4 พฤษภาคม 2561

รายงานหนี้สาธารณะคงคาง ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561
นายธี รัช ย อั ตนวานิ ช ที่ ป รึกษาดานตลาดตราสารหนี้ ได รายงานหนี้ ส าธารณะคงค าง ณ วัน ที่
31 มี น าคม 2561 มี จํ านวน 6,454,168.89 ล านบาท หรื อคิ ด เป น ร อยละ 41.04 ของ GDP โดยแบ งเป น
หนี้รัฐบาล 5,145,028.98 ลานบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ 918,898.16 ลานบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน*
(รัฐบาลค้ําประกัน) 381,046.94 ลานบาท และหนี้หนวยงานของรัฐ 9,194.81 ลานบาท ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบ
กับเดือนกอนหนาหนี้สาธารณะคงคางลดลงสุทธิ 9,522.95 ลานบาท โดยมีร ายละเอีย ด ดังนี้
 หนี้รัฐบาล จํานวน 5,145,028.98 ลานบาท เพิ่มขึ้นสุทธิ 9,945.30 ลานบาท โดยมีรายละเอียด
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของหนี้รัฐบาล ดังนี้
• เงินกูภายใตแผนที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2561 และ
การบริ ห ารหนี้ ส าธารณะ เพิ่ ม ขึ้ น สุ ท ธิ 52,226.87 ล านบาท เนื่ อ งจากการกู เงิน เพื่ อ ชดเชยการขาดดุ ล
งบประมาณเพื่อนําไปลงทุนในการพัฒนาประเทศ สรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจ จํานวน 70,508.21
ลานบาท การไถถอนพันธบัตร 10,477.34 ลานบาท และการลดลงของตั๋วเงินคลัง 7,804 ลานบาท
• เงินกู เพื่ อการลงทุนจากแหลงเงินกูในประเทศเพิ่ มขึ้นสุทธิ 4,291.61 ลานบาท โดยแบงเป น
การกูใหกูตอแก (1) การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยเบิกจายเงินกูจํานวน 920.19 ลานบาท เพื่ อ
จัดทําโครงการรถไฟฟาสายสีสมจํานวน 304.81 ลานบาท สายสีน้ําเงินจํานวน 382.59 ลานบาท และ สายสี
เขียวจํานวน 232.79 ลานบาท (2) การรถไฟแหงประเทศไทยเบิกจายเงินกูจํานวน 3,371.42 ลานบาท เพื่อจัดทํา
โครงการก อสรางรถไฟทางคู ช วงลพบุ รี – ปากน้ําโพ จํานวน 1,600 ลานบาท โครงการกอสรางรถไฟทางคู ชวง
นครปฐม – ชุมพร จํานวน 646.50 ลานบาท โครงการกอสรางรถไฟทางคู ชวงชุมทางถนนจิระ – ขอนแกน จํานวน
573.79 ลานบาท โครงการกอสรางทางคูในเสนทางรถไฟสายชายฝงทะเลตะวันออก ชวงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเกา
- แกงคอย จํานวน 452.67 ลานบาท และโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ชวงบางซื่อ - รังสิต จํานวน 98.46 ลานบาท
• การกู เงินบาททดแทนการกูเงินตราต างประเทศ เพิ่ มขึ้ น 200 ลานบาท เพื่ อพั ฒนาระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําและระบบขนสงทางถนนระยะเรงดวน
• การชําระหนี้ที่รัฐบาลกูเพื่อชดใชความเสียหายใหแกกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน จํานวน 2,059.14 ลานบาท โดยใชเงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชําระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของ
กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ
• เงินกูลวงหน าเพื่อปรับโครงสรางหนี้ลดลง 44,800 ลานบาท เนื่องจากไดนําไปชําระคืนหนี้
พันธบัตรรัฐบาลที่กูเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี้ที่ครบกําหนดในวันที่ 13 มีนาคม 2561
• หนี้ตางประเทศเพิ่มขึ้นสุทธิ 85.96 ลานบาท เนื่องจากการเบิกจายและชําระคืนเงินกูสกุลเงิน
ตางๆ และการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น
*รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน หมายถึง รัฐวิสาหกิจที่ทําธุรกิจใหกูยืมเงิน บริหารสินทรัพย และทําธุรกิจประกันสินเชื่อ

