
  

  

            1 

 

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน ณ สิ้นเดอืนมกราคม 2561 

ส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ (สบน.) ขอรำยงำนสถำนะหนี้สำธำรณะคงค้ำง ณ สิ้นเดือนมกรำคม 2561 ดังนี้ 

 ยอดหนี้สำธำรณะคงค้ำง ณ วันที่ 31 มกรำคม 2561 มีจ ำนวน 6,441,357.86 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น  
ร้อยละ 41.44 ของ GDP เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำ หนี้สำธำรณะเพ่ิมข้ึนสุทธิ 69,941.74 ล้ำนบำท 
โดยมีรำยละเอียด ดังนี้  
 1. หนี้รัฐบำล 5,121,384.17 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น 93,945.74 ล้ำนบำท 
 2. หนี้รัฐวิสำหกิจ 923,685.75 ล้ำนบำท ลดลง 16,577.70 ล้ำนบำท 
 3. หนี้รัฐวิสำหกิจที่เป็นสถำบันกำรเงิน* (รัฐบำลค้ ำประกัน) 386,656.25 ล้ำนบำท  
  ลดลง 6,406.73 ล้ำนบำท  
 4. หนี้หน่วยงำนของรัฐ 9,631.69 ล้ำนบำท ลดลง 1,019.57 ล้ำนบำท 
  

 ทั้งนี้ สัดส่วนและรำยละเอียดของหนี้สำธำรณะ ณ สิ้นเดือนมกรำคม 2561 ปรำกฏตำมแผนภำพที่ 1  
และตำรำงที่ 1 ตำมล ำดับ 
 

แผนภาพที่ 1 สัดส่วนหนีส้าธารณะจ าแนกตามประเภท 

หนี้ที่รั  า ก ้ ดยตรง
65.74 

หนี้รั  า      
   เพื่อ ด  ้ความเสียหาย

 อง FIDF 13.77%

หนี้รั วิสาหกิจ
 14.34 

หนี้รั วิสาหกิจ
ที่เป นสถา ันการเงิน 
 รั  า ค้ าประกัน  

6 00 

หนี้หน่วยงาน องรั    15 

 

 

 

 

 
 

*รัฐวิสำหกจิที่เป็นสถำบันกำรเงิน หมำยถึง รัฐวิสำหกิจที่ท ำธุรกิจใหกู้้ยืมเงิน บริหำรสินทรัพย์ และท ำธุรกิจประกันสินเชื่อ 
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน ณ สิ้นเดอืนมกราคม 2561 

ตารางที่ 1 รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มกราคม 25611 
หน่วย: ล้านบาท

ณ 31 ธ.ค. 60  % GDP  ณ 31 ม.ค. 61  % GDP  เพ่ิม/(ลด)

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

1. หน้ีรัฐบาล (1.1+1.2+1.3) 5,027,438.43 32.54 5,121,384.17 32.95        93,945.74

   1.1 หน้ีท่ีรัฐบาลกู้โดยตรง 4,140,445.22 26.80 4,189,590.96 26.95 49,145.74       

        -หน้ีต่างประเทศ 96,553.04 94,576.90 (1,976.14)       

            - เงินกู้เพ่ือใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล 35,786.57 35,693.10 (93.47)            

            - เงินกู้ให้กู้ต่อ 4 60,766.47 58,883.80 (1,882.67)       

        -หน้ีในประเทศ 4,043,892.18 4,095,014.06 51,121.88       

            - เงินกู้เพ่ือชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหน้ี 5 3,530,806.89 3,581,098.58 50,291.69       

                   - ระยะส้ัน (ต๋ัวเงินคลังและเงินกู้อ่ืน) 37,500.00 77,063.00 39,563.00       

                   - ระยะยาว (พันธบัตรและเงินกู้อ่ืน) 3,493,306.89 3,504,035.58 10,728.69       

            - เงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 359,853.00               359,853.00               -                

            - เงินกู้ให้กู้ต่อ 4 94,737.30                 96,279.49                 1,542.19        

            - เงินกู้เพ่ือปรับโครงสร้างหน้ีต่างประเทศท่ีกระทรวงการคลังค้้าประกัน 6 4,649.99                   4,649.99                   -                

            - เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ 53,845.00                 53,133.00                 (712.00)          

                   - เพ่ือใช้ในโครงการ DPL 745.00                     33.00                       (712.00)          

                   - เพ่ือการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้้าและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน 53,100.00                 53,100.00                 -                

