
ฉบบัท่ี  3/2560                                      วนัท่ี 20 มกราคม 2560 
 

รายงานสถานะหนีส้าธารณะคงค้าง ณ ส้ินเดือนพฤศจิกายน 2559  
__________________________ 

 

นายธีรัชย ์อตันวานิช ท่ีปรึกษาดา้นตลาดตราสารหน้ี ไดร้ายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงคา้ง ดงัน้ี 

หน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 มีจาํนวน 5,944,236.79 ลา้นบาท หรือคิดเป็น  
ร้อยละ 42.39 ของ GDP โดยแบ่งเป็น หน้ีรัฐบาล 4,473,558.49 ลา้นบาท หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีไม่เป็นสถาบนัการเงิน 
979,495.27 ลา้นบาท หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบนัการเงิน (รัฐบาลคํ้าประกนั) 470,719.62 ลา้นบาท และหน้ี
หน่วยงานของรัฐ 20,463.41 ลา้นบาท และเมื่อเปรียบเทียบกบัเดือนก่อนหนา้ หน้ีสาธารณะคงคา้งลดลง 
40,948.31 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 หนี้รัฐบาล จาํนวน 4,473,558.49 ลา้นบาท ลดลงสุทธิ 18,301.56 ลา้นบาท โดยการเปล่ียนแปลงท่ี
สาํคญัเกิดจาก 

 การกูเ้งินเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จาํนวน 4,260 ลา้นบาท โดยการออกพนัธบตัรรัฐบาล
ทั้งจาํนวน 

 การลดลงของตัว๋เงินคลงั จาํนวน 9,600 ลา้นบาท  
 การกูเ้งินเพ่ือการลงทุนจากแหล่งเงินกูใ้นประเทศ จาํนวน 2,338.66 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 

(1) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกูจ้าํนวน 1,491.15 ลา้นบาท เพ่ือจดัทาํโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีนํ้ าเงิน จาํนวน 897.49 ลา้นบาท สายสีเขียว จาํนวน 584.32 ลา้นบาท และสายสีม่วง จาํนวน 
9.34 ลา้นบาท และ (2) การรถไฟแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกูจ้าํนวน  847.51 ลา้นบาท เพ่ือจดัทาํ โครงการ
ก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ สายชายฝ่ังทะเลตะวนัออก ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเกา้ – แก่งคอย จาํนวน 
530.19 ลา้นบาท โครงการปรับปรุงทางรถไฟท่ีไม่ปลอดภยัต่อการเดินรถ จาํนวน 306.27 ลา้นบาท และ
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น จาํนวน 11.05 ลา้นบาท  

 การชาํระหน้ีท่ีรัฐบาลใหกู้ต่้อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จาํนวน 435.90 ลา้นบาท 
 การชาํระหน้ีท่ีรัฐบาลกูเ้พ่ือชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบ

สถาบนัการเงิน จาํนวน 13,246.17 ลา้นบาท โดยใช้เงินจากบญัชีสะสมเพ่ือการชาํระคืนตน้เงินกู้ชดใช้ความ
เสียหายของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟฯู  

 หน้ีต่างประเทศลดลง 1,618.15 ลา้นบาท เน่ืองจากผลจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน
เป็นสาํคญั  
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  หนีข้องรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน จาํนวน 979,495.27 ลา้นบาท ลดลงสุทธิ 5,463.14 
ลา้นบาท โดยการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัเกิดจาก 

 บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) ชาํระคืนตน้เงินกู ้จาํนวน 643.87 ลา้นบาท 
 บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ชาํระคืนตน้เงินกู ้จาํนวน 929.55 ลา้นบาท  
 หน้ีต่างประเทศลดลง 2,499.47 ลา้นบาท เน่ืองจากการชาํระคืนหน้ีสุทธิของการรถไฟฟ้าขนส่ง

มวลชนแห่งประเทศไทย จาํนวน 540.73 ลา้นบาท และบริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 613.34 ลา้น
บาท และผลการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนทาํให้หน้ีลดลง จาํนวน 1,345.43 ลา้นบาท 

 

 หนี้ของรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํ้าประกัน) จาํนวน 470,719.62 ลา้นบาท  ลดลง
สุทธิ 16,340.34 ลา้นบาท โดยรายการท่ีสาํคญัเกิดจากการชาํระคืนหน้ีสุทธิของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรจาํนวน 16,341 ลา้นบาท 

 

 หนีห้น่วยงานของรัฐ จาํนวน 20,463.41 ลา้นบาท ลดลงสุทธิ 843.27 ลา้นบาท จากการเบิกจ่าย
จากแหล่งเงินกูน้อ้ยกวา่ชาํระคืนตน้เงินกูข้องหน่วยงานของรัฐ 
   

 หน้ีสาธารณะ ณ ส้ินเดือนพฤศจิกายน 2559 จาํนวน 5,944,236.79 ลา้นบาท แบ่งออกเป็น หน้ีในประเทศ 
5,605,145.44 ลา้นบาท หรือร้อยละ 94.30 และหน้ีต่างประเทศ 339,091.35 ลา้นบาท (ประมาณ 9,702 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ) หรือร้อยละ 5.70 ของหน้ีสาธารณะคงคา้งทั้งหมด และแบ่งออกเป็นหน้ีระยะยาว 5,205,934.31 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 87.58 และหน้ีระยะสั้น 738,302.48 ลา้นบาท หรือร้อยละ 12.42 ของหน้ีสาธารณะคงคา้งทั้งหมด  
 
 
 
 
 
คณะโฆษกสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ  
โทร. 02 265 8050 ต่อ 5520 และ 5522 
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เอกสารแนบ 1 
สาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) ขอรายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ ส้ินเดือนพฤศจิกายน 