-2 หนี้รัฐวิสาหกิจ จํานวน 918,898.16 ลานบาท ลดลงสุทธิ 16,893.64 ลานบาท โดยการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญเกิดจาก
• หนี้ที่รัฐบาลค้ําประกัน ลดลงสุทธิ 4,183.31 ลานบาท โดยรายการที่สําคัญเกิดจากหนี้
ที่ลดลงของการทางพิเศษแหงประเทศไทย
• หนี้ที่รัฐบาลไมคํ้าประกัน ลดลงสุทธิ 12,710.33 ลานบาท โดยรายการที่สําคัญเกิดจากหนี้ที่
ลดลงของ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
หนีร้ ัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) จํานวน 381,046.94 ลานบาท ลดลงสุทธิ
2,523.65 ลานบาท โดยรายการที่สําคัญเกิดจากการชําระคืนตนเงินกูของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
 หนี้หนวยงานของรัฐ จํานวน 9,194.81 ลานบาท ลดลงสุทธิ 50.96 ลานบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่
สําคัญ เนื่องจากหนี้ที่ลดลงของสํานักงานธนานุเคราะห
หนี้สาธารณะคงคาง ณ สิ้นเดือนมีน าคม 2561 จํานวน 6,454,168.89 ลานบาท แบ งออกเป น
หนี้ ในประเทศ 6,184,166.52 ล านบาท หรื อร อยละ 95.82 และหนี้ ต างประเทศ 270,002.37 ล านบาท
(ประมาณ 8,421.46 ลานเหรียญสหรัฐ) หรือรอยละ 4.18 ของหนี้สาธารณะคงคางทั้งหมด และหนี้สาธารณะ
คงคางแบงตามอายุคงเหลือ สามารถแบงออกเปนหนี้ระยะยาว 5,824,318.73 ลานบาท หรือรอยละ 90.24
และหนี้ระยะสั้น 629,850.16 ลานบาท หรือรอยละ 9.76 ของหนี้สาธารณะคงคางทั้งหมด
คณะโฆษกสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
โทร. 02 265 8050 ตอ 5520

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงคางรายเดือน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ขอรายงานสถานะหนีส้ าธารณะคงคาง ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561 ดังนี้
ยอดหนี้สาธารณะคงคาง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 มีจํานวน 6,454,168.89 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 41.04 ของ GDP เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกอนหนา หนี้สาธารณะลดลงสุทธิ 9,522.95 ลานบาท โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. หนี้รัฐบาล 5,145,028.98 ลานบาท เพิ่มขึ้นสุทธิ 9,945.30 ลานบาท
2. หนี้รัฐวิสาหกิจ 918,898.16 ลานบาท ลดลงสุทธิ 16,893.64 ลานบาท
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน* (รัฐบาลค้ําประกัน) 381,046.94 ลานบาท
ลดลงสุทธิ 2,523.65 ลานบาท
4. หนี้ ห น ว ยงานของรั ฐ 9,194.81 ลานบาท ลดลงสุทธิ 50.96 ลานบาท
ทั้งนี้ สัดสวนและรายละเอียดของหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561 ปรากฏตามแผนภาพที่ 1
และตารางที่ 1 ตามลําดับ

แผนภาพที่ 1 สัดสวนหนีส้ าธารณะจําแนกตามประเภท
หนี้หนวยงานของรัฐ 0.14%
หนี้รัฐวิสาหกิจ
ที่เปนสถาบันการเงิน
(รัฐบาลค้ําประกัน)
หนี้รัฐวิสาหกิจ 5.90%

14.24%
หนี้รัฐบาล
เพื่อชดใชความเสียหาย
ของ FIDF 13.53%

หนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรง
66.19%

*รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน หมายถึง รัฐวิสาหกิจที่ทําธุรกิจใหกูยืมเงิน บริหารสินทรัพย และทําธุรกิจประกันสินเชื่อ
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงคางรายเดือน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561
ตารางที่ 1 รายงานหนี้สาธารณะคงคาง ณ วันที่ 31 มีนาคม 25611
2,3

% GDP

ณ 28 ก.พ. 61
(1)

(2)

% GDP

หนวย: ลานบาท
เพิ่ม/(ลด)

(4)

(3)-(1)

2,3

ณ 31 มี.ค. 61
(3)

1. หนี้รัฐบาล (1.1+1.2+1.3)

