
ฉบบัท่ี 47/2560                                     วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2560 

รายงานหนีส้าธารณะคงค้าง ณ ส้ินเดอืนมีนาคม 2560  
________________________ 

 

นายธีรัชย ์อตันวานิช ท่ีปรึกษาดา้นตลาดตราสารหน้ี ไดร้ายงานหน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2560 มีจาํนวน 6,166,549.32 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.27 ของ GDP โดยแบ่งเป็น หน้ีรัฐบาล 
4,728,655.60 ลา้นบาท หน้ีรัฐวิสาหกิจ 962,885.32 ลา้นบาท หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบนัการเงิน (รัฐบาลคํ้าประกนั) 
455,580.18 ลา้นบาท และ หน้ีหน่วยงานของรัฐ 19,428.22 ลา้นบาท และเม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนก่อนหนา้ 
หน้ีสาธารณะคงคา้งเพ่ิมข้ึนสุทธิ 76,318.65 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 หนีรั้ฐบาล จาํนวน 4,728,655.60 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนสุทธิ 90,720.70 ลา้นบาท โดยการเปล่ียนแปลงท่ี
สาํคญัเกิดจาก 

 กระทรวงการคลงัไดด้าํเนินการกูเ้งินตามแผนท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติังบประมาณ
รายจ่ายประจาํปี 2560 และการกูเ้งินเพ่ือการบริหารหน้ีสาธารณะ จาํนวน 60,076.99 ลา้นบาท 

- เงินกูร้ะยะสั้น ลดลง 41,185 ลา้นบาท เน่ืองจากการลดลงของเงินกูร้ะยะสั้นจากการ
ปรับโครงสร้างหน้ีเป็นตัว๋สญัญาใชเ้งิน 40,000 ลา้นบาท และการลดลงของตัว๋เงินคลงั 1,185 ลา้นบาท 

- เงินกูร้ะยะยาว เพ่ิมข้ึน 101,261.99 ลา้นบาท เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของการกูเ้งินเพ่ือ
ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 61,261.99 ล้านบาท และการเพ่ิมข้ึนของตั๋วสัญญาใช้เงินจากการปรับ
โครงสร้างหน้ีเงินกูร้ะยะส้ัน 40,000 ลา้นบาท   

 การกูเ้งินเพ่ือการลงทุนจากแหล่งเงินกูใ้นประเทศ จาํนวน 1,995.53 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น
การกูใ้หกู้ต่้อแก่ (1) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกูจ้าํนวน 1,824.86 ลา้นบาท เพ่ือ
จดัทาํโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว จาํนวน 1,021.05 ลา้นบาท สีนํ้ าเงิน จาํนวน 792.22 ลา้นบาท และสีม่วง 
จาํนวน 11.59 ลา้นบาท และ (2) การรถไฟแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกูจ้าํนวน 170.67 ลา้นบาท เพ่ือจดัทาํ
โครงการปรับปรุงทางท่ีไม่ปลอดภยัต่อการเดินรถ จาํนวน 91.62 ลา้นบาท และโครงการก่อสร้างทางคู่ใน
เส้นทางรถไฟ สายชายฝ่ังทะเลตะวนัออก ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเกา้ - แก่งคอย จาํนวน 79.05 ลา้นบาท  

 การชาํระหน้ีท่ีรัฐบาลกูเ้พ่ือชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันา
ระบบสถาบนัการเงิน จาํนวน 1,686.74 ลา้นบาท โดยใชเ้งินจากบญัชีสะสมเพ่ือการชาํระคืนตน้เงินกูช้ดใช้
ความเสียหายของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟฯู   

 การกูเ้งินล่วงหนา้เพ่ือปรับโครงสร้างหน้ี จาํนวน 30,000 ลา้นบาท จากการออก R-bill 
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการปรับโครงสร้างหน้ีพนัธบตัรรัฐบาลท่ีกูเ้พ่ือชดเชยความเสียหายใหแ้ก่กองทุนเพื่อการ
ฟ้ืนฟูฯ ท่ีจะครบกาํหนดในวนัท่ี 16 มิถุนายน 2560 วงเงิน 162,000 ลา้นบาท 
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 หน้ีต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 334.92 ลา้นบาท เน่ืองจากการเบิกจ่ายโครงการรถไฟชานเมือง
สายสีแดงช่วงบางซ่ือ-รังสิต จาํนวน 2,532.68 ลา้นเยน หรือ 788.36 ลา้นบาท และผลการเปล่ียนแปลงของ
อตัราแลกเปล่ียนเป็นสาํคญั  

 

  หนี้รัฐวิสาหกิจ จาํนวน 962,885.32 ล้านบาท ลดลงสุทธิ 9,580.95 ล้านบาท โดยการ
เปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัเกิดจาก 

