
ฉบบัท่ี 93/2561                         วนัท่ี 1 มิถุนายน 2561  
 

รายงานหนีส้าธารณะคงค้าง ณ ส้ินเดอืนเมษายน 2561  
______________________ 

 

นายธีรัชย ์อตันวานิช ท่ีปรึกษาดา้นตลาดตราสารหน้ี ไดร้ายงานหน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ วนัท่ี         
30 เมษายน 2561 มีจาํนวน 6,486,711.48 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.04 ของ GDP โดยแบ่งเป็นหน้ี
รัฐบาล 5,182,896.20 ลา้นบาท หน้ีรัฐวิสาหกิจ 914,646.77 ลา้นบาท หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบนัการเงิน* 
(รัฐบาลคํ้าประกนั) 379,903.38 ลา้นบาท และหน้ีหน่วยงานของรัฐ 9,265.13 ลา้นบาท ทั้งน้ีเม่ือเปรียบเทียบ
กบัเดือนก่อนหนา้หน้ีสาธารณะคงคา้งเพ่ิมข้ึนสุทธิ 32,879.78 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 หนี้รัฐบาล จาํนวน 5,182,896.20 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนสุทธิ 37,902.50 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด      
การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของหน้ีรัฐบาล ดงัน้ี 

 เงินกูภ้ายใตแ้ผนท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี 2561 และ
การบริหารหน้ีสาธารณะ เพ่ิมข้ึนสุทธิ 36,089 ลา้นบาท เน่ืองจากการกูเ้งินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ
เพ่ือนาํไปลงทุนในการพฒันาประเทศ สร้างความเขม้แขง็และยัง่ยืนใหก้บัเศรษฐกิจ จาํนวน 49,410 ลา้นบาท 
และการลดลงของตัว๋เงินคลงั 13,321 ลา้นบาท  

 เงินกูเ้พ่ือการลงทุนจากแหล่งเงินกูใ้นประเทศเพ่ิมข้ึนสุทธิ 2,817.26 ลา้นบาท โดย
แบ่งเป็น   การกูใ้ห้กูต่้อแก่ (1) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกูจ้าํนวน 1,119.33 
ลา้นบาท เพ่ือจดัทาํโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวจาํนวน 532.60 ลา้นบาท สายสีส้มจาํนวน 403.55 ลา้นบาท 
และ สายสีนํ้าเงินจาํนวน 183.18 ลา้นบาท (2) การรถไฟแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกูจ้าํนวน 1,607.39 ลา้น
บาท เพ่ือจดัทาํโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น จาํนวน 772.51 ลา้นบาท 
โครงการความร่วมมือระหวา่งรัฐบาลแห่งราชอาณาจกัรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการ
พฒันาระบบรถไฟความเร็วสูงเพ่ือเช่ือมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย จาํนวน 643.68 ลา้น
บาท โครงการก่อสร้างทางคู่ ช่วง   มาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ จาํนวน 87.58 ลา้นบาท  โครงการก่อสร้าง
ทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝ่ังทะเลตะวนัออก ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเกา้ - แก่งคอย จาํนวน 77.44 
ลา้นบาท และโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซ่ือ - รังสิต จาํนวน 26.18 ลา้นบาท และ (3) การ
เคหะแห่งชาติเบิกจ่ายเงินกูจ้าํนวน 90.54 ลา้นบาท  เพ่ือจดัทาํโครงการอาคารพกัอาศยัแปลง G ตามแผน
แม่บทโครงการฟ้ืนฟเูมืองชุมชนดินแดง 

 เงินกูเ้พ่ือปรับโครงสร้างหน้ีต่างประเทศท่ีกระทรวงการคลงัคํ้าประกนั ลดลง 516.67 
ลา้นบาท จากกการชาํระคืนตน้เงินกู ้

 
 
*หน้ีรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน หมายถึง หน้ีของรัฐวิสาหกิจท่ีทําธุรกิจให้กู้ยืมเงิน บริหารสนิทรัพย์ และทําธุรกจิประกันสินเช่ือ 
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 การกูเ้งินบาททดแทนการกูเ้งินตราต่างประเทศ เพิ่มข้ึน 250 ลา้นบาท เพ่ือพฒันาระบบ
บริหารจดัการทรัพยากรนํ้าและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน  

 หน้ีต่างประเทศลดลงสุทธิ 737.90 ลา้นบาท จากการเบิกจ่ายและชาํระคืนเงินกูส้กุลเงิน
เยนและการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน รวมถึงการบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

 

 หนี้รัฐวิสาหกิจ จาํนวน 914,646.77 ล้านบาท ลดลงสุทธิ 3,949.48 ล้านบาท โดยการ
เปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัเกิดจาก 

