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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน 

ส ำนักงำนบริหำรหนีส้ำธำรณะ (สบน.) ขอรำยงำนสถำนะหนี้สำธำรณะคงค้ำง ณ สิ้นเดือนธันวำคม 2558 ดังนี้ 

 ยอดหนี้สำธำรณะคงค้ำง ณ วันที ่31 ธันวำคม 2558 มีจ ำนวน 6,005,124.74 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น  
ร้อยละ 44.36 ของ GDP เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำ หนี้สำธำรณะเพิ่มขึ้นสุทธิ 29,358.39 ล้ำนบำท โดยมี
รำยละเอียด ดังนี ้ 
 1. หนี้ของรัฐบำล 4,410,377.05 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 31,365.41 ล้ำนบำท 
 2. หนี้รัฐวิสำหกิจที่ไม่เป็นสถำบันกำรเงิน 1,045,048.03 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 323.44 ล้ำนบำท 
 3. หนี้รัฐวิสำหกิจที่เป็นสถำบันกำรเงิน (รัฐบำลค้ ำประกัน) 532,268.78 ล้ำนบำท  
  ลดลง 2,203.27 ล้ำนบำท  
 4. หนี้หน่วยงำนของรัฐ 17,430.88 ล้ำนบำท ลดลง 127.19 ล้ำนบำท 
 ทั้งนี้ สัดส่วนและรำยละเอียดของหนีส้ำธำรณะ ณ สิ้นเดือนธันวำคม 2558 ปรำกฏตำมแผนภำพที่ 1  
และตำรำงที่ 1 ตำมล ำดับ 
 

แผนภาพที่ 1 สัดส่วนหนี้สาธารณะจ าแนกตามประเภท 
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน 

ตารางที ่1 รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 

 
 

 

 

หน่วย: ล้านบาท
ณ 30 พ.ย.  % ต่อ GDP ณ 31 ธ.ค.  % ต่อ GDP เพ่ิม/(ลด)

(1) (2) (3) (4) (3)-(1)
1. หน้ีของรฐับาล (1.1+1.2+1.3)         4,379,011.64 32.44               4,410,377.05 32.58                    31,365.41

   1.1 หน้ีที่รฐับาลกู้โดยตรง         3,356,441.83 24.87               3,414,586.24 25.22 58,144.41                  

        -หนี้ต่างประเทศ 83,476.65              81,316.79                    (2,159.86)                   
        -หนี้ในประเทศ 3,272,965.18          3,333,269.45                60,304.27                  
            - เงินกูเ้พื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้ 2,776,118.48          2,829,675.76                53,557.28                  

                - ระยะส้ัน (ต๋ัวเงินคลังและเงินกูอ้ืน่) 191,017.00            231,702.00                   40,685.00                  

                - ระยะยาว (พนัธบตัรและเงินกูอ้ืน่) 2,585,101.48          2,597,973.76                12,872.28                  

            - เงินกูเ้พื่อฟื้นฟแูละเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 373,483.29            373,483.29                   -                               

            - เงินกูเ้พื่อน าเข้ากองทนุส่งเสริมการประกันภัยพบิติั -                       -                             -                               

            - เงินกูเ้พื่อวางระบบบริหารจดัการน้ า 18,849.11              18,849.11                                                   - 

            - เงินกูใ้หกู้ต่้อ 48,539.64              50,075.63                    1,535.99                    
            - เงินกูเ้พื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ าประกัน 9,341.66               9,341.66                      -                               
            - เงินกูบ้าททดแทนการกูเ้งินตราต่างประเทศ 46,633.00              51,844.00                    5,211.00                    
               - เพื่อใช้ในโครงการ DPL 6,633.00               6,844.00                      211.00                      
               - เพือ่การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน 40,000.00              45,000.00                    5,000.00                    

   1.2 หน้ีที่รฐับาลกู้เพ่ือชดเชยความเสียหายใหแ้ก่กองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 998,790.81           7.40 995,790.81                 7.36 (3,000.00)                   

            - FIDF 1 403,112.97            400,112.97                   (3,000.00)                   
            - FIDF 3 595,677.84            595,677.84                   -                               

   1.3 หน้ีเงนิกู้ล่วงหน้าเพ่ือปรบัโครงสรา้งหน้ี 23,779.00            0.18           -                           0.00 (23,779.00)                 

