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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน ณ สิ้นเดอืนพฤษภาคม 2560 

ส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ (สบน.) ขอรำยงำนสถำนะหนี้สำธำรณะคงค้ำง ณ สิ้นเดือนพฤษภำคม 2560 ดังนี้ 

 ยอดหนี้สำธำรณะคงค้ำง ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2560 มีจ ำนวน 6,347,824.38 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น  
ร้อยละ 42.90 ของ GDP เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำ หนี้สำธำรณะเพ่ิมข้ึนสุทธิ 79,903.50 ล้ำนบำท โดยมี
รำยละเอียด ดังนี้  
 1. หนี้รัฐบำล 4,912,277.61 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น 88,281.79 ล้ำนบำท 
 2. หนี้รัฐวิสำหกิจ 971,707.95 ล้ำนบำท ลดลง 1,042.66 ล้ำนบำท 
 3. หนี้รัฐวิสำหกิจที่เป็นสถำบันกำรเงิน (รัฐบำลค้ ำประกัน) 446,277.21 ล้ำนบำท  
  ลดลง 6,463.58 ล้ำนบำท  
 4. หนี้หน่วยงำนของรัฐ 17,561.61 ล้ำนบำท ลดลง 872.05 ล้ำนบำท 
  

 ทั้งนี้ สัดส่วนและรำยละเอียดของหนี้สำธำรณะ ณ สิ้นเดือนพฤษภำคม 2560 ปรำกฏตำมแผนภำพที่ 1  
และตำรำงที่ 1 ตำมล ำดับ 
 

แผนภาพที่ 1 สัดส่วนหนีส้าธารณะจ าแนกตามประเภท 

หนี้ที่รั  า ก ้ ดยตรง
6  12 

หนี้รั  า      
   เพื่อ ด  ้ความเสียหาย

 อง FIDF 14.2 %

หนี้รั วิสาหกิจ
 15. 1 

หนี้รั วิสาหกิจ
ที่เป นสถา ันการเงิน 
 รั  า ค้ าประกัน  

7 0  

หนี้หน่วยงาน องรั  0 2  
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน ณ สิ้นเดอืนพฤษภาคม 2560 

ตารางที่ 1 รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่  1 พฤษภาคม 25601 
หน่วย: ล้านบาท

ณ 30 เม.ย. 60  % GDP  ณ 31 พ.ค. 60  % GDP  เพ่ิม/(ลด)

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

1. หน้ีรัฐบาล (1.1+1.2+1.3) 4,823,995.82 32.81 4,912,277.61 33.19        88,281.79

   1.1 หน้ีท่ีรัฐบาลกู้โดยตรง 3,852,455.09 26.20 3,886,098.26 26.26 33,643.17       

        -หน้ีต่างประเทศ 97,290.83 96,952.06 (338.77)          

            - เงินกู้เพ่ือใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล 38,055.20 37,922.58 (132.62)          

            - เงินกู้ให้กู้ต่อ4 59,235.63 59,029.48 (206.15)          

        -หน้ีในประเทศ 3,755,164.26 3,789,146.20 33,981.94       

            - เงินกู้เพ่ือชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหน้ี 5 3,269,767.62 3,300,037.62 30,270.00       

                   - ระยะส้ัน (ต๋ัวเงินคลังและเงินกู้อ่ืน) 80,000.00 114,000.00 34,000.00       

                   - ระยะยาว (พันธบัตรและเงินกู้อ่ืน) 3,189,767.62 3,186,037.62 (3,730.00)       

            - เงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 359,853.00               359,853.00               -                

            - เงินกู้ให้กู้ต่อ4 69,860.31                 71,795.92                 1,935.61        

            - เงินกู้เพ่ือปรับโครงสร้างหน้ีต่างประเทศท่ีกระทรวงการคลังค้้าประกัน 6 5,683.33                   5,166.66                   (516.67)          

            - เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ 50,000.00                 52,293.00                 2,293.00        

                   - เพ่ือใช้ในโครงการ DPL -                          293.00                     293.00           

                   - เพ่ือการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้้าและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน 50,000.00                 52,000.00                 2,000.00        

   1.2 หน้ีท่ีรัฐบาลกู้เพ่ือชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 7 916,090.73 6.23 905,729.35 6.12 (10,361.38)      

            - FIDF 1 340,578.04 339,632.00 (946.04)          

            - FIDF 3 575,512.69 566,097.35 (9,415.34)       

   1.3 หน้ีเงินกู้ล่วงหน้าเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ี 8 55,450.00                0.38     120,450.00              0.81 65,000.00       

        -หน้ีเงินกู้เพ่ือชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 55,450.00                120,450.00              65,000.00       

2. หน้ีรัฐวิสาหกิจ (2.1 + 2.2) 972,750.61 6.62 971,707.95 6.57        (1,042.66)

   2.1 หน้ีท่ีรัฐบาลค้้าประกัน 417,763.53 2.84 416,171.43 2.81        (1,592.10)

        -หน้ีต่างประเทศ 88,342.59 87,445.33           (897.26)

