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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงคาง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559
นายธีรัชย อัตนวานิช ที่ปรึกษาดานตลาดตราสารหนี้ ไดรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงคาง ดังนี้
หนี้สาธารณะคงคาง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจํานวน 5,921,722.13 ล านบาท หรือคิ ดเป น
รอยละ 42.19 ของ GDP โดยแบ งเป น หนี ้รัฐ บาล 4,458,417.72 ลานบาท หนี ้รัฐ วิส าหกิจ ที ่ไมเปน สถาบัน
การเงิน 977,551.18 ล า นบาท หนี้ รั ฐ วิส าหกิจ ที่เ ปน สถาบัน การเงิน (รัฐ บาลค้ํา ประกัน ) 466,247.32
ล า นบาท และ หนี ้ ห น ว ยงานของรั ฐ 19,505.91ลา นบาท และเมื่ อเปรี ย บเที ยบกั บ เดื อนก อนหน า
หนี้สาธารณะคงคางลดลง 22,514.64 ลานบาท โดยมีร ายละเอีย ด ดังนี้
 ห นี้ รั ฐ บ า ล จํ าน ว น 4 ,4 5 8,417.72 ล าน บ าท ล ด ล งสุ ท ธิ 1 5 ,140.77 ล าน บ าท
โดยการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเกิดจาก
• ก ารกู เงิ น เพื่ อ ช ด เช ย ก ารข าด ดุ ล งบ ป ระม าณ จํ าน ว น 47,212.90 ล าน บ าท
โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล จํานวน 41,467 ลานบาท และพันธบัตรออมทรัพย จํานวน 5,745.90 ลานบาท
• การลดลงของตั๋วเงินคลัง จํานวน 20,400 ลานบาท
• การกูเงินเพื่อการลงทุนจากแหลงเงินกูในประเทศ จํานวน 1,969.73 ลานบาท
โดยแบ งเป นการกู ให กู ต อแก (1) การรถไฟฟ าขนส งมวลชนแห งประเทศไทยเบิ กจ ายเงิ นกู จํ านวน 1,364.89
ลานบาท เพื่อจัดทําโครงการรถไฟฟาสายสีเขียว จํานวน 880.83 ลานบาท สายสีน้ําเงิน จํานวน 472.78 ลานบาท
และสายสีมวง จํานวน 11.28 ลานบาท และ (2) การรถไฟแหงประเทศไทยเบิกจายเงินกูจํานวน 604.84 ลานบาท
เพื่อจัดทํา โครงการกอสรางรถไฟทางคู ชวงชุมทางถนนจิระ – ขอนแกน จํานวน 504.95 ลานบาท โครงการ
รถไฟชานเมืองสายสีแดง ชวงบางซื่อ-รังสิต จํานวน 86.70 ลานบาท และ โครงการกอสรางทางคูในเสนทางรถไฟ
สายชายฝงทะเลตะวันออก ชวงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเกา – แกงคอย จํานวน 13.19 ลานบาท
• การชําระหนี้ที่ออกภายใตพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
จํานวน 30,051.60 ลานบาท
• การชําระหนี้ที่ออกภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อวางระบบบริหาร
จัดการน้าํ และสรางอนาคตประเทศ พ.ศ.2555 จํานวน 9,000 ลานบาท
• การชําระหนี้ที่รัฐบาลกูเพื่อชดเชยความเสียหายใหแกกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน จํานวน 5,103.96 ลานบาท โดยใชเงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชําระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของ
กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ

-2• หนี้ ต างประเทศเพิ่ มขึ้น 232.16 ลานบาท เนื่องจากการเบิ กจ ายโครงการรถไฟชานเมื อง
สายสีแดงชวงบางซื่อ-รังสิต ระยะที่ 3 จํานวน 2,123.80 ลานบาท และการชําระคืนหนี้โครงการดังกลาวระยะที่ 1
จํานวน 503.45 ลานบาท รวมถึงผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนทําใหหนี้ลดลง 912.18 ลานบาท
เปนสําคัญ
 หนี้ ข องรัฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ไม เป น สถาบั น การเงิน จํ านวน 977,551.18 ล านบาท ลดลงสุ ท ธิ
1,944.07 ลานบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเกิดจาก
• หนี้ในประเทศที่รัฐบาลค้ําประกันมีการเบิกจายเพิ่มขึ้นสุทธิ จํานวน 850 ลานบาท
• หนี้ตางประเทศลดลง 2,532.29 ลานบาท เนื่องจากการชําระคืนหนี้สุทธิของบริษัทท า
อากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 412.25 ลานบาท และบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน
1,035.99 ลานบาท และผลการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนทําใหหนี้ลดลงสุทธิ จํานวน 929.37 ลานบาท
 หนี้ ของรัฐวิสาหกิ จที่ เป นสถาบั นการเงิน (รัฐบาลค้ํ าประกั น) จํ านวน 466,247.32 ลานบาท
ลดลงสุทธิ 4,472.30 ลานบาท โดยรายการที่สําคัญเกิดจากการชําระคืนตนเงินกูของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร จํานวน 3,460 ลานบาท และธนาคารอาคารสงเคราะหไถถอนพันธบัตร จํานวน 1,000 ลานบาท
 หนี้หนวยงานของรัฐ จํานวน 19,505.91 ลานบาท ลดลงสุทธิ 957.50 ลานบาท จากการ
ชําระคืนตนเงินกูสุ ทธิของหนวยงานของรัฐ
หนี้ ส าธารณะ ณ สิ้ น เดื อ นธั น วาคม 2559 จํ า นวน 5,921,722.13 ล า นบาท แบ ง ออกเป น
หนี้ ในประเทศ 5,592,496.68 ลา นบาท หรือ รอ ยละ 94.44 และหนี้ ตางประเทศ 329,225.45 ลานบาท
(ประมาณ 9,392 ล านเหรี ยญสหรั ฐ) หรื อร อยละ 5.56 ของหนี้ สาธารณะคงค างทั้ งหมด และแบ งออกเป น
หนี้ ร ะยะยาว 5,237,264.04 ล านบาท หรือ รอ ยละ 88.44 และหนี ้ร ะยะสั้ น 684,458.10 ล านบาท หรือ
รอยละ 11.56 ของหนี้สาธารณะคงคางทั้งหมด

คณะโฆษกสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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Public Debt Outstanding Report as of December 31, 2016
Mr. Theeraj Athanavanich, Bond Market Advisor, reported that Thailand’s public
debt outstanding as of December 31, 2016 was at 5,921,722.13 million Baht (42.19 % of GDP).
The total public debt outstanding comprised 4,458,417.72 million Baht of Government debt,
9 7 7 ,551.18 million Baht of Non-Financial State-Owned Enterprises (SOEs) debt, 4 6 6 ,247.32
million Baht of Government Guaranteed Financial SOEs debt and 19,505.91 million Baht of
Other Government Agencies debt. Compared with last month, public debt decreased by
22,514.64 million Baht with details as follows:
 Government debt outstanding was at 4,458,417.72 million Baht, decreasing by
15,140.77 million Baht during December 2016. This change was mainly contributed from
the followings:
• Budget deficit financing increased by 47,212.9 0 million Baht while T-bill
decreased by 20,400 million Baht.
• Domestic debt to finance for infrastructure investment increased by 1,969.73
million Baht which resulted from (1) an increase in On-lending debt by 1,364.89 million Baht to
Mass Rapid Transit Authority for the Blue Line, the Green Line, and the Purple Line Projects (2) an
increase in On-lending debt by 604.84 million Baht to State Railway of Thailand for Doubletrack Chachoengsao-Klong 19-Kaeng Koi Project, Red Line Mass Transit System Project and
Double-track Jira Road-Khonkaen.
• Direct government repaid debt under the Public Debt Management Act in
the amount of 30,051.60 million Baht.
• Debt repayments under the Water Resource Management and Country
Development Decree were made in the amount of 9,000 million Baht.
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• Debt repayments under the Emergency Decree authorizing the MOF to
Secure Loans for Economic Restoration and Development Fund were made in the amount
of 5,103.96 million Baht.
• External debt increased mainly by 232.16 million Baht due to the Red Line Mass
Transit System project and changes in foreign exchange rates.
 Non-Financial State-Owned Enterprise debt was at 977,551.18 million Baht,
decreasing by 1,944.07 million Baht. This change was mainly contributed from the followings:
• Government guaranteed debt increased in the a mount of 850 million Baht.
• External debt increased by 2,532.29 million Baht due to the net repayment of
external currencies debt which mainly was from Airports of Thailand Co., Ltd, Thai Airways
International Public Co., Ltd and changes in foreign exchange rates.
 Financial State-Owned Enterprise debt (Government Guaranteed) was at
466,247.32 million Baht, decreasing by 4,472.30 million Baht. This change is resulted mostly
from the debt repayment by Bank for Agriculture and Agricultural Co-operatives and
Government Housing Bank.
 Other Government Agencies debt was at 19,505.91 million Baht, decreasing
by 957.50 million Baht due to the fact that disbursement was less than debt repayment of
other government agencies.
Public debt outstanding as of December 31, 2016 was at 5 ,9 2 1 ,722.13 million
Baht, of which, 5,592,496.68 million Baht was domestic debt (94.44% of total public debt), and
329,225.45 million Baht was external debt (5.56% of total public debt).
Classified by remaining maturity, long-term debt outstanding was 5 ,2 3 7 ,264.04
million Baht (88.44% of total public debt) and short-term debt outstanding was 684,458.10
million Baht (11.56% of total public debt).
Public Debt Management Office Tel. +66 2 265 8050 Ext. 5520 and 5522

รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐรายเดือน
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะขอสรุปผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดําเนินการโดยสํานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ ประจําเดือนธันวาคม 2559 วงเงินรวม 160,476.18 ลานบาท โดยแบงเปนหนี้รัฐบาล
153,990.88 ลานบาท และหนี้รัฐวิสาหกิจ 6,485.30 ลานบาท ดังนี้
1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล วงเงินรวม 153,990.88 ลานบาท ประกอบดวย
1.1 การกูเงินในประเทศ 49,182.63 ลานบาท
1.2 การเบิกจายเงินกูตางประเทศ 2,185.21 ลานบาท
1.3 การปรับโครงสรางหนี้ในประเทศ 4,000 ลานบาท
1.4 การชําระหนี้ 98,623.04 ลานบาท
1.1 การกูเงินในประเทศ กระทรวงการคลังกูเงินและเบิกจายเงินกู จํานวน 49,182.63 ลานบาท
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (โปรดดูตารางที่ 1 ประกอบ)
1.1.1 การกูเงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จํานวน 47,212.89 ลานบาท แบงเปนการออก
พันธบัตรรัฐบาล จํานวน 41,467 ลานบาท และการออกพันธบัตรออมทรัพย จํานวน 5,745.89 ลานบาท
1.1.2 การเบิกจายเงินกูใหกูตอ จํานวน 1,969.74 ลานบาท โดยแบงเปน
(1) การใหกูตอแกการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย วงเงินรวม 1,364.89 ลานบาท
เพื่อจัดทําโครงการรถไฟฟาสายสีเขียว จํานวน 880.83 ลานบาท สายสีน้ําเงิน จํานวน 472.78 ลานบาท และ
สายสีมวง จํานวน 11.28 ลานบาท
(2) การใหกูตอแกการรถไฟแหงประเทศไทย วงเงินรวม 604.85 ลานบาท เพื่อจัดทําโครงการ
กอสรางรถไฟทางคู ชวงชุมทางถนนจิระ – ขอนแกน จํานวน 504.95 ลานบาท โครงการรถไฟชานเมือง
สายสีแดง ชวงบางซื่อ - รังสิต จํานวน 86.71 ลานบาท และโครงการกอสรางทางคูในเสนทางรถไฟ สายชายฝง
ทะเลตะวันออก ชวงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเกา - แกงคอย จํานวน 13.19 ลานบาท

ตารางที่ 1 การกูเงินในประเทศของรัฐบาล เดือนธันวาคม 2559
1. เงินกูเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ
- พันธบัตรรัฐบาล
- พันธบัตรออมทรัพย
2. เงินกูใหกูตอ
รวม

