ฉบับที่ 34 /2560

วันที่ 12 เมษายน 2560

รายงานสถานะหนีส้ าธารณะคงค้ าง ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560
_______________________
นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึ กษาด้านตลาดตราสารหนี้ ได้รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ดังนี้
หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีจาํ นวน 6,090,230.67 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ น
หนี้ รัฐบาล 4,637,934.90 ล้านบาท หนี้ รัฐวิสาหกิ จ 972,466.27 ล้านบาท หนี้ รัฐวิสาหกิจที่ เป็ นสถาบันการเงิ น
(รัฐบาลคํ้าประกัน) 460,477.61 ล้านบาท และ หนี้หน่ วยงานของรัฐ 19,351.89 ล้า นบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า หนี้ สาธารณะคงค้างเพิ่มขึ้นสุ ทธิ 30,586.06 ล้านบาท หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ณ สิ้ น
เดือนกุมภาพันธ์ 2560 คิดเป็ นร้อยละ 41.96 ของ GDP ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ ณ สิ้ นเดือนมกราคม 2560
ที่ร้อยละ 41.97
หนี้สาธารณะคงค้างจํานวน 6,090,230.67 ล้านบาท มี รายละเอี ยด ดัง นี้
 หนี้ รั ฐ บาล จํา นวน 4,637,934.90 ล้า นบาท เพิ่ ม ขึ้ นสุ ท ธิ 40,963.49 ล้า นบาทโดยการ
เปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญเกิดจาก
 การกูเ้ งินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริ หารหนี้ สาธารณะเพิ่มขึ้น 46,889.03
ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- เงินกูร้ ะยะสั้น ลดลง 3,390 ล้านบาท เนื่องจากการลดลงของตัว๋ เงินคลัง
- เงินกูร้ ะยะยาว เพิ่มขึ้น 50,279.03 ล้านบาท เนื่ องจากการกูเ้ งินเพื่อชดเชยการขาดดุล
งบประมาณ
 การกูเ้ งินเพื่อการลงทุนจากแหล่งเงินกูใ้ นประเทศ จํานวน 1,503.66 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ น
การกูใ้ ห้กตู้ ่อแก่ (1) การรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกูจ้ าํ นวน 909.18 ล้านบาท เพื่อจัดทํา
โครงการรถไฟฟ้ าสายสี เขียว จํานวน 556.65 ล้านบาท และสี น้ าํ เงิน จํานวน 352.53 ล้านบาท และ (2) การรถไฟ
แห่ งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกูจ้ าํ นวน 594.48 ล้านบาท เพื่อจัดทําโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ สาย
ชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิ บเก้า - แก่งคอย จํานวน 306.39 ล้านบาท โครงการก่อสร้างรถไฟ
ทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น จํานวน 157.33 ล้านบาท โครงการปรับปรุ งทางที่ไม่ปลอดภัยต่อการเดิน
รถ จํานวน 78.38 ล้านบาท และ โครงการรถไฟชานเมืองสายสี แดง ช่วงบางซื่อ - รังสิ ต จํานวน 52.38 ล้านบาท

