
ฉบบัที่        /2553                                                                                 วันที่     กนัยายน 2553 
 

ผลการบริหารจดัการหน้ีสาธารณะภาครฐั ประจําเดือนกรกฎาคม 2553 
และรายงานหน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 

  
 นายจกัรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ผู้อาํนวยการสาํนกังานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรปุผลการดาํเนินการบริหารจัดการหน้ีภาครัฐประจาํเดือน
กรกฎาคม 2553 พร้อมทั้งรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมถุินายน 2553 ดังนี้   

 
ผลการบริหารจัดการหนีภ้าครัฐ 

 

ตารางที่ 1 การกูเ้งนิภาครฐั
หน่วย : ล้านบาท

ก.ค. 53 ต.ค. 52 - ก.ค. 53
-                 -                        
-                 -                        

26,950            470,476                 
20,003            417,575                 
3,003              232,575                 

17,000            185,000                 

6,946              52,900                   
26,950            470,476                 รวม (1 + 2)

การู้เงินภาครัฐ
1 ต่างประเทศ
    1.1 รัฐบาล
2 ในประเทศ
    2.1 รัฐบาล

- ชดเชยการขาดดลุงบประมาณ
     - เงินกู้ตามพระราชกําหนดให้อํานาจ

กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟ้ืนฟแูละเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจพ.ศ. 2552
    2.2 รัฐวิสาหกิจ

 
 

 

 1. การกูเ้งินภาครฐั 
1.1เดือนกรกฎาคม 2553 

         กระทรวงการคลังได้กู้เงินในประเทศเพ่ือชดเชยการ
ขาดดุลงบประมาณ จาํนวน 3,003 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น
การออกพันธบตัรรัฐบาล 3,000 ล้านบาท และพันธบตัร 
ออมทรัพย์ 3 ล้านบาท  
 ทั้งนี้  กระทรวงการคลังได้เบกิเงินกู้ภายใต้           
พระราชกาํหนดให้อาํนาจกระทรวงการคลังกู้เงนิเพ่ือฟ้ืนฟู
และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิ พ.ศ. 2552      
เพ่ือดาํเนินการตามแผนปฏบิตัิการไทยเข้มแขง็ 2555 
จาํนวน 17,000 ล้านบาท  
 ในส่วนของรัฐวิสาหกจิได้มกีารกู้เงินในประเทศ 
วงเงินรวม 6,946 ล้านบาท โดยการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคได้กู้
เงินรวม 2,350 ล้านบาท แบ่งเป็นการกู้เพ่ือการลงทุน 
1,552  ล้านบาท กู้เงินบาทสมทบ 45 ล้านบาท กู้ทดแทน
เงินกู้ต่างประเทศ 3 ล้านบาท และกู้เพ่ือดาํเนินกจิการทัว่ไป    
750 ล้านบาท การกู้เงินของธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณก์ารเกษตร การประปานครหลวง และการไฟฟ้าส่วน
ภมูภิาคเพ่ือดาํเนินกจิการทัว่ไปจาํนวน 1,569 ล้านบาท   
327 ล้านบาท และ 2,700 ล้านบาท ตามลาํดับ 
 
 
  
 

 
1.2 ช่วง 10 เดือนท่ีผ่านมาของปีงบประมาณ 2553 

  ภาครัฐได้กู้เงินในประเทศรวม 470,476 ล้านบาท 
โดยเป็นการกู้เงินของกระทรวงการคลัง 417,575 ล้านบาท
และของรัฐวิสาหกจิ 52,900 ล้านบาท รายละเอยีดปรากฏ
ตามตารางที่  1



หน่วย : ล้านบาท

1 รัฐบาล 501,422      462,171      35,000   244,670           
   1.1 เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดลุ 325,540      323,000      35,000   83,000             
         งบประมาณและการบริหารหนี้
         - Roll over* 325,540      323,000      35,000   83,000             
         - Refinance/Prepayment/Swap -             -             -        -                  
   1.2 เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหาย 145,171      139,171      -        79,440             
         ให้กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟฯู
         FIDF 1 69,440        69,440        -        69,440             
           - พนัธบัตร** 69,440        55,000        -        55,000             
           - เงินกู้ระยะสั้น & Premium -             -             -        -                  
           - ตัว๋สัญญาใช้เงิน -             14,440        -        14,440             
         FIDF 3 75,731        69,731        -        10,000             
   1.3 พนัธบัตรโครงการช่วยเพิ่มเงิน 30,711        -             -        -                  
         กองทุนชั้นที่  1 และ2
   1.4 เงินกู้ตามพระราชกําหนดให้ -             -             -        82,230             
         อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
         เพื่อฟ้ืนฟแูละเสริมสร้าง
         ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
         พ.ศ. 2552
2 รัฐวิสาหกจิ -             221,608      4,071     125,990           
3 รวม (1 + 2) 501,422    683,779    39,071 370,660         