        -หนี้เงินกูเ้พื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 23,779.00              -                             (23,779.00)                 

        -หนี้เงินกูเ้พื่อชดเชยความเสียหายใหแ้ก่กองทนุเพื่อการฟื้นฟฯู -                       -                             -                               
            - FIDF 1 -                       -                             -                               
            - FIDF 3 -                       -                             -                               

2. หน้ีรฐัวิสาหกิจที่ไมเ่ป็นสถาบันการเงนิ (2.1 + 2.2)         1,044,724.59 7.74               1,045,048.03 7.72                        323.44

   2.1 หน้ีที่รฐับาลค้้าประกัน 419,644.95           3.11 419,593.96                 3.10                        (50.99)
        -หนี้ต่างประเทศ 97,056.66              97,326.03                                           269.37
        -หนี้ในประเทศ 322,588.29            322,267.93                                        (320.36)
   2.2 หน้ีที่รฐับาลไมค้้่าประกัน 625,079.64           4.63 625,454.07                 4.62                        374.43
        -หนี้ต่างประเทศ 167,469.08            169,195.67                                       1,726.59
        -หนี้ในประเทศ 457,610.56            456,258.40                                      (1,352.16)
3. หน้ีรฐัวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงนิ (รฐับาลค้้าประกัน)            534,472.05 3.96                  532,268.78 3.93                    (2,203.27)

        -หนี้ต่างประเทศ 2,339.64               2,307.37                                             (32.27)
        -หนี้ในประเทศ 532,132.41            529,961.41                                      (2,171.00)
4. หน้ีหน่วยงานของรฐั  (4.1+4.2) 17,558.07            0.13           17,430.88                   0.13                                (127.19)

   4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ าประกัน -                       -                                                            - 

   4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ าประกัน 17,558.07              17,430.88                                         (127.19)

รวม (1+2+3+4)       5,975,766.35 44.27            6,005,124.74 44.36                29,358.39
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ:   
1. ตัวเลขในตำรำงเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของนิติบุคคลเฉพำะกิจ (Special Purpose Vehicle : SPV) 

จ ำนวน 20,499.90 ล้ำนบำท ที่รัฐบำลมีภำระผูกพันต้องจ่ำยภำยใต้สัญญำเช่ำพื้นที่อำคำร สัญญำบริกำรจัดหำเฟอร์นิเจอร์ 
และสัญญำโอนสิทธิเรียกร้องของโครงกำรศูนย์รำชกำรกรุงเทพมหำนคร ถ. แจ้งวัฒนะ  

2. GDP ปี 2557 เท่ำกับ 13,132 พันล้ำนบำท และ GDP ปี 2558 เท่ำกับ 13,537 พันล้ำนบำท   
(ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ณ 15 กุมภำพันธ์ 2559) 

3. สบน. ได้ปรับวิธีกำรค ำนวณ GDP ในแต่ละเดือน เพื่อให้สัดส่วนหนี้สำธำรณะต่อ GDP สะท้อนค่ำที่ใกล้เคียงควำมเป็นจริงที่สุด  
โดย GDP ในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ สิ้นสุด ณ เดือนพฤศจิกำยน 2558 เท่ำกับ 13,423.48 พันล้ำนบำท  
และ GDP ในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ สิ้นสุด ณ เดือนธันวำคม 2558 ใช้ GDP ปี 2558 ที่ 13,537 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  
จำกประมำณกำรภำระหนี้ที่จะครบก ำหนดช ำระในอนำคต รัฐบำลจะมีภำระหนี้ส่วนชดเชยเงินเฟ้อเพิ่มเติมจำกเงินต้น 
ที่จะครบก 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 
เพือ่ให้เกิดผลตอบแทนและเป็นกำรลดต้นทุนของกำรกู้เงิน 

8. มีกำรเปลี่ยนแปลงตัวเลขหนี้หน่วยงำนของรัฐ ณ สิ้นเดือนพฤศจิกำยน 2558 จำก 17,558.03 ล้ำนบำท ตำมที่ได้รำยงำนไป 
เป็น 17,558.07 ล้ำนบำท เนื่องจำกมีกำรปรับปรุงข้อมูลหนี้คงค้ำงของส ำนักงำนธนำนุเครำะห ์ 

