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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน ณ สิ้นเดอืนพฤษภาคม 2561 

ส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ (สบน.) ขอรำยงำนสถำนะหนี้สำธำรณะคงค้ำง ณ สิ้นเดือนพฤษภำคม 2561 ดังนี้ 

 ยอดหนี้สำธำรณะคงค้ำง ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2561 มีจ ำนวน 6,497,688.57 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น     
ร้อยละ 40.78 ของ GDP เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำ หนี้สำธำรณะคงคำ้งเพ่ิมข้ึนสุทธิ 10,977.09 ล้ำนบำท โดย
มีรำยละเอียด ดังนี้  
 1. หนี้รัฐบำล 5,202,092.04 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นสุทธิ 19,195.84 ล้ำนบำท 
 2. หนี้รัฐวิสำหกิจ 907,969.04 ล้ำนบำท ลดลงสุทธิ 6,677.73 ล้ำนบำท 
 3. หนี้รัฐวิสำหกิจที่เป็นสถำบันกำรเงิน* (รัฐบำลค้ ำประกัน) 378,871.31 ล้ำนบำท  
  ลดลงสุทธิ 1,032.07 ล้ำนบำท  
 4. หนี้หน่วยงำนของรัฐ 8,756.18 ล้ำนบำท ลดลงสุทธิ 508.95 ล้ำนบำท 
  

 ทั้งนี้ สัดส่วนและรำยละเอียดของหนี้สำธำรณะ ณ สิ้นเดือนพฤษภำคม 2561 ปรำกฏตำมแผนภำพที่ 1  
และตำรำงที่ 1 ตำมล ำดับ 
 

แผนภาพที่ 1 สัดส่วนหนีส้าธารณะจ าแนกตามประเภท 

หนี้ที่รั  า ก ้ ดยตรง
66.76 

หนี้รั  า      
   เพื่อ ด  ้ความเสียหาย

 อง FIDF 13.30%

หนี้รั วิสาหกิจ
 13.97 

หนี้รั วิสาหกิจ
ที่เป นสถา ันการเงิน 
 รั  า ค้ าประกัน  

5  3 

หนี้หน่วยงาน องรั    14 

 
 

 

 

 

*หนี้รัฐวิสำหกิจที่เป็นสถำบันกำรเงิน หมำยถึง หนีข้องรัฐวิสำหกจิที่ท ำธุรกิจใหกู้้ยืมเงิน ธุรกจิบริหำรสินทรัพย์ และธุรกิจประกันสินเชื่อ 
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน ณ สิ้นเดอืนพฤษภาคม 2561 

ตารางที่ 1 รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที ่31 พฤษภาคม 25611 
หน่วย: ล้านบาท

ณ 30 เม.ย. 61  % GDP  ณ 31 พ.ค. 61  % GDP  เพ่ิม/(ลด)

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

1. หน้ีรัฐบาล (1.1+1.2+1.3) 5,182,896.20 32.79 5,202,092.04 32.65        19,195.84

   1.1 หน้ีที่รัฐบาลกู้โดยตรง 4,309,672.99 27.27 4,337,654.83 27.22 27,981.84       

        -หน้ีต่างประเทศ 93,434.55 94,484.48 1,049.93        

            - เงินกูเ้พื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล 34,917.34 34,917.34 -                

            - เงินกูใ้หกู้ต่้อ 4 58,517.21 59,567.14 1,049.93        

        -หน้ีในประเทศ 4,216,238.44 4,243,170.35 26,931.91       

            - เงินกูเ้พื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหน้ี 5 3,690,313.98 3,713,150.97 22,836.99       

                   - ระยะส้ัน (ต๋ัวเงินคลังและเงินกูอ้ืน่) 53,289.00 53,289.00 -                

                   - ระยะยาว (พันธบตัรและเงินกูอ้ืน่) 3,637,024.98 3,659,861.97 22,836.99       

            - เงินกูเ้พื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 359,853.00               359,853.00               -                