หนวย: ลานบาท
47,212.89
41,467.00
5,745.89
1,969.74
49,182.63

1.2 การเบิกจายเงินกูตางประเทศ กระทรวงการคลังไดมีการเบิกจายเงินกูจากตางประเทศ จํานวน
2,185.21 ลานบาท แบงเปน การเบิกจายจากองคการความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน เพื่อใหกูตอแก
การรถไฟแหงประเทศไทย สําหรับโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ชวงบางซื่อ-รังสิต จํานวน 2,185.08 ลานบาท
1

รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐรายเดือน
และการเบิกจายเงินกูจากธนาคารพัฒนาเอเชีย สําหรับโครงการกอสรางทางสายหลักเปน 4 ชองจราจร (ระยะที่ 2)
ของกรมทางหลวง 0.13 ลานบาท
1.3 การปรับโครงสรางหนี้ในประเทศ กระทรวงการคลังไดดําเนินการปรับโครงสรางหนี้พันธบัตรออมทรัพย
จํานวน 4,000 ลานบาท โดยการออกตั๋วสัญญาใชเงินเพื่อการบริหารหนี้
1.4 การชําระหนี้ กระทรวงการคลังไดชําระหนี้ จํานวน 98,623.04 ลานบาท โดยแบงเปน
1.4.1 การชําระหนีท้ ี่รัฐบาลกูโดยตรง จํานวน 85,089.77 ลานบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ชําระเงินตน จํานวน 39,560.71 ลานบาท แบงเปน (1) การชําระหนี้ที่ออกภายใตพระราชบัญญัติ
การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม จํานวน 30,051.60 ลานบาท (2) การชําระหนี้ที่ออก
ภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงิน เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสรางอนาคต
ประเทศ พ.ศ. 2555 จํานวน 9,000 ลานบาท และ (3) การชําระหนี้ตางประเทศ จํานวน 509.11 ลานบาท
- ชําระดอกเบี้ย จํานวน 45,529.06 ลานบาท แบงเปน (1) การชําระดอกเบี้ยในประเทศ จํานวน
45,416.37 ลานบาท และ (2) การชําระดอกเบี้ยตางประเทศ จํานวน 112.69 ลานบาท
1.4.2 การชําระหนี้ที่รัฐบาลกูเพื่อชดเชยความเสียหายใหแกกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน จํานวน 13,533.27 ลานบาท โดยใชเงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชําระคืนตนเงินกูชดใช
ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ แบงออกเปน
(1) การชําระหนี้ที่กูมาภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกู
เพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) จํานวน 8,851.97 ลานบาท
แบงออกเปน เงินตน จํานวน 5,088 ลานบาท และดอกเบี้ย จํานวน 3,763.97 ลานบาท
(2) การชําระหนี้ที่กูมาภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกู
เพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) จํานวน
4,681.30 ลานบาท แบงออกเปน เงินตน จํานวน 15.96 ลานบาท และดอกเบี้ย จํานวน 4,665.34 ลานบาท
2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม 6,485.30 ลานบาท
2.1 การกูเงินในประเทศ
ในเดือนธันวาคม 2559 กระทรวงการคลังมีการจัดหาเงินกูใหแกรัฐวิสาหกิจ จํานวน 1,443 ลานบาท
โดยเปนการกูเงินขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพสําหรับโครงการจัดซื้อรถโดยสารใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ
(NGV) จํานวน 489 คัน
2.2 การปรับโครงสรางหนี้ในประเทศ
ในเดือนธันวาคม 2559 กระทรวงการคลังไดดําเนินการปรับโครงสรางหนี้ในประเทศใหแกรัฐวิสาหกิจ
โดยการขยายอายุสัญญาเงินกู (Roll Over) วงเงินรวม 5,042.30 ลานบาท ประกอบดวยการรถไฟแหงประเทศไทย
และองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ Roll Over วงเงิน 5,042.30 ลานบาท และ 962.30 ลานบาท ตามลําดับ
(โปรดดูตารางที่ 2 ประกอบ)
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รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐรายเดือน
ตารางที่ 2 การปรับโครงสรางหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือนธันวาคม 2559
หนวย: ลานบาท
การกูใหมมาชําระหนี้เดิม การขยายอายุสัญญาเงินกู (Roll Over)
หนวยงาน
รวม
ค้ําประกัน ไมค้ําประกัน ค้ําประกัน
ไมค้ําประกัน
1. การรถไฟแหงประเทศไทย
4,080.00
4,080.00
2. องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
962.30
962.30
รวม

-

-

5,042.30

-

5,042.30
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงคางรายเดือน
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ขอรายงานสถานะหนีส้ าธารณะคงคาง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559 ดังนี้
ยอดหนี้สาธารณะคงคาง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจํานวน 5,921,722.13 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 42.19 ของ GDP เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกอนหนา หนี้สาธารณะลดลงสุทธิ 22,514.64 ลานบาท โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. หนี้รัฐบาล 4,458,417.72 ลานบาท ลดลง 15,140.77 ลานบาท
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน 977,551.18 ลานบาท ลดลง 1,944.07 ลานบาท
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) 466,247.32 ลานบาท
ลดลง 4,472.30 ลานบาท
4. หนี้ ห น ว ยงานของรั ฐ 19,505.91 ลานบาท ลดลง 957.50 ลานบาท
ทั้ งนี้ สัดส วนและรายละเอี ยดของหนี้สาธารณะ ณ สิ้ นเดือนธันวาคม 2559 ปรากฏตามแผนภาพที่ 1
และตารางที่ 1 ตามลําดับ

แผนภาพที่ 1 สัดสวนหนีส้ าธารณะจําแนกตามประเภท
หนี้หนวยงานของรัฐ 0.33%
หนี้รัฐวิสาหกิจ
ที่เปนสถาบันการเงิน
(รัฐบาลค้ําประกัน)
7.87%

หนี้รัฐวิสาหกิจ
ที่ไมเปนสถาบันการเงิน
16.51%
หนี้รัฐบาล
(เพื่อชดใชความเสียหาย
ของ FIDF) 15.71%

หนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรง
59.58%

1

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงคางรายเดือน
ตารางที่ 1 รายงานหนี้สาธารณะคงคาง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25591
2,3

% GDP

ณ 30 พ.ย. 59
(1)

(2)

หนวย: ลานบาท
% GDP
เพิ่ม/(ลด)
2,3

ณ 31 ธ.ค. 59
(3)

(4)

(3)-(1)

1. หนี้รัฐบาล (1.1+1.2+1.3)

4,473,558.49

31.90

4,458,417.72

31.77

(15,140.77)

1.1 หนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรง

3,538,165.82

25.23

3,528,129.01

25.14

(10,036.81)

96,050.97

96,283.13

232.16

- เงินกูเพื่อใชในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล

39,696.19

39,236.58

(459.61)

- เงินกูใหกูตอ

56,354.78

57,046.55

691.77

3,442,114.85

3,431,845.88

(10,268.97)

2,952,695.26

2,953,673.16

977.90

-หนี้ตางประเทศ

-หนี้ในประเทศ
- เงินกูเพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้
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- ระยะสั้น (ตั๋วเงินคลังและเงินกูอื่น)

40,400.00

20,000.00

(20,400.00)

- ระยะยาว (พันธบัตรและเงินกูอื่น)

2,912,295.26

2,933,673.16

21,377.90

359,853.00

359,853.00

-

- เงินกูเพื่อฟนฟูและเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
- เงินกูเพื่อนําเขากองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติ

-

- เงินกูเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ํา

9,000.00

- เงินกูใหกูตอ
- เงินกูเพื่อปรับโครงสรางหนี้ตางประเทศที่กระทรวงการคลังค้ําประกัน

5

- เงินกูบาททดแทนการกูเงินตราตางประเทศ
- เพื่อใชในโครงการ DPL
1.2 หนี้ที่รัฐบาลกูเพื่อชดเชยความเสียหายใหแกกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ
- FIDF 1
- FIDF 3
1.3 หนี้เงินกูลวงหนาเพื่อปรับโครงสรางหนี้

7

6

-

-

(9,000.00)

60,666.66

62,636.39

1,969.73

5,683.33

5,683.33

-

54,216.60

50,000.00

(4,216.60)

4,216.60

- เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและระบบขนสงทางถนนระยะเรงดวน

-

935,392.67

(4,216.60)

-

50,000.00

-

50,000.00
6.67

930,288.71

6.63

(5,103.96)

359,119.04

354,031.04

(5,088.00)

576,273.63

576,257.67

(15.96)

-

-

-

-

-

-หนี้เงินกูเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ

-

-

-

-หนี้เงินกูเพื่อชดเชยความเสียหายใหแกกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ

-

-

-

-หนี้เงินกูเพื่อฟนฟูและเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

-

-

-

2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2)
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ําประกัน
-หนี้ตางประเทศ

979,495.25

6.98

977,551.18

6.96

(1,944.07)

419,712.70

2.99

419,000.36

2.98

(712.34)

92,204.38

-หนี้ในประเทศ

327,508.32

559,782.55 8

2.2 หนี้ที่รัฐบาลไมค้ําประกัน

(1,562.34)

90,642.04

850.00

328,358.32
3.99

558,550.82

3.98

(1,231.73)

-หนี้ตางประเทศ

142,506.32

141,536.37

(969.95)

-หนี้ในประเทศ

417,276.23

417,014.45

(261.78)

3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน)
-หนี้ตางประเทศ
-หนี้ในประเทศ
4. หนี้หนวยงานของรัฐ (4.1+4.2)
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ําประกัน
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไมค้ําประกัน
รวม (1+2+3+4)

9

470,719.62

3.36

466,247.32

3.32

(4,472.30)

776.21

763.91

(12.30)

469,943.41

465,483.41

(4,460.00)

20,463.41

0.15

-

0.14

-

20,463.41
5,944,236.77

19,505.91

-

19,505.91
42.39

5,921,722.13

(957.50)
(957.50)

42.19

2

(22,514.64)

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงคางรายเดือน
หมายเหตุ:
1. ตัวเลขในตารางเปนตัวเลขเบื้องตน (Preliminary) และไมรวมหนี้ของนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special
Purpose Vehicle : SPV) จํานวน 20,499.90 ลานบาท ที่รัฐบาลมีภาระผูกพันตองจายภายใตสัญญาเชา
พื้นที่อาคาร สัญญาบริการจัดหาเฟอรนิเจอร และสัญญาโอนสิทธิเรียกรองของโครงการศูนยราชการ
กรุงเทพมหานคร ถ. แจงวัฒนะ
2. GDP ป 2558 เทากับ 13,533.60 พันลานบาท และประมาณการ GDP ป 2559 เทากับ 14,034.30
พันลานบาท (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ณ 21 พฤศจิกายน 2559)
3. สบน. ไดปรับวิธีการคํานวณ GDP ในแตละเดือน เพื่อใหสัดสวนหนี้สาธารณะตอ GDP สะทอนคาที่
ใกลเคียงความเปนจริง
โดย GDP ในรอบ 12 เดือนที่ผานมา สิ้นสุด ณ เดือนพฤศจิกายน 2559 เทากับ 14,023.55 พันลานบาท
และ GDP ในรอบ 12 เดือนที่ผานมา สิ้นสุด ณ เดือนธันวาคม 2559 เทากับประมาณการ GDP ป 2559
ของ สศช. ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ที่จํานวน 14,034.30 พันลานบาท
4. รัฐบาลมีหนี้อัตราดอกเบี้ยแปรผันตามเงินเฟอ จํานวน 207,940 ลานบาท ประกอบไปดวย พันธบัตร
ชดเชยเงินเฟอ (Inflation-Linked Bond)
รุน ILB217A จํานวน 100,872 ลานบาท และ รุน ILB283A จํานวน 107,068 ลานบาท โดยตามประมาณ
การภาระหนี้ที่จะครบกําหนดชําระ
ในอนาคต รัฐบาลจะมีภาระหนี้สวนชดเชยเงินเฟอเพิ่มเติมจากเงินตนที่จะครบกําหนดในป 2564 จํานวน
17,546 ลานบาท และในป 2571 จํานวน 31,445 ลานบาท ภายใตขอสมมติวาอัตราเงินเฟอทั่วไป
(Headline Inflation) ในป 2559 เทากับ -0.1% และเทากับ 2.0% ตั้งแตป 2560 เปนตนไป
5. มาตรา 24 (2) ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม ไดใหอํานาจ
กระทรวงการคลังกูเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้สาธารณะ เพื่อเปนการประหยัด ลดความเสี่ยงในอัตรา
แลกเปลี่ยน หรือกระจายภาระการชําระหนี้ โดยที่ผานมากระทรวงการคลังไดมีการกูเงิน
ในประเทศเพื่อชําระหนี้ตางประเทศของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ําประกันไมเกิน จํานวนเงิน ที่ยัง มี
ภาระค้าํ ประกัน อยู ทําใหหนี้ตางประเทศ ของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ําประกันลดลงและหนี้ใน
ประเทศของรัฐบาลเพิ่มขึ้น
6. เงินกูที่ออกภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกูเพื่อชวยเหลือกองทุน
เพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) และพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเ งินและจัดการเงินกู
เพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF3) นั้น ตอมาไดมี
้ ่
่
่
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงคางรายเดือน
1. หนี้รัฐบาล
1.1 หนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกอนหนาลดลงสุทธิ 10,036.81 ลานบาท เนื่องจาก
1.1.1 หนี้ตางประเทศ เพิ่มขึ้นสุทธิ 232.16 ลานบาท จากเดือนกอนหนา โดยเปนผลจากการเบิกจายและชําระคืน
หนี้สกุลเงินตางๆ และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ตางประเทศที่รัฐบาลกูโดยตรง
สกุลเงิน 1

