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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ผู้อ านวยการส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอแถลงสถานะ                                
หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2555 ดังนี้ 
 
 ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 มีจ านวน 4,899,877.47 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 44.19 ของ GDP โดยเป็นหนี้ของรัฐบาล 3,570,950.38 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 
1,014,748.95  ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) 307,328.14 ล้านบาท และ             
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ 6,850 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หนี้สาธารณะเพ่ิมข้ึนสุทธิ 108,343.01  
ล้านบาท โดยหนี้ของรัฐบาลและหนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) เพ่ิมข้ึน 64,601.18 ล้านบาท 
และ 60,891.32 ล้านบาท ตามล าดับ ในขณะที่หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเ่ป็นสถาบันการเงินและหนี้หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ลดลง 
13,999.49 ล้านบาท และ 3,150 ล้านบาท ตามล าดับ ส่วนหนี้กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ นั้นไม่มีหนี้คงค้าง ทั้งนี้ รายละเอียด
และสัดส่วนของหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2555 ปรากฏตามแผนภาพที่ 1 และตารางที่ 1 ตามล าดับ 
 

แผนภาพที่ 1 สัดส่วนหนีส้าธารณะจ าแนกตามประเภท 
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

ตารางที่ 1 รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที ่31 กรกฎาคม 25551 

 
หน่วย: ล้านบาท

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

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

1. หน้ีของรฐับาล (1.1+1.2+1.3) 3,506,349.20 31.85 3,570,950.38 32.21 64,601.18

   1.1 หน้ีทีร่ฐับาลกู้โดยตรง 2,259,073.26 20.52 2,285,839.73 20.62 26,766.47         

        -หนี้ต่างประเทศ 47,275.46 47,740.92 465.46             

        -หนี้ในประเทศ 2,211,797.80 2,238,098.81 26,301.01         

            - เงินกูเ้พือ่ชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้ 1,800,052.49 1,825,130.87 25,078.38        

                   - ระยะส้ัน (ต๋ัวเงินคลังและเงินกูร้ะยะส้ัน) 150,000.00 150,000.00 -                     

                   - ระยะยาว (พนัธบตัรและตราสารหนี้อืน่) 1,650,052.49 1,675,130.87 25,078.38        

            - เงินกูเ้พือ่ฟืน้ฟแูละเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิ 398,940.09             398,940.09            -                     

            - เงินกูเ้พือ่น าเขา้กองทุนส่งเสริมการประกนัภัยพบิติั 58.20                     58.20                    -                     

            - เงินกูเ้พือ่วางระบบบริหารจัดการน้ า -                        700.00                  700.00             

            - เงินกูใ้หกู้ต่้อ 12,747.02               13,269.65              522.63             

   1.2 หน้ีทีร่ฐับาลกู้เพ่ือชดเชยความเสียหายใหแ้ก่กองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 1,133,475.93 10.30 1,133,310.65 10.22 (165.29)            

            - FIDF 1 463,275.20 463,275.20 -                     

            - FIDF 3 670,200.73 670,035.45 (165.29)            

   1.3 หน้ีเงินกู้ล่วงหน้าเพ่ือปรบัโครงสรา้งหน้ี 4 113,800.00 1.03 151,800.00 1.37 38,000.00        

            - FIDF 1 -                           -                          -                     

            - FIDF 3 113,800.00 151,800.00 38,000.00        

2. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2) 1,028,748.44 9.34 1,014,748.95 9.15         (13,999.49)

   2.1 หน้ีทีร่ฐับาลค้้าประกัน 483,218.07 4.39 480,250.27 4.33          (2,967.80)

        -หนี้ต่างประเทศ 164,281.01 164,118.14             (162.87)

        -หนี้ในประเทศ 318,937.06 316,132.13          (2,804.93)

   2.2 หน้ีทีร่ฐับาลไม่ค้้าประกัน 545,530.37 4.96 534,498.68 4.82         (11,031.69)

        -หนี้ต่างประเทศ 117,963.10 115,642.33          (2,320.77)

        -หนี้ในประเทศ 427,567.27 418,856.35          (8,710.92)

3. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีเ่ป็นสถาบันการเงิน (รฐับาลค้้าประกัน) 246,436.82 2.24 307,328.14 2.77          60,891.32

        -หนี้ต่างประเทศ 5,678.82 5,570.14            (108.68)

