ฉบับที่ 132/2561

วันที่ 6 กันยายน 2561

รายงานหนี้สาธารณะคงค้ าง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2561
________________________
สัดส่ วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ณ สิ้ นเดือนกรกฎาคม 2561 คิดเป็ นร้อยละ 40.88 ของ GDP
โดยรัฐบาลได้กเู้ งินเพื่อเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่ องและวางรากฐานเศรษฐกิจในระยะยาว
ซึ่งรวมถึงโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ าในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ ในขณะเดียวกันก็มีการชาระคืนหนี้ อย่างต่อเนื่ อง
เพื่อเป็ นการรักษาวินยั ทางการเงินการคลัง โดยรายการชาระหนี้ที่สาคัญคือการชาระคืนหนี้ ในประเทศของรัฐบาล
ก่อนครบกาหนด วงเงิน 10,383 ล้านบาท ซึ่ งส่ งผลให้ยอดหนี้คงค้างลดลง และเป็ นการลดภาระดอกเบี้ยในอนาคต
ที่ตอ้ งจ่ายจากเงินงบประมาณของประเทศได้ประมาณ 260 ล้านบาท
นายภูมิศ กั ดิ์ อรัญ ญาเกษมสุ ข ผูอ้ านวยการส านัก งานบริ ห ารหนี้ ส าธารณะ ได้ร ายงานหนี้
สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 มีจานวน 6,557,290.60 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 40.88
ของ GDP โดยแบ่ง เป็ นหนี้ รัฐบาล 5,251,290.17 ล้า นบาท หนี้ รัฐวิส าหกิจ 922,047.84 ล้านบาท หนี้
รัฐวิส าหกิจที่เป็ นสถาบันการเงิน * (รัฐบาลค้ า ประกัน) 375,133.92 ล้านบาท และหนี้ หน่วยงานของรัฐ
8,818.67 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 หนี้ รั ฐ บาล จ านวน 5,251,290.17 ล้ า นบาท มี ร ายละเอี ย ดการเปลี่ ย นแปลงที่ ส าคัญ
ของหนี้รัฐบาล ดังนี้
 การกูเ้ งินภายใต้แผนที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561
เพิ่มขึ้น 23,200 ล้านบาท เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยนาไปลงทุนในการพัฒนาประเทศสร้างความ
เข้มแข็งและยัง่ ยืนให้กบั ทางเศรษฐกิจเป็ นสาคัญ ซึ่งเป็ นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้
 การชาระคืนหนี้เงินกูเ้ พื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริ หารหนี้ จานวน 10,383 ล้านบาท
 การชาระคืนหนี้เงินกูเ้ พื่อฟื้ นฟูและเสริ มสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ จานวน 1,381 ล้านบาท
 การกูเ้ พื่อการลงทุนจากแหล่งเงินกูใ้ นประเทศเพิ่มขึ้น 2,205.79 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ น
การกูใ้ ห้กูต้ ่อแก่ (1) การรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่ งประเทศไทยเบิกจ่ายเงิ นกูจ้ านวน 1,205.10 ล้านบาท
เพื่อจัดทาโครงการรถไฟฟ้ าสายสี ส้ม สายสี เขียว และสายสี น้ าเงิ น (2) การรถไฟแห่ งประเทศไทยเบิกจ่าย
เงิ นกู้จานวน 945.12 ล้านบาท เพื่อจัดทา โครงการก่อสร้ างรถไฟทางคู่ ช่ วงชุ มทางถนนจิ ระ – ขอนแก่ น
*

หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน หมายถึง หนีข้ องรัฐวิสาหกิจที่ทาธุรกิจให้กู้ยืมเงิน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และธุรกิจประกันสินเชื่อ

