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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

ส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ (สบน.) ขอรำยงำนสถำนะหนี้สำธำรณะคงค้ำง ณ สิ้นเดือนมกรำคม 2560 ดังนี้ 

 ยอดหนี้สำธำรณะคงค้ำง ณ วันที่ 31 มกรำคม 2560 มีจ ำนวน 6,059,644.61 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น  
ร้อยละ 41.97 ของ GDP เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำ หนี้สำธำรณะเพ่ิมข้ึนสุทธิ 137,922.48 ล้ำนบำท โดยมี
รำยละเอียด ดังนี้  
 1. หนี้รัฐบำล 4,596,971.41 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น 138,553.69 ล้ำนบำท 
 2. หนี้รัฐวิสำหกิจ 979,480.31 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น 1,929.13 ล้ำนบำท 
 3. หนี้รัฐวิสำหกิจที่เป็นสถำบันกำรเงิน (รัฐบำลค้ ำประกัน) 463,685.79 ล้ำนบำท  
  ลดลง 2,561.53 ล้ำนบำท  
 4. หนี้หน่วยงำนของรัฐ 19,507.10 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น 1.19 ล้ำนบำท 
  

 ทั้งนี้ สัดส่วนและรำยละเอียดของหนี้สำธำรณะ ณ สิ้นเดือนมกรำคม 2560 ปรำกฏตำมแผนภำพที่ 1  
และตำรำงที่ 1 ตำมล ำดับ 
 

แผนภาพที่ 1 สัดส่วนหนีส้าธารณะจ าแนกตามประเภท 

หนี้ที่รั  า ก ้ ดยตรง
      

หนี้รั  า      
    เพื่อ ด  ้ความเสียหาย

 อง FIDF) 15.  %

หนี้รั ว สาหก จ
 16.1  

หนี้รั ว สาหก จ
ที่เป นสถา ันการเง น 
 รั  า ค้ าประกัน  
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

ตารางที่ 1 รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มกราคม      1 
หน่วย: ล้านบาท

ณ 31 ธ.ค. 59  % GDP  ณ 31 ม.ค. 60  % GDP  เพ่ิม/(ลด)

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

1. หน้ีรัฐบาล (1.1+1.2+1.3) 4,458,417.72 31.05 4,596,971.41 31.85      138,553.69

   1.1 หน้ีที่รัฐบาลกู้โดยตรง 3,528,129.01 24.57 3,670,635.70 25.43 142,506.69     

        -หนี้ต่างประเทศ 96,283.13 96,687.28 404.15           

            - เงินกู้เพื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล 39,236.58 38,981.51 (255.07)          

            - เงินกู้ใหกู้้ต่อ 57,046.55 57,705.77 659.22           

        -หนี้ในประเทศ 3,431,845.88 3,573,948.42 142,102.54     

            - เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้ 4 2,953,673.16 3,093,536.93 139,863.77     

                   - ระยะส้ัน (ต๋ัวเงินคลังและเงินกู้อื่น) 20,000.00 120,000.00 100,000.00     

                   - ระยะยาว (พันธบตัรและเงินกู้อื่น) 2,933,673.16 2,973,536.93 39,863.77       

            - เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 359,853.00               359,853.00               -                   

            - เงินกู้เพื่อน าเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบติั -                          -                          -                   

            - เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจดัการน้ า -                          -                          -                   

            - เงินกู้ใหกู้้ต่อ 62,636.39                 64,875.16                 2,238.77        

            - เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ าประกัน 5 5,683.33                   5,683.33                   -                   

            - เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ 50,000.00                 50,000.00                 -                   

                   - เพื่อใช้ในโครงการ DPL -                          -                          -                   

                   - เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจดัการทรัพยากรน้ าและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน 50,000.00                 50,000.00                 -                   

   1.2 หน้ีที่รัฐบาลกู้เพ่ือชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 6 930,288.71 6.48 926,335.71 6.42 (3,953.00)       

            - FIDF 1 354,031.04 350,078.04 (3,953.00)       

            - FIDF 3 576,257.67 576,257.67 -                   

   1.3 หน้ีเงินกู้ล่วงหน้าเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ี 7 -                             -         -                             - -                   

        -หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ -                             -                             -                   

        -หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายใหแ้ก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ -                             -                             -                   

        -หนี้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ -                             -                             -                   

2. หน้ีรัฐวิสาหกิจ (2.1 + 2.2) 977,551.18 6.81 979,480.31 6.77          1,929.13

   2.1 หน้ีที่รัฐบาลค้้าประกัน 419,000.36 2.92 423,399.32 2.92          4,398.96

        -หนี้ต่างประเทศ 90,642.04 89,989.59           (652.45)

