ฉบับที่ 145/2559

วันที่ 26 ตุลาคม 2559

รายงานสถานะหนีส้ าธารณะคงค้ าง ณ สิ้นเดือนสิ งหาคม 2559
____________________________
นายธี รัชย์ อัตนวานิ ช รองผูอ้ านวยการสานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ รักษาการในตาแหน่ งที่ ปรึ กษา
ด้านตลาดตราสารหนี้ ได้รายงานสถานะหนี้สาธารณะ คงค้าง ดังนี้
หนี้สาธารณะคงค้าง ณ 31 สิ งหาคม 2559 มีจานวน 5,949,330.64 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 42.64
ของ GDP โดยแบ่งเป็ น หนี้ รัฐบาล จานวน 4,422,488.53 ล้านบาท หนี้ ของรั ฐวิสาหกิ จที่ ไม่เป็ นสถาบันการเงิ น
จานวน 995,932.29 ล้านบาท หนี้ ของรัฐวิสาหกิ จที่เป็ นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) จานวน 507,633.62
ล้านบาท และหนี้ หน่วยงานของรัฐ จานวน 23,276.20 ล้านบาท และเมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หนี้ สาธารณะ
คงค้างลดลงสุ ทธิ 10,323.46 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 หนีร้ ัฐบาล จานวน 4,422,488.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสุ ทธิ 18,911.71 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่
สาคัญเกิดจาก
 การกูเ้ งินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จานวน 1,555.09 ล้านบาท
 การกูเ้ งินเพื่อการลงทุนจากแหล่งเงินกูใ้ นประเทศและต่างประเทศ จานวน 1,365.19 ล้านบาท
โดยแบ่งเป็ น (1) การกูเ้ งินเพื่อให้กูต้ ่อแก่การรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่ งประเทศไทย จานวน 701.60 ล้านบาท
สาหรับดาเนิ นโครงการรถไฟฟ้ าสายสี น้ าเงิ น สายสี เขียว และสายสี ม่วง และ (2) การกูเ้ งิ นเพื่อให้กูต้ ่อแก่ก าร
รถไฟแห่ งประเทศไทย จานวน 663.59 ล้านบาท เพื่อจัดทาโครงการรถไฟชานเมืองสายสี แดง
 การชาระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยจากหนี้ที่รัฐบาลกูโ้ ดยตรง จานวน 711.97 ล้านบาท แบ่งเป็ น
- การชาระหนี้เงินต้นที่รัฐบาลให้กตู้ ่อแก่การรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่งประเทศไทย จานวน
108.19 ล้านบาท
- การชาระหนี้ต่างประเทศ จานวน 448 ล้านบาท
- การชาระดอกเบี้ย จานวน 155.78 ล้านบาท
 การชาระหนี้ ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสี ยหายให้แก่กองทุ นเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน จานวน 14,080.74 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชี สะสมเพื่อการชาระคืนต้นเงินกูช้ ดใช้ความเสี ยหายของ
กองทุนเพื่อการฟื้ นฟูฯ แบ่งเป็ นชาระเงินต้น จานวน 12,513.77 ล้านบาท และชาระดอกเบี้ย จานวน 1,566.97 ล้านบาท
 ผลของอัตราแลกเปลี่ยนทาให้หนี้ต่างประเทศสกุลต่างๆ ลดลง 9 ล้านบาท

-2 หนีข้ องรัฐวิสาหกิจทีไ่ ม่ เป็ นสถาบันการเงิน จานวน 995,932.28 ล้านบาท ลดลงสุ ทธิ 20,894.36
ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญเกิดจาก
 บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) ไถ่ถอนหุ น้ กูท้ ี่ครบกาหนด จานวน 17,100 ล้านบาท
 การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคไถ่ถอนพันธบัตรที่ครบกาหนด จานวน 2,500 ล้านบาท
 การช าระคื นหนี้ เงิ นต้นจากสั ญญาเงิ นกู้ (Term Loan) จากแหล่ งเงิ นกู้ต่างๆ ท าให้หนี้ ลดลง
1,061.92 ล้านบาท โดยรายการที่ ส าคัญเกิ ดจากการช าระคื นหนี้ เงิ นต้นของบริ ษ ทั การบิ นไทย จ ากัด (มหาชน)
จานวน 725.60 ล้านบาท
 ผลของอัตราแลกเปลี่ยนทาให้หนี้ต่างประเทศสกุลต่างๆ ลดลงสุ ทธิ 544 ล้านบาท
 หนีข้ องรัฐวิสาหกิจทีเ่ ป็ นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคา้ ประกัน) จานวน 507,633.62 ล้านบาท ลดลงสุ ทธิ
7,144.84 ล้ า นบาท โดยรายการที่ ส าคั ญ เกิ ด จากการช าระคื น ต้ น เงิ น กู้ ข องธนาคารเพื่ อ การเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร
 หนี้หน่ วยงานของรัฐ จานวน 23,276.20 ล้านบาท ลดลงสุ ทธิ 1,195.97 ล้านบาท โดยรายการที่
สาคัญเกิดจากการชาระคื นต้นเงิ นกู้ข องสานัก งานกองทุ น อ้อ ยและน้ า ตาลทราย จานวน 1,293.79 ล้านบาท
หนี้ สาธารณะ ณ สิ้ นเดื อนสิ งหาคม 2559 จานวน 5,949,330.64 ล้านบาท แบ่งออกเป็ น หนี้ ในประเทศ
5,603,128.75 ล้านบาท หรื อร้อยละ 94.18 และหนี้ ต่างประเทศ 346,201.89 ล้านบาท (ประมาณ 10,087.98 ล้าน
เหรี ยญสหรัฐ) หรื อร้อยละ 5.82 ของหนี้สาธารณะคงค้างทั้งหมด และแบ่งออกเป็ นหนี้ ระยะยาว 5,153,732.92 ล้านบาท หรื อ
ร้อยละ 86.63 และหนี้ ระยะสั้น 795,597.72 ล้านบาท หรื อร้อยละ 13.37 ของหนี้สาธารณะคงค้างทั้งหมด

คณะโฆษกสานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ
โทร. 02 265 8050 ต่อ 5505 5518 และ 5520

