รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอแถลงสถานะ
หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2555 ดังนี้
ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 มีจํานวน 4,473,206.88 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 41.43 ของ GDP โดยเป็นหนี้ของรัฐบาล 3,268,399.81 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
1,036,082.27 ล้านบาท และหนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) 162,544.80 ล้านบาท
เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นสุทธิ 122,045.24 ล้านบาท โดยหนี้ของรัฐบาล และ
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ เพิ่มขึ้น 124,814.18 ล้านบาท และ 877 ล้านบาท ตามลําดับ ในขณะที่หนี้รัฐวิสาหกิจที่
ไม่เป็นสถาบันการเงิน และหนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) ลดลง 2,977.64 ล้านบาท และ
668.30 ล้านบาท ตามลําดับ ส่วนหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ นั้นไม่มีหนี้คงค้าง ทั้งนี้ รายละเอียดและสัดส่วนของ
หนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2555 ปรากฏตามแผนภาพที่ 1 และตารางที่ 1 ตามลําดับ

แผนภาพที่ 1 สัดส่วนหนีส้ าธารณะจาแนกตามประเภท
หนี้หน่วยงานอื่น องรั

หนี้รั วสาหกจที่เปนสถาบันการเงน
รั บา ค้าประกัน 63 %

1 %

หนี้รั วสาหกจที่ไม่เปน
สถาบันการเงน 3.16 %
หนี้ที่รั บา กู้โดยตรง แ ะ
หนี้เงนกู้ ่วงหน้าเพือ่ ปรับโครงสร้างหนี้
47.67 %
หนี้ องรั บา
(เพือ่ FIDF)
25.40 %
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน
ตารางที่ 1 รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 1 มีนาคม 25551
% GDP 2,3 ณ 31 มี.ค. 2555

ณ 29 ก.พ. 2555
1. หนี้ของรัฐบาล (1.1+1.2+1.3)
1.1 หนี้ทรี่ ฐั บาลกูโ้ ดยตรง

% GDP 2,3

หน่วย: ล้านบาท
เพิ่ม/(ลด)

(1)
3,143,585.63

(2)
29.35

(3)
3,268,399.81

(4)
30.27

(3)-(1)
124,814.18

1,939,829.75

18.11

2,051,874.02

19.00

112,044.27

41,911.91

42,009.55

97.64

1,897,917.84

2,009,864.47

111,946.63

1,490,977.75

1,601,233.83

110,256.08

- ระยะสั้น (ตัว๋ เงินคลังและเงินกูร้ ะยะสั้น)

0.00

90,000.00

90,000.00

- ระยะยาว (พันธบัตรและตราสารหนี้อนื่ )

1,490,977.75

1,511,233.83

20,256.08

398,940.09

398,940.09

-

8,000.00

9,690.55

1,690.55

-หนี้ตา่ งประเทศ
-หนี้ในประเทศ
- เงินกูเ้ พือ่ ชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้

- เงินกูเ้ พือ่ ฟืน้ ฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
- เงินกูใ้ ห้กตู้ อ่
1.2 หนี้ทรี่ ฐั บาลกูเ้ พื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ

1,138,305.88

10.63

1,136,075.79

10.52

(2,230.09)

- FIDF 1

463,275.20

463,275.20

-

- FIDF 3

675,030.68

672,800.59

(2,230.09)

1.3 หนี้เงินกูล้ ่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ 4

65,450.00

0.61

80,450.00

0.75

15,000.00

- FIDF 1

-

-

-

- FIDF 3

65,450.00
1,039,059.91

15,000.00

9.70

80,450.00
1,036,082.27

9.60

(2,977.64)

2.1 หนี้ทรี่ ฐั บาลค้้าประกัน

479,624.47

4.48

475,944.27

4.41

(3,680.20)

-หนี้ตา่ งประเทศ

156,287.75

-หนี้ในประเทศ

323,336.72

2. หนี้รฐั วิสาหกิจทีไ่ ม่เป็นสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2)

2.2 หนี้ทรี่ ฐั บาลไม่ค้าประกัน

5

559,435.44

5.22

154,907.03

(1,380.72)

