ฉบับที่ 47/2560

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560

รายงานหนีส้ าธารณะคงค้ าง ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2560
________________________
นายธี รัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึ กษาด้านตลาดตราสารหนี้ ได้รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31
มีนาคม 2560 มีจาํ นวน 6,166,549.32 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 42.27 ของ GDP โดยแบ่งเป็ น หนี้รัฐบาล
4,728,655.60 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ 962,885.32 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็ นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํ้าประกัน)
455,580.18 ล้านบาท และ หนี้หน่วยงานของรัฐ 19,428.22 ล้านบาท และเมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนก่อนหน้า
หนี้สาธารณะคงค้างเพิ่มขึ้นสุ ทธิ 76,318.65 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 หนีร้ ัฐบาล จํานวน 4,728,655.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสุ ทธิ 90,720.70 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่
สําคัญเกิดจาก
 กระทรวงการคลังได้ดาํ เนิ นการกูเ้ งิ นตามแผนที่กาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 2560 และการกูเ้ งินเพื่อการบริ หารหนี้สาธารณะ จํานวน 60,076.99 ล้านบาท
- เงินกูร้ ะยะสั้น ลดลง 41,185 ล้านบาท เนื่ องจากการลดลงของเงินกูร้ ะยะสั้นจากการ
ปรับโครงสร้างหนี้เป็ นตัว๋ สัญญาใช้เงิน 40,000 ล้านบาท และการลดลงของตัว๋ เงินคลัง 1,185 ล้านบาท
- เงินกูร้ ะยะยาว เพิ่มขึ้น 101,261.99 ล้านบาท เนื่ องจากการเพิ่มขึ้นของการกูเ้ งินเพื่อ
ชดเชยการขาดดุ ล งบประมาณ 61,261.99 ล้า นบาท และการเพิ่ ม ขึ้ น ของตั๋ว สั ญ ญาใช้เ งิ น จากการปรั บ
โครงสร้างหนี้เงินกูร้ ะยะสั้น 40,000 ล้านบาท
 การกูเ้ งินเพื่อการลงทุนจากแหล่งเงินกูใ้ นประเทศ จํานวน 1,995.53 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ น
การกูใ้ ห้กตู้ ่อแก่ (1) การรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกูจ้ าํ นวน 1,824.86 ล้านบาท เพื่อ
จัดทําโครงการรถไฟฟ้ าสายสี เขียว จํานวน 1,021.05 ล้านบาท สี น้ าํ เงิน จํานวน 792.22 ล้านบาท และสี ม่วง
จํานวน 11.59 ล้านบาท และ (2) การรถไฟแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกูจ้ าํ นวน 170.67 ล้านบาท เพื่อจัดทํา
โครงการปรับปรุ งทางที่ไม่ปลอดภัยต่อการเดินรถ จํานวน 91.62 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างทางคู่ใน
เส้นทางรถไฟ สายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิ บเก้า - แก่งคอย จํานวน 79.05 ล้านบาท
 การชําระหนี้ ที่รัฐบาลกูเ้ พื่อชดเชยความเสี ยหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน จํานวน 1,686.74 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชําระคืนต้นเงินกูช้ ดใช้
ความเสี ยหายของกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูฯ
 การกูเ้ งินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ จํานวน 30,000 ล้านบาท จากการออก R-bill
ซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งในการปรับโครงสร้างหนี้พนั ธบัตรรัฐบาลที่กเู้ พื่อชดเชยความเสี ยหายให้แก่กองทุนเพื่อการ
ฟื้ นฟูฯ ที่จะครบกําหนดในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 วงเงิน 162,000 ล้านบาท

