
ฉบบัท่ี 68/2559                    วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2559 
 

รายงานสถานะหนีส้าธารณะคงค้าง และผลการบริหารจัดการหนีภ้าครัฐ ณ ส้ินเดอืนมีนาคม 2559  
____________________________________ 

 

นางสุณี เอกสมทราเมษฐ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกันโยบายและแผน ในฐานะรองโฆษกสาํนกังานบริหาร         
หน้ีสาธารณะ ไดร้ายงานสถานะหน้ีสาธารณะ  คงคา้ง และผลการบริหารจดัการหน้ีภาครัฐ  ดงัน้ี 

หน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ 31 มีนาคม 2559 มีจาํนวน 6,013,649.86 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.03 
ของ GDP โดยแบ่งเป็น หน้ีของรัฐบาล จาํนวน 4,431,683.97 ลา้นบาท หน้ีของรัฐวิสาหกิจท่ีไม่เป็นสถาบนั
การเงิน จาํนวน 1,039,910.82 ลา้นบาท หน้ีของรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบนัการเงิน (รัฐบาลคํ้าประกนั) จาํนวน 
525,523.70 ลา้นบาท และหน้ีหน่วยงานของรัฐ จาํนวน 16,531.37 ลา้นบาท และเม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนก่อนหนา้ 
หน้ีสาธารณะคงคา้งเพ่ิมข้ึนสุทธิ 7,862.69 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 หนี้ของรัฐบาล จาํนวน 4,431,683.97 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนสุทธิ 16,332.21 ล้านบาท โดยการ
เปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัเกิดจาก 

 การกูเ้งินเพ่ือการลงทุนจากแหล่งเงินกูใ้นประเทศและต่างประเทศ จาํนวน 5,759.52 ลา้นบาท 
มีรายการ ดงัน้ี 
 1. การกูเ้งินเพ่ือใหกู้ต่้อ จาํนวน 5,586.43 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน  
แห่งประเทศไทย จาํนวน 950.44 ลา้นบาท สาํหรับดาํเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้ าเงิน สายสีเขียว และสายสี
ม่วง การรถไฟแห่งประเทศไทย จาํนวน 4,635.99 ลา้นบาท สําหรับดาํเนินโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง 
และโครงการปรับปรุงทางรถไฟท่ีไม่ปลอดภยั 8 สายทาง  
 2. การกูเ้งินบาททดแทนการกูเ้งินตราต่างประเทศ จาํนวน 172 ลา้นบาท เพ่ือใชใ้นการดาํเนิน
โครงการเงินกูเ้พ่ือฟ้ืนฟเูศรษฐกิจและพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน (DPL) 
 3. การเบิกจ่ายเงินกูส้ําหรับโครงการก่อสร้างทางสายหลกัเป็น 4 ช่องจราจร (ระยะท่ี 2)  
ของกรมทางหลวง จาํนวน 1.09 ลา้นบาท  

 การกู้เงินล่วงหน้าเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ีในประเทศ จาํนวน 20,000 ลา้นบาท เพ่ือปรับ
โครงสร้างหน้ีพนัธบตัรรัฐบาลท่ีออกภายใตพ้ระราชกาํหนดให้อาํนาจกระทรวงการคลงักู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟูและ
เสริมสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ท่ีจะครบกาํหนดในวนัท่ี 9 มิถุนายน 2559 

                                                         
 GDP ปี 2558 เท่ากับ 13,533.60 พันล้านบาท และ GDP ไตรมาสแรกของปี 2559 เท่ากบั 3,526.19 พันลา้นบาท (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ 16 พฤษภาคม 2559) โดย สบน. ได้คํานวณ GDP ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ เดือนมีนาคม 
2559 ไว้ที่ 13,658.17 พันล้านบาท 
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 การชาํระหน้ีเงินต้น และดอกเบ้ีย จากหน้ีท่ีรัฐบาลกู้โดยตรง จาํนวน 9,564.85 ล้านบาท 
แบ่งเป็น 

- การชาํระคืนหน้ีเงินตน้ท่ีรัฐบาลให้กูต่้อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
จาํนวน 730 ลา้นบาท   

- การชาํระดอกเบ้ีย จาํนวน 8,834.85 ลา้นบาท  
 การชาํระหน้ีท่ีรัฐบาลกูเ้พ่ือชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบ

สถาบนัการเงิน โดยใชเ้งินจากบญัชีสะสมเพ่ือการชาํระคืนตน้เงินกูช้ดใชค้วามเสียหายของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 
จาํนวน 12,078.84 ลา้นบาท แบ่งเป็นชาํระเงินตน้ จาํนวน 8,300 ลา้นบาท และชาํระดอกเบ้ีย จาํนวน 3,778.84 ลา้นบาท 

 ผลของอตัราแลกเปล่ียนทาํใหห้น้ีต่างประเทศสกลุต่างๆ ลดลง 388.07 ลา้นบาท 
 

 หนีข้องรัฐวสิาหกจิทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงนิ จาํนวน 1,039,910.82 ลา้นบาท ลดลงสุทธิ 4,571.53 
ลา้นบาท โดยการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัเกิดจาก 

 การออกตัว๋สัญญาใชเ้งินของบริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 4,000 ลา้นบาท 
 การไถ่ถอนพนัธบตัรท่ีครบกาํหนดของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย จาํนวน 3,000 ลา้นบาท 
 การชาํระคืนหน้ีเงินตน้มากกว่าการเบิกจ่ายทาํให้หน้ีลดลง 5,751.90 ลา้นบาท โดยรายการ   

ท่ีสาํคญัเกิดจากการชาํระหน้ีเงินตน้ของ บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 6,195.77 ลา้นบาท 
 ผลของอตัราแลกเปล่ียนทาํใหห้น้ีต่างประเทศสกลุต่างๆ ลดลง 390.27 ลา้นบาท 
 

 หนีข้องรัฐวสิาหกจิทีเ่ป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํา้ประกนั) จาํนวน 525,523.70 ลา้นบาท ลดลงสุทธิ 
2,999.26 ล้านบาท โดยรายการท่ีสําคญัเกิดจากการชาํระหน้ีเงินต้นของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จาํนวน 2,999.52 ลา้นบาท  

 

 หนีห้น่วยงานของรัฐ จาํนวน 16,531.37 ลา้นบาท ลดลงสุทธิ 898.73 ลา้นบาท โดยรายการท่ี
สาํคญัเกิดจากการชาํระคืนตน้เงินกูข้องสาํนกังานกองทุนออ้ยและนํ้าตาลทราย จาํนวน 866.26 ลา้นบาท 
  

