
  
  

            1 
 

รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ขอรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2559 ดังนี้ 

 ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 มีจ านวน 5,944,236.79 ล้านบาท หรือคิดเป็น  
ร้อยละ 42.39 ของ GDP เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หนี้สาธารณะลดลงสุทธิ 40,948.31 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียด ดังนี้  
 1. หนี้รัฐบาล 4,473,558.49 ล้านบาท ลดลง 18,301.56 ล้านบาท 
 2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 979,495.27 ล้านบาท ลดลง 5,463.14 ล้านบาท 
 3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) 470,719.62 ล้านบาท  
  ลดลง 16,340.34 ล้านบาท  
 4. หนี้หน่วยงานของรัฐ 20,463.41 ล้านบาท ลดลง 843.27 ล้านบาท 
  

 ทั้งนี้ สัดส่วนและรายละเอียดของหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2559 ปรากฏตามแผนภาพที่ 1  
และตารางที่ 1 ตามล าดับ 
 

แผนภาพที่ 1 สัดส่วนหนีส้าธารณะจ าแนกตามประเภท 

หนี้ที่รั บาลกู้โดยตรง
59.52 

หนี้รั บาล     
    เพื่อ ดใ ้ความเสียหาย

 อง FIDF) 15.74%

หนี้รั ว สาหก จ
ที่ไม่เป นสถาบันการเง น 

16.48 

หนี้รั ว สาหก จ
ที่เป นสถาบันการเง น 
 รั บาลค้ าประกัน  
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หนี้หน่วยงาน องรั    34 
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

ตารางที่ 1 รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที ่3  พฤศจ กายน  25591 
หน่วย: ล้านบาท

ณ 31 ต.ค. 59  % GDP  ณ 30 พ.ย. 59  % GDP  เพ่ิม/(ลด)

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

1. หน้ีรัฐบาล (1.1+1.2+1.3) 4,491,860.05 32.06 4,473,558.49 31.90       (18,301.56)

   1.1 หน้ีที่รัฐบาลกู้โดยตรง 3,543,221.21 25.29 3,538,165.82 25.23 (5,055.39)       

        -หนี้ต่างประเทศ 97,669.12 96,050.97 (1,618.15)       

            - เงินกู้เพื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล 39,515.80 39,696.19 180.39           

            - เงินกู้ใหกู้้ต่อ 58,153.32 56,354.78 (1,798.54)       

        -หนี้ในประเทศ 3,445,552.09 3,442,114.85 (3,437.24)       

            - เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้ 4 2,958,035.26 2,952,695.26 (5,340.00)       

                   - ระยะส้ัน (ต๋ัวเงินคลังและเงินกู้อื่น) 50,000.00 40,400.00 (9,600.00)       

                   - ระยะยาว (พันธบตัรและเงินกู้อื่น) 2,908,035.26 2,912,295.26 4,260.00        

            - เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 359,853.00               359,853.00               -                   

            - เงินกู้เพื่อน าเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบติั -                          -                          -                   

            - เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจดัการน้ า 9,000.00                   9,000.00                   -                   

            - เงินกู้ใหกู้้ต่อ 58,763.90                 60,666.66                 1,902.76        

            - เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ าประกัน 5 5,683.33                   5,683.33                   -                   

            - เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ 54,216.60                 54,216.60                 -                   

                   - เพื่อใช้ในโครงการ DPL 4,216.60                   4,216.60                   -                   

                   - เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจดัการทรัพยากรน้ าและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน 50,000.00                 50,000.00                 -                   

   1.2 หน้ีที่รัฐบาลกู้เพ่ือชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 6 948,638.84 6.77 935,392.67 6.67 (13,246.17)      

            - FIDF 1 372,119.04 359,119.04 (13,000.00)      

            - FIDF 3 576,519.80 576,273.63 (246.17)          

   1.3 หน้ีเงินกู้ล่วงหน้าเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ี 7 -                             -         -                             - -                   