หนี�คงค้าง ณ
พ.ย. 59

(1)

ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจาย/ การชําระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ธ.ค. 59
หนี�คงค้าง ณ
ลาน
ลานบาท
ธ.ค. 59
CAD/EUR/JPY/USD
(4) = (3)x(ข)
(3)
(2)

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนตอหนี้คงคาง
หนี�สิ�นเดือน พ.ย. 59
(ล้านบาท)

(5) = (1)x(ก)

หนี�สิ�นเดือน ธ.ค. 59
(ล้านบาท)

เพิ่ม/(ลด)

(6) = (1)x(ข)

(7) = (6) - (5)

การเปลี�ยนแปลง
ของหนี�สาธารณะ
ณ ธ.ค. 59

(7) + (4)

อัตราแลกเปลี่ยน 2
พ.ย. 59

ธ.ค. 59

(ก)

(ข)

CAD

26.76

26.85

EUR

38.27

38.14

JPY

0.32

0.31

USD

35.81

36.00

สกุลเงิน

เงินกูเพื่อใชในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล

CAD
หนี้ที่ยังไมไดมีการบริหาร
EUR
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน JPY
USD
หนี้ที่ไดมีการบริหารความเสี่ยง JPY
จากอัตราแลกเปลี่ยน 3
USD

259.94
40,135.20
556.57

256.42
40,135.20
544.07

(3.52)
(12.50)

CAD
หนี้ที่ยังไมไดมีการบริหาร
EUR
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน JPY
USD
หนี้ที่ไดมีการบริหารความเสี่ยง JPY
จากอัตราแลกเปลี่ยน 3
USD

8.71
109,463.83
150.00
500.00

8.71
114,779.05
150.00
500.00

5,315.22
-

(126.81)
(383.67)

9,307.69
-

9,358.56
-

50.87
-

(75.94)
(383.67)

1,654.81
-

233.02
35,073.09
5,371.02
-

233.79
34,079.92
5,400.38
-

0.77
(993.17)
29.35
-

0.77
661.65
29.35
-

(912.18)

232.16

เงินกูใหกูตอ

รวม

1,144.34

1. CAD=สกุลเงินเหรียญแคนาดา EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ
2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของธนาคารแหงประเทศไทยเปนอัตราถัวเฉลีย่ ขาย ณ วันทําการสุดทายของเดือน
3. หนี้ตางประเทศที่มกี ารบริหารความเสี่ยงแลว ใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทําการบริหารความเสี่ยง

หากพิจารณาในรูปเงินบาท หนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรงจําแนกเปนสกุลเงินตางๆ หลังจากที่ไดบริหารความเสี่ยงจาก
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนแลวมีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 2
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แผนภาพที่ 2 หนีต้ างประเทศที่รัฐบาลกูโดยตรงที่บริหารความเสีย่ งและจําแนกเปนสกุลเงินตางๆ
สกุลเงิน

(ลานหนวย)

เยน
154,914.25
เหรียญสหรัฐ
1,450.49
เหรียญแคนาดา
8.71
ยูโร
รวมหนี้ตางประเทศของรัฐบาล (1)
หนี้ของรัฐบาลทั้งหมด (2)
รอยละของหนี้ตางประเทศตอหนี้ทั้งหมด
ของรัฐบาล (%) = (1)/(2)

รวม
48,620.63
47,428.71
233.79
96,283.13

(ลานบาท)
Hedged
12,885.89
32,796.59
45,682.48
4,458,417.72

Unhedged
35,734.74
14,632.13
233.79
50,600.65

2.15

1.02

1.13

รอยละของหนี้ตางประเทศที่รัฐบาลกูโดยตรงตอหนี้รัฐบาลทั้งหมด
โดยจําแนกเปนหนี้ที่ยังไมไดมีการบริหารความเสี่ยง และหนี้ที่ไดมีการบริหาร
Canadian
Japanese Yen
ความเสี
่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
(Unhedged)
(Hedged)
USD
0.01%

