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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอแถลงสถานะ                                
หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2554 ดังนี้ 
 
 ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจํานวน 4,297,307.74 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 40.30 ของ GDP โดยเป็นหนี้ของรัฐบาล 3,088,521.36 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 
1,060,422.29 ล้านบาท และหนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) 148,364.09 ล้านบาท     
เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หนี้สาธารณะลดลงสุทธิ 6,224.37 ล้านบาท โดยหนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบัน
การเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) และหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน ลดลง 6,498.06 ล้านบาท และ 1,010.39  
ล้านบาท ตามลําดับ ในขณะที่หนี้ของรัฐบาล เพ่ิมข้ึน 1,284.08 ล้านบาท ส่วนหนี้กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ และหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐนั้นไม่มหีนี้คงค้าง ทั้งนี้ รายละเอียดและสัดส่วนของหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2554 ปรากฏตาม
แผนภาพที่ 1 และตารางที่ 1 ตามลําดับ 
 

แผนภาพที่ 1 สัดส่วนหนีส้าธารณะจ าแนกตามประเภท 
 

หนี้ที่รั บา กู้โดยตรง แ ะ
หนี้เง นกู้ ่วงหน้าเพือ่ปรบัโครงสร้างหนี้

4  29 %

หนี้รั ว สาหก จท่ีไม่เป น
สถาบันการเง น     8 %

หนี้รั ว สาหก จท่ีเป นสถาบันการเง น 
 รั บา ค้ าประกัน   45 %

หนี้ องรั บา 
(เพื่อ FIDF) 
 26.58 %
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

ตารางที่ 1 รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที ่31 ธันวาคม 255 1 

 
หน่วย: ล้านบาท

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

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

1. หน้ีของรฐับาล (1.1+1.2+1.3) 3,087,237.28 29.08 3,088,521.36 28.97        1,284.08

   1.1 หน้ีทีร่ฐับาลกู้โดยตรง 1,913,136.41 18.02 1,914,420.49 17.95        1,284.08

        -หนี้ต่างประเทศ 45,071.84 45,898.05           826.21

        -หนี้ในประเทศ 1,868,064.57 1,868,522.44           457.87

            - เงินกูเ้พือ่ชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้ 1,461,863.96 1,461,970.59           106.63

                   - ระยะส้ัน (ต๋ัวเงินคลังและเงินกูร้ะยะส้ัน) 0.00 0.00                    - 

                   - ระยะยาว (พนัธบตัรและตราสารหนี้อืน่) 1,461,863.96 1,461,970.59           106.63

            - เงินกูเ้พือ่ฟืน้ฟแูละเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิ 398,940.09         398,940.09                           - 

            - เงินกูใ้หกู้ต่้อ 7,260.52             7,611.76                      351.24

   1.2 หน้ีทีร่ฐับาลกู้เพ่ือชดเชยความเสียหายใหแ้ก่กองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 1,142,100.87 10.76 1,142,100.87 10.71                    - 

            - FIDF 1 463,275.20 463,275.20                    - 

            - FIDF 3 678,825.67 678,825.67                    - 

   1.3 หน้ีเงินกู้ล่วงหน้าเพ่ือปรบัโครงสรา้งหน้ี 4 32,000.00 0.30 32,000.00 0.30                    - 

            - FIDF 1 -                       -                                         - 

            - FIDF 3 32,000.00 32,000.00                    - 

2. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2) 1,061,432.68 10.00 1,060,422.29 9.95       (1,010.39)

   2.1 หน้ีทีร่ฐับาลค้้าประกัน 518,325.04 4.88 520,647.08 4.88         2,322.04

        -หนี้ต่างประเทศ 168,119.82 170,643.61         2,523.79

        -หนี้ในประเทศ 350,205.22 350,003.47          (201.75)

   2.2 หน้ีทีร่ฐับาลไม่ค้้าประกัน 543,107.64 5.12 539,775.21 5.06       (3,332.43)

        -หนี้ต่างประเทศ 126,288.08 123,254.46       (3,033.62)

        -หนี้ในประเทศ 416,819.56 416,520.75         (298.81)

3. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีเ่ป็นสถาบันการเงิน (รฐับาลค้้าประกัน) 154,862.15 1.46 148,364.09 1.39       (6,498.06)

