ฉบับที่ 22/2561

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

รายงานหนีส้ าธารณะคงค้ าง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560
______________________
นายธี รัชย์ อัตนวานิ ช ที่ ปรึ กษาด้านตลาดตราสารหนี้ ได้รายงานหนี้ สาธารณะคงค้าง ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 มีจาํ นวน 6,371,416.12 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 41.76 ของ GDP โดยแบ่งเป็ นหนี้
รั ฐบาล 5,027,438.43 ล้านบาท หนี้ รัฐวิสาหกิ จ 940,263.45 ล้านบาท หนี้ รัฐวิสาหกิ จที่ เป็ นสถาบันการเงิ น*
(รัฐบาลคํ้าประกัน) 393,062.98 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานของรัฐ 10,651.26 ล้านบาท ทั้งนี้เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับเดือนก่อนหน้าหนี้สาธารณะคงค้างเพิ่มขึ้นสุ ทธิ 45,947.43 ล้านบาท โดยมี รายละเอี ยด ดัง นี้
 หนี้รัฐบาล จํานวน 5,027,438.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสุ ทธิ 68,112.31 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด
การเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญของหนี้รัฐบาล ดังนี้
 การกูเ้ งินตามแผนที่ กาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายประจําปี 2561
และเพื่อการบริ หารหนี้สาธารณะ เพิ่มขึ้นสุ ทธิ 66,940.50 ล้านบาท เนื่องจากการกูเ้ งินเพื่อชดเชยการขาดดุล
งบประมาณเพื่อนําไปลงทุนในการพัฒนาประเทศ สร้างความเข้มแข็งและยัง่ ยืนให้กบั เศรษฐกิจ จํานวน
48,440.50 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของตัว๋ เงินคลัง 22,500 ล้านบาท และการไถ่ถอนพันธบัตร 4,000 ล้านบาท
 การกูเ้ งิ นเพื่อการลงทุนจากแหล่งเงิ นกูใ้ นประเทศเพิ่มขึ้น 2,751.79 ล้านบาท โดย
แบ่งเป็ น การกูใ้ ห้กตู้ ่อแก่ (1) การรถไฟแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกูจ้ าํ นวน 1,562.08 ล้านบาท เพื่อจัดทํา
โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิ บเก้า - แก่งคอย
จํานวน 620.97 ล้านบาท โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น จํานวน 620.10 ล้าน
บาท โครงการความร่ วมมือระหว่างรัฐบาลแห่ งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่ งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็ วสู งฯ จํานวน 256.01 ล้านบาท และโครงการรถไฟชานเมืองสายสี แดง ช่วง
บางซื่ อ - รังสิ ต จํานวน 65 ล้านบาท และ (2) การรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่ งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกู้
จํานวน 1,189.71 ล้านบาท เพื่อจัดทําโครงการรถไฟฟ้ าสายสี เขียวจํานวน 650.17 ล้านบาท สายสี น้ าํ เงิน
จํานวน 303.19 ล้านบาท สายสี ส้มจํานวน 226.96 ล้านบาท และสายสี ม่วงจํานวน 9.39 ล้านบาท
 การชําระหนี้ ที่รัฐบาลกูเ้ พื่อชดใช้ความเสี ยหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) จํานวน 1,220 ล้านบาท และกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) จํานวน 16.31 ล้านบาท

*รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน หมายถึง รัฐวิสาหกิจที่ทําธุรกิจให้กู้ยืมเงิน บริหารสินทรัพย์ และทําธุรกิจประกันสินเชื่อ

