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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน 

ส ำนักงำนบริหำรหนีส้ำธำรณะ (สบน.) ขอแถลงสถำนะหนีส้ำธำรณะคงคำ้ง ณ สิ้นเดือนสิงหำคม 2558 ดังนี้ 

 ยอดหนี้สำธำรณะคงค้ำง ณ วันที ่31 สิงหำคม 2558 มีจ ำนวน 5,736,644.08 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 42.81 ของ GDP เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำ หนี้สำธำรณะเพิ่มขึ้นสทุธิ 18,171.13 ล้ำนบำท โดยมี
รำยละเอียด ดังนี้  
 1. หนี้ของรัฐบำล 4,110,887.13 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 19,508.47 ล้ำนบำท 
 2. หนี้รัฐวิสำหกิจที่ไม่เป็นสถำบันกำรเงิน 1,051,658.16 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 5,293.34 ล้ำนบำท 
 3. หนี้รัฐวิสำหกิจที่เป็นสถำบันกำรเงิน (รัฐบำลค้ ำประกัน) 551,176.34 ล้ำนบำท  
  ลดลง 7,478.15 ล้ำนบำท  
 4. หนี้หน่วยงำนของรัฐ 22,922.45 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 847.46 ล้ำนบำท 
 ทั้งนี้ รำยละเอยีดและสัดส่วนของหนีส้ำธำรณะ ณ สิ้นเดือนสิงหำคม 2558 ปรำกฏตำมแผนภำพที่ 1 
และตำรำงที่ 1 ตำมล ำดับ 
 

         แผนภาพที่ 1 สัดสว่นหนี้สาธารณะจ าแนกตามประเภท 
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน 

ตารางที ่1 รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 25581 

หน่วย: ล้านบาท
ณ 31 ก.ค.  % GDP  ณ 31 ส.ค.  % GDP  เพ่ิม/(ลด)

(1) (2) (3) (4) (3)-(1)

1. หน้ีของรัฐบาล (1.1+1.2+1.3) 4,091,378.66 30.66 4,110,887.13 30.68        19,508.47

   1.1 หน้ีที่รัฐบาลกู้โดยตรง 3,036,063.86 22.75 3,075,917.33 22.96 39,853.47       

        -หนี้ต่างประเทศ 80,105.62 82,877.40 2,771.78        

        -หนี้ในประเทศ 2,955,958.24 2,993,039.93 37,081.69       

            - เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้ 2,492,741.48 2,525,741.48 33,000.00       

                   - ระยะส้ัน (ต๋ัวเงินคลังและเงินกู้อื่น) 100,000.00 100,000.00 -                   

                   - ระยะยาว (พันธบตัรและเงินกู้อื่น) 2,392,741.48 2,425,741.48 33,000.00       

            - เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 373,483.29               373,483.29               -                   

            - เงินกู้เพื่อน าเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบติั -                          -                          -                   

            - เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจดัการน้ า 19,973.00                 20,048.00                 75.00             

            - เงินกู้ใหกู้้ต่อ 52,883.14                 53,742.83                 859.69           

            - เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ าประกัน 4 10,033.33                 10,033.33                 -                   

            - เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ 6,844.00                   9,991.00                   3,147.00        

                   - เพื่อใช้ในโครงการ DPL 5,844.00                   5,991.00                   147.00           

                   - เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจดัการทรัพยากรน้ าและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน 1,000.00                   4,000.00                   3,000.00        

   1.2 หน้ีที่รัฐบาลกู้เพ่ือชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 1,031,535.80 7.73 1,011,190.80 7.55 (20,345.00)      

            - FIDF 1 421,461.64 407,995.31 (13,466.33)      

            - FIDF 3 610,074.16 603,195.49 (6,878.67)       

   1.3 หน้ีเงินกู้ล่วงหน้าเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ี 23,779.00                0.18     23,779.00                0.18 -                   

        -หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 23,779.00                23,779.00                -                   

        -หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายใหแ้ก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ -                             -                             -                   

            - FIDF 1 -                             -                             -                   

            - FIDF 3 -                             -                             -                   

2. หน้ีรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2) 1,046,364.82 7.84 1,051,658.16 7.85          5,293.34

