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รายงานหนีส้าธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 เมษายน 25561                                                     
 

 

1. หนี้สาธารณะคงค้าง 
 

ตารางที ่1 หน้ีสาธารณะคงค้าง

มี.ค. 56 เม.ย. 56 % GDP

 เพ่ิม/ลด

จากเดือนก่อน
1. หนี้ของรัฐบาล 3,563,398.53    3,589,728.39     30.79                  26,329.86                  

2. หนี้รัฐวิสาหกจิทีไ่ม่เปน็สถาบนัการเงิน 1,069,302.32    1,060,180.28     9.09                    (9,122.04)                  

3. หนี้รัฐวิสาหกจิทีเ่ปน็สถาบนัการเงิน (รัฐบาลค้้าประกนั) 493,652.23       501,461.58       4.30                    7,809.35                   

4. หนี้กองทนุเพือ่การฟืน้ฟฯู -                  -                  -                     -                           

5. หนี้หน่วยงานอืน่ของรัฐ 5,561.91          3,383.37           0.03                    (2,178.54)                  

รวม 5,131,914.99    5,154,753.61     44.21 22,838.63                  

หน่วย : ลา้นบาท

2,3

4

หมายเหตุ:   
1. ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบ้ืองตน้ (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของ SPV จ านวน 22,499.90 ล้านบาท ทีร่ัฐบาลมีภาระผกูพันต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่า

พื้นทีอ่าคารสญัญาบรกิารจัดหาเฟอรน์ิเจอร์ และสัญญาโอนสทิธเิรียกร้องของโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจ้งวัฒนะ  
2. GDP ปี 2555 เท่ากับ 11,375 พันล้านบาท และประมาณการ GDP 2556 เท่ากับ 12,228 พันล้านบาท ตามล าดับ (สศช. ณ 20 พฤษภาคม 2556) 
3. สบน. ได้ปรับวิธกีารค านวณ GDP ในแต่ละเดือน เพื่อให้สัดสว่น Debt/GDP สะทอ้นค่าที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด โดย ค านวณ GDP ของเดือนมีนาคม 

2556 ดังนี้ [(GDP ปี 55/12)*9]+[(GDP ปี 56/12)*3] เท่ากับ 11,588.25 พันล้านบาท และได้ค านวณ GDP ของเดอืนเมษายน 2556 ดังนี้ [(GDP ปี 
55/12)*8]+[(GDP ปี 56/12)*4] เท่ากับ 11,659.33 พันล้านบาท 

4. จากการปรับปรุงข้อมูลหนี้สาธารณะคงคา้งในเดือนมนีาคม 2556 มกีารเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจาก 5,121,300.73 ล้านบาท เป็น 5,131,914.99 ล้านบาท 
โดยเกิดจาก 

 การปรับเพิ่มหนี้คงค้างตา่งประเทศของรฐับาลจาก 43,689.62  ล้านบาท เป็น 50,627.53 ล้านบาท 

 การปรับเพิ่มหนี้คงค้างของรฐัวิสาหกจิที่ไมเ่ป็นสถาบันการเงนิในส่วนที่รฐับาลค้ าประกันต่างประเทศจาก 125,575.60 ล้านบาท เป็น 125,705.94 ล้านบาท  

 การปรับเพิ่มหนี้คงค้างของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินในส่วนที่รัฐบาลไม่ค้ าประกันในประเทศจาก 448,003.64 ล้านบาท เป็น 452,429.45 ล้านบาท  

 การปรับลดหนี้รฐัวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รฐับาลค้ าประกัน) จาก 490,452.50 ล้านบาท เป็น 489,572.70 ล้านบาท  
 
 

ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 หนี้สาธารณะคงค้างมีจ านวนทั้งสิ้น 5,154,753.61 ล้านบาท หรือ            
ร้อยละ 44.21 ของ GDP ประกอบด้วย หนี้ของรัฐบาล 3,589,728.39 ล้านบาท หรือร้อยละ 30.79 ของ GDP                 
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 1,060,180.28 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.09 ของ GDP หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็น
สถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) 501,461.58 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.30 ของ GDP และหนี้หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
3,383.37 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.03 ของ GDP โดยหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนเมษายน 2556 เพ่ิมข้ึนจาก   
เดือนก่อน 22,838.63 ล้านบาท  
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2. หนี้ของรัฐบาล 

 

