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รายงานหนีส้าธารณะคงค้าง ณ ส้ินเดอืนเมษายน 2560  
______________________________ 

 

นายธีรัชย ์อตันวานิช ท่ีปรึกษาดา้นตลาดตราสารหน้ี ไดร้ายงานหน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ วนัท่ี 30 
เมษายน 2560 มีจาํนวน 6,267,920.88 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.64 ของ GDP โดยแบ่งเป็นหน้ีรัฐบาล 
4,823,995.82 ลา้นบาท หน้ีรัฐวิสาหกิจ 972,750.61 ลา้นบาท หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบนัการเงิน (รัฐบาลคํ้าประกนั) 
452,740.79 ลา้นบาท และ หน้ีหน่วยงานของรัฐ 18,433.66 ลา้นบาท และเม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนก่อนหนา้ 
หน้ีสาธารณะคงคา้งเพ่ิมข้ึนสุทธิ 101,371.56 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 หนี้รัฐบาล จาํนวน 4,823,995.82 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนสุทธิ 95,340.22 ลา้นบาท โดยการ
เปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัเกิดจาก 

 กระทรวงการคลังได้ดํา เ นินการกู้เ งินตามแผนท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาํปี 2560 และการกูเ้งินเพ่ือการบริหารหน้ีสาธารณะ จาํนวน 69,264.67 ลา้นบาท เพ่ือ
โดยแบ่งเป็น 

- เงินกูร้ะยะสั้น จาํนวน 4,575 ลา้นบาท โดยการออกตัว๋เงินคลงั 
- เงินกูร้ะยะยาว จาํนวน 64,689.67 ลา้นบาท ภายใตก้ารกูเ้งินเพ่ือชดเชยการขาดดุล

งบประมาณเพ่ือนาํไปลงทุนในการพฒันาประเทศและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั โดยการออก
พนัธบตัรรัฐบาล 26,300 ลา้นบาท พนัธบตัรออมทรัพย ์4,389.67 ลา้นบาท และตัว๋สญัญาใชเ้งิน 34,000 ลา้นบาท 

 การกูเ้งินเพ่ือการลงทุนจากแหล่งเงินกูใ้นประเทศ จาํนวน 1,485.96 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น
การกูใ้หกู้ต่้อแก่ (1) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยจาํนวน 1,076.17 ลา้นบาท เพ่ือจดัทาํโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเขียว จาํนวน 759.92 ลา้นบาท และสีนํ้ าเงิน จาํนวน 316.25 ลา้นบาท และ (2) การรถไฟแห่ง
ประเทศไทยจาํนวน 409.79 ลา้นบาท เพ่ือจดัทาํโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ สายชายฝ่ังทะเล
ตะวนัออก ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเกา้ - แก่งคอย จาํนวน 332.74 ลา้นบาท และโครงการรถไฟชานเมือง
สายสีแดง ช่วงบางซ่ือ - รังสิต จาํนวน 77.05 ลา้นบาท 

 การชาํระหน้ีท่ีรัฐบาลกูเ้พ่ือชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันา
ระบบสถาบนัการเงิน จาํนวน 1,172.42 ลา้นบาท โดยใชเ้งินจากบญัชีสะสมเพ่ือการชาํระคืนตน้เงินกูช้ดใช้
ความเสียหายของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟฯู   
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 การกูเ้งินล่วงหน้าเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ี จาํนวน 25,450 ลา้นบาท จากการออกพนัธบตัร
รัฐบาลเพ่ือการปรับโครงสร้างหน้ี ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการปรับโครงสร้างหน้ีพนัธบตัรรัฐบาลท่ีกูเ้พ่ือชดใช ้    
ความเสียหายใหแ้ก่กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟฯู ท่ีจะครบกาํหนดในวนัท่ี 16 มิถุนายน 2560 วงเงิน 162,000 ลา้นบาท  

 หน้ีต่างประเทศเพิ่มข้ึน 312.01 ลา้นบาท เน่ืองจากการเบิกจ่ายและชาํระคืนหน้ีเงินเยน 
รวมถึงการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเป็นสาํคญั  

 

  หนี้รัฐวิสาหกิจ จาํนวน 972,750.61 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนสุทธิ 9,865.29 ลา้นบาท โดยการ
เปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัเกิดจาก 

 หน้ีในประเทศเพ่ิมข้ึนสุทธิ 4,994.15 ลา้นบาท โดยรายการท่ีสาํคญัเกิดจากหน้ีท่ีรัฐบาล
ไม่ค ํ้าประกนัมีการกู ้เบิกจ่ายและชาํระหน้ีเงินกูสุ้ทธิ จาํนวน 6,674.92 ลา้นบาท ซ่ึงมาจากการเบิกจ่ายเงินกู้
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํนวน 6,000 ลา้นบาท เป็นสาํคญั 

