
ฉบบัท่ี 1/2561                  วนัท่ี 3 มกราคม 2561 
 

รายงานหนีส้าธารณะคงค้าง ณ ส้ินเดอืนพฤศจิกายน 2560  
_____________________ 

 

นายธีรัชย ์อตันวานิช ท่ีปรึกษาดา้นตลาดตราสารหน้ี ไดร้ายงานหน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ วนัท่ี         
30 พฤศจิกายน 2560 มีจาํนวน 6,325,468.69 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.67 ของ GDP โดยแบ่งเป็น      
หน้ีรัฐบาล 4,959,326.12 ลา้นบาท หน้ีรัฐวิสาหกิจ 956,649.10 ลา้นบาท หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบนัการเงิน 
(รัฐบาลคํ้าประกนั) 397,798.36 ลา้นบาท และหน้ีหน่วยงานของรัฐ 11,695.11 ลา้นบาท ทั้งน้ีเม่ือเปรียบเทียบ
กบัเดือนก่อนหนา้หน้ีสาธารณะคงคา้งเพ่ิมข้ึนสุทธิ 18,644.26 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 หนี้รัฐบาล จาํนวน 4,959,326.12 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนสุทธิ 27,033.79 ลา้นบาท โดยมี
รายละเอียดการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของหน้ีรัฐบาล ดงัน้ี 

 การกูเ้งินตามแผนท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี 2560 
และพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจาํปี 2560 รวมถึงเพ่ือการบริหารหน้ีสาธารณะ เพ่ิมข้ึน 
27,530.07 ลา้นบาท  

 การกูเ้งินเพ่ือการลงทุนจากแหล่งเงินกูใ้นประเทศเพ่ิมข้ึนสุทธิ 1,583.33 ลา้นบาท โดย

แบ่งเป็น  การกูใ้ห้กูต่้อแก่ (1) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกูจ้าํนวน 1,318.68 ลา้น

บาท เพ่ือจดัทาํโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวจาํนวน 551.12 ลา้นบาท สายสีม่วงจาํนวน 392.09 ลา้นบาท และสาย

สีนํ้าเงินจาํนวน 374.79 ลา้นบาท รวมถึงโครงการพฒันาส่ิงอาํนวยความสะดวกเพ่ือเช่ือมต่อการเดินทางบริเวณ

สถานีสะพานพระนั่งเกลา้ และโครงการปรับปรุงรูปแบบอาคารจอดแลว้จร แยกนนทบุรี 1 ของโครงการ

รถไฟฟ้าสาย    สีม่วงจาํนวน 0.68 ลา้นบาท (2) การรถไฟแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกูจ้าํนวน 924.65 ลา้น

บาท เพ่ือจดัทาํโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น จาํนวน 539.80 ลา้นบาท 

โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝ่ังทะเลตะวนัออก ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเกา้ - แก่งคอย 

จาํนวน 293.53 ลา้นบาท และโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซ่ือ - รังสิต จาํนวน 91.32 ลา้นบาท 

และ (3) การชาํระคืนตน้เงินกูข้องการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยจาํนวน 660 ลา้นบาท  

 การกูเ้งินบาททดแทนการกูเ้งินตราต่างประเทศ เพิ่มข้ึน 600 ลา้นบาท เพ่ือพฒันาระบบ

บริหารจดัการทรัพยากรนํ้าและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน 
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 การชาํระหน้ีท่ีรัฐบาลกูเ้พ่ือชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันา
ระบบสถาบนัการเงินระยะท่ีสอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3)  จาํนวน 3,161.01 ลา้นบาท โดยใชเ้งินจากบญัชีสะสม
เพ่ือการชาํระคืนตน้เงินกูช้ดใชค้วามเสียหายของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ   

 หน้ีต่างประเทศเพิ่มข้ึนสุทธิ 481.40 ลา้นบาท เน่ืองจากการเบิกจ่ายเงินกูส้กุลเงินเยน และ      
การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 

 

  หนี้รัฐวิสาหกิจ จาํนวน 956,649.10 ล้านบาท ลดลงสุทธิ 5,732.91 ล้านบาท โดยการ
เปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัเกิดจาก 

 หน้ีท่ีรัฐบาลคํ้าประกนั ลดลง 1,315.44 ลา้นบาท โดยรายการท่ีสาํคญัเกิดจากหน้ีท่ีลดลง

ของการทางพเิศษแห่งประเทศไทย และการยางแห่งประเทศไทย 

 หน้ีท่ีรัฐบาลไม่คํ้าประกนั ลดลง 4,417.47 ลา้นบาท โดยรายการท่ีสาํคญัเกิดจากหน้ีท่ีลดลง

ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) และบริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) 
 

 หนีรั้ฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํา้ประกนั) จาํนวน 397,798.36 ลา้นบาท ลดลงสุทธิ 
1,715.04 ลา้นบาท โดยรายการท่ีสาํคญัเกิดจากการชาํระคืนตน้เงินกูข้องธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

 