        -หน้ีในประเทศ 329,420.94 328,726.10           (694.84)

   2.2 หน้ีท่ีรัฐบาลไม่ค้้าประกัน 554,987.08 3.78 555,536.52 3.75            549.44

        -หน้ีต่างประเทศ 133,234.33 131,779.99        (1,454.34)

        -หน้ีในประเทศ 421,752.75 423,756.53          2,003.78

3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้้าประกัน) 452,740.79 3.08 446,277.21 3.02        (6,463.58)

        -หน้ีต่างประเทศ 575.38 575.80                0.42

        -หน้ีในประเทศ 452,165.41 445,701.41        (6,464.00)

4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ  (4.1+4.2) 9 18,433.66                0.13     17,561.61                0.12               (872.05)

   4.1 หน้ีท่ีรัฐบาลค้้าประกัน -                             -                                               -   

   4.2 หน้ีท่ีรัฐบาลไม่ค้้าประกัน 18,433.66                17,561.61                          (872.05)

รวม (1+2+3+4) 6,267,920.88 42.64 6,347,824.38 42.90        79,903.50

2,3 2,3
2,3 2,3
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน ณ สิ้นเดอืนพฤษภาคม 2560 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1  หนี้ร ั า  

 1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำเพ่ิมขึ้นสุทธิ 33,643.17 ล้ำนบำท เนื่องจำก  
 1 1 1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงสุทธิ 338.77 ล้ำนบำท จำกเดือนก่อนหน้ำ โดยเป็นผลจำกกำรเบิกจ่ำยหนี้เงินเยน 
และกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 2   

หมำยเหตุ:   
1. ตัวเลขในตำรำงเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของนิติบุคคลเฉพำะกิจ (Special Purpose Vehicle : SPV) ณ สิ้นเดือนพฤษภำคม 

2560 จ ำนวน 20,499.90 ล้ำนบำท ที่รัฐบำลมีภำระผูกพันต้องจ่ำยภำยใต้สัญญำเช่ำพ้ืนที่อำคำร สัญญำบริกำรจัดหำเฟอร์นิเจอร์ และสัญญำโอนสิทธิ
เรียกร้องของโครงกำรศูนย์รำชกำรกรุงเทพมหำนคร ถ. แจ้งวัฒนะ    

2. GDP ปี 2559 เท่ำกับ 14,366.60 พันล้ำนบำท และประมำณกำร GDP ปี 2560 เท่ำกับ 15,228.60 พันล้ำนบำท (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ณ 15 พฤษภำคม 2560) 

3. สบน. ได้ปรับวิธีกำรค ำนวณ GDP ในแต่ละเดือน เพ่ือให้สัดส่วนหนี้สำธำรณะต่อ GDP สะท้อนค่ำที่ใกล้เคียงควำมเป็นจริง  
โดย GDP ในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำสิน้สุด ณ เดือนเมษำยน 2560 ค ำนวณ ดังนี้ [(GDP ไตรมำส 2 ป ี59)/3]*2 + GDP ไตรมำส 3 – 4 ปี 2559 + 
GDP ไตรมำส 1 ปี 60 + [(ประมำณกำร GDP ปี 60) – (GDP ไตรมำส 1 ปี 60)]/9 เท่ำกับ 14,701.26 พันล้ำนบำท และในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ
สิ้นสุด ณ เดือนพฤษภำคม 2560 ค ำนวณ ดังนี้ [(GDP ไตรมำส 2 ป ี59)/3] + GDP ไตรมำส 3 – 4 ปี 2559 + GDP ไตรมำส 1 ปี 60 + ([(ประมำณ
กำร GDP ปี 60) – (GDP ไตรมำส 1 ปี 60)]/9)*2 เท่ำกับ 14,796.62 พันล้ำนบำท 

4. เงินกู้ให้กู้ต่อเป็นหนี้ที่กระทรวงกำรคลังกู้เงินให้แก่หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจกู้ต่อเพ่ือพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมตำมมติของคณะรัฐมนตรี       
ณ สิ้นเดือนพฤษภำคม 2560 หนี้เงินกู้ให้กู้ต่อมีจ ำนวนทั้งสิ้น 130,825.40 ลำ้นบำท เป็นกำรให้กู้ต่อแก่กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
60,451.15 ล้ำนบำท กำรรถไฟแห่งประเทศไทย 49,342.36 ล้ำนบำท บริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) 20,817.86 ล้ำนบำท และกำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำค 214.03 ล้ำนบำท ซึ่งหนี้ดังกล่ำวไม่ปรำกฏรำยกำรในตำรำงส่วนของหนี้รัฐวิสำหกิจ เพ่ือป้องกันกำรรำยงำนข้อมูลหนี้คงค้ำงที่ซ้ ำซ้อน 

