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รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 25561                                                     
 

 

1. หน้ีสาธารณะคงค้าง 
 

ตารางท่ี 1 หนี้สาธารณะคงค้าง

ม.ค. 56 ก.พ. 56 % GDP
 เพ่ิม/ลด

จากเดือนก่อน
1. หนี้ของรัฐบาล 3,531,418.63    3,555,634.61     30.87                  24,215.98                  
2. หนี้รัฐวิสาหกิจท่ีไม่เป็นสถาบันการเงิน 1,066,503.28    1,072,414.05     9.31                    5,910.77                   
3. หนี้รัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํ้าประกัน) 438,465.57       437,874.37       3.80                    (591.20)                     
4. หนี้กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ -                  -                  -                     -                           
5. หนี้หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 6,953.53          8,053.53           0.07                    1,100.00                   

รวม 5,043,341.01    5,073,976.56     44.05 30,635.55                  

หน่วย : ล้านบาท

2,3

4

หมายเหตุ:   
1. ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบ้ืองต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของ SPV จํานวน 22,499.90 ล้านบาท ที่รัฐบาลมีภาระผูกพนัต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่า

พื้นที่อาคารสัญญาบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ และสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องของโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจ้งวัฒนะ  
2. GDP ปี 2555 เท่ากับ 11,363 พันล้านบาท และประมาณการ GDP 2556 เท่ากับ 12,295 พันล้านบาท ตามลําดับ (สศช. ณ 18 กุมภาพันธ ์2556) 
3. สบน. ได้ปรับวิธีการคํานวณ GDP ในแต่ละเดือน เพื่อให้สัดส่วน Debt/GDP สะท้อนคา่ที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด โดย คํานวณ GDP ของเดือนมกราคม 

2556 ดังนี้ [(GDP ปี 55/12)*11]+[(GDP ปี 56/12)*1] เท่ากับ 11,440.67 พันล้านบาท และได้คํานวณ GDP ของเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ดังน้ี                     
[(GDP ปี 55/12)*10]+[(GDP ปี 56/12)*2] เท่ากับ 11,518.33 พันล้านบาท 

4. สบน. ได้มีการปรับปรุงตัวเลขหนี้เดือนมกราคม 2556 เนื่องจากรัฐวิสาหกิจได้มีการรายงานข้อมูลเพิ่มเติมโดยหน้ีของรัฐวิสาหกิจท่ีไม่เป็นสถาบันการเงินใน
ส่วนที่รัฐบาลค้ําประกนัในประเทศได้มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนในเดือนมกราคมจาก 322,008.79 ล้านบาท เป็น 325,008.79 ล้านบาท ทําให้สุทธิแล้วหนี้
ในเดือนมกราคมเพ่ิมข้ึนจาก 5,040,341.01 ล้านบาท เป็น 5,043,341.01 ล้านบาท  
 

ณ วนัที ่28 กมุภาพันธ์ 2556 หนี้สาธารณะคงค้างมีจํานวนทั้งสิน้ 5,073,976.56 ลา้นบาท หรือ           
ร้อยละ 44.05 ของ GDP ประกอบด้วย หน้ีของรัฐบาล 3,555,634.61 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 30.87 ของ GDP                
หน้ีรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 1,072,414.05 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.31 ของ GDP หน้ีรฐัวิสาหกิจที่เป็น
สถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) 437,874.37 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.80 ของ GDP และหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ 
8,053.53 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.07 ของ GDP โดยหน้ีสาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดอืนกุมภาพันธ์ 2556 เพ่ิมข้ึนจาก   
เดือนกอ่น 30,635.55 ล้านบาท  
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2. หน้ีของรัฐบาล 

 

ตารางท่ี 2 หน้ีของรัฐบาล
เพ่ิม/(ลด)

จากเดือนก่อน

3,531,418.63          3,555,634.61          24,215.98                

1.1 หน้ีท่ีรัฐบาลกู้โดยตรง 2,381,833.39          2,419,894.37          38,060.98               
45,606.67              44,911.59              (695.08)                   

