
  
  

            1 
 

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน 

ส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ (สบน.) ขอรำยงำนสถำนะหนี้สำธำรณะคงค้ำง ณ สิ้นเดือนมกรำคม 2559 ดังนี้ 

 ยอดหนี้สำธำรณะคงค้ำง ณ วันที่ 31 มกรำคม 2559 มีจ ำนวน 5,980,660.67 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น  
ร้อยละ 44.06 ของ GDP เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำ หนี้สำธำรณะลดลงสุทธิ 24,383.29 ล้ำนบำท โดยมี
รำยละเอียด ดังนี้  
 1. หนี้ของรัฐบำล 4,387,486.67 ล้ำนบำท ลดลง 22,809.60 ล้ำนบำท 
 2. หนี้รัฐวิสำหกิจที่ไม่เป็นสถำบันกำรเงิน 1,044,617.03 ล้ำนบำท ลดลง 431 ล้ำนบำท 
 3. หนี้รัฐวิสำหกิจที่เป็นสถำบันกำรเงิน (รัฐบำลค้ ำประกัน) 531,131.18 ล้ำนบำท  
  ลดลง 1,137.60 ล้ำนบำท  
 4. หนี้หน่วยงำนของรัฐ 17,425.79 ล้ำนบำท ลดลง 5.09 ล้ำนบำท 
 ทั้งนี้ สัดส่วนและรำยละเอียดของหนี้สำธำรณะ ณ สิ้นเดือนมกรำคม 2559 ปรำกฏตำมแผนภำพที่ 1  
และตำรำงที่ 1 ตำมล ำดับ 
 

แผนภาพที่ 1 สัดส่วนหนีส้าธารณะจ าแนกตามประเภท 
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน 

ตารางที่ 1 รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที ่31 มกราคม 2559 
 

 
 

 

 

 

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

(1) (2) (3) (4) (3)-(1)
1. หน้ีของรฐับาล (1.1+1.2+1.3)         4,410,296.27           32.58               4,387,486.67           32.32                  (22,809.60)

1.1 หน้ีที่รฐับาลกู้โดยตรง         3,414,505.46           25.22               3,395,778.27           25.02 (18,727.19)                 

       - หนี้ต่างประเทศ 81,236.01              84,510.41                    3,274.40                    
       - หนี้ในประเทศ 3,333,269.45          3,311,267.86                (22,001.59)                 
            - เงินกูเ้พื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้ 2,829,675.76          2,808,616.78                (21,058.98)                 

                 -ระยะส้ัน (ต๋ัวเงินคลังและเงินกูอ้ืน่) 231,702.00            174,702.00                   (57,000.00)                 

                 -ระยะยาว (พนัธบตัรและเงินกูอ้ืน่) 2,597,973.76          2,633,914.78                35,941.02                  

            - เงินกูเ้พื่อฟื้นฟแูละเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 373,483.29            373,483.29                   -                           

            - เงินกูเ้พื่อน าเข้ากองทนุส่งเสริมการประกันภัยพบิติั -                       -                             -                           

            - เงินกูเ้พื่อวางระบบบริหารจดัการน้ า 18,849.11              13,758.11                                       (5,091.00)

            - เงินกูใ้หกู้ต่้อ 50,075.63              51,924.02                    1,848.39                    
            - เงินกูเ้พื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ าประกัน 9,341.66               9,341.66                      -                           
            - เงินกูบ้าททดแทนการกูเ้งินตราต่างประเทศ 51,844.00              54,144.00                    2,300.00                    
               -เพื่อใช้ในโครงการ DPL 6,844.00               4,144.00                      (2,700.00)                   
               -เพือ่การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน 45,000.00              50,000.00                    5,000.00                    

1.2 หน้ีที่รฐับาลกู้เพ่ือชดเชยความเสียหายใหแ้ก่กองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 995,790.81           7.36           991,708.40                 7.30           (4,082.41)                   

       - FIDF 1 400,112.97            400,112.97                   -                           
       - FIDF 3 595,677.84            591,595.43                   (4,082.41)                   

1.3 หน้ีเงนิกู้ล่วงหน้าเพ่ือปรบัโครงสรา้งหน้ี -                     -             -                                         -   -                           

      - หนี้เงินกูเ้พื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ -                       -                             -                           

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

2. หน้ีรฐัวิสาหกิจที่ไมเ่ป็นสถาบันการเงนิ (2.1 + 2.2)         1,045,048.03            7.72               1,044,617.03            7.70                      (431.00)