            - เงินกูใ้หกู้ต่้อ 4 107,955.14               111,210.06               3,254.92        

            - เงินกูเ้พื่อปรับโครงสร้างหน้ีต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้้าประกัน 6 4,133.32                   4,133.32                   -                

            - เงินกูบ้าททดแทนการกูเ้งินตราต่างประเทศ 53,983.00                 54,823.00                 840.00           

                   - เพื่อใช้ในโครงการ DPL 33.00                       33.00                       -                

                   - เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจดัการทรัพยากรน้้าและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน 53,950.00                 54,790.00                 840.00           

   1.2 หน้ีที่รัฐบาลกู้เพ่ือชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 7 873,223.21 5.52 864,437.21 5.43 (8,786.00)       

            - FIDF 1 335,632.00 335,632.00 -                

            - FIDF 3 537,591.21 528,805.21 (8,786.00)       

2. หน้ีรัฐวิสาหกิจ (2.1 + 2.2) 914,646.77 5.79 907,969.04 5.70        (6,677.73)

   2.1 หน้ีที่รัฐบาลค้้าประกัน 411,075.73 2.60 411,558.16 2.58            482.43

        -หน้ีต่างประเทศ 75,907.09 75,851.49             (55.60)

        -หน้ีในประเทศ 335,168.64 335,706.67            538.03

   2.2 หน้ีที่รัฐบาลไม่ค้้าประกัน 503,571.04 3.19 496,410.88 3.12        (7,160.16)

        -หน้ีต่างประเทศ 96,771.07 100,160.87          3,389.80

        -หน้ีในประเทศ 406,799.97 396,250.01       (10,549.96)

3. หน้ีรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน  (รัฐบาลค้้าประกัน) 379,903.38 2.40 378,871.31 2.38        (1,032.07)

        -หน้ีต่างประเทศ 269.60 267.53              (2.07)

        -หน้ีในประเทศ 379,633.78 378,603.78        (1,030.00)

4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ  (4.1+4.2) 9,265.13                  0.06     8,756.18                  0.05               (508.95)

   4.1 หน้ีที่รัฐบาลค้้าประกัน -                             -                                               -   

   4.2 หน้ีที่รัฐบาลไม่ค้้าประกัน 9,265.13                  8,756.18                            (508.95)

รวม (1+2+3+4) 6,486,711.48 41.04 6,497,688.57 40.78        10,977.09

2,3 2,3
2,3 2,3

 

 
 
 
 
 



  
  

            3 
 

รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน ณ สิ้นเดอืนพฤษภาคม 2561 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

2561 จ ำนวน 20,499.90 ล้ำนบำท ที่รัฐบำลมีภำระผูกพันต้องจ่ำยภำยใต้สัญญำเช่ำพ้ืนที่อำคำร สัญญำบริกำรจัดหำเฟอร์นิเจอร์ และสัญญำโอนสิทธิ
เรียกร้องของโครงกำรศูนย์รำชกำรกรุงเทพมหำนคร ถ. แจ้งวัฒนะ  

2. GDP ปี 2560 เท่ำกับ 15,452.90 พันล้ำนบำท และประมำณกำร GDP ปี 2561 เท่ำกับ 16,457.30 พันล้ำนบำท (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ณ 21 พฤษภำคม 2561)  

3. สบน. ได้ปรับวิธีกำรค ำนวณ GDP ในแต่ละเดือน เพ่ือให้สัดส่วนหนี้สำธำรณะต่อ GDP สะท้อนค่ำที่ใกล้เคียงควำมเป็นจริง โดย GDP ในรอบ 12 เดือน
ที่ผ่ำนมำสิ้นสุด ณ เดือนเมษำยน 2561 ดังนี้ (GDP ไตรมำส 2 ปี 60/3)*2 + GDP ไตรมำส 3 - 4 ปี 60 + GDP ไตรมำส 1 ปี 61 + [(ประมำณกำร GDP ปี 61) 
– (GDP ไตรมำส 1 ปี 61)]/9 เท่ำกับ 15,804.95 พันล้ำนบำท และในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำสิ้นสุด ณ เดือนพฤษภำคม 2561 ดังนี้ GDP ไตรมำส 2 ปี 60/3 
+ GDP ไตรมำส 3 - 4 ปี 60 + GDP ไตรมำส 1 ปี 61 + ([(ประมำณกำร GDP ปี 61) – (GDP ไตรมำส 1 ปี 61)]/9)*2 เท่ำกับ 15,932.43 พันล้ำนบำท 