2,336,226.72          2,374,982.78          38,756.06                
- เงินกู้เพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ และการบริหารหนี้ 1,914,804.55          1,952,473.98          37,669.42                
   - ระยะส้ัน (ต๋ัวเงินคลังและเงินกู้ระยะส้ัน) 17,773.66              17,773.66              -                         
   - ระยะยาว (พันธบัตรและตราสารหนี้อ่ืน) 1,897,030.89          1,934,700.32          37,669.42                
- เงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 398,572.29             398,572.29             -                         
- เงินกู้เพ่ือนําเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ -                        -                        -                         
- เงินกู้เพ่ือวางระบบบริหารจัดการน้ํา 5,900.00                6,900.00                1,000.00                  
- เงินกู้ให้รัฐวิสาหกิจกู้ต่อ 16,949.88              17,036.52              86.64                      

1.2 หน้ีท่ีรัฐบาลกู้เพ่ือชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 1,129,585.24          1,115,740.24          (13,845.00)              
460,375.20             458,775.20             (1,600.00)                
669,210.04             656,965.04             (12,245.00)               

1.3 หน้ีเงินกู้ล่วงหน้าเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ี 
*

20,000.00              20,000.00              -                         

20,000.00              20,000.00              -                         
-                        -                        -                         

- FIDF 1 -                        -                        -                         
- FIDF 3 -                        -                        -                         

   - หน้ีเงินกู้เพ่ือชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ

   - FIDF 1
   - FIDF 3

   - หน้ีต่างประเทศ
   - หน้ีในประเทศ

   - หน้ีเงินกู้เพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ

หน้ีของรัฐบาล

ม.ค. 56 ก.พ. 56

หน่วย: ล้านบาท

 
หมายเหตุ : *  มาตรา 24/1 ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ที่

มีจํานวนมากและเห็นว่าไม่สมควรกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวได้ในคราวเดียวกัน โดยให้สามารถทยอยกู้เงินล่วงหน้าได้ไม่เกิน 12 เดือนก่อน
วันที่หนี้ถึงครบกําหนดชําระ และให้นําเงินกู้ดังกล่าวส่งเข้ากองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ใน
ประเทศให้เป็นผู้บริหารเงิน โดยจะนําไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความม่ันคงสูง เช่น ตราสารหนี้ที่ออกหรือค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง ตราสารหนี้ที่
ออกเป็นเงินตราสกุลหลักและออกหรือค้ําประกันโดยรัฐบาลต่างประเทศ การทําธุรกรรมซ้ือโดยมีสัญญาจะขายคืนซึ่งตราสารหน้ีที่ออกโดย
กระทรวงการคลัง หรือลงทุนในตราสารหนี้อื่น ที่ได้รับการ จัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดจากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เพื่อให้เกิดผลตอบแทน
และเป็นการลดต้นทนุของการกู้เงิน 

 
 

ณ  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 หนี้ของรัฐบาลมีจํานวนทั้งสิ้น 3,555,634.61 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากเดือน
ก่อน 24,215.98 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น  
 

• หนี้ท่ีรัฐบาลกู้โดยตรง  มีจํานวนทั้งสิ้น 2,419,894.37 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน 38,060.98     
ล้านบาท เน่ืองจาก  

 หนี้ต่างประเทศ มีจํานวนทั้งสิ้น 44,911.59 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 695.08 ล้านบาท 
โดยผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนทําให้ยอดหน้ีคงค้างในรูปเงินบาทลดลง 381.11 ล้านบาท 
ประกอบกับการเบิกจ่ายและชําระคืนหน้ีสกุลเงินต่างๆ ทําให้ยอดหน้ีคงค้างในรูปเงินบาทลดลงสุทธิ 313.97           
ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3 
 
 
 



3 
 

 
 

 

สกุลเงิน ล้านบาท ม.ค. 56 ก.พ. 56

(ก) (ข)

(1) (2) (3) (4) =  (3)x(ข) (5) = (1)x(ก) (6) = (1)x(ข) (7) = (6) - (5) (7) + (4)
Canadian 11.40                11.40                -                          -                             341.20                       335.01                     (6.19)                        (6.19)                     29.92 29.37

Euro 0.17                  0.17                 -                          -                             7.06                           6.85                        (0.21)                        (0.21)                     40.67 39.47

