
 
ฉบับท่ี   013/2560            วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 

 
รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้าง ณ ส้ินเดอืนธนัวาคม 2559  

นายธีรัชย์ อัตนวานิช ท่ีปรึกษาด้านตลาดตราสารหน้ี ได้รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ดังน้ี 
หน้ีสาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจํานวน 5,921,722.13 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 

42.19 ของ GDP โดยแบ่งเป็น หนี้ร ัฐบาล 4,458,417.72 ล้านบาท หนี ้ร ัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 
977,551.18 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) 466,247.32 ล้านบาท 
และ หนี้หน่วยงานของรัฐ 19,505.91ล้านบาท และเม่ือเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หน้ีสาธารณะคงค้างลดลง 
22,514.64 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 หนี้รัฐบาล จํานวน 4,458,417.72 ล้านบาท ลดลงสุทธิ 15,140.77 ล้านบาท  โดยการเปลี่ยนแปลง
ท่ีสําคัญเกิดจาก 

 ก า ร กู้ เ งิ น เ พ่ื อ ช ด เ ช ย ก า ร ข า ด ดุ ล ง บป ร ะ ม าณ  จํ า น ว น  4 7,212.90 ล้ า น บ าท                 
โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล จํานวน 41,467 ล้านบาท และพันธบัตรออมทรัพย์ จํานวน 5,745.90 ล้านบาท 

 การลดลงของต๋ัวเงินคลัง จํานวน 20,400 ล้านบาท  
 การกู้เงินเพ่ือการลงทุนจากแหล่งเงินกู้ในประเทศ จํานวน 1,969.73 ล้านบาท  

โดยแบ่งเป็นการกู้ให้กู้ต่อแก่ (1) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกู้จํานวน 1,364.89 ล้านบาท 
เพ่ือจัดทําโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว จํานวน 880.83 ล้านบาท สายสีน้ําเงิน จํานวน 472.78 ล้านบาท และสายสีม่วง 
จํานวน 11.28 ล้านบาท และ (2) การรถไฟแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกู้จํานวน 604.84 ล้านบาท เพ่ือจัดทํา 
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น จํานวน 504.95 ล้านบาท โครงการรถไฟชานเมือง
สายสีแดง ช่วงบางซ่ือ-รังสิต จํานวน 86.70 ล้านบาท และ โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ สายชายฝั่งทะเล
ตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่งคอย จํานวน 13.19 ล้านบาท  

 การชําระหน้ีท่ีออกภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
จํานวน 30,051.60 ล้านบาท  

 การชําระหน้ีท่ีออกภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือวางระบบบริหาร
จัดการนํ้าและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ.2555 จํานวน 9,000 ล้านบาท 

 การชําระหน้ีท่ีรัฐบาลกู้เพ่ือชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน จํานวน 5,103.96 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพ่ือการชําระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของ
กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ  

 หน้ีต่างประเทศเพ่ิมขึ้น 232.16 ล้านบาท เนื่องจากการเบิกจ่ายโครงการรถไฟชานเมือง          
สายสีแดงช่วงบางซ่ือ-รังสิต ระยะท่ี 3 จํานวน 2,123.80 ล้านบาท และการชําระคืนหนี้โครงการดังกล่าวระยะท่ี 1 
จํานวน 503.45 ล้านบาท รวมถึงผลจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนทําให้หนี้ลดลง 912.18 ล้านบาท เป็น
สําคัญ  
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  หนี้ของรัฐวิสาหกิจท่ีไม่เป็นสถาบันการเงิน จํานวน 977,551.18 ล้านบาท ลดลงสุทธิ 
1,944.07 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญเกิดจาก 

 หนี้ในประเทศที่รัฐบาลคํ้าประกันมีการเบิกจ่ายเพ่ิมขึ้นสุทธิ จํานวน 850 ล้านบาท 
 หนี้ต่างประเทศลดลง 2,532.29 ล้านบาท เน่ืองจากการชําระคืนหน้ีสุทธิของบริษัทท่าอากาศ

ยานไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 412.25 ล้านบาท และบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 1,035.99 
ล้านบาท และผลการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนทําให้หนี้ลดลงสุทธิ จํานวน 929.37 ล้านบาท 

 

 หนี้ของรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํ้าประกัน) จํานวน 466,247.32 ล้านบาท  ลดลง
สุทธิ 4,472.30 ล้านบาท โดยรายการท่ีสําคัญเกิดจากการชําระคืนต้นเงินกู้ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จํานวน 3,460 ล้านบาท และธนาคารอาคารสงเคราะห์ไถ่ถอนพันธบัตร จํานวน 1,000 ล้านบาท 

 

 หนี้หน่วยงานของรัฐ จํานวน 19,505.91 ล้านบาท ลดลงสุทธิ 957.50 ล้านบาท จากการ
ชําระคืนต้นเงินกู้สุทธิของหน่วยงานของรัฐ 
   

