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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน 

ส ำนักงำนบริหำรหนีส้ำธำรณะ (สบน.) ขอแถลงสถำนะหนีส้ำธำรณะคงคำ้ง ณ สิ้นเดือนเมษำยน 2558 ดังนี้ 

 ยอดหนี้สำธำรณะคงค้ำง ณ วันที ่30 เมษำยน 2558 มีจ ำนวน 5,775,710.53 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 43.46 ของ GDP เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำ หนี้สำธำรณะเพิ่มขึ้นสุทธิ 45,191.30 ล้ำนบำท โดยมี
รำยละเอียด ดังนี้  
 1. หนี้ของรัฐบำล 4,137,314.87 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 43,306.28 ล้ำนบำท 
 2. หนี้รัฐวิสำหกิจที่ไม่เป็นสถำบันกำรเงิน 1,058,379.50 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 6,828.53 ล้ำนบำท 
 3. หนี้รัฐวิสำหกิจที่เป็นสถำบันกำรเงิน (รัฐบำลค้ ำประกัน) 572,985.75 ล้ำนบำท  
  ลดลง 3,777.27 ล้ำนบำท  
 4. หนี้หน่วยงำนของรัฐ 7,030.41 ล้ำนบำท ลดลง 1,166.24 ล้ำนบำท 
 ทั้งนี้ รำยละเอยีดและสัดส่วนของหนีส้ำธำรณะ ณ สิ้นเดือนเมษำยน 2558 ปรำกฏตำมแผนภำพที่ 1 
และตำรำงที่ 1 ตำมล ำดับ 
 

         แผนภาพที่ 1 สัดสว่นหนี้สาธารณะจ าแนกตามประเภท 
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน 

ตารางที ่1 รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 เมษายน 25581 

หน่วย: ล้านบาท
ณ 31 มี.ค. 58  % GDP  ณ 30 เม.ย. 58  % GDP  เพ่ิม/(ลด)

(1) (2) (3) (4) (3)-(1)

1. หน้ีของรัฐบาล (1.1+1.2+1.3) 4,094,008.59 30.95 4,137,314.87 31.13        43,306.28

   1.1 หน้ีที่รัฐบาลกู้โดยตรง 2,981,990.79 22.55 3,025,297.07 22.76 43,306.28       

        -หน้ีต่างประเทศ 76,904.80 77,354.09 449.29           

        -หน้ีในประเทศ 2,905,085.99 2,947,942.98 42,856.99       

            - เงินกูเ้พื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหน้ี 2,443,102.28 2,485,102.28 42,000.00       

                   - ระยะส้ัน (ต๋ัวเงินคลังและเงินกูอ้ืน่) 100,000.00 100,000.00 -                   

                   - ระยะยาว (พันธบตัรและเงินกูอ้ืน่) 2,343,102.28 2,385,102.28 42,000.00       

            - เงินกูเ้พื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 373,483.29               373,483.29               -                   

            - เงินกูเ้พื่อน าเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบติั -                          -                          -                   

            - เงินกูเ้พื่อวางระบบบริหารจดัการน้ า 23,293.00                 23,423.00                 130.00           

            - เงินกูใ้หกู้ต่้อ 45,982.42                 47,226.08                 1,243.66        

            - เงินกูเ้พื่อปรับโครงสร้างหน้ีต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ าประกัน 4 10,725.00                 10,208.33                 (516.67)          

            - เงินกูบ้าททดแทนการกูเ้งินตราต่างประเทศเพื่อใช้ในโครงการเงินกู ้DPL 8,500.00                   8,500.00                   -                   

   1.2 หน้ีที่รัฐบาลกู้เพ่ือชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 1,052,017.80 7.95 1,052,017.80 7.92 -                   

            - FIDF 1 434,138.51 434,138.51 -                   

            - FIDF 3 617,879.29 617,879.29 -                   

   1.3 หน้ีเงินกู้ล่วงหน้าเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ี 60,000.00                0.45     60,000.00                0.45     -                   

        -หน้ีเงินกูเ้พื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 60,000.00                60,000.00                -                   

        -หน้ีเงินกูเ้พื่อชดเชยความเสียหายใหแ้ก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ -                             -                             -                   