 หน้ีในประเทศลดลงสุทธิ 3,140.86 ลา้นบาท โดยรายการท่ีสําคญัเกิดจากหน้ีท่ีรัฐบาลคํ้ า
ประกนัมีการชาํระคืนหน้ีสุทธิ จาํนวน 3,274.04 ลา้นบาท ซ่ึงมาจากการไถ่ถอนพนัธบตัรท่ีครบกาํหนดของการ
ทางพิเศษแห่งประเทศไทย จาํนวน 3,000 ลา้นบาท และการเคหะแห่งชาติ จาํนวน 1,000 ลา้นบาท เป็นสาํคญั  

 หน้ีต่างประเทศลดลงสุทธิ 6,440.09 ลา้นบาท โดยรายการท่ีสาํคญัเกิดจากการชาํระคืน
ของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 81.15 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือ 2,808.89 ลา้นบาท และผลการ
เปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 

 

 หนี้รัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํ้าประกัน) จาํนวน 455,580.18 ลา้นบาท  
ลดลงสุทธิ 4,897.43 ลา้นบาท โดยรายการท่ีสําคญัเกิดจากการชาํระคืนตน้เงินกูข้องธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร  

 

 หนีห้น่วยงานของรัฐ จาํนวน 19,428.22 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนสุทธิ 76.33 ลา้นบาท โดยการ
เปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั เน่ืองจาก สาํนกังานธนานุเคราะห์ไดมี้การเบิกจ่ายเงินกูม้ากกว่าการชาํระคืนตน้เงินกู ้ 

 หน้ีสาธารณะ ณ ส้ินเดือนมีนาคม 2560 จาํนวน 6,166,549.32 ลา้นบาท แบ่งออกเป็น หน้ีในประเทศ 
5,852,291.95 ลา้นบาท หรือร้อยละ 94.90 และหน้ีต่างประเทศ 314,257.37 ลา้นบาท (ประมาณ 9,205 ลา้น
เหรียญสหรัฐ) หรือร้อยละ 5.10 ของหน้ีสาธารณะคงคา้งทั้งหมด และหน้ีสาธารณะคงคา้งแบ่งตามอายุ
คงเหลือ สามารถแบ่งออกเป็นหน้ีระยะยาว 5,308,483.73 ลา้นบาท หรือร้อยละ 86.09 และหน้ีระยะสั้ น 
858,065.59 ลา้นบาท หรือร้อยละ 13.91 ของหน้ีสาธารณะคงคา้งทั้งหมด  
 
 
 
คณะโฆษกสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ  
โทร. 02 265 8050 ต่อ 5520 
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เอกสารแนบ 
 

สาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) ขอรายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ ส้ินเดือน
มีนาคม 2560 ดงัน้ี 

 ยอดหน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 มีจาํนวน 6,166,549.32 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 42.27 ของ GDP เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนก่อนหนา้ หน้ีสาธารณะเพ่ิมข้ึนสุทธิ 76,318.65 ลา้น
บาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
 1. หน้ีรัฐบาล 4,728,655.60 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 90,720.70 ลา้นบาท 
 2. หน้ีรัฐวิสาหกิจ 962,885.32 ลา้นบาท ลดลง 9,580.95 ลา้นบาท 
 3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบนัการเงิน (รัฐบาลคํ้าประกนั) 455,580.18 ลา้นบาท  
  ลดลง 4,897.43 ลา้นบาท  
 4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ 19,428.22 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 76.33 ลา้นบาท 
  

 ทั้งน้ี สัดส่วนและรายละเอียดของหน้ีสาธารณะ ณ ส้ินเดือนมีนาคม 2560 ปรากฏตาม
แผนภาพท่ี 1 และตารางท่ี 1 ตามลาํดบั 
 

แผนภาพที ่1 สัดส่วนหนีส้าธารณะจําแนกตามประเภท 

หน้ีที่รัฐบาลกู้โดยตรง
61.81%

หน้ีรัฐบาล     
   (เพ่ือชดใช้ความเสียหาย

ของ FIDF) 14.88%

หนี้รัฐวิสาหกิจ
 15.61%

หนี้รัฐวิสาหกิจ
ที่เป็นสถาบันการเงิน 
(รัฐบาลคํ้าประกัน) 

7.39%

หนี้หน่วยงานของรัฐ 0.31%
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ตารางท่ี 1 รายงานหน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 25601 
หน่วย: ล้านบาท

ณ 28 ก.พ. 60 % GDP ณ 31 มี.ค. 60  % GDP เพิ่ม/(ลด)
(1) (2) (3) (4) (3)-(1)