        -หนี้ในประเทศ 240,758.00 301,758.00          61,000.00

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

   4.1 หนี้ท่ีรัฐบาลค้ าประกนั -                           -                                                - 

   4.2 หนี้ท่ีรัฐบาลไม่ค้ าประกนั -                           -                                                - 

5. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรฐั  (5.1+5.2) 10,000.00              0.09       6,850.00               0.06                 (3,150.00)

   5.1 หนี้ท่ีรัฐบาลค้ าประกนั -                           -                                                - 

   5.2 หนี้ท่ีรัฐบาลไม่ค้ าประกนั 10,000.00              6,850.00                        (3,150.00)

รวม (1+2+3+4+5) 4,791,534.46 43.52 4,899,877.47 44.19        108,343.01
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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 11,478.60 พันล้านบาท ตามล าดับ  
(สศช. ณ 20 สิงหาคม 2555) 

3. สบน. ได้ปรับวิธีการค านวณ GDP ในแต่ละเดือน เพื่อให้สัดส่วน Debt/GDP สะท้อนค่าท่ีใกล้เคียงความเป็นจริงท่ีสุด โดยได้
ค านวณ GDP ของเดือนมิถุนายน 2555 ดังนี้ [(GDP ปี 54/12)*6]+[(GDP ปี 55/12)*6] เท่ากับ 11,009.35 พันล้านบาท และ 
GDP ของเดือนกรกฎาคม 2555 ดังนี้ [(GDP ปี 54/12)*5]+[(GDP ปี 55/12)*7] เท่ากับ 11,087.56 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. ไดม้ีการปรับปรุงตัวเลขหนีเ้ดือน มิ.ย. 2555 เนื่องจากรัฐวิสาหกิจไดม้ีการรายงานข้อมูลเพิ่มเตมิ โดยหนี้ของรัฐวสิาหกิจ
ที่ไม่เป็นสถาบันการเงินในส่วนท่ีรฐับาลไม่ค้ าประกันในประเทศไดม้กีารเปลีย่นแปลงจาก 427,569.09 ล้านบาท เป็น 
427,567.27 ล้านบาท ท าให้สุทธิแล้วหนี้ในเดือนมิถุนายน 2555 ปรับจาก 4,791,536.28 ล้านบาท เป็น 4,791,534.46    
ล้านบาท  
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

1. หนี้ของรัฐบาล 
 1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพ่ิมขึ้นสุทธิ 26,766.47 ล้านบาท เนื่องจาก  
 1.1.1 หนี้ต่างประเทศ เพ่ิมข้ึนจากเดือนก่อนหน้า 465.46 ล้านบาท โดยผลจากการเปลี่ยนแปลงของ              
อัตราแลกเปลี่ยนท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทเพ่ิมขึ้นสุทธิ 178.38 ล้านบาท และการเบิกจ่ายมากกว่าช าระคืนหนี้
สกุลเงินเยนท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทเพ่ิมข้ึน 287.08 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง 

สกุลเงิน ลา้นบาท มิ.ย. 55 ก.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 14.55                14.55                -                  -                           449.68                    458.94                     9.27                         9.27                      30.90 31.54

Euro 0.26                  0.26                 -                  -                           10.37                      10.09                       (0.28)                        (0.28)                     39.83 38.75

Japanese Yen 92,563.77          93,274.35          710.58             287.08                      37,153.99                37,398.82                244.83                     531.91                   0.40 0.40

USD 303.57               303.57              -                  -                           9,661.41                  9,585.97                  (75.44)                      (75.44)                   31.83 31.58

287.08               178.38              465.46            

เพ่ิม/(ลด)

รวม

เพ่ิม/(ลด)
ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง

การเปลีย่นแปลง  
ของหน้ีสาธารณะ   

 ณ ก.ค. 55

อัตราแลกเปลีย่น*
ณ ก.ค. 55

หน้ีคงค้าง ณ 
มิ.ย. 55

หน้ีคงค้าง ณ 
ก.ค. 55

ลา้น
CAD/EUR/JPY/

USD

หน้ีสิน้เดือน มิ.ย. 55 
  (ลา้นบาท)

หน้ีสิน้เดือน ก.ค. 55  
 (ลา้นบาท)

 
* อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซ้ือและขาย ณ วันท าการสุดทา้ยของเดอืน 

 
 ทั้งนี้ หากพิจารณาในรูปเงินบาท หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรงจ าแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ หลังจากที่ท าการป้องกันความเสี่ยง
จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 2 

