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รายงานหนีส้าธารณะคงค้าง ณ วันท่ี 30 กันยายน 25541
                                                     

 

1. หน้ีสาธารณะคงค้าง 
 

ตารางท่ี 1 หน้ีสาธารณะคงคา้ง

ส.ค. 54 ก.ย. 54 % GDP
 เพ่ิม/ลด

จากเดือนก่อน
1. หนี้ท่ีรัฐบาลกู้โดยตรง 3,013.32    3,181.16     29.79         167.84       
2. หนี้รัฐวิสาหกิจท่ีไม่เป็นสถาบันการเงิน 1,072.10    1,079.70     10.11         7.60           
3. หนี้รัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) 155.62      156.94       1.47          1.32           
4. หนี้กองทุนเพือ่การฟืน้ฟฯู 30.45        30.45         0.29          -            
5. หนี้หน่วยงานอ่ืนของรัฐ -           -            -            -            

รวม 4,271.49    4,448.25     41.66 176.76       

หน่วย : พันล้านบาท
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หมายเหตุ:   
1. ตัวเลขในตารางเปน็ตัวเลขเบือ้งต้น (Preliminary) และไมร่วมหนี้ของ SPV จํานวน 23,999.90 ล้านบาท ทีร่ัฐบาลมีภาระผูกพันต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่า

พ้ืนทีอ่าคารสัญญาบรกิารจัดหาเฟอรน์ิเจอร ์และสัญญาโอนสิทธิเรยีกร้องของโครงการศูนยร์าชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจ้งวัฒนะ  
2. GDP ปี 2553 และ ประมาณการ GDP 2554 เท่ากบั 10,104.82 พันล้านบาท และ 10,867.73 พันล้านบาท ตามลําดับ (สศช. ณ 22 ส.ค. 2554) 
3. สบน. ได้ปรับวิธกีารคํานวณ GDP ในแต่ละเดือน เพ่ือให้สัดส่วน Debt/GDP สะทอ้นค่าที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด โดยได้คํานวณ GDP ของเดือน

สิงหาคม 2554 ดังนี้ [(GDP ปี 53/12)*4]+[(GDP ปี 54/12)*8] เท่ากับ 10,613.45 พันล้านบาท และ GDP ของเดือนกันยายน 2554 ดังนี้ [(GDP ปี 
53/12)*3]+[(GDP ปี 54/12)*9]  เท่ากบั 10,677.00 พันล้านบาท 

4. สบน. ได้ปรับลดหนี้ของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ ลง 538.47 ล้านบาท เนือ่งจาก ได้มกีารหารือกบั FIDF ว่า หนี้ดังกล่าวเป็นการรบัรู้ค่าใช้จ่ายในการปิดงวด
บัญชีและภาระตามโครงการช่วยเหลือของกองทุนฯ ซึ่งไมน่บัเป็นหนี้สาธารณะตาม พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ 

5. สบน. ได้ทําการปรบัปรงุตัวเลขหนี้ต่างประเทศทีร่ัฐบาลกู้โดยตรง และหนี้กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ ในส่วนทีร่ัฐบาลไม่คํ้าประกนัในเดอืนสิงหาคม 2554 ทําให้
ตัวเลขหนี้สาธารณะเปล่ียนแปลงจาก 4,269.02 พันล้านบาท เป็น 4,271.49 พันล้านบาท  

 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 หน้ีสาธารณะคงค้างมีจํานวนทั้งส้ิน 4,448.25 พันล้านบาท หรือร้อยละ 

41.66 ของ GDP ประกอบด้วย หน้ีท่ีรัฐบาลกู้โดยตรง 3,181.16 พันล้านบาท หรือร้อยละ 29.79  ของ GDP                
หน้ีรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 1,079.70 พันล้านบาท หรือร้อยละ 10.11 ของ GDP หน้ีรัฐวิสาหกิจ      
ที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํ้าประกัน)  156.94 พันล้านบาท หรือร้อยละ 1.47 ของ GDP และหน้ีกองทุน   
เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 30.45 พันล้านบาท หรือร้อยละ 0.29 ของ GDP โดยหน้ีสาธารณะคงค้าง     
ณ ส้ินเดือนกันยายน 2554 เพิ่มข้ึนจากเดือนก่อน 176.76 พันล้านบาท 
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2. หน้ีที่รัฐบาลกู้โดยตรง 
 