-2 การชําระหนี้ที่รัฐบาลกูเ้ พื่อชดเชยความเสี ยหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน จํานวน 7,385.82 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชําระคืนต้นเงินกูช้ ดใช้ความเสี ยหาย
ของกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูฯ
 หนี้ ต่างประเทศลดลง 43.38 ล้านบาท เนื่ องจากการชําระคื นหนี้ โครงการเงิ นกู้ภายใต้
แผนงานเงิ นกูร้ ัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อกระตุน้ การฟื้ นฟูเศรษฐกิ จ 800.73 ล้านเยน หรื อ 265.32 ล้านบาท โครงการ
ปรับปรุ งและพัฒนาทางหลวงของกรมทางหลวงชนบท 3.5 ล้านเหรี ยญสหรัฐ หรื อ 109.17 ล้านบาท โครงการ
ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าํ เจ้าพระยาบริ เวณถนนนนทบุรี 251.96 ล้านเยน หรื อ 73.50 ล้านบาท และผลการ
เปลี่ ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการเบิ กจ่ ายโครงการรถไฟชานเมืองสายสี แดงช่ วงบางซื่ อ-รั งสิ ต
จํานวน1,667.34 ล้านเยน หรื อ 522.68 ล้านบาท เป็ นสําคัญ
 หนี้ของรั ฐวิสาหกิจ จํานวน 972,466.27 ล้านบาท ลดลงสุ ทธิ 7,014.04 ล้านบาท โดยการ
เปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญเกิดจาก
 หนี้ในประเทศลดลงสุ ทธิ 4,475.11 ล้านบาท โดยรายการที่สาํ คัญเกิดจากหนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ าํ
ประกันมีการชําระคืนหนี้สุทธิ จํานวน 5,441.13 ล้านบาท ซึ่งมาจากการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคไถ่ถอนพันธบัตรที่ครบ
กําหนด จํานวน 1,000 ล้านบาท และบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) ไถ่ถอนหุน้ กู้ จํานวน 2,636 ล้านบาท เป็ นสําคัญ
 หนี้ต่างประเทศลดลง 2,538.93 ล้านบาท โดยรายการที่สําคัญเกิดจากการชําระคืนของ
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) และผลการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
 หนีข้ องรัฐวิสาหกิจทีเ่ ป็ นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํา้ ประกัน) จํานวน 460,477.61 ล้านบาท ลดลง
สุ ทธิ 3,208.18 ล้านบาท โดยรายการที่สําคัญเกิ ดจากการชําระคืนต้นเงิ นกูข้ องธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
 หนีห้ น่ วยงานของรั ฐ จํานวน 19,351.89 ล้านบาท ลดลงสุ ทธิ 155.21 ล้านบาท จากการ
เบิกจ่ายจากแหล่งเงินกูต้ ่างๆ น้อยกว่าชําระคืนต้นเงินกู้
หนี้ สาธารณะ ณ สิ้ นเดื อนกุมภาพันธ์ 2560 จํานวน 6,090,230.67 ล้านบาท แบ่ งออกเป็ น
หนี้ ในประเทศ 5,769,794.70 ล้านบาท หรื อร้อยละ 94.74 และหนี้ ต่างประเทศ 320,435.97 ล้านบาท
(ประมาณ 9,305 ล้านเหรี ยญสหรัฐ) หรื อร้ อยละ 5.26 ของหนี้ สาธารณะคงค้างทั้งหมด และหนี้ สาธารณะ
คงค้างแบ่งตามอายุคงเหลือ สามารถแบ่งออกเป็ นหนี้ ระยะยาว 5,330,110.48 ล้านบาท หรื อร้ อยละ 87.52
และหนี้ระยะสั้น 760,120.19 ล้านบาท หรื อร้อยละ 12.48 ของหนี้สาธารณะคงค้างทั้งหมด

คณะโฆษกสํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ
โทร. 02 265 8050 ต่อ 5520

-3สํานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ (สบน.) ขอรายงานสถานะหนี้ สาธารณะคงค้าง ณ สิ้ นเดื อน
กุมภาพันธ์ 2560 ดังนี้
ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีจาํ นวน 6,090,230.67 ล้านบาท หรื อ
คิดเป็ น ร้อยละ 41.96 ของ GDP เมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นสุ ทธิ 30,586.06 ล้าน
บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. หนี้รัฐบาล 4,637,934.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40,963.49 ล้านบาท
2. หนี้รัฐวิสาหกิจ 972,466.27 ล้านบาท ลดลง 7,014.04 ล้านบาท
3. หนี้ รัฐวิสาหกิจที่เป็ นสถาบันการเงิ น (รั ฐบาลคํ้าประกัน) 460,477.61 ล้านบาท
ลดลง 3,208.18 ล้านบาท
4. หนี้ หน่ ว ยงานของรั ฐ 19,351.89 ล้า นบาท ลดลง 155.21 ล้านบาท
ทั้งนี้ สัดส่ วนและรายละเอียดของหนี้ สาธารณะ ณ สิ้ นเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ปรากฏตาม
แผนภาพที่ 1 และตารางที่ 1 ตามลําดับ

แผนภาพที่ 1 สั ดส่ วนหนีส้ าธารณะจําแนกตามประเภท
หนี้หน่วยงานของรัฐ 0.32

หนี้รัฐวิสาหกิจ
ที่เป็นสถาบันการเงิน
(รัฐบาลค้ําประกัน)
7.56%

หนี้รัฐวิสาหกิจ
15.97%
หนี้รัฐบาล
(เพื่อชดใช้ความเสียหาย
ของ FIDF) 15.09%

หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง
61.06%

-4ตารางที่ 1 รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 25601
2,3

ณ 31 ม.ค. 60

% GDP

(1)

% GDP
(4)

(3)-(1)

4,596,971.41

31.84

4,637,934.90

31.96

40,963.49

1.1 หนีท้ ี่รัฐบาลกู้โดยตรง

3,670,635.70

25.43

3,718,985.01

25.63

48,349.31

- เงินกู้เพื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล
- เงินกู้ให้กู้ต่อ
-หนี้ในประเทศ
- เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้ 4

