
ฉบบัท่ี 132/2561                      วนัท่ี 6 กนัยายน 2561 
 

รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ ส้ินเดือนกรกฎาคม 2561  
________________________ 

 

สัดส่วนหน้ีสาธารณะต่อ GDP ณ ส้ินเดือนกรกฎาคม 2561 คิดเป็นร้อยละ 40.88 ของ GDP 
โดยรัฐบาลไดกู้เ้งินเพื่อเพื่อขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศอยา่งต่อเน่ืองและวางรากฐานเศรษฐกิจในระยะยาว  

ซ่ึงรวมถึงโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ ในขณะเดียวกนัก็มีการช าระคืนหน้ีอยา่งต่อเน่ือง    
เพื่อเป็นการรักษาวินยัทางการเงินการคลงั โดยรายการช าระหน้ีท่ีส าคญัคือการช าระคืนหน้ีในประเทศของรัฐบาล
ก่อนครบก าหนด วงเงิน 10,383 ลา้นบาท ซ่ึงส่งผลใหย้อดหน้ีคงคา้งลดลง และเป็นการลดภาระดอกเบ้ียในอนาคต  

ท่ีตอ้งจ่ายจากเงินงบประมาณของประเทศไดป้ระมาณ 260 ลา้นบาท 
  

นายภูมิศกัด์ิ อรัญญาเกษมสุข ผูอ้  านวยการส านกังานบริหารหน้ีสาธารณะ ไดร้ายงานหน้ี
สาธารณะคงคา้ง ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2561 มีจ านวน 6,557,290.60 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.88 
ของ GDP โดยแบ่งเป็นหน้ีรัฐบาล 5,251,290.17 ลา้นบาท หน้ีรัฐวิสาหกิจ 922,047.84 ลา้นบาท หน้ี
รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบนัการเงิน* (รัฐบาลค ้าประกนั) 375,133.92 ลา้นบาท และหน้ีหน่วยงานของรัฐ 
8,818.67 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 หนี้ รัฐบาล จ  านวน 5,251,290.17 ล้านบาท มีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญ 
ของหน้ีรัฐบาล ดงัน้ี 

 การกูเ้งินภายใตแ้ผนท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561  
เพิ่มข้ึน 23,200 ลา้นบาท เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยน าไปลงทุนในการพฒันาประเทศสร้างความ
เขม้แขง็และย ัง่ยนืใหก้บัทางเศรษฐกิจเป็นส าคญั ซ่ึงเป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้ 

 การช าระคืนหน้ีเงินกูเ้พื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหน้ี จ  านวน 10,383 ลา้นบาท 
 การช าระคืนหน้ีเงินกูเ้พื่อฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ จ านวน 1,381 ลา้นบาท 
 การกูเ้พื่อการลงทุนจากแหล่งเงินกูใ้นประเทศเพิ่มข้ึน 2,205.79 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น

การกูใ้ห้กูต่้อแก่ (1) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกูจ้  านวน 1,205.10 ลา้นบาท  
เพื่อจดัท าโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม สายสีเขียว และสายสีน ้ าเงิน (2) การรถไฟแห่งประเทศไทยเบิกจ่าย
เงินกู้จ  านวน 945.12 ลา้นบาท เพื่อจดัท า โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น 
                                                           
*
 หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน หมายถึง หนีข้องรัฐวิสาหกจิที่ท าธุรกิจใหกู้้ยืมเงิน ธุรกจิบริหารสินทรัพย์ และธุรกิจประกันสินเชื่อ 
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โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝ่ังทะเลตะวนัออก ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเกา้ – แก่งคอย 
โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซ่ือ – รังสิต โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี – ปากน ้ าโพ 
โครงการก่อสร้างทางคู ่ช่วงนครปฐม – ชุมพร และโครงการก่อสร้างทางคู่ ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ 
และ (3) การเคหะแห่งชาติเบิกจ่ายเงินกูจ้  านวน 55.57 ลา้นบาท เพื่อจดัท าโครงการอาคารพกัอาศยัแปลง G 
ตามแผนแม่บทโครงการฟ้ืนฟูเมืองชุมชนดินแดง ทั้งน้ี เม่ือโครงการต่างๆ แลว้เสร็จคาดการณ์ว่าจะสร้าง
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมอยา่งมีนยัส าคญั กล่าวคือ 

โครงการลงทุนของการรถไฟแห่งประเทศไทยท่ีอยู่ระหวา่งการเบิกจ่าย เม่ือแลว้เสร็จจะมี
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจประมาณ 15.72 % ของมูลค่าการลงทุนของโครงการ จากการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ของการขนส่งทางรถไฟ ลดระยะเวลาการเดินทาง กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดอุบุติเหตุบนทอ้งถนน 
และเป็นทางเลือกใหม่ในการเดินทางของประชาชน 

โครงการลงทุนของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เม่ือแล้วเสร็จจะมี
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจประมาณ 15.13 % ของมูลค่าการลงทุนของโครงการ และประโยชน์ท่ีสังคมไดรั้บ 
ได้แก่  การประหยดัค่าใช้จ่ายน ้ ามนัเช้ือเพลิง ประหยดัเวลาของผูใ้ช้ยานพาหนะ ลดความเสียหายจาก
อุบติัเหตุบนทอ้งถนน และลดมลพิษทางส่ิงแวดลอ้ม 

