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รายงานหนีส้าธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 25551                                                     
 

 

1. หนี้สาธารณะคงค้าง 
 

ตารางที ่1 หน้ีสาธารณะคงค้าง

ส.ค. 55 ก.ย. 55 % GDP
 เพ่ิม/ลด

จากเดือนก่อน
1. หนี้ของรัฐบาล 3,629,352.22    3,515,010.95     31.26                  (114,341.27)               
2. หนี้รัฐวิสาหกจิทีไ่ม่เปน็สถาบนัการเงิน 1,049,058.82    1,064,289.11     9.47                    15,230.29                  
3. หนี้รัฐวิสาหกจิทีเ่ปน็สถาบนัการเงิน (รัฐบาลค้้าประกนั) 351,986.95       352,207.35       3.13                    220.40                      
4. หนี้กองทนุเพือ่การฟืน้ฟฯู -                  -                  -                     -                           
5. หนี้หน่วยงานอืน่ของรัฐ 6,560.82          5,732.21           0.05                    (828.61)                     

รวม 5,036,958.81    4,937,239.62     43.91 (99,719.19)                 

หน่วย : ลา้นบาท

2,3

4

หมายเหตุ:   
1. ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบ้ืองตน้ (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของ SPV จ านวน 23,999.90 ล้านบาท ทีร่ัฐบาลมีภาระผกูพันต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่า

พื้นทีอ่าคารสญัญาบรกิารจัดหาเฟอรน์ิเจอร์ และสัญญาโอนสทิธเิรียกร้องของโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจ้งวัฒนะ  
2. GDP ปี 2554 และ ประมาณการ GDP 2555 เท่ากับ 10,540.10 พันล้านบาท และ 11,478.60 พันล้านบาท ตามล าดับ (สศช. ณ 20 สิงหาคม 2555) 
3. สบน. ได้ปรับวิธกีารค านวณ GDP ในแต่ละเดือน เพื่อให้สัดสว่น Debt/GDP สะทอ้นค่าที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด โดยได้ค านวณ GDP ของเดือน

สิงหาคม 2555 ดังนี้ [(GDP ปี 54/12)*4]+[(GDP ปี 55/12)*8] เท่ากับ 11,165.77 พันล้านบาท และ GDP ของเดอืนกันยายน 2555 ดังนี้ [(GDP ปี 
54/12)*3]+[(GDP ปี 55/12)*9] เท่ากับ 11,243.98 พันล้านบาท  

4. สบน. ได้มีการปรับปรุงตวัเลขหนี้เดอืนสิงหาคม 2555 เนื่องจากรัฐวิสาหกจิและหน่วยงานอืน่ของรฐัได้มีการรายงานข้อมูลเพิม่เตมิ โดยหนี้ของรฐัวิสาหกิจ
ที่ไม่เป็นสถาบันการเงนิในสว่นที่รฐับาลไม่ค้ าประกนัในประเทศไดม้ีการเปลี่ยนแปลงเพิม่ขึ้นจาก 419,445.68 ล้านบาท เป็น 444,445.68 ล้านบาท และ
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐได้มกีารเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้จาก 6,541.85 ล้านบาท เป็น 6,560.82 ล้านบาท ท าให้สุทธแิล้วหนี้ในเดอืนสงิหาคม 2555 เพิ่มขึ้น
จาก 5,011,939.84 ล้านบาท เป็น 5,036,958.81 ล้านบาท  
 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 หนี้สาธารณะคงค้างมีจ านวนทั้งสิ้น 4,937,239.62 ล้านบาท หรือ           
ร้อยละ 43.91 ของ GDP ประกอบด้วย หนี้ของรัฐบาล 3,515,010.95 ล้านบาท หรือร้อยละ 31.26 ของ GDP                
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 1,064,289.11 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.47 ของ GDP หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็น
สถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) 352,207.35 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.13 ของ GDP และหนี้หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
5,732.21 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.05 ของ GDP โดยหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2555 ลดลงจาก   
เดือนก่อน 99,719.19 ล้านบาท  
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2. หนี้ของรัฐบาล 

 

ตารางที ่2 หน้ีของรัฐบาล
เพ่ิม/(ลด)

