ฉบับที่ 88/2560

วันที่ 9 สิ งหาคม 2560

รายงานหนีส้ าธารณะคงค้ าง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2560
_____________________________
นายธี รัชย์ อัตนวานิ ช ที่ ปรึ กษาด้านตลาดตราสารหนี้ ได้รายงานหนี้ สาธารณะคงค้าง ณ วันที่
30 มิ ถุนายน 2560 มี จ าํ นวน 6,185,431.38 ล้านบาท โดยแบ่ งเป็ น หนี้ รัฐบาล 4,759,892.16 ล้านบาท
หนี้รัฐวิสาหกิจ 967,318.90 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็ นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํ้าประกัน) 441,735.78
ล้านบาท และหนี้ หน่วยงานของรัฐ 16,484.54 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนก่อนหน้าหนี้ สาธารณะ
คงค้างลดลงสุ ทธิ 162,393 ล้านบาท ส่ งผลให้หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ณ สิ้ นเดือนมิถุนายน 2560 คิดเป็ น
ร้อยละ 41.54 ของ GDP ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับ ณ สิ้ นเดือนพฤษภาคม 2560 ที่ร้อยละ 42.90
หนี้สาธารณะคงค้างจํานวน 6,185,431.38 ล้านบาท มี รายละเอี ย ด ดัง นี้
 หนีร้ ัฐบาล จํานวน 4,759,892.16 ล้านบาท ลดลงสุ ทธิ 152,385.45 ล้านบาท โดยรายละเอียด การ
เปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญของหนี้รัฐบาล มีดงั นี้
 การกูเ้ งินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้ างหนี้ ลดลง 120,450 ล้านบาท เนื่ องจากได้นาํ ไป
ชําระคืนหนี้ พนั ธบัตรรัฐบาลที่ออกภายใต้พระราชกําหนดให้อาํ นาจกระทรวงการคลังกูเ้ งินและจัดการเงินกู้
เพื่อช่ วยเหลือกองทุ นเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิ น พ.ศ. 2541 (FIDF 1) และพระราช
กําหนดให้อาํ นาจกระทรวงการคลังกูเ้ งินและจัดการเงินกูเ้ พื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) ที่ครบกําหนดในวันที่ 16 มิถุนายน 2560
 การกูเ้ งินตามแผนที่กาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2560 และ
พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ ายเพิ่ มเติ มประจําปี 2560 รวมถึ งเพื่ อการบริ หารหนี้ สาธารณะลดลง
34,700.95 ล้านบาท แบ่งเป็ น
- เงินกูร้ ะยะสั้น ลดลง 80,000 ล้านบาท เนื่องจากการลดลงของตัว๋ เงินคลัง 60,000 ล้านบาท
และการปรับโครงสร้างหนี้เงินกูร้ ะยะสั้นไปเป็ นพันธบัตรรัฐบาล 20,000 ล้านบาท
- เงินกูร้ ะยะยาว เพิ่มขึ้น 45,299.05 ล้านบาท เนื่ องจากการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อปรับ
โครงสร้างหนี้เงินกูร้ ะยะสั้น 20,000 ล้านบาท การกูเ้ งินเพือ่ ชดเชยการขาดดุลงบประมาณเพื่อนําไปลงทุนในการ
พัฒนาประเทศ สร้างความเข้มแข็งและยัง่ ยืนให้กบั เศรษฐกิจ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง และ
ส่ งเสริ มการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมศักยภาพจํานวน 25,300 ล้านบาท และการไถ่
ถอนพันธบัตรรัฐบาล 0.95 ล้านบาท

