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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน 

ส ำนักงำนบริหำรหนีส้ำธำรณะ (สบน.) ขอรำยงำนสถำนะหนี้สำธำรณะคงค้ำง ณ สิ้นเดือนมีนำคม 2559 ดังนี้ 

 ยอดหนี้สำธำรณะคงค้ำง ณ วันที ่31 มีนำคม 2559 มีจ ำนวน 6,013,649.86 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น  
ร้อยละ 44.03 ของ GDP เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำ หนี้สำธำรณะเพิ่มขึ้นสุทธิ 7,862.69 ล้ำนบำท โดยมี
รำยละเอียด ดังนี้  
 1. หนี้ของรัฐบำล 4,431,683.97 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 16,332.21 ล้ำนบำท 
 2. หนี้รัฐวิสำหกิจที่ไม่เป็นสถำบันกำรเงิน 1,039,910.82 ล้ำนบำท ลดลง 4,571.53 ล้ำนบำท 
 3. หนี้รัฐวิสำหกิจที่เป็นสถำบันกำรเงิน (รัฐบำลค้ ำประกัน) 525,523.70 ล้ำนบำท  
  ลดลง 2,999.26 ล้ำนบำท  
 4. หนี้หน่วยงำนของรัฐ 16,531.37 ล้ำนบำท ลดลง 898.73 ล้ำนบำท 
 ทั้งนี้ สัดส่วนและรำยละเอียดของหนีส้ำธำรณะ ณ สิ้นเดือนมีนำคม 2559 ปรำกฏตำมแผนภำพที่ 1  
และตำรำงที่ 1 ตำมล ำดับ 
 

แผนภาพที่ 1 สัดส่วนหนี้สาธารณะจ าแนกตามประเภท 
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน 

ตารางที ่1 รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 25591 
 

หน่วย: ล้านบาท
ณ 29 ก.พ.  % ต่อ GDP ณ 31 ม.ีค.  % ต่อ GDP เพ่ิม/(ลด)

(1) (2) (3) (4) (3)-(1)
1. หน้ีของรฐับาล (1.1+1.2+1.3)         4,415,351.76           32.44               4,431,683.97           32.45                    16,332.21

1.1 หน้ีที่รฐับาลกู้โดยตรง         3,423,881.65           25.16               3,428,513.86           25.10 4,632.21                    

       - หนี้ต่างประเทศ 85,870.79              89,438.36                    3,567.57                    
       - หนี้ในประเทศ 3,338,010.86          3,339,075.50                1,064.64                    
            - เงินกูเ้พื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้ 2,832,395.78          2,832,395.78                -                           

                 -ระยะส้ัน (ต๋ัวเงินคลังและเงินกูอ้ืน่) 164,702.00            131,702.00                   (33,000.00)                 

                 -ระยะยาว (พนัธบตัรและเงินกูอ้ืน่) 2,667,693.78          2,700,693.78                33,000.00                  

            - เงินกูเ้พื่อฟื้นฟแูละเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 373,483.29            373,483.29                   -                           

            - เงินกูเ้พื่อน าเข้ากองทนุส่งเสริมการประกันภัยพบิติั -                       -                             -                           

            - เงินกูเ้พื่อวางระบบบริหารจดัการน้ า 13,758.11              13,758.11                    -                             

            - เงินกูใ้หกู้ต่้อ 54,620.02              55,512.66                    892.64                      
            - เงินกูเ้พื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ าประกัน 9,341.66               9,341.66                      -                             
            - เงินกูบ้าททดแทนการกูเ้งินตราต่างประเทศ 54,412.00              54,584.00                    172.00                      
               -เพื่อใช้ในโครงการ DPL 4,412.00               4,584.00                      172.00                      
               -เพือ่การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน 50,000.00              50,000.00                    -                           

1.2 หน้ีที่รฐับาลกู้เพ่ือชดเชยความเสียหายใหแ้ก่กองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 991,470.11           7.29           983,170.11                 7.20           (8,300.00)                   

       - FIDF 1 400,112.97            391,812.97                   8,300.00-                      
       - FIDF 3 591,357.14            591,357.14                   -                           

1.3 หน้ีเงนิกู้ล่วงหน้าเพ่ือปรบัโครงสรา้งหน้ี -                     -             20,000.00                              0.15 20,000.00                  

      - หนี้เงินกูเ้พื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ -                       -                             -                           