2559 ดงัน้ี 

 ยอดหน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 มีจาํนวน 5,944,236.79 ลา้นบาท หรือคิด
เป็น ร้อยละ 42.39 ของ GDP เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนก่อนหนา้ หน้ีสาธารณะลดลงสุทธิ 40,948.31 ลา้นบาท 
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
 1. หน้ีรัฐบาล 4,473,558.49 ลา้นบาท ลดลง 18,301.56 ลา้นบาท 
 2. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีไม่เป็นสถาบนัการเงิน 979,495.27 ลา้นบาท ลดลง 5,463.14 ลา้นบาท 

 3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบนัการเงิน (รัฐบาลคํ้าประกนั) 470,719.62 ลา้นบาท  
  ลดลง 16,340.34 ลา้นบาท  

 4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ 20,463.41 ลา้นบาท ลดลง 843.27 ลา้นบาท 
  

 ทั้งน้ี สัดส่วนและรายละเอียดของหน้ีสาธารณะ ณ ส้ินเดือนพฤศจิกายน 2559 ปรากฏตาม
แผนภาพท่ี 1 และตารางท่ี 1 ตามลาํดบั 
 

แผนภาพที ่1 สัดส่วนหนีส้าธารณะจําแนกตามประเภท 

หน้ีท่ีรัฐบาลกู้โดยตรง
59.52%

หนี้รัฐบาล     
   (เพื่อชดใช้ความเสียหาย

ของ FIDF) 15.74%

หนี้รัฐวิสาหกิจ
ที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 

16.48%

หนี้รัฐวิสาหกิจ
ท่ีเป็นสถาบันการเงิน 
(รัฐบาลคํ้าประกัน) 

7.92%

หนี้หน่วยงานของรัฐ 0.34%
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ตารางท่ี 1 รายงานหนีส้าธารณะคงค้าง ณ วนัที่ 30 พฤศจิกายน  25591 
หน่วย: ล้านบาท

ณ 31 ต.ค. 59 % GDP ณ 30 พ.ย. 59  % GDP เพิ่ม/(ลด)
(1) (2) (3) (4) (3)-(1)

1. หนีรั้ฐบาล (1.1+1.2+1.3) 4,491,860.05 32.06 4,473,558.49 31.90       (18,301.56)
   1.1 หนีท่ี้รัฐบาลกู้โดยตรง 3,543,221.21 25.29 3,538,165.82 25.23 (5,055.39)       
        -หน้ีต่างประเทศ 97,669.12 96,050.97 (1,618.15)       
            - เงินกู้เพื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล 39,515.80 39,696.19 180.39           
            - เงินกู้ให้กู้ต่อ 58,153.32 56,354.78 (1,798.54)       
        -หน้ีในประเทศ 3,445,552.09 3,442,114.85 (3,437.24)       

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

                   - ระยะส้ัน (ต๋ัวเงินคลังและเงินกู้อื่น) 50,000.00 40,400.00 (9,600.00)       
                   - ระยะยาว (พันธบัตรและเงินกู้อื่น) 2,908,035.26 2,912,295.26 4,260.00        
            - เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 359,853.00               359,853.00               -                   
            - เงินกู้เพื่อนําเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ -                          -                          -                   
            - เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ํา 9,000.00                   9,000.00                   -                   

            - เงินกู้ให้กู้ต่อ 58,763.90                 60,666.66                 1,902.76        

            - เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศท่ีกระทรวงการคลังค้ําประกัน 5 5,683.33                   5,683.33                   -                   
            - เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ 54,216.60                 54,216.60                 -                   
                   - เพื่อใช้ในโครงการ DPL 4,216.60                   4,216.60                   -                   
                   - เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน 50,000.00                 50,000.00                 -                   

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

            - FIDF 1 372,119.04 359,119.04 (13,000.00)      
            - FIDF 3 576,519.80 576,273.63 (246.17)          

   1.3 หนีเ้งินกู้ล่วงหนา้เพื่อปรับโครงสร้างหนี ้7 -                             -         -                             - -                   

        -หน้ีเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ -                             -                             -                   
        -หน้ีเงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ -                             -                             -                   
        -หน้ีเงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ -                             -                             -                   

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

   2.1 หนีท่ี้รัฐบาลค้ําประกัน 423,034.10 3.02 419,712.70 2.99        (3,321.40)
        -หน้ีต่างประเทศ 94,497.05 92,204.38        (2,292.67)
        -หน้ีในประเทศ 328,537.05 327,508.32        (1,028.73)
   2.2 หนีท่ี้รัฐบาลไม่ค้ําประกัน 561,924.31 4.01 559,782.57 3.99        (2,141.74)
        -หน้ีต่างประเทศ 150,266.59 150,059.79           (206.80)
        -หน้ีในประเทศ 411,657.72 409,722.78        (1,934.94)
3. หนีรั้ฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) 487,059.96 3.48 470,719.62 3.36       (16,340.34)
        -หน้ีต่างประเทศ 775.55 776.21                0.66
        -หน้ีในประเทศ 486,284.41 469,943.41       (16,341.00)

4. หนีห้นว่ยงานของรัฐ  (4.1+4.2) 9 21,306.68                0.15     20,463.41                0.15               (843.27)
   4.1 หนี้ท่ีรัฐบาลค้ําประกัน -                             -                                                - 
   4.2 หนี้ท่ีรัฐบาลไม่คํ้าประกัน 21,306.68                20,463.41                          (843.27)
รวม (1+2+3+4) 5,985,185.10 42.71 5,944,236.79 42.39       (40,948.31)
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หมายเหต:ุ   
1. ตวัเลขในตารางเป็นตวัเลขเบ้ืองตน้ (Preliminary) และไม่รวมหน้ีของนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle : SPV) จาํนวน 20,499.90 ลา้นบาท ท่ีรัฐบาลมีภาระผกูพนัตอ้งจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าพ้ืนท่ีอาคาร สญัญาบริการจดัหาเฟอร์นิเจอร์ และสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องของโครงการศูนยร์าชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจง้วฒันะ  
2. GDP ปี 2558 เท่ากบั 13,533.60 พนัลา้นบาท และประมาณการ GDP ปี 2559 เทา่กบั 14,034.30 พนัลา้นบาท (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ 21 พฤศจิกายน 2559) 
3. สบน. ไดป้รับวิธีการคาํนวณ GDP ในแต่ละเดือน เพ่ือใหสั้ดส่วนหน้ีสาธารณะต่อ GDP สะทอ้นคา่ท่ีใกลเ้คียงความเป็นจริง  