            - FIDF 1 -                             -                             -                   

            - FIDF 3 -                             -                             -                   

2. หน้ีรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2) 1,051,550.97 7.95 1,058,379.50 7.96          6,828.53

   2.1 หน้ีที่รัฐบาลค้้าประกัน 424,552.90 3.21 422,076.87 3.18        (2,476.03)

        -หน้ีต่างประเทศ 100,508.86 100,928.08            419.22

        -หน้ีในประเทศ 324,044.04 321,148.79        (2,895.25)

   2.2 หน้ีที่รัฐบาลไม่ค้้าประกัน 626,998.07 4.73 636,302.63 4.79          9,304.56

        -หน้ีต่างประเทศ 161,713.95 164,135.90          2,421.95

        -หน้ีในประเทศ 465,284.12 472,166.73          6,882.61

3. หน้ีรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้้าประกัน) 576,763.02 4.36 572,985.75 4.31        (3,777.27)

        -หน้ีต่างประเทศ 2,588.31 2,597.04                8.73

        -หน้ีในประเทศ 574,174.71 570,388.71        (3,786.00)

4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ  (4.1+4.2) 8,196.65                  0.06     7,030.41                  0.05            (1,166.24)

   4.1 หน้ีที่รัฐบาลค้ าประกัน -                             -                                                 - 

   4.2 หน้ีที่รัฐบาลไม่ค้ าประกัน 8,196.65                  7,030.41                         (1,166.24)

รวม (1+2+3+4) 5,730,519.23 43.33 5,775,710.53 43.46        45,191.30
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. หนี้ของรัฐบาล 
1. หนี้ของรัฐบาล 

หมำยเหตุ:   
1. ตัวเลขในตำรำงเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของ SPV จ ำนวน 22,499.90 ล้ำนบำท ที่รัฐบำลมีภำระ

ผูกพันต้องจ่ำยภำยใต้สัญญำเช่ำพื้นที่อำคำร สัญญำบริกำรจัดหำเฟอร์นิเจอร์ และสัญญำโอนสิทธิเรียกร้องของโครงกำร    
ศูนย์รำชกำรกรุงเทพมหำนคร ถ. แจ้งวัฒนะ  

2. GDP ปี 2557 เท่ำกับ 13,148.6 พันล้ำนบำท และประมำณกำร GDP ปี 2558 เท่ำกับ 13,635.1 พันล้ำนบำท                     
(สศช. ณ 18 พฤษภำคม 2558) 

3. สบน. ไดป้รับวิธีกำรค ำนวณ GDP ในแต่ละเดือน เพื่อให้สัดส่วน Debt/GDP สะท้อนค่ำที่ใกล้เคียงควำมเป็นจริงที่สุด  
โดย GDP ของเดือนมีนำคม 2558 เท่ำกับ 13,225.78 พันล้ำนบำท และ GDP ของเดือนเมษำยน 2558 ค ำนวณ ดังนี้      
[GDP ไตรมำส 2 ปี 57/3]*2 + [GDP ไตรมำส 3 - 4 ปี 57] + [(GDP ไตรมำส 1 ปี 58)+(ประมำณกำร GDP ปี 58 – GDP ไตรมำส 1 
ปี 58)/9]  เท่ำกับ 13,291.12 พันล้ำนบำท  

4. มำตรำ 24 (2) ตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลัง   
กูเ้งินเพื่อปรับโครงสร้ำงหนี้สำธำรณะ เพื่อเป็นกำรประหยัด ลดควำมเสี่ยงในอัตรำแลกเปลี่ยน หรือกระจำยภำระกำรช ำระหนี้ 
โดยที่ผ่ำนมำกระทรวงกำรคลังไดม้ีกำรกู้เงินในประเทศเพื่อช ำระหนี้ต่ำงประเทศของรัฐวิสำหกิจที่กระทรวงกำรคลังค้ ำประกัน 
ไม่เกินจ ำนวนเงินที่ยังมีภำระค้ ำประกันอยู่ ท ำให้หนี้ต่ำงประเทศของรัฐวิสำหกิจที่ กระทรวงกำรคลังค้ ำประกันลดลงและ
หนี้ในประเทศของรัฐบำลเพิ่มขึ้น 

