คาอธิบายข้อมูล
รหัสของตาราง
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ชื่อตาราง

ยอดคงค้างสินเชื่อรวมทัง้ ระบบจาแนกตามกลุ่มสถาบันการเงิน

ความถีข
่ องข้อมูล
ความล่าช้าและ
กาหนดเวลา
เผยแพร่

ความถีข
่ องข้อมูล รายไตรมาส
ความล่าช้า 50 วัน
กาหนดเผยแพร่
ข้อมูลเบือ
้ งต้น ทุกวันที่ 20
ข้อมูลจริง จะปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) และเผยแพร่ในงวดการเผยแพร่ถดั ไป

หลักวิธีทางสถิติ
 หลักการ
นิยาม และการ
จัดกลุ่ม
 ความ
ครอบคลุม
 การบันทึก
ข้อมูลและ
มาตรฐานบัญชี
ทีเ่ กีย่ วข้อง
 ลักษณะของ
ข้อมูลและ
วิธีการจัดเก็บ
 วิธี
ประมวลผล
ข้อมูล

ความหมาย
1. เงินให้สน
ิ เชือ
่ (gross) หมายถึง เงินให้กยู้ ืมทุกประเภท (รวม Interbank)
หักรายได้รอตัดบัญชี
2. เงินให้สน
ิ เชือ
่ (net) ทีใ่ ช้คานวณสัดส่วน NPLs ต่อสินเชือ
่ รวม หมายถึง
เงินให้สน
ิ เชือ
่ (gross) หัก เงินสารองค่าเผือ
่ หนี้สงสัยจะสูญทีส
่ ถาบันการเงินได้กน
ั ไว้สาหรับ NPLs
(เริม
่ ตัง้ แต่ ธ.ค. 49 เป็ นต้นไป)
สถาบันการเงินทีร่ วมอยูใ่ นตารางนี้ประกอบด้วย
1. ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ หมายถึง ธนาคารพาณิชย์ไทย ธนาคารเพือ
่ รายย่อย และ
ธนาคารพาณิชย์ทเี่ ป็ นบริษท
ั ลูกของธนาคาร
ต่างประเทศ
2. สาขาธนาคารต่างประเทศ
3. ธนาคารพาณิชย์ หมายถึง ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ และสาขาธนาคารต่างประเทศ
4. บริษท
ั เงินทุน
5. สถาบันการเงิน หมายถึง ธนาคารพาณิชย์รวมกับบริษท
ั เงินทุน (ไม่รวมกิจการวิเทศธนกิจและ
เครดิตฟองซิเอร์ )
6. บริษท
ั เครดิตฟองซิเอร์
7. สถาบันการเงินทัง้ สิน
้ หมายถึง ธนาคารพาณิชย์รวมกับบริษท
ั เงินทุน และกิจการวิเทศธนกิจและ
เครดิตฟองซิเอร์
ลักษณะของข้อมูล
ข้อมูลแสดงยอดคงค้าง (Outstanding)

แหล่งทีม
่ าของ
ข้อมูล

สือ
่ ทีใ่ ช้ในการ
เผยแพร่

1.
2.
3.
4.
5.

ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
สาขาธนาคารต่างประเทศ
บริษท
ั เงินทุน
กิจการวิเทศธนกิจ
บริษท
ั เครดิตฟองซิเอร์

เว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
(http://bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=430&language=TH)

การปรับปรุงข้อมูล

ปรับตามข้อมูลจริง เมือ
่ แหล่งข้อมูลมีการแก้ไข (ไม่สามารถระบุเวลาได้)

หมายเหตุ

การเปลีย่ นแปลง coverage ของข้อมูล
1. ธนาคารไทยธนาคารได้รบ
ั โอนกิจการของ บ.ง. 13 แห่ง ตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2542
2. ธ. รัตนสินซึง่ เดิมแสดงรวมในกลุ่มธพ.ของรัฐ ถูกเปลีย่ นการรายงานเข้าอยูใ่ นกลุ่มธพ.เอกชน เริม
่
ตัง้ แต่เดือน พ.ย.42 เนื่องจากภาคเอกชนได้เข้าถือหุน
้ ใหญ่ (75%) และเปลีย่ นชื่อเป็ น ธ. ยูโอบี
รัตนสิน
3. ข้อมูลสินเชือ
่ รวมทัง้ ระบบ (ไม่รวมกิจการวิเทศธนกิจ) สาหรับเดือนก.พ.-พ.ย. 45 ไม่รวม เงินให้
สินเชื่อ ดังต่อไปนี้
 NPLs ทีเ่ คยตัดบัญชีเป็ นหนี้สญ
ู และ สง.ได้บน
ั ทึกกลับเข้ามาในบัญชี
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คาอธิบายข้อมูล
 NPLs ทีจ่ ดั ชัน
้ สงสัยจะสูญทีก
่ น
ั สารองครบร้อยละ 100 ในส่วนทีไ่ ม่มีหลักประกัน
4. ธ. ธนชาต จากัด (มหาชน) ได้เริ่มดาเนินการเมือ่ เม.ย. 45 ซึง่ เกิดจากการควบรวมกิจการของ 5
สถาบันการเงิน คือ บ.ง. เอกชาติ บ.ง. เอ็นเอฟ
บ.ค. วานิช บ.ค. สินเคหะการ และ บ.ค. กรุงเทพเคหะ ดังนัน
้ ข้อมู ล NPLs ในเดือน เม.ย. 45
ของกลุม
่ ธ.พ. จดทะเบียนในประเทศส่วนหนึ่งเป็ นผลจากการโอนย้าย NPLs ของกลุ่ม บง. และ
บค.ทีร่ วมกิจการกับ ธพ. เอกชนแห่งใหม่
5. ธ. ศรีนครได้รวมกิจการกับ ธ. นครหลวงไทย ในเดือน เม. ย. 45
6. ข้อมูลไม่รวมกิจการวิเทศธนกิจเริ่มตัง้ แต่ไตรมาส 1 / 2549
ทีมข้อมูลสถาบันการเงิน
ฝ่ ายบริหารจัดการข้อมูล
โทร. 0-2283-5633, 0-2283-5993
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