
ฉบบัท่ี 171/2559                         วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2559 
 

รายงานสถานะหนีส้าธารณะคงค้าง ณ ส้ินเดอืนตุลาคม 2559  
_____________________________ 

 

นายธีรัชย ์อตันวานิช รองผูอ้าํนวยการสํานกังานบริหารหน้ีสาธารณะ รักษาการในตาํแหน่งท่ีปรึกษา 
ดา้นตลาดตราสารหน้ี ไดร้ายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงคา้ง ดงัน้ี 

หน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2559 มีจาํนวน 5,985,175.01 ลา้นบาท หรือคิดเป็น  
ร้อยละ 42.71 ของ GDP โดยแบ่งเป็น หน้ีรัฐบาล 4,491,860.05 ลา้นบาท หน้ีรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบนั
การเงิน 984,958.41 ลา้นบาท หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบนัการเงิน (รัฐบาลคํ้าประกนั) 487,049.87 ลา้นบาท และ
หน้ีหน่วยงานของรัฐ 21,306.68 ลา้นบาท และเม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนก่อนหนา้ หน้ีสาธารณะคงคา้งลดลง
เลก็นอ้ย 3,211.52 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 หนีรั้ฐบาล จาํนวน 4,491,860.05 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนสุทธิ 20,639.83 ลา้นบาท โดยการเปล่ียนแปลง
ท่ีสาํคญัเกิดจาก 

 การกูเ้งินเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จาํนวน 52,714 ลา้นบาท โดยการออกพนัธบตัร
รัฐบาลทั้งจาํนวน 

 การลดลงของตัว๋เงินคลงั จาํนวน 30,000 ลา้นบาท  
 การกูเ้งินเพ่ือการลงทุนจากแหล่งเงินกูใ้นประเทศ จาํนวน 2,178.97 ลา้นบาท  

โดยแบ่งเป็น (1) การกูเ้งินเพ่ือให้กูต่้อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย จาํนวน 1,150.11 ลา้นบาท สาํหรับดาํเนิน
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น จาํนวน 776.02 ลา้นบาท โครงการรถไฟชานเมือง
สายสีแดง ช่วงบางซ่ือ – รังสิต จาํนวน 138.67 ลา้นบาท โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ สายชายฝ่ังทะเล
ตะวนัออก ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเกา้ – แก่งคอย จาํนวน 118.26 ลา้นบาท และโครงการปรับปรุงทางรถไฟท่ี
ไม่ปลอดภยัต่อการเดินรถ จาํนวน 117.16 ลา้นบาท และ (2) การกูเ้งินเพ่ือให้กูต่้อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย จาํนวน 1,028.86  ลา้นบาท โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว จาํนวน 619.18 ลา้นบาท สายสีนํ้ าเงิน 
จาํนวน 391.62 ลา้นบาท และสายสีม่วง จาํนวน 18.06 ลา้นบาท 

 การชาํระหน้ีเงินต้นและดอกเบ้ียจากหน้ีท่ีรัฐบาลกู้โดยตรง จาํนวน 5,542.80 ล้านบาท 
แบ่งเป็น 

- การชาํระหน้ีท่ีรัฐบาลให้กูต่้อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย จาํนวน 2,209.58 ลา้นบาท    
การชาํระหน้ีท่ีกระทรวงการคลงัไดป้รับโครงสร้างหน้ีแทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จาํนวน 
516.67 ลา้นบาท และการชาํระหน้ีต่างประเทศ จาํนวน 327.78 ลา้นบาท 
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- การชาํระดอกเบ้ีย จาํนวน 2,488.77 ลา้นบาท โดยเป็นการชาํระดอกเบ้ียหน้ีในประเทศ    
จาํนวน 2,386.84 ลา้นบาท และ ดอกเบ้ียต่างประเทศ จาํนวน 101.93 ลา้นบาท  

 การชาํระหน้ีท่ีรัฐบาลกูเ้พ่ือชดเชยความเสียหายใหแ้ก่กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบ
สถาบนัการเงิน จาํนวน 2,798.53 ลา้นบาท โดยใชเ้งินจากบญัชีสะสมเพื่อการชาํระคืนตน้เงินกูช้ดใชค้วามเสียหายของ
กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ แบ่งเป็นชาํระเงินตน้ จาํนวน 460.10 ลา้นบาท และชาํระดอกเบ้ีย จาํนวน 2,338.43 ลา้นบาท 

 หน้ีต่างประเทศลดลง 1,066.79 ลา้นบาท เน่ืองจากผลจากการเบิกจ่ายนอ้ยกวา่การชาํระคืนหน้ี
สกลุเงินเยน และผลการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 

 

  หนีข้องรัฐวสิาหกจิทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงนิ จาํนวน 984,958.41 ลา้นบาท ลดลงสุทธิ 9,835.88 
ลา้นบาท โดยการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัเกิดจาก 

 บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ไถ่ถอนหุน้กู ้จาํนวน 8,000 ลา้นบาท  
 หน้ีต่างประเทศลดลง 2,172.73 ลา้นบาท เน่ืองจากผลจากการชาํระคืนหน้ีสกุลเงินต่างๆ และ

ผลการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 
 

 หนีข้องรัฐวสิาหกจิท่ีเป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํา้ประกนั) จาํนวน 487,049.87 ลา้นบาท ลดลงสุทธิ 
13,004.46 ลา้นบาท โดยรายการท่ีสาํคญัเกิดจากการชาํระคืนตน้เงินกูข้องธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรจาํนวน 13,004 ลา้นบาท 

 

 หนีห้น่วยงานของรัฐ จาํนวน 21,306.68 ลา้นบาท ลดลงสุทธิ 1,011.01 ลา้นบาท โดยรายการท่ี
สาํคญัเกิดจากการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกูน้้อยกว่าชาํระคืนตน้เงินกู้ของสาํนักงานกองทุนอ้อยและนํ้าตาล
ทราย จาํนวน 934.56 ลา้นบาท 
   

