รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน ณ สิ้นเดือนเมษายน 2561
สำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ (สบน.) ขอรำยงำนสถำนะหนี้สำธำรณะคงค้ำง ณ สิ้นเดือนเมษำยน 2561 ดังนี้
ยอดหนี้สำธำรณะคงค้ำง ณ วันที่ 30 เมษำยน 2561 มีจำนวน 6,486,711.48 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 41.04 ของ GDP เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำ หนี้สำธำรณะคงค้ำงเพิ่มขึ้นสุทธิ 32,879.78 ล้ำนบำท โดย
มีรำยละเอียด ดังนี้
1. หนี้รัฐบำล 5,182,896.20 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นสุทธิ 37,902.50 ล้ำนบำท
2. หนี้รัฐวิสำหกิจ 914,646.77 ล้ำนบำท ลดลงสุทธิ 3,949.48 ล้ำนบำท
3. หนี้รัฐวิสำหกิจที่เป็นสถำบันกำรเงิน * (รัฐบำลค้ำประกัน ) 379,903.38 ล้ำนบำท
ลดลงสุ ทธิ 1,143.56 ล้ำนบำท
4. หนี้ ห น่ ว ยงำนของรั ฐ 9,265.13 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ้นสุทธิ 70.32 ล้ำนบำท
ทั้งนี้ สัดส่วนและรำยละเอียดของหนี้สำธำรณะ ณ สิ้นเดือนเมษำยน 2561 ปรำกฏตำมแผนภำพที่ 1
และตำรำงที่ 1 ตำมลำดับ

แผนภาพที่ 1 สัดส่วนหนีส้ าธารณะจาแนกตามประเภท
หนี้หน่วยงาน องรั
หนี้รั วิสาหกิจ
ที่เปนสถา ันการเงิน
รั า ค้าประกัน
หนี้รั วิสาหกิจ 5 6
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14.1

หนี้รั า
เพื่อ ด ้ความเสียหาย
อง FIDF 13. 6%

หนี้ที่รั า ก้ ดยตรง
66.

*หนี้รัฐวิสำหกิจที่เป็นสถำบันกำรเงิน หมำยถึง หนีข้ องรัฐวิสำหกิจที่ทำธุรกิจให้กู้ยืมเงิน บริหำรสินทรัพย์ และทำธุรกิจประกันสินเชื่อ

1

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน ณ สิ้นเดือนเมษายน 2561
ตารางที่ 1 รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 3 เมษายน 25611
2,3ณ 31 มี.ค. 61

(1)

2,3
% GDP 2,3

ณ 30 เม.ย. 61

(2)

(3)

หน่วย: ล้านบาท
% GDP
เพิ่ม/(ลด)
2,3

(4)

(3)-(1)

1. หนีร้ ัฐบาล (1.1+1.2+1.3)

5,144,993.70

32.82

5,182,896.20

32.79

37,902.50

1.1 หนีท้ ี่รัฐบาลกูโ้ ดยตรง

4,271,770.49

27.25

4,309,672.99

27.27

37,902.50

-หนี้ต่างประเทศ
- เงินกูเ้ พื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล
- เงินกูใ้ ห้กตู้ ่อ

4

-หนี้ในประเทศ
- เงินกูเ้ พื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้

5

94,171.64

93,434.55

(737.09)

35,245.11

34,917.34

(327.77)

58,926.53

58,517.21

(409.32)

4,177,598.85

4,216,238.44

38,639.59

3,654,224.98

3,690,313.98

36,089.00

- ระยะสัน้ (ตัว๋ เงินคลังและเงินกูอ้ นื่ )

66,610.00

53,289.00

(13,321.00)

- ระยะยาว (พันธบัตรและเงินกูอ้ นื่ )

3,587,614.98

3,637,024.98

49,410.00

359,853.00

359,853.00

105,137.88

107,955.14

2,817.26

4,649.99

4,133.32

(516.67)

53,733.00

53,983.00

250.00

- เงินกูเ้ พื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
- เงินกูใ้ ห้กตู้ ่อ

4

- เงินกูเ้ พื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้า้ ประกัน

6

- เงินกูบ้ าททดแทนการกูเ้ งินตราต่างประเทศ
- เพื่อใช้ในโครงการ DPL
- เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้้าและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน
1.2 หนีท้ ี่รัฐบาลกูเ้ พื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 7