 หน้ีท่ีรัฐบาลคํ้าประกนั ลดลงสุทธิ 2,010.89 ลา้นบาท โดยรายการท่ีสําคญัเกิดจากหน้ี    
ท่ีลดลงของบริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) และการประปานครหลวง 

 หน้ีท่ีรัฐบาลไม่คํ้าประกนั ลดลงสุทธิ 1,938.59 ลา้นบาท โดยรายการท่ีสาํคญัเกิดจากหน้ี 
ท่ีลดลงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) 

 

 หนีรั้ฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํา้ประกนั) จาํนวน 379,903.39 ลา้นบาท ลดลงสุทธิ 
1,143.56 ลา้นบาท เน่ืองจากการชาํระคืนตน้เงินกูข้องธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

 

 หนีห้น่วยงานของรัฐ จาํนวน 9,265.13 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนสุทธิ 70.32 ลา้นบาท โดยการเปล่ียนแปลงท่ี
สาํคญั เน่ืองจากหน้ีท่ีลดลงของสาํนกังานธนานุเคราะห์  
 

หน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ ส้ินเดือนเมษายน 2561 จาํนวน 6,486,711.48 ลา้นบาท แบ่งออกเป็น   หน้ี
ในประเทศ 6,221,797.99 ลา้นบาท หรือร้อยละ 95.92 และหน้ีต่างประเทศ 264,913.49 ลา้นบาท (ประมาณ 
8,219.86 ลา้นเหรียญสหรัฐ) หรือร้อยละ 4.08 ของหน้ีสาธารณะคงคา้งทั้งหมด และหน้ีสาธารณะคงคา้งแบ่ง
ตามอายคุงเหลือ สามารถแบ่งออกเป็นหน้ีระยะยาว 5,873,148.14 ลา้นบาท หรือร้อยละ 90.54 และหน้ีระยะ
สั้น 613,563.34 ลา้นบาท หรือร้อยละ 9.46 ของหน้ีสาธารณะคงคา้งทั้งหมด   

  
 
 
คณะโฆษกสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ  
โทร. 02 265 8050 ต่อ 5520 
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สาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) ขอรายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ ส้ินเดือน
เมษายน 2561 ดงัน้ี 

 ยอดหน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2561 มีจาํนวน 6,486,711.48 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 41.04 ของ GDP เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนก่อนหนา้ หน้ีสาธารณะคงคา้งเพ่ิมข้ึนสุทธิ 32,879.78 
ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
 1. หน้ีรัฐบาล 5,182,896.20 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนสุทธิ 37,902.50 ลา้นบาท 
 2. หน้ีรัฐวิสาหกิจ 914,646.77 ลา้นบาท ลดลงสุทธิ 3,949.48 ลา้นบาท 
 3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบนัการเงิน* (รัฐบาลคํ้าประกนั) 379,903.38 ลา้นบาท  
  ลดลงสุทธิ 1,143.56 ลา้นบาท  
 4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ 9,265.13 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนสุทธิ 70.32 ลา้นบาท 
  

 ทั้งน้ี สดัส่วนและรายละเอียดของหน้ีสาธารณะ ณ ส้ินเดือนเมษายน 2561 ปรากฏตามแผนภาพ
ท่ี 1 และตารางท่ี 1 ตามลาํดบั 
 

แผนภาพที ่1 สัดส่วนหนีส้าธารณะจําแนกตามประเภท 

หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง
66.44%

หนี้รัฐบาล     
   เพื่อชดใช้ความเสียหาย

ของ FIDF 13.46%

หนี้รัฐวิสาหกิจ
 14.10%

หน้ีรัฐวิสาหกิจ
ที่เป็นสถาบันการเงิน 
(รัฐบาลคํ้าประกัน) 

5.86%

หน้ีหน่วยงานของรัฐ 0.14%

 
 

 

 

 

 

 

*หน้ีรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน หมายถึง หน้ีของรัฐวิสาหกิจที่ทําธุรกิจให้กู้ยืมเงิน บริหารสนิทรัพย์ และทําธุรกจิประกันสินเช่ือ 
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ตารางท่ี 1 รายงานหน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ วนัท่ี 30 เมษายน 25611 
หน่วย: ล้านบาท

ณ 31 มี.ค. 61 % GDP ณ 30 เม.ย. 61  % GDP เพิ่ม/(ลด)
(1) (2) (3) (4) (3)-(1)

1. หนีรั้ฐบาล (1.1+1.2+1.3) 5,144,993.70 32.82 5,182,896.20 32.79        37,902.50
   1.1 หนีท้ี่รัฐบาลกู้โดยตรง 4,271,770.49 27.25 4,309,672.99 27.27 37,902.50       
        -หนี้ต่างประเทศ 94,171.64 93,434.55 (737.09)          
            - เงินกู้เพื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล 35,245.11 34,917.34 (327.77)          

