
ฉบบัท่ี 129/2559                        วนัท่ี 26 กนัยายน 2559 
 

รายงานสถานะหนีส้าธารณะคงค้าง ณ ส้ินเดือนกรกฎาคม 2559  
______________________________ 

 

นายธีรัชย ์อตันวานิช รองผูอ้  านวยการส านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ ได้รายงานสถานะหน้ีสาธารณะ   
คงคา้ง ดงัน้ี 

หน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ 31 กรกฎาคม 2559 มีจ านวน 5,958,103.24 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.89 
ของ GDP โดยแบ่งเป็น หน้ีของรัฐบาล จ านวน 4,402,025.96 ลา้นบาท หน้ีของรัฐวิสาหกิจท่ีไม่เป็นสถาบนัการเงิน 
จ านวน 1,016,826.65 ลา้นบาท หน้ีของรัฐวสิาหกิจท่ีเป็นสถาบนัการเงิน (รัฐบาลค ้าประกนั) จ านวน 514,778.46 
ลา้นบาท และหน้ีหน่วยงานของรัฐ จ านวน 24,472.17 ลา้นบาท และเม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนก่อนหนา้ หน้ีสาธารณะ
คงคา้งเพิ่มข้ึนสุทธิ 34,047.71 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 หนี้ของรัฐบาล  จ  านวน 4,402,025.96 ล้านบาท เพิ่มข้ึนสุทธิ 28,737.82 ล้านบาท โดยการ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัเกิดจาก 

 การกูเ้งินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จ านวน 11,026.76 ลา้นบาท  
 การกูเ้งินเพื่อการลงทุนจากแหล่งเงินกูใ้นประเทศและต่างประเทศ จ านวน 5,778.32 ลา้นบาท  

โดยแบ่งเป็น (1) การกูเ้งินเพื่อให้กูต่้อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จ านวน 1,414.07 ลา้นบาท 
ส าหรับด าเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว สายสีน ้ าเงิน และสายสีม่วง และการรถไฟแห่งประเทศไทย จ านวน 
4,363.29 ลา้นบาท เพื่อจดัท าโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงและโครงการปรับปรุงทางรถไฟท่ีไม่ปลอดภยั 
ต่อการเดินรถ และ (2) การกูเ้งินส าหรับโครงการก่อสร้างทางสายหลกัเป็น 4 ช่องจราจร (ระยะท่ี 2) ของกรมทาง
หลวง จ านวน 0.96 ลา้นบาท  

 การช าระหน้ีเงินต้นและดอกเบ้ียจากหน้ีท่ีรัฐบาลกู้โดยตรง จ านวน 22,260.10 ล้านบาท 
แบ่งเป็น 

- การช าระหน้ีเงินต้นท่ีออกภายใต้พระราชบญัญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548  
และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม จ านวน 10,000 ลา้นบาท 

- การช าระหน้ีเงินต้นท่ีออกภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เ งิน 
เพื่อการวางระบบบริหารจดัการน ้าและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 จ านวน 4,758.11 ลา้นบาท 

- การช าระหน้ีต่างประเทศ จ านวน 93.47 ลา้นบาท 
- การช าระดอกเบ้ีย จ  านวน 7,408.52 ลา้นบาท  
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 การช าระหน้ีท่ีรัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบ
สถาบนัการเงิน จ านวน 9,914.22 ลา้นบาท โดยใช้เงินจากบญัชีสะสมเพื่อการช าระคืนตน้เงินกูช้ดใช้ความเสียหายของ
กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูฯ แบ่งเป็นช าระเงินตน้ จ านวน 7,297.45 ลา้นบาท และช าระดอกเบ้ีย จ านวน 2,616.77 ลา้นบาท 

 ผลของอตัราแลกเปล่ียนท าใหห้น้ีต่างประเทศสกุลต่างๆ ลดลง 758.15 ลา้นบาท 
 

 หนีข้องรัฐวสิาหกจิทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน จ านวน 1,016,826.65 ลา้นบาท ลดลงสุทธิ 5,113.75 
ลา้นบาท โดยการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัเกิดจาก 

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไถ่ถอนพนัธบตัรท่ีครบก าหนด จ านวน 1,325 ลา้นบาท 
 การช าระคืนหน้ีเงินต้นจากสัญญาเงินกู้ (Term Loan) จากแหล่งเงินกู้ต่างๆ ท าให้หน้ีลดลง  

1,631.83 ลา้นบาท โดยรายการท่ีส าคญัเกิดจากการช าระคืนหน้ีเงินตน้ของบริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)  
และบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) จ านวน 746.27 ลา้นบาท และ 712 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 ผลของอตัราแลกเปล่ียนท าให้หน้ีต่างประเทศสกุลต่างๆ ลดลง 2,248.03 ลา้นบาท 
 

 หนีข้องรัฐวสิาหกจิทีเ่ป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค า้ประกัน) จ  านวน 514,778.46 ลา้นบาท ลดลงสุทธิ 
2 ,739 .46  ล้านบาท โดยรายการท่ีส าคัญเกิดจากการช าระคืนต้นเ งินกู้ของธนาคารเพื่ อการเกษตร 
และสหกรณ์การเกษตร  

 

 หนีห้น่วยงานของรัฐ จ านวน 24,472.17 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนสุทธิ 13,163.10 ลา้นบาท โดยรายการท่ี
ส าคญัเกิดจากการเบิกจ่ายเงินกูข้องส านกังานกองทุนออ้ยและน ้าตาลทราย จ านวน 14,839.07 ลา้นบาท 
   

 หน้ีสาธารณะ ณ ส้ินเดือนกรกฎาคม 2559 จ านวน 5,958,103.24 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหน้ีใน
ประเทศ 5,613,627.48 ลา้นบาท หรือร้อยละ 94.22 และหน้ีต่างประเทศ 344,475.76 ลา้นบาท (ประมาณ 
9,992.64 ลา้นเหรียญสหรัฐ) หรือร้อยละ 5.78 ของหน้ีสาธารณะคงคา้งทั้งหมด และแบ่งออกเป็นหน้ีระยะยาว 
5,088,143.45 ลา้นบาท หรือร้อยละ 85.40 และหน้ีระยะสั้น 869,959.79 ลา้นบาท หรือร้อยละ 14.60 ของหน้ี
สาธารณะคงคา้งทั้งหมด  
 
 
 
 
 

คณะโฆษกส านกังานบริหารหน้ีสาธารณะ   
โทร. 02 265 8050 ต่อ 5505 5512 และ 5520 
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ส านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) ขอรายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงค้าง ณ ส้ินเดือน
กรกฎาคม 2559 ดงัน้ี 