        -หนี้ในประเทศ 328,358.32 333,409.73          5,051.41

   2.2 หน้ีที่รัฐบาลไม่ค้้าประกัน 558,550.82 3.89 556,080.99 3.85        (2,469.83)

        -หนี้ต่างประเทศ 141,536.37 135,695.21        (5,841.16)

        -หนี้ในประเทศ 417,014.45 420,385.78          3,371.33

3. หน้ีรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้้าประกัน) 466,247.32 3.25 463,685.79 3.21        (2,561.53)

        -หนี้ต่างประเทศ 763.91 676.38             (87.53)

        -หนี้ในประเทศ 465,483.41 463,009.41        (2,474.00)

4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ  (4.1+4.2) 8 19,505.91                0.14     19,507.10                0.14                    1.19

   4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ าประกัน -                             -                                                 - 

   4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ าประกัน 19,505.91                19,507.10                               1.19

รวม (1+2+3+4) 5,921,722.13 41.24 6,059,644.61 41.97      137,922.48

2,3 2,3
2,3 2,3
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1  หนี้ร ั า  

 1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำเพ่ิมขึ้นสุทธิ 142,506.69 ล้ำนบำท เนื่องจำก  
 1 1 1 หนี้ต่างประเทศ เพ่ิมขึ้นสุทธิ 404.15 ล้ำนบำท จำกเดือนก่อนหน้ำ โดยเป็นผลจำกกำรเบิกจ่ำยและช ำระคืน
หนี้สกุลเงินเยน และกำรเปลีย่นแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 2   

หมำยเหตุ:   
1. ตัวเลขในตำรำงเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของนิติบุคคลเฉพำะกิจ (Special Purpose Vehicle : SPV) จ ำนวน 20,499.90 

ล้ำนบำท ที่รัฐบำลมีภำระผูกพันต้องจ่ำยภำยใต้สัญญำเช่ำพ้ืนที่อำคำร สัญญำบริกำรจัดหำเฟอร์นิเจอร์ และสัญญำโอนสิทธิเรียกร้องของโครงกำร
ศูนย์รำชกำรกรุงเทพมหำนคร ถ. แจ้งวัฒนะ    

2. GDP ปี 2559 เท่ำกับ 14,360.60 พันล้ำนบำท และประมำณกำร GDP ปี 2560 เท่ำกับ 15,150.50 พันล้ำนบำท (ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ณ 20 กุมภำพันธ์ 2560) 

3. สบน. ได้ปรับวิธีกำรค ำนวณ GDP ในแต่ละเดือน เพ่ือให้สัดส่วนหนี้สำธำรณะต่อ GDP สะท้อนค่ำที่ใกล้เคียงควำมเป็นจริง  
โดย GDP ในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ สิ้นสุด ณ เดือนธันวำคม 2559 ซึ่งเปน็ตัวเลขจริงเท่ำกับ 14,360.60 พันล้ำนบำท                                                        
และ GDP ในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ สิ้นสุด ณ เดือนมกรำคม 2560 ค ำนวณดังนี้ [(GDP ไตรมำส 1 ป ี59)/3]*2 + (GDP ไตรมำส 2 - 4 ปี 59) + 
[(ประมำณกำร GDP ปี 60)/12] เท่ำกับ 14,436.81 พันล้ำนบำท 

4. รัฐบำลมีหนี้อัตรำดอกเบี้ยแปรผันตำมเงินเฟ้อ 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 รัฐบำลจะมีภำระหนี้ส่วนชดเชยเงินเฟ้อเพ่ิมเติมจำกเงินต้นที่จะครบก ำหนดในปี 2564 จ ำนวน 18,850 ล้ำนบำท และในปี 2571 จ ำนวน 
32,970 ล้ำนบำท ภำยใต้ข้อสมมติว่ำอัตรำเงินเฟ้อทั่วไป (Headline Inflation) ในปี 2559 เท่ำกับ 1.0% และเท่ำกับ 2.0% ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป 

5. มำตรำ 24 (2) ตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้ำง
หนี้สำธำรณะ เพ่ือเป็นกำรประหยัด ลดควำมเสี่ยงในอัตรำแลกเปลี่ยน หรือกระจำยภำระกำรช ำระหนี้ โดยที่ผ่ำนมำกระทรวงกำรคลังได้มีกำรกู้เงิน 
ในประเทศเพ่ือช ำระหนี้ต่ำงประเทศของรัฐวิสำหกิจที่กระทรวงกำรคลังค้ ำประกันไม่เกินจ ำนวนเงินที่ยังมีภำระค้ ำประกันอยู่  ท ำให้หนี้ต่ำงประเทศ 
ของรัฐวิสำหกิจที่กระทรวงกำรคลังค้ ำประกันลดลงและหนี้ในประเทศของรัฐบำลเพ่ิมขึ้น 