หน้ีสาธารณะ ณ ส้ินเดือนตุลาคม 2559 จาํนวน 5,985,175.01 ลา้นบาท แบ่งออกเป็น หน้ีในประเทศ 
5,641,976.79 ลา้นบาท หรือร้อยละ 94.27 และหน้ีต่างประเทศ 343,198.22 ลา้นบาท (ประมาณ 9,931.69 ลา้น
เหรียญสหรัฐ) หรือร้อยละ 5.73 ของหน้ีสาธารณะคงคา้งทั้งหมด และแบ่งออกเป็นหน้ีระยะยาว 5,146,374.05 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 85.99 และหน้ีระยะสั้น 838,800.96 ลา้นบาท หรือร้อยละ 14.01 ของหน้ีสาธารณะคงคา้งทั้งหมด  
 
 
 
 
คณะโฆษกสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ  
โทร. 02 265 8050 ต่อ 5505 5518 และ 5520 
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สาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) ขอรายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ ส้ินเดือนตุลาคม 
2559 ดงัน้ี 
 ยอดหน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2559 มีจาํนวน 5,985,175.01 ลา้นบาท หรือคิดเป็น  
ร้อยละ 42.71 ของ GDP เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนก่อนหนา้ หน้ีสาธารณะลดลงสุทธิ 3,211.52 ลา้นบาท โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี  
 1. หน้ีรัฐบาล 4,491,860.05 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 20,639.83 ลา้นบาท 
 2. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีไม่เป็นสถาบนัการเงิน 984,958.41 ลา้นบาท ลดลง 9,835.88 ลา้นบาท 
 3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบนัการเงิน (รัฐบาลคํ้าประกนั) 487,049.87 ลา้นบาท  
  ลดลง 13,004.46 ลา้นบาท  
 4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ 21,306.68 ลา้นบาท ลดลง 1,011.01 ลา้นบาท 
  

 ทั้งน้ี สดัส่วนและรายละเอียดของหน้ีสาธารณะ ณ ส้ินเดือนตุลาคม 2559 ปรากฏตามแผนภาพท่ี 1  
และตารางท่ี 1 ตามลาํดบั 
 

แผนภาพที ่1 สัดส่วนหนีส้าธารณะจําแนกตามประเภท 

หน้ีที่รัฐบาลกู้โดยตรง
59.20%

หน้ีรัฐบาล     
   (เพื่อชดใช้ความเสียหาย

ของ FIDF) 15.85%

หนี้รัฐวิสาหกิจ
ที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 

16.46%

หน้ีรัฐวิสาหกิจ
ที่เป็นสถาบันการเงิน 
(รัฐบาลค้ําประกัน) 

8.13%

หน้ีหน่วยงานของรัฐ 0.36%
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ตารางท่ี 1 รายงานหน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม  25591 
หน่วย: ล้านบาท

ณ 30 ก.ย. % GDP ณ 31 ต.ค.  % GDP เพ่ิม/(ลด)
(1) (2) (3) (4) (3)-(1)

1. หนีรั้ฐบาล (1.1+1.2+1.3) 4,471,220.22 31.93 4,491,860.05 32.06        20,639.83
   1.1 หนีท่ี้รัฐบาลกู้โดยตรง 3,522,121.28 25.15 3,543,221.21 25.29 21,099.93       
        -หนี้ต่างประเทศ 98,735.91 97,669.12 (1,066.79)       
            - เงินกู้เพ่ือใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล 39,732.93 39,515.80 (217.13)          
            - เงินกู้ให้กู้ต่อ 59,002.98 58,153.32 (849.66)          
        -หนี้ในประเทศ 3,423,385.37 3,445,552.09 22,166.72       

            - เงินกู้เพ่ือชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้ 4 2,935,321.26 2,958,035.26 22,714.00       

                   - ระยะส้ัน (ตั๋วเงินคลังและเงินกู้อื่น) 80,000.00 50,000.00 (30,000.00)      
                   - ระยะยาว (พันธบัตรและเงินกู้อื่น) 2,855,321.26 2,908,035.26 52,714.00       
            - เงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 359,853.00               359,853.00               -                   
            - เงินกู้เพ่ือนําเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ -                          -                          -                   
            - เงินกู้เพ่ือวางระบบบริหารจดัการน้ํา 9,000.00                   9,000.00                   -                   

            - เงินกู้ให้กู้ต่อ 58,794.51                 58,763.90                 (30.61)            

            - เงินกู้เพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศท่ีกระทรวงการคลังคํ้าประกัน 5 6,200.00                   5,683.33                   (516.67)          

            - เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ 54,216.60                 54,216.60                 -                   
                   - เพ่ือใช้ในโครงการ DPL 4,216.60                   4,216.60                   -                   
                   - เพ่ือการพัฒนาระบบบริหารจดัการทรัพยากรน้ําและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน 50,000.00                 50,000.00                 -                   

   1.2 หนีท่ี้รัฐบาลกู้เพ่ือชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 6 949,098.94 6.78 948,638.84 6.77 (460.10)          
            - FIDF 1 372,119.04 372,119.04 -                   
            - FIDF 3 576,979.90 576,519.80 (460.10)          

   1.3 หนีเ้งินกู้ล่วงหนา้เพ่ือปรับโครงสร้างหนี ้7 -                             -         -                             - -                   

        -หนี้เงินกู้เพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ -                             -                             -                   
        -หนี้เงินกู้เพ่ือชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ -                             -                             -                   
        -หนี้เงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ -                             -                             -                   

2. หนีรั้ฐวิสาหกิจท่ีไม่เป็นสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2) 994,794.29 7.10 984,958.41 7.03        (9,835.88)

   2.1 หนีท่ี้รัฐบาลค้ําประกัน 423,593.78 3.03 423,034.10 3.02           (559.68)
        -หนี้ต่างประเทศ 95,812.28 94,497.05        (1,315.23)
        -หนี้ในประเทศ 327,781.50 328,537.05            755.55
   2.2 หนีท่ี้รัฐบาลไม่คํ้าประกัน 571,200.51 4.08 561,924.31 4.01        (9,276.20)
        -หนี้ต่างประเทศ 151,124.09 150,266.59           (857.50)
        -หนี้ในประเทศ 420,076.42 411,657.72        (8,418.70)
3. หนีรั้ฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) 500,054.33 3.57 487,049.87 3.48       (13,004.46)
        -หนี้ต่างประเทศ 765.92 765.46              (0.46)
        -หนี้ในประเทศ 499,288.41 486,284.41       (13,004.00)