 ยอดหน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559 มีจ านวน 5,958,103.24 ลา้นบาท หรือคิด
เป็น ร้อยละ 42.89 ของ GDP เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนก่อนหนา้ หน้ีสาธารณะเพิ่มข้ึนสุทธิ 34,047.71 ลา้นบาท 
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
 1. หน้ีของรัฐบาล 4,402,025.96 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 28,737.82 ล้านบาท 
 2. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีไม่เป็นสถาบนัการเงิน 1,016,826.65 ล้านบาท ลดลง 5,113.75 ล้านบาท 
 3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบนัการเงิน (รัฐบาลค ้าประกนั) 514,778.46 ล้านบาท  
  ลดลง 2,739.46 ลา้นบาท  
 4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ 24,472.17 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 13,163.10 ลา้นบาท 
  

 ทั้งน้ี สัดส่วนและรายละเอียดของหน้ีสาธารณะ ณ ส้ินเดือนกรกฎาคม 2559 ปรากฏตามแผนภาพ
ท่ี 1 และตารางท่ี 1 ตามล าดบั 
 

แผนภาพที ่1 สัดส่วนหนีส้าธารณะจ าแนกตามประเภท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-4- 
 

ตารางท่ี 1 รายงานหน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 25591 
 

หน่วย: ล้านบาท

ณ 30 มิ.ย.  % GDP  ณ 31 ก.ค.  % GDP  เพ่ิม/(ลด)

(3) (2) (3) (4) (3)-(1)

1. หน้ีของรัฐบาล (1.1+1.2+1.3) 4,373,288.14 31.62 4,402,025.96 31.69        28,737.82

   1.1 หน้ีที่รัฐบาลกู้โดยตรง 3,403,355.89 24.61 3,439,391.16 24.76 36,035.27       

        -หนี้ต่างประเทศ 92,517.32 94,103.87 1,586.55        

            - เงินกู้เพื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล 40,441.10 40,239.87 (201.23)          

            - เงินกู้ใหกู้้ต่อ 52,076.22 53,864.00 1,787.78        

        -หนี้ในประเทศ 3,310,838.57 3,345,287.29 34,448.72       

            - เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้ 2,819,285.98 2,856,312.74 37,026.76       

                   - ระยะส้ัน (ต๋ัวเงินคลังและเงินกู้อื่น) 20,000.00 40,000.00 20,000.00       

                   - ระยะยาว (พันธบตัรและเงินกู้อื่น) 2,799,285.98 2,816,312.74 17,026.76       

            - เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 359,853.00               359,853.00               -                   

            - เงินกู้เพื่อน าเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบติั -                          -                          -                   

            - เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจดัการน้ า 13,758.11                 9,000.00                   (4,758.11)       

            - เงินกู้ใหกู้้ต่อ 54,539.48                 56,127.55                 1,588.07        

            - เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ าประกัน 8,650.00                   8,650.00                   -                   

            - เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ 54,752.00                 55,344.00                 592.00           

                   - เพื่อใช้ในโครงการ DPL 4,752.00                   5,344.00                   592.00           

                   - เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจดัการทรัพยากรน้ าและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน 50,000.00                 50,000.00                 -                   

   1.2 หน้ีที่รัฐบาลกู้เพ่ือชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 969,932.25 7.01 962,634.80 6.93 (7,297.45)       

            - FIDF 1 385,119.04 385,119.04 -                   

            - FIDF 3 584,813.21 577,515.76 (7,297.45)       

   1.3 หน้ีเงินกู้ล่วงหน้าเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ี -                             -         -                             - -                   

        -หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ -                             -                             -                   

        -หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายใหแ้ก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ -                             -                             -                   

        -หนี้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ -                             -                             -                   

2. หน้ีรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2) 1,021,940.40 7.39 1,016,826.65 7.32        (5,113.75)

   2.1 หน้ีที่รัฐบาลค้้าประกัน 421,963.18 3.05 421,496.93 3.03           (466.25)

        -หนี้ต่างประเทศ 98,042.23 96,429.98        (1,612.25)

        -หนี้ในประเทศ 323,920.95 325,066.95          1,146.00

   2.2 หน้ีที่รัฐบาลไม่ค้้าประกัน 599,977.22 4.34 595,329.72 4.29        (4,647.50)

        -หนี้ต่างประเทศ 155,308.47 153,040.86        (2,267.61)

        -หนี้ในประเทศ 444,668.75 442,288.86        (2,379.89)

3. หน้ีรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้้าประกัน) 517,517.92 3.74 514,778.46 3.70        (2,739.46)

        -หนี้ต่างประเทศ 985.51 901.05             (84.46)

        -หนี้ในประเทศ 516,532.41 513,877.41        (2,655.00)

4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ  (4.1+4.2) 11,309.07                0.08     24,472.17                0.18            13,163.10

   4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ าประกัน -                             -                                                 - 

   4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ าประกัน 11,309.07                24,472.17                       13,163.10

รวม (1+2+3+4) 5,924,055.53 42.83 5,958,103.24 42.89        34,047.71
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หมายเหตุ:   
1. ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบ้ืองต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle : SPV) จ านวน 20,499.90 ล้านบาท ที่รฐับาลมีภาระผูกพันต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าพ้ืนที่อาคาร สัญญาบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ และสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องของโครงการศูนย์ราชการ

กรุงเทพมหานคร ถ. แจ้งวัฒนะ  
2. GDP ปี 2558 เท่ากับ 13,533.60 พันล้านบาท และประมาณการ GDP ปี 2559 เท่ากับ 14,034.30 พันล้านบาท (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ 15 สิงหาคม 2559) 
3. สบน. ได้ปรับวิธีการค านวณ GDP ในแต่ละเดือน เพ่ือให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP สะท้อนค่าที่ใกล้เคียงความเป็นจริง  

โดย GDP ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ เดือนมิถุนายน 2559 เท่ากับ 13,831.82 พันล้านบาท  
และ GDP ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา สิ้นสดุ ณ เดือนกรกฎาคม 2559 ค านวณดังนี้ [(GDP ไตรมาส 3 ปี 58/3)*2] + [GDP ไตรมาส 4 ปี 58] + [GDP   ไตรมาส 1 – 2 ปี 59] + [(ประมาณการ GDP ปี 59 – GDP ไตรมาส 1 - 2 ปี 59)/6] เท่ากับ 13,892.95 พันล้านบาท 