 

แผนภาพที่ � หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรงจ าแนกเป็นสกลุเงินต่างๆ 
 

  

Japanese Yen
16 817.33 ล้านบาท 

หรือ 35.23 %

Japanese Yen 
(Hedged)

2   68.59 ล้านบาท
หรือ 43.71 %

USD 3 �70.45 ล้านบาท 
หรือ 6.85 %

Canadian  58.94 ล้านบาท 
หรือ 0.96 %

Euro 1 .09 ล้านบาท 
หรือ 0. � %

USD (Hedged)
 6 315.5� ล้านบาท 

หรือ 13.23 %
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

 1.1.� หนี้ในประเทศ เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 26,301.01 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญเกิด
จากการกูเ้พ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จ านวน 25,078.38 ล้านบาท  
 
 1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ  ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 165.29 
ล้านบาท เนื่องจากการไถถ่อนตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูระยะที่สอง (FIDF 3) 
ก่อนก าหนดโดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพ่ือการช าระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 
 1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 38,000 ล้านบาท เนื่องจาก       
การกู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding) จ านวน 38,000 ล้านบาท เพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ของพันธบัตร FIDF 3 ที่จะครบ
ก าหนดในวันที่ 2 กันยายน 2555 วงเงิน 206,023.25 ล้านบาท โดยเงินที่ได้จะน าไปให้กองทุนบริหารเงินกู้เพ่ือ            
การปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศบริหารลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง               
ให้เกิดผลตอบแทนและลดต้นทุนในการท า Pre-funding  
 
�. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 
 2.1 หนี้ในประเทศ 
 �.1.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ าประกัน เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลง 2,804.93 ล้านบาท โดยเกิดจาก 

-  การไถ่ถอนพันธบัตรของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 1,500 ล้านบาท การทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย 1,000 ล้านบาท และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 1,000 ล้านบาท การเคหะแห่งชาติ    
ออกพันธบัตร 2,200 ล้านบาท และไถ่ถอนพันธบัตร 1,000 ล้านบาท และการรถไฟแห่งประเทศไทยออก
พันธบัตร 7,261.28 ล้านบาท และไถ่ถอนพันธบัตร 2,987.28 ล้านบาท  

-  รัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลค้ าประกันมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ น้อยกว่าการช าระคืนต้นเงินกู้ 
4,778.93 ล้านบาท 
 �.1.� หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ าประกัน เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลง 8,710.92 ล้านบาท โดยเกิดจาก 

-  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไถ่ถอนพันธบัตร 1,925 ล้านบาท การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยออก
พันธบัตร 3,000 ล้านบาท และไถ่ถอนพันธบัตร 1,000 ล้านบาท และบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ไถ่ถอนหุ้นกู ้ 
8,500 ล้านบาท 

- รัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลไม่ค้ าประกันมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ น้อยกว่าช าระคืนต้นเงินกู้ 
285.92 ล้านบาท  
 2.2 หนี้ต่างประเทศ 
 �.�.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ าประกัน ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 162.87 ล้านบาท โดยเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทเพ่ิมขึ้นสุทธิ 964.94 ล้านบาท และการช าระคืนสกุลเงินยโูร
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และการเบิกจ่ายน้อยกว่าช าระคืนหนี้สกุลเงินเยนท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลงสุทธิ 1,127.81 ล้านบาท     
ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3  
 
ตารางที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) 

สกุลเงิน ลา้นบาท มิ.ย. 55 ก.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 86.86                84.63               (2.22)               (86.21)                       3,459.78                  3,365.30                   (94.47)                      (180.68)                 39.83 38.75

Japanese Yen 400,603.34         398,025.33        (2,578.01)         (1,041.60)                   160,797.37              161,856.97               1,059.60                   17.99                    0.40 0.40

USD 0.75                  0.75                 -                  -                           23.87                      23.68                       (0.19)                        (0.19)                     31.83 31.58

(1,127.81)           964.94              (162.87)           

อัตราแลกเปลีย่น*
ณ ก.ค. 55

หน้ีคงค้าง ณ 
มิ.ย. 55

หน้ีคงค้าง ณ 
ก.ค. 55

ลา้น
CAD/EUR/JPY/

USD

เพ่ิม/(ลด)
ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง

การเปลีย่นแปลง  
ของหน้ีสาธารณะ   

 ณ ก.ค. 55
หน้ีสิน้เดือน มิ.ย. 55 

  (ลา้นบาท)
หน้ีสิน้เดือน ก.ค. 55  

 (ลา้นบาท)
เพ่ิม/(ลด)