-3สานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ (สบน.) ขอรายงานสถานะหนี้ สาธารณะคงค้าง ณ สิ้ นเดื อน
สิ งหาคม 2559 ดังนี้
ยอดหนี้ สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2559 มีจานวน 5,949,330.64 ล้านบาท หรื อคิด
เป็ นร้อยละ 42.64 ของ GDP เมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หนี้ สาธารณะลดลงสุ ทธิ 10,323.46 ล้านบาท
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. หนี้ รัฐบาล 4,422,488.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18,911.71 ล้านบาท
2. หนี้ รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็ นสถาบันการเงิน 995,932.29 ล้านบาท ลดลง 20,894.36 ล้านบาท
3. หนี้ รัฐวิสาหกิ จที่ เป็ นสถาบันการเงิ น (รั ฐบาลค้ าประกัน) 507,633.62 ล้านบาท
ลดลง 7,144.84 ล้านบาท
4. หนี้ หน่ วยงานของรั ฐ 23,276.20 ล้านบาท ลดลง 1,195.97 ล้านบาท
ทั้งนี้ สัดส่ วนและรายละเอียดของหนี้สาธารณะ ณ สิ้ นเดือนสิ งหาคม 2559 ปรากฏตามแผนภาพที่
1 และตารางที่ 1 ตามลาดับ
แผนภาพที่ 1 สั ดส่ วนหนีส้ าธารณะจาแนกตามประเภท

-4ตารางที่ 1 รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 25591
ณ 31 ก.ค.
(1)
4,403,576.82

% ต่อ GDP
(2)
31.70

ณ 31 ส.ค.
(3)
4,422,488.53

% ต่อ GDP
(4)
31.69

หน่วย: ล้านบาท
เพิ่ม/(ลด)
(3)-(1)
18,911.71

1.1 หนี้ที่รฐั บาลกูโ้ ดยตรง

3,440,942.02

24.77

3,472,367.50

24.88

31,425.48

- หนี้ต่างประเทศ
- เงินกูเ้ พื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล
- เงินกูใ้ ห้กตู้ ่อ 4
- หนี้ในประเทศ
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- เงินกูเ้ พื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้
-ระยะสัน้ (ตัว๋ เงินคลังและเงินกูอ้ นื่ )
-ระยะยาว (พันธบัตรและเงินกูอ้ นื่ )
- เงินกูเ้ พื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
- เงินกูเ้ พื่อนาเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบตั ิ
- เงินกูเ้ พื่อวางระบบบริหารจัดการน้า
- เงินกูใ้ ห้กตู้ ่อ
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- เงินกูเ้ พื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้าประกัน
- เงินกูบ้ าททดแทนการกูเ้ งินตราต่างประเทศ
-เพื่อใช้ในโครงการ DPL
-เพือ่ การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้าและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน
1.2 หนี้ที่รฐั บาลกูเ้ พื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ7
- FIDF 1
- FIDF 3
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1.3 หนี้เงินกูล้ ่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้

95,654.73
40,239.87
55,414.86
3,345,287.29
2,856,312.74
40,000.00
2,816,312.74
359,853.00
9,000.00
56,127.55
8,650.00
55,344.00
5,344.00
50,000.00
962,634.80
385,119.04
577,515.76
-

- หนี้เงินกูเ้ พื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ
- หนี้เงินกูเ้ พื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
- หนี้เงินกูเ้ พื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
2. หนี้รฐั วิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2)
2.1 หนี้ที่รฐั บาลค้้าประกัน
- หนี้ต่างประเทศ
- หนี้ในประเทศ
2.2 หนี้ที่รฐั บาลไม่ค้าประกัน
- หนี้ต่างประเทศ
- หนี้ในประเทศ
3. หนี้รฐั วิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้้าประกัน)
- หนี้ต่างประเทศ
- หนี้ในประเทศ
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4. หนี้หน่วยงานของรัฐ (4.1+4.2)
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้าประกัน
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้าประกัน

1,016,826.65
421,496.93
96,429.98
325,066.95
595,329.72
153,040.86
442,288.86
514,778.46
901.05
513,877.41
24,472.17
24,472.17

1. หนี้รฐั บาล (1.1+1.2+1.3)

รวม (1+2+3+4)
หมายเหตุ:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

5,959,654.10

97,466.76
39,707.78

6.93

-

7.32
3.03

4.29

3.70

0.18

42.90

57,758.98
3,374,900.74
2,885,197.83
59,600.00
2,825,597.83
359,853.00
9,000.00
56,855.91
8,650.00
55,344.00
5,344.00
50,000.00
950,121.03
373,119.04
577,001.99
995,932.29
422,327.78
96,185.92
326,141.86
573,604.51
151,679.00
421,925.51
507,633.62
870.21
506,763.41
23,276.20
23,276.20

5,949,330.64

6.81

-

7.14
3.03

4.11

3.64

0.17

42.64

1,812.03
(532.09)
2,344.12
29,613.45
28,885.09
19,600.00
9,285.09
728.36
(12,513.77)
(12,000.00)
(513.77)
(20,894.36)
830.85
(244.06)
1,074.91
(21,725.21)
(1,361.86)
(20,363.35)
(7,144.84)
(30.84)
(7,114.00)
(1,195.97)
(1,195.97)

(10,323.46)

ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle : SPV) จานวน 20,499.90 ล้านบาท ที่รัฐบาลมีภาระผูกพันต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร สัญญาบริการจัดหา
เฟอร์นิเจอร์ และสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องของโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจ้งวัฒนะ
GDP ปี 2558 เท่ากับ 13,533.60 พันล้านบาท และประมาณการ GDP ปี 2559 เท่ากับ 14,034.30 พันล้านบาท (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ 15 สิงหาคม 2559)
สบน. ได้ปรับวิธีการคานวณ GDP ในแต่ละเดือน เพื่อให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP สะท้อนค่าที่ใกล้เคียงความเป็นจริง
โดย GDP ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ เดือนกรกฎาคม 2559 เท่ากับ 13,892.95 พันล้านบาท
และ GDP ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ เดือนสิงหาคม 2559 คานวณดังนี้ [GDP ไตรมาส 3 ปี 58/3] + [GDP ไตรมาส 4 ปี 58] + [GDP ไตรมาส 1 – 2 ปี 59] + [(ประมาณการ GDP ปี 59 – GDP ไตรมาส 1 - 2 ปี 59)/6]*2 เท่ากับ 13,954.09 พันล้าน
บาทมีการปรับปรุงตัวเลขหนี้ต่างประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรง ในส่วนของเงินกู้ให้กู้ต่อ ณ สิน้ เดือนกรกฎาคม 2559 จาก 53,864 ล้านบาท ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้เป็น 55,414.86 ล้านบาท ส่งผลให้ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม
คิดเป็นจานวน 5,959,654.10 ล้านบาท
รัฐบาลมีหนี้อัตราดอกเบี้ยแปรผันตามเงินเฟ้อ จานวน 207,940 ล้านบาท ประกอบไปด้วย พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ (Inflation-Linked Bond) รุ่น ILB217A จานวน 100,872 ล้านบาท และ รุ่น ILB283A จานวน 107,068 ล้านบาท โดยตาม
ประมาณการภาระหนี้ที่จะครบกาหนดชาระในอนาคต รัฐบาลจะมีภาระหนี้ส่วนชดเชยเงินเฟ้อเพิ่มเติมจากเงินต้นที่จะครบกาหนดในปี 2564 จานวน 17,546 ล้านบาท และในปี 2571 จานวน 31,445 ล้านบาท ภายใต้ข้อสมมติว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไป
(Headline Inflation) ในปี 2559 เท่ากับ -0.1% และเท่ากับ 2.0% ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป
มาตรา 24 (2) ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ เพื่อเป็นการประหยัด ลดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน หรือกระจายภาระการชาระหนี้
โดยที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้มีการกู้เงินในประเทศเพื่อชาระหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้าประกันไม่ เ กิ น จานวนเงิ น ที่ ยั ง มี ภ าระค้าประกั น อยู่ ทาให้หนีต้ ่างประเทศ ของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้าประกันลดลงและ
หนี้ในประเทศของรัฐบาลเพิ่มขึ้น
เงินกู้ที่ออกภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) และพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อ
ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF3) นั้น ต่อมาได้มีการตราพระราชกาหนดปรับปรุงการบริหารหนีท้ ี่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) พ.ศ. 2555
มาตรา 4 ให้กองทุนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการชาระคืนต้นเงินกู้และการชาระดอกเบี้ยเงินกู้
มาตรา 24/1 ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่มีจานวนมากและเห็ นว่า ไม่ ส มควรกู้ เ งิ นเพื่อปรั บ โครงสร้ า งหนี้ ดั ง กล่ า วในคราวเดี ย วกั น โดยให้
สามารถทยอย กู้ เ งิ น ล่ ว งหน้ าได้ ไ ม่ เ กิ น 12 เดื อ นก่ อ นวั นที่ หนี้ ค รบก าหนดช าระ
และให้ น าเงิ น กู้ ดั งกล่ า วส่ ง เข้ ากองทุ นบริ ห ารเงิ น กู้ เ พื่ อ ก าร ปรั บโ ครง สร้ าง หนี้ สาธ าร ณะ และ พั ฒ นา ตล าดต รา สา รห นี้
ในประเทศให้เป็นผู้บริหารเงิน โดยจะนาไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง เช่น ตราสารหนี้ที่ออกหรือค้าประกันโดยกระทรวงการคลัง ตราสารหนี้ที่ออกเป็ นเงินตราสกุลหลักและออกหรือค้าประกันโดยรัฐบาลต่างประเทศ การทาธุรกรรมซื้อ
โด ย มี สั ญญ า จ ะ ขา ย คื น ซึ่ ง ต ร า สา ร ห นี้ ที่ ออ ก โ ด ย ก ร ะ ท รว ง ก า รค ลั ง หรื อ ล ง ทุ นใ น ต ร าส า ร ห นี้ อื่ น ที่ ไ ด้ รั บ ก า รจั ด อั น ดั บค ว า ม น่ า เ ชื่ อ ถื อ จ า ก บริ ษั ท จั ดอั น ดั บ ค วา ม น่ า เชื่ อ ถื อ เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด ผ ลต อ บ แ ท น
และเป็นการลดต้นทุนของการกู้เงิน
ตัวเลขในตารางไม่รวมหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เนื่องจากเดิม ธปท. ถือเป็นรัฐวิสาหกิจที่ประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินตามพระราชกฤษฎีกากาหนดกิจการธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 ซึ่งหนี้ของ ธปท. ไม่นับเป็นหนี้สาธารณะ เว้นแต่
ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง จ ะ ค้ า ป ร ะ กั น ห นี้ นั้ น ต่ อ ม า พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ธ น า ค า ร แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ( ฉ บั บ ที่ 4 ) พ . ศ . 2 5 5 1 ไ ด้ บั ญ ญั ติ ใ ห้ ธ ป ท . เ ป็ น ห น่ ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ ที่ ไ ม่ เ ป็ น ส่ ว น ร า ช ก า ร ห รื อ รั ฐ วิ ส า ห กิ จ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น ทาให้หนี้ของ ธปท. นับรวมเป็นหนี้สาธารณะ อย่างไรก็ดี เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของนานาประเทศและเจตนารมณ์ดั้งเดิมของพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548
ส บ น . อ ยู่ ใ น ร ะ ห ว่ า ง ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง นิ ย า ม แ ล ะ ข อ บ เ ข ต ข อ ง ห นี้ ส า ธ า ร ณ ะ ภ า ย ใ ต้ พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร บ ริ ห า ร ห นี้ ส า ธ า ร ณ ะ พ . ศ . 2 5 4 8 อ ย่ า ง ไ ร ก็ ดี ณ สิ้ น เ ดื อ น ก ร ก ฎ า ค ม พ . ศ . 2 5 5 9
หนี้ของ ธปท. มีจานวน 4,227,754 ล้านบาท (ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย)

-51. หนี้รัฐบาล
1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง เมื่อเปรี ยบเทียบกับเดื อนก่อนหน้าเพิ่มขึ้นสุ ทธิ 31,425.48 ล้านบาท เนื่ องจาก
1.1.1 หนี้ต่างประเทศ เพิ่มขึ้ นสุ ทธิ 1,812.03 ล้านบาท จากเดื อนก่ อนหน้า โดยเป็ นผลจากการเบิก จ่า ย
และการชาระคืน หนี้ ส กุล เงิน เยนและสกุ ลเงิ นเหรี ยญสหรั ฐทาให้ยอดหนี้ คงค้างในรู ปเงิ นบาทเพิ่มขึ้ น จานวน
1,821.03 ล้านบาท และผลการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนทาให้ยอดหนี้คงค้างในส่ วนที่เหลือ หลังจากทาการ
เบิกจ่ายและชาระคืน ในรู ปเงินบาทลดลง 9 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปลีย่ นแปลงของหนีต้ ่ างประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรง
สกุลเงิน 1

หนี้ คงค้าง ณ
ก.ค. 59

(1)

