6 กันยายน 2561
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ถ. พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2265-50850 โทรสาร 0-2273-9147

รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2561
สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2561 คิดเป็นร้อยละ 40.88 ของ GDP ซึ่งยังอยู่ภายใต้
กรอบวินัยทางการคลังที่กาหนดให้ไม่เกินร้อยละ 60 ของ GDP โดยรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศอย่างต่อเนื่องและวางรากฐานเศรษฐกิจในระยะยาว ซึ่งรวมถึงโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ โครงการ
ก่อสร้างรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ
ในขณะเดียวกันก็มีการชาระคืนหนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง โดยรายการชาระหนี้ที่
สาคัญคือการชาระคืนหนี้ในประเทศของรัฐบาลก่อนครบกาหนด วงเงิน 10,383 ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้ยอดหนี้คงค้าง
ลดลง และเป็นการลดภาระดอกเบี้ยในอนาคตที่ต้องจ่ายจากเงินงบประมาณของประเทศได้ประมาณ 260 ล้านบาท
ปัจจุบันหนี้สาธาระคงค้างที่เป็นเงินตราต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 3.91 ต่อหนี้สาธารณะคงค้างซึ่งอยู่ในระดับ
ค่อนข้างต่าและจากัดผลกระทบจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือความผันผวนของค่าเงินที่มีต่อฐานะทางการคลังได้
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้อานวยการสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ได้รายงานหนี้สาธารณะ
คงค้าง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 มีจานวน 6,557,290.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.88 ของ GDP
โดยแบ่ งเป็ น หนี้ รัฐบาล 5,251,290.17 ล้ านบาท หนี้ รัฐวิสาหกิ จ 922,047.84 ล้ านบาท หนี้ รัฐวิสาหกิจที่ เป็ น
สถาบั นการเงิน* (รัฐบาลค้าประกัน) 375,133.92 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานของรัฐ 8,818.67 ล้ านบาท โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
 หนี้ รั ฐบาล จ านวน 5,251,290.17 ล้ านบาท มี ร ายละเอี ย ดการเปลี่ ย นแปลงที่ ส าคั ญ
ของหนี้รัฐบาล ดังนี้
 การกู้เงินภายใต้แผนที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561
เพิ่ ม ขึ้ น 23,200 ล้ า นบาท เพื่ อ ชดเชยการขาดดุ ล งบประมาณ โดยน าไปลงทุ น ในการพั ฒ นาประเทศ
สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับทางเศรษฐกิจเป็นสาคัญ ซึ่งเป็นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้
 การชาระคืนหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี้ จานวน 10,383 ล้านบาท
 การชาระคืนหนี้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ จานวน 1,381 ล้านบาท
 การกู้ เพื่ อการลงทุ นจากแหล่ งเงิ นกู้ ในประเทศเพิ่ มขึ้ น 2,205.79 ล้ านบาท โดยแบ่ งเป็ น
การกู้ให้ กู้ ต่อแก่ (1) การรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่ งประเทศไทยเบิ กจ่ายเงิน กู้จานวน 1,205.10 ล้ านบาท
เพื่อจัดทาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม สายสีเขียว และสายสีน้าเงิน (2) การรถไฟแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกู้
จานวน 945.12 ล้านบาท เพื่อจัดทา โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น โครงการ
ก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่งคอย โครงการรถไฟ
ชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ – รังสิต โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี – ปากน้าโพ โครงการก่อสร้างทางคู่
*

หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน หมายถึง หนีข้ องรัฐวิสาหกิจที่ทาธุรกิจให้กู้ยืมเงิน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และธุรกิจประกันสินเชื่อ