เพ่ิม/(ลด)
จากเดือนก่อน

3,013.32 3,181.16 167.84                
1 หนี้ต่างประเทศ 44.49 46.16 1.67                    

คิดเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ (ล้านเหรียญสหรัฐ) 1,481.86 1,480.96 (0.90)                  
2 หนี้ในประเทศ 2,968.83 3,135.00 166.17                

- เงินกู้เพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ และการบริหารหนี้ 1,431.94 1,587.53 155.59                
   - ระยะส้ัน (ต๋ัวเงินคลังและเงินกู้ระยะส้ัน) 0.00 125.69 125.69                
   - ระยะยาว (พันธบัตรและตราสารหนี้อ่ืน) 1,431.94 1,461.84 29.90                  
- เงินกู้ชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 1,132.41 1,142.10 9.69                    
   - พันธบัตร/ต๋ัวสัญญาใช้เงิน FIDF 1 463.28 463.28 -                     
   - พันธบัตร FIDF 3 669.13 678.82 9.69                    
- เงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 398.94 398.94 -                     
- เงินกู้ให้รัฐวิสาหกิจกู้ต่อ 5.54 6.43 0.89                   

หน้ีท่ีรัฐบาลกู้โดยตรง

ตารางท่ี 2 หน้ีท่ีรัฐบาลกู้โดยตรง 
หน่วย: พันล้านบาท

ส.ค. 54 ก.ย. 54

 

 
 

ณ  วันที่ 30 กันยายน 2554 หน้ีที่รัฐบาลกู้โดยตรงมีจํานวนทั้งส้ิน 3,181.16 พันล้านบาท เพิ่มข้ึนจาก
เดือนก่อน 167.84 พันล้านบาท โดยแบ่งเป็น 
 

• หน้ีต่างประเทศ  มีจํานวนท้ังส้ิน 46.16 พันล้านบาท เพิ่มข้ึนจากเดือนก่อน 1.67 พันล้านบาท               
แต่หากคิดในรูปเงินเหรียญสหรัฐจะลดลง 0.90 ล้านเหรียญสหรัฐ เน่ืองจาก  
 -   ผลจากอัตราแลกเปล่ียนทําให้ยอดหน้ีคงค้างในรูปเงินบาท เพิ่มข้ึนสุทธิ 1.67 พันล้านบาท แต่หากคิดใน
รูปเงินเหรียญสหรัฐจะลดลงสุทธิ 0.76 ล้านเหรียญสหรัฐ  
 -   สกุลเงินเหรียญแคนาดาได้มีการชําระคืน 0.42 ล้านเหรียญแคนาดา หรือคิดเป็นเงินบาทเท่ากับ 0.01 
พันล้านบาท หรือคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐเท่ากับ 0.43 ล้านเหรียญสหรัฐ 
 -   สกุลเงินเยนได้มีการชําระคืน 49.82 ล้านเยน หรือคิดเป็นเงินบาทเท่ากับ 0.02 พันล้านบาท หรือคิดเป็น
เงินเหรียญสหรัฐเท่ากับ 0.64 ล้านเหรียญสหรัฐ 
 - สกุลเงินเหรียญสหรัฐได้มีการเบิกจ่าย 0.93 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเงินบาทเท่ากับ 0.03 พันล้านบาท 
 

อย่างไรก็ดี หากพิจารณาในรูปสกุลเงินท่ีรัฐบาลกู้โดยตรง หน้ีต่างประเทศมีการเปล่ียนแปลง ดังรายละเอียด
ปรากฏตามตารางที่ 3 
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 Currency (Million) ส.ค. 54 ก.ย. 54 เพ่ิม/(ลด)
Canadian 15.40           14.97           (0.42)                    

Euro 2.32             2.32             -                       

Japanese Yen 96,253.68     96,203.86     (49.82)                  