 ในเดือนมีนาคม 2559 สบน. มีการบริหารจดัการหน้ีรัฐวิสาหกิจ วงเงิน 13,590 ลา้นบาท โดยเป็น  
การกูเ้งินในประเทศของการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อดาํเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วน
ภูมิภาค จาํนวน 590 ลา้นบาท และการปรับโครงสร้างหน้ีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ
การเคหะแห่งชาติ จาํนวน 10,000 และ 3,000 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

 หน้ีสาธารณะ ณ ส้ินเดือนมีนาคม 2559 เท่ากับ 6,013,649.86 ล้านบาท แบ่งเป็น หน้ีในประเทศ 
5,659,858.61 ลา้นบาท หรือร้อยละ 94.12 และหน้ีต่างประเทศ 353,791.25 ลา้นบาท (ประมาณ 10,196.31 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ) หรือร้อยละ 5.88 ของหน้ีสาธารณะคงคา้งทั้งหมด และแบ่งเป็นหน้ีระยะยาว 5,205,274.86 ลา้นบาท หรือ 
ร้อยละ 86.56 และหน้ีระยะสั้น 808,375 ลา้นบาท หรือร้อยละ 13.44 ของหน้ีสาธารณะคงคา้งทั้งหมด  
 

 
 

คณะโฆษกสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ  โทร. 02 265 8050 ต่อ 5505 5512 และ 5520 
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เอกสารแนบ 1 
สาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) ขอรายงานสถานะหน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ ส้ินเดือนมีนาคม 

2559 ดงัน้ี 
 ยอดหน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 มีจาํนวน 6,013,649.86 ลา้นบาท หรือคิดเป็น  
ร้อยละ 44.03 ของ GDP เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนก่อนหนา้ หน้ีสาธารณะเพ่ิมข้ึนสุทธิ 7,862.69 ลา้นบาท โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี  
 1. หน้ีของรัฐบาล 4,431,683.97 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 16,332.21 ลา้นบาท 
 2. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีไม่เป็นสถาบนัการเงิน 1,039,910.82 ลา้นบาท ลดลง 4,571.53 ลา้นบาท 
 3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบนัการเงิน (รัฐบาลคํ้าประกนั) 525,523.70 ลา้นบาท  
  ลดลง 2,999.26 ลา้นบาท  
 4. หน้ีหน่วยงานของรัฐ 16,531.37 ลา้นบาท ลดลง 898.73 ลา้นบาท 
 ทั้งน้ี สดัส่วนและรายละเอียดของหน้ีสาธารณะ ณ ส้ินเดือนมีนาคม 2559 ปรากฏตามแผนภาพท่ี 1  
และตารางท่ี 1 ตามลาํดบั 
 

แผนภาพที ่1 สัดส่วนหนีส้าธารณะจําแนกตามประเภท 
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ตารางท่ี 1 รายงานหนีส้าธารณะคงค้าง ณ วนัท่ี 31 มนีาคม 25591 
หน่วย: ลา้นบาท

ณ 29 ก.พ.  % ต่อ GDP ณ 31 มี.ค.  % ต่อ GDP เพิ่ม/(ลด)
(1) (2) (3) (4) (3)-(1)

1. หนี้ของรัฐบาล (1.1+1.2+1.3)         4,415,351.76           32.44               4,431,683.97           32.45                    16,332.21

1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง         3,423,881.65           25.16               3,428,513.86           25.10 4,632.21                    
       - หน้ีต่างประเทศ 85,870.79              89,438.36                    3,567.57                    
       - หน้ีในประเทศ 3,338,010.86          3,339,075.50                1,064.64                    
            - เงินกู้เพ่ือชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหน้ี 2,832,395.78          2,832,395.78                -                           
                 -ระยะสัน้ (ต๋ัวเงินคลงัและเงินกู้อื่น) 164,702.00            131,702.00                   (33,000.00)                 
                 -ระยะยาว (พันธบัตรและเงินกู้อื่น) 2,667,693.78          2,700,693.78                33,000.00                  
            - เงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 373,483.29            373,483.29                   -                           
            - เงินกู้เพ่ือนําเขา้กองทนุสง่เสริมการประกันภัยพิบัติ -                       -                             -                           
            - เงินกู้เพ่ือวางระบบบริหารจัดการนํ้า 13,758.11              13,758.11                    -                             
            - เงินกู้ให้กู้ต่อ 54,620.02              55,512.66                    892.64                      
            - เงินกู้เพ่ือปรับโครงสร้างหน้ีต่างประเทศทีก่ระทรวงการคลงัค้ําประกัน 9,341.66               9,341.66                      -                             
            - เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ 54,412.00              54,584.00                    172.00                      
               -เพื่อใชใ้นโครงการ DPL 4,412.00               4,584.00                      172.00                      
               -เพ่ือการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน 50,000.00              50,000.00                    -                           
1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 991,470.11           7.29           983,170.11                 7.20           (8,300.00)                   
       - FIDF 1 400,112.97            391,812.97                   8,300.00-                      
       - FIDF 3 591,357.14            591,357.14                   -                           
1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ -                     -             20,000.00                              0.15 20,000.00                  
      - หน้ีเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ -                       -                             -                           
       - หน้ีเงินกู้เพื่อชดเชยความเสยีหายให้แก่กองทนุเพื่อการฟื้นฟูฯ -                       -                             -                           
       - หน้ีเงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ -                       20,000.00                    20,000.00                  
2. หนี้รัฐวสิาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2)         1,044,482.35            7.67               1,039,910.82            7.61                    (4,571.53)
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ําประกัน 420,286.39           3.09           416,534.54                 3.05                              (3,751.85)
       - หน้ีต่างประเทศ 97,942.46              96,630.31                                       (1,312.15)
       - หน้ีในประเทศ 322,343.93            319,904.23                                      (2,439.70)
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ําประกัน 624,195.96           4.59           623,376.28                 4.56                                (819.68)
       - หน้ีต่างประเทศ 167,249.71          165,643.29                                    (1,606.42)
       - หน้ีในประเทศ 456,946.25          457,732.99                                        786.74
3. หนี้รัฐวสิาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํ้าประกัน)            528,522.96            3.88                  525,523.70            3.85                    (2,999.26)
       - หน้ีต่างประเทศ 2,190.55               2,079.29                                           (111.26)
       - หน้ีในประเทศ 526,332.41            523,444.41                                      (2,888.00)
4. หนี้หน่วยงานของรัฐ  (4.1+4.2) 17,430.10            0.13           16,531.37                   0.12                                (898.73)
4.1 หน้ีทีร่ัฐบาลค้ําประกัน -                       -                                                          - 
4.2 หน้ีทีร่ัฐบาลไม่ค้ําประกัน 17,430.10              16,531.37                                         (898.73)
รวม (1+2+3+4)       6,005,787.17         44.13            6,013,649.86         44.03                  7,862.69
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หมายเหตุ:   
1. ตวัเลขในตารางเป็นตวัเลขเบ้ืองตน้ (Preliminary) และไม่รวมหน้ีของนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle : SPV) จาํนวน 20,499.90 ลา้นบาท ท่ีรัฐบาลมีภาระผูกพนัตอ้งจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าพื้นท่ีอาคาร สญัญาบริการจดัหาเฟอร์นิเจอร์ และสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องของโครงการศูนยร์าชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจง้