5. 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 ำระ 
ในอนำคต รัฐบำลจะมีภำระหนี้ส่วนชดเชยเงินเฟ้อเพ่ิมเติมจำกเงินต้นที่จะครบก ำหนดในปี 2564 จ ำนวน 18,850 ล้ำนบำท และในปี 2571 จ ำนวน 
32,970 ล้ำนบำท ภำยใต้ข้อสมมติว่ำอัตรำเงินเฟ้อทั่วไป (Headline Inflation) ในปี 2559 เท่ำกับ 1.0% และเท่ำกับ 2.0% ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป 

6. มำตรำ 24 (2) ตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้ำงหนี้
สำธำรณะ เพ่ือเป็นกำรประหยัด ลดควำมเสี่ยงในอัตรำแลกเปลี่ยน หรือกระจำยภำระกำรช ำระหนี้ โดยที่ผ่ำนมำกระทรวงกำรคลังได้มีกำรกู้เงิน 
ในประเทศเพ่ือช ำระหนี้ต่ำงประเทศของรัฐวิสำหกิจที่กระทรวงกำรคลังค้ ำประกันไม่เกินจ ำนวนเงินที่ยังมีภำระค้ ำประกันอยู่ท ำให้หนี้ต่ำงประเทศ 
ของรัฐวิสำหกิจที่กระทรวงกำรคลังค้ ำประกันลดลงและหนี้ในประเทศของรัฐบำลเพ่ิมขึ้น 

7. เงินกู้ที่ออกภำยใต้พระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำรเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือกำรฟ้ืนฟูและพัฒนำระบบ 
สถำบันกำรเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) และพระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำรเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทนุเพ่ือกำรฟ้ืนฟูและพัฒนำ
ระบบสถำบันกำรเงนิ ระยะทีส่อง พ.ศ. 2545 (FIDF3) นัน้ ต่อมำไดม้ีกำรตรำพระรำชก ำหนดปรับปรุงกำรบริหำรหนี้ที่กระทรวงกำรคลังกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุน
เพ่ือกำรฟ้ืนฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน (กองทุนฯ) พ.ศ. 2555 มำตรำ 4 ให้กองทุนฯ มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกบักำรช ำระคืนต้นเงินกู ้
และกำรช ำระดอกเบี้ยเงินกู้ 

8. มำตรำ 24/1 ตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้ำงหนี้ 
ที่มีจ ำนวนมำกและเห็นว่ำไม่สมควรกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้ำงหนี้ดังกล่ำวในครำวเดียวกัน โดยให้สำมำรถทยอยกู้เงินล่วงหน้ำได้ไม่เกิน 12 เดือนก่อน
วันที่หนี้ครบก ำหนดช ำระ และให้น ำเงินกู้ดังกล่ำวส่งเข้ำกองทุนบริหำรเงินกู้เพ่ือกำรปรับโครงสร้ำงหนี้สำธำรณะและพัฒนำตลำดตรำสำรหนี้ 
ในประเทศให้เป็นผู้บริหำรเงิน โดยจะน ำไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีควำมมั่นคงสูง เช่น ตรำสำรหนี้ที่ออกหรือค้ ำประกันโดยกระทรวงกำรคลัง  
ตรำสำรหนี้ที่ออกเป็นเงินตรำสกุลหลักและออกหรือค้ ำประกันโดยรัฐบำลต่ำงประเทศ กำรท ำธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญำจะขำยคืนซึ่งตรำสำรหนี้ที่ออก 
โดยกระทรวงกำรคลัง หรือลงทุนในตรำสำรหนี้อื่นที่ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือจำกบริษัทจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ เพ่ือให้เกิดผลตอบแทน 
และเป็นกำรลดต้นทุนของกำรกู้เงิน 

9. 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 เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทำงปฏิบัติ
ของนำนำประเทศและเจตนำรมณ์ดั้งเดิมของพระรำชบัญญัติกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ พ.ศ. 2548 สบน. อยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรปรับปรุงนิยำม
และขอบเขตของหนี้สำธำรณะภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ พ.ศ. 2548 อย่ำงไรก็ดี ณ สิ้นเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2560  หนี้ของ ธปท. 
มีจ ำนวน 4,255,227 ล้ำนบำท (ทีม่ำ: 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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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน ณ สิ้นเดอืนพฤษภาคม 2560 

ตารางท่ี 2 การเป ี่ยนแป ง องหนี้ต่างประเทศที่รั  า ก ้ ดยตรง 

ล้านบาท

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

(ก) (ข)

CAD -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   CAD 25.59 25.57

EUR -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   EUR 37.98 38.46

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

USD 256.42         256.42         -                      -                                        8,919.61               8,786.99              (132.62)        (132.62)             USD 34.79 34.27

JPY 37,788.66     37,788.66     -                      -                                        -                      -                      -              -                   

USD 540.57         540.57         -                      -                                        -                      -                      -              -                   

CAD 8.37             8.37            -                      -                                        214.14                  214.04                 (0.10)           (0.10)                 

EUR -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   

JPY 121,022.43    122,187.00   1,164.57               362.15                                   38,126.06             37,635.44             (490.62)        (128.47)             

USD 150.00         150.00 -                      -                                        5,217.78               5,140.20              (77.58)         (77.58)               

