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รายงานสถานะหนีส้าธารณะคงค้าง ณ ส้ินเดือนกมุภาพนัธ์ 2560  
_______________________ 

 

นายธีรัชย ์อตันวานิช ท่ีปรึกษาดา้นตลาดตราสารหน้ี ไดร้ายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงคา้ง ดงัน้ี 

หน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2560 มีจาํนวน 6,090,230.67 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 
หน้ีรัฐบาล 4,637,934.90 ลา้นบาท หน้ีรัฐวิสาหกิจ 972,466.27 ลา้นบาท หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบนัการเงิน 
(รัฐบาลคํ้าประกนั) 460,477.61 ลา้นบาท และ หน้ีหน่วยงานของรัฐ 19,351.89 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบั
เดือนก่อนหนา้ หน้ีสาธารณะคงคา้งเพ่ิมข้ึนสุทธิ 30,586.06 ลา้นบาท หน้ีสาธารณะคงคา้งต่อ GDP ณ ส้ิน
เดือนกมุภาพนัธ์ 2560 คิดเป็นร้อยละ 41.96 ของ GDP ลดลงเลก็นอ้ยเม่ือเทียบกบั ณ ส้ินเดือนมกราคม 2560         
ท่ีร้อยละ 41.97  

หน้ีสาธารณะคงคา้งจาํนวน 6,090,230.67 ลา้นบาท มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 หนี้รัฐบาล จํานวน 4,637,934.90 ล้านบาท เ พ่ิมข้ึนสุทธิ  40,963.49 ล้านบาทโดยการ

เปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัเกิดจาก 
 การกูเ้งินเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหน้ีสาธารณะเพ่ิมข้ึน 46,889.03 

ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
- เงินกูร้ะยะสั้น ลดลง 3,390 ลา้นบาท เน่ืองจากการลดลงของตัว๋เงินคลงั 
- เงินกูร้ะยะยาว เพ่ิมข้ึน 50,279.03 ลา้นบาท เน่ืองจากการกูเ้งินเพื่อชดเชยการขาดดุล

งบประมาณ   
 การกูเ้งินเพ่ือการลงทุนจากแหล่งเงินกูใ้นประเทศ จาํนวน 1,503.66 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น

การกูใ้หกู้ต่้อแก่ (1) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกูจ้าํนวน 909.18 ลา้นบาท เพ่ือจดัทาํ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว จาํนวน 556.65 ลา้นบาท และสีนํ้ าเงิน จาํนวน 352.53 ลา้นบาท และ (2) การรถไฟ
แห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกูจ้าํนวน 594.48 ลา้นบาท เพ่ือจดัทาํโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ สาย
ชายฝ่ังทะเลตะวนัออก ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเกา้ - แก่งคอย จาํนวน 306.39 ลา้นบาท โครงการก่อสร้างรถไฟ
ทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น จาํนวน 157.33 ลา้นบาท โครงการปรับปรุงทางท่ีไม่ปลอดภยัต่อการเดิน
รถ จาํนวน 78.38 ลา้นบาท และ โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซ่ือ - รังสิต จาํนวน 52.38 ลา้นบาท 
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 การชาํระหน้ีท่ีรัฐบาลกูเ้พ่ือชดเชยความเสียหายใหแ้ก่กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบ
สถาบนัการเงิน จาํนวน 7,385.82 ลา้นบาท โดยใชเ้งินจากบญัชีสะสมเพื่อการชาํระคืนตน้เงินกูช้ดใชค้วามเสียหาย
ของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟฯู  

 หน้ีต่างประเทศลดลง 43.38 ลา้นบาท เน่ืองจากการชาํระคืนหน้ีโครงการเงินกู้ภายใต้
แผนงานเงินกูรั้ฐบาลญ่ีปุ่นเพ่ือกระตุน้การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 800.73 ลา้นเยน หรือ 265.32 ลา้นบาท โครงการ
ปรับปรุงและพฒันาทางหลวงของกรมทางหลวงชนบท 3.5 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือ 109.17 ลา้นบาท  โครงการ
ก่อสร้างสะพานขา้มแม่นํ้ าเจา้พระยาบริเวณถนนนนทบุรี 251.96 ลา้นเยน หรือ 73.50 ลา้นบาท และผลการ
เปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน รวมถึงการเบิกจ่ายโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซ่ือ-รังสิต 
จาํนวน1,667.34 ลา้นเยน หรือ 522.68 ลา้นบาท เป็นสาํคญั  

 

