3 มกราคม 2561

รายงานหนี้สาธารณะคงคาง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2560
นายธี รัช ย อั ตนวานิ ช ที่ ป รึกษาดานตลาดตราสารหนี้ ได รายงานหนี้ ส าธารณะคงค าง ณ วัน ที่
30 พฤศจิกายน 2560 มีจํานวน 6,325,468.69 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 41.67 ของ GDP โดยแบงเปน
หนี้รัฐบาล 4,959,326.12 ลานบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ 956,649.10 ลานบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน
(รัฐบาลค้ําประกัน) 397,798.36 ลานบาท และหนี้หนวยงานของรัฐ 11,695.11 ลานบาท ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบ
กับเดือนกอนหนาหนี้สาธารณะคงคางเพิ่มขึ้นสุทธิ 18,644.26 ลานบาท โดยมีร ายละเอีย ด ดังนี้
 หนี้รัฐบาล จํานวน 4,959,326.12 ลานบาท เพิ่มขึ้นสุทธิ 27,033.79 ลานบาท โดยมีรายละเอียด
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของหนี้รัฐบาล ดังนี้
• การกูเงิน ตามแผนที่ กําหนดไวในพระราชบั ญ ญั ติงบประมาณรายจ ายประจํ าป 2560
และพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําป 2560 รวมถึงเพื่อการบริหารหนี้สาธารณะ เพิ่มขึ้น
27,530.07 ลานบาท
• การกูเงินเพื่อการลงทุนจากแหลงเงินกูในประเทศเพิ่มขึ้นสุทธิ 1,583.33 ลานบาท โดยแบงเปน
การกูให กูตอแก (1) การรถไฟฟ าขนสงมวลชนแห งประเทศไทยเบิกจายเงินกูจํ านวน 1,318.68 ลานบาท เพื่ อ
จัดทําโครงการรถไฟฟาสายสีเขียวจํานวน 551.12 ลานบาท สายสีมวงจํานวน 392.09 ลานบาท และสายสีน้ําเงิน
จํานวน 374.79 ลานบาท รวมถึงโครงการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่ อเชื่อมตอการเดินทางบริเวณสถานี
สะพานพระนั่งเกลา และโครงการปรับปรุงรูปแบบอาคารจอดแลวจร แยกนนทบุรี 1 ของโครงการรถไฟฟาสาย
สีมวงจํานวน 0.68 ลานบาท (2) การรถไฟแหงประเทศไทยเบิกจายเงินกูจํานวน 924.65 ลานบาท เพื่อจัดทํา
โครงการกอสรางรถไฟทางคู ชวงชุมทางถนนจิระ – ขอนแกน จํานวน 539.80 ลานบาท โครงการกอสรางทาง
คูในเสนทางรถไฟสายชายฝงทะเลตะวันออก ชวงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเกา - แกงคอย จํานวน 293.53 ลานบาท
และโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ชวงบางซื่อ - รังสิต จํานวน 91.32 ลานบาท และ (3) การชําระคื น
ตนเงินกูของการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยจํานวน 660 ลานบาท
• การกู เงินบาททดแทนการกู เงินตราตางประเทศ เพิ่ มขึ้น 600 ลานบาท เพื่ อพั ฒนาระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําและระบบขนสงทางถนนระยะเรงดวน
• การชําระหนี้ที่รัฐบาลกูเพื่อชดใชความเสียหายใหแกกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) จํานวน 3,161.01 ลานบาท โดยใชเงินจากบัญชีสะสมเพื่อ
การชําระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ
• หนี้ตางประเทศเพิ่มขึ้นสุทธิ 481.40 ลานบาท เนื่องจากการเบิกจายเงินกูสกุลเงินเยน และ
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

-2 หนี้ รั ฐวิส าหกิ จ จํานวน 956,649.10 ล านบาท ลดลงสุ ทธิ 5,732.91 ลานบาท โดยการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญเกิดจาก
• หนี้ที่รัฐบาลค้ําประกัน ลดลง 1,315.44 ลานบาท โดยรายการที่สําคัญเกิดจากหนี้ที่ลดลง
ของการทางพิเศษแหงประเทศไทย และการยางแหงประเทศไทย
• หนี้ที่รัฐบาลไมค้ําประกัน ลดลง 4,417.47 ลานบาท โดยรายการที่สําคัญเกิดจากหนี้ที่ลดลง
ของการไฟฟาสวนภูมิภาค บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
หนีร้ ัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) จํานวน 397,798.36 ลานบาท ลดลงสุทธิ
1,715.04 ลานบาท โดยรายการที่สําคัญเกิดจากการชําระคืนตนเงินกูของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
 หนี้หนวยงานของรัฐ จํานวน 11,695.11 ลานบาท ลดลงสุทธิ 941.58 ลานบาท โดยการ
เปลี่ ย นแปลงที่ สํ าคั ญ เนื่ อ งจากการชํ า ระคื น ต น เงิ น กู ข องสํ า นั ก งานกองทุ น อ อ ยและน้ํ า ตาลทราย และ
การเบิกจายเงินกูสุทธิของสํานักงานธนานุเคราะห
หนี้สาธารณะคงคาง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2560 จํานวน 6,325,468.69 ลานบาท แบงออกเปน
หนี้ ในประเทศ 6,028,450.95 ล านบาท หรื อร อยละ 95.30 และหนี้ ต างประเทศ 297,017.74 ล านบาท
(ประมาณ 9,024.38 ลานเหรียญสหรัฐ) หรือรอยละ 4.70 ของหนี้สาธารณะคงคางทั้งหมด และหนี้สาธารณะ
คงคางแบงตามอายุคงเหลือ สามารถแบงออกเปนหนี้ระยะยาว 5,705,323.37 ลานบาท หรือรอยละ 90.20
และหนี้ระยะสั้น 620,145.32 ลานบาท หรือรอยละ 9.80 ของหนี้สาธารณะคงคางทั้งหมด
คณะโฆษกสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
โทร. 02 265 8050 ตอ 5520