-2 หนี้ต่างประเทศเพิ่มขึ้น 334.92 ล้านบาท เนื่ องจากการเบิกจ่ายโครงการรถไฟชานเมือง
สายสี แดงช่วงบางซื่ อ-รังสิ ต จํานวน 2,532.68 ล้านเยน หรื อ 788.36 ล้านบาท และผลการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนเป็ นสําคัญ
 หนี้รั ฐ วิ ส าหกิ จ จํา นวน 962,885.32 ล้า นบาท ลดลงสุ ท ธิ 9,580.95 ล้า นบาท โดยการ
เปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญเกิดจาก
 หนี้ ในประเทศลดลงสุ ทธิ 3,140.86 ล้านบาท โดยรายการที่ สําคัญเกิ ดจากหนี้ ที่รัฐบาลคํ้า
ประกันมีการชําระคืนหนี้สุทธิ จํานวน 3,274.04 ล้านบาท ซึ่ งมาจากการไถ่ถอนพันธบัตรที่ครบกําหนดของการ
ทางพิเศษแห่งประเทศไทย จํานวน 3,000 ล้านบาท และการเคหะแห่งชาติ จํานวน 1,000 ล้านบาท เป็ นสําคัญ
 หนี้ต่างประเทศลดลงสุ ทธิ 6,440.09 ล้านบาท โดยรายการที่สาํ คัญเกิดจากการชําระคืน
ของบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) จํานวน 81.15 ล้านเหรี ยญสหรั ฐ หรื อ 2,808.89 ล้านบาท และผลการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
 หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็ นสถาบั นการเงิน (รั ฐบาลคํ้าประกัน) จํา นวน 455,580.18 ล้า นบาท
ลดลงสุ ทธิ 4,897.43 ล้านบาท โดยรายการที่สําคัญเกิดจากการชําระคืนต้นเงินกูข้ องธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร
 หนีห้ น่ วยงานของรั ฐ จํานวน 19,428.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสุ ทธิ 76.33 ล้านบาท โดยการ
เปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญ เนื่องจาก สํานักงานธนานุเคราะห์ได้มีการเบิกจ่ายเงินกูม้ ากกว่าการชําระคืนต้นเงินกู้
หนี้สาธารณะ ณ สิ้ นเดือนมีนาคม 2560 จํานวน 6,166,549.32 ล้านบาท แบ่งออกเป็ น หนี้ในประเทศ
5,852,291.95 ล้านบาท หรื อร้อยละ 94.90 และหนี้ต่างประเทศ 314,257.37 ล้านบาท (ประมาณ 9,205 ล้าน
เหรี ยญสหรั ฐ) หรื อร้ อยละ 5.10 ของหนี้ สาธารณะคงค้างทั้งหมด และหนี้ สาธารณะคงค้างแบ่ งตามอายุ
คงเหลื อ สามารถแบ่งออกเป็ นหนี้ ระยะยาว 5,308,483.73 ล้านบาท หรื อร้ อยละ 86.09 และหนี้ ระยะสั้น
858,065.59 ล้านบาท หรื อร้อยละ 13.91 ของหนี้สาธารณะคงค้างทั้งหมด

คณะโฆษกสํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ
โทร. 02 265 8050 ต่อ 5520

-3เอกสารแนบ
สํานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ (สบน.) ขอรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้ นเดือน
มีนาคม 2560 ดังนี้
ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 มีจาํ นวน 6,166,549.32 ล้านบาท หรื อคิด
เป็ นร้อยละ 42.27 ของ GDP เมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นสุ ทธิ 76,318.65 ล้าน
บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. หนี้รัฐบาล 4,728,655.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 90,720.70 ล้านบาท
2. หนี้รัฐวิสาหกิจ 962,885.32 ล้านบาท ลดลง 9,580.95 ล้านบาท
3. หนี้ รัฐวิสาหกิจที่เป็ นสถาบันการเงิ น (รั ฐบาลคํ้าประกัน) 455,580.18 ล้านบาท
ลดลง 4,897.43 ล้านบาท
4. หนี้ หน่ ว ยงานของรั ฐ 19,428.22 ล้า นบาท เพิ่มขึ้น 76.33 ล้านบาท
ทั้งนี้ สัดส่ วนและรายละเอียดของหนี้สาธารณะ ณ สิ้ นเดือนมีนาคม 2560 ปรากฏตาม
แผนภาพที่ 1 และตารางที่ 1 ตามลําดับ

แผนภาพที่ 1 สั ดส่ วนหนีส้ าธารณะจําแนกตามประเภท
หนี้หน่วยงานของรัฐ 0.31%
หนี้รัฐวิสาหกิจ
ที่เป็นสถาบันการเงิน
(รัฐบาลค้ําประกัน)
7.39%

หนี้รัฐวิสาหกิจ
15.61%

หนี้รัฐบาล
(เพื่อชดใช้ความเสียหาย
ของ FIDF) 14.88%

หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง
61.81%
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ตารางที่ 1 รายงานหนี้ สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 25601
2,3

ณ 28 ก.พ. 60

% GDP

(1)

(2)

% GDP

หน่วย: ล้านบาท
เพิ่ม/(ลด)

(4)

(3)-(1)

2,3

ณ 31 มี.ค. 60
(3)

1. หนีร้ ัฐบาล (1.1+1.2+1.3)

4,637,934.90

31.96

4,728,655.60

32.42

90,720.70

1.1 หนีท้ ี่รัฐบาลกู้โดยตรง

3,718,985.01

25.63

3,781,392.45

25.92

62,407.44

-หนี้ต่างประเทศ
- เงินกู้เพื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล
- เงินกู้ให้กู้ต่อ
-หนี้ในประเทศ
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96,643.90

96,978.82

334.92

38,451.54

38,339.18

(112.36)

