รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2560
สำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ (สบน.) ขอรำยงำนสถำนะหนี้สำธำรณะคงค้ำง ณ สิ้นเดือนมิถุนำยน 2560 ดังนี้
ยอดหนี้สำธำรณะคงค้ำง ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 มีจำนวน 6,185,431.38 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 41.54 ของ GDP เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำ หนี้สำธำรณะลดลงสุทธิ 162,393 ล้ำนบำท โดยมี
รำยละเอียด ดังนี้
1. หนี้รัฐบำล 4,759,892.16 ล้ำนบำท ลดลง 152,385.45 ล้ำนบำท
2. หนี้รัฐวิสำหกิจ 967,318.90 ล้ำนบำท ลดลง 4,389.05 ล้ ำนบำท
3. หนี้รัฐวิสำหกิจที่เป็นสถำบันกำรเงิน (รัฐบำลค้ำประกัน ) 441,735.78 ล้ำนบำท
ลดลง 4,541.43 ล้ำนบำท
4. หนี้ ห น่ ว ยงำนของรั ฐ 16,484.54 ล้ ำนบำท ลดลง 1,077.07 ล้ำนบำท
ทั้งนี้ สัดส่วนและรำยละเอียดของหนี้สำธำรณะ ณ สิ้นเดือนมิถุนำยน 2560 ปรำกฏตำมแผนภำพที่ 1
และตำรำงที่ 1 ตำมลำดับ

แผนภาพที่ 1 สัดส่วนหนีส้ าธารณะจาแนกตามประเภท
หนี้หน่วยงาน องรั 0 2

หนี้รั วิสาหกิจ
ที่เปนสถา ันการเงิน
รั า ค้าประกัน
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หนี้รั วิสาหกิจ
15.6
หนี้รั า
เพื่อ ด ้ความเสียหาย
อง FIDF 14.6 %

หนี้ที่รั า ก้ ดยตรง
62 1
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2560
ตารางที่ 1 รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 0 มิถุนายน 25601
2,3
2,3
ณ 31 พ.ค. 60

% GDP

(1)

หน่วย: ล้านบาท
% GDP
เพิ่ม/(ลด)

2,3

ณ 30 มิ.ย. 60

(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 ี่รัฐบาลกูโ้ ดยตรง

3,886,098.26

26.26

3,854,252.02

25.88

(31,846.24)

-หนี้ต่างประเทศ

(2)

2,3

(3)

96,952.06

97,392.48

440.42

- เงินกู้เพื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล

37,922.58

37,387.81

(534.77)

- เงินกู้ให้กู้ต่อ

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)

-หนี้ในประเทศ
- เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้

4

- ระยะสัน้ (ตัว๋ เงินคลังและเงินกู้อื่น )

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

5,166.66

5,166.66

-

52,293.00

52,293.00

-

293.00

293.00

-

52,000.00

52,000.00

-

- เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
- เงินกู้ให้กู้ต่อ 5
- เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้้าประกัน 6
- เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ
- เพื่อใช้ในโครงการ DPL
- เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้้าและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน
1.2 หนีท้ ี่รัฐบาลกูเ้ พื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
- FIDF 1
- FIDF 3
1.3 หนีเ้ งินกูล้ ่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้

8

-หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
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905,729.35

6.12

905,640.14

2,414.29

6.08

(89.21)

339,632.00

339,632.00

-

566,097.35

566,008.14

(89.21)

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 ี่รัฐบาลค้้าประกัน

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 ี่รัฐบาลไม่ค้าประกัน

555,536.52

3.75

552,947.92

3.71

(2,588.60)

-หนี้ต่างประเทศ

131,779.99

125,240.56

(6,539.43)

-หนี้ในประเทศ

423,756.53

427,707.36

3,950.83

3. หนีร้ ัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้้าประกัน)
-หนี้ต่างประเทศ
-หนี้ในประเทศ
4. หนีห้ น่วยงานของรัฐ (4.1+4.2) 9
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้้าประกัน
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้าประกัน
รวม (1+2+3+4)

446,277.21

3.02

441,735.78

2.97

(4,541.43)

575.80

569.37

(6.43)

445,701.41

441,166.41

(4,535.00)

17,561.61

0.12

16,484.54

0.11

(1,077.07)

