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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงคา้งรายเดือน 

นางสาวจุฬารัตน ์สุธีธร ผู้อ านวยการส านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ ขอแถลงสถานะ                                
หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2556 ดังนี้ 
 
 ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที ่30 มิถุนายน 2556 มีจ านวน 5,224,965.98 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 44.27 ของ GDP โดยเป็นหนีข้องรัฐบาล 3,657,756.16 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 
1,076,174.39 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) 490,222.06 ล้านบาท และ             
หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 813.37 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นสุทธิ 47,931.30  
ล้านบาท โดยหนี้ของรัฐบาล และหนี้รฐัวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น 48,585.24 ล้านบาท และ 10,487.30 
ล้านบาท ตามล าดับ ในขณะที่หนีร้ัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) ลดลง 11,141.25 ล้านบาท และ 
หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรัฐไม่มีการเปล่ียนแปลง ส่วนหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ นั้นไม่มีหนีค้งค้าง ทั้งนี้ รายละเอียดและ
สัดส่วนของหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2556 ปรากฏตามแผนภาพที่ 1 และตารางที่ 1 ตามล าดับ 
 
 

แผนภาพที่ 1 สัดส่วนหนี้สาธารณะจ าแนกตามประเภท 
 

 

หนี้ที่รั บา กู้โดยตรง
48.45 %

หนี้รั ว สาหก จที่
ไม่เป นสถาบันการเง น

 0.60 %

หนี้รั ว สาหก จที่เป นสถาบัน
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงคา้งรายเดือน 

ตารางที ่1 รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 3  ม ถุนายน 25561 

หน่วย: ล้านบาท
ณ 31 พ.ค. 56  % GDP  ณ 30 มิ.ย. 56  % GDP  เพ่ิม/(ลด)

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

1. หน้ีของรัฐบาล (1.1+1.2+1.3) 3,609,170.92 30.77 3,657,756.16 30.99       48,585.24

   1.1 หน้ีที่รัฐบาลกู้โดยตรง 2,482,462.96 21.16 2,531,774.40 21.45 49,311.44      

        -หนี้ต่างประเทศ 46,641.54 70,691.54 24,050.00      

        -หนี้ในประเทศ 2,435,821.42 2,461,082.86 25,261.44      

            - เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้ 1,991,971.92 2,015,478.75 23,506.83      

                   - ระยะส้ัน (ต๋ัวเงินคลังและเงินกู้ระยะส้ัน) 12,341.16 5,432.50 (6,908.67)      

                   - ระยะยาว (พันธบตัรและตราสารหนี้อื่น) 1,979,630.76 2,010,046.25 30,415.49      

            - เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 398,572.29               398,572.29               -                  

            - เงินกู้เพื่อน าเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบติั -                          -                          -                  

            - เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจดัการน้ า 11,500.00                 12,750.00                 1,250.00       

            - เงินกู้ใหกู้้ต่อ 20,977.21                 21,481.82                 504.61          

            - เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ าประกัน 4 12,800.00                 12,800.00                 -                  

   1.2 หน้ีที่รัฐบาลกู้เพ่ือชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 1,126,707.96 9.61 1,125,981.76 9.54 (726.20)         

            - FIDF 1 458,775.20 458,775.20 -                  

            - FIDF 3 667,932.76 667,206.56 (726.20)         

   1.3 หน้ีเงินกู้ล่วงหน้าเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ี 5 -                             -         -                             -         -                  

        -หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ -                             -                             -                  

        -หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายใหแ้ก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ -                             -                             -                  

            - FIDF 1 -                             -                             -                  

            - FIDF 3 -                             -                             -                  

2. หน้ีรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2) 1,065,687.09 9.08 1,076,174.39 9.12       10,487.30

   2.1 หน้ีที่รัฐบาลค้้าประกัน 439,810.49 3.75 443,734.76 3.76         3,924.27

        -หนี้ต่างประเทศ 107,431.11 112,105.38         4,674.27

        -หนี้ในประเทศ 332,379.38 331,629.38          (750.00)

   2.2 หน้ีที่รัฐบาลไม่ค้้าประกัน 625,876.59 5.34 632,439.62 5.36         6,563.03

        -หนี้ต่างประเทศ 165,828.63 170,537.78         4,709.15

        -หนี้ในประเทศ 460,047.96 461,901.84         1,853.88

3. หน้ีรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้้าประกัน) 501,363.31 4.27 490,222.06 4.15      (11,141.25)