ตารางที่ 2 การปรบัโครงสรา้งหนี้ในประเทศ
การปรับโครงสร้าง
หนี้ ในประเทศ

วงเงินครบ
กาํหนด

แผนการปรับ
โครงสร้างหนี้

ก.ค. 53
ต.ค. 52 -ก.ค. 

53

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2.  การปรบัโครงสรา้งหน้ีในประเทศ
     2.1 เดือนกรกฎาคม 2553  
 กระทรวงการคลังได้ดาํเนินการปรับโครงสร้าง
หนี้ โดยการแปลงต๋ัวเงินคลังเป็นพันธบัตรรัฐบาล 
35,000 ล้านบาท 

     รัฐวิสาหกจิได้ดาํเนินการปรับโครงสร้างหนี้  
โดยทาํการ Refinance และ Roll over วงเงินรวม  
4,071 ล้านบาท โดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ    
ได้ทาํการ Refinance และ Roll over 1,259 ล้านบาท 
และ 812 ล้านบาท ตามลาํดับ และธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ได้ทาํการ Roll over 2,000 ล้านบาท 
 

หมายเหตุ:     *แผนการปรับโครงสร้างหนี้ ในประเทศได้นบัรวมการ Roll over ตัว๋เงินคลังที่ ใช้เพ่ือ
บริหารเงินสดในการรองรับการทาํธุรกรรมการใช้จ่ายของรัฐบาลในปีงบประมาณ 
2553 โดยมยีอดวงเงินต๋ัวเงินคลังยกมา ณ ต้นปีงบประมาณ 2553 จาํนวน 
281,000 ล้านบาท ซึ่ งกระทรวงการคลังจะทาํการ Roll Over ตัว๋เงินคลังที่  

                   ครบกาํหนดทุก 28 วัน 91 วัน และ 182 วัน ตามอายุของตัว๋เงินคลังในแต่ละรุ่น 
 

     **กระทรวงการคลังได้ดาํเนินการปรับโครงสร้างหนี้ พันธบัตรรัฐบาลที่ ออกภายใต้ 
พระราชกาํหนดให้อาํนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือ
กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) ที่ ครบ
กาํหนดในเดอืนพฤศจิกายน 2552 จาํนวน 30,000 ล้านบาท โดยการทยอยออก
พันธบัตรในช่วงเดอืนพฤศจิกายน 2552 – มกราคม 2553 และสาํหรับส่วนที่ ครบ
กาํหนดในเดอืนเมษายน 2553 จาํนวน 39,440 ล้านบาท กระทรวงการคลังได้ปรับ
โครงสร้างหนี้ โดยการออกตัว๋สญัญาใช้เงิน จาํนวน 14,440 ล้านบาท และกู้เงินระยะ
สั้น จาํนวน 10,747 ล้านบาท รวมทั้งใช้เงินในบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง 
(FIDF 1 และ FIDF 3) จาํนวน 14,253 ล้านบาท มาทดรองจ่ายไปก่อน จากนั้นได้
ทยอยออกพันธบัตรรัฐบาลในเดอืนเมษายน 2553 จาํนวน 8,000 ล้านบาท เดอืน
พฤษภาคม 2553 จาํนวน 8,000 ล้านบาท และเดอืนมิถุนายน 2553 จาํนวน 
9,000 ล้านบาท เพ่ือนาํเงินไปชาํระคืนต้นเงินกู้ระยะสั้นและเงินในบญัชีเงินฝาก
กระทรวงการคลัง (FIDF1 และ FIDF3) ซึ่ งใช้เป็น Bridge Financing สาํหรับ    
การปรับโครงสร้างหน้ี 

 
 

 

     2.2  ช่วง 10 เดือนท่ีผ่านมาของปีงบประมาณ 2553  
 กระทรวงการคลังได้ดาํเนินการปรับโครงสร้าง 

