
ฉบับท่ี 96/2560                                                                                                                                   วันท่ี 4 กนัยายน 2560 
 

รายงานหน้ีสาธารณะคงคาง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2560  
_______________________ 

 

นายธีรัชย อัตนวานิช ท่ีปรึกษาดานตลาดตราสารหน้ี ไดรายงานหนี้สาธารณะคงคาง ณ วันท่ี         
31 กรกฎาคม 2560 มีจํานวน 6,224,988.75 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 41.83 ของ GDP โดยแบงเปน  หนี้
รัฐบาล 4,803,543.97 ลานบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ 967,658.32 ลานบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน 
(รัฐบาลคํ้าประกัน) 438,271.67 ลานบาท และหนี้หนวยงานของรัฐ 15,514.79 ลานบาท ท้ังนี้เม่ือเปรียบเทียบ
กับเดือนกอนหนาหนี้สาธารณะคงคางเพิ่มข้ึนสุทธิ 39,491.75 ลานบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 หนี้รัฐบาล จํานวน 4,803,543.97 ลานบาท เพิ่มข้ึนสุทธิ 43,586.19 ลานบาท โดยรายละเอียด การ
เปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของหน้ีรัฐบาล มีดังนี้ 

 การกูเงินตามแผนท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2560 
และพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําป 2560 รวมถึงเพื่อการบริหารหนี้สาธารณะ เพิ่มข้ึน 
34,510 ลานบาท แบงเปน 

- เงินกูระยะส้ัน เพิ่มข้ึน 6,000 ลานบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของต๋ัวเงินคลัง 20,000 ลานบาท 
และการปรับโครงสรางหน้ีเงินกูระยะส้ันไปเปนพันธบัตรรัฐบาล 14,000 ลานบาท 

- เงินกูระยะยาว เพิ่มข้ึน 28,510 ลานบาท เนื่องจากการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อปรับ
โครงสรางหนี้เงินกูระยะส้ัน 14,000 ลานบาท การกูเงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณเพ่ือนําไปลงทุนใน
การพัฒนาประเทศ สรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเขมแข็ง 
และสงเสริมการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมศักยภาพจํานวน 22,000 ลานบาท และ
การไถถอนต๋ัวสัญญาใชเงิน 7,490 ลานบาท  

 การกูเงินเพื่อการลงทุนจากแหลงเงินกูในประเทศ จํานวน 9,642.10 ลานบาท โดยแบงเปน  
การกูใหกูตอแก (1) การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยเบิกจายเงินกูจํานวน 8,803.56 ลานบาท เพื่อ
จัดทําโครงการรถไฟฟาสายสีสมจํานวน 7,856.80 ลานบาท สายสีเขียวจํานวน 620.73 ลานบาท และสายสีน้ํา
เงินจํานวน 326.03 ลานบาท และ (2) การรถไฟแหงประเทศไทยเบิกจายเงินกูจํานวน 838.54 ลานบาท เพื่อ
จัดทําโครงการกอสรางทางคูในเสนทางรถไฟ สายชายฝงทะเลตะวันออก ชวงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเกา - 
แกงคอย จํานวน 419.83 ลานบาท โครงการกอสรางรถไฟทางคู ชวงชุมทางถนนจิระ – ขอนแกน จํานวน 328.65 
ลานบาท และโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ชวงบางซ่ือ - รังสิต จํานวน 90.06 ลานบาท 
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 การชําระหนี้ท่ีรัฐบาลกูเพื่อชดใชความเสียหายใหแกกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินระยะท่ีสอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3)  จํานวน 14.14 ลานบาท โดยใชเงินจากบัญชีสะสมเพ่ือ
การชําระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ   

 หนี้ตางประเทศลดลงสุทธิ 551.77 ลานบาท เนื่องจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน
เปนสําคัญ   

 

  หนี้รัฐวิสาหกิจ จํานวน 967,658.32 ลานบาท เพิ่มข้ึนสุทธิ 339.42 ลานบาท โดยการ
เปล่ียนแปลงท่ีสําคัญเกิดจาก 

 หนี้ท่ีรัฐบาลคํ้าประกัน ลดลง 950.63 ลานบาท โดยรายการที่สําคัญเกิดจากการชําระคืน
หนี้สกุลเงินเยนของบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) และการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศ
ไทย  

 หนี้ท่ีรัฐบาลไมคํ้าประกัน เพิ่มข้ึน 1,290.05 ลานบาท โดยรายการที่สําคัญเกิดจากการกู
เงินของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การชําระคืนตนเงินกูของการทางพิเศษแหงประเทศไทย และบริษัท 
การบินไทย จํากัด (มหาชน) และการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน 

 

 หนี้รัฐวิสาหกิจท่ีเปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) จํานวน 438,271.67 ลานบาท ลดลงสุทธิ 
3,464.11 ลานบาท โดยรายการที่สําคัญเกิดจากการชําระคืนตนเงินกูของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  

 