5,135,083.68

32.84

5,145,028.98

32.71

9,945.30

1.1 หนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรง

4,215,001.33

26.96

4,271,805.77

27.16

56,804.44

-หนี้ตางประเทศ
- เงินกูเพื่อใชในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล
- เงินกูใหกูตอ

4

-หนี้ในประเทศ
- เงินกูเพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้

5

94,120.96

94,206.92

85.96

35,245.11

35,245.11

-

58,875.85

58,961.81

85.96

4,120,880.37

4,177,598.85

56,718.48

3,601,998.11

3,654,224.98

52,226.87

- ระยะสั้น (ตั๋วเงินคลังและเงินกูอื่น)

74,414.00

66,610.00

(7,804.00)

- ระยะยาว (พันธบัตรและเงินกูอื่น)

3,527,584.11

3,587,614.98

60,030.87

359,853.00

359,853.00

100,846.27

105,137.88

4,649.99

4,649.99

-

53,533.00

53,733.00

200.00

33.00

33.00

53,500.00

53,700.00

- เงินกูเพื่อฟนฟูและเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
- เงินกูใหกูตอ

4

- เงินกูเพื่อปรับโครงสรางหนี้ตางประเทศที่กระทรวงการคลังค้ําประกัน 6
- เงินกูบาททดแทนการกูเงินตราตางประเทศ
- เพื่อใชในโครงการ DPL
- เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและระบบขนสงทางถนนระยะเรงดวน
1.2 หนี้ที่รัฐบาลกูเพื่อชดใชความเสียหายใหแกกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ

7

875,282.35

5.60

873,223.21

- FIDF 1

335,632.00

335,632.00

- FIDF 3

539,650.35

537,591.21

1.3 หนี้เงินกูลวงหนาเพื่อปรับโครงสรางหนี้ 8
-หนี้เงินกูเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี้

44,800.00

0.29

44,800.00

-

4,291.61

200.00
5.55

(2,059.14)
(2,059.14)

-

(44,800.00)
(44,800.00)

-

2. หนี้รัฐวิสาหกิจ (2.1 + 2.2)

935,791.80

5.99

918,898.16

5.85

(16,893.64)

2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ําประกัน

417,269.93

2.67

413,086.62

2.63

(4,183.31)

-หนี้ตางประเทศ

80,316.14

79,221.83

(1,094.31)

-หนี้ในประเทศ

336,953.79

333,864.79

(3,089.00)

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

518,521.87

3.32

100,900.33
417,621.54

(4,596.87)

381,046.94

(8,113.46)
2.42

(2,523.65)
(58.65)

270.16

383,241.78

(2,465.00)

380,776.78
0.06

-

9,194.81

0.06

(50.96)

-

9,245.77
6,463,691.84

(12,710.33)