 หน้ีต่างประเทศเพิ่มข้ึนสุทธิ 1,233.83 ลา้นบาท จากการเบิกจ่ายและช าระคืนเงินกูส้กุลต่างๆ 
การบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน และการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 

 หนีรั้ฐวสิาหกจิ จ านวน 922,047.84 ลา้นบาท โดยการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัเกิดจาก 
 หน้ีท่ีรัฐบาลค ้ าประกัน ลดลงสุทธิ 28.15 ล้านบาท โดยรายการท่ีส าคัญเกิดจาก 

หน้ีท่ีลดลงของ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 

 หน้ีท่ีรัฐบาลไม่ค  ้ าประกัน เพิ่มข้ึนสุทธิ 3,131.22 ล้านบาท โดยรายการท่ีส าคญัเกิดจาก 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 

 หนีรั้ฐวสิาหกจิทีเ่ป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค า้ประกนั) จ  านวน 375,133.92 ลา้นบาท ลดลง
สุทธิ 1,272.85 ลา้นบาท โดยรายการท่ีส าคญัเกิดจากหน้ีท่ีลดลงของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

 

 หนี้หน่วยงานของรัฐ จ านวน 8,818.67 ลา้นบาท ลดลงสุทธิ 19.34 ลา้นบาท เน่ืองจากหน้ีท่ีลดลง

ของส านกังานธนานุเคราะห์ 

 หน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ ส้ินเดือนกรกฎาคม 2561 จ านวน 6,557,290.60 ลา้นบาท แบ่งออกเป็น   
หน้ีในประเทศ 6,300,573.04 ล้านบาท หรือร้อยละ 96.09 และหน้ีต่างประเทศ 256,717.56 ล้านบาท 
(ประมาณ 7,719.46 ลา้นเหรียญสหรัฐ) หรือร้อยละ 3.91 ของหน้ีสาธารณะคงคา้งทั้งหมด และหน้ีสาธารณะ        
คงคา้งแบ่งตามอายุคงเหลือ สามารถแบ่งออกเป็นหน้ีระยะยาว 5,672,526.27 ลา้นบาท หรือร้อยละ 86.51 
และหน้ีระยะสั้น 884,764.33 ลา้นบาท หรือร้อยละ 13.49 ของหน้ีสาธารณะคงคา้งทั้งหมด    

______________________________ 
คณะโฆษกส านกังานบริหารหน้ีสาธารณะ โทร. 02 265 8050 ต่อ 5520 

https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97+%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2+%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94+(%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwirqKLz_YLdAhUGcCsKHT10DuoQkeECCCMoAA
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ส านกังานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) ขอรายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ ส้ินเดือนกรกฎาคม 
2561 ดงัน้ี 

 ยอดหน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2561 มีจ านวน 6,557,290.60 ลา้นบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 40.88 ของ GDP เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หน้ีสาธารณะคงค้างเพิ่มข้ึนสุทธิ 
25,780.97 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
 1. หน้ีรัฐบาล 5,251,290.17 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนสุทธิ 23,968.09 ล้านบาท 
 2. หน้ีรัฐวิสาหกิจ 922,047.84 ล้านบาท เพิ่มข้ึนสุทธิ 3,103.07 ล้านบาท 
 3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบนัการเงิน* (รัฐบาลค ้าประกนั) 375,133.92 ล้านบาท  
  ลดลงสุทธิ 1,270.85 ลา้นบาท  
 4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ 8,818.67 ล้านบาท ลดลงสุทธิ 19.34 ลา้นบาท 
  

 ทั้งน้ี สัดส่วนและรายละเอียดของหน้ีสาธารณะ ณ ส้ินเดือนกรกฎาคม 2561 ปรากฏตาม
แผนภาพท่ี 1 และตารางท่ี 1 ตามล าดบั 
 

แผนภาพที ่1 สัดส่วนหนีส้าธารณะจ าแนกตามประเภท 
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*หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน หมายถึง หนีข้องรัฐวิสาหกจิที่ท าธุรกิจใหกู้้ยืมเงิน ธุรกจิบริหารสินทรัพย์ และธุรกิจประกันสินเชื่อ 
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ตารางท่ี 1 รายงานหน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 25611 
หน่วย: ล้านบาท

ณ 30 มิ.ย. 61  % GDP  ณ 31 ก.ค. 61  % GDP  เพ่ิม/(ลด)

(1) (2) (3) (4) (3)-(1)

1. หน้ีรัฐบาล (1.1+1.2+1.3) 5,227,322.08 32.82 5,251,290.17 32.74        23,968.09

   1.1 หน้ีที่รัฐบาลกู้โดยตรง 4,362,884.87 27.39 4,386,852.96 27.35 23,968.09       

        -หน้ีต่างประเทศ 78,808.46 80,042.29 1,233.83        

            - เงินกูเ้พื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล 34,416.99 34,323.51 (93.48)            

