
ฉบับท่ี       /2551                                                                                     วันท่ี    กันยายน 2551 
 

ผลการบริหารจัดการหน้ีสาธารณะภาครัฐ ประจําเดอืนสิงหาคม 2551 

และรายงานหน้ีสาธารณะคงคาง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2551 
  

 นายพงษภาณุ เศวตรุนทร ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการดําเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจําเดือน

สิงหาคม 2551 พรอมท้ังรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงคาง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2551 ดังนี้  
 

ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 
 

ตารางที ่1 การปรบัโครงสรางหน้ีในประเทศ

วงเงนิครบ แผนการปรบั

กาํหนด โครงสรางหนี้

ไถถอน ในประเทศ

1. รฐับาล 325,995   325,995   12,000    97,657     

1.1 เงนิกูเพือ่ชดเชยการขาดดลุ 300,995    300,995    12,000     72,657      

     งบประมาณ -          

     - Roll over 224,450    224,450    12,000     72,657      

     - Refinance 76,545      76,545      -          -           

1.2 เงนิกูเพือ่ชดใชความเสยีหาย 25,000      25,000      -          25,000      

     ใหกองทนุเพ่ือการฟนฟฯู

     FIDF 1 10,000      10,000      -          10,000      

        - พันธบตัร -           -           -          10,000*

        - เงนิกูระยะสัน้ & Premium -           -          -          -           

        - ตัว๋สญัญาใชเงนิ 10,000      10,000      -          -           

    FIDF 3 15,000      15,000      -          15,000      

1.3 Tier 1&2 -          -          -          -           

2. รฐัวิสาหกิจ -          63,519     10,600    90,896     

3. รวม (1. + 2.) 325,995   389,514   22,600    188,553   

การปรบัโครงสราง

หน้ีในประเทศ

หนวย : ลานบาท

ส.ค. 51
  ต.ค. 50  - 

ส.ค. 51

 

1.  การปรับโครงสรางหน้ีภาครัฐ

เดือนสิงหาคม 2551       1.1 

•  หนี้ในประเทศ  

 กระทรวงการคลั ง ไดดํ า เนินการป รับ

โครงสรางพันธบัตรรัฐบาลท่ีออกเพ่ือชดเชยการขาดดุล

งบประมาณท่ีครบกําหนดในวันท่ี 5 สิงหาคม 2551  

จํานวน 22,000 ลานบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล 

จํานวน 2 รุ น ในเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 

2551 ซึ่งในเดือนสิงหาคมไดดําเนินการออกพันธบัตร

รัฐบาลแลว จํานวน 12,000 ลานบาท 

 รัฐวิสาหกิจไดดําเนินการปรับโครงสรางหนี้ 

จํานวน 10,600 ลานบาท โดยทําการ Roll Over วงเงิน 

2,600 ลานบาท และ Refinance วงเงิน 8,000 ลานบาท 

โดยการเคหะแหงชาติและธนาคารอาคารสงเคราะห   

ไดทําการ Roll Over หนี้เดิม วงเงิน 600 ลานบาท และ 

2,000 ลานบาท ตามลําดับ และการประปานครหลวง 

การรถไฟแหงประเทศไทย และการเคหะแหงชาติ ไดทํา

การ Refinance หนี้เดิม วงเงิน 800 ลานบาท 3,000 

ลานบาท และ 4,200 ลานบาท รายละเอียดปรากฏตาม

ตารางท่ี 1 

 
 
 
 

หมายเหตุ: * เปนการออกพันธบัตรรัฐบาล วงเงิน 10,000 ลานบาท ในเดือนพฤศจิกายน 2550 เพื่อชําระคืน

เงินฝากเงินกูเพื่อปรับโครงสรางหนี้และเงินกูระยะสั้น ซึ่งนําไปใชในการปรับโครงสรางหนี้   

ตั๋วสัญญาใชเงินเพื ่อปรับโครงสรางหนี้ที ่ครบกําหนดในวันที่ 17 และ 24 ตุลาคม 2550 

จํานวน 10,000 ลานบาท     
 

• หนี้ตางประเทศ 

อนึ่ง กระทรวงการคลังไดดําเนินการปรับ

โครงสรางหนี้ตางประเทศ เพ่ือบริหารความเสี่ยงหนี้เงินกู 

Samurai Bond รุนท่ี 22 วงเงิน 25,000 ลานเยน โดยทํา

การแปลงหนี้เฉพาะในสวนของดอกเบ้ีย (Coupon Only 

Swap) จากหนี้สกุลเงินเยนอัตราดอกเบ้ียคงท่ีรอยละ 

1.07 ตอป เปนหนี้สกุลเงินบาทอัตราดอกเบี้ยคงที่รอย

ละ 1.129 ตอป  

 
 