 การกูเ้ งินเพื่อการลงทุนจากแหล่งเงินกูใ้ นประเทศ จํานวน 2,414.29 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ น
การกูใ้ ห้กตู้ ่อแก่ (1) การรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกูจ้ าํ นวน 1,447.20 ล้านบาท เพื่อจัดทํา
โครงการรถไฟฟ้ าสายสี เขียวจํานวน 857.14 ล้านบาท สายสี น้ าํ เงินจํานวน 548.84 ล้านบาท สายสี ม่วงจํานวน
41.07 ล้านบาท และโครงการพัฒนาสิ่ งอํานวยความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางบริ เวณสถานีสะพานพระนัง่
เกล้า และโครงการปรับปรุ งรู ปแบบอาคารจอดรถแล้วจรแยกนนทบุรี 1 ของโครงการรถไฟฟ้ าสายสี ม่วง จํานวน
0.15 ล้านบาท และ (2) การรถไฟแห่ งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกูจ้ าํ นวน 967.09 ล้านบาท เพื่อจัดทําโครงการ
ก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ สายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่ วงฉะเชิ งเทรา – คลองสิ บเก้า - แก่งคอย จํานวน
436.19 ล้านบาท โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น จํานวน 410.62 ล้านบาท และ
โครงการรถไฟชานเมืองสายสี แดง ช่วงบางซื่อ - รังสิ ต จํานวน 120.28 ล้านบาท
 การชําระหนี้ที่รัฐบาลกูเ้ พื่อชดใช้ความเสี ยหายให้แก่กองทุนเพือ่ การฟื้ นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน จํานวน 89.21 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชําระคืนต้นเงินกูช้ ดใช้ความเสี ยหาย
ของกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูฯ
 หนี้ต่างประเทศเพิ่มขึ้นสุ ทธิ 440.42 ล้านบาท เนื่ องจากผลจากการเบิกจ่ายเงินกูส้ กุลเงินต่างๆ
และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเป็ นสําคัญ
 หนี้ รั ฐ วิ ส าหกิ จ จํา นวน 967,318.90 ล้า นบาท ลดลงสุ ท ธิ 4,389.05 ล้า นบาท โดยการ
เปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญเกิดจาก
 หนี้ที่รัฐบาลคํ้าประกัน ลดลง 1,800.45 ล้านบาท โดยรายการที่สาํ คัญเกิดจาก การยางแห่งประเทศ
ไทยชําระคืนต้นเงินกู้ 1,913.34 ล้านบาท และการทางพิเศษแห่งประเทศไทยไถ่ถอนพันธบัตร 1,000 ล้านบาท รวมถึง
การเบิกจ่ายเงินกูข้ องการรถไฟแห่งประเทศไทย 800 ล้านบาท และองค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ 800 ล้านบาท
 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ าํ ประกัน ลดลง 2,588.60 ล้านบาท โดยรายการที่สาํ คัญเกิดจากบริ ษทั
ปตท. จํากัด (มหาชน) มีหนี้ลดลง 11,720.42 ล้านบาท และบริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) มีหนี้เพิ่มขึ้น
สุ ทธิ 9,122.67 ล้านบาท
หนีร้ ัฐวิสาหกิจทีเ่ ป็ นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํา้ ประกัน) จํานวน 441,735.78 ล้านบาท ลดลงสุ ทธิ
4,541.43 ล้านบาท โดยรายการที่สาํ คัญเกิดจากการชําระคืนต้นเงินกูข้ องธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 หนีห้ น่ วยงานของรัฐ จํานวน 16,484.54 ล้านบาท ลดลงสุ ทธิ 1,077.07 ล้านบาท โดยการ
เปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญ เนื่องจากสํานักงานความร่ วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านได้มีการชําระคืน
หนี้สุทธิ 1,040.70 ล้านบาท
หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้ นเดือนมิถุนายน 2560 จํานวน 6,185,431.38 ล้านบาท แบ่งออกเป็ น หนี้ใน
ประเทศ 5,875,670.75 ล้านบาท หรื อร้อยละ 94.99 และหนี้ต่างประเทศ 309,760.63 ล้านบาท (ประมาณ 9,154.99
ล้านเหรี ยญสหรัฐ) หรื อร้ อยละ 5.01 ของหนี้ สาธารณะคงค้างทั้งหมด และหนี้ สาธารณะคงค้างแบ่งตามอายุ
คงเหลื อ สามารถแบ่ งออกเป็ นหนี้ ระยะยาว 5,549,468.46 ล้านบาท หรื อร้ อยละ 89.72 และหนี้ ระยะสั้ น
635,962.92 ล้านบาท หรื อร้อยละ 10.28 ของหนี้สาธารณะคงค้างทั้งหมด
_______________________________________________________

คณะโฆษกสํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ โทร. 02 265 8050 ต่อ 5520

สํานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ (สบน.) ขอรายงานสถานะหนี้ สาธารณะคงค้าง ณ สิ้ นเดือน
มิถุนายน 2560 ดังนี้
ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีจาํ นวน 6,185,431.38 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น
ร้อยละ 41.54 ของ GDP เมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หนี้สาธารณะลดลงสุ ทธิ 162,393 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. หนี้รัฐบาล 4,759,892.16 ล้านบาท ลดลง 152,385.45 ล้านบาท
2. หนี้รัฐวิสาหกิจ 967,318.90 ล้านบาท ลดลง 4,389.05 ล้านบาท
3. หนี้ รัฐวิสาหกิจที่เป็ นสถาบันการเงิ น (รั ฐบาลคํ้าประกัน) 441,735.78 ล้านบาท
ลดลง 4,541.43 ล้านบาท
4. หนี้ หน่ ว ยงานของรั ฐ 16,484.54 ล้า นบาท ลดลง 1,077.07 ล้านบาท
ทั้งนี้ สัดส่ วนและรายละเอี ยดของหนี้ สาธารณะ ณ สิ้ นเดื อนมิ ถุนายน 2560 ปรากฏตาม
แผนภาพที่ 1 และตารางที่ 1 ตามลําดับ

แผนภาพที่ 1 สั ดส่ วนหนีส้ าธารณะจําแนกตามประเภท
หนี้หน่วยงานของรัฐ 0.27%
หนี้รัฐวิสาหกิจ
ที่เป็นสถาบันการเงิน
(รัฐบาลค้ําประกัน)
7.14%

หนี้รัฐวิสาหกิจ
15.64%
หนี้รัฐบาล
เพื่อชดใช้ความเสียหาย
ของ FIDF 14.64%

หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง
62.31%

ตารางที่ 1 รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25601
2,3

ณ 31 พ.ค. 60

% GDP

(1)

(2)

หน่วย: ล้านบาท

2,3

ณ 30 มิ.ย. 60

% GDP

(3)

เพิ่ม/(ลด)

(4)

(3)-(1)