(Unhedged)
0.32%
USD (Hedged)
Japanese Yen
0.73%
(Unhedged)
0.80%

0.29%

Unhedged
1.13%

Hedged
1.02%

1.1.2 หนี้ในประเทศ ลดลงสุทธิ 10,268.97 ลานบาท จากเดือนกอนหนา เนื่องจาก
• การกูเงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนีส้ าธารณะเพิ่มขึ้น 977.90 ลานบาท โดย
มีรายละเอียด ดังนี้
- การกูเงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จํานวน 47,212.90 ลานบาท โดยการออก
พันธบัตรรัฐบาล จํานวน 41,467 ลานบาท และการออกพันธบัตรออมทรัพย จํานวน 5,745.90 ลานบาท
- การชําระคืนหนี้เงินกู จํานวน 25,835 ลานบาท
- การลดลงของตั๋วเงินคลัง จํานวน 20,400 ลานบาท
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• เงินกูเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ําลดลง 9,000 ลานบาท จากการชําระคืนหนี้เงินกู
• เงินกูใหกูตอเพิ่มขึ้น 1,969.73 ลานบาท เนื่องจาก
- การใหกูตอแกการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยเบิกจายเงินกูจํานวน 1,364.89 ลานบาท
เพื่อจัดทําโครงการรถไฟฟาสายสีเขียว จํานวน 880.83 ลานบาท สายสีน้ําเงิน จํานวน 472.78 ลานบาท และสายสีมวง
จํานวน 11.28 ลานบาท
- การรถไฟแหงประเทศไทยเบิกจายเงินกูจํานวน 604.84 ลานบาท เพื่อจัดทําโครงการกอสรางรถไฟ
ทางคู ชวงชุมทางถนนจิระ – ขอนแกน จํานวน 504.95 ลานบาท โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ชวงบางซื่อ - รังสิต
จํานวน 86.70 ลานบาท และโครงการกอสรางทางคูในเสนทางรถไฟ สายชายฝงทะเลตะวันออก ชวงฉะเชิงเทรา – คลอง
สิบเกา - แกงคอย จํานวน 13.19 ลานบาท
• เงินกูบาททดแทนการกูเงินตราตางประเทศลดลง 4,216.60 ลานบาท จากการชําระคืนหนี้เงินกู
1.2 หนีท้ ี่รัฐบาลกูเพื่อชดเชยความเสียหายใหแกกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ลดลงจากเดือนกอนหนา จํานวน
5,103.96 ลานบาท จากการชําระหนี้ที่กูมาภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกูเพื่อ
ชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) จํานวน 5,088 ลานบาท และหนี้ที่กู
มาภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกูเพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) จํานวน 15.96 ลานบาท โดยใชเงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชําระ
คืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ

2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน
2.1 หนีท้ ี่รัฐบาลค้ําประกัน
2.1.1 หนี้ตางประเทศ ลดลงสุทธิ 1,562.34 ลานบาท จากเดือนกอนหนา โดยเปนผลจากการชําระคืนหนี้
สกุลเงินตางๆ และการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ตางประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน)
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ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจาย/ การชําระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ธ.ค. 59

สกุลเงิน 1

EUR
หนี้ที่ยังไมไดมีการบริหาร
JPY
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน USD
หนี้ที่ไดมีการบริหารความเสี่ยง JPY
USD
จากอัตราแลกเปลี่ยน3

หนี�คงค้าง ณ
พ.ย. 59

หนี�คงค้าง ณ
ธ.ค. 59

ลาน
CAD/EUR/JPY/USD

ลานบาท

(1)

(2)

(3)

(4) = (3)x(ข)

39.32
84,483.67
204,090.71
รวม

35.26
84,483.67
202,585.34
-

(4.06)
(1,505.37)
-

หนี�สิ�นเดือน พ.ย. 59 หนี�สิ�นเดือน ธ.ค. 59
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

(154.69)
(412.25)
(566.93)

การเปลี�ยนแปลง
ของหนี�สาธารณะ
ณ ธ.ค. 59

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนตอหนี้คงคาง

(5) = (1)x(ก)

1,504.70
27,069.24
7,327.11
-

(6) = (1)x(ข)

เพิ่ม/(ลด)
(7) = (6) - (5)

1,499.53
26,302.72
7,103.39
-

(5.17)
(766.52)
(223.72)
(995.41)

1. EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ
2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของธนาคารแหงประเทศไทยเปนอัตราถัวเฉลีย่ ขาย ณ วันทําการสุดทายของเดือน
3. หนี้คงคางตางประเทศของรัฐวิสาหกิจบางสวนไดมกี ารบริหารจัดการความเสี่ยงแลว (Partial Hedge)

อัตราแลกเปลี่ยน 2
สกุลเงิน พ.ย. 59 ธ.ค. 59
(ก)

(ข)

(7) + (4)

(159.86) EUR
(766.52) JPY
USD
(635.96)
(1,562.34)

38.27 38.14
0.32 0.31
35.81 36.00

2.1.2 หนีใ้ นประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกอนหนาเพิ่มขึ้นสุทธิ 850 ลานบาท เนื่องจากรัฐวิสาหกิจมีการ
เบิกจายจากแหลงเงินกูตางๆ มากกวาชําระคืนตนเงินกู โดยเปนการเบิกจายเงินกู 6,392.30 ลานบาท และชําระคืนตนเงินกู
5,542.30 ลานบาท
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไมค้ําประกัน
2.2.1 หนีต้ างประเทศ ลดลงสุทธิ 969.95 ลานบาท จากเดือนกอนหนา โดยเปนผลจากการชําระคืนหนี้สกุล
เงินตางๆ ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ตางประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลไมค้ําประกัน)
ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจาย/ การชําระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ธ.ค. 59

สกุลเงิน

1

EUR
หนี้ที่ยังไมไดมีการบริหาร
JPY
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน3 USD

หนี้ที่ไดมีการบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน

JPY

หนี�คงค้าง ณ
พ.ย. 59
(1)

1,149.16
29,677.80
1,998.71
59,000.00

รวม

หนี�คงค้าง ณ
ธ.ค. 59
(2)

1,131.56
29,352.81
1,991.39
59,000.00

ลาน
CAD/EUR/JPY/USD
(3)

(17.61)
(324.99)
(7.32)
-

ลานบาท
(4) = (3)x(ข)

(671.42)
(101.18)
(263.40)
-

(1,035.99)

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนตอหนี้คงคาง
หนี�สิ�นเดือน พ.ย. 59 หนี�สิ�นเดือน ธ.ค. 59
เพิ่ม/(ลด)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(5) = (1)x(ก)
(6) = (1)x(ข)
(7) = (6) - (5)

