ฉบับที่ 171/2559

วันที่ 22 ธันวาคม 2559

รายงานสถานะหนีส้ าธารณะคงค้ าง ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2559
_____________________________
นายธี รัชย์ อัตนวานิ ช รองผูอ้ าํ นวยการสํานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ รักษาการในตําแหน่ งที่ปรึ กษา
ด้านตลาดตราสารหนี้ ได้รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ดังนี้
หนี้ สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 มี จาํ นวน 5,985,175.01 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ น
ร้อยละ 42.71 ของ GDP โดยแบ่งเป็ น หนี้ รัฐบาล 4,491,860.05 ล้านบาท หนี้ รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็ นสถาบัน
การเงิน 984,958.41 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็ นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํ้าประกัน) 487,049.87 ล้านบาท และ
หนี้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ 21,306.68 ล้า นบาท และเมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หนี้ สาธารณะคงค้างลดลง
เล็กน้อย 3,211.52 ล้านบาท โดยมี รายละเอี ยด ดังนี้
 หนีร้ ัฐบาล จํานวน 4,491,860.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสุ ทธิ 20,639.83 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลง
ที่สาํ คัญเกิดจาก
 การกูเ้ งินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จํานวน 52,714 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตร
รัฐบาลทั้งจํานวน
 การลดลงของตัว๋ เงินคลัง จํานวน 30,000 ล้านบาท
 การกูเ้ งินเพื่อการลงทุนจากแหล่งเงินกูใ้ นประเทศ จํานวน 2,178.97 ล้านบาท
โดยแบ่งเป็ น (1) การกูเ้ งินเพื่อให้กูต้ ่อแก่การรถไฟแห่ งประเทศไทย จํานวน 1,150.11 ล้านบาท สําหรับดําเนิ น
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น จํานวน 776.02 ล้านบาท โครงการรถไฟชานเมือง
สายสี แดง ช่วงบางซื่อ – รังสิ ต จํานวน 138.67 ล้านบาท โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ สายชายฝั่งทะเล
ตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิ บเก้า – แก่งคอย จํานวน 118.26 ล้านบาท และโครงการปรับปรุ งทางรถไฟที่
ไม่ปลอดภัยต่อการเดินรถ จํานวน 117.16 ล้านบาท และ (2) การกูเ้ งินเพื่อให้กูต้ ่อแก่การรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชน
แห่ งประเทศไทย จํานวน 1,028.86 ล้านบาท โครงการรถไฟฟ้ าสายสี เขียว จํานวน 619.18 ล้านบาท สายสี น้ าํ เงิน
จํานวน 391.62 ล้านบาท และสายสี ม่วง จํานวน 18.06 ล้านบาท
 การชําระหนี้ เงิ นต้นและดอกเบี้ ยจากหนี้ ที่ รั ฐบาลกู้โดยตรง จํานวน 5,542.80 ล้านบาท
แบ่งเป็ น
- การชําระหนี้ที่รัฐบาลให้กูต้ ่อแก่การรถไฟแห่ งประเทศไทย จํานวน 2,209.58 ล้านบาท
การชําระหนี้ที่กระทรวงการคลังได้ปรับโครงสร้างหนี้แทนการรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่ งประเทศไทย จํานวน
516.67 ล้านบาท และการชําระหนี้ต่างประเทศ จํานวน 327.78 ล้านบาท

-2- การชําระดอกเบี้ย จํานวน 2,488.77 ล้านบาท โดยเป็ นการชําระดอกเบี้ยหนี้ในประเทศ
จํานวน 2,386.84 ล้านบาท และ ดอกเบี้ยต่างประเทศ จํานวน 101.93 ล้านบาท
 การชําระหนี้ที่รัฐบาลกูเ้ พื่อชดเชยความเสี ยหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน จํานวน 2,798.53 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชําระคืนต้นเงินกูช้ ดใช้ความเสี ยหายของ
กองทุนเพือ่ การฟื้ นฟูฯ แบ่งเป็ นชําระเงินต้น จํานวน 460.10 ล้านบาท และชําระดอกเบี้ย จํานวน 2,338.43 ล้านบาท
 หนี้ต่างประเทศลดลง 1,066.79 ล้านบาท เนื่องจากผลจากการเบิกจ่ายน้อยกว่าการชําระคืนหนี้
สกุลเงินเยน และผลการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
 หนีข้ องรัฐวิสาหกิจทีไ่ ม่ เป็ นสถาบันการเงิน จํานวน 984,958.41 ล้านบาท ลดลงสุ ทธิ 9,835.88
ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญเกิดจาก
 บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) ไถ่ถอนหุน้ กู้ จํานวน 8,000 ล้านบาท
 หนี้ต่างประเทศลดลง 2,172.73 ล้านบาท เนื่องจากผลจากการชําระคืนหนี้สกุลเงินต่างๆ และ
ผลการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
 หนีข้ องรัฐวิสาหกิจที่เป็ นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํา้ ประกัน) จํานวน 487,049.87 ล้านบาท ลดลงสุ ทธิ
13,004.46 ล้านบาท โดยรายการที่สาํ คัญเกิดจากการชําระคืนต้นเงินกูข้ องธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรจํานวน 13,004 ล้านบาท
 หนีห้ น่ วยงานของรัฐ จํานวน 21,306.68 ล้านบาท ลดลงสุ ทธิ 1,011.01 ล้านบาท โดยรายการที่
สําคัญเกิดจากการเบิ กจ่ายจากแหล่งเงิ นกูน้ ้อยกว่าชําระคื นต้นเงิ นกู้ของสํา นัก งานกองทุ น อ้อ ยและนํ้า ตาล
ทราย จํา นวน 934.56 ล้านบาท
หนี้สาธารณะ ณ สิ้ นเดือนตุลาคม 2559 จํานวน 5,985,175.01 ล้านบาท แบ่งออกเป็ น หนี้ในประเทศ
5,641,976.79 ล้านบาท หรื อร้อยละ 94.27 และหนี้ต่างประเทศ 343,198.22 ล้านบาท (ประมาณ 9,931.69 ล้าน
เหรี ยญสหรัฐ) หรื อร้อยละ 5.73 ของหนี้สาธารณะคงค้างทั้งหมด และแบ่งออกเป็ นหนี้ระยะยาว 5,146,374.05 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 85.99 และหนี้ระยะสั้น 838,800.96 ล้านบาท หรื อร้อยละ 14.01 ของหนี้สาธารณะคงค้างทั้งหมด