 หน้ีต่างประเทศเพ่ิมข้ึนสุทธิ 4,871.14 ลา้นบาท โดยรายการท่ีสาํคญัเกิดจากการเบิกจ่าย
เงินกูข้องบริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 13,065.09 ลา้นเยน หรือ 4,115.93 ลา้นบาท ในการจดัซ้ือ
เคร่ืองบิน และผลการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 

 

 หนี้รัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํ้าประกัน) จาํนวน 452,740.79 ลา้นบาท  
ลดลงสุทธิ 2,839.39 ลา้นบาท โดยรายการท่ีสําคญัเกิดจากการชาํระคืนตน้เงินกูข้องธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร  

 

 หนีห้น่วยงานของรัฐ จาํนวน 18,433.66 ลา้นบาท ลดลงสุทธิ 994.56 ลา้นบาท โดยการ
เปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั เน่ืองจากการชาํระคืนเงินกูสุ้ทธิของสาํนกังานกองทุนออ้ยและนํ้าตาลทราย 
   

 หน้ีสาธารณะ ณ ส้ินเดือนเมษายน 2560 จาํนวน 6,267,920.88 ลา้นบาท แบ่งออกเป็น หน้ีในประเทศ 
5,948,477.75 ลา้นบาท หรือร้อยละ 94.90 และหน้ีต่างประเทศ 319,443.13 ลา้นบาท (ประมาณ 9,324.71 
ลา้นเหรียญสหรัฐ) หรือร้อยละ 5.10 ของหน้ีสาธารณะคงคา้งทั้งหมด และหน้ีสาธารณะคงคา้งแบ่งตามอายุ
คงเหลือ สามารถแบ่งออกเป็นหน้ีระยะยาว 5,414,090.58 ลา้นบาท หรือร้อยละ 86.38 และหน้ีระยะสั้ น 
853,830.30 ลา้นบาท หรือร้อยละ 13.62 ของหน้ีสาธารณะคงคา้งทั้งหมด  
 
 
 
คณะโฆษกสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ  
โทร. 02 265 8050 ต่อ 5520 
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สาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) ขอรายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ ส้ินเดือน
เมษายน 2560 ดงัน้ี 

 ยอดหน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2560 มีจาํนวน 6,267,920.88 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 42.64 ของ GDP เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนก่อนหนา้ หน้ีสาธารณะเพ่ิมข้ึนสุทธิ 101,371.56 ลา้น
บาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
 1. หน้ีรัฐบาล 4,823,995.82 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 95,340.22 ลา้นบาท 
 2. หน้ีรัฐวิสาหกิจ 972,750.61 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 9,865.29 ลา้นบาท 
 3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบนัการเงิน (รัฐบาลคํ้าประกนั) 452,740.79 ลา้นบาท  
  ลดลง 2,839.39 ลา้นบาท  
 4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ 18,433.66 ลา้นบาท ลดลง 994.56 ลา้นบาท 
  

 ทั้งน้ี สดัส่วนและรายละเอียดของหน้ีสาธารณะ ณ ส้ินเดือนเมษายน 2560 ปรากฏตามแผนภาพ
ท่ี 1 และตารางท่ี 1 ตามลาํดบั 
 

แผนภาพที ่1 สัดส่วนหนีส้าธารณะจําแนกตามประเภท 

หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง
62.35%

หน้ีรัฐบาล     
   เพื่อชดใช้ความเสียหาย

ของ FIDF 14.62%

หน้ีรัฐวิสาหกิจ
 15.52%

หนี้รัฐวิสาหกิจ
ที่เป็นสถาบันการเงิน 
(รัฐบาลค้ําประกัน) 

7.22%

หนี้หน่วยงานของรัฐ 0.29%
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ตารางท่ี 1 รายงานหน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ วนัท่ี 30 เมษายน 25601 
หน่วย: ล้านบาท

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

1. หนีรั้ฐบาล (1.1+1.2+1.3) 4,728,655.60 32.37 4,823,995.82 32.81        95,340.22
   1.1 หนีท่ี้รัฐบาลกู้โดยตรง 3,781,392.45 25.89 3,852,455.09 26.20 71,062.64       
        -หนี้ต่างประเทศ 96,978.82 97,290.83 312.01           
            - เงินกู้เพื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล 38,339.18 38,055.20 (283.98)          
            - เงินกู้ให้กู้ต่อ 58,639.64 59,235.63 595.99           
        -หนี้ในประเทศ 3,684,413.63 3,755,164.26 70,750.63       

            - เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหน้ี 4 3,200,502.95 3,269,767.62 69,264.67       
                   - ระยะส้ัน (ตั๋วเงินคลังและเงินกู้อื่น) 75,425.00 80,000.00 4,575.00        
                   - ระยะยาว (พันธบัตรและเงินกู้อื่น) 3,125,077.95 3,189,767.62 64,689.67       
            - เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 359,853.00               359,853.00               -                
            - เงินกู้ให้กู้ต่อ 68,374.35                 69,860.31                 1,485.96        

            - เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหน้ีต่างประเทศท่ีกระทรวงการคลังคํ้าประกัน 5 5,683.33                   5,683.33                   -                

            - เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ 50,000.00                 50,000.00                 -                
                   - เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน 50,000.00                 50,000.00                 -                

   1.2 หนีท่ี้รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 6 917,263.15 6.28 916,090.73 6.23 (1,172.42)       
            - FIDF 1 341,578.04 340,578.04 (1,000.00)       
            - FIDF 3 575,685.11 575,512.69 (172.42)          

   1.3 หนีเ้งินกู้ล่วงหนา้เพื่อปรับโครงสร้างหนี ้7 30,000.00                0.21     55,450.00                0.38 25,450.00       
        -หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 30,000.00                55,450.00                25,450.00       

2. หนีรั้ฐวิสาหกิจ (2.1 + 2.2) 962,885.32 6.59 972,750.61 6.62          9,865.29

   2.1 หนีท่ี้รัฐบาลค้ําประกัน 419,421.01 2.87 417,763.53 2.84        (1,657.48)
        -หนี้ต่างประเทศ 88,319.30 88,342.59              23.29
        -หนี้ในประเทศ 331,101.71 329,420.94        (1,680.77)
   2.2 หนีท่ี้รัฐบาลไม่ค้ําประกัน 543,464.31 3.72 554,987.08 3.78        11,522.77
        -หนี้ต่างประเทศ 128,386.48 133,234.33          4,847.85
        -หนี้ในประเทศ 415,077.83 421,752.75          6,674.92
3. หนีรั้ฐวิสาหกิจที่เปน็สถาบนัการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) 455,580.18 3.12 452,740.79 3.08        (2,839.39)
        -หนี้ต่างประเทศ 572.77 575.38                2.61
        -หนี้ในประเทศ 455,007.41 452,165.41        (2,842.00)

4. หนีห้นว่ยงานของรัฐ  (4.1+4.2) 8 19,428.22                0.13     18,433.66                0.13               (994.56)

   4.1 หนี้ท่ีรัฐบาลคํ้าประกัน -                             -                                              - 
   4.2 หนี้ท่ีรัฐบาลไม่คํ้าประกัน 19,428.22                18,433.66                          (994.56)
รวม (1+2+3+4) 6,166,549.32 42.22 6,267,920.88 42.64      101,371.56

2,3 2,32,3 2,3

 
 

 
 

 

 

 

 

หมายเหตุ:   
1. ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary) และไม่รวมหน้ีของนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle : SPV) ณ สิ้นเดือนเมษายน 2560 จํานวน 20,499.90 ล้านบาท ท่ีรัฐบาลมีภาระผูกพันต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าพ้ืนท่ีอาคาร สัญญาบริการจัดหา

เฟอร์นิเจอร์ 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 เดือนมีนาคม 2560 คํานวณดังน้ี (GDP ไตรมาส 2 - 4 ปี 59) + GDP ไตรมาส 1 ปี 60 เท่ากับ 14,605.90 พันล้านบาท และในรอบ 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 

4. รัฐบาลมีหน้ีอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามเงินเฟ้อ จํานวน 207,940 ล้านบาท ประกอบไปด้วย พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ (Inflation-Linked Bond) รุ่น ILB217A จํานวน 100,872 ล้านบาท และ รุ่น ILB283A จํานวน 107,068 ล้านบาทโดยตามประมาณการภาระหนี้ท่ี
จะครบกําหนดชําระในอนาคต รัฐบาลจะมีภาระหน้ีส่วนชดเชยเงินเฟ้อเพ่ิมเติมจากเงินต้นท่ีจะครบกําหนดในปี 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 

5. มาตรา 24 (2) ตามพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ีสาธารณะ เพ่ือเป็นการประหยัด ลดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน หรือกระจายภาระการชําระหน้ี โดยท่ีผ่านมา
กระทรวงการคลังได้มีการกู้เงินในประเทศเพ่ือชําระหน้ีต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจท่ีกระทรวงการคลังคํ้าประกันไม่เกินจํานวนเงินท่ียังมีภาระคํ้าประกันอยู่ทําให้หน้ีต่างประเทศ ของรัฐวิสาหกิจท่ีกระทรวงการคลังคํ้าประกันลดลงและหน้ีในประเทศของรัฐบาลเพ่ิมขึ้น 