จากเดือนก่อน

3,629,352.22          3,515,010.95          (114,341.27)             

1.1 หน้ีทีร่ฐับาลกู้โดยตรง 2,344,420.37          2,381,879.10          37,458.73                
50,079.33              52,647.68              2,568.35                 

2,294,341.04          2,329,231.42          34,890.38               
- เงินกูเ้พือ่ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ และการบริหารหนี้ 1,880,130.87          1,913,616.78          33,485.91                
   - ระยะส้ัน (ต๋ัวเงินคลังและเงินกูร้ะยะส้ัน) 150,000.00             119,908.66             (30,091.34)               
   - ระยะยาว (พนัธบตัรและตราสารหนี้อืน่) 1,730,130.87          1,793,708.12          63,577.25                
- เงินกูเ้พือ่ฟืน้ฟแูละเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิ 398,940.09             398,572.29             (367.80)                   
- เงินกูเ้พือ่น้าเขา้กองทุนส่งเสริมการประกนัภยัพบิติั 58.20                    86.41                    28.20                      
- เงินกูเ้พือ่วางระบบบริหารจัดการน้้า 1,200.00                1,800.00                600.00                    
- เงินกูใ้หรั้ฐวิสาหกจิกูต่้อ 14,011.88              15,155.95              1,144.07                  

1.2 หน้ีทีร่ฐับาลกู้เพ่ือชดเชยความเสียหายใหแ้ก่กองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 1,133,131.85          1,133,131.85          -                         
463,275.20             463,275.20             -                         
669,856.65             669,856.65             -                         

1.3 หน้ีเงินกู้ล่วงหน้าเพ่ือปรบัโครงสรา้งหน้ี 
*

151,800.00             -                        (151,800.00)             

-                        -                        -                         
151,800.00             -                        (151,800.00)             

   - FIDF 1

   - FIDF 1
   - FIDF 3

   - FIDF 3

   - หนี้ต่างประเทศ
   - หนี้ในประเทศ

หน้ีของรัฐบาล

ส.ค. 55 ก.ย. 55

หน่วย: ลา้นบาท

 
หมายเหตุ : *  มาตรา 24/1 ตามพระราชบัญญัตกิารบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อ านาจกระทรวงการคลังกูเ้งินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่

มีจ านวนมากและเห็นว่าไม่สมควรกู้เงนิเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวได้ในคราวเดียวกนั โดยให้สามารถทยอยกู้เงนิล่วงหน้าได้ไมเ่กิน 12 เดือนกอ่น
วันที่หนี้ถึงครบก าหนดช าระ และให้น าเงนิกูด้ังกล่าวส่งเข้ากองทุนบริหารเงนิกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ใน
ประเทศให้เป็นผู้บริหารเงิน โดยจะน าไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง เช่น ตราสารหนี้ที่ออกหรอืค้ าประกันโดยกระทรวงการคลัง ตราสารหนี้ที่
ออกเป็นเงินตราสกุลหลักและออกหรือค้ าประกนัโดยรฐับาลต่างประเทศ การท าธุรกรรมซื้อโดยมีสญัญาจะขายคืนซึ่งตราสารหนี้ทีอ่อกโดย
กระทรวงการคลัง หรือลงทุนในตราสารหนีอ้ื่น ที่ได้รับการ จัดอนัดับความน่าเชือ่ถอืสูงสุดจากบริษัทจัดอันดับความนา่เชือ่ถือ เพือ่ให้เกิดผลตอบแทน
และเป็นการลดต้นทนุของการกูเ้งิน 

 
 

ณ  วันที่ 30 กันยายน 2555 หนี้ของรัฐบาลมีจ านวนทั้งสิ้น 3,515,010.95 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อน 
114,341.27 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น  
 

 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง  มีจ านวนทั้งสิ้น 2,381,879.10 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน 37,458.73     
ล้านบาท เนื่องจาก  

 หนี้ต่างประเทศ มีจ านวนทั้งสิ้น 52,647.68 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 2,568.35     
ล้านบาท โดยผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลงสุทธิ 413.87 
ล้านบาท และการเบิกจ่ายและช าระคืนหนี้สกุลเงินต่างๆ ท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทเพ่ิมขึ้นสุทธิ 2,982.22 
ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 3 
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สกุลเงิน ลา้นบาท ส.ค. 55 ก.ย. 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                11.40                (3.15)               (98.98)                      460.10                    457.77                     (2.33)                        (101.31)                 31.62 31.46