-2 หนี้ต่างประเทศลดลงสุ ทธิ 343.67 ล้านบาท เนื่ องจากการเบิกจ่ายเงินกูส้ กุลเงินเยน การ
ชําระคืนหนี้สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
 หนี้รัฐวิสาหกิจ จํานวน 940,263.45 ล้านบาท ลดลงสุ ทธิ 16,385.65 ล้านบาท โดยการ
เปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญเกิดจาก
 หนี้ ที่รั ฐ บาลคํ้า ประกัน เพิ่ ม ขึ้ น 561.52 ล้า นบาท โดยรายการที่ สํา คัญ เกิ ด จากหนี้ ที่
เพิ่มขึ้นขององค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ และการรถไฟแห่งประเทศไทย
 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ าํ ประกัน ลดลง 16,947.17 ล้านบาท โดยรายการที่สําคัญเกิดจากหนี้ ที่
ลดลงของบริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
 หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็ นสถาบั นการเงิน (รั ฐบาลคํ้าประกัน) จํา นวน 393,062.98 ล้า นบาท
ลดลงสุ ทธิ 4,735.38 ล้านบาท โดยรายการที่สําคัญเกิดจากการชําระคืนต้นเงินกูข้ องธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร
 หนีห้ น่ วยงานของรั ฐ จํานวน 10,651.26 ล้านบาท ลดลงสุ ทธิ 1,043.85 ล้านบาท โดยการ
เปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญ เนื่องจากการชําระคืนต้นเงินกูข้ องสํานักงานกองทุนอ้อยและนํ้าตาลทราย
หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้ นเดือนธันวาคม 2560 จํานวน 6,371,416.12 ล้านบาท แบ่งออกเป็ น
หนี้ ในประเทศ 6,076,002.26 ล้านบาท หรื อร้อยละ 95.36 และหนี้ ต่างประเทศ 295,413.86 ล้านบาท
(ประมาณ 8,960.62 ล้านเหรี ยญสหรัฐ) หรื อร้อยละ 4.64 ของหนี้สาธารณะคงค้างทั้งหมด และหนี้สาธารณะ
คงค้างแบ่งตามอายุคงเหลือ สามารถแบ่งออกเป็ นหนี้ ระยะยาว 5,811,242.81 ล้านบาท หรื อร้อยละ 91.21
และหนี้ระยะสั้น 560,173.31 ล้านบาท หรื อร้อยละ 8.79 ของหนี้สาธารณะคงค้างทั้งหมด

คณะโฆษกสํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ
โทร. 02 265 8050 ต่อ 5520

-3สํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ (สบน.) ขอรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้ นเดือน
ธันวาคม 2560 ดังนี้
ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจาํ นวน 6,371,416.12 ล้านบาท หรื อ
คิดเป็ นร้อยละ 41.76 ของ GDP เมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นสุ ทธิ 45,947.43 ล้าน
บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. หนี้รัฐบาล 5,027,438.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 68,112.31 ล้านบาท
2. หนี้รัฐวิสาหกิจ 940,263.45 ล้านบาท ลดลง 16,385.65 ล้านบาท
3. หนี้ รัฐวิสาหกิจที่เป็ นสถาบันการเงิ น* (รัฐบาลคํ้าประกัน) 393,062.98 ล้านบาท
ลดลง 4,735.38 ล้านบาท
4. หนี้ หน่ ว ยงานของรั ฐ 10,651.26 ล้า นบาท ลดลง 1,043.85 ล้านบาท
ทั้งนี้ สัดส่ วนและรายละเอียดของหนี้สาธารณะ ณ สิ้ นเดือนธันวาคม 2560 ปรากฏตามแผนภาพ
ที่ 1 และตารางที่ 1 ตามลําดับ
แผนภาพที่ 1 สั ดส่ วนหนีส้ าธารณะจําแนกตามประเภท
หนี้หน่วยงานของรัฐ 0.17%
หนี้รัฐวิสาหกิจ
ที่เป็นสถาบันการเงิน
(รัฐบาลค้ําประกัน)
หนี้รัฐวิสาหกิจ
6.17%

14.76%

หนี้รัฐบาล
เพื่อชดใช้ความเสียหาย
ของ FIDF 13.92%

หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง
64.98%

*รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน หมายถึง รัฐวิสาหกิจที่ทําธุรกิจให้กู้ยืมเงิน บริหารสินทรัพย์ และทําธุรกิจประกันสินเชื่อ

-4ตารางที่ 1 รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25601
2,3

ณ 30 พ.ย. 60

% GDP

(1)

(2)

2,3

ณ 31 ธ.ค. 60

% GDP

(3)

หน่วย: ล้านบาท
เพิ่ม/(ลด)

(4)

(3)-(1)

1. หนี้รัฐบาล (1.1+1.2+1.3)

4,959,326.12

32.67

5,027,438.43

32.95

68,112.31

1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง

4,071,096.60

26.82

4,140,445.22

27.14

69,348.62

-หนี้ต่างประเทศ
- เงินกู้เพื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล
- เงินกู้ให้กู้ต่อ

4

-หนี้ในประเทศ
- เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้ 5

96,896.71

96,553.04

(343.67)

36,286.92

35,786.57

(500.35)

60,609.79

60,766.47

156.68

3,974,199.89

4,043,892.18

69,692.29

3,463,866.39

3,530,806.89

66,940.50

- ระยะสั้น (ตั๋วเงินคลังและเงินกู้อื่น)

