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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน 

ส ำนักงำนบริหำรหนีส้ำธำรณะ (สบน.) ขอแถลงสถำนะหนีส้ำธำรณะคงคำ้ง ณ สิ้นเดือนตุลำคม 2558 ดังนี ้

 ยอดหนี้สำธำรณะคงค้ำง ณ วันที ่31 ตุลำคม 2558 มีจ ำนวน 5,867,372.68 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น  
ร้อยละ 43.80 ของ GDP เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำ หนี้สำธำรณะเพิ่มขึ้นสทุธิ 84,049.49 ล้ำนบำท โดยมี
รำยละเอียด ดังนี้  
 1. หนี้ของรัฐบำล 4,255,904.86 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 98,510.08 ล้ำนบำท 
 2. หนี้รัฐวิสำหกิจที่ไม่เป็นสถำบันกำรเงิน 1,054,887.68 ล้ำนบำท ลดลง 10,311.50 ล้ำนบำท 
 3. หนี้รัฐวิสำหกิจที่เป็นสถำบันกำรเงิน (รัฐบำลค้ ำประกัน) 538,201.12 ล้ำนบำท  
  ลดลง 4,095.23 ล้ำนบำท  
 4. หนี้หน่วยงำนของรัฐ 18,379.02 ล้ำนบำท ลดลง 53.86 ล้ำนบำท 
 ทั้งนี้ รำยละเอยีดและสัดส่วนของหนีส้ำธำรณะ ณ สิ้นเดือนตุลำคม 2558 ปรำกฏตำมแผนภำพที่ 1 และ
ตำรำงที่ 1 ตำมล ำดับ 
 

         แผนภาพที่ 1 สัดสว่นหนี้สาธารณะจ าแนกตามประเภท 
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน 

ตารางที ่1 รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 
 

หน่วย: ล้านบาท

ณ 30 ก.ย.  % GDP  ณ 31 ต.ค.  % GDP  เพ่ิม/(ลด)

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

1. หน้ีของรัฐบาล (1.1+1.2+1.3) 4,157,394.78 31.10 4,255,904.86 31.77                             98,510.08

   1.1 หน้ีที่รัฐบาลกู้โดยตรง 3,134,824.97 23.45 3,233,335.05 24.14 98,510.08                            

        -หนี้ต่างประเทศ 84,676.70 83,422.72 (1,253.98)                            

        -หนี้ในประเทศ 3,050,148.27 3,149,912.33 99,764.06                            

            - เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้ 2,571,879.01 2,670,973.27 99,094.26                            

                   - ระยะส้ัน (ต๋ัวเงินคลังและเงินกู้อื่น) 100,385.00 126,702.00                           26,317.00                            

                   - ระยะยาว (พันธบตัรและเงินกู้อื่น) 2,471,494.01 2,544,271.27                         72,777.26                            

            - เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 373,483.29               373,483.29                           -                                        

            - เงินกู้เพื่อน าเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภยัพิบติั -                          -                                     -                                        

            - เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจดัการน้ า 18,639.00                 18,779.00                             140.00                                

            - เงินกู้ใหกู้้ต่อ 55,833.64                 50,527.11                             (5,306.53)                            

            - เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ าประกัน 10,033.33                 9,516.66                              (516.67)                               

            - เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ 20,280.00                 26,633.00                             6,353.00                             

                   - เพื่อใช้ในโครงการ DPL 6,280.00                   6,633.00                              353.00                                

                   - เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจดัการทรัพยากรน้ าและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน 14,000.00                 20,000.00                             6,000.00                             

   1.2 หน้ีที่รัฐบาลกู้เพ่ือชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 998,790.81 7.47 998,790.81 7.46 -

            - FIDF 1 403,112.97 403,112.97                           -

            - FIDF 3 595,677.84 595,677.84 -

   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) 1,065,199.18 7.97 1,054,887.68 7.87                            (10,311.50)

