
ฉบบัท่ี 46/2561                           วนัท่ี 3 เมษายน 2561  

รายงานหนีส้าธารณะคงค้าง ณ ส้ินเดอืนกมุภาพนัธ์ 2561  
_______________________ 

 

นายธีรัชย ์อตันวานิช ท่ีปรึกษาดา้นตลาดตราสารหน้ี ไดร้ายงานหน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ วนัท่ี         
28 กุมภาพนัธ์ 2561 มีจาํนวน 6,463,676.84 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.34 ของ GDP โดยแบ่งเป็น      
หน้ีรัฐบาล 5,135,083.68 ลา้นบาท หน้ีรัฐวิสาหกิจ 935,776.80 ลา้นบาท หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบนัการเงิน 
(รัฐบาลคํ้าประกนั) 383,570.59 ลา้นบาท และหน้ีหน่วยงานของรัฐ 9,245.77 ลา้นบาท ทั้งน้ีเม่ือเปรียบเทียบ
กบัเดือนก่อนหนา้หน้ีสาธารณะคงคา้งเพ่ิมข้ึนสุทธิ 22,318.98 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 หนี้รัฐบาล จาํนวน 5,135,083.68 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนสุทธิ 13,699.51 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด      
การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของหน้ีรัฐบาล ดงัน้ี 

 เงินกูภ้ายใตแ้ผนท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี 2561 และ
การบริหารหน้ีสาธารณะ เพิ่มข้ึนสุทธิ 20,899.53 ลา้นบาท เน่ืองจากการกูเ้งินเพ่ือชดเชยการขาดดุล
งบประมาณเพ่ือนาํไปลงทุนในการพฒันาประเทศ สร้างความเขม้แข็งและย ัง่ยืนให้กบัเศรษฐกิจ จาํนวน 
23,548.53 ลา้นบาท และการลดลงของตัว๋เงินคลงั 2,649 ลา้นบาท  

 เงินกูเ้พ่ือการลงทุนจากแหล่งเงินกูใ้นประเทศเพ่ิมข้ึนสุทธิ 4,566.78 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น   
การกูใ้ห้กูต่้อแก่ (1) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกูจ้าํนวน 640.19 ลา้นบาท เพ่ือ
จดัทาํโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มจาํนวน 411.47 ลา้นบาท สายสีนํ้ าเงินจาํนวน 194.28 ลา้นบาท สายสีเขียว
จาํนวน 33.76 ลา้นบาท และโครงการรถไฟสายสีม่วงและพฒันาส่ิงอาํนวยความสะดวกเพ่ือเช่ือมต่อการ
เดินทางบริเวณสะพานพระนัง่เกลา้ฯ จาํนวน 0.68 ลา้นบาท (2) การรถไฟแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกู้
จาํนวน 5,010.38 ลา้นบาท เพ่ือจดัทาํโครงการการก่อสร้างทางคู่ ช่วงนครปฐม – ชุมพร จาํนวน 2,751.70 ลา้น
บาท โครงการก่อสร้างทางคู่ ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ จาํนวน 1,685 ลา้นบาท โครงการก่อสร้างรถไฟ
ทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น จาํนวน 494.68 ลา้นบาท โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซ่ือ 
- รังสิต จาํนวน 70.87 ลา้นบาท และโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝ่ังทะเลตะวนัออก ช่วง
ฉะเชิงเทรา – คลองสิบเกา้ - แก่งคอย จาํนวน 8.13 ลา้นบาท และ (3) การชาํระคืนตน้เงินกูท่ี้ให้กูต่้อแก่การ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยจาํนวน 1,083.79 ลา้นบาท 

 การกูเ้งินบาททดแทนการกูเ้งินตราต่างประเทศ เพิ่มข้ึน 400 ลา้นบาท เพ่ือพฒันาระบบ

บริหารจดัการทรัพยากรนํ้าและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน 



-2- 
 

 การชาํระหน้ีท่ีรัฐบาลกูเ้พ่ือชดใชค้วามเสียหายใหแ้ก่กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบ
สถาบนัการเงิน จาํนวน 11,710.86 ลา้นบาท โดยใชเ้งินจากบญัชีสะสมเพื่อการชาํระคืนตน้เงินกูช้ดใชค้วามเสียหาย
ของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟฯู   

 หน้ีต่างประเทศลดลงสุทธิ 455.94 ลา้นบาท เน่ืองจากการเบิกจ่ายและชาํระคืนเงินกูส้กุลเงิน
ต่างๆ และการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 

 

  หนี้รัฐวิสาหกิจ จาํนวน 935,776.80 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนสุทธิ 12,091.05 ลา้นบาท โดยการ
เปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัเกิดจาก 

