/2551

ฉบับที่

วันที่ ตุลาคม 2551

ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจําเดือนกันยายน 2551
และรายงานหนี้สาธารณะคงคาง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2551
นายพงษภาณุ เศวตรุนทร ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการดําเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจําเดือน
กันยายน 2551 พรอมทั้งรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงคาง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2551 ดังนี้

ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
ตารางที่ 1 การปรับโครงสรางหนีใ้ นประเทศ
หนวย : ลานบาท

การปรับโครงสราง
หนีใ้ นประเทศ
1. รัฐบาล
1.1 เงินกูเ พือ่ ชดเชยการขาดดุล
งบประมาณ
- Roll over 1/
- Refinance/ Prepayment
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.)
หมายเหตุ:

1/

วงเงินครบ
กําหนด
ไถถอน
325,995
300,995

แผนการปรับ
โครงสรางหนี้

ก.ย. 51

ต.ค. 50 ก.ย. 51

ในประเทศ

325,995
300,995

224,450
76,545
25,000

224,450
76,545
25,000

12,425
12,425
9,925
2,500
-

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

10,000
10,000
15,000
255,525
581,520

20,092
32,517

257,082
232,082

10,000
10,0003/
15,000
121,019
378,101

229,5822/
2,500
25,000

แผนและผลการปรับโครงสรางหนี้ในประเทศไดนับรวมการ Roll over ตั๋วเงินคลัง
ที่ ใ ช เ พื่ อ บริ ห ารเงิ น สดในการรองรั บ การทํ า ธุ ร กรรมการใช จ า ยของรั ฐ บาลใน
ป ง บประมาณ 2551 โดยตั๋ ว เงิ น คลั ง มี ย อดคงค า งรวม 147,000 ล า นบาท
ซึ่งกระทรวงการคลังทําการ Roll over ตั๋วเงินคลังที่ครบกําหนดทุก 28 วัน 91 วัน
และ 182 วัน ตามอายุของตั๋วเงินคลังในแตละรุน
2/
ผลการปรับโครงสรางหนี้ในประเทศสูงกวาแผนการปรับโครงสรางหนี้ เนื่องจากมี
การแปลงหนี้ระยะสั้นใหเปนหนี้ระยะยาว โดยเปนการแปลงตั๋วเงินคลังที่ออกใหม
เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณในเดือน มี.ค.-เม.ย. 2551 จํานวนรวม 21,000
ลานบาท เปนพันธบัตรรัฐบาลในเดือน มิ.ย.-ก.ค. 2551
3/
เปนการออกพันธบัตรรัฐบาล วงเงิน 10,000 ลานบาท ในเดือนพฤศจิกายน 2550
เพื่อชําระคืนเงินฝากเงินกูเพื่อปรับโครงสรางหนี้และเงินกูระยะสั้น ซึ่งนําไปใชในการ
ปรับโครงสรางหนี้ตั๋วสัญญาใชเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้ที่ครบกําหนดในวันที่ 17
และ 24 ตุลาคม 2550 จํานวน 10,000 ลานบาท