January 3, 2018

Public Debt Outstanding Report as of November 30, 2017
Mr. Theeraj Athanavanich, Bond Market Advisor, reported that Thailand’s public
debt outstanding as of November 30, 2017 was at 6,325,468.69 million Baht (41.67% of GDP).
The total public debt outstanding comprised 4,959,326.12 million Baht of Government debt,
956,649.10 million Baht of State-Owned Enterprises (SOEs) debt, 397,798.36 million Baht of
Government Guaranteed Financial SOEs debt and 1 1 ,695.11 million Baht of Other Government
Agencies debt. Compared with last month, public debt outstanding increased by 18,644.26
million Baht with details as follows:
 Government debt outstanding was at 4,959,326.12 million Baht, increasing by
27,033.79 million Baht. The detail of change in government debt as the followings:
• Financing under the Annual Budget Expenditure Act B.E. 2560 (A.D. 2017),
supplementary budget and debt management increased by 27,530.07 million Baht.
• Domestic debt to finance infrastructure investment increased by 1,583.33
million Baht which resulted from (1) an increase in On-lending debt by 1,318.68 million Baht to
Mass Rapid Transit Authority of Thailand for the Green Line, Blue Line, Purple Line Projects and
the Intermodal Transfer Facility for the Purple Line project. (2) an increase in On-lending debt by
9 2 4 .6 5 million Baht to State Railway of Thailand for Double-track Jira Road-Khonkaen Project,
Double-track Chachoengsao-Klong 19-Kaeng Koi Project and Red Line Mass Transit System Project
and (3) Debt repayment of Mass Rapid Transit Authority of Thailand in an amount of 660 million Baht.
• Debt to Finance Economic Stimulus Package through Water Management and
Road System Improvement increased by 600 million Baht.
• Debt repayments under the Emergency Decree authorizing the Ministry of
Finance to Secure Loans for Financial Institutions Development Fund were made in an
amount of 3,161.01 million Baht.
• External debt increased by 481.40 million Baht mainly due to the disbursement of
Japanese Yen loan and changes in foreign exchange rates.
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 State-Owned Enterprise debt was at 9 5 6 ,649.10 million Baht, decreasing by
5,732.91 million Baht. This change was mainly contributed from the followings:
• Government Guaranteed debt decreased by 1,315.44 million Baht. This was
mainly from the decrease in debt of the Expressway Authority of Thailand and the Rubber
Authority of Thailand.
• Non-Government Guaranteed debt decreased by 4,417.47 million Baht. This was
mainly from the decrease in debt of the Provincial Electricity Authority, TOT Public Co., Ltd and
the Thai Airways International Public Co., Ltd.
 Financial State-Owned Enterprise debt (Government Guaranteed) was at
397,798.36 million Baht, decreasing by 1,715.04 million Baht. This change was mainly resulted
from the debt repayment by the Bank for Agriculture and Agricultural Co-operatives.
 Other Government Agencies debt was at 11,695.11 million Baht, decreasing
by 941.58 million Baht mainly due to the debt repayment of the Office of the Cane and Sugar
Fund and the Office of the Government Pawnshop.
Public debt outstanding as of November 30, 2017 was at 6 ,3 2 5 ,468.69 million
Baht, of which, 6,028,450.95 million Baht was domestic debt (95.30% of total public debt), and
297,017.74 million Baht (9,024.38 million USD) was external debt (4.70% of total public debt).
Classified by remaining maturity, long-term debt outstanding was 5,705,3 2 3 .3 7
million Baht (90.20% of total public debt) and short-term debt outstanding was 620,145.32
million Baht (9.80% of total public debt).
Public Debt Management Office
Tel. +66 2 265 8050 Ext. 5520

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงคางรายเดือน ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2560
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ขอรายงานสถานะหนีส้ าธารณะคงคาง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2560 ดังนี้
ยอดหนี้สาธารณะคงคาง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 มีจํานวน 6,325,468.69 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 41.67 ของ GDP เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกอนหนา หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นสุทธิ 18,644.26 ลานบาท โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. หนี้รัฐบาล 4,959,326.12 ลานบาท เพิ่มขึ้น 27,033.79 ลานบาท
2. หนี้รัฐวิสาหกิจ 956,649.10 ลานบาท ลดลง 5,732.91 ลานบาท
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) 397,798.36 ลานบาท
ลดลง 1,715.04 ลานบาท
4. หนี้ ห น ว ยงานของรั ฐ 11,695.11 ลานบาท ลดลง 941.58 ลานบาท
ทั้งนี้ สัดสวนและรายละเอียดของหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนพฤศิจกายน 2560 ปรากฏตามแผนภาพที่ 1
และตารางที่ 1 ตามลําดับ