1. หนีร้ ัฐบาล (1.1+1.2+1.3)

4,912,277.61

33.20

4,759,892.16

31.96

(152,385.45)

1.1 หนีท้ ี่รัฐบาลกู้โดยตรง

3,886,098.26

26.26

3,854,252.02

25.88

(31,846.24)

-หนี้ต่างประเทศ
- เงินกู้เพื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล
- เงินกู้ให้กู้ต่อ
-หนี้ในประเทศ
- เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้ 4

96,952.06

97,392.48

440.42

37,922.58

37,387.81

(534.77)

59,029.48

60,004.67

975.19

3,789,146.20

3,756,859.54

(32,286.66)

3,300,037.62

3,265,336.67

(34,700.95)

- ระยะสั้น (ตั๋วเงินคลังและเงินกู้อื่น)

114,000.00

34,000.00

(80,000.00)

- ระยะยาว (พันธบัตรและเงินกู้อื่น)

3,186,037.62

3,231,336.67

45,299.05

359,853.00

359,853.00

71,795.92

74,210.21

- เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
- เงินกู้ให้กู้ต่อ

5

- เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ําประกัน

6

- เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ
- เพื่อใช้ในโครงการ DPL
- เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน
1.2 หนีท้ ี่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ

7

2,414.29

5,166.66

5,166.66

-

52,293.00

52,293.00

-

293.00

293.00

-

52,000.00

52,000.00

905,729.35

6.12

905,640.14

6.08

(89.21)

- FIDF 1

339,632.00

339,632.00

-

- FIDF 3

566,097.35

566,008.14

(89.21)

1.3 หนีเ้ งินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ 8
-หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ

120,450.00

0.81

-

120,450.00

-

-

(120,450.00)
(120,450.00)

2. หนีร้ ัฐวิสาหกิจ (2.1 + 2.2)

971,707.95

6.57

967,318.90

6.50

(4,389.05)

2.1 หนีท้ ี่รัฐบาลค้ําประกัน

416,171.43

2.81

414,370.98

2.78

(1,800.45)

-หนี้ต่างประเทศ

87,445.33

86,558.22

(887.11)

-หนี้ในประเทศ

328,726.10

327,812.76

(913.34)

2.2 หนีท้ ี่รัฐบาลไม่ค้ําประกัน

555,536.52

3.75

552,947.92

-หนี้ต่างประเทศ

131,779.99

125,240.56

-หนี้ในประเทศ

423,756.53

427,707.36

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

4.

5.
6.
7.

8.

9.

446,277.21

3.02

575.80

3,950.83
2.97

16,484.54

17,561.61
6,347,824.38

42.90

(4,541.43)
(6.43)

441,166.41
0.12

(2,588.60)
(6,539.43)

569.37

445,701.41
17,561.61

441,735.78

3.71

(4,535.00)
0.11

(1,077.07)

-

-

16,484.54
6,185,431.38

41.54

(1,077.07)
(162,393.00)

ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ ของนิ ติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle : SPV) ณ สิ้ นเดือนมิถุนายน 2560 จํานวน 20,499.90 ล้านบาท ที่รัฐบาลมีภาระผูกพันต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร สัญญาบริ การจัดหาเฟอร์นิเจอร์ และสัญญาโอนสิ ทธิ เรี ยกร้องของ
โครงการศูนย์ราชการกรุ งเทพมหานคร ถ. แจ้งวัฒนะ
GDP ปี 2559 เท่ากับ 14,366.60 พันล้านบาท และประมาณการ GDP ปี 2560 เท่ากับ 15,228.60 พันล้านบาท (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ 15 พฤษภาคม 2560)
สบน. ได้ปรับวิธีการคํานวณ GDP ในแต่ละเดือน เพื่อให้สดั ส่ วนหนี้สาธารณะต่อ GDP สะท้อนค่าที่ใกล้เคียงความเป็นจริ ง
โดย GDP ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาสิ้นสุ ด ณ เดือนพฤษภาคม 2560 คํานวณ ดังนี้ [(GDP ไตรมาส 2 ปี 59)/3] + GDP ไตรมาส 3 – 4 ปี 2559 + GDP ไตรมาส 1 ปี 60 + ([(ประมาณการ GDP ปี 60) – (GDP ไตรมาส 1 ปี 60)]/9)*2 เท่ากับ 14,796.62 พันล้านบาท และในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา สิ้นสุ ด ณ เดือน
มิถุนายน 2560 คํานวณ ดังนี้ GDP ไตรมาส 3 – 4 ปี 2559 + GDP ไตรมาส 1 ปี 60 + ([(ประมาณการ GDP ปี 60) – (GDP ไตรมาส 1 ปี 60)]/9)*3 เท่ากับ 14,891.98 พันล้านบาท
รัฐบาลมีหนี้อตั ราดอกเบ้ ยี แปรผันตามเงินเฟ้อ จํานวน 207,940ล้านบาท ประกอบไปด้วย พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้ อ (Inflation-Linked Bond)
รุ่ น ILB217A จํานวน 100,872ล้านบาท และ รุ่ น ILB283A จํานวน 107,068 ล้านบาท โดยตามประมาณการภาระหนี้ที่จะครบกําหนดชําระ
ในอนาคต รัฐบาลจะมีภาระหนี้ส่วนชดเชยเงินเฟ้อเพิ่มเติมจากเงินต้นที่จะครบกําหนดในปี 2564 จํานวน 18,850 ล้านบาท และในปี 2571 จํานวน 32,970ล้านบาท ภายใต้ขอ้ สมมติวา่ อัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไป (Headline Inflation) ในปี 2559 เท่ากับ 1.0% และเท่ากับ 2.0% ตั้งแต่ปี 2560 เป็ นต้นไป
เงินกู้ให้กู้ต่อเป็ นหนี้ที่กระทรวงการคลังกูเ้ งินให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรื อรัฐวิสาหกิจกู้ต่อเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามมติของคณะรัฐมนตรี ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2560 หนี้เงินกูใ้ ห้กตู้ ่อมีจาํ นวนทั้งสิ้ น 134,214.88 ล้านบาท เป็ นการให้กตู้ ่อแก่การรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่งประเทศไทย
61,898.35 ล้านบาท การรถไฟแห่งประเทศไทย 51,295.65 ล้านบาท บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) 20,799.90 ล้านบาท และการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค 220.98 ล้านบาท ซึ่งหนี้ดงั กล่าวไม่ปรากฏรายการในตารางส่วนของหนี้รัฐวิสาหกิจ เพื่อป้ องกันการรายงานข้อมูลหนี้คงค้างที่ซ้ าํ ซ้อน
มาตรา 24 (2) ตามพระราชบัญญัติการบริ หารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิม่ เติมได้ให้อาํ นาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ เพื่อเป็ นการประหยัด ลดความเสี่ ยงในอัตราแลกเปลี่ยน หรื อกระจายภาระการชําระหนี้ โดยที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้มีการกู้เงินในประเทศ
เพื่อชําระหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังคํ้าประกันไม่เกินจํานวนเงินที่ยงั มีภาระคํ้าประกันอยูท่ าํ ให้หนี้ต่างประเทศ ของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังคํ้าประกันลดลงและหนี้ในประเทศของรัฐบาลเพิ่มขึ้น
เงินกูท้ ี่ออกภายใต้พระราชกําหนดให้อาํ นาจกระทรวงการคลังกูเ้ งินและจัดการเงินกูเ้ พื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) และพระราชกําหนดให้อาํ นาจกระทรวงการคลังกูเ้ งินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF3) นั้น ต่อมาได้มีการตราพระราชกําหนดปรับปรุ งการบริ หารหนี้ที่กระทรวงการคลังกูเ้ พื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) พ.ศ. 2555 มาตรา 4 ให้กองทุนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการชําระคืนต้นเงินกูแ้ ละการชําระ
ดอกเบี้ยเงินกู้
มาตรา 24/1 ตามพระราชบัญญัติการบริ หารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิม่ เติมได้ให้อาํ นาจกระทรวงการคลังกูเ้ งินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่มีจาํ นวนมากและเห็นว่าไม่สมควรกูเ้ งินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ดงั กล่าวในคราวเดียวกัน โดยให้สามารถทยอยกู้เงินล่วงหน้าได้ไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันที่
หนี้ ครบกําหนดชําระ และให้นาํ เงินกู้ดงั กล่าวส่ งเข้ากองทุนบริ หารเงินกูเ้ พื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ ในประเทศให้เป็ นผูบ้ ริ หารเงิน โดยจะนําไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมัน่ คงสู ง เช่ น ตราสารหนี้ที่ออกหรื อคํ้าประกันโดยกระทรวงการคลัง ตราสารหนี้ ที่
ั ญาจะขายคืนซึ่งตราสารหนี้ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง หรื อลงทุนในตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือจากบริ ษทั จัดอันดับความน่ าเชื่อถือ เพื่อให้เกิดผลตอบแทนและเป็ นการลด
ออกเป็นเงินตราสกุลหลักและออกหรื อคํ้าประกันโดยรัฐบาลต่างประเทศ การทําธุ รกรรมซื้อโดยมีสญ
ต้นทุนของการกูเ้ งิน
ตัวเลขในตารางไม่รวมหนี้ของธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธปท.) เนื่ องจากเดิม ธปท. ถือเป็ นรัฐวิสาหกิจที่ประกอบธุรกิจให้กยู้ ืมเงินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการธนาคารแห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2485 ซึ่ งหนี้ของ ธปท. ไม่นบั เป็ นหนี้ สาธารณะ เว้นแต่กระทรวงการคลังจะคํ้าประกันหนี้ น้ นั ต่อมา
พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ได้บญั ญัติให้ ธปท. เป็ นหน่ วยงานของรัฐที่ไม่เป็ นส่ วนราชการหรื อรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น ทําให้หนี้ของ ธปท. นับรวมเป็ นหนี้ สาธารณะ อย่างไรก็ดี เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ิของ
นานาประเทศและเจตนารมณ์ด้ งั เดิมของพระราชบัญญัติการบริ หารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 สบน. อยู่ในระหว่างการดําเนินการปรับปรุ งนิยามและขอบเขตของหนี้ สาธารณะภายใต้พระราชบัญญัติการบริ หารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 อย่างไรก็ดี ณ สิ้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 หนี้ ของ ธปท. มีจาํ นวน
4,264,777 ล้านบาท (ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย)

