
 

 

 
 
 
 

ฉบับท่ี 34/2555                                                                                                                        วันที่ 10 เมษายน 2555 
 

สถานะหน้ีสาธารณะคงคาง ณ สิ้นเดือนมกราคม 2555 
___________________________________ 

 
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล  ผู อํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะขอแถลงสถานะ                  

หนี้สาธารณะคงคาง ณ ส้ินเดือนมกราคม 2555 ดังนี้ 

 ยอดหนี้สาธารณะคงคาง ณ วันที่ 31 มกราคม 2555 มีจํานวน 4,362,357.32 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 41.06 ของ GDP โดยเปนหนี้ของรัฐบาล 3,117,186.74 ลานบาท หน้ีรัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน 
1,077,900.35 ลานบาท และหนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํ้าประกัน) 167,270.23 ลานบาท เม่ือ
เปรียบเทียบกับเดือนกอนหนา หน้ีสาธารณะเพิ่มข้ึนสุทธิ 64,460.24 ลานบาท โดยหนี้ของรัฐบาล หนี้รัฐวิสาหกิจที่
ไมเปนสถาบันการเงิน และหนี้รัฐวิสาหกิจท่ีเปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํ้าประกัน) เพิ่มข้ึน 28,665.38 ลานบาท 
16,888.72 ลานบาท และ 18,906.14  ลานบาท ตามลําดับ สวนหน้ีกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ และหนวยงานอ่ืนของรัฐนั้น
ไมมีหนี้คงคาง ท้ังนี้ รายละเอียดและสัดสวนของหนี้สาธารณะ ณ ส้ินเดือนมกราคม 2555 ปรากฏตามแผนภาพท่ี 1 
และตารางท่ี 1 ตามลําดับ 
 

แผนภาพที่ 1 สัดสวนหน้ีสาธารณะจําแนกตามประเภท 
 

หนี้รัฐวิสาหกิจท่ีไม่เป็น
สถาบันการเงิน 24.71 %

หนี้รัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน 
(รัฐบาลค้ําประกัน) 3.84 %

หนี้ของรัฐบาล
(เพื่อ FIDF) 
 26.09 %

หนี้ท่ีรัฐบาลกู้โดยตรง และ
หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพือ่ปรบัโครงสร้างหนี้

45.36 %

 
 



 

 

ตารางท่ี 1 รายงานหน้ีสาธารณะคงคาง ณ วันที ่31 มกราคม 25551 

 
หน่วย: ล้านบาท

ณ 31 ธ.ค. 2554  % GDP   2,3 ณ 31 ม.ค. 2555  % GDP   2,3 เพ่ิม/(ลด)

(1) (2) (3) (4) (3)-(1)
1. หน้ีของรัฐบาล (1.1+1.2+1.3) 3,088,521.36 29.30 3,117,186.74 29.34      28,665.38

   1.1 หน้ีท่ีรัฐบาลกู้โดยตรง 1,914,420.49 18.16 1,919,880.86 18.07         5,460.37

        -หน้ีต่างประเทศ 45,898.05 45,848.27           (49.78)

        -หน้ีในประเทศ 1,868,522.44 1,874,032.59         5,510.15

            - เงินกู้เพือ่ชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้ 1,461,970.59 1,467,226.28         5,255.69

                   - ระยะส้ัน (ต๋ัวเงินคลังและเงินกู้ระยะส้ัน) 0.00 0.00                    - 

                   - ระยะยาว (พนัธบัตรและตราสารหนี้อ่ืน) 1,461,970.59 1,467,226.28         5,255.69

            - เงินกู้เพือ่ฟืน้ฟแูละเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 398,940.09         398,940.09                           - 

            - เงินกู้ให้กู้ต่อ 7,611.76             7,866.22                      254.46

   1.2 หน้ีท่ีรัฐบาลกู้เพ่ือชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 1,142,100.87 10.84 1,138,305.88 10.71       (3,794.99)

            - FIDF 1 463,275.20 463,275.20                    - 

            - FIDF 3 678,825.67 675,030.68       (3,794.99)

   1.3 หน้ีเงินกู้ล่วงหน้าเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ี 4 32,000.00 0.30 59,000.00 0.56       27,000.00

            - FIDF 1 -                       -                                         - 

            - FIDF 3 32,000.00 59,000.00       27,000.00

2. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีไม่เปน็สถาบนัการเงิน (2.1 + 2.2) 1,061,011.63 10.07 1,077,900.35 10.14      16,888.72

