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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

 นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อ านวยการส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอแถลงสถานะ                                
หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ดังนี้ 

 ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 มีจ านวน 5,530,363.94 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 46.10 ของ GDP โดยเป็นหนี้ของรัฐบาล 3,905,865.68 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 
1,090,240.86 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) 533,422.71 ล้านบาท และ 
หนี้หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 834.69 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หนี้สาธารณะเพ่ิมขึ้นสุทธิ 64,165.86 ล้านบาท 
โดยหนี้ของรัฐบาลเพ่ิมขึ้น 67,464.27 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินและหนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็น
สถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) ลดลง 261.59 ล้านบาท และ 3,036.81 ล้านบาท ตามล าดับ หนี้หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนหน้า ส่วนหนี้กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ นั้นไม่มีหนี้คงค้าง ทั้งนี้ รายละเอียดและ
สัดส่วนของหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ปรากฏตามแผนภาพที่ 1 และตารางที่ 1 ตามล าดับ 
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

ตารางที่ 1 รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที ่28 กุมภาพันธ์ 25571 

หน่วย: ล้านบาท

ณ 31 ม.ค. 57  % GDP  ณ 28 ก.พ. 57  % GDP  เพ่ิม/(ลด)
(1) (2) (3) (4) (3)-(1)

1. หน้ีของรัฐบาล (1.1+1.2+1.3) 3,838,401.41 32.13 3,905,865.68 32.56       67,464.27

   1.1 หน้ีที่รัฐบาลกู้โดยตรง 2,711,161.17 22.69 2,750,107.61 22.92 38,946.44      

        -หนี้ต่างประเทศ 71,901.38 72,366.69 465.31          

        -หนี้ในประเทศ 2,639,259.79 2,677,740.92 38,481.13      

            - เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้ 2,186,677.06 2,223,463.73 36,786.67      

                   - ระยะส้ัน (ต๋ัวเงินคลังและเงินกู้ระยะส้ัน) 60,000.00 60,000.00 -                  

                   - ระยะยาว (พันธบตัรและตราสารหนี้อื่น) 2,126,677.06 2,163,463.73 36,786.67      

            - เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 396,349.29               396,349.29               -                  

            - เงินกู้เพื่อน าเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบติั -                          -                          -                  

            - เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจดัการน้ า 19,250.00                 19,750.00                 500.00          

            - เงินกู้ใหกู้้ต่อ 24,505.11                 25,579.57                 1,074.46       

            - เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ าประกัน 4 12,108.33                 12,108.33                 -                  

            - เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศเพื่อใช้ในโครงการเงินกู้ DPL 370.00                     490.00                     120.00          

   1.2 หน้ีที่รัฐบาลกู้เพ่ือชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 1,107,240.24 9.27 1,106,758.07 9.22 (482.17)         

            - FIDF 1 457,138.51 457,138.51 -                  

            - FIDF 3 650,101.73 649,619.56 (482.17)         

   1.3 หน้ีเงินกู้ล่วงหน้าเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ี 5 20,000.00                0.17        49,000.00                0.41          29,000.00      

        -หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 20,000.00                49,000.00                29,000.00      

        -หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายใหแ้ก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ -                             -                             -                  

            - FIDF 1 -                             -                             -                  

            - FIDF 3 -                             -                             -                  

2. หน้ีรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2) 1,090,502.45 9.13 1,090,240.86 9.09          (261.59)

   2.1 หน้ีที่รัฐบาลค้้าประกัน 440,035.12 3.68 438,332.13 3.65       (1,702.99)

        -หนี้ต่างประเทศ 114,029.90 114,976.91           947.01

        -หนี้ในประเทศ 326,005.22 323,355.22       (2,650.00)

   2.2 หน้ีที่รัฐบาลไม่ค้้าประกัน 650,467.33 5.44 651,908.72 5.43         1,441.39

        -หนี้ต่างประเทศ 186,481.25 185,638.64          (842.61)

        -หนี้ในประเทศ 463,986.08 466,270.08         2,284.00

3. หน้ีรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้้าประกัน) 536,459.52 4.49 533,422.71 4.45       (3,036.81)

        -หนี้ต่างประเทศ 3,302.32 3,265.51            (36.81)