JPY -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   

USD 500.00         500.00         -                      -                                        -                      -                      -              -                   

362.15                                (700.92)      (338.77)            

ผลของอัตราแลกเปล่ียนต่อหน้ีคงค้าง
การเปลีย่นแปลง
ของหนีส้าธารณะ 
ณ พ.ค. 60หนีค้งคา้ง ณ 

เม.ย.  60

หนีค้งคา้ง ณ 

พ.ค.  60

ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD

ณ สิน้เดอืน เม.ย. 60  

 (ลา้นบาท)
ณ สิน้เดอืน พ.ค. 60  

 (ลา้นบาท)
เพ่ิม/(ลด)

รวม

อัตราแลกเปล่ียน 2

เงินกู้เพ่ือใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล

 หน้ีท่ียังไม่ได้มีการบริหาร   

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน

 หน้ีท่ีได้มีการบริหารความเส่ียง

จากอัตราแลกเปล่ียน

เงินกู้ให้กู้ต่อ

 หน้ีท่ียังไม่ได้มีการบริหาร   

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน

 หน้ีท่ีได้มีการบริหารความเส่ียง

จากอัตราแลกเปล่ียน

สกุลเงิน 1

ผลจากการบริหารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การช้าระคืน/การ

บริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน) ณ พ.ค. 60

3

3

 
1. CAD=สกุลเงนิเหรียญแคนำดำ EUR=สกลุเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกลุเงินเหรียญสหรฐั 
2. อัตรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศของธนำคำรแห่งประเทศไทยเป็นอัตรำถัวเฉลีย่ขำย ณ วันท ำกำรสุดท้ำยของเดือน 
3. หนี้ต่ำงประเทศที่มกีำรบริหำรควำมเสี่ยงแล้ว ใชอ้ัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ท ำกำรบรหิำรควำมเสี่ยง  
 

   หำกพิจำรณำในรูปเงินบำท หนี้ที่รัฐบำลกู้โดยตรงจ ำแนกเป็นสกุลเงินต่ำงๆ หลังจำกที่ได้บริหำรควำมเสี่ยงจำก
กำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนแล้วมีรำยละเอียดปรำกฏตำมแผนภำพที่ 2   
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน ณ สิ้นเดอืนพฤษภาคม 2560 

แผนภาพที่ 2 หน้ีต่างประเทศที่รั  า ก ้ ดยตรงที่ รหิารความเสีย่งแ ะจ าแนกเป นสก ุเงินตา่งๆ 

รวม Hedged Unhedged
เยน 159,975.66           50,123.42             12,125.83                  37,997.59         

เหรียญสหรัฐ 1,446.99              46,614.60             32,687.41                  13,927.19         
เหรียญแคนาดา 8.37                   214.04                 -                          214.04             
ยูโร -                     -                     -                          -                  

96,952.06             44,813.24                  52,138.82         
4,912,277.61              

1.97                    0.91                         1.06                

สกุลเงิน (ล้านหน่วย)
(ล้านบาท)

รวมหน้ีต่างประเทศของรัฐบาล (1)
หน้ีของรัฐบาลท้ังหมด (2)

ร้อยละของหน้ีต่างประเทศต่อหน้ีท้ังหมด

ของรัฐบาล (%) = (1)/(2)  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อย ะ องหนี้ต่างประเทศที่รั  า ก ้ ดยตรงต่อหนี้รั  า ทั้งหมด  
 ดยจ าแนกเป นหนี้ที่ยังไม่ได้มีการ ริหารความเสี่ยง แ ะหนี้ที่ได้มีการ ริหารความเสี่ยงจากอัตราแ กเป ี่ยน 

 
Canadian 

(Unhedged) 
0.005%

Japanese Yen 
(Hedged) 

0.25%

Japanese Yen 
(Unhedged) 

0.77%

USD (Hedged) 
0.66%

USD 
(Unhedged) 

0.28%
Hedged 
0.91%Unhedged 

1.06%
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน ณ สิ้นเดอืนพฤษภาคม 2560 

1.1.2 หนี้ นประเทศ เพ่ิมข้ึนสุทธิ 33,981.94 ล้ำนบำท จำกเดือนก่อนหน้ำ เนื่องจำก 
 กำรกู้เงินเพ่ือชดเชยกำรขำดดุลงบประมำณและกำรบริหำรหนีส้ำธำรณะเพ่ิมขึ้น 30,270 ล้ำนบำท โดย

มีรำยละเอียด ดังนี้ 
- เงินกู้ระยะสั้น เพ่ิมขึ้น 34,000 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรกู้เงินระยะสั้นเพ่ือปรับโครงสร้ำงหนี้

พันธบัตรรัฐบำล 
- เงินกู้ระยะยำว ลดลง 3,730 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้พันธบัตรรัฐบำลไปเป็นเงินกู้

ระยะสั้น 34,000 ล้ำนบำท กำรช ำระคืนหนี้เดิม 13,830 ล้ำนบำท และกำรกู้เงินเพ่ือชดเชยกำรขำดดุลงบประมำณเพ่ิมขึ้น 
44,100 ล้ำนบำท โดยกำรออกพันธบัตรรัฐบำล 26,100 ล้ำนบำท และพันธบัตรออมทรัพย์ 18,000 ล้ำนบำท  

