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รายงานหนีส้าธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 25561                                                     
 

 

1. หนี้สาธารณะคงค้าง 
 

ตารางที ่1 หน้ีสาธารณะคงค้าง

ส.ค. 56 ก.ย. 56 % GDP

 เพ่ิม/ลด

จากเดือนก่อน
1. หนี้ของรัฐบาล 3,678,124.00    3,774,819.49     31.62                  96,695.49                  

2. หนี้รัฐวิสาหกจิทีไ่ม่เปน็สถาบนัการเงิน 1,099,554.75    1,112,973.85     9.32                    13,419.10                  

3. หนี้รัฐวิสาหกจิทีเ่ปน็สถาบนัการเงิน (รัฐบาลค้้าประกนั) 524,139.35       541,932.01       4.54                    17,792.66                  

4. หนี้กองทนุเพือ่การฟืน้ฟฯู -                  -                  -                     -                           

5. หนี้หน่วยงานอืน่ของรัฐ 834.69             834.69             0.01                    -                           

รวม 5,302,652.79    5,430,560.04     45.49 127,907.25                

หน่วย : ลา้นบาท

2,3

4

หมายเหตุ:   
1. ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบ้ืองตน้ (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของ SPV จ านวน 22,499.90 ล้านบาท ทีร่ัฐบาลมีภาระผกูพันต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่า

พื้นทีอ่าคารสญัญาบรกิารจัดหาเฟอรน์ิเจอร์ และสัญญาโอนสทิธเิรียกร้องของโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจ้งวัฒนะ  
2. GDP ปี 2555 เท่ากับ 11,375 พันล้านบาท และประมาณการ GDP 2556 เท่ากับ 12,126 พันล้านบาท ตามล าดับ (สศช. ณ 19 สิงหาคม 2556) 
3. สบน. ได้ปรับวิธกีารค านวณ GDP ในแต่ละเดือน เพื่อให้สัดสว่น Debt/GDP สะทอ้นค่าที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด โดย ค านวณ GDP ของเดือนสิงหาคม 

2556 ดังนี้ [(GDP ปี 55/12)*4]+[(GDP ปี 56/12)*8] เท่ากับ 11,875.67 พันล้านบาท  และได้ค านวณ GDP ของเดอืนกันยายน 2556 ดังนี้ [(GDP ปี 
55/12)*3]+[(GDP ปี 56/12)*9] เท่ากับ 11,938.25 พันล้านบาท 

4. สบน. ได้มีการปรับอตัราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการค านวณหนีต้่างประเทศของหนว่ยงานทีม่ีรายรับเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศที่สอดคล้องกับรายจ่ายช าระ
หนี้ต่างประเทศ (Natural Hedged) โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยขายของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัแรกที่มกีารเบิกจ่ายเงนิกู้ และปรับปรุงตัวเลข
หนี้เดือนสิงหาคม 2556 ของรฐัวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงนิ (รฐับาลไม่ค้ าประกัน) เนือ่งจากรฐัวิสาหกิจได้มกีารรายงานขอ้มูลเพิ่มเตมิโดยหนี้ของ
รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินในส่วนทีร่ัฐบาลไม่ค้ าประกนัในประเทศได้มกีารเปลีย่นแปลงเพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคมจาก 464,097.33 ล้านบาท      
เป็น 466,621.88 ล้านบาท จากการปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยนและหนีข้องรัฐวิสาหกจิดังกล่าวท าให้สุทธแิล้วหนี้ในเดอืนสิงหาคม 2556 เพิ่มขึ้นจาก 
5,300,129.74 ล้านบาท เป็น 5,302,652.79 ล้านบาท  
 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 หนี้สาธารณะคงค้างมีจ านวนทั้งสิ้น 5,430,560.04 ล้านบาท หรือ            
ร้อยละ 45.49 ของ GDP ประกอบด้วย หนี้ของรัฐบาล 3,774,819.49 ล้านบาท หรือร้อยละ 31.62 ของ GDP                 
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 1,112,973.85 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.32 ของ GDP หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็น
สถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) 541,932.01 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.54 ของ GDP และหนี้หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
834.69 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.01 ของ GDP โดยหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2556 เพ่ิมข้ึนจาก    
เดือนก่อน 127,907.25 ล้านบาท  
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2. หนี้ของรัฐบาล 

