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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน 

ส ำนักงำนบริหำรหนีส้ำธำรณะ (สบน.) ขอรำยงำนสถำนะหนี้สำธำรณะคงค้ำง ณ สิ้นเดือนกรกฎำคม 2559 ดังนี ้

 ยอดหนี้สำธำรณะคงค้ำง ณ วันที ่31 กรกฎำคม 2559 มีจ ำนวน 5,958,103.24 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น  
ร้อยละ 42.89 ของ GDP เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำ หนี้สำธำรณะเพิ่มขึน้สุทธิ 34,047.71 ล้ำนบำท โดยมี
รำยละเอียด ดังนี้  
 1. หนี้ของรัฐบำล 4,402,025.96 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 28,737.82 ล้ำนบำท 
 2. หนี้รัฐวิสำหกิจที่ไม่เป็นสถำบันกำรเงิน 1,016,826.65 ล้ำนบำท ลดลง 5,113.75 ล้ำนบำท 
 3. หนี้รัฐวิสำหกิจที่เป็นสถำบันกำรเงิน (รัฐบำลค้ ำประกัน) 514,778.46 ล้ำนบำท  
  ลดลง 2,739.46 ล้ำนบำท  
 4. หนี้หน่วยงำนของรัฐ 24,472.17 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 13,163.10 ล้ำนบำท 
  

 ทั้งนี้ สัดส่วนและรำยละเอียดของหนีส้ำธำรณะ ณ สิ้นเดือนกรกฎำคม 2559 ปรำกฏตำมแผนภำพที ่1  
และตำรำงที่ 1 ตำมล ำดับ 
 

แผนภาพที่ 1 สัดส่วนหนี้สาธารณะจ าแนกตามประเภท 
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน 

ตารางที ่1 รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 25591 
 

หน่วย: ล้านบาท

ณ 30 มิ.ย.  % GDP  ณ 31 ก.ค.  % GDP  เพ่ิม/(ลด)

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

1. หน้ีของรัฐบาล (1.1+1.2+1.3) 4,373,288.14 31.62 4,402,025.96 31.69        28,737.82

   1.1 หน้ีที่รัฐบาลกู้โดยตรง 3,403,355.89 24.61 3,439,391.16 24.76 36,035.27       

        -หนี้ต่างประเทศ 92,517.32 94,103.87 1,586.55        

            - เงินกู้เพื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล 40,441.10 40,239.87 (201.23)          

            - เงินกู้ใหกู้้ต่อ 52,076.22 53,864.00 1,787.78        

        -หนี้ในประเทศ 3,310,838.57 3,345,287.29 34,448.72       

            - เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้ 2,819,285.98 2,856,312.74 37,026.76       

                   - ระยะส้ัน (ต๋ัวเงินคลังและเงินกู้อื่น) 20,000.00 40,000.00 20,000.00       

                   - ระยะยาว (พันธบตัรและเงินกู้อื่น) 2,799,285.98 2,816,312.74 17,026.76       

            - เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 359,853.00               359,853.00               -                   

            - เงินกู้เพื่อน าเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบติั -                          -                          -                   

            - เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจดัการน้ า 13,758.11                 9,000.00                   (4,758.11)       

            - เงินกู้ใหกู้้ต่อ 54,539.48                 56,127.55                 1,588.07        

            - เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ าประกัน 8,650.00                   8,650.00                   -                   

            - เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ 54,752.00                 55,344.00                 592.00           

                   - เพื่อใช้ในโครงการ DPL 4,752.00                   5,344.00                   592.00           

                   - เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจดัการทรัพยากรน้ าและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน 50,000.00                 50,000.00                 -                   

   1.2 หน้ีที่รัฐบาลกู้เพ่ือชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 969,932.25 7.01 962,634.80 6.93 (7,297.45)       

            - FIDF 1 385,119.04 385,119.04 -                   

            - FIDF 3 584,813.21 577,515.76 (7,297.45)       

   1.3 หน้ีเงินกู้ล่วงหน้าเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ี -                             -         -                             - -                   

        -หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ -                             -                             -                   

        -หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายใหแ้ก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ -                             -                             -                   

        -หนี้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ -                             -                             -                   

2. หน้ีรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2) 1,021,940.40 7.39 1,016,826.65 7.32        (5,113.75)

   2.1 หน้ีที่รัฐบาลค้้าประกัน 421,963.18 3.05 421,496.93 3.03           (466.25)

        -หนี้ต่างประเทศ 98,042.23 96,429.98        (1,612.25)

        -หนี้ในประเทศ 323,920.95 325,066.95          1,146.00

   2.2 หน้ีที่รัฐบาลไม่ค้้าประกัน 599,977.22 4.34 595,329.72 4.29        (4,647.50)

        -หนี้ต่างประเทศ 155,308.47 153,040.86        (2,267.61)

