ฉบับที่ 3/2560

วันที่ 20 มกราคม 2560

รายงานสถานะหนีส้ าธารณะคงค้ าง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2559
__________________________
นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึ กษาด้านตลาดตราสารหนี้ ได้รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ดังนี้
หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 มีจาํ นวน 5,944,236.79 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น
ร้อยละ 42.39 ของ GDP โดยแบ่งเป็ น หนี้รัฐบาล 4,473,558.49 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็ นสถาบันการเงิน
979,495.27 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็ นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํ้าประกัน) 470,719.62 ล้านบาท และหนี้
หน่วยงานของรัฐ 20,463.41 ล้านบาท และเมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หนี้ สาธารณะคงค้างลดลง
40,948.31 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 หนี้รัฐบาล จํานวน 4,473,558.49 ล้านบาท ลดลงสุ ทธิ 18,301.56 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่
สําคัญเกิดจาก
 การกูเ้ งินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จํานวน 4,260 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล
ทั้งจํานวน
 การลดลงของตัว๋ เงินคลัง จํานวน 9,600 ล้านบาท
 การกูเ้ งินเพื่อการลงทุนจากแหล่งเงินกูใ้ นประเทศ จํานวน 2,338.66 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ น
(1) การรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่ งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกูจ้ าํ นวน 1,491.15 ล้านบาท เพื่อจัดทําโครงการ
รถไฟฟ้ าสายสี น้ าํ เงิน จํานวน 897.49 ล้านบาท สายสี เขียว จํานวน 584.32 ล้านบาท และสายสี ม่วง จํานวน
9.34 ล้านบาท และ (2) การรถไฟแห่ งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกูจ้ าํ นวน 847.51 ล้านบาท เพื่อจัดทํา โครงการ
ก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ สายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิ บเก้า – แก่งคอย จํานวน
530.19 ล้านบาท โครงการปรับปรุ งทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัยต่อการเดินรถ จํานวน 306.27 ล้านบาท และ
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น จํานวน 11.05 ล้านบาท
 การชําระหนี้ที่รัฐบาลให้กตู้ ่อแก่การรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่งประเทศไทย จํานวน 435.90 ล้านบาท
 การชําระหนี้ที่รัฐบาลกูเ้ พื่อชดเชยความเสี ยหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิ น จํานวน 13,246.17 ล้านบาท โดยใช้เงิ นจากบัญชี สะสมเพื่อการชําระคื นต้นเงิ นกู้ชดใช้ความ
เสี ยหายของกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูฯ
 หนี้ต่างประเทศลดลง 1,618.15 ล้านบาท เนื่องจากผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เป็ นสําคัญ

-2 หนีข้ องรัฐวิสาหกิจที่ไม่ เป็ นสถาบันการเงิน จํานวน 979,495.27 ล้านบาท ลดลงสุ ทธิ 5,463.14
ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญเกิดจาก
 บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ชําระคืนต้นเงินกู้ จํานวน 643.87 ล้านบาท
 บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ชําระคืนต้นเงินกู้ จํานวน 929.55 ล้านบาท
 หนี้ ต่างประเทศลดลง 2,499.47 ล้านบาท เนื่ องจากการชําระคืนหนี้ สุทธิ ของการรถไฟฟ้ าขนส่ ง
มวลชนแห่ งประเทศไทย จํานวน 540.73 ล้านบาท และบริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 613.34 ล้าน
บาท และผลการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนทําให้หนี้ ลดลง จํานวน 1,345.43 ล้านบาท
 หนี้ของรั ฐวิสาหกิจที่เป็ นสถาบันการเงิน (รั ฐบาลคํ้าประกัน) จํานวน 470,719.62 ล้านบาท ลดลง
สุ ทธิ 16,340.34 ล้านบาท โดยรายการที่สาํ คัญเกิดจากการชําระคืนหนี้สุทธิ ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรจํานวน 16,341 ล้านบาท
 หนีห้ น่ วยงานของรัฐ จํานวน 20,463.41 ล้านบาท ลดลงสุ ทธิ 843.27 ล้านบาท จากการเบิกจ่าย
จากแหล่งเงินกูน้ อ้ ยกว่าชําระคืนต้นเงินกูข้ องหน่วยงานของรัฐ
หนี้สาธารณะ ณ สิ้ นเดือนพฤศจิกายน 2559 จํานวน 5,944,236.79 ล้านบาท แบ่งออกเป็ น หนี้ ในประเทศ
5,605,145.44 ล้านบาท หรื อร้อยละ 94.30 และหนี้ต่างประเทศ 339,091.35 ล้านบาท (ประมาณ 9,702 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐ) หรื อร้ อยละ 5.70 ของหนี้ สาธารณะคงค้างทั้งหมด และแบ่งออกเป็ นหนี้ ระยะยาว 5,205,934.31 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 87.58 และหนี้ ระยะสั้น 738,302.48 ล้านบาท หรื อร้อยละ 12.42 ของหนี้สาธารณะคงค้างทั้งหมด

คณะโฆษกสํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ
โทร. 02 265 8050 ต่อ 5520 และ 5522