        -หนี้ต่างประเทศ 6,204.15 6,251.09             46.94

        -หนี้ในประเทศ 148,658.00 142,113.00       (6,545.00)

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

   4.1 หนี้ท่ีรัฐบาลค้้าประกนั -                       -                                         - 

   4.2 หนี้ท่ีรัฐบาลไม่ค้้าประกนั -                       -                                         - 

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

   5.1 หนี้ท่ีรัฐบาลค้้าประกนั -                       -                                         - 

   5.2 หนี้ท่ีรัฐบาลไม่ค้้าประกนั -                       -                                         - 

รวม (1+2+3+4+5) 4,303,532.11 40.54 4,297,307.74 40.30       (6,224.37)  
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ:   
1. ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบ้ืองตน้ (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของ SPV จํานวน 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 ตามลําดับ (สศช. ณ 21 พฤศจกิายน 2554) 
3. สบน. ได้ปรับวิธกีารคํานวณ GDP ในแต่ละเดือน เพื่อให้สัดสว่น Debt/GDP สะทอ้นค่าที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด โดยได้คํานวณ GDP ของเดือนพฤศจิกายน 

2554 ดังนี้ [(GDP ปี 53/12)*1]+[(GDP ปี 54/12)*11]  เท่ากับ 10,616.03 พันล้านบาท และ GDP ของเดอืนธันวาคมเท่ากับ 10,662.50 พันล้านบาท ซ่ึงเป็น 
GDP ของปี 2554 

4. มาตรา 24/1 ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิม่เติม ได้ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงนิเพือ่ปรับโครงสร้างหนีท้ี่มจีํานวน
มากและเห็นว่าไม่สมควรกู้เงนิเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวได้ในคราวเดียวกนั โดยให้สามารถทยอยกูเ้งินลว่งหน้าได้ไม่เกิน 12 เดือนก่อนวนัที่หนี้ถึงครบกําหนด
ชําระ และให้นําเงินกู้ดังกล่าวส่งเข้ากองทุนบริหารเงนิกูเ้พื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศให้เป็นผู้บริหารเงนิ โดยจะ
นําไปลงทุนในหลักทรัพย์ทีม่ีความมั่นคงสูง เช่น ตราสารหนีท้ี่ออกหรือค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง ตราสารหนี้ทีอ่อกเป็นเงินตราสกุลหลักและออกหรอื        
ค้ําประกนัโดยรฐับาลต่างประเทศ การทําธรุกรรมซือ้โดยมีสญัญาจะขายคืนซึ่งตราสารหนี้ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง หรอืลงทนุในตราสารหนีอ้ื่น ที่ได้รับการ 
จัดอนัดับความน่าเชือ่ถอืสูงสุดจากบริษัทจดัอันดับความน่าเชื่อถือ เพื่อให้เกิดผลตอบแทนและเป็นการลดตน้ทุนของการกู้เงนิ 
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

1  หนี้ องรั บา  
 

1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพ่ิมขึ้นสุทธิ 1,284.08 ล้านบาท เนื่องจาก  
 

1 1 1 หนี้ต่างประเทศ เพ่ิมข้ึนจากเดือนก่อนหน้า 826.21 ล้านบาท โดยผลจากการเปลี่ยนแปลงของ   
อัตราแลกเปลี่ยนทําให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาท เพ่ิมขึ้นสุทธิ 850.67 ล้านบาท และการชําระคืนสกุลเงินยูโรและ
เหรียญสหรัฐทําให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลง 24.45 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2 การเป ี่ยนแป ง องหนี้ที่รั บา กู้โดยตรง 

สกุลเงิน ลา้นบาท พ.ย. 54 ธ.ค. 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           -                  -                 452.75          465.04           12.29                 12.29                    30.23 31.05

Euro 2.32             1.80             (0.52)               (21.34)             96.62           95.29             (1.33)                 (22.68)                   41.60 41.03

Japanese Yen 95,003.31     95,003.31     -                  -                 38,059.18     38,800.97      741.79               741.79                   0.40 0.41

USD 207.04         206.94         (0.10)               (3.11)               6,463.29       6,561.22        97.93                 94.82                    31.22 31.69

(24.45)        850.67         826.21            

เพ่ิม/(ลด)