1. หนีรั้ฐบาล (1.1+1.2+1.3) 4,637,934.90 31.96 4,728,655.60 32.42        90,720.70
   1.1 หนีท้ี่รัฐบาลกู้โดยตรง 3,718,985.01 25.63 3,781,392.45 25.92 62,407.44       
        -หนี้ต่างประเทศ 96,643.90 96,978.82 334.92           
            - เงินกู้เพื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล 38,451.54 38,339.18 (112.36)          
            - เงินกู้ให้กู้ต่อ 58,192.36 58,639.64 447.28           
        -หนี้ในประเทศ 3,622,341.11 3,684,413.63 62,072.52       

            - เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหน้ี 4 3,140,425.96 3,200,502.95 60,076.99       
                   - ระยะสั้น (ตั๋วเงินคลังและเงินกู้อื่น) 116,610.00 75,425.00 (41,185.00)      
                   - ระยะยาว (พันธบัตรและเงินกู้อื่น) 3,023,815.96 3,125,077.95 101,261.99     
            - เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 359,853.00               359,853.00               -                

            - เงินกู้ให้กู้ต่อ 66,378.82                 68,374.35                 1,995.53        

            - เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังคํ้าประกัน 5 5,683.33                   5,683.33                   -                
            - เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ 50,000.00                 50,000.00                 -                
                   - เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจดัการทรัพยากรน้ําและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน 50,000.00                 50,000.00                 -                

   1.2 หนีท้ี่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 6 918,949.89 6.33 917,263.15 6.29 (1,686.74)       
            - FIDF 1 343,158.04 341,578.04 (1,580.00)       
            - FIDF 3 575,791.85 575,685.11 (106.74)          

   1.3 หนีเ้งินกู้ล่วงหนา้เพื่อปรับโครงสร้างหนี ้7 -                             -         30,000.00                0.21 30,000.00       
        -หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ -                             30,000.00                30,000.00       

2. หนีรั้ฐวิสาหกิจ (2.1 + 2.2) 972,466.27 6.70 962,885.32 6.60        (9,580.95)

   2.1 หนีท้ี่รัฐบาลค้ําประกัน 424,055.68 2.92 419,421.01 2.87        (4,634.67)
        -หนี้ต่างประเทศ 89,679.93 88,319.30        (1,360.63)
        -หนี้ในประเทศ 334,375.75 331,101.71        (3,274.04)
   2.2 หนีท้ี่รัฐบาลไม่ค้ําประกัน 548,410.59 3.78 543,464.31 3.73        (4,946.28)
        -หนี้ต่างประเทศ 133,465.94 128,386.48        (5,079.46)
        -หนี้ในประเทศ 414,944.65 415,077.83            133.18
3. หนีรั้ฐวิสาหกิจที่เปน็สถาบนัการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) 460,477.61 3.17 455,580.18 3.12        (4,897.43)
        -หนี้ต่างประเทศ 646.20 572.77             (73.43)
        -หนี้ในประเทศ 459,831.41 455,007.41        (4,824.00)

4. หนีห้น่วยงานของรัฐ  (4.1+4.2) 8 19,351.89                0.13     19,428.22                0.13                  76.33

   4.1 หน้ีที่รัฐบาลค้ําประกัน -                             -                                              - 
   4.2 หน้ีที่รัฐบาลไม่คํ้าประกัน 19,351.89                19,428.22                             76.33
รวม (1+2+3+4) 6,090,230.67 41.96 6,166,549.32 42.27        76,318.65

2,3 2,32,3 2,3

 
 

 
 

 

 

 

 

หมายเหตุ:   
1. ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle : SPV) จํานวน 20,499.90 ล้านบาท ท่ีรัฐบาลมีภาระผูกพันต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร สัญญาบริการ

จัดหาเฟอร์นิเจอร์ และสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องของโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจ้งวัฒนะ    
2. GDP ปี 2559 เท่ากับ 14,360.60 พันล้านบาท และประมาณการ GDP ปี 2560 เท่ากับ 15,150.50 พันล้านบาท (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิณ 20 กุมภาพันธ์ 2560) 
3. สบน. ได้ปรับวิธีการคํานวณ GDP ในแต่ละเดือน เพื่อให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP สะท้อนค่าท่ีใกล้เคียงความเป็นจริง  

โดย GDP ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาสิ้นสุด ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2560 คํานวณดังนี้ [(GDP ไตรมาส 1 ปี 59)/3] + (GDP ไตรมาส 2 - 4 ปี 59) + [(ประมาณการ GDP ปี 60)/12]*2 เท่ากับ 14,512.99 พันล้านบาท และในรอบ 12 
เดือนท่ีผ่านมาสิ้นสุด ณ เดือนมีนาคม 2560 คํานวณ ดังน้ี [(GDP ไตรมาส 2 - 4 ปี 59) + [(ประมาณการ GDP ปี 60)/12]*3 เท่ากับ 14,589.17 พันล้านบาท 

