ฉบับที่

/2552

วันที่ มกราคม 2552

ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจําเดือนธันวาคม 2551
และรายงานหนี้สาธารณะคงคาง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2551
นายพงษภาณุ เศวตรุนทร ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการดําเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจําเดือน
ธันวาคม 2551 พรอมทั้งรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงคาง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 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/Swap
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
331,582
217,000

แผนการปรับ
โครงสรางหนี้

ธ.ค. 51

ต.ค. 51 ธ.ค. 51

ในประเทศ

471,141
252,950

20,000
-

20,000
-

217,000
105,191

217,000
35,950
218,191

20,000

20,000

50,000
50,000
55,191
9,391
331,582

120,000
120,000
98,191
61,073
532,214

20,000
20,000
6,525
26,525

20,000
20,000
16,520
36,520

แผนการปรับโครงสรางหนี้ในประเทศไดนับรวมการ 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
ปงบประมาณ 2552 โดยมียอดวงเงินตั๋วเงินคลังยกมา ณ ตนปงบประมาณ 2552
จํานวน 147,000 ลานบาท ซึ่งกระทรวงการคลังจะทําการ Roll over ตั๋วเงินคลังที่
ครบกําหนดทุก 28 วัน 91 วัน และ 182 วัน ตามอายุของตั๋วเงินคลังในแตละรุน

1. การปรับโครงสรางหนี้ภาครัฐ
1.1 เดือนธันวาคม 2551
• หนี้ในประเทศ
กระทรวงการคลังไดดําเนินการปรับโครงสราง
หนี้ในประเทศโดยการออกพันธบัตรเพื่อปรับโครงสราง
หนี้เงินกูเพื่อชดใชความเสียหายใหกองทุนเพื่อการฟนฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงินในสวนของ FIDF1 วงเงิน
20,000 ลานบาท
รัฐวิสาหกิจไดดําเนินการปรับโครงสรางหนี้
โดยทําการ Roll Over วงเงินรวม 6,525 ลานบาท โดย
องคการตลาดเพื่อเกษตรกร องคการขนสงมวลชน
กรุงเทพฯ และธนาคารอาคารสงเคราะหไดทําการ Roll
Over หนี้เดิม วงเงิน 4,525 ลานบาท 1,000 ลานบาท
และ 1,000 ลานบาท ตามลําดับ
1.2 ชวงไตรมาสแรกของปงบประมาณ 2552
• หนี้ในประเทศ
กระทรวงการคลังไดดําเนินการปรับโครงสราง
หนี้ในประเทศ วงเงินรวม 20,000 ลานบาท โดยการออก
พันธบัตรเพื่อปรับโครงสรางหนี้เงินกูเพื่อชดใชความ
เสียหายใหกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินในสวนของ FIDF1 และรัฐวิสาหกิจไดทําการ Roll
Over หนี้เดิมรวม 16,520 ลานบาท รายละเอียดปรากฏ
ตามตารางที่ 1

ตารางที่ 2 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.)

ธ.ค. 51
15,780
15,000
15,000
780
15,780

หน วย : ลานบาท
ต.ค. 51-ธ.ค. 51
151,780
40,000
40,000
111,780
151,780

ตารางที่ 3 การชํา ระหนี้ภ าครัฐ
การกูเงิน ภาครัฐ
การชําระหนี้ จ ากเงินงบประมาณ
- เงิน ตน
- ดอกเบี้ ย และค าธรรมเนี ย ม
- ซื้ อเงิน ตราตางประเทศลวงหน า

หน วย : ลานบาท
ธ.ค. 51
ต.ค. 51 - ธ.ค. 51
99
15,895
1
396
98
15,499
-

2. การกูเงินภาครัฐ
• เดือนธันวาคม 2551
กระทรวงการคลังไดกูเงินในประเทศเพื่อชดเชย
การขาดดุลงบประมาณ โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล
วงเงินรวม 15,000 ลานบาท
การไฟฟาสวนภูมิภาคไดกูเงินในประเทศ วงเงินรวม
780 ลานบาท โดยเปนการกูเงินบาทสมทบ 45 ลานบาท กูเพื่อ
ทดแทนเงินกูตางประเทศ 42 ลานบาท และกูเพื่อลงทุน 693
ลานบาท
• ชวงไตรมาสแรกของปงบประมาณ 2552
ภาครัฐไดกูเงินในประเทศรวม 151,780 ลานบาท
โดยเปนการกูเงินของกระทรวงการคลัง 40,000 ลานบาท
และของรัฐวิสาหกิจ 111,780 ลานบาท รายละเอียดปรากฏ
ตามตารางที่ 2

