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รายงานหนีส้าธารณะคงค้าง ณ ส้ินเดอืนมีนาคม 2561  
_________________________ 

 

นายธีรัชย ์อตันวานิช ท่ีปรึกษาดา้นตลาดตราสารหน้ี ไดร้ายงานหน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ วนัท่ี         
31 มีนาคม 2561 มีจาํนวน 6,454,168.89 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.04 ของ GDP โดยแบ่งเป็นหน้ี
รัฐบาล 5,145,028.98 ลา้นบาท หน้ีรัฐวิสาหกิจ 918,898.16 ลา้นบาท หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบนัการเงิน* 
(รัฐบาลคํ้าประกนั) 381,046.94 ลา้นบาท และหน้ีหน่วยงานของรัฐ 9,194.81 ลา้นบาท ทั้งน้ีเม่ือเปรียบเทียบ
กบัเดือนก่อนหนา้หน้ีสาธารณะคงคา้งลดลงสุทธิ 9,522.95 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 หนี้รัฐบาล จาํนวน 5,145,028.98 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนสุทธิ 9,945.30 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด      
การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของหน้ีรัฐบาล ดงัน้ี 

 เงินกูภ้ายใตแ้ผนท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี 2561 และ
การบริหารหน้ีสาธารณะ เพ่ิมข้ึนสุทธิ 52,226.87 ลา้นบาท เน่ืองจากการกูเ้งินเพื่อชดเชยการขาดดุล
งบประมาณเพ่ือนาํไปลงทุนในการพฒันาประเทศ สร้างความเขม้แข็งและย ัง่ยืนให้กบัเศรษฐกิจ จาํนวน 
70,508.21 ลา้นบาท การไถ่ถอนพนัธบตัร 10,477.34 ลา้นบาท และการลดลงของตัว๋เงินคลงั 7,804 ลา้นบาท  

 เงินกูเ้พื่อการลงทุนจากแหล่งเงินกูใ้นประเทศเพิ่มข้ึนสุทธิ 4,291.61 ลา้นบาท โดย
แบ่งเป็น   การกูใ้หกู้ต้่อแก่ (1) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกูจ้าํนวน 920.19 
ลา้นบาท เพื่อจดัทาํโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มจาํนวน 304.81 ลา้นบาท สายสีนํ้ าเงินจาํนวน 382.59      
ลา้นบาท และ สายสีเขียวจาํนวน 232.79 ลา้นบาท (2) การรถไฟแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกูจ้าํนวน 
3,371.42 ลา้นบาท เพื่อจดัทาํโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี – ปากนํ้าโพ จาํนวน 1,600 ลา้นบาท 
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม – ชุมพร จาํนวน 646.50 ลา้นบาท โครงการก่อสร้างรถไฟทาง
คู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น จาํนวน 573.79 ลา้นบาท โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสาย
ชายฝ่ังทะเลตะวนัออก ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเกา้ - แก่งคอย จาํนวน 452.67 ลา้นบาท และโครงการ
รถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซ่ือ - รังสิต จาํนวน 98.46 ลา้นบาท  

 การกูเ้งินบาททดแทนการกูเ้งินตราต่างประเทศ เพิ่มข้ึน 200 ลา้นบาท เพ่ือพฒันาระบบ
บริหารจดัการทรัพยากรนํ้าและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน 

 การชาํระหน้ีท่ีรัฐบาลกูเ้พ่ือชดใชค้วามเสียหายใหแ้ก่กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบ
สถาบนัการเงิน จาํนวน 2,059.14 ลา้นบาท โดยใชเ้งินจากบญัชีสะสมเพื่อการชาํระคืนตน้เงินกูช้ดใชค้วามเสียหาย
ของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟฯู   

 
 *รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน หมายถึง รัฐวิสาหกิจที่ทําธุรกิจให้กู้ยืมเงิน บริหารสินทรัพย์ และทําธุรกิจประกันสินเช่ือ 
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 เงินกูล่้วงหนา้เพ่ือปรับโครงสร้างหน้ีลดลง 44,800 ลา้นบาท เน่ืองจากไดน้าํไปชาํระคืนหน้ี
พนัธบตัรรัฐบาลท่ีกูเ้พ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหน้ีท่ีครบกาํหนดในวนัท่ี 13 มีนาคม 2561 

 หน้ีต่างประเทศเพ่ิมข้ึนสุทธิ 85.96 ลา้นบาท เน่ืองจากการเบิกจ่ายและชาํระคืนเงินกูส้กุลเงิน
ต่างๆ และการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 

  หนี้รัฐวิสาหกิจ จาํนวน 918,898.16 ลา้นบาท ลดลงสุทธิ 16,893.64 ลา้นบาท โดยการ
เปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัเกิดจาก 