       - หนี้เงินกูเ้พื่อชดเชยความเสียหายใหแ้ก่กองทนุเพื่อการฟื้นฟฯู -                       -                             -                           
       - หนี้เงินกูเ้พื่อฟื้นฟแูละเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ -                       20,000.00                    20,000.00                  

2. หน้ีรฐัวิสาหกิจที่ไมเ่ป็นสถาบันการเงนิ (2.1 + 2.2)         1,044,482.35            7.67               1,039,910.82            7.61                    (4,571.53)

2.1 หน้ีที่รฐับาลค้้าประกัน 420,286.39           3.09           416,534.54                 3.05                              (3,751.85)
       - หนี้ต่างประเทศ 97,942.46              96,630.31                                       (1,312.15)
       - หนี้ในประเทศ 322,343.93            319,904.23                                      (2,439.70)
2.2 หน้ีที่รฐับาลไมค้้่าประกัน 624,195.96           4.59           623,376.28                 4.56                                (819.68)
       - หนี้ต่างประเทศ 167,249.71            165,643.29                                      (1,606.42)
       - หนี้ในประเทศ 456,946.25            457,732.99                                          786.74
3. หน้ีรฐัวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงนิ (รฐับาลค้้าประกัน)            528,522.96            3.88                  525,523.70            3.85                    (2,999.26)

       - หนี้ต่างประเทศ 2,190.55               2,079.29                                           (111.26)
       - หนี้ในประเทศ 526,332.41            523,444.41                                      (2,888.00)
4. หน้ีหน่วยงานของรฐั  (4.1+4.2) 17,430.10            0.13           16,531.37                   0.12                                (898.73)

4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ าประกัน -                       -                                                          -   
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ าประกัน 17,430.10              16,531.37                                         (898.73)
รวม (1+2+3+4)       6,005,787.17         44.13            6,013,649.86         44.03                  7,862.69
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

หมำยเหต:ุ   
1. ตัวเลขในตำรำงเปน็ตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของนติิบุคคลเฉพำะกิจ (Special Purpose Vehicle : SPV) จ ำนวน 

20,499.90 ล้ำนบำท ที่รัฐบำลมีภำระผูกพันต้องจ่ำยภำยใตส้ัญญำเช่ำพืน้ที่อำคำร สัญญำบริกำรจัดหำเฟอรน์ิเจอร ์และสัญญำโอนสิทธิ
เรียกร้องของโครงกำรศูนย์รำชกำรกรุงเทพมหำนคร ถ. แจ้งวัฒนะ  

2. GDP ปี 2558 เท่ำกับ 13,533.60 พนัล้ำนบำท และ GDP ไตรมำสแรกของปี 2559 เท่ำกับ 3,526.19 พันล้ำนบำท (ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำต ิณ 16 พฤษภำคม 2559) 

3. สบน. ได้ปรับวธิีกำรค ำนวณ GDP ในแต่ละเดือน เพื่อใหส้ัดสว่นหนี้สำธำรณะต่อ GDP สะท้อนค่ำที่ใกล้เคียงควำมเป็นจริง  
โดย GDP ในรอบ 12 เดือนท่ีผำ่นมำ สิ้นสุด ณ เดอืนกนัยำยน 2558 เทำ่กับ 13,415.83 พันล้ำนบำท  
และ GDP ในรอบ 12 เดือนทีผ่ำ่นมำ สิ้นสุด ณ เดือนมีนำคม 2559 ค ำนวณดังนี ้(GDP ไตรมำส 2-4 ปี 58) + (GDP ไตรมำส 1 ปี 59)   
เท่ำกับ 13,658.17 พันลำ้นบำท 

4. รัฐบำลมีหนี้อัตรำดอกเบี้ยแปรผันตำมเงินเฟอ้ 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 ำระ
ในอนำคต รัฐบำลจะมีภำระหนีส้่วนชดเชยเงินเฟ้อเพิ่มเติมจำกเงินต้นทีจ่ะครบก ำหนดในปี 2564 จ ำนวน 18,850 ล้ำนบำท และในปี 2571 
จ ำนวน 32,970 ล้ำนบำท ภำยใตข้้อสมมตวิ่ำอัตรำเงินเฟ้อท่ัวไป (Headline Inflation) ในปี 2559 เท่ำกับ 1.0% และเท่ำกับ 2.0%  
ตั้งแต่ป ี2560 เป็นต้นไป   