        -หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ -                             -                             -                   

        -หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายใหแ้ก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ -                             -                             -                   

        -หนี้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ -                             -                             -                   

2. หน้ีรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2) 984,958.41 7.03 979,495.27 6.98        (5,463.14)

   2.1 หน้ีที่รัฐบาลค้้าประกัน 423,034.10 3.02 419,712.70 2.99        (3,321.40)

        -หนี้ต่างประเทศ 94,497.05 92,204.38        (2,292.67)

        -หนี้ในประเทศ 328,537.05 327,508.32        (1,028.73)

   2.2 หน้ีที่รัฐบาลไม่ค้้าประกัน 561,924.31 4.01 559,782.57 3.99        (2,141.74)

        -หนี้ต่างประเทศ 150,266.59 150,059.79           (206.80)

        -หนี้ในประเทศ 411,657.72 409,722.78        (1,934.94)

3. หน้ีรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้้าประกัน) 487,059.96 3.48 470,719.62 3.36       (16,340.34)

        -หนี้ต่างประเทศ 775.55 776.21                0.66

        -หนี้ในประเทศ 486,284.41 469,943.41       (16,341.00)

4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ  (4.1+4.2) 9 21,306.68                0.15     20,463.41                0.15               (843.27)

   4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ าประกัน -                             -                                                 - 

   4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ าประกัน 21,306.68                20,463.41                          (843.27)

รวม (1+2+3+4) 5,985,185.10 42.71 5,944,236.79 42.39       (40,948.31)

2,3 2,3
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หมายเหตุ:   
1. ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle : SPV) จ านวน 20,499.90 

ล้านบาท ที่รัฐบาลมีภาระผูกพันต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าพ้ืนที่อาคาร สัญญาบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ และสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องของโครงการ
ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจ้งวัฒนะ  

2. GDP ปี 2558 เท่ากับ 13,533.60 พันล้านบาท และประมาณการ GDP ปี 2559 เท่ากับ 14,034.30 พันล้านบาท (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ 21 พฤศจิกายน 2559) 

3. สบน. ได้ปรับวิธีการค านวณ GDP ในแต่ละเดือน เพ่ือให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP สะท้อนค่าที่ใกล้เคียงความเป็นจริง  
โดย GDP ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2559 เท่ากับ 14,012.79 พันล้านบาท                                                        
และ GDP ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ เดือนพฤศจิกายน 2559 ค านวณดังนี้ [(GDP ไตรมาส 4 ป ี58)/3] + (GDP ไตรมาส 1 - 3 ป ี59) + 
[(ประมาณการ GDP ปี 59 – GDP ไตรมาส 1 - 3 ป ี59)/3]*2 เท่ากับ 14,023.55 พันล้านบาท 

4. รัฐบาลมีหนี้อัตราดอกเบี้ยแปรผันตามเงินเฟ้อ จ านวน 207,940 ล้านบาท ประกอบไปด้วย พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ (Inflation-Linked Bond)  
รุ่น ILB217A จ านวน 100,872 ล้านบาท และ รุ่น ILB283A จ านวน 107,068 ล้านบาท โดยตามประมาณการภาระหนี้ที่จะครบก าหนดช าระ 
ในอนาคต รัฐบาลจะมีภาระหนี้ส่วนชดเชยเงินเฟ้อเพ่ิมเติมจากเงินต้นที่จะครบก าหนดในปี 2564 จ านวน 17,546 ล้านบาท และในปี 2571 จ านวน 
31,445 ล้านบาท ภายใต้ข้อสมมติว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline Inflation) ในปี 2559 เท่ากับ -0.1% และเท่ากับ 2.0% ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป 

