
ฉบับท่ี 72 /2560               วันท่ี 17 กรกฎาคม 2560 
 

รายงานหน้ีสาธารณะคงคาง ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2560 
_______________________________  

 

นายธีรัชย อัตนวานิช ที่ปรึกษาดานตลาดตราสารหนี้ ไดรายงานหนี้สาธารณะคงคาง ณ วันท่ี         
31 พฤษภาคม 2560 มีจํานวน 6,347,824.38 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 42.90 ของ GDP โดยแบงเปนหนี้
รัฐบาล  4,912,277.61 ลานบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ 971,707.95 ลานบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน 
(รัฐบาลคํ้าประกัน) 446,277.21 ลานบาท และ หนี ้หนวยงานของรัฐ 17,561.61 ลานบาท และเมื ่อ
เปรียบเทียบกับเดือนกอนหนา หนี้สาธารณะคงคางเพิ่มข้ึนสุทธิ 79,903.50 ลานบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 หนี้รัฐบาล จํานวน 4,912,277.61 ลานบาท เพิ่มข้ึนสุทธิ 88,281.79 ลานบาท โดยการเพ่ิมข้ึนท่ี
สําคัญเกิดจากการกูเงินลวงหนาเพื่อปรับโครงสรางหนี้ จํานวน 65,000 ลานบาท เพื่อชําระหนี้ท่ีจะครบกําหนด
ในเดือนมิถุนายน 2560 ท้ังนี้รายละเอียดการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของหน้ีรัฐบาล ดังนี้ 

 การกูเงินลวงหนาเพื่อปรับโครงสรางหน้ี จํานวน 65,000 ลานบาท จากการออก R-bill 
จํานวน 45,000 ลานบาท ซ่ึงจะทยอยแปลงเปนตราสารหนี้ระยะยาวตอไป และพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการปรับ
โครงสรางหน้ี 20,000 ลานบาท ซ่ึงเปนสวนหนึ่งในการปรับโครงสรางหนี้พันธบัตรรัฐบาลท่ีกูเพื่อชดใชความ
เสียหายใหแกกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ท่ีจะครบกําหนดในวันท่ี 16 มิถุนายน 2560 วงเงิน 162,000 ลานบาท  

 กระทรวงการคลังไดดําเนินการกูเงินตามแผนท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป 2560 และพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําป 2560 รวมถึงการกูเงินเพื่อการบริหาร       
หนี้สาธารณะ จํานวน 30,270 ลานบาท แบงเปน 

- เงินกูระยะส้ัน เพิ่มข้ึน 34,000 ลานบาท เนื่องจากการกูเงินระยะส้ันเพื่อปรับโครงสราง
หนี้พันธบัตรรัฐบาล 

- เงินกูระยะยาว ลดลง 3,730 ลานบาท เนื่องจากการปรับโครงสรางหนี้พันธบัตรรัฐบาล
ไปเปนเงินกูระยะส้ัน 34,000 ลานบาท การชําระคืนหนี้เดิม 13,830 ลานบาท และการกูเงินเพื่อชดเชยการขาด
ดุลงบประมาณเพื่อนาํไปลงทุนในการพัฒนาประเทศ สรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกบัเศรษฐกิจ พฒันา
เศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเขมแข็ง และสงเสริมการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม
ศักยภาพจํานวน 44,100 ลานบาท  

 
 
 



-2- 
 

 การกูเงินเพื่อการลงทุนจากแหลงเงินกูในประเทศ จํานวน 1,935.61 ลานบาท โดย
แบงเปนการกูใหกูตอแก (1) การรถไฟแหงประเทศไทยเบิกจายเงินกูจํานวน 1,020.70 ลานบาท เพื่อจัดทํา
โครงการกอสรางรถไฟทางคู ชวงชุมทางถนนจิระ – ขอนแกน จํานวน 588.89 ลานบาท โครงการกอสราง
ทางคูในเสนทางรถไฟ สายชายฝงทะเลตะวันออก ชวงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเกา - แกงคอย จํานวน 
351.95 ลานบาท โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ชวงบางซื่อ - รังสิต จํานวน 47.85 ลานบาท โครงการ
ปรับปรุงทางที่ไมปลอดภัยตอการเดินรถ จํานวน 32.01 ลานบาท และ (2) การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหง
ประเทศไทยเบิกจายเงินกูจํานวน 914.91 ลานบาท เพื่อจัดทําโครงการรถไฟฟาสายสีมวง จํานวน 428.71 
ลานบาท สายสีน้ําเงิน 379.29 ลานบาท และสายสีเขียว จํานวน 106.91 ลานบาท  

 การกูบาททดแทนการกูเงินตราตางประเทศ จํานวน 2,293 ลานบาท เนื่องจากเงินกูเพื่อใช
ในโครงการ DPL จํานวน 293 ลานบาท และเงินกูการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและระบบขนสง
ทางถนนระยะเรงดวน จํานวน 2,000 ลานบาท 

 การชําระหนี้ท่ีรัฐบาลกูเพื่อชดใชความเสียหายใหแกกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน จํานวน 10,361.38 ลานบาท โดยใชเงินจากบัญชีสะสมเพ่ือการชําระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหาย
ของกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ   

