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รายงานหนีส้าธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 25571                                                     

1. หนี้สาธารณะคงค้าง 

ตารางที ่1 หน้ีสาธารณะคงค้าง

มิ.ย. 57 ก.ค. 57 % GDP

 เพ่ิม/ลด

จากเดือนก่อน
1. หนี้ของรัฐบาล 3,933,234.30    3,924,568.40     32.47                  (8,665.90)                  

2. หนี้รัฐวิสาหกจิทีไ่ม่เปน็สถาบนัการเงิน 1,097,673.26    1,099,740.05     9.10                    2,066.79                   

3. หนี้รัฐวิสาหกจิทีเ่ปน็สถาบนัการเงิน (รัฐบาลค้้าประกนั) 620,861.22       620,440.09       5.13                    (421.13)                     

4. หนี้กองทนุเพือ่การฟืน้ฟฯู -                  -                  -                     -                           

5. หนี้หน่วยงานอืน่ของรัฐ 3,652.17          17,825.75         0.15                    14,173.58                  

รวม 5,655,420.95    5,662,574.29     46.85 7,153.34                   

หน่วย : ลา้นบาท
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หมายเหตุ:   

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

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 ของเดือนมิถนุายน 2557 

ค านวณดังนี้ (GDP ไตรมาส 3 - 4 ปี 56) + (GDP ไตรมาส 1 – 2 ปี 57) เท่ากับ 12,013.31 พันล้านบาท และของเดือนกรกฎาคม 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 ไตรมาส 1 - 2 ปี 57)/6] 
เท่ากับ 12,087.62 พันล้านบาท   

4. สบน. ได้มีการปรับปรุงตวัเลขหนี้ในประเทศของรฐัวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินในส่วนทีร่ัฐบาลไม่ค้ าประกนัจาก 466,222.53 ล้านบาท                    
เป็น 479,213.44 ล้านบาท ท าให้สุทธแิล้วหนี้ในเดอืนมิถุนายน 2557 เพิ่มขึน้จาก 5,642,430.04 ล้านบาท เป็น 5,655,420.95 ล้านบาท  

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 หนี้สาธารณะคงค้างมีจ านวนทั้งสิ้น 5,662,574.29 ล้านบาท หรือ            
ร้อยละ 46.85 ของ GDP ประกอบด้วย หนี้ของรัฐบาล 3,924,568.40 ล้านบาท หรือร้อยละ 32.47 ของ GDP                 
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 1,099,740.05 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.10 ของ GDP หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็น
สถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) 620,440.09 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.13 ของ GDP และหนี้หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
17,825.75 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.15 ของ GDP โดยหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2557 เพ่ิมขึ้นจาก
เดือนก่อน 7,153.34 ล้านบาท  
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2. หนี้ของรัฐบาล 

 

ตารางที่ 2 หน้ีของรัฐบาล หน่วย: ล้านบาท

 มิ.ย. 57  ก.ค. 57 เพ่ิม/(ลด)

จากเดอืนก่อน

1. หน้ีของรัฐบาล (1.1+1.2+1.3) 3,933,234.30 3,924,568.40       (8,665.90)

   1.1 หน้ีที่รัฐบาลกู้โดยตรง 2,813,223.61 2,830,391.22 17,167.61      

        -หน้ีต่างประเทศ 75,237.27 75,454.22 216.95          

        -หน้ีในประเทศ 2,737,986.34 2,754,937.00 16,950.66      

            - เงินกูเ้พื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหน้ี 2,274,396.98 2,301,673.65 27,276.67      

                   - ระยะส้ัน (ต๋ัวเงินคลังและเงินกูอ้ืน่) 90,000.00 105,800.00 15,800.00      

                   - ระยะยาว (พันธบตัรและเงินกูอ้ืน่) 2,184,396.98 2,195,873.65 11,476.67      

            - เงินกูเ้พื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 396,349.29               385,349.29               (11,000.00)     