USD 206.53         207.46         0.93                     
 

 
• หน้ีในประเทศ  หน้ีท่ีรัฐบาลกู้โดยตรง เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพิ่มข้ึน 166.17 พันล้านบาท 

เน่ืองจาก 
- การออกพันธบัตรเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 7.46 พันล้านบาท โดยแบ่งเป็นพันธบัตรรัฐบาล        

7 พันล้านบาท และพันธบัตรรัฐบาลเพื่อรายย่อยพิเศษ 0.46 พันล้านบาท ท้ังน้ี ได้ไถ่ถอนพันธบัตรออมทรัพย์ 
0.66 พันล้านบาท 

- การไถ่ถอนพันธบัตรรัฐบาล 0.08 พันล้านบาทโดยมีรายละเอียด ดังน้ี (1) พันธบัตรเงินกู้เพื่อพัฒนาการ
อาชีวะศึกษา 0.02 พันล้านบาท (2) พันธบัตรเงินกู้ทั่วไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2511 ครั้งที่ 2 จํานวน 0.007 
พันล้านบาท และ (3) พันธบัตรเงินกู้เพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนมัธยมแบบประสม 0.053 พันล้านบาท  

- การออกต๋ัวเงินคลัง 125.69 พันล้านบาท โดยแบ่งเป็น การออกเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 
45.69 พันล้านบาท และบริหารเงินสด 80 พันล้านบาท 

- การแปลงต๋ัวเงินคลังเป็นพันธบัตรเพื่อการบริหารหน้ี 27 พันล้านบาท 
- การไถ่ถอนต๋ัวสัญญาใช้เงิน 3.83 พันล้านบาท  
- การกู้ให้รัฐวิสาหกิจกู้ต่อ 0.89 พันล้านบาท 
- การออกพันธบัตรรัฐบาล 29 พันล้านบาท เพื่อปรับโครงสร้างหน้ีเงินกู้ระยะส้ันจํานวน 18 พันล้านบาท และ

เพื่อนําไปคืนเงินทดรองจ่ายจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง (Premium FIDF 1 และ FIDF 3) ในเดือนกรกฎาคม  
1 พันล้านบาท เดือนสิงหาคม 8.7 พันล้านบาท และเดือนกันยายน 1.3 พันล้านบาท  

- การปรับโครงสร้างหน้ีพันธบัตรรัฐบาลที่ออกภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูระยะท่ีสอง          
(FIDF 3) จํานวน 9.36 พันล้านบาท โดยการออกต๋ัวสัญญาใช้เงิน 8.06 พันล้านบาท และทดรองจ่ายจากบัญชีเงิน
ฝากกระทรวงการคลัง (Premium FIDF 1 และ FIDF 3) จํานวน 1.3 พันล้านบาท   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 3 การเปลี่ยนแปลงของหน้ีท่ีรัฐบาลกู้โดยตรง 
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3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีไม่เปน็สถาบันการเงิน 
 

เพ่ิม/(ลด)
จากเดือนก่อน

1,072.10 1,079.70 7.60               
523.77 527.43 3.66               
167.01 171.11 4.10               

5,562.25 5,490.04 (72.21)            
356.76 356.32 (0.44)              
548.33 552.27 3.94               
126.45 127.55 1.10               

4,211.61 4,092.32 (119.29)          
421.88 424.72 2.84               

ตารางท่ี 4 หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีไม่เป็นสถาบันการเงิน

หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีไม่เป็นสถาบันการเงิน

    - หน้ีต่างประเทศ
      คิดเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ (ล้านเหรียญสหรัฐ)
    - หน้ีในประเทศ

1. หน้ีท่ีรัฐบาลคํ้าประกัน

หน่วย : พันล้านบาท

2. หน้ีท่ีรัฐบาลไม่คํ้าประกัน
    - หน้ีต่างประเทศ
      คิดเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ (ล้านเหรียญสหรัฐ)
    - หน้ีในประเทศ