5. มาตรา 24 (2) ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้าง
หนี้สาธารณะ เพ่ือเป็นการประหยัด ลดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน หรือกระจายภาระการช าระหนี้ โดยที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้มีการกู้เงิน 
ในประเทศเพ่ือช าระหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ าประกันไม่เกินจ านวนเงินที่ยังมีภาระค้ าประกันอยู่  ท าให้หนี้ต่างประเทศ 
ของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ าประกันลดลงและหนี้ในประเทศของรัฐบาลเพ่ิมขึ้น 

6. เงินกู้ที่ออกภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบ 
สถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) และพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟูและ
พัฒนาระบบสถาบนัการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF3) นั้น ต่อมาได้มีการตราพระราชก าหนดปรับปรุงการบริหารหนี้ที่กระทรวงการคลังกู้เพ่ือช่วยเหลือ
กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) พ.ศ. 2555 มาตรา 4 ให้กองทุนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการช าระคืนต้นเงินกู้ 
และการช าระดอกเบี้ยเงินกู้ 

7. มาตรา 24/1 ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ 
ที่มีจ านวนมากและเห็นว่าไม่สมควรกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวในคราวเดียวกัน โดยให้สามารถทยอยกู้เงินล่วงหน้าได้ไม่เกิน 12 เดือน
ก่อนวันที่หนี้ครบก าหนดช าระ และให้น าเงินกู้ดังกล่าวส่งเข้ากองทุนบริหารเงินกู้เพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ 
ในประเทศให้เป็นผู้บริหารเงิน โดยจะน าไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง เช่น ตราสารหนี้ที่ออกหรือค้ าประกันโดยกระทรวงการคลัง  
ตราสารหนี้ที่ออกเป็นเงินตราสกุลหลักและออกหรือค้ าประกันโดยรัฐบาลต่างประเทศ การท าธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืนซึ่งตราสารหนี้ที่ออก 
โดยกระทรวงการคลัง หรือลงทุนในตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เพ่ือให้เกิดผลตอบแทน 
และเป็นการลดต้นทุนของการกู้เงิน 

8. สบน. ได้ปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ค านวณหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ าประกันซึ่งได้มีการบริหารจัดการ            
ความเสี่ยงแล้วท าให้ยอดหนี้ต่างประเทศคงค้างในเดือนตุลาคม 2559 เปลี่ยนแปลงจาก 765.46 ล้านบาท เป็น 775.55 ล้านบาท 

9. ตัวเลขในตารางไม่รวมหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เนื่องจากเดิม ธปท. ถือเป็นรัฐวิสาหกิจที่ประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินตามพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดกิจการธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 ซึ่งหนี้ของ ธปท. ไม่นับเป็นหนี้สาธารณะ เว้นแต่กระทรวงการคลังจะค้ าประกันหนี้นั้น ต่อมา 
พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ได้บัญญัติให้ ธปท. เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น ท าให้หนี้ของ ธปท. นับรวมเป็นหนี้สาธารณะ อย่างไรก็ดี เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิบัติของนานาประเทศและเจตนารมณ์ดั้งเดิมของพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 สบน. อยู่ในระหว่างการด าเนินการปรับปรุง
นิยามและขอบเขตของหนี้สาธารณะภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 อย่างไรก็ดี ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559         
หนี้ของ ธปท. มีจ านวน 4,295,526 ล้านบาท (ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย) 

 
 
 
 
 

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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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

1  หนี้ร ับาล 

 1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลงสุทธิ 5,055.39 ล้านบาท เนื่องจาก  
 1 1 1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงสุทธิ 1,618.15 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนเป็นส าคัญ ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2   

ตารางท่ี 2 การเปลี่ยนแปลง องหนี้ต่างประเทศที่รั บาลกู้โดยตรง 

ล้านบาท

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

CAD -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   

EUR -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   

JPY -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   

USD 359.94         259.94         (100.00)                (3,580.68)                               12,663.80             12,888.37             224.57         (3,356.11)           

JPY 40,135.20     40,135.20     -                      -                                        -                      -                      -              -                   

