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รายงานหนีส้าธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 25571                                                     

1. หนี้สาธารณะคงค้าง 

ตารางที ่1 หน้ีสาธารณะคงค้าง

ก.ค. 57 ส.ค. 57 % GDP

 เพ่ิม/ลด

จากเดือนก่อน
1. หนี้ของรัฐบาล 3,924,656.05      3,924,374.96      32.27                  (281.09)                     

2. หนี้รัฐวิสาหกจิทีไ่ม่เปน็สถาบนัการเงิน 1,090,407.51      1,095,014.47      9.00                    4,606.96                   

3. หนี้รัฐวิสาหกจิทีเ่ปน็สถาบนัการเงิน (รัฐบาลค้้าประกนั) 620,440.09        615,381.85        5.06                    (5,058.24)                  

4. หนี้กองทนุเพือ่การฟืน้ฟฯู -                   -                   -                     -                           

5. หนี้หน่วยงานอืน่ของรัฐ 17,825.75          15,369.96          0.13                    (2,455.79)                  

รวม 5,653,329.40      5,650,141.24      46.46 (3,188.16)                  

หน่วย : ลา้นบาท
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หมายเหตุ:   

1. ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบ้ืองตน้ (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของ SPV จ านวน 22,499.90 ล้านบาท ทีร่ัฐบาลมีภาระผกูพันต้องจ่ายภายใต้สัญญา
เช่าพื้นที่อาคารสัญญาบรกิารจดัหาเฟอร์นเิจอร์ และสัญญาโอนสิทธิเรียกรอ้งของโครงการศนูย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจ้งวฒันะ  

2. GDP ปี 2556 เทา่กับ 11,898.71 พันล้านบาท และประมาณการ GDP 2557 เท่ากับ 12,364 พันล้านบาท (สศช. ณ 18 สิงหาคม 2557) 
3. สบน. ได้ปรับวิธกีารค านวณ GDP ในแต่ละเดือน เพื่อให้สัดสว่น Debt/GDP สะทอ้นค่าที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด โดย GDP ของเดือนกรกฎาคม 

2557 ค านวณดังนี้ (GDP ไตรมาส 3 ปี 56/3)*2 + (GDP ไตรมาส 4 ปี 56) + (GDP ไตรมาส 1 – 2 ปี 57) + [(ประมาณการ GDP ปี 57 – GDP ไตร
มาส 1 - 2 ปี 57)/6] เท่ากับ 12,087.62 พันล้านบาท  และของเดอืนสิงหาคม 2557 ค านวณดังนี้ (GDP ไตรมาส 3 ปี 56/3) + (GDP ไตรมาส 4 ปี 
56) + (GDP ไตรมาส 1 – 2 ปี 57) + [(ประมาณการ GDP ปี 57 – GDP ไตรมาส 1 - 2 ปี 57)/6]*2 เท่ากับ 12,161.94 พันล้านบาท   

4. สบน. ได้มีการปรับอตัราแลกเปลี่ยนในการค านวณหนีท้ีก่ระทรวงการคลังกู้จากธนาคารโลก (World Bank) ให้บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) กู้
ต่อ รวมถึงการปรับการค านวณหนี้ต่างประเทศของของรัฐวิสาหกจิทีม่ีรายรับเป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศทีส่อดคลอ้งกับรายจ่ายช าระหนี้ต่างประเทศ 
(Natural Hedged) จากการใชอ้ัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยขายของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันแรกทีม่ีการเบิกจ่ายเงนิกู้ มาใช้อตัราแลกเปลี่ยนถวั
เฉลี่ยขายของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัท าการสุดท้ายของเดอืน ท าให้ตัวเลขหนี้ต่างประเทศของรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินใน
ส่วนที่รัฐบาลไม่ค้ าประกันจาก 75,454.22 ล้านบาท เป็น 75,930.07 ล้านบาท และ 191,063.50 เป็น 181,730.96 ตามล าดับท าให้สุทธิแล้วหนี้ในเดือน
กรกฎาคม 2557 ลดลงจาก 5,662,574.29 ล้านบาท เป็น 5,653,329.40 ล้านบาท  
 
 
 