        -หนี้ในประเทศ 444,668.75 442,288.86        (2,379.89)

3. หน้ีรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้้าประกัน) 517,517.92 3.74 514,778.46 3.70        (2,739.46)

        -หนี้ต่างประเทศ 985.51 901.05             (84.46)

        -หนี้ในประเทศ 516,532.41 513,877.41        (2,655.00)

4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ  (4.1+4.2) 11,309.07                0.08     24,472.17                0.18            13,163.10

   4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ าประกัน -                             -                                                 - 

   4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ าประกัน 11,309.07                24,472.17                       13,163.10

รวม (1+2+3+4) 5,924,055.53 42.83 5,958,103.24 42.89        34,047.71
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

หมำยเหตุ:   
1. ตัวเลขในตำรำงเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของนิติบุคคลเฉพำะกิจ (Special Purpose Vehicle : SPV) จ ำนวน 20,499.90 

ล้ำนบำท ที่รัฐบำลมีภำระผูกพันต้องจ่ำยภำยใต้สัญญำเช่ำพื้นที่อำคำร สัญญำบริกำรจัดหำเฟอร์นิเจอร์ และสัญญำโอนสิทธิเรียกร้องของโครงกำร
ศูนย์รำชกำรกรุงเทพมหำนคร ถ. แจ้งวัฒนะ  

2. GDP ปี 2558 เท่ำกับ 13,533.60 พันล้ำนบำท และประมำณกำร GDP ปี 2559 เท่ำกับ 14,034.30 พันล้ำนบำท (ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ณ 15 สิงหำคม 2559) 

3. สบน. ได้ปรับวิธีกำรค ำนวณ GDP ในแต่ละเดือน เพื่อให้สัดส่วนหนี้สำธำรณะต่อ GDP สะท้อนค่ำที่ใกล้เคียงควำมเป็นจริง  
โดย GDP ในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ สิ้นสุด ณ เดือนมิถุนำยน 2559 เท่ำกับ 13,831.82 พันล้ำนบำท  
และ GDP ในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ สิ้นสุด ณ เดือนกรกฎำคม 2559 ค ำนวณดังนี้ [(GDP ไตรมำส 3 ปี 58/3)*2] + [GDP ไตรมำส 4 ปี 58] + [GDP   
ไตรมำส 1 – 2 ปี 59] + [(ประมำณกำร GDP ปี 59 – GDP ไตรมำส 1 - 2 ปี 59)/6] เท่ำกับ 13,892.95 พันล้ำนบำท 

4. รัฐบำลมีหนี้อัตรำดอกเบี้ยแปรผันตำมเงินเฟ้อ จ ำนวน 207,940 ล้ำนบำท ประกอบไปด้วย พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ (Inflation-Linked Bond) รุ่น 
ILB217A จ ำนวน 100,872 ล้ำนบำท และ รุ่น ILB283A จ ำนวน 107,068 ล้ำนบำท โดยตำมประมำณกำรภำระหนี้ที่จะครบก ำหนดช ำระในอนำคต 
รัฐบำลจะมีภำระหนี้ส่วนชดเชยเงินเฟ้อเพิ่มเติมจำกเงินต้นที่จะครบก ำหนดในปี 2564 จ ำนวน 17,546 ล้ำนบำท และในปี 2571 จ ำนวน 31,445 
ล้ำนบำท ภำยใต้ข้อสมมติว่ำอัตรำเงินเฟ้อทั่วไป (Headline Inflation) ในปี 2559 เท่ำกับ -0.1% และเท่ำกับ 2.0% ตั้งแตปี่ 2560 เป็นต้นไป   

5. มำตรำ 24 (2) ตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้ำง
หนี้สำธำรณะ เพื่อเป็นกำรประหยัด ลดควำมเสี่ยงในอัตรำแลกเปลี่ยน หรือกระจำยภำระกำรช ำระหนี้ โดยที่ผ่ำนมำกระทรวงกำรคลังได้มีกำรกู้เงิน 
ในประเทศเพื่อช ำระหนี้ต่ำงประเทศของรัฐวิสำหกิจที่กระทรวงกำรคลังค้ ำประกันไม่เกินจ ำนวนเงินที่ยังมีภำระค้ ำประกันอยู่ ท ำให้หนีต้่ำงประเทศ 
ของรัฐวิสำหกิจที่กระทรวงกำรคลังค้ ำประกันลดลงและหนี้ในประเทศของรัฐบำลเพิ่มขึ้น 

6. เงินกู้ที่ออกภำยใต้พระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำรเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบ 
สถำบันกำรเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) และพระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำรเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและ
พัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF3) นัน้ ต่อมำได้มีกำรตรำพระรำชก ำหนดปรับปรุงกำรบริหำรหนีท้ี่กระทรวงกำรคลังกู้เพื่อช่วยเหลือ
กองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน (กองทุนฯ) พ.ศ. 2555 มำตรำ 4 ให้กองทุนฯ มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรช ำระคืนต้นเงินกู้ 
และกำรช ำระดอกเบี้ยเงินกู้ 

