ฉบับที่

/2552

วันที่ สิงหาคม 2552

ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจําเดือนกรกฎาคม 2552
และรายงานหนี้สาธารณะคงคาง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552
นายพงษภาณุ เศวตรุนทร ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการดําเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจําเดือน
กรกฎาคม 2552 พรอมทั้งรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงคาง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 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

ก.ค.52

ต.ค. 51 ก.ค. 52

ในประเทศ

322,191
217,000

-

119,999.20
70,000

217,000
105,191

217,000
105,191

-

70,000
49,999.20

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

50,000
50,000
55,191
-

-

49,999.20
49,999.20
-

331,582

62,473
384,664

8,712
8,712

37,119
157,119

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 เดือนกรกฎาคม 2552
• หนี้ในประเทศ
กระทรวงการคลังไดดําเนินการออกพันธบัตร
รัฐบาลเพื่อปรับโครงสรางหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ครบกําหนด
ในเดือนพฤษภาคม 2552 จํานวน 3 รุน วงเงิน 30,000
ลานบาท ในชวงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2552 ซึ่งใน
เดือ นมิถ ุน ายนไดดํ า เนิน การออกพัน ธบัต รไปแลว
21,000 ลานบาท และในเดือนกรกฎาคมไดดําเนินการ
ออกพัน ธบัต รรัฐบาล 9,000 ลานบาท เพื่อนําเงินที่ได
จากการออกพันธบัตรไปทยอยชําระคืนตนเงินกูระยะสั้นที่
ใชเปน Bridge Financing ในการปรับโครงสรางหนี้
รัฐวิสาหกิจไดดําเนินการปรับโครงสรางหนี้
โดยทําการ Roll over วงเงินรวม 8,712 ลานบาท โดย
การเคหะแหงชาติ ธนาคารอาคารสงเคราะห การทาง
พิเศษแหงประเทศไทย และองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
ไดทําการ Roll over หนี้เดิม วงเงิน 5,000 ลานบาท
2,000 ลานบาท 1,000 ลานบาท และ 712 ลานบาท
ตามลําดับ
1.2 ชวง 10 เดือนที่ผานมาของปงบประมาณ
2552
• หนี้ในประเทศ
กระทรวงการคลังไดดําเนินการปรับโครงสราง
หนี้ในประเทศ วงเงินรวม 119,999.20 ลานบาท โดยการ
ออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อปรับโครงสรางหนี้เงินกูเพื่อชดใช
ความเสียหายใหกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินในสวนของ FIDF1 49,999.20 ลานบาท
และการปรับโครงสรางหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ครบกําหนด
70,000 ลานบาท และรัฐวิสาหกิจไดทําการ Roll over
หนี้เดิมรวม 37,119 ลานบาท รายละเอียดปรากฏตาม
ตารางที่ 1

ตารางที่ 2 การกู เงิน ภาครัฐ
การกู เงิน ภาครัฐ
1. ต างประเทศ
- รัฐวิสาหกิ จ
2. ในประเทศ
2.1 รัฐ บาล
- ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ
- เงิน กู ตามพระราชกํา หนดให
อํา นาจกระทรวงการคลังกู เงิน เพื่ อฟ น ฟู
และเสริม สรางความมั่น คงทางเศรษฐกิ จ
พ.ศ. 2552
1. เงิน กู เพื่ อสมทบเงิน คงคลัง
2. เงิน กู เพื่ อแผนปฏิ บัติการไทยเขม
แข็ง 2555
- FIDF3
2.2 รัฐวิสาหกิ จ
รวม (1. + 2.)

หน วย : ลานบาท
ก.ค. 52
ต.ค. 51-ก.ค. 52
121,000
641,855
115,000
478,030
65,000
428,030
50,000
50,000