USD 456.57         556.57         100.00                 3,536.50                                -                      -                      -              3,536.50            

CAD 8.71             8.71            -                      -                                        229.45                  233.02                 3.57            3.57                  

EUR -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   

JPY 109,463.83    109,463.83   -                      -                                        36,968.78             35,073.09             (1,895.69)     (1,895.69)           

USD 150.00         150.00         -                      -                                        5,277.44               5,371.02              93.59          93.59                

JPY -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   

USD 500.00         500.00         -                      -                                        -                      -                      -              -                   

(44.18)                                (1,573.96)    (1,618.15)         

ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง
การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ

 ณ พ.ย. 59หน้ีคงค้าง ณ 

ต.ค.  59

หน้ีคงค้าง ณ 

พ.ย.  59

ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD

หน้ีส้ินเดือน ต.ค. 59   

(ล้านบาท)

หน้ีส้ินเดือน พ.ย. 59  

 (ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

รวม

เงินกู้เพ่ือใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล

 หน้ีทีย่งัไม่ได้มีการบริหาร   

ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น

 หน้ีทีไ่ด้มีการบริหารความเสีย่ง

จากอัตราแลกเปลีย่น

เงินกู้ให้กู้ต่อ

 หน้ีทีย่งัไม่ได้มีการบริหาร   

ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น

 หน้ีทีไ่ด้มีการบริหารความเสีย่ง

จากอัตราแลกเปลีย่น

สกุลเงิน 1

ผลจากการบริหารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การช้าระคืน/การ

บริหารความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น) ณ พ.ย. 59

3

3

4

4

 
1. CAD=สกุลเงนิเหรียญแคนาดา EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรฐั 
2. อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถัวเฉลีย่ขาย ณ วันท าการสุดท้ายของเดือน 
3. หนี้ต่างประเทศที่มกีารบริหารความเสี่ยงแล้ว ใชอ้ัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ท าการบรหิารความเสี่ยง 
4.สบน. ได้บริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของโครงการ Public Sector Reform Development Policy Loan (PSRDPL) จ านวน 100 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรฐั 
โดยวิธี Cross Currency Swap เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559  
 

   หากพิจารณาในรูปเงินบาท หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรงจ าแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ หลังจากที่ได้บริหารความเสี่ยงจาก
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนแล้วมีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 2   
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

แผนภาพที่ 2 หน้ีต่างประเทศที่รั บาลกู้โดยตรงที่บร หารความเสีย่งและจ าแนกเป นสกลุเง นตา่งๆ 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม Hedged Unhedged
เยน 149,599.04           47,958.99             12,885.89                  35,073.10         

เหรียญสหรัฐ 1,466.51              47,858.96             33,180.25                  14,678.71         
เหรียญแคนาดา 8.71                   233.02                 -                          233.02             
ยโูร -                     -                     -                          -                  

96,050.97             46,066.14                  49,984.83         
4,473,558.49              

2.15                    1.03                         1.12                

สกุลเงิน (ลา้นหน่วย)
(ลา้นบาท)

รวมหน้ีต่างประเทศของรัฐบาล (1)
หน้ีของรัฐบาลทัง้หมด (2)

ร้อยละของหน้ีต่างประเทศต่อหน้ีทัง้หมด

ของรัฐบาล (%) = (1)/(2)

ร้อยละ องหนี้ต่างประเทศที่รั บาลกู้โดยตรงต่อหนี้รั บาลทั้งหมด  
โดยจ าแนกเป นหนี้ที่ยังไม่ได้มีการบร หารความเสี่ยง และหนี้ที่ได้มีการบร หารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 Canadian 
(Unhedged) 

0.01%

Japanese Yen 
(Hedged) 

0.29%

Japanese Yen 
(Unhedged) 

0.78%

USD (Hedged) 
0.74%

USD 
(Unhedged) 

