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ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจําเดือนพฤศจิกายน 2549 
และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2549 

________________________ 
 

  นายพงษภาณุ  เศวตรุนทร ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะไดสรุปผลการ

ดําเนินการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจําเดือนพฤศจิกายน 2549 พรอมทั้งสถานะหนี้สาธารณะ

ลาสุด ณ ส้ินเดือนตุลาคม 2549  ดังนี้  
 
1.  การปรับโครงสรางหนี้ของภาครัฐ  
    1.1 ในเดอืนพฤศจิกายน 2549 :- 
  ดานตางประเทศ 
      กระทรวงการคลังไดปรับโครงสรางหนี้เงินกูตางประเทศวงเงินรวม 25,116 ลาน
บาท โดยการชําระคืนเงินกู ECP (Euro Commercial Paper)  ที่ใชเปน Bridge 
Financing ในการ Refinance เงินกู FRN (Floating Rate Note) กอนครบกําหนด 
500 ลานเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเทา 18,345 ลานบาท และ Refinance เงินกู ECP ที่ใชเปน 
Bridge Financing ในการ Refinance เงินกูจากธนาคารเพื่อความรวมมือระหวางประเทศแหง
ญี่ปุน (Japan Bank for International Cooperation : JBIC) วงเงิน 21,700 ลาน
เยน โดยการออกพันธบัตรเงินบาท 6,700 ลานบาท และใชงบชําระหนี้สมทบ 71 ลานบาท ผลจากการ
ดําเนินงานดังกลาวทําใหสามารถลดยอดหนี้คงคางไดรวม 18,416 ลานบาท   และลดภาระดอกเบี้ยได
รวม 810 ลานบาท 
 ดานในประเทศ 
 กระทรวงการคลังไดปรับโครงสรางหนี้โดยการแปลงตั๋วเงินคลังที่ออกเพ่ือชดเชยการ

ขาดดุลงบประมาณ จํานวน 12,000 ลานบาท เปนพนัธบตัรระยะยาว เพ่ือเปนการเพิ่ม 
Benchmark Bond อายุ 7 ป และ 10 ป  ในสวนรัฐวิสาหกิจ ประกอบดวยการทางพิเศษแหง
ประเทศไทยและธนาคารอาคารสงเคราะหไดกูเงินในประเทศเพื่อ Roll Over หนี้เดิมรวม 4,000 
ลานบาท  
  1.2 ในชวง 2 เดือนที่ผานมาของปงบประมาณ 2550 
      ดานตางประเทศ 
  กระทรวงการคลังไดปรับโครงสรางหนี้เงินกูตางประเทศ โดยชําระคืนกอนครบ

กําหนด 18,416 ลานบาท และ Refinance เงินกู ECP ซึ่งใชเปน Bridge Financing ใน
การทํา Refinance เงินกู JBIC  ดวยเงินบาท 6,700 ลานบาท ผลจากการดําเนินงานดังกลาวทํา



ใหสามารถลดยอดหนี้คงคางไดรวม 18,416 ลานบาท และลดภาระดอกเบี้ยไดรวม 810 ลานบาท 
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 1 : การปรับโครงสรางหนี้ตางประเทศ 
          หนวย : ลานบาท 

การปรับโครงสราง พ .ย . 49

หน้ีต างประเทศ วงเงิน ลดยอดหนี้ คงค าง ลดภาระดอกเบี้ ย
1. รัฐบาล 25,116            25,116               18,416                  810                     

- Prepaym ent 18,416            18,416               18,416                  505                     
- R efinancing/R oll over -                 -                     -                        -                      

        - B aht R efinance 6,700              6 ,700                 -                        305                     

        - Sw ap -                 -                     -                        -                      
2. รัฐวิสาหกิจ -                 -                     -                        -                      

- Prepaym ent -                 -                     -                        -                      
        - R efinancing -                 -                     -                        -                      
        - B aht R efinancing -                 -                     -                        -                      

        - Sw ap -                 -                     -                        -                      
รวม   (1 . +  2.) 25,116            25,116               18,416                  810                     

ต .ค . 49 - พ .ย . 49

 
   
 
  ดานในประเทศ 
 กระทรวงการคลังไดปรับโครงสรางหนี้ในประเทศโดยการแปลงตั๋วเงินคลังที่ออกเพ่ือ

ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จํานวน 24,000 ลานบาท เปนพันธบัตรระยะยาว และ Roll 
Over    ตั๋วสัญญาใชเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้พันธบตัรเพื่อชดใชความเสียหายใหกองทุนเพื่อการ
ฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF1) 10,000  ลานบาท  รายละเอียดปรากฏตาม
ตารางที ่2 



 
 

ตารางที่ 2 : การปรับโครงสรางหนี้ในประเทศ 
                                     หนวย: ลานบาท 

การปรับโครงสราง วงเงินที่ครบ แผนการ พ.ย. 49 ต.ค.-พ.ย.  49

หนี้ในประเทศ กําหนดไถถอน ปรับโครงสราง

1. รัฐบาล 331,731                 331,731                 12,000                   34,000                   

     1.1 เงินกูเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 242,000                 242,000                 12,000                   24,000                   

   - Roll Over 37,000                   37,000                   -                        -                        

   - Refinance 205,000                 205,000                 12,000                   24,000                   

     1.2 เงินกูเพื่อชดใชความเสียหายใหกองทุนฯ 89,731                   89,731                   -                        10,000                   

           FIDF1 45,000                   45,000 -                        10,000                   

   - พันธบัตร 35,000          35,000                   -                        -                        

   - เงินกูระยะส้ัน -                -                -                -                        

   - ต๋ัวสัญญาใชเงินฯ 10,000          10,000                   -                        10,000                   

          FIDF 3 44,731          44,731          -                

    1.3 Tier 2 -                -                        -                        -                        

2. รัฐวิสาหกิจ (Roll over) 44,127                   37,679                   4,000                     5,000                     

3. รวม (1. + 2. ) 39,000                    
 

2. การกูเงินของภาครัฐ   
   2.1 ในเดือนพฤศจิกายน 2549  :- 

กระทรวงการคลังไดออกพันธบัตรเพื่อชดใชความเสียหายใหกองทุนเพื่อการ

ฟนฟแูละพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง (FIDF3) ซึ่งไดรับเงินจากการประมูลพันธบัตรใน
เดือนนี้ 7,500 ลานบาท โดยเปนพันธบัตรออมทรัพย 500 ลานบาท และพันธบัตรรัฐบาลกรณี
พิเศษ 7,000 ลานบาท    

สําหรับการกูเงินตางประเทศ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ไดกูเงินเพื่อ
จัดซื้อเคร่ืองบิน   วงเงิน 117.2 ลานเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเทา 4,293 ลานบาท และ บริษัท 
ปตท. จํากัด (มหาชน) ไดกูเงิน 300 ลานเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเทา 11,250 ลานบาท ซึ่งไดรับ
การยกเวนใหไมตองอยูภายใตกรอบเพดานเงินกูของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ โดยกําหนดใหเปน

วงเงินกูนอกแผนการกูเงินปกติ เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในเชิงพาณิชยและสามารถแขงขันกับ

บริษัทเอกชนได  
   
 
 



 
 
 
  2.2 ในชวง 2 เดือนที่ผานมาของปงบประมาณ 2549 

กระทรวงการคลังไดกูเงินในประเทศโดยการออกพันธบัตร FIDF3 รวม 12,000 

ลานบาท  และรัฐวิสาหกิจไดกูเงินตางประเทศวงเงินรวม 29,690 ลานบาท  ซึ่งเปนการกูนอกแผนการ

กอหนี้ตางประเทศ รายละเอียดดังปรากฏตามตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 : การกูเงินของภาครัฐ 
                                                                                                            
หนวย : ลานบาท 

1. ตางประเทศ 15,543                                29,6901/

     - รัฐวิสาหกิจ 15,543                                29,690                                
2. ในประเทศ 7,500                                  12,000                                

     - รัฐบาล (FIDF3) 7,500                                  12,000                                

     - รัฐวิสาหกิจ -                                      -                                      
รวม (1. + 2.) 23,043                                41,690                                

การกูเงินของภาครัฐ ต.ค. - พ.ย. 49พ.ย. 49

 

หมายเหตุ 1/ เปนวงเงินกูนอกแผนการกอหนี้ตางประเทศ  
 

3. การชําระหนี้ของภาครัฐ 
                     3.1 ในเดือนพฤศจิกายน 2549 :-  

กระทรวงการคลังไดดําเนินการชําระหนี้จากงบประมาณ 24,074 ลานบาท เปน

การชําระคืนเงินตน 19,056 ลานบาท ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมรวม 5,018 ลานบาท  
  3.2 ในชวง 2 เดือนที่ผานมาของปงบประมาณ 2549 