            - เงินกูใ้หกู้ต่้อ 4 44,391.47 45,718.78 1,327.31        

        -หน้ีในประเทศ 4,284,076.41 4,306,810.67 22,734.26       

            - เงินกูเ้พื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหน้ี 5 3,739,083.98 3,760,993.45 21,909.47       

                   - ระยะส้ัน (ต๋ัวเงินคลังและเงินกูอ้ืน่) 53,289.00 62,381.00 9,092.00        

                   - ระยะยาว (พันธบตัรและเงินกูอ้ืน่) 3,685,794.98 3,698,612.45 12,817.47       

            - เงินกูเ้พื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 356,853.00               355,472.00               (1,381.00)       

            - เงินกูใ้หกู้ต่้อ 4 129,183.11               131,388.90               2,205.79        

            - เงินกูเ้พื่อปรับโครงสร้างหน้ีต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้้าประกัน 6 4,133.32                   4,133.32                   -                

            - เงินกูบ้าททดแทนการกูเ้งินตราต่างประเทศ 54,823.00                 54,823.00                 -                

                   - เพื่อใช้ในโครงการ DPL 33.00                       33.00                       -                

                   - เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจดัการทรัพยากรน้้าและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน 54,790.00                 54,790.00                 -                

   1.2 หน้ีที่รัฐบาลกู้เพ่ือชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 7 864,437.21 5.43 864,437.21 5.39 -                

            - FIDF 1 335,632.00 335,632.00 -                

            - FIDF 3 528,805.21 528,805.21 -                

2. หน้ีรัฐวิสาหกิจ (2.1 + 2.2) 918,944.77 5.77 922,047.84 5.75          3,103.07

   2.1 หน้ีที่รัฐบาลค้้าประกัน 413,323.29 2.60 413,295.14 2.58             (28.15)

        -หน้ีต่างประเทศ 75,471.22 74,584.48           (886.74)

        -หน้ีในประเทศ 337,852.07 338,710.66            858.59

   2.2 หน้ีที่รัฐบาลไม่ค้้าประกัน 505,621.48 3.17 508,752.70 3.17          3,131.22

        -หน้ีต่างประเทศ 101,844.41 101,822.65             (21.76)

        -หน้ีในประเทศ 403,777.07 406,930.05          3,152.98

3. หน้ีรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน  (รัฐบาลค้้าประกัน) 376,404.77 2.36 375,133.92 2.34        (1,270.85)

        -หน้ีต่างประเทศ 266.99 268.14                1.15

        -หน้ีในประเทศ 376,137.78 374,865.78        (1,272.00)

4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ  (4.1+4.2) 8,838.01                  0.06     8,818.67                  0.05                 (19.34)

   4.1 หน้ีที่รัฐบาลค้้าประกัน -                             -                                               -   

   4.2 หน้ีที่รัฐบาลไม่ค้้าประกัน 8,838.01                  8,818.67                              (19.34)

รวม (1+2+3+4) 6,531,509.63 41.01 6,557,290.60 40.88        25,780.97

2,3 2,3
      

 

 
 

 

หมายเหตุ:   
1. ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle : SPV) ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม  561 จ านวน 20,499.90 ล้านบาท ที่รัฐบาลมีภาระผูกพันต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่

อาคาร สัญญาบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ และสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องของโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจ้งวัฒนะ  
2. GDP ปี  560 เท่ากับ 15,452.90 พันล้านบาท และประมาณการ GDP ปี  561 เท่ากับ 16,426.40 พันล้านบาท (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ  0 สิงหาคม 2561)  
3. สบน. ได้ปรับวิธีการค านวณ GDP ในแต่ละเดือน เพื่อให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP สะท้อนค่าที่ใกล้เคียงความเป็นจริง โดย GDP ในรอบ 1  เดือนที่ผ่านมาสิ้นสุด ณ เดือนมิถุนายน  561 ดังนี้ GDP ไตรมาส   - 4 ปี 60 + GDP ไตรมาส 1 -   ปี 

61 เท่ากับ 15 9 6. 5 พันล้านบาท และในรอบ 1  เดือน  ที่ผ่านมาสิ้นสุด ณ เดือนกรกฎาคม  561 ดังนี้ ([GDP ไตรมาส   ปี 60]/3)*2 + GDP ไตรมาส 4 ปี 60 + GDP ไตรมาส 1 –   ปี 61 + [(ประมาณการ GDP ปี 61) – (GDP ไตรมาส 1 -   ปี 61)]/6 
เท่ากับ 16 0  .44 พันล้านบาท 

4. เงินกู้ให้กู้ต่อเป็นหนี้ที่กระทรวงการคลังกู้เงินให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจกู้ต่อเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามมติของคณะรัฐมนตรี ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม  561 หนี้เงินกู้ให้กู้ต่อมีจ านวนทั้งสิ้น 177,107.68 ล้านบาท เป็นการ
ให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย   4,579.13 ล้านบาท การรถไฟแห่งประเทศไทย 76,348.59 ล้านบาท บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 15,677.65 ล้านบาท การเคหะแห่งชาติ  0 . 5 ล้านบาท และการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 19 .46 ล้านบาท ซึ่งหนี้ดังกล่าวไม่ปรากฏรายการในตารางส่วนของหนี้รัฐวิสาหกิจ เพื่อป้องกันการรายงานข้อมูลหนี้คงค้างที่ซ้ าซ้อน 

