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ชื่อตาราง

เงินฝากและยอดถอนระหว่างงวดของธนาคารพาณิชย์

ความถีข
่ อง
ข้อมูล ความ
ล่าช้าและ
กาหนดเวลา
เผยแพร่

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

หลักวิธีทาง
สถิติ
 หลักการ
นิยาม และ
การจัดกลุ่ม
 ความ
ครอบคลุม
 การ
บันทึก
ข้อมูลและ
มาตรฐาน
บัญชีที่
เกีย่ วข้อง
 ลักษณะ
ของข้อมูล
และวิธีการ
จัดเก็บ
 วิธี
ประมวลผล
ข้อมูล

ตารางนี้เป็ นตารางแสดงยอดคงค้างเงินรับฝากและยอดถอนระหว่างงวดของธนาคารพาณิชย์ ประกอบด้วย

แหล่งทีม
่ าของ
ข้อมูล

ธนาคารพาณิชย์

สือ
่ ทีใ่ ช้ในการ
เผยแพร่

1. ยอดคงค้างเงินรับฝากจาแนกตามประเภทเงินรับฝาก โดยกรณีเป็ นรายเดือนจะแสดงยอดคงค้าง ณ สิน
้ งวดข้อมูลเดือน
นัน
้ แต่กรณีเป็ นรายไตรมาส หรือรายปี จะเป็ นค่าเฉลีย่ ของข้อมูลรายเดือน
2. ยอดถอนระหว่างงวดจาแนกตามประเภทเงินรับฝาก โดยกรณีเป็ นรายเดือนจะแสดงยอดถอนในงวดข้อมูลเดือนนัน
้
แต่กรณีเป็ นรายไตรมาส หรือรายปี จะเป็ นค่าเฉลีย่ ของข้อมูลรายเดือน
3. อัตราหมุนเวียนของเงินฝาก = ข้อ 2 / ข้อ 1
รายการทีแ
่ สดงจะเป็ นยอดคงค้างรวม และยอดถอนระหว่างงวด ณ วันสิน
้ งวดของรายการประเภทเดียวกันของธนาคาร
พาณิชย์ตง้ ั แต่ปี 2531 และมีหน่ วยเป็ นล้านบาท

เว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
(https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=31&language=th)

การปรับปรุง
ข้อมูล

ปรับตามข้อมูลจริง เมือ
่ แหล่งข้อมูลมีการแก้ไข (ไม่สามารถระบุเวลาได้)

หมายเหตุ

การเปลีย่ นแปลง coverage ของข้อมูล
1. ตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2541 ไม่รวมธนาคาร กรุงเทพฯ พาณิชย์การ จากัด
2. ตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2542 ธนาคารไทยธนาคาร จากัด (มหาชน) ควบรวมกับบริษท
ั เงินทุนกรุงไทยธนกิจ จากัด
(มหาชน) และบริษท
ั เงินทุน 12 แห่ง
3. ตัง้ แต่เดือนเมษายน 2545 รวมธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
4. ตัง้ แต่เดือนกันยายน 2547 ธนาคารทหารไทย ควบรวมกิจการกับธนาคาร
ดีบเี อส ไทยทนุ และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
5. ตัง้ แต่เดือนมิถน
ุ ายน 2548 รวมธนาคารโซซิเยเต้ เจเนราล สาขากรุงเทพฯ
6. ตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม 2548 บง.ไทยเพิม
่ ทรัพย์ควบรวมกับบง.ทิสโก้และยกระดับเป็ นธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
7. ตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2548 บง.รัตนทุนควบรวมกับบง.เกียรตินาคิน และยกระดับเป็ นธนาคารเกียรตินาคิน จากัด
(มหาชน)
8. ตัง้ แต่เดือนธันวาคม 2548 บง.สินเอเซีย ควบรวมกับบง.บัวหลวง และยกระดับเป็ นธนาคารสินเอเซีย จากัด (มหาชน)
และบค.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ควบรวมกับบง.บุคคลัภย์ และยกระดับเป็ นธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพือ
่ รายย่อย จากัด
(มหาชน)
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9. ตัง้ แต่เดือนมกราคม 2549 บง.จีอี มันนี่ ยกระดับเป็ นธนาคาร จีอี มันนี่ เพือ
่ รายย่อย จากัด (มหาชน)
10. ตัง้ แต่เดือนเมษายน 2549 บง. ธนชาติควบรวมกับ ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
11. ตัง้ แต่เดือนมกราคม 2550 ธนาคาร จีอี มันนี่ เพือ
่ รายย่อย จากัด (มหาชน) ปิ ดดาเนินการ และ บค.ไทยเคหะ
ยกระดับเป็ น ธนาคารไทยเครดิต เพือ
่ รายย่อย จากัด (มหาชน)
12. ตัง้ แต่เดือนมีนาคม 2550 บง.เอไอจี ไฟแนนซ์ (ประเทศไทย) จากัด มหาชน ยกระดับเป็ น ธนาคารเอไอจี เพือ
่ ราย
ย่อย จากัด มหาชน
ทีมข้อมูลสถาบันการเงิน
ฝ่ ายบริหารจัดการข้อมูล
โทร. 0-2283-5633, 0-2356-7401

EC_MB_036: หน้า 2/ 2