 

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

1. หนี้ของรัฐบาล 

 1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำเพิ่มขึ้น 31,365.41 ล้ำนบำท เนื่องจำก  
 1.1.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงสุทธิ 2,159.86 ล้ำนบำท จำกเดือนก่อนหนำ้ โดยเปน็ผลจำกกำรช ำระคืนและ 
กำรเบิกจ่ำยหนี้สกุลเงินต่ำงๆ ท ำให้ยอดหนี้คงค้ำงในรูปเงินบำทลดลงสุทธิ 2,792.93 ล้ำนบำท ประกอบกับกำรเปลี่ยนแปลง
ของอัตรำแลกเปลี่ยนที่ท ำให้ยอดหนี้คงค้ำงในรูปเงินบำทเพิ่มขึ้น 633.07 ล้ำนบำท ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 2   

ตารางที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ตา่งประเทศที่รัฐบาลกูโ้ดยตรง 

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

   หำกพิจำรณำในรูปเงินบำท หนี้ที่รัฐบำลกูโ้ดยตรงจ ำแนกเปน็สกลุเงินต่ำงๆ หลังจำกที่ท ำกำรป้องกันควำมเสี่ยง 
จำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนแล้วมีรำยละเอียดปรำกฏตำมแผนภำพที่ 2    

แผนภาพที่   หนีต้่างประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรงที่บริหารความเสี่ยงและจ าแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ  

  

 

 

 

ลา้นบาท
สกุลเงนิ พ.ย. 58 ธ.ค. 58

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

CAD 9.38            9.38             -                      -                     253.88                 246.70                  (7.18)             (7.18)                 CAD 27.06 26.30

EUR -             -              -                      -                     -                      -                       -               -                   EUR 38.32 39.80

JPY 74,011.93     72,418.72     (1,593.21)              (482.35)               21,869.49             22,407.56              538.07           55.72                JPY 0.30 0.30

USD 513.74         460.59         (53.15)                  (1,926.91)             18,522.76             18,624.94              102.18           (1,824.73)           USD 36.05 36.25

JPY 37,269.37     37,269.37     -                      -                     -                      -                       -               -                   

USD 988.58         976.08         (12.50)                  (383.67)               -                      -                       -               (383.67)             

(2,792.93)             633.07           (2,159.86)           

สกุลเงนิ 1

ผลจากการบริหารหน้ี (การเบิกจา่ย/ การ

ช าระคืน/การปิดความเส่ียงจากอตัรา

แลกเปล่ียน) ณ ธ.ค. 58

ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง

 หน้ีที่ยงัไม่ได้มีการปิดความเสีย่ง

จากอัตราแลกเปลีย่น

 หน้ีที่ได้มีการปิดความเสีย่งจาก

อัตราแลกเปลีย่น

รวม

การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ

 ณ ธ.ค. 58
อัตราแลกเปลีย่น 2

หน้ีคงค้าง ณ 

พ.ย. 58

หน้ีคงค้าง ณ 

ธ.ค. 58

ลา้น 

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

 (ลา้นบาท)

หน้ีส้ินเดือน ธ.ค. 58

   (ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

รวม Hedged Unhedged

เยน 109,688.08     34,126.29 12,201.09                  21,925.20    

เหรียญสหรัฐ 1,436.66        46,943.80 30,245.76                  16,698.04    

เหรียญแคนาดา 9.38             246.70     -                          246.70        

ยโูร -               -          -                          

81,316.79 42,446.85                  38,869.94    

4,410,377.05              

1.84        0.96                         0.88           
ร้อยละของหน้ีต่างประเทศต่อหน้ี

ทัง้หมดของรัฐบาล (%) = (1)/(2)

สกุลเงิน (ลา้นหน่วย)
(ลา้นบาท)

รวมหน้ีต่างประเทศของรัฐบาล (1)

หน้ีของรัฐบาลทัง้หมด (2)
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1.1.2 หนี้ในประเทศ เพิ่มขึ้น 60,304.27 ล้ำนบำท จำกเดือนก่อนหน้ำ เนื่องจำก 

 กำรกู้เงินเพื่อชดเชยกำรขำดดุลงบประมำณและกำรบรหิำรหนีเ้พิ่มขึ้นสุทธิ 53,557.28 ล้ำนบำท 

