
  
  

รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงคางรายเดือน 

สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) ขอรายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงคาง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2559 ดังน้ี 

 ยอดหน้ีสาธารณะคงคาง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีจํานวน 5,988,386.53 ลานบาท หรือคิดเปน  

รอยละ 42.73 ของ GDP เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกอนหนา หน้ีสาธารณะเพ่ิมขึ้นสุทธิ 39,055.89 ลานบาท โดยมี

รายละเอียด ดังน้ี  

 1. หน้ีรัฐบาล 4,471,220.22 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 48,731.69 ลานบาท 

 2. หน้ีรัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน 994,794.29 ลานบาท ลดลง 1,138 ลานบาท 

 3. หน้ีรัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) 500,054.33 ลานบาท  

  ลดลง 7,579.29 ลานบาท  

 4. หน้ีหนวยงานของรัฐ 22,317.69 ลานบาท ลดลง 958.51 ลานบาท 
  

 ทั้งน้ี สัดสวนและรายละเอียดของหน้ีสาธารณะ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2559 ปรากฏตามแผนภาพที ่1  

และตารางที่ 1 ตามลําดับ 

 

แผนภาพท่ี 1 สัดสวนหนี้สาธารณะจําแนกตามประเภท 

หนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรง

58.82%
หน้ีรัฐบาล     

   (เพื่อชดใชความเสียหาย

ของ FIDF) 15.85%

หน้ีรัฐวิสาหกิจ

ท่ีไมเปนสถาบันการเงิน 

16.61%

หน้ีรัฐวิสาหกิจ

ที่เปนสถาบันการเงิน 

(รัฐบาลคํ้าประกัน) 

8.35%

หน้ีหนวยงานของรัฐ 0.37%
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงคางรายเดือน 

ตารางท่ี 1 รายงานหนี้สาธารณะคงคาง ณ วันท่ี 30 กันยายน  25591 

 
หนวย: ลานบาท

ณ 31 ส.ค.  % GDP  ณ 31 ก.ย.  % GDP  เพิ่ม/(ลด)

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

1. หนี้รัฐบาล (1.1+1.2+1.3) 4,422,488.53 31.69 4,471,220.22 31.90        48,731.69

   1.1 หนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรง 3,472,367.50 24.88 3,522,121.28 25.13 49,753.78       

        -หนี้ตางประเทศ 97,466.76 98,735.91 1,269.15        

            - เงินกูเพื่อใชในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล 39,707.78 39,732.93 25.15             

            - เงินกูใหกูตอ 57,758.98 59,002.98 1,244.00        

        -หนี้ในประเทศ 3,374,900.74 3,423,385.37 48,484.63       

            - เงินกูเพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้ 
4 2,885,197.83 2,935,321.26 50,123.43       

                   - ระยะสั้น (ตั๋วเงินคลังและเงินกูอื่น) 59,600.00 80,000.00 20,400.00       

                   - ระยะยาว (พันธบัตรและเงินกูอื่น) 2,825,597.83 2,855,321.26 29,723.43       

            - เงินกูเพื่อฟนฟูและเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 359,853.00               359,853.00               -                   

            - เงินกูเพื่อนําเขากองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติ -                          -                          -                   

            - เงินกูเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ํา 9,000.00                   9,000.00                   -                   

            - เงินกูใหกูตอ 56,855.91                 58,794.51                 1,938.60        

            - เงินกูเพื่อปรับโครงสรางหนี้ตางประเทศที่กระทรวงการคลังค้ําประกัน 
5 8,650.00                   6,200.00                   (2,450.00)       

            - เงินกูบาททดแทนการกูเงินตราตางประเทศ 55,344.00                 54,216.60                 (1,127.40)       

                   - เพื่อใชในโครงการ DPL 5,344.00                   4,216.60                   (1,127.40)       

                   - เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและระบบขนสงทางถนนระยะเรงดวน 50,000.00                 50,000.00                 -                   

   1.2 หนี้ที่รัฐบาลกูเพื่อชดเชยความเสียหายใหแกกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ 
6 950,121.03 6.81 949,098.94 6.77 (1,022.09)       

            - FIDF 1 373,119.04 372,119.04 (1,000.00)       

            - FIDF 3 577,001.99 576,979.90 (22.09)            

   1.3 หนี้เงินกูลวงหนาเพื่อปรับโครงสรางหนี้ 
7 -                             -         -                             - -                   

        -หนี้เงินกูเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ -                             -                             -                   

        -หนี้เงินกูเพื่อชดเชยความเสียหายใหแกกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ -                             -                             -                   

