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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ผู้อ านวยการส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอแถลงสถานะ                                
หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2554 ดังนี้ 
 
 ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 มีจ านวน 4,303,532.11 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 40.54 ของ GDP โดยเป็นหนี้ของรัฐบาล 3,087,237.28 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 
1,061,432.68 ล้านบาท และหนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) 154,862.15 ล้านบาท     
เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หนี้สาธารณะลดลงสุทธิ 33,171.14 ล้านบาท โดยหนี้ของรัฐบาล และหนี้กองทุน
เพ่ือการฟ้ืนฟูฯ ลดลง 5,703.36 ล้านบาท และ 30,445.18 ล้านบาท ตามล าดับ ในขณะที่หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็น
สถาบันการเงิน และหนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) เพ่ิมข้ึน 2,576.28 ล้านบาท และ 401.12 
ล้านบาท ตามล าดับ ส่วนหน่วยงานอ่ืนของรัฐนั้นไม่มีหนี้คงค้าง ทั้งนี้ รายละเอียดและสัดส่วนของหนี้สาธารณะ                
ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2554 ปรากฏตามแผนภาพที่ 1 และตารางที่ 1 ตามล าดับ 
 

แผนภาพที่ 1 สัดส่วนหนีส้าธารณะจ าแนกตามประเภท 
 

หนี้ที่รั บาลกู้โดยตรง
44.  %

หน้ีรั ว สาหก จที่ไม่เป น
สถาบันการเง น      %

หน้ีรั ว สาหก จที่เป นสถาบันการเง น 
 รั บาลค้ าประกัน     %

หน้ีของรัฐบาล
(เพ่ือ FIDF) 
 27.2 %
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

ตารางที่ 1 รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที ่3  พฤศจ กายน 255 1 

 
หน่วย: ล้านบาท

ณ 31 ต.ค. 2554  % GDP   2,3 ณ 30 พ.ย. 2554  % GDP   2,3 เพ่ิม/(ลด)

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

1. หน้ีของรฐับาล (1.1+1.2) 3,092,940.64 29.26 3,087,237.28 29.08 (5,703.36)          

   1.1 หน้ีทีร่ฐับาลกู้โดยตรง 1,911,839.77 18.09 1,913,136.41 18.02            1,296.64

        -หนี้ต่างประเทศ 44,083.20 45,071.84              988.64

        -หนี้ในประเทศ 1,867,756.57 1,868,064.57               307.99

            - เงินกูเ้พือ่ชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้ 1,461,855.23 1,461,863.96                  8.73

                   - ระยะส้ัน (ต๋ัวเงินคลังและเงินกูร้ะยะส้ัน) 0.00 0.00                       - 

                   - ระยะยาว (พนัธบตัรและตราสารหนี้อืน่) 1,461,855.23 1,461,863.96                  8.73

            - เงินกูเ้พือ่ฟืน้ฟแูละเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิ 398,940.09         398,940.09                              - 

            - เงินกูใ้หกู้ต่้อ 6,961.25             7,260.52                          299.27

   1.2 หน้ีทีร่ฐับาลกู้เพ่ือชดเชยความเสียหายใหแ้ก่กองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 1,181,100.87 11.17 1,174,100.87 11.06           (7,000.00)

            - FIDF 1 502,275.20 463,275.20         (39,000.00)

            - FIDF 3 678,825.67 710,825.67           32,000.00

2. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2) 1,058,856.40 10.02 1,061,432.68 10.00            2,576.28

   2.1 หน้ีทีร่ฐับาลค้้าประกัน 517,839.30 4.90 518,325.04 4.88               485.74

        -หนี้ต่างประเทศ 165,117.29 168,119.82            3,002.53

        -หนี้ในประเทศ 352,722.01 350,205.22           (2,516.79)

   2.2 หน้ีทีร่ฐับาลไม่ค้้าประกัน 541,017.10 5.12 543,107.64 5.12            2,090.54

        -หนี้ต่างประเทศ 125,659.62 126,288.08               628.46

        -หนี้ในประเทศ 415,357.48 416,819.56            1,462.08

3. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีเ่ป็นสถาบันการเงิน (รฐับาลค้้าประกัน) 154,461.03 1.46 154,862.15 1.46               401.12

