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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อ านวยการส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอแถลงสถานะ                                
หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2555 ดังนี้ 
 
 ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555 มีจ านวน 4,827,325.81 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 43.27 ของ GDP โดยเป็นหนี้ของรัฐบาล 3,402,463.22 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 
1,052,369.06  ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) 365,261.32 ล้านบาท และ             
หนี้หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 7,232.21 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หนี้สาธารณะลดลงสุทธิ 109,912.52  ล้านบาท 
โดยหนี้ของรัฐบาลและหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินลดลง จ านวน 112,547.73 ล้านบาทและ 11,918.76 ล้านบาท 
ตามล าดับ ในขณะที่หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) และหนี้หน่วยงานอ่ืนของรัฐ เพ่ิมขึ้น 
13,053.97 ล้านบาท และ 1,500 ล้านบาท ตามล าดับ ส่วนหนี้กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ นั้นไม่มีหนี้คงค้าง ทั้งนี้  
รายละเอียดและสัดส่วนของหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2555 ปรากฏตามแผนภาพที่ 1 และตารางที่ 1 ตามล าดับ 
 

แผนภาพที่ 1 สัดส่วนหนีส้าธารณะจ าแนกตามประเภท 
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

ตารางที่ 1 รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที ่31 ตุลาคม 25551 

 
หน่วย: ล้านบาท

ณ 30 ก.ย. 2555  % GDP  ณ 31 ต.ค. 2555  % GDP  เพ่ิม/(ลด)

(1) (2) (3) (4) (3)-(1)

1. หน้ีของรฐับาล (1.1+1.2+1.3) 3,515,010.95 31.69 3,402,463.22 30.50       (112,547.73)

   1.1 หน้ีทีร่ฐับาลกู้โดยตรง 2,381,879.10 21.47 2,279,592.80 20.44 (102,286.31)     

        -หนี้ต่างประเทศ 52,647.68 51,088.33 (1,559.35)         

        -หนี้ในประเทศ 2,329,231.42 2,228,504.47 (100,726.96)      

            - เงินกูเ้พือ่ชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้ 1,913,616.78 1,811,481.78 (102,135.00)      

                   - ระยะส้ัน (ต๋ัวเงินคลังและเงินกูร้ะยะส้ัน) 119,908.66 17,773.66 (102,135.00)      

                   - ระยะยาว (พนัธบตัรและตราสารหนี้อืน่) 1,793,708.12 1,793,708.12 -                     

            - เงินกูเ้พือ่ฟืน้ฟแูละเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิ 398,572.29             398,572.29            -                     

            - เงินกูเ้พือ่น าเขา้กองทนุส่งเสริมการประกนัภัยพบิติั 86.41                     86.41                    -                     

            - เงินกูเ้พือ่วางระบบบริหารจัดการน้ า 1,800.00                 3,500.00                1,700.00          

            - เงินกูใ้หกู้ต่้อ 15,155.95               14,863.99              (291.96)            

   1.2 หน้ีทีร่ฐับาลกู้เพ่ือชดเชยความเสียหายใหแ้ก่กองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 1,133,131.85 10.21 1,122,870.43 10.07 (10,261.42)       

            - FIDF 1 463,275.20 463,275.20 -                     

            - FIDF 3 669,856.65 659,595.23 (10,261.42)       

   1.3 หน้ีเงินกู้ล่วงหน้าเพ่ือปรบัโครงสรา้งหน้ี 4 0.00 0.00 0.00 0.00 -                     

            - FIDF 1 -                           -                          -                     

            - FIDF 3 0.00 0.00 -                     

2. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2) 1,064,287.82 9.59 1,052,369.06 9.43        (11,918.76)

   2.1 หน้ีทีร่ฐับาลค้้าประกัน 495,477.51 4.47 479,290.57 4.30        (16,186.94)

        -หนี้ต่างประเทศ 160,111.84 155,515.23          (4,596.61)

        -หนี้ในประเทศ 335,365.67 323,775.34         (11,590.33)

   2.2 หน้ีทีร่ฐับาลไม่ค้้าประกัน 568,810.31 5.13 573,078.49 5.14           4,268.18

        -หนี้ต่างประเทศ 122,702.89 123,295.25              592.36

        -หนี้ในประเทศ 446,107.42 449,783.24            3,675.82

3. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีเ่ป็นสถาบันการเงิน (รฐับาลค้้าประกัน) 352,207.35 3.17 365,261.32 3.27          13,053.97

        -หนี้ต่างประเทศ 5,209.35 5,114.32               (95.03)

        -หนี้ในประเทศ 346,998.00 360,147.00          13,149.00

4. หน้ีกองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ  (4.1+4.2) -                           -            -                          -                                   - 

