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รายงานหนีส้าธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 25571                                                     

1. หนี้สาธารณะคงค้าง 

ตารางที ่1 หน้ีสาธารณะคงค้าง

ก.พ. 57 มี.ค. 57 % GDP

 เพ่ิม/ลด

จากเดือนก่อน
1. หนี้ของรัฐบาล 3,905,865.68    3,919,398.28     32.53                  13,532.60                  

2. หนี้รัฐวิสาหกจิทีไ่ม่เปน็สถาบนัการเงิน 1,099,373.38    1,091,894.91     9.06                    (7,478.47)                  

3. หนี้รัฐวิสาหกจิทีเ่ปน็สถาบนัการเงิน (รัฐบาลค้้าประกนั) 533,422.71       532,183.47       4.42                    (1,239.24)                  

4. หนี้กองทนุเพือ่การฟืน้ฟฯู -                  -                  -                     -                           

5. หนี้หน่วยงานอืน่ของรัฐ 7,854.72          6,914.21           0.06                    (940.51)                     

รวม 5,546,516.49    5,550,390.87     46.07 3,874.38                   

หน่วย : ลา้นบาท

2,3

4

4

 
หมายเหตุ:   

1. ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบ้ืองตน้ (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของ SPV จ านวน 22,499.90 ล้านบาท ทีร่ัฐบาลมีภาระผกูพันต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่า
พื้นทีอ่าคารสญัญาบรกิารจัดหาเฟอรน์ิเจอร์ และสัญญาโอนสทิธเิรียกร้องของโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจ้งวัฒนะ  

2. GDP ปี 2556 เทา่กับ 11,897.45 พันล้านบาท และประมาณการ GDP 2557 เท่ากับ 12,599 พันล้านบาท (สศช. ณ 17 กุมภาพันธ์ 2557) 
3. สบน. ไดป้รับวิธกีารค านวณ GDP ในแต่ละเดือน เพื่อให้สัดสว่น Debt/GDP สะทอ้นค่าที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด โดย GDP ของเดือนกมุภาพันธ ์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 และของ
เดือนมีนาคม 2557 ค านวณดังนี้ [GDP ไตรมาส 2 - 4 ปี 56] + [(ประมาณการ GDP ปี 57)/12]*3 เท่ากับ 12,047.54 พันล้านบาท 

4. สบน. ได้มีการปรับปรุงตวัเลขหนี้สาธารณะ ณ เดอืนกุมภาพนัธ์ 2557 ดังนี ้หนี้ต่างประเทศของรัฐวสิาหกิจที่รฐับาลค้ าประกนัจาก 114,976.91 ล้านบาท 
เป็น 114,975 ล้านบาท หนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่รฐับาลไม่ค้ าประกันจาก 185,638.64 ล้านบาท เป็น 194,773.08 ล้านบาท และหนี้หนว่ยงาน
อื่นของรฐัได้มกีารรายงานขอ้มูลเพิ่มเติมจาก 834.69 เป็น 7,854.72 ล้านบาท ท าให้สทุธิแลว้หนี้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 เพิ่มขึน้จาก 5,530,363.94 
ล้านบาท เป็น 5,546,516.49 ล้านบาท   

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 หนี้สาธารณะคงค้างมีจ านวนทั้งสิ้น 5,550,390.87 ล้านบาท หรือ            
ร้อยละ 46.07 ของ GDP ประกอบด้วย หนี้ของรัฐบาล 3,919,398.28 ล้านบาท หรือร้อยละ 32.53 ของ GDP                 
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 1,091,894.91 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.06 ของ GDP หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็น
สถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) 532,183.47 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.42 ของ GDP และหนี้หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
6,914.21 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.06 ของ GDP โดยหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2557 เพ่ิมข้ึนจากเดือน
ก่อน 3,874.38 ล้านบาท  
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2. หนี้ของรัฐบาล 

 

ตารางที ่2 หน้ีของรัฐบาล

เพ่ิม/(ลด)