   2.1 หน้ีที่รัฐบาลค้้าประกัน 421,729.01 3.16 424,531.07 3.17          2,802.06

        -หนี้ต่างประเทศ 99,562.18 100,826.95          1,264.77

        -หนี้ในประเทศ 322,166.83 323,704.12          1,537.29

   2.2 หน้ีที่รัฐบาลไม่ค้้าประกัน 624,635.81 4.68 627,127.09 4.68          2,491.28

        -หนี้ต่างประเทศ 162,855.63 166,418.89          3,563.26

        -หนี้ในประเทศ 461,780.18 460,708.20        (1,071.98)

3. หน้ีรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้้าประกัน) 558,654.48 4.19 551,176.34 4.11        (7,478.14)

        -หนี้ต่างประเทศ 2,477.78 2,459.64             (18.14)

        -หนี้ในประเทศ 556,176.70 548,716.70             (7,460)

4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ  (4.1+4.2) 22,074.99                0.17     22,922.45                0.17                847.46

   4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ าประกัน -                             -                                                 - 

   4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ าประกัน 22,074.99                22,922.45                           847.46

รวม (1+2+3+4) 5,718,472.95 42.85 5,736,644.08 42.81        18,171.13
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. หนี้ของรัฐบาล 
1. หนี้ของรัฐบาล 

  

 
 

หมำยเหตุ:   
1. ตัวเลขในตำรำงเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของ SPV จ ำนวน 22,499.90 ล้ำนบำท ที่รัฐบำลมีภำระ

ผูกพันต้องจ่ำยภำยใตส้ัญญำเช่ำพื้นที่อำคำร สัญญำบริกำรจัดหำเฟอร์นิเจอร์ และสัญญำโอนสิทธิเรียกร้องของโครงกำร    
ศูนย์รำชกำรกรุงเทพมหำนคร ถ. แจ้งวัฒนะ  

2. GDP ปี 2557 เท่ำกับ 13,148.6 พันล้ำนบำท และประมำณกำร GDP ปี 2558 เท่ำกับ 13,470.7 พันล้ำนบำท                     
(สศช. ณ 17 สิงหำคม 2558) 

3. สบน. ได้ปรับวิธีกำรค ำนวณ GDP ในแต่ละเดือน เพื่อให้สัดส่วน Debt/GDP สะท้อนค่ำที่ใกล้เคียงควำมเป็นจริงที่สุด  
โดย GDP ของเดือนกรกฎำคม 2558 เท่ำกับ 13,344.88 พันล้ำนบำท และ GDP ของเดือนสิงหำคม 2558 ค ำนวณ ดังนี้      
(GDP ไตรมำส 3 ปี 57/3) + (GDP ไตรมำส 4 ปี 57) + (GDP ไตรมำส 1 – 2 ปี 58) + [(ประมำณกำร GDP ปี 58 – GDP    
ไตรมำส 1 - 2 ปี 58)/6]* 2 เท่ำกับ 13,398.97 พันล้ำนบำท  

4. มำตรำ 24 (2) ตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลัง   
กูเ้งินเพื่อปรับโครงสร้ำงหนี้สำธำรณะ เพื่อเป็นกำรประหยัด ลดควำมเสี่ยงในอัตรำแลกเปลี่ยน หรือกระจำยภำระกำรช ำระหนี้ 
โดยที่ผ่ำนมำกระทรวงกำรคลังไดม้ีกำรกู้เงินในประเทศเพื่อช ำระหนี้ต่ำงประเทศของรัฐวิสำหกิจที่กระทรวงกำรคลังค้ ำประกัน 
ไม่เกินจ ำนวนเงินที่ยังมีภำระค้ ำประกันอยู่ ท ำให้หนี้ต่ำงประเทศของรัฐวิสำหกิจที่กระทรวงกำรคลังค้ ำประกันลดลงและ
หนี้ในประเทศของรัฐบำลเพิ่มขึ้น 

5. เงินกู้ที่ออกภำยใต้พระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำรเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและ
พัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) และพระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงนิและจัดกำรเงินกู้เพื่อ
ช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน ระยะที่ 2 พ.ศ. 2543 (FIDF3) นั้น ต่อมำได้มีกำรตรำพระรำชก ำหนด
ปรับปรงุกำรบริหำรหนี้เงินกู้ที่กระทรวงกำรคลงักู้เพื่อช่วยเหลือกองทนุเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน (กองทุนฯ)
พ.ศ. 2555 มำตรำ 4 ให้กองทุนฯมีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรช ำระคืนต้นเงินกู้และกำรช ำระดอกเบี้ยเงินกู้ 