 
 
 
 
 

  

 

 
 
 



1.2 ชวง 11 เดือนที่ผานมาของปงบประมาณ 2551 

•  หนี้ในประเทศ ตารางท่ี 2 การปรับโครงสรางหน้ีตางประเทศ

              หนวย : ลานบาท  กระทรวงการคลังไดดําเนินการปรับโครงสรางหนี้   

ในประเทศวงเงินรวม 97,657 ลานบาท โดยเปนการปรับ

โครงสรางหนี้ตั๋วสัญญาใชเงิน วงเงิน 15,000 ลานบาท ตั๋วเงินคลัง 

วงเงิน 21,000 ลานบาท และพันธบัตรรัฐบาล วงเงิน 61,657 

ลานบาท และรัฐวิสาหกิจไดทําการ Roll Over และ Refinance 

หนี้เดิมรวม 90,896 ลานบาท 

ส.ค . 51

วงเงนิ ลดยอดหน้ี ลดภาระ

คงคาง ดอกเบ้ีย

1. รัฐบาล -           22,361   2            1,589      

 - Prepayment -           2             2             0.33         

 - Refinancing/ -           17,328    -         1,589       

    Roll over

 - Baht -           -         -         -          

    Refinance

 - Swap -           5,031      -         -          

2. รัฐวิสาหกิจ -           12,291   1,699     622         

 - Prepayment -           1,699      1,699      258          

 - Refinancing/ -           10,592    -         364          

    Roll over

 - Baht -           -         -         -          

    Refinance

 - Swap -           -         -         -          

รวม (1. +2.) 34,651   1,701     2,211      

ต.ค. 50 - ส.ค. 51การปรับโครงสราง

หน้ีต างประเเทศ

 

  

• หนี้ตางประเทศ 

กระทรวงการคลังไดดําเนินการปรับโครงสรางหน้ี

ตางประเทศวงเงินรวม 22,361 ลานบาท โดยเปนการ Prepay 

วงเงิน 2 ลานบาท Refinance วงเงิน 17,328 ลานบาท และ Swap 

วงเงิน 5,031 ลานบาท ทําใหสามารถลดภาระดอกเบ้ียรวม 

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 ทําใหสามารถลดภาระดอกเบ้ีย

รวม 622 ลานบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 2 
 

2. การกูเงินภาครัฐ 
•  เดือนสิงหาคม 2551 

       กระทรวงการคลังไดกูเงินในประเทศเพ่ือชดเชยการขาดดุล 

งบประมาณ วงเงินรวม 6,636 ลานบาท โดยเปนการออกพันธบัตร

ออมทรัพย วงเงิน 636 ลานบาท และพันธบัตรรัฐบาล วงเงิน 

6,000 ลานบาท  

 รัฐวิสาหกิจไดกูเงินในประเทศ วงเงินรวม 10,000 ลานบาท

โดยเปนการกู เพื ่อลงทุนในโครงการของการทางพิเศษแหง

ประเทศไทย การไฟฟานครหลวง และการเคหะแหงชาติ วงเงิน

หนวยงานละ 2,000 ลานบาท และการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย วงเงิน 4,000 ลานบาท  
 

•  ชวง 11 เดือนที่ผานมาของปงบประมาณ 2551 

  ภาครัฐไดกูเงินในประเทศรวม 236,077 ลานบาท โดยเปน

การกูของกระทรวงการคลัง 164,336 ลานบาท และรัฐวิสาหกิจ 

71,741 ลานบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 3 
 

 3. การชําระหน้ีภาครัฐ 

•  เดือนสิงหาคม 2551 

       กระทรวงการคลังไดดําเนินการชําระหนี้จากงบประมาณ 

 
 
ตารางท่ี 3 การกูเงินภาครัฐ

หนวย : ลานบาท

ส.ค. 51 ต.ค. 50 - ส.ค. 51

1. ตางประเทศ -              -                  

 - รัฐวิสาหกิจ -              -                  

2. ในประเทศ 16,636        236,077         

2.1 รัฐบาล 6,636            164,336           

     - ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 6,636            164,336           

     - FIDF3 -              -                  

2.2 รัฐวิสาหกิจ 10,000          71,741             

รวม (1. + 2.) 16,636        236,077         

การกูเงินภาครัฐ

 

