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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ขอแถลงสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2558 ดังนี้ 

 ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 มีจ านวน 5,783,323.19 ล้านบาท หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 42.99 ของ GDP เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หนี้สาธารณะเพ่ิมข้ึนสุทธิ 46,679.11 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียด ดังนี้  
 1. หนี้ของรัฐบาล 4,157,394.78 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 46,507.65 ล้านบาท 
 2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 1,065,199.18 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 13,541.02 ล้านบาท 
 3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) 542,296.35 ล้านบาท  
  ลดลง 8,879.99 ล้านบาท  
 4. หนี้หน่วยงานของรัฐ 18,432.88 ล้านบาท ลดลง 4,489.57 ล้านบาท 
 ทั้งนี้ รายละเอียดและสัดส่วนของหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2558 ปรากฏตามแผนภาพที่ 1 และ
ตารางที่ 1 ตามล าดับ 
 

         แผนภาพที่ 1 สัดสว่นหนี้สาธารณะจ าแนกตามประเภท 
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

ตารางที่ 1 รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที ่30 กันยายน 25581 

 

หน่วย: ล้านบาท
ณ 31 ส.ค.  % GDP  ณ 30 ก.ย.  % GDP  เพ่ิม/(ลด)

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

1. หน้ีของรัฐบาล (1.1+1.2+1.3) 4,110,887.13 30.68 4,157,394.78 30.90        46,507.65

   1.1 หน้ีที่รัฐบาลกู้โดยตรง 3,075,917.33 22.96 3,134,824.97 23.30 58,907.64       

        -หนี้ต่างประเทศ 82,877.40 84,676.70 1,799.30        

        -หนี้ในประเทศ 2,993,039.93 3,050,148.27 57,108.34       

            - เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้ 2,525,741.48 2,571,879.01 46,137.53       

                   - ระยะส้ัน (ต๋ัวเงินคลังและเงินกู้อื่น) 100,000.00 100,385.00 385.00           

                   - ระยะยาว (พันธบตัรและเงินกู้อื่น) 2,425,741.48 2,471,494.01 45,752.53       

            - เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 373,483.29               373,483.29               -                   

            - เงินกู้เพื่อน าเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบติั -                          -                          -                   

            - เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจดัการน้ า 20,048.00                 18,639.00                 (1,409.00)       

            - เงินกู้ใหกู้้ต่อ 53,742.83                 55,833.64                 2,090.81        

            - เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ าประกัน 10,033.33                 10,033.33                 -                   

            - เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ 9,991.00                   20,280.00                 10,289.00       

                   - เพื่อใช้ในโครงการ DPL 5,991.00                   6,280.00                   289.00           

                   - เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจดัการทรัพยากรน้ าและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน 4,000.00                   14,000.00                 10,000.00       

   1.2 หน้ีที่รัฐบาลกู้เพ่ือชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 1,011,190.80 7.55 998,790.81 7.42 (12,399.99)      

            - FIDF 1 407,995.31 403,112.97 (4,882.34)       

            - FIDF 3 603,195.49 595,677.84 (7,517.65)       

   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) 1,051,658.16 7.85 1,065,199.18 7.92        13,541.02

   2.1 หน้ีที่รัฐบาลค้้าประกัน 424,531.06 3.17 425,119.72 3.16            588.65

        -หนี้ต่างประเทศ 100,826.95 100,551.84           (275.11)

        -หนี้ในประเทศ 323,704.11 324,567.88            863.77

   2.2 หน้ีที่รัฐบาลไม่ค้้าประกัน 627,127.10 4.68 640,079.46 4.76        12,952.36

        -หนี้ต่างประเทศ 166,418.89 172,700.39          6,281.50

        -หนี้ในประเทศ 460,708.21 467,379.07          6,670.86

3. หน้ีรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้้าประกัน) 551,176.34 4.11 542,296.35 4.03        (8,879.99)

        -หนี้ต่างประเทศ 2,459.64 2,354.14           (105.50)

        -หนี้ในประเทศ 548,716.70 539,942.21        (8,774.49)

4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ  (4.1+4.2) 22,922.45                0.17     18,432.88                0.14            (4,489.57)