รำยละเอียดดังนี้  

-  กำรกู้เงินเพื่อชดเชยกำรขำดดุลงบประมำณ จ ำนวน 57,133.25 ล้ำนบำท โดยกำรออกพันธบัตร 
รัฐบำล จ ำนวน 49,905 ล้ำนบำท และพันธบตัรออมทรัพย ์จ ำนวน 7,228.25 ล้ำนบำท  

- กำรช ำระหนี้เงินต้นที่ออกภำยใต้ พ.ร.บ. กำรบริหำรหนี้สำธำรณะ พ.ศ. 2548 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 
จ ำนวน 260.98 ล้ำนบำท และกำรไถ่ถอนต๋ัวเงินคลัง จ ำนวน 3,314.99 ล้ำนบำท 

 เงินกู้ให้กู้ต่อ เพิ่มขึ้น 1,535.99 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็น 

-  กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเบิกจ่ำยเงินกู้ จ ำนวน 1,394.44 ล้ำนบำท เพื่อจัดท ำ 
โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน้ ำเงิน จ ำนวน 910.18 ล้ำนบำท โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีเขียว จ ำนวน 353.22 ล้ำนบำท และ 
โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีม่วง จ ำนวน 131.04 ล้ำนบำท  

 - กำรรถไฟแห่งประเทศไทยเบิกจ่ำยเงินกู้เพื่อจัดท ำโครงกำรปรับปรุงทำงรถไฟที่ไม่ปลอดภัย  
8 สำยทำง จ ำนวน 141.55 ล้ำนบำท  

 กำรกู้เงินบำททดแทนกำรกูเ้งินตรำต่ำงประเทศ เพิ่มขึ้น 5,211 ล้ำนบำท เนื่องจำกมกีำรเบิกจ่ำย
เงินกู้เพื่อใช้ในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำและระบบขนส่งทำงถนนระยะเร่งด่วน:
มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 จ ำนวน 5,000 ล้ำนบำท และโครงกำรเงนิกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำน (DPL) จ ำนวน 211 ล้ำนบำท 

 1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ลดลงจำกเดือนก่อนหน้ำ 3,000 ล้ำนบำท 
จำกกำรช ำระหนี้ภำยใต้พระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำรเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำร
ฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) 

 1.3 หนี้เงินกูล้่วงหน้าเพื่อปรบัโครงสรา้งหนี้ ลดลงจำกเดือนก่อนหน้ำ 23,779 ล้ำนบำท เนื่องจำกหนี้เงินกู้ดังกล่ำว 
เป็นหนี้ที่กู้ล่วงหน้ำมำเพื่อใช้ในกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ซึ่งได้น ำไปช ำระคืนหนี้พันธบัตรรัฐบำลภำยใต้ พ.ร.บ. กำรบริหำร
หนี้สำธำรณะฯ ที่ครบก ำหนดเมื่อวันที่ 11 ธันวำคม 2558 
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 . หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 

 2.1 หนี้ทีร่ัฐบาลค้้าประกัน 
  .1.1 หนี้ต่างประเทศ เพิม่ขึน้สุทธิ 269.37 ล้ำนบำท จำกเดือนก่อนหนำ้  โดยเป็นผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงของ 
อัตรำแลกเปลี่ยนที่ท ำให้ยอดหนี้คงค้ำงในรูปเงินบำทเพิ่มขึ้น 894.78 ล้ำนบำท และกำรช ำระคืนหนี้เงินเยนและหนี้เงินยูโร 
จ ำนวน 625.41 ล้ำนบำท ของรัฐวิสำหกิจต่ำงๆ ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 3 

 ตารางที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน)  

 
1. EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ 
2. อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศของธนำคำรแห่งประเทศไทยเป็นอัตรำถัวเฉลี่ยขำย ณ วันท ำกำรสุดท้ำยของเดือน 
3. หนี้คงค้ำงต่ำงประเทศของรัฐวิสำหกิจบำงส่วนได้มีกำรปิดควำมเสี่ยงแล้ว (Partial Hedge) 
 

