
ฉบับท่ี 153/2559                  วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 
 

รายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงคาง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2559  
_________________________ 

 

นายธีรัชย อัตนวานิช รองผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ รักษาการในตําแหนงท่ีปรึกษา 
ดานตลาดตราสารหน้ี ไดรายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงคาง ดังนี้ 

หนี้สาธารณะคงคาง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 มีจํานวน 5,988,386.53 ลานบาท หรือคิดเปน  
รอยละ 42.73 ของ GDP โดยแบงเปน หนี้รัฐบาล 4,471,220.22 ลานบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบัน
การเงิน 994,794.29 ลานบาท หนี้รัฐวิสาหกิจท่ีเปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํ้าประกัน) 500,054.33 ลานบาท  
และหนี้หนวยงานของรัฐ 22,317.69 ลานบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 หนี้รัฐบาล จํานวน 4,471,220.22 ลานบาท เพิ่มข้ึนสุทธิเล็กนอย 48,731.69 ลานบาท โดยเปนผลจาก 
 การกูเงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จํานวน 2,238.43 ลานบาท โดยการออกต๋ัวสัญญา 

ใชเงินท้ังจํานวน 
 การเพิ่มข้ึนของต๋ัวเงินคลัง จํานวน 20,400 ลานบาท  
 การออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ เพื่อใชในการปรับโครงสรางหน้ีต๋ัวเงินคลัง  

จํานวน 27,485 ลานบาท  
 การกูเงินเพื่อการลงทุนจากแหลงเงินกูในประเทศและตางประเทศ จํานวน 2,457.95 ลานบาท  

โดยแบงเปน (1) การกูเงินเพื่อใหกูตอแกการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย จํานวน 1,420.53 ลานบาท 
สําหรับดําเนินโครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน สายสีเขียว และสายสีมวง และ (2) การกูเงินเพื่อใหกูตอแกการ
รถไฟแหงประเทศไทย จํานวน 1,037.42 ลานบาท เพื่อจัดทําโครงการปรับปรุงทางรถไฟท่ีไมปลอดภัยตอการ
เดินรถ โครงการกอสรางทางคูในเสนทางรถไฟสายตะวันออก ชวงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเกา-แกงคอย โครงการ
รถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ชวงบางซ่ือ-รังสิต และโครงการกอสรางทางคู ชวงชุมทางถนนจิระ-ขอนแกน 

 การชําระหนี้เงินตนและดอกเบ้ียจากหน้ีท่ีรัฐบาลกูโดยตรง จํานวน 12,406.65 ลานบาท 
แบงเปน 

- การชําระหนี้เงินตนท่ีกระทรวงการคลังไดปรับโครงสรางหน้ีแทนการไฟฟาสวนภูมิภาค 
จํานวน 2,450 ลานบาท และการชําระหนี้ท่ีใชในโครงการ DPL จํานวน 1,127.40 ลานบาท 

- การชําระดอกเบ้ีย จํานวน 8,796.11 ลานบาท โดยเปนการชําระดอกเบ้ียหนี้ในประเทศ    
ท้ังจํานวน  
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 การชําระหนี้ท่ีรัฐบาลกูเพื่อชดเชยความเสียหายใหแกกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน จํานวน 4,355.83 ลานบาท โดยใชเงินจากบัญชีสะสมเพ่ือการชําระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของ
กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ แบงเปนชําระเงินตน จํานวน 1,022.09 ลานบาท และชําระดอกเบ้ีย จํานวน 3,333.74 ลานบาท 

 ผลของอัตราแลกเปล่ียนทําใหหนี้ตางประเทศสกุลตางๆ เพิ่มข้ึนสุทธิ 757.97 ลานบาท 
 

  หนี้ของรัฐวิสาหกิจท่ีไม เปนสถาบันการเงิน  จํานวน  994,794.29 ลานบาท  ลดลงสุทธิ  
1,138 ลานบาท เกิดจาก 

 การไฟฟาสวนภูมิภาคไถถอนพันธบัตรท่ีครบกําหนด จํานวน 820 ลานบาท 
 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไถถอนพันธบัตรท่ีครบกําหนด จํานวน 1,000 ลานบาท 
 การเคหะแหงชาติไถถอนพันธบัตรท่ีครบกําหนด จํานวน 1,000 ลานบาท 
 การชําระคืนหนี้เงินตนจากสัญญาเงินกู (Term Loan) จากแหลงเงินกูตางๆ ทําใหหนี้ลดลง  

2,049.37 ลานบาท โดยรายการที่สําคัญเกิดจากการชําระคืนหนี้เงินตนของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)  
จํานวน 1,349.37 ลานบาท และการทางพิเศษแหงประเทศไทย จํานวน 700 ลานบาท  

 การรถไฟแหงประเทศไทยมีการกอหนี ้มากกวาการชําระคืน ทําใหหนี ้เพิ ่มขึ ้นสุทธิ 
จํานวน 2,171.32 ลานบาท 

 ผลของอัตราแลกเปล่ียนทําใหหนี้ตางประเทศสกุลตางๆ เพิ่มข้ึนสุทธิ 1,480.98 ลานบาท 
 

 หนี้ของรัฐวิสาหกิจท่ีเปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) จํานวน 500,054.33 ลานบาท ลดลงสุทธิ 
7,579.29 ลานบาท ซ่ึงเปนผลจากการชําระคืนตนเงินกูของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรจํานวน 
3,580.48 ลานบาท และของธนาคารอาคารสงเคราะห จํานวน 3,000 ลานบาท 

 

 หนี้หนวยงานของรัฐ จํานวน 22,317.69 ลานบาท ลดลงสุทธิ 958.51 ลานบาท ซึ่งเปนผลจาก
การชําระคืนตนเงินกูของสํานักงานกองทุนออยและนํ้าตาลทราย จํานวน 1,101.02 ลานบาท 
   

 หนี้สาธารณะ ณ ส้ินเดือนกันยายน 2559 จํานวน 5,988,386.53 ลานบาท แบงออกเปน หนี้ในประเทศ 
5,641,948.33 ลานบาท หรือรอยละ 94.21 และหนี้ตางประเทศ 346,438.20 ลานบาท (ประมาณ 10,083.40 ลาน
เหรียญสหรัฐ) หรือรอยละ 5.79 ของหนี้สาธารณะคงคางท้ังหมด และแบงออกเปนหนี้ระยะยาว 5,177,746.27 ลาน
บาท หรือรอยละ 86.46 และหนี้ระยะสั้น 810,640.26 ลานบาท หรือรอยละ 13.54 ของหนี้สาธารณะคงคาง
ท้ังหมด  
 