321,037.24

(2,299.48)

560,138.00

5.19

702.56

-หนี้ตา่ งประเทศ

119,273.93

120,002.41

728.48

-หนี้ในประเทศ

440,161.51
163,213.10

440,135.59
162,544.80

(25.92)

3. หนี้รฐั วิสาหกิจทีเ่ ป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้้าประกัน)
-หนี้ตา่ งประเทศ
-หนี้ในประเทศ
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (4.1+4.2)

1.52

1.51

(668.30)

5,733.10

5,536.80

(196.30)

157,480.00

157,008.00

(472.00)

-

-

-

-

-

4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้า้ ประกัน

-

-

-

4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่คา้ ประกัน

-

-

-

5. หนี้หน่วยงานอืน่ ของรัฐ (5.1+5.2)
5.1 หนี้ที่รัฐบาลค้า้ ประกัน
5.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่คา้ ประกัน
รวม (1+2+3+4+5)

5,303.00
-

0.05
5

5,303.00
4,351,161.64

40.62

6,180.00

0.06

877.00

-

-

6,180.00
4,473,206.88

877.00
41.43

122,045.24
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หมายเหตุ:
1. ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของ SPV จํานวน 23,999.90 ล้านบาท ที่รัฐบาลมีภาระ
ผูกพันต้องจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าพื้นที่อาคาร สัญญาบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ และสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องของโครงการ
ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจ้งวัฒนะ
2. GDP ปี 2554 และ ประมาณการ GDP 2555 เท่ากับ 10,539.40 พันล้านบาท และ 11,572.30 พันล้านบาท ตามลําดับ
(สศช. ณ 20 กุมภาพันธ์ 2555)
3. สบน. ได้ปรับวิธีการคํานวณ GDP ในแต่ละเดือน เพื่อให้สัดส่วน Debt/GDP สะท้อนค่าที่ใกล้เคียงความเป็นจริงทีส่ ุด โดยได้
คํานวณ GDP ของเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ดังนี้ [(GDP ปี 54/12)*10]+[(GDP ปี 55/12)*2] เท่ากับ 10,711.55 พันล้านบาท และ
GDP ของเดือนมีนาคม 2555 ดังนี้ [(GDP ปี 54/12)*9]+[(GDP ปี 55/12)*3] เท่ากับ 10,797.63 พันล้านบาท
4. มาตรา 24/1 ตามพระราชบัญญัตกิ ารบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้
เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่มจี ํานวนมากและเห็นว่าไม่สมควรกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวได้ในคราวเดียวกัน โดยให้
สามารถทยอยกู้เงินล่วงหน้าได้ไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันที่หนี้ถึงครบกําหนดชําระ และให้นําเงินกู้ดังกล่าวส่งเข้ากองทุนบริหาร
เงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศให้เป็นผู้บริหารเงิน โดยจะนําไปลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง เช่น ตราสารหนี้ที่ออกหรือค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง ตราสารหนี้ที่ออกเป็นเงินตราสกุลหลัก
และออกหรือค้ําประกันโดยรัฐบาลต่างประเทศ การทําธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืนซึ่งตราสารหนี้ที่ออกโดย
กระทรวงการคลัง หรือลงทุนในตราสารหนี้อื่น ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดจากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
เพื่อให้เกิดผลตอบแทนและเป็นการลดต้นทุนของการกู้เงิน
5. สบน. ได้มีการปรับปรุงตัวเลขหนีเ้ ดือน ก.พ. 2555 เนื่องจากรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐได้มกี ารรายงานข้อมูลเพิ่มเติม
โดยหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินในส่วนที่รัฐบาลค้ําประกันในประเทศได้มีการเปลี่ยนแปลงจาก 323,457.95
ล้านบาท เป็น 323,336.72 ล้านบาท และหน่วยงานอื่นของรัฐในส่วนที่รัฐบาลไม่ค้ําประกันได้มีการเพิม่ ขึ้น 5,303 ล้านบาท
ทําให้สุทธิแล้วหนี้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ปรับจาก 4,345,979.87 ล้านบาท เป็น 4,351,161.64 ล้านบาท
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1 หนี้ องรั บา
1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพิ่มขึ้นสุทธิ 112,044.27 ล้านบาท เนื่องจาก
1 1 1 หนี้ต่างประเทศ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 97.64 ล้านบาท โดยผลจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนทําให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทเพิ่มขึ้นสุทธิ 129.47 ล้านบาท และการชําระคืนสกุลเงินเหรียญ
แคนาดาและเงินเยนทําให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลง 31.83 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเป ี่ยนแป ง องหนี้ที่รั บา กู้โดยตรง
สกุลเงิน