 หนี้ สาธารณะ  ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559 จํานวน 5 ,921,722.13 ล้านบาท  แบ่งออกเป็น                 
หนี้ในประเทศ 5,592,496.68 ล้านบาท หรือร้อยละ 94.44 และหนี้ต่างประเทศ 329,225.45 ล้านบาท 
(ประมาณ 9,392 ล้านเหรียญสหรัฐ) หรือร้อยละ 5.56 ของหน้ีสาธารณะคงค้างท้ังหมด และแบ่งออกเป็น  หนี้ระยะยาว 
5,237,264.04 ล้านบาท หรือร้อยละ 88.44 และหนี้ระยะส้ัน 684,458.10 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.56 ของหนี้
สาธารณะคงค้างท้ังหมด  
 
 
 
 
คณะโฆษกสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ  
โทร. 02 265 8050 ต่อ 5520 และ 5522 
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) ขอรายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559 ดังน้ี 

 ยอดหน้ีสาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจํานวน 5,921,722.13 ล้านบาท หรือคิดเป็น  
ร้อยละ 42.19 ของ GDP เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หน้ีสาธารณะลดลงสุทธิ 22,514.64 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี  
 1. หน้ีรัฐบาล 4,458,417.72 ล้านบาท ลดลง 15,140.77 ล้านบาท 
 2. หน้ีรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 977,551.18 ล้านบาท ลดลง 1,944.07 ล้านบาท 
 3. หน้ีรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) 466,247.32 ล้านบาท  
  ลดลง 4,472.30 ล้านบาท  
 4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ 19,505.91 ล้านบาท ลดลง 957.50 ลา้นบาท   

 ทั้งน้ี สัดส่วนและรายละเอียดของหน้ีสาธารณะ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559 ปรากฏตามแผนภาพที่ 1  
และตารางที่ 1 ตามลําดับ 
 

แผนภาพท่ี 1 สัดส่วนหนี้สาธารณะจําแนกตามประเภท 

หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง
59.58%

หน้ีรัฐบาล     
   (เพื่อชดใช้ความเสียหาย

ของ FIDF) 15.71%

หน้ีรัฐวิสาหกิจ
ท่ีไม่เป็นสถาบันการเงิน 

16.51%

หน้ีรัฐวิสาหกิจ
ที่เป็นสถาบันการเงิน 
(รัฐบาลคํ้าประกัน) 

7.87%

หนี้หน่วยงานของรัฐ 0.33%

 
 

 
ตารางท่ี 1 รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  25591 
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

หน่วย: ล้านบาท
ณ 30 พ.ย. 59 % GDP ณ 31 ธ.ค. 59 % GDP เพิ่ม/(ลด)

(1) (2) (3) (4) (3)-(1)
1. หนีรั้ฐบาล (1.1+1.2+1.3) 4,473,558.49 31.90 4,458,417.72 31.77       (15,140.77)
   1.1 หนีท้ี่รัฐบาลกู้โดยตรง 3,538,165.82 25.23 3,528,129.01 25.14 (10,036.81)      
        -หนี้ต่างประเทศ 96,050.97 96,283.13 232.16           
            - เงินกู้เพื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล 39,696.19 39,236.58 (459.61)          
            - เงินกู้ให้กู้ต่อ 56,354.78 57,046.55 691.77           
        -หนี้ในประเทศ 3,442,114.85 3,431,845.88 (10,268.97)      

            - เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้ 4 2,952,695.26 2,953,673.16 977.90           
                   - ระยะส้ัน (ตั๋วเงินคลังและเงินกู้อื่น) 40,400.00 20,000.00 (20,400.00)      
                   - ระยะยาว (พันธบัตรและเงินกู้อื่น) 2,912,295.26 2,933,673.16 21,377.90       
            - เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 359,853.00               359,853.00               -                   
            - เงินกู้เพื่อนําเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ -                          -                          -                   
            - เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ํา 9,000.00                   -                          (9,000.00)       
            - เงินกู้ให้กู้ต่อ 60,666.66                 62,636.39                 1,969.73        

            - เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลงัคํ้าประกัน 5 5,683.33                   5,683.33                   -                   
            - เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ 54,216.60                 50,000.00                 (4,216.60)       
                   - เพื่อใช้ในโครงการ DPL 4,216.60                   -                          (4,216.60)       
                   - เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน 50,000.00                 50,000.00                 -                   

   1.2 หนีท้ี่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 6 935,392.67 6.67 930,288.71 6.63 (5,103.96)       
            - FIDF 1 359,119.04 354,031.04 (5,088.00)       
            - FIDF 3 576,273.63 576,257.67 (15.96)            

   1.3 หนีเ้งินกู้ล่วงหนา้เพื่อปรับโครงสร้างหนี ้7 -                             -         -                             - -                   
        -หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ -                             -                             -                   
        -หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ -                             -                             -                   
        -หนี้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ -                             -                             -                   

2. หนีรั้ฐวิสาหกิจที่ไม่เปน็สถาบนัการเงิน (2.1 + 2.2) 979,495.25 6.98 977,551.18 6.96        (1,944.07)

   2.1 หนีท้ี่รัฐบาลค้ําประกัน 419,712.70 2.99 419,000.36 2.98           (712.34)
        -หนี้ต่างประเทศ 92,204.38 90,642.04        (1,562.34)
        -หนี้ในประเทศ 327,508.32 328,358.32            850.00
   2.2 หนีท้ี่รัฐบาลไม่ค้ําประกัน 559,782.55 3.99 558,550.82 3.98        (1,231.73)
        -หนี้ต่างประเทศ 142,506.32 141,536.37           (969.95)
        -หนี้ในประเทศ 417,276.23 417,014.45           (261.78)
3. หนีรั้ฐวิสาหกิจที่เปน็สถาบนัการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) 470,719.62 3.36 466,247.32 3.32        (4,472.30)
        -หนี้ต่างประเทศ 776.21 763.91             (12.30)
        -หนี้ในประเทศ 469,943.41 465,483.41        (4,460.00)