(3)

หน่วย: ล้านบาท
เพิ่ม/(ลด)

1. หนีร้ ัฐบาล (1.1+1.2+1.3)
-หนี้ต่างประเทศ

(2)

2,3

ณ 28 ก.พ. 60

96,687.28

96,643.90

(43.38)

38,981.51

38,451.54

(529.97)

57,705.77

58,192.36

486.59

3,573,948.42

3,622,341.11

48,392.69

3,093,536.93

3,140,425.96

46,889.03

- ระยะสัน้ (ตั๋วเงินคลังและเงินกู้อื่น)

120,000.00

116,610.00

(3,390.00)

- ระยะยาว (พันธบัตรและเงินกู้อื่น)

2,973,536.93

3,023,815.96

50,279.03

359,853.00

359,853.00

-

64,875.16

66,378.82

1,503.66
-

- เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
- เงินกู้ให้กู้ต่อ
- เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ําประกัน 5
- เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ
- เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน
1.2 หนีท้ ี่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 6

5,683.33

5,683.33

50,000.00

50,000.00

-

50,000.00

50,000.00

-

926,335.71

6.42

918,949.89

6.33

(7,385.82)

- FIDF 1

350,078.04

343,158.04

(6,920.00)

- FIDF 3

576,257.67

575,791.85

(465.82)

2. หนีร้ ัฐวิสาหกิจ (2.1 + 2.2)

979,480.31

6.78

972,466.27

6.70

2.1 หนีท้ ี่รัฐบาลค้ําประกัน

423,399.32

2.93

424,055.68

2.92

-หนี้ต่างประเทศ
-หนี้ในประเทศ
2.2 หนีท้ ี่รัฐบาลไม่ค้ําประกัน

89,989.59

89,679.93

333,409.73
556,080.99

548,410.59

-หนี้ต่างประเทศ

135,695.21

133,465.94

-หนี้ในประเทศ

420,385.78

414,944.65

3. หนีร้ ัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน)
-หนี้ต่างประเทศ
-หนี้ในประเทศ
4. หนีห้ น่วยงานของรัฐ (4.1+4.2) 7
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ําประกัน

463,685.79

3.21

460,477.61

656.36
(309.66)

334,375.75
3.85

(7,014.04)

966.02
3.78

(7,670.40)
(2,229.27)
(5,441.13)

3.17

(3,208.18)

676.38

646.20

(30.18)

463,009.41

459,831.41

(3,178.00)