6. เงินกู้ที่ออกภำยใต้พระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำรเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือกำรฟ้ืนฟูและพัฒนำระบบ 
สถำบันกำรเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) และพระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำรเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทนุเพ่ือกำรฟ้ืนฟูและ
พัฒนำระบบสถำบนักำรเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF3) นัน้ ต่อมำได้มีกำรตรำพระรำชก ำหนดปรับปรุงกำรบริหำรหนี้ที่กระทรวงกำรคลังกู้เพ่ือช่วยเหลือ
กองทุนเพ่ือกำรฟ้ืนฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน (กองทุนฯ) พ.ศ. 2555 มำตรำ 4 ให้กองทุนฯ มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรช ำระคืนต้นเงินกู้ 
และกำรช ำระดอกเบี้ยเงินกู้ 

7. มำตรำ 24/1 ตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้ำงหนี้ 
ที่มีจ ำนวนมำกและเห็นว่ำไม่สมควรกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้ำงหนี้ดังกล่ำวในครำวเดียวกัน โดยให้สำมำรถทยอยกู้เงินล่วงหน้ำได้ไม่เกิน 12 เดือน
ก่อนวันที่หนี้ครบก ำหนดช ำระ และให้น ำเงินกู้ดังกล่ำวส่งเข้ำกองทุนบริหำรเงินกู้เพ่ือกำรปรับโครงสร้ำงหนี้สำธำรณะและพัฒนำตลำดตรำสำรหนี้ 
ในประเทศให้เป็นผู้บริหำรเงิน โดยจะน ำไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีควำมมั่นคงสูง เช่น ตรำสำรหนี้ที่ออกหรือค้ ำประกันโดยกระทรวงกำรคลัง  
ตรำสำรหนี้ที่ออกเป็นเงินตรำสกุลหลักและออกหรือค้ ำประกันโดยรัฐบำลต่ำงประเทศ กำรท ำธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญำจะขำยคืนซึ่งตรำสำรหนี้ที่ออก 
โดยกระทรวงกำรคลัง หรือลงทุนในตรำสำรหนี้อื่นที่ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือจำกบริษัทจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ เพ่ือให้เกิดผลตอบแทน 
และเป็นกำรลดต้นทุนของกำรกู้เงิน 

8. ตัวเลขในตำรำงไม่รวมหนี้ของธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) เนื่องจำกเดิม ธปท. ถือเป็นรัฐวิสำหกิจที่ประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินตำมพระรำชกฤษฎีกำ
ก ำหนดกิจกำรธนำคำรแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 ซึ่งหนี้ของ ธปท. ไม่นับเป็นหนี้สำธำรณะ เว้นแต่กระทรวงกำรคลังจะค้ ำประกันหนี้นั้น ต่อมำ 
พระรำชบัญญัติธนำคำรแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ได้บัญญัติให้ ธปท. เป็นหน่วยงำนของรัฐที่ไม่เป็นส่วนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจ 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณและกฎหมำยอื่น ท ำให้หนี้ของ ธปท. นับรวมเป็นหนี้สำธำรณะ อย่ำงไรก็ดี เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทำง
ปฏิบัติของนำนำประเทศและเจตนำรมณ์ดั้งเดิมของพระรำชบัญญัติกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ พ.ศ. 2548 สบน. อยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรปรับปรุง
นิยำมและขอบเขตของหนี้สำธำรณะภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ พ.ศ. 2548 อย่ำงไรก็ดี ณ สิ้นเดือนธันวำคม พ.ศ. 2559          
หนี้ของ ธปท. มีจ ำนวน 4,177,863 ลำ้นบำท (ที่มำ: ธนำคำรแห่งประเทศไทย) 

9. เนื่องจำกกำรประกำศตัวเลข GDP ปี 2559 ของ สศช. เมื่อ วันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2560 จำกประมำณกำรเท่ำกับ 14,034.30 พันล้ำนบำท เป็นตัวเลข
จริงเท่ำกับ 14,360.60 พันล้ำนบำท ท ำให้ตัวเลขหนี้สำธำรณะ  คงค้ำงต่อ GDP ณ สิ้นเดือนธันวำคม 2559 เปลี่ยนจำกร้อยละ 42.19 เป็น 41.24   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 