5. มำตรำ 24 (2) ตำมพระรำชบญัญตักิำรบริหำรหนีส้ำธำรณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไดใ้ห้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกูเ้งินเพื่อ 
ปรับโครงสร้ำงหนีส้ำธำรณะ เพื่อเปน็กำรประหยัด ลดควำมเสี่ยงในอัตรำแลกเปลี่ยน หรอืกระจำยภำระกำรช ำระหนี้ โดยที่ผำ่นมำ
กระทรวงกำรคลังได้มีกำรกู้เงินในประเทศเพื่อช ำระหนี้ต่ำงประเทศของรัฐวิสำหกจิที่กระทรวงกำรคลงัค้ ำประกันไม่เกินจ ำนวนเงินที่ยังมีภำระ
ค้ ำประกันอยู่ ท ำให้หนี้ต่ำงประเทศของรัฐวิสำหกิจที่กระทรวงกำรคลังค้ ำประกันลดลงและหนี้ในประเทศของรัฐบำลเพิ่มขึ้น 

6. เงินกู้ที่ออกภำยใตพ้ระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลงักู้เงินและจัดกำรเงินกู้เพื่อชว่ยเหลือกองทุนเพือ่กำรฟื้นฟูและพฒันำระบบ 
สถำบันกำรเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) และพระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลงักู้เงินและจัดกำรเงินกูเ้พื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและ
พัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF3) นั้น ต่อมำได้มีกำรตรำพระรำชก ำหนดปรับปรงุกำรบริหำรหนีเ้งินกู้ที่กระทรวงกำรคลงักู้
เพื่อช่วยเหลอืกองทุนเพื่อกำรฟืน้ฟแูละพัฒนำระบบสถำบันกำรเงนิ (กองทุนฯ) พ.ศ. 2555 มำตรำ 4 ให้กองทนุฯ มีหนำ้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
กำรช ำระคืนต้นเงนิกู้และกำรช ำระดอกเบี้ยเงินกู ้

7. มำตรำ 24/1 ตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลงักู้เงินเพื่อ 
ปรับโครงสร้ำงหนี้ที่มีจ ำนวนมำกและเห็นว่ำไม่สมควรกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้ำงหนี้ดังกล่ำวในครำวเดียวกัน โดยให้สำมำรถทยอยกู้เงิน
ล่วงหน้ำได้ไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันที่หนี้ครบก ำหนดช ำระ และให้น ำเงินกูด้ังกล่ำวส่งเข้ำกองทุนบริหำรเงินกู้เพื่อกำรปรับโครงสร้ำงหนีส้ำธำรณะ
และพัฒนำตลำดตรำสำรหนี้ในประเทศให้เป็นผู้บรหิำรเงิน โดยจะน ำไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีควำมมั่นคงสูง เช่น ตรำสำรหนี้ที่ออก 
หรือค้ ำประกันโดยกระทรวงกำรคลัง ตรำสำรหนี้ที่ออกเป็นเงินตรำสกุลหลักและออกหรอืค้ ำประกนัโดยรัฐบำลตำ่งประเทศ กำรท ำธุรกรรม 
ซื้อโดยมสีญัญำจะขำยคนืซึ่งตรำสำรหนี้ทีอ่อกโดยกระทรวงกำรคลงั หรือลงทนุในตรำสำรหนี้อื่นที่ได้รบักำรจัดอันดับควำมนำ่เชื่อถือ 
จำกบริษทัจัดอันดบัควำมนำ่เชื่อถือ เพื่อให้เกิดผลตอบแทนและเป็นกำรลดต้นทุนของกำรกู้เงิน 

8. ตัวเลขในตำรำงไมร่วมหนีข้องธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) เนื่องจำกเดิม ธปท. ถือเปน็รัฐวิสำหกจิที่ประกอบธุรกิจใหกู้้ยืมเงินตำม 
พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดกิจกำรธนำคำรแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 ซึ่งหนี้เงินกู้ของ ธปท. ไม่นับเป็นหนี้สำธำรณะ เว้นแต่กระทรวงกำรคลงั 
จะค้ ำประกันหนี้เงินกู้นั้น ต่อมำ พระรำชบัญญัติธนำคำรแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ได้บญัญตัิให้ ธปท. เป็นหนว่ยงำนของรัฐ 
ที่ไม่เป็นส่วนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำดว้ยวิธีกำรงบประมำณและกฎหมำยอืน่ ท ำให้หนี้เงินกู้ของ ธปท. นบัรวมเป็นหนี้สำธำรณะ 
อย่ำงไรก็ดี เพื่อใหส้อดคล้องกับแนวทำงปฏิบัตขิองนำนำประเทศและเจตนำรมณ์ดั้งเดิมของพระรำชบญัญตักิำรบริหำรหนีส้ำธำรณะ  
พ.ศ. 2548 สบน. อยู่ในระหวำ่งกำรศึกษำทบทวนนิยำมและขอบเขตของหนี้สำธำรณะภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ พ.ศ. 2548 
ซึ่ง ณ สิ้นเดือนธันวำคม พ.ศ. 2557 หนี้เงินกู้ของ ธปท. มีจ ำนวน 3,494,274 ลำ้นบำท (ที่มำ: รำยงำนของผู้สอบบญัชีและงบกำรเงิน  
ธนำคำรแหง่ประเทศไทย ส ำหรบัปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 ส ำนกังำนกำรตรวจเงนิแผ่นดิน) 

