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ฉบับที่

วันที่ เมษายน 2552

ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจําเดือนมีนาคม 2552
และรายงานหนี้สาธารณะคงคาง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2552
นายพงษภาณุ เศวตรุนทร ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการดําเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจําเดือนมีนาคม
2552 พรอมทั้งรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงคาง ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ 2552 ดังนี้

ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
ตารางที่ 1 การปรับโครงสรางหนีใ้ นประเทศ
หนวย : ลานบาท

การปรับโครงสราง
หนีใ้ นประเทศ
1. รัฐบาล
1.1 เงินกูเ พือ่ ชดเชยการขาดดุล
งบประมาณ
- Roll over*
- Refinance/ Prepayment/Swap
1.2 เงินกูเ พือ่ ชดใชความเสียหาย
ใหกองทุนเพือ่ การฟน ฟูฯ
FIDF 1
- พันธบัตร
- เงินกูร ะยะสัน้ & Premium
- ตัว๋ สัญญาใชเงิน
FIDF 3
1.3 พันธบัตรโครงการชวยเพิม่ เงิน
กองทุน ชัน้ ที่ 1 และ 2
2. รัฐวิสาหกิจ

3. รวม (1. + 2.)
หมายเหตุ:

*

วงเงินครบ
กําหนด
ไถถอน
331,582
217,000

แผนการปรับ
โครงสรางหนี้

มี.ค. 52

ในประเทศ

471,141
252,950

-

217,000
105,191

217,000
35,950
218,191

-

50,000
50,000
55,191
9,391

120,000
120,000
98,191
-

-

331,582

65,473
536,614

1,000
1,000

1. การปรับโครงสรางหนี้ภาครัฐ
1.1 เดือนมีนาคม 2552
• หนี้ในประเทศ
ธนาคารอาคารสงเคราะหไดดําเนินการปรับ
49,999.20
โครงสรางหนี้ โดยทําการ Roll Over หนี้เดิม วงเงินรวม
1,000 ลานบาท

ต.ค. 51 มี.ค. 52

49,999.20

1.2 ชวง 6 เดือนที่ผานมาของปงบประมาณ 2552
• หนี้ในประเทศ
กระทรวงการคลังไดดําเนินการปรับโครงสราง
49,999.20 หนี้ในประเทศ วงเงินรวม 49,999.20 ลานบาท โดยการ
49,999.20 ออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อปรับโครงสรางหนี้เงินกูเพื่อชดใช
ความเสียหายใหกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินในสวนของ FIDF1 และรัฐวิสาหกิจได
ทําการ Roll Over หนี้เดิมรวม 21,387 ลานบาท
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1
21,387
71,387

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

ตารางที่ 2 การกู เงิน ภาครัฐ
การกูเงิน ภาครัฐ
1. ต างประเทศ
- รัฐวิสาหกิจ
2. ในประเทศ
2.1 รัฐบาล
- ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ
- FIDF3
2.2 รัฐวิสาหกิจ
รวม (1. + 2.)

มี.ค. 52
90,000
87,000
87,000
3,000
90,000

หน วย : ลานบาท
ต.ค. 51-มี.ค. 52
277,780
146,000
146,000
131,780
277,780

ตารางที่ 3 การชําระหนี้ภ าครัฐ
การกูเงิน ภาครัฐ
การชําระหนี้ จ ากเงินงบประมาณ
- เงิน ตน
- ดอกเบี้ ย และค าธรรมเนี ย ม
- ซื้อเงิน ตราตางประเทศลวงหน า

หน วย : ลานบาท
มี.ค. 52
ต.ค. 51 - มี.ค. 52
30,650
82,095
13,065
23,360
17,585
58,735
-

2. การกูเงินภาครัฐ
• เดือนมีนาคม 2552
กระทรวงการคลังไดกูเงินในประเทศเพื่อชดเชย
การขาดดุลงบประมาณ วงเงินรวม 87,000 ลานบาท
โดยเปนการออกพันธบัตรรัฐบาล วงเงิน 39,000 ลานบาท
และออกตั๋วเงินคลัง วงเงิน 48,000 ลานบาท
รัฐวิสาหกิจไดกูเงินในประเทศ วงเงินรวม 3,000
ลานบาท โดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดมีการกูเงิน
รวม 2,000 ลานบาท แบงเปนการกูเงินบาทสมทบ 900
ลานบาท และกูเพื่อทดแทนเงินกูต างประเทศ 1,100 ลานบาท
และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรกูเพื่อดําเนิน
กิจการทั่วไป 1,000 ลานบาท
อนึ่ง รัฐบาลไดลงนามในสัญญากูเงินกับองคการ
ความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน จํานวน 63,018 ลาน
เยน หรือเทียบเทา 23,134.41 ลานบาท (คํานวณตามอัตรา
แลกเปลี่ยนขายถัวเฉลี่ยของเงินบาทกับเงินเยนญี่ปุน ณ วัน
ลงนามในสัญญา คือ 36.7108 บาทตอ 100 เยน ) เมื่อวันที่
30 มีนาคม 2552
• ชวง 6 เดือนที่ผานมาของปงบประมาณ 2552
ภาครัฐไดกูเงินในประเทศรวม 277,780 ลานบาท
โดยเปนการกูเงินของกระทรวงการคลัง 146,000 ลานบาท
และของรัฐวิสาหกิจ 131,780 ลานบาท รายละเอียดปรากฏ
ตามตารางที่ 2