  หนี้ของรัฐวิสาหกิจ จาํนวน 972,466.27 ลา้นบาท ลดลงสุทธิ 7,014.04 ลา้นบาท โดยการ
เปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัเกิดจาก 

 หน้ีในประเทศลดลงสุทธิ 4,475.11 ลา้นบาท โดยรายการท่ีสาํคญัเกิดจากหน้ีท่ีรัฐบาลไม่คํ้า
ประกนัมีการชาํระคืนหน้ีสุทธิ จาํนวน 5,441.13 ลา้นบาท ซ่ึงมาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไถ่ถอนพนัธบตัรท่ีครบ
กาํหนด จาํนวน 1,000 ลา้นบาท และบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ไถ่ถอนหุน้กู ้จาํนวน 2,636 ลา้นบาท เป็นสาํคญั  

 หน้ีต่างประเทศลดลง 2,538.93 ลา้นบาท โดยรายการท่ีสําคญัเกิดจากการชาํระคืนของ
บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) และผลการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 

 

 หนีข้องรัฐวสิาหกจิทีเ่ป็นสถาบันการเงนิ (รัฐบาลคํา้ประกนั) จาํนวน 460,477.61 ลา้นบาท  ลดลง
สุทธิ 3,208.18 ลา้นบาท โดยรายการท่ีสําคญัเกิดจากการชาํระคืนตน้เงินกูข้องธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร  

 

 หนีห้น่วยงานของรัฐ จาํนวน 19,351.89 ลา้นบาท ลดลงสุทธิ 155.21 ลา้นบาท จากการ
เบิกจ่ายจากแหล่งเงินกูต่้างๆ นอ้ยกว่าชาํระคืนตน้เงินกู ้
   

 หน้ีสาธารณะ ณ ส้ินเดือนกุมภาพนัธ์ 2560 จาํนวน 6,090,230.67 ลา้นบาท แบ่งออกเป็น            
หน้ีในประเทศ 5,769,794.70 ลา้นบาท หรือร้อยละ 94.74 และหน้ีต่างประเทศ 320,435.97 ลา้นบาท 
(ประมาณ 9,305 ลา้นเหรียญสหรัฐ) หรือร้อยละ 5.26 ของหน้ีสาธารณะคงคา้งทั้งหมด และหน้ีสาธารณะ      
คงคา้งแบ่งตามอายุคงเหลือ สามารถแบ่งออกเป็นหน้ีระยะยาว 5,330,110.48 ลา้นบาท หรือร้อยละ 87.52 
และหน้ีระยะสั้น 760,120.19  ลา้นบาท หรือร้อยละ 12.48 ของหน้ีสาธารณะคงคา้งทั้งหมด  
 
 
 

คณะโฆษกสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ  
โทร. 02 265 8050 ต่อ 5520 
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สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) ขอรายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ ส้ินเดือน
กมุภาพนัธ์ 2560 ดงัน้ี 

 ยอดหน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2560 มีจาํนวน 6,090,230.67 ลา้นบาท หรือ
คิดเป็น ร้อยละ 41.96 ของ GDP เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนก่อนหนา้ หน้ีสาธารณะเพ่ิมข้ึนสุทธิ 30,586.06 ลา้น
บาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
 1. หน้ีรัฐบาล 4,637,934.90 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 40,963.49 ลา้นบาท 
 2. หน้ีรัฐวิสาหกิจ 972,466.27 ลา้นบาท ลดลง 7,014.04 ลา้นบาท 
 3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบนัการเงิน (รัฐบาลคํ้าประกนั) 460,477.61 ลา้นบาท  
  ลดลง 3,208.18 ลา้นบาท  
 4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ 19,351.89 ลา้นบาท ลดลง 155.21 ลา้นบาท 
  

 ทั้งน้ี สัดส่วนและรายละเอียดของหน้ีสาธารณะ ณ ส้ินเดือนกุมภาพนัธ์ 2560 ปรากฏตาม
แผนภาพท่ี 1 และตารางท่ี 1 ตามลาํดบั 
 

แผนภาพที ่1 สัดส่วนหนีส้าธารณะจําแนกตามประเภท 

หน้ีที่รัฐบาลกู้โดยตรง
61.06%

หน้ีรัฐบาล     
   (เพื่อชดใช้ความเสียหาย

ของ FIDF) 15.09%

หนี้รัฐวิสาหกิจ
 15.97%

หน้ีรัฐวิสาหกิจ
ที่เป็นสถาบันการเงิน 
(รัฐบาลคํ้าประกัน) 

7.56%

หนี้หน่วยงานของรัฐ 0.32
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ตารางท่ี 1 รายงานหน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์  25601 
หน่วย: ลา้นบาท