 เงินกู้ให้กู้ต่อเพ่ิมขึ้น 1,935.61 ล้ำนบำท เนื่องจำก 
-  กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเบิกจ่ำยเงินกู้จ ำนวน 914.91 ล้ำนบำท เพ่ือจัดท ำ

โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีม่วง จ ำนวน 428.71 ล้ำนบำท สำยสีน้ ำเงิน 379.29 ล้ำนบำท และสำยสเีขียว จ ำนวน 106.91 ล้ำนบำท  
-  กำรรถไฟแห่งประเทศไทยเบิกจ่ำยเงินกู้จ ำนวน 1,020.70 ล้ำนบำท เพ่ือจัดท ำโครงกำรก่อสร้ำง

รถไฟทำงคู่ ช่วงชุมทำงถนนจิระ – ขอนแก่น จ ำนวน 588.89 ล้ำนบำท โครงกำรก่อสร้ำงทำงคู่ในเส้นทำงรถไฟ สำยชำยฝั่ง
ทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรำ – คลองสิบเก้ำ - แก่งคอย จ ำนวน 351.95 ล้ำนบำท โครงกำรรถไฟชำนเมืองสำยสีแดง 
ช่วงบำงซื่อ - รังสิต จ ำนวน 47.85 ล้ำนบำท โครงกำรปรับปรุงทำงที่ไม่ปลอดภัยต่อกำรเดินรถ จ ำนวน 32.01 ล้ำนบำท 

 เงินกู้เพ่ือปรับโครงสร้ำงหนี้ต่ำงประเทศที่กระทรวงกำรคลังค้ ำประกัน ลดลง 516.67 ลำ้นบำท จำกกำร
ช ำระคืนต้นเงินกู้ 

 เงินกู้บำททดแทนกำรกู้เงินตรำต่ำงประเทศ เพ่ิมขึ้น 2,293 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
- เงินกู้เพ่ือใช้ในโครงกำร DPL เพ่ิมขึ้น 293 ล้ำนบำท 
- เงินกู้กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำและระบบขนส่งทำงถนนระยะเร่งด่วน เพิ่มข้ึน 

2,000 ล้ำนบำท 
1.2  หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใชค้วามเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ลดลงจำกเดือนก่อนหน้ำ จ ำนวน 

10,361.38 ล้ำนบำท จำกกำรช ำระหนี้ที่กู้มำภำยใต้พระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำรเงินกู้เพ่ือ
ช่วยเหลือกองทุนเพ่ือกำรฟ้ืนฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) จ ำนวน 946.04 ล้ำนบำท และหนี้ที่กู้
มำภำยใต้พระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำรเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือกำรฟ้ืนฟูและพัฒนำ
ระบบสถำบันกำรเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) จ ำนวน 9,415.34 ล้ำนบำท โดยใช้เงินจำกบัญชีสะสมเพ่ือกำรช ำระ
คืนต้นเงินกู้ชดใช้ควำมเสียหำยของกองทุนเพ่ือกำรฟ้ืนฟูฯ 

1.3  หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ เพ่ิมขึ้นจำกเดือนก่อนหน้ำ 65,000 ล้ำนบำท จำกกำรออก R-bill 
จ ำนวน 45,000 ล้ำนบำท และพันธบัตรรัฐบำลเพ่ือกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ 20,000 ล้ำนบำท ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งในกำรปรับ
โครงสร้ำงหนี้พันธบัตรรัฐบำลที่กู้เพ่ือชดใช้ควำมเสียหำยให้แก่กองทุนเพ่ือกำรฟ้ืนฟูฯ วงเงิน 162,000 ล้ำนบำท         
ที่จะครบก ำหนดในวันที่ 16 มิถุนำยน 2560  
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2  หนี้รั วิสาหกิจ 

 2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้้าประกัน 
 2 1 1 หนี้ต่างประเทศ ลดลง 897.26 ล้ำนบำท จำกเดือนก่อนหน้ำ โดยเปน็ผลจำกกำรช ำระคืนหนี้เงินเยน และกำร
เปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลีย่น ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 3 

 ตารางที่ 3 การเป ี่ยนแป ง องหนี้ต่างประเทศ องรั วิสาหกิจ  รั  า ค้ าประกัน   

ล้านบาท สกุลเงิน เม.ย. 60 พ.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             -                    -                     1,339.21              1,356.36             17.15        17.15              EUR 37.98 38.46
JPY 83,654.63      81,967.01       (1,687.62)            (524.82)               26,353.97            26,014.83           (339.14)     (863.96)            JPY 0.32 0.31
USD -               -                -                    -                     -                     -                    -           -                 USD 34.79 34.27
JPY 194,761.89    194,761.89     -                    -                     6,695.79              6,645.34             (50.45)       (50.45)             
USD -               -                -                    -                     -                     -                    -           -                 