33.00

33.00

53,700.00

53,950.00

873,223.21

5.57

873,223.21

-

250.00
5.52

-

- FIDF 1

335,632.00

335,632.00

-

- FIDF 3

537,591.21

537,591.21

-

2. หนีร้ ัฐวิสาหกิจ (2.1 + 2.2)

918,596.25

5.86

914,646.77

5.79

(3,949.48)

2.1 หนีท้ ี่รัฐบาลค้้าประกัน

413,086.62

2.64

411,075.73

2.60

(2,010.89)

-หนี้ต่างประเทศ

79,221.83

75,907.09

(3,314.74)

-หนี้ในประเทศ

333,864.79

335,168.64

1,303.85

2.2 หนีท้ ี่รัฐบาลไม่ค้าประกัน
-หนี้ต่างประเทศ
-หนี้ในประเทศ
3. หนีร้ ัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้้าประกัน)
-หนี้ต่างประเทศ
-หนี้ในประเทศ
4. หนีห้ น่วยงานของรัฐ (4.1+4.2)
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้า้ ประกัน
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่คา้ ประกัน
รวม (1+2+3+4)

505,509.63

3.22

96,001.55

3.19

95,302.25

409,508.08
381,046.94

503,571.04

(699.30)

408,268.79
2.43

379,903.38

(1,938.59)
(1,239.29)

2.40

(1,143.56)

270.16

269.60

(0.56)

380,776.78

379,633.78

(1,143.00)

