รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงคางรายเดือน
นางสาวจุฬารัตน สุธีธร ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอแถลงสถานะ
หนี้สาธารณะคงคาง ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ 2556 ดังนี้
ยอดหนี้สาธารณะคงคาง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 มีจํานวน 5,073,976.56 ลานบาท หรือคิด
เปนรอยละ 44.05 ของ GDP โดยเปนหนี้ของรัฐบาล 3,555,634.61 ลานบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน
1,072,414.05 ลานบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) 437,874.37 ลานบาท และ
หนี้หนวยงานอื่นของรัฐ 8,053.53 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกอนหนา หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นสุทธิ 30,635.55
ลานบาท โดยหนี้ของรัฐบาล หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน และหนี้หนวยงานอื่นของรัฐเพิ่มขึ้น 24,215.98
ลานบาท 5,910.77 ลานบาท และ 1,100 ลานบาท ตามลําดับ ในขณะทีห่ นี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน (รัฐบาล
ค้ําประกัน) ลดลง 591.20 ลานบาท สวนหนี้กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ นั้นไมมีหนี้คงคาง ทั้งนี้ รายละเอียดและสัดสวนของ
หนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ 2556 ปรากฏตามแผนภาพที่ 1 และตารางที่ 1 ตามลําดับ

แผนภาพที่ 1 สัดสวนหนีส้ าธารณะจําแนกตามประเภท
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน
(รัฐบาลค้ําประกัน)
8.63 %

หนี้รัฐวิสาหกิจที่
ไมเปนสถาบันการเงิน
21.14 %

หนี้หนวยงานอื่นของรัฐ 0.16 %

หนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรง
48.09 %

หนี้ของรัฐบาล
(เพื่อ FIDF)
21.99 %
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ตารางที่ 1 รายงานหนี้สาธารณะคงคาง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 25561
ณ 31 ม.ค. 2556

% GDP ณ 28 ก.พ. 2556

(1)
1. หนี้ของรัฐบาล (1.1+1.2+1.3)
1.1 หนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรง

2,3

2,3

(2)

% GDP

(3)

หนวย: ลานบาท
เพิ่ม/(ลด)

(4)

(3)-(1)

3,531,418.63

30.87

3,555,634.61

30.87

24,215.98

2,381,833.39

20.82

2,419,894.37

21.01

38,060.98

45,606.67

44,911.59

(695.08)

2,336,226.72

2,374,982.78

38,756.06

1,914,804.55

1,952,473.98

37,669.42

- ระยะสั้น (ตั๋วเงินคลังและเงินกูระยะสั้น)

17,773.66

17,773.66

-

- ระยะยาว (พันธบัตรและตราสารหนี้อื่น)

1,897,030.89

1,934,700.32

37,669.42

398,572.29

398,572.29

-หนี้ตางประเทศ
-หนี้ในประเทศ
- เงินกูเพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้

- เงินกูเพื่อฟนฟูและเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
- เงินกูเพื่อนําเขากองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติ
- เงินกูเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ํา
- เงินกูใหกูตอ
1.2 หนี้ที่รัฐบาลกูเพื่อชดเชยความเสียหายใหแกกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ
- FIDF 1
- FIDF 3
4

1.3 หนี้เงินกูลวงหนาเพื่อปรับโครงสรางหนี้

-

-

-

5,900.00

6,900.00

1,000.00

16,949.88

17,036.52

86.64

1,129,585.24

9.87

1,115,740.24

9.69

(13,845.00)

460,375.20

458,775.20

(1,600.00)

669,210.04

656,965.04

(12,245.00)

20,000.00

0.17

20,000.00

0.17

-

20,000.00

20,000.00

-

-

-

-

- FIDF 1

-

-

-

- FIDF 3

-

-

-

-หนี้เงินกูเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ
-หนี้เงินกูเพื่อชดเชยความเสียหายใหแกกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ

2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน(2.1 + 2.2)
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ําประกัน

1,066,503.28

9.32

1,072,414.05

9.31

5,910.77

458,539.65

4.01

458,899.33

3.98

359.68

-หนี้ตางประเทศ

133,530.86

131,683.45

(1,847.41)

-หนี้ในประเทศ

325,008.79

327,215.88

2,207.09

2.2 หนี้ที่รัฐบาลไมค้ําประกัน

5

607,963.63

5.31

613,514.72

5.33

5,551.09

-หนี้ตางประเทศ

163,385.04

160,762.35

(2,622.69)

