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ชื่อตาราง

เงินให้กยู้ ืมแก่ภาคครัวเรือน

ความถีข
่ องข้อมูล ความล่าช้าและ
กาหนดเวลาเผยแพร่

ความถี่ รายไตรมาส
ความล่าช้า 1 ไตรมาส
กาหนดการเผยแพร่ เผยแพร่วน
ั ทาการสุดท้ายของไตรมาสถัดไป

หลักวิธีทางสถิติ
 หลักการ นิยาม และการจัดกลุม
่
 ความครอบคลุม
 การบันทึกข้อมูลและมาตรฐาน
บัญชีทเี่ กีย่ วข้อง
 ลักษณะของข้อมูลและวิธีการ
จัดเก็บ
 วิธีประมวลผลข้อมูล

ตารางนี้แสดงรายการเงินให้กยู้ ืม (Loans) ทีใ่ ห้แก่ภาคครัวเรือน (บุคคลธรรมดาที่
มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูใ่ นประเทศ) ของสถาบันการเงิน (ทัง้ ทีร่ บ
ั ฝากเงินและไม่รบ
ั ฝากเงิน) ใน
รูปของเงินเบิกเกินบัญชี เงินให้กยู้ ืมทั่วไป เงินให้กยู้ ืมในรูปตั๋วเงินทีเ่ ปลีย่ นมือไม่ได้
(non-negotiable) และเงินลงทุนในลูกหนี้ โดยเป็ นเงินให้กท
ู้ ง้ ั ทีเ่ ป็ นเงินบาทและ
เงินตราต่างประเทศ ไม่รวมดอกเบีย้ ค้างรับ ครอบคลุมสุถาบันการเงิน ดังต่อไปนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ ประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ (ไม่รวม
สาขา ธพ.ไทยทีอ
่ ยูใ่ นต่างประเทศ) สาขาธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศทีต
่ ง้ ั อยูใ่ น
ประเทศไทย และกิจการวิเทศธนกิจ (ปิ ดดาเนินการตัง้ แต่ ปี 2549)
2. สถาบันการเงินเฉพาะกิจทีร่ บ
ั ฝากเงิน ประกอบด้วย ธนาคารออมสิน (ธอ.)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารเพือ
่ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.) ธนาคารเพือ
่ การส่งออกและนาเข้าแห่งประเทสไทย (ธสน.)
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) และ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.)
3. สหกรณ์ ออมทรัพย์
4. สถาบันรับฝากเงินอืน
่ ๆ ประกอบด้วย บริษท
ั เงินทุน และบริษท
ั เครดิตฟองซิเอร์
ตัง้ แต่ไตรมาส 1/2550 ข้อมูลของสถาบันการเงินอืน
่ (ไม่รบ
ั ฝากเงิน) มีเพิ่มเติม
ดังนี้
5. บริษท
ั บัตรเครดิต ลิสซิง่ และสินเชื่อส่วนบุคคล ประกอบด้วย ผูป
้ ระกอบธุรกิจ
บัตรเครดิตและสินเชือ
่ ส่วนบุคคลภายใต้การกากับทีม
่ ใิ ช่ธนาคารพาณิชย์ และผู้
ประกอบธุรกิจเช่าซื้อและลิสซิ่ง (ธุรกิจเช่าซื้อและลิสซิง่ เฉพาะกลุ่มทีม
่ ส
ี น
ิ ทรัพย์
รวมขนาดใหญ่คด
ิ เป็ น 75% ของยอดสินทรัพย์รวมของธุรกิจทัง้ ระบบ)
6. บริษท
ั ประกันภัยและประกันชีวต
ิ ประกอบด้วย บริษท
ั ประกันชีวต
ิ และบริษท
ั
ประกันภัย ประกันวินาศภัย
7. บริษท
ั หลักทรัพย์
8. ธุรกิจบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน ประกอบด้วย บริษท
ั บริหารสินทรัพย์และ
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
9. โรงรับจานา ประกอบด้วย สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร สถานธนานุบาล
ภูมภ
ิ าค สถานธนานุเคราะห์ และโรงรับจานาเอกชน
10. สถาบันการเงินอืน
่ ๆ ประกอบด้วย กองทุนเพือ
่ การฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ บรรษัทตลาดรองสินเชือ
่ เพือ
่ ทีอ
่ ยู่
อาศัย และบรรษัทประกันสินเชือ
่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม
11. สินเชื่อจากสถาบันการเงินต่อ GDP คานวณจากเงินให้กยู้ ืมของสถาบันการเงิน
ทีใ่ ห้แก่ภาคครัวเรือนหารด้วยผลรวม QGDP 4 ไตรมาสย้อนหลัง
ผลรวม QGDP 4 ไตรมาสย้อนหลัง เป็ นวิธีการคานวณโดยใช้ผลรวมของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาปัจจุบน
ั ย้อนหลังไป 4 ไตรมาส โดยเริ่ม
นับจากไตรมาสทีอ
่ า้ งถึง
12.สินเชือ
่ จากสถาบันการเงินต่อ GDP ปรับฤดูกาล คานวณจากเงินให้กยู้ ืมของ
สถาบันการเงินทีใ่ ห้แก่ภาคครัวเรือนทีม
่ ก
ี ารปรับปัจจัยฤดูกาล หารด้วยผลรวม
QGDP 4 ไตรมาสย้อนหลัง
ตารางเงินให้กยู้ ืมแก่ภาคครัวเรือนของสถาบันการเงินแสดงยอดคงค้าง ณ วันสิน
้
ไตรมาส ตัง้ แต่ไตรมาส 1/2546 และมีหน่ วยเป็ นล้านบาท
ลักษณะของข้อมูลและวิธีการจัดเก็บ เป็ นข้อมูลยอดคงค้างของเงินให้กยู้ ืมทีเ่ ป็ น
ส่วนหนึ่งทางด้านสินทรัพย์ในงบดุลทีไ่ ด้จากสถาบันการเงิน แบ่งเป็ นข้อมูลทีจ่ ดั เก็บ
แบบปฐมภูมไิ ด้จากการรายงานโดยตรงของสถาบันการเงิน และแบบทุตยิ ภูมท
ิ ใี่ ด้
จากหน่ วยงานทีม
่ ห
ี น้าทีใ่ นการกากับดูแล ซึง่ ข้อมูลส่วนใหญ่เป็ นข้อมูลทีจ่ ดั เก็บแบบ
ปฐมภูมิ มีบางรายการทีเ่ ป็ นข้อมูลแบบทุตยิ ภูมิ ได้แก่ ข้อมูลของสหกรณ์ ออมทรัพย์
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บริษท
ั ประกันภัย ประกันวินาศภัย บริษท
ั ประกันชีวต
ิ บริษท
ั หลักทรัพย์ และโรงรับ
จานา ข้อมูลบางส่วนใช้วธิ ีการประมาณจากข้อมูลแวดล้อมตามหลักสถิติ

