
 
ฉบับที่       /2550                                           วันที่            กุมภาพนัธ 2550 

 
ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจําเดือนมกราคม 2550 

และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2549 
 

  นายพงษภาณุ เศวตรุนทร ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะไดแถลงสถานะหนี้สาธารณะลาสุด ณ สิ้น
เดือนธันวาคม 2549 ซึ่งลดลงจากเดือนกอน 22,936 ลานบาท และผลการดําเนินการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐ
ประจําเดือนมกราคม 2550 และในชวง 4  เดือนแรกของปงบประมาณ 2550 ดังนี ้ 
 

การบริหารจัดการหนี้ของภาครฐั 

                                                                  
ตารางที่ 1 การปรบัโครงสรางหนีใ้นประเทศ

วงเงินครบ แผนการปรับ มค. 50 ตค.49 -

กาํหนด โครงสราง มค. 50

ไถถอน

1. รัฐบาล 331,731  331,731  11,000  76,000   

1.1 เงินกูชดเชยการขาดดลุ 242,000   242,000   -        32,000    

     - Roll over 37,000     37,000     -        -         

     - Refinance 205,000   205,000   -       32,000    

1.2 เงินกูเพื่อชดใชความ 89,731     89,731     11,000   44,000    

     เสยีหายใหกองทนุฯ

     FIDF1 45,000     45,000     11,000   44,000    

     - พันธบัตร 35,000     35,000     11,000   22,500    

     - เงินกูระยะสัน้ -          -         -       11,500    

     - ตัว๋สญัญาใชเงิน 10,000     10,000     -       10,000    

    FIDF3 44,731     44,731     -       -        

1.3 Tier 1&2 -         -         -       -        

2. รัฐวิสาหกิจ 44,127    37,679    2,000    8,900     

3. รวม (1. + 2.) 13,000  84,900   

การปรับโครงสราง

หนี้ในประเทศ

               หนวย : ลานบาท

 

1. การปรับโครงสรางหนี้ของภาครัฐ 
1.1 ในเดือนมกราคม 2550 

กระทรวงการคลังไดออกพันธบัตรรัฐบาล

เพ่ือการปรับโครงสรางหนี้พันธบัตรเพื่อชดใชความ

เสียหายใหกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบ

สถาบันการเงิน (FIDF1) ที่ครบกําหนดไถถอน 
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2549 จํานวน 35,000 ลาน
บาท โดยไดกูเงินระยะสั้นสมทบกับเงินที่ไดจากการ

ประมูลพันธบัตรมาไถถอนพันธบัตรที่ครบกําหนด 
แลวทยอยออกพันธบัตรเพื่อมาชําระคืนเงินกูระยะส้ัน 
ซ่ึงไดรับเงินจากการประมูลพันธบัตรในเดือนนี้ 
11,000 ลานบาท และไดนําสวนเกินจากการ

ประมูลพันธบัตร (Premium) มาชําระคืนตน

เงินกูระยะสั้น ทําใหสามารถลดยอดหนี้ได 500 ลาน
บาท ในสวนของรัฐวิสาหกิจ ไดแก การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย และองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ

ได Roll over หนี้เดิมรวม 2,000 ล

1/ 

2/ 

านบาท 
 

 

 
หมายเหตุ 1/ในการดําเนินการปรับโครงสรางหนี้พันธบัตร FIDF1 ท่ีครบกําหนด 35,000 ลานบาท 

ไดกูเงินระยะสั้น 31,500 ลานบาท สมทบกับเงินท่ีไดจากการประมูลพันธบัตรงวดแรก 
3,500 ลานบาท เพื่อไถถอนหนี้ในวันท่ีครบกําหนด แลวทยอยออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อ 
การปรับโครงสรางหนี้มาชําระคืนเงินกูระยะสั้น 

2/เพื่อเปนการลดภาระดอกเบี้ยจายของเงินกูระยะสัน้เพือ่ปรับโครงสรางหนี ้FIDF1 จึงได 
นําเงิน Premium จากการประมูลพันธบตัร FIDF1  จํานวน 1,000 ลานบาท  
(ธ.ค. 49- ม.ค. 50) มาชําระคนืตนเงินกูระยะสัน้  

 

 

 

 

 



 

1.2 ในชวง 4 เดือนแรกของปงบประมาณ 2550 
•  ดานตางประเทศ 
   กระทรวงการคลั ง ไดปรับ โครงสร า งหนี้ เ งิ น กู