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

-3สํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ (สบน.) ขอรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้ นเดือนตุลาคม
2559 ดังนี้
ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 มีจาํ นวน 5,985,175.01 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น
ร้อยละ 42.71 ของ GDP เมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หนี้ สาธารณะลดลงสุ ทธิ 3,211.52 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. หนี้รัฐบาล 4,491,860.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20,639.83 ล้านบาท
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็ นสถาบันการเงิน 984,958.41 ล้านบาท ลดลง 9,835.88 ล้านบาท
3. หนี้ รัฐวิสาหกิจที่เป็ นสถาบันการเงิ น (รั ฐบาลคํ้าประกัน) 487,049.87 ล้านบาท
ลดลง 13,004.46 ล้านบาท
4. หนี้ หน่ ว ยงานของรั ฐ 21,306.68 ล้า นบาท ลดลง 1,011.01 ล้านบาท
ทั้งนี้ สัดส่ วนและรายละเอียดของหนี้สาธารณะ ณ สิ้ นเดือนตุลาคม 2559 ปรากฏตามแผนภาพที่ 1
และตารางที่ 1 ตามลําดับ

แผนภาพที่ 1 สั ดส่ วนหนีส้ าธารณะจําแนกตามประเภท
หนี้หน่วยงานของรัฐ 0.36%
หนี้รัฐวิสาหกิจ
ที่เป็นสถาบันการเงิน
(รัฐบาลค้ําประกัน)
8.13%

หนี้รัฐวิสาหกิจ
ที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
16.46%
หนี้รัฐบาล
(เพื่อชดใช้ความเสียหาย
ของ FIDF) 15.85%

หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง
59.20%

-4ตารางที่ 1 รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 25591
หน่วย: ล้านบาท
ณ 30 ก.ย.2,3

% GDP

(1)

(2)

ณ 31 ต.ค. 2,3

% GDP

(3)

เพิ่ม/(ลด)

(4)

(3)-(1)

1. หนีร้ ัฐบาล (1.1+1.2+1.3)

4,471,220.22

31.93

4,491,860.05

32.06

20,639.83

1.1 หนีท้ ี่รัฐบาลกู้โดยตรง

3,522,121.28

25.15

3,543,221.21

25.29

21,099.93

-หนี้ต่างประเทศ

98,735.91

97,669.12

(1,066.79)

- เงินกู้เพื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล

39,732.93

39,515.80

(217.13)

- เงินกู้ให้กู้ต่อ

59,002.98

58,153.32

(849.66)

3,423,385.37

3,445,552.09

22,166.72

-หนี้ในประเทศ
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2,935,321.26

2,958,035.26

22,714.00

- ระยะสั้น (ตั๋วเงินคลังและเงินกู้อื่น)

80,000.00

50,000.00

(30,000.00)

- ระยะยาว (พันธบัตรและเงินกู้อื่น)

2,855,321.26

2,908,035.26

52,714.00

359,853.00

359,853.00

- เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้

- เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
- เงินกู้เพื่อนําเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ

-

- เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ํา
- เงินกู้ให้กู้ต่อ
- เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ําประกัน

5

- เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ
- เพื่อใช้ในโครงการ DPL
- เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน
1.2 หนีท้ ี่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
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-

-

-

9,000.00

9,000.00

-

58,794.51

58,763.90

(30.61)
(516.67)

6,200.00

5,683.33

54,216.60

54,216.60

-

4,216.60

4,216.60

-

50,000.00
949,098.94

50,000.00
6.78

948,638.84

6.77

(460.10)

- FIDF 1

372,119.04

372,119.04

-

- FIDF 3

576,979.90

576,519.80

(460.10)

1.3 หนีเ้ งินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้
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-

-

-

-

-

-หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ

-

-

-

-หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ

-

-

-

-หนี้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
2. หนีร้ ัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2)
2.1 หนีท้ ี่รัฐบาลค้ําประกัน
-หนี้ต่างประเทศ

-

7.10

984,958.41

7.03

423,593.78

3.03

423,034.10

3.02

95,812.28

-หนี้ในประเทศ

94,497.05

327,781.50

2.2 หนีท้ ี่รัฐบาลไม่ค้ําประกัน

-

994,794.29

571,200.51

561,924.31

(559.68)
(1,315.23)

328,537.05
4.08

(9,835.88)

755.55
4.01

(9,276.20)

-หนี้ต่างประเทศ

151,124.09

150,266.59

(857.50)

-หนี้ในประเทศ

420,076.42

411,657.72

(8,418.70)

3. หนีร้ ัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน)
-หนี้ต่างประเทศ
-หนี้ในประเทศ
4. หนีห้ น่วยงานของรัฐ (4.1+4.2)
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ําประกัน
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ําประกัน
รวม (1+2+3+4)
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500,054.33

3.57

487,049.87

3.48

(13,004.46)

765.92

765.46

(0.46)

499,288.41

486,284.41

(13,004.00)

22,317.69

0.16

21,306.68

0.15

(1,011.01)

-

-

-

22,317.69

21,306.68

(1,011.01)

5,988,386.53

42.77

5,985,175.01

42.71

(3,211.52)