   2.1 หน้ีที่รัฐบาลค้้าประกัน 425,119.72 3.18 423,748.10 3.16                             (1,371.62)

        -หนี้ต่างประเทศ 100,551.84 99,115.96                             (1,435.88)

        -หนี้ในประเทศ 324,567.88 324,632.14                                   64.26

   2.2 หน้ีที่รัฐบาลไม่ค้้าประกัน 640,079.46 4.79 631,139.58 4.71                             (8,939.88)

        -หนี้ต่างประเทศ 172,700.39 167,832.98                             (4,867.41)

        -หนี้ในประเทศ 467,379.07 463,306.60                                                       (4,072.47)

3. หน้ีรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้้าประกัน) 542,296.35 4.06 538,201.12 4.02                             (4,095.23)

        -หนี้ต่างประเทศ 2,354.14 2,341.71                                  (12.43)

        -หนี้ในประเทศ 539,942.21 535,859.41                             (4,082.80)

4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ  (4.1+4.2) 18,432.88                0.14                18,379.02                            0.14                                                 (53.86)

   4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ าประกัน -                             -                                                                                 - 

   4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ าประกัน 18,432.88                 18,379.02                                                               (53.86)

รวม (1+2+3+4) 5,783,323.19 43.26 5,867,372.68 43.80                             84,049.49

  3   3

6

7

4

5

3

 
 

 

 



  
  

            3 
 

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

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

ผูกพันต้องจ่ำยภำยใต้สัญญำเช่ำพื้นที่อำคำร สัญญำบริกำรจัดหำเฟอร์นิเจอร์ และสัญญำโอนสิทธิเรียกร้องของโครงกำร    
ศูนย์รำชกำรกรุงเทพมหำนคร ถ. แจ้งวัฒนะ  

2. GDP ปี 2557 เท่ำกับ 13,148.60 พันล้ำนบำท และประมำณกำร GDP ปี 2558 เท่ำกับ 13,451 พันล้ำนบำท                     
(ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) ณ 16 พฤศจิกำยน 2558) 

3. สบน. ได้ปรับวิธีกำรค ำนวณ GDP ในแต่ละเดอืน เพื่อให้สัดส่วน Debt/GDP สะท้อนค่ำที่ใกล้เคียงควำมเป็นจริงที่สุด  
โดย GDP ของเดือนกันยำยน 2558 เท่ำกับ 13,368.45 พันล้ำนบำท ซึ่ง สบน.ได้ปรับตัวเลขยอดหนี้สำธำรณะคงค้ำงต่อ GDP 
ณ สิ้นเดือนกันยำยน 2558 จำกร้อยละ 42.99 เป็นร้อยละ 43.26 เนื่องจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำต ิ(สศช.) ได้ประกำศตัวเลข GDP ไตรมำสที่ 3 ของปี 2558 เมื่อวันที ่16 พฤศจิกำยน 2558 ท ำให้ได้ตัวเลข GDP 
จริงของปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 และ GDP ของเดือนตุลำคม 2558 ค ำนวณดังนี้ [(GDP ไตรมำส 4 ป ี57)/3]*2 + (GDP  
ไตรมำส 1 - 3 ป ี58) + (ประมำณกำร GDP ป ี58 – GDP ไตรมำส 1 - 3 ป ี58)/3 เท่ำกับ 13,395.97 พันล้ำนบำท 

4. รัฐบำลมีหนี้อัตรำดอกเบี้ยแปรผันตำมเงินเฟ้อ จ ำนวน 207,940 ลำ้นบำท ประกอบไปด้วย พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ 
(Inflation-Linked Bond) รุ่น ILB217A จ ำนวน 100,872 ล้ำนบำท และ รุ่น ILB283A จ ำนวน 107,068 ล้ำนบำท โดยตำม
ประมำณกำรภำระหนี้ท่ีจะครบก ำหนดช ำระในอนำคต รัฐบำลจะมีภำระหนี้ส่วนชดเชยเงินเฟ้อเพิ่มเติมจำกเงินต้นที่จะครบ
ก ำหนดในปี 2564 จ ำนวน 18,850 ล้ำนบำท และ ในปี 2571 จ ำนวน 32,970 ล้ำนบำท 