ตางประเทศโดยชําระคืนกอนครบกําหนด 18,416 ลานบาท 

และ Refinance เงินกู ECP ซึ่งใชเปน Bridge Financing ใน

การ Refinance เงินกู JBIC ดวยเงินบาท 6,700 ลานบาท  

ผลจากการดําเนินการดังกลาวทําใหสามารถลดยอดหนี้คงคาง

ไดรวม 18,416 ลานบาท และลดภาระดอกเบี้ยไดรวม 810 

ลานบาท สําหรับรัฐวิสาหกิจ บริษัท การบินไทย จํากัด 

(มหาชน) ไดปรับโครงสรางหนี้เงินกูตางประเทศวงเงินรวม 

9,451 ลานบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2 

•  ดานในประเทศ 

   กระทรวงการคลังไดปรับโครงสรางหนี้ในประเทศโดย

การแปลงตั๋วเงินคลังที่ออกเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 

32,000 ลานบาท เปนพันธบัตรและปรับโครงสรางหนี้

พันธบัตรและตั๋วสัญญาใชเงินเพ่ือปรับโครงสรางหนี้ FIDF1 

วงเงิน 45,000 ลานบาท และ Roll over หนี้เดิมของ

รัฐวิสาหกิจรวม 8,900 ลานบาท รายละเอ

ตารางที่ 2 การปรับโครงสรางหน้ีตางประเทศ

                 หนวย : ลานบาท

มค. 50

วงเงิน ลดยอดหน้ี ลดภาระ

คงคาง ดอกเบี้ย

1. รัฐบาล -         25,116     18,416    810          

 - Prepayment -         18,416     18,416    505          

 - Refinancing/ -         -         -         -          

    Roll over

 - Baht -         6,700      -         305          

    Refinance

 - Swap -         -         -         -          

2. รัฐวิสาหกิจ -         9,451      9,451      -          

 - Prepayment -         -         -         -          

 - Refinancing/ -         9,451      9,451      -          

    Roll over

 - Baht -         -         -         -          

    Refinance

 - Swap -         -         -         -          

รวม (1. +2.) 34,567   27,867   810         

ต.ค. 49 - มค. 50การปรับโครงสรางหน้ี

ตางประเเทศ

 ียดปรากฏตาม

ตารางท่ี 1 

 

2. การกูเงินของภาครัฐ 

    2.1 ในเดือนมกราคม 2550 

          กระทรวงการคลังไดกูเงินในประเทศโดยการออก

พันธบัตรเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ วงเงิน 23,000 

ลานบาท และไดรับเงินจากการจําหนายพันธบัตรออมทรัพย

เพ่ือชดใชใหกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน

การเงิน ระยะที่สอง (FIDF3) 500 ลานบาท 

2.2 ในชวง 4 เดือนแรกของปงบประมาณ 2550 

      ภาครัฐไดกูเงินในประเทศรวม 40,333 ลานบาท  

ซึ่งเปนการกูของกระทรวงการคลัง 39,280 ลานบาท และ  

รัฐวิสาหกิจ 1,053 ลานบาท และรัฐวิสาหกิจไดกูเงิน

ตางประเทศ 31,803 ลานบาท ซึ่งเปนการกูนอกแผนการกอ

หนี้ตางประเทศ รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3 

 

3. การชําระหนี้ของภาครัฐ 

    3.1 ในเดือนมกราคม 2550 

          กระทรวงการคลั ง ไดดํ า เนินการชํ าระหนี้ จ าก

งบประมาณ 9,457 ลานบาท เปนการชําระคืนเงินตน 502 

ลานบาท ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมรวม 8,955 ลานบาท 

3.2 ในชวง 4 เดือนแรกของปงบประมาณ 2550 

      กระทรวงการคลังไดชําระคืนตนเงินกู ดอกเบ้ียและ

คาธรรมเนียมจากงบประมาณรวม 48,066 ลานบาท 

 
 

ตารางที่ 3 : การกูเงินของภาครัฐ

หนวย : ลานบาท

มค. 50 ตค. 49 - มค. 50

1. ตางประเทศ -              31,803         

 - รัฐวิสาหกิจ -              31,803         

2. ในประเทศ 23,500         40,333         

2.1 รัฐบาล 23,500         39,280         

     - ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 23,000         23,000         

     - FIDF3 500              16,280         

2.2 รัฐวิสาหกิจ -              1,053           

รวม (1. + 2.) 23,500        72,136        

การกูเงินของภาครัฐ

 