   1.2 หน้ีท่ีรัฐบาลกู้เพ่ือชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 7 886,993.21 5.74 886,993.21 5.71 -                

            - FIDF 1 338,412.00 338,412.00 -                

            - FIDF 3 548,581.21 548,581.21 -                

   1.3 หน้ีเงินกู้ล่วงหน้าเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ี 8 -                             -         44,800.00                0.29 44,800.00       

        -หน้ีเงินกู้เพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหน้ี -                             44,800.00                44,800.00       

2. หน้ีรัฐวิสาหกิจ (2.1 + 2.2) 940,263.45 6.09 923,685.75 5.94       (16,577.70)

   2.1 หน้ีท่ีรัฐบาลค้้าประกัน 416,677.98 2.70 414,854.67 2.67        (1,823.31)

        -หน้ีต่างประเทศ 81,367.29 80,312.97        (1,054.32)

        -หน้ีในประเทศ 335,310.69 334,541.70           (768.99)

   2.2 หน้ีท่ีรัฐบาลไม่ค้้าประกัน 523,585.47 3.39 508,831.08 3.27       (14,754.39)

        -หน้ีต่างประเทศ 117,114.33 101,650.92       (15,463.41)

        -หน้ีในประเทศ 406,471.14 407,180.16            709.02

3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน  (รัฐบาลค้้าประกัน) 393,062.98 2.54 386,656.25 2.49        (6,406.73)

        -หน้ีต่างประเทศ 379.20 357.47             (21.73)

        -หน้ีในประเทศ 392,683.78 386,298.78        (6,385.00)

4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ  (4.1+4.2) 10,651.26                0.07     9,631.69                  0.06            (1,019.57)

   4.1 หน้ีท่ีรัฐบาลค้้าประกัน -                             -                                               -   

   4.2 หน้ีท่ีรัฐบาลไม่ค้้าประกัน 10,651.26                9,631.69                         (1,019.57)

รวม (1+2+3+4) 6,371,416.12 41.24 6,441,357.86 41.44        69,941.74

2,3 2,3
2,3 2,3
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน ณ สิ้นเดอืนมกราคม 2561 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

สิ้ น เดื อน มกรำคม  2561  จ ำน วน  20,499.90 ล้ ำนบ ำท  ที่ รั ฐบ ำลมี ภ ำระผู ก พันต้ อ งจ่ ำยภ ำยใต้ สัญ ญ ำเช่ ำ พ้ื นที่ อ ำคำร 
สัญญำบริกำรจัดหำเฟอร์นิเจอร์ และสัญญำโอนสิทธิเรียกร้องของโครงกำรศูนย์รำชกำรกรุงเทพมหำนคร ถ. แจ้งวัฒนะ  

2. GDP ปี  2 5 6 0  เท่ ำ กั บ  1 5 ,450.10 พั น ล้ ำ น บ ำท  แ ล ะป ระม ำณ ก ำร  GDP ปี  2 5 6 1  เท่ ำ กั บ  1 6 ,469.80 พั น ล้ ำน บ ำท 
(ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ณ 19 กุมภำพันธ์ 2561)  

3. สบน. ได้ปรับวิธีกำรค ำนวณ GDP ในแต่ละเดือน เพ่ือให้สัดส่วนหนี้สำธำรณะต่อ GDP สะท้อนค่ำที่ใกล้เคียงควำมเป็นจริง โดย GDP ในรอบ 
12 เดือนที่ผ่ำนมำสิ้นสุด ณ เดือนธันวำคม 2560 เท่ำกับ GDP ปี 2560 ของ สศช. ณ วันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2561 ที่จ ำนวน 15,450.10 
พันล้ำนบำท และในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำสิ้นสุด ณ เดือนมกรำคม 2561 ค ำนวณ ดังนี้ [(GDP ไตรมำส 1 ปี 60/3)*2] + GDP ไตรมำส 2 - 4 ปี 
60 + (ประมำณกำร GDP ปี 61/12) เท่ำกับ 15,542.73 พันล้ำนบำท 