-หนี้ในประเทศ

444,578.59

452,752.37

8,173.78

3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน(รัฐบาลค้ําประกัน)
-หนี้ตางประเทศ
-หนี้ในประเทศ
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ (4.1+4.2)

438,465.57

3.83

437,874.37

3.80

(591.20)

4,560.77

4,421.87

(138.90)

433,904.80

433,452.50

(452.30)

-

-

-

-

-

4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ําประกัน

-

-

-

4.2 หนี้ที่รัฐบาลไมค้ําประกัน

-

-

-

5. หนี้หนวยงานอื่นของรัฐ (5.1+5.2)
5.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ําประกัน
5.2 หนี้ที่รัฐบาลไมค้ําประกัน
รวม (1+2+3+4+5)

6,953.53

0.06

8,053.53

0.07

1,100.00

-

-

-

6,953.53

8,053.53

1,100.00

5,043,341.01

44.08

5,073,976.56

44.05

30,635.55
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หมายเหตุ:
1. ตัวเลขในตารางเปนตัวเลขเบื้องตน (Preliminary) และไมรวมหนี้ของ SPV จํานวน 22,499.90 ลานบาท ที่รัฐบาลมีภาระ
ผูกพันตองจายภายใตสญ
ั ญาเชาพื้นที่อาคาร สัญญาบริการจัดหาเฟอรนิเจอร และสัญญาโอนสิทธิเรียกรองของโครงการ
ศูนยราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจงวัฒนะ
2. GDP ป 2555 เทากับ 11,363 พันลานบาท และประมาณการ GDP 2556 เทากับ 12,295 พันลานบาท
(สศช. ณ 18 กุมภาพันธ 2556)
3. สบน. ไดปรับวิธีการคํานวณ GDP ในแตละเดือน เพื่อใหสัดสวน Debt/GDP สะทอนคาที่ใกลเคียงความเปนจริงทีส่ ุด โดย
คํานวณ GDP ของเดือนมกราคม 2556 ดังนี้ [(GDP ป 55/12)*11]+[(GDP ป 56/12)*1] เทากับ 11,440.67 พันลานบาท
และไดคํานวณ GDP ของเดือนกุมภาพันธ 2556 ดังนี้ [(GDP ป 55/12)*10]+[(GDP ป 56/12)*2] เทากับ 11,518.33
พันลานบาท
4. มาตรา 24/1 ตามพระราชบัญญัตกิ ารบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม ไดใหอํานาจกระทรวงการคลังกู
เงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้ที่มจี ํานวนมากและเห็นวาไมสมควรกูเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้ดังกลาวไดในคราวเดียวกัน โดยให
สามารถทยอยกูเงินลวงหนาไดไมเกิน 12 เดือนกอนวันที่หนี้ครบกําหนดชําระ และใหนําเงินกูดังกลาวสงเขากองทุนบริหาร
เงินกูเพื่อการปรับโครงสรางหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศใหเปนผูบริหารเงิน โดยจะนําไปลงทุนใน
หลักทรัพยที่มีความมั่นคงสูง เชน ตราสารหนี้ที่ออกหรือค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง ตราสารหนี้ที่ออกเปนเงินตราสกุลหลัก
และออกหรือค้ําประกันโดยรัฐบาลตางประเทศ การทําธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืนซึ่งตราสารหนี้ที่ออกโดย
กระทรวงการคลัง หรือลงทุนในตราสารหนี้อื่น ที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือสูงสุดจากบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือ
เพื่อใหเกิดผลตอบแทนและเปนการลดตนทุนของการกูเงิน
5. สบน. ไดมีการปรับปรุงตัวเลขหนีเ้ ดือนมกราคม 2556 เนื่องจากรัฐวิสาหกิจไดมีการรายงานขอมูลเพิม่ เติมโดยหนี้ของ
รัฐวิสาหกิจทีไ่ มเปนสถาบันการเงินในสวนที่รัฐบาลค้ําประกันในประเทศไดมีการเปลีย่ นแปลงเพิ่มขึ้นในเดือนมกราคมจาก
322,008.79 ลานบาท เปน 325,008.79 ลานบาท ทําใหสุทธิแลวหนี้ในเดือนมกราคมเพิ่มขึ้นจาก 5,040,341.01 ลานบาท
เปน 5,043,341.01 ลานบาท
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1. หนี้ของรัฐบาล
1.1 หนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกอนหนาเพิ่มขึ้นสุทธิ 38,060.98 ลานบาท เนื่องจาก
1.1.1 หนี้ตางประเทศ ลดลงจากเดือนกอนหนา 695.08 ลานบาท โดยผลจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนทําใหยอดหนี้คงคางในรูปเงินบาทลดลง 381.11 ลานบาท ประกอบกับการเบิกจายและชําระคืน
หนี้สกุลเงินตางๆ ทําใหยอดหนี้คงคางในรูปเงินบาทลดลงสุทธิ 313.97 ลานบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ตางประเทศที่รัฐบาลกูโดยตรง
เพิ่ม/(ลด)
ณ ก.พ. 56