 หนีห้น่วยงานของรัฐ จาํนวน 11,695.11 ลา้นบาท ลดลงสุทธิ 941.58 ลา้นบาท โดยการ

เปล่ียนแปลงท่ีสําคญั เน่ืองจากการชาํระคืนตน้เงินกูข้องสํานักงานกองทุนออ้ยและนํ้ าตาลทราย และ        

การเบิกจ่ายเงินกูสุ้ทธิของสาํนกังานธนานุเคราะห์ 

 หน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ ส้ินเดือนพฤศจิกายน 2560 จาํนวน 6,325,468.69 ลา้นบาท แบ่งออกเป็น   
หน้ีในประเทศ 6,028,450.95 ลา้นบาท หรือร้อยละ 95.30 และหน้ีต่างประเทศ 297,017.74 ลา้นบาท 
(ประมาณ 9,024.38 ลา้นเหรียญสหรัฐ) หรือร้อยละ 4.70 ของหน้ีสาธารณะคงคา้งทั้งหมด และหน้ีสาธารณะ        
คงคา้งแบ่งตามอายุคงเหลือ สามารถแบ่งออกเป็นหน้ีระยะยาว 5,705,323.37 ลา้นบาท หรือร้อยละ 90.20 
และหน้ีระยะสั้น 620,145.32 ลา้นบาท หรือร้อยละ 9.80 ของหน้ีสาธารณะคงคา้งทั้งหมด   
 
 
 

คณะโฆษกสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ  
โทร. 02 265 8050 ต่อ 5520 
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สาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) ขอรายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ ส้ินเดือน
พฤศจิกายน 2560 ดงัน้ี 

 ยอดหน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 มีจาํนวน 6,325,468.69 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 41.67 ของ GDP เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนก่อนหนา้ หน้ีสาธารณะเพ่ิมข้ึนสุทธิ 18,644.26 
ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
 1. หน้ีรัฐบาล 4,959,326.12 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 27,033.79 ลา้นบาท 
 2. หน้ีรัฐวิสาหกิจ 956,649.10 ลา้นบาท ลดลง 5,732.91 ลา้นบาท 
 3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบนัการเงิน (รัฐบาลคํ้าประกนั) 397,798.36 ลา้นบาท  
  ลดลง 1,715.04 ลา้นบาท  
 4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ 11,695.11 ลา้นบาท ลดลง 941.58 ลา้นบาท 
  

 ทั้งน้ี สดัส่วนและรายละเอียดของหน้ีสาธารณะ ณ ส้ินเดือนพฤศิจกายน 2560 ปรากฏตาม
แผนภาพท่ี 1 และตารางท่ี 1 ตามลาํดบั 
 

แผนภาพที ่1 สัดส่วนหนีส้าธารณะจําแนกตามประเภท 

หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง
64.36%

หน้ีรัฐบาล     
   เพื่อชดใช้ความเสียหาย

ของ FIDF 14.04%

หน้ีรัฐวิสาหกิจ
 15.12%

หน้ีรัฐวิสาหกิจ
ที่เป็นสถาบันการเงิน 
(รัฐบาลคํ้าประกัน) 

6.29%

หน้ีหน่วยงานของรัฐ 0.19%
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ตารางท่ี 1 รายงานหน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 25601 
หน่วย: ล้านบาท

ณ 31 ต.ค. 60 % GDP ณ 30 พ.ย. 60  % GDP เพ่ิม/(ลด)
(1) (2) (3) (4) (3)-(1)

1. หนีร้ัฐบาล (1.1+1.2+1.3) 4,932,292.33 32.66 4,959,326.12 32.67        27,033.79
   1.1 หนีท้ี่รัฐบาลกู้โดยตรง 4,040,901.80 26.76 4,071,096.60 26.82 30,194.80       
        -หน้ีต่างประเทศ 96,415.31 96,896.71 481.40           
            - เงินกู้เพื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล 36,286.92 36,286.92 -                

            - เงินกู้ให้กู้ต่อ 4 60,128.39 60,609.79 481.40           
        -หน้ีในประเทศ 3,944,486.49 3,974,199.89 29,713.40       

            - เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้ 5 3,436,336.32 3,463,866.39 27,530.07       
                   - ระยะสั้น (ต๋ัวเงินคลังและเงินกู้อื่น) 40,000.00 15,000.00 (25,000.00)      
                   - ระยะยาว (พันธบัตรและเงินกู้อื่น) 3,396,336.32 3,448,866.39 52,530.07       
            - เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 359,853.00               359,853.00               -                

            - เงินกู้ให้กู้ต่อ 4 90,402.18                 91,985.51                 1,583.33        

            - เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหน้ีต่างประเทศที่กระทรวงการคลังคํ้าประกัน 6 4,649.99                   4,649.99                   -                
            - เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ 53,245.00                 53,845.00                 600.00           
                   - เพื่อใช้ในโครงการ DPL 745.00                     745.00                     -                
                   - เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน 52,500.00                 53,100.00                 600.00           

   1.2 หนีท้ี่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 7 891,390.53 5.90 888,229.52 5.85 (3,161.01)       
            - FIDF 1 339,632.00 339,632.00 -                
            - FIDF 3 551,758.53 548,597.52 (3,161.01)       