   2.1 หน้ีท่ีรัฐบาลค้ําประกัน 520,688.06 4.94 520,098.95 4.89         (589.11)

        -หน้ีต่างประเทศ 170,643.61 171,038.51           394.90

        -หน้ีในประเทศ 350,044.45 349,060.44         (984.01)

   2.2 หน้ีท่ีรัฐบาลไม่ค้ําประกัน 540,323.57 5.13 557,801.40 5.25       17,477.83

        -หน้ีต่างประเทศ 123,254.46 120,749.52       (2,504.94)

        -หน้ีในประเทศ 417,069.11 437,051.88       19,982.77

3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเปน็สถาบนัการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) 148,364.09 1.41 167,270.23 1.57       18,906.14

        -หน้ีต่างประเทศ 6,251.09 6,157.23           (93.86)

        -หน้ีในประเทศ 142,113.00 161,113.00       19,000.00

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

   4.1 หน้ีท่ีรัฐบาลคํ้าประกัน -                       -                                         - 

   4.2 หน้ีท่ีรัฐบาลไม่คํ้าประกัน -                       -                                         - 

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

   5.1 หน้ีท่ีรัฐบาลคํ้าประกัน -                       -                                         - 

   5.2 หน้ีท่ีรัฐบาลไม่คํ้าประกัน -                       -                                         - 

รวม (1+2+3+4+5) 4,297,897.08 40.78 4,362,357.32 41.06       64,460.24
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หมายเหตุ:   
1. ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบ้ืองต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของ SPV จํานวน 23,999.90 ล้านบาท ที่รัฐบาลมีภาระผูกพนัต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่า            

พื้นท่ีอาคาร สัญญาบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ และสัญญาโอนสิทธเิรียกร้องของโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจ้งวัฒนะ  
2. GDP ปี 2554 และประมาณการ GDP 2555 เท่ากับ 10,539.40 พันล้านบาท และ 11,572.30 พันล้านบาท ตามลําดับ (สศช. ณ 20 กุมภาพันธ์ 2555) 
3. สบน. ได้ปรับวิธีการคํานวณ GDP ในแต่ละเดือน เพ่ือให้สัดส่วน Debt/GDP สะท้อนคา่ที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด โดยได้คํานวณ GDP ของเดือนธันวาคม 

2554 เท่ากับ 10,539.40 พันล้านบาท ซ่ึงเป็น GDP ของปี 2554 และ GDP ของเดือนมกราคม 2555 ดังนี้  [(GDP ปี 54/12)*11]+[(GDP ปี 55/12)*1]  เท่ากับ 
10,625.48 พันล้านบาท 

4. มาตรา 24/1 ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่มีจํานวน
มากและเห็นว่าไม่สมควรกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวได้ในคราวเดียวกัน โดยให้สามารถทยอยกู้เงินล่วงหน้าได้ไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันที่หนี้ถึงครบกําหนด
ชําระ และให้นําเงินกู้ดังกล่าวส่งเข้ากองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศให้เป็นผู้บริหารเงิน โดยจะ
นําไปลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีมีความม่ันคงสูง เช่น ตราสารหนี้ที่ออกหรือค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง ตราสารหนี้ที่ออกเป็นเงินตราสกุลหลักและออกหรือ        
ค้ําประกันโดยรัฐบาลต่างประเทศ การทําธุรกรรมซ้ือโดยมีสัญญาจะขายคืนซ่ึงตราสารหนี้ท่ีออกโดยกระทรวงการคลัง หรือลงทุนในตราสารหนี้อื่น ที่ได้รับการ 
จัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดจากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เพ่ือให้เกิดผลตอบแทนและเป็นการลดตน้ทุนของการกู้เงิน 

5. สบน. ได้มีการปรับปรุงตัวเลขหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินในส่วนรัฐบาลค้ําประกันและไม่ค้ําประกันภายในประเทศจาก 416,520.75 ล้านบาท 
เป็น 417,069.11 ล้านบาท และจาก 350,003.47 ล้านบาท เป็น 350,044.45 ล้านบาท ตามลําดับ ทําให้สุทธิแล้วหนี้ในเดือนธันวาคม 2554 ปรับจาก 
4,297,307.74 ล้านบาท เป็น 4,297,897.08 ล้านบาท 



 

 

1. หนี้ของรัฐบาล 
1.1 หนี้ท่ีรัฐบาลกูโดยตรง เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนกอนหนาเพิ่มข้ึนสุทธิ 5,460.37 ลานบาท เนื่องจาก  