 หน้ีท่ีรัฐบาลคํ้าประกนั เพ่ิมข้ึนสุทธิ 2,415.26 ลา้นบาท โดยรายการท่ีสาํคญัเกิดจากหน้ี    

ท่ีเพ่ิมข้ึนของการรถไฟแห่งประเทศไทย และองคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

 หน้ีท่ีรัฐบาลไม่คํ้าประกนั เพ่ิมข้ึนสุทธิ 9,675.79 ลา้นบาท โดยรายการท่ีสาํคญัเกิดจากหน้ีท่ี

เพ่ิมข้ึนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) 
 

 หนีรั้ฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํา้ประกนั) จาํนวน 383,570.59 ลา้นบาท ลดลงสุทธิ 
3,085.66 ลา้นบาท โดยรายการท่ีสําคญัเกิดจากการชาํระคืนตน้เงินกูข้องธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

 

 หนีห้น่วยงานของรัฐ จาํนวน 9,245.77 ลา้นบาท ลดลงสุทธิ 385.92 ลา้นบาท โดยการเปล่ียนแปลงท่ี

สาํคญั เน่ืองจากการชาํระคืนตน้เงินกูข้องสาํนกังานกองทุนออ้ยและนํ้าตาลทราย  

 หน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ ส้ินเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 จาํนวน 6,463,676.84 ลา้นบาท แบ่งออกเป็น   
หน้ีในประเทศ 6,188,010.60 ลา้นบาท หรือร้อยละ 95.74 และหน้ีต่างประเทศ 275,666.24 ลา้นบาท 
(ประมาณ 8,557.16 ลา้นเหรียญสหรัฐ) หรือร้อยละ 4.26 ของหน้ีสาธารณะคงคา้งทั้งหมด และหน้ีสาธารณะ        
คงคา้งแบ่งตามอายุคงเหลือ สามารถแบ่งออกเป็นหน้ีระยะยาว 5,763,983.17 ลา้นบาท หรือร้อยละ 89.17 
และหน้ีระยะสั้น 699,693.67 ลา้นบาท หรือร้อยละ 10.83 ของหน้ีสาธารณะคงคา้งทั้งหมด    
 
 
 
 

คณะโฆษกสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ  
โทร. 02 265 8050 ต่อ 5520 
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 

สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) ขอรายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ดังน้ี 

 ยอดหน้ีสาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 มีจํานวน 6,463,676.84 ล้านบาท หรือคิดเป็น  
ร้อยละ 41.34 ของ GDP เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หน้ีสาธารณะเพ่ิมขึ้นสุทธิ 22,318.98 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี  
 1. หน้ีรัฐบาล 5,135,083.68 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นสุทธิ 13,699.51 ล้านบาท 
 2. หน้ีรัฐวิสาหกิจ 935,776.80 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นสุทธิ 12,091.05 ล้านบาท 
 3. หน้ีรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน* (รัฐบาลค้ําประกัน) 383,570.59 ล้านบาท  
  ลดลงสุทธิ 3,085.66 ล้านบาท  
 4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ 9,245.77 ล้านบาท ลดลงสทุธิ 385.92 ล้านบาท   

 ทั้งน้ี สัดส่วนและรายละเอียดของหน้ีสาธารณะ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ปรากฏตามแผนภาพที ่1  
และตารางที่ 1 ตามลําดับ 
 

แผนภาพท่ี 1 สัดส่วนหนี้สาธารณะจําแนกตามประเภท 

หน้ีที่รัฐบาลกู้โดยตรง
65.90%

หน้ีรัฐบาล     
   เพื่อชดใช้ความเสียหาย

ของ FIDF 13.54%

หนี้รัฐวิสาหกิจ
 14.48%

หน้ีรัฐวิสาหกิจ
ท่ีเป็นสถาบันการเงิน 
(รัฐบาลคํ้าประกัน) 

5.94%

หนี้หน่วยงานของรัฐ 0.14%

 
 

 
 

ตารางท่ี 1 รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 25611 
*รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน หมายถึง รัฐวิสาหกิจท่ีทําธุรกิจให้กู้ยืมเงิน บริหารสินทรัพย์ และทําธุรกิจประกันสินเช่ือ 
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 

หน่วย: ล้านบาท
ณ 31 ม.ค. 61 % GDP ณ 28 ก.พ. 61 % GDP เพ่ิม/(ลด)