หนี้ ในประเทศ วงเงินรวม 244,670 ล้านบาท โดยแบ่ง
ออกเป็น 1) การแปลงต๋ัวเงินคลังเป็นพันธบตัรรัฐบาล 
58,000 ล้านบาท 2) การปรับโครงสร้างต๋ัวสญัญาใช้เงิน 
ที่ ครบกาํหนด 25,000 ล้านบาท โดยการออกต๋ัวสญัญา 
ใช้เงิน 3) การปรับโครงสร้างหน้ีพันธบตัรรัฐบาลที่ ออก
ภายใต้พระราชกาํหนดให้อาํนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและ
จัดการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) ที่ ครบกาํหนด 
69,440 ล้านบาท โดยการออกพันธบตัรรัฐบาล จาํนวน 
55,000 ล้านบาท และต๋ัวสญัญาใช้เงิน จาํนวน 14,440 
ล้านบาท 4) การปรับโครงสร้างหน้ีพันธบตัรรัฐบาลที่ ออก
ภายใต้พระราชกาํหนดให้อาํนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและ
จัดการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบนัการเงินระยะที่ สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3)    
ที่ ครบกาํหนด 10,000 ล้านบาท โดยการออกต๋ัวสญัญา    
ใช้เงนิ และ 5) การปรับโครงสร้างหนี้ เงินกู้ภายใต้พระราช
กาํหนดให้อาํนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟูและ
เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิ พ.ศ. 2552 โดยการ
ออกพันธบตัรออมทรัพย์ไทยเข้มแขง็ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 จาํนวน 82,230 ล้านบาท 
 สาํหรับรัฐวิสาหกจินั้นได้ทาํการปรับโครงสร้างหนี้
รวม 125,990 ล้านบาท รายละเอยีดปรากฏตามตารางที่  2 
 



 
หน่วย : ล้านบาท

ก.ค. 53 ต.ค. 52 - ก.ค. 53
14,539             138,187                   

           - เงินต้น 136                  49,200                     
           - ดอกเบี้ยและคา่ธรรมเนียม 14,403             88,987                     
           - ซื้อเงินตราตา่งประเทศล่วงหน้า -                  -                          

ตารางที่ 3 การชําระหนี้ภาครฐั
การชําระหนี้ ภาครัฐ

การชําระหนี้จากเงินงบประมาณ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3. การชําระหนี้ ภาครฐั 
 3.1 เดือนกรกฎาคม 2553 
     กระทรวงการคลังได้ดาํเนินการชาํระหนี้ โดยใช้เงิน
งบประมาณ รวม 14,539 ล้านบาท ซึ่ งแบ่งเป็นการชาํระคืน 
เงินต้น 136 ล้านบาท ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม       
รวม 14,403 ล้านบาท  
     
 3.2 ช่วง 10 เดือนท่ีผ่านมาของปีงบประมาณ 

2553 
กระทรวงการคลงัได้ชาํระคืนต้นเงินกู้ ดอกเบี้ย     

และค่าธรรมเนียมโดยเงินงบประมาณรวม 138,187     
ล้านบาท รายละเอยีดปรากฏตามตารางที่  3



ตารางท่ี 4 รายงานหน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553* 
หน่วย: ล้านบาท

ณ 31 พ.ค. 2553  % GDP ณ 30 ม.ิย. 2553  % GDP เพิ่ม/(ลด)

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

1. หนี้ที่รฐับาลกูโ้ดยตรง (1.1 + 1.2) 2,806,656.27 28.85 2,864,686.73 29.44 58,030.46
   1.1 หนี้ต่างประเทศ 54,325.58 55,523.04 1,197.46
        (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) (1,672.00) (1,713.95) 41.95

   1.2 หนี้ในประเทศ 2,752,330.69 2,809,163.69 56,833.00
       -เงินกู้ เพ่ือชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหน้ี 1,415,564.82 1,429,564.82 14,000.00

              - ระยะสัน้ (ต๋ัวเงินคลังและเงินกู้ระยะสัน้) 190,000.00 187,000.00               (3,000.00)

              - ระยะยาว (พันธบัตรและตราสารหน้ีอื่ น) 1,225,564.82 1,242,564.82               17,000.00

       -เงินกู้ชดเชยความเสยีหายให้แก่กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 1,135,100.87 1,143,600.87                 8,500.00

              - FIDF 1          454,275.20       463,275.20                 9,000.00

              - FIDF 3          680,825.67       680,325.67                  (500.00)