1. การปรับโครงสรางหนี้ภาครัฐ
1.1 เดือนกันยายน 2551
• หนี้ในประเทศ
กระทรวงการคลั ง ได ดํ า เนิ น การปรั บ
โครงสรางพันธบัตรรัฐบาลที่ออกเพื่อชดเชยการขาดดุล
งบประมาณที่ ครบกําหนดในวัน ที่ 5 สิ งหาคม 2551
จํานวน 22,000 ลานบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล
จํ า นวน 2 รุ น ในเดือ นสิง หาคมและเดือ นกัน ยายน
2551 จํานวน 12,000 ลานบาท และ 9,925 ลานบาท
ตามลํ า ดั บ สํ า หรั บ ส ว นต า งระหว า งพั น ธบั ต รที่ ค รบ
กํ า หนดและการออกพั น ธบั ต รใหม จะชํ า ระจาก
Premium ที่ไดจากการออกพันธบัตรรัฐบาลดังกลาวใน
เดือนกันยายน 2551 และได Prepay ตั๋วสัญญาใชเงิน
ที่ อ อกเพื่ อ ชดเชยการขาดดุ ล งบประมาณ จํ า นวน
2,500 ลานบาท ทํา ใหสามารถลดภาระดอกเบี้ยได
41 ลานบาท
รัฐวิสาหกิจไดดําเนินการปรับโครงสรางหนี้
จํานวน 20,092 ลานบาท โดยทําการ Roll Over วงเงิน
12,092 ลานบาท และ Refinance วงเงิน 8,000 ลานบาท
โดยองค ก ารขนส ง มวลชนกรุ ง เทพ การรถไฟแห ง
ประเทศไทย การเคหะแห ง ชาติ แ ละธนาคารอาคาร
สงเคราะห ไดทําการ Roll Over หนี้เดิม วงเงิน 292
ล า นบาท 1,000 ล า นบาท 4,800 ล า นบาท และ
6,000 ลานบาท ตามลําดับ และการรถไฟแหงประเทศไทย
ไดทําการ Refinance หนี้เดิม วงเงิน 8,000 ลานบาท
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1

ตารางที่ 2 การปรับโครงสรางหนี้ตางประเทศ
การปรับโครงสราง
หนี้ตา งประเเทศ

ก.ย. 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.ย. 51
วงเงิน
ลดยอดหนี้
ลดภาระ
คงคาง
ดอกเบี้ย
22,361
2
1,589
2
2
0.33
17,328
1,589

-

-

-

-

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 ภาครัฐ
1. ต างประเทศ
- รัฐ วิส าหกิ จ
2. ในประเทศ
2.1 รัฐ บาล
- ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ
- FIDF3
2.2 รัฐวิสาหกิ จ
รวม (1. + 2.)

ก.ย. 51
20,138
664
664
19,474
20,138

หน วย : ลานบาท
ต.ค. 50 - ก.ย. 51
4,320
4,320
256,215
165,000
165,000
91,215
260,535

1.2 ชวง 12 เดือนที่ผานมาของปงบประมาณ 2551
• หนี้ในประเทศ
กระทรวงการคลั ง ได ดํ า เนิ น การปรั บ โครงสร า งหนี้
ในประเทศวงเงิ น รวม 257,082 ล า นบาท โดยเป น การปรั บ
โครงสรางหนี้ตั๋วสัญญาใชเงิน วงเงิน 17,500 ลานบาท ตั๋วเงินคลัง
วงเงิน 168,000 ลานบาท และพันธบัตรรัฐบาล วงเงิน 71,582
ลานบาท และรัฐวิสาหกิจไดทําการ Roll Over และ Refinance
หนี้เดิมรวม 121,019 ลานบาท
• หนี้ตางประเทศ
กระทรวงการคลั ง ได ดํ า เนิ น การปรั บ โครงสร า งหนี้
ต างประเทศวงเงิ นรวม 22,361 ล านบาท โดยเป น การ Prepay
วงเงิน 2 ลานบาท Refinance วงเงิน 17,328 ลานบาท และ Swap
วงเงิ น 5,031 ล านบาท ทํ า ให ส ามารถลดภาระดอกเบี้ ย รวม
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
• เดือนกันยายน 2551
กระทรวงการคลังไดกูเงินในประเทศเพื่อชดเชยการขาดดุล
งบประมาณ โดยการออกพั น ธบั ต รออมทรั พ ย วงเงิ น รวม
664 ลานบาท
รัฐวิสาหกิจไดกูเงินในประเทศ วงเงินรวม 19,474 ลานบาท
โดยเปนการกูเพื่อลงทุนในโครงการของการรถไฟแหงประเทศไทย
การไฟฟาสวนภูมิภาค การประปานครหลวง การไฟฟานครหลวง
การเคหะแหงชาติ และการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย วงเงิน
100 ลานบาท 1,200 ลานบาท 1,500 ลานบาท 2,000 ลานบาท
2,400 ลานบาท และ 6,000 ลานบาท ตามลําดับ และเปนการกู
เพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร วงเงิน 2,000 ลานบาท และการรถไฟแหงประเทศไทย
วงเงิน 4,274 ลานบาท
• ชวง 12 เดือนที่ผานมาของปงบประมาณ 2551
ภาครัฐไดกูเงินในประเทศรวม 256,215 ลานบาท โดยเปน
การกูของกระทรวงการคลัง 165,000 ลานบาท และรัฐวิสาหกิจ
91,215 ลานบาท และรัฐวิสาหกิจไดกูเงินตางประเทศรวม 4,320
ลานบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3