-2โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิ บเก้า – แก่งคอย
โครงการรถไฟชานเมืองสายสี แดง ช่วงบางซื่ อ – รังสิ ต โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี – ปากน้ าโพ
โครงการก่อสร้างทางคู่ ช่วงนครปฐม – ชุมพร และโครงการก่อสร้างทางคู่ ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ
และ (3) การเคหะแห่ งชาติเบิกจ่ายเงินกูจ้ านวน 55.57 ล้านบาท เพื่อจัดทาโครงการอาคารพักอาศัยแปลง G
ตามแผนแม่บทโครงการฟื้ นฟูเมืองชุ มชนดิ นแดง ทั้งนี้ เมื่อโครงการต่างๆ แล้วเสร็ จคาดการณ์ ว่าจะสร้ าง
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมอย่างมีนยั สาคัญ กล่าวคือ
โครงการลงทุนของการรถไฟแห่ งประเทศไทยที่อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย เมื่อแล้วเสร็ จจะมี
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจประมาณ 15.72 % ของมูลค่าการลงทุนของโครงการ จากการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ของการขนส่ งทางรถไฟ ลดระยะเวลาการเดิ นทาง กระจายความเจริ ญสู่ ภูมิภาค ลดอุบุติเหตุบนท้องถนน
และเป็ นทางเลือกใหม่ในการเดินทางของประชาชน
โครงการลงทุ น ของการรถไฟฟ้ าขนส่ ง มวลชนแห่ ง ประเทศไทย เมื่ อ แล้ว เสร็ จ จะมี
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจประมาณ 15.13 % ของมูลค่าการลงทุนของโครงการ และประโยชน์ที่สังคมได้รับ
ได้แก่ การประหยัดค่ า ใช้จ่ า ยน้ า มันเชื้ อ เพลิ ง ประหยัด เวลาของผูใ้ ช้ย านพาหนะ ลดความเสี ย หายจาก
อุบตั ิเหตุบนท้องถนน และลดมลพิษทางสิ่ งแวดล้อม
 หนี้ต่างประเทศเพิ่มขึ้นสุ ทธิ 1,233.83 ล้านบาท จากการเบิกจ่ายและชาระคืนเงินกูส้ กุลต่างๆ
การบริ หารความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
หนีร้ ัฐวิสาหกิจ จานวน 922,047.84 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญเกิดจาก
 หนี้ ที่ รั ฐ บาลค้ า ประกัน ลดลงสุ ท ธิ 28.15 ล้า นบาท โดยรายการที่ ส าคัญ เกิ ด จาก
หนี้ที่ลดลงของ บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
 หนี้ ที่ รัฐบาลไม่ ค้ าประกัน เพิ่ มขึ้ นสุ ทธิ 3,131.22 ล้านบาท โดยรายการที่ ส าคัญเกิ ดจาก
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
 หนีร้ ัฐวิสาหกิจทีเ่ ป็ นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคา้ ประกัน) จานวน 375,133.92 ล้านบาท ลดลง
สุ ทธิ 1,272.85 ล้านบาท โดยรายการที่สาคัญเกิดจากหนี้ที่ลดลงของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 หนี้หน่ วยงานของรัฐ จานวน 8,818.67 ล้านบาท ลดลงสุ ทธิ 19.34 ล้านบาท เนื่องจากหนี้ ที่ลดลง
ของสานักงานธนานุเคราะห์
หนี้ สาธารณะคงค้าง ณ สิ้ นเดือนกรกฎาคม 2561 จานวน 6,557,290.60 ล้านบาท แบ่งออกเป็ น
หนี้ ใ นประเทศ 6,300,573.04 ล้า นบาท หรื อร้ อยละ 96.09 และหนี้ ต่า งประเทศ 256,717.56 ล้านบาท
(ประมาณ 7,719.46 ล้านเหรี ยญสหรัฐ) หรื อร้อยละ 3.91 ของหนี้ สาธารณะคงค้างทั้งหมด และหนี้ สาธารณะ
คงค้างแบ่งตามอายุคงเหลื อ สามารถแบ่งออกเป็ นหนี้ ระยะยาว 5,672,526.27 ล้านบาท หรื อร้อยละ 86.51
และหนี้ระยะสั้น 884,764.33 ล้านบาท หรื อร้อยละ 13.49 ของหนี้สาธารณะคงค้างทั้งหมด
______________________________
คณะโฆษกสานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ โทร. 02 265 8050 ต่อ 5520

-3สานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ (สบน.) ขอรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้ นเดือนกรกฎาคม
2561 ดังนี้
ยอดหนี้ สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 มีจานวน 6,557,290.60 ล้านบาท หรื อ
คิ ดเป็ นร้ อยละ 40.88 ของ GDP เมื่ อเปรี ย บเที ย บกับ เดื อนก่ อนหน้า หนี้ ส าธารณะคงค้า งเพิ่ ม ขึ้ นสุ ทธิ
25,780.97 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. หนี้ รัฐบาล 5,251,290.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสุ ทธิ 23,968.09 ล้านบาท
2. หนี้ รัฐวิสาหกิจ 922,047.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นสุ ทธิ 3,103.07 ล้านบาท
3. หนี้ รัฐวิสาหกิ จที่ เป็ นสถาบันการเงิ น* (รั ฐบาลค้ าประกัน) 375,133.92 ล้านบาท
ลดลงสุ ทธิ 1,270.85 ล้านบาท
4. หนี้ หน่ วยงานของรั ฐ 8,818.67 ล้านบาท ลดลงสุ ทธิ 19.34 ล้านบาท
ทั้งนี้ สัดส่ วนและรายละเอียดของหนี้ สาธารณะ ณ สิ้ นเดื อนกรกฎาคม 2561 ปรากฏตาม
แผนภาพที่ 1 และตารางที่ 1 ตามลาดับ

แผนภาพที่ 1 สั ดส่ วนหนีส้ าธารณะจาแนกตามประเภท
4

14.06

5 72

FIDF 13.18%

.90

*หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน หมายถึง หนีข้ องรัฐวิสาหกิจที่ทาธุรกิจให้กู้ยืมเงิน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และธุรกิจประกันสินเชื่อ