(524.82)              (372.44)    (897.26)          

อัตราแลกเปล่ียน 2
ผลจากการบริหารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การช้าระคืน/การ

บริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน) ณ พ.ค. 60
ผลของอัตราแลกเปล่ียนต่อหน้ีคงค้าง

การเปลีย่นแปลง
ของหนีส้าธารณะ

 ณ พ.ค. 60
สกุลเงิน 1 หนีค้งคา้ง ณ 

เม.ย.  60

หนีค้งคา้ง ณ 

พ.ค.  60

ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD
ณ สิน้เดอืน เม.ย. 60 

  (ลา้นบาท)
ณ สิน้เดอืน พ.ค. 60 

  (ลา้นบาท)
เพ่ิม/(ลด)

หน้ีท่ียังไม่ได้มีการบริหาร      

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน

หน้ีท่ีได้มีการบริหารความเส่ียง

จากอัตราแลกเปล่ียน
รวม

3

 
1. EUR=สกุลเงนิยูโร JPY=สกุลเงนิเยน และ USD=สกุลเงนิเหรียญสหรฐั 
2. อัตรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศของธนำคำรแห่งประเทศไทยเป็นอัตรำถัวเฉลีย่ขำย ณ วันท ำกำรสุดท้ำยของเดือน 
3. หนี้คงค้ำงต่ำงประเทศของรัฐวิสำหกิจบำงส่วนได้มกีำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงแล้ว (Partial Hedge) 

 2 1 2 หนี้ นประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำลดลงสุทธิ 694.84 ล้ำนบำท โดยกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญ  
เนื่องจำก กำรยำงแห่งประเทศไทยช ำระคืนต้นเงินกู้ 1,318.68 ล้ำนบำท รวมถึงกำรรถไฟแห่งประเทศไทยเบิกจ่ำยเงินกู้ 
1,000 ล้ำนบำท  

    2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้้าประกัน 
  2 2 1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงสุทธิ 1,454.34 ล้ำนบำท จำกเดือนก่อนหน้ำ โดยเป็นผลจำกกำรช ำระคืนหนี้
สกุลเงินต่ำงๆ  ของบริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) และกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน ดังรำยละเอียดปรำกฏตำม
ตำรำงที่ 4 
ตารางที่ 4 การเป ี่ยนแป ง องหนี้ต่างประเทศ องรั วิสาหกิจ  รั  า ไม่ค้ าประกัน   

ล้านบาท สกุลเงิน เม.ย. 60 พ.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 1,067.23        1,054.51        (12.72)                (489.14)               40,529.60            41,048.49           518.89      29.75              EUR 37.98 38.46
JPY 41,515.80      41,091.75       (424.05)              (131.87)               13,078.85            12,910.54           (168.31)     (300.18)            JPY 0.32 0.31
USD 1,801.62        1,801.62        -                    -                     62,669.73            61,737.93           (931.80)     (931.80)            USD 34.79 34.27

หน้ีท่ีได้มีการบริหารความเส่ียง

จากอัตราแลกเปล่ียน
JPY 59,000.00      59,000.00       -                    -                     16,956.15            16,704.04            (252.11)     (252.11)            

(621.01)              (833.33)    (1,454.34)        

การเปลีย่นแปลง
ของหนีส้าธารณะ

 ณ พ.ค. 60

ผลของอัตราแลกเปล่ียนต่อหน้ีคงค้าง

ณ สิน้เดอืน พ.ค. 60 

  (ลา้นบาท)

อัตราแลกเปล่ียน 2

สกุลเงิน

ผลจากการบริหารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การช้าระคืน/การ

บริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน) ณ พ.ค. 60

หนีค้งคา้ง ณ 

เม.ย.  60

หนีค้งคา้ง ณ 

พ.ค.  60

ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD

ณ สิน้เดอืน เม.ย. 60 

  (ลา้นบาท)

หน้ีท่ียังไม่ได้มีการบริหาร     

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน

รวม

เพ่ิม/(ลด)

1

3

 
1. EUR=สกุลเงนิยูโร JPY=สกุลเงนิเยน และ USD=สกุลเงนิเหรียญสหรฐั 
2. อัตรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศของธนำคำรแห่งประเทศไทยเป็นอัตรำถัวเฉลีย่ขำย ณ วันท ำกำรสุดท้ำยของเดือน 

 
 2 2 2 หนี้ นประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำเพ่ิมข้ึนสุทธิ 2,003.78 ล้ำนบำท โดยกำรเปลี่ยนแปลง
ที่ส ำคัญ เนื่องจำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคได้ออกพันธบัตรสุทธิ 3,210 ล้ำนบำท และ บริษัท กำรบิน จ ำกัด (มหำชน) ได้
ช ำระคืนต้นเงินกู ้1,843.87 ล้ำนบำท   
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน ณ สิ้นเดอืนพฤษภาคม 2560 