            - เงินกู้ให้กู้ต่อ 4 58,926.53 58,517.21 (409.32)          
        -หนี้ในประเทศ 4,177,598.85 4,216,238.44 38,639.59       

            - เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหน้ี 5 3,654,224.98 3,690,313.98 36,089.00       

                   - ระยะสั้น (ตั๋วเงินคลังและเงินกู้อื่น) 66,610.00 53,289.00 (13,321.00)      
                   - ระยะยาว (พันธบัตรและเงินกู้อื่น) 3,587,614.98 3,637,024.98 49,410.00       
            - เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 359,853.00               359,853.00               -                

            - เงินกู้ให้กู้ต่อ 4 105,137.88               107,955.14               2,817.26        

            - เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังคํ้าประกัน 6 4,649.99                   4,133.32                   (516.67)          
            - เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ 53,733.00                 53,983.00                 250.00           
                   - เพื่อใช้ในโครงการ DPL 33.00                       33.00                       -                
                   - เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจดัการทรัพยากรน้ําและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน 53,700.00                 53,950.00                 250.00           

   1.2 หนีท้ี่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 7 873,223.21 5.57 873,223.21 5.52 -                
            - FIDF 1 335,632.00 335,632.00 -                
            - FIDF 3 537,591.21 537,591.21 -                

2. หนีรั้ฐวิสาหกิจ (2.1 + 2.2) 918,596.25 5.86 914,646.77 5.79        (3,949.48)

   2.1 หนีท้ี่รัฐบาลค้ําประกัน 413,086.62 2.64 411,075.73 2.60        (2,010.89)
        -หนี้ต่างประเทศ 79,221.83 75,907.09        (3,314.74)
        -หนี้ในประเทศ 333,864.79 335,168.64          1,303.85
   2.2 หนีท้ี่รัฐบาลไม่ค้ําประกัน 505,509.63 3.22 503,571.04 3.19        (1,938.59)
        -หนี้ต่างประเทศ 96,001.55 95,302.25           (699.30)
        -หนี้ในประเทศ 409,508.08 408,268.79        (1,239.29)

3. หนีรั้ฐวิสาหกิจที่เปน็สถาบนัการเงิน  (รัฐบาลค้ําประกัน) 381,046.94 2.43 379,903.38 2.40        (1,143.56)

        -หนี้ต่างประเทศ 270.16 269.60              (0.56)
        -หนี้ในประเทศ 380,776.78 379,633.78        (1,143.00)
4. หนีห้น่วยงานของรัฐ  (4.1+4.2) 9,194.81                  0.06     9,265.13                  0.06                  70.32
   4.1 หน้ีที่รัฐบาลค้ําประกัน -                             -                                              - 
   4.2 หน้ีที่รัฐบาลไม่คํ้าประกัน 9,194.81                  9,265.13                               70.32
รวม (1+2+3+4) 6,453,831.70 41.17 6,486,711.48 41.04        32,879.78

2,3 2,3

8

8

8  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ:   
1. ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบ้ืองต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle : SPV) ณ สิ้นเดือนเมษายน 2561 จํานวน 20,499.90 ล้านบาท ที่รัฐบาลมีภาระผูกพัน

ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าพ้ืนที่อาคาร สัญญาบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร ์และสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องของโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจ้งวัฒนะ  
2. GDP ปี 2560 เท่ากับ 15,452.90 พันล้านบาท และประมาณการ GDP ปี 2561 เท่ากับ 16,457.30 พันล้านบาท (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ 21 พฤษภาคม 2561)  
3. สบน. ได้ปรับวิธีการคํานวณ GDP ในแต่ละเดือน เพ่ือให้สัดส่วนหน้ีสาธารณะต่อ GDP สะท้อนค่าที่ใกล้เคียงความเป็นจริง โดย GDP ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาส้ินสุด ณ เดือนมีนาคม 2561 ดังนี้ GDP ไตรมาส 

2 - 4 ปี 60 + GDP ไตรมาส 1 ปี 61 เท่ากับ 15,677.47 พันล้านบาท และในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาสิ้นสุด ณ เดือนเมษายน 2561 ดังน้ี (GDP ไตรมาส 2 ปี 60/3)*2 + GDP ไตรมาส 3 - 4 ปี 60 + GDP ไตร
มาส 1 ปี 61 + [(ประมาณการ GDP ปี 61) – (GDP ไตรมาส 1 ปี 61)]/9 เท่ากับ 15,804.95 พันล้านบาท 

