คาอธิบายข้อมูล
รหัสของตาราง
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ชื่อตาราง

เงินให้กยู้ ืมของธนาคารพาณิชย์ จาแนกตามประเภทธุรกิจ (2508-2546)

ความถีข
่ องข้อมูล ความล่าช้า
และกาหนดเวลาเผยแพร่

ความถี่ รายครึง่ ปี
ความล่าช้า 40 วัน
กาหนดการเผยแพร่ ทุกวันที่ 10

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

ตารางนี้เป็ นตารางแสดงรายการเงินให้กยู้ ืมของธนาคารพาณิชย์แยกตามประเภทธุรกิจทีผ
่ ก
ู้ ู้
จะนาเงินไปใช้ ซึง่ อาจแตกต่างจากประเภทธุรกิจของกิจการผูก
้ ก
ู้ ็ได้ โดยจัดทาจากงบ
การเงินและข้อมูลประกอบทีเ่ กีย่ วข้องของธนาคารพาณิชย์ ได้แก่
1. ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ (ไม่รวมข้อมูลของสาขา ธพ.ไทยทีอ
่ ยูใ่ น
ต่างประเทศ)
2. สาขาธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศทีต
่ ง้ ั อยูใ่ นประเทศไทย
3. กิจการวิเทศธนกิจ (เฉพาะข้อมูลเพือ
่ การให้กยู้ ืมในประเทศ : out-in)
การจาแนกประเภทธุรกิจข้างต้นจะเป็ นไปตามการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทาง
ิ
เศรษฐกิจที่ ธปท.กาหนดขึ้น (คาอธิบายประเภทธุ
รกิจอยูใ่ นส่วนถัดไป)
รายการทีแ
่ สดงจะเป็ นยอดคงค้างรวม ณ วันสิน
้ งวดของรายการประเภทเดี ยวกันของ
ธนาคารพาณิชย์ระหว่างปี 2528 – ครึง่ ปี แรกปี 2546 และมีหน่ วยเป็ นล้านบาท
ประเภทธุรกิจ ประกอบด้วย
1. เกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์และป่ าไม้ หมายถึง กิจกรรมทางการเกษตรประกอบด้วย 1)
การเพาะปลูกพืชทุกชนิด 2) การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด (ยกเว้นสัตว์น้า้้ ) ทีใ่ ช้เป็ นอาหารหรือ
ใช้ประโยชน์อย่างอืน
่ และ 3) การป่ าไม้ประเภทต่าง ๆเช่นการปลูกป่ าไม้ การทาสวนป่ า
การอนุรกั ษ์ ป่าไม้ การเก็บหาของป่ า การตัดไม้เป็ นท่อนซุง การทาแพซุงและการล่องแพ
ซุง เป็ นต้น ทีด
่ าเนินการโดยบุคคล นิติบค
ุ คล กลุม
่ เกษตรกร และสหกรณ์ ทีม
่ ส
ี มาชิก
ทัง้ หมดเป็ นเกษตรกร แต่ไม่รวมการค้าขายปัจจัยการผลิตหรือผลิตผลทางการกสิกรรม
การเลี้ยงสัตว์ และการป่ าไม้ ซึ่งจัดเป็ นการพาณิชย์
2. การประมง หมายถึง การเลี้ยงและจับสัตว์น้า
้ เองตาม
3. การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน หมายถึง การขุดแร่และการแต่งแร่ทเี่ กิดขึน
ธรรมชาติ ทัง้ ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ รวมทัง้ เหมืองหิน เหมืองเกลือ และกิจกรรม
ทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการทาเหมือง
4. การอุตสาหกรรม หมายถึง การดาเนินกิจการทีเ่ ปลีย่ นสภาพวัตถุดิบให้เป็ นผลิตภัณฑ์ดว้ ย
มือ ด้วยเครือ
่ งจักรกล หรือด้วยเคมีภณ
ั ฑ์ ไม่วา่ จะดาเนินการในโรงงานหรือในเคหสถาน
เพือ
่ การขายส่งหรือขายปลีกก็ตาม สาหรับกิจการซึง่ ดาเนินงานเฉพาะการประกอบ
้ ก็นบ
ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ทผ
ี่ ลิตขึน
ั เป็ นการผลิตด้วย ส่วนการติดตัง้ หรือซ่อมแซม
เครือ
่ งจักรและอุปกรณ์ ในสถานประกอบการผลิต สถานประกอบการพาณิชย์ และสถาน
ประกอบการอืน
่ ๆ ให้จาแนกเป็ นอุตสาหกรรมการผลิตประเภทเดียวกับการผลิต
ผลิตภัณฑ์ หรือเครือ
่ งจักรและอุปกรณ์ ทีจ่ ะติดตัง้ หรือซ่อมแซมนัน
้ ยกเว้น 1) การ
ประกอบชิ้นส่วนทีท
่ าเร็จรูป ณ สถานทีใ่ ช้งาน ให้เป็ นสะพาน บันไดเลือ
่ น
เครือ่ งปรับอากาศ ระบบการวางสายไฟฟ้ า ฯลฯ ภายในอาคารและโครงสร้างทุกชนิด ซึ่ง
มีลกั ษณะเป็ นการก่อสร้าง ให้จดั ไว้ในข้อ 5. การก่อสร้าง 2) สถานประกอบการซึง่
บริการติดตัง้ เครือ
่ งใช้ในครัวเรือน เช่น เตาอบ ตูเ้ ย็นเครือ