 หนี้ตางประเทศลดลงสุทธิ 338.77 ลานบาท เนื่องจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน   
และการเบิกจายหนี้เงินเยนเปนสําคัญ  

 

  หนี้รัฐวิสาหกิจ จํานวน 971,707.95 ลานบาท ลดลงสุทธิ 1,042.66 ลานบาท โดยการ
เปล่ียนแปลงท่ีสําคัญเกิดจาก 

 หนี้ท่ีรัฐบาลคํ้าประกัน ลดลงสุทธิ 1,592.10 ลานบาท โดยรายการที่สําคัญเกิดจาก การชําระคืน
ตนเงินกูของการยางแหงประเทศไทย 1,318 ลานบาท และการรถไฟแหงประเทศไทยเบิกจายเงินกู 1,000 ลานบาท  

 หนี้ท่ีรัฐบาลไมคํ้าประกัน เพิ่มข้ึนสุทธิ 549 ลานบาท โดยรายการที่สําคัญเกิดจาก      
การไฟฟาสวนภูมิภาคไดออกพันธบัตรสุทธิ 3,210 ลานบาท และ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)     
ไดชําระคืนตนเงินกู 1,843.87 ลานบาท   

 

 หนี้รัฐวิสาหกิจท่ีเปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) จํานวน 446,277.21 ลานบาท ลดลงสุทธิ 
6,463.58 ลานบาท โดยรายการที่สําคัญเกิดจากการชําระคืนตนเงินกูของธนาคารอาคารสงเคราะห และธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  

 

 หนี้หนวยงานของรัฐ จํานวน 17,561.61 ลานบาท ลดลงสุทธิ 872.05 ลานบาท โดยการ
เปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ เนื่องจากสํานักงานกองทุนออยและนํ้าตาลทรายไดมีการชําระคืนตนเงินกูสุทธิ 926.74 
ลานบาท และ สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบานไดมีการเบิกจายสุทธิ 54.87 ลานบาท 

 
   

 หนี้สาธารณะ ณ สิ้นพฤษภาคม 2560 จํานวน 6,347,824.38 ลานบาท แบงออกเปนหนี้ใน
ประเทศ 6,031,071.20  ลานบาท หรือรอยละ 95.01 และหนี้ตางประเทศ 316,753.18 ลานบาท (ประมาณ 
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9,339.12 ลานเหรียญสหรัฐ) หรือรอยละ 4.99 ของหนี้สาธารณะคงคางทั้งหมด และหนี้สาธารณะคงคาง
แบงตามอายุคงเหลือ สามารถแบงออกเปนหนี้ระยะยาว 5,436,751.11 ลานบาท หรือรอยละ 85.65 และหนี้
ระยะส้ัน 911,073.27 ลานบาท หรือรอยละ 14.35 ของหนี้สาธารณะคงคางท้ังหมด   
 
 
 
 
คณะโฆษกสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ  
โทร. 02 265 8050 ตอ 5520  
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สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ขอรายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงคาง ณ ส้ินเดือน
พฤษภาคม 2560 ดังนี้ 

 ยอดหนี้สาธารณะคงคาง ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 มีจํานวน 6,347,824.38 ลานบาท หรือ
คิดเปนรอยละ 42.90 ของ GDP เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนกอนหนา หนี้สาธารณะเพ่ิมข้ึนสุทธิ 79,903.50 ลาน
บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 1. หนี้รัฐบาล 4,912,277.61 ลานบาท เพิ่มข้ึน 88,281.79 ลานบาท 
 2. หนี้รัฐวิสาหกิจ 971,707.95 ลานบาท ลดลง 1,042.66 ลานบาท 
 3. หนี้รัฐวิสาหกิจท่ีเปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํ้าประกัน) 446,277.21 ลานบาท  
  ลดลง 6,463.58 ลานบาท  
 4. หนี้หนวยงานของรัฐ 17,561.61 ลานบาท ลดลง 872.05 ลานบาท 
  

 ท้ังนี้ สัดสวนและรายละเอียดของหนี้สาธารณะ ณ ส้ินเดือนพฤษภาคม 2560 ปรากฏตาม
แผนภาพท่ี 1  และตารางท่ี 1 ตามลําดับ 
 

แผนภาพท่ี 1 สัดสวนหนี้สาธารณะจําแนกตามประเภท 

หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง
63.12%

หน้ีรัฐบาล     
   เพื่อชดใช้ความเสียหาย

ของ FIDF 14.27%

หนี้รัฐวิสาหกิจ
 15.31%

หน้ีรัฐวิสาหกิจ
ท่ีเป็นสถาบันการเงิน 
(รัฐบาลค้ําประกัน) 

7.03%

หนี้หน่วยงานของรัฐ 0.27%
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ตารางท่ี 1 รายงานหน้ีสาธารณะคงคาง ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 25601 
หน่วย: ล้านบาท

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

1. หนีรั้ฐบาล (1.1+1.2+1.3) 4,823,995.82 32.81 4,912,277.61 33.19        88,281.79
   1.1 หนีท้ี่รัฐบาลกู้โดยตรง 3,852,455.09 26.20 3,886,098.26 26.26 33,643.17       
        -หนี้ต่างประเทศ 97,290.83 96,952.06 (338.77)          
            - เงินกู้เพื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล 38,055.20 37,922.58 (132.62)          