6. มำตรำ 24/1 ตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลัง        
กู้เงินเพื่อปรับโครงสร้ำงหนี้ที่มีจ ำนวนมำกและเห็นว่ำไม่สมควรกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้ำงหนี้ดังกล่ำวได้ในครำวเดียวกัน 
โดยให้สำมำรถทยอยกู้เงินล่วงหน้ำได้ไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันที่หนี้ครบก ำหนดช ำระ และให้น ำเงินกู้ดังกล่ำวส่งเข้ำกองทุน
บริหำรเงินกู้เพื่อกำรปรับโครงสร้ำงหนี้สำธำรณะและพัฒนำตลำดตรำสำรหนี้ในประเทศให้เป็นผู้บริหำรเงิน โดยจะน ำไปลงทุน
ในหลักทรัพย์ที่มีควำมมั่นคงสูง เช่น ตรำสำรหนี้ที่ออกหรือค้ ำประกันโดยกระทรวงกำรคลัง ตรำสำรหนี้ที่ออกเป็นเงินตรำ
สกุลหลักและออกหรือค้ ำประกันโดยรัฐบำลต่ำงประเทศ กำรท ำธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญำจะขำยคืนซึ่งตรำสำรหนี้ที่ออกโดย
กระทรวงกำรคลงั หรือลงทุนในตรำสำรหนี้อื่น ที่ได้รับกำรจัดอันดับควำมนำ่เชื่อถือสงูสุดจำกบริษัทจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ 
เพื่อให้เกิดผลตอบแทนและเป็นกำรลดต้นทุนของกำรกู้เงิน   
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน 

1. หนี้ของรัฐบาล 

 1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำเพิ่มขึ้นสุทธิ 39,853.47 ล้ำนบำท เนื่องจำก  
 1.1.1 หนี้ต่างประเทศ เพิม่ขึน้จำกเดือนก่อนหน้ำ จ ำนวน 2,771.78 ล้ำนบำท โดยเปน็ผลจำกกำรเบิกจ่ำยและ
ช ำระคืนหนีเ้งินเหรียญสหรัฐและหนี้เงินเยน ท ำให้ยอดหนี้คงค้ำงในรูปเงินบำทเพิ่มขึ้นสุทธิ 1,568.98 ล้ำนบำท ประกอบ
กับกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนท ำให้ยอดหนี้คงค้ำงในรูปเงินบำทเพิ่มขึ้น 1,202.80 ล้ำนบำท ดังรำยละเอียด
ปรำกฏตำมตำรำงที่ 2   
ตารางที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ตา่งประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรง 

1 CAD = สกุลเงินเหรียญแคนำดำ, EUR=สกุลเงินยูโร, JPY=สกุลเงินเยน, และUSD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ 
2 อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศของธนำคำรแห่งประเทศไทยเป็นอัตรำถัวเฉลี่ยขำย ณ วันท ำกำรสุดท้ำยของเดือน 
3. หนี้ต่ำงประเทศที่มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงแล้ว ใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ท ำกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

   อย่ำงไรก็ดี หำกพิจำรณำในรปูเงินบำท หนี้ทีร่ัฐบำลกู้โดยตรงจ ำแนกเป็นสกลุเงินต่ำงๆ หลังจำกทีท่ ำกำรป้องกัน  
ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนแล้วมีรำยละเอียดปรำกฏตำมแผนภำพที่ 2    

แผนภาพที่ � หนีต้่างประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรงที่บริหารความเสี่ยงและจ าแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ  
 

รวม Hedged Unhedged

เยน 108,581.57       33,553.91    12,528.87         21,025.04       

เหรียญสหรัฐ 1,500.08          49,057.53    30,629.43         18,428.10       

เหรียญแคนาดา 9.72                265.96        -                  265.96           

ยูโร -                 -             -                  -                

82,877.40    43,158.30         39,719.10       

4,110,887.13     

2.02           1.05                0.97              
ร้อยละของหน้ีต่างประเทศต่อหน้ี

ทั้งหมดของรัฐบาล (%) = (1)/(2)

สกุลเงิน (ล้านหน่วย)
(ล้านบาท)