4. เงินกู้ให้กู้ต่อเป็นหนี้ที่กระทรวงกำรคลังกู้เงินให้แก่หน่วยงำนของรัฐหรือรัฐวิสำหกิจกู้ต่อเพ่ือพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมตำมมติของคณะรัฐมนตรี ณ สิ้นเดือนมกรำคม 
2561 หนี้เงินกู้ให้กู้ต่อมีจ ำนวนทั้งสิ้น155,163.29ล้ำนบำทเป็นกำรให้กู้ต่อแก่กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 77,335.39 
ล้ำนบำท กำรรถไฟแห่งประเทศไทย 59,288.10 ล้ำนบำท บริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) 18,200.79 ล้ำนบำท กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
206.42 ล้ำนบำท และกำรเคหะแห่งชำติ 132.59 ล้ำนบำท ซึ่งหนี้ดังกล่ำวไม่ปรำกฏรำยกำรในตำรำงส่วนของหนี้ รัฐวิสำหกิจ 
เพ่ือป้องกันกำรรำยงำนข้อมูลหนี้คงค้ำงที่ซ้ ำซ้อน 

5. รัฐบำลมีหนี้อัตรำดอกเบี้ยแปรผันตำมเงินเฟ้อ จ ำนวน 207,940 ล้ำนบำท ประกอบไปด้วย พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ ( Inflation-Linked 
Bond)รุ่นILB217Aจ ำนวน100,872ล้ำนบำทและรุ่นLB283Aจ ำนวน107,068ล้ำนบำทโดยตำมประมำณกำรภำระหนี้ที่จะครบก ำหนดช ำระใ
นอนำคตรัฐบำลจะมีภำระหนี้ส่วนชดเชยเงินเฟ้อเพ่ิมเติมจำกเงินต้นที่จะครบก 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 ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้ำงหนี้สำธำรณะ 
เพ่ื อเป็ นกำรประหยั ด ลดควำมเสี่ ยงในอั ตรำแลกเปลี่ ยน หรือกระจำยภำระกำรช ำระหนี้  โดยที่ ผ่ ำนมำกระทรวงกำรคลั งได้ มี กำรกู้ เงิ น 
ในประเทศเพ่ือช ำระหนี้ต่ำงประเทศของรัฐวิสำหกิจที่กระทรวงกำรคลังค้ ำประกันไม่ เกินจ ำนวนเงินที่ยั งมีภำระค้ ำประกันอยู่ท ำให้หนี้ต่ำงประเทศ 
ของรัฐวิสำหกิจที่กระทรวงกำรคลังค้ ำประกันลดลงและหนี้ในประเทศของรัฐบำลเพ่ิมขึ้น 

7. เงินกู้ที่ออกภำยใต้พระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำรเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือกำรฟ้ืนฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) 
และพระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำรเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือกำรฟ้ืนฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงินระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF3) 
นั้นต่อมำได้มีกำรตรำพระรำชก ำหนดปรับปรุงกำรบริหำรหนี้ที่กระทรวงกำรคลังกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือกำรฟ้ืนฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน (กองทุนฯ) พ.ศ. 
2555 มำตรำ 4 ให้กองทุนฯ มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรช ำระคืนต้นเงินกูแ้ละกำรช ำระดอกเบี้ยเงินกู้ 

8. มำตรำ 24/1 ตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้ำงหนี้ 
ที่ มี จ ำนวนมำกและเห็ นว่ ำไม่ สมควรกู้ เงินเพ่ื อปรับโครงสร้ำงหนี้ ดั งกล่ ำวในครำวเดี ยวกั น โดยให้ สำมำรถทยอยกู้ เงินล่ วงหน้ ำได้ ไม่ เกิ น 12 
เดือนก่อนวันที่หนี้ครบก ำหนดช ำระ และให้น ำเงินกู้ดังกล่ำวส่งเข้ำกองทุนบริหำรเงินกู้เพ่ือกำรปรับโครงสร้ำงหนี้สำธำรณะและพัฒนำตลำดตรำสำรหนี้ ในประเทศ 
ให้เป็นผู้บริหำรเงิน โดยจะน ำไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีควำมมั่นคงสูง เช่น ตรำสำรหนี้ที่ออกหรือค้ ำประกันโดยกระทรวงกำรคลัง ตรำสำรหนี้ที่ออก   
เป็นเงินตรำสกุลหลักและออกหรือค้ ำประกันโดยรัฐบำลต่ำงประเทศ กำรท ำธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญำจะขำยคืนซึ่งตรำสำรหนี้ที่ออกโดยกระทรวงกำรคลัง 
หรือลงทุนในตรำสำรหนี้อื่นที่ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือจำกบริษัทจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือเพ่ือให้เกิดผลตอบแทนและเป็นกำรลดต้นทุน 
ของกำรกู้เงิน 

