
ฉบบัท่ี 88/2560                      วนัท่ี 9 สิงหาคม 2560 
 

รายงานหนีส้าธารณะคงค้าง ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 2560  
_____________________________ 

 

นายธีรัชย  ์อตันวานิช ท่ีปรึกษาดา้นตลาดตราสารหน้ี ไดร้ายงานหน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ วนัท่ี         
30 มิถุนายน 2560 มีจาํนวน 6,185,431.38 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น หน้ีรัฐบาล 4,759,892.16 ลา้นบาท                 
หน้ีรัฐวิสาหกิจ 967,318.90 ลา้นบาท หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบนัการเงิน (รัฐบาลคํ้าประกนั) 441,735.78 
ลา้นบาท และหน้ีหน่วยงานของรัฐ 16,484.54 ลา้นบาท ทั้งน้ีเม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนก่อนหนา้หน้ีสาธารณะ
คงคา้งลดลงสุทธิ 162,393 ลา้นบาท ส่งผลใหห้น้ีสาธารณะคงคา้งต่อ GDP ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 2560 คิดเป็น
ร้อยละ 41.54 ของ GDP ซ่ึงลดลงเม่ือเทียบกบั ณ ส้ินเดือนพฤษภาคม 2560 ท่ีร้อยละ 42.90   

หน้ีสาธารณะคงคา้งจาํนวน 6,185,431.38 ลา้นบาท มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 หนีรั้ฐบาล จาํนวน 4,759,892.16 ลา้นบาท ลดลงสุทธิ 152,385.45 ลา้นบาท โดยรายละเอียด การ

เปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของหน้ีรัฐบาล มีดงัน้ี 
 การกูเ้งินล่วงหน้าเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ี ลดลง 120,450 ลา้นบาท เน่ืองจากไดน้าํไป

ชาํระคืนหน้ีพนัธบตัรรัฐบาลท่ีออกภายใตพ้ระราชกาํหนดให้อาํนาจกระทรวงการคลงักูเ้งินและจดัการเงินกู้
เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) และพระราช
กาํหนดใหอ้าํนาจกระทรวงการคลงักูเ้งินและจดัการเงินกูเ้พ่ือช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบ
สถาบนัการเงิน ระยะท่ีสอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) ท่ีครบกาํหนดในวนัท่ี 16 มิถุนายน 2560  

 การกูเ้งินตามแผนท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี 2560 และ
พระราชบัญญติังบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจาํปี 2560 รวมถึงเพ่ือการบริหารหน้ีสาธารณะลดลง  
34,700.95 ลา้นบาท แบ่งเป็น 

- เงินกูร้ะยะสั้น ลดลง 80,000 ลา้นบาท เน่ืองจากการลดลงของตัว๋เงินคลงั 60,000 ลา้นบาท 
และการปรับโครงสร้างหน้ีเงินกูร้ะยะสั้นไปเป็นพนัธบตัรรัฐบาล 20,000 ลา้นบาท 

- เงินกูร้ะยะยาว เพ่ิมข้ึน 45,299.05 ลา้นบาท เน่ืองจากการออกพนัธบตัรรัฐบาลเพ่ือปรับ
โครงสร้างหน้ีเงินกูร้ะยะส้ัน 20,000 ลา้นบาท การกูเ้งินเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณเพ่ือนาํไปลงทุนในการ
พฒันาประเทศ สร้างความเขม้แขง็และย ัง่ยนืใหก้บัเศรษฐกิจ พฒันาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเขม้แขง็ และ
ส่งเสริมการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมศกัยภาพจาํนวน 25,300 ลา้นบาท และการไถ่
ถอนพนัธบตัรรัฐบาล 0.95 ลา้นบาท  

  
 



 

 การกูเ้งินเพ่ือการลงทุนจากแหล่งเงินกูใ้นประเทศ จาํนวน 2,414.29 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น
การกูใ้หกู้ต่้อแก่ (1) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกูจ้าํนวน 1,447.20 ลา้นบาท เพ่ือจดัทาํ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวจาํนวน 857.14 ลา้นบาท สายสีนํ้ าเงินจาํนวน 548.84 ลา้นบาท สายสีม่วงจาํนวน 
41.07 ลา้นบาท และโครงการพฒันาส่ิงอาํนวยความสะดวกเพ่ือเช่ือมต่อการเดินทางบริเวณสถานีสะพานพระนัง่
เกลา้ และโครงการปรับปรุงรูปแบบอาคารจอดรถแลว้จรแยกนนทบุรี 1 ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง จาํนวน 
0.15 ลา้นบาท และ (2) การรถไฟแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกูจ้าํนวน 967.09 ลา้นบาท เพ่ือจดัทาํโครงการ
ก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ สายชายฝ่ังทะเลตะวนัออก ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเกา้ - แก่งคอย จาํนวน 
436.19 ลา้นบาท โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น จาํนวน 410.62 ลา้นบาท และ
โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซ่ือ - รังสิต จาํนวน 120.28 ลา้นบาท 

 การชาํระหน้ีท่ีรัฐบาลกูเ้พ่ือชดใชค้วามเสียหายใหแ้ก่กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบ
สถาบนัการเงิน จาํนวน 89.21 ลา้นบาท โดยใชเ้งินจากบญัชีสะสมเพื่อการชาํระคืนตน้เงินกูช้ดใชค้วามเสียหาย
ของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟฯู   

 หน้ีต่างประเทศเพ่ิมข้ึนสุทธิ 440.42 ลา้นบาท เน่ืองจากผลจากการเบิกจ่ายเงินกูส้กุลเงินต่างๆ 
และการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเป็นสาํคญั  

 

  หนี้รัฐวิสาหกิจ จํานวน 967,318.90 ล้านบาท ลดลงสุทธิ  4,389.05 ล้านบาท โดยการ
เปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัเกิดจาก 

