ฉบับที่

/2551

วันที่ สิงหาคม 2551

ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจําเดือนกรกฎาคม 2551
และรายงานหนี้สาธารณะคงคาง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะขอสรุปผลการดําเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจําเดือนกรกฎาคม 2551 พรอมทั้งรายงานสถานะ
หนี้สาธารณะคงคาง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2551 ดังนี้

ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
ตารางที่ 1 การปรับโครงสรางหนีใ้ นประเทศ
หนวย : ลานบาท

การปรับโครงสราง
หนีใ้ นประเทศ
1. รัฐบาล
1.1 เงินกูเ พือ่ ชดเชยการขาดดุล
งบประมาณ
- Roll over
- Refinance
1.2 เงินกูเ พือ่ ชดใชความเสียหาย
ใหกองทุนเพือ่ การฟน ฟูฯ
FIDF 1
- พันธบัตร
- เงินกูร ะยะสัน้ & Premium
- ตัว๋ สัญญาใชเงิน
FIDF 3
1.3 Tier 1&2
2. รัฐวิสาหกิจ

3. รวม (1. + 2.)

วงเงินครบ
กําหนด
ไถถอน
325,995
300,995

แผนการปรับ
โครงสรางหนี้

ก.ค. 51

ต.ค. 50 ก.ค. 51

ในประเทศ

325,995
300,995

224,450
76,545
25,000

224,450
76,545
25,000

5,000
5,000
5,000
-

10,000
10,000
15,000
325,995

10,000
10,000
15,000
63,519
389,514

17,592
22,592

85,657
60,657

10,000
10,000*
15,000
80,296
165,953

60,657
25,000

หมายเหตุ: * เปนการออกพันธบัตรรัฐบาล วงเงิน 10,000 ลานบาท ในเดือนพฤศจิกายน 2550 เพื่อชําระคืน
เงินฝากเงินกูเพื่อปรับโครงสรางหนี้และเงินกูระยะสั้น ซึ่งนําไปใชใ นการปรับ โครงสรา งหนี้
ตั๋ว สัญ ญาใชเ งิน เพื ่อ ปรับ โครงสรา งหนี้ที่ค รบกํา หนดในวัน ที่ 17 และ 24 ตุลาคม 2550
จํานวน 10,000 ลานบาท

1. การปรับโครงสรางหนี้ภาครัฐ
1.1 เดือนกรกฎาคม 2551
• หนี้ในประเทศ
กระทรวงการคลั ง ได ดํ า เนิ น การปรั บ
โครงสรางหนี้ตั๋ วเงิน คลัง ที่ครบกําหนดโดยการแปลง
เปนพันธบัตรรัฐบาล วงเงินรวม 5,000 ลานบาท
รัฐวิสาหกิจไดดําเนินการปรับโครงสรางหนี้
จํานวน 17,592 ลานบาท โดยทําการ Roll Over วงเงิน
1,650 ลานบาท และ Refinance วงเงิน 15,942 ลานบาท
โดยองค การขนส งมวลชนกรุ งเทพและการรถไฟแห ง
ประเทศไทย ไดทําการ Roll Over หนี้เดิม วงเงิน 650
ลานบาท และ 1,000 ลานบาท ตามลําดับ และการเคหะ
แห ง ชาติ แ ละการรถไฟแห ง ประเทศไทยได ทํ า การ
Refinance หนี้เดิม วงเงิน 4,800 ลานบาท และ 11,142
ลานบาท ตามลําดับ รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1
• หนี้ตางประเทศ
รัฐวิสาหกิจไดดําเนินการปรับโครงสรางหนี้
ต างประเทศ โดยการรถไฟแห งประเทศไทยได ทํ าการ
Prepay วงเงิน 0.08 ลานบาท ทําใหลดภาระดอกเบี้ยได
0.01 ล านบาท และทํ าการ Refinance วงเงิ น 3,092
ลานบาท โดยการออกพันธบัตรการรถไฟแหงประเทศไทย
วงเงิน 2,000 ลานบาท และการกูเงินธนาคารกรุงไทย
จํากัด (มหาชน) วงเงิน 1,092 ลานบาท ทําใหลดภาระ
ดอกเบี้ ยได 364 ล านบาท รายละเอี ย ดปรากฏตาม
ตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การปรับโครงสรางหนี้ตางประเทศ
การปรับโครงสราง
หนี้ตางประเเทศ