-4ตารางที่ 1 รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 25611
% GDP 2,3 ณ 31 ก.ค. 61

2,3ณ 30 มิ.ย. 61

(1)

(4)

(3)-(1)

5,227,322.08

32.82

5,251,290.17

32.74

23,968.09

1.1 หนีท้ ี่รัฐบาลกูโ้ ดยตรง

4,362,884.87

27.39

4,386,852.96

27.35

23,968.09

- เงินกูเ้ พื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล
- เงินกูใ้ ห้กตู้ ่อ

4

-หนี้ในประเทศ
- เงินกูเ้ พื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้ 5

(3)

หน่วย: ล้านบาท
เพิ่ม/(ลด)

1. หนีร้ ัฐบาล (1.1+1.2+1.3)
-หนี้ต่างประเทศ

(2)

% GDP

78,808.46

80,042.29

1,233.83

34,416.99

34,323.51

(93.48)

44,391.47

45,718.78

1,327.31

4,284,076.41

4,306,810.67

22,734.26

3,739,083.98

3,760,993.45

21,909.47

- ระยะสัน้ (ตัว๋ เงินคลังและเงินกูอ้ นื่ )

53,289.00

62,381.00

9,092.00

- ระยะยาว (พันธบัตรและเงินกูอ้ นื่ )

3,685,794.98

3,698,612.45

12,817.47

356,853.00

355,472.00

(1,381.00)

129,183.11

131,388.90

2,205.79

4,133.32

4,133.32

-

54,823.00

54,823.00

-

33.00

33.00

-

54,790.00

54,790.00

-

- เงินกูเ้ พื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
- เงินกูใ้ ห้กตู้ ่อ

4

- เงินกูเ้ พื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้า้ ประกัน

6

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

7

864,437.21

5.43

864,437.21

5.39

-

- FIDF 1

335,632.00

335,632.00

-

- FIDF 3

528,805.21

528,805.21

-

2. หนีร้ ัฐวิสาหกิจ (2.1 + 2.2)

918,944.77

5.77

922,047.84

5.75

3,103.07

2.1 หนีท้ ี่รัฐบาลค้้าประกัน

413,323.29

2.60

413,295.14

2.58

(28.15)

-หนี้ต่างประเทศ

75,471.22

74,584.48

-หนี้ในประเทศ

337,852.07

338,710.66

2.2 หนีท้ ี่รัฐบาลไม่ค้าประกัน

101,822.65

(21.76)

406,930.05

3,152.98

4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้า้ ประกัน
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่คา้ ประกัน
รวม (1+2+3+4)

6.
7.
8.

3,131.22

403,777.07

-หนี้ในประเทศ

5.

858.59
3.17

101,844.41

4. หนีห้ น่วยงานของรัฐ (4.1+4.2)

4.

508,752.70

-หนี้ในประเทศ
-หนี้ต่างประเทศ

2.
3.

3.17

-หนี้ต่างประเทศ
3. หนีร้ ัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้้าประกัน)

หมายเหตุ:
1.

505,621.48

(886.74)