Euro 0.26                  0.26                 -                  -                           10.22                      10.37                       0.15                         0.15                      39.27 39.85

Japanese Yen 92,500.62          92,496.39          (4.23)               (1.68)                        36,978.42                36,786.29                 (192.12)                    (193.81)                 0.40 0.40

USD 402.58              502.58              100.00             3,082.88                   12,630.59                12,411.02                 (219.57)                    2,863.31                31.37 30.83

2,982.22            (413.87)             2,568.35         

เพ่ิม/(ลด)

รวม

เพ่ิม/(ลด)
ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง

การเปลีย่นแปลง  
ของหน้ีสาธารณะ   

 ณ ก.ย. 55

อัตราแลกเปลีย่น*
ณ ก.ย. 55

หน้ีคงค้าง ณ 
ส.ค. 55

หน้ีคงค้าง ณ 
ก.ย. 55

ลา้น
CAD/EUR/JPY/

USD

หน้ีสิน้เดือน ส.ค. 55 
  (ลา้นบาท)

หน้ีสิน้เดือน ก.ย. 55  
 (ลา้นบาท)

  
* อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซ้ือและขาย ณ วันท าการสุดทา้ยของเดอืน 
 

 หนี้ในประเทศ  เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพ่ิมข้ึน 34,890.38 ล้านบาท เนื่องจาก 
- การกู้เพ่ือชดเชยการขาดดลุงบประมาณ 31,577.24 ล้านบาท  การออกตั๋วเงินคลัง 2,135 ล้านบาท 

และการไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงิน 226.33 ล้านบาท 
- การช าระคืนเงินกู้ท่ีออกภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟูและ

เสริมสรา้งความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 เพ่ือด าเนินการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จ านวน             
367.80 ล้านบาท  

- การกู้เพ่ือน าเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ 28.20 ล้านบาท 
- การกู้เพ่ือวางระบบบริหารจัดการน้ า 600 ล้านบาท 
- การกู้ให้รัฐวิสาหกิจกู้ต่อ 1,144.07 ล้านบาท โดยเป็นการให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง

ประเทศไทยเพ่ือท าโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน 
 

 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดือน
ก่อนหน้า  

 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 151,800 ล้านบาท เนื่องจาก   
หนี้เงินกู้ดังกล่าวเป็นหนี้ที่กู้ล่วงหน้ามาเพ่ือใช้ในการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ที่ออกภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือ
กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ ระยะที่สอง (FIDF 3)  ที่ครบก าหนดเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555  จ านวน 
206,023.25 ล้านบาท ดังนั้น จึงได้มีการน าเงินกู้ข้างต้นจ านวน 151,800 ล้านบาท ไปช าระคืนหนี้เงินกู้ 
FIDF 3 ที่ครบก าหนดในวันดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ที่รัฐบาลกูโ้ดยตรง 
 



4 
 
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เปน็สถาบันการเงิน 
 

เพ่ิม/(ลด)
จากเดือนก่อน

1,049,058.82 1,064,289.11 15,230.29           

489,814.59 495,478.80 5,664.21            
162,985.16 160,111.84 (2,873.32)           
326,829.43 335,366.96 8,537.53            
559,244.23 568,810.31 9,566.08            
114,798.55 122,702.89 7,904.34            
444,445.68 446,107.42 1,661.74            

ตารางที ่4 หน้ีรัฐวิสาหกิจทีไ่ม่เปน็สถาบนัการเงิน หน่วย : ลา้นบาท

2. หนี้ทีรั่ฐบาลไม่ค้้าประกนั
    - หนี้ต่างประเทศ
    - หนี้ในประเทศ

ส.ค. 55 ก.ย. 55

หน้ีรัฐวิสาหกิจทีไ่ม่เปน็สถาบนัการเงิน

    - หนี้ต่างประเทศ
    - หนี้ในประเทศ

1. หนี้ทีรั่ฐบาลค้้าประกนั

 
 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินมีจ านวนทั้งสิ้น 1,064,289.11       
ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้ที่รัฐบาลค้ าประกัน 495,478.80 ล้านบาท และหนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ าประกัน 
568,810.31 ล้านบาท โดยหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึนจากเดือนก่อน 15,230.29 ล้านบาท  
3.1 หนี้ที่รัฐบาลค้้าประกัน  