19,507.10
-

0.14

19,351.89
-

0.13

(155.21)
-

4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ําประกัน
19,507.10
19,351.89
(155.21)
รวม (1+2+3+4)
6,059,644.61 41.97
6,090,230.67 41.96
30,586.06
หมายเหตุ
:
1.
ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle : SPV) จํานวน 20,499.90 ล้านบาท ที่รัฐบาลมีภาระผูกพันต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร สัญญา
บริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ และสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องของโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจ้งวัฒนะ
2.
GDP ปี 2559 เท่ากับ 14,360.60 พันล้านบาท และประมาณการ GDP ปี 2560 เท่ากับ 15,150.50 พันล้านบาท (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ 20 กุมภาพันธ์ 2560)
3.
สบน. ได้ปรับวิธีการคํานวณ GDP ในแต่ละเดือน เพื่อให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP สะท้อนค่าที่ใกล้เคียงความเป็นจริง
โดย GDP ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ เดือนมกราคม 2560 คํานวณดังนี้ [(GDP ไตรมาส 1 ปี 59)/3]*2 + (GDP ไตรมาส 2 - 4 ปี 59) + [(ประมาณการ GDP ปี 60)/12] เท่ากับ 14,436.81 พันล้านบาท และ GDP ใน
รอบ 12 เดือนที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2560 คํานวณดังนี้ [(GDP ไตรมาส 1 ปี 59)/3] + (GDP ไตรมาส 2 - 4 ปี 59) + [(ประมาณการ GDP ปี 60)/12]*2 เท่ากับ 14,512.99 พันล้านบาท
4.
รัฐบาลมีหนี้อัตราดอกเบี้ยแปรผันตามเงินเฟ้อ จํานวน 207,940 ล้านบาท ประกอบไปด้วย พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ (Inflation-Linked Bond)
รุ่น ILB217A จํานวน 100,872 ล้านบาท และ รุ่น ILB283A จํานวน 107,068 ล้านบาท โดยตามประมาณการภาระหนี้ที่จะครบกําหนดชําระ
ในอนาคต รัฐบาลจะมีภาระหนี้ส่วนชดเชยเงินเฟ้อเพิ่มเติมจากเงินต้นที่จะครบกําหนดในปี 2564 จํานวน 18,850 ล้านบาท และในปี 2571 จํานวน 32,970 ล้านบาท ภายใต้ข้อสมมติว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline
Inflation) ในปี 2559 เท่ากับ 1.0% และเท่ากับ 2.0% ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป
5.
มาตรา 24 (2) ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ เพื่อเป็นการประหยัด ลดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน หรือ
กระจายภาระการชําระหนี้ โดยที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้มีการกู้เงิน
ในประเทศเพื่อชําระหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ําประกันไม่เกินจํานวนเงินที่ยังมีภาระค้ําประกันอยู่ ทําให้หนี้ต่างประเทศ ของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ําประกันลดลงและหนี้ในประเทศของ
รัฐบาลเพิ่มขึ้น
6.
เงินกู้ที่ออกภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) และพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF3) นั้น ต่อมาได้มีการ
ตราพระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหนี้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) พ.ศ. 2555 มาตรา 4 ให้กองทุนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการชําระคืนต้น
เงินกู้
และการชําระดอกเบี้ยเงินกู้
7.
ตัวเลขในตารางไม่รวมหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เนื่องจากเดิม ธปท. ถือเป็นรัฐวิสาหกิจที่ประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 ซึ่งหนี้ของ ธปท. ไม่
นับเป็นหนี้สาธารณะ เว้นแต่กระทรวงการคลังจะค้ําประกันหนี้นั้น ต่อมา พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ได้บัญญัติให้ ธปท. เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น ทําให้หนี้ของ ธปท. นับรวมเป็นหนี้สาธารณะ อย่างไรก็ดี เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของนานาประเทศและเจตนารมณ์ดั้งเดิมของพระราชบัญญัติการบริหาร
หนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 สบน. อยู่ในระหว่างการดําเนินการปรับปรุงนิยามและขอบเขตของหนี้สาธารณะภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 อย่างไรก็ดี ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
หนี้
ของ ธปท. มีจํานวน 4,416,978 ล้านบาท (ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย)

-51. หนีร้ ัฐบาล
1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง เมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพิ่มขึ้นสุ ทธิ 48,349.31 ล้านบาท เนื่ องจาก
1.1.1 หนีต้ ่ างประเทศ ลดลงสุ ทธิ 43.38 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็ นผลจากการเบิกจ่ายและ
ชําระคืนหนี้สกุลเงินต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปลีย่ นแปลงของหนีต้ ่ างประเทศทีร่ ัฐบาลกู้โดยตรง
สกุลเงิน

1

หนี้ คงค้าง ณ
ม.ค. 60

หนี้ คงค้าง ณ
ก.พ. 60

(1)

(2)

ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ก.พ. 60
ล้าน
ล้านบาท
CAD/EUR/JPY/USD
(3)
(4) = (3)x(ข)

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง
หนี้ สิ้นเดือน ม.ค. 60
(ล้านบาท)

(5) = (1)x(ก)

หนี้ สิ้นเดือน ก.พ. 60
(ล้านบาท)

เพิ่ม/(ลด)

(6) = (1)x(ข)

(7) = (6) - (5)

การเปลี่ยนแปลง
ของหนี้ สาธารณะ
ณ ก.พ. 60

(7) + (4)

อัตราแลกเปลี่ยน 2
สกุลเงิน

เงินกู้เพือ่ ใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล

CAD
หนีท้ ี่ยังไม่ได้มีการบริหาร
EUR
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน JPY
USD
หนีท้ ี่ได้มีการบริหารความเสี่ยง JPY
จากอัตราแลกเปลี่ยน 3
USD

256.42
39,854.50
544.07

256.42
38,801.81
540.57

(1,052.69)
(3.50)

CAD
หนีท้ ี่ยังไม่ได้มีการบริหาร
EUR
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน JPY
USD
หนีท้ ี่ได้มีการบริหารความเสี่ยง JPY
USD
จากอัตราแลกเปลี่ยน 3

8.71
116,439.08
150.00
500.00

8.71
118,106.42
150.00
500.00

1,667.34
-

(338.82)
(109.17)

9,070.17
-

8,988.19
-

(81.98)
-

(81.98)
(338.82)
(109.17)