   4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ าประกัน -                             -                                                 - 

   4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ าประกัน 22,922.45                18,432.88                       (4,489.57)

รวม (1+2+3+4) 5,736,644.08 42.81 5,783,323.19 42.99        46,679.11
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต:ุ   
1. ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบื้องตน้ (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของ SPV จ านวน 22,499.90 ล้านบาท ท่ีรัฐบาลมภีาระ

ผูกพันต้องจ่ายภายใต้สญัญาเช่าพ้ืนท่ีอาคาร สัญญาบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร ์และสญัญาโอนสิทธิเรียกร้องของโครงการ    
ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจ้งวัฒนะ  

2. GDP ปี 2557 เท่ากับ 13,148.6 พันล้านบาท และประมาณการ GDP ปี 2558 เท่ากับ 13,470.7 พันล้านบาท                     
(สศช. ณ 17 สิงหาคม 2558) 

3. สบน. ได้ปรับวิธีการค านวณ GDP ในแต่ละเดือน เพื่อให้สัดส่วน Debt/GDP สะท้อนค่าท่ีใกล้เคียงความเป็นจริงท่ีสุด  
โดย GDP ของเดือนสิงหาคม 2558 เท่ากับ 13,398.97 พันล้านบาท และ GDP ของเดือนกันยายน 2558 ค านวณ ดังนี้      
(GDP ไตรมาส 4 ปี 57) + (GDP ไตรมาส 1 – 2 ปี 58) + [(ประมาณการ GDP ปี 58 – GDP ไตรมาส 1 - 2 ปี 58)/6]* 3 เท่ากับ 
13,453.06 พันล้านบาท  

4. รัฐบาลมหีนี้อัตราดอกเบี้ยแปรผันตามเงินเฟ้อ จ านวน 207,940 ล้านบาท ประกอบไปด้วย พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ 
(Inflation-Linked Bond) รุ่น ILB217A จ านวน 100,872 ล้านบาท และ รุ่น ILB283A จ านวน 107,068 ล้านบาท โดยตาม
ประมาณการภาระหนี้ที่จะครบก าหนดช าระในอนาคต รัฐบาลจะมภีาระหนีส้่วนชดเชยเงินเฟ้อเพิ่มเติมจากเงินต้นที่จะครบ
ก าหนดในปี 2564 จ านวน 18,850 ล้านบาท และ ในปี 2571 จ านวน 32,970 ล้านบาท 

5. มาตรา 24 (2) ตามพระราชบัญญตัิการบรหิารหนีส้าธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ ได้ให้อ านาจกระทรวงการคลัง   
กูเ้งินเพื่อปรับโครงสร้างหนีส้าธารณะ เพื่อเป็นการประหยัด ลดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน หรือกระจายภาระการช าระหนี้ 
โดยที่ผ่านมากระทรวงการคลังไดม้ีการกู้เงินในประเทศเพื่อช าระหนี้ต่างประเทศของรัฐวสิาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ าประกัน 
ไม่เกินจ านวนเงินที่ยังมีภาระค้ าประกันอยู่ ท าให้หนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ าประกันลดลงและ
หนี้ในประเทศของรัฐบาลเพิ่มขึ้น 

6. เงินกู้ที่ออกภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) และพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อ
ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 พ.ศ. 2543 (FIDF3) นั้น ต่อมาได้มีการตราพระราชก าหนด
ปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ท่ีกระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ)
พ.ศ. 2555 มาตรา 4 ให้กองทุนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการช าระคืนต้นเงินกู้และการช าระดอกเบี้ยเงินกู้ 