4. เงินกู้ให้กู้ต่อเป็นหนี้ที่กระทรวงกำรคลังกู้เงินให้แก่หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจกู้ต่อเพ่ือพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมตำมมติของ คณะรัฐมนตรี       
ณ สิ้นเดือนพฤษภำคม 2561 หนี้เงินกู้ให้กู้ต่อมีจ ำนวนทั้งสิ้น 170,777.20 ล้ำนบำท เป็นกำรให้กู้ต่อแก่กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  
81,438.89 ล้ำนบำท กำรรถไฟแห่งประเทศไทย 73,219.28 ล้ำนบำท บริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) 15,677.65 ล้ำนบำท กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค  
193.11 ล้ำนบำท และกำรเคหะแห่งชำติ 248.27 ล้ำนบำท ซึ่งหนี้ดังกล่ำวไม่ปรำกฏรำยกำรในตำรำงส่วนของหนี้รัฐวิสำหกิจ เพ่ือป้องกันกำรรำยงำน
ข้อมูลหนี้คงค้ำงที่ซ้ 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 ำระในอนำคต       
รัฐบำลจะมีภำระหนี้ส่วนชดเชยเงินเฟ้อเพ่ิมเติมจำกเงินต้นที่จะครบก ำหนดในปี 2564 จ ำนวน 18,850 ล้ำนบำท และในปี 2571 จ ำนวน 32,970 ล้ำนบำท 
ภำยใต้ข้อสมมติว่ำอัตรำเงินเฟ้อทั่วไป (Headline Inflation) เท่ำกับ 2.0% 

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 ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำรเงินกู้ เ พ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือกำรฟ้ืนฟูและพัฒนำระบบ  
สถำบันกำรเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) และพระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำรเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือกำรฟ้ืนฟูและพัฒนำ
ระบบสถำบันกำรเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF3) นั้น ต่อมำได้มีกำรตรำพระรำชก ำหนดปรับปรุงกำรบริหำรหนี้ที่กระทรวงกำรคลังกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุน
เพ่ือกำรฟ้ืนฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน (กองทุนฯ) พ.ศ. 2555 มำตรำ 4 ให้กองทุนฯ มีหน้ำที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรช ำระคืนต้ นเงินกู้ 
และกำรช ำระดอกเบี้ยเงินกู้ 

8. สบน. ได้มีกำรปรับปรุงกำรบันทึกข้อมูลหนี้สกุลเงินตรำต่ำงประเทศ อย่ำงไรก็ดี กำรปรับปรุงดังกล่ำวไม่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงของยอดหนี้รัฐวิสำหกิจ 
และยอดหนี้สำธำรณะคงค้ำงรวมในเดือนเมษำยน 2561  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2561 

1  หนี้ร ั า  

 1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำเพ่ิมขึ้นสุทธิ 27,981.84 ล้ำนบำท เนื่องจำก  
 1 1 1 หนี้ต่างประเทศ เพ่ิมขึ้นสุทธิ 1,049.93 ล้ำนบำท จำกเดือนก่อนหน้ำ โดยเป็นผลจำกกำรเบิกจ่ำยเงินกู้
สกุลเงินเยน และกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนโครงกำรรถไฟชำนเมืองสำยสีแดง ช่วงบำงซื่อ – รังสิต 
วงเงิน 6,010.80 ล้ำนเยน โดยวิธี Cross Currency Swap รวมถึง กำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน              
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 เม.ย. 61 พ.ค. 61

(ก) (ข)

CAD -             -               -                      -                                        -                      -                      -              -                   CAD 24.79 25.10