 
 
 
คณะโฆษกสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ  
โทร. 02 265 8050 ตอ 5505 5518 และ 5520 
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สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ขอรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงคาง ณ ส้ินเดือน
กันยายน 2559 ดังนี้ 

 ยอดหนี้สาธารณะคงคาง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 มีจํานวน 5,988,386.53 ลานบาท หรือคิดเปน  
รอยละ 42.73 ของ GDP เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนกอนหนา หนี้สาธารณะเพ่ิมข้ึนสุทธิ 39,055.89 ลานบาท โดยมี
รายละเอียด ดงันี้  
 1. หนี้รัฐบาล 4,471,220.22 ลานบาท เพิ่มข้ึน 48,731.69 ลานบาท 
 2. หนี้รัฐวิสาหกิจท่ีไมเปนสถาบันการเงิน 994,794.29 ลานบาท ลดลง 1,138 ลานบาท 
 3. หนี้รัฐวิสาหกิจท่ีเปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํ้าประกัน) 500,054.33 ลานบาท  
  ลดลง 7,579.29 ลานบาท  
 4. หนี้หนวยงานของรัฐ 22,317.69 ลานบาท ลดลง 958.51 ลานบาท 
  

 ท้ังนี้ สัดสวนและรายละเอียดของหนี้สาธารณะ ณ ส้ินเดือนกันยายน 2559 ปรากฏตามแผนภาพท่ี 1 
และตารางท่ี 1 ตามลําดับ 
 

แผนภาพท่ี 1 สัดสวนหน้ีสาธารณะจําแนกตามประเภท 

หน้ีที่รัฐบาลกู้โดยตรง
58.82%

หนี้รัฐบาล     
   (เพ่ือชดใช้ความเสียหาย

ของ FIDF) 15.85%

หน้ีรัฐวิสาหกิจ
ที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 

16.61%

หน้ีรัฐวิสาหกิจ
ท่ีเป็นสถาบันการเงิน 
(รัฐบาลค้ําประกัน) 

8.35%

หนี้หน่วยงานของรัฐ 0.37%
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ตารางที่ 1 รายงานหน้ีสาธารณะคงคาง ณ วันที่ 30 กันยายน  25591 
 

หน่วย: ล้านบาท
ณ 31 ส.ค. % GDP ณ 31 ก.ย.  % GDP เพิ่ม/(ลด)

(1) (2) (3) (4) (3)-(1)
1. หน้ีรัฐบาล (1.1+1.2+1.3) 4,422,488.53 31.69 4,471,220.22 31.90        48,731.69
   1.1 หน้ีที่รัฐบาลกู้โดยตรง 3,472,367.50 24.88 3,522,121.28 25.13 49,753.78       
        -หนี้ต่างประเทศ 97,466.76 98,735.91 1,269.15        
            - เงินกู้เพื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล 39,707.78 39,732.93 25.15             
            - เงินกู้ให้กู้ต่อ 57,758.98 59,002.98 1,244.00        
        -หนี้ในประเทศ 3,374,900.74 3,423,385.37 48,484.63       

            - เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้ 4 2,885,197.83 2,935,321.26 50,123.43       
                   - ระยะส้ัน (ต๋ัวเงินคลังและเงินกู้อื่น) 59,600.00 80,000.00 20,400.00       
                   - ระยะยาว (พันธบัตรและเงินกู้อื่น) 2,825,597.83 2,855,321.26 29,723.43       
            - เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 359,853.00               359,853.00               -                   
            - เงินกู้เพื่อนําเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ -                          -                          -                   
            - เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจดัการน้ํา 9,000.00                   9,000.00                   -                   
            - เงินกู้ให้กู้ต่อ 56,855.91                 58,794.51                 1,938.60        

            - เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศท่ีกระทรวงการคลังค้ําประกัน 5 8,650.00                   6,200.00                   (2,450.00)       
            - เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ 55,344.00                 54,216.60                 (1,127.40)       
                   - เพื่อใช้ในโครงการ DPL 5,344.00                   4,216.60                   (1,127.40)       
                   - เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจดัการทรัพยากรน้ําและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน 50,000.00                 50,000.00                 -                   

   1.2 หน้ีที่รัฐบาลกู้เพ่ือชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพ่ือการฟื้นฟูฯ 6 950,121.03 6.81 949,098.94 6.77 (1,022.09)       
            - FIDF 1 373,119.04 372,119.04 (1,000.00)       
            - FIDF 3 577,001.99 576,979.90 (22.09)            

   1.3 หน้ีเงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหน้ี 7 -                             -         -                             - -                   
        -หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ -                             -                             -                   
        -หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ -                             -                             -                   
        -หนี้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ -                             -                             -                   

2. หน้ีรัฐวิสาหกิจที่ไม่เปน็สถาบนัการเงิน (2.1 + 2.2) 995,932.29 7.14 994,794.29 7.10        (1,138.00)

   2.1 หน้ีที่รัฐบาลค้ําประกัน 422,327.78 3.03 423,593.78 3.02          1,266.00
        -หนี้ต่างประเทศ 96,185.92 95,812.28           (373.64)
        -หนี้ในประเทศ 326,141.86 327,781.50          1,639.64
   2.2 หน้ีที่รัฐบาลไม่ค้ําประกัน 573,604.51 4.11 571,200.51 4.08        (2,404.00)
        -หนี้ต่างประเทศ 151,679.00 151,124.09           (554.91)
        -หนี้ในประเทศ 421,925.51 420,076.42        (1,849.09)
3. หน้ีรัฐวิสาหกิจที่เปน็สถาบนัการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) 507,633.62 3.64 500,054.33 3.57        (7,579.29)
        -หนี้ต่างประเทศ 870.21 765.92           (104.29)
        -หนี้ในประเทศ 506,763.41 499,288.41        (7,475.00)

4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ  (4.1+4.2) 8 23,276.20                0.17     22,317.69                0.16               (958.51)
   4.1 หนี้ท่ีรัฐบาลคํ้าประกัน -                             -                                                 - 
   4.2 หนี้ท่ีรัฐบาลไม่ค้ําประกัน 23,276.20                22,317.69                          (958.51)
รวม (1+2+3+4) 5,949,330.64 42.64 5,988,386.53 42.73        39,055.89