4. หนีห้นว่ยงานของรัฐ  (4.1+4.2) 8 22,317.69                0.16     21,306.68                0.15            (1,011.01)

   4.1 หน้ีท่ีรัฐบาลค้ําประกัน -                             -                                                 - 
   4.2 หน้ีท่ีรัฐบาลไม่ค้ําประกัน 22,317.69                21,306.68                       (1,011.01)
รวม (1+2+3+4) 5,988,386.53 42.77 5,985,175.01 42.71        (3,211.52)

2,3 2,3

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

หมายเหตุ:   
1. ตัวเลขในตารางเป็นตวัเลขเบื้องต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle : SPV) จํานวน 20,499.90 ลา้นบาท ที่รัฐบาลมีภาระผูกพันต้องจา่ยภายใต้สัญญาเชา่พื้นที่อาคาร สัญญาบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร ์และสัญญาโอนสิทธิเรยีกร้องของโครงการศูนยร์าชการ

กรุงเทพมหานคร ถ. แจ้งวัฒนะ  
2. GDP ปี 2558 เท่ากับ 13,533.60 พันลา้นบาท และประมาณการ GDP ปี 2559 เทา่กับ 14,034.30 พันลา้นบาท (สํานกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิณ 21 พฤศจิกายน 2559) 
3. สบน. ได้ปรบัวิธีการคํานวณ GDP ในแต่ละเดือน เพื่อให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP สะท้อนค่าที่ใกล้เคียงความเป็นจริง  

โดย GDP ในรอบ 12 เดือนที่ผา่นมา สิ้นสุด ณ เดือนกันยายน 2559 เท่ากับ 14,002.04 พันล้านบาท ซ่ึง สบน. ได้ปรับตัวเลขยอดหนี้สาธารณะ 
คงค้างต่อ GDP ณ สิ้นเดือนกันยายน 2559 จากร้อยละ 42.73 เป็นร้อยละ 42.77 เนื่องจากสาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติไดป้ระกาศตัวเลข GDP ไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 เม่ือวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559  ในขณะท่ี GDP ในรอบ 12 เดือนที่ผา่นมา สิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2559 [(GDP ไตรมาส 4 ปี 58)/3]*2 + (GDP ไตรมาส 1 - 3 ปี 59) + (ประมาณการ GDP ปี 59 – GDP ไตรมาส 1 - 3 ปี 59)/3 เท่ากับ 14,012.79 
พันลา้นบาท 

4. รัฐบาลมีหนี้อัตราดอกเบ้ียแปรผนัตามเงินเฟ้อ จาํนวน 207,940 ลา้นบาท ประกอบไปด้วย พันธบัตรชดเชยเงนิเฟ้อ (Inflation-Linked Bond)  
รุ่น ILB217A จํานวน 100,872 ลา้นบาท และ รุน่ ILB283A จํานวน 107,068 ล้านบาท โดยตามประมาณการภาระหนี้ท่ีจะครบกําหนดชาํระ 
ในอนาคต รฐับาลจะมีภาระหนี้ส่วนชดเชยเงินเฟ้อเพิ่มเติมจากเงนิต้นท่ีจะครบกําหนดในปี 2564 จํานวน 17,546 ลา้นบาท และในปี 2571 จํานวน 31,445 ล้านบาท ภายใต้ข้อสมมติวา่อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline Inflation) ในปี 2559 เท่ากับ -0.1% และเท่ากับ 2.0% ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป 

5. มาตรา 24 (2) ตามพระราชบญัญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อปรบัโครงสรา้งหนี้สาธารณะ เพื่อเป็นการประหยัด ลดความเสีย่งในอัตราแลกเปลีย่น หรือกระจายภาระการชาํระหนี้ โดยที่ผา่นมากระทรวงการคลังได้มีการกู้เงิน 
ในประเทศเพื่อชาํระหนี้ตา่งประเทศของรัฐวสิาหกิจที่กระทรวงการคลังคํ้าประกันไม่เกินจาํนวนเงินท่ียังมีภาระคํ้าประกันอยู ่ทําให้หน้ีต่างประเทศ ของรัฐวสิาหกิจที่กระทรวงการคลังคํ้าประกันลดลงและหนี้ในประเทศของรฐับาลเพิ่มข้ึน 

6. เงินกู้ที่ออกภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อชว่ยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ 
สถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) และพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อชว่ยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะท่ีสอง พ.ศ. 2545 (FIDF3) นั้น ต่อมาได้มีการตราพระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหน้ีที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อชว่ยเหลือ
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) พ.ศ. 2555 มาตรา 4 ให้กองทุนฯ มีหน้าที่รับผดิชอบเก่ียวกับการชาํระคืนต้นเงนิกู้ 
และการชาํระดอกเบี้ยเงินกู้ 

7. มาตรา 24/1 ตามพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อปรับโครงสรา้งหนี ้
ท่ีมีจํานวนมากและเห็นวา่ไม่สมควรกู้เงินเพื่อปรับโครงสรา้งหน้ีดังกลา่วในคราวเดียวกัน โดยให้สามารถทยอยกู้เงินล่วงหน้าไดไ้ม่เกิน 12 เดือนก่อนวันที่หนี้ครบกําหนดชาํระ และให้นําเงินกู้ดังกล่าวส่งเข้ากองทุนบริหารเงินกู้เพือ่การปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี ้
ในประเทศให้เป็นผู้บริหารเงิน โดยจะนําไปลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีมีความม่ันคงสูง เช่น ตราสารหน้ีที่ออกหรือคํ้าประกันโดยกระทรวงการคลัง  
ตราสารหน้ีที่ออกเป็นเงินตราสกุลหลักและออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาลตา่งประเทศ การทาํธรุกรรมซ้ือโดยมีสัญญาจะขายคืนซ่ึงตราสารหน้ีที่ออก 
โดยกระทรวงการคลัง หรือลงทุนในตราสารหนี้อ่ืนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เพื่อให้เกิดผลตอบแทน 
และเป็นการลดต้นทุนของการกู้เงิน 