4. หนีห้นว่ยงานของรัฐ  (4.1+4.2) 9 20,463.41                0.15     19,505.91                0.14               (957.50)
   4.1 หนี้ที่รัฐบาลคํ้าประกัน -                             -                                                - 
   4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่คํ้าประกัน 20,463.41                19,505.91                          (957.50)
รวม (1+2+3+4) 5,944,236.77 42.39 5,921,722.13 42.19       (22,514.64)

2,3 2,3
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หมายเหตุ:   

1. ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบ้ืองต้น (Preliminary) และไม่รวมหน้ีของนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special 
Purpose Vehicle : SPV) จํานวน 20,499.90 ล้านบาท ท่ีรัฐบาลมีภาระผูกพันต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่า
พื้นท่ีอาคาร สัญญาบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ และสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องของโครงการศูนย์ราชการ
กรุงเทพมหานคร ถ. แจ้งวัฒนะ  

2. GDP ปี 2558 เท่ากับ 13,533.60 พันล้านบาท และประมาณการ GDP ปี 2559 เท่ากับ 14,034.30 
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. หนี้รัฐบาล 
 1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลงสุทธิ 10,036.81 ล้านบาท เน่ืองจาก  
 1.1.1 หนี้ต่างประเทศ เพ่ิมขึน้สุทธิ 232.16 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็นผลจากการเบิกจ่ายและชําระคืน
หน้ีสกุลเงินต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2   
ตารางที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ต่างประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรง 
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

ล้านบาท

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

(ก) (ข)

CAD -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   CAD 26.76 26.85

EUR -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   EUR 38.27 38.14

JPY -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   JPY 0.32 0.31

USD 259.94         256.42         (3.52)                    (126.81)                                  9,307.69               9,358.56              50.87          (75.94)               USD 35.81 36.00

JPY 40,135.20     40,135.20     -                      -                                        -                      -                      -              -                   
USD 556.57         544.07         (12.50)                  (383.67)                                  -                      -                      -              (383.67)             

CAD 8.71             8.71            -                      -                                        233.02                  233.79                 0.77            0.77                  
EUR -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   
JPY 109,463.83    114,779.05   5,315.22               1,654.81                                35,073.09             34,079.92             (993.17)        661.65              
USD 150.00         150.00         -                      -                                        5,371.02               5,400.38              29.35          29.35                
JPY -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   
USD 500.00         500.00         -                      -                                        -                      -                      -              -                   

1,144.34                             (912.18)      232.16             

ผลของอัตราแลกเปล่ียนต่อหนี้คงค้าง
การเปลี่ยนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ 
ณ ธ.ค. 59หน้ีคงค้าง ณ 

พ.ย.  59
หน้ีคงค้าง ณ 

ธ.ค.  59
ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD
หน้ีส้ินเดือน พ.ย. 59   

(ล้านบาท)
หน้ีส้ินเดือน ธ.ค. 59  

 (ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

รวม

อัตราแลกเปล่ียน 2

เงินกู้เพื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล

 หนี้ที่ยังไมไ่ด้มีการบริหาร   
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน

 หนี้ที่ได้มกีารบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน

เงินกู้ให้กูต่้อ

 หนี้ที่ยังไมไ่ด้มีการบริหาร   
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน

 หนี้ที่ได้มกีารบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน

สกุลเงิน 1

ผลจากการบริหารหนี ้(การเบิกจา่ย/ การชําระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ธ.ค. 59

3

3

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

   หากพิจารณาในรูปเงินบาท หน้ีที่รัฐบาลกู้โดยตรงจําแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ หลังจากที่ได้บริหารความเสี่ยงจาก
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนแล้วมีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 2   

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 2 หนี้ต่างประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรงที่บริหารความเสี่ยงและจําแนกเป็นสกุลเงนิต่างๆ 
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

รวม Hedged Unhedged
เยน 154,914.25           48,620.63           12,885.89                35,734.74        
เหรียญสหรัฐ 1,450.49              47,428.71           32,796.59                14,632.13        
เหรียญแคนาดา 8.71                   233.79               -                         233.79            
ยูโร -                     -                   -                         -                 

96,283.13             45,682.48                  50,600.65         
4,458,417.72              

2.15                    1.02                         1.13                

สกุลเงิน (ล้านหน่วย) (ล้านบาท)

รวมหน้ีต่างประเทศของรัฐบาล (1)
หน้ีของรัฐบาลท้ังหมด (2)

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

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.2 หนี้ในประเทศ ลดลงสุทธิ 
10,268.97 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า เน่ืองจาก 
 การกู้เงินเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหน้ีสาธารณะเพ่ิมขึ้น 977.90 ล้านบาท โดย

มีรายละเอียด ดังน้ี 
-  การกู้เงินเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จํานวน 47,212.90 ล้านบาท โดยการออก