4. รัฐบาลมีหนี้อัตราดอกเบี้ยแปรผันตามเงินเฟ้อ จํานวน 207,940 ล้านบาท ประกอบไปด้วย พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ (Inflation-Linked Bond) รุ่น ILB217A จํานวน 100,872 ล้านบาท และ รุ่น ILB283A จํานวน 107,068 ล้านบาท 
โดยตามประมาณการภาระหน้ีที่จะครบกําหนดชําระในอนาคต รัฐบาลจะมีภาระหนี้ส่วนชดเชยเงินเฟ้อเพิ่มเติมจากเงินต้นที่จะครบกําหนดในปี 2564 จํานวน 18,850 ล้านบาท และในปี 2571 จํานวน 32,970 ล้านบาท ภายใต้ข้อ
สมมติว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline Inflation) ในปี 2559 เท่ากับ 1.0% และเท่ากับ 2.0% ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป 

5. มาตรา 24 (2) ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ เพื่อเป็นการประหยัด ลดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน หรือกระจาย
ภาระการชําระหนี้ โดยที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้มีการกู้เงินในประเทศเพื่อชําระหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังคํ้าประกันไม่เกินจํานวนเงินที่ยังมีภาระคํ้าประกันอยู่ ทําให้หน้ีต่างประเทศ ของรัฐวิสาหกิจท่ี
กระทรวงการคลังคํ้าประกันลดลงและหน้ีในประเทศของรัฐบาลเพิ่มข้ึน 

6. เงินกู้ท่ีออกภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) และพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและ
จัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF3) นั้น ต่อมาได้มีการตราพระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหนี้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน (กองทุนฯ) พ.ศ. 2555 มาตรา 4 ให้กองทุนฯ มีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการชําระคืนต้นเงินกู้และการชําระดอกเบ้ียเงินกู้ 

7. มาตรา 24/1 ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่มีจํานวนมากและเห็นว่าไม่สมควรกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวในคราว
เดียวกัน โดยให้สามารถทยอยกู้เงินล่วงหน้าได้ไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันท่ีหนี้ครบกําหนดชําระ และให้นําเงินกู้ดังกล่าวส่งเข้ากองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศให้เป็นผู้บริหาร
เงิน โดยจะนําไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความม่ันคงสูง เช่น ตราสารหนี้ที่ออกหรือคํ้าประกันโดยกระทรวงการคลัง ตราสารหน้ีที่ออกเป็นเงินตราสกุลหลักและออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาลต่างประเทศ การทําธุรกรรมซ้ือโดยมีสัญญา
จะขายคืนซ่ึงตราสารหน้ีที่ออกโดยกระทรวงการคลัง หรือลงทุนในตราสารหน้ีอ่ืนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เพื่อให้เกิดผลตอบแทนและเป็นการลดต้นทุนของการกู้เงิน 

8. ตัวเลขในตารางไม่รวมหน้ีของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เนื่องจากเดิม ธปท. ถือเป็นรัฐวิสาหกิจที่ประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 ซ่ึงหนี้ของ ธปท. ไม่นับเป็นหนี้
สาธารณะ เว้นแต่กระทรวงการคลังจะคํ้าประกันหนี้ น้ัน ต่อมา พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ . 2551 ได้บัญญัติให้ ธปท . เป็นหน่วยงานของรัฐที่ ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น ทําให้หนี้ของ ธปท. นับรวมเป็นหนี้สาธารณะ อย่างไรก็ดี เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของนานาประเทศและเจตนารมณ์ดั้งเดิมของพระราชบัญญัติการบริหารหนี้
สาธารณะ พ.ศ. 2548 สบน. อยู่ในระหว่างการดําเนินการปรับปรุงนิยามและขอบเขตของหน้ีสาธารณะภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 อย่างไรก็ดี ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560  หนี้ของ ธปท. มีจํานวน 
4,398,543 ล้านบาท (ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย)  
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1. หนีรั้ฐบาล 

 1.1 หนีท้ีรั่ฐบาลกู้โดยตรง เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนก่อนหนา้เพ่ิมข้ึนสุทธิ 62,407.44 ลา้นบาท เน่ืองจาก  
 1.1.1 หนีต่้างประเทศ เพ่ิมข้ึนสุทธิ 334.92 ลา้นบาท จากเดือนก่อนหนา้ โดยเป็นผลจากการเบิกจ่าย
โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซ่ือ-รังสิต จาํนวน 2,532.68 ลา้นเยน หรือ 788.36 ลา้นบาท เป็น
สําคญั และการชาํระคืนหน้ีสกุลเงินต่างๆ รวมถึงการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน ดงัรายละเอียด
ปรากฏตามตารางท่ี 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 ก.พ. 60 มี.ค. 60