409,508.08
2.45

328.81
9,245.77

3.22

96,303.46

9

383,570.59

505,811.54

-

9,194.81
41.34

6,454,168.89

(50.96)
41.04

(9,522.95)
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงคางรายเดือน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561
หมายเหตุ:
1. ตัวเลขในตารางเปนตัวเลขเบื้องตน (Preliminary) และไมรวมหนี้ของนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle : SPV) ณ สิ้นเดือนมีนาคม
2561 จํานวน 20,499.90 ลานบาท ที่รัฐบาลมีภาระผูกพันตองจายภายใตสัญญาเชาพื้นที่อาคาร สัญญาบริการจัดหาเฟอรนิเจอร และสัญญาโอนสิทธิ
เรียกรองของโครงการศูนยราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจงวัฒนะ
2. GDP ป 2560 เทากับ 15,450.10 พันลานบาท และประมาณการ GDP ป 2561 เทากับ 16,469.80 พันลานบาท (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ณ 19 กุมภาพันธ 2561)
3. สบน. ไดปรับวิธีการคํานวณ GDP ในแตละเดือน เพื่อใหสัดสวนหนี้สาธารณะตอ GDP สะทอนคาที่ใกลเคียงความเปนจริง โดย GDP ในรอบ 12 เดือน
ที่ผานมาสิ้นสุด ณ เดือนกุมภาพันธ 2561 ดังนี้ (GDP ไตรมาส 1 ป 60/3) + GDP ไตรมาส 2 - 4 ป 60 + (ประมาณการ GDP ป 61/12)*2 เทากับ
15,635.36 พัน ลานบาท และในรอบ 12 เดือนที่ผานมาสิ้นสุด ณ เดือนมีน าคม 2561 ดังนี้ GDP ไตรมาส 2 - 4 ป 60 + (ประมาณการ GDP ป
61/12)*3 เทากับ 15,727.98 พันลานบาท
4. เงินกูใหกูตอเปนหนี้ที่กระทรวงการคลังกูเงินใหแกหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจกูตอเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามมติของคณะรัฐมนตรี
ณ สิ้น เดือนมีนาคม 2561 หนี้เงิน กูใหกูตอมีจํานวนทั้งสิ้น 164,099.69 ลานบาท เปน การใหกูตอแกการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
78,895.76 ลานบาท การรถไฟแหงประเทศไทย 69,205.47 ลานบาท บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 15,677.65 ลานบาท การไฟฟาสวนภูมิภาค
188.22 ลานบาท และการเคหะแหงชาติ 132.59 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) เทากับ 2.0%
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. มาตรา 24/1 ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม ไดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้
ที่มีจํานวนมากและเห็นวาไมสมควรกูเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้ดังกลาวในคราวเดียวกัน โดยใหสามารถทยอยกูเงินลวงหนาไดไมเกิน 12 เดือนกอน
วันที่หนี้ครบกําหนดชําระ และใหนําเงินกูดังกลาวสงเขากองทุ นบริหารเงินกูเพื่อการปรับโครงสรางหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
ใหเปนผูบริหารเงิน โดยจะนําไปลงทุนในหลักทรัพยที่มีความมั่นคงสูง เชน ตราสารหนี้ที่ออกหรือค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง ตราสารหนี้ที่ออก
เปนเงินตราสกุลหลักและออกหรือค้ําประกันโดยรัฐบาลตางประเทศ การทําธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืนซึ่งตราสารหนี้ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง
หรือลงทุนในตราสารหนี้อื่นที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือจากบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือ เพื่อใหเกิดผลตอบแทนและเปนการลดตนทุนของการกูเงิน
9. สบน. ไดมีการปรับปรุงขอมูลหนี้รัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลไมค้ําประกันในประเทศ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ 2561 เปลี่ยนจาก 417,606.54 ลานบาท เปน
417,621.54 ลานบาท ทําใหหนี้สาธารณะคงคาง ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ 2561 เปลี่ยนจาก 6,463,676.84 ลานบาท เปน 6,463,691.84 ลานบาท
ขณะที่หนี้สาธารณะคงคางตอ GDP ไมมีการเปลี่ยนแปลง
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงคางรายเดือน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561
1. หนี้รัฐบาล
1.1 หนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกอนหนาเพิ่มขึ้นสุทธิ 56,804.44 ลานบาท เนื่องจาก
1.1.1 หนี้ตางประเทศ เพิ่มขึ้นสุทธิ 85.96 ลานบาท จากเดือนกอนหนา โดยเปนผลจากการเบิกจายและชําระคืนเงินกู
สกุลเงินตางๆ และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ตางประเทศที่รัฐบาลกูโดยตรง
สกุลเงิน 1

ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจาย/ การชําระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ มี.ค. 61
หนี�คงค้าง ณ หนี�คงค้าง ณ
ลาน
ลานบาท
ก.พ. 61
มี.ค. 61
CAD/EUR/JPY/USD
(1)
(2)
(3)
(4) = (3)x(ข)

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนตอหนี้คงคาง
ณ สิ�นเดือน ก.พ. 61
(ล้านบาท)

(5) = (1)x(ก)

ณ สิ�นเดือน มี.ค. 61
(ล้านบาท)

(6) = (1)x(ข)

เพิ่ม/(ลด)
(7) = (6) - (5)

การเปลี�ยนแปลง
ของหนี�สาธารณะ
ณ มี.ค. 61

(7) + (4)

อัตราแลกเปลี่ยน 2
สกุลเงิน

เงินกูเพื่อใชในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล

CAD
หนี้ที่ยังไมไดมีการบริหาร
EUR
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน JPY
USD
หนี้ที่ไดมีการบริหารความเสี่ยง JPY
USD
จากอัตราแลกเปลี่ยน 3