2.1 หน้ีที่รฐับาลค้้าประกัน 419,593.96           3.10           419,775.72                 3.09                                  181.76
       - หนี้ต่างประเทศ 97,326.03              96,431.79                                         (894.24)
       - หนี้ในประเทศ 322,267.93            323,343.93                                       1,076.00
2.2 หน้ีที่รฐับาลไมค้้่าประกัน 625,454.07           4.62           624,841.31                 4.60                                (612.76)
       - หนี้ต่างประเทศ 169,195.67            167,186.45                                      (2,009.22)
       - หนี้ในประเทศ 456,258.40            457,654.86                                       1,396.46
3. หน้ีรฐัวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงนิ (รฐับาลค้้าประกัน)            532,268.78            3.93                  531,131.18            3.91                    (1,137.60)

       - หนี้ต่างประเทศ 2,307.37               2,220.77                                             (86.60)
       - หนี้ในประเทศ 529,961.41            528,910.41                                      (1,051.00)
4. หน้ีหน่วยงานของรฐั  (4.1+4.2) 17,430.88            0.13           17,425.79                   0.13                                    (5.09)

4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ าประกัน -                       -                                                          -   
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ าประกัน 17,430.88              17,425.79                                             (5.09)
รวม (1+2+3+4)       6,005,043.96         44.36            5,980,660.67         44.06               (24,383.29)
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

หมำยเหต:ุ   
1. ตัวเลขในตำรำงเป็นตัวเลขเบื้องตน้ (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของนิติบุคคลเฉพำะกจิ (Special Purpose Vehicle : SPV) 

จ ำนวน 20,499.90 ล้ำนบำท ท่ีรัฐบำลมีภำระผูกพันต้องจ่ำยภำยใตส้ัญญำเช่ำพ้ืนท่ีอำคำร สัญญำบริกำรจัดหำเฟอร์นิเจอร ์
และสญัญำโอนสิทธิเรียกร้องของโครงกำรศูนยร์ำชกำรกรุงเทพมหำนคร ถ. แจ้งวัฒนะ  

2. GDP ปี 2558 เท่ำกับ 13,537.49 พันล้ำนบำท และประมำณกำร GDP ปี 2559 เท่ำกับ 14,038.40 พันล้ำนบำท                     
(ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ณ 15 กุมภำพันธ์ 2559) 

3. สบน. ได้ปรับวิธีกำรค ำนวณ GDP ในแต่ละเดือน เพื่อให้สัดส่วนหน้ีสำธำรณะต่อ GDP สะท้อนค่ำท่ีใกล้เคียงควำมเป็นจริงทีสุ่ด  
โดย GDP ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่ำนมำ สิ้นสดุ ณ เดือนธันวำคม 2558 เท่ำกับ 13,537.49 พันล้ำนบำท  
และ GDP ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่ำนมำ สิ้นสดุ ณ เดือนมกรำคม 2559 ค ำนวณดังนี้ (GDP ไตรมำส 1 ปี 58/3)*2  
+ (GDP ไตรมำส 2-4 ปี 58) + (ประมำณกำร GDP ปี 59)/12 เท่ำกับ 13,573.48 พันล้ำนบำท 

4. รัฐบำลมหีนี้อัตรำดอกเบี้ยแปรผันตำมเงินเฟ้อ จ ำนวน 207,940 ล้ำนบำท ประกอบไปด้วย พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ 
(Inflation-Linked Bond) รุ่น ILB217A จ ำนวน 100,872 ล้ำนบำท และ รุ่น ILB283A จ ำนวน 107,068 ล้ำนบำท  
โดยตำมประมำณกำรภำระหนี้ที่จะครบก ำหนดช ำระในอนำคต รัฐบำลจะมีภำระหนีส้่วนชดเชยเงินเฟอ้เพิ่มเติมจำกเงินต้น 
ที่จะครบก ำหนดในปี 2564 จ ำนวน 18,850 ล้ำนบำท และในปี 2571 จ ำนวน 32,970 ล้ำนบำท ภำยใต้ข้อสมมติว่ำ 
อัตรำเงินเฟ้อทั่วไป (Headline Inflation) ในปี 2559 เท่ำกับ 1.0% และเท่ำกับ 2.0% ตั้งแตปี่ 2560 เป็นต้นไป   

