีการจัดเก็บ
 วิธีประมวลผลข้อมูล

ตารางนีเป็ นตารางยอดคงค้างข้อมูลอืนเฉลียของแต่ละกลุม
่ ธนาคารพาณิชย์
ณ วันสินไตรมาส มีหน่ วยเป็ นล้านบาท โดยจัดทําจากข้อมูลชุดรวมทุกสํานักงานของธนาคาร
พาณิชย์ไทย รวมกิจการวิเทศธนกิจ แต่ไม่รวม ธนาคารพาณิชย์เพือรายย่อยและธนาคาร
พาณิชย์ทีเป็ นบริษท
ั ลูกของธนาคารต่างประเทศ
ข้อมูลอืน ประกอบด้วย เงินให้สน
ิ เชือ สินเชือจัดชันด้อยคุณภาพ สินทรัพย์จดั ชันด้อยคุณภาพ
สินทรัพย์ เงินสํารอง เงินกองทุน รายได้ ค่าใช้จา่ ย กําไรจากการดําเนินงาน จํานวนเครือง
ATM และจํานวนสาขา
หลักการการแบ่งกลุม
่ ธนาคารพาณิชย์
1. กลุม
่ ธพ. ขนาดใหญ่ ประกอบด้วย ธพ. ทีมีสว่ นแบ่งตลาดของสินทรัพย์รวมตังแต่รอ้ ยละ 10
ขึ นไป ของสินทรัพย์รวม ธพ.ไทยทังระบบ
2. กลุม
่ ธพ. ขนาดกลาง ประกอบด้วย ธพ. ทีมีสว่ นแบ่งตลาดของสินทรัพย์รวมตังแต่รอ้ ยละ 2.5
แต่ไม่ถงึ ร้อยละ 10 ของสินทรัพย์รวม ธพ.ไทยทังระบบ
3. กลุม
่ ธพ.ขนาดเล็ก ประกอบด้วย ธพ. ทีมีสว่ นแบ่งตลาดของสินทรัพย์รวมตํากว่าร้อยละ 2.5
ของสินทรัพย์รวม ธพ.ไทยทังระบบ
ข้อมูลอืน
 เงินให้สน
ิ เชือ
คือ เงินให้สน
ิ เชือ หักรายได้รอการตัดบัญชี (รวมรายการระหว่างธนาคาร)
 เงินให้สน
ิ เชือแก่ผม
ู้ ีสว่ นเกียวข้อง
หมายถึงเงินให้สน
ิ เชือ/เงินให้กยู้ ม
ื ทีสถาบันการเงินให้แก่บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน
ตามความหมายทีกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 47
 สินเชือจัดชันด้อยคุณภาพ (NPL)
ประกอบด้วย สินเชือจัดชันตํากว่ามาตรฐาน, สงสัย, สงสัยจะสูญ และสูญ
 สินทรัพย์จดั ชันด้อยคุณภาพ
ประกอบด้วย ลูกหนี (สินเชือและสินทรัพย์อนที
ื เกียวข้องก่อนหักหลักประกัน), เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์, และสินทรัพย์อืน ทีถูกจัดชันตํากว่ามาตรฐาน, สงสัย, สงสัยจะสูญ และสูญ
 สินทรัพย์บวกค่าเผือฯ
หมายถึง สินทรัพย์รวม (รวมภาระของลูกค้าจากการรับรองหรือการประกอบธุรกิจอืน) ก่อน
หักค่าเผือต่างๆ (อาทิ ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ ค่าเผือการปรับมูลค่า ค่าเผือการด้อยค่า และ
ค่าเผือความเสียหายจากการทุจริต เป็ นต้น)
 สินทรัพย์สุทธิเฉลีย (หักภาระรับรอง)
เป็ นค่าเฉลียสินทรัพย์ของทุกเดือนนับตังแต่ตน
้ ปี โดยเป็ นสินทรัพย์ หลังหักค่าเผือต่างๆ
(อาทิ ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ ค่าเผือการปรับมูลค่า ค่าเผือการด้อยค่า และค่าเผือความ
เสียหายจากการทุจริต เป็ นต้น) และหักภาระของลูกค้าจากการรับรองหรือจากการ
ประกอบธุรกิจอืน
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 สํารองทีกันไว้แล้ว คือ สํารองทีมีอยู่
 สํารองทีพึงกัน คือ สํารองทีต้องกันทังสิน
 เงินกองทุนชันที 1
ประกอบด้วย ทุนชําระแล้ว ใบสําคญ
ั แสดงสิทธิทีจะซือหุน
้ ส่วนเกิน(ตํากว่า)มูลค่าหุน
้ (สุทธิ)
ทุนสํารองตามกฎหมาย เงินสํารองทีจัดสรรจากกําไรสุทธิ กําไร(ขาดทุน)สะสมคงเหลือ
จากการจัดสรร อืนๆ
หัก ขาดทุน(สุทธิ) ค่าแห่งกูด
๊ วิลล์ และอืนๆ
 เงินกองทุนทังสิน
คือ ผลรวมของเงินกองทุนชันที 1 และเงินกองทุนชันที 2
หัก เงินลงทุนในตราสารทีนับเป็ นเงินกองทุนชันที 2 ของสถาบันการเงินอืน ส่วนตํากว่าทุน
(สุทธิ)จากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผือขายและอืนๆ
 สินทรัพย์เสียง
ประกอบด้วย สินทรัพย์ถว่ งนําหนักและภาระผูกพันถ่วงนําหนัก ทีคําณวนด้วย นําหนัก
ความเสียง (Credit Conversion Factor-CCF) ที ธปท. กําหนด
 รายการนอกงบดุล
ประกอบด้วย
o การรับอาวัลตัวเงิน และการคําประกันการกูย้ ืมเงิน
o ภาระตามตัวเงินค่าสินค้าเข้าทียังไม่ครบกําหนด
o การขายลูกหนีตัวเงินทีผู้ซือมีสท
ิ ธิไล่เบีย (Commercial papers sold with
recourse)
o เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
o ตราสารอนุพน
ั ธ์ทางการเงิน
o ภาระผูกพันอืน
 รายได้รวม
ประกอบด้วย รายได้ดอกเบียและเงินปันผล และรายได้ทีมิใช่ดอกเบีย
 ค่าใช้จา่ ยรวม
ประกอบด้วย ค่าใช้จา่ ยดอกเบียและทีมิใช่ดอกเบีย
 กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน
หมายถึง รายได้รวม หัก ค่าใช้จา่ ยรวม
 จํานวนเครืองอิเล็กทรอนิกส์ (เครือง)
 จํานวนสาขาทัวไปและจุดให้บริการ
(จํานวนสาขาทัวไป รวมสํานักงานตัวแทนแต่ไม่รวมสํานักงานผู้แทนในต่างประเทศ)
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แหล่งทีมาของข้อมูล

ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ ไม่รวม ธนาคารพาณิชย์เพือรายย่อยและธนาคารพาณิชย์
ทีเป็ นบริษท
ั ลูกของธนาคารต่างประเทศ

สือทีใช้ในการเผยแพร่

(https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=883&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 2551เป็ นต้นไป สินทรัพย์เสียง หมายถึง สินทรัพย์เสียงถ่วงนําหนักตาม
ความเสียงด้านเครดิต,ด้านตลาด และด้านปฏิบตั ิการ
ทีมข้อมูลสถาบันการเงิน
ฝ่ ายบริหารจัดการข้อมูล
โทร. 0-2283-5633, 0-2356-7407
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