            - เงินกูเ้พื่อน้าเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภยัพิบติั -                          -                          -                  

            - เงินกูเ้พื่อวางระบบบริหารจดัการน้้า 21,000.00                 21,350.00                 350.00          

            - เงินกูใ้หกู้ต่้อ 32,403.40                 32,727.39                 323.99          

            - เงินกูเ้พื่อปรับโครงสร้างหน้ีต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้้าประกัน 11,416.67                 11,416.67                 -                  

            - เงินกูบ้าททดแทนการกูเ้งินตราต่างประเทศเพื่อใช้ในโครงการเงินกู ้DPL 2,420.00                   2,420.00                   -                  

   1.2 หน้ีที่รัฐบาลกู้เพ่ือชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 1,094,210.69 1,094,177.18 (33.51)           

            - FIDF 1 453,138.51 453,138.51 -                  

            - FIDF 3 641,072.18 641,038.67 (33.51)           

   1.3 หน้ีเงินกู้ล่วงหน้าเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ี 25,800.00                -                             (25,800.00)     

        -หน้ีเงินกูเ้พื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 25,800.00                -                             (25,800.00)     

        -หน้ีเงินกูเ้พื่อชดเชยความเสียหายใหแ้ก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ -                             -                             -                  

            - FIDF 1 -                             -                             -                  

            - FIDF 3 -                             -                             -                  
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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 านาจกระทรวงการคลังกู้เงนิเพือ่ปรับโครงสร้างหนีท้ี่มี
จ านวนมากและเห็นวา่ไม่สมควรกูเ้งินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวได้ในคราวเดียวกนั โดยให้สามารถทยอยกูเ้งินล่วงหน้าได้ไม่เกนิ 12 เดอืนก่อนวนัที่ 
หนี้ครบก าหนดช าระ และให้น าเงินกูด้ังกล่าวส่งเข้ากองทุนบริหารเงินกู้เพือ่การปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศให้เป็น
ผู้บริหารเงิน โดยจะน าไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง เชน่ ตราสารหนีท้ี่ออกหรือค้ าประกนัโดยกระทรวงการคลัง ตราสารหนี้ที่ออกเป็นเงินตรา  
สกุลหลกัและออกหรอืค้ าประกนัโดยรฐับาลต่างประเทศ การท าธุรกรรมซือ้โดยมีสญัญาจะขายคืนซึ่งตราสารหนี้ทีอ่อกโดยกระทรวงการคลัง หรือลงทนุใน
ตราสารหนี้อืน่ที่ได้รับการจัดอนัดับความน่าเชื่อถอืสูงสุดจากบริษัทจัดอนัดับความน่าเชือ่ถือ เพือ่ให้เกิดผลตอบแทนและเป็นการลดต้นทนุของการกู้เงิน 
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ณ  วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 หนี้ของรัฐบาลมีจ านวนทั้งสิ้น 3,924,568.40 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อน 

8,665.90 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น   

 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง  มีจ านวนทั้งสิ้น 2,830,391.22 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน 17,167.61       
ล้านบาท เนื่องจาก    

 หนี้ต่างประเทศ มีจ านวนทั้งสิ้น 75,454.22 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากเดือนก่อนหน้า จ านวน 216.95 
ล้านบาท โดยผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลง 682.77 ล้านบาท 
ในขณะที่การเบิกจ่ายและช าระคืนเงินกู้สกุลเงินต่างๆ ท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทเพ่ิมขึ้นสุทธิ 899.72 ล้านบาท 
ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3   

 
 

 

ล้านบาท ม.ิย. 57 ก.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           -             -               318.49               307.15                (11.34)          (11.34)             CAD 30.65 29.55

EUR 0.09            0.09             -             -               3.869                 3.745                 (0.124)          (0.124)             EUR 44.58 43.15