ตารางที ่2 หน้ีของรัฐบาล

เพ่ิม/(ลด)

จากเดือนก่อน

3,563,398.53          3,589,728.39          26,329.86                

1.1 หน้ีทีร่ฐับาลกู้โดยตรง 2,435,790.34          2,463,020.43          27,230.09                

50,627.53              52,093.68              1,466.16                  

2,385,162.81          2,410,926.74          25,763.93                

- เงินกูเ้พือ่ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ และการบริหารหนี้ 1,960,739.75          1,973,794.03          13,054.28                

   - ระยะส้ัน (ต๋ัวเงินคลังและเงินกูร้ะยะส้ัน) 37,341.16              26,341.16              (11,000.00)               

   - ระยะยาว (พนัธบตัรและตราสารหนี้อืน่) 1,923,398.59          1,947,452.87          24,054.28                

- เงินกูเ้พือ่ฟืน้ฟแูละเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิ 398,572.29             398,572.29             -                         

- เงินกูเ้พือ่น้าเขา้กองทุนส่งเสริมการประกนัภยัพบิติั -                        -                        -                         

- เงินกูเ้พือ่วางระบบบริหารจัดการน้้า 7,400.00                10,000.00              2,600.00                  

- เงินกูใ้หรั้ฐวิสาหกจิกูต่้อ 18,450.78              19,260.42              809.65                    

- เงินกูเ้พือ่ปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศท่ีกระทรวงการคลังค้้าประกนั -                        9,300.00                9,300.00                  

1.2 หน้ีทีร่ฐับาลกู้เพ่ือชดเชยความเสียหายใหแ้ก่กองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 1,127,608.19          1,126,707.96          (900.23)                   

458,775.20             458,775.20             -                         

668,832.99             667,932.76             (900.23)                   

1.3 หน้ีเงินกู้ล่วงหน้าเพ่ือปรบัโครงสรา้งหน้ี -                        -                        -                         

-                        -                        -                         

-                        -                        -                         

- FIDF 1 -                        -                        -                         

- FIDF 3 -                        -                        -                         

   - หนี้เงินกูเ้พือ่ชดเชยความเสียหายใหแ้กก่องทุนเพือ่การฟืน้ฟฯู

   - FIDF 1

   - FIDF 3

   - หนี้ต่างประเทศ

   - หนี้ในประเทศ

   - หนี้เงินกูเ้พือ่ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ

หน้ีของรัฐบาล

มี.ค. 56 เม.ย. 56

หน่วย: ลา้นบาท

1

2

 
หมายเหตุ :  

1. มาตรา 24 (1) ตามพระราชบัญญัตกิารบรหิารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงนิเพื่อปรับโครงสร้าง     
หนี้สาธารณะ เพือ่เป็นการประหยัด ลดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน หรอืกระจายภาระการช าระหนี้ โดยที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้มีการกู้เงนิ     
ในประเทศเพือ่ช าระหนี้ต่างประเทศของรฐัวิสากิจทีก่ระทรวงการคลังค้ าประกนัไม่เกินจ านวนเงินที่ยังมีภาระค้ าประกนัอยู่ท าให้หนี้ต่างประเทศของ
รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ าประกันลดลงและหนี้ในประเทศของรัฐบาลเพิม่ขึน้ 

2. มาตรา 24/1 ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิม่เติม ได้ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงนิเพือ่ปรับโครงสร้างหนีท้ี่มี
จ านวนมากและเห็นวา่ไม่สมควรกูเ้งินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวได้ในคราวเดียวกนั โดยให้สามารถทยอยกูเ้งินล่วงหน้าได้ไม่เกนิ 12 เดอืนก่อนวนัที่หนี้
ถึงครบก าหนดช าระ และให้น าเงินกูด้ังกล่าวส่งเข้ากองทุนบริหารเงินกู้เพือ่การปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศให้เป็น
ผู้บริหารเงิน โดยจะน าไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง เชน่ ตราสารหนีท้ี่ออกหรือค้ าประกนัโดยกระทรวงการคลัง ตราสารหนี้ที่ออกเป็นเงินตรา  
สกุลหลักและออกหรอืค้ าประกนัโดยรฐับาลต่างประเทศ การท าธุรกรรมซือ้โดยมีสญัญาจะขายคืนซึ่งตราสารหนี้ทีอ่อกโดยกระทรวงการคลัง หรือลงทนุใน
ตราสารหนี้อืน่ ที่ไดร้ับการ จัดอันดับความน่าเชือ่ถือสูงสุดจากบริษัทจัดอันดับความนา่เชื่อถอื เพื่อให้เกิดผลตอบแทนและเป็นการลดต้นทุนของการกูเ้งิน 
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ณ  วันที่ 30 เมษายน 2556 หนี้ของรัฐบาลมีจ านวนทั้งสิ้น 3,589,728.39 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน 
26,329.86 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น  
 