4. รัฐบาลมีหนี้อัตราดอกเบ้ียแปรผันตามเงินเฟ้อ จ านวน 207,940 ล้านบาท ประกอบไปด้วย พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ (Inflation-Linked Bond) รุ่น ILB217A จ านวน 100,872 ล้านบาท และ รุ่น ILB283A จ านวน 107,068 ล้านบาท โดยตามประมาณการภาระหนี้ที่จะครบก าหนดช าระในอนาคต รัฐบาลจะมี
ภาระหนี้ส่วนชดเชยเงินเฟ้อเพ่ิมเติมจากเงินต้นที่จะครบก าหนดในปี 2564 จ านวน 17,546 ล้านบาท และในปี 2571 จ านวน 31,445 ล้านบาท ภายใต้ข้อสมมติว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline Inflation) ในปี 2559 เท่ากับ -0.1% และเท่ากับ 2.0% ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป   

5. มาตรา 24 (2) ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ เพ่ือเป็นการประหยัด ลดความเส่ียงในอัตราแลกเปลี่ยน หรือกระจายภาระการช าระหนี้ โดยที่ผา่นมากระทรวงการคลังได้มีการกู้เงิน 
ในประเทศเพ่ือช าระหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ าประกันไม่ เกินจ านวนเงินที่ยัง มีภาระค้ าประกันอยู่  ท าให้หนีต้่างประเทศ ของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ าประกันลดลงและหนี้ในประเทศของรัฐบาลเพ่ิมขึ้น 

6. เงินกู้ที่ออกภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบ 
สถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) และพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงนิ ระยะทีส่อง พ.ศ. 2545 (FIDF3) นั้น ต่อมาได้มีการตราพระราชก าหนดปรับปรุงการบริหารหนี้ที่กระทรวงการคลังกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) พ.ศ. 2555 มาตรา 4 ให้กองทุนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการช าระคืนต้นเงินกู้ 
และการช าระดอกเบ้ียเงินกู้ 

7. มาตรา 24/1 ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ 
ที่มีจ านวนมากและเห็นว่าไม่สมควรกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวในคราวเดียวกัน โดยให้สามารถทยอยกู้เงินล่วงหน้าได้ไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันที่หนี้ครบก าหนดช าระ และให้น าเงินกู้ดังกล่าวส่งเข้ากองทุนบริหารเงินกู้เพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ 
ในประเทศให้เป็นผู้บริหารเงิน โดยจะน าไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง เช่น ตราสารหนี้ที่ออกหรือค้ าประกันโดยกระทรวงการคลัง  
ตราสารหนี้ที่ออกเป็นเงินตราสกุลหลักและออกหรือค้ าประกันโดยรัฐบาลต่างประเทศ การท าธุรกรรมซ้ือโดยมีสัญญาจะขายคืนซ่ึงตราสารหนี้ที่ออก 
โดยกระทรวงการคลัง หรือลงทุนในตราสารหนี้อ่ืนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เพ่ือให้เกิดผลตอบแทน 
และเป็นการลดต้นทุนของการกู้เงิน 

8. ตัวเลขในตารางไม่รวมหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เนื่องจากเดิม ธปท. ถือเป็นรัฐวิสาหกิจที่ประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดกิจการธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 ซ่ึงหนี้ของ ธปท. ไม่นับเป็นหนี้สาธารณะ เว้นแตก่ระทรวงการคลังจะค้ าประกันหนี้นั้น ต่อมา พระราชบัญญัติธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ได้บัญญตัิให้ ธปท. เป็นหน่วยงานของรฐัที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอ่ืน ท าให้หนี้ของ ธปท. นับรวมเป็นหนี้สาธารณะ อย่างไรก็ดี เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของนานาประเทศและเจตนารมณ์ดั้งเดิมของพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 สบน. อยู่ในระหว่างการด าเนินการปรับปรุงนิยามและขอบเขต
ของหนี้สาธารณะภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 หนี้ของ ธปท. มีจ านวน 4,227,754 ล้านบาท (ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย) 
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1. หนีข้องรัฐบาล 

 1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนก่อนหน้าเพิ่มข้ึนสุทธิ 36,035.27 ลา้นบาท เน่ืองจาก  
 1.1.1 หนี้ต่างประเทศ เพิ่มข้ึนสุทธิ 1,586.55 ลา้นบาท จากเดือนก่อนหนา้ โดยเป็นผลจากการเบิกจ่ายหน้ี 
สกุลเงินเยนและการช าระคืนหน้ีสกุลเงินเยนและสกุลเงินเหรียญสหรัฐท าให้ยอดหน้ีคงคา้งในรูปเงินบาทเพิ่มข้ึน 
จ านวน 2,344.70 ล้านบาท และผลการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนท าให้ยอดหน้ีคงค้างในส่วนท่ีเหลือ 
หลงัจากท าการเบิกจ่ายและช าระคืน ในรูปเงินบาทลดลง 758.15 ลา้นบาท ดงัรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 2   

ตารางที ่2 การเปลีย่นแปลงของหนีต่้างประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรง 

ล้านบาท

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

(ก) (ข)

CAD -              -              -                      -                                        -                     -                     -              -                   CAD 27.42    26.79

EUR -              -              -                      -                                        -                     -                     -              -                   EUR 39.44    39.02

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

USD 359.89         359.92         0.03                     0.96                                      12,719.80            12,611.08            (108.72)        (107.76)             USD 35.34    35.04

JPY 42,481.79     42,201.09     (280.70)                (93.47)                                   -                     -                     -              (93.47)               

USD 460.07         460.07         0.00                     -                                        -                     -                     -              -                   

CAD 9.04             9.04            -                      -                                        247.84                242.19                (5.65)           (5.65)                 

EUR -              -              -                      -                                        -                     -                     -              -                   

JPY 89,136.00     101,480.09   12,344.09             4,189.29                                30,849.08            30,250.62            (598.46)        3,590.83            

USD 150.00         100.00         (50.00)                  (1,752.08)                               5,301.54              5,256.22             (45.32)         (1,797.40)           

JPY -              -              -                      -                                        -                     -                     -              -                   

USD 500.00         500.00         -                      -                                        -                     -                     -              -                   

2,344.70                             (758.15)      1,586.55          รวม

อัตราแลกเปลี่ยน 2

เงินกู้เพ่ือใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล

 หน้ีทีย่งัไม่ได้มีการบริหาร   

ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น

 หน้ีทีไ่ด้มีการบริหารความเสีย่ง

จากอัตราแลกเปลีย่น

เงินกู้ให้กู้ต่อ

 หน้ีทีย่งัไม่ได้มีการบริหาร   

ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น

 หน้ีทีไ่ด้มีการบริหารความเสีย่ง

จากอัตราแลกเปลีย่น

สกุลเงิน 1

ผลจากการบริหารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การช้าระคืน/การ

บริหารความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น) ณ ก.ค. 59
ผลของอัตราแลกเปลีย่นต่อหน้ีคงค้าง

การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ

 ณ ก.ค. 59หน้ีคงค้าง ณ 

มิ.ย. 59

หน้ีคงค้าง ณ

 ก.ค. 59

ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD

หน้ีส้ินเดือน มิ.ย. 