58,192.36

58,639.64

447.28

3,622,341.11

3,684,413.63

62,072.52

3,140,425.96

3,200,502.95

60,076.99

- ระยะสั้น (ตั๋วเงินคลังและเงินกู้อื่น)

116,610.00

75,425.00

(41,185.00)

- ระยะยาว (พันธบัตรและเงินกู้อื่น)

3,023,815.96

3,125,077.95

101,261.99

359,853.00

359,853.00

66,378.82

68,374.35

- เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้

- เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
- เงินกู้ให้กู้ต่อ
- เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ําประกัน
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- เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ
- เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน
1.2 หนีท้ ี่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
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1,995.53

5,683.33

5,683.33

-

50,000.00

50,000.00

-

50,000.00

50,000.00

-

918,949.89

6.33

917,263.15

6.29

(1,686.74)

- FIDF 1

343,158.04

341,578.04

(1,580.00)

- FIDF 3

575,791.85

575,685.11

(106.74)

1.3 หนีเ้ งินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้
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-หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ

-

-

-

30,000.00

0.21

30,000.00

30,000.00
30,000.00

2. หนีร้ ัฐวิสาหกิจ (2.1 + 2.2)

972,466.27

6.70

962,885.32

6.60

2.1 หนีท้ ี่รัฐบาลค้ําประกัน

424,055.68

2.92

419,421.01

2.87

(9,580.95)
(4,634.67)

-หนี้ต่างประเทศ

89,679.93

88,319.30

(1,360.63)

-หนี้ในประเทศ

334,375.75

331,101.71

(3,274.04)

2.2 หนีท้ ี่รัฐบาลไม่ค้ําประกัน
-หนี้ต่างประเทศ
-หนี้ในประเทศ
3. หนีร้ ัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน)
-หนี้ต่างประเทศ
-หนี้ในประเทศ
4. หนีห้ น่วยงานของรัฐ (4.1+4.2) 8
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ําประกัน
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ําประกัน
รวม (1+2+3+4)
หมายเหตุ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

548,410.59

3.78

133,465.94

3.73

128,386.48

414,944.65
460,477.61

543,464.31
415,077.83

3.17

455,580.18

(4,946.28)
(5,079.46)
133.18

3.12

(4,897.43)

646.20

572.77

(73.43)

459,831.41

455,007.41

(4,824.00)