7. มาตรา 24/1 ตามพระราชบัญญตักิารบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อ านาจกระทรวงการคลัง        
กู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่มีจ านวนมากและเห็นว่าไม่สมควรกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวได้ในคราวเดียวกัน 
โดยให้สามารถทยอยกู้เงินล่วงหน้าได้ไมเ่กิน 12 เดือนก่อนวันที่หนี้ครบก าหนดช าระ และให้น าเงินกู้ดังกล่าวส่งเข้ากองทุน
บริหารเงินกูเ้พื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศใหเ้ป็นผู้บริหารเงิน โดยจะน าไปลงทุน
ในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง เช่น ตราสารหนี้ที่ออกหรือค้ าประกันโดยกระทรวงการคลัง ตราสารหนี้ที่ออกเป็นเงินตรา
สกุลหลักและออกหรือค้ าประกันโดยรัฐบาลต่างประเทศ การท าธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืนซึ่งตราสารหนี้ท่ีออกโดย
กระทรวงการคลัง หรือลงทุนในตราสารหนี้อ่ืน ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือสูงสุดจากบริษัทจัดอันดับความน่าเช่ือถือ 
เพื่อให้เกิดผลตอบแทนและเป็นการลดต้นทุนของการกู้เงิน   
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

 
1. หนี้ของรัฐบาล 

 1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพ่ิมขึ้นสุทธิ 58,907.64 ล้านบาท เนื่องจาก  
 1.1.1 หนี้ต่างประเทศ เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนหน้า จ านวน 1,799.30 ล้านบาท โดยเป็นผลจากการเบิกจ่ายและ
ช าระคืนหนี้สกุลเงินต่างๆ ท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทเพ่ิมขึ้นสุทธิ 1,020.30 ล้านบาท ประกอบกับการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยนทีท่ าให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทเพ่ิมขึ้น 779 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2   
ตารางท่ี 2 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ต่างประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรง 

ล้านบาท ส.ค. 58 ก.ย. 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             9.38              (0.34)                (9.22)             266.00                 265.75                 (0.25)            (9.47)               CAD 27.37 27.34

EUR -               -               -                   -               -                     -                      -              -                 EUR 40.63 41.26

JPY 70,299.05      73,569.87      3,270.82           1,002.43        21,025.04             21,545.11             520.07         1,522.51          JPY 0.30 0.31

USD 511.50          512.24          0.74                 27.09            18,428.17             18,687.35             259.18         286.27             USD 36.03 36.53

JPY 38,282.52      38,282.52      -                   -               -                     -                      -              -                 

USD 988.58          988.58          -                   -               -                     -                      -              -                 

1,020.30        779.00         1,799.30          

อัตราแลกเปลีย่น 2

หน้ีคงค้าง ณ ส.ค.

 58

หน้ีคงค้าง ณ ก.ย.

 58

ล้าน

CAD/EUR/JPY/USD
หน้ีสิน้เดือน ส.ค. 58   

(ล้านบาท)

หน้ีสิน้เดือน ก.ย. 58   

(ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

สกุลเงิน 1

ผลจากการบริหารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การ

ช้าระคืน/การปิดความเสีย่งจากอัตรา

แลกเปลีย่น) ณ ก.ย. 58

ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง

 หน้ีที่ยงัไม่ได้มีการปิดความเสีย่งจาก

อัตราแลกเปลีย่น

 หน้ีที่ได้มีการปิดความเสีย่งจากอัตรา

แลกเปลีย่น

รวม

การเปลีย่นแปลง  

ของหน้ีสาธารณะ   

 ณ ก.ย. 58

 
1 CAD = สกุลเงินเหรียญแคนาดา, EUR=สกุลเงนิยูโร, JPY=สกุลเงนิเยน, และUSD=สกุลเงนิเหรียญสหรัฐ 
2 อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถัวเฉลี่ยขาย ณ วันท าการสุดท้ายของเดอืน 

   อย่างไรก็ด ีหากพิจารณาในรูปเงินบาท หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรงจ าแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ หลังจากที่ท าการป้องกัน  
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนแล้วมีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 2    

แผนภาพที่ 2 หนี้ต่างประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรงที่บริหารความเสี่ยงและจ าแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ  

 

รวม Hedged Unhedged

เยน 111,852.39       35,076.42    12,528.87         22,547.55       

เหรียญสหรัฐ 1,500.82          49,343.81    30,629.43         18,714.38       

เหรียญแคนาดา 9.38                256.48        -                  256.48           

ยูโร -                 -             -                  -                

84,676.70    43,158.30         41,518.40       

4,157,394.78     

2.04           1.04                1.00              
ร้อยละของหน้ีต่างประเทศต่อหน้ี