่ งซักล้าง และเครือ
่ งปรับอากาศ
ให้จดั ไว้ในข้อ การบริการ 3) การติดตัง้ เครือ
่ งจักรและอุปกรณ์ อน
ั เป็ นบริการทีใ่ ห้พร้อม
กับการขายสินค้า ให้จดั ไว้ในข้อ 6. การพาณิชย์
5. การก่อสร้าง หมายถึง การรับเหมาก่อสร้างทั่วไป เช่น การรับเหมาก่อสร้างอาคารทีอ
่ ยู่
อาศัย อาคารอุตสาหกรรม อาคารพาณิชยกรรม อาคารสาธารณะ ตลอดจนการก่อสร้าง
ขนาดใหญ่เช่น ทางหลวง ถนน สะพาน สนามบิน การวางสายโทรศัพท์และโทรเลข และ
การรับเหมาก่อสร้างซ่อมแซม ต่อเติมเฉพาะงานทีเ่ กีย่ วกับการก่อสร้าง เช่น การก่ออิฐ
การวางท่อ การติดตัง้ เครือ
่ งปรับอากาศ การติดตัง้ เครือ
่ งไฟฟ้ า การทาสีและการตกแต่ง
อาคาร การติดตัง้ เครือ
่ งจักรกลสาหรับงานอุตสาหกรรมและเครือ
่ งจักรขนาดใหญ่ เป็ นต้น
6. การพาณิชย์ หมายถึง การประกอบการค้าขายสินค้า เช่น การค้าส่ง การค้าปลีก การส่ง
สินค้าออก การนาสินค้าเข้า ตัวแทนและนายหน้าซื้อขายสินค้า เป็ นต้น
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คาอธิบายข้อมูล
7. โรงแรมและภัตตาคาร หมายถึง การดาเนินกิจการเกีย่ วกับการจัดหาทีอ
่ ยู่ และค่ายพัก
หรือการขายอาหารและเครือ
่ งดืม
่ ทีจ่ ดั เตรียมไว้พร้อมทีจ่ ะบริโภคทันที เช่น ธุรกิจ
โรงแรม บังกะโล บ้านพักตากอากาศ ภัตตาคาร ร้านอาหาร เป็ นต้น
8. การขนส่ง หมายถึง การขนส่งทางบก ทางน้า และทางอากาศ ทีเ่ ป็ นบริการแก่สาธารณชน
9. การธนาคารและธุรกิจการเงิน หมายถึง การประกอบธุรกิจเกีย่ วกับการเงินในประเทศ
ของธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆและการประกอบธุรกิจการเงินทีอ
่ าจมิใช่ธนาคาร
หรือสถาบันการเงิน เช่น ธุรกิจบริการรับแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ธุรกิจทีม
่ ี
ธุรกรรมหลักในการเข้าถือหุน
้ ในกิจการอืน
่ ในลักษณะของ Holding Company ธุรกิจ
ให้เช่าซื้อหรือ ให้เช่าทรัพย์สน
ิ แบบ Leasing ธุรกิจดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์
(Custodian) ธุรกิจ Factoring และธุรกิจทีป
่ รึกษาทางการเงิน เป็ นต้น
10. บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ หมายถึง ธุรกิจเกีย่ วกับการซื้อขายทีด
่ น
ิ และอาคารการ
จัดสรรทีด
่ ิน การก่อสร้างอาคารเพือ
่ ให้เช่าหรือจาหน่ าย การทาธุรกิจด้าน
อสังหาริมทรัพย์อน
ื่ ๆ ได้แก่ ให้เช่าทีด
่ น
ิ และอาคาร การจัดการ การเป็ นนายหน้าซื้อ
ขายโดยรับค่าธรรมเนียมตอบแทน หรือโดยการทาสัญญาจ้าง เป็ นต้น (แต่ไม่รวมการ
จัดการและให้เช่าโรงแรมซึ่งรวมอยูใ่ นข้อ 7. โรงแรมและภัตตาคาร และการซื้อทีด
่ ิน
และอาคารเพือ
่ การอยู่อาศัยส่วนบุคคล ซึง่ รวมอยูใ่ นข้อ 12. การอุปโภคบริโภคส่วน
บุคคล )
11. การบริการและสินเชือ
่ อืน
่ ๆ ประกอบด้วย
 การบริการ หมายถึงบริการต่าง ๆ ทัง้ ทีเ่ ป็ นสถาบันหรือบุคคลทีด
่ าเนินการขาย
บริการแก่ประชาชน เช่น บริการการศึกษา การรักษาพยาบาล ร้านเสริมสวย ร้าน
ถ่ายรูป ร้านตัดเสื้อ การบันเทิง บริการซ่อมแซมเครือ
่ งใช้ในครัวเรือน การห้องเย็น
การคลังสินค้า การประกันภัย รวมทัง้ บริการวิชาชีพอิสระอืน
่ ๆ เช่น ทนายความ
สถาปนิก วิศวกร การบัญชี เป็ นต้น
 การสาธารณู ปโภค หมายถึง กิจกรรมของสถาบันทีด
่ าเนินการเกีย่ วกับ การขนส่ง
การไฟฟ้ า การประปา การไปรษณีย์ และโทรคมนาคม
12. การอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล หมายถึง การใช้จา่ ยเพือ
่ การอุปโภคบริโภคส่วนตัวทีม
่ ใิ ช่
เพือ
่ การประกอบธุรกิจ ได้แก่การใช้จา่ ยเพือ
่ ทีอ
่ ยู่อาศัย เพือ
่ การเดินทาง และเพือ
่
วัตถุประสงค์อน
ื่ ๆ
แหล่งทีม
่ าของข้อมูล
สือ
่ ทีใ่ ช้ในการเผยแพร่

