ฉบับที่

/2552

วันที่ กันยายน 2552

ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจําเดือนสิงหาคม 2552
และรายงานหนี้สาธารณะคงคาง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552
นายพงษภาณุ เศวตรุนทร ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการดําเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจําเดือน
สิงหาคม 2552 พรอมทั้งรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงคาง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 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

ส.ค.52

ต.ค. 51 ส.ค. 52

ในประเทศ

322,191
217,000

11,000
11,000

130,999.20
81,000

217,000
105,191

217,000
105,191

11,000
-

81,000
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

4,000
15,000

43,119
174,119

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 เดือนสิงหาคม 2552
• หนี้ในประเทศ
กระทรวงการคลังไดดํ าเนิน การแปลงตั๋วเงิน
คลังเปนพันธบัตรรัฐบาล วงเงิน 11,000 ลานบาท
รัฐวิสาหกิจไดดําเนินการปรับโครงสรางหนี้
โดยทําการ Roll over วงเงินรวม 4,000 ลานบาท โดย
ธนาคารอาคารสงเคราะห และการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทยไดทําการ Roll over หนี้เดิม วงเงินแหงละ
2,000 ลานบาท
1.2 ชวง 11 เดือนที่ผานมาของปงบประมาณ
2552
• หนี้ในประเทศ
กระทรวงการคลังไดดําเนินการปรับโครงสราง
หนี้ในประเทศ วงเงินรวม 130,999.20 ลานบาท โดยการ
ออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อปรับโครงสรางหนี้เงินกูเพื่อชดใช
ความเสียหายใหกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินในสวนของ FIDF1 49,999.20 ลานบาท
การปรับโครงสรางหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ครบกําหนด
70,000 ลานบาท และการแปลงตั๋วเงินคลังเปนพันธบัตร
รัฐบาล 11,000 ลานบาท และรัฐวิสาหกิจไดทําการ Roll
over หนี้เดิมรวม 43,119 ลานบาท รายละเอียดปรากฏ
ตามตารางที่ 1

ตารางที่ 2 การกู เงิน ภาครัฐ
การกู เงิน ภาครัฐ
1. ต างประเทศ
- รัฐวิส าหกิ 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 อ สมทบเงิน คงคลัง
2. เงิน กู เพื่ อ แผนปฏิ บั ติก ารไทยเขม
แข็ง 2555
- FIDF3
2.2 รัฐวิส าหกิ จ
รวม (1. + 2.)

หน วย : ลานบาท
ส.ค. 52
ต.ค. 51-ส.ค. 52
23,970
663,825
9,000
487,030
9,000
437,030
50,000

-

50,000
-

14,970
23,970

176,795
663,825

ตารางที่ 3 การชําระหนี้ภ าครัฐ
การกูเงิน ภาครัฐ
การชําระหนี้ จากเงินงบประมาณ
- เงิน ตน
- ดอกเบี้ยและค าธรรมเนี ย ม
- ซื้อเงิน ตราตางประเทศลวงหน า

ส.ค. 52
6,382
584
5,798
-

หน วย : ลานบาท
ต.ค. 51-ส.ค. 52
131,242
42,504
88,738
-

2. การกูเงินภาครัฐ
• เดือนสิงหาคม 2552
กระทรวงการคลังไดกูเงินในประเทศเพื่อชดเชย
การขาดดุลงบประมาณโดยการออกพันธบัตรรัฐบาล วงเงิน
9,000 ลานบาท
รัฐวิสาหกิจไดกูเงินในประเทศ วงเงินรวม 14,970
ลานบาท โดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดมีการกูเงิน
รวม 8,000 ลานบาท แบงเปนการกูเงินบาทสมทบ 2,040
ลานบาท กูเพื่อทดแทนเงินกูตางประเทศ 1,960 ลานบาท และ
กูเพื่อดําเนินกิจการทั่วไป 4,000 ลานบาท การไฟฟาสวน
ภูมิภาคกูเพื่อดําเนินกิจการทั่วไป 2,900 ลานบาท และการกู
เพื่อลงทุนในโครงการของการเคหะแหงชาติ 4,070 ลานบาท
• ชวง 11 เดือนที่ผานมาของปงบประมาณ 2552
ภาครัฐไดกูเงินในประเทศรวม 663,825 ลานบาท
โดยเปนการกูเงินของกระทรวงการคลัง 487,030 ลานบาท
และของรัฐวิสาหกิจ 176,795 ลานบาท รายละเอียดปรากฏ
ตามตารางที่ 2