        -หนี้เงินกูเพื่อฟนฟูและเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ -                             -                             -                   

2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2) 995,932.29 7.14 994,794.29 7.10        (1,138.00)

   2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ําประกัน 422,327.78 3.03 423,593.78 3.02          1,266.00

        -หนี้ตางประเทศ 96,185.92 95,812.28           (373.64)

        -หนี้ในประเทศ 326,141.86 327,781.50          1,639.64

   2.2 หนี้ที่รัฐบาลไมค้ําประกัน 573,604.51 4.11 571,200.51 4.08        (2,404.00)

        -หนี้ตางประเทศ 151,679.00 151,124.09           (554.91)

        -หนี้ในประเทศ 421,925.51 420,076.42        (1,849.09)

3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) 507,633.62 3.64 500,054.33 3.57        (7,579.29)

        -หนี้ตางประเทศ 870.21 765.92           (104.29)

        -หนี้ในประเทศ 506,763.41 499,288.41        (7,475.00)

4. หนี้หนวยงานของรัฐ  (4.1+4.2) 
8 23,276.20                0.17     22,317.69                0.16               (958.51)

   4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ําประกัน -                             -                                                 - 

   4.2 หนี้ที่รัฐบาลไมค้ําประกัน 23,276.20                22,317.69                          (958.51)

รวม (1+2+3+4) 5,949,330.64 42.64 5,988,386.53 42.73        39,055.89

2,3 2,3
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงคางรายเดือน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ:   

1. ตัวเลขในตารางเปนตัวเลขเบื้องตน (Preliminary) และไมรวมหน้ีของนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle : SPV) จํานวน 20,499.90 

ลานบาท ท่ีรัฐบาลมีภาระผูกพันตองจายภายใตสัญญาเชาพื้นท่ีอาคาร สัญญาบริการจัดหาเฟอรนิเจอร และสัญญาโอนสิทธิเรียกรองของโครงการ

ศูนยราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจงวัฒนะ  

2. GDP ป 2558 เทากับ 13,533.60 พันลานบาท และประมาณการ GDP ป 2559 เทากับ 14,034.30 พันลานบาท (สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ณ 15 สิงหาคม 2559) 

3. สบน. ไดปรับวิธีการคํานวณ GDP ในแตละเดือน เพื่อใหสัดสวนหน้ีสาธารณะตอ GDP สะทอนคาท่ีใกลเคียงความเปนจริง  

โดย GDP ในรอบ 12 เดือนท่ีผานมา ส้ินสุด ณ เดือนสิงหาคม 2559 เทากับ 13,954.09 พันลานบาท  

และ GDP ในรอบ 12 เดือนท่ีผานมา ส้ินสุด ณ เดือนกันยายน 2559 คํานวณดังน้ี [GDP ไตรมาส 4 ป 58] + [GDP ไตรมาส 1 – 2 ป 59] +  

[(ประมาณการ GDP ป 59 – GDP ไตรมาส 1 - 2 ป 59)/6]*3 เทากับ 14,015.23 พันลานบาท 

4. รัฐบาลมีหน้ีอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามเงินเฟอ จํานวน 207,940 ลานบาท ประกอบไปดวย พันธบัตรชดเชยเงินเฟอ (Inflation-Linked Bond)  

รุน ILB217A จํานวน 100,872 ลานบาท และ รุน ILB283A จํานวน 107,068 ลานบาท โดยตามประมาณการภาระหน้ีท่ีจะครบกําหนดชําระ 

ในอนาคต รัฐบาลจะมีภาระหน้ีสวนชดเชยเงินเฟอเพิ่มเติมจากเงินตนท่ีจะครบกําหนดในป 2564 จํานวน 17,546 ลานบาท และในป 2571 จํานวน 

31,445 ลานบาท ภายใตขอสมมติวาอัตราเงินเฟอท่ัวไป (Headline Inflation) ในป 2559 เทากับ -0.1% และเทากับ 2.0% ต้ังแตป 2560 เปนตนไป 

5. มาตรา 24 (2) ตามพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพิ่มเติม ไดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อปรับโครงสราง

หน้ีสาธารณะ เพื่อเปนการประหยัด ลดความเส่ียงในอัตราแลกเปล่ียน หรือกระจายภาระการชําระหน้ี โดยท่ีผานมากระทรวงการคลังไดมีการกูเงิน 

ในประเทศเพื่อชําระหน้ีตางประเทศของรัฐวิสาหกิจท่ีกระทรวงการคลังค้ําประกันไมเกินจํานวนเงินท่ียังมีภาระค้ําประกันอยู ทําใหหน้ีตางประเทศ 