หมายเหตุ:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบื้องต้น(Preliminary)และไม่รวมหนี้ของนิติบุคคลเฉพาะกิจ(SpecialPurposeVehicle:SPV)จํานวน20,499.90ล้านบาทที่รฐั บาลมีภาระผูกพันต้องจ่ายภายใต้สัญญาเชา่ พื้นที่อาคารสัญญาบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ และสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องของโครงการศูนย์ราชการ
กรุงเทพมหานครถ.แจ้งวัฒนะ
GDPปี 2558เท่ากับ13,533.60พันล้านบาทและประมาณการGDPปี 2559เท่ากับ14,034.30พันล้านบาท(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ21พฤศจิกายน2559)
สบน.ได้ปรับวิธีการคํานวณGDPในแต่ละเดือนเพื่อให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อGDPสะท้อนค่าที่ใกล้เคียงความเป็นจริง
โดยGDPในรอบ12เดือนที่ผา่ นมาสิ้นสุดณเดือนกันยายน2559เท่ากับ14,002.04พันล้านบาทซึ่งสบน.ได้ปรับตัวเลขยอดหนี้สาธารณะ
คงค้างต่อGDPณสิ้นเดือนกันยายน2559จากร้อยละ42.73เป็นร้อยละ42.77เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติได้ประกาศตัวเลขGDPไตรมาสที่ 3ของปี 2559เมื่อวันที่ 21พฤศจิกายน2559 ในขณะที่ GDPในรอบ12เดือนที่ผา่ นมาสิ้นสุดณเดือนตุลาคม2559[(GDPไตรมาส4ปี 58)/3]*2+(GDPไตรมาส1-3ปี 59)+(ประมาณการGDPปี 59–GDPไตรมาส1-3ปี 59)/3เท่ากับ14,012.79
พันล้านบาท
รัฐบาลมีหนี้อัตราดอกเบี้ยแปรผันตามเงินเฟ้อจํานวน207,940ล้านบาทประกอบไปด้วยพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ(Inflation-LinkedBond)
รุ่นILB217Aจํานวน100,872ล้านบาทและรุน่ ILB283Aจํานวน107,068ล้านบาทโดยตามประมาณการภาระหนี้ที่จะครบกําหนดชําระ
ในอนาคตรัฐบาลจะมีภาระหนี้ส่วนชดเชยเงินเฟ้อเพิ่มเติมจากเงินต้นที่จะครบกําหนดในปี 2564จํานวน17,546ล้านบาทและในปี 2571จํานวน31,445ล้านบาทภายใต้ข้อสมมติวา่ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป(HeadlineInflation)ในปี 2559เท่ากับ-0.1%และเท่ากับ2.0%ตั้งแต่ปี 2560เป็นต้นไป
มาตรา24(2)ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะพ.ศ.2548และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติมได้ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะเพื่อเป็นการประหยัดลดความเสยี่ งในอัตราแลกเปลีย่ นหรือกระจายภาระการชําระหนี้ โดยที่ผา่ นมากระทรวงการคลังได้มีการกู้เงิน
ในประเทศเพื่อชําระหนี้ตา่ งประเทศของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้าํ ประกันไม่เกินจํานวนเงินที่ยังมีภาระค้าํ ประกันอยู่ ทําให้หนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้าํ ประกันลดลงและหนี้ในประเทศของรัฐบาลเพิ่มขึ้น
เงินกู้ที่ออกภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินพ.ศ.2541(FIDF1)และพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่สองพ.ศ.2545(FIDF3)นั้นต่อมาได้มีการตราพระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหนี้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือ
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน(กองทุนฯ)พ.ศ.2555มาตรา4ให้กองทุนฯมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการชําระคืนต้นเงินกู้
และการชําระดอกเบี้ยเงินกู้
มาตรา24/1ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะพ.ศ.2548และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้
ที่มีจํานวนมากและเห็นว่าไม่สมควรกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวในคราวเดียวกันโดยให้สามารถทยอยกู้เงินล่วงหน้าได้ไม่เกิน12เดือนก่อนวันที่หนี้ครบกําหนดชําระและให้นาํ เงินกูด้ ังกล่าวส่งเข้ากองทุนบริหารเงินกู้เพือ่ การปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้
ในประเทศให้เป็นผู้บริหารเงินโดยจะนําไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงเช่นตราสารหนี้ที่ออกหรือค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง
ตราสารหนี้ที่ออกเป็นเงินตราสกุลหลักและออกหรือค้ําประกันโดยรัฐบาลต่างประเทศการทําธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืนซึ่งตราสารหนี้ที่ออก
โดยกระทรวงการคลังหรือลงทุนในตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเพื่อให้เกิดผลตอบแทน
และเป็นการลดต้นทุนของการกู้เงิน
ตัวเลขในตารางไม่รวมหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)เนื่องจากเดิมธปท.ถือเป็นรัฐวิสาหกิจที่ประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการธนาคารแห่งประเทศไทยพ.ศ.2485ซึ่งหนี้ของธปท.ไม่นับเป็นหนี้สาธารณะเว้นแต่กระทรวงการคลังจะค้าํ ประกันหนี้นั้นต่อมา
พระราชบัญญัตธิ นาคารแห่งประเทศไทย(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2551ได้บัญญัติให้ ธปท.เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่นทําให้หนี้ของธปท.นับรวมเป็นหนี้สาธารณะอย่างไรก็ดี เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของนานาประเทศและเจตนารมณ์ดั้งเดิมของพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะพ.ศ.2548สบน.อยู่ในระหว่างการดําเนินการปรับปรุงนิยามและ
ขอบเขตของหนี้สาธารณะภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะพ.ศ.2548อย่างไรก็ดี ณสิน้ เดือนกันยายนพ.ศ.2559 หนี้ของธปท.มีจาํ นวน4,038,606ล้านบาท(ที่มา:ธนาคารแห่งประเทศไทย)