 หนี้หนวยงานของรัฐ จํานวน 15,514.79 ลานบาท ลดลงสุทธิ 969.75 ลานบาท โดยการ
เปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ เนื่องจากการชําระคืนตนเงินกูของสํานักงานกองทุนออยและนํ้าตาลทราย 
 หนี้สาธารณะคงคาง ณ ส้ินเดือนกรกฎาคม 2560 จํานวน 6,224,988.75 ลานบาท แบงออกเปน 
หนี้ในประเทศ 5,918,951.70 ลานบาท หรือรอยละ 95.08 และหนี้ตางประเทศ 306,037.05 ลานบาท 
(ประมาณ 9,160.82 ลานเหรียญสหรัฐ) หรือรอยละ 4.92 ของหนี้สาธารณะคงคางท้ังหมด และหน้ีสาธารณะ
คงคางแบงตามอายุคงเหลือ สามารถแบงออกเปนหนี้ระยะยาว 5,565,098.20 ลานบาท หรือรอยละ 89.40 
และหนี้ระยะส้ัน 659,890.55 ลานบาท หรือรอยละ 10.60 ของหนี้สาธารณะคงคางท้ังหมด   
 
 
 
คณะโฆษกสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ  
โทร. 02 265 8050 ตอ 5520 
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สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ขอรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงคาง ณ สิ้น
เดือนกรกฎาคม 2560 ดังนี้ 
 ยอดหนี้สาธารณะคงคาง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 มีจํานวน 6,224,988.75 ลานบาท 
หรือคิดเปนรอยละ 41.83 ของ GDP เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกอนหนา หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นสุทธิ 
39,491.75 ลานบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 1. หนี้รัฐบาล 4,803,543.97 ลานบาท เพิ่มข้ึน 43,586.19 ลานบาท 
 2. หนี้รัฐวิสาหกิจ 967,658.32 ลานบาท เพิ่มข้ึน 339.42 ลานบาท 
 3. หนี้รัฐวิสาหกิจท่ีเปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํ้าประกัน) 438,271.67 ลานบาท  
  ลดลง 3,464.11 ลานบาท  
 4. หนี้หนวยงานของรัฐ 15,514.79 ลานบาท ลดลง 969.75 ลานบาท 
  

 ท้ังนี้ สัดสวนและรายละเอียดของหนี้สาธารณะ ณ ส้ินเดือนกรกฎาคม 2560 ปรากฏตาม
แผนภาพท่ี 1 และตารางท่ี 1 ตามลําดับ 
 

แผนภาพท่ี 1 สัดสวนหน้ีสาธารณะจําแนกตามประเภท 

หนี้ท่ีรัฐบาลกู้โดยตรง
62.62%

หน้ีรัฐบาล     
   เพื่อชดใช้ความเสียหาย

ของ FIDF 14.55%

หน้ีรัฐวิสาหกิจ
 15.54%

หนี้รัฐวิสาหกิจ
ที่เป็นสถาบันการเงิน 
(รัฐบาลค้ําประกัน) 

7.04%

หน้ีหน่วยงานของรัฐ 0.25 
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ตารางท่ี 1 รายงานหน้ีสาธารณะคงคาง ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 25601 
หน่วย: ล้านบาท

ณ 30 มิ.ย. 60 % GDP ณ 31 ก.ค. 60  % GDP เพิ่ม/(ลด)
(1) (2) (3) (4) (3)-(1)

1. หนีร้ัฐบาล (1.1+1.2+1.3) 4,759,957.78 32.18 4,803,543.97 32.28        43,586.19
   1.1 หนีท่ี้รัฐบาลกู้โดยตรง 3,854,317.64 26.06 3,897,917.97 26.19 43,600.33       
        -หนี้ต่างประเทศ 97,392.48 96,840.71 (551.77)          
            - เงินกู้เพื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล 37,387.81 37,128.61 (259.20)          

            - เงินกู้ให้กู้ต่อ 4 60,004.67 59,712.10 (292.57)          

        -หนี้ในประเทศ 3,756,925.16 3,801,077.26 44,152.10       

            - เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้ 5 3,265,336.67 3,299,846.67 34,510.00       

                   - ระยะส้ัน (ตั๋วเงินคลังและเงินกู้อื่น) 34,000.00 40,000.00 6,000.00        
                   - ระยะยาว (พันธบัตรและเงินกู้อ่ืน) 3,231,336.67 3,259,846.67 28,510.00       
            - เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 359,853.00               359,853.00             -                

            - เงินกู้ให้กู้ต่อ 4 74,275.83                 83,917.93              9,642.10        

            - เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศท่ีกระทรวงการคลังคํ้าประกัน 6 5,166.66                   5,166.66                -                

            - เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ 52,293.00                 52,293.00              -                
                   - เพื่อใช้ในโครงการ DPL 293.00                     293.00                  -                
                   - เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน 52,000.00                 52,000.00              -                

   1.2 หนีท่ี้รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 7 905,640.14 6.12 905,626.00 6.09 (14.14)            
            - FIDF 1 339,632.00 339,632.00 -                
            - FIDF 3 566,008.14 565,994.00 (14.14)            