1. หนีร้ ัฐบาล
1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง เมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลงสุ ทธิ 31,846.24 ล้านบาท เนื่ องจาก
1.1.1 หนีต้ ่ างประเทศ เพิม่ ขึ้นสุ ทธิ 440.42 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็ นผลจากการเบิกจ่ายและ
ชําระคืนหนี้สกุลเงินต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปลีย่ นแปลงของหนีต้ ่ างประเทศทีร่ ัฐบาลกู้โดยตรง
สกุลเงิน

1

หนี้ คงค้าง ณ
พ.ค. 60

หนี้ คงค้าง ณ
มิ.ย. 60

(1)

(2)

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

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง
ณ สิ้นเดือน พ.ค. 60
(ล้านบาท)

(5) = (1)x(ก)

ณ สิ้นเดือน มิ.ย. 60
(ล้านบาท)

(6) = (1)x(ข)

เพิ่ม/(ลด)
(7) = (6) - (5)

การเปลี่ยนแปลง
ของหนี้ สาธารณะ
ณ มิ.ย. 60

(7) + (4)

อัตราแลกเปลี่ยน 2
สกุลเงิน

เงินกู้เพือ่ ใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล

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

256.42
37,788.66
540.57

252.89
37,788.66
528.07

(3.53)
(12.50)

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

8.37
122,187.00
150.00
500.00

8.37
126,926.80
150.00
500.00

4,739.80
-

(120.41)
(383.67)

8,786.99
-

8,756.30
-

(30.69)
-

(151.10)
(383.67)

1,455.75
-

214.03
37,997.59
5,140.20
-

220.98
37,528.03
5,122.25
-

6.95
(469.56)
(17.95)
-

6.95
986.19
(17.95)
-

(511.25)

440.42

พ.ค. 60 มิ.ย. 60
(ก)

(ข)

CAD

25.57

26.40

EUR

38.46

39.21

JPY

0.31

0.31

USD

34.27

34.15

เงินกู้ให้กู้ต่อ

รวม

951.67

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

แผนภาพที่ 2 หนีต้ ่ างประเทศทีร่ ัฐบาลกู้โดยตรงทีบ่ ริหารความเสี่ ยงและจําแนกเป็ นสกุลเงินต่ างๆ
สกุลเงิน

(ล้านหน่วย)

เยน
164,715.47
เหรียญสหรัฐ
1,430.96
เหรียญแคนาดา
8.37
ยูโร
รวมหนี้ตา่ งประเทศของรัฐบาล (1)
หนี้ของรัฐบาลทั้งหมด (2)
ร้อยละของหนี้ตา่ งประเทศต่อหนี้ทั้งหมด
ของรัฐบาล (%) = (1)/(2)

รวม
51,109.62
46,061.88
220.98
97,392.48

(ล้านบาท)
Hedged
12,125.83
32,303.75
44,429.58
4,759,892.15

Unhedged
38,983.79
13,758.13
220.98
52,962.90

2.05

0.94

1.11

ร้อยละของหนี้ต่างประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรงต่อหนี้รัฐบาลทั้งหมด
โดยจําแนกเป็นหนี้ที่ยังไม่ได้มีการบริหารความเสี่ยง และหนี้ที่ได้มีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
Canadian
(Unhedged)
0.005%

Japanese Yen
(Hedged)
0.26%

USD
(Unhedged)
0.29%

USD (Hedged)
0.68%

Japanese Yen
(Unhedged)
0.82%

Unhedged
1.11%

Hedged
0.94%

1.1.2 หนีใ้ นประเทศ ลดลงสุ ทธิ 32,286.66 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า เนื่องจาก
- การกูเ้ งินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริ หารหนี้สาธารณะลดลง 34,700.95 ล้าน
บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- เงินกูร้ ะยะสั้น ลดลง 80,000 ล้านบาท เนื่องจากการลดลงของตัว๋ เงินคลัง 60,000 ล้านบาท
และการปรับโครงสร้างหนี้เงินกูร้ ะยะสั้นไปเป็ นพันธบัตรรัฐบาล 20,000 ล้านบาท
- เงิ นกู้ระยะยาว เพิ่ มขึ้ น 45,299.05 ล้านบาท เนื่ องจากการกู้เงิ นเพื่ อชดเชยการขาดดุ ล
งบประมาณ 25,300 ล้านบาท การออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ เงินกูร้ ะยะสั้น 20,000 ล้านบาท และ
การไถ่ถอนพันธบัตรรัฐบาล 0.95 ล้านบาท