            - เงินกู้ให้กู้ต่อ4 59,235.63 59,029.48 (206.15)          
        -หนี้ในประเทศ 3,755,164.26 3,789,146.20 33,981.94       

            - เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้ 5 3,269,767.62 3,300,037.62 30,270.00       
                   - ระยะส้ัน (ตั๋วเงินคลังและเงินกู้อ่ืน) 80,000.00 114,000.00 34,000.00       
                   - ระยะยาว (พันธบัตรและเงินกู้อื่น) 3,189,767.62 3,186,037.62 (3,730.00)       
            - เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 359,853.00               359,853.00               -                

            - เงินกู้ให้กู้ต่อ4 69,860.31                 71,795.92                 1,935.61        

            - เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ําประกัน 6 5,683.33                   5,166.66                   (516.67)          
            - เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ 50,000.00                 52,293.00                 2,293.00        
                   - เพื่อใช้ในโครงการ DPL -                          293.00                     293.00           
                   - เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน 50,000.00                 52,000.00                 2,000.00        

   1.2 หนีท้ี่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 7 916,090.73 6.23 905,729.35 6.12 (10,361.38)      
            - FIDF 1 340,578.04 339,632.00 (946.04)          
            - FIDF 3 575,512.69 566,097.35 (9,415.34)       

   1.3 หนีเ้งินกู้ล่วงหนา้เพื่อปรับโครงสร้างหนี ้8 55,450.00                0.38     120,450.00              0.81 65,000.00       
        -หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 55,450.00                120,450.00              65,000.00       

2. หนีรั้ฐวิสาหกิจ (2.1 + 2.2) 972,750.61 6.62 971,707.95 6.57        (1,042.66)

   2.1 หนีท้ี่รัฐบาลค้ําประกัน 417,763.53 2.84 416,171.43 2.81        (1,592.10)
        -หนี้ต่างประเทศ 88,342.59 87,445.33           (897.26)
        -หนี้ในประเทศ 329,420.94 328,726.10           (694.84)
   2.2 หนีท้ี่รัฐบาลไม่ค้ําประกัน 554,987.08 3.78 555,536.52 3.75            549.44
        -หนี้ต่างประเทศ 133,234.33 131,779.99        (1,454.34)
        -หนี้ในประเทศ 421,752.75 423,756.53          2,003.78
3. หนีรั้ฐวิสาหกิจที่เปน็สถาบนัการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) 452,740.79 3.08 446,277.21 3.02        (6,463.58)
        -หนี้ต่างประเทศ 575.38 575.80                0.42
        -หนี้ในประเทศ 452,165.41 445,701.41        (6,464.00)

4. หนีห้น่วยงานของรัฐ  (4.1+4.2) 9 18,433.66                0.13     17,561.61                0.12               (872.05)
   4.1 หนี้ที่รัฐบาลคํ้าประกัน -                             -                                              - 
   4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ําประกัน 18,433.66                17,561.61                          (872.05)
รวม (1+2+3+4) 6,267,920.88 42.64 6,347,824.38 42.90        79,903.50

2,3 2,3

 
หมายเหตุ:   

1. ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบ้ืองต้น (Preliminary) และไม่รวมหน้ีของนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle : SPV) ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2560 จํานวน 20,499.90 ล้านบาท ท่ีรัฐบาลมีภาระผูกพันต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าพ้ืนท่ีอาคาร 
สัญญาบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ และสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องของโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจ้งวัฒนะ    

2. GDP ปี 2559 เท่ากับ 14,366.60 พันล้านบาท และประมาณการ GDP ปี 2560 เท่ากับ 15,228.60 พันล้านบาท (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ 15 พฤษภาคม 2560) 
3. สบน. ได้ปรับวิธีการคํานวณ GDP ในแต่ละเดือน เพ่ือให้สัดส่วนหน้ีสาธารณะต่อ GDP สะท้อนค่าท่ีใกล้เคียงความเป็นจริง  

โดย GDP ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมาสิ้นสุด ณ เดือนเมษายน 2560 คํานวณ ดังน้ี [(GDP ไตรมาส 2 ปี 59)/3]*2 + GDP ไตรมาส 3 – 4 ปี 2559 + GDP ไตรมาส 1 ปี 60 + [(ประมาณการ GDP ปี 60) – (GDP ไตรมาส 1 ปี 60)]/9 เท่ากับ 14,701.26 
พันล้านบาท และในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมาสิ้นสุด ณ เดือนพฤษภาคม 2560 คํานวณ ดังน้ี [(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 เท่ากับ 
14,796.62 พันล้านบาท 

4. เงินกู้ให้กู้ต่อเป็นหน้ีท่ีกระทรวงการคลังกู้เงินให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจกู้ต่อเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามมติของคณะรัฐมนตรี       ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2560 หน้ีเงินกู้ให้กู้ต่อมีจํานวนท้ังสิ้น 130,825.40 ล้านบาท เป็นการให้
กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 60,451.15 ล้านบาท การรถไฟแห่งประเทศไทย 49,342.36 ล้านบาท บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 20,817.86 ล้านบาท และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 214.03 ล้านบาท ซึ่งหน้ีดังกล่าวไม่ปรากฏ
รายการในตารางส่วนของหน้ีรัฐวิสาหกิจ เพ่ือป้องกันการรายงานข้อมูลหน้ีคงค้างท่ีซ้ําซ้อน 