ก.ค. 51

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

-

หนวย : ลานบาท
ต.ค. 50 - ก.ค. 51
วงเงิน
ลดยอดหนี้
ลดภาระ
คงคาง
ดอกเบี้ย
22,361
2
1,589
2
2
0.33
17,328
1,589

-

-

-

3,092
0.08
3,092

5,031
12,291
1,699
10,592

1,699
1,699
-

-

-

-

-

-

-

-

-

34,651

1,701

2,211

รวม (1. +2.)

622
258
364

ตารางที่ 3 การกู เงิ นภาครัฐ
การกู เงิน ภาครั ฐ
1. ต างประเทศ
- รั ฐวิส าหกิ จ
2. ในประเทศ
2.1 รั ฐ บาล
- ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ
- FIDF3
2.2 รั ฐ วิสาหกิ จ
รวม (1. + 2.)

ก.ค. 51
3,009
809
809
2,200
3,009

หน วย : ลานบาท
ต.ค. 50 - ก.ค. 51
219,441
157,700
157,700
61,741
219,441

ตารางที่ 4 การชําระหนี้ภ าครัฐ
การกูเงิน ภาครั ฐ
การชําระหนี้ จากเงิน งบประมาณ
- เงิน ตน
- ดอกเบี้ ย และค าธรรมเนี ย ม
- ซื้อ เงิน ตราตางประเทศลวงหน า

หน วย : ลานบาท
ก.ค. 51
ต.ค. 50 - ก.ค. 51
11,636
112,452
165
31,761
11,471
80,691
-

1.2 ชวง 10 เดือนที่ผานมาของปงบประมาณ 2551
• หนี้ในประเทศ
กระทรวงการคลั ง ได ดํ า เนิ น การปรั บ โครงสร า งหนี้
ในประเทศวงเงิ น รวม 85,657 ล า นบาท โดยเป น การปรั บ
โครงสรางหนี้ตั๋วสัญญาใชเงิน วงเงิน 15,000 ลานบาท ตั๋วเงินคลัง
วงเงิ น 21,000 ล า นบาท และพันธบัตรรัฐบาล วงเงิ น 49,657
ล า นบาท และรัฐวิสาหกิจไดทําการ Roll Over และ Refinance
หนี้เดิมรวม 80,926 ลานบาท
• หนี้ตางประเทศ
รัฐบาลไดดําเนินการปรับโครงสรางหนี้ตางประเทศวงเงิน
รวม 22,361 ล านบาท โดยเป นการ Prepay วงเงิ น 2 ล านบาท
Refinance วงเงิน 17,328 ลานบาท และ Swap วงเงิน 5,031 ลานบาท
ทําใหสามารถลดภาระดอกเบี้ยรวม 1,589 ลานบาท
รัฐวิสาหกิจไดดําเนินการปรับโครงสรางหนี้ตางประเทศ
วงเงินรวม 12,291 ลานบาท โดยเปนการ Prepay วงเงิน 1,699
ลานบาท เปนการ Roll Over วงเงิน 7,500 ลานบาท และเปนการ
Refinance วงเงิน 3,092 ลานบาท ทําใหสามารถลดภาระดอกเบี้ย
รวม 622 ลานบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2
2. การกูเงินภาครัฐ
• เดือนกรกฎาคม 2551
กระทรวงการคลังไดกูเงินในประเทศเพื่อชดเชยการขาดดุล
งบประมาณ โดยเป น การออกพั น ธบั ต รออมทรั พ ย วงเงิ น รวม
809 ลานบาท
รัฐวิสาหกิจไดกูเงินในประเทศ วงเงินรวม 2,200 ลานบาท
โดยเปนการกูเพื่อลงทุนในโครงการของการไฟฟานครหลวงและ
การไฟฟาสวนภูมิภาค วงเงิน 1,000 ลานบาท และ 1,200 ลานบาท
ตามลําดับ
• ชวง 10 เดือนที่ผานมาของปงบประมาณ 2551
ภาครัฐไดกูเงินในประเทศรวม 219,441 ลานบาท โดยเปน
การกูของกระทรวงการคลัง 157,700 ลานบาท และรัฐวิสาหกิจ
61,741 ลานบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3
3. การชําระหนี้ภาครัฐ
• เดือนกรกฎาคม 2551
กระทรวงการคลัง ไดดํา เนิน การชํา ระหนี้จ ากงบประมาณ
รวม 11,636 ลานบาท โดยเปนการชําระคืนเงินตน 165 ลานบาท
ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมรวม 11,471 ลานบาท
• ชวง 10 เดือนที่ผานมาของปงบประมาณ 2551
กระทรวงการคลั ง ได ชํ า ระคื น ต น เงิ น กู ดอกเบี้ ย และ
คาธรรมเนียมจากงบประมาณรวม 112,452 ลานบาท รายละเอียด
ปรากฏตามตารางที่ 4

