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EC_PF_006

ชื่อตาราง

ยอดคงค้างหนี้รฐั บาลและรัฐวิสาหกิจในประเทศจาแนกตามอายุคงเหลือ

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 บาลในประเทศ หมายถึง ยอดหนี้คงค้างของรัฐบาลทีก
่ ยู้ ืมภายในประเทศ ณ สิน
้ งวด เพือ
่ วัตถุประสงค์
ต่างๆ ได้แก่ การก่อหนี้ตามงบประมาณประจาปี ของรัฐบาล เพือ
่ ชดเชยการขาดดุล และและการก่อหนี้นอกงบประมาณ
ของรัฐบาล อาทิ การกูเ้ พือ
่ ช่วยเหลือกองทุนเพือ
่ การฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน การกูเ้ พือ
่ เสริมสร้างความมั่นคง
ของระบบสถาบันการเงิน รวมถึงการกูเ้ พือ
่ การชาระคืนหนี้ตา่ งประเทศ
ยอดคงค้างหนี้รฐั วิสาหกิจในประเทศ หมายถึง ยอดหนี้คงค้างของรัฐวิสาหกิจทีก
่ ยู้ ืมภายในประเทศ ณ สิน
้ งวด
โดยกรณีของหนี้ทเี่ ป็ นตราสารหนี้ของทัง้ สองกลุม
่ จะบันทึกบัญชีตามราคาทีม
่ ีการซื้อขาย ณ วันออกตราสาร (nominal
value)
ข้อมูลยอดหนี้คงค้างทัง้ หนี้รฐั บาลและหนี้รฐั วิสาหกิจ มีการจาแนก ดังนี้
1. จาแนกตามประเภทของตราสารหนี้ ได้แก่
1.1 พันธบัตร
1.2 ตั๋วสัญญาใช้เงิน
1.3 เงินกูอ
้ น
ื่ ๆ
2.จาแนกตามประเภทอายุคงเหลือของหนี้ ได้แก่
2.1 ระยะสัน
้ (1 ปี )
2.2 ระยะปานกลาง (มากกว่า 1-5 ปี )
้ ไป)
2.3 และระยะยาว (มากกว่า 5 ปี ขึน
้ ในประเทศเป็ นสาคญ
หนี้รฐั บาลในประเทศครอบคลุม หนี้ของรัฐบาลกลางทีก
่ อ
่ ขึน
ั ซึง่ เป็ นหนี้ทรี่ ฐั บาลก่อขึ้นโดยมี
กฎหมายรองรับ เช่น การกูเ้ พือ
่ การช่วยเหลือกองทุนฟื้ นฟูฯ การกูเ้ พือ
่ การบริหารหนี้สาธารณะ การกูเ้ พือ
่ ฟื้ นฟูและ
เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการกูเ้ พือ
่ การวางระบบบริหารจัดการน้าและสร้างอนาคตประเทศ
หนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจครอบคลุม ทัง้ ทีเ่ ป็ นสถาบันการเงินและไม่เป็ นสถาบันการเงิน รวมทีร่ ฐั บาลคา้ ประกันและ
ไม่คา้ ประกัน แต่ไม่รวมภาระหนี้สน
ิ ในรูปของเงินรับฝากของรัฐวิสาหกิจทีเ่ ป็ นสถาบันการเงิน
ข้อมูลยอดคงค้างของหนี้รฐั บาลและหนี้รฐั วิสาหกิจในประเทศ เป็ นการจัดเก็บตามเกณฑ์เงินสดซึง่ จะบันทึกข้อมูลหรือ
ลงบัญชีเมือ่ มีการรับหรือจ่ายเงินสดออกไป โดยได้ขอ
้ มูลจากสานัก งานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง บริษท
ั ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ผูด
้ ูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ (custodian) และฝ่ ายการชาระเงินและพันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
้ เมือ่ มีการออกจาหน่ ายตรา
การประมวลผลข้อมูลหนี้ในประเทศมีหลักเกณฑ์วา่ การเปลีย่ นแปลงยอดหนี้คงค้างจะเกิดขึน
สารหนี้หรือกูใ้ หม่ หรือเมือ่ ตราสารหนี้ครบกาหนดไถ่ถอน หรือมีการไถ่ถอนก่อนกาหนดแล้วแต่กรณี หรือมีการชาระคืน
ต้นเงินกู้ ดังนัน
้ ยอดคงค้างเดือนก่อนบวกด้วยยอดออกจาหน่ ายหรือกูใ้ หม่ลบด้วยยอดไถ่ถอนหรือชาระคืนจะได้เท่ากับ
ยอดหนี้
คงค้าง ณ เวลาหนึ่งเวลาใด
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คาอธิบายข้อมูล
แหล่งทีม
่ า
ของข้อมูล

1. ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
3. บริษท
ั ศูนย์รบ
ั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
4. ผูด
้ ูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ (custodian)

สือ่ ทีใ่ ช้ใน
การ
เผยแพร่

เว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
(https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=48&language=th)

การ
ปรับปรุง
ข้อมูล

ปรับตามข้อมูลจริง เมือ
่ แหล่งข้อมูลมีการแก้ไข (ไม่สามารถระบุเวลาได้)

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