วฒันะ  
2. GDP ปี 2558 เท่ากบั 13,537.49 พนัลา้นบาท และ GDP ไตรมาสแรกของปี 2559 เท่ากบั 3,526.19 พนัลา้นบาท (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ 16 พฤษภาคม 2559) 
3. สบน. ไดป้รับวิธีการคาํนวณ GDP ในแต่ละเดือน เพ่ือใหส้ัดส่วนหน้ีสาธารณะต่อ GDP สะทอ้นคา่ท่ีใกลเ้คียงความเป็นจริง  

โดย GDP ในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา ส้ินสุด ณ เดือนกนัยายน 2558 เท่ากบั 13,415.83 พนัลา้นบาท  

และ GDP ในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา ส้ินสุด ณ เดือนมีนาคม 2559 คาํนวณดงัน้ี (GDP ไตรมาส 2-4 ปี 58) + (GDP ไตรมาส 1 ปี 59)   

เท่ากบั 13,658.17 พนัลา้นบาท 

4. รัฐบาลมีหน้ีอตัราดอกเบ้ียแปรผนัตามเงินเฟ้อ จาํนวน 207,940 ลา้นบาท ประกอบไปด้วย พนัธบตัรชดเชยเงินเฟ้อ (Inflation-Linked Bond) รุ่น ILB217A จาํนวน 100,872 ลา้นบาท และ รุ่น ILB283A จาํนวน 107,068 ลา้นบาท โดยตามประมาณการภาระหน้ีท่ีจะครบกาํหนดชาํระในอนาคต รัฐบาลจะมีภาระหน้ีส่วนชดเชยเงินเฟ้อ
เพ่ิมเติมจากเงินตน้ท่ีจะครบกาํหนดในปี 2564 จาํนวน 18,850 ลา้นบาท และในปี 2571 จาํนวน 32,970 ลา้นบาท ภายใตข้อ้สมมติวา่อตัราเงินเฟ้อทัว่ไป (Headline Inflation) ในปี 2559 เท่ากบั 1.0% และเท่ากบั 2.0%  
ตั้งแตปี่ 2560 เป็นตน้ไป   

5. มาตรา 24 (2) ตามพระราชบญัญตัิการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ไดใ้หอ้าํนาจกระทรวงการคลงักูเ้งินเพื่อ 
ปรับโครงสร้างหน้ีสาธารณะ เพ่ือเป็นการประหยดั ลดความเส่ียงในอตัราแลกเปล่ียน หรือกระจายภาระการชาํระหน้ี โดยท่ีผา่นมากระทรวงการคลงัไดมี้การกูเ้งินในประเทศเพ่ือชาํระหน้ีตา่งประเทศของรัฐวิสาหกิจท่ีกระทรวงการคลงัคํ้าประกนัไม่เกินจาํนวนเงินท่ียงัมีภาระคํ้าประกนัอยู ่ทาํให้หน้ีต่างประเทศของ
รัฐวิสาหกิจท่ีกระทรวงการคลงัคํ้าประกนัลดลงและหน้ีในประเทศของรัฐบาลเพิ่มข้ึน 

6. เงินกูท่ี้ออกภายใตพ้ระราชกาํหนดให้อาํนาจกระทรวงการคลงักูเ้งินและจดัการเงินกูเ้พื่อช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบ 
สถาบนัการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) และพระราชกาํหนดใหอ้าํนาจกระทรวงการคลงักูเ้งินและจดัการเงินกูเ้พ่ือช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน ระยะท่ีสอง พ.ศ. 2545 (FIDF3) นั้น ตอ่มาไดมี้การตราพระราชกาํหนดปรับปรุงการบริหารหน้ีเงินกูท่ี้กระทรวงการคลงักูเ้พ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการ
ฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน (กองทุนฯ) พ.ศ. 2555 มาตรา 4 ใหก้องทุนฯ มีหนา้ท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบั 
การชาํระคนืตน้เงินกูแ้ละการชาํระดอกเบ้ียเงินกู ้

7. มาตรา 24/1 ตามพระราชบญัญตัิการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ไดใ้หอ้าํนาจกระทรวงการคลงักูเ้งินเพ่ือ 
ปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีจาํนวนมากและเห็นวา่ไม่สมควรกูเ้งินเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ีดงักล่าวในคราวเดียวกนั โดยใหส้ามารถทยอยกูเ้งินล่วงหนา้ไดไ้ม่เกิน 12 เดือนกอ่นวนัท่ีหน้ีครบกาํหนดชาํระ และใหน้าํเงินกูด้งักล่าวส่งเขา้กองทุนบริหารเงินกูเ้พ่ือการปรับโครงสร้างหน้ีสาธารณะและพฒันาตลาดตราสารหน้ีใน
ประเทศให้เป็นผูบ้ริหารเงิน โดยจะนาํไปลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีความมัน่คงสูง เช่น ตราสารหน้ีท่ีออก 
หรือคํ้าประกนัโดยกระทรวงการคลงั ตราสารหน้ีท่ีออกเป็นเงินตราสกลุหลกัและออกหรือคํ้าประกนัโดยรัฐบาลต่างประเทศ การทาํธุรกรรม 
ซ้ือโดยมีสัญญาจะขายคืนซ่ึงตราสารหน้ีท่ีออกโดยกระทรวงการคลงั หรือลงทุนในตราสารหน้ีอ่ืนท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
จากบริษทัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ เพื่อให้เกิดผลตอบแทนและเป็นการลดตน้ทุนของการกูเ้งิน 

