/2551

ฉบับที่

วันที่ พฤศจิกายน 2551

ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจําเดือนตุลาคม 2551
และรายงานหนี้สาธารณะคงคาง ณ วันที่ 30 กันยายน 2551
นายพงษภาณุ เศวตรุนทร ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการดําเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจําเดือน
ตุลาคม 2551 พรอมทั้งรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงคาง ณ สิ้นเดือนกันยายน 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

ต.ค. 51

ในประเทศ

471,141
252,950

-

217,000
105,191

217,000
35,950
218,191

-

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

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

495
495

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
• เดือนตุลาคม 2551
• หนี้ในประเทศ
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ไดดําเนินการ
ปรับโครงสรางหนี้ โดยทําการ Roll Over หนี้เดิม วงเงินรวม
495 ลานบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1

ตารางที่ 2 การกู เงิน ภาครัฐ
การกู เงิน ภาครัฐ
1. ต างประเทศ
- รัฐวิส าหกิ จ
2. ในประเทศ
2.1 รัฐ บาล
- ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ
- FIDF3
2.2 รัฐวิสาหกิ จ
รวม (1. + 2.)

หน วย : ลานบาท
ต.ค. 51
10,000
10,000
10,000
10,000

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
ต.ค. 51
4,867
393
4,474
-

2. การกูเงินภาครัฐ
• เดือนตุลาคม 2551
กระทรวงการคลังไดกูเงินในประเทศเพื่อชดเชย
การขาดดุลงบประมาณ โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล
วงเงินรวม 10,000 ลานบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2

3. การชําระหนี้ภาครัฐ
• เดือนตุลาคม 2551
กระทรวงการคลังไดดําเนินการชําระหนี้จากงบประมาณ
รวม 4,867 ลานบาท โดยเปนการชําระคืนเงินตน 393 ลานบาท
ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมรวม 4,474 ลานบาท รายละเอียดปรากฏ
ตามตารางที่ 3

ตารางที่ 4 รายงานหนี้สาธารณะคงคาง ณ วันที่ 30 กันยายน 2551
หนวย: ลานบาท
ณ 31 ส.ค. 2551

% GDP

ณ 30 ก.ย. 2551

% GDP

เพิม่ /(ลด)

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)-(1)

22.98

28,619.01
1,957.49
63.13

2,133,491.64
1. หนีท้ รี่ ฐั บาลกูโ ดยตรง (1.1 + 1.2)
1.1 หนีต้ า งประเทศ
65,028.63
(1,906.01)
(ลานเหรียญสหรัฐฯ)
1.2 หนีใ้ นประเทศ
2,068,463.01
868,760.05
-เงินกูเ พือ่ ชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้
128,419.00
- ระยะสัน้ (ตัว๋ เงินคลัง)
740,341.05
- เงินกูร ะยะยาว (พันธบัตรและตราสารหนีอ้ นื่ )
1,156,602.96
-เงินกูช ดใชความเสียหายใหแกกองทุนเพือ่ การฟน ฟูฯ
463,276.00
- FIDF 1
693,326.96
- FIDF 3
43,100.00
-พันธบัตรโครงการชวยเพิม่ เงินกองทุน ชัน้ ที่ 1 และ 2
976,843.67
2. หนีร้ ฐั วิสาหกิจทีไ่ มเปนสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2)
2.1 หนีท้ รี่ ฐั บาลค้าํ ประกัน
566,104.72
170,014.63
-หนีต้ า งประเทศ
(4,983.18)
(ลานเหรียญสหรัฐฯ)
396,090.09
-หนีใ้ นประเทศ
2.2 หนีท้ รี่ ฐั บาลไมคา้ํ ประกัน
410,738.95
132,980.65
-หนีต้ า งประเทศ
(3,897.70)
(ลานเหรียญสหรัฐฯ)
277,758.30
-หนีใ้ นประเทศ
97,395.12
3. หนีร้ ฐั วิสาหกิจทีเ่ ปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้าํ ประกัน)
9,062.37
-หนีต้ า งประเทศ
(265.62)
(ลานเหรียญสหรัฐฯ)
88,332.75
-หนีใ้ นประเทศ
136,914.53
4. หนีก้ องทุนเพือ่ การฟน ฟูฯ (4.1+4.2)
73,794.60
4.1 หนีท้ รี่ ฐั บาลค้าํ ประกัน
63,119.93
4.2 หนีท้ รี่ ฐั บาลไมคา้ํ ประกัน
17,116.14
5. หนีห้ นวยงานอืน่ ของรัฐ (5.1+5.2)
5.1 หนีท้ รี่ ฐั บาลค้าํ ประกัน
8,316.14
8,800.00
5.2 หนีท้ รี่ ฐั บาลไมคา้ํ ประกัน
3,361,761.10
รวม (1+2+3+4+5)
34.1177
อัตราแลกเปลีย่ นบาทตอเหรียญสหรัฐฯ (ณ วันทําการสุดทายของเดือน)