-2ช่วงนครปฐม – ชุ มพร และโครงการก่ อสร้ างทางคู่ ช่วงมาบกะเบา – ชุ มทางถนนจิ ระ และ (3) การเคหะแห่ งชาติ
เบิกจ่ายเงินกู้จานวน 55.57 ล้านบาท เพื่อจัดทาโครงการอาคารพักอาศัยแปลง G ตามแผนแม่บทโครงการ
ฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ทั้งนี้ เมื่อโครงการต่างๆ แล้วเสร็จคาดการณ์ว่าจะสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและ
สังคมโดยรวมอย่างมีนัยสาคัญ กล่าวคือ
โครงการลงทุนของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย เมื่อแล้วเสร็จจะมี
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจประมาณ 15.72 % ของมูลค่าการลงทุนของโครงการ จากการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการขนส่งทางรถไฟ ลดระยะเวลาการเดินทาง กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดอุบุติเหตุบนท้องถนน และ
เป็นทางเลือกใหม่ในการเดินทางของประชาชน
โครงการลงทุนของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เมื่อแล้วเสร็จจะมีผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิ จ ประมาณ 15.13 % ของมู ล ค่ า การลงทุ น ของโครงการ และประโยชน์ ที่ สั ง คมได้ รับ ได้ แ ก่
การประหยัดค่าใช้จ่ายน้ามันเชื้อเพลิง ประหยัดเวลาของผู้ใช้ยานพาหนะ ลดความเสียหายจากอุบัติเหตุบนท้อง
ถนน และลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม
 หนี้ต่างประเทศเพิ่มขึ้นสุทธิ 1,233.83 ล้านบาท จากการเบิกจ่ายและชาระคืนเงินกู้สกุลต่างๆ
การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
หนี้รัฐวิสาหกิจ จานวน 922,047.84 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงทีส่ าคัญเกิดจาก
 หนี้ ที่ รั ฐ บาลค้ าประกั น ลดลงสุ ท ธิ 28.15 ล้ า นบาท โดยรายการที่ ส าคั ญ เกิ ด จาก
หนี้ที่ลดลงของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
 หนี้ ที่ รั ฐบาลไม่ ค้ าประกั น เพิ่ มขึ้ นสุ ทธิ 3,131.22 ล้ านบาท โดยรายการที่ ส าคั ญเกิ ด จาก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็น สถาบันการเงิน (รัฐบาลค้้าประกัน) จานวน 375,133.92 ล้านบาท
ลดลงสุ ทธิ 1,272.85 ล้ านบาท โดยรายการที่ ส าคัญเกิดจากหนี้ ที่ลดลงของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
 หนี้หน่วยงานของรัฐ จานวน 8,818.67 ล้านบาท ลดลงสุทธิ 19.34 ล้านบาท เนื่องจากหนี้ที่ลดลง
ของสานักงานธนานุเคราะห์
หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2561 จานวน 6,557,290.60 ล้านบาท แบ่งออกเป็น
หนี้ ในประเทศ 6,300,573.04 ล้ านบาท หรือร้อยละ 96.09 และหนี้ ต่างประเทศ 256,717.56 ล้ านบาท
(ประมาณ 7,719.46 ล้านเหรียญสหรัฐ) หรือร้อยละ 3.91 ของหนี้สาธารณะคงค้างทั้งหมด และหนี้สาธารณะ
คงค้างแบ่งตามอายุคงเหลือ สามารถแบ่งออกเป็นหนี้ระยะยาว 5,672,526.27 ล้านบาท หรือร้อยละ 86.51
และหนี้ระยะสั้น 884,764.33 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.49 ของหนี้สาธารณะคงค้างทั้งหมด
คณะโฆษกสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
โทร. 02 265 8050 ต่อ 5520

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2561
สำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ (สบน.) ขอรำยงำนสถำนะหนี้สำธำรณะคงค้ำง ณ สิ้นเดือนกรกฎำคม 2561 ดังนี้
ยอดหนี้สำธำรณะคงค้ำง ณ วันที่ 31 กรกฎำคม 2561 มีจำนวน 6,557,290.60 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 40.88 ของ GDP เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำ หนี้สำธำรณะคงค้ำงเพิ่มขึ้นสุทธิ 25,780.97 ล้ำนบำท โดย
มีรำยละเอียด ดังนี้
1. หนี้รัฐบำล 5,251,290.17 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นสุทธิ 23,968.09 ล้ำนบำท
2. หนี้รัฐวิสำหกิจ 922,047.84 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นสุ ทธิ 3,103.07 ล้ ำนบำท
3. หนี้รัฐวิสำหกิจที่เป็นสถำบันกำรเงิน * (รัฐบำลค้ำประกัน ) 375,133.92 ล้ำนบำท
ลดลงสุ ทธิ 1,270.85 ล้ำนบำท
4. หนี้ ห น่ ว ยงำนของรั ฐ 8,818.67 ล้ ำนบำท ลดลงสุทธิ 19.34 ล้ำนบำท
ทั้งนี้ สัดส่วนและรำยละเอียดของหนี้สำธำรณะ ณ สิ้นเดือนกรกฎำคม 2561 ปรำกฏตำมแผนภำพที่ 1
และตำรำงที่ 1 ตำมลำดับ

แผนภาพที่ 1 สัดส่วนหนีส้ าธารณะจาแนกตามประเภท
หนี้หน่วยงาน องรั
หนี้รั วิสาหกิจ
ที่เปนสถา ันการเงิน
หนี้รั วิสาหกิจรั า ค้าประกัน
5 72

14

14.06

หนี้รั า
เพื่อ ด ้ความเสียหาย
อง FIDF 13.18%

หนี้ที่รั า ก้ ดยตรง
66.90

*หนี้รัฐวิสำหกิจที่เป็นสถำบันกำรเงิน หมำยถึง หนีข้ องรัฐวิสำหกิจที่ทำธุรกิจให้กู้ยืมเงิน ธุรกิจบริหำรสินทรัพย์ และธุรกิจประกันสินเชื่อ
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2561
ตารางที่ 1 รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 25611
2,3ณ 30 มิ.ย. 61

(1)

2,3
% GDP 2,3

ณ 31 ก.ค. 61

(2)

(3)

หน่วย: ล้านบาท
% GDP
เพิ่ม/(ลด)
2,3

(4)

(3)-(1)

1. หนีร้ ัฐบาล (1.1+1.2+1.3)

5,227,322.08

32.82

5,251,290.17

32.74

23,968.09

1.1 หนีท้ ี่รัฐบาลกูโ้ ดยตรง

4,362,884.87

27.39

4,386,852.96

27.35

23,968.09

-หนี้ต่างประเทศ
- เงินกู้เพื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล
- เงินกู้ให้กู้ต่อ

4

-หนี้ในประเทศ
- เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้
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78,808.46

80,042.29

1,233.83

34,416.99

34,323.51

(93.48)

44,391.47

45,718.78

1,327.31

4,284,076.41

4,306,810.67

22,734.26

3,739,083.98

3,760,993.45

21,909.47

- ระยะสัน้ (ตัว๋ เงินคลังและเงินกู้อื่น )

53,289.00

62,381.00

9,092.00

- ระยะยาว (พันธบัตรและเงินกู้อื่น )