โดย GDP ในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา ส้ินสุด ณ เดือนตุลาคม 2559 เท่ากบั 14,012.79 พนัลา้นบาท     และ GDP ในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา ส้ินสุด ณ เดือนพฤศจิกายน 2559 คาํนวณดงัน้ี [(GDP ไตรมาส 4 ปี 58)/3] + (GDP ไตรมาส 1 - 3 ปี 59) + [(ประมาณการ GDP ปี 59 – GDP ไตรมาส 1 - 3 ปี 59)/3]*2 เท่ากบั 14,023.55 พนัลา้นบาท 

รัฐบาลมีหน้ีอตัราดอกเบ้ียแปรผนัตามเงินเฟ้อ จาํนวน 207,940 ลา้นบาท ประกอบไปดว้ย พนัธบตัรชดเชยเงินเฟ้อ (Inflation-Linked Bond)  

รุ่น ILB217A จาํนวน 100,872 ลา้นบาท และ รุ่น ILB283A จาํนวน 107,068 ลา้นบาท โดยตามประมาณการภาระหน้ีท่ีจะครบกาํหนดชาํระ 

ในอนาคต รัฐบาลจะมีภาระหน้ีส่วนชดเชยเงินเฟ้อเพ่ิมเติมจากเงินตน้ท่ีจะครบกาํหนดในปี 2564 จาํนวน 17,546 ลา้นบาท และในปี 2571 จาํนวน 31,445 ลา้นบาท ภายใตข้อ้สมมติว่าอตัราเงินเฟ้อทัว่ไป (Headline Inflation) ในปี 2559 เท่ากบั -0.1% และเท่ากบั 2.0% ตั้งแต่ปี 2560 เป็นตน้ไป 

มาตรา 24 (2) ตามพระราชบญัญตัิการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ไดใ้หอ้าํนาจกระทรวงการคลงักูเ้งินเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ีสาธารณะ เพ่ือเป็นการประหยดั ลดความเส่ียงในอตัราแลกเปล่ียน หรือกระจายภาระการชาํระหน้ี โดยท่ีผา่นมากระทรวงการคลงัไดมี้การกูเ้งิน 
ในประเทศเพ่ือชาํระหน้ีต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจท่ีกระทรวงการคลงัคํ้าประกนัไม่เกินจาํนวนเงินท่ียงัมีภาระคํ้าประกนัอยู ่ทาํใหห้น้ีต่างประเทศ ของรัฐวิสาหกิจท่ีกระทรวงการคลงัคํ้าประกนัลดลงและหน้ีในประเทศของรัฐบาลเพ่ิมข้ึน 

4. เงินกูท่ี้ออกภายใตพ้ระราชกาํหนดให้อาํนาจกระทรวงการคลงักูเ้งินและจดัการเงินกูเ้พ่ือช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบ 
สถาบนัการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) และพระราชกาํหนดใหอ้าํนาจกระทรวงการคลงักูเ้งินและจดัการเงินกูเ้พ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน ระยะท่ีสอง พ.ศ. 2545 (FIDF3) นั้น ตอ่มาไดมี้การตราพระราชกาํหนดปรับปรุงการบริหารหน้ีท่ีกระทรวงการคลงักูเ้พ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน (กองทุนฯ) พ.ศ. 2555 
มาตรา 4 ใหก้องทุนฯ มีหนา้ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการชาํระคืนตน้เงินกู ้
และการชาํระดอกเบ้ียเงินกู ้

5. มาตรา 24/1 ตามพระราชบญัญติัการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ไดใ้หอ้าํนาจกระทรวงการคลงักูเ้งินเพื่อปรับโครงสร้างหน้ี 
ท่ีมีจาํนวนมากและเห็นวา่ไม่สมควรกูเ้งินเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ีดงักล่าวในคราวเดียวกนั โดยใหส้ามารถทยอยกูเ้งินลว่งหนา้ไดไ้มเ่กิน 12 เดือนกอ่นวนัท่ีหน้ีครบกาํหนดชาํระ และใหน้าํเงินกูด้งักล่าวส่งเขา้กองทุนบริหารเงินกูเ้พ่ือการปรับโครงสร้างหน้ีสาธารณะและพฒันาตลาดตราสารหน้ี 
ในประเทศใหเ้ป็นผูบ้ริหารเงิน โดยจะนาํไปลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีความมัน่คงสูง เช่น ตราสารหน้ีท่ีออกหรือค ํ้าประกนัโดยกระทรวงการคลงั ตราสารหน้ีท่ีออกเป็นเงินตราสกลุหลกัและออกหรือคํ้าประกนัโดยรัฐบาลตา่งประเทศ การทาํธุรกรรมซ้ือโดยมีสญัญาจะขายคืนซ่ึงตราสารหน้ีท่ีออกโดยกระทรวงการคลงั หรือลงทุนในตราสารหน้ีอ่ืนท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัความ
น่าเช่ือถือจากบริษทัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ เพ่ือใหเ้กิดผลตอบแทนและเป็นการลดตน้ทุนของการกูเ้งิน 

6. สบน. ไดป้รับปรุงอตัราแลกเปล่ียนท่ีใชค้าํนวณหน้ีต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบนัการเงินท่ีรัฐบาลคํ้าประกนัซ่ึงไดมี้การบริหารจดัการ         ความเส่ียงแลว้ทาํให้ยอดหน้ีต่างประเทศคงคา้งในเดือนตลุาคม 2559 เปล่ียนแปลงจาก 765.46 ลา้นบาท เป็น 775.55 ลา้นบาท 
7. ตวัเลขในตารางไมร่วมหน้ีของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เน่ืองจากเดิม ธปท. ถือเป็นรัฐวิสาหกิจท่ีประกอบธุรกิจใหกู้ย้มืเงินตามพระราชกฤษฎีกากาํหนดกิจการธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 ซ่ึงหน้ีของ ธปท. ไม่นบัเป็นหน้ีสาธารณะ เวน้แตก่ระทรวงการคลงัจะค ํ้าประกนัหน้ีนั้น ตอ่มา พระราชบญัญติัธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ไดบ้ญัญตัิให ้