พันธบัตรรัฐบาล จํานวน 41,467 ล้านบาท และการออกพันธบัตรออมทรัพย์ จํานวน 5,745.90 ล้านบาท 
- การชําระคืนหน้ีเงินกู้ จํานวน 25,835 ล้านบาท 
-  การลดลงของต๋ัวเงินคลัง จํานวน 20,400 ล้านบาท  

 เงินกู้เพ่ือวางระบบบริหารจัดการนํ้าลดลง 9,000 ล้านบาท จากการชําระคืนหน้ีเงินกู้ 
 เงินกู้ให้กู้ต่อเพ่ิมขึ้น 1,969.73 ล้านบาท เน่ืองจาก 

ร้อยละของหนี้ต่างประเทศท่ีรัฐบาลกู้โดยตรงต่อหนี้รัฐบาลท้ังหมด  
โดยจําแนกเป็นหนี้ท่ียังไม่ได้มีการบริหารความเส่ียง และหนี้ท่ีได้มีการบริหาร

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 

Canadian 
(Unhedged) 

0.01%

Japanese Yen 
(Hedged) 

0.29%

Japanese Yen 
(Unhedged) 

0.80%

USD (Hedged) 
0.73%

USD 
(Unhedged) 

0.32%
Hedged 
1.02%

Unhedged 
1.13%
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

-  การให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกู้จํานวน 1,364.89 ล้านบาท   
เพ่ือจัดทําโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว จํานวน 880.83 ล้านบาท สายสีนํ้าเงิน จํานวน 472.78 ล้านบาท และสายสมี่วง 
จํานวน 11.28 ล้านบาท 

-  การรถไฟแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกู้จํานวน 604.84 ล้านบาท เพ่ือจัดทําโครงการก่อสร้างรถไฟ
ทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น จํานวน 504.95 ล้านบาท โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ - รังสิต 
จํานวน 86.70 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ สายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา – คลอง 
สิบเก้า - แก่งคอย จํานวน 13.19 ล้านบาท 

 เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศลดลง 4,216.60 ล้านบาท จากการชําระคืนหน้ีเงินกู้ 
 

1.2  หนี้ทีร่ัฐบาลกู้เพือ่ชดเชยความเสียหายใหแ้ก่กองทุนเพื่อการฟืน้ฟูฯ ลดลงจากเดือนก่อนหน้า จํานวน 
5,103.96 ล้านบาท จากการชําระหน้ีทีกู่้มาภายใต้พระราชกาํหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจดัการเงินกู้เพ่ือ
ช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) จํานวน 5,088 ล้านบาท และหน้ีที่กู้
มาภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน ระยะทีส่อง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) จํานวน 15.96 ลา้นบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพ่ือการชําระ
คืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 
 2.1 หนี้ทีร่ัฐบาลค้ําประกัน 
 2.1.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงสุทธิ 1,562.34 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็นผลจากการชําระคืนหน้ี     
สกุลเงินต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3 

 ตารางที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน)  

ล้านบาท สกุลเงนิ พ.ย. 59 ธ.ค. 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            35.26             (4.06)                 (154.69)               1,504.70              1,499.53             (5.17)         (159.86)            EUR 38.27 38.14
JPY 84,483.67      84,483.67       -                   -                   27,069.24          26,302.72         (766.52)   (766.52)            JPY 0.32 0.31
USD -               -                -                   -                   -                   -                  -          -                 USD 35.81 36.00
JPY 204,090.71    202,585.34     (1,505.37)            (412.25)               7,327.11              7,103.39             (223.72)     (635.96)            
USD -               -                -                    -                     -                     -                    -           -                 

(566.93)            (995.41)  (1,562.34)        

อัตราแลกเปลี่ยน 2
ผลจากการบริหารหนี ้(การเบกิจ่าย/ การชําระคนื/การ
บริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน) ณ ธ.ค. 59

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหน้ีคงคา้ง
การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ

 ณ ธ.ค. 59สกุลเงิน 1 หน้ีคงค้าง ณ 

พ.ย.  59
หน้ีคงค้าง ณ 

ธ.ค.  59
ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD
หน้ีส้ินเดือน พ.ย. 59 

  (ล้านบาท)
หน้ีส้ินเดือน ธ.ค. 59 

  (ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

หนีท่ี้ยังไมไ่ด้มกีารบริหาร      
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน
หนีท่ี้ได้มีการบริหารความเส่ียง
จากอัตราแลกเปล่ียน

รวม
3

 
1. EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ 
2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถัวเฉลี่ยขาย ณ วันทําการสุดท้ายของเดือน 
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

3. หนี้คงค้างต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจบางส่วนได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว (Partial Hedge) 
 2.1.2 หนีใ้นประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพ่ิมขึ้นสุทธิ 850 ล้านบาท เน่ืองจากรัฐวิสาหกิจมีการ
เบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ มากกว่าชําระคืนต้นเงินกู้ โดยเป็นการเบิกจ่ายเงินกู้ 6,392.30 ล้านบาท และชําระคืนต้นเงินกู้ 
5,542.30 ล้านบาท 
    2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้าํประกัน 
  2.2.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงสุทธิ 969.95 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็นผลจากการชําระคืนหน้ีสกุล
เงินต่างๆ  ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที ่4 
ตารางท่ี 4 การเปลีย่นแปลงของหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เปน็สถาบนัการเงิน (รัฐบาลไม่ค้าํประกัน)  

