
ฉบับท่ี 126/2560                                                 วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2560  
 

รายงานหน้ีสาธารณะคงคาง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560  
__________________________ 

 

นายธีรัชย อัตนวานิช ท่ีปรึกษาดานตลาดตราสารหน้ี ไดรายงานหนี้สาธารณะคงคาง ณ วันท่ี         
30 กันยายน 2560 มีจํานวน 6,369,331.31 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 42.29 ของ GDP โดยแบงเปนหนี้
รัฐบาล 4,959,164.41 ลานบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ 970,216.31 ลานบาท หนี้รัฐวิสาหกิจท่ีเปนสถาบันการเงิน 
(รัฐบาลคํ้าประกัน) 426,321.04 ลานบาท และหนี้หนวยงานของรัฐ 13,629.55 ลานบาท ท้ังนี้เม่ือเปรียบเทียบ
กับเดือนกอนหนาหนี้สาธารณะคงคางเพิ่มข้ึนสุทธิ 94,480.81 ลานบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 หนี้รัฐบาล จํานวน 4,959,164.41 ลานบาท เพิ่มข้ึนสุทธิ 97,923.22 ลานบาท โดยรายละเอียด การ
เปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของหน้ีรัฐบาล มีดังนี้ 

 การกูเงินตามแผนท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2560 
และพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําป 2560 รวมถึงเพื่อการบริหารหนี้สาธารณะ เพิ่มข้ึน 
99,889.65 ลานบาท แบงเปน 

- เงินกูระยะส้ัน เพิ่มข้ึน 15,000 ลานบาท เนื่องจากการเพิ่มข้ึนของต๋ัวเงินคลัง  
- เงินกูระยะยาว เพิ่มข้ึน 84,889.65 ลานบาท เนื่องจากการกูเงินเพื่อชดเชยการขาดดุล

งบประมาณ 90,240.34 ลานบาท เพื่อนําไปลงทุนในการพัฒนาประเทศ สรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับ
เศรษฐกิจ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเขมแข็ง และสงเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของอุตสาหกรรมศักยภาพ รวมถึงการไถถอนต๋ัวสัญญาใชเงิน 5,350.69 ลานบาท 

 การกูเงินเพื่อการลงทุนจากแหลงเงินกูในประเทศเพ่ิมข้ึนสุทธิ 1,704.63 ลานบาท โดย
แบงเปน  การกูใหกูตอแก (1) การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยเบิกจายเงินกูจํานวน 1,220.40 ลาน
บาท เพื่อจัดทําโครงการรถไฟฟาสายสีสม 564.69 ลานบาท สายสีน้ําเงิน 345.57 ลานบาท สายสีเขียวจํานวน 298.74 
ลานบาท และสายสีมวงจํานวน 11.40 ลานบาท (2) การรถไฟแหงประเทศไทยเบิกจายเงินกูจํานวน 1,090.76 
ลานบาท เพื่อจัดทําโครงการกอสรางรถไฟทางคู ชวงชุมทางถนนจิระ – ขอนแกน จํานวน 666.90 ลานบาท 
โครงการกอสรางทางคูในเสนทางรถไฟสายชายฝงทะเลตะวันออก ชวงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเกา - แกงคอย 
จํานวน 282.25 ลานบาท โครงการปรับปรุงทางท่ีไมปลอดภัยตอการเดินรถ จํานวน 98.71 ลานบาท และ
โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ชวงบางซ่ือ - รังสิต จํานวน 42.60 ลานบาท (3) การเคหะแหงชาติเบิกจาย
จํานวน 6.90 ลานบาท เพื่อจัดทําโครงการอาคารพักอาศัยแปลง G ตามแผนแมบทโครงการฟนฟูเมืองชุมชนดิน
แดง และ (4) การชําระคืนหนี้เงินกูใหกูตอการรถไฟแหงประเทศไทย จํานวน 613.43 ลานบาท  
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 การกูเงินบาททดแทนการกูเงินตราตางประเทศเพิ่มข้ึน 500 ลานบาท เพื่อพัฒนาระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําและระบบขนสงทางถนนระยะเรงดวน 

 การชําระหนี้ท่ีรัฐบาลกูเพื่อชดใชความเสียหายใหแกกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินระยะท่ีสอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3)  จํานวน 12,946.84 ลานบาท โดยใชเงินจากบัญชี
สะสมเพ่ือการชําระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ   

 การกูเงินลวงหนาเพื่อปรับโครงสรางหนี้ จํานวน 9,600 ลานบาท จากการออก R-bill ซ่ึง
เปนสวนหน่ึงในการปรับโครงสรางหนี้พันธบัตรรัฐบาลท่ีกูเพื่อชดใชความเสียหายใหแกกองทุนเพื่อการ
ฟนฟูฯ วงเงิน 75,000 ลานบาท ท่ีจะครบกาํหนดในวันท่ี 10 ตุลาคม 2560  

 หนี้ตางประเทศลดลงสุทธิ 824.22 ลานบาท เนื่องจากการเบิกจายและชําระคืนหนี้สกุลเงิน
ตางๆ และการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน รวมถึงการบริหารความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียนของโครงการ
กอสรางทางสายหลักเปน 4 ชองจราจร ระยะท่ี 2 จํานวน 52.89 ลานเหรียญสหรัฐ โดยวิธี Cross Currency Swap  

 

  หนี้รัฐวิสาหกิจ จํานวน 970,216.31 ลานบาท เพิ่มข้ึนสุทธิ 3,619.55 ลานบาท โดยการ
เปล่ียนแปลงท่ีสําคัญเกิดจาก 

