
 
ฉบับท่ี 109   /2560                       วันท่ี 29 กันยายน 2560 

รายงานหน้ีสาธารณะคงค้าง ณ ส้ินเดือนสิงหาคม 2560  
นายธีรัชย์ อัตนวานิช ท่ีปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ ได้รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันท่ี         

31 สิงหาคม 2560 มีจํานวน 6,274,872.04 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.92 ของ GDP โดยแบ่งเป็น    
หนี้รัฐบาล 4,861,262.73 ล้านบาท หน้ีรัฐวิสาหกิจ 966,596.76 ล้านบาท หน้ีรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน 
(รฐับาลค้ําประกัน) 432,369.05 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานของรัฐ 14,643.50 ล้านบาท ท้ังนี้เม่ือเปรียบเทียบ
กับเดือนก่อนหน้าหนี้สาธารณะคงค้างเพ่ิมขึ้นสุทธิ 49,883.29 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 หนี้รัฐบาล จํานวน 4,861,262.73 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นสุทธิ 57,718.76 ล้านบาท โดยรายละเอียด 
การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญของหนี้รัฐบาล มีดังน้ี 

 การกู้เงินตามแผนที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2560 
และพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจําปี 2560 รวมถึงเพ่ือการบริหารหน้ีสาธารณะ เพ่ิมขึ้น 
36,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 

- เงินกู้ระยะสั้น เพ่ิมขึ้น 25,000 ล้านบาท เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของต๋ัวเงินคลัง  
- เงินกู้ระยะยาว เพ่ิมขึ้น 11,000 ล้านบาท เน่ืองจากการกู้เงินเพ่ือชดเชยการขาดดุล

งบประมาณด้วยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือนําไปลงทุนในการพัฒนาประเทศ สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน
ให้กับเศรษฐกิจ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง และส่งเสริมการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมศักยภาพ  

 การกู้เงินเพ่ือการลงทุนจากแหล่งเงินกู้ในประเทศ จํานวน 1,884 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น  การกู้
ให้กู้ต่อแก่ (1) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกู้จํานวน 1,049.73 ล้านบาท เพ่ือจัดทํา
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวจํานวน 555.84 ล้านบาท สายสีน้ําเงินจํานวน 371.88 ล้านบาท สายสีส้มจํานวน 
110.47 ล้านบาท และ สายสีม่วงจํานวน 11.54 ล้านบาท (2) การรถไฟแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกู้จํานวน 
808.43 ล้านบาท เพ่ือจัดทําโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น จํานวน 522.43 
ล้านบาท   โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ สายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า 
- แก่งคอย จํานวน 212.23 ล้านบาท และโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซ่ือ - รังสิต จํานวน 73.77 ล้านบาท 
และ (3) การเคหะแห่งชาติเบิกจ่ายเงินกู้จํานวน 25.84 ล้านบาท เพ่ือจัดทําโครงการอาคารพักอาศัยแปลง G        
ตามแผนแม่บทโครงการฟ้ืนฟูเมืองชุมชนดินแดง 

 การชําระหน้ีท่ีรัฐบาลกู้เพ่ือชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3)  จํานวน 1,188.46 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพ่ือ
การชําระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ   

 หน้ีต่างประเทศเพิ่มขึ้นสุทธิ 171.22 ล้านบาท เนื่องจากการเบิกจ่ายและชําระคืนหน้ีสกุลเงิน
ต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสําคัญ   

 

  หนี้รัฐวิสาหกิจ จํานวน 966,596.76 ล้านบาท ลดลงสุทธิ 1,061.56 ล้านบาท โดยการ
เปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญเกิดจาก 
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 หนี้ท่ีรัฐบาลค้ําประกัน เพ่ิมขึ้น 1,210.96 ล้านบาท โดยรายการท่ีสําคัญเกิดจากการออก
และไถ่ถอนพันธบัตร และการชําระคืนต้นเงินกู้ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 

 หนี้ท่ีรัฐบาลไม่คํ้าประกัน ลดลง 2,272.52 ล้านบาท โดยรายการท่ีสําคัญเกิดจากการชําระ
คืนต้นเงินกู้ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 

 

 หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํ้าประกัน) จํานวน 432,369.05 ล้านบาท ลดลงสุทธิ 
5,902.62 ล้านบาท โดยรายการท่ีสําคัญเกิดจากการชําระคืนต้นเงินกู้ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

 