3,685,794.98

3,698,612.45

12,817.47

356,853.00

355,472.00

(1,381.00)

129,183.11

131,388.90

2,205.79

- เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
- เงินกู้ให้กู้ต่อ

4

- เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้้าประกัน
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- เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ
- เพื่อใช้ในโครงการ DPL
- เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้้าและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน
1.2 หนีท้ ี่รัฐบาลกูเ้ พื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
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4,133.32

4,133.32

-

54,823.00

54,823.00

-

33.00

33.00

-

54,790.00

54,790.00

-

864,437.21

5.43

864,437.21

5.39

-

- FIDF 1

335,632.00

335,632.00

-

- FIDF 3

528,805.21

528,805.21

-

2. หนีร้ ัฐวิสาหกิจ (2.1 + 2.2)

918,944.77

5.77

922,047.84

5.75

3,103.07

2.1 หนีท้ ี่รัฐบาลค้้าประกัน

413,323.29

2.60

413,295.14

2.58

(28.15)

-หนี้ต่างประเทศ
-หนี้ในประเทศ
2.2 หนีท้ ี่รัฐบาลไม่ค้าประกัน

75,471.22

74,584.48

337,852.07
505,621.48

(886.74)

338,710.66
3.17

508,752.70

858.59
3.17

3,131.22

-หนี้ต่างประเทศ

101,844.41

101,822.65

(21.76)

-หนี้ในประเทศ

403,777.07

406,930.05

3,152.98

3. หนีร้ ัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้้าประกัน)
-หนี้ต่างประเทศ
-หนี้ในประเทศ
4. หนีห้ น่วยงานของรัฐ (4.1+4.2)
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้้าประกัน
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้าประกัน
รวม (1+2+3+4)

376,404.77

2.36

375,133.92

2.34

(1,270.85)

266.99

268.14

1.15

376,137.78

374,865.78

(1,272.00)

8,838.01

0.06

8,818.67

0.05

(19.34)