   หนี้รั วิสาหกิจที่เป นสถา ันการเงิน  รั  า ค้ าประกัน   
 3.1 หนี้ต่างประเทศ เพ่ิมข้ึนสุทธิ 0.42 ล้ำนบำท จำกเดือนก่อนหน้ำ โดยเป็นผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงของ            
อัตรำแลกเปลี่ยน  ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 5 

ตารางที่ 5 การเป ี่ยนแป ง องหนี้ต่างประเทศ องรั วิสาหกิจที่เป นสถา ันการเงิน  รั  า ค้ าประกัน   

ล้านบาท สกุลเงิน เม.ย. 60 พ.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              -                    -                     105.24                106.59               1.35          1.35                EUR 37.98 38.46

USD 1.79              1.79              -                    -                     62.32                  61.40                 (0.93)         (0.93)               USD 34.79 34.27

EUR -               -                -                    -                     -                     -                    -           -                 
JPY 1,617.70        1,617.70        -                    -                     -                     -                    -           -                 

-                    0.42         0.42               

การเปลีย่นแปลง
ของหนีส้าธารณะ

 ณ เม.ย. 60สกุลเงิน 1

ผลจากการบริหารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การช้าระคืน/การ

บริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน) ณ พ.ค. 60
ผลของอัตราแลกเปล่ียนต่อหน้ีคงค้าง

เพ่ิม/(ลด)

อัตราแลกเปล่ียน 2

 หน้ีท่ียังไม่ได้มีการบริหาร    

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน
 หน้ีท่ีได้มีการบริหารความเส่ียง

จากอัตราแลกเปล่ียน
รวม

หนีค้งคา้ง ณ 

เม.ย.  60

หนีค้งคา้ง ณ 

พ.ค.  60

ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD

ณ สิน้เดอืน มี.ค. 60  

 (ลา้นบาท)
ณ สิน้เดอืน เม.ย. 60

   (ลา้นบาท)

 
1. EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงนิเยน และ USD=สกุลเงนิเหรียญสหรัฐ 

 
 

3.2  หนี้ในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำลดลงสุทธิ 6,464 ล้ำนบำท โดยกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญ เนื่องจำก
ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ไถ่ถอนพันธบัตร 3,500 ล้ำนบำท และธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตรช ำระคืนต้น
เงินกู ้2,964 ล้ำนบำท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. อัตรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศของธนำคำรแห่งประเทศไทยเป็นอัตรำถัวเฉลีย่ขำย ณ วันท ำกำรสุดท้ำยของเดือน 
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หำกพิจำรณำในรูปเงินบำท หนี้ต่ำงประเทศของรัฐวิสำหกิจ และรัฐวิสำหกิจที่เป็นสถำบันกำรเงิน (รัฐบำล           
ค้ ำประกัน) หลังจำกได้บริหำรควำมเสี่ยงของอัตรำแลกเปลี่ยนแล้ว มีรำยละเอียดปรำกฏตำมแผนภำพที่ 3  

แผนภาพที่   หน้ีต่างประเทศ องรั วสิาหกิจ แ ะรั วิสาหกิจท่ีเป นสถา ันการเงิน  รั  า ค้ าประกัน       
ที่ ริหารความเสี่ยงแ ะจ าแนกเป นสกุ เงินต่างๆ 

 

รวม Hedged
Natural 

Hedged
Unhedged

เยน 378,438.34                  115,979.50    77,710.81        12,778.67     25,490.02    

เหรียญสหรัฐ 1,803.41                     61,799.33      -                 61,737.93     61.40          

ยูโร 1,092.54                     42,022.29      -                 40,559.35     1,462.94      

219,801.12    77,710.81        115,075.95    27,014.36    
1,417,985.16    

15.50           5.48               8.12             1.90           

สกุลเงิน (ล้านหน่วย)
(ล้านบาท)

รวมหน้ีต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ (1)
หน้ีรัฐวิสาหกิจท้ังหมด (2)

ร้อยละของหน้ีต่างประเทศต่อหน้ีท้ังหมดของ

รัฐวิสาหกิจ (%) = (1)/(2)
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อย ะ องหนี้ต่างประเทศ องรั วิสาหกิจต่อหนี้ทั้งหมด องรั วสิาหกิจ  ดยจ าแนกเป นหนี้ที่ยังไม่ได้มีการ ริหารความเสี่ยง 
หนี้ที่ได้มีการ ริหารความเสี่ยง แ ะหนี้ที่ ริหารความเสี่ยงจากอัตราแ กเป ี่ยน ดยวิธี Natural Hedged  

 

Japanese 
Yen 

(Hedged) 
5.48%

Japanese Yen 
(Natural Hedged) 

0.90%

Japanese Yen 
(Unhedged) 

1.80%

USD (Unhedged) 
0.004%

USD (Natural 
Hedged) 
4.36%

Euro (Natural 
Hedged) 
2.86%

Euro (Unhedged) 0.10%

Hedged 
5.48%

Natural 
Hedged 
8.12%

Unhedged 
1.90%
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน ณ สิ้นเดอืนพฤษภาคม 2560 

