ฉบับที่
2550

/2550

วันที่

เมษายน

ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจําเดือนมีนาคม 2550
และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ 2550
นายพงษภาณุ เศวตรุนทร ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะไดแถลงผลการดําเนินการบริหารจัดการ
หนี้ของภาครัฐประจําเดือนมีนาคม 2550 และในชวงครึ่งแรกของปงบประมาณ 2550 พรอมทั้งสถานะหนี้สาธารณะลาสุด
ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ 2550 ดังนี้
การบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐ

ตารางที่ 1 การปรับโครงสรางหนีต้ างประเทศ
การปรับโครงสรางหนี้
ตางประเเทศ

มี.ค. 50

1. รัฐบาล
- Prepayment
- Refinancing/
Roll over
- Baht
Refinance
- Swap
2. รัฐวิสาหกิจ
- Prepayment
- Refinancing/
Roll over
- Baht
Refinance
- Swap

10,791
291
-

หนวย : ลานบาท
ต.ค. 49 - มี.ค. 50
วงเงิน
ลดยอดหนี้
ลดภาระ
คงคาง
ดอกเบี้ย
35,907
18,707
897
18,707
18,707
565
-

10,500

17,200

-

332

-

9,451
9,451

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,791

45,358

18,707

รวม (1. +2.)

897

1. การปรับโครงสรางหนี้ของภาครัฐ
1.1 ในเดือนมีนาคม 2550
• ดานตางประเทศ
กระทรวงการคลังได Refinance หนี้เงินกู
จากธนาคารโลกและธนาคารพัฒนาแหงเอเชียดวยเงินบาท
วงเงิน 348 ลานเหรียญสหรัฐหรือเทียบเทา 10,791 ลาน
บาท โดยการกูเงินในประเทศโดยการออกพันธบัตรและกูเงิน
ระยะสั้น รวม 10,500 ลานบาท และใชงบชําระหนี้สมทบ
291 ลานบาท ผลจากการดําเนินงานดังกลาวทําให
สามารถลดยอดหนี้คงคางได 291 ลานบาท และลดภาระ
ดอกเบี้ยในอนาคตไดรวม 87 ลานบาท
• ดานในประเทศ
รัฐวิสาหกิจ ไดแก การทางพิเศษแหงประเทศ
ไทย องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ และการเคหะแหงชาติ
ได Roll over หนี้เดิมรวม 4,965 ลานบาท
1.2 ในชวง 6 เดือนที่ผานมาของปงบประมาณ 2550
• ดานตางประเทศ
กระทรวงการคลั ง ได ป รั บ โครงสร า งหนี้ เ งิ น กู
ตางประเทศโดยชําระคืนกอนครบกําหนด 18,707 ลาน
บาท และ Refinance เงินกูตางประเทศดวยเงินบาท
17,200 ลานบาท นอกจากนี้ไดบริหารความเสี่ยงหนี้
เงินกู FRNs โดยการซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา
(Outright Forward) 300 ลานเหรียญสหรัฐ ผล
จากการดําเนินการดังกลาวทําใหสามารถลดยอดหนี้คงคาง
ไดรวม 18,707 ลานบาท และลดภาระดอกเบี้ยไดรวม
897 ลานบาท สําหรับรัฐวิสาหกิจ บริษัท การบินไทย จํากัด
(มหาชน) ไดปรับโครงสรางหนี้เงินกูตางประเทศวงเงินรวม
9,451 ลานบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1

ตารางที่ 2 การปรับโครงสรางหนีใ้ นประเทศ
หนวย : ลานบาท

การปรับโครงสราง
หนี้ในประเทศ

วงเงินครบ แผนการปรับ มี.ค 50
กําหนด
โครงสราง
ไถถอน
1. รัฐบาล
331,731 331,731
1.1 เงินกูช ดเชยการขาดดุล 242,000
242,000
- Roll over
37,000
37,000
- Refinance
205,000
205,000
1.2 เงินกูเ พื่อชดใชความ
89,731
89,731
เสียหายใหกองทุนฯ
FIDF1
45,000
45,000
1/ //
- พันธบัตร
35,000
35,000
- เงินกูร ะยะสัน้
- ตัว๋ สัญญาใชเงิน
10,000
10,000
FIDF3
44,731
44,731
1.3 Tier 1&2
2. รัฐวิสาหกิจ
40,619
37,679
4,965
3. รวม (1. + 2.)
4,965