จากเดือนก่อน

3,905,865.68          3,919,398.28          13,532.60                

1.1 หน้ีทีร่ฐับาลกู้โดยตรง 2,750,107.61          2,762,061.50          11,953.89                

72,366.69              73,281.18              914.49                    

2,677,740.92          2,688,780.32          11,039.40                

- เงินกูเ้พือ่ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ และการบริหารหนี้ 2,223,463.73          2,233,312.84          9,849.11                 

   - ระยะส้ัน (ต๋ัวเงินคลังและเงินกูร้ะยะส้ัน) 60,000.00              60,000.00              -                         

   - ระยะยาว (พนัธบตัรและตราสารหนี้อืน่) 2,163,463.73          2,173,312.84          9,849.11                 

- เงินกูเ้พือ่ฟืน้ฟแูละเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิ 396,349.29             396,349.29             -                         

- เงินกูเ้พือ่น้าเขา้กองทุนส่งเสริมการประกนัภยัพบิติั -                        -                        -                         

- เงินกูเ้พือ่วางระบบบริหารจัดการน้้า 19,750.00              19,750.00              -                         

- เงินกูใ้หกู้ต่้อ 25,579.57              26,449.86              870.29                    

- เงินกูเ้พือ่ปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศท่ีกระทรวงการคลังค้้าประกนั 12,108.33              12,108.33              -                         

- เงินกูเ้พือ่ใชใ้นการด้าเนินโครงการเงินกู ้DPL 490.00                   810.00                   320.00                    

1.2 หน้ีทีร่ฐับาลกู้เพ่ือชดเชยความเสียหายใหแ้ก่กองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 1,106,758.07          1,099,336.78          (7,421.29)                

457,138.51             450,138.51             (7,000.00)                

649,619.56             649,198.27             (421.29)                   

1.3 หน้ีเงินกู้ล่วงหน้าเพ่ือปรบัโครงสรา้งหน้ี 49,000.00              58,000.00              9,000.00                  

49,000.00              58,000.00              9,000.00                  

-                        -                        -                         

- FIDF 1 -                        -                        -                         

- FIDF 3 -                        -                        -                         

   - หนี้เงินกูเ้พือ่ชดเชยความเสียหายใหแ้กก่องทุนเพือ่การฟืน้ฟฯู

   - FIDF 1

   - FIDF 3

   - หนี้ต่างประเทศ

   - หนี้ในประเทศ

   - หนี้เงินกูเ้พือ่ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ

หน้ีของรัฐบาล

ก.พ. 57 มี.ค. 57

หน่วย: ลา้นบาท

1

2

 
หมายเหตุ :  

1. มาตรา 24 (1) 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 านาจกระทรวงการคลังกู้เงนิเพือ่ปรับโครงสร้างหนีท้ี่มี
จ านวนมากและเห็นวา่ไม่สมควรกูเ้งินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวได้ในคราวเดียวกนั โดยให้สามารถทยอยกูเ้งินล่วงหน้าได้ไม่เกนิ 12 เดือนก่อนวนัที่ 
หนี้ครบก าหนดช าระ และให้น าเงินกูด้ังกล่าวส่งเข้ากองทุนบริหารเงินกู้เพือ่การปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศให้เป็น
ผู้บริหารเงิน โดยจะน าไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง เชน่ ตราสารหนีท้ี่ออกหรือค้ าประกนัโดยกระทรวงการคลัง ตราสารหนี้ที่ออกเป็นเงินตรา  
สกุลหลักและออกหรอืค้ าประกนัโดยรฐับาลต่างประเทศ การท าธุรกรรมซือ้โดยมีสญัญาจะขายคืนซึ่งตราสารหนี้ทีอ่อกโดยกระทรวงการคลัง หรือลงทนุใน
ตราสารหนี้อืน่ ที่ไดร้ับการ จัดอันดับความน่าเชือ่ถือสูงสุดจากบริษัทจัดอันดับความนา่เชื่อถอื เพื่อให้เกิดผลตอบแทนและเป็นการลดต้นทุนของการกูเ้งิน 
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ณ  วันที่ 31 มีนาคม 2557 หนี้ของรัฐบาลมีจ านวนทั้งสิ้น 3,919,398.28 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน 