7. มำตรำ 24/1 ตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้ำงหนี้ 
ที่มีจ ำนวนมำกและเห็นว่ำไม่สมควรกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้ำงหนี้ดังกล่ำวในครำวเดียวกัน โดยให้สำมำรถทยอยกู้เงินล่วงหน้ำได้ไม่เกิน 12 เดือน
ก่อนวันที่หนี้ครบก ำหนดช ำระ และให้น ำเงินกู้ดังกล่ำวส่งเข้ำกองทุนบริหำรเงินกู้เพื่อกำรปรับโครงสร้ำงหนี้สำธำรณะและพัฒนำตลำดตรำสำรหนี้ 
ในประเทศให้เป็นผู้บริหำรเงิน โดยจะน ำไปลงทุนในหลักทรัพยท์ี่มีควำมมั่นคงสูง เช่น ตรำสำรหนี้ที่ออกหรือค้ ำประกันโดยกระทรวงกำรคลัง  
ตรำสำรหนี้ที่ออกเป็นเงินตรำสกุลหลักและออกหรือค้ ำประกันโดยรัฐบำลต่ำงประเทศ กำรท ำธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญำจะขำยคืนซึ่งตรำสำรหนี้ท่ีออก 
โดยกระทรวงกำรคลัง หรือลงทุนในตรำสำรหนี้อ่ืนที่ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือจำกบริษัทจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ เพื่อให้เกิดผลตอบแทน 
และเป็นกำรลดต้นทุนของกำรกู้เงิน 

8. ตัวเลขในตำรำงไม่รวมหนี้ของธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) เนื่องจำกเดิม ธปท. ถือเป็นรัฐวิสำหกิจที่ประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินตำมพระรำชกฤษฎีกำ
ก ำหนดกิจกำรธนำคำรแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 ซึ่งหนี้ของ ธปท. ไม่นับเป็นหนี้สำธำรณะ เว้นแต่กระทรวงกำรคลังจะค้ ำประกันหนี้นั้น ต่อมำ 
พระรำชบัญญัติธนำคำรแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ได้บัญญัติให้ ธปท. เป็นหน่วยงำนของรัฐที่ไม่เป็นส่วนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจ 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณและกฎหมำยอื่น ท ำให้หนี้ของ ธปท. นับรวมเป็นหนี้สำธำรณะ อย่ำงไรก็ดี เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทำง
ปฏิบัติของนำนำประเทศและเจตนำรมณ์ดั้งเดิมของพระรำชบัญญัติกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ พ.ศ. 2548 สบน. อยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรปรับปรุง
นิยำมและขอบเขตของหนี้สำธำรณะภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ พ.ศ. 2548 ทัง้นี ้ณ สิ้นเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2559 หนีข้อง ธปท. 
มีจ ำนวน 4,227,754 ล้ำนบำท (ที่มำ: ธนำคำรแห่งประเทศไทย) 

 
 
 
 
 
 
 

http://gphone.prd.go.th/dp.php?MID=13&DID=29
http://gphone.prd.go.th/dp.php?MID=13&DID=29
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน 

1. หนี้ของรัฐบาล 

 1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำเพิ่มขึ้นสุทธิ 36,035.27 ล้ำนบำท เนื่องจำก  
 1.1.1 หนี้ต่างประเทศ เพิม่ขึน้สุทธ ิ1,586.55 ล้ำนบำท จำกเดือนก่อนหนำ้ โดยเป็นผลจำกกำรเบิกจ่ำยหนี้ 
สกุลเงินเยนและกำรช ำระคืนหนี้สกุลเงินเยนและสกุลเงินเหรียญสหรัฐท ำให้ยอดหนี้คงค้ำงในรูปเงินบำทเพิ่มขึ้น จ ำนวน 
2,344.70 ล้ำนบำท และผลกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนท ำให้ยอดหนี้คงค้ำงในส่วนที่เหลือ หลังจำกท ำกำร
เบิกจ่ำยและช ำระคืน ในรูปเงินบำทลดลง 758.15 ล้ำนบำท ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 2   

ตารางที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ตา่งประเทศที่รัฐบาลกูโ้ดยตรง 

ล้านบาท

(1) (2) (3) (4) =  (3)x(ข) (5) = (1)x(ก) (6) = (1)x(ข) (7) = (6) - (5) (7) + (4)
สกุลเงิน ม.ิย. 59 ก.ค. 59

(ก) (ข)

CAD -              -              -                      -                                        -                     -                     -              -                   CAD 27.42    26.79

EUR -              -              -                      -                                        -                     -                     -              -                   EUR 39.44    39.02