 หนี้หน่วยงานของรัฐ จํานวน 14,643.50 ล้านบาท ลดลงสุทธิ 871.29 ล้านบาท โดยการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญ เน่ืองจากการชําระคืนต้นเงินกู้ของสํานักงานกองทุนอ้อยและนํ้าตาลทราย และ        
การเบิกจ่ายเงินกู้ของสํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2560 จํานวน 6,274,872.04 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 
หนี้ในประเทศ 5,969,776.07 ล้านบาท หรือร้อยละ 95.14 และหนี้ต่างประเทศ 305,095.97 ล้านบาท 
(ประมาณ 9,155.13 ล้านเหรียญสหรัฐ) หรือร้อยละ 4.86 ของหน้ีสาธารณะคงค้างทั้งหมด และหน้ีสาธารณะ
คงค้างแบ่งตามอายุคงเหลือ สามารถแบ่งออกเป็นหนี้ระยะยาว 5,623,790.54 ล้านบาท หรือร้อยละ 89.62 
และหน้ีระยะสั้น 651,081.50 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.38 ของหน้ีสาธารณะคงค้างท้ังหมด   
 
 
 
คณะโฆษกสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ  
โทร. 02 265 8050 ต่อ 5520 
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2560 

สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) ขอรายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2560 ดังน้ี 

 ยอดหน้ีสาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 มีจํานวน 6,274,872.04 ล้านบาท หรือคิดเป็น  
ร้อยละ 41.92 ของ GDP เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หน้ีสาธารณะเพ่ิมขึ้นสุทธิ 49,883.29 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี  
 1. หน้ีรัฐบาล 4,861,262.73 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 57,718.76 ล้านบาท 
 2. หน้ีรัฐวิสาหกิจ 966,596.76 ล้านบาท ลดลง 1,061.56 ล้านบาท 
 3. หน้ีรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) 432,369.05 ล้านบาท  
  ลดลง 5,902.62 ล้านบาท  
 4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ 14,643.50 ล้านบาท ลดลง 871.29 ล้านบาท   

 ทั้งน้ี สัดส่วนและรายละเอียดของหน้ีสาธารณะ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2560 ปรากฏตามแผนภาพที่ 1  
และตารางที่ 1 ตามลําดับ 
 

แผนภาพท่ี 1 สัดส่วนหนี้สาธารณะจําแนกตามประเภท 

หน้ีที่รัฐบาลกู้โดยตรง
63.06%

หน้ีรัฐบาล     
   เพื่อชดใช้ความเสียหาย

ของ FIDF 14.41%

หน้ีรัฐวิสาหกิจ
 15.41%

หน้ีรัฐวิสาหกิจ
ที่เป็นสถาบันการเงิน 
(รัฐบาลคํ้าประกัน) 

6.89%

หนี้หน่วยงานของรัฐ 0.23%
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2560 

ตารางท่ี 1 รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 25601 
 
 

หน่วย: ล้านบาท
ณ 31 ก.ค. 60 % GDP ณ 31 ส.ค. 60 % GDP เพ่ิม/(ลด)

(1) (2) (3) (4) (3)-(1)
1. หนีร้ัฐบาล (1.1+1.2+1.3) 4,803,543.97 32.28 4,861,262.73 32.47        57,718.76
   1.1 หนีท่ี้รัฐบาลกู้โดยตรง 3,897,917.97 26.19 3,936,425.19 26.29 38,507.22       
        -หนี้ต่างประเทศ 96,840.71 97,011.93 171.22           
            - เงินกู้เพื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล 37,128.61 36,651.46 (477.15)          

            - เงินกู้ให้กู้ต่อ 4 59,712.10 60,360.47 648.37           

        -หนี้ในประเทศ 3,801,077.26 3,839,413.26 38,336.00       

            - เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้ 5 3,299,846.67 3,335,846.67 36,000.00       
                   - ระยะส้ัน (ตั๋วเงินคลังและเงินกู้อ่ืน) 40,000.00 65,000.00 25,000.00       
                   - ระยะยาว (พันธบตัรและเงินกู้อื่น) 3,259,846.67 3,270,846.67 11,000.00       
            - เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 359,853.00               359,853.00                   -                

            - เงินกู้ให้กู้ต่อ 4 83,917.93                 85,801.93                    1,884.00        

            - เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหน้ีต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ําประกัน 6 5,166.66                   5,166.66                      -                

            - เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ 52,293.00                 52,745.00                    452.00           
                   - เพื่อใช้ในโครงการ DPL 293.00                     745.00                        452.00           
                   - เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน 52,000.00                 52,000.00                    -                