        -หนี้ต่างประเทศ 4,028.81 4,183.16           154.35

        -หนี้ในประเทศ 497,334.50 486,038.90      (11,295.60)

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

   4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ าประกัน -                             -                                                - 

   4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ าประกัน -                             -                                                - 

5. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  (5.1+5.2) 813.37                    0.01     813.37                    0.01                        - 

   5.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ าประกัน -                             -                                                - 

   5.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ าประกัน 813.37                    813.37                                       - 

รวม (1+2+3+4+5) 5,177,034.68 44.13 5,224,965.98 44.27       47,931.30

  3   3
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงคา้งรายเดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ:   
1. ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของ SPV จ านวน 22,499.90 ล้านบาท ที่รัฐบาลมีภาระ

ผูกพันต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร สัญญาบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ และสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องของโครงการ    
ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจ้งวัฒนะ  

2. GDP ปี 2555 เท่ากับ 11,375 พันล้านบาท และประมาณการ GDP 2556 เท่ากับ 12,228 พันล้านบาท                     
(สศช. ณ 20 พฤษภาคม 2556) 

3. สบน. ได้ปรับวิธีการค านวณ GDP ในแต่ละเดือน เพื่อให้สัดส่วน Debt/GDP สะทอ้นค่าที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด โดย 
ค านวณ GDP ของเดือนพฤษภาคม 2556 ดังนี้ [(GDP ปี 55/12)*7]+[(GDP ปี 56/12)*5] เท่ากับ 11,730.42 พันล้านบาท 
และได้ค านวณ GDP ของเดือนมิถุนายน 2556 ดังนี้ [(GDP ปี 55/12)*6]+[(GDP ปี 56/12)*6] เท่ากับ 11,801.50 พันล้านบาท 

4. มาตรา 24 (1) ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อ านาจกระทรวงการคลัง   
กูเ้งินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ เพื่อเป็นการประหยัด ลดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน หรือกระจายภาระการช าระหนี้ 
โดยที่ผ่านมากระทรวงการคลังไดม้ีการกู้เงินในประเทศเพื่อช าระหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสากิจที่กระทรวงการคลังค้ าประกัน 
ไม่เกินจ านวนเงินที่ยังมีภาระค้ าประกันอยู่ ท าให้หนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ าประกันลดลงและหนี้  
ในประเทศของรัฐบาลเพิ่มขึ้น 

5. มาตรา 24/1 ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อ านาจกระทรวงการคลัง        
กู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่มีจ านวนมากและเห็นว่าไม่สมควรกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวได้ในคราวเดียวกัน โดยให้
สามารถทยอยกู้เงินล่วงหน้าได้ไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันที่หนี้ครบก าหนดช าระ และให้น าเงินกู้ดังกล่าวส่งเข้ากองทุนบริหาร
เงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศให้เป็นผู้บริหารเงิน โดยจะน าไปลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง เช่น ตราสารหนี้ที่ออกหรือค้ าประกันโดยกระทรวงการคลัง ตราสารหนี้ที่ออกเป็นเงินตราสกุลหลัก
และออกหรือค้ าประกันโดยรัฐบาลต่างประเทศ การท าธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืนซึ่งตราสารหนี้ที่ออกโดย
กระทรวงการคลัง หรือลงทุนในตราสารหนี้อื่น ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดจากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
เพื่อให้เกิดผลตอบแทนและเป็นการลดต้นทุนของการกู้เงิน    
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงคา้งรายเดือน 

1  หนี้ องรั บา  
 1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพิ่มขึ้นสุทธ ิ49,311.44 ล้านบาท เนื่องจาก  
 1 1 1 หนี้ต่างประเทศ เพิ่มขึ้นจากเดือนกอ่นหน้า 24,050 ล้านบาท โดยผลจากการเปลี่ยนแปลงของ              
อัตราแลกเปลี่ยนท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทเพิ่มขึ้น 2,068.54 ล้านบาท ประกอบกับการเบิกจ่ายหนี้สกุลเงินต่างๆ 
ท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทเพิ่มขึ้น 21,981.46 ล้านบาท  ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2  ทั้งนี้ ในเดือน
มิถุนายน 2556 ได้มีการเบิกจ่ายเงินกู้ให้กู้ต่อแก่บริษัทการบินไทย (จ ากัด) มหาชน จ านวน 500 ล้านเหรียญสหรัฐ 
(15,633.75 ล้านบาท) โดยหนี้จ านวนดังกล่าวได้มีการแปลงเป็นหนีส้กุลเงินยูโร อัตราดอกเบี้ยคงที่ เพื่อใหส้อดคล้องกับ
รายรับของบริษัทการบินไทย (จ ากัด) มหาชน   
 