JPY -              -              -                      -                                        -                     -                     -              -                   JPY 0.35      0.34

USD 359.89         359.92         0.03                     0.96                                      12,719.80            12,611.08            (108.72)        (107.76)             USD 35.34    35.04

JPY 42,481.79     42,201.09     (280.70)                (93.47)                                   -                     -                     -              (93.47)               

USD 460.07         460.07         0.00                     -                                        -                     -                     -              -                   

CAD 9.04             9.04            -                      -                                        247.84                242.19                (5.65)           (5.65)                 

EUR -              -              -                      -                                        -                     -                     -              -                   

JPY 89,136.00     101,480.09   12,344.09             4,189.29                                30,849.08            30,250.62            (598.46)        3,590.83            

USD 150.00         100.00         (50.00)                  (1,752.08)                               5,301.54              5,256.22             (45.32)         (1,797.40)           

JPY -              -              -                      -                                        -                     -                     -              -                   

USD 500.00         500.00         -                      -                                        -                     -                     -              -                   

2,344.70                             (758.15)      1,586.55          รวม

อัตราแลกเปลี่ยน 2

เงินกู้เพ่ือใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล

 หน้ีทีย่งัไม่ได้มีการบริหาร   

ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น

 หน้ีทีไ่ด้มีการบริหารความเสีย่ง

จากอัตราแลกเปลีย่น

เงินกู้ให้กู้ต่อ

 หน้ีทีย่งัไม่ได้มีการบริหาร   

ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น

 หน้ีทีไ่ด้มีการบริหารความเสีย่ง

จากอัตราแลกเปลีย่น

สกุลเงิน 1

ผลจากการบริหารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การช้าระคืน/การ

บริหารความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น) ณ ก.ค. 59
ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง

การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ

 ณ ก.ค. 59หน้ีคงค้าง ณ 

มิ.ย. 59

หน้ีคงค้าง ณ

 ก.ค. 59

ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD

หน้ีส้ินเดือน มิ.ย. 

59   (ล้านบาท)

หน้ีส้ินเดือน ก.ค. 

59   (ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

3

3

 
1. CAD=สกุลเงินเหรียญแคนำดำ EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ 
2. อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศของธนำคำรแห่งประเทศไทยเป็นอัตรำถัวเฉลี่ยขำย ณ วันท ำกำรสุดท้ำยของเดือน 
3. หนี้ต่ำงประเทศที่มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงแล้ว ใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ท ำกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

   หำกพิจำรณำในรูปเงินบำท หนี้ที่รัฐบำลกู้โดยตรงจ ำแนกเป็นสกุลเงินต่ำงๆ หลังจำกที่ท ำกำรบริหำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนแล้วมีรำยละเอียดปรำกฏตำมแผนภำพที่ 2   
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน 

แผนภาพที่ 2 หนี้ต่างประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรงที่บริหารความเสี่ยงและจ าแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ 

รวม Hedged Unhedged
เยน 143,681.18           47,992.41         13,552.50                  34,439.91         

เหรียญสหรัฐ 1,419.99              45,869.16         29,752.92                  16,116.24         
เหรียญแคนาดา 9.04                   242.30             -                          242.30             
ยโูร -                     -                  -                          

94,103.87         43,305.42                  50,798.45         
4,402,025.96              

2.13                 0.98                         1.15                
ร้อยละของหน้ีต่างประเทศต่อหน้ีทัง้หมด

ของรัฐบาล (%) = (1)/(2)

สกุลเงิน (ลา้นหน่วย)
(ลา้นบาท)

รวมหน้ีต่างประเทศของรัฐบาล (1)
หน้ีของรัฐบาลทัง้หมด (2)

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

1.1.2 หนี้ในประเทศ เพิ่มขึ้นสุทธิ 34,448.72 ล้ำนบำท จำกเดือนก่อนหน้ำ เนื่องจำก 

 กำรกู้เงินเพื่อชดเชยกำรขำดดุลงบประมำณและกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ เพิ่มขึ้น 37,026.76 ล้ำนบำท 

โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

-  กำรกู้เงินเพื่อชดเชยกำรขำดดุลงบประมำณ จ ำนวน 11,026.76 ล้ำนบำท โดยกำร          

ออกพันธบัตรทั้งจ ำนวน 

-  กำรเพิ่มขึ้นของตั๋วเงินคลัง จ ำนวน 20,000 ล้ำนบำท  

 

ร้อยละของหนี้ต่างประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรงต่อหนี้ทั้งหมดของรัฐบาล  
โดยจ าแนกเป็นหนี้ที่ยังไม่ได้มีการบริหารความเสี่ยง และหนี้ที่ได้มีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน 

- กำรออกพันธบัตรรัฐบำลเพื่อกำรบริหำรหนี ้เพื่อใช้ในกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ตั๋วเงินคลัง  