รวมหน้ีต่างประเทศของรัฐบาล (1)

หน้ีของรัฐบาลทั้งหมด (2)

ล้านบาท ก.ค. 58 ส.ค. 58

สกุลเงิน (ก) (ข)

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

CAD 9.72             9.72              -                 -               265.19                 266.00                 0.81             0.81                CAD 27.28 27.37

EUR -               -               -                 -               -                     -                      -              -                 EUR 38.84 40.63

JPY 70,299.05      70,299.05      -                 -               20,141.45             21,025.04             883.59         883.59             JPY 0.29 0.30

USD 457.55          511.50          53.95              1,943.47        16,166.07             16,484.47             318.40         2,261.87          USD 35.33 36.03

JPY 39,083.25      38,282.52      (800.73)           (265.32)         -                     -                      -              (265.32)            

USD 992.08          988.58          (3.50)              (109.17)         -                     -                      -              (109.17)            

1,568.98        1,202.80       2,771.78          

สกุลเงิน 1

ผลจากการบริหารหน้ี (การเบิกจ่าย/ 

การช้าระคืน/การปิดความเสีย่งจาก

อัตราแลกเปลีย่น) ณ ส.ค. 58

ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง

 หน้ีที่ยงัไม่ได้มีการปิดความเสีย่งจาก

อัตราแลกเปลีย่น

 หน้ีที่ได้มีการปิดความเสีย่งจากอัตรา

แลกเปลีย่น

รวม

การเปลีย่นแปลง  

ของหน้ีสาธารณะ   

 ณ ส.ค. 58
อัตราแลกเปลีย่น 2

หน้ีคงค้าง ณ ก.ค.

 58

หน้ีคงค้าง ณ ส.ค.

 58

ล้าน

CAD/EUR/JPY/US

D

หน้ีสิน้เดือน ก.ค. 58   

(ล้านบาท)

หน้ีสิน้เดือน ส.ค. 58   

(ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

3
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน 

1.1.2 หนี้ในประเทศ เพิม่ขึ้นจำกเดือนก่อนหน้ำ จ ำนวน  37,081.69 ล้ำนบำท โดยมีรำยกำรส ำคัญเกิดจำก 

- กำรกู้เงินเพือ่ชดเชยกำรขำดดุลงบประมำณ จ ำนวน 33,000 ล้ำนบำท โดยกำรออกพันธบัตรรัฐบำล 

ทั้งจ ำนวน 

- กำรเบิกจ่ำยเงินกู้เพื่อวำงระบบบริหำรจัดกำรน้ ำ จ ำนวน 75 ล้ำนบำท จำกสัญญำเงินกูว้งเงิน 15,393 

ล้ำนบำท ที่ไดล้งนำมในสญัญำเงินกู้เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2556 ภำยใต้ พ.ร.ก. บริหำรจัดกำรน้ ำและสร้ำงอนำคตประเทศ 

- เงินกู้ให้กู้ต่อ เพิ่มขึ้น 859.69 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็น 

 กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแหง่ประเทศไทย จ ำนวน 791.67 ล้ำนบำท เพือ่จัดท ำโครงกำร

รถไฟฟ้ำสำยสีน้ ำเงิน วงเงิน 401.17 ล้ำนบำท โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีเขียว วงเงิน 226.18 ล้ำนบำท และโครงกำร

รถไฟฟ้ำสำยสีม่วง วงเงิน 164.32 ล้ำนบำท  

  กำรรถไฟแห่งประเทศไทยเบิกจ่ำยเงินกู้ จ ำนวน 68.02 ล้ำนบำท เพื่อจัดท ำโครงกำร

ปรับปรุงทำงรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 สำยทำง  

- กำรกู้เงินบำททดแทนกำรกูเ้งินตรำต่ำงประเทศ เพิ่มขึ้น 3,147 ล้ำนบำท เนื่องจำก 

 กำรเบิกจ่ำยเงินกู้เพื่อใช้ในโครงกำรเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน (DPL) 

จ ำนวน 147 ล้ำนบำท 

 กำรเบิกจ่ำยเงินกู้เพื่อใช้ในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำและ

ระบบขนส่งทำงถนนระยะเร่งด่วน:มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 จ ำนวน 3,000 ล้ำนบำท  