5. 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 

6. เงินกู้ที่ออกภำยใต้พระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำรเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและ
พัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) และพระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงนิและจัดกำรเงินกู้เพื่อ
ช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF3) นั้น ต่อมำได้มีกำรตรำพระรำชก ำหนด
ปรับปรงุกำรบริหำรหนี้เงินกู้ที่กระทรวงกำรคลงักู้เพื่อช่วยเหลือกองทนุเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน (กองทุนฯ) 
พ.ศ. 2555 มำตรำ 4 ให้กองทุนฯ มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรช ำระคืนต้นเงินกู้และกำรช ำระดอกเบี้ยเงินกู้ 

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

 
 
 
 

http://gphone.prd.go.th/dp.php?MID=13&DID=29
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน 

1. หนี้ของรัฐบาล 

 1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำเพิ่มขึ้นสุทธิ 98,510.08 ล้ำนบำท เนื่องจำก  
 1.1.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงจำกเดือนกอ่นหน้ำ จ ำนวน 1,253.98 ล้ำนบำท โดยเป็นผลจำกกำรเบิกจ่ำยและ
ช ำระคืนหนีส้กุลเงินต่ำงๆ ท ำให้ยอดหนี้คงค้ำงในรูปเงินบำทลดลงสุทธิ 196.24 ล้ำนบำท ประกอบกับกำรเปลี่ยนแปลงของ
อัตรำแลกเปลี่ยนที่ท ำให้ยอดหนี้คงค้ำงในรูปเงินบำทลดลง 1,057.74 ล้ำนบำท ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 2   
ตารางที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ตา่งประเทศที่รัฐบาลกูโ้ดยตรง 

ล้านบาท
สกุลเงิน ก.ย. 58 ต.ค. 58

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

CAD 9.38                9.38               -                   -                256.48                  256.05                   (0.43)               (0.43)               CAD 27.34 27.29

EUR -                 -                 -                   -                -                      -                       -                  -                  EUR 41.26 39.44

JPY 73,569.87        73,834.32        264.45              78.68            22,547.55              21,887.48              (660.07)            (581.39)            JPY 0.31 0.30

USD 512.24            513.72            1.48                  52.86            18,714.37              18,317.13              (397.24)            (344.38)            USD 36.53 35.76

JPY 38,282.52        37,269.37        (1,013.15)           (327.78)          -                      -                       -                  (327.78)            

USD 988.58            988.58            -                   -                -                      -                       -                  -                  

(196.24)          (1,057.74)          (1,253.98)          

สกุลเงิน 1

ผลจากการบริหารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การ

ชา้ระคืน/การปิดความเสีย่งจากอัตรา

แลกเปลีย่น) ณ ต.ค. 58

ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง

 หน้ีที่ยงัไม่ได้มีการปิดความเสีย่งจาก

อัตราแลกเปลีย่น

 หน้ีที่ได้มีการปิดความเสีย่งจากอัตรา

แลกเปลีย่น

การเปลีย่นแปลง  

ของหน้ีสาธารณะ   

 ณ ต.ค. 58
อัตราแลกเปลีย่น 2

หน้ีคงค้าง ณ ก.ย. 

58

หน้ีคงค้าง ณ ต.ค. 