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 หนี้สาธารณะคงค้างมีจ านวนทั้งสิ้น 5,650,141.24 ล้านบาท หรือ             
ร้อยละ 46.46 ของ GDP ประกอบด้วย หนี้ของรัฐบาล 3,924,374.96 ล้านบาท หรือร้อยละ 32.27 ของ GDP                 
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 1,095,014.47 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.00 ของ GDP หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็น
สถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) 615,381.85 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.06 ของ GDP และหนี้หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
15,369.96 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.13 ของ GDP โดยหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2557 ลดลงจาก
เดือนก่อน 3,188.16 ล้านบาท  
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2. หนี้ของรัฐบาล 
 

ตารางที ่2 หน้ีของรัฐบาล

เพ่ิม/(ลด)

จากเดือนก่อน

3,924,656.05          3,924,374.96          (281.09)                   

1.1 หน้ีทีร่ฐับาลกู้โดยตรง 2,830,478.87          2,840,936.55          10,457.68                

75,541.87              75,677.15              135.28                    

2,754,937.00          2,765,259.40          10,322.40                

- เงินกูเ้พือ่ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ และการบริหารหนี้ 2,301,673.65          2,309,372.08          7,698.43                 

   - ระยะส้ัน (ต๋ัวเงินคลังและเงินกูอ้ืน่) 105,800.00             85,800.00              (20,000.00)               

   - ระยะยาว (พนัธบตัรและเงินกูอ้ืน่) 2,195,873.65          2,223,572.08          27,698.43                

- เงินกูเ้พือ่ฟืน้ฟแูละเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิ 385,349.29             385,349.29             -                         

- เงินกูเ้พือ่น้าเขา้กองทุนส่งเสริมการประกนัภยัพบิติั -                        -                        -                         

- เงินกูเ้พือ่วางระบบบริหารจัดการน้้า 21,350.00              21,650.00              300.00                    

- เงินกูใ้หกู้ต่้อ 32,727.39              35,051.36              2,323.97                  

- เงินกูเ้พือ่ปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศท่ีกระทรวงการคลังค้้าประกนั 11,416.67              11,416.67              -                         

- เงินกูเ้พือ่ใชใ้นการด้าเนินโครงการเงินกู ้DPL 2,420.00                2,420.00                -                         

1.2 หน้ีทีร่ฐับาลกู้เพ่ือชดเชยความเสียหายใหแ้ก่กองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 1,094,177.18          1,083,438.41          (10,738.77)              

453,138.51             453,138.51             -                         

641,038.67             630,299.90             (10,738.77)              

1.3 หน้ีเงินกู้ล่วงหน้าเพ่ือปรบัโครงสรา้งหน้ี -                        -                        -                         

-                        -                        -                         

-                        -                        -                         

- FIDF 1 -                        -                        -                         

- FIDF 3 -                        -                        -                         

   - หนี้เงินกูเ้พือ่ชดเชยความเสียหายใหแ้กก่องทุนเพือ่การฟืน้ฟฯู

   - FIDF 1

   - FIDF 3

   - หนี้ต่างประเทศ

   - หนี้ในประเทศ

   - หนี้เงินกูเ้พือ่ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ

หน้ีของรัฐบาล

ก.ค. 57 ส.ค. 57

หน่วย: ลา้นบาท

1

2

 
หมายเหตุ :  

1. มาตรา 24 (2) ตามพระราชบัญญัตกิารบรหิารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงนิเพื่อปรับโครงสร้าง     
หนี้สาธารณะ เพือ่เป็นการประหยัด ลดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน หรอืกระจายภาระการช าระหนี้ โดยที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้มีการกู้เงนิ      
ในประเทศเพือ่ช าระหนี้ต่างประเทศของรฐัวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ าประกันไมเ่กนิจ านวนเงินที่ยังมีภาระค้ าประกันอยู่ท าให้หนี้ต่างประเทศของ
รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ าประกันลดลงและหนี้ในประเทศของรัฐบาลเพิม่ขึน้ 