Japanese Yen 81,436.64          80,795.23         (641.41)                    (208.86)                      26,913.51                   26,518.13                 (395.37)                    (604.24)                 0.33 0.33

USD 613.30               609.79              (3.51)                       (105.11)                       18,344.90                   18,365.57                 20.67                       (84.44)                   29.91 29.95

(313.97)               (381.11)             (695.08)           

เพ่ิม/(ลด)
ผลของอัตราแลกเปล่ียนตอ่หน้ีคงค้าง

การเปล่ียนแปลง  

ของหน้ีสาธารณะ   

 ณ ก.พ. 56

อัตราแลกเปล่ียน*
ณ ก.พ. 56

ล้าน

CAD/EUR/JPY/USD

หน้ีส้ินเดอืน ม.ค. 56   

(ล้านบาท)

หน้ีส้ินเดอืน ก.พ. 56 

  (ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

รวม

หน้ีคงค้าง ณ 

ม.ค. 56

หน้ีคงค้าง ณ 

ก.พ. 56

 
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซ้ือและขาย ณ วันทําการสุดทา้ยของเดือน 

 
 หนี้ในประเทศ  เมื่อเปรียบเทยีบกับเดือนก่อนหน้าเพ่ิมข้ึน 38,756.06 ล้านบาท เน่ืองจาก 

- การกู้เพ่ือชดเชยการขาดดลุ 37,669.42 ล้านบาท 
- การกู้เพ่ือวางระบบบริหารจัดการนํ้า 1,000 ล้านบาท และ 
- การกู้ให้รัฐวิสาหกิจกู้ตอ่เพ่ือให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกู้ตอ่ จํานวน 86.64  

ล้านบาท เพ่ือจัดทําโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว 
• หนี้ที่รัฐบาลกูเ้พื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพ่ือการฟื้นฟูฯ ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 13,845    

ล้านบาท เน่ืองจากการไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงินภายใต้หน้ีเงินกู้ที่ออกภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ  
(FIDF 1) โดยใช้เงินที่ได้รับจากเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนฯ จํานวน 1,600 ล้านบาท และไถถ่อนตั๋วสญัญาใช้เงินเพ่ือ
การปรับโครงสร้างหน้ี (R-bill) และพันธบัตรออมทรัพย์ภายใต้หน้ีเงินกู้ทีอ่อกภายใต ้พ.ร.ก. ช่วยเหลอืกองทุนเพ่ือการ
ฟ้ืนฟูฯ ระยะทีส่อง (FIDF 3) โดยการทดรองจ่ายจากบัญชเีงินฝากกระทรวงการคลัง (Premium FIDF 1 และ FIDF 3) 
จํานวน 12,245 ล้านบาท   

• หนี้เงินกู้ลว่งหน้าเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ี ไม่มีการเปล่ียนแปลงจากเดือนก่อนหน้า 
 
3. หน้ีรฐัวิสาหกิจที่ไม่เปน็สถาบันการเงิน 
 

เพ่ิม/(ลด)
จากเดือนก่อน

1,066,503.28 1,072,414.05 5,910.77            

458,539.65 458,899.33 359.68               
133,530.86 131,683.45 (1,847.41)           
325,008.79 327,215.88 2,207.09            
607,963.63 613,514.72 5,551.09            
163,385.04 160,762.35 (2,622.69)           
444,578.59 452,752.37 8,173.78            

1. หนี้ท่ีรัฐบาลคํ้าประกัน

ตารางท่ี 4 หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีไม่เป็นสถาบันการเงิน หน่วย : ล้านบาท

2. หนี้ท่ีรัฐบาลไม่คํ้าประกัน
    - หนี้ต่างประเทศ
    - หนี้ในประเทศ

ม.ค. 56 ก.พ. 56

หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีไม่เป็นสถาบันการเงิน

    - หนี้ต่างประเทศ
    - หนี้ในประเทศ

 
 