 หนี้ท่ีรัฐบาลคํ้าประกัน เพิ่มข้ึน 3,508.60 ลานบาท โดยรายการที่สําคัญเกิดจากหนี้ท่ี
เพิ่มข้ึนของการทางพิเศษแหงประเทศไทย และการรถไฟแหงประเทศไทย 

 หนี้ท่ีรัฐบาลไมคํ้าประกัน เพิม่ข้ึน 110.95 ลานบาท โดยรายการท่ีสําคัญเกิดจากหนี้ท่ีเพิม่ข้ึน
ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และการไฟฟานครหลวง  

 

 หนี้รัฐวิสาหกิจท่ีเปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) จํานวน 426,321.04 ลานบาท ลดลงสุทธิ 
6,048.01 ลานบาท โดยรายการที่สําคัญเกิดจากการชําระคืนตนเงินกูของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  

 

 หนี้หนวยงานของรัฐ จํานวน 13,629.55 ลานบาท ลดลงสุทธิ 1,013.95 ลานบาท โดยการ
เปล่ียนแปลง เนื่องจากการชําระคืนตนเงินกูของสํานักงานกองทุนออยและนํ้าตาลทราย  
 หนี้สาธารณะคงคาง ณ ส้ินเดือนกันยายน 2560 จํานวน 6,369,331.31 ลานบาท แบงออกเปน หนี้
ในประเทศ 6,067,790.68 ลานบาท หรือรอยละ 95.27 และหน้ีตางประเทศ 301,540.63 ลานบาท (ประมาณ 
9,027 ลานเหรียญสหรัฐ) หรือรอยละ 4.73 ของหนี้สาธารณะคงคางท้ังหมด และหนี้สาธารณะคงคาง แบง
ตามอายุคงเหลือ สามารถแบงออกเปนหนี้ระยะยาว 5,612,039.62 ลานบาท หรือรอยละ 88.11 และหนี้ระยะ
ส้ัน 757,291.69 ลานบาท หรือรอยละ 11.89 ของหนี้สาธารณะคงคางท้ังหมด   
 
 
 
คณะโฆษกสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ  
โทร. 02 265 8050 ตอ 5520 
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงคา้งรายเดือน ณ ส้ินเดือนกันยายน 2560 

สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) ขอรายงานสถานะหนีส้าธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดอืนกันยายน 2560 ดังน้ี 

 ยอดหน้ีสาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีจํานวน 6,369,331.31 ล้านบาท หรือคิดเป็น  
ร้อยละ 42.29 ของ GDP เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หน้ีสาธารณะเพ่ิมขึ้นสุทธิ 94,480.81 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี  
 1. หน้ีรัฐบาล 4,959,164.41 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 97,923.22 ล้านบาท 
 2. หน้ีรัฐวิสาหกิจ 970,216.31 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 3,619.55 ล้านบาท 
 3. หน้ีรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํ้าประกัน) 426,321.04 ล้านบาท  
  ลดลง 6,048.01 ล้านบาท  
 4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ 13,629.55 ล้านบาท ลดลง 1,013.95 ล้านบาท   

 ทั้งน้ี สดัส่วนและรายละเอียดของหน้ีสาธารณะ ณ สิ้นเดอืนกันยายน 2560 ปรากฏตามแผนภาพที ่1  
และตารางที่ 1 ตามลําดับ 
 

แผนภาพที่ 1 สัดส่วนหน้ีสาธารณะจําแนกตามประเภท 

หน้ีที่รัฐบาลกู้โดยตรง
63.86%

หนี้รัฐบาล     
   เพ่ือชดใช้ความเสียหาย

ของ FIDF 14%

หน้ีรัฐวิสาหกิจ
 15.23%

หนี้รัฐวิสาหกิจ
ที่เป็นสถาบันการเงิน 
(รัฐบาลค้ําประกัน) 

6.69%

หนี้หน่วยงานของรัฐ 0.22%
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงคา้งรายเดือน ณ ส้ินเดือนกันยายน 2560 

ตารางที ่1 รายงานหน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ วันที ่30 กันยายน 25601 
หน่วย: ล้านบาท

ณ 31 ส.ค. 60 % GDP ณ 30 ก.ย. 60 % GDP เพิ่ม/(ลด)
(1) (2) (3) (4) (3)-(1)

1. หนีรั้ฐบาล (1.1+1.2+1.3) 4,861,241.19 32.47 4,959,164.41 32.93        97,923.22
   1.1 หนีท่ี้รัฐบาลกู้โดยตรง 3,936,403.65 26.29 4,037,673.71 26.81 101,270.06     
        -หนี้ต่างประเทศ 96,990.39 96,166.17 (824.22)          
            - เงินกู้เพื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล 36,629.92 36,614.70 (15.22)            

            - เงินกู้ใหกู้้ต่อ 4 60,360.47 59,551.47 (809.00)          
        -หนี้ในประเทศ 3,839,413.26 3,941,507.54 102,094.28     

            - เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหน้ี 5 3,335,846.67 3,435,736.32 99,889.65       
                   - ระยะส้ัน (ตั๋วเงินคลังและเงินกู้อ่ืน) 65,000.00 80,000.00 15,000.00       
                   - ระยะยาว (พันธบตัรและเงินกู้อ่ืน) 3,270,846.67 3,355,736.32 84,889.65       
            - เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 359,853.00               359,853.00                   -                

            - เงินกู้ใหกู้้ต่อ 4 85,801.93                 87,506.56                    1,704.63        

            - เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังคํ้าประกัน 6 5,166.66                   5,166.66                      -                
            - เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ 52,745.00                 53,245.00                    500.00           
                   - เพื่อใช้ในโครงการ DPL 745.00                     745.00                        -                
                   - เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน 52,000.00                 52,500.00                    500.00           

   1.2 หนีท่ี้รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 7 904,437.54 6.04 891,490.70 5.92 (12,946.84)      
            - FIDF 1 339,632.00 339,632.00 -                
            - FIDF 3 564,805.54 551,858.70 (12,946.84)      

   1.3 หนีเ้งนิกู้ล่วงหนา้เพื่อปรับโครงสร้างหนี ้8 20,400.00                0.14     30,000.00                    0.20     9,600.00        
        -หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายใหแ้ก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 20,400.00                30,000.00                    9,600.00        

2. หนีรั้ฐวิสาหกิจ (2.1 + 2.2) 966,596.76 6.46 970,216.31 6.44          3,619.55

   2.1 หนีท่ี้รัฐบาลค้ําประกัน 414,631.31 2.77 418,139.91 2.78          3,508.60
        -หนี้ต่างประเทศ 84,950.87 83,382.65        (1,568.22)
        -หนี้ในประเทศ 329,680.44 334,757.26          5,076.82
   2.2 หนีท่ี้รัฐบาลไม่ค้ําประกัน 551,965.45 3.69 552,076.40 3.66            110.95
        -หนี้ต่างประเทศ 122,672.50 121,603.55        (1,068.95)
        -หนี้ในประเทศ 429,292.95 430,472.85          1,179.90
3. หนีรั้ฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงนิ (รัฐบาลค้ําประกัน) 432,369.05 2.89 426,321.04 2.83        (6,048.01)
        -หนี้ต่างประเทศ 460.67 388.26             (72.41)
        -หนี้ในประเทศ 431,908.38 425,932.78        (5,975.60)

4. หนีห้นว่ยงานของรัฐ  (4.1+4.2) 9 14,643.50                0.10     13,629.55                    0.09            (1,013.95)
   4.1 หนี้ที่รัฐบาลคํ้าประกัน -                             -                                                 - 
   4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่คํ้าประกัน 14,643.50                13,629.55                           (1,013.95)
รวม (1+2+3+4) 6,274,850.50 41.92 6,369,331.31 42.29        94,480.81

2,3 2,3
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            3	
 

รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงคา้งรายเดือน ณ ส้ินเดือนกันยายน 2560 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ:   
1. ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบ้ืองต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle : SPV) ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560 จํานวน 

20,499.90 ล้านบาท ที่รัฐบาลมีภาระผูกพันต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร สัญญาบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ และสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องของโครงการศูนย์
ราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจ้งวัฒนะ  

2. GDP ปี 2559 เท่ากับ 14,366.60 พันล้านบาท และประมาณการ GDP ปี 2560 เท่ากับ 15,185.50 พันล้านบาท (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ณ 21 สิงหาคม 2560)  

3. สบน. ได้ปรับวิธีการคํานวณ GDP ในแต่ละเดือน เพื่อให้สัดส่วนหน้ีสาธารณะต่อ GDP สะท้อนค่าท่ีใกล้เคียงความเป็นจริง โดย GDP ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาสิ้นสุด 
ณ เดือนสิงหาคม 2560 คํานวณ ดังนี้ (GDP ไตรมาส 3 ปี 59/3) + GDP ไตรมาส 4 ปี 59 + GDP ไตรมาส 1-2 ปี 60 + ([(ประมาณการ GDP ปี 60) – (GDP ไตร
มาส 1-2 ปี 60)]/6)*2 เท่ากับ 14,970.51 พันล้านบาท และในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาสิ้นสุด ณ เดือนกันยายน 2560 คํานวณ ดังนี้ GDP ไตรมาส 4 ปี 59 + GDP 
ไตรมาส 1-2 ปี 60 + ([(ประมาณการ GDP ปี 60) – (GDP ไตรมาส 1-2 ปี 60)]/6)*3 เท่ากับ 15,059.71 พันล้านบาท 

4. เงินกู้ให้กู้ต่อเป็นหนี้ที่กระทรวงการคลังกู้เงินให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจกู้ต่อเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามมติของคณะรัฐมนตรี       ณ สิ้นเดือน
กันยายน 2560 หนี้เงินกู้ให้กู้ต่อมีจํานวนทั้งสิ้น 147,058.03 ล้านบาท เป็นการให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 72,972.04 ล้านบาท การรถไฟ
แห่งประเทศไทย 53,733.29 ล้านบาท บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 20,036.86 ล้านบาท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 217.48 ล้านบาท และการเคหะแห่งชาติ 
98.36 ล้านบาท ซ่ึงหนี้ดังกล่าวไม่ปรากฏรายการในตารางส่วนของหนี้รัฐวิสาหกิจ เพ่ือป้องกันการรายงานข้อมูลหนี้คงค้างที่ซํ้าซ้อน 

5. รัฐบาลมีหนี้อัตราดอกเบี้ยแปรผันตามเงินเฟ้อ จํานวน 207,940 ล้านบาท ประกอบไปด้วย พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ (Inflation-Linked Bond)  
รุ่น ILB217A จํานวน 100,872 ล้านบาท และ รุ่น ILB283A จํานวน 107,068 ล้านบาท โดยตามประมาณการภาระหนี้ที่จะครบกําหนดชําระ 
ในอนาคต รัฐบาลจะมีภาระหนี้ส่วนชดเชยเงินเฟ้อเพิ่มเติมจากเงินต้นที่จะครบกําหนดในปี 2564 จํานวน 18,850 ล้านบาท และในปี 2571 จํานวน 32,970 ล้าน
บาท ภายใต้ข้อสมมติว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline Inflation) ในปี 2559 เท่ากับ 1.0% และเท่ากับ 2.0% ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป 