2. มาตรา 24/1 ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิม่เติม ได้ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงนิเพือ่ปรับโครงสร้างหนี้
ที่มีจ านวนมากและเห็นว่าไม่สมควรกูเ้งินเพือ่ปรับโครงสร้างหนี้ดงักล่าวได้ในคราวเดียวกัน โดยให้สามารถทยอยกูเ้งินลว่งหน้าได้ไมเ่กิน 12 เดอืนก่อน
วันที ่หนี้ครบก าหนดช าระ และให้น าเงินกู้ดงักล่าวส่งเข้ากองทุนบริหารเงนิกูเ้พื่อการปรบัโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ใน
ประเทศให้เป็นผู้บริหารเงิน โดยจะน าไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง เช่น ตราสารหนี้ที่ออกหรอืค้ าประกันโดยกระทรวงการคลัง ตราสารหนี้ที่
ออกเป็นเงินตรา  สกุลหลักและออกหรือค้ าประกนัโดยรฐับาลต่างประเทศ การท าธุรกรรมซือ้โดยมีสัญญาจะขายคืนซึ่งตราสารหนีท้ี่ออกโดย
กระทรวงการคลัง หรือลงทุนในตราสารหนีอ้ื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงสดุจากบริษัทจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ เพือ่ให้เกิดผลตอบแทน
และเป็นการลดต้นทนุของการกูเ้งิน 
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ณ  วันที่ 31 สิงหาคม 2557 หนี้ของรัฐบาลมีจ านวนทั้งสิ้น 3,924,374.96 ล้านบาท ลดลงจากเดือน
ก่อน 281.09 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น   

 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง  มีจ านวนทั้งสิ้น 2,840,936.55 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน 10,457.68       
ล้านบาท เนื่องจาก    

 หนี้ต่างประเทศ มีจ านวนทั้งสิ้น 75,677.15 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากเดือนก่อนหน้า จ านวน 135.28 
ล้านบาท โดยผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลง 201.15    
ล้านบาท ในขณะที่การเบิกจ่ายและช าระคืนเงินกู้สกุลเงินต่างๆ ท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทเพ่ิมขึ้นสุทธิ 
336.43 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3   

 
 

 

ล้านบาท ก.ค. 57 ส.ค. 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 10.39          10.39           -             -               307.15               308.14                0.98             0.98                CAD 29.55 29.65

EUR 0.09            0.09             -             -               3.745                 3.680                 (0.064)          (0.064)             EUR 43.15 42.41

JPY 59,352.88     61,354.05     2,001.17     622.29          18,646.66           18,456.43           (190.23)        432.06             JPY 0.31 0.31

USD 332.78         335.54         2.76161      88.64            10,692.71           10,680.86           (11.85)          76.79              USD 32.13 32.10

JPY 43,272.40     42,471.67     (800.73)       (265.32)         (265.32)            

USD 1,024.08      1,020.58       (3.50)          (109.17)         (109.17)            

336.43          (201.15)        135.28             

สกุลเงิน 1

ผลจากการบริหารหน้ี (การเบกิจ่าย/

 การช าระคืน/การปดิความเสีย่งจาก

อัตราแลกเปลีย่น) ณ ส.ค. 57

ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง

 หน้ีที่ยงัไม่ได้มีการปดิความเสีย่งจาก

อัตราแลกเปลีย่น

 หน้ีที่ได้มีการปดิความเสีย่งจากอัตรา

แลกเปลีย่น

รวม

การเปลีย่นแปลง  

ของหน้ีสาธารณะ   

 ณ ส.ค. 57 อัตราแลกเปลีย่น 2

หน้ีคงค้าง ณ 

ก.ค. 57

หน้ีคงค้าง ณ 

ส.ค. 57

ล้าน

CAD/EUR/JPY/

USD

หน้ีสิน้เดือน ก.ค. 57   

(ล้านบาท)

หน้ีสิน้เดือน ส.ค. 57   

(ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

3

3

 
1 CAD = สกุลเงินเหรียญแคนาดา, EUR=สกุลเงนิยูโร, JPY=สกุลเงนิเยน, และUSD=สกุลเงนิเหรียญสหรัฐ 
2 อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถัวเฉลี่ยขาย ณ วันท าการสุดท้ายของเดอืน 
3 หนี้ต่างประเทศที่มีการบริหารความเสี่ยงแล้ว ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ท าการบริหารความเสี่ยง 

 

 หนี้ในประเทศ  เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพ่ิมข้ึน 10,322.40 ล้านบาท เนื่องจาก  
- การกูเ้งินภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 เพ่ิมขึ้นสุทธิ 7,698.43 ล้านบาท 