ส.ค. 54 ก.ย. 54

 
 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินมีจํานวนทั้งส้ิน 1,079.70       
พันล้านบาท ประกอบด้วย หน้ีที่รัฐบาลค้ําประกัน 527.43 พันล้านบาท และหน้ีที่รัฐบาลไม่ค้ําประกัน 552.27 
พันล้านบาท โดยหน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีไม่เป็นสถาบันการเงินเพิ่มข้ึนจากเดือนก่อน 7.60 พันล้านบาท  
 
3.1 หน้ีที่รัฐบาลคํ้าประกัน  
 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 หน้ีรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลคํ้าประกันมีจํานวนทั้งส้ิน 
527.43 พันล้านบาท เพิ่มข้ึนจากเดือนก่อน 3.66 พันล้านบาท โดยแบ่งเป็น 

• หน้ีต่างประเทศ  มีจํานวนทั้งส้ิน 171.11 พันล้านบาท เพิ่มข้ึนจากเดือนก่อน 4.10 พันล้านบาท               
แต่หากคิดในรูปเงินเหรียญสหรัฐจะลดลง 72.21 ล้านเหรียญสหรัฐ เน่ืองจาก 

- ผลจากอัตราแลกเปล่ียนทําให้ยอดหน้ีคงค้างในรูปเงินบาทเพิ่มข้ึนสุทธิ 6.14 พันล้านบาท แต่หากคิด                   
ในรูปเงินเหรียญสหรัฐจะลดลง 6.95 ล้านเหรียญสหรัฐ  

- สกุลเงินเยนได้มีการชําระคืน 4,979.40 ล้านเยน หรือคิดเป็นเงินบาทเท่ากับ 2.03 พันล้านบาท หรือคิดเป็นเงิน
เหรียญสหรัฐเท่ากับ 65.01 ล้านเหรียญสหรัฐ 

- สกุลเงินเหรียญสหรัฐได้มีการชําระคืน 0.25 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเงินบาทเท่ากับ 0.007 พันล้านบาท  
 

 ท้ังน้ี หากพิจารณาในรูปของสกุลเงินของหน้ีท่ีรัฐบาลคํ้าประกัน หน้ีต่างประเทศมีการเปล่ียนแปลง                  
ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5 
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 Currency (Million) ส.ค. 54 ก.ย. 54 เพ่ิม/(ลด)
Euro 96.70           96.70           -                       

Japanese Yen 414,374.32   409,394.92   (4,979.40)              

USD 14.54           14.29           (0.25)                    
 

 
 

• หน้ีในประเทศ  มีจํานวนท้ังส้ิน 356.32 พันล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อน 0.44 พันล้านบาท เน่ืองจาก 
-  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ไถ่ถอนพันธบัตร 1.38 พันล้านบาท และการประปาส่วนภูมิภาคได้ออกพันธบัตร           

1 พันล้านบาท ตามลําดับ 
-  รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินท่ีรัฐบาลค้ําประกันมีการเบิกจ่ายเงินกู้จากแหล่งเงินกู้ต่างๆ น้อยกว่า

ชําระคืนต้นเงินกู้ 0.06 พันล้านบาท   

3.2 หน้ีที่รัฐบาลไม่คํ้าประกัน 
 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 หน้ีรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลไม่คํ้าประกันมีจํานวน
ทั้งส้ิน 552.27 พันล้านบาท เพิ่มข้ึนจากเดือนก่อน 3.94 พันล้านบาท โดยแบ่งเป็น 

• หน้ีต่างประเทศ  มีจํานวนทั้งส้ิน 127.55 พันล้านบาท เพิ่มข้ึนจากเดือนก่อน 1.10 พันล้านบาท                
แต่หากคิดในรูปเงินเหรียญสหรัฐจะลดลง 119.29 ล้านเหรียญสหรัฐ เน่ืองจาก 

- ผลจากอัตราแลกเปล่ียนทําให้ยอดหน้ีคงค้างในรูปเงินบาทเพิ่มข้ึนสุทธิ 1.83 พันล้านบาท แต่หากคิดในรูปเงิน
เหรียญสหรัฐจะลดลงสุทธิ 95.54 ล้านเหรียญสหรัฐ  