1/

 

 

 

ตารางที ่4 การชําระหนีข้องภาครฐั

หนวย : ลานบาท

มค. 50 ต.ค.49-มค.50

 การชาํระหนีจ้ากเงนิงบประมาณ 9,457      48,066       

เงินตน 502          20,577         

ดอกเบีย้และคาธรรมเนยีม 8,955       27,489         

การชาํระหนี้

 
 



    รายงานหนีส้าธารณะคงคาง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 

 

     หนี้สาธารณะคงคาง ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2549 มีจํานวน 3,162,064 ลานบาท หรือรอยละ 40.48 ของ GDP มีรายละเอียด 
ดังนี ้
 

หนวย: ลานบาท
พ.ย. 2549  % GDP ธ.ค.2549  % GDP เพิ่ม/(ลด)

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

1. หน้ีท่ีรัฐบาลกูโดยตรง (1.1 + 1.2) 1,960,767.75 25.10 1,954,083.65 25.02 (6,684.10)

   1.1 หนี้ตางประเทศ 166,281.11 156,597.01 (9,684.10)

        (ลานเหรียญสหรัฐ) (4,619.32) (4,344.43) (274.89)

   1.2 หนี้ในประเทศ 1,794,486.64 1,797,486.64 3,000.00 

       -เงินกูเพ่ือชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณ 544,057.68 544,057.68 -                

              - ระยะสั้น (ต๋ัวเงินคลัง) 226,000.00 218,000.00 (8,000.00)

             - เงินกูระยะยาว (พันธบัตรและตราสารหนี้อ่ืน) 318,057.68 326,057.68 8,000.00 

       -เงินกูชดเชยความเสียหายใหแกกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ 1,148,602.96 1,151,602.96 3,000.00 

              - FIDF 1       463,276.00     462,776.00 (500.00)

              - FIDF 3       685,326.96     688,826.96 3,500.00 

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

       -เงินกูเพ่ือปรับโครงสรางหนี้ตางประเทศ         58,700.00       58,700.00 -                

2. หน้ีของรัฐวิสาหกิจท่ีไมเปนสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2) 903,434.57 11.57 914,531.67 11.71 11,097.10 

   2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ําประกัน 507,473.10 503,575.39 (3,897.71)

        -หนี้ตางประเทศ 189,191.03 184,855.87 (4,335.16)

        (ลานเหรียญสหรัฐ) (5,255.76) (5,128.40) (127.36)

        -หนี้ในประเทศ 318,282.07 318,719.52 437.45 

   2.2 หนี้ที่รัฐบาลไมค้ําประกัน 395,961.47 410,956.28 14,994.81 

        -หนี้ตางประเทศ 117,064.00 133,112.48 16,048.48 

        (ลานเหรียญสหรัฐ) (3,252.06) (3,692.90) 440.84 

        -หนี้ในประเทศ 278,897.47 277,843.80 (1,053.67)

3. หน้ีสินของกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ  (3.1+3.2) 256,382.05 3.28 231,981.07 2.97 (24,400.98)

    3.1 หนี้ที่รัฐบาลคํ้าประกัน (FIDF2) -                  -                 -                

    3.2 หนี้ที่รัฐบาลไมคํ้าประกัน 256,382.05 231,981.07 (24,400.98)

4. หน้ีองคกรของรัฐอื่น  (4.1+4.2) 64,415.07 0.82 61,467.18 0.79 (2,947.89)

    4.1 หนี้ที่รัฐบาลคํ้าประกัน 29,369.13 29,369.13 -                

    4.2 หนี้ที่รัฐบาลไมคํ้าประกัน 35,045.94 32,098.05 (2,947.89)

รวม (1+2+3+4) 3,184,999.44 40.78 3,162,063.57 40.48 (22,935.87)

อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอเหรียญสหรัฐฯ (ณ วันทําการสุดทายของเดือน) 35.9969 36.0455
  

