
ฉบบัที่        /2552                                                                                 วันที่     พฤศจิกายน 2552 
 

ผลการบริหารจดัการหนี้ สาธารณะภาครฐั ประจ าเดือนตุลาคม 2552 

และรายงานหนี้ สาธารณะคงคา้ง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2552 

  
 นายจักรกฤศฏิ์  พาราพันธกุล รองผู้อาํนวยการสาํนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รักษาราชการแทนผู้อาํนวยการสาํนักงานบริหารหนี้สาธารณะ  

ขอสรปุผลการดาํเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจาํเดอืนตลุาคม 2552 พร้อมทั้งรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดอืน 

กนัยายน 2552 ดงันี้  

 

ผลการบริหารจัดการหนีภ้าครัฐ 
 

ตารางท่ี 1 การปรบัโครงสรา้งหนี้ ในประเทศ

หน่วย : ล้านบาท

วงเงินครบ แผนการปรับ

กาํหนด โครงสร้างหน้ี

ไถ่ถอน ในประเทศ

1. รฐับาล 501,422   462,171   23,000     

1.1 เงินกู้เพ่ือชดเชยการขาดดุล 325,540    323,000    23,000     

     งบประมาณและการบริหารหน้ี

     - Roll over* 325,540    323,000    23,000     

     - Refinance/Prepayment/Swap -           -           -          

1.2 เงินกู้เพ่ือชดใช้ความเสยีหาย 145,171    139,171    -          

     ให้กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ

     FIDF 1 69,440      69,440      -          

        - พันธบัตร 69,440      69,440      -          

        - เงินกู้ระยะสั้น & Premium -           -          -          

        - ตัว๋สญัญาใช้เงิน -           -           -          

    FIDF 3 75,731      69,731      -          

1.3 พันธบัตรโครงการช่วยเพ่ิมเงิน

     กองทุน ช้ันที่  1 และ 2

30,711      -          -          

2. รฐัวิสาหกิจ -          239,019   1,440      

3. รวม (1. + 2.) 501,422   701,190   24,440    

การปรับโครงสร้าง

หน้ีในประเทศ ต.ค.52

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

1.  การปรบัโครงสรา้งหนี้ ภาครฐั 

     1.1 เดือนตุลาคม 2552  

  หนี้ ในประเทศ 

                กระทรวงการคลังได้ดาํเนิน การแปลงตัว๋เงิน

คลังเป็นพันธบตัรรัฐบาล วงเงิน 23,000 ล้านบาท  

  องคก์ารขนส่งมวลชนกรงุเทพได้ดาํเนินการ

ปรับโครงสร้างหนี้  โดยทาํการ Roll Over หนี้ดมิ วงเงิน

รวม 1,440 ล้านบาท รายละเอยีดปรากฏตามตารางที่  1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

หมายเหตุ:     
*
แผนการปรับโครงสร้างหน้ีในประเทศได้นับรวมการ Roll over ต๋ัวเงินคลังที่ ใช้เพ่ือ

บริหารเงินสดในการรองรับการทาํธุรกรรมการใช้จ่ายของรัฐบาลในปีงบประมาณ 

2552 โดยมียอดวงเงินต๋ัวเงินคลังยกมา ณ ต้นปีงบประมาณ 2552 จาํนวน 

147,000 ล้านบาท ซ่ึงกระทรวงการคลังจะทาํการ Roll over ต๋ัวเงินคลังที่ ครบ

กาํหนดทุก 28 วัน 91 วัน และ 182 วัน ตามอายุของต๋ัวเงินคลังในแต่ละรุ่น 

  

 



ตารางท่ี 2 การกูเ้งินภาครฐั

หน่วย : ล้านบาท

ต.ค. 52

1. ต่างประเทศ -              

 - รัฐวสิาหกจิ -              

2. ในประเทศ 3,000          

2.1 รัฐบาล 3,000            

     - ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ -              

     - เงินกู้ตามพระราชกาํหนดให้ 3,000            

อาํนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟู

และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิ

พ.ศ. 2552

        1. เงินกู้เพ่ือสมทบเงินคงคลัง -              

        2. เงินกู้เพ่ือแผนปฏบิัติการไทยเข้ม 3,000            

แขง็ 2555

     - FIDF3 -              

2.2 รัฐวสิาหกจิ -              

รวม (1. + 2.) 3,000          

การกู้เงินภาครัฐ

 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 3 การช าระหนี้ ภาครฐั

หน่วย : ล้านบาท

ต.ค. 52

 การช าระหนี้ จากเงินงบประมาณ 8,002          

 - เงินต้น 2,971            

 - ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม 5,031            

 - ซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า -              

การกู้เงินภาครัฐ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. การช าระหนี้ ภาครฐั 