 

ตารางที ่2 หน้ีของรัฐบาล

เพ่ิม/(ลด)

จากเดือนก่อน

3,678,124.00          3,774,819.49          96,695.49                

1.1 หน้ีทีร่ฐับาลกู้โดยตรง 2,567,122.24          2,666,749.24          99,627.00                

71,142.70              69,836.14              (1,306.56)                

2,495,979.55          2,596,913.10          100,933.55              

- เงินกูเ้พือ่ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ และการบริหารหนี้ 2,047,230.93          2,147,997.43          100,766.50              

   - ระยะส้ัน (ต๋ัวเงินคลังและเงินกูร้ะยะส้ัน) 5,432.50                102,135.00             96,702.50                

   - ระยะยาว (พนัธบตัรและตราสารหนี้อืน่) 2,041,798.43          2,045,862.43          4,064.00                  

- เงินกูเ้พือ่ฟืน้ฟแูละเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิ 398,572.29             396,349.29             (2,223.00)                

- เงินกูเ้พือ่น้าเขา้กองทุนส่งเสริมการประกนัภัยพบิติั -                        -                        -                         

- เงินกูเ้พือ่วางระบบบริหารจัดการน้้า 14,750.00              16,250.00              1,500.00                  

- เงินกูใ้หรั้ฐวิสาหกจิกูต่้อ 22,626.33              23,516.38              890.05                    

- เงินกูเ้พือ่ปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศท่ีกระทรวงการคลังค้้าประกนั 12,800.00              12,800.00              -                         

1.2 หน้ีทีร่ฐับาลกู้เพ่ือชดเชยความเสียหายใหแ้ก่กองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 1,111,001.76          1,108,070.25          (2,931.51)                

458,775.20             458,775.20             -                         

652,226.56             649,295.05             (2,931.51)                

1.3 หน้ีเงินกู้ล่วงหน้าเพ่ือปรบัโครงสรา้งหน้ี -                        -                        -                         

-                        -                        -                         

-                        -                        -                         

- FIDF 1 -                        -                        -                         

- FIDF 3 -                        -                        -                         

หน้ีของรัฐบาล

ส.ค. 56 ก.ย. 56

หน่วย: ลา้นบาท

   - หนี้เงินกูเ้พือ่ชดเชยความเสียหายใหแ้กก่องทุนเพือ่การฟืน้ฟฯู

   - FIDF 1

   - FIDF 3

   - หนี้ต่างประเทศ

   - หนี้ในประเทศ

   - หนี้เงินกูเ้พือ่ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ

1

2

3

3

 
หมายเหตุ :  

1. มาตรา 24 (1) ตามพระราชบัญญัตกิารบรหิารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงนิเพื่อปรับโครงสร้าง     
หนี้สาธารณะ เพือ่เป็นการประหยัด ลดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน หรอืกระจายภาระการช าระหนี้ โดยที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้มีการกู้เงนิ      
ในประเทศเพือ่ช าระหนี้ต่างประเทศของรฐัวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ าประกันไมเ่กนิจ านวนเงินที่ยังมีภาระค้ าประกันอยู่ท าให้หนี้ต่างประเทศของ
รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ าประกันลดลงและหนี้ในประเทศของรัฐบาลเพิม่ขึน้ 