2. หนีร้ัฐวิสาหกิจ (2.1 + 2.2) 8 962,382.01 6.37 956,649.10 6.30        (5,732.91)

   2.1 หนีท้ี่รัฐบาลค้ําประกัน 417,431.90 2.76 416,116.46 2.74        (1,315.44)
        -หน้ีต่างประเทศ 82,708.16 82,010.30           (697.86)

        -หน้ีในประเทศ 334,723.74 334,106.16           (617.58)
   2.2 หนีท้ี่รัฐบาลไม่ค้ําประกัน 544,950.11 3.61 540,532.64 3.56        (4,417.47)
        -หน้ีต่างประเทศ 119,803.16 117,724.15        (2,079.01)

        -หน้ีในประเทศ 425,146.95 422,808.49        (2,338.46)
3. หนีร้ัฐวิสาหกิจที่เปน็สถาบนัการเงนิ (รัฐบาลค้ําประกัน) 399,513.40 2.65 397,798.36 2.62        (1,715.04)
        -หน้ีต่างประเทศ 386.62 386.58              (0.04)
        -หน้ีในประเทศ 399,126.78 397,411.78        (1,715.00)

4. หนีห้นว่ยงานของรัฐ  (4.1+4.2) 12,636.69                0.08     11,695.11                0.08               (941.58)
   4.1 หน้ีที่รัฐบาลค้ําประกัน -                             -                                              - 
   4.2 หน้ีที่รัฐบาลไม่ค้ําประกัน 12,636.69                11,695.11                          (941.58)

รวม (1+2+3+4) 8 6,306,824.43 41.76 6,325,468.69 41.67        18,644.26

2,3 2,3

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

หมายเหตุ:   
1. ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle : SPV) ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2560 จํานวน 20,499.90 ล้านบาท ท่ีรัฐบาลมีภาระผูกพันต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่า

พื้นที่อาคาร สัญญาบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ และสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องของโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจ้งวัฒนะ  
2. GDP ปี 2559 เท่ากับ 14,366.60 พันล้านบาท และประมาณการ GDP ปี 2560 เท่ากับ 15,257.30 พันล้านบาท (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิณ 20 พฤศจิกายน 2560)  
3. สบน. ได้ปรับวิธีการคํานวณ GDP ในแต่ละเดือน เพื่อให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP สะท้อนค่าท่ีใกล้เคียงความเป็นจริง โดย GDP ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2560 คํานวณ ดังนี้ (GDP ไตรมาส 4 ปี 59/3)*2 + 

GDP ไตรมาส 1-3 ปี 60 + ([(ประมาณการ GDP ปี 60) – (GDP ไตรมาส 1-3 ปี 60)]/3) เท่ากับ 15,101.63 พันล้านบาท และในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาสิ้นสุด ณ เดือนพฤศจิกายน 2560 คํานวณ ดังนี้ (GDP ไตรมาส 4 ปี 59/3) + 
GDP ไตรมาส 1-3 ปี 60 + ([(ประมาณการ GDP ปี 60) – (GDP ไตรมาส 1-3 ปี 60)]/3)*2 เท่ากับ 15,179.46 พันล้านบาท 

4. เงินกู้ให้กู้ต่อเป็นหน้ีที่กระทรวงการคลังกู้เงินให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจกู้ต่อเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามมติของคณะรัฐมนตรี       ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2560 หนี้เงินกู้ให้กู้ต่อมีจํานวนทั้งสิ้น 152,595.30 ล้านบาท 
เป็นการให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 75,318.62 ล้านบาท การรถไฟแห่งประเทศไทย 57,027.87 ล้านบาท บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 19,936.71 ล้านบาท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 205.48 ล้านบาท 
และการเคหะแห่งชาติ 106.62 ล้านบาท ซ่ึงหนี้ดังกลา่วไม่ปรากฏรายการในตารางส่วนของหน้ีรัฐวิสาหกิจ เพื่อป้องกันการรายงานข้อมูลหนี้คงค้างที่ซํ้าซ้อน 

5. รัฐบาลมีหนี้อัตราดอกเบี้ยแปรผันตามเงินเฟ้อ จํานวน 207,940 ล้านบาท ประกอบไปด้วย พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ (Inflation-Linked Bond)  
รุ่น ILB217A จํานวน 100,872 ล้านบาท และ รุ่น ILB283A จํานวน 107,068 ล้านบาท โดยตามประมาณการภาระหนี้ท่ีจะครบกําหนดชําระ 
ในอนาคต รัฐบาลจะมีภาระหนี้ส่วนชดเชยเงินเฟ้อเพิ่มเติมจากเงินต้นที่จะครบกําหนดในปี 2564 จํานวน 18,850 ล้านบาท และในปี 2571 จํานวน 32,970 ล้านบาท ภายใต้ข้อสมมติว่าอัตราเงินเฟ้อท่ัวไป (Headline Inflation) ในปี 
2559 เท่ากับ 1.0% และเท่ากับ 2.0% ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป 