 หน้ีท่ีรัฐบาลคํ้าประกนั ลดลงสุทธิ 4,183.31 ลา้นบาท โดยรายการท่ีสําคญัเกิดจากหน้ี    
ท่ีลดลงของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

 หน้ีท่ีรัฐบาลไม่คํ้าประกนั ลดลงสุทธิ 12,710.33 ลา้นบาท โดยรายการท่ีสาํคญัเกิดจากหน้ีท่ี
ลดลงของ บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

 

 หนีรั้ฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํา้ประกนั) จาํนวน 381,046.94 ลา้นบาท ลดลงสุทธิ 
2,523.65 ลา้นบาท โดยรายการท่ีสาํคญัเกิดจากการชาํระคืนตน้เงินกูข้องธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

 

 หนีห้น่วยงานของรัฐ จาํนวน 9,194.81 ลา้นบาท ลดลงสุทธิ 50.96 ลา้นบาท โดยการเปล่ียนแปลงท่ี
สาํคญั เน่ืองจากหน้ีท่ีลดลงของสาํนกังานธนานุเคราะห์  

 

 หน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ ส้ินเดือนมีนาคม 2561 จาํนวน 6,454,168.89 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหน้ี
ในประเทศ 6,184,166.52 ลา้นบาท หรือร้อยละ 95.82 และหน้ีต่างประเทศ 270,002.37 ลา้นบาท (ประมาณ 
8,421.46 ลา้นเหรียญสหรัฐ) หรือร้อยละ 4.18 ของหน้ีสาธารณะคงคา้งทั้งหมด และหน้ีสาธารณะคงคา้ง
แบ่งตามอายคุงเหลือ สามารถแบ่งออกเป็นหน้ีระยะยาว 5,824,318.73 ลา้นบาท หรือร้อยละ 90.24 และหน้ี
ระยะส้ัน 629,850.16 ลา้นบาท หรือร้อยละ 9.76 ของหน้ีสาธารณะคงคา้งทั้งหมด    
 
 
 

คณะโฆษกสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ  
โทร. 02 265 8050 ต่อ 5520 
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สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) ขอรายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมีนาคม 
2561 ดังน้ี 

 ยอดหน้ีสาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 มีจํานวน 6,454,168.89 ล้านบาท หรือคิด
เป็น     ร้อยละ 41.04 ของ GDP เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หน้ีสาธารณะลดลงสทุธิ 9,522.95 ล้าน
บาท โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  
 1. หนี้รัฐบาล 5,145,028.98 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นสุทธิ 9,945.30 ล้านบาท 
 2. หนี้รัฐวิสาหกิจ 918,898.16 ล้านบาท ลดลงสุทธิ 16,893.64 ล้านบาท 
 3. หน้ีรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน* (รัฐบาลคํ้าประกัน) 381,046.94 ล้านบาท  
  ลดลงสุทธิ 2,523.65 ล้านบาท  
 4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ 9,194.81 ล้านบาท ลดลงสุทธิ 50.96 ล้านบาท   

 ท้ังน้ี สัดส่วนและรายละเอียดของหน้ีสาธารณะ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561 ปรากฏตามแผนภาพ
ท่ี 1 และตารางที่ 1 ตามลําดับ 
 

แผนภาพที่ 1 สัดส่วนหนี้สาธารณะจําแนกตามประเภท 

หน้ีที่รัฐบาลกู้โดยตรง
66.19%

หน้ีรัฐบาล     
   เพื่อชดใช้ความเสียหาย

ของ FIDF 13.53%

หนี้รัฐวิสาหกิจ
 14.24%

หน้ีรัฐวิสาหกิจ
ที่เป็นสถาบันการเงิน 
(รัฐบาลคํ้าประกัน) 

5.90%

หน้ีหน่วยงานของรัฐ 0.14%

 
 

 
 

 
 
 
 
 

*รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน หมายถึง รัฐวิสาหกิจที่ทําธุรกิจให้กู้ยืมเงิน บริหารสินทรัพย ์และทําธุรกิจประกันสินเช่ือ 
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ตารางท่ี 1 รายงานหน้ีสาธารณะคงค้าง ณ วันท่ี 31 มีนาคม 25611 
หน่วย: ล้านบาท

ณ 28 ก.พ. 61 % GDP ณ 31 มี.ค. 61  % GDP เพิ่ม/(ลด)
(1) (2) (3) (4) (3)-(1)

1. หน้ีรัฐบาล (1.1+1.2+1.3) 5,135,083.68 32.84 5,145,028.98 32.71          9,945.30
   1.1 หน้ีที่รัฐบาลกู้โดยตรง 4,215,001.33 26.96 4,271,805.77 27.16 56,804.44       
        -หนี้ต่างประเทศ 94,120.96 94,206.92 85.96             
            - เงินกู้เพ่ือใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล 35,245.11 35,245.11 -                