 1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ลดลงจำกเดือนก่อนหน้ำ 20,345 ล้ำนบำท 
จำกกำรช ำระหนี้ โดยใช้เงินจำกบัญชีสะสมเพื่อกำรช ำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ควำมเสียหำยของกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟู
แบ่งเป็น 

 - กำรช ำระหน้ีภำยใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟู (FIDF 1) จ ำนวน 13,466.33 ล้ำนบำท  

- กำรช ำระหน้ีภำยใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูระยะที่ 2 (FIDF 3) จ ำนวน 6,878.67 ล้ำนบำท  

 1.3 หนี้เงินกูล้่วงหน้าเพื่อปรบัโครงสรา้งหนี้ ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกเดือนก่อนหน้ำ 

 

 

 

 



  
  

            6 
 

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน 

�. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 

 2.1 หนี้ทีร่ัฐบาลค้้าประกัน 
 �.1.1 หนี้ต่างประเทศ ผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนท ำให้ยอดหนี้คงค้ำงในรูปเงินบำท
เพิ่มขึ้น 1,522.54 ล้ำนบำท และเมื่อพิจำรณำร่วมกับผลจำกกำรช ำระคืนหนี้เงินเยน 257.77 ล้ำนบำท ท ำใหย้อดหนี้
คงค้ำงในรูปเงนิบำทเพิม่ขึน้จำกเดือนก่อนหน้ำ จ ำนวน 1,264.77 ล้ำนบำท ณ สิ้นเดือนสิงหำคม ดังรำยละเอยีด
ปรำกฏตำมตำรำงที ่3 
ตารางที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงนิ (รัฐบาลค้ าประกัน) 

1 EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน, และUSD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ 
2 อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศของธนำคำรแห่งประเทศไทยเป็นอัตรำถัวเฉลี่ยขำย ณ วันท ำกำรสุดท้ำยของเดือน 
3 หนี้ต่ำงประเทศที่มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงแล้ว ใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ท ำกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
4. หนี้คงค้ำงต่ำงประเทศของรัฐวิสำหกิจที่ได้มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพียงบำงส่วน (Partial Hedge) 

 �.1.� หนี้ในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำเพิ่มขึ้น จ ำนวน 1,537.29 ล้ำนบำท เนื่องจำก 
- กำรรถไฟแห่งประเทศไทยเบิกจ่ำยเงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภำพคล่อง จ ำนวน 1,700 ล้ำนบำท  
- รัฐวิสำหกิจมีกำรเบิกจ่ำยจำกแหล่งเงินกู้น้อยกว่ำกำรช ำระคืนต้นเงินกู้ จ ำนวน 162.71 ล้ำนบำท 

โดยเป็นกำรเบิกจ่ำยเงินกู้ 2,340 ล้ำนบำท และช ำระคืนต้นเงินกู้ 2,502.71 ล้ำนบำท 

2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้้าประกัน 
  �.�.1 หนี้ต่างประเทศ ผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนท ำให้ยอดหนี้คงค้ำงในรูปเงินบำท
เพิ่มขึ้น 5,162.65 ล้ำนบำท และเมื่อพิจำรณำร่วมกับผลจำกกำรช ำระคืนหนี้สกุลเงินต่ำงๆ 1,599.39 ล้ำนบำท 
ท ำให้ยอดหนี้คงค้ำงในรูปเงินบำท ณ สิ้นเดือนสิงหำคม เพิม่ขึ้นจำกเดือนก่อนหนำ้ จ ำนวน 3,563.26 ล้ำนบำท ดัง
รำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 4 
 
 
 

ล้านบาท ก.ค. 58 ส.ค. 58

สกุลเงิน (ก) (ข)

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

EUR 49.96            49.96            -                 -               1,940.30              2,029.73               89.43           89.43              EUR 38.84 40.63

JPY 91,426.25      91,242.75      (183.50)           (54.88)           26,194.63             27,343.76             1,149.14       1,094.26          JPY 0.29 0.30

USD -               -               -                 -               -                     -                      -              -                 USD 35.33 36.03

 หน้ีที่ได้มีการปิดความเสีย่งจากอัตรา

แลกเปลีย่น
JPY 227,682.62    227,094.94     (587.68)           (202.89)         8,137.73              8,421.71               283.97         81.08              

(257.77)         1,522.54       1,264.77          

 หน้ีที่ยงัไม่ได้มีการปิดความเสีย่งจาก

อัตราแลกเปลีย่น

รวม

อัตราแลกเปลีย่น 2

หน้ีคงค้าง ณ ก.ค.