13,532.60 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น   

 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง  มีจ านวนทั้งสิ้น 2,762,061.50 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน 11,953.89       
ล้านบาท เนื่องจาก    

 หนี้ต่างประเทศ มีจ านวนทั้งสิ้น 73,281.18 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากเดือนก่อนหน้า 914.49 ล้านบาท 
โดยผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลงสุทธิ 270.80 ล้านบาท 
ประกอบกับการเบิกจ่ายและช าระคืนหนี้สกุลเงินต่างๆ ท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทเพ่ิมข้ึนสุทธิ 1,185.29  
ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3   

 
 

 

ล้านบาท ก.พ. 57 ม.ี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 10.73            10.39            (0.34)                    (9.98)                           316.82               317.36                0.54             (9.43)               CAD 29.53 29.58

EUR 0.09              0.09             -                       -                             3.90                   3.90                   (0.01)            (0.01)               EUR 44.98 44.91

JPY 46,549.84       50,299.83      3,749.99               1,193.91                      15,037.37           14,820.44           (216.92)        976.99             JPY 0.32 0.32

USD 317.52           317.56          0.04156                1.35                            10,399.73           10,345.30           (54.42)          (53.07)             USD 32.75 32.58

 หน้ีหน่วยงานที่มีรายรับเปน็สกุล

เงินตราต่างประเทศที่สอดคล้องกับ

รายจ่ายหน้ีต่างประเทศ

USD 500.00           500.00          -                       -                             -                 

JPY 44,566.26       44,566.26      -                       -                             -                 

USD 536.58           536.58          -                       -                             -                 

1,185.29                      (270.80)        914.49             

สกุลเงิน 1

ผลจากการบริหารหน้ี (การเบกิจ่าย/ การช าระคืน/การปดิ

ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น) ณ มี.ค. 57
ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง

 หน้ีที่ยงัไม่ได้มีการปดิความเสีย่งจาก

อัตราแลกเปลีย่น

 หน้ีที่ได้มีการปดิความเสีย่งจากอัตรา

แลกเปลีย่น

รวม

การเปลีย่นแปลง  

ของหน้ีสาธารณะ   

 ณ มี.ค. 57

อัตราแลกเปลีย่น 2

หน้ีคงค้าง ณ ก.พ.

 57

หน้ีคงค้าง ณ มี.ค.

 57

ล้านCAD/EUR/JPY/USD หน้ีสิน้เดือน ก.พ. 57   

(ล้านบาท)

หน้ีสิน้เดือน มี.ค. 57   

(ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)
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1 CAD = สกุลเงินเหรียญแคนาดา, EUR=สกุลเงนิยูโร, JPY=สกุลเงนิเยน, และUSD=สกุลเงนิเหรียญสหรัฐ 
2 อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถัวเฉลี่ยขาย ณ วันท าการสุดท้ายของเดอืน 
3 หนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้จากธนาคารโลก (World Bank) ให้บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) กู้ต่อ 

 

 หนี้ในประเทศ  เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพ่ิมข้ึน 11,039.40 ล้านบาท เนื่องจาก  
- การกู้เพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จ านวน 9,849.11 ล้านบาท แบ่งเป็นพันธบัตรรัฐบาล  

9,000 ล้านบาท และพันธบัตรออมทรัพย์ 849.11 ล้านบาท 
- การเบิกจ่ายเงินกู้ 320 ล้านบาท จากสัญญาเงินกู้วงเงิน 3,000 ล้านบาท ที่ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 ซึ่งเป็นการกู้เงินบาททดแทนเงินกู้จากธนาคารโลกเพ่ือใช้ในโครงการเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (DPL) 