 
ตารางท่ี 2 การเป ี่ยนแป ง องหนี้ต่างประเทศที่รั  า ก ้ ดยตรง 

ล้านบาท

(1) (2) (3) (4) =  (3)x(ข) (5) = (1)x(ก) (6) = (1)x(ข) (7) = (6) - (5) (7) + (4)
สกุลเงิน ธ.ค. 59 ม.ค. 60

(ก) (ข)

CAD -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   CAD 26.85 27.10

EUR -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   EUR 38.14 38.01

JPY -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   JPY 0.31 0.31

USD 256.42         256.42         -                      -                                        9,231.75               9,070.16              (161.60)        (161.60)             USD 36.00 35.37

JPY 40,135.20     39,854.50     (280.70)                (93.47)                                   -                      -                      -              (93.47)               

USD 544.07         544.07         -                      -                                        -                      -                      -              -                   

CAD 8.71             8.71            -                      -                                        233.79                  235.97                 2.18            2.18                  

EUR -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   

JPY 114,779.05    116,439.08   1,660.03               520.17                                   35,734.74             35,966.13             231.39         751.57              

USD 150.00         150.00 -                      -                                        5,400.38               5,305.85              (94.53)         (94.53)               

JPY -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   

USD 500.00         500.00         -                      -                                        -                      -                      -              -                   

426.70                                (22.55)        404.15             

ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง
การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ 

ณ ม.ค. 60หน้ีคงค้าง ณ 

ธ.ค.  59

หน้ีคงค้าง ณ 

ม.ค.  60

ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD

หน้ีส้ินเดือน ธ.ค. 59   

(ล้านบาท)

หน้ีส้ินเดือน ม.ค. 60  

 (ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

รวม

อัตราแลกเปลี่ยน 2

เงินกู้เพ่ือใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล

 หน้ีทีย่งัไม่ได้มีการบริหาร   

ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น

 หน้ีทีไ่ด้มีการบริหารความเสีย่ง

จากอัตราแลกเปลีย่น

เงินกู้ให้กู้ต่อ

 หน้ีทีย่งัไม่ได้มีการบริหาร   

ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น

 หน้ีทีไ่ด้มีการบริหารความเสีย่ง

จากอัตราแลกเปลีย่น

สกุลเงิน 1

ผลจากการบริหารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การช้าระคืน/การ

บริหารความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น) ณ ม.ค. 60

3

3

 
1. CAD=สกุลเงนิเหรียญแคนำดำ EUR=สกลุเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกลุเงินเหรียญสหรฐั 
2. อัตรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศของธนำคำรแห่งประเทศไทยเป็นอัตรำถัวเฉลีย่ขำย ณ วันท ำกำรสุดท้ำยของเดือน 
3. หนี้ต่ำงประเทศที่มกีำรบริหำรควำมเสี่ยงแล้ว ใชอ้ัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ท ำกำรบรหิำรควำมเสี่ยง  
 

   หำกพิจำรณำในรูปเงินบำท หนี้ที่รัฐบำลกู้โดยตรงจ ำแนกเป็นสกุลเงินต่ำงๆ หลังจำกที่ได้บริหำรควำมเสี่ยงจำก
กำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนแล้วมีรำยละเอียดปรำกฏตำมแผนภำพที่ 2   
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

 

แผนภาพที่   หน้ีต่างประเทศที่รั  า ก ้ ดยตรงที่ ร หารความเสีย่งแ ะจ าแนกเป นสก ุเง นตา่งๆ 

รวม Hedged Unhedged
เยน 156,293.58           49,278.72             12,792.42                  36,486.30         

เหรียญสหรัฐ 1,450.49              47,172.59             32,796.59                  14,376.00         
เหรียญแคนาดา 8.71                   235.97                 -                          235.97             
ยโูร -                     -                     -                          -                  

96,687.28             45,589.01                  51,098.27         
4,596,971.41              

2.10                    0.99                         1.11                

สกุลเงิน (ลา้นหน่วย)
(ลา้นบาท)

รวมหน้ีต่างประเทศของรัฐบาล (1)
หน้ีของรัฐบาลทัง้หมด (2)

ร้อยละของหน้ีต่างประเทศต่อหน้ีทัง้หมด

ของรัฐบาล (%) = (1)/(2)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อย ะ องหนี้ต่างประเทศที่รั  า ก ้ ดยตรงต่อหนี้รั  า ทั้งหมด  
 ดยจ าแนกเป นหนี้ที่ยังไม่ได้มีการ ร หารความเสี่ยง แ ะหนี้ที่ได้มีการ ร หารความเสี่ยงจากอัตราแ กเป ี่ยน 