2. หนีร้ัฐวิสาหกิจ (2.1 + 2.2) 967,318.90 6.54 967,658.32 6.50            339.42

   2.1 หนีท่ี้รัฐบาลค้ําประกัน 414,370.98 2.80 413,420.35 2.78           (950.63)
        -หนี้ต่างประเทศ 86,558.22 85,452.00        (1,106.22)
        -หนี้ในประเทศ 327,812.76 327,968.35            155.59
   2.2 หนีท่ี้รัฐบาลไม่ค้ําประกัน 552,947.92 3.74 554,237.97 3.72          1,290.05
        -หนี้ต่างประเทศ 125,240.56 123,257.05        (1,983.51)
        -หนี้ในประเทศ 427,707.36 430,980.92          3,273.56
3. หนีร้ัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงนิ (รัฐบาลค้ําประกัน) 441,735.78 2.99 438,271.67 2.95        (3,464.11)
        -หนี้ต่างประเทศ 569.37 487.29             (82.08)
        -หนี้ในประเทศ 441,166.41 437,784.38        (3,382.03)

4. หนีห้นว่ยงานของรัฐ  (4.1+4.2) 8 16,484.54                0.11     15,514.79             0.10               (969.75)

   4.1 หนี้ท่ีรัฐบาลค้ําประกัน -                             -                                           - 
   4.2 หนี้ท่ีรัฐบาลไม่ค้ําประกัน 16,484.54                15,514.79                       (969.75)
รวม (1+2+3+4) 6,185,497.00 41.82 6,224,988.75 41.83        39,491.75

2,3 2,3

9  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

หมายเหตุ:   
1. ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle : SPV) ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2560 จํานวน 20,499.90 ล้านบาท ท่ีรัฐบาลมีภาระผูกพันต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่า

พ้ืนท่ีอาคาร สัญญาบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ และสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องของโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจ้งวัฒนะ  
2. GDP ปี 2559 เท่ากับ 14,366.60 พันล้านบาท และประมาณการ GDP ป ี2560 เท่ากับ 15,185.50 พันล้านบาท (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ 21 สิงหาคม 2560) ท้ังนี้ จากการปรับปรุงประมาณการ GDP ปี 

2560 ณ 21 สิงหาคม 2560 ทําให้ตัวเลขหนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ในเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงตามประมาณการ 
3. สบน. ได้ปรับวิธีการคํานวณ GDP ในแต่ละเดือน เพ่ือให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP สะท้อนค่าท่ีใกล้เคียงความเป็นจริง โดย GDP ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมาสิ้นสุด ณ เดือนมิถุนายน 2560 คํานวณ ดังนี้ GDP ไตรมาส 3–4 ปี 59 + 

GDP ไตรมาส 1-2 ปี 60 เท่ากับ 14,792.12 พันล้านบาท และในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา สิ้นสุด ณ เดือนกรกฎาคม 2560 คํานวณ ดังนี้ (GDP ไตรมาส 3 ปี 59/3)*2 + GDP ไตรมาส 4 ปี 59 + GDP ไตรมาส 1-2 ปี 60 + ([(ประมาณ
การ GDP ปี 60) – (GDP ไตรมาส 1-2 ปี 60)]/6) เท่ากับ 14,881.31 พันล้านบาท 

4. เงินกู้ให้กู้ต่อเป็นหนี้ท่ีกระทรวงการคลังกู้เงินให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจกู้ต่อเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามมติของคณะรัฐมนตรี       ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2560 หนี้เงินกู้ให้กู้ต่อมีจํานวนท้ังสิ้น 143,564.41 ล้านบาท 
เป็นการให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 70,701.91 ล้านบาท การรถไฟแห่งประเทศไทย 51,935.08 ล้านบาท บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 20,701.60 ล้านบาท และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 225.82 ล้านบาท 
ซ่ึงหนี้ดังกล่าวไม่ปรากฏรายการในตารางส่วนของหนี้รัฐวิสาหกิจ เพ่ือป้องกันการรายงานข้อมูลหนี้คงค้างท่ีซํ้าซ้อน 

5. รัฐบาลมีหนี้อัตราดอกเบ้ียแปรผันตามเงินเฟ้อ จํานวน 207,940 ล้านบาท ประกอบไปด้วย พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ (Inflation-Linked Bond)  
รุ่น ILB217A จํานวน 100,872 ล้านบาท และ รุ่น ILB283A จํานวน 107,068 ล้านบาท โดยตามประมาณการภาระหน้ีท่ีจะครบกําหนดชาํระ 
ในอนาคต รัฐบาลจะมีภาระหนี้ส่วนชดเชยเงินเฟ้อเพ่ิมเติมจากเงินต้นท่ีจะครบกําหนดในปี 2564 จํานวน 18,850 ล้านบาท และในปี 2571 จํานวน 32,970 ล้านบาท ภายใต้ข้อสมมติว่าอัตราเงินเฟ้อท่ัวไป (Headline Inflation) ในปี 
2559 เท่ากับ 1.0% และเท่ากับ 2.0% ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป 