2. มาตรา 24/1 ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิม่เติม ได้ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงนิเพือ่ปรับโครงสร้างหนีท้ี่มี
จ านวนมากและเห็นวา่ไม่สมควรกูเ้งินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวได้ในคราวเดียวกนั โดยให้สามารถทยอยกูเ้งินล่วงหน้าได้ไม่เกนิ 12 เดอืนก่อนวนัที่หนี้
ถึงครบก าหนดช าระ และให้น าเงินกูด้ังกล่าวส่งเข้ากองทุนบริหารเงินกู้เพือ่การปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศให้เป็น
ผู้บริหารเงิน โดยจะน าไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง เชน่ ตราสารหนีท้ี่ออกหรือค้ าประกนัโดยกระทรวงการคลัง ตราสารหนี้ที่ออกเป็นเงินตรา  
สกุลหลักและออกหรอืค้ าประกนัโดยรฐับาลต่างประเทศ การท าธุรกรรมซือ้โดยมีสญัญาจะขายคืนซึ่งตราสารหนี้ทีอ่อกโดยกระทรวงการคลัง หรือลงทนุใน
ตราสารหนี้อืน่ ที่ไดร้ับการ จัดอันดับความน่าเชือ่ถือสูงสุดจากบริษัทจัดอันดับความนา่เชื่อถอื เพื่อให้เกิดผลตอบแทนและเป็นการลดต้นทุนของการกู้เงิน 

3. ในเดือนสิงหาคม 2556 ได้มีการปรับปรุงขอ้มูลหนีร้ะยะสัน้และหนี้ระยะยาวของรัฐบาล โดยปรับข้อมูลหนี้ระยะสั้นลดลง 4,000 ล้านบาท เป็นหนีร้ะยะ
ยาวแทนท าให้ ณ สิน้เดอืนสิงหาคม 2556 หนี้ระยะสัน้ของรฐับาลเท่ากับ 5,432.50 ล้านบาท และหนีร้ะยะยาวเท่ากับ 3,672,691.50 ล้านบาท 
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ณ  วันที่ 30 กันยายน 2556 หนี้ของรัฐบาลมีจ านวนทั้งสิ้น 3,774,819.49 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือน

ก่อน 96,695.49 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น   
 

 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง  มีจ านวนทั้งสิ้น 2,666,749.24 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน 99,627       
ล้านบาท เนื่องจาก    

 หนี้ต่างประเทศ มีจ านวนทั้งสิ้น 69,836.14 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 1,306.56 ล้านบาท 
โดยผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลง 415.65 ล้านบาท 
ประกอบกับการเบิกจ่ายและช าระคืนหนี้สกุลเงินต่างๆ ท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลงสุทธิ 890.91     
ล้านบาท โดยการลดลงที่ส าคัญเกิดจากการไถ่ถอน Medium Term Note (MTN) ที่ให้บริษัท การบินไทย มหาชน 
(จ ากัด) กู้ตอ่จ านวน 996.60 ลา้นบาท (40 ลา้นเหรียญสหรฐั) ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3  
 

 
 

 

ล้านบาท
ส.ค. 56 ก.ย. 56

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

CAD 11.07         10.73         (0.34)         (10.35)        339.58              339.62             0.04             (10.31)           CAD 30.68 30.69

EUR 0.17           0.17           -           -             7.42                 7.40                (0.02)            (0.02)             EUR 42.78 42.67

JPY 36,322.78    36,680.67   357.89       116.04        11,980.02         11,776.86         (203.15)        (87.12)           JPY 0.33 0.32

USD 311.37        311.37       -           -             10,030.79         9,818.28          (212.51)        (212.51)          USD 32.22 31.53

 หน้ีที่มีรายรับเป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศที่สอดคล้องกับ

รายจ่ายหน้ีต่างประเทศ

USD 540.00        500.00       (40.00)       (996.60)       

JPY 46,660.83    46,660.83   -           -             

USD 552.59        552.59       -           -             

(890.91)       (415.65)        (1,306.56)       

สกุลเงิน*

เพ่ิม/(ลด) ณ ก.ย. 56 ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง

 หน้ีที่ไม่มีการบริหารความเสีย่ง

หน้ีที่มีการบริหารความเสีย่ง

รวม

การเปลีย่นแปลง  

ของหน้ีสาธารณะ  

  ณ ก.ค. 56

อัตราแลกเปลีย่น***

หน้ีคงค้าง ณ 

ส.ค. 56

หน้ีคงค้าง ณ 

ก.ย. 56

ล้าน

CAD/EUR/JPY

/USD

หน้ีสิน้เดือน ส.ค. 56 

  (ล้านบาท)