 หน้ีท่ีรัฐบาลคํ้าประกนั ลดลง 1,800.45 ลา้นบาท โดยรายการท่ีสาํคญัเกิดจาก การยางแห่งประเทศ
ไทยชาํระคืนตน้เงินกู ้1,913.34 ลา้นบาท และการทางพิเศษแห่งประเทศไทยไถ่ถอนพนัธบตัร 1,000 ลา้นบาท รวมถึง
การเบิกจ่ายเงินกูข้องการรถไฟแห่งประเทศไทย 800 ลา้นบาท และองคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ 800 ลา้นบาท 

 หน้ีท่ีรัฐบาลไม่คํ้าประกนั ลดลง 2,588.60 ลา้นบาท โดยรายการท่ีสาํคญัเกิดจากบริษทั 
ปตท. จาํกดั (มหาชน) มีหน้ีลดลง 11,720.42 ลา้นบาท และบริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) มีหน้ีเพ่ิมข้ึน
สุทธิ 9,122.67 ลา้นบาท   

 

 หนีรั้ฐวสิาหกจิทีเ่ป็นสถาบันการเงนิ (รัฐบาลคํา้ประกนั) จาํนวน 441,735.78 ลา้นบาท ลดลงสุทธิ 
4,541.43 ลา้นบาท โดยรายการท่ีสาํคญัเกิดจากการชาํระคืนตน้เงินกูข้องธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

 

 หนีห้น่วยงานของรัฐ จาํนวน 16,484.54 ลา้นบาท ลดลงสุทธิ 1,077.07 ลา้นบาท โดยการ
เปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั เน่ืองจากสาํนกังานความร่วมมือพฒันาเศรษฐกิจกบัประเทศเพ่ือนบา้นไดมี้การชาํระคืน
หน้ีสุทธิ 1,040.70 ลา้นบาท 
 หน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 2560 จาํนวน 6,185,431.38 ลา้นบาท แบ่งออกเป็น หน้ีใน
ประเทศ 5,875,670.75 ลา้นบาท หรือร้อยละ 94.99 และหน้ีต่างประเทศ 309,760.63 ลา้นบาท (ประมาณ 9,154.99 
ลา้นเหรียญสหรัฐ) หรือร้อยละ 5.01 ของหน้ีสาธารณะคงคา้งทั้งหมด และหน้ีสาธารณะคงคา้งแบ่งตามอายุ
คงเหลือ สามารถแบ่งออกเป็นหน้ีระยะยาว 5,549,468.46 ล้านบาท หรือร้อยละ 89.72 และหน้ีระยะสั้ น
635,962.92 ลา้นบาท หรือร้อยละ 10.28 ของหน้ีสาธารณะคงคา้งทั้งหมด   
 

_______________________________________________________ 

คณะโฆษกสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ  โทร. 02 265 8050 ต่อ 5520 



 

สํานกังานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) ขอรายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ ส้ินเดือน
มิถุนายน 2560 ดงัน้ี 
 ยอดหน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 มีจาํนวน 6,185,431.38 ลา้นบาท หรือคิดเป็น  
ร้อยละ 41.54 ของ GDP เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนก่อนหนา้ หน้ีสาธารณะลดลงสุทธิ 162,393 ลา้นบาท โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี  
 1. หน้ีรัฐบาล 4,759,892.16 ลา้นบาท ลดลง 152,385.45 ลา้นบาท 
 2. หน้ีรัฐวิสาหกิจ 967,318.90 ลา้นบาท ลดลง 4,389.05 ลา้นบาท 
 3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบนัการเงิน (รัฐบาลคํ้าประกนั) 441,735.78 ลา้นบาท  
  ลดลง 4,541.43 ลา้นบาท  
 4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ 16,484.54 ลา้นบาท ลดลง 1,077.07 ลา้นบาท 
  

 ทั้งน้ี สัดส่วนและรายละเอียดของหน้ีสาธารณะ ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 2560 ปรากฏตาม
แผนภาพท่ี 1 และตารางท่ี 1 ตามลาํดบั 
 

แผนภาพที ่1 สัดส่วนหนีส้าธารณะจําแนกตามประเภท 

หน้ีท่ีรัฐบาลกู้โดยตรง
62.31%

หนี้รัฐบาล     
   เพ่ือชดใช้ความเสียหาย

ของ FIDF 14.64%

หน้ีรัฐวิสาหกิจ
 15.64%

หนี้รัฐวิสาหกิจ
ท่ีเป็นสถาบันการเงิน 
(รัฐบาลคํ้าประกัน) 

7.14%

หนี้หน่วยงานของรัฐ 0.27%

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

ตารางท่ี 1 รายงานหน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 25601 
หน่วย: ล้านบาท

ณ 31 พ.ค. 60 % GDP ณ 30 มิ.ย. 60  % GDP เพิ่ม/(ลด)
(1) (2) (3) (4) (3)-(1)

1. หนีรั้ฐบาล (1.1+1.2+1.3) 4,912,277.61 33.20 4,759,892.16 31.96     (152,385.45)
   1.1 หนีท้ี่รัฐบาลกู้โดยตรง 3,886,098.26 26.26 3,854,252.02 25.88 (31,846.24)      
        -หนี้ต่างประเทศ 96,952.06 97,392.48 440.42           
            - เงินกู้เพื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล 37,922.58 37,387.81 (534.77)          
            - เงินกู้ให้กู้ต่อ 59,029.48 60,004.67 975.19           
        -หนี้ในประเทศ 3,789,146.20 3,756,859.54 (32,286.66)      

            - เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้ 4 3,300,037.62 3,265,336.67 (34,700.95)      
                   - ระยะส้ัน (ตั๋วเงินคลังและเงินกู้อ่ืน) 114,000.00 34,000.00 (80,000.00)      
                   - ระยะยาว (พันธบัตรและเงินกู้อื่น) 3,186,037.62 3,231,336.67 45,299.05       
            - เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 359,853.00               359,853.00               -                

            - เงินกู้ให้กู้ต่อ 5 71,795.92                 74,210.21                 2,414.29        

            - เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหน้ีต่างประเทศท่ีกระทรวงการคลังคํ้าประกัน 6 5,166.66                   5,166.66                   -                
            - เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ 52,293.00                 52,293.00                 -                
                   - เพื่อใช้ในโครงการ DPL 293.00                     293.00                     -                
                   - เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน 52,000.00                 52,000.00                 -                

   1.2 หนีท้ี่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 7 905,729.35 6.12 905,640.14 6.08 (89.21)            

            - FIDF 1 339,632.00 339,632.00 -                
            - FIDF 3 566,097.35 566,008.14 (89.21)            

   1.3 หนีเ้งนิกู้ล่วงหนา้เพื่อปรับโครงสร้างหนี ้8 120,450.00              0.81     -                             -         (120,450.00)    
        -หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 120,450.00              -                             (120,450.00)    

2. หนีรั้ฐวิสาหกิจ (2.1 + 2.2) 971,707.95 6.57 967,318.90 6.50        (4,389.05)

   2.1 หนีท้ี่รัฐบาลค้ําประกัน 416,171.43 2.81 414,370.98 2.78        (1,800.45)
        -หนี้ต่างประเทศ 87,445.33 86,558.22           (887.11)
        -หนี้ในประเทศ 328,726.10 327,812.76           (913.34)
   2.2 หนีท้ี่รัฐบาลไม่ค้ําประกัน 555,536.52 3.75 552,947.92 3.71        (2,588.60)
        -หนี้ต่างประเทศ 131,779.99 125,240.56        (6,539.43)
        -หนี้ในประเทศ 423,756.53 427,707.36          3,950.83
3. หนีรั้ฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงนิ (รัฐบาลค้ําประกัน) 446,277.21 3.02 441,735.78 2.97        (4,541.43)
        -หนี้ต่างประเทศ 575.80 569.37              (6.43)
        -หนี้ในประเทศ 445,701.41 441,166.41        (4,535.00)

4. หนีห้นว่ยงานของรัฐ  (4.1+4.2) 9 17,561.61                0.12     16,484.54                0.11            (1,077.07)
   4.1 หนี้ท่ีรัฐบาลคํ้าประกัน -                             -                                              - 
   4.2 หนี้ท่ีรัฐบาลไม่คํ้าประกัน 17,561.61                16,484.54                       (1,077.07)
รวม (1+2+3+4) 6,347,824.38 42.90 6,185,431.38 41.54     (162,393.00)

2,3 2,3

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

หมายเหตุ:   
1. ตวัเลขในตารางเป็นตวัเลขเบ้ืองตน้ (Preliminary) และไม่รวมหน้ีของนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle : SPV) ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 2560 จาํนวน 20,499.90 ลา้นบาท ท่ีรัฐบาลมีภาระผกูพนัตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าพ้ืนท่ีอาคาร สัญญาบริการจดัหาเฟอร์นิเจอร์ และสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องของ

โครงการศูนยร์าชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจง้วฒันะ    
2. GDP ปี 2559 เท่ากบั 14,366.60 พนัลา้นบาท และประมาณการ GDP ปี 2560 เท่ากบั 15,228.60 พนัลา้นบาท (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ณ 15 พฤษภาคม 2560) 
3. สบน. ไดป้รับวิธีการคาํนวณ GDP ในแต่ละเดือน เพ่ือใหส้ดัส่วนหน้ีสาธารณะต่อ GDP สะทอ้นค่าท่ีใกลเ้คียงความเป็นจริง  

โดย GDP ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมาส้ินสุด ณ เดือนพฤษภาคม 2560 คาํนวณ ดงัน้ี [(GDP ไตรมาส 2 ปี 59)/3] + GDP ไตรมาส 3 – 4 ปี 2559 + GDP ไตรมาส 1 ปี 60 + ([(ประมาณการ GDP ปี 60) – (GDP ไตรมาส 1 ปี 60)]/9)*2 เท่ากบั 14,796.62 พนัลา้นบาท และในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา ส้ินสุด ณ เดือน
มิถุนายน 2560 คาํนวณ ดงัน้ี GDP ไตรมาส 3 – 4 ปี 2559 + GDP ไตรมาส 1 ปี 60 + ([(ประมาณการ GDP ปี 60) – (GDP ไตรมาส 1 ปี 60)]/9)*3 เท่ากบั 14,891.98 พนัลา้นบาท  

4. รัฐบาลมีหน้ีอตัราดอกเบ้ียแปรผนัตามเงินเฟ้อ จาํนวน 207,940 ลา้นบาท ประกอบไปดว้ย พนัธบตัรชดเชยเงินเฟ้อ (Inflation-Linked Bond)  
รุ่น ILB217A จาํนวน 100,872 ลา้นบาท และ รุ่น ILB283A จาํนวน 107,068 ลา้นบาท โดยตามประมาณการภาระหน้ีท่ีจะครบกาํหนดชาํระ 
ในอนาคต รัฐบาลจะมีภาระหน้ีส่วนชดเชยเงินเฟ้อเพ่ิมเติมจากเงินตน้ท่ีจะครบกาํหนดในปี 2564 จาํนวน 18,850 ลา้นบาท และในปี 2571 จาํนวน 32,970 ลา้นบาท ภายใตข้อ้สมมติวา่อตัราเงินเฟ้อทัว่ไป (Headline Inflation) ในปี 2559 เท่ากบั 1.0% และเท่ากบั 2.0% ตั้งแต่ปี 2560 เป็นตน้ไป 