19,351.89

0.13

76.33

-

0.13

-

-

19,351.89
6,090,230.67

19,428.22
6,166,549.32

42.27

76.33
76,318.65

41.96

19,428.22

ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle : SPV) จํานวน 20,499.90 ล้านบาท ที่รัฐบาลมีภาระผูกพันต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร สัญญาบริการ
จัดหาเฟอร์นิเจอร์ และสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องของโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจ้งวัฒนะ
GDP ปี 2559 เท่ากับ 14,360.60 พันล้านบาท และประมาณการ GDP ปี 2560 เท่ากับ 15,150.50 พันล้านบาท (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ 20 กุมภาพันธ์ 2560)
สบน. ได้ปรับวิธีการคํานวณ GDP ในแต่ละเดือน เพื่อให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP สะท้อนค่าที่ใกล้เคียงความเป็นจริง
โดย GDP ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาสิ้นสุด 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 และในรอบ 12
เดือนที่ผ่านมาสิ้นสุด ณ เดือนมีนาคม 2560 คํานวณ ดังนี้ [(GDP ไตรมาส 2 - 4 ปี 59) + [(ประมาณการ GDP ปี 60)/12]*3 เท่ากับ 14,589.17 พันล้านบาท
รัฐบาลมีหนี้อัตราดอกเบี้ยแปรผันตามเงินเฟ้อ จํานวน 207,940 ล้านบาท ประกอบไปด้วย พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ (Inflation-Linked Bond) รุ่น ILB217A จํานวน 100,872 ล้านบาท และ รุ่น ILB283A จํานวน 107,068 ล้านบาท
โดยตามประมาณการภาระหนี้ที่จะครบกําหนดชําระในอนาคต รัฐบาลจะมีภาระหนี้ส่วนชดเชยเงินเฟ้อเพิ่มเติมจากเงินต้นที่จะครบกําหนดในปี 2564 จํานวน 18,850 ล้านบาท และในปี 2571 จํานวน 32,970 ล้านบาท ภายใต้ข้อ
สมมติว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline Inflation) ในปี 2559 เท่ากับ 1.0% และเท่ากับ 2.0% ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป
มาตรา 24 (2) ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ เพื่อเป็นการประหยัด ลดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน หรือกระจาย
ภาระการชําระหนี้ โดยที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้มีการกู้เงินในประเทศเพื่อชําระหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ําประกันไม่ เ กิ น จํา นวนเงิ น ที่ ยั ง มี ภ าระค้ํา ประกั น อยู่ ทําให้หนี้ต่างประเทศ ของรัฐวิสาหกิจที่
กระทรวงการคลังค้ําประกันลดลงและหนี้ในประเทศของรัฐบาลเพิ่มขึ้น
เงินกู้ที่ออกภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) และพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและ
จัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF3) นั้น ต่อมาได้มีการตราพระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหนี้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน (กองทุนฯ) พ.ศ. 2555 มาตรา 4 ให้กองทุนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการชําระคืนต้นเงินกู้และการชําระดอกเบี้ยเงินกู้
มาตรา 24/1 ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่มีจํา นวนมากและเห็นว่า ไม่ส มควรกู้เงิน เพื่อปรับโครงสร้า งหนี้ดัง กล่า วในคราว
เดียวกัน โดยให้สามารถทยอยกู้เงินล่วงหน้าได้ไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันที่หนี้ครบกําหนดชําระ และให้นําเงินกู้ดังกล่าวส่งเข้ากองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศให้เป็นผู้บริหาร
เงิน โดยจะนําไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง เช่น ตราสารหนี้ที่ออกหรือค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง ตราสารหนี้ที่ออกเป็นเงินตราสกุลหลักและออกหรือค้ําประกันโดยรัฐบาลต่างประเทศ การทําธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญา
จะขายคืนซึ่งตราสารหนี้ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง หรือลงทุนในตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เพื่อให้เกิดผลตอบแทนและเป็นการลดต้นทุนของการกู้เงิน
ตัวเลขในตารางไม่รวมหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เนื่องจากเดิม ธปท. ถือเป็นรัฐวิสาหกิจที่ประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 ซึ่งหนี้ของ ธปท. ไม่นับเป็นหนี้
สาธารณะ เว้ น แต่ ก ระทรวงการคลั ง จะค้ํ า ประกั น หนี้ นั้ น ต่ อ มา พระราชบั ญ ญั ติ ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทย (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2551 ได้ บั ญ ญั ติ ใ ห้ ธปท. เป็ น หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ไ ม่ เ ป็ น ส่ ว นราชการหรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น ทําให้หนี้ของ ธปท. นับรวมเป็นหนี้สาธารณะ อย่างไรก็ดี เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของนานาประเทศและเจตนารมณ์ดั้งเดิมของพระราชบัญญัติการบริหารหนี้
สาธารณะ พ.ศ. 2548 สบน. อยู่ในระหว่างการดําเนินการปรับปรุงนิยามและขอบเขตของหนี้สาธารณะภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 อย่างไรก็ดี ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 หนี้ของ ธปท. มีจํานวน
4,398,543 ล้านบาท (ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย)

-51. หนีร้ ัฐบาล
1.1 หนีท้ รี่ ัฐบาลกู้โดยตรง เมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพิม่ ขึ้นสุ ทธิ 62,407.44 ล้านบาท เนื่องจาก
1.1.1 หนีต้ ่ างประเทศ เพิ่มขึ้นสุ ทธิ 334.92 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็ นผลจากการเบิกจ่าย
โครงการรถไฟชานเมืองสายสี แดงช่วงบางซื่ อ-รังสิ ต จํานวน 2,532.68 ล้านเยน หรื อ 788.36 ล้านบาท เป็ น
สํา คัญ และการชํา ระคื นหนี้ สกุลเงิ นต่ างๆ รวมถึ งการเปลี่ ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ ยน ดังรายละเอียด
ปรากฏตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปลีย่ นแปลงของหนีต้ ่ างประเทศทีร่ ัฐบาลกู้โดยตรง
สกุลเงิน

1

หนี้ คงค้าง ณ
ก.พ. 60

หนี้ คงค้าง ณ
มี.ค. 60

(1)

(2)

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

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง
ณ สิ้นเดือน ก.พ. 60
(ล้านบาท)

(5) = (1)x(ก)

ณ สิ้นเดือน มี.ค. 60
(ล้านบาท)

(6) = (1)x(ข)

เพิ่ม/(ลด)
(7) = (6) - (5)

การเปลี่ยนแปลง
ของหนี้ สาธารณะ
ณ มี.ค. 60

(7) + (4)

อัตราแลกเปลี่ยน
สกุลเงิน

เงินกู้เพือ่ ใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล

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

256.42
38,801.81
540.57

256.42
38,801.81
540.57

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

8.71
118,106.42
150.00
500.00

8.37
120,639.11
150.00
500.00

-

-

8,988.18
-

8,875.82
-

(112.36)
-

(112.36)
-

(8.79)
788.37
-

232.47
37,024.36
5,257.89
-

226.80
36,763.46
5,192.16
-

(5.67)
(260.90)
(65.73)
-

(14.46)
527.47
(65.73)
-

(444.66)