ของรฐัวิสาหกิจท่ีกระทรวงการคลังค้ําประกันลดลงและหน้ีในประเทศของรัฐบาลเพิ่มขึน้ 

6. เงินกูท่ีออกภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกูเพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ 

สถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) และพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกูเพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและ

พัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะท่ีสอง พ.ศ. 2545 (FIDF3) น้ัน ตอมาไดมีการตราพระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหน้ีท่ีกระทรวงการคลังกูเพื่อชวยเหลือ

กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) พ.ศ. 2555 มาตรา 4 ใหกองทุนฯ มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการชําระคืนตนเงินกู 

และการชําระดอกเบี้ยเงินกู 

7. มาตรา 24/1 ตามพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพิ่มเติม ไดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อปรับโครงสรางหน้ี 

ท่ีมีจํานวนมากและเห็นวาไมสมควรกูเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้ดังกลาวในคราวเดียวกัน โดยใหสามารถทยอยกูเงินลวงหนาไดไมเกิน 12 เดือน

กอนวันท่ีหน้ีครบกําหนดชําระ และใหนําเงินกูดังกลาวสงเขากองทุนบริหารเงินกูเพื่อการปรับโครงสรางหน้ีสาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหน้ี 

ในประเทศใหเปนผูบริหารเงิน โดยจะนําไปลงทุนในหลักทรัพยท่ีมีความม่ันคงสูง เชน ตราสารหน้ีท่ีออกหรือค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง  

ตราสารหน้ีท่ีออกเปนเงินตราสกุลหลักและออกหรือค้ําประกันโดยรัฐบาลตางประเทศ การทําธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืนซึ่งตราสารหน้ีท่ีออก 

โดยกระทรวงการคลัง หรือลงทุนในตราสารหน้ีอ่ืนท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือจากบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือ เพื่อใหเกิดผลตอบแทน 

และเปนการลดตนทุนของการกูเงิน 

8. ตัวเลขในตารางไมรวมหน้ีของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เน่ืองจากเดิม ธปท. ถือเปนรัฐวิสาหกิจท่ีประกอบธุรกิจใหกูยืมเงินตามพระราชกฤษฎีกา

กําหนดกิจการธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 ซึ่งหน้ีของ ธปท. ไมนับเปนหน้ีสาธารณะ เวนแตกระทรวงการคลังจะค้ําประกันหน้ีน้ัน ตอมา 

พระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 ไดบัญญัติให ธปท. เปนหนวยงานของรัฐท่ีไมเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 

ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอ่ืน ทําใหหน้ีของ ธปท. นับรวมเปนหน้ีสาธารณะ อยางไรก็ดี เพื่อใหสอดคลองกับแนวทาง

ปฏิบัติของนานาประเทศและเจตนารมณด้ังเดิมของพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 สบน. อยูในระหวางการดําเนินการปรับปรุง

นิยามและขอบเขตของหน้ีสาธารณะภายใตพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 อยางไรก็ดี ณ ส้ินเดือนกันยายน พ.ศ. 2559         

หน้ีของ ธปท. มีจํานวน 4,038,606 ลานบาท (ท่ีมา: ธนาคารแหงประเทศไทย) 
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงคางรายเดือน 

1. หนี้รัฐบาล 

 1.1 หนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกอนหนาเพ่ิมขึ้นสุทธิ 48,731.69 ลานบาท เน่ืองจาก  

 1.1.1 หนี้ตางประเทศ เพ่ิมขึน้สุทธิ 1,269.15 ลานบาท จากเดือนกอนหนา โดยเปนผลจากการเบิกจายและ

ชําระคืนหน้ีสกุลเงินตางๆ และผลการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2   

ตารางที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ตางประเทศที่รัฐบาลกูโดยตรง 

ลานบาท

(1) (2) (3) (4) =  (3)x(ข) (5) = (1)x(ก) (6) = (1)x(ข) (7) = (6) - (5) (7) + (4)
สกุลเงิน ส.ค. 59 ก.ย. 59

(ก) (ข)

CAD -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   CAD 26.70    26.64

EUR -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   EUR 38.98    39.28

JPY -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   JPY 0.34      0.35

USD 359.92         359.94         0.02                     0.82                                      12,528.01             12,552.34             24.33          25.15                USD 34.81    34.88

JPY 41,148.35     41,148.35     -                      -                                        -                      -                      -              -                   

USD 456.57         456.57         -                      -                                        -                      -                      -              -                   

CAD 9.04             8.71            (0.34)                    (8.99)                                     241.48                  240.91                 (0.57)           (9.55)                 