จ ำนวน 16,000 ล้ำนบำท  

- กำรช ำระหน้ีที่ออกภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ พ.ศ. 2548 และทีแ่ก้ไข

เพิ่มเติม จ ำนวน 10,000 ล้ำนบำท 

 เงินกู้เพื่อวำงระบบบริหำรจัดกำรน้ ำ ลดลง 4,758.11 ล้ำนบำท จำกเดือนก่อนหน้ำ เนื่องจำก    

มีกำรช ำระต้นเงินโดยใช้เงินงบประมำณทั้งจ ำนวน  

 เงินกู้ให้กู้ต่อเพ่ิมขึ้น 1,588.07 ล้ำนบำท จำกเดือนก่อนหน้ำ เนื่องจำก 

-  กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเบิกจ่ำยเงินกู้ จ ำนวน 1,414.07 ล้ำนบำท เพื่อจัดท ำ 
โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีเขียว จ ำนวน 921.69 ล้ำนบำท โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสนี้ ำเงิน จ ำนวน 450.44 ล้ำนบำท  
และโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีม่วง จ ำนวน 41.94 ลำ้นบำท  
 - กำรรถไฟแห่งประเทศไทยเบิกจ่ำยเงินกู้จ ำนวน 174 ล้ำนบำท เพื่อจัดท ำโครงกำรปรับปรุง    
ทำงรถไฟที่ไม่ปลอดภัยต่อกำรเดินรถ  

 เงินกู้บำททดแทนกำรกู้เงินตรำต่ำงประเทศ เพิ่มขึ้น 592 ล้ำนบำท จำกเดือนก่อนหน้ำ เนื่องจำก 

มีกำรเบิกจ่ำยเงินกู้เพื่อใช้ในโครงกำรเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน (DPL) 

1.2  หนี้ทีร่ัฐบาลกูเ้พื่อชดเชยความเสียหายใหแ้ก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ลดลงจำกเดือนก่อนหน้ำ จ ำนวน 
7,297.45 ล้ำนบำท จำกกำรช ำระหนีท้ี่กู้มำภำยใต้พระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกูเ้งินและจัดกำรเงินกูเ้พื่อ
ช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพฒันำระบบสถำบันกำรเงิน ระยะทีส่อง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) โดยใช้เงินจำกบัญชีสะสม
เพื่อกำรช ำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ควำมเสียหำยของกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูฯ  

 1.3 หนีเ้งินกูล้่วงหน้าเพื่อปรบัโครงสรา้งหนี้ ไม่มีกำรเปลีย่นแปลงจำกเดือนก่อนหน้ำ 

 

2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 

 2.1 หนี้ทีร่ัฐบาลค้้าประกัน 
 2.1.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลง 1,612.25 ล้ำนบำทจำกเดือนก่อนหน้ำ โดยเป็นผลจำกกำรช ำระคืนหนี้ 
สกุลเงินเยนของรัฐวิสำหกิจ จ ำนวน 919.87 ล้ำนบำท และผลกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนท ำให้ 
ยอดหนี้คงค้ำงในส่วนที่เหลือหลังจำกท ำกำรช ำระคืน ในรูปเงินบำทลดลง 692.38 ล้ำนบำท ดังรำยละเอียด 
ปรำกฏตำมตำรำงที่ 3 
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน 

 ตารางที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน)  

ล้านบาท สกุลเงิน ม.ิย. 59 ก.ค. 59

(ก) (ข)

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

EUR 39.32            39.32             0.00                   0.00                  1,550.60              1,534.45             (16.15)       (16.15)             CAD 27.42   26.79
JPY 86,617.81      86,531.80       (86.01)                (29.19)               29,977.55            29,396.01           (581.54)     (610.73)            EUR 39.44   39.02
USD -               -                -                    -                   -                     -                    -           -                 JPY 0.35     0.34
JPY 211,914.16    209,024.97     (2,889.19)            (890.68)             4,881.06              4,786.37             (94.69)       (985.37)            USD 35.34   35.04

USD -               -                -                    -                   -                     -                    -           -                 
(919.87)            (692.38)    (1,612.25)        

อัตราแลกเปลี่ยน 2
ผลจากการบริหารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การช้าระคืน/การ

บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน)     ณ ก.ค. 59
ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหน้ีคงค้าง

ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD
หน้ีส้ินเดือน มิ.ย. 59 

  (ล้านบาท)

หน้ีส้ินเดือน ก.ค. 59 

  (ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

หน้ีทีย่งัไม่ได้มีการบริหาร      

ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น

หน้ีทีไ่ด้มีการบริหารความเสีย่ง

จากอัตราแลกเปลีย่น
รวม

การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ

 ณ ก.ค. 59สกุลเงิน 1 หน้ีคงค้าง ณ 

มิ.ย.  59

หน้ีคงค้าง ณ 

ก.ค.  59

3

 
1. EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ 
2. อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศของธนำคำรแห่งประเทศไทยเป็นอัตรำถัวเฉลี่ยขำย ณ วันท ำกำรสุดท้ำยของเดือน 
3. หนี้คงค้ำงต่ำงประเทศของรัฐวิสำหกิจบำงส่วนได้มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงแล้ว (Partial Hedge) 