59   (ล้านบาท)

หน้ีส้ินเดือน ก.ค. 

59   (ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

3

3

 
1. CAD=สกุลเงินเหรียญแคนาดา EUR=สกุลเงินยโูร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ 
2. อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอตัราถวัเฉล่ียขาย ณ วนัท าการสุดทา้ยของเดือน 
3. หน้ีต่างประเทศท่ีมีการบริหารความเส่ียงแลว้ ใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท าการบริหารความเส่ียง 

   หากพิจารณาในรูปเงินบาท หน้ีท่ีรัฐบาลกู้โดยตรงจ าแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ หลงัจากท่ีท าการบริหาร
จดัการความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนแล้วมีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพท่ี 2  
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แผนภาพที ่2 หนีต่้างประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรงทีบ่ริหารความเส่ียงและจ าแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ 

รวม Hedged Unhedged
เยน 143,681.18           47,992.41         13,552.50                  34,439.91         

เหรียญสหรัฐ 1,419.99              45,869.16         29,752.92                  16,116.24         
เหรียญแคนาดา 9.04                   242.30             -                          242.30             
ยโูร -                     -                  -                          

94,103.87         43,305.42                  50,798.45         
4,402,025.96              

2.13                 0.98                         1.15                
ร้อยละของหน้ีต่างประเทศต่อหน้ีทัง้หมด

ของรัฐบาล (%) = (1)/(2)

สกุลเงิน (ลา้นหน่วย)
(ลา้นบาท)

รวมหน้ีต่างประเทศของรัฐบาล (1)
หน้ีของรัฐบาลทัง้หมด (2)

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1.1.2 หนี้ในประเทศ เพิ่มข้ึนสุทธิ 34,448.72 ลา้นบาท จากเดือนก่อนหนา้ เน่ืองจาก 

- การกูเ้งินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหน้ีสาธารณะ เพิ่มข้ึน 37,026.76 ลา้น

บาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

-  การกูเ้งินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จ านวน 11,026.76 ลา้นบาท โดยการ          

ออกพนัธบตัรทั้งจ  านวน 

-  การเพิ่มข้ึนของตัว๋เงินคลงั จ  านวน 20,000 ลา้นบาท  

- การออกพนัธบตัรรัฐบาลเพื่อการบริหารหน้ี เพื่อใชใ้นการปรับโครงสร้างหน้ีตัว๋เงินคลงั  

จ านวน 16,000 ลา้นบาท  

 

ร้อยละของหนี้ต่างประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรงต่อหนี้ทั้งหมดของรัฐบาล  
โดยจ าแนกเป็นหนี้ที่ยังไม่ได้มีการบริหารความเสี่ยง และหนี้ที่ได้มีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
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- การช าระหน้ีท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม จ านวน 10,000 ลา้นบาท 

 เงินกูเ้พื่อวางระบบบริหารจดัการน ้ า ลดลง 4,758.11 ลา้นบาท จากเดือนก่อนหนา้ เน่ืองจาก    
มีการช าระตน้เงินโดยใชเ้งินงบประมาณทั้งจ  านวน  

- เงินกูใ้หกู้ต่้อเพิ่มข้ึน 1,588.07 ลา้นบาท จากเดือนก่อนหนา้ เน่ืองจาก 
- การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกู ้จ  านวน 1,414.07 ลา้นบาท เพื่อ

จดัท าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว จ านวน 921.69 ลา้นบาท โครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงิน จ านวน 450.44 ลา้น
บาท และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง จ านวน 41.94 ลา้นบาท  
 - การรถไฟแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกูจ้  านวน 174 ลา้นบาท เพื่อจดัท าโครงการปรับปรุง    
ทางรถไฟท่ีไม่ปลอดภยัต่อการเดินรถ  

 เงินกูบ้าททดแทนการกูเ้งินตราต่างประเทศ เพิ่มข้ึน 592 ลา้นบาท จากเดือนก่อนหนา้ 
เน่ืองจาก มีการเบิกจ่ายเงินกูเ้พื่อใชใ้นโครงการเงินกูเ้พื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) 

1.2  หนีท้ีรั่ฐบาลกู้เพือ่ชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพือ่การฟ้ืนฟูฯ ลดลงจากเดือนก่อนหนา้ จ านวน 
7,297.45 ลา้นบาท จากการช าระหน้ีท่ีกูม้าภายใตพ้ระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลงักูเ้งินและจดัการเงินกู้
เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน ระยะท่ีสอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) โดยใชเ้งินจาก
บญัชีสะสมเพื่อการช าระคืนตน้เงินกูช้ดใชค้วามเสียหายของกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูฯ  

 1.3 หนีเ้งินกู้ล่วงหน้าเพือ่ปรับโครงสร้างหนี้ ไม่มีการเปล่ียนแปลงจากเดือนก่อนหนา้ 

2. หนี้รัฐวสิาหกจิทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน 
 2.1 หนี้ทีรั่ฐบาลค า้ประกนั 
 2.1.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลง 1,612.25 ล้านบาทจากเดือนก่อนหน้า โดยเป็นผลจากการช าระคืนหน้ี 
สกุลเงินเยนของรัฐวิสาหกิจ จ านวน 919.87 ล้านบาท และผลการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนท าให้ 
ยอดหน้ีคงค้างในส่วนท่ีเหลือหลังจากท าการช าระคืน ในรูปเงินบาทลดลง 692.38 ล้านบาท ดังรายละเอียด 
ปรากฏตามตารางท่ี 3 

ตารางที ่3 การเปลี่ยนแปลงของหนีต่้างประเทศของรัฐวสิาหกจิทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค า้ประกนั) 

ล้านบาท สกุลเงิน ม.ิย. 59 ก.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             0.00                   0.00                  1,550.60              1,534.45             (16.15)       (16.15)             CAD 27.42   26.79
JPY 86,617.81      86,531.80       (86.01)                (29.19)               29,977.55            29,396.01           (581.54)     (610.73)            EUR 39.44   39.02
USD -               -                -                    -                   -                     -                    -           -                 JPY 0.35     0.34
JPY 211,914.16    209,024.97     (2,889.19)            (890.68)             4,881.06              4,786.37             (94.69)       (985.37)            USD 35.34   35.04