15,000.00

37,500.00

22,500.00

- ระยะยาว (พันธบัตรและเงินกู้อื่น)

3,448,866.39

3,493,306.89

44,440.50

359,853.00

359,853.00

91,985.51

94,737.30

4,649.99

4,649.99

53,845.00

53,845.00

-

745.00

745.00

-

- เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
- เงินกู้ให้กู้ต่อ 4
- เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ําประกัน 6
- เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ
- เพื่อใช้ในโครงการ DPL
- เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน
1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ

7

53,100.00
888,229.52

2,751.79
-

53,100.00
5.85

886,993.21

5.81

(1,236.31)

- FIDF 1

339,632.00

338,412.00

(1,220.00)

- FIDF 3

548,597.52

548,581.21

(16.31)

2. หนี้รัฐวิสาหกิจ (2.1 + 2.2)

956,649.10

6.30

940,263.45

6.16

2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ําประกัน

416,116.46

2.74

416,677.98

2.73

-หนี้ต่างประเทศ
-หนี้ในประเทศ
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ําประกัน

82,010.30

81,367.29

334,106.16
540,532.64

523,585.47

561.52
(643.01)

335,310.69
3.56

(16,385.65)

1,204.53
3.43

(16,947.17)

-หนี้ต่างประเทศ

117,724.15

117,114.33

(609.82)

-หนี้ในประเทศ

422,808.49

406,471.14

(16,337.35)

3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน)
-หนี้ต่างประเทศ
-หนี้ในประเทศ
4. หนี้หน่วยงานของรัฐ (4.1+4.2)
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ําประกัน
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ําประกัน
รวม (1+2+3+4)

หมายเหตุ:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

397,798.36

2.62

386.58

2.58

379.20

397,411.78
11,695.11

393,062.98

(7.38)

392,683.78
0.08

10,651.26

(4,735.38)
(4,728.00)

0.07

(1,043.85)

-

-

-

11,695.11

10,651.26

(1,043.85)

6,325,468.69

41.67

6,371,416.12

41.76

45,947.43

ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle : SPV) ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560 จํานวน 20,499.90 ล้านบาท ที่รัฐบาลมีภาระ
ผูกพันต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร สัญญาบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ และสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องของโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจ้งวัฒนะ
GDP ปี 2559 เท่ากับ 14,366.60 พันล้านบาท และประมาณการ GDP ปี 2560 เท่ากับ 15,257.30 พันล้านบาท (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ 20 พฤศจิกายน
2560)
สบน. ได้ปรับวิธีการคํานวณ GDP ในแต่ละเดือน เพื่อให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP สะท้อนค่าที่ใกล้เคียงความเป็นจริง โดย GDP ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาสิ้นสุด ณ เดือนพฤศจิกายน 2560 คํานวณ
ดังนี้ (GDP ไตรมาส 4 ปี 59/3) + GDP ไตรมาส 1-3 ปี 60 + ([(ประมาณการ GDP ปี 60) – (GDP ไตรมาส 1-3 ปี 60)]/3)*2 เท่ากับ 15,179.46 พันล้านบาท และในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาสิ้นสุด ณ
เดือนธันวาคม 2560 เท่ากับประมาณการ GDP ปี 2560 ของ สศช. ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ที่จํานวน 15,257.30 พันล้านบาท
เงินกู้ให้กู้ต่อเป็นหนี้ที่กระทรวงการคลังกู้เงินให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจกู้ต่อเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามมติของคณะรัฐมนตรี ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560 หนี้เงินกู้ให้กู้ต่อมีจํานวนทั้งสิ้น
155,503.77 ล้านบาท เป็นการให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 76,508.33 ล้านบาท การรถไฟแห่งประเทศไทย 58,730.14 ล้านบาท บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 19,947.79
ล้านบาท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 210.90 ล้านบาท และการเคหะแห่งชาติ 106.61 ล้านบาท ซึ่งหนี้ดังกล่าวไม่ปรากฏรายการในตารางส่วนของหนี้รัฐวิสาหกิจ เพื่อป้องกันการรายงานข้อมูลหนี้คงค้างที่
ซ้ําซ้อน
รัฐบาลมีหนี้อัตราดอกเบี้ยแปรผันตามเงินเฟ้อ จํานวน 207,940 ล้านบาท ประกอบไปด้วย พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ (Inflation-Linked Bond)
รุ่น ILB217A จํานวน 100,872 ล้านบาท และ รุ่น ILB283A จํานวน 107,068 ล้านบาท โดยตามประมาณการภาระหนี้ที่จะครบกําหนดชําระ
ในอนาคต รัฐบาลจะมีภาระหนี้ส่วนชดเชยเงินเฟ้อเพิ่มเติมจากเงินต้นที่จะครบกําหนดในปี 2564 จํานวน 18,850 ล้านบาท และในปี 2571 จํานวน 32,970 ล้านบาท ภายใต้ข้อสมมติว่าอัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไป (Headline Inflation) ในปี 2559 เท่ากับ 1.0% และเท่ากับ 2.0% ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป
มาตรา 24 (2) ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ เพื่อเป็นการประหยัด ลดความเสี่ยงใน
อัตราแลกเปลี่ยน หรือกระจายภาระการชําระหนี้ โดยที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้มีการกู้เงินในประเทศเพื่อชําระหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ําประกันไม่เกินจํานวนเงินที่ยังมี
ภาระค้ําประกันอยู่ทําให้หนี้ต่างประเทศ ของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ําประกันลดลงและหนี้ในประเทศของรัฐบาลเพิ่มขึ้น
เงินกู้ที่ออกภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) และพระราชกําหนดให้อํานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF3) นั้น ต่อมาได้มีการตราพระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหนี้ที่
กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) พ.ศ. 2555 มาตรา 4 ให้กองทุนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการชําระคืนต้นเงินกู้และการชําระดอกเบี้ย
เงินกู้