EUR -             -               -                      -                                        -                      -                      -              -                   EUR 38.57 37.69

JPY -             -               -                      -                                        -                      -                      -              -                   JPY 0.29 0.30

USD -             -               -                      -                                        -                      -                      -              -                   USD 31.68 32.19

JPY 33,095.58    33,095.58      -                      -                                        -                      -                      -              -                   

USD 757.93        757.93          -                      -                                        -                      -                      -              -                   

CAD 7.69           7.69             -                      -                                        190.71                  193.11                 2.40            2.40                  

EUR -             -               -                      -                                        -                      -                      -              -                   

JPY 115,532.12  110,875.06    (4,657.06)              (1,390.14)                               33,802.85             34,486.57             683.72         (706.42)             

USD -             -               -                      -                                        -                      -                      -              -                   

JPY 30,000.00    36,010.80      6,010.80               1,753.95                                -                      -                      -              1,753.95            

USD 500.00        500.00          -                      -                                        -                      -                      -              -                   

363.81                                686.12       1,049.93          

ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง
การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ 

ณ พ.ค. 61หน้ีคงค้าง ณ 

เม.ย. 61

หน้ีคงค้าง ณ 

พ.ค. 61

ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD

ณ ส้ินเดือน เม.ย. 61  

 (ล้านบาท)

ณ ส้ินเดือน พ.ค. 61  

 (ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

รวม

อัตราแลกเปลี่ยน 2

เงินกู้เพ่ือใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล

 หน้ีทีย่งัไม่ได้มีการบริหาร   

ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น

 หน้ีทีไ่ด้มีการบริหารความเสีย่ง

จากอัตราแลกเปลีย่น

เงินกู้ให้กู้ต่อ

 หน้ีทีย่งัไม่ได้มีการบริหาร   

ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น

 หน้ีทีไ่ด้มีการบริหารความเสีย่ง

จากอัตราแลกเปลีย่น

สกุลเงิน 1

ผลจากการบริหารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การช้าระคืน/การ

บริหารความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น) ณ พ.ค. 61

3

3

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

   หำกพิจำรณำในรูปเงินบำท หนี้ที่รัฐบำลกู้โดยตรงจ ำแนกเป็นสกุลเงินต่ำงๆ หลังจำกที่ได้บริหำรควำมเสี่ยงจำก
กำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนแล้วมีรำยละเอียดปรำกฏตำมแผนภำพที่ 2   
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน ณ สิ้นเดอืนพฤษภาคม 2561 

แผนภาพที่ 2 หน้ีต่างประเทศที่รั  า ก ้ ดยตรงที่ รหิารความเสีย่งแ ะจ าแนกเป นสก ุเงินตา่งๆ  

รวม Hedged Unhedged
เยน 143,970.64           54,302.07             21,205.64                  33,096.43         

เหรียญสหรัฐ 1,257.93              39,989.30             39,989.30                  -                  
เหรียญแคนาดา 7.69                   193.11                 -                          193.11             
ยโูร -                     -                     -                          -                  

94,484.48             61,194.94                  33,289.54         
5,202,092.04              

1.82                    1.18                         0.64                

สกุลเงิน (ลา้นหน่วย)
(ลา้นบาท)

รวมหน้ีต่างประเทศของรัฐบาล (1)
หน้ีของรัฐบาลทัง้หมด (2)

ร้อยละของหน้ีต่างประเทศต่อหน้ีทัง้หมด

ของรัฐบาล (%) = (1)/(2)  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Canadian 

(Unhedged) 
0.004%

Japanese Yen 
(Hedged) 

0.41%

Japanese Yen 
(Unhedged) 

0.64%

USD (Hedged) 
0.77% Hedged 

1.18%

Unhedged 
0.64%
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน ณ สิ้นเดอืนพฤษภาคม 2561 