USD -               -                -                    -                   -                     -                    -           -                 
(919.87)            (692.38)    (1,612.25)        

อัตราแลกเปลี่ยน 2
ผลจากการบริหารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การช้าระคืน/การ

บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน)     ณ ก.ค. 59
ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหน้ีคงค้าง

ล้าน 

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

  (ล้านบาท)

หน้ีส้ินเดือน ก.ค. 59 

  (ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

หน้ีทีย่งัไม่ได้มีการบริหาร      

ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น

หน้ีทีไ่ด้มีการบริหารความเสีย่ง

จากอัตราแลกเปลีย่น
รวม

การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ

 ณ ก.ค. 59สกุลเงิน 1 หน้ีคงค้าง ณ 

มิ.ย.  59

หน้ีคงค้าง ณ 

ก.ค.  59

3

 
1. EUR=สกุลเงินยโูร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ 
2. อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอตัราถวัเฉล่ียขาย ณ วนัท าการสุดทา้ยของเดือน 
3. หน้ีคงคา้งต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจบางส่วนไดมี้การบริหารจดัการความเส่ียงแลว้ (Partial Hedge) 
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 2.1.2 หนี้ในประเทศ เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพิ่มข้ึนสุทธิ 1,146 ล้านบาท เน่ืองจาก 
รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกูต่้างๆ มากกว่าการช าระคืนตน้เงินกู ้โดยเป็นการเบิกจ่ายเงินกู้ 2,420 ลา้น
บาท และช าระคืนตน้เงินกู้ 1,274 ล้านบาท โดยรายการท่ีส าคญัเกิดจากการเบิกจ่ายเงินกู้ของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย จ านวน 1,800 ลา้นบาท 

    2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค า้ประกัน 
  2.2.1 หนีต่้างประเทศ ลดลงจากเดือนก่อนหนา้ 2,267.61 ลา้นบาท โดยเป็นผลจากการช าระคืนตน้เงินกู ้
สกุลเงินต่างๆ ของบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) ท าให้ยอดหน้ีคงคา้งในรูปเงินบาทลดลง 711.96 ลา้นบาท  
และผลการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนท าให้ยอดหน้ีคงค้างในส่วนท่ีเหลือหลังจากท าการช าระคืน  
ในรูปเงินบาทลดลง 1,555.65 ลา้นบาท ดงัรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 4 

ตารางที ่4 การเปลีย่นแปลงของหนีต่้างประเทศของรัฐวสิาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลไม่ค า้ประกนั) 

ล้านบาท สกุลเงิน ม.ิย. 59 ก.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 1,292.92        1,276.91        (16.01)                (624.69)             50,986.69            50,455.82           (530.87)     (1,155.56)         EUR 39.44   39.02
JPY 35,425.45      35,234.18       (191.27)               (64.91)               12,260.40            12,022.54           (237.86)     (302.77)            JPY 0.35     0.34
USD 2,117.30        2,116.66        (0.64)                  (22.36)               74,833.01            74,193.36           (639.65)     (662.01)            USD 35.34   35.04

หน้ีทีไ่ด้มีการบริหารความเสีย่ง

จากอัตราแลกเปลีย่น
JPY 59,000.00      59,000.00       -                    -                   17,228.35            17,081.08            (147.27)     (147.27)            JPY 0.35     0.34

(711.96)            (1,555.65)  (2,267.61)        

สกุลเงิน

ผลจากการบรหิารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การช้าระ

คืน/การบรหิารความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น)

 ณ ก.ค. 59

การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ

 ณ ก.ค. 59

อัตราแลกเปลี่ยน

หน้ีคงค้าง ณ 

มิ.ย.  59

หน้ีคงค้าง ณ 

ก.ค.  59

ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD

หน้ีส้ินเดือน มิ.ย. 59 

  (ล้านบาท)

หน้ีส้ินเดือน ก.ค. 59 

  (ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหน้ีคงค้าง

หน้ีทีย่งัไม่ได้มีการบริหาร     

ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น

รวม

2

1

3

 
1. EUR=สกุลเงินยโูร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ 
2. อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอตัราถวัเฉล่ียขาย ณ วนัท าการสุดทา้ยของเดือน 
3. หน้ีท่ียงัไม่ไดมี้การบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน เน่ืองจากรัฐวิสาหกิจมีรายรับและรายจ่ายหน้ีต่างประเทศเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ (Natural 
Hedged)  
    โดยประกอบไปดว้ย บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) และ บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) 

 2.2.2 หนีใ้นประเทศ เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนก่อนหนา้ลดลงสุทธิ 2,379.89 ลา้นบาท เน่ืองจาก 
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไถ่ถอนพนัธบตัรท่ีครบก าหนด จ านวน 1,325 ลา้นบาท 

          - รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกูต่้างๆ น้อยกว่าช าระคืนตน้เงินกู ้จ  านวน 1,054.89 ลา้นบาท  
โดยเป็นการเบิกจ่ายเงินกู ้132.28 ลา้นบาท และช าระคืนตน้เงินกู ้1,187.17 ลา้นบาท 

3. หนี้รัฐวสิาหกจิที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค า้ประกนั)  
 3.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลง 84.46 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็นผลจากการช าระคืนต้นเงินกู ้ 
สกุลเงินเยนและสกุลเงินเหรียญสหรัฐของรัฐวสิาหกิจต่างๆ ท่ีท าให้ยอดหน้ีคงคา้งในรูปเงินบาทลดลง 81.56 ลา้น
บาท และผลการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนท่ีท าให้ยอดหน้ีคงคา้งในส่วนท่ีเหลือหลงัจากท าการช าระคืน 
ในรูปเงินบาทลดลง 2.90 ลา้นบาท ดงัรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 5 
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ตารางที ่5 การเปลีย่นแปลงของหนีต่้างประเทศของรัฐวสิาหกิจทีเ่ป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค า้ประกนั) 

ล้านบาท
สกุลเงิน ม.ิย. 59 ก.ค. 59

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

EUR 3.10              3.10              -                    -                   122.25                120.98               (1.27)         (1.27)               EUR 39.44   39.02
USD 5.38              5.38              (1.80)                  (62.78)               190.15                188.52               (1.63)         (64.41)             USD 35.34   35.04
EUR -               -                -                    -                   -                     -                    -           -                 
JPY 2,749.66        2,672.98        (76.68)                (18.78)               -                     -                    -           (18.78)             