        -หนี้ในประเทศ 533,157.20 530,157.20       (3,000.00)

4. หน้ีกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ  (4.1+4.2) -                             -             -                             -                                  - 

   4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ าประกัน -                             -                                                - 

   4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ าประกัน -                             -                                                - 

5. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  (5.1+5.2) 834.69                    0.01        834.69                    0.01                             - 

   5.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ าประกัน -                             -                                                - 

   5.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ าประกัน 834.69                    834.69                                       - 

รวม (1+2+3+4+5) 5,466,198.07 45.75 5,530,363.94 46.10       64,165.86

2 3 2 3
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต:ุ   
1. ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบื้องตน้ (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของ SPV จ านวน 22,499.90 ล้านบาท ท่ีรัฐบาลมภีาระ

ผูกพันต้องจ่ายภายใต้สญัญาเช่าพ้ืนท่ีอาคาร สัญญาบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร ์และสญัญาโอนสิทธิเรียกร้องของโครงการ    
ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจ้งวัฒนะ  

2. GDP ปี 2556 เท่ากับ 11,897.45 พันล้านบาท และประมาณการ GDP 2557 เท่ากับ 12,599 พันล้านบาท                     
(สศช. ณ 17 กุมภาพันธ ์2557) 

3. สบน. ได้ปรับวิธีการค านวณ GDP ในแต่ละเดือน เพื่อให้สัดส่วน Debt/GDP สะท้อนค่าท่ีใกล้เคียงความเป็นจริงท่ีสุด โดย 
GDP ของเดือนมกราคม 2557 ค านวณดังนี ้[GDP ไตรมาส 1 ปี 56/3]*2 + [GDP ไตรมาส 2 - 4 ปี 56] + [(ประมาณการ GDP ปี 
57)/12] เท่ากับ 11,947.48 พันล้านบาท และของเดือนกุมภาพันธ ์2557 ค านวณดังนี้ [GDP ไตรมาส 1 ปี 56/3] + [GDP ไตรมาส 
2 - 4 ปี 56] + [(ประมาณการ GDP ปี 57)/12]*2 เท่ากับ 11,997.51 พันล้านบาท 

4. มาตรา 24 (1) ตามพระราชบัญญตัิการบรหิารหนีส้าธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ ได้ให้อ านาจกระทรวงการคลัง   
กูเ้งินเพื่อปรับโครงสร้างหนีส้าธารณะ เพื่อเป็นการประหยัด ลดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน หรือกระจายภาระการช าระหนี้ 
โดยที่ผ่านมากระทรวงการคลังไดม้ีการกู้เงินในประเทศเพื่อช าระหนี้ต่างประเทศของรัฐวสิาหกิจท่ีกระทรวงการคลังค้ าประกัน 
ไม่เกินจ านวนเงินท่ียังมีภาระค้ าประกันอยู่ ท าให้หนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ าประกันลดลงและหนี้  
ในประเทศของรัฐบาลเพิ่มขึ้น 

5. มาตรา 24/1 ตามพระราชบัญญตักิารบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อ านาจกระทรวงการคลัง        
กู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ท่ีมีจ านวนมากและเห็นว่าไม่สมควรกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนีด้ังกล่าวได้ในคราวเดยีวกัน โดยให้
สามารถทยอยกู้เงินล่วงหน้าไดไ้ม่เกิน 12 เดือนก่อนวันท่ีหนี้ครบก าหนดช าระ และให้น าเงินกู้ดังกล่าวส่งเข้ากองทุนบริหาร
เงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศให้เป็นผู้บริหารเงิน โดยจะน าไปลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง เช่น ตราสารหนี้ท่ีออกหรือค้ าประกันโดยกระทรวงการคลัง ตราสารหนี้ท่ีออกเป็นเงินตราสกุลหลัก
และออกหรือค้ าประกันโดยรัฐบาลต่างประเทศ การท าธรุกรรมซื้อโดยมสีัญญาจะขายคืนซึ่งตราสารหนี้ท่ีออกโดย
กระทรวงการคลัง หรือลงทุนในตราสารหนี้อ่ืน ที่ไดร้ับการจดัอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดจากบริษัทจดัอันดับความน่าเชื่อถือ 
เพื่อให้เกิดผลตอบแทนและเป็นการลดต้นทุนของการกู้เงิน   