       -เงินกู้ตามโครงการช่วยเพ่ิมเงินกองทุน ช้ันที่ 1 และ 2              3,665.00           2,998.00                  (667.00)

       -เงินกู้ เพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ          198,000.00       233,000.00               35,000.00

2. หนี้รฐัวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบนัการเงนิ (2.1 + 2.2) 1,097,566.17 11.28 1,095,341.38 11.26               (2,224.79)
   2.1 หนี้ที่รฐับาลคํ้าประกนั 539,589.70 539,346.57                  (243.13)

        -หน้ีต่างประเทศ 162,606.29 166,377.14                 3,770.85

        (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) (5,004.59) (5,135.94)                    131.35

        -หน้ีในประเทศ 376,983.41 372,969.43               (4,013.98)

   2.2 หนี้ที่รฐับาลไม่คํ้าประกนั 557,976.47 555,994.81               (1,981.66)

        -หน้ีต่างประเทศ 146,127.01 144,986.29               (1,140.72)

        (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) (4,497.41) (4,475.62)                    (21.79)

        -หน้ีในประเทศ 411,849.46 411,008.52                  (840.94)

3. หนี้รฐัวิสาหกิจที่ เป็นสถาบนัการเงนิ (รฐับาลคํ้าประกนั) 178,398.38 1.83 180,467.37 1.85                 2,068.99

        -หน้ีต่างประเทศ 7,291.91 7,360.90                      68.99

        (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) (224.43) (227.23)                        2.80

        -หน้ีในประเทศ 171,106.47 173,106.47                 2,000.00

4. หนี้กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูฯ  (4.1+4.2) 61,639.93 0.63 61,915.22 0.64                    275.29

    4.1 หน้ีที่ รัฐบาลค้ําประกัน 30,445.18 30,445.18                           - 

    4.2 หน้ีที่ รัฐบาลไม่ค้ําประกัน 31,194.75 31,470.04                    275.29

5. หนี้หนว่ยงานอื่นของรฐั  (5.1+5.2) - 0.00 - 0.00 - 
    5.1 หน้ีที่ รัฐบาลค้ําประกัน - - - 

    5.2 หน้ีที่ รัฐบาลไม่ค้ําประกัน - - - 

รวม (1+2+3+4+5) 4,144,260.75 42.59 4,202,410.70 43.19 58,149.95
อตัราแลกเปล่ียนบาทต่อเหรียญสหรัฐฯ (ณ วันทําการสุดท้ายของเดือน) 32.4914 32.3947  

 

 
 
 
 
 
 

*หมายเหตุ:  1. ประมาณการ GDP ปี 2553 เทา่กบั 9,729.5 พันล้านบาท (สศช. ณ 24 พ.ค. 2553) 
               2. อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอตัราเฉล่ียระหว่างอตัราซ้ือและขาย       
ณ วันทาํการสดุท้ายของเดือน 
      3. ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของ SPV จาํนวน 23,999.90 ล้านบาท  
ที่ รัฐบาลมีภาระผูกพันต้องจ่ายภายใต้สญัญาเช่าพ้ืนที่ อาคารสญัญาบริการจดัหาเฟอร์นิเจอร์ และสญัญาโอนสทิธเิรียกร้องของ
โครงการศนูย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจ้งวัฒนะ  



รายงานหน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 2553 
 

  ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่  30 มถุินายน 2553 มจีาํนวน 4,202,410 ล้านบาท หรือร้อยละ 43.19    
ของ GDP โดยเป็นหนี้ที่ รัฐบาลกู้โดยตรง 2,864,687 ล้านบาท หนี้ รัฐวิสาหกจิที่ ไม่เป็นสถาบันการเงิน 1,095,341 ล้านบาท               
หนี้ รัฐวิสาหกจิที่ เป็นสถาบนัการเงินที่ รัฐบาลคํา้ประกนั 180,467 ล้านบาท และหนี้กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบนั
การเงิน 61,915 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทยีบกบัเดือนก่อน หนี้สาธารณะเพ่ิมขึ้นสทุธ ิ58,150 ล้านบาท โดยหนี้ที่ รัฐบาลกู้โดยตรง  
หนี้ รัฐวิสาหกจิที่ เป็นสถาบนัการเงนิ และหนี้กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ เพ่ิมขึ้น 58,030 ล้านบาท 2,069 ล้านบาท และ 275  ล้านบาท 
ตามลาํดับ สาํหรับหนี้ รัฐวิสาหกจิที่ ไม่เป็นสถาบันการเงินลดลง 2,225 ล้านบาท ส่วนหน่วยงานอื่ นของรัฐน้ันไม่มหีน้ีคงค้าง 
รายละเอยีดปรากฏตามตารางที่  4 