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

1. หนีร้ัฐบาล (1.1+1.2+1.3) 4,596,971.41 31.84 4,637,934.90 31.96        40,963.49
   1.1 หนีท้ี่รัฐบาลกู้โดยตรง 3,670,635.70 25.43 3,718,985.01 25.63 48,349.31       
        -หนี้ต่างประเทศ 96,687.28 96,643.90 (43.38)            
            - เงินกู้เพื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล 38,981.51 38,451.54 (529.97)          
            - เงินกู้ให้กู้ต่อ 57,705.77 58,192.36 486.59           
        -หนี้ในประเทศ 3,573,948.42 3,622,341.11 48,392.69       

            - เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้ 4 3,093,536.93 3,140,425.96 46,889.03       
                   - ระยะสัน้ (ต๋ัวเงินคลงัและเงินกู้อื่น) 120,000.00 116,610.00 (3,390.00)       
                   - ระยะยาว (พันธบัตรและเงินกู้อื่น) 2,973,536.93 3,023,815.96 50,279.03       
            - เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 359,853.00               359,853.00               -                   
            - เงินกู้ให้กู้ต่อ 64,875.16                 66,378.82                 1,503.66        

            - เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศท่ีกระทรวงการคลงัคํ้าประกัน 5 5,683.33                   5,683.33                   -                   
            - เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ 50,000.00                 50,000.00                 -                   
                   - เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจดัการทรัพยากรนํ้าและระบบขนสง่ทางถนนระยะเร่งด่วน 50,000.00                 50,000.00                 -                   

   1.2 หนีท้ี่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 6 926,335.71 6.42 918,949.89 6.33 (7,385.82)       
            - FIDF 1 350,078.04 343,158.04 (6,920.00)       
            - FIDF 3 576,257.67 575,791.85 (465.82)          

2. หนีร้ัฐวิสาหกิจ (2.1 + 2.2) 979,480.31 6.78 972,466.27 6.70        (7,014.04)

   2.1 หนีท้ี่รัฐบาลค้ําประกัน 423,399.32 2.93 424,055.68 2.92            656.36
        -หนี้ต่างประเทศ 89,989.59 89,679.93           (309.66)
        -หนี้ในประเทศ 333,409.73 334,375.75            966.02
   2.2 หนีท้ี่รัฐบาลไม่ค้ําประกัน 556,080.99 3.85 548,410.59 3.78        (7,670.40)
        -หนี้ต่างประเทศ 135,695.21 133,465.94        (2,229.27)
        -หนี้ในประเทศ 420,385.78 414,944.65        (5,441.13)
3. หนีร้ัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) 463,685.79 3.21 460,477.61 3.17        (3,208.18)
        -หนี้ต่างประเทศ 676.38 646.20             (30.18)
        -หนี้ในประเทศ 463,009.41 459,831.41        (3,178.00)

4. หนีห้นว่ยงานของรัฐ  (4.1+4.2) 7 19,507.10                0.14     19,351.89                0.13               (155.21)
   4.1 หน้ีท่ีรัฐบาลค้ําประกัน -                             -                                                - 
   4.2 หน้ีท่ีรัฐบาลไม่คํ้าประกัน 19,507.10                19,351.89                          (155.21)
รวม (1+2+3+4) 6,059,644.61 41.97 6,090,230.67 41.96        30,586.06

2,3 2,3

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ:   
1. ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบ้ืองต้น (Preliminary) และไม่รวมหน้ีของนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle : SPV) จํานวน 20,499.90 ล้านบาท ที่รัฐบาลมีภาระผูกพันต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าพ้ืนที่อาคาร สัญญา

บริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ และสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องของโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจ้งวัฒนะ    
2. GDP ปี 2559 เท่ากับ 14,360.60 พันล้านบาท และประมาณการ GDP ปี 2560 เท่ากับ 15,150.50 พันล้านบาท (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ 20 กุมภาพันธ์ 2560) 
3. สบน. ได้ปรับวิธีการคํานวณ GDP ในแต่ละเดือน เพ่ือให้สัดส่วนหน้ีสาธารณะต่อ GDP สะท้อนค่าที่ใกล้เคียงความเป็นจริง  

โดย GDP ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ส้ินสุด ณ เดือนมกราคม 2560 คํานวณดังน้ี [(GDP ไตรมาส 1 ปี 59)/3]*2 + (GDP ไตรมาส 2 - 4 ปี 59) + [(ประมาณการ GDP ปี 60)/12] เท่ากับ 14,436.81 พันล้านบาท และ GDP ใน
รอบ 12 เดือนที่ผ่านมา สิ้นสุด 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 