6. มาตรา 24 (2) ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ เพื่อ
เ ป็ นก า รประหยั ด  ลดคว าม เ สี่ ย ง ใ นอั ต ร า แลก เปลี่ ย น  ห รื อก ระ จ ายภ าร ะก า รชํ า ร ะห น้ี  โ ดยที่ ผ่ า น มาก ร ะท รว งก า รคลั ง ไ ด้ มี ก า ร กู้ เ งิ น
ในประเทศเพื่อชําระหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ําประกันไม่เกินจํานวนเงินที่ยังมีภาระค้ําประกันอยู่ทําให้หน้ีต่างประเทศ ของรัฐวิสาหกิจที่
กระทรวงการคลังค้ําประกันลดลงและหนี้ในประเทศของรัฐบาลเพิ่มข้ึน 

7. เ งินกู้ ที่ ออกภายใต้พระราชกํ าหนดใ ห้อํ านาจกระทรวงการคลั งกู้ เ งินและ จัดการ เ งินกู้ เพื่ อช่ วย เหลือกองทุน เพื่ อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) และพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF3) นั้น ต่อมาได้มีการตราพระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหนี้ท่ีกระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน (กองทุนฯ) พ.ศ. 2555 มาตรา 4 ให้กองทุนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการชําระคืนต้นเงินกู้และการชําระดอกเบ้ียเงินกู้ 

8. มาตรา 24/1 ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ 
ที่มีจํานวนมากและเห็นว่าไม่สมควรกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวในคราวเดียวกัน โดยให้สามารถทยอยกู้เงินล่วงหน้าได้ไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันที่หนี้ครบ
กําหนดชําระ และให้นําเงินกู้ดังกล่าวส่งเข้ากองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ       ให้เป็นผู้บริหารเงิน โดยจะ
นําไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความม่ันคงสูง เช่น ตราสารหนี้ที่ออกหรือค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง ตราสารหน้ีที่ออก   เป็นเงินตราสกุลหลักและออกหรือค้ําประกัน
โดยรัฐบาลต่างประเทศ การทําธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืนซ่ึงตราสารหน้ีที่ออกโดยกระทรวงการคลัง หรือลงทุนในตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เพื่อให้เกิดผลตอบแทนและเป็นการลดต้นทุนของการกู้เงิน 

9. ตัวเลขในตารางไม่รวมหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เนื่องจากเดิม ธปท. ถือเป็นรัฐวิสาหกิจที่ประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 ซึ่งหนี้ของ ธปท. ไม่นับเป็นหนี้สาธารณะ เว้นแต่กระทรวงการคลังจะค้ําประกันหนี้นั้น ต่อมา พระราชบัญญัติธนาคารแห่ง
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ( ฉ บั บ ที่  4 )  พ . ศ .  2 5 5 1  ไ ด้ บั ญ ญั ติ ใ ห้  ธ ป ท .  เ ป็ น ห น่ ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ ที่ ไ ม่ เ ป็ น ส่ ว น ร า ช ก า ร ห รื อ รั ฐ วิ ส า ห กิ จ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอ่ืน ทําให้หนี้ของ ธปท. นับรวมเป็นหนี้สาธารณะ อย่างไรก็ดี เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของนานา
ประเทศและเจตนารมณ์ดั้งเดิมของพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 สบน. อยู่ในระหว่างการดําเนินการปรับปรุงนิยามและขอบเขตของหนี้
สาธารณะภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 อย่างไรก็ดี ณ สิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 หนี้ของ ธปท. มีจํานวน 4,264,106 ล้านบาท 
(ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย)  

10. สบน. ได้มีการปรับปรุงข้อมูลหนี้สาธารณะคงค้างในเดือนสิงหาคม 2560 ในส่วนของหนี้ต่างประเทศของรัฐบาล ทําให้หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 
2560 เปลี่ยนแปลงจาก 6,274,872.04 ล้านบาท เป็น 6,274,850.50 ล้านบาท 
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงคา้งรายเดือน ณ ส้ินเดือนกันยายน 2560 

1. หนี้รฐับาล 
 1.1 หน้ีที่รัฐบาลกู้โดยตรง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพ่ิมขึ้นสุทธิ 101,270.06 ล้านบาท เน่ืองจาก  
 1.1.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงสุทธิ 824.22 ลา้นบาท จากเดอืนก่อนหน้า โดยเป็นผลจากการเบิกจ่ายและชําระคืน
หน้ีสกุลเงินต่างๆ และการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของโครงการก่อสร้างทางสายหลักเป็น 4 ชอ่งจราจร  
ระยะที ่2 จํานวน 52.89 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยวิธี Cross Currency Swap รวมถึง การเปลี่ยนแปลงของอตัรา
แลกเปลี่ยน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2   
ตารางท่ี 2 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ต่างประเทศที่รฐับาลกูโ้ดยตรง 

ล้านบาท

(1) (2) (3) (4) =  (3)x(ข) (5) = (1)x(ก) (6) = (1)x(ข) (7) = (6) - (5) (7) + (4)
สกุลเงิน ส.ค. 60 ก.ย. 60

(ก) (ข)