1.1.2 หนี้ นประเทศ เพ่ิมข้ึนสุทธิ 26,931.91 ล้ำนบำท จำกเดอืนก่อนหน้ำ เนื่องจำก 

 เงินกู้เพ่ือชดเชยกำรขำดดุลงบประมำณและกำรบริหำรหนี้สำธำรณะเพ่ิมขึ้นสุทธิ 22,836.99 
ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรกู้เงินเพ่ือชดเชยกำรขำดดุลงบประมำณ 26,836.99 ล้ำนบำท และไถ่ถอนพันธบัตรออมทรัพย์ 
4,000 ล้ำนบำท  

 เงินกู้ให้กู้ต่อเพ่ิมขึ้น 3,254.92 ล้ำนบำท เนื่องจำก 
- กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเบิกจ่ำยเงินกู้จ ำนวน 1,423.81 ล้ำนบำท เพ่ือจัดท ำ

โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีเขียวจ ำนวน 507.86 ล้ำนบำท สำยสีน้ ำเงินจ ำนวน 470.96 ล้ำนบำท และสำยสีส้มจ ำนวน 
444.99 ล้ำนบำท  

- กำรรถไฟแห่งประเทศไทยเบิกจ่ำยเงินกู้จ ำนวน 1,805.97 ล้ำนบำท เพื่อจัดท ำโครงกำรก่อสร้ำง
รถไฟทำงคู่ ช่วงชุมทำงถนนจิระ – ขอนแก่น จ ำนวน 713.17 ล้ำนบำท โครงกำรก่อสร้ำงรถไฟทำงคู่ ช่วงลพบุรี – 
ปำกน้ ำโพ จ ำนวน 333.90 ล้ำนบำท โครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐบำลแห่งรำชอำณำจักรไทยและรัฐบำลแห่ง
สำธำรณรัฐประชำชนจีนในกำรพัฒนำระบบรถไฟควำมเร็วสูงเพ่ือเชื่อมโยงภูมิภำค ช่วงกรุงเทพมหำนคร - หนองคำย 
จ ำนวน 324.29 ล้ำนบำท โครงกำรก่อสร้ำงทำงคู่ในเส้นทำงรถไฟสำยชำยฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรำ – คลอง
สิบเก้ำ - แก่งคอย จ ำนวน 279.31 ล้ำนบำท โครงกำรกำรก่อสร้ำงทำงคู่ ช่วงนครปฐม – ชุมพร จ ำนวน 114.28 ล้ำนบำท 
และโครงกำรรถไฟชำนเมืองสำยสีแดง ช่วงบำงซื่อ - รังสิต จ ำนวน 41.02 ล้ำนบำท  

- กำรเคหะแห่งชำติเบิกจ่ำยเงินกู้จ ำนวน 25.14 ล้ำนบำท เพ่ือจัดท ำโครงกำรอำคำรพักอำศัยแปลง G 
ตำมแผนแม่บทโครงกำรฟ้ืนฟูเมืองชุมชนดินแดง 

 เงินกู้บำททดแทนกำรกู้เงินตรำต่ำงประเทศเพ่ิมขึ้น 840 ล้ำนบำท เพ่ือพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน้ ำและระบบขนส่งทำงถนนระยะเร่งด่วน 

 
1.2  หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใชค้วามเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ลดลงจำกเดือนก่อนหน้ำ จ ำนวน 8,786 

ล้ำนบำท จำกกำรช ำระหนี้ที่กู้มำภำยใต้พระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำรเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือ
กองทุนเพ่ือกำรฟ้ืนฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) โดยใช้เงินจำกบัญชีสะสมเพ่ือกำร
ช ำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ควำมเสียหำยของกองทุนเพ่ือกำรฟ้ืนฟูฯ 
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน ณ สิ้นเดอืนพฤษภาคม 2561 

2  หนี้รั วิสาหกิจ 

 2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้้าประกัน 
 2 1 1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงสุทธิ 55.60 ล้ำนบำท จำกเดือนก่อนหน้ำ โดยเป็นผลจำกกำรช ำระคืนหนี้สกุลเงินเยนของ
กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 503.75 ล้ำนบำท และกำรเปลีย่นแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน ดังรำยละเอียดปรำกฏ
ตำมตำรำงที่ 3 