4. รัฐบาลมีหน้ีอัตราดอกเบ้ียแปรผันตามเงินเฟ้อ จํานวน 207,940 ล้านบาท ประกอบไปด้วย พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ (Inflation-Linked Bond)  
รุ่น ILB217A จํานวน 100,872 ล้านบาท และ รุ่น ILB283A จํานวน 107,068 ล้านบาท โดยตามประมาณการภาระหน้ีที่จะครบกําหนดชําระ 
ในอนาคต รัฐบาลจะมีภาระหนี้ส่วนชดเชยเงินเฟ้อเพ่ิมเติมจากเงินต้นที่จะครบกําหนดในปี 2564 จํานวน 18,850 ล้านบาท และในปี 2571 จํานวน 32,970 ล้านบาท ภายใต้ข้อสมมติว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline 
Inflation) ในปี 2559 เทา่กับ 1.0% และเท่ากับ 2.0% ต้ังแต่ปี 2560 เป็นต้นไป 

5. มาตรา 24 (2) ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ เพ่ือเป็นการประหยัด ลดความเส่ียงในอัตราแลกเปล่ียน หรือ
กระจายภาระการชําระหนี้ โดยที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้มีการกู้เงิน 
ในประเทศเพ่ือชําระหน้ีต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังคํ้าประกันไม่เกินจํานวนเงินที่ยังมีภาระคํ้าประกันอยู่ ทําให้หนี้ต่างประเทศ ของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังคํ้าประกันลดลงและหน้ีในประเทศของ
รัฐบาลเพ่ิมข้ึน 

6. เงินกู้ที่ออกภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบ 
สถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) และพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF3) น้ัน ต่อมาได้มีการ
ตราพระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหน้ีที่กระทรวงการคลังกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) พ.ศ. 2555 มาตรา 4 ให้กองทุนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการชําระคืนต้น
เงินกู้ 
และการชําระดอกเบี้ยเงินกู้ 

7. ตัวเลขในตารางไม่รวมหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เน่ืองจากเดิม ธปท. ถือเป็นรัฐวิสาหกิจที่ประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 ซ่ึงหน้ีของ ธปท. ไม่
นับเป็นหนี้สาธารณะ เว้นแต่กระทรวงการคลังจะคํ้าประกันหน้ีนั้น ต่อมา พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ได้บัญญัติให้ ธปท. เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น ทําให้หนี้ของ ธปท. นับรวมเป็นหน้ีสาธารณะ อย่างไรก็ดี เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของนานาประเทศและเจตนารมณ์ด้ังเดิมของพระราชบัญญัติการบริหาร
หนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 สบน. อยู่ในระหว่างการดําเนินการปรับปรุงนิยามและขอบเขตของหนี้สาธารณะภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 อย่างไรก็ดี ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560          หน้ี
ของ ธปท. มีจํานวน 4,416,978 ล้านบาท (ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย)  
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1. หนีรั้ฐบาล 

 1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนก่อนหนา้เพ่ิมข้ึนสุทธิ 48,349.31 ลา้นบาท เน่ืองจาก  
 1.1.1 หนีต่้างประเทศ ลดลงสุทธิ 43.38 ลา้นบาท จากเดือนก่อนหนา้ โดยเป็นผลจากการเบิกจ่ายและ
ชาํระคืนหน้ีสกลุเงินต่างๆ และการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน ดงัรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 2   

ตารางที ่2 การเปลีย่นแปลงของหนีต่้างประเทศทีรั่ฐบาลกู้โดยตรง 

ล้านบาท

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

(ก) (ข)

CAD -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   CAD 27.10 26.70

EUR -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   EUR 38.01 37.28

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

USD 256.42         256.42         -                      -                                        9,070.17               8,988.19              (81.98)         (81.98)               USD 35.37 35.05

JPY 39,854.50     38,801.81     (1,052.69)              (338.82)                                  -                      -                      -              (338.82)             
USD 544.07         540.57         (3.50)                    (109.17)                                  -                      -                      -              (109.17)             

CAD 8.71             8.71            -                      -                                        236.06                  232.56                 (3.50)           (3.50)                 
EUR -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   
JPY 116,439.08    118,106.42   1,667.34               522.68                                   36,486.30             36,501.67             15.37          538.05              
USD 150.00         150.00 -                      -                                        5,305.85               5,257.89              (47.96)         (47.96)               
JPY -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   
USD 500.00         500.00         -                      -                                        -                      -                      -              -                   