34,108.73
757.93

34,108.73
757.93

CAD
8.03
หนี้ที่ยังไมไดมีการบริหาร
EUR
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน JPY 141,490.93
USD
30.00
หนี้ที่ไดมีการบริหารความเสี่ยง JPY
USD
500.00
จากอัตราแลกเปลี่ยน 3

7.69
144,716.79
0.00
500.00

-

-

-

-

-

-

ก.พ. 61 มี.ค. 61
(ก)

(ข)

CAD

24.89

24.46

EUR

38.86

38.81

JPY

0.30

0.30

USD

31.64

31.41

เงินกูใหกูตอ

รวม

(0.34)
3,225.86
(30.00)
-

(8.2513)
960.64
(942.19)
-

199.92
42,049.12
949.16
-

196.48
42,135.29
942.19
-

10.20

(3.44)
86.17
(6.97)
-

(11.70)
1,046.81
(949.16)
-

75.76

85.96

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
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงคางรายเดือน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561
แผนภาพที่ 2 หนีต้ างประเทศที่รัฐบาลกูโดยตรงที่บริหารความเสีย่ งและจําแนกเปนสกุลเงินตางๆ
สกุลเงิน

(ลานหนวย)

เยน
178,825.52
เหรียญสหรัฐ
1,257.93
เหรียญแคนาดา
7.69
ยูโร
รวมหนี้ตางประเทศของรัฐบาล (1)
หนี้ของรัฐบาลทั้งหมด (2)
รอยละของหนี้ตางประเทศตอหนี้ทั้งหมด

รวม
54,029.40
39,989.30
188.22
94,206.92

(ลานบาท)
Hedged
10,933.46
39,989.30
50,922.76
5,145,028.98

Unhedged
43,095.94
188.22
43,284.16

1.83

0.99

0.84

ของรัฐบาล (%) = (1)/(2)

รอยละของหนี้ตางประเทศที่รัฐบาลกูโดยตรงตอหนี้รัฐบาลทั้งหมด
โดยจําแนกเปนหนี้ที่ยังไมไดมีการบริหารความเสี่ยง และหนี้ที่ไดมีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
Canadian
(Unhedged)
0.004%

USD (Hedged)
0.78%

Japanese Yen
(Hedged)
0.21%

Japanese Yen
(Unhedged)
0.84%

Unhedged
0.84%

Hedged
0.99%
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1.1.2 หนี้ในประเทศ เพิ่มขึ้นสุทธิ 56,718.48 ลานบาท จากเดือนกอนหนา เนื่องจาก
• เงินกูเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นสุทธิ 52,226.87 ลานบาท
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- เงินกูระยะสั้น ลดลงสุทธิ 7,804 ลานบาท เนื่องจากการลดลงของตั๋วเงินคลัง
- เงินกูระยะยาว เพิ่มขึ้นสุทธิ 60,030.87 ลานบาท เนื่องจากการกูเ งินเพื่อชดเชยการขาดดุล
งบประมาณจํานวน 70,508.21 ลานบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล 69,292 ลานบาท และพันธบัตรออมทรัพย 1,216.21
ลานบาท และการไถถอนพันธบัตร 10,477.34 ลานบาท
• เงินกูใหกูตอเพิ่มขึ้น 4,291.61 ลานบาท เนื่องจาก
- การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยเบิกจายเงินกูจํานวน 920.19 ลานบาท เพื่อจัดทํา
โครงการรถไฟฟาสายสีสมจํานวน 304.81 ลานบาท สายสีน้ําเงินจํานวน 382.59 ลานบาท และ สายสีเขียวจํานวน
232.79 ลานบาท
- การรถไฟแหงประเทศไทยเบิกจายเงินกูจํานวน 3,371.42 ลานบาท เพื่อจัดทําโครงการกอสราง
รถไฟทางคู ชวงลพบุรี – ปากน้ําโพ จํานวน 1,600 ลานบาท โครงการการกอสรางทางคู ชวงนครปฐม – ชุมพร จํานวน
646.50 ลานบาท โครงการกอสรางรถไฟทางคู ชวงชุมทางถนนจิระ – ขอนแกน จํานวน 573.79 ลานบาท โครงการ
กอสรางทางคูในเสนทางรถไฟสายชายฝงทะเลตะวันออก ชวงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเกา - แกงคอย จํานวน 452.67
ลานบาท และโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ชวงบางซื่อ - รังสิต จํานวน 98.46 ลานบาท
• เงินกูบาททดแทนการกูเงินตราตางประเทศเพิ่มขึ้น 200 ลานบาท เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําและระบบขนสงทางถนนระยะเรงดวน
1.2 หนีท้ ี่รัฐบาลกูเพื่อชดใชความเสียหายใหแกกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ลดลงจากเดือนกอนหนา จํานวน 2,059.14
ลานบาท จากการชําระหนี้ท่ีกูมาภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกูเพื่อชวยเหลือ
กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) โดยใชเงินจากบัญชีสะสมเพื่อการ
ชําระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ
1.3หนี้เงินกูลวงหนาเพื่อการปรับโครงสรางหนี้ ลดลงจากเดือนกอนหนา จํานวน 44,800 ลานบาท เนื่องจากได
นําไปชําระคืนหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่กูเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี้ทคี่ รบกําหนดในวันที่
13 มีนาคม 2561
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2. หนี้รัฐวิสาหกิจ
2.1 หนีท้ ี่รัฐบาลค้ําประกัน
2.1.1 หนีต้ างประเทศ ลดลง 1,094.31 ลานบาท จากเดือนกอนหนา โดยเปนผลจากการชําระคืนหนี้สกุลเงินเยน และ
การเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ตางประเทศของรัฐวิสาหกิจ (รัฐบาลค้ําประกัน)
ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจาย/ การชําระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ มี.ค. 61