ตารางท่ี 3 การเปลี่ยนแปลงของหน้ีท่ีรัฐบาลกู้โดยตรง 
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ณ วนัที ่28 กมุภาพันธ์ 2556 หน้ีรฐัวิสาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงนิมีจํานวนทั้งสิน้ 1,072,414.05       
ล้านบาท ประกอบด้วย หน้ีทีรั่ฐบาลคํ้าประกัน 458,899.33 ล้านบาท และหนีท้ี่รัฐบาลไม่คํ้าประกัน 
613,514.72 ล้านบาท โดยหน้ีรัฐวิสาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึนจากเดือนก่อน 5,910.77 ล้านบาท  
 
3.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ําประกัน  

 

ณ วนัที่ 28 กมุภาพันธ์ 2556 หนี้รัฐวสิาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ําประกันมีจํานวนท้ังสิ้น 
458,899.33 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดอืนกอ่น 359.68 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 

• หนี้ต่างประเทศ  มีจํานวนทั้งสิ้น 131,683.45 ล้านบาท ลดลงจากเดอืนก่อนหน้า 1,847.41 ล้านบาท โดยเป็นผล
จากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนทําให้ยอดหน้ีคงค้างในรูปเงินบาทลดลงสุทธิ 2,009.14 ล้านบาท ประกอบกับ
การเบิกจ่ายมากกว่าชําระคืนหน้ีสกุลเงินเยนทาํให้ยอดหน้ีคงค้างในรูปหน้ีเงินบาทเพ่ิมข้ึนสุทธิ 161.73 ล้านบาท                  
ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5  
 

 
 

สกุลเงิน ล้านบาท ม.ค. 56 ก.พ. 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               -                          -                             3,196.80                    3,102.10                   (94.69)                      (94.69)                   40.67 39.47

Japanese Yen 394,328.04        394,824.72        496.68                     161.73                        130,319.11                 128,404.65               (1,914.46)                  (1,752.73)               0.33 0.33

USD 0.50                  0.50                 -                          -                             14.96                         14.97                       0.02                         0.02                      29.91 29.95

161.73                (2,009.14)           (1,847.41)        

อัตราแลกเปล่ียน*
ณ ก.พ. 56

หน้ีคงค้าง ณ 

ม.ค. 56

หน้ีคงค้าง ณ 

ก.พ. 56

ล้าน

CAD/EUR/JPY/USD

เพ่ิม/(ลด)
ผลของอัตราแลกเปล่ียนตอ่หน้ีคงค้าง

การเปล่ียนแปลง  

ของหน้ีสาธารณะ   

 ณ ก.พ. 56หน้ีส้ินเดอืน ม.ค. 56   

(ล้านบาท)

หน้ีส้ินเดอืน ก.พ. 56 

  (ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

รวม  
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซ้ือและขาย ณ วันทําการสุดทา้ยของเดือน 

 
• หนี้ในประเทศ  มีจํานวนทั้งสิน้ 327,215.88 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากเดอืนก่อน 2,207.09 ล้านบาท 

เน่ืองจาก 
- การทางพิเศษแห่งประเทศไทยไถ่ถอนพันธบัตร 1,592 ล้านบาท 
- รัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลคํ้าประกันมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ มากกว่าการชําระคืนต้นเงินกู้ 

3,799.09 ล้านบาท  
 
3.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ําประกัน 
 

 ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2556 หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลไม่ค้ําประกันมีจํานวน
ทั้งสิ้น 613,514.72 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากเดือนก่อน 5,551.09 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 

• หนี้ต่างประเทศ  มีจํานวนทั้งสิ้น 160,762.35 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 2,622.69 ล้านบาท โดยผลจาก
การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนทําใหย้อดหน้ีคงค้างในรูปเงินบาทลดลงสทุธิ 1,907.61 ล้านบาท ประกอบกับ                  
การชําระคืนหน้ีสกุลเงินตา่งๆ ทําให้ยอดหน้ีคงค้างในรูปเงินบาทลดลงสุทธิ 715.08 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตาม
ตารางที่ 6  
 
 
 

ตารางท่ี 5 การเปลี่ยนแปลงของหน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีไม่เป็นสถาบันการเงิน(รัฐบาลค้ําประกัน) 
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สกุลเงิน ล้านบาท ม.ค. 56 ก.พ. 56

(ก) (ข)

(1) (2) (3) (4) =  (3)x(ข) (5) = (1)x(ก) (6) = (1)x(ข) (7) = (6) - (5) (7) + (4)
Euro 1,374.55            1,360.12           (14.42)                      (569.33)                       55,907.72                   54,251.66                 (1,656.05)                  (2,225.38)               40.67 39.47