-51. หนีร้ ัฐบาล
1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง เมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพิ่มขึ้นสุ ทธิ 21,099.93 ล้านบาท เนื่ องจาก
1.1.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงสุ ทธิ 1,066.79 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็ นผลจากการเบิกจ่ายและ
ชําระคืนหนี้สกุลเงินเยน และผลการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปลีย่ นแปลงของหนีต้ ่ างประเทศทีร่ ัฐบาลกู้โดยตรง
สกุลเงิน 1

หนี้คงค้าง ณ
ก.ย. 59
(1)

หนี้คงค้าง ณ
ต.ค. 59
(2)

ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ต.ค. 59
ล้าน
ล้านบาท
CAD/EUR/JPY/USD
(3)
(4) = (3)x(ข)

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง
หนี้ สิ้นเดือน ก.ย. 59 หนี้ สิ้นเดือน ต.ค. 59
เพิ่ม/(ลด)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(5) = (1)x(ก)
(6) = (1)x(ข)
(7) = (6) - (5)

การเปลี่ยนแปลง
ของหนี้ สาธารณะ
ณ ต.ค. 59
(7) + (4)

อัตราแลกเปลี่ยน
สกุลเงิน

เงินกู้เพื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล

CAD
หนี้ที่ยังไม่ได้มีการบริหาร
EUR
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน JPY
USD
หนี้ที่ได้มีการบริหารความเสี่ยง JPY
USD
จากอัตราแลกเปลี่ยน 3

359.94
41,148.35
456.57

359.94
40,135.20
456.57

(1,013.15)
-

CAD
หนี้ที่ยังไม่ได้มีการบริหาร
EUR
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน JPY
USD
หนี้ที่ได้มีการบริหารความเสี่ยง JPY
จากอัตราแลกเปลี่ยน 3
USD

8.71
109,099.75
150.00
500.00

8.71
109,463.83
150.00
500.00

364.09
-

(327.78)
-

12,553.16
-

12,663.80
-

110.65
-

110.65
(327.78)
-

122.96
-

231.92
37,862.08
5,231.33
-

229.45
36,845.82
5,277.44
-

(2.48)
(1,016.26)
46.11
-

(2.48)
(893.30)
46.11
-

(861.97)

(1,066.79)

2

ก.ย. 59

ต.ค. 59

(ก)

(ข)

CAD

26.64

26.35

EUR

39.28

38.78

JPY

0.35

0.34

USD

34.88

35.18

เงินกู้ให้กู้ต่อ

รวม

(204.82)

1. CAD=สกุลเงินเหรี ยญแคนาดา EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ
2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็ นอัตราถัวเฉลี่ยขาย ณ วันทําการสุ ดท้ายของเดือน
3. หนี้ต่างประเทศที่มีการบริ หารความเสี่ ยงแล้ว ใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทาํ การบริ หารความเสี่ ยง

หากพิจารณาในรู ปเงินบาท หนี้ ที่รัฐบาลกูโ้ ดยตรงจําแนกเป็ นสกุลเงินต่างๆ หลังจากที่ได้บริ หารความเสี่ ยงจาก
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนแล้วมี รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 2
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แผนภาพที่ 2 หนีต้ ่ างประเทศทีร่ ัฐบาลกู้โดยตรงทีบ่ ริหารความเสี่ ยงและจําแนกเป็ นสกุลเงินต่ างๆ
สกุลเงิน

(ล้านหน่วย)

เยน
149,599.04
เหรียญสหรัฐ
1,466.51
เหรียญแคนาดา
8.71
ยูโร
รวมหนี้ตา่ งประเทศของรัฐบาล (1)
หนี้ของรัฐบาลทั้งหมด (2)
ร้อยละของหนี้ตา่ งประเทศต่อหนี้ทั้งหมด
ของรัฐบาล (%) = (1)/(2)

รวม
49,854.68
47,584.99
229.45
97,669.12

(ล้านบาท)
Hedged
12,885.89
29,643.75
42,529.65
4,491,860.05

Unhedged
36,968.78
17,941.24
229.45
55,139.47

2.18

0.95

1.23

ร้อยละของหนี้ต่างประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรงต่อหนี้รัฐบาลทั้งหมด
โดยจําแนกเป็นหนี้ที่ยังไม่ได้มีการบริหารความเสี่ยง และหนี้ที่ได้มีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

Unhedged
1.23%

Hedged
0.95%

1.1.2 หนีใ้ นประเทศ เพิ่มขึ้นสุ ทธิ 22,166.72 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า เนื่องจาก
- การกูเ้ งินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริ หารหนี้สาธารณะ เพิ่มขึ้น 22,714 ล้านบาท
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- การกูเ้ งิ นเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จํานวน 52,714 ล้านบาท โดยการออก
พันธบัตรรัฐบาลทั้งจํานวน
- การลดลงของตัว๋ เงินคลัง จํานวน 30,000 ล้านบาท
- เงินกูใ้ ห้กตู้ ่อลดลง 30.61 ล้านบาท เนื่องจาก
- การชําระหนี้ของการรถไฟแห่งประเทศไทย จํานวน 2,209.58 ล้านบาท