9. สศช. ประกำศตัวเลข GDP ปี 2560 เมื่อ วันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2561 เท่ำกับ 15,450.10 พันล้ำนบำท ท ำให้ตัวเลขหนี้สำธำรณะคงค้ำงต่อ 
GDP ณ สิ้นเดือนธันวำคม 2560 เปลี่ยนจำกร้อยละ 41.76 เป็น 41.24   
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน ณ สิ้นเดอืนมกราคม 2561 

1  หนี้ร ั า  

 1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำเพ่ิมขึ้นสุทธิ 49,145.74 ล้ำนบำท เนื่องจำก  
 1 1 1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงสุทธิ 1,976.14 ล้ำนบำท จำกเดือนก่อนหน้ำ 
โดยเป็นผลจำกกำรเบิกจ่ำยและช ำระคืนเงินกูส้กุลเงินต่ำงๆ และกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน 
ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 2   

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 ธ.ค. 60 ม.ค. 61

(ก) (ข)

CAD -             -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   CAD 26.26 25.70

EUR -             -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   EUR 39.39 39.32

JPY -             -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   JPY 0.29 0.29

USD -             -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   USD 32.85 31.54

JPY 35,442.12    35,161.42     (280.70)                (93.47)                                   -                      -                      -              (93.47)               

USD 761.43        761.43         -                      -                                        -                      -                      -              -                   

CAD 8.03           8.03            -                      -                                        210.91                  206.42                 (4.49)           (4.49)                 

EUR -             -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   

JPY 138,295.75  138,612.76   317.01                 92.57                                     40,607.78             40,384.02             (223.76)        (131.19)             

USD 130.00 80.00 (50.00)                  (1,576.96)                               4,270.14               4,100.11              (170.03)        (1,746.99)           

JPY -             -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   

USD 500.00        500.00         -                      -                                        -                      -                      -              -                   

(1,577.86)                            (398.28)      (1,976.14)         รวม

อัตราแลกเปล่ียน 2

เงินกู้เพ่ือใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล

 หน้ีท่ียังไม่ได้มีการบริหาร   

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน

 หน้ีท่ีได้มีการบริหารความเส่ียง

จากอัตราแลกเปล่ียน

เงินกู้ให้กู้ต่อ

 หน้ีท่ียังไม่ได้มีการบริหาร   

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน

 หน้ีท่ีได้มีการบริหารความเส่ียง

จากอัตราแลกเปล่ียน

สกุลเงิน 1

ผลจากการบริหารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การช้าระคืน/การ

บริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน) ณ ม.ค. 61
ผลของอัตราแลกเปล่ียนต่อหน้ีคงค้าง การเปลีย่นแปลง

ของหนีส้าธารณะ 
ณ ม.ค. 61หนีค้งคา้ง ณ 

ธ.ค. 60

หนีค้งคา้ง ณ 

ม.ค. 61

ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD

ณ สิน้เดอืน ธ.ค. 60   

(ลา้นบาท)
ณ สิน้เดอืน ม.ค. 61   

(ลา้นบาท)
เพ่ิม/(ลด)

3

3

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

หำกพิจำรณำในรูปเงินบำทหนี้ที่รัฐบำลกู้โดยตรงจ ำแนกเป็นสกุลเงินต่ำงๆหลังจำกที่ได้บริหำรควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยน
แปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนแล้วมีรำยละเอียดปรำกฏตำมแผนภำพที่ 2   
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน ณ สิ้นเดอืนมกราคม 2561 

แผนภาพที่ 2 หน้ีต่างประเทศที่รั  า ก ้ ดยตรงที่ รหิารความเสีย่งแ ะจ าแนกเป นสก ุเงินตา่งๆ  

รวม Hedged Unhedged
เยน 173,774.18           51,748.87             11,272.28                  40,476.59         

เหรียญสหรัฐ 1,341.43              42,621.61             40,098.47                  2,523.14           
เหรียญแคนาดา 8.03                   206.42                 -                          206.42             
ยูโร -                     -                     -                          -                  

94,576.90             51,370.75                  43,206.15         
5,121,384.17              

1.85                    1.00                         0.85                

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 

 

Hedged 
1.00%

Unhedged 
0.85%

Canadian 
(Unhedged)  

0.004% Japanese Yen 
(Hedged) 

0.22%

Japanese Yen 
(Unhedged) 