ผลจากการบริ หารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชาระคืน/การ
การเปลี่ยนแปลง
ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้ คงค้าง
บริ หารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ส.ค. 59
ของหนี้ สาธารณะ
หนี้ สิ้นเดือน ก.ค. 59 หนี้ สิ้นเดือน ส.ค. 59
หนี้ คงค้าง ณ
ล้าน
ล้านบาท
ณ ส.ค. 59
เพิ่ม/(ลด)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
ส.ค. 59
CAD/EUR/JPY/USD
(2)
(3)
(4) = (3)x(ข)
(5) = (1)x(ก)
(6) = (1)x(ข) (7) = (6) - (5)
(7) + (4)

อัตราแลกเปลี่ยน 2
สกุลเงิน

ก.ค. 59 ส.ค. 59

เงินกู้เพื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล

CAD
หนีท้ ยี่ งั ไม่ได้มีการบริหาร
EUR
ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น JPY
USD
หนีท้ ไี่ ด้มีการบริหารความเสีย่ ง JPY
จากอัตราแลกเปลีย่ น 3
USD

359.92
42,201.09
460.07

359.92
41,148.35
456.57

(1,052.74)
(3.50)

CAD
หนีท้ ยี่ งั ไม่ได้มีการบริหาร
EUR
ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น JPY
USD
หนีท้ ไี่ ด้มีการบริหารความเสีย่ ง JPY
จากอัตราแลกเปลีย่ น 3
USD

9.04
106,049.83
100.00
500.00

9.04
107,603.23
150.00
500.00

1,553.40
50.00
-

(338.83)
(109.17)

12,612.09
-

12,528.00
-

(84.09)
-

(84.09)
(338.83)
(109.17)

528.64
1,740.39
-

242.29
35,990.77
3,504.15
-

241.48
36,090.03
3,480.79
-

(0.81)
99.26
(23.36)
-

(0.81)
627.90
1,717.03
-

(9.00)

1,812.03

(ก)

(ข)

CAD

26.79

26.70

EUR

39.02

38.98

JPY

0.34

0.34

USD

35.04

34.81

เงินกู้ให้กู้ต่อ

รวม

1,821.03

1. CAD=สกุลเงินเหรี ยญแคนาดา EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ
2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่ งประเทศไทยเป็ นอัตราถัวเฉลี่ยขาย ณ วันทาการสุ ดท้ายของเดื อน
3. หนี้ต่างประเทศที่มีการบริ หารความเสี่ ยงแล้ว ใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทาการบริ หารความเสี่ ยง

หากพิจารณาในรู ปเงิ นบาท หนี้ ที่รัฐบาลกู้โดยตรงจาแนกเป็ นสกุลเงิ นต่างๆ หลังจากที่ทาการบริ หาร
จัดการความเสี่ ยงจากการเปลี่ ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ ยนแล้วมี รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 2

-6แผนภาพที่ 2 หนีต้ ่ างประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรงทีบ่ ริหารความเสี่ ยงและจาแนกเป็ นสกุลเงินต่ างๆ
สกุลเงิน

(ล้านหน่วย)

เยน
148,751.58
เหรียญสหรัฐ
1,466.49
เหรียญแคนาดา
9.04
ยูโร
รวมหนีต้ า่ งประเทศของรัฐบาล (1)
หนีร้ ัฐบาลทัง้ หมด (2)
ร้อยละของหนีต้ า่ งประเทศต่อหนีร้ ัฐบาล
ทัง้ หมด (%) = (1)/(2)

รวม
49,832.34
47,392.95
241.47
97,466.76

(ล้านบาท)
Hedged
13,213.67
29,643.75
42,857.42
4,422,488.53

2.20

0.97

Unhedged
36,618.67
17,749.20
241.47
54,609.34
1.23

ร้อยละของหนี้ต่างประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรงต่อหนี้รัฐบาลทั้งหมด
โดยจาแนกเป็นหนี้ที่ยังไม่ได้มีการบริหารความเสี่ยง และหนี้ที่ได้มีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

1.1.2 หนีใ้ นประเทศ เพิ่มขึ้นสุ ทธิ 29,613.45 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า เนื่องจาก
การกู เ้ งิน เพื ่อ ชดเชยการขาดดุล งบประมาณและการบริ ห ารหนี้ ส าธารณะ เพิ ่ม ขึ้ น
28,885.09 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- การกู้เงิ นเพื่อชดเชยการขาดดุ ลงบประมาณ จานวน 1,555.09 ล้านบาท โดยการออก
พันธบัตรทั้งจานวน
- การเพิม่ ขึ้นของตัว๋ เงินคลัง จานวน 19,600 ล้านบาท
- การออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริ หารหนี้ เพื่อใช้ในการปรับโครงสร้างหนี้ ตวั๋ เงินคลัง
จานวน 7,730 ล้านบาท

-7- เงินกูใ้ ห้กตู้ ่อเพิ่มขึ้นสุ ทธิ 728.36 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า เนื่องจาก
- การรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่ งประเทศไทยเบิกจ่ายเงิ นกู้ จานวน 701.60 ล้านบาท เพื่อ
จัดทาโครงการรถไฟฟ้ าสายสี น้ าเงิน จานวน 483.03 ล้านบาท โครงการรถไฟฟ้ าสายสี เขียว จานวน 180.15 ล้าน
บาท และโครงการรถไฟฟ้ าสายสี ม่วง จานวน 38.42 ล้านบาท และมีการชาระเงินต้น จานวน 108.19 ล้านบาท
โดยใช้เงินจากงบประมาณของการรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่งประเทศไทย
- การรถไฟแห่ งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกูจ้ านวน 134.95 ล้านบาท เพื่อจัดทาโครงการรถไฟ
ชานเมืองสายสี แดง ช่วงบางซื่ อ – รังสิ ต
1.2 หนีท้ รี่ ัฐบาลกู้เพือ่ ชดเชยความเสี ยหายให้ แก่ กองทุนเพือ่ การฟื้ นฟูฯ ลดลงจากเดือนก่อนหน้า จานวน
12,513.77 ล้านบาท จากการชาระหนี้โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชาระคืนต้นเงินกูช้ ดใช้ความเสี ยหายของ
กองทุนเพื่อการฟื้ นฟูฯ แบ่งออกเป็ น
- การชาระหนี้ ที่กูม้ าภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกูเ้ งิ นและจัดการเงิ นกูเ้ พื่อช่ วยเหลื อ
กองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) จานวน 12,000 ล้านบาท
- การชาระหนี้ ที่กูม้ าภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกูเ้ งิ นและจัดการเงิ นกูเ้ พื่อช่ วยเหลื อ
กองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) จานวน 513.77 ล้านบาท
2. หนีร้ ัฐวิสาหกิจทีไ่ ม่ เป็ นสถาบันการเงิน
2.1 หนีท้ รี่ ัฐบาลคา้ ประกัน
2.1.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงสุ ทธิ 244.06 ล้านบาทจากเดื อนก่ อนหน้า โดยเป็ นผลจากการชาระคื นหนี้
สกุ ล เงิ นเยนของรั ฐ วิ ส าหกิ จ จ านวน 336.38 ล้านบาท และผลการเปลี่ ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ ยนท าให้
ยอดหนี้ คงค้างในส่ วนที่ เหลื อหลัง จากท าการช าระคื น ในรู ปเงิ นบาทเพิ่ มขึ้ น 92.32 ล้านบาท ดังรายละเอี ยด
ปรากฏตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของหนีต้ ่ างประเทศของรัฐวิสาหกิจทีไ่ ม่ เป็ นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคา้ ประกัน)
ผลจากการบริ หารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชาระ
คืน/การบริ หารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน)
ณ ส.ค. 59