6. เงินกู้ท่ีออกภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) และพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือ
การฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะท่ีสอง พ.ศ. 2545 (FIDF3) น้ัน ต่อมาได้มีการตราพระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหน้ีท่ีกระทรวงการคลังกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) พ.ศ. 2555 มาตรา 4 ให้กองทุนฯ มีหน้าท่ีรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการชําระคืนต้นเงินกู้และการชําระดอกเบ้ียเงินกู้ 

7. มาตรา 24/1 ตามพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ได้ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ีที่มีจํานวนมากและเห็นว่าไม่สมควรกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวในคราวเดียวกัน โดยให้สามารถทยอยกู้เงิน
ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันท่ีหน้ีครบกําหนดชําระ และใหนํ้าเงินกู้ดังกล่าวส่งเข้ากองทุนบริหารเงินกู้เพ่ือการปรับโครงสร้างหน้ีสาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศให้เป็นผู้บริหารเงิน โดยจะนําไปลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีมีความม่ันคงสูง เช่น ตราสารหน้ี
ท่ีออกหรือคํ้าประกันโดยกระทรวงการคลัง ตราสารหน้ีท่ีออกเป็นเงินตราสกุลหลักและออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาลต่างประเทศ การทําธุรกรรมซ้ือโดยมีสัญญาจะขายคืนซ่ึงตราสารหน้ีท่ีออกโดยกระทรวงการคลัง หรือลงทุนในตราสารหน้ีอื่นท่ีได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือจากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เพ่ือให้เกิดผลตอบแทนและเป็นการลดต้นทุนของการกู้เงิน 

8. ตัวเลขในตารางไม่รวมหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เน่ืองจากเดิม ธปท. ถือเป็นรัฐวิสาหกิจท่ีประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 ซึ่งหนี้ของ ธปท. ไม่นับเป็นหน้ีสาธารณะ เว้นแต่กระทรวงการคลังจะคํ้า
ป ร ะ กั น ห นี้ น้ั น  ต่ อ ม า  พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ธ น า ค า ร แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ( ฉ บั บ ท่ี  4 )  พ . ศ .  2 5 5 1  ไ ด้ บั ญ ญั ติ ใ ห้  ธ ป ท .  เ ป็ น ห น่ ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ ท่ี ไ ม่ เ ป็ น ส่ ว น ร า ช ก า ร ห รื อ รั ฐ วิ ส า ห กิ จ 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น ทําให้หนี้ของ ธปท. นับรวมเป็นหน้ีสาธารณะ อย่างไรก็ดี เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของนานาประเทศและเจตนารมณ์ด้ังเดิมของพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 สบน. อยู่ใน
ระหว่างการดําเนินการปรับปรุงนิยามและขอบเขตของหน้ีสาธารณะภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 อย่างไรก็ดี ณ สิ้นเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 หน้ีของ ธปท. มีจํานวน 4,346,768 ล้านบาท (ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย)  
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1. หนีรั้ฐบาล 

 1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง เมื่อเปรียบเทียบกบัเดือนก่อนหนา้เพิ่มข้ึนสุทธิ 71,062.64 ลา้นบาท 
เน่ืองจาก  
 1.1.1 หนีต่้างประเทศ เพ่ิมข้ึนสุทธิ 312.01 ลา้นบาท จากเดือนก่อนหนา้ โดยเป็นผลจากการเบิกจ่ายและ
ชาํระคืนหน้ีเงินเยน รวมถึงการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน ดงัรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 2   

ตารางที ่2 การเปลีย่นแปลงของหนีต่้างประเทศทีรั่ฐบาลกู้โดยตรง 

ล้านบาท

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

(ก) (ข)

CAD -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   CAD 26.05 25.59

EUR -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   EUR 37.14 37.98

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

USD 256.42         256.42         -                      -                                        8,875.82               8,919.61              43.79          43.79                USD 34.61 34.79

JPY 38,801.81     37,788.66     (1,013.15)              (327.77)                                  -                      -                      -              (327.77)             
USD 540.57         540.57         -                      -                                        -                      -                      -              -                   

CAD 8.37             8.37            -                      -                                        218.02                  214.14                 (3.88)           (3.88)                 
EUR -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   
JPY 120,639.11    121,022.43   383.32                 120.77                                   37,551.82             38,005.30             453.48         574.25              
USD 150.00         150.00 -                      -                                        5,192.16               5,217.78              25.62          25.62                
JPY -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   
USD 500.00         500.00         -                      -                                        -                      -                      -              -                   

(207.00)                               519.01       312.01             

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง
การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ 
ณ เม.ย. 60หน้ีคงค้าง ณ 