-7- การรถไฟแห่ งประเทศไทยเบิ กจ่ายเงิ นกูจ้ าํ นวน 1,150.11 ล้านบาท เพื่อจัดทําโครงการ
ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น จํานวน 776.02 ล้านบาท โครงการรถไฟชานเมืองสายสี แดง
ช่วงบางซื่ อ – รังสิ ต จํานวน 138.67 ล้านบาท โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ สายชายฝั่งทะเลตะวันออก
ช่ วงฉะเชิ งเทรา – คลองสิ บเก้า – แก่ งคอย จํานวน 118.26 ล้านบาท และ โครงการปรั บปรุ งทางรถไฟที่ ไม่
ปลอดภัยต่อการเดินรถ จํานวน 117.16 ล้านบาท
- การรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกูจ้ าํ นวน 1,028.86 ล้านบาท เพื่อจัดทํา
โครงการรถไฟฟ้ าสายสี เขียว จํานวน 619.18 ล้านบาท สายสี น้ าํ เงิน จํานวน 391.62 ล้านบาท และสายสี ม่วง จํานวน
18.06 ล้านบาท
 เงินกูเ้ พื่อปรับโครงสร้างหนี้ ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังคํ้าประกันลดลง 516.67 ล้านบาท
โดยการไถ่ถอนตัว๋ สัญญาใช้เงินทั้งจํานวน ซึ่ งหนี้ที่ชาํ ระคืนดังกล่าวเป็ นหนี้ ที่กระทรวงการคลังได้ปรับโครงสร้าง
หนี้แทนการรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่งประเทศไทย
1.2 หนีท้ รี่ ัฐบาลกู้เพือ่ ชดเชยความเสี ยหายให้ แก่ กองทุนเพือ่ การฟื้ นฟูฯ ลดลงจากเดือนก่อนหน้า จํานวน
460.10 ล้านบาท จากการชําระหนี้ ที่กมู้ าภายใต้พระราชกําหนดให้อาํ นาจกระทรวงการคลังกูเ้ งินและจัดการเงินกู้
เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพือ่ การฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) โดยใช้เงินจาก
บัญชีสะสมเพื่อการชําระคืนต้นเงินกูช้ ดใช้ความเสี ยหายของกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูฯ
2. หนีร้ ัฐวิสาหกิจทีไ่ ม่ เป็ นสถาบันการเงิน
2.1 หนีท้ รี่ ัฐบาลคํา้ ประกัน
2.1.1 หนีต้ ่ างประเทศ ลดลงสุ ทธิ 1,315.23 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็ นผลจากการชําระคืนหนี้
สกุลเงินเยนและผลการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การเปลีย่ นแปลงของหนีต้ ่ างประเทศของรัฐวิสาหกิจทีไ่ ม่ เป็ นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํา้
ประกัน)
ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ต.ค. 59

สกุลเงิน 1

EUR
หนี้ที่ยังไม่ได้มีการบริหาร
JPY
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน USD
หนี้ที่ได้มีการบริหารความเสี่ยง JPY
USD
จากอัตราแลกเปลี่ยน3

หนี้ คงค้าง ณ
ก.ย. 59

หนี้ คงค้าง ณ
ต.ค. 59

ล้าน
CAD/EUR/JPY/USD

ล้านบาท

(1)

(2)

(3)

(4) = (3)x(ข)

39.32
86,219.39
205,190.26
รวม

39.32
86,171.29
204,090.71
-

(48.10)
(1,099.55)
-

(16.24)
(352.32)
(368.56)

การเปลี่ยนแปลง
ของหนี้ สาธารณะ
ณ ต.ค. 59

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

1,544.58
29,921.66
4,606.56
-

(6) = (1)x(ข)

1,524.69
29,118.53
4,482.92
-

เพิม่ /(ลด)
(7) = (6) - (5)

(19.88)
(803.13)
(123.64)
(946.67)

1. EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ
2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็ นอัตราถัวเฉลี่ยขาย ณ วันทําการสุ ดท้ายของเดือน
3. หนี้คงค้างต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจบางส่วนได้มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงแล้ว (Partial Hedge)

อัตราแลกเปลี่ยน

2

สกุลเงิน ก.ย. 59 ต.ค. 59
(ก)

(ข)

39.28
0.35
34.88

38.78
0.34
35.18

(7) + (4)

(19.88) EUR
(819.38) JPY
USD
(475.96)
(1,315.23)

2.1.2 หนีใ้ นประเทศ เมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพิ่มขึ้นสุ ทธิ 755.55 ล้านบาท เนื่องจาก
รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกูต้ ่างๆ มากกว่าชําระคืนต้นเงินกู้ โดยเป็ นการเบิกจ่ายเงินกู้ 3,447.09 ล้านบาท
และชําระคืนต้นเงินกู้ 2,691.54 ล้านบาท

-82.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ คาํ้ ประกัน
2.2.1 หนีต้ ่ างประเทศ ลดลงสุ ทธิ 857.50 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็ นผลจากการชําระคืนหนี้
สกุลเงินต่างๆ ของบริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) และผลการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ดังรายละเอียด
ปรากฏตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การเปลีย่ นแปลงของหนีต้ ่ างประเทศของรัฐวิสาหกิจทีไ่ ม่ เป็ นสถาบันการเงิน (รัฐบาลไม่ คาํ้ ประกัน)
ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ต.ค. 59

สกุลเงิน

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง

1

หนี้ คงค้าง ณ
ก.ย. 59
(1)

หนี้ คงค้าง ณ
ต.ค. 59
(2)

ล้าน
CAD/EUR/JPY/USD
(3)

EUR
หนี้ที่ยังไม่ได้มีการบริหาร
JPY
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน3 USD

1,237.98
34,373.47
2,109.35

1,221.93
34,182.08
2,108.71

(16.05)
(191.39)
(0.64)

หนี้ที่ได้มีการบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน

59,000.00

59,000.00

-

JPY

รวม

ล้านบาท
(4) = (3)x(ข)

หนี้ สิ้นเดือน ก.ย. 59 หนี้ สิ้นเดือน ต.ค. 59
เพิม่ /(ลด)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(5) = (1)x(ก)
(6) = (1)x(ข)
(7) = (6) - (5)

(622.36)
(64.64)
(22.65)

48,630.24
11,929.00
73,564.68

48,004.32
11,608.81
74,213.09

-

17,000.17

17,150.01

(709.63)