  .1.  หนีใ้นประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำลดลงสุทธิ 320.36 ล้ำนบำท เนื่องจำกรัฐวิสำหกิจ 
มีกำรเบิกจ่ำยจำกแหล่งเงินกู้ต่ำงๆ น้อยกว่ำช ำระคืนต้นเงินกู้ โดยเป็นกำรเบิกจ่ำยเงินกู้ 963 ล้ำนบำท และช ำระคืนต้นเงินกู้ 
1,283.36 ล้ำนบำท 

2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้้าประกัน 
   . .1 หนี้ต่างประเทศ เพิม่ขึน้สุทธิ 1,726.59 ล้ำนบำท จำกเดือนก่อนหน้ำ โดยเป็นผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงของ
อัตรำแลกเปลี่ยนที่ท ำให้ยอดหนี้คงค้ำงในรูปเงินบำทเพิม่ขึ้น 3,072.05 ล้ำนบำท ประกอบกับกำรช ำระคืนต้นเงินกู ้
ของหน่วยงำนต่ำงๆ ที่ท ำให้ยอดหนี้คงค้ำงในรูปเงินบำทลดลง 1,345.46 ล้ำนบำท ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 

ลา้นบาท
สกุลเงนิ พ.ย. 58 ธ.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          44.60           (5.36)                   (213.17)               1,914.55               1,988.37               73.82            (139.35)             CAD 27.06 26.30

JPY 89,169.39     89,169.39     -                      -                     26,348.31             26,996.57              648.26           648.26              EUR 38.32 39.80

USD -             -              -                      -                     -                      -                       -               -                   JPY 0.30 0.30

JPY 222,748.35   221,242.98    (1,505.37)              (412.24)               7,791.05               7,963.75               172.70           (239.54)             USD 36.05 36.25

USD -             -              -                      -                     -                      -                       -               -                   

(625.41)               894.78           269.37              

การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ

 ณ ธ.ค. 58
สกุลเงนิ 1

ผลจากการบริหารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การ

ช าระคืน/การปิดความเส่ียงจากอตัรา

แลกเปล่ียน) ณ ธ.ค. 58
อัตราแลกเปลีย่น 2

หน้ีคงค้าง ณ 

พ.ย. 58

หน้ีคงค้าง ณ 

ธ.ค. 58

ลา้น

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

 (ลา้นบาท)

หน้ีส้ินเดือน ธ.ค. 58

   (ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง

 หน้ีที่ยงัไม่ได้มีการปิดความเสีย่ง

จากอัตราแลกเปลีย่น

 หน้ีที่ได้มีการปิดความเสีย่งจาก

อัตราแลกเปลีย่น

รวม

3
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ตารางที่ 4 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไมเ่ปน็สถาบนัการเงิน (รัฐบาลไม่ค้ าประกัน)  

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

  . .  หนี้ในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำลดลงสุทธิ 1,352.16 ล้ำนบำท เนื่องจำก 
- กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคไถ่ถอนพันธบัตรที่ครบก ำหนด 233 ล้ำนบำท 
- องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ไถถ่อนตั๋วสัญญำใช้เงินที่ครบก ำหนด 17.22 ล้ำนบำท 

           - รัฐวิสำหกิจมีกำรเบิกจ่ำยจำกแหล่งเงินกู้ต่ำงๆ น้อยกว่ำช ำระคืนต้นเงินกู้ จ ำนวน 1,101.94 ล้ำนบำท  
โดยเป็นกำรเบิกจ่ำยเงินกู้ 300.90 ล้ำนบำท และช ำระคืนต้นเงินกู้ 1,402.84 ล้ำนบำท 

3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน)  
 3.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงสุทธิ 32.27 ล้ำนบำท จำกเดือนก่อนหน้ำ โดยเป็นผลจำกกำรช ำระคืนหนี้เงินยูโร จ ำนวน 
39.26 ล้ำนบำท ของรัฐวิสำหกิจต่ำงๆ ประกอบกับกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนที่ท ำให้ยอดหนี้คงค้ำง 
ในรูปเงินบำทเพิ่มขึ้น 6.99 ล้ำนบำท ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 5 

ตารางที่ 5 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจทีเ่ปน็สถาบันการเงนิ (รัฐบาลค้ าประกัน)  

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

ลา้นบาท สกุลเงนิ พ.ย. 58 ธ.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 1,425.55      1,400.84       (24.71)                  (983.41)               54,629.79             56,736.18              2,106.39        1,122.98            EUR 38.32 39.80