(81.56)              (2.90)        (84.46)            

การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ

 ณ ก.ค. 59สกุลเงิน 1

ผลจากการบรหิารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การช้าระ

คืน/การบรหิารความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น)

 ณ ก.ค. 59

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหน้ีคงค้าง

 หน้ีทีย่งัไม่ได้มีการบริหาร    

ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น
 หน้ีทีไ่ด้มีการบริหารความเสีย่ง

จากอัตราแลกเปลีย่น
รวม

อัตราแลกเปลี่ยน

หน้ีคงค้าง ณ 

มิ.ย.  59

หน้ีคงค้าง ณ 

ก.ค.  59

ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD

หน้ีส้ินเดือน มิ.ย. 59 

  (ล้านบาท)

หน้ีส้ินเดือน ก.ค. 59 

  (ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

2

 
1. EUR=สกุลเงินยโูร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ 
2. อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอตัราถวัเฉล่ียขาย ณ วนัท าการสุดทา้ยของเดือน 

3.2  หนีใ้นประเทศ เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนก่อนหนา้ลดลง 2,655 ลา้นบาท เน่ืองจากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรมีการช าระคืนตน้เงินกู ้

ทั้งน้ี หากพิจารณาในรูปเงินบาท หน้ีต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจท่ีไม่เป็นสถาบนัการเงิน และรัฐวิสาหกิจ 
ท่ีเป็นสถาบนัการเงิน (รัฐบาลค ้าประกนั) หลงัท าการบริหารจดัการความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียน จ าแนกเป็นสกุล
เงินต่างๆ มีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพท่ี 3  

แผนภาพที ่3 หนีต่้างประเทศของรัฐวสิาหกจิทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน และรัฐวสิาหกจิทีเ่ป็น 
สถาบันการเงิน (รัฐบาลค า้ประกนั) ทีบ่ริหารความเส่ียงและจ าแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ 

รวม Hedged
Natural 

Hedged
Unhedged

เยน 333,463.93            124,588.69     83,264.23      11,957.64     29,366.82       

เหรียญสหรัฐ 2,120.25               74,296.57       -              74,171.01     125.56           

ยโูร 1,319.33               51,486.63       -              49,831.13     1,655.50        

250,371.89     83,264.23      135,959.78    31,147.88       
1,531,605.11  

16.35            5.44             8.88             2.03              
ร้อยละของหน้ีต่างประเทศต่อหน้ี

ทัง้หมดของรัฐวิสาหกิจ (%) = (1)/(2)

สกุลเงิน (ลา้นหน่วย)
(ลา้นบาท)

รวมหน้ีต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ (1)
หน้ีรัฐวิสาหกิจทัง้หมด (2)

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ร้อยละของหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจต่อหนี้ทั้งหมดของรัฐวสิาหกิจ โดยจ าแนกเป็นหนี้ที่ยังไม่ได้มีการบริหารความเสี่ยง 
หนี้ที่ได้มีการบริหารความเสี่ยง และหนี้ที่ยังไม่ได้มีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากรัฐวิสาหกิจมีรายรับ 

และรายจ่ายหนี้ต่างประเทศเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ (Natural Hedged)  
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4. หนี้หน่วยงานของรัฐ เพิ่มข้ึนสุทธิ 13,163.10 ลา้นบาท จากเดือนก่อนหนา้ เน่ืองจากหน่วยงานของรัฐ 
มีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกูม้ากกวา่การช าระคืนตน้เงินกู ้ซ่ึงเป็นการเบิกจ่ายและช าระคืนตน้เงินกู้ จ  านวน  
14,839.30 ล้านบาท และ 1,676.20 ล้านบาท  
ตามล าดบัโดยรายการท่ีส าคญัเกิดจากการเบิกจ่ายต้นเงินกู้ของส านักงานกองทุนอ้อยและน ้าตาลทราย 
จ านวน 14,839.07 ล้านบาท 
 

 หน้ีสาธารณะคงค้าง ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559 มีจ  านวน 5,9584,103.24 ล้านบาท ซ่ึงสามารถ 
แบ่งประเภทเป็นหน้ีต่างประเทศ-หน้ีในประเทศ และหน้ีระยะยาว-หน้ีระยะสั้นได ้ดงัน้ี 
 

 หนีต่้างประเทศและหนีใ้นประเทศ แบ่งออกเป็น หน้ีต่างประเทศ 344,475.76 ลา้นบาท หรือร้อยละ 5.78
และหน้ีในประเทศ 5,613,627.48 ลา้นบาท หรือร้อยละ 94.22 ของยอดหน้ีสาธารณะคงคา้ง รายละเอียด
ปรากฏตามตารางท่ี 6 

ตารางที่ 6 สัดส่วนหนีต่้างประเทศและหนีใ้นประเทศ 
หน้ีสาธารณะ

(ลา้นบาท) (ลา้นบาท) % (ลา้นบาท) %

1. หน้ีของรัฐบาล 4,402,025.96           94,103.87                  2.14              4,307,922.09                97.86                

2. หน้ีรัฐวิสาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน 1,016,826.65           249,470.84                24.53            767,355.81                   75.47                

3. หน้ีรัฐวิสาหกิจทีเ่ป็นสถาบันการเงิน     

   (รัฐบาลค้้าประกัน)
514,778.46              901.05                     0.18              513,877.41                   99.82                

4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ 24,472.17               -                          -               24,472.17                    100.00               

รวม 5,958,103.24           344,475.76                5.78              5,613,627.48                94.22                

หน้ีต่างประเทศ หน้ีในประเทศ

 
 
 หนีร้ะยะยาวและหนีร้ะยะส้ัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

- หนี้ระยะยาวและหนีร้ะยะส้ัน (แบ่งตามอายุของเคร่ืองมือการกู้เงิน) แบ่งออกเป็น หน้ีระยะยาว 
5,832,958.23 ลา้นบาท หรือร้อยละ 97.90 และหน้ีระยะสั้น 125,145.01 ลา้นบาท หรือร้อยละ 2.10 
ของยอดหน้ีสาธารณะคงคา้ง รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 7 

ตารางที่ 7 สัดส่วนหนีร้ะยะยาวและหนี้ระยะส้ัน (แบ่งตามอายุของเคร่ืองมือการกู้เงิน) 
หน้ีสาธารณะ

(ลา้นบาท) (ลา้นบาท) % (ลา้นบาท) %

1. หน้ีของรัฐบาล 4,402,025.96           4,291,283.43              97.48            110,742.53                   2.52                  