2,3 2,3

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

หมายเหตุ:   
1. ตัวเลขในตารางเปนตัวเลขเบ้ืองตน (Preliminary) และไมรวมหน้ีของนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle : SPV) จํานวน 20,499.90 ลานบาท ท่ีรัฐบาลมีภาระผูกพันตองจายภายใตสัญญาเชาพ้ืนท่ีอาคาร สัญญาบริการจัดหาเฟอรนิเจอร และสัญญาโอนสิทธิเรียกรองของโครงการศูนยราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจง

วัฒนะ  
2. GDP ป 2558 เทากับ 13,533.60 พันลานบาท และประมาณการ GDP ป 2559 เทากับ 14,034.30 พันลานบาท (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ณ 15 สิงหาคม 2559) 
3. สบน. ไดปรับวิธีการคํานวณ GDP ในแตละเดือน เพื่อใหสัดสวนหน้ีสาธารณะตอ GDP สะทอนคาท่ีใกลเคียงความเปนจริง  โดย GDP ในรอบ 12 เดือนท่ีผานมา สิ้นสุด ณ เดือนสิงหาคม 2559 เทากับ 13,954.09 พันลานบาท  และ GDP ในรอบ 12 เดือนท่ีผานมา สิ้นสุด ณ เดือนกันยายน 2559 คํานวณดังน้ี [GDP ไตรมาส 4 ป 58] + [GDP ไตร

มาส 1 – 2 ป 59] + [(ประมาณการ GDP ป 59 – GDP ไตรมาส 1 - 2 ป 59)/6]*3 เทากับ 14,015.23 พันลานบาท รัฐบาลมีหน้ีอัตราดอกเบ้ียแปรผันตามเงินเฟอ จํานวน 207,940 ลานบาท ประกอบไปดวย พันธบัตรชดเชยเงินเฟอ (Inflation-Linked Bond) รุน ILB217A จํานวน 100,872 ลานบาท และ รุน ILB283A จํานวน 107,068 ลานบาท โดยตามประมาณการภาระ
หน้ีท่ีจะครบกําหนดชําระ 
ในอนาคต รัฐบาลจะมีภาระหน้ีสวนชดเชยเงินเฟอเพิ่มเติมจากเงินตนท่ีจะครบกําหนดในป 2564 จํานวน 17,546 ลานบาท และในป 2571 จํานวน 31,445 ลานบาท ภายใตขอสมมติวาอัตราเงินเฟอท่ัวไป (Headline Inflation) ในป 2559 เทากับ -0.1% และเทากับ 2.0% ต้ังแตป 2560 เปนตนไป 

4. มาตรา 24 (2) ตามพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพิ่มเติม ไดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อปรับโครงสรางหน้ีสาธารณะ เพื่อเปนการประหยดั ลดความเส่ียงในอัตราแลกเปล่ียน หรอืกระจายภาระการชาํระหน้ี โดยท่ีผานมากระทรวงการคลังไดมีการกู
เงิน 
ในประเทศเพ่ือชาํระหน้ีตางประเทศของรัฐวิสาหกิจท่ีกระทรวงการคลังค้ําประกันไมเกินจํานวนเงินท่ียังมีภาระค้ําประกันอยู ทําใหหน้ีตางประเทศ ของรัฐวิสาหกิจท่ีกระทรวงการคลังค้ําประกันลดลงและหน้ีในประเทศของรัฐบาลเพ่ิมขึ้น 

5. เงินกูท่ีออกภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกูเพื่อชวยเหลือกองทุนเพือ่การฟนฟูและพัฒนาระบบ 
สถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) และพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกูเพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟแูละพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะท่ีสอง พ.ศ. 2545 (FIDF3) น้ัน ตอมาไดมีการตราพระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหน้ีท่ีกระทรวงการคลังกู
เพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) พ.ศ. 2555 มาตรา 4 ใหกองทุนฯ มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการชําระคืนตนเงินกู 
และการชาํระดอกเบ้ียเงินกู 

6. มาตรา 24/1 ตามพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพิ่มเติม ไดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อปรับโครงสรางหน้ี 
ท่ีมีจํานวนมากและเห็นวาไมสมควรกูเงินเพื่อปรับโครงสรางหน้ีดังกลาวในคราวเดียวกัน โดยใหสามารถทยอยกูเงินลวงหนาไดไมเกิน 12 เดือนกอนวันท่ีหน้ีครบกําหนดชาํระ และใหนําเงินกูดังกลาวสงเขากองทุนบริหารเงินกูเพื่อการปรับโครงสรางหน้ีสาธารณะและพัฒนาตลาด
ตราสารหน้ี 
ในประเทศใหเปนผูบริหารเงิน โดยจะนําไปลงทุนในหลักทรัพยท่ีมีความม่ันคงสูง เชน ตราสารหน้ีท่ีออกหรือค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง  
ตราสารหน้ีท่ีออกเปนเงินตราสกุลหลักและออกหรือค้ําประกันโดยรัฐบาลตางประเทศ การทําธุรกรรมซ้ือโดยมีสัญญาจะขายคืนซึ่งตราสารหน้ีท่ีออก 
โดยกระทรวงการคลัง หรือลงทุนในตราสารหน้ีอ่ืนท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือจากบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือ เพื่อใหเกิดผลตอบแทน 
และเปนการลดตนทุนของการกูเงิน 

7. ตัวเลขในตารางไมรวมหน้ีของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เน่ืองจากเดิม ธปท. ถือเปนรัฐวิสาหกิจท่ีประกอบธุรกิจใหกูยืมเงินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 ซึ่งหน้ีของ ธปท. ไมนับเปนหน้ีสาธารณะ เวนแตกระทรวงการคลังจะคํ้าประกันหน้ี
น้ัน ตอมา พระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 ไดบัญญัติให ธปท. เปนหนวยงานของรัฐท่ีไมเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น ทําใหหน้ีของ ธปท. นับรวมเปนหน้ีสาธารณะ อยางไรก็ดี เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติของนานาประเทศและเจตนารมณดั้งเดิมของพระราชบัญญัติการบรหิารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 สบน. อยูในระหวางการดําเนินการ
ปรับปรุงนิยามและขอบเขตของหน้ีสาธารณะภายใตพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 อยางไรก็ดี ณ สิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2559         หน้ีของ ธปท. มีจํานวน 4,038,606 ลานบาท (ท่ีมา: ธนาคารแหงประเทศไทย) 
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1. หนี้รัฐบาล 
 1.1 หนี้ท่ีรัฐบาลกูโดยตรง เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนกอนหนาเพิ่มข้ึนสุทธิ 48,731.69 ลานบาท เนื่องจาก  
 1.1.1 หนี้ตางประเทศ เพิ่มข้ึนสุทธิ 1,269.15 ลานบาท จากเดือนกอนหนา โดยเปนผลจากการเบิกจายและ
ชําระคืนหนี้สกุลเงินตางๆ และผลการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 2   