334.92

2

ก.พ. 60 มี.ค. 60
(ก)

(ข)

CAD

26.70

26.05

EUR

37.28

37.14

JPY

0.31

0.31

USD

35.05

34.61

เงินกู้ให้กู้ต่อ

รวม

(0.34)
2,532.69
-

779.58

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 หนี้ที่รัฐบาลกูโ้ ดยตรงจําแนกเป็ นสกุลเงินต่างๆ หลังจากที่ได้บริ หารความ
เสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนแล้วมีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 2
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แผนภาพที่ 2 หนีต้ ่ างประเทศทีร่ ัฐบาลกู้โดยตรงทีบ่ ริหารความเสี่ ยงและจําแนกเป็ นสกุลเงินต่ างๆ
สกุลเงิน

(ล้านหน่วย)

เยน
159,440.92
เหรียญสหรัฐ
1,446.99
เหรียญแคนาดา
8.37
ยูโร
รวมหนี้ตา่ งประเทศของรัฐบาล (1)
หนี้ของรัฐบาลทั้งหมด (2)
ร้อยละของหนี้ตา่ งประเทศต่อหนี้ทั้งหมด

รวม
50,005.42
46,755.38
218.02
96,978.82

(ล้านบาท)
Hedged
12,453.60
32,687.40
45,141.00
4,728,655.60

Unhedged
37,551.82
14,067.98
218.02
51,837.82

2.05

0.95

1.10

ของรัฐบาล (%) = (1)/(2)

ร้อยละของหนี้ต่างประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรงต่อหนี้รัฐบาลทั้งหมด
โดยจํ
าแนกเป็นหนี้ที่ยังไม่ได้มีการบริหารความเสี่ยง และหนี้ที่ได้มีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
Canadian
(Unhedged)
0.01%

Japanese Yen
(Hedged)
0.26%

USD
(Unhedged)
0.30%

USD (Hedged)
0.69%

Japanese Yen
(Unhedged)
0.79%

Unhedged
1.10%

Hedged
0.95%

-71.1.2 หนีใ้ นประเทศ เพิ่มขึ้นสุ ทธิ 62,072.52 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า เนื่องจาก
- การกูเ้ งินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริ หารหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น 60,076.99
ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- เงินกูร้ ะยะสั้น ลดลง 41,185 ล้านบาท เนื่องจากการลดลงของเงินกูร้ ะยะสั้นจากการ
ปรับโครงสร้างหนี้เป็ นตัว๋ สัญญาใช้เงิน 40,000 ล้านบาท และตัว๋ เงินคลัง 1,185 ล้านบาท
- เงิ นกูร้ ะยะยาว เพิ่มขึ้น 101,261.99 ล้านบาท เนื่ องจากการเพิ่มขึ้นของการกูเ้ งินเพื่อ
ชดเชยการขาดดุ ล งบประมาณ 61,261.99 ล้า นบาท และการเพิ่ ม ขึ้ น ของตั๋ว สั ญ ญาใช้เ งิ น จากการปรั บ
โครงสร้างหนี้เงินกูร้ ะยะสั้น 40,000 ล้านบาท
- เงินกูใ้ ห้กตู้ ่อเพิ่มขึ้น 1,995.53 ล้านบาท เนื่องจาก
- การรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกูจ้ าํ นวน 1,824.86 ล้านบาท
เพื่อจัดทําโครงการรถไฟฟ้ าสายสี เขียว จํานวน 1,021.05 ล้านบาท สี น้ าํ เงิน จํานวน 792.22 ล้านบาท และสี
ม่วง จํานวน 11.59 ล้านบาท
- การรถไฟแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกูจ้ าํ นวน 170.67 ล้านบาท เพื่อจัดทําโครงการ
ปรับปรุ งทางที่ ไม่ปลอดภัยต่อการเดินรถ จํานวน 91.62 ล้านบาท และโครงการก่อสร้ างทางคู่ในเส้นทาง
รถไฟ สายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิ บเก้า - แก่งคอย จํานวน 79.05 ล้านบาท
1.2 หนี้ที่รั ฐ บาลกู้ เ พื่อ ชดเชยความเสี ย หายให้ แ ก่ กองทุ นเพื่อการฟื้ นฟู ฯ ลดลงจากเดื อ นก่ อนหน้า
จํานวน 1,686.74 ล้านบาท จากการชําระหนี้ที่กมู้ าภายใต้พระราชกําหนดให้อาํ นาจกระทรวงการคลังกูเ้ งิน
และจัดการเงินกูเ้ พื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1)
จํานวน 1,580 ล้านบาท และหนี้ ที่กูม้ าภายใต้พระราชกําหนดให้อาํ นาจกระทรวงการคลังกูเ้ งินและจัดการ
เงินกูเ้ พื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3)
จํานวน 106.74 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชําระคืนต้นเงินกูช้ ดใช้ความเสี ยหายของกองทุน
เพื่อการฟื้ นฟูฯ
1.3 หนีเ้ งินกู้ล่วงหน้ าเพื่อปรับโครงสร้ างหนี้ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 30,000 ล้านบาท จากการออก
R-bill ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งในการปรับโครงสร้างหนี้พนั ธบัตรรัฐบาลที่กเู้ พื่อชดเชยความเสี ยหายให้แก่กองทุน
เพื่อการฟื้ นฟูฯ ที่จะครบกําหนดในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 วงเงิน 162,000 ล้านบาท
2. หนีร้ ัฐวิสาหกิจ
2.1 หนีท้ รี่ ัฐบาลคํา้ ประกัน
2.1.1 หนีต้ ่ างประเทศ ลดลงสุ ทธิ 1,360.63 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็ นผลจากการเบิกจ่าย
และชําระคืนหนี้เงินเยน และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3