6. มาตรา 24 (2) ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ เพื่อเป็นการประหยัด ลดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน หรือกระจายภาระ
การชําระหนี้ โดยที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้มีการกู้เงินในประเทศเพื่อชําระหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจท่ีกระทรวงการคลังคํ้าประกันไม่เกินจํานวนเงินที่ยังมีภาระคํ้าประกันอยู่ทําให้หนี้ต่างประเทศ ของรัฐวิสาหกิจท่ี
กระทรวงการคลังคํ้าประกันลดลงและหน้ีในประเทศของรัฐบาลเพิ่มข้ึน 

7. เงินกู้ที่ออกภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) และพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและ
จัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF3) นั้น ต่อมาได้มีการตราพระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหนี้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน (กองทุนฯ) พ.ศ. 2555 มาตรา 4 ให้กองทุนฯ มีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการชําระคืนต้นเงินกู้และการชําระดอกเบ้ียเงินกู้ 

8. สบน. ได้มีการปรับปรุงตัวเลขหน้ีรัฐวิสาหกิจในประเทศของเดือนตุลาคม 2560 ทําให้ตัวเลขหนี้รัฐวิสาหกิจคงค้างมีการเปลี่ยนแปลงจาก 961,212.18 ล้านบาท เป็น 962,382.01 ล้านบาท และตัวเลขหน้ีสาธารณะคงค้างเปลี่ยนแปลง
จาก 6,305,654.60 ล้านบาท เป็น 6,306,824.43 ล้านบาท ซ่ึงทําให้ตัวเลขหนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP เปลี่ยนแปลงจากร้อยละ 41.75 เป็น 41.76 

9. ตัวเลขในตารางไม่รวมหน้ีของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เน่ืองจากเดิม ธปท. ถือเป็นรัฐวิสาหกิจที่ประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 ซ่ึงหน้ีของ ธปท. ไม่นับเป็นหน้ีสาธารณะ 
เว้นแต่กระทรวงการคลั งจะ คํ้าประ กันหนี้ น้ัน  ต่อมา  พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประ เทศไทย  (ฉบับ ท่ี  4 )  พ .ศ .  2551  ได้บัญญัติ ใ ห้  ธปท .  เ ป็นหน่วยงานของ รัฐที่ ไ ม่ เป็นส่วนราชการหรือ รัฐวิสาหกิจ 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอ่ืน ทําให้หนี้ของ ธปท. นับรวมเป็นหนี้สาธารณะ อย่างไรก็ดี เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของนานาประเทศและเจตนารมณ์ดั้งเดิมของพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ 
พ.ศ. 2548 สบน. อยู่ในระหว่างการดําเนินการปรับปรุงนิยามและขอบเขตของหน้ีสาธารณะภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 อย่างไรก็ดี ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 หนี้ของ ธปท. มีจํานวน 4,692,273 
ล้านบาท (ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย)  
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1. หนีรั้ฐบาล 

 1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนก่อนหนา้เพ่ิมข้ึนสุทธิ 30,194.80 ลา้นบาท เน่ืองจาก  
 1.1.1 หนีต่้างประเทศ เพ่ิมข้ึนสุทธิ 481.40 ลา้นบาท จากเดือนก่อนหนา้ โดยเป็นผลจากการเบิกจ่าย
เงินกูส้กลุเงินเยน และการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน ดงัรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 2   

ตารางที ่2 การเปลีย่นแปลงของหนีต่้างประเทศทีรั่ฐบาลกู้โดยตรง 

ล้านบาท

(1) (2) (3) (4) =  (3)x(ข) (5) = (1)x(ก) (6) = (1)x(ข) (7) = (6) - (5) (7) + (4)
สกุลเงิน ต.ค. 60 พ.ย. 60

(ก) (ข)

CAD -             -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   CAD 26.14 25.58

EUR -             -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   EUR 39.04 39.02

JPY -             -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   JPY 0.30 0.29

USD -             -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   USD 33.40 32.76

JPY 35,442.12    35,442.12     -                      -                                        -                      -                      -              -                   
USD 777.46        777.46         -                      -                                        -                      -                      -              -                   

CAD 8.03           8.03            -                      -                                        209.93                  205.48                 (4.45)           (4.45)                 
EUR -             -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   
JPY 134,262.58  137,286.73   3,024.15               891.42                                   39,898.81             39,576.18             (322.63)        568.79              
USD 130.00 130.00 -                      -                                        4,342.00               4,259.06              (82.94)         (82.94)               
JPY -             -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   
USD 500.00        500.00         -                      -                                        -                      -                      -              -                   

891.42                                (410.02)      481.40             รวม

อัตราแลกเปลี่ยน 2

เงินกู้เพ่ือใช้ในแผนงาน/โครงการของรฐับาล

 หนี้ท่ียังไม่ได้มีการบริหาร   
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 หนี้ท่ีได้มีการบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปล่ียน

เงินกู้ให้กู้ต่อ

 หนี้ท่ียังไม่ได้มีการบริหาร   
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 หนี้ท่ีได้มีการบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปล่ียน

สกุลเงิน 1

ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน) ณ พ.ย. 60

ผลของอัตราแลกเปล่ียนต่อหนี้คงค้าง
การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ 
ณ พ.ย. 60หน้ีคงค้าง ณ 

ต.ค.  60
หน้ีคงค้าง ณ 

พ.ย.  60
ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD
ณ ส้ินเดือน ต.ค. 60   