-

-

-

17,561.61
6,347,824.38

16,484.54
6,185,431.38

(1,077.07)
(162,393.00)

42.90

41.54
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2560

หมำยเหตุ:
1. ตัวเลขในตำรำงเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของนิติบุคคลเฉพำะกิจ (Special Purpose Vehicle : SPV) ณ สิ้นเดือนมิถุนำยน
2560 จำนวน 20,499.90 ล้ำนบำท ที่รัฐบำลมีภำระผูกพันต้องจ่ำยภำยใต้สัญญำเช่ำพื้นที่อำคำร สัญญำบริกำรจัดหำเฟอร์นิเจอร์ และสัญญำโอนสิทธิ
เรียกร้องของโครงกำรศูนย์รำชกำรกรุงเทพมหำนคร ถ. แจ้งวัฒนะ
2. GDP ปี 2559 เท่ำกับ 14,366.60 พันล้ำนบำท และประมำณกำร GDP ปี 2560 เท่ำกับ 15,228.60 พันล้ำนบำท (สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ณ 15 พฤษภำคม 2560)
3. สบน. ได้ปรับวิธีกำรคำนวณ GDP ในแต่ละเดือน เพื่อให้สัดส่วนหนี้สำธำรณะต่อ GDP สะท้อนค่ำที่ใกล้เคียงควำมเป็นจริง
โดย GDP ในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำสิน้ สุด ณ เดือนพฤษภำคม 2560 คำนวณ ดังนี้ [(GDP ไตรมำส 2 ปี 59)/3] + GDP ไตรมำส 3 – 4 ปี 2559 +
GDP ไตรมำส 1 ปี 60 + ([(ประมำณกำร GDP ปี 60) – (GDP ไตรมำส 1 ปี 60)]/9)*2 เท่ำกับ 14,796.62 พันล้ำนบำท และในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ
สิ้นสุด ณ เดือนมิถุนำยน 2560 คำนวณ ดังนี้ GDP ไตรมำส 3 – 4 ปี 2559 + GDP ไตรมำส 1 ปี 60 + ([(ประมำณกำร GDP ปี 60) – (GDP ไตรมำส
1 ปี 60)]/9)*3 เท่ำกับ 14,891.98 พันล้ำนบำท
4. รัฐบำลมีหนี้อัตรำดอกเบี้ยแปรผันตำมเงินเฟ้อ จำนวน 207,940 ล้ำนบำท ประกอบไปด้วย พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ (Inflation-Linked Bond)
รุ่น ILB217A จำนวน 100,872 ล้ำนบำท และ รุ่น ILB283A จำนวน 107,068 ล้ำนบำท โดยตำมประมำณกำรภำระหนี้ที่จะครบกำหนดชำระ
ในอนำคต รัฐบำลจะมีภำระหนี้ส่วนชดเชยเงินเฟ้อเพิ่มเติมจำกเงินต้นที่จะครบกำหนดในปี 2564 จำนวน 18,850 ล้ำนบำท และในปี 2571 จำนวน
32,970 ล้ำนบำท ภำยใต้ข้อสมมติว่ำอัตรำเงินเฟ้อทั่วไป (Headline Inflation) ในปี 2559 เท่ำกับ 1.0% และเท่ำกับ 2.0% ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป
5. เงินกู้ให้กู้ต่อเป็นหนี้ที่กระทรวงกำรคลังกู้เงินให้แก่หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจกู้ต่อเพื่อพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมตำมมติของคณะรัฐมนตรี
ณ สิ้นเดือนมิถุนำยน 2560 หนี้เงินกู้ให้กู้ต่อมีจำนวนทั้งสิ้น 134,214.88 ล้ำนบำท เป็นกำรให้กู้ต่อแก่กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
61,898.35 ล้ำนบำท กำรรถไฟแห่งประเทศไทย 51,295.65 ล้ำนบำท บริษัท กำรบินไทย จำกัด (มหำชน) 20,799.90 ล้ำนบำท และกำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำค 220.98 ล้ำนบำท ซึง่ หนี้ดังกล่ำวไม่ปรำกฏรำยกำรในตำรำงส่วนของหนี้รัฐวิสำหกิจ เพื่อป้องกันกำรรำยงำนข้อมูลหนี้คงค้ำงที่ซ้ำซ้อน
6. มำตรำ 24 (2) ตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้ำงหนี้
สำธำรณะ เพื่อเป็นกำรประหยัด ลดควำมเสี่ยงในอัตรำแลกเปลี่ยน หรือกระจำยภำระกำรชำระหนี้ โดยที่ผ่ำนมำกระทรวงกำรคลังได้มีกำรกู้เงิน
ในประเทศเพื่อชำระหนี้ต่ำงประเทศของรัฐวิสำหกิจที่กระทรวงกำรคลังค้ำประกันไม่เกิน จำนวนเงิน ที่ยัง มีภำระค้ำประกัน อยู่ ทำให้หนี้ต่ำงประเทศ