 

Canadian 
(Unhedged) 

0.01%

Japanese Yen 
(Hedged) 

0.28%

Japanese Yen 
(Unhedged) 

0.79%

USD (Hedged) 
0.71%

USD 
(Unhedged) 

0.31%
Hedged 
0.99%

Unhedged 
1.11%
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

 

1.1.2 หนี้ นประเทศ เพ่ิมข้ึนสุทธิ 142,102.54 ล้ำนบำท จำกเดือนก่อนหน้ำ เนื่องจำก 
 กำรกู้เงินเพ่ือชดเชยกำรขำดดุลงบประมำณและกำรบริหำรหนีส้ำธำรณะเพ่ิมขึ้น 139,863.77 ล้ำนบำท 

โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
-  เงินกู้ระยะสั้น เพ่ิมขึ้น 100,000 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรเพ่ิมขึ้นของตั๋วเงินคลัง 60,000 ล้ำนบำท 

และ เงินกู้ระยะสั้นเพ่ือปรับโครงสร้ำงหนี้พันธบัตรรัฐบำล 40,000 ล้ำนบำท 
- เงินกู้ระยะยำว เพิ่มขึ้น 39,863.77 ล้ำนบำท เนื่องจำก กำรกู้เงินเพ่ือชดเชยกำรขำดดุล

งบประมำณ จ ำนวน 79,863.77 ล้ำนบำท และกำรลดลงของพันธบัตรรัฐบำลจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้เป็นเงินกู้
ระยะสั้น 40,000 ล้ำนบำท 

 เงินกู้ให้กู้ต่อเพ่ิมขึ้น 2,238.77 ล้ำนบำท เนื่องจำก 
-  กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเบิกจ่ำยเงินกู้จ ำนวน 1,286.61 ล้ำนบำท   เพ่ือจัดท ำ

โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีเขียว จ ำนวน 801.90 ล้ำนบำท สีน้ ำเงิน จ ำนวน 473.09 ล้ำนบำท และสำยสีม่วง จ ำนวน 11.62 
ล้ำนบำท 

-  กำรรถไฟแห่งประเทศไทยเบิกจ่ำยเงินกู้จ ำนวน 952.16 ล้ำนบำท เพ่ือจัดโครงกำรก่อสร้ำงทำงคู่ใน
เส้นทำงรถไฟ สำยชำยฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรำ – คลองสิบเก้ำ - แก่งคอย จ ำนวน 424.54 ล้ำนบำท โครงกำร
ก่อสร้ำงรถไฟทำงคู่ ช่วงชุมทำงถนนจิระ – ขอนแก่น จ ำนวน 259.42 ล้ำนบำท โครงกำรปรับปรุงทำงที่ไม่ปลอดภัยต่อกำร
เดินรถ จ ำนวน 210.47 ล้ำนบำท และ โครงกำรรถไฟชำนเมืองสำยสีแดง ช่วงบำงซื่อ - รังสิต จ ำนวน 57.73 ล้ำนบำท 
 

1.2  หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ลดลงจำกเดือนก่อนหน้ำ จ ำนวน 
3,953 ล้ำนบำท จำกกำรช ำระหนี้ที่กู้มำภำยใต้พระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำรเงินกู้เพ่ือ
ช่วยเหลือกองทุนเพ่ือกำรฟ้ืนฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) โดยใช้เงินจำกบัญชีสะสมเพ่ือกำร
ช ำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ควำมเสียหำยของกองทุนเพ่ือกำรฟื้นฟูฯ 

   หนี้รั ว สาหก จ 

 2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้้าประกัน 
   1 1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงสุทธิ 652.45 ล้ำนบำท จำกเดือนก่อนหน้ำ โดยเป็นผลจำกกำรช ำระคืนหนี้เงินเยน และ
กำรเปลีย่นแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที ่3 
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

 ตารางที่ 3 การเป ี่ยนแป ง องหนี้ต่างประเทศ องรั ว สาหก จ  รั  า ค้ าประกัน   

ล้านบาท สกุลเงิน ธ.ค. 59 ม.ค. 60

(ก) (ข)

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

EUR 35.26            35.26             -                    -                     1,344.84              1,340.44             (4.40)         (4.40)               EUR 38.14 38.01
JPY 84,483.67      84,397.66       (86.01)                (26.95)                 26,302.72            26,473.04           170.32      143.37             JPY 0.31 0.31
USD -               -                -                    -                     -                     -                    -           -                 USD 36.00 35.37
JPY 202,585.34    199,696.15     (2,889.19)            (890.68)               7,103.39              7,202.66             99.27        (791.41)            
USD -               -                -                    -                     -                     -                    -           -                 