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

ล้านบาท สกุลเงิน เม.ย. 61 พ.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             -                    -                     1,097.35              1,072.26             (25.09)       (25.09)             EUR 38.57 37.69
JPY 69,181.36      67,493.74       (1,687.62)            (503.75)               20,241.36            20,650.77           409.41      (94.34)             JPY 0.29 0.30
USD -               -                -                    -                     -                     -                    -           -                 USD 31.68 32.19
JPY 176,104.25    176,104.25     -                    -                     5,314.20              5,378.03             63.83        63.83              
USD -               -                -                    -                     -                     -                    -           -                 

(503.75)              448.15      (55.60)            

หน้ีทีย่งัไม่ได้มีการบริหาร      

ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น

หน้ีทีไ่ด้มีการบริหารความเสีย่ง

จากอัตราแลกเปลีย่น
รวม

หน้ีคงค้าง ณ 

เม.ย. 61

หน้ีคงค้าง ณ 

พ.ค. 61

ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD
ณ ส้ินเดือน เม.ย. 61 

  (ล้านบาท)

ณ ส้ินเดือน พ.ค. 61 

  (ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

อัตราแลกเปลี่ยน 2
ผลจากการบริหารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การช้าระคืน/การ

บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ พ.ค. 61
ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหน้ีคงค้าง

การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ

 ณ พ.ค. 61
สกุลเงิน 1

3

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

 2 1 2 หนี้ นประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำเพ่ิมข้ึนสุทธิ 538.03 ล้ำนบำท โดยกำรเปลี่ยนแปลงที่
ส ำคัญ เกิดจำกกำรเบิกจ่ำยเงินกู้ขององค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ 638.03 ล้ำนบำท  

    2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้้าประกัน 
  2 2 1 หนี้ต่างประเทศ เพ่ิมข้ึนสุทธิ 3,389.80 ล้ำนบำท จำกเดือนก่อนหน้ำ โดยเป็นผลจำกกำรเบิกจ่ำยและ
ช ำระหนี้สกุลเงินต่ำงๆ ของบริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) และกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน ดังรำยละเอียด
ปรำกฏตำมตำรำงที่ 4 

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

ล้านบาท สกุลเงิน เม.ย. 61 พ.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 896.54          883.42           (13.12)                (494.59)               34,580.97            33,790.40           (790.57)     (1,285.16)         EUR 38.57 37.69
JPY 40,073.40      52,218.75       12,145.35           3,625.41              11,724.84            11,961.99           237.15      3,862.56          JPY 0.29 0.30
USD 1,396.00        1,396.00        -                    -                     44,225.99            44,937.95           711.96      711.96             USD 31.68 32.19

หน้ีทีไ่ด้มีการบริหารความเสีย่ง

จากอัตราแลกเปลีย่น
JPY 23,000.00      23,000.00       -                    -                     6,239.28              6,339.72             100.44      100.44             

3,130.82            258.98      3,389.80         

เพ่ิม/(ลด)

หน้ีทีย่งัไม่ได้มีการบริหาร     

ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น

รวม

อัตราแลกเปลี่ยน 2

สกุลเงิน

ผลจากการบริหารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การช้าระคืน/การ

บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ พ.ค. 61

หน้ีคงค้าง ณ 

เม.ย. 61

หน้ีคงค้าง ณ 

พ.ค. 61

ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD

ณ ส้ินเดือน เม.ย. 61 

  (ล้านบาท)

การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ

 ณ พ.ค. 61

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหน้ีคงค้าง

ณ ส้ินเดือน พ.ค. 61 

  (ล้านบาท)

1

3

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

 
 2 2 2 หนี้ นประเทศ เมื่อเปรียบเทยีบกับเดือนก่อนหน้ำลดลงสุทธิ 10,549.96 ล้ำนบำท โดยกำรเปลี่ยนแปลง
ทีส่ ำคัญ เนื่องจำก บริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) ไถ่ถอนหุ้นกู้ 8,000 ล้ำนบำท และช ำระคืนต้นเงินกู้ 53.87 ล้ำนบำท  
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3  หนี้รั วิสาหกิจที่เป นสถา ันการเงิน  รั  า ค้ าประกัน   
 3.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลง 2.07 ล้ำนบำท จำกเดือนก่อนหน้ำ โดยเป็นผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน  
ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 5 