5. รัฐบาลมีหนี้อัตราดอกเบี้ยแปรผันตามเงินเฟ้อ จ านวน  07 940 ล้านบาท ประกอบไปด้วย พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ (Inflation-Linked Bond)  
รุ่น ILB 17A จ านวน 100  7  ล้านบาท และ รุ่น ILB   A จ านวน 107 06  ล้านบาท โดยตามประมาณการภาระหนี้ที่จะครบก าหนดช าระในอนาคต รัฐบาลจะมีภาระหนี้ส่วนชดเชยเงินเฟ้อเพิ่มเติมจากเงินต้นที่จะครบก าหนดในปี  564 จ านวน 1   50 ล้านบาท 
และในปี  571 จ านวน    970 ล้านบาท ภายใต้ข้อสมมติว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline Inflation) เท่ากับ  .0% 

6. มาตรา  4 ( ) ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ.  54  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ เพื่อเป็นการประหยัด ลดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน หรือกระจายภาระ
การช าระหนี้ โดยที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้มีการกู้เงินในประเทศเพื่อช าระหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ าประกันไม่เกินจ านวนเงินที ่ยังมีภาระค้ าประกันอยู ่ ท าให้หนี้ต่างประเทศ ของรัฐวิสาหกิจที่
กระทรวงการคลังค้ าประกันลดลงและหนี้ในประเทศของรัฐบาลเพิ่มข้ึน 

7. เงินกู้ที่ออกภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ.  541 (FIDF1) และพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการ
เงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ.  545 (FIDF3) นั้น ต่อมาได้มีการตราพระราชก าหนดปรับปรุงการบริหารหนี้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบนัการเงนิ (กอง
ทุนฯ) พ.ศ.  555 มาตรา 4 ให้กองทุนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการช าระคืนต้นเงินกู้และการช าระดอกเบี้ยเงินกู้ 

8. สบน. ได้มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP เดือนมิถุนายน  561 เนื่องจากการปรับประมาณการ GDP (ณ ราคาประจ าปี) ในปี  561 ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ณ  0 
สิงหาคม 2561 
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1. หนี้รัฐบาล 

 1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนก่อนหน้าเพิ่มข้ึนสุทธิ 23,968.09 ลา้นบาท เน่ืองจาก  
 1.1.1 หนีต่้างประเทศ เพิ่มข้ึนสุทธิ 1,233.83 ลา้นบาท จากเดือนก่อนหนา้ โดยเป็นผลจากการ
เบิกจ่าย   และช าระคืนหน้ีเงินกูส้กุลเงินเยน และการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน รวมถึงการบริหาร
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซ่ือ – รังสิต วงเงิน 2,669 ลา้น
เยน โดยวธีิ Cross Currency Swap ดงัรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 2   

ตารางที ่2 การเปลีย่นแปลงของหนีต่้างประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรง 

ล้านบาท

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

(ก) (ข)

CAD -             -               -                      -                                        -                      -                      -              -                   CAD 25.26 25.79

EUR -             -               -                      -                                        -                      -                      -              -                   EUR 38.85 39.35

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

USD -             -               -                      -                                        -                      -                      -              -                   USD 33.33 33.49

JPY 33,095.58    32,814.88      (280.70)                (93.47)                                   -                      -                      -              (93.47)               

USD 741.91        741.91          -                      -                                        -                      -                      -              -                   

CAD 7.69           7.69             -                      -                                        194.35                  198.46                 4.11            4.11                  

EUR -             -               -                      -                                        -                      -                      -              -                   

JPY 56,888.40    58,609.58      1,721.19               523.02                                   17,274.62             17,286.79             12.17          535.19              

USD -             -               -                      -                                        -                      -                      -              -                   

JPY 38,164.80    40,834.18      2,669.38               788.00                                   -                      -                      -              788.00              

USD 500.00        500.00          -                      -                                        -                      -                      -              -                   

1,217.55                             16.28         1,233.83          รวม

อัตราแลกเปลี่ยน 2

เงินกู้เพ่ือใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล

 หน้ีทีย่งัไม่ได้มีการบริหาร   

ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น

 หน้ีทีไ่ด้มีการบริหารความเสีย่ง

จากอัตราแลกเปลีย่น

เงินกู้ให้กู้ต่อ

 หน้ีทีย่งัไม่ได้มีการบริหาร   

ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น

 หน้ีทีไ่ด้มีการบริหารความเสีย่ง

จากอัตราแลกเปลีย่น

สกุลเงิน 1

ผลจากการบริหารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การช้าระคืน/การ

บริหารความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น) ณ ก.ค. 61
ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง

การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ 

ณ ก.ค. 61หน้ีคงค้าง ณ 

มิ.ย. 61

หน้ีคงค้าง ณ 

ก.ค. 61

ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD

ณ ส้ินเดือน มิ.ย. 61   

(ล้านบาท)