สกุลเงิน

Canadian
Euro
Japanese Yen
USD

หนี้คงคาง ณ
ม.ค. 56
(1)

หนี้คงคาง ณ
ก.พ. 56
(2)

ลาน
CAD/EUR/JPY/USD
(3)

การเปลี่ยนแปลง
ของหนี้สาธารณะ
ณ ก.พ. 56

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนตอหนี้คงคาง
ลานบาท

หนี้สิ้นเดือน ม.ค. 56
(ลานบาท)
(5) = (1)x(ก)

(4) = (3)x(ข)

หนี้สิ้นเดือน ก.พ. 56
(ลานบาท)
(6) = (1)x(ข)

เพิ่ม/(ลด)
(7) = (6) - (5)

อัตราแลกเปลี่ยน*
ม.ค. 56 ก.พ. 56
(ก)
(ข)

(7) + (4)

11.40

11.40

-

-

341.20

335.01

(6.19)

(6.19)

29.92

29.37

0.17

0.17

-

-

7.06

6.85

(0.21)

(0.21)

40.67

39.47

81,436.64

80,795.23

(641.41)

(208.86)

26,913.51

26,518.13

(395.37)

(604.24)

0.33

0.33

613.30

609.79

(3.51)

(105.11)

18,344.90

18,365.57

20.67

(84.44)

29.91

29.95

(381.11)

(695.08)

รวม

(313.97)

* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของธนาคารแหงประเทศไทยเปนอัตราเฉลี่ยระหวางอัตราซือ้ และขาย ณ วันทําการสุดทายของเดือน

ทั้งนี้ หากพิจารณาในรูปเงินบาท หนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรงจําแนกเปนสกุลเงินตางๆ หลังจากที่ทําการปองกันความเสี่ยง
จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนแลว รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 2

แผนภาพที่ 2 หนี้ตางประเทศที่รัฐบาลกูโดยตรงจําแนกเปนสกุลเงินตางๆ
Canadian 335.02 ลานบาท
หรือ 0.75 %
USD 6,282.26 ลานบาท
หรือ 13.99 %

Euro 6.85 ลานบาท
หรือ 0.02 %

Japanese Yen
(Hedged)
22,388.75 ลานบาท
หรือ 49.85 %

USD (Hedged)
11,978.20 ลานบาท
หรือ 26.67 %
Japanese Yen
3,920.51 ลานบาท
หรือ 8.73 %