ทั้งหมดของรัฐบาล (%) = (1)/(2)

สกุลเงิน (ล้านหน่วย)
(ล้านบาท)

รวมหน้ีต่างประเทศของรัฐบาล (1)

หน้ีของรัฐบาลทั้งหมด (2)
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1.1.2 หนี้ในประเทศ เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนหน้า จ านวน 57,108.34 ล้านบาท โดยมีรายการส าคัญเกิดจาก 

 การกู้เงินเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ และการบริหารหนี้ เพ่ิมข้ึน 46,137.53 ล้านบาท 
รายละเอียด ดังนี้ 

-  การกู้เงินเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จ านวน 15,637.53 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตร 
รัฐบาล จ านวน 10,255 ล้านบาท และออกตั๋วสัญญาใช้เงิน จ านวน 5,382.53 ล้านบาท 

- การออกตั๋วเงินคลัง จ านวน 20,385 ล้านบาท  

   - การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน จ านวน 10,115 ล้านบาท เพ่ือทดแทนจ านวนตั๋วเงินคลังที่ประมูลได้ไม่ครบ 
   - การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ระยะสั้น จ านวน 20,000 ล้านบาท มาเป็นหนี้เงินกู้ระยะยาวโดยการออก
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ จ านวน 20,000 ล้านบาท  

 การช าระหนี้เงินกู้เพ่ือวางระบบบริหารจัดการน้ า ภายใต้ พ.ร.ก. บริหารจัดการน้ าและสร้างอนาคต

ประเทศ จ านวน 1,409 ล้านบาท  

 เงินกู้ให้กู้ต่อ เพ่ิมขึ้น 2,090.81 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 

- การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกู ้จ านวน 1,736.01 ล้านบาท เพื่อจัดท า 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง จ านวน 1,060.81 ล้านบาท โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน จ านวน 346.09 ล้านบาท 

และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว จ านวน 329.11 ล้านบาท  

 - การรถไฟแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกู้ จ านวน 358.04 ล้านบาท เพ่ือจัดท าโครงการ 

ปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 สายทาง และช าระหนี้เงินกู้ที่รัฐบาลให้กู้ต่อ จ านวน 3.24 ล้านบาท 

 การกู้เงินบาททดแทนการกูเ้งินตราต่างประเทศ เพ่ิมข้ึน 10,289 ล้านบาท เนื่องจาก 

 - การเบิกจ่ายเงนิกู้เพ่ือใช้ในโครงการเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน (DPL)  

จ านวน 289 ล้านบาท 

- การเบิกจ่ายเงินกู้เพ่ือใช้ในการด าเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและ 

ระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน:มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 จ านวน 10,000 ล้านบาท  

 1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 12,399.99 ล้านบาท 
จากการช าระหนี้ โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพ่ือการช าระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟู
แบ่งเป็น 

 - การช าระหนี้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ (FIDF 1) จ านวน 4,882.34 ล้านบาท  

- การช าระหนี้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ ระยะที่ 2 (FIDF 3) จ านวน 7,517.65 ล้านบาท  
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 1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนหน้า 

2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 

 2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้้าประกัน 
 2.1.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงจากเดือนก่อนหน้า จ านวน 275.11 ล้านบาท โดยเป็นผลการช าระคืนหนี้เงินเยน 
1,137.47 ล้านบาท และเมื่อพิจารณาร่วมกับผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูป
เงินบาทเพ่ิมขึ้น 862.37 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3 
ตารางท่ี 3 การเปลี่ยนแปลงของหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) 

ล้านบาท ส.ค. 58 ก.ย. 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            -                 -               2,029.73              2,061.47               31.73           31.73              EUR 40.63 41.26

JPY 91,242.75      90,905.15      (337.60)           (103.47)         27,288.88             27,963.90             675.01         571.55             JPY 0.30 0.31

USD -               -               -                 -               -                     -                      -              -                 USD 36.03 36.53

 หน้ีที่ได้มีการปิดความเสีย่งจากอัตรา

แลกเปลีย่น
JPY 227,094.94    223,847.90     (3,247.04)        (1,034.02)       8,421.71              8,577.33               155.62         (878.40)            

(1,137.47)       862.37         (275.11)            

การเปลีย่นแปลง  

ของหน้ีสาธารณะ   

 ณ ก.ย. 58

สกุลเงิน 1

ผลจากการบริหารหน้ี (การเบิกจ่าย/ 

การช้าระคืน/การปิดความเสีย่งจาก

อัตราแลกเปลีย่น) ณ ก.ย. 58
อัตราแลกเปลีย่น 2

หน้ีคงค้าง ณ ส.ค.