5. มำตรำ 24 (2) ตำมพระรำชบัญญตัิกำรบรหิำรหนีส้ำธำรณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ ได้ให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลัง   
กู้เงินเพื่อปรับโครงสร้ำงหนีส้ำธำรณะ เพื่อเป็นกำรประหยัด ลดควำมเสี่ยงในอัตรำแลกเปลี่ยน หรือกระจำยภำระกำรช ำระหนี้ 
โดยที่ผ่ำนมำกระทรวงกำรคลังไดม้ีกำรกู้เงินในประเทศเพื่อช ำระหนี้ต่ำงประเทศของรัฐวสิำหกิจที่กระทรวงกำรคลังค้ ำประกัน 
ไม่เกินจ ำนวนเงินที่ยังมีภำระค้ ำประกันอยู่ ท ำให้หนี้ต่ำงประเทศของรัฐวิสำหกิจที่กระทรวงกำรคลังค้ ำประกันลดลงและ
หนี้ในประเทศของรัฐบำลเพิ่มขึ้น 

6. เงินกู้ที่ออกภำยใต้พระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำรเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและ
พัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) และพระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำรเงินกู้เพื่อ
ช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟแูละพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน ระยะทีส่อง พ.ศ. 2545 (FIDF3) นั้น ต่อมำได้มีกำรตรำพระรำชก ำหนด
ปรับปรุงกำรบริหำรหนี้เงินกู้ท่ีกระทรวงกำรคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน (กองทุนฯ) 
พ.ศ. 2555 มำตรำ 4 ให้กองทุนฯ มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรช ำระคืนต้นเงินกู้และกำรช ำระดอกเบี้ยเงินกู้ 

7. มำตรำ 24/1 ตำมพระรำชบัญญตักิำรบริหำรหนี้สำธำรณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลัง        
กู้เงินเพื่อปรับโครงสร้ำงหนี้ที่มีจ ำนวนมำกและเห็นว่ำไม่สมควรกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้ำงหนี้ดังกล่ำวในครำวเดียวกัน  
โดยให้สำมำรถทยอยกู้เงินล่วงหน้ำได้ไมเ่กิน 12 เดือนก่อนวันที่หนี้ครบก ำหนดช ำระ และให้น ำเงินกู้ดังกล่ำวส่งเข้ำกองทุน
บริหำรเงินกูเ้พื่อกำรปรับโครงสร้ำงหนี้สำธำรณะและพัฒนำตลำดตรำสำรหนี้ในประเทศใหเ้ป็นผู้บริหำรเงิน โดยจะน ำไปลงทุน
ในหลักทรัพย์ที่มีควำมมั่นคงสูง เช่น ตรำสำรหนี้ที่ออกหรือค้ ำประกันโดยกระทรวงกำรคลัง ตรำสำรหนี้ที่ออกเป็นเงินตรำ
สกุลหลักและออกหรือค้ ำประกันโดยรัฐบำลต่ำงประเทศ กำรท ำธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญำจะขำยคืนซึ่งตรำสำรหนี้ท่ีออกโดย
กระทรวงกำรคลงั หรือลงทุนในตรำสำรหนี้อ่ืน ที่ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเช่ือถือสูงสุดจำกบริษัทจัดอันดับควำมน่ำเช่ือถือ 
เพื่อให้เกิดผลตอบแทนและเป็นกำรลดต้นทุนของกำรกู้เงิน 

8. มีกำรปรับปรุงตัวเลขหนี้ต่ำงประเทศที่รัฐบำลกู้โดยตรง ณ สิ้นเดือนธันวำคม 2558 จำก 81,316.79 ล้ำนบำท ตำมที่ได้รำยงำนไป
ก่อนหน้ำนี้ เป็น 81,236.01 ล้ำนบำท เนื่องจำก สบน. ได้ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงหนีด้ังกล่ำวบำงส่วน  
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน 

1. หนี้ของรัฐบาล 

 1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำลดลง 18,727.19 ล้ำนบำท เนื่องจำก  
 1.1.1 หนี้ต่างประเทศ เพ่ิมขึ้นสุทธิ 3,274.40 ล้ำนบำท จำกเดือนก่อนหน้ำ โดยเป็นผลจำกกำรเบิกจ่ำย 
และกำรช ำระคืนหนี้สกุลเงินเหรียญสหรัฐและสกุลเงินเยน ท ำให้ยอดหนี้คงค้ำงในรูปเงินบำทเพ่ิมขึ้นสุทธิ 3,417.90  
ล้ำนบำท ประกอบกับกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนทีท่ ำให้ยอดหนี้คงค้ำงในรูปเงินบำทลดลง 143.50 ล้ำนบำท  
ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 2   

ตารางท่ี 2 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ต่างประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรง 