ตค.49 มี.ค 50
77,000
32,000
32,000
45,000
45,000
35,000
10,000
14,865
91,865

หมายเหตุ 1/ในการดําเนินการปรับโครงสรางหนี้พนั ธบัตร FIDF1 ที่ครบกําหนด 35,000 ลานบาท
ไดกูเงินระยะสัน้ 31,500 ลานบาท สมทบกับเงินที่ไดจากการประมูลพันธบัตรงวดแรก
3,500 ลานบาท เพือ่ ไถถอนหนี้ในวันที่ครบกําหนด แลวทยอยออกพันธบัตรรัฐบาลเพือ่
การปรับโครงสรางหนีม้ าชําระคืนเงินกูระยะสัน้

ตารางที่ 3 : การกูเงินของภาครัฐ
มี.ค 50
72,465
58,500
58,000
500
13,965
72,465

การกูเ งินของภาครัฐ
1. ตางประเทศ
1/ //
- รัฐวิสาหกิจ
2. ในประเทศ
2.1 รัฐบาล
- ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ
- FIDF3
2.2 รัฐวิสาหกิจ
รวม (1. + 2.)

หนวย : ลานบาท
ตค. 49 - มี.ค 50
31,803
31,803
139,018
123,000
106,000
17,000
16,018
170,821

หมายเหตุ 1/ เปนวงเงินกูน อกแผนการกอหนี้ตางประเทศ

ตารางที่ 4 การชําระหนีข้ องภาครัฐ
หนวย : ลานบาท

การชําระหนี้
การชําระหนีจ้ ากเงินงบประมาณ
เงินตน
ดอกเบีย้ และคาธรรมเนียม

มี.ค 50
17,346
942
16,404

ต.ค.49-มี.ค.50
72,540
22,053
50,487

• ดานในประเทศ
กระทรวงการคลังไดปรับโครงสรางหนี้ในประเทศ
โดยการแปลงตั๋ ว เงิ น คลั ง ที่ อ อกเพื่ อ ชดเชยการขาดดุ ล
งบประมาณ 32,000 ลานบาท เปนพันธบัตร และปรับ
โครงสร า งหนี้ พั น ธบั ต รและตั๋ ว สั ญ ญาใช เ งิ น เพื่ อ ปรั บ
โครงสรางหนี้ FIDF1 วงเงิน 45,000 ลานบาท สวน
รัฐวิสาหกิจได Roll over หนี้เดิม 14,865 ลาน
บาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2
2. การกูเงินของภาครัฐ
2.1 ในเดือนมีนาคม 2550
กระทรวงการคลังไดกูเงินในประเทศเพื่อชดเชย
การขาดดุลงบประมาณ วงเงิน 58,000 ลานบาท โดย
การออกพันธบัตร 28,000 ลานบาท และตั๋วสัญญาใช
เงิน30,000 ลานบาท และไดจําหนายพันธบัตรออม
ทรัพยเพื่อชดใชความเสียหายใหกองทุนเพื่อการฟนฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง (FIDF3)
500 ลานบาท สําหรับรัฐวิสาหกิจไดกูเงินในประเทศรวม
13,965 ลานบาท โดยเปนการกูเพื่อลงทุน 6,165
ลานบาท และกูเพื่อเปนทุนหมุนเวียน 7,800 ลานบาท
2.2 ในชวง 6 เดือนที่ผานมาของปงบประมาณ
2550
ภาครัฐไดกูเงินในประเทศรวม 139,018 ลาน
บาท เปนการกูของกระทรวงการคลัง 123,000 ลาน
บาท และรัฐวิสาหกิจ 16,018 ลานบาท นอกจากนี้
รัฐวิสาหกิจไดกูเงินจากตางประเทศ 31,803 ลานบาท
ซึ่งเปนการกูนอกแผนการกอหนี้ตางประเทศ รายละเอียด
ปรากฏตามตารางที่ 3
3. การชําระหนี้ของภาครัฐ
3.1 ในเดือนมีนาคม 2550
กระทรวงการคลั ง ได ดํ า เนิ น การชํ า ระหนี้ จ าก
งบประมาณ 17,346 ลานบาท เปนการชําระคืนเงินตน
942 ลานบาท ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมรวม
16,404 ลานบาท
3.2 ในชวง 6 เดือนที่ผานมาของปงบประมาณ
2550
กระทรวงการคลังไดชําระคืนตนเงินกู ดอกเบี้ย
และคาธรรมเนียมจากงบประมาณรวม 72,540 ลานบาท
่