4. เงินกู้ให้กู้ต่อเป็นหนี้ที่กระทรวงการคลังกู้เงินให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจกู้ต่อเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามมติของคณะรัฐมนตรี ณ สิ้นเดือนเมษายน 2561 หน้ีเงินกู้ให้กู้ต่อมีจํานวนทั้งส้ิน 
166,472.35 ล้านบาท เป็นการให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  80,015.09 ล้านบาท การรถไฟแห่งประเทศไทย 70,365.77 ล้านบาท บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 15,677.65 ล้าน
บาท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  190.71 ล้านบาท และการเคหะแห่งชาติ 223.13 ล้านบาท ซ่ึงหน้ีดังกล่าวไม่ปรากฏรายการในตารางส่วนของหน้ีรัฐวิสาหกิจ เพ่ือป้องกันการรายงานข้อมูลหน้ีคงค้างที่ซํ้าซ้อน 

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

6. มาตรา 24 (2) ตามพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหน้ีสาธารณะ เพ่ือเป็นการประหยัด ลดความเส่ียงในอัตรา
แลกเปล่ียน หรือกระจายภาระการชําระหนี้ โดยที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้มีการกู้เงินในประเทศเพื่อชําระหน้ีต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังคํ้าประกันไม่เกินจํานวนเงินที่ยังมีภาระคํ้า
ประกันอยู่ทําให้หน้ีต่างประเทศ ของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลงัคํ้าประกันลดลงและหนี้ในประเทศของรัฐบาลเพ่ิมข้ึน 

7. เงินกู้ที่ออกภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) และพระราชกําหนดให้อํานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF3) น้ัน ต่อมาได้มีการตราพระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหนี้ที่กระทรวงการคลังกู้
เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) พ.ศ. 2555 มาตรา 4 ให้กองทุนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการชําระคืนต้นเงินกู้และการชําระดอกเบี้ยเงินกู้ 

8. สบน. ได้มีการปรับปรุงข้อมูลหน้ีรัฐบาลในส่วนหน้ีต่างประเทศ และหน้ีรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลไม่คํ้าประกันในส่วนหน้ีต่างประเทศ ทําให้เลขหน้ีสาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561 เปลี่ยนจาก 6,454,168.89 
ล้านบาท เป็น 6,453,831.70 ล้านบาท ขณะที่หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP มีการเปลี่ยนแปลงจาก ร้อยละ 41.04 เป็น 41.17 เน่ืองจากการปรับประมาณการ GDP (ณ ราคาประจําปี) ในปี 2561 ของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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1. หนีรั้ฐบาล 

 1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนก่อนหนา้เพ่ิมข้ึนสุทธิ 37,902.50 ลา้นบาท เน่ืองจาก  
 1.1.1 หนีต่้างประเทศ ลดลงสุทธิ 737.09 ลา้นบาท จากเดือนก่อนหนา้ โดยเป็นผลจากการเบิกจ่าย
และชาํระคืนเงินกูส้กุลเงินต่างๆ และการบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนโครงการรถไฟชานเมือง
สายสีแดง ช่วงบางซ่ือ – รังสิต วงเงิน 10,000 ลา้นเยน โดยวิธี Cross Currency Swap รวมถึงการ
เปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 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 มี.ค. 61 เม.ย. 61

(ก) (ข)

CAD -             -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   CAD 24.46 24.79

EUR -             -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   EUR 38.81 38.57

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

USD -             -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   USD 31.41 31.68

JPY 34,108.73    33,095.58     (1,013.15)              (327.77)                                  -                      -                      -              (327.77)             
USD 757.93        757.93         -                      -                                        -                      -                      -              -                   

CAD 7.69           7.69            -                      -                                        188.22                  190.71                 2.49            2.49                  
EUR -             -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   
JPY 124,678.58  115,532.12   (9,146.46)              (2,676.11)                               37,128.66             36,478.96             (649.70)        (3,325.81)           
USD -             -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   
JPY 20,000.00    30,000.00     10,000.00             2,914.00                                -                      -                      -              2,914.00            
USD 500.00        500.00         -                      -                                        -                      -                      -              -                   

(89.88)                                (647.21)      (737.09)            รวม

อัตราแลกเปลี่ยน 2

เงินกู้เพ่ือใช้ในแผนงาน/โครงการของรฐับาล

 หนี้ท่ียังไม่ได้มีการบริหาร   
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 หนี้ท่ีได้มีการบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปล่ียน

เงินกู้ให้กู้ต่อ

 หนี้ท่ียังไม่ได้มีการบริหาร   
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 หนี้ท่ีได้มีการบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปล่ียน

สกุลเงิน 1

ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ เม.ย. 61

ผลของอัตราแลกเปล่ียนต่อหนี้คงค้าง การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ 
ณ เม.ย. 61หน้ีคงค้าง ณ 