            - เงินกู้ให้กู้ต่อ 4 58,875.85 58,961.81 85.96             
        -หนี้ในประเทศ 4,120,880.37 4,177,598.85 56,718.48       

            - เงินกู้เพ่ือชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้ 5 3,601,998.11 3,654,224.98 52,226.87       
                   - ระยะส้ัน (ตั๋วเงินคลังและเงินกู้อ่ืน) 74,414.00 66,610.00 (7,804.00)       
                   - ระยะยาว (พันธบัตรและเงินกู้อ่ืน) 3,527,584.11 3,587,614.98 60,030.87       
            - เงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 359,853.00               359,853.00               -                

            - เงินกู้ให้กู้ต่อ 4 100,846.27               105,137.88               4,291.61        

            - เงินกู้เพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศท่ีกระทรวงการคลังค้ําประกัน 6 4,649.99                   4,649.99                   -                

            - เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ 53,533.00                 53,733.00                 200.00           
                   - เพ่ือใช้ในโครงการ DPL 33.00                       33.00                       -                
                   - เพ่ือการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน 53,500.00                 53,700.00                 200.00           

   1.2 หน้ีที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 7 875,282.35 5.60 873,223.21 5.55 (2,059.14)       
            - FIDF 1 335,632.00 335,632.00 -                
            - FIDF 3 539,650.35 537,591.21 (2,059.14)       

   1.3 หน้ีเงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหน้ี 8 44,800.00                0.29     -                             -         (44,800.00)      

        -หนี้เงินกู้เพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี้ 44,800.00                 -                             (44,800.00)      

2. หน้ีรัฐวิสาหกิจ (2.1 + 2.2) 935,791.80 5.99 918,898.16 5.85       (16,893.64)

   2.1 หน้ีที่รัฐบาลค้ําประกัน 417,269.93 2.67 413,086.62 2.63        (4,183.31)
        -หนี้ต่างประเทศ 80,316.14 79,221.83        (1,094.31)
        -หนี้ในประเทศ 336,953.79 333,864.79        (3,089.00)
   2.2 หน้ีที่รัฐบาลไม่ค้ําประกัน 518,521.87 3.32 505,811.54 3.22       (12,710.33)
        -หนี้ต่างประเทศ 100,900.33 96,303.46        (4,596.87)
        -หนี้ในประเทศ 417,621.54 409,508.08        (8,113.46)

3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน  (รัฐบาลค้ําประกัน) 383,570.59 2.45 381,046.94 2.42        (2,523.65)

        -หนี้ต่างประเทศ 328.81 270.16             (58.65)
        -หนี้ในประเทศ 383,241.78 380,776.78        (2,465.00)
4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ  (4.1+4.2) 9,245.77                  0.06     9,194.81                  0.06                 (50.96)
   4.1 หนี้ท่ีรัฐบาลค้ําประกัน -                             -                                              - 
   4.2 หนี้ท่ีรัฐบาลไม่ค้ําประกัน 9,245.77                  9,194.81                              (50.96)
รวม (1+2+3+4) 6,463,691.84 41.34 6,454,168.89 41.04        (9,522.95)

2,3 2,3

9

 
 
 
 

 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ   
1. ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary) และไม่รวมหน้ีของนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle : SPV) ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561 จํานวน 20,499.90 ล้านบาท ท่ีรัฐบาลมีภาระผูกพันต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าพ้ืนท่ีอาคาร สัญญาบริการจัดหา

เฟอร์นิเจอร์ และสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องของโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจ้งวัฒนะ  
2. GDP ปี 2560 เท่ากับ 15,450.10 พันล้านบาท และประมาณการ GDP ปี 2561 เท่ากับ 16,469.80 พันล้านบาท (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ 19 กุมภาพันธ์ 2561)  
3. สบน. ได้ปรับวิธีการคํานวณ GDP ในแต่ละเดือน เพ่ือให้สัดส่วนหน้ีสาธารณะต่อ GDP สะท้อนค่าท่ีใกล้เคียงความเป็นจริง โดย GDP ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมาสิ้นสุด ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ดังน้ี (GDP ไตรมาส 1 ปี 60/3) + GDP ไตรมาส 2 - 4 ปี 60 + (ประมาณ

การ GDP ปี 61/12)*2 เท่ากับ 15,635.36 พันล้านบาท และในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมาสิ้นสุด ณ เดือนมีนาคม 2561 ดังน้ี GDP ไตรมาส 2 - 4 ปี 60 + (ประมาณการ GDP ปี 61/12)*3 เท่ากับ 15,727.98 พันล้านบาท 
4. เงินกู้ให้กู้ต่อเป็นหน้ีท่ีกระทรวงการคลังกู้เงินให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจกู้ต่อเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามมติของคณะรัฐมนตรี       ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561 หน้ีเงินกู้ให้กู้ต่อมีจํานวนท้ังสิ้น 164,099.69 ล้านบาท เป็นการให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่ง