เนื่องจากการปรับโครงสร้างหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ 20,000 ล้านบาท มาเป็นพันธบัตร
รัฐบาล การกูเ้พ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล 7,246 ล้านบาท และพันธบัตร
ออมทรัพย์ 530.68 ล้านบาท ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมายดังกล่าวได้มีการช าระคืนหนี้ จ านวน 78.25 ล้านบาท  

- การเบิกจ่ายเงินกู้ 300 ล้านบาท จากสัญญาเงินกู้วงเงิน 15,393 ล้านบาท ที่ได้ลงนามในสัญญา
เงินกู้เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2556 ภายใต้ พ.ร.ก. บริหารจัดการน้ าและสร้างอนาคตประเทศฯ 

- การเบิกจ่ายเงินกู้ต่อให้แก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพ่ือจัดท าโครงการรถไฟฟ้า      
สายสเีขียว จ านวน 597.50 ลา้นบาท โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง จ านวน 545.63 ล้านบาท และโครงการรถไฟฟ้า

ตารางที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ที่รัฐบาลกูโ้ดยตรง 

 



4 

 
สายสีน้ าเงิน จ านวน 468.86 ล้านบาท รวมถึงการรถไฟแห่งประเทศไทยเพ่ือจัดท าโครงการปรบัปรุงทางรถไฟที่            
ไม่ปลอดภัย 8 สายทาง จ านวน 711.98 ลา้นบาท   

 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 
10,738.77 ล้านบาท เกิดจากการช าระหนี้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟื้นฟูระยะที่สองฯ (FIDF 3) 
โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพ่ือการช าระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพ่ือการฟื้นฟูฯ 1 ที่ได้รับจาก
การโอนสินทรัพย์คงเหลือในบัญชีผลประโยชน์ประจ าปี 

 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนหน้า 

3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เปน็สถาบันการเงิน  
 

เพ่ิม/(ลด)
จากเดือนก่อน

1,090,407.51 1,095,014.47 4,606.96            

428,654.96 438,376.47 9,721.51            

110,873.90 110,055.41 (818.49)             

317,781.06 328,321.06 10,540.00           

661,752.55 656,638.00 (5,114.55)           

181,730.96 175,235.86 (6,495.10)           

480,021.59 481,402.14 1,380.55            

ตารางที ่4 หน้ีรัฐวิสาหกิจทีไ่ม่เปน็สถาบนัการเงิน หน่วย : ลา้นบาท

2. หนี้ทีรั่ฐบาลไม่ค้้าประกนั

    - หนี้ต่างประเทศ

    - หนี้ในประเทศ

ก.ค. 57 ส.ค. 57

หน้ีรัฐวิสาหกิจทีไ่ม่เปน็สถาบนัการเงิน

    - หนี้ต่างประเทศ

    - หนี้ในประเทศ

1. หนี้ทีรั่ฐบาลค้้าประกนั

 

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินมีจ านวนทั้งสิ้น 1,095,014.47       
ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้ที่รัฐบาลค้ าประกัน 438,376.47 ล้านบาท และหนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ าประกัน 
656,638 ล้านบาท โดยหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน 4,606.96 ล้านบาท  

3.1 หนี้ที่รัฐบาลค้้าประกัน  

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินทีร่ัฐบาลค้ าประกันมีจ านวนทั้งสิ้น 
438,376.47 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน 9,721.51 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 

 หนี้ต่างประเทศ  มีจ านวนทั้งสิ้น 110,055.41 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อนหน้า จ านวน 818.49 ล้านบาท   
โดยเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลง 493.62 ล้านบาท ประกอบกับ
การช าระคืนหนี้สกุลเงินเยน ท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลง 324.87 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5  
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ล้านบาท ก.ค. 57 ส.ค. 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 60.85          60.85           -             -               2,625.91             2,580.69             (45.22)          (45.22)             EUR 43.15 42.41

JPY 122,485.54   122,093.29    (392.25)       (121.97)         38,480.79           38,088.23           (392.57)        (514.54)            JPY 0.31 0.31

USD -             -              -             -               -                    -                    -              -                 USD 32.13 32.10

 หน้ีที่ได้มีการปดิความเสีย่งจากอัตรา

แลกเปลีย่น
JPY 218,995.28   218,407.60    (587.68)       (202.90)         5,473.37             5,417.53             (55.84)          (258.73)            