JPY 56,790.09     59,352.88     2,562.79     805.14          18,360.18           17,841.52           (518.66)        286.48             JPY 0.32 0.31

USD 326.92         332.78         5.85262      188.05          10,657.29           10,504.65           (152.64)        35.41              USD 32.60 32.13

 หน้ีหน่วยงานที่มีรายรับเปน็สกุล

เงินตราต่างประเทศที่สอดคล้องกับ

รายจ่ายหน้ีต่างประเทศ

USD 500.00         500.00         -             -               -                 

JPY 43,553.10     43,272.40     (280.70)       (93.47)           (93.47)             

USD 524.08         524.08         -             -               -                 

899.72          (682.77)        216.95             

อัตราแลกเปลีย่น 2

หน้ีคงค้าง ณ 

ม.ิย. 57

หน้ีคงค้าง ณ 

ก.ค. 57

ล้าน

CAD/EUR/JPY/

USD

หน้ีสิน้เดือน มิ.ย. 57   

(ล้านบาท)

หน้ีสิน้เดือน ก.ค. 57   

(ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

สกุลเงิน 1

ผลจากการบริหารหน้ี (การเบกิจ่าย/

 การช าระคืน/การปดิความเสีย่งจาก

อัตราแลกเปลีย่น) ณ ก.ค. 57

ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง

 หน้ีที่ยงัไม่ได้มีการปดิความเสีย่งจาก

อัตราแลกเปลีย่น

 หน้ีที่ได้มีการปดิความเสีย่งจากอัตรา

แลกเปลีย่น

รวม

การเปลีย่นแปลง  

ของหน้ีสาธารณะ   

 ณ ก.ค. 57
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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 
4 หนี้ต่างประเทศที่มีการบริหารความเสี่ยงแล้ว ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ท าการบริหารความเสี่ยง 

 

 หนี้ในประเทศ  เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพ่ิมข้ึน 16,950.66 ล้านบาท เนื่องจาก  
- การกูเ้งินภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 เพ่ิมขึ้นสุทธิ 27,276.67 ล้านบาท 

เนื่องจาก การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ระยะสั้น10,000 ล้านบาท มาเป็นพันธบัตรรัฐบาล การกูเ้พ่ือชดเชยการขาด
ดุลงบประมาณ โดยการออกพันธบัตรออมทรัพย์ 31,276.67 ล้านบาท และพันธบัตรรัฐบาล 5,000 ล้านบาท ทั้งนี้ 
ภายใต้กฎหมายดังกล่าวได้มีการช าระคืนหนี้ จ านวน 9,000 ล้านบาท  

- การช าระคืนหนี้ภายใต้ พ.ร.ก. ไทยเข้มแข็งที่ครบก าหนด จ านวน 11,000 ล้านบาท 
- การเบิกจ่ายเงินกู้ 350 ล้านบาท จากสัญญาเงินกู้วงเงิน 15,393 ล้านบาท ที่ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ภายใต้ พ.ร.ก. บริหารจัดการน้ าและสร้างอนาคตประเทศฯ 

ตารางที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ที่รัฐบาลกูโ้ดยตรง 
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- การเบิกจ่ายเงินกู้เพ่ือให้การรถไฟแห่งประเทศไทยกู้ต่อ จ านวน 323.99 ล้านบาท เพื่อจัดท าโครงการ

รถไฟสายสีแดง (บางซื่อ-รังสิต) 68.17 ล้านบาท และเพ่ือจัดท าโครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 สายทาง 
255.82 ล้านบาท 

 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 33.51 
ล้านบาท เกิดจากการช าระหนี้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูระยะที่สองฯ (FIDF 3) โดยใช้เงิน
จากบัญชีสะสมเพ่ือการช าระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 1 ที่ได้รับจากการโอน
สินทรัพย์คงเหลือในบัญชีผลประโยชน์ประจ าปี 