มวลชนแห่งประเทศไทย 78,895.76 ล้านบาท การรถไฟแห่งประเทศไทย 69,205.47 ล้านบาท บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 15,677.65 ล้านบาท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 188.22 ล้านบาท และการเคหะแห่งชาติ 132.59 ล้านบาท ซ่ึงหน้ีดังกล่าวไม่ปรากฏรายการ
ในตารางส่วนของหน้ีรัฐวิสาหกิจ เพ่ือป้องกันการรายงานข้อมูลหน้ีคงค้างท่ีซ้ําซ้อน 

5. รัฐบาลมีหน้ีอัตราดอกเบ้ียแปรผันตามเงินเฟ้อ จํานวน 207,940 ล้านบาท ประกอบไปด้วย พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ (Inflation-Linked Bond)  
รุ่น ILB217A จํานวน 100,872 ล้านบาท และ รุ่น ILB283A จํานวน 107,068 ล้านบาท โดยตามประมาณการภาระหน้ีท่ีจะครบกําหนดชําระ 
ในอนาคต รัฐบาลจะมีภาระหน้ีส่วนชดเชยเงินเฟ้อเพ่ิมเติมจากเงินต้นท่ีจะครบกําหนดในปี 2564 จํานวน 18,850 ล้านบาท และในปี 2571 จํานวน 32,970 ล้านบาท ภายใต้ข้อสมมติว่าอัตราเงินเฟ้อท่ัวไป (Headline Inflation) เท่ากับ 2.0% 

6. มาตรา 24 (2) ตามพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ีสาธารณะ เพ่ือเป็นการประหยัด ลดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน หรือกระจายภาระการชําระหน้ี โดยท่ีผ่านมา
กระทรวงการคลังได้มีการกู้เงินในประเทศเพ่ือชําระหน้ีต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจท่ีกระทรวงการคลังคํ้าประกันไม่เกินจํานวนเงินท่ียังมีภาระคํ้าประกันอยู่ทําให้หน้ีต่างประเทศ ของรัฐวิสาหกิจท่ีกระทรวงการคลังคํ้าประกันลดลงและหน้ีในประเทศของรัฐบาลเพ่ิมขึ้น 

7. เงินกู้ท่ีออกภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) และพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการ
ฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะท่ีสอง พ.ศ. 2545 (FIDF3) น้ัน ต่อมาได้มีการตราพระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหน้ีท่ีกระทรวงการคลังกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) พ.ศ. 2555 มาตรา 4 ให้กองทุนฯ มีหน้าท่ีรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการชําระคืนต้นเงินกู้และการชําระดอกเบ้ียเงินกู้ 

8. มาตรา 24/1 ตามพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ี 
ท่ีมีจํานวนมากและเห็นว่าไม่สมควรกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ีดังกล่าวในคราวเดียวกัน โดยให้สามารถทยอยกู้เงินล่วงหน้าได้ไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันที่หน้ีครบกําหนดชําระ และให้นําเงินกู้ดังกล่าวส่งเข้ากองทุนบริหารเงินกู้เพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตรา
สารหน้ีในประเทศ       ให้เป็นผู้บริหารเงิน โดยจะนําไปลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีมีความม่ันคงสูง เช่น ตราสารหน้ีท่ีออกหรือคํ้าประกันโดยกระทรวงการคลัง ตราสารหน้ีท่ีออก   เป็นเงินตราสกุลหลักและออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาลต่างประเทศ การทําธุรกรรมซ้ือโดยมีสัญญาจะขาย
คืนซึ่งตราสารหน้ีท่ีออกโดยกระทรวงการคลัง หรือลงทุนในตราสารหนี้อื่นท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เพ่ือให้เกิดผลตอบแทนและเป็นการลดต้นทุนของการกู้เงิน 

9. สบน. ได้มีการปรับปรุงข้อมูลหน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีรัฐบาลไม่คํ้าประกันในประเทศ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เปลี่ยนจาก 417,606.54 ล้านบาท เป็น 417,621.54 ล้านบาท ทําให้หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เปลี่ยนจาก 6,463,676.84 ล้านบาท เป็น 
6,463,691.84 ล้านบาท ขณะท่ีหน้ีสาธารณะคงค้างต่อ GDP ไม่มีการเปล่ียนแปลง 
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1. หนี้รัฐบาล 
 1.1 หนี้ท่ีรัฐบาลกู้โดยตรง เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพ่ิมขึ้นสุทธิ 56,804.44 ล้านบาท เน่ืองจาก  
 1.1.1 หนี้ต่างประเทศ เพ่ิมขึ้นสุทธิ 85.96 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็นผลจากการเบิกจ่ายและ
ชําระคืนเงินกู้สกุลเงินต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2   
ตารางท่ี 2 การเปล่ียนแปลงของหนี้ต่างประเทศท่ีรัฐบาลกู้โดยตรง 