 
1. CAD=สกุลเงนิเหรียญแคนำดำ EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรฐั 
2. อัตรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศของธนำคำรแห่งประเทศไทยเป็นอัตรำถัวเฉลีย่ขำย ณ วันท ำกำรสุดท้ำยของเดือน 
3. มีกำรปรับปรุงตัวเลขหนี้คงค้ำง ณ สิน้เดอืนธนัวำคม 2558 เนือ่งจำก สบน. ได้ด ำเนนิกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงหนี้ต่ำงประเทศทีร่ัฐบำลกู้โดยตรงบำงสว่น  

   หำกพิจำรณำในรูปเงินบำท หนี้ที่รัฐบำลกู้โดยตรงจ ำแนกเป็นสกุลเงินต่ำงๆ หลังจำกที่ท ำกำรบริหำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนแล้วมีรำยละเอียดปรำกฏตำมแผนภำพที่ 2    

แผนภาพที่ 2 หนี้ต่างประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรงที่บริหารความเสี่ยงและจ าแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ  

    

 

 

 

 

3

ล้านบาท
สกุลเงนิ ธ.ค. 58 ม.ค. 59

(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                -                    -                    246.70                241.50                  (5.20)             (5.20)                 CAD 26.30 25.74
EUR -                  -                 -                    -                    -                     -                       -               -                   EUR 39.80 39.45
JPY 65,111.72         70,654.39        5,542.67             1,678.48            19,712.96            19,717.72              4.76              1,683.24            JPY 0.30 0.30
USD 460.59             511.58            50.99                 1,832.90            16,698.04            16,554.98              (143.06)          1,689.84            USD 36.25 35.94
JPY 44,576.37         44,295.67        (280.70)              (93.48)               -                     -                       -               (93.48)               

USD 976.08             976.08            -                    -                    -                     -                       -               -                   

3,417.90            (143.50)          3,274.40            

สกุลเงิน 1

ผลจากการบริหารหน้ี (การเบิกจ่าย/ 

การช าระคืน/การปิดความเส่ียงจาก

อตัราแลกเปล่ียน) ณ ม.ค. 59

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหน้ีคงค้าง

 หน้ีทีย่งัไม่ได้มีการปิดความ

เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 หน้ีทีไ่ด้มีการปิดความเสี่ยงจาก

อัตราแลกเปลี่ยน

รวม

การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ

 ณ ม.ค. 59
อัตราแลกเปลี่ยน 2

หน้ีคงค้าง ณ 

ธ.ค. 58

หน้ีคงค้าง ณ 

ม.ค. 59

ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD

หน้ีสิ้นเดือน ธ.ค. 58 

  (ล้านบาท)

หน้ีส้ินเดือน ม.ค. 59 

  (ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

รวม Hedged Unhedged
เยน 114,950.06           35,635.27         14,239.07                  21,396.20         

เหรียญสหรัฐ 1,487.66              48,633.64         30,245.76                  18,387.88         
เหรียญแคนาดา 9.38                   241.50             -                          241.50             
ยโูร -                     -                  -                          

84,510.41         44,484.83                  40,025.58         
4,387,486.67              

1.93                 1.01                         0.92                
ร้อยละของหน้ีต่างประเทศต่อหน้ีทัง้หมด

ของรัฐบาล (%) = (1)/(2)

สกุลเงิน (ลา้นหน่วย)
(ลา้นบาท)

รวมหน้ีต่างประเทศของรัฐบาล (1)
หน้ีของรัฐบาลทัง้หมด (2)
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1.1.2 หนี้ในประเทศ ลดลง 22,001.59 ล้ำนบำท จำกเดือนก่อนหน้ำ เนื่องจำก 

 กำรกู้เงินเพ่ือชดเชยกำรขำดดุลงบประมำณและกำรบริหำรหนี้ลดลงสุทธิ 21,058.98 ล้ำนบำท 

โดยมรีำยละเอียด ดังนี้  

-  กำรกู้เงินเพ่ือชดเชยกำรขำดดุลงบประมำณ จ ำนวน 23,941.02 ล้ำนบำท โดยกำรออกพันธบัตร 
รัฐบำล จ ำนวน 20,000 ล้ำนบำท และพันธบัตรออมทรัพย์ จ ำนวน 3,941.02 ล้ำนบำท  

- กำรช ำระหนี้เงินต้นที่ออกภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม จ ำนวน 9,000 ล้ำนบำท และกำรลดลงสุทธิของตั๋วเงินคลัง จ ำนวน 36,000 ล้ำนบำท 

 กำรช ำระหนี้เงินต้นที่กู้มำเพ่ือวำงระบบบริหำรจัดกำรน้ ำภำยใต้พระรำชก ำหนดให้อ ำนำจ