ของรัฐวิสำหกิจที่กระทรวงกำรคลังค้ำประกันลดลงและหนี้ในประเทศของรัฐบำลเพิ่มขึ้น
7. เงินกู้ที่ออกภำยใต้พระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำรเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบ
สถำบันกำรเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) และพระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำรเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำ
ระบบสถำบันกำรเงิน ระยะทีส่ อง พ.ศ. 2545 (FIDF3) นัน้ ต่อมำได้มีกำรตรำพระรำชกำหนดปรับปรุงกำรบริหำรหนี้ที่กระทรวงกำรคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุน
เพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน (กองทุนฯ) พ.ศ. 2555 มำตรำ 4 ให้กองทุนฯ มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรชำระคืนต้นเงินกู้
และกำรชำระดอกเบี้ยเงินกู้
8. มำตรำ 24/1 ตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้ำงหนี้
ที่มีจำนวนมำกและเห็นว่ ำไม่สมควรกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้ำงหนี้ดังกล่ำวในครำวเดียวกัน โดยให้ สำมำรถทยอยกู้เงินล่วงหน้ำได้ไม่เกิน 12 เดือนก่อน
วันที่หนี้ครบกำหนดชำระ และให้นำเงินกู้ดังกล่ำวส่งเข้ำกองทุนบริหำรเงินกู้เพื่อกำรปรับโครงสร้ำงหนี้สำธำรณะและพัฒนำตลำดตรำสำรหนี้
ในประเทศให้เป็นผู้บริหำรเงิน โดยจะนำไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีควำมมั่นคงสูง เช่น ตรำสำรหนี้ที่ออกหรือค้ำประกันโดยกระทรวงกำรคลัง
ตรำสำรหนี้ที่ออกเป็นเงินตรำสกุลหลักและออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบำลต่ำงประเทศ กำรทำธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญำจะขำยคืนซึ่งตรำสำรหนี้ที่ออก
โดยกระทรวงกำรคลัง หรือลงทุนในตรำสำรหนี้อื่นที่ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือจำกบริษัทจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ เพื่อให้เกิดผลตอบแทน
และเป็นกำรลดต้นทุนของกำรกู้เงิน
9. ตัวเลขในตำรำงไม่รวมหนี้ของธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) เนื่องจำกเดิม ธปท. ถือเป็นรัฐวิสำหกิจที่ประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินตำมพระรำชกฤษฎีกำ
กำหนดกิจกำรธนำคำรแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 ซึ่งหนี้ของ ธปท. ไม่นับเป็นหนี้สำธำรณะ เว้นแต่กระทรวงกำรคลังจะค้ำประกันหนี้นั้น ต่อมำ
พระรำชบัญญัติธนำคำรแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ได้บัญญัติให้ ธปท. เป็นหน่วยงำนของรัฐที่ไม่ เป็นส่วนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณและกฎหมำยอื่น ทำให้หนี้ของ ธปท. นับรวมเป็นหนี้สำธำรณะ อย่ำงไรก็ดี เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทำงปฏิ บัติ
ของนำนำประเทศและเจตนำรมณ์ดั้งเดิมของพระรำชบัญญัติกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ พ.ศ. 2548 สบน. อยู่ในระหว่ำงกำรดำเนินกำรปรับปรุงนิยำม
และขอบเขตของหนี้สำธำรณะภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ พ.ศ. 2548 อย่ำงไรก็ดี ณ สิ้นเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2560 หนี้ของ ธปท. มี
1จำนวน
หนี้ร4,264,777
ั า ล้ำนบำท (ที่มำ: ธนำคำรแห่งประเทศไทย)