 2.1.2 หนีใ้นประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำเพิ่มขึ้นสุทธิ 1,146 ล้ำนบำท เนื่องจำก รัฐวิสำหกิจมีกำร
เบิกจ่ำยจำกแหล่งเงินกู้ต่ำงๆ มำกกว่ำกำรช ำระคืนต้นเงินกู้ โดยเป็นกำรเบิกจ่ำยเงินกู้ 2,420 ล้ำนบำท และช ำระคืนต้นเงินกู้ 
1,274 ล้ำนบำท โดยรำยกำรที่ส ำคัญเกิดจำกกำรเบิกจ่ำยเงินกู้ของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย จ ำนวน 1,800 ล้ำนบำท 

    2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้้าประกัน 
  2.2.1 หนี้ตา่งประเทศ ลดลงจำกเดือนก่อนหน้ำ 2,267.61 ล้ำนบำท โดยเป็นผลจำกกำรช ำระคืนต้นเงินกู้ 
สกุลเงินต่ำงๆ ของบริษทั กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) ท ำใหย้อดหนีค้งค้ำงในรูปเงินบำทลดลง 711.96 ล้ำนบำท  
และผลกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำแลกเปลี่ยนท ำให้ยอดหนีค้งค้ำงในส่วนที่เหลือหลังจำกท ำกำรช ำระคืน  
ในรูปเงินบำทลดลง 1,555.65 ล้ำนบำท ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 4 

ตารางที่ 4 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไมเ่ปน็สถาบนัการเงิน (รัฐบาลไม่ค้ าประกัน)  

ล้านบาท สกุลเงิน ม.ิย. 59 ก.ค. 59

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

EUR 1,292.92        1,276.91        (16.01)                (624.69)             50,986.69            50,455.82           (530.87)     (1,155.56)         EUR 39.44   39.02
JPY 35,425.45      35,234.18       (191.27)               (64.91)               12,260.40            12,022.54           (237.86)     (302.77)            JPY 0.35     0.34
USD 2,117.30        2,116.66        (0.64)                  (22.36)               74,833.01            74,193.36           (639.65)     (662.01)            USD 35.34   35.04

หน้ีทีไ่ด้มีการบริหารความเสีย่ง

จากอัตราแลกเปลีย่น
JPY 59,000.00      59,000.00       -                    -                   17,228.35            17,081.08            (147.27)     (147.27)            JPY 0.35     0.34

(711.96)            (1,555.65)  (2,267.61)        

สกุลเงิน

ผลจากการบรหิารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การช้าระ

คืน/การบรหิารความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น)

 ณ ก.ค. 59

การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ

 ณ ก.ค. 59

อัตราแลกเปลี่ยน

หน้ีคงค้าง ณ 

มิ.ย.  59

หน้ีคงค้าง ณ 

ก.ค.  59

ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD

หน้ีส้ินเดือน มิ.ย. 59 

  (ล้านบาท)

หน้ีส้ินเดือน ก.ค. 59 

  (ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหน้ีคงค้าง

หน้ีทีย่งัไม่ได้มีการบริหาร     

ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น

รวม

2

1

3

 
1. EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ 
2. อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศของธนำคำรแห่งประเทศไทยเป็นอัตรำถัวเฉลี่ยขำย ณ วันท ำกำรสุดท้ำยของเดือน 
3. หนี้ที่ยังไม่ได้มกีำรบริหำรควำมเสีย่งจำกอัตรำแลกเปลี่ยน เนื่องจำกรฐัวิสำหกิจมรีำยรับและรำยจ่ำยหนีต้่ำงประเทศเป็นสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศ (Natural Hedged)  
    โดยประกอบไปด้วย บริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) และ บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) 

 2.2.2 หนีใ้นประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำลดลงสุทธิ 2,379.89 ล้ำนบำท เนื่องจำก 
- กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคไถ่ถอนพันธบัตรที่ครบก ำหนด จ ำนวน 1,325 ล้ำนบำท 
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน 

          - รัฐวิสำหกิจมีกำรเบิกจ่ำยจำกแหล่งเงินกู้ต่ำงๆ น้อยกว่ำช ำระคืนต้นเงินกู้ จ ำนวน 1,054.89 ล้ำนบำท  
โดยเป็นกำรเบิกจ่ำยเงินกู้ 132.28 ล้ำนบำท และช ำระคืนต้นเงินกู้ 1,187.17 ล้ำนบำท 