  เดือนตุลาคม 2552 

          กระทรวงการคลังได้ดาํเนินการชาํระหนี้จาก

งบประมาณรวม 8,002 ล้านบาท โดยเป็นการชาํระคนืเงินต้น 

2,971 ล้านบาท ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรวม 5,031  

ล้านบาท รายละเอยีดปรากฏตามตารางที่  3 

   
 

 

 

2. การกูเ้งินภาครฐั 

  เดือนตุลาคม 2552 

          กระทรวงการคลังได้เบกิเงินกู้ภายใต้พระราช

กาํหนดให้อาํนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟูและ

เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิ พ.ศ. 2552 เพ่ือ

ดาํเนินการตามแผนปฏบิตักิารไทยเข้มแขง็ 2555 จาํนวน

3,000 ล้านบาท รายละเอยีดปรากฏตามตารางที่  2 
 

 

 



ตารางท่ี 5 รายงานหนี้ สาธารณะคงคา้ง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2552* 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย: ล้านบาท

ณ 31 ส.ค. 2552  % GDP ณ 30 ก.ย. 2552  % GDP เพ่ิม/(ลด)

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

1. หนี้ ท่ีรฐับาลกูโ้ดยตรง (1.1 + 1.2) 2,609,361.99 29.70 2,586,513.18 29.44 (22,848.81)

   1.1 หนี้ ต่างประเทศ 63,052.46 62,997.73 (54.73)

        (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) (1,856.37) (1,879.96) 23.59 

   1.2 หนี้ ในประเทศ 2,546,309.53 2,523,515.45 (22,794.08)

       -เงินกู้เพ่ือชดเชยการขาดดลุเงินงบประมาณและการบริหารหน้ี 1,305,701.36 1,288,003.03 (17,698.33)

              - ระยะสัน้ (ตั๋วเงินคลังและเงินกู้ระยะสัน้) 326,460.00 281,000.00 (45,460.00)

              - ระยะยาว (พันธบัตรและตราสารหน้ีอื่ น) 979,241.36 1,007,003.03 27,761.67 

       -เงินกู้ชดเชยความเสยีหายให้แก่กองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 1,156,157.17 1,136,803.42 (19,353.75)

              - FIDF 1        463,275.20        463,275.20                   -   

              - FIDF 3        692,881.97        673,528.22 (19,353.75)

       -เงินกู้ตามโครงการช่วยเพ่ิมเงินกองทนุ ช้ันที่  1 และ 2          34,451.00          33,709.00 (742.00)

       -เงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ          50,000.00          65,000.00         15,000.0 

2. หนี้ รฐัวิสาหกิจท่ีไม่เป็นสถาบนัการเงิน (2.1 + 2.2) 1,105,933.53 12.59 1,108,580.32 12.62 2,646.79 

   2.1 หนี้ ท่ีรฐับาลค ้ าประกนั 558,951.66 559,473.85 522.19 

        -หน้ีต่างประเทศ 175,416.75 175,543.56 126.81 

        (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) (5,164.57) (5,238.51) 73.94 

        -หน้ีในประเทศ 383,534.91 383,930.29 395.38 

   2.2 หนี้ ท่ีรฐับาลไม่ค ้ าประกนั 546,981.87 549,106.47 2,124.60 

        -หน้ีต่างประเทศ 138,062.48 137,357.84 (704.64)

        (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) (4,064.80) (4,098.99) 34.19 

        -หน้ีในประเทศ 408,919.39 411,748.63 2,829.24 

3. หนี้ รฐัวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบนัการเงิน (รฐับาลค ้ าประกนั) 205,863.35 2.34 208,702.02 2.38 2,838.67 

        -หน้ีต่างประเทศ 8,638.88 8,477.55 (161.33)

        (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) (254.34) (252.98) (1.36)

        -หน้ีในประเทศ 197,224.47 200,224.47 3,000.00 

4. หนี้ กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ  (4.1+4.2) 97,019.53 1.10 98,146.48 1.12 1,126.95 

    4.1 หน้ีที่ รัฐบาลคํา้ประกัน 73,794.60 73,794.60                   -   

    4.2 หน้ีที่ รัฐบาลไม่คํา้ประกัน 23,224.93 24,351.88 1,126.95 

5. หนี้ หนว่ยงานอ่ืนของรฐั  (5.1+5.2) - 0.00 - 0.00 -

    5.1 หน้ีที่ รัฐบาลคํา้ประกัน - - -

    5.2 หน้ีที่ รัฐบาลไม่คํา้ประกัน - - -

รวม (1+2+3+4+5) 4,018,178.40 45.73 4,001,942.00 45.55 (16,236.40)

อตัราแลกเปล่ียนบาทต่อเหรียญสหรัฐฯ (ณ วันทาํการสดุท้ายของเดือน) 33.9654 33.5102



 

 

 

 

 

 