- สกุลเงินยูโรได้มีการชําระคืน 10.65 ล้านยูโร หรือคิดเป็นเงินบาทเท่ากับ 0.44 พันล้านบาท หรือคิดเป็นเงิน
เหรียญสหรัฐเท่ากับ 14.44 ล้านเหรียญสหรัฐ 

- สกุลเงินเยนได้มีการชําระคืน 712.93 ล้านเยน หรือคิดเป็นเงินบาทเท่ากับ 0.29 พันล้านบาท หรือคิดเป็นเงิน
เหรียญสหรัฐเท่ากับ 9.31 ล้านเหรียญสหรัฐ 

 
ท้ังน้ี หากพิจารณาในรูปของสกุลเงินของหน้ีท่ีรัฐบาลไม่คํ้าประกัน หน้ีต่างประเทศมีการเปล่ียนแปลงดังรายละเอียด 

ปรากฏตามตารางท่ี 6 
 

 
 
 

 Currency (Million) ส.ค. 54 ก.ย. 54 เพ่ิม/(ลด)
Euro 1,095.74       1,085.09       (10.65)                  

Japanese Yen 53,466.63     52,753.70     (712.93)                

USD 1,932.95       1,932.95       -                          

ตารางท่ี 5 การเปลี่ยนแปลงของหน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีไม่เป็นสถาบันการเงิน(รัฐบาลคํ้าประกัน) 
 

ตารางท่ี 6 การเปลี่ยนแปลงของหน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลไม่คํ้าประกัน) 
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• หน้ีในประเทศ  มีจํานวนท้ังส้ิน 424.72 พันล้านบาท เพิ่มข้ึนจากเดือนก่อน 2.84 พันล้านบาท เน่ืองจาก 
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ออกพันธบัตร 1.6 พันล้านบาท และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ออก

พันธบัตรและไถ่ถอนพันธบัตร  1.92 พันล้านบาท และ 0.08 พันล้านบาท ตามลําดับ 
- รัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลไม่ค้ําประกันมีการเบิกจ่ายเงินกู้จากแหล่งเงินกู้ต่างๆ น้อยกว่าชําระคืนต้นเงินกู้ 0.60 

พันล้านบาท    
 

4. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) 
 

ตารางท่ี 7 หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํ้าประกัน)

เพ่ิม/(ลด)

จากเดือนก่อน

155.62 156.94 1.32              
6.41 6.32 (0.09)             

       คิดเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ (ล้านเหรียญสหรัฐ) 213.57 202.77 (10.80)           
149.21 150.62 1.41              

- หน้ีต่างประเทศ

- หนี้ในประเทศ

หน่วย : พันล้านบาท

ส.ค. 54 ก.ย. 54
หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน)

     
 
 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลคํ้าประกัน มีจํานวนทั้งส้ิน 
156.94 พันล้านบาท เพิ่มข้ึนจากเดือนก่อน 1.32 พันล้านบาท โดยแบ่งเป็น 

• หน้ีต่างประเทศ  มีจํานวนทั้งส้ิน 6.32 พันล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อน 0.09 พันล้านบาท แต่หากคิด        
ในรูปเงินเหรียญสหรัฐจะลดลง 10.80 ล้านเหรียญสหรัฐ เน่ืองจาก 

- ผลจากอัตราแลกเปล่ียนทําให้ยอดหน้ีคงค้างในรูปเงินบาทเพิ่มข้ึนสุทธิ 0.16 พันล้านบาท แต่หากคิดในรูปเงิน
เหรียญสหรัฐจะลดลงสุทธิ 2.80 ล้านเหรียญสหรัฐ    

- สกุลเงินเยนได้มีการชําระคืน 555.98 ล้านเยน หรือคิดเป็นเงินบาทเท่ากับ 0.23 พันล้านบาท หรือคิดเป็นเงิน
เหรียญสหรัฐเท่ากับ 7.26 ล้านเหรียญสหรัฐ 

- สกุลเงินเหรียญสหรัฐได้มีการชําระคืน 0.74 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเงินบาทเท่ากับ 0.02 พันล้านบาท 
 

 ท้ังน้ี  หากพิจารณาในรูปของสกุลเงินของหน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน)              
มีการเปล่ียนแปลง ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 8 
 