 
 
 

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

1. หนี้ของรัฐบาล 

 1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำเพิ่มขึ้น 4,632.21 ล้ำนบำท เนื่องจำก  
 1.1.1 หนี้ต่างประเทศ เพิม่ขึน้สุทธ ิ3,567.57 ล้ำนบำท จำกเดือนก่อนหนำ้ โดยเป็นผลจำกกำรเบิกจ่ำย 
หนี้สกุลเงินเยนและสกลุเงินเหรียญสหรฐั และกำรช ำระคืนหนี้สกุลเงินเหรียญแคนำดำ ทีท่ ำให้ยอดหนีค้งค้ำงในรปูเงินบำท
เพิ่มขึ้น จ ำนวน 3,955.64 ล้ำนบำท และผลกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนท ำให้ยอดหนี้คงค้ำงในส่วนที่เหลือ 
หลังจำกท ำกำรเบิกจ่ำยและช ำระคืน ในรูปเงินบำทลดลง 388.07 ล้ำนบำท ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 2   

ตารางที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ตา่งประเทศที่รัฐบาลกูโ้ดยตรง 

ล้านบาท
สกุลเงิน ก.พ. 59 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         9.04               (0.34)                (9.24)                 249.85                256.94                7.09           (2.15)                CAD 26.63 27.39
EUR -          -                 -                   -                   -                     -                     -            -                   EUR 39.42 40.26
JPY 72,427.52  84,943.03        12,515.51          3,963.78            23,083.88            22,938.52            (145.36)      3,818.42            JPY 0.32 0.32
USD 513.36      513.40            0.04                 1.10                  18,426.72            18,176.92            (249.80)      (248.70)             USD 35.89 35.41
JPY 43,494.94  43,494.94        -                   -                   -                     -                     -            -                   
USD 972.57      972.57            -                   -                   -                     -                     -            -                   

3,955.64           (388.07)      3,567.57           

สกุลเงิน 1

ผลจากการบรหิารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การ

ช้าระคืน/การบรหิารความเสีย่งจากอัตรา

แลกเปลีย่น) ณ ม.ีค. 59

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหน้ีคงค้าง

หน้ีส้ินเดือน ม.ีค. 59

   (ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

 หน้ีที่ยังไม่ได้มีการบริหาร   

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 หน้ีที่ได้มีการบริหารความเสี่ยง

จากอัตราแลกเปลี่ยน
รวม

การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ

 ณ ม.ีค. 59

อัตราแลกเปลี่ยน 2

หน้ีคงค้าง

 ณ ก.พ. 59

หน้ีคงค้าง ณ 

ม.ีค. 59

ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD

หน้ีส้ินเดือน ก.พ. 59

   (ล้านบาท)

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

   หำกพิจำรณำในรูปเงินบำท หนี้ที่รัฐบำลกู้โดยตรงจ ำแนกเป็นสกุลเงินต่ำงๆ หลังจำกที่ท ำกำรบริหำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนแล้วมีรำยละเอียดปรำกฏตำมแผนภำพที่ 2 2.1 และ 2.2    
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน 

แผนภาพที่ 2 หนี้ต่างประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรงที่บริหารความเสี่ยงและจ าแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ 

   