5. เงินกู้ที่ออกภำยใต้พระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำรเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและ
พัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) และพระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำรเงินกู้เพื่อ
ช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน ระยะที่ 2 พ.ศ. 2543 (FIDF3) นั้น ต่อมำได้มีกำรตรำพระรำชก ำหนด
ปรับปรงุกำรบริหำรหนี้เงินกู้ที่กระทรวงกำรคลงักู้เพื่อช่วยเหลือกองทนุเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน (กองทุนฯ)
พ.ศ. 2555 มำตรำ 4 ให้กองทุนฯมีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรช ำระคืนต้นเงินกู้และกำรช ำระดอกเบี้ยเงินกู้ 

6. มำตรำ 24/1 ตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลัง        
กู้เงินเพื่อปรับโครงสร้ำงหนี้ที่มีจ ำนวนมำกและเห็นว่ำไม่สมควรกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้ำงหนี้ดังกล่ำวได้ในครำวเดียวกัน 
โดยให้สำมำรถทยอยกู้เงินล่วงหน้ำได้ไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันที่หนี้ครบก ำหนดช ำระ และให้น ำเงินกู้ดังกล่ำวส่งเข้ำกองทุน
บริหำรเงินกู้เพื่อกำรปรับโครงสร้ำงหนี้สำธำรณะและพัฒนำตลำดตรำสำรหนี้ในประเทศให้เป็นผู้บริหำรเงิน โดยจะน ำไปลงทุน
ในหลักทรัพย์ที่มีควำมมั่นคงสูง เช่น ตรำสำรหนี้ที่ออกหรือค้ ำประกันโดยกระทรวงกำรคลัง ตรำสำรหนี้ที่ออกเป็นเงินตรำ
สกุลหลักและออกหรือค้ ำประกันโดยรัฐบำลต่ำงประเทศ กำรท ำธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญำจะขำยคืนซึ่งตรำสำรหนี้ที่ออกโดย
กระทรวงกำรคลงั หรือลงทุนในตรำสำรหนี้อื่น ที่ได้รับกำรจัดอันดับควำมนำ่เชื่อถือสงูสุดจำกบริษัทจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ 
เพื่อให้เกิดผลตอบแทนและเป็นกำรลดต้นทุนของกำรกู้เงิน   
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน 

   1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำเพิ่มขึ้นสุทธิ 43,306.28 ล้ำนบำท เนื่องจำก  
 1.1.1 หนี้ต่างประเทศ เพิม่ขึน้จำกเดือนก่อนหน้ำ จ ำนวน 449.29 ล้ำนบำท โดยผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงของ
อัตรำแลกเปลี่ยนท ำให้ยอดหนี้คงค้ำงในรูปเงินบำทเพิ่มขึ้น 583.47 ล้ำนบำท ในขณะที่กำรเบิกจ่ำยและช ำระคืน
เงินกู้สกลุเงินตำ่งๆ ท ำให้ยอดหนี้คงค้ำงในรปูเงินบำทลดลงสุทธิ 134.18 ล้ำนบำท ดังรำยละเอยีดปรำกฏตำมตำรำงที ่2   
ตารางที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ตา่งประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรง 

ล้านบาท ม.ีค. 58 เม.ย. 58

สกุลเงิน (ก) (ข)

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

CAD 9.72               9.72             -             -               251.44                267.95                 16.51           16.51              CAD 25.87 27.57

EUR -                -              -             -               -                    -                      -              -                 EUR 35.52 36.86

JPY 76,202.51       76,457.49     254.98        71.28            20,843.98            21,302.72             458.74         530.02             JPY 0.27 0.28

USD 350.79           354.49         3.71           122.32          11,471.67            11,579.89             108.22         230.54             USD 32.70 33.01

JPY 40,377.10       39,363.95     (1,013.15)    (327.78)         -                    -                      -              (327.78)            

USD 1,004.58         1,004.58       -             -               -                    -                      -              -                 

(134.18)         583.47         449.29             

สกุลเงิน 1

ผลจากการบริหารหน้ี (การเบิกจ่าย/

 การช้าระคืน/การปิดความเสีย่งจาก

อัตราแลกเปลีย่น) ณ เม.ย. 58

ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง

 หน้ีที่ยงัไม่ได้มีการปิดความเสีย่งจาก

อัตราแลกเปลีย่น

 หน้ีที่ได้มีการปิดความเสีย่งจากอัตรา

แลกเปลีย่น

รวม

การเปลีย่นแปลง  

ของหน้ีสาธารณะ   

 ณ เม.ย. 58
อัตราแลกเปลีย่น 2

หน้ีคงค้าง ณ มี.ค. 