ตารางที่ 2 การเป ี่ยนแป ง องหนี้ต่างประเทศที่รั บา กู้โดยตรง 

ล้านบาท พ.ค. 56 ม.ิย. 56

(ก) (ข)

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

Canadian 11.07        11.07          -                    -              326.31              331.20               4.89           4.89          29.48 29.92

Euro 0.17         0.17           -                    -              6.87                  7.10                  0.23           0.23          39.60 40.91

Japanese Yen 82,259.59  82,801.42    541.83               172.37         24,796.82          26,169.49           1,372.67      1,545.04    0.30 0.32

USD 710.08      1,407.58      697.50               21,809.08     21,511.54          22,202.30           690.76        22,499.84   30.29 31.27

21,981.46     2,068.54      24,050.00   

การ

เปลีย่นแปลง 

 ของหน้ี

สาธารณะ   

อัตราแลกเปลีย่น*

หน้ีคงค้าง ณ

 พ.ค. 56

หน้ีคงค้าง ณ 

ม.ิย. 56

ล้าน

CAD/EUR/JPY/USD

หน้ีสิน้เดือน พ.ค. 

56   (ล้านบาท)

หน้ีสิน้เดือน ม.ิย. 56

   (ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

รวม

สกุลเงิน

เพ่ิม/(ลด) ณ ม.ิย. 56 ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง

 
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและขาย ณ วันท าการสุดท้ายของเดือน 

 
 อย่างไรก็ดี หากพิจารณาในรูปเงินบาท หนีท้ี่รัฐบาลกู้โดยตรงจ าแนกเป็นสกลุเงินต่างๆ หลังจากที่ท าการป้องกันความ
เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนแล้วมีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 2 โดยในส่วนของหนี้
ต่างประเทศของรัฐบาลที่กูใ้ห้กูต้่อแก่บริษทัการบินไทย (จ ากัด) มหาชน จ านวน 540 ล้านเหรยีญสหรฐั (16,884.45 ล้านบาท) 
เป็นหนี้ทีม่ีรายรับเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศที่สอดคล้องกับรายจ่ายช าระหนี้ต่างประเทศ (Natural Hedged) จึงไม่
นับว่ามีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงคา้งรายเดือน 

แผนภาพที่   หนีต้่างประเทศที่รั บา กู้โดยตรงที่บร หารความเสี่ยงแ ะจ าแนกเป นสกุ เง นต่างๆ  
 

 
 
 

* JPY=สกุลเงินเยน, USD=สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐ, CAD = สกุลเงินเหรียญแคนาดา, และ EUR=สกุลเงินยูโร  

 

 1 1   หนี้ในประเทศ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 25,261.44 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัเกิด
จากการกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จ านวน 24,415.49 ล้านบาท  
 
 1.2 หนี้ทีร่ัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 726.20 ล้านบาท 
เนื่องจากการไถ่ถอนพันธบัตรออมทรัพย์โดยการทดรองจ่ายจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง (Premium FIDF 1 และ 
FIDF 3) 
 1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนหน้า 
 
   หนี้รั ว สาหก จที่ไม่เป นสถาบันการเง น 
 2.1 หนี้ในประเทศ 
   1 1 หนี้ที่รั บา ค้ าประกัน เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลง 750 ล้านบาท โดยเกิดจาก 

- องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพออกพันธบัตร 5,700 ล้านบาท และไถ่ถอนพันธบัตร 5,000 ล้านบาท     
การทางพิเศษแห่งประเทศไทยออกพันธบัตร 850  ล้านบาท และไถ่ถอนพันธบัตร 1,000 ล้านบาท และ                                     
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยไถถ่อนพันธบัตร 1,000 ล้านบาท   

- องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมีการช าระคืนต้นเงินกู้ 300 ล้านบาท  
   1   หนี้ที่รั บา ไมค่้ าประกัน เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพิม่ขึน้ 1,853.88 ล้านบาท โดยเกดิจาก 

-  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกพันธบัตร 2,500 ล้านบาท และไถ่ถอนพันธบัตร 233 ล้านบาท และ                               
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยออกพันธบัตร 1,000 ล้านบาท 

 
- รัฐวิสาหกิจที่รฐับาลไม่ค้ าประกันมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ น้อยกว่าช าระคืนต้นเงินกู้ 

1,413.12 ล้านบาท  
 
 

Hedged
1.30 %

Unhedged
0.63 %

USD (Hedged)
 0.43 %

Japanese Yen 
(Hedged)
0.42 %

USD 
(Natural Hedged)

 0.46 %

USD (Unhedged) 
0.31 %

Japanese Yen
(Unhedged)

0.30 %

Canadian (Unhedged) 
0.01 % Euro (Unhedged) 

0. 002 %

ต่างประเทศ

(ล้านหน่วย) รวม Hedged
Natural 

Hedged
Unhedged

JPY 82,801.42    26,341.86   15,188.39   -            11,153.48   

USD 1,407.58      44,011.38   15,633.75   16,884.45   11,493.18   

CAD 11.07          331.20       -            -            331.20       

EUR 0.17            7.10          -            -            7.10          

70,691.54   30,822.14   16,884.45   22,984.95   

1.93          0.84          0.46           0.63          ร้อยละของหน้ีต่างประเทศต่อหน้ี

ทั้งหมดของรัฐบาล (%) = (1)/(2)

สกุลเงิน *

3,657,756.16                 

ในประเทศ (ล้านบาท)

รวมหน้ีต่างประเทศของรัฐบาล (1)

หน้ีของรัฐบาลทั้งหมด (2)
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 2.2 หนี้ตา่งประเทศ 
     1 หนี้ที่รั บา ค้ าประกัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 4,674.27 ล้านบาท โดยเปน็ผลจากการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยนท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทเพิ่มขึ้น 5,877.26 ล้านบาท ประกอบกับการเบิกจ่ายและ
ช าระคืนหนีส้กลุเงินต่างๆ ท าให้ยอดหนีค้งค้างในรูปหนี้เงินบาทลดลงสุทธ ิ1,202.99 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏ
ตามตารางที่ 3  
 
ตารางที่ 3 การเป ี่ยนแป ง องหนี้รั ว สาหก จที่ไม่เป นสถาบันการเง น  รั บา ค้ าประกัน  

ล้านบาท พ.ค. 56 ม.ิย. 56

(ก) (ข)

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

Euro 78.60        74.79          (3.81)                 (155.86)        3,112.39            3,215.11            102.72        (53.14)       39.60 40.91

Japanese Yen 346,035.93 342,744.43  (3,291.50)            (1,047.13)     104,311.15         110,085.45         5,774.30      4,727.17    0.30 0.32

USD 0.25         0.25           -                    -              7.57                  7.82                  0.24           0.24          30.29 31.27

(1,202.99)     5,877.26      4,674.27    

สกุลเงิน

เพ่ิม/(ลด) ณ ม.ิย. 56 ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง
การ

เปลีย่นแปลง 

 ของหน้ี

สาธารณะ   

อัตราแลกเปลีย่น*

หน้ีคงค้าง ณ

 พ.ค. 56

หน้ีคงค้าง ณ 

ม.ิย. 56

ล้าน

CAD/EUR/JPY/USD

หน้ีสิน้เดือน พ.ค. 

56   (ล้านบาท)

หน้ีสิน้เดือน ม.ิย. 56

   (ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

รวม  
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและขาย ณ วันท าการสุดท้ายของเดือน 

 
       หนี้ที่ร ับา ไม่ค้ าประกัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 4,709.15 ล้านบาท โดยผลจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนท าให้ยอดหนี้คงค้างในรปูเงินบาทเพิ่มขึ้น 5,860.57 ล้านบาท ประกอบกับ    
การช าระคืนหนี้สกลุเงินต่างๆ ท าให้ยอดหนีค้งค้างในรูปเงินบาทลดลง 1,151.42 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏ
ตามตารางที่ 4 
 