ตารางที่ 5 รายงานหนี้สาธารณะคงคาง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551
หนวย: ลานบาท

1. หนีท้ รี่ ฐั บาลกูโ ดยตรง (1.1 + 1.2)
1.1 หนีต้ า งประเทศ
(ลานเหรียญสหรัฐฯ)
1.2 หนีใ้ นประเทศ
-เงินกูเ พือ่ ชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณ
- ระยะสัน้ (ตัว๋ เงินคลัง)
- เงินกูร ะยะยาว (พันธบัตรและตราสารหนีอ้ นื่ )
-เงินกูช ดใชความเสียหายใหแกกองทุนเพือ่ การฟน ฟูฯ
- FIDF 1
- FIDF 3
-พันธบัตรโครงการชวยเพิม่ เงินกองทุน ชัน้ ที่ 1 และ 2
-เงินกูเ พือ่ ปรับโครงสรางหนีต้ า งประเทศ
2. หนีร้ ฐั วิสาหกิจทีไ่ มเปนสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2)
2.1 หนีท้ รี่ ฐั บาลค้าํ ประกัน
-หนีต้ า งประเทศ
(ลานเหรียญสหรัฐฯ)
-หนีใ้ นประเทศ
2.2 หนีท้ รี่ ฐั บาลไมคา้ํ ประกัน
-หนีต้ า งประเทศ
(ลานเหรียญสหรัฐฯ)
-หนีใ้ นประเทศ
3. หนีร้ ฐั วิสาหกิจทีเ่ ปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้าํ ประกัน)
-หนีต้ า งประเทศ
(ลานเหรียญสหรัฐฯ)
-หนีใ้ นประเทศ
4. หนีก้ องทุนเพือ่ การฟน ฟูฯ (4.1+4.2)
4.1 หนีท้ รี่ ฐั บาลค้าํ ประกัน
4.2 หนีท้ รี่ ฐั บาลไมคา้ํ ประกัน
5. หนีห้ นวยงานอืน่ ของรัฐ (5.1+5.2)
5.1 หนีท้ รี่ ฐั บาลค้าํ ประกัน
5.2 หนีท้ รี่ ฐั บาลไมคา้ํ ประกัน
รวม (1+2+3+4+5)
อัตราแลกเปลีย่ นบาทตอเหรียญสหรัฐฯ (ณ วันทําการสุดทายของเดือน)

ณ 31 พ.ค. 2551

% GDP

ณ 30 มิ.ย. 2551

% GDP

เพิม่ /(ลด)

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)-(1)

2,180,813.45
78,713.75
(2,429.31)

23.15 2,158,779.58
65,679.88
(1,961.55)

22.92 (22,033.87)
(13,033.87)
(467.76)

2,102,099.70
833,196.74
168,000.00
665,196.74
1,156,602.96
463,276.00
693,326.96
43,100.00
69,200.00

2,093,099.70
824,196.74
140,000.00
684,196.74
1,156,602.96
463,276.00
693,326.96
43,100.00
69,200.00

(9,000.00)
(9,000.00)
(28,000.00)
19,000.00
-

949,580.48
570,798.18
170,131.67
(5,250.70)

10.08

954,823.42
572,802.94
174,902.19
(5,223.50)

400,666.51
378,782.30
132,051.98
(4,075.46)

397,900.75
382,020.48
136,608.07
(4,079.84)

246,730.32
91,496.38
9,074.09
(280.05)