6. สบน. ไดม้ีการปรับปรุงตัวเลขหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินในส่วนท่ีรัฐบาลไมค่้ าประกันเดือนมกราคม 
2557 เนื่องจากรัฐวิสาหกิจไดม้ีการรายงานข้อมลูเพิ่มเติม จาก 463,834.62 ล้านบาท เป็น 463,986.08 ล้านบาท ท าให้สุทธิ
แล้วหนี้ในเดือนมกราคม 2557 เพิ่มขึ้นจาก 5,466,046.61 ล้านบาท เป็น 5,466,198.07 ล้านบาท  
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

1  หนี้ องรั บา  
 1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพ่ิมขึ้นสุทธิ 38,946.44 ล้านบาท เนื่องจาก  
 1 1 1 หนี้ต่างประเทศ เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนหน้า จ านวน 465.31 ล้านบาท โดยผลจากการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยนท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลงสุทธิ 179.29 ล้านบาท ประกอบกับการเบิกจ่าย
และช าระคืนหนี้สกุลเงินต่างๆ ท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทเพ่ิมขึ้นสุทธิ 644.60 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏ
ตามตารางที่ 2   
ตารางท่ี 2 การเป ี่ยนแป ง องหนี้ต่างประเทศที่รั บา กู้โดยตรง 

ล้านบาท ม.ค. 57 ก.พ. 57

สกุลเงิน (ก) (ข)

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

CAD 10.73            10.73            -                       -                             319.35               316.82                (2.53)            (2.53)               CAD 29.76 29.53

EUR 0.09              0.09             -                       -                             3.91                   3.90                   (0.00)            (0.00)               EUR 45.03 44.98

JPY 43,505.21       46,549.84      3,044.63               983.53                         14,107.65           14,053.84           (53.82)          929.72             JPY 0.32 0.32

USD 316.44           317.52          1.08583                35.56                          10,487.10           10,364.16           (122.94)        (87.37)             USD 33.14 32.75

 หน้ีหน่วยงานที่มีรายรับเป็นสกุล

เงินตราต่างประเทศที่สอดคล้องกับ

รายจ่ายหน้ีต่างประเทศ

USD 500.00           500.00          -                       -                             -                 

JPY 45,366.99       44,566.26      (800.73)                 (265.32)                        (265.32)            

USD 540.09           536.58          (3.50)                    (109.17)                        (109.17)            

644.60                         (179.29)        465.31             

สกุลเงิน 1

ผลจากการบริหารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การช้าระคืน/การปิด

ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น) ณ ก.พ. 57
ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง

 หน้ีที่ยงัไม่ได้มีการปิดความเสีย่งจาก

อัตราแลกเปลีย่น

 หน้ีที่ได้มีการปิดความเสีย่งจากอัตรา

แลกเปลีย่น

รวม

การเปลีย่นแปลง  

ของหน้ีสาธารณะ   

 ณ ก.พ. 57

อัตราแลกเปลีย่น 2

หน้ีคงค้าง ณ ม.ค.

 57

หน้ีคงค้าง ณ ก.พ.

 57

ล้านCAD/EUR/JPY/USD หน้ีสิน้เดือน ม.ค. 57   

(ล้านบาท)

หน้ีสิน้เดือน ก.พ. 57   

(ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

3

4

4

 
1 CAD = สกุลเงินเหรียญแคนาดา, EUR=สกุลเงนิยูโร, JPY=สกุลเงนิเยน, และUSD=สกุลเงนิเหรียญสหรัฐ 
2 อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถัวเฉลี่ยขาย ณ วันท าการสุดท้ายของเดอืน 
3 หนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้จากธนาคารโลก (World Bank) ให้บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) กู้ต่อ 
4 หนี้ต่างประเทศที่มีการบริหารความเสี่ยงแล้ว ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ท าการบริหารความเสี่ยง 

 อย่างไรก็ด ีหากพิจารณาในรูปเงินบาท หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรงจ าแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ หลังจากที่ท าการป้องกัน  
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนแล้วมีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 2    