58

หน้ีคงค้าง ณ 

เม.ย. 58

ล้าน

CAD/EUR/JPY/

USD

หน้ีสิน้เดือน มี.ค. 58   

(ล้านบาท)

หน้ีสิน้เดือน เม.ย. 58   

(ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

3

 
1 CAD = สกุลเงินเหรียญแคนำดำ, EUR=สกุลเงินยูโร, JPY=สกุลเงินเยน, และUSD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ 
2 อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศของธนำคำรแห่งประเทศไทยเป็นอัตรำถัวเฉลี่ยขำย ณ วันท ำกำรสุดท้ำยของเดือน 
3 หนี้ต่ำงประเทศที่มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงแล้ว ใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ท ำกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 อย่ำงไรก็ดี หำกพิจำรณำในรูปเงินบำท หนีท้ี่รัฐบำลกู้โดยตรงจ ำแนกเป็นสกลุเงินต่ำงๆ หลังจำกที่ท ำกำรป้องกัน  
ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนแล้วมีรำยละเอียดปรำกฏตำมแผนภำพที่ 2    

แผนภาพที่ � หนีต้่างประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรงที่บริหารความเสี่ยงและจ าแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ  
 
 

 
 
 

รวม Hedged Unhedged

เยน 115,821.44       34,261.66    12,887.66         21,374.00       

เหรียญสหรัฐ 1,359.07          42,824.48    31,122.27         11,702.21       

เหรียญแคนาดา 9.72                267.95        -                  267.95           

ยูโร -                 -             -                  -                

77,354.09    44,009.93         33,344.16       

4,137,314.87     

1.87           1.06                0.81              
ร้อยละของหน้ีต่างประเทศต่อหน้ี

ทั้งหมดของรัฐบาล (%) = (1)/(2)

สกุลเงิน (ล้านหน่วย)
(ล้านบาท)

รวมหน้ีต่างประเทศของรัฐบาล (1)

หน้ีของรัฐบาลทั้งหมด (2)
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน 

1.1.� หนี้ในประเทศ เพิ่มขึ้นจำกเดือนก่อนหน้ำ จ ำนวน 42,856.99 ล้ำนบำท โดยมีรำยกำรส ำคัญเกิดจำก 

- กำรกูเ้งินเพื่อชดเชยกำรขำดดุลงบประมำณ จ ำนวน 42,000 ล้ำนบำท  

- กำรเบิกจ่ำยเงินกู้เพื่อวำงระบบบริหำรจัดกำรน้ ำ จ ำนวน 130 ล้ำนบำท จำกสัญญำเงินกู้วงเงิน 15,393 

ล้ำนบำท ที่ไดล้งนำมในสญัญำเงินกู้เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2556 ภำยใต้ พ.ร.ก. บรหิำรจัดกำรน้ ำและสร้ำงอนำคตประเทศ 

- กำรเบิกจ่ำยเงินให้กู้ต่อ เพิ่มขึ้น 1,243.66 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็น 

 กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแหง่ประเทศไทย จ ำนวน 675.01 ล้ำนบำท เพือ่จัดท ำโครงกำร

รถไฟฟ้ำสำยสีน้ ำเงิน วงเงิน 301.97 ล้ำนบำท โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีเขียว วงเงิน 275.64 ล้ำนบำท และโครงกำร

รถไฟฟ้ำสำยสีม่วง วงเงิน 97.40 ล้ำนบำท  

 กำรรถไฟแห่งประเทศไทย จ ำนวน 568.65 ล้ำนบำท เพื่อจัดท ำโครงกำรปรับปรุงทำงรถไฟ  

ที่ไม่ปลอดภัย 8 สำยทำง  

- กำรช ำระต้นเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้ำงหนี้ต่ำงประเทศที่กระทรวงกำรคลังค้ ำประกัน จ ำนวน 516.67 
ล้ำนบำท 