 58

หน้ีคงค้าง ณ ส.ค.

 58

ล้าน EUR/JPY/USD หน้ีสิน้เดือน ก.ค. 58   

(ล้านบาท)

หน้ีสิน้เดือน ส.ค. 58   

(ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง

การเปลีย่นแปลง  

ของหน้ีสาธารณะ   

 ณ ส.ค. 58

สกุลเงิน 1

ผลจากการบริหารหน้ี (การเบิกจ่าย/ 

การช้าระคืน/การปิดความเสีย่งจาก

อัตราแลกเปลีย่น) ณ ส.ค. 58

43
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน 

ตารางที่ 4 การเปลี่ยนแปลงของหนี้รัฐวสิาหกิจที่ไม่เปน็สถาบนัการเงนิ (รฐับาลไม่ค้ าประกัน) 

1 EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน, และUSD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ 
2 อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศของธนำคำรแห่งประเทศไทยเป็นอัตรำถัวเฉลี่ยขำย ณ วันท ำกำรสุดท้ำยของเดือน 

 �.�.� หนี้ในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำลดลง 1,071.98 ล้ำนบำท เนือ่งจำก 
- กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคออกพันธบัตร 3,000 ล้ำนบำท และไถ่ถอนพันธบัตรที่ครบก ำหนด 1,280 ล้ำนบำท 
- กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยไถ่ถอนพันธบัตรที่ครบก ำหนด 2,000 ล้ำนบำท 
- รัฐวิสำหกิจมีกำรเบิกจ่ำยจำกแหล่งเงินกู้ต่ำงๆ น้อยกว่ำช ำระคืนต้นเงินกู้ จ ำนวน 791.98 ล้ำนบำท  

โดยเป็นกำรเบิกจ่ำยเงินกู้ 165.60 ล้ำนบำท และช ำระคืนต้นเงินกู้ 957.58 ล้ำนบำท 

 . หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน)  
 3.1 หนี้ต่างประเทศ ผลจำกกำรช ำระคืนหนีเ้งินเยน ของธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร         
29.86 ล้ำนบำท และเมื่อพิจำรณำร่วมกับกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนที่ท ำให้ยอดหนี้คงค้ำงในรูปเงินบำท
เพิ่มขึ้น 11.72 ล้ำนบำท ท ำให้ยอดหนี้คงค้ำงในรูปเงินบำท ณ สิ้นเดือนสิงหำคม ลดลงจำกเดือนก่อนหน้ำ จ ำนวน 
18.14 ล้ำนบำทดังรำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 5 

ตารางที่ 5 การเปลี่ยนแปลงของหนี้รัฐวสิาหกิจที่เปน็สถาบนัการเงนิ (รัฐบาลค้ าประกนั)  

1 EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน, และUSD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ 
2 อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศของธนำคำรแห่งประเทศไทยเป็นอัตรำถัวเฉลี่ยขำย ณ วันท ำกำรสุดท้ำยของเดือน 
3 หนี้ต่ำงประเทศที่มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงแล้ว ใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ท ำกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ล้านบาท ก.ค. 58 ส.ค. 58

สกุลเงิน (ก) (ข)

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

EUR 3.76             3.76              -                 -               146.03                 152.76                 6.73             6.73                EUR 38.84 40.63

USD 7.17             7.17              -                 -               253.33                 258.32                 4.99             4.99                USD 35.33 36.03

EUR 26.00            26.00            -                 -               -                     -                      -              -                 

JPY 3,981.22        3,859.27        (121.95)           (29.86)           -                     -                      -              (29.86)             

(29.86)           11.72           (18.14)             

 หน้ีที่ยงัไม่ได้มีการปิดความเสีย่งจาก

อัตราแลกเปลีย่น

 หน้ีที่ได้มีการปิดความเสีย่งจากอัตรา

แลกเปลีย่น

รวม

อัตราแลกเปลีย่น 2

หน้ีคงค้าง ณ ก.ค.

 58

หน้ีคงค้าง ณ ส.ค.