ล้านบาท

(1) (2) (3) (4) =  (3)x(ข) (5) = (1)x(ก) (6) = (1)x(ข) (7) = (6) - (5) (7) + (4)
สกุลเงิน ก.พ. 61 มี.ค. 61

(ก) (ข)

CAD -             -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   CAD 24.89 24.46

EUR -             -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   EUR 38.86 38.81

JPY -             -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   JPY 0.30 0.30

USD -             -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   USD 31.64 31.41

JPY 34,108.73    34,108.73     -                      -                                        -                      -                      -              -                   
USD 757.93        757.93         -                      -                                        -                      -                      -              -                   

CAD 8.03           7.69            (0.34)                    (8.2513)                                  199.92                  196.48                 (3.44)           (11.70)               
EUR -             -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   
JPY 141,490.93  144,716.79   3,225.86               960.64                                   42,049.12             42,135.29             86.17          1,046.81            
USD 30.00 0.00 (30.00)                  (942.19)                                  949.16                  942.19                 (6.97)           (949.16)             
JPY -             -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   
USD 500.00        500.00         -                      -                                        -                      -                      -              -                   

10.20                                 75.76         85.96              

ผลของอัตราแลกเปล่ียนต่อหนี้คงค้าง การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ 
ณ มี.ค. 61หน้ีคงค้าง ณ 

ก.พ. 61
หน้ีคงค้าง ณ 

มี.ค. 61
ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD
ณ ส้ินเดือน ก.พ. 61   

(ล้านบาท)
ณ ส้ินเดือน มี.ค. 61   

(ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

รวม

อัตราแลกเปลี่ยน 2

เงินกู้เพ่ือใช้ในแผนงาน/โครงการของรฐับาล

 หนี้ท่ียังไม่ได้มีการบริหาร   
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 หนี้ท่ีได้มีการบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปล่ียน

เงินกู้ให้กู้ต่อ

 หนี้ท่ียังไม่ได้มีการบริหาร   
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 หนี้ท่ีได้มีการบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปล่ียน

สกุลเงิน 1

ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน) ณ มี.ค. 61

3

3

 
1. CAD=สกุลเงินเหรียญแคนาดา EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ 
2. อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถัวเฉลี่ยขาย ณ วันทําการสุดท้ายของเดือน 
3. หน้ีต่างประเทศท่ีมีการบริหารความเสี่ยงแล้ว ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีทําการบริหารความเสี่ยง  

   หากพิจารณาในรูปเงินบาท หน้ีท่ีรัฐบาลกู้โดยตรงจําแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ หลังจากท่ีได้บริหารความ
เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนแล้วมีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพท่ี 2   
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แผนภาพที่ 2 หน้ีต่างประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรงท่ีบริหารความเส่ียงและจําแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ  

รวม Hedged Unhedged
เยน 178,825.52           54,029.40           10,933.46                 43,095.94        
เหรียญสหรัฐ 1,257.93              39,989.30           39,989.30                 -                 
เหรียญแคนาดา 7.69                   188.22               -                         188.22            
ยูโร -                    -                   -                         -                 

94,206.92             50,922.76                  43,284.16         
5,145,028.98              

1.83                    0.99                         0.84                

สกุลเงิน (ล้านหน่วย) (ล้านบาท)

รวมหน้ีตา่งประเทศของรัฐบาล (1)
หน้ีของรัฐบาลท้ังหมด (2)

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

 
 
 
 
 
 

 

1.1.2 หนี้ในประเทศ เพ่ิมขึ้นสุทธิ 56,718.48 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า เนื่องจาก 
- เงินกู้เพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหน้ีสาธารณะเพ่ิมขึ้นสุทธิ 52,226.87 

ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
- เงินกู้ระยะสั้น ลดลงสุทธิ 7,804 ล้านบาท เนื่องจากการลดลงของต๋ัวเงินคลัง  
- เงินกู้ระยะยาว เพ่ิมขึ้นสุทธิ 60,030.87 ล้านบาท เนื่องจากการกู้เงินเพ่ือชดเชยการขาดดุล

งบประมาณจํานวน 70,508.21 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล 69,292 ล้านบาท และพันธบัตรออมทรัพย์ 
1,216.21 ล้านบาท และการไถ่ถอนพันธบัตร 10,477.34 ล้านบาท 

- เงินกู้ให้กู้ต่อเพ่ิมขึ้น 4,291.61 ล้านบาท เนื่องจาก 
- การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกู้จํานวน 920.19 ล้านบาท เพ่ือ

จัดทําโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มจํานวน 304.81 ล้านบาท สายสีนํ้าเงินจํานวน 382.59 ล้านบาท และ สายสี
เขียวจํานวน 232.79 ล้านบาท  

 
 