3. การชําระหนี้ภาครัฐ
• เดือนธันวาคม 2551
กระทรวงการคลังไดดําเนินการชําระหนี้จาก
งบประมาณรวม 99 ลานบาท โดยเปนการชําระคืนเงินตน
1 ลานบาท ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมรวม 98 ลานบาท
• ชวงไตรมาสแรกของปงบประมาณ 2552
กระทรวงการคลังไดชําระคืนตนเงินกู ดอกเบี้ย
และคาธรรมเนียมจากงบประมาณรวม 15,895 ลานบาท
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3

ตารางที่ 4 รายงานหนี้สาธารณะคงคาง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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 ชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้
- ระยะสัน้ (ตัว๋ เงินคลัง)
- เงินกูร ะยะยาว (พันธบัตรและตราสารหนีอ้ นื่ )
-เงินกูช ดใชความเสียหายใหแกกองทุนเพือ่ การฟน ฟูฯ
- FIDF 1
- FIDF 3
-พันธบัตรโครงการชวยเพิม่ เงินกองทุน ชัน้ ที่ 1 และ 2
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 ต.ค. 2551

% GDP

ณ 30 พ.ย. 2551

% GDP

เพิม่ /(ลด)

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)-(1)

23.04

(3,121.08)
1,878.92
26.85

2,130,526.56
71,402.03
(2,044.39)

23.08 2,127,405.48
73,280.95
(2,071.24)

2,059,124.53
859,421.57
101,000.00
758,421.57
1,156,602.96
463,276.00
693,326.96
43,100.00

2,054,124.53
854,421.57
81,000.00
773,421.57
1,156,602.96
463,276.00
693,326.96
43,100.00

1,031,497.55
579,577.03
179,087.44
(5,127.64)

11.17 1,021,712.10
581,446.25
183,982.55
(5,200.16)

400,489.59
451,920.52
149,205.88
(4,272.07)

397,463.70
440,265.85
137,700.47
(3,892.02)

302,714.64
100,091.51
9,759.24
(279.43)

302,565.38
119,937.40
9,535.13
(269.50)

90,332.27
138,198.78
73,794.60
64,404.18
8,316.14
8,316.14
3,408,630.54
34.9259

1.08

1.50

110,402.27
138,193.84

73,794.60
64,399.24
0.09
8,316.14
8,316.14
36.92 3,415,564.96
35.3802

(5,000.00)
(5,000.00)
(20,000.00)
15,000.00
11.07

(9,785.45)
1,869.22
4,895.11
72.52
(3,025.89)
(11,654.67)
(11,505.41)
(380.05)
(149.26)

1.30

1.50

0.09

37.00

หมายเหตุ: 1. ประมาณการ GDP ป 2551 เทากับ 9,232.2 พันลานบาท (สศช. ณ 24 พ.ย. 2551)
2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของธนาคารแหงประเทศไทยเปนอัตราเฉลี่ยระหวางอัตราซื้อและขาย
3. ตัวเลขในตารางเปนตัวเลขเบื้องตน (Preliminary) และไมรวมหนี้ของ SPV จํานวน 23,999.90 ลานบาท ที่รัฐบาลมีภาระผูกพันตองจายภายใตสัญญาเชาพื้นที่อาคาร
สัญญาบริการจัดหาเฟอรนิเจอร และสัญญาโอนสิทธิเรียกรองของโครงการศูนยราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจงวัฒนะ