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

6. มาตรา 24 (2) ตามพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ได้ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ีสาธารณะ เพ่ือเป็นการประหยัด ลดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน หรือกระจายภาระการชําระหน้ี 
โดยท่ีผ่านมากระทรวงการคลังได้มีการกู้เงินในประเทศเพ่ือชําระหน้ีต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจท่ีกระทรวงการคลังค้ําประกันไม่เกินจํานวนเงินท่ียังมีภาระค้ําประกันอยู่ทําให้หน้ีต่างประเทศ ของรัฐวิสาหกิจท่ีกระทรวงการคลังค้ําประกันลดลงและ
หน้ีในประเทศของรัฐบาลเพ่ิมข้ึน 

7. เงินกู้ท่ีออกภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) และพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพ่ือ
ช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะท่ีสอง พ.ศ. 2545 (FIDF3) น้ัน ต่อมาได้มีการตราพระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหน้ีท่ีกระทรวงการคลังกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
(กองทุนฯ) พ.ศ. 2555 มาตรา 4 ให้กองทุนฯ มีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการชําระคืนต้นเงินกู้และการชําระดอกเบ้ียเงินกู้ 

8. มาตรา 24/1 ตามพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ได้ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีจํานวนมากและเห็นว่าไม่สมควรกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ีดังกล่าวในคราวเดียวกัน โดยให้
สามารถทยอยกู้เงินล่วงหน้าได้ไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันท่ีหน้ีครบกําหนดชําระ และให้นําเงินกู้ดังกล่าวส่งเข้ากองทุนบริหารเงินกู้เพ่ือการปรับโครงสร้างหน้ีสาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศให้เป็นผู้บริหารเงิน โดยจะนําไปลงทุนใน
หลักทรัพย์ท่ีมีความมั่นคงสูง เช่น ตราสารหน้ีท่ีออกหรือค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง ตราสารหน้ีท่ีออกเป็นเงินตราสกุลหลักและออกหรือค้ําประกันโดยรัฐบาลต่างประเทศ การทําธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืนซึ่งตราสารหน้ีท่ีออก 
โดยกระทรวงการคลัง หรือลงทุนในตราสารหน้ีอ่ืนท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือจากบริษัทจัดอันดับความน่าเช่ือถือ เพ่ือให้เกิดผลตอบแทนและเป็นการลดต้นทุนของการกู้เงิน 

9. ตัวเลขในตารางไม่รวมหน้ีของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เน่ืองจากเดิม ธปท. ถือเป็นรัฐวิสาหกิจท่ีประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 ซึ่งหน้ีของ ธปท. ไม่นับเป็นหน้ีสาธารณะ เว้น
แต่กระทรวงการคลังจะค้ําประกันหน้ีน้ัน ต่อมา พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 ได้บัญญัติให้ ธปท. เป็นหน่วยงานของรัฐท่ีไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอ่ืน 
ทําให้หน้ีของ ธปท. นับรวมเป็นหน้ีสาธารณะ อย่างไรก็ดี เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของนานาประเทศและเจตนารมณ์ดั้งเดิมของพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 สบน. อยู่ในระหว่างการดําเนินการปรับปรุงนิยามและ
ขอบเขตของหน้ีสาธารณะภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 อย่างไรก็ดี ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560  หน้ีของ ธปท. มีจํานวน 4,255,227 ล้านบาท (ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย)  
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1. หนี้รัฐบาล 
 1.1 หนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกอนหนาเพิ่มขึ้นสุทธิ 33,643.17 ลานบาท 
เนื่องจาก  
 1.1.1 หนีต้างประเทศ ลดลงสุทธิ 338.77 ลานบาท จากเดือนกอนหนา โดยเปนผลจากการเบิกจายหนี้เงิน
เยน และการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 2   

ตารางท่ี 2 การเปล่ียนแปลงของหนี้ตางประเทศท่ีรัฐบาลกูโดยตรง 

ล้านบาท

(1) (2) (3) (4) =  (3)x(ข) (5) = (1)x(ก) (6) = (1)x(ข) (7) = (6) - (5) (7) + (4)
สกุลเงิน เม.ย. 60 พ.ค. 60

(ก) (ข)

CAD -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   CAD 25.59 25.57

EUR -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   EUR 37.98 38.46

JPY -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   JPY 0.32 0.31

USD 256.42         256.42         -                      -                                        8,919.61               8,786.99              (132.62)        (132.62)             USD 34.79 34.27

JPY 37,788.66     37,788.66     -                      -                                        -                      -                      -              -                   
USD 540.57         540.57         -                      -                                        -                      -                      -              -                   

CAD 8.37             8.37            -                      -                                        214.14                  214.04                 (0.10)           (0.10)                 
EUR -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   
JPY 121,022.43    122,187.00   1,164.57               362.15                                   38,126.06             37,635.44             (490.62)        (128.47)             
USD 150.00         150.00 -                      -                                        5,217.78               5,140.20              (77.58)         (77.58)               
JPY -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   
USD 500.00         500.00         -                      -                                        -                      -                      -              -                   

362.15                                (700.92)      (338.77)            