376,404.77

2.36

266.99

8,818.67

(1,272.00)
0.05

41.01

8,818.67
6,557,290.60

(1,270.85)
1.15

374,865.78
0.06

8,838.01
6,531,509.63

2.34

268.14

376,137.78
8,838.01

375,133.92

(19.34)
-

40.88

(19.34)
25,780.97

ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle : SPV) ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 561 จานวน 20,499.90 ล้านบาท ที่รัฐบาลมีภาระผูกพันต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่
อาคาร สัญญาบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ และสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องของโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจ้งวัฒนะ
GDP ปี 560 เท่ากับ 15,452.90 พันล้านบาท และประมาณการ GDP ปี 561 เท่ากับ 16,426.40 พันล้านบาท (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ 0 สิงหาคม 2561)
สบน. ได้ปรับวิธีการคานวณ GDP ในแต่ละเดือน เพื่อให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP สะท้อนค่าที่ใกล้เคียงความเป็นจริง โดย GDP ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาสิ้นสุด ณ เดือนมิถุนายน 561 ดังนี้ GDP ไตรมาส - 4 ปี 60 + GDP ไตรมาส 1 - ปี
61 เท่ากับ 15 9 6. 5 พันล้านบาท และในรอบ 1 เดือน ที่ผ่านมาสิ้นสุด ณ เดือนกรกฎาคม 561 ดังนี้ ([GDP ไตรมาส ปี 60]/3)*2 + GDP ไตรมาส 4 ปี 60 + GDP ไตรมาส 1 – ปี 61 + [(ประมาณการ GDP ปี 61) – (GDP ไตรมาส 1 - ปี 61)]/6
เท่ากับ 16 0 .44 พันล้านบาท
เงินกู้ให้กู้ต่อเป็นหนี้ที่กระทรวงการคลังกู้เงินให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจกู้ต่อเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามมติของคณะรัฐมนตรี ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 561 หนี้เงินกู้ให้กู้ต่อมีจานวนทั้งสิ้น 177,107.68 ล้านบาท เป็นการ
ให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 4,579.13 ล้านบาท การรถไฟแห่งประเทศไทย 76,348.59 ล้านบาท บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) 15,677.65 ล้านบาท การเคหะแห่งชาติ 0 . 5 ล้านบาท และการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 19 .46 ล้านบาท ซึ่งหนี้ดังกล่าวไม่ปรากฏรายการในตารางส่วนของหนี้รัฐวิสาหกิจ เพื่อป้องกันการรายงานข้อมูลหนี้คงค้างที่ซ้าซ้อน
รัฐบาลมีหนี้อัตราดอกเบี้ยแปรผันตามเงินเฟ้อ จานวน 07 940 ล้านบาท ประกอบไปด้วย พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ (Inflation-Linked Bond)
รุ่น ILB 17A จานวน 100 7 ล้านบาท และ รุ่น ILB A จานวน 107 06 ล้านบาท โดยตามประมาณการภาระหนี้ที่จะครบกาหนดชาระในอนาคต รัฐบาลจะมีภาระหนี้ส่วนชดเชยเงินเฟ้อเพิ่มเติมจากเงินต้นที่จะครบกาหนดในปี 564 จานวน 1 50 ล้านบาท
และในปี 571 จานวน 970 ล้านบาท ภายใต้ข้อสมมติว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline Inflation) เท่ากับ .0%
มาตรา 4 ( ) ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 54 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ เพื่อเป็นการประหยัด ลดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน หรือกระจายภาระ
การชาระหนี้ โดยที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้มี การกู้ เงิน ในประเทศเพื่อชาระหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิ จที่ กระทรวงการคลัง ค้าประกั น ไม่ เ กิ น จ านวนเงิ น ที ่ ยั ง มี ภ าระค้าประกั น อยู่ ทาให้หนี้ ต่างประเทศ ของรัฐวิสาหกิจที่
กระทรวงการคลังค้าประกันลดลงและหนี้ในประเทศของรัฐบาลเพิ่มขึ้น
เงินกู้ที่ออกภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 541 (FIDF1) และพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการ
เงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 545 (FIDF3) นั้น ต่อมาได้มีการตราพระราชกาหนดปรับปรุงการบริหารหนี้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กอง
ทุนฯ) พ.ศ. 555 มาตรา 4 ให้กองทุนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการชาระคืนต้นเงินกู้และการชาระดอกเบี้ยเงินกู้
สบน. ได้มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP เดือนมิถุนายน 561 เนื่องจากการปรับประมาณการ GDP (ณ ราคาประจาปี) ในปี 561 ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ 0
สิงหาคม 2561

-51. หนี้รัฐบาล
1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง เมื่อเปรี ยบเทียบกับเดื อนก่อนหน้าเพิ่มขึ้นสุ ทธิ 23,968.09 ล้านบาท เนื่ องจาก
1.1.1 หนีต้ ่ างประเทศ เพิ่มขึ้นสุ ทธิ 1,233.83 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็ นผลจากการ
เบิกจ่าย และชาระคืนหนี้ เงินกูส้ กุลเงินเยน และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการบริ หาร
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโครงการรถไฟชานเมืองสายสี แดง ช่วงบางซื่ อ – รังสิ ต วงเงิน 2,669 ล้าน
เยน โดยวิธี Cross Currency Swap ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปลีย่ นแปลงของหนีต้ ่ างประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรง
สกุลเงิน 1

หนี้ คงค้าง ณ
มิ .ย. 61

หนี้ คงค้าง ณ
ก.ค. 61

(1)

(2)

ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การช้าระคืน/การ
บริหารความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น) ณ ก.ค. 61
ล้าน
ล้านบาท
CAD/EUR/JPY/USD
(3)
(4) = (3)x(ข)

เพิ่ม/(ลด)

การเปลี่ยนแปลง
ของหนี้ สาธารณะ
ณ ก.ค. 61

(7) = (6) - (5)

(7) + (4)

ผลของอัตราแลกเปลีย่ นต่อหนีค้ งค้าง
ณ สิ้ นเดือน มิ .ย. 61
(ล้านบาท)

(5) = (1)x(ก)

ณ สิ้ นเดือน ก.ค. 61
(ล้านบาท)

(6) = (1)x(ข)

อัตราแลกเปลี่ยน
สกุลเงิน

มิ.ย. 61

ก.ค. 61

(ก)

(ข)