-3เอกสารแนบ 1
สํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ (สบน.) ขอรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้ นเดือนพฤศจิกายน
2559 ดังนี้
ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 มีจาํ นวน 5,944,236.79 ล้านบาท หรื อคิด
เป็ น ร้อยละ 42.39 ของ GDP เมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หนี้ สาธารณะลดลงสุ ทธิ 40,948.31 ล้านบาท
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. หนี้รัฐบาล 4,473,558.49 ล้านบาท ลดลง 18,301.56 ล้านบาท
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็ นสถาบันการเงิน 979,495.27 ล้านบาท ลดลง 5,463.14 ล้านบาท
3. หนี้ รัฐวิสาหกิจที่เป็ นสถาบันการเงิ น (รั ฐบาลคํ้าประกัน) 470,719.62 ล้านบาท
ลดลง 16,340.34 ล้านบาท
4. หนี้ หน่ ว ยงานของรั ฐ 20,463.41 ล้า นบาท ลดลง 843.27 ล้านบาท
ทั้งนี้ สัดส่ วนและรายละเอี ยดของหนี้ สาธารณะ
แผนภาพที่ 1 และตารางที่ 1 ตามลําดับ

ณ สิ้ นเดื อนพฤศจิกายน 2559 ปรากฏตาม

แผนภาพที่ 1 สั ดส่ วนหนีส้ าธารณะจําแนกตามประเภท
หนี้หน่วยงานของรัฐ 0.34%
หนี้รัฐวิสาหกิจ
ที่เป็นสถาบันการเงิน
(รัฐบาลค้ําประกัน)
7.92%

หนี้รัฐวิสาหกิจ
ที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
16.48%
หนี้รัฐบาล
(เพื่อชดใช้ความเสียหาย
ของ FIDF) 15.74%

หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง
59.52%

-4ตารางที่ 1 รายงานหนีส้ าธารณะคงค้ าง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 25591
2,3

ณ 31 ต.ค. 59

% GDP

(1)

(2)

2,3

ณ 30 พ.ย. 59

% GDP

(3)

เพิ่ม/(ลด)

(4)

(3)-(1)
(18,301.56)

1. หนีร้ ัฐบาล (1.1+1.2+1.3)

4,491,860.05

32.06

4,473,558.49

31.90

1.1 หนีท้ ี่รัฐบาลกู้โดยตรง

3,543,221.21

25.29

3,538,165.82

25.23

-หนี้ต่างประเทศ

หน่วย: ล้านบาท

(5,055.39)

97,669.12

96,050.97

- เงินกู้เพื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล

39,515.80

39,696.19

180.39

- เงินกู้ให้กู้ต่อ

58,153.32

56,354.78

(1,798.54)

-หนี้ในประเทศ
- เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้ 4

(1,618.15)

3,445,552.09

3,442,114.85

(3,437.24)

2,958,035.26

2,952,695.26

(5,340.00)

- ระยะสั้น (ตั๋วเงินคลังและเงินกู้อื่น)

50,000.00

40,400.00

(9,600.00)

- ระยะยาว (พันธบัตรและเงินกู้อื่น)

2,908,035.26

2,912,295.26

4,260.00

359,853.00

359,853.00

-

- เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
- เงินกู้เพื่อนําเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ

-

- เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ํา
- เงินกู้ให้กู้ต่อ
- เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ําประกัน

5

- เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ
- เพื่อใช้ในโครงการ DPL
- เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน
1.2 หนีท้ ี่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 6

-

-

9,000.00

9,000.00

-

58,763.90

60,666.66

1,902.76

5,683.33

5,683.33

-

54,216.60

54,216.60

-

4,216.60

4,216.60

-

50,000.00

50,000.00

948,638.84

6.77

935,392.67

- FIDF 1

372,119.04

359,119.04

- FIDF 3

576,519.80

576,273.63

6.67

(13,246.17)
(13,000.00)
(246.17)

1.3 หนีเ้ งินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ 7

-

-หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ

-

-

-

-หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ

-

-

-

-หนี้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

-

-

-

2. หนีร้ ัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2)
2.1 หนีท้ ี่รัฐบาลค้ําประกัน

-

-

-

984,958.41

7.03

979,495.27

6.98

(5,463.14)

423,034.10

3.02

419,712.70

2.99

(3,321.40)

-หนี้ต่างประเทศ

94,497.05

92,204.38

-หนี้ในประเทศ

328,537.05

327,508.32

2.2 หนีท้ ี่รัฐบาลไม่ค้ําประกัน

-

561,924.31

4.01

559,782.57

(2,292.67)
(1,028.73)
3.99

(2,141.74)

-หนี้ต่างประเทศ

150,266.59

150,059.79

(206.80)

-หนี้ในประเทศ

411,657.72

409,722.78

(1,934.94)

3. หนีร้ ัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน)
-หนี้ต่างประเทศ
-หนี้ในประเทศ
4. หนีห้ น่วยงานของรัฐ (4.1+4.2) 9
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ําประกัน
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ําประกัน
รวม (1+2+3+4)

487,059.96

3.48

470,719.62

3.36

(16,340.34)

775.558

776.21

0.66

486,284.41

469,943.41

(16,341.00)

21,306.68

0.15

20,463.41

0.15

(843.27)

-

-

-

21,306.68

20,463.41

(843.27)

5,985,185.10

42.71

5,944,236.79

42.39

(40,948.31)

หมายเหตุ:
1.
2.
3.

ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบ้ืองต้น(Preliminary)และไม่รวมหนี้ของนิ ติบุคคลเฉพาะกิจ(SpecialPurposeVehicle:SPV)จํานวน20,499.90ล้านบาทที่รัฐบาลมีภาระผูกพันต้องจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าพื้นที่อาคารสัญญาบริ การจัดหาเฟอร์นิเจอร์ และสัญญาโอนสิ ทธิเรียกร้องของโครงการศูนย์ราชการกรุ งเทพมหานครถ.แจ้งวัฒนะ
GDPปี 2558เทา่ กับ13,533.60พันล้านบาทและประมาณการGDPปี 2559เทา่ กับ14,034.30พันล้านบาท(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ21พฤศจิกายน2559)
สบน.ได้ปรับวิธีการคํานวณGDPในแต่ละเดือนเพื่อให้สดั ส่ วนหนี้สาธารณะต่อGDPสะท้อนค่าที่ใกล้เคียงความเป็นจริ ง
โดยGDPในรอบ12เดือนที่ผา่ นมาสิ้นสุดณเดือนตุลาคม2559เทา่ กับ14,012.79พันล้านบาท และGDPในรอบ12เดือนที่ผา่ นมาสิ้นสุดณเดือนพฤศจิกายน2559คํานวณดังนี้ [(GDPไตรมาส4ปี 58)/3]+(GDPไตรมาส1-3ปี 59)+[(ประมาณการGDPปี 59–GDPไตรมาส1-3ปี 59)/3]*2เท่ากับ14,023.55พันล้านบาท
รัฐบาลมีหนี้อตั ราดอกเบ้ ียแปรผันตามเงินเฟ้อจํานวน207,940ล้านบาทประกอบไปด้วยพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ(Inflation-LinkedBond)
รุ่ นILB217Aจํานวน100,872ล้านบาทและรุ่ นILB283Aจํานวน107,068ล้านบาทโดยตามประมาณการภาระหนี้ที่จะครบกําหนดชําระ
ในอนาคตรัฐบาลจะมีภาระหนี้ ส่วนชดเชยเงินเฟ้อเพิ่มเติมจากเงินต้นที่จะครบกําหนดในปี 2564จํานวน17,546ล้านบาทและในปี 2571จํานวน31,445ล้านบาทภายใต้ขอ้ สมมติว่าอัตราเงินเฟ้อทัว่ ไป(HeadlineInflation)ในปี 2559เทา่ กับ-0.1%และเท่ากับ2.0%ตั้งแต่ปี 2560เป็นต้นไป

4.

5.

6.
7.

มาตรา24(2)ตามพระราชบัญญัติการบริ หารหนี้สาธารณะพ.ศ.2548และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ให้อาํ นาจกระทรวงการคลังกูเ้ งินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะเพื่อเป็นการประหยัดลดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนหรื อกระจายภาระการชําระหนี้ โดยที่ผา่ นมากระทรวงการคลังได้มีการกูเ้ งิน
ในประเทศเพื่อชําระหนี้ตา่ งประเทศของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังคํ้าประกันไม่เกินจํานวนเงินที่ยงั มีภาระคํ้าประกันอยู่ ทําให้หนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังคํ้าประกันลดลงและหนี้ในประเทศของรัฐบาลเพิ่มขึ้น
เงินกูท้ ี่ออกภายใต้พระราชกําหนดให้อาํ นาจกระทรวงการคลังกูเ้ งินและจัดการเงินกูเ้ พื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินพ.ศ.2541(FIDF1)และพระราชกําหนดให้อาํ นาจกระทรวงการคลังกูเ้ งินและจัดการเงินกูเ้ พื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่สองพ.ศ.2545(FIDF3)นั้นต่อมาได้มีการตราพระราชกําหนดปรับปรุ งการบริ หารหนี้ที่กระทรวงการคลังกูเ้ พื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน(กองทุนฯ)พ.ศ.2555
มาตรา4ให้กองทุนฯมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการชําระคืนต้นเงินกู้
และการชําระดอกเบ้ ียเงินกู้
มาตรา24/1ตามพระราชบัญญัติการบริ หารหนี้สาธารณะพ.ศ.2548และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ให้อาํ นาจกระทรวงการคลังกูเ้ งินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้
ที่มีจาํ นวนมากและเห็นว่าไม่สมควรกูเ้ งินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ดงั กล่าวในคราวเดียวกันโดยให้สามารถทยอยกูเ้ งินล่วงหน้าได้ไม่เกิน12เดือนก่อนวันที่หนี้ครบกําหนดชําระและให้นาํ เงินกูด้ งั กล่าวส่งเขา้ กองทุนบริ หารเงินกูเ้ พื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้
ั ญาจะขายคืนซึ่งตราสารหนี้ ที่ออกโดยกระทรวงการคลังหรื อลงทุนในตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความ
ในประเทศให้เป็นผูบ้ ริ หารเงินโดยจะนําไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมัน่ คงสูงเช่นตราสารหนี้ที่ออกหรื อคํ้าประกันโดยกระทรวงการคลังตราสารหนี้ที่ออกเป็นเงินตราสกุลหลักและออกหรื อคํ้าประกันโดยรัฐบาลต่างประเทศการทําธุรกรรมซื้ อโดยมีสญ
น่าเชื่อถือจากบริ ษทั จัดอันดับความน่าเชื่อถือเพื่อให้เกิดผลตอบแทนและเป็นการลดต้นทุนของการกูเ้ งิน
สบน.ได้ปรับปรุ งอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้คาํ นวณหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลคํ้าประกันซึ่ งได้มีการบริ หารจัดการ ความเสี่ยงแล้วทําให้ยอดหนี้ตา่ งประเทศคงค้างในเดือนตุลาคม2559เปลี่ยนแปลงจาก765.46ล้านบาทเป็น775.55ล้านบาท
ตัวเลขในตารางไม่รวมหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)เนื่องจากเดิมธปท.ถือเป็นรัฐวิสาหกิจที่ประกอบธุรกิจให้กยู้ มื เงินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการธนาคารแห่งประเทศไทยพ.ศ.2485ซึ่งหนี้ของธปท.ไม่นบั เป็นหนี้สาธารณะเวน้ แต่กระทรวงการคลังจะคํ้าประกันหนี้น้ นั ต่อมาพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2551ได้บญั ญัติให้
ธปท.เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่ วนราชการหรื อรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่นทําให้หนี้ของธปท.นับรวมเป็นหนี้สาธารณะอย่างไรก็ดี เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ิของนานาประเทศและเจตนารมณ์ด้ งั เดิมของพระราชบัญญัติการบริ หารหนี้สาธารณะพ.ศ.2548สบน.อยูใ่ นระหว่างการดําเนินการปรับปรุ งนิยามและขอบเขตของหนี้ สาธารณะภายใต้พระราชบัญญัติการบริ หารหนี้สาธารณะ
พ.ศ.2548อย่างไรก็ดี ณสิ้นเดือนพฤศจิกายนพ.ศ.2559 หนี้ของธปท.มีจาํ นวน4,295,526ล้านบาท(ที่มา:ธนาคารแห่งประเทศไทย)