ณ ส้ินเดือน ก.ค. 61   

(ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

3

3

 
1. CAD=สกุลเงินเหรียญแคนาดา EUR=สกุลเงินยโูร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ 
2. อตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอตัราถวัเฉล่ียขาย ณ วนัท าการสุดทา้ยของเดือน 
3. หน้ีต่างประเทศท่ีมีการบริหารความเส่ียงแลว้ ใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท าการบริหารความเส่ียง  
 

   หากพิจารณาในรูปเงินบาท หน้ีท่ีรัฐบาลกู้โดยตรงจ าแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ หลงัจากท่ีได้บริหาร
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนแล้วมีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพท่ี 2   
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แผนภาพที ่2 หนีต่้างประเทศทีรั่ฐบาลกู้โดยตรงทีบ่ริหารความเส่ียงและจ าแนกเป็นสกลุเงนิต่างๆ  

รวม Hedged Unhedged
เยน 91,424.46            40,354.88             22,545.07                  17,809.81         

เหรียญสหรัฐ 1,241.91              39,488.95             39,488.95                  -                  
เหรียญแคนาดา 7.69                   198.46                 -                          198.46             
ยโูร -                     -                     -                          -                  

80,042.29             62,034.02                  18,008.27         
5,251,290.17              

1.52                    1.18                         0.34                

สกุลเงิน (ลา้นหน่วย)
(ลา้นบาท)

รวมหน้ีต่างประเทศของรัฐบาล (1)
หน้ีของรัฐบาลทัง้หมด (2)

ร้อยละของหน้ีต่างประเทศต่อหน้ีทัง้หมด

ของรัฐบาล (%) = (1)/(2)  
 
 
 

 
 
 

1.1.2 หนีใ้นประเทศ เพิ่มข้ึนสุทธิ 22,734.26 ลา้นบาท จากเดือนก่อนหนา้ เน่ืองจาก 
 เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหน้ีสาธารณะเพิ่มข้ึนสุทธิ 

21,909.47 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
- เงินกูร้ะยะสั้น เพิ่มข้ึนสุทธิ 9,092 ลา้นบาท เน่ืองจากการแปลงตัว๋เงินคลงัเป็นตัว๋สัญญา

ใชเ้งินเพื่อการบริหารหน้ี และการลดลงของตัว๋เงินคลงั 
- เงินกูร้ะยะยาว เพิ่มข้ึนสุทธิ 12,817.47 ลา้นบาท เน่ืองจากการกูเ้งินเพื่อชดเชยการขาดดุล

งบประมาณ 23,200 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นการออกพนัธบตัรรัฐบาล 18,200 ลา้นบาท และพนัธบตัรออม
ทรัพย ์5,000 ลา้นบาท รวมถึงการไถ่ถอนตัว๋สัญญาใชเ้งิน 10,382.53 ลา้นบาท 

 การช าระเงินกูเ้พื่อฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ จ านวน 1,381 ลา้นบาท 
 

                      ศ                                        
      แ                ไ  ไ                        แ         ไ                               แ          

 
Canadian 

(Unhedged) 
0.004%

Japanese Yen 
(Hedged) 

0.43%

Japanese Yen 
(Unhedged) 

0.34%

USD (Hedged) 
0.75%

Hedged 
1.18%

Unhedged 
0.34%
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- เงินกูใ้หกู้ต่้อเพิ่มข้ึน 2,205.79 ลา้นบาท เน่ืองจาก 
- การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกูจ้  านวน 1,205.10 ลา้นบาท 

เพื่อจดัท าโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มจ านวน 569.54 ลา้นบาท สายสีเขียวจ านวน 355.91 ลา้นบาท สายสีน ้ า
เงินจ านวน 279.65 ลา้นบาท  

- การรถไฟแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกูจ้  านวน 945.12 ลา้นบาท เพื่อจดัท า โครงการ
ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น จ านวน 672.38 ลา้นบาท โครงการก่อสร้างทางคู่ใน
เส้นทางรถไฟสายชายฝ่ังทะเลตะวนัออก ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเกา้ - แก่งคอย จ านวน 149.97 ลา้นบาท 
โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซ่ือ - รังสิต จ านวน 98.12 ลา้นบาท โครงการก่อสร้างรถไฟทาง
คู่ ช่วงลพบุรี – ปากน ้าโพ จ านวน 10.81 ลา้นบาท โครงการก่อสร้างทางคู่ ช่วงนครปฐม – ชุมพร จ านวน 8.86 
ลา้นบาท และโครงการก่อสร้างทางคู่ ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ จ านวน 4.98 ลา้นบาท 

- การเคหะแห่งชาติเบิกจ่ายเงินกูจ้  านวน 55.57 ลา้นบาท เพื่อจดัท าโครงการอาคารพกัอาศยั
แปลง G ตามแผนแม่บทโครงการฟ้ืนฟูเมืองชุมชนดินแดง 

 

1.2  หนี้ทีรั่ฐบาลกู้เพือ่ชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพือ่การฟ้ืนฟูฯ ไม่มีการเปล่ียนแปลงจากเดือนก่อนหนา้  
 