  กระทรวงการคลังไดชําระคืนตนเงินกู ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมจากงบประมาณ
รวม 30,264 ลานบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที ่4 

 

ตารางที่ 4 : การชําระหนี้ของภาครัฐ 
                                                               หนวย: ลานบาท 



การชําระหนี้ พ.ย. 49 ต.ค. - พ.ย. 49

  การชําระหนี้จากเงินงบประมาณ 24,074                   30,264                 

  เงินตน 19,056                   19,650                 

 ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม 5,018                     10,614                  
 

 
 

 

สถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2549     
  ยอดหนี้สาธารณะคงคาง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549 มีจํานวน 3,213,282 ลานบาท 
หรือรอยละ 41.14 ของ GDP เปนหนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรง 1,970,204 ลานบาท หนี้ของ

รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน  907,881 ลานบาท  หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน 265,481 ลานบาท และหนี้ขององคกรของรัฐอื่น  69,716 ลานบาท เมื่อ
เปรียบเทียบกับเดือนกอนหนี้สาธารณะลดลง 19,868 ลานบาท โดยหนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรงเพิ่มขึ้น 
2,500 ลานบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ และหนี้
องคกรของรัฐอ่ืนลดลง 3,592 ลานบาท 8,033 ลานบาท และ 10,743 ลานบาท ตามลําดับ 
  หนี้สาธารณะจาํแนกไดเปนหนี้ตางประเทศ  489,826 ลานบาท หรือรอยละ 15.24 
และหนี้ในประเทศ  2,723,457  ลานบาท  หรือรอยละ 84.76 และเปนหนีร้ะยะยาว 
2,661,495 ลานบาท หรือรอยละ  82.83  และหนี้ระยะสั้น  551,787 ลานบาท หรือรอยละ 
17.17  ของยอดหนี้สาธารณะคงคาง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่แนบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

รายงานหนี้สาธารณะคงคาง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549 

 
 



 หนี้สาธารณะคงคาง ณ วันที่  31 ตุลาคม  2549 มีจํานวน 3,213,282.45  ลานบาท หรือรอยละ 41.14 ของ GDP มีรายละเอียด ดังนี้ 

หนวย: ลานบาท
ก.ย. 2549  % GDP ต.ค. 2549  % GDP เพ่ิม/(ลด)

(1) (2) (3) (4) (3)-(1)

1. หนี้ท่ีรัฐบาลกูโดยตรง (1.1 + 1.2) 1,967,703.88 25.19 1,970,204.34 25.22 2,500.46 

   1.1 หน้ีตางประเทศ 191,917.24 189,917.70 (1,999.54)

        (ลานเหรียญสหรัฐ) (5,118.73) (5,169.73) 51.00 

   1.2 หน้ีในประเทศ 1,775,786.64 1,780,286.64 4,500.00 

       -เงินกูเพ่ือชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณ 544,057.68 544,057.68 -                

              - ระยะส้ัน (ต๋ัวเงินคลัง) 250,000.00 238,000.00 (12,000.00)

             - เงินกูระยะยาว (พันธบัตรและตราสารหนี้อ่ืน) 294,057.68 306,057.68 12,000.00 

       -เงินกูชดเชยความเสียหายใหแกกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ 1,136,602.96 1,141,102.96 4,500.00 

              - FIDF 1       463,276.00     463,276.00 -                

              - FIDF 3       673,326.96     677,826.96 4,500.00 

       -พันธบัตรโครงการชวยเพิ่มเงินกองทุน ชั้นที่ 1 และ 2         43,126.00       43,126.00 -                

       -เงินกูเพ่ือปรับโครงสรางหนี้ตางประเทศ         52,000.00       52,000.00 -                

2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจท่ีไมเปนสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2) 911,472.82 11.67 907,880.68 11.62 (3,592.14)

   2.1 หน้ีท่ีรัฐบาลค้ําประกัน 522,275.89 516,105.01 (6,170.88)

        -หนี้ตางประเทศ 195,097.47 191,218.28 (3,879.19)

        (ลานเหรียญสหรัฐ) (5,203.56) (5,205.13) 1.57 

        -หนี้ในประเทศ 327,178.42 324,886.73 (2,291.69)

   2.2 หน้ีท่ีรัฐบาลไมค้ําประกัน 389,196.93 391,775.67 2,578.74 

        -หนี้ตางประเทศ 119,084.67 108,689.70 (10,394.97)