-51. หนีร้ ัฐบาล
1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง เมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลงสุ ทธิ 5,055.39 ล้านบาท เนื่ องจาก
1.1.1 หนีต้ ่ างประเทศ ลดลงสุ ทธิ 1,618.15 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยนเป็ นสําคัญ ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปลีย่ นแปลงของหนีต้ ่ างประเทศทีร่ ัฐบาลกู้โดยตรง
สกุลเงิน

1

หนี้ คงค้าง ณ
ต.ค. 59

(1)

ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ พ.ย. 59
หนี้ คงค้าง ณ
ล้าน
ล้านบาท
พ.ย. 59
CAD/EUR/JPY/USD
(2)
(3)
(4) = (3)x(ข)

หนี้ สิ้นเดือน พ.ย. 59
(ล้านบาท)

เพิ่ม/(ลด)

การเปลี่ยนแปลง
ของหนี้ สาธารณะ
ณ พ.ย. 59

(6) = (1)x(ข)

(7) = (6) - (5)

(7) + (4)

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง
หนี้ สิ้นเดือน ต.ค. 59
(ล้านบาท)

(5) = (1)x(ก)

เงินกู้เพื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล

CAD
หนี้ที่ยังไม่ได้มีการบริหาร
EUR
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน JPY
USD
หนี้ที่ได้มีการบริหารความเสี่ยง JPY
จากอัตราแลกเปลี่ยน 3
USD

359.94
40,135.20
456.57

259.94
40,135.20
556.57

4
(100.00)
100.004

CAD
หนี้ที่ยังไม่ได้มีการบริหาร
EUR
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน JPY
USD
หนี้ที่ได้มีการบริหารความเสี่ยง JPY
USD
จากอัตราแลกเปลี่ยน 3

8.71
109,463.83
150.00
500.00

8.71
109,463.83
150.00
500.00

-

(3,580.68)
3,536.50

12,663.80
-

12,888.37
-

224.57
-

(3,356.11)
3,536.50

229.45
36,968.78
5,277.44
-

233.02
35,073.09
5,371.02
-

3.57
(1,895.69)
93.59
-

3.57
(1,895.69)
93.59
-

(1,573.96)

(1,618.15)

เงินกู้ให้กตู้ ่อ

รวม

-

(44.18)

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
4.สบน. ได้บริ หารความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของโครงการ Public Sector Reform Development Policy Loan (PSRDPL) จํานวน 100 ล้านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ โดยวิธี Cross
Currency Swap เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559

หากพิจารณาในรู ปเงินบาท หนี้ที่รัฐบาลกูโ้ ดยตรงจําแนกเป็ นสกุลเงินต่างๆ หลังจากที่ได้บริ หารความ
เสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนแล้วมีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 2
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แผนภาพที่ 2 หนีต้ ่ างประเทศทีร่ ัฐบาลกู้โดยตรงที่บริหารความเสี่ ยงและจําแนกเป็ นสกุลเงินต่ างๆ
สกุลเงิน

(ล้านหน่วย)

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

รวม
47,958.99
47,858.96
233.02
96,050.97

(ล้านบาท)
Hedged
12,885.89
33,180.25
46,066.14
4,473,558.49

Unhedged
35,073.10
14,678.71
233.02
49,984.83

2.15

1.03

1.12

ของรัฐบาล (%) = (1)/(2)

ร้อยละของหนี้ต่างประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรงต่อหนี้รัฐบาลทั้งหมด
โดยจําแนกเป็นหนี้ที่ยังไม่ได้มีการบริหารความเสี่ยง และหนี้ที่ได้มีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
Japanese Yen
(Hedged)
0.29%

Canadian
(Unhedged)
0.01%

USD
(Unhedged)
0.33%

USD (Hedged)
0.74%

Japanese Yen
(Unhedged)
0.78%

Unhedged
1.12%

Hedged
1.03%

1.1.2 หนีใ้ นประเทศ ลดลงสุ ทธิ 3,437.24 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า เนื่องจาก
- การกูเ้ งินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริ หารหนี้ สาธารณะลดลง 5,340 ล้านบาท
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- การกูเ้ งินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จํานวน 4,260 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตร
รัฐบาลทั้งจํานวน
- การลดลงของตัว๋ เงินคลัง จํานวน 9,600 ล้านบาท
- เงินกูใ้ ห้กตู้ ่อเพิ่มขึ้น 1,902.76 ล้านบาท เนื่องจาก
- การชําระหนี้ที่รัฐบาลให้กตู้ ่อแก่การรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่งประเทศไทย จํานวน 435.90 ล้านบาท