Canadian
Euro
Japanese Yen
USD

เพิม่ /(ลด)
การเปลีย่ นแปลง
ผลของอัตราแลกเปลีย่ นต่อหนีค้ งค้าง
ของหนีส้ าธารณะ
ณ มี.ค. 55
ณ มี.ค. 55
หนีค้ งค้าง ณ หนีค้ งค้าง ณ
ล้าน
ล้านบาท
หนีส้ นิ้ เดือน ก.พ. 55 หนีส้ นิ้ เดือน มี.ค. 55
เพิม่ /(ลด)
ก.พ. 55
มี.ค. 55 CAD/EUR/JPY/
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
USD
(1)
(2)
(3)
(4) = (3)x(ข)
(5) = (1)x(ก)
(6) = (1)x(ข)
(7) = (6) - (5)
(7) + (4)

อัตราแลกเปลีย่ น*
ก.พ. 55 มี.ค. 55
(ก)
(ข)

14.97

14.55

(0.42)

(13.11)

455.81

463.61

7.80

(5.32)

30.44

30.96

1.80

1.80

-

-

73.45

74.21

0.76

0.76

40.75

41.17

93,814.19

93,764.34

(49.85)

(18.72)

35,229.29

35,229.20

(0.09)

(18.81)

0.38

0.38

203.43

203.43

-

-

6,153.36

6,274.36

121.00

121.00

30.25

30.84

รวม
(31.83)
129.47
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซือ้ และขาย ณ วันทําการสุดท้ายของเดือน

97.64

ทั้งนี้ หากพิจารณาในรูปเงิน บาทหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรงจําแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ หลังจากที่ทํา
การป้องกันความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 2

แผนภาพที่ หนี้ที่รั บา กู้โดยตรงจาแนกเปนสกุ เงนต่างๆ
USD

Canadian 5 5 ้านบาท
า้ นบาท
หรือ 1.0 %
หรือ 14. %

15

Japanese Yen
้านบาท
หรือ 36. %

Euro 1 ้านบาท
หรือ 0.18%

Japanese Yen
(Hedged)
1 1
้านบาท
หรือ 47. %

1 1 หนี้ในประเทศ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 111,946.63 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลง
ที่สําคัญเกิดจากการกูเ้ พื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จํานวน 70,110 ล้านบาท และการออกตั๋วเงินคลัง
40,000 ล้านบาท
4