Japanese Yen 71,287.78          70,840.19         (447.59)                    (145.75)                       23,559.47                   23,213.37                 (346.10)                    (491.85)                 0.33 0.33

USD 2,805.51            2,805.51           -                          -                             83,917.85                  84,012.40                 94.55                       94.55                    29.91 29.95

(715.08)               (1,907.61)           (2,622.69)        

เพ่ิม/(ลด)
ผลของอัตราแลกเปล่ียนตอ่หน้ีคงค้าง

การเปล่ียนแปลง  

ของหน้ีสาธารณะ   

 ณ ก.พ. 56

อัตราแลกเปล่ียน*
ณ ก.พ. 56

หน้ีคงค้าง ณ 

ม.ค. 56

หน้ีคงค้าง ณ 

ก.พ. 56

ล้าน

CAD/EUR/JPY/USD

หน้ีส้ินเดอืน ม.ค. 56   

(ล้านบาท)

หน้ีส้ินเดอืน ก.พ. 56 

  (ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

รวม    
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซ้ือและขาย ณ วันทําการสุดทา้ยของเดือน 

 
• หนี้ในประเทศ  มีจํานวนทั้งสิน้ 452,752.37 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากเดอืนก่อน 8,173.78 ล้านบาท 

เน่ืองจาก 
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกพันธบัตร 3,000 ล้านบาท และการไฟฟ้าฝ่ายผลติไถ่ถอนพันธบัตร 1,513.90 

ล้านบาท 
- รัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลไม่คํ้าประกันมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ มากกว่าชําระคืนตน้เงินกู้ 6,687.68 

ล้านบาท  
 
4. หน้ีรฐัวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) 
 

ตารางท่ี 7 หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํ้าประกัน)
เพ่ิม/(ลด)

จากเดือนก่อน

438,465.57     437,874.37    (591.20)            
4,560.77         4,421.87       (138.90)            

433,904.80     433,452.50    (452.30)            
- หนี้ต่างประเทศ
- หนี้ในประเทศ

หน่วย : ล้านบาท

ม.ค. 56 ก.พ. 56
หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน)

     
 

ณ วนัที ่28 กมุภาพันธ์ 2556 หน้ีรฐัวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงนิ (รฐับาลค้ําประกนั) มีจํานวนทัง้สิ้น 
437,874.37 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อน 591.20 ล้านบาท โดยแบง่เป็น 

• หนี้ต่างประเทศ  มีจํานวนทั้งสิ้น 4,421.87 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 138.90 ลา้นบาท โดยผลจากการ
เปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนทําให้ยอดหน้ีคงค้างในรปูเงินบาทลดลงสุทธิ 73.10 ลา้นบาท ประกอบกับการชําระคืน
หน้ีสกุลเงินเยนและสกุลเงินเหรียญสหรฐัทําให้ยอดหน้ีคงค้างในรูปเงินบาทลดลง 65.80 ลา้นบาท ดังรายละเอียดปรากฏ
ตามตารางท่ี 8  
 
 
 
 
 
  

ตารางที่ 6 การเปลี่ยนแปลงของหน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลไม่ค้ําประกัน) 
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สกุลเงิน ล้านบาท ม.ค. 56 ก.พ. 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                -                          -                             1,277.70                     1,239.86                  (37.85)                      (37.85)                   40.67 39.47

Japanese Yen 7,452.78            7,330.82           (121.96)                    (39.71)                         2,463.02                     2,426.84                  (36.18)                      (75.90)                   0.33 0.33

USD 27.42                26.54                (0.87)                       (26.08)                        820.04                       820.97                     0.92                         (25.16)                   29.91 29.95

(65.80)                 (73.10)               (138.90)           รวม

เพ่ิม/(ลด)
ผลของอัตราแลกเปล่ียนตอ่หน้ีคงค้าง

การเปล่ียนแปลง  

ของหน้ีสาธารณะ   

 ณ ก.พ. 56

อัตราแลกเปล่ียน*
ณ ก.พ. 56

หน้ีคงค้าง ณ 

ม.ค. 56

หน้ีคงค้าง ณ 

ก.พ. 56

ล้าน

CAD/EUR/JPY/USD

หน้ีส้ินเดอืน ม.ค. 56   

(ล้านบาท)