 

 
ตารางท่ี 4 การชําระหนี้ภาครัฐ

หนวย : ลานบาท

  ส.ค. 51 ต.ค. 50 - ส.ค. 51

 การชําระหน้ีจากเงินงบประมาณ 22,290        134,742         

 - เงินตน 15,781          47,541             

 - ดอกเบ้ียและคาธรรมเนียม 6,509            87,201             

 - ซ้ือเงินตราตางประเทศลวงหนา -              -                  

การกูเงินภาครัฐ

  

รวม 22,290 ลานบาท โดยเปนการชําระคืนเงินตน 15,781  

ลานบาท ดอกเบ้ียและคาธรรมเนียมรวม 6,509 ลานบาท 

•  ชวง 11 เดือนที่ผานมาของปงบประมาณ 2551 

 กระทรวงการคลั งได ชํ าระคืนตนเงิ นกู  ดอกเ บ้ียและ

คาธรรมเนียมจากงบประมาณรวม 134,742 ลานบาท รายละเอียด

ปรากฏตามตารางท่ี 4 



ตารางที่ 5 รายงานหน้ีสาธารณะคงคาง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2551 

 หมายเหต:ุ 1. ประมาณการ GDP ป 2551 เทากับ 9,410.1 พนัลานบาท (สศช. ณ 25 ส.ค. 2551) 

          2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของธนาคารแหงประเทศไทยเปนอตัราเฉลี่ยระหวางอัตราซื้อและขาย 
 3. ตัวเลขในตารางเปนตัวเลขเบื้องตน (Preliminary) และไมรวมหนี้ของ SPV จํานวน 23,999.90 ลานบาท ท่ีรัฐบาลมีภาระผกูพนัตองจายภายใตสัญญาเชาพื้นท่ีอาคาร  
     สัญญาบริการจัดหาเฟอรนิเจอร และสัญญาโอนสิทธิเรียกรองของโครงการศูนยราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจงวัฒนะ  

หนวย: ลานบาท

ณ 30 มิ.ย. 2551  % GDP ณ 31 ก.ค. 2551  % GDP เพิม่/(ลด)

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

1. หนีท้ีร่ฐับาลกูโดยตรง (1.1 + 1.2) 2,158,779.58 22.94 2,127,597.88 22.61 (31,181.70)

   1.1 หนีต้างประเทศ 65,679.88 64,689.51 (990.37)

        (ลานเหรียญสหรฐัฯ) (1,961.55) (1,931.98) (29.57)

   1.2 หนีใ้นประเทศ 2,093,099.70 2,062,908.37 (30,191.33)

       -เงนิกูเพือ่ชดเชยการขาดดลุเงินงบประมาณ 824,196.74 794,005.41 (30,191.33)

              - ระยะส้ัน (ต๋ัวเงนิคลัง) 140,000.00 104,000.00 (36,000.00)

             - เงนิกูระยะยาว (พนัธบัตรและตราสารหนีอ้ืน่) 684,196.74 690,005.41 5,808.67 

        -เงนิกูชดใชความเสียหายใหแกกองทนุเพือ่การฟนฟฯู 1,156,602.96 1,156,602.96                 -   

              - FIDF 1        463,276.00        463,276.00                  -   

              - FIDF 3        693,326.96        693,326.96                  -   

       -พนัธบัตรโครงการชวยเพิม่เงินกองทนุ ช้ันท่ี 1 และ 2          43,100.00          43,100.00                  -   

       -เงนิกูเพือ่ปรบัโครงสรางหนีต้างประเทศ          69,200.00          69,200.00                  -   

2. หนีร้ฐัวสิาหกจิทีไ่มเปนสถาบันการเงนิ (2.1 + 2.2) 957,173.42 10.17 949,904.51 10.09 (7,268.91)

   2.1 หนีท้ีร่ฐับาลค้าํประกนั 575,602.94 567,683.13 (7,919.81)

        -หนีต้างประเทศ 174,902.19 169,376.58 (5,525.61)

        (ลานเหรยีญสหรฐัฯ) (5,223.50) (5,058.49) (165.01)

        -หนีใ้นประเทศ 400,700.75 398,306.55 (2,394.20)