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนีค้งค้าง
การเปลี่ยนแปลง
ของหนีส้าธารณะ 

ณ พ.ค. 60หนี้คงคาง ณ 
เม.ย.  60

หนี้คงคาง ณ 
พ.ค.  60

ล้าน 
CAD/EUR/JPY/USD

ณ สิ้นเดือน เม.ย. 60  
 (ลานบาท)

ณ สิน้เดือน พ.ค. 60  
 (ลานบาท)

เพ่ิม/(ลด)

รวม

อัตราแลกเปลี่ยน 2

เงินกู้เพื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรฐับาล

 หนี้ที่ยังไมไ่ด้มีการบริหาร   
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน

 หนี้ที่ได้มกีารบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน

เงินกูใ้ห้กูต่้อ

 หนี้ที่ยังไมไ่ด้มีการบริหาร   
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน

 หนี้ที่ได้มกีารบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน

สกุลเงิน 1

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

3

3

 
1. CAD=สกุลเงินเหรียญแคนาดา EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ 
2. อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศของธนาคารแหงประเทศไทยเปนอตัราถัวเฉล่ียขาย ณ วันทําการสุดทายของเดือน 
3. หนี้ตางประเทศท่ีมีการบริหารความเสี่ยงแลว ใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันทีท่ําการบริหารความเสี่ยง  
 

   หากพิจารณาในรูปเงินบาท หนี้ท่ีรัฐบาลกูโดยตรงจําแนกเปนสกุลเงินตางๆ หลังจากท่ีไดบริหารความ
เส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนแลวมีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพท่ี 2   
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แผนภาพท่ี 2 หนี้ตางประเทศท่ีรัฐบาลกูโดยตรงท่ีบริหารความเส่ียงและจําแนกเปนสกุลเงินตางๆ 

รวม Hedged Unhedged
เยน 159,975.66           50,123.42           12,125.83                 37,997.59        
เหรียญสหรัฐ 1,446.99              46,614.60           32,687.41                 13,927.19        
เหรียญแคนาดา 8.37                   214.04               -                         214.04            
ยูโร -                     -                   -                         -                 

96,952.06             44,813.24                  52,138.82         
4,912,277.61              

1.97                    0.91                         1.06                

สกุลเงิน (ล้านหน่วย) (ล้านบาท)

รวมหน้ีต่างประเทศของรัฐบาล (1)
หน้ีของรัฐบาลท้ังหมด (2)

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

 
 
 

 
 
 

1.1.2 หนี้ในประเทศ เพิ่มข้ึนสุทธิ 33,981.94 ลานบาท จากเดือนกอนหนา เนื่องจาก 
- การกูเงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี้สาธารณะเพิ่มข้ึน 30,270 ลาน

บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
- เงินกูระยะส้ัน เพิ่มข้ึน 34,000 ลานบาท เนื่องจากการกูเงินระยะส้ันเพื่อปรับโครงสราง

หนี้พันธบัตรรัฐบาล 
- เงินกูระยะยาว ลดลง 3,730 ลานบาท เนื่องจากการปรับโครงสรางหน้ีพันธบัตรรัฐบาลไป

เปนเงินกูระยะส้ัน 34,000 ลานบาท การชําระคืนหนี้เดิม 13,830 ลานบาท และการกูเงินเพื่อชดเชยการขาดดุล
งบประมาณเพ่ิมข้ึน 44,100 ลานบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล 26,100 ลานบาท และพันธบัตรออมทรัพย 
18,000 ลานบาท  

ร้อยละของหนี้ต่างประเทศท่ีรัฐบาลกู้โดยตรงต่อหนี้รัฐบาลท้ังหมด  
โดยจําแนกเป็นหนี้ท่ียังไม่ได้มีการบริหารความเส่ียง และหนี้ท่ีได้มีการบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 Canadian 
(Unhedged) 

0.005%

Japanese Yen 
(Hedged) 

0.25%

Japanese Yen 
(Unhedged) 

0.77%

USD (Hedged) 
0.66%

USD 
(Unhedged) 

0.28% Hedged 
0.91%Unhedged 

1.06%
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- เงินกูใหกูตอเพิ่มข้ึน 1,935.61 ลานบาท เนื่องจาก 
-  การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยเบิกจายเงินกูจํานวน 914.91 ลานบาท เพื่อ

จัดทําโครงการรถไฟฟาสายสีมวง จํานวน 428.71 ลานบาท สายสีน้ําเงิน 379.29 ลานบาท และสายสีเขียว 
จํานวน 106.91 ลานบาท  

-  การรถไฟแหงประเทศไทยเบิกจายเงินกูจํานวน 1,020.70 ลานบาท เพื่อจัดทําโครงการ
กอสรางรถไฟทางคู ชวงชุมทางถนนจิระ – ขอนแกน จํานวน 588.89 ลานบาท โครงการกอสรางทางคูใน
เสนทางรถไฟ สายชายฝงทะเลตะวันออก ชวงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเกา - แกงคอย จํานวน 351.95 ลานบาท 
โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ชวงบางซ่ือ - รังสิต จํานวน 47.85 ลานบาท โครงการปรับปรุงทางท่ีไม
ปลอดภัยตอการเดินรถ จํานวน 32.01 ลานบาท 