ธปท. เป็นหน่วยงานของรัฐท่ีไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอ่ืน ทาํใหห้น้ีของ ธปท. นบัรวมเป็นหน้ีสาธารณะ อยา่งไรกดี็ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัของนานาประเทศและเจตนารมณ์ดั้งเดิมของพระราชบญัญติัการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 สบน. อยูใ่นระหวา่งการดาํเนินการปรับปรุงนิยามและขอบเขตของหน้ีสาธารณะภายใตพ้ระราชบญัญตัิการบริหารหน้ีสาธารณะ 
พ.ศ. 2548 อยา่งไรกดี็ ณ ส้ินเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559         หน้ีของ ธปท. มีจาํนวน 4,295,526 ลา้นบาท (ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย) 

 
 
 
 



-5- 
 

1. หนีรั้ฐบาล 

 1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนก่อนหนา้ลดลงสุทธิ 5,055.39 ลา้นบาท เน่ืองจาก  
 1.1.1 หนีต่้างประเทศ ลดลงสุทธิ 1,618.15 ลา้นบาท จากเดือนก่อนหนา้ โดยเป็นผลจากการเปล่ียนแปลง
ของอตัราแลกเปล่ียนเป็นสาํคญั ดงัรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 2   

ตารางที ่2 การเปลีย่นแปลงของหนีต่้างประเทศทีรั่ฐบาลกู้โดยตรง 

ล้านบาท

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

CAD -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   
EUR -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   
JPY -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   
USD 359.94         259.94         (100.00)                (3,580.68)                               12,663.80             12,888.37             224.57         (3,356.11)           
JPY 40,135.20     40,135.20     -                      -                                        -                      -                      -              -                   
USD 456.57         556.57         100.00                 3,536.50                                -                      -                      -              3,536.50            

CAD 8.71             8.71            -                      -                                        229.45                  233.02                 3.57            3.57                  
EUR -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   
JPY 109,463.83    109,463.83   -                      -                                        36,968.78             35,073.09             (1,895.69)     (1,895.69)           
USD 150.00         150.00         -                      -                                        5,277.44               5,371.02              93.59          93.59                
JPY -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   
USD 500.00         500.00         -                      -                                        -                      -                      -              -                   

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

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนตอ่หนี้คงค้าง การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ

 ณ พ.ย. 59หน้ีคงค้าง ณ 

ต.ค.  59
หน้ีคงค้าง ณ 

พ.ย.  59
ล้าน 

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

(ล้านบาท)
หน้ีส้ินเดือน พ.ย. 59  

 (ล้านบาท)
เพิ่ม/(ลด)

รวม

เงนิกู้เพื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล

 หนี้ที่ยังไม่ไดม้ีการบริหาร   
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 หนี้ที่ได้มีการบริหารความเส่ียง
จากอัตราแลกเปลี่ยน

เงนิกู้ใหกู้ต้่อ

 หนี้ที่ยังไม่ไดม้ีการบริหาร   
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 หนี้ที่ได้มีการบริหารความเส่ียง
จากอัตราแลกเปลี่ยน

สกลุเงนิ 1

ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจา่ย/ การชําระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ พ.ย. 59

3

3

4

4

 
1. CAD=สกลุเงินเหรียญแคนาดา EUR=สกลุเงินยโูร JPY=สกลุเงินเยน และ USD=สกลุเงินเหรียญสหรัฐ 
2. อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอตัราถวัเฉล่ียขาย ณ วนัทาํการสุดทา้ยของเดือน 
3. หน้ีต่างประเทศท่ีมีการบริหารความเส่ียงแลว้ ใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีทาํการบริหารความเส่ียง 
4.สบน. ไดบ้ริหารความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนของโครงการ Public Sector Reform Development Policy Loan (PSRDPL) จาํนวน 100 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยวิธี Cross 
Currency Swap เม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2559  

   หากพจิารณาในรูปเงินบาท หน้ีท่ีรัฐบาลกูโ้ดยตรงจาํแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ หลงัจากท่ีไดบ้ริหารความ
เส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนแลว้มีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพท่ี 2   
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แผนภาพท่ี 2 หนีต่้างประเทศทีรั่ฐบาลกู้โดยตรงที่บริหารความเส่ียงและจําแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ 

   
 
 
 
 

 
 
 

1.1.2 หนีใ้นประเทศ ลดลงสุทธิ 3,437.24 ลา้นบาท จากเดือนก่อนหนา้ เน่ืองจาก 
- การกูเ้งินเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหน้ีสาธารณะลดลง 5,340 ลา้นบาท 

โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
-  การกูเ้งินเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จาํนวน 4,260 ลา้นบาท โดยการออกพนัธบตัร

รัฐบาลทั้งจาํนวน 
-  การลดลงของตัว๋เงินคลงั จาํนวน 9,600 ลา้นบาท  
- เงินกูใ้หกู้ต่้อเพ่ิมข้ึน 1,902.76 ลา้นบาท เน่ืองจาก 
-  การชาํระหน้ีท่ีรัฐบาลใหกู้ต่้อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จาํนวน 435.90 ลา้นบาท  

รวม Hedged Unhedged
เยน 149,599.04           47,958.99           12,885.89                 35,073.10        
เหรียญสหรัฐ 1,466.51              47,858.96           33,180.25                 14,678.71        
เหรียญแคนาดา 8.71                   233.02               -                         233.02            
ยูโร -                    -                   -                         -                 

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

2.15                    1.03                         1.12                

สกุลเงิน (ล้านหน่วย) (ล้านบาท)