 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินทีร่ัฐบาลค้ าประกันมีจ านวนทั้งสิ้น 
495,478.80 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน 5,664.21 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 

 หนี้ต่างประเทศ  มีจ านวนทั้งสิ้น 160,111.84 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 2,873.32 ล้านบาท โดยเป็น
ผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลงสุทธิ 780.79 ล้านบาท และการ
เบิกจ่ายน้อยกว่าช าระคืนหนี้สกุลเงินเยนท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลงสุทธิ 2,092.53 ล้านบาท                
ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5 
 

 
 

สกุลเงิน ลา้นบาท ส.ค. 55 ก.ย. 55

(ก) (ข)

(1) (2) (3) (4) =  (3)x(ข) (5) = (1)x(ก) (6) = (1)x(ข) (7) = (6) - (5) (7) + (4)
Euro 84.63                84.63               -                  -                           3,323.14                  3,372.16                   49.03                       49.03                    39.27 39.85

Japanese Yen 399,331.85        394,070.11        (5,261.74)         (2,092.53)                   159,638.50              158,809.09               (829.41)                    (2,921.94)               0.40 0.40

USD 0.75                  0.75                 -                  -                           23.53                      23.12                       (0.41)                        (0.41)                     31.37 30.83

(2,092.53)           (780.79)             (2,873.32)        

หน้ีสิน้เดือน ส.ค. 55 
  (ลา้นบาท)

หน้ีสิน้เดือน ก.ย. 55  
 (ลา้นบาท)

เพ่ิม/(ลด)

รวม

เพ่ิม/(ลด)
ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง

การเปลีย่นแปลง  
ของหน้ีสาธารณะ   

 ณ ก.ย. 55

อัตราแลกเปลีย่น*
ณ ก.ย. 55

หน้ีคงค้าง ณ 
ส.ค. 55

หน้ีคงค้าง ณ 
ก.ย. 55

ลา้น
CAD/EUR/JPY/

USD

 
* อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซ้ือและขาย ณ วันท าการสุดทา้ยของเดอืน 

 
 
 

ตารางที่ 5 การเปลี่ยนแปลงของหนี้รัฐวิสาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน(รัฐบาลค้ าประกัน) 
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 หนี้ในประเทศ  มีจ านวนทั้งสิ้น 335,366.96 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน 8,537.53 ล้านบาท 
เนื่องจาก 

-  การออกพันธบัตรของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 2,500 ล้านบาท การเคหะแห่งชาติ 1,000 
ล้านบาท และการประปาส่วนภูมิภาค 850 ล้านบาท และการรถไฟแห่งประเทศไทยออกพันธบัตร 5,000     
ล้านบาทและไถ่ถอนพันธบัตร 3,000 ล้านบาท   

-  รัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลค้ าประกันมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ มากกว่าการช าระคืนต้นเงินกู้ 
2,187.53 ล้านบาท 
3.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้้าประกัน 
 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลไม่ค้ าประกันมีจ านวน
ทั้งสิ้น 568,810.31 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากเดือนก่อน 9,566.08 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 

 หนี้ต่างประเทศ  มีจ านวนทั้งสิ้น 122,702.89 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 7,904.34 ล้านบาท โดยผลจาก
การเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลงสุทธิ 416.33 ล้านบาท และการเบิกจ่าย
มากกว่าช าระคืนหนี้สกุลเงินยูโรและสกุลเงินเยนท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทเพ่ิมขึ้นสุทธิ 8,320.67 ล้านบาท ปรากฏ
ตามตารางท่ี 6 
 

 
 

สกุลเงิน ลา้นบาท ส.ค. 55 ก.ย. 55

(ก) (ข)

(1) (2) (3) (4) =  (3)x(ข) (5) = (1)x(ก) (6) = (1)x(ข) (7) = (6) - (5) (7) + (4)
Euro 1,080.84            1,137.81           56.96               2,269.77                    42,440.30                43,066.43                 626.13                      2,895.90                39.27 39.85