รวม

เพ่ิม/(ลด)
ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง

การเปลีย่นแปลง  
ของหน้ีสาธารณะ   

 ณ ธ.ค. 54

อัตราแลกเปลีย่น*
ณ ธ.ค. 54

หน้ีคงค้าง ณ
 พ.ย. 54

หน้ีคงค้าง ณ
 ธ.ค. 54

ลา้น
CAD/EUR/JPY/

USD

หน้ีสิน้เดือน 
พ.ย. 54 
(ลา้นบาท)

หน้ีสิน้เดือน 
ธ.ค. 54 (ลา้น

บาท)

 
* อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซ้ือและขาย ณ วันทําการสุดทา้ยของเดอืน 

 
ทั้งนี้ หากพิจารณาในรูปเงินบาทหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรงจาํแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ หลังจากที่ทํา            

การป้องกันความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 2 
 
แผนภาพที่   หนี้ที่รั บา กู้โดยตรงจ าแนกเป นสก ุเง นต่างๆ 

 

  

Japanese Yen
36.4 %

Japanese Yen 
(Hedged)
48.0 %

USD 14.  %
Canadian 1.01 % Euro 0.1 %
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

1 1   หนี้ในประเทศ เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 457.87 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเกิด
จากการกู้เงินให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกู้ต่อ จํานวน 351.24 ล้านบาท เพื่อจัดทําโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีน้ําเงิน และการแปลงตั๋วเงินคลังเป็นพันธบัตรเพื่อการบริหารหนี้ 106.63 ล้านบาท 
 
 1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ  ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจาก        
เดือนก่อนหน้า 
 1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้  ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนหน้า 
 
   หนี้รั ว สาหก จที่ไม่เป นสถาบันการเง น 
 
 2.1 หนี้ในประเทศ 
 
   1 1 หนี้ที่รั บา ค้ าประกัน เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลง 201.75 ล้านบาท             
โดยเกิดจาก 

 -  การทางพิเศษแห่งประเทศไทยไถ่ถอนพันธบัตร 1,500 ล้านบาท   
 -  รัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลค้ําประกันมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ มากกว่าการชําระคืน 

ต้นเงินกู้ 1,298.25 ล้านบาท 
 
   1   หนี้ที่รั บา ไม่ค้ าประกัน เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลง 298.81 ล้านบาท            
โดยเกิดจาก 
 -  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกและไถ่ถอนพันธบัตร 1,300 ล้านบาท และ 1,368.52 ล้านบาท 
ตามลําดับ 
 -  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ 7,356.50 ล้านบาท และบริษัท การบินไทย 
จํากัด (มหาชน) ได้ออกหุ้นกู้ 2,000 ล้านบาท 

- รัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลไม่คํ้าประกันมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ มากกว่าชําระคืนต้นเงินกู้ 
5,126.21 ล้านบาท  
 
 2.2 หนี้ต่างประเทศ 

 
     1 หนี้ที่รั บา ค้ าประกัน เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 2,523.79 ล้านบาท โดยเป็นผลจาก      
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนทําให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทเพ่ิมข้ึนสุทธิ 3,141.25 ล้านบาท และ               
การเบิกจ่ายน้อยกว่าชําระคืนหนี้สกุลเงินเยน และการชําระคืนหนี้สกุลเงินเหรียญสหรัฐและยูโรทําให้ยอดหนี้คงค้าง
ในรูปเงินบาทลดลง 617.46 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3  
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

ตารางที่ 3 การเป ี่ยนแป ง องหนี้รั ว สาหก จที่ไม่เป นสถาบันการเง น  รั บา ค้ าประกัน  

สกุลเงิน ลา้นบาท พ.ย. 54 ธ.ค. 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           92.89           (3.81)               (156.32)           4,022.86       3,967.41        (55.45)                (211.77)                 41.60 41.03

Japanese Yen 408,695.91   407,887.27   (808.64)           (330.26)           163,727.26    166,918.36     3,191.10             2,860.84                0.40 0.41

USD 11.84           7.71             (4.13)               (130.88)           369.69          375.30           5.60                   (125.28)                 31.22 31.69

(617.46)      3,141.25       2,523.79         

อัตราแลกเปลีย่น*
ณ ธ.ค. 54

หน้ีคงค้าง ณ
 พ.ย. 54

หน้ีคงค้าง ณ
 ธ.ค. 54

ลา้น
CAD/EUR/JPY/

USD

เพ่ิม/(ลด)
ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง

การเปลีย่นแปลง  
ของหน้ีสาธารณะ   

 ณ ธ.ค. 54หน้ีสิน้เดือน 
พ.ย. 54 
(ลา้นบาท)