แหล่งทีม
่ าของข้อมูล

1. ธนาคารพาณิชย์
2. สถาบันการเงินเฉพาะกิจทีร่ บ
ั ฝากเงิน (ปี 2546 – 2549)
3. สานักงานเศรษฐกิจการคลัง (ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจตัง้ แต่ ปี 2550)
4. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5. บริษท
ั เงินทุน
6. บริษท
ั เครดิตฟองซิเอร์
7. บริษท
ั ทีป
่ ระกอบธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชือ
่ ส่วนบุคคลภายใต้การกากับ
ทีม
่ ใิ ช่ธนาคารพาณิชย์
8. บริษท
ั ทีป
่ ระกอบธุรกิจเช่าซื้อและลิสซิง่
9. สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
10. สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
11. สานักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
12. สานักงานธนานุเคราะห์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
13. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ข้อมูลโรงรับจานาเอกชน)
14. สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ข้อมูลสถาน
ธนานุบาลภูมภ
ิ าค)
15. กองทุนเพือ
่ การฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
16. กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
17. บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
18. บริษท
ั บริหารสินทรัพย์
19. สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สือ
่ ทีใ่ ช้ในการเผยแพร่

เว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
(https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.as
px?reportID=775&language=th)

การปรับปรุงข้อมูล

ข้อมูลทีเ่ ผยแพร่จะปรับย้อนหลังเมือ่ แหล่งข้อมูลมีการแก้ไข

ทีมสถิติการเงินการคลัง 1-2
ฝ่ ายเศรษฐกิจมหภาค
โทร. 0-2283-6188, 0-2283-6485
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