Japanese Yen 44,207.85          59,423.08         15,215.23         6,050.90                    17,672.71                17,580.89                (91.82)                      5,959.08                0.40 0.40

USD 1,743.01            1,743.01           -                  -                           54,685.54                53,734.91                 (950.64)                    (950.64)                 31.37 30.83

8,320.67            (416.33)             7,904.34         รวม

การเปลีย่นแปลง  
ของหน้ีสาธารณะ   

 ณ ก.ย. 55

อัตราแลกเปลีย่น*
ณ ก.ย. 55

หน้ีคงค้าง ณ 
ส.ค. 55

หน้ีคงค้าง ณ 
ก.ย. 55

ลา้น
CAD/EUR/JPY/

USD

หน้ีสิน้เดือน ส.ค. 55 
  (ลา้นบาท)

หน้ีสิน้เดือน ก.ย. 55  
 (ลา้นบาท)

เพ่ิม/(ลด)

เพ่ิม/(ลด)
ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง

   
* อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซ้ือและขาย ณ วันท าการสุดทา้ยของเดอืน 

 
 หนี้ในประเทศ  มีจ านวนทั้งสิ้น 446,107.42 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน 1,661.74 ล้านบาท 

เนื่องจาก 
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยออกพันธบัตร 5,000 ล้านบาทและไถ่ถอนพันธบัตร 2,000       

ล้านบาท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกพันธบัตร 1,900 ล้านบาทและไถ่ถอนพันธบัตร 1,625 ล้านบาท                    
การไฟฟ้านครหลวงออกพันธบัตร 900 ล้านบาท และการประปาส่วนภูมิภาคไถ่ถอนพันธบัตร 1,000 ล้านบาท 

- รัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลไม่ค้ าประกันมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ น้อยกว่าช าระคืนต้นเงินกู้ 1,513.26 ล้านบาท  
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 6 การเปลี่ยนแปลงของหนี้รัฐวิสาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลไมค่้ าประกนั) 
 



6 
 
4. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) 
 

ตารางที ่7 หน้ีรัฐวิสาหกิจทีเ่ปน็สถาบนัการเงิน (รัฐบาลค้้าประกัน)
เพ่ิม/(ลด)

จากเดือนก่อน

351,986.95     352,207.35    220.40              
5,468.95         5,209.35       (259.60)            

346,518.00     346,998.00    480.00             
- หนี้ต่างประเทศ
- หนี้ในประเทศ

หน่วย : ลา้นบาท

ส.ค. 55 ก.ย. 55
หน้ีรฐัวสิาหกิจทีเ่ปน็สถาบนัการเงิน (รฐับาลค้้าประกัน)

     
 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) มีจ านวนทั้งสิ้น 
352,207.35 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน 220.40  ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 

 หนี้ต่างประเทศ  มีจ านวนทั้งสิ้น 5,209.35 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 259.60 ล้านบาท โดยผลจาก
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลงสุทธิ 15.62 ล้านบาท และการช าระคืน 
หนี้สกุลเงินเยนและสกุลเงินเหรียญสหรัฐท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลง 243.98 ล้านบาท ดังรายละเอียด
ปรากฏตามตารางที่ 8  
  

  
 

สกุลเงิน ลา้นบาท ส.ค. 55 ก.ย. 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                -                  -                           1,246.45                  1,264.84                  18.39                       18.39                    39.27 39.85

Japanese Yen 8,085.45            7,529.45           (556.00)            (221.11)                     3,232.27                  3,215.48                  (16.79)                      (237.91)                 0.40 0.40

USD 31.56                30.82               (0.74)               (22.87)                       990.23                    973.01                     (17.21)                      (40.09)                   31.37 30.83

(243.98)              (15.62)               (259.60)           

หน้ีสิน้เดือน ก.ย. 55  
 (ลา้นบาท)

เพ่ิม/(ลด)

รวม

เพ่ิม/(ลด)
ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง

การเปลีย่นแปลง  
ของหน้ีสาธารณะ   

 ณ ก.ย. 55

อัตราแลกเปลีย่น*
ณ ก.ย. 55

หน้ีคงค้าง ณ 
ส.ค. 55

หน้ีคงค้าง ณ 
ก.ย. 55

ลา้น
CAD/EUR/JPY/

USD

หน้ีสิน้เดือน ส.ค. 55 
  (ลา้นบาท)