EUR -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   

JPY 107,603.23    109,099.75   1,496.52               519.35                                   36,618.67             37,342.73             724.06         1,243.41            

USD 150.00         150.00         -                      -                                        5,221.19               5,231.32              10.13          10.13                

JPY -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   

USD 500.00         500.00         -                      -                                        -                      -                      -              -                   

511.18                                757.97       1,269.15          

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนตอหนี้คงคาง
การเปลี�ยนแปลง

ของหนี�สาธารณะ

 ณ ก.ย. 59หนี�คงค้าง ณ 

ส.ค. 59

หนี้คงคาง ณ 

ก.ย. 59

ลาน 

CAD/EUR/JPY/USD

หนี�สิ�นเดือน ส.ค. 59 

  (ล้านบาท)

หนี�สิ�นเดือน ก.ย. 59

   (ล้านบาท)
เพิ่ม/(ลด)

รวม

อัตราแลกเปลี่ยน 
2

เงินกูเพื่อใชในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล

 หนี้ที่ยังไมไดมีการบริหาร   

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 หนี้ที่ไดมีการบริหารความเสี่ยง

จากอัตราแลกเปลี่ยน

เงินกูใหกูตอ

 หนี้ที่ยังไมไดมีการบริหาร   

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 หนี้ที่ไดมีการบริหารความเสี่ยง

จากอัตราแลกเปลี่ยน

สกุลเงิน 
1

ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจาย/ การชําระคืน/การ

บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ก.ย. 59

3

3

 
1. CAD=สกุลเงินเหรียญแคนาดา EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ 

2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของธนาคารแหงประเทศไทยเปนอัตราถัวเฉลี่ยขาย ณ วันทาํการสุดทายของเดือน 

3. หนี้ตางประเทศที่มีการบริหารความเสี่ยงแลว ใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทําการบริหารความเสี่ยง 

   หากพิจารณาในรูปเงินบาท หน้ีที่รัฐบาลกูโดยตรงจําแนกเปนสกุลเงินตางๆ หลังจากที่ไดบริหารความเสี่ยงจาก

การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนแลวมีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 2   
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงคางรายเดือน 

แผนภาพที่ 2 หนี้ตางประเทศที่รัฐบาลกูโดยตรงที่บริหารความเสี่ยงและจําแนกเปนสกุลเงนิตางๆ 

รวม Hedged Unhedged

เยน 150,248.10           51,075.75             13,213.66                  37,862.08         

เหรียญสหรัฐ 1,466.51              47,428.24             29,643.75                  17,784.48         

เหรียญแคนาดา 8.71                   231.92                 -                          231.92             

ยูโร -                     -                     -                          

98,735.91             42,857.41                  55,878.50         

4,471,220.22              

2.21                    0.96                         1.25                

สกุลเงิน (ลานหนวย)
(ลานบาท)

รวมหนี้ตางประเทศของรัฐบาล (1)

หนี้ของรัฐบาลทั้งหมด (2)

รอยละของหนี้ตางประเทศตอหนี้ทั้งหมด

ของรัฐบาล (%) = (1)/(2)

   
 

 

 

 

 

 

1.1.2 หนี้ในประเทศ เพ่ิมขึ้นสุทธิ 48,484.63 ลานบาท จากเดือนกอนหนา เน่ืองจาก 

• การกูเงินเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหน้ีสาธารณะ เพ่ิมขึ้น 50,123.43 ลานบาท 

โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

-  การกูเงินเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จํานวน 2,238.43 ลานบาท โดยการออกต๋ัวสัญญา

ใชเงินทั้งจํานวน 

 

รอยละของหนี้ตางประเทศที่รัฐบาลกูโดยตรงตอหนี้รัฐบาลทั้งหมด  

โดยจําแนกเปนหนี้ที่ยังไมไดมีการบริหารความเสี่ยง และหนี้ที่ไดมีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงคางรายเดือน 

-  การเพ่ิมขึ้นของต๋ัวเงินคลัง จํานวน 20,400 ลานบาท  

- การออกพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหน้ี เพ่ือใชในการปรับโครงสรางหน้ีต๋ัวเงินคลัง  

จํานวน 27,485 ลานบาท  

• เงินกูใหกูตอเพ่ิมขึ้น 1,938.60 ลานบาท เน่ืองจาก 

-  การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยเบิกจายเงินกู จํานวน 1,420.53 ลานบาท เพ่ือจัดทํา 

โครงการรถไฟฟาสายสนํ้ีาเงิน จํานวน 878.54 ลานบาท โครงการรถไฟฟาสายสเีขียว จํานวน 520.76 ลานบาท  