8. ตวัเลขในตารางไม่รวมหน้ีของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เน่ืองจากเดิม ธปท. ถือเป็นรัฐวิสาหกิจท่ีประกอบธุรกิจใหกู้ย้ืมเงินตาม 
พระราชกฤษฎีกากาํหนดกิจการธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 ซ่ึงหน้ีเงินกูข้อง ธปท. ไม่นบัเป็นหน้ีสาธารณะ เวน้แต่กระทรวงการคลงั 
จะคํ้าประกนัหน้ีเงินกูน้ั้น ต่อมา พระราชบญัญติัธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ไดบ้ญัญติัให ้ธปท. เป็นหน่วยงานของรัฐ 
ท่ีไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอ่ืน ทาํใหห้น้ีเงินกูข้อง ธปท. นบัรวมเป็นหน้ีสาธารณะ อยา่งไรกดี็ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัของนานาประเทศและเจตนารมณ์ดั้งเดิมของพระราชบญัญติัการบริหารหน้ีสาธารณะ  
พ.ศ. 2548 สบน. อยูใ่นระหวา่งการศึกษาทบทวนนิยามและขอบเขตของหน้ีสาธารณะภายใตพ้ระราชบญัญติัการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 ซ่ึง ณ ส้ินเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2557 หน้ีเงินกูข้อง ธปท. มีจาํนวน 3,494,274 ลา้นบาท (ท่ีมา: รายงานของผูส้อบบญัชีและงบการเงิน  
ธนาคารแห่งประเทศไทย สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 สาํนกังานการตรวจเงินแผ่นดิน) 
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1. หนีข้องรัฐบาล 

 1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนก่อนหนา้เพ่ิมข้ึน 4,632.21 ลา้นบาท เน่ืองจาก  
 1.1.1 หนี้ต่างประเทศ เพิ่มข้ึนสุทธิ 3,567.57 ลา้นบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็นผลจากการเบิกจ่าย 
หน้ีสกลุเงินเยนและสกุลเงินเหรียญสหรัฐ และการชาํระคืนหน้ีสกุลเงินเหรียญแคนาดา ท่ีทาํใหย้อดหน้ีคงคา้งในรูป
เงินบาทเพ่ิมข้ึน จาํนวน 3,955.64 ลา้นบาท และผลการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนทาํให้ยอดหน้ีคงคา้งใน
ส่วนท่ีเหลือ หลงัจากทาํการเบิกจ่ายและชาํระคืน ในรูปเงินบาทลดลง 388.07 ลา้นบาท ดงัรายละเอียดปรากฏตาม
ตารางท่ี 2   

ตารางที ่2 การเปลีย่นแปลงของหนีต่้างประเทศทีรั่ฐบาลกู้โดยตรง 

ลา้นบาท
สกุลเงิน ก.พ. 59 มี.ค. 59

(1) (2) (3) (4) =  (3)x(ข) (5) = (1)x(ก) (6) = (1)x(ข) (7) = (6) - (5) (7) + (4) (ก) (ข)
CAD 9.38         9.04               (0.34)               (9.24)               249.85              256.94              7.09          (2.15)                CAD 26.63 27.39
EUR -          -                 -                  -                 -                   -                   -           -                  EUR 39.42 40.26
JPY 72,427.52  84,943.03        12,515.51         3,963.78          23,083.88          22,938.52          (145.36)     3,818.42            JPY 0.32 0.32
USD 513.36      513.40            0.04                1.10                18,426.72          18,176.92          (249.80)     (248.70)             USD 35.89 35.41
JPY 43,494.94  43,494.94        -                  -                 -                   -                   -           -                  
USD 972.57      972.57            -                   -                   -                     -                     -            -                   

3,955.64         (388.07)     3,567.57           

สกุลเงิน 1

ผลจากการบริหารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การ
ชําระคืน/การบริหารความเส่ียงจากอัตรา

แลกเปล่ียน) ณ มี.ค. 59
ผลของอัตราแลกเปล่ียนต่อหนี้คงค้าง

หน้ีส้ินเดือน มี.ค. 59

   (ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

 หน้ีท่ียังไม่ได้มีการบริหาร   
ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลี่ยน

 หน้ีท่ีได้มีการบริหารความเสีย่ง
จากอัตราแลกเปลีย่น

รวม

การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ

 ณ มี.ค. 59

อัตราแลกเปล่ียน 2

หน้ีคงค้าง

 ณ ก.พ. 59
หน้ีคงค้าง ณ 

มี.ค. 59
ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD
หน้ีส้ินเดือน ก.พ. 59

   (ล้านบาท)

 
1. CAD=สกุลเงินเหรียญแคนาดา EUR=สกลุเงินยโูร JPY=สกลุเงินเยน และ USD=สกลุเงินเหรียญสหรัฐ 
2. อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอตัราถวัเฉล่ียขาย ณ วนัทาํการสุดทา้ยของเดือน 

   หากพิจารณาในรูปเงินบาท หน้ีท่ีรัฐบาลกูโ้ดยตรงจาํแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ หลงัจากท่ีทาํการบริหาร
จดัการความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนแลว้มีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพท่ี 2 2.1 
และ 2.2    

แผนภาพที ่2 หนีต่้างประเทศทีรั่ฐบาลกู้โดยตรงทีบ่ริหารความเส่ียงและจาํแนกเป็นสกลุเงนิต่างๆ 

   

 

 

 

 

 

 

 

รวม Hedged Unhedged
เยน 128,437.97           40,876.06       13,973.75                26,902.31        
เหรียญสหรัฐ 1,485.97              48,314.60       30,136.59                18,178.01        
เหรียญแคนาดา 9.04                  247.70           -                        247.70            
ยูโร -                    -                -                        

89,438.36         44,110.34                  45,328.02         
4,431,683.97              

2.02                 1.00                         1.02                
ร้อยละของหน้ีต่างประเทศต่อหน้ีท้ังหมด

ของรัฐบาล (%) = (1)/(2)

สกุลเงิน (ล้านหน่วย) (ล้านบาท)

รวมหน้ีต่างประเทศของรัฐบาล (1)
หน้ีของรัฐบาลท้ังหมด (2)
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1.1.2 หนีใ้นประเทศ เพ่ิมข้ึน 1,064.64 ลา้นบาท จากเดือนก่อนหนา้ เน่ืองจาก 

- เงินกูใ้หกู้ต่้อ เพิม่ข้ึนสุทธิ 892.64 ลา้นบาท จากเดือนก่อนหนา้ เน่ืองจาก การรถไฟฟ้าขนส่ง

มวลชนแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกู ้จาํนวน 950.44 ลา้นบาท เพ่ือจดัทาํโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน จาํนวน 

547.65 ลา้นบาท โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว จาํนวน 357.06 ลา้นบาท และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง จาํนวน 

45.73 ลา้นบาท และชาํระคืนตน้เงินกูส้าํหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงินและสายสีเขียว จาํนวน 556.99 ลา้น

บาท และ 173.01 ลา้นบาท ตามลาํดบั   

 - การรถไฟแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกูจ้าํนวน 672.20 ลา้นบาท เพ่ือจดัทาํโครงการรถไฟ 
ชานเมืองสายสีแดง จาํนวน 602.03 และโครงการปรับปรุงทางรถไฟท่ีไม่ปลอดภยั 8 สายทาง จาํนวน 70.17 ลา้นบาท  