40.88

-

-

-

8,838.01
6,531,509.63

8,818.67
6,557,290.60

(19.34)
25,780.97

8

41.01
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หมำยเหตุ:
1. ตัวเลขในตำรำงเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของนิติบุคคลเฉพำะกิจ (Special Purpose Vehicle : SPV) ณ สิ้นเดือนกรกฎำคม
2561 จำนวน 20,499.90 ล้ำนบำท ที่รัฐบำลมีภำระผูกพันต้องจ่ำยภำยใต้สัญญำเช่ำพื้นที่อำคำร สัญญำบริกำรจัดหำเฟอร์นิเจอร์ และสัญญำโอนสิทธิ
เรียกร้องของโครงกำรศูนย์รำชกำรกรุงเทพมหำนคร ถ. แจ้งวัฒนะ
2. GDP ปี 2560 เท่ำกับ 15,452.90 พันล้ำนบำท และประมำณกำร GDP ปี 2561 เท่ำกับ 16,426.40 พันล้ำนบำท (สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ณ 20 สิงหำคม 2561)
3. สบน. ได้ปรับวิธีกำรคำนวณ GDP ในแต่ละเดือน เพื่อให้สัดส่วนหนี้สำธำรณะต่อ GDP สะท้อนค่ำที่ใกล้เคียงควำมเป็นจริง โดย GDP ในรอบ 12 เดือน
ที่ผ่ำนมำสิ้นสุด ณ เดือนมิถุนำยน 2561 ดังนี้ GDP ไตรมำส 3 - 4 ปี 60 + GDP ไตรมำส 1 - 2 ปี 61 เท่ำกับ 15,926.35 พันล้ำนบำท และในรอบ 12 เดือน
ที่ผ่ำนมำสิ้นสุด ณ เดือนกรกฎำคม 2561 ดังนี้ ([GDP ไตรมำส 3 ปี 60]/3)*2 + GDP ไตรมำส 4 ปี 60 + GDP ไตรมำส 1 – 2 ปี 61 + [(ประมำณกำร GDP
ปี 61) – (GDP ไตรมำส 1 - 2 ปี 61)]/6 เท่ำกับ 16,038.44 พันล้ำนบำท
4. เงินกู้ให้กู้ต่อเป็นหนี้ที่ กระทรวงกำรคลังกู้เงินให้แก่หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจกู้ต่อเพื่อพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมตำมมติของ คณะรัฐมนตรี
ณ สิ้นเดือนกรกฎำคม 2561 หนี้เงินกู้ให้กู้ต่อมีจำนวนทั้ งสิ้น 177,107.68 ล้ำนบำท เป็นกำรให้กู้ต่อแก่กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
84,579.13 ล้ำนบำท กำรรถไฟแห่งประเทศไทย 76,348.59 ล้ำนบำท บริษัท กำรบินไทย จำกัด (มหำชน) 15,677.65 ล้ำนบำท กำรเคหะแห่งชำติ
303.85 ล้ำนบำท และกำรไฟฟ้ ำส่วนภูมิภ ำค 198.46 ล้ำนบำท ซึ่งหนี้ดังกล่ำวไม่ป รำกฏรำยกำรในตำรำงส่วนของหนี้รัฐวิส ำหกิจ เพื่อป้องกัน
กำรรำยงำนข้อมูลหนี้คงค้ำงที่ซ้ำซ้อน
5. รัฐบำลมีหนี้อัตรำดอกเบี้ยแปรผันตำมเงินเฟ้อ จำนวน 207,940 ล้ำนบำท ประกอบไปด้วย พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ (Inflation-Linked Bond)
รุ่น ILB217A จำนวน 100,872 ล้ำนบำท และ รุ่น ILB283A จำนวน 107,068 ล้ำนบำท โดยตำมประมำณกำรภำระหนี้ที่ จะครบกำหนดช ำระในอนำคต
รัฐบำลจะมีภำระหนี้ส่วนชดเชยเงินเฟ้อเพิ่มเติมจำกเงินต้นที่จะครบกำหนดในปี 2564 จำนวน 18,850 ล้ำนบำท และในปี 2571 จำนวน 32,970 ล้ำนบำท
ภำยใต้ข้อสมมติว่ำอัตรำเงินเฟ้อทั่วไป (Headline Inflation) เท่ำกับ 2.0%
6. มำตรำ 24 (2) ตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้ำงหนี้
สำธำรณะ เพื่อเป็นกำรประหยัด ลดควำมเสี่ยงในอัต รำแลกเปลี่ยน หรื อกระจำยภำระกำรช ำระหนี้ โดยที่ ผ่ำนมำกระทรวงกำรคลังได้มีกำรกู้เงิน
ในประเทศเพื่อชำระหนี้ต่ำงประเทศของรัฐวิสำหกิจที่กระทรวงกำรคลังค้ำประกัน ไม่เ กิน จำนวนเงิน ที่ยัง มีภ ำระค้ำประกัน อยู่ ทำให้หนี้ต่ำงประเทศ
ของรัฐวิสำหกิจที่กระทรวงกำรคลังค้ำประกันลดลงและหนี้ในประเทศของรัฐบำลเพิ่มขึ้น
7. เงิ น กู้ ที่ อ อกภำยใต้ พ ระรำชก ำหนดให้ อ ำนำจกระทรวงกำรคลั ง กู้ เงิ น และจั ด กำรเงิ น กู้ เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ กองทุ น เพื่ อ กำรฟื้ น ฟู แ ละพั ฒ นำระบบ
สถำบันกำรเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) และพระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำรเงินกู้เพื่อ ช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำ
ระบบสถำบันกำรเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF3) นั้น ต่อมำได้มีกำรตรำพระรำชกำหนดปรับปรุงกำรบริหำรหนี้ที่กระทรวงกำรคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุน
เพื่ อกำรฟื้ น ฟู และพั ฒ นำระบบสถำบั นกำรเงิ น (กองทุ น ฯ) พ.ศ. 2555 มำตรำ 4 ให้ ก องทุ น ฯ มี ห น้ ำ ที่ รับ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ กำรช ำระคื น ต้ น เงิ น กู้
และกำรชำระดอกเบี้ยเงินกู้
8. สบน. ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงสัดส่วนหนีส้ ำธำรณะคงค้ำงต่อ GDP เดือนมิถุนำยน 2561 เนื่องจำกกำรปรับประมำณกำร GDP (ณ รำคำประจำปี) ในปี
2561 ของสำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ณ 20 สิงหำคม 2561
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1 หนี้รั า
1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำเพิ่มขึ้นสุทธิ 23,968.09 ล้ำนบำท เนื่องจำก
1 1 1 หนี้ต่างประเทศ เพิ่มขึ้นสุทธิ 1,233.83 ล้ำนบำท จำกเดือนก่อนหน้ำ โดยเป็นผลจำกกำรเบิกจ่ำย
และชำระคืนหนี้เงินกูส้ กุลเงินเยน และกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน รวมถึงกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยนโครงกำรรถไฟชำนเมืองสำยสีแดง ช่วงบำงซื่อ – รังสิต วงเงิน 2,669 ล้ำนเยน โดยวิธี Cross Currency
Swap ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 2
ตารางที่ 2 การเป ี่ยนแป ง องหนี้ต่างประเทศที่รั า ก้ ดยตรง
สกุลเงิน 1

หนี้ คงค้าง ณ
มิ .ย. 61

หนี้ คงค้าง ณ
ก.ค. 61

(1)

(2)

ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การช้าระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ก.ค. 61
ล้าน
ล้านบาท
CAD/EUR/JPY/USD
(3)
(4) = (3)x(ข)

เพิ่ม/(ลด)

การเปลี่ยนแปลง
ของหนี้ สาธารณะ
ณ ก.ค. 61

(7) = (6) - (5)

(7) + (4)

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนีค้ งค้าง
ณ สิ้ นเดือน มิ .ย. 61
(ล้านบาท)

(5) = (1)x(ก)

ณ สิ้ นเดือน ก.ค. 61
(ล้านบาท)

(6) = (1)x(ข)

อัตราแลกเปลี่ยน
สกุลเงิน

มิ.ย. 61

ก.ค. 61

(ก)

(ข)

CAD

25.26

25.79

EUR

38.85

39.35

JPY

0.30

0.30

USD

33.33

33.49

เงินกู้เพื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล

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

33,095.58
741.91

32,814.88
741.91

(280.70)
-

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

7.69
56,888.40
38,164.80
500.00

7.69
58,609.58
40,834.18
500.00

1,721.19
2,669.38
-

(93.47)
-

-

-

-

(93.47)
-

4.11
12.17
-

4.11
535.19
788.00
-

16.28

1,233.83

2

เงินกู้ให้กู้ต่อ

รวม

523.02
788.00
-

194.35
17,274.62
-

198.46
17,286.79
-

1,217.55

1. CAD=สกุลเงินเหรียญแคนำดำ EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ
2. อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศของธนำคำรแห่งประเทศไทยเป็นอัตรำถัวเฉลีย่ ขำย ณ วันทำกำรสุดท้ำยของเดือน
3. หนี้ต่ำงประเทศที่มกี ำรบริหำรควำมเสี่ยงแล้ว ใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทำกำรบริหำรควำมเสี่ยง

หำกพิจำรณำในรูปเงินบำท หนี้ที่รัฐบำลกู้โดยตรงจำแนกเป็นสกุลเงินต่ำงๆ หลังจำกที่ได้บริหำรควำมเสี่ยงจำก
กำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนแล้วมีรำยละเอียดปรำกฏตำมแผนภำพที่ 2
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แผนภาพที่ 2 หนี้ต่างประเทศที่รั า ก้ ดยตรงที่ ริหารความเสีย่ งแ ะจาแนกเปนสกุ เงินต่างๆ
สกุลเงิน

(ล้านหน่วย)

เยน
91,424.46
เหรียญสหรัฐ
1,241.91
เหรียญแคนาดา
7.69
ยูโร
รวมหนีต้ า่ งประเทศของรัฐบาล (1)
หนีข้ องรัฐบาลทัง้ หมด (2)
ร้อยละของหนีต้ า่ งประเทศต่อหนีท้ งั้ หมด
ของรัฐบาล (%) = (1)/(2)

รวม
40,354.88
39,488.95
198.46
80,042.29

(ล้านบาท)
Hedged
22,545.07
39,488.95
62,034.02
5,251,290.17

Unhedged
17,809.81
198.46
18,008.27

1.52

1.18

0.34

ร้อย ะ องหนี้ต่างประเทศที่รั า ก้ ดยตรงต่อหนี้รั า ทั้งหมด
ดยจาแนกเป
นหนี้ที่ยังไม่ได้มีการ ริหารความเสี่ยง แ ะหนี้ที่ได้มีการ ริหารความเสี่ยงจากอัตราแ กเป ี่ยน
Canadian
(Unhedged)
0.004%

USD (Hedged)
0.75%

Japanese Yen
(Hedged)
0.43%

Japanese Yen
(Unhedged)
0.34%

Unhedged
0.34%

Hedged
1.18%
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1.1.2 หนี้ นประเทศ เพิ่มขึ้นสุทธิ 22,734.26 ล้ำนบำท จำกเดือนก่อนหน้ำ เนื่องจำก
 เงินกูเ้ พื่อชดเชยกำรขำดดุลงบประมำณและกำรบริหำรหนี้สำธำรณะเพิ่มขึ้นสุทธิ 21,909.47
ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
- เงินกู้ระยะสั้น เพิ่มขึ้นสุทธิ 9,092 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรแปลงตั๋วเงินคลังเป็นตั๋วสัญญำใช้เงินเพื่อ
กำรบริหำรหนี้ และกำรลดลงของตั๋วเงินคลัง
- เงินกู้ระยะยำว เพิ่มขึ้นสุทธิ 12,817.47 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรกู้เงินเพื่อชดเชยกำรขำดดุล
งบประมำณ 23,200 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็นกำรออกพันธบัตรรัฐบำล 18,200 ล้ำนบำท และพันธบัตรออมทรัพย์
5,000 ล้ำนบำท รวมถึงกำรไถ่ถอนตั๋วสัญญำใช้เงิน 10,382.53 ล้ำนบำท
 กำรชำระเงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ จำนวน 1,381 ล้ำนบำท
 เงินกู้ให้กู้ต่อเพิ่มขึ้น 2,205.79 ล้ำนบำท เนื่องจำก
- กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเบิกจ่ำยเงินกู้จำนวน 1,205.10 ล้ำนบำท เพื่อจัดทำ
โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีส้มจำนวน 569.54 ล้ำนบำท สำยสีเขียวจำนวน 355.91 ล้ำนบำท สำยสีน้ำเงินจำนวน 279.65
ล้ำนบำท
- กำรรถไฟแห่งประเทศไทยเบิกจ่ำยเงินกู้จำนวน 945.12 ล้ำนบำท เพื่อจัดทำ โครงกำรก่อสร้ำง
รถไฟทำงคู่ ช่วงชุมทำงถนนจิระ – ขอนแก่น จำนวน 672.38 ล้ำนบำท โครงกำรก่อสร้ำงทำงคู่ในเส้นทำงรถไฟสำย
ชำยฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรำ – คลองสิบเก้ำ - แก่งคอย จำนวน 149.97 ล้ำนบำท โครงกำรรถไฟชำนเมือง
สำยสีแดง ช่วงบำงซื่อ - รังสิต จำนวน 98.12 ล้ำนบำท โครงกำรก่อสร้ำงรถไฟทำงคู่ ช่วงลพบุรี – ปำกน้ำโพ จำนวน
10.81 ล้ำนบำท โครงกำรก่อสร้ำงทำงคู่ ช่วงนครปฐม – ชุมพร จำนวน 8.86 ล้ำนบำท และโครงกำรก่อสร้ำงทำงคู่ ช่วง
มำบกะเบำ – ชุมทำงถนนจิระ จำนวน 4.98 ล้ำนบำท
- กำรเคหะแห่งชำติเบิกจ่ำยเงินกู้จำนวน 55.57 ล้ำนบำท เพื่อจัดทำโครงกำรอำคำรพักอำศัยแปลง G
ตำมแผนแม่บทโครงกำรฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง
1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกเดือนก่อนหน้ำ
2 หนี้รั วิสาหกิจ
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้้าประกัน
2 1 1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงสุทธิ 886.74 ล้ำนบำท จำกเดือนก่อนหน้ำ โดยเป็นผลจำกกำรชำระคืนหนี้สกุลเงินต่ำงๆ
และกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลีย่ น ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 3
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2561
ตารางที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ (รัฐบาลค้ าประกัน)
ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การช้าระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ก.ค. 61