-51. หนีร้ ัฐบาล
1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง เมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพิ่มขึ้นสุ ทธิ 69,348.62 ล้านบาท เนื่ องจาก
1.1.1 หนีต้ ่ างประเทศ ลดลงสุ ทธิ 343.67 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็ นผลจากการเบิกจ่าย
เงิ น กู้สกุ ล เงิ นเยน การชํา ระคื น หนี้ สกุล เงิ น เหรี ย ญสหรั ฐ และการเปลี่ ย นแปลงของอัต ราแลกเปลี่ ย น
ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปลีย่ นแปลงของหนีต้ ่ างประเทศทีร่ ัฐบาลกู้โดยตรง
สกุลเงิน 1

หนี้ คงค้าง ณ
พ.ย. 60

หนี้ คงค้าง ณ
ธ.ค. 60

(1)

(2)

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

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง
ณ สิ้นเดือน พ.ย. 60
(ล้านบาท)

(5) = (1)x(ก)

ณ สิ้นเดือน ธ.ค. 60
(ล้านบาท)

(6) = (1)x(ข)

เพิ่ม/(ลด)
(7) = (6) - (5)

การเปลี่ยนแปลง
ของหนี้ สาธารณะ
ณ ธ.ค. 60

(7) + (4)

อัตราแลกเปลี่ยน 2
สกุลเงิน

พ.ย. 60

ธ.ค. 60

(ก)

(ข)

CAD

25.58

26.26

EUR

39.02

39.39

JPY

0.29

0.29

USD

32.76

32.85

เงินกู้เพื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล

CAD
หนี้ที่ยังไม่ได้มีการบริหาร
EUR
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน JPY
USD
หนี้ที่ได้มีการบริหารความเสี่ยง JPY
USD
จากอัตราแลกเปลี่ยน 3

35,442.12
777.46

35,442.12
761.43

(16.03)

CAD
หนี้ที่ยังไม่ได้มีการบริหาร
EUR
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน JPY
USD
หนี้ที่ได้มีการบริหารความเสี่ยง JPY
จากอัตราแลกเปลี่ยน 3
USD

8.03
137,286.73
130.00
500.00

8.03
138,295.75
130.00
500.00

1,009.02
-

(500.35)

-

-

-

(500.35)

5.43
(156.10)
11.07
-

5.43
140.18
11.07
-

(139.60)

(343.67)

เงินกู้ให้กู้ต่อ

รวม

296.28
-

(204.07)

205.48
40,467.60
4,259.06
-

210.91
40,311.50
4,270.13
-

1. CAD=สกุลเงินเหรี ยญแคนาดา EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ
2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็ นอัตราถัวเฉลี่ยขาย ณ วันทําการสุ ดท้ายของเดือน
3. หนี้ต่างประเทศที่มีการบริ หารความเสี่ ยงแล้ว ใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทาํ การบริ หารความเสี่ ยง

หากพิจารณาในรู ปเงินบาท หนี้ที่รัฐบาลกูโ้ ดยตรงจําแนกเป็ นสกุลเงินต่างๆ หลังจากที่ได้บริ หาร
ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนแล้วมีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 2
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แผนภาพที่ 2 หนีต้ ่ างประเทศทีร่ ัฐบาลกู้โดยตรงทีบ่ ริหารความเสี่ ยงและจําแนกเป็ นสกุลเงินต่ างๆ
สกุลเงิน