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

การปรับปรุงข้อมูล

ปรับตามข้อมูลจริง เมือ
่ แหล่งข้อมูลมีการแก้ไข (ไม่สามารถระบุเวลาได้)

หมายเหตุ

1. ข้อจากัดของข้อมูล
การแยกประเภทธุุรกิจของข้อมูลในอดีต ปี 1965-1969 มีข้อจากัด ดังนี้
1.1 ข้อมูลการประมงรวมอยูใ่ นการเกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์และป่ าไม้
1.2 ข้อมูลโรงแรมและภัตตาคารรวมอยูใ่ นการบริการและสินเชื่ออืน
่ ๆ
1.3 ข้อมูลการขนส่ง รวมอยูใ่ นการบริการและสินเชื่ออืน
่ ๆ
2. การเปลีย่ นแปลง coverage ของข้อมูล
2.1 ตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2541 ไม่รวมข้อมูลธนาคาร กรุงเทพฯ พาณิชย์การ จากัด
เนือ
่ งจาก
2.2 ตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2542 ธนาคารไทยธนาคาร จากัด (มหาชน) ได้ควบรวมกับ
บริษท
ั เงินทุนกรุงไทยธนกิจ จากัด (มหาชน) และบริษท
ั เงินทุน อืน
่ 12 แห่ง
2.3 ตัง้ แต่เดือนเมษายน 2545 เพิม
่ ข้อมูลธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
3. การหยุดการจัดทาข้อมูล series นี้
ตัง้ แต่งวดเดือนธันวาคม 2546 เป็ นต้นไป ตารางนี้จะเปลีย่ นแปลงรูปแบบการรายงาน
ใหม่ เนือ
่ งจากมีการเปลีย่ นแปลงการจัดประเภทธุรกิจให้เป็ นไปตามประเภท
อุตสาหกรรม ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ISIC) และเผยแพร่ในตาราง
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EC_MB_033_S2 เงินให้กยู้ ืมของธนาคารพาณิชย์ จาแนกตามประเภทธุรกิจ (ISIC)

ทีมข้อมูลสถาบันการเงิน
ฝ่ ายบริหารจัดการข้อมูล
โทร. 0-2283-5633, 0-2356-7401
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