ล้านบาท สกุลเงนิ พ.ย. 59 ธ.ค. 59
(ก) (ข)

(1) (2) (3) (4) =  (3)x(ข) (5) = (1)x(ก) (6) = (1)x(ข) (7) = (6) - (5) (7) + (4)
EUR 1,149.16        1,131.56        (17.61)                (671.42)             43,975.86          43,824.63         (151.23)   (822.65)            EUR 38.27 38.14
JPY 29,677.80      29,352.81       (324.99)              (101.18)             9,509.00            9,239.74           (269.27)   (370.45)            JPY 0.32 0.31
USD 1,998.71        1,991.39        (7.32)                (263.40)             71,567.32          71,958.47         391.15    127.75             USD 35.81 36.00

หนีท่ี้ได้มีการบริหารความเส่ียง
จากอัตราแลกเปล่ียน

JPY 59,000.00      59,000.00       -                    -                     17,454.14            17,549.53            95.39        95.39              

(1,035.99)         66.04     (969.95)          

การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ

 ณ ธ.ค. 59

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหน้ีคงคา้ง

หน้ีส้ินเดือน ธ.ค. 59 
  (ล้านบาท)

อัตราแลกเปลี่ยน 2

สกุลเงิน

ผลจากการบริหารหนี ้(การเบกิจ่าย/ การชําระคนื/การ
บริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน) ณ ธ.ค. 59

หน้ีคงค้าง ณ 

พ.ย.  59
หน้ีคงค้าง ณ 

ธ.ค.  59
ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD
หน้ีส้ินเดือน พ.ย. 59 

  (ล้านบาท)

หนีท่ี้ยังไมไ่ด้มกีารบริหาร     
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน

รวม

เพ่ิม/(ลด)

1

3

 
1. EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ 
2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถัวเฉลี่ยขาย ณ วันทําการสุดท้ายของเดือน 
3. หนี้ที่ยังไม่ได้มีการบริหารความเสีย่งจากอัตราแลกเปลี่ยน ประกอบด้วยหนี้ของ บริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) และ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีรายรับ
และรายจ่ายหนี้ต่างประเทศเป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศ (Natural Hedged)  รวมถึง สบน. ได้มีการปรับปรุงการบันทกึข้อมูลหนีส้กุลเงินตราต่างประเทศทําให้ยอดยกมาของหนี้สกุล
เงินตราตา่งประเทศของเดือนพฤศจิกายน 2559 ไม่เทา่กับหนี้คงค้างที่รายงานในเดือนที่ผา่นมา 
 
 

 2.2.2 หนีใ้นประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลงสุทธิ 261.78 ล้านบาท เน่ืองจาก 
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไถ่ถอนพันธบัตรที่ครบกําหนด จํานวน 1,243 ลา้นบาท 
- บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ออกหุ้นกู้จํานวน 7,000 ล้านบาท รวมถึงได้ไถ่ถอนหุ้นกู้จํานวน 2,000 

ล้านบาทและต๋ัวสัญญาใช้เงินจํานวน 1,000 ล้านบาท 
          - รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ น้อยกว่าชําระคนืต้นเงินกู้ จํานวน 2,708.04 ล้านบาท  
โดยเป็นการเบิกจ่ายเงินกู้ 232.84 ล้านบาท และชําระคืนต้นเงินกู้ 2,940.88 ล้านบาท 

- หน้ีในประเทศสกุลเงินตราต่างประเทศลดลงสุทธิ 310.74 ล้านบาท โดยเป็นผลจากการชําระคืน
หน้ีสกุลเงินยูโรของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน        
ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5 

 

ตารางท่ี 5 การเปลีย่นแปลงของหนี้ในประเทศสกุลเงนิตราต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจทีไ่ม่เปน็สถาบนัการเงิน (รฐับาลค้ําไม่ประกัน)  

ล้านบาท สกุลเงิน พ.ย. 59 ธ.ค. 59
(ก) (ข)

(1) (2) (3) (4) =  (3)x(ข) (5) = (1)x(ก) (6) = (1)x(ข) (7) = (6) - (5) (7) + (4)
EUR 60.26            52.73             (7.53)                (287.28)             2,306.02            2,298.09           (7.93)       (295.21)            EUR 38.27 38.14
JPY 4,084.03        4,084.03        -                   -                   1,308.56            1,271.50           (37.05)     (37.05)             JPY 0.32 0.31
USD 110.00          110.00           -                   -                   3,938.75            3,960.28           21.53      21.53              USD 35.81 36.00

(287.28)            (23.46)    (310.74)          

หน้ีที่ยังไม่ได้มีการบริหาร     
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

รวม

การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ

 ณ ธ.ค. 59

อัตราแลกเปล่ียน 2

หน้ีคงค้าง ณ 

พ.ย.  59
หน้ีคงค้าง ณ 

ธ.ค.  59
ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD
หน้ีส้ินเดือน พ.ย. 59 

  (ล้านบาท)
หน้ีส้ินเดือน ธ.ค. 59 

  (ล้านบาท)
เพิ่ม/(ลด)