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

1.1.2 หนี้ในประเทศ เพิ่มขึ้น 1,064.64 ล้ำนบำท จำกเดือนก่อนหน้ำ เนือ่งจำก 

 เงินกู้ให้กู้ต่อ เพิ่มขึ้นสุทธ ิ892.64 ล้ำนบำท จำกเดือนก่อนหน้ำ เนื่องจำก 

-  กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเบิกจ่ำยเงินกู้ จ ำนวน 950.44 ล้ำนบำท เพื่อจัดท ำ 
โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน้ ำเงิน จ ำนวน 547.65 ล้ำนบำท โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีเขียว จ ำนวน 357.06 ล้ำนบำท  
และโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีม่วง จ ำนวน 45.73 ล้ำนบำท และช ำระคนืต้นเงินกูส้ ำหรบัโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน้ ำเงิน 
และสำยสีเขียว จ ำนวน 556.99 ล้ำนบำท และ 173.01 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั   
 - กำรรถไฟแห่งประเทศไทยเบิกจ่ำยเงินกู้จ ำนวน 672.20 ล้ำนบำท เพื่อจัดท ำโครงกำรรถไฟ 
ชำนเมืองสำยสีแดง จ ำนวน 602.03 และโครงกำรปรับปรุงทำงรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 สำยทำง จ ำนวน 70.17 ล้ำนบำท  

 กำรกู้เงินบำททดแทนกำรกูเ้งินตรำต่ำงประเทศ เพิ่มขึ้น 172 ล้ำนบำท จำกกำรเบิกจ่ำยเงินกู้เพื่อใช้
ในกำรด ำเนินโครงกำรเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน (DPL)  

รวม Hedged Unhedged
เยน 128,437.97           40,876.06         13,973.75                  26,902.31         

เหรียญสหรัฐ 1,485.97              48,314.60         30,136.59                  18,178.01         
เหรียญแคนาดา 9.04                   247.70             -                          247.70             
ยโูร -                     -                  -                          

89,438.36         44,110.34                  45,328.02         
4,431,683.97              

2.02                 1.00                         1.02                
ร้อยละของหน้ีต่างประเทศต่อหน้ีทัง้หมด

ของรัฐบาล (%) = (1)/(2)

สกุลเงิน (ลา้นหน่วย)
(ลา้นบาท)

รวมหน้ีต่างประเทศของรัฐบาล (1)
หน้ีของรัฐบาลทัง้หมด (2)

 

ร้อยละของหนี้ต่างประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรงต่อหนี้ทั้งหมดของรัฐบาล  
โดยจ าแนกเป็นหนี้ที่ยังไม่ได้มีการบริหารความเสี่ยง และหนี้ที่ได้มีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 



  
  

            6 
 

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน 

 1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทนุเพื่อการฟื้นฟูฯ ลดลงจำกเดือนก่อนหน้ำ 8,300 ล้ำนบำท 
จำกกำรช ำระหนี้ภำยใต้พระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำรเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุน 
เพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) 

 1.3 หนี้เงินกูล้่วงหน้าเพื่อปรบัโครงสรา้งหนี้ เพิ่มขึ้นจำกเดือนก่อนหน้ำ 20,000 ล้ำนบำท เพื่อปรับโครงสร้ำงหนี ้
พันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง ซึ่งจะครบก ำหนดในวันที่ 9 มิถุนำยน 2559 

2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 

 2.1 หนี้ทีร่ัฐบาลค้้าประกัน 
 2.1.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงจำกเดือนกอ่นหน้ำ 1,312.15 ล้ำนบำท โดยเป็นผลจำกกำรช ำระคืนหนี้เงินเยน 
ของรัฐวิสำหกิจต่ำงๆ จ ำนวน 1,168.53 ล้ำนบำท และผลกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนที่ท ำให้ยอดหนี้คงค้ำง 
ในส่วนที่เหลือหลังจำกท ำกำรช ำระคืน ในรูปเงินบำทลดลง 143.62 ล้ำนบำท ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 3 

 ตารางที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน)  

ล้านบาท สกุลเงิน ก.พ. 59 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              -                   -                   1,758.24             1,795.65             37.41         37.41                CAD 26.63   27.39
JPY 88,691.14  88,353.53        (337.61)             (106.92)             28,267.37            28,089.37            (178.00)      (284.92)             EUR 39.42   40.26
USD -          -                 -                   -                   -                     -                     -            -                   JPY 0.32     0.32
JPY 217,766.12 214,519.08        (3,247.04)           (1,061.61)           8,419.92             8,416.89             (3.03)          (1,064.64)          USD 35.89   35.41

USD -          -                 -                   -                   -                     -                     -            -                   
(1,168.53)          (143.62)      (1,312.15)          