กระทรวงกำรคลังกู้เงินเพ่ือกำรวำงระบบบริหำรจัดกำรน้ ำและสร้ำงอนำคตประเทศ พ.ศ. 2555 จ ำนวน 5,091 ล้ำนบำท 

 เงินกู้ให้กู้ต่อ เพ่ิมขึ้น 1,848.39 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็น 

-  กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเบิกจ่ำยเงินกู้ จ ำนวน 1,708.64 ล้ำนบำท เพ่ือจัดท ำ 
โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน้ ำเงิน จ ำนวน 827.70 ล้ำนบำท และโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีเขียว จ ำนวน 880.94 ล้ำนบำท  

 - กำรรถไฟแห่งประเทศไทยเบิกจ่ำยเงินกูเ้พ่ือจัดท ำโครงกำรปรับปรุงทำงรถไฟที่ไม่ปลอดภัย  
8 สำยทำง จ ำนวน 139.75 ล้ำนบำท  

 กำรกู้เงินบำททดแทนกำรกูเ้งินตรำต่ำงประเทศ เพ่ิมข้ึน 2,300 ล้ำนบำท เนื่องจำกมีกำรเบิกจ่ำย
เงินกู้เพ่ือใช้ในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำและระบบขนส่งทำงถนนระยะเร่งด่วน:
มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจระยะท่ี 2 จ ำนวน 5,000 ล้ำนบำท และมีกำรเบิกจ่ำยและช ำระคืนต้นเงินกู้เพ่ือใช้ในกำร
ด ำเนินโครงกำรเงนิกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน (DPL) จ ำนวน 300 ล้ำนบำท และ 3,000  
ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 

 1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ลดลงจำกเดือนก่อนหน้ำ 4,082.41 ล้ำนบำท 
จำกกำรช ำระหนี้ภำยใต้พระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำรเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือกำร
ฟ้ืนฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) 

 1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกเดือนก่อนหน้ำ 
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2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 

 2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้้าประกัน 
 2.1.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงสุทธิ 894.24 ล้ำนบำท จำกเดือนก่อนหน้ำ โดยเป็นผลจำกกำรช ำระคืนหนี้เงินเยน 
จ ำนวน 916.73 ล้ำนบำท ของรฐัวิสำหกิจต่ำงๆ และกำรเปลีย่นแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนทีท่ ำให้ยอดหนี้คงค้ำงในรูปเงินบำท
เพ่ิมขึ้น 22.49 ล้ำนบำท ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 3 

 ตารางที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน)  

 
1. EUR=สกุลเงนิยูโร JPY=สกุลเงนิเยน และ USD=สกุลเงนิเหรียญสหรฐั 
2. อัตรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศของธนำคำรแห่งประเทศไทยเป็นอัตรำถัวเฉลีย่ขำย ณ วันท ำกำรสุดท้ำยของเดือน 
3. หนี้คงค้ำงต่ำงประเทศของรัฐวิสำหกิจบำงส่วนได้มกีำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงแล้ว (Partial Hedge) 

 2.1.2 หนี้ในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำเพ่ิมข้ึนสุทธิ 1,076 ล้ำนบำท เนื่องจำก 
- กำรประปำส่วนภูมิภำคออกพันธบัตร จ ำนวน 170 ล้ำนบำท 
- กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทยไถ่ถอนพันธบัตรที่ครบก ำหนด 900 ล้ำนบำท  
- รัฐวิสำหกิจมีกำรเบิกจ่ำยจำกแหล่งเงินกู้ต่ำงๆ มำกกว่ำช ำระคืนต้นเงินกู้ โดยเป็นกำรเบิกจ่ำยเงินกู้ 1,956  

ล้ำนบำท และช ำระคืนต้นเงินกู้ 150 ล้ำนบำท 

2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้า้ประกัน 
  2.2.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลง 2,009.22 ล้ำนบำท จำกเดือนก่อนหน้ำ โดยเป็นผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงของ 
อัตรำแลกเปลี่ยนทีท่ ำให้ยอดหนี้คงค้ำงในรูปเงินบำทลดลง 1,303.32 ล้ำนบำท ประกอบกับกำรช ำระคืนต้นเงินกู้ 
ของหน่วยงำนต่ำงๆ ที่ท ำให้ยอดหนี้คงค้ำงในรูปเงินบำทลดลง 705.90 ล้ำนบำท ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 4 
 
 
 
 
 
 