(ล้านบาท)
ณ ส้ินเดือน พ.ย. 60   

(ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

3

3

 
1. CAD=สกุลเงินเหรียญแคนาดา EUR=สกุลเงินยโูร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ 
2. อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอตัราถวัเฉล่ียขาย ณ วนัทาํการสุดทา้ยของเดือน 
3. หน้ีต่างประเทศท่ีมีการบริหารความเส่ียงแลว้ ใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีทาํการบริหารความเส่ียง  
 

   หากพิจารณาในรูปเงินบาท หน้ีท่ีรัฐบาลกูโ้ดยตรงจาํแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ หลงัจากท่ีไดบ้ริหาร
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนแลว้มีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพท่ี 2   
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แผนภาพท่ี 2 หนีต่้างประเทศท่ีรัฐบาลกู้โดยตรงทีบ่ริหารความเส่ียงและจําแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ  

รวม Hedged Unhedged
เยน 172,728.85           51,833.35           11,365.75                40,467.60         
เหรียญสหรัฐ 1,407.46              44,857.88           40,598.82                4,259.06           
เหรียญแคนาดา 8.03                   205.48               -                        205.48             
ยูโร -                     -                   -                        -                 

96,896.71             51,964.57                  44,932.14         
4,959,326.12              

1.95                    1.05                         0.90                

สกุลเงิน (ล้านหน่วย) (ล้านบาท)

รวมหน้ีตา่งประเทศของรัฐบาล (1)
หน้ีของรัฐบาลท้ังหมด (2)

ร้อยละของหน้ีตา่งประเทศตอ่หน้ีท้ังหมด
ของรัฐบาล (%) = (1)/(2)  

 
 
 
 

 

 

1.1.2 หนีใ้นประเทศ เพ่ิมข้ึนสุทธิ 29,713.40 ลา้นบาท จากเดือนก่อนหนา้ เน่ืองจาก 
- การกู้เงินเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหน้ีสาธารณะเพ่ิมข้ึน 

27,530.07 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
- เงินกูร้ะยะสั้น ลดลง 25,000 ลา้นบาท เน่ืองจากการลดลงของตัว๋เงินคลงั  
- เงินกูร้ะยะยาว เพ่ิมข้ึน 52,530.07 ลา้นบาท เน่ืองจากการกูเ้งินเพ่ือชดเชยการขาดดุล

งบประมาณ 72,013.50 ลา้นบาท โดยการออกพนัธบตัรรัฐบาล 64,754 ลา้นบาท และพนัธบตัรออมทรัพย ์
7,259.50 ลา้นบาท และ การชาํระคืนตัว๋สญัญาใชเ้งินก่อนกาํหนด 19,483.43 ลา้นบาท 

- เงินกูใ้หกู้ต่้อเพ่ิมข้ึน 1,583.33 ลา้นบาท เน่ืองจาก 
 
 

ร้อยละของหนี้ต่างประเทศท่ีรัฐบาลกู้โดยตรงต่อหนี้รัฐบาลทั้งหมด  
โดยจําแนกเป็นหนี้ท่ียังไม่ได้มีการบริหารความเส่ียง และหนี้ท่ีได้มีการบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

 Canadian 
(Unhedged) 0.004% Japanese Yen 

(Hedged) 0.23%

Japanese Yen 
(Unhedged) 

0.81%

USD (Hedged) 
0.82%

USD (Unhedged) 
0.09%

Hedged 
1.05%

Unhedged 
0.90%
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- การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกูจ้าํนวน 1,318.68 ลา้นบาท 
เพ่ือจดัทาํโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวจาํนวน 551.12 ลา้นบาท สายสีม่วงจาํนวน 392.09 ลา้นบาท และสาย
สีนํ้ าเงินจาํนวน 374.79 ลา้นบาท รวมถึงโครงการพฒันาส่ิงอาํนวยความสะดวกเพ่ือเช่ือมต่อการเดินทาง
บริเวณสถานีสะพานพระนั่งเกลา้ และโครงการปรับปรุงรูปแบบอาคารจอดแลว้จร แยกนนทบุรี 1 ของ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงจาํนวน 0.68 ลา้นบาท 

- การรถไฟแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกูจ้าํนวน 924.65 ลา้นบาท เพ่ือจดัทาํโครงการ
ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น จาํนวน 539.80 ลา้นบาท โครงการก่อสร้างทางคู่ใน
เส้นทางรถไฟสายชายฝ่ังทะเลตะวนัออก ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเกา้ - แก่งคอย จาํนวน 293.53 ลา้นบาท และ
โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซ่ือ - รังสิต จาํนวน 91.32 ลา้นบาท 

- การชาํระคืนตน้เงินกูข้องการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยจาํนวน 660 
ลา้นบาท  

- เงินกูบ้าททดแทนการกูเ้งินตราต่างประเทศ เพ่ิมข้ึน 600 ลา้นบาท เพ่ือพฒันาระบบ
บริหารจดัการทรัพยากรนํ้าและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน 

 