5. เงินกู้ใหกู้้ต่อเป็นหน้ีท่ีกระทรวงการคลงักูเ้งินให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจกู้ต่อเพ่ือพฒันาเศรษฐกิจและสังคมตามมติของคณะรัฐมนตรี       ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 2560 หน้ีเงินกูใ้ห้กูต่้อมีจาํนวนทั้งส้ิน 134,214.88 ลา้นบาท เป็นการให้กูต่้อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
61,898.35 ลา้นบาท การรถไฟแห่งประเทศไทย 51,295.65 ลา้นบาท บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) 20,799.90 ลา้นบาท และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 220.98 ลา้นบาท ซ่ึงหน้ีดงักล่าวไม่ปรากฏรายการในตารางส่วนของหน้ีรัฐวิสาหกิจ เพ่ือป้องกนัการรายงานขอ้มูลหน้ีคงคา้งที่ซํ้ าซอ้น 

6. มาตรา 24 (2) ตามพระราชบญัญติัการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ไดใ้ห้อาํนาจกระทรวงการคลงักู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ีสาธารณะ เพ่ือเป็นการประหยดั ลดความเส่ียงในอตัราแลกเปลี่ยน หรือกระจายภาระการชาํระหน้ี โดยท่ีผ่านมากระทรวงการคลงัไดมี้การกู้เงินในประเทศ
เพ่ือชาํระหน้ีต่างประเทศของรัฐวสิาหกิจท่ีกระทรวงการคลงัคํ้าประกนัไม่เกินจาํนวนเงินที่ยงัมีภาระคํ้าประกนัอยูท่าํใหห้น้ีต่างประเทศ ของรัฐวิสาหกิจท่ีกระทรวงการคลงัคํ้าประกนัลดลงและหน้ีในประเทศของรัฐบาลเพ่ิมข้ึน 

7. เงินกูท่ี้ออกภายใตพ้ระราชกาํหนดใหอ้าํนาจกระทรวงการคลงักูเ้งินและจดัการเงินกูเ้พื่อช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) และพระราชกาํหนดให้อาํนาจกระทรวงการคลงักูเ้งินและจดัการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนั
การเงิน ระยะท่ีสอง พ.ศ. 2545 (FIDF3) นั้น ต่อมาไดมี้การตราพระราชกาํหนดปรับปรุงการบริหารหน้ีท่ีกระทรวงการคลงักูเ้พ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน (กองทุนฯ) พ.ศ. 2555 มาตรา 4 ให้กองทุนฯ มีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการชาํระคืนตน้เงินกูแ้ละการชาํระ
ดอกเบี้ยเงินกู ้

8. มาตรา 24/1 ตามพระราชบญัญติัการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ไดใ้ห้อาํนาจกระทรวงการคลงักูเ้งินเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีจาํนวนมากและเห็นวา่ไม่สมควรกูเ้งินเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ีดงักล่าวในคราวเดียวกนั โดยให้สามารถทยอยกู้เงินล่วงหนา้ไดไ้ม่เกิน 12 เดือนก่อนวนัท่ี
หน้ีครบกาํหนดชาํระ และให้นาํเงินกู้ดงักล่าวส่งเขา้กองทุนบริหารเงินกูเ้พ่ือการปรับโครงสร้างหน้ีสาธารณะและพฒันาตลาดตราสารหน้ีในประเทศให้เป็นผูบ้ริหารเงิน โดยจะนาํไปลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีความมัน่คงสูง เช่น ตราสารหน้ีท่ีออกหรือคํ้าประกนัโดยกระทรวงการคลงั ตราสารหน้ีท่ี
ออกเป็นเงินตราสกุลหลกัและออกหรือคํ้าประกนัโดยรัฐบาลต่างประเทศ การทาํธุรกรรมซ้ือโดยมีสญัญาจะขายคืนซ่ึงตราสารหน้ีท่ีออกโดยกระทรวงการคลงั หรือลงทุนในตราสารหน้ีอื่นท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือจากบริษทัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ เพ่ือให้เกิดผลตอบแทนและเป็นการลด
ตน้ทุนของการกูเ้งิน 

9. ตวัเลขในตารางไม่รวมหน้ีของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เน่ืองจากเดิม ธปท. ถือเป็นรัฐวิสาหกิจท่ีประกอบธุรกิจให้กูย้ืมเงินตามพระราชกฤษฎีกากาํหนดกิจการธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 ซ่ึงหน้ีของ ธปท. ไม่นบัเป็นหน้ีสาธารณะ เวน้แต่กระทรวงการคลงัจะคํ้าประกนัหน้ีนั้น ต่อมา 
พระราชบญัญติัธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ไดบ้ญัญติัให ้ธปท. เป็นหน่วยงานของรัฐท่ีไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอ่ืน ทาํให้หน้ีของ ธปท. นบัรวมเป็นหน้ีสาธารณะ อย่างไรก็ดี เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัของ
นานาประเทศและเจตนารมณ์ดั้งเดิมของพระราชบญัญติัการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 สบน. อยู่ในระหว่างการดาํเนินการปรับปรุงนิยามและขอบเขตของหน้ีสาธารณะภายใตพ้ระราชบญัญติัการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 อย่างไรก็ดี ณ ส้ินเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560  หน้ีของ ธปท. มีจาํนวน 
4,264,777 ลา้นบาท (ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย)  

 
 
 



 

1. หนีรั้ฐบาล 
 1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนก่อนหนา้ลดลงสุทธิ 31,846.24 ลา้นบาท เน่ืองจาก  
 1.1.1 หนีต่้างประเทศ เพ่ิมข้ึนสุทธิ 440.42 ลา้นบาท จากเดือนก่อนหนา้ โดยเป็นผลจากการเบิกจ่ายและ
ชาํระคืนหน้ีสกลุเงินต่างๆ และการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 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 พ.ค. 60 มิ.ย. 60