(917.63)              265.18      (652.45)          

หน้ีทีย่งัไม่ได้มีการบริหาร      

ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น

หน้ีทีไ่ด้มีการบริหารความเสีย่ง

จากอัตราแลกเปลีย่น
รวม

หน้ีคงค้าง ณ 

ธ.ค.  59

หน้ีคงค้าง ณ 

ม.ค.  60

ล้าน 

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

  (ล้านบาท)

หน้ีส้ินเดือน ม.ค. 60

   (ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

อัตราแลกเปลี่ยน 2
ผลจากการบริหารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การช้าระคืน/การ

บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ม.ค. 60
ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหน้ีคงค้าง

การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ

 ณ ม.ค. 60
สกุลเงิน 1

3

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

   1   หนี้ นประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำเพ่ิมข้ึนสุทธิ 5,051.41 ล้ำนบำท เนื่องจำก 
- องค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพออกพันธบัตรจ ำนวน 2,057 ล้ำนบำท และไถ่ถอนพันธบัตรจ ำนวน 1,259 ล้ำนบำท 
- รัฐวิสำหกิจมีกำรเบิกจ่ำยจำกแหล่งเงินกู้ต่ำงๆ มำกกว่ำช ำระคืนต้นเงินกู้ จ ำนวน 4,253.41 ล้ำนบำท โดยเป็น

กำรเบิกจ่ำยเงินกู้ 5,051.41 ล้ำนบำท และช ำระคืนต้นเงินกู้ 798 ล้ำนบำท 

    2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้้าประกัน 
      1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงสุทธิ 5,841.16 ล้ำนบำท จำกเดือนก่อนหน้ำ โดยเป็นผลจำกกำรเบิกจ่ำยและ
ช ำระคืนหนี้สกุลเงินต่ำงๆ  และกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 4 
ตารางที่ 4 การเป ี่ยนแป ง องหนี้ต่างประเทศ องรั ว สาหก จ  รั  า ไม่ค้ าประกัน   

ล้านบาท สกุลเงิน ธ.ค. 59 ม.ค. 60

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

EUR 1,131.56        1,115.44        (16.12)                (612.60)               43,153.21            43,011.88           (141.33)     (753.93)            EUR 38.14 38.01
JPY 29,352.81      29,275.86       (76.95)                (24.11)                 9,138.56              9,197.73             59.18        35.06              JPY 0.31 0.31
USD 1,991.39        1,890.74        (100.65)              (3,560.12)             71,695.07            70,440.09           (1,254.97)   (4,815.10)         USD 36.00 35.37

หน้ีทีไ่ด้มีการบริหารความเสีย่ง

จากอัตราแลกเปลีย่น
JPY 59,000.00      59,000.00       -                    -                     17,549.53            17,242.34            (307.19)     (307.19)            

(4,196.83)           (1,644.33)  (5,841.16)        

เพ่ิม/(ลด)

หน้ีทีย่งัไม่ได้มีการบริหาร     

ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น

รวม

อัตราแลกเปลี่ยน 2

สกุลเงิน

ผลจากการบริหารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การช้าระคืน/การ

บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ม.ค. 60

หน้ีคงค้าง ณ 

ธ.ค.  59

หน้ีคงค้าง ณ 

ม.ค.  60

ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD

หน้ีส้ินเดือน ธ.ค. 59 

  (ล้านบาท)

การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ

 ณ ม.ค. 60

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหน้ีคงค้าง

หน้ีส้ินเดือน ม.ค. 60

   (ล้านบาท)

1

3

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

 
       หนี้ นประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำเพ่ิมข้ึนสุทธิ 3,371.33 ล้ำนบำท เนื่องจำกรัฐวิสำหกิจ
มีกำรเบิกจ่ำยจำกแหล่งเงินกู้ต่ำงๆ มำกกว่ำช ำระคืนต้นเงินกู้ โดยเป็นกำรเบิกจ่ำยเงินกู้ 4,682.46 ล้ำนบำท และช ำระคืน   
ต้นเงินกู้ 1,311.13 ล้ำนบำท 
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

3  หนี้รั ว สาหก จที่เป นสถา ันการเง น  รั  า ค้ าประกัน   
 3.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงสุทธิ 87.53 ล้ำนบำท จำกเดือนก่อนหน้ำ โดยเป็นผลจำกกำรช ำระคืนหนี้สกุลเงินต่ำงๆ 
และกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน  ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 5 