58

ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD
หน้ีสิน้เดือน ก.ย. 58   

(ล้านบาท)

หน้ีสิน้เดือน ต.ค. 58   

(ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

รวม  
1 CAD = สกุลเงินเหรียญแคนำดำ, EUR=สกุลเงินยูโร, JPY=สกุลเงินเยน, และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ 
2 อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศของธนำคำรแห่งประเทศไทยเป็นอัตรำถัวเฉลี่ยขำย ณ วันท ำกำรสุดท้ำยของเดือน 

   อย่ำงไรก็ดี หำกพิจำรณำในรปูเงินบำท หนี้ทีร่ัฐบำลกู้โดยตรงจ ำแนกเป็นสกลุเงินต่ำงๆ หลังจำกทีท่ ำกำรป้องกัน  
ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนแล้วมีรำยละเอียดปรำกฏตำมแผนภำพที่ 2    

แผนภาพที่   หนีต้่างประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรงที่บริหารความเสี่ยงและจ าแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ  

 

 

 

 

 

                                 
 

 
 

 
 

รวม Hedged Unhedged

เยน 111,103.69     34,167.25 12,201.10                 21,966.15  

เหรียญสหรัฐ 1,502.30        48,999.42 30,629.43                 18,369.99  

เหรียญแคนาดา 9.38             256.05     -                          256.05      

ยโูร -               -          -                          

83,422.72 42,830.53                 40,592.19  

4,255,904.86             

1.96        1.01                         0.95          
ร้อยละของหน้ีตา่งประเทศตอ่หน้ี

ทัง้หมดของรัฐบาล (%) = (1)/(2)

สกุลเงิน (ลา้นหน่วย)
(ลา้นบาท)

รวมหน้ีตา่งประเทศของรัฐบาล (1)

หน้ีของรัฐบาลทัง้หมด (2)
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน 

1.1.2 หนี้ในประเทศ เพิ่มขึ้นจำกเดือนก่อนหน้ำ จ ำนวน 99,764.06 ล้ำนบำท โดยมีรำยกำรส ำคญัเกิดจำก 

 กำรกู้เงินเพือ่ชดเชยกำรขำดดุลงบประมำณ และกำรบรหิำรหนี้ เพิ่มขึน้ 99,094.26 ล้ำนบำท 
รำยละเอียด ดังนี้ 

-  กำรกู้เงินเพื่อชดเชยกำรขำดดุลงบประมำณ จ ำนวน 72,777.26 ล้ำนบำท โดยกำรออกพันธบัตร 
รัฐบำล จ ำนวน 45,707 ล้ำนบำท และพันธบัตรออมทรัพย์ จ ำนวน 27,070.26 ล้ำนบำท 

- กำรเพิ่มขึ้นของตั๋วเงินคลังสุทธ ิจ ำนวน 26,317 ล้ำนบำท เพื่อชดเชยกำรขำดดุลงบประมำณ    

 กำรเบิกจ่ำยเงินกู้เพื่อวำงระบบบริหำรจัดกำรน้ ำ ภำยใต้ พ.ร.ก. บริหำรจัดกำรน้ ำและสร้ำงอนำคต
ประเทศ จ ำนวน 140 ล้ำนบำท  

 เงินกู้ให้กู้ต่อ ลดลง 5,306.53 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็น 

- กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเบิกจ่ำยเงินกู ้จ ำนวน 1,682.66 ล้ำนบำท เพื่อจัดท ำ 
โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีม่วง จ ำนวน 638.77 ล้ำนบำท โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีเขียว จ ำนวน 580.13 ล้ำนบำท โครงกำร
รถไฟฟ้ำสำยสีน้ ำเงิน จ ำนวน 463.76 ล้ำนบำท และช ำระหนี้เงินกู้ที่รัฐบำลให้กู้ต่อ จ ำนวน 7,304.78 ล้ำนบำท  

 - กำรรถไฟแห่งประเทศไทยเบิกจ่ำยเงินกู้ จ ำนวน 315.59 ล้ำนบำท เพื่อจัดท ำโครงกำร
ปรับปรุงทำงรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 สำยทำง จ ำนวน 306.87 ล้ำนบำท และโครงกำรรถไฟชำนเมืองสำยสีแดง               
ช่วงบำงซื่อ-รังสิต จ ำนวน 8.72 ล้ำนบำท  

 เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้ำงหน้ีต่ำงประเทศที่กระทรวงกำรคลังค้ ำประกัน ลดลง 516.67 ล้ำนบำท 
เนื่องจำกกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยช ำระคืนต้นเงินกู้ โดยใช้เงินงบประมำณทั้งจ ำนวน 

 กำรกู้เงินบำททดแทนกำรกูเ้งินตรำต่ำงประเทศ เพิ่มขึ้น 6,353 ล้ำนบำท เนื่องจำก 

 - กำรเบิกจ่ำยเงินกู้เพื่อใช้ในโครงกำรเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน (DPL)  
จ ำนวน 353 ล้ำนบำท 

- กำรเบิกจ่ำยเงินกู้เพื่อใชใ้นกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำและ 
ระบบขนส่งทำงถนนระยะเร่งด่วน:มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 จ ำนวน 6,000 ล้ำนบำท  

 1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกเดือนก่อนหน้ำ 

 1.3 หนี้เงินกูล้่วงหน้าเพื่อปรบัโครงสรา้งหนี้ ไม่มีกำรเปลีย่นแปลงจำกเดือนก่อนหน้ำ 
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน 

 . หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 

 2.1 หนี้ทีร่ัฐบาลค้้าประกัน 
  .1.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงจำกเดือนกอ่นหน้ำ จ ำนวน 1,435.88 ล้ำนบำท โดยเป็นผลกำรช ำระคืนหนี้เงินเยน 
366.63 ล้ำนบำท ของกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและบริษัทท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด (มหำชน)  
ประกอบกับผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนท ำให้ยอดหนีค้งค้ำงในรูปเงินบำทลดลง 1,069.25 ล้ำนบำท  
ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที ่3 

 ตารางที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงนิ (รัฐบาลค้ าประกัน)  

ล้านบาท สกุลเงิน ก.ย. 58 ต.ค. 58

(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              -                   -                2,061.46               1,970.22                (91.24)              (91.24)              CAD 27.34 27.29

JPY 90,905.14        90,857.04        (48.10)               (14.31)           27,860.43              27,044.83              (815.60)            (829.91)            EUR 41.26 39.44

USD -                 -                 -                   -                -                      -                       -                  JPY 0.31 0.30

JPY 223,847.90      222,748.35      (1,099.55)           (352.32)          8,034.89               7,872.48                (162.41)            (514.73)            USD 36.53 35.76

USD -                 -                 -                   -                -                       -                       -                  -                  

(366.63)          (1,069.25)          (1,435.88)          

 หน้ีที่ยงัไม่ได้มีการปิดความเสีย่งจาก

อัตราแลกเปลีย่น

 หน้ีที่ได้มีการปิดความเสีย่งจากอัตรา

แลกเปลีย่น

รวม

อัตราแลกเปลีย่น 2

หน้ีคงค้าง ณ ก.ย. 

58

หน้ีคงค้าง ณ ต.ค. 

58

ล้าน

CAD/EUR/JPY/USD
หน้ีสิน้เดือน ก.ย. 58   

(ล้านบาท)

หน้ีสิน้เดือน ต.ค. 58   

(ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง

การเปลีย่นแปลง  

ของหน้ีสาธารณะ   

 ณ ต.ค. 58

สกุลเงิน 1

ผลจากการบริหารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การ

ชา้ระคืน/การปิดความเสีย่งจากอัตรา

แลกเปลีย่น) ณ ต.ค. 58

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

  .1.  หนี้ในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำเพิ่มขึ้น จ ำนวน 64.26 ล้ำนบำท เนื่องจำกรัฐวิสำหกิจ 
มีกำรเบกิจ่ำยจำกแหล่งเงินกูม้ำกกว่ำกำรช ำระคืนต้นเงินกู ้โดยเป็นกำรเบิกจ่ำยเงินกู้ 789.50 ล้ำนบำท และช ำระคืนต้นเงินกู้ 
725.24 ล้ำนบำท 