 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 25,800 ล้านบาท เนื่องจากหนี้
เงินกู้ดังกล่าวเป็นหนี้ที่กู้ล่วงหน้ามาเพ่ือใช้ในการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรออมทรัพย์ภายใต้ พ.ร.บ. การ
บริหารหนี้สาธารณะฯ ที่จะครบก าหนดในวันที่ 13 กรกฎาคม 2557 จ านวน 30,000 ล้านบาท ดังนั้น จึงได้
มีการน าเงินกู้ล่วงหน้าเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ 25 ,800 ล้านบาท และเงินกู้อีกจ านวน 4,200 ล้านบาท ไป
ช าระคืนหนี้เงินกู้ภายใต้ พ.ร.บ. ข้างต้นที่ครบก าหนดในวันดังกล่าว 

3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เปน็สถาบันการเงิน  
 

เพ่ิม/(ลด)
จากเดือนก่อน

1,097,673.26 1,099,740.05 2,066.79            

428,053.63 428,654.96 601.33               

113,299.97 110,873.90 (2,426.07)           

314,753.66 317,781.06 3,027.40            

669,619.63 671,085.09 1,465.46            

190,406.19 191,063.50 657.31               

479,213.44 480,021.59 808.15              

1. หนี้ทีรั่ฐบาลค้้าประกนั

ตารางที ่4 หน้ีรัฐวิสาหกิจทีไ่ม่เปน็สถาบนัการเงิน หน่วย : ลา้นบาท

2. หนี้ทีรั่ฐบาลไม่ค้้าประกนั

    - หนี้ต่างประเทศ

    - หนี้ในประเทศ

ม.ิย. 57 ก.ค. 57

หน้ีรัฐวิสาหกิจทีไ่ม่เปน็สถาบนัการเงิน

    - หนี้ต่างประเทศ

    - หนี้ในประเทศ

 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินมีจ านวนทั้งสิ้น 1,099,740.05       
ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้ที่รัฐบาลค้ าประกัน 428,654.96 ล้านบาท และหนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ าประกัน 
671,085.09 ล้านบาท โดยหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึนจากเดือนก่อน 2,066.79 ล้านบาท  
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3.1 หนี้ที่รัฐบาลค้้าประกัน  

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเ่ป็นสถาบันการเงินทีร่ัฐบาลค้ าประกันมีจ านวนทั้งสิ้น 
428,654.96 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน 601.33 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 

 หนี้ต่างประเทศ  มีจ านวนทั้งสิ้น 110,873.90 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อนหน้า จ านวน 2,426.07 ล้านบาท โดย
เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลง 1,605.67 ล้านบาท ประกอบกับการ
เบิกจ่ายและช าระคืนหนี้สกุลเงินต่างๆ ท าให้ยอดหนี้คงค้างในสกุลเงินบาทลดลง 820.40 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏ         
ตามตารางที ่5  

 
 
 

ล้านบาท ม.ิย. 57 ก.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           -             -               2,712.89             2,625.91             (86.98)          (86.98)             EUR 44.58 43.15

JPY 148,864.40   122,485.54    (26,378.86)   (8,287.34)       48,127.71           46,768.13           (1,359.58)      (9,646.92)         JPY 0.32 0.31

USD -             -              -             -               -                    -                    -              -                 USD 32.60 32.13

 หน้ีที่ได้มีการปดิความเสีย่งจากอัตรา

แลกเปลีย่น
JPY 195,591.21   218,995.28    23,404.07    7,466.95        5,632.48             5,473.37             (159.11)        7,307.83          

(820.40)         (1,605.67)      (2,426.07)         

การเปลีย่นแปลง  

ของหน้ีสาธารณะ   

 ณ ก.ค. 57

สกุลเงิน 1

ผลจากการบริหารหน้ี (การเบกิจ่าย/

 การช าระคืน/การปดิความเสีย่งจาก

อัตราแลกเปลีย่น) ณ ก.ค. 57
อัตราแลกเปลีย่น 2

หน้ีคงค้าง ณ 

ม.ิย. 57

หน้ีคงค้าง ณ 

ก.ค. 57

ล้าน 

EUR/JPY/USD

หน้ีสิน้เดือน มิ.ย. 57   

(ล้านบาท)