0.80%

USD (Hedged) 
0.78%

USD 
(Unhedged) 

0.05%
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน ณ สิ้นเดอืนมกราคม 2561 

1.1.2 หนี้ นประเทศ เพ่ิมข้ึนสุทธิ 51,121.88 ล้ำนบำท จำกเดือนก่อนหน้ำ เนื่องจำก 
 เงินกูเ้พ่ือชดเชยกำรขำดดุลงบประมำณและกำรบริหำรหนี้สำธำรณะเพ่ิมขึ้น 50,291.69 ล้ำนบำท 

โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
- เงินกู้ระยะสั้น เพ่ิมข้ึน 39,563 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรเพ่ิมขึ้นของตั๋วเงินคลัง  
- เงินกู้ระยะยำว เพ่ิมขึ้น 10,728.69 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรกูเ้งินเพ่ือชดเชยกำรขำดดุลงบประมำณ 

30,298 ล้ำนบำท โดยกำรออกพันธบัตรรัฐบำล 27,300 ล้ำนบำท และพันธบัตรออมทรัพย์ 2,998 ล้ำนบำท และ 
กำรไถ่ตั๋วสัญญำใช้เงิน 19,569.31 ล้ำนบำท 

 เงินกู้ให้กู้ต่อเพ่ิมขึ้น 1,542.19 ล้ำนบำท เนื่องจำก 
- กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเบิกจ่ำยเงินกู้จ ำนวน 1,393.06 ล้ำนบำท 

เพ่ือจัดท ำโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีเขียวจ ำนวน 882.06 ล้ำนบำท สำยสีน้ ำเงินจ ำนวน 330 ลำ้นบำท และสำยสีส้มจ ำนวน 
181 ล้ำนบำท  

- กำรรถไฟแห่งประเทศไทยเบิกจ่ำยเงินกู้จ ำนวน 689.15 ล้ำนบำท 
เพ่ือจัดท ำโครงกำรก่อสร้ำงรถไฟทำงคู่ ช่วงชุมทำงถนนจิระ – ขอนแก่น จ ำนวน 434.56 ล้ำนบำท 
โครงกำรก่อสร้ำงทำงคู่ในเส้นทำงรถไฟสำยชำยฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรำ – คลองสิบเก้ำ - แก่งคอย จ ำนวน 
170.97 ล้ำนบำท โครงกำรปรับปรุงทำงที่ไม่ปลอดภัยต่อกำรเดินรถ จ ำนวน 81.68 ล้ำนบำท 
และโครงกำรรถไฟชำนเมืองสำยสีแดง ช่วงบำงซื่อ - รังสิต จ ำนวน 1.94 ล้ำนบำท 

- กำรเคหะแห่งชำติเบิกจ่ำยเงินกู้จ ำนวน 25.98 ล้ำนบำท เพ่ือจัดท ำโครงกำรอำคำรพักอำศัยแปลง G 
ตำมแผนแม่บทโครงกำรฟ้ืนฟูเมืองชุมชนดินแดง 

- กำรช ำระคืนต้นเงินกู้ของกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยจ ำนวน 566 ล้ำนบำท  
 เงินกู้บำททดแทนกำรกู้เงินตรำต่ำงประเทศลดลง 712 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรช ำระคืนต้นเงินกู้ 745 

ล้ำนบำท และเบิกจ่ำยเงินกู้ 33 ล้ำนบำท 
 

1.2  หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใชค้วามเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกเดือนก่อนหน้ำ 
 

1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ เพ่ิมขึ้นจำกเดือนก่อนหน้ำ จ ำนวน 44,800 ล้ำนบำท จำกกำรออก  
พันธบัตรรัฐบำล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกำรปรับโครงสร้ำงหนี้พันธบัตรรัฐบำลที่กู้เพ่ือชดเชยกำรขำดดุลงบประมำณและ          
กำรบริหำรหนี้ วงเงิน 82,977.35 ล้ำนบำท  ที่จะครบก ำหนดในวันที่ 13 มีนำคม 2561 
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน ณ สิ้นเดอืนมกราคม 2561 

2  หนี้รั วิสาหกิจ 

 2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้้าประกัน 
 2 1 1 หนี้ต่างประเทศ ลดลง 1,054.32 ล้ำนบำท จำกเดือนก่อนหน้ำ โดยเป็นผลจำกกำรช ำระคืนหนี้สกุลเงินเยน 
ของบริษัท กำรท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด (มหำชน) เป็นส ำคัญ และกำรเปลีย่นแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน 
ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 3 