สกุลเงิน 1

EUR
หนี้ที่ยังไมไดมีการบริหาร
JPY
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน USD
หนี้ที่ไดมีการบริหารความเสี่ยง JPY
USD
จากอัตราแลกเปลี่ยน3

หนี�คงค้าง ณ
ก.พ. 61

หนี�คงค้าง ณ
มี.ค. 61

ลาน
CAD/EUR/JPY/USD

ลานบาท

(1)

(2)

(3)

(4) = (3)x(ข)

28.45
78,044.66
180,450.84
รวม

28.45
77,707.04
177,203.80
-

(337.61)
(3,247.03)
-

ณ สิ�นเดือน ก.พ. 61 ณ สิ�นเดือน มี.ค. 61
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

(100.54)
(491.57)
(592.11)

การเปลี�ยนแปลง
ของหนี�สาธารณะ
ณ มี.ค. 61

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนตอหนี้คงคาง

(5) = (1)x(ก)

1,105.52
23,193.78
5,918.76
-

(6) = (1)x(ข)

เพิ่ม/(ลด)
(7) = (6) - (5)

1,104.15
23,241.31
5,370.40
-

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

(1.37)
47.53
(548.36)
(502.20)

อัตราแลกเปลี่ยน 2
สกุลเงิน ก.พ. 61 มี.ค. 61
(ก)

(ข)

(7) + (4)

(1.37) EUR
(53.01) JPY
USD
(1,039.93)
(1,094.31)

38.86 38.81
0.30 0.30
31.64 31.41

2.1.2 หนีใ้ นประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกอนหนาลดลงสุทธิ 3,089 ลานบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
เนื่องจาก การทางพิเศษแหงประเทศไทยไถถอนพันธบัตร 3,000 ลานบาท
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไมค้ําประกัน
2.2.1 หนีต้ างประเทศ ลดลง 4,596.87 ลานบาท จากเดือนกอนหนา โดยเปนผลจากการชําระหนี้สกุลเงิน
ตางๆ และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ตางประเทศของรัฐวิสาหกิจ (รัฐบาลไมค้ําประกัน)
ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจาย/ การชําระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ มี.ค. 61

สกุลเงิน

1

EUR
หนี้ที่ยังไมไดมีการบริหาร
3 JPY
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน USD

หนี้ที่ไดมีการบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน

JPY

หนี�คงค้าง ณ
ก.พ. 61
(1)

919.11
37,738.15
1,508.89
23,000.00

รวม

หนี�คงค้าง ณ
มี.ค. 61
(2)

903.21
37,408.40
1,398.57
23,000.00

ลาน
CAD/EUR/JPY/USD
(3)

(15.89)
(329.75)
(110.32)
-

ลานบาท
(4) = (3)x(ข)

(616.8300)
(98.2000)
(3,464.6100)
-

(4,179.64)