9,194.81

0.06

9,265.13

0.06

70.32

-

-

-

9,194.81
6,453,831.70

9,265.13
6,486,711.48

70.32
32,879.78

41.17

41.04
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน ณ สิ้นเดือนเมษายน 2561
หมำยเหตุ:
1. ตัวเลขในตำรำงเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของนิติบุคคลเฉพำะกิจ (Special Purpose Vehicle : SPV) ณ สิ้นเดือนเมษำยน
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 16,457.30 พันล้ำนบำท (สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ณ 21 พฤษภำคม 2561)
3. สบน. ได้ปรับวิธีกำรคำนวณ GDP ในแต่ละเดือน เพื่อให้สัดส่วนหนี้สำธำรณะต่อ GDP สะท้อนค่ำที่ใกล้เคียงควำมเป็นจริง โดย GDP ในรอบ 12 เดือน
ที่ผ่ำนมำสิ้นสุด ณ เดือนมีนำคม 2561 ดังนี้ GDP ไตรมำส 2 - 4 ปี 60 + GDP ไตรมำส 1 ปี 61 เท่ำกับ 15,677.47 พันล้ำนบำท และในรอบ 12
เดือนที่ผ่ำนมำสิ้น สุด ณ เดือนเมษำยน 2561 ดังนี้ (GDP ไตรมำส 2 ปี 60/3)*2 + GDP ไตรมำส 3 - 4 ปี 60 + GDP ไตรมำส 1 ปี 61 +
[(ประมำณกำร GDP ปี 61) – (GDP ไตรมำส 1 ปี 61)]/9 เท่ำกับ 15,804.95 พันล้ำนบำท
4. เงินกู้ให้กู้ต่อเป็นหนี้ที่กระทรวงกำรคลังกู้เงินให้แก่หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจกู้ต่อเพื่อพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมตำมมติของ คณะรัฐมนตรี
ณ สิ้นเดือนเมษำยน 2561 หนี้เงินกู้ให้กู้ต่อมีจำนวนทั้งสิ้น 166,472.35 ล้ำนบำท เป็นกำรให้กู้ต่อแก่กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
80,015.09 ล้ำนบำท กำรรถไฟแห่งประเทศไทย 70,365.77 ล้ำนบำท บริษัท กำรบินไทย จำกัด (มหำชน) 15,677.65 ล้ำนบำท กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
190.71 ล้ำนบำท และกำรเคหะแห่งชำติ 223.13 ล้ำนบำท ซึ่งหนี้ดังกล่ำวไม่ปรำกฏรำยกำรในตำรำงส่วนของหนี้รัฐวิสำหกิจ เพื่อป้องกันกำรรำยงำน
ข้อมูลหนี้คงค้ำงที่ซ้ำซ้อน
5. 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) เท่ำกับ 2.0%
6. มำตรำ 24 (2) ตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้ำงหนี้
สำธำรณะ เพื่อเป็นกำรประหยัด ลดควำมเสี่ย งในอัตรำแลกเปลี่ยน หรือกระจำยภำระกำรชำระหนี้ โดยที่ผ่ำนมำกระทรวงกำรคลังได้มีกำรกู้เงิน
ในประเทศเพื่อชำระหนี้ต่ำงประเทศของรัฐวิสำหกิจที่กระทรวงกำรคลังค้ำประกัน ไม่เ กิน จำนวนเงิน ที่ยัง มีภ ำระค้ำประกัน อยู่ ทำให้หนี้ต่ำงประเทศ
ของรัฐวิสำหกิจที่กระทรวงกำรคลังค้ำประกันลดลงและหนี้ในประเทศของรัฐบำลเพิ่มขึ้น
7. เงิ น กู้ ที่ อ อกภำยใต้ พ ระรำชก ำหนดให้ อ ำนำจกระทรวงกำรคลั ง กู้ เ งิ น และจั ด กำรเงิ น กู้ เ พื่ อ ช่ ว ยเหลื อ กองทุ น เพื่ อ กำรฟื้ น ฟู แ ละพั ฒ นำระบบ
สถำบันกำรเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) และพระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำรเงินกู้เพื่ อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำ
ระบบสถำบันกำรเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF3) นั้น ต่อมำได้มีกำรตรำพระรำชกำหนดปรับปรุงกำรบริหำรหนี้ที่กระทรวงกำรคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุน
เพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน (กองทุ นฯ) พ.ศ. 2555 มำตรำ 4 ให้กองทุ น ฯ มีหน้ำที่ รับ ผิด ชอบเกี่ ยวกับ กำรช ำระคืน ต้ น เงิน กู้
และกำรชำระดอกเบี้ยเงินกู้
8. สบน. ได้มีกำรปรับปรุงข้อมูลหนี้รัฐบำลในส่วนหนี้ต่ำงประเทศ และหนี้รัฐวิสำหกิจที่รัฐบำลไม่ค้ำประกันในส่วนหนี้ต่ำงประเทศ ทำให้เลขหนี้สำธำรณะ
คงค้ำง ณ สิ้นเดือนมีนำคม 2561 เปลี่ยนจำก 6,454,168.89 ล้ำนบำท เป็น 6,453,831.70 ล้ำนบำท ขณะที่หนี้สำธำรณะคงค้ำงต่อ GDP มีกำรเปลี่ยนแปลง
จำก ร้อยละ 41.04 เป็น 41.17 เนื่องจำกกำรปรับประมำณกำร GDP (ณ รำคำประจำปี) ในปี 2561 ของสำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน ณ สิ้นเดือนเมษายน 2561
1 หนี้รั า
1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำเพิ่มขึ้นสุทธิ 37,902.50 ล้ำนบำท เนื่องจำก
1 1 1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงสุทธิ 737.09 ล้ำนบำท จำกเดือนก่อนหน้ำ โดยเป็นผลจำกกำรเบิกจ่ำยและชำระคืนเงินกู้
สกุลเงินต่ำงๆ และกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนโครงกำรรถไฟชำนเมืองสำยสีแดง ช่วงบำงซื่อ – รังสิต วงเงิน
10,000 ล้ำนเยน โดยวิธี Cross Currency Swap รวมถึง กำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน ดังรำยละเอียดปรำกฏตำม
ตำรำงที่ 2
ตารางที่ 2 การเป ี่ยนแป ง องหนี้ต่างประเทศที่รั า ก้ ดยตรง
สกุลเงิน 1

ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การช้าระคืน/การ
บริหารความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น) ณ เม.ย. 61
หนี้ คงค้าง ณ หนี้ คงค้าง ณ
ล้าน
ล้านบาท
มี.ค. 61
เม.ย. 61
CAD/EUR/JPY/USD
(1)
(2)
(3)
(4) = (3)x(ข)

ณ สิ้ นเดือน เม.ย. 61
(ล้านบาท)

เพิ่ม/(ลด)