- การเบิกจ่ายเงินกู้เพ่ือให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกู้ต่อ จ านวน 722.02 ล้านบาท 
เพ่ือจัดท าโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน จ านวน 538.11 ล้านบาท และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว จ านวน 183.91 
ล้านบาท  

ตารางที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ที่รัฐบาลกูโ้ดยตรง 
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- การเบิกจ่ายเงินกู้เพ่ือให้การรถไฟแห่งประเทศไทยกู้ต่อ จ านวน 148.26 ล้านบาท เพ่ือจัดท าโครงการ

รถไฟสายสีแดง (บางซื่อ-รังสิต) 110.22 ล้านบาท โครงการปรบัปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 สายทาง 34.80 ล้านบาท 

และโครงการก่อสร้างทางคู่ สายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่งคอย จ านวน 3.24 ล้านบาท 

 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 7,421.29 
ล้านบาท โดยมีรายการส าคัญดังนี้ 

- การช าระหนีภ้ายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ (FIDF 1) จ านวน 7,000 ล้านบาท โดยใช้เงิน
จากบัญชีสะสมเพ่ือการช าระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 2  จ านวน 4,000 ล้านบาท 
และใชเ้งินทดรองจ่ายที่ยืมจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง (Premium FIDF 1 และ  FIDF 3)  จ านวน 3,000 ล้านบาท   

- การช าระหนี้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูระยะที่สองฯ (FIDF 3) จ านวน 421.29 
ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพ่ือการช าระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ ที่ได้รับ
จากการโอนสินทรัพย์คงเหลือในบัญชีผลประโยชน์ประจ าปี 

 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 9,000 ล้านบาท เนื่องจากมีการ
กู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding) เป็น R-bill จ านวน 9,000 ล้านบาท เพ่ือปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาล
จ านวน 7 รุ่น ภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ ที่จะครบก าหนดในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 
วงเงินรวม 121,035 ล้านบาท โดยเงินที่ได้จะน าไปให้กองทุนบริหารเงินกู้เพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้
สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศบริหารลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง ให้เกิด
ผลตอบแทนและลดต้นทุนในการท า Pre-funding 

3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เปน็สถาบันการเงิน  
 

เพ่ิม/(ลด)
จากเดือนก่อน

1,099,373.38 1,091,894.91 (7,478.47)           

438,330.22 433,333.49 (4,996.73)           

114,975.00 113,524.27 (1,450.73)           

323,355.22 319,809.22 (3,546.00)           

661,043.16 658,561.42 (2,481.74)           

194,773.08 193,415.56 (1,357.52)           

466,270.08 465,145.86 (1,124.22)           

    - หนี้ในประเทศ

1. หนี้ทีรั่ฐบาลค้้าประกนั

ตารางที ่4 หน้ีรัฐวิสาหกิจทีไ่ม่เปน็สถาบนัการเงิน หน่วย : ลา้นบาท

2. หนี้ทีรั่ฐบาลไม่ค้้าประกนั

    - หนี้ต่างประเทศ

    - หนี้ในประเทศ

ก.พ. 57 มี.ค. 57

หน้ีรัฐวิสาหกิจทีไ่ม่เปน็สถาบนัการเงิน

    - หนี้ต่างประเทศ
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ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินมีจ านวนทั้งสิ้น 1,091,894.91       

ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้ที่รัฐบาลค้ าประกัน 433,333.49 ล้านบาท และหนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ าประกัน 
658,561.42 ล้านบาท โดยหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินลดลงจากเดือนก่อน 7,478.47 ล้านบาท  

3.1 หนี้ที่รัฐบาลค้้าประกัน  

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 หนี้รัฐวิสาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงินทีร่ัฐบาลค้ าประกันมีจ านวนทั้งสิ้น 
433,333.49 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อน 4,996.73 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 