สกุลเงิน 1

EUR
หนีท้ ยี่ งั ไม่ได้มีการบริหาร
JPY
ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น USD
หนีท้ ไี่ ด้มีการบริหารความเสีย่ ง JPY
USD
จากอัตราแลกเปลีย่ น3

หนี้ คงค้าง ณ
ก.ค. 59

หนี้ คงค้าง ณ
ส.ค. 59

ล้าน
CAD/EUR/JPY/USD

ล้านบาท

(1)

(2)

(3)

(4) = (3)x(ข)

39.32
86,531.80
209,024.97
รวม

39.32
86,139.56
208,437.30
-

(392.24)
(587.67)
-

(133.49)
(202.89)
(336.38)

การเปลี่ยนแปลง
ของหนี้ สาธารณะ
ณ ส.ค. 59

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง
หนี้ สิ้นเดือน ก.ค. 59 หนี้ สิ้นเดือน ส.ค. 59
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(5) = (1)x(ก)

1,534.45
29,366.82
4,786.37
-

(6) = (1)x(ข)

1,532.58
29,447.81
4,799.57
-

เพิ่ม/(ลด)
(7) = (6) - (5)

(1.87)
80.99
13.20
92.32

1. EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ
2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่ งประเทศไทยเป็ นอัตราถัวเฉลี่ยขาย ณ วันทาการสุดท้ายของเดือน
3. หนี้คงค้างต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจบางส่ วนได้มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงแล้ว (Partial Hedge)

อัตราแลกเปลี่ยน

2

สกุลเงิน ก.ค. 59 ส.ค. 59
(ก)

(ข)

26.79
39.02
0.34
35.04

26.70
38.98
0.34
34.81

(7) + (4)

(1.87)
(52.50)
(189.69)
(244.06)

CAD
EUR
JPY
USD

2.1.2 หนีใ้ นประเทศ เมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพิ่มขึ้นสุ ทธิ 1,074.91 ล้านบาท เนื่องจาก
- การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยไถ่ถอนพันธบัตรที่ครบกาหนด จานวน 1,000 ล้านบาท
- รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงิ นกูต้ ่างๆ จานวน 2,074.91 ล้านบาท โดยรายการที่สาคัญเกิ ด
จากการเบิกจ่ายเงินกูข้ องการรถไฟแห่งประเทศไทย จานวน 1,580 ล้านบาท

-82.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ คา้ ประกัน
2.2.1 หนีต้ ่ างประเทศ ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 1,361.86 ล้านบาท โดยเป็ นผลจากการชาระคืนต้นเงินกู้
สกุลเงินต่างๆ ของบริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ทาให้ยอดหนี้ คงค้างในรู ปเงิ นบาทลดลง 725.54 ล้านบาท
และผลการเปลี่ ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ ยนท าให้ ยอดหนี้ คงค้างในส่ วนที่ เ หลื อหลัง จากท าการช าระคื น
ในรู ปเงินบาทลดลง 636.32 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การเปลีย่ นแปลงของหนีต้ ่ างประเทศของรัฐวิสาหกิจทีไ่ ม่ เป็ นสถาบันการเงิน (รัฐบาลไม่ คา้ ประกัน)
สกุลเงิน

1

หนี้ คงค้าง ณ
ก.ค. 59
(1)

EUR
หนีท้ ยี่ งั ไม่ได้มีการบริหาร
3 JPY
ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น USD

1,276.91
35,234.18
2,116.66

หนีท้ ไี่ ด้มีการบริหารความเสีย่ ง
จากอัตราแลกเปลีย่ น

59,000.00

JPY

ผลจากการบริ หารหนี้ (การเบิ กจ่าย/
การเปลี่ยนแปลง
2
อัตราแลกเปลี่ยน
การชาระคืน/การบริ หารความเสี่ ยงจาก
ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง
ของหนี้ สาธารณะ
อัตราแลกเปลี่ยน) ณ ส.ค. 59
ณ ส.ค. 59
ล้าน
หนี้ สิ้นเดือน ก.ค. 59 หนี้ สิ้นเดือน ส.ค. 59
หนี้ คงค้าง ณ
ล้านบาท
สกุลเงิน ก.ค. 59 ส.ค. 59
เพิ่ม/(ลด)
CAD/EUR/JPY/USD
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
ส.ค. 59
(ก)
(ข)
(2)
(3)
(4) = (3)x(ข)
(5) = (1)x(ก)
(6) = (1)x(ข)
(7) = (6) - (5)
(7) + (4)
1,262.98
(13.93)
(542.80)
49,831.03
49,770.10
(60.93)
(603.73) EUR 39.02 38.98
0.34
0.34
34,697.23
(536.95)
(182.74)
11,957.64
11,990.59
32.95
(149.79) JPY
2,116.66
74,170.94
73,676.47
(494.47)
(494.47) USD 35.04 34.81

59,000.00

-

รวม

-

17,081.09

16,967.22

(725.54)

(113.87)

(113.87) JPY

(636.32)

0.34

0.34

(1,361.86)

1. EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ
2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่ งประเทศไทยเป็ นอัตราถัวเฉลี่ยขาย ณ วันทาการสุ ดท้ายของเดื อน
3. หนี้ที่ยงั ไม่ได้มีการบริ หารความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่ องจากรัฐวิสาหกิจมีรายรับและรายจ่ายหนี้ ต่างประเทศเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ (Natural
Hedged) โดยประกอบไปด้วย บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) และ บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)

2.2.2 หนีใ้ นประเทศ เมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลงสุ ทธิ 20,363.35 ล้านบาท เนื่องจาก
- บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) ไถ่ถอนหุ น้ กูท้ ี่ครบกาหนด จานวน 17,100 ล้านบาท
- การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคไถ่ถอนพันธบัตรที่ครบกาหนด จานวน 2,500 ล้านบาท
- รั ฐวิสาหกิ จมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงิ นกูต้ ่างๆ น้อยกว่าชาระคื นต้นเงิ นกู้ จานวน 763.35 ล้านบาท
โดยเป็ นการเบิกจ่ายเงินกู้ 252.63 ล้านบาท และชาระคืนต้นเงินกู้ 1,015.98 ล้านบาท
3. หนี้รัฐวิสาหกิจทีเ่ ป็ นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคา้ ประกัน)
3.1 หนี้ต่ า งประเทศ ลดลง 30.84 ล้า นบาท จากเดื อ นก่ อ นหน้า โดยเป็ นผลจากการช าระคื น ต้น เงิ น กู้
สกุลเงินเยนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่ทาให้ยอดหนี้ คงค้างในรู ปเงินบาทลดลง 29.86
ล้านบาท และผลการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่ทาให้ยอดหนี้ คงค้างในส่ วนที่เหลือหลังจากทาการชาระ
คืนในรู ปเงินบาทลดลง 0.98 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การเปลีย่ นแปลงของหนีต้ ่ างประเทศของรัฐวิสาหกิจทีเ่ ป็ นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคา้ ประกัน)
สกุลเงิน 1

หนีท้ ยี่ งั ไม่ได้มีการบริหาร
EUR
ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น USD
หนีท้ ไี่ ด้มีการบริหารความเสีย่ ง EUR
JPY
จากอัตราแลกเปลีย่ น

หนี้ คงค้าง ณ
ก.ค. 59
(1)

3.10
3.58
2,672.98
รวม

ผลจากการบริ หารหนี้ (การเบิ กจ่าย/
การเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ย
การชาระคืน/การบริ หารความเสี่ ยงจาก
ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง
ของหนี้ สาธารณะ
อัตราแลกเปลี่ยน) ณ ส.ค. 59
ณ ส.ค. 59
หนี้ สิ้นเดือน ก.ค. 59 หนี้ สิ้นเดือน ส.ค. 59
ล้าน
หนี้ คงค้าง ณ
ล้านบาท
เพิ่ม/(ลด)
สกุลเงิน ก.ค. 59 ส
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
CAD/EUR/JPY/USD
ส.ค. 59
(ก)
(2)
(3)
(4) = (3)x(ข)
(5) = (1)x(ก)
(6) = (1)x(ข)
(7) = (6) - (5)
(7) + (4)
3.10
120.97
120.83
(0.14)
(0.14) EUR 39.02
3.58
125.45
124.61
(0.84)
(0.84) USD 35.04

2,551.03

(121.95)

(29.86)
(29.86)

-

-

1. EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ
2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถัวเฉลี่ยขาย ณ วันทาการสุดท้ายของเดือน

(0.98)

(29.86)
(30.84)

-93.2 หนีใ้ นประเทศ เมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลง 7,114 ล้านบาท เนื่องจาก
- ธนาคารอาคารสงเคราะห์ไถ่ถอนพันธบัตรที่ครบกาหนด จานวน 1,000 ล้านบาท
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรชาระคืนต้นเงินกู้ จานวน 6,114 ล้านบาท
ทั้งนี้ หากพิจารณาในรู ปเงินบาท หนี้ ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็ นสถาบันการเงิน และรัฐวิสาหกิจ
ที่เป็ นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) หลังทาการบริ หารจัดการความเสี่ ยงของอัตราแลกเปลี่ ยน จาแนก
เป็ นสกุลเงิ นต่างๆ มีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 3
แผนภาพที่ 3 หนีต้ ่ างประเทศของรัฐวิสาหกิจทีไ่ ม่ เป็ นสถาบันการเงิน และรัฐวิสาหกิจทีเ่ ป็ น
สถาบันการเงิน (รัฐบาลคา้ ประกัน) ทีบ่ ริหารความเสี่ ยงและจาแนกเป็ นสกุลเงินต่ างๆ
สกุลเงิน

(ล้านหน่วย)

เยน
331,825.11
2,120.25
เหรียญสหรัฐ
1,305.41
ยูโร
รวมหนีต้ า่ งประเทศของรัฐวิสาหกิจ (1)
หนีร้ ัฐวิสาหกิจทัง้ หมด (2)
ร้อยละของหนีต้ า่ งประเทศต่อหนี้
ทัง้ หมดของรัฐวิสาหกิจ (%) = (1)/(2)

รวม
124,053.02
73,801.29
50,880.82
248,735.13
16.54

(ล้านบาท)
Natural
Hedged
Hedged
82,930.81
11,807.88
73,676.56
49,227.34
82,930.81 134,711.78
1,503,565.91
5.52

8.95

Unhedged
29,314.33
124.73
1,653.48
31,092.54
2.07

ร้อยละของหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจต่อหนี้ทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจ โดยจาแนกเป็นหนี้ที่ยังไม่ได้มีการบริหารความเสี่ยง
หนี้ที่ได้มีการบริหารความเสี่ยง และหนี้ที่ยังไม่ได้มีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากรัฐวิสาหกิจมีรายรับ
และรายจ่ายหนี้ต่างประเทศเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ (Natural Hedged)