   1.2 หนีท่ี้รัฐบาลกู้เพ่ือชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 7 905,626.00 6.09 904,437.54 6.04 (1,188.46)       

            - FIDF 1 339,632.00 339,632.00 -                
            - FIDF 3 565,994.00 564,805.54 (1,188.46)       

   1.3 หนีเ้งินกู้ล่วงหนา้เพ่ือปรับโครงสร้างหนี ้8 -                             -         20,400.00                    0.14     20,400.00       
        -หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ -                             20,400.00                    20,400.00       

2. หนีร้ัฐวิสาหกิจ (2.1 + 2.2) 967,658.32 6.50 966,596.76 6.46        (1,061.56)

   2.1 หนีท่ี้รัฐบาลค้ําประกัน 413,420.35 2.78 414,631.31 2.77          1,210.96
        -หนี้ต่างประเทศ 85,452.00 84,950.87           (501.13)
        -หนี้ในประเทศ 327,968.35 329,680.44          1,712.09
   2.2 หนีท่ี้รัฐบาลไม่ค้ําประกัน 554,237.97 3.72 551,965.45 3.69        (2,272.52)
        -หนี้ต่างประเทศ 123,257.05 122,672.50           (584.55)
        -หนี้ในประเทศ 430,980.92 429,292.95        (1,687.97)
3. หนีร้ัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) 438,271.67 2.95 432,369.05 2.89        (5,902.62)
        -หนี้ต่างประเทศ 487.29 460.67             (26.62)
        -หนี้ในประเทศ 437,784.38 431,908.38        (5,876.00)

4. หนีห้นว่ยงานของรัฐ  (4.1+4.2) 9 15,514.79                0.10     14,643.50                    0.10               (871.29)

   4.1 หนี้ที่รัฐบาลคํ้าประกัน -                             -                                                 - 
   4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ําประกัน 15,514.79                14,643.50                              (871.29)
รวม (1+2+3+4) 6,224,988.75 41.83 6,274,872.04 41.92        49,883.29

2,3 2,3
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2560 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. หนี้รัฐบาล 
 1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพ่ิมขึ้นสุทธิ 38,507.22 ล้านบาท เน่ืองจาก  

หมายเหตุ:   
1. ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบ้ืองต้น (Preliminary) และไม่รวมหน้ีของนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle : SPV) ณ ส้ินเดือนสิงหาคม 

2560 จํานวน 20,499.90 ล้านบาท ท่ีรัฐบาลมีภาระผูกพันต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าพื้นท่ีอาคาร สัญญาบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ และสัญญาโอนสิทธิ
เรียกร้องของโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจ้งวัฒนะ  

2. GDP ปี 2559 เท่ากับ 14,366.60 พันล้านบาท และประมาณการ GDP ปี 2560 เท่ากับ 15,185.50 พันล้านบาท (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ 21 สิงหาคม 2560)  

3. สบน. ได้ปรับวิธีการคํานวณ GDP ในแต่ละเดือน เพื่อให้สัดส่วนหน้ีสาธารณะต่อ GDP สะท้อนค่าท่ีใกล้เคียงความเป็นจริง โดย GDP ในรอบ 12 เดือน
ท่ีผ่านมาส้ินสุด ณ เดือนกรกฎาคม 2560 คํานวณ ดังน้ี (GDP ไตรมาส 3 ปี 59/3)*2 + GDP ไตรมาส 4 ปี 59 + GDP ไตรมาส 1-2 ปี 60 + 
([(ประมาณการ GDP ปี 60) – (GDP ไตรมาส 1-2 ปี 60)]/6) เท่ากับ 14,881.31 พันล้านบาท และในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา ส้ินสุด ณ เดือนสิงหาคม 
2560 คํานวณ ดังน้ี (GDP ไตรมาส 3 ปี 59/3) + GDP ไตรมาส 4 ปี 59 + GDP ไตรมาส 1-2 ปี 60 + ([(ประมาณการ GDP ปี 60) – (GDP ไตรมาส 
1-2 ปี 60)]/6)*2 เท่ากับ 14,970.51 พันล้านบาท 

4. เงินกู้ให้กู้ต่อเป็นหน้ีท่ีกระทรวงการคลังกู้เงินให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจกู้ต่อเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามมติของคณะรัฐมนตรี       
ณ ส้ินเดือนสิงหาคม 2560 หน้ีเงินกู้ให้กู้ต่อมีจํานวนท้ังส้ิน 146,162.40 ล้านบาท เป็นการให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
71,751.64 ล้านบาท การรถไฟแห่งประเทศไทย 53,412.95 ล้านบาท บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 20,684.31 ล้านบาท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
222.04 ล้านบาท และการเคหะแห่งชาติ 91.46 ล้านบาท ซึ่งหน้ีดังกล่าวไม่ปรากฏรายการในตารางส่วนของหน้ีรัฐวิสาหกิจ เพื่อป้องกันการรายงาน
ข้อมูลหน้ีคงค้างท่ีซ้ําซ้อน 