CAD -                       -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   CAD 26.53 27.08

EUR -                       -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   EUR 39.84 39.68

JPY -                       -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   JPY 0.30 0.30

USD 52.89                   -              (52.89)                  (1,773.64)                               1,765.46               1,773.64              8.18            (1,765.46)           USD 33.38 33.53

JPY 36,455.27              36,455.27     -                      -                                        -                      -                      -              -                   
USD 724.57                  777.46         52.89                   1,750.24                                -                      -                      -              1,750.24            

CAD 8.37                     8.03            (0.34)                    (9.14)                                     222.04                  226.62                 4.58            (4.56)                 
EUR -                       -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   
JPY 129,585.52            130,935.00   1,349.48               405.02                                   39,454.12             38,892.11             (562.01)        (156.99)             
USD 150.00 130.00 (20.00)                  (670.65)                                  5,006.66               5,029.86              23.20          (647.45)             
JPY -                       -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   
USD 500.00                  500.00         -                      -                                        -                      -                      -              -                   

(298.17)                               (526.05)      (824.22)            

ผลของอัตราแลกเปล่ียนต่อหนี้คงค้าง
การเปล่ียนแปลง
ของหนี้สาธารณะ 

ณ ก.ย. 60หนี้คงคาง ณ ส.ค.  60 หนี้คงคาง ณ 
ก.ย.  60

ล้าน 
CAD/EUR/JPY/USD

ณ ส้ินเดือน ส.ค. 60   
(ลานบาท)

ณ ส้ินเดือน ก.ย. 60   
(ลานบาท)

เพิ่ม/(ลด)

รวม

อัตราแลกเปลี่ยน 2

เงินกู้เพ่ือใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล

 หน้ีทีย่งัไม่ได้มีการบริหาร   
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน

 หน้ีทีไ่ด้มีการบรหิารความเส่ียง
จากอัตราแลกเปล่ียน

เงินกู้ใหกู้้ต่อ

 หน้ีทีย่งัไม่ได้มีการบริหาร   
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน

 หน้ีทีไ่ด้มีการบรหิารความเส่ียง
จากอัตราแลกเปล่ียน

สกุลเงิน 1

ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชําระคนื/การ
บริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน) ณ ก.ย. 60

3

3

 
1. CAD=สกุลเงินเหรียญแคนาดา EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ 
2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถัวเฉลี่ยขาย ณ วันทําการสุดท้ายของเดือน 
3. หนี้ต่างประเทศที่มีการบริหารความเสี่ยงแล้ว ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทําการบริหารความเสี่ยง  
 

   หากพิจารณาในรูปเงินบาท หน้ีที่รัฐบาลกู้โดยตรงจําแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ หลังจากที่ได้บริหารความเสี่ยงจาก
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนแล้วมีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพท่ี 2   
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงคา้งรายเดือน ณ ส้ินเดือนกันยายน 2560 

แผนภาพท่ี 2 หน้ีต่างประเทศท่ีรัฐบาลกู้โดยตรงท่ีบริหารความเสี่ยงและจําแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ  

รวม Hedged Unhedged
เยน 167,390.27           50,990.66           11,693.53                39,297.13        
เหรียญสหรัฐ 1,407.46              44,958.03           40,598.82                4,359.21          
เหรียญแคนาดา 8.03                   217.48               -                         217.48            
ยูโร -                     -                   -                         -                 

96,166.17             52,292.35                  43,873.82         
4,959,164.41              

1.94                    1.05                         0.89                

สกุลเงิน (ล้านหน่วย) (ล้านบาท)

รวมหน้ีตา่งประเทศของรัฐบาล (1)
หน้ีของรัฐบาลท้ังหมด (2)

ร้อยละของหน้ีตา่งประเทศตอ่หน้ีท้ังหมด
ของรัฐบาล (%) = (1)/(2)  

 
 
 
 

 
  
 

 
 
 

1.1.2 หนี้ในประเทศ เพ่ิมข้ึนสุทธิ 102,094.28 ล้านบาท จากเดอืนก่อนหน้า เน่ืองจาก 
 การกู้เงินเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหน้ีสาธารณะเพ่ิมข้ึน 99,889.65 ล้านบาท 

โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
- เงินกู้ระยะสั้น เพ่ิมข้ึน 15,000 ล้านบาท เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของตั๋วเงินคลัง  
- เงินกู้ระยะยาว เพ่ิมข้ึน 84,889.65 ล้านบาท เน่ืองจากการกู้เงินเพ่ือชดเชยการขาดดลุงบประมาณ

จํานวน 90,240.34 ล้านบาท โดยการออกพนัธบัตรรัฐบาล 39,700 ล้านบาท ตั๋วสญัญาใช้เงิน 540.34 ล้านบาท และ 
สัญญาเงินกู้ 50,000 ล้านบาท รวมถึงการไถ่ถอนตั๋วสัญญาใชเ้งิน 5,350.69 ล้านบาท 

ร้อยละของหนี้ตา่งประเทศท่ีรัฐบาลกูโ้ดยตรงตอ่หนี้รัฐบาลทั้งหมด  
โดยจําแนกเป็นหน้ีท่ียังไม่ไดม้ีการบริหารความเสี่ยง และหนี้ท่ีได้มีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 

Hedged 
1.05%

Unhedged 
0.89%

Canadian 
(Unhedged) 

0.004%
Japanese Yen 

(Hedged) 0.23%

Japanese Yen 
(Unhedged) 

0.80%

USD (Hedged) 
0.82%

USD 
(Unhedged) 