 1.2 หนี้ทีร่ัฐบาลกู้เพื่อชดใชค้วามเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟืน้ฟูฯ ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกเดือนก่อนหน้ำ  
 1.3 หนี้เงินกูล้่วงหน้าเพื่อปรบัโครงสรา้งหนี้ ไม่มีกำรเปลีย่นแปลงจำกเดือนก่อนหน้ำ   

�. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 

 2.1 หนี้ทีร่ัฐบาลค้้าประกัน 
 �.1.1 หนี้ตา่งประเทศ เพิ่มขึน้จำกเดือนก่อนหน้ำ จ ำนวน 419.22 ล้ำนบำท โดยเป็นผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงของ
อัตรำแลกเปลี่ยนท ำให้ยอดหนี้คงค้ำงในรูปเงินบำทเพิ่มขึ้น 776.05 ล้ำนบำท ประกอบกับกำรเบิกจ่ำยและช ำระคืน
หนี้สกุลเงินต่ำงๆ ท ำให้ยอดหนี้คงค้ำงในสกุลเงินบำทลดลง 356.83 ล้ำนบำท ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 3 
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน 

ตารางที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงนิ (รัฐบาลค้ าประกัน) 

ล้านบาท ม.ีค. 58 เม.ย. 58

สกุลเงิน (ก) (ข)

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

EUR 55.32             55.32           -             -               1,964.86             2,038.77               73.91           73.91              EUR 35.52 36.86

JPY 93,141.75       93,125.61     (16.14)        (4.51)             25,477.44            26,038.15             560.71         556.20             JPY 0.27 0.28

USD -                -              -             -               -                    -                      -              -                 USD 32.70 33.01

 หน้ีที่ได้มีการปิดความเสีย่งจากอัตรา

แลกเปลีย่น
JPY 233,176.72      232,077.17    (1,099.55)    (352.32)         8,047.10             8,188.53               141.43         (210.89)            

(356.83)         776.05         419.22             

การเปลีย่นแปลง  

ของหน้ีสาธารณะ   

 ณ เม.ย. 58

สกุลเงิน 1

ผลจากการบริหารหน้ี (การเบิกจ่าย/

 การช้าระคืน/การปิดความเสีย่งจาก

อัตราแลกเปลีย่น) ณ เม.ย. 58
อัตราแลกเปลีย่น 2

หน้ีคงค้าง ณ มี.ค. 

58

หน้ีคงค้าง ณ 

เม.ย. 58

ล้าน 

EUR/JPY/USD

หน้ีสิน้เดือน มี.ค. 58   

(ล้านบาท)

หน้ีสิน้เดือน เม.ย. 58   

(ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง

 หน้ีที่ยงัไม่ได้มีการปิดความเสีย่งจาก

อัตราแลกเปลีย่น

รวม

43

 
1 EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน, และUSD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ 
2 อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศของธนำคำรแห่งประเทศไทยเป็นอัตรำถัวเฉลี่ยขำย ณ วันท ำกำรสุดท้ำยของเดือน 
3 หนี้ต่ำงประเทศที่มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงแล้ว ใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ท ำกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
4 หนี้คงค้ำงต่ำงประเทศของรัฐวิสำหกิจที่ได้มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพียงบำงส่วน (Partial Hedge) 
 

 �.1.� หนี้ในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำลดลง จ ำนวน 2,895.25 ล้ำนบำท เนื่องจำก 
- กำรรถไฟแห่งประเทศไทยไถถ่อนพันธบัตรที่ครบก ำหนด 1,000 ล้ำนบำท และช ำระคืนต้นเงินตำม

สัญญำเงินกู้ 1,355.25 ล้ำนบำท 
- กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทยไถ่ถอนพันธบัตรที่ครบก ำหนด 1,000 ล้ำนบำท  
- องค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพมีกำรเบิกจ่ำยจำกแหล่งเงินกูม้ำกกว่ำช ำระคืนต้นเงินกู้ จ ำนวน 460 

ล้ำนบำท โดยเป็นกำรเบิกจ่ำยเงินกู้ 2,085 ล้ำนบำท และช ำระคืนต้นเงินกู้ 1,625 ล้ำนบำท 