สกุลเงิน

ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ธ.ค. 59 ผลของอัตราแลกเปล่ียนตอ่หน้ีคงคา้ง

1

3
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน)  
 3.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงสทุธิ 12.30 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็นผลจากการชําระคืนหน้ีสกุลยูโรและ
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลีย่น  ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 6 

ตารางท่ี 6 การเปลีย่นแปลงของหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจทีเ่ปน็สถาบันการเงิน (รัฐบาลค้าํประกัน)  

ล้านบาท สกุลเงนิ พ.ย. 59 ธ.ค. 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              2.77              (0.33)                 (12.60)                 118.69                118.28               (0.41)         (13.00)             EUR 38.27 38.14

USD 3.58              3.58              -                    -                     128.31                129.01               0.70          0.70                USD 35.81 36.00
EUR -               -                -                   -                   -                   -                  -          -                 
JPY 2,120.25        2,120.25        -                    -                     -                     -                    -           -                 

(12.60)             0.29       (12.30)            

การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ

 ณ ธ.ค. 59สกุลเงิน 1

ผลจากการบริหารหนี ้(การเบกิจ่าย/ การชําระคนื/การ
บริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน) ณ ธ.ค. 59

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหน้ีคงคา้ง

เพ่ิม/(ลด)

อัตราแลกเปลี่ยน 2

 หน้ีที่ยังไม่ได้มีการบริหาร    
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน
 หน้ีที่ได้มีการบริหารความเส่ียง
จากอัตราแลกเปล่ียน

รวม

หน้ีคงค้าง ณ 

พ.ย.  59
หน้ีคงค้าง ณ 

ธ.ค.  59
ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD

หน้ีส้ินเดือน พ.ย. 59

  (ล้านบาท)
หน้ีส้ินเดือน ธ.ค. 59

  (ล้านบาท)

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

 
 

3.2  หนีใ้นประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลง 4,460 ล้านบาท เน่ืองจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ไถ่ถอน
พันธบัตร 1,000 ล้านบาท และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ชําระคืนต้นเงินกู้ 3,460 ล้านบาท 

ทั้งน้ี หากพิจารณาในรปูเงินบาท หน้ีต่างประเทศของรฐัวิสาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน และรฐัวิสาหกิจ 
ที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํ้าประกัน) หลังจากได้บริหารความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว มีรายละเอียดปรากฏ
ตามแผนภาพที่ 3  

แผนภาพที่ 3 หนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน และรัฐวิสาหกิจที่เป็น 
     สถาบันการเงิน (รัฐบาลคํ้าประกัน) ที่บริหารความเสี่ยงและจําแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ 

 

รวม Hedged
Natural 
Hedged

เยน 377,542.07          116,514.50 81,073.22       9,138.5     
เหรียญสหรัฐ 1,994.97             71,824.08 -                71,695.0   
ยูโร 1,169.59             44,603.74 -                43,153.2   

232,942.32  81,073.22        123,986.8    
1,443,798.50    

16.13         5.61               8.5             

สกุลเงิน (ล้านหน่วย)
(ล้านบาท)

รวมหน้ีต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ (1)
หน้ีรัฐวิสาหกิจท้ังหมด (2)

ร้อยละของหน้ีต่างประเทศต่อหน้ี
ท้ังหมดของรัฐวิสาหกิจ (%) = (1)/(2)

 
  
 ร้อยละของหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจต่อหนี้ท้ังหมดของรัฐวิสาหกิจ โดย

จําแนกเป็นหนี้ท่ียังไม่ได้มีการบริหารความเส่ียง หนี้ท่ีได้มีการบริหารความเสี่ยง 
และหนี้ท่ีบริหารความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนโดยวิธี Natural Hedged  

 

2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็น
อัตราถัวเฉลี่ยขาย ณ วันทําการสุดท้ายของเดือน 

Japanese 
Yen 

(Hedged) 
5.61%

Japanese Yen 
(Natural 

Hedged) 0.63%

Japanese Yen 
(Unhedged) 

1.82%

USD (Unhedged) 
0.01%

USD 
(Natural 
Hedged) 
4.97%

Euro 
(Natural 
Hedged) 
2.99%

Euro (Unhedged) 0.10%

Hedged 
5.61%

Natural 
Hedged 
8.59%

Unhedged 
1.93%
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. หนี้หน่วยงานของรัฐ ลดลงสุทธิ 957.50 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า เน่ืองจากหน่วยงานของรัฐมีการเบิกจ่ายจาก
แหล่งเงินกู้ต่างๆ น้อยกว่าชําระคืนต้นเงินกู้ โดยเป็นการเบิกจ่ายเงินกู้ 162.93 ล้านบาท และชําระคนืต้นเงินกู้ 1,120.43 
ล้านบาท  
 
 หน้ีสาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจํานวน 5,921,722.13 ล้านบาท ซึ่งสามารถ 
แบ่งประเภทเป็นหน้ีต่างประเทศ-หน้ีในประเทศ และหน้ีระยะยาว-หน้ีระยะสั้นได้ ดังน้ี 
 

 หนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ แบ่งออกเป็น หน้ีต่างประเทศ 329,225.45 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.56
และหน้ีในประเทศ 5,592,496.68 ล้านบาท หรือร้อยละ 94.44 ของยอดหน้ีสาธารณะคงค้าง รายละเอียด 
ปรากฏตามตารางที่ 7 
ตารางที ่7 สัดส่วนหนี้ต่างประเทศและหนีใ้นประเทศ 

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

1. หน้ีรัฐบาล 4,458,417.72     96,283.13         2.16         4,362,134.59           97.84        
2. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีไม่เป็นสถาบันการเงิน 977,551.18       232,178.41       23.75        745,372.77             76.25        
3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน 466,247.32       763.91             0.16         465,483.41             99.84        
    (รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 19,505.91         -                  -           19,505.91               100.00      

รวม 5,921,722.13     329,225.45       5.56         5,592,496.68           94.44        

หน้ีต่างประเทศ หน้ีในประเทศ
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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้างรายเดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสัน้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังน้ี 

 หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุของเครื่องมือการกู้เงิน) แบ่งออกเป็น หน้ีระยะยาว 
5,810,066.81 ล้านบาท หรือร้อยละ 98.11 และหน้ีระยะสั้น 111,655.32 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.89 
ของยอดหน้ีสาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 8 
ตารางที ่8 สัดส่วนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสัน้ (แบ่งตามอายุของเครื่องมือการกู้เงนิ) 

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

1. หน้ีรัฐบาล 4,458,417.72     4,393,442.19     98.54        64,975.52               1.46         
2. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีไม่เป็นสถาบันการเงิน 977,551.18       967,281.03       98.95        10,270.15               1.05         
3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน 466,247.32       430,167.12       92.26        36,080.20               7.74         
    (รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 19,505.91         19,176.46         98.31        329.45                   1.69         

รวม 5,921,722.13 5,810,066.81 98.11     111,655.32        1.89      

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสั้น

 
 

 หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบ่งตามอายุคงเหลือ) แบ่งออกเป็น หน้ีระยะยาว 
5,237,264.04 ล้านบาท หรือร้อยละ 88.44 และหน้ีระยะสั้น 684,458.10 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.56  
ของยอดหน้ีสาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 9 
ตารางที ่9 สัดส่วนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสัน้ (แบ่งตามอายุคงเหลอื) 

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

1. หน้ีรัฐบาล 4,458,417.72     4,030,190.64     90.40        428,227.08             9.60         
2. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีไม่เป็นสถาบันการเงิน 977,551.18       859,608.72       87.93        117,942.46             12.07        
3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน 466,247.32       328,400.71       70.43        137,846.61             29.57        
    (รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 19,505.91         19,063.96         97.73        441.95                   2.27         

รวม 5,921,722.13 5,237,264.04 88.44     684,458.10        11.56     

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสั้น
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หมายเหตุ: การนําข้อมูลและ/หรือบทวิเคราะห์ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะไปใช้และ/หรือเผยแพร่ต่อ ขอความ
กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลด้วย 
ส่วนวิจัยนโยบายหน้ีสาธารณะ สํานักนโยบายและแผน 

้

 



  
 

         1	
 

รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐรายเดือน 

  สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะขอสรุปผลการบริหารจัดการหน้ีภาครัฐท่ีดําเนินการโดยสํานักงาน  
บริหารหน้ีสาธารณะ ประจําเดือนธันวาคม 2559 วงเงินรวม 160,476.18 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหน้ีรฐับาล 
153,990.88 ลา้นบาท และหน้ีรัฐวิสาหกิจ 6,485.30 ล้านบาท ดังนี ้
 

1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล วงเงินรวม 153,990.88 ล้านบาท ประกอบด้วย 
1.1 การกู้เงินในประเทศ 49,182.63 ล้านบาท 
1.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศ 2,185.21 ล้านบาท 
1.3 การปรับโครงสร้างหน้ีในประเทศ 4,000 ล้านบาท 
1.4 การชําระหน้ี 98,623.04 ล้านบาท 
 

1.1 การกู้เงินในประเทศ กระทรวงการคลังกู้เงนิและเบิกจ่ายเงินกู้ จํานวน 49,182.63 ล้านบาท  
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี (โปรดดูตารางท่ี 1 ประกอบ) 
          1.1.1 การกู้เงินเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จํานวน 47,212.89 ล้านบาท แบ่งเป็นการออก
พันธบัตรรัฐบาล จํานวน 41,467 ล้านบาท และการออกพันธบัตรออมทรัพย์ จํานวน 5,745.89 ล้านบาท 
  1.1.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ให้กู้ต่อ จํานวน 1,969.74 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น    
         (1) การให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย วงเงินรวม 1,364.89 ล้านบาท   
เพ่ือจัดทําโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว จํานวน 880.83 ล้านบาท สายสีน้ําเงิน จํานวน 472.78 ล้านบาท และ
สายสีม่วง จํานวน 11.28 ล้านบาท  
         (2) การให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย วงเงินรวม 604.85 ล้านบาท เพ่ือจัดทําโครงการ
ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น จํานวน 504.95 ล้านบาท โครงการรถไฟชานเมือง   
สายสีแดง ช่วงบางซ่ือ - รังสติ จํานวน 86.71 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ สายชายฝั่ง
ทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย จํานวน 13.19 ล้านบาท  