ตารางท่ี 2 การเปล่ียนแปลงของหนี้ตางประเทศท่ีรัฐบาลกูโดยตรง 

ล้านบาท

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

(ก) (ข)

CAD -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   CAD 26.70    26.64

EUR -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   EUR 38.98    39.28

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

USD 359.92         359.94         0.02                     0.82                                      12,528.01             12,552.34             24.33          25.15                USD 34.81    34.88

JPY 41,148.35     41,148.35     -                      -                                        -                      -                      -              -                   
USD 456.57         456.57         -                      -                                        -                      -                      -              -                   

CAD 9.04             8.71            (0.34)                    (8.99)                                     241.48                  240.91                 (0.57)           (9.55)                 
EUR -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   
JPY 107,603.23    109,099.75   1,496.52               519.35                                   36,618.67             37,342.73             724.06         1,243.41            
USD 150.00         150.00         -                      -                                        5,221.19               5,231.32              10.13          10.13                
JPY -              -              -                      -                                        -                      -                      -              -                   
USD 500.00         500.00         -                      -                                        -                      -                      -              -                   

511.18                                757.97       1,269.15          

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนีค้งค้าง การเปลี่ยนแปลง
ของหนี้สาธารณะ

 ณ ก.ย. 59หน้ีคงคาง ณ 
ส.ค. 59

หนีค้งค้าง ณ 
ก.ย. 59

ล้าน 
CAD/EUR/JPY/USD

หน้ีสิ้นเดือน ส.ค. 59 
  (ลานบาท)

หน้ีสิ้นเดือน ก.ย. 59
   (ลานบาท)

เพ่ิม/(ลด)

รวม

อัตราแลกเปลี่ยน 2

เงินกู้เพื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรฐับาล

 หนี้ที่ยังไมไ่ด้มีการบริหาร   
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน

 หนี้ที่ได้มกีารบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน

เงินกูใ้ห้กูต่้อ

 หนี้ที่ยังไมไ่ด้มีการบริหาร   
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน

 หนี้ที่ได้มกีารบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน

สกุลเงิน 1

ผลจากการบริหารหนี ้(การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ก.ย. 59

3

3

 
1. CAD=สกุลเงินเหรียญแคนาดา EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ 
2. อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราตางประเทศของธนาคารแหงประเทศไทยเปนอัตราถัวเฉลี่ยขาย ณ วันทําการสุดทายของเดือน 
3. หนีต้างประเทศท่ีมีการบริหารความเส่ียงแลว ใชอตัราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีทําการบริหารความเส่ียง 

   

หากพิจารณาในรูปเงินบาท หนี้ท่ีรัฐบาลกูโดยตรงจําแนกเปนสกุลเงินตางๆ หลังจากท่ีไดบริหารความเส่ียงจากการ
เปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนแลวมีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพท่ี 2   
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แผนภาพที่ 2 หน้ีตางประเทศที่รัฐบาลกูโดยตรงที่บริหารความเสี่ยงและจําแนกเปนสกุลเงินตางๆ 

รวม Hedged Unhedged
เยน 150,248.10           51,075.75           13,213.66                 37,862.08        
เหรียญสหรัฐ 1,466.51              47,428.24           29,643.75                 17,784.48        
เหรียญแคนาดา 8.71                   231.92               -                         231.92            
ยูโร -                     -                   -                         

98,735.91             42,857.41                  55,878.50         
4,471,220.22              

2.21                    0.96                         1.25                

สกุลเงิน (ล้านหน่วย) (ล้านบาท)

รวมหน้ีต่างประเทศของรัฐบาล (1)
หน้ีของรัฐบาลท้ังหมด (2)

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

   
 
 
 
 

 

1.1.2 หนี้ในประเทศ เพิ่มข้ึนสุทธิ 48,484.63 ลานบาท จากเดือนกอนหนา เนื่องจาก 

- การกูเงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี้สาธารณะ เพิ่มข้ึน 50,123.43 ลาน

บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

-  การกูเงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จํานวน 2,238.43 ลานบาท โดยการออกต๋ัว

สัญญาใชเงินท้ังจํานวน-  การเพิ่มข้ึนของต๋ัวเงินคลัง จํานวน 20,400 ลานบาท  

- การออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ เพื่อใชในการปรับโครงสรางหนี้ต๋ัวเงินคลัง  

จํานวน 27,485 ลานบาท  

 

 

 
 

ร้อยละของหนี้ต่างประเทศท่ีรัฐบาลกู้โดยตรงต่อหนี้รัฐบาลท้ังหมด  
โดยจําแนกเป็นหนี้ท่ียังไม่ได้มีการบริหารความเส่ียง และหนี้ท่ีได้มีการบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
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 เงินกูใหกูตอเพิ่มข้ึน 1,938.60 ลานบาท เนื่องจาก 

-  การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยเบิกจายเงินกู จํานวน 1,420.53 ลานบาท เพื่อ
จัดทําโครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน จํานวน 878.54 ลานบาท โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว จํานวน 520.76 ลาน
บาท และโครงการรถไฟฟาสายสีมวง จํานวน 21.23 ลานบาท 
 - การรถไฟแหงประเทศไทยเบิกจายเงินกูจํานวน 518.07 ลานบาท เพื่อจัดทําโครงการ
ปรับปรุงทางรถไฟที่ไมปลอดภัยตอการเดินรถ จํานวน 279.44 ลานบาท โครงการกอสรางทางคูในเสนทางรถไฟ
สายตะวันออก ชวงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเกา-แกงคอย จํานวน 135.53 ลานบาท โครงการรถไฟชานเมือง (สายสี
แดง) ชวงบางซ่ือ-รังสิต จํานวน 81.99 ลานบาท และโครงการกอสรางทางคู ชวงชุมทางถนนจิระ-ขอนแกน 
จํานวน 21.11 ลานบาท 