รายงานหนี้ สาธารณะคงคา้ง ณ ส้ินเดือนกนัยายน 2552 

 

  ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่  30 กนัยายน 2552 มจีาํนวน 4,001,942 ล้านบาท หรือร้อยละ 45.55     

ของ GDP เป็นหนี้ที่ รัฐบาลกู้โดยตรง 2,586,513 ล้านบาท หนี้ รัฐวิสาหกจิที่ ไม่เป็นสถาบนัการเงิน 1,108,580 ล้านบาท               

หนี้รัฐวิสาหกจิที่ เป็นสถาบนัการเงินที่ รัฐบาลคํา้ประกนั 208,702 ล้านบาท และหนี้กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบนั

การเงิน 98,147 ล้านบาท เมื่ อเปรียบเทยีบกบัเดอืนก่อน หนี้สาธารณะลดลง 16,236 ล้านบาท โดยหนี้ที่ รัฐบาลกู้โดยตรง        

ลดลง 22,849 ล้านบาท สาํหรับหนี้ รัฐวิสาหกจิที่ ไม่เป็นสถาบนัการเงิน หนี้ รัฐวิสาหกจิที่ เป็นสถาบนัการเงินที่รัฐบาลคํา้ประกนั และ

หนี้กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ เพ่ิมขึ้น 2,647 ล้านบาท 2,839 ล้านบาท และ 1,127 ล้านบาท ตามลาํดบั ส่วนหน่วยงานอื่ นของรัฐนั้น

ไม่มหีนี้คงค้าง รายละเอยีดปรากฏตามตารางที่  5 

  การลดลงสทุธขิองหนี้สาธารณะคงค้างเมื่ อเปรียบเทยีบกบัเดอืนที่ ผ่านมานั้น ที่ สาํคญัเกดิจากการลดลงของ   

หนี้ที่ รัฐบาลกู้โดยตรง รายการที่ สาํคญัเกดิรัฐบาลได้ดาํเนินการชาํระคนืต้นพันธบตัรออมทรัพย์ที่ ออกภายใต้พระราชกาํหนดให้

อาํนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบนัการเงินระยะที่ สอง   

พ.ศ. 2545 (FIDF 3) ที่ ครบกาํหนด วงเงิน 54,246 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบญัชีสะสมเพ่ือการชาํระคนืต้นเงินกู้ชดใช้ความ

เสยีหายของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบนัการเงินมาชาํระคนืต้นเงินกู้บางส่วน สมทบกบัเงินในบญัชีเงินฝาก

กระทรวงการคลัง (FIDF 1 และ FIDF 3) ที่ นาํมาทดรองจ่ายไปก่อน ส่วนที่ เหลือกระทรวงการคลังได้ดาํเนินการกู้เงินระยะยาว 

จาํนวน 23,162 ล้านบาท และกู้เงินระยะสั้น จาํนวน 13,935 ล้านบาท จากนั้นจึงทยอยออกพันธบตัรรัฐบาลเพ่ือการปรับ

โครงสร้างหนี้  วงเงินรวม 25,000 ล้านบาท ในเดอืนกนัยายน – เดอืนตลุาคม 2552 เพ่ือทยอยชาํระคนืเงินกู้ระยะสั้นและเงินจาก

บญัชีเงินฝากกระทรวงการคลังดงักล่าว ซึ่ งในเดอืนกนัยายน 2552 ได้ดาํเนินการประมูลพันธบตัรดงักล่าวแล้ว จาํนวน 8,000   

ล้านบาท และนาํเงินที่ ได้จากการประมูลไปชาํระคนืหนี้ เงินกู้ระยะสั้น นอกจากนี้กระทรวงการคลังยังได้ดาํเนินการออกพันธบตัร

รัฐบาลเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ พันธบตัรรัฐบาลที่ ครบกาํหนดในเดอืนมถุินายน 2552 วงเงิน 37,740 ล้านบาท เพ่ือนาํเงินที่ ได้จาก

การออกพันธบตัรไปชาํระคนืต้นเงินกู้ระยะสั้นที่ ใช้เป็น Bridge Financing ในการปรับโครงสร้างหนี้  

 สาํหรับหนี้ รัฐวิสาหกจิที่ ไม่เป็นสถาบนัการเงิน เพ่ิมขึ้นสทุธ ิ2,647 ล้านบาท ที่ สาํคญัเกดิจากการเพ่ิมขึ้นของหนี้

ที่ รัฐบาลไม่คํา้ประกนัในส่วนของหนี้ ในประเทศ รายการที่ สาํคญัเกดิจากการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ออกพันธบตัร จาํนวน 6,955 

ล้านบาท และไถ่ถอนพันธบตัร จาํนวน 3,200 ล้านบาท 

  สาํหรับหนี้ รัฐวิสาหกจิที่ เป็นสถาบนัการเงินที่ รัฐบาลคํา้ประกนัเพ่ิมขึ้นสทุธ ิ2,839 ล้านบาท ที่ สาํคญัเกดิจาก      