1.1.1 หน้ีตางประเทศ ลดลงจากเดือนกอนหนา 49.78 ลานบาท โดยผลจากการเปลี่ยนแปลงของ           
อัตราแลกเปลี่ยนทําใหยอดหนี้คงคางในรูปเงินบาทเพิ่มข้ึนสุทธิ 109.83 ลานบาท และการชําระคืนสกุลเงินเยนทําให
ยอดหน้ีคงคางในรูปเงินบาทลดลง 159.61 ลานบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี 2 การเปลี่ยนแปลงของหน้ีท่ีรัฐบาลกูโดยตรง 

สกุลเงิน ล้านบาท ธ.ค. 54 ม.ค. 55

(ก) (ข)

(1) (2) (3) (4) =  (3)x(ข) (5) = (1)x(ก) (6) = (1)x(ข) (7) = (6) - (5) (7) + (4)
Canadian 14.97           14.97           -                  -                  465.04                    464.47                     (0.56)                 (0.56)                     31.05 31.02
Euro 1.80            1.80             -                  -                  73.95                      73.69                       (0.26)                 (0.26)                     41.03 40.88
Japanese Yen 95,003.31     94,614.92     (388.39)           (159.61)            38,800.97                39,045.70                 244.73               85.12                    0.41 0.41
USD 206.94         206.94         -                  -                  6,558.12                  6,424.05                   (134.08)              (134.08)                 31.69 31.04

(159.61)       109.83         (49.78)             

เพ่ิม/(ลด)

รวม

เพ่ิม/(ลด)
ผลของอัตราแลกเปล่ียนตอ่หน้ีคงคา้ง

การเปล่ียนแปลง  
ของหน้ีสาธารณะ   

 ณ ม.ค. 55

อัตราแลกเปล่ียน*
ณ ม.ค. 55

หนี้คงคา้ง ณ
 ธ.ค. 54

หน้ีคงคา้ง ณ
 ม.ค. 55

ล้าน
CAD/EUR/JPY/

USD

หน้ีส้ินเดอืน ธ.ค. 54 
  (ล้านบาท)

หนี้ส้ินเดอืน ม.ค. 55  
 (ล้านบาท)

 
* อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศของธนาคารแหงประเทศไทยเปนอัตราเฉล่ียระหวางอัตราซ้ือและขาย ณ วันทําการสุดทายของเดือน 
 

ทั้งนี ้ หากพิจารณาในรูปเงินบาทหนี้ที ่รัฐบาลกูโดยตรงจําแนกเปนสกุลเงินตางๆ หลังจากที่ทํา            
การปองกันความเส่ียงการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนแลว รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพท่ี 2 

 

แผนภาพที่ 2 หน้ีที่รัฐบาลกูโดยตรงจําแนกเปนสกลุเงินตางๆ 
 

  

Japanese Yen
36.46 %

Japanese Yen 
(Hedged)
48.07 %

USD 14.29 %
Canadian 1.01 % Euro 0.16 %

 
 

1.1.2 หนี้ในประเทศ เพิ่มข้ึนจากเดือนกอนหนา 5,510.15 ลานบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
เกิดจากการแปลงต๋ัวเงินคลังเปนพันธบัตรเพ่ือการบริหารหน้ี 5,255.69 ลานบาท 
 

 1.2 หนี้ที ่ร ัฐบาลกู เพื ่อชดเชยความเสียหายใหแกกองทุนเพื ่อการฟ นฟูฯ ลดลงจากเดือนกอนหนา 
3,794.99 ลานบาท เนื่องจากการไถถอนตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกภายใต พ.ร.ก. ชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูระยะที่
สอง (FIDF 3) กอนกําหนดจากบัญชีสะสมเพ่ือการชําระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ             
จํานวน 3,794.99 ลานบาท 



 

 

 
 1.3 หนี้เงินกูลวงหนาเพื่อปรับโครงสรางหนี้ เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนา 27,000 ลานบาท เนื่องจาก       
การกูเงินลวงหนา (Pre-funding) จํานวน 27,000 ลานบาท เพื่อปรับโครงสรางหนี้ของพันธบัตร FIDF 3 ท่ีจะครบกําหนด  
ในวันที่ 2 กันยายน 2555 วงเงิน 206,023.25 ลานบาท โดยเงนิที่ไดจะนําไปใหกองทุนบริหารเงินกูเพ่ือการปรับโครงสราง
หนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศบริหารลงทุนในหลักทรัพยที่มีความม่ันคงสูงใหเกิดผลตอบแทน
และลดตนทุนในการทํา Pre-funding  
 

2. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีไมเปนสถาบันการเงิน 
 2.1 หนี้ในประเทศ 
 2.1.1 หนี้ท่ีรัฐบาลค้ําประกัน เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนกอนหนาลดลง 984.01 ลานบาท โดยเกิดจาก 

 - การทางพิเศษแหงประเทศไทยไถถอนพันธบัตร  2,000 ลานบาท  และองคการขนสง
มวลชนกรุงเทพออกพันธบัตร 1,259 ลานบาท    

 - รัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลคํ้าประกันมีการเบิกจายจากแหลงเงินกูตางๆ นอยกวาการชําระคืน 
ตนเงินกู 243.01 ลานบาท 
 2.1.2 หนี้ที่รัฐบาลไมค้ําประกัน เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกอนหนาเพิ่มขึ้น 19,982.77 ลานบาท            
โดยเกิดจาก 
 -  การไฟฟาสวนภูมิภาคไถถอนพันธบัตร 125 ลานบาท และบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)            
ออกหุนกู 20,000 ลานบาท 

- รัฐวิสาหกิจท่ีรัฐบาลไมคํ้าประกันมีการเบิกจายจากแหลงเงินกูตางๆ มากกวาชําระคืนตน
เงินกู 107.77 ลานบาท  
 

 2.2 หน้ีตางประเทศ 
 2.2.1 หนี้ท่ีรัฐบาลค้ําประกัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนา 394.90 ลานบาท โดยเปนผลจากการเปล่ียนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยนทําใหยอดหนี้คงคางในรูปเงินบาทเพ่ิมข้ึนสุทธิ 1,032.46 ลานบาท และการเบิกจายนอยกวาชําระ
คืนหน้ีสกุลเงินเยน และการชําระคืนหนี้สกุลเงินยูโรทําใหยอดหนี้คงคางในรูปเงินบาทลดลง 637.56 ลานบาท ดัง
รายละเอยีดปรากฏตามตารางท่ี 3  
 

ตารางท่ี 3 การเปลี่ยนแปลงของหนี้รัฐวิสาหกิจท่ีไมเปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) 

สกุลเงิน ล้านบาท ธ.ค. 54 ม.ค. 55

(ก) (ข)

(1) (2) (3) (4) =  (3)x(ข) (5) = (1)x(ก) (6) = (1)x(ข) (7) = (6) - (5) (7) + (4)
Euro 92.89           90.67           (2.22)               (90.97)              3,811.10                  3,797.83                  (13.26)                (104.23)                 41.03 40.88
Japanese Yen 407,887.27   406,557.34   (1,329.93)         (546.59)            166,588.10              167,638.81               1,050.72             504.13                   0.41 0.41
USD 7.71             7.71             -                  -                  244.41                    239.41                     (5.00)                 (5.00)                     31.69 31.04

(637.56)       1,032.46       394.90            

หน้ีส้ินเดอืน ธ.ค. 54 
  (ล้านบาท)

หนี้ส้ินเดอืน ม.ค. 55  
 (ล้านบาท)

เพ่ิม/(ลด)

รวม

เพ่ิม/(ลด)
ผลของอัตราแลกเปล่ียนตอ่หน้ีคงคา้ง

การเปล่ียนแปลง  
ของหน้ีสาธารณะ   

 ณ ม.ค. 55

อัตราแลกเปล่ียน*
ณ ม.ค. 55

หนี้คงคา้ง ณ
 ธ.ค. 54

หน้ีคงคา้ง ณ
 ม.ค. 55

ล้าน
CAD/EUR/JPY/

USD

 
* อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศของธนาคารแหงประเทศไทยเปนอัตราเฉล่ียระหวางอัตราซ้ือและขาย ณ วันทําการสุดทายของเดือน 



 

 

 
 ท้ังนี้ หากพิจารณาในรูปเงินบาทหน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีไมเปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) จําแนกเปน
สกุลเงินตางๆ รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพท่ี 3 

 

แผนภาพที่ 3 หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) จําแนกเปนสกุลเงนิตางๆ 
 

Japanese Yen 97.69 %

USD 0.14 % Euro 2.17 %

 
 