245,412.41
96,115.41
9,346.50
(279.14)

82,422.29
157,267.60
73,794.60
83,473.00
20,969.43
12,169.43
8,800.00
3,400,127.34
32.4017

0.97

1.67

86,768.91
142,980.84

73,794.60
69,186.24
0.22
20,969.43
12,169.43
8,800.00
36.10 3,373,668.68
33.4837

10.14

5,242.94
2,004.76
4,770.52
(27.20)
(2,765.76)
3,238.18
4,556.09
4.38
(1,317.91)

1.02

4,619.03
272.41
(0.91)
4,346.62
1.52 (14,286.76)
(14,286.76)
0.22

35.82 (26,458.66)

หมายเหตุ: 1. ประมาณการ GDP ป 2551 เทากับ 9,418.6 พันลานบาท (สศช. ณ 26 พ.ค. 2551)
2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของธนาคารแหงประเทศไทยเปนอัตราเฉลี่ยระหวางอัตราซื้อและขาย
3. ตัวเลขในตารางเปนตัวเลขเบื้องตน (Preliminary) และไมรวมหนี้ของ SPV จํานวน 23,999.90 ลานบาท ที่รัฐบาลมีภาระผูกพันตองจายภายใตสัญญาเชาพื้นที่อาคาร
สัญญาบริการจัดหาเฟอรนิเจอร และสัญญาโอนสิทธิเรียกรองของโครงการศูนยราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจงวัฒนะ

รายงานหนี้สาธารณะคงคาง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2551
ยอดหนี้ส าธารณะคงคาง ณ วัน ที่ 30 มิถุนายน 2551 มีจํานวน 3,373,669 ลานบาท หรือรอยละ
35.82 ของ GDP เปนหนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรง 2,158,780 ลานบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน 954,824 ลานบาท
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ําประกัน 96,115 ลานบาท หนี้กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน 142,981 ลานบาท และหนี้หนวยงานอื่นของรัฐ 20,969 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกอน หนี้สาธารณะลดลง
26,459 ลานบาท โดยหนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรงและหนี้กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ลดลง 22,034 ลานบาท และ 14,287 ล านบาท
ตามลําดับ สําหรับหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงินและหนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ําประกันเพิ่มขึ้น
5,243 ลานบาท และ 4,619 ลานบาท ตามลําดับ สวนหนี้หนวยงานอื่นของรัฐนั้นไมมีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดปรากฏตาม
ตารางที่ 5
การลดลงสุทธิของหนี้สาธารณะคงคางเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผานมานั้น ที่สําคัญเกิดจากการลดลงของ
หนี้ที่รัฐบาลกูตรงและหนี้กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ โดยหนี้ที่รัฐบาลกูตรงลดลงสุทธิ 22,034 ลานบาท รายการที่สําคัญเกิดจาก
การชําระคืนหนี้ตางประเทศ Japanese yen bond ที่ครบกําหนด จํานวน 48,000 ลานเยน หรือเทียบเทา 15,134 ลานบาท
และการชําระคืนหนี้ในประเทศสําหรับตั๋วเงินคลังที่ครบกําหนด จํานวน 40,000 ลานบาท และรัฐบาลไดปรับโครงสรางหนี้
ตั๋วเงินคลังที่ครบกําหนดโดยการแปลงเปนพันธบัตรรัฐบาล จํานวน 16,000 ลานบาท รวมทั้งไดออกตั๋วเงินคลัง จํานวน 12,000
ลานบาท เพื่อบริหารเงินสด และออกพันธบัตรออมทรัพย จํานวน 500 ลานบาท และพันธบัตรรัฐบาล จํานวน 2,500 ลานบาท
เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ สําหรับหนี้กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ลดลงสุทธิ 14,287 ลานบาท ที่สําคัญเกิดจากการซื้อคืน
พันธบัตรกองทุนที่กระทรวงการคลังไมค้ําประกัน จํานวน 14,000 ลานบาท
สําหรับหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ 5,243 ลานบาท ที่สําคัญเกิดจากการเพิ่มขึ้น
ของหนี้ทั้งในสวนที่รัฐบาลค้ําประกันและไมค้ําประกัน โดยหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ําประกันเพิ่มขึ้น
สุทธิ 2,005 ลานบาท รายการที่สําคัญเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสุทธิของหนี้ตางประเทศในรูปเงินดอลลารสหรัฐฯ เมื่อแปลง
เปนเงินบาทเพิ่มขึ้น 4,771 ลานบาท และหนี้ในประเทศลดลงสุทธิ 2,766 ลานบาท ที่สําคัญเกิดจากการเคหะแหงชาติได
ชําระคืนหนี้เงินกูระยะยาว จํานวน 4,800 ลานบาท และออกพันธบัตร จํานวน 2,000 ลานบาท
สําหรับหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงินที่รัฐบาลไมค้ําประกันเพิ่มขึ้นสุทธิ 3,238 ลานบาท รายการ
ที่สําคัญเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสุทธิของหนี้ตางประเทศในรูปเงินดอลลารสหรัฐฯ เมื่อแปลงเปนเงินบาทเพิ่มขึ้น 4,556 ลานบาท
และหนี้ในประเทศลดลงสุทธิ 1,318 ลานบาท ที่สําคัญเกิดจากการไฟฟาสวนภูมิภาคไดไถถอนพันธบัตร วงเงิน 358 ลานบาท
และการประปานครหลวงและบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ไดชําระคืนหนี้เงินกูระยะยาว จํานวน 865 ลานบาท และ
150 ลานบาท ตามลําดับ
สําหรับหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ําประกันเพิ่มขึ้นสุทธิ 4,347 ลานบาท
ที่สาํ คัญเกิดจากการออกพันธบัตรของธนาคารอาคารสงเคราะห วงเงิน 5,000 ลานบาท และการชําระคืนหนี้เงินกูระยะสั้นของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร วงเงิน 653 ลานบาท
หนี้สาธารณะ 3,373,669 ลานบาท แยกออกเปนหนี้ตางประเทศ 386,537 ลานบาท หรือรอยละ 11.46 และ
หนี้ในประเทศ 2,987,132 ลานบาท หรือรอยละ 88.54 ของยอดหนี้สาธารณะคงคาง และเปนหนี้ระยะยาว 3,205,088 ลานบาท
หรือรอยละ 95.00 และหนี้ระยะสั้น 168,581 ลานบาท หรือรอยละ 5.00 ของยอดหนี้สาธารณะคงคาง รายละเอียดปรากฏ
ตามตารางที่ 6 และ 7 ตามลําดับ