หน้ีที่ยังไม่ได้มีการบริหาร      

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

หน้ีที่ได้มีการบริหารความเสี่ยง

จากอัตราแลกเปลี่ยน
รวม

การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ

 ณ ม.ีค. 59

อัตราแลกเปลี่ยน 2

หน้ีคงค้าง

 ณ ก.พ. 59

หน้ีคงค้าง ณ 

ม.ีค. 59

ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD
หน้ีส้ินเดือน ก.พ. 59

   (ล้านบาท)

หน้ีส้ินเดือน ม.ีค. 59

   (ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

สกุลเงิน 1

ผลจากการบริหารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การช้าระคืน/

การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน)     ณ 

ม.ีค. 59

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหน้ีคงค้าง

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

 2.1.2 หนีใ้นประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำลดลงสุทธิ 2,439.70 ล้ำนบำท เนื่องจำก 
- กำรทำงพิเศษแหง่ประเทศไทยไถ่ถอนพันธบัตรที่ครบก ำหนด 3,000 ล้ำนบำท 
- รัฐวิสำหกิจมีกำรเบิกจ่ำยจำกแหล่งเงินกู้ต่ำงๆ มำกกว่ำช ำระคืนต้นเงินกู้ จ ำนวน 560.30 ล้ำนบำท  

โดยเป็นกำรเบิกจ่ำยเงินกู้ 647.38 ล้ำนบำท และช ำระคืนต้นเงินกู้ 87.08 ล้ำนบำท 

2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้้าประกัน 
  2.2.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงจำกเดือนกอ่นหน้ำ 1,606.42 ล้ำนบำท โดยเป็นผลจำกกำรช ำระคืนต้นเงินกู ้
ของบริษทั กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) ที่ท ำให้ยอดหนีค้งค้ำงในรูปเงินบำทลดลง 1,359.77 ล้ำนบำท  
และผลกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำแลกเปลี่ยนที่ท ำให้ยอดหนี้คงค้ำงในส่วนที่เหลือหลังจำกท ำกำรช ำระคืน ในรูปเงินบำท
ลดลง 246.65 ล้ำนบำท ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 4 
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ตารางที่ 4 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไมเ่ปน็สถาบนัการเงิน (รัฐบาลไม่ค้ าประกัน)  

ล้านบาท สกุลเงิน ก.พ. 59 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 1,370.87   1,346.06          (24.81)               (999.01)             54,038.64            55,188.39            1,149.75     150.74              EUR 39.42   40.26
JPY 59,798.42  59,476.10        (322.32)             (102.09)             19,058.77            18,938.76            (120.01)      (222.10)             JPY 0.32     0.32
USD 2,623.07   2,615.76          (7.31)                (258.67)             94,152.30            92,875.91            (1,276.39)    (1,535.06)          USD 35.89   35.41

(1,359.77)          (246.65)      (1,606.42)          

หน้ีที่ยังไม่ได้มีการบริหาร     

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

รวม

การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ

 ณ ม.ีค. 59

อัตราแลกเปลี่ยน

หน้ีคงค้าง

 ณ ก.พ. 59

หน้ีคงค้าง ณ 

ม.ีค. 59

ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD

หน้ีส้ินเดือน ก.พ. 59

   (ล้านบาท)

หน้ีส้ินเดือน ม.ีค. 59

   (ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหน้ีคงค้าง

สกุลเงิน 1

ผลจากการบรหิารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การ

ช้าระคืน/การบรหิารความเสีย่งจากอัตรา

แลกเปลีย่น) ณ ม.ีค. 59

2

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

 2.2.2 หนี้ในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำเพิ่มขึ้นสุทธิ 786.74 ล้ำนบำท เนื่องจำก 
- บริษัท กำรบนิไทย จ ำกัด (มหำชน) ออกตั๋วสัญญำใช้เงิน จ ำนวน 4,000 ล้ำนบำท  
- กำรประปำส่วนภูมิภำคออกพันธบัตร จ ำนวน 590 ล้ำนบำท 
- องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ออกและไถ่ถอนตั๋วสัญญำใช้เงิน จ ำนวน 15 ล้ำนบำท และ 34.36 ล้ำนบำท 

ตำมล ำดับ 
           - รัฐวิสำหกิจมีกำรเบิกจ่ำยจำกแหล่งเงินกู้ต่ำงๆ น้อยกว่ำช ำระคืนต้นเงินกู้ จ ำนวน 3,783.90 ล้ำนบำท  
โดยเป็นกำรเบิกจ่ำยเงินกู้ 2,281.33 ล้ำนบำท และช ำระคืนต้นเงินกู้ 6,065.23 ล้ำนบำท 