   4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ าประกนั -                           -                                                - 

   4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ าประกนั -                           -                                                - 

5. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรฐั  (5.1+5.2) 5,732.21                0.05       7,232.21               0.06                   1,500.00

   5.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ าประกนั -                           -                                                - 

   5.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ าประกนั 5,732.21                7,232.21                          1,500.00

รวม (1+2+3+4+5) 4,937,238.33 44.51 4,827,325.81 43.27       (109,912.52)
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต:ุ   
1. ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบื้องตน้ (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของ SPV จ านวน 23,999.90 ล้านบาท ท่ีรัฐบาลมภีาระ

ผูกพันต้องจ่ายภายใต้สญัญาเช่าพ้ืนท่ีอาคาร สัญญาบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร ์และสญัญาโอนสิทธิเรียกร้องของโครงการ    
ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจ้งวัฒนะ  

2. GDP ปี 2554 และประมาณการ GDP 2555 เท่ากับ 10,540.10 พันล้านบาท และ 11,278 พันล้านบาท ตามล าดับ       
(สศช.  ณ 19 พฤศจิกายน 2555) 

3. สบน. ได้ปรับวิธีการค านวณ GDP ในแต่ละเดือน เพื่อให้สัดส่วน Debt/GDP สะท้อนค่าท่ีใกล้เคียงความเป็นจริงท่ีสุด โดยได้
ค านวณ GDP ของเดือนกันยายน 2555 ดังนี้ [(GDP ปี 54/12)*3]+[(GDP ปี 55/12)*9] เท่ากับ  11,093.53  พันล้านบาท และ 
GDP ของเดือนตุลาคม 2555 ดังนี้ [(GDP ปี 54/12)*2]+[(GDP ปี 55/12)*10] เท่ากับ  11,155.02  พันล้านบาท  

4. มาตรา 24/1 ตามพระราชบัญญตักิารบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้
เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ท่ีมจี านวนมากและเห็นว่าไม่สมควรกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ดังกลา่วได้ในคราวเดยีวกัน โดยให้
สามารถทยอยกู้เงินล่วงหน้าไดไ้ม่เกิน 12 เดือนก่อนวันท่ีหนี้ครบก าหนดช าระ และให้น าเงินกู้ดังกล่าวส่งเข้ากองทุนบริหาร
เงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศใหเ้ป็นผู้บริหารเงิน โดยจะน าไปลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง เช่น ตราสารหนี้ท่ีออกหรือค้ าประกันโดยกระทรวงการคลัง ตราสารหนี้ท่ีออกเป็นเงินตราสกุลหลัก
และออกหรือค้ าประกันโดยรัฐบาลต่างประเทศ การท าธรุกรรมซื้อโดยมสีัญญาจะขายคืนซึ่งตราสารหนี้ท่ีออกโดย
กระทรวงการคลัง หรือลงทุนในตราสารหนี้อ่ืน ที่ไดร้ับการจดัอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดจากบริษัทจดัอันดับความน่าเชื่อถือ 
เพื่อให้เกิดผลตอบแทนและเป็นการลดต้นทุนของการกู้เงิน 

5. สบน. ไดม้ีการปรับปรุงตัวเลขหนีเ้ดือนกันยายน 2555 เนื่องจากองค์การคลังสินค้าได้มีการรายงานขอ้มูลเพิ่มเติมการช าระคืน
ต้นเงิน จ านวน 1,287,547.5 บาท ท าให้หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไมเ่ปน็สถาบันการเงินในส่วนท่ีรัฐบาลค้ าประกันในประเทศได้มี
การเปลีย่นแปลงลดลงจาก 335,366.96 ล้านบาท เป็น 335,365.67 ล้านบาท ท าให้สุทธิแล้วหนี้ในเดือนกันยายน 2555 
ลดลงจาก 4,937,239.62 ล้านบาท เป็น 4,937,238.33 ล้านบาท  
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1. หนี้ของรัฐบาล 
 1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลงสุทธิ 102,286.31 ล้านบาท เนื่องจาก  
 1.1.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 1,559.35 ล้านบาท โดยผลจากการเปลี่ยนแปลงของ              
อัตราแลกเปลี่ยนท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลงสุทธิ 1,171.08 ล้านบาท และการเบิกจ่ายน้อยกว่าช าระคืนหนี้
สกุลเงินเยน ท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลงสุทธิ 388.25 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง 

สกุลเงิน ลา้นบาท ก.ย. 55 ต.ค. 55

(ก) (ข)