50,000
-

50,000
-

6,000
121,000

163,825
641,855

2. การกูเงินภาครัฐ
• เดือนกรกฎาคม 2552
กระทรวงการคลังไดกูเงินในประเทศเพื่อชดเชย
การขาดดุลงบประมาณ วงเงินรวม 65,000 ลานบาท โดยเปน
การออกพันธบัตรรัฐบาล วงเงิน 35,000 ลานบาท และออก
พันธบัตรออมทรัพย วงเงิน 30,000 ลานบาท และการกูเงิน
ตามพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อฟนฟู
และเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 เพื่อ
สมทบเงินคงคลัง โดยการออกพันธบัตรออมทรัพย 50,000
ลานบาท
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดกูเงิน
ในประเทศ วงเงินรวม 6,000 ลานบาท โดยเปนการกูเงินบาท
สมทบ 1,870 ลานบาท กูเพื่อทดแทนเงินกูตางประเทศ
2,130 ลานบาท และกูเพื่อดําเนินกิจการทั่วไป 2,000
ลานบาท
• ชวง 10 เดือนที่ผานมาของปงบประมาณ 2552
ภาครัฐไดกูเงินในประเทศรวม 641,855 ลานบาท
โดยเปนการกูเงินของกระทรวงการคลัง 478,030 ลานบาท
และของรัฐวิสาหกิจ 163,825 ลานบาท รายละเอียดปรากฏ
ตามตารางที่ 2

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

ก.ค. 52
13,074
151
12,923
-

หน วย : ลานบาท
ต.ค. 51-ก.ค. 52
124,861
41,920
82,941
-

3. การชําระหนี้ภาครัฐ
• เดือนกรกฎาคม 2552
กระทรวงการคลังไดดําเนินการชําระหนี้จาก
งบประมาณรวม 13,074 ลานบาท โดยเปนการชําระคืนเงินตน
151 ลานบาท ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมรวม 12,923
ลานบาท
• ชวง 10 เดือนที่ผานมาของปงบประมาณ 2552
กระทรวงการคลังไดชําระคืนตนเงินกู ดอกเบี้ย
และคาธรรมเนียมจากงบประมาณรวม 124,861 ลานบาท
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3

ตารางที่ 4 รายงานหนี้สาธารณะคงคาง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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 เงินคลังและเงินกูร ะยะสัน้ )
- 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 พ.ค. 2552

% GDP

ณ 30 มิ.ย. 2552

% GDP

เพิม่ /(ลด)

(3)

(2)

(3)

(4)

(3)-(1)

2,478,360.74
62,300.22
(1,814.58)

28.06

2,416,060.52
1,224,741.36
330,000.00
894,741.36
1,156,602.16
463,275.20
693,326.96
34,717.00
1,038,811.57
556,777.16
172,262.94
(5,017.39)

11.76

2,466,914.79
61,860.27
(1,820.51)

27.93 (11,445.95)
(439.95)
5.93

2,405,054.52
1,213,815.36
328,574.00
885,241.36
1,156,602.16
463,275.20
693,326.96
34,637.00

(11,006.00)
(10,926.00)
(1,426.00)
(9,500.00)
(80.00)

1,052,711.14
557,899.37
171,107.05
(5,035.58)

384,514.22
482,034.41
137,907.24
(4,016.73)

386,792.32
494,811.77
136,330.08
(4,012.12)

344,127.17
207,965.95
8,753.68
(254.96)

358,481.69
205,889.05
8,676.78
(255.35)

199,212.27
105,192.67
73,794.60
31,398.07
3,754.73
3,754.73
3,834,085.66
34.3332

2.35

1.19

197,212.27
102,020.08

73,794.60
28,225.48
0.04
3,754.73
3,754.73
43.41 3,831,289.79
33.9796

11.92

13,899.57
1,122.21
(1,155.89)
18.19
2,278.10
12,777.36
(1,577.16)
(4.61)
14,354.52

2.33

1.16

0.04

43.38

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

(2,076.90)
(76.90)
0.39
(2,000.00)
(3,172.59)
(3,172.59)
(2,795.87)