2. หน้ีรัฐวิสาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน 1,016,826.65           1,002,424.17              98.58            14,402.48                    1.42                  

3. หน้ีรัฐวิสาหกิจทีเ่ป็นสถาบันการเงิน     

   (รัฐบาลค้้าประกัน)
514,778.46              514,778.46                100.00           -                            -                   

4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ 24,472.17               24,472.17                  100.00           -                            -                   

รวม 5,958,103.24           5,832,958.23             97.90            125,145.01                  2.10                  

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสัน้
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- หนี ้ระยะยาวและหนี ้ระยะส้ัน  (แบ่งตามอาย ุคงเหล ือ)  แบ ่งออกเป็น หน้ีระยะยาว 
5,088,143.45 ลา้นบาท หรือร้อยละ 85.40 และหน้ีระยะสั้น 869,959.79 ลา้นบาท หรือร้อยละ 14.60  
ของยอดหน้ีสาธารณะคงคา้ง รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 8 

ตารางที่ 8 สัดส่วนหนีร้ะยะยาวและหนี้ระยะส้ัน (แบ่งตามอายุคงเหลอื) 
หน้ีสาธารณะ

(ลา้นบาท) (ลา้นบาท) % (ลา้นบาท) %

1. หน้ีของรัฐบาล 4,402,025.96           3,852,854.04              87.52            549,171.92                   12.48                

2. หน้ีรัฐวิสาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน 1,016,826.65           876,402.22                86.19            140,424.43                   13.81                

3. หน้ีรัฐวิสาหกิจทีเ่ป็นสถาบันการเงิน     

   (รัฐบาลค้้าประกัน)
514,778.46              339,261.98                65.90            175,516.48                   34.10                

4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ 24,472.17               19,625.21                  80.19            4,846.96                      19.81                

รวม 5,958,103.24           5,088,143.45             85.40            869,959.79                  14.60                

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสัน้

 
หมายเหต:ุ การน าข้อมูลและ/หรือบทวเิคราะห์ของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะไปใช้และ/หรือเผยแพร่ต่อ ขอความกรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาของขอ้มูล
ด้วย 
 
 
 

ส่วนวจิยันโยบายหน้ีสาธารณะ ส านกันโยบายและแผน 
ส านกังานบริหารหน้ีสาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5512 และ 5520 
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ส านักงานบริหารหน้ีสาธารณะขอสรุปผลการบริหารจดัการหน้ีภาครัฐท่ีด าเนินการโดย
ส านกังาน  บริหารหน้ีสาธารณะ ประจ าเดือนกรกฎาคม 2559 วงเงินรวม 186,432.10 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นหน้ี
รัฐบาล 158,032.10 ลา้นบาท และหน้ีรัฐวสิาหกิจ 28,400 ลา้นบาท ดงัน้ี 
 

1. การบริหารจัดการหนีรั้ฐบาล วงเงินรวม 158,032.10 ล้านบาท ประกอบด้วย 
1.1 การกูเ้งินในประเทศ 13,206.83 ลา้นบาท 
1.2 การเบิกจ่ายเงินกูต่้างประเทศ 4,190.25 ลา้นบาท 
1.3 การปรับโครงสร้างหน้ีในประเทศ 106,708.62 ลา้นบาท 
1.4 การปรับโครงสร้างหน้ีต่างประเทศ 1,752.08 ลา้นบาท 
1.5 การช าระหน้ี 32,174.32 ลา้นบาท 

 

1.1 การกู้เงินในประเทศ กระทรวงการคลงักูเ้งินและเบิกจ่ายเงินกู ้จ  านวน 13,206.53 ลา้นบาท  
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี (โปรดดูตารางท่ี 1 ประกอบ) 
          1.1.1 การกู้ เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จ  านวน 11,026.76 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น พนัธบตัร
รัฐบาล 9,230 ลา้นบาท และพนัธบตัรออมทรัพย ์1,796.76 ลา้นบาท 
  1.1.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ให้กู้ต่อ จ  านวน 1,588.07 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น    
         (1) การใหกู้ต่้อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย วงเงินรวม 1,414.07 ลา้นบาท เพื่อ
จดัท าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว จ านวน 921.69 ลา้นบาท สายสีน ้าเงิน จ านวน 450.44 ลา้นบาท    และสายสี
ม่วง จ านวน 41.94 ลา้นบาท 
         (2) การให้กูต่้อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย จ านวน 174 ลา้นบาท เพื่อจดัท าโครงการปรับปรุง
ทางรถไฟท่ีไม่ปลอดภยัต่อการเดินรถ  
  1.1.3 การเบิกจ่ายเงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ จ  านวน 592 ลา้นบาท เพื่อใชใ้นโครงการเงินกู้
เพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL)  
 