1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำลดลงสุทธิ 31,846.24 ล้ำนบำท เนื่องจำก
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1 1 1 หนี้ต่างประเทศ เพิ่มขึ้นสุทธิ 440.42 ล้ำนบำท จำกเดือนก่อนหน้ำ โดยเป็นผลจำกกำรเบิกจ่ำยและชำระ
คืนหนี้สกุลเงินต่ำงๆ และกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 2
ตารางที่ 2 การเป ี่ยนแป ง องหนี้ต่างประเทศที่รั า ก้ ดยตรง
สกุลเงิน 1

หนีคง้ ค้างณ
พ.ค. 60
(1)

ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การช้าระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ มิ.ย. 60
หนีคง้ ค้างณ
ล้าน
ล้านบาท
มิ.ย. 60 CAD/EUR/JPY/USD
(2)
(3)
(4) = (3)x(ข)

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนีค้ งค้าง

้ อนพ.ค. 60 ณสินเดื
้ อนมิ.ย. 60
ณสินเดื
(ล้
(ล้
านบาท)
านบาท)
(5) = (1)x(ก)

(6) = (1)x(ข)

เพิ่ม/(ลด)
(7) = (6) - (5)

่ แปลง
การเปลียน
ของหนีสา้ ธารณ
ะ
ณมิ.ย. 60
(7) + (4)

อัตราแลกเปลี่ยน 2
สกุลเงิน

เงินกู้เพื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล

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

256.42
37,788.66
540.57

252.89
37,788.66
528.07

(3.53)
(12.50)

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

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=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
164,715.47
เหรียญสหรัฐ
1,430.96
เหรียญแคนาดา
8.37
ยูโร
รวมหนีต้ า่ งประเทศของรัฐบาล (1)
หนีข้ องรัฐบาลทัง้ หมด (2)
ร้อยละของหนีต้ า่ งประเทศต่อหนีท้ งั้ หมด
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

