คาอธิบายข้อมูล
รหัสของตาราง
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ชื่อตาราง

ยอดคงค้างตราสารหนี้ภาครัฐในประเทศจาแนกตามกลุ่มผูถ
้ ือครอง 10 กลุ่ม

ความถีข
่ อง
ข้อมูล ความ
ล่าช้าและ
กาหนดเวลา
เผยแพร่

ความถี่ รายไตรมาส
ความล่าช้า 1 เดือน
กาหนดเวลาเผยแพร่ เผยแพร่วน
ั ทาการสุดท้ายของ 1 เดือนถัดไป

หลักวิธีทางสถิติ
 หลักการ
นิยาม และ
การจัดกลุ่ม
 ความ
ครอบคลุม
 การบันทึก
ข้อมูลและ
มาตรฐาน
บัญชีที่
เกีย่ วข้อง
 ลักษณะของ
ข้อมูลและ
วิธีการ
จัดเก็บ
 วิธี
ประมวลผล
ข้อมูล

ตราสารหนี้ภาครัฐในประเทศ หมายถึง ตราสารทางการเงินทีแ
่ สดงความเป็ นหนี้ ซึง่ เป็ นภาระผูกพันทางกฎหมายระหว่าง
เจ้าหนี้ กับ ลูกหนี้ ซึง่ ออกโดยกระทรวงการคลัง หรือหน่ วยงานภาครัฐ ออกจาหน่ ายเพือ
่ ระดมทุนในประเทศจากประชาชน
และสถาบันการเงิน
1. จาแนกตามประเภทตราสาร ได้แก่
1.1 พันธบัตรรัฐบาล
1.2 ตั๋วเงินคลัง
1.3 ตั๋วสัญญาใช้เงิน
1.4 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
1.5 พันธบัตรกองทุนฟื้ นฟูฯ
1.6 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
2. จาแนกประเภทพันธบัตร ได้แก่
2.1 พันธบัตรเงินกู้
2.2 พันธบัตรออมทรัพย์
3. จาแนกตามผูถ
้ ือครอง ได้แก่
3.1 ธนาคารแห่งประเทศไทย
3.2 ธนาคารพาณิชย์ (ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ และสาขาธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศ)
3.3 สถาบันการเงินอืน
่ (ได้แก่ สถาบันการเงินเฉพาะกิจทีร่ บ
ั ฝากเงิน บริษท
ั เงินทุน สถาบันการเงินทีร่ บ
ั ฝากเงินอืน
่ ๆ
บริษท
ั หลักทรัพย์ และสถาบันการเงินทีไ่ ม่รบ
ั ฝากเงินอืน
่ ๆ)
3.4 บริษท
ั ประกัน (ได้แก่ บริษท
ั ประกันภัย และบริษท
ั ประกันชีวต
ิ )
3.5 กองทุนรวม
3.6 Contractual Savings Funds (ได้แก่ กองทุนบาเหน็ จบานาญข้าราชการ กองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ และสานักงานประกันสังคม)
3.7 บริษท
ั และนิตบ
ิ ค
ุ คล
3.8 บุคคลธรรมดา
3.9 ภาครัฐและสถาบันทีไ่ ม่แสวงหากาไร (ได้แก่ ส่วนราชการสังกัดรัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิน
่ รัฐวิสาหกิจ และสถาบัน
ทีไ่ ม่แสวงหากาไร)
3.10 ผู้มถ
ี น
ิ่ ทีอ
่ ยูใ่ นต่างประเทศ (ได้แก่ ผู้มถ
ี น
ิ่ ทีอ
่ ยูต
่ า่ งประเทศทีเ่ ป็ นนิติบค
ุ คล ผู้มถ
ี น
ิ่ ทีอ
่ ยูต
่ า่ งประเทศทีเ่ ป็ นบุคคล
ธรรมดา ผู้มถ
ี น
ิ่ ทีอ
่ ยูต
่ า่ งประเทศทีเ่ ป็ นสถาบันการเงิน และผูม
้ ีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูต
่ า่ งประเทศอืน
่ ๆ)
ข้อมูลยอดคงค้างของหนี้ ภาครัฐในประเทศ เป็ นการจัดเก็บตามเกณฑ์เงินสดซึ่งจะบันทึกข้อมูลหรือลงบัญชีเมือ่ มีการรับหรือ
จ่ายเงินสดออกไป โดยได้ขอ
้ มูลจากสานักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง บริษท
ั ศูนย์รบ
ั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จากัด ผูด
้ ูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ และฝ่ ายการชาระเงินและพันธบัตร ธปท.
้ เมือ่ มีการออกจาหน่ าย
การประมวลผลมีหลักเกณฑ์วา่ การเปลีย่ นแปลงยอดหนี้คงค้างจะเกิดขึน
ตราสารหนี้หรือกูใ้ หม่ หรือเมือ
่ ตราสารหนี้ครบกาหนดไถ่ถอน หรือมีการไถ่ถอนก่อนกาหนดแล้วแต่กรณี หรือมีการชาระ
้
คืนต้นเงินกู้ ดังนัน
้ ยอดคงค้างต้นช่วงเวลาบวกด้วยยอดออกจาหน่ าย หรือกูใ้ หม่ลบด้วยยอดไถ่ถอน หรือชาระคืนทีเ่ กิดขึน
ในช่วงเวลานัน
้ จะได้เท่ากับยอดหนี้คงค้าง
ณ เวลาหนึ่งเวลาใด
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คาอธิบายข้อมูล
แหล่งทีม
่ าของ
ข้อมูล

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

สือ่ ทีใ่ ช้ในการ
เผยแพร่

เว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
(https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=623&language=th)

การปรับปรุง
ข้อมูล

ปรับตามข้อมูลจริง เมือ
่ แหล่งข้อมูลมีการแก้ไข (ไม่สามารถระบุเวลาได้)

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