 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง  มีจ านวนทั้งสิ้น 2,463,020.43 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน 27,230.09      
ล้านบาท เนื่องจาก   

 หนี้ต่างประเทศ มีจ านวนทั้งสิ้น 52,093.68 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 1,466.16 ล้านบาท  
โดยผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลง 1,221.00 ล้านบาท  
ประกอบกับการเบิกจ่ายหนี้สกุลเงินเหรียญสหรัฐและช าระคืนหนี้สกุลเงินเยนท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาท 
เพ่ิมขึ้นสุทธิ 2,687.16 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 3 
 

 
 

 

สกุลเงิน ลา้นบาท มี.ค. 56 เม.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                -                          -                             319.10                       323.24                     4.14                         4.14                      28.83 29.21

Euro 0.17                  0.17                 -                          -                             6.57                           6.71                         0.14                         0.14                      37.86 38.66

Japanese Yen 102,831.14        101,976.16        (854.98)                   (258.62)                       32,336.59                   31,105.08                 (1,231.51)                  (1,490.13)               0.31 0.30

USD 610.08              710.08              100.00                     2,945.78                     17,965.27                   17,971.49                 6.22                         2,952.00                29.45 29.46

2,687.16              (1,221.00)           1,466.16         

เพ่ิม/(ลด)
ผลของอัตราแลกเปลีย่นตอ่หน้ีคงค้าง

การเปลีย่นแปลง  

ของหน้ีสาธารณะ   

 ณ เม.ย. 56

อัตราแลกเปลีย่น*
ณ เม.ย. 56

ลา้น

CAD/EUR/JPY/USD

หน้ีสิน้เดอืน มี.ค. 56   

(ลา้นบาท)

หน้ีสิน้เดอืน เม.ย. 56 

  (ลา้นบาท)
เพ่ิม/(ลด)

รวม

หน้ีคงค้าง ณ 

มี.ค. 56

หน้ีคงค้าง ณ 

เม.ย. 56

 
* อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซ้ือและขาย ณ วันท าการสุดทา้ยของเดอืน 

 

 หนี้ในประเทศ  เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพ่ิมข้ึน 25,763.93 ล้านบาท เนื่องจาก  
- การกู้เพ่ือชดเชยการขาดดุล 13,054.28 ล้านบาท  
- การกู้เพ่ือวางระบบบริหารจัดการน้ า 2,600 ล้านบาท  
- การกู้ให้รัฐวิสาหกิจกู้ต่อเพ่ือให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกู้ต่อ จ านวน 410.48 

ล้านบาท เพื่อจัดท าโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน และจ านวน 101.45 ล้านบาท   เพื่อจัดท าโครงการรถไฟฟ้า
สายสีเขียว รวมทั้งการเบิกจ่ายเงินกู้ เพื่อให้การรถไฟแห่งประเทศไทยกู้ต่อ จ านวน 297.72 ล้านบาท เพ่ือจัดท า 
โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพ้ืนที่กรุงเทพและปริมณฑล (สายสีแดง) บางซื่อ-รังสิต และ  

- การกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ของ Japan International Cooperation Agency (JICA)    
ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยที่กระทรวงการคลังค้ าประกันโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินของ 
กระทรวงการคลัง จ านวน 9,300 ล้านบาท 

 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 900.23  ล้านบาท 
เนื่องจากการไถ่ถอนพันธบัตรออมทรัพย์โดยการทดรองจ่ายจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง (Premium FIDF 1 และ FIDF 3) 

 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนหน้า 

ตารางที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ที่รัฐบาลกูโ้ดยตรง 
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3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เปน็สถาบันการเงิน 
 

เพ่ิม/(ลด)
จากเดือนก่อน

1,069,302.32 1,060,180.28 (9,122.04)           

455,227.29 443,718.99 (11,508.30)         