ตารางที่ 4 การชํา ระหนี้ภ าครัฐ
การกูเงิน ภาครัฐ
การชําระหนี้ จ ากเงินงบประมาณ
- เงิน ตน
- ดอกเบี้ ย และค าธรรมเนี ย ม
- ซื้ อเงิน ตราตางประเทศลวงหน า

หน วย : ลานบาท
ก.ย. 51
ต.ค. 50 - ก.ย. 51
25,114
159,856
2,541
50,083
21,730
108,930
843
843

3. การชําระหนี้ภาครัฐ
• เดือนกันยายน 2551
กระทรวงการคลั ง ได ดํ า เนิ น การชํ า ระหนี้ จ ากงบประมาณ
รวม 25,114 ลานบาท โดยเปนการชําระคืนเงินตน 2,541 ลานบาท
ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมรวม 21,730 ลานบาท และซื้อเงินตรา
ตางประเทศลวงหนา 843 ลานบาท
• ชวง 12 เดือนที่ผานมาของปงบประมาณ 2551
กระทรวงการคลั ง ได ชํ า ระคื น ต น เงิ น กู ดอกเบี้ ย และ
คาธรรมเนียมจากงบประมาณ และซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา
รวม 159,856 ลานบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4

ตารางที่ 5 รายงานหนี้สาธารณะคงคาง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2551
หนวย: ลานบาท
ณ 31 ก.ค. 2551

% GDP

ณ 31 ส.ค. 2551

% GDP

เพิม่ /(ลด)

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)-(1)

2,127,597.88
1. หนีท้ รี่ ฐั บาลกูโ ดยตรง (1.1 + 1.2)
1.1 หนีต้ า งประเทศ
64,689.51
(1,931.98)
(ลานเหรียญสหรัฐฯ)
1.2 หนีใ้ นประเทศ
2,062,908.37
863,205.41
-เงินกูเ พือ่ ชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้
104,000.00
- ระยะสัน้ (ตัว๋ เงินคลัง)
759,205.41
- เงินกูร ะยะยาว (พันธบัตรและตราสารหนีอ้ นื่ )
1,156,602.96
-เงินกูช ดใชความเสียหายใหแกกองทุนเพือ่ การฟน ฟูฯ
463,276.00
- FIDF 1
693,326.96
- FIDF 3
43,100.00
-พันธบัตรโครงการชวยเพิม่ เงินกองทุน ชัน้ ที่ 1 และ 2
954,186.54
2. หนีร้ ฐั วิสาหกิจทีไ่ มเปนสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2)
2.1 หนีท้ รี่ ฐั บาลค้าํ ประกัน
567,683.13
169,376.58
-หนีต้ า งประเทศ
(5,058.49)
(ลานเหรียญสหรัฐฯ)
398,306.55
-หนีใ้ นประเทศ
2.2 หนีท้ รี่ ฐั บาลไมคา้ํ ประกัน
386,503.41
134,519.36
-หนีต้ า งประเทศ
(4,017.47)
(ลานเหรียญสหรัฐฯ)
251,984.05
-หนีใ้ นประเทศ
93,085.25
3. หนีร้ ฐั วิสาหกิจทีเ่ ปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้าํ ประกัน)
9,135.25
-หนีต้ า งประเทศ
(272.83)
(ลานเหรียญสหรัฐฯ)
83,950.00
-หนีใ้ นประเทศ
142,982.04
4. หนีก้ องทุนเพือ่ การฟน ฟูฯ (4.1+4.2)
73,794.60
4.1 หนีท้ รี่ ฐั บาลค้าํ ประกัน
69,187.44
4.2 หนีท้ รี่ ฐั บาลไมคา้ํ ประกัน
16,802.14
5. หนีห้ นวยงานอืน่ ของรัฐ (5.1+5.2)
5.1 หนีท้ รี่ ฐั บาลค้าํ ประกัน
8,002.14
8,800.00
5.2 หนีท้ รี่ ฐั บาลไมคา้ํ ประกัน
3,334,653.85
รวม (1+2+3+4+5)
33.4836
อัตราแลกเปลีย่ นบาทตอเหรียญสหรัฐฯ (ณ วันทําการสุดทายของเดือน)