แผนภาพที่ 1 สัดสวนหนีส้ าธารณะจําแนกตามประเภท
หนี้หนวยงานของรัฐ 0.19%
หนี้รัฐวิสาหกิจ
ที่เปนสถาบันการเงิน
(รัฐบาลค้ําประกัน)
หนี้รัฐวิสาหกิจ 6.29%

15.12%
หนี้รัฐบาล
เพื่อชดใชความเสียหาย
ของ FIDF 14.04%

หนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรง
64.36%

1

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงคางรายเดือน ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2560
ตารางที่ 1 รายงานหนี้สาธารณะคงคาง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 25601
2,3

% GDP

ณ 31 ต.ค. 60
(1)

(2)

หนวย: ลานบาท
% GDP
เพิ่ม/(ลด)
2,3

ณ 30 พ.ย. 60
(3)

(4)

(3)-(1)

1. หนี้รัฐบาล (1.1+1.2+1.3)

4,932,292.33

32.66

4,959,326.12

32.67

27,033.79

1.1 หนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรง

4,040,901.80

26.76

4,071,096.60

26.82

30,194.80

-หนี้ตางประเทศ
- เงินกูเพื่อใชในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล
- เงินกูใหกูตอ

4

-หนี้ในประเทศ
5

96,415.31

96,896.71

481.40

36,286.92

36,286.92

-

60,128.39

60,609.79

481.40

3,944,486.49

3,974,199.89

29,713.40

3,436,336.32

3,463,866.39

27,530.07

- ระยะสั้น (ตั๋วเงินคลังและเงินกูอื่น)

40,000.00

15,000.00

(25,000.00)

- ระยะยาว (พันธบัตรและเงินกูอื่น)

3,396,336.32

3,448,866.39

52,530.07

359,853.00

359,853.00

90,402.18

91,985.51

4,649.99

4,649.99

-

53,245.00

53,845.00

600.00

745.00

745.00

- เงินกูเพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้

- เงินกูเพื่อฟนฟูและเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
- เงินกูใหกูตอ

4

- เงินกูเพื่อปรับโครงสรางหนี้ตางประเทศที่กระทรวงการคลังค้ําประกัน 6
- เงินกูบาททดแทนการกูเงินตราตางประเทศ
- เพื่อใชในโครงการ DPL
- เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและระบบขนสงทางถนนระยะเรงดวน
1.2 หนี้ที่รัฐบาลกูเพื่อชดใชความเสียหายใหแกกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ
- FIDF 1
- FIDF 3
2. หนี้รัฐวิสาหกิจ (2.1 + 2.2)

8

2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ําประกัน

7

52,500.00
891,390.53

1,583.33

600.00

53,100.00
5.90

888,229.52

339,632.00

339,632.00

551,758.53

548,597.52

5.85

(3,161.01)
(3,161.01)

962,382.01

6.37

956,649.10

6.30

(5,732.91)

417,431.90

2.76

416,116.46

2.74

(1,315.44)

-หนี้ตางประเทศ

82,708.16

82,010.30

(697.86)

-หนี้ในประเทศ

334,723.74

334,106.16

(617.58)

2.2 หนี้ที่รัฐบาลไมค้ําประกัน

544,950.11

3.61

540,532.64

3.56

(4,417.47)

-หนี้ตางประเทศ

119,803.16

117,724.15

(2,079.01)

-หนี้ในประเทศ

425,146.95

422,808.49

(2,338.46)

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

8

399,513.40

2.65

397,798.36

2.62

(1,715.04)

386.62

386.58

(0.04)

399,126.78

397,411.78

(1,715.00)

12,636.69

0.08

11,695.11

0.08

(941.58)

-

-

-

12,636.69

11,695.11

(941.58)