รายงานหนี้สาธารณะคงคาง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2550
หนีส้ าธารณะคงคาง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2550 มีจํานวน 3,171,827 ลานบาท หรือรอยละ 37.59 ของ GDP มี
รายละเอียด ดังนี้

1. หนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรง (1.1 + 1.2)
1.1 หนี้ตางประเทศ
(ลานเหรียญสหรัฐ)
1.2 หนี้ในประเทศ
-เงินกูเพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณ
- ระยะสั้น (ตั๋วเงินคลัง)
- เงินกูระยะยาว (พันธบัตรและตราสารหนี้อื่น)
-เงินกูชดเชยความเสียหายใหแกกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ
- FIDF 1
- FIDF 3
-พันธบัตรโครงการชวยเพิ่มเงินกองทุน ชั้นที่ 1 และ 2
-เงินกูเพื่อปรับโครงสรางหนี้ตางประเทศ
2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2)
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ําประกัน
-หนี้ตางประเทศ
(ลานเหรียญสหรัฐ)
-หนี้ในประเทศ
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไมค้ําประกัน
-หนี้ตางประเทศ
(ลานเหรียญสหรัฐ)
-หนี้ในประเทศ
3. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ (3.1+3.2)
3.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ําประกัน (FIDF2)
3.2 หนี้ที่รัฐบาลไมค้ําประกัน
4. หนี้องคกรของรัฐอื่น (4.1+4.2)
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ําประกัน
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไมค้ําประกัน
รวม (1+2+3+4)

ม.ค.2550
% GDP
(1)
(2)
1,968,749.55
23.33
153,262.91
(4,285.89)
1,815,486.64
562,057.68
218,000.00
344,057.68
1,151,602.96
462,276.00
689,326.96
43,126.00
58,700.00
904,980.09
10.72
498,094.46
179,334.49
(5,014.96)
318,759.97
406,885.63
130,142.76
(3,639.35)
276,742.87
232,268.58
2.75
232,268.58
52,204.76
0.62
23,271.99
28,932.77
37.43
3,158,202.98
35.7599

ก.พ.2550
(3)
1,992,204.99
153,718.35
(4,343.15)
1,838,486.64
583,557.68
218,000.00
365,557.68
1,153,102.96
463,276.00
689,826.96
43,126.00
58,700.00
902,822.29
495,541.99
181,087.36
(5,116.43)
314,454.63
407,280.30
129,889.61
(3,669.89)
277,390.69
227,583.78
227,583.78
49,215.68
23,271.99
25,943.69
3,171,826.74
35.3933

หนวย: ลานบาท
% GDP เพิ่ม/(ลด)
(4)
(3)-(1)
23.61
23,455.44
455.44
57.26
23,000.00
21,500.00
1,000.00
500.00
10.70 (2,157.80)
(2,552.47)
1,752.87
101.47
(4,305.34)
394.67
(253.15)
30.54
647.82
2.70 (4,684.80)
(4,684.80)
0.58 (2,989.08)
(2,989.08)
37.59

13,623.76

อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอเหรียญสหรัฐฯ (ณ วันทําการสุดทายของเดือน)
หมายเหตุ 1. ประมาณการ GDP ป 2550 เทากับ 8,438.10 พันลานบาท (สศช. ณ 6 มี.ค. 2550)
2. อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศของธนาคารแหงประเทศไทยเปนอัตราเฉลี่ยระหวางอัตราซื้อและขาย
3. การเพิ่ม/ลดของหนี้ตา งประเทศ ไมสามารถคูณกับอัตราแลกเปลี่ยนในเดือนปจจุบันหรือเดือนที่ผานมาไดโดยตรง เนือ่ งจากเปนผลของอัตราแลกเปลีย่ น
เงินตราตางประเทศหลายสกุลเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ และผลของอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหรียญสหรัฐเทียบกับเงินบาทในชวงเวลาที่จัดทํารายงานในแตละ
เดือน