แผนภาพที่ 2 หนี้ต่างประเทศที่รั บา กู้โดยตรงที่บร หารความเสี่ยงแ ะจ าแนกเป นสกุ เง นต่างๆ  
 

 
 

  

รวม Hedged Natural Hedged Unhedged

เยน 91,116.10    29,625.95    14,588.59    -                      15,037.37    

เหรียญสหรัฐ 1,354.11      42,420.02    16,430.29    15,590.00             10,399.73    

เหรียญแคนาดา 10.73          316.82        -             -                      316.82        

ยูโร 0.09           3.90           -             -                      3.90           

72,366.69    31,018.88    15,590.00             25,757.81    

1.85           0.79           0.40                    0.66           
ร้อยละของหน้ีต่างประเทศต่อหน้ี

ทั้งหมดของรัฐบาล (%) = (1)/(2)

สกุลเงิน 

ต่างประเทศ

(ล้านหน่วย)
(ล้านบาท)

รวมหน้ีต่างประเทศของรัฐบาล (1)

หน้ีของรัฐบาลทั้งหมด (2) 3,905,865.68                            USD (Hedged)
 0.42 %

Japanese Yen 
(Hedged)
0.37 %USD 

(Natural Hedged)
 0.40 %

USD (Unhedged) 
0.27 %

Japanese Yen
(Unhedged)

0.38 %

Canadian (Unhedged) 
0.01 % Euro (Unhedged) 

0. 001 %

Hedged
1.19 %

Unhedged
0.66 %
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

 1 1 2 หนี้ในประเทศ เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนหน้า จ านวน 38,481.13 ล้านบาท โดยมีรายการส าคัญเกิดจาก 
- การกู้เพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จ านวน 36,870.30 ล้านบาท แบ่งเป็นพันธบัตรรัฐบาล 

36,160 ล้านบาท และพันธบัตรออมทรัพย์ 710.30 ล้านบาท 
- การเบิกจ่ายเงินกู้เพ่ือวางระบบบริหารจัดการน้ า 500 ล้านบาท  
- การเบิกจ่ายเงินกู้ 120 ล้านบาท จากสัญญาเงินกู้วงเงิน 3,000 ล้านบาท ที่ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 ซึ่งเป็นการกู้เงินบาททดแทนเงินกู้จากธนาคารโลกเพ่ือใช้ในโครงการเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (DPL) 

- การเบิกจ่ายเงินกู้เพ่ือให้การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกู้ต่อ เพ่ือจัดท าโครงการรถไฟฟ้า
สายสีน้ าเงิน จ านวน 841.46 ล้านบาท  

- การเบิกจ่ายเงินกู้เพ่ือให้การรถไฟแห่งประเทศไทยกู้ต่อ จ านวน 233 ล้านบาท เพ่ือจัดท าโครงการ
รถไฟสายสีแดง (บางซื่อ-รังสิต) 103.60 ล้านบาท และเพ่ือจัดท าโครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 สายทาง 

129.40 ล้านบาท 

- การช าระคืนหนี้ภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 จ านวน 83.63 ล้านบาท  
 

 1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 482.17 ล้านบาท 
เนื่องจากการช าระหนี้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูระยะที่สองฯ (FIDF 3) โดยใช้เงินจากบัญชี
สะสมเพ่ือการช าระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ ที่ได้รับจากการโอนสินทรัพย์คงเหลือใน
บัญชีผลประโยชน์ประจ าปี 
 1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 29,000 ล้านบาท เนื่องจากมีการกู้เงิน
ล่วงหน้า (Pre-funding) เป็นพันธบัตรรัฐบาล จ านวน 20,000  ล้านบาท และ R-bill จ านวน 9,000 ล้านบาท เพ่ือปรับ
โครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลจ านวน 7 รุ่น ภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ ที่จะครบก าหนดในวันที่ 12 
พฤษภาคม 2557 วงเงินรวม 121,035 ล้านบาท โดยเงินที่ได้จะน าไปให้กองทุนบริหารเงินกู้เพ่ือการปรับโครงสร้าง
หนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ ในประเทศบริหารลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง ให้เกิดผลตอบแทน
และลดต้นทุนในการท า Pre-funding 
 