 เงินกูเพื่อปรับโครงสรางหน้ีตางประเทศท่ีกระทรวงการคลังคํ้าประกันลดลง 2,450 ลานบาท 
โดยการไถถอนต๋ัวสัญญาใชเงินท้ังจํานวน ซ่ึงหนี้ท่ีชําระคืนดังกลาวเปนหนี้ท่ีกระทรวงการคลังไดปรับโครงสราง
หนี้แทนการไฟฟาสวนภูมิภาค 

 เงินกูบาททดแทนการกูเงินตราตางประเทศลดลง 1,127.40 ลานบาท 

1.2  หนี้ท่ีรัฐบาลกูเพื่อชดเชยความเสียหายใหแกกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ลดลงจากเดือนกอนหนา จํานวน 
1,022.09 ลานบาท จากการชําระหนี้โดยใชเงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชําระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของ
กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ แบงออกเปน 

           - การชําระหนี้ท่ีกูมาภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกูเพื่อชวยเหลือ
กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) จํานวน 1,000 ลานบาท 

           - การชําระหนี้ท่ีกูมาภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกูเพื่อชวยเหลือ
กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะท่ีสอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) จํานวน 22.09 ลานบาท  

2. หนี้รัฐวิสาหกิจท่ีไมเปนสถาบันการเงนิ 

 2.1 หนี้ท่ีรัฐบาลค้ําประกัน 
 2.1.1 หนีต้างประเทศ ลดลงสุทธิ 373.64 ลานบาทจากเดือนกอนหนา โดยเปนผลจากการเบิกจายและชําระ
คืน หนี้สกุลเงินตางๆ และผลการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน ดังรายละเอียด ปรากฏตามตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 การเปล่ียนแปลงของหนี้ตางประเทศของรัฐวิสาหกิจท่ีไมเปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) 

ล้านบาท สกุลเงนิ ส.ค. 59 ก.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             -                    -                     1,532.59              1,544.58             11.98        11.98              EUR 38.98   39.28
JPY 86,139.56      86,219.39       79.83                27.70                29,314.33          29,893.96         579.63     607.34             JPY 0.34     0.35
USD -               -                -                   -                   -                   -                  -          -                 USD 34.81   34.88
JPY 208,437.30    205,190.26     (3,247.04)            (1,087.87)             4,799.57              4,894.47             94.90        (992.96)            
USD -               -                -                    -                     -                     -                    -           -                 

(1,060.16)         686.52     (373.64)          

หนีท่ี้ยังไมไ่ด้มีการบริหาร      
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน
หนีท่ี้ได้มีการบริหารความเส่ียง
จากอัตราแลกเปล่ียน

รวม

หน้ีคงคาง ณ 
ส.ค.  59

หน้ีคงคาง ณ 
ก.ย.  59

ล้าน 
CAD/EUR/JPY/USD

หน้ีส้ินเดือน ส.ค. 59 
  (ลานบาท)

หน้ีส้ินเดือน ก.ย. 59 
  (ลานบาท)

เพ่ิม/(ลด)

อัตราแลกเปลี่ยน 2
ผลจากการบรหิารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บรหิารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน) ณ ก.ย. 59

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนตอ่หน้ีคงค้าง
การเปลี่ยนแปลง
ของหน้ีสาธารณะ

 ณ ก.ย. 59สกุลเงิน 1

3

 
1. EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ 
2. อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศของธนาคารแหงประเทศไทยเปนอัตราถัวเฉล่ียขาย ณ วันทําการสุดทายของเดือน 
3. หน้ีคงคางตางประเทศของรัฐวิสาหกิจบางสวนไดมีการบริหารจัดการความเสี่ยงแลว (Partial Hedge) 
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 2.1.2 หนี้ในประเทศ เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนกอนหนาเพิ่มข้ึนสุทธิ 1,639.64 ลานบาท เนื่องจาก  
  - การรถไฟแหงประเทศไทยออกพันธบัตร จํานวน 5,000 ลานบาท และไถถอนพันธบัตร จํานวน 
5,754.79 ลานบาท 
 - การเคหะแหงชาติไถถอนพันธบัตร จํานวน 1,000 ลานบาท   

 - รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจายจากแหลงเงินกูตางๆ มากกวาชําระคืนตนเงินกู จํานวน 3,394.43 ลานบาท  
โดยเปนการเบิกจายเงินกู 6,773.29 ลานบาท และชําระคืนตนเงินกู 3,378.86 ลานบาท 

    2.2 หนี้ท่ีรัฐบาลไมค้ําประกัน 
  2.2.1 หนี้ตางประเทศ ลดลงจากเดือนกอนหนา 554.91 ลานบาท โดยเปนผลจากการชําระคืนหนี้สกุลเงินตาง  ๆ
ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และผลการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4 การเปล่ียนแปลงของหนีต้างประเทศของรัฐวิสาหกิจท่ีไมเปนสถาบันการเงนิ (รัฐบาลไมค้ําประกัน)  

ล้านบาท สกุลเงิน ส.ค. 59 ก.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 1,262.98        1,237.98        (25.00)               (982.06)             49,227.34          49,612.30         384.96      (597.10)            EUR 38.98   39.28
JPY 34,697.23      34,373.47       (323.76)             (112.36)             11,807.88          12,041.36         233.48      121.12             JPY 0.34     0.35
USD 2,116.66        2,109.35        (7.31)                (254.97)             73,676.56          73,819.64         143.09      (111.88)            USD 34.81   34.88

หน้ีท่ีได้มีการบริหารความเส่ียง
จากอัตราแลกเปล่ียน

JPY 59,000.00      59,000.00       -                    -                     16,967.22            17,000.17            32.95        32.95              

(1,349.37)         794.46     (554.91)          

หน้ีท่ียังไม่ได้มีการบริหาร     
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน

รวม

อัตราแลกเปลี่ยน 2

สกุลเงิน

ผลจากการบริหารหนี ้(การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ก.ย. 59

หน้ีคงคาง ณ 
ส.ค.  59

หน้ีคงคาง ณ 
ก.ย.  59

ล้าน 
CAD/EUR/JPY/USD

หนี้ส้ินเดือน ส.ค. 59 
  (ลานบาท)

การเปล่ียนแปลง
ของหน้ีสาธารณะ

 ณ ก.ย. 59
ผลของอตัราแลกเปล่ียนต่อหนี้คงค้าง

หนี้สิน้เดือน ก.ย. 59 
  (ลานบาท)

เพ่ิม/(ลด)