ร้อยละของหนี้ต่างประเทศท่ีรัฐบาลกู้โดยตรงต่อหนี้รัฐบาลทั้งหมด  
โดยจําแนกเป็นหนี้ท่ียังไม่ได้มีการบริหารความเส่ียง และหนี้ท่ีได้มีการบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

 
Canadian 

(Unhedged) 
0.004%

Japanese Yen 
(Hedged) 

0.21%

Japanese Yen 
(Unhedged) 

0.84%

USD (Hedged) 
0.78% Hedged 

0.99%

Unhedged 
0.84%
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- การรถไฟแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกู้จํานวน 3,371.42 ล้านบาท เพ่ือจัดทําโครงการ
ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี – ปากนํ้าโพ จํานวน 1,600 ล้านบาท โครงการการก่อสร้างทางคู่ ช่วงนครปฐม 
– ชุมพร จํานวน 646.50 ล้านบาท โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น จํานวน 
573.79 ล้านบาท โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา – คลอง
สิบเก้า - แก่งคอย จํานวน 452.67 ล้านบาท และโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซ่ือ - รังสิต 
จํานวน 98.46 ล้านบาท  

 เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศเพ่ิมขึ้น 200 ล้านบาท เพ่ือพัฒนาระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้าและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน 

 

1.2  หนี้ท่ีรัฐบาลกู้เพ่ือชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพ่ือการฟื้นฟูฯ ลดลงจากเดือนก่อนหน้า จํานวน 
2,059.14 ล้านบาท จากการชําระหนี้ท่ีกู้มาภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการ
เงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะท่ีสอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) โดยใช้
เงินจากบัญชีสะสมเพ่ือการชําระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 

 

1.3  หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ ลดลงจากเดือนก่อนหน้า จํานวน 44,800 ล้านบาท 
เน่ืองจากได้นําไปชําระคืนหน้ีพันธบัตรรัฐบาลท่ีกู้เพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี้ที่ครบ
กําหนดในวันท่ี 13 มีนาคม 2561  

 
2. หนี้รัฐวิสาหกิจ 
 2.1 หนี้ท่ีรัฐบาลคํ้าประกัน 
 2.1.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลง 1,094.31 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็นผลจากการชําระคนืหนีส้กลุเงนิ
เยน และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 3 

 ตารางท่ี 3 การเปล่ียนแปลงของหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ (รัฐบาลคํ้าประกัน)  

ล้านบาท สกุลเงิน ก.พ. 61 มี.ค. 61

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

EUR 28.45            28.45             -                    -                     1,105.52              1,104.15             (1.37)         (1.37)               EUR 38.86 38.81
JPY 78,044.66      77,707.04       (337.61)             (100.54)             23,193.78          23,241.31         47.53       (53.01)             JPY 0.30 0.30
USD -               -                -                   -                   -                   -                  -          -                 USD 31.64 31.41
JPY 180,450.84    177,203.80     (3,247.03)            (491.57)               5,918.76              5,370.40             (548.36)     (1,039.93)         
USD -               -                -                    -                     -                     -                    -           -                 

(592.11)            (502.20)  (1,094.31)        

หนี้ท่ียังไม่ได้มีการบริหาร      
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน
หนี้ท่ีได้มีการบริหารความเส่ียง
จากอัตราแลกเปล่ียน

รวม

หน้ีคงค้าง ณ 

ก.พ.  61
หน้ีคงค้าง ณ 

มี.ค.  61
ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD
ณ ส้ินเดือน ก.พ. 61  

 (ล้านบาท)
ณ ส้ินเดือน มี.ค. 61 

  (ล้านบาท)
เพิม่/(ลด)

อัตราแลกเปลี่ยน 2
ผลจากการบรหิารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บรหิารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ มี.ค. 61

ผลของอตัราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงคา้ง
การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ

 ณ มี.ค. 61สกุลเงิน 1

3

 
1. EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ 
2. อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถัวเฉลี่ยขาย ณ วันทําการสุดท้ายของเดือน 
3. หน้ีคงค้างต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจบางส่วนได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว (Partial Hedge) 

 2.1.2 หนี้ในประเทศ เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลงสุทธิ 3,089 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลง
ท่ีสําคัญ เนื่องจาก การทางพิเศษแห่งประเทศไทยไถ่ถอนพันธบัตร 3,000 ล้านบาท  
    2.2 หนี้ท่ีรัฐบาลไม่คํ้าประกัน 
  2.2.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลง 4,596.87 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็นผลจากการชําระหนี้
สกุลเงินต่างๆ  และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 การเปล่ียนแปลงของหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ (รัฐบาลไม่คํ้าประกัน)  

ล้านบาท สกุลเงิน ก.พ. 61 มี.ค. 61
(ก) (ข)