หน้ีสิน้เดือน ก.ย. 56

   (ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

**

 
* CAD = สกุลเงนิเหรียญแคนาดา, EUR=สกุลเงนิยูโร, JPY=สกุลเงนิเยน, และUSD=สกุลเงนิเหรียญสหรัฐ 
**หนี้ต่างประเทศของหน่วยงานที่มรีายรับเป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศที่สอดคล้องกับรายจ่ายช าระหนีต้่างประเทศ (Natural Hedged) ใช้อัตราแลกเปลี่ยนถวัเฉลี่ย
ขายของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันแรกทีม่ีการเบิกจ่ายเงินกู้ 
***อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถัวเฉลีย่ขาย ณ วันท าการสุดท้ายของเดือน 

 

 หนี้ในประเทศ  เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพ่ิมข้ึน 100,933.55 ล้านบาท เนื่องจาก  
- การออกตั๋วเงินคลังเพ่ือบริหารดุลเงินสด 102,135 ล้านบาท  
- การกู้เพ่ือชดเชยการขาดดุล 20,496.50 ล้านบาท  
- การกู้เพ่ือวางระบบบริหารจัดการน้ า 1,500 ล้านบาท  
- การกู้ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกู้ต่อ 890.05 ล้านบาท 
- การช าระหนี้เงินกู้เพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี้ 21,865 ล้านบาท 

ตารางที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ที่รัฐบาลกูโ้ดยตรง 
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- การช าระหนี้เงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 2,223 ล้านบาท 

 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 2,931.51       
ล้านบาท เนื่องจาก (1) การออกพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือน าไปใช้คืนเงินยืมจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง (Premium 
FIDF 1 และ  FIDF 3) ก่อนหน้า 5,238.49 ล้านบาท (2) การยืมเงินทดรองจ่ายที่ยืมจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง 
(Premium FIDF 1 และ  FIDF 3) ไปช าระคืนหนี้ที่ครบก าหนดจ านวน 3,670 ล้านบาท และ (3) การใช้เงินจากบัญชีสะสมเพ่ือ
การช าระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพ่ือการฟื้นฟูฯ 1 ที่ได้รับจากการโอนสินทรัพย์คงเหลือในบัญชี
ผลประโยชน์ช าระคืน 4,500 ล้านบาท 

 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนหน้า  

3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เปน็สถาบันการเงิน  
 

เพ่ิม/(ลด)
จากเดือนก่อน

1,099,554.75 1,112,973.85 13,419.10           

446,988.61 449,116.01 2,127.40            

114,853.27 113,263.51 (1,589.76)           

332,135.34 335,852.50 3,717.16            

652,566.14 663,857.84 11,291.70           

185,944.26 191,292.31 5,348.05            

466,621.88 472,565.53 5,943.65                - หนี้ในประเทศ

ส.ค. 56 ก.ย. 56

หน้ีรัฐวิสาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน

    - หนี้ต่างประเทศ

    - หนี้ในประเทศ

1. หนี้ทีรั่ฐบาลค้้าประกนั

ตารางที ่4 หน้ีรัฐวิสาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน หน่วย : ลา้นบาท

2. หนี้ทีรั่ฐบาลไม่ค้้าประกนั

    - หนี้ต่างประเทศ

 
 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินมีจ านวนทั้งสิ้น 1,112,973.85       
ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้ที่รัฐบาลค้ าประกัน 449,116.01 ล้านบาท และหนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ าประกัน 
663,857.84 ล้านบาท โดยหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึนจากเดือนก่อน 13,419.10 ล้านบาท  
 