125,705.94 112,875.22 (12,830.72)         

329,521.35 330,843.77 1,322.42            

614,075.03 616,461.29 2,386.26            

161,645.58 163,794.57 2,148.99            

452,429.45 452,666.72 237.27                   - หนี้ในประเทศ

ม.ีค. 56 เม.ย. 56

หน้ีรัฐวิสาหกิจทีไ่ม่เปน็สถาบนัการเงิน

    - หนี้ต่างประเทศ

    - หนี้ในประเทศ

1. หนี้ทีรั่ฐบาลค้้าประกนั

ตารางที ่4 หน้ีรัฐวิสาหกิจทีไ่ม่เปน็สถาบนัการเงิน หน่วย : ลา้นบาท

2. หนี้ทีรั่ฐบาลไม่ค้้าประกนั

    - หนี้ต่างประเทศ

 
 

ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินมีจ านวนทั้งสิ้น 1,060,180.28       
ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้ที่รัฐบาลค้ าประกัน 443,718.99 ล้านบาท และหนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ าประกัน 
616,461.29 ล้านบาท โดยหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินลดลงจากเดือนก่อน 9,122.04 ล้านบาท  
 
3.1 หนี้ที่รัฐบาลค้้าประกัน  

 

ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินทีร่ัฐบาลค้ าประกันมีจ านวนทั้งสิ้น 
443,718.99 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อน 11,508.30 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 

 หนี้ต่างประเทศ  มีจ านวนทั้งสิ้น 112,875.22 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 12,830.72 ล้านบาท       
โดยเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลงสุทธิ 4,610.14 ล้านบาท 
ประกอบกับการเบิกจ่ายและช าระคืนหนี้สกุลเงินต่างๆ รวมถึงการช าระคืนหนี้สกุลเงินเยนของ Japan International 
Cooperation Agency (JICA)  ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยที่กระทรวงการคลังค้ าประกันโดยการออก
ตั๋วสัญญาใช้เงินของกระทรวงการคลังจ านวน 9,300 ล้านบาท ท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูปหนี้เงินบาทลดลงสุทธิ 8,220.58 
ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5  
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สกุลเงิน ลา้นบาท มี.ค. 56 เม.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                78.60               -                          -                             2,975.55                     3,038.90                  63.35                       63.35                    37.86 38.66

Japanese Yen 390,238.81        363,086.53        (27,152.28)               (8,213.21)                    122,715.67                 118,042.17               (4,673.50)                  (12,886.71)             0.31 0.30

USD 0.50                  0.25                 (0.25)                       (7.36)                          14.72                         14.73                       0.01                         (7.36)                     29.45 29.46

(8,220.58)             (4,610.14)           (12,830.72)      รวม

เพ่ิม/(ลด)
ผลของอัตราแลกเปลีย่นตอ่หน้ีคงค้าง

การเปลีย่นแปลง  

ของหน้ีสาธารณะ   

 ณ เม.ย. 56หน้ีสิน้เดอืน มี.ค. 56   

(ลา้นบาท)

หน้ีสิน้เดอืน เม.ย. 56 

  (ลา้นบาท)
เพ่ิม/(ลด)

อัตราแลกเปลีย่น*
ณ เม.ย. 56

หน้ีคงค้าง ณ 

มี.ค. 56

หน้ีคงค้าง ณ 

เม.ย. 56

ลา้น

CAD/EUR/JPY/USD

 
* อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซ้ือและขาย ณ วันท าการสุดทา้ยของเดอืน 

 

 หนี้ในประเทศ  มีจ านวนทั้งสิ้น 330,843.77 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน 1,322.42 ล้านบาท 
เนื่องจาก 

- การรถไฟแห่งประเทศไทยออกพันธบัตร 3,200 ล้านบาท และไถ่ถอนพันธบัตร 1,000 ล้านบาท และองค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพออกพันธบัตร 400 ล้านบาท  

- รัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลค้ าประกันมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ น้อยกว่าการช าระคืนต้นเงินกู้ 1,277.58 ล้านบาท  
 
3.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้้าประกัน 
 

 ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลไม่ค้ าประกันมีจ านวน
ทั้งสิ้น 616,461.29 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากเดือนก่อน 2,386.26 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 