2. หนี้รัฐวสิาหกจิ 

 2.1 หนี้ทีรั่ฐบาลค า้ประกนั 
 2.1.1 หนีต่้างประเทศ ลดลงสุทธิ 886.74 ลา้นบาท จากเดือนก่อนหนา้ โดยเป็นผลจากการช าระคืนหน้ีสกุล
เงินต่าง  ๆและการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน ดงัรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 3 

 ตารางท่ี 3 การเปล่ียนแปลงของหน้ีต่างประเทศของรัฐวสิาหกิจ (รัฐบาลค ้าประกนั)  

ล้านบาท สกุลเงิน ม.ิย. 61 ก.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 18.04            17.99             (0.05)                 (1.94)                  700.63                709.73               9.10          7.16                EUR 38.85 39.35
JPY 67,493.74      67,428.04       (65.70)                (19.97)                 20,495.01            20,509.45           14.44        (5.53)               JPY 0.30 0.30
USD -               -                -                    -                     -                     -                    -           -                 USD 33.33 33.49
JPY 174,598.88    171,709.69     (2,889.19)            (890.68)               5,433.63              5,435.94             2.31          (888.37)            
USD -               -                -                    -                     -                     -                    -           -                 

(912.59)              25.85       (886.74)          

อัตราแลกเปลี่ยน 2
ผลจากการบริหารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การช้าระคืน/การ

บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ก.ค. 61
ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหน้ีคงค้าง

การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ

 ณ ก.ค. 61
สกุลเงิน 1 หน้ีคงค้าง ณ 

มิ.ย. 61

หน้ีคงค้าง ณ 

ก.ค. 61

ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD
ณ ส้ินเดือน มิ.ย. 61  

 (ล้านบาท)

ณ ส้ินเดือน ก.ค. 61 

  (ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

หน้ีทีย่งัไม่ได้มีการบริหาร      

ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น

หน้ีทีไ่ด้มีการบริหารความเสีย่ง

จากอัตราแลกเปลีย่น
รวม

3

 
1. EUR=สกุลเงินยโูร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ 
2. อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอตัราถวัเฉล่ียขาย ณ วนัท าการสุดทา้ยของเดือน 
3. หน้ีคงคา้งต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจบางส่วนไดมี้การบริหารจดัการความเส่ียงแลว้ (Partial Hedge) 

 2.1.2 หนี้ในประเทศ เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพิ่มข้ึนสุทธิ 858.59 ล้านบาท โดยการ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญั เกิดจากหน้ีท่ีเพิ่มข้ึนสุทธิของการรถไฟแห่งประเทศไทย 1,100 ลา้นบาท  และองคก์ารขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ 630 ลา้นบาท และ หน้ีท่ีลดลงสุทธิของการเคหะแห่งชาติ 800 ลา้นบาท  

    2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค า้ประกัน 
  2.2.1 หนีต่้างประเทศ ลดลงสุทธิ 21.76 ลา้นบาท จากเดือนก่อนหนา้ โดยเป็นผลจากการช าระคืนหน้ี
สกุลเงินต่างๆ และการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน ดงัรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 4 
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ตารางที ่4 การเปลีย่นแปลงของหนีต่้างประเทศของรัฐวสิาหกิจ (รัฐบาลไม่ค า้ประกนั)  

ล้านบาท สกุลเงิน ม.ิย. 61 ก.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 859.92          846.76           (13.16)                (518.0400)            33,406.44            33,840.45           434.01      (84.03)             EUR 38.85 39.35
JPY 51,678.64      51,308.80       (369.84)              (112.3800)            15,692.63            15,703.69           11.06        (101.32)            JPY 0.30 0.30
USD 1,385.68        1,383.12        (2.56)                 (85.6700)             46,181.66            46,399.90           218.24      132.57             USD 33.33 33.49

หน้ีทีไ่ด้มีการบริหารความเสีย่ง

จากอัตราแลกเปลีย่น
JPY 23,000.00      23,000.00       -                    -                     6,563.68              6,594.70             31.02        31.02              

(716.09)              694.33      (21.76)            

การเปลีย่นแปลง

ของหน้ีสาธารณะ ณ

 ก.ค. 61

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหน้ีคงค้าง

ณ สิน้เดือน ก.ค. 61   

(ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

อัตราแลกเปลี่ยน 2

สกุลเงิน

ผลจากการบริหารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การช้าระคืน/การ

บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ก.ค. 61

หน้ีคงค้าง ณ 

มิ.ย. 61

หน้ีคงค้าง ณ 

ก.ค. 61

ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD

ณ สิน้เดือน มิ.ย. 61   

(ล้านบาท)

หน้ีทีย่งัไม่ได้มีการบริหาร     

ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น

รวม

1

3

 
1. EUR=สกุลเงินยโูร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ 
2. อตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอตัราถวัเฉล่ียขาย ณ วนัท าการสุดทา้ยของเดือน 

 
 2.2.2 หนี้ในประเทศ เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนก่อนหน้าเพิ่มข้ึนสุทธิ 3,152.98 ล้านบาท โดยการ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญั เกิดจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกพนัธบตัร 3,000 ลา้นบาท  