หน้ีสิน้เดือน ก.ค. 57   

(ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง

 หน้ีที่ยงัไม่ได้มีการปดิความเสีย่งจาก

อัตราแลกเปลีย่น

รวม

3

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

 หนี้ในประเทศ  มีจ านวนทั้งสิ้น 317,781.06 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน 3,027.40 ล้านบาท เนื่องจาก  
- องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพออกพันธบัตร 3,000 ล้านบาท  
- การรถไฟแห่งประเทศไทยออกพันธบัตร 2,000 ล้านบาท และไถ่ถอนพันธบัตรที่ครบก าหนด 1,000 

ล้านบาท 
- การเคหะแห่งชาติและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยไถ่ถอนพันธบัตรที่ครบก าหนด 1,000 ล้านบาท 

และ 1,500 ล้านบาท ตามล าดับ 
- รัฐวสิาหกิจมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ มากกว่าช าระคืนต้นเงินกู้ จ านวน 1,527.40 ลา้นบาท 

โดยเป็นการเบิกจ่ายเงินกู้ 8,200 ล้านบาท และช าระคืนต้นเงินกู้ 6,672.60 ล้านบาท 
 

ตารางที่ 5 การเปลี่ยนแปลงของหนี้รัฐวิสาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน(รัฐบาลค้ าประกัน) 
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3.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้้าประกัน 

 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลไม่ค้ าประกันมีจ านวน
ทั้งสิ้น 671,085.09 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากเดือนก่อน 1,465.46 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 

 หนี้ต่างประเทศ  มีจ านวนทั้งสิ้น 191,063.50 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 657.31 ล้านบาท                
จากการเบิกจ่ายมากกว่าช าระคืนหนี้สกุลเงินต่างๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 6  
 
 

 
 

ล้านบาท

(1) (2)

EUR 1,481.59      1,466.59       (15.00)        (681.21)         

JPY 61,647.01     60,916.68     (730.33)       (276.02)         

USD 3,040.51      3,090.51       50.00         1,614.54        

657.31          

 หน้ีหน่วยงานที่มีรายรับเปน็สกุล

เงินตราต่างประเทศที่สอดคล้องกับ

รายจ่ายหน้ีต่างประเทศ

รวม

หน้ีคงค้าง ณ 

ม.ิย. 57

หน้ีคงค้าง ณ 

ก.ค. 57

ล้าน 

EUR/JPY/USD

สกุลเงิน 1

ผลจากการบริหารหน้ี (การเบกิจ่าย/

 การช าระคืน/การปดิความเสีย่งจาก

อัตราแลกเปลีย่น) ณ ก.ค. 57

2

2

2

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

 หนี้ในประเทศ  มีจ านวนทั้งสิ้น 480,021.59 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน 808.15 ล้านบาท เนื่องจาก   
- การไฟฟ้านครหลวงไถ่ถอนพันธบัตรที่ครบก าหนด 1,300 ล้านบาท 
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคช าระต้นเงินกู้ 125 ล้านบาท  
- รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ มากกว่าช าระคืนต้นเงินกู้ จ านวน 2,233.15 ล้านบาท 

โดยเป็นการเบิกจ่ายเงินกู้ 6,188.50 ล้านบาท และช าระคืนต้นเงินกู้ 3,955.35 ล้านบาท 

4. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) 
 

ตารางที ่7 หน้ีรัฐวิสาหกิจทีเ่ปน็สถาบนัการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน)

เพ่ิม/(ลด)

จากเดือนก่อน

620,861.22     620,440.09    (421.13)            

3,128.72         3,038.69       (90.03)              

617,732.50     617,401.40    (331.10)            