 2.2.2 หนี้ท่ีรัฐบาลไมค้ําประกัน ลดลงจากเดือนกอนหนา 2,504.94 ลานบาท โดยผลจากการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยนทําใหยอดหนี้คงคางในรูปเงินบาทลดลงสุทธิ 1,184.71 ลานบาท  และการชําระคืนหนี้สกุลเงินยูโร 
และการเบิกจายนอยกวาชําระคืนหนี้สกุลเงินเยนทําใหยอดหนี้คงคางในรูปเงินบาทลดลง 1,320.24 ลานบาท ดัง
รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 4 
 

ตารางท่ี 4 การเปลี่ยนแปลงของหน้ีรฐัวิสาหกจิท่ีไมเปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลไมค้าํประกนั) 

สกุลเงิน ล้านบาท ธ.ค. 54 ม.ค. 55

(ก) (ข)

(1) (2) (3) (4) =  (3)x(ข) (5) = (1)x(ก) (6) = (1)x(ข) (7) = (6) - (5) (7) + (4)
Euro 1,127.11       1,103.56       (23.56)             (963.20)            46,242.58                46,081.63                 (160.95)              (1,124.15)               41.03 40.88
Japanese Yen 50,402.86     49,534.14     (868.72)           (357.04)            20,585.38                20,715.22                 129.84               (227.20)                 0.41 0.41
USD 1,780.51      1,780.51       -                  -                  56,426.50                55,272.91                 (1,153.59)           (1,153.59)               31.69 31.04

(1,320.24)    (1,184.71)     (2,504.94)        รวม

การเปล่ียนแปลง  
ของหน้ีสาธารณะ   

 ณ ม.ค. 55

อัตราแลกเปล่ียน*
ณ ม.ค. 55

หนี้คงคา้ง ณ
 ธ.ค. 54

หน้ีคงคา้ง ณ
 ม.ค. 55

ล้าน
CAD/EUR/JPY/

USD

หน้ีส้ินเดอืน ธ.ค. 54 
  (ล้านบาท)

หนี้ส้ินเดอืน ม.ค. 55  
 (ล้านบาท)

เพ่ิม/(ลด)

เพ่ิม/(ลด)
ผลของอัตราแลกเปล่ียนตอ่หน้ีคงคา้ง

 
* อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศของธนาคารแหงประเทศไทยเปนอัตราเฉล่ียระหวางอัตราซ้ือและขาย ณ วันทําการสุดทายของเดือน 
 

 ท้ังนี้ หากพิจารณาในรูปเงินบาทหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงนิ (รัฐบาลไมค้ําประกัน) จําแนก
เปนสกุลเงินตางๆ รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 4 

 

แผนภาพที่ 4 หน้ีรัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลไมคํ้าประกัน) จําแนกเปนสกุลเงินตาง  ๆ

USD 45.77 %
Euro 37.37 %

Japanese Yen 
16.86 %

 



 

 

 
3. หน้ีรฐัวิสาหกจิท่ีเปนสถาบนัการเงิน (รฐับาลค้ําประกนั)  
 3.1 หน้ีในประเทศ 
  หนี้รัฐวิสาหกิจท่ีเปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํ้าประกัน) เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนกอนหนาเพ่ิมข้ึน 19,000 
ลานบาท โดยเกิดจาก 
 -   ธนาคารอาคารสงเคราะหไถถอนพันธบัตร 1,000 ลานบาท 

- รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํ้าประกัน) มีการเบิกจายจากแหลงเงินกูตางๆ 
20,000 ลานบาท  
 3.2 หนี้ตางประเทศ 
  หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํ้าประกัน) ลดลงจากเดือนกอนหนา 93.86 ลานบาท โดย
ผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนทําใหยอดหน้ีคงคางในรูปเงินบาทลดลงสุทธิ 6.72 ลานบาท  การชําระคืน
หนี้สกุลเงินเยนและเหรียญสหรัฐทําใหยอดหน้ีคงคางในรูปเงินบาทลดลง 87.13 ลานบาท  ดังรายละเอียดปรากฏตาม
ตารางที่ 5 
 

ตารางท่ี 5 การเปลี่ยนแปลงของหน้ีรฐัวิสาหกจิท่ีเปนสถาบันการเงิน (รฐับาลค้าํประกนั) 

สกุลเงิน ล้านบาท ธ.ค. 54 ม.ค. 55

(ก) (ข)