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน
1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ลดลงจากเดือนก่อนหน้า
2,230.09 ล้านบาท เนื่องจากการไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูระยะที่สอง
(FIDF 3) ก่อนกําหนดโดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชําระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
จํานวน 2,230.09 ล้านบาท
1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับ โครงสร้างหนี้ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 15,000 ล้านบาท เนื่องจาก
การกู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding) จํานวน 15,000 ล้านบาท เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของพันธบัตร FIDF 3 ที่จะครบ
กําหนดในวันที่ 2 กันยายน 2555 วงเงิน 206,023.25 ล้านบาท โดยเงินที่ได้จะนําไปให้กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการ
ปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศบริหารลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงให้เกิด
ผลตอบแทนและลดต้นทุนในการทํา Pre-funding
หนี้รั วสาหกจที่ไม่เปนสถาบัน การเงน
2.1 หนี้ในประเทศ
1 1 หนี้ที่รั บา ค้าประกัน เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า ลดลง 2,299.48 ล้านบาท
โดยเกิดจาก
- การทางพิเศษแห่งประเทศไทยและการเคหะแห่งชาติ ไถ่ถอนพันธบัตร 539 ล้านบาท และ
2,000 ล้านบาท ตามลําดับ
- รัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลค้ําประกันมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ มากกว่าการชําระคืน
ต้นเงินกู้ 239.52 ล้านบาท
1 หนี้ที่รั บา ไม่คาประกั
้
น เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า ลดลง 25.92 ล้านบาท
โดยเกิดจาก
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกและไถ่ถอนพันธบัตร 730 ล้านบาท และ 75 ล้านบาท
- รัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลไม่ค้ําประกันมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ น้อยกว่าชําระคืนต้นเงินกู้
680.92 ล้านบาท
2.2 หนี้ต่างประเทศ
1 หนี้ที่รั บา ค้าประกัน ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 1,380.72 ล้านบาท โดยเป็นผลจาก
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนทําให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทเพิ่มขึ้นสุทธิ 42.64 ล้านบาท และ
การเบิกจ่ายน้อยกว่าชําระคืนหนี้สกุลเงินเยนและการชําระคืนสกุลเงินเหรียญสหรัฐทําให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงิน
บาทลดลง 1,423.36 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 การเป ี่ยนแป ง องหนี้รั วสาหกจที่ไม่เปนสถาบันการเงน รั บา ค้าประกัน
สกุลเงิน

Euro
Japanese Yen
USD

การเปลีย่ นแปลง
เพิม่ /(ลด)
ผลของอัตราแลกเปลีย่ นต่อหนีค้ งค้าง
ของหนีส้ าธารณะ
ณ มี.ค. 55
ณ มี.ค. 55
หนีค้ งค้าง ณ หนีค้ งค้าง ณ
ล้าน
ล้านบาท
หนีส้ นิ้ เดือน ก.พ. 55 หนีส้ นิ้ เดือน มี.ค. 55
เพิม่ /(ลด)
ก.พ. 55
มี.ค. 55 CAD/EUR/JPY/
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
USD
(1)
(2)
(3)
(4) = (3)x(ข)
(5) = (1)x(ก)
(6) = (1)x(ข)
(7) = (6) - (5)
(7) + (4)
-

-

อัตราแลกเปลีย่ น*
ก.พ. 55 มี.ค. 55
(ก)

(ข)
41.17

90.67

90.67

3,694.63

3,733.11

38.48

38.48

40.75

405,728.11

401,957.88

(3,770.23)

(1,415.80)

152,359.83

152,359.43

(0.41)

(1,416.21)

0.38

0.38

7.71

7.47

(0.25)

(7.56)

233.28

237.87

4.59

(2.98)

30.25

30.84

รวม
(1,423.36)
42.64
(1,380.72)
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซือ้ และขาย ณ วันทําการสุดท้ายของเดือน

ทั้งนี้ หากพิจารณาในรูปเงินบาทหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) จําแนกเป็น
สกุลเงินต่างๆ รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 3

แผนภาพที่ หนี้รั วสาหกจที่ไม่เปนสถาบันการเงน รั บา ค้าประกัน จาแนกเปนสกุ เงนต่างๆ
USD 23 . ้านบาท
หรือ 0.15 %

Japanese Yen 15
หรือ 97.4 %

Euro

1 ้านบาท
หรือ 2. 1 %

้านบาท

หนี้ที่รั บา ไม่ค้าประกัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 728.48 ล้านบาท โดยผลจาก
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนทําให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทเพิ่มขึ้นสุทธิ 1,549.59 ล้านบาท
และการชําระคืนหนี้สกุลเงินยูโรและสกุลเงินเยนทําให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลงสุทธิ 821.11 ล้านบาท
ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 การเป ี่ยนแป ง องหนี้รั วสาหกจที่ไม่เปนสถาบันการเงน รั บา ไม่ค้าประกัน
สกุลเงิน