   2.2 หนีท้ีร่ฐับาลไมค้าํประกนั 381,570.48 382,221.38 650.90 

        -หนีต้างประเทศ 136,608.07 134,519.36 (2,088.71)

        (ลานเหรยีญสหรฐัฯ) (4,079.84) (4,017.47) (62.37)

        -หนีใ้นประเทศ 244,962.41 247,702.02 2,739.61 

3. หนีร้ฐัวสิาหกจิทีเ่ปนสถาบันการเงนิ (รฐับาลค้าํประกนั) 96,115.41 1.02 93,085.25 0.99 (3,030.16)

        -หนีต้างประเทศ 9,346.50 9,135.25 (211.25)

        (ลานเหรยีญสหรฐัฯ) (279.14) (272.83) (6.31)

        -หนีใ้นประเทศ 86,768.91 83,950.00 (2,818.91)

4. หนีก้องทุนเพือ่การฟนฟูฯ  (4.1+4.2) 142,980.84 1.52 142,982.04 1.52 1.20 

     4.1 หนีท่ี้รฐับาลคํ้าประกนั 73,794.60 73,794.60                 -   

    4.2 หนีท่ี้รฐับาลไมคํ้าประกนั 69,186.24 69,187.44 1.20 

5. หนีห้นวยงานอืน่ของรฐั  (5.1+5.2) 20,969.43 0.22 16,802.14 0.18 (4,167.29)

    5.1 หนีท่ี้รฐับาลคํ้าประกนั 12,169.43 8,002.14 (4,167.29)

    5.2 หนีท่ี้รฐับาลไมคํ้าประกนั 8,800.00 8,800.00                  -   

รวม (1+2+3+4+5) 3,376,018.68 35.88 3,330,371.82 35.39 (45,646.86)

อัตราแลกเปลีย่นบาทตอเหรียญสหรัฐฯ (ณ วนัทําการสุดทายของเดอืน) 33.4837 33.4836



 
รายงานหน้ีสาธารณะคงคาง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2551 
 

  ยอดหนี้สาธารณะคงคาง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2551 มีจํานวน 3,330,372 ลานบาท หรือรอยละ 

35.39 ของ GDP เปนหนี้ท่ีรัฐบาลกูโดยตรง 2,127,598 ลานบาท หนี้รัฐวิสาหกิจท่ีไมเปนสถาบันการเงิน 949,905 ลานบาท

หนี้รัฐวิสาหกิจท่ีเปนสถาบันการเงินท่ีรัฐบาลคํ้าประกัน 93,085 ลานบาท หนี้กองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน

การเงิน 142,982 ลานบาท และหนี้หนวยงานอื่นของรัฐ 16,802 ลานบาท เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนกอน หนี้สาธารณะลดลง 

45,647 ลานบาท โดยหนี้ท่ีรัฐบาลกูโดยตรง หนี้รัฐวิสาหกิจท่ีไมเปนสถาบันการเงิน หนี้รัฐวิสาหกิจท่ีเปนสถาบันการเงินท่ีรัฐบาล

คํ้าประกันและหนี้หนวยงานอ่ืนของรัฐลดลง 31,182 ลานบาท 7,269 ลานบาท 3,030 ลานบาท และ 4,167 ลานบาท ตามลําดับ 

สําหรับหนี้กองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ เพ่ิมข้ึน 1 ลานบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 5 

  การลดลงสุทธิของหนี้สาธารณะคงคางเม่ือเปรียบเทียบกับเดือนท่ีผานมานั้น ท่ีสําคัญเกิดจากการลดลงของ

หนี้ท่ีรัฐบาลกูตรง หนี้รัฐวิสาหกิจท่ีไมเปนสถาบันการเงิน และหนี้หนวยงานอื่นของรัฐ โดยหนี้ท่ีรัฐบาลกูตรงลดลงสุทธิ 

31,182 ลานบาท รายการท่ีสําคัญเกิดจากการปรับลดระดับตั๋วเงินคลังลง จํานวน 31,000 ลานบาท เพ่ือใหสอดคลองกับฐานะ

ดุลเงินสดของรัฐบาลในเดือนดังกลาว และรัฐบาลไดปรับโครงสรางหนี้ตั๋วเงินคลังท่ีครบกําหนดโดยการแปลงเปนพันธบัตร

รัฐบาลจํานวน 5,000 ลานบาท และออกพันธบัตรออมทรัพยเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จํานวน 809 ลานบาท   

  สําหรับหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน ลดลงสุทธิ 7,269 ลานบาท รายการที่สําคัญเกิดจากการ

ลดลงของหนี้ตางประเทศของรัฐวิสาหกิจท่ีไมเปนสถาบันการเงินท่ีรัฐบาลคํ้าประกัน เนื่องจากการรถไฟแหงประเทศไทยได 

Refinance เงินกู JBIC จากสกุลเงินเยนเปนสกุลเงินบาท และการเปลี่ยนแปลงสุทธิของหนี้ตางประเทศในรูปเงินดอลลารสหรัฐฯ 

เม่ือแปลงเปนเงินบาทลดลง จึงทําใหหนี้ตางประเทศของรัฐวิสาหกิจท่ีไมเปนสถาบันการเงินท่ีรัฐบาลคํ้าประกันลดลงสุทธิรวม 

5,526 ลานบาท 

  และสําหรับหนี้หนวยงานอ่ืนของรัฐลดลง เนื่องจากกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติไดชําระคืนเงินกู

ระยะยาวจํานวน 4,167 ลานบาท และกูเงินระยะยาวเพ่ิม จํานวน 590 ลานบาท 

  หนี้สาธารณะ 3,330,372 ลานบาท แยกออกเปนหนี้ตางประเทศ 377,721 ลานบาท หรือรอยละ 11.34 และ

หนี้ในประเทศ 2,952,651 ลานบาท หรือรอยละ 88.66 ของยอดหนี้สาธารณะคงคาง และเปนหนี้ระยะยาว 3,207,617 ลานบาท 

หรือรอยละ 96.31 และหนี้ระยะสั้น 122,755 ลานบาท หรือรอยละ 3.69 ของยอดหนี้สาธารณะคงคาง รายละเอียดปรากฏ

ตามตารางท่ี 6 และ 7 ตามลําดับ 
 
 

 

 

 

 



ตารางที ่6 สัดสวนหนี้ตางประเทศและหน้ีในประเทศ 

หนี้สาธารณะ

(ลานบาท) (ลานบาท) % (ลานบาท) %

1. หนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรง 2,127,597.88     64,689.51         3.04 2,062,908.37     96.96

2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปน 949,904.51        303,895.94        31.99 646,008.57        68.01

   สถาบันการเงิน

3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน 93,085.25         9,135.25           9.81 83,950.00         90.19

   (รัฐบาลค้ําประกัน)

4. หนี้กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ 142,982.04        -                   -      142,982.04        100.00

5. หนี้หนวยงานอื่นของรัฐ 16,802.14         -                   -      16,802.14         100.00

รวม 3,330,371.82  377,720.70      11.34  2,952,651.12  88.66

หนี้ตางประเทศ หนี้ในประเทศ

หมายเหตุ : อัตราแลกเปล่ียนบาทตอเหรียญสหรัฐฯ ณ วันทําการสุดทายของเดือนเทากับ 33.4836 
 
 

 

ตารางที ่7 สัดสวนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะส้ัน 

หนี้สาธารณะ

(ลานบาท) (ลานบาท) % (ลานบาท) %

1. หนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรง 2,127,597.88     2,023,597.88     95.11   104,000.00        4.89     

2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปน 949,904.51        931,707.66        98.08   18,196.85         1.92     

    สถาบันการเงิน

3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน 93,085.25         93,085.25         100.00 -                   -      

    (รัฐบาลคํ้าประกัน)

4. หนี้กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ 142,982.04        142,423.82        99.61   558.22              0.39     

5. หนี้หนวยงานอื่นของรัฐ 16,802.14         16,802.14         100.00 -                   -      

รวม 3,330,371.82  3,207,616.75  96.31  122,755.07      3.69    

หนี้ระยะยาว หนี้ระยะสั้น

 

 
สวนประสานสัมพันธนักลงทุน สํานักนโยบายและแผน  
สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ตอ 5135  
            
 
 
 
 
 
  
 

 

 



 

 


	ฉบับที่       /2551                                                                                     วันที่    กันยายน 2551
	ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนสิงหาคม 2551
	และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2551
	 นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนสิงหาคม 2551 พร้อมทั้งรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2551 ดังนี้ 
	ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
	ตารางที่ 5 รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2551

	ตารางที่ 6 สัดส่วนหนี้ต่างประเทศและหนี้ในประเทศ
	ส่วนประสานสัมพันธ์นักลงทุน สำนักนโยบายและแผน 
	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5135 