-7- การรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่ งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกูจ้ าํ นวน 1,491.15 ล้านบาท เพื่อ
จัดทําโครงการรถไฟฟ้ าสายสี น้ าํ เงิน จํานวน 897.49 ล้านบาท สายสี เขียว จํานวน 584.32 ล้านบาท และสายสี ม่วง
จํานวน 9.34 ล้านบาท
- การรถไฟแห่ งประเทศไทยเบิ กจ่ ายเงิ นกู้จาํ นวน 847.51 ล้านบาท เพื่อจัดทําโครงการ
ก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ สายชายฝั่ งทะเลตะวันออก ช่ วงฉะเชิ งเทรา – คลองสิ บเก้า – แก่งคอย จํานวน
530.19 ล้านบาท โครงการปรับปรุ งทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัยต่อการเดินรถ จํานวน 306.27 ล้านบาท และโครงการ
ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น จํานวน 11.05 ล้านบาท
1.2 หนี้ที่ รัฐ บาลกู้เ พื่อชดเชยความเสี ย หายให้ แ ก่ กองทุ นเพื่อการฟื้ นฟู ฯ ลดลงจากเดื อ นก่ อ นหน้า จํา นวน
13,246.17 ล้านบาท จากการชําระหนี้ ที่กูม้ าภายใต้พระราชกําหนดให้อาํ นาจกระทรวงการคลังกูเ้ งินและจัดการ
เงินกูเ้ พื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) จํานวน 13,000
ล้านบาท และหนี้ ที่กมู้ าภายใต้พระราชกําหนดให้อาํ นาจกระทรวงการคลังกูเ้ งินและจัดการเงินกูเ้ พื่อช่วยเหลือ
กองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) จํานวน 246.17 ล้านบาท
โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชําระคืนต้นเงินกูช้ ดใช้ความเสี ยหายของกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูฯ
2. หนีร้ ัฐวิสาหกิจทีไ่ ม่ เป็ นสถาบันการเงิน
2.1 หนีท้ รี่ ัฐบาลคํา้ ประกัน
2.1.1 หนีต้ ่ างประเทศ ลดลงสุ ทธิ 2,292.67 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็ นผลจากการชําระคืนหนี้
สกุลเงินเยนและการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การเปลีย่ นแปลงของหนีต้ ่ างประเทศของรัฐวิสาหกิจทีไ่ ม่ เป็ นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํา้
ประกัน)
ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ พ.ย. 59

สกุลเงิน 1

EUR
หนี้ที่ยังไม่ได้มีการบริหาร
JPY
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน USD
หนี้ที่ได้มีการบริหารความเสี่ยง JPY
USD
จากอัตราแลกเปลี่ยน3

หนี้ คงค้าง ณ
ต.ค. 59

หนี้ คงค้าง ณ
พ.ย. 59

ล้าน
CAD/EUR/JPY/USD

ล้านบาท

(1)

(2)

(3)

(4) = (3)x(ข)

39.32
86,171.29
204,090.71
รวม

39.32
84,483.67
204,090.71
-

(1,687.62)
-

(540.73)
(540.73)

การเปลี่ยนแปลง
ของหนี้ สาธารณะ
ณ พ.ย. 59

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

1,524.69
29,102.28
7,566.75
-

(6) = (1)x(ข)

1,504.70
27,609.97
7,327.11
-

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

เพิม่ /(ลด)

อัตราแลกเปลี่ยน

สกุลเงิน ต.ค. 59 พ.ย. 59
(ก)

(7) = (6) - (5)

(19.99)
(1,492.31)
(239.64)
(1,751.97)

2

(ข)

(7) + (4)

(19.99) EUR
(2,033.04) JPY
USD
(239.64)
(2,292.67)

38.78 38.27
0.34 0.32
35.18 35.81

2.1.2 หนีใ้ นประเทศ เมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลงสุ ทธิ 1,028.73 ล้านบาท เนื่องจาก
- องค์การขนส่ งมวลชนแห่งประเทศไทยไถ่ถอนพันธบัตรที่ครบกําหนด 1,000 ล้านบาท
- รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกูต้ ่างๆ น้อยกว่าชําระคืนต้นเงินกู้ จํานวน 28.73 ล้านบาท โดยเป็ น
การเบิกจ่ายเงินกู้ 1,446.91 ล้านบาท และชําระคืนต้นเงินกู้ 1,475.64 ล้านบาท

-82.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ คาํ้ ประกัน
2.2.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงสุ ทธิ 206.80 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็ นผลจากการชําระคืน
หนี้ ส กุล เงิ นต่ างๆ ของบริ ษทั การบิ นไทย จํากัด (มหาชน) และผลการเปลี่ ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ ยน ดัง
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การเปลีย่ นแปลงของหนีต้ ่ างประเทศของรัฐวิสาหกิจทีไ่ ม่ เป็ นสถาบันการเงิน (รัฐบาลไม่ คาํ้ ประกัน)
ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ พ.ย. 59

สกุลเงิน

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง

1

หนี้ คงค้าง ณ
ต.ค. 59
(1)

หนี้ คงค้าง ณ
พ.ย. 59
(2)