การเปลี�ยนแปลง
ของหนี�สาธารณะ
ณ ธ.ค. 59

อัตราแลกเปลี่ยน

2

สกุลเงิน พ.ย. 59 ธ.ค. 59

(7) + (4)

43,975.86
9,509.00
71,567.32

43,824.63
9,239.74
71,958.47

(151.23)
(269.27)
391.15

17,454.14

17,549.53

95.39

95.39

66.04

(969.95)

(822.65) EUR
(370.45) JPY
127.75 USD

(ก)

(ข)

38.27 38.14
0.32 0.31
35.81 36.00

1. EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ
2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของธนาคารแหงประเทศไทยเปนอัตราถัวเฉลีย่ ขาย ณ วันทําการสุดทายของเดือน
3. หนี้ที่ยังไมไดมีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ประกอบดวยหนี้ของ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจที่มีรายรับ
และรายจายหนี้ตางประเทศเปนสกุลเงินตราตางประเทศ (Natural Hedged) รวมถึง สบน. ไดมีการปรับปรุงการบันทึกขอมูลหนี้สกุลเงินตราตางประเทศทําใหยอดยกมาของหนี้สกุล
เงินตราตางประเทศของเดือนพฤศจิกายน 2559 ไมเทากับหนี้คงคางที่รายงานในเดือนที่ผานมา

2.2.2 หนีใ้ นประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกอนหนาลดลงสุทธิ 261.78 ลานบาท เนื่องจาก
- การไฟฟาสวนภูมิภาคไถถอนพันธบัตรที่ครบกําหนด จํานวน 1,243 ลานบาท
- บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ออกหุนกูจํานวน 7,000 ลานบาท รวมถึงไดไถถอนหุนกูจํานวน 2,000
ลานบาทและตั๋วสัญญาใชเงินจํานวน 1,000 ลานบาท
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- รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจายจากแหลงเงินกูตางๆ นอยกวาชําระคืนตนเงินกู จํานวน 2,708.04 ลานบาท
โดยเปนการเบิกจายเงินกู 232.84 ลานบาท และชําระคืนตนเงินกู 2,940.88 ลานบาท
- หนี้ในประเทศสกุลเงินตราตางประเทศลดลงสุทธิ 310.74 ลานบาท โดยเปนผลจากการชําระคืน
หนี้สกุลเงินยูโรของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การเปลี่ยนแปลงของหนีใ้ นประเทศสกุลเงินตราตางประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําไมประกัน)
ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจาย/ การชําระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ธ.ค. 59

สกุลเงิน

1

EUR
หนี้ที่ยังไมไดมีการบริหาร
3 JPY
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน USD

หนี�คงค้าง ณ
พ.ย. 59
(1)

60.26
4,084.03
110.00
รวม

หนี�คงค้าง ณ
ธ.ค. 59
(2)

52.73
4,084.03
110.00

ลาน
CAD/EUR/JPY/USD
(3)

(7.53)
-

ลานบาท
(4) = (3)x(ข)

(287.28)
(287.28)

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนตอหนี้คงคาง
หนี�สิ�นเดือน พ.ย. 59 หนี�สิ�นเดือน ธ.ค. 59
เพิ่ม/(ลด)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(5) = (1)x(ก)
(6) = (1)x(ข)
(7) = (6) - (5)

2,306.02
1,308.56
3,938.75

2,298.09
1,271.50
3,960.28

(7.93)
(37.05)
21.53
(23.46)

การเปลี�ยนแปลง
ของหนี�สาธารณะ
ณ ธ.ค. 59

อัตราแลกเปลี่ยน

2

สกุลเงิน พ.ย. 59 ธ.ค. 59
(ก)

(7) + (4)

(295.21) EUR
(37.05) JPY
21.53 USD
(310.74)

(ข)

38.27 38.14
0.32 0.31
35.81 36.00

3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน)
3.1 หนี้ตางประเทศ ลดลงสุทธิ 12.30 ลานบาท จากเดือนกอนหนา โดยเปนผลจากการชําระคืนหนี้สกุลยูโรและ
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 6
ตารางที่ 6 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ตางประเทศของรัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน)
ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจาย/ การชําระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ธ.ค. 59

สกุลเงิน

1

EUR
หนี้ที่ยังไมไดมีการบริหาร
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน USD
หนี้ที่ไดมีการบริหารความเสี่ยง EUR
JPY
จากอัตราแลกเปลี่ยน

หนี�คงค้าง ณ
พ.ย. 59
(1)

3.10
3.58
2,120.25
รวม

หนี�คงค้าง ณ
ธ.ค. 59
(2)

2.77
3.58
2,120.25

ลาน
CAD/EUR/JPY/USD
(3)

(0.33)
-

ลานบาท
(4) = (3)x(ข)

1. EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ

(12.60)
(12.60)

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนตอหนี้คงคาง
หนี�สิ�นเดือน พ.ย. 59 หนี�สิ�นเดือน ธ.ค. 59
เพิ่ม/(ลด)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(7) = (6) - (5)
(6) = (1)x(ข)
(5) = (1)x(ก)

118.69
128.31
-

118.28
129.01
-

(0.41)
0.70
0.29

การเปลี�ยนแปลง
ของหนี�สาธารณะ
ณ ธ.ค. 59

อัตราแลกเปลี่ยน

2

สกุลเงิน พ.ย. 59 ธ.ค. 59
(ข)
(ก)

(7) + (4)

(13.00) EUR
0.70 USD
(12.30)

38.27 38.14
35.81 36.00

2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของธนาคารแหงประเทศไทยเปน
อัตราถัวเฉลี่ยขาย ณ วันทําการสุดทายของเดือน

3.2 หนี้ในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกอนหนาลดลง 4,460 ลานบาท เนื่องจากธนาคารอาคารสงเคราะหไดไถถอน
พันธบัตร 1,000 ลานบาท และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรไดชําระคืนตนเงินกู 3,460 ลานบาท

ทั้งนี้ หากพิจารณาในรูปเงินบาท หนี้ตางประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน และรัฐวิสาหกิจ
ที่เปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) หลังจากไดบริหารความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนแลว มีรายละเอียดปรากฏ
ตามแผนภาพที่ 3