มี.ค. 61
หน้ีคงค้าง ณ 

เม.ย. 61
ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD
ณ ส้ินเดือน มี.ค. 61   

(ล้านบาท)
ณ ส้ินเดือน เม.ย. 61  

 (ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

3

3

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

   หากพจิารณาในรูปเงินบาท หน้ีท่ีรัฐบาลกูโ้ดยตรงจาํแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ หลงัจากท่ีไดบ้ริหาร
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนแลว้มีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพท่ี 2   
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แผนภาพท่ี 2 หนีต่้างประเทศท่ีรัฐบาลกู้โดยตรงท่ีบริหารความเส่ียงและจําแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ  

รวม Hedged Unhedged
เยน 148,627.70           53,254.54           19,451.69                 33,802.85        
เหรียญสหรัฐ 1,257.93              39,989.30           39,989.30                 -                 
เหรียญแคนาดา 7.69                   190.71               -                         190.71            
ยูโร -                    -                   -                         -                 

93,434.55             59,440.99                  33,993.56         
5,182,896.20              

1.80                    1.15                         0.65                

สกุลเงิน (ล้านหน่วย) (ล้านบาท)

รวมหน้ีตา่งประเทศของรัฐบาล (1)
หน้ีของรัฐบาลท้ังหมด (2)

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

 
 
 
 

 
 

1.1.2 หนีใ้นประเทศ เพ่ิมข้ึนสุทธิ 38,639.59 ลา้นบาท จากเดือนก่อนหนา้ เน่ืองจาก 
- เงินกูเ้พ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหน้ีสาธารณะเพิ่มข้ึนสุทธิ 36,089 

ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
- เงินกูร้ะยะสั้น ลดลงสุทธิ 13,321 ลา้นบาท เน่ืองจากการลดลงของตัว๋เงินคลงั  
- เงินกู้ระยะยาว เพ่ิมข้ึน 49,410 ล้านบาท เน่ืองจากการกู้เงินเพ่ือชดเชยการขาดดุล

งบประมาณทั้งจาํนวน โดยการออกพนัธบตัรรัฐบาล 41,910 ลา้นบาท และสัญญาเงินกู ้7,500 ลา้นบาท  
- เงินกูใ้หกู้ต่้อเพ่ิมข้ึน 2,817.26 ลา้นบาท เน่ืองจาก 

- การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกูจ้าํนวน 1,119.33 ลา้นบาท 
เพ่ือจดัทาํโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวจาํนวน 532.60 ลา้นบาท สายสีส้มจาํนวน 403.55 ลา้นบาท และสาย
สีนํ้าเงินจาํนวน 183.18 ลา้นบาท  

ร้อยละของหนี้ต่างประเทศท่ีรัฐบาลกู้โดยตรงต่อหนี้รัฐบาลทั้งหมด  
โดยจําแนกเป็นหนี้ท่ียังไม่ได้มีการบริหารความเส่ียง และหนี้ท่ีได้มีการบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

 Canadian 
(Unhedged) 

0.004%
Japanese Yen 

(Hedged) 
0.38%

Japanese Yen 
(Unhedged) 

0.65%

USD (Hedged) 
0.77% Hedged 

1.15%

Unhedged 
0.65%
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- การรถไฟแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกู้จาํนวน 1,607.39 ล้านบาท เพ่ือจัดทาํ
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น จาํนวน 772.51 ลา้นบาท โครงการความ
ร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจกัรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพฒันาระบบ
รถไฟความเร็วสูงเพ่ือเช่ือมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย จาํนวน 643.68 ลา้นบาท 
โครงการก่อสร้างทางคู่ ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ จาํนวน 87.58 ลา้นบาท  โครงการก่อสร้างทางคู่
ในเส้นทางรถไฟสายชายฝ่ังทะเลตะวนัออก ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเกา้ -    แก่งคอย จาํนวน 77.44 ลา้น 
และโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซ่ือ - รังสิต จาํนวน 26.18 ลา้นบาท  

- การเคหะแห่งชาติเบิกจ่ายเงินกูจ้าํนวน 90.54 ลา้นบาท เพ่ือจดัทาํโครงการอาคารพกัอาศยั
แปลง G ตามแผนแม่บทโครงการฟ้ืนฟเูมืองชุมชนดินแดง 

 เงินกูเ้พ่ือปรับโครงสร้างหน้ีต่างประเทศท่ีกระทรวงการคลงัคํ้าประกนั ลดลง 516.67 
ลา้นบาท จากกการชาํระคืนตน้เงินกู ้

 เงินกูบ้าททดแทนการกูเ้งินตราต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 250 ลา้นบาท เพ่ือพฒันาระบบบริหาร
จดัการทรัพยากรนํ้าและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน 