2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้้าประกัน 
   . .1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงจำกเดือนกอ่นหน้ำ จ ำนวน 4,867.41 ล้ำนบำท โดยเป็นผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงของ
อัตรำแลกเปลี่ยนที่ท ำให้ยอดหนี้คงค้ำงในรูปเงินบำทลดลง 5,180.58 ล้ำนบำท ประกอบกบักำรช ำระคืนหนีส้กลุเงินต่ำงๆ 
ของบริษทั กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) ท ำใหย้อดหนีค้งค้ำงในรูปเงินบำทเพิม่ขึ้น 313.17 ล้ำนบำท ดังรำยละเอียด
ปรำกฏตำมตำรำงที่ 4 
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน 

ตารางที่ 4 การเปลี่ยนแปลงของหนี้รัฐวสิาหกิจที่ไม่เปน็สถาบนัการเงนิ (รฐับาลไม่ค้ าประกัน)  

ล้านบาท
ก.ย. 58 ต.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 1,453.47          1,437.67          (15.80)               (622.98)          59,973.78              57,319.45              (2,654.33)          (3,277.31)          EUR 41.26 39.44

JPY 54,103.72        57,326.04        3,222.32            958.66           16,581.60              16,096.18              (485.42)            473.24             JPY 0.31 0.30

USD 2631.63 2,631.00          (0.63)                 (22.51)           96,145.01              94,104.18              (2,040.83)          (2,063.34)          USD 36.53 35.76

313.17           (5,180.58)          (4,867.41)          

 หน้ีที่ยงัไม่ได้มีการปิดความเสีย่งจาก

อัตราแลกเปลีย่น

รวม

สกุลเงิน 1

ผลจากการบริหารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การ

ชา้ระคืน/การปิดความเสีย่งจากอัตรา

แลกเปลีย่น) ณ ต.ค. 58

หน้ีคงค้าง ณ ต.ค. 

58

ล้าน EUR/JPY/USD

อัตราแลกเปลีย่น 2

หน้ีสิน้เดือน ก.ย. 58   

(ล้านบาท)

หน้ีสิน้เดือน ต.ค. 58   

(ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง

การเปลีย่นแปลง  

ของหน้ีสาธารณะ   

 ณ ต.ค. 58

หน้ีคงค้าง ณ ก.ย. 

58

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

  . .  หนี้ในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำลดลง 4,072.47 ล้ำนบำท เนือ่งจำก 
- บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ออกหุ้นกู้ 4,200 ล้ำนบำท และไถ่ถอนหุน้กูท้ี่ครบก ำหนด 7,100.53 ล้ำนบำท 
- กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคไถ่ถอนพันธบัตรที่ครบก ำหนด 93 ล้ำนบำท 

           - รัฐวิสำหกิจมีกำรเบิกจ่ำยจำกแหล่งเงินกู้ต่ำงๆ น้อยกว่ำช ำระคืนต้นเงินกู้ จ ำนวน 1,078.94 ล้ำนบำท  
โดยเป็นกำรเบิกจ่ำยเงินกู้ 245.47 ล้ำนบำท และช ำระคืนต้นเงินกู้ 1,324.41 ล้ำนบำท 

3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปน็สถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน)  
 3.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงจำกเดือนก่อนหน้ำ จ ำนวน 12.43 ล้ำนบำท โดยเป็นผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงของ 
อัตรำแลกเปลี่ยน ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 5 

ตารางที่ 5 การเปลี่ยนแปลงของหนี้รัฐวสิาหกิจที่เปน็สถาบนัการเงนิ (รัฐบาลค้ าประกนั)  