2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้้าประกัน 
  �.�.1 หนี้ต่างประเทศ เพิม่ขึน้จำกเดือนก่อนหน้ำ จ ำนวน 2,421.95 ล้ำนบำท โดยเปน็ผลจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ของอัตรำแลกเปลี่ยนท ำให้ยอดหนี้คงค้ำงในรูปเงินบำทเพิ่มขึ้น 3,426.81 ล้ำนบำท ประกอบกับกำรเบิกจ่ำยเงินและ
ช ำระคืนหนีส้กุลเงินต่ำงๆ ท ำให้ยอดหนี้คงค้ำงในสกุลเงินบำทลดลง 1,004.86 ล้ำนบำท ดังรำยละเอียดปรำกฏตำม
ตำรำงที่ 4 
ตารางที่ 4 การเปลี่ยนแปลงของหนี้รัฐวสิาหกิจที่ไม่เปน็สถาบนัการเงนิ (รฐับาลไม่ค้ าประกัน) 

ล้านบาท ม.ีค. 58 เม.ย. 58

สกุลเงิน (ก) (ข)

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

EUR 1,703.04         1,681.93       (21.11)        (778.07)         60,493.96            62,769.40             2,275.44       1,497.37          EUR 35.52 36.86

JPY 57,133.65       56,396.36     (737.29)       (206.11)         15,627.99            15,971.93             343.94         137.83             JPY 0.27 0.28

USD 2,617.27         2,616.64       (0.63)          (20.68)           85,591.99            86,399.42             807.43         786.75             USD 32.70 33.01

(1,004.86)       3,426.81       2,421.95          

สกุลเงิน 1

ผลจากการบริหารหน้ี (การเบิกจ่าย/

 การช้าระคืน/การปิดความเสีย่งจาก

อัตราแลกเปลีย่น) ณ เม.ย. 58

ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง อัตราแลกเปลีย่น 2

หน้ีคงค้าง ณ มี.ค. 

58

หน้ีคงค้าง ณ 

เม.ย. 58

ล้าน 

EUR/JPY/USD

หน้ีสิน้เดือน มี.ค. 58   

(ล้านบาท)

หน้ีสิน้เดือน เม.ย. 58   

(ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

การเปลีย่นแปลง  

ของหน้ีสาธารณะ   

 ณ เม.ย. 58

 หน้ีที่ยงัไม่ได้มีการปิดความเสีย่งจาก

อัตราแลกเปลีย่น

รวม

 
1 EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน, และUSD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ 
2 อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศของธนำคำรแห่งประเทศไทยเป็นอัตรำถัวเฉลี่ยขำย ณ วันท ำกำรสุดท้ำยของเดือน 
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน 

 �.�.� หนี้ในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำเพิ่มขึ้น 6,882.61 ล้ำนบำท เนือ่งจำก 
- บริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) ออกหุ้นกู้ 7,000 ล้ำนบำท และช ำระคนืต้นเงินตำมสัญญำเงินกู้ 

438 ล้ำนบำท  
- กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคไถ่ถอนพันธบัตร 93 ล้ำนบำท 
- รัฐวิสำหกิจมีกำรเบิกจ่ำยจำกแหล่งเงนิกู้ต่ำงๆ มำกกว่ำช ำระคืนต้นเงินกู้ จ ำนวน 413.61 ล้ำนบำท  

โดยเป็นกำรเบิกจ่ำยเงินกู้ 1,903.94 ล้ำนบำท และช ำระคืนต้นเงินกู้ 1,490.33 ล้ำนบำท 
 
 . หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน)  

 3.1 หนี้ต่างประเทศ เพิ่มขึ้นจำกเดือนก่อนหน้ำ จ ำนวน 8.73 ล้ำนบำท โดยเป็นผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงของ   
อัตรำแลกเปลี่ยน ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 5 

ตารางที่ 5 การเปลี่ยนแปลงของหนี้รัฐวสิาหกิจที่เปน็สถาบนัการเงนิ (รัฐบาลค้ าประกนั) 

ล้านบาท ม.ีค. 58 เม.ย. 58

สกุลเงิน (ก) (ข)

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

EUR 4.09               4.09             -             -               145.37                150.83                 5.47             5.47                EUR 35.52 36.86

USD 10.57             10.57           -             -               345.71                348.98                 3.26             3.26                USD 32.70 33.01

EUR 26.00             26.00           -             -               -                    -                      -              -                 

JPY 4,057.89         4,057.89       -             -               -                    -                      -              -                 

-               8.73             8.73                

สกุลเงิน 1

ผลจากการบริหารหน้ี (การเบิกจ่าย/

 การช้าระคืน/การปิดความเสีย่งจาก

อัตราแลกเปลีย่น) ณ เม.ย. 58

ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง อัตราแลกเปลีย่น 2

หน้ีคงค้าง ณ มี.ค. 