0.33%
Hedged 
1.03%

Unhedged 
1.12%
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

1.1.2 หนี้ในประเทศ ลดลงสุทธิ 3,437.24 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า เนื่องจาก 

 การกู้เงินเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนีส้าธารณะลดลง 5,340 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

-  การกู้เงินเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จ านวน 4,260 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตร
รัฐบาลทั้งจ านวน 

-  การลดลงของตั๋วเงินคลัง จ านวน 9,600 ล้านบาท  

 เงินกู้ให้กู้ต่อเพ่ิมขึ้น 1,902.76 ล้านบาท เนื่องจาก 
-  การช าระหนี้ที่รัฐบาลให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จ านวน 435.90 ล้านบาท  
-  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกู้จ านวน 1,491.15 ล้านบาท เพ่ือจัดท า

โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน จ านวน 897.49 ล้านบาท สายสีเขียว จ านวน 584.32 ล้านบาท และสายสีม่วง จ านวน 9.34 ล้านบาท  
-  การรถไฟแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกู้จ านวน  847.51 ล้านบาท เพ่ือจัดท าโครงการก่อสร้าง

ทางคู่ในเส้นทางรถไฟ สายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่งคอย จ านวน 530.19 ล้านบาท  
โครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัยต่อการเดินรถ จ านวน 306.27 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่          
ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น จ านวน 11.05 ล้านบาท  
 

1.2  หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ลดลงจากเดือนก่อนหน้า จ านวน 
13,246.17 ล้านบาท จากการช าระหนี้ที่กู้มาภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพ่ือ
ช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) จ านวน 13,000 ล้านบาท และหนี้ที่กู้
มาภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) จ านวน 246.17 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพ่ือการช าระ
คืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

2  หนี้รั ว สาหก จที่ไม่เป นสถาบันการเง น 

 2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้้าประกัน 
 2 1 1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงสุทธิ 2,292.67 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็นผลจากการช าระคืนหนี้สกุล
เงินเยนและการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลีย่น ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที ่3 

 ตารางที่ 3 การเปลี่ยนแปลง องหนี้ต่างประเทศ องรั ว สาหก จที่ไม่เป นสถาบันการเง น  รั บาลค้ าประกัน   

ล้านบาท สกุลเงิน ต.ค. 59 พ.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             -                    -                     1,524.69              1,504.70             (19.99)       (19.99)             EUR 38.78 38.27
JPY 86,171.29      84,483.67       (1,687.62)            (540.73)               29,102.28            27,609.97           (1,492.31)   (2,033.04)         JPY 0.34 0.32
USD -               -                -                    -                     -                     -                    -           -                 USD 35.18 35.81
JPY 204,090.71    204,090.71     -                    -                     7,566.75              7,327.11             (239.64)     (239.64)            
USD -               -                -                    -                     -                     -                    -           -                 

(540.73)              (1,751.97)  (2,292.67)        

อัตราแลกเปลี่ยน 2
ผลจากการบริหารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การช้าระคืน/การ

บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ พ.ย. 59
ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหน้ีคงค้าง

การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ

 ณ พ.ย. 59
สกุลเงิน 1 หน้ีคงค้าง ณ 

ต.ค.  59

หน้ีคงค้าง ณ 

พ.ย.  59

ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD
หน้ีส้ินเดือน ต.ค. 59 

  (ล้านบาท)

หน้ีส้ินเดือน พ.ย. 59 

  (ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

หน้ีทีย่งัไม่ได้มีการบริหาร      

ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น

หน้ีทีไ่ด้มีการบริหารความเสีย่ง

จากอัตราแลกเปลีย่น
รวม

3

 
1. EUR=สกุลเงนิยูโร JPY=สกุลเงนิเยน และ USD=สกุลเงนิเหรียญสหรฐั 
2. อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถัวเฉลีย่ขาย ณ วันท าการสุดท้ายของเดือน 
3. หนี้คงค้างต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจบางส่วนได้มกีารบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว (Partial Hedge) 