(ก) (ข)

CAD -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   CAD 25.57 26.40

EUR -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   EUR 38.46 39.21

JPY -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   JPY 0.31 0.31

USD 256.42         252.89         (3.53)                    (120.41)                                  8,786.99               8,756.30              (30.69)         (151.10)             USD 34.27 34.15

JPY 37,788.66     37,788.66     -                      -                                        -                      -                      -              -                   
USD 540.57         528.07         (12.50)                  (383.67)                                  -                      -                      -              (383.67)             

CAD 8.37             8.37            -                      -                                        214.03                  220.98                 6.95            6.95                  
EUR -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   
JPY 122,187.00    126,926.80   4,739.80               1,455.75                                37,997.59             37,528.03             (469.56)        986.19              
USD 150.00 150.00 -                      -                                        5,140.20               5,122.25              (17.95)         (17.95)               
JPY -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   
USD 500.00         500.00         -                      -                                        -                      -                      -              -                   

951.67                                (511.25)      440.42             รวม

อัตราแลกเปลี่ยน 2

เงินกู้เพือ่ใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล

 หนีท้ี่ยังไม่ได้มีการบริหาร   
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 หนีท้ี่ได้มีการบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน

เงินกู้ให้กู้ต่อ

 หนีท้ี่ยังไม่ได้มีการบริหาร   
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 หนีท้ี่ได้มีการบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน

สกุลเงนิ 1

ผลจากการบริหารหนี้ (การเบกิจ่าย/ การชําระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ มิ.ย. 60

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง
การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ 
ณ มิ.ย. 60หน้ีคงค้าง ณ 

พ.ค.  60
หน้ีคงค้าง ณ 

มิ.ย.  60
ล้าน 

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

(ล้านบาท)
ณ ส้ินเดือน มิ.ย. 60   

(ล้านบาท)
เพิ่ม/(ลด)

3

3

 
1. CAD=สกุลเงินเหรียญแคนาดา EUR=สกลุเงินยโูร JPY=สกลุเงินเยน และ USD=สกลุเงินเหรียญสหรัฐ 
2. อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอตัราถวัเฉล่ียขาย ณ วนัทาํการสุดทา้ยของเดือน 
3. หน้ีต่างประเทศท่ีมีการบริหารความเส่ียงแลว้ ใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีทาํการบริหารความเส่ียง  
 

   หากพจิารณาในรูปเงินบาท หน้ีท่ีรัฐบาลกูโ้ดยตรงจาํแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ หลงัจากท่ีไดบ้ริหารความ
เส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนแลว้มีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพท่ี 2   

 
 

 
 
 
 



 

แผนภาพที ่2 หนีต่้างประเทศทีรั่ฐบาลกู้โดยตรงทีบ่ริหารความเส่ียงและจาํแนกเป็นสกลุเงนิต่างๆ 

รวม Hedged Unhedged
เยน 164,715.47           51,109.62           12,125.83                38,983.79         
เหรียญสหรัฐ 1,430.96              46,061.88           32,303.75                13,758.13         
เหรียญแคนาดา 8.37                   220.98               -                         220.98            
ยูโร -                     -                   -                         -                 

97,392.48             44,429.58                  52,962.90         
4,759,892.15              

2.05                    0.94                         1.11                

สกุลเงิน (ล้านหน่วย) (ล้านบาท)

รวมหน้ีตา่งประเทศของรัฐบาล (1)
หน้ีของรัฐบาลท้ังหมด (2)

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

 
 
 
 
 

 

 

1.1.2 หนีใ้นประเทศ ลดลงสุทธิ 32,286.66 ลา้นบาท จากเดือนก่อนหนา้ เน่ืองจาก 
- การกูเ้งินเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหน้ีสาธารณะลดลง 34,700.95 ลา้น

บาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
- เงินกูร้ะยะสั้น ลดลง 80,000 ลา้นบาท เน่ืองจากการลดลงของตัว๋เงินคลงั 60,000 ลา้นบาท 

และการปรับโครงสร้างหน้ีเงินกูร้ะยะสั้นไปเป็นพนัธบตัรรัฐบาล 20,000 ลา้นบาท 
- เงินกู้ระยะยาว เพ่ิมข้ึน 45,299.05 ล้านบาท เน่ืองจากการกู้เงินเพ่ือชดเชยการขาดดุล

งบประมาณ 25,300 ลา้นบาท การออกพนัธบตัรรัฐบาลเพื่อปรับโครงสร้างหน้ีเงินกูร้ะยะสั้น 20,000 ลา้นบาท และ
การไถ่ถอนพนัธบตัรรัฐบาล 0.95 ลา้นบาท  

 
 
 
 
 

ร้อยละของหนี้ต่างประเทศท่ีรัฐบาลกู้โดยตรงต่อหนี้รัฐบาลทั้งหมด  
โดยจําแนกเป็นหนี้ท่ียังไม่ได้มีการบริหารความเส่ียง และหนี้ท่ีได้มีการบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

 
Canadian 

(Unhedged) 
0.005%

Japanese Yen 
(Hedged) 

0.26%

Japanese Yen 
(Unhedged) 

0.82%

USD (Hedged) 
0.68%

USD 
(Unhedged) 

0.29%
Hedged 
0.94%Unhedged 

1.11%



 

- เงินกูใ้หกู้ต่้อเพ่ิมข้ึน 2,414.29 ลา้นบาท เน่ืองจาก 
-  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกูจ้าํนวน 1,447.20 ลา้นบาท เพ่ือ

จดัทาํโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวจาํนวน 857.14 ลา้นบาท สายสีนํ้ าเงินจาํนวน 548.84 ลา้นบาท สายสีม่วง
จาํนวน 41.07 ลา้นบาท และโครงการพฒันาส่ิงอาํนวยความสะดวกเพ่ือเช่ือมต่อการเดินทางบริเวณสถานี
สะพานพระนัง่เกลา้ และโครงการปรับปรุงรูปแบบอาคารจอดรถแลว้จรแยกนนทบุรี 1 ของโครงการรถไฟฟ้า
สายสีม่วง จาํนวน 0.15 ลา้นบาท  

-  การรถไฟแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกูจ้าํนวน 967.09 ลา้นบาท เพ่ือจดัทาํโครงการ
ก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ สายชายฝ่ังทะเลตะวนัออก ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเกา้ - แก่งคอย จาํนวน 
436.19 ลา้นบาท โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น จาํนวน 410.62 ลา้นบาท และ
โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซ่ือ - รังสิต จาํนวน 120.28 ลา้นบาท 

 

1.2  หนีท้ีรั่ฐบาลกู้เพือ่ชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพือ่การฟ้ืนฟูฯ ลดลงจากเดือนก่อนหนา้ จาํนวน 
89.21 ลา้นบาท จากการชาํระหน้ีท่ีกูม้าภายใตพ้ระราชกาํหนดใหอ้าํนาจกระทรวงการคลงักูเ้งินและจดัการเงินกู้
เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพือ่การฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน ระยะท่ีสอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3)  
 

1.3 หนีเ้งนิกู้ล่วงหน้าเพือ่ปรับโครงสร้างหนี ้ลดลงจากเดือนก่อนหนา้ 120,450 ลา้นบาท เน่ืองจากไดน้าํไป
ชาํระคืนหน้ีพนัธบตัรรัฐบาลท่ีออกภายใตพ้ระราชกาํหนดใหอ้าํนาจกระทรวงการคลงักูเ้งินและจดัการเงินกูเ้พื่อ
ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) และพระราชกาํหนดให้
อาํนาจกระทรวงการคลงักูเ้งินและจดัการเงินกูเ้พ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนั
การเงิน ระยะท่ีสอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) ท่ีครบกาํหนดในวนัท่ี 16 มิถุนายน 2560  

 

เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2560 สบน. ไดด้าํเนินธุรกรรมแลกเปล่ียนพนัธบตัร (Bond Switching) วงเงินรวม 
90,000 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ลดความเส่ียงในการปรับโครงสร้างหน้ีของพนัธบตัรรัฐบาลท่ีจะ
ครบกาํหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562 และยืดอายคุงเหลือเฉล่ียของหน้ีคงคา้ง (2) ลดภาระตน้ทุน
เฉล่ียของพนัธบตัร (3) ขยายฐานนกัลงทุน และ (4) เพ่ิมสภาพคล่องของวงเงินในการซ้ือขายในตลาดรอง 

 

2. หนีรั้ฐวสิาหกจิ 
 2.1 หนีท้ีรั่ฐบาลคํา้ประกนั 
 2.1.1 หนีต่้างประเทศ ลดลง 887.11 ลา้นบาท จากเดือนก่อนหนา้ โดยเป็นผลจากการชาํระคืนหน้ีสกุล
เงินต่างๆ และการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน ดงัรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 3 

ตารางที่ 3 การเปลีย่นแปลงของหนีต่้างประเทศของรัฐวสิาหกจิ (รัฐบาลคํา้ประกนั) 

ล้านบาท สกุลเงิน พ.ค. 60 ม.ิย. 60

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

EUR 35.26            31.73             (3.53)                 (138.48)               1,356.36              1,382.80             26.44        (112.04)            EUR 38.46 39.21
JPY 81,967.01      81,967.01       -                   -                   25,490.02          25,175.02         (315.00)   (315.00)            JPY 0.31 0.31
USD -               -                -                   -                   -                   -                  -          -                 USD 34.27 34.15
JPY 194,761.89    193,256.52     (1,505.37)            (412.25)               6,645.34              6,597.52             (47.82)       (460.07)            
USD -               -                -                    -                     -                     -                    -           -                 

(550.73)            (336.38)  (887.11)          

อัตราแลกเปล่ียน 2
ผลจากการบรหิารหนี ้(การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บรหิารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ มิ.ย. 60

ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง
การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ

 ณ มิ.ย. 60สกุลเงิน 1 หน้ีคงค้าง ณ 

พ.ค.  60
หน้ีคงค้าง ณ 

มิ.ย.  60
ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD
ณ ส้ินเดือน พ.ค. 60  

 (ล้านบาท)
ณ ส้ินเดือน มิ.ย. 60 

  (ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

หนี้ท่ียังไมไ่ด้มีการบริหาร      
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน
หนี้ท่ีได้มกีารบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปล่ียน

รวม
3

 
1. EUR=สกุลเงินยโูร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ 
2. อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอตัราถวัเฉล่ียขาย ณ วนัทาํการสุดทา้ยของเดือน 
3. หน้ีคงคา้งตา่งประเทศของรัฐวสิาหกิจบางส่วนไดมี้การบริหารจดัการความเส่ียงแลว้ (Partial Hedge) 



 

 2.1.2 หนีใ้นประเทศ เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนก่อนหนา้ลดลง 913.34 ลา้นบาท โดยการเปล่ียนแปลงท่ี
สาํคญั  เน่ืองจาก การยางแห่งประเทศไทยชาํระคืนตน้เงินกู ้1,913.34 ลา้นบาท และการทางพิเศษแห่งประเทศไทยไถ่
ถอนพนัธบตัร 1,000 ลา้นบาท รวมถึงการเบิกจ่ายเงินกูข้องการรถไฟแห่งประเทศไทย 800 ลา้นบาท และ
องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ 800 ลา้นบาท  