        -หนี้ต่างประเทศ 6,189.03 6,204.15                 15.12

        -หนี้ในประเทศ 148,272.00 148,658.00               386.00

4. หน้ีกองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ  (4.1+4.2) 30,445.18 0.29 -                      -                        (30,445.18)

   4.1 หนี้ท่ีรัฐบาลค้้าประกนั 30,445.18 -                              (30,445.18)

   4.2 หนี้ท่ีรัฐบาลไม่ค้้าประกนั -                       -                                            - 

5. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรฐั  (5.1+5.2) -                       -              -                      -                                      - 

   5.1 หนี้ท่ีรัฐบาลค้้าประกนั -                       -                                            - 

   5.2 หนี้ท่ีรัฐบาลไม่ค้้าประกนั -                       -                                            - 

รวม (1+2+3+4+5) 4,336,703.25 41.03 4,303,532.11 40.54         (33,171.14)
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หมายเหตุ:   
1. ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบ้ืองตน้ (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของ SPV จ านวน 23,999.90 ล้านบาท ทีร่ัฐบาลมีภาระผกูพันต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่า             

พื้นทีอ่าคาร สัญญาบริการจัดหาเฟอรน์ิเจอร์ และสัญญาโอนสิทธิเรียกรอ้งของโครงการศูนย์ราชการกรงุเทพมหานคร ถ. แจ้งวัฒนะ  
2. GDP ปี 2553 และ ประมาณการ GDP 2554 เท่ากับ 10,104.82 พันล้านบาท และ 10,662.50 พันล้านบาท ตามล าดับ (สศช. ณ 21 พฤศจกิายน 2554) 
3. สบน. ได้ปรับวิธกีารค านวณ GDP ในแต่ละเดือน เพื่อให้สัดสว่น Debt/GDP สะทอ้นค่าที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด โดยได้ค านวณ GDP ของเดือนตุลาคม 

2554 ดังนี้ [(GDP ปี 53/12)*2]+[(GDP ปี 54/12)*10] เท่ากับ 10,569.55 พันล้านบาท และ GDP ของเดือนพฤศจิกายน 2554 ดังนี้ [(GDP ปี 53/12)*1]+[(GDP ปี 
54/12)*11]  เท่ากับ 10,616.03 พันล้านบาท 

4. ในเดือนพฤศจิกายน 2554 ได้น าเงินกู้เพือ่ปรับโครงสร้างหนี้ของพันธบัตร FIDF 1 จ านวน 39,000 ล้านบาท ที่ไดกู้้ล่วงหน้าในเดอืนตุลาคม 2554 ไปไถ่ถอนหนี้
ดังกล่าวที่ครบก าหนดในเดอืนพฤศจิกายน วงเงิน 89,099.20 ล้านบาท 

5. ในเดือนพฤศจิกายน 2554 มีการกู้เงินเพือ่ปรับโครงสร้างหนี้ของพันธบัตร FIDF 3 ล่วงหน้าจ านวน 32,000 ล้านบาท ซ่ึงหนี้ดังกล่าวจะครบก าหนดในเดอืน
กันยายน 2555 วงเงิน 206,023.25 ล้านบาท โดยมกีองทุนบริหารเงินกู้เพือ่การปรับโครงสร้างหนีส้าธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศเป็นผู้บริหาร
เงินกู้ดังกล่าว โดยจะน าไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง เชน่ ตราสารหนีท้ี่ออกหรือค้ าประกนัโดยกระทรวงการคลัง ตราสารหนี้ที่ออกเป็นเงินตราสกุลหลัก
และออกหรือค้ าประกนัโดยรฐับาลต่างประเทศ การท าธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืนซ่ึงตราสารหนีท้ี่ออกโดยกระทรวงการคลัง หรือลงทุนในตราสารหนีอ้ื่น 
ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดจากบริษัทจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอื เพื่อให้เกดิผลตอบแทนและเป็นการลดตน้ทนุของการกู้เงิน 