6. มาตรา 24 (2) ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ีสาธารณะ เพ่ือเป็นการประหยัด ลดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน หรือกระจายภาระ
การชําระหนี้ โดยท่ีผ่านมากระทรวงการคลังได้มีการกู้เงินในประเทศเพ่ือชําระหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจท่ีกระทรวงการคลังคํ้าประกันไม่เกินจํานวนเงินที่ยังมีภาระคํ้าประกันอยู่ทําให้หน้ีต่างประเทศ ของรัฐวิสาหกิจท่ี
กระทรวงการคลังคํ้าประกันลดลงและหน้ีในประเทศของรัฐบาลเพ่ิมข้ึน 

7. เงินกู้ท่ีออกภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) และพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและ
จัดการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะท่ีสอง พ.ศ. 2545 (FIDF3) นั้น ต่อมาได้มีการตราพระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหนี้ท่ีกระทรวงการคลังกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน (กองทุนฯ) พ.ศ. 2555 มาตรา 4 ให้กองทุนฯ มีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการชําระคืนต้นเงินกู้และการชําระดอกเบ้ียเงินกู้ 

8. ตัวเลขในตารางไม่รวมหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เนื่องจากเดิม ธปท. ถือเป็นรัฐวิสาหกิจท่ีประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 ซ่ึงหนี้ของ ธปท. ไม่นับเป็นหนี้สาธารณะ 
เว้นแต่กระทรวงการคลั งจะ คํ้าประกันหนี้ นั้ น  ต่อมา  พระราชบัญญัติ ธนาคารแห่ งประเทศไทย  (ฉบับ ท่ี  4 )  พ .ศ .  2551 ได้บัญญัติ ให้  ธปท .  เป็นหน่ วยงานของ รัฐ ท่ี ไ ม่ เป็นส่วนราชการหรือรั ฐวิ สาหกิจ 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอ่ืน ทําให้หนี้ของ ธปท. นับรวมเป็นหนี้สาธารณะ อย่างไรก็ดี เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของนานาประเทศและเจตนารมณ์ดั้งเดิมของพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ 
พ.ศ. 2548 สบน. อยู่ในระหว่างการดําเนินการปรับปรุงนิยามและขอบเขตของหน้ีสาธารณะภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 อย่างไรก็ดี ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560  หนี้ของ ธปท. มีจํานวน 4,285,297 
ล้านบาท (ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย)  

9. สบน. ได้มีการปรับปรุงข้อมูลหนี้สาธารณะคงค้างในเดือนมิถุนายน 2560 ในส่วนของหนี้เงินกู้ให้กู้ต่อแก่รัฐวิสาหกิจจํานวน  65.62 ล้านบาท ทําให้หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2560 เปลี่ยนแปลงจาก 6,185,431.38 ล้านบาท 
เป็น 6,185,497 ล้านบาท 
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1. หนี้รัฐบาล 
 1.1 หนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกอนหนาเพิ่มขึ้นสุทธิ 43,600.33 ลานบาท 
เนื่องจาก  
 1.1.1 หนี้ตางประเทศ ลดลงสุทธิ 551.77 ลานบาท จากเดือนกอนหนา โดยเปนผลจากการเบิกจายและ
ชําระคืนหนี้สกุลเงินเยน และการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 2   

ตารางท่ี 2 การเปล่ียนแปลงของหนี้ตางประเทศท่ีรัฐบาลกูโดยตรง 

ล้านบาท

(1) (2) (3) (4) =  (3)x(ข) (5) = (1)x(ก) (6) = (1)x(ข) (7) = (6) - (5) (7) + (4)
สกุลเงิน มิ.ย. 60 ก.ค. 60

(ก) (ข)

CAD -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   CAD 26.40 26.98

EUR -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   EUR 39.21 39.47

JPY -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   JPY 0.31 0.31

USD 252.89         252.89         -                      -                                        8,635.88               8,470.16              (165.72)        (165.72)             USD 34.15 33.49

JPY 37,788.66     37,507.96     (280.70)                (93.48)                                   -                      -                      -              (93.48)               
USD 528.07         528.07         -                      -                                        -                      -                      -              -                   

CAD 8.37             8.37            -                      -                                        220.98                  225.82                 4.84            4.84                  
EUR -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   
JPY 126,926.80    127,144.14   217.34                 66.29                                     38,983.79             38,718.39             (265.40)        (199.11)             
USD 150.00 150.00 -                      -                                        5,122.25               5,023.95              (98.30)         (98.30)               
JPY -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   
USD 500.00         500.00         -                      -                                        -                      -                      -              -                   

(27.19)                                (524.58)      (551.77)            รวม

อัตราแลกเปลี่ยน 2

เงินกู้เพื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรฐับาล

 หนี้ที่ยังไมไ่ด้มีการบริหาร   
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน

 หนี้ที่ได้มกีารบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน

เงินกูใ้ห้กูต่้อ

 หนี้ที่ยังไมไ่ด้มีการบริหาร   
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน

 หนี้ที่ได้มกีารบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน

สกุลเงิน 1

ผลจากการบริหารหนี ้(การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ก.ค. 60

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนีค้งค้าง
การเปลี่ยนแปลง
ของหนีส้าธารณะ 

ณ ก.ค. 60หนี้คงคาง ณ 
มิ.ย.  60

หนี้คงคาง ณ 
ก.ค.  60

ล้าน 
CAD/EUR/JPY/USD

ณ สิน้เดือน มิ.ย. 60   
(ลานบาท)

ณ สิ้นเดือน ก.ค. 60   
(ลานบาท)

เพ่ิม/(ลด)

3

3

 
1. CAD=สกุลเงินเหรียญแคนาดา EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ 
2. อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศของธนาคารแหงประเทศไทยเปนอัตราถัวเฉล่ียขาย ณ วันทําการสุดทายของเดือน 
3. หน้ีตางประเทศท่ีมีการบริหารความเสี่ยงแลว ใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีทําการบริหารความเสี่ยง  
 

   หากพิจารณาในรูปเงินบาท หนี้ท่ีรัฐบาลกูโดยตรงจําแนกเปนสกุลเงินตางๆ หลังจากท่ีไดบริหารความ
เส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนแลวมีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพท่ี 2   
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แผนภาพที่ 2 หน้ีตางประเทศที่รัฐบาลกูโดยตรงที่บริหารความเสี่ยงและจําแนกเปนสกุลเงินตางๆ  

รวม Hedged Unhedged
เยน 164,652.10           50,817.03           12,032.35                 38,784.68        
เหรียญสหรัฐ 1,430.96              45,797.86           32,303.75                 13,494.11        
เหรียญแคนาดา 8.37                   225.82               -                         225.82            
ยูโร -                     -                   -                         -                 

96,840.71             44,336.10                  52,504.61         
4,803,478.35              

2.01                    0.92                         1.09                

สกุลเงิน (ล้านหน่วย) (ล้านบาท)

รวมหน้ีตา่งประเทศของรัฐบาล (1)
หน้ีของรัฐบาลท้ังหมด (2)

ร้อยละของหน้ีตา่งประเทศตอ่หน้ีท้ังหมด
ของรัฐบาล (%) = (1)/(2)  

 
 
 
 

 
 

1.1.2 หนี้ในประเทศ เพิ่มข้ึนสุทธิ 44,152.10 ลานบาท จากเดือนกอนหนา เนื่องจาก 
- การกูเงินเพื่อชดเชยการขาดดลุงบประมาณและการบริหารหนี้สาธารณะเพิ่มข้ึน 34,510 ลาน

บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
- เงินกูระยะส้ัน เพิ่มข้ึน 6,000 ลานบาท เนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของต๋ัวเงินคลัง 20,000 ลาน

บาท และการปรับโครงสรางหน้ีเงินกูระยะส้ันไปเปนพันธบัตรรัฐบาล 14,000 ลานบาท 
- เงินกูระยะยาว เพิ่มข้ึน 28,510 ลานบาท เนือ่งจากการกูเงินเพื่อชดเชยการขาดดุล

งบประมาณ 22,000 ลานบาท การออกพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือปรับโครงสรางหนี้เงินกูระยะส้ัน 14,000 ลานบาท 
และการไถถอนต๋ัวสัญญาใชเงิน 7,490 ลานบาท  

- เงินกูใหกูตอเพิ่มข้ึน 9,642.10 ลานบาท เนื่องจาก 

ร้อยละของหนี้ต่างประเทศท่ีรัฐบาลกู้โดยตรงต่อหนี้รัฐบาลท้ังหมด  
โดยจําแนกเป็นหนี้ท่ียังไม่ได้มีการบริหารความเส่ียง และหนี้ท่ีได้มีการบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 Canadian 
(Unhedged) 

0.004%

Japanese Yen 
(Hedged) 

0.25%

Japanese Yen 
(Unhedged) 

0.81%

USD (Hedged) 
0.67%

USD 
(Unhedged) 

0.28%
Hedged 
0.92%Unhedged 

1.09%
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-  การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยเบิกจายเงินกูจํานวน 8,803.56 ลานบาท 
เพื่อจัดทําโครงการรถไฟฟาสายสีสมจํานวน 7,856.80 ลานบาท สายสีเขียวจํานวน 620.73 ลานบาท และสาย
สีน้ําเงินจํานวน 326.03 ลานบาท  

-  การรถไฟแหงประเทศไทยเบิกจายเงินกูจํานวน 838.54 ลานบาท เพื่อจัดทําโครงการ
กอสรางทางคูในเสนทางรถไฟ สายชายฝงทะเลตะวันออก ชวงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเกา - แกงคอย จํานวน 
419.83 ลานบาท โครงการกอสรางรถไฟทางคู ชวงชุมทางถนนจิระ – ขอนแกน จํานวน 328.65 ลานบาท และ
โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ชวงบางซ่ือ - รังสิต จํานวน 90.06 ลานบาท 

 