 2 1 2 หนี้ในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลงสุทธิ 1,028.73 ล้านบาท เนื่องจาก 
- องค์การขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยไถ่ถอนพันธบัตรที่ครบก าหนด 1,000 ล้านบาท 
- รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ น้อยกว่าช าระคืนต้นเงินกู้ จ านวน 28.73 ล้านบาท             

โดยเป็นการเบิกจ่ายเงินกู้ 1,446.91 ล้านบาท และช าระคืนต้นเงินกู้ 1,475.64 ล้านบาท 

    2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้้าประกัน 
  2 2 1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงสุทธิ 206.80 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็นผลจากการช าระคืนหนี้สกุล
เงินต่างๆ ของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) และผลการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ดังรายละเอียดปรากฏ
ตามตารางท่ี 4 

ตารางที่ 4 การเปลี่ยนแปลง องหนี้ต่างประเทศ องรั ว สาหก จที่ไม่เป นสถาบันการเง น  รั บาลไม่ค้ าประกัน   

ล้านบาท สกุลเงิน ต.ค. 59 พ.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 1,221.93        1,209.42        (12.51)                (478.70)               47,381.95            46,760.72           (621.23)     (1,099.93)         EUR 38.78 38.27
JPY 34,182.08      33,761.83       (420.25)              (134.65)               11,544.18            10,952.21           (591.97)     (726.62)            JPY 0.34 0.32
USD 2,108.71        2,108.71        -                    -                     74,190.45            75,506.07           1,315.62    1,315.62          USD 35.18 35.81

หน้ีทีไ่ด้มีการบริหารความเสีย่ง

จากอัตราแลกเปลีย่น
JPY 59,000.00      59,000.00       -                    -                     17,150.01            17,454.14            304.12      304.12             

(613.34)              406.54      (206.80)          

การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ

 ณ พ.ย. 59

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหน้ีคงค้าง

หน้ีส้ินเดือน พ.ย. 59 

  (ล้านบาท)

อัตราแลกเปลี่ยน 2

สกุลเงิน

ผลจากการบริหารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การช้าระคืน/การ

บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ พ.ย. 59

หน้ีคงค้าง ณ 

ต.ค.  59

หน้ีคงค้าง ณ 

พ.ย.  59

ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD

หน้ีส้ินเดือน ต.ค. 59 

  (ล้านบาท)

หน้ีทีย่งัไม่ได้มีการบริหาร     

ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น

รวม

เพ่ิม/(ลด)

1

3

 
1. EUR=สกุลเงนิยูโร JPY=สกุลเงนิเยน และ USD=สกุลเงนิเหรียญสหรฐั 
2. อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถัวเฉลีย่ขาย ณ วันท าการสุดท้ายของเดือน 
3. หนี้ที่ยังไม่ได้มีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ประกอบด้วยหนี้ของ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีรายรบั
และรายจ่ายหนี้ต่างประเทศเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ (Natural Hedged)  
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

 2 2 2 หนี้ในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลงสุทธิ 1,934.94 ล้านบาท เนื่องจาก 
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไถ่ถอนพันธบัตรที่ครบก าหนด จ านวน 90 ล้านบาท 

          - รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ น้อยกว่าช าระคืนต้นเงินกู้ จ านวน 1,844.94 ล้านบาท  
โดยเป็นการเบิกจ่ายเงินกู้ 249.69 ล้านบาท และช าระคืนต้นเงินกู้ 2,094.63 ล้านบาท 

3  หนี้รั ว สาหก จที่เป นสถาบันการเง น  รั บาลค้ าประกัน   
 3.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงสุทธิ 0.66 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยน  ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 การเปลี่ยนแปลง องหนี้ต่างประเทศ องรั ว สาหก จที่เป นสถาบันการเง น  รั บาลค้ าประกัน   