(1) (2) (3) (4) (3)-(1)
1. หนีร้ัฐบาล (1.1+1.2+1.3) 5,121,384.17 32.95 5,135,083.68 32.84        13,699.51
   1.1 หนีท่ี้รัฐบาลกู้โดยตรง 4,189,590.96 26.96 4,215,001.33 26.95 25,410.37       
        -หนี้ต่างประเทศ 94,576.90 94,120.96 (455.94)          
            - เงินกู้เพื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล 35,693.10 35,245.11 (447.99)          

            - เงินกู้ให้กู้ต่อ 4 58,883.80 58,875.85 (7.95)             

        -หนี้ในประเทศ 4,095,014.06 4,120,880.37 25,866.31       

            - เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้ 5 3,581,098.58 3,601,998.11 20,899.53       

                   - ระยะส้ัน (ตั๋วเงินคลังและเงินกู้อ่ืน) 77,063.00 74,414.00 (2,649.00)       
                   - ระยะยาว (พันธบตัรและเงินกู้อื่น) 3,504,035.58 3,527,584.11 23,548.53       
            - เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 359,853.00               359,853.00               -                

            - เงินกู้ให้กู้ต่อ 4 96,279.49                 100,846.27               4,566.78        

            - เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหน้ีต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ําประกัน 6 4,649.99                   4,649.99                   -                

            - เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ 53,133.00                 53,533.00                 400.00           
                   - เพื่อใช้ในโครงการ DPL 33.00                       33.00                       -                
                   - เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน 53,100.00                 53,500.00                 400.00           

   1.2 หนีท่ี้รัฐบาลกู้เพ่ือชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 7 886,993.21 5.71 875,282.35 5.60 (11,710.86)      

            - FIDF 1 338,412.00 335,632.00 (2,780.00)       
            - FIDF 3 548,581.21 539,650.35 (8,930.86)       

   1.3 หนีเ้งินกู้ล่วงหนา้เพ่ือปรับโครงสร้างหนี ้8 44,800.00                0.29     44,800.00                0.29 -                

        -หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี้ 44,800.00                 44,800.00                 -                

2. หนีร้ัฐวิสาหกิจ (2.1 + 2.2) 923,685.75 5.94 935,776.80 5.99        12,091.05

   2.1 หนีท่ี้รัฐบาลค้ําประกัน 414,854.67 2.67 417,269.93 2.67          2,415.26
        -หนี้ต่างประเทศ 80,312.97 80,316.14                3.17
        -หนี้ในประเทศ 334,541.70 336,953.79          2,412.09
   2.2 หนีท่ี้รัฐบาลไม่ค้ําประกัน 508,831.08 3.27 518,506.87 3.32          9,675.79
        -หนี้ต่างประเทศ 101,650.92 100,900.33           (750.59)
        -หนี้ในประเทศ 407,180.16 417,606.54        10,426.38

3. หนีร้ัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน  (รัฐบาลค้ําประกัน) 386,656.25 2.49 383,570.59 2.45        (3,085.66)

        -หนี้ต่างประเทศ 357.47 328.81             (28.66)
        -หนี้ในประเทศ 386,298.78 383,241.78        (3,057.00)
4. หนีห้นว่ยงานของรัฐ  (4.1+4.2) 9,631.69                  0.06     9,245.77                  0.06               (385.92)
   4.1 หนี้ที่รัฐบาลคํ้าประกัน -                             -                                              - 
   4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ําประกัน 9,631.69                  9,245.77                            (385.92)
รวม (1+2+3+4) 6,441,357.86 41.44 6,463,676.84 41.34        22,318.98

2,3 2,3

 
 
 
 

 

 

หมายเหตุ:   
1. ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle : SPV) ณ ส้ินเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จํานวน 20,499.90 ล้านบาท ที่รัฐบาลมีภาระผูกพันต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร สัญญาบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ และสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องของ

โครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร 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 เพื่อให้สัดส่วนหน้ีสาธารณะต่อ GDP สะท้อนค่าที่ใกล้เคียงความเป็นจริง โดย GDP ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาส้ินสุด ณ ณ เดือนมกราคม 2561 คํานวณ ดังนี้ [(GDP ไตรมาส 1 ปี 60/3)*2] + GDP ไตรมาส 2 - 4 ปี 60 + (ประมาณการ GDP ปี 61/12) เท่ากับ 15,542.73 พันล้านบาท 

และในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาส้ินสุด ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ดังน้ี (GDP ไตรมาส 1 ปี 60/3) + GDP ไตรมาส 2 - 4 ปี 60 + (ประมาณการ GDP ปี 61/12)*2 เท่ากับ 15,635.36 พันล้านบาท 
4. เงินกู้ให้กู้ต่อเป็นหนี้ที่กระทรวงการคลังกู้เงินให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจกู้ต่อเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามมติของคณะรัฐมนตรี       ณ ส้ินเดือนกุมภาพันธ์ 2561 หนี้เงินกู้ให้กู้ต่อมีจํานวนท้ังส้ิน 159,722.12 ล้านบาท เป็นการให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 77,975.58 ล้าน