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

6. มาตรา 24 (2) ตามพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหน้ี
สาธารณะ เพื่อเป็นการประหยัด ลดความเส่ียงในอัตราแลกเปล่ียน หรือกระจายภาระการชําระหน้ี โดยท่ีผ่านมากระทรวงการคลังได้มีการกู้เงิน 
ในประเทศเพ่ือชําระหน้ีต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจท่ีกระทรวงการคลังค้ําประกันไม่เกินจํานวนเงินท่ียังมีภาระค้ําประกันอยู่ทําให้หน้ีต่างประเทศ 
ของรัฐวิสาหกิจท่ีกระทรวงการคลังค้ําประกันลดลงและหน้ีในประเทศของรัฐบาลเพิ่มขึ้น 

7. เงินกู้ท่ีออกภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ 
สถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) และพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน ระยะท่ีสอง พ.ศ. 2545 (FIDF3) น้ัน ต่อมาได้มีการตราพระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหนี้ท่ีกระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุน
เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) พ.ศ. 2555 มาตรา 4 ให้กองทุนฯ มีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการชําระคืนต้นเงินกู้ 
และการชําระดอกเบ้ียเงินกู้ 

8. มาตรา 24/1 ตามพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหน้ี 
ท่ีมีจํานวนมากและเห็นว่าไม่สมควรกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหน้ีดังกล่าวในคราวเดียวกัน โดยให้สามารถทยอยกู้เงินล่วงหน้าได้ไม่เกิน 12 เดือนก่อน
วันท่ีหน้ีครบกําหนดชําระ และให้นําเงินกู้ดังกล่าวส่งเข้ากองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหน้ีสาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหน้ี 
ในประเทศให้เป็นผู้บริหารเงิน โดยจะนําไปลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีมีความม่ันคงสูง เช่น ตราสารหน้ีท่ีออกหรือค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง  
ตราสารหน้ีท่ีออกเป็นเงินตราสกุลหลักและออกหรือค้ําประกันโดยรัฐบาลต่างประเทศ การทําธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืนซึ่งตราสารหน้ีท่ีออก 
โดยกระทรวงการคลัง หรือลงทุนในตราสารหน้ีอ่ืนท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือจากบริษัทจัดอันดับความน่าเช่ือถือ เพื่อให้เกิดผลตอบแทน 
และเป็นการลดต้นทุนของการกู้เงิน 

9. ตัวเลขในตารางไม่รวมหน้ีของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เน่ืองจากเดิม ธปท. ถือเป็นรัฐวิสาหกิจท่ีประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินตามพระราชกฤษฎีกา
กําหนดกิจการธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 ซึ่งหน้ีของ ธปท. ไม่นับเป็นหน้ีสาธารณะ เว้นแต่กระทรวงการคลังจะค้ําประกันหน้ีน้ัน ต่อมา 
พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 ได้บัญญัติให้ ธปท. เป็นหน่วยงานของรัฐท่ีไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอ่ืน ทําให้หน้ีของ ธปท. นับรวมเป็นหน้ีสาธารณะ อย่างไรก็ดี เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ
ของนานาประเทศและเจตนารมณ์ด้ังเดิมของพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 สบน. อยู่ในระหว่างการดําเนินการปรับปรุงนิยาม
และขอบเขตของหน้ีสาธารณะภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 อย่างไรก็ดี ณ ส้ินเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560  หน้ีของ ธปท. มี
จํานวน 4,339,707 ล้านบาท (ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย)  
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2560 

 1.1.1 หนี้ต่างประเทศ เพ่ิมขึน้สุทธิ 171.22 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็นผลจากการเบิกจ่ายและชําระ
คืนหน้ีสกุลเงินต่างๆ 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 ก.ค. 60 ส.ค. 60

(ก) (ข)

CAD -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   CAD 26.98 26.53

EUR -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   EUR 39.47 39.84

JPY -              40.21           40.21                   12.24                                     -                      -                      -              12.24                JPY 0.31 0.30