แผนภาพที่ 3 หนีต้ างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน และรัฐวิสาหกิจที่เปน
สถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) ที่บริหารความเสี่ยงและจําแนกเปนสกุลเงินตางๆ
8

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงคางรายเดือน

สกุลเงิน

(ลานหนวย)

เยน
377,542.07
1,994.97
เหรียญสหรัฐ
1,169.59
ยูโร
รวมหนี้ตางประเทศของรัฐวิสาหกิจ (1)
หนี้รัฐวิสาหกิจทั้งหมด (2)
รอยละของหนี้ตางประเทศตอหนี้
ทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจ (%) = (1)/(2)

รวม
116,514.50
71,824.08
44,603.74
232,942.32

(ลานบาท)
Natural
Hedged
Hedged
81,073.22
9,138.56
71,695.07
43,153.21
81,073.22 123,986.84
1,443,798.50

16.13

5.61

Unhedged

8.59

26,302.72
129.01
1,450.53
27,882.26
1.93

รอยละของหนี้ตางประเทศของรัฐวิสาหกิจตอหนี้ทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจ โดย
จําแนกเปนหนี้ที่ยังไมไดมีการบริหารความเสี่ยง หนี้ที่ไดมีการบริหารความเสี่ยง
และหนี้ที่บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยวิธี Natural Hedged

Euro (Unhedged) 0.10%

USD (Unhedged)
0.01%

Euro
(Natural
Hedged)
2.99%
USD
(Natural
Hedged)
4.97%

Unhedged
1.93%

Japanese
Yen
(Hedged)
5.61%

Japanese Yen
(Unhedged)
1.82%

Hedged
5.61%

Natural
Hedged
8.59%
Japanese Yen
(Natural
Hedged) 0.63%

4. หนี้หนวยงานของ
รัฐ ลดลงสุทธิ
957.50 ลานบาท จากเดือนกอนหนา เนื่องจากหนวยงานของรัฐมีการเบิกจายจากแหลงเงินกูตางๆ นอยกวาชําระคืนตน
เงินกู โดยเปนการเบิกจายเงินกู 162.93 ลานบาท และชําระคืนตนเงินกู 1,120.43 ลานบาท
หนี้สาธารณะคงคาง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจํานวน 5,921,722.13 ลานบาท ซึ่งสามารถ
แบงประเภทเปนหนี้ตางประเทศ-หนี้ในประเทศ และหนี้ระยะยาว-หนี้ระยะสั้นได ดังนี้
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงคางรายเดือน
หนี้ตางประเทศและหนี้ในประเทศ แบงออกเปน หนี้ตางประเทศ 329,225.45 ลานบาท หรือรอยละ 5.56
และหนี้ในประเทศ 5,592,496.68 ลานบาท หรือรอยละ 94.44 ของยอดหนี้สาธารณะคงคาง รายละเอียด
ปรากฏตามตารางที่ 7
ตารางที่ 7 สัดสวนหนี้ตางประเทศและหนี้ในประเทศ
หนี้สาธารณะ
(ลานบาท)
1. หนี้รัฐบาล

หนี้ในประเทศ

หนี้ตางประเทศ
(ลานบาท)

%

(ลานบาท)

%

4,458,417.72

96,283.13

2.16

4,362,134.59

97.84

2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน

977,551.18

232,178.41

23.75

745,372.77

76.25

3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน

466,247.32

763.91

0.16

465,483.41

99.84

19,505.91

-

-

19,505.91

100.00

5,592,496.68

94.44

(รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หนี้หนวยงานอื่นของรัฐ
รวม

5,921,722.13

329,225.45

5.56

หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
• หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบงตามอายุของเครื่องมือการกูเงิน) แบงออกเปน หนี้ระยะยาว
5,810,066.81 ลานบาท หรือรอยละ 98.11 และหนี้ระยะสั้น 111,655.32 ลานบาท หรือรอยละ 1.89
ของยอดหนี้สาธารณะคงคาง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 8
ตารางที่ 8 สัดสวนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบงตามอายุของเครื่องมือการกูเงิน)
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หนี้สาธารณะ

หนี้ระยะยาว

หนี้ระยะสั้น

(ลานบาท)

(ลานบาท)

%

4,458,417.72

4,393,442.19

98.54

64,975.52

1.46

2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน

977,551.18

967,281.03

98.95

10,270.15

1.05

3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน

466,247.32

430,167.12

92.26

36,080.20

7.74

19,505.91

19,176.46

98.31

329.45

1.69

5,921,722.13 5,810,066.81

98.11

111,655.32

1.89

1. หนี้รัฐบาล

(ลานบาท)

%

(รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หนี้หนวยงานอื่นของรัฐ

รวม

• หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบงตามอายุคงเหลือ) แบงออกเปน หนี้ระยะยาว
5,237,264.04 ลานบาท หรือรอยละ 88.44 และหนี้ระยะสั้น 684,458.10 ลานบาท หรือรอยละ 11.56
ของยอดหนี้สาธารณะคงคาง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 9
ตารางที่ 9 สัดสวนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบงตามอายุคงเหลือ)
หนี้สาธารณะ

หนี้ระยะยาว

หนี้ระยะสั้น

(ลานบาท)

(ลานบาท)

%

4,458,417.72

4,030,190.64

90.40

428,227.08

9.60

2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน

977,551.18

859,608.72

87.93

117,942.46

12.07

3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน

466,247.32

328,400.71

70.43

137,846.61

29.57

19,505.91

19,063.96

97.73

441.95

2.27

5,921,722.13 5,237,264.04

88.44

684,458.10

11.56

1. หนี้รัฐบาล

(ลานบาท)

%

(รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หนี้หนวยงานอื่นของรัฐ

รวม

หมายเหตุ: การนําขอมูลและ/หรือบทวิเคราะหของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะไปใชและ/หรือเผยแพรตอ ขอความ
กรุณาอางอิงแหลงที่มาของขอมูลดวย
สวนวิจยั นโยบายหนี้สาธารณะ สํานักนโยบายและแผน
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