 หนี้ต่างประเทศ  มีจ านวนทั้งสิ้น 163,794.57 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากเดือนก่อนหน้า 2,148.99 ล้านบาท โดยผล
จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทเพ่ิมข้ึนสุทธิ 407.76 ล้านบาท ประกอบกับ 
การเบิกจ่ายและช าระคืนหนี้สกุลเงินต่างๆ ท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทเพ่ิมข้ึนสุทธิ 1,741.23 ล้านบาท            
ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 6  
 

 
 

สกุลเงิน ลา้นบาท มี.ค. 56 เม.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 1,507.65            1,558.31           50.66                       1,958.70                     57,077.60                   58,292.77                 1,215.17                   3,173.87                37.86 38.66

Japanese Yen 69,809.31          69,090.38         (718.93)                    (217.47)                       21,952.45                   21,116.41                 (836.04)                    (1,053.50)               0.31 0.30

USD 2,805.51            2,805.51           -                          -                             82,615.54                   82,644.15                 28.62                       28.62                    29.45 29.46

1,741.23              407.76              2,148.99         

เพ่ิม/(ลด)
ผลของอัตราแลกเปลีย่นตอ่หน้ีคงค้าง

การเปลีย่นแปลง  

ของหน้ีสาธารณะ   

 ณ เม.ย. 56

อัตราแลกเปลีย่น*
ณ เม.ย. 56

หน้ีคงค้าง ณ 

มี.ค. 56

หน้ีคงค้าง ณ 

เม.ย. 56

ลา้น

CAD/EUR/JPY/USD

หน้ีสิน้เดอืน มี.ค. 56   

(ลา้นบาท)

หน้ีสิน้เดอืน เม.ย. 56 

  (ลา้นบาท)
เพ่ิม/(ลด)

รวม    
* อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซ้ือและขาย ณ วันท าการสุดทา้ยของเดอืน 

 

ตารางที่ 5 การเปลี่ยนแปลงของหนี้รัฐวิสาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน(รัฐบาลค้ าประกัน) 

 

ตารางที่ 6 การเปลี่ยนแปลงของหนี้รัฐวิสาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลไมค่้ าประกนั) 
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 หนี้ในประเทศ  มีจ านวนทั้งสิ้น 452,666.72 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน 237.27 ล้านบาท เนื่องจาก  
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยออกพันธบัตร 1,000 ล้านบาท และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไถ่ถอนพันธบัตร  

93 ล้านบาท 
- รฐัวิสาหกิจที่รัฐบาลไม่ค้ าประกันมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ น้อยกว่าช าระคืนต้นเงินกู้ 669.73 ล้านบาท 

 

4. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) 
 

ตารางที ่7 หน้ีรัฐวิสาหกิจทีเ่ปน็สถาบนัการเงิน (รัฐบาลค้้าประกัน)

เพ่ิม/(ลด)

จากเดือนก่อน

493,652.23     501,461.58    7,809.35           

4,079.53         4,023.98       (55.55)              

489,572.70     497,437.60    7,864.90           

- หนี้ต่างประเทศ

- หนี้ในประเทศ

หน่วย : ลา้นบาท

ม.ีค. 56 เม.ย. 56

หน้ีรฐัวสิาหกิจทีเ่ปน็สถาบนัการเงิน (รฐับาลค้้าประกัน)

     
 

ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) มีจ านวนทั้งสิ้น 
501,461.58 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน 7,809.35 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 

 หนี้ต่างประเทศ  มีจ านวนทั้งสิ้น 4,023.98 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 55.55 ล้านบาท โดยผลจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 8  
  

  
 

สกุลเงิน ลา้นบาท มี.ค. 56 เม.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                31.41                -                          -                             1,189.27                    1,214.59                   25.32                       25.32                    37.86 38.66

Japanese Yen 6,774.85            6,774.85           -                          -                             2,130.44                     2,049.30                   (81.14)                      (81.14)                   0.31 0.30

USD 25.80                25.80               -                          -                             759.82                       760.08                     0.26                         0.26                      29.45 29.46

-                      (55.55)               (55.55)             

เพ่ิม/(ลด)
ผลของอัตราแลกเปลีย่นตอ่หน้ีคงค้าง

การเปลีย่นแปลง  

ของหน้ีสาธารณะ   

 ณ เม.ย. 56

อัตราแลกเปลีย่น*
ณ เม.ย. 56

หน้ีคงค้าง ณ 

มี.ค. 56

หน้ีคงค้าง ณ 

เม.ย. 56

ลา้น

CAD/EUR/JPY/USD

หน้ีสิน้เดอืน มี.ค. 56   

(ลา้นบาท)