2  หนี้รั ว สาหก จที่ไม่เป นสถาบันการเง น 
 2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้า้ประกัน 
 2 1 1 หนี้ตา่งประเทศ เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนหน้า จ านวน 947.01 ล้านบาท โดยเป็นผลจากการเปลีย่นแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยนท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลง 246.49 ล้านบาท ประกอบกับการเบิกจ่ายและช าระคืนหนี้
สกุลเงินต่างๆ ท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูปหนี้เงินบาทเพ่ิมขึ้นสุทธิ 1,193.50 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3 
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

ตารางที่ 3 การเป ี่ยนแป ง องหนี้รั ว สาหก จที่ไม่เป นสถาบันการเง น  รั บา ค้ าประกัน  

ล้านบาท ม.ค. 57 ก.พ. 57

สกุลเงิน (ก) (ข)

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

EUR 66.71            66.71            -                       -                             3,003.51             3,000.65             (2.86)            (2.86)               EUR 45.03 44.98

JPY 178,702.62     183,025.33    4,322.71               1,396.40                      57,948.79           57,727.74           (221.06)        1,175.34          JPY 0.32 0.32

USD -                -               -                       -                             -                    -                    -              -                 USD 33.14 32.75

 หน้ีที่ได้มีการปิดความเสีย่งจากอัตรา

แลกเปลีย่น
JPY 165,646.82     165,059.14    (587.68)                 (202.90)                        5,918.51             5,895.93             (22.58)          (225.47)            

1,193.50                      (246.49)        947.01             

 หน้ีที่ยงัไม่ได้มีการปิดความเสีย่งจาก

อัตราแลกเปลีย่น

รวม

อัตราแลกเปลีย่น 2

หน้ีคงค้าง ณ ม.ค.

 57

หน้ีคงค้าง ณ ก.พ.

 57

ล้านCAD/EUR/JPY/USD หน้ีสิน้เดือน ม.ค. 57   

(ล้านบาท)

หน้ีสิน้เดือน ก.พ. 57   

(ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง
การเปลีย่นแปลง  

ของหน้ีสาธารณะ   

 ณ ก.พ. 57สกุลเงิน 1

ผลจากการบริหารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การช้าระคืน/การปิด

ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น) ณ ก.พ. 57

3 4

 
1 EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงนิเยน, และUSD=สกุลเงนิเหรียญสหรฐั 
2 อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถัวเฉลี่ยขาย ณ วันท าการสุดท้ายของเดอืน 
3 หนี้ต่างประเทศที่มกีารบริหารความเสี่ยงแล้ว ใชอ้ัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ท าการบรหิารความเสี่ยง  
4 หนี้คงค้างต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ได้มีการบริหารความเสี่ยงเพียงบางส่วน (Partial Hedge) 
 

 2 1 2 หนี้ในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลง จ านวน 2,650 ล้านบาท เนื่องจาก 
- องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพออกพันธบัตร 1,000 ล้านบาท และช าระคืนต้นเงินตามสัญญาเงินกู้ 

1,150 ล้านบาท 
- การเคหะแห่งชาติและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยไถ่ถอนพันธบัตร 1,500 ล้านบาท และ 

1,000 ล้านบาท ตามล าดับ 
 
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้า้ประกัน 
  2 2 1 หนี้ตา่งประเทศ ลดลงจากเดือนก่อนหน้า จ านวน 842.61 ล้านบาท การลดลงที่ส าคัญเกิดจากการช าระ
คืนหนี้สกุลเงินต่างๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 การเป ี่ยนแป ง องหนี้รั ว สาหก จที่ไม่เป นสถาบันการเง น  รั บา ไม่ค้ าประกัน  

ล้านบาท

(1) (2)

EUR 1,578.82        1,564.00       (14.82)                  (674.32)                        

JPY 63,911.16       63,459.99      (451.17)                 (168.29)                        

USD 2,730.51        2,730.51       -                       -                             

(842.61)                        

สกุลเงิน 1

ผลจากการบริหารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การช้าระคืน/การปิด

ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น) ณ ก.พ. 57
หน้ีคงค้าง ณ ม.ค.

 57

หน้ีคงค้าง ณ ก.พ.