หน้ีสิน้เดือน 
ธ.ค. 54 (ลา้น

บาท)

เพ่ิม/(ลด)

รวม  
* อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซ้ือและขาย ณ วันทําการสุดทา้ยของเดอืน 

 
 ทั้งนี้ หากพิจารณาในรูปเงินบาทหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) จําแนกเป็น
สกุลเงินต่างๆ รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 3 

 
แผนภาพที่   หนี้รั ว สาหก จที่ไม่เป นสถาบนัการเง น  รั บา ค้ าประกนั  จ าแนกเป นสกุ เง นต่างๆ 

 

Euro 2.23 %

Japanese Yen 97.62 %

USD 0.14 %

 
 

       หนี้ที่รั บา ไม่ค้ าประกัน ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 3,033.62 ล้านบาท โดยผลจาก             
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนทําให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทเพ่ิมขึ้นสุทธิ 647.01 ล้านบาท  และ         
การเบิกจ่ายมากกว่าการชําระคืนหนี้สกุลเงินยูโร และการชําระคืนหนี้สกุลเงินเยนและเหรียญสหรัฐทําให้                 
ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลง 3,680.63 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4 
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

ตารางที่ 4 การเป ี่ยนแป ง องหนี้รั ว สาหก จที่ไม่เป นสถาบันการเง น  รั บา ไม่ค้ าประกัน  

สกุลเงิน ลา้นบาท พ.ย. 54 ธ.ค. 54

(ก) (ข)

(1) (2) (3) (4) =  (3)x(ข) (5) = (1)x(ก) (6) = (1)x(ข) (7) = (6) - (5) (7) + (4)
Euro 1,125.92       1,127.11       1.19                48.87              46,839.32     46,193.71       (645.60)              (596.74)                 41.60 41.03

Japanese Yen 51,116.78     50,402.86     (713.92)            (291.58)           20,477.84     20,876.96      399.12               107.54                   0.40 0.41

USD 1,888.99      1,780.51       (108.48)           (3,437.92)         58,970.93     59,864.42      893.49               (2,544.43)               31.22 31.69

(3,680.63)   647.01         (3,033.62)        รวม

เพ่ิม/(ลด)
ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง

การเปลีย่นแปลง  
ของหน้ีสาธารณะ   

 ณ ธ.ค. 54

อัตราแลกเปลีย่น*
ณ ธ.ค. 54

หน้ีคงค้าง ณ
 พ.ย. 54

หน้ีคงค้าง ณ
 ธ.ค. 54

ลา้น
CAD/EUR/JPY/

USD

หน้ีสิน้เดือน 
พ.ย. 54 
(ลา้นบาท)

หน้ีสิน้เดือน 
ธ.ค. 54 (ลา้น

บาท)

เพ่ิม/(ลด)

 
* อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซ้ือและขาย ณ วันทําการสุดทา้ยของเดอืน 

 
 ทั้งนี้ หากพิจารณาในรูปเงินบาทหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลไม่คํ้าประกัน) จําแนกเป็น
สกุลเงินต่างๆ รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 4 

 
แผนภาพที่   หนี้รั ว สาหก จที่ไม่เป นสถาบันการเง น  รั บา ไม่ค้ าประกัน  จ าแนกเป นสกุ เง นต่าง  ๆ

 

USD      %

Japanese Yen 
1    %

Euro      %

 
 

   หนี้รั ว สาหก จที่เป นสถาบันการเง น  รั บา ค้ าประกัน   
 

 3.1 หนี้ในประเทศ 
  หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลง 6,545 
ล้านบาท โดยเกิดจากการชําระคืนต้นเงินกู้ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

 3.2 หนี้ต่างประเทศ 
  หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) เพ่ิมข้ึนจากเดือนก่อนหน้า 46.94 ล้านบาท 
โดยผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนทําให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทเพ่ิมขึ้นสุทธิ 70.71 ล้านบาท  
การชําระคืนหนี้สกุลเงินยูโรและเหรียญสหรัฐทําให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลง 23.77 ล้านบาท                    
ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 การเป ี่ยนแป ง องหนี้รั ว สาหก จที่เป นสถาบันการเง น  รั บา ค้ าประกนั  