3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน)  
 3.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงสุทธิ 111.26 ล้ำนบำท จำกเดือนก่อนหน้ำ โดยเป็นผลจำกกำรช ำระคืนหนี้สกุลเงินเยน  
จ ำนวน 111.52 ล้ำนบำท ของธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร และผลกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน 
ที่ท ำให้ยอดหนี้คงค้ำงในส่วนที่เหลือหลังจำกท ำกำรช ำระคืน ในรูปเงินบำทเพิ่มขึ้น 0.26 ล้ำนบำท ดังรำยละเอียดปรำกฏ
ตำมตำรำงที่ 5 

ตารางที่ 5 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจทีเ่ปน็สถาบันการเงนิ (รัฐบาลค้ าประกัน)  

ล้านบาท
สกุลเงิน ก.พ. 59 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)

EUR 3.43         3.43               -                   -                   135.28                138.16                2.88           2.88                 EUR 39.42   40.26
USD 5.38         5.38               -                   -                   192.93                190.31                (2.62)          (2.62)                USD 35.89   35.41
EUR 25.39       25.39              -                   -                   -                     -                     -            -                   
JPY 3,327.10   2,749.66          (577.44)             (111.52)             -                     -                     -            (111.52)             

(111.52)             0.26          (111.26)            

 หน้ีที่ยังไม่ได้มีการบริหาร    

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 หน้ีที่ได้มีการบริหารความเสี่ยง

จากอัตราแลกเปลี่ยน
รวม

อัตราแลกเปลี่ยน

หน้ีคงค้าง

 ณ ก.พ. 59

หน้ีคงค้าง ณ 

ม.ีค. 59

ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD

หน้ีส้ินเดือน ก.พ. 59

   (ล้านบาท)

หน้ีส้ินเดือน ม.ีค. 59

   (ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ

 ณ ม.ีค. 59สกุลเงิน 1

ผลจากการบรหิารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การ

ช้าระคืน/การบรหิารความเสีย่งจากอัตรา

แลกเปลีย่น) ณ ม.ีค. 59

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหน้ีคงค้าง
2

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

3.2  หนี้ในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกอ่นหน้ำลดลง 2,888 ล้ำนบำท เนื่องจำกธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์
กำรเกษตรช ำระคืนต้นเงินตำมสัญญำเงินกู ้ 
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน 

ทั้งนี้ หำกพิจำรณำในรปูเงินบำท หนี้ต่ำงประเทศของรฐัวิสำหกิจทีไ่ม่เป็นสถำบันกำรเงิน และรฐัวิสำหกจิ 
ที่เป็นสถำบันกำรเงิน (รัฐบำลค้ ำประกัน) หลังท ำกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของอัตรำแลกเปลี่ยน จ ำแนกเป็น 
สกุลเงินต่ำงๆ มีรำยละเอียดปรำกฏตำมแผนภำพที่ 3 3.1 และ 3.2 

แผนภาพที่ 3 หนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน และรัฐวิสาหกิจที่เป็น 
     สถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) ที่บริหารความเสี่ยงและจ าแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ 

รวม Hedged
Natural 

Hedged
Unhedged

เยน 365,098.36            114,344.56  67,525.43      18,836.68     27,982.45    

เหรียญสหรัฐ 2,621.13               92,807.55   -              92,617.24     190.31        

ยโูร 1,419.48               57,200.78   1,077.59       54,189.38     1,933.81      

264,352.89  68,603.02      165,643.30    30,106.57    
1,565,434.52  

16.88         4.38             10.58           1.92           
ร้อยละของหน้ีต่างประเทศต่อหน้ี

ทัง้หมดของรัฐวิสาหกิจ (%) = (1)/(2)

สกุลเงิน (ลา้นหน่วย)
(ลา้นบาท)

รวมหน้ีต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ (1)
หน้ีรัฐวิสาหกิจทัง้หมด (2)

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. หนี้หน่วยงานของรัฐ ลดลงสุทธิ 898.73 ล้ำนบำท จำกเดือนก่อนหน้ำ เนื่องจำกหน่วยงำนของรัฐมีกำรเบิกจ่ำย
จำกแหล่งเงินกู้น้อยกว่ำช ำระคืนต้นเงินกู้ โดยเป็นกำรเบิกจ่ำยและช ำระคืนต้นเงินกู้ของส ำนักงำนกองทุนอ้อย 
และน้ ำตำลทรำย จ ำนวน 0.12 ล้ำนบำท และ 866.26 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ และกำรเบิกจ่ำยและช ำระคืน 
ต้นเงินกู้ของส ำนักงำนธนำนุเครำะห์ จ ำนวน 5.41 ล้ำนบำท และ 38 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
 