 การเพ่ิมขึ้นสทุธขิองหนี้สาธารณะคงค้างเมื่ อเปรียบเทยีบกบัเดือนที่ ผ่านมาน้ัน ที่ สาํคัญเกดิจากการเพ่ิมขึ้นของ    

1. หนี้ที่ รัฐบาลกู้โดยตรงเพ่ิมขึ้นสทุธ ิ58,030 ล้านบาท รายการที่ สาํคัญเกดิจาก 

- รัฐบาลได้ออกพันธบตัรรัฐบาลเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ วงเงิน 17,000 ล้านบาท  

- รัฐบาลได้เบกิเงินกู้ภายใต้พระราชกาํหนดให้อาํนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความ
มั่นคงทางเศรษฐกจิ พ.ศ. 2552 เพ่ือดาํเนินการตามแผนปฏบิติัการไทยเข้มแขง็ 2555 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จาํนวน 
35,000 ล้านบาท  

- รัฐบาลได้ดาํเนินการออกพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ พันธบัตรรัฐบาลที่ ออกภายใต้พระราช
กาํหนดให้อาํนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
พ.ศ. 2541 (FIDF 1) ที่ ครบกาํหนดในเดือนเมษายน 2553 จาํนวน 9,000 ล้านบาท  

                       2. หนี้ รัฐวิสาหกจิที่ เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํา้ประกนั) เพ่ิมขึ้นสทุธ ิ2,069 ล้านบาทโดยมรีายละเอยีด 
ดังนี้  

 - หนี้ ในประเทศเพ่ิมขึ้น 2,000 ล้านบาท โดยเกดิจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ออกพันธบตัรมากกว่าการ 
ไถ่ถอนพันธบตัร จาํนวน 2,000 ล้านบาท 

 - หนี้ ต่างประเทศเพ่ิมขึ้น 69 ล้านบาท  หากพิจารณาในรูปเงินเหรียญสหรัฐ หนี้ ต่างประเทศในรูปเงินเหรียญ
สหรัฐเพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน 2.8 ล้านเหรียญสหรัฐ เนื่ องจาก (1) ผลจากอตัราแลกเปล่ียนทาํให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินเหรียญ
สหรัฐเพ่ิมขึ้น 3.68 ล้านเหรียญ (2) รัฐวิสาหกจิที่ เป็นสถาบนัการเงิน (รัฐบาลคํา้ประกนั) มกีารเบกิจ่ายจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ  
น้อยกว่าชาํระคืนต้นเงินกู้ 0.88 ล้านเหรียญสหรัฐ 

                     สาํหรับหนี้ รัฐวิสาหกจิที่ ไม่เป็นสถาบันการเงินลดลงสทุธ ิ2,225 ล้านบาท โดยมรีายละเอยีด ดังน้ี 

 1. หนี้ที่ รัฐบาลไม่คํา้ประกนัลดลง 1,982 ล้านบาท โดยมรีายละเอยีด ดังนี้  

 - หนี้ ต่างประเทศลดลง 1,141 ล้านบาท หากพิจารณาในรปูเงินเหรียญสหรัฐ หนี้ ต่างประเทศในรูปเงินเหรียญ
สหรัฐลดลงจากเดือนก่อน 21.79 ล้านเหรียญสหรัฐ เนื่ องจาก (1) รัฐวิสาหกจิที่ ไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลไม่คํา้ประกนั)     
มกีารเบกิจ่ายเงินกู้จากแหล่งต่างๆ น้อยกว่าการชาํระคืนต้นเงิน 29.99 ล้านเหรียญสหรัฐ (2) ผลจากอตัราแลกเปล่ียนทาํให้   
ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินเหรียญสหรัฐเพ่ิมข้ึน 8.20 ล้านเหรียญสหรัฐ 

 - หนี้ ในประเทศลดลง 841 ล้านบาท โดยเกดิจากการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคได้ไถ่ถอนพันธบัตร 357.96   ล้าน
บาท และรัฐวิสาหกจิอื่ นๆ มกีารเบกิจ่ายเงินกู้จากแหล่งต่างๆ ตํา่กว่าชาํระคืนต้นเงิน 482.98 ล้านบาท 