0.09%
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงคา้งรายเดือน ณ ส้ินเดือนกันยายน 2560 

 เงินกู้ให้กู้ตอ่เพ่ิมข้ึน 1,704.63 ล้านบาท เน่ืองจาก 
-  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแหง่ประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกู้จํานวน 1,220.40 ล้านบาท เพ่ือจัดทํา

โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม 564.69 ล้านบาท สายสีนํ้าเงิน 345.57 ล้านบาท สายสีเขียวจาํนวน 298.74 ล้านบาท และ        
สายสีม่วงจํานวน 11.40 ล้านบาท  

-  การรถไฟแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกู้จํานวน 1,090.76 ล้านบาท เพ่ือจัดทําโครงการกอ่สร้าง
รถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น จํานวน 666.90 ล้านบาท โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝัง่
ทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า - แก่งคอย จํานวน 282.25 ล้านบาท โครงการปรับปรุงทางที่ไม่ปลอดภัย
ตอ่การเดินรถ จํานวน 98.71 ล้านบาท และโครงการรถไฟชานเมอืงสายสีแดง ช่วงบางซื่อ - รังสิต จํานวน 42.90 ล้านบาท 

- การเคหะแห่งชาติเบิกจ่ายจํานวน 6.90 ลา้นบาท เพ่ือจดัทําโครงการอาคารพักอาศัยแปลง G 
ตามแผนแม่บทโครงการฟ้ืนฟูเมืองชุมชนดนิแดง 

- การชําระหน้ีเงินกู้ให้กู้ต่อการรถไฟแห่งประเทศไทย จํานวน 613.43 ล้านบาท 
 เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 500 ลา้นบาท เพ่ือพัฒนาระบบบรหิารจัดการ

ทรัพยากรนํ้าและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน 
 

1.2  หนี้ทีรั่ฐบาลกูเ้พ่ือชดใช้ความเสียหายใหแ้กก่องทนุเพื่อการฟ้ืนฟูฯ ลดลงจากเดอืนกอ่นหน้า จํานวน 
12,946.84 ล้านบาท จากการชําระหนี้ท่ีกูม้าภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพ่ือ
ช่วยเหลอืกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะท่ีสอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) 
 

1.3 หนีเ้งินกูล้ว่งหน้าเพื่อปรบัโครงสร้างหนี ้เพ่ิมข้ึนจากเดอืนก่อนหน้า จํานวน 9,600 ล้านบาท จากการออก    
R-bill ทั้งจํานวน ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงในการปรบัโครงสร้างหน้ีพันธบัตรรฐับาลที่กู้เพ่ือชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่กองทุนเพ่ือ
การฟ้ืนฟูฯ วงเงิน 75,000 ล้านบาท  ทีจ่ะครบกําหนดในวันที่ 10 ตลุาคม 2560 
  
2. หนี้รฐัวิสาหกิจ 
 2.1 หนี้ทีรั่ฐบาลค้ําประกัน 
 2.1.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลง 1,568.22 ล้านบาท จากเดอืนก่อนหน้า โดยเปน็ผลจากการชําระคนืหน้ีสกุลเงินเยน และ
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3 

 ตารางท่ี 3 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ (รัฐบาลค้ําประกัน)  

ล้านบาท สกุลเงิน ส.ค. 60 ก.ย. 60

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

EUR 31.73            31.73             -                    -                     1,264.30              1,259.03             (5.27)         (5.27)               EUR 39.84 39.68
JPY 81,042.48      80,704.86       (337.62)             (101.33)             24,674.52          24,323.04         (351.48)   (452.81)            JPY 0.30 0.30
USD -               -                -                   -                   -                   -                  -          -                 USD 33.38 33.53
JPY 189,779.66    186,532.62     (3,247.04)            (491.57)               6,564.26              5,945.69             (618.57)     (1,110.14)         
USD -               -                -                    -                     -                     -                    -           -                 

(592.90)            (975.32)  (1,568.22)        

อัตราแลกเปลี่ยน 2
ผลจากการบรหิารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บรหิารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน) ณ ก.ย. 60

ผลของอัตราแลกเปล่ียนต่อหนีค้งค้าง
การเปลี่ยนแปลง
ของหน้ีสาธารณะ

 ณ ก.ย. 60สกุลเงิน 1 หน้ีคงคาง ณ 
ส.ค.  60

หน้ีคงคาง ณ 
ก.ย.  60

ล้าน 
CAD/EUR/JPY/USD

ณ สิน้เดือน ส.ค. 60  
 (ลานบาท)

ณ สิน้เดือน ก.ย. 60 
  (ลานบาท)

เพ่ิม/(ลด)

หนี้ท่ียังไม่ได้มีการบริหาร      
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
หนี้ท่ีได้มีการบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน

รวม
3

 
1. EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ 
2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถัวเฉลี่ยขาย ณ วันทําการสุดท้ายของเดือน 
3. หนี้คงค้างต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจบางส่วนได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว (Partial Hedge) 
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 2.1.2 หนี้ในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพ่ิมข้ึน 5,076.82 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ 
เน่ืองจาก การทางพิเศษแห่งประเทศไทยออกพันธบัตร 5,700 ล้านบาท และไถ่ถอนพันธบัตร 1,900 ล้านบาท และการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกู้ 2,213.48 ล้านบาท และไถ่ถอนพันธบัตร 1,000 ล้านบาท  
    2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ําประกัน 
  2.2.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลง 1,068.95 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็นผลจากบริษัท การบินไทย 
จํากัด (มหาชน) ชําระหน้ีสกุลเงินต่างๆ  และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4 
 