ตารางที่   การเป ี่ยนแป ง องหนี้ต่างประเทศ องรั ว สาหก จที่เป นสถา ันการเง น  รั  า ค้ าประกัน   

ล้านบาท สกุลเงิน ธ.ค. 59 ม.ค. 60
(ก) (ข)

(1) (2) (3) (4) =  (3)x(ข) (5) = (1)x(ก) (6) = (1)x(ข) (7) = (6) - (5) (7) + (4)
EUR 2.77              2.77              -                    -                     105.68                105.34               (0.35)         (0.35)               EUR 38.14 38.01

USD 3.58              1.79              (1.79)                 (63.38)                 129.01                126.75               (2.26)         (65.63)             USD 36.00 35.37

EUR -               -                -                    -                     -                     -                    -           -                 
JPY 2,120.25        2,043.57        (76.68)                (21.55)                 -                     -                    -           (21.55)             

(84.92)               (2.61)        (87.53)            

อัตราแลกเปลี่ยน 2

 หน้ีทีย่งัไม่ได้มีการบริหาร    

ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น
 หน้ีทีไ่ด้มีการบริหารความเสีย่ง

จากอัตราแลกเปลีย่น
รวม

หน้ีคงค้าง ณ 

ธ.ค.  59

หน้ีคงค้าง ณ 

ม.ค.  60

ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD

หน้ีส้ินเดือน พ.ย. 59 

  (ล้านบาท)

หน้ีส้ินเดือน ธ.ค. 59 

  (ล้านบาท)

การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ

 ณ ธ.ค. 59สกุลเงิน 1

ผลจากการบริหารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การช้าระคืน/การ

บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ธ.ค. 59
ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหน้ีคงค้าง

เพ่ิม/(ลด)

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

 
 

3.2  หนี้ในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำลดลง 2,474 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรช ำระคืนเงินกู้ของธนำคำรเพ่ือ
กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 

ทั้งนี้ หำกพิจำรณำในรูปเงินบำท หนี้ต่ำงประเทศของรัฐวิสำหกิจ และรัฐวิสำหกิจที่เป็นสถำบันกำรเงิน (รัฐบำล           
ค้ ำประกัน) หลังจำกได้บริหำรควำมเสี่ยงของอัตรำแลกเปลี่ยนแล้ว มีรำยละเอียดปรำกฏตำมแผนภำพที่ 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. อัตรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศของธนำคำรแห่งประเทศไทยเป็นอัตรำถัวเฉลีย่ขำย ณ วันท ำกำรสุดท้ำยของเดือน 
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

แผนภาพที่ 3 หน้ีต่างประเทศ องรั ว สาหก จ แ ะรั ว สาหก จท่ีเป นสถา ันการเง น  รั  า ค้ าประกัน       
ที่ ร หารความเสี่ยงแ ะจ าแนกเป นสกุ เง นต่างๆ 

 

รวม Hedged
Natural 

Hedged
Unhedged

เยน 374,413.25            115,572.78  79,953.06        9,173.62       26,446.09    

เหรียญสหรัฐ 1,892.54               66,943.35   -                 66,879.97     63.38          

ยโูร 1,153.47               43,845.05   -                 42,399.28     1,445.77      

226,361.18  79,953.06        118,452.87    27,955.24    
1,443,166.10    

15.68         5.54               8.21             1.93           

สกุลเงิน (ลา้นหน่วย)
(ลา้นบาท)

รวมหน้ีต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ (1)
หน้ีรัฐวิสาหกิจทัง้หมด (2)

ร้อยละของหน้ีต่างประเทศต่อหน้ี

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

ร้อย ะ องหนี้ต่างประเทศ องรั ว สาหก จต่อหนี้ทั้งหมด องรั ว สาหก จ  ดยจ าแนกเป นหนี้ที่ยังไม่ได้มีการ ร หารความเสี่ยง 
หนี้ที่ได้มีการ ร หารความเสี่ยง แ ะหนี้ที่ ร หารความเสี่ยงจากอัตราแ กเป ี่ยน ดยว ธี Natural Hedged  

 

Japanese 
Yen 

(Hedged) 
5.54%

Japanese Yen 
(Natural 

Hedged) 0.64%

Japanese Yen 
(Unhedged) 

1.83%

USD (Unhedged) 
0.004%

USD 
(Natural 
Hedged) 
4.63%

Euro 
(Natural 
Hedged) 
2.94%

Euro (Unhedged) 0.10%

Hedged 
5.54%

Natural 
Hedged 
8.21%

Unhedged 
1.93%



  
  