สกุลเงิน 1

EUR
หนีท้ ี่ยังไม่ได้มีการบริหาร
JPY
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน USD
หนีท้ ี่ได้มีการบริหารความเสี่ยง JPY
USD
จากอัตราแลกเปลี่ยน3

การเปลี่ยนแปลง
ของหนี้ สาธารณะ
ณ ก.ค. 61

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง

หนี้ คงค้าง ณ
มิ .ย. 61

หนี้ คงค้าง ณ
ก.ค. 61

ล้าน
CAD/EUR/JPY/USD

ล้านบาท

ณ สิ้ นเดือน มิ .ย. 61
(ล้านบาท)

ณ สิ้ นเดือน ก.ค. 61
(ล้านบาท)

เพิ่ม/(ลด)

(1)

(2)

(3)

(4) = (3)x(ข)

(5) = (1)x(ก)

(6) = (1)x(ข)

(7) = (6) - (5)

18.04
67,493.74
174,598.88
รวม

17.99
67,428.04
171,709.69
-

(0.05)
(65.70)
(2,889.19)
-

(1.94)
(19.97)
(890.68)
(912.59)

700.63
20,495.01
5,433.63
-

อัตราแลกเปลี่ยน

2

สกุลเงิน มิ.ย. 61 ก.ค. 61
(ก)

709.73
20,509.45
5,435.94
-

9.10
14.44
2.31
25.85

(ข)

(7) + (4)

7.16 EUR
(5.53) JPY
USD
(888.37)
(886.74)

38.85 39.35
0.30 0.30
33.33 33.49

1. EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ
2. อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศของธนำคำรแห่งประเทศไทยเป็นอัตรำถัวเฉลีย่ ขำย ณ วันทำกำรสุดท้ำยของเดือน
3. หนี้คงค้ำงต่ำงประเทศของรัฐวิสำหกิจบำงส่วนได้มกี ำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงแล้ว (Partial Hedge)

2 1 2 หนี้ นประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำเพิ่มขึ้นสุทธิ 858.59 ล้ำนบำท โดยกำรเปลี่ยนแปลงที่
สำคัญ เกิดจำกหนี้ที่เพิ่มขึ้นสุทธิของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย 1,100 ล้ำนบำท และองค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ 630 ล้ำนบำท
และ หนี้ที่ลดลงสุทธิของกำรเคหะแห่งชำติ 800 ล้ำนบำท
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้าประกัน
2 2 1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงสุทธิ 21.76 ล้ำนบำท จำกเดือนก่อนหน้ำ โดยเป็นผลจำกกำรชำระคืนหนี้สกุล
เงินต่ำงๆ และกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 4
ตารางที่ 4 การเป ี่ยนแป ง องหนี้ต่างประเทศ องรั วิสาหกิจ รั า ไม่ค้าประกัน
ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การช้าระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ก.ค. 61

สกุลเงิน 1

หนี้ คงค้าง ณ
มิ .ย. 61
(1)

หนี้ คงค้าง ณ
ก.ค. 61
(2)

ล้าน
CAD/EUR/JPY/USD
(3)

EUR
หนีท้ ี่ยังไม่ได้มีการบริหาร
JPY
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน3 USD

859.92
51,678.64
1,385.68

846.76
51,308.80
1,383.12

(13.16)
(369.84)
(2.56)

หนีท้ ี่ได้มีการบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน

23,000.00

23,000.00

-

JPY

รวม

ล้านบาท
(4) = (3)x(ข)

(518.0400)
(112.3800)
(85.6700)
-

การเปลี่ยนแปลง
ของหนีส้ าธารณะ ณ
ก.ค. 61

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง
ณ สิ้นเดือน มิ.ย. 61
(ล้านบาท)
(5) = (1)x(ก)

ณ สิ้นเดือน ก.ค. 61
(ล้านบาท)
(6) = (1)x(ข)

(7) + (4)

33,406.44
15,692.63
46,181.66

33,840.45
15,703.69
46,399.90

434.01
11.06
218.24

6,563.68

6,594.70

31.02

31.02

694.33

(21.76)

(716.09)

2

สกุลเงิน มิ.ย. 61 ก.ค. 61
(ก)
(ข)

เพิ่ม/(ลด)
(7) = (6) - (5)

อัตราแลกเปลี่ยน

(84.03) EUR
(101.32) JPY
132.57 USD

38.85 39.35
0.30 0.30
33.33 33.49

1. EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ
2. อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศของธนำคำรแห่งประเทศไทยเป็นอัตรำถัวเฉลีย่ ขำย ณ วันทำกำรสุดท้ำยของเดือน

2 2 2 หนี้ นประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำเพิ่มขึ้นสุทธิ 3,152.98 ล้ำนบำท โดยกำรเปลี่ยนแปลง
ทีส่ ำคัญ เกิดจำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคออกพันธบัตร 3,000 ล้ำนบำท
3 หนี้รั วิสาหกิจที่เปนสถา ันการเงิน รั า ค้าประกัน
3.1 หนี้ต่างประเทศ เพิ่มขึ้น 1.15 ล้ำนบำท จำกเดือนก่อนหน้ำ โดยเป็นผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน
ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 5
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2561
ตารางที่ 5 การเป ี่ยนแป ง องหนี้ต่างประเทศ องรั วิสาหกิจที่เปนสถา ันการเงิน รั า ค้าประกัน
ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การช้าระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ก.ค. 61