ล้านบาท ก.ย. 58 ต.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               -                   -                155.23                  148.36                   (6.87)               (6.87)               EUR 41.26 39.44

USD 7.17                7.17               -                   -                261.83                  256.27                   (5.56)               (5.56)               USD 36.53 35.76

EUR 26.00              26.00              -                   -                -                      -                       -                  -                  

JPY 3,403.78          3,403.78          -                   -                -                      -                       -                  -                  

-                (12.43)              (12.43)              

อัตราแลกเปลีย่น 2

ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง

รวม

 หน้ีที่ยงัไม่ได้มีการปิดความเสีย่งจาก

อัตราแลกเปลีย่น

 หน้ีที่ได้มีการปิดความเสีย่งจากอัตรา

แลกเปลีย่น

หน้ีคงค้าง ณ ก.ย. 

58

หน้ีคงค้าง ณ ต.ค. 

58

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

(ล้านบาท)

หน้ีสิน้เดือน ต.ค. 58   

(ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

การเปลีย่นแปลง  

ของหน้ีสาธารณะ   

 ณ ต.ค. 58

สกุลเงิน 1

ผลจากการบริหารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การ

ชา้ระคืน/การปิดความเสีย่งจากอัตรา

แลกเปลีย่น) ณ ต.ค. 58

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

3.2  หนี้ในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำลดลง 4,082.80 ล้ำนบำท เนื่องจำกธนำคำรเพื่อกำรเกษตร 
และสหกรณ์กำรเกษตรช ำระคืนต้นเงินตำมสัญญำเงินกู้  

ทั้งนี้ หำกพิจำรณำในรปูเงินบำท หนี้ต่ำงประเทศของรฐัวิสำหกิจทีไ่ม่เป็นสถำบันกำรเงิน และรฐัวิสำหกจิ 
ที่เป็นสถำบันกำรเงิน (รัฐบำลค้ ำประกัน) หลังท ำกำรป้องกันควำมเสี่ยงของอัตรำแลกเปลี่ ยน จ ำแนกเป็นสกุลเงินต่ำงๆ  
มีรำยละเอียดปรำกฏตำมแผนภำพที ่3  

แผนภาพที่ 3 หนีต้่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบนัการเงิน และรัฐวิสาหกิจที่เป็น    
สถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) ท่ีบริหารความเสี่ยงและจ าแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ 

รวม Hedged Natural Hedged Unhedged

เยน 374,335.21               115,033.96 70,948.60        17,054.84       27,030.52 

เหรียญสหรัฐ 2,638.17                  94,337.94  -                 94,081.67       256.27     

ยโูร 1,517.40                  59,918.75  1,103.70          56,696.47       2,118.58   

269,290.65 72,052.30        167,832.98      29,405.37 

1,593,088.80    

16.90 4.52 10.54 1.85
ร้อยละของหน้ีตา่งประเทศตอ่หน้ีทัง้หมด

ของรัฐวิสาหกิจ (%) = (1)/(2)

สกุลเงิน (ลา้นหน่วย)
(ลา้นบาท)

รวมหน้ีตา่งประเทศของรัฐวิสาหกิจ (1)

    หน้ีรัฐวิสาหกิจทัง้หมด (2) 

                                                     

4. หนี้หน่วยงานของรัฐ ลดลงจำกเดือนก่อนหน้ำ 53.86 ล้ำนบำท เนื่องจำกหน่วยงำนของรัฐมีกำรเบิกจ่ำยจำก 
แหล่งเงินกู้ต่ำงๆ น้อยกว่ำกำรช ำระคืนต้นเงินกู้ โดยรำยกำรที่ส ำคัญเกิดจำกกำรช ำระคืนต้นเงินกู้ของส ำนักงำนธนำนุเครำะห์
จ ำนวน 58.05 ล้ำนบำท  
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน 

