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ชื่อตาราง

เงินให้สน
ิ เชือ
่ เงินฝาก และอัตราส่วนเงินให้สน
ิ เชือ
่ ต่อเงินฝากของธนาคารพาณิชย์

ความถีข
่ องข้อมูล ความล่าช้าและ
กาหนดเวลาเผยแพร่

ความถี่ รายเดือน
ความล่าช้า 40 วัน
กาหนดเวลาเผยแพร่
ข้อมูลเบือ
้ งต้น ทุกวันที่ 10
ข้อมูลจริง จะปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) และเผยแพร่ในงวดการเผยแพร่ถดั ไป

หลักวิธีทางสถิติ
 หลักการ นิยาม และการจัดกลุม
่
 ความครอบคลุม
 การบันทึกข้อมูลและมาตรฐานบัญชีที่
เกีย่ วข้อง
 ลักษณะของข้อมูลและวิธีการจัดเก็บ
 วิธีประมวลผลข้อมูล

เป็ นข้อมูลชุดรวมทุกสานักงานของธนาคารพาณิชย์ไทยและสาขาธนาคารต่างประเทศ
(รวมกิจการวิเทศธนกิจ) และกิจการวิเทศธนกิจของธนาคารต่างประเทศ (Stand
Alone) โดยข้อมูลเงินฝากและเงินให้สน
ิ เชือ
่ จะเป็ นยอดคงค้างสุทธิหลังจากหักรายได้รอ
ตัดบัญชีแล้ว
เงินให้สน
ิ เชือ
่ หมายถึงการให้กยู้ ืมทุกประเภทของธนาคารพาณิชย์ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
เงินเบิกเกินบัญชี ซื้อ ซื้อลด รับช่วงซื้อลดตั๋วเงิน และการจ่ายเงินชดใช้ตามภาระผูกพัน
ทุกประเภท เป็ นต้น
เงินฝาก หมายถึง เงินฝากทุกประเภทของธนาคารพาณิชย์ทรี่ บ
ั ฝากจากประชาชน
นิตบ
ิ ค
ุ คล และสถาบันการเงินอืน
่ ๆ ซึง่ รวมถึงบัตรเงินฝากทีธ่ นาคารพาณิชย์ออกจาหน่ าย
ให้ประชาชน
อัตราส่วนเงินให้สน
ิ เชือ
่ ต่อเงินฝาก หมายถึง สัดส่วนทีธ่ นาคารพาณิชย์นาเงินฝากไปให้
สินเชื่อ (เงินให้สน
ิ เชือ
่ /เงินฝาก*100)
เงินให้สน
ิ เชือ
่ (ไม่รวม Interbank) หมายถึง เงินให้สน
ิ เชือ
่ ทีก
่ ล่าวข้างต้น รวมถึงเงินให้
สินเชื่อทีม
่ ส
ี ถาบันการเงินเป็ นผู้รบ
ั รอง อาวัล หรือรับความเสีย่ งแทนคูส
่ ญ
ั ญา แต่ไม่รวม
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินฝาก (ไม่รวม Interbank) หมายถึง เงินฝากทีก
่ ล่าวข้างต้น ทีไ่ ม่รวมรายการ
ระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
Bill of Exchange (B/E) หมายถึง ตั๋วแลกเงินทีธ่ นาคารพาณิชย์ออกเพือ
่ กูย้ ืมเงิน
จากประชาชน นิตบ
ิ ค
ุ คล และสถาบันการเงินอืน
่ ๆ
อัตราส่วนเงินให้สน
ิ เชือ
่ ต่อเงินฝากและ B/E (ไม่รวม Interbank) หมายถึง สัดส่วนที่
ธพ.นาเงินฝาก (ไม่รวม Interbank) รวม B/E ไปให้สน
ิ เชือ
่ (ไม่รวม Interbank)
[เงินให้สน
ิ เชือ
่ (ไม่รวม Interbank) /{เงินฝาก (ไม่รวม Interbank) บวก B/E} *100]
อัตราส่วนเงินให้สน
ิ เชือ
่ ต่อเงินฝาก (ไม่รวม Interbank) หมายถึง สัดส่วนที่ ธพ.นาเงิน
ฝาก (ไม่รวม Interbank) ไปให้สน
ิ เชื่อ (ไม่รวม Interbank) [เงินให้สน
ิ เชือ
่ (ไม่รวม
Interbank) /เงินฝาก (ไม่รวม Interbank) *100]
เป็ นการรวบรวมข้อมูลชุด Balance Sheet โดยธนาคารพาณิชย์จะจัดส่งข้อมูลดังกล่าว
ภายใน 21 วันของเดือนถัดไป และการประมวลผลข้อมูลเป็ นการรวบรวมข้อมูลยอดคง
ค้างเกีย่ วกับเงินฝาก และเงินให้สน
ิ เชือ
่ ของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ และ
สาขาธนาคารต่างประเทศ โดยแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม
1. รวมทุกสานักงาน
ข้อมูลเงินให้สน
ิ เชือ
่ และเงินฝาก ชุดรวมทุกสานักงาน ของธนาคารพาณิชย์จด
ทะเบียนในประเทศ บวก ข้อมูลชุดรวมทุกสานักงานของสาขาธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศ บวกข้อมูลชุดรวมกิจการวิเทศ ของสานักงานวิเทศธนกิจ
2. ไม่รวมกิจการวิเทศธนกิจ
ข้อมูลเงินให้สน
ิ ชื่อ และเงินฝาก ชุดรวมทุกสานักงาน ของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียน
ในประเทศ บวก ข้อมูลชุดรวมทุกสานักงานของสาขาธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศ หัก
ด้วยข้อมูลชุดรวมกิจการวิเทศธนกิจของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ และ
สาขาธนาคารต่างประเทศ

แหล่งทีม
่ าของข้อมูล

1. ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
2. สาขาธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศ

สือ
่ ทีใ่ ช้ในการเผยแพร่

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

การปรับปรุงข้อมูล

ปรับตามข้อมูลจริง เมือ
่ แหล่งข้อมูลมีการแก้ไข (ไม่สามารถระบุเวลาได้)
ทีมข้อมูลสถาบันการเงิน
ฝ่ ายบริหารจัดการข้อมูล
โทร. 0-2283-5633, 0-2356-7406
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