 58

ล้าน EUR/JPY/USD หน้ีสิน้เดือน ก.ค. 58   

(ล้านบาท)

หน้ีสิน้เดือน ส.ค. 58   

(ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

การเปลีย่นแปลง  

ของหน้ีสาธารณะ   

 ณ ส.ค. 58

สกุลเงิน 1

ผลจากการบริหารหน้ี (การเบิกจ่าย/ 

การช้าระคืน/การปิดความเสีย่งจาก

อัตราแลกเปลีย่น) ณ ส.ค. 58

ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง

ล้านบาท ก.ค. 58 ส.ค. 58

สกุลเงิน (ก) (ข)

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

EUR 1,536.28        1,500.27        (36.01)             (1,462.82)       59,664.66             62,414.75             2,750.09       1,287.27          EUR 38.84 40.63

JPY 54,880.52      54,423.90      (456.62)           (136.57)         15,723.87             16,413.67             689.80         553.23             JPY 0.29 0.30

USD 2,475.59        2,475.59        -                 -               87,467.05             89,189.81             1,722.76       1,722.76          USD 35.33 36.03

(1,599.39)       5,162.65       3,563.26          

 หน้ีที่ยงัไม่ได้มีการปิดความเสีย่งจาก

อัตราแลกเปลีย่น

รวม

อัตราแลกเปลีย่น 2

หน้ีคงค้าง ณ ก.ค.

 58

หน้ีคงค้าง ณ ส.ค.

 58

ล้าน EUR/JPY/USD หน้ีสิน้เดือน ก.ค. 58   

(ล้านบาท)

หน้ีสิน้เดือน ส.ค. 58   

(ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

การเปลีย่นแปลง  

ของหน้ีสาธารณะ   

 ณ ส.ค. 58

สกุลเงิน 1

ผลจากการบริหารหน้ี (การเบิกจ่าย/ 

การช้าระคืน/การปิดความเสีย่งจาก

อัตราแลกเปลีย่น) ณ ส.ค. 58

ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง
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3.2 หนี้ในประเทศ   เมื่อเปรียบเทยีบกับเดือนก่อนหน้ำลดลง 7,460 ล้ำนบำท เนื่องจำก 
- ธนำคำรอำคำรสงเครำะหไ์ถ่ถอนพันธบัตรทีค่รบก ำหนด 2,000 ล้ำนบำท 
- ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตรช ำระคืนต้นเงินตำมสัญญำเงินกู้ 5,460 ล้ำนบำท 
ทั้งนี้ หำกพิจำรณำในรปูเงินบำท หนี้ต่ำงประเทศของรฐัวิสำหกิจทีไ่ม่เป็นสถำบันกำรเงิน และรฐัวิสำหกจิที่เป็น

สถำบันกำรเงิน (รัฐบำลค้ ำประกัน) หลังท ำกำรป้องกันควำมเสี่ยงของอัตรำแลกเปลี่ยน จ ำแนกเป็นสกุลเงินต่ำงๆ  
มีรำยละเอียดปรำกฏตำมแผนภำพที ่3  

แผนภาพที่   หนีต้่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบนัการเงิน และรัฐวิสาหกิจที่เป็น   
สถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) ท่ีบริหารความเสี่ยงและจ าแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ 

 

4.  หนี้หน่วยงานของรัฐ  เพิ่มขึ้นจำกเดือนก่อนหน้ำ จ ำนวน 847.46 ล้ำนบำท เนื่องจำกหน่วยงำนของรัฐมกีำรเบิกจ่ำย
จำกแหล่งเงินกูต้่ำงๆ มำกกว่ำกำรช ำระคืนตน้เงินกู้ โดยเปน็กำรเบกิจ่ำยเงินกู้ 872.46 ล้ำนบำท และช ำระคืนต้นเงินกู ้      
25 ล้ำนบำท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม Hedged
Natural 

Hedged
Unhedged

เยน 376,620.86      116,019.23      72,453.24       16,277.10       27,288.89     

เหรียญสหรัฐ 2,482.76         89,448.05        -                89,189.85       258.20         

ยูโร 1,579.99         64,238.20        1,103.70         60,951.94       2,182.56       

269,705.48      73,556.94       166,418.89      29,729.65     

16.82             4.59               10.38             1.85            

    หน้ีรัฐวิสาหกิจทั้งหมด (2) 1,602,834.50                          

ร้อยละของหน้ีต่างประเทศต่อ

หน้ีทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจ (%)