    2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่คํา้ประกัน 
  2.2.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลง 6,539.43 ลา้นบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็นผลจากบริษทั ปตท. 
จาํกดั (มหาชน) ชาํระหน้ีสกุลเงินเยน จาํนวน 9,920.42 ลา้นบาท และบริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) 
เบิกจ่ายเงินกูส้กุลเงินเหรียญสหรัฐจาํนวน 3,820.43 ลา้นบาท และชาํระหน้ีสกุลเงินต่าง  ๆจาํนวน 798.30 ลา้น
บาท และการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน ดงัรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 4 
 

ตารางที ่4 การเปลีย่นแปลงของหนีต่้างประเทศของรัฐวสิาหกจิ (รัฐบาลไม่คํา้ประกนั) 

ล้านบาท สกุลเงิน พ.ค. 60 มิ.ย. 60
(ก) (ข)

(1) (2) (3) (4) =  (3)x(ข) (5) = (1)x(ก) (6) = (1)x(ข) (7) = (6) - (5) (7) + (4)
EUR 1,054.51        1,036.71        (17.80)               (698.03)             40,559.35          41,350.12         790.78    92.75              EUR 38.46 39.21
JPY 41,091.75      40,765.28       (326.47)             (100.27)             12,778.67          12,620.75         (157.92)   (258.19)            JPY 0.31 0.31
USD 1,801.62        1,913.50        111.88              3,820.43            61,737.93          61,522.28         (215.65)   3,604.78          USD 34.27 34.15

หนี้ท่ีได้มีการบริหารความเส่ียง
จากอัตราแลกเปล่ียน

JPY 59,000.00      23,000.00       (36,000.00)          (9,920.42)             16,704.04            16,645.69            (58.35)       (9,978.77)         

(6,898.29)         358.86    (6,539.43)        

การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ

 ณ มิ.ย. 60

ผลของอตัราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงคา้ง

ณ ส้ินเดือน มิ.ย. 60 
  (ล้านบาท)

อัตราแลกเปลี่ยน 2

สกุลเงิน

ผลจากการบรหิารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บรหิารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ม.ิย. 60

หน้ีคงค้าง ณ 

พ.ค.  60
หน้ีคงค้าง ณ 

มิ.ย.  60
ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD
ณ ส้ินเดือน พ.ค. 60  

 (ล้านบาท)

หนี้ท่ียังไม่ได้มีการบริหาร     
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน

รวม

เพิม่/(ลด)

1

3

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

 2.2.2 หนี้ในประเทศ เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพ่ิมข้ึน 3,950.83 ล้านบาท โดยการ
เปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของหน้ีบริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) 6,100.54 ลา้นบาท โดย
การออกหุน้กู ้8,000 ลา้นบาท และชาํระคืนหน้ีเดิม 1,899.46 ลา้นบาท และบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ชาํระคืน
หน้ีเดิม 1,800 ลา้นบาท  และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไถ่ถอนพนัธบตัร 1,333 ลา้นบาท  

3. หนีรั้ฐวสิาหกจิท่ีเป็นสถาบันการเงนิ (รัฐบาลคํา้ประกนั)  
 3.1 หนีต่้างประเทศ ลดลง 6.43 ลา้นบาท จากเดือนก่อนหนา้ โดยเป็นผลจากการชาํระคืนหน้ีสกลุยโูรของ
บรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยซ่ึงไดค้วบรวมกบัธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) และการ
เปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน  ดงัรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 5 

ตารางที ่5 การเปลีย่นแปลงของหนีต่้างประเทศของรัฐวสิาหกจิทีเ่ป็นสถาบันการเงนิ (รัฐบาลคํา้ประกนั) 

ล้านบาท สกุลเงิน พ.ค. 60 มิ.ย. 60
(ก) (ข)

(1) (2) (3) (4) =  (3)x(ข) (5) = (1)x(ก) (6) = (1)x(ข) (7) = (6) - (5) (7) + (4)
EUR 2.77              2.56              (0.21)                 (8.30)                  106.59                108.67               2.08          (6.22)               EUR 38.46 39.21

USD 1.79              1.79              -                    -                     61.40                  61.18                 (0.21)         (0.21)               USD 34.27 34.15
EUR -               -                -                   -                   -                   -                  -          -                 
JPY 1,617.70        1,617.70        -                    -                     -                     -                    -           -                 

(8.30)               1.87        (6.43)              

การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ

 ณ มิ.ย. 60สกุลเงิน 1

ผลจากการบรหิารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บรหิารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ม.ิย. 60

ผลของอตัราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงคา้ง

เพิม่/(ลด)

อัตราแลกเปลี่ยน 2

 หน้ีที่ยังไม่ได้มีการบริหาร    
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน
 หน้ีที่ได้มีการบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปล่ียน

รวม

หน้ีคงค้าง ณ 

พ.ค.  60
หน้ีคงค้าง ณ 

มิ.ย.  60
ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD

ณ ส้ินเดือน พ.ค. 60  
 (ล้านบาท)

ณ ส้ินเดือน มิ.ย. 60

  (ล้านบาท)

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

 
 

2. อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถัวเฉล่ียขาย ณ วันทําการสุดท้ายของเดือน 



 

3.2  หนี้ในประเทศ เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนก่อนหน้าลดลง 4,535 ลา้นบาท โดยการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญั 
เน่ืองจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไดอ้อกพนัธบตัร 5,000 ลา้นบาท การเบิกจ่ายเงินกู ้
40,000 ลา้นบาท และการชาํระคืนตน้เงินกู ้49,535 ลา้นบาท 

 

หากพิจารณาในรูปเงินบาท หน้ีต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ และรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบนัการเงิน 
(รัฐบาลคํ้ าประกนั) หลงัจากไดบ้ริหารความเส่ียงของอตัราแลกเปลี่ยนแลว้ มีรายละเอียดปรากฏตาม
แผนภาพท่ี 3  