1.1.2 หนี้ในประเทศ เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนา 38,756.06 ลานบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเกิด
จากการกูเ พื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จํานวน 37,669.42 ลานบาท
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1.2 หนี้ที่รัฐบาลกูเพื่อชดเชยความเสียหายใหแกกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ลดลงจากเดือนกอนหนา 13,845
ลานบาท เนื่องจากการไถถอนตั๋วสัญญาใชเงินภายใตหนี้เงินกูที่ออกภายใต พ.ร.ก. ชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ
(FIDF 1) โดยใชเงินที่ไดรับจากเงินหรือสินทรัพยของกองทุนฯ จํานวน 1,600 ลานบาท และไถถอนตั๋วสัญญาใชเงินเพื่อ
การปรับโครงสรางหนี้ (R-bill) และพันธบัตรออมทรัพยภายใตหนี้เงินกูที่ออกภายใต พ.ร.ก. ชวยเหลือกองทุนเพื่อการ
ฟนฟูฯ ระยะที่สอง (FIDF 3) โดยการทดรองจายจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง (Premium FIDF 1 และ FIDF 3)
จํานวน 12,245 ลานบาท
1.3 หนี้เงินกูลวงหนาเพื่อปรับโครงสรางหนี้ ไมมีการเปลี่ยนแปลงจากเดือนกอนหนา
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน
2.1 หนี้ในประเทศ
2.1.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ําประกัน เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกอนหนาเพิ่มขึ้น 2,207.09 ลานบาท โดยเกิดจาก
- การทางพิเศษแหงประเทศไทยไถถอนพันธบัตร 1,592 ลานบาท
- รัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลค้ําประกันมีการเบิกจายจากแหลงเงินกูตางๆ มากกวาการชําระคืนตนเงินกู
3,799.09 ลานบาท
2.1.2 หนี้ที่รัฐบาลไมค้ําประกัน เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกอนหนาเพิ่มขึ้น 8,173.78 ลานบาท โดยเกิดจาก
- การไฟฟาสวนภูมิภาคออกพันธบัตร 3,000 ลานบาท และการไฟฟาฝายผลิตไถถอนพันธบัตร
1,513.90 ลานบาท
- รัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลไมค้ําประกันมีการเบิกจายจากแหลงเงินกูตางๆ มากกวาชําระคืนตนเงินกู
6,687.68 ลานบาท
2.2 หนี้ตางประเทศ
2.2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ําประกัน ลดลงจากเดือนกอนหนา 1,847.41 ลานบาท โดยเปนผลจากการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยนทําใหยอดหนี้คงคางในรูปเงินบาทลดลงสุทธิ 2,009.14 ลานบาท ประกอบกับการเบิกจาย
มากกวาชําระคืนหนี้สกุลเงินเยนทําใหยอดหนี้คงคางในรูปหนี้เงินบาทเพิ่มขึ้นสุทธิ 161.73 ลานบาท ดังรายละเอียด
ปรากฏตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้าํ ประกัน)
เพิ่ม/(ลด)
ณ ก.พ. 56

สกุลเงิน

Euro
Japanese Yen
USD

หนี้คงคาง ณ
ม.ค. 56
(1)

หนี้คงคาง ณ
ก.พ. 56
(2)

78.60

78.60

394,328.04

394,824.72

0.50

0.50

รวม

ลาน
CAD/EUR/JPY/USD
(3)

การเปลี่ยนแปลง
ของหนี้สาธารณะ
ณ ก.พ. 56

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนตอหนี้คงคาง
ลานบาท

หนี้สิ้นเดือน ม.ค. 56
(ลานบาท)
(5) = (1)x(ก)

(4) = (3)x(ข)

-

-

496.68

161.73

-

-

161.73

หนี้สิ้นเดือน ก.พ. 56
(ลานบาท)
(6) = (1)x(ข)

เพิ่ม/(ลด)
(7) = (6) - (5)

อัตราแลกเปลี่ยน*
ม.ค. 56 ก.พ. 56
(ก)
(ข)

(7) + (4)

3,196.80

3,102.10

(94.69)

(94.69)

40.67

130,319.11

128,404.65

(1,914.46)

(1,752.73)

0.33

39.47
0.33

14.96

14.97

0.02

0.02

29.91

29.95

(2,009.14)

(1,847.41)

* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของธนาคารแหงประเทศไทยเปนอัตราเฉลี่ยระหวางอัตราซือ้ และขาย ณ วันทําการสุดทายของเดือน

ทั้งนี้ หากพิจารณาในรูปเงินบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) จําแนกเปน
สกุลเงินตางๆ หลังจากที่ทําการปองกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนแลว รายละเอียดปรากฏ
ตามแผนภาพที่ 3
5

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงคางรายเดือน

แผนภาพที่ 3 หนี้ตางประเทศของรัฐวิสาหกิจทีไ่ มเปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน)
จําแนกเปนสกุลเงินตางๆ
USD 14.97 ลานบาท
หรือ 0.01 %

Euro 3,102.10 ลานบาท
หรือ 2.36 %

Japanese Yen (Hedged)
28,877.52 ลานบาท
หรือ 21.93 %
Japanese Yen (Unhedged) 99,688.86 ลานบาท
หรือ 75.70 %