การเปลี่ยนแปลง
ของหนี้ สาธารณะ
ณ เม.ย. 61

(6) = (1)x(ข)

(7) = (6) - (5)

(7) + (4)

ผลของอัตราแลกเปลีย่ นต่อหนีค้ งค้าง
ณ สิ้ นเดือน มี.ค. 61
(ล้านบาท)

(5) = (1)x(ก)

อัตราแลกเปลี่ยน
สกุลเงิน

เงินกู้เพื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล

CAD
หนีท้ ยี่ งั ไม่ได้มีการบริหาร
EUR
ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น JPY
USD
หนีท้ ไี่ ด้มีการบริหารความเสีย่ ง JPY
จากอัตราแลกเปลีย่ น 3
USD

34,108.73
757.93

33,095.58
757.93

(1,013.15)
-

CAD
7.69
หนีท้ ยี่ งั ไม่ได้มีการบริหาร
EUR
ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น JPY 124,678.58
USD
หนีท้ ไี่ ด้มีการบริหารความเสีย่ ง JPY
20,000.00
จากอัตราแลกเปลีย่ น 3
USD
500.00

7.69
115,532.12
30,000.00
500.00

(9,146.46)
10,000.00
-

(327.77)
-

-

-

-

(327.77)
-

2.49
(649.70)
-

2.49
(3,325.81)
2,914.00
-

(647.21)

(737.09)

2

มี.ค. 61 เม.ย. 61
(ก)

(ข)

CAD

24.46

24.79

EUR

38.81

38.57

JPY

0.30

0.29

USD

31.41

31.68

เงินกู้ให้กู้ต่อ

รวม

(2,676.11)
2,914.00
-

188.22
37,128.66
-

190.71
36,478.96
-

(89.88)

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
148,627.70
เหรียญสหรัฐ
1,257.93
เหรียญแคนาดา
7.69
ยูโร
รวมหนีต้ า่ งประเทศของรัฐบาล (1)
หนีข้ องรัฐบาลทัง้ หมด (2)
ร้อยละของหนีต้ า่ งประเทศต่อหนีท้ งั้ หมด

รวม
53,254.54
39,989.30
190.71
93,434.55

(ล้านบาท)
Hedged
19,451.69
39,989.30
59,440.99
5,182,896.20

Unhedged
33,802.85
190.71
33,993.56

1.80

1.15

0.65

ของรัฐบาล (%) = (1)/(2)