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

ล้านบาท สกุลเงิน เม.ย. 61 พ.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              -                    -                     90.56                  88.49                 (2.07)         (2.07)               EUR 38.57 37.69

USD -               -                -                    -                     -                     -                    -           -                 USD 31.68 32.19

EUR -               -                -                    -                     -                     -                    -           -                 
JPY 702.17          702.17           -                    -                     -                     -                    -           -                 

-                    (2.07)        (2.07)              

อัตราแลกเปลี่ยน 2

 หน้ีทีย่งัไม่ได้มีการบริหาร    

ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น
 หน้ีทีไ่ด้มีการบริหารความเสีย่ง

จากอัตราแลกเปลีย่น
รวม

หน้ีคงค้าง ณ 

เม.ย. 61

หน้ีคงค้าง ณ 

พ.ค. 61

ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD

ณ ส้ินเดือน เม.ย. 61 

  (ล้านบาท)

ณ ส้ินเดือน พ.ค. 61 

  (ล้านบาท)

การเปลีย่นแปลง

ของหน้ีสาธารณะ ณ

 เม.ย.. 61สกุลเงิน 1

ผลจากการบริหารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การช้าระคืน/การ

บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ พ.ค. 61
ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหน้ีคงค้าง

เพ่ิม/(ลด)

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

 
 

3.2  หนี้ในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำลดลงสุทธิ 1,030 ล้ำนบำท เนื่องจำกธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและ
สหกรณ์กำรเกษตรช ำระคืนต้นเงินกู้ 8,030 ล้ำนบำท และ ออกพันธบัตร 7,000 ล้ำนบำท   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. อัตรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศของธนำคำรแห่งประเทศไทยเป็นอัตรำถัวเฉลีย่ขำย ณ วันท ำกำรสุดท้ำยของเดือน 
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน ณ สิ้นเดอืนพฤษภาคม 2561 

หำกพิจำรณำในรูปเงินบำท หนี้ต่ำงประเทศของรัฐวิสำหกิจ และรัฐวิสำหกิจที่เป็นสถำบันกำรเงิน (รัฐบำล           
ค้ ำประกัน) หลังจำกได้บริหำรควำมเสี่ยงของอัตรำแลกเปลี่ยนแล้ว มีรำยละเอียดปรำกฏตำมแผนภำพที่ 3  

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 319,518.90                  96,885.39    61,150.97        15,587.40     20,147.02    

เหรียญสหรัฐ 1,396.00                     44,937.95    -                 44,937.95     -             

ยโูร 914.22                       34,456.55    -                 33,295.81     1,160.75      

176,279.89  61,150.97        93,821.16     21,307.76    
1,286,840.35    

13.70         4.75               7.29             1.66           

สกุลเงิน (ลา้นหน่วย)
(ลา้นบาท)

รวมหน้ีต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ (1)
หน้ีรัฐวิสาหกิจทัง้หมด (2)

ร้อยละของหน้ีต่างประเทศต่อหน้ีทัง้หมดของ

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) 
4.75%

Japanese Yen 
(Natural Hedged) 

1.21%

Japanese Yen 
(Unhedged) 

1.57%

USD (Natural 
Hedged) 
3.49%

Euro 
(Natural 
Hedged) 
2.59%

Euro (Unhedged) 0.09%

Hedged 
4.75%

Natural 
Hedged 
7.29%

Unhedged 
1.66%
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน ณ สิ้นเดอืนพฤษภาคม 2561 

4. หนี้หน่วยงาน องรั  ลดลง 508.95 ล้ำนบำท จำกเดือนก่อนหน้ำ โดยกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญเกิดจำกส ำนักงำนกองทุน
อ้อยและน้ ำตำลทรำยช ำระคืนต้นเงินกู้ 558.92 ล้ำนบำท  
 