3. หนี้รัฐวิสาหกิจทีเ่ป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน)  
 3.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลง 84.46 ล้ำนบำท จำกเดือนก่อนหน้ำ โดยเป็นผลจำกกำรช ำระคืนต้นเงินกู้  
สกุลเงินเยนและสกุลเงินเหรียญสหรัฐของรัฐวิสำหกิจต่ำงๆ ที่ท ำให้ยอดหนีค้งค้ำงในรูปเงนิบำทลดลง 81.56 ล้ำนบำท 
และผลกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำแลกเปลี่ยนที่ท ำให้ยอดหนี้คงค้ำงในส่วนที่เหลือหลังจำกท ำกำรช ำระคืน ในรูปเงินบำท
ลดลง 2.90 ล้ำนบำท ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 5 

ตารางที่ 5 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจทีเ่ปน็สถาบันการเงนิ (รัฐบาลค้ าประกัน)  

ล้านบาท
สกุลเงิน ม.ิย. 59 ก.ค. 59

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

EUR 3.10              3.10              -                    -                   122.25                120.98               (1.27)         (1.27)               EUR 39.44   39.02
USD 5.38              5.38              (1.80)                  (62.78)               190.15                188.52               (1.63)         (64.41)             USD 35.34   35.04
EUR -               -                -                    -                   -                     -                    -           -                 
JPY 2,749.66        2,672.98        (76.68)                (18.78)               -                     -                    -           (18.78)             

(81.56)              (2.90)        (84.46)            

การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ

 ณ ก.ค. 59สกุลเงิน 1

ผลจากการบรหิารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การช้าระ

คืน/การบรหิารความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น)

 ณ ก.ค. 59

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหน้ีคงค้าง

 หน้ีทีย่งัไม่ได้มีการบริหาร    

ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น
 หน้ีทีไ่ด้มีการบริหารความเสีย่ง

จากอัตราแลกเปลีย่น
รวม

อัตราแลกเปลี่ยน

หน้ีคงค้าง ณ 

มิ.ย.  59

หน้ีคงค้าง ณ 

ก.ค.  59

ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD

หน้ีส้ินเดือน มิ.ย. 59 

  (ล้านบาท)

หน้ีส้ินเดือน ก.ค. 59 

  (ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

2

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

 
 

3.2  หนี้ในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำลดลง 2,655 ล้ำนบำท เนื่องจำกธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์
กำรเกษตรมีกำรช ำระคืนต้นเงินกู้ 

ทั้งนี้ หำกพิจำรณำในรปูเงินบำท หนี้ต่ำงประเทศของรฐัวิสำหกิจทีไ่ม่เป็นสถำบันกำรเงิน และรฐัวิสำหกจิ 
ที่เป็นสถำบันกำรเงิน (รัฐบำลค้ ำประกัน) หลังท ำกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของอัตรำแลกเปลี่ยน จ ำแนกเป็น 
สกุลเงินต่ำงๆ มีรำยละเอียดปรำกฏตำมแผนภำพที่ 3  

 

 

 

 

 

2. อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศของธนำคำรแห่งประเทศไทยเป็นอัตรำถัวเฉลี่ยขำย ณ วันท ำกำรสุดท้ำยของเดือน 
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แผนภาพที่ 3 หนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน และรัฐวิสาหกิจที่เป็น 
     สถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) ที่บริหารความเสี่ยงและจ าแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ 

 

รวม Hedged
Natural 

Hedged
Unhedged

เยน 333,463.93            124,588.69     83,264.23      11,957.64     29,366.82       

เหรียญสหรัฐ 2,120.25               74,296.57       -              74,171.01     125.56           

ยโูร 1,319.33               51,486.63       -              49,831.13     1,655.50        

250,371.89     83,264.23      135,959.78    31,147.88       
1,531,605.11  

16.35            5.44             8.88             2.03              
ร้อยละของหน้ีต่างประเทศต่อหน้ี

ทัง้หมดของรัฐวิสาหกิจ (%) = (1)/(2)

สกุลเงิน (ลา้นหน่วย)
(ลา้นบาท)

รวมหน้ีต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ (1)
หน้ีรัฐวิสาหกิจทัง้หมด (2)

 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

4. หนี้หน่วยงานของรัฐ เพิ่มขึ้นสุทธิ 13,163.10 ล้ำนบำท จำกเดือนก่อนหน้ำ เนื่องจำกหน่วยงำนของรัฐ 
มีกำรเบิกจ่ำยจำกแหล่งเงินกูม้ำกกว่ำกำรช ำระคืนต้นเงินกู้ ซึ่งเป็นกำรเบิกจ่ำยและช ำระคืนต้นเงินกู้  จ ำนวน  
14,839.30 ล้ำนบำท และ 1,676.20 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยรำยกำรที่ส ำคัญเกิดจำกกำรเบิกจ่ำยต้นเงินกู้ของ  
ส ำนักงำนกองทุนอ้อยและน้ ำตำลทรำย จ ำนวน 14,839.07 ล้ำนบำท 
 