522.68
-

236.06
36,486.30
5,305.85
-

232.56
36,501.67
5,257.89
-

(3.50)
15.37
(47.96)
-

(3.50)
538.05
(47.96)
-

(118.07)

(43.38)

ม.ค. 60 ก.พ. 60
(ก)

(ข)

CAD

27.10

26.70

EUR

38.01

37.28

JPY

0.31

0.31

USD

35.37

35.05

เงินกู้ให้กู้ต่อ

รวม

74.69

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 ปเงิ นบาท หนี้ ที่รัฐบาลกูโ้ ดยตรงจําแนกเป็ นสกุลเงิ นต่างๆ หลังจากที่ ได้บริ หาร
ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนแล้วมีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 2
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แผนภาพที่ 2 หนีต้ ่ างประเทศทีร่ ัฐบาลกู้โดยตรงทีบ่ ริหารความเสี่ ยงและจําแนกเป็ นสกุลเงินต่ างๆ
สกุลเงิน

(ล้านหน่วย)

เยน
156,908.24
เหรียญสหรัฐ
1,446.99
เหรียญแคนาดา
8.71
ยูโร
รวมหนี้ตา่ งประเทศของรัฐบาล (1)
หนี้ของรัฐบาลทั้งหมด (2)
ร้อยละของหนี้ตา่ งประเทศต่อหนี้ทั้งหมด
ของรัฐบาล (%) = (1)/(2)

รวม
49,477.96
46,933.47
232.47
96,643.90

(ล้านบาท)
Hedged
12,453.60
32,687.40
45,141.00
4,637,934.90

Unhedged
37,024.36
14,246.07
232.47
51,502.90

2.08

0.97

1.11

ร้อยละของหนี้ต่างประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรงต่อหนี้รัฐบาลทั้งหมด
โดยจําแนกเป็นหนี้ที่ยังไม่ได้มีการบริหารความเสี่ยง และหนี้ที่ได้มีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
Canadian
(Unhedged)
0.01%

Japanese Yen
(Hedged)
0.27%

USD
(Unhedged)
0.30%

USD (Hedged)
0.70%

Japanese Yen
(Unhedged)
0.80%

Unhedged
1.11%

Hedged
0.97%

1.1.2 หนีใ้ นประเทศ เพิ่มขึ้นสุ ทธิ 48,392.69 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า เนื่องจาก
- การกูเ้ งินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริ หารหนี้ สาธารณะเพิ่มขึ้น 46,889.03
ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- เงินกูร้ ะยะสั้น ลดลง 3,390 ล้านบาท เนื่องจากการการลดลงของตัว๋ เงินคลัง
- เงิ นกูร้ ะยะยาว เพิ่มขึ้ น 50,279.03 ล้านบาท เนื่ องจากการกู้เงิ นเพื่อชดเชยการขาดดุ ล
งบประมาณ
- เงินกูใ้ ห้กตู้ ่อเพิ่มขึ้น 1,503.66 ล้านบาท เนื่องจาก
- การรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่ งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกูจ้ าํ นวน 909.18 ล้านบาท เพื่อ
จัดทําโครงการรถไฟฟ้ าสายสี เขียว จํานวน 556.65 ล้านบาท และสี น้ าํ เงิน จํานวน 352.53 ล้านบาท

-7- การรถไฟแห่ งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกูจ้ าํ นวน 594.48 ล้านบาท เพื่อจัดโครงการ
ก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ สายชายฝั่ งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิ งเทรา – คลองสิ บเก้า - แก่งคอย จํานวน
306.39 ล้านบาท โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น จํานวน 157.33 ล้านบาท
โครงการปรับปรุ งทางที่ไม่ปลอดภัยต่อการเดินรถ จํานวน 78.38 ล้านบาท และ โครงการรถไฟชานเมืองสายสี
แดง ช่วงบางซื่อ - รังสิ ต จํานวน 52.38 ล้านบาท
1.2 หนีท้ รี่ ัฐบาลกู้เพือ่ ชดเชยความเสี ยหายให้ แก่ กองทุนเพือ่ การฟื้ นฟูฯ ลดลงจากเดือนก่อนหน้า จํานวน
7,385.82 ล้านบาท จากการชําระหนี้ที่กมู้ าภายใต้พระราชกําหนดให้อาํ นาจกระทรวงการคลังกูเ้ งินและจัดการ
เงินกูเ้ พื่อช่วยเหลือกองทุนเพือ่ การฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) จํานวน 6,920 ล้าน
บาท และหนี้ ที่กูม้ าภายใต้พระราชกําหนดให้อาํ นาจกระทรวงการคลังกู้เงิ นและจัดการเงิ นกูเ้ พื่อช่ วยเหลื อ
กองทุนเพือ่ การฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) จํานวน 465.82 ล้านบาท
โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชําระคืนต้นเงินกูช้ ดใช้ความเสี ยหายของกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูฯ
2. หนีร้ ัฐวิสาหกิจ
2.1 หนีท้ รี่ ัฐบาลคํา้ ประกัน
2.1.1 หนีต้ ่ างประเทศ ลดลงสุ ทธิ 309.66 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็ นผลจากการชําระคืนหนี้เงิน
เยน และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การเปลีย่ นแปลงของหนีต้ ่ างประเทศของรัฐวิสาหกิจ (รัฐบาลคํา้ ประกัน)
ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ก.พ. 60