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

USD (Hedged)
0.77%

Japanese Yen
(Hedged)
0.38%

Japanese Yen
(Unhedged)
0.65%

Unhedged
0.65%

Hedged
1.15%
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1.1.2 หนี้ นประเทศ เพิ่มขึ้นสุทธิ 38,639.59 ล้ำนบำท จำกเดือนก่อนหน้ำ เนื่องจำก
 เงินกูเ้ พื่อชดเชยกำรขำดดุลงบประมำณและกำรบริหำรหนี้สำธำรณะเพิ่มขึ้นสุทธิ 36,089 ล้ำนบำท
โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
- เงินกู้ระยะสั้น ลดลงสุทธิ 13,321 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรลดลงของตั๋วเงินคลัง
- เงินกู้ระยะยำว เพิ่มขึ้น 49,410 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรกู้เงินเพื่อชดเชยกำรขำดดุลงบประมำณทั้ง
จำนวน โดยกำรออกพันธบัตรรัฐบำล 41,910 ล้ำนบำท และสัญญำเงินกู้ 7,500 ล้ำนบำท
 เงินกู้ให้กู้ต่อเพิ่มขึ้น 2,817.26 ล้ำนบำท เนื่องจำก
- กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเบิกจ่ำยเงินกู้จำนวน 1,119.33 ล้ำนบำท เพื่อจัดทำ
โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีเขียวจำนวน 532.60 ล้ำนบำท สำยสีส้มจำนวน 403.55 ล้ำนบำท และสำยสีน้ำเงินจำนวน
183.18 ล้ำนบำท
- กำรรถไฟแห่งประเทศไทยเบิกจ่ำยเงินกู้จำนวน 1,607.39 ล้ำนบำท เพื่อจัดทำโครงกำรก่อสร้ำง
รถไฟทำงคู่ ช่วงชุมทำงถนนจิระ – ขอนแก่น จำนวน 772.51 ล้ำนบำท โครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐบำลแห่ง
รำชอำณำจักรไทยและรัฐบำลแห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีนในกำรพัฒนำระบบรถไฟควำมเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภำค ช่วง
กรุงเทพมหำนคร - หนองคำย จำนวน 643.68 ล้ำนบำท โครงกำรก่อสร้ำงทำงคู่ ช่วงมำบกะเบำ – ชุมทำงถนนจิระ จำนวน
87.58 ล้ำนบำท โครงกำรก่อสร้ำงทำงคู่ในเส้นทำงรถไฟสำยชำยฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรำ – คลองสิบเก้ำ แก่งคอย จำนวน 77.44 ล้ำน และโครงกำรรถไฟชำนเมืองสำยสีแดง ช่วงบำงซื่อ - รังสิต จำนวน 26.18 ล้ำนบำท
- กำรเคหะแห่งชำติเบิกจ่ำยเงินกู้จำนวน 90.54 ล้ำนบำท เพื่อจัดทำโครงกำรอำคำรพักอำศัยแปลง G
ตำมแผนแม่บทโครงกำรฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง
 เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้ำงหนี้ต่ำงประเทศที่กระทรวงกำรคลังค้ำประกัน ลดลง 516.67 ล้ำนบำท
จำกกกำรชำระคืนต้นเงินกู้
 เงินกู้บำททดแทนกำรกู้เงินตรำต่ำงประเทศเพิ่มขึ้น 250 ล้ำนบำท เพื่อพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน้ำและระบบขนส่งทำงถนนระยะเร่งด่วน
1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกเดือนก่อนหน้ำ
เมื่อวันที่ 10 เมษำยน 2561 สบน. ได้ดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) วงเงินรวม 100,000
ล้ำนบำท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ลดควำมเสี่ยงในกำรปรับโครงสร้ำงหนี้รัฐบำลและยืดอำยุคงเหลือเฉลี่ยของพันธบัตร
รัฐบำล (2) ลดภำระต้นทุนเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบำล (3) ขยำยฐำนนักลงทุน และ (4) เพิ่มสภำพคล่องของวงเงินในกำรซื้อ
ขำยในตลำดรอง
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2 หนี้รั วิสาหกิจ
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้้าประกัน
2 1 1 หนี้ต่างประเทศ ลดลง 3,314.74 ล้ำนบำท จำกเดือนก่อนหน้ำ โดยเป็นผลจำกกำรชำระคืนหนี้สกุลเงินเยนของ
บริษัท ท่ำอำกำศยำน จำกัด (มหำชน) และกำรประปำนครหลวง รวมถึงกำรเปลีย่ นแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน ดังรำยละเอียด
ปรำกฏตำมตำรำงที่ 3
ตารางที่ 3 การเป ี่ยนแป ง องหนี้ตา่ งประเทศ องรั วิสาหกิจ รั า ค้าประกัน
ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การช้าระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ เม.ย. 61

สกุลเงิน 1

EUR
หนีท้ ยี่ งั ไม่ได้มีการบริหาร
JPY
ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น USD
หนีท้ ไี่ ด้มีการบริหารความเสีย่ ง JPY
USD
จากอัตราแลกเปลีย่ น3

หนี้ คงค้าง ณ
มี.ค. 61

หนี้ คงค้าง ณ
เม.ย. 61

ล้าน
CAD/EUR/JPY/USD

ล้านบาท

(1)

(2)

(3)

(4) = (3)x(ข)

28.45
77,707.04
177,203.80
รวม

28.45
69,181.36
176,104.25
-

(8,525.69)
(1,099.55)
-

ณ สิน้ เดือน มี.ค. 61
(ล้านบาท)

(2,494.48)
(352.32)
(2,846.80)

การเปลี่ยนแปลง
ของหนี้ สาธารณะ
ณ เม.ย.. 61

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง

(5) = (1)x(ก)

1,104.15
23,140.77
5,370.40
-

ณ สิ้ นเดือน เม.ย. 61
(ล้านบาท)

เพิ่ม/(ลด)

(6) = (1)x(ข)

(7) = (6) - (5)

อัตราแลกเปลี่ยน

2

สกุลเงิน มี.ค. 61 เม.ย. 61
(ก)