- เงินกูใ้ ห้กตู้ ่อเพิ่มขึ้น 2,414.29 ล้านบาท เนื่องจาก
- การรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกูจ้ าํ นวน 1,447.20 ล้านบาท เพื่อ
จัดทําโครงการรถไฟฟ้ าสายสี เขียวจํานวน 857.14 ล้านบาท สายสี น้ าํ เงินจํานวน 548.84 ล้านบาท สายสี ม่วง
จํานวน 41.07 ล้านบาท และโครงการพัฒนาสิ่ งอํานวยความสะดวกเพื่อเชื่ อมต่อการเดิ นทางบริ เวณสถานี
สะพานพระนัง่ เกล้า และโครงการปรับปรุ งรู ปแบบอาคารจอดรถแล้วจรแยกนนทบุรี 1 ของโครงการรถไฟฟ้ า
สายสี ม่วง จํานวน 0.15 ล้านบาท
- การรถไฟแห่ งประเทศไทยเบิ กจ่ายเงินกูจ้ าํ นวน 967.09 ล้านบาท เพื่อจัดทําโครงการ
ก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ สายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิ งเทรา – คลองสิ บเก้า - แก่งคอย จํานวน
436.19 ล้านบาท โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น จํานวน 410.62 ล้านบาท และ
โครงการรถไฟชานเมืองสายสี แดง ช่วงบางซื่อ - รังสิ ต จํานวน 120.28 ล้านบาท
1.2 หนีท้ รี่ ัฐบาลกู้เพือ่ ชดใช้ ความเสี ยหายให้ แก่ กองทุนเพือ่ การฟื้ นฟูฯ ลดลงจากเดือนก่อนหน้า จํานวน
89.21 ล้านบาท จากการชําระหนี้ที่กมู้ าภายใต้พระราชกําหนดให้อาํ นาจกระทรวงการคลังกูเ้ งินและจัดการเงินกู้
เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพือ่ การฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3)
1.3 หนีเ้ งินกู้ล่วงหน้ าเพือ่ ปรับโครงสร้ างหนี้ ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 120,450 ล้านบาท เนื่องจากได้นาํ ไป
ชําระคืนหนี้พนั ธบัตรรัฐบาลที่ออกภายใต้พระราชกําหนดให้อาํ นาจกระทรวงการคลังกูเ้ งินและจัดการเงินกูเ้ พื่อ
ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) และพระราชกําหนดให้
อํานาจกระทรวงการคลังกูเ้ งิ นและจัดการเงิ นกูเ้ พื่อช่ วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) ที่ครบกําหนดในวันที่ 16 มิถุนายน 2560
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 สบน. ได้ดาํ เนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) วงเงินรวม
90,000 ล้านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ลดความเสี่ ยงในการปรับโครงสร้างหนี้ของพันธบัตรรัฐบาลที่จะ
ครบกําหนดในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562 และยืดอายุคงเหลือเฉลี่ยของหนี้คงค้าง (2) ลดภาระต้นทุน
เฉลี่ยของพันธบัตร (3) ขยายฐานนักลงทุน และ (4) เพิ่มสภาพคล่องของวงเงินในการซื้อขายในตลาดรอง
2. หนีร้ ัฐวิสาหกิจ
2.1 หนีท้ รี่ ัฐบาลคํา้ ประกัน
2.1.1 หนีต้ ่ างประเทศ ลดลง 887.11 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็ นผลจากการชําระคืนหนี้สกุล
เงินต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การเปลีย่ นแปลงของหนีต้ ่ างประเทศของรัฐวิสาหกิจ (รัฐบาลคํา้ ประกัน)
ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ มิ.ย. 60

สกุลเงิน 1

EUR
หนี้ที่ยังไม่ได้มีการบริหาร
JPY
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน USD
หนี้ที่ได้มกี ารบริหารความเสี่ยง JPY
USD
จากอัตราแลกเปลี่ยน3

หนี้ คงค้าง ณ
พ.ค. 60

หนี้ คงค้าง ณ
มิ .ย. 60

ล้าน
CAD/EUR/JPY/USD

ล้านบาท

(1)

(2)

(3)

(4) = (3)x(ข)

35.26
81,967.01
194,761.89
รวม

31.73
81,967.01
193,256.52
-

(3.53)
(1,505.37)
-

(138.48)
(412.25)
(550.73)

การเปลี่ยนแปลง
ของหนี้ สาธารณะ
ณ มิ.ย. 60

ผลของอัตราแลกเปลีย่ นต่อหนี้คงค้าง
ณ สิ้นเดือน พ.ค. 60 ณ สิ้นเดือน มิ .ย. 60
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(5) = (1)x(ก)

1,356.36
25,490.02
6,645.34
-

(6) = (1)x(ข)

1,382.80
25,175.02
6,597.52
-

เพิ่ม/(ลด)

อัตราแลกเปลี่ยน

สกุลเงิน พ.ค. 60 มิ.ย. 60
(ก)

(7) = (6) - (5)

26.44
(315.00)
(47.82)
(336.38)

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)

(112.04) EUR
(315.00) JPY
USD
(460.07)
(887.11)

38.46 39.21
0.31 0.31
34.27 34.15

2.1.2 หนีใ้ นประเทศ เมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลง 913.34 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่
สําคัญ เนื่องจาก การยางแห่งประเทศไทยชําระคืนต้นเงินกู้ 1,913.34 ล้านบาท และการทางพิเศษแห่งประเทศไทยไถ่
ถอนพันธบัตร 1,000 ล้านบาท รวมถึงการเบิกจ่ายเงินกูข้ องการรถไฟแห่งประเทศไทย 800 ล้านบาท และ
องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ 800 ล้านบาท
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ คาํ้ ประกัน
2.2.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลง 6,539.43 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็ นผลจากบริ ษทั ปตท.
จํากัด (มหาชน) ชําระหนี้ สกุลเงินเยน จํานวน 9,920.42 ล้านบาท และบริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
เบิกจ่ายเงินกูส้ กุลเงินเหรี ยญสหรัฐจํานวน 3,820.43 ล้านบาท และชําระหนี้ สกุลเงินต่างๆ จํานวน 798.30 ล้าน
บาท และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การเปลีย่ นแปลงของหนีต้ ่ างประเทศของรัฐวิสาหกิจ (รัฐบาลไม่ คาํ้ ประกัน)
ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ มิ.ย. 60