8. ตัวเลขในตารางไม่รวมหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เนื่องจากเดิม ธปท. ถือเป็นรัฐวสิาหกิจท่ีประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 ซ่ึงหน้ีของ ธปท. ไม่นับเป็นหน้ีสาธารณะ เว้นแต่กระทรวงการคลังจะคํ้าประกันหน้ีนั้น ต่อมา 
พระราชบัญญัตธินาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ได้บัญญัติให้ ธปท. เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวสิาหกิจ 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอ่ืน ทําให้หน้ีของ ธปท. นับรวมเป็นหน้ีสาธารณะ อย่างไรก็ดี เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของนานาประเทศและเจตนารมณ์ดั้งเดิมของพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 สบน. อยู่ในระหวา่งการดาํเนินการปรับปรุงนิยามและ
ขอบเขตของหนี้สาธารณะภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 อยา่งไรก็ดี ณ สิน้เดือนกันยายน พ.ศ. 2559         หนี้ของ ธปท. มีจาํนวน 4,038,606 ลา้นบาท (ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย) 
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1. หนีรั้ฐบาล 
 1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนก่อนหนา้เพ่ิมข้ึนสุทธิ 21,099.93 ลา้นบาท เน่ืองจาก  
 1.1.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงสุทธิ 1,066.79 ลา้นบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็นผลจากการเบิกจ่ายและ
ชาํระคืนหน้ีสกุลเงินเยน และผลการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 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)
สกุลเงิน ก.ย. 59 ต.ค. 59

(ก) (ข)

CAD -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   CAD 26.64 26.35

EUR -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   EUR 39.28 38.78

JPY -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   JPY 0.35 0.34

USD 359.94         359.94         -                      -                                        12,553.16             12,663.80             110.65         110.65              USD 34.88 35.18

JPY 41,148.35     40,135.20     (1,013.15)              (327.78)                                  -                      -                      -              (327.78)             
USD 456.57         456.57         -                      -                                        -                      -                      -              -                   

CAD 8.71             8.71            -                      -                                        231.92                  229.45                 (2.48)           (2.48)                 
EUR -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   
JPY 109,099.75    109,463.83   364.09                 122.96                                   37,862.08             36,845.82             (1,016.26)     (893.30)             
USD 150.00         150.00         -                      -                                        5,231.33               5,277.44              46.11          46.11                
JPY -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   
USD 500.00         500.00         -                      -                                        -                      -                      -              -                   

(204.82)                               (861.97)      (1,066.79)         รวม

อัตราแลกเปลี่ยน 2

เงินกู้เพื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล

 หนี้ท่ียังไม่ได้มีการบริหาร   
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 หนี้ท่ีได้มีการบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน

เงินกู้ให้กู้ต่อ

 หนี้ท่ียังไม่ได้มีการบริหาร   
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 หนี้ท่ีได้มีการบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน

สกุลเงิน 1

ผลจากการบริหารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน) ณ ต.ค. 59

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ

 ณ ต.ค. 59หนี้คงค้าง ณ 
ก.ย. 59

หนี้คงค้าง ณ 
ต.ค. 59

ล้าน 
CAD/EUR/JPY/USD

หน้ีส้ินเดือน ก.ย. 59 
  (ล้านบาท)

หน้ีส้ินเดือน ต.ค. 59

   (ล้านบาท)
เพิ่ม/(ลด)

3

3

 
1. CAD=สกลุเงินเหรียญแคนาดา EUR=สกลุเงินยโูร JPY=สกลุเงินเยน และ USD=สกลุเงินเหรียญสหรัฐ 
2. อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอตัราถวัเฉล่ียขาย ณ วนัทาํการสุดทา้ยของเดือน 
3. หน้ีต่างประเทศท่ีมีการบริหารความเส่ียงแลว้ ใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีทาํการบริหารความเส่ียง 

    
หากพิจารณาในรูปเงินบาท หน้ีท่ีรัฐบาลกูโ้ดยตรงจาํแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ หลงัจากท่ีไดบ้ริหารความเส่ียงจาก
การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนแลว้มีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพท่ี 2   
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แผนภาพท่ี 2 หนีต่้างประเทศทีรั่ฐบาลกู้โดยตรงท่ีบริหารความเส่ียงและจําแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ 

รวม Hedged Unhedged
เยน 149,599.04           49,854.68           12,885.89                 36,968.78        
เหรียญสหรัฐ 1,466.51              47,584.99           29,643.75                 17,941.24        
เหรียญแคนาดา 8.71                   229.45               -                         229.45            
ยูโร -                    -                   -                         -                 

97,669.12             42,529.65                  55,139.47         
4,491,860.05              

2.18                    0.95                         1.23                

สกุลเงิน (ล้านหน่วย) (ล้านบาท)

รวมหน้ีตา่งประเทศของรัฐบาล (1)
หน้ีของรัฐบาลท้ังหมด (2)

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

   
 
 
 
 
 

 

1.1.2 หนีใ้นประเทศ เพ่ิมข้ึนสุทธิ 22,166.72 ลา้นบาท จากเดือนก่อนหนา้ เน่ืองจาก 
- การกูเ้งินเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหน้ีสาธารณะ เพ่ิมข้ึน 22,714 ลา้นบาท 

โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
-  การกูเ้งินเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จาํนวน 52,714 ลา้นบาท โดยการออก

พนัธบตัรรัฐบาลทั้งจาํนวน 
-  การลดลงของตัว๋เงินคลงั จาํนวน 30,000 ลา้นบาท  

- เงินกูใ้หกู้ต่้อลดลง 30.61 ลา้นบาท เน่ืองจาก 
-  การชาํระหน้ีของการรถไฟแห่งประเทศไทย จาํนวน 2,209.58 ลา้นบาท  