58

หน้ีคงค้าง ณ 

เม.ย. 58

ล้าน 

EUR/JPY/USD

หน้ีสิน้เดือน มี.ค. 58   

(ล้านบาท)

หน้ีสิน้เดือน เม.ย. 58   

(ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

การเปลีย่นแปลง  

ของหน้ีสาธารณะ   

 ณ เม.ย. 58

 หน้ีที่ยงัไม่ได้มีการปิดความเสีย่งจาก

อัตราแลกเปลีย่น

 หน้ีที่ได้มีการปิดความเสีย่งจากอัตรา

แลกเปลีย่น

รวม

 
1 EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน, และUSD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ 
2 อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศของธนำคำรแห่งประเทศไทยเป็นอัตรำถัวเฉลี่ยขำย ณ วันท ำกำรสุดท้ำยของเดือน 

 

3.2 หนี้ในประเทศ  เมื่อเปรยีบเทยีบกับเดือนก่อนหน้ำลดลง 3,786 ล้ำนบำท เนื่องจำกธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและ
สหกรณ์กำรเกษตรเบิกจ่ำยจำกแหล่งเงินกูน้้อยกว่ำช ำระคืนต้นเงนิกู้ โดยเป็นกำรเบิกจ่ำยเงินกู้ 4,462 ล้ำนบำท และช ำระคืน
ต้นเงินกู้ 8,248 ล้ำนบำท  

 ทั้งนี้ หำกพิจำรณำในรปูเงินบำท หนี้ต่ำงประเทศของรฐัวิสำหกิจทีไ่ม่เป็นสถำบันกำรเงิน และรฐัวิสำหกจิที่เป็น
สถำบันกำรเงิน (รัฐบำลค้ ำประกัน) หลังท ำกำรป้องกันควำมเสี่ยงของอัตรำแลกเปลี่ยน จ ำแนกเป็นสกุลเงินต่ำงๆ  
มีรำยละเอียดปรำกฏตำมแผนภำพที่ 3  
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน 

แผนภาพที่   หนีต้่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบนัการเงิน และรัฐวิสาหกิจที่เป็น   
สถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) ท่ีบริหารความเสี่ยงและจ าแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ 

 

 

4.  หนี้หน่วยงานของรัฐ  เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำลดลง จ ำนวน 1,166.24 ล้ำนบำท เนื่องจำก 
- กองทุนอ้อยและน้ ำตำลทรำยเบิกจ่ำยจำกแหล่งเงินกู้น้อยกว่ำช ำระคืนต้นเงินกู้ จ ำนวน 1,109.99 ล้ำนบำท     

โดยเป็นกำรเบิกจ่ำยเงินกู้ 37.28 ล้ำนบำท และช ำระคืนต้นเงินกู้ 1,147.27 ล้ำนบำท 
- ส ำนักงำนธนำนุเครำะห์ช ำระคืนต้นเงินตำมสัญญำเงินกู ้จ ำนวน 56.25 ล้ำนบำท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม Hedged
Natural 

Hedged
Unhedged

เยน 385,657.04   115,648.68 73,849.21       15,765.83       26,033.64     

เหรียญสหรัฐ 2,627.21      86,727.71   -                86,378.74       348.97         

ยูโร 1,767.34      65,284.63   1,103.70         61,991.33       2,189.60       

267,661.02 74,952.91       164,135.90      28,572.21     

16.40         4.59               10.06             1.75            

    หน้ีรัฐวิสาหกิจทั้งหมด (2) 1,631,365.25                          

ร้อยละของหน้ีต่างประเทศต่อ

หน้ีทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจ 

(%) = (1)/(2)

สกุลเงิน (ล้านหน่วย)

(ล้านบาท)