CAD

25.26

25.79

EUR

38.85

39.35

JPY

0.30

0.30

USD

33.33

33.49

เงินกู้เพื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล

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

33,095.58
741.91

32,814.88
741.91

(280.70)
-

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

7.69
56,888.40
38,164.80
500.00

7.69
58,609.58
40,834.18
500.00

1,721.19
2,669.38
-

(93.47)
-

-

-

-

(93.47)
-

4.11
12.17
-

4.11
535.19
788.00
-

16.28

1,233.83

2

เงินกู้ให้กู้ต่อ

รวม

523.02
788.00
-

1,217.55

194.35
17,274.62
-

198.46
17,286.79
-

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

หากพิจารณาในรู ปเงิ นบาท หนี้ ที่รัฐบาลกู้โดยตรงจาแนกเป็ นสกุลเงิ นต่างๆ หลังจากที่ ได้บริ หาร
ความเสี่ ยงจากการเปลี่ ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ ยนแล้วมี รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 2

-6-

แผนภาพที่ 2 หนีต้ ่ างประเทศทีร่ ัฐบาลกู้โดยตรงทีบ่ ริหารความเสี่ ยงและจาแนกเป็ นสกุลเงินต่ างๆ
สกุลเงิน

(ล้านหน่วย)

เยน
91,424.46
เหรียญสหรัฐ
1,241.91
เหรียญแคนาดา
7.69
ยูโร
รวมหนีต้ า่ งประเทศของรัฐบาล (1)
หนีข้ องรัฐบาลทัง้ หมด (2)
ร้อยละของหนีต้ า่ งประเทศต่อหนีท้ งั้ หมด

รวม
40,354.88
39,488.95
198.46
80,042.29

(ล้านบาท)
Hedged
22,545.07
39,488.95
62,034.02
5,251,290.17

Unhedged
17,809.81
198.46
18,008.27

1.52

1.18

0.34

ของรัฐบาล (%) = (1)/(2)
ศ
แCanadian

ไ ไ

แ

ไ

แ

(Unhedged)
0.004%

USD (Hedged)
0.75%

Japanese Yen
(Hedged)
0.43%

Japanese Yen
(Unhedged)
0.34%

Unhedged
0.34%

Hedged
1.18%

1.1.2 หนีใ้ นประเทศ เพิ่มขึ้นสุ ทธิ 22,734.26 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า เนื่องจาก
 เงิ น กู้เพื่ อชดเชยการขาดดุ ล งบประมาณและการบริ หารหนี้ ส าธารณะเพิ่ ม ขึ้ นสุ ท ธิ
21,909.47 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- เงินกูร้ ะยะสั้น เพิ่มขึ้นสุ ทธิ 9,092 ล้านบาท เนื่องจากการแปลงตัว๋ เงินคลังเป็ นตัว๋ สัญญา
ใช้เงินเพื่อการบริ หารหนี้ และการลดลงของตัว๋ เงินคลัง
- เงินกูร้ ะยะยาว เพิ่มขึ้นสุ ทธิ 12,817.47 ล้านบาท เนื่องจากการกูเ้ งินเพื่อชดเชยการขาดดุล
งบประมาณ 23,200 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ นการออกพันธบัตรรัฐบาล 18,200 ล้านบาท และพันธบัตรออม
ทรัพย์ 5,000 ล้านบาท รวมถึงการไถ่ถอนตัว๋ สัญญาใช้เงิน 10,382.53 ล้านบาท
 การชาระเงินกูเ้ พื่อฟื้ นฟูและเสริ มสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ จานวน 1,381 ล้านบาท

-7- เงินกูใ้ ห้กตู้ ่อเพิ่มขึ้น 2,205.79 ล้านบาท เนื่องจาก
- การรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่ งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกูจ้ านวน 1,205.10 ล้านบาท
เพื่อจัดทาโครงการรถไฟฟ้ าสายสี ส้มจานวน 569.54 ล้านบาท สายสี เขียวจานวน 355.91 ล้านบาท สายสี น้ า
เงินจานวน 279.65 ล้านบาท
- การรถไฟแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกูจ้ านวน 945.12 ล้านบาท เพื่อจัดทา โครงการ
ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุ มทางถนนจิระ – ขอนแก่น จานวน 672.38 ล้านบาท โครงการก่อสร้างทางคู่ใน
เส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิ งเทรา – คลองสิ บเก้า - แก่งคอย จานวน 149.97 ล้านบาท
โครงการรถไฟชานเมืองสายสี แดง ช่วงบางซื่ อ - รังสิ ต จานวน 98.12 ล้านบาท โครงการก่อสร้างรถไฟทาง
คู่ ช่วงลพบุรี – ปากน้ าโพ จานวน 10.81 ล้านบาท โครงการก่อสร้างทางคู่ ช่วงนครปฐม – ชุมพร จานวน 8.86
ล้านบาท และโครงการก่อสร้างทางคู่ ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ จานวน 4.98 ล้านบาท
- การเคหะแห่งชาติเบิกจ่ายเงินกูจ้ านวน 55.57 ล้านบาท เพื่อจัดทาโครงการอาคารพักอาศัย
แปลง G ตามแผนแม่บทโครงการฟื้ นฟูเมืองชุมชนดินแดง
1.2 หนี้ทรี่ ั ฐบาลกู้เพือ่ ชดใช้ ความเสี ยหายให้ แก่ กองทุนเพือ่ การฟื้ นฟูฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนหน้า
2. หนี้รัฐวิสาหกิจ
2.1 หนี้ทรี่ ัฐบาลคา้ ประกัน
2.1.1 หนีต้ ่ างประเทศ ลดลงสุ ทธิ 886.74 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็ นผลจากการชาระคืนหนี้สกุล
เงินต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ (รัฐบาลค้ าประกัน)
ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การช้าระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ก.ค. 61