-8ตารางที่ 3 การเปลีย่ นแปลงของหนีต้ ่ างประเทศของรัฐวิสาหกิจ (รัฐบาลคํา้ ประกัน)
ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ มี.ค. 60

สกุลเงิน 1

EUR
หนี้ที่ยังไม่ได้มีการบริหาร
JPY
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน USD
หนี้ที่ได้มีการบริหารความเสี่ยง JPY
USD
จากอัตราแลกเปลี่ยน3

หนี้ คงค้าง ณ
ก.พ. 60

หนี้ คงค้าง ณ
มี.ค. 60

ล้าน
CAD/EUR/JPY/USD

ล้านบาท

(1)

(2)

(3)

(4) = (3)x(ข)

35.26
84,005.42
199,108.48
รวม

35.26
83,702.73
195,861.44
-

(302.69)
(3,247.04)
-

ณ สิ้นเดือน ก.พ. 60 ณ สิ้ นเดือน มี.ค. 60
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

(94.22)
(491.57)
(585.79)

การเปลี่ยนแปลง
ของหนี้ สาธารณะ
ณ มี.ค. 60

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง

(5) = (1)x(ก)

1,314.69
26,334.27
7,233.46
-

(6) = (1)x(ข)

เพิม่ /(ลด)

อัตราแลกเปลี่ยน

สกุลเงิน ก.พ. 60 มี.ค. 60
(ก)

(7) = (6) - (5)

1,309.87
26,148.70
6,649.01
-

(4.82)
(185.57)
(584.45)
(774.84)

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)

(4.82) EUR
(279.79) JPY
USD
(1,076.02)
(1,360.63)

37.28 37.14
0.31 0.31
35.05 34.61

2.1.2 หนี้ในประเทศ เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับเดื อนก่ อนหน้าลดลงสุ ทธิ 3,274.04 ล้านบาท โดยการ
เปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญ เนื่ องจากการทางพิเศษแห่ งประเทศไทย ไถ่ถอนพันธบัตรที่ครบกําหนด 3,000 ล้าน
บาท และการเคหะแห่งชาติ ไถ่ถอนพันธบัตรที่ครบกําหนด 1,000 ล้านบาท
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ คาํ้ ประกัน
2.2.1 หนีต้ ่ างประเทศ ลดลงสุ ทธิ 5,079.46 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็ นผลจากการชําระคืน
หนี้สกุลเงินต่างๆ โดยรายการที่สาํ คัญเกิดจากการชําระคืนของบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) จํานวน 81.15 ล้าน
เหรี ยญสหรัฐ หรื อ 2,808.89 ล้านบาท และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การเปลีย่ นแปลงของหนีต้ ่ างประเทศของรัฐวิสาหกิจ (รัฐบาลไม่ คาํ้ ประกัน)
ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ มี.ค. 60

สกุลเงิน

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง

1

หนี้ คงค้าง ณ
ก.พ. 60
(1)

หนี้ คงค้าง ณ
มี.ค. 60
(2)

ล้าน
CAD/EUR/JPY/USD
(3)

EUR
หนี้ที่ยังไม่ได้มีการบริหาร
JPY
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน3 USD

1,101.32
28,854.41
1,890.74

1,083.57
28,528.21
1,802.27

(17.75)
(326.20)
(88.47)

หนี้ที่ได้มีการบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน

59,000.00

59,000.00

-

JPY

รวม

ล้านบาท
(4) = (3)x(ข)

