hฉบับที่
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วันที่ มิถุนายน 2551

ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจําเดือนพฤษภาคม 2551
และรายงานหนี้สาธารณะคงคาง ณ วันที่ 30 เมษายน 2551
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะขอสรุปผลการดําเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจําเดือนพฤษภาคม 2551 พรอมทั้งรายงานสถานะ
หนี้สาธารณะคงคาง ณ สิ้นเดือนเมษายน 2551 ดังนี้

ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
ตารางที่ 1 การปรับโครงสรางหนีใ้ นประเทศ
หนวย : ลานบาท

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

วงเงินครบ
กําหนด
ไถถอน
325,995
300,995

แผนการปรับ
โครงสรางหนี้

พ.ค. 51

ต.ค. 50 พ.ค. 51

ในประเทศ

325,995
300,995

224,450
76,545
25,000

224,450
76,545
25,000

15,000
15,000

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

10,000
10,000
15,000
63,519
389,514

15,000
3,700
18,700

64,657
39,657

10,000
10,000*
15,000
54,905
119,562

39,657
25,000

หมายเหตุ: * เปนการออกพันธบัตรรัฐบาล วงเงิน 10,000 ลานบาท ในเดือนพฤศจิกายน 2550 เพื่อชําระคืน
เงินฝากเงินกูเพื่อปรับโครงสรางหนี้และเงินกูระยะสั้น ซึ่งนําไปใชใ นการปรับ โครงสรา งหนี้
ตั๋ว สัญ ญาใชเ งิน เพื ่อ ปรับ โครงสรา งหนี้ที่ค รบกํา หนดในวัน ที่ 17 และ 24 ตุลาคม 2550
จํานวน 10,000 ลานบาท

1. การปรับโครงสรางหนี้ภาครัฐ
1.1 เดือนพฤษภาคม 2551
• หนี้ในประเทศ
กระทรวงการคลั ง ได ดํ า เนิ น การปรั บ
โครงสร า งหนี้ พั น ธบั ต รรั ฐ บาลที่ อ อกเพื่ อ ช ว ยเหลื อ
กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) ซึ่งครบกําหนด
ไถถ อนเมื่ อ วั น ที่ 14 พฤษภาคม 2551 วงเงิ น รวม
15,000 ลานบาท โดยการทยอยออกพันธบัตรรัฐบาล
เพื่อการปรับ โครงสรางหนี้ จํ า นวน 3 รุน วงเงิ น รวม
15,000 ลานบาท ในเดือนเดียวกัน
รัฐวิสาหกิจไดดําเนินการปรับโครงสรางหนี้
โดยการเคหะแหงชาติไดทําการ Roll Over หนี้เดิม
วงเงิน รวม 3,700 ลานบาท รายละเอีย ดปรากฏตาม
ตารางที่ 1
• หนี้ตางประเทศ
กระทรวงการคลั ง ได Refinance เงิ น กู
ธนาคารเพื่ อ ความร ว มมื อ ระหว า งประเทศแห ง ญี่ ปุ น
(JBIC) จํานวน 17,328 ลานบาท ในเดือนเมษายน 2551
โดยการออก Samurai Bond ในเดือนพฤษภาคม 2551
ทําใหลดภาระดอกเบี้ยได 1,549 ลานบาท รายละเอียด
ปรากฏตามตารางที่ 2