1,097.35
22,735.84
5,314.20
-

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

(6.81)
(404.93)
(56.20)
(467.94)

(ข)

(7) + (4)

(6.81) EUR
(2,899.41) JPY
USD
(408.52)
(3,314.74)

38.81 38.57
0.30 0.29
31.41 31.68

2 1 2 หนี้ นประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำเพิ่มขึ้นสุทธิ 1,303.85 ล้ำนบำท โดยกำรเปลี่ยนแปลง
เกิดจำกองค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพเบิกจ่ำยเงินกู้ 4,770.82 ล้ำนบำท และชำระคืนต้นเงินกู้ 4,257.75 ล้ำนบำท กำรรถไฟ
แห่งประเทศไทยเบิกจ่ำยเงินกู้ 1,140 ล้ำนบำท และชำระคืนต้นเงินกู้ 849.22 ล้ำนบำท และกำรเคหะแห่งชำติเบิกจ่ำย
เงินกู้ 500 ล้ำนบำท
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้าประกัน
2 2 1 หนี้ต่างประเทศ ลดลงสุทธิ 699.30 ล้ำนบำท จำกเดือนก่อนหน้ำ โดยเป็นผลจำกกำรชำระหนี้สกุลเงิน
ต่ำงๆ ของบริษัท กำรบินไทย จำกัด (มหำชน) และกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 4
ตารางที่ 4 การเป ี่ยนแป ง องหนี้ต่างประเทศ องรั วิสาหกิจ รั า ไม่ค้าประกัน
ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การช้าระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ เม.ย. 61

สกุลเงิน

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง

1

หนี้ คงค้าง ณ
มี.ค. 61
(1)

หนี้ คงค้าง ณ
เม.ย. 61
(2)

ล้าน
CAD/EUR/JPY/USD
(3)

ล้านบาท
(4) = (3)x(ข)

ณ สิน้ เดือน มี.ค. 61
(ล้านบาท)
(5) = (1)x(ก)

ณ สิ้ นเดือน เม.ย. 61
เพิ่ม/(ลด)
(ล้านบาท)
(6) = (1)x(ข)
(7) = (6) - (5)

การเปลี่ยนแปลง
ของหนี้ สาธารณะ
ณ เม.ย.. 61

สกุลเงิน มี.ค. 61 เม.ย. 61
(ก)

895.43
37,408.40
1,398.57

881.48
37,039.37
1,396.00

(13.96)
(369.03)
(2.57)

(538.28)
(107.97)
(81.57)

34,752.32
11,140.04
43,923.93

34,538.14
10,945.10
44,307.56

(214.19)
(194.94)
383.63

หนีท้ ไี่ ด้มีการบริหารความเสีย่ ง
จากอัตราแลกเปลีย่ น

23,000.00

23,000.00

-

-

6,185.25

6,239.28

54.02

54.02

28.52

(699.30)

รวม

(727.82)

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

(ข)

(7) + (4)

EUR
หนีท้ ยี่ งั ไม่ได้มีการบริหาร
JPY
ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น3 USD
JPY

อัตราแลกเปลี่ยน 2

(752.47) EUR
(302.91) JPY
302.06 USD

38.81 38.57
0.30 0.29
31.41 31.68
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2 2 2 หนี้ นประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำลดลงสุทธิ 1,239.29 ล้ำนบำท โดยกำรเปลี่ยนแปลงที่
สำคัญ เนื่องจำก กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยไถ่ถอนพันธบัตร 1,000 ล้ำนบำท และชำระคืนต้นเงินกู้ 300 ล้ำนบำท
3 หนี้รั วิสาหกิจที่เปนสถา ันการเงิน รั า ค้าประกัน
3.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลง 0.56 ล้ำนบำท จำกเดือนก่อนหน้ำ โดยเป็นผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน
ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 5
ตารางที่ 5 การเป ี่ยนแป ง องหนี้ต่างประเทศ องรั วิสาหกิจที่เปนสถา ันการเงิน รั า ค้าประกัน
ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การช้าระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ เม.ย. 61

สกุลเงิน 1

EUR
หนีท้ ยี่ งั ไม่ได้มีการบริหาร
ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น USD
หนีท้ ไี่ ด้มีการบริหารความเสีย่ ง EUR
JPY
จากอัตราแลกเปลีย่ น