(324.87)         (493.62)        (818.49)            

การเปลีย่นแปลง  

ของหน้ีสาธารณะ   

 ณ ส.ค. 57

สกุลเงิน 1

ผลจากการบริหารหน้ี (การเบกิจ่าย/

 การช าระคืน/การปดิความเสีย่งจาก

อัตราแลกเปลีย่น) ณ ส.ค. 57
อัตราแลกเปลีย่น 2

หน้ีคงค้าง ณ 

ก.ค. 57

หน้ีคงค้าง ณ 

ส.ค. 57

ล้าน 

EUR/JPY/USD

หน้ีสิน้เดือน ก.ค. 57   

(ล้านบาท)

หน้ีสิน้เดือน ส.ค. 57   

(ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง

 หน้ีที่ยงัไม่ได้มีการปดิความเสีย่งจาก

อัตราแลกเปลีย่น

รวม

43

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

 หนี้ในประเทศ  มีจ านวนทั้งสิ้น 328,321.06 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน 10,540 ล้านบาท เนื่องจาก  
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไถ่ถอนพันธบัตร 1,000 ล้านบาท  
- การรถไฟแห่งประเทศไทยออกพันธบัตร 10,700 ล้านบาท และไถ่ถอนพันธบัตร 1,000 ล้านบาท 
- รัฐวสิาหกิจมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ มากกว่าช าระคืนต้นเงินกู้ จ านวน 1,840 ล้านบาท  

โดยเป็นการเบิกจ่ายเงินกู้ 4,840 ล้านบาท และช าระคืนต้นเงินกู้ 3,000 ล้านบาท 

3.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้้าประกัน 

 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลไม่ค้ าประกันมีจ านวน
ทั้งสิ้น 656,638 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อน 5,114.55 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 

 หนี้ต่างประเทศ  มีจ านวนทั้งสิ้น 175,235.86 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 6,495.10 ล้านบาท                
โดยเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลง 1,395.08 ล้านบาท 

ตารางที่ 5 การเปลี่ยนแปลงของหนี้รัฐวิสาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน(รัฐบาลค้ าประกัน) 
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ประกอบกับการเบิกจ่ายและช าระคืนหนี้สกุลเงินต่างๆ ท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลง 5,100.02 ล้านบาท 
ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ล้านบาท ก.ค. 57 ส.ค. 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 1,466.59      1,690.21       223.62        9,484.09        63,289.67           62,199.85           (1,089.82)      8,394.27          EUR 43.15 42.41

JPY 60,916.68     60,463.70     (452.98)       (140.86)         19,137.95           18,942.71           (195.24)        (336.10)            JPY 0.31 0.31

USD 3,090.51      2,640.51       (450.00)       (14,443.25)     99,303.34           99,193.32           (110.02)        (14,553.27)        USD 32.13 32.10

(5,100.02)       (1,395.08)      (6,495.10)         

 หน้ีที่ยงัไม่ได้มีการปดิความเสีย่งจาก

อัตราแลกเปลีย่น

รวม

อัตราแลกเปลีย่น 2

หน้ีคงค้าง ณ 

ก.ค. 57

หน้ีคงค้าง ณ 

ส.ค. 57

ล้าน 

EUR/JPY/USD

หน้ีสิน้เดือน ก.ค. 57   

(ล้านบาท)

หน้ีสิน้เดือน ส.ค. 57   

(ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

การเปลีย่นแปลง  

ของหน้ีสาธารณะ   

 ณ ส.ค. 57

สกุลเงิน 1

ผลจากการบริหารหน้ี (การเบกิจ่าย/

 การช าระคืน/การปดิความเสีย่งจาก

อัตราแลกเปลีย่น) ณ ส.ค. 57

ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง

 
1 EUR=สกุลเงนิยูโร JPY=สกุลเงินเยน, และUSD=สกุลเงนิเหรียญสหรฐั 
2 อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถัวเฉลี่ยขาย ณ วันท าการสุดท้ายของเดอืน 

 หนี้ในประเทศ  มีจ านวนทั้งสิ้น 481,402.14 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน 1,380.55 ล้านบาท เนื่องจาก   
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไถ่ถอนพันธบัตร 1,150 ล้านบาท 
- รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ มากกว่าช าระคืนต้นเงินกู้ จ านวน 2,530.55     

