ฉบับที่

/2552

วันที่ มิถุนายน 2552

ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจําเดือนพฤษภาคม 2552
และรายงานหนี้สาธารณะคงคาง ณ วันที่ 30 เมษายน 2552
นายพงษภาณุ เศวตรุนทร ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการดําเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจําเดือน
พฤษภาคม 2552 พรอมทั้งรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงคาง ณ สิ้นเดือนเมษายน 2552 ดังนี้

ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
ตารางที่ 1 การปรับโครงสรางหนีใ้ นประเทศ
หนวย : ลานบาท

การปรับโครงสราง
หนีใ้ นประเทศ
1. รัฐบาล
1.1 เงินกูเ พือ่ ชดเชยการขาดดุล
งบประมาณและการบริหารหนี้
- 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

พ.ค. 52

ต.ค. 51 พ.ค. 52

ในประเทศ

471,141
252,950

30,000
30,000

79,999.20
30,000

217,000
105,191

217,000
35,950
218,191

30,000
-

30,000
49,999.20

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

120,000
120,000
98,191
-

-

49,999.20
49,999.20
-

331,582

65,473
536,614

2,000
32,000

26,827
106,826

แผนการปรับโครงสรางหนี้ในประเทศไดนับรวมการ Roll over ตั๋วเงินคลังที่ใชเพื่อ
บริหารเงินสดในการรองรับการทําธุรกรรมการใชจายของรัฐบาลในปงบประมาณ
2552 โดยมียอดวงเงินตั๋วเงินคลังยกมา ณ ตนปงบประมาณ 2552 จํานวน
147,000 ลานบาท ซึ่งกระทรวงการคลังจะทําการ Roll over ตั๋วเงินคลังที่ครบ
กําหนดทุก 28 วัน 91 วัน และ 182 วัน ตามอายุของตั๋วเงินคลังในแตละรุน

1. การปรับโครงสรางหนี้ภาครัฐ
1.1 เดือนพฤษภาคม 2552
• หนี้ในประเทศ
กระทรวงการคลังไดดําเนินการปรับ
โครงสรางหนี้พันธบัตรรัฐบาล จํานวน 30,000 ลานบาท
จากวงเงินที่ครบกําหนด 41,700 ลานบาท โดยสวนที่
เหลือไดชําระคืนจากงบชําระหนี้
รัฐวิสาหกิจไดดําเนินการปรับโครงสรางหนี้
โดยทําการ Roll over วงเงินรวม 2,000 ลานบาท โดย
การทางพิเศษแหงประเทศไทยและธนาคารอาคาร
สงเคราะหไดทําการ Roll over หนี้เดิม วงเงินแหงละ
1,000 ลานบาท
1.2 ชวง 8 เดือนที่ผานมาของปงบประมาณ 2552
• หนี้ในประเทศ
กระทรวงการคลังไดดําเนินการปรับโครงสราง
หนี้ในประเทศ วงเงินรวม 79,999.20 ลานบาท โดยการ
ออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อปรับโครงสรางหนี้เงินกูเพื่อชดใช
ความเสียหายใหกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินในสวนของ FIDF1 49,999.20 ลานบาท
และการปรับโครงสรางหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ครบกําหนด
30,000 ลานบาท และรัฐวิสาหกิจไดทําการ Roll over
หนี้เดิมรวม 26,827 ลานบาท รายละเอียดปรากฏตาม
ตารางที่ 1

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

หน วย : ลานบาท
พ.ค. 52
ต.ค. 51-พ.ค. 52
53,162
499,570
51,312
353,530
51,312
353,530
1,850
146,040
53,162
499,570

2. การกูเงินภาครัฐ
• เดือนพฤษภาคม 2552
กระทรวงการคลังไดกูเงินในประเทศเพื่อชดเชย
การขาดดุลงบประมาณ วงเงินรวม 51,312 ลานบาท
โดยเปนการออกพันธบัตรรัฐบาล วงเงิน 47,000 ลานบาท
และออกตั๋วเงินคลัง วงเงิน 4,312 ลานบาท
รัฐวิสาหกิจไดกูเงินในประเทศ วงเงินรวม 1,850
ลานบาท โดยเปนการกูเพื่อลงทุนในโครงการของการประปา
สวนภูมิภาค 850 ลานบาท และการกูเงินเพื่อดําเนินกิจการ
ทั่วไปของธนาคารอาคารสงเคราะห 1,000 ลานบาท
• ชวง 8 เดือนที่ผานมาของปงบประมาณ 2552
ภาครัฐไดกูเงินในประเทศรวม 499,570 ลานบาท
โดยเปนการกูเงินของกระทรวงการคลัง 353,530 ลานบาท
และของรัฐวิสาหกิจ 146,040 ลานบาท รายละเอียดปรากฏ
ตามตารางที่ 2