หน้ีส้ินเดอืน ก.พ. 56 

  (ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

 
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซ้ือและขาย ณ วันทําการสุดทา้ยของเดือน 

 
• หนี้ในประเทศ  มีจํานวนทั้งสิน้ 433,452.50 ล้านบาท ลดลงจากเดอืนก่อน 452.30 ล้านบาท  เน่ืองจาก

การเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ น้อยกว่าการชําระคืนต้นเงินกู้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
 
5. หน้ีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน   

ณ วนัที ่28 กมุภาพันธ์ 2556 กองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ ไม่มีหนี้คงค้าง  
 
6. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
ตารางท่ี 9 หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรัฐ

เพ่ิม/(ลด)

จากเดือนก่อน

6,953.53         8,053.53       1,100.00           
-                -               -                   

6,953.53         8,053.53       1,100.00           

หน่วย : ล้านบาท

ม.ค. 56 ก.พ. 56
หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรัฐ

- หนี้ท่ีรัฐบาลคํ้าประกัน
   - หนี้ท่ีรัฐบาลไม่คํ้าประกัน  

 
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 หนี้หน่วยงานอ่ืนของรัฐ มีจํานวนทั้งสิ้น 8,053.53 ล้านบาท                  
เพ่ิมข้ึนจากเดือนก่อน 1,100 ล้านบาท โดยเกิดจากสถาบันบริหารกองทุนพลังงานมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้
ต่างๆ มากกว่าชําระคืนต้นเงินกู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 8 การเปล่ียนแปลงของหน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) 
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   หน้ีสาธารณะคงค้าง จํานวน 5,073,976.56 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหน้ีต่างประเทศ 341,779.26 ล้านบาท              
หรือรอ้ยละ 6.74 และหน้ีในประเทศ 4,732,197.30 ล้านบาท หรือร้อยละ 93.26 ของยอดหน้ีสาธารณะคงค้าง                
และเป็นหน้ีระยะยาว 4,879,915.21 ล้านบาท หรือรอ้ยละ 96.18 และหน้ีระยะสั้น 194,061.35 ล้านบาท                          
หรือรอ้ยละ 3.82 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 10 และ 11 ตามลําดับ   
 
   

 
ตารางท่ี 11 สัดส่วนหน้ีต่างประเทศและหน้ีในประเทศ

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

1. หน้ีของรัฐบาล 3,555,634.61                 44,911.59             1.26               3,510,723.02                 98.74            
2. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีไม่เป็นสถาบันการเงิน 1,072,414.05                 292,445.80           27.27             779,968.25                   72.73            
3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน 437,874.37                   4,421.87               1.01               433,452.50                   98.99            
    (รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หน้ีสินของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ -                              -                      -                 -                              -               
5. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 8,053.53                       -                      -                 8,053.53                       -               

รวม 5,073,976.56                 341,779.26           6.74               4,732,197.30                 93.26            

หน้ีต่างประเทศ หน้ีในประเทศ

 
หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐ ณ วันทําการสุดท้ายของเดือนเท่ากับ 29.9455 

 
 
 
ตารางท่ี 12 สัดส่วนหน้ีระยะยาวและหน้ีระยะสั้น

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

1. หน้ีของรัฐบาล 3,555,634.61                 3,503,320.95         98.53             52,313.66                     1.47              
2. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีไม่เป็นสถาบันการเงิน 1,072,414.05                 1,036,746.56         96.67             35,667.49                     3.33              
3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน 437,874.37                   339,094.17           77.44             98,780.20                     22.56            
    (รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หน้ีสินของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ -                              -                      -                 -                              -               
5. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 8,053.53                       753.53                 9.36               7,300.00                       90.64            

รวม 5,073,976.56           4,879,915.21    96.18         194,061.35             3.82          

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสั้น

 
 

 
 

ตารางท่ี 10 หน้ีต่างประเทศและในประเทศ 

ตารางท่ี 11 หน้ีระยะส้ันและระยะยาว 