Euro
Japanese Yen
USD

การเปลีย่ นแปลง
เพิม่ /(ลด)
ผลของอัตราแลกเปลีย่ นต่อหนีค้ งค้าง
ของหนีส้ าธารณะ
ณ มี.ค. 55
ณ มี.ค. 55
หนีค้ งค้าง ณ หนีค้ งค้าง ณ
ล้าน
ล้านบาท
หนีส้ นิ้ เดือน ก.พ. 55 หนีส้ นิ้ เดือน มี.ค. 55
เพิม่ /(ลด)
ก.พ. 55
มี.ค. 55 CAD/EUR/JPY/
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
USD
(1)
(2)
(3)
(4) = (3)x(ข)
(5) = (1)x(ก)
(6) = (1)x(ข)
(7) = (6) - (5)
(7) + (4)

อัตราแลกเปลีย่ น*
ก.พ. 55 มี.ค. 55
(ก)

(ข)
41.17

1,155.95

1,144.00

(11.95)

(492.21)

47,104.77

47,595.35

490.59

(1.62)

40.75

48,763.51

47,887.67

(875.84)

(328.90)

18,311.77

18,311.72

(0.05)

(328.95)

0.38

0.38

1,780.51

1,780.51

-

-

53,857.40

54,916.45

1,059.05

1,059.05

30.25

30.84

รวม
(821.11)
1,549.59
728.48
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซือ้ และขาย ณ วันทําการสุดท้ายของเดือน

ทั้งนี้ หากพิจารณาในรูปเงินบาทหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลไม่ค้ําประกัน) จําแนกเป็น
สกุลเงินต่างๆ รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 4

แผนภาพที่ หนี้รั วสาหกจที่ไม่เปนสถาบันการเงน รั บา ไม่ค้าประกัน จาแนกเปนสกุ เงนต่างๆ

USD 5 1 5 ้านบาท
หรือ 5 %

Japanese Yen 1
หรือ 1

Euro

1 1 ้านบาท
หรือ 5 %

้านบาท
%

หนี้รั วสาหกจที่เปนสถาบันการเงน รั บา ค้าประกัน
3.1 หนี้ในประเทศ
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลง 472
ล้านบาท โดยเกิดจาก
- ธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไถ่ถอนพันธบัตร
3,000 ล้านบาท และ 1,000 ล้านบาท ตามลําดับ
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ มากกว่า
ชําระคืนต้นเงินกู้ 3,528 ล้านบาท
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3.2 หนี้ต่างประเทศ
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 196.30 ล้านบาท
โดยผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนทําให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทเพิ่มขึ้นสุทธิ 35.36 ล้านบาท
การชําระคืนหนี้สกุลเงินเยนและเหรียญสหรัฐทําให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลง 231.66 ล้านบาท
ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การเป ี่ยนแป ง องหนี้รั วสาหกจที่เปนสถาบันการเงน รั บา ค้าประกัน
สกุลเงิน

Euro
Japanese Yen
USD

การเปลีย่ นแปลง
เพิม่ /(ลด)
ผลของอัตราแลกเปลีย่ นต่อหนีค้ งค้าง
ของหนีส้ าธารณะ
ณ มี.ค. 55
ณ มี.ค. 55
หนีค้ งค้าง ณ หนีค้ งค้าง ณ
ล้าน
ล้านบาท
หนีส้ นิ้ เดือน ก.พ. 55 หนีส้ นิ้ เดือน มี.ค. 55
เพิม่ /(ลด)
ก.พ. 55
มี.ค. 55 CAD/EUR/JPY/
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
USD
(1)
(2)
(3)
(4) = (3)x(ข)
(5) = (1)x(ก)
(6) = (1)x(ข)
(7) = (6) - (5)
(7) + (4)

อัตราแลกเปลีย่ น*
ก.พ. 55 มี.ค. 55
(ก)

(ข)
41.17

32.07

32.07

-

-

1,307.01

1,320.62

13.61

13.61

40.75

8,840.05

8,284.08

(555.97)

(208.78)

3,319.63

3,319.62

(0.01)

(208.79)

0.38

0.38

36.58

35.84

(0.74)