หนี้ คงค้าง ณ
มี.ค. 61
(1)

2.35
702.17
รวม

หนี้ คงค้าง ณ
เม.ย. 61
(2)

2.35
702.17

ล้าน
CAD/EUR/JPY/USD
(3)

-

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

ล้านบาท
(4) = (3)x(ข)

-

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง
ณ สิน้ เดือน มี.ค. 61
(ล้านบาท)
(5) = (1)x(ก)

91.12
-

ณ สิน้ เดือน เม.ย. 61
เพิ่ม/(ลด)
(ล้านบาท)
(6) = (1)x(ข)
(7) = (6) - (5)

90.56
-

(0.56)
(0.56)

การเปลีย่ นแปลง
ของหนีส้ าธารณะ ณ
เม.ย.. 61

อัตราแลกเปลี่ยน 2
สกุลเงิน มี.ค. 61 เม.ย. 61
(ก)
(ข)

(7) + (4)

(0.56) EUR
USD
(0.56)

38.81 38.57
31.41 31.68

2. อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศของธนำคำรแห่งประเทศไทยเป็นอัตรำถัวเฉลีย่ ขำย ณ วันทำกำรสุดท้ำยของเดือน

3.2 หนี้ในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำลดลง 1,143 ล้ำนบำท เนื่องจำกธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์
กำรเกษตรชำระคืนต้นเงินกู้ทั้งจำนวน
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน ณ สิ้นเดือนเมษายน 2561
หำกพิจำรณำในรูปเงินบำท หนี้ต่ำงประเทศของรัฐวิสำหกิจ และรัฐวิสำหกิจที่เป็นสถำบันกำรเงิน (รัฐบำล
ค้ำประกัน) หลังจำกได้บริหำรควำมเสี่ยงของอัตรำแลกเปลี่ ยนแล้ว มีรำยละเอียดปรำกฏตำมแผนภำพที่ 3

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

สกุลเงิน

(ล้านหน่วย)

รวม

เยน
306,027.14
1,396.00
เหรียญสหรัฐ
912.28
ยูโร
รวมหนีต้ า่ งประเทศของรัฐวิสาหกิจ (1)
หนีร้ ัฐวิสาหกิจทัง้ หมด (2)

92,065.18
44,225.99
35,187.77
171,478.94

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

13.24

(ล้านบาท)
Natural
Hedged
Hedged
60,986.69
10,837.13
44,225.99
33,999.86
60,986.69
89,062.98
1,294,550.15
4.71

Unhedged
20,241.36
1,187.91
21,429.27

6.88

1.65

ร้อย ะ องหนี้ต่างประเทศ องรั วิสาหกิจต่อหนี้ทั้งหมด องรั วิสาหกิจ ดยจาแนกเปนหนี้ที่ยังไม่ได้มีการ ริหารความเสี่ยง
หนี้ที่ได้มีการ ริหารความเสี่ยง แ ะหนี้ที่ ริหารความเสี่ยงจากอัตราแ กเป ี่ยน ดยวิธี Natural Hedged
Euro (Unhedged) 0.09%

Euro
(Natural
Hedged)
2.63%

Unhedged
1.65%

Japanese
Yen
(Hedged)
4.71%

Natural
Hedged
6.88%

USD (Natural
Hedged)
3.41%
Japanese Yen
(Unhedged)
1.56%

Hedged
4.71%

Japanese Yen
(Natural Hedged)
0.84%
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน ณ สิ้นเดือนเมษายน 2561
4. หนี้หน่วยงาน องรั เพิ่มขึ้น 70.32 ล้ำนบำท จำกเดือนก่อนหน้ำ โดยกำรเปลี่ยนแปลงทีส่ ำคัญ เนื่องจำกสำนักงำนธนำนุ
เครำะห์เบิกจ่ำยเงินกู้ 575.32 ล้ำนบำท และชำระคืนต้นเงินกู้ 330 ล้ำนบำท
หนี้สำธำรณะคงค้ำง ณ วันที่ 30 เมษำยน 2561 จำนวน 6,486,711.48 ล้ำนบำท สำมำรถแบ่งประเภทเป็น
หนี้ต่ำงประเทศ-หนี้ในประเทศ และหนี้ระยะยำว-หนี้ระยะสั้นได้ ดังนี้
หนี้ต่างประเทศแ ะหนี้ นประเทศ แบ่งออกเป็น หนี้ต่ำงประเทศ 264,913.49 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 4.08
และหนี้ในประเทศ 6,221,797.99 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 95.92 ของยอดหนี้สำธำรณะคงค้ำง รำยละเอียด
ปรำกฏตำมตำรำงที่ 6
ตารางที่ 6 สัดส่วนหนี้ต่างประเทศแ ะหนี้ นประเทศ
หนีส้ าธารณะ
(ล้านบาท)
1. หนีร้ ฐั บาล