บาท การรถไฟแห่งประเทศไทย 64,787.22 ล้านบาท บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 16,626.80 ล้านบาท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 199.93 ล้านบาท และการเคหะแห่งชาติ 132.59 ล้านบาท ซ่ึงหนี้ดังกล่าวไม่ปรากฏรายการในตารางส่วนของหนี้รัฐวิสาหกิจ เพื่อป้องกันการรายงานข้อมูลหนี้คงค้างท่ีซํ้าซ้อน 
5. รัฐบาลมีหนี้อัตราดอกเบี้ยแปรผันตามเงินเฟ้อ จํานวน 207,940 ล้านบาท ประกอบไปด้วย พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ (Inflation-Linked Bond)  

รุ่น ILB217A จํานวน 100,872 ล้านบาท และ รุ่น ILB283A จํานวน 107,068 ล้านบาท โดยตามประมาณการภาระหน้ีที่จะครบกําหนดชําระ 
ในอนาคต รัฐบาลจะมีภาระหน้ีส่วนชดเชยเงินเฟ้อเพิ่มเติมจากเงินต้นที่จะครบกําหนดในปี 2564 จํานวน 18,850 ล้านบาท และในปี 2571 จํานวน 32,970 ล้านบาท ภายใต้ข้อสมมติว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline Inflation) ในปี 2559 เท่ากับ 1.0% และเท่ากับ 2.0% ต้ังแต่ปี 2560 เป็นต้นไป 

6. มาตรา 24 (2) ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ เพื่อเป็นการประหยัด ลดความเส่ียงในอัตราแลกเปล่ียน หรือกระจายภาระการชําระหนี้ โดยที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้มีการกู้เงิน 
ในประเทศเพื่อชําระหน้ีต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังคํ้าประกันไม่เกินจํานวนเงินท่ียังมีภาระคํ้าประกันอยู่ทําให้หนี้ต่างประเทศ ของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังคํ้าประกันลดลงและหน้ีในประเทศของรัฐบาลเพิ่มขึ้น 

7. เงินกู้ที่ออกภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) และพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 
2545 (FIDF3) นั้น ต่อมาได้มีการตราพระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหนี้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) พ.ศ. 2555 มาตรา 4 ให้กองทุนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการชําระคืนต้นเงินกู้และการชําระดอกเบี้ยเงินกู้ 

8. มาตรา 24/1 ตามพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ 
ที่มีจํานวนมากและเห็นว่าไม่สมควรกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหน้ีดังกล่าวในคราวเดียวกัน โดยให้สามารถทยอยกู้เงินล่วงหน้าได้ไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันที่หนี้ครบกําหนดชําระ และให้นําเงินกู้ดังกล่าวส่งเข้ากองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศ ให้เป็นผู้บริหารเงิน โดยจะนําไป
ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง เช่น ตราสารหน้ีที่ออกหรือคํ้าประกันโดยกระทรวงการคลัง ตราสารหน้ีที่ออก   เป็นเงินตราสกุลหลักและออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาลต่างประเทศ การทําธุรกรรมซ้ือโดยมีสัญญาจะขายคืนซ่ึงตราสารหนี้ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง หรือลงทุนในตราสารหนี้อื่นท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ
จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เพื่อให้เกิดผลตอบแทนและเป็นการลดต้นทุนของการกู้เงิน 
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 

1. หนี้รัฐบาล 
 1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพ่ิมขึ้นสุทธิ 25,410.37 ล้านบาท เน่ืองจาก  
 1.1.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงสุทธิ 455.94 ลา้นบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็นผลจากการเบิกจ่ายและชําระคืนเงินกู้
สกุลเงินต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2   
ตารางที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ต่างประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรง 

ล้านบาท

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

(ก) (ข)

CAD -             -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   CAD 25.70 24.89

EUR -             -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   EUR 39.32 38.86

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

USD -             -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   USD 31.54 31.64

JPY 35,161.42    34,108.73     (1,052.69)              (338.82)                                  -                      -                      -              (338.82)             
USD 761.43        757.93         (3.50)                    (109.17)                                  -                      -                      -              (109.17)             