รวมหน้ีตา่งประเทศของรัฐบาล (1)
หน้ีของรัฐบาลท้ังหมด (2)

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

ร้อยละของหนี้ต่างประเทศท่ีรัฐบาลกู้โดยตรงต่อหนี้รัฐบาลทั้งหมด  
โดยจําแนกเป็นหนี้ท่ียังไม่ได้มีการบริหารความเส่ียง และหนี้ท่ีได้มีการบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

 Canadian 
(Unhedged) 

0.01%

Japanese Yen 
(Hedged) 

0.29%

Japanese Yen 
(Unhedged) 

0.78%

USD (Hedged) 
0.74%

USD 
(Unhedged) 

0.33%
Hedged 
1.03%

Unhedged 
1.12%
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-  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกูจ้าํนวน 1,491.15 ลา้นบาท เพ่ือ
จดัทาํโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้ าเงิน จาํนวน 897.49 ลา้นบาท สายสีเขียว จาํนวน 584.32 ลา้นบาท และสายสีม่วง 
จาํนวน 9.34 ลา้นบาท  

-  การรถไฟแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกู้จาํนวน  847.51 ลา้นบาท เพ่ือจดัทาํโครงการ
ก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ สายชายฝ่ังทะเลตะวนัออก ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเกา้ – แก่งคอย จาํนวน 
530.19 ลา้นบาท  โครงการปรับปรุงทางรถไฟท่ีไม่ปลอดภยัต่อการเดินรถ จาํนวน 306.27 ลา้นบาท และโครงการ
ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น จาํนวน 11.05 ลา้นบาท  
 
1.2  หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูฯ ลดลงจากเดือนก่อนหน้า จาํนวน 
13,246.17 ลา้นบาท จากการชาํระหน้ีท่ีกูม้าภายใตพ้ระราชกาํหนดให้อาํนาจกระทรวงการคลงักูเ้งินและจดัการ
เงินกูเ้พ่ือช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) จาํนวน 13,000 
ลา้นบาท และหน้ีท่ีกูม้าภายใตพ้ระราชกาํหนดให้อาํนาจกระทรวงการคลงักูเ้งินและจดัการเงินกูเ้พ่ือช่วยเหลือ
กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน ระยะท่ีสอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) จาํนวน 246.17 ลา้นบาท 
โดยใชเ้งินจากบญัชีสะสมเพ่ือการชาํระคืนตน้เงินกูช้ดใชค้วามเสียหายของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟฯู 
 

2. หนีรั้ฐวสิาหกจิทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน 

 2.1 หนีท้ีรั่ฐบาลคํา้ประกนั 
 2.1.1 หนีต่้างประเทศ ลดลงสุทธิ 2,292.67 ลา้นบาท จากเดือนก่อนหนา้ โดยเป็นผลจากการชาํระคืนหน้ี
สกุลเงินเยนและการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน ดงัรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 3 

 ตารางท่ี 3 การเปลีย่นแปลงของหนีต่้างประเทศของรัฐวสิาหกจิทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํา้
ประกนั)  

ล้านบาท สกุลเงิน ต.ค. 59 พ.ย. 59

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

EUR 39.32            39.32             -                    -                     1,524.69              1,504.70             (19.99)       (19.99)             EUR 38.78 38.27
JPY 86,171.29      84,483.67       (1,687.62)          (540.73)             29,102.28          27,609.97         (1,492.31)   (2,033.04)        JPY 0.34 0.32
USD -               -               -                  -                   -                   -                   -           -                USD 35.18 35.81
JPY 204,090.71    204,090.71     -                    -                     7,566.75              7,327.11             (239.64)     (239.64)            
USD -               -                -                    -                     -                     -                    -           -                 

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

อัตราแลกเปลี่ยน 2
ผลจากการบรหิารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บรหิารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ พ.ย. 59

ผลของอตัราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงคา้ง
การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ

 ณ พ.ย. 59สกุลเงิน 1 หน้ีคงค้าง ณ 

ต.ค.  59
หน้ีคงค้าง ณ 

พ.ย.  59
ล้าน 

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

  (ล้านบาท)
หน้ีส้ินเดือน พ.ย. 59 

  (ล้านบาท)
เพิม่/(ลด)

หนี้ท่ียังไม่ได้มีการบริหาร      
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน
หนี้ท่ีได้มีการบริหารความเส่ียง
จากอัตราแลกเปล่ียน

รวม
3

 
1. EUR=สกุลเงินยโูร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ 
2. อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอตัราถวัเฉล่ียขาย ณ วนัทาํการสุดทา้ยของเดือน 
3. หน้ีคงคา้งตา่งประเทศของรัฐวสิาหกิจบางส่วนไดมี้การบริหารจดัการความเส่ียงแลว้ (Partial Hedge) 

 2.1.2 หนีใ้นประเทศ เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนก่อนหนา้ลดลงสุทธิ 1,028.73 ลา้นบาท เน่ืองจาก 
- องคก์ารขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยไถ่ถอนพนัธบตัรท่ีครบกาํหนด 1,000 ลา้นบาท 
- รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกูต่้างๆ นอ้ยกว่าชาํระคืนตน้เงินกู ้จาํนวน 28.73 ลา้นบาท โดยเป็น

การเบิกจ่ายเงินกู ้1,446.91 ลา้นบาท และชาํระคืนตน้เงินกู ้1,475.64 ลา้นบาท 
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    2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่คํา้ประกัน 
  2.2.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงสุทธิ 206.80 ลา้นบาท จากเดือนก่อนหนา้ โดยเป็นผลจากการชาํระคืน
หน้ีสกุลเงินต่างๆ ของบริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) และผลการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน ดงั
รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 4 

ตารางที ่4 การเปลีย่นแปลงของหนีต่้างประเทศของรัฐวสิาหกจิทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลไม่คํา้ประกนั)  