- เงินกูเพื่อปรับโครงสรางหนี้ตางประเทศท่ีกระทรวงการคลังคํ้าประกัน ลดลง 516.67 
ลานบาท จากการชําระคืนตนเงินกู 

- เงินกูบาททดแทนการกูเงินตราตางประเทศ เพิ่มข้ึน 2,293 ลานบาท โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

- เงินกูเพื่อใชในโครงการ DPL เพิ่มข้ึน 293 ลานบาท 
- เงินกูการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและระบบขนสงทางถนนระยะ

เรงดวน เพิ่มข้ึน 2,000 ลานบาท 
1.2  หนี้ท่ีรัฐบาลกูเพื่อชดใชความเสียหายใหแกกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ลดลงจากเดือนกอนหนา จํานวน 

10,361.38 ลานบาท จากการชําระหนี้ท่ีกูมาภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินและ
จัดการเงินกูเพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) จํานวน 
946.04 ลานบาท และหน้ีท่ีกูมาภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกูเพื่อ
ชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะท่ีสอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) จํานวน 
9,415.34 ลานบาท โดยใชเงินจากบัญชีสะสมเพ่ือการชําระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุนเพื่อ
การฟนฟูฯ 

1.3  หนี้เงินกูลวงหนาเพื่อปรับโครงสรางหนี้ เพิ่มข้ึนจากเดือนกอนหนา 65,000 ลานบาท จากการออก 
R-bill จํานวน 45,000 ลานบาท และพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการปรับโครงสรางหน้ี 20,000 ลานบาท ซ่ึงเปน
สวนหน่ึงในการปรับโครงสรางหนี้พันธบัตรรัฐบาลท่ีกูเพื่อชดใชความเสียหายใหแกกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ 
วงเงิน 162,000 ลานบาท ท่ีจะครบกําหนดในวันท่ี 16 มิถุนายน 2560  
2. หนี้รัฐวิสาหกิจ 

 2.1 หนี้ท่ีรัฐบาลค้ําประกัน 
 2.1.1 หนี้ตางประเทศ ลดลง 897.26 ลานบาท จากเดือนกอนหนา โดยเปนผลจากการชําระคืนหนี้เงิน
เยน และการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 การเปล่ียนแปลงของหนี้ตางประเทศของรัฐวิสาหกิจ (รัฐบาลค้ําประกัน) 

ล้านบาท สกุลเงนิ เม.ย. 60 พ.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 35.26            35.26             -                    -                     1,339.21              1,356.36             17.15        17.15              EUR 37.98 38.46
JPY 83,654.63      81,967.01       (1,687.62)            (524.82)             26,353.97          26,014.83         (339.14)    (863.96)            JPY 0.32 0.31
USD -               -                -                   -                   -                   -                  -          -                 USD 34.79 34.27
JPY 194,761.89    194,761.89     -                    -                     6,695.79              6,645.34             (50.45)       (50.45)             
USD -               -                -                    -                     -                     -                    -           -                 

(524.82)            (372.44)   (897.26)          

อัตราแลกเปลี่ยน 2
ผลจากการบรหิารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน) ณ พ.ค. 60

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนตอ่หน้ีคงค้าง
การเปลี่ยนแปลง
ของหน้ีสาธารณะ

 ณ พ.ค. 60สกุลเงิน 1 หน้ีคงคาง ณ 
เม.ย.  60

หน้ีคงคาง ณ 
พ.ค.  60

ล้าน 
CAD/EUR/JPY/USD

ณ ส้ินเดือน เม.ย. 60 
  (ลานบาท)

ณ ส้ินเดือน พ.ค. 60 
  (ลานบาท)

เพ่ิม/(ลด)

หนีท่ี้ยังไมไ่ด้มีการบริหาร      
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน
หนีท่ี้ได้มีการบริหารความเส่ียง
จากอัตราแลกเปล่ียน

รวม
3

 
1. EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ 
2. อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศของธนาคารแหงประเทศไทยเปนอตัราถัวเฉล่ียขาย ณ วันทําการสุดทายของเดือน 
3. หนี้คงคางตางประเทศของรัฐวิสาหกิจบางสวนไดมีการบริหารจัดการความเส่ียงแลว (Partial Hedge) 

 2.1.2 หนี้ในประเทศ เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนกอนหนาลดลงสุทธิ 694.84 ลานบาท โดยการเปล่ียนแปลงท่ี
สําคัญ  เนื่องจาก การยางแหงประเทศไทยชําระคืนตนเงินกู 1,318.68 ลานบาท รวมถึงการรถไฟแหงประเทศ
ไทยเบิกจายเงินกู 1,000 ลานบาท  

    2.2 หนี้ท่ีรัฐบาลไมค้ําประกัน 
  2.2.1 หนี้ตางประเทศ ลดลงสุทธิ 1,454.34 ลานบาท จากเดือนกอนหนา โดยเปนผลจากการชําระคืน
หนี้สกุลเงินตางๆ ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน ดัง
รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 4 
 

ตารางท่ี 4 การเปล่ียนแปลงของหนีต้างประเทศของรัฐวิสาหกิจ (รัฐบาลไมค้ําประกัน) 