ร้อย ะ องหนี้ต่างประเทศที่รั า ก้ ดยตรงต่อหนี้รั า ทั้งหมด
ดยจาแนกเปนหนี้ที่ยังไม่ได้มีการ ริหารความเสี่ยง แ ะหนี้ที่ได้มีการ ริหารความเสี่ยงจากอัตราแ กเป ี่ยน
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%
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1.1.2 หนี้ นประเทศ ลดลงสุทธิ 32,286.66 ล้ำนบำท จำกเดือนก่อนหน้ำ เนื่องจำก
กำรกู้เงินเพื่อชดเชยกำรขำดดุลงบประมำณและกำรบริหำรหนี้สำธำรณะลดลง 34,700.95 ล้ำนบำท
โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
- เงินกู้ระยะสั้น ลดลง 80,000 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรลดลงของตั๋วเงินคลัง 60,000 ล้ำนบำท และ
กำรปรับโครงสร้ำงหนี้เงินกู้ระยะสั้นไปเป็นพันธบัตรรัฐบำล 20,000 ล้ำนบำท
- เงินกู้ระยะยำว เพิ่มขึ้น 45,299.05 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรกู้เงินเพื่อชดเชยกำรขำดดุลงบประมำณ
25,300 ล้ำนบำท กำรออกพันธบัตรรัฐบำลเพื่อปรับโครงสร้ำงหนี้เงินกูร้ ะยะสั้น 20,000 ล้ำนบำท และกำรไถ่ถอนพันธบัตร
รัฐบำล 0.95 ล้ำนบำท
เงินกู้ให้กู้ต่อเพิ่มขึ้น 2,414.29 ล้ำนบำท เนื่องจำก
- กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเบิกจ่ำยเงินกู้จำนวน 1,447.20 ล้ำนบำท เพื่อจัดทำ
โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีเขียวจำนวน 857.14 ล้ำนบำท สำยสีน้ำเงินจำนวน 548.84 ล้ำนบำท สำยสีม่วงจำนวน 41.07
ล้ำนบำท และโครงกำรพัฒนำสิ่งอำนวยควำมสะดวกเพื่อเชื่อมต่อกำรเดินทำงบริเวณสถำนีสะพำนพระนั่งเกล้ำ และ
โครงกำรปรับปรุงรูปแบบอำคำรจอดรถแล้วจรแยกนนทบุรี 1 ของโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีม่วง จำนวน 0.15 ล้ำนบำท
- กำรรถไฟแห่งประเทศไทยเบิกจ่ำยเงินกู้จำนวน 967.09 ล้ำนบำท เพื่อจัดทำโครงกำรก่อสร้ำงทำงคู่
ในเส้นทำงรถไฟ สำยชำยฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรำ – คลองสิบเก้ำ - แก่งคอย จำนวน 436.19 ล้ำนบำท
โครงกำรก่อสร้ำงรถไฟทำงคู่ ช่วงชุมทำงถนนจิระ – ขอนแก่น จำนวน 410.62 ล้ำนบำท และโครงกำรรถไฟชำนเมืองสำยสีแดง
ช่วงบำงซื่อ - รังสิต จำนวน 120.28 ล้ำนบำท
1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ลดลงจำกเดือนก่อนหน้ำ จำนวน
89.21 ล้ำนบำท จำกกำรชำระหนี้ที่กู้มำภำยใต้พระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำรเงินกู้เพื่อ
ช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3)
1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ลดลงจำกเดือนก่อนหน้ำ 120,450 ล้ำนบำท เนื่องจำกได้นำไปชำระคืน
หนี้พันธบัตรรัฐบำลที่ออกภำยใต้พระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำรเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อ
กำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) และพระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและ
จัดกำรเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) ที่ครบ
กำหนดในวันที่ 16 มิถุนำยน 2560
เมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน 2560 สบน. ได้ดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) วงเงินรวม 90,000
ล้ำนบำท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ลดควำมเสี่ยงในกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ของพันธบัตรรัฐบำลที่จะครบกำหนดใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 และ 2562 และยืดอำยุคงเหลือเฉลี่ยของหนี้คงค้ำง (2) ลดภำระต้นทุนเฉลี่ยของพันธบัตร
(3) ขยำยฐำนนักลงทุน และ (4) เพิ่มสภำพคล่องของวงเงินในกำรซื้อขำยในตลำดรอง
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2 หนี้รั วิสาหกิจ
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้้าประกัน
2 1 1 หนี้ต่างประเทศ ลดลง 887.11 ล้ำนบำท จำกเดือนก่อนหน้ำ โดยเป็นผลจำกกำรชำระคืนหนี้สกุลเงินต่ำงๆ และ
กำรเปลีย่ นแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 3
ตารางที่ 3 การเป ี่ยนแป ง องหนี้ต่างประเทศ องรั วิสาหกิจ รั า ค้าประกัน
หนีคง้ ค้างณ หนีคง้ ค้างณ
พ.ค. 60
มิ.ย. 60

สกุลเงิน 1

(1)
EUR
หนีท้ ี่ยังไม่ได้มีการบริหาร
JPY
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน USD
หนีท้ ี่ได้มีการบริหารความเสี่ยง JPY
USD
จากอัตราแลกเปลี่ยน3

35.26
81,967.01
194,761.89
รวม

(2)

31.73
81,967.01
193,256.52
-

ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การช้าระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ มิ.ย. 60

ล้าน
CAD/EUR/JPY/USD

ล้านบาท

(3)

(4) = (3)x(ข)

(3.53)
(1,505.37)
-

(138.48)
(412.25)
(550.73)

่ แปลง
การเปลียน
ของหนีสา้ ธารณ
ะ
ณมิ.ย. 60

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง

้ อนพ.ค. 60 ณสินเดื
้ อนมิ.ย. 60
ณสินเดื
(ล้
)
(
านบาท
ล้านบาท)
(5) = (1)x(ก)

1,356.36
25,490.02
6,645.34
-

(6) = (1)x(ข)

เพิ่ม/(ลด)

อัตราแลกเปลี่ยน

สกุลเงิน พ.ค. 60 มิ.ย. 60
(ก)

(7) = (6) - (5)

1,382.80
25,175.02
6,597.52
-

26.44
(315.00)
(47.82)
(336.38)

1. EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ
2. อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศของธนำคำรแห่งประเทศไทยเป็นอัตรำถัวเฉลีย่ ขำย ณ วันทำกำรสุดท้ำยของเดือน
3. หนี้คงค้ำงต่ำงประเทศของรัฐวิสำหกิจบำงส่วนได้มกี ำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงแล้ว (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 หนี้ นประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำลดลง 913.34 ล้ำนบำท โดยกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เนื่องจำก
กำรยำงแห่งประเทศไทยชำระคืนต้นเงินกู้ 1,913.34 ล้ำนบำท และกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทยไถ่ถอนพันธบัตร 1,000 ล้ำนบำท
รวมถึงกำรเบิกจ่ำยเงินกู้ของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย 800 ล้ำนบำท และองค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ 800 ล้ำนบำท
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้าประกัน
2 2 1 หนี้ต่างประเทศ ลดลง 6,539.43 ล้ำนบำท จำกเดือนก่อนหน้ำ โดยเป็นผลจำกบริษัท ปตท. จำกัด
(มหำชน) ชำระหนี้สกุลเงินเยน จำนวน 9,920.42 ล้ำนบำท และบริษัท กำรบินไทย จำกัด (มหำชน) เบิกจ่ำยเงินกู้สกุล
เงินเหรียญสหรัฐจำนวน 3,820.43 ล้ำนบำท และชำระหนี้สกุลเงินต่ำงๆ จำนวน 798.30 ล้ำนบำท และกำรเปลี่ยนแปลง
ของอัตรำแลกเปลี่ยน ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 4
ตารางที่ 4 การเป ี่ยนแป ง องหนี้ต่างประเทศ องรั วิสาหกิจ รั า ไม่ค้าประกัน
ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การช้าระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ มิ.ย. 60

สกุลเงิน

หนีคง้ ค้างณ หนีคง้ ค้างณ
พ.ค. 60
มิ.ย. 60

1

(1)

(2)

ล้าน
CAD/EUR/JPY/USD
(3)

EUR
หนีท้ ี่ยังไม่ได้มีการบริหาร
JPY
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน3 USD

1,054.51
41,091.75
1,801.62

1,036.71
40,765.28
1,913.50

(17.80)
(326.47)
111.88

หนีท้ ี่ได้มีการบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน

59,000.00

23,000.00

(36,000.00)

JPY

รวม

ล้านบาท
(4) = (3)x(ข)

้ อนพ.ค. 60 ณสินเดื
้ อนมิ.ย. 60
ณสินเดื
(ล้
(ล้
านบาท)
านบาท)
(5) = (1)x(ก)

(6) = (1)x(ข)

(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

(9,920.42)

16,704.04

16,645.69

(6,898.29)

่ แปลง
การเปลียน
ของหนีสา้ ธารณ
ะ
ณมิ.ย. 60

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง

สกุลเงิน พ.ค. 60 มิ.ย. 60

เพิ่ม/(ลด)
(7) = (6) - (5)

790.78
(157.92)
(215.65)

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

อัตราแลกเปลี่ยน 2

(ก)

(ข)

(7) + (4)

92.75 EUR
(258.19) JPY
3,604.78 USD

(58.35)

(9,978.77)

358.86

(6,539.43)

38.46 39.21
0.31 0.31
34.27 34.15
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2 2 2 หนี้ นประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำเพิ่มขึ้น 3,950.83 ล้ำนบำท โดยกำรเปลี่ยนแปลงที่
สำคัญ เนื่องจำกกำรเพิ่มขึ้นของหนี้บริษัท กำรบินไทย จำกัด (มหำชน) 6,100.54 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นกู้ 8,000
ล้ำนบำท และชำระคืนหนี้เดิม 1,899.46 ล้ำนบำท และบริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน) ชำระคืนหนี้เดิม 1,800 ล้ำนบำท และ
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคไถ่ถอนพันธบัตร 1,333 ล้ำนบำท
หนี้รั วิสาหกิจที่เปนสถา ันการเงิน รั า ค้าประกัน
3.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลง 6.43 ล้ำนบำท จำกเดือนก่อนหน้ำ โดยเป็นผลจำกกำรชำระคืนหนี้สกุลยูโรของบรรษัท
เงินทุนอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยซึ่งได้ควบรวมกับธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน) และกำรเปลี่ยนแปลงของ
อัตรำแลกเปลี่ยน ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 5
ตารางที่ 5 การเป ี่ยนแป ง องหนี้ต่างประเทศ องรั วิสาหกิจที่เปนสถา ันการเงิน รั า ค้าประกัน
ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การช้าระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ มิ.ย. 60