CAD 8.03           8.03            -                      -                                        206.42                  199.92                 (6.50)           (6.50)                 
EUR -             -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   
JPY 138,612.76  141,490.93   2,878.16               855.35                                   40,476.59             41,193.77             717.18         1,572.53            
USD 80.00 30.00 (50.00)                  (1,581.92)                               2,523.14               2,531.08              7.94            (1,573.98)           
JPY -             -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   
USD 500.00        500.00         -                      -                                        -                      -                      -              -                   

(1,174.56)                            718.62       (455.94)            

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ 
ณ ก.พ. 61หน้ีคงค้าง ณ 

ม.ค. 61
หน้ีคงค้าง ณ 

ก.พ. 61
ล้าน 

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

(ล้านบาท)
ณ ส้ินเดือน ก.พ. 61   

(ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

รวม

อัตราแลกเปลี่ยน 2

เงินกู้เพ่ือใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล

 หน้ีท่ียังไม่ได้มีการบริหาร   
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 หน้ีท่ีได้มีการบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน

เงินกู้ให้กู้ต่อ

 หน้ีท่ียังไม่ได้มีการบริหาร   
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 หน้ีท่ีได้มีการบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน

สกุลเงิน 1

ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ก.พ. 61

3

3

 
1. CAD=สกุลเงินเหรียญแคนาดา EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ 
2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถัวเฉลี่ยขาย ณ วันทําการสุดท้ายของเดือน 
3. หนี้ต่างประเทศที่มีการบริหารความเสี่ยงแล้ว ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทําการบริหารความเสี่ยง  
 

   หากพิจารณาในรูปเงินบาท หน้ีที่รัฐบาลกู้โดยตรงจําแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ หลังจากที่ได้บริหารความเสี่ยงจาก
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนแล้วมีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 2   
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 

แผนภาพที่ 2 หนี้ต่างประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรงที่บริหารความเสี่ยงและจําแนกเป็นสกุลเงนิต่างๆ  

รวม Hedged Unhedged
เยน 175,599.66           52,982.58           10,933.46                42,049.12        
เหรียญสหรัฐ 1,287.93              40,938.45           39,989.30                949.15            
เหรียญแคนาดา 8.03                   199.93               -                         199.93            
ยูโร -                     -                   -                         -                 

94,120.96             50,922.76                  43,198.20         
5,135,083.68              

1.83                    0.99                         0.84                

สกุลเงิน (ล้านหน่วย) (ล้านบาท)

รวมหน้ีตา่งประเทศของรัฐบาล (1)
หน้ีของรัฐบาลท้ังหมด (2)

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

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

1.1.2 หนี้ในประเทศ เพ่ิมขึ้นสุทธิ 25,866.31 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า เน่ืองจาก 
 เงินกู้เพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหน้ีสาธารณะเพ่ิมขึ้นสุทธิ 20,899.53 ล้านบาท 

โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
- เงินกู้ระยะสั้น ลดลงสุทธิ 2,649 ล้านบาท เน่ืองจากการลดลงของต๋ัวเงินคลัง  
- เงินกู้ระยะยาว เพ่ิมขึ้น 23,548.53 ล้านบาท เน่ืองจากการกู้เงินเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 

โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล 21,732 ล้านบาท และพันธบัตรออมทรัพย์ 1,816.53 ล้านบาท  

ร้อยละของหนี้ต่างประเทศท่ีรัฐบาลกู้โดยตรงต่อหนี้รัฐบาลท้ังหมด  
โดยจําแนกเป็นหนี้ท่ียังไม่ได้มีการบริหารความเส่ียง และหนี้ท่ีได้มีการบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 Canadian 
(Unhedged) 

0.004% Japanese Yen 
(Hedged) 

0.21%

Japanese Yen 
(Unhedged) 

0.82%

USD (Hedged) 
0.78%

USD 
(Unhedged) 

0.018%

Hedged 
0.99%

Unhedged 
0.84%
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 

 เงินกู้ให้กู้ต่อเพ่ิมขึ้นสุทธิ 4,566.78 ล้านบาท เน่ืองจาก 
- การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกู้จํานวน 640.19 ล้านบาท เพ่ือจัดทํา

โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มจํานวน 411.47 ล้านบาท สายสีนํ้าเงินจํานวน 194.28 ล้านบาท สายสีเขียวจํานวน 33.76 ล้าน
บาท และโครงการรถไฟสายสีม่วงและพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือเช่ือมต่อการเดินทางบริเวณสะพานพระนั่งเกล้าฯ 
จํานวน 0.68 ล้านบาท  

- การรถไฟแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกู้จํานวน 5,010.38 ล้านบาท เพ่ือจัดทําโครงการการก่อสร้าง
ทางคู่ ช่วงนครปฐม – ชุมพร จํานวน 2,751.70 ล้านบาท โครงการก่อสร้างทางคู่ ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ จาํนวน 
1,685 ล้านบาท โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น จํานวน 494.68 ล้านบาท โครงการรถไฟ
ชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ - รังสิต จํานวน 70.87 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่ง
ทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า - แก่งคอย จํานวน 8.13 ล้านบาท  

- การชําระคืนต้นเงินกู้ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยจํานวน 1,083.79 ล้านบาท  
 เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศเพ่ิมขึ้น 400 ล้านบาท เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ทรัพยากรนํ้าและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน 
 

1.2  หนี้ทีร่ัฐบาลกู้เพือ่ชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟืน้ฟูฯ ลดลงจากเดือนก่อนหน้า จํานวน 
11,710.86 ล้านบาท จากการชําระหน้ีที่กู้มาภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพ่ือ
ช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) จํานวน 2,780 ล้านบาท และหน้ีที่กู้
มาภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน ระยะทีส่อง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) จํานวน 8,930.86 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพ่ือการชําระ
คืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสยีหายของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 

 

1.3 หนีเ้งินกู้ล่วงหน้าเพื่อการปรบัโครงสรา้งหนี้ ไมม่ีการเปลีย่นแปลงจากเดือนก่อนหน้า 
 

2. หนี้รัฐวิสาหกิจ 
 2.1 หนี้ทีร่ัฐบาลค้ําประกัน 
 2.1.1 หนี้ต่างประเทศ เพ่ิมขึน้สุทธิ 3.17 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็นผลจากการชําระคืนหน้ีสกุลเงินเยน 
และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3 

 ตารางที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ (รัฐบาลค้ําประกัน)  

ล้านบาท สกุลเงนิ ม.ค. 61 ก.พ. 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             -                    -                     1,118.50              1,105.52             (12.99)       (12.99)             EUR 39.32 38.86
JPY 78,883.14      78,044.66       (838.48)             (249.19)             23,034.82          23,442.96         408.14     158.95             JPY 0.29 0.30
USD -               -                -                   -                   -                   -                  -          -                 USD 31.54 31.64
JPY 181,038.51    180,450.84     (587.68)              (202.89)               5,858.67              5,918.76             60.10        (142.79)            
USD -               -                -                    -                     -                     -                    -           -                 

(452.08)            455.25     3.17               

หนีท่ี้ยังไมไ่ด้มกีารบริหาร      
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน
หนีท่ี้ได้มีการบริหารความเส่ียง
จากอัตราแลกเปล่ียน

รวม

หน้ีคงค้าง ณ 

ม.ค.  61
หน้ีคงค้าง ณ 

ก.พ.  61
ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD
ณ ส้ินเดือน ม.ค. 61  

 (ล้านบาท)
ณ ส้ินเดือน ก.พ. 61 

  (ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

อัตราแลกเปลี่ยน 2
ผลจากการบริหารหนี ้(การเบกิจ่าย/ การชําระคนื/การ
บรหิารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน) ณ ก.พ. 61

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหน้ีคงคา้ง
การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ

 ณ ก.พ.. 61สกุลเงิน 1

3

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



  
  

            6	
 

รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 

 2.1.2 หนีใ้นประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพ่ิมขึ้นสุทธิ 2,412.09 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่
สําคัญ เน่ืองจาก การรถไฟแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกู้ 1,500 ล้านบาท และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเบิกจ่ายเงินกู้ 
6,021.20 ล้านบาท และชําระคืนต้นเงินกู้ 4,722.30 ล้านบาท  
    2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้าํประกัน 
  2.2.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงสุทธิ 750.59 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็นผลจากบริษัท การบินไทย 
จํากัด (มหาชน) ชําระหน้ีสกุลเงินต่างๆ  และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4 
ตารางท่ี 4 การเปลีย่นแปลงของหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ (รัฐบาลไม่ค้ําประกัน)  

ล้านบาท สกุลเงนิ ม.ค. 61 ก.พ. 61
(ก) (ข)

(1) (2) (3) (4) =  (3)x(ข) (5) = (1)x(ก) (6) = (1)x(ข) (7) = (6) - (5) (7) + (4)
EUR 933.63          919.11           (14.53)               (564.48)             36,705.78          36,279.67         (426.11)    (990.59)            EUR 39.32 38.86
JPY 38,164.45      37,738.15       (426.29)             (126.69)             11,144.48          11,341.94         197.47     70.78              JPY 0.29 0.30
USD 1,508.89        1,508.89        -                   -                   47,589.22          47,738.91         149.69     149.69             USD 31.54 31.64