 

ร้อยละของหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจต่อหนี้ทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจ โดยจ าแนกเป็นหนี้ที่ยังไม่ได้มีการบริหารความเสี่ยง 
หนี้ที่ได้มีการบริหารความเสี่ยง และหนี้ที่ยังไม่ได้มีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่น เนื่องจากรัฐวิสาหกิจมีรายรับ 

และรายจ่ายหนีต้่างประเทศเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ (Natural Hedged)  
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 หนี้สำธำรณะคงค้ำง ณ วันที่ 31 กรกฎำคม 2559 มจี ำนวน 5,9584,103.24 ล้ำนบำท ซึ่งสำมำรถ 
แบ่งประเภทเป็นหนีต้่ำงประเทศ-หนี้ในประเทศ และหนี้ระยะยำว-หนี้ระยะสั้นได ้ดังนี ้
 

 หนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ แบ่งออกเป็น หนี้ต่ำงประเทศ 344,475.76 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 5.78
และหนี้ในประเทศ 5,613,627.48 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 94.22 ของยอดหนี้สำธำรณะคงค้ำง รำยละเอียดปรำกฏ
ตำมตำรำงที่ 6 

ตารางที่ 6 สัดส่วนหนี้ต่างประเทศและหนีใ้นประเทศ 
หน้ีสาธารณะ

(ลา้นบาท) (ลา้นบาท) % (ลา้นบาท) %

1. หน้ีของรัฐบาล 4,402,025.96           94,103.87                  2.14              4,307,922.09                97.86                

2. หน้ีรัฐวิสาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน 1,016,826.65           249,470.84                24.53            767,355.81                   75.47                

3. หน้ีรัฐวิสาหกิจทีเ่ป็นสถาบันการเงิน     

   (รัฐบาลค้้าประกัน)
514,778.46              901.05                     0.18              513,877.41                   99.82                

4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ 24,472.17               -                          -               24,472.17                    100.00               

รวม 5,958,103.24           344,475.76                5.78              5,613,627.48                94.22                

หน้ีต่างประเทศ หน้ีในประเทศ

 
 
 หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสัน้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี ้

 หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุของเครื่องมือการกู้เงิน) แบ่งออกเป็น หนี้ระยะยำว 
5,832,958.23 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 97.90 และหนี้ระยะสั้น 125,145.01 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 2.10 
ของยอดหน้ีสำธำรณะคงค้ำง รำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 7 

ตารางที่ 7 สัดส่วนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุของเครื่องมือการกู้เงิน) 
หน้ีสาธารณะ

(ลา้นบาท) (ลา้นบาท) % (ลา้นบาท) %

1. หน้ีของรัฐบาล 4,402,025.96           4,291,283.43              97.48            110,742.53                   2.52                  

2. หน้ีรัฐวิสาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน 1,016,826.65           1,002,424.17              98.58            14,402.48                    1.42                  

3. หน้ีรัฐวิสาหกิจทีเ่ป็นสถาบันการเงิน     

   (รัฐบาลค้้าประกัน)
514,778.46              514,778.46                100.00           -                            -                   

4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ 24,472.17               24,472.17                  100.00           -                            -                   

รวม 5,958,103.24           5,832,958.23             97.90            125,145.01                  2.10                  

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสัน้
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน 

หมายเหตุ: กำรน ำข้อมูลและ/หรือบทวิเครำะห์ของส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะไปใช้และ/หรือเผยแพร่ต่อ ขอควำมกรุณำอ้ำงอิงแหล่งที่มำของข้อมูลด้วย 
ส่วนวิจัยนโยบำยหนี้สำธำรณะ ส ำนักนโยบำยและแผน 
ส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5512 และ 5520 

 

 หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุคงเหลือ) แบ่งออกเป็น หนี้ระยะยำว 
5,088,143.45 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 85.40 และหนี้ระยะสั้น 869,959.79 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 14.60  
ของยอดหนี้สำธำรณะคงค้ำง รำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 8 

ตารางที่ 8 สัดส่วนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุคงเหลอื) 
หน้ีสาธารณะ

(ลา้นบาท) (ลา้นบาท) % (ลา้นบาท) %

1. หน้ีของรัฐบาล 4,402,025.96           3,852,854.04              87.52            549,171.92                   12.48                

2. หน้ีรัฐวิสาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน 1,016,826.65           876,402.22                86.19            140,424.43                   13.81                

3. หน้ีรัฐวิสาหกิจทีเ่ป็นสถาบันการเงิน     

   (รัฐบาลค้้าประกัน)
514,778.46              339,261.98                65.90            175,516.48                   34.10                

4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ 24,472.17               19,625.21                  80.19            4,846.96                      19.81                

รวม 5,958,103.24           5,088,143.45             85.40            869,959.79                  14.60                

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสัน้

 
 