มี.ค.  60
หน้ีคงค้าง ณ 

เม.ย.  60
ล้าน 

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

(ล้านบาท)
ณ ส้ินเดือน เม.ย. 60  

 (ล้านบาท)
เพิ่ม/(ลด)

รวม

อัตราแลกเปลี่ยน 2

เงินกู้เพือ่ใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล

 หนีท้ี่ยังไม่ได้มีการบริหาร   
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 หนีท้ี่ได้มีการบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน

เงินกู้ให้กู้ต่อ

 หนีท้ี่ยังไม่ได้มีการบริหาร   
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 หนีท้ี่ได้มีการบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน

สกุลเงนิ 1

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

3

3

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

   หากพจิารณาในรูปเงินบาท หน้ีท่ีรัฐบาลกูโ้ดยตรงจาํแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ หลงัจากท่ีไดบ้ริหารความ
เส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนแลว้มีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพท่ี 2   
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แผนภาพท่ี 2 หนีต่้างประเทศทีรั่ฐบาลกู้โดยตรงทีบ่ริหารความเส่ียงและจําแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ 

รวม Hedged Unhedged
เยน 158,811.09           50,251.89           12,125.83                38,126.06        
เหรียญสหรัฐ 1,446.99              46,824.80           32,687.41                14,137.39        
เหรียญแคนาดา 8.37                   214.14               -                         214.14            
ยูโร -                     -                   -                         -                 

97,290.83             44,813.24                  52,477.59         
4,823,995.82              

2.02                    0.93                         1.09                

สกุลเงิน (ล้านหน่วย) (ล้านบาท)

รวมหน้ีตา่งประเทศของรัฐบาล (1)
หน้ีของรัฐบาลท้ังหมด (2)

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

 
 
 

 

 
 
 

1.1.2 หนีใ้นประเทศ เพ่ิมข้ึนสุทธิ 70,750.63 ลา้นบาท จากเดือนก่อนหนา้ เน่ืองจาก 
- การกูเ้งินเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหน้ีสาธารณะเพ่ิมข้ึน 69,264.67 

ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
-  เงินกูร้ะยะสั้น เพ่ิมข้ึน 4,575 ลา้นบาท เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของตัว๋เงินคลงั 
- เงินกู้ระยะยาว เพ่ิมข้ึน 64,689.67 ลา้นบาท เน่ืองจากการกู้เงินเพ่ือชดเชยการขาดดุล

งบประมาณโดยการออกพนัธบตัรรัฐบาล 26,300 ลา้นบาท พนัธบตัรออมทรัพย ์4,389.67 ลา้นบาท และตัว๋
สญัญาใชเ้งิน 34,000 ลา้นบาท  

- เงินกูใ้หกู้ต่้อเพ่ิมข้ึน 1,485.96 ลา้นบาท เน่ืองจาก 

ร้อยละของหนี้ต่างประเทศท่ีรัฐบาลกู้โดยตรงต่อหนี้รัฐบาลทั้งหมด  
โดยจําแนกเป็นหนี้ท่ียังไม่ได้มีการบริหารความเส่ียง และหนี้ท่ีได้มีการบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

 
Canadian 

(Unhedged) 
0.004%

Japanese Yen 
(Hedged) 

0.25%

Japanese Yen 
(Unhedged) 

0.79%

USD (Hedged) 
0.68%

USD 
(Unhedged) 

0.30%

Hedged 
0.93%Unhedged 

1.09%
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-  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกูจ้าํนวน 1,076.17 ลา้นบาท เพ่ือ
จดัทาํโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว จาํนวน 759.92 ลา้นบาท และสีนํ้าเงิน จาํนวน 316.25 ลา้นบาท  

-  การรถไฟแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกูจ้าํนวน 409.79 ลา้นบาท เพ่ือจดัทาํโครงการ
ก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ สายชายฝ่ังทะเลตะวนัออก ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเกา้ - แก่งคอย จาํนวน 
332.74 ลา้นบาท และโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซ่ือ - รังสิต จาํนวน 77.05 ลา้นบาท 

1.2  หนีท้ีรั่ฐบาลกู้เพือ่ชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพือ่การฟ้ืนฟูฯ ลดลงจากเดือนก่อนหนา้ จาํนวน 
1,172.42 ลา้นบาท จากการชาํระหน้ีท่ีกูม้าภายใตพ้ระราชกาํหนดใหอ้าํนาจกระทรวงการคลงักูเ้งินและจดัการ
เงินกูเ้พ่ือช่วยเหลือกองทุนเพือ่การฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) จาํนวน 1,000 ลา้น
บาท และหน้ีท่ีกู้มาภายใตพ้ระราชกาํหนดให้อาํนาจกระทรวงการคลงักู้เงินและจดัการเงินกูเ้พ่ือช่วยเหลือ
กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน ระยะท่ีสอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) จาํนวน 172.42 ลา้นบาท 
โดยใชเ้งินจากบญัชีสะสมเพ่ือการชาํระคืนตน้เงินกูช้ดใชค้วามเสียหายของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟฯู 