ลา้นบาท
สกุลเงนิ ธ.ค. 58 ม.ค. 59

(ก) (ข)

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

EUR 44.60                 44.60                -                      -                     1,775.21                1,759.51                  (15.70)             (15.70)                 CAD 26.30    25.74   
JPY 89,169.39           89,083.38          (86.01)                  (26.05)                 26,996.57              27,003.08                6.51               (19.54)                 EUR 39.80    39.45   
USD -                    -                   -                      -                     -                       -                         -                 -                     JPY 0.30     0.30    
JPY 221,242.98         218,353.79        (2,889.19)              (890.68)               7,963.75                7,995.43                  31.68              (859.00)               USD 36.25    35.94   
USD -                    -                   -                      -                     -                       -                         -                 -                     

(916.73)               22.49              (894.24)               

การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ 

ณ ม.ค. 59
สกุลเงนิ 1

ผลจากการบริหารหน้ี (การเบิกจา่ย/ การ

ช าระคืน/การปิดความเส่ียงจากอตัรา

แลกเปล่ียน) ณ ม.ค. 59
อัตราแลกเปลีย่น 2

หน้ีคงค้าง ณ ธ.ค.

 58

หน้ีคงค้าง ณ ม.ค.

 59

ลา้น

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

(ลา้นบาท)

หน้ีส้ินเดือน ม.ค. 59   

(ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง

หน้ีที่ยงัไม่ได้มีการปิดความเสีย่ง

จากอัตราแลกเปลีย่น

หน้ีที่ได้มีการปิดความเสีย่งจาก

อัตราแลกเปลีย่น
รวม
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ตารางที่ 4 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลไม่ค้ าประกัน)  

 
1. EUR=สกุลเงนิยูโร JPY=สกุลเงนิเยน และ USD=สกุลเงนิเหรียญสหรฐั 
2. อัตรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศของธนำคำรแห่งประเทศไทยเป็นอัตรำถัวเฉลีย่ขำย ณ วันท ำกำรสุดท้ำยของเดือน 

 2.2.2 หนี้ในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำเพ่ิมขึ้นสุทธิ 1,396.46 ล้ำนบำท เนื่องจำก 
- กำรบินไทยไถ่ถอนพันธบัตรที่ครบก ำหนด 300 ล้ำนบำท 
- กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคไถ่ถอนพันธบัตรที่ครบก ำหนด 125 ล้ำนบำท 
- องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ออกและไถ่ถอนตั๋วสัญญำใช้เงิน จ ำนวน 15 ล้ำนบำท และ 2.36 ล้ำนบำท 

ตำมล ำดับ  
           - รัฐวิสำหกิจมีกำรเบิกจ่ำยจำกแหล่งเงินกู้ต่ำงๆ มำกกว่ำช ำระคืนต้นเงินกู้ จ ำนวน 1,808.82 ล้ำนบำท  
โดยเป็นกำรเบิกจ่ำยเงินกู้ 2,142.13 ล้ำนบำท และช ำระคืนต้นเงินกู้ 333.31 ล้ำนบำท 

3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน)  
 3.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงสุทธิ 86.60 ล้ำนบำท จำกเดือนก่อนหน้ำ โดยเป็นผลจำกกำรช ำระคืนหนี้สกุลเงินเหรียญ
สหรัฐและสกุลเงินเยน จ ำนวน 83.17 ล้ำนบำท ของรฐัวสิำหกจิต่ำงๆ ประกอบกับกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน 
ที่ท ำให้ยอดหนี้คงค้ำงในรูปเงินบำทลดลง 3.43 ล้ำนบำท ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 5 

ตารางที่ 5 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน)  

 
1. EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงนิเยน และ USD=สกุลเงนิเหรียญสหรัฐ 
2. อัตรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศของธนำคำรแห่งประเทศไทยเป็นอัตรำถัวเฉลี่ยขำย ณ วันท ำกำรสุดท้ำยของเดือน 
 
 
 
 
 

ลา้นบาท สกุลเงนิ ธ.ค. 58 ม.ค. 59

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

EUR 1,400.84             1,384.99            (15.85)                  (625.44)               55,752.77              55,259.95                (492.82)           (1,118.26)             EUR 39.80    39.45   
JPY 60,523.57           60,332.99          (190.58)                (57.71)                 18,323.87              18,328.29                4.42               (53.29)                 JPY 0.30     0.30    
USD 2,623.70             2,623.07            (0.63)                   (22.75)                 95,119.02              94,304.10                (814.92)           (837.67)               USD 36.25    35.94   

(705.90)               (1,303.32)         (2,009.22)             

สกุลเงนิ 1

ผลจากการบริหารหน้ี (การเบิกจา่ย/ การ

ช าระคืน/การปิดความเส่ียงจากอตัรา

แลกเปล่ียน) ณ ม.ค. 59

การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ 

ณ ม.ค. 59

อัตราแลกเปลีย่น 2

หน้ีคงค้าง ณ ธ.ค.