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

(1) (2) (3) (4) =  (3)x(ข) (5) = (1)x(ก) (6) = (1)x(ข) (7) = (6) - (5) (7) + (4)
EUR 1,221.93        1,209.42        (12.51)                (478.70)               47,381.95            46,760.72           (621.23)     (1,099.93)         EUR 38.78 38.27
JPY 34,182.08      33,761.83       (420.25)            (134.65)             11,544.18          10,952.21         (591.97)     (726.62)           JPY 0.34 0.32
USD 2,108.71        2,108.71        -                  -                   74,190.45          75,506.07         1,315.62    1,315.62         USD 35.18 35.81

หนี้ท่ีได้มีการบริหารความเส่ียง
จากอัตราแลกเปล่ียน

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

(613.34)            406.54      (206.80)         

การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ

 ณ พ.ย. 59

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง

หน้ีส้ินเดือน พ.ย. 59 
  (ล้านบาท)

อัตราแลกเปลี่ยน 2

สกุลเงิน

ผลจากการบรหิารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บรหิารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ พ.ย. 59

หน้ีคงค้าง ณ 

ต.ค.  59
หน้ีคงค้าง ณ 

พ.ย.  59
ล้าน 

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

  (ล้านบาท)

หนี้ท่ียังไม่ได้มีการบริหาร     
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน

รวม

เพิม่/(ลด)

1

3

 
1. EUR=สกลุเงินยโูร JPY=สกลุเงินเยน และ USD=สกลุเงินเหรียญสหรัฐ 
2. อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอตัราถวัเฉล่ียขาย ณ วนัทาํการสุดทา้ยของเดือน 
3. หน้ีท่ียงัไม่ไดมี้การบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ประกอบดว้ยหน้ีของ บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นรัฐวิสาหกิจท่ีมีรายรับ     
และรายจ่ายหน้ีต่างประเทศเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ (Natural Hedged)  
 

 2.2.2 หนีใ้นประเทศ เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนก่อนหนา้ลดลงสุทธิ 1,934.94 ลา้นบาท เน่ืองจาก 
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไถ่ถอนพนัธบตัรท่ีครบกาํหนด จาํนวน 90 ลา้นบาท 
          - รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกูต่้างๆ นอ้ยกว่าชาํระคืนตน้เงินกู ้จาํนวน 1,844.94 ลา้นบาท  
โดยเป็นการเบิกจ่ายเงินกู ้249.69 ลา้นบาท และชาํระคืนตน้เงินกู ้2,094.63 ลา้นบาท 

3. หนีรั้ฐวสิาหกจิท่ีเป็นสถาบันการเงนิ (รัฐบาลคํา้ประกนั)  
 3.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงสุทธิ 0.66 ลา้นบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา
แลกเปล่ียน  ดงัรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 5 

ตารางที ่5 การเปลีย่นแปลงของหนีต่้างประเทศของรัฐวสิาหกจิทีเ่ป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํา้ประกนั)  

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

(1) (2) (3) (4) =  (3)x(ข) (5) = (1)x(ก) (6) = (1)x(ข) (7) = (6) - (5) (7) + (4)
EUR 3.10              3.10              -                    -                     120.26                118.69               (1.58)         (1.58)               EUR 38.78 38.27
USD 3.58              3.58              -                   -                   126.07              128.31             2.24         2.24                USD 35.18 35.81
EUR -               -                -                   -                   -                   -                  -          -                 
JPY 2,120.25        2,120.25        -                    -                     -                     -                    -           -                 

-                  0.66        0.66               

การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ

 ณ พ.ย. 59สกุลเงิน 1

ผลจากการบรหิารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บรหิารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ พ.ย. 59

ผลของอตัราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงคา้ง

เพิม่/(ลด)

อัตราแลกเปลี่ยน 2

 หน้ีที่ยังไม่ได้มีการบริหาร    
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน
 หน้ีที่ได้มีการบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปล่ียน

รวม

หน้ีคงค้าง ณ 

ต.ค.  59
หน้ีคงค้าง ณ 

พ.ย.  59
ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD

หน้ีส้ินเดือน ต.ค. 59

  (ล้านบาท)
หน้ีส้ินเดือน พ.ย. 59

  (ล้านบาท)

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

 
 

3.2  หนี้ในประเทศ เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนก่อนหนา้ลดลง 16,341 ลา้นบาท เน่ืองจากธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรไถ่ถอนพนัธบตัรท่ีครบกาํหนด จาํนวน 71,580.20 ลา้นบาท และออกพนัธบตัรจาํนวน 
22,000 ลา้นบาท รวมถึง ไดม้ีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกูต้่างๆ มากกว่าชาํระคืนตน้เงินกู ้จาํนวน 33,239.20 
ลา้นบาท โดยเป็นการเบิกจ่ายเงินกู ้36,080.20 ลา้นบาท และชาํระคืนตน้เงินกู ้2,841 ลา้นบาท 

    2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถัวเฉลี่ยขาย ณ วันทําการสุดท้ายของเดือน 
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ทั้งน้ี หากพิจารณาในรูปเงินบาท หน้ีต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจท่ีไม่เป็นสถาบนัการเงิน และรัฐวิสาหกิจ 
ท่ีเป็นสถาบนัการเงิน  (รัฐบาลคํ้ าประกนั) หลงัจากไดบ้ริหารความเสี่ยงของอตัราแลกเปลี่ยนแลว้  มี
รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพท่ี 3  

แผนภาพท่ี 3 หนีต่้างประเทศของรัฐวสิาหกจิที่ไม่เป็นสถาบันการเงนิ และรัฐวิสาหกจิทีเ่ป็น 
     สถาบันการเงิน (รัฐบาลคํา้ประกนั) ท่ีบริหารความเส่ียงและจําแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ 

 

รวม Hedged
Natural 
Hedged

Unhedged

เยน 383,456.45            119,500.59 81,613.79      10,817.56    27,069.24  
เหรียญสหรัฐ 2,112.29               75,634.38 -               75,506.07    128.31      
ยูโร 1,251.85               47,905.41 -               46,282.02    1,623.39    