 
ตารางที่ 1 การกูเ้งินในประเทศของรัฐบาล เดอืนธันวาคม 2559 หน่วย: ล้านบาท
1. เงินกูเ้พ่ือชดเชยการขาดดลุงบประมาณ 47,212.89    
- พนัธบัตรรฐับาล 41,467.00      
- พนัธบัตรออมทรพัย์ 5,745.89       
2. เงินกูใ้ห้กูต้อ่ 1,969.74      

รวม 49,182.63    
 

 
    1.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศ กระทรวงการคลงัได้มีการเบิกจ่ายเงินกู้จากต่างประเทศ จํานวน                         
2,185.21 ล้านบาท แบ่งเป็น การเบิกจ่ายจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น เพ่ือให้กู้ต่อแก่    
การรถไฟแห่งประเทศไทย สาํหรับโครงการรถไฟชานเมืองสายสแีดง ช่วงบางซ่ือ-รงัสิต จํานวน 2,185.08 ล้านบาท            
และการเบิกจา่ยเงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชีย สําหรับโครงการก่อสร้างทางสายหลักเป็น 4 ช่องจราจร (ระยะท่ี 2) 
ของกรมทางหลวง 0.13 ล้านบาท 
    1.3 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ กระทรวงการคลังได้ดําเนินการปรับโครงสร้างหน้ีพันธบัตรออมทรัพย์ 
จํานวน 4,000 ล้านบาท โดยการออกต๋ัวสัญญาใช้เงินเพ่ือการบริหารหน้ี 



  
 

         2	
 

รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐรายเดือน 

    1.4 การชําระหนี้ กระทรวงการคลงัได้ชําระหนี้ จํานวน 98,623.04 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 
 1.4.1 การชําระหนี้ท่ีรัฐบาลกู้โดยตรง จํานวน 85,089.77 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

      - ชําระเงินต้น จํานวน 39,560.71 ลา้นบาท แบ่งเป็น (1) การชําระหน้ีท่ีออกภายใต้พระราชบัญญัติ 
การบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม จํานวน 30,051.60 ล้านบาท (2) การชําระหน้ีที่ออก
ภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพ่ือการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคต
ประเทศ พ.ศ. 2555 จํานวน 9,000 ล้านบาท และ (3) การชําระหนี้ต่างประเทศ จํานวน 509.11 ล้านบาท  
                  - ชําระดอกเบ้ีย จํานวน 45,529.06 ล้านบาท แบ่งเป็น (1) การชําระดอกเบ้ียในประเทศ จํานวน 
45,416.37 ล้านบาท และ (2) การชําระดอกเบ้ียต่างประเทศ จํานวน 112.69 ล้านบาท 
  1.4.2 การชําระหนี้ท่ีรัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน จํานวน 13,533.27 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพ่ือการชําระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ 
ความเสียหายของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ แบ่งออกเป็น 
         (1) การชําระหนี้ท่ีกู้มาภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู ้
เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) จํานวน 8,851.97 ล้านบาท 
แบ่งออกเป็น เงินต้น จํานวน 5,088 ล้านบาท และดอกเบ้ีย จํานวน 3,763.97 ล้านบาท 
         (2) การชําระหน้ีที่กู้มาภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้ 
เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะท่ีสอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) จํานวน 
4,681.30 ล้านบาท แบ่งออกเป็น เงินต้น จํานวน 15.96 ล้านบาท และดอกเบี้ย จํานวน 4,665.34 ลา้นบาท  
 

2. การบริหารจัดการหน้ีรัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม 6,485.30 ล้านบาท 

    2.1 การกู้เงินในประเทศ  
          ในเดือนธันวาคม 2559 กระทรวงการคลังมีการจัดหาเงินกู้ให้แก่รัฐวิสาหกิจ จํานวน 1,443 ล้านบาท 
โดยเป็นการกู้เงินขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพสําหรับโครงการจัดซ้ือรถโดยสารใช้เช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ 
(NGV) จํานวน 489 คัน 
 

2.2 การปรบัโครงสร้างหนี้ในประเทศ 
    ในเดือนธันวาคม 2559 กระทรวงการคลังได้ดําเนินการปรับโครงสร้างหน้ีในประเทศให้แก่รัฐวิสาหกิจ  

โดยการขยายอายุสัญญาเงินกู ้(Roll Over) วงเงินรวม 5,042.30 ล้านบาท ประกอบด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย 
และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ Roll Over วงเงิน 5,042.30 ล้านบาท และ 962.30 ล้านบาท ตามลําดับ  
(โปรดดูตารางที่ 2 ประกอบ) 
ตารางท่ี 2 การปรับโครงสร้างหนีใ้นประเทศของรัฐวิสาหกจิ เดอืนธันวาคม 2559 หน่วย: ล้านบาท

ค้ําประกัน ไม่ค้ําประกัน ค้ําประกัน ไม่ค้ําประกัน
1. การรถไฟแห่งประเทศไทย -              -            4,080.00         -                     4,080.00        
2. องค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ -              -            962.30            -                     962.30           

รวม -            -          5,042.30       -                   5,042.30      

หน่วยงาน
การกู้ใหม่มาชําระหน้ีเดิม การขยายอายุสัญญาเงินกู้ (Roll Over)

รวม

 