74.69                                 (118.07)      (43.38)             รวม

อัตราแลกเปลี่ยน 2

เงินกู้เพือ่ใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล

 หนีท้ี่ยังไม่ได้มีการบริหาร   
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 หนีท้ี่ได้มีการบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน

เงินกู้ให้กู้ต่อ

 หนีท้ี่ยังไม่ได้มีการบริหาร   
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 หนีท้ี่ได้มีการบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน

สกุลเงนิ 1

ผลจากการบริหารหนี้ (การเบกิจ่าย/ การชําระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ก.พ. 60

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง
การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ 
ณ ก.พ. 60หน้ีคงค้าง ณ 

ม.ค.  60
หน้ีคงค้าง ณ 

ก.พ.  60
ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD
หน้ีส้ินเดือน ม.ค. 60   

(ล้านบาท)
หน้ีส้ินเดือน ก.พ. 60  

 (ล้านบาท)
เพิ่ม/(ลด)

3

3

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

   หากพิจารณาในรูปเงินบาท หน้ีท่ีรัฐบาลกูโ้ดยตรงจาํแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ หลงัจากท่ีไดบ้ริหาร
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนแลว้มีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพท่ี 2   
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แผนภาพท่ี 2 หนีต่้างประเทศท่ีรัฐบาลกู้โดยตรงท่ีบริหารความเส่ียงและจําแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ 

รวม Hedged Unhedged
เยน 156,908.24           49,477.96           12,453.60                 37,024.36        
เหรียญสหรัฐ 1,446.99              46,933.47           32,687.40                 14,246.07        
เหรียญแคนาดา 8.71                   232.47               -                         232.47            
ยูโร -                    -                   -                         -                 

96,643.90             45,141.00                  51,502.90         
4,637,934.90              

2.08                    0.97                         1.11                

สกุลเงิน (ล้านหน่วย) (ล้านบาท)

รวมหน้ีตา่งประเทศของรัฐบาล (1)
หน้ีของรัฐบาลท้ังหมด (2)

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

 
 
 
 

 
 
 
 

1.1.2 หนีใ้นประเทศ เพ่ิมข้ึนสุทธิ 48,392.69 ลา้นบาท จากเดือนก่อนหนา้ เน่ืองจาก 
- การกูเ้งินเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหน้ีสาธารณะเพ่ิมข้ึน 46,889.03 

ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
-  เงินกูร้ะยะสั้น ลดลง 3,390 ลา้นบาท เน่ืองจากการการลดลงของตัว๋เงินคลงั  
- เงินกูร้ะยะยาว เพ่ิมข้ึน 50,279.03 ลา้นบาท เน่ืองจากการกู้เงินเพ่ือชดเชยการขาดดุล

งบประมาณ 
- เงินกูใ้หกู้ต่้อเพ่ิมข้ึน 1,503.66 ลา้นบาท เน่ืองจาก 

-  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกูจ้าํนวน 909.18 ลา้นบาท เพ่ือ
จดัทาํโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว จาํนวน 556.65 ลา้นบาท และสีนํ้าเงิน จาํนวน 352.53 ลา้นบาท  

ร้อยละของหนี้ต่างประเทศท่ีรัฐบาลกู้โดยตรงต่อหนี้รัฐบาลทั้งหมด  
โดยจําแนกเป็นหนี้ท่ียังไม่ได้มีการบริหารความเส่ียง และหนี้ท่ีได้มีการบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

 Canadian 
(Unhedged) 

0.01%

Japanese Yen 
(Hedged) 

0.27%

Japanese Yen 
(Unhedged) 

0.80%

USD (Hedged) 
0.70%

USD 
(Unhedged) 

0.30%
Hedged 
0.97%Unhedged 

1.11%
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-  การรถไฟแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกูจ้าํนวน 594.48 ลา้นบาท เพ่ือจดัโครงการ
ก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ สายชายฝ่ังทะเลตะวนัออก ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเกา้ - แก่งคอย จาํนวน 
306.39 ลา้นบาท โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น จาํนวน 157.33 ลา้นบาท 
โครงการปรับปรุงทางท่ีไม่ปลอดภยัต่อการเดินรถ จาํนวน 78.38 ลา้นบาท และ โครงการรถไฟชานเมืองสายสี
แดง ช่วงบางซ่ือ - รังสิต จาํนวน 52.38 ลา้นบาท 