  

 

 



 2. หนี้ที่ รัฐบาลคํา้ประกนัลดลง 243 ล้านบาท โดยมีรายละเอยีด ดังน้ี 

 - หนี้ ในประเทศลดลง 4,014 ล้านบาท โดยเกิดจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย การทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) ได้ไถ่ถอนพันธบตัร 2,000 ล้านบาท 1,000 ล้านบาท และ 2,000 ล้านบาท 
ตามลาํดับ และรัฐวิสาหกจิอื่ นๆ มกีารเบกิจ่ายเงินกู้จากแหล่งต่างๆ สงูกว่าชาํระคืนต้นเงินกู้ 986.02 ล้านบาท 

 - หนี้ ต่างประเทศเพ่ิมขึ้น 3,771 ล้านบาท หากพิจารณาในรปูเงินเหรียญสหรัฐ หนี้ ต่างประเทศในรูปเงิน
เหรียญสหรัฐเพ่ิมข้ึน 131.34 ล้านเหรียญสหรัฐ เนื่ องจาก (1) ผลจากอตัราแลกเปลี่ ยนทาํให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินเหรียญ
สหรัฐเพ่ิมขึ้น 153.37 ล้านเหรียญสหรัฐ (2) รัฐวิสาหกจิที่ ไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํา้ประกนั) มกีารเบิกจ่ายเงินกู้จาก
แหล่งต่างๆ น้อยกว่าชาํระคืนต้นเงิน 22.03 ล้านเหรียญสหรัฐ 

 หนี้สาธารณะ จาํนวน 4,202,410 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหนี้ ต่างประเทศ 374,247 ล้านบาท หรือร้อยละ 
8.91 และหน้ีในประเทศ 3,828,163 ล้านบาท หรือร้อยละ 91.09 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง และเป็นหน้ีระยะยาว 
3,992,125 ล้านบาท หรือร้อยละ 95 และหน้ีระยะสั้น 210,285 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง 
รายละเอยีดปรากฏตามตารางที่  5 และ 6 ตามลาํดับ 
 
ตารางท่ี 5 สดัส่วนหนี้ ต่างประเทศและหนี้ ในประเทศ 

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

1. หน้ีที่ รัฐบาลกู้ โดยตรง 2,864,687.73       55,523.04            1.94         2,809,164.69       98.06      
2. หน้ีรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 1,095,341.38       311,363.43          28.43       783,977.95          71.57      
3. หน้ีรัฐวิสาหกิจที่ เป็นสถาบันการเงิน 180,467.37          7,360.90              4.08         173,106.47          95.92      
    (รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หน้ีสนิของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 61,915.22            -                      -          61,915.22            100.00    
5. หน้ีหน่วยงานอื่ นของรัฐ -                      -                      -          -                      -         

รวม 4,202,411.70       374,247.37          8.91         3,828,164.33       91.09      

หน้ีต่างประเทศ หน้ีในประเทศ

 
หมายเหตุ : อตัราแลกเปลี่ ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ณ วันทาํการสดุท้ายของเดือนเท่ากบั 32.3947 
 
 

 
ตารางท่ี 6 สดัส่วนหนี้ ระยะยาวและหนี้ ระยะสั้น 

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

1. หน้ีที่ รัฐบาลกู้ โดยตรง 2,864,687.73       2,677,686.73       93.47       187,001.00          6.53        
2. หน้ีรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 1,095,341.38       1,073,795.75       98.03       21,545.63            1.97        
3. หน้ีรัฐวิสาหกิจที่ เป็นสถาบันการเงิน 180,467.37          179,084.62          99.23       1,382.75              0.77        
    (รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หน้ีสนิของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 61,915.22            61,558.19            99.42       357.03                 0.58        
5. หน้ีหน่วยงานอื่ นของรัฐ -                      -                      -          -                      -         

รวม 4,202,411.70       3,992,125.29       95.00       210,286.41          5.00        

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสัน้

 
*หมายเหตุ: การนาํข้อมูลและ/หรือบทวิเคราะห์ของสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะไปใช้และ/หรือเผยแพร่ต่อ ขอความร่วมมืออ้างแหล่งที่ มาของ 

   ข้อมลูด้วย 

 
ส่วนวิจยันโยบายหนี้ สาธารณะ สาํนกันโยบายและแผน  
สาํนกังานบริหารหนี้ สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5512 
            