(659.08)
(101.54)
(3,062.31)
-

(3,822.93)

ณ สิ้นเดือน ก.พ. 60 ณ สิ้ นเดือน มี.ค. 60
เพิม่ /(ลด)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(5) = (1)x(ก)
(6) = (1)x(ข)
(7) = (6) - (5)

การเปลี่ยนแปลง
ของหนี้ สาธารณะ
ณ มี.ค. 60

2

สกุลเงิน ก.พ. 60 มี.ค. 60
(ก)

(ข)

(7) + (4)

41,058.57
9,045.37
66,275.50

40,907.91
8,981.63
65,446.97

(150.66)
(63.74)
(828.53)

17,086.50

16,872.90

(213.60)

(213.60)

(1,256.53)

(5,079.46)

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

อัตราแลกเปลี่ยน

(809.74) EUR
(165.28) JPY
(3,890.84) USD

37.28 37.14
0.31 0.31
35.05 34.61

2.2.2 หนี้ในประเทศ เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับเดื อนก่ อนหน้าเพิ่มขึ้นสุ ท ธิ 133.18 ล้านบาท โดยการ
เปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญ เนื่ องจากการเบิกจ่ายเงินกูข้ องการทางพิเศษแห่ งประเทศไทย จํานวน 1,700 ล้านบาท
และการชําระคืนหนี้ของบริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 897.86 ล้านบาท
3. หนีร้ ัฐวิสาหกิจทีเ่ ป็ นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํา้ ประกัน)
3.1 หนีต้ ่ างประเทศ ลดลงสุ ทธิ 73.43 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็ นผลจากการชําระคืนหนี้สกุล
เงินเยน และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5

-9ตารางที่ 5 การเปลีย่ นแปลงของหนีต้ ่ างประเทศของรัฐวิสาหกิจทีเ่ ป็ นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํา้ ประกัน)
ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ มี.ค. 60

สกุลเงิน 1

EUR
หนี้ที่ยังไม่ได้มีการบริหาร
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน USD
หนี้ที่ได้มีการบริหารความเสี่ยง EUR
JPY
จากอัตราแลกเปลี่ยน

หนี้ คงค้าง ณ
ก.พ. 60
(1)

2.77
1.79
1,921.62
รวม

หนี้ คงค้าง ณ
มี.ค. 60
(2)

2.77
1.79
1,617.70

ล้าน
CAD/EUR/JPY/USD
(3)

(303.92)

ล้านบาท
(4) = (3)x(ข)

(72.28)
(72.28)

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง
ณ สิ้นเดือน ก.พ. 60 ณ สิ้ นเดือน มี.ค. 60
เพิม่ /(ลด)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(5) = (1)x(ก)
(6) = (1)x(ข)
(7) = (6) - (5)

103.31
62.80
-

102.94
62.02
-

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

(0.37)
(0.78)
(1.15)

การเปลี่ยนแปลง
ของหนี้ สาธารณะ
ณ มี.ค. 60

อัตราแลกเปลี่ยน

2

สกุลเงิน ก.พ. 60 มี.ค. 60
(ก)
(ข)

(7) + (4)

(0.37) EUR
(0.78) USD
(72.28)
(73.43)

37.28 37.14
35.05 34.61

3.2 หนี้ในประเทศ เมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลงสุ ทธิ 4,824 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่
สําคัญ เนื่องจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ออกพันธบัตร จํานวน 5,000 ล้านบาท รวมถึง
การเบิกจ่ายเงินกู้ จํานวน 22,475 ล้านบาท และการชําระคืนต้นเงินกู้ จํานวน 28,499.02 ล้านบาท
หากพิจารณาในรู ปเงินบาท หนี้ ต่างประเทศของรั ฐวิสาหกิจ และรั ฐวิสาหกิ จที่ เป็ นสถาบันการเงิ น
(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
368,710.08 113,170.22
1,804.06 62,446.68
เหรียญสหรัฐ
1,121.61 41,661.65
ยูโร
รวมหนี้ตา่ งประเทศของรัฐวิสาหกิจ (1)
217,278.55
หนี้รัฐวิสาหกิจทั้งหมด (2)
ร้อยละของหนี้ตา่ งประเทศต่อหนี้ทั้งหมดของ
รัฐวิสาหกิจ (%) = (1)/(2)

15.32

(ล้านบาท)
Natural
Hedged
Hedged
78,235.65
8,880.10
62,384.66
40,248.85
78,235.65 111,513.61
1,418,465.50
5.52