- หนี้ต่างประเทศ

- หนี้ในประเทศ

หน่วย : ลา้นบาท

ม.ิย. 57 ก.ค. 57

หน้ีรฐัวสิาหกิจทีเ่ปน็สถาบนัการเงิน (รฐับาลค้ าประกัน)

 

ตารางที่ 6 การเปลี่ยนแปลงของหนี้รัฐวิสาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลไมค่้ าประกนั) 
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ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) มีจ านวนทั้งสิ้น 

620,440.09 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อน 421.13 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 

 หนี้ต่างประเทศ  มีจ านวนทั้งสิ้น 3,038.69 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อนหน้า จ านวน 90.03 ล้านบาท  โดยเป็น
ผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลง 13.68 ล้านบาท ประกอบกับการช าระ
คืนหนี้สกุลเงินต่างๆ ท าให้ยอดหนี้คงค้างในสกุลเงินบาทลดลง 76.34 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 8  
 

  
 

ล้านบาท ม.ิย. 57 ก.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             -             -               197.18               190.86                (6.32)            (6.32)               EUR 44.58 43.15

USD 15.77          13.98           (1.79)          (57.57)           514.00               506.64                (7.36)            (64.93)             USD 32.60 32.13

EUR 26.00          26.00           -             -               -                    -                    -              -                 

JPY 5,366.12      5,289.44       (76.68)        (18.77)           -                    -                    -              (18.77)             

(76.34)           (13.68)          (90.03)             

สกุลเงิน 1

ผลจากการบริหารหน้ี (การเบกิจ่าย/

 การช าระคืน/การปดิความเสีย่งจาก

อัตราแลกเปลีย่น) ณ ก.ค. 57

ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง อัตราแลกเปลีย่น 2

หน้ีคงค้าง ณ 

ม.ิย. 57

หน้ีคงค้าง ณ 

ก.ค. 57

ล้าน

EUR/USD/JPY

หน้ีสิน้เดือน มิ.ย. 57   

(ล้านบาท)

หน้ีสิน้เดือน ก.ค. 57   

(ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

การเปลีย่นแปลง  

ของหน้ีสาธารณะ   

 ณ ก.ค. 57

 หน้ีที่ยงัไม่ได้มีการปดิความเสีย่งจาก

อัตราแลกเปลีย่น

 หน้ีที่ได้มีการปดิความเสีย่งจากอัตรา

แลกเปลีย่น

รวม

3

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

 หนี้ในประเทศ  มีจ านวนทั้งสิ้น 617,401.40 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อน 331.10 ล้านบาท เนื่องจาก
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรช าระคืนต้นเงินตามสัญญาเงินกู้ 

5. หนี้กองทุนเพ่ือการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน    
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ไม่มีหนี้คงค้าง  

6. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ 
ตารางที ่9 หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรัฐ

เพ่ิม/(ลด)

จากเดือนก่อน

3,652.17         17,825.75      14,173.58         

-                -               -                   

3,652.17         17,825.75      14,173.58         

หน่วย : ลา้นบาท

มิ.ย. 57 ก.ค. 57

หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรฐั

- หนี้ทีรั่ฐบาลค้้าประกนั

   - หนี้ทีรั่ฐบาลไม่ค้้าประกนั  
 

ตารางที่ 8 การเปลี่ยนแปลงของหนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) 
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ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 หนี้หน่วยงานอ่ืนของรัฐ มีจ านวนทั้งสิ้น 17,825.75 ล้านบาท                 

เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน จ านวน 14,173.58 ล้านบาท เนื่องจากกองทุนอ้อยและน้ าตาลทรายเบกิจ่ายจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ 
มากกว่าช าระคืนต้นเงนิกู้ โดยเป็นการเบิกจ่ายเงินกู้ 15,079.62 ล้านบาท และช าระคืนต้นเงินกู้ 906.04 ล้านบาท 