ตารางที ่4 การเปลีย่นแปลงของหนี้ต่างประเทศของรัฐวสิาหกจิ (รัฐบาลไม่ค้ําประกนั)  

ล้านบาท สกุลเงิน ส.ค. 60 ก.ย. 60
(ก) (ข)

(1) (2) (3) (4) =  (3)x(ข) (5) = (1)x(ก) (6) = (1)x(ข) (7) = (6) - (5) (7) + (4)
EUR 1,005.99        988.08           (17.91)               (710.77)             40,081.15          39,913.85         (167.30)   (878.07)            EUR 39.84 39.68
JPY 39,977.06      39,649.69       (327.37)             (98.25)               12,171.58          11,998.20         (173.38)   (271.63)            JPY 0.30 0.30
USD 1,912.84        1,905.52        (7.32)                (245.63)             63,846.27          64,142.19         295.92     50.29              USD 33.38 33.53

หนี้ท่ีได้มีการบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน

JPY 23,000.00      23,000.00       -                    -                     6,573.51              6,603.97             30.46        30.46              

(1,054.65)         (14.30)     (1,068.95)        

การเปลี่ยนแปลง
ของหน้ีสาธารณะ

 ณ ก.ย. 60
ผลของอัตราแลกเปล่ียนต่อหนีค้งค้าง

ณ สิน้เดือน ก.ย. 60 
  (ลานบาท)

อัตราแลกเปลี่ยน 2

สกุลเงิน

ผลจากการบรหิารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บรหิารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน) ณ ก.ย. 60

หน้ีคงคาง ณ 
ส.ค.  60

หน้ีคงคาง ณ 
ก.ย.  60

ล้าน 
CAD/EUR/JPY/USD

ณ สิน้เดือน ส.ค. 60  
 (ลานบาท)

หนี้ท่ียังไม่ได้มีการบริหาร     
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

รวม

เพ่ิม/(ลด)

1

3

 
1. EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ 
2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถัวเฉลี่ยขาย ณ วันทําการสุดท้ายของเดือน 
 
 2.2.2 หนี้ในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพ่ิมขึ้น 1,179.90 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่
สําคัญ เน่ืองจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกู้ 6,000 ล้านบาท และไถ่ถอนพันธบัตร 1,000 ล้านบาท              
การไฟฟ้านครหลวงออกพันธบัตร 3,000 ล้านบาท การทางพิเศษแห่งประเทศไทยชําระคืนเงินกู้ 4,700 ล้านบาท การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาคไถ่ถอนพันธบัตร 1,300 ล้านบาท และบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ชําระคืนต้นเงินกู้ 908.68 ล้านบาท  

3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน)  
 3.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลง 72.41 ล้านบาท จากเดอืนก่อนหน้า โดยเป็นผลจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรชําระคืนหน้ีสกุลเงินเยน และการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยน  ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5 

ตารางที ่5 การเปลีย่นแปลงของหนี้ต่างประเทศของรัฐวสิาหกจิท่ีเปน็สถาบันการเงิน (รฐับาลค้ําประกนั)  

ล้านบาท สกุลเงิน ส.ค. 60 ก.ย. 60
(ก) (ข)

(1) (2) (3) (4) =  (3)x(ข) (5) = (1)x(ก) (6) = (1)x(ข) (7) = (6) - (5) (7) + (4)
EUR 2.56              2.56              -                    -                     101.98                101.55               (0.43)         (0.43)               EUR 39.84 39.68

USD -               -                -                    -                     -                     -                    -           -                 USD 33.38 33.53
EUR -              -                -                   -                   -                   -                  -           -                 
JPY 1,419.07        1,115.15        (303.92)              (71.98)                 -                     -                    -           (71.98)             

(71.98)             (0.43)        (72.41)            

การเปลี่ยนแปลง
ของหน้ีสาธารณะ

 ณ ก.ย. 60สกุลเงิน 1

ผลจากการบรหิารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน) ณ ก.ย. 60

ผลของอัตราแลกเปล่ียนต่อหนีค้งค้าง

เพ่ิม/(ลด)

อัตราแลกเปลี่ยน 2

 หนี้ที่ยังไม่ได้มีการบริหาร    
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน
 หนี้ที่ได้มีการบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน

รวม

หน้ีคงคาง ณ 
ส.ค.  60

หน้ีคงคาง ณ 
ก.ย.  60

ล้าน 
CAD/EUR/JPY/USD

ณ สิน้เดือน ส.ค. 60  
 (ลานบาท)

ณ สิน้เดือน ก.ย. 60
  (ลานบาท)

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

 
 

 
 

2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถัวเฉลี่ยขาย ณ วันทําการสุดท้ายของเดือน 
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3.2  หน้ีในประเทศ เมือ่เปรียบเทียบกับเดือนกอ่นหน้าลดลง 5,975.60 ล้านบาท โดยการเปลีย่นแปลงที่สําคัญ เน่ืองจาก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ชําระคืนต้นเงินกู้สุทธ ิ5,495 ล้านบาท  

หากพิจารณาในรูปเงินบาท หน้ีต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ และรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาล           
คํ้าประกัน) หลังจากได้บริหารความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว มีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพท่ี 3  

แผนภาพท่ี 3 หน้ีต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ และรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน)      
ท่ีบริหารความเสี่ยงและจําแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ 

 