 = (1)/(2)

สกุลเงิน (ล้านหน่วย)

(ล้านบาท)

รวมหน้ีต่างประเทศของ
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 หนี้สำธำรณะคงค้ำง ณ วันที่ 31 สิงหำคม 2558 มีจ ำนวน 5,736,644.08 ล้ำนบำท ซึ่งหำกแบ่งประเภทเป็น
หน้ีต่ำงประเทศ-หนี้ในประเทศ และหนี้ระยะยำว-หนี้ระยะสั้น มีรำยละเอียด ดังนี้ 
 หนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ แบ่งออกเป็น หนี้ต่ำงประเทศ 352,582.88 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 6.15 
และหนี้ในประเทศ 5,384,061.20 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 93.85 ของยอดหนี้สำธำรณะคงค้ำง รำยละเอียดปรำกฏ
ตำมตำรำงที่ 6 
ตารางที่ 6 สัดส่วนหนี้ต่างประเทศและหนีใ้นประเทศ 

หน้ีสาธารณะ

(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีของรฐับาล 4,110,887.13                 82,877.40                     2.02               4,028,009.73                 97.98            

2. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน 1,051,658.16                 267,245.84                   25.41             784,412.32                   74.59            

3. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีเ่ป็นสถาบันการเงิน 551,176.34                    2,459.64                       0.45               548,716.70                   99.55            

    (รฐับาลค้้าประกัน)

4. หน้ีหน่วยงานของรฐั 22,922.45                      -                              -                 22,922.45                     100.00          

รวม 5,736,644.08           352,582.88             6.15           5,384,061.20           93.85        

หน้ีต่างประเทศ หน้ีในประเทศ

 
 
 หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสัน้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี ้

- หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุของเครื่องมือการกู้เงิน) แบ่งออกเป็น หนี้ระยะยำว 
5,542,534.01 ล้ำนบำท หรือรอ้ยละ 96.62 และหนี้ระยะสั้น 194,110.07 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 3.38 ของยอดหนี้
สำธำรณะคงค้ำง รำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 7 
ตารางที่ 7 สัดส่วนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบง่ตามอายุของเครื่องมือการกู้เงิน) 

หน้ีสาธารณะ

(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีของรฐับาล 4,110,887.13                 4,003,168.51                 97.38             107,718.62                   2.62              

2. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน 1,051,658.16                 1,018,528.71                 96.85             33,129.45                     3.15              

3. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีเ่ป็นสถาบันการเงิน 551,176.34                    497,914.34                   90.34             53,262.00                     9.66              

    (รฐับาลค้้าประกัน)

4. หน้ีหน่วยงานของรฐั 22,922.45                      22,922.45                     100.00            -                              -               

รวม 5,736,644.08           5,542,534.01           96.62         194,110.07             3.38          

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสั้น
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- หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุคงเหลือ) แบ่งออกเป็น หนี้ระยะยำว 
4,979,709.57 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 86.81 และหนี้ระยะสั้น 756,934.50 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 13.19 ของยอด
หนี้สำธำรณะคงค้ำง รำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 8 
ตารางที่ 8 สัดส่วนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุคงเหลอื) 

หน้ีสาธารณะ

(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีของรฐับาล 4,110,887.13                 3,692,241.85         89.82             418,645.27                   10.18            

2. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน 1,051,658.16                 880,009.67           83.68             171,648.49                   16.32            

3. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีเ่ป็นสถาบันการเงิน 551,176.34                   384,535.74           69.77             166,640.60                   30.23            

    (รฐับาลค้้าประกัน)

4. หน้ีหน่วยงานของรฐั 22,922.45                     22,922.31             100.00            0.14                             0.00              

รวม 5,736,644.08           4,979,709.57    86.81         756,934.50             13.19        

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสั้น

 
 
หมายเหตุ: กำรน ำข้อมูลและ/หรือบทวิเครำะห์ของส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะไปใชแ้ละ/หรือเผยแพร่ต่อ ขอควำมร่วมมืออ้ำงแหล่งที่มำของข้อมูลด้วย 
ส่วนวิจัยนโยบายหนี้สาธารณะ ส านักนโยบายและแผน  
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ  5522 

     
 
 
 
 
 

 