(ล้านหน่วย)

เยน
173,737.87
เหรียญสหรัฐ
1,391.43
เหรียญแคนาดา
8.03
ยูโร
รวมหนี้ตา่ งประเทศของรัฐบาล (1)
หนี้ของรัฐบาลทั้งหมด (2)
ร้อยละของหนี้ตา่ งประเทศต่อหนี้ทั้งหมด
ของรัฐบาล (%) = (1)/(2)

รวม
51,973.53
44,368.61
210.90
96,553.04

(ล้านบาท)
Hedged
11,365.75
40,098.47
51,464.22
5,027,438.43

Unhedged
40,607.78
4,270.14
210.90
45,088.82

1.91

1.02

0.89

ร้อยละของหนี้ต่างประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรงต่อหนี้รัฐบาลทั้งหมด
โดยจําแนกเป็นหนี้ที่ยังไม่ได้มีการบริหารความเสี่ยง และหนี้ที่ได้มีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
USD
(Unhedged)
0.08%

USD (Hedged)
0.80%

Canadian
(Unhedged)
0.004%

Japanese Yen
(Hedged) 0.22%

Unhedged
0.89%
Japanese Yen
(Unhedged)
0.81%

Hedged
1.02%

1.1.2 หนีใ้ นประเทศ เพิ่มขึ้นสุ ทธิ 69,692.29 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า เนื่องจาก
- การกู้เ งิ น เพื่ อ ชดเชยการขาดดุ ล งบประมาณและการบริ ห ารหนี้ สาธารณะเพิ่ม ขึ้ น
66,940.50 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- เงินกูร้ ะยะสั้น เพิ่มขึ้น 22,500 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของตัว๋ เงินคลัง
- เงินกูร้ ะยะยาว เพิ่มขึ้น 44,440.50 ล้านบาท เนื่ องจากการกูเ้ งินเพื่อชดเชยการขาดดุล
งบประมาณ 48,440.50 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล 40,700 ล้านบาท และพันธบัตรออมทรัพย์
7,740.50 ล้านบาท และ การไถ่ถอนพันธบัตร 4,000 ล้านบาท
- เงินกูใ้ ห้กตู้ ่อเพิม่ ขึ้น 2,751.79 ล้านบาท เนื่องจาก

-7- การรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่ งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกูจ้ าํ นวน 1,189.71 ล้านบาท
เพื่อจัดทําโครงการรถไฟฟ้ าสายสี เขียวจํานวน 650.17 ล้านบาท สายสี น้ าํ เงินจํานวน 303.19 ล้านบาท สายสี
ส้มจํานวน 226.96 ล้านบาท และสายสี ม่วงจํานวน 9.39 ล้านบาท
- การรถไฟแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกูจ้ าํ นวน 1,562.08 ล้านบาท เพื่อจัดทํา โครงการ
ก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิ บเก้า - แก่งคอย จํานวน
620.97 ล้านบาท โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น จํานวน 620.10 ล้านบาท
โครงการความร่ วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการ
พัฒนาระบบรถไฟความเร็ วสู งฯ จํานวน 256.01 ล้านบาท และโครงการรถไฟชานเมืองสายสี แดง ช่วงบางซื่อ รังสิ ต จํานวน 65 ล้านบาท
1.2 หนี้ทรี่ ั ฐบาลกู้เพือ่ ชดใช้ ความเสียหายให้ แก่ กองทุนเพือ่ การฟื้ นฟูฯ ลดลงจากเดือนก่อนหน้า จํานวน
1,236.31 ล้านบาท จากการชําระหนี้ที่กมู้ าภายใต้พระราชกําหนดให้อาํ นาจกระทรวงการคลังกูเ้ งินและจัดการ
เงินกูเ้ พื่อช่วยเหลือกองทุนเพือ่ การฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) จํานวน 1,220 ล้าน
บาท และ พระราชกําหนดให้อาํ นาจกระทรวงการคลังกูเ้ งินและจัดการเงินกูเ้ พื่อช่วยเหลือกองทุนเพือ่ การ
ฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) จํานวน 16.31 ล้านบาท

2. หนีร้ ัฐวิสาหกิจ
2.1 หนี้ทรี่ ั ฐบาลคํา้ ประกัน
2.1.1 หนีต้ ่ างประเทศ ลดลง 643.01 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็ นผลจากการชําระคืนหนี้สกุลเงิน
ต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การเปลีย่ นแปลงของหนีต้ ่ างประเทศของรัฐวิสาหกิจ (รัฐบาลคํา้ ประกัน)