6,306,824.43

41.76

6,325,468.69

41.67

2

18,644.26

หมายเหตุ:
1. ตัวเลขในตารางเปนตัวเลขเบื้องตน (Preliminary) และไมรวมหนี้ของนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle : SPV) ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน
2560 จํานวน 20,499.90 ลานบาท ที่รัฐบาลมีภาระผูกพันตองจายภายใตสัญญาเชาพื้นที่อาคาร สัญญาบริการจัดหาเฟอรนิเจอร และสัญญาโอนสิทธิ
เรียกรองของโครงการศูนยราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจงวัฒนะ
2. GDP ป 2559 เทากับ 14,366.60 พันลานบาท และประมาณการ GDP ป 2560 เทากับ 15,257.30 พันลานบาท (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ณ 20 พฤศจิกายน 2560)
3. สบน. ไดปรับวิธีการคํานวณ GDP ในแตละเดือน เพื่อใหสัดสวนหนี้สาธารณะตอ GDP สะทอนคาที่ใกลเคียงความเปนจริง โดย GDP ในรอบ 12 เดือน
ที่ผานมาสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2560 คํานวณ ดังนี้ (GDP ไตรมาส 4 ป 59/3)*2 + GDP ไตรมาส 1-3 ป 60 + ([(ประมาณการ GDP ป 60) – (GDP
ไตรมาส 1-3 ป 60)]/3) เทากับ 15,101.63 พันลานบาท และในรอบ 12 เดือนที่ผานมาสิ้นสุด ณ เดือนพฤศจิกายน 2560 คํานวณ ดังนี้ (GDP ไตร
มาส 4 ป 59/3) + GDP ไตรมาส 1-3 ป 60 + ([(ประมาณการ GDP ป 60) – (GDP ไตรมาส 1-3 ป 60)]/3)*2 เทากับ 15,179.46 พันลานบาท
4. เงินกูใหกูตอเปนหนี้ที่กระทรวงการคลังกูเงินใหแกหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจกูตอเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามมติของคณะรัฐมนตรี
ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2560 หนี้เงินกูใหกูตอมีจํานวนทั้งสิ้น 152,595.30 ลานบาท เปนการใหกูตอแกการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
75,318.62 ลานบาท การรถไฟแหงประเทศไทย 57,027.87 ลานบาท บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 19,936.71 ลานบาท การไฟฟาสวนภูมิภาค
205.48 ลานบาท และการเคหะแหงชาติ 106.62 ลานบาท ซึ่งหนี้ดังกลาวไมปรากฏรายการในตารางสวนของหนี้รัฐวิสาหกิจ เพื่อปองกันการรายงาน
ขอมูลหนี้คงคางที่ซ้ําซอน
5. รัฐบาลมีหนี้อัตราดอกเบี้ยแปรผันตามเงินเฟอ จํานวน 207,940 ลานบาท ประกอบไปดวย พันธบัตรชดเชยเงินเฟอ (Inflation-Linked Bond)
รุน ILB217A จํานวน 100,872 ลานบาท และ รุน ILB283A จํานวน 107,068 ลานบาท โดยตามประมาณการภาระหนี้ที่จะครบกําหนดชําระ
ในอนาคต รัฐบาลจะมีภาระหนี้สวนชดเชยเงินเฟอเพิ่มเติมจากเงินตนที่จะครบกําหนดในป 2564 จํานวน 18,850 ลานบาท และในป 2571 จํานวน
32,970 ลานบาท ภายใตขอสมมติวาอัตราเงินเฟอทั่วไป (Headline Inflation) ในป 2559 เทากับ 1.0% และเทากับ 2.0% ตั้งแตป 2560 เปนตนไป
6. มาตรา 24 (2) ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม ไดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้
สาธารณะ เพื่อเปนการประหยัด ลดความเสี่ยงในอัต ราแลกเปลี่ยน หรือกระจายภาระการชําระหนี้ โดยที่ผานมากระทรวงการคลังไดมีการกูเงิน
ในประเทศเพื่อชําระหนี้ตางประเทศของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ําประกันไมเ กิน จํา นวนเงิน ที่ยัง มีภ าระค้ํา ประกัน อยูทําใหหนี้ตางประเทศ
ของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ําประกันลดลงและหนี้ในประเทศของรัฐบาลเพิ่มขึ้น
7. เงิ น กู ที่ อ อกภายใต พ ระราชกํ า หนดให อํ า นาจกระทรวงการคลั ง กู เงิ น และจั ด การเงิ น กู เพื่ อ ช ว ยเหลื อ กองทุ น เพื่ อ การฟ น ฟู แ ละพั ฒ นาระบบ
สถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) และพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกูเพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF3) นั้น ตอมาไดมีการตราพระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหนี้ที่กระทรวงการคลังกูเพื่อชวยเหลือกองทุน
เพื่ อการฟ น ฟู และพั ฒ นาระบบสถาบั นการเงิ น (กองทุ น ฯ) พ.ศ. 2555 มาตรา 4 ให ก องทุ น ฯ มี ห น า ที่ รับ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การชํ า ระคื น ต น เงิ น กู
และการชําระดอกเบี้ยเงินกู
8. สบน. ไดมีการปรับปรุงตัวเลขหนี้รัฐวิสาหกิจในประเทศของเดือนตุลาคม 2560 ทําใหตัวเลขหนี้รัฐวิสาหกิจคงคางมีการเปลี่ยนแปลงจาก 961,212.18
ลานบาท เปน 962,382.01 ลานบาท และตัวเลขหนี้สาธารณะคงคางเปลี่ยนแปลงจาก 6,305,654.60 ลานบาท เปน 6,306,824.43 ลานบาท ซึ่งทํา
ใหตัวเลขหนี้สาธารณะคงคางตอ GDP เปลี่ยนแปลงจากรอยละ 41.75 เปน 41.76
9. ตัวเลขในตารางไมรวมหนี้ของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เนื่องจากเดิม ธปท. ถือเปนรัฐวิสาหกิจที่ประกอบธุรกิจใหกูยืมเงินตามพระราชกฤษฎีกา
กําหนดกิจการธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 ซึ่งหนี้ของ ธปท. ไมนับ เปนหนี้ส าธารณะ เวน แตกระทรวงการคลังจะค้ําประกัน หนี้นั้น ตอมา
พระราชบัญ ญั ติธ นาคารแหงประเทศไทย (ฉบับ ที่ 4) พ.ศ. 2551 ไดบัญ ญัติให ธปท. เปน หนวยงานของรัฐที่ไมเปน สวนราชการหรือรัฐ วิส าหกิจ
ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น ทําใหหนี้ของ ธปท. นับรวมเปนหนี้สาธารณะ อยางไรก็ดี เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติ
ของนานาประเทศและเจตนารมณดั้งเดิมของพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 สบน. อยูในระหวางการดําเนินการปรับปรุงนิยาม
และขอบเขตของหนี้สาธารณะภายใตพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 อยางไรก็ดี ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 หนี้ของ ธปท.
มีจํานวน 4,692,273 ลานบาท (ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย)
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1. หนี้รัฐบาล
1.1 หนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกอนหนาเพิ่มขึ้นสุทธิ 30,194.80 ลานบาท เนื่องจาก
1.1.1 หนี้ตางประเทศ เพิ่มขึ้นสุทธิ 481.40 ลานบาท จากเดือนกอนหนา โดยเปนผลจากการเบิกจายเงินกูสกุล
เงินเยน และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ตางประเทศที่รัฐบาลกูโดยตรง
สกุลเงิน 1

ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจาย/ การชําระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ พ.ย. 60
หนี�คงค้าง ณ หนี�คงค้าง ณ
ลาน
ลานบาท
ต.ค. 60
พ.ย. 60
CAD/EUR/JPY/USD
(1)
(2)
(3)
(4) = (3)x(ข)

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนตอหนี้คงคาง
ณ สิ�นเดือน ต.ค. 60
(ล้านบาท)

(5) = (1)x(ก)

ณ สิ�นเดือน พ.ย. 60
(ล้านบาท)

(6) = (1)x(ข)

เพิ่ม/(ลด)
(7) = (6) - (5)

การเปลี�ยนแปลง
ของหนี�สาธารณะ
ณ พ.ย. 60

(7) + (4)

อัตราแลกเปลี่ยน 2
สกุลเงิน

เงินกูเพื่อใชในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล

35,442.12
777.46

35,442.12
777.46

CAD
8.03
หนี้ที่ยังไมไดมีการบริหาร
EUR
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน JPY 134,262.58
USD
130.00
หนี้ที่ไดมีการบริหารความเสี่ยง JPY
จากอัตราแลกเปลี่ยน 3
USD
500.00

8.03
137,286.73
130.00
500.00

CAD
หนี้ที่ยังไมไดมีการบริหาร
EUR
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน JPY
USD
หนี้ที่ไดมีการบริหารความเสี่ยง JPY
จากอัตราแลกเปลี่ยน 3
USD

-

-

ต.ค. 60 พ.ย. 60
(ก)

-

-

-

-

(4.45)
(322.63)
(82.94)
-

(4.45)
568.79
(82.94)
-

(410.02)

481.40

(ข)

CAD

26.14

25.58

EUR

39.04

39.02

JPY

0.30

0.29

USD

33.40

32.76

เงินกูใหกูตอ

รวม

3,024.15
-

891.42
-

209.93
39,898.81
4,342.00
-

205.48
39,576.18
4,259.06
-

891.42

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

หากพิจารณาในรูปเงินบาท หนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรงจําแนกเปนสกุลเงินตางๆ หลังจากที่ไดบริหารความเสี่ยงจาก
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนแลวมีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 2

4

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงคางรายเดือน ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2560
แผนภาพที่ 2 หนีต้ างประเทศที่รัฐบาลกูโดยตรงที่บริหารความเสีย่ งและจําแนกเปนสกุลเงินตางๆ
สกุลเงิน

(ลานหนวย)

เยน
172,728.85
เหรียญสหรัฐ
1,407.46
เหรียญแคนาดา
8.03
ยูโร
รวมหนี้ตางประเทศของรัฐบาล (1)
หนี้ของรัฐบาลทั้งหมด (2)
รอยละของหนี้ตางประเทศตอหนี้ทั้งหมด
ของรัฐบาล (%) = (1)/(2)

รวม
51,833.35
44,857.88
205.48
96,896.71

(ลานบาท)
Hedged
11,365.75
40,598.82
51,964.57
4,959,326.12

Unhedged
40,467.60
4,259.06
205.48
44,932.14

1.95

1.05

0.90

รอยละของหนี้ตางประเทศที่รัฐบาลกูโดยตรงตอหนี้รัฐบาลทั้งหมด
โดยจําแนกเปนหนี้ที่ยังไมไดCanadian
มีการบริหารความเสี่ยง และหนี้ที่ไดมีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

