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ชื่อตาราง

เงินให้กยู้ ืมของธนาคารพาณิชย์ จาแนกตามประเภทธุรกิจ (ISIC)

ความถีข
่ องข้อมูล ความล่าช้า
และกาหนดเวลาเผยแพร่

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

หลักวิธีทางสถิติ
 หลักการ นิยาม และ
การจัดกลุ่ม
 ความครอบคลุม
 การบันทึกข้อมูลและ
มาตรฐานบัญชีทเี่ กีย่ วข้อง
 ลักษณะของข้อมูลและ
วิธีการจัดเก็บ
 วิธีประมวลผลข้อมูล

ตารางนี้เป็ นตารางแสดงรายการเงินให้กยู้ ืมของธนาคารพาณิชย์แยกตามประเภทธุรกิจที่ผูก
้ ู้
จะนาเงินไปใช้ ซึง่ อาจแตกต่างจากประเภทธุรกิจของกิจการผูก
้ ก
ู้ ็ได้
เป็ นข้อมูลชุดรวมทุกสานักงานในประเทศของธนาคารพาณิชย์ไทย และสาขาธนาคาร
ต่างประเทศ โดยเป็ นข้อมูลยอดคงค้างสุทธิหลังจากหักรายได้รอตัดบัญชีแล้ว
การจาแนกประเภทธุรกิจข้างต้นจะเป็ นไปตามมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรมตาม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ (International Standard Industrial Classification of All
Economics Activities : ISIC) ฉบับ Revision 3 ขององค์การสหประชาชาติ ทัง้ นี้ คา
นิยามของ ISIC มีเผยแพร่ใน web ของสานักงานสถิติ
http://service.nso.go.th/nso/knowledge/knowledge05/knowledge05_1_2.html
นอกจากนี้ ธปท.ได้กาหนดประเภทธุรกิจเพิ่มในส่วนของการให้กยู้ ืมแก่บค
ุ คลเพือ
่ นาไปใช้
เพือ
่ การอุปโภคบริโภคของตนเอง (Personal Consumption) ซึ่งไม่มก
ี ารกาหนดใน ISIC
สรุปหัวข้อหลักดังนี้
1. การซื้อทีด
่ ิน
2. การจัดหาทีอ
่ ยูอ
่ าศัย
3. การซื้ออสังหาริมทรัพย์เพือ
่ การอืน
่ ๆ
4. การซื้อหรือเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์
5. การศึกษา
6. การเดินทางไปต่างประเทศเพือ
่ การทางาน
7. การบริโภคส่วนบุคคลอืน
่ ๆ
รายการทีแ
่ สดงจะเป็ นยอดคงค้างรวม ณ วันสิน
้ งวดของรายการประเภทเดียวกันของธนาคาร
พาณิชย์ตง้ ั แต่งวดไตรมาสที่ 4 ปี 2546 และมีหน่ วยเป็ นล้านบาท

แหล่งทีม
่ าของข้อมูล
สือ
่ ทีใ่ ช้ในการเผยแพร่

ธนาคารพาณิชย์
เว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
(http://bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=
28&language=th)

การปรับปรุงข้อมูล

ปรับตามข้อมูลจริง เมือ
่ แหล่งข้อมูลมีการแก้ไข (ไม่สามารถระบุเวลาได้)

หมายเหตุ

การเปลีย่ นแปลง coverage ของข้อมูล
1. ตัง้ แต่เดือนกันยายน 2547 ธนาคารทหารไทย ควบรวมกิจการกับธนาคารดีบเี อส ไทยทนุ
และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2. ตัง้ แต่เดือนมิถุนายน 2548 รวมธนาคารโซซิเยเต้ เจเนราล สาขากรุงเทพฯ
3. ตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม 2548 บง.ไทยเพิม
่ ทรัพย์ควบรวมกับบง.ทิสโก้และยกระดับเป็ น
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
4. ตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2548 บง.รัตนทุนควบรวมกับบง.เกียรตินาคิน และยกระดับเป็ น
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
5. ตัง้ แต่เดือนธันวาคม 2548 บง.สินเอเซีย ควบรวมกับบง.บัวหลวง และยกระดับเป็ น
ธนาคารสินเอเซีย จากัด (มหาชน) และบค.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ควบรวมกับ บง.บุคคลัภย์
และยกระดับเป็ นธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพือ
่ รายย่อย จากัด (มหาชน)
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6. ตัง้ แต่เดือนมกราคม 2549 บง.จีอี มันนี่ ยกระดับเป็ นธนาคาร จีอี มันนี่ เพือ
่ รายย่อย
จากัด (มหาชน)
7. ตัง้ แต่เดือนเมษายน 2549 บง. ธนชาติควบรวมกับ ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
8. ตัง้ แต่เดือนมกราคม 2550 ธนาคาร จีอี มันนี่ เพือ
่ รายย่อย จากัด (มหาชน) ปิ ดดาเนินการ
และ บค.ไทยเคหะ ยกระดับเป็ น ธนาคารไทยเครดิต เพือ
่ รายย่อย จากัด (มหาชน)
9. ตัง้ แต่เดือนมีนาคม 2550 บง.เอไอจี ไฟแนนซ์ (ประเทศไทย) จากัด มหาชน ยกระดับเป็ น
ธนาคารเอไอจี เพือ
่ รายย่อย จากัด มหาชน
ทีมข้อมูลสถาบันการเงิน
ฝ่ ายบริหารจัดการข้อมูล
โทร. 0-2283-5633, 0-2356-7401
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