1.3  หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี ้เพ่ิมข้ึนจากเดือนก่อนหนา้ 25,450 ลา้นบาท จากการออก
พนัธบตัรรัฐบาลเพ่ือการปรับโครงสร้างหน้ี ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการปรับโครงสร้างหน้ีพนัธบตัรรัฐบาลท่ีกู้
เพ่ือชดใชค้วามเสียหายให้แก่กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ ท่ีจะครบกาํหนดในวนัท่ี 16 มิถุนายน 2560 วงเงิน 
162,000 ลา้นบาท 
 

2. หนีรั้ฐวสิาหกจิ 

 2.1 หนีท้ีรั่ฐบาลคํา้ประกนั 
 2.1.1 หนีต่้างประเทศ เพิ่มข้ึนสุทธิ 23.29 ลา้นบาท จากเดือนก่อนหนา้ โดยเป็นผลจากการชาํระคืนหน้ี
เงินเยน และการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน ดงัรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 การเปล่ียนแปลงของหน้ีต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ (รัฐบาลคํ้าประกนั)  

ลา้นบาท สกุลเงิน มี.ค. 60 เม.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            35.26             -                    -                     1,309.72              1,339.05             29.34        29.34              EUR 37.14 37.98
JPY 83,702.73      83,654.63       (48.10)               (15.15)               26,054.48          26,369.12         314.64    299.49             JPY 0.31 0.32
USD -               -                -                   -                   -                   -                  -          -                 USD 34.61 34.79
JPY 195,861.44    194,761.89     (1,099.55)            (352.32)               6,649.01              6,695.79             46.78        (305.54)            
USD -               -                -                    -                     -                     -                    -           -                 

(367.47)            390.76    23.29             

หนีท้ี่ยังไม่ไดมี้การบริหาร      
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน
หนีท้ี่ได้มีการบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปล่ียน

รวม

หน้ีคงค้าง ณ 

มี.ค.  60
หน้ีคงค้าง ณ 

เม.ย.  60
ล้าน 

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

 (ล้านบาท)
ณ ส้ินเดือน เม.ย. 60

   (ล้านบาท)
เพิม่/(ลด)

อัตราแลกเปลีย่น 2
ผลจากการบริหารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน) ณ เม.ย. 60 ผลของอัตราแลกเปล่ียนต่อหน้ีคงค้าง

การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ

 ณ เม.ย. 60สกุลเงนิ 1

3

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

 2.1.2 หนีใ้นประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกบัเดือนก่อนหนา้ลดลงสุทธิ 1,680.77 ลา้นบาท โดยการ
เปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั เน่ืองจาก (1) องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพออกพนัธบตัรและไถ่ถอนพนัธบตัรท่ีครบ
กาํหนด 8,806 ลา้นบาท และ 650 ลา้นบาท ตามลาํดบั รวมถึงการเบิกจ่ายเงินกู ้3,681.21 ลา้นบาท และการชาํระ
คืนตน้เงินกู ้8,984.94 ลา้นบาท และ (2) การยางแห่งประเทศไทยชาํระคืนตน้เงินกู ้4,397.41 ลา้นบาท 
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    2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่คํา้ประกัน 
  2.2.1 หนี้ต่างประเทศ เพิ่มข้ึนสุทธิ 4,847.85 ลา้นบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็นผลจากการ
เบิกจ่ายและชาํระคืนหน้ีสกุลเงินต่างๆ ของบริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงรายการเบิกจ่ายท่ีสาํคญั
ไดแ้ก่การจดัซ้ือเคร่ืองบิน จาํนวน 13,065.09 ลา้นเยน หรือ 4,115.93 ลา้นบาท และการเปล่ียนแปลงของ
อตัราแลกเปล่ียน ดงัรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 4 
 

ตารางที ่4 การเปลีย่นแปลงของหนีต่้างประเทศของรัฐวสิาหกจิ (รัฐบาลไม่คํา้ประกนั)  

ลา้นบาท สกุลเงิน มี.ค. 60 เม.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 1,083.57        1,067.23        (16.34)               (620.77)             40,248.77          41,150.30         901.53    280.76             EUR 37.14 37.98
JPY 28,528.21      41,515.80       12,987.59          4,091.52            8,880.09            8,987.33           107.24    4,198.76          JPY 0.31 0.32
USD 1,802.27        1,801.62        (0.65)                (22.76)               62,384.49          62,692.32         307.83    285.07             USD 34.61 34.79