และโครงการรถไฟฟาสายสีมวง จํานวน 21.23 ลานบาท 

 - การรถไฟแหงประเทศไทยเบิกจายเงินกูจํานวน 518.07 ลานบาท เพ่ือจัดทําโครงการปรับปรุง

ทางรถไฟที่ไมปลอดภัยตอการเดินรถ จํานวน 279.44 ลานบาท โครงการกอสรางทางคูในเสนทางรถไฟสายตะวันออก 

ชวงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเกา-แกงคอย จํานวน 135.53 ลานบาท โครงการรถไฟชานเมือง (สายสแีดง) ชวงบางซื่อ-รังสิต 

จํานวน 81.99 ลานบาท และโครงการกอสรางทางคู ชวงชุมทางถนนจิระ-ขอนแกน จํานวน 21.11 ลานบาท 

• เงินกูเพ่ือปรับโครงสรางหน้ีตางประเทศที่กระทรวงการคลังค้ําประกันลดลง 2,450 ลานบาท โดยการ

ไถถอนต๋ัวสัญญาใชเงินทั้งจํานวน ซึ่งหน้ีที่ชําระคืนดังกลาวเปนหน้ีที่กระทรวงการคลังไดปรับโครงสรางหน้ีแทนการไฟฟา

สวนภูมิภาค 

• เงินกูบาททดแทนการกูเงินตราตางประเทศลดลง 1,127.40 ลานบาท 

1.2  หนีท้ีร่ัฐบาลกูเพือ่ชดเชยความเสยีหายใหแกกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ลดลงจากเดือนกอนหนา จํานวน 

1,022.09 ลานบาท จากการชําระหน้ีโดยใชเงินจากบัญชีสะสมเพ่ือการชําระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุน

เพ่ือการฟนฟูฯ แบงออกเปน 

           - การชําระหน้ีที่กูมาภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกูเพ่ือชวยเหลือกองทุน

เพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) จํานวน 1,000 ลานบาท 

           - การชําระหน้ีที่กูมาภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกูเพ่ือชวยเหลือกองทุน

เพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะทีส่อง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) จํานวน 22.09 ลานบาท  

 

2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงนิ 

 2.1 หนี้ทีร่ัฐบาลค้ําประกัน 

 2.1.1 หนี้ตางประเทศ ลดลงสุทธิ 373.64 ลานบาทจากเดือนกอนหนา โดยเปนผลจากการเบิกจายและชําระคืน 

หน้ีสกุลเงินตางๆ และผลการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ดังรายละเอียด ปรากฏตามตารางที่ 3 
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงคางรายเดือน 

 ตารางที ่3 การเปลี่ยนแปลงของหนีต้างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน)  

ลานบาท สกุลเงิน ส.ค. 59 ก.ย. 59

(ก) (ข)

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

EUR 39.32            39.32             -                    -                     1,532.59              1,544.58             11.98        11.98              EUR 38.98   39.28

JPY 86,139.56      86,219.39       79.83                 27.70                  29,314.33            29,893.96           579.63      607.34             JPY 0.34     0.35
USD -               -                -                    -                     -                     -                    -           -                 USD 34.81   34.88

JPY 208,437.30    205,190.26     (3,247.04)            (1,087.87)             4,799.57              4,894.47             94.90        (992.96)            

USD -               -                -                    -                     -                     -                    -           -                 
(1,060.16)           686.52      (373.64)          

หนี้ที่ยังไมไดมีการบริหาร      

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

หนี้ที่ไดมีการบริหารความเสี่ยง

จากอัตราแลกเปลี่ยน
รวม

หนี�คงค้าง ณ 

ส.ค.  59

หนี�คงค้าง ณ 

ก.ย.  59

ลาน 

CAD/EUR/JPY/USD

หนี�สิ�นเดือน ส.ค. 59 

  (ล้านบาท)

หนี�สิ�นเดือน ก.ย. 59 

  (ล้านบาท)
เพิ่ม/(ลด)

อัตราแลกเปลี่ยน 
2ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจาย/ การชําระคืน/การ

บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ก.ย. 59
ผลของอัตราแลกเปลี่ยนตอหนี้คงคาง

การเปลี�ยนแปลง

ของหนี�สาธารณะ

 ณ ก.ย. 59
สกุลเงิน 

1

3

 
1. EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ 

2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของธนาคารแหงประเทศไทยเปนอัตราถัวเฉลี่ยขาย ณ วันทําการสุดทายของเดือน 

3. หนี้คงคางตางประเทศของรัฐวิสาหกิจบางสวนไดมีการบริหารจัดการความเสี่ยงแลว (Partial Hedge) 