(ก) (ข)

CAD -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   CAD 26.70 26.05

EUR -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   EUR 37.28 37.14

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

USD 256.42         256.42         -                      -                                        8,988.18               8,875.82              (112.36)        (112.36)             USD 35.05 34.61

JPY 38,801.81     38,801.81     -                      -                                        -                      -                      -              -                   
USD 540.57         540.57         -                      -                                        -                      -                      -              -                   

CAD 8.71             8.37            (0.34)                    (8.79)                                     232.47                  226.80                 (5.67)           (14.46)               
EUR -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   
JPY 118,106.42    120,639.11   2,532.69               788.37                                   37,024.36             36,763.46             (260.90)        527.47              
USD 150.00         150.00 -                      -                                        5,257.89               5,192.16              (65.73)         (65.73)               
JPY -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   
USD 500.00         500.00         -                      -                                        -                      -                      -              -                   

779.58                                (444.66)      334.92             

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง
การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ 
ณ มี.ค. 60หน้ีคงค้าง ณ 

ก.พ.  60
หน้ีคงค้าง ณ 

มี.ค.  60
ล้าน 

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

(ล้านบาท)
ณ ส้ินเดือน มี.ค. 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 มี.ค. 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 159,440.92           50,005.42           12,453.60                 37,551.82        
เหรียญสหรัฐ 1,446.99              46,755.38           32,687.40                 14,067.98        
เหรียญแคนาดา 8.37                   218.02               -                         218.02            
ยูโร -                    -                   -                         -                 

96,978.82             45,141.00                  51,837.82         
4,728,655.60              

2.05                    0.95                         1.10                

สกุลเงิน (ล้านหน่วย) (ล้านบาท)

รวมหน้ีตา่งประเทศของรัฐบาล (1)
หน้ีของรัฐบาลท้ังหมด (2)

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของหนี้ต่างประเทศท่ีรัฐบาลกู้โดยตรงต่อหนี้รัฐบาลทั้งหมด  
โดยจําแนกเป็นหนี้ท่ียังไม่ได้มีการบริหารความเส่ียง และหนี้ท่ีได้มีการบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

 
Canadian 

(Unhedged) 
0.01%

Japanese Yen 
(Hedged) 

0.26%

Japanese Yen 
(Unhedged) 

0.79%

USD (Hedged) 
0.69%

USD 
(Unhedged) 

0.30% Hedged 
0.95%Unhedged 

1.10%
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1.1.2 หนีใ้นประเทศ เพ่ิมข้ึนสุทธิ 62,072.52 ลา้นบาท จากเดือนก่อนหนา้ เน่ืองจาก 
- การกูเ้งินเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหน้ีสาธารณะเพ่ิมข้ึน 60,076.99 

ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
-  เงินกูร้ะยะสั้น ลดลง 41,185 ลา้นบาท เน่ืองจากการลดลงของเงินกูร้ะยะสั้นจากการ

ปรับโครงสร้างหน้ีเป็นตัว๋สญัญาใชเ้งิน 40,000 ลา้นบาท และตัว๋เงินคลงั 1,185 ลา้นบาท 
- เงินกูร้ะยะยาว เพ่ิมข้ึน 101,261.99 ลา้นบาท เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของการกูเ้งินเพื่อ

ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 61,261.99 ล้านบาท และการเพ่ิมข้ึนของตั๋วสัญญาใช้เงินจากการปรับ
โครงสร้างหน้ีเงินกูร้ะยะส้ัน 40,000 ลา้นบาท  

- เงินกูใ้หกู้ต่้อเพ่ิมข้ึน 1,995.53 ลา้นบาท เน่ืองจาก 
-  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกูจ้าํนวน 1,824.86 ลา้นบาท 

เพ่ือจดัทาํโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว จาํนวน 1,021.05 ลา้นบาท สีนํ้ าเงิน จาํนวน 792.22 ลา้นบาท และสี
ม่วง จาํนวน 11.59 ลา้นบาท  

-  การรถไฟแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกูจ้าํนวน 170.67 ลา้นบาท เพ่ือจดัทาํโครงการ
ปรับปรุงทางท่ีไม่ปลอดภยัต่อการเดินรถ จาํนวน 91.62 ลา้นบาท และโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทาง
รถไฟ สายชายฝ่ังทะเลตะวนัออก ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเกา้ - แก่งคอย จาํนวน 79.05 ลา้นบาท 