3.1 หนี้ที่รัฐบาลค้้าประกัน  

 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินทีร่ัฐบาลค้ าประกันมีจ านวนทั้งสิ้น 
449,116.01 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน 2,127.40 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 

 หนี้ต่างประเทศ  มีจ านวนทั้งสิ้น 113,263.51 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 1,589.76 ล้านบาท โดยเป็นผล
จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลง 1,069.79 ล้านบาท ประกอบกับ          
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การเบิกจ่ายและช าระคืนหนี้สกุลเงินต่างๆ ท าให้ยอดหนี้คงค้างในรูปหนี้เงินบาทลดลงสุทธิ 519.97 ล้านบาท ดังรายละเอียด
ปรากฏตามตารางที ่5  
 

 
 

ล้านบาท ส.ค. 56 ก.ย. 56

สกุลเงิน (ก) (ข)

(1) (2) (3) (4) =  (3)x(ข) (5) = (1)x(ก) (6) = (1)x(ข) (7) = (6) - (5) (7) + (4)
EUR 72.56         72.56         -           -             3,104.02           3,095.84          (8.18)            (8.18)             EUR 42.78 42.67

JPY 170,697.91  171,373.74  675.84       219.13        56,299.75         55,345.04         (954.71)        (735.59)          JPY 0.33 0.32

USD 0.25           0.25           -           -             8.05                 7.88                (0.17)            (0.17)             USD 32.22 31.53

หน้ีที่มีการบริหารความเสีย่ง JPY 172,669.58  170,474.29  (2,195.29)   (739.10)       6,293.35           6,186.63           (106.72)        (845.82)          

(519.97)       (1,069.79)      (1,589.76)       

 หน้ีที่ไม่มีการบริหารความเสีย่ง

รวม

อัตราแลกเปลีย่น***

หน้ีคงค้าง ณ 

ส.ค. 56

หน้ีคงค้าง ณ 

ก.ย. 56

ล้าน

CAD/EUR/JPY

/USD

หน้ีสิน้เดือน ส.ค. 56 

  (ล้านบาท)

หน้ีสิน้เดือน ก.ย. 56

   (ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง การเปลีย่นแปลง  

ของหน้ีสาธารณะ  

  ณ ก.ค. 56สกุลเงิน*

เพ่ิม/(ลด) ณ ก.ย. 56

** ****

 
* EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน, และUSD=สกุลเงนิเหรียญสหรฐั 
** หนี้ต่างประเทศที่มกีารบริหารความเสี่ยงแล้ว ใชอ้ัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ท าการบรหิารความเสี่ยง 
***อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถัวเฉลีย่ขาย ณ วันท าการสุดท้ายของเดือน 
****หนี้คงค้างต่างประเทศของรฐัวิสาหกจิที่ได้มีการบริหารความเสี่ยงเพียงบางส่วน (Partial Hedge) 

 

 หนี้ในประเทศ  มีจ านวนทั้งสิ้น 335,852.50 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน 3,717.16 ล้านบาท 
เนื่องจาก 

- การรถไฟแห่งประเทศไทยออกพันธบัตร 9,644.79 ล้านบาท และไถ่ถอนพันธบัตร 4,754.79 ล้านบาท        
การเคหะแห่งชาติออกพันธบัตร 3,000 ล้านบาท องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพออกพันธบัตร 500 ล้านบาท การไฟฟ้า           
ฝ่ายผลิตไถ่ถอนพันธบัตร 1,000 ล้านบาท และการทางพิเศษแห่งประเทศไทยไถ่ถอนพันธบัตร 2,000 ล้านบาท 

- รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ต่าง  ๆน้อยกว่าช าระคืนต้นเงินกู้ 1,672.84 ล้านบาท  
 
3.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้้าประกัน 
 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลไม่ค้ าประกันมีจ านวน
ทั้งสิ้น 663,857.84 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากเดือนก่อน 11,291.70 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 

 หนี้ต่างประเทศ  มีจ านวนทั้งสิ้น 191,292.31 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 5,348.05 ล้านบาท                
จากการเบิกจ่ายและช าระคืนหนี้สกุลเงินต่างๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 6  
 