6. สบน. ได้ท าการปรับปรงุตัวเลขหนี้ในประเทศของรฐัวิสาหกจิที่ไมเ่ป็นสถาบันการเงนิที่รัฐบาลไม่ค้ าประกันในเดือน ต.ค. 2554 จาก 415,361.99 ล้านบาท เป็น 
415,357.48 ล้านบาท ท าให้ตัวเลขหนี้สาธารณะลดลง จาก 4,336,707.76 ล้านบาท  เป็น 4,336,703.25 ล้านบาท  
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

1  หนี้ของรั บาล 
 

1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพ่ิมขึ้นสุทธิ 1,296.64 ล้านบาท เนื่องจาก  
 

1 1 1 หนี้ต่างประเทศ เพ่ิมข้ึนจากเดือนก่อนหน้า 988.64 ล้านบาท โดยผลจากการเปลี่ยนแปลงของ   
อัตราแลกเปลี่ยนท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาท เพ่ิมขึ้นสุทธิ 979.53 ล้านบาท และการเบิกจ่ายสกุลเงินเหรียญสหรัฐ
ท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทเพ่ิมข้ึน 9.11 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ที่รั บาลกู้โดยตรง 

สกุลเงิน ลา้นบาท ต.ค. 54 พ.ย. 54

(ก) (ข)

(1) (2) (3) (4) =  (3)x(ข) (5) = (1)x(ก) (6) = (1)x(ข) (7) = (6) - (5) (7) + (4)
Canadian 14.97           14.97           -                  -                 460.84         452.75           (8.09)                 (8.09)                     30.77 30.23

Euro 2.32             2.32             -                  -                 100.25          96.62             (3.62)                 (3.62)                     43.16 41.60

Japanese Yen 95,003.31     95,003.31     -                  -                 37,181.54     38,059.18      877.64               877.64                  0.39 0.40

USD 206.74         207.04         0.29                9.11                6,340.58       6,454.19        113.61               122.72                   30.67 31.22

9.11           979.53         988.64            

หน้ีสิน้เดือน 
พ.ย. 54 
(ลา้นบาท)

เพ่ิม/(ลด)

รวม

เพ่ิม/(ลด)
ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง

การเปลีย่นแปลง  
ของหน้ีสาธารณะ   

 ณ พ.ย. 54

อัตราแลกเปลีย่น*
ณ พ.ย. 54

หน้ีคงค้าง ณ
 ต.ค. 54

หน้ีคงค้าง ณ
 พ.ย. 54

ลา้น
CAD/EUR/JPY/

USD

หน้ีสิน้เดือน 
ต.ค. 54 

(ลา้นบาท)

 
* อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซ้ือและขาย ณ วันท าการสุดทา้ยของเดอืน 

 
ทั้งนี้ หากพิจารณาในรูปเงินบาทหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรงจ าแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ หลังจากที่ท า            

การป้องกันความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 2 
 
แผนภาพที่   หนี้ที่รั บาลกู้โดยตรงจ าแนกเป นสกลุเง นต่างๆ 

 

  

Japanese Yen
36.42 %

Japanese Yen 
(Hedged)
48.02 %

USD 14.34 %
Canadian 1.00 % Euro 0.21 %
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

1 1   หนี้ในประเทศ เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 307.99 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญเกิด
จากการกู้เงินให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกู้ต่อ จ านวน 299.27 ล้านบาท เพื่อจัดท าโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน   
 
 1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ  เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อน
หน้าลดลงสุทธิ 7,000 ล้านบาท เนื่องจากการน าเงินกู้เพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ของพันธบัตรรัฐบาลที่ออกภายใต้ พ.ร.ก. 
ช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูระยะที่สอง (FIDF 1) จ านวน 39,000 ล้านบาท ที่ได้กู้ล่วงหน้าในเดือนตุลาคม 2554              
ไปไถ่ถอนหนี้ที่ครบก าหนดในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 วงเงิน 89,099.20 ล้านบาท และมีการกู้เงินล่วงหน้า                
(Pre-funding) จ านวน 32,000 ล้านบาท เพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ของพันธบัตร FIDF 3 ที่จะครบก าหนดในวันที่ 2 กันยายน 
2555 วงเงิน 206,023.25 ล้านบาท โดยเงินที่ได้จะน าไปให้กองทุนบริหารเงินกู้เพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและ
พัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศบริหารลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง ให้เกิดผลตอบแทนและลดต้นทุนในการท า 
Pre-funding 
 