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนตอหนี้คงคาง
ณ สิ�นเดือน ก.พ. 61 ณ สิ�นเดือน มี.ค. 61
เพิ่ม/(ลด)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(5) = (1)x(ก)
(6) = (1)x(ข)
(7) = (6) - (5)

35,715.19
11,215.25
47,738.90

6,230.98

35,671.07 (44.1200)
11,238.23
22.9800
47,388.54 (350.3600)
6,185.25

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

การเปลี�ยนแปลง
ของหนี�สาธารณะ
ณ มี.ค. 61

อัตราแลกเปลี่ยน 2
สกุลเงิน ก.พ. 61 มี.ค. 61

(7) + (4)

(660.95) EUR
(75.22) JPY
(3,814.97) USD

(45.7300)

(45.73)

(417.23)

(4,596.87)

(ก)

(ข)

38.86 38.81
0.30 0.30
31.64 31.41

2.2.2 หนีใ้ นประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกอนหนาลดลงสุทธิ 8,113.46 ลานบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่
สําคัญ เนื่องจาก บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ชําระคืนตนเงินกู 6,644.08 ลานบาท
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงคางรายเดือน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน)
3.1 หนี้ตางประเทศ ลดลง 58.65 ลานบาท จากเดือนกอนหนา โดยเปนผลจากการชําระคืนตนเงินกูธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ตางประเทศของรัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน)
ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจาย/ การชําระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ มี.ค. 61

สกุลเงิน 1

EUR
หนี้ที่ยังไมไดมีการบริหาร
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน USD
หนี้ที่ไดมีการบริหารความเสี่ยง EUR
JPY
จากอัตราแลกเปลี่ยน

หนี�คงค้าง ณ
ก.พ. 61
(1)

2.35
916.53
รวม

หนี�คงค้าง ณ
มี.ค. 61
(2)

2.35
702.17

ลาน
CAD/EUR/JPY/USD
(3)

(214.36)

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

ลานบาท
(4) = (3)x(ข)

(58.54)
(58.54)

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนตอหนี้คงคาง
ณ สิ�นเดือน ก.พ. 61 ณ สิ�นเดือน มี.ค. 61
เพิ่ม/(ลด)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(5) = (1)x(ก)
(6) = (1)x(ข)
(7) = (6) - (5)

91.23
-

91.12
-

(0.11)
(0.11)

การเปลี�ยนแปลง
ของหนี�สาธารณะ
ณ มี.ค. 61

อัตราแลกเปลี่ยน 2
สกุลเงิน ก.พ. 61 มี.ค. 61
(ก)
(ข)

(7) + (4)

(0.11) EUR
USD
(58.54)
(58.65)

38.86 38.81
31.64 31.41

2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของธนาคารแหงประเทศไทยเปนอัตราถัวเฉลีย่ ขาย ณ วันทําการสุดทายของเดือน

3.2 หนี้ในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกอนหนาลดลงสุทธิ 2,465 ลานบาท เนื่องจากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตรชําระคืนตนเงินกูทั้งจํานวน
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงคางรายเดือน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561
หากพิจารณาในรูปเงินบาท หนี้ตางประเทศของรัฐวิสาหกิจ และรัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน (รัฐบาล
ค้ําประกัน) หลังจากไดบริหารความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนแลว มีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 3

แผนภาพที่ 3 หนีต้ างประเทศของรัฐวิสาหกิจ และรัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน)
ที่บริหารความเสี่ยงและจําแนกเปนสกุลเงินตางๆ
สกุลเงิน

(ลานหนวย)

รวม

เยน
316,021.41
1,398.57
เหรียญสหรัฐ
934.01
ยูโร
รวมหนี้ตางประเทศของรัฐวิสาหกิจ (1)
หนี้รัฐวิสาหกิจทั้งหมด (2)

95,622.01
43,923.93
36,249.51
175,795.45

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

13.52

(ลานบาท)
Natural
Hedged
Hedged
61,341.20
11,140.04
43,923.93
35,054.24
61,341.20
90,118.21
1,299,945.10
4.72

Unhedged
23,140.77
1,195.27
24,336.04

6.93

1.87

รอยละของหนี้ตางประเทศของรัฐวิสาหกิจตอหนี้ทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจ โดยจําแนกเปนหนี้ที่ยังไมไดมีการบริหารความเสี่ยง
หนี้ที่ไดมีการบริหารความเสี่ยง และหนี้ที่บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยวิธี Natural Hedged
Euro (Unhedged) 0.09%