สกุลเงิน

1

EUR
หนีท้ ี่ยังไม่ได้มีการบริหาร
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน USD
หนีท้ ี่ได้มีการบริหารความเสี่ยง EUR
JPY
จากอัตราแลกเปลี่ยน

หนี้ คงค้าง ณ
มิ .ย. 61
(1)

2.26
702.17
รวม

หนี้ คงค้าง ณ
ก.ค. 61
(2)

2.26
702.17

ล้าน
CAD/EUR/JPY/USD
(3)

-

ล้านบาท
(4) = (3)x(ข)

-

การเปลี่ยนแปลง
ของหนีส้ าธารณะ ณ
ก.ค. 61

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง
ณ สิ้นเดือน มิ.ย. 61
(ล้านบาท)
(5) = (1)x(ก)

87.95
-

ณ สิ้นเดือน ก.ค. 61
(ล้านบาท)
(6) = (1)x(ข)

89.10
-

เพิ่ม/(ลด)
(7) = (6) - (5)

1.15
1.15

อัตราแลกเปลี่ยน 2
สกุลเงิน มิ.ย. 61 ก.ค. 61
(ก)
(ข)

(7) + (4)

1.15
1.15

EUR

38.85 39.35

USD

33.33 33.49

1. EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ
2. อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศของธนำคำรแห่งประเทศไทยเป็นอัตรำถัวเฉลีย่ ขำย ณ วันทำกำรสุดท้ำยของเดือน

3.2 หนี้ในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำลดลง 1,272 ล้ำนบำท เนื่องจำกธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์
กำรเกษตรชำระคืนต้นเงินกู้ทั้งจำนวน
หำกพิจำรณำในรูปเงินบำท หนี้ต่ำงประเทศของรัฐวิสำหกิจ และรัฐวิสำหกิจที่เป็นสถำบันกำรเงิน (รัฐบำล
ค้ำประกัน) หลังจำกได้บริหำรควำมเสี่ยงของอัตรำแลกเปลี่ ยนแล้ว มีรำยละเอียดปรำกฏตำมแผนภำพที่ 3
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2561

แผนภาพที่ 3 หนี้ต่างประเทศ องรั วิสาหกิจ แ ะรั วิสาหกิจที่เปนสถา ันการเงิน รั า ค้าประกัน
ที่ ริหารความเสี่ยงแ ะจาแนกเปนสกุ เงินต่างๆ
(ล้านบาท)
สกุลเงิน

(ล้านหน่วย)

รวม

เยน
314,148.70
1,383.12
เหรียญสหรัฐ
867.01
ยูโร
รวมหนีต้ า่ งประเทศของรัฐวิสาหกิจ (1)
หนีร้ ัฐวิสาหกิจทัง้ หมด (2)

Hedged

96,241.74
46,314.23
34,119.30
176,675.27

60,160.94
60,160.94
1,297,181.76

13.62

4.64

ร้อยละของหนีต้ า่ งประเทศต่อหนีท้ งั้ หมดของ
รัฐวิสาหกิจ (%) = (1)/(2)

Natural
Hedged
15,591.31
46,314.23
33,322.41
95,227.95

Unhedged
20,489.49
796.89
21,286.38

7.34

1.64

ร้อย ะ องหนี้ต่างประเทศ องรั วิสาหกิจต่อหนี้ทั้งหมด องรั วิสาหกิจ ดยจาแนกเปนหนี้ที่ยังไม่ได้มีการ ริหารความเสี่ยง
หนี้ที่ได้มีการ ริหารความเสี่ยง แ ะหนี้ที่ ริหารความเสี่ยงจากอัตราแ กเป ี่ยน ดยวิธี Natural Hedged
Euro (Unhedged) 0.06%

Euro
(Natural
Hedged)
2.57%
USD (Natural
Hedged)
3.57%
Japanese Yen
(Unhedged)
1.58%

Unhedged
1.64%

Japanese
Yen
(Hedged)
4.64%

Hedged
4.64%

Natural
Hedged
7.34%
Japanese Yen
(Natural Hedged)
1.20%
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4. หนี้หน่วยงาน องรั ลดลงสุทธิ 19.34 ล้ำนบำท จำกเดือนก่อนหน้ำ โดยกำรเปลี่ยนแปลงเกิดจำกสำนักงำนธนำนุเครำะห์
เบิกจ่ำยเงินกู้ 0.66 ล้ำนบำท และ ชำระคืนต้นเงินกู้ 20 ล้ำนบำท
หนี้สำธำรณะคงค้ำง ณ วันที่ 31 กรกฎำคม 2561 จำนวน 6,557,290.60 ล้ำนบำท สำมำรถแบ่งประเภทเป็น
หนี้ต่ำงประเทศ-หนี้ในประเทศ และหนี้ระยะยำว-หนี้ระยะสั้นได้ ดังนี้
หนี้ต่างประเทศแ ะหนี้ นประเทศ แบ่งออกเป็น หนี้ต่ำงประเทศ 256,717.56 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 3.91
และหนี้ในประเทศ 6,300,573.04 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 96.09 ของยอดหนี้สำธำรณะคงค้ำง รำยละเอียด
ปรำกฏตำมตำรำงที่ 6
ตารางที่ 6 สัดส่วนหนี้ต่างประเทศแ ะหนี้ นประเทศ
หนีส้ าธารณะ
(ล้ านบาท)
1. หนีร้ ัฐบาล