1.2  หนี้ท่ีรัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูฯ ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 
จาํนวน 1,686.74 ลา้นบาท จากการชาํระหน้ีท่ีกูม้าภายใตพ้ระราชกาํหนดใหอ้าํนาจกระทรวงการคลงักูเ้งิน
และจดัการเงินกูเ้พ่ือช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) 
จาํนวน 1,580 ลา้นบาท และหน้ีท่ีกูม้าภายใตพ้ระราชกาํหนดให้อาํนาจกระทรวงการคลงักูเ้งินและจดัการ
เงินกูเ้พ่ือช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน ระยะท่ีสอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) 
จาํนวน 106.74 ลา้นบาท โดยใชเ้งินจากบญัชีสะสมเพื่อการชาํระคืนตน้เงินกูช้ดใชค้วามเสียหายของกองทุน
เพ่ือการฟ้ืนฟฯู 

1.3  หนีเ้งินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี ้เพ่ิมข้ึนจากเดือนก่อนหนา้ 30,000 ลา้นบาท จากการออก 
R-bill ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการปรับโครงสร้างหน้ีพนัธบตัรรัฐบาลท่ีกูเ้พ่ือชดเชยความเสียหายใหแ้ก่กองทุน
เพ่ือการฟ้ืนฟฯู ท่ีจะครบกาํหนดในวนัท่ี 16 มิถุนายน 2560 วงเงิน 162,000 ลา้นบาท 
 

2. หนีรั้ฐวสิาหกจิ 

 2.1 หนีท้ีรั่ฐบาลคํา้ประกนั 
 2.1.1 หนีต่้างประเทศ ลดลงสุทธิ 1,360.63 ลา้นบาท จากเดือนก่อนหนา้ โดยเป็นผลจากการเบิกจ่าย
และชาํระคืนหน้ีเงินเยน และการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน ดงัรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 3 
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 ตารางท่ี 3 การเปลีย่นแปลงของหนีต่้างประเทศของรัฐวสิาหกจิ (รัฐบาลคํา้ประกนั)  

ล้านบาท สกุลเงิน ก.พ. 60 มี.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             -                    -                     1,314.69              1,309.87             (4.82)         (4.82)               EUR 37.28 37.14
JPY 84,005.42      83,702.73       (302.69)             (94.22)               26,334.27          26,148.70         (185.57)   (279.79)            JPY 0.31 0.31
USD -               -                -                   -                   -                   -                  -          -                 USD 35.05 34.61
JPY 199,108.48    195,861.44     (3,247.04)            (491.57)               7,233.46              6,649.01             (584.45)     (1,076.02)         
USD -               -                -                    -                     -                     -                    -           -                 

(585.79)            (774.84)  (1,360.63)        

หนี้ท่ียังไม่ได้มีการบริหาร      
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน
หนี้ท่ีได้มีการบริหารความเส่ียง
จากอัตราแลกเปล่ียน

รวม

หน้ีคงค้าง ณ 

ก.พ.  60
หน้ีคงค้าง ณ 

มี.ค.  60
ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD
ณ ส้ินเดือน ก.พ. 60  

 (ล้านบาท)
ณ ส้ินเดือน มี.ค. 60 

  (ล้านบาท)
เพิม่/(ลด)

อัตราแลกเปลี่ยน 2
ผลจากการบรหิารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บรหิารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ มี.ค. 60

ผลของอตัราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงคา้ง
การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ

 ณ มี.ค. 60สกุลเงิน 1

3

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

 2.1.2 หนี้ในประเทศ เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนก่อนหน้าลดลงสุทธิ 3,274.04 ลา้นบาท โดยการ
เปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั  เน่ืองจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ไถ่ถอนพนัธบตัรท่ีครบกาํหนด 3,000 ลา้น
บาท และการเคหะแห่งชาติ ไถ่ถอนพนัธบตัรท่ีครบกาํหนด 1,000 ลา้นบาท  

    2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่คํา้ประกัน 
  2.2.1 หนีต่้างประเทศ ลดลงสุทธิ 5,079.46 ลา้นบาท จากเดือนก่อนหนา้ โดยเป็นผลจากการชาํระคืน
หน้ีสกุลเงินต่าง  ๆ โดยรายการท่ีสาํคญัเกิดจากการชาํระคืนของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 81.15 ลา้น
เหรียญสหรัฐ หรือ 2,808.89 ลา้นบาท และการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน ดงัรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 4 

ตารางที ่4 การเปลีย่นแปลงของหนีต่้างประเทศของรัฐวสิาหกจิ (รัฐบาลไม่คํา้ประกนั)  

ล้านบาท สกุลเงิน ก.พ. 60 มี.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 1,101.32        1,083.57        (17.75)               (659.08)             41,058.57          40,907.91         (150.66)   (809.74)            EUR 37.28 37.14
JPY 28,854.41      28,528.21       (326.20)             (101.54)             9,045.37            8,981.63           (63.74)      (165.28)            JPY 0.31 0.31
USD 1,890.74        1,802.27        (88.47)               (3,062.31)           66,275.50          65,446.97         (828.53)   (3,890.84)         USD 35.05 34.61