 

ร้อยละของหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจต่อหนี้ทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจ  
โดยจ าแนกเป็นหนี้ที่ยังไม่ได้มีการบริหารความเสี่ยงและหนี้ที่ได้มีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน 

 หนี้สำธำรณะคงค้ำง ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 มจี ำนวน 6,013,649.86 ล้ำนบำท ซึ่งสำมำรถ 
แบ่งประเภทเป็นหนีต้่ำงประเทศ-หนี้ในประเทศ และหนี้ระยะยำว-หนี้ระยะสั้นได ้ดังนี ้
 

 หนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ แบ่งออกเป็น หนี้ต่ำงประเทศ 353,791.25 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 5.88 
และหนี้ในประเทศ 5,659,858.61 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 94.12 ของยอดหนี้สำธำรณะคงค้ำง รำยละเอียดปรำกฏ
ตำมตำรำงที่ 6 
ตารางที่ 6 สัดส่วนหนี้ต่างประเทศและหนีใ้นประเทศ 

หนี้สาธารณะ

(ล้านบาท) (ลา้นบาท) % (ลา้นบาท) %

1. หน้ีของรัฐบาล 4,431,683.97           89,438.36                  2.02              4,342,245.61                97.98                

2. หน้ีรัฐวิสาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน 1,039,910.82           262,273.60                25.22            777,637.22                   74.78                

3. หน้ีรัฐวิสาหกิจทีเ่ป็นสถาบันการเงิน     

   (รัฐบาลค้้าประกัน)
525,523.70              2,079.29                   0.40              523,444.41                   99.60                

4. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 16,531.37               -                          -               16,531.37                    100.00               

รวม 6,013,649.86           353,791.25                5.88              5,659,858.61                94.12                

หน้ีต่างประเทศ หน้ีในประเทศ

 
 
 หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสัน้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี ้

 หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุของเครื่องมือการกู้เงิน) แบ่งออกเป็น หนี้ระยะยำว 
5,724,575.06 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 95.19 และหนี้ระยะสั้น 289,074.80 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 4.81 
ของยอดหน้ีสำธำรณะคงค้ำง รำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 7 
ตารางที่ 7 สัดส่วนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุของเครื่องมือการกู้เงิน) 

หน้ีสาธารณะ

(ลา้นบาท) (ลา้นบาท) % (ลา้นบาท) %

1. หน้ีของรัฐบาล 4,431,683.97           4,247,841.77              95.85            183,842.20                   4.15                  

2. หน้ีรัฐวิสาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน 1,039,910.82           1,002,545.22              96.41            37,365.60                    3.59                  

3. หน้ีรัฐวิสาหกิจทีเ่ป็นสถาบันการเงิน     

   (รัฐบาลค้้าประกัน)
525,523.70              457,656.70                87.09            67,867.00                    12.91                

4. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 16,531.37               16,531.37                  100.00           -                            -                   

รวม 6,013,649.86           5,724,575.06             95.19            289,074.80                  4.81                  

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสัน้

 
 
 
 
 



  
  

            10 
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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 
5,205,274.86 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 86.56 และหนี้ระยะสั้น 808,375 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 13.44  
ของยอดหนี้สำธำรณะคงค้ำง รำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 8 
ตารางที่ 8 สัดส่วนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุคงเหลอื) 

หน้ีสาธารณะ

(ลา้นบาท) (ลา้นบาท) % (ลา้นบาท) %

1. หน้ีของรัฐบาล 4,431,683.97           3,945,765.14              89.04            485,918.83                   10.96                

2. หน้ีรัฐวิสาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน 1,039,910.82           880,744.18                84.69            159,166.64                   15.31                

3. หน้ีรัฐวิสาหกิจทีเ่ป็นสถาบันการเงิน     

   (รัฐบาลค้้าประกัน)
525,523.70              362,235.89                68.93            163,287.81                   31.07                

4. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 16,531.37               16,529.65                  99.99            1.72                           0.01                  

รวม 6,013,649.86           5,205,274.86             86.56            808,375.00                  13.44                

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสัน้

 
 