 
 
 

Currency (Million) ส.ค. 54 ก.ย. 54 เพ่ิม/(ลด)
Euro 32.40           32.40           -                       

Japanese Yen 9,594.66       9,038.68      (555.98)                

USD 41.60           40.85           (0.74)                     

ตารางท่ี 8 การเปลี่ยนแปลงของหนี้รัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํ้าประกัน) 
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• หน้ีในประเทศ  มีจํานวนท้ังส้ิน 150.62 พันล้านบาท เพิ่มข้ึนจากเดือนก่อน 1.41 พันล้านบาท  เน่ืองจาก 
- ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ออกพันธบัตรและไถ่ถอนพันธบัตร 4 พันล้านบาท 2 พันล้านบาท  
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ชําระคืนต้นเงินกู้ 0.59 พันล้านบาท    

 
5. หน้ีกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน   
 

ตารางท่ี 9 หน้ีกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

เพ่ิม/(ลด)
จากเดือนก่อน

30.45 30.45 -              
30.45 30.45 -              
0.00 0.00 -                  - หน้ีท่ีรัฐบาลไม่คํ้าประกัน

หน่วย : พันล้านบาท

ส.ค. 54 ก.ย. 54
หน้ีกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ
    - หน้ีท่ีรัฐบาลคํ้าประกัน

 
 
 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 หนี้กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ มีจํานวนทั้งส้ิน 30.45 พันล้านบาท
ประกอบด้วย หน้ีท่ีรัฐบาลคํ้าประกัน 30.45 พันล้านบาท ไม่มีการเปล่ียนแปลงจากเดือนก่อนหน้า 

      
6. หน้ีหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 หนี้หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ไม่มีหนี้คงค้าง 
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   หน้ีสาธารณะ จํานวน 4,448.25 พันล้านบาท แบ่งออกเป็นหน้ีต่างประเทศ 351.14 พันล้านบาท หรือร้อยละ 7.89 
และหน้ีในประเทศ 4,097.11 พันล้านบาท หรือร้อยละ 92.11 ของยอดหน้ีสาธารณะคงค้าง และเป็นหน้ีระยะยาว 
4,279.75 พันล้านบาท หรือร้อยละ 96.21 และหน้ีระยะส้ัน 168.50 พันล้านบาท หรือร้อยละ 3.79 ของ               
ยอดหน้ีสาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 10 และ 11 ตามลําดับ 
 
   

 
หน้ีสาธารณะ
(พันล้านบาท) (พันล้านบาท) % (พันล้านบาท) %

1. หน้ีท่ีรัฐบาลกู้โดยตรง 3,181.16         46.16          1.45         3,135.00     98.55       
2. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีไม่เปน็สถาบนัการเงิน 1,079.70         298.66        27.66       781.04       72.34       
3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเปน็สถาบนัการเงิน 156.94           6.32           4.03         150.62       95.97       
    (รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หน้ีสินของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 30.45             -             -          30.45         100.00     
5. หน้ีหน่วยงานอืน่ของรัฐ -                -             -          -            -          

รวม 4,448.25        351.14        7.89         4,097.11     92.11       

หน้ีต่างประเทศ หน้ีในประเทศ

 
 

 
 

หน้ีสาธารณะ
(พันล้านบาท) (พันล้านบาท) % (พันล้านบาท) %

1. หน้ีท่ีรัฐบาลกู้โดยตรง 3,181.16        3,055.47        96.05   125.69           3.95   
2. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีไม่เป็นสถาบันการเงิน 1,079.70        1,057.95        97.99   21.75             2.01   
3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน 156.94           135.88           86.58   21.06             13.42  
    (รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หน้ีสินของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 30.45             30.45             100.00 -                -     
5. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรัฐ -                -                -      -                -     

รวม 4,448.25     4,279.75     96.21 168.50       3.79  

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสั้น

 
 

 

 

ตารางท่ี 10 หนี้ต่างประเทศและในประเทศ 
 

ตารางท่ี 11 หนี้ระยะสั้นและระยะยาว 
 