หนีท่ี้ได้มีการบริหารความเส่ียง
จากอัตราแลกเปล่ียน

JPY 23,000.00      23,000.00       -                    -                     6,211.45              6,230.98             19.53        19.53              

(691.17)            (59.42)     (750.59)          

เพ่ิม/(ลด)

หนีท่ี้ยังไมไ่ด้มกีารบริหาร     
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน

รวม

อัตราแลกเปลี่ยน 2

สกุลเงิน

ผลจากการบริหารหนี ้(การเบกิจ่าย/ การชําระคนื/การ
บรหิารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน) ณ ก.พ. 61

หน้ีคงค้าง ณ 

ม.ค.  61
หน้ีคงค้าง ณ 

ก.พ.  61
ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD
ณ ส้ินเดือน ม.ค. 61  

 (ล้านบาท)

การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ

 ณ ก.พ. 61

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหน้ีคงคา้ง

ณ ส้ินเดือน ก.พ. 61 
  (ล้านบาท)

1

3

 
1. EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ 
2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถัวเฉลี่ยขาย ณ วันทําการสุดท้ายของเดือน 
 
 2.2.2 หนีใ้นประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนเพ่ิมขึ้นสุทธิ 10,426.38 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่
สําคัญ เน่ืองจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยออกพันธบัตร 6,000 ลา้นบาท และบรษิัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
ออกหุ้นกู้ 6,000 ล้านบาท และชําระคืนต้นเงินกู้ 53.87 ล้านบาท  

3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน)  
 3.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงสทุธิ 28.66 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็นผลจากการชําระคืนต้นเงินกู้ธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 27.58 ล้านบาท และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน  ดังรายละเอียด
ปรากฏตามตารางที่ 5 

ตารางท่ี 5 การเปลีย่นแปลงของหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจทีเ่ปน็สถาบันการเงิน (รัฐบาลค้าํประกัน)  

ล้านบาท สกุลเงนิ ม.ค. 61 ก.พ. 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              -                    -                     92.31                  91.23                 (1.08)         (1.08)               EUR 39.32 38.86

USD -               -                -                    -                     -                     -                    -           -                 USD 31.54 31.64
EUR -               -                -                   -                   -                   -                  -           -                
JPY 1,038.48        916.53           (121.95)              (27.58)                 -                     -                    -           (27.58)             

(27.58)             (1.08)        (28.66)            

อัตราแลกเปลี่ยน 2

 หนีท้ี่ยงัไมไ่ด้มกีารบริหาร    
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน
 หนีท้ี่ได้มกีารบริหารความเส่ียง
จากอัตราแลกเปล่ียน

รวม

หน้ีคงค้าง ณ 

ม.ค.  61
หน้ีคงค้าง ณ 

ก.พ.  61
ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD

ณ ส้ินเดือน ม.ค. 61  
 (ล้านบาท)

ณ ส้ินเดือน ก.พ. 61

  (ล้านบาท)

การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ

 ณ ก.พ. 61สกุลเงิน 1

ผลจากการบรหิารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน) ณ ก.พ. 61

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนตอ่หน้ีคงค้าง

เพ่ิม/(ลด)

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

 
 

3.2  หนีใ้นประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลงสุทธิ 3,057 ล้านบาท เน่ืองจากการชําระคืนต้นเงินกู้ของและ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ไถ่ถอนพันธบัตร 2,000 ล้านบาท และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรชําระคืนต้นเงินกู้ 
1,057 ล้านบาท  

2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถัวเฉลี่ยขาย ณ วันทําการสุดท้ายของเดือน
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 

หากพิจารณาในรูปเงินบาท หน้ีต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ และรฐัวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาล           
ค้ําประกัน) หลังจากได้บริหารความเส่ียงของอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว มีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 3  

แผนภาพที่ 3 หนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ และรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํ้าประกัน)      
ที่บริหารความเสี่ยงและจําแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ 

 

รวม Hedged
Natural 
Hedged

Unhedged

เยน 320,150.17                  96,894.44   62,485.41      11,215.25    23,193.78  
เหรียญสหรัฐ 1,508.89                     47,738.91   -               47,738.91    -           
ยูโร 949.90                       36,911.93   -               35,715.19    1,196.74    

181,545.28   62,485.41        94,669.35     24,390.52    
1,319,347.39    

13.76          4.73               7.18             1.85           

สกุลเงิน (ล้านหน่วย)
(ล้านบาท)

รวมหน้ีตา่งประเทศของรัฐวิสาหกิจ (1)
หน้ีรัฐวิสาหกิจท้ังหมด (2)