หนีต้ ่างประเทศ
(ล้านบาท)

หนีใ้ นประเทศ
%

(ล้านบาท)

%

5,182,896.20

93,434.55

1.80

5,089,461.65

98.20

2. หนีร้ ฐั วิสาหกิจ

914,646.77

171,209.34

18.72

743,437.43

81.28

3. หนีร้ ฐั วิสาหกิจทีเ่ ป็นสถาบันการเงิน

379,903.38

269.60

0.07

379,633.78

99.93

-

-

9,265.13

100.00

6,221,797.99

95.92

(รัฐบาลค้้าประกัน)
4. หนีห้ น่วยงานของรัฐ

9,265.13

รวม

6,486,711.48

264,913.49

4.08

หนี้ระยะยาวแ ะหนี้ระยะสั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
 หนี้ระยะยาวแ ะหนี้ระยะสั้น แ ่งตามอายุ องเครื่องมือการก้เงิน แบ่งออกเป็น หนี้ระยะยำว
6,313,584.12 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 97.33 และหนี้ระยะสั้น 173,127.36 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 2.67
ของยอดหนี้สำธำรณะคงค้ำง รำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 7
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน ณ สิ้นเดือนเมษายน 2561
ตารางที่ 7 สัดส่วนหนี้ระยะยาวแ ะหนี้ระยะสั้น แ ่งตามอายุ องเครื่องมือการก้เงิน)
หนีส้ าธารณะ

หนีร้ ะยะยาว

หนีร้ ะยะสั้น

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

%

5,182,896.20

5,025,875.20

96.97

157,021.00

3.03

2. หนีร้ ฐั วิสาหกิจ

914,646.77

910,540.41

99.55

4,106.36

0.45

3. หนีร้ ฐั วิสาหกิจทีเ่ ป็นสถาบันการเงิน

379,903.38

367,903.38

96.84

12,000.00

3.16

9,265.13

9,265.13

100.00

6,486,711.48 6,313,584.12

97.33

1. หนีร้ ฐั บาล

(ล้านบาท)

%

(รัฐบาลค้้าประกัน)
4. หนีห้ น่วยงานของรัฐ

รวม

-

173,127.36

-

2.67

 หนี้ระยะยาวแ ะหนี้ระยะสั้น แ ่งตามอายุคงเห ือ แบ่งออกเป็น หนี้ระยะยำว 5,873,148.14
ล้ำนบำท หรือร้อยละ 90.54 และหนี้ระยะสั้น 613,563.34 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 9.46 ของยอดหนี้สำธำรณะคงค้ำง
รำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 8
ตารางที่ 8 สัดส่วนหนี้ระยะยาวแ ะหนี้ระยะสั้น แ ่งตามอายุคงเห ือ
หนีส้ าธารณะ

หนีร้ ะยะยาว

หนีร้ ะยะสั้น

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

%

5,182,896.20

4,803,909.33

92.69

378,986.87

7.31

2. หนีร้ ฐั วิสาหกิจ

914,646.77

775,141.30

84.75

139,505.47

15.25

3. หนีร้ ฐั วิสาหกิจทีเ่ ป็นสถาบันการเงิน

379,903.38

289,152.26

76.11

90,751.12

23.89

9,265.13

4,945.25

53.37

4,319.88

46.63

6,486,711.48 5,873,148.14

90.54

613,563.34

9.46

1. หนีร้ ฐั บาล

(ล้านบาท)

%

(รัฐบาลค้้าประกัน)
4. หนีห้ น่วยงานของรัฐ

รวม

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