Euro
(Natural
Hedged)
2.70%

Unhedged
1.87%

Japanese
Yen
(Hedged)
4.72%

Natural
Hedged
6.93%

USD (Natural
Hedged)
3.38%
Japanese Yen
(Unhedged)
1.78%

Hedged
4.72%

Japanese Yen
(Natural Hedged)
0.85%
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงคางรายเดือน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561
4. หนี้หนวยงานของรัฐ ลดลงสุทธิ 50.96 ลานบาท จากเดือนกอนหนา โดยการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสํานักงานธนานุเคราะห
เบิกจายเงินกู 1.04 ลานบาท และชําระคืนตนเงินกู 52 ลานบาท
หนี้สาธารณะคงคาง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 จํานวน 6,454,168.89 ลานบาท สามารถแบงประเภทเปน
หนี้ตางประเทศ-หนี้ในประเทศ และหนี้ระยะยาว-หนี้ระยะสั้นได ดังนี้
หนี้ตางประเทศและหนี้ในประเทศ แบงออกเปน หนี้ตางประเทศ 270,002.37 ลานบาท หรือรอยละ 4.18
และหนี้ในประเทศ 6,184,166.52 ลานบาท หรือรอยละ 95.82 ของยอดหนี้สาธารณะคงคาง รายละเอียด
ปรากฏตามตารางที่ 6
ตารางที่ 6 สัดสวนหนี้ตางประเทศและหนี้ในประเทศ
หนี้สาธารณะ
(ลานบาท)
1. หนี้รัฐบาล

หนี้ตางประเทศ
(ลานบาท)

หนี้ในประเทศ
%

(ลานบาท)

%

5,145,028.98

94,206.92

1.83

5,050,822.06

98.17

2. หนี้รัฐวิสาหกิจ

918,898.16

175,525.29

19.10

743,372.87

80.90

3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน

381,046.94

270.16

0.07

380,776.78

99.93

-

-

9,194.81

100.00

6,184,166.52

95.82

(รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หนี้หนวยงานของรัฐ

9,194.81

รวม

6,454,168.89

270,002.37

4.18

หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
• หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบงตามอายุของเครื่องมือการกูเงิน) แบงออกเปน หนี้ระยะยาว
6,276,169.63 ลานบาท หรือรอยละ 97.24 และหนี้ระยะสั้น 177,999.26 ลานบาท หรือรอยละ 2.76
ของยอดหนี้สาธารณะคงคาง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 7
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงคางรายเดือน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561
ตารางที่ 7 สัดสวนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบงตามอายุของเครื่องมือการกูเงิน)
หนี้สาธารณะ

หนี้ระยะสั้น

หนี้ระยะยาว

(ลานบาท)

(ลานบาท)

%

5,145,028.98

4,982,686.98

96.84

162,342.00

3.16

2. หนี้รัฐวิสาหกิจ

918,898.16

915,240.90

99.60

3,657.26

0.40

3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน

381,046.94

369,046.94

96.85

12,000.00

3.15

9,194.81

9,194.81

100.00

6,454,168.89 6,276,169.63

97.24

1. หนี้รัฐบาล

(ลานบาท)

%

(รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หนี้หนวยงานของรัฐ

รวม

-

177,999.26

-

2.76

• หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบงตามอายุคงเหลือ) แบงออกเปน หนี้ระยะยาว 5,824,318.73
ลานบาท หรือรอยละ 90.24 และหนี้ระยะสั้น 629,850.16 ลานบาท หรือรอยละ 9.76 ของยอดหนี้สาธารณะคงคาง
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 8
ตารางที่ 8 สัดสวนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น (แบงตามอายุคงเหลือ)
หนี้สาธารณะ

หนี้ระยะยาว

หนี้ระยะสั้น

(ลานบาท)

(ลานบาท)

%

5,145,028.98

4,746,200.11

92.25

398,828.87

7.75

2. หนี้รัฐวิสาหกิจ

918,898.16

784,419.56

85.37

134,478.60

14.63

3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน

381,046.94

289,253.82

75.91

91,793.12

24.09

9,194.81

4,445.24

48.35

4,749.57

51.65

6,454,168.89 5,824,318.73

90.24

629,850.16

9.76

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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