(1) (2) (3) (4) =  (3)x(ข) (5) = (1)x(ก) (6) = (1)x(ข) (7) = (6) - (5) (7) + (4)
EUR 919.11          903.21           (15.89)               (616.8300)          35,715.19          35,671.07         (44.1200)  (660.95)            EUR 38.86 38.81
JPY 37,738.15      37,408.40       (329.75)             (98.2000)           11,215.25          11,238.23         22.9800   (75.22)             JPY 0.30 0.30
USD 1,508.89        1,398.57        (110.32)             (3,464.6100)       47,738.90          47,388.54         (350.3600) (3,814.97)         USD 31.64 31.41

หนี้ท่ีได้มีการบริหารความเส่ียง
จากอัตราแลกเปล่ียน

JPY 23,000.00      23,000.00       -                    -                     6,230.98              6,185.25             (45.7300)    (45.73)             

(4,179.64)         (417.23)  (4,596.87)        

เพิม่/(ลด)

หนี้ท่ียังไม่ได้มีการบริหาร     
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน

รวม

อัตราแลกเปลี่ยน 2

สกุลเงิน

ผลจากการบรหิารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บรหิารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ มี.ค. 61

หน้ีคงค้าง ณ 

ก.พ.  61
หน้ีคงค้าง ณ 

มี.ค.  61
ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD
ณ ส้ินเดือน ก.พ. 61  

 (ล้านบาท)

การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ

 ณ มี.ค. 61

ผลของอตัราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงคา้ง

ณ ส้ินเดือน มี.ค. 61 
  (ล้านบาท)

1

3

 
1. EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ 
2. อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถัวเฉลี่ยขาย ณ วันทําการสุดท้ายของเดือน 
 
 2.2.2 หนี้ในประเทศ เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลงสุทธิ 8,113.46 ล้านบาท โดยการ
เปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ เน่ืองจาก บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ชําระคืนต้นเงินกู้ 6,644.08 ล้านบาท  

3. หนี้รัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํ้าประกัน)  
 3.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลง 58.65 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็นผลจากการชําระคืนต้นเงินกู้
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน  ดังรายละเอียด
ปรากฏตามตารางท่ี 5 

ตารางที่ 5 การเปล่ียนแปลงของหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจท่ีเปน็สถาบันการเงนิ (รัฐบาลคํ้าประกัน)  

ล้านบาท สกุลเงิน ก.พ. 61 มี.ค. 61
(ก) (ข)

(1) (2) (3) (4) =  (3)x(ข) (5) = (1)x(ก) (6) = (1)x(ข) (7) = (6) - (5) (7) + (4)
EUR 2.35              2.35              -                    -                     91.23                  91.12                 (0.11)         (0.11)               EUR 38.86 38.81

USD -               -                -                    -                     -                     -                    -           -                 USD 31.64 31.41
EUR -               -                -                   -                   -                   -                  -          -                 
JPY 916.53          702.17           (214.36)              (58.54)                 -                     -                    -           (58.54)             

(58.54)             (0.11)       (58.65)            

อัตราแลกเปลี่ยน 2

 หน้ีท่ียังไม่ได้มีการบริหาร    
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน
 หน้ีท่ีได้มีการบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปล่ียน

รวม

หน้ีคงค้าง ณ 

ก.พ.  61
หน้ีคงค้าง ณ 

มี.ค.  61
ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD

ณ ส้ินเดือน ก.พ. 61  
 (ล้านบาท)

ณ ส้ินเดือน มี.ค. 61

  (ล้านบาท)

การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ

 ณ มี.ค. 61สกุลเงิน 1

ผลจากการบรหิารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บรหิารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ มี.ค. 61

ผลของอตัราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงคา้ง

เพิม่/(ลด)

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

 
 
 

3.2  หนี้ในประเทศ เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลงสุทธิ 2,465 ล้านบาท เน่ืองจากธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรชําระคืนต้นเงินกู้ท้ังจํานวน  

หากพิจารณาในรูปเงินบาท หน้ีต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ และรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาล           
ค้ําประกัน) หลังจากได้บริหารความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว มีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 3  

 

 

 

 

 

 

2. อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถัวเฉล่ียขาย ณ วันทําการสุดท้ายของเดือน 
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แผนภาพที่ 3 หน้ีต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ และรฐัวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํ้า
ประกัน)ท่ีบริหารความเสี่ยงและจําแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ 

 

รวม Hedged
Natural 
Hedged

Unhedged

เยน 316,021.41                  95,622.01 61,341.20      11,140.04     23,140.77  
เหรียญสหรัฐ 1,398.57                     43,923.93 -               43,923.93     -           
ยูโร 934.01                      36,249.51 -               35,054.24     1,195.27    

175,795.45  61,341.20        90,118.21     24,336.04    
1,299,945.10    

13.52         4.72               6.93             1.87           

สกุลเงิน (ล้านหน่วย)
(ล้านบาท)

รวมหน้ีตา่งประเทศของรัฐวิสาหกิจ (1)
หน้ีรัฐวิสาหกิจท้ังหมด (2)