 

1.2  หนีท้ีรั่ฐบาลกู้เพือ่ชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพือ่การฟ้ืนฟูฯ ไม่มีการเปล่ียนแปลงจากเดือนก่อนหนา้  
เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2561 สบน. ไดด้าํเนินธุรกรรมแลกเปล่ียนพนัธบตัร (Bond Switching) วงเงินรวม 

100,000 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ (1) ลดความเส่ียงในการปรับโครงสร้างหน้ีรัฐบาลและยืดอายุ
คงเหลือเฉล่ียของพนัธบตัรรัฐบาล (2) ลดภาระตน้ทุนเฉล่ียของพนัธบตัรรัฐบาล (3) ขยายฐานนกัลงทุน และ 
(4) เพ่ิมสภาพคล่องของวงเงินในการซ้ือขายในตลาดรอง 

 

2. หนีรั้ฐวสิาหกจิ 

 2.1 หนีท้ีรั่ฐบาลคํา้ประกนั 
 2.1.1 หนีต่้างประเทศ ลดลง 3,314.74 ลา้นบาท จากเดือนก่อนหนา้ โดยเป็นผลจากการชาํระคืนหน้ีสกลุเงิน
เยนของบริษทั ท่าอากาศยาน จาํกัด (มหาชน) และการประปานครหลวง รวมถึงการเปล่ียนแปลงของอตัรา
แลกเปล่ียน ดงัรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 3 

 ตารางท่ี 3 การเปลีย่นแปลงของหนีต่้างประเทศของรัฐวสิาหกจิ (รัฐบาลคํา้ประกนั)  

ล้านบาท สกุลเงิน มี.ค. 61 เม.ย. 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             -                    -                     1,104.15              1,097.35             (6.81)         (6.81)               EUR 38.81 38.57
JPY 77,707.04      69,181.36       (8,525.69)           (2,494.48)           23,140.77          22,735.84         (404.93)   (2,899.41)         JPY 0.30 0.29
USD -               -                -                   -                   -                   -                  -          -                 USD 31.41 31.68
JPY 177,203.80    176,104.25     (1,099.55)            (352.32)               5,370.40              5,314.20             (56.20)       (408.52)            
USD -               -                -                    -                     -                     -                    -           -                 

(2,846.80)         (467.94)  (3,314.74)        

หนี้ท่ียังไม่ได้มีการบริหาร      
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
หนี้ท่ีได้มีการบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน

รวม

หน้ีคงค้าง ณ 

มี.ค.  61
หน้ีคงค้าง ณ 

เม.ย.  61
ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD
ณ ส้ินเดือน มี.ค. 61   

(ล้านบาท)
ณ ส้ินเดือน เม.ย. 61

   (ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

อัตราแลกเปลี่ยน 2
ผลจากการบรหิารหนี ้(การเบิกจา่ย/ การชําระคืน/การ
บรหิารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ เม.ย. 61

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนตอ่หนี้คงค้าง
การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ

 ณ เม.ย.. 61สกุลเงิน 1

3

 
1. EUR=สกุลเงินยโูร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ 
2. อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอตัราถวัเฉล่ียขาย ณ วนัทาํการสุดทา้ยของเดือน 
3. หน้ีคงคา้งตา่งประเทศของรัฐวสิาหกิจบางส่วนไดมี้การบริหารจดัการความเส่ียงแลว้ (Partial Hedge) 
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 2.1.2 หนี้ในประเทศ เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนก่อนหน้าเพ่ิมข้ึนสุทธิ 1,303.85 ลา้นบาท โดยการ
เปล่ียนแปลง เกิดจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเบิกจ่ายเงินกู้ 4,770.82 ลา้นบาท และชาํระคืนต้นเงินกู ้ 
4,257.75 ลา้นบาท การรถไฟแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกู ้1,140 ลา้นบาท และชาํระคืนตน้เงินกู ้849.22 ลา้น
บาท และการเคหะแห่งชาติเบิกจ่ายเงินกู ้500 ลา้นบาท   

    2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่คํา้ประกัน 
  2.2.1 หนีต่้างประเทศ ลดลงสุทธิ 699.30 ลา้นบาท จากเดือนก่อนหนา้ โดยเป็นผลจากการชาํระหน้ี
สกุลเงินต่างๆ ของบริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) และการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน ดงัรายละเอียด
ปรากฏตามตารางท่ี 4 

ตารางที ่4 การเปลีย่นแปลงของหนีต่้างประเทศของรัฐวสิาหกจิ (รัฐบาลไม่คํา้ประกนั)  

ล้านบาท สกุลเงิน มี.ค. 61 เม.ย. 61
(ก) (ข)