ตารางที่ 6 สัดสวนหนี้ตางประเทศและหนี้ในประเทศ

1. หนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรง
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปน
สถาบันการเงิน
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน
(รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ
5. หนี้หนวยงานอื่นของรัฐ
รวม

หนี้สาธารณะ
(ลานบาท)
2,158,779.58
954,823.42

หนี้ตางประเทศ
(ลานบาท)
%
65,679.88
3.04
311,510.26
32.62

96,115.41

9,346.50

142,980.84
20,969.43
3,373,668.68

386,536.64

9.72
11.46

หนี้ในประเทศ
(ลานบาท)
%
2,093,099.70
96.96
643,313.16
67.38
86,768.91

90.28

142,980.84
20,969.43
2,987,132.04

100.00
100.00
88.54

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอเหรียญสหรัฐฯ ณ วันทําการสุดทายของเดือนเทากับ 33.4837

ตารางที่ 7 สัดสวนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น

1. หนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรง
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปน
สถาบันการเงิน
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน
(รัฐบาลค้ําประกัน)
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ
5. หนี้หนวยงานอื่นของรัฐ
รวม

หนี้สาธารณะ
(ลานบาท)
2,158,779.58
954,823.42

หนี้ระยะยาว
(ลานบาท)
%
2,018,779.58
93.51
928,588.65
97.25

หนี้ระยะสั้น
(ลานบาท)
140,000.00
26,234.77

%
6.49
2.75

96,115.41

94,326.45

98.14

1,788.96

1.86

142,980.84
20,969.43
3,373,668.68

142,423.81
20,969.43
3,205,087.92

99.61
100.00
95.00

557.03
168,580.76

0.39
5.00

สวนประสานสัมพันธนักลงทุน สํานักนโยบายและแผน
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ตอ 5309