1.2  หนีท้ีรั่ฐบาลกู้เพือ่ชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพือ่การฟ้ืนฟูฯ ลดลงจากเดือนก่อนหนา้ จาํนวน 
7,385.82 ลา้นบาท จากการชาํระหน้ีท่ีกูม้าภายใตพ้ระราชกาํหนดใหอ้าํนาจกระทรวงการคลงักูเ้งินและจดัการ
เงินกูเ้พ่ือช่วยเหลือกองทุนเพือ่การฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) จาํนวน 6,920 ลา้น
บาท และหน้ีท่ีกูม้าภายใตพ้ระราชกาํหนดให้อาํนาจกระทรวงการคลงักู้เงินและจดัการเงินกูเ้พ่ือช่วยเหลือ
กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน ระยะท่ีสอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) จาํนวน 465.82 ลา้นบาท 
โดยใชเ้งินจากบญัชีสะสมเพ่ือการชาํระคืนตน้เงินกูช้ดใชค้วามเสียหายของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟฯู 

2. หนีรั้ฐวสิาหกจิ 

 2.1 หนีท้ีรั่ฐบาลคํา้ประกนั 
 2.1.1 หนีต่้างประเทศ ลดลงสุทธิ 309.66 ลา้นบาท จากเดือนก่อนหนา้ โดยเป็นผลจากการชาํระคืนหน้ีเงิน
เยน และการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน ดงัรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 3 

 ตารางท่ี 3 การเปลีย่นแปลงของหนีต่้างประเทศของรัฐวสิาหกจิ (รัฐบาลคํา้ประกนั)  

ล้านบาท สกุลเงิน ม.ค. 60 ก.พ. 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             -                    -                     1,340.44              1,314.70             (25.74)       (25.74)             EUR 38.01 37.28
JPY 84,397.66      84,005.42       (392.24)             (122.96)             26,446.09          26,457.23         11.14       (111.82)            JPY 0.31 0.31
USD -               -                -                   -                   -                   -                  -          -                 USD 35.37 35.05
JPY 199,696.15    199,108.48     (587.67)              (202.90)               7,202.66              7,233.46             30.80        (172.10)            
USD -               -                -                    -                     -                     -                    -           -                 

(325.86)            16.20      (309.66)          

หนี้ท่ียังไม่ได้มีการบริหาร      
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน
หนี้ท่ีได้มีการบริหารความเส่ียง
จากอัตราแลกเปล่ียน

รวม

หน้ีคงค้าง ณ 

ม.ค.  60
หน้ีคงค้าง ณ 

ก.พ.  60
ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD
หน้ีส้ินเดือน ม.ค. 60 

  (ล้านบาท)
หน้ีส้ินเดือน ก.พ. 60

   (ล้านบาท)
เพิม่/(ลด)

อัตราแลกเปลี่ยน 2
ผลจากการบรหิารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ก.พ. 60

ผลของอตัราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงคา้ง
การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ

 ณ ก.พ. 60สกุลเงิน 1

3

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

 2.1.2 หนี้ในประเทศ เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนก่อนหนา้เพ่ิมข้ึนสุทธิ 966.02 ลา้นบาท โดยการเปล่ียนแปลงท่ี
สาํคญั  เน่ืองจากรัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกูต่้าง  ๆมากกวา่ชาํระคืนตน้เงินกู ้ 

    2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่คํา้ประกัน 
  2.2.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงสุทธิ 2,229.27 ลา้นบาท จากเดือนก่อนหนา้ โดยเป็นผลจากการชาํระ
คืนหน้ีสกลุเงินต่าง  ๆและการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน ดงัรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 4 
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ตารางที ่4 การเปลีย่นแปลงของหนีต่้างประเทศของรัฐวสิาหกจิ (รัฐบาลไม่คํา้ประกนั)  

ล้านบาท สกุลเงิน ม.ค. 60 ก.พ. 60
(ก) (ข)

(1) (2) (3) (4) =  (3)x(ข) (5) = (1)x(ก) (6) = (1)x(ข) (7) = (6) - (5) (7) + (4)
EUR 1,115.44        1,101.32        (14.12)               (526.55)             42,399.28          41,585.12         (814.16)   (1,340.71)         EUR 38.01 37.28
JPY 29,275.86      28,854.41       (421.45)             (132.12)             9,173.62            9,177.49           3.87         (128.25)            JPY 0.31 0.31
USD 1,890.74        1,890.74        -                   -                   66,879.97          66,275.50         (604.47)   (604.47)            USD 35.37 35.05

หนี้ท่ีได้มีการบริหารความเส่ียง
จากอัตราแลกเปล่ียน

JPY 59,000.00      59,000.00       -                    -                     17,242.34            17,086.50            (155.84)     (155.84)            

(658.67)            (1,570.60) (2,229.27)        

การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ

 ณ ก.พ. 60

ผลของอตัราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงคา้ง

หน้ีส้ินเดือน ก.พ. 60

   (ล้านบาท)

อัตราแลกเปลี่ยน 2

สกุลเงิน

ผลจากการบรหิารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ก.พ. 60

หน้ีคงค้าง ณ 

ม.ค.  60
หน้ีคงค้าง ณ 

ก.พ.  60
ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD
หน้ีส้ินเดือน ม.ค. 60 

  (ล้านบาท)

หนี้ท่ียังไม่ได้มีการบริหาร     
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน

รวม

เพิม่/(ลด)

1

3

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

 2.2.2 หนีใ้นประเทศ เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนก่อนหนา้ลดลงสุทธิ 5,441.13 ลา้นบาท โดยการ
เปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั เน่ืองจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไถ่ถอนพนัธบตัรท่ีครบกาํหนด จาํนวน 1,000 ลา้นบาท 
และบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ไถ่ถอนหุน้กู ้จาํนวน 2,636 ลา้นบาท   

3. หนีรั้ฐวสิาหกจิทีเ่ป็นสถาบันการเงนิ (รัฐบาลคํา้ประกนั)  
 3.1 หนีต่้างประเทศ ลดลงสุทธิ 30.18 ลา้นบาท จากเดือนก่อนหนา้ โดยเป็นผลจากการชาํระคืนหน้ีสกลุ
เงินเยน และการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน  ดงัรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 5 

ตารางที ่5 การเปลีย่นแปลงของหนีต่้างประเทศของรัฐวสิาหกจิทีเ่ป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํา้ประกนั)  

ล้านบาท สกุลเงิน ม.ค. 60 ก.พ. 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              -                    -                     105.34                103.32               (2.02)         (2.02)               EUR 38.01 37.28

USD 1.79              1.79              -                    -                     63.38                  62.80                 (0.58)         (0.58)               USD 35.37 35.05
EUR -               -                -                   -                   -                   -                  -          -                 
JPY 2,043.57        1,921.62        (121.95)              (27.58)                 -                     -                    -           (27.58)             

(27.58)             (2.60)       (30.18)            

การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ

 ณ ก.พ. 60สกุลเงิน 1

ผลจากการบรหิารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ก.พ. 60

ผลของอตัราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงคา้ง

เพิม่/(ลด)

อัตราแลกเปลี่ยน 2

 หน้ีที่ยังไม่ได้มีการบริหาร    
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน
 หน้ีที่ได้มีการบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปล่ียน

รวม

หน้ีคงค้าง ณ 

ม.ค.  60
หน้ีคงค้าง ณ 

ก.พ.  60
ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD

หน้ีส้ินเดือน ม.ค. 60

  (ล้านบาท)
หน้ีส้ินเดือน ก.พ. 60

   (ล้านบาท)

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

 
 

3.2  หนีใ้นประเทศ เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนก่อนหนา้ลดลงสุทธิ 3,178 ลา้นบาท โดยการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั 
เน่ืองจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไดอ้อกพนัธบตัร จาํนวน 5,000 ลา้นบาท และไถ่ถอน
พนัธบตัร จาํนวน 1,000 ลา้นบาท รวมถึง การชาํระคืนตน้เงินกู ้7,178 ลา้นบาท 

ทั้งน้ี หากพิจารณาในรูปเงินบาท หน้ีต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ และรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบนัการเงิน 
(รัฐบาลคํ้าประกนั) หลงัจากไดบ้ริหารความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนแลว้ มีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพท่ี 3  

 

 

 

2. อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถัวเฉล่ียขาย ณ วันทําการสุดท้ายของเดือน 
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แผนภาพท่ี 3 หนีต่้างประเทศของรัฐวสิาหกจิ และรัฐวิสาหกจิที่เป็นสถาบันการเงนิ  
(รัฐบาลคํา้ประกนั)  ท่ีบริหารความเส่ียงและจําแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ 

 

รวม Hedged
Natural 
Hedged

Unhedged

เยน 372,889.92                  114,977.18 79,597.55      9,045.37       26,334.26  
เหรียญสหรัฐ 1,892.54                     66,338.30 -               66,275.50     62.80        
ยูโร 1,139.35                     42,476.59 -               41,058.58     1,418.01    

223,792.07  79,597.55        116,379.45    27,815.07    
1,432,943.88    

15.61         5.56               8.12             1.93           

สกุลเงิน (ล้านหน่วย)
(ล้านบาท)

รวมหน้ีตา่งประเทศของรัฐวิสาหกิจ (1)
หน้ีรัฐวิสาหกิจท้ังหมด (2)