1.2 ชวง 8 เดือนที่ผานมาของปงบประมาณ 2551
หนวย : ลานบาท
• หนี้ในประเทศ
ต.ค. 50 - พ.ค. 51
กระทรวงการคลั ง ได ดํ า เนิ น การปรั บ โครงสร า งหนี้
วงเงิน
ลดยอดหนี้
ลดภาระ
ในประเทศวงเงิ น รวม 64,657 ล า นบาท โดยเป น การปรั บ
คงคาง
ดอกเบี้ย
โครงสร า งหนี้ ตั๋ ว สั ญ ญาใช เ งิ น วงเงิ น 15,000 ล า นบาท
1,589
22,361
2
และพันธบัตรรัฐบาลวงเงิน 49,657 ลานบาท และรัฐวิสาหกิจได
0.33
2
2
ทําการ Roll Over และ Refinance หนี้เดิมรวม 54,905 ลานบาท
1,589
17,328
• หนี้ตางประเทศ
รัฐบาลไดดําเนินการปรับโครงสรางหนี้ตางประเทศวงเงิน
รวม 22,361 ล านบาท โดยเป นการ Prepay วงเงิ น 2 ล านบาท
Refinance วงเงิน 17,328 ลานบาท และ Swap วงเงิน 5,031 ลานบาท
5,031
ทําใหสามารถลดภาระดอกเบี้ยรวม 1,589 ลานบาท
258
9,199
1,699
1,699
1,699
258
รัฐวิสาหกิจไดดําเนินการปรับโครงสรางหนี้ตางประเทศ
7,500
วงเงินรวม 9,199 ลานบาท โดยเปนการ Prepay วงเงิน 1,699 ลานบาท
ทําใหสามารถลดภาระดอกเบี้ยรวม 258 ลานบาท และเปนการ
Roll Over วงเงิน 7,500 ลานบาท

ตารางที่ 2 การปรับโครงสรางหนี้ตางประเทศ
การปรับโครงสราง
หนี้ตา งประเเทศ
1. รัฐบาล
- Prepayment
- Refinancing/
Roll over
- Baht
Refinance
- Swap
2. รัฐวิสาหกิจ
- Prepayment
- Refinancing/
Roll over
- Baht
Refinance
- Swap

พ.ค. 51

17,330
2
17,328
-

รวม (1. +2.)

-

-

-

31,559

1,701

1,847

ตารางที่ 3 การกู เงิ นภาครัฐ
การกูเงิน ภาครัฐ
1. ต างประเทศ
- รัฐ วิสาหกิจ
2. ในประเทศ
2.1 รัฐบาล
- ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ
- FIDF3
2.2 รัฐวิสาหกิจ
รวม (1. + 2.)

พ.ค. 51
18,000
11,500
11,500
6,500
18,000

หน วย : ลานบาท
ต.ค. 50 - พ.ค. 51
210,212
153,891
153,891
56,321
210,212

ตารางที่ 4 การชําระหนี้ภ าครัฐ
การกูเงิน ภาครัฐ
การชําระหนี้ จากเงินงบประมาณ
- เงิน ตน
- ดอกเบี้ยและค าธรรมเนี ย ม
- ซื้อเงิน ตราตางประเทศลวงหน า

หน วย : ลานบาท
พ.ค. 51
ต.ค. 50 - พ.ค. 51
16,546
80,053
10,740
16,724
5,806
63,329
-

2. การกูเงินภาครัฐ
• เดือนพฤษภาคม 2551
กระทรวงการคลังไดกูเงินในประเทศเพื่อชดเชยการขาดดุล
งบประมาณ วงเงิ น รวม 11,500 ล า นบาท โดยเป น การออก
พันธบัตรรัฐบาล วงเงิน 11,000 ลานบาท และพันธบัตรออมทรัพย
วงเงิน 500 ลานบาท
รัฐวิสาหกิจไดกูเงินในประเทศ วงเงินรวม 6,500 ลานบาท
โดยเป นการกู เพื่ อลงทุ นในโครงการของการไฟฟ าส วนภู มิ ภาค
และการเคหะแหงชาติ วงเงิน 1,200 ลานบาท และ 5,300 ลานบาท
ตามลําดับ
• ชวง 8 เดือนที่ผานมาของปงบประมาณ 2551
ภาครัฐไดกูเงินในประเทศรวม 210,212 ลานบาท โดยเปน
การกูของกระทรวงการคลัง 153,891 ลานบาท และรัฐวิสาหกิจ
56,321 ลานบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3
3. การชําระหนี้ภาครัฐ
• เดือนพฤษภาคม 2551
กระทรวงการคลังไดดําเนินการชําระหนี้จากงบประมาณรวม
16,546 ลานบาท โดยเปนการชําระคืนเงินตน 10,740 ลานบาท
ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมรวม 5,806 ลานบาท
• ชวง 8 เดือนที่ผานมาของปงบประมาณ 2551
กระทรวงการคลั ง ได ชํ า ระคื น ต น เงิ น กู ดอกเบี้ ย และ
คาธรรมเนียมจากงบประมาณรวม 80,053 ลานบาท รายละเอียด
ปรากฏตามตารางที่ 4

