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ชื่อตาราง

ยอดคงค้างหนี้รฐั วิสาหกิจในประเทศจาแนกตามผูถ
้ ือครอง และจาแนกตามสถาบันการเงินและไม่ใช่สถาบันการเงิน

ความถีข
่ อง
ข้อมูล
ความล่าช้า
และ
กาหนดเวลา
เผยแพร่

ความถี่ รายเดือน
ความล่าช้า 1 เดือน
กาหนดเวลาเผยแพร่ เผยแพร่วน
ั ทาการสุดท้ายของ 1 เดือนถัดไป

หลักวิธีทาง
สถิติ
 หลักการ
นิยาม
และการ
จัดกลุ่ม
 ความ
ครอบค
ลุม
 การ
บันทึก
ข้อมูล
และ
มาตรฐา
นบัญชีที่
เกีย่ วข้อ
ง
 ลักษณะ
ของ
ข้อมูล
และ
วิธีการ
จัดเก็บ
 วิธี
ประมวลผล
ข้อมูล

ยอดคงค้างหนี้รฐั วิสาหกิจในประเทศ หมายถึง ยอดหนี้คงค้างของรัฐวิสาหกิจทีก
่ ยู้ ืมภายในประเทศ ณ สิน
้ งวด ได้แก่
พันธบัตร ตั๋วสัญญาใช้เงิน และเงินกูโ้ ดยตรงในรูปเงินกูเ้ บิกเกินบัญชี และการกูใ้ นรูปสัญญาเงินกูต
้ า่ งๆ โดยกรณีทเี่ ป็ นตรา
สารหนี้จะบันทึกบัญชีตามราคาทีม
่ ก
ี ารซื้อขาย ณ วันออกตราสาร (nominal value) ยอดหนี้คงค้างจาแนกประเภทได้
ดังนี้
1. จาแนกตามผูถ
้ ือครอง ได้แก่
1.1 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.2 สถาบันการเงินทีร่ บ
ั ฝากเงิน (ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ สาขา
ธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศ สถาบันการเงินเฉพาะกิจทีร่ บ
ั ฝากเงิน บริษท
ั เงินทุน และ
สถาบันการเงินทีร่ บ
ั ฝากเงินอืน
่ ๆ)
1.3 สถาบันการเงินอืน
่ (ได้แก่ บริษท
ั หลักทรัพย์ กองทุนบาเหน็ จบานาญข้าราชการ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุนรวม บริษท
ั ประกันภัย บริษท
ั ประกันชีวต
ิ สถาบันการเงิน
ทีไ่ ม่รบ
ั ฝากเงินอืน
่ ๆ)
1.4 รัฐบาลกลาง (ได้แก่ ส่วนราชการสังกัดรัฐบาลกลาง และกองทุนประกันสังคม)
1.5 รัฐบาลท้องถิน
่
1.6 ธุรกิจทีไ่ ม่ใช่สถาบันการเงิน
1.7 รัฐวิสาหกิจทีไ่ ม่ใช่สถาบันการเงิน
1.8 ครัวเรือนและสถาบันไม่แสวงหากาไร (ได้แก่ บุคคลธรรมดา และสถาบันการเงินไม่
แสวงหากาไร)
1.9 ผูม
้ ีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูใ่ นต่างประเทศ (ได้แก่ ผู้มถ
ี น
ิ่ ทีอ
่ ยูใ่ นต่างประเทศทีเ่ ป็ น นิตบ
ิ ค
ุ คล บุคคล
ธรรมดา สถาบันการเงิน และอืน
่ ๆ)
2. จาแนกตามรัฐวิสาหกิจทีเ่ ป็ นสถาบันการเงินและไม่ใช่สถาบันการเงิน ดังนี้
2.1 รัฐวิสาหกิจทีเ่ ป็ นสถาบันการเงิน เช่น ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็ นต้น
2.2 รัฐวิสาหกิจทีไ่ ม่ใช่สถาบันการเงิน เช่น การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต แห่งประเทศไทย การ
ไฟฟ้ านครหลวง เป็ นต้น
หนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจครอบคลุมรัฐวิสาหกิจทัง้ ทีเ่ ป็ นสถาบันการเงินและไม่ใช่สถาบันการเงิน และทัง้ ทีร่ ฐั บาลคา้
ประกันและไม่คา้ ประกัน
ข้อมูลยอดคงค้างของหนี้รฐั วิสาหกิจในประเทศ เป็ นการจัดเก็บตามเกณฑ์เงินสดซึง่ จะบันทึกข้อมูลหรือลงบัญชีเมือ่ มีการรับ
หรือจ่ายเงินสดออกไป โดยได้ขอ
้ มูลจากสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง บริษท
ั ศูนย์รบ
ั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด ผูด
้ ูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ (custodian) และฝ่ ายการชาระเงินและพันธบัตร ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
้ เมือ่ มีการออกจาหน่ ายตราสารหนี้หรือกูใ้ หม่ หรือ
การประมวลผลมีหลักเกณฑ์วา่ การเปลีย่ นแปลงยอดหนี้คงค้างจะเกิดขึน
เมือ่ ตราสารหนี้ครบกาหนดไถ่ถอน หรือมีการไถ่ถอนก่อนกาหนดแล้วแต่กรณี หรือมีการชาระคืนต้นเงินกู้ ดังนัน
้ ยอดคง
ค้างเดือนก่อนบวกด้วยยอดออกจาหน่ ายหรือกูใ้ หม่ลบด้วยยอดไถ่ถอนหรือชาระคืนจะได้เท่ากับยอดหนี้คงค้าง ณ เวลาหนึ่ง
เวลาใด

แหล่งทีม
่ า
ของข้อมูล

1. ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
3. บริษท
ั ศูนย์รบ
ั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
4. ผูด
้ ูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ (custodian)
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คาอธิบายข้อมูล
สือ่ ทีใ่ ช้ใน
การ
เผยแพร่

เว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

การ
ปรับปรุง
ข้อมูล

ปรับตามข้อมูลจริง เมือ
่ แหล่งข้อมูลมีการแก้ไข (ไม่สามารถระบุเวลาได้)

(https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=45&language=th

).

ทีมสถิตก
ิ ารเงินการคลัง 1-2
ฝ่ ายเศรษฐกิจมหภาค
โทร 0-2283-6880
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