 
 

ร้อยละของหนี้ต่างประเทศท่ีรัฐบาลกู้โดยตรงต่อหนี้รัฐบาลทั้งหมด  
โดยจําแนกเป็นหนี้ท่ียังไม่ได้มีการบริหารความเส่ียง และหนี้ท่ีได้มีการบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

 

Hedged 
0.95%

Unhedged 
1.23%
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-  การรถไฟแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกูจ้าํนวน 1,150.11 ลา้นบาท เพ่ือจดัทาํโครงการ
ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น จาํนวน 776.02 ลา้นบาท โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง 
ช่วงบางซ่ือ – รังสิต จาํนวน 138.67 ลา้นบาท โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ สายชายฝ่ังทะเลตะวนัออก 
ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่งคอย จาํนวน 118.26 ลา้นบาท และ โครงการปรับปรุงทางรถไฟท่ีไม่
ปลอดภยัต่อการเดินรถ จาํนวน 117.16 ลา้นบาท  

- การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกูจ้าํนวน 1,028.86 ลา้นบาท เพ่ือจดัทาํ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว จาํนวน 619.18 ลา้นบาท สายสีนํ้ าเงิน จาํนวน 391.62 ลา้นบาท และสายสีม่วง จาํนวน 
18.06 ลา้นบาท  

 เงินกูเ้พ่ือปรับโครงสร้างหน้ีต่างประเทศท่ีกระทรวงการคลงัคํ้าประกนัลดลง 516.67 ลา้นบาท 
โดยการไถ่ถอนตัว๋สัญญาใชเ้งินทั้งจาํนวน ซ่ึงหน้ีท่ีชาํระคืนดงักล่าวเป็นหน้ีท่ีกระทรวงการคลงัไดป้รับโครงสร้าง
หน้ีแทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

1.2  หนีท้ีรั่ฐบาลกู้เพือ่ชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพือ่การฟ้ืนฟูฯ ลดลงจากเดือนก่อนหนา้ จาํนวน 
460.10 ลา้นบาท จากการชาํระหน้ีท่ีกูม้าภายใตพ้ระราชกาํหนดใหอ้าํนาจกระทรวงการคลงักูเ้งินและจดัการเงินกู้
เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพือ่การฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน ระยะท่ีสอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) โดยใชเ้งินจาก
บญัชีสะสมเพ่ือการชาํระคืนตน้เงินกูช้ดใชค้วามเสียหายของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ  
2. หนีรั้ฐวสิาหกจิทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน 
 2.1 หนีท้ีรั่ฐบาลคํา้ประกนั 
 2.1.1 หนีต่้างประเทศ ลดลงสุทธิ 1,315.23 ลา้นบาท จากเดือนก่อนหนา้ โดยเป็นผลจากการชาํระคืนหน้ี
สกุลเงินเยนและผลการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน ดงัรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 3 

 ตารางท่ี 3 การเปลีย่นแปลงของหนีต่้างประเทศของรัฐวสิาหกจิทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํา้
ประกนั)  

ล้านบาท สกุลเงิน ก.ย. 59 ต.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            39.32             -                    -                     1,544.58              1,524.69             (19.88)       (19.88)             EUR 39.28   38.78
JPY 86,219.39      86,171.29       (48.10)               (16.24)               29,921.66          29,118.53         (803.13)   (819.38)            JPY 0.35     0.34
USD -               -                -                   -                   -                   -                  -          -                 USD 34.88   35.18
JPY 205,190.26    204,090.71     (1,099.55)            (352.32)               4,606.56              4,482.92             (123.64)     (475.96)            
USD -               -                -                    -                     -                     -                    -           -                 

(368.56)            (946.67)  (1,315.23)        

หนี้ท่ียังไม่ได้มีการบริหาร      
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน
หนี้ท่ีได้มีการบริหารความเส่ียง
จากอัตราแลกเปล่ียน

รวม

หน้ีคงค้าง ณ 

ก.ย.  59
หน้ีคงค้าง ณ 

ต.ค.  59
ล้าน 

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

  (ล้านบาท)
หน้ีส้ินเดือน ต.ค. 59

   (ล้านบาท)
เพิม่/(ลด)

อัตราแลกเปลี่ยน 2
ผลจากการบรหิารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บรหิารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ต.ค. 59

ผลของอตัราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงคา้ง
การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ

 ณ ต.ค. 59สกุลเงิน 1

3

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

 2.1.2 หนีใ้นประเทศ เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนก่อนหนา้เพ่ิมข้ึนสุทธิ 755.55 ลา้นบาท เน่ืองจาก
รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกูต่้างๆ มากกว่าชาํระคืนตน้เงินกู ้โดยเป็นการเบิกจ่ายเงินกู ้3,447.09 ลา้นบาท 
และชาํระคืนตน้เงินกู ้2,691.54 ลา้นบาท 
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    2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่คํา้ประกัน 
  2.2.1 หนีต่้างประเทศ ลดลงสุทธิ 857.50 ลา้นบาท จากเดือนก่อนหนา้ โดยเป็นผลจากการชาํระคืนหน้ี
สกลุเงินต่างๆ ของบริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) และผลการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน ดงัรายละเอียด
ปรากฏตามตารางท่ี 4 
ตารางที ่4 การเปลีย่นแปลงของหนีต่้างประเทศของรัฐวสิาหกจิทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลไม่คํา้ประกนั)  

ล้านบาท สกุลเงิน ก.ย. 59 ต.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 1,237.98        1,221.93        (16.05)                (622.36)               48,630.24            48,004.32           (625.92)     (1,248.29)         EUR 39.28   38.78
JPY 34,373.47      34,182.08       (191.39)             (64.64)               11,929.00          11,608.81         (320.19)   (384.83)            JPY 0.35     0.34
USD 2,109.35        2,108.71        (0.64)                (22.65)               73,564.68          74,213.09         648.41    625.77             USD 34.88   35.18

หนี้ท่ีได้มีการบริหารความเส่ียง
จากอัตราแลกเปล่ียน

JPY 59,000.00      59,000.00       -                    -                     17,000.17            17,150.01            149.84      149.84             