   หนี้รั ว สาหก จที่ไม่เป นสถาบันการเง น 
 
 2.1 หนี้ในประเทศ 
 
   1 1 หนี้ที่รั บาลค้ าประกัน เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลง 2,516.79 ล้านบาท             
โดยเกิดจาก 

 -  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไถ่ถอนพันธบัตร 1,800 ล้านบาท   
 -  รัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลค้ าประกันมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ น้อยกว่าช าระคืนต้น

เงินกู้ 716.79 ล้านบาท 
 
   1   หนี้ที่รั บาลไม่ค้ าประกัน เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพ่ิมขึ้น 1,462.08 ล้านบาท            
โดยเกิดจาก 
 -  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกและไถ่ถอนพันธบัตร 1,300 ล้านบาท และ 90 ล้านบาท ตามล าดับ 

- รัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลไม่ค้ าประกันมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ มากกว่าช าระคืนต้นเงินกู้ 
252.08 ล้านบาท  
 
 2.2 หนี้ต่างประเทศ 

 
     1 หนี้ที่รั บาลค้ าประกัน เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 3,002.53 ล้านบาท โดยเป็นผลจาก      
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทเพ่ิมข้ึนสุทธิ 3,645.65 ล้านบาท และ               
การเบิกจ่ายน้อยกว่าช าระคืนหนี้สกุลเงินเยนและการช าระคืนหนี้สกุลเงินเหรียญสหรัฐท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูป
เงินบาทลดลง 643.12 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3  
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

 
ตารางที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของหนี้รั ว สาหก จที่ไม่เป นสถาบันการเง น  รั บาลค้ าประกัน  

สกุลเงิน ลา้นบาท ต.ค. 54 พ.ย. 54

(ก) (ข)

(1) (2) (3) (4) =  (3)x(ข) (5) = (1)x(ก) (6) = (1)x(ข) (7) = (6) - (5) (7) + (4)
Euro 96.70           96.70           -                  -                 4,173.71       4,022.86        (150.84)              (150.84)                 43.16 41.60

Japanese Yen 410,129.77   408,695.91   (1,433.86)         (574.42)           160,512.90    164,301.68     3,788.78            3,214.36                0.39 0.40

USD 14.04           11.84           (2.20)               (68.70)             430.69          438.40           7.72                   (60.98)                   30.67 31.22

(643.12)      3,645.65       3,002.53         รวม

การเปลีย่นแปลง  
ของหน้ีสาธารณะ   

 ณ พ.ย. 54

อัตราแลกเปลีย่น*
ณ พ.ย. 54

หน้ีคงค้าง ณ
 ต.ค. 54

หน้ีคงค้าง ณ
 พ.ย. 54

ลา้น
CAD/EUR/JPY/

USD

หน้ีสิน้เดือน 
ต.ค. 54 

(ลา้นบาท)

หน้ีสิน้เดือน 
พ.ย. 54 
(ลา้นบาท)

เพ่ิม/(ลด)

เพ่ิม/(ลด)
ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง

 
* อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซ้ือและขาย ณ วันท าการสุดทา้ยของเดอืน 

 
 ทั้งนี้ หากพิจารณาในรูปเงินบาทหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) จ าแนกเป็น
สกุลเงินต่างๆ รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 3 

 
แผนภาพที่   หนี้รั ว สาหก จที่ไม่เป นสถาบนัการเง น  รั บาลค้ าประกนั  จ าแนกเป นสกุลเง นต่างๆ 

 

Japanese Yen
97.39 %

Euro 2.39 %USD 0.22 %

 
 

       หนี้ที่รั บาลไม่ค้ าประกัน เพ่ิมข้ึนจากเดือนก่อนหน้า 628.46 ล้านบาท โดยผลจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลงสุทธิ 134.32 ล้านบาท  และการ
เบิกจ่ายมากกว่าการช าระคืนหนี้สกุลเงินยูโร และการช าระคืนหนี้สกุลเงินเยนและเหรียญสหรัฐท าให้ยอดหนี้คงค้าง
ในรูปเงินบาทลดลง 762.78 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4 
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