สกุลเงิน ลา้นบาท พ.ย. 54 ธ.ค. 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           32.07           (0.33)               (13.55)             1,348.05       1,329.47        (18.58)               (32.13)                   41.60 41.03

Japanese Yen 9,038.68      9,038.68      -                  -                  3,620.98       3,691.55        70.57                 70.57                    0.40 0.41

USD 39.56           39.24           (0.32)               (10.22)             1,235.13       1,253.85        18.71                 8.49                      31.22 31.69

(23.77)        70.71           46.94              

การเปลีย่นแปลง  
ของหน้ีสาธารณะ   

 ณ ธ.ค. 54

อัตราแลกเปลีย่น*
ณ ธ.ค. 54

หน้ีคงค้าง ณ
 พ.ย. 54

หน้ีคงค้าง ณ
 ธ.ค. 54

ลา้น
CAD/EUR/JPY/

USD

หน้ีสิน้เดือน 
พ.ย. 54 
(ลา้นบาท)

หน้ีสิน้เดือน 
ธ.ค. 54 (ลา้น

บาท)

เพ่ิม/(ลด)

รวม

เพ่ิม/(ลด)
ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง

 
* อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซ้ือและขาย ณ วันทําการสุดทา้ยของเดอืน 

 
 ทั้งนี้ หากพิจารณาในรูปเงินบาทหนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) จําแนกเป็นสกุล
เงินต่างๆ รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 5 
 
แผนภาพที่   หนี้รั ว สาหก จที่เป นสถาบันการเง น  ร ับา ค้ าประกัน  จ าแนกเป นสกุ เง นต่างๆ 

 

Japanese Yen 59.05 %

USD 19.86 % Euro 21.05 %
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

 หนี้สาธารณะ จํานวน 4,297,307.74 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหนี้ต่างประเทศ 346.047.21 ล้านบาท              
หรือร้อยละ 8.05 และหนี้ในประเทศ 3,951,260.53 ล้านบาท หรือร้อยละ 91.95 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง                
และเป็นหนี้ระยะยาว 4,254,946.61 ล้านบาท หรือร้อยละ 99.01 และหนี้ระยะสั้น 42,361.13 ล้านบาท                          
หรือร้อยละ 0.99 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 6 และ 7 ตามลําดับ  
 
ตารางท่ี 6 สัดส่วนหนี้ต่างประเทศแ ะหนี้ในประเทศ 

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

1. หน้ีของรฐับาล 3,088,521.36            45,898.05         1.49            3,042,623.31            98.51         
2. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน 1,060,422.29            293,898.07       27.72          766,524.22              72.28         
3. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีเ่ป็นสถาบันการเงิน 148,364.09              6,251.09           4.21            142,113.00              95.79         
    (รฐับาลค้้าประกัน)
4. หน้ีสินของกองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ -                         -                  -              -                         -            
5. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรฐั -                         -                  -              -                         -            

รวม 4,297,307.74            346,047.21       8.05            3,951,260.53            91.95         

หน้ีต่างประเทศ หน้ีในประเทศ

 
หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอ่เหรียญสหรัฐ ณ วันทําการสุดท้ายของเดอืนเท่ากับ 31.6912 

 
ตารางที ่7 สัดส่วนหนี้ระยะยาวแ ะหนี้ระยะสั้น 

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

1. หน้ีของรฐับาล 3,088,521.36            3,088,521.36     100.00         -                         -            
2. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน 1,060,422.29            1,039,121.16     97.99          21,301.13                2.01           
3. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีเ่ป็นสถาบันการเงิน 148,364.09              127,304.09       85.81          21,060.00                14.19         
    (รฐับาลค้้าประกัน)
4. หน้ีสินของกองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ -                         -                  -              -                         -            
5. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรฐั -                         -                  -              -                         -            

รวม 4,297,307.74       4,254,946.61 99.01       42,361.13           0.99        

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสั้น

 
หมายเหต:ุ การนําข้อมูลและ/หรือบทวเิคราะห์ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะไปใช้และ/หรือเผยแพร่ต่อ ขอความร่วมมืออ้างแหล่งที่มาของข้อมูลด้วย 
ส่วนว จัยนโยบายหนี้สาธารณะ ส านักนโยบายแ ะแผน  
ส านักงานบร หารหน้ีสาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ   1  
            