สกุลเงิน 1

EUR
หนี้ที่ยังไม่ได้มีการบริหาร
JPY
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน USD
หนี้ที่ได้มีการบริหารความเสี่ยง JPY
USD
จากอัตราแลกเปลี่ยน3

หนี้ คงค้าง ณ
ม.ค. 60

หนี้ คงค้าง ณ
ก.พ. 60

ล้าน
CAD/EUR/JPY/USD

ล้านบาท

(1)

(2)

(3)

(4) = (3)x(ข)

35.26
84,397.66
199,696.15
รวม

35.26
84,005.42
199,108.48
-

(392.24)
(587.67)
-

(122.96)
(202.90)
(325.86)

การเปลี่ยนแปลง
ของหนี้ สาธารณะ
ณ ก.พ. 60

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง
หนี้ สิ้นเดือน ม.ค. 60 หนี้ สิ้นเดือน ก.พ. 60
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(5) = (1)x(ก)

1,340.44
26,446.09
7,202.66
-

(6) = (1)x(ข)

1,314.70
26,457.23
7,233.46
-

เพิม่ /(ลด)

อัตราแลกเปลี่ยน

สกุลเงิน ม.ค. 60 ก.พ. 60
(ก)

(7) = (6) - (5)

(25.74)
11.14
30.80
16.20

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

2

(ข)

(7) + (4)

(25.74) EUR
(111.82) JPY
USD
(172.10)
(309.66)

38.01 37.28
0.31 0.31
35.37 35.05

2.1.2 หนี้ในประเทศ เมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพิ่มขึ้นสุ ทธิ 966.02 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่
สําคัญ เนื่องจากรัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกูต้ ่างๆ มากกว่าชําระคืนต้นเงินกู้
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ คาํ้ ประกัน
2.2.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงสุ ทธิ 2,229.27 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็ นผลจากการชําระ
คืนหนี้สกุลเงินต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4

-8ตารางที่ 4 การเปลีย่ นแปลงของหนีต้ ่ างประเทศของรัฐวิสาหกิจ (รัฐบาลไม่ คาํ้ ประกัน)
ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ก.พ. 60

สกุลเงิน

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง

1

หนี้ คงค้าง ณ
ม.ค. 60
(1)

หนี้ คงค้าง ณ
ก.พ. 60
(2)

ล้าน
CAD/EUR/JPY/USD
(3)

ล้านบาท
(4) = (3)x(ข)

หนี้ สิ้นเดือน ม.ค. 60 หนี้ สิ้นเดือน ก.พ. 60
เพิม่ /(ลด)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(5) = (1)x(ก)
(6) = (1)x(ข)
(7) = (6) - (5)

การเปลี่ยนแปลง
ของหนี้ สาธารณะ
ณ ก.พ. 60

(ก)

1,101.32
28,854.41
1,890.74

(14.12)
(421.45)
-

(526.55)
(132.12)
-

42,399.28
9,173.62
66,879.97

41,585.12
9,177.49
66,275.50

(814.16)
3.87
(604.47)

หนี้ที่ได้มีการบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน

59,000.00

59,000.00

-

-

17,242.34

17,086.50

(155.84)

(155.84)

(1,570.60)

(2,229.27)

รวม

(658.67)

(ข)

(7) + (4)

1,115.44
29,275.86
1,890.74

1. EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ
2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็ นอัตราถัวเฉลี่ยขาย ณ วันทําการสุ ดท้ายของเดือน

2

สกุลเงิน ม.ค. 60 ก.พ. 60

EUR
หนี้ที่ยังไม่ได้มีการบริหาร
JPY
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน3 USD
JPY