ตารางที ่4 การเป ี่ยนแป ง องหนี้ร ัว สาหก จทีไ่มเ่ป นสถาบันการเง น  ร ับา ไมค่้ าประกัน  

ล้านบาท พ.ค. 56 ม.ิย. 56

(ก) (ข)

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

Euro 1,547.52    1,527.39      (20.12)                (823.21)        61,281.21          63,303.66           2,022.45      1,199.24    39.60 40.91

Japanese Yen 68,640.46  67,608.78    (1,031.68)            (328.21)        20,691.39          21,836.80           1,145.40      817.19       0.30 0.32

USD 2,768.01    2,768.01      -                    -              83,856.03          86,548.75           2,692.72      2,692.72    30.29 31.27

(1,151.42)     5,860.57      4,709.15    

อัตราแลกเปลีย่น*

หน้ีคงค้าง ณ

 พ.ค. 56

หน้ีคงค้าง ณ 

ม.ิย. 56

ล้าน

CAD/EUR/JPY/USD

หน้ีสิน้เดือน พ.ค. 

56   (ล้านบาท)
สกุลเงิน

เพ่ิม/(ลด) ณ ม.ิย. 56 ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง
การ

เปลีย่นแปลง 

 ของหน้ี

สาธารณะ   

หน้ีสิน้เดือน ม.ิย. 56

   (ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

รวม  
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและขาย ณ วันท าการสุดท้ายของเดือน 
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3   หนี้รั ว สาหก จที่เป นสถาบนัการเง น  ร ับา ค้ าประกัน   
 3.1 หนี้ในประเทศ 
 หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) เมือ่เปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลง 11,295.60 
ล้านบาท โดยเกิดจาก 

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรออกพันธบัตร 25,800 ล้านบาท และไถถ่อนพันธบัตร 
20,000 ล้านบาท 

-  รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) มีการช าระคืนต้นเงินกู้ 17,095.60 ล้านบาท  
 
 3.2 หนี้ต่างประเทศ 
 หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 154.35 ล้านบาท         
โดยผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทเพ่ิมขึ้น 177.95 ล้านบาท 
ประกอบกับการช าระคืนหนี้สกุลเงินต่างๆ ท าให้ยอดหน้ีคงค้างในรูปเงินบาทลดลง 23.60 ล้านบาท               
ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5 
 

ตารางที ่5 การเป ี่ยนแป ง องหนี้รั ว สาหก จทีเ่ป นสถาบนัการเง น  ร ับา ค้ าประกัน  

ล้านบาท พ.ค. 56 ม.ิย. 56

(ก) (ข)

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

Euro 31.41        31.08          (0.33)                 (13.51)         1,243.97            1,285.02            41.05          27.54        39.60 40.91

Japanese Yen 6,774.85    6,774.85      -                    -              2,042.25            2,155.30            113.05        113.05       0.30 0.32

USD 24.51        24.19          (0.32)                 (10.09)         742.59              766.43               23.85          13.76        30.29 31.27

(23.60)         177.95        154.35       

สกุลเงิน

เพ่ิม/(ลด) ณ ม.ิย. 56 ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง
การ

เปลีย่นแปลง 

 ของหน้ี

สาธารณะ   

อัตราแลกเปลีย่น*

หน้ีคงค้าง ณ

 พ.ค. 56

หน้ีคงค้าง ณ 

ม.ิย. 56

ล้าน

CAD/EUR/JPY/USD

หน้ีสิน้เดือน พ.ค. 

56   (ล้านบาท)

หน้ีสิน้เดือน ม.ิย. 56

   (ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

รวม  
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและขาย ณ วันท าการสุดท้ายของเดือน 

 
 ทั้งนี้ หากพิจารณาในรูปเงินบาท หนี้ต่างประเทศของรฐัวสิาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน และรฐัวิสาหกิจที่
เป็นสถาบันการเงิน (รฐับาลค้ าประกัน) หลังท าการป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน จ าแนกเป็นสกลุเงินต่างๆ มี
รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 3 โดยในส่วนของหนีร้ัฐวสิาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลไม่ค้ าประกัน) จะ
ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน คือ บริษัทการบินไทย (จ ากัด) มหาชน และบริษทั ปตท. (จ ากัด) มหาชน ที่มีรายรับเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศทีส่อดคล้องกบัรายจ่ายช าระหนี้ต่างประเทศ (Natural Hedged) ทั้งหมด 
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แผนภาพที่ 3 หนีต้่างประเทศ องรั ว สาหก จที่ไม่เป นสถาบนัการเง น แ ะรั ว สาหก จที่เป น
สถาบันการเง น  รั บา ค้ าประกัน  ท่ีบร หารความเสี่ยงแ ะจ าแนกเป นสกุ เง น
ต่างๆ 