 58

หน้ีคงค้าง ณ ก.ย.

 58

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

(ล้านบาท)

หน้ีสิน้เดือน ก.ย. 58   

(ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง

 หน้ีที่ยงัไม่ได้มีการปิดความเสีย่งจาก

อัตราแลกเปลีย่น

รวม

43

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

 2.1.2 หนี้ในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพ่ิมขึ้น จ านวน 863.77 ล้านบาท เนื่องจาก 
- การประปาส่วนภูมิภาคออกพันธบัตร 103 ล้านบาท 
- การทางพิเศษแห่งประเทศไทยไถ่ถอนพันธบัตรที่ครบก าหนด 500 ล้านบาท 
- รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกูม้ากกว่าการช าระคืนต้นเงินกู้ จ านวน 1,260.77 ล้านบาท    

โดยเป็นการเบิกจ่ายเงินกู้ 5,687.77 ล้านบาท และช าระคืนต้นเงินกู้ 4,427 ล้านบาท 

2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้า้ประกัน 
  2.2.1 หนี้ต่างประเทศ เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนหน้า จ านวน 6,281.50 ล้านบาท โดยเป็นผลจากการเช่าซื้อ
เครื่องบินโบอ้ิง 777-300 ER จ านวน 5,845.57 ล้านบาท และการช าระคืนหนี้สกุลเงินต่างๆ ของบริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) ท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทเพ่ิมขึ้น 3,671.51 ล้านบาท ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 
ที่ท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทเพ่ิมขึ้น 2,609.97 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 4 
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ตารางที่ 4 การเปลี่ยนแปลงของหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลไม่ค้ าประกัน) 

ล้านบาท ส.ค. 58 ก.ย. 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 1,500.27        1,453.47        (46.80)             (1,931.13)       60,951.77             61,904.74             952.97         (978.16)            EUR 40.63 41.26

JPY 54,423.90      54,103.72      (320.18)           (98.13)           16,277.10             16,679.73             402.63         304.50             JPY 0.30 0.31

USD 2,475.59        2,631.63        156.04            5,700.78        89,189.81             90,444.20             1,254.38       6,955.16          USD 36.03 36.53

3,671.51        2,609.97       6,281.50          

สกุลเงิน 1

ผลจากการบริหารหน้ี (การเบิกจ่าย/ 

การช้าระคืน/การปิดความเสีย่งจาก

อัตราแลกเปลีย่น) ณ ก.ย. 58

ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง อัตราแลกเปลีย่น 2

หน้ีคงค้าง ณ ส.ค.

 58

หน้ีคงค้าง ณ ก.ย.

 58

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

(ล้านบาท)

หน้ีสิน้เดือน ก.ย. 58   

(ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

การเปลีย่นแปลง  

ของหน้ีสาธารณะ   

 ณ ก.ย. 58

 หน้ีที่ยงัไม่ได้มีการปิดความเสีย่งจาก

อัตราแลกเปลีย่น

รวม  
1 EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงนิเยน, และUSD=สกุลเงนิเหรียญสหรฐั 
2 อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถัวเฉลี่ยขาย ณ วันท าการสุดท้ายของเดอืน 

 2.2.2 หนี้ในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพ่ิมขึ้น 6,670.86 ล้านบาท เนื่องจาก 
 - บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ออกหุ้นกู้ 8,000 ล้านบาท 
 - การไฟฟ้านครหลวงออกพันธบัตร 4,000 ล้านบาท 
 - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกพันธบัตร 2,000 ล้านบาท และไถ่ถอนพันธบัตรที่ครบก าหนด 3,200 ล้านบาท 
 - การประปาส่วนภูมิภาคออกพันธบัตร 197 ล้านบาท 

            - รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ น้อยกว่าช าระคืนต้นเงินกู้ จ านวน 4,326.14 ล้านบาท  
โดยเป็นการเบิกจ่ายเงินกู้ 4,520.29 ล้านบาท และช าระคืนต้นเงินกู้ 8,846.43 ล้านบาท 

3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน)  
 3.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงจากเดือนก่อนหน้า จ านวน 105.50 ล้านบาท โดยเป็นผลจากการช าระคืนหนี้เงินเยน 
ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 111.52 ล้านบาท และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนทีท่ า
ให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทเพ่ิมขึ้น 6.02 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 การเปลี่ยนแปลงของหนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกนั) 

ล้านบาท ส.ค. 58 ก.ย. 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              -                 -               152.76                 155.15                 2.39             2.39                EUR 40.63 41.26

USD 7.17             7.17              -                 -               258.32                 261.95                 3.63             3.63                USD 36.03 36.53

EUR 26.00            26.00            -                 -               -                     -                      -              -                 

JPY 3,859.27        3,403.78        (455.50)           (111.52)         -                     -                      -              (111.52)            

(111.52)         6.02             (105.50)            

สกุลเงิน 1

ผลจากการบริหารหน้ี (การเบิกจ่าย/ 

การช้าระคืน/การปิดความเสีย่งจาก

อัตราแลกเปลีย่น) ณ ก.ย. 58

ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง อัตราแลกเปลีย่น 2

หน้ีคงค้าง ณ ส.ค.

 58

หน้ีคงค้าง ณ ก.ย.

 58

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

(ล้านบาท)

หน้ีสิน้เดือน ก.ย. 58   

(ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

การเปลีย่นแปลง  

ของหน้ีสาธารณะ   

 ณ ก.ย. 58

 หน้ีที่ยงัไม่ได้มีการปิดความเสีย่งจาก

อัตราแลกเปลีย่น

 หน้ีที่ได้มีการปิดความเสีย่งจากอัตรา

แลกเปลีย่น

รวม  
1 EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงนิเยน, และUSD=สกุลเงนิเหรียญสหรัฐ 
2 อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถัวเฉลี่ยขาย ณ วันท าการสุดท้ายของเดอืน 
3 หนี้ต่างประเทศที่มกีารบริหารความเสี่ยงแล้ว ใชอ้ัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ท าการบรหิารความเสี่ยง 
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3.2 หนี้ในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลง 8,774.49 ล้านบาท เนื่องจาก 
- ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรช าระคืนต้นเงินตามสัญญาเงินกู้ 7,774.49 ล้านบาท 
- ธนาคารอาคารสงเคราะห์ไถ่ถอนพันธบัตรที่ครบก าหนด 1,000 ล้านบาท 
ทั้งนี้ หากพิจารณาในรูปเงินบาท หนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน และรัฐวิสาหกิจที่เป็น

สถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) หลังท าการป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ ยน จ าแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ  
มีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 3  

แผนภาพที่ 3 หนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน และรัฐวิสาหกิจที่เป็น    
สถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) ที่บริหารความเสี่ยงและจ าแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ 

รวม Hedged
Natural 

Hedged
Unhedged

เยน 372,260.54      115,905.35      71,463.33       16,581.60       27,860.43     

เหรียญสหรัฐ 2,638.80         96,406.84        -                96,145.01       261.83         

ยูโร 1,533.19         63,294.17        1,103.70         59,973.78       2,216.69       

275,606.35      72,567.03       172,700.39      30,338.95     

17.15             4.51               10.74             1.89            

    หน้ีรัฐวิสาหกิจทั้งหมด (2) 1,607,495.52                          

ร้อยละของหน้ีต่างประเทศต่อ

หน้ีทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจ (%)

 = (1)/(2)

สกุลเงิน (ล้านหน่วย)

(ล้านบาท)

รวมหน้ีต่างประเทศของ

                                                     

 