ตารางที่ 4 การเปลี่ยนแปลงของหนี้รั ว สาหก จที่ไม่เป นสถาบันการเง น  รั บาลไม่ค้ าประกัน  

สกุลเงิน ลา้นบาท ต.ค. 54 พ.ย. 54

(ก) (ข)

(1) (2) (3) (4) =  (3)x(ข) (5) = (1)x(ก) (6) = (1)x(ข) (7) = (6) - (5) (7) + (4)
Euro 1,072.03       1,125.92       53.90               2,242.09          46,269.48     44,597.23       (1,672.26)           569.83                  43.16 41.60

Japanese Yen 51,887.19    51,116.78     (770.41)            (308.63)           20,307.14     20,786.48      479.33               170.70                   0.39 0.40

USD 1,926.49       1,888.99      (37.50)             (1,170.68)        59,083.00     60,141.61       1,058.61            (112.08)                 30.67 31.22

762.78       (134.32)        628.46            

การเปลีย่นแปลง  
ของหน้ีสาธารณะ   

 ณ พ.ย. 54

อัตราแลกเปลีย่น*
เพ่ิม/(ลด)

ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง
ณ พ.ย. 54

หน้ีสิน้เดือน 
พ.ย. 54 
(ลา้นบาท)

เพ่ิม/(ลด)
หน้ีคงค้าง ณ

 ต.ค. 54
หน้ีคงค้าง ณ

 พ.ย. 54
ลา้น

CAD/EUR/JPY/
USD

หน้ีสิน้เดือน 
ต.ค. 54 

(ลา้นบาท)

รวม  
* อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซ้ือและขาย ณ วันท าการสุดทา้ยของเดอืน 

 
 ทั้งนี้ หากพิจารณาในรูปเงินบาทหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลไม่ค้ าประกัน) จ าแนกเป็น
สกุลเงินต่างๆ รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 4 

 
แผนภาพที่   หนี้รั ว สาหก จที่ไม่เป นสถาบันการเง น  รั บาลไม่ค้ าประกัน  จ าแนกเป นสกุลเง นต่าง  ๆ

 

USD 46.70 %

Japanese Yen
16.22 %

Euro 37.09 %

 
 

   หนี้รั ว สาหก จที่เป นสถาบันการเง น  รั บาลค้ าประกัน   
 

 3.1 หนี้ในประเทศ 
  หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพ่ิมข้ึน 386 
ล้านบาท โดยเกิดจาก 
 -  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ออกและไถ่ถอนพันธบัตร 4,600 ล้านบาท และ 3,800 ล้านบาท 
ตามล าดับ 
 -  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีการเบิกจ่ายน้อยกว่าช าระคืนต้นเงินกู้ 414 
ล้านบาท 
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

 3.2 หนี้ต่างประเทศ 
  หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) เพ่ิมข้ึนจากเดือนก่อนหน้า 15.12 ล้านบาท 
โดยผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทเพ่ิมขึ้นสุทธิ 55.40 ล้านบาท  
การช าระคืนหนี้สกุลเงินเหรียญสหรัฐท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลง 40.28 ล้านบาท ดังรายละเอียด
ปรากฏตามตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 การเปลี่ยนแปลงของหนี้รั ว สาหก จที่เป นสถาบันการเง น  รั บาลค้ าประกนั  

สกุลเงิน ลา้นบาท ต.ค. 54 พ.ย. 54

(ก) (ข)

(1) (2) (3) (4) =  (3)x(ข) (5) = (1)x(ก) (6) = (1)x(ข) (7) = (6) - (5) (7) + (4)
Euro 32.40           32.40           -                  -                 1,398.60       1,348.05        (50.55)                (50.55)                   43.16 41.60

Japanese Yen 9,038.68      9,038.68      -                  -                 3,537.48       3,620.98        83.50                 83.50                    0.39 0.40