 การกูเ้งินบาททดแทนการกูเ้งินตราต่างประเทศ เพิม่ข้ึน 172 ลา้นบาท จากการเบิกจ่ายเงินกู้
เพ่ือใชใ้นการดาํเนินโครงการเงินกูเ้พ่ือฟ้ืนฟเูศรษฐกิจและพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน (DPL)  

 1.2 หนีท้ีรั่ฐบาลกู้เพือ่ชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพือ่การฟ้ืนฟูฯ ลดลงจากเดือนก่อนหนา้ 8,300 ลา้นบาท 
จากการชาํระหน้ีภายใตพ้ระราชกาํหนดใหอ้าํนาจกระทรวงการคลงักูเ้งินและจดัการเงินกูเ้พ่ือช่วยเหลือกองทุน 
เพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) 

 1.3 หนีเ้งนิกู้ล่วงหน้าเพือ่ปรับโครงสร้างหนี ้เพ่ิมข้ึนจากเดือนก่อนหนา้ 20,000 ลา้นบาท เพ่ือปรับโครงสร้าง
หน้ี พนัธบตัรออมทรัพยไ์ทยเขม้แขง็ ซ่ึงจะครบกาํหนดในวนัท่ี 9 มิถุนายน 2559 

 

 

 

 

ร้อยละของหนี้ต่างประเทศท่ีรัฐบาลกู้โดยตรงต่อหนี้ท้ังหมดของรัฐบาล  
โดยจําแนกเป็นหนี้ท่ียังไม่ได้มีการบริหารความเส่ียง และหนี้ท่ีได้มีการบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
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2. หนีรั้ฐวสิาหกจิทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน 

 2.1 หนีท้ีรั่ฐบาลคํา้ประกนั 
 2.1.1 หนีต่้างประเทศ ลดลงจากเดือนก่อนหนา้ 1,312.15 ลา้นบาท โดยเป็นผลจากการชาํระคืนหน้ีเงินเยน 
ของรัฐวิสาหกิจต่างๆ จาํนวน 1,168.53 ลา้นบาท และผลการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนท่ีทาํให้ยอดหน้ีคงคา้ง 
ในส่วนท่ีเหลือหลงัจากทาํการชาํระคืน ในรูปเงินบาทลดลง 143.62 ลา้นบาท ดงัรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 3 

 ตารางท่ี 3 การเปลีย่นแปลงของหนีต่้างประเทศของรัฐวสิาหกจิทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํา้
ประกนั)  

ล้านบาท สกุลเงิน ก.พ. 59 มี.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 44.60       44.60              -                   -                   1,758.24             1,795.65             37.41         37.41                CAD 26.63   27.39
JPY 88,691.14  88,353.53        (337.61)            (106.92)           28,267.37          28,089.37          (178.00)      (284.92)             EUR 39.42   40.26
USD -          -                 -                  -                 -                   -                   -            -                  JPY 0.32     0.32
JPY 217,766.12 214,519.08        (3,247.04)           (1,061.61)           8,419.92             8,416.89             (3.03)          (1,064.64)          USD 35.89   35.41
USD -          -                 -                   -                   -                     -                     -            -                   

(1,168.53)        (143.62)      (1,312.15)          

หน้ีท่ียังไม่ได้มีการบริหาร      
ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลี่ยน
หน้ีท่ีได้มีการบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลีย่น

รวม

การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ

 ณ มี.ค. 59

อัตราแลกเปลี่ยน 2

หน้ีคงค้าง

 ณ ก.พ. 59
หน้ีคงค้าง ณ 

มี.ค. 59
ลา้น 

CAD/EUR/JPY/USD
หน้ีส้ินเดือน ก.พ. 59

   (ล้านบาท)
หน้ีส้ินเดือน มี.ค. 59

   (ล้านบาท)
เพ่ิม/(ลด)

สกุลเงิน 1

ผลจากการบรหิารหน้ี (การเบิกจา่ย/ การชําระคืน/
การบรหิารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน)     ณ 

มี.ค. 59
ผลของอตัราแลกเปล่ียนต่อหนี้คงค้าง

 
1. EUR=สกลุเงินยโูร JPY=สกลุเงินเยน และ USD=สกลุเงินเหรียญสหรัฐ 
2. อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอตัราถวัเฉล่ียขาย ณ วนัทาํการสุดทา้ยของเดือน 
3. หน้ีคงคา้งต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจบางส่วนไดมี้การบริหารจดัการความเส่ียงแลว้ (Partial Hedge) 

 2.1.2 หนีใ้นประเทศ เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนก่อนหนา้ลดลงสุทธิ 2,439.70 ลา้นบาท เน่ืองจาก 
- การทางพเิศษแห่งประเทศไทยไถ่ถอนพนัธบตัรท่ีครบกาํหนด 3,000 ลา้นบาท 
- รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกูต่้างๆ มากกว่าชาํระคืนตน้เงินกู ้จาํนวน 560.30 ลา้นบาท  

โดยเป็นการเบิกจ่ายเงินกู ้647.38 ลา้นบาท และชาํระคืนตน้เงินกู ้87.08 ลา้นบาท 

2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่คํา้ประกัน 
  2.2.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 1,606.42 ลา้นบาท โดยเป็นผลจากการชาํระคืนตน้เงินกู ้
ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ท่ีทําให้ยอดหน้ีคงค้างในรูปเงินบาทลดลง 1,359.77 ล้านบาท  
และผลการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนท่ีทาํให้ยอดหน้ีคงคา้งในส่วนท่ีเหลือหลงัจากทาํการชาํระคืน ในรูป
เงินบาทลดลง 246.65 ลา้นบาท ดงัรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 4 
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ตารางที ่4 การเปลีย่นแปลงของหนีต่้างประเทศของรัฐวสิาหกจิทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลไม่คํา้ประกนั)  

ลา้นบาท สกุลเงิน ก.พ. 59 มี.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 1,370.87   1,346.06          (24.81)               (999.01)             54,038.64            55,188.39            1,149.75     150.74              EUR 39.42   40.26
JPY 59,798.42  59,476.10        (322.32)            (102.09)           19,058.77          18,938.76          (120.01)      (222.10)             JPY 0.32   0.32
USD 2,623.07   2,615.76          (7.31)               (258.67)           94,152.30          92,875.91          (1,276.39)    (1,535.06)          USD 35.89 35.41

(1,359.77)        (246.65)      (1,606.42)          

หน้ีท่ียังไม่ได้มีการบริหาร     
ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น

รวม

การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ

 ณ มี.ค. 59

อัตราแลกเปลี่ยน

หน้ีคงค้าง

 ณ ก.พ. 59
หน้ีคงค้าง ณ 

มี.ค. 59
ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD
หน้ีส้ินเดือน ก.พ. 59

   (ล้านบาท)
หน้ีส้ินเดือน มี.ค. 59

   (ล้านบาท)
เพิม่/(ลด)