1.2  หนีท้ีรั่ฐบาลกู้เพือ่ชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพือ่การฟ้ืนฟูฯ ลดลงจากเดือนก่อนหนา้ จาํนวน 
3,161.01 ลา้นบาท จากการชาํระหน้ีท่ีกูม้าภายใตพ้ระราชกาํหนดใหอ้าํนาจกระทรวงการคลงักูเ้งินและจดัการ
เงินกูเ้พ่ือช่วยเหลือกองทุนเพือ่การฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน ระยะท่ีสอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) 
 

2. หนีรั้ฐวสิาหกจิ 

 2.1 หนีท้ีรั่ฐบาลคํา้ประกนั 
 2.1.1 หนีต่้างประเทศ ลดลง 697.86 ลา้นบาท จากเดือนก่อนหนา้ โดยเป็นผลจากการชาํระคืนหน้ี
สกลุเงินเยน และการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน ดงัรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 3 

 ตารางท่ี 3 การเปลีย่นแปลงของหนีต่้างประเทศของรัฐวสิาหกจิ (รัฐบาลคํา้ประกนั)  

ล้านบาท สกุลเงิน ต.ค. 60 พ.ย. 60

(ก) (ข)
(1) (2) (3) (4) =  (3)x(ข) (5) = (1)x(ก) (6) = (1)x(ข) (7) = (6) - (5) (7) + (4)

EUR 31.73            31.73             -                    -                     1,238.72              1,238.24             (0.48)         (0.48)               EUR 39.04 39.02
JPY 80,656.76      78,969.15       (1,687.62)           (497.46)             23,968.77          23,774.95         (193.82)   (691.28)            JPY 0.30 0.29
USD -               -                -                   -                   -                   -                  -          -                 USD 33.40 32.76
JPY 185,433.07    185,433.07     -                    -                     5,896.77              5,890.67             (6.10)         (6.10)               
USD -               -                -                    -                     -                     -                    -           -                 

(497.46)            (200.40)  (697.86)          

อัตราแลกเปลี่ยน 2
ผลจากการบรหิารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บรหิารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ พ.ย. 60

ผลของอตัราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงคา้ง
การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ

 ณ พ.ย. 60สกุลเงิน 1 หน้ีคงค้าง ณ 

ต.ค.  60
หน้ีคงค้าง ณ 

พ.ย.  60
ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD
ณ ส้ินเดือน ต.ค. 60  

 (ล้านบาท)
ณ ส้ินเดือน พ.ย. 60 

  (ล้านบาท)
เพิม่/(ลด)

หนี้ท่ียังไม่ได้มีการบริหาร      
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน
หนี้ท่ีได้มีการบริหารความเส่ียง
จากอัตราแลกเปล่ียน

รวม
3

 
1. EUR=สกุลเงินยโูร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ 
2. อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอตัราถวัเฉล่ียขาย ณ วนัทาํการสุดทา้ยของเดือน 
3. หน้ีคงคา้งตา่งประเทศของรัฐวสิาหกิจบางส่วนไดมี้การบริหารจดัการความเส่ียงแลว้ (Partial Hedge) 

 2.1.2 หนี้ในประเทศ เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนก่อนหนา้ลดลง 617.58 ลา้นบาท โดยการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั 
เน่ืองจาก การทางพิเศษแห่งประเทศไทยไถ่ถอนพนัธบตัร 700 ลา้นบาท และการยางแห่งประเทศไทยชาํระคืนตน้เงินกู ้
613.94 ลา้นบาท ขณะท่ีการรถไฟแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกู ้1,200 ลา้นบาท 
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    2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่คํา้ประกัน 
  2.2.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลง 2,079.01 ลา้นบาท จากเดือนก่อนหนา้ โดยเป็นผลจากบริษทั การบิน
ไทย จาํกดั (มหาชน) ชาํระหน้ีสกุลเงินต่าง  ๆและการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน ดงัรายละเอียดปรากฏ
ตามตารางท่ี 4 
 
ตารางที ่4 การเปลีย่นแปลงของหนีต่้างประเทศของรัฐวสิาหกจิ (รัฐบาลไม่คํา้ประกนั)  

ล้านบาท สกุลเงิน ต.ค. 60 พ.ย. 60
(ก) (ข)

(1) (2) (3) (4) =  (3)x(ข) (5) = (1)x(ก) (6) = (1)x(ข) (7) = (6) - (5) (7) + (4)
EUR 971.63          958.72           (12.91)               (503.70)             37,928.78          37,914.11         (14.67)      (518.37)            EUR 39.04 39.02
JPY 39,284.59      38,859.51       (425.08)             (125.29)             11,674.20          11,579.80         (94.40)      (219.69)            JPY 0.30 0.29
USD 1,904.86        1,904.86        -                   -                   63,622.28          62,406.98         (1,215.30) (1,215.30)         USD 33.40 32.76

หนี้ท่ีได้มีการบริหารความเส่ียง
จากอัตราแลกเปล่ียน

JPY 23,000.00      23,000.00       -                    -                     6,577.90              6,452.25             (125.65)     (125.65)            

(628.99)            (1,450.02) (2,079.01)        

การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ

 ณ พ.ย. 60

ผลของอตัราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงคา้ง

ณ ส้ินเดือน พ.ย. 60 
  (ล้านบาท)

อัตราแลกเปลี่ยน 2

สกุลเงิน

ผลจากการบรหิารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บรหิารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ พ.ย. 60

หน้ีคงค้าง ณ 

ต.ค.  60
หน้ีคงค้าง ณ 

พ.ย.  60
ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD
ณ ส้ินเดือน ต.ค. 60  

 (ล้านบาท)

หนี้ท่ียังไม่ได้มีการบริหาร     
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน

รวม

เพิม่/(ลด)

1

3

 
1. EUR=สกุลเงินยโูร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ 
2. อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอตัราถวัเฉล่ียขาย ณ วนัทาํการสุดทา้ยของเดือน 

 
 2.2.2 หนีใ้นประเทศ เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนก่อนลดลง 2,338.46 ลา้นบาท โดยการเปล่ียนแปลงท่ี
สาํคญั เน่ืองจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไถ่ถอนพนัธบตัร 959.30 ลา้นบาท และบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ชาํระ
คืนตน้เงินกู ้929.55 ลา้นบาท  

3. หนีรั้ฐวสิาหกจิท่ีเป็นสถาบันการเงนิ (รัฐบาลคํา้ประกนั)  
 3.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลง 0.04 ลา้นบาท จากเดือนก่อนหนา้ โดยเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา
แลกเปล่ียน  ดงัรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 5 

ตารางที ่5 การเปลีย่นแปลงของหนีต่้างประเทศของรัฐวสิาหกจิทีเ่ป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํา้ประกนั) 

ล้านบาท สกุลเงิน ต.ค. 60 พ.ย. 60
(ก) (ข)

(1) (2) (3) (4) =  (3)x(ข) (5) = (1)x(ก) (6) = (1)x(ข) (7) = (6) - (5) (7) + (4)
EUR 2.56              2.56              -                    -                     99.92                  99.88                 (0.04)         (0.04)               EUR 39.04 39.02

USD -               -                -                    -                     -                     -                    -           -                 USD 33.40 32.76
EUR -               -                -                   -                   -                   -                  -          -                 
JPY 1,115.15        1,115.15        -                    -                     -                     -                    -           -                 

-                  (0.04)       (0.04)              

การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ

 ณ พ.ย. 60สกุลเงิน 1

ผลจากการบรหิารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บรหิารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ พ.ย. 60

ผลของอตัราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงคา้ง

เพิม่/(ลด)

อัตราแลกเปลี่ยน 2

 หน้ีท่ียังไม่ได้มีการบริหาร    
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน
 หน้ีท่ีได้มีการบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปล่ียน

รวม

หน้ีคงค้าง ณ 

ต.ค.  60
หน้ีคงค้าง ณ 

พ.ย.  60
ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD

ณ ส้ินเดือน ต.ค. 60  
 (ล้านบาท)

ณ ส้ินเดือน พ.ย. 60

  (ล้านบาท)

 
1. EUR=สกุลเงินยโูร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ 

 
 

3.2  หนีใ้นประเทศ เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนก่อนหนา้ลดลง 1,715 ลา้นบาท เน่ืองจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรไดเ้บิกจ่ายเงินกู ้33,340.50 ลา้นบาท และออกพนัธบตัร 3,000 ลา้นบาท  รวมถึงไดช้าํระคืน
ตน้เงินกู ้38,055.50 ลา้นบาท  

 

2. อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถัวเฉล่ียขาย ณ วันทําการสุดท้ายของเดือน 
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หากพิจารณาในรูปเงินบาท หน้ีต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ และรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน 
(รัฐบาลคํ้าประกนั) หลงัจากไดบ้ริหารความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนแลว้ มีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพท่ี 3  

แผนภาพท่ี 3 หนีต่้างประเทศของรัฐวสิาหกจิ และรัฐวิสาหกจิที่เป็นสถาบันการเงนิ  
(รัฐบาลคํา้ประกนั)  ท่ีบริหารความเส่ียงและจําแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ 

 

รวม Hedged
Natural 
Hedged

Unhedged

เยน 327,376.87                  98,965.53 64,233.53      11,454.50     23,277.50  
เหรียญสหรัฐ 1,904.86                     62,406.98 -               62,406.98     -           
ยูโร 993.01                      38,748.52 -               37,410.41     1,338.11    

200,121.03  64,233.53        111,271.89    24,615.61    
1,354,447.46    

14.78         4.74               8.22             1.82           

สกุลเงิน (ล้านหน่วย)
(ล้านบาท)

รวมหน้ีตา่งประเทศของรัฐวิสาหกิจ (1)
หน้ีรัฐวิสาหกิจท้ังหมด (2)

ร้อยละของหน้ีตา่งประเทศตอ่หน้ีท้ังหมดของ
รัฐวิสาหกิจ (%) = (1)/(2)

 
 
  
 

 
 