หมายเหต ุ  1. GDP เบื้องตน ป 2549 เทากับ 7,810.6 พันลานบาท  (สศช. ณ 4 ธ.ค.  2549) 
               2. อัตราแลกเปลีย่นเงินตราตางประเทศของธนาคารแหงประเทศไทยเปนอตัราเฉลี่ยระหวางอตัราซื้อและขาย 
               3. การเพิ่ม/ลดของหนี้ตางประเทศ ไมสามารถคูณกบัอัตราแลกเปลี่ยนในเดือนปจจุบันหรือเดอืนท่ีผานมาไดโดยตรง เนือ่งจากเปนผลของอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศหลายสกุลเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ และผลของอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหรียญสหรัฐเทียบกับเงินบาทในชวงเวลาที่จัดทํา
รายงานในแตละเดือน 

  4. ตัวเลขในตารางเปนตัวเลขเบือ้งตน (Preliminary) และไมรวมหนี้ของ SPV จํานวน 18,500 ลานบาท ท่ีรัฐบาลมีภาระผูกพนัตองจาย
ภายใตสัญญาเชาพืน้ท่ีอาคาร สัญญาบรกิารจดัหาเฟอรนิเจอร และสัญญาโอนสิทธิเรียกรองของโครงการศนูยราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจง
วัฒนะ ซึ่งตามระบ  GFS นับเปนหนี้สาธารณะ บ

ท่ีมา สํานักงานบรหิารหนี้สาธารณะ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานะหนี้สาธารณะคงคาง ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2549 
 ยอดหนี้สาธารณะคงคาง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีจํานวน  3,162,064 ลานบาท หรือรอยละ 

40.48 ของ GDP เปนหนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรง 1,954,084 ลานบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน 
914,532 ลานบาท หนี้สินของกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 231,981 ลานบาท และหนี้
องคกรของรัฐอ่ืน 61,467 ลานบาท เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนกอนหนี้สาธารณะลดลง 22,936 ลานบาท โดยหนี้ที่
รัฐบาลกูโดยตรง ลดลง 6,684 ลานบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น 11,097 ลานบาท 
หนี้สินของกองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ และหนี้องคกรของรัฐอ่ืนลดลง 24,401 ลานบาท และ 2,948 ลานบาท 
ตามลําดับ  

 หนี้สาธารณะจําแนกไดเปนหนี้ตางประเทศ  474,565 ลานบาท หรือรอยละ 15.01 และหนี้ใน
ประเทศ 2,687,498 ลานบาท หรือรอยละ 84.99 และเปนหนี้ระยะยาว 2,661,910 ลานบาท หรือรอยละ  
84 18 ้ ้ 00 1 4 1 82 ้ 

 

ตารางที่ 6 : หนี้ตางประเทศและหนี้ในประเทศ 

หนีส้าธารณะ

ลานบาท % ลานบาท %

1. หนีท้ีร่ฐับาลกูโดยตรง 1,954,083.65    156,597.01        8.01 1,797,486.64     91.99

2. หนีข้องรฐัวสิาหกจิทีไ่มเปน 914,531.67       317,968.35        34.77 596,563.32        65.23

   สถาบนัการเงนิ

3. หนีส้นิของกองทนุเพือ่การฟนฟฯู 231,981.07       -                   -      231,981.07        100.00

4. หนีอ้งคกรของรฐัอืน่ ๆ 61,467.18         -                   -      61,467.18          100.00

รวม 3,162,063.57  474,565.36      15.01  2,687,498.21   84.99

หนีต้างประเทศ หนีใ้นประเทศ

    หนวย : ลานบาท

 
 

หมายเหต ุ: อัตราแลกเปลี่ยนตอเหรยีญสหรฐั ณ วันทําการสุดทายของเดอืนเทากับ 36.0455 
 

 

ตารางที ่7 : หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น 

หน้ีสาธารณะ

ลานบาท ลานบาท % ลานบาท %

1. หน้ีทีร่ฐับาลกูโดยตรง 1,954,083.65     1,700,714.64      87.03   253,369.01       12.97   

2. หน้ีของรัฐวสิาหกจิทีไ่มเปน 914,531.67        899,728             98.38   14,803.50         1.62     

    สถาบนัการเงนิ

3. หน้ีสนิของกองทนุเพือ่การฟนฟฯู 231,981.07        -                    -      231,981.07       100.00 

4. หน้ีองคกรของรฐัอืน่ ๆ 61,467.18          61,467               100.00 -                  -      

รวม 3,162,063.57   2,661,909.99   84.18  500,153.58     15.82  

หน้ีระยะยาว หนีร้ะยะสัน้

หนวย : ลานบาท
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