ผลของอตัราแลกเปลี่ยนต่อหน้ีคงค้าง

สกุลเงิน 1

ผลจากการบริหารหน้ี (การเบกิจ่าย/ การ
ชําระคนื/การบริหารความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปล่ียน) ณ มี.ค. 59

2

 
1. EUR=สกลุเงินยโูร JPY=สกลุเงินเยน และ USD=สกลุเงินเหรียญสหรัฐ 
2. อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอตัราถวัเฉล่ียขาย ณ วนัทาํการสุดทา้ยของเดือน 

 2.2.2 หนี้ในประเทศ เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนก่อนหนา้เพ่ิมข้ึนสุทธิ 786.74 ลา้นบาท เน่ืองจาก 
- บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) ออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน จาํนวน 4,000 ลา้นบาท  
- การประปาส่วนภูมิภาคออกพนัธบตัร จาํนวน 590 ลา้นบาท 
- องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไมอ้อกและไถ่ถอนตัว๋สญัญาใชเ้งิน จาํนวน 15 ลา้นบาท และ 34.36 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั 
           - รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกูต่้างๆ นอ้ยกว่าชาํระคืนตน้เงินกู ้จาํนวน 3,783.90 ลา้นบาท  
โดยเป็นการเบิกจ่ายเงินกู ้2,281.33 ลา้นบาท และชาํระคืนตน้เงินกู ้6,065.23 ลา้นบาท 

3. หนีรั้ฐวสิาหกจิท่ีเป็นสถาบันการเงนิ (รัฐบาลคํา้ประกนั)  
 3.1 หนีต่้างประเทศ ลดลงสุทธิ 111.26 ลา้นบาท จากเดือนก่อนหนา้ โดยเป็นผลจากการชาํระคืนหน้ีสกุลเงิน
เยน จาํนวน 111.52 ลา้นบาท ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และผลการเปล่ียนแปลงของอตัรา
แลกเปล่ียนท่ีทาํให้ยอดหน้ีคงคา้งในส่วนท่ีเหลือหลงัจากทาํการชาํระคืน ในรูปเงินบาทเพิ่มข้ึน 0.26 ลา้นบาท    
ดงัรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 5 

ตารางที ่5 การเปลีย่นแปลงของหนีต่้างประเทศของรัฐวสิาหกจิทีเ่ป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํา้ประกนั)  

ล้านบาท
สกุลเงิน ก.พ. 59 มี.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 3.43         3.43               -                   -                   135.28                138.16                2.88           2.88                 EUR 39.42   40.26
USD 5.38         5.38               -                 -                 192.93              190.31              (2.62)          (2.62)               USD 35.89   35.41
EUR 25.39       25.39              -                 -                 -                   -                    -            -                  
JPY 3,327.10   2,749.66          (577.44)             (111.52)             -                     -                     -            (111.52)             

(111.52)           0.26          (111.26)           

 หน้ีท่ียังไม่ได้มีการบริหาร    
ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น
 หน้ีท่ีได้มีการบริหารความเสีย่ง
จากอัตราแลกเปลีย่น

รวม

อตัราแลกเปลี่ยน

หน้ีคงค้าง

 ณ ก.พ. 59
หน้ีคงค้าง ณ 

ม.ีค. 59
ล้าน 

CAD/EUR/JPY/USD
หน้ีส้ินเดือน ก.พ. 59

   (ล้านบาท)
หน้ีส้ินเดือน มี.ค. 59

   (ล้านบาท)
เพิม่/(ลด)

การเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสาธารณะ

 ณ ม.ีค. 59สกุลเงนิ 1

ผลจากการบริหารหน้ี (การเบิกจ่าย/ การ
ชําระคืน/การบริหารความเสีย่งจากอัตรา

แลกเปลีย่น) ณ มี.ค. 59
ผลของอตัราแลกเปล่ียนต่อหน้ีคงค้าง

2

 
1. EUR=สกลุเงินยโูร JPY=สกลุเงินเยน และ USD=สกลุเงินเหรียญสหรัฐ 
2. อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอตัราถวัเฉล่ียขาย ณ วนัทาํการสุดทา้ยของเดือน 
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3.2  หนีใ้นประเทศ เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนก่อนหนา้ลดลง 2,888 ลา้นบาท เน่ืองจากธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรชาํระคืนตน้เงินตามสญัญาเงินกู ้ 

ทั้งน้ี หากพิจารณาในรูปเงินบาท หน้ีต่างประเทศของรัฐวสิาหกิจท่ีไม่เป็นสถาบนัการเงิน และรัฐวิสาหกิจ 
ท่ีเป็นสถาบนัการเงิน (รัฐบาลคํ้าประกนั) หลงัทาํการบริหารจดัการความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียน จาํแนก
เป็นสกุลเงินต่างๆ มีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพท่ี 3 3.1 และ 3.2 

แผนภาพที ่3 หนีต่้างประเทศของรัฐวิสาหกจิทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงนิ และรัฐวสิาหกจิทีเ่ป็น 
สถาบันการเงนิ (รัฐบาลคํา้ประกนั) ทีบ่ริหารความเส่ียงและจาํแนกเป็นสกลุเงนิต่างๆ 

รวม Hedged
Natural 
Hedged

Unhedged

เยน 365,098.36            114,344.56 67,525.43    18,836.68   27,982.45  
เหรียญสหรัฐ 2,621.13               92,807.55 -            92,617.24   190.31       
ยูโร 1,419.48               57,200.78 1,077.59     54,189.38   1,933.81    

264,352.89  68,603.02      165,643.30    30,106.57    
1,565,434.52  

16.88         4.38             10.58           1.92           
ร้อยละของหนี้ต่างประเทศต่อหน้ี

ท้ังหมดของรัฐวิสาหกิจ (%) = (1)/(2)

สกุลเงิน (ล้านหน่วย)
(ล้านบาท)

รวมหน้ีต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ (1)
หน้ีรัฐวิสาหกิจท้ังหมด (2)

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. หนี้หน่วยงานของรัฐ ลดลงสุทธิ 898.73 ลา้นบาท จากเดือนก่อนหนา้ เน่ืองจากหน่วยงานของรัฐมีการ
เบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้น้อยกว่าชาํระคืนต้นเงินกู้ โดยเป็นการเบิกจ่ายและชาํระคืนต้นเงินกูข้องสํานักงาน
กองทุนออ้ยและนํ้ าตาลทราย จาํนวน 0.12 ล้านบาท  และ  866.26 ล้านบาท  ตามลาํดับ  และการเบิกจ่าย
และชาํระคืนตน้เงินกู้ของสํานักงานธนานุ เคราะห์ จาํนวน  5.41 ลา้นบาท และ 38 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 
  