 หนี้สำธำรณะคงค้ำง ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2561 จ ำนวน 6,497,688.57 ล้ำนบำท สำมำรถแบ่งประเภทเป็น   
หนี้ต่ำงประเทศ-หนี้ในประเทศ และหนี้ระยะยำว-หนี้ระยะสั้นได ้ดังนี้ 
 

 หนี้ต่างประเทศแ ะหนี้ นประเทศ แบ่งออกเป็น หนี้ต่ำงประเทศ 270,764.37 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 4.17 
และหนี้ในประเทศ 6,226,924.20 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 95.83 ของยอดหนี้สำธำรณะคงค้ำง รำยละเอียด 
ปรำกฏตำมตำรำงที่ 6 

ตารางท่ี 6 สัดส่วนหนี้ต่างประเทศแ ะหนี้ นประเทศ 

หน้ีสาธารณะ

(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีรฐับาล 5,202,092.04     94,484.48         1.82         5,107,607.56     98.18        

2. หน้ีรฐัวสิาหกิจ 907,969.04       176,012.36       19.39        731,956.68       80.61        

3. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีเ่ป็นสถาบันการเงิน 378,871.31       267.53             0.07         378,603.78       99.93        

    (รฐับาลค้้าประกัน)

4. หน้ีหน่วยงานของรฐั 8,756.18           -                  -           8,756.18           100.00      

รวม 6,497,688.57    270,764.37       4.17         6,226,924.20     95.83       

หน้ีต่างประเทศ หน้ีในประเทศ

 
 
 หนี้ระยะยาวแ ะหนี้ระยะสั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

 หนี้ระยะยาวแ ะหนี้ระยะสั้น  แ ่งตามอายุ องเครื่องมือการก ้เงิน  แบ่งออกเป็น หนี้ระยะยำว 
6,354,180.52 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 97.79 และหนี้ระยะสั้น 143,508.05 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 2.21 
ของยอดหนี้สำธำรณะคงค้ำง รำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 7 
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน ณ สิ้นเดอืนพฤษภาคม 2561 

หมายเหต:ุ 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. หน้ีรฐับาล 5,202,092.04     5,067,737.14     97.42        134,354.90       2.58         

2. หน้ีรฐัวสิาหกิจ 907,969.04       903,815.89       99.54        4,153.15           0.46         

3. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีเ่ป็นสถาบันการเงิน 378,871.31       373,871.31       98.68        5,000.00           1.32         

    (รฐับาลค้้าประกัน)

4. หน้ีหน่วยงานของรฐั 8,756.18           8,756.18           100.00      -                  -           

รวม 6,497,688.57 6,354,180.52 97.79     143,508.05   2.21      

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสั้น

 
 

 หนี้ระยะยาวแ ะหนี้ระยะสั้น  แ ่งตามอายุคงเห ือ  แบ่งออกเป็น หนี้ระยะยำว 5,884,683.38 
ล้ำนบำท หรือร้อยละ 90.57 และหนี้ระยะสั้น 613,005.19 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 9.43 ของยอดหนี้สำธำรณะคงค้ำง 
รำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 8 

ตารางท่ี 8 สัดส่วนหนี้ระยะยาวแ ะหนี้ระยะสั้น  แ ่งตามอายุคงเห ือ  

หน้ีสาธารณะ

(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีรฐับาล 5,202,092.04     4,832,433.47     92.89        369,658.57       7.11         

2. หน้ีรฐัวสิาหกิจ 907,969.04       753,238.08       82.96        154,730.96       17.04        

3. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีเ่ป็นสถาบันการเงิน 378,871.31       294,150.19       77.64        84,721.12         22.36        

    (รฐับาลค้้าประกัน)

4. หน้ีหน่วยงานของรฐั 8,756.18           4,861.64           55.52        3,894.54           44.48        

รวม 6,497,688.57 5,884,683.38 90.57     613,005.19   9.43      

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสั้น

 
 