 หนี้ต่างประเทศ  มีจ านวนทั้งสิ้น 113,524.27 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 1,450.73 ล้านบาท โดยเป็นผล
จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลง 1,206.80 ล้านบาท ประกอบกับการเบิกจ่าย
และช าระคืนหนี้สกุลเงินเยนท าให้ยอดหนี้คงค้างในสกุลเงินบาทลดลงสุทธิ 243.93 ล้านบาท และได้มีการปิดความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนของหนี้เงินกู้สกุลเงินเยนของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย วงเงิน 35,332.29 ล้านเยน โดยการแปลงหนี้
เงินกู้สกุลเงินเยนอัตราดอกเบี้ยคงที่เป็นหนี้สกุลเงินบาทอัตราดอกเบี้ยคงที่ ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5  

 
 
 

ล้านบาท ก.พ. 57 ม.ี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 66.71            66.71            -                       -                             3,000.65             2,995.93             (4.72)            (4.72)               EUR 44.98 44.91

JPY 183,025.33     148,600.65    (34,424.68)             (10,960.06)                   59,124.14           58,271.24           (852.90)        (11,812.96)        JPY 0.32 0.32

USD -                -               -                       -                             -                    -                    -              -                 USD 32.75 32.58

 หน้ีที่ได้มีการปดิความเสีย่งจากอัตรา

แลกเปลีย่น
JPY 165,059.14     198,196.14    33,137.00              10,716.13                    5,895.93             5,546.75             (349.18)        10,366.94         

(243.93)                        (1,206.80)      (1,450.73)         

การเปลีย่นแปลง  

ของหน้ีสาธารณะ   

 ณ มี.ค. 57สกุลเงิน 1

ผลจากการบริหารหน้ี (การเบกิจ่าย/ การช าระคืน/การปดิ

ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น) ณ มี.ค. 57
อัตราแลกเปลีย่น 2

หน้ีคงค้าง ณ ก.พ.

 57

หน้ีคงค้าง ณ มี.ค.

 57

ล้านEUR/JPY/USD หน้ีสิน้เดือน ก.พ. 57   

(ล้านบาท)

หน้ีสิน้เดือน มี.ค. 57   

(ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง

 หน้ีที่ยงัไม่ได้มีการปดิความเสีย่งจาก

อัตราแลกเปลีย่น

รวม

3 4

 
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 319,809.22 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อน 3,546 ล้านบาท เนื่องจาก  
- องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพออกพันธบัตร 900 ล้านบาท และช าระคืนต้นเงินตามสญัญาเงินกู้  496 ล้านบาท 
- การทางพิเศษแห่งประเทศไทยไถ่ถอนพันธบัตรที่ครบก าหนด 3,000 ล้านบาท และช าระคืนต้นเงินตาม

สัญญาเงินกู้ 450 ล้านบาท 
- การเคหะแห่งชาติช าระคืนต้นเงินตามสัญญาเงินกู้ 500 ล้านบาท 

ตารางที่ 5 การเปลี่ยนแปลงของหนี้รัฐวิสาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน(รัฐบาลค้ าประกัน) 
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3.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้้าประกัน 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลไม่ค้ าประกันมีจ านวน
ทั้งสิ้น 658,561.42 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อน 2,481.74 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 

 หนี้ต่างประเทศ  มีจ านวนทั้งสิ้น 193,415.56 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 1,357.52 ล้านบาท                
จากการช าระคืนหนี้สกุลเงินต่างๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 6  
 

 
 

ล้านบาท

(1) (2)

EUR 1,564.00        1,535.88       (28.12)                  (1,230.48)                     

JPY 63,459.99       63,144.23      (315.76)                 (127.03)                        

USD 3,040.51        3,040.51       -                       -                             

(1,357.52)                     

สกุลเงิน 1

ผลจากการบริหารหน้ี (การเบกิจ่าย/ การช าระคืน/การปดิ

ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น) ณ มี.ค. 57

หน้ีคงค้าง ณ ก.พ.

 57

หน้ีคงค้าง ณ มี.ค.