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

 
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
4. หนีห้น่วยงานของรัฐ ลดลง 155.21 ลา้นบาท จากเดือนก่อนหนา้ โดยการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั เน่ืองจากการ
เบิกจ่ายจากแหล่งเงินกูต่้างๆ นอ้ยกว่าชาํระคืนตน้เงินกู ้ 
 
 
 
 

ร้อยละของหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจต่อหนี้ท้ังหมดของรัฐวิสาหกิจ โดยจําแนกเป็นหนี้ท่ียังไม่ได้มีการบริหารความเส่ียง 
หนี้ท่ีได้มีการบริหารความเส่ียง และหนี้ท่ีบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนโดยวิธี Natural Hedged  

 

Japanese 
Yen 

(Hedged) 
5.56%

Japanese Yen 
(Natural Hedged) 

0.63%

Japanese Yen 
(Unhedged) 

1.83%

USD (Unhedged) 
0.004%

USD (Natural 
Hedged) 
4.63%

Euro 
(Natural 
Hedged) 
2.86%

Euro (Unhedged) 0.10%

Hedged 
5.56%

Natural 
Hedged 
8.12%

Unhedged 
1.93%
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 หน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2560 จาํนวน 6,090,230.67 ลา้นบาท สามารถ 
แบ่งประเภทเป็นหน้ีต่างประเทศ-หน้ีในประเทศ และหน้ีระยะยาว-หน้ีระยะสั้นได ้ดงัน้ี 
 

 หนีต่้างประเทศและหนี้ในประเทศ แบ่งออกเป็น หน้ีต่างประเทศ 320,435.97 ลา้นบาท หรือร้อยละ 
5.26และหน้ีในประเทศ 5,769,794.70 ลา้นบาท หรือร้อยละ 94.74 ของยอดหน้ีสาธารณะคงคา้ง 
รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 6 

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

1. หน้ีรัฐบาล 4,637,934.90     96,643.90         2.08         4,541,291.00           97.92        
2. หน้ีรัฐวิสาหกิจ 972,466.27       223,145.87       22.95        749,320.40             77.05        
3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน 460,477.61       646.20             0.14         459,831.41             99.86        
    (รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หน้ีหน่วยงานอืน่ของรัฐ 19,351.89         -                  -           19,351.89               100.00      

รวม 6,090,230.67     320,435.97       5.26         5,769,794.70           94.74        

หน้ีต่างประเทศ หน้ีในประเทศ

 
 
 หนีร้ะยะยาวและหนีร้ะยะส้ัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

- หนีร้ะยะยาวและหนีร้ะยะส้ัน (แบ่งตามอายุของเคร่ืองมือการกู้เงิน) แบ่งออกเป็น หน้ีระยะ
ยาว 5,887,081.03 ลา้นบาท หรือร้อยละ 96.66 และหน้ีระยะสั้น 203,149.64 ลา้นบาท หรือร้อยละ 3.34 
ของยอดหน้ีสาธารณะคงคา้ง รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 7 

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

1. หน้ีรัฐบาล 4,637,934.90     4,480,335.01     96.60        157,599.89             3.40         
2. หน้ีรัฐวิสาหกิจ 972,466.27       963,201.94       99.05        9,264.33                 0.95         
3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน 460,477.61       424,397.41       92.16        36,080.20               7.84         
    (รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หน้ีหน่วยงานอืน่ของรัฐ 19,351.89         19,146.67         98.94        205.22                   1.06         

รวม 6,090,230.67 5,887,081.03 96.66     203,149.64        3.34      

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

- หนีร้ะยะยาวและหนีร้ะยะส้ัน (แบ่งตามอายุคงเหลือ) แบ่งออกเป็น หน้ีระยะยาว 
5,330,110.48 ลา้นบาท หรือร้อยละ 87.52 และหน้ีระยะสั้น 760,120.19 ลา้นบาท หรือร้อยละ 12.48  
ของยอดหน้ีสาธารณะคงคา้ง รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 8 

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

1. หน้ีรัฐบาล 4,637,934.90     4,160,214.06     89.70        477,720.84             10.30        
2. หน้ีรัฐวิสาหกิจ 972,466.27       831,659.92       85.52        140,806.35             14.48        
3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน 460,477.61       319,202.33       69.32        141,275.28             30.68        
    (รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หน้ีหน่วยงานอืน่ของรัฐ 19,351.89         19,034.17         98.36        317.72                   1.64         

รวม 6,090,230.67 5,330,110.48 87.52     760,120.19        12.48     

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสั้น

 
 

 