19,845.89
(224.11)
(9.93)
20,070.00
(4.94)
(4.94)
6,934.42

รายงานหนี้สาธารณะคงคาง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2551
ยอดหนี้สาธารณะคงคาง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 มีจํานวน 3,415,564 ลานบาท หรือรอยละ 37
ของ GDP เปนหนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรง 2,127,405 ลานบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน 1,021,712 ลานบาท
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ําประกัน 119,937 ลานบาท หนี้กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน 138,194 ลานบาท และหนี้หนวยงานอื่นของรัฐ 8,316 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกอน หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น
6,934 ลานบาท โดยหนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ําประกันเพิ่มขึ้น 19,845 ลานบาท สําหรับหนี้ที่รัฐบาลกู
โดยตรง หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน และหนี้กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ลดลง 3,121 ลานบาท 9,785 ลานบาท และ 5
ลานบาท ตามลําดับ สวนหนี้หนวยงานอื่นของรัฐนั้นไมมีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4
การเพิ่มขึ้นสุทธิของหนี้สาธารณะคงคางเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผานมานั้น ที่สําคัญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของ
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ําประกัน โดยเพิ่มขึ้นสุทธิ 19,845 ลานบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นในสวนของหนี้
ในประเทศ รายการที่สําคัญเกิดจากการเบิกจายเงินกูระยะสั้นของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํานวน 17,270
ลานบาท
สําหรับหนี้ที่รัฐบาลกูตรงลดลงสุทธิ 3,121 ลานบาท รายการที่สําคัญเกิดจากการปรับลดระดับตั๋วเงินคลัง จํานวน
20,000 ลานบาท เพื่อใหสอดคลองกับฐานะดุลเงินสดของรัฐบาลในเดือนดังกลาว และรัฐบาลไดทําการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อ
ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ วงเงินรวม 15,000 ลานบาท
สําหรับหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงินลดลงสุทธิ 9,785 ลานบาท ที่สําคัญเกิดจากการลดลงของหนี้
ที่รัฐบาลไมค้ําประกันในสวนของหนี้ตางประเทศ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสุทธิของหนี้ตางประเทศในรูปเงินดอลลารสหรัฐฯ
เมื่อแปลงเปนเงินบาทลดลง 11,505 ลานบาท
หนี้สาธารณะ 3,415,564 ลานบาท แยกออกเปนหนี้ตางประเทศ 404,499 ลานบาท หรือรอยละ 11.84 และ
หนี้ในประเทศ 3,011,065 ลานบาท หรือรอยละ 88.16 ของยอดหนี้สาธารณะคงคาง และเปนหนี้ระยะยาว 3,308,222 ลานบาท
หรือรอยละ 96.86 และหนี้ระยะสั้น 107,342 ลานบาท หรือรอยละ 3.14 ของยอดหนี้สาธารณะคงคาง รายละเอียดปรากฏตาม
ตารางที่ 5 และ 6 ตามลําดับ

ตารางที่ 5 สัดสวนหนี้ตางประเทศและหนี้ในประเทศ

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

หนี้สาธารณะ
(ลานบาท)
2,127,405.48
1,021,712.10

หนี้ตางประเทศ
(ลานบาท)
%
73,280.95
3.44
321,683.02
31.48

119,937.40

9,535.13

138,193.84
8,316.14
3,415,564.96

404,499.10

7.95
11.84

หนี้ในประเทศ
(ลานบาท)
%
2,054,124.53
96.56
700,029.08
68.52
110,402.27

92.05

138,193.84
8,316.14
3,011,065.86

100.00
100.00
88.16

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอเหรียญสหรัฐฯ ณ วันทําการสุดทายของเดือนเทากับ 35.3802

ตารางที่ 6 สัดสวนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น

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

หนี้สาธารณะ
(ลานบาท)
2,127,405.48
1,021,712.10

หนี้ระยะยาว
(ลานบาท)
%
2,046,405.48
96.19
1,015,904.30
99.43

หนี้ระยะสั้น
(ลานบาท)
81,000.00
5,807.80

%
3.81
0.57

119,937.40

101,284.65

84.45

18,652.75

15.55

138,193.84
8,316.14
3,415,564.96

136,312.08
8,316.14
3,308,222.65

98.64
100.00
96.86

1,881.76
107,342.31

1.36
3.14

สวนประสานสัมพันธนักลงทุน สํานักนโยบายและแผน
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ตอ 5510