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

 
 
  
 
 
 
4. หนีห้นว่ยงานของรัฐ ลดลงสุทธิ 50.96 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสํานกังานธนา
นุเคราะห์เบิกจ่ายเงินกู้ 1.04 ล้านบาท และชําระคืนต้นเงินกู้ 52 ล้านบาท  

 
 หน้ีสาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 จํานวน 6,454,168.89 ล้านบาท สามารถแบ่งประเภท
เป็น   หน้ีต่างประเทศ-หน้ีในประเทศ และหนี้ระยะยาว-หน้ีระยะสั้นได้ ดังนี้ 
 

 หนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ แบ่งออกเป็น หน้ีต่างประเทศ 270,002.37 ล้านบาท หรือร้อยละ 
4.18 และหน้ีในประเทศ 6,184,166.52 ล้านบาท หรือร้อยละ 95.82 ของยอดหน้ีสาธารณะคงค้าง 
รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 6 
 
 

ร้อยละของหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจต่อหนี้ท้ังหมดของรัฐวิสาหกิจ โดยจําแนกเป็นหนี้ท่ียังไม่ได้มีการบริหารความเส่ียง 
หนี้ท่ีได้มีการบริหารความเส่ียง และหนี้ท่ีบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนโดยวิธี Natural Hedged  

 

Japanese 
Yen 

(Hedged) 
4.72%

Japanese Yen 
(Natural Hedged) 

0.85%

Japanese Yen 
(Unhedged) 

1.78%

USD (Natural 
Hedged) 
3.38%

Euro 
(Natural 
Hedged) 
2.70%

Euro (Unhedged) 0.09%

Hedged 
4.72%

Natural 
Hedged 
6.93%

Unhedged 
1.87%
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ตารางท่ี 6 สัดส่วนหนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ 
หน้ีสาธารณะ
(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีรัฐบาล 5,145,028.98     94,206.92         1.83       5,050,822.06     98.17      
2. หน้ีรัฐวิสาหกิจ 918,898.16       175,525.29       19.10      743,372.87       80.90      
3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน 381,046.94       270.16             0.07       380,776.78       99.93      
    (รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ 9,194.81           -                  -         9,194.81           100.00    

รวม 6,454,168.89    270,002.37       4.18       6,184,166.52    95.82     

หน้ีต่างประเทศ หน้ีในประเทศ

 
 
 หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะส้ัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังน้ี 

- หนี้ระยะยาวและหน้ีระยะส้ัน (แบ่งตามอายุของเคร่ืองมือการกู้เงิน) แบ่งออกเป็นหน้ีระยะ
ยาว 6,276,169.63 ล้านบาท หรือร้อยละ 97.24 และหนี้ระยะสั้น 177,999.26 ล้านบาท หรือร้อยละ 
2.76 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 7 
 

ตารางท่ี 7 สัดส่วนหนี้ระยะยาวและหน้ีระยะสั้น (แบ่งตามอายุของเครื่องมือการกู้เงิน) 
หน้ีสาธารณะ
(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีรัฐบาล 5,145,028.98     4,982,686.98     96.84      162,342.00       3.16       
2. หน้ีรัฐวิสาหกิจ 918,898.16       915,240.90       99.60      3,657.26           0.40       
3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน 381,046.94       369,046.94       96.85      12,000.00         3.15       
    (รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ 9,194.81           9,194.81           100.00    -                  -         

รวม 6,454,168.89 6,276,169.63 97.24   177,999.26   2.76     

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสั้น

 
 

- หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะส้ัน (แบ่งตามอายุคงเหลือ) แบ่งออกเป็น หน้ีระยะยาว 
5,824,318.73 ล้านบาท หรือร้อยละ 90.24 และหน้ีระยะสั้น 629,850.16 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.76 ของ
ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 8 
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หมายเหตุ: การนําข้อมูลและ/หรอืบทวิเคราะห์ของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะไปใช้และ/หรือเผยแพร่ต่อ ขอความกรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลด้วย 
ส่วนวิจัยนโยบายหน้ีสาธารณะ สํานักนโยบายและแผน 
สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ตอ่ 5520  
 

ตารางท่ี 8 สัดส่วนหนี้ระยะยาวและหน้ีระยะสั้น (แบ่งตามอายุคงเหลือ) 
หน้ีสาธารณะ
(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีรัฐบาล 5,145,028.98     4,746,200.11     92.25      398,828.87       7.75       
2. หน้ีรัฐวิสาหกิจ 918,898.16       784,419.56       85.37      134,478.60       14.63      
3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน 381,046.94       289,253.82       75.91      91,793.12         24.09      
    (รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ 9,194.81           4,445.24           48.35      4,749.57           51.65      

รวม 6,454,168.89 5,824,318.73 90.24   629,850.16   9.76     

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสั้น

 
 
 