USD 252.89         252.89         -                      -                                        8,470.16               8,441.00              (29.16)         (29.16)               USD 33.49 33.38

JPY 37,507.96     36,455.27     (1,052.69)              (338.82)                                  -                      -                      -              (338.82)             
USD 528.07         524.57         (3.50)                    (109.17)                                  -                      -                      -              (109.17)             

CAD 8.37             8.37            -                      -                                        225.82                  222.04                 (3.78)           (3.78)                 
EUR -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   
JPY 127,144.14    129,545.31   2,401.17               731.07                                   38,784.68             38,710.81             (73.87)         657.20              
USD 150.00 150.00 -                      -                                        5,023.95               5,006.66              (17.30)         (17.30)               
JPY -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   
USD 500.00         500.00         -                      -                                        -                      -                      -              -                   

295.32                                (124.10)      171.22             

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนีค้งค้าง
การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ 
ณ ส.ค. 60หน้ีคงค้าง ณ 

ก.ค.  60
หน้ีคงค้าง ณ 

ส.ค.  60
ล้าน 

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

(ล้านบาท)
ณ ส้ินเดือน ส.ค. 60   

(ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

รวม

อัตราแลกเปลี่ยน 2

เงินกู้เพื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรฐับาล

 หนี้ที่ยังไมไ่ด้มีการบริหาร   
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน

 หนี้ที่ได้มกีารบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน

เงินกูใ้ห้กูต่้อ

 หนี้ที่ยังไมไ่ด้มีการบริหาร   
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน

 หนี้ที่ได้มกีารบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน

สกุลเงิน 1

ผลจากการบริหารหนี ้(การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ส.ค. 60

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 สิ้นเดือนสิงหาคม 2560 

แผนภาพที่ 2 หนี้ต่างประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรงที่บริหารความเสี่ยงและจําแนกเป็นสกุลเงนิต่างๆ  

รวม Hedged Unhedged
เยน 166,000.58           51,147.65           11,693.53                39,454.12        
เหรียญสหรัฐ 1,427.46              45,642.24           32,194.58                13,447.66        
เหรียญแคนาดา 8.37                   222.04               -                         222.04            
ยูโร -                     -                   -                         -                 

97,011.93             43,888.11                  53,123.82         
4,861,262.73              

2.00                    0.90                         1.10                

สกุลเงิน (ล้านหน่วย) (ล้านบาท)

รวมหน้ีตา่งประเทศของรัฐบาล (1)
หน้ีของรัฐบาลท้ังหมด (2)

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

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของหนี้ต่างประเทศท่ีรัฐบาลกู้โดยตรงต่อหนี้รัฐบาลท้ังหมด  
โดยจําแนกเป็นหนี้ท่ียังไม่ได้มีการบริหารความเส่ียง และหนี้ท่ีได้มีการบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 
Canadian 

(Unhedged) 
0.005%

Japanese Yen 
(Hedged) 

0.24%

Japanese 
Yen 

(Unhedged) 
0.81%

USD 
(Hedged) 

0.66%

USD 
(Unhedged) 

0.28%
Hedged 
0.90%

Unhedged 
1.10%
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2560 

1.1.2 หนี้ในประเทศ เพ่ิมขึ้นสุทธิ 38,336 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า เน่ืองจาก 
 การกู้เงินเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหน้ีสาธารณะเพ่ิมขึ้น 36,000 ล้านบาท 

โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
- เงินกู้ระยะสั้น เพ่ิมขึ้น 25,000 ล้านบาท เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของต๋ัวเงินคลัง  
- เงินกู้ระยะยาว เพ่ิมขึ้น 11,000 ล้านบาท เน่ืองจากการกู้เงินเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณด้วย

การออกพันธบัตรรัฐบาลทั้งจํานวน 
 เงินกู้ให้กู้ต่อเพ่ิมขึ้น 1,884 ลา้นบาท เน่ืองจาก 

-  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกู้จํานวน 1,049.73 ล้านบาท เพ่ือจัดทํา
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวจํานวน 555.84 ล้านบาท สายสีนํ้าเงินจํานวน 371.88 ลา้นบาท สายสสี้มจํานวน 110.47 
ล้านบาท และ สายสีม่วงจํานวน 11.54 ล้านบาท  

-  การรถไฟแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกู้จํานวน 808.43 ล้านบาท เพ่ือจัดทําโครงการก่อสร้างรถไฟ
ทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น จํานวน 522.43 ล้านบาท   โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ สายชายฝั่งทะเล
ตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า - แก่งคอย จํานวน 212.23 ล้านบาท และโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วง
บางซื่อ - รังสิต จํานวน 73.77 ล้านบาท 