 2.1.2 หนีใ้นประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกอนหนาเพ่ิมขึ้นสุทธิ 1,639.64 ลานบาท เน่ืองจาก  

  - การรถไฟแหงประเทศไทยออกพันธบัตร จํานวน 5,000 ลานบาท และไถถอนพันธบัตร จํานวน 5,754.79 ลานบาท 

 - การเคหะแหงชาติไถถอนพันธบัตร จํานวน 1,000 ลานบาท   

 - รัฐวิสาหกิจมกีารเบิกจายจากแหลงเงินกูตางๆ มากกวาชําระคืนตนเงินกู จํานวน 3,394.43 ลานบาท  

โดยเปนการเบิกจายเงินกู 6,773.29 ลานบาท และชําระคืนตนเงินกู 3,378.86 ลานบาท 

    2.2 หนี้ที่รัฐบาลไมค้าํประกัน 

  2.2.1 หนี้ตางประเทศ ลดลงจากเดือนกอนหนา 554.91 ลานบาท โดยเปนผลจากการชําระคืนหน้ีสกุลเงิน

ตางๆ ของบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) และผลการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลีย่น ดังรายละเอียดปรากฏตาม

ตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 การเปลีย่นแปลงของหนีต้างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบนัการเงิน (รัฐบาลไมค้าํประกัน)  

ลานบาท สกุลเงิน ส.ค. 59 ก.ย. 59

(ก) (ข)

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

EUR 1,262.98        1,237.98        (25.00)                (982.06)               49,227.34            49,612.30           384.96      (597.10)            EUR 38.98   39.28

JPY 34,697.23      34,373.47       (323.76)              (112.36)               11,807.88            12,041.36           233.48      121.12             JPY 0.34     0.35
USD 2,116.66        2,109.35        (7.31)                 (254.97)               73,676.56            73,819.64           143.09      (111.88)            USD 34.81   34.88

หนี้ที่ไดมีการบริหารความเสี่ยง

จากอัตราแลกเปลี่ยน
JPY 59,000.00      59,000.00       -                    -                     16,967.22            17,000.17            32.95        32.95              

(1,349.37)           794.46      (554.91)          

หนี้ที่ยังไมไดมีการบริหาร     

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

รวม

อัตราแลกเปลี่ยน 
2

สกุลเงิน

ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจาย/ การชําระคืน/การ

บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ก.ย. 59

หนี�คงค้าง ณ 

ส.ค.  59

หนี�คงค้าง ณ 

ก.ย.  59

ลาน 

CAD/EUR/JPY/USD

หนี�สิ�นเดือน ส.ค. 59 

  (ล้านบาท)

การเปลี�ยนแปลง

ของหนี�สาธารณะ

 ณ ก.ย. 59

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนตอหนี้คงคาง

หนี�สิ�นเดือน ก.ย. 59 

  (ล้านบาท)
เพิ่ม/(ลด)

1

3

 
1. EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ 

2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของธนาคารแหงประเทศไทยเปนอัตราถัวเฉลี่ยขาย ณ วันทําการสุดทายของเดือน 

3. หนี้ที่ยังไมไดมีการบริหารความเสีย่งจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากรฐัวิสาหกิจมีรายรับและรายจายหนีต้างประเทศเปนสกุลเงนิตราตางประเทศ (Natural Hedged)  

    โดยประกอบไปดวย บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงคางรายเดือน 

 2.2.2 หนีใ้นประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกอนหนาลดลงสุทธิ 1,849.09 ลานบาท เน่ืองจาก 

- บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ออกต๋ัวสัญญาใชเงิน จํานวน 1,000 ลานบาท 

- การไฟฟาสวนภูมิภาคไถถอนพันธบัตรที่ครบกําหนด จํานวน 820 ลานบาท 

          - รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจายจากแหลงเงินกูตางๆ นอยกวาชําระคืนตนเงินกู จํานวน 2,029.09 ลานบาท  

โดยเปนการเบิกจายเงินกู 141.82 ลานบาท และชําระคืนตนเงินกู 2,170.91 ลานบาท 

3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงนิ (รัฐบาลค้ําประกัน)  

 3.1 หนี้ตางประเทศ ลดลง 104.29 ลานบาท จากเดือนกอนหนา โดยเปนผลจากการชําระคืนหน้ี  

สกุลเงินเยนของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร และผลการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลีย่น           

ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 การเปลีย่นแปลงของหนีต้างประเทศของรัฐวิสาหกิจทีเ่ปนสถาบันการเงนิ (รัฐบาลค้าํประกัน)  