4. หนี้หน่วยงาน องรั  ลดลง 872.05 ล้ำนบำท จำกเดือนก่อนหน้ำ โดยกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญ เนื่องจำก                
ส ำนักงำนกองทุนอ้อยและน้ ำตำลทรำยได้มีกำรช ำระคืนต้นเงนิกู้สุทธิ 926.74 ล้ำนบำท และ ส ำนักงำนควำมรว่มมือพัฒนำ
เศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้ำนได้มีกำรเบิกจ่ำยสุทธิ 54.87 ล้ำนบำท 
 
 หนี้สำธำรณะคงค้ำง ณ วันที่ 31 พฤภำคม 2560 จ ำนวน 6,347,824.38 ล้ำนบำท สำมำรถ 
แบ่งประเภทเป็นหนี้ต่ำงประเทศ-หนี้ในประเทศ และหนี้ระยะยำว-หนี้ระยะสั้นได ้ดังนี้ 
 

 หนี้ต่างประเทศแ ะหนี้ นประเทศ แบ่งออกเป็น หนี้ต่ำงประเทศ 316,753.18 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 4.99
และหนี้ในประเทศ 6,031,071.20 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 95.01 ของยอดหนี้สำธำรณะคงค้ำง รำยละเอียด 
ปรำกฏตำมตำรำงที่ 6 

ตารางท่ี 6 สัดส่วนหนี้ต่างประเทศแ ะหนี้ นประเทศ 
หน้ีสาธารณะ

(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีรัฐบาล 4,912,277.61     96,952.06         1.97         4,815,325.55           98.03        

2. หน้ีรัฐวิสาหกิจ 971,707.95       219,225.32       22.56        752,482.63             77.44        

3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน 446,277.21       575.80             0.13         445,701.41             99.87        

    (รัฐบาลค้้าประกัน)

4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ 17,561.61         -                  -           17,561.61               100.00      

รวม 6,347,824.38    316,753.18       4.99         6,031,071.20           95.01        

หน้ีต่างประเทศ หน้ีในประเทศ

 
 
 หนี้ระยะยาวแ ะหนี้ระยะสั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

 หนี้ระยะยาวแ ะหนี้ระยะสั้น  แ ่งตามอายุ องเครื่องมือการก ้เงิน  แบ่งออกเป็น หนี้ระยะยำว 
6,079,249.82 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 95.77 และหนี้ระยะสั้น 268,574.56 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 4.23 
ของยอดหนี้สำธำรณะคงค้ำง รำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSmJ-ryNPUAhULr48KHT70B_EQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.neda.or.th%2F&usg=AFQjCNEGTNhOXGmFT0Pxw6c0t4z3lP139A
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSmJ-ryNPUAhULr48KHT70B_EQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.neda.or.th%2F&usg=AFQjCNEGTNhOXGmFT0Pxw6c0t4z3lP139A
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หมายเหตุ: กำรน ำข้อมูลและ/หรือบทวเิครำะห์ของส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะไปใช้และ/หรือเผยแพร่ต่อ ขอควำมกรุณำอ้ำงอิงแหล่งที่มำของขอ้มูลด้วย 
ส่วนวิจยันโยบำยหนี้สำธำรณะ ส ำนักนโยบำยและแผน 
ส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5520  

 

ตารางท่ี 7 สัดส่วนหนี้ระยะยาวแ ะหนี้ระยะสั้น  แ ่งตามอายุ องเครื่องมือการก ้เงิน) 
หน้ีสาธารณะ

(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีรัฐบาล 4,912,277.61     4,687,545.61     95.43        224,732.00             4.57         

2. หน้ีรัฐวิสาหกิจ 971,707.95       963,945.91       99.20        7,762.04                 0.80         

3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน 446,277.21       410,197.01       91.92        36,080.20               8.08         

    (รัฐบาลค้้าประกัน)

4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ 17,561.61         17,561.29         99.998      0.32                       0.002        

รวม 6,347,824.38 6,079,249.82 95.77     268,574.56        4.23      

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะส้ัน

 
 

 หนี้ระยะยาวแ ะหนี้ระยะสั้น  แ ่งตามอายุคงเห ือ  แบ่งออกเป็น หนี้ระยะยำว 
5,436,751.11 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 85.65 และหนี้ระยะสั้น 911,073.27 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 14.35  
ของยอดหนี้สำธำรณะคงค้ำง รำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 8 

ตารางท่ี 8 สัดส่วนหนี้ระยะยาวแ ะหนี้ระยะสั้น  แ ่งตามอายุคงเห ือ  
หน้ีสาธารณะ

(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีรัฐบาล 4,912,277.61     4,268,934.15     86.90        643,343.46             13.10        

2. หน้ีรัฐวิสาหกิจ 971,707.95       821,469.02       84.54        150,238.93             15.46        

3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน 446,277.21       328,842.91       73.69        117,434.30             26.31        

    (รัฐบาลค้้าประกัน)

4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ 17,561.61         17,505.04         99.68        56.57                     0.32         

รวม 6,347,824.38 5,436,751.11 85.65     911,073.27        14.35     

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะส้ัน

 
 