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

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 

หนีห้น่วยงานของรัฐ ลดลงสทุธิ 385.92 ล้านบาท จาก
เดือนก่อนหน้า โดยการเปลี่ยนแปลงทีส่ําคญั เน่ืองจากสํานักงานกองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายมีการชําระคืนต้นเงินกู้ 
341.57 ล้านบาท  

ร้อยละของหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจต่อหนี้ท้ังหมดของรัฐวิสาหกิจ โดยจําแนกเป็นหนี้ท่ียังไม่ได้มีการบริหารความเส่ียง 
หนี้ท่ีได้มีการบริหารความเสี่ยง และหนี้ท่ีบริหารความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนโดยวิธี Natural Hedged  

 

Japanese 
Yen 

(Hedged) 
4.73%

Japanese Yen 
(Natural Hedged) 

0.85%

Japanese Yen 
(Unhedged) 

1.76%

USD (Natural 
Hedged) 
3.62%

Euro 
(Natural 
Hedged) 
2.71%

Euro (Unhedged) 0.09%

Hedged 
4.73%

Natural 
Hedged 
7.18%

Unhedged 
1.85%
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 

 หน้ีสาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 จํานวน 6,463,676.84 ล้านบาท สามารถแบ่งประเภทเป็น  
หน้ีต่างประเทศ-หน้ีในประเทศ และหน้ีระยะยาว-หน้ีระยะสั้นได้ ดังน้ี 
 

 หนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ แบ่งออกเป็น หน้ีต่างประเทศ 275,666.24 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.26 
และหน้ีในประเทศ 6,188,010.60 ล้านบาท หรือร้อยละ 95.74 ของยอดหน้ีสาธารณะคงค้าง รายละเอียด 
ปรากฏตามตารางที่ 6 
ตารางที ่6 สัดส่วนหนี้ต่างประเทศและหนีใ้นประเทศ 

หน้ีสาธารณะ
(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีรัฐบาล 5,135,083.68     94,120.96         1.83       5,040,962.72     98.17      
2. หน้ีรัฐวิสาหกิจ 935,776.80       181,216.47       19.37      754,560.33       80.63      
3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน 383,570.59       328.81             0.09       383,241.78       99.91      
    (รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ 9,245.77           -                  -         9,245.77           100.00    

รวม 6,463,676.84    275,666.24       4.26       6,188,010.60    95.74      

หน้ีต่างประเทศ หน้ีในประเทศ

 
 
 หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสัน้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังน้ี 

 หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุของเครื่องมือการกู้เงิน) แบ่งออกเป็น หน้ีระยะยาว 
6,278,984.20 ล้านบาท หรือร้อยละ 97.14 และหน้ีระยะสั้น 184,692.64 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.86 
ของยอดหน้ีสาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 7 

 
ตารางที ่7 สัดส่วนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสัน้ (แบ่งตามอายุของเครื่องมือการกู้เงนิ) 

หน้ีสาธารณะ
(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีรัฐบาล 5,135,083.68     4,961,929.38     96.63      173,154.30       3.37       
2. หน้ีรัฐวิสาหกิจ 935,776.80       931,238.46       99.52      4,538.34           0.48       
3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน 383,570.59       376,570.59       98.18      7,000.00           1.82       
    (รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ 9,245.77           9,245.77           100.00    -                  -         

รวม 6,463,676.84 6,278,984.20 97.14   184,692.64   2.86     

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสั้น
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 

หมายเหตุ: การนําข้อมูลและ/หรือบทวิเคราะห์ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะไปใช้และ/หรือเผยแพร่ต่อ ขอความกรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลด้วย 
ส่วนวิจัยนโยบายหน้ีสาธารณะ สํานักนโยบายและแผน 
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5520  
 

 หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุคงเหลือ) แบ่งออกเป็น หน้ีระยะยาว 
5,763,983.17 ล้านบาท หรือร้อยละ 89.17 และหน้ีระยะสั้น 699,693.67 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.83  
ของยอดหน้ีสาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 8 
ตารางที ่8 สัดส่วนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสัน้ (แบ่งตามอายุคงเหลอื) 

หน้ีสาธารณะ
(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีรัฐบาล 5,135,083.68     4,672,147.16     90.98      462,936.52       9.02       
2. หน้ีรัฐวิสาหกิจ 935,776.80       787,943.84       84.20      147,832.96       15.80      
3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน 383,570.59       299,446.93       78.07      84,123.66         21.93      
    (รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ 9,245.77           4,445.24           48.08      4,800.53           51.92      

รวม 6,463,676.84 5,763,983.17 89.17   699,693.67   10.83   

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสั้น

 
 