JPY 60,845.01     60,523.57     (321.44)                (97.32)                 17,978.84             18,421.19              442.35           345.03              JPY 0.30 0.30

USD 2,631.00      2,623.70       (7.30)                   (264.73)               94,860.45             95,383.76              523.31           258.58              USD 36.05 36.25

(1,345.46)             3,072.05        1,726.59            

สกุลเงนิ 1

ผลจากการบริหารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การ

ช าระคืน/การปิดความเส่ียงจากอตัรา

แลกเปล่ียน) ณ ธ.ค. 58

การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ

 ณ ธ.ค. 58

อัตราแลกเปลีย่น 2

หน้ีคงค้าง ณ 

พ.ย. 58

หน้ีคงค้าง ณ 

ธ.ค. 58

ลา้น EUR/JPY/USD หน้ีสิน้เดือน พ.ย. 58  

 (ลา้นบาท)

หน้ีส้ินเดือน ธ.ค. 58

   (ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง

 หน้ีที่ยงัไม่ได้มีการปิดความเสีย่ง

จากอัตราแลกเปลีย่น

รวม

ลา้นบาท พ.ย. 58 ธ.ค. 58

สกุลเงนิ (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            3.43             (0.33)                   (13.15)                 144.17                 149.73                  5.56              (7.59)                 EUR 38.32 39.80

USD 7.17            7.17             -                      -                     258.39                 259.82                  1.43              1.43                  USD 36.05 36.25

EUR 26.00          25.39           (0.61)                   (26.11)                 -                      -                       -               (26.11)               

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

(39.26)                 6.99              (32.27)               

สกุลเงนิ 1

ผลจากการบริหารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การ

ช าระคืน/การปิดความเส่ียงจากอตัรา

แลกเปล่ียน) ณ ธ.ค. 58

ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง

 หน้ีที่ยงัไม่ได้มีการปิดความเสีย่ง

จากอัตราแลกเปลีย่น

 หน้ีที่ได้มีการปิดความเสีย่งจาก

อัตราแลกเปลีย่น

รวม

อัตราแลกเปลีย่น 2

หน้ีคงค้าง ณ 

พ.ย. 58

หน้ีคงค้าง ณ 

ธ.ค. 58

ลา้น EUR/JPY/USD หน้ีสิน้เดือน พ.ย. 58  

 (ลา้นบาท)

หน้ีส้ินเดือน ธ.ค. 58

   (ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ 

   ณ ธ.ค. 58
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3.2  หนี้ในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำลดลง 2,171 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 

       
 
 
 
 
 

                       
4. หนี้หน่วยงานของรัฐ ลดลงสุทธิ 127.19 ล้ำนบำท จำกเดือนก่อนหน้ำ เนื่องจำกส ำนักงำนธนำนุเครำะห์และส ำนักงำน 
กองทุนอ้อยและน้ ำตำลทรำยมีกำรเบิกจ่ำยจำกแหล่งเงินกู้ต่ำงๆ น้อยกว่ำช ำระคืนต้นเงินกู ้โดยเปน็กำรเบกิจ่ำยเงินกู ้170.31  
ล้ำนบำท และช ำระคืนต้นเงินกู ้297.50 ล้ำนบำท 
 

 

 

 

 

 

 

 

รวม Hedged Natural Hedged Unhedged

เยน 374,339.71               114,708.08   69,387.64        18,323.87       26,996.57     

เหรียญสหรัฐ 2,630.86                  95,378.84    -                 95,119.02       259.82         

ยโูร 1,474.26                  58,742.15    1,077.59          55,752.77       1,911.79       

268,829.07   70,465.23        169,195.66      29,168.18     

1,577,316.81    

17.04 4.47 10.72 1.85
ร้อยละของหน้ีต่างประเทศต่อหน้ีทัง้หมด

ของรัฐวิสาหกิจ (%) = (1)/(2)

สกุลเงิน (ลา้นหน่วย)

(ลา้นบาท)

รวมหน้ีต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ (1)