รายงานหนี้สาธารณะคงคาง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2552
ยอดหนี้สาธารณะคงคาง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 มีจํานวน 3,831,290 ลานบาท หรือรอยละ 43.38
ของ GDP เปนหนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรง 2,466,915 ลานบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน 1,052,711 ลานบาท
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ําประกัน 205,889 ลานบาท หนี้กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน 102,020 ลานบาท และหนี้หนวยงานอื่นของรัฐ 3,755 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกอน หนี้สาธารณะลดลง
2,796 ลานบาท โดยหนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรง หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ําประกัน และหนี้กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ
ลดลง 11,446 ลานบาท 2,077 ลานบาท และ 3,173 ลานบาท ตามลําดับ สําหรับหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
13,900 ลานบาท สวนหนี้หนวยงานอื่นของรัฐนั้นไมมีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4
การลดลงสุทธิของหนี้สาธารณะคงคางเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผานมานั้น ที่สําคัญเกิดจากการลดลงของ
หนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรง หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ําประกัน และหนี้กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ โดยหนี้ที่รัฐบาลกู
โดยตรงลดลงสุทธิ 11,446 ลานบาท รายการที่สําคัญเกิดจากการปรับลดระดับตั๋วเงินคลังลง จํานวน 16,000 ลานบาท เพื่อปรับ
ระดับดุลเงินสดใหสอดคลองกับกระแสเงินสดรับ - จายของรัฐบาลในเดือนดังกลาว ประกอบกับรัฐบาลไดดําเนินการออกพันธบัตร
รัฐบาลเพื่อปรับโครงสรางหนี้ จํานวน 21,000 ลานบาท เพื่อนําเงินที่ไดจากการออกพันธบัตรไปทยอยชําระคืนตนเงินกูระยะสั้น
ที่ใชเปน Bridge Financing วงเงิน 30,000 ลานบาท ซึ่งการดําเนินการดังกลาวเปนสวนหนึ่งของการปรับโครงสรางหนี้พันธบัตร
รัฐบาลที่ครบกําหนดในเดือนพฤษภาคม 2552 นอกจากนี้รัฐบาลไดทําการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ
จํานวน 9,500 ลานบาท
สําหรับหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ 13,900 ลานบาท ที่สําคัญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของหนี้
ที่รัฐบาลไมค้ําประกันในสวนของหนี้ในประเทศ รายการที่สําคัญเกิดจากการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพไดออกพันธบัตร จํานวน
3,782 ลานบาท
สําหรับหนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ําประกันลดลงสุทธิ 2,077 ลานบาท ที่สําคัญเกิดจากการ
ลดลงของหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ําประกัน รายการที่สําคัญเกิดจากธนาคารอาคารสงเคราะห
ไถถอนพันธบัตร จํานวน 3,000 ลานบาท และออกพันธบัตร จํานวน 1,000 ลานบาท
สําหรับหนี้กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ลดลง 3,173 ลานบาท ที่สําคัญเกิดจากการซื้อคืนพันธบัตรของกองทุนเพื่อการ
ฟนฟูฯ ที่กระทรวงการคลังไมค้ําประกัน
หนี้สาธารณะ 3,831,290 ลานบาท แยกออกเปนหนี้ตางประเทศ 377,974 ลานบาท หรือรอยละ 9.87 และหนี้
ในประเทศ 3,453,316 ลานบาท หรือรอยละ 90.13 ของยอดหนี้สาธารณะคงคาง และเปนหนี้ระยะยาว 3,377,164 ลานบาท หรือ
รอยละ 88.15 และหนี้ระยะสั้น 454,126 ลานบาท หรือรอยละ 11.85 ของยอดหนี้สาธารณะคงคาง รายละเอียดปรากฏตามตาราง
ที่ 5 และ 6 ตามลําดับ

ตารางที่ 5 สัดสวนหนี้ตางประเทศและหนี้ในประเทศ

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

หนี้สาธารณะ
(ลานบาท)
2,466,914.79
1,052,711.14

หนี้ตางประเทศ
(ลานบาท)
%
61,860.27
2.51
307,437.13 29.20

205,889.05

8,676.78

102,020.08
3,754.73
3,831,289.79

377,974.18

4.21
9.87

หนี้ในประเทศ
(ลานบาท)
%
2,405,054.52 97.49
745,274.01 70.80
197,212.27

95.79

102,020.08
3,754.73
3,453,315.61

100.00
100.00
90.13

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอเหรียญสหรัฐฯ ณ วันทําการสุดทายของเดือนเทากับ 33.9796

ตารางที่ 6 สัดสวนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น

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

หนี้สาธารณะ
(ลานบาท)
2,466,914.79
1,052,711.14

หนี้ระยะยาว
(ลานบาท)
%
2,134,018.25
86.51
1,032,650.31
98.09

หนี้ระยะสั้น
(ลานบาท)
%
332,896.54
13.49
20,060.83
1.91

205,889.05

104,776.30

50.89

101,112.75

49.11

102,020.08
3,754.73
3,831,289.79

101,964.67
3,754.73
3,377,164.26

99.95
100.00
88.15

55.41
454,125.53

0.05
11.85

สวนประสานสัมพันธนักลงทุน สํานักนโยบายและแผน
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ตอ 5510