หนี้ท่ีได้มีการบริหารความเส่ียง
จากอัตราแลกเปล่ียน

JPY 59,000.00      59,000.00       -                    -                     16,872.90            16,956.15            83.26        83.26              

3,447.99          1,399.86 4,847.85         

เพิม่/(ลด)

หนี้ท่ียังไม่ได้มีการบริหาร     
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน

รวม

อัตราแลกเปลี่ยน 2

สกุลเงนิ

ผลจากการบรหิารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ เม.ย. 60

หน้ีคงค้าง ณ 

มี.ค.  60
หน้ีคงค้าง ณ 

เม.ย.  60
ลา้น 

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

 (ล้านบาท)

การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ

 ณ เม.ย. 60

ผลของอตัราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงคา้ง

ณ ส้ินเดือน เม.ย. 60

   (ล้านบาท)

1

3

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

 2.2.2 หนี้ในประเทศ เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนก่อนหน้าเพ่ิมข้ึนสุทธิ 6,674.92 ลา้นบาท โดยการ
เปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั เน่ืองจากการเบิกจ่ายเงินกูข้องการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํนวน 6,000 ลา้นบาท   

3. หนีรั้ฐวสิาหกจิท่ีเป็นสถาบันการเงนิ (รัฐบาลคํา้ประกนั)  
 3.1 หนีต่้างประเทศ เพ่ิมข้ึนสุทธิ 2.61 ลา้นบาท จากเดือนก่อนหนา้ โดยเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงของ            
อตัราแลกเปล่ียน  ดงัรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 5 

ตารางที ่5 การเปลีย่นแปลงของหนีต่้างประเทศของรัฐวสิาหกจิทีเ่ป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํา้ประกนั)  

ลา้นบาท สกุลเงิน มี.ค. 60 เม.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              2.77              -                    -                     102.93                105.24               2.31          2.31                EUR 37.14 37.98

USD 1.79              1.79              -                    -                     62.02                  62.32                 0.30          0.30                USD 34.61 34.79
EUR -               -                -                   -                   -                   -                  -          -                 
JPY 1,617.70        1,617.70        -                    -                     -                     -                    -           -                 

-                  2.61        2.61               

อัตราแลกเปลี่ยน 2

 หน้ีที่ยังไม่ได้มีการบริหาร    
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน
 หน้ีที่ได้มีการบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปล่ียน

รวม

หน้ีคงค้าง ณ 

มี.ค.  60
หน้ีคงค้าง ณ 

เม.ย.  60
ลา้น 

CAD/EUR/JPY/USD

ณ ส้ินเดือน มี.ค. 60  
 (ล้านบาท)

ณ ส้ินเดือน เม.ย. 60

   (ล้านบาท)

การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ

 ณ เม.ย. 60สกุลเงนิ 1

ผลจากการบรหิารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ เม.ย. 60

ผลของอตัราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงคา้ง

เพิม่/(ลด)

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

 
 

3.2  หนีใ้นประเทศ เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนก่อนหนา้ลดลงสุทธิ 2,842 ลา้นบาท โดยการเปล่ียนแปลงท่ี
สาํคญั เน่ืองจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไดอ้อกพนัธบตัร จาํนวน 5,000 ลา้นบาท และ
ชาํระคืนตน้เงินกู ้จาํนวน 7,842 ลา้นบาท 

 

 

2. อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถัวเฉล่ียขาย ณ วันทําการสุดท้ายของเดือน 
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หากพิจารณาในรูปเงินบาท หน้ีต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ และรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบนัการเงิน 
(รัฐบาลคํ้ าประกนั) หลงัจากไดบ้ริหารความเส่ียงของอตัราแลกเปลี่ยนแลว้ มีรายละเอียดปรากฏตาม
แผนภาพท่ี 3  

 

แผนภาพท่ี 3 หนีต่้างประเทศของรัฐวสิาหกจิ และรัฐวสิาหกจิท่ีเป็นสถาบันการเงนิ  
(รัฐบาลคํา้ประกนั) ท่ีบริหารความเส่ียงและจําแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ 

 

รวม Hedged
Natural 
Hedged

Unhedged

เยน 380,550.02                  117,446.18 78,013.37      13,078.85     26,353.96  
เหรียญสหรัฐ 1,803.41                     62,732.05 -               62,669.73     62.32        
ยูโร 1,105.26                     41,974.07 -               40,529.62     1,444.45    

222,152.30  78,013.37        116,278.20    27,860.73    
1,425,491.40    

15.58         5.47               8.16             1.95           

สกุลเงิน (ล้านหน่วย)
(ล้านบาท)