- การเคหะแห่งชาติเบิกจ่ายจํานวน 25.84 ล้านบาท เพ่ือจัดทําโครงการอาคารพักอาศัยแปลง G 
ตามแผนแม่บทโครงการฟ้ืนฟูเมืองชุมชนดินแดง 

 
1.2  หนี้ทีร่ัฐบาลกู้เพือ่ชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟืน้ฟูฯ ลดลงจากเดือนก่อนหน้า จํานวน 

1,188.46 ล้านบาท จากการชําระหน้ีทีกู้่มาภายใต้พระราชกาํหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจดัการเงินกู้เพ่ือ
ช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบันการเงิน ระยะทีส่อง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) 
 

1.3 หนีเ้งินกู้ลว่งหนา้เพื่อปรบัโครงสรา้งหนี้ เพ่ิมขึน้จากเดือนก่อนหน้า จํานวน 20,400 ล้านบาท จากการออก  
R-bill ทั้งจํานวน ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงในการปรบัโครงสร้างหน้ีพันธบัตรรฐับาลที่กู้เพ่ือชดใช้ความเสยีหายใหแ้ก่กองทุนเพ่ือ
การฟ้ืนฟูฯ วงเงิน 75,000 ล้านบาท  ทีจ่ะครบกําหนดในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2560 

2. หนี้รัฐวิสาหกิจ 
 2.1 หนี้ทีร่ัฐบาลค้ําประกัน 
 2.1.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลง 501.13 ลา้นบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็นผลจากการชําระคืนหน้ีสกุลเงินเยน และ
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3 

 ตารางที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ (รัฐบาลค้ําประกัน)  

ล้านบาท สกุลเงนิ ก.ค. 60 ส.ค. 60

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

EUR 31.73            31.73             -                    -                     1,252.43              1,264.30             11.87        11.87              EUR 39.47 39.84
JPY 81,881.00      81,042.48       (838.53)              (255.30)             24,977.39          24,929.82         (47.57)     (302.87)            JPY 0.31 0.30
USD -               -                -                   -                   -                   -                  -          -                 USD 33.49 33.38
JPY 190,367.33    189,779.66     (587.68)              (202.90)               6,571.50              6,564.27             (7.23)         (210.13)            
USD -               -                -                    -                     -                     -                    -           -                 

(458.20)            (42.93)    (501.13)          

หนีท่ี้ยังไมไ่ด้มีการบริหาร      
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน
หนีท่ี้ได้มีการบริหารความเส่ียง
จากอัตราแลกเปล่ียน

รวม

หน้ีคงค้าง ณ 

ก.ค.  60
หน้ีคงค้าง ณ 

ส.ค.  60
ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD
ณ ส้ินเดือน ก.ค. 60  

 (ล้านบาท)
ณ ส้ินเดือน ส.ค. 60 

  (ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

อัตราแลกเปลี่ยน 2
ผลจากการบรหิารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บรหิารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน) ณ ส.ค. 60

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนตอ่หน้ีคงค้าง
การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ

 ณ ส.ค. 60สกุลเงิน 1

3

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

 2.1.2 หนีใ้นประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพ่ิมขึ้น 1,712.09 ลา้นบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่สาํคัญ 
เน่ืองจาก การรถไฟแห่งประเทศไทยออกพันธบัตร 8,200 ล้านบาท และไถ่ถอนพันธบัตร 4,000 ล้านบาท รวมถึงการชําระคืนต้น
เงินกู้สุทธิ 2,664 ล้านบาท  
    2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้าํประกัน 
  2.2.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลง 584.55 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็นผลจากบริษัท การบินไทย จํากัด 
(มหาชน) ชําระหน้ีสกุลเงินต่างๆ  และการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4 
 
ตารางท่ี 4 การเปลีย่นแปลงของหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ (รัฐบาลไม่ค้ําประกัน)  

ล้านบาท สกุลเงนิ ก.ค. 60 ส.ค. 60
(ก) (ข)

(1) (2) (3) (4) =  (3)x(ข) (5) = (1)x(ก) (6) = (1)x(ข) (7) = (6) - (5) (7) + (4)
EUR 1,020.31        1,005.99        (14.32)                (570.67)             40,269.92          40,651.82         381.90    (188.77)            EUR 39.47 39.84
JPY 40,400.93      39,977.06       (423.87)              (129.05)             12,324.10          12,300.63         (23.47)     (152.52)            JPY 0.31 0.30
USD 1,912.84        1,912.84        -                   -                   64,066.82          63,846.27         (220.55)   (220.55)            USD 33.49 33.38