 57

ล้าน EUR/JPY/USD

 หน้ีหน่วยงานที่มีรายรับเปน็สกุล

เงินตราต่างประเทศที่สอดคล้องกับ

รายจ่ายหน้ีต่างประเทศ

รวม

2

2

 
1 EUR=สกุลเงนิยูโร JPY=สกุลเงินเยน, และUSD=สกุลเงนิเหรียญสหรฐั 
2 หนี้ต่างประเทศของหนว่ยงานทีม่ีรายรับเป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศที่สอดคล้องกับรายจ่ายช าระหนีต้่างประเทศ (Natural Hedged) ใช้อัตรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยขายของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันแรกที่มกีารเบิกจ่ายเงนิกู้  

 หนี้ในประเทศ  มีจ านวนทั้งสิ้น 465,145.86 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อน 1,124.22 ล้านบาท เนื่องจาก   
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไถ่ถอนพันธบัตร 805 ล้านบาท  
- รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ น้อยกว่าช าระคืนต้นเงินกู้ จ านวน 319.22    

ล้านบาท โดยเป็นการเบิกจ่ายเงินกู้ 2,166.81 ล้านบาท และช าระคืนต้นเงินกู้ 2,486.03 ล้านบาท 

4. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) 
 

ตารางที ่7 หน้ีรัฐวิสาหกิจทีเ่ปน็สถาบนัการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน)

เพ่ิม/(ลด)

จากเดือนก่อน

533,422.71     532,183.47    (1,239.24)          

3,265.51         3,150.67       (114.84)            

530,157.20     529,032.80    (1,124.40)          

- หนี้ต่างประเทศ

- หนี้ในประเทศ

หน่วย : ลา้นบาท

ก.พ. 57 ม.ีค. 57

หน้ีรฐัวสิาหกิจทีเ่ปน็สถาบนัการเงิน (รฐับาลค้ าประกัน)

 
 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) มีจ านวนทั้งสิ้น 
532,183.47 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อน 1,239.24 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 

ตารางที่ 6 การเปลี่ยนแปลงของหนี้รัฐวิสาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลไมค่้ าประกนั) 

 



7 

 
 หนี้ต่างประเทศ  มีจ านวนทั้งสิ้น 3,150.67 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 114.84 ล้านบาท โดยเป็นผลจาก

การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลง 3.32 ล้านบาท ประกอบกับการช าระคืนหนี้
สกุลเงินเยนท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลง 111.52 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 8  
 

  
 

ล้านบาท ก.พ. 57 ม.ี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 4.75              4.75             -                       -                             213.81               213.47                (0.34)            (0.34)               EUR 44.98 44.91

USD 17.38            17.38            -                       -                             569.26               566.28                (2.98)            (2.98)               USD 32.75 32.58

EUR 26.00            26.00            -                       -                             -                    -                    -              -                 

JPY 5,821.61        5,366.12       (455.49)                 (111.52)                        -                    -                    -              (111.52)            

(111.52)                        (3.32)            (114.84)            

สกุลเงิน 1

ผลจากการบริหารหน้ี (การเบกิจ่าย/ การช าระคืน/การปดิ

ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น) ณ มี.ค. 57
ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง อัตราแลกเปลีย่น 2

หน้ีคงค้าง ณ ก.พ.

 57

หน้ีคงค้าง ณ มี.ค.