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

16.76         5.63               9.14             1.99           

สกุลเงิน (ล้านหน่วย)
(ล้านบาท)

รวมหน้ีตา่งประเทศของรัฐวิสาหกิจ (1)
หน้ีรัฐวิสาหกิจท้ังหมด (2)

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

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจต่อหนี้ท้ังหมดของรัฐวิสาหกิจ โดยจําแนกเป็นหนี้ท่ียังไม่ได้มีการบริหารความเส่ียง 
หนี้ท่ีได้มีการบริหารความเส่ียง และหนี้ท่ีบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนโดยวิธี Natural Hedged  
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4. หนี้หน่วยงานของรัฐ ลดลงสุทธิ 843.27 ลา้นบาท จากเดือนก่อนหนา้ เน่ืองจากหน่วยงานของรัฐมีการ
เบิกจ่ายจากแหล่งเงินกูต่้างๆ นอ้ยกว่าชาํระคืนตน้เงินกู ้โดยเป็นการเบิกจ่ายเงินกู ้231.38 ลา้นบาท และชาํระคืนตน้
เงินกู ้1,074.65 ลา้นบาท  
 

 หน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 มีจาํนวน 5,944,236.79 ลา้นบาท ซ่ึงสามารถ 
แบ่งประเภทเป็นหน้ีต่างประเทศ-หน้ีในประเทศ และหน้ีระยะยาว-หน้ีระยะสั้นได ้ดงัน้ี 
 

 หนีต่้างประเทศและหนีใ้นประเทศ แบ่งออกเป็น หน้ีต่างประเทศ 339,091.35 ลา้นบาท หรือร้อยละ 5.70
และหน้ีในประเทศ 5,605,145.44 ลา้นบาท หรือร้อยละ 94.30 ของยอดหน้ีสาธารณะคงคา้ง รายละเอียด 
ปรากฏตามตารางท่ี 6 

ตารางที่ 6 สัดส่วนหนีต่้างประเทศและหนีใ้นประเทศ 
หน้ีสาธารณะ
(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีรัฐบาล 4,473,558.49     96,050.97         2.15         4,377,507.52  97.85        
2. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีไม่เป็นสถาบันการเงิน 979,495.27       242,264.17       24.73        737,231.10    75.27        
3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน 470,719.62       776.21             0.16         469,943.41    99.84        
    (รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 20,463.41         -                  -           20,463.41      100.00      

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

หน้ีต่างประเทศ หน้ีในประเทศ
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 หนีร้ะยะยาวและหนีร้ะยะส้ัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
- หนีร้ะยะยาวและหนีร้ะยะส้ัน (แบ่งตามอายุของเคร่ืองมือการกู้เงิน) แบ่งออกเป็น หน้ีระยะยาว 

5,812,012.77 ลา้นบาท หรือร้อยละ 97.78 และหน้ีระยะสั้น 132,224.02 ลา้นบาท หรือร้อยละ 2.22 ของยอด
หน้ีสาธารณะคงคา้ง รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 7 

ตารางที่ 7 สัดส่วนหนีร้ะยะยาวและหนีร้ะยะส้ัน (แบ่งตามอายุของเคร่ืองมอืการกู้เงนิ) 
หน้ีสาธารณะ
(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีรัฐบาล 4,473,558.49     4,388,100.31     98.09        85,458.17               1.91         
2. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีไม่เป็นสถาบันการเงิน 979,495.27       968,996.71       98.93        10,498.56               1.07         
3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน 470,719.62       434,639.42       92.34        36,080.20               7.66         
    (รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 20,463.41         20,276.31         99.09        187.10                   0.91         

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

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสั้น

 
 

- หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะส้ัน  (แบ่งตามอายุคงเหลือ )  แบ่งออกเป็น  หน้ีระยะยาว 
5,205,934.31 ลา้นบาท หรือร้อยละ 87.58 และหน้ีระยะสั้น 738,302.48 ลา้นบาท หรือร้อยละ 12.42 ของยอดหน้ี
สาธารณะคงคา้ง รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 8 

ตารางที่ 8 สัดส่วนหนีร้ะยะยาวและหนีร้ะยะส้ัน (แบ่งตามอายุคงเหลอื) 
หน้ีสาธารณะ
(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีรัฐบาล 4,473,558.49     3,986,509.16     89.11        487,049.32             10.89        
2. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีไม่เป็นสถาบันการเงิน 979,495.27       863,869.44       88.20        115,625.83             11.80        
3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน 470,719.62       336,340.03       71.45        134,379.60             28.55        
    (รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 20,463.41         19,215.68         93.90        1,247.73                 6.10         

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

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสั้น

 
หมายเหตุ: การนาํขอ้มูลและ/หรือบทวิเคราะห์ของสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะไปใชแ้ละ/หรือเผยแพร่ต่อ ขอความกรุณาอา้งอิงแหล่งท่ีมาของ
ขอ้มูลดว้ย 
 
 

ส่วนวิจยันโยบายหน้ีสาธารณะ สาํนกันโยบายและแผน 
สาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5520 และ 5522 
 
 
 
 



-12- 
 

เอกสารแนบ 2 
  สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะขอสรุปผลการบริหารจดัการหน้ีภาครัฐท่ีดาํเนินการโดยสํานักงาน
บริหารหน้ีสาธารณะ ประจาํเดือนพฤศจิกายน 2559 วงเงินรวม 141,113.62 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นหน้ีรัฐบาล 
83,033.42 ลา้นบาท และหน้ีรัฐวิสาหกิจ 58,080.20 ลา้นบาท ดงัน้ี 
 

1. การบริหารจดัการหนีรั้ฐบาล วงเงนิรวม 83,033.42 ล้านบาท ประกอบด้วย 
1.1 การกูเ้งินในประเทศ 6,598.65 ลา้นบาท 
1.2 การปรับโครงสร้างหน้ีในประเทศ 59,900 ลา้นบาท 
1.3 การชาํระหน้ี 16,534.77 ลา้นบาท 

 