22.61 2,133,491.64
65,028.63
(1,906.01)

22.67

5,554.64
5,554.64
24,419.00
(18,864.36)
-

2,068,463.01
868,760.05
128,419.00
740,341.05
1,156,602.96
463,276.00
693,326.96
43,100.00
10.14

955,563.73
565,682.72
170,014.63
(4,983.18)

10.15

395,668.09
389,881.01
132,980.65
(3,897.70)
0.99

256,900.36
96,395.12
9,062.37
(264.57)

87,332.75
1.52
136,914.53
73,794.60
63,119.93
0.18
17,116.14
8,316.14
8,800.00
35.44 3,339,481.16
34.1177

5,893.76
339.12
(25.97)

1,377.19
(2,000.41)
638.05
(75.31)
(2,638.46)
3,377.60
(1,538.71)
(119.77)
4,916.31

1.02

1.45

0.18

35.49

3,309.87
(72.88)
(8.26)
3,382.75
(6,067.51)
(6,067.51)
314.00
314.00
4,827.31

หมายเหตุ: 1. ประมาณการ GDP ป 2551 เทากับ 9,410.1 พันลานบาท (สศช. ณ 25 ส.ค. 2551)
2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของธนาคารแหงประเทศไทยเปนอัตราเฉลี่ยระหวางอัตราซื้อและขาย
3. ตัวเลขในตารางเปนตัวเลขเบื้องตน (Preliminary) และไมรวมหนี้ของ SPV จํานวน 23,999.90 ลานบาท ที่รัฐบาลมีภาระผูกพันตองจายภายใตสัญญาเชาพื้นที่อาคาร
สัญญาบริการจัดหาเฟอรนิเจอร และสัญญาโอนสิทธิเรียกรองของโครงการศูนยราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจงวัฒนะ

รายงานหนี้สาธารณะคงคาง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2551
ยอดหนี้ส าธารณะคงคาง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2551 มีจํานวน 3,339,841 ลานบาท หรือรอยละ
35.49 ของ GDP เปนหนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรง 2,133,492 ลานบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน 955,564 ลานบาท
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ําประกัน 96,395 ลานบาท หนี้กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน 136,914 ลานบาท และหนี้หนวยงานอื่นของรัฐ 17,116 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกอน หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น
4,827 ลานบาท โดยหนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรง หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงินที่รัฐบาล
ค้ําประกัน และหนี้หนวยงานอื่นของรัฐเพิ่มขึ้น 5,894 ลานบาท 1,377 ลานบาท 3,310 ลานบาท และ 314 ลานบาท ตามลําดับ
สําหรับหนี้กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ลดลง 6,068 ลานบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5
การเพิ่มขึ้นสุทธิของหนี้สาธารณะคงคางเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผานมานั้น ที่สําคัญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของ
หนี้ที่รัฐบาลกู ตรงและหนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน ที่รัฐ บาลค้ําประกัน โดยหนี้ที่รัฐบาลกูตรงเพิ่มขึ้น สุทธิ 5,894
ลานบาท รายการที่สําคัญเกิดจากการปรับเพิ่มระดับตั๋วเงินคลัง จํานวน 16,000 ลานบาท เพื่อใหสอดคลองกับฐานะดุลเงินสด
ของรัฐ บาลในเดือ นดั ง กล า ว และรั ฐ บาลไดทํ า การออกพั น ธบัต รรั ฐ บาลและพั นธบั ตรออมทรั พยเ พื่ อ ชดเชยการขาดดุ ล
งบประมาณ วงเงินรวม 6,636 ลานบาท และไดกูเงินระยะสั้น เพื่อเปน Bridge Financing สําหรับการ Roll Over พันธบัตร
รัฐบาลที่ครบกําหนด วงเงินรวม 22,000 ลานบาท โดยวางแผนออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในเดือนสิงหาคมและ
เดือนกันยายน 2551 จํานวนรวม 2 รุน ซึ่งในเดือนสิงหาคม ไดดําเนินการออกพันธบัตรแลว จํานวน 12,000 ลานบาท และ
นําเงินที่ไดจากการออกพันธบัตรรัฐบาลดังกลาว พรอมทั้ง premium ที่ไดจาการประมูลไปชําระหนี้เงินกูระยะสั้น ทําใหยอด
หนี้เงินกูระยะสั้นคงเหลือ 8,419 ลานบาท นอกจากนี้ ไดมีการชําระคืนพันธบัตรรัฐบาลที่ครบกําหนดจากงบชําระหนี้ จํานวนรวม
15,500 ลานบาท
สําหรับหนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ําประกัน เพิ่มขึ้นสุทธิ 3,310 ลานบาท รายการที่สําคัญ
เกิด จากการเพิ่ ม ขึ้ น ของหนี้ ใ นประเทศของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ เ ป น สถาบั น การเงิ น ที่ รั ฐ บาลค้ํ า ประกั น เนื่ อ งจากธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตรไดกูเงินระยะสั้นจํานวน 1,383 ลานบาท และธนาคารอาคารสงเคราะหออกพันธบัตร วงเงิน
2,000 ลานบาท
สําหรับ หนี้กองทุน ฟน ฟูฯ ลดลงสุท ธิ 6,068 ลา นบาท ที่สําคัญ เกิด จากการซื้อ คืน พัน ธบัต รกองทุน ที่
กระทรวงการคลังไมค้ําประกัน จํานวน 6,000 ลานบาท
หนี้สาธารณะ 3,339,481 ลานบาท แยกออกเปนหนี้ตางประเทศ 377,086 ลานบาท หรือรอยละ 11.29 และ
หนี้ในประเทศ 2,962,395 ลานบาท หรือรอยละ 88.71 ของยอดหนี้สาธารณะคงคาง และเปนหนี้ระยะยาว 3,191,378 ลานบาท
หรือรอยละ 95.57 และหนี้ระยะสั้น 148,103 ลานบาท หรือรอยละ 4.43 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)
2,133,491.64
955,563.73

หนี้ตางประเทศ
(ลานบาท)
%
65,028.63
3.05
302,995.28
31.71

96,395.12

9,062.37

136,914.53
17,116.14
3,339,481.16

377,086.28

9.40
11.29

หนี้ในประเทศ
(ลานบาท)
%
2,068,463.01
96.95
652,568.45
68.29
87,332.75

90.60

136,914.53
17,116.14
2,962,394.88

100.00
100.00
88.71

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอเหรียญสหรัฐฯ ณ วันทําการสุดทายของเดือนเทากับ 34.1177

ตารางที่ 7 สัดสวนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น

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

หนี้สาธารณะ
(ลานบาท)
2,133,491.64
955,563.73

หนี้ระยะยาว
(ลานบาท)
%
2,005,072.64
93.98
937,815.61
98.14

หนี้ระยะสั้น
(ลานบาท)
128,419.00
17,748.12

%
6.02
1.86

96,395.12

95,012.37

98.57

1,382.75

1.43

136,914.53
17,116.14
3,339,481.16

136,361.22
17,116.14
3,191,377.98

99.60
100.00
95.57

553.31
148,103.18

0.40
4.43

สวนประสานสัมพันธนักลงทุน สํานักนโยบายและแผน
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ตอ 5507