ล้านบาท สกุลเงิน ต.ค. 59 พ.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              -                    -                     120.26                118.69               (1.58)         (1.58)               EUR 38.78 38.27
USD 3.58              3.58              -                    -                     126.07                128.31               2.24          2.24                USD 35.18 35.81
EUR -               -                -                    -                     -                     -                    -           -                 
JPY 2,120.25        2,120.25        -                    -                     -                     -                    -           -                 

-                    0.66         0.66               

การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ

 ณ พ.ย. 59สกุลเงิน 1

ผลจากการบริหารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การช้าระคืน/การ

บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ พ.ย. 59
ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหน้ีคงค้าง

เพ่ิม/(ลด)

อัตราแลกเปลี่ยน 2

 หน้ีทีย่งัไม่ได้มีการบริหาร    

ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น
 หน้ีทีไ่ด้มีการบริหารความเสีย่ง

จากอัตราแลกเปลีย่น
รวม

หน้ีคงค้าง ณ 

ต.ค.  59

หน้ีคงค้าง ณ 

พ.ย.  59

ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD

หน้ีส้ินเดือน ต.ค. 59 

  (ล้านบาท)

หน้ีส้ินเดือน พ.ย. 59 

  (ล้านบาท)

 
1. EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงนิเยน และ USD=สกุลเงนิเหรียญสหรัฐ 

 
 

3.2  หนี้ในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลง 16,341 ล้านบาท เนื่องจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรไถ่ถอนพันธบัตรที่ครบก าหนด จ านวน 71,580.20 ล้านบาท และออกพันธบัตรจ านวน 22,000               
ล้านบาท รวมถึง ได้มีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ มากกว่าช าระคืนต้นเงินกู้ จ านวน 33,239.20 ล้านบาท โดยเป็น
การเบิกจ่ายเงินกู้ 36,080.20 ล้านบาท และช าระคืนต้นเงินกู้ 2,841 ล้านบาท 

ทั้งนี้ หากพิจารณาในรูปเงินบาท หนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน และรัฐวิสาหกิจ 
ที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) หลังจากได้บริหารความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว มีรายละเอียดปรากฏ
ตามแผนภาพที่ 3  

 

 

 

 

 

2. อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถัวเฉลีย่ขาย ณ วันท าการสุดท้ายของเดือน 
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

แผนภาพที่ 3 หน้ีต่างประเทศ องรั ว สาหก จท่ีไม่เป นสถาบันการเง น และร ัว สาหก จที่เป น 
     สถาบันการเง น  ร ับาลค้ าประกัน  ที่บร หารความเสี่ยงและจ าแนกเป นสกลุเง นต่างๆ 

 

รวม Hedged
Natural 

Hedged
Unhedged

เยน 383,456.45            119,500.59  81,613.79        10,817.56     27,069.24    

เหรียญสหรัฐ 2,112.29               75,634.38   -                 75,506.07     128.31        

ยโูร 1,251.85               47,905.41   -                 46,282.02     1,623.39      

243,040.38  81,613.79        132,605.65    28,820.94    
1,450,214.89    

16.76         5.63               9.14             1.99           

สกุลเงิน (ลา้นหน่วย)
(ลา้นบาท)

รวมหน้ีต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ (1)
หน้ีรัฐวิสาหกิจทัง้หมด (2)

ร้อยละของหน้ีต่างประเทศต่อหน้ี

ทัง้หมดของรัฐวิสาหกิจ (%) = (1)/(2)  
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ร้อยละ องหนี้ต่างประเทศ องรั ว สาหก จต่อหนี้ทั้งหมด องรั ว สาหก จ โดยจ าแนกเป นหนี้ที่ยังไม่ได้มีการบร หารความเสี่ยง 
หนี้ที่ได้มีการบร หารความเสี่ยง และหนี้ที่บร หารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยว ธี Natural Hedged  
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