USD (Unhedged)
0.09%

(Unhedged) 0.004%

USD (Hedged)
0.82%

Japanese Yen
(Unhedged)
0.81%

Japanese Yen
(Hedged) 0.23%

Unhedged
0.90%

Hedged
1.05%
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1.1.2 หนี้ในประเทศ เพิ่มขึ้นสุทธิ 29,713.40 ลานบาท จากเดือนกอนหนา เนื่องจาก
• การกูเงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น 27,530.07 ลานบาท
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- เงินกูระยะสั้น ลดลง 25,000 ลานบาท เนื่องจากการลดลงของตั๋วเงินคลัง
- เงินกูระยะยาว เพิ่มขึ้น 52,530.07 ลานบาท เนื่องจากการกูเ งินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ
72,013.50 ลานบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล 64,754 ลานบาท และพันธบัตรออมทรัพย 7,259.50 ลานบาท และ
การชําระคืนตั๋วสัญญาใชเงินกอนกําหนด 19,483.43 ลานบาท
• เงินกูใหกูตอเพิ่มขึ้น 1,583.33 ลานบาท เนื่องจาก
- การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยเบิกจายเงินกูจํานวน 1,318.68 ลานบาท เพื่อจัดทํา
โครงการรถไฟฟาสายสีเขียวจํานวน 551.12 ลานบาท สายสีมวงจํานวน 392.09 ลานบาท และสายสีน้ําเงินจํานวน
374.79 ลานบาท รวมถึงโครงการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อเชื่อมตอการเดินทางบริเวณสถานีสะพานพระนั่งเกลา
และโครงการปรับปรุงรูปแบบอาคารจอดแลวจร แยกนนทบุรี 1 ของโครงการรถไฟฟาสายสีมวงจํานวน 0.68 ลานบาท
- การรถไฟแหงประเทศไทยเบิกจายเงินกูจํานวน 924.65 ลานบาท เพื่อจัดทําโครงการกอสรางรถไฟ
ทางคู ชวงชุมทางถนนจิระ – ขอนแกน จํานวน 539.80 ลานบาท โครงการกอสรางทางคูในเสนทางรถไฟสายชายฝงทะเล
ตะวันออก ชวงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเกา - แกงคอย จํานวน 293.53 ลานบาท และโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ชวง
บางซื่อ - รังสิต จํานวน 91.32 ลานบาท
- การชําระคืนตนเงินกูของการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยจํานวน 660 ลานบาท
• เงินกูบาททดแทนการกูเงินตราตางประเทศ เพิ่มขึ้น 600 ลานบาท เพื่อพัฒนาระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําและระบบขนสงทางถนนระยะเรงดวน
1.2 หนีท้ ี่รัฐบาลกูเพื่อชดใชความเสียหายใหแกกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ลดลงจากเดือนกอนหนา จํานวน
3,161.01 ลานบาท จากการชําระหนี้ที่กูมาภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกูเพื่อ
ชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3)
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2. หนี้รัฐวิสาหกิจ
2.1 หนีท้ ี่รัฐบาลค้ําประกัน
2.1.1 หนีต้ างประเทศ ลดลง 697.86 ลานบาท จากเดือนกอนหนา โดยเปนผลจากการชําระคืนหนี้สกุลเงินเยน และ
การเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ตางประเทศของรัฐวิสาหกิจ (รัฐบาลค้ําประกัน)
ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจาย/ การชําระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ พ.ย. 60

สกุลเงิน 1

EUR
หนี้ที่ยังไมไดมีการบริหาร
JPY
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน USD
หนี้ที่ไดมีการบริหารความเสี่ยง JPY
USD
จากอัตราแลกเปลี่ยน3

หนี�คงค้าง ณ
ต.ค. 60

หนี�คงค้าง ณ
พ.ย. 60

ลาน
CAD/EUR/JPY/USD

ลานบาท

(1)

(2)

(3)

(4) = (3)x(ข)

31.73
80,656.76
185,433.07
รวม

31.73
78,969.15
185,433.07
-

(1,687.62)
-

ณ สิ�นเดือน ต.ค. 60 ณ สิ�นเดือน พ.ย. 60
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

(497.46)
(497.46)

การเปลี�ยนแปลง
ของหนี�สาธารณะ
ณ พ.ย. 60

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนตอหนี้คงคาง

(5) = (1)x(ก)

1,238.72
23,968.77
5,896.77
-

(6) = (1)x(ข)

เพิ่ม/(ลด)
(7) = (6) - (5)

1,238.24
23,774.95
5,890.67
-

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

(0.48)
(193.82)
(6.10)
(200.40)

อัตราแลกเปลี่ยน 2
สกุลเงิน ต.ค. 60 พ.ย. 60
(ก)

(ข)

(7) + (4)

(0.48) EUR
(691.28) JPY
USD
(6.10)
(697.86)

39.04 39.02
0.30 0.29
33.40 32.76

2.1.2 หนีใ้ นประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกอนหนาลดลง 617.58 ลานบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ เนื่องจาก
การทางพิเศษแหงประเทศไทยไถถอนพันธบัตร 700 ลานบาท และการยางแหงประเทศไทยชําระคืนตนเงินกู 613.94 ลานบาท
ขณะทีก่ ารรถไฟแหงประเทศไทยเบิกจายเงินกู 1,200 ลานบาท
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไมค้ําประกัน
2.2.1 หนีต้ างประเทศ ลดลง 2,079.01 ลานบาท จากเดือนกอนหนา โดยเปนผลจากบริษัท การบินไทย
จํากัด (มหาชน) ชําระหนี้สกุลเงินตางๆ และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ตางประเทศของรัฐวิสาหกิจ (รัฐบาลไมค้ําประกัน)
ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจาย/ การชําระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ พ.ย. 60