 57

ล้าน EUR/JPY/USD

 หน้ีหน่วยงานที่มีรายรับเป็นสกุล

เงินตราต่างประเทศที่สอดคล้องกับ

รายจ่ายหน้ีต่างประเทศ

รวม

2

2

 
1 EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงนิเยน, และUSD=สกุลเงนิเหรียญสหรฐั 
2 หนี้ต่างประเทศของหนว่ยงานทีม่ีรายรับเป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศที่สอดคล้องกับรายจ่ายช าระหนีต้่างประเทศ (Natural Hedged) ใช้อัตรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยขายของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันแรกที่มกีารเบิกจ่ายเงนิกู้  
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

 2 2 2 หนี้ในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพ่ิมขึ้น 2,284 ล้านบาท เนื่องจาก 
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไถ่ถอนพันธบัตร 1,000 ล้านบาท  
- บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ออกหุ้นกู้ จ านวน 3,200 ล้านบาท  
- รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ มากกว่าช าระคืนต้นเงินกู้ จ านวน 84 ล้านบาท 

โดยเป็นการเบิกจ่ายเงินกู้ 826.27 ล้านบาท และช าระคืนต้นเงินกู้ 742.27 ล้านบาท 

3   หนี้รั ว สาหก จที่เป นสถาบันการเง น  รั บา ค้ าประกัน   
 3.1 หนี้ต่างประเทศ 
 หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) ลดลงจากเดือนก่อนหน้า จ านวน 36.81 ล้านบาท 
โดยเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลง 6.95 ล้านบาท ประกอบ
กับการช าระคืนหนี้สกุลเงินเยนท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลง 29.86 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตาม
ตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 การเป ี่ยนแป ง องหนี้รั ว สาหก จที่เป นสถาบันการเง น  รั บา ค้ าประกนั  

ล้านบาท ม.ค. 57 ก.พ. 57

สกุลเงิน (ก) (ข)

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

EUR 4.75              4.75             -                       -                             214.01               213.81                (0.20)            (0.20)               EUR 45.03 44.98

USD 17.38            17.38            -                       -                             576.01               569.26                (6.75)            (6.75)               USD 33.14 32.75

EUR 26.00            26.00            -                       -                             -                    -                    -              -                 

JPY 5,943.56        5,821.61       (121.95)                 (29.86)                         -                    -                    -              (29.86)             

(29.86)                         (6.95)            (36.81)             

 หน้ีที่ยงัไม่ได้มีการปิดความเสีย่งจาก

อัตราแลกเปลีย่น

 หน้ีที่ได้มีการปิดความเสีย่งจากอัตรา

แลกเปลีย่น

รวม

อัตราแลกเปลีย่น 2

หน้ีคงค้าง ณ ม.ค.

 57

หน้ีคงค้าง ณ ก.พ.

 57

ล้านEUR/JPY/USD หน้ีสิน้เดือน ม.ค. 57   

(ล้านบาท)

หน้ีสิน้เดือน ก.พ. 57   

(ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

การเปลีย่นแปลง  

ของหน้ีสาธารณะ   

 ณ ม.ค. 57สกุลเงิน 1

ผลจากการบริหารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การช้าระคืน/การปิด

ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น) ณ ก.พ. 57
ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง

3

 
1 EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงนิเยน, และUSD=สกุลเงนิเหรียญสหรฐั 
2 อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถัวเฉลี่ยขาย ณ วันท าการสุดท้ายของเดอืน 
3 หนี้ต่างประเทศที่มกีารบริหารความเสี่ยงแล้ว ใชอ้ัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ท าการบรหิารความเสี่ยง  

 3.2 หนี้ในประเทศ 
 หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลง จ านวน 
3,000 ล้านบาท เนื่องจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ไถ่ถอนพันธบัตรที่ครบก าหนด 
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

 ทั้งนี้ หากพิจารณาในรูปเงินบาท หนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน และรัฐวิสาหกิจ       
ที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) หลังท าการป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน จ าแนกเป็นสกุลเงิน
ต่างๆ มีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 3  

แผนภาพที่ 3 หนี้ต่างประเทศ องรั ว สาหก จที่ไม่เป นสถาบันการเง น แ ะรั ว สาหก จที่เป น
สถาบันการเง น  รั บา ค้ าประกัน  ที่บร หารความเสี่ยงแ ะจ าแนกเป นสกุ เง น
ต่างๆ 