 58

หน้ีคงค้าง ณ ม.ค.

 59

ลา้น EUR/JPY/USD หน้ีสิน้เดือน ธ.ค. 58   

(ลา้นบาท)

หน้ีส้ินเดือน ม.ค. 59   

(ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง

 หน้ีที่ยงัไม่ได้มีการปิดความเสีย่ง

จากอัตราแลกเปลีย่น

รวม

ลา้นบาท ธ.ค. 58 ม.ค. 59

สกุลเงนิ (ก) (ข)

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

EUR 3.43                  3.43                 -                      -                     136.58                  135.38                    (1.20)              (1.20)                   EUR 39.80    39.45   
USD 7.17                  5.38                 (1.79)                   (64.40)                 259.82                  257.59                    (2.23)              (66.63)                 USD 36.25    35.94   
EUR 25.39                 25.39                -                      -                     -                       -                         -                 -                     
JPY 3,403.78             3,327.10            (76.68)                  (18.77)                 -                       -                         -                 (18.77)                 

(83.17)                 (3.43)              (86.60)                 

ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง

 หน้ีที่ยงัไม่ได้มีการปิดความเสีย่ง

จากอัตราแลกเปลีย่น
 หน้ีที่ได้มีการปิดความเสีย่งจาก

อัตราแลกเปลีย่น
รวม

อัตราแลกเปลีย่น 2

หน้ีคงค้าง ณ ธ.ค.

 58

หน้ีคงค้าง ณ ม.ค.

 59

ลา้น EUR/JPY/USD หน้ีสิน้เดือน ธ.ค. 58   

(ลา้นบาท)

หน้ีส้ินเดือน ม.ค. 59   

(ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ 

ณ ม.ค. 59
สกุลเงนิ 1

ผลจากการบริหารหน้ี (การเบิกจา่ย/ การ

ช าระคืน/การปิดความเส่ียงจากอตัรา

แลกเปล่ียน) ณ ม.ค. 59
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3.2  หนี้ในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำลดลง 1,051 ล้ำนบำท เนื่องจำกธนำคำรเพ่ือกำรเกษตร 
และสหกรณ์กำรเกษตรช ำระคืนต้นเงินตำมสัญญำเงินกู้  

ทั้งนี้ หำกพิจำรณำในรูปเงินบำท หนี้ต่ำงประเทศของรัฐวิสำหกิจที่ไม่เป็นสถำบันกำรเงิน และรัฐวิสำหกิจ 
ที่เป็นสถำบันกำรเงิน (รัฐบำลค้ ำประกัน) หลังท ำกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของอัตรำแลกเปลี่ยน จ ำแนกเป็น 
สกุลเงินต่ำงๆ มีรำยละเอียดปรำกฏตำมแผนภำพที่ 3  

แผนภาพที่ 3 หนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน และรัฐวิสาหกิจที่เป็น    
สถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) ที่บริหารความเสี่ยงและจ าแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ 

       
 
4. หนี้หน่วยงานของรัฐ ลดลงสุทธิ 5.09 ล้ำนบำท จำกเดือนก่อนหน้ำ เนื่องจำกส ำนักงำนธนำนุเครำะห์มีกำรเบิกจ่ำย 
จำกแหล่งเงินกูน้้อยกว่ำช ำระคืนต้นเงินกู้ โดยเป็นกำรเบิกจ่ำยเงินกู้ 9.8 ล้ำนบำท และช ำระคืนต้นเงินกู้ 14.89 ล้ำนบำท 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

รวม Hedged
Natural 

Hedged
Unhedged

เยน 371,097.26            113,757.46  68,509.85      18,270.58     26,977.03    

เหรียญสหรัฐ 2,628.44               94,474.55   -              94,281.35     193.20        

ยโูร 1,458.41               57,607.00   1,077.59       54,634.52     1,894.89      

265,839.01  69,587.44      167,186.45    29,065.12    
1,575,748.21  

16.87         4.42             10.61           1.84           
ร้อยละของหน้ีต่างประเทศต่อหน้ี

ทัง้หมดของรัฐวิสาหกิจ (%) = (1)/(2)