สกุลเงิน 1

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

การเปลี่ยนแปลง
ของหนี้ สาธารณะ
ณ ก.ค. 61

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง

หนี้ คงค้าง ณ
มิ .ย. 61

หนี้ คงค้าง ณ
ก.ค. 61

ล้าน
CAD/EUR/JPY/USD

ล้านบาท

ณ สิ้ นเดือน มิ .ย. 61
(ล้านบาท)

ณ สิ้ นเดือน ก.ค. 61
(ล้านบาท)

เพิ่ม/(ลด)

(1)

(2)

(3)

(4) = (3)x(ข)

(5) = (1)x(ก)

(6) = (1)x(ข)

(7) = (6) - (5)

18.04
67,493.74
174,598.88
รวม

17.99
67,428.04
171,709.69
-

(0.05)
(65.70)
(2,889.19)
-

(1.94)
(19.97)
(890.68)
(912.59)

700.63
20,495.01
5,433.63
-

709.73
20,509.45
5,435.94
-

อัตราแลกเปลี่ยน

สกุลเงิน มิ.ย. 61 ก.ค. 61
(ก)

9.10
14.44
2.31
25.85

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

2

(ข)

(7) + (4)

7.16 EUR
(5.53) JPY
USD
(888.37)
(886.74)

38.85 39.35
0.30 0.30
33.33 33.49

2.1.2 หนี้ใ นประเทศ เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับ เดื อนก่ อนหน้า เพิ่ ม ขึ้ นสุ ทธิ 858.59 ล้านบาท โดยการ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญ เกิดจากหนี้ที่เพิ่มขึ้นสุ ทธิของการรถไฟแห่งประเทศไทย 1,100 ล้านบาท และองค์การขนส่ ง
มวลชนกรุ งเทพ 630 ล้านบาท และ หนี้ที่ลดลงสุ ทธิ ของการเคหะแห่งชาติ 800 ล้านบาท
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ คา้ ประกัน
2.2.1 หนีต้ ่ างประเทศ ลดลงสุ ทธิ 21.76 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็ นผลจากการชาระคืนหนี้
สกุลเงินต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4

-8ตารางที่ 4 การเปลีย่ นแปลงของหนีต้ ่ างประเทศของรัฐวิสาหกิจ (รัฐบาลไม่ คา้ ประกัน)
ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การช้าระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ก.ค. 61

สกุลเงิน 1

หนี้ คงค้าง ณ
มิ .ย. 61
(1)

หนี้ คงค้าง ณ
ก.ค. 61
(2)

ล้าน
CAD/EUR/JPY/USD
(3)

EUR
หนีท้ ยี่ งั ไม่ได้มีการบริหาร
JPY
ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น3 USD

859.92
51,678.64
1,385.68

846.76
51,308.80
1,383.12

(13.16)
(369.84)
(2.56)

หนีท้ ไี่ ด้มีการบริหารความเสีย่ ง
จากอัตราแลกเปลีย่ น

23,000.00

23,000.00

-

JPY

ณ สิน้ เดือน มิ.ย. 61
(ล้านบาท)
(5) = (1)x(ก)

ล้านบาท
(4) = (3)x(ข)

(518.0400)
(112.3800)
(85.6700)
-

รวม

การเปลีย่ นแปลง
ของหนีส้ าธารณะ ณ
ก.ค. 61

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง
ณ สิน้ เดือน ก.ค. 61
(ล้านบาท)
(6) = (1)x(ข)

(7) + (4)

33,406.44
15,692.63
46,181.66

33,840.45
15,703.69
46,399.90

434.01
11.06
218.24

6,563.68

6,594.70

31.02

31.02

694.33

(21.76)

(716.09)

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

2

สกุลเงิน มิ.ย. 61 ก.ค. 61
(ก)
(ข)

เพิ่ม/(ลด)
(7) = (6) - (5)

อัตราแลกเปลี่ยน

(84.03) EUR
(101.32) JPY
132.57 USD

38.85 39.35
0.30 0.30
33.33 33.49

2.2.2 หนี้ในประเทศ เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับเดื อนก่ อนหน้าเพิ่มขึ้ นสุ ทธิ 3,152.98 ล้านบาท โดยการ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญ เกิดจากการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคออกพันธบัตร 3,000 ล้านบาท
3. หนีร้ ัฐวิสาหกิจทีเ่ ป็ นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคา้ ประกัน)
3.1 หนี้ต่างประเทศ เพิ่มขึ้น 1.15 ล้านบาท จากเดื อนก่อนหน้า โดยเป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การเปลีย่ นแปลงของหนีต้ ่ างประเทศของรัฐวิสาหกิจทีเ่ ป็ นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคา้ ประกัน)
ผลจากการบริหารหนี้ (การเบิกจ่าย/ การช้าระคืน/การ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ณ ก.ค. 61