ลานบาท สกุลเงิน ส.ค. 59 ก.ย. 59

(ก) (ข)

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

EUR 3.10              3.10              -                    -                     120.89                121.83               0.95          0.95                EUR 38.98   39.28
USD 3.58              3.58              -                    -                     124.73                124.97               0.24          0.24                USD 34.81   34.88
EUR -               -                -                    -                     -                     -                    -           -                 

JPY 2,551.03        2,120.25        (430.78)              (105.48)               -                     -                    -           (105.48)            

(105.48)              1.19         (104.29)          

อัตราแลกเปลี่ยน 
2

 หนี้ที่ยังไมไดมีการบริหาร    

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 หนี้ที่ไดมีการบริหารความเสี่ยง

จากอัตราแลกเปลี่ยน
รวม

หนี�คงค้าง ณ 

ส.ค.  59

หนี�คงค้าง ณ 

ก.ย.  59

ลาน 

CAD/EUR/JPY/USD

หนี�สิ�นเดือน ส.ค. 59 

  (ล้านบาท)

หนี�สิ�นเดือน ก.ย. 59 

  (ล้านบาท)
เพิ่ม/(ลด)

การเปลี�ยนแปลง

ของหนี�สาธารณะ

 ณ ก.ย. 59สกุลเงิน 
1

ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจาย/ การชําระคืน/การ

บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ก.ย. 59
ผลของอัตราแลกเปลี่ยนตอหนี้คงคาง

 
1. EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ 

 

 

3.2  หนีใ้นประเทศ เมื่อเปรยีบเทียบกับเดือนกอนหนาลดลง 7,475 ลานบาท เน่ืองจาก 

         - ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรชําระคืนตนเงินกู จํานวน 3,475 ลานบาท และไถถอนพันธบัตร 

จํานวน 1,000 ลานบาท 

  - ธนาคารอาคารสงเคราะหไถถอนพันธบัตรที่ครบกําหนด จํานวน 3,000 ลานบาท 

ทั้งน้ี หากพิจารณาในรปูเงินบาท หน้ีตางประเทศของรฐัวิสาหกิจทีไ่มเปนสถาบันการเงิน และรฐัวิสาหกิจ 

ที่เปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) หลังจากไดบริหารความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนแลว มีรายละเอียดปรากฏ

ตามแผนภาพที ่3  

 

 

 

2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของธนาคารแหงประเทศไทยเปนอัตราถัวเฉลี่ยขาย ณ วันทาํการสุดทายของเดือน 
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงคางรายเดือน 

แผนภาพที่ 3 หนี้ตางประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน และรัฐวิสาหกิจที่เปน 

     สถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) ที่บริหารความเสี่ยงและจําแนกเปนสกุลเงินตางๆ 

 

รวม Hedged
Natural 

Hedged
Unhedged

เยน 386,903.37            123,716.00  81,865.33        11,929.00     29,921.66    

เหรียญสหรัฐ 2,112.93               73,689.65   -                 73,564.68     124.97        

ยูโร 1,280.41               50,296.65   -                 48,630.24     1,666.41      

247,702.29  81,865.33        134,123.92    31,713.04    

1,494,848.62    

16.57         5.48               8.97             2.12           

สกุลเงิน (ลานหนวย)

(ลานบาท)

รวมหนี้ตางประเทศของรัฐวิสาหกิจ (1)

หนี้รัฐวิสาหกิจทั้งหมด (2)

รอยละของหนี้ตางประเทศตอหนี้

ทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจ (%) = (1)/(2)
 

 

  

 

 

 

4. หนี้หนวยงานของรัฐ ลดลงสุทธิ 958.51 ลานบาท จากเดือนกอนหนา เน่ืองจากหนวยงานของรัฐ 

มีการเบิกจายจากแหลงเงินกู 222.74 ลานบาท นอยกวาการชําระคืนตนเงินกู 1,181.25 ลานบาท โดยรายการที่สําคญัเกิด

จากการชําระคืนตนเงินกูของสํานักงานกองทุนออยและนํ้าตาลทราย จํานวน 1,101.02 ลานบาท 

 

รอยละของหนี้ตางประเทศของรัฐวิสาหกิจตอหนี้ทั้งหมดของรัฐวิสาหกจิ โดยจําแนกเปนหนี้ที่ยังไมไดมีการบริหารความเสี่ยง 

หนี้ที่ไดมีการบริหารความเสี่ยง และหนีท้ี่บริหารความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนโดยวิธี Natural Hedged  

 

            9 
 



  
  

รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงคางรายเดือน 

 หน้ีสาธารณะคงคาง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีจํานวน 5,988,386.53 ลานบาท ซึ่งสามารถ 

แบงประเภทเปนหน้ีตางประเทศ-หน้ีในประเทศ และหน้ีระยะยาว-หน้ีระยะสั้นได ดังน้ี 
 

 หนี้ตางประเทศและหนี้ในประเทศ แบงออกเปน หน้ีตางประเทศ 346,438.20 ลานบาท หรือรอยละ 5.79

และหน้ีในประเทศ 5,641,948.33 ลานบาท หรือรอยละ 94.21 ของยอดหน้ีสาธารณะคงคาง รายละเอียด 

ปรากฏตามตารางที่ 6 

ตารางที ่6 สัดสวนหนี้ตางประเทศและหนีใ้นประเทศ 
หนี้สาธารณะ

(ลานบาท) (ลานบาท) % (ลานบาท) %

1. หนี้รัฐบาล 4,471,220.22                 98,735.91             2.21               4,372,484.31                 97.79            

2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน 994,794.29                   246,936.37           24.82             747,857.92                   75.18            

3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน 500,054.33                   765.92                 0.15               499,288.41                   99.85            

    (รัฐบาลค้ําประกัน)

4. หนี้หนวยงานอื่นของรัฐ 22,317.69                     -                      -                 22,317.69                     100.00          

รวม 5,988,386.53                346,438.20           5.79               5,641,948.33                94.21            

หนี้ตางประเทศ หนี้ในประเทศ

 
 

 หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสัน้ แบงออกเปน 2 ประเภท ดังน้ี 

• หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบงตามอายุของเครื่องมือการกูเงิน) แบงออกเปน หน้ีระยะยาว 

5,842,542.71 ลานบาท หรือรอยละ 97.56 และหน้ีระยะสั้น 145,843.82 ลานบาท หรือรอยละ 2.44 

ของยอดหน้ีสาธารณะคงคาง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 7 

ตารางที ่7 สัดสวนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสัน้ (แบงตามอายุของเครื่องมือการกูเงนิ) 
หนี้สาธารณะ

(ลานบาท) (ลานบาท) % (ลานบาท) %

1. หนี้รัฐบาล 4,471,220.22                 4,337,637.09         97.01             133,583.13                   2.99              

2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน 994,794.29                   982,613.83           98.78             12,180.46                     1.22              

3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน 500,054.33                   500,054.33           100.00            -                              -               

    (รัฐบาลค้ําประกัน)

4. หนี้หนวยงานอื่นของรัฐ 22,317.69                     22,237.46             99.64             80.23                           0.36              

รวม 5,988,386.53           5,842,542.71    97.56         145,843.82             2.44          

หนี้ระยะยาว หนี้ระยะสั้น
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงคางรายเดือน 

หมายเหตุ: การนําขอมูลและ/หรือบทวิเคราะหของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะไปใชและ/หรือเผยแพรตอ ขอความกรุณาอางอิงแหลงที่มาของขอมูลดวย 

สวนวิจัยนโยบายหนี้สาธารณะ สํานักนโยบายและแผน 

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ตอ 5518 และ 5520 

 

• หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบงตามอายุคงเหลือ) แบงออกเปน หน้ีระยะยาว 

5,177,746.27 ลานบาท หรือรอยละ 86.46 และหน้ีระยะสั้น 810,640.26 ลานบาท หรือรอยละ 13.54  

ของยอดหน้ีสาธารณะคงคาง รายละเอียดปรากฏตามตารางที ่8 

ตารางที ่8 สัดสวนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสัน้ (แบงตามอายุคงเหลอื) 
หนี้สาธารณะ

(ลานบาท) (ลานบาท) % (ลานบาท) %

1. หนี้รัฐบาล 4,471,220.22                 3,963,424.10         88.64             507,796.12                   11.36            

2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน 994,794.29                   868,010.81           87.26             126,783.48                   12.74            

3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน 500,054.33                   326,525.62           65.30             173,528.71                   34.70            

    (รัฐบาลค้ําประกัน)

4. หนี้หนวยงานอื่นของรัฐ 22,317.69                     19,785.74             88.65             2,531.95                       11.35            

รวม 5,988,386.53           5,177,746.27    86.46         810,640.26             13.54        

หนี้ระยะยาว หนี้ระยะสั้น
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	มีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ 222.74 ล้านบาท น้อยกว่าการชำระคืนต้นเงินกู้ 1,181.25 ล้านบาท โดยรายการที่สำคัญเกิดจากการชำระคืนต้นเงินกู้ของสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย จำนวน 1,101.02 ล้านบาท