4.  หนี้หน่วยงานของรัฐ ลดลงจากเดือนก่อนหน้า จ านวน 4,489.57 ล้านบาท เนื่องจากหน่วยงานของรัฐมีการเบิกจ่ายจาก
แหล่งเงินกู้ต่างๆ น้อยกว่าการช าระคืนต้นเงินกู้ โดยรายการที่ส าคัญเกิดจากการช าระคืนต้นเงินกู้ของส านักงานกองทุนอ้อย
และน้ าตาลทราย จ านวน 4,516.06 ล้านบาท  
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 หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 มีจ านวน 5,783,323.19 ล้านบาท ซึ่งหากแบ่งประเภทเป็น
หนี้ต่างประเทศ-หนี้ในประเทศ และหนี้ระยะยาว-หนี้ระยะสั้น มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 หนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ แบ่งออกเป็น หนี้ต่างประเทศ 360,283.07 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.23 
และหนี้ในประเทศ 5,423,040.12 ล้านบาท หรือร้อยละ 93.77 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏ
ตามตารางท่ี 6 
ตารางที ่6 สัดส่วนหนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ 

หน้ีสาธารณะ

(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีของรฐับาล 4,157,394.78                 84,676.70                     2.04               4,072,718.08                 97.96            

2. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน 1,065,199.18                 273,252.23                   25.65             791,946.95                   74.35            

3. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีเ่ป็นสถาบันการเงิน 542,296.35                    2,354.14                       0.43               539,942.21                   99.57            

    (รฐับาลค้้าประกัน)

4. หน้ีหน่วยงานของรฐั 18,432.88                      -                              -                 18,432.88                     100.00          

รวม 5,783,323.19           360,283.07             6.23           5,423,040.12           93.77        

หน้ีต่างประเทศ หน้ีในประเทศ

 
 
 หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

 หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุของเครื่องมือการกู้เงิน) แบ่งออกเป็น หนี้ระยะยาว 
5,576,038.80 ล้านบาท หรือร้อยละ 96.42 และหนี้ระยะสั้น 207,284.39 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.58 ของ 
ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 7 
ตารางท่ี 7 สัดส่วนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุของเครื่องมือการกู้เงิน) 

หน้ีสาธารณะ

(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีของรฐับาล 4,157,394.78                 4,040,432.53                 97.19             116,962.25                   2.81              

2. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน 1,065,199.18                 1,042,632.04                 97.88             22,567.14                     2.12              

3. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีเ่ป็นสถาบันการเงิน 542,296.35                    474,541.35                   87.51             67,755.00                     12.49            

    (รฐับาลค้้าประกัน)

4. หน้ีหน่วยงานของรฐั 18,432.88                      18,432.88                     100.00            -                              -               

รวม 5,783,323.19           5,576,038.80           96.42         207,284.39             3.58          

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสั้น

 
 

 หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุคงเหลือ) แบ่งออกเป็น หนี้ระยะยาว 
5,033,231.94 ล้านบาท หรือร้อยละ 87.03 และหนี้ระยะสั้น 750,091.25 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.97 ของ    
ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 8 
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หมายเหต:ุ การน าข้อมูลและ/หรือบทวเิคราะห์ของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะไปใช้และ/หรือเผยแพร่ต่อ ขอความร่วมมืออ้างแหล่งที่มาของข้อมูลด้วย 
ส่วนวิจยันโยบายหนี้สาธารณะ ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5512,5520 

 

ตารางท่ี 8 สัดส่วนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุคงเหลือ) 
หน้ีสาธารณะ

(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีของรฐับาล 4,157,394.78                 3,733,265.46         89.80             424,129.32                   10.20            

2. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน 1,065,199.18                 901,161.26           84.60             164,037.92                   15.40            

3. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีเ่ป็นสถาบันการเงิน 542,296.35                   380,374.18           70.14             161,922.17                   29.86            

    (รฐับาลค้้าประกัน)

4. หน้ีหน่วยงานของรฐั 18,432.88                     18,431.04             99.99             1.84                             0.01              

รวม 5,783,323.19           5,033,231.94    87.03         750,091.25             12.97        

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสั้น

 
 