รวม

หน้ีสิน้เดอืน เม.ย. 56 

  (ลา้นบาท)
เพ่ิม/(ลด)

 
* อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซ้ือและขาย ณ วันท าการสุดทา้ยของเดอืน 

 
 หนี้ในประเทศ  มีจ านวนทั้งสิ้น 497,437.60 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน 7,864.90 ล้านบาท  

เนื่องจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรออกพันธบัตร 8,000 ล้านบาท และไถ่ถอนพันธบัตร 5,000 
ล้านบาท รวมถึงการเบิกจ่ายมากกว่าช าระคืนสุทธิจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ 4,864.90 ล้านบาท  
 
 

ตารางที่ 8 การเปลี่ยนแปลงของหนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) 
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5. หนี้กองทุนเพ่ือการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน    

ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ไม่มีหนี้คงค้าง  
 

6. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ 
ตารางที ่9 หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรัฐ

เพ่ิม/(ลด)

จากเดือนก่อน

5,561.91         3,383.37       (2,178.54)          

-                -               -                   

5,561.91         3,383.37       (2,178.54)          

หน่วย : ลา้นบาท

ม.ีค. 56 เม.ย. 56

หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรฐั

- หนี้ทีรั่ฐบาลค้้าประกนั

   - หนี้ทีรั่ฐบาลไม่ค้้าประกนั  
 
 ณ วันที่  30 เมษายน 2556 หนี้หน่วยงาน อ่ืนของรัฐ มีจ านวนทั้ งสิ้น  3 ,383.37 ล้านบาท                   
ลดลงจากเดือนก่อน 2,178.54 ล้านบาท โดยเกิดจากหน่วยงานอ่ืนของรัฐมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ       
น้อยกว่าช าระคืนต้นเงินกู้   
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   หนี้สาธารณะคงค้าง จ านวน 5,154,753.61 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหนี้ต่างประเทศ 332,787.45 ล้านบาท              
หรือร้อยละ 6.46 และหนี้ในประเทศ 4,821,966.16 ล้านบาท หรือร้อยละ 93.54 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง                
และเป็นหนี้ระยะยาว 4,982,457.50 ล้านบาท หรือร้อยละ 96.66 และหนี้ระยะสั้น 172,296.11 ล้านบาท                          
หรือร้อยละ 3.34 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 10 และ 11 ตามล าดับ   
 

   
 

หน้ีสาธารณะ

(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีของรฐับาล 3,589,728.39                 52,093.68             1.45               3,537,634.70                 98.55            

2. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีไ่ม่เปน็สถาบนัการเงิน 1,060,180.28                 276,669.79           26.10             783,510.49                   73.90            

3. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีเ่ปน็สถาบนัการเงิน 501,461.58                   4,023.98               0.80               497,437.60                   99.20            

    (รฐับาลค้้าประกัน)

4. หน้ีสินของกองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ -                              -                      -                 -                              -               

5. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรฐั 3,383.37                       -                      -                 3,383.37                       -               

รวม 5,154,753.61                 332,787.45           6.46               4,821,966.16                93.54            

หน้ีต่างประเทศ หน้ีในประเทศ

 
หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอ่เหรียญสหรัฐ ณ วันท าการสุดท้ายของเดอืนเท่ากับ 29.4578 

 

 
 

หน้ีสาธารณะ

(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีของรฐับาล 3,589,728.39                 3,547,887.23         98.83             41,841.16                     1.17              

2. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีไ่ม่เปน็สถาบนัการเงิน 1,060,180.28                 1,031,075.53         97.25             29,104.75                     2.75              

3. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีเ่ปน็สถาบนัการเงิน 501,461.58                   402,681.38           80.30             98,780.20                     19.70            

    (รฐับาลค้้าประกัน)

4. หน้ีสินของกองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ -                              -                      -                 -                              -               

5. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรฐั 3,383.37                       813.37                 24.04             2,570.00                       75.96            

รวม 5,154,753.61           4,982,457.50    96.66         172,296.11             3.34          

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสั้น

 
 

 
 

ตารางที่ 10 หนี้ต่างประเทศและในประเทศ 

 

ตารางที่ 11 หนี้ระยะสั้นและระยะยาว 

 