ตารางที่ 5 รายงานหนี้สาธารณะคงคาง ณ วันที่ 30 เมษายน 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 ชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณ
- ระยะสัน้ (ตัว๋ เงินคลัง)
- เงินกูร ะยะยาว (พันธบัตรและตราสารหนีอ้ นื่ )
-เงินกูช ดใชความเสียหายใหแกกองทุนเพือ่ การฟน ฟูฯ
- FIDF 1
- FIDF 3
-พันธบัตรโครงการชวยเพิม่ เงินกองทุน ชัน้ ที่ 1 และ 2
-เงินกูเ พือ่ ปรับโครงสรางหนีต้ า งประเทศ
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 มี.ค. 2551

% GDP

ณ 30 เม.ย. 2551

% GDP

เพิม่ /(ลด)

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)-(1)

23.13

37,562.99
(2,380.46)
(96.54)

2,140,502.53
89,838.06
(2,855.60)

22.73 2,178,065.52
87,457.60
(2,759.06)

2,050,664.47
781,761.51
164,000.00
617,761.51
1,156,602.96
463,276.00
693,326.96
43,100.00
69,200.00

2,090,607.92
821,704.96
168,000.00
653,704.96
1,156,602.96
463,276.00
693,326.96
43,100.00
69,200.00

952,213.54
559,957.70
174,842.98
(5,557.58)

10.11

949,567.18
568,346.16
169,283.14
(5,340.45)

385,114.72
392,255.84
131,864.34
(4,191.45)

399,063.02
381,221.02
130,284.67
(4,110.15)

260,391.50
95,596.37
9,199.30
(292.41)

250,936.35
92,441.58
9,019.29
(284.54)

86,397.07
166,371.79
73,794.60
92,577.19
20,969.43
12,169.43
8,800.00
3,375,653.66
31.4603

1.01

1.77

83,422.29
160,359.61

73,794.60
86,565.01
0.22
20,969.43
12,169.43
8,800.00
35.84 3,401,403.32
31.6983

39,943.45
39,943.45
4,000.00
35,943.45
10.08

(2,646.36)
8,388.46
(5,559.84)
(217.13)
13,948.30
(11,034.82)
(1,579.67)
(81.30)
(9,455.15)

0.98

1.70

0.22

36.11

(3,154.79)
(180.01)
(7.87)
(2,974.78)
(6,012.18)
(6,012.18)
25,749.66

หมายเหตุ: 1. ประมาณการ GDP ป 2551 เทากับ 9,418.6 พันลานบาท (สศช. ณ 26 พ.ค. 2551)
2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของธนาคารแหงประเทศไทยเปนอัตราเฉลี่ยระหวางอัตราซื้อและขาย
3. ตัวเลขในตารางเปนตัวเลขเบื้องตน (Preliminary) และไมรวมหนี้ของ SPV จํานวน 23,999.90 ลานบาท ที่รัฐบาลมีภาระผูกพันตองจายภายใตสัญญาเชาพื้นที่อาคาร
สัญญาบริการจัดหาเฟอรนิเจอร และสัญญาโอนสิทธิเรียกรองของโครงการศูนยราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจงวัฒนะ

รายงานหนี้สาธารณะคงคาง ณ สิ้นเดือนเมษายน 2551
ยอดหนี้สาธารณะคงคาง ณ วันที่ 30 เมษายน 2551 มีจํานวน 3,401,403 ลานบาท หรือรอยละ 36.11
ของ GDP เปนหนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรง 2,178,065 ลานบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน 949,567 ลานบาท
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ําประกัน 92,442 ลานบาท หนี้กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน 160,360 ลานบาท และหนี้หนวยงานอื่นของรัฐ 20,969 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกอน หนี้สาธารณะ
เพิ่มขึ้น 25,750 ลานบาท โดยหนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรงเพิ่มขึ้น 37,563 ลานบาท สําหรับหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน และหนี้กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ลดลง 2,646 ลานบาท 3,155 ลานบาท และ 6,012 ลานบาท
ตามลําดับ สวนหนี้หนวยงานอื่นของรัฐนั้นไมมีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5
การเพิ่มขึ้นสุทธิของหนี้สาธารณะคงคางเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผานมานั้น ที่สําคัญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของ
หนี้ในประเทศที่รัฐบาลกูโดยตรง โดยเพิ่มขึ้นสุทธิ 39,943 ลานบาท เนื่องจากการออกพันธบัตรรัฐบาล วงเงิน 23,550 ลานบาท
พันธบัตรออมทรัพย วงเงิน 12,393 ลานบาท และตั๋วเงินคลัง วงเงิน 4,000 ลานบาท เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ
สําหรับหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ําประกันเพิ่มขึ้นสุทธิ 13,948 ลานบาท
รายการที่สําคัญเกิดจากการออกพันธบัตรขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพและการเคหะแหงชาติ วงเงิน 4,000 ลานบาท และ
1,000 ลานบาท ตามลําดับ และการกูเงินระยะยาวของการเคหะแหงชาติและการทางพิเศษแหงประเทศไทย วงเงิน 8,100 ลานบาท
และ 1,577 ลานบาท ตามลําดับ นอกจากนี้ หนี้ตางประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ําประกันลดลง
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสุทธิของหนี้ตางประเทศในรูปเงินดอลลารสหรัฐฯ เมื่อแปลงเปนเงินบาทลดลง 5,560 ลานบาท
สําหรับหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงินที่รัฐบาลไมค้ําประกันลดลงสุทธิ 9,455 ลานบาท
ที่สําคัญเกิดจากการไฟฟาสวนภูมิภาคไถถอนพันธบัตรที่ครบกําหนด วงเงิน 1,230 ลานบาท และการเคหะแหงชาติชําระคืนหนี้
เงินกูระยะยาว วงเงิน 8,004 ลานบาท
สําหรับหนี้กองทุนฟนฟูฯ ลดลงสุทธิ 6,012 ลานบาท ที่สําคัญเกิดจากการซื้อคืนพันธบัตรกองทุนที่
กระทรวงการคลังไมค้ําประกัน จํานวน 6,000 ลานบาท
หนี้สาธารณะ 3,401,403 ลานบาท แยกออกเปนหนี้ตางประเทศ 396,045 ลานบาท หรือรอยละ 11.64 และ
หนี้ในประเทศ 3,005,358 ลานบาท หรือรอยละ 88.36 ของยอดหนี้สาธารณะคงคาง และเปนหนี้ระยะยาว 3,186,931 ลานบาท
หรือรอยละ 93.69 และหนี้ระยะสั้น 214,472 ลานบาท หรือรอยละ 6.31 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)
2,178,065.52
949,567.18

หนี้ตางประเทศ
(ลานบาท)
%
87,457.60
4.02
299,567.81
31.55

92,441.58

9,019.29

160,359.61
20,969.43
3,401,403.32

396,044.70

9.76
11.64

หนี้ในประเทศ
(ลานบาท)
%
2,090,607.92
95.98
649,999.37
68.45
83,422.29

90.24

160,359.61
20,969.43
3,005,358.62

100.00
100.00
88.36

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอเหรียญสหรัฐฯ ณ วันทําการสุดทายของเดือนเทากับ 31.6983

ตารางที่ 7 สัดสวนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น

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

หนี้สาธารณะ
(ลานบาท)
2,178,065.52
949,567.18

หนี้ระยะยาว
(ลานบาท)
%
1,993,310.75
91.52
924,811.04
97.39

หนี้ระยะสั้น
(ลานบาท)
184,754.77
24,756.14

%
8.48
2.61

92,441.58

89,999.24

97.36

2,442.34

2.64

160,359.61
20,969.43
3,401,403.32

157,840.50
20,969.43
3,186,930.96

98.43
100.00
93.69

2,519.11
214,472.36

1.57
6.31

สวนประสานสัมพันธนักลงทุน สํานักนโยบายและแผน
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ตอ 5309