USD 40.85           39.56           (1.29)               (40.28)             1,252.96       1,275.41        22.45                 (17.83)                   30.67 31.22

(40.28)        55.40           15.12              

เพ่ิม/(ลด)

รวม

ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง
เพ่ิม/(ลด) การเปลีย่นแปลง  

ของหน้ีสาธารณะ   
 ณ พ.ย. 54

อัตราแลกเปลีย่น*
ณ พ.ย. 54

หน้ีคงค้าง ณ
 ต.ค. 54

หน้ีคงค้าง ณ
 พ.ย. 54

ลา้น
CAD/EUR/JPY/

USD

หน้ีสิน้เดือน 
ต.ค. 54 

(ลา้นบาท)

หน้ีสิน้เดือน 
พ.ย. 54 
(ลา้นบาท)

 
* อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซ้ือและขาย ณ วันท าการสุดทา้ยของเดอืน 

 
 ทั้งนี้ หากพิจารณาในรูปเงินบาทหนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) จ าแนกเป็นสกุล
เงินต่างๆ รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 5 
 
แผนภาพที่ 5 หนี้รั ว สาหก จที่เป นสถาบันการเง น  ร ับาลค้ าประกัน  จ าแนกเป นสกุลเง นต่างๆ 

 

Japanese Yen
58.36 %

USD 19.91 % Euro 21.73 %

 
 

   หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ  
 หนี้กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลง 30,445.18 ล้านบาท เนื่องจากการไถ่ถอน
พันธบัตรที่ครบก าหนดในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ท าให้ ณ สิ้นเดือน ไม่มียอดหนี้คงค้างของหนี้กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ  
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

 หนี้สาธารณะ จ านวน 4,303,532.11 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหนี้ต่างประเทศ 345.683.89 ล้านบาท              
หรือร้อยละ 8.03 และหนี้ในประเทศ 3,957,848.22 ล้านบาท หรือร้อยละ 91.97 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง                
และเป็นหนี้ระยะยาว 4,261,442.30 ล้านบาท หรือร้อยละ 99.02 และหนี้ระยะสั้น 42,089.81 ล้านบาท                          
หรือร้อยละ 0.98 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 6 และ 7 ตามล าดับ  
 
ตารางท่ี 6 สัดส่วนหนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ 

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

1. หน้ีของรฐับาล 3,087,237.28            45,071.84                1.46            3,042,165.44            98.54         
2. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน 1,061,432.68            294,407.90              27.74          767,024.78              72.26         
3. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีเ่ป็นสถาบันการเงิน 154,862.15              6,204.15                  4.01            148,658.00              95.99         
    (รฐับาลค้้าประกัน)
4. หน้ีสินของกองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ -                         -                         -              -                         -            
5. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรฐั -                         -                         -              -                         -            

รวม 4,303,532.11            345,683.89              8.03            3,957,848.22           91.97         

หน้ีต่างประเทศ หน้ีในประเทศ

 
หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอ่เหรียญสหรัฐ ณ วันท าการสุดท้ายของเดอืนเท่ากับ 31.2182 

 
ตารางท่ี 7 สัดส่วนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น 

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

1. หน้ีของรฐับาล 3,087,237.28            3,087,237.28            100.00         -                         -            
2. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน 1,061,432.68            1,040,402.87            98.02          21,029.81                1.98           
3. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีเ่ป็นสถาบันการเงิน 154,862.15              133,802.15              86.40          21,060.00                13.60         
    (รฐับาลค้้าประกัน)
4. หน้ีสินของกองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ -                         -                         -              -                         -            
5. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรฐั -                         -                         -              -                         -            

รวม 4,303,532.11       4,261,442.30       99.02       42,089.81           0.98        

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสั้น

 
หมายเหต:ุ การน าข้อมูลและ/หรือบทวเิคราะห์ของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะไปใช้และ/หรือเผยแพร่ต่อ ขอความร่วมมืออ้างแหล่งที่มาของข้อมูลด้วย 
ส่วนว จัยนโยบายหนี้สาธารณะ ส านักนโยบายและแผน  
ส านักงานบร หารหน้ีสาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 551  
            