1.2  หนี้ท่ีรัฐบาลกูเพื่อชดใชความเสียหายใหแกกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ลดลงจากเดือนกอนหนา จํานวน 
14.14 ลานบาท จากการชําระหนี้ท่ีกูมาภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกู
เพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะท่ีสอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3)  
 

2. หนี้รัฐวิสาหกิจ 

 2.1 หนี้ท่ีรัฐบาลค้ําประกัน 
 2.1.1 หนีต้างประเทศ ลดลง 1,106.22 ลานบาท จากเดอืนกอนหนา โดยเปนผลจากการชําระคืนหนี้สกุลเงิน
เยน และการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 การเปล่ียนแปลงของหนี้ตางประเทศของรัฐวิสาหกิจ (รัฐบาลค้ําประกัน) 

ล้านบาท สกุลเงนิ มิ.ย. 60 ก.ค. 60

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

EUR 31.73            31.73             -                    -                     1,244.32              1,252.43             8.11          8.11                EUR 39.21 39.47
JPY 81,967.01      81,881.00       (86.01)               (26.24)               25,175.02          25,003.63         (171.39)    (197.63)            JPY 0.31 0.31
USD -               -                -                   -                   -                   -                  -          -                 USD 34.15 33.49
JPY 193,256.52    190,367.33     (2,889.19)            (890.68)               6,597.52              6,571.50             (26.02)       (916.70)            
USD -               -                -                    -                     -                     -                    -           -                 

(916.92)            (189.30)   (1,106.22)        

อัตราแลกเปลี่ยน 2
ผลจากการบรหิารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน) ณ ก.ค. 60

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนตอ่หน้ีคงค้าง
การเปลี่ยนแปลง
ของหน้ีสาธารณะ

 ณ ก.ค. 60สกุลเงิน 1 หน้ีคงคาง ณ 
มิ.ย.  60

หน้ีคงคาง ณ 
ก.ค.  60

ล้าน 
CAD/EUR/JPY/USD

ณ ส้ินเดือน มิ.ย. 60  
 (ลานบาท)

ณ ส้ินเดือน ก.ค. 60 
  (ลานบาท)

เพ่ิม/(ลด)

หนีท่ี้ยังไมไ่ด้มีการบริหาร      
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน
หนีท่ี้ได้มีการบริหารความเส่ียง
จากอัตราแลกเปล่ียน

รวม
3

 
1. EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ 
2. อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศของธนาคารแหงประเทศไทยเปนอัตราถัวเฉล่ียขาย ณ วันทําการสุดทายของเดือน 
3. หน้ีคงคางตางประเทศของรัฐวิสาหกิจบางสวนไดมีการบริหารจัดการความเสี่ยงแลว (Partial Hedge) 

 2.1.2 หนี้ในประเทศ เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนกอนหนาเพิ่มข้ึน 155.59 ลานบาท โดยการเปล่ียนแปลงท่ี
สําคัญ เนื่องจาก องคการขนสงมวลชนกรุงเทพเบิกจายเงินกู 420.07 ลานบาท และการยางแหงประเทศไทยชําระคืน
ตนเงินกู 264.48 ลานบาท  

    2.2 หนี้ท่ีรัฐบาลไมค้ําประกัน 
  2.2.1 หนี้ตางประเทศ ลดลง 1,983.51 ลานบาท จากเดือนกอนหนา โดยเปนผลจากบริษัท การบิน
ไทย จํากัด (มหาชน) ชําระหนี้สกุลเงินตางๆ  และการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน ดังรายละเอียดปรากฏ
ตามตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 การเปล่ียนแปลงของหนีต้างประเทศของรัฐวิสาหกิจ (รัฐบาลไมค้ําประกัน) 

ล้านบาท สกุลเงนิ มิ.ย. 60 ก.ค. 60
(ก) (ข)

(1) (2) (3) (4) =  (3)x(ข) (5) = (1)x(ก) (6) = (1)x(ข) (7) = (6) - (5) (7) + (4)
EUR 1,036.71        1,020.31        (16.39)               (647.06)             40,652.09          40,916.97         264.88     (382.18)            EUR 39.21 39.47
JPY 40,765.28      40,400.93       (364.35)             (111.14)             12,520.48          12,435.24         (85.24)      (196.38)            JPY 0.31 0.31
USD 1,913.50        1,912.84        (0.66)                (21.98)               65,342.71          64,088.80         (1,253.91)  (1,275.89)         USD 34.15 33.49

หนีท่ี้ได้มีการบริหารความเส่ียง
จากอัตราแลกเปล่ียน

JPY 23,000.00      23,000.00       -                    -                     6,725.27              6,596.22             (129.06)     (129.06)            

(780.18)            (1,203.33) (1,983.51)        

การเปลี่ยนแปลง
ของหน้ีสาธารณะ

 ณ ก.ค. 60
ผลของอัตราแลกเปลี่ยนตอ่หน้ีคงค้าง

ณ ส้ินเดือน ก.ค. 60 
  (ลานบาท)