(625.92)
(320.19)
648.41

การเปลี่ยนแปลง
ของหนี้ สาธารณะ
ณ ต.ค. 59

อัตราแลกเปลี่ยน

2

สกุลเงิน ก.ย. 59 ต.ค. 59
(ก)

(ข)

39.28
0.35
34.88

38.78
0.34
35.18

(7) + (4)

(1,248.29) EUR
(384.83) JPY
625.77 USD

149.84

149.84

(147.87)

(857.50)

1. EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ
2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็ นอัตราถัวเฉลี่ยขาย ณ วันทําการสุ ดท้ายของเดือน
3. หนี้ที่ยงั ไม่ได้มีการบริ หารความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากรัฐวิสาหกิจมีรายรับและรายจ่ายหนี้ต่างประเทศเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ (Natural Hedged)
โดยประกอบไปด้วย บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) และ บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)

2.2.2 หนีใ้ นประเทศ เมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลงสุ ทธิ 8,418.70 ล้านบาท เนื่องจาก
- บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) ไถ่ถอนหุน้ กู้ จํานวน 8,000 ล้านบาท
- การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคไถ่ถอนพันธบัตรที่ครบกําหนด จํานวน 93 ล้านบาท
- รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกูต้ ่างๆ น้อยกว่าชําระคืนต้นเงินกู้ จํานวน 325.70 ล้านบาท
โดยเป็ นการเบิกจ่ายเงินกู้ 1,959.66 ล้านบาท และชําระคืนต้นเงินกู้ 2,285.36 ล้านบาท
3. หนีร้ ัฐวิสาหกิจทีเ่ ป็ นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํา้ ประกัน)
3.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงสุ ทธิ 0.46 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็ นผลจากผลการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การเปลีย่ นแปลงของหนีต้ ่ างประเทศของรัฐวิสาหกิจทีเ่ ป็ นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํา้ ประกัน)
ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ต.ค. 59

สกุลเงิน

1

หนี้ท่ยี ังไม่ได้มีการบริหาร
EUR
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน USD
หนี้ที่ได้มีการบริหารความเสี่ยง EUR
JPY
จากอัตราแลกเปลี่ยน

หนี้ คงค้าง ณ
ก.ย. 59
(1)

3.10
3.58
2,120.25
รวม

หนี้ คงค้าง ณ
ต.ค. 59
(2)

3.10
3.58
2,120.25

ล้าน
CAD/EUR/JPY/USD
(3)

-

ล้านบาท
(4) = (3)x(ข)

-

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง
หนี้ สิ้นเดือน ก.ย. 59 หนี้ สิ้นเดือน ต.ค. 59
เพิม่ /(ลด)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(5) = (1)x(ก)
(6) = (1)x(ข)
(7) = (6) - (5)

121.83
124.97
-

120.26
126.07
-

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

(1.57)
1.11
(0.46)

การเปลี่ยนแปลง
ของหนี้ สาธารณะ
ณ ต.ค. 59

อัตราแลกเปลี่ยน

2

สกุลเงิน ก.ย. 59 ต.ค. 59
(ก)
(ข)

(7) + (4)

(1.57) EUR
1.11 USD
(0.46)

39.28
34.88

38.78
35.18

3.2 หนีใ้ นประเทศ เมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลง 13,004 ล้านบาท เนื่องจากธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรชําระคืนต้นเงินกู้ จํานวน 11,004 ล้านบาท และไถ่ถอนพันธบัตร จํานวน 2,000 ล้านบาท

-9ทั้งนี้ หากพิจารณาในรู ปเงินบาท หนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็ นสถาบันการเงิน และรัฐวิสาหกิจ
ที่เป็ นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํ้าประกัน) หลังจากได้บริ หารความเสี่ ยงของอัตราแลกเปลี่ยนแล้วมีรายละเอียด
ปรากฏตามแผนภาพที่ 3

แผนภาพที่ 3 หนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ เป็ นสถาบันการเงิน และรัฐวิสาหกิจทีเ่ ป็ น
สถาบันการเงิน (รัฐบาลคํา้ ประกัน) ที่บริหารความเสี่ ยงและจําแนกเป็ นสกุลเงินต่ างๆ

สกุลเงิน

(ล้านหน่วย)

รวม

เยน
385,564.33 122,185.67
2,112.29 74,316.52
เหรียญสหรัฐ
1,264.36 49,026.91
ยูโร
รวมหนี้ตา่ งประเทศของรัฐวิสาหกิจ (1) 245,529.10
หนี้รัฐวิสาหกิจทั้งหมด (2)
ร้อยละของหนี้ตา่ งประเทศต่อหนี้
16.68
ทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจ (%) = (1)/(2)

(ล้านบาท)
Natural
Hedged
Hedged
81,539.21
11,544.18
74,190.45
47,381.95
81,539.21 133,116.58
1,472,008.28
5.54

9.04

Unhedged
29,102.28
126.07
1,644.96
30,873.31
2.10

ร้อยละของหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจต่อหนี้ทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจ โดยจําแนกเป็นหนี้ที่ยังไม่ได้มีการ
บริหารความเสี่ยง หนี้ที่ได้มีการบริหาความเสี่ยง และหนี้ที่บริหารความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นโดยวิธี
Natural Hedged