-8ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ธ.ค. 60

สกุลเงิน 1

EUR
หนี้ที่ยังไม่ได้มีการบริหาร
JPY
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน USD
หนี้ที่ได้มีการบริหารความเสี่ยง JPY
USD
จากอัตราแลกเปลี่ยน3

การเปลี่ยนแปลง
ของหนี้ สาธารณะ
ณ ธ.ค. 60

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง

หนี้ คงค้าง ณ
พ.ย. 60

หนี้ คงค้าง ณ
ธ.ค. 60

ล้าน
CAD/EUR/JPY/USD

ล้านบาท

ณ สิ้นเดือน พ.ย. 60
(ล้านบาท)

ณ สิ้นเดือน ธ.ค. 60
(ล้านบาท)

เพิม่ /(ลด)

(1)

(2)

(3)

(4) = (3)x(ข)

(5) = (1)x(ก)

(6) = (1)x(ข)

(7) = (6) - (5)

31.73
78,969.15
185,433.07
รวม

28.45
78,969.15
183,927.70
-

(3.28)
(1,505.37)
-

(129.32)
(412.25)
(541.57)

1,238.24
23,277.50
5,890.67
-

อัตราแลกเปลี่ยน

สกุลเงิน พ.ย. 60 ธ.ค. 60
(ก)

1,250.07
23,187.71
5,867.19
-

11.83
(89.79)
(23.48)
(101.44)

1. EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ
2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็ นอัตราถัวเฉลี่ยขาย ณ วันทําการสุ ดท้ายของเดือน
3. หนี้คงค้างต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจบางส่วนได้มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงแล้ว (Partial Hedge)

2

(ข)

(7) + (4)

(117.49) EUR
(89.79) JPY
USD
(435.73)
(643.01)

39.02 39.39
0.29 0.29
32.76 32.85

2.1.2 หนีใ้ นประเทศ เมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพิ่มขึ้น 1,204.53 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญ
เนื่องจาก องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพเบิกจ่ายเงินกู้ 4,545 ล้านบาท และชําระคืนต้นเงินกู้ 4,000 ล้านบาท และการ
รถไฟแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกู้ 19,300 ล้านบาท และชําระคืนต้นเงินกู้ 18,700 ล้านบาท
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ คาํ้ ประกัน
2.2.1 หนีต้ ่ างประเทศ ลดลง 609.82 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็ นผลจากบริ ษทั การบินไทย
จํากัด (มหาชน) ชําระหนี้สกุลเงินต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ดังรายละเอียดปรากฏตาม
ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การเปลีย่ นแปลงของหนีต้ ่ างประเทศของรัฐวิสาหกิจ (รัฐบาลไม่ คาํ้ ประกัน)
ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ธ.ค. 60

สกุลเงิน

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง

1

หนี้ คงค้าง ณ
พ.ย. 60
(1)

หนี้ คงค้าง ณ
ธ.ค. 60
(2)

ล้าน
CAD/EUR/JPY/USD
(3)

EUR
หนี้ที่ยังไม่ได้มีการบริหาร
JPY
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน3 USD

958.72
38,859.51
1,904.86

941.79
38,530.93
1,894.55

(16.93)
(328.57)
(10.31)

หนี้ที่ได้มีการบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน

23,000.00

23,000.00

-

JPY

รวม

ล้านบาท
(4) = (3)x(ข)

ณ สิ้นเดือน พ.ย. 60
(ล้านบาท)
(5) = (1)x(ก)

ณ สิ้นเดือน ธ.ค. 60
เพิม่ /(ลด)
(ล้านบาท)
(6) = (1)x(ข)
(7) = (6) - (5)

(666.88)
(96.48)
(338.67)

37,410.41
11,454.50
62,406.98

37,767.73
11,410.31
62,569.28

-

6,452.25

6,469.03

(1,102.03)

357.32
(44.19)
162.30

การเปลี่ยนแปลง
ของหนี้ สาธารณะ
ณ ธ.ค. 60

2

สกุลเงิน พ.ย. 60 ธ.ค. 60
(ก)

(ข)

(7) + (4)

(309.56) EUR
(140.67) JPY
(176.37) USD

16.78

16.78

492.21

(609.82)