ล้าน
CAD/EUR/JPY/USD
(3)

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

ล้านบาท
(4) = (3)x(ข)

การเปลี่ยนแปลง
ของหนี้ สาธารณะ
ณ พ.ย. 59

(ก)

1,209.42
33,761.83
2,108.71

(12.51)
(420.25)
-

(478.70)
(134.65)
-

47,381.95
11,544.18
74,190.45

46,760.72
10,952.21
75,506.07

(621.23)
(591.97)
1,315.62

หนี้ที่ได้มีการบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน

59,000.00

59,000.00

-

-

17,150.01

17,454.14

304.12

304.12

406.54

(206.80)

(613.34)

(1,099.93) EUR
(726.62) JPY
1,315.62 USD

38.78 38.27
0.34 0.32
35.18 35.81

1. EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ
2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็ นอัตราถัวเฉลี่ยขาย ณ วันทําการสุ ดท้ายของเดือน
3. หนี้ ที่ยงั ไม่ได้มีการบริ หารความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ประกอบด้วยหนี้ของ บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) และ บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นรัฐวิสาหกิจที่มีรายรับ
และรายจ่ายหนี้ต่างประเทศเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ (Natural Hedged)

2.2.2 หนีใ้ นประเทศ เมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลงสุ ทธิ 1,934.94 ล้านบาท เนื่องจาก
- การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคไถ่ถอนพันธบัตรที่ครบกําหนด จํานวน 90 ล้านบาท
- รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกูต้ ่างๆ น้อยกว่าชําระคืนต้นเงินกู้ จํานวน 1,844.94 ล้านบาท
โดยเป็ นการเบิกจ่ายเงินกู้ 249.69 ล้านบาท และชําระคืนต้นเงินกู้ 2,094.63 ล้านบาท
3. หนีร้ ัฐวิสาหกิจทีเ่ ป็ นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํา้ ประกัน)
3.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงสุ ทธิ 0.66 ล้านบาท จากเดื อนก่อนหน้า โดยเป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การเปลีย่ นแปลงของหนีต้ ่ างประเทศของรัฐวิสาหกิจทีเ่ ป็ นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํา้ ประกัน)
ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ พ.ย. 59

สกุลเงิน 1

หนี้ท่ยี ังไม่ได้มีการบริหาร
EUR
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน USD
หนี้ที่ได้มีการบริหารความเสี่ยง EUR
JPY
จากอัตราแลกเปลี่ยน

1.

หนี้ คงค้าง ณ
ต.ค. 59
(1)

3.10
3.58
2,120.25
รวม

หนี้ คงค้าง ณ
พ.ย. 59
(2)

3.10
3.58
2,120.25

ล้าน
CAD/EUR/JPY/USD
(3)

-

ล้านบาท
(4) = (3)x(ข)

-

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

120.26
126.07
-

118.69
128.31
-

(1.58)
2.24
0.66

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

การเปลี่ยนแปลง
ของหนี้ สาธารณะ
ณ พ.ย. 59

(ข)

(7) + (4)

1,221.93
34,182.08
2,108.71

รวม

2

สกุลเงิน ต.ค. 59 พ.ย. 59

EUR
หนี้ที่ยังไม่ได้มีการบริหาร
JPY
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน3 USD
JPY

อัตราแลกเปลี่ยน

อัตราแลกเปลี่ยน

2

สกุลเงิน ต.ค. 59 พ.ย. 59
(ก)
(ข)

(7) + (4)

(1.58) EUR
2.24 USD
0.66

38.78 38.27
35.18 35.81

3.2 หนี้ในประเทศ เมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลง 16,341 ล้านบาท เนื่ องจากธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรไถ่ถอนพันธบัตรที่ครบกําหนด จํานวน 71,580.20 ล้านบาท และออกพันธบัตรจํานวน
22,000 ล้านบาท รวมถึง ได้มีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกูต้ ่างๆ มากกว่าชําระคืนต้นเงินกู ้ จํานวน 33,239.20
ล้านบาท โดยเป็ นการเบิกจ่ายเงินกู้ 36,080.20 ล้านบาท และชําระคืนต้นเงินกู้ 2,841 ล้านบาท

-9ทั้งนี้ หากพิจารณาในรู ปเงินบาท หนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็ นสถาบันการเงิน และรัฐวิสาหกิจ
ที่ เป็ นสถาบัน การเงิน (รัฐ บาลคํ้า ประกัน ) หลัง จากได้บ ริ ห ารความเสี ่ ย งของอัต ราแลกเปลี ่ย นแล้ว มี
รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 3

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

สกุลเงิน

(ล้านหน่วย)

รวม

เยน
383,456.45 119,500.59
2,112.29 75,634.38
เหรียญสหรัฐ
1,251.85 47,905.41
ยูโร
รวมหนี้ตา่ งประเทศของรัฐวิสาหกิจ (1) 243,040.38
หนี้รัฐวิสาหกิจทั้งหมด (2)
ร้อยละของหนี้ตา่ งประเทศต่อหนี้
16.76
ทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจ (%) = (1)/(2)

(ล้านบาท)
Natural
Hedged
Hedged
81,613.79
10,817.56
75,506.07
46,282.02
81,613.79 132,605.65
1,450,214.89
5.63

9.14

Unhedged
27,069.24
128.31
1,623.39
28,820.94
1.99

ร้อยละของหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจต่อหนี้ทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจ โดยจําแนกเป็นหนี้ที่ยังไม่ได้มีการบริหารความเสี่ยง
หนี้ที่ได้มีการบริหารความเสี่ยง และหนี้ที่บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยวิธี Natural Hedged