รวม  
* อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซ้ือและขาย ณ วันท าการสุดทา้ยของเดอืน 
 

 ทั้งนี้ หากพิจารณาในรูปเงินบาทหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) จ าแนกเป็น
สกุลเงินต่างๆ รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 3 
 

แผนภาพที่ 3 หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เปน็สถาบนัการเงิน (รัฐบาลค้ าประกนั) จ าแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ 
 

Japanese Yen 160 815.36 ล้านบาท 
หรือ 97.99 %

Euro 3 279.10 ล้านบาท 
หรือ 2 %

USD 23.68 ล้านบาท 
หรือ 0.01 %

 
 �.�.� หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ าประกัน ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 2,320.77 ล้านบาท โดยผลจากการเปลี่ยนแปลง 
ของอัตราแลกเปลี่ยนท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลงสุทธิ 1,517.87 ล้านบาท และการช าระคืนหนี้สกุล
เงินยูโร และสกุลเงินเยนท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลง 802.90 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามตาราง
ที่ 4 
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ตารางที่ 4 การเปลี่ยนแปลงของหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลไม่ค้ าประกัน) 

สกุลเงิน ลา้นบาท มิ.ย. 55 ก.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 1,108.37            1,095.07           (13.30)             (515.16)                     44,150.01                42,944.44                 (1,205.57)                  (1,720.74)               39.83 38.75

Japanese Yen 45,691.14          44,978.97         (712.17)            (287.74)                     18,339.88               18,460.73                 120.85                     (166.89)                 0.40 0.40

USD 1,743.01            1,743.01           -                  -                           55,473.21                55,040.07                 (433.15)                    (433.15)                 31.83 31.58

(802.90)              (1,517.87)           (2,320.77)        

เพ่ิม/(ลด)
ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง

การเปลีย่นแปลง  
ของหน้ีสาธารณะ   

 ณ ก.ค. 55

อัตราแลกเปลีย่น*
ณ ก.ค. 55

หน้ีคงค้าง ณ 
มิ.ย. 55

หน้ีคงค้าง ณ 
ก.ค. 55

ลา้น
CAD/EUR/JPY/

USD

หน้ีสิน้เดือน มิ.ย. 55 
  (ลา้นบาท)

หน้ีสิน้เดือน ก.ค. 55  
 (ลา้นบาท)

เพ่ิม/(ลด)

รวม  
* อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซ้ือและขาย ณ วันท าการสุดทา้ยของเดอืน 
 

 ทั้งนี้ หากพิจารณาในรูปเงินบาทหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลไม่ค้ าประกัน) จ าแนก
เป็นสกุลเงินต่างๆ รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 4 
 

แผนภาพที่   หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลไม่ค้ าประกัน) จ าแนกเป็นสกุลเงินต่าง  ๆ

USD 55 040.07 ล้านบาท 
หรือ  7.60 %

Euro   2 429.27 ล้านบาท 
หรือ 36.69 %

Japanese Yen 1  172.99 ล้านบาท
หรือ 15.71 %  

 
3.  หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน)  
 3.1 หนี้ในประเทศ 
 หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพ่ิมขึ้น 61,000   
ล้านบาท โดยเกิดจาก 

- ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรออกพันธบัตร 60,000 ล้านบาท และธนาคารอาคารสงเคราะห์
ออกพันธบัตร 3,000 ล้านบาท และไถ่ถอนพันธบัตร 2,000 ล้านบาท   
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 3.2 หนี้ต่างประเทศ 
 หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 108.68 ล้านบาท โดยผล
จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลงสุทธิ 21.12 ล้านบาท และ    
การช าระคืนหนี้สกุลเงินเยนและสกุลเงินเหรียญสหรัฐท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลง 87.56 ล้านบาท         
ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5 การเปลี่ยนแปลงของหนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกนั) 

สกุลเงิน ลา้นบาท มิ.ย. 55 ก.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                -                  -                           1,264.46                  1,229.93                   (34.53)                      (34.53)                   39.83 38.75

Japanese Yen 8,284.08           8,207.40           (76.68)             (30.98)                       3,325.13                  3,347.04                   21.91                       (9.07)                     0.40 0.40