 
 หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 มีจ านวน 5,662,574.29  ล้านบาท ซึ่งหากแบ่งประเภท
หนี้สาธารณะคงค้างเป็นหนี้ต่างประเทศ-หนี้ในประเทศ และหนี้ระยะยาว-หนี้ระยะสั้น มีรายละเอียด ดังนี้ 
 หนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ หนี้สาธารณะคงค้าง จ านวน 5,662,574.29 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 
หนี้ต่างประเทศ 380,430.31 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.72 และหนี้ในประเทศ 5,282,143.98 ล้านบาท หรือ            
ร้อยละ 93.28 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 10   
 

   
 

หน้ีสาธารณะ

(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีของรฐับาล 3,924,568.40                 75,454.22             1.92               3,849,114.18                 98.08            

2. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีไ่ม่เปน็สถาบนัการเงิน 1,099,740.05                 301,937.40           27.46             797,802.65                   72.54            

3. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีเ่ปน็สถาบนัการเงิน 620,440.09                   3,038.69               0.49               617,401.40                   99.51            

    (รฐับาลค้ าประกัน)

4. หน้ีสินของกองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ -                              -                      -                 -                              -               

5. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรฐั 17,825.75                     -                      -                 17,825.75                     100.00          

รวม 5,662,574.29                 380,430.31           6.72               5,282,143.98                93.28            

หน้ีต่างประเทศ หน้ีในประเทศ

 
 
 หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

- หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุของเครื่องมือการกู้เงิน) หนี้สาธารณะคงค้าง 
จ านวน 5,662,574.29 ล้านบาท แบ่งออกเป็น หนี้ระยะยาว 5,466,575.83 ล้านบาท หรือร้อยละ 96.54 และ
หนี้ระยะสั้น 195,998.46 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.46 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตาม
ตารางที่ 11 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 10 หนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ 

 



9 

 
 

 
 

หน้ีสาธารณะ

(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีของรฐับาล 3,924,568.40                 3,797,768.40         96.77             126,800.00                   3.23              

2. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีไ่ม่เปน็สถาบนัการเงิน 1,099,740.05                 1,049,177.17         95.40             50,562.88                     4.60              

3. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีเ่ปน็สถาบนัการเงิน 620,440.09                   615,978.09           99.28             4,462.00                       0.72              

    (รฐับาลค้ าประกัน)

4. หน้ีสินของกองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ -                              -                      -                 -                              -               

5. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรฐั 17,825.75                     3,652.17               20.49             14,173.58                     79.51            

รวม 5,662,574.29           5,466,575.83    96.54         195,998.46             3.46          

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสั้น

 
 

- หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุคงเหลือ) หนี้สาธารณะคงค้าง จ านวน 
5,662,574.29  ล้านบาท แบ่งออกเป็น หนี้ระยะยาว 4,740,368.62  ล้านบาท หรือร้อยละ 83.71 และ     
หนี้ระยะสั้น 922,205.67 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.29 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตาม
ตารางที่ 12 
 
 

 
 

หน้ีสาธารณะ

(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีของรฐับาล 3,924,568.40                 3,378,078.91         86.08             546,489.49                   13.92            

2. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีไ่ม่เปน็สถาบนัการเงิน 1,099,740.05                 928,481.62           84.43             171,258.43                   15.57            

3. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีเ่ปน็สถาบนัการเงิน 620,440.09                   415,982.34           67.05             204,457.75                   32.95            

    (รฐับาลค้ าประกัน)

4. หน้ีสินของกองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ -                              -                      -                 -                              -               

5. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรฐั 17,825.75                     17,825.75             100.00            -                              -               

รวม 5,662,574.29           4,740,368.62    83.71         922,205.67             16.29        

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสั้น

 

ตารางที่ 11 สัดส่วนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุของเครื่องมือการกู้เงิน) 

 

 ตารางที่ 12 สัดส่วนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุคงเหลือ) 

 