(1) (2) (3) (4) =  (3)x(ข) (5) = (1)x(ก) (6) = (1)x(ข) (7) = (6) - (5) (7) + (4)
EUR 895.43          881.48           (13.96)               (538.28)             34,752.32          34,538.14         (214.19)   (752.47)            EUR 38.81 38.57
JPY 37,408.40      37,039.37       (369.03)             (107.97)             11,140.04          10,945.10         (194.94)   (302.91)            JPY 0.30 0.29
USD 1,398.57        1,396.00        (2.57)                (81.57)               43,923.93          44,307.56         383.63    302.06             USD 31.41 31.68

หนี้ท่ีได้มีการบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน

JPY 23,000.00      23,000.00       -                    -                     6,185.25              6,239.28             54.02        54.02              

(727.82)            28.52      (699.30)          

การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ

 ณ เม.ย.. 61

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนตอ่หนี้คงค้าง

ณ ส้ินเดือน เม.ย. 61

   (ล้านบาท)

อัตราแลกเปลี่ยน 2

สกุลเงิน

ผลจากการบรหิารหนี ้(การเบิกจา่ย/ การชําระคืน/การ
บรหิารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ เม.ย. 61

หน้ีคงค้าง ณ 

มี.ค.  61
หน้ีคงค้าง ณ 

เม.ย.  61
ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD
ณ ส้ินเดือน มี.ค. 61   

(ล้านบาท)

หนี้ท่ียังไม่ได้มีการบริหาร     
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

รวม

เพ่ิม/(ลด)

1

3

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

 
 2.2.2 หนี้ในประเทศ เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนก่อนหน้าลดลงสุทธิ 1,239.29 ลา้นบาท โดยการ
เปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั เน่ืองจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไถ่ถอนพนัธบตัร 1,000 ลา้นบาท และชาํระ
คืนตน้เงินกู ้300 ลา้นบาท  

3. หนีรั้ฐวสิาหกจิท่ีเป็นสถาบันการเงนิ (รัฐบาลคํา้ประกนั)  
 3.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลง 0.56 ลา้นบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา
แลกเปล่ียน  ดงัรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 5 

ตารางที ่5 การเปลีย่นแปลงของหนีต่้างประเทศของรัฐวสิาหกจิทีเ่ป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํา้ประกนั)  

ล้านบาท สกุลเงิน มี.ค. 61 เม.ย. 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              -                    -                     91.12                  90.56                 (0.56)         (0.56)               EUR 38.81 38.57

USD -               -                -                    -                     -                     -                    -           -                 USD 31.41 31.68
EUR -               -                -                   -                   -                   -                  -          -                 
JPY 702.17          702.17           -                    -                     -                     -                    -           -                 

-                  (0.56)       (0.56)              

การเปล่ียนแปลง
ของหนี้สาธารณะ ณ

 เม.ย.. 61สกุลเงิน 1

ผลจากการบริหารหนี ้(การเบิกจา่ย/ การชําระคืน/การ
บรหิารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ เม.ย. 61

ผลของอัตราแลกเปล่ียนตอ่หน้ีคงค้าง

เพ่ิม/(ลด)

อัตราแลกเปลี่ยน 2

 หนี้ท่ียังไม่ได้มีการบริหาร    
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 หนี้ท่ีได้มีการบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน

รวม

หน้ีคงค้าง ณ 

มี.ค.  61
หน้ีคงค้าง ณ 

เม.ย.  61
ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD

ณ ส้ินเดือน มี.ค. 61   
(ล้านบาท)

ณ ส้ินเดือน เม.ย. 61  
 (ล้านบาท)

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

 
 

 
 

2. อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถัวเฉล่ียขาย ณ วันทําการสุดท้ายของเดือน 
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3.2  หนีใ้นประเทศ เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนก่อนหนา้ลดลง 1,143 ลา้นบาท เน่ืองจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรชาํระคืนตน้เงินกูท้ ั้งจาํนวน  

หากพิจารณาในรูปเงินบาท หน้ีต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ และรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน 
(รัฐบาลคํ้าประกนั) หลงัจากไดบ้ริหารความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนแลว้ มีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพท่ี 3  

แผนภาพท่ี 3 หนีต่้างประเทศของรัฐวสิาหกจิ และรัฐวิสาหกจิที่เป็นสถาบันการเงนิ  
(รัฐบาลคํา้ประกนั)  ท่ีบริหารความเส่ียงและจําแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ 

รวม Hedged
Natural 
Hedged

Unhedged

เยน 306,027.14                  92,065.18 60,986.69      10,837.13     20,241.36  
เหรียญสหรัฐ 1,396.00                     44,225.99 -               44,225.99     -           
ยูโร 912.28                      35,187.77 -               33,999.86     1,187.91    