สกุลเงิน 1

EUR
หนีท้ ี่ยังไม่ได้มีการบริหาร
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน USD
หนีท้ ี่ได้มีการบริหารความเสี่ยง EUR
JPY
จากอัตราแลกเปลี่ยน

หนีคง้ ค้างณ หนีคง้ ค้างณ
พ.ค. 60
มิ.ย. 60
(1)

(2)

2.77
1.79
1,617.70
รวม

2.56
1.79
1,617.70

ล้าน
CAD/EUR/JPY/USD
(3)

ล้านบาท
(4) = (3)x(ข)

(0.21)
-

(8.30)
(8.30)

่ แปลง
การเปลียน
้
ของหนีสาธารณ
ะ
ณมิ.ย. 60

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง

้ อนพ.ค. 60 ณสินเดื
้ อนมิ.ย. 60
ณสินเดื
(ล้
(ล้
านบาท)
านบาท)
(5) = (1)x(ก)

106.59
61.40
-

(6) = (1)x(ข)

เพิ่ม/(ลด)
(7) = (6) - (5)

108.67
61.18
-

2.08
(0.21)
1.87

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

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

3.2 หนี้ในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำลดลง 4,535 ล้ำนบำท โดยกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เนื่องจำก
ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตรได้ออกพันธบัตร 5,000 ล้ำนบำท กำรเบิกจ่ำยเงินกู้ 40,000 ล้ำนบำท และ
กำรชำระคืนต้นเงินกู้ 49,535 ล้ำนบำท
หำกพิจำรณำในรูปเงินบำท หนี้ต่ำงประเทศของรัฐวิสำหกิจ และรัฐวิสำหกิจที่เป็นสถำบันกำรเงิน (รัฐบำล
ค้ำประกัน) หลังจำกได้บริหำรควำมเสี่ยงของอัตรำแลกเปลี่ ยนแล้ว มีรำยละเอียดปรำกฏตำมแผนภำพที่ 3
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แผนภาพที่ หนี้ต่างประเทศ องรั วิสาหกิจ แ ะรั วิสาหกิจที่เปนสถา ันการเงิน รั า ค้าประกัน
ที่ ริหารความเสี่ยงแ ะจาแนกเปนสกุ เงินต่างๆ
สกุลเงิน

(ล้านหน่วย)

รวม

เยน
340,606.51
1,915.29
เหรียญสหรัฐ
1,071.00
ยูโร
รวมหนีต้ า่ งประเทศของรัฐวิสาหกิจ (1)
หนีร้ ัฐวิสาหกิจทัง้ หมด (2)

104,967.48
65,403.89
41,996.78
212,368.15

ร้อยละของหนีต้ า่ งประเทศต่อหนีท้ งั้ หมดของ
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

ร้อย ะ องหนี้ต่างประเทศ องรั วิสาหกิจต่อหนี้ทั้งหมด องรั วิสาหกิจ ดยจาแนกเปนหนี้ที่ยังไม่ได้มีการ ริหารความเสี่ยง
หนี้ที่ได้มีการ ริหารความเสี่ยง แ ะหนี้ที่ ริหารความเสี่ยงจากอัตราแ กเป ี่ยน ดยวิธี Natural Hedged

4. หนี้หน่วยงาน องรั ลดลง 1,077.07 ล้ำนบำท จำกเดือนก่อนหน้ำ โดยกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เนื่องจำกสำนักงำน
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%