4. หนีห้น่วยงานของรัฐ ลดลง 941.58 ลา้นบาท จากเดือนก่อนหนา้ โดยการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั เน่ืองจาก
สาํนกังานกองทุนออ้ยและนํ้ าตาลทรายมีการชาํระคืนตน้เงินกู ้1,049.51 ลา้นบาท และสํานกังานธนานุเคราะห์มี
การเบิกจ่ายเงินกู ้191.53 ลา้นบาท และชาํระคืนตน้เงินกู ้62.50 ลา้นบาท 
 

ร้อยละของหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจต่อหนี้ท้ังหมดของรัฐวิสาหกิจ โดยจําแนกเป็นหนี้ท่ียังไม่ได้มีการบริหารความเส่ียง 
หนี้ท่ีได้มีการบริหารความเส่ียง และหนี้ท่ีบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนโดยวิธี Natural Hedged  

 

Japanese 
Yen 

(Hedged) 
4.74%

Japanese Yen 
(Natural Hedged) 

0.85%

Japanese Yen 
(Unhedged) 

1.72%

USD 
(Natural 
Hedged) 
4.61%

Euro 
(Natural 
Hedged) 
2.76%

Euro (Unhedged) 0.10%

Hedged
4.74%

Natural 
Hedged 
8.22%

Unhedged 
1.82%
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 หน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 จาํนวน 6,325,468.69 ลา้นบาท สามารถแบ่ง
ประเภทเป็น หน้ีต่างประเทศ-หน้ีในประเทศ และหน้ีระยะยาว-หน้ีระยะสั้นได ้ดงัน้ี 
 

 หนีต่้างประเทศและหนี้ในประเทศ แบ่งออกเป็น หน้ีต่างประเทศ 297,017.74 ลา้นบาท หรือร้อยละ 
4.70 และหน้ีในประเทศ 6,028,450.95 ลา้นบาท หรือร้อยละ 95.30 ของยอดหน้ีสาธารณะคงคา้ง 
รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 6 

ตารางที่ 6 สัดส่วนหนีต่้างประเทศและหนีใ้นประเทศ 
หน้ีสาธารณะ
(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีรัฐบาล 4,959,326.12     96,896.71         1.95       4,862,429.41     98.05      
2. หน้ีรัฐวิสาหกิจ 956,649.10       199,734.45       20.88      756,914.65       79.12      
3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน 397,798.36       386.58             0.10       397,411.78       99.90      
    (รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ 11,695.11         -                  -         11,695.11         100.00    

รวม 6,325,468.69    297,017.74       4.70       6,028,450.95    95.30      

หน้ีต่างประเทศ หน้ีในประเทศ

 
 
 หนีร้ะยะยาวและหนีร้ะยะส้ัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

- หนีร้ะยะยาวและหนีร้ะยะส้ัน (แบ่งตามอายุของเคร่ืองมือการกู้เงิน) แบ่งออกเป็น หน้ีระยะ
ยาว 6,191,808.46 ลา้นบาท หรือร้อยละ 97.89 และหน้ีระยะสั้น 133,660.23 ลา้นบาท หรือร้อยละ 2.11 
ของยอดหน้ีสาธารณะคงคา้ง รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 7 

 

ตารางที่ 7 สัดส่วนหนีร้ะยะยาวและหนีร้ะยะส้ัน (แบ่งตามอายุของเคร่ืองมอืการกู้เงิน) 
หน้ีสาธารณะ
(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีรัฐบาล 4,959,326.12     4,842,275.92     97.64      117,050.20       2.36       
2. หน้ีรัฐวิสาหกิจ 956,649.10       950,039.07       99.31      6,610.03           0.69       
3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน 397,798.36       387,798.36       97.49      10,000.00         2.51       
    (รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ 11,695.11         11,695.11         100.00    -                  -         

รวม 6,325,468.69 6,191,808.46 97.89   133,660.23   2.11     

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสั้น
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หมายเหตุ: การนําข้อมูลและ/หรอืบทวิเคราะห์ของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะไปใช้และ/หรือเผยแพร่ต่อ ขอความกรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลด้วย 
ส่วนวิจัยนโยบายหน้ีสาธารณะ สํานักนโยบายและแผน 
สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ตอ่ 5520  
 

- หนีร้ะยะยาวและหนีร้ะยะส้ัน (แบ่งตามอายุคงเหลือ) แบ่งออกเป็น หน้ีระยะยาว 
5,705,323.37 ลา้นบาท หรือร้อยละ 90.20 และหน้ีระยะสั้น 620,145.32 ลา้นบาท หรือร้อยละ 9.80  
ของยอดหน้ีสาธารณะคงคา้ง รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 8 

ตารางท่ี 8 สัดส่วนหนีร้ะยะยาวและหนีร้ะยะส้ัน (แบ่งตามอายุคงเหลอื) 
หน้ีสาธารณะ
(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีรัฐบาล 4,959,326.12     4,601,425.89     92.78      357,900.23       7.22       
2. หน้ีรัฐวิสาหกิจ 956,649.10       788,660.43       82.44      167,988.67       17.56      
3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน 397,798.36       310,648.16       78.09      87,150.20         21.91      
    (รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ 11,695.11         4,588.89           39.24      7,106.22           60.76      

รวม 6,325,468.69 5,705,323.37 90.20   620,145.32   9.80     

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสั้น

 
 

 