(709.63)            (147.87)  (857.50)          

เพิม่/(ลด)

หนี้ท่ียังไม่ได้มีการบริหาร     
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน

รวม

อัตราแลกเปลี่ยน 2

สกุลเงิน

ผลจากการบรหิารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บรหิารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ต.ค. 59

หน้ีคงค้าง ณ 

ก.ย.  59
หน้ีคงค้าง ณ 

ต.ค.  59
ล้าน 

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

  (ล้านบาท)

การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ

 ณ ต.ค. 59

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง

หน้ีส้ินเดือน ต.ค. 59

   (ล้านบาท)

1

3

 
1. EUR=สกุลเงินยโูร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ 
2. อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอตัราถวัเฉล่ียขาย ณ วนัทาํการสุดทา้ยของเดือน 
3. หน้ีท่ียงัไม่ไดมี้การบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน เน่ืองจากรัฐวสิาหกิจมีรายรับและรายจ่ายหน้ีต่างประเทศเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ (Natural Hedged)  
    โดยประกอบไปดว้ย บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
 

 2.2.2 หนีใ้นประเทศ เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนก่อนหนา้ลดลงสุทธิ 8,418.70 ลา้นบาท เน่ืองจาก 
- บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ไถ่ถอนหุน้กู ้จาํนวน 8,000 ลา้นบาท 
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไถ่ถอนพนัธบตัรท่ีครบกาํหนด จาํนวน 93 ลา้นบาท 

          - รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกูต่้างๆ น้อยกว่าชาํระคืนตน้เงินกู ้จาํนวน 325.70 ลา้นบาท  
โดยเป็นการเบิกจ่ายเงินกู ้1,959.66 ลา้นบาท และชาํระคืนตน้เงินกู ้2,285.36 ลา้นบาท 
3. หนีรั้ฐวสิาหกจิท่ีเป็นสถาบันการเงนิ (รัฐบาลคํา้ประกนั)  
 3.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงสุทธิ 0.46 ลา้นบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็นผลจากผลการเปล่ียนแปลงของ
อตัราแลกเปล่ียน  ดงัรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 5 

ตารางที ่5 การเปลีย่นแปลงของหนีต่้างประเทศของรัฐวสิาหกจิทีเ่ป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํา้ประกนั)  

ล้านบาท สกุลเงิน ก.ย. 59 ต.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              3.10              -                    -                     121.83                120.26               (1.57)         (1.57)               EUR 39.28   38.78
USD 3.58              3.58              -                   -                   124.97              126.07             1.11         1.11                USD 34.88   35.18
EUR -               -                -                   -                   -                   -                  -          -                 
JPY 2,120.25        2,120.25        -                    -                     -                     -                    -           -                 

-                  (0.46)       (0.46)              

อัตราแลกเปลี่ยน 2

 หน้ีที่ยังไม่ได้มีการบริหาร    
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน
 หน้ีที่ได้มีการบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปล่ียน

รวม

หน้ีคงค้าง ณ 

ก.ย.  59
หน้ีคงค้าง ณ 

ต.ค.  59
ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD

หน้ีส้ินเดือน ก.ย. 59

  (ล้านบาท)
หน้ีส้ินเดือน ต.ค. 59

   (ล้านบาท)

การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ

 ณ ต.ค. 59สกุลเงิน 1

ผลจากการบรหิารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บรหิารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ต.ค. 59

ผลของอตัราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงคา้ง

เพิม่/(ลด)

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

 
 

3.2  หนีใ้นประเทศ เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนก่อนหนา้ลดลง 13,004 ลา้นบาท เน่ืองจากธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรชาํระคืนตน้เงินกู ้จาํนวน 11,004 ลา้นบาท และไถ่ถอนพนัธบตัร จาํนวน 2,000 ลา้นบาท 

 

2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถัวเฉลี่ยขาย ณ วันทําการสุดท้ายของเดือน
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ทั้งน้ี หากพิจารณาในรูปเงินบาท หน้ีต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจท่ีไม่เป็นสถาบนัการเงิน และรัฐวิสาหกิจ 
ท่ีเป็นสถาบนัการเงิน (รัฐบาลคํ้าประกนั) หลงัจากไดบ้ริหารความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนแลว้มีรายละเอียด
ปรากฏตามแผนภาพท่ี 3  

แผนภาพท่ี 3 หนี้ต่างประเทศของรัฐวสิาหกจิที่ไม่เป็นสถาบันการเงนิ และรัฐวิสาหกจิทีเ่ป็น 
     สถาบันการเงิน (รัฐบาลคํา้ประกนั) ท่ีบริหารความเส่ียงและจําแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ 

 

รวม Hedged
Natural 
Hedged

Unhedged

เยน 385,564.33            122,185.67 81,539.21      11,544.18    29,102.28  
เหรียญสหรัฐ 2,112.29               74,316.52 -               74,190.45    126.07      
ยูโร 1,264.36               49,026.91 -               47,381.95    1,644.96    

245,529.10  81,539.21        133,116.58    30,873.31    
1,472,008.28    

16.68         5.54               9.04             2.10           

สกุลเงิน (ล้านหน่วย)
(ล้านบาท)

รวมหน้ีตา่งประเทศของรัฐวิสาหกิจ (1)
หน้ีรัฐวิสาหกิจท้ังหมด (2)

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

 
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ร้อยละของหน้ีต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจต่อหน้ีท้ังหมดของรัฐวิสาหกิจ โดยจําแนกเป็นหน้ีท่ียังไม่ได้มีการ
บริหารความเส่ียง หน้ีท่ีได้มีการบริหาความเสี่ยง และหน้ีท่ีบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนโดยวิธี 
Natural Hedged  
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4. หนี้หน่วยงานของรัฐ ลดลงสุทธิ 1,011.01 ลา้นบาท จากเดือนก่อนหนา้ เน่ืองจากหน่วยงานของรัฐมีการ
เบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู ้12.07 ลา้นบาท นอ้ยกวา่การชาํระคืนตน้เงินกู ้1,023.08 ลา้นบาท  
 หน้ีสาธารณะคงค้าง ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2559 มีจาํนวน 5,985,175.01 ล้านบาท ซ่ึงสามารถ 
แบ่งประเภทเป็นหน้ีต่างประเทศ-หน้ีในประเทศ และหน้ีระยะยาว-หน้ีระยะสั้นได ้ดงัน้ี 
 