 
 
 

* JPY=สกุลเงินเยน, USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ, และ 
EUR=สกุลเงินยูโร 

 
4  หนี้หน่วยงานอื่น องรั  ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนหน้า   
 
 หนี้สาธารณะคงค้าง จ านวน 5,224,965.98 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหนี้ต่างประเทศ 357,517.87 ล้านบาท              
หรือร้อยละ 6.84 และหนีใ้นประเทศ 4,867,448.11 ล้านบาท หรือร้อยละ 93.16 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง                
และเป็นหนีร้ะยะยาว 5,108,781.55 ล้านบาท หรือร้อยละ 97.78 และหน้ีระยะสั้น 116,184.43 ล้านบาท                          
หรือร้อยละ 2.22 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 6 และ 7 ตามล าดับ  
 

ตารางที่ 6 สัดสว่นหนี้ต่างประเทศแ ะหนีใ้นประเทศ 
หน้ีสาธารณะ

(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีของรฐับาล 3,657,756.16                 70,691.54             1.93               3,587,064.62                 98.07            

2. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน 1,076,174.39                 282,643.17           26.26             793,531.22                   73.74            

3. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีเ่ป็นสถาบันการเงิน 490,222.06                   4,183.16               0.85               486,038.90                   99.15            

    (รฐับาลค้้าประกัน)

4. หน้ีสินของกองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ -                              -                      -                 -                              -               

5. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรฐั 813.37                         -                      -                 813.37                         -               

รวม 5,224,965.98                357,517.87           6.84               4,867,448.11                93.16            

หน้ีต่างประเทศ หน้ีในประเทศ

 
หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐ ณ วันท าการสุดท้ายของเดือนเท่ากับ 31.2675 
 

 
 
 
 

Japanese Yen 
(Unhedged) 

4.41 %

USD (Unhedged) 
0.05 %

Euro (Unhedged) 
0.21 %

Euro 
(Natural Hedged) 

3.99 %Euro (Hedged) 
0.07 %

Japanese Yen 
(Natural Hedged) 

1.37 %

Japanese Yen 
(Hedged) 

2.69 %

USD 
(Natural Hedged) 

5.52 %

Hedged
13.65 %

Unhedged
4.66 %

ต่างประเทศ

(ล้านหน่วย) รวม Hedged Natural Hedged Unhedged

JPY 417,128.06  132,702.20  42,190.88  21,508.58          69,002.74    

USD 2,792.45     87,312.90    -           86,548.74          764.16         

EUR 1,633.26     66,811.22    1,063.57   62,480.45          3,267.20      

286,826.32  43,254.45  170,537.77         73,034.10    

18.31          2.76         10.89                4.66            

ร้อยละของหน้ีต่างประเทศ

ต่อหน้ีทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจ

 (%) = (1)/(2)

1,566,396.45

ในประเทศ (ล้านบาท)
สกุลเงิน *

รวมหน้ีต่างประเทศของ

รัฐวิสาหกิจ (1)

    หน้ีรัฐวิสาหกิจทั้งหมด (2) 
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ตารางที่ 7 สัดสว่นหนี้ระยะยาวแ ะหนี้ระยะสั้น 
หน้ีสาธารณะ

(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีของรฐับาล 3,657,756.16                 3,652,323.66         99.85             5,432.50                       0.15              

2. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน 1,076,174.39                 1,047,202.66         97.31             28,971.73                     2.69              

3. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีเ่ป็นสถาบันการเงิน 490,222.06                   408,441.86           83.32             81,780.20                     16.68            

    (รฐับาลค้้าประกัน)

4. หน้ีสินของกองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ -                              -                      -                 -                              -               

5. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรฐั 813.37                         813.37                 100.00            -                              -               

รวม 5,224,965.98           5,108,781.55    97.78         116,184.43             2.22          

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสั้น
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