1

3

 
1. EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ 
2. อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราตางประเทศของธนาคารแหงประเทศไทยเปนอตัราถัวเฉลี่ยขาย ณ วันทําการสุดทายของเดือน 
3. หนี้ท่ียังไมไดมีการบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน เนื่องจากรัฐวิสาหกิจมีรายรับและรายจายหนี้ตางประเทศเปนสกุลเงินตราตางประเทศ (Natural Hedged)  
    โดยประกอบไปดวย บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
 

 2.2.2 หนี้ในประเทศ เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนกอนหนาลดลงสุทธิ 1,849.09 ลานบาท เนื่องจาก 
- บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ออกต๋ัวสัญญาใชเงิน จํานวน 1,000 ลานบาท 
- การไฟฟาสวนภูมิภาคไถถอนพันธบัตรท่ีครบกําหนด จํานวน 820 ลานบาท 

          - รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจายจากแหลงเงินกูตางๆ นอยกวาชําระคืนตนเงินกู จํานวน 2,029.09 ลานบาท  
โดยเปนการเบิกจายเงินกู 141.82 ลานบาท และชําระคืนตนเงินกู 2,170.91 ลานบาท 

3. หนี้รัฐวิสาหกิจท่ีเปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน)  
 3.1 หนี้ตางประเทศ ลดลง 104.29 ลานบาท จากเดือนกอนหนา โดยเปนผลจากการชําระคืนหนี้สกุลเงินเยนของธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร และผลการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนดังรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5 การเปล่ียนแปลงของหนีต้างประเทศของรัฐวิสาหกิจท่ีเปนสถาบันการเงนิ (รัฐบาลค้ําประกัน)  

ล้านบาท สกุลเงิน ส.ค. 59 ก.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              -                    -                     120.89                121.83               0.95          0.95                EUR 38.98   39.28
USD 3.58             3.58              -                   -                   124.73              124.97             0.24         0.24                USD 34.81   34.88
EUR -              -                -                   -                   -                   -                  -          -                 
JPY 2,551.03        2,120.25        (430.78)              (105.48)               -                     -                    -           (105.48)            

(105.48)            1.19        (104.29)          

อัตราแลกเปลี่ยน 2

 หนีท้ี่ยังไมไ่ด้มีการบริหาร    
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 หนีท้ี่ได้มีการบริหารความเส่ียง
จากอัตราแลกเปล่ียน

รวม

หน้ีคงคาง ณ 
ส.ค.  59

หนี้คงคาง ณ 
ก.ย.  59

ล้าน 
CAD/EUR/JPY/USD

หน้ีส้ินเดือน ส.ค. 59
  (ลานบาท)

หนี้ส้ินเดือน ก.ย. 59
  (ลานบาท)

เพิ่ม/(ลด)

การเปลี่ยนแปลง
ของหนี้สาธารณะ

 ณ ก.ย. 59สกุลเงิน 1

ผลจากการบริหารหนี ้(การเบิกจา่ย/ การชําระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ก.ย. 59

ผลของอัตราแลกเปล่ียนต่อหน้ีคงค้าง

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

 
 

3.2  หนี้ในประเทศ เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนกอนหนาลดลง 7,475 ลานบาท เนื่องจาก 
         - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรชําระคืนตนเงินกู จํานวน 3,475 ลานบาท และไถถอน
พันธบัตร จํานวน 1,000 ลานบาท 

  - ธนาคารอาคารสงเคราะหไถถอนพันธบัตรท่ีครบกําหนด จํานวน 3,000 ลานบาท 

ท้ังนี้ หากพิจารณาในรูปเงินบาท หนี้ตางประเทศของรัฐวิสาหกิจท่ีไมเปนสถาบันการเงิน และรัฐวิสาหกิจ 
ท่ีเปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํ้าประกัน) หลังจากไดบริหารความเส่ียงของอัตราแลกเปล่ียนแลว มีรายละเอียด
ปรากฏตามแผนภาพท่ี 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถัวเฉลี่ยขาย ณ วันทําการสุดท้ายของเดือน 
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แผนภาพที่ 3 หน้ีตางประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน และรัฐวิสาหกิจที่เปน 
สถาบันการเงิน (รัฐบาลคํ้าประกัน) ที่บริหารความเสี่ยงและจําแนกเปนสกุลเงินตางๆ 

 

รวม Hedged
Natural 
Hedged

Unhedged

เยน 386,903.37            123,716.00 81,865.33      11,929.00    29,921.66    
เหรียญสหรัฐ 2,112.93               73,689.65 -               73,564.68    124.97       
ยูโร 1,280.41               50,296.65 -               48,630.24    1,666.41     

247,702.29  81,865.33        134,123.92    31,713.04    
1,494,848.62    

16.57         5.48               8.97             2.12           

สกุลเงิน (ล้านหน่วย)
(ล้านบาท)

รวมหน้ีต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ (1)
หน้ีรัฐวิสาหกิจท้ังหมด (2)

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

 
  
 

 
4. หนี้หนวยงานของรัฐ ลดลงสุทธิ 958.51 ลานบาท จากเดือนกอนหนา เนื่องจากหนวยงานของรัฐมีการ
เบิกจายจากแหลงเงินกู 222.74 ลานบาท นอยกวาการชําระคืนตนเงินกู 1,181.25 ลานบาท โดยรายการที่สําคัญเกิด
จากการชําระคืนตนเงินกูของสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย จํานวน 1,101.02 ลานบาท 
 
 หนี้สาธารณะคงคาง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 มีจํานวน 5,988,386.53 ลานบาท ซ่ึงสามารถแบง
ประเภทเปนหนี้ตางประเทศ-หนี้ในประเทศ และหนี้ระยะยาว-หนี้ระยะส้ันได ดังนี้ 
 

 หนี้ตางประเทศและหนี้ในประเทศ แบงออกเปน หนี้ตางประเทศ 346,438.20 ลานบาท หรือรอยละ 5.79
และหนี้ในประเทศ 5,641,948.33 ลานบาท หรือรอยละ 94.21 ของยอดหนี้สาธารณะคงคาง รายละเอียดปรากฏตาม
ตารางท่ี 6 
 
 