 

ร้อยละของหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจต่อหนี้ท้ังหมดของรัฐวิสาหกิจ  
โดยจําแนกเป็นหนี้ท่ียังไม่ได้มีการบริหารความเส่ียงและหนี้ท่ีได้มีการบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
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หมายเหตุ: การนําข้อมูลและ/หรอืบทวิเคราะห์ของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะไปใช้และ/หรือเผยแพร่ต่อ ขอความกรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลด้วย 
ส่วนวิจัยนโยบายหนี้สาธารณะ สํานักนโยบายและแผน สาํนักงานบริหารหน้ีสาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5512 และ 5520 
 

หน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 มีจาํนวน 6,013,649.86 ลา้นบาท ซ่ึงสามารถแบ่งประเภท
เป็นหน้ีต่างประเทศ-หน้ีในประเทศ และหน้ีระยะยาว-หน้ีระยะส้ันได ้ดงัน้ี 
 

 หนีต่้างประเทศและหนีใ้นประเทศ แบ่งออกเป็น หน้ีต่างประเทศ 353,791.25 ลา้นบาท หรือร้อยละ 5.88 และหน้ี
ในประเทศ 5,659,858.61 ลา้นบาท หรือร้อยละ 94.12 ของยอดหน้ีสาธารณะคงคา้ง รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 6 
 

ตารางท่ี 6 สัดส่วนหนีต่้างประเทศและหนีใ้นประเทศ 
หนี้สาธารณะ
(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีของรัฐบาล 4,431,683.97           89,438.36                  2.02              4,342,245.61                97.98                
2. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีไม่เป็นสถาบันการเงิน 1,039,910.82           262,273.60                25.22            777,637.22                   74.78                
3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน     
   (รัฐบาลคํ้าประกัน)

525,523.70              2,079.29                   0.40              523,444.41                   99.60                

4. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 16,531.37               -                          -               16,531.37                    100.00               
รวม 6,013,649.86           353,791.25                5.88              5,659,858.61                94.12                

หน้ีต่างประเทศ หน้ีในประเทศ

 
 

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

5,724,575.06 ลา้นบาท  หรือร้อยละ  95.19 และหน้ีระยะสั้น  289,074.80 ลา้นบาท  หรือร้อยละ  4.81 
ของยอดหน้ีสาธารณะคงคา้ง รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 7 

 

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

1. หน้ีของรัฐบาล 4,431,683.97           4,247,841.77              95.85            183,842.20                   4.15                  
2. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีไม่เป็นสถาบันการเงิน 1,039,910.82           1,002,545.22              96.41            37,365.60                    3.59                  
3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน     
   (รัฐบาลคํ้าประกัน)

525,523.70              457,656.70                87.09            67,867.00                    12.91                

4. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 16,531.37               16,531.37                  100.00           -                            -                   
รวม 6,013,649.86           5,724,575.06             95.19            289,074.80                  4.81                  

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะส้ัน

 
 

- หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะส้ัน (แบ่งตามอายุคงเหลือ) แบ่งออกเป็น หน้ีระยะยาว 5,205,274.86 
ลา้นบาท หรือร้อยละ 86.56 และหน้ีระยะสั้น 808,375 ลา้นบาท หรือร้อยละ 13.44 ของยอดหน้ีสาธารณะคงคา้ง 
รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 8 

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

1. หน้ีของรัฐบาล 4,431,683.97           3,945,765.14              89.04            485,918.83                   10.96                
2. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีไม่เป็นสถาบันการเงิน 1,039,910.82           880,744.18                84.69            159,166.64                   15.31                
3. หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน     
   (รัฐบาลคํ้าประกัน)

525,523.70              362,235.89                68.93            163,287.81                   31.07                

4. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 16,531.37               16,529.65                  99.99            1.72                           0.01                  
รวม 6,013,649.86           5,205,274.86             86.56            808,375.00                  13.44                

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะส้ัน
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เอกสารแนบ 2 
 

สาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะขอสรุปผลการบริหารจดัการหน้ีภาครัฐท่ีดาํเนินการโดยสาํนกังาน  
บริหารหน้ีสาธารณะ ประจาํเดือนมีนาคม 2559 วงเงินรวม 129,725.21 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นหน้ีรัฐบาล 
116,135.21 ลา้นบาท และหน้ีรัฐวิสาหกิจ 13,590 ลา้นบาท 
 

1. การบริหารจดัการหนีรั้ฐบาล วงเงนิรวม 116,135.21 ล้านบาท ประกอบด้วย 
1.1 การกูเ้งินในประเทศ 1,794.64 ลา้นบาท 
1.2 การเบิกจ่ายเงินกูต่้างประเทศ 3,964.88 ลา้นบาท 
1.3 การปรับโครงสร้างหน้ีในประเทศ 88,732 ลา้นบาท  
1.4 การชาํระหน้ี 21,643.69 ลา้นบาท 

 

1.1 การกู้เงนิในประเทศ กระทรวงการคลงักูเ้งินและเบิกจ่ายเงินกู ้จาํนวน 1,794.64 ลา้นบาท  
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี (โปรดดูตารางท่ี 1 ประกอบ) 
  1.1.1 การเบิกจ่ายเงินกูใ้หกู้ต่้อ จาํนวน 1,622.64 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น    
         (1) การใหกู้ต่้อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพ่ือจดัทาํโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน 
จาํนวน 547.65 ลา้นบาท สายสีเขียว จาํนวน 357.06 ลา้นบาท และสายสีม่วง จาํนวน 45.73 ลา้นบาท 
          (2) การใหกู้ต่้อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทยเพ่ือจดัทาํโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง จาํนวน 
602.03 ลา้นบาท และโครงการปรับปรุงทางรถไฟท่ีไม่ปลอดภยั 8 สายทาง จาํนวน 70.17 ลา้นบาท 
    1.1.2 การเบิกจ่ายเงินกูบ้าททดแทนการกูเ้งินตราต่างประเทศ จาํนวน 172 ลา้นบาท เพ่ือใชใ้นโครงการ 
เงินกูเ้พ่ือฟ้ืนฟเูศรษฐกิจและพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน (DPL)  
 

ตารางที่ 1 การกูเ้งินในประเทศของรัฐบาล เดอืนมีนาคม 2559 หน่วย: ล้านบาท
1. เงินกูเ้พ่ือชดเชยการขาดดลุงบประมาณ -             
2. เงินกูเ้พ่ือวางระบบบริหารจัดการน้ํา -             
3. เงินกูใ้ห้กูต้อ่ 1,622.64      
4. เงินกูบ้าททดแทนการกูเ้งินตราตา่งประเทศ 172.00        
- โครงการเงินกู้ DPL 172.00          
- โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการทรพัยากรนํ้าและระบบขนส่งทางถนนระยะเรง่ด่วน -               