2.2.2 หนี้ที่รัฐบาลไมค้ําประกัน ลดลงจากเดือนกอนหนา 2,622.69 ลานบาท โดยผลจากการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยนทําใหยอดหนี้คงคางในรูปเงินบาทลดลงสุทธิ 1,907.61 ลานบาท ประกอบกับการชําระคืนหนี้
สกุลเงินตางๆ ทําใหยอดหนี้คงคางในรูปเงินบาทลดลงสุทธิ 715.08 ลานบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การเปลี่ยนแปลงของหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลไมค้ําประกัน)
เพิ่ม/(ลด)
ณ ก.พ. 56

สกุลเงิน

Euro
Japanese Yen
USD

หนี้คงคาง ณ
ม.ค. 56
(1)

หนี้คงคาง ณ
ก.พ. 56
(2)

ลาน
CAD/EUR/JPY/USD
(3)

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนตอหนี้คงคาง
ลานบาท

หนี้สิ้นเดือน ม.ค. 56
(ลานบาท)
(5) = (1)x(ก)

(4) = (3)x(ข)

หนี้สิ้นเดือน ก.พ. 56
(ลานบาท)
(6) = (1)x(ข)

เพิ่ม/(ลด)

การเปลี่ยนแปลง
ของหนี้สาธารณะ
ณ ก.พ. 56

(7) = (6) - (5)

อัตราแลกเปลี่ยน*
ม.ค. 56 ก.พ. 56
(ก)
(ข)

(7) + (4)

1,374.55

1,360.12

(14.42)

(569.33)

55,907.72

54,251.66

(1,656.05)

(2,225.38)

40.67

71,287.78

70,840.19

(447.59)

(145.75)

23,559.47

23,213.37

(346.10)

(491.85)

0.33

0.33

2,805.51

2,805.51

-

-

83,917.85

84,012.40

94.55

94.55

29.91

29.95

(1,907.61)

(2,622.69)

รวม

(715.08)

39.47

* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของธนาคารแหงประเทศไทยเปนอัตราเฉลี่ยระหวางอัตราซือ้ และขาย ณ วันทําการสุดทายของเดือน

ทั้งนี้ หากพิจารณาในรูปเงินบาทหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลไมค้ําประกัน) จําแนก
เปนสกุลเงินตางๆ รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 4
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงคางรายเดือน
แผนภาพที่ 4 หนี้ตางประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลไมค้ําประกัน)
จําแนกเปนสกุลเงินตางๆ

USD 84,012.40 ลานบาท
หรือ 52.26 %

Euro 53,682.33 ลานบาท
หรือ 33.39 %
Japanese Yen 23,067.62 ลานบาท
หรือ 14.35 %

3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน)
3.1 หนี้ในประเทศ
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกอนหนาลดลง 452.30
ลานบาท โดยเกิดจากการเบิกจายจากแหลงเงินกูตางๆ นอยกวาการชําระคืนตนเงินกูของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร
3.2 หนี้ตางประเทศ
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) ลดลงจากเดือนกอนหนา 138.90 ลานบาท
โดยผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนทําใหยอดหนี้คงคางในรูปเงินบาทลดลงสุทธิ 73.10 ลานบาท
ประกอบกับการชําระคืนหนี้สกุลเงินเยนและสกุลเงินเหรียญสหรัฐทําใหยอดหนี้คงคางในรูปเงินบาทลดลง 65.80
ลานบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การเปลี่ยนแปลงของหนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน)
เพิ่ม/(ลด)
ณ ก.พ. 56

สกุลเงิน

Euro
Japanese Yen
USD

หนี้คงคาง ณ
ม.ค. 56
(1)

หนี้คงคาง ณ
ก.พ. 56
(2)

31.41

31.41

7,452.78
27.42

รวม

ลาน
CAD/EUR/JPY/USD
(3)

การเปลี่ยนแปลง
ของหนี้สาธารณะ
ณ ก.พ. 56

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนตอหนี้คงคาง
ลานบาท

หนี้สิ้นเดือน ม.ค. 56
(ลานบาท)
(5) = (1)x(ก)

(4) = (3)x(ข)

หนี้สิ้นเดือน ก.พ. 56
(ลานบาท)
(6) = (1)x(ข)

เพิ่ม/(ลด)
(7) = (6) - (5)