(22.88)

1,106.46

1,128.22

21.76

(1.13)

30.25

30.84

รวม
(231.66)
35.36
(196.30)
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซือ้ และขาย ณ วันทําการสุดท้ายของเดือน

ทั้งนี้ หากพิจารณาในรูปเงินบาทหนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) จําแนกเป็น
สกุลเงินต่างๆ รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 5

แผนภาพที่ 5 หนี้รั วสาหกจที่เปนสถาบันการเงน รั บา ค้าประกัน จาแนกเปนสกุ เงนต่างๆ

USD 1 1 5 า้ นบาท
หรือ 1 . %

Euro 1
1 ้านบาท
หรือ 2 . 5 %

Japanese Yen 11 5 ้านบาท
หรือ 5 .1 %

หนี้หน่วยงานอื่น องรั เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 877 ล้านบาท เนื่องจากการกู้เงินระยะสั้น ในประเทศ
ของสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
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หนี้สาธารณะ จํานวน 4,473,206.88 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหนี้ต่างประเทศ 322,455.79 ล้านบาท
หรือร้อยละ 7.21 และหนี้ในประเทศ 4,150,751.09 ล้านบาท หรือร้อยละ 92.79 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง
และเป็นหนี้ระยะยาว 4,350,640.48 ล้านบาท หรือร้อยละ 97.26 และหนี้ระยะสั้น 122,566.40 ล้านบาท
หรือร้อยละ 2.74 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 6 และ 7 ตามลําดับ
ตารางที่ 6 สัดส่วนหนี้ต่างประเทศแ ะหนี้ในประเทศ
1. หนีข้ องรัฐบาล
2. หนีร้ ฐั วิสาหกิจทีไ่ ม่เป็นสถาบันการเงิน
3. หนีร้ ฐั วิสาหกิจทีเ่ ป็นสถาบันการเงิน
(รัฐบาลค้้าประกัน)
4. หนีส้ ินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
5. หนีห้ น่วยงานอืน่ ของรัฐ
รวม

หนีส้ าธารณะ
(ล้านบาท)
3,268,399.81
1,036,082.27
162,544.80
6,180.00
4,473,206.88

หนีต้ ่างประเทศ
(ล้านบาท)
%
42,009.55
1.29
274,909.44
26.53
5,536.80
3.41
322,455.79

7.21

หนีใ้ นประเทศ
(ล้านบาท)
3,226,390.26
761,172.83
157,008.00

%
98.71
73.47
96.59

6,180.00
4,150,751.09

92.79

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐ ณ วันทําการสุดท้ายของเดือนเท่ากับ 30.8431

ตารางที่ 7 สัดส่วนหนี้ระยะยาวแ ะหนี้ระยะสั้น
1. หนีข้ องรัฐบาล
2. หนีร้ ฐั วิสาหกิจทีไ่ ม่เป็นสถาบันการเงิน
3. หนีร้ ฐั วิสาหกิจทีเ่ ป็นสถาบันการเงิน
(รัฐบาลค้้าประกัน)
4. หนีส้ ินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
5. หนีห้ น่วยงานอืน่ ของรัฐ

รวม

หนีส้ าธารณะ
(ล้านบาท)
3,268,399.81
1,036,082.27
162,544.80
6,180.00

หนีร้ ะยะยาว
(ล้านบาท)
%
3,178,399.81
97.25
1,030,755.87
99.49
141,484.80
87.04
-

4,473,206.88 4,350,640.48

-

97.26

หนีร้ ะยะสั้น
(ล้านบาท)
90,000.00
5,326.40
21,060.00
6,180.00

122,566.40

%
2.75
0.51
12.96
-

2.74

หมายเหตุ: การนําข้อมูลและ/หรือบทวิเคราะห์ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะไปใช้และ/หรือเผยแพร่ต่อ ขอความร่วมมืออ้างแหล่งที่มาของข้อมูลด้วย
ส่วนวจัยนโยบายหนี้สาธารณะ สานักนโยบายแ ะแผน
สานักงานบรหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 551
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