-104. หนี้หน่ วยงานของรั ฐ ลดลงสุ ทธิ 1,011.01 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า เนื่ องจากหน่วยงานของรัฐมีการ
เบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ 12.07 ล้านบาท น้อยกว่าการชําระคืนต้นเงินกู้ 1,023.08 ล้านบาท
หนี้ ส าธารณะคงค้า ง ณ วัน ที่ 31
ตุ ล าคม 2559 มี จ าํ นวน 5,985,175.01 ล้า นบาท ซึ่ งสามารถ
แบ่งประเภทเป็ นหนี้ต่างประเทศ-หนี้ในประเทศ และหนี้ระยะยาว-หนี้ระยะสั้นได้ ดังนี้
หนีต้ ่ างประเทศและหนีใ้ นประเทศ แบ่งออกเป็ น หนี้ต่างประเทศ 343,198.22 ล้านบาท หรื อร้อยละ 5.73
และหนี้ ในประเทศ 5,641,976.79 ล้านบาท หรื อร้อยละ 94.27 ของยอดหนี้ สาธารณะคงค้าง รายละเอียด
ปรากฏตามตารางที่ 6
ตารางที่ 6 สั ดส่ วนหนีต้ ่ างประเทศและหนีใ้ นประเทศ
หนี้สาธารณะ
(ล้านบาท)
1. หนี้รัฐบาล

หนี้ต่างประเทศ
(ล้านบาท)

หนี้ในประเทศ
%

(ล้านบาท)

2.17 4,394,190.93

%

4,491,860.05

97,669.12

97.83

2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน

984,958.41

244,763.64

24.85

740,194.77

75.15

3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน

487,049.87

765.46

0.16

486,284.41

99.84

21,306.68

-

-

21,306.68

100.00

5.73 5,641,976.79

94.27

(รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
รวม

5,985,175.01

343,198.22

หนีร้ ะยะยาวและหนีร้ ะยะสั้น แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
- หนีร้ ะยะยาวและหนีร้ ะยะสั้น (แบ่ งตามอายุของเครื่องมือการกู้เงิน) แบ่งออกเป็ น หนี้ระยะยาว
5,871,084.08 ล้านบาท หรื อร้อยละ 98.09 และหนี้ ระยะสั้น 114,090.93 ล้านบาท หรื อร้อยละ 1.91
ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 7
ตารางที่ 7 สั ดส่ วนหนีร้ ะยะยาวและหนีร้ ะยะสั้ น (แบ่ งตามอายุของเครื่องมือการกู้เงิน)
หนี้สาธารณะ

หนี้ระยะยาว

หนี้ระยะสั้น

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

%

(ล้านบาท)

4,491,860.05

4,388,345.79

97.70

103,514.26

2.30

2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน

984,958.41

974,441.77

98.93

10,516.64

1.07

3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน

487,049.87

487,049.87

100.00

-

-

21,306.68

21,246.65

99.72

60.03

0.28

98.09 114,090.93

1.91

1. หนี้รัฐบาล

%

(รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ

รวม

5,985,175.01 5,871,084.08

- หนีร้ ะยะยาวและหนีร้ ะยะสั้ น (แบ่ งตามอายุคงเหลือ) แบ่งออกเป็ น หนี้ ระยะยาว
5,146,374.05 ล้านบาท หรื อร้อยละ 85.99 และหนี้ ระยะสั้น 838,800.96 ล้านบาท หรื อร้อยละ 14.01
ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 8

-11ตารางที่ 8 สั ดส่ วนหนีร้ ะยะยาวและหนีร้ ะยะสั้ น (แบ่ งตามอายุคงเหลือ)
หนี้สาธารณะ

หนี้ระยะยาว

หนี้ระยะสั้น

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

%

(ล้านบาท)

%

4,491,860.05

3,941,342.39

87.74

550,517.66

12.26

2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน

984,958.41

866,337.68

87.96

118,620.73

12.04

3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน

487,049.87

319,520.12

65.60

167,529.75

34.40

21,306.68

19,173.86

89.99

2,132.82

10.01

85.99 838,800.96

14.01

1. หนี้รัฐบาล

(รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ

รวม

5,985,175.01 5,146,374.05

หมายเหตุ: การนําข้อมูลและ/หรือบทวิเคราะห์ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะไปใช้และ/หรือเผยแพร่ต่อ ขอความกรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
ด้วย
ส่วนวิจัยนโยบายหนี้สาธารณะ สํานักนโยบายและแผน
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5518 และ 5520

-12สํานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะขอสรุ ปผลการบริ หารจัดการหนี้ ภาครั ฐที่ ดาํ เนิ นการโดยสํานักงาน
บริ หารหนี้ สาธารณะ ประจําเดือนตุลาคม 2559 วงเงินรวม 71,322.26 ล้านบาท โดยแบ่ งเป็ นหนี้ รัฐบาล
63,357.26 ล้านบาท และหนี้รัฐวิสาหกิจ 7,965 ล้านบาท ดังนี้
1. การบริหารจัดการหนีร้ ัฐบาล วงเงินรวม 63,357.26 ล้ านบาท ประกอบด้ วย
1.1 การกูเ้ งินในประเทศ 54,892.97 ล้านบาท
1.2 การเบิกจ่ายเงินกูต้ ่างประเทศ 122.96 ล้านบาท
1.3 การชําระหนี้ 8,341.33 ล้านบาท
1.1 การกู้เงินในประเทศ กระทรวงการคลังกูเ้ งินและเบิกจ่ายเงินกู้ จํานวน 54,892.97 ล้านบาท
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (โปรดดูตารางที่ 1 ประกอบ)
1.1.1 การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จํา นวน 52,714 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตร
รัฐบาลทั้งจํานวน
1.1.2 การเบิกจ่ ายเงินกู้ให้ ก้ ตู ่ อ จํานวน 2,178.97 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ น
(1) การให้กตู้ ่อแก่การรถไฟแห่ งประเทศไทย วงเงินรวม 1,150.11 ล้านบาท เพื่อจัดทําโครงการ
ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่ วงชุ มทางถนนจิ ระ – ขอนแก่น จํานวน 776.02 ล้านบาท โครงการรถไฟชานเมื อง
สายสี แดง ช่วงบางซื่อ - รังสิ ต จํานวน 138.67 ล้านบาท โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ สายชายฝั่งทะเล
ตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิ บเก้า - แก่งคอย จํานวน 118.26 ล้านบาท และโครงการปรับปรุ งทางรถไฟที่
ไม่ปลอดภัยต่อการเดินรถ จํานวน 117.16 ล้านบาท
(2) การให้กตู้ ่อแก่การรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่ งประเทศไทย วงเงินรวม 1,028.86 ล้านบาท
เพื่อจัดทําโครงการรถไฟฟ้ าสายสี เขียว จํานวน 619.18 ล้านบาท สายสี น้ าํ เงิน จํานวน 391.62 ล้านบาท และสาย
สี ม่วง จํานวน 18.06 ล้านบาท
ตารางที่ 1 การกูเ้ งินในประเทศของรัฐบาล เดือนตุลาคม 2559