22.67 2,162,110.65
66,986.12
(1,969.14)

26,661.52
26,661.52
18,581.00
8,080.52
-

2,095,124.53
895,421.57
147,000.00
748,421.57
1,156,602.96
463,276.00
693,326.96
43,100.00
10.38

988,439.71
572,539.93
174,945.65
(5,142.74)

10.50

397,594.28
415,899.78
136,497.34
(4,012.50)
1.04

1.45

279,402.44
102,346.29
9,014.02
(264.98)
93,332.27
138,218.61

73,794.60
64,424.01
0.18
17,116.14
8,316.14
8,800.00
35.73 3,408,231.40
34.0180

11,596.04
6,435.21
4,931.02
159.56
1,504.19
5,160.83
3,516.69
114.80
1,644.14

1.09

1.47

0.18

36.22

4,951.17
(48.35)
(0.64)
4,999.52
1,304.08
1,304.08
46,470.30

หมายเหตุ: 1. ประมาณการ GDP ป 2551 เทากับ 9,410.1 พันลานบาท (สศช. ณ 25 ส.ค. 2551)
2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของธนาคารแหงประเทศไทยเปนอัตราเฉลี่ยระหวางอัตราซื้อและขาย
3. ตัวเลขในตารางเปนตัวเลขเบื้องตน (Preliminary) และไมรวมหนี้ของ SPV จํานวน 23,999.90 ลานบาท ที่รัฐบาลมีภาระผูกพันตองจายภายใตสัญญาเชาพื้นที่อาคาร
สัญญาบริการจัดหาเฟอรนิเจอร และสัญญาโอนสิทธิเรียกรองของโครงการศูนยราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจงวัฒนะ

รายงานหนี้สาธารณะคงคาง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2551
ยอดหนี้สาธารณะคงคาง ณ วัน ที่ 30 กันยายน 2551 มีจํานวน 3,408,231 ลานบาท หรือรอยละ
36.22 ของ GDP เปนหนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรง 2,162,111 ลานบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน 988,440 ลานบาท
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ําประกัน 102,346 ลานบาท หนี้กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน 138,218 ลานบาท และหนี้หนวยงานอื่นของรัฐ 17,116 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกอน หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น
46,470 ลานบาท โดยหนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรง หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงินที่รัฐบาล
ค้ําประกัน และหนี้กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ เพิ่มขึ้น 28,619 ลานบาท 11,596 ลานบาท 4,951 ลานบาท และ 1,304 ลานบาท
ตามลําดับ สําหรับหนี้หนวยงานอื่นของรัฐนั้นไมมีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4
การเพิ่มขึ้นสุทธิของหนี้สาธารณะคงคางเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผานมานั้น ที่สําคัญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของ
หนี้ที่รัฐบาลกูตรงและหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน โดยหนี้ที่รัฐบาลกูตรงเพิ่มขึ้นสุทธิ 28,619 ลานบาท รายการ
ที่สําคัญเกิดจากการปรับเพิ่มระดับตั๋วเงินคลัง จํานวน 27,000 ลานบาท เพื่อใหสอดคลองกับฐานะดุลเงินสดของรัฐบาล
ในเดือนดังกลาว และรัฐบาลไดทําการออกพันธบัตรออมทรัพยเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ วงเงินรวม 664 ลานบาท
และออกพันธบัตรรัฐบาลสําหรับ Roll Over พันธบัตรรัฐบาลที่ครบกําหนด จํานวน 9,925 ลานบาท และนําไปชําระคืนหนี้เงินกู
ระยะสั้น จํานวน 8,419 ลานบาท ที่ใชเปน Bridge Financing นอกจากนี้ ได Prepay ตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกเพื่อชดเชยการขาดดุล
งบประมาณ จํานวน 2,500 ลานบาท
สําหรับหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ 11,596 ลานบาท ที่สําคัญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของ
หนี้ตางประเทศทั้งในสวนที่รัฐบาลค้ําประกันและไมค้ําประกัน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสุทธิของหนี้ตางประเทศในรูปเงินดอลลาร
สหรัฐฯ เมื่อแปลงเปนเงินบาทเพิ่มขึ้น 4,931 ลานบาท และ 3,517 ลานบาท ตามลําดับ
หนี้ รั ฐวิ สาหกิ จที่ เป นสถาบั นการเงิ นที่ รั ฐบาลค้ํ าประกั น เพิ่ มขึ้ นสุ ทธิ 4,951 ล านบาท รายการที่ สํ าคั ญ
เกิ ดจากการเพิ่มขึ้น ของหนี้ใ นประเทศของรั ฐ วิส าหกิจที่เ ปนสถาบันการเงิน ที่รัฐบาลค้ํา ประกัน เนื่องจากธนาคารอาคาร
สงเคราะหไดออกพันธบัตร วงเงิน 4,000 ลานบาท และไถถอนพันธบัตร วงเงิน 1,000 ลานบาท และธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตรไดออกพันธบัตร วงเงิน 2,000 ลานบาท
สําหรับหนี้กองทุนฟนฟูฯ เพิ่มขึ้นสุทธิ 1,304 ลานบาท ที่สําคัญเกิดจากการบันทึกรับ รูด อกเบี้ย คา งจา ย
พันธบัตรของกองทุน
หนี้สาธารณะ 3,408,231 ลานบาท แยกออกเปนหนี้ตางประเทศ 387,443 ลานบาท หรือรอยละ 11.37 และ
หนี้ในประเทศ 3,020,788 ลานบาท หรือรอยละ 88.63 ของยอดหนี้สาธารณะคงคาง และเปนหนี้ระยะยาว 3,251,200 ลานบาท
หรือรอยละ 95.39 และหนี้ระยะสั้น 157,031 ลานบาท หรือรอยละ 4.61 ของยอดหนี้สาธารณะคงคาง รายละเอียดปรากฏ
ตามตารางที่ 5 และ 6 ตามลําดับ

ตารางที่ 5 สัดสวนหนี้ตางประเทศและหนี้ในประเทศ

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

หนี้สาธารณะ
(ลานบาท)
2,162,110.65
988,439.71

หนี้ตางประเทศ
(ลานบาท)
%
66,986.12
3.10
311,442.99
31.51

102,346.29

9,014.02

138,218.61
17,116.14
3,408,231.40

387,443.13

8.81
11.37

หนี้ในประเทศ
(ลานบาท)
%
2,095,124.53
96.90
676,996.72
68.49
93,332.27

91.19

138,218.61
17,116.14
3,020,788.27

100.00
100.00
88.63

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอเหรียญสหรัฐฯ ณ วันทําการสุดทายของเดือนเทากับ 34.0180

ตารางที่ 6 สัดสวนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น

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

หนี้ระยะยาว
(ลานบาท)
%
2,015,110.65
93.20
981,697.70
99.32

หนี้สาธารณะ
(ลานบาท)
2,162,110.65
988,439.71

หนี้ระยะสั้น
(ลานบาท)
147,000.00
6,742.01

%
6.80
0.68

102,346.29

100,963.54

98.65

1,382.75

1.35

138,218.61
17,116.14
3,408,231.40

136,312.08
17,116.14
3,251,200.11

98.62
100.00
95.39

1,906.53
157,031.29

1.38
4.61

สวนประสานสัมพันธนักลงทุน สํานักนโยบายและแผน
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ตอ 5510, 5507