อัตราแลกเปลี่ยน

(1,340.71) EUR
(128.25) JPY
(604.47) USD

38.01 37.28
0.31 0.31
35.37 35.05

2.2.2 หนีใ้ นประเทศ เมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลงสุ ทธิ 5,441.13 ล้านบาท โดยการ
เปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญ เนื่องจากการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคไถ่ถอนพันธบัตรที่ครบกําหนด จํานวน 1,000 ล้านบาท
และบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) ไถ่ถอนหุน้ กู้ จํานวน 2,636 ล้านบาท
3. หนีร้ ัฐวิสาหกิจทีเ่ ป็ นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํา้ ประกัน)
3.1 หนีต้ ่ างประเทศ ลดลงสุ ทธิ 30.18 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็ นผลจากการชําระคืนหนี้สกุล
เงินเยน และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การเปลีย่ นแปลงของหนีต้ ่ างประเทศของรัฐวิสาหกิจทีเ่ ป็ นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํา้ ประกัน)
ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ก.พ. 60

สกุลเงิน

1

EUR
หนี้ที่ยังไม่ได้มีการบริหาร
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน USD
หนี้ที่ได้มีการบริหารความเสี่ยง EUR
JPY
จากอัตราแลกเปลี่ยน

หนี้ คงค้าง ณ
ม.ค. 60
(1)

2.77
1.79
2,043.57
รวม

หนี้ คงค้าง ณ
ก.พ. 60
(2)

2.77
1.79
1,921.62

ล้าน
CAD/EUR/JPY/USD
(3)

(121.95)

ล้านบาท
(4) = (3)x(ข)

(27.58)
(27.58)

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง
หนี้ สิ้นเดือน ม.ค. 60 หนี้ สิ้นเดือน ก.พ. 60
เพิม่ /(ลด)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(5) = (1)x(ก)
(6) = (1)x(ข)
(7) = (6) - (5)

105.34
63.38
-

103.32
62.80
-

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

(2.02)
(0.58)
(2.60)

การเปลี่ยนแปลง
ของหนี้ สาธารณะ
ณ ก.พ. 60

อัตราแลกเปลี่ยน

2

สกุลเงิน ม.ค. 60 ก.พ. 60
(ก)
(ข)

(7) + (4)

(2.02) EUR
(0.58) USD
(27.58)
(30.18)

38.01 37.28
35.37 35.05

3.2 หนีใ้ นประเทศ เมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลงสุ ทธิ 3,178 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญ
เนื่องจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ออกพันธบัตร จํานวน 5,000 ล้านบาท และไถ่ถอน
พันธบัตร จํานวน 1,000 ล้านบาท รวมถึง การชําระคืนต้นเงินกู้ 7,178 ล้านบาท
ทั้งนี้ หากพิจารณาในรู ปเงินบาท หนี้ ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ และรัฐวิสาหกิจที่เป็ นสถาบันการเงิน
(รัฐบาลคํ้าประกัน) หลังจากได้บริ หารความเสี่ ยงของอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว มีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 3
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แผนภาพที่ 3 หนีต้ ่ างประเทศของรัฐวิสาหกิจ และรัฐวิสาหกิจที่เป็ นสถาบันการเงิน
(รัฐบาลคํา้ ประกัน) ที่บริหารความเสี่ ยงและจําแนกเป็ นสกุลเงินต่ างๆ

สกุลเงิน

(ล้านหน่วย)

รวม

เยน
372,889.92 114,977.18
1,892.54 66,338.30
เหรียญสหรัฐ
1,139.35 42,476.59
ยูโร
รวมหนี้ตา่ งประเทศของรัฐวิสาหกิจ (1)
223,792.07
หนี้รัฐวิสาหกิจทั้งหมด (2)
ร้อยละของหนี้ตา่ งประเทศต่อหนี้ทั้งหมดของ
รัฐวิสาหกิจ (%) = (1)/(2)

15.61

(ล้านบาท)
Natural
Hedged
Hedged
79,597.55
9,045.37
66,275.50
41,058.58
79,597.55 116,379.45
1,432,943.88
5.56

Unhedged
26,334.26
62.80
1,418.01
27,815.07

8.12

1.93

ร้อยละของหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจต่อหนี้ทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจ โดยจําแนกเป็นหนี้ที่ยังไม่ได้มีการบริหารความเสี่ยง
หนี้ที่ได้มีการบริหารความเสี่ยง และหนี้ที่บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยวิธี Natural Hedged
Euro (Unhedged) 0.10%