 
 
 
 

ตารางที่ 5 การเปลี่ยนแปลงของหนี้รัฐวิสาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน(รัฐบาลค้ าประกัน) 
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ล้านบาท

(1) (2) (3) (4) =  (3)x(ข)

EUR 1,494.84     1,625.25     130.41       5,474.03     

JPY 66,438.24    66,125.09   (313.15)     (125.98)       

USD 2,768.01     2,768.01     -           -             

5,348.05     

 หน้ีที่มีรายรับเป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศที่สอดคล้องกับ

รายจ่ายหน้ีต่างประเทศ

รวม

หน้ีคงค้าง ณ 

ส.ค. 56

หน้ีคงค้าง ณ 

ก.ย. 56

ล้าน

CAD/EUR/JPY

/USD

สกุลเงิน*

เพ่ิม/(ลด) ณ ก.ย. 56

**

**

 
* EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน, และUSD=สกุลเงนิเหรียญสหรฐั 
**หนี้ต่างประเทศของหน่วยงานที่มรีายรับเป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศที่สอดคล้องกับรายจ่ายช าระหนี้ต่างประเทศ (Natural Hedged) ใช้อัตรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยขายของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันแรกที่มกีารเบิกจ่ายเงนิกู้  

 

 หนี้ในประเทศ  มีจ านวนทั้งสิ้น 472,565.53 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน 5,943.65 ล้านบาท เนื่องจาก   
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยออกพันธบัตร 3,000 ล้านบาท และไถ่ถอนพันธบัตร 1,000 ล้านบาท        

การไฟฟ้านครหลวงออกพันธบัตร 1,900 ล้านบาท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไถ่ถอนพันธบัตร 2,805 ล้านบาท และการประปา
ส่วนภูมิภาคไถ่ถอนพันธบัตร 1,800 ล้านบาท  

- บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ออกหุ้นกู้ 10,000 ล้านบาท 
- รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ น้อยกว่าช าระคืนต้นเงินกู้ 3,351.35 ล้านบาท  
 

4. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) 
 

ตารางที ่7 หน้ีรัฐวิสาหกิจทีเ่ป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้้าประกัน)

เพ่ิม/(ลด)

จากเดือนก่อน

524,139.35     541,932.01    17,792.66         

3,834.25         3,679.21       (155.04)            

520,305.10     538,252.80    17,947.70         

- หนี้ต่างประเทศ

- หนี้ในประเทศ

หน่วย : ลา้นบาท

ส.ค. 56 ก.ย. 56

หน้ีรฐัวสิาหกิจทีเ่ป็นสถาบันการเงิน (รฐับาลค้้าประกัน)

     
 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) มีจ านวนทั้งสิ้น 
541,932.01 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน 17,792.66 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 

 หนี้ต่างประเทศ  มีจ านวนทั้งสิ้น 3,679.21 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 155.04 ล้านบาท จากการช าระ
คืนหนี้สกุลเงินต่างๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 8  

ตารางที่ 6 การเปลี่ยนแปลงของหนี้รัฐวิสาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลไมค่้ าประกนั) 
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ล้านบาท

(1) (2) (3) (4) =  (3)x(ข)

EUR 5.08           5.08           -           -             

USD 21.53         20.78         (0.74)         (18.91)        

EUR 26.00         26.00         

JPY 6,576.22     6,020.24     (555.98)     (136.13)       

(155.04)       

 หน้ีที่มีรายรับเป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศที่สอดคล้องกับ