 
4   หนี้หน่วยงานอ่ืน องรั  ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนหน้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม Hedged
Natural 

Hedged
Unhedged

เยน 417,366.07   136,519.39 54,277.49   23,117.77     59,124.14 

เหรียญสหรัฐ 2,747.89      94,996.31   -           94,427.05     569.26     

ยูโร 1,661.46      72,365.36   1,057.08    68,093.82     3,214.46   

303,881.06 55,334.57   185,638.64   62,907.85 

18.71         3.41          11.43          3.87        

    หน้ีรัฐวิสาหกิจทั้งหมด (2) 1,623,663.56                   

ร้อยละของหน้ีต่างประเทศต่อ

หน้ีทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจ 

(%) = (1)/(2)

สกุลเงิน 

ต่างประเทศ

(ล้านหน่วย)
(ล้านบาท)

รวมหน้ีต่างประเทศของ

รัฐวิสาหกิจ (1) Japanese Yen 
(Unhedged) 

3.63 %

Euro (Unhedged) 
0.20 %

Euro 
(Natural Hedged) 

4.19 %

Euro (Hedged) 
0.07 %

Japanese Yen 
(Natural Hedged) 

1.42 %

Japanese Yen 
(Hedged) 

3.34 %

USD 
(Natural Hedged) 

5.82 %

USD 
(Unhedged) 

0.04 %

Hedged
14.84 %

Unhedged
3.87 %
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

 หนี้สาธารณะคงค้าง จ านวน 5,530,363.94 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหนี้ต่างประเทศ 376,247.76 ล้านบาท              
หรือร้อยละ 6.80 และหนี้ในประเทศ 5,154,116.18 ล้านบาท หรือร้อยละ 93.20 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง                
และเป็นหนี้ระยะยาว 5,422,468.84 ล้านบาท หรือร้อยละ 98.05 และหนี้ระยะสั้น 107,895.10 ล้านบาท หรือร้อยละ 
1.95 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 6 และ 7 ตามล าดับ  
 

ตารางท่ี 6 สัดส่วนหนี้ต่างประเทศแ ะหนี้ในประเทศ 
หน้ีสาธารณะ

(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีของรฐับาล 3,905,865.68                 72,366.69             1.85               3,833,498.99                 98.15            

2. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน 1,090,240.86                 300,615.56           27.57             789,625.30                   72.43            

3. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีเ่ป็นสถาบันการเงิน 533,422.71                   3,265.51               0.61               530,157.20                   99.39            

    (รฐับาลค้้าประกัน)

4. หน้ีสินของกองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ -                              -                      -                 -                              -               

5. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรฐั 834.69                         -                      -                 834.69                         100.00          

รวม 5,530,363.94                 376,247.76           6.80               5,154,116.18                93.20            

หน้ีต่างประเทศ หน้ีในประเทศ

 
 

ตารางท่ี 7 สัดส่วนหนี้ระยะยาวแ ะหนี้ระยะสั้น 
หน้ีสาธารณะ

(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีของรฐับาล 3,905,865.68                 3,836,865.68         98.23             69,000.00                     1.77              

2. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน 1,090,240.86                 1,063,807.76         97.58             26,433.10                     2.42              

3. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีเ่ป็นสถาบันการเงิน 533,422.71                   520,960.71           97.66             12,462.00                     2.34              

    (รฐับาลค้้าประกัน)

4. หน้ีสินของกองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ -                              -                      -                 -                              -               

5. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรฐั 834.69                         834.69                 100.00            -                              -               

รวม 5,530,363.94           5,422,468.84    98.05         107,895.10             1.95          

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสั้น

 
หมายเหต:ุ การน าข้อมูลและ/หรือบทวเิคราะห์ของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะไปใช้และ/หรือเผยแพร่ต่อ ขอความร่วมมืออ้างแหล่งที่มาของข้อมูลด้วย 
ส่วนว จัยนโยบายหนี้สาธารณะ ส านักนโยบายแ ะแผน  
ส านักงานบร หารหน้ีสาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5512,5522 

            
 
 
 
 

 