    หน้ีรัฐวิสาหกิจทัง้หมด (2) 
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 หนี้สำธำรณะคงค้ำง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 มีจ ำนวน 6,005,124.74 ล้ำนบำท ซึ่งสำมำรถ 
แบ่งประเภทเป็นหนีต้่ำงประเทศ-หนี้ในประเทศ และหนี้ระยะยำว-หนี้ระยะสั้นได ้ดังนี ้
 

 หนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ แบ่งออกเป็น หนี้ต่ำงประเทศ 350,145.86 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 5.83 
และหนี้ในประเทศ 5,654,978.88 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 94.17 ของยอดหนี้สำธำรณะคงค้ำง รำยละเอียดปรำกฏ
ตำมตำรำงที่ 6 
ตารางที่ 6 สัดส่วนหนี้ต่างประเทศและหนีใ้นประเทศ 

 
 
 หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสัน้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี ้

 หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุของเครื่องมือการกู้เงิน) แบ่งออกเป็น หนี้ระยะยำว 
5,663,025.25 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 94.30 และหนี้ระยะสั้น 342,099.49 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 5.70  
ของยอดหน้ีสำธำรณะคงค้ำง รำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 7 
ตารางที่ 7 สัดส่วนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุของเครื่องมือการกู้เงิน) 

 
 
 
 
 

หน้ีสาธารณะ

(ลา้นบาท) (ลา้นบาท) % (ลา้นบาท) %

1. หน้ีของรัฐบาล 4,410,377.05           81,316.79                  1.84              4,329,060.26                98.16                

2. หน้ีรัฐวิสาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน 1,045,048.03           266,521.70                25.50            778,526.33                   74.50                

3. หน้ีรัฐวิสาหกิจทีเ่ป็นสถาบันการเงิน     

   (รัฐบาลค้้าประกัน)
532,268.78              2,307.37                   0.43              529,961.41                   99.57                

4. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 17,430.88               -                          -               17,430.88                    100.00               

รวม 6,005,124.74           350,145.86                5.83              5,654,978.88                94.17                

หน้ีต่างประเทศ หน้ีในประเทศ

หน้ีสาธารณะ

(ลา้นบาท) (ลา้นบาท) % (ลา้นบาท) %

1. หน้ีของรัฐบาล 4,410,377.05           4,163,952.58              94.41            246,424.47                   5.59                  

2. หน้ีรัฐวิสาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน 1,045,048.03           1,020,128.01              97.62            24,920.02                    2.38                  

3. หน้ีรัฐวิสาหกิจทีเ่ป็นสถาบันการเงิน     

   (รัฐบาลค้้าประกัน)
532,268.78              461,513.78                86.71            70,755.00                    13.29                

4. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 17,430.88               17,430.88                  100.00           -                            -                   

รวม 6,005,124.74           5,663,025.25             94.30            342,099.49                  5.70                  

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสัน้
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หมายเหตุ: กำรน ำข้อมูลและ/หรือบทวิเครำะห์ของส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะไปใช้และ/หรือเผยแพร่ต่อ ขอควำมกรุณำอ้ำงอิงแหล่งที่มำของข้อมูลด้วย 
ส่วนวิจัยนโยบำยหนี้สำธำรณะ ส ำนักนโยบำยและแผน 
ส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5512 และ 5520 

 

 หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุคงเหลือ) แบ่งออกเป็น หนี้ระยะยำว 
5,103,851.40 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 84.99 และหนี้ระยะสั้น 901,273.34 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 15.01  
ของยอดหนี้สำธำรณะคงค้ำง รำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 8 
ตารางที่ 8 สัดส่วนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุคงเหลอื) 

 
 

หน้ีสาธารณะ

(ลา้นบาท) (ลา้นบาท) % (ลา้นบาท) %

1. หน้ีของรัฐบาล 4,410,377.05           3,868,196.99              87.71            542,180.06                   12.29                

2. หน้ีรัฐวิสาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน 1,045,048.03           889,501.65                85.12            155,546.38                   14.88                

3. หน้ีรัฐวิสาหกิจทีเ่ป็นสถาบันการเงิน     

   (รัฐบาลค้้าประกัน)
532,268.78              328,726.97                61.76            203,541.81                   38.24                

4. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 17,430.88               17,425.79                  99.97            5.09                           0.03                  

รวม 6,005,124.74           5,103,851.40             84.99            901,273.34                  15.01                

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสัน้