รวม 1,794.64       
 

    1.2 การเบิกจ่ายเงนิกู้ต่างประเทศ กระทรวงการคลงัไดมี้การเบิกจ่ายเงินกูจ้ากต่างประเทศ จาํนวน 3,964.88 
ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 1.2.1 การเบิกจ่ายเงินกูจ้ากองคก์ารความร่วมมือระหว่างประเทศของญ่ีปุ่น จาํนวน 12,515.51 ลา้นเยน หรือ
เทียบเท่า 3,963.79 ลา้นบาท เพ่ือให้กูต่้อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย สําหรับโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วง
บางซ่ือ-รังสิต  
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  1.2.2 การเบิกจ่ายเงินกูจ้ากธนาคารพฒันาเอเชีย จาํนวน 0.03 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 1.09  ลา้นบาท 
สาํหรับโครงการก่อสร้างทางสายหลกัเป็น 4 ช่องจราจร (ระยะท่ี 2) ของกรมทางหลวง 
    1.3 การปรับโครงสร้างหนีใ้นประเทศ จาํนวน 88,732 ลา้นบาท 
 1.3.1 การปรับโครงสร้างหนีใ้นประเทศ จาํนวน 68,732 ลา้นบาท 
  ในเดือนมีนาคม 2559 กระทรวงการคลงัไดด้าํเนินการปรับโครงสร้างหน้ีในประเทศ ดงัน้ี 
  (1) การปรับโครงสร้างหน้ี R-bill ท่ีครบกาํหนด จาํนวน 20,000 ลา้นบาท โดยการทาํสัญญาเงินกูร้ะยะ
สั้นทั้งจาํนวน 
  (2) การปรับโครงสร้างหน้ีสญัญาเงินกูร้ะยะสั้น จาํนวน 33,000 ลา้นบาท โดยการออกพนัธบตัรบริหารหน้ี
ทั้งจาํนวน 
  (3) การปรับโครงสร้างหน้ีตัว๋สัญญาใชเ้งิน ท่ีออกภายใตพ้ระราชกาํหนดใหอ้าํนาจกระทรวงการคลงักูเ้งิน
และจดัการเงินกูเ้พ่ือช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) ท่ีครบ
กาํหนด จาํนวน 15,732 ลา้นบาท โดยการออก R-bill ทั้งจาํนวน 
  1.3.2 การกู้เงนิล่วงหน้าเพือ่ปรับโครงสร้างหนีใ้นประเทศ จาํนวน 20,000 ลา้นบาท 
  ในเดือนมีนาคม 2559 มีการกูเ้งินล่วงหนา้ (Pre-funding) โดยการออก R-bill จาํนวน 20,000 ลา้นบาท เพื่อ
ปรับโครงสร้างหน้ีพนัธบตัรรัฐบาลท่ีออกภายใตพ้ระราชกาํหนดใหอ้าํนาจกระทรวงการคลงักูเ้งินเพ่ือฟ้ืนฟูและ
เสริมสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ท่ีจะครบกาํหนดในวนัท่ี 9 มิถุนายน 2559 
    1.4 การชําระหนี ้กระทรวงการคลงัไดช้าํระหน้ี จาํนวน 21,643.69 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 

 1.4.1 การชําระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ย จากหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง จาํนวน 9,564.85 ลา้นบาท โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี  
      - ชาํระเงินตน้ จาํนวน 730 ลา้นบาท โดยใชเ้งินงบประมาณทั้งจาํนวน ซ่ึงเป็นการชาํระหน้ีเงินกูท่ี้
รัฐบาลใหกู้ต่้อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  
                 - ชาํระดอกเบ้ีย จาํนวน 8,834.85 ลา้นบาท โดยใชเ้งินงบประมาณ 8,528.54 ลา้นบาท เงินจากบญัชีเงินกูเ้พ่ือ
การบริหารหน้ี 74.44 ลา้นบาท และเงินจากดอกผลจากการลงทุนของพนัธบตัร Pre-Funding 231.87 ลา้นบาท 
  1.4.2 การชําระหนีท้ีรั่ฐบาลกู้เพือ่ชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพือ่การฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบัน
การเงิน จาํนวน 12,078.84 ลา้นบาท โดยใชเ้งินจากบญัชีสะสมเพ่ือการชาํระคืนตน้เงินกูช้ดใช ้     ความเสียหาย
ของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟฯู แบ่งเป็น 
         (1) การชาํระหน้ีท่ีกูม้าภายใตพ้ระราชกาํหนดใหอ้าํนาจกระทรวงการคลงักูเ้งินและจดัการเงินกู ้  เพ่ือ
ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) จาํนวน 9,246.53 ลา้นบาท 
แบ่งเป็น เงินตน้ 8,300 ลา้นบาท และดอกเบ้ีย 946.53 ลา้นบาท  
         (2) การชาํระหน้ีท่ีกูม้าภายใตพ้ระราชกาํหนดให้อาํนาจกระทรวงการคลงักูเ้งินและจดัการเงินกู ้  เพ่ือ
ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน ระยะท่ีสอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) จาํนวน 
2,832.31 ลา้นบาท โดยเป็นการชาํระดอกเบ้ียทั้งจาํนวน  
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2. การบริหารจดัการหนีรั้ฐวสิาหกจิ วงเงนิรวม 13,590 ล้านบาท 
    2.1 การกู้เงนิในประเทศ 
      รัฐวิสาหกิจมีการกูเ้งินในประเทศ จาํนวน 590 ลา้นบาท โดยเป็นการกูเ้งินของการประปาส่วนภูมิภาค ใน
รูปของพนัธบตัรรัฐวิสาหกิจท่ีกระทรวงการคลงัไม่คํ้ าประกนั ซ่ึงเป็นการกูเ้งินเพ่ือดาํเนินโครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค 

2.2 การปรับโครงสร้างหนีใ้นประเทศ 
    รัฐวิสาหกิจไดด้าํเนินการปรับโครงสร้างหน้ีในประเทศ วงเงินรวม 13,000 ลา้นบาท แบ่งเป็น (1) การกูใ้หม่ 

มาชาํระหน้ีเดิม (Refinance) วงเงิน 12,000 ลา้นบาท ประกอบดว้ยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ
การเคหะแห่งชาติ Refinance วงเงิน 10,000 ลา้นบาท และ 2,000 ลา้นบาท ตามลาํดบั และ (2) การขยายอายุสัญญา
เงินกู ้(Roll Over) วงเงิน 1,000 ลา้นบาท ของการเคหะแห่งชาติ (โปรดดูตารางท่ี 2 ประกอบ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