        (ลานเหรียญสหรัฐ) (3,176.18) (2,958.63) (217.55)

        -หนี้ในประเทศ 270,112.26 283,085.97 12,973.71 

3. หนี้สินของกองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ  (3.1+3.2) 273,515.17 3.50 265,481.46 3.40 (8,033.71)

    3.1 หน้ีที่รัฐบาลคํ้าประกัน (FIDF2) -                  -                 -                

    3.2 หน้ีที่รัฐบาลไมคํ้าประกัน 273,515.17 265,481.46 (8,033.71)

4. หนี้องคกรของรัฐอื่น  (4.1+4.2) 80,458.80 1.03 69,715.97 0.89 (10,742.83)

    4.1 หน้ีที่รัฐบาลคํ้าประกัน 29,357.13 29,357.13 -                

    4.2 หน้ีที่รัฐบาลไมคํ้าประกัน 51,101.67 40,358.84 (10,742.83)

รวม (1+2+3+4) 3,233,150.67 41.39 3,213,282.45 41.14 (19,868.22)

อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอเหรียญสหรัฐฯ (ณ วันทําการสุดทายของเดือน) 37.5422 36.7365

 หมายเหตุ   1.  ประมาณการ GDP ป 2549 เทากับ 7,810.6 พันลานบาท  (สศช. ณ 4 ธ.ค.  2549) 

                  2.  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของธนาคารแหงประเทศไทยเปนอัตราเฉลี่ยระหวางอัตราซื้อและขาย 
                 3. การเพิ่ม/ลดของหนี้ตางประเทศ ไมสามารถคูณกับอัตราแลกเปลี่ยนในเดือนปจจุบันหรือเดือนที่ผานมาไดโดยตรง เนื่องจากเปนผลของอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศหลายสกุลเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ และผลของอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหรียญสหรัฐเทียบกับเงินบาทในชวงเวลาที่จัดทํา

รายงานในแตละเดือน 
   4. ตัวเลขในตารางเปนตัวเลขเบื้องตน (Preliminary) และไมรวมหนี้ของ SPV จํานวน 18,500 ลานบาท ที่รัฐบาลมีภาระผูกพันตองจาย

ภายใตสัญญาเชาพื้นที่อาคาร สัญญาบริการจัดหาเฟอรนิเจอร และสัญญาโอนสิทธิเรียกรองของโครงการศูนยราชการกรุงเทพมหานคร  ถ. แจงวัฒนะ 
ซึ่งตามระบบ GFS นับเปนหนี้สาธารณะ 

ที่มา สํานักงานบริหารหนีส้าธารณะ 

 
 
 



หน้ีตางประเทศและหนี้ในประเทศ 
หนีส้าธารณะ

ลานบาท ลานบาท %  ลานบาท %  

1. หน้ีท่ีรัฐบาลกูโดยตรง 1,970,204.34 189,917.70 9.64 1,780,286.64 90.36

2. หน้ีของรฐัวสิาหกจิท่ีไมเปนสถาบันการเงนิ 907,880.68 299,907.98 33.03 607,972.70 66.97

3. หน้ีสินของกองทนุเพ่ือการฟนฟูฯ 265,481.46 -                    - 265,481.46 100.00

4. หน้ีองคกรของรฐัอ่ืน 69,715.97 -                    69,715.97 100.00

รวม 3,213,282.45 489,825.68 15.24 2,723,456.77 84.76

หนีใ้นประเทศหนีต้างประเทศ

 
หมายเหตุ  อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอเหรียญสหรัฐ  ณ วันทําการสุดทายของเดือนเทากับ 36.7365 
 
 
 
 
หน้ีระยะยาวและหนี้ระยะสั้น 

 

หนีส้าธารณะ

ลานบาท ลานบาท %  ลานบาท %  

1. หน้ีท่ีรัฐบาลกูโดยตรง 1,970,204.34 1,699,873.65 86.28 270,330.69 13.72

2. หน้ีของรัฐวิสาหกิจทีไ่มเปนสถาบนัการเงนิ 907,880.68 891,905.53 98.24 15,975.15 1.76

3. หน้ีสินของกองทนุเพือ่การฟนฟฯู 265,481.46 -                      - 265,481.46 100.00

4. หน้ีองคกรของรัฐอ่ืน 69,715.97 69,715.97           100.00 -                    -                    

รวม 3,213,282.45 2,661,495.15 82.83 551,787.30 17.17

หนีร้ะยะสัน้หนีร้ะยะยาว
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