การเพ่ิมขึ้นของหนี้ ในประเทศของรัฐวิสาหกจิที่ เป็นสถาบนัการเงินที่ รัฐบาลคํา้ประกนั รายการที่ สาํคญัเกดิจากธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณก์ารเกษตรได้ออกพันธบตัร จาํนวน 3,000 ล้านบาท  

  สาํหรับหนี้กองทุนเพ่ือการ ฟ้ืนฟูฯ เพ่ิมขึ้น 1,127 ล้านบาท ที่ สาํคญัเกดิจากการตั้งดอกเบี้ยค้างจ่ายพันธบตัรของ

กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ  

หนี้สาธารณะ 4,001,942 ล้านบาท แยกออกเป็นหนี้ ต่างประเทศ 384,377 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.60 และ  

หนี้ ในประเทศ 3,617,565 ล้านบาท หรือร้อยละ 90.40 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง และเป็นหนี้ ระยะยาว 3,600,958 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 89.98 และหนี้ ระยะสั้น 400,984 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.02 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอยีดปรากฏตาม

ตารางที่  5 และ 6 ตามลาํดบั 

 

*หมายเหต:ุ  1. ประมาณการ GDP ปี 2552 เท่ากบั 8,786.29 พันล้านบาท (สศช. ณ 24 ส.ค. 2552) 

               2. อตัราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอตัราเฉลี่ ยระหว่างอตัราซื้อและขาย 

      3. ตวัเลขในตารางเป็นตวัเลขเบื้องต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของ SPV จาํนวน 23,999.90 ล้านบาท  

ที่ รัฐบาลมภีาระผูกพันต้องจ่ายภายใต้สญัญาเช่าพ้ืนที่ อาคารสญัญาบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ และสญัญาโอนสทิธเิรียกร้องของ

โครงการศูนย์ราชการกรงุเทพมหานคร ถ. แจ้งวัฒนะ  



 
 
ตารางท่ี 6 สดัส่วนหนี้ ต่างประเทศและหนี้ ในประเทศ 

หน้ีสาธารณะ

(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีที่ รัฐบาลกู้โดยตรง 2,586,513.18     62,997.73         2.44 2,523,515.45     97.56

2. หน้ีรัฐวสิาหกจิที่ ไม่เป็น 1,108,580.32     312,901.40        28.23 795,678.92        71.77

   สถาบนัการเงิน

3. หน้ีรัฐวสิาหกจิที่ เป็นสถาบนัการเงิน 208,702.02        8,477.55           4.06 200,224.47        95.94

   (รัฐบาลคํา้ประกนั)

4. หน้ีกองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 98,146.48         -                   -      98,146.48         100.00

5. หน้ีหน่วยงานอื่ นของรัฐ -                   -                   -      -                   -    

รวม 4,001,942.00  384,376.68      9.60    3,617,565.32  90.40

หน้ีต่างประเทศ หน้ีในประเทศ

หมายเหตุ : อตัราแลกเปล่ียนบาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ณ วันทาํการสดุท้ายของเดือนเท่ากบั 33.5102 

 
 
 

 
ตารางท่ี 7 สดัส่วนหนี้ ระยะยาวและหนี้ ระยะสั้น 

หน้ีสาธารณะ

(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. หน้ีที่ รัฐบาลกู้โดยตรง 2,586,513.18     2,301,041.24     88.96   285,471.94        11.04   

2. หน้ีรัฐวสิาหกจิที่ ไม่เป็น 1,108,580.32     1,095,362.82     98.81   13,217.50         1.19     

    สถาบันการเงิน

3. หน้ีรัฐวสิาหกจิที่ เป็นสถาบันการเงิน 208,702.02        107,589.27        51.55   101,112.75        48.45   

    (รัฐบาลคํา้ประกนั)

4. หน้ีกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 98,146.48         96,964.66         98.80   1,181.82           1.20     

5. หน้ีหน่วยงานอื่ นของรัฐ -                   -                   -      -                   -      

รวม 4,001,942.00  3,600,957.99  89.98  400,984.01      10.02  

หน้ีระยะยาว หน้ีระยะสั้น

 
*หมายเหต:ุ การนาํข้อมูลและ/หรือบทวิเคราะห์ของสาํนักงานบริหารหนี้สาธารณะไปใช้และ/หรือเผยแพร่ต่อ ขอความร่วมมืออ้างแหล่งที่ มาของ 

   ข้อมูลด้วย 
 
 

 
ส่วนประสานสมัพนัธน์กัลงทุน ส านกันโยบายและแผน  

ส านกังานบริหารหนี้ สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5510 

            
 
 
 
 


