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1. กระทรวง :

หน่วยราชการอิสระ

###
2. กรม :
3. สาขาสถิตท
ิ างการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย
18. การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย

ื
ชอสถิ
ตท
ิ างการ

ตราสารหนี

รายการสถิตท
ิ างการ

ข ้อมูลตราสารหนีออกใหม่ จําแนกผู ้ออกตามตลาด ภาค
เศรษฐกิจ และประเภทตราสาร

ื
ชอรายการสถิ
ติ
ทางการ
ภาษาอ ังกฤษ (ถ้ามี)

New debt securities classified issuers by market,
sector and instrument type

*** ไม่ทราบเว ้นว่าง

สถานะความเป็นต ัวชวี ัด SDGs

0 - ไม่เป็ นตัวชีวัด SDGs 1 - เป็ นตัวชีวัด SDGs

สถานะความเป็นต ัวชวี ัดสถาบ ัน IMD

0 - ไม่เป็ นตัวชีวัดสถาบัน IMD 1 - เป็ นตัวชีวัดสถาบัน IMD

*** ไม่ทราบเว ้นว่าง

ตัวเลข
4. ล ักษณะข้อมูลสถิตท
ิ างการ
4.1 กรณีเป็นข้อความ ระบุเอกสาร / กฏหมาย / นโยบาย ฯลฯ ทีสน ับสนุนสถิตท
ิ างการ

จําแนกผู ้ออกตามตลาด ภาคเศรษฐกิจ และประเภทตรา
5. การจ ัดจําแนกข้อมูลสถิตท
ิ างการ
สาร
ื
classified issuers by market, sector and instrument
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สถิตท
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6. ชอตารางข้
อมูลสถิตท
ิ างการ :
1. ข ้อมูลตราสารหนีออกใหม่ จําแนกผู ้ออกตามตลาด ภาคเศรษฐกิจ และ
2.
3.
4.
5.
7. ระด ับการนําเสนอ (ถ ้ามี บันทึก 1, ถ ้าไม่ม ี บันทึก 0 หรือเว ้นว่าง) ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ
1 ประเทศ
ภาค
จังหวัด
อําเภอ
ตําบล
เขตการปกครอง
อืนๆ
(ระบุ)
8. ความถีในการเผยแพร่ขอ
้ มูล (ถ ้ามี บันทึก 1, ถ ้าไม่ม ี บันทึก 0 หรือเว ้นว่าง) ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ
ั
ั ดาห์
รายชวโมง
รายวัน
รายสป
1 รายเดือน
รายไตรมาส
ราย 6 เดือน
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ราย 5 ปี
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10. วิธก
ี ารเผยแพร่ (ถ ้ามี บันทึก 1, ถ ้าไม่ม ี บันทึก 0 หรือเว ้นว่าง) ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ
ิ ชอ)
ื มพ์
เอกสาร/รายงาน/ส
(ระบุงพิ
http://www.tfiic.org/th/Report/ViewReport?id=TFIIC
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11. ภาษาทีใชใ้ นการเผยแพร่ (ถ ้ามี บันทึก 1, ถ ้าไม่ม ี บันทึก 0 หรือเว ้นว่าง) ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ
1 ไทย
1 อังกฤษ
12. แนวคิดและคําจําก ัดความ
ครอบคลุมตราสารชนิดมีใบตราสาร (Scrip) และชนิดไร ้ใบตราสาร (Scripless) ที
ออกจําหน่ายในตลาดแรก โดยผู ้มีถนที
ิ อยูใ่ นประเทศ ทังตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ และผู ้มีถนที
ิ อยูต
่ า่ งประเทศออกตราสารในประเทศไทยด ้วย
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ี ารคํานวณ (ถ ้ามี)

14. ปี เริมต้นทีมีการจ ัดทําข้อมูลสถิตท
ิ 2562
างการ
15. รูปแบบการจ ัดเก็บข้อมูลสถิตท
ิ างการ (ถ ้ามี บันทึก 1, ถ ้าไม่ม ี บันทึก 0 หรือเว ้นว่าง) ตอบได้มากกว่า
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.pdf
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16. ประเภทฐานข้อมูลทีจ ัดเก็บข้อมูลสถิตท
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Oracle
DB2
1 Ms SQL
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ิ างการ
*** ไม่ต ้องกรอก
กระทรวง : หน่วยราชการอิสระ
*** ไม่ต ้องกรอก
กรม/หน่วยงานธนาคารแห่งประเทศไทย
สํานัก/ศูนย์/กอง
สํานักจัดการข ้อมูล
กลุม
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ื ้รับผิดชอบ
ชอผู
เสาวณี ศริ พ
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ตําแหน่ง : ผู ้วิเคราะห์อาวุโส(ควบ)
ั ท์ : 0-2356-7258
โทรศพ
Saowanes@bot.or.th
E-mail Address
:
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ิ างการ (สามารถเพิมข้อย่อยได้)
ข ้อมูลทะเบียนตราสารหนีภาครัฐที ธปท.เป็ นนายทะเบียน
18.1
ธนาคารแห่
งประเทศไทย (ธปท.)
หน่วยงานเจ้าของข้
อมูล
รายงาน
วิธก
ี ารเก็บรวบรวมข้
อมูล

ระบุ (อืนๆ

ขนาดต ัวอย่าง (กรณีการสํารวจ
ระเบียบวิธส
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อล
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ความถีในการเก็บรวบรวมข้
อมู
18.2
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ข ้อมูลทะเบียนตราสารหนีภาครัฐที ธปท.ไม่เป็ นนายทะเบียน และตราสารหนี
เอกชน (ทีขึนทะเบียนกับ ThaiBMA)
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สมาคมตลาดตราสารหนี
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หน่วยงานเจ้าของข้
อมูล
รายงาน
วิธก
ี ารเก็บรวบรวมข้
อมูล
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ขนาดต ัวอย่าง (กรณีการสํารวจ
ระเบียบวิธส
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รายเดื
อล
น
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18.3
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ตราสารหนีนอกตลาด (ทีไม่ได ้จาก ธปท.และ ThaiBMA)
สําอนัมูกลงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หน่วยงานเจ้าของข้
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น
ความถีในการเก็บรวบรวมข้
อมู
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19. หมายเหตุ
แหล่งเผยแพร่ข ้อมูล คือ ศูนย์ข ้อมูลตราสารการเงินแห่งประเทศไทย โดยอยูภ
่ ายใต ้การ
ดูแลและควบคุมของ ธปท.