USD (Unhedged)
0.004%

Euro
(Natural
Hedged)
2.86%

Unhedged
1.93%

Japanese
Yen
(Hedged)
5.56%

USD (Natural
Hedged)
4.63%
Japanese Yen
(Unhedged)
1.83%

Hedged
5.56%

Natural
Hedged
8.12%
Japanese Yen
(Natural Hedged)
0.63%

4. หนีห้ น่ วยงานของรัฐ ลดลง 155.21 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญ เนื่องจากการ
เบิกจ่ายจากแหล่งเงินกูต้ ่างๆ น้อยกว่าชําระคืนต้นเงินกู้

-10หนี้ สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 28 กุม ภาพันธ์ 2560 จํา นวน 6,090,230.67 ล้านบาท สามารถ
แบ่งประเภทเป็ นหนี้ต่างประเทศ-หนี้ในประเทศ และหนี้ระยะยาว-หนี้ระยะสั้นได้ ดังนี้
หนีต้ ่ างประเทศและหนี้ในประเทศ แบ่งออกเป็ น หนี้ ต่างประเทศ 320,435.97 ล้านบาท หรื อร้อยละ
5.26และหนี้ ใ นประเทศ 5,769,794.70 ล้า นบาท หรื อ ร้อ ยละ 94.74 ของยอดหนี้ สาธารณะคงค้า ง
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 6
ตารางที่ 6 สั ดส่ วนหนีต้ ่ างประเทศและหนีใ้ นประเทศ
หนี้สาธารณะ
(ล้านบาท)
1. หนี้รัฐบาล

หนี้ต่างประเทศ
(ล้านบาท)

หนี้ในประเทศ
%

(ล้านบาท)

%

4,637,934.90

96,643.90

2.08

4,541,291.00

97.92

2. หนี้รัฐวิสาหกิจ

972,466.27

223,145.87

22.95

749,320.40

77.05

3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน

460,477.61

646.20

0.14

459,831.41

99.86

19,351.89

-

-

19,351.89

100.00

5,769,794.70

94.74

(รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หนี้หน่วยงานอืน่ ของรัฐ
รวม

6,090,230.67

320,435.97

5.26

หนีร้ ะยะยาวและหนีร้ ะยะสั้ น แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
- หนีร้ ะยะยาวและหนีร้ ะยะสั้ น (แบ่ งตามอายุของเครื่องมือการกู้เงิน) แบ่งออกเป็ น หนี้ระยะ
ยาว 5,887,081.03 ล้านบาท หรื อร้อยละ 96.66 และหนี้ ระยะสั้น 203,149.64 ล้านบาท หรื อร้อยละ 3.34
ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 7
ตารางที่ 7 สั ดส่ วนหนีร้ ะยะยาวและหนีร้ ะยะสั้ น (แบ่ งตามอายุของเครื่องมือการกู้เงิน)
หนี้สาธารณะ

หนี้ระยะยาว

หนี้ระยะสั้น

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

%

4,637,934.90

4,480,335.01

96.60

157,599.89

3.40

2. หนี้รัฐวิสาหกิจ

972,466.27

963,201.94

99.05

9,264.33

0.95

3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน

460,477.61

424,397.41

92.16

36,080.20

7.84

19,351.89

19,146.67

98.94

205.22

1.06

6,090,230.67 5,887,081.03

96.66

203,149.64

3.34

1. หนี้รัฐบาล

(ล้านบาท)

%

(รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หนี้หน่วยงานอืน่ ของรัฐ

รวม

-11- หนี ร้ ะยะยาวและหนี ร้ ะยะสั้ น (แบ่ ง ตามอายุค งเหลือ ) แบ่ง ออกเป็ น หนี้ ร ะยะยาว
5,330,110.48 ล้านบาท หรื อร้อยละ 87.52 และหนี้ ระยะสั้น 760,120.19 ล้านบาท หรื อร้อยละ 12.48
ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 8
ตารางที่ 8 สั ดส่ วนหนีร้ ะยะยาวและหนีร้ ะยะสั้ น (แบ่ งตามอายุคงเหลือ)
หนี้สาธารณะ

หนี้ระยะยาว

หนี้ระยะสั้น

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

%

4,637,934.90

4,160,214.06

89.70

477,720.84

10.30

2. หนี้รัฐวิสาหกิจ

972,466.27

831,659.92

85.52

140,806.35

14.48

3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน

460,477.61

319,202.33

69.32

141,275.28

30.68

19,351.89

19,034.17

98.36

317.72

1.64

6,090,230.67 5,330,110.48

87.52

760,120.19

12.48

1. หนี้รัฐบาล

(ล้านบาท)

%

(รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หนี้หน่วยงานอืน่ ของรัฐ

รวม
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