 หนีต่้างประเทศและหนีใ้นประเทศ แบ่งออกเป็น หน้ีต่างประเทศ 343,198.22 ลา้นบาท หรือร้อยละ 5.73
และหน้ีในประเทศ 5,641,976.79 ลา้นบาท หรือร้อยละ 94.27 ของยอดหน้ีสาธารณะคงคา้ง รายละเอียด 
ปรากฏตามตารางท่ี 6 
ตารางที่ 6 สัดส่วนหนีต่้างประเทศและหนีใ้นประเทศ 

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

1. หน้ีรัฐบาล 4,491,860.05     97,669.12         2.17         4,394,190.93  97.83        
2. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีไม่เป็นสถาบันการเงิน 984,958.41       244,763.64       24.85        740,194.77    75.15        
3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน 487,049.87       765.46             0.16         486,284.41    99.84        
    (รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 21,306.68         -                  -           21,306.68      100.00      

รวม 5,985,175.01    343,198.22       5.73         5,641,976.79  94.27        

หน้ีต่างประเทศ หน้ีในประเทศ

 
 

 หนีร้ะยะยาวและหนีร้ะยะส้ัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
- หนีร้ะยะยาวและหนีร้ะยะส้ัน (แบ่งตามอายุของเคร่ืองมือการกู้เงนิ) แบ่งออกเป็น หน้ีระยะยาว 

5,871,084.08 ลา้นบาท หรือร้อยละ 98.09 และหน้ีระยะสั้น 114,090.93 ลา้นบาท หรือร้อยละ 1.91 
ของยอดหน้ีสาธารณะคงคา้ง รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 7 
ตารางที่ 7 สัดส่วนหนีร้ะยะยาวและหนีร้ะยะส้ัน (แบ่งตามอายุของเคร่ืองมอืการกู้เงิน) 

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

1. หน้ีรัฐบาล 4,491,860.05     4,388,345.79     97.70        103,514.26    2.30         
2. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีไม่เป็นสถาบันการเงิน 984,958.41       974,441.77       98.93        10,516.64      1.07         
3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน 487,049.87       487,049.87       100.00      -               -           
    (รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 21,306.68         21,246.65         99.72        60.03            0.28         

รวม 5,985,175.01 5,871,084.08 98.09     114,090.93 1.91      

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสั้น

 
 

- หนีร้ะยะยาวและหนีร้ะยะส้ัน (แบ่งตามอายุคงเหลอื) แบ่งออกเป็น หน้ีระยะยาว 
5,146,374.05 ลา้นบาท หรือร้อยละ 85.99 และหน้ีระยะสั้น 838,800.96 ลา้นบาท หรือร้อยละ 14.01  
ของยอดหน้ีสาธารณะคงคา้ง รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 8 
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ตารางที่ 8 สัดส่วนหนีร้ะยะยาวและหนีร้ะยะส้ัน (แบ่งตามอายุคงเหลอื) 
หน้ีสาธารณะ
(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีรัฐบาล 4,491,860.05     3,941,342.39     87.74        550,517.66    12.26        
2. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีไม่เป็นสถาบันการเงิน 984,958.41       866,337.68       87.96        118,620.73    12.04        
3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน 487,049.87       319,520.12       65.60        167,529.75    34.40        
    (รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 21,306.68         19,173.86         89.99        2,132.82        10.01        

รวม 5,985,175.01 5,146,374.05 85.99     838,800.96 14.01     

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสั้น

 
หมายเหตุ: การนําข้อมูลและ/หรอืบทวิเคราะห์ของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะไปใช้และ/หรือเผยแพร่ต่อ ขอความกรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
ด้วย 
ส่วนวิจัยนโยบายหนี้สาธารณะ สํานักนโยบายและแผน 
สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ตอ่ 5518 และ 5520 
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  สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะขอสรุปผลการบริหารจดัการหน้ีภาครัฐท่ีดาํเนินการโดยสํานักงาน  
บริหารหน้ีสาธารณะ ประจาํเดือนตุลาคม 2559 วงเงินรวม 71,322.26 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นหน้ีรัฐบาล 
63,357.26 ลา้นบาท และหน้ีรัฐวิสาหกิจ 7,965 ลา้นบาท ดงัน้ี 
 

1. การบริหารจดัการหนีรั้ฐบาล วงเงนิรวม 63,357.26 ล้านบาท ประกอบด้วย 
1.1 การกูเ้งินในประเทศ 54,892.97 ลา้นบาท 
1.2 การเบิกจ่ายเงินกูต่้างประเทศ 122.96 ลา้นบาท 
1.3 การชาํระหน้ี 8,341.33 ลา้นบาท 

 

1.1 การกู้เงนิในประเทศ กระทรวงการคลงักูเ้งินและเบิกจ่ายเงินกู ้จาํนวน 54,892.97 ลา้นบาท  
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี (โปรดดูตารางท่ี 1 ประกอบ) 
          1.1.1 การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จาํนวน 52,714 ลา้นบาท โดยการออกพนัธบตัร
รัฐบาลทั้งจาํนวน 
  1.1.2 การเบิกจ่ายเงนิกู้ให้กู้ต่อ จาํนวน 2,178.97 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น    
         (1) การให้กูต่้อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย วงเงินรวม 1,150.11 ลา้นบาท เพ่ือจดัทาํโครงการ
ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น จาํนวน 776.02 ลา้นบาท โครงการรถไฟชานเมือง   
สายสีแดง ช่วงบางซ่ือ - รังสิต จาํนวน 138.67 ลา้นบาท โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ สายชายฝ่ังทะเล
ตะวนัออก ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเกา้ - แก่งคอย จาํนวน 118.26 ลา้นบาท และโครงการปรับปรุงทางรถไฟท่ี
ไม่ปลอดภยัต่อการเดินรถ จาํนวน 117.16 ลา้นบาท  
         (2) การให้กูต่้อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย วงเงินรวม 1,028.86 ลา้นบาท   
เพ่ือจดัทาํโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว จาํนวน 619.18 ลา้นบาท สายสีนํ้าเงิน จาํนวน 391.62 ลา้นบาท และสาย
สีม่วง จาํนวน 18.06 ลา้นบาท 