สกุลเงิน

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง

1

หนี้ คงค้าง ณ
พ.ค. 60
(1)

หนี้ คงค้าง ณ
มิ.ย. 60
(2)

ล้าน
CAD/EUR/JPY/USD
(3)

ล้านบาท
(4) = (3)x(ข)

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

การเปลี่ยนแปลง
ของหนี้ สาธารณะ
ณ มิ .ย. 60

(ก)

1,036.71
40,765.28
1,913.50

(17.80)
(326.47)
111.88

(698.03)
(100.27)
3,820.43

40,559.35
12,778.67
61,737.93

41,350.12
12,620.75
61,522.28

790.78
(157.92)
(215.65)

หนี้ที่ได้มีการบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน

59,000.00

23,000.00

(36,000.00)

(9,920.42)

16,704.04

16,645.69

(58.35)

(9,978.77)

358.86

(6,539.43)

รวม

(6,898.29)

(ข)

(7) + (4)

1,054.51
41,091.75
1,801.62

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

2

สกุลเงิน พ.ค. 60 มิ.ย. 60

EUR
หนี้ที่ยังไม่ได้มีการบริหาร
JPY
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน3 USD
JPY

อัตราแลกเปลี่ยน

92.75 EUR
(258.19) JPY
3,604.78 USD

38.46 39.21
0.31 0.31
34.27 34.15

2.2.2 หนี้ใ นประเทศ เมื่ อ เปรี ย บเที ยบกับ เดื อ นก่ อ นหน้า เพิ่ ม ขึ้ น 3,950.83 ล้า นบาท โดยการ
เปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของหนี้บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) 6,100.54 ล้านบาท โดย
การออกหุน้ กู้ 8,000 ล้านบาท และชําระคืนหนี้เดิม 1,899.46 ล้านบาท และบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) ชําระคืน
หนี้เดิม 1,800 ล้านบาท และการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคไถ่ถอนพันธบัตร 1,333 ล้านบาท
3. หนีร้ ัฐวิสาหกิจทีเ่ ป็ นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํา้ ประกัน)
3.1 หนีต้ ่ างประเทศ ลดลง 6.43 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็ นผลจากการชําระคืนหนี้สกุลยูโรของ
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทยซึ่ งได้ควบรวมกับธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การเปลีย่ นแปลงของหนีต้ ่ างประเทศของรัฐวิสาหกิจทีเ่ ป็ นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํา้ ประกัน)
ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ มิ.ย. 60

สกุลเงิน

1

EUR
หนี้ที่ยังไม่ได้มีการบริหาร
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน USD
หนี้ที่ได้มีการบริหารความเสี่ยง EUR
JPY
จากอัตราแลกเปลี่ยน

หนี้ คงค้าง ณ
พ.ค. 60
(1)

2.77
1.79
1,617.70
รวม

หนี้ คงค้าง ณ
มิ.ย. 60
(2)

2.56
1.79
1,617.70

ล้าน
CAD/EUR/JPY/USD
(3)

(0.21)
-

ล้านบาท
(4) = (3)x(ข)

(8.30)
(8.30)

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

106.59
61.40
-

108.67
61.18
-

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

2.08
(0.21)
1.87

การเปลี่ยนแปลง
ของหนี้ สาธารณะ
ณ มิ .ย. 60

อัตราแลกเปลี่ยน

2

สกุลเงิน พ.ค. 60 มิ.ย. 60
(ก)
(ข)

(7) + (4)

(6.22) EUR
(0.21) USD
(6.43)

38.46 39.21
34.27 34.15

3.2 หนี้ในประเทศ เมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลง 4,535 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
เนื่ องจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ออกพันธบัตร 5,000 ล้านบาท การเบิกจ่ายเงินกู้
40,000 ล้านบาท และการชําระคืนต้นเงินกู้ 49,535 ล้านบาท
หากพิจารณาในรู ปเงิ นบาท หนี้ ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ และรัฐวิสาหกิ จที่เป็ นสถาบันการเงิน
(รัฐ บาลคํ้า ประกัน) หลัง จากได้บ ริ ห ารความเสี่ ย งของอัต ราแลกเปลี่ย นแล้ว มีรายละเอี ยดปรากฏตาม
แผนภาพที่ 3
แผนภาพที่ 3 หนีต้ ่ างประเทศของรัฐวิสาหกิจ และรัฐวิสาหกิจทีเ่ ป็ นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํา้ ประกัน)
ทีบ่ ริหารความเสี่ ยงและจําแนกเป็ นสกุลเงินต่ างๆ
สกุลเงิน

(ล้านหน่วย)