หน่วย: ล้านบาท

1. เงินกูเ้ พื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ
- พันธบัตรรัฐบาล
2. เงินกูเ้ พื่อวางระบบบริหารจัดการน้ํา
3. เงินกูใ้ ห้กตู้ อ่
4. เงินกูบ้ าททดแทนการกูเ้ งินตราต่างประเทศ

52,714.00
52,714.00
2,178.97
-

รวม

54,892.97

1.2 การเบิกจ่ ายเงินกู้ต่างประเทศ กระทรวงการคลังได้มีการเบิกจ่ายเงินกูจ้ ากต่างประเทศ จํานวน 122.96
ล้านบาท โดยเป็ นการเบิกจ่ายจากองค์การความร่ วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น เพื่อให้กตู้ ่อแก่การรถไฟ
แห่งประเทศไทย สําหรับโครงการรถไฟชานเมืองสายสี แดง ช่วงบางซื่อ - รังสิ ต

-131.3 การชําระหนี้ กระทรวงการคลังได้ชาํ ระหนี้ จํานวน 8,341.33 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ น
1.3.1 การชําระหนีท้ รี่ ัฐบาลกู้โดยตรง จํานวน 5,542.80 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ชําระเงินต้น จํานวน 3,054.03 ล้านบาท แบ่งเป็ น (1) การชําระหนี้ที่รัฐบาลให้กูต้ ่อแก่การรถไฟ
แห่ งประเทศไทย จํานวน 2,209.58 ล้านบาท (2) การชําระหนี้ ที่กระทรวงการคลังได้ปรับโครงสร้ างหนี้ แทน
การรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่ งประเทศไทย จํานวน 516.67 ล้านบาท ซึ่ งหนี้ ดังกล่ าวเป็ นหนี้ ต่ างประเทศที่
กระทรวงการคลัง คํ้าประกันและรับภาระแทน (3) การชําระหนี้ต่างประเทศ จํานวน 327.78 ล้านบาท
- ชําระดอกเบี้ ย จํานวน 2,488.77 ล้านบาท แบ่งเป็ น (1) การชําระดอกเบี้ ยในประเทศ จํานวน
2,386.84 ล้านบาท (2) ดอกเบี้ยต่างประเทศ จํานวน 101.93 ล้านบาท
1.3.2 การชําระหนีท้ รี่ ัฐบาลกู้เพือ่ ชดเชยความเสี ยหายให้ แก่ กองทุนเพือ่ การฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิ น จํ า นวน 2,798.53 ล้ า นบาท โดยใช้ เ งิ น จากบั ญ ชี ส ะสมเพื่ อ การชํ า ระคื น ต้ น เงิ น กู้ ช ดใช้
ความเสี ยหายของกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูฯ แบ่งออกเป็ น
(1) การชําระหนี้ ที่กูม้ าภายใต้พระราชกําหนดให้อาํ นาจกระทรวงการคลังกูเ้ งิ นและจัดการเงินกู้
เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) จํานวน 1,283.50 ล้านบาท โดย
เป็ นการชําระดอกเบี้ยทั้งจํานวน
(2) การชําระหนี้ ที่กู้มาภายใต้พระราชกําหนดให้อาํ นาจกระทรวงการคลังกู้เงิ นและจัดการเงิ นกู้
เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) จํานวน
1,515.03 ล้านบาท แบ่งออกเป็ น เงินต้น จํานวน 460.10 ล้านบาท และดอกเบี้ย จํานวน 1,054.93 ล้านบาท
2. การบริหารจัดการหนีร้ ัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม 7,965 ล้ านบาท
2.1 การกู้เงินในประเทศ จํานวน 1,251.62 ล้านบาท
ในเดือนตุลาคม 2559 กระทรวงการคลังมีการจัดหาเงินกูใ้ ห้แก่รัฐวิสาหกิจ จํานวน 1,251.62 ล้านบาท
โดยเป็ นการกูเ้ งินขององค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพสําหรับเป็ นเงินทุนหมุนเวียน
2.2 การปรับโครงสร้ างหนีใ้ นประเทศ จํานวน 6,713.38 ล้านบาท
ในเดือนตุลาคม 2559 กระทรวงการคลังได้ดาํ เนินการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศให้แก่รัฐวิสาหกิจวงเงิน
รวม 6,713.38 ล้านบาท โดยการขยายอายุสัญญาเงินกู้ (Roll Over) ประกอบด้วย การรถไฟแห่ งประเทศไทย วงเงิน
3,565 ล้านบาท และองค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ วงเงิน 3,148.38 ล้านบาท (โปรดดูตารางที่ 2 ประกอบ)
ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหนีใ้ นประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือนตุลาคม 2559
หน่วย: ล้านบาท
การกู้ใหม่มาชําระหนี้เดิม
การขยายอายุสัญญาเงินกู้
หน่วยงาน
รวม
ค้ําประกัน ไม่ค้ําประกัน ค้ําประกัน ไม่ค้ําประกัน
1. การรถไฟแห่งประเทศไทย
3,565.00
3,565.00
2. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
รวม

-

-

3,148.38

-

3,148.38

-

-

6,713.38

-

6,713.38