ล้านบาท สกุลเงนิ เม.ย. 60 พ.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 1,067.23        1,054.51        (12.72)               (489.14)             40,529.60          41,048.49         518.89     29.75              EUR 37.98 38.46
JPY 41,515.80      41,091.75       (424.05)             (131.87)             13,078.85          12,910.54         (168.31)    (300.18)            JPY 0.32 0.31
USD 1,801.62        1,801.62        -                   -                   62,669.73          61,737.93         (931.80)    (931.80)            USD 34.79 34.27

หนีท่ี้ได้มีการบริหารความเส่ียง
จากอัตราแลกเปล่ียน

JPY 59,000.00      59,000.00       -                    -                     16,956.15            16,704.04            (252.11)     (252.11)            

(621.01)            (833.33)   (1,454.34)        

การเปลี่ยนแปลง
ของหน้ีสาธารณะ

 ณ พ.ค. 60
ผลของอัตราแลกเปลี่ยนตอ่หน้ีคงค้าง

ณ ส้ินเดือน พ.ค. 60 
  (ลานบาท)

อัตราแลกเปลี่ยน 2

สกุลเงิน

ผลจากการบรหิารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน) ณ พ.ค. 60

หน้ีคงคาง ณ 
เม.ย.  60

หน้ีคงคาง ณ 
พ.ค.  60

ล้าน 
CAD/EUR/JPY/USD

ณ ส้ินเดือน เม.ย. 60 
  (ลานบาท)

หนีท่ี้ยังไมไ่ด้มีการบริหาร     
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน

รวม

เพ่ิม/(ลด)

1

3

 
1. EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ 
2. อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศของธนาคารแหงประเทศไทยเปนอตัราถัวเฉล่ียขาย ณ วันทําการสุดทายของเดือน 

 
 2.2.2 หนี้ในประเทศ เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนกอนหนาเพิ่มข้ึนสุทธิ 2,003.78 ลานบาท โดยการ
เปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ เนื่องจากการไฟฟาสวนภูมิภาคไดออกพันธบัตรสุทธิ 3,210 ลานบาท และ บริษัท การ
บิน จํากัด (มหาชน) ไดชําระคืนตนเงินกู 1,843.87 ลานบาท   

3. หนี้รัฐวิสาหกิจท่ีเปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน)  
 3.1 หนี้ตางประเทศ เพิ่มข้ึนสุทธิ 0.42 ลานบาท จากเดือนกอนหนา โดยเปนผลจากการเปล่ียนแปลงของ            
อัตราแลกเปล่ียน  ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5 การเปลี่ยนแปลงของหนีต้างประเทศของรัฐวิสาหกิจท่ีเปนสถาบันการเงนิ (รัฐบาลค้ําประกัน) 

ล้านบาท สกุลเงนิ เม.ย. 60 พ.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 2.77              2.77              -                    -                     105.24                106.59               1.35          1.35                EUR 37.98 38.46

USD 1.79              1.79              -                    -                     62.32                  61.40                 (0.93)         (0.93)               USD 34.79 34.27
EUR -               -                -                   -                   -                   -                  -          -                 
JPY 1,617.70        1,617.70        -                    -                     -                     -                    -           -                 

-                  0.42        0.42               

การเปลี่ยนแปลง
ของหน้ีสาธารณะ

 ณ เม.ย. 60สกุลเงิน 1

ผลจากการบรหิารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน) ณ พ.ค. 60

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนตอ่หน้ีคงค้าง

เพ่ิม/(ลด)

อัตราแลกเปลี่ยน 2

 หนีท้ี่ยงัไมไ่ด้มกีารบริหาร    
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน
 หนีท้ี่ได้มกีารบริหารความเส่ียง
จากอัตราแลกเปล่ียน

รวม

หน้ีคงคาง ณ 
เม.ย.  60

หน้ีคงคาง ณ 
พ.ค.  60

ล้าน 
CAD/EUR/JPY/USD

ณ ส้ินเดือน มี.ค. 60  
 (ลานบาท)

ณ ส้ินเดือน เม.ย. 60
   (ลานบาท)

 
1. EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ 
2. อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศของธนาคารแหงประเทศไทยเปนอตัราถัวเฉล่ียขาย ณ วันทําการสุดทายของเดือน 
 

3.2  หนี้ในประเทศ เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนกอนหนาลดลงสุทธิ 6,464 ลานบาท โดยการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ 
เนื่องจากธนาคารอาคารสงเคราะหไถถอนพันธบัตร 3,500 ลานบาท และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ
การเกษตรชําระคืนตนเงินกู 2,964 ลานบาท 

หากพจิารณาในรูปเงินบาท หนี้ตางประเทศของรัฐวิสาหกิจ และรัฐวิสาหกิจท่ีเปนสถาบันการเงิน 
(รัฐบาลคํ้าประกัน) หลังจากไดบริหารความเส่ียงของอัตราแลกเปล่ียนแลว มีรายละเอียดปรากฏตาม

แผนภาพท่ี 3 
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 แผนภาพท่ี 3 หนี้ตางประเทศของรัฐวิสาหกิจ และรัฐวิสาหกิจท่ีเปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน)  
ท่ีบริหารความเส่ียงและจําแนกเปนสกุลเงนิตางๆ 

 