รายจ่ายหน้ีต่างประเทศ

หน้ีที่มีการบริหารความเสีย่ง

รวม

หน้ีคงค้าง ณ 

ส.ค. 56

หน้ีคงค้าง ณ 

ก.ย. 56

ล้าน

CAD/EUR/JPY

/USD

สกุลเงิน*

เพ่ิม/(ลด) ณ ก.ย. 56

**

***

 
* EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน, และUSD=สกุลเงนิเหรียญสหรฐั 
**หนี้ต่างประเทศทีม่ีรายรับเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศที่สอดคลอ้งกับรายจ่ายช าระหนี้ต่างประเทศ (Natural Hedged) จะใช้อัตราแลกเปลี่ยน 
ณ วันแรกทีม่ีการเบิกจ่ายเงนิกู้ 
*** หนี้ต่างประเทศทีม่ีการบริหารความเสี่ยงแล้ว จะใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่ท าการบริหารความเสี่ยง 

 
 หนี้ในประเทศ  มีจ านวนทั้งสิ้น 538,252.80 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน 17,947.70 ล้านบาท    

เนื่องจาก 
- ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรออกพันธบัตร 17,000 ล้านบาท และไถ่ถอนพันธบัตร 1,000 

ล้านบาท และธนาคารอาคารสงเคราะห์ออกพันธบัตร 3,000 ล้านบาท และไถ่ถอนพันธบัตร 2,000 ล้านบาท  
- ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ มากกว่าช าระคืนต้นเงินกู้ 

947.70 ล้านบาท  
 

5. หนี้กองทุนเพ่ือการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน    
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ไม่มีหนี้คงค้าง  

 

6. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ 
ตารางที ่9 หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรัฐ

เพ่ิม/(ลด)

จากเดือนก่อน

834.69           834.69          -                   

-                -               -                   

834.69           834.69          -                   

หน่วย : ลา้นบาท

ส.ค. 56 ก.ย. 56

หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรฐั

- หนี้ทีรั่ฐบาลค้้าประกนั

   - หนี้ทีรั่ฐบาลไม่ค้้าประกนั  
 
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 หนี้หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนหน้า           

ตารางที่ 8 การเปลี่ยนแปลงของหนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) 
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   หนี้สาธารณะคงค้าง จ านวน 5,430,560.04 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหนี้ต่างประเทศ 378,071.17 ล้านบาท              
หรือร้อยละ 6.96 และหนี้ในประเทศ 5,052,488.87 ล้านบาท หรือร้อยละ 93.04 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง                
และเป็นหนี้ระยะยาว 5,218,259 ล้านบาท หรือร้อยละ 96.09 และหนี้ระยะสั้น 212,301.04 ล้านบาท                          
หรือร้อยละ 3.91 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 10 และ 11 ตามล าดับ   
 

   
 

หน้ีสาธารณะ

(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีของรฐับาล 3,774,819.49                 69,836.14             1.85               3,704,983.35                 98.15            

2. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน 1,112,973.85                 304,555.82           27.36             808,418.03                   72.64            

3. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีเ่ป็นสถาบันการเงิน 541,932.01                   3,679.21               0.68               538,252.80                   99.32            

    (รฐับาลค้้าประกัน)

4. หน้ีสินของกองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ -                              -                      -                 -                              -               

5. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรฐั 834.69                         -                      -                 834.69                         100.00          

รวม 5,430,560.04                 378,071.17           6.96               5,052,488.87                93.04            

หน้ีต่างประเทศ หน้ีในประเทศ

 
 
 

 
 

หน้ีสาธารณะ

(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีของรฐับาล 3,774,819.49                 3,672,684.49         97.29             102,135.00                   2.71              

2. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน 1,112,973.85                 1,084,588.01         97.45             28,385.84                     2.55              

3. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีเ่ป็นสถาบันการเงิน 541,932.01                   460,151.81           84.91             81,780.20                     15.09            

    (รฐับาลค้้าประกัน)

4. หน้ีสินของกองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ -                              -                      -                 -                              -               

5. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรฐั 834.69                         834.69                 100.00            -                              -               

รวม 5,430,560.04           5,218,259.00    96.09         212,301.04             3.91          

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสั้น

 
 

 
 

ตารางที่ 10 หนี้ต่างประเทศและในประเทศ 

 

ตารางที่ 11 หนี้ระยะสั้นและระยะยาว 

 