ล้านบาท โดยเป็นการเบิกจ่ายเงินกู้ 3,240.73 ล้านบาท และช าระคืนต้นเงินกู้ 710.18 ล้านบาท 

4. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) 
 

ตารางที่ 6 การเปลี่ยนแปลงของหนี้รัฐวิสาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลไมค่้ าประกนั) 
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ตารางที ่7 หน้ีรัฐวิสาหกิจทีเ่ปน็สถาบนัการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน)

เพ่ิม/(ลด)

จากเดือนก่อน

620,440.09     615,381.85    (5,058.24)          

3,038.69         3,005.05       (33.64)              

617,401.40     612,376.80    (5,024.60)          

- หนี้ต่างประเทศ

- หนี้ในประเทศ

หน่วย : ลา้นบาท

ก.ค. 57 ส.ค. 57

หน้ีรฐัวสิาหกิจทีเ่ปน็สถาบนัการเงิน (รฐับาลค้ าประกัน)

 

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) มีจ านวนทั้งสิ้น 
615,381.85 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อน 5,058.24 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 

 หนี้ต่างประเทศ  มีจ านวนทั้งสิ้น 3,005.05 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อนหน้า จ านวน 33.64 ล้านบาท  โดย
เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลง 3.78 ล้านบาท ประกอบกับการ
ช าระคืนหนี้สกุลเงินเยนท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลง 29.86 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 8  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

ล้านบาท ก.ค. 57 ส.ค. 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 4.42            4.42             -             -               190.86               187.57                (3.29)            (3.29)               EUR 43.15 42.41

USD 13.98          13.98           -             -               449.07               448.57                (0.50)            (0.50)               USD 32.13 32.10

EUR 26.00          26.00           -             -               -                 

JPY 5,289.44      5,167.49       (121.95)       (29.86)           (29.86)             

(29.86)           (3.78)            (33.64)             

 หน้ีที่ยงัไม่ได้มีการปดิความเสีย่งจาก

อัตราแลกเปลีย่น

 หน้ีที่ได้มีการปดิความเสีย่งจากอัตรา

แลกเปลีย่น

รวม

อัตราแลกเปลีย่น 2

หน้ีคงค้าง ณ 

ก.ค. 57

หน้ีคงค้าง ณ 

ส.ค. 57

ล้าน

EUR/USD/JPY

หน้ีสิน้เดือน ก.ค. 57   

(ล้านบาท)

หน้ีสิน้เดือน ส.ค. 57   

(ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

การเปลีย่นแปลง  

ของหน้ีสาธารณะ   

 ณ ส.ค. 57

สกุลเงิน 1

ผลจากการบริหารหน้ี (การเบกิจ่าย/

 การช าระคืน/การปดิความเสีย่งจาก

อัตราแลกเปลีย่น) ณ ส.ค. 57

ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง

3

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

 หนี้ในประเทศ  มีจ านวนทั้งสิ้น 612,376.80 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อน 5,024.60 ล้านบาท เนื่องจาก 

- ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไถ่ถอนพันธบัตร 20,000 ล้านบาท 
- ธนาคารอาคารสงเคราะห์ไถ่ถอนพันธบัตร 1,000 ล้านบาท 

ตารางที่ 8 การเปลี่ยนแปลงของหนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) 
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- รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ มากกว่าช าระคืนต้นเงินกู้ จ านวน 15,975.40       

ล้านบาท โดยเป็นการเบิกจ่ายเงินกู้ 16,000 ล้านบาท และช าระคืนต้นเงินกู้ 24.60 ล้านบาท 

5. หนี้กองทุนเพ่ือการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน    
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ไม่มีหนี้คงค้าง  

6. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ 

ตารางที ่9 หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรัฐ

เพ่ิม/(ลด)

จากเดือนก่อน

17,825.75       15,369.96      (2,455.79)          

-                -               -                   

17,825.75       15,369.96      (2,455.79)          