อัตราแลกเปลี่ยน 2

สกุลเงิน

ผลจากการบรหิารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน) ณ ก.ค. 60

หน้ีคงคาง ณ 
มิ.ย.  60

หน้ีคงคาง ณ 
ก.ค.  60

ล้าน 
CAD/EUR/JPY/USD

ณ ส้ินเดือน มิ.ย. 60  
 (ลานบาท)

หนีท่ี้ยังไมไ่ด้มีการบริหาร     
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน

รวม

เพ่ิม/(ลด)

1

3

 
1. EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ 
2. อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศของธนาคารแหงประเทศไทยเปนอัตราถัวเฉล่ียขาย ณ วันทําการสุดทายของเดือน 
 

 2.2.2 หนี้ในประเทศ เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนกอนหนาเพิ่มข้ึน 3,273.56 ลานบาท โดยการ
เปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ เนื่องจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยออกพันธบัตร 6,000 ลานบาท และไถถอน
พันธบัตร 2,000 ลานบาท และการทางพิเศษแหงประเทศไทยชําระคืนตนเงินกู 400 ลานบาท  

3. หนี้รัฐวิสาหกิจท่ีเปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน)  
 3.1 หนี้ตางประเทศ ลดลง 82.08 ลานบาท จากเดือนกอนหนา  โดยเปนผลจากบรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทยซ่ึงไดควบรวมกับธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ชําระคืนหนี้สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ชําระคืนหนี้สกุลเงินเยน และการ
เปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน  ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5 การเปลี่ยนแปลงของหนีต้างประเทศของรัฐวิสาหกิจท่ีเปนสถาบันการเงนิ (รัฐบาลค้ําประกัน) 

ล้านบาท สกุลเงนิ มิ.ย. 60 ก.ค. 60
(ก) (ข)

(1) (2) (3) (4) =  (3)x(ข) (5) = (1)x(ก) (6) = (1)x(ข) (7) = (6) - (5) (7) + (4)
EUR 2.56              2.56              -                    -                     100.37                101.02               0.65          0.65                EUR 39.21 39.47

USD 1.79              -                (1.79)                 (60.01)                 61.18                  60.01                 (1.17)         (61.18)             USD 34.15 33.49
EUR -               -                -                   -                   -                   -                  -          -                 
JPY 1,617.70        1,541.02        (76.68)                (21.55)                 -                     -                    -           (21.55)             

(81.56)             (0.52)       (82.08)            

การเปลี่ยนแปลง
ของหน้ีสาธารณะ

 ณ ก.ค. 60สกุลเงิน 1

ผลจากการบรหิารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน) ณ ก.ค. 60

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนตอ่หน้ีคงค้าง

เพ่ิม/(ลด)

อัตราแลกเปลี่ยน 2

 หนีท้ี่ยงัไมไ่ด้มกีารบริหาร    
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน
 หนีท้ี่ได้มกีารบริหารความเส่ียง
จากอัตราแลกเปล่ียน

รวม

หน้ีคงคาง ณ 
มิ.ย.  60

หน้ีคงคาง ณ 
ก.ค.  60

ล้าน 
CAD/EUR/JPY/USD

ณ ส้ินเดือน มิ.ย. 60  
 (ลานบาท)

ณ ส้ินเดือน ก.ค. 60
  (ลานบาท)

 
1. EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ 

 
 

3.2  หนี้ในประเทศ เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนกอนหนาลดลง 3,382.03 ลานบาท โดยการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ 
เนื่องจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรไดออกพันธบัตร 5,000 ลานบาท และชําระคืนหนี้เดิม 
7,382.03 ลานบาท และธนาคารอาคารสงเคราะหไถถอนพันธบัตร 1,000 ลานบาท 

หากพจิารณาในรูปเงินบาท หนี้ตางประเทศของรัฐวิสาหกิจ และรัฐวิสาหกิจท่ีเปนสถาบันการเงิน 
(รัฐบาลคํ้าประกัน) หลังจากไดบริหารความเส่ียงของอัตราแลกเปล่ียนแลว มีรายละเอียดปรากฏตาม
แผนภาพท่ี 3  

 

2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถัวเฉลี่ยขาย ณ วันทําการสุดท้ายของเดือน 
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แผนภาพท่ี 3 หนี้ตางประเทศของรัฐวิสาหกิจ และรัฐวิสาหกิจท่ีเปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) ท่ี

บริหารความเส่ียงและจําแนกเปนสกุลเงินตางๆ 

รวม Hedged
Natural 
Hedged

Unhedged

เยน 337,190.29                  103,506.15 66,204.66      12,324.10     24,977.39  
เหรียญสหรัฐ 1,912.84                     64,066.82 -               64,066.82     -           
ยูโร 1,054.61                     41,623.37 -               40,269.92     1,353.45    

209,196.34  66,204.66        116,660.84    26,330.84    
1,405,929.99    

14.88         4.71               8.30             1.87           

สกุลเงิน (ล้านหน่วย)
(ล้านบาท)

รวมหน้ีตา่งประเทศของรัฐวิสาหกิจ (1)
หน้ีรัฐวิสาหกิจท้ังหมด (2)