 57

ล้านEUR/USD/JPY หน้ีสิน้เดือน ก.พ. 57   

(ล้านบาท)

หน้ีสิน้เดือน มี.ค. 57   

(ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

การเปลีย่นแปลง  

ของหน้ีสาธารณะ   

 ณ มี.ค. 57

 หน้ีที่ยงัไม่ได้มีการปดิความเสีย่งจาก

อัตราแลกเปลีย่น

 หน้ีที่ได้มีการปดิความเสีย่งจากอัตรา

แลกเปลีย่น

รวม

3

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

 หนี้ในประเทศ  มีจ านวนทั้งสิ้น 529,032.80 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อน 1,124.40 ล้านบาท เนื่องจาก 

- ธนาคารอาคารสงเคราะห์ไถ่ถอนพันธบัตรที่ครบก าหนด 1,000 ล้านบาท  

- ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ น้อยกว่าช าระ
คืนต้นเงินกู้ จ านวน 124.40 ล้านบาท โดยเป็นการเบิกจ่ายเงินกู้ 8,000 ล้านบาท และช าระคื นต้นเงินกู้ 
8,124.40 ล้านบาท 

5. หนี้กองทุนเพ่ือการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน    
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ไม่มีหนี้คงค้าง  

6. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ 

ตารางที ่9 หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรัฐ

เพ่ิม/(ลด)

จากเดือนก่อน

7,854.72         6,914.21       (940.51)            

-                -               -                   

7,854.72         6,914.21       (940.51)            

หน่วย : ลา้นบาท

ก.พ. 57 ม.ีค. 57

หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรฐั

- หนี้ทีรั่ฐบาลค้้าประกนั

   - หนี้ทีรั่ฐบาลไม่ค้้าประกนั  
 

ตารางที่ 8 การเปลี่ยนแปลงของหนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) 
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 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 หนี้หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 940.51 ลา้นบาท เนื่องจาก
ส านักงานกองทุนอ้อยและน้ าตาลเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ น้อยกว่าช าระคืนต้นเงินกู้ โดยเป็นการเบิกจ่ายเงินกู้ 
0.41 ล้านบาท และช าระคืนต้นเงินกู้ 940.92 ล้านบาท  

           
 หนี้สาธารณะคงค้าง จ านวน 5,550,390.87 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหนี้ต่างประเทศ 383,371.68 ล้านบาท              
หรือร้อยละ 6.91 และหนี้ในประเทศ 5,167,019.19 ล้านบาท หรือร้อยละ 93.09 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง                
และเป็นหนี้ระยะยาว 5,428,720.98 ล้านบาท หรือร้อยละ 97.81 และหนี้ระยะสั้น 121,669.89 ล้านบาท                          
หรือร้อยละ 2.19 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 10 และ 11 ตามล าดับ   
 

   
 

หน้ีสาธารณะ

(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีของรฐับาล 3,919,398.28                 73,281.18             1.87               3,846,117.10                 98.13            

2. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีไ่ม่เปน็สถาบนัการเงิน 1,091,894.91                 306,939.83           28.11             784,955.08                   71.89            

3. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีเ่ปน็สถาบนัการเงิน 532,183.47                   3,150.67               0.59               529,032.80                   99.41            

    (รฐับาลค้ าประกัน)

4. หน้ีสินของกองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ -                              -                      -                 -                              -               

5. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรฐั 6,914.21                       -                      -                 6,914.21                       100.00          

รวม 5,550,390.87                383,371.68           6.91               5,167,019.19                 93.09            

หน้ีต่างประเทศ หน้ีในประเทศ

 
 
 

 
 

หน้ีสาธารณะ

(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีของรฐับาล 3,919,398.28                 3,828,398.28         97.68             91,000.00                     2.32              

2. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีไ่ม่เปน็สถาบนัการเงิน 1,091,894.91                 1,065,687.02         97.60             26,207.89                     2.40              

3. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีเ่ปน็สถาบนัการเงิน 532,183.47                   527,721.47           99.16             4,462.00                       0.84              

    (รฐับาลค้ าประกัน)

4. หน้ีสินของกองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ -                              -                      -                 -                              -               

5. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรฐั 6,914.21                       6,914.21               100.00            -                              -               

รวม 5,550,390.87           5,428,720.98    97.81         121,669.89             2.19          

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสั้น

 
 
 

ตารางที่ 10 หนี้ต่างประเทศและในประเทศ 

 

ตารางที่ 11 หนี้ระยะสั้นและระยะยาว 

 