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

ล้านบาท สกุลเงิน ธ.ค. 60 ม.ค. 61

(ก) (ข)

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

EUR 28.45            28.45             -                    -                     1,120.74              1,118.50             (2.24)         (2.24)               EUR 39.39 39.32
JPY 78,969.15      78,883.14       (86.01)                (25.12)                 23,187.71            23,059.94           (127.77)     (152.89)            JPY 0.29 0.29
USD -               -                -                    -                     -                     -                    -           -                 USD 32.85 31.54
JPY 183,927.70    181,038.51     (2,889.19)            (890.68)               5,867.18              5,858.67             (8.51)         (899.19)            
USD -               -                -                    -                     -                     -                    -           -                 

(915.80)              (138.52)    (1,054.32)        

อัตราแลกเปล่ียน 2
ผลจากการบริหารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การช้าระคืน/การ

บริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน) ณ ม.ค. 61
ผลของอัตราแลกเปล่ียนต่อหน้ีคงค้าง

การเปลีย่นแปลง
ของหนีส้าธารณะ

 ณ ม.ค. 61
สกุลเงิน 1 หนีค้งคา้ง ณ 

ธ.ค.  60

หนีค้งคา้ง ณ 

ม.ค.  61

ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD
ณ สิน้เดอืน ธ.ค. 60  

 (ลา้นบาท)
ณ สิน้เดอืน ม.ค. 61 

  (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 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำลดลง 768.99 ล้ำนบำท โดยกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญ เนื่องจำก 
กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทยไถ่ถอนพันธบัตร 1,000 ล้ำนบำท และองค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพช ำระคืนต้นเงินกู้ 514 ล้ำนบำท  

    2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้้าประกัน 
  2 2 1 หนี้ต่างประเทศ ลดลง 15,463.41 ล้ำนบำท จำกเดือนก่อนหน้ำ โดยเป็นผลจำกบริษัท กำรบินไทย 
จ ำกัด (มหำชน) เบิกจ่ำยเงินกู้ และช ำระหนี้สกุลเงินต่ำงๆ  และกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน 
ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 4 

ตารางที่ 4 การเป ี่ยนแป ง องหนี้ต่างประเทศ องรั วิสาหกิจ  รั  า ไม่ค้ าประกัน   

ล้านบาท สกุลเงิน ธ.ค. 60 ม.ค. 61

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

EUR 941.79          933.63           (8.16)                 (320.86)               37,100.85            37,026.64           (74.21)       (395.07)            EUR 39.39 39.32
JPY 38,530.93      38,164.45       (366.49)              (107.02)               11,313.84            11,251.49           (62.35)       (169.37)            JPY 0.29 0.29
USD 1,894.55        1,508.89        (385.66)              (12,163.50)           62,230.61            59,752.73           (2,477.88)   (14,641.38)       USD 32.85 31.54

หน้ีท่ีได้มีการบริหารความเส่ียง

จากอัตราแลกเปล่ียน
JPY 23,000.00      23,000.00       -                    -                     6,469.03              6,211.44             (257.59)     (257.59)            

(12,591.38)          (2,872.03)  (15,463.41)      

เพ่ิม/(ลด)

หน้ีท่ียังไม่ได้มีการบริหาร     

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน

รวม

อัตราแลกเปล่ียน 2

สกุลเงิน

ผลจากการบริหารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การช้าระคืน/การ

บริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน) ณ ม.ค. 61

หนีค้งคา้ง ณ 

ธ.ค.  60

หนีค้งคา้ง ณ 

ม.ค.  61

ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD

ณ สิน้เดอืน ธ.ค. 60  

 (ลา้นบาท)

การเปลีย่นแปลง
ของหนีส้าธารณะ

 ณ ม.ค. 61

ผลของอัตราแลกเปล่ียนต่อหน้ีคงค้าง

ณ สิน้เดอืน ม.ค. 61 

  (ลา้นบาท)

1

3

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

 
 2 2 2 หนี้ นประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนเพ่ิมข้ึน 709.02 ล้ำนบำท โดยกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญ 
เนื่องจำก บริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) เบิกจ่ำยเงินกู้ 2,555.28 ล้ำนบำท และช ำระคืนต้นเงินกู้ 6.65 ล้ำนบำท 
และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคไถ่ถอนพันธบัตร 1,500 ล้ำนบำท 
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน ณ สิ้นเดอืนมกราคม 2561 