รวม Hedged
Natural 
Hedged

Unhedged

เยน 331,002.32                  100,914.25 64,792.60      11,899.94    24,221.71   
เหรียญสหรัฐ 1,905.52                     63,896.55 -               63,896.55    -            
ยูโร 1,022.37                     40,563.66 -               39,203.08    1,360.58     

205,374.46  64,792.60        114,999.57    25,582.29    
1,396,537.35    

14.71         4.64               8.24             1.83           

สกุลเงิน (ล้านหน่วย)
(ล้านบาท)

รวมหน้ีตา่งประเทศของรัฐวิสาหกิจ (1)
หน้ีรัฐวิสาหกิจท้ังหมด (2)

ร้อยละของหน้ีตา่งประเทศตอ่หน้ีท้ังหมดของ
รัฐวิสาหกิจ (%) = (1)/(2)

 
 
  
 

 

 
 

ร้อยละของหน้ีตา่งประเทศของรัฐวิสาหกิจต่อหน้ีท้ังหมดของรัฐวิสาหกจิ โดยจําแนกเป็นหน้ีท่ียังไม่ไดม้กีารบริหารความเสี่ยง 
หนี้ท่ีได้มีการบริหารความเสี่ยง และหน้ีที่บริหารความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนโดยวิธี Natural Hedged  

 

Japanese 
Yen 

(Hedged) 
4.64%

Japanese Yen 
(Natural Hedged) 

0.85%

Japanese Yen 
(Unhedged) 

1.73%

USD (Natural 
Hedged) 
4.58%

Euro 
(Natural 
Hedged) 
2.81%

Euro (Unhedged) 0.10%

Hedged 
4.64%

Natural 
Hedged 
8.24%

Unhedged 
1.83%
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4. หนีห้นว่ยงานของรฐั ลดลง 1,013.95 ล้านบาท จากเดอืนก่อนหน้า โดยการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสํานักงานกองทุน
อ้อยและนํ้าตาลทรายมีการชําระคืนต้นเงินกู้ 1,013.95 ล้านบาท 
 
 หน้ีสาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จํานวน 6,369,331.31 ล้านบาท สามารถแบ่งประเภทเป็น
หน้ีต่างประเทศ-หน้ีในประเทศ และหน้ีระยะยาว-หน้ีระยะสั้นได้ ดังน้ี 
 

 หนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ แบ่งออกเป็น หน้ีต่างประเทศ 301,540.63 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.73 
และหนี้ในประเทศ 6,067,790.68 ล้านบาท หรือร้อยละ 95.27 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียด 
ปรากฏตามตารางที่ 6 
ตารางท่ี 6 สัดสว่นหนี้ต่างประเทศและหนีใ้นประเทศ 

หน้ีสาธารณะ
(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีรัฐบาล 4,959,164.41     96,166.17         1.94         4,862,998.24     98.06        
2. หน้ีรัฐวิสาหกิจ 970,216.31       204,986.20       21.13        765,230.11       78.87        
3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน 426,321.04       388.26             0.09         425,932.78       99.91        
    (รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ 13,629.55         -                  -           13,629.55         100.00      

รวม 6,369,331.31     301,540.63       4.73         6,067,790.68    95.27        

หน้ีต่างประเทศ หน้ีในประเทศ

 
 
 หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังน้ี 

 หนี้ระยะยาวและหน้ีระยะสั้น (แบ่งตามอายุของเครื่องมือการกู้เงิน) แบ่งออกเป็น หน้ีระยะยาว 
6,148,077.12 ล้านบาท หรือร้อยละ 96.53 และหนี้ระยะสั้น 221,254.19 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.47 
ของยอดหน้ีสาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 7 

 
ตารางท่ี 7 สัดสว่นหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะส้ัน (แบ่งตามอายุของเครื่องมือการกูเ้งิน) 

หน้ีสาธารณะ
(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีรัฐบาล 4,959,164.41     4,779,073.20     96.37        180,091.21       3.63         
2. หน้ีรัฐวิสาหกิจ 970,216.31       965,133.53       99.48        5,082.78           0.52         
3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน 426,321.04       390,240.84       91.54        36,080.20         8.46         
    (รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ 13,629.55         13,629.55         100.00      -                  -           

รวม 6,369,331.31 6,148,077.12 96.53     221,254.19   3.47      

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสั้น
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หมายเหตุ: การนําข้อมูลและ/หรือบทวิเคราะห์ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะไปใช้และ/หรือเผยแพร่ต่อ ขอความกรุณาอ้างอิงแหล่งท่ีมาของข้อมูลด้วย 
ส่วนวิจัยนโยบายหนี้สาธารณะ สํานักนโยบายและแผน 
สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5520  
 

 หนี ้ระยะยาวและหนี ้ระยะสั ้น  (แบ ่งตามอาย ุคงเหล ือ)  แบ ่งออกเป ็น  หนี ้ระยะยาว 
5,612,039.62 ล้านบาท หรือร้อยละ 88.11 และหนี้ระยะสั้น 757,291.69 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.89  
ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 8 
ตารางท่ี 8 สัดสว่นหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะส้ัน (แบ่งตามอายุคงเหลอื) 

หน้ีสาธารณะ
(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีรัฐบาล 4,959,164.41     4,496,020.59     90.66        463,143.82       9.34         
2. หน้ีรัฐวิสาหกิจ 970,216.31       819,419.27       84.46        150,797.04       15.54        
3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน 426,321.04       291,922.26       68.47        134,398.78       31.53        
    (รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ 13,629.55         4,677.49           34.32        8,952.06           65.68        

รวม 6,369,331.31 5,612,039.62 88.11     757,291.69   11.89     

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสั้น

 
 