ร้อยละของหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจต่อหนี้ท้ังหมดของรัฐวิสาหกิจ โดยจําแนกเป็นหนี้ท่ียังไม่ได้มีการบริหารความเส่ียง 
หนี้ท่ีได้มีการบริหารความเสี่ยง และหนี้ท่ีบริหารความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนโดยวิธี Natural Hedged 
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หมายเหตุ: การนําข้อมูลและ/หรือบทวิเคราะห์ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะไปใช้และ/หรือเผยแพร่ต่อ ขอความกรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลด้วย 
ส่วนวิจัยนโยบายหน้ีสาธารณะ สํานักนโยบายและแผน 
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5518 และ 5520 
 

ตารางท่ี 6 สัดสวนหนี้ตางประเทศและหนี้ในประเทศ 
หน้ีสาธารณะ
(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีรัฐบาล 4,471,220.22                 98,735.91             2.21               4,372,484.31                 97.79            
2. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีไม่เป็นสถาบันการเงิน 994,794.29                   246,936.37           24.82             747,857.92                   75.18            
3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน 500,054.33                   765.92                 0.15               499,288.41                   99.85            
    (รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หน้ีหน่วยงานอืน่ของรัฐ 22,317.69                     -                      -                 22,317.69                     100.00          

รวม 5,988,386.53                346,438.20           5.79               5,641,948.33                94.21            

หน้ีต่างประเทศ หน้ีในประเทศ

 
 

 หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะส้ัน แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี ้
- หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะส้ัน (แบงตามอายุของเคร่ืองมือการกูเงิน) แบงออกเปนหนี้ระยะยาว 

5,842,542.71 ลานบาท หรือรอยละ 97.56 และหนี้ระยะส้ัน 145,843.82 ลานบาท หรือรอยละ 2.44 ของยอด
หนี้สาธารณะคงคาง รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 7 

ตารางท่ี 7 สัดสวนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะส้ัน (แบงตามอายุของเคร่ืองมือการกูเงิน) 
หน้ีสาธารณะ
(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีรัฐบาล 4,471,220.22                 4,337,637.09         97.01             133,583.13                   2.99              
2. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีไม่เป็นสถาบันการเงิน 994,794.29                   982,613.83           98.78             12,180.46                     1.22              
3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน 500,054.33                   500,054.33           100.00            -                              -               
    (รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หน้ีหน่วยงานอืน่ของรัฐ 22,317.69                     22,237.46             99.64             80.23                           0.36              

รวม 5,988,386.53           5,842,542.71    97.56         145,843.82             2.44          

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสั้น

 
 

- หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะส้ัน (แบงตามอายุคงเหลือ) แบงออกเปน หนี้ระยะยาว 
5,177,746.27 ลานบาท หรือรอยละ 86.46 และหน้ีระยะส้ัน 810,640.26 ลานบาท หรือรอยละ 13.54 ของยอด
หนี้สาธารณะคงคาง รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 8 

ตารางท่ี 8 สัดสวนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะส้ัน (แบงตามอายุคงเหลือ) 
หน้ีสาธารณะ
(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีรัฐบาล 4,471,220.22                 3,963,424.10         88.64             507,796.12                   11.36            
2. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีไม่เป็นสถาบันการเงิน 994,794.29                   868,010.81           87.26             126,783.48                   12.74            
3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน 500,054.33                   326,525.62           65.30             173,528.71                   34.70            
    (รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หน้ีหน่วยงานอืน่ของรัฐ 22,317.69                     19,785.74             88.65             2,531.95                       11.35            

รวม 5,988,386.53           5,177,746.27    86.46         810,640.26             13.54        

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสั้น
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  สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะขอสรุปผลการบริหารจัดการหน้ีภาครัฐท่ีดําเนินการโดยสํานักงาน  
บริหารหนี้สาธารณะ ประจําเดือนกันยายน 2559 วงเงินรวม 77,665.45 ลานบาท โดยแบงเปนหนี้รัฐบาล 
69,380.58 ลานบาท และหนี้รัฐวิสาหกิจ 8,284.87 ลานบาท ดังนี้ 
 

1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล วงเงินรวม 69,380.58 ลานบาท ประกอบดวย 
1.1 การกูเงินในประเทศ 4,177.03 ลานบาท 
1.2 การเบิกจายเงินกูตางประเทศ 520.17 ลานบาท 
1.3 การปรับโครงสรางหนี้ในประเทศ 47,920.90 ลานบาท 
1.4 การชําระหนี้ 16,762.48 ลานบาท 

 

1.1 การกูเงินในประเทศ กระทรวงการคลังกูเงินและเบิกจายเงินกู จํานวน 4,177.03 ลานบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
(โปรดดูตารางท่ี 1 ประกอบ) 

          1.1.1 การกูเงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จํานวน 2,238.43 ลานบาท โดยการออกต๋ัวสัญญาใชเงิน 
  1.1.2 การเบิกจายเงินกูใหกูตอ จํานวน 1,938.60 ลานบาท โดยแบงเปน    
         (1) การใหกูตอแกการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย วงเงินรวม 1,420.53 ลานบาท   
เพื่อจัดทําโครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน จํานวน 878.54 ลานบาท สายสีเขียว จํานวน 520.76 ลานบาท และสาย
สีมวง จํานวน 21.23 ลานบาท 
         (2) การใหกูตอแกการรถไฟแหงประเทศไทย จํานวน 518.07 ลานบาท เพื่อจัดทําโครงการ
ปรับปรุงทางรถไฟท่ีไมปลอดภัยตอการเดินรถ จํานวน 279.44 ลานบาท โครงการกอสรางทางคูในเสนทาง
รถไฟ สายชายฝงทะเลตะวันออก ชวงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเกา - แกงคอย จํานวน 135.53 ลานบาท โครงการรถไฟ  
ชานเมืองสายสีแดง ชวงบางซ่ือ - รังสิต จํานวน 81.99 ลานบาท และโครงการกอสรางรถไฟทางคู ชวงชุมทาง
ถนนจิระ – ขอนแกน จํานวน 21.11 ลานบาท 
 

ตารางท่ี 1 การกูเ้งินในประเทศของรัฐบาล เดอืนกนัยายน 2559 หน่วย: ล้านบาท
1. เงินกูเ้พ่ือชดเชยการขาดดลุงบประมาณ 2,238.43      
- ตั๋วสัญญาใช้เงิน 2,238.43       
2. เงินกูเ้พ่ือวางระบบบริหารจัดการน้ํา -             
3. เงินกูใ้ห้กูต้อ่ 1,938.60      
4. เงินกูบ้าททดแทนการกูเ้งินตราตา่งประเทศ -             

รวม 4,177.03      
 

 