3  หนี้รั วิสาหกิจที่เป นสถา ันการเงิน  รั  า ค้ าประกัน   
 3.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลง 21.73 ล้ำนบำท จำกเดือนก่อนหน้ำ 
โดยเป็นผลจำกกำรช ำระคืนต้นเงินกู้ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 21.55 ล้ำนบำท 
และกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน  ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 5 

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

ล้านบาท สกุลเงิน ธ.ค. 60 ม.ค. 61
(ก) (ข)

(1) (2) (3) (4) =  (3)x(ข) (5) = (1)x(ก) (6) = (1)x(ข) (7) = (6) - (5) (7) + (4)
EUR 2.35              2.35              -                    -                     92.49                  92.31                 (0.18)         (0.18)               EUR 39.39 39.32

USD -               -                -                    -                     -                     -                    -           -                 USD 32.85 31.54

EUR -               -                -                    -                     -                     -                    -           -                 
JPY 1,115.15        1,038.48        (76.68)                (21.55)                 -                     -                    -           (21.55)             

(21.55)               (0.18)        (21.73)            

อัตราแลกเปล่ียน 2

 หน้ีท่ียังไม่ได้มีการบริหาร    

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน
 หน้ีท่ีได้มีการบริหารความเส่ียง

จากอัตราแลกเปล่ียน
รวม

หนีค้งคา้ง ณ 

ธ.ค.  60

หนีค้งคา้ง ณ 

ม.ค.  61

ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD

ณ สิน้เดอืน ธ.ค. 60  

 (ลา้นบาท)
ณ สิน้เดอืน ม.ค. 61 

  (ลา้นบาท)

การเปลีย่นแปลง
ของหนีส้าธารณะ

 ณ ม.ค. 61สกุลเงิน 1

ผลจากการบริหารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การช้าระคืน/การ

บริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน) ณ ม.ค. 61
ผลของอัตราแลกเปล่ียนต่อหน้ีคงค้าง

เพ่ิม/(ลด)

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

 
 

3.2  หนี้ในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำลดลง 6,385 ล้ำนบำท 
เนื่องจำกกำรช ำระคืนต้นเงินกู้ของธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 8,385 ล้ำนบำท และออกพันธบัตร 3,000 
ล้ำนบำท และธนำคำรอำคำรสงเครำะห์      ไถ่ถอนพันธบัตร 1,000 ล้ำนบำท 

หำกพิจำรณำในรูปเงินบำท หนี้ต่ำงประเทศของรัฐวิสำหกิจ และรัฐวิสำหกิจที่เป็นสถำบันกำรเงิน (รัฐบำล           
ค้ ำประกัน) หลังจำกได้บริหำรควำมเสี่ยงของอัตรำแลกเปลี่ยนแล้ว มีรำยละเอียดปรำกฏตำมแผนภำพที่ 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. อัตรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศของธนำคำรแห่งประเทศไทยเป็นอัตรำถัวเฉลีย่ขำย ณ วันท ำกำรสุดท้ำยของเดือน 
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน ณ สิ้นเดอืนมกราคม 2561 

แผนภาพที่ 3 หน้ีต่างประเทศ องรั วสิาหกิจ แ ะรั วิสาหกิจท่ีเป นสถา ันการเงิน  รั  า ค้ าประกัน       
ที่ ริหารความเสี่ยงแ ะจ าแนกเป นสกุ เงินต่างๆ 

 

รวม Hedged
Natural 

Hedged
Unhedged

เยน 322,124.58                  96,815.55   62,636.26        11,144.47     23,034.82    

เหรียญสหรัฐ 1,508.89                     47,589.22   -                 47,589.22     -             

ยูโร 964.43                       37,916.59   -                 36,705.78     1,210.81      

182,321.36  62,636.26        95,439.47     24,245.63    
1,310,342.00    

13.91         4.78               7.28             1.85           

สกุลเงิน (ล้านหน่วย)
(ล้านบาท)

รวมหน้ีต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ (1)
หน้ีรัฐวิสาหกิจท้ังหมด (2)

ร้อยละของหน้ีต่างประเทศต่อหน้ีท้ังหมดของ

รัฐวิสาหกิจ (%) = (1)/(2)
 

 
  
 
 
 
 