-104. หนี้หน่ วยงานของรั ฐ ลดลงสุ ทธิ 843.27 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า เนื่ องจากหน่ วยงานของรัฐมีการ
เบิกจ่ายจากแหล่งเงินกูต้ ่างๆ น้อยกว่าชําระคืนต้นเงินกู้ โดยเป็ นการเบิกจ่ายเงินกู้ 231.38 ล้านบาท และชําระคืนต้น
เงินกู้ 1,074.65 ล้านบาท
หนี้ สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 พฤศจิ กายน 2559 มี จาํ นวน 5,944,236.79 ล้านบาท ซึ่ งสามารถ
แบ่งประเภทเป็ นหนี้ต่างประเทศ-หนี้ในประเทศ และหนี้ระยะยาว-หนี้ระยะสั้นได้ ดังนี้
หนีต้ ่ างประเทศและหนีใ้ นประเทศ แบ่งออกเป็ น หนี้ต่างประเทศ 339,091.35 ล้านบาท หรื อร้อยละ 5.70
และหนี้ ในประเทศ 5,605,145.44 ล้านบาท หรื อร้อยละ 94.30 ของยอดหนี้ สาธารณะคงค้าง รายละเอียด
ปรากฏตามตารางที่ 6
ตารางที่ 6 สั ดส่ วนหนีต้ ่ างประเทศและหนีใ้ นประเทศ
หนี้สาธารณะ
(ล้านบาท)
1. หนี้รัฐบาล

หนี้ต่างประเทศ
(ล้านบาท)

หนี้ในประเทศ
%

(ล้านบาท)

2.15 4,377,507.52

%

4,473,558.49

96,050.97

97.85

2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน

979,495.27

242,264.17

24.73

737,231.10

75.27

3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน

470,719.62

776.21

0.16

469,943.41

99.84

20,463.41

-

-

20,463.41

100.00

5.70 5,605,145.44

94.30

(รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
รวม

5,944,236.79

339,091.35

-11หนีร้ ะยะยาวและหนีร้ ะยะสั้ น แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
- หนีร้ ะยะยาวและหนีร้ ะยะสั้ น (แบ่ งตามอายุของเครื่ องมือการกู้เงิน) แบ่งออกเป็ น หนี้ระยะยาว
5,812,012.77 ล้านบาท หรื อร้อยละ 97.78 และหนี้ ระยะสั้น 132,224.02 ล้านบาท หรื อร้อยละ 2.22 ของยอด
หนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 7
ตารางที่ 7 สั ดส่ วนหนีร้ ะยะยาวและหนีร้ ะยะสั้ น (แบ่ งตามอายุของเครื่องมือการกู้เงิน)
หนี้สาธารณะ

หนี้ระยะยาว

หนี้ระยะสั้น

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

%

4,473,558.49

4,388,100.31

98.09

85,458.17

1.91

2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน

979,495.27

968,996.71

98.93

10,498.56

1.07

3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน

470,719.62

434,639.42

92.34

36,080.20

7.66

20,463.41

20,276.31

99.09

187.10

0.91

5,944,236.79 5,812,012.77

97.78

132,224.02

2.22

1. หนี้รัฐบาล

(ล้านบาท)

%

(รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ

รวม

- หนี้ ร ะยะยาวและหนี้ ร ะยะสั้ น (แบ่ งตามอายุ ค งเหลื อ ) แบ่ ง ออกเป็ น หนี้ ระยะยาว
5,205,934.31 ล้านบาท หรื อร้อยละ 87.58 และหนี้ระยะสั้น 738,302.48 ล้านบาท หรื อร้อยละ 12.42 ของยอดหนี้
สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 8
ตารางที่ 8 สั ดส่ วนหนีร้ ะยะยาวและหนีร้ ะยะสั้ น (แบ่ งตามอายุคงเหลือ)
หนี้สาธารณะ

หนี้ระยะยาว

หนี้ระยะสั้น

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

%

4,473,558.49

3,986,509.16

89.11

487,049.32

10.89

2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน

979,495.27

863,869.44

88.20

115,625.83

11.80

3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน

470,719.62

336,340.03

71.45

134,379.60

28.55

20,463.41

19,215.68

93.90

1,247.73

6.10

5,944,236.79 5,205,934.31

87.58

738,302.48

12.42

1. หนี้รัฐบาล

(ล้านบาท)

%

(รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ

รวม

หมายเหตุ: การนําข้อมูลและ/หรื อบทวิเคราะห์ของสํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะไปใช้และ/หรื อเผยแพร่ ต่อ ขอความกรุ ณาอ้างอิงแหล่งที่มาของ
ข้อมูลด้วย

ส่ วนวิจยั นโยบายหนี้สาธารณะ สํานักนโยบายและแผน
สํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5520 และ 5522