สกุลเงิน

1

EUR
หนี้ที่ยังไมไดมีการบริหาร
3 JPY
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน USD

หนี้ที่ไดมีการบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน

JPY

หนี�คงค้าง ณ
ต.ค. 60
(1)

971.63
39,284.59
1,904.86
23,000.00

รวม

หนี�คงค้าง ณ
พ.ย. 60
(2)

958.72
38,859.51
1,904.86
23,000.00

ลาน
CAD/EUR/JPY/USD
(3)

(12.91)
(425.08)
-

ลานบาท
(4) = (3)x(ข)

(503.70)
(125.29)
-

(628.99)

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนตอหนี้คงคาง
ณ สิ�นเดือน ต.ค. 60 ณ สิ�นเดือน พ.ย. 60
เพิ่ม/(ลด)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(5) = (1)x(ก)
(6) = (1)x(ข)
(7) = (6) - (5)

การเปลี�ยนแปลง
ของหนี�สาธารณะ
ณ พ.ย. 60

สกุลเงิน ต.ค. 60 พ.ย. 60

(7) + (4)

37,928.78
11,674.20
63,622.28

37,914.11
11,579.80
62,406.98

(14.67)
(94.40)
(1,215.30)

6,577.90

6,452.25

(125.65)

(125.65)

(1,450.02)

(2,079.01)

1. EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรียญสหรัฐ
2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของธนาคารแหงประเทศไทยเปนอัตราถัวเฉลีย่ ขาย ณ วันทําการสุดทายของเดือน

อัตราแลกเปลี่ยน 2

(518.37) EUR
(219.69) JPY
(1,215.30) USD

(ก)

(ข)

39.04 39.02
0.30 0.29
33.40 32.76
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2.2.2 หนีใ้ นประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกอนลดลง 2,338.46 ลานบาท โดยการเปลี่ยนแปลงทีส่ ําคัญ
เนื่องจากการไฟฟาสวนภูมิภาคไถถอนพันธบัตร 959.30 ลานบาท และบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ชําระคืนตนเงินกู
929.55 ลานบาท
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน)
3.1 หนีต้ างประเทศ ลดลง 0.04 ลานบาท จากเดือนกอนหนา โดยเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ตางประเทศของรัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน)
ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจาย/ การชําระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ พ.ย. 60

สกุลเงิน 1

EUR
หนี้ที่ยังไมไดมีการบริหาร
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน USD
หนี้ที่ไดมีการบริหารความเสี่ยง EUR
JPY
จากอัตราแลกเปลี่ยน

หนี�คงค้าง ณ
ต.ค. 60
(1)

2.56
1,115.15
รวม

หนี�คงค้าง ณ
พ.ย. 60
(2)

2.56
1,115.15

ลาน
CAD/EUR/JPY/USD
(3)

-

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

ลานบาท
(4) = (3)x(ข)

-

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนตอหนี้คงคาง
ณ สิ�นเดือน ต.ค. 60 ณ สิ�นเดือน พ.ย. 60
เพิ่ม/(ลด)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(5) = (1)x(ก)
(6) = (1)x(ข)
(7) = (6) - (5)

99.92
-

99.88
-

(0.04)
(0.04)

การเปลี�ยนแปลง
ของหนี�สาธารณะ
ณ พ.ย. 60

อัตราแลกเปลี่ยน 2
สกุลเงิน ต.ค. 60 พ.ย. 60
(ก)
(ข)

(7) + (4)

(0.04) EUR
USD
(0.04)

39.04 39.02
33.40 32.76

2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของธนาคารแหงประเทศไทยเปนอัตราถัวเฉลีย่ ขาย ณ วันทําการสุดทายของเดือน

3.2 หนี้ในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกอนหนาลดลง 1,715 ลานบาท เนื่องจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตรไดเบิกจายเงินกู 33,340.50 ลานบาท และออกพันธบัตร 3,000 ลานบาท รวมถึงไดชําระคืนตนเงินกู
38,055.50 ลานบาท
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หากพิจารณาในรูปเงินบาท หนี้ตางประเทศของรัฐวิสาหกิจ และรัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน (รัฐบาล
ค้ําประกัน) หลังจากไดบริหารความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนแลว มีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 3

แผนภาพที่ 3 หนีต้ างประเทศของรัฐวิสาหกิจ และรัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน)
ที่บริหารความเสี่ยงและจําแนกเปนสกุลเงินตางๆ
สกุลเงิน

(ลานหนวย)

รวม

เยน
327,376.87
1,904.86
เหรียญสหรัฐ
993.01
ยูโร
รวมหนี้ตางประเทศของรัฐวิสาหกิจ (1)
หนี้รัฐวิสาหกิจทั้งหมด (2)

98,965.53
62,406.98
38,748.52
200,121.03

รอยละของหนี้ตางประเทศตอหนี้ทั้งหมดของ
รัฐวิสาหกิจ (%) = (1)/(2)

14.78

(ลานบาท)
Natural
Hedged
Hedged
64,233.53
11,454.50
62,406.98
37,410.41
64,233.53 111,271.89
1,354,447.46
4.74