สกุลเงิน

1

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

หนี้ คงค้าง ณ
มิ .ย. 61
(1)

2.26
702.17
รวม

หนี้ คงค้าง ณ
ก.ค. 61
(2)

2.26
702.17

ล้าน
CAD/EUR/JPY/USD
(3)

-

ล้านบาท
(4) = (3)x(ข)

-

การเปลีย่ นแปลง
ของหนีส้ าธารณะ ณ
ก.ค. 61

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อหนี้คงค้าง
ณ สิน้ เดือน มิ.ย. 61
(ล้านบาท)
(5) = (1)x(ก)

87.95
-

ณ สิน้ เดือน ก.ค. 61
(ล้านบาท)
(6) = (1)x(ข)

เพิ่ม/(ลด)
(7) = (6) - (5)

89.10
-

1. EUR=สกุลเงินยูโร JPY=สกุลเงินเยน และ USD=สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ
. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราถัวเฉลีย่ ขาย ณ วันทาการสุดท้ายของเดือน

1.15
1.15

อัตราแลกเปลี่ยน 2
สกุลเงิน มิ.ย. 61 ก.ค. 61
(ก)
(ข)

(7) + (4)

1.15
1.15

EUR

38.85 39.35

USD

33.33 33.49

3.2 หนีใ้ นประเทศ เมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลง 1,272 ล้านบาท เนื่องจากธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรชาระคืนต้นเงินกูท้ ้ งั จานวน
หากพิจารณาในรู ปเงินบาท หนี้ ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ และรัฐวิสาหกิจที่เป็ นสถาบันการเงิน (รัฐบาล
ค้ าประกัน) หลังจากได้บริ หารความเสี่ ยงของอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว มีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 3
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แผนภาพที่ 3 หนีต้ ่ างประเทศของรัฐวิสาหกิจ และรัฐวิสาหกิจทีเ่ ป็ นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคา้
ประกัน) ทีบ่ ริหารความเสี่ ยงและจาแนกเป็ นสกุลเงินต่ างๆ
(ล้านบาท)
สกุลเงิน

(ล้านหน่วย)

รวม

เยน
314,148.70
1,383.12
เหรียญสหรัฐ
867.01
ยูโร
รวมหนีต้ า่ งประเทศของรัฐวิสาหกิจ (1)
หนีร้ ัฐวิสาหกิจทัง้ หมด (2)

Hedged

96,241.74
46,314.23
34,119.30
176,675.27

60,160.94
60,160.94
1,297,181.76

13.62

4.64

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

ศ

แ

ไ

แ

Euro (Unhedged) 0.06%

Euro
(Natural
Hedged)
2.57%
USD (Natural
Hedged)
3.57%
Japanese Yen
(Unhedged)
1.58%

แ
Unhedged
1.64%

Japanese
Yen
(Hedged)
4.64%

Natural
Hedged
15,591.31
46,314.23
33,322.41
95,227.95

Unhedged
20,489.49
796.89
21,286.38

7.34

ไ ไ
ธ Natural Hedged
Hedged
4.64%

Natural
Hedged
7.34%
Japanese Yen
(Natural Hedged)
1.20%

4. หนี้หน่ วยงานของรั ฐ ลดลงสุ ทธิ 19.34 ล้านบาท จากเดื อนก่ อนหน้า โดยการเปลี่ ยนแปลงเกิ ดจาก
สานักงานธนานุเคราะห์เบิกจ่ายเงินกู้ 0.66 ล้านบาท และ ชาระคืนต้นเงินกู้ 20 ล้านบาท

1.64

-10หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 จานวน 6,557,290.60 ล้านบาท สามารถแบ่งประเภท
เป็ นหนี้ต่างประเทศ-หนี้ในประเทศ และหนี้ระยะยาว-หนี้ระยะสั้นได้ ดังนี้
หนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ แบ่งออกเป็ น หนี้ ต่างประเทศ 256,717.56 ล้านบาท หรื อร้อยละ
3.91 และหนี้ ใ นประเทศ 6,300,573.04 ล้า นบาท หรื อ ร้อ ยละ 96.09 ของยอดหนี้ ส าธารณะคงค้า ง
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 6
ตารางที่ 6 สั ดส่ วนหนีต้ ่ างประเทศและหนีใ้ นประเทศ
หนีส้ าธารณะ
(ล้านบาท)
1. หนีร้ ฐั บาล

หนีต้ ่างประเทศ
(ล้านบาท)

หนีใ้ นประเทศ
%

(ล้านบาท)