-12เอกสารแนบ 2
สํานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะขอสรุ ปผลการบริ หารจัดการหนี้ ภาครั ฐที่ ดาํ เนิ นการโดยสํานักงาน
บริ หารหนี้ สาธารณะ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559 วงเงินรวม 141,113.62 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ นหนี้ รัฐบาล
83,033.42 ล้านบาท และหนี้รัฐวิสาหกิจ 58,080.20 ล้านบาท ดังนี้
1. การบริหารจัดการหนีร้ ัฐบาล วงเงินรวม 83,033.42 ล้ านบาท ประกอบด้ วย
1.1 การกูเ้ งินในประเทศ 6,598.65 ล้านบาท
1.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ 59,900 ล้านบาท
1.3 การชําระหนี้ 16,534.77 ล้านบาท
1.1 การกู้เงินในประเทศ กระทรวงการคลังกูเ้ งินและเบิกจ่ายเงินกู้ จํานวน 6,598.65 ล้านบาท
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (โปรดดูตารางที่ 1 ประกอบ)
1.1.1 การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จํานวน 4,260 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล
ทั้งจํานวน
1.1.2 การเบิกจ่ ายเงินกู้ให้ ก้ ูต่อ จํานวน 2,338.65 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ น
(1) การให้กูต้ ่อแก่การรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่ งประเทศไทย วงเงินรวม 1,491.15 ล้านบาท
เพื่อจัดทําโครงการรถไฟฟ้ าสายสี น้ าํ เงิน จํานวน 897.49 ล้านบาท สายสี เขียว จํานวน 584.32 ล้านบาท และสาย
สี ม่วง จํานวน 9.34 ล้านบาท
(2) การให้กูต้ ่อแก่การรถไฟแห่ งประเทศไทย วงเงินรวม 847.50 ล้านบาท เพื่อจัดทําโครงการ
ก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ สายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิ บเก้า - แก่งคอย จํานวน 530.19
ล้านบาท โครงการปรั บปรุ งทางรถไฟที่ ไม่ปลอดภัยต่อการเดิ นรถ จํานวน 306.27 ล้านบาท และโครงการ
ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น จํานวน 11.04 ล้านบาท

ตารางที่ 1 การกูเ้ งินในประเทศของรัฐบาล เดือนพฤศจิกายน 2559

หน่วย: ล้านบาท

1. เงินกูเ้ พื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณโดยการออกพันธบัตรรัฐบาล

4,260.00

2. เงินกูใ้ ห้กตู้ อ่

2,338.65
6,598.65

รวม

1.2 การปรั บโครงสร้ างหนี้ในประเทศ จํานวน 59,900 ล้านบาท ในเดือนพฤศจิกายนกระทรวงการคลังได้
ดําเนินการปรับโครงสร้างหนี้เงินกูเ้ พื่อชดเชยความเสี ยหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) การปรับโครงสร้างหนี้ ที่กมู้ าภายใต้พระราชกําหนดให้อาํ นาจกระทรวงการคลังกูเ้ งินและจัดการเงินกู้
เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) จํานวน 42,000 ล้านบาท
โดยการออกตัว๋ สัญญาใช้เงิน จํานวน 26,000 ล้านบาท และพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ จํานวน
16,000 ล้านบาท

-13(2) การปรับโครงสร้างหนี้ที่กมู้ าภายใต้พระราชกําหนดให้อาํ นาจกระทรวงการคลังกูเ้ งินและจัดการเงินกู้
เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) จํานวน
17,900 ล้านบาท โดยการออกตัว๋ สัญญาใช้เงิ นเพื่อการปรั บโครงสร้ างหนี้ จํานวน 10,000 ล้านบาท และตัว๋
สัญญาใช้เงิน จํานวน 7,900 ล้านบาท
1.3 การชําระหนี้ กระทรวงการคลังได้ชาํ ระหนี้ จํานวน 16,534.77 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ น
1.3.1 การชําระหนีท้ รี่ ัฐบาลกู้โดยตรง จํานวน 1,804.26 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ชําระเงิ นต้น จํานวน 435.90 ล้านบาท โดยเป็ นการชํา ระหนี้ ที่รัฐบาลให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้ า
ขนส่ งมวลชนแห่งประเทศไทย
- ชําระดอกเบี้ย จํานวน 1,368.36 ล้านบาท โดยเป็ นการชําระดอกเบี้ยในประเทศทั้งจํานวน
1.3.2 การชําระหนีท้ รี่ ัฐบาลกู้เพือ่ ชดเชยความเสี ยหายให้ แก่ กองทุนเพือ่ การฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิ น จํา นวน 14,730.51 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 14,310 ล้านบาท
แบ่งออกเป็ น เงินต้น จํานวน 13,000 ล้านบาท และดอกเบี้ย จํานวน 1,310 ล้านบาท
(2) การชําระหนี้ ที่กู้มาภายใต้พระราชกําหนดให้อาํ นาจกระทรวงการคลังกู้เงิ นและจัดการเงิ นกู้
เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) จํานวน
420.51 ล้านบาท แบ่งออกเป็ น เงินต้น จํานวน 246.17 ล้านบาท และดอกเบี้ย จํานวน 174.34 ล้านบาท
2. การบริหารจัดการหนีร้ ัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม 58,080.20 ล้ านบาท
ในเดือนพฤศจิกายน 2559 กระทรวงการคลังได้ดาํ เนิ นการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศให้แก่ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วงเงินรวม 58,080.20 ล้านบาท โดยการขยายอายุสัญญาเงินกู้ (Roll Over)
(โปรดดูตารางที่ 2 ประกอบ)
ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหนีใ้ นประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือนพฤศจิกายน 2559
หน่วยงาน
ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
รวม

หน่วย: ล้านบาท

การกู้ใหม่มาชําระหนี้เดิม (Refinance) การขยายอายุสัญญาเงินกู้ (Roll Over)
ค้ําประกัน

ไม่ค้ําประกัน
-

-

ค้ําประกัน
58,080.20
58,080.20

ไม่ค้ําประกัน
-

รวม
58,080.20
58,080.20