หนีต้ ่างประเทศ
(ล้ านบาท)

หนีใ้ นประเทศ
%

(ล้ านบาท)

%

5,251,290.17

80,042.29

1.52

5,171,247.88

98.48

2. หนีร้ ัฐวิสาหกิจ

922,047.84

176,407.13

19.13

745,640.71

80.87

3. หนีร้ ัฐวิสาหกิจทีเ่ ป็นสถาบันการเงิน

375,133.92

268.14

0.07

374,865.78

99.93

-

-

8,818.67

100.00

6,300,573.04

96.09

(รัฐบาลค้้าประกัน)
4. หนีห้ น่วยงานของรัฐ

8,818.67

รวม

6,557,290.60

256,717.56

3.91

หนี้ระยะยาวแ ะหนี้ระยะสั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
 หนี้ระยะยาวแ ะหนี้ระยะสั้น แ ่งตามอายุ องเครื่องมือการก้เงิน แบ่งออกเป็น หนี้ระยะยำว
6,394,333.67 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 97.51 และหนี้ระยะสั้น 162,956.93 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 2.49
ของยอดหนี้สำธำรณะคงค้ำง รำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 7
ตารางที่ 7 สัดส่วนหนี้ระยะยาวแ ะหนี้ระยะสั้น แ ่งตามอายุ องเครื่องมือการก้เงิน)
หนีส้ าธารณะ

หนีร้ ะยะยาว

หนีร้ ะยะสั้ น

(ล้ านบาท)

(ล้ านบาท)

%

5,251,290.17

5,093,114.45

96.99

158,175.72

3.01

2. หนีร้ ัฐวิสาหกิจ

922,047.84

917,266.63

99.48

4,781.21

0.52

3. หนีร้ ัฐวิสาหกิจทีเ่ ป็นสถาบันการเงิน

375,133.92

375,133.92

100.00

-

-

8,818.67

8,818.67

100.00

-

-

6,557,290.60 6,394,333.67

97.51

1. หนีร้ ัฐบาล

(ล้ านบาท)

%

(รัฐบาลค้้าประกัน)
4. หนีห้ น่วยงานของรัฐ

รวม

162,956.93

2.49
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2561

 หนี้ระยะยาวแ ะหนี้ระยะสั้น แ ่งตามอายุคงเห ือ แบ่งออกเป็น หนี้ระยะยำว 5,672,526.27
ล้ำนบำท หรือร้อยละ 86.51 และหนี้ระยะสั้น 884,764.33 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 13.49 ของยอดหนี้สำธำรณะคงค้ำง
รำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 8
ตารางที่ 8 สัดส่วนหนี้ระยะยาวแ ะหนี้ระยะสั้น แ ่งตามอายุคงเห ือ
หนีส้ าธารณะ

หนีร้ ะยะยาว

หนีร้ ะยะสั้ น

(ล้ านบาท)

(ล้ านบาท)

%

5,251,290.17

4,661,166.70

88.76

590,123.47

11.24

2. หนีร้ ัฐวิสาหกิจ

922,047.84

760,085.92

82.43

161,961.92

17.57

3. หนีร้ ัฐวิสาหกิจทีเ่ ป็นสถาบันการเงิน

375,133.92

246,350.80

65.67

128,783.12

34.33

8,818.67

4,922.85

55.82

3,895.82

44.18

6,557,290.60 5,672,526.27

86.51

884,764.33

13.49

1. หนีร้ ัฐบาล

(ล้ านบาท)

%

(รัฐบาลค้้าประกัน)
4. หนีห้ น่วยงานของรัฐ

รวม

พระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดสัดส่วนเพื่อใช้เป็นกรอบในกำรบริหำร
หนี้สำธำรณะไว้ โดยผลจำกกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ ณ สิ้นเดือนกรกฎำคม 2561 สัดส่วนต่ำงๆ อยู่ภำยใต้กรอบวินัย
ในกำรบริหำรหนี้สำธำรณะดังกล่ำว รำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 9
ตารางที่ 9 กรอ การ ริหารหนี้สาธารณะภาย ต้ พ ร

วินัยการเงินการค ัง องรั พ ศ 2561
สถานะ ณ สิ้ นเดือน

กรอบการบริหารหนีส้ าธารณะ1

กรกฎาคม 2561

1. สัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP

ไม่ เกินร้อยละ 60

ร้อยละ 40.88

2. สัดส่วนภาระหนี้รัฐบาลต่อประมาณการรายได้ประจ้าปี

ไม่ เกินร้อยละ 35

ร้อยละ 19.62

ไม่ เกินร้อยละ 10

ร้อยละ 3.91

ไม่ เกินร้อยละ 5

ร้อยละ 0.422

3. สัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้างที่เป็นเงิ นตราต่างประเทศ
ต่อหนี้สาธารณะทั้งหมด
4. สัดส่วนภาระหนี้สาธารณะที่เป็นเงิ นตราต่างประเทศ
ต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการ

1. สัดส่วนตำมประกำศ คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงินกำรคลังของรัฐ เรื่อง กำหนดกรอบในกำรบริหำรกรอบกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ
พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 7 มิถุนำยน 2561
2. กรอบกำรบริหำรหนี้สำธำรณะตัวที่ 2 และ 4 เป็นประมำณกำรรำยปีของปีงบประมำณ 2561
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