3. หนีรั้ฐวสิาหกจิทีเ่ป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค า้ประกนั)  
 3.1 หนี้ต่างประเทศ เพิ่มข้ึน 1.15 ลา้นบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา
แลกเปล่ียน  ดงัรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 5 

ตารางที ่5 การเปลีย่นแปลงของหนีต่้างประเทศของรัฐวสิาหกิจทีเ่ป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค า้ประกนั)  

ล้านบาท สกุลเงิน ม.ิย. 61 ก.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 2.26              2.26              -                    -                     87.95                  89.10                 1.15          1.15                EUR 38.85 39.35

USD -               -                -                    -                     -                     -                    -           -                 USD 33.33 33.49

EUR -               -                -                    -                     -                     -                    -           -                 
JPY 702.17          702.17           -                    -                     -                     -                    -           -                 

-                    1.15         1.15               

สกุลเงิน 1

ผลจากการบริหารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การช้าระคืน/การ

บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ก.ค. 61
ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหน้ีคงค้าง

เพ่ิม/(ลด)

อัตราแลกเปลี่ยน 2

หน้ีทีย่งัไม่ได้มีการบริหาร    

ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น
 หน้ีทีไ่ด้มีการบริหารความเสีย่ง

จากอัตราแลกเปลีย่น
รวม

หน้ีคงค้าง ณ 

มิ.ย. 61

หน้ีคงค้าง ณ 

ก.ค. 61

ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD

ณ สิน้เดือน มิ.ย. 61   

(ล้านบาท)

ณ สิน้เดือน ก.ค. 61   

(ล้านบาท)

การเปลีย่นแปลง

ของหน้ีสาธารณะ ณ

 ก.ค. 61

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

 
 

3.2  หนีใ้นประเทศ เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนก่อนหนา้ลดลง 1,272 ลา้นบาท เน่ืองจากธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรช าระคืนตน้เงินกูท้ ั้งจ  านวน   

หากพิจารณาในรูปเงินบาท หน้ีต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ และรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบนัการเงิน (รัฐบาล
ค ้าประกนั) หลงัจากไดบ้ริหารความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนแลว้ มีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพท่ี 3  

 . อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถัวเฉลีย่ขาย ณ วันท าการสุดท้ายของเดือน 



-9- 
 

แผนภาพที ่3 หนีต่้างประเทศของรัฐวสิาหกจิ และรัฐวสิาหกจิทีเ่ป็นสถาบันการเงนิ (รัฐบาลค า้
ประกนั)      ทีบ่ริหารความเส่ียงและจ าแนกเป็นสกลุเงนิต่างๆ 

 

รวม Hedged
Natural 

Hedged
Unhedged

เยน 314,148.70                  96,241.74    60,160.94        15,591.31     20,489.49    

เหรียญสหรัฐ 1,383.12                     46,314.23    -                 46,314.23     -             

ยโูร 867.01                       34,119.30    -                 33,322.41     796.89        

176,675.27  60,160.94        95,227.95     21,286.38    
1,297,181.76    

13.62         4.64               7.34             1.64           

สกุลเงิน (ลา้นหน่วย)
(ลา้นบาท)

รวมหน้ีต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ (1)
หน้ีรัฐวิสาหกิจทัง้หมด (2)

ร้อยละของหน้ีต่างประเทศต่อหน้ีทัง้หมดของ

รัฐวิสาหกิจ (%) = (1)/(2)
 

 
  

 
 
4. หนี้หน่วยงานของรัฐ ลดลงสุทธิ 19.34 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยการเปล่ียนแปลงเกิดจาก
ส านกังานธนานุเคราะห์เบิกจ่ายเงินกู ้0.66 ลา้นบาท และ ช าระคืนตน้เงินกู ้20 ลา้นบาท  
 
 
 
 

                      ศ                                                 แ                ไ  ไ                        
       ไ                        แ                                 แ              ธ  Natural Hedged  

 

Japanese 
Yen 

(Hedged) 
4.64%

Japanese Yen 
(Natural Hedged) 

1.20%

Japanese Yen 
(Unhedged) 

1.58%

USD (Natural 
Hedged) 
3.57%

Euro 
(Natural 
Hedged) 
2.57%

Euro (Unhedged) 0.06%

Hedged 
4.64%

Natural 
Hedged 
7.34%

Unhedged 
1.64%
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 หน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2561 จ  านวน 6,557,290.60 ลา้นบาท สามารถแบ่งประเภท
เป็นหน้ีต่างประเทศ-หน้ีในประเทศ และหน้ีระยะยาว-หน้ีระยะสั้นได ้ดงัน้ี 
 

 หนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ แบ่งออกเป็น หน้ีต่างประเทศ 256,717.56 ลา้นบาท หรือร้อยละ 
3.91 และหน้ีในประเทศ 6,300,573.04 ลา้นบาท หรือร้อยละ 96.09 ของยอดหน้ีสาธารณะคงคา้ง 
รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 6 