อัตราแลกเปลี่ยน*
ม.ค. 56 ก.พ. 56
(ก)
(ข)

(7) + (4)

-

-

1,277.70

1,239.86

(37.85)

(37.85)

40.67

7,330.82

(121.96)

(39.71)

2,463.02

2,426.84

(36.18)

(75.90)

0.33

0.33

26.54

(0.87)

(26.08)

820.04

820.97

0.92

(25.16)

29.91

29.95

(73.10)

(138.90)

(65.80)

39.47

* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของธนาคารแหงประเทศไทยเปนอัตราเฉลี่ยระหวางอัตราซือ้ และขาย ณ วันทําการสุดทายของเดือน

ทั้งนี้ หากพิจารณาในรูปเงินบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) จําแนกเปนสกุล
เงินตางๆ หลังจากที่ทําการปองกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนแลว รายละเอียดปรากฏตาม
แผนภาพที่ 5

7

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงคางรายเดือน
แผนภาพที่ 5 หนี้ตางประเทศของรัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) จําแนกเปน
สกุลเงินตางๆ
Euro (Unhedged) 213.69 ลานบาท
หรือ 4.83 %

USD 794.88 ลานบาท
หรือ 17.98 %

Euro (Hedged) 1,026.17 ลานบาท
หรือ 23.21 %

Japanese Yen (Hedged) 2,387.13 ลานบาท
หรือ 53.98 %

4. หนี้หนวยงานอื่นของรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนา 1,100 ลานบาท โดยเกิดจากสถาบันบริหารกองทุน
พลังงานมีการเบิกจายจากแหลงเงินกูตางๆ มากกวาชําระคืนตนเงินกู
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงคางรายเดือน
หนี้สาธารณะคงคาง จํานวน 5,073,976.56 ลานบาท แบงออกเปนหนี้ตางประเทศ 341,779.26 ลานบาท
หรือรอยละ 6.74 และหนี้ในประเทศ 4,732,197.30 ลานบาท หรือรอยละ 93.26 ของยอดหนี้สาธารณะคงคาง
และเปนหนี้ระยะยาว 4,879,915.21 ลานบาท หรือรอยละ 96.18 และหนี้ระยะสั้น 194,061.35 ลานบาท
หรือรอยละ 3.82 ของยอดหนี้สาธารณะคงคาง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 6 และ 7 ตามลําดับ
ตารางที่ 6 สัดสวนหนี้ตางประเทศและหนี้ในประเทศ
ตารางที่ 11 สัดสวนหนี้ตางประเทศและหนี้ในประเทศ

1. หนี้ของรัฐบาล
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน
(รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ
5. หนี้หนวยงานอื่นของรัฐ
รวม

หนี้สาธารณะ
(ลานบาท)
3,555,634.61
1,072,414.05
437,874.37
8,053.53
5,073,976.56

หนี้ตางประเทศ
(ลานบาท)
%
44,911.59
1.26
292,445.80
27.27
4,421.87
1.01
341,779.26

6.74

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอเหรียญสหรัฐ ณ วันทําการสุดทายของเดือนเทากับ 29.9455

หนี้ในประเทศ
(ลานบาท)
3,510,723.02
779,968.25
433,452.50
8,053.53
4,732,197.30

%
98.74
72.73
98.99
93.26

ตารางที่ 7 สัดสวนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น
ตารางที่ 12 สัดสวนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น

1. หนี้ของรัฐบาล
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน
(รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ
5. หนี้หนวยงานอื่นของรัฐ

หนี้สาธารณะ
(ลานบาท)
3,555,634.61
1,072,414.05
437,874.37
8,053.53

หนี้ระยะยาว
(ลานบาท)
3,503,320.95
1,036,746.56
339,094.17
753.53

%
98.53
96.67
77.44
9.36

หนี้ระยะสั้น
(ลานบาท)
52,313.66
35,667.49
98,780.20
7,300.00

%
1.47
3.33
22.56
90.64

รวม
5,073,976.56
4,879,915.21
96.18
194,061.35
3.82
หมายเหตุ: การนําขอมูลและ/หรือบทวิเคราะหของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะไปใชและ/หรือเผยแพรตอ ขอความรวมมืออางแหลงที่มาของขอมูลดวย
สวนวิจัยนโยบายหนี้สาธารณะ สํานักนโยบายและแผน
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ตอ 5512
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