หนี้ท่ีได้มีการบริหารความเส่ียง
จากอัตราแลกเปล่ียน

JPY 59,000.00      59,000.00       -                    -                     17,086.50            16,872.90            (213.60)     (213.60)            

(3,822.93)         (1,256.53) (5,079.46)        

การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ

 ณ มี.ค. 60

ผลของอตัราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงคา้ง

ณ ส้ินเดือน มี.ค. 60 
  (ล้านบาท)

อัตราแลกเปลี่ยน 2

สกุลเงิน

ผลจากการบรหิารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บรหิารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ มี.ค. 60

หน้ีคงค้าง ณ 

ก.พ.  60
หน้ีคงค้าง ณ 

มี.ค.  60
ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD
ณ ส้ินเดือน ก.พ. 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 เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนก่อนหน้าเพ่ิมข้ึนสุทธิ 133.18 ลา้นบาท โดยการ
เปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั เน่ืองจากการเบิกจ่ายเงินกูข้องการทางพิเศษแห่งประเทศไทย จาํนวน 1,700 ลา้นบาท  
และการชาํระคืนหน้ีของบริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 897.86 ลา้นบาท  

3. หนีรั้ฐวสิาหกจิท่ีเป็นสถาบันการเงนิ (รัฐบาลคํา้ประกนั)  
 3.1 หนีต่้างประเทศ ลดลงสุทธิ 73.43 ลา้นบาท จากเดือนก่อนหนา้ โดยเป็นผลจากการชาํระคืนหน้ีสกลุ
เงินเยน และการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน  ดงัรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 5 
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ตารางที ่5 การเปลีย่นแปลงของหนีต่้างประเทศของรัฐวสิาหกจิทีเ่ป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํา้ประกนั)  

ล้านบาท สกุลเงิน ก.พ. 60 มี.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              -                    -                     103.31                102.94               (0.37)         (0.37)               EUR 37.28 37.14

USD 1.79              1.79              -                    -                     62.80                  62.02                 (0.78)         (0.78)               USD 35.05 34.61
EUR -               -                -                   -                   -                   -                  -          -                 
JPY 1,921.62        1,617.70        (303.92)              (72.28)                 -                     -                    -           (72.28)             

(72.28)             (1.15)       (73.43)            

การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ

 ณ มี.ค. 60สกุลเงิน 1

ผลจากการบรหิารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บรหิารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ มี.ค. 60

ผลของอตัราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงคา้ง

เพิม่/(ลด)

อัตราแลกเปลี่ยน 2

 หน้ีที่ยังไม่ได้มีการบริหาร    
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน
 หน้ีที่ได้มีการบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปล่ียน

รวม

หน้ีคงค้าง ณ 

ก.พ.  60
หน้ีคงค้าง ณ 

มี.ค.  60
ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD

ณ ส้ินเดือน ก.พ. 60  
 (ล้านบาท)

ณ ส้ินเดือน มี.ค. 60

  (ล้านบาท)

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

 
 

3.2  หนี้ในประเทศ เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนก่อนหน้าลดลงสุทธิ 4,824 ลา้นบาท โดยการเปล่ียนแปลงท่ี
สาํคญั เน่ืองจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไดอ้อกพนัธบตัร จาํนวน 5,000 ลา้นบาท รวมถึง 
การเบิกจ่ายเงินกู ้จาํนวน 22,475 ลา้นบาท และการชาํระคืนตน้เงินกู ้จาํนวน 28,499.02 ลา้นบาท 

หากพิจารณาในรูปเงินบาท หน้ีต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ และรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบนัการเงิน 
(รัฐบาลคํ้าประกนั) หลงัจากไดบ้ริหารความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนแลว้ มีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพท่ี 
3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถัวเฉล่ียขาย ณ วันทําการสุดท้ายของเดือน 
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แผนภาพท่ี 3 หนีต่้างประเทศของรัฐวสิาหกจิ และรัฐวิสาหกจิที่เป็นสถาบันการเงนิ (รัฐบาลคํา้
ประกนั) ท่ีบริหารความเส่ียงและจําแนกเป็นสกลุเงินต่างๆ 

รวม Hedged
Natural 
Hedged

Unhedged

เยน 368,710.08                  113,170.22 78,235.65      8,880.10       26,054.47  
เหรียญสหรัฐ 1,804.06                     62,446.68 -               62,384.66     62.02        
ยูโร 1,121.61                     41,661.65 -               40,248.85     1,412.80    

217,278.55  78,235.65        111,513.61    27,529.29    
1,418,465.50    

15.32         5.52               7.86             1.94           

สกุลเงิน (ล้านหน่วย)
(ล้านบาท)