%

5,251,290.17

80,042.29

1.52

5,171,247.88

98.48

2. หนีร้ ฐั วิสาหกิจ

922,047.84

176,407.13

19.13

745,640.71

80.87

3. หนีร้ ฐั วิสาหกิจทีเ่ ป็นสถาบันการเงิน

375,133.92

268.14

0.07

374,865.78

99.93

-

-

8,818.67

100.00

6,300,573.04

96.09

(รัฐบาลค้้าประกัน)
4. หนีห้ น่วยงานของรัฐ

8,818.67

รวม

6,557,290.60

256,717.56

3.91

หนีร้ ะยะยาวและหนีร้ ะยะสั้ น แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
- หนีร้ ะยะยาวและหนีร้ ะยะสั้ น (แบ่ งตามอายุของเครื่องมือการกู้เงิน) แบ่งออกเป็ น หนี้ ระยะ
ยาว 6,394,333.67 ล้านบาท หรื อร้อยละ 97.51 และหนี้ ระยะสั้น 162,956.93 ล้านบาท หรื อร้อยละ 2.49
ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 7
ตารางที่ 7 สั ดส่ วนหนีร้ ะยะยาวและหนี้ระยะสั้ น (แบ่ งตามอายุของเครื่องมือการกู้เงิน)
หนีส้ าธารณะ

หนีร้ ะยะยาว

หนีร้ ะยะสั้น

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

%

5,251,290.17

5,093,114.45

96.99

158,175.72

3.01

2. หนีร้ ฐั วิสาหกิจ

922,047.84

917,266.63

99.48

4,781.21

0.52

3. หนีร้ ฐั วิสาหกิจทีเ่ ป็นสถาบันการเงิน

375,133.92

375,133.92

100.00

-

-

8,818.67

8,818.67

100.00

-

-

6,557,290.60 6,394,333.67

97.51

1. หนีร้ ฐั บาล

(ล้านบาท)

%

(รัฐบาลค้้าประกัน)
4. หนีห้ น่วยงานของรัฐ

รวม

162,956.93

- หนี้ ร ะยะยาวและหนี้ ร ะยะสั้ น (แบ่ ง ตามอายุ ค งเหลื อ ) แบ่ ง ออกเป็ น หนี้ ระยะยาว
5,672,526.27 ล้านบาท หรื อร้อยละ 86.51 และหนี้ ระยะสั้น 884,764.33 ล้านบาท หรื อร้อยละ 13.49 ของ
ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 8
-

2.49

-11ตารางที่ 8 สั ดส่ วนหนีร้ ะยะยาวและหนี้ระยะสั้ น (แบ่ งตามอายุคงเหลือ)
หนีส้ าธารณะ

หนีร้ ะยะยาว

หนีร้ ะยะสั้น

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

%

5,251,290.17

4,661,166.70

88.76

590,123.47

11.24

2. หนีร้ ฐั วิสาหกิจ

922,047.84

760,085.92

82.43

161,961.92

17.57

3. หนีร้ ฐั วิสาหกิจทีเ่ ป็นสถาบันการเงิน

375,133.92

246,350.80

65.67

128,783.12

34.33

8,818.67

4,922.85

55.82

3,895.82

44.18

6,557,290.60 5,672,526.27

86.51

884,764.33

13.49

1. หนีร้ ฐั บาล

(ล้านบาท)

%

(รัฐบาลค้้าประกัน)
4. หนีห้ น่วยงานของรัฐ

รวม

พระราชบัญญัติวินยั การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ได้กาหนดสัดส่ วนเพื่อใช้เป็ นกรอบในการ
บริ หารหนี้ สาธารณะไว้ โดยผลจากการบริ หารหนี้ สาธารณะ ณ สิ้ นเดือนกรกฎาคม 2561 สัดส่ วนต่างๆ อยู่
ภายใต้กรอบวินยั ในการบริ หารหนี้สาธารณะดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 9
ตารางที่ 9 กรอบการบริหารหนีส้ าธารณะภายใต้ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
สถานะ ณ สิ้นเดือน

กรอบการบริหารหนีส้ าธารณะ1

กรกฎาคม 2561

1. สัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP

ไม่เกินร้อยละ 60

ร้อยละ 40.88

2. สัดส่วนภาระหนี้รัฐบาลต่อประมาณการรายได้ประจ้าปี

ไม่เกินร้อยละ 35

ร้อยละ 19.62

ไม่เกินร้อยละ 10

ร้อยละ 3.91

ไม่เกินร้อยละ 5

ร้อยละ 0.422

3. สัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้างทีเ่ ป็นเงิ นตราต่างประเทศ
ต่อหนี้สาธารณะทัง้ หมด
4. สัดส่วนภาระหนี้สาธารณะทีเ่ ป็นเงิ นตราต่างประเทศ
ต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการ

1. สัดส่วนตามประกาศ คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่ อง กาหนดกรอบในการบริ หารกรอบการบริ หาร
หนี้สาธารณะพ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561
2. กรอบการบริ หารหนี้สาธารณะตัวที่ 2 และ 4 เป็ นประมาณการรายปี ของปี งบประมาณ 2561