1.1 การกู้เงนิในประเทศ กระทรวงการคลงักูเ้งินและเบิกจ่ายเงินกู ้จาํนวน 6,598.65 ลา้นบาท  
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี (โปรดดูตารางท่ี 1 ประกอบ) 
          1.1.1 การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จาํนวน 4,260 ลา้นบาท โดยการออกพนัธบตัรรัฐบาล
ทั้งจาํนวน 
  1.1.2 การเบิกจ่ายเงนิกู้ให้กู้ต่อ จาํนวน 2,338.65 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น    
         (1) การให้กูต่้อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย วงเงินรวม 1,491.15 ลา้นบาท   
เพ่ือจดัทาํโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้ าเงิน จาํนวน 897.49 ลา้นบาท สายสีเขียว จาํนวน 584.32 ลา้นบาท และสาย
สีม่วง จาํนวน 9.34 ลา้นบาท  
         (2) การให้กูต่้อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย วงเงินรวม 847.50 ลา้นบาท เพ่ือจดัทาํโครงการ
ก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ สายชายฝ่ังทะเลตะวนัออก ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเกา้ - แก่งคอย จาํนวน 530.19 
ลา้นบาท โครงการปรับปรุงทางรถไฟท่ีไม่ปลอดภยัต่อการเดินรถ จาํนวน 306.27 ลา้นบาท และโครงการ
ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น จาํนวน 11.04 ลา้นบาท  
 

ตารางที่ 1 การกูเ้งินในประเทศของรัฐบาล เดอืนพฤศจิกายน 2559 หน่วย: ล้านบาท
1. เงินกูเ้พ่ือชดเชยการขาดดลุงบประมาณโดยการออกพันธบัตรรัฐบาล 4,260.00      
2. เงินกูใ้ห้กูต้อ่ 2,338.65      

รวม 6,598.65      
 

 

    1.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ จาํนวน 59,900 ลา้นบาท ในเดือนพฤศจิกายนกระทรวงการคลงัได้
ดาํเนินการปรับโครงสร้างหน้ีเงินกูเ้พ่ือชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนั
การเงิน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
     (1) การปรับโครงสร้างหน้ีท่ีกูม้าภายใตพ้ระราชกาํหนดใหอ้าํนาจกระทรวงการคลงักูเ้งินและจดัการเงินกู้
เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) จาํนวน 42,000 ลา้นบาท 
โดยการออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน จาํนวน 26,000 ลา้นบาท และพนัธบตัรรัฐบาลเพ่ือการปรับโครงสร้างหน้ี จาํนวน 
16,000 ลา้นบาท  
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  (2) การปรับโครงสร้างหน้ีท่ีกูม้าภายใตพ้ระราชกาํหนดใหอ้าํนาจกระทรวงการคลงักูเ้งินและจดัการเงินกู ้
เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน ระยะท่ีสอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) จาํนวน 
17,900 ลา้นบาท โดยการออกตัว๋สัญญาใช้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหน้ี จาํนวน 10,000 ลา้นบาท และตัว๋
สญัญาใชเ้งิน จาํนวน 7,900 ลา้นบาท  

    1.3 การชําระหนี ้กระทรวงการคลงัไดช้าํระหน้ี จาํนวน 16,534.77 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 
 1.3.1 การชําระหนีท้ีรั่ฐบาลกู้โดยตรง จาํนวน 1,804.26 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  

      - ชาํระเงินตน้ จาํนวน 435.90 ลา้นบาท โดยเป็นการชาํระหน้ีท่ีรัฐบาลให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  
                  - ชาํระดอกเบ้ีย จาํนวน 1,368.36 ลา้นบาท โดยเป็นการชาํระดอกเบ้ียในประเทศทั้งจาํนวน 
  1.3.2 การชําระหนีท้ีรั่ฐบาลกู้เพือ่ชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพือ่การฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบัน
การเงิน  จํานวน  14 ,730.51  ล้านบาท  โดยใช้เ งินจากบัญชีสะสมเพื่อการชําระคืนต้นเ งินกู้ชดใช ้
ความเสียหายของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟฯู แบ่งออกเป็น 
         (1) การชาํระหน้ีท่ีกูม้าภายใตพ้ระราชกาํหนดให้อาํนาจกระทรวงการคลงักูเ้งินและจดัการเงินกู ้
เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) จาํนวน 14,310 ลา้นบาท
แบ่งออกเป็น เงินตน้ จาํนวน 13,000 ลา้นบาท และดอกเบ้ีย จาํนวน 1,310 ลา้นบาท 
         (2) การชาํระหน้ีท่ีกู้มาภายใต้พระราชกาํหนดให้อาํนาจกระทรวงการคลงักู้เงินและจดัการเงินกู ้
เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน ระยะท่ีสอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) จาํนวน 
420.51 ลา้นบาท แบ่งออกเป็น เงินตน้ จาํนวน 246.17 ลา้นบาท และดอกเบ้ีย จาํนวน 174.34 ลา้นบาท  
 

2. การบริหารจดัการหนีรั้ฐวสิาหกจิ วงเงนิรวม 58,080.20 ล้านบาท 

          ในเดือนพฤศจิกายน 2559 กระทรวงการคลงัไดด้าํเนินการปรับโครงสร้างหน้ีในประเทศให้แก่ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วงเงินรวม 58,080.20 ลา้นบาท โดยการขยายอายุสัญญาเงินกู ้(Roll Over) 
(โปรดดูตารางท่ี 2 ประกอบ) 
 
ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหน้ีในประเทศของรัฐวิสาหกจิ เดอืนพฤศจิกายน 2559 หน่วย: ล้านบาท

ค้ําประกัน ไม่ค้ําประกัน ค้ําประกัน ไม่ค้ําประกัน
 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร -                    -                  58,080.20             -                58,080.20      

รวม -                  -                58,080.20          -              58,080.20     

หน่วยงาน
การกู้ใหม่มาชําระหน้ีเดิม (Refinance) การขยายอายุสัญญาเงินกู้ (Roll Over)

รวม

 
 