Hedged
4.77%

Natural
Hedged
8.41%
Japanese Yen
(Natural Hedged)
0.89%

ควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำนได้มีกำร
ชำระคืนหนี้สุทธิ 1,040.70 ล้ำนบำท
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หนี้สำธำรณะคงค้ำง ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 จำนวน 6,185,431.38 ล้ำนบำท สำมำรถแบ่งประเภทเป็น
หนี้ต่ำงประเทศ-หนี้ในประเทศ และหนี้ระยะยำว-หนี้ระยะสั้นได้ ดังนี้
หนี้ต่างประเทศแ ะหนี้ นประเทศ แบ่งออกเป็น หนี้ต่ำงประเทศ 309,760.63 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 5.01
และหนี้ในประเทศ 5,875,670.75 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 94.99 ของยอดหนี้สำธำรณะคงค้ำง รำยละเอียด
ปรำกฏตำมตำรำงที่ 6
ตารางที่ 6 สัดส่วนหนี้ต่างประเทศแ ะหนี้ นประเทศ
หนีส้ าธารณะ
(ล้ านบาท)
1. หนีร้ ัฐบาล

หนีต้ ่างประเทศ
(ล้ านบาท)

หนีใ้ นประเทศ
%

(ล้ านบาท)

%

4,759,892.16

97,392.48

2.05

4,662,499.68

97.95

2. หนีร้ ัฐวิสาหกิจ

967,318.90

211,798.78

21.90

755,520.12

78.10

3. หนีร้ ัฐวิสาหกิจทีเ่ ป็นสถาบันการเงิน

441,735.78

569.37

0.13

441,166.41

99.87

4. หนีห้ น่วยงานของรัฐ

16,484.54

-

-

16,484.54

100.00

รวม

6,185,431.38

5,875,670.75

94.99

(รัฐบาลค้้าประกัน)
309,760.63

5.01

หนี้ระยะยาวแ ะหนี้ระยะสั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
หนี้ระยะยาวแ ะหนี้ระยะสั้น แ ่งตามอายุ องเครื่องมือการก้เงิน แบ่งออกเป็น หนี้ระยะยำว
5,975,737.54 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 96.61 และหนี้ระยะสั้น 209,693.84 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 3.39
ของยอดหนี้สำธำรณะคงค้ำง รำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 7
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ตารางที่ 7 สัดส่วนหนี้ระยะยาวแ ะหนี้ระยะสั้น แ ่งตามอายุ องเครื่องมือการก้เงิน)
หนีส้ าธารณะ

หนีร้ ะยะยาว

หนีร้ ะยะสั้ น

(ล้ านบาท)

(ล้ านบาท)

%

4,759,892.16

4,610,037.92

96.85

149,854.24

3.15

2. หนีร้ ัฐวิสาหกิจ

967,318.90

958,559.96

99.09

8,758.94

0.91

3. หนีร้ ัฐวิสาหกิจทีเ่ ป็นสถาบันการเงิน

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. หนีร้ ัฐบาล

(ล้ านบาท)

%

(รัฐบาลค้้าประกัน)
4. หนีห้ น่วยงานของรัฐ

รวม

หนี้ระยะยาวแ ะหนี้ระยะสั้น แ ่งตามอายุคงเห ือ แบ่งออกเป็น หนี้ระยะยำว
5,549,468.46 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 89.72 และหนี้ระยะสั้น 635,962.92 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 10.28
ของยอดหนี้สำธำรณะคงค้ำง รำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 8
ตารางที่ 8 สัดส่วนหนี้ระยะยาวแ ะหนี้ระยะสั้น แ ่งตามอายุคงเห ือ
หนีส้ าธารณะ

หนีร้ ะยะยาว

หนีร้ ะยะสั้ น

(ล้ านบาท)

(ล้ านบาท)

%

4,759,892.16

4,368,986.21

91.79

390,905.95

8.21

2. หนีร้ ัฐวิสาหกิจ

967,318.90

816,429.91

84.40

150,888.99

15.60

3. หนีร้ ัฐวิสาหกิจทีเ่ ป็นสถาบันการเงิน

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. หนีร้ ัฐบาล

(ล้ านบาท)

%

(รัฐบาลค้้าประกัน)
4. หนีห้ น่วยงานของรัฐ

รวม

หมายเหตุ: กำรนำข้อมูลและ/หรือบทวิเครำะห์ของสำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะไปใช้และ/หรือเผยแพร่ต่อ ขอควำมกรุณำอ้ำงอิงแหล่งที่มำของข้อมูลด้วย
ส่วนวิจยั นโยบำยหนี้สำธำรณะ สำนักนโยบำยและแผน
สำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5520
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