หนีท่ี้ได้มีการบริหารความเส่ียง
จากอัตราแลกเปล่ียน

JPY 23,000.00      23,000.00       -                    -                     6,596.22              6,573.51             (22.71)       (22.71)             

(699.72)            115.17    (584.55)          

เพ่ิม/(ลด)

หนีท่ี้ยังไมไ่ด้มีการบริหาร     
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน

รวม

อัตราแลกเปลี่ยน 2

สกุลเงิน

ผลจากการบรหิารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บรหิารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน) ณ ส.ค. 60

หน้ีคงค้าง ณ 

ก.ค.  60
หน้ีคงค้าง ณ 

ส.ค.  60
ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD
ณ ส้ินเดือน ก.ค. 60  

 (ล้านบาท)

การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ

 ณ ส.ค. 60

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนตอ่หน้ีคงค้าง

ณ ส้ินเดือน ส.ค. 60 
  (ล้านบาท)

1

3

 
1. EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ 
2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถัวเฉลี่ยขาย ณ วันทําการสุดท้ายของเดือน 
 
 
 2.2.2 หนีใ้นประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลง 1,687.97 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่
สําคัญ เน่ืองจากการไฟฟ้านครหลวงไถ่ถอนพันธบัตร 1,000 ล้านบาท และบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ชําระคืนต้น
เงินกู้ 643.87 ล้านบาท  
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2560 

3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน)  
 3.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลง 26.62 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็นผลจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรชําระคืนหน้ีสกุลเงินเยน และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน  ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5 

ตารางท่ี 5 การเปลีย่นแปลงของหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจทีเ่ปน็สถาบันการเงิน (รัฐบาลค้าํประกัน)  

ล้านบาท สกุลเงนิ มิ.ย. 60 ก.ค. 60
(ก) (ข)

(1) (2) (3) (4) =  (3)x(ข) (5) = (1)x(ก) (6) = (1)x(ข) (7) = (6) - (5) (7) + (4)
EUR 2.56              2.56              -                    -                     101.02                101.98               0.96          0.96                EUR 39.47 39.84

USD -               -                -                    -                     -                     -                    -           -                 USD 33.49 33.38
EUR -               -                -                   -                   -                   -                  -          -                 
JPY 1,541.02        1,419.07        (121.95)              (27.58)                 -                     -                    -           (27.58)             

(27.58)             0.96       (26.62)            

อัตราแลกเปลี่ยน 2

 หน้ีที่ยังไม่ได้มีการบริหาร    
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน
 หน้ีที่ได้มีการบริหารความเส่ียง
จากอัตราแลกเปล่ียน

รวม

หน้ีคงค้าง ณ 

ก.ค.  60
หน้ีคงค้าง ณ 

ส.ค.  60
ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD

ณ ส้ินเดือน มิ.ย. 60  
 (ล้านบาท)

ณ ส้ินเดือน ก.ค. 60

  (ล้านบาท)

การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ

 ณ ก.ค. 60สกุลเงิน 1

ผลจากการบรหิารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บรหิารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน) ณ ส.ค. 60

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนตอ่หน้ีคงค้าง

เพ่ิม/(ลด)

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

 
 

3.2  หนีใ้นประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลง 5,876 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ เน่ืองจาก
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ชําระคืนต้นเงินกู้สุทธิ 5,356 ล้านบาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถัวเฉลี่ยขาย ณ วันทําการสุดท้ายของเดือน 
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2560 

หากพิจารณาในรูปเงินบาท หน้ีต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ และรฐัวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาล           
ค้ําประกัน) หลังจากได้บริหารความเส่ียงของอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว มีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 3  

แผนภาพที่ 3 หนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ และรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํ้าประกัน)      
ที่บริหารความเสี่ยงและจําแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ 

 

รวม Hedged
Natural 
Hedged

Unhedged

เยน 335,218.27                  102,790.34  65,944.25      12,171.57     24,674.52  
เหรียญสหรัฐ 1,912.84                     63,846.27    -               63,846.27     -           
ยูโร 1,040.28                     41,447.43    -               40,081.15     1,366.28    

208,084.04    65,944.25        116,098.99    26,040.80    
1,398,965.81    

14.87           4.71               8.30             1.86           

สกุลเงิน (ล้านหน่วย)
(ล้านบาท)