รวมหน้ีตา่งประเทศของรัฐวิสาหกิจ (1)
หน้ีรัฐวิสาหกิจท้ังหมด (2)

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

 
 
  
 

 

 

ร้อยละของหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจต่อหนี้ท้ังหมดของรัฐวิสาหกิจ โดยจําแนกเป็นหนี้ท่ียังไม่ได้มีการบริหารความเส่ียง 
หนี้ท่ีได้มีการบริหารความเส่ียง และหนี้ท่ีบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนโดยวิธี Natural Hedged  

 

Japanese 
Yen 

(Hedged) 
5.47%

Japanese Yen 
(Natural Hedged) 

0.92%

Japanese Yen 
(Unhedged) 

1.85%

USD (Unhedged) 
0.004%

USD (Natural 
Hedged) 
4.40%

Euro 
(Natural 
Hedged) 
2.84%

Euro (Unhedged) 0.10%

Hedged 
5.47%

Natural 
Hedged 
8.16%

Unhedged 
1.95%
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4. หนี้หน่วยงานของรัฐ ลดลง 994.56 ลา้นบาท จากเดือนก่อนหนา้ โดยการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั เน่ืองจาก                
สาํนกังานกองทุนออ้ยและนํ้ าตาลทรายไดมี้การเบิกจ่ายเงินกู ้89.06 ลา้นบาท และชาํระคืนตน้เงินกู ้1,083.10 
ลา้นบาท  
 
 หน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2560 จาํนวน 6,267,920.88 ลา้นบาท สามารถแบ่งประเภท
เป็นหน้ีต่างประเทศ-หน้ีในประเทศ และหน้ีระยะยาว-หน้ีระยะสั้นได ้ดงัน้ี 
 

 หนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ แบ่งออกเป็น หน้ีต่างประเทศ 319,443.13 ลา้นบาท หรือร้อยละ 
5.10และหน้ีในประเทศ 5,948,477.75 ลา้นบาท หรือร้อยละ 94.90 ของยอดหน้ีสาธารณะคงคา้ง 
รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 6 

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

1. หน้ีรัฐบาล 4,823,995.82     97,290.83         2.02         4,726,704.99           97.98        
2. หน้ีรัฐวิสาหกิจ 972,750.61       221,576.92       22.78        751,173.69             77.22        
3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน 452,740.79       575.38             0.13         452,165.41             99.87        
    (รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หน้ีหน่วยงานอืน่ของรัฐ 18,433.66         -                  -           18,433.66               100.00      

รวม 6,267,920.88    319,443.13       5.10         5,948,477.75           94.90        

หน้ีต่างประเทศ หน้ีในประเทศ

 
 

 หนีร้ะยะยาวและหนีร้ะยะส้ัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
- หนีร้ะยะยาวและหนีร้ะยะส้ัน (แบ่งตามอายุของเคร่ืองมือการกู้เงิน) แบ่งออกเป็น หน้ีระยะ

ยาว 6,073,803.09 ลา้นบาท หรือร้อยละ 96.90 และหน้ีระยะสั้น 194,117.79 ลา้นบาท หรือร้อยละ 3.10 
ของยอดหน้ีสาธารณะคงคา้ง รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 7 

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

1. หน้ีรัฐบาล 4,823,995.82     4,673,046.04     96.87        150,949.78             3.13         
2. หน้ีรัฐวิสาหกิจ 972,750.61       965,662.80       99.27        7,087.81                 0.73         
3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน 452,740.79       416,660.59       92.03        36,080.20               7.97         
    (รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หน้ีหน่วยงานอืน่ของรัฐ 18,433.66         18,433.66         100.00      -                        -           

รวม 6,267,920.88 6,073,803.09 96.90     194,117.79        3.10      

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

- หนีร้ะยะยาวและหนีร้ะยะส้ัน (แบ่งตามอายุคงเหลือ) แบ่งออกเป็น หน้ีระยะยาว 
5,414,090.58 ลา้นบาท หรือร้อยละ 86.38 และหน้ีระยะสั้น 853,830.30 ลา้นบาท หรือร้อยละ 13.62  
ของยอดหน้ีสาธารณะคงคา้ง รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 8 

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

1. หน้ีรัฐบาล 4,823,995.82     4,227,833.74     87.64        596,162.08             12.36        
2. หน้ีรัฐวิสาหกิจ 972,750.61       832,118.75       85.54        140,631.86             14.46        
3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน 452,740.79       335,760.68       74.16        116,980.11             25.84        
    (รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หน้ีหน่วยงานอืน่ของรัฐ 18,433.66         18,377.41         99.69        56.25                     0.31         

รวม 6,267,920.88 5,414,090.58 86.38     853,830.30        13.62     

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสั้น

 
 

 