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

อัตราแลกเปลี่ยน

39.02 39.39
0.29 0.29
32.76 32.85

2.2.2 หนีใ้ นประเทศ เมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนก่อนลดลง 16,337.35 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่
สําคัญ เนื่องจาก บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) ชําระคืนต้นเงินกู้ 7,800 ล้านบาท และไถ่ถอนหุน้ กู้ 5,500 ล้านบาท
และบริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ชําระคืนต้นเงินกู้ 2,499 ล้านบาท
3. หนีร้ ัฐวิสาหกิจทีเ่ ป็ นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํา้ ประกัน)
3.1 หนี้ต่างประเทศ ลดลง 7.38 ล้า นบาท จากเดื อนก่ อนหน้า โดยเป็ นผลจากการชําระคื นต้นเงิ นกู้
บรรษัทเงินทุนอุตสากรรมแห่ งประเทศไทย 8.34 ล้านบาท และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ดัง
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5

-9ตารางที่ 5 การเปลีย่ นแปลงของหนีต้ ่ างประเทศของรัฐวิสาหกิจทีเ่ ป็ นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํา้ ประกัน)
ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การชําระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ธ.ค. 60

สกุลเงิน 1

หนี้ คงค้าง ณ
พ.ย. 60
(1)

EUR
หนี้ที่ยังไม่ได้มีการบริหาร
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน USD
หนี้ที่ได้มีการบริหารความเสี่ยง EUR
JPY
จากอัตราแลกเปลี่ยน

2.56
1,115.15
รวม

หนี้ คงค้าง ณ
ธ.ค. 60
(2)

ล้าน
CAD/EUR/JPY/USD
(3)

2.35
1,115.15

ล้านบาท
(4) = (3)x(ข)

(0.21)
-

(8.34)
(8.34)

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง
ณ สิ้นเดือน พ.ย. 60
(ล้านบาท)
(5) = (1)x(ก)

ณ สิ้นเดือน ธ.ค. 60
เพิม่ /(ลด)
(ล้านบาท)
(6) = (1)x(ข)
(7) = (6) - (5)

99.87
-

100.83
-

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

การเปลี่ยนแปลง
ของหนี้ สาธารณะ
ณ ธ.ค. 60

อัตราแลกเปลี่ยน

2

สกุลเงิน พ.ย. 60 ธ.ค. 60
(ก)
(ข)

(7) + (4)

0.96
0.96

(7.38) EUR
USD
(7.38)

39.02 39.39
32.76 32.85

3.2 หนีใ้ นประเทศ เมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลง 4,728 ล้านบาท เนื่องจากการชําระคืนต้นเงินกู้
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
หากพิจารณาในรู ปเงิ นบาท หนี้ ต่างประเทศของรั ฐวิ สาหกิ จ และรั ฐวิ สาหกิ จที่ เป็ นสถาบันการเงิ น
(รัฐบาลคํ้าประกัน) หลังจากได้บริ หารความเสี่ ยงของอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว มีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 3

แผนภาพที่ 3 หนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ และรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน
(รัฐบาลค้ําประกัน) ที่บริหารความเสี่ยงและจําแนกเป็นสกุลเงินต่างๆ
สกุลเงิน

(ล้านหน่วย)

รวม

เยน
325,542.93
1,894.55
เหรียญสหรัฐ
972.59
ยูโร
รวมหนี้ตา่ งประเทศของรัฐวิสาหกิจ (1)
หนี้รัฐวิสาหกิจทั้งหมด (2)
ร้อยละของหนี้ตา่ งประเทศต่อหนี้ทั้งหมดของ
รัฐวิสาหกิจ (%) = (1)/(2)

98,316.13
62,230.61
38,314.08
198,860.82

14.91

(ล้านบาท)
Natural
Hedged
Hedged
63,814.58
11,313.84
62,230.61
37,100.85
63,814.58 110,645.30
1,333,326.43
4.78

8.30

Unhedged
23,187.71
1,213.24
24,400.94

1.83

ร้อยละของหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจต่อหนี้ทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจ โดยจําแนกเป็นหนี้ที่ยังไม่ได้มีการบริหารความเสี่ยง
หนี้ที่ได้มีการบริหารความเสี่ยง และหนี้ที่บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยวิธี Natural Hedged
Euro (Unhedged) 0.09%