USD 34.22                32.43                (1.79)               (56.58)                       1,089.23                  1,080.73                  (8.50)                        (65.08)                   31.83 31.58

(87.56)                (21.12)               (108.68)           

เพ่ิม/(ลด)
ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง

การเปลีย่นแปลง  
ของหน้ีสาธารณะ   

 ณ ก.ค. 55

อัตราแลกเปลีย่น*
ณ ก.ค. 55

หน้ีคงค้าง ณ 
มิ.ย. 55

หน้ีคงค้าง ณ 
ก.ค. 55

ลา้น
CAD/EUR/JPY/

USD

หน้ีสิน้เดือน มิ.ย. 55 
  (ลา้นบาท)

หน้ีสิน้เดือน ก.ค. 55  
 (ลา้นบาท)

เพ่ิม/(ลด)

รวม  
* อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซ้ือและขาย ณ วันท าการสุดทา้ยของเดอืน 

 ทัง้นี้ หากพิจารณาในรูปเงินบาทหนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) จ าแนกเป็นสกุลเงิน
ต่างๆ รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 5 
 

แผนภาพที่ 5 หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รฐับาลค้ าประกัน) จ าแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ 

USD 1 024.15 ล้านบาท 
หรือ 18.39 %

Japanese Yen 3 316.06 ล้านบาท
หรือ 59.53 %

Euro 1 229.93 ล้านบาท
หรือ 22.08 %

 
 
 . หนี้หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 3,150 ล้านบาท เนื่องจากการช าระคืนเงินกู้ระยะสั้น          
ในประเทศของสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน 
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 หนี้สาธารณะ จ านวน 4,899,877.47 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหนี้ต่างประเทศ 333,071.53 ล้านบาท              
หรือร้อยละ 6.80 และหนี้ในประเทศ 4,566,805.94 ล้านบาท หรือร้อยละ 93.20 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง                
และเป็นหนี้ระยะยาว 4,622,403.64 ล้านบาท หรือร้อยละ 94.34 และหนี้ระยะสั้น 277,473.83 ล้านบาท                          
หรือร้อยละ 5.66 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 6 และ 7 ตามล าดับ  
 

ตารางท่ี 6 สัดส่วนหนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ 
ตารางที ่11 สัดส่วนหน้ีต่างประเทศและหน้ีในประเทศ

หน้ีสาธารณะ
(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีของรฐับาล 3,570,950.38                 47,740.92             1.34               3,523,209.46                 98.66            
2. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน 1,014,748.95                 279,760.47           27.57             734,988.48                   72.43            
3. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีเ่ป็นสถาบันการเงิน 307,328.14                   5,570.14               1.81               301,758.00                   98.19            
    (รฐับาลค้้าประกัน)
4. หน้ีสินของกองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ -                              -                      -                 -                              -               
5. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรฐั 6,850.00                       -                      -                 6,850.00                       -               

รวม 4,899,877.47                333,071.53           6.80               4,566,805.94                93.20            

หน้ีต่างประเทศ หน้ีในประเทศ

 
หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอ่เหรียญสหรัฐ ณ วันท าการสุดท้ายของเดอืนเท่ากับ 31.5776 

 

ตารางท่ี 7 สัดส่วนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น 
ตารางที ่12 สัดส่วนหน้ีระยะยาวและหน้ีระยะสั้น

หน้ีสาธารณะ
(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีของรฐับาล 3,570,950.38                 3,349,600.38         93.80             221,350.00                   6.20              
2. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน 1,014,748.95                 1,008,725.12         99.41             6,023.83                       0.59              
3. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีเ่ป็นสถาบันการเงิน 307,328.14                   264,078.14           85.93             43,250.00                     14.07            
    (รฐับาลค้้าประกัน)
4. หน้ีสินของกองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ -                              -                      -                 -                              -               
5. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรฐั 6,850.00                       -                      -                 6,850.00                       -               

รวม 4,899,877.47           4,622,403.64    94.34         277,473.83             5.66          

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสั้น

 
หมายเหต:ุ การน าข้อมูลและ/หรือบทวเิคราะห์ของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะไปใช้และ/หรือเผยแพร่ต่อ ขอความร่วมมืออ้างแหล่งที่มาของข้อมูลด้วย 
ส่วนวิจัยนโยบายหนี้สาธารณะ ส านักนโยบายและแผน  
ส านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 551� 

            