ร้อยละของหน้ีตา่งประเทศตอ่หน้ีท้ังหมดของ
รัฐวิสาหกิจ (%) = (1)/(2)

 
 
  
 
 
 
 

4. หนี้หนวยงานของรัฐ ลดลง 969.75 ลานบาท จาก
เดือนกอนหนา โดยการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ เนื่องจากสํานักงานกองทุนออยและนํ้าตาลทรายมีการชําระคืนหนี้
สุทธิ 1,027.66 ลานบาท และสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบานไดมีการเบิกจายเงินกู 
58.30 ลานบาท 
 

ร้อยละของหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจต่อหนี้ท้ังหมดของรัฐวิสาหกิจ โดยจําแนกเป็นหนี้ท่ียังไม่ได้มีการบริหารความเส่ียง 
หนี้ท่ีได้มีการบริหารความเสี่ยง และหนี้ท่ีบริหารความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนโดยวิธี Natural Hedged  

 

Hedged 
4.71%

Natural 
Hedged 
8.30%

Unhedged 
1.87%

Japanese 
Yen 

(Hedged) 
4.71%

Japanese Yen 
(Natural Hedged) 

0.88%

Japanese Yen 
(Unhedged) 

1.77%

Euro 
(Natural 
Hedged) 
2.86%

USD (Natural 
Hedged) 
4.56%

Euro (Unhedged) 0.10%
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 หนี้สาธารณะคงคาง ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 จํานวน 6,224,988.75 ลานบาท สามารถแบง
ประเภทเปนหนี้ตางประเทศ-หนี้ในประเทศ และหนี้ระยะยาว-หนี้ระยะส้ันได ดังนี้ 
 

 หนี้ตางประเทศและหน้ีในประเทศ แบงออกเปน หนี้ตางประเทศ 306,037.05 ลานบาท หรือรอยละ 
4.92 และหนี้ในประเทศ 5,918,921.70 ลานบาท หรือรอยละ 95.08 ของยอดหนี้สาธารณะคงคาง 
รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 6 

ตารางท่ี 6 สัดสวนหนี้ตางประเทศและหนี้ในประเทศ 
หน้ีสาธารณะ
(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีรัฐบาล 4,803,543.97     96,840.71         2.02         4,706,703.26           97.98        
2. หน้ีรัฐวิสาหกิจ 967,658.32       208,709.05       21.57        758,949.27             78.43        
3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน 438,271.67       487.29             0.11         437,784.38             99.89        
    (รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ 15,514.79         -                  -           15,514.79               100.00      

รวม 6,224,988.75    306,037.05       4.92         5,918,951.70           95.08       

หน้ีต่างประเทศ หน้ีในประเทศ

 
 
 หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะส้ัน แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

- หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะส้ัน (แบงตามอายุของเคร่ืองมือการกูเงิน) แบงออกเปน หนี้ระยะ
ยาว 6,013,391.94 ลานบาท หรือรอยละ 96.60 และหนี้ระยะสั้น 211,596.81 ลานบาท หรือรอยละ 3.40 
ของยอดหนี้สาธารณะคงคาง รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 7 

 

ตารางท่ี 7 สัดสวนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะส้ัน (แบงตามอายุของเคร่ืองมือการกูเงิน) 
หน้ีสาธารณะ
(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีรัฐบาล 4,803,543.97     4,647,788.02     96.76        155,755.95             3.24         
2. หน้ีรัฐวิสาหกิจ 967,658.32       957,897.72       98.99        9,760.60                 1.01         
3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน 438,271.67       392,191.47       89.49        46,080.20               10.51        
    (รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ 15,514.79         15,514.73         100.00      0.06                       0.00         

รวม 6,224,988.75 6,013,391.94 96.60     211,596.81        3.40      

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสั้น
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หมายเหตุ: การนําข้อมูลและ/หรือบทวิเคราะห์ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะไปใช้และ/หรือเผยแพร่ต่อ ขอความกรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลด้วย 
ส่วนวิจัยนโยบายหน้ีสาธารณะ สํานักนโยบายและแผน 
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5520  
 

- หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะส้ัน (แบงตามอายุคงเหลือ) แบงออกเปน หนี้ระยะยาว 
5,565,098.20 ลานบาท หรือรอยละ 89.40 และหน้ีระยะส้ัน 659,890.55 ลานบาท หรือรอยละ 10.60  
ของยอดหนี้สาธารณะคงคาง รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 8 

ตารางท่ี 8 สัดสวนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะส้ัน (แบงตามอายุคงเหลือ) 
หน้ีสาธารณะ
(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีรัฐบาล 4,803,543.97     4,392,218.46     91.44        411,325.51             8.56         
2. หน้ีรัฐวิสาหกิจ 967,658.32       817,399.02       84.47        150,259.30             15.53        
3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน 438,271.67       350,925.10       80.07        87,346.57               19.93        
    (รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ 15,514.79         4,555.62           29.36        10,959.17               70.64        

รวม 6,224,988.75 5,565,098.20 89.40     659,890.55        10.60     

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสั้น

 
 
 