(1) (2) (3) (4) =  (3)x(ข) (5) = (1)x(ก) (6) = (1)x(ข) (7) = (6) - (5) (7) + (4)
Euro 32.07           32.07           -                  -                  1,315.92                  1,311.34                   (4.58)                 (4.58)                     41.03 40.88
Japanese Yen 9,038.68      8,962.00       (76.68)             (31.51)              3,691.55                  3,714.83                  23.28                 (8.23)                     0.41 0.41
USD 39.24           37.45           (1.79)               (55.62)              1,243.62                  1,218.20                  (25.42)                (81.04)                   31.69 31.04

(87.13)        (6.72)            (93.86)             

หนี้ส้ินเดอืน ม.ค. 55  
 (ล้านบาท)

เพ่ิม/(ลด)

รวม

เพ่ิม/(ลด)
ผลของอัตราแลกเปล่ียนตอ่หน้ีคงคา้ง

การเปล่ียนแปลง  
ของหน้ีสาธารณะ   

 ณ ม.ค. 55

อัตราแลกเปล่ียน*
ณ ม.ค. 55

หนี้คงคา้ง ณ
 ธ.ค. 54

หน้ีคงคา้ง ณ
 ม.ค. 55

ล้าน
CAD/EUR/JPY/

USD

หน้ีส้ินเดอืน ธ.ค. 54 
  (ล้านบาท)

 
* อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศของธนาคารแหงประเทศไทยเปนอัตราเฉล่ียระหวางอัตราซ้ือและขาย ณ วันทําการสุดทายของเดือน 

 

 ท้ังนี้ หากพิจารณาในรูปเงินบาทหนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํ้าประกัน) จําแนกเปน          
สกุลเงินตางๆ รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 5 
 

แผนภาพที่ 5 หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน (รฐับาลคํ้าประกัน) จําแนกเปนสกุลเงินตางๆ 

USD 18.88 % Euro 21.30 %

Japanese Yen 59.82 %

 
 



 

 

 
 หนี้สาธารณะ จํานวน 4,362,357.32 ลานบาท แบงออกเปนหนี้ตางประเทศ 343,793.53 ลานบาท หรือรอยละ 
7.88 และหนี้ในประเทศ 4,018,563.79 ลานบาท หรือรอยละ 92.12 ของยอดหนี้สาธารณะคงคาง และเปนหน้ีระยะยาว 
4,319,916.41 ลานบาท หรือรอยละ 99.03 และหน้ีระยะส้ัน 42,440.91 ลานบาท หรือรอยละ 0.97 ของยอดหนี้
สาธารณะคงคาง รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 6 และ 7 ตามลําดับ  
 

ตารางท่ี 6 สัดสวนหน้ีตางประเทศและหนีใ้นประเทศ 
หน้ีสาธารณะ
(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีของรัฐบาล 3,117,186.74            45,848.27         1.47            3,071,338.47            98.53         
2. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีไม่เปน็สถาบนัการเงิน 1,077,900.35            291,788.03       27.07          786,112.32              72.93         
3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเปน็สถาบนัการเงิน 167,270.23              6,157.23           3.68            161,113.00              96.32         
    (รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หน้ีสินของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ -                         -                  -              -                         -            
5. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรัฐ -                         -                  -              -                         -            

รวม 4,362,357.32            343,793.53       7.88            4,018,563.79            92.12         

หน้ีตา่งประเทศ หน้ีในประเทศ

 
หมายเหตุ : อัตราแลกเปล่ียนบาทตอเหรียญสหรัฐ ณ วันทําการสุดทายของเดือนเทากับ 31.0433 
 

ตารางท่ี 7 สัดสวนหน้ีระยะยาวและหนีร้ะยะสั้น 
หน้ีสาธารณะ
(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีของรัฐบาล 3,117,186.74            3,117,186.74     100.00         -                         -            
2. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีไม่เปน็สถาบนัการเงิน 1,077,900.35            1,056,519.44     98.02          21,380.91                1.98           
3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเปน็สถาบนัการเงิน 167,270.23              146,210.23       87.41          21,060.00                12.59         
    (รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หน้ีสินของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ -                         -                  -              -                         -            
5. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรัฐ -                         -                  -              -                         -            

รวม 4,362,357.32       4,319,916.41 99.03       42,440.91           0.97        

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสั้น

 
หมายเหต:ุ การนาํขอมูลและ/หรือบทวิเคราะหของสาํนักงานบริหารหนี้สาธารณะไปใชและ/หรือเผยแพรตอ ขอความรวมมืออางแหลงที่มาของขอมูล
ดวย 
 
 
สวนวิจัยนโยบายหนี้สาธารณะ สํานักนโยบายและแผน  
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ตอ 5512 
            