(1) (2) (3) (4) =  (3)x(ข) (5) = (1)x(ก) (6) = (1)x(ข) (7) = (6) - (5) (7) + (4)

Canadian 11.40                11.40                -                  -                           358.79                    350.23                     (8.57)                        (8.57)                     31.46 30.71

Euro 0.26                  0.26                 -                  -                           10.37                      10.36                       (0.01)                        (0.01)                     39.85 39.79

Japanese Yen 92,496.39          91,490.16          (1,006.23)         (388.25)                     36,784.61                35,689.45                 (1,095.16)                  (1,483.41)               0.40 0.39

USD 502.58              502.58              -                  -                           15,493.90                15,426.55                 (67.35)                      (67.35)                   30.83 30.69

(388.25)              (1,171.08)           (1,559.35)        รวม

หน้ีคงค้าง ณ 

ก.ย. 55

หน้ีคงค้าง ณ 

ต.ค. 55

เพ่ิม/(ลด)
ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง

การเปลีย่นแปลง  

ของหน้ีสาธารณะ   

 ณ ต.ค. 55

อัตราแลกเปลีย่น*
ณ ต.ค. 55

ลา้น

CAD/EUR/JPY/

หน้ีสิน้เดือน ก.ย. 55 

  (ลา้นบาท)

หน้ีสิน้เดือน ต.ค. 55  

 (ลา้นบาท)
เพ่ิม/(ลด)

 
* อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซ้ือและขาย ณ วันท าการสุดทา้ยของเดอืน 

 
 ทั้งนี้ หากพิจารณาในรูปเงินบาท หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรงจ าแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ หลังจากที่ท าการป้องกันความเสี่ยง
จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 2 

 

แผนภาพที่ � หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรงจ าแนกเป็นสกลุเงินต่างๆ 
 

 
 
  
 1.1.� หนี้ในประเทศ ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 100,726.96 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญเกิด
จากการไถ่ถอนตั๋วเงินคลัง จ านวน 102,135.00 ล้านบาท  
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 1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ  ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 
10,261.42 ล้านบาท เนื่องจาก การช าระคืนเงินกู้ที่ออกภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินและ
จัดการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) จ านวน 
10,261.42   ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการช าระคืนจากเงินทดรองจ่ายจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง (Premium FIDF 1 และ 
FIDF 3) จ านวน 10,245 ล้านบาท และเงินจากบัญชีสะสมเพ่ือการช าระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 
จ านวน 16.42 ล้านบาท 
 
 1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนหน้า 
 
�. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 
 2.1 หนี้ในประเทศ 
 �.1.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ าประกัน เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลง 11,590.33 ล้านบาท โดยเกิดจาก 

- การไถ่ถอนพันธบัตรของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย จ านวน 1,323 ล้านบาท การเคหะ
แห่งชาติ จ านวน 2,800 ล้านบาท  และการรถไฟแห่งประเทศไทย จ านวน 330 ล้านบาท  

-  รัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลค้ าประกันมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ น้อยกว่าการช าระคืนต้นเงินกู้ 
7,137.33 ล้านบาท 
 �.1.� หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ าประกัน เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพ่ิมขึ้น 3,675.82 ล้านบาท โดยเกิดจาก 

-  การไถ่ถอนพันธบัตรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ านวน 405 ล้านบาท และการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค จ านวน 93 ล้านบาท  

- รัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลค้ าไม่ประกันมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ มากกว่าการช าระคืนต้น
เงินกู้ 4,173.82 ล้านบาท  
 2.2 หนี้ต่างประเทศ 
 �.�.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ าประกัน ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 4,596.61 ล้านบาท โดยเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยนท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลงสุทธิ 4,670.55 ล้านบาท และการเบิกจ่ายมากกว่า
ช าระคืนหนี้สกุลเงินเยนประกอบกับการเบิกจ่ายน้อยกว่าช าระคืนหนี้สกุลเงินเหรียญสหรฐั ท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูป
เงินบาทเพ่ิมขึ้นสุทธิ 73.94 ล้านบาท  ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3  
 
ตารางที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) 

สกุลเงิน ลา้นบาท ก.ย. 55 ต.ค. 55

(ก) (ข)

(1) (2) (3) (4) =  (3)x(ข) (5) = (1)x(ก) (6) = (1)x(ข) (7) = (6) - (5) (7) + (4)

Euro 84.63                84.63               -                  -                           3,372.16                  3,367.50                   (4.66)                        (4.66)                     39.85 39.79

Japanese Yen 394,070.11         394,281.63        211.52             81.61                        156,716.56              152,050.77               (4,665.79)                  (4,584.18)              0.40 0.39