171,478.94  60,986.69        89,062.98     21,429.27    
1,294,550.15    

13.24         4.71               6.88             1.65           

สกุลเงิน (ล้านหน่วย)
(ล้านบาท)

รวมหน้ีตา่งประเทศของรัฐวิสาหกิจ (1)
หน้ีรัฐวิสาหกิจท้ังหมด (2)

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

 
 

  
 
 
4. หนีห้น่วยงานของรัฐ เพ่ิมข้ึน 70.32 ลา้นบาท จากเดือนก่อนหนา้ โดยการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั เน่ืองจาก
สาํนกังานธนานุเคราะห์เบิกจ่ายเงินกู ้575.32 ลา้นบาท และชาํระคืนตน้เงินกู ้330 ลา้นบาท  
 

ร้อยละของหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจต่อหนี้ท้ังหมดของรัฐวิสาหกิจ โดยจําแนกเป็นหนี้ท่ียังไม่ได้มีการบริหารความเส่ียง 
หนี้ท่ีได้มีการบริหารความเส่ียง และหนี้ท่ีบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนโดยวิธี Natural Hedged  

 Japanese 
Yen 

(Hedged) 
4.71%

Japanese Yen 
(Natural Hedged) 

0.84%

Japanese Yen 
(Unhedged) 

1.56%

USD (Natural 
Hedged) 
3.41%

Euro 
(Natural 
Hedged) 
2.63%

Euro (Unhedged) 0.09%

Hedged 
4.71%

Natural 
Hedged 
6.88%

Unhedged 
1.65%
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 หน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2561 จาํนวน 6,486,711.48 ลา้นบาท สามารถแบ่งประเภท
เป็นหน้ีต่างประเทศ-หน้ีในประเทศ และหน้ีระยะยาว-หน้ีระยะสั้นได ้ดงัน้ี 
 

 หนีต่้างประเทศและหนี้ในประเทศ แบ่งออกเป็น หน้ีต่างประเทศ 264,913.49 ลา้นบาท หรือร้อยละ 
4.08 และหน้ีในประเทศ 6,221,797.99 ลา้นบาท หรือร้อยละ 95.92 ของยอดหน้ีสาธารณะคงคา้ง 
รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 6 

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

1. หน้ีรัฐบาล 5,182,896.20     93,434.55         1.80       5,089,461.65     98.20      
2. หน้ีรัฐวิสาหกิจ 914,646.77       171,209.34       18.72      743,437.43       81.28      
3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน 379,903.38       269.60             0.07       379,633.78       99.93      
    (รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ 9,265.13           -                  -         9,265.13           100.00    

รวม 6,486,711.48    264,913.49       4.08       6,221,797.99     95.92      

หน้ีต่างประเทศ หน้ีในประเทศ

 
 
 หนีร้ะยะยาวและหนีร้ะยะส้ัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

- หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะส้ัน (แบ่งตามอายุของเคร่ืองมือการกู้เงิน) แบ่งออกเป็นหน้ี
ระยะยาว 6,313,584.12 ลา้นบาท หรือร้อยละ 97.33 และหน้ีระยะสั้น 173,127.36 ลา้นบาท หรือร้อยละ 2.67 
ของยอดหน้ีสาธารณะคงคา้ง รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 7 

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

1. หน้ีรัฐบาล 5,182,896.20     5,025,875.20     96.97      157,021.00       3.03       
2. หน้ีรัฐวิสาหกิจ 914,646.77       910,540.41       99.55      4,106.36           0.45       
3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน 379,903.38       367,903.38       96.84      12,000.00         3.16       
    (รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ 9,265.13           9,265.13           100.00    -                  -         

รวม 6,486,711.48 6,313,584.12 97.33   173,127.36   2.67     

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสั้น

 
 

- หนีร้ะยะยาวและหนีร้ะยะส้ัน (แบ่งตามอายุคงเหลอื) แบ่งออกเป็น หน้ีระยะยาว 
5,873,148.14 ลา้นบาท หรือร้อยละ 90.54 และหน้ีระยะสั้น 613,563.34 ลา้นบาท หรือร้อยละ 9.46 ของยอด
หน้ีสาธารณะคงคา้ง รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 8 

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

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

1. หน้ีรัฐบาล 5,182,896.20     4,803,909.33     92.69      378,986.87       7.31       
2. หน้ีรัฐวิสาหกิจ 914,646.77       775,141.30       84.75      139,505.47       15.25      
3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน 379,903.38       289,152.26       76.11      90,751.12         23.89      
    (รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ 9,265.13           4,945.25           53.37      4,319.88           46.63      

รวม 6,486,711.48 5,873,148.14 90.54   613,563.34   9.46     

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสั้น

 
 

 