สกุลเงิน (ลา้นหน่วย)
(ลา้นบาท)

รวมหน้ีต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ (1)
หน้ีรัฐวิสาหกิจทัง้หมด (2)



  
  

            9 
 

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน 

 หนี้สำธำรณะคงค้ำง ณ วันที่ 31 มกรำคม 2559 มีจ ำนวน 5,980,660.67 ล้ำนบำท ซึ่งสำมำรถ 
แบ่งประเภทเป็นหนี้ต่ำงประเทศ-หนี้ในประเทศ และหนี้ระยะยำว-หนี้ระยะสั้นได ้ดังนี้ 
 

 หนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ แบ่งออกเป็น หนี้ต่ำงประเทศ 350,349.42 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 5.86 
และหนี้ในประเทศ 5,630,311.25 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 94.14 ของยอดหนี้สำธำรณะคงค้ำง รำยละเอียดปรำกฏ
ตำมตำรำงท่ี 6 
ตารางท่ี 6 สัดส่วนหนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ 

 
 
 หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

 หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุของเครื่องมือการกู้เงิน) แบ่งออกเป็น หนี้ระยะยำว 
5,689,950.19 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 95.14 และหนี้ระยะสั้น 290,710.48 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 4.86  
ของยอดหนี้สำธำรณะคงค้ำง รำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 7 
ตารางท่ี 7 สัดส่วนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุของเครื่องมือการกู้เงิน) 

 
 
 
 
 

หน้ีสาธารณะ

(ลา้นบาท) (ลา้นบาท) % (ลา้นบาท) %

1. หน้ีของรัฐบาล 4,387,486.67           84,510.41                  1.93              4,302,976.26                98.07                

2. หน้ีรัฐวิสาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน 1,044,617.03           263,618.24                25.24            780,998.79                   74.76                

3. หน้ีรัฐวิสาหกิจทีเ่ป็นสถาบันการเงิน     

   (รัฐบาลค้้าประกัน)
531,131.18              2,220.77                   0.42              528,910.41                   99.58                

4. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 17,425.79               -                          -               17,425.79                    100.00               

รวม 5,980,660.67           350,349.42                5.86              5,630,311.25                94.14                

หน้ีต่างประเทศ หน้ีในประเทศ

หน้ีสาธารณะ

(ลา้นบาท) (ลา้นบาท) % (ลา้นบาท) %

1. หน้ีของรัฐบาล 4,387,486.67           4,196,296.10              95.64            191,190.57                   4.36                  

2. หน้ีรัฐวิสาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน 1,044,617.03           1,015,852.12              97.25            28,764.91                    2.75                  

3. หน้ีรัฐวิสาหกิจทีเ่ป็นสถาบันการเงิน     

   (รัฐบาลค้้าประกัน)
531,131.18              460,376.18                86.68            70,755.00                    13.32                

4. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 17,425.79               17,425.79                  100.00           -                            -                   

รวม 5,980,660.67           5,689,950.19             95.14            290,710.48                  4.86                  

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสัน้
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หมายเหต:ุ กำรน ำข้อมูลและ/หรือบทวเิครำะห์ของส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะไปใช้และ/หรือเผยแพร่ต่อ ขอควำมกรุณำอ้ำงอิงแหล่งที่มำของขอ้มูลด้วย 
ส่วนวิจยันโยบำยหนี้สำธำรณะ ส ำนักนโยบำยและแผน 
ส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5512 และ 5520 

 

 หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุคงเหลือ) แบ่งออกเป็น หนี้ระยะยำว 
5,123,773.42 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 85.67 และหนี้ระยะสั้น 856,887.25 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 14.33  
ของยอดหนี้สำธำรณะคงค้ำง รำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 8 
ตารางท่ี 8 สัดส่วนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุคงเหลือ) 

 
 

หน้ีสาธารณะ

(ลา้นบาท) (ลา้นบาท) % (ลา้นบาท) %

1. หน้ีของรัฐบาล 4,387,486.67           3,880,280.10              88.44            507,206.57                   11.56                

2. หน้ีรัฐวิสาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน 1,044,617.03           887,427.08                84.95            157,189.95                   15.05                

3. หน้ีรัฐวิสาหกิจทีเ่ป็นสถาบันการเงิน     

   (รัฐบาลค้้าประกัน)
531,131.18              338,640.45                63.76            192,490.73                   36.24                

4. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 17,425.79               17,425.79                  100.00           -                            -                   

รวม 5,980,660.67           5,123,773.42             85.67            856,887.25                  14.33                

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสัน้