รวม Hedged
Natural 
Hedged

Unhedged

เยน 378,438.34                  115,979.50  77,710.81      12,778.67     25,490.02  
เหรียญสหรัฐ 1,803.41                     61,799.33    -               61,737.93     61.40        
ยูโร 1,092.54                     42,022.29    -               40,559.35     1,462.94    

219,801.12    77,710.81        115,075.95    27,014.36    
1,417,985.16    

15.50           5.48               8.12             1.90           

สกุลเงิน (ล้านหน่วย)
(ล้านบาท)

รวมหน้ีต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ (1)
หน้ีรัฐวิสาหกิจท้ังหมด (2)

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

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. หนี้หนวยงานของรัฐ ลดลง 872.05 ลานบาท จากเดือนกอนหนา โดยการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ เนื่องจาก                
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทรายไดมีการชําระคืนตนเงินกูสุทธิ 926.74 ลานบาท และ สํานักงานความ
รวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบานไดมีการเบิกจายสุทธิ 54.87 ลานบาท 
 
 

ร้อยละของหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจต่อหนี้ท้ังหมดของรัฐวิสาหกิจ โดยจําแนกเป็นหนี้ท่ียังไม่ได้มีการบริหารความเส่ียง 
หนี้ท่ีได้มีการบริหารความเสี่ยง และหนี้ท่ีบริหารความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนโดยวิธี Natural Hedged  

 

Japanese 
Yen 

(Hedged) 
5.48%

Japanese Yen 
(Natural Hedged) 

0.90%

Japanese Yen 
(Unhedged) 

1.80%

USD (Unhedged) 
0.004%

USD (Natural 
Hedged) 
4.36%

Euro (Natural 
Hedged) 
2.86%

Euro (Unhedged) 0.10%

Hedged 
5.48%

Natural 
Hedged 
8.12%

Unhedged 
1.90%
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 หนี้สาธารณะคงคาง ณ วันท่ี 31 พฤภาคม 2560 จํานวน 6,347,824.38 ลานบาท สามารถ 
แบงประเภทเปนหนี้ตางประเทศ-หนี้ในประเทศ และหนี้ระยะยาว-หนี้ระยะส้ันได ดังนี้ 
 
 หนี้ตางประเทศและหนี้ในประเทศ แบงออกเปน หนี้ตางประเทศ 316,753.18 ลานบาท หรือรอยละ 4.99
และหนี้ในประเทศ 6,031,071.20 ลานบาท หรือรอยละ 95.01 ของยอดหนี้สาธารณะคงคาง รายละเอียดปรากฏ
ตามตารางท่ี 6 

ตารางท่ี 6 สัดสวนหนี้ตางประเทศและหนี้ในประเทศ 
หน้ีสาธารณะ
(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีรัฐบาล 4,912,277.61     96,952.06         1.97         4,815,325.55           98.03        
2. หน้ีรัฐวิสาหกิจ 971,707.95       219,225.32       22.56        752,482.63             77.44        
3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน 446,277.21       575.80             0.13         445,701.41             99.87        
    (รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ 17,561.61         -                  -           17,561.61               100.00      

รวม 6,347,824.38    316,753.18       4.99         6,031,071.20           95.01        

หน้ีต่างประเทศ หน้ีในประเทศ

 
 
 หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะส้ัน แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี ้

- หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะส้ัน (แบงตามอายุของเคร่ืองมือการกูเงิน) แบงออกเปน หนี้ระยะ
ยาว 6,079,249.82 ลานบาท หรือรอยละ 95.77 และหนี้ระยะส้ัน 268,574.56 ลานบาท หรือรอยละ 4.23 
ของยอดหนี้สาธารณะคงคาง รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 7 

 

ตารางท่ี 7 สัดสวนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะส้ัน (แบงตามอายุของเคร่ืองมือการกูเงิน) 
หน้ีสาธารณะ
(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีรัฐบาล 4,912,277.61     4,687,545.61     95.43        224,732.00             4.57         
2. หน้ีรัฐวิสาหกิจ 971,707.95       963,945.91       99.20        7,762.04                 0.80         
3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน 446,277.21       410,197.01       91.92        36,080.20               8.08         
    (รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ 17,561.61         17,561.29         99.998      0.32                       0.002        

รวม 6,347,824.38 6,079,249.82 95.77     268,574.56        4.23      

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

- หนี ้ระยะยาวและหนี ้ระยะสั้น (แบงตามอายุคงเหลือ)  แบงออกเปน หนี ้ระยะยาว 
5,436,751.11 ลานบาท หรือรอยละ 85.65 และหนี้ระยะสั้น 911,073.27 ลานบาท หรือรอยละ 14.35  
ของยอดหน้ีสาธารณะคงคาง รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 8 

ตารางท่ี 8 สัดสวนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะส้ัน (แบงตามอายุคงเหลือ) 
หน้ีสาธารณะ
(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีรัฐบาล 4,912,277.61     4,268,934.15     86.90        643,343.46             13.10        
2. หน้ีรัฐวิสาหกิจ 971,707.95       821,469.02       84.54        150,238.93             15.46        
3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน 446,277.21       328,842.91       73.69        117,434.30             26.31        
    (รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ 17,561.61         17,505.04         99.68        56.57                     0.32         

รวม 6,347,824.38 5,436,751.11 85.65     911,073.27        14.35     

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสั้น

 
 
 