Euro
(Natural
Hedged)
2.78%
USD
(Natural
Hedged)
4.67%

Unhedged
1.83%

Japanese
Yen
(Hedged)
4.78%

Japanese Yen
(Unhedged)
1.74%

Japanese Yen
(Natural
Hedged)
0.85%

Natural
Hedged
8.30%

Hedged
4.78%

-104. หนีห้ น่ วยงานของรัฐ ลดลง 1,043.85 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญ เนื่องจาก
สํานักงานกองทุนอ้อยและนํ้าตาลทรายมีกาชําระคืนต้นเงินกู้ 1,065.98 ล้านบาท และเบิกจ่ายเงินกู้ 3.70 ล้านบาท
หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 6,371,416.12 ล้านบาท สามารถแบ่งประเภท
เป็ นหนี้ต่างประเทศ-หนี้ในประเทศ และหนี้ระยะยาว-หนี้ระยะสั้นได้ ดังนี้
หนีต้ ่ างประเทศและหนีใ้ นประเทศ แบ่งออกเป็ น หนี้ต่างประเทศ 295,413.86 ล้านบาท หรื อร้อยละ
4.64 และหนี้ ในประเทศ 6,076,002.26 ล้านบาท หรื อร้อยละ 95.36 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 6
ตารางที่ 6 สั ดส่ วนหนีต้ ่ างประเทศและหนีใ้ นประเทศ
หนี้สาธารณะ
(ล้านบาท)
1. หนี้รัฐบาล

หนี้ต่างประเทศ
(ล้านบาท)

หนี้ในประเทศ
%

(ล้านบาท)

%

5,027,438.43

96,553.04

1.92

4,930,885.39

98.08

2. หนี้รัฐวิสาหกิจ

940,263.45

198,481.62

21.11

741,781.83

78.89

3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน

393,062.98

379.20

0.10

392,683.78

99.90

4. หนี้หน่วยงานของรัฐ

10,651.26

-

-

10,651.26

100.00

รวม

6,371,416.12

6,076,002.26

95.36

(รัฐบาลค้ําประกัน)
295,413.86

4.64

หนีร้ ะยะยาวและหนีร้ ะยะสั้น แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
- หนีร้ ะยะยาวและหนีร้ ะยะสั้น (แบ่ งตามอายุของเครื่องมือการกู้เงิน) แบ่งออกเป็ น หนี้ระยะ
ยาว 6,216,978.35 ล้านบาท หรื อร้อยละ 97.58 และหนี้ ระยะสั้น 154,437.77 ล้านบาท หรื อร้อยละ 2.42
ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 7
ตารางที่ 7 สั ดส่ วนหนีร้ ะยะยาวและหนีร้ ะยะสั้ น (แบ่ งตามอายุของเครื่องมือการกู้เงิน)
หนี้สาธารณะ

หนี้ระยะยาว

หนี้ระยะสั้น

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

%

5,027,438.43

4,887,877.15

97.22

139,561.28

2.78

2. หนี้รัฐวิสาหกิจ

940,263.45

935,386.96

99.48

4,876.49

0.52

3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน

393,062.98

383,062.98

97.46

10,000.00

2.54

10,651.26

10,651.26

100.00

6,371,416.12 6,216,978.35

97.58

1. หนี้รัฐบาล

(ล้านบาท)

%

(รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หนี้หน่วยงานของรัฐ

รวม

-

154,437.77

-

2.42

-11- หนี ร้ ะยะยาวและหนี ร้ ะยะสั้ น (แบ่ ง ตามอายุค งเหลือ ) แบ่ง ออกเป็ น หนี้ ร ะยะยาว
5,811,242.81 ล้านบาท หรื อร้อยละ 91.21 และหนี้ ระยะสั้น 560,173.31 ล้านบาท หรื อร้อยละ 8.79
ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 8
ตารางที่ 8 สั ดส่ วนหนีร้ ะยะยาวและหนีร้ ะยะสั้ น (แบ่ งตามอายุคงเหลือ)
หนี้สาธารณะ

หนี้ระยะยาว

หนี้ระยะสั้น

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

%

5,027,438.43

4,642,001.19

92.33

385,437.24

7.67

2. หนี้รัฐวิสาหกิจ

940,263.45

859,850.00

91.45

80,413.45

8.55

3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน

393,062.98

304,917.77

77.57

88,145.21

22.43

10,651.26

4,473.85

42.00

6,177.41

58.00

6,371,416.12 5,811,242.81

91.21

560,173.31

8.79

1. หนี้รัฐบาล

(ล้านบาท)

%

(รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หนี้หน่วยงานของรัฐ

รวม

หมายเหตุ: การนําข้อมูลและ/หรือบทวิเคราะห์ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะไปใช้และ/หรือเผยแพร่ต่อ ขอความกรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลด้วย
ส่วนวิจัยนโยบายหนี้สาธารณะ สํานักนโยบายและแผน
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