ตารางที่ 6 สัดส่วนหนีต่้างประเทศและหนีใ้นประเทศ 
หน้ีสาธารณะ

(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีรฐับาล 5,251,290.17     80,042.29         1.52       5,171,247.88     98.48      

2. หน้ีรฐัวสิาหกิจ 922,047.84       176,407.13       19.13      745,640.71       80.87      

3. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีเ่ป็นสถาบันการเงิน 375,133.92       268.14             0.07       374,865.78       99.93      

    (รฐับาลค้้าประกัน)

4. หน้ีหน่วยงานของรฐั 8,818.67           -                  -         8,818.67           100.00    

รวม 6,557,290.60     256,717.56       3.91       6,300,573.04     96.09      

หน้ีต่างประเทศ หน้ีในประเทศ

 
 
 หนีร้ะยะยาวและหนีร้ะยะส้ัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

- หนีร้ะยะยาวและหนีร้ะยะส้ัน (แบ่งตามอายุของเคร่ืองมือการกู้เงิน) แบ่งออกเป็น หน้ีระยะ
ยาว 6,394,333.67 ลา้นบาท หรือร้อยละ 97.51 และหน้ีระยะสั้น 162,956.93 ลา้นบาท หรือร้อยละ 2.49 
ของยอดหน้ีสาธารณะคงคา้ง รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 7 

ตารางที่ 7 สัดส่วนหนีร้ะยะยาวและหนี้ระยะส้ัน (แบ่งตามอายุของเคร่ืองมือการกู้เงิน) 
หน้ีสาธารณะ

(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีรฐับาล 5,251,290.17     5,093,114.45     96.99      158,175.72       3.01       

2. หน้ีรฐัวสิาหกิจ 922,047.84       917,266.63       99.48      4,781.21           0.52       

3. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีเ่ป็นสถาบันการเงิน 375,133.92       375,133.92       100.00    -                  -         

    (รฐับาลค้้าประกัน)

4. หน้ีหน่วยงานของรฐั 8,818.67           8,818.67           100.00    -                  -         

รวม 6,557,290.60 6,394,333.67 97.51   162,956.93   2.49     

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสั้น

 
 

- หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะส้ัน (แบ่งตามอายุคงเหลือ) แบ่งออกเป็น หน้ีระยะยาว 
5,672,526.27 ลา้นบาท หรือร้อยละ 86.51 และหน้ีระยะสั้น 884,764.33 ลา้นบาท หรือร้อยละ 13.49 ของ
ยอดหน้ีสาธารณะคงคา้ง รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 8 

-  
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ตารางที่ 8 สัดส่วนหนีร้ะยะยาวและหนี้ระยะส้ัน (แบ่งตามอายุคงเหลอื) 
หน้ีสาธารณะ

(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีรฐับาล 5,251,290.17     4,661,166.70     88.76      590,123.47       11.24      

2. หน้ีรฐัวสิาหกิจ 922,047.84       760,085.92       82.43      161,961.92       17.57      

3. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีเ่ป็นสถาบันการเงิน 375,133.92       246,350.80       65.67      128,783.12       34.33      

    (รฐับาลค้้าประกัน)

4. หน้ีหน่วยงานของรฐั 8,818.67           4,922.85           55.82      3,895.82           44.18      

รวม 6,557,290.60 5,672,526.27 86.51   884,764.33   13.49   

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสั้น

 
 

 พระราชบญัญติัวินยัการเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ. 2561 ไดก้ าหนดสัดส่วนเพื่อใช้เป็นกรอบในการ
บริหารหน้ีสาธารณะไว ้โดยผลจากการบริหารหน้ีสาธารณะ ณ ส้ินเดือนกรกฎาคม 2561 สัดส่วนต่างๆ อยู่
ภายใตก้รอบวนิยัในการบริหารหน้ีสาธารณะดงักล่าว รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 9 

ตารางที่ 9 กรอบการบริหารหนีส้าธารณะภายใต้ พ.ร.บ. วนัิยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
สถานะ ณ สิ้นเดือน

กรกฎาคม 2561

1. สัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ไม่เกนิร้อยละ 60 ร้อยละ 40.88

2. สัดส่วนภาระหนี้รัฐบาลต่อประมาณการรายได้ประจ้าปี ไม่เกนิร้อยละ 35 ร้อยละ 19.62

3. สัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้างทีเ่ปน็เงินตราต่างประเทศ

ต่อหนี้สาธารณะทัง้หมด
ไม่เกนิร้อยละ 10 ร้อยละ 3.91

4. สัดส่วนภาระหนี้สาธารณะทีเ่ปน็เงินตราต่างประเทศ    

  ต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการ
ไม่เกนิร้อยละ 5 ร้อยละ 0.422

กรอบการบรหิารหน้ีสาธารณะ1

 
1. สดัส่วนตามประกาศ คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลงัของรัฐ เร่ือง ก าหนดกรอบในการบริหารกรอบการบริหาร
หน้ีสาธารณะพ.ศ. 2561 เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2561 
2. กรอบการบริหารหน้ีสาธารณะตวัท่ี 2 และ 4 เป็นประมาณการรายปีของปีงบประมาณ 2561 
 

 