4. หนี้หน่วยงาน องรั  ลดลงสุทธิ 843.27 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า เนื่องจากหน่วยงานของรัฐมีการเบิกจ่ายจาก
แหล่งเงินกู้ต่างๆ น้อยกว่าช าระคืนต้นเงินกู้ โดยเป็นการเบิกจ่ายเงินกู ้231.38 ล้านบาท และช าระคืนต้นเงินกู้ 1,074.65 
ล้านบาท  
 
 หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 มีจ านวน 5,944,236.79 ล้านบาท ซึ่งสามารถ 
แบ่งประเภทเป็นหนี้ต่างประเทศ-หนี้ในประเทศ และหนี้ระยะยาว-หนี้ระยะสั้นได ้ดังนี้ 
 

 หนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ แบ่งออกเป็น หนี้ต่างประเทศ 339,091.35 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.70
และหนี้ในประเทศ 5,605,145.44 ล้านบาท หรือร้อยละ 94.30 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียด 
ปรากฏตามตารางที่ 6 

ตารางท่ี 6 สัดส่วนหนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ 

หน้ีสาธารณะ

(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีรฐับาล 4,473,558.49     96,050.97         2.15         4,377,507.52  97.85        

2. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน 979,495.27       242,264.17       24.73        737,231.10    75.27        

3. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีเ่ป็นสถาบันการเงิน 470,719.62       776.21             0.16         469,943.41    99.84        

    (รฐับาลค้้าประกัน)

4. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรฐั 20,463.41         -                  -           20,463.41      100.00      

รวม 5,944,236.79     339,091.35       5.70         5,605,145.44  94.30        

หน้ีต่างประเทศ หน้ีในประเทศ
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

หมายเหต:ุ การน าข้อมูลและ/หรือบทวเิคราะห์ของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะไปใช้และ/หรือเผยแพร่ต่อ ขอความกรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาของขอ้มูลด้วย 
ส่วนวิจยันโยบายหนี้สาธารณะ ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5520 และ 5522 

 

 หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

 หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น  แบ่งตามอายุ องเครื่องมือการกู้เง น  แบ่งออกเป็น หนี้ระยะยาว 
5,812,012.77 ล้านบาท หรือร้อยละ 97.78 และหนี้ระยะสั้น 132,224.02 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.22 
ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 7 

ตารางท่ี 7 สัดส่วนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น  แบ่งตามอายุ องเครื่องมือการกู้เง น) 
หน้ีสาธารณะ

(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีรฐับาล 4,473,558.49     4,388,100.31     98.09        85,458.17               1.91         

2. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน 979,495.27       968,996.71       98.93        10,498.56               1.07         

3. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีเ่ป็นสถาบันการเงิน 470,719.62       434,639.42       92.34        36,080.20               7.66         

    (รฐับาลค้้าประกัน)

4. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรฐั 20,463.41         20,276.31         99.09        187.10                   0.91         

รวม 5,944,236.79 5,812,012.77 97.78     132,224.02        2.22      

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสั้น

 
 

 หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น  แบ่งตามอายุคงเหลือ  แบ่งออกเป็น หนี้ระยะยาว 
5,205,934.31 ล้านบาท หรือร้อยละ 87.58 และหนี้ระยะสั้น 738,302.48 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.42  
ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 8 

ตารางท่ี 8 สัดส่วนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น  แบ่งตามอายุคงเหลือ  
หน้ีสาธารณะ

(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีรฐับาล 4,473,558.49     3,986,509.16     89.11        487,049.32             10.89        

2. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน 979,495.27       863,869.44       88.20        115,625.83             11.80        

3. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีเ่ป็นสถาบันการเงิน 470,719.62       336,340.03       71.45        134,379.60             28.55        

    (รฐับาลค้้าประกัน)

4. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรฐั 20,463.41         19,215.68         93.90        1,247.73                 6.10         

รวม 5,944,236.79 5,205,934.31 87.58     738,302.48        12.42     

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสั้น

 
 