หน่วย : ลา้นบาท

ก.ค. 57 ส.ค. 57

หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรฐั

- หนี้ทีรั่ฐบาลค้้าประกนั

   - หนี้ทีรั่ฐบาลไม่ค้้าประกนั  
 

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 หนี้หน่วยงานอ่ืนของรัฐ มีจ านวนทั้งสิ้น 15,369.96 ล้านบาท                 
ลดลงจากเดือนก่อน จ านวน 2,455.79 ล้านบาท เนื่องจากกองทุนอ้อยและน้ าตาลทรายเบิกจ่ายจากแหลง่เงินกู้ต่างๆ 
น้อยกว่าช าระคืนต้นเงนิกู้ โดยเป็นการเบิกจ่ายเงินกู้ 1,352.72 ล้านบาท และช าระคืนต้นเงินกู้ 3,808.51 ล้านบาท 
  
 หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 มีจ านวน 5,650,141.24  ล้านบาท ซ่ึงหากแบ่ง
ประเภทหนี้สาธารณะคงค้างเป็นหนี้ต่างประเทศ-หนี้ในประเทศ และหนี้ระยะยาว-หนี้ระยะสั้น มีรายละเอียด 
ดังนี้ 
 หนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ แบ่งออกเป็น หนี้ต่างประเทศ 363,973.47 ล้านบาท หรือร้อยละ 
6.44 และหนี้ในประเทศ 5,286,167.77 ล้านบาท หรือร้อยละ 93.56 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง 
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 10   
 

   
 

หน้ีสาธารณะ

(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีของรฐับาล 3,924,374.96                 75,677.15             1.93               3,848,697.81                 98.07            

2. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีไ่ม่เปน็สถาบนัการเงิน 1,095,014.47                 285,291.27           26.05             809,723.20                   73.95            

3. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีเ่ปน็สถาบนัการเงิน 615,381.85                   3,005.05               0.49               612,376.80                   99.51            

    (รฐับาลค้ าประกัน)

4. หน้ีสินของกองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ -                              -                      -                 -                              -               

5. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรฐั 15,369.96                     -                      -                 15,369.96                     100.00          

รวม 5,650,141.24                 363,973.47           6.44               5,286,167.77                93.56            

หน้ีต่างประเทศ หน้ีในประเทศ

 

ตารางที่ 10 หนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ 
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 หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

- หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุของเครื่องมือการกู้เงิน) แบ่งออกเป็น หนี้ระยะยาว 
5,494,122.62 ล้านบาท หรือร้อยละ 97.24 และหนี้ระยะสั้น 156,018.62 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.76 
ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 11 
 

 
 

หน้ีสาธารณะ

(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีของรฐับาล 3,924,374.96                 3,838,574.96         97.81             85,800.00                     2.19              

2. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีไ่ม่เปน็สถาบนัการเงิน 1,095,014.47                 1,040,975.64         95.07             54,038.83                     4.93              

3. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีเ่ปน็สถาบนัการเงิน 615,381.85                   610,919.85           99.27             4,462.00                       0.73              

    (รฐับาลค้ าประกัน)

4. หน้ีสินของกองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ -                              -                      -                 -                              -               

5. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรฐั 15,369.96                     3,652.17               23.76             11,717.79                     76.24            

รวม 5,650,141.24           5,494,122.62    97.24         156,018.62             2.76          

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสั้น

 
 

- หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุคงเหลือ) แบ่งออกเป็น หนี้ระยะยาว 
4,835,153.52  ล้านบาท หรือร้อยละ 85.58 และหนี้ระยะสั้น 814,987.72 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.42 
ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตารางที่ 11 สัดส่วนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุของเครื่องมือการกู้เงิน) 

 

 ตารางที่ 12 สัดส่วนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุคงเหลือ) 
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หน้ีสาธารณะ

(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีของรฐับาล 3,924,374.96                 3,458,668.35         88.13             465,706.61                   11.87            

2. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีไ่ม่เปน็สถาบนัการเงิน 1,095,014.47                 932,366.40           85.15             162,648.07                   14.85            

3. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีเ่ปน็สถาบนัการเงิน 615,381.85                   428,748.81           69.67             186,633.04                   30.33            

    (รฐับาลค้ าประกัน)

4. หน้ีสินของกองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ -                              -                      -                 -                              -               

5. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรฐั 15,369.96                     15,369.96             100.00            -                              -               

รวม 5,650,141.24           4,835,153.52    85.58         814,987.72             14.42        

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสั้น

 