USD 0.75                  0.50                 (0.25)               (7.67)                         23.12                      23.02                       (0.10)                        (7.77)                     30.83 30.69

73.94                 (4,670.55)           (4,596.61)        

อัตราแลกเปลีย่น*
ณ ต.ค. 55

หน้ีคงค้าง ณ 

ก.ย. 55

หน้ีคงค้าง ณ 

ต.ค. 55

ลา้น

CAD/EUR/JPY/

เพ่ิม/(ลด)
ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง

การเปลีย่นแปลง  

ของหน้ีสาธารณะ   

 ณ ต.ค. 55หน้ีสิน้เดือน ก.ย. 55 

  (ลา้นบาท)

หน้ีสิน้เดือน ต.ค. 55  

 (ลา้นบาท)
เพ่ิม/(ลด)

รวม  
* อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซ้ือและขาย ณ วันท าการสุดทา้ยของเดอืน 
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

 ทั้งนี้ หากพิจารณาในรูปเงินบาทหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) จ าแนกเป็น
สกุลเงินต่างๆ รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 3 
 
 
แผนภาพที่ 3 หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เปน็สถาบนัการเงิน (รัฐบาลค้ าประกนั) จ าแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ 
 

 
 �.�.� หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ าประกัน เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 592.36 ล้านบาท โดยผลจากการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยนท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลงสุทธิ 999.83 ล้านบาท และการเบิกจ่ายมากกว่าช าระ
คืนหนี้สกุลเงินยูโร ประกอบกับการเบิกจ่ายน้อยกว่าช าระคืนหนี้สกุลเงินเยนท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทเพ่ิมขึ้น
สุทธิ 1,592.19 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 การเปลี่ยนแปลงของหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลไม่ค้ าประกัน) 

สกุลเงิน ลา้นบาท ก.ย. 55 ต.ค. 55

(ก) (ข)

(1) (2) (3) (4) =  (3)x(ข) (5) = (1)x(ก) (6) = (1)x(ข) (7) = (6) - (5) (7) + (4)

Euro 1,137.81            1,193.19           55.39               2,203.91                    45,336.20                45,273.50                 (62.69)                      2,141.21                39.85 39.79

Japanese Yen 59,423.08          57,837.69         (1,585.39)         (611.72)                     23,631.79                22,928.22                 (703.57)                    (1,315.29)               0.40 0.39

USD 1,743.01            1,743.01           -                  -                           53,734.91                53,501.34                 (233.56)                    (233.56)                 30.83 30.69

1,592.19            (999.83)             592.36            

เพ่ิม/(ลด)
ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง

การเปลีย่นแปลง  

ของหน้ีสาธารณะ   

 ณ ต.ค. 55

อัตราแลกเปลีย่น*
ณ ต.ค. 55

หน้ีคงค้าง ณ 

ก.ย. 55

หน้ีคงค้าง ณ 

ต.ค. 55

ลา้น

CAD/EUR/JPY/

หน้ีสิน้เดือน ก.ย. 55 

  (ลา้นบาท)

หน้ีสิน้เดือน ต.ค. 55  

 (ลา้นบาท)
เพ่ิม/(ลด)

รวม  
* อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซ้ือและขาย ณ วันท าการสุดทา้ยของเดอืน 

 ทั้งนี้ หากพิจารณาในรูปเงินบาทหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลไม่ค้ าประกัน) จ าแนก
เป็นสกุลเงินต่างๆ รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 4 
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

แผนภาพที่ 4 หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลไม่ค้ าประกัน) จ าแนกเป็นสกุลเงินต่าง  ๆ

 
 

3.  หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน)  
 3.1 หนี้ในประเทศ 
 หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพ่ิมขึ้น        
13,149 ล้านบาท โดยเกิดจากการออกพันธบัตรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)   
จ านวน 16,500 ล้านบาท และ ธกส. มีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ น้อยกว่าการช าระคืนต้นเงินกู้ จ านวน 
3,351 ล้านบาท 
 3.2 หนี้ต่างประเทศ 
 หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 95.03 ล้านบาท         
โดยเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5 การเปลี่ยนแปลงของหนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกนั) 

สกุลเงิน ลา้นบาท ก.ย. 55 ต.ค. 55

(ก) (ข)

(1) (2) (3) (4) =  (3)x(ข) (5) = (1)x(ก) (6) = (1)x(ข) (7) = (6) - (5) (7) + (4)

Euro 31.74                31.74                -                  -                           1,264.84                  1,263.09                   (1.75)                        (1.75)                     39.85 39.79