 

ตารางที่ 1 การกูเ้งินในประเทศของรัฐบาล เดอืนตลุาคม 2559 หน่วย: ล้านบาท
1. เงินกูเ้พ่ือชดเชยการขาดดลุงบประมาณ 52,714.00    
- พันธบัตรรัฐบาล 52,714.00      
2. เงินกูเ้พ่ือวางระบบบริหารจัดการน้ํา -             
3. เงินกูใ้ห้กูต้อ่ 2,178.97      
4. เงินกูบ้าททดแทนการกูเ้งินตราตา่งประเทศ -             

รวม 54,892.97     
 

1.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศ กระทรวงการคลงัไดมี้การเบิกจ่ายเงินกูจ้ากต่างประเทศ จาํนวน 122.96 
ลา้นบาท โดยเป็นการเบิกจ่ายจากองคก์ารความร่วมมือระหว่างประเทศของญ่ีปุ่น เพ่ือใหกู้ต่้อแก่การรถไฟ
แห่งประเทศไทย สาํหรับโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซ่ือ - รังสิต  
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    1.3 การชําระหนี ้กระทรวงการคลงัไดช้าํระหน้ี จาํนวน 8,341.33 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 
 1.3.1 การชําระหนีท้ีรั่ฐบาลกู้โดยตรง จาํนวน 5,542.80 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  

      - ชาํระเงินตน้ จาํนวน 3,054.03 ลา้นบาท แบ่งเป็น (1) การชาํระหน้ีท่ีรัฐบาลให้กูต่้อแก่การรถไฟ
แห่งประเทศไทย จาํนวน 2,209.58 ลา้นบาท (2) การชาํระหน้ีท่ีกระทรวงการคลงัไดป้รับโครงสร้างหน้ีแทน   
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จํานวน 516.67 ล้านบาท ซ่ึงหน้ีดังกล่าวเป็นหน้ีต่างประเทศท่ี
กระทรวงการคลงั  คํ้าประกนัและรับภาระแทน (3) การชาํระหน้ีต่างประเทศ จาํนวน 327.78 ลา้นบาท   
                  - ชาํระดอกเบ้ีย จาํนวน 2,488.77 ลา้นบาท แบ่งเป็น (1) การชาํระดอกเบ้ียในประเทศ จาํนวน 
2,386.84 ลา้นบาท (2) ดอกเบ้ียต่างประเทศ จาํนวน 101.93 ลา้นบาท 
  1.3.2 การชําระหนีท้ีรั่ฐบาลกู้เพือ่ชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพือ่การฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบัน
การเงิน  จํานวน  2 ,798 .53  ล้านบาท  โดยใช้ เ งินจากบัญชีสะสมเพื่ อการชําระ คืนต้น เ งินกู้ชดใช ้
ความเสียหายของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟฯู แบ่งออกเป็น 
         (1) การชาํระหน้ีท่ีกูม้าภายใตพ้ระราชกาํหนดให้อาํนาจกระทรวงการคลงักูเ้งินและจดัการเงินกู ้
เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) จาํนวน 1,283.50 ลา้นบาท  โดย
เป็นการชาํระดอกเบ้ียทั้งจาํนวน 
         (2) การชาํระหน้ีท่ีกู้มาภายใต้พระราชกาํหนดให้อาํนาจกระทรวงการคลงักู้เงินและจดัการเงินกู ้
เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน ระยะท่ีสอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) จาํนวน 
1,515.03 ลา้นบาท แบ่งออกเป็น เงินตน้ จาํนวน 460.10 ลา้นบาท และดอกเบ้ีย จาํนวน 1,054.93 ลา้นบาท  
 
2. การบริหารจดัการหนีรั้ฐวสิาหกจิ วงเงนิรวม 7,965 ล้านบาท 
    2.1 การกู้เงนิในประเทศ จาํนวน 1,251.62 ลา้นบาท 
         ในเดือนตุลาคม 2559 กระทรวงการคลงัมีการจดัหาเงินกูใ้หแ้ก่รัฐวิสาหกิจ จาํนวน 1,251.62 ลา้นบาท 
โดยเป็นการกูเ้งินขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพสาํหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียน 
    2.2 การปรับโครงสร้างหนีใ้นประเทศ จาํนวน 6,713.38 ลา้นบาท 
          ในเดือนตุลาคม 2559 กระทรวงการคลงัไดด้าํเนินการปรับโครงสร้างหน้ีในประเทศใหแ้ก่รัฐวิสาหกิจวงเงิน
รวม 6,713.38 ลา้นบาท โดยการขยายอายสุัญญาเงินกู ้(Roll Over) ประกอบดว้ย การรถไฟแห่งประเทศไทย วงเงิน 
3,565 ลา้นบาท และองคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ วงเงิน 3,148.38 ลา้นบาท (โปรดดูตารางท่ี 2 ประกอบ) 
 
ตารางท่ี 2 การปรับโครงสร้างหนีใ้นประเทศของรัฐวิสาหกจิ เดอืนตลุาคม 2559 หน่วย: ล้านบาท

ค้ําประกัน ไม่ค้ําประกัน ค้ําประกัน ไม่ค้ําประกัน
1. การรถไฟแหง่ประเทศไทย -              -            3,565.00      -           3,565.00        
2. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ -              -            3,148.38      -           3,148.38        

รวม -            -          6,713.38     -          6,713.38      

หน่วยงาน
การกู้ใหม่มาชําระหน้ีเดิม การขยายอายุสัญญาเงินกู้ 

รวม

 
 