รวม

เยน
340,606.51 104,967.48
1,915.29 65,403.89
เหรียญสหรัฐ
1,071.00 41,996.78
ยูโร
รวมหนี้ตา่ งประเทศของรัฐวิสาหกิจ (1)
212,368.15
หนี้รัฐวิสาหกิจทั้งหมด (2)
ร้อยละของหนี้ตา่ งประเทศต่อหนี้ทั้งหมดของ
รัฐวิสาหกิจ (%) = (1)/(2)

15.07

(ล้านบาท)
Natural
Hedged
Hedged
67,271.97
12,520.49
65,342.71
40,652.09
67,271.97 118,515.29
1,409,054.68
4.77

Unhedged
25,175.02
61.18
1,344.69
26,580.89

8.41

1.89

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

USD (Unhedged)
0.004%

Euro
(Natural
Hedged)
2.88%

Japanese
Yen
(Hedged)
4.77%

Unhedged
1.89%

USD (Natural
Hedged)
4.64%
Japanese Yen
(Unhedged)
1.79%

Japanese Yen
(Natural Hedged)
0.89%

Natural
Hedged
8.41%

Hedged
4.77%

4. หนี้หน่ วยงานของรัฐ ลดลง 1,077.07 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญ เนื่ องจาก
สํานักงานความร่ วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านได้มีการชําระคืนหนี้สุทธิ 1,040.70 ล้านบาท
หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 จํานวน 6,185,431.38 ล้านบาท สามารถแบ่งประเภท
เป็ นหนี้ต่างประเทศ-หนี้ในประเทศ และหนี้ระยะยาว-หนี้ระยะสั้นได้ ดังนี้
หนีต้ ่ างประเทศและหนีใ้ นประเทศ แบ่งออกเป็ น หนี้ต่างประเทศ 309,760.63 ล้านบาท หรื อร้อยละ 5.01
และหนี้ในประเทศ 5,875,670.75 ล้านบาท หรื อร้อยละ 94.99 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏ
ตามตารางที่ 6
ตารางที่ 6 สั ดส่ วนหนีต้ ่ างประเทศและหนีใ้ นประเทศ
หนี้สาธารณะ
(ล้านบาท)
1. หนี้รัฐบาล

หนี้ต่างประเทศ
(ล้านบาท)

หนี้ในประเทศ
%

(ล้านบาท)

%

4,759,892.16

97,392.48

2.05

4,662,499.68

97.95

2. หนี้รัฐวิสาหกิจ

967,318.90

211,798.78

21.90

755,520.12

78.10

3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน

441,735.78

569.37

0.13

441,166.41

99.87

4. หนี้หน่วยงานของรัฐ

16,484.54

-

-

16,484.54

100.00

รวม

6,185,431.38

5,875,670.75

94.99

(รัฐบาลค้ําประกัน)
309,760.63

5.01

หนีร้ ะยะยาวและหนีร้ ะยะสั้ น แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
- หนีร้ ะยะยาวและหนีร้ ะยะสั้ น (แบ่ งตามอายุของเครื่องมือการกู้เงิน) แบ่งออกเป็ น หนี้ระยะยาว
5,975,737.54 ล้านบาท หรื อร้ อยละ 96.61 และหนี้ ระยะสั้น 209,693.84 ล้านบาท หรื อร้ อยละ 3.39
ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 7
ตารางที่ 7 สั ดส่ วนหนีร้ ะยะยาวและหนีร้ ะยะสั้ น (แบ่ งตามอายุของเครื่องมือการกู้เงิน)
หนี้สาธารณะ

หนี้ระยะยาว

หนี้ระยะสั้น

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

%

4,759,892.16

4,610,037.92

96.85

149,854.24

3.15

2. หนี้รัฐวิสาหกิจ

967,318.90

958,559.96

99.09

8,758.94

0.91

3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน

441,735.78

390,655.58

88.44

51,080.20

11.56

16,484.54

16,484.08

100.00

0.46

0.00

6,185,431.38 5,975,737.54

96.61

209,693.84

3.39

1. หนี้รัฐบาล

(ล้านบาท)

%

(รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หนี้หน่วยงานของรัฐ

รวม

- หนี ร้ ะยะยาวและหนี ร้ ะยะสั้ น (แบ่ ง ตามอายุค งเหลือ ) แบ่ง ออกเป็ น หนี้ ร ะยะยาว
5,549,468.46 ล้านบาท หรื อร้อยละ 89.72 และหนี้ ระยะสั้น 635,962.92 ล้านบาท หรื อร้อยละ 10.28
ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 8
ตารางที่ 8 สั ดส่ วนหนีร้ ะยะยาวและหนีร้ ะยะสั้ น (แบ่ งตามอายุคงเหลือ)
หนี้สาธารณะ

หนี้ระยะยาว

หนี้ระยะสั้น

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

%

4,759,892.16

4,368,986.21

91.79

390,905.95

8.21

2. หนี้รัฐวิสาหกิจ

967,318.90

816,429.91

84.40

150,888.99

15.60

3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน

441,735.78

347,624.51

78.70

94,111.27

21.30

16,484.54

16,427.83

99.66

56.71

0.34

6,185,431.38 5,549,468.46

89.72

635,962.92

10.28

1. หนี้รัฐบาล

(ล้านบาท)

%

(รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หนี้หน่วยงานของรัฐ

รวม

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