ตารางที่ 1 การกู้เงินในประเทศของรัฐบาล เดือนกรกฎาคม 2559 หน่วย: ล้านบาท

1. เงินกู้เพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 11,026.76    

- พนัธบัตรรัฐบาล 11,026.76      

2. เงินกู้เพ่ือวางระบบบริหารจัดการน้้า -             

3. เงินกู้ให้กู้ต่อ 1,588.07      

4. เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ 592.00        

- โครงการเงินกู้ DPL 592.00          

รวม 13,206.83    
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  1.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ ต่างประเทศ กระทรวงการคลงัไดมี้การเบิกจ่ายเงินกูจ้ากต่างประเทศ จ านวน  4,190.25 
ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
         1.2.1 การกู้ เงิน Euro Commercial Paper หรือ ECP Programme จ  านวน 12,344.09 ลา้นเยน หรือ
เทียบเท่า 4,189.29 ลา้นบาท เพื่อใหกู้ต่้อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ส าหรับโครงการรถไฟชานเมือง    สายสี
แดง ช่วงบางซ่ือ-รังสิต 
         1.2.2 การเบิกจ่ายเงินกู้จากธนาคารพฒันาเอเชีย จ  านวน 27,405.37 เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 960,325.27 
บาท ส าหรับโครงการก่อสร้างทางสายหลกัเป็น 4 ช่องจราจร (ระยะท่ี 2) ของกรมทางหลวง  
    1.3 การปรับโครงสร้างหนีใ้นประเทศ จ านวน 106,708.62 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  (1) การปรับโครงสร้างหน้ีเงินกู้เพื่อการพฒันาระบบบริหารจดัการทรัพยากรน ้ าและระบบขนส่งทางถนน     
ระยะเร่งด่วน จ านวน 30,000 ลา้นบาท โดยการออกพนัธบตัรเพื่อการบริหารหน้ีเงินกูโ้ครงการ 
  (2) การปรับโครงสร้างหน้ีเงินกูท่ี้ออกภายใตพ้ระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลงักูเ้งินและจดัการ
เงินกูเ้พื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน ระยะท่ีสอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) 
จ านวน 28,708.62 ลา้นบาท โดยการออกตัว๋สัญญาใช้เงิน จ านวน 18,708.62 ลา้นบาท และการออก R-bill จ  านวน 
10,000 ลา้นบาท 
  (3) การปรับโครงสร้างหน้ีเงินกูท่ี้ออกภายใตพ้ระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลงักูเ้งินเพื่อฟ้ืนฟู
และเสริมสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 (ไทยเขม้แข็ง) จ  านวน 26,000 ล้านบาท โดยการออก
พนัธบตัรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหน้ี  
  (4) การปรับโครงสร้างหน้ีตัว๋เงินคลงั จ  านวน 16,000 ลา้นบาท โดยการออกพนัธบตัรรัฐบาลเพื่อการบริหารหน้ี 
  (5) การปรับโครงสร้างหน้ีพนัธบตัรรัฐบาลท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 
และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม จ านวน 6,000 ลา้นบาท โดยการออกตัว๋สัญญาใชเ้งินเพื่อการบริหารหน้ี 
    1.4 การปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ กระทรวงการคลงัด าเนินการปรับโครงสร้างหน้ีเงินกูภ้ายใต ้ECP 
Programme ท่ีให้กูต่้อแก่ บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) โดยการกูเ้งินภายใต ้ECP Programme จ านวน 50 
ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 1,752.08 ลา้นบาท 

    1.5 การช าระหนี ้กระทรวงการคลงัไดช้ าระหน้ี จ านวน 32,174.32 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 
 1.5.1 การช าระหนีท้ีรั่ฐบาลกู้โดยตรง จ านวน 22,260.10 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  

      - ช าระเงินตน้ จ านวน 14,851.58 ลา้นบาท แบ่งเป็น (1) การช าระหน้ีท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติั
การบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม จ านวน 10,000 ลา้นบาท โดยใชเ้งินจากบญัชีเงินกูเ้พื่อ
การช าระหน้ี (2) การช าระหน้ีท่ีออกภายใตพ้ระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลงักูเ้งิน เพื่อการวางระบบ
บริหารจดัการน ้ าและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 จ านวน 4,758.11 ลา้นบาท โดยใช้เงินงบประมาณทั้ง
จ านวน และ (3) การช าระหน้ีต่างประเทศ จ านวน 93.47 ลา้นบาท  
                  - ช าระดอกเบ้ียจ านวน 7,408.52 ลา้นบาท แบ่งเป็น (1) ดอกเบ้ียในประเทศ จ านวน 7,194.82 ลา้น
บาท และ (2) ดอกเบ้ียต่างประเทศ จ านวน 213.70 ลา้นบาท 
  



-14- 
 

  1.5.2 การช าระหนีท้ีรั่ฐบาลกู้เพือ่ชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพือ่การฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การ เงิน  จ านวน 9,914 .22  ล้านบาท โดยใช้ เ งินจากบัญชีสะสมเพื่ อการช าระคืนต้น เ งินกู้ชดใช ้
ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูฯ แบ่งออกเป็น 
         (1) การช าระหน้ีท่ีกูม้าภายใตพ้ระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลงักูเ้งินและจดัการเงินกู ้
เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) จ านวน 1,073.30 ลา้นบาท       
โดยเป็นการช าระดอกเบ้ียทั้งจ  านวน 
         (2) การช าระหน้ีท่ีกู้มาภายใตพ้ระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลงักู้เงินและจดัการเงินกู ้
เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน ระยะท่ีสอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) จ านวน 
8,840.92 ลา้นบาท แบ่งออกเป็น เงินตน้ จ านวน 7,297.45 ลา้นบาท และดอกเบ้ีย จ  านวน 1,543.47 ลา้นบาท  
 

2. การบริหารจัดการหนีรั้ฐวสิาหกจิ วงเงินรวม 28,400 ล้านบาท 
    2.1 การกู้เงินในประเทศ จ  านวน 7,800 ลา้นบาท 
         ในเดือนกรกฎาคม 2559 กระทรวงการคลงัมีการจดัหาเงินกูใ้หแ้ก่รัฐวสิาหกิจ จ านวน 7,800 ลา้นบาท 
โดยเป็นการกูเ้งินของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน จ านวน 6,700 ลา้นบาท และเพื่อด าเนิน
โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซ่ือ – ตล่ิงชนั จ านวน 
1,100 ลา้นบาท (โปรดดูตารางท่ี 2 ประกอบ) 
 

ตารางที่ 2 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือนกรกฎาคม 2559 หน่วย: ล้านบาท

ค้ าประกัน ไม่ค้ าประกัน ค้ าประกัน ไม่ค้ าประกัน

 การรถไฟแหง่ประเทศไทย 1,100.00       -            6,700.00      -           7,800.00        

รวม 1,100.00     -          6,700.00     -          7,800.00      

หน่วยงาน
เงินกู้ตามโครงการ เงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ

รวม

 
 

    2.2 การปรับโครงสร้างหนีใ้นประเทศ จ  านวน 20,600 ลา้นบาท 
          ในเดือนกรกฎาคม 2559 กระทรวงการคลงัไดด้ าเนินการปรับโครงสร้างหน้ีในประเทศให้แก่รัฐวิสาหกิจ
วงเงินรวม 20,600 ลา้นบาท โดยการขยายอายุสัญญาเงินกู ้(Roll Over) ประกอบดว้ยธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร วงเงิน 14,300 ลา้นบาท และการรถไฟแห่งประเทศไทย วงเงิน 6,300 ลา้นบาท  
(โปรดดูตารางท่ี 3 ประกอบ) 
 

ตารางที่ 3 การปรับโครงสร้างหน้ีในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือนกรกฎาคม 2559 หน่วย: ล้านบาท

ค้ าประกัน ไม่ค้ าประกัน ค้ าประกัน ไม่ค้ าประกัน

1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร -              -            14,300.00    -           14,300.00      

2. การรถไฟแหง่ประเทศไทย -              -            6,300.00      -           6,300.00        

รวม -            -          20,600.00   -          20,600.00     

หน่วยงาน
การกู้ใหม่มาช าระหนี้เดิม การขยายอายุสัญญาเงินกู้ 

รวม

 
 