 หนี้สำธำรณะคงค้ำง ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2558 มีจ ำนวน 5,867,372.68 ล้ำนบำท ซึ่งหำกแบ่งประเภทเป็น 
หน้ีต่ำงประเทศ-หนี้ในประเทศ และหนี้ระยะยำว-หนี้ระยะสั้น มีรำยละเอียด ดังนี้ 
 

 หนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ แบ่งออกเป็น หนี้ต่ำงประเทศ 352,713.37 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 6.01 
และหนี้ในประเทศ 5,514,659.31 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 93.99 ของยอดหนี้สำธำรณะคงค้ำง รำยละเอียดปรำกฏ
ตำมตำรำงที่ 6 
ตารางที่ 6 สัดส่วนหนี้ต่างประเทศและหนีใ้นประเทศ 

หน้ีสาธารณะ

(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีของรฐับาล 4,255,904.86                 83,422.72                     1.96               4,172,482.14                 98.04            

2. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน 1,054,887.68                 266,948.94                   25.31             787,938.74                   74.69            

3. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีเ่ป็นสถาบันการเงิน 538,201.12                    2,341.71                       0.44               535,859.41                   99.56            

    (รฐับาลค้้าประกัน)

4. หน้ีหน่วยงานของรฐั 18,379.02                      -                              -                 18,379.02                     100.00          

รวม 5,867,372.68           352,713.37             6.01           5,514,659.31           93.99        

หน้ีต่างประเทศ หน้ีในประเทศ

 
 
 หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสัน้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี ้

 หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุของเครื่องมือการกู้เงิน) แบ่งออกเป็น หนี้ระยะยำว 
5,628,574.27 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 95.93 และหนี้ระยะสั้น 238,798.41 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 4.07  
ของยอดหน้ีสำธำรณะคงค้ำง รำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 7 
ตารางที่ 7 สัดส่วนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุของเครื่องมือการกู้เงิน) 

หน้ีสาธารณะ

(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีของรฐับาล 4,255,904.86                 4,112,741.93                 96.64             143,162.93                   3.36              

2. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน 1,054,887.68                 1,030,007.20                 97.64             24,880.48                     2.36              

3. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีเ่ป็นสถาบันการเงิน 538,201.12                    467,446.12                   86.85             70,755.00                     13.15            

    (รฐับาลค้้าประกัน)

4. หน้ีหน่วยงานของรฐั 18,379.02                      18,379.02                     100.00            -                              -               

รวม 5,867,372.68           5,628,574.27           95.93         238,798.41             4.07          

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสั้น
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หมายเหตุ: กำรน ำข้อมูลและ/หรือบทวิเครำะห์ของส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะไปใช้และ/หรือเผยแพร่ต่อ ขอควำมร่วมมืออ้ำงแหล่งที่มำของข้อมูลด้วย 
ส่วนวิจัยนโยบำยหนี้สำธำรณะ ส ำนักนโยบำยและแผน 
ส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5512,5520 

 

 หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุคงเหลือ) แบ่งออกเป็น หนี้ระยะยำว 
5,098,127.65 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 86.89 และหนี้ระยะสั้น 769,245.03 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 13.11  
ของยอดหนี้สำธำรณะคงค้ำง รำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 8 
ตารางที่ 8 สัดส่วนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุคงเหลอื) 

หน้ีสาธารณะ

(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีของรฐับาล 4,255,904.86                 3,812,879.65         89.59             443,025.21                   10.41            

2. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน 1,054,887.68                 888,518.07           84.23             166,369.61                   15.77            

3. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีเ่ป็นสถาบันการเงิน 538,201.12                   378,350.95           70.30             159,850.17                   29.70            

    (รฐับาลค้้าประกัน)

4. หน้ีหน่วยงานของรฐั 18,379.02                     18,378.98             100.00            0.04                             0.00              

รวม 5,867,372.68           5,098,127.65    86.89         769,245.03             13.11        

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสั้น

 
 