4. ตัวเลขในตารางเปนตัวเลขเบือ้ งตน (Preliminary) และไมรวมหนี้ของ SPV จํานวน 18,500 ลานบาท ที่รัฐบาลมีภาระผูกพันตองจาย
ภายใตสัญญาเชาพืน้ ที่อาคาร สัญญาบริการจัดหาเฟอรนิเจอร และสัญญาโอนสิทธิเรียกรองของโครงการศูนยราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจงวัฒนะ
ซึ่งตามระบบ GFS นับเปนหนี้สาธารณะ
ที่มา สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สถานะหนี้สาธารณะคงคาง ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ 2550
ยอดหนี้สาธารณะคงคาง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2549 มีจํานวน 3,171,827 ลานบาท หรือรอย
ละ 37.59 ของ GDP เปนหนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรง 1,992,205 ลานบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน
902,822 ลานบาท หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 227,584 ลานบาท และหนี้
องคกรของรัฐอื่น 49,216 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกอนหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น 13,624 ลานบาท โดยหนี้
ที่รัฐบาลกูโดยตรงเพิ่มขึ้น 23,456 ลานบาท สวนหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน หนี้สินของกองทุนเพื่อ
การฟนฟูฯ และหนี้องคกรของรัฐอื่นลดลง 2,158 ลานบาท 4,685 ลานบาท และ 2,989 ลานบาท ตามลําดับ
หนี้สาธารณะจําแนกไดเปนหนี้ตางประเทศ 464,695 ลานบาท หรือรอยละ 14.65 และหนี้ใน
ประเทศ 2,707,131 ลานบาท หรือรอยละ 85.35 และเปนหนี้ระยะยาว 2,704,415 ลานบาท หรือรอยละ
85.26 และหนี้ระยะสั้น 467,412 ลานบาท หรือรอยละ 14.74 ของยอดหนี้สาธารณะคงคาง รายละเอียด
ปรากฏตามตารางที่แนบ

ตารางที่ 6 : หนี้ตางประเทศและหนี้ในประเทศ
หนีส้ าธารณะ
1. หนีท้ รี่ ฐั บาลกูโ ดยตรง
2. หนีข้ องรัฐวิสาหกิจทีไ่ มเปน
สถาบันการเงิน
3. หนีส้ นิ ของกองทุนเพือ่ การฟน ฟูฯ
4. หนีอ้ งคกรของรัฐอืน่
รวม

1,992,204.99
902,822.29
227,583.78
49,215.68
3,171,826.74

หนีต้ า งประเทศ
ลานบาท
%
153,718.35
7.72
310,976.97
34.44
464,695.32

14.65

หนวย : ลานบาท
หนีใ้ นประเทศ
ลานบาท
%
1,838,486.64
92.28
591,845.32
65.56
227,583.78
49,215.68
2,707,131.42

100.00
100.00
85.35

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยนตอเหรียญสหรัฐ ณ วันทําการสุดทายของเดือนเทากับ 35.3933

ตารางที่ 7 : หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น

1. หนีท้ รี่ ฐั บาลกูโ ดยตรง
2. หนีข้ องรัฐวิสาหกิจทีไ่ มเปน
สถาบันการเงิน
3. หนีส้ นิ ของกองทุนเพือ่ การฟน ฟูฯ
4. หนีอ้ งคกรของรัฐอืน่
รวม

หนีส้ าธารณะ
ลานบาท
1,992,204.99
902,822.29
227,583.78
49,215.68
3,171,826.74

หนีร้ ะยะยาว
ลานบาท
%
1,762,030.40
88.45
893,168.60
98.93
49,215.68
2,704,414.68

100.00
85.26

หนวย : ลานบาท
หนีร้ ะยะสัน้
ลานบาท
%
230,174.59
11.55
9,653.69
1.07
227,583.78
467,412.06

100.00
14.74