รวมหน้ีต่างประเทศของ
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน 

 หนี้สำธำรณะคงค้ำง ณ วันที่ 30 เมษำยน 2558 มีจ ำนวน 5,775,710.53 ล้ำนบำท ซึ่งหำกแบ่งประเภท
หนี้สำธำรณะคงค้ำงเป็นหนีต้่ำงประเทศ-หนี้ในประเทศ และหนี้ระยะยำว-หนี้ระยะสั้น มีรำยละเอียด ดังนี้ 
 หนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ หนี้สำธำรณะคงค้ำง จ ำนวน 5,775,710.53 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็น 
หนี้ต่ำงประเทศ 345,015.11 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 5.97 และหนี้ในประเทศ 5,430,695.42 ล้ำนบำท หรือ   
ร้อยละ 94.03 ของยอดหนี้สำธำรณะคงค้ำง รำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 6 
ตารางที่ 6 สัดส่วนหนี้ต่างประเทศและหนีใ้นประเทศ 

หน้ีสาธารณะ

(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีของรฐับาล 4,137,314.87                 77,354.09                     1.87               4,059,960.78                 98.13            

2. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน 1,058,379.50                 265,063.98                   25.04             793,315.52                   74.96            

3. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีเ่ป็นสถาบันการเงิน 572,985.75                    2,597.04                       0.45               570,388.71                   99.55            

    (รฐับาลค้้าประกัน)

4. หน้ีหน่วยงานของรฐั 7,030.41                       -                              -                 7,030.41                       100.00          

รวม 5,775,710.53           345,015.11             5.97           5,430,695.42           94.03        

หน้ีต่างประเทศ หน้ีในประเทศ

 
 
 หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสัน้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี ้

- หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุของเครื่องมือการกู้เงิน) หนี้สำธำรณะคงค้ำง 
จ ำนวน 5,775,710.53 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็น หนี้ระยะยำว 5,610,347.45 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 97.14 และ   
หนี้ระยะสั้น 165,363.08 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 2.86 ของยอดหนี้สำธำรณะคงค้ำง รำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 7 
ตารางที่ 7 สัดส่วนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุของเครื่องมือการกู้เงิน) 

หน้ีสาธารณะ

(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีของรฐับาล 4,137,314.87                 3,983,850.87                 96.29             153,464.00                   3.71              

2. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน 1,058,379.50                 1,046,480.42                 98.88             11,899.08                     1.12              

3. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีเ่ป็นสถาบันการเงิน 572,985.75                    572,985.75                   100.00            -                              -               

    (รฐับาลค้้าประกัน)

4. หน้ีหน่วยงานของรฐั 7,030.41                       7,030.41                       100.00            -                              -               

รวม 5,775,710.53           5,610,347.45           97.14         165,363.08             2.86          

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสั้น
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน 

- หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายคุงเหลือ) หนีส้ำธำรณะคงค้ำง จ ำนวน 5,775,710.53  
ล้ำนบำท แบ่งออกเป็น หนี้ระยะยำว 5,027,257.68 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 87.04 และหนีร้ะยะสั้น 748,452.85 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 12.96 ของยอดหนี้สำธำรณะคงค้ำง รำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 8 
ตารางที่ 8 สัดส่วนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุคงเหลอื) 

หน้ีสาธารณะ

(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีของรฐับาล 4,137,314.87                 3,656,641.61         88.38             480,673.26                   11.62            

2. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน 1,058,379.50                 931,078.16           87.97             127,301.34                   12.03            

3. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีเ่ป็นสถาบันการเงิน 572,985.75                   433,327.00           75.63             139,658.75                   24.37            

    (รฐับาลค้้าประกัน)

4. หน้ีหน่วยงานของรฐั 7,030.41                       6,210.91               88.34             819.50                         11.66            

รวม 5,775,710.53           5,027,257.68    87.04         748,452.85             12.96        

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสั้น

 
 
หมายเหตุ: กำรน ำข้อมูลและ/หรือบทวิเครำะห์ของส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะไปใชแ้ละ/หรือเผยแพร่ต่อ ขอควำมร่วมมืออ้ำงแหล่งที่มำของข้อมูลด้วย 
ส่วนวิจัยนโยบายหนี้สาธารณะ ส านักนโยบายและแผน  
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 551�, 5522 

     
 
 
 
 
 

 