รวมหน้ีตา่งประเทศของรัฐวิสาหกิจ (1)
หน้ีรัฐวิสาหกิจท้ังหมด (2)

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

 
 
  
 
 

 

 
4. หนีห้นว่ยงานของรัฐ ลดลง 871.29 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยการเปลีย่นแปลงท่ีสําคญั เน่ืองจากสํานักงาน
กองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายมีการชําระคืนต้นเงินกู้ 993.16 ล้านบาท และสํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพ่ือนบ้านได้มีการเบิกจ่ายเงินกู้ 146.88 ล้านบาท 

ร้อยละของหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจต่อหนี้ท้ังหมดของรัฐวิสาหกิจ โดยจําแนกเป็นหนี้ท่ียังไม่ได้มีการบริหารความเส่ียง 
หนี้ท่ีได้มีการบริหารความเสี่ยง และหนี้ท่ีบริหารความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนโดยวิธี Natural Hedged  

 

Hedged 
4.71%

Natural 
Hedged 
8.30%

Unhedged 
1.86%

Japanese 
Yen 

(Hedged) 
4.71%

Japanese 
Yen (Natural 

Hedged) 
0.87%

Japanese 
Yen 

(Unhedged) 
1.76%

USD 
(Natural 
Hedged) 
4.56%

Euro 
(Natural 
Hedged) 
2.87%

Euro (Unhedged) 0.10%
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2560 

 
 หน้ีสาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 จํานวน 6,274,872.04 ล้านบาท สามารถแบ่งประเภทเป็น
หน้ีต่างประเทศ-หน้ีในประเทศ และหน้ีระยะยาว-หน้ีระยะสั้นได้ ดังน้ี 
 

 หนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ แบ่งออกเป็น หน้ีต่างประเทศ 305,095.97 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.86 
และหน้ีในประเทศ 5,969,776.07 ล้านบาท หรือร้อยละ 95.14 ของยอดหน้ีสาธารณะคงค้าง รายละเอียด 
ปรากฏตามตารางที่ 6 
ตารางที ่6 สัดส่วนหนี้ต่างประเทศและหนีใ้นประเทศ 

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

1. หน้ีรัฐบาล 4,861,262.73     97,011.93         2.00         4,764,250.80           98.00        
2. หน้ีรัฐวิสาหกิจ 966,596.76       207,623.37       21.48        758,973.39             78.52        
3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน 432,369.05       460.67             0.11         431,908.38             99.89        
    (รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ 14,643.50         -                  -           14,643.50               100.00      

รวม 6,274,872.04    305,095.97       4.86         5,969,776.07           95.14        

หน้ีต่างประเทศ หน้ีในประเทศ

 
 
 หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสัน้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังน้ี 

 หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุของเครื่องมือการกู้เงิน) แบ่งออกเป็น หน้ีระยะยาว 
6,068,884.18 ล้านบาท หรือร้อยละ 96.72 และหน้ีระยะสั้น 205,987.86 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.28 
ของยอดหน้ีสาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 7 
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2560 

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

ตารางที ่7 สัดส่วนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสัน้ (แบ่งตามอายุของเครื่องมือการกู้เงนิ) 
หน้ีสาธารณะ
(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีรัฐบาล 4,861,262.73     4,705,124.08     96.79        156,138.65             3.21         
2. หน้ีรัฐวิสาหกิจ 966,596.76       957,827.81       99.09        8,768.95                 0.91         
3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน 432,369.05       391,288.85       90.50        41,080.20               9.50         
    (รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ 14,643.50         14,643.44         100.00      0.06                       0.00         

รวม 6,274,872.04 6,068,884.18 96.72     205,987.86        3.28      

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสั้น

 
 

 หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุคงเหลือ) แบ่งออกเป็น หน้ีระยะยาว 
5,623,790.54 ล้านบาท หรือร้อยละ 89.62 และหน้ีระยะสั้น 651,081.50 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.38  
ของยอดหน้ีสาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 8 
ตารางที ่8 สัดส่วนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสัน้ (แบ่งตามอายุคงเหลอื) 

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

1. หน้ีรัฐบาล 4,861,262.73     4,450,290.98     91.55        410,971.75             8.45         
2. หน้ีรัฐวิสาหกิจ 966,596.76       818,234.12       84.65        148,362.64             15.35        
3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน 432,369.05       350,587.95       81.09        81,781.10               18.91        
    (รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ 14,643.50         4,677.49           31.94        9,966.01                 68.06        

รวม 6,274,872.04 5,623,790.54 89.62     651,081.50        10.38     

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสั้น

 
 