4. หนี้หน่วยงาน องรั  ลดลง 1,019.57 ล้ำนบำท จำกเดือนก่อนหน้ำ โดยกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญ 

เนื่องจำกส ำนักงำนกองทุนอ้อยและน้ ำตำลทรำยมีกำร
ช ำระคืนต้นเงินกู ้981.03 ล้ำนบำท  
 

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

 

Japanese 
Yen 

(Hedged) 
4.78%

Japanese Yen 
(Natural Hedged) 

0.85%

Japanese Yen 
(Unhedged) 

1.76%

USD (Natural 
Hedged) 
3.63%

Euro 
(Natural 
Hedged) 
2.80%

Euro (Unhedged) 0.09%

Hedged 
4.78%

Natural 
Hedged 
7.28%

Unhedged 
1.85%
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน ณ สิ้นเดอืนมกราคม 2561 

 หนี้สำธำรณะคงค้ำง ณ วันที่ 31 มกรำคม 2561 จ ำนวน 6,441,357.86 ล้ำนบำท สำมำรถแบ่งประเภทเป็น  
หนี้ต่ำงประเทศ-หนี้ในประเทศ และหนี้ระยะยำว-หนี้ระยะสั้นได ้ดังนี้ 
 

 หนี้ต่างประเทศแ ะหนี้ นประเทศ แบ่งออกเป็น หนี้ต่ำงประเทศ 276,898.26 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 4.30 
และหนี้ในประเทศ 6,164,459.60 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 95.70 ของยอดหนี้สำธำรณะคงค้ำง รำยละเอียด 
ปรำกฏตำมตำรำงที่ 6 

ตารางท่ี 6 สัดส่วนหนี้ต่างประเทศแ ะหนี้ นประเทศ 
หน้ีสาธารณะ

(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีรัฐบาล 5,121,384.17     94,576.90         1.85         5,026,807.27     98.15        

2. หน้ีรัฐวิสาหกิจ 923,685.75       181,963.89       19.70        741,721.86       80.30        

3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน 386,656.25       357.47             0.09         386,298.78       99.91        

    (รัฐบาลค้้าประกัน)

4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ 9,631.69           -                  -           9,631.69           100.00      

รวม 6,441,357.86    276,898.26       4.30         6,164,459.60     95.70        

หน้ีต่างประเทศ หน้ีในประเทศ

 
 
 หนี้ระยะยาวแ ะหนี้ระยะสั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

 หนี้ระยะยาวแ ะหนี้ระยะสั้น  แ ่งตามอายุ องเครื่องมือการก ้เงิน  แบ่งออกเป็น หนี้ระยะยำว 
6,249,611.83 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 97.02 และหนี้ระยะสั้น 191,746.03 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 2.98 
ของยอดหนี้สำธำรณะคงค้ำง รำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 7 
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน ณ สิ้นเดอืนมกราคม 2561 

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 5,121,384.17     4,944,006.89     96.54        177,377.28       3.46         

2. หน้ีรัฐวิสาหกิจ 923,685.75       916,317.00       99.20        7,368.75           0.80         

3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน 386,656.25       379,656.25       98.19        7,000.00           1.81         

    (รัฐบาลค้้าประกัน)

4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ 9,631.69           9,631.69           100.00      -                  -           

รวม 6,441,357.86 6,249,611.83 97.02     191,746.03   2.98      

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะส้ัน

 
 

 หนี้ระยะยาวแ ะหนี้ระยะสั้น  แ ่งตามอายุคงเห ือ  แบ่งออกเป็น หนี้ระยะยำว 
5,740,703.98 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 89.12 และหนี้ระยะสั้น 700,653.88 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 10.88  
ของยอดหนี้สำธำรณะคงค้ำง รำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 8 

ตารางท่ี 8 สัดส่วนหนี้ระยะยาวแ ะหนี้ระยะสั้น  แ ่งตามอายุคงเห ือ  
หน้ีสาธารณะ

(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีรัฐบาล 5,121,384.17     4,654,258.32     90.88        467,125.85       9.12         

2. หน้ีรัฐวิสาหกิจ 923,685.75       779,437.83       84.38        144,247.92       15.62        

3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน 386,656.25       302,532.59       78.24        84,123.66         21.76        

    (รัฐบาลค้้าประกัน)

4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ 9,631.69           4,475.24           46.46        5,156.45           53.54        

รวม 6,441,357.86 5,740,703.98 89.12     700,653.88   10.88     

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะส้ัน

 
 