 

แผนภาพที ่3 หนีต่้างประเทศของรัฐวสิาหกจิ และรัฐวสิาหกจิทีเ่ป็นสถาบันการเงนิ (รัฐบาลคํา้ประกนั)  
ทีบ่ริหารความเส่ียงและจาํแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ 

รวม Hedged
Natural 
Hedged

Unhedged

เยน 340,606.51                  104,967.48 67,271.97      12,520.49   25,175.02    
เหรียญสหรัฐ 1,915.29                     65,403.89 -               65,342.71   61.18         
ยูโร 1,071.00                     41,996.78 -               40,652.09   1,344.69      

212,368.15  67,271.97        118,515.29    26,580.89    
1,409,054.68    

15.07         4.77               8.41             1.89           

สกุลเงิน (ล้านหน่วย)
(ล้านบาท)

รวมหน้ีตา่งประเทศของรัฐวิสาหกิจ (1)
หน้ีรัฐวิสาหกิจท้ังหมด (2)

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

 
 
  
 

 
 
 
 

ร้อยละของหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจต่อหนี้ท้ังหมดของรัฐวิสาหกิจ โดยจําแนกเป็นหนี้ท่ียังไม่ได้มีการบริหารความเส่ียง 
หนี้ท่ีได้มีการบริหารความเสี่ยง และหนี้ท่ีบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนโดยวิธี Natural Hedged  

Japanese 
Yen 

(Hedged) 
4.77%

Japanese Yen 
(Natural Hedged) 

0.89%

Japanese Yen 
(Unhedged) 

1.79%

USD (Unhedged) 
0.004%

USD (Natural 
Hedged) 
4.64%

Euro 
(Natural 
Hedged) 
2.88%

Euro (Unhedged) 0.10%

Hedged 
4.77%

Natural 
Hedged 
8.41%

Unhedged 
1.89%



 

4. หนี้หน่วยงานของรัฐ ลดลง 1,077.07 ลา้นบาท จากเดือนก่อนหนา้ โดยการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั เน่ืองจาก
สาํนกังานความร่วมมือพฒันาเศรษฐกิจกบัประเทศเพื่อนบา้นไดมี้การชาํระคืนหน้ีสุทธิ 1,040.70 ลา้นบาท 
 

 หน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 จาํนวน 6,185,431.38 ลา้นบาท สามารถแบ่งประเภท
เป็นหน้ีต่างประเทศ-หน้ีในประเทศ และหน้ีระยะยาว-หน้ีระยะส้ันได ้ดงัน้ี 
 

 หนีต่้างประเทศและหนีใ้นประเทศ แบ่งออกเป็น หน้ีต่างประเทศ 309,760.63 ลา้นบาท หรือร้อยละ 5.01 
และหน้ีในประเทศ 5,875,670.75 ลา้นบาท หรือร้อยละ 94.99 ของยอดหน้ีสาธารณะคงคา้ง รายละเอียดปรากฏ
ตามตารางท่ี 6 
 

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

1. หน้ีรัฐบาล 4,759,892.16     97,392.48         2.05         4,662,499.68           97.95        
2. หน้ีรัฐวิสาหกิจ 967,318.90       211,798.78       21.90        755,520.12             78.10        
3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน 441,735.78       569.37             0.13         441,166.41             99.87        
    (รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ 16,484.54         -                  -           16,484.54               100.00      

รวม 6,185,431.38    309,760.63       5.01         5,875,670.75           94.99        

หน้ีต่างประเทศ หน้ีในประเทศ

 
 

 หนีร้ะยะยาวและหนีร้ะยะส้ัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
- หนีร้ะยะยาวและหนีร้ะยะส้ัน (แบ่งตามอายุของเคร่ืองมือการกู้เงนิ) แบ่งออกเป็น หน้ีระยะยาว 

5,975,737.54 ลา้นบาท หรือร้อยละ 96.61 และหน้ีระยะสั้ น 209,693.84 ลา้นบาท หรือร้อยละ 3.39 
ของยอดหน้ีสาธารณะคงคา้ง รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 7 

 

ตารางท่ี 7 สัดส่วนหนีร้ะยะยาวและหนีร้ะยะส้ัน (แบ่งตามอายุของเคร่ืองมอืการกู้เงนิ) 
หน้ีสาธารณะ
(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีรัฐบาล 4,759,892.16     4,610,037.92     96.85        149,854.24             3.15         
2. หน้ีรัฐวิสาหกิจ 967,318.90       958,559.96       99.09        8,758.94                 0.91         
3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน 441,735.78       390,655.58       88.44        51,080.20               11.56        
    (รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ 16,484.54         16,484.08         100.00      0.46                       0.00         

รวม 6,185,431.38 5,975,737.54 96.61     209,693.84        3.39      

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสั้น

 
 
 
 



 

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

- หนีร้ะยะยาวและหนีร้ะยะส้ัน (แบ่งตามอายุคงเหลือ) แบ่งออกเป็น หน้ีระยะยาว 
5,549,468.46 ลา้นบาท หรือร้อยละ 89.72 และหน้ีระยะสั้น 635,962.92 ลา้นบาท หรือร้อยละ 10.28  
ของยอดหน้ีสาธารณะคงคา้ง รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 8 

 

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

1. หน้ีรัฐบาล 4,759,892.16     4,368,986.21     91.79        390,905.95             8.21         
2. หน้ีรัฐวิสาหกิจ 967,318.90       816,429.91       84.40        150,888.99             15.60        
3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน 441,735.78       347,624.51       78.70        94,111.27               21.30        
    (รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ 16,484.54         16,427.83         99.66        56.71                     0.34         

รวม 6,185,431.38 5,549,468.46 89.72     635,962.92        10.28     

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสั้น

 
 

 