-104.
ห นี้ ห น่ ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ ล ด ล ง สุ ท ธิ 1 ,195.97
ล้ า น บ า ท
จากเดื อนก่ อนหน้ า เนื่ องจากหน่ วยงานของรั ฐมี ก ารเบิ ก จ่ ายจากแหล่ ง เงิ นกู้ น้ อยกว่ าการช าระคื นต้นเงิ นกู้
ซึ่ งเป็ นการเบิ ก จ่ า ยและช าระคื น ต้ น เงิ น กู้ จ านวน 122.82 ล้ า นบาท และ 1,318.79 ล้ า นบาท ตามล าดั บ
โดยรายการที่สาคัญเกิดจากการชาระคืนต้นเงินกูข้ องสานักงานกองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย จานวน 1,293.79 ล้านบาท
หนี้ ส าธารณะคงค้า ง ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2559 มี จานวน 5,949,330.64 ล้านบาท ซึ่ งสามารถแบ่ ง
ประเภทเป็ นหนี้ต่างประเทศ-หนี้ในประเทศ และหนี้ระยะยาว-หนี้ระยะสั้นได้ ดังนี้
หนีต้ ่ างประเทศและหนีใ้ นประเทศ แบ่งออกเป็ น หนี้ ต่างประเทศ 346,201.89 ล้านบาท หรื อร้อยละ 5.82
และหนี้ ใ นประเทศ 5,603,128.75 ล้า นบาท หรื อร้อยละ 94.18 ของยอดหนี้ สาธารณะคงค้าง รายละเอียด
ปรากฏตามตารางที่ 6
ตารางที่ 6 สั ดส่ วนหนีต้ ่ างประเทศและหนีใ้ นประเทศ
หนีส้ าธารณะ
(ล้านบาท)
1. หนีร้ ัฐบาล

หนีต้ า่ งประเทศ
(ล้านบาท)

หนีใ้ นประเทศ
%

(ล้านบาท)

%

4,422,488.53

97,466.76

2.20

4,325,021.77

97.80

995,932.29

247,864.92

24.89

748,067.37

75.11

507,633.62

870.21

0.17

506,763.41

99.83

4. หนีห้ น่วยงานของรัฐ

23,276.20

-

-

23,276.20

100.00

รวม

5,949,330.64

5,603,128.75

94.18

2. หนีร้ ัฐวิสาหกิจทีไ่ ม่เป็นสถาบันการเงิน
3. หนีร้ ัฐวิสาหกิจทีเ่ ป็นสถาบันการเงิน
(รัฐบาลค้า้ ประกัน)

346,201.89

5.82

หนีร้ ะยะยาวและหนีร้ ะยะสั้ น แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
- หนี้ ระยะยาวและหนี้ ระยะสั้ น (แบ่ งตามอายุ ของเครื่ อ งมื อ การกู้ เงิ น) แบ่ ง ออกเป็ น หนี้ ระยะยาว
5,811,793.89 ล้านบาท หรื อร้ อยละ 97.69 และหนี้ ระยะสั้ น 137,536.75 ล้านบาท หรื อร้ อยละ 2.31
ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 7
ตารางที่ 7 สั ดส่ วนหนีร้ ะยะยาวและหนี้ระยะสั้ น (แบ่ งตามอายุของเครื่องมือการกู้เงิน)
หนีส้ าธารณะ
(ล้านบาท)
1. หนีร้ ัฐบาล

หนีร้ ะยะยาว
(ล้านบาท)

หนีร้ ะยะสัน้
%

(ล้านบาท)

%

4,422,488.53

4,299,283.60

97.21

123,204.93

2.79

995,932.29

981,600.47

98.56

14,331.82

1.44

507,633.62

507,633.62

100.00

4. หนีห้ น่วยงานของรัฐ

23,276.20

23,276.20

100.00

รวม

5,949,330.64

5,811,793.89

97.69

2. หนีร้ ัฐวิสาหกิจทีไ่ ม่เป็นสถาบันการเงิน
3. หนีร้ ัฐวิสาหกิจทีเ่ ป็นสถาบันการเงิน
(รัฐบาลค้า้ ประกัน)

137,536.75

2.31

-11- หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้ น (แบ่ งตามอายุคงเหลือ) แบ่งออกเป็ น หนี้ ระยะยาว 5,153,732.92 ล้าน
บาท หรื อร้อยละ 86.63 และหนี้ ระยะสั้น 795,597.72 ล้านบาท หรื อร้อยละ 13.37 ของยอดหนี้ สาธารณะคงค้าง
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 8
ตารางที่ 8 สั ดส่ วนหนีร้ ะยะยาวและหนี้ระยะสั้ น (แบ่ งตามอายุคงเหลือ)
หนีส้ าธารณะ
(ล้านบาท)
1. หนีร้ ัฐบาล

หนีร้ ะยะยาว
(ล้านบาท)

หนีร้ ะยะสัน้
%

(ล้านบาท)

%

4,422,488.53

3,935,778.21

88.99

486,710.32

11.01

995,932.29

865,633.70

86.92

130,298.59

13.08

507,633.62

332,597.98

65.52

175,035.64

34.48

4. หนีห้ น่วยงานของรัฐ

23,276.20

19,723.03

84.73

3,553.17

15.27

รวม

5,949,330.64

5,153,732.92

86.63

795,597.72

13.37

2. หนีร้ ัฐวิสาหกิจทีไ่ ม่เป็นสถาบันการเงิน
3. หนีร้ ัฐวิสาหกิจทีเ่ ป็นสถาบันการเงิน
(รัฐบาลค้า้ ประกัน)

หมายเหตุ: การนาข้อมูลและ/หรือบทวิเคราะห์ของสานักงานบริหารหนี้สาธารณะไปใช้และ/หรือเผยแพร่ต่อ ขอความกรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลด้วย
ส่วนวิจยั นโยบายหนี้สาธารณะ สานักนโยบายและแผน
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5512 และ 5520

-12สานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะขอสรุ ปผลการบริ หารจัดการหนี้ ภาครั ฐที่ดาเนิ นการโดยส านักงาน
บริ หารหนี้ สาธารณะ ประจาเดือนสิ งหาคม 2559 วงเงิ นรวม 104,305.78 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ นหนี้ รัฐบาล
100,605.78 ล้านบาท และหนี้รัฐวิสาหกิจ 3,700 ล้านบาท ดังนี้
1. การบริหารจัดการหนีร้ ัฐบาล วงเงินรวม 100,605.78 ล้านบาท ประกอบด้ วย
1.1 การกูเ้ งินในประเทศ 2,391.64 ล้านบาท
1.2 การเบิกจ่ายเงินกูต้ ่างประเทศ 528.64 ล้านบาท
1.3 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ 79,412 ล้านบาท
1.4 การปรับโครงสร้างหนี้ ต่างประเทศ 3,480.79 ล้านบาท
1.5 การชาระหนี้ 14,792.71 ล้านบาท
1.1 การกู้เงินในประเทศ กระทรวงการคลังกูเ้ งินและเบิกจ่ายเงินกู้ จานวน 2,391.64 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(โปรดดูตารางที่ 1 ประกอบ)
1.1.1 การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุ ลงบประมาณ จานวน 1,555.09 ล้านบาท โดยเป็ นพันธบัตรออม
ทรัพย์ท้ งั จานวน
1.1.2 การเบิกจ่ ายเงินกู้ให้ ก้ ตู ่ อ จานวน 836.55 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ น
(1) การให้กูต้ ่อแก่การรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่ งประเทศไทย วงเงินรวม 701.60 ล้านบาท เพื่อ
จัดทาโครงการรถไฟฟ้ าสายสี น้ าเงิน จานวน 483.03 ล้านบาท สายสี เขียว จานวน 180.15 ล้านบาท และสายสี ม่วง
จานวน 38.42 ล้านบาท
(2) การให้กตู้ ่อแก่การรถไฟแห่ งประเทศไทย จานวน 134.95 ล้านบาท เพื่อจัดทาโครงการรถไฟ
ชานเมืองสายสี แดง ช่วงบางซื่ อ – รังสิ ต
ตารางที่ 1 การกูเ้ งินในประเทศของรัฐบาล เดือนสิงหาคม 2559
1. เงินกูเ้ พื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ

หน่วย: ล้านบาท
1,555.09

- พันธบัตรรัฐบาล
2. เงินกูเ้ พื่อวางระบบบริหารจัดการน้า้
3. เงินกูใ้ ห้กตู้ ่อ
4. เงินกูบ้ าททดแทนการกูเ้ งินตราต่างประเทศ

1,555.09
836.55
-

รวม

2,391.64

1.2 การเบิกจ่ ายเงินกู้ต่างประเทศ กระทรวงการคลังได้มีการเบิกจ่ายเงินกูจ้ ากต่างประเทศ จานวน 528.64 ล้าน
บาท โดยเป็ นการเบิกจ่ายจากองค์การความร่ วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น เพื่อให้กตู้ ่อแก่การรถไฟแห่ งประเทศ
ไทย สาหรับโครงการรถไฟชานเมืองสายสี แดง ช่วงบางซื่อ-รังสิ ต

-131.3 การปรับโครงสร้ างหนีใ้ นประเทศ จานวน 79,412 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) การปรับโครงสร้ างหนี้ พนั ธบัตรรัฐบาลรุ่ น LB176A ซึ่ งจะครบกาหนดในวันที่ 16 มิถุนายน 2560
โดยการดาเนินธุรกรรมแลกพันธบัตร (Bond Switching) จานวน 56,682 ล้านบาท
(2) การปรับโครงสร้างหนี้ เงินกูเ้ พื่อให้กตู้ ่อแก่การรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่ งประเทศไทย จานวน 15,000
ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริ หารหนี้ให้กตู้ ่อ
(3) การปรับโครงสร้างหนี้ตวั๋ เงินคลัง จานวน 7,730 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริ หารหนี้
1.4 การปรั บโครงสร้ างหนี้ต่างประเทศ กระทรวงการคลังดาเนิ นการปรับโครงสร้ างหนี้ เงิ นกูภ้ ายใต้ ECP
Programme ที่ให้กตู้ ่อแก่ บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) โดยการกูเ้ งินภายใต้ ECP Programme จานวน 100
ล้านเหรี ยญสหรัฐ หรื อเทียบเท่า 3,480.79 ล้านบาท
1.5 การชาระหนี้ กระทรวงการคลังได้ชาระหนี้ จานวน 14,792.71 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ น
1.5.1 การชาระหนีท้ รี่ ัฐบาลกู้โดยตรง จานวน 711.97 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ชาระเงินต้น จานวน 556.19 ล้านบาท แบ่งเป็ น (1) การชาระหนี้ ที่รัฐบาลให้กตู้ ่อแก่การรถไฟฟ้ า
ขนส่ งมวลชนแห่ งประเทศไทย จานวน 108.19 โดยใช้เงินจากเงิ นงบประมาณของการรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชน
แห่งประเทศไทย และ (2) การชาระหนี้ต่างประเทศ จานวน 448 ล้านบาท
- ชาระดอกเบี้ยจานวน 155.78 ล้านบาท โดยเป็ นการชาระดอกเบี้ยต่างประเทศทั้งจานวน
1.5.2 การชาระหนีท้ รี่ ัฐบาลกู้เพือ่ ชดเชยความเสี ยหายให้ แก่ กองทุนเพือ่ การฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิ น จ านวน 14,080.74 ล้ า นบาท โดยใช้ เ งิ น จากบั ญ ชี ส ะสมเพื่ อ การช าระคื น ต้ น เงิ น กู้ ช ดใช้
ความเสี ยหายของกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูฯ แบ่งออกเป็ น
(1) การชาระหนี้ ที่กูม้ าภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกูเ้ งิ นและจัดการเงิ นกู้
เพื่อช่ วยเหลื อกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) จานวน 12,063.26 ล้านบาท
แบ่งออกเป็ น เงินต้น จานวน 12,000 ล้านบาท และดอกเบี้ย จานวน 63.26 ล้านบาท
(2) การช าระหนี้ ที่ กู้ม าภายใต้พ ระราชก าหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงิ นและจัดการเงิ นกู้
เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) จานวน
2,017.48 ล้านบาท แบ่งออกเป็ น เงินต้น จานวน 513.77 ล้านบาท และดอกเบี้ย จานวน 1,503.71 ล้านบาท
2. การบริหารจัดการหนีร้ ัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม 3,700 ล้านบาท
ในเดือนสิ งหาคม 2559 กระทรวงการคลังได้ดาเนินการปรับโครงสร้างหนี้ ในประเทศให้แก่รัฐวิสาหกิจ
วงเงินรวม 3,700 ล้านบาท โดยการขยายอายุสัญญาเงินกู้ (Roll Over) ประกอบด้วยการเคหะแห่ งชาติ วงเงิน
2,300 ล้านบาท และการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย วงเงิน 1,400 ล้านบาท (โปรดดูตารางที่ 2 ประกอบ)
ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหนีใ้ นประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือนสิงหาคม 2559
หน่วยงาน

การกู้ใหม่มาชาระหนี้เดิม

การขยายอายุสัญญาเงินกู้

ค้าประกัน

ค้าประกัน

ไม่ค้าประกัน

1. การเคหะแห่งชาติ

-

-

2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

-

-

-

-

รวม

หน่วย: ล้านบาท

2,300.00
2,300.00

ไม่ค้าประกัน
-

รวม
2,300.00

1,400.00

1,400.00

1,400.00

3,700.00