Japanese Yen 7,529.45            7,529.45           -                  -                           2,994.36                  2,905.22                   (89.15)                      (89.15)                   0.40 0.39

USD 30.82                30.82               -                  -                           950.14                    946.01                     (4.13)                        (4.13)                     30.83 30.69

-                    (95.03)               (95.03)             

เพ่ิม/(ลด)
ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง

การเปลีย่นแปลง  

ของหน้ีสาธารณะ   

 ณ ต.ค. 55

อัตราแลกเปลีย่น*
ณ ต.ค. 55

หน้ีคงค้าง ณ 

ก.ย. 55

หน้ีคงค้าง ณ 

ต.ค. 55

ลา้น

CAD/EUR/JPY/

หน้ีสิน้เดือน ก.ย. 55 

  (ลา้นบาท)

หน้ีสิน้เดือน ต.ค. 55  

 (ลา้นบาท)
เพ่ิม/(ลด)

รวม  
* อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซ้ือและขาย ณ วันท าการสุดทา้ยของเดอืน 

 ทั้งนี้ หากพิจารณาในรูปเงินบาทหนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) จ าแนกเป็นสกุลเงิน
ต่างๆ รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 5 
 
 
 
 
 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&ved=0CF8QFjAG&url=https%3A%2F%2Ffoursquare.com%2Fv%2F%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3-bank-for-agriculture-and-agricultural-cooperatives%2F4d3e865cfb4c5481d79de614&ei=Kp7ZUIeHDIKqrAeakYCABw&usg=AFQjCNFdBroHeA7hLLL8GvaKIbQFa9buCQ&sig2=9ItNry2a06bfLYt2-V4pxA&bvm=bv.1355534169,d.bmk
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

 
แผนภาพที่ 5 หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รฐับาลค้ าประกัน) จ าแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ 
 

 
 
 
4. หนี้หน่วยงานอ่ืนของรัฐ เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 1,500 ล้านบาท เนื่องจากสถาบันบริหารกองทุน
พลังงานมีการเบิกจ่ายต้นเงินกู้ 1,500 ล้านบาท 
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

 
 หนี้สาธารณะ จ านวน 4,827,325.81 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหนี้ต่างประเทศ 278,810.48 ล้านบาท              
หรือร้อยละ 6.94 และหนี้ในประเทศ 4,492,312.68 ล้านบาท หรือร้อยละ 93.06 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง                
และเป็นหนี้ระยะยาว 4,548,728.41 ล้านบาท หรือร้อยละ 94.23 และหนี้ระยะสั้น 278,597.40 ล้านบาท                          
หรือร้อยละ 5.64 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 6 และ 7 ตามล าดับ  
 

ตารางท่ี 6 สัดส่วนหนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ 
หน้ีสาธารณะ
(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีของรฐับาล 3,402,463.22                 51,088.33             1.50               3,351,374.89                 98.50            
2. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน 1,053,051.27                 278,810.48           26.48             774,240.79                   73.52            
3. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีเ่ป็นสถาบันการเงิน 365,261.32                   5,114.32               1.40               360,147.00                   98.60            
    (รฐับาลค้้าประกัน)
4. หน้ีสินของกองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ -                              -                      -                 -                              -               
5. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรฐั 7,232.21                       -                      -                 7,232.21                       -               

รวม 4,828,008.02                335,013.13           6.94               4,492,994.89                93.06            

หน้ีต่างประเทศ หน้ีในประเทศ

 
หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอ่เหรียญสหรัฐ ณ วันท าการสุดท้ายของเดอืนเท่ากับ 30.6948 
 

ตารางท่ี 7 สัดส่วนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น 
หน้ีสาธารณะ
(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีของรฐับาล 3,402,463.22                 3,310,084.56         97.28             92,378.66                     2.72              
2. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน 1,053,051.27                 1,031,347.67         97.94             21,703.60                     2.06              
3. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีเ่ป็นสถาบันการเงิน 365,261.32                   322,011.32           88.16             43,250.00                     11.84            
    (รฐับาลค้้าประกัน)
4. หน้ีสินของกองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ -                              -                      -                 -                              -               
5. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรฐั 7,232.21                       682.21                 9.43               6,550.00                       90.57            

รวม 4,828,008.02           4,664,125.76    96.61         163,882.26             3.39          

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสั้น

 
หมายเหต:ุ การน าข้อมูลและ/หรือบทวเิคราะห์ของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะไปใช้และ/หรือเผยแพร่ต่อ ขอความร่วมมืออ้างแหล่งที่มาของข้อมูลด้วย 
ส่วนวิจัยนโยบายหนี้สาธารณะ ส านักนโยบายและแผน  
ส านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 55�� 
            