รวมหน้ีตา่งประเทศของรัฐวิสาหกิจ (1)
หน้ีรัฐวิสาหกิจท้ังหมด (2)

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

 
 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

4. หนีห้น่วยงานของรัฐ เพ่ิมข้ึน 76.33 ลา้นบาท จากเดือนก่อนหนา้ โดยการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั เน่ืองจาก                
สาํนกังานธนานุเคราะห์ไดมี้การเบิกจ่ายเงินกู ้จาํนวน 493.06 ลา้นบาท และชาํระคืนตน้เงินกู ้จาํนวน 417 ลา้นบาท  
 
 หน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 จาํนวน 6,166,549.32 ลา้นบาท สามารถแบ่งประเภทเป็น
หน้ีต่างประเทศ-หน้ีในประเทศ และหน้ีระยะยาว-หน้ีระยะสั้นได ้ดงัน้ี 
 

 หนีต่้างประเทศและหนีใ้นประเทศ แบ่งออกเป็น หน้ีต่างประเทศ 314,257.37 ลา้นบาท หรือร้อยละ 5.10
และหน้ีในประเทศ 5,852,291.95 ลา้นบาท หรือร้อยละ 94.90 ของยอดหน้ีสาธารณะคงคา้ง รายละเอียดปรากฏตาม
ตารางท่ี 6 

ร้อยละของหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจต่อหนี้ท้ังหมดของรัฐวิสาหกิจ โดยจําแนกเป็นหนี้ท่ียังไม่ได้มีการบริหารความเส่ียง 
หนี้ท่ีได้มีการบริหารความเส่ียง และหนี้ท่ีบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนโดยวิธี Natural Hedged  

 

Japanese 
Yen 

(Hedged) 
5.52%

Japanese Yen 
(Natural Hedged) 

0.62%

Japanese Yen 
(Unhedged) 

1.84%

USD (Unhedged) 
0.004%

USD (Natural 
Hedged) 
4.40%

Euro 
(Natural 
Hedged) 
2.84%

Euro (Unhedged) 0.10%

Hedged 
5.52%

Natural 
Hedged 
7.86%

Unhedged 
1.94%
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หมายเหตุ: การนําข้อมูลและ/หรอืบทวิเคราะห์ของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะไปใช้และ/หรือเผยแพร่ต่อ ขอความกรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลด้วย 
ส่วนวิจัยนโยบายหน้ีสาธารณะ สํานักนโยบายและแผน 
สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ตอ่ 5520  

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

1. หน้ีรัฐบาล 4,728,655.60     96,978.82         2.05         4,631,676.78           97.95        
2. หน้ีรัฐวิสาหกิจ 962,885.32       216,705.78       22.51        746,179.54             77.49        
3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน 455,580.18       572.77             0.13         455,007.41             99.87        
    (รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 19,428.22         -                  -           19,428.22               100.00      

รวม 6,166,549.32     314,257.37       5.10         5,852,291.95           94.90        

หน้ีต่างประเทศ หน้ีในประเทศ

 
 

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

ยาว 5,973,840.78 ลา้นบาท หรือร้อยละ 96.87 และหน้ีระยะสั้น 192,708.54 ลา้นบาท หรือร้อยละ 3.13 
ของยอดหน้ีสาธารณะคงคา้ง รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 7 

 

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

1. หน้ีรัฐบาล 4,728,655.60     4,582,306.44     96.91        146,349.16             3.09         
2. หน้ีรัฐวิสาหกิจ 962,885.32       952,606.41       98.93        10,278.91               1.07         
3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน 455,580.18       419,499.98       92.08        36,080.20               7.92         
    (รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 19,428.22         19,427.95         100.00      0.27                       0.00         

รวม 6,166,549.32 5,973,840.78 96.87     192,708.54        3.13      

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสั้น

 
 

- หนีร้ะยะยาวและหนีร้ะยะส้ัน (แบ่งตามอายุคงเหลือ) แบ่งออกเป็น หน้ีระยะยาว 
5,308,483.73 ลา้นบาท หรือร้อยละ 86.09 และหน้ีระยะสั้น 858,065.59 ลา้นบาท หรือร้อยละ 13.91 ของ
ยอดหน้ีสาธารณะคงคา้ง รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 8 

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

1. หน้ีรัฐบาล 4,728,655.60     4,144,094.14     87.64        584,561.46             12.36        
2. หน้ีรัฐวิสาหกิจ 962,885.32       811,473.55       84.28        151,411.77             15.72        
3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน 455,580.18       333,600.59       73.23        121,979.59             26.77        
    (รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 19,428.22         19,315.45         99.42        112.77                   0.58         

รวม 6,166,549.32 5,308,483.73 86.09     858,065.59        13.91     

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสั้น

 
 