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

พ.ค. 52
26,349
17,767
8,582
-

หน วย : ลานบาท
ต.ค. 51-พ.ค. 52
109,858
41,586
68,273
-

3. การชําระหนี้ภาครัฐ
• เดือนพฤษภาคม 2552
กระทรวงการคลังไดดําเนินการชําระหนี้จาก
งบประมาณรวม 26,349 ลานบาท โดยเปนการชําระคืน
เงินตน 17,767 ลานบาท ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมรวม
8,582 ลานบาท
• ชวง 8 เดือนที่ผานมาของปงบประมาณ 2552
กระทรวงการคลังไดชําระคืนตนเงินกู ดอกเบี้ย
และคาธรรมเนียมจากงบประมาณรวม 109,858 ลานบาท
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3

ตารางที่ 4 รายงานหนี้สาธารณะคงคาง ณ วันที่ 30 เมษายน 2552
หนวย: ลานบาท

1. หนีท้ ี่รฐั บาลกูโดยตรง (1.1 + 1.2)
1.1 หนีต้ า งประเทศ
(ลานเหรียญสหรัฐฯ)
1.2 หนีใ้ นประเทศ
-เงินกูเ พือ่ ชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้
- ระยะสัน้ (ตัว๋ เงินคลัง)
- เงินกูร ะยะยาว (พันธบัตรและตราสารหนี้อนื่ )
-เงินกูช ดใชความเสียหายใหแกกองทุนเพือ่ การฟน ฟูฯ
- FIDF 1
- FIDF 3
-พันธบัตรโครงการชวยเพิม่ เงินกองทุน ชัน้ ที่ 1 และ 2
2. หนีร้ ฐั วิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2)
2.1 หนีท้ ี่รฐั บาลค้ําประกัน
-หนี้ตา งประเทศ
(ลานเหรียญสหรัฐฯ)
-หนี้ในประเทศ
2.2 หนีท้ ี่รฐั บาลไมค้ําประกัน
-หนี้ตา งประเทศ
(ลานเหรียญสหรัฐฯ)
-หนี้ในประเทศ
3. หนีร้ ฐั วิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน)
-หนี้ตา งประเทศ
(ลานเหรียญสหรัฐฯ)
-หนี้ในประเทศ
4. หนีก้ องทุนเพือ่ การฟนฟูฯ (4.1+4.2)
4.1 หนี้ทรี่ ฐั บาลค้าํ ประกัน
4.2 หนี้ทรี่ ฐั บาลไมคา้ํ ประกัน
5. หนีห้ นวยงานอืน่ ของรัฐ (5.1+5.2)
5.1 หนี้ทรี่ ฐั บาลค้าํ ประกัน
5.2 หนี้ทรี่ ฐั บาลไมคา้ํ ประกัน
รวม (1+2+3+4+5)
อัตราแลกเปลีย่ นบาทตอเหรียญสหรัฐฯ (ณ วันทําการสุดทายของเดือน)

ณ 31 มี.ค. 2552

% GDP

ณ 30 เม.ย. 2552

% GDP

เพิม่ /(ลด)

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)-(1)

27.69

81,001.11
(686.89)
(8.62)

2,364,782.94
64,014.20
(1,804.25)

26.78

2,300,768.74
1,103,449.58
234,000.00
869,449.58
1,156,602.16
463,275.20
693,326.96
40,717.00
1,029,055.56
562,061.58
176,337.40
(4,970.09)

2,445,784.05
63,327.31
(1,795.63)

11.65

1,036,257.90
559,517.26
175,416.17
(4,973.89)

385,724.18
466,993.98
135,608.43
(3,822.14)

384,101.09
476,740.64
134,155.79
(3,803.96)

331,385.55
200,113.27
8,981.00
(253.13)

342,584.85
205,061.06
8,928.79
(253.17)

191,132.27
110,257.72
73,794.60
36,463.12
3,682.73
3,682.73
3,707,892.22
35.4797

81,688.00
81,688.00
61,688.00
20,000.00
-

2,382,456.74
1,185,137.58
295,688.00
889,449.58
1,156,602.16
463,275.20
693,326.96
40,717.00

2.27

1.25

196,132.27
108,229.99

73,794.60
34,435.39
0.04
3,682.73
3,682.73
41.98 3,799,015.73
35.2674

11.73

7,202.34
(2,544.32)
(921.23)
3.80
(1,623.09)
9,746.66
(1,452.64)
(18.18)
11,199.30

2.32

1.23

0.04

43.02

หมายเหตุ: 1. ประมาณการ GDP ป 2552 เทากับ 8,831.8 พันลานบาท (สศช. ณ 25 พ.ค. 2552)
2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของธนาคารแหงประเทศไทยเปนอัตราเฉลี่ยระหวางอัตราซื้อและขาย
3. ตัวเลขในตารางเปนตัวเลขเบื้องตน (Preliminary) และไมรวมหนี้ของ SPV จํานวน 23,999.90 ลานบาท ที่รัฐบาลมีภาระผูกพันตองจายภายใตสัญญาเชาพื้นที่อาคาร
สัญญาบริการจัดหาเฟอรนิเจอร และสัญญาโอนสิทธิเรียกรองของโครงการศูนยราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจงวัฒนะ

4,947.79
(52.21)
0.04
5,000.00
(2,027.73)
(2,027.73)
91,123.51

รายงานหนี้สาธารณะคงคาง ณ สิ้นเดือนเมษายน 2552
ยอดหนี้สาธารณะคงคาง ณ วันที่ 30 เมษายน 2552 มีจํานวน 3,799,016 ลานบาท หรือรอยละ 43.02
ของ GDP เปนหนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรง 2,445,784 ลานบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน 1,036,258 ลานบาท
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ําประกัน 205,061 ลานบาท หนี้กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน 108,230 ลานบาท และหนี้หนวยงานอื่นของรัฐ 3,683 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกอน หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น
91,123 ลานบาท โดยหนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรง หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน และหนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน
ที่รัฐบาลค้ําประกันเพิ่มขึ้น 81,001 ลานบาท 7,202 ลานบาท และ 4,948 ลานบาท ตามลําดับ สําหรับหนี้กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ
ลดลง 2,028 ลานบาท สวนหนี้หนวยงานอื่นของรัฐนั้นไมมีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4
การเพิ่มขึ้นสุทธิของหนี้สาธารณะคงคางเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผานมานั้น ที่สําคัญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของ
หนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรง หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน และหนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ําประกัน โดยหนี้ที่
รัฐบาลกูโดยตรงเพิ่มขึ้นสุทธิ 81,001 ลานบาท รายการที่สําคัญเกิดจากการออกตั๋วเงินคลัง จํานวน 115,688 ลานบาท โดยเปน
การใชวงเงินกูเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณในปงบประมาณ 2552 จํานวน 61,688 ลานบาท ประกอบกับรัฐบาลไดทําการ
ออกพันธบัตรรัฐบาล และออกตั๋วสัญญาใชเงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จํานวน 15,000 ลานบาท และ 10,000
ลานบาท ตามลําดับ
สําหรับหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ 7,202 ลานบาท ที่สําคัญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของหนี้
ที่รัฐบาลไมค้ําประกันในสวนของหนี้ในประเทศ โดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดออกพันธบัตร จํานวน 6,000 ลานบาท
และบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ไดเบิกจายเงินกูระยะยาว จํานวน 5,000 ลานบาท
สําหรับหนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ําประกันเพิ่มขึ้นสุทธิ 4,948 ลานบาท รายการที่สําคัญเกิด
จากการเพิ่มขึ้นของหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ําประกัน โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตรไดเบิกจายเงินกูระยะสั้น จํานวน 4,000 ลานบาท และธนาคารอาคารสงเคราะหไดออกพันธบัตร จํานวน 1,000 ลานบาท
สําหรับหนี้กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ลดลง 2,028 ลานบาท ที่สําคัญเกิดจากการซื้อคืนพันธบัตรของกองทุนเพื่อการ
ฟนฟูฯ ที่กระทรวงการคลังไมค้ําประกัน
หนี้สาธารณะ 3,799,016 ลานบาท แยกออกเปนหนี้ตางประเทศ 381,828 ลานบาท หรือรอยละ 10.05 และ
หนี้ในประเทศ 3,417,188 ลานบาท หรือรอยละ 89.95 ของยอดหนี้สาธารณะคงคาง และเปนหนี้ระยะยาว 3,374,659 ลานบาท
หรือรอยละ 88.83 และหนี้ระยะสั้น 424,357 ลานบาท หรือรอยละ 11.17 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)
2,445,784.05
1,036,257.90

หนี้ตางประเทศ
(ลานบาท)
%
63,327.31
2.59
309,571.96 29.87

205,061.06

8,928.79

108,229.99
3,682.73
3,799,015.73

381,828.06

4.35
10.05

หนี้ในประเทศ
(ลานบาท)
%
2,382,456.74 97.41
726,685.94 70.13
196,132.27

95.65

108,229.99
3,682.73
3,417,187.67

100.00
100.00
89.95

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอเหรียญสหรัฐฯ ณ วันทําการสุดทายของเดือนเทากับ 35.2674

ตารางที่ 6 สัดสวนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น

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

หนี้สาธารณะ
(ลานบาท)
2,445,784.05
1,036,257.90

หนี้ระยะยาว
(ลานบาท)
%
2,145,670.34
87.73
1,012,634.18
97.72

หนี้ระยะสั้น
(ลานบาท)
%
300,113.71
12.27
23,623.72
2.28

205,061.06

105,678.31

51.54

99,382.75

48.46

108,229.99
3,682.73
3,799,015.73

106,993.20
3,682.73
3,374,658.76

98.86
100.00
88.83

1,236.79
424,356.97

1.14
11.17

สวนประสานสัมพันธนักลงทุน สํานักนโยบายและแผน
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ตอ 5510