Unhedged
26,054.47
62.02
1,412.80
27,529.29

7.86

1.94

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

USD (Unhedged)
0.004%

Euro
(Natural
Hedged)
2.84%

Unhedged
1.94%

Japanese
Yen
(Hedged)
5.52%

USD (Natural
Hedged)
4.40%
Japanese Yen
(Unhedged)
1.84%

Hedged
5.52%

Natural
Hedged
7.86%
Japanese Yen
(Natural Hedged)
0.62%

4. หนีห้ น่ วยงานของรัฐ เพิ่มขึ้น 76.33 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญ เนื่องจาก
สํานักงานธนานุเคราะห์ได้มีการเบิกจ่ายเงินกู้ จํานวน 493.06 ล้านบาท และชําระคืนต้นเงินกู้ จํานวน 417 ล้านบาท
หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 จํานวน 6,166,549.32 ล้านบาท สามารถแบ่งประเภทเป็ น
หนี้ต่างประเทศ-หนี้ในประเทศ และหนี้ระยะยาว-หนี้ระยะสั้นได้ ดังนี้
หนีต้ ่ างประเทศและหนีใ้ นประเทศ แบ่งออกเป็ น หนี้ต่างประเทศ 314,257.37 ล้านบาท หรื อร้อยละ 5.10
และหนี้ในประเทศ 5,852,291.95 ล้านบาท หรื อร้อยละ 94.90 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตาม
ตารางที่ 6

-11ตารางที่ 6 สั ดส่ วนหนีต้ ่ างประเทศและหนีใ้ นประเทศ
หนี้สาธารณะ
(ล้านบาท)
1. หนี้รัฐบาล

หนี้ต่างประเทศ
(ล้านบาท)

หนี้ในประเทศ
%

(ล้านบาท)

%

4,728,655.60

96,978.82

2.05

4,631,676.78

97.95

2. หนี้รัฐวิสาหกิจ

962,885.32

216,705.78

22.51

746,179.54

77.49

3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน

455,580.18

572.77

0.13

455,007.41

99.87

19,428.22

-

-

19,428.22

100.00

5,852,291.95

94.90

(รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
รวม

6,166,549.32

314,257.37

5.10

หนีร้ ะยะยาวและหนีร้ ะยะสั้ น แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
- หนีร้ ะยะยาวและหนีร้ ะยะสั้ น (แบ่ งตามอายุของเครื่ องมือการกู้เงิน) แบ่งออกเป็ น หนี้ ระยะ
ยาว 5,973,840.78 ล้านบาท หรื อร้อยละ 96.87 และหนี้ ระยะสั้น 192,708.54 ล้านบาท หรื อร้อยละ 3.13
ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 7
ตารางที่ 7 สั ดส่ วนหนีร้ ะยะยาวและหนีร้ ะยะสั้ น (แบ่ งตามอายุของเครื่องมือการกู้เงิน)
หนี้สาธารณะ

หนี้ระยะยาว

หนี้ระยะสั้น

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

%

4,728,655.60

4,582,306.44

96.91

146,349.16

3.09

2. หนี้รัฐวิสาหกิจ

962,885.32

952,606.41

98.93

10,278.91

1.07

3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน

455,580.18

419,499.98

92.08

36,080.20

7.92

19,428.22

19,427.95

100.00

0.27

0.00

6,166,549.32 5,973,840.78

96.87

192,708.54

3.13

1. หนี้รัฐบาล

(ล้านบาท)

%

(รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ

รวม

- หนี ร้ ะยะยาวและหนี ร้ ะยะสั้ น (แบ่ ง ตามอายุค งเหลือ ) แบ่ง ออกเป็ น หนี้ ร ะยะยาว
5,308,483.73 ล้านบาท หรื อร้อยละ 86.09 และหนี้ ระยะสั้น 858,065.59 ล้านบาท หรื อร้อยละ 13.91 ของ
ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 8
ตารางที่ 8 สั ดส่ วนหนีร้ ะยะยาวและหนีร้ ะยะสั้ น (แบ่ งตามอายุคงเหลือ)
หนี้สาธารณะ

หนี้ระยะยาว

หนี้ระยะสั้น

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

%

4,728,655.60

4,144,094.14

87.64

584,561.46

12.36

2. หนี้รัฐวิสาหกิจ

962,885.32

811,473.55

84.28

151,411.77

15.72

3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน

455,580.18

333,600.59

73.23

121,979.59

26.77

19,428.22

19,315.45

99.42

112.77

0.58

6,166,549.32 5,308,483.73

86.09

858,065.59

13.91

1. หนี้รัฐบาล

(ล้านบาท)

%

(รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ

รวม

หมายเหตุ: การนําข้อมูลและ/หรือบทวิเคราะห์ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะไปใช้และ/หรือเผยแพร่ต่อ ขอความกรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลด้วย
ส่วนวิจัยนโยบายหนี้สาธารณะ สํานักนโยบายและแผน
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5520