            10 
 

รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

4. หนี้หน่วยงาน องรั  เพ่ิมขึ้น 1.19 ล้ำนบำท จำกเดือนก่อนหน้ำ เนื่องจำกกำรเบิกจ่ำยเงินกู้ของหน่วยงำนของรัฐ  
 
 หนี้สำธำรณะคงค้ำง ณ วันที่ 31 มกรำคม 2560 จ ำนวน 6,059,644.61 ล้ำนบำท สำมำรถ 
แบ่งประเภทเป็นหนี้ต่ำงประเทศ-หนี้ในประเทศ และหนี้ระยะยำว-หนี้ระยะสั้นได ้ดังนี้ 
 

 หนี้ต่างประเทศแ ะหนี้ นประเทศ แบ่งออกเป็น หนี้ต่ำงประเทศ 323,048.46 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 5.33
และหนี้ในประเทศ 5,736,596.15 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 94.67 ของยอดหนี้สำธำรณะคงค้ำง รำยละเอียด 
ปรำกฏตำมตำรำงที่ 6 

ตารางท่ี 6 สัดส่วนหนี้ต่างประเทศแ ะหนี้ นประเทศ 
หน้ีสาธารณะ

(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีรฐับาล 4,596,971.41     96,687.28         2.10         4,500,284.13           97.90        

2. หน้ีรฐัวสิาหกิจ 979,480.31       225,684.80       23.04        753,795.51             76.96        

3. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีเ่ป็นสถาบันการเงิน 463,685.79       676.38             0.15         463,009.41             99.85        

    (รฐับาลค้้าประกัน)

4. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรฐั 19,507.10         -                  -           19,507.10               100.00      

รวม 6,059,644.61     323,048.46       5.33         5,736,596.15           94.67        

หน้ีต่างประเทศ หน้ีในประเทศ

 
 
 หนี้ระยะยาวแ ะหนี้ระยะสั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

 หนี้ระยะยาวแ ะหนี้ระยะสั้น  แ ่งตามอายุ องเครื่องมือการก ้เง น  แบ่งออกเป็น หนี้ระยะยำว 
5,855,401.69 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 96.63 และหนี้ระยะสั้น 204,242.92 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 3.37 
ของยอดหนี้สำธำรณะคงค้ำง รำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 7 

ตารางท่ี 7 สัดส่วนหนี้ระยะยาวแ ะหนี้ระยะสั้น  แ ่งตามอายุ องเครื่องมือการก ้เง น) 
หน้ีสาธารณะ

(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีรฐับาล 4,596,971.41     4,435,933.57     96.50        161,037.84             3.50         

2. หน้ีรฐัวสิาหกิจ 979,480.31       972,685.86       99.31        6,794.45                 0.69         

3. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีเ่ป็นสถาบันการเงิน 463,685.79       427,605.59       92.22        36,080.20               7.78         

    (รฐับาลค้้าประกัน)

4. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรฐั 19,507.10         19,176.67         98.31        330.43                   1.69         

รวม 6,059,644.61 5,855,401.69 96.63     204,242.92        3.37      

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสั้น
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

หมายเหตุ: กำรน ำข้อมูลและ/หรือบทวเิครำะห์ของส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะไปใช้และ/หรือเผยแพร่ต่อ ขอควำมกรุณำอ้ำงอิงแหล่งที่มำของขอ้มูลด้วย 
ส่วนวิจยันโยบำยหนี้สำธำรณะ ส ำนักนโยบำยและแผน 
ส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5520  
 

 หนี้ระยะยาวแ ะหนี้ระยะสั้น  แ ่งตามอายุคงเห ือ  แบ่งออกเป็น หนี้ระยะยำว 
5,289,931.20 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 87.30 และหนี้ระยะสั้น 769,713.41 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 12.70  
ของยอดหนี้สำธำรณะคงค้ำง รำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 8 

ตารางท่ี 8 สัดส่วนหนี้ระยะยาวแ ะหนี้ระยะสั้น  แ ่งตามอายุคงเห ือ  
หน้ีสาธารณะ

(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีรฐับาล 4,596,971.41     4,108,934.61     89.38        488,036.80             10.62        

2. หน้ีรฐัวสิาหกิจ 979,480.31       843,522.67       86.12        135,957.64             13.88        

3. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีเ่ป็นสถาบันการเงิน 463,685.79       318,409.75       68.67        145,276.04             31.33        

    (รฐับาลค้้าประกัน)

4. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรฐั 19,507.10         19,064.17         97.73        442.93                   2.27         

รวม 6,059,644.61 5,289,931.20 87.30     769,713.41        12.70     

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสั้น

 
 