3. การชําระหนี้ภาครัฐ
• เดือนมีนาคม 2552
กระทรวงการคลังไดดําเนินการชําระหนี้จาก
งบประมาณรวม 30,650 ลานบาท โดยเปนการชําระคืน
เงินตน 13,065 ลานบาท ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมรวม
17,585 ลานบาท
• ชวง 6 เดือนที่ผานมาของปงบประมาณ 2552
กระทรวงการคลังไดชําระคืนตนเงินกู ดอกเบี้ย
และคาธรรมเนียมจากงบประมาณรวม 82,095 ลานบาท
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3

รายงานหนี้สาธารณะคงคาง ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ 2552
ยอดหนี้สาธารณะคงคาง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2552 มีจํานวน 3,598,395 ลานบาท หรือรอยละ 39.93
ของ GDP เปนหนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรง 2,286,942 ลานบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน 1,014,820 ลานบาท
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ําประกัน 182,430 ลานบาท หนี้กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน 110,520 ลานบาท และหนี้หนวยงานอื่นของรัฐ 3,683 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกอน หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น
73,777 ลานบาท โดยหนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรง และหนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ําประกันเพิ่มขึ้น 78,445 ลานบาท
และ 12,698 ลานบาท ตามลําดับ สําหรับหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน และหนี้กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ลดลง 14,366
ลานบาท และ 3,000 ลานบาท ตามลําดับ สวนหนี้หนวยงานอื่นของรัฐนั้นไมมีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4
การเพิ่มขึ้นสุทธิของหนี้สาธารณะคงคางเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผานมานั้น ที่สําคัญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของ
หนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรง และหนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ําประกัน โดยหนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรงเพิ่มขึ้นสุทธิ 78,445
ลานบาท รายการที่สําคัญเกิดจากการออกตั๋วเงินคลัง จํานวน 88,000 ลานบาท โดยเปนการใชวงเงินกูเพื่อชดเชยการขาดดุล
งบประมาณในปงบประมาณ 2552 จํานวน 39,000 ลานบาท ประกอบกับรัฐบาลไดทําการออกพันธบัตรรัฐบาล และออก
ตั๋วสัญญาใชเงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จํานวน 17,030 ลานบาท และ 13,500 ลานบาท ตามลําดับ นอกจากนี้รัฐบาล
ไดดําเนินการออกพันธบัตรรัฐบาล จํานวน 9,999.20 ลานบาท และนําเงินที่ไดจากการประมูลไปชําระคืนเงินในบัญชีเงินฝาก
กระทรวงการคลังที่ใชเปน Bridge Financing ซึ่งการดําเนินการดังกลาวเปนสวนหนึ่งของการปรับโครงสรางหนี้เงินกูเพื่อชดใช
ความเสียหายใหกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินในสวนของ FIDF1 วงเงินรวม 49,999.20 ลานบาท ซึ่ง
รัฐบาลไดดําเนินการกูเงินระยะสั้นสมทบกับเงินในบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง (FIDF1 และ FIDF3) มาทดรองจายไปกอน
จากนั้นจึงดําเนินการทยอยออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสรางหนี้ ในชวงระหวางเดือนธันวาคม 2551 – เดือนกุมภาพันธ
2552 เพื่อทยอยชําระคืนเงินกูระยะสั้นและเงินในบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังดังกลาวขางตน
สําหรับหนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ําประกันเพิ่มขึ้นสุทธิ 12,698 ลานบาท รายการที่สําคัญ
เกิดจากการเพิ่มขึ้นของหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ําประกัน โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตรไดเบิกจายเงินกูระยะสั้น จํานวน 8,000 ลานบาท และออกพันธบัตร วงเงิน 5,000 ลานบาท
สําหรับหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงินลดลง 14,366 ลานบาท ที่สําคัญเกิดจากการลดลงของหนี้ที่รัฐบาล
ค้ําประกันในสวนของหนี้ตางประเทศ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสุทธิของหนี้ตางประเทศในรูปเงินดอลลารสหรัฐฯ เมื่อแปลงเปนเงิน
บาทลดลง 10,522 ลานบาท
หนี้สาธารณะ 3,598,395 ลานบาท แยกออกเปนหนี้ตางประเทศ 392,699 ลานบาท หรือรอยละ 10.91 และ
หนี้ในประเทศ 3,205,696 ลานบาท หรือรอยละ 89.09 ของยอดหนี้สาธารณะคงคาง และเปนหนี้ระยะยาว 3,315,790 ลานบาท
หรือรอยละ 92.15 และหนี้ระยะสั้น 282,604 ลานบาท หรือรอยละ 7.85 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)
2,286,941.97
1,014,820.31

หนี้ตางประเทศ
(ลานบาท)
%
65,114.24
2.85
318,287.52
31.36

182,429.72

9,297.45

110,520.09
3,682.73
3,598,394.82

392,699.21

5.10
10.91

หนี้ในประเทศ
(ลานบาท)
%
2,221,827.73
97.15
696,532.79
68.64
173,132.27

94.90

110,520.09
3,682.73
3,205,695.61

100.00
100.00
89.09

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอเหรียญสหรัฐฯ ณ วันทําการสุดทายของเดือนเทากับ 36.0020

ตารางที่ 6 สัดสวนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น

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

หนี้สาธารณะ
(ลานบาท)
2,286,941.97
1,014,820.31

หนี้ระยะยาว
(ลานบาท)
%
2,096,426.60
91.67
1,002,640.45
98.80

หนี้ระยะสั้น
(ลานบาท)
190,515.37
12,179.86

%
8.33
1.20

182,429.72

103,046.97

56.49

79,382.75

43.51

110,520.09
3,682.73
3,598,394.82

109,993.20
3,682.73
3,315,789.95

99.52
100.00
92.15

526.89
282,604.87

0.48
7.85

สวนประสานสัมพันธนักลงทุน สํานักนโยบายและแผน
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ตอ 5510