    1.2 การเบิกจายเงินกูตางประเทศ กระทรวงการคลังไดมีการเบิกจายเงินกูจากตางประเทศ จํานวน 520.17 ลาน
บาท แบงเปน การเบิกจายจากองคการความรวมมือระหวางประเทศของญ่ีปุน เพื่อใหกูตอแกการรถไฟแหง
ประเทศไทย สําหรับโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ชวงบางซ่ือ - รังสิต จํานวน 519.35 ลานบาท และการ
เบิกจายเงินกูจากธนาคารพัฒนาเอเชีย สําหรับโครงการกอสรางทางสายหลักเปน 4 ชองจราจร (ระยะท่ี 2) ของกรม
ทางหลวง 0.82 ลานบาท  
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    1.3 การปรับโครงสรางหนี้ในประเทศ จํานวน 47,920.90 ลานบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
  (1) การปรับโครงสรางต๋ัวเงินคลัง จํานวน 27,485 ลานบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหนี้ 
จํานวน 15,600 ลานบาท และต๋ัวสัญญาใชเงินเพื่อการบริหารหนี้ จํานวน 11,885 ลานบาท 
  (2) การปรับโครงสรางหนี้สัญญาเงินกูระยะยาว จํานวน 20,000 ลานบาท โดยการออกพันธบัตรบริหาร
หนี้เงินกูโครงการทั้งจํานวน  
  (3) การปรับโครงสรางต๋ัวสัญญาใชเงินเพื่อใหกูตอแกการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 
จํานวน 435.90 ลานบาท ดวยการทําสัญญาเงินกูระยะส้ัน 
    1.4 การชําระหนี้ กระทรวงการคลังไดชําระหนี้ จํานวน 16,762.48 ลานบาท โดยแบงเปน 

 1.4.1 การชําระหนี้ท่ีรัฐบาลกูโดยตรง จํานวน 12,406.65 ลานบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
      - ชําระเงินตน จํานวน 3,577.40 ลานบาท แบงเปน (1) การชําระหนี้ท่ีกระทรวงการคลังไดปรับ
โครงสรางหนี้แทนการไฟฟาสวนภูมิภาค จํานวน 2,450 ลานบาท ซ่ึงหนี้ดังกลาวเปนหนี้ตางประเทศ 
ท่ีกระทรวงการคลังคํ้าประกันและรับภาระแทน (2) การชําระหน้ีบาททดแทนการกูเงินตราตางประเทศ จํานวน 
1,127.40 ลานบาท   
                  - ชําระดอกเบ้ียจํานวน 8,796.11 ลานบาท โดยเปนการชําระดอกเบ้ียหนี้ในประเทศท้ังจํานวน 
       - ชําระคาธรรมเนียมการจําหนายพันธบัตรออมทรัพย จํานวน 33.14 ลานบาท 
  1.4.2 การชําระหนี้ท่ีรัฐบาลกูเพื่อชดเชยความเสียหายใหแกกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน  จํ านวน  4 ,355 .83  ล านบาท  โดยใช เ งินจากบัญชีสะสมเพื่ อการชําระคืนตน เ งินกู ชดใช 
ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ แบงออกเปน 
         (1) การชําระหนี้ท่ีกูมาภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกู 
เพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) จํานวน 1,492.48 ลานบาท       
แบงออกเปน เงินตน จํานวน 1,000 ลานบาท และดอกเบ้ีย จํานวน 492.48 ลานบาท 
         (2) การชําระหนี้ท่ีกูมาภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกู 
เพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะท่ีสอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) จํานวน 
2,863.35 ลานบาท แบงออกเปน เงินตน จํานวน 22.09 ลานบาท และดอกเบ้ีย จํานวน 2,841.26 ลานบาท  
 

2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม 8,284.87 ลานบาท 

    2.1 การกูเงินในประเทศ จํานวน 1,443 ลานบาท 
         ในเดือนกันยายน 2559 กระทรวงการคลังมีการจัดหาเงินกูใหแกรัฐวิสาหกิจ จํานวน 1,443 ลานบาท
ประกอบดวย (1) การกูเงินของการเคหะแหงชาติสําหรับโครงการพัฒนาที่อยูอาศัย จํานวน 800 ลานบาท และ 
(2) การกูเงินของการรถไฟแหงประเทศไทยสําหรับโครงการจัดหารถโดยสารรุนใหมสําหรับบริการเชิง
พาณิชย และโครงการจัดหารถโบกี้บรรทุกตูสินคา จํานวน 643 ลานบาท (โปรดดูตารางท่ี 2 ประกอบ) 
 



-14- 
 
ตารางท่ี 2 ผลการกูเ้งินในประเทศของรัฐวิสาหกจิ เดอืนกนัยายน 2559 หน่วย: ล้านบาท

ค้ําประกัน ไม่ค้ําประกัน ค้ําประกัน ไม่ค้ําประกัน
1. การเคหะแหง่ชาติ 800.00         -            -             -           800.00           
2. การรถไฟแหง่ประเทศไทย 643.00         -            -             -           643.00           

รวม 1,443.00     -          -            -          1,443.00      

หน่วยงาน
เงินกู้ตามโครงการ เงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ

รวม

 

 
    2.2 การปรับโครงสรางหนี้ในประเทศ จํานวน 6,841.87 ลานบาท 
          ในเดือนกันยายน 2559 กระทรวงการคลังไดดําเนินการปรับโครงสรางหนี้ในประเทศใหแกรัฐวิสาหกิจ
วงเงินรวม 6,841.87 ลานบาท โดยการขยายอายุสัญญาเงินกู (Roll Over) ประกอบดวยการรถไฟแหงประเทศไทย 
วงเงิน 5,841.87 ลานบาท และการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย วงเงิน 1,000 ลานบาท (โปรดดูตารางท่ี 3 
ประกอบ) 
 

ตารางท่ี 3 การปรับโครงสร้างหนีใ้นประเทศของรัฐวิสาหกจิ เดอืนกนัยายน 2559 หน่วย: ล้านบาท

ค้ําประกัน ไม่ค้ําประกัน ค้ําประกัน ไม่ค้ําประกัน
1. การรถไฟแหง่ประเทศไทย -              -            5,841.87      -           5,841.87        
2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย -              -            1,000.00    1,000.00        

รวม -            -          5,841.87     1,000.00   6,841.87      

หน่วยงาน
การกู้ใหม่มาชําระหน้ีเดิม การขยายอายุสัญญาเงินกู้ 

รวม

 
 
 