 
* อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซ้ือและขาย ณ วันท าการสุดทา้ยของเดอืน 

 
 หนี้ในประเทศ  มีจ านวนทั้งสิ้น 346,998 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน 480 ล้านบาท  เนื่องจาก 

การออกพันธบัตรของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 480 ล้านบาท 
 
5. หนี้กองทุนเพ่ือการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน   

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ไม่มีหนี้คงค้าง  
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 8 การเปลี่ยนแปลงของหนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) 
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6. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ 
ตารางที ่9 หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรัฐ

เพ่ิม/(ลด)

จากเดือนก่อน

6,560.82         5,732.21       (828.61)            
-                -               -                   

6,560.82         5,732.21       (828.61)            

หน่วย : ลา้นบาท

ส.ค. 55 ก.ย. 55
หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรฐั

- หนี้ท่ีรัฐบาลค้้าประกนั
   - หนี้ทีรั่ฐบาลไม่ค้้าประกนั  

 
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 หนี้หน่วยงานอ่ืนของรัฐ มีจ านวนทั้งสิ้น 5,732.21 ล้านบาท โดยเป็นหนี้ที่
รัฐบาลไม่ค้ าประกันทั้งจ านวนและลดลงจากเดือนก่อน 828.61 ล้านบาท เนื่องจากการเบิกจ่ายน้อยกว่าช าระคืน
ต้นเงินกู้  
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   หนี้สาธารณะ จ านวน 4,937,239.62 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหนี้ต่างประเทศ 340,671.76 ล้านบาท              
หรือร้อยละ 6.90 และหนี้ในประเทศ 4,596,567.86 ล้านบาท หรือร้อยละ 93.10 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง                
และเป็นหนี้ระยะยาว 4,658,642.22 ล้านบาท หรือร้อยละ 94.36 และหนี้ระยะสั้น 278,597.40 ล้านบาท                          
หรือร้อยละ 5.64 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 10 และ 11 ตามล าดับ 
 
   

 
ตารางที ่11 สัดส่วนหน้ีต่างประเทศและหน้ีในประเทศ

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

1. หน้ีของรฐับาล 3,515,010.95                 52,647.68             1.50               3,462,363.27                 98.50            
2. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีไ่ม่เปน็สถาบนัการเงิน 1,064,289.11                 282,814.73           26.57             781,474.38                   73.43            
3. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีเ่ปน็สถาบนัการเงิน 352,207.35                   5,209.35               1.48               346,998.00                   98.52            
    (รฐับาลค้้าประกัน)
4. หน้ีสินของกองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ -                              -                      -                 -                              -               
5. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรฐั 5,732.21                       -                      -                 5,732.21                       -               

รวม 4,937,239.62                 340,671.76           6.90               4,596,567.86                93.10            

หน้ีต่างประเทศ หน้ีในประเทศ

 
หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอ่เหรียญสหรัฐ ณ วันท าการสุดท้ายของเดอืนเท่ากับ 30.8288 

 
 
 
ตารางที ่12 สัดส่วนหน้ีระยะยาวและหน้ีระยะสั้น

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

1. หน้ีของรฐับาล 3,515,010.95                 3,300,752.29         93.90             214,258.66                   6.10              
2. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีไ่ม่เปน็สถาบนัการเงิน 1,064,289.11                 1,048,250.37         98.49             16,038.74                     1.51              
3. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีเ่ปน็สถาบนัการเงิน 352,207.35                   308,957.35           87.72             43,250.00                     12.28            
    (รฐับาลค้้าประกัน)
4. หน้ีสินของกองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ -                              -                      -                 -                              -               
5. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรฐั 5,732.21                       682.21                 11.90             5,050.00                       88.10            

รวม 4,937,239.62           4,658,642.22    94.36         278,597.40             5.64          

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสั้น

 
 

 
 

ตารางที่ 10 หนี้ต่างประเทศและในประเทศ 
 

ตารางที่ 11 หนี้ระยะสั้นและระยะยาว 
 