Unhedged
23,277.50
1,338.11
24,615.61

8.22

1.82

รอยละของหนี้ตางประเทศของรัฐวิสาหกิจตอหนี้ทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจ โดยจําแนกเปนหนี้ที่ยังไมไดมีการบริหารความเสี่ยง
หนี้ที่ไดมีการบริหารความเสี่ยง และหนี้ที่บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยวิธี Natural Hedged
Euro (Unhedged) 0.10%

Euro
(Natural
Hedged)
2.76%

USD
(Natural
Hedged)
4.61%

Japanese
Yen
(Hedged)
4.74%

Japanese Yen
(Unhedged)
1.72%

Unhedged
1.82%

Hedged
4.74%

Natural
Hedged
8.22%
Japanese Yen
(Natural Hedged)
0.85%
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4. หนี้หนวยงานของรัฐ ลดลง 941.58 ลานบาท จากเดือนกอนหนา โดยการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ เนื่องจากสํานักงาน
กองทุนออยและน้ําตาลทรายมีการชําระคืนตนเงินกู 1,049.51 ลานบาท และสํานักงานธนานุเคราะหมีการเบิกจายเงินกู
191.53 ลานบาท และชําระคืนตนเงินกู 62.50 ลานบาท
หนี้สาธารณะคงคาง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 จํานวน 6,325,468.69 ลานบาท สามารถแบงประเภทเปน
หนี้ตางประเทศ-หนี้ในประเทศ และหนี้ระยะยาว-หนี้ระยะสั้นได ดังนี้
หนี้ตางประเทศและหนี้ในประเทศ แบงออกเปน หนี้ตางประเทศ 297,017.74 ลานบาท หรือรอยละ 4.70
และหนี้ในประเทศ 6,028,450.95 ลานบาท หรือรอยละ 95.30 ของยอดหนี้สาธารณะคงคาง รายละเอียด
ปรากฏตามตารางที่ 6
ตารางที่ 6 สัดสวนหนี้ตางประเทศและหนี้ในประเทศ
หนี้สาธารณะ
(ลานบาท)
1. หนี้รัฐบาล

หนี้ตางประเทศ
(ลานบาท)

หนี้ในประเทศ
%

(ลานบาท)

%

4,959,326.12

96,896.71

1.95

4,862,429.41

98.05

2. หนี้รัฐวิสาหกิจ

956,649.10

199,734.45

20.88

756,914.65

79.12

3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน

397,798.36

386.58

0.10

397,411.78

99.90

4. หนี้หนวยงานของรัฐ

11,695.11

-

-

11,695.11

100.00

รวม

6,325,468.69

6,028,450.95

95.30

(รัฐบาลค้ําประกัน)
297,017.74

4.70

หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
• หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบงตามอายุของเครื่องมือการกูเงิน) แบงออกเปน หนี้ระยะยาว
6,191,808.46 ลานบาท หรือรอยละ 97.89 และหนี้ระยะสั้น 133,660.23 ลานบาท หรือรอยละ 2.11
ของยอดหนี้สาธารณะคงคาง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 สัดสวนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบงตามอายุของเครื่องมือการกูเงิน)
หนี้สาธารณะ

หนี้ระยะสั้น

หนี้ระยะยาว

(ลานบาท)

(ลานบาท)

%

4,959,326.12

4,842,275.92

97.64

117,050.20

2.36

2. หนี้รัฐวิสาหกิจ

956,649.10

950,039.07

99.31

6,610.03

0.69

3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน

397,798.36

387,798.36

97.49

10,000.00

2.51

11,695.11

11,695.11

100.00

6,325,468.69 6,191,808.46

97.89

1. หนี้รัฐบาล

(ลานบาท)

%

(รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หนี้หนวยงานของรัฐ

รวม

-

133,660.23

-

2.11

• หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบงตามอายุคงเหลือ) แบงออกเปน หนี้ระยะยาว
5,705,323.37 ลานบาท หรือรอยละ 90.20 และหนี้ระยะสั้น 620,145.32 ลานบาท หรือรอยละ 9.80
ของยอดหนี้สาธารณะคงคาง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 8
ตารางที่ 8 สัดสวนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบงตามอายุคงเหลือ)
หนี้สาธารณะ

หนี้ระยะยาว

หนี้ระยะสั้น

(ลานบาท)

(ลานบาท)

%

4,959,326.12

4,601,425.89

92.78

357,900.23

7.22

2. หนี้รัฐวิสาหกิจ

956,649.10

788,660.43

82.44

167,988.67

17.56

3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน

397,798.36

310,648.16

78.09

87,150.20

21.91

11,695.11

4,588.89

39.24

7,106.22

60.76

6,325,468.69 5,705,323.37

90.20

620,145.32

9.80

1. หนี้รัฐบาล

(ลานบาท)

%

(รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หนี้หนวยงานของรัฐ

รวม

หมายเหตุ: การนําขอมูลและ/หรือบทวิเคราะหของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะไปใชและ/หรือเผยแพรตอ ขอความกรุณาอางอิงแหลงที่มาของขอมูลดวย
สวนวิจยั นโยบายหนี้สาธารณะ สํานักนโยบายและแผน
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ตอ 5520
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