3. การชําระหนี้ภาครัฐ
• เดือนสิงหาคม 2552
กระทรวงการคลังไดดําเนินการชําระหนี้จาก
งบประมาณรวม 6,382 ลานบาท โดยเปนการชําระคืนเงินตน
584 ลานบาท ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมรวม 5,798 ลานบาท
• ชวง 11 เดือนที่ผานมาของปงบประมาณ 2552
กระทรวงการคลังไดชําระคืนตนเงินกู ดอกเบี้ย
และคาธรรมเนียมจากงบประมาณรวม 131,242 ลานบาท
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3

ตารางที่ 4 รายงานหนี้สาธารณะคงคาง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552*
หนวย: ลานบาท

1. หนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรง (1.1 + 1.2)
1.1 หนี้ตางประเทศ
(ลานเหรียญสหรัฐฯ)
1.2 หนี้ในประเทศ
-เงินกูเพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้
- ระยะสั้น (ตั๋วเงินคลังและเงินกูระยะสั้น)
- เงินกูระยะยาว (พันธบัตรและตราสารหนี้อื่น)
-เงินกูชดเชยความเสียหายใหแกกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ
- FIDF 1
- FIDF 3
-เงินกูตามโครงการชวยเพิ่มเงินกองทุน ชั้นที่ 1 และ 2
-เงินกูเพื่อฟนฟูและเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2)
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ําประกัน
-หนี้ตางประเทศ
(ลานเหรียญสหรัฐฯ)
-หนี้ในประเทศ
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไมค้ําประกัน
-หนี้ตางประเทศ
(ลานเหรียญสหรัฐฯ)
-หนี้ในประเทศ
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน)
-หนี้ตางประเทศ
(ลานเหรียญสหรัฐฯ)
-หนี้ในประเทศ
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ (4.1+4.2)
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ําประกัน
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไมค้ําประกัน
5. หนี้หนวยงานอื่นของรัฐ (5.1+5.2)
5.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ําประกัน
5.2 หนี้ที่รัฐบาลไมค้ําประกัน
รวม (1+2+3+4+5)

ณ 30 มิ.ย. 2552

% GDP

ณ 31 ก.ค. 2552

% GDP

เพิ่ม/(ลด)

(3)

(2)

(3)

(4)

(3)-(1)

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

28.08 2,589,541.99
62,061.47
(1,825.85)

29.47 122,627.20
201.20
5.34

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
-

2,527,480.52
1,286,241.36
327,000.00
959,241.36
1,156,602.16
463,275.20
693,326.96
34,637.00
50,000.00

122,426.00
72,426.00
(1,574.00)
74,000.00
50,000.00

1,052,992.28
558,180.51
171,107.05
(5,035.58)

11.98 1,090,998.40
556,645.28
171,431.72
(5,043.52)

387,073.46

385,213.56

494,811.77
136,330.08
(4,012.12)

534,353.12
137,441.54
(4,043.53)

358,481.69

396,911.58

205,889.05
8,676.78
(255.35)
197,212.27
102,020.08

2.34

1.16

73,794.60
28,225.48

3,754.73
3,754.73
3,831,570.93
33.9796
อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอเหรียญสหรัฐฯ (ณ วันทําการสุดทายของเดือน)

204,816.49
8,592.02
(252.78)
196,224.47
99,020.22

12.42

39,541.35
1,111.46
31.41
38,429.89
2.33

(1,072.56)
(84.76)
(2.57)
(987.80)

1.13

(2,999.86)
(2,999.86)

0.00

(3,754.73)
(3,754.73)
-

73,794.60
25,225.62
0.04

43.61 3,984,377.10
33.9905

38,006.12
(1,535.23)
324.67
7.94
(1,859.90)

45.35 152,806.17

*หมายเหตุ: 1. ประมาณการ GDP ป 2552 เทากับ 8,786.29 พันลานบาท (สศช. ณ 24 ส.ค. 2552)
2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของธนาคารแหงประเทศไทยเปนอัตราเฉลี่ยระหวางอัตราซื้อและขาย
3. ตัวเลขในตารางเปนตัวเลขเบื้องตน (Preliminary) และไมรวมหนี้ของ SPV จํานวน 23,999.90 ลานบาท
ที่รัฐบาลมีภาระผูกพันตองจายภายใตสัญญาเชาพื้นที่อาคารสัญญาบริการจัดหาเฟอรนิเจอร และสัญญาโอนสิทธิเรียกรองของ
โครงการศูนยราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจงวัฒนะ

รายงานหนี้สาธารณะคงคาง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2552
ยอดหนี้สาธารณะคงคาง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 มีจํานวน 3,984,377 ลานบาท หรือรอยละ 45.35
ของ GDP เปนหนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรง 2,589,542 ลานบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน 1,090,998 ลานบาท
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ําประกัน 204,817 ลานบาท และหนี้กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน 99,020 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกอน หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น 152,806 ลานบาท โดยหนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรง
และหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 122,627 ลานบาท และ 38,006 ลานบาท ตามลําดับ สําหรับหนี้รัฐวิสาหกิจ
ที่เปนสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ําประกัน และหนีก้ องทุนเพื่อการฟนฟูฯ ลดลง 1,072 ลานบาท และ 3,000 ลานบาท ตามลําดับ
สวนหนวยงานอื่นของรัฐนัน้ ไมมีหนี้คงคาง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4
การเพิ่มขึ้นสุทธิของหนี้สาธารณะคงคางเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผานมานั้น ที่สําคัญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของ
หนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรง และหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน โดยหนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรงเพิ่มขึ้นสุทธิ 122,627 ลานบาท
รายการที่สําคัญเกิดจากรัฐบาลไดทําการออกพันธบัตรรัฐบาลสําหรับนักลงทุนประเภทสถาบัน และออกพันธบัตรออมทรัพยสําหรับ
ประชาชนทั่วไปเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จํานวน 35,000 ลานบาท และ 30,000 ลานบาท ตามลําดับ ประกอบกับ
รัฐบาลไดดําเนินการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อปรับโครงสรางหนี้ จํานวน 9,000 ลานบาท เพื่อนําเงินที่ไดจากการออกพันธบัตร
ไปทยอยชําระคืนตนเงินกูระยะสั้นที่ใชเปน Bridge Financing วงเงิน 30,000 ลานบาท ซึ่งในเดือนมิถุนายนไดดําเนินการออก
พันธบัตรไปแลว จํานวน 21,000 ลานบาท โดยการดําเนินการดังกลาวเปนสวนหนึ่งของการปรับโครงสรางหนี้พันธบัตรรัฐบาล
ที่ครบกําหนดในเดือนพฤษภาคม 2552 นอกจากนี้รัฐบาลไดออกพันธบัตรออมทรัพยภายใตเงินกูตามพระราชกําหนดใหอํานาจ
กระทรวงการคลังกูเงินเพื่อฟนฟูและเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 จํานวน 50,000 ลานบาท เพื่อสมทบ
เงินคงคลัง
สําหรับหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ 38,006 ลานบาท ที่สําคัญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของ
หนี้ที่รัฐบาลไมค้ําประกันในสวนของหนี้ในประเทศ รายการที่สําคัญเกิดจากบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ออกหุนกู วงเงิน
35,000 ลานบาท
สําหรับหนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ําประกันลดลงสุทธิ 1,072 ลานบาท ที่สําคัญเกิดจาก
การลดลงของหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ําประกัน รายการที่สําคัญเกิดจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทยไถถอนหุนกู จํานวน 1,000 ลานบาท
สําหรับหนี้กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ลดลง 3,000 ลานบาท ที่สําคัญเกิดจากการซื้อคืนพันธบัตรของกองทุนเพื่อ
การฟนฟูฯ ที่กระทรวงการคลังไมค้ําประกัน
สําหรับหนวยงานอื่นของรัฐนั้นไมมีหนี้คงคาง เนื่องจากกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติชําระคืนตนเงินกู
ระยะยาวเรียบรอยแลว
หนี้สาธารณะ 3,984,377 ลานบาท แยกออกเปนหนี้ตางประเทศ 379,527 ลานบาท หรือรอยละ 9.53 และ
หนี้ในประเทศ 3,604,850 ลานบาท หรือรอยละ 90.47 ของยอดหนี้สาธารณะคงคาง และเปนหนี้ระยะยาว 3,538,308 ลานบาท
หรือรอยละ 88.80 และหนี้ระยะสั้น 446,069 ลานบาท หรือรอยละ 11.20 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)
2,589,541.99
1,090,998.40

หนี้ตางประเทศ
(ลานบาท)
%
62,061.47
2.40
308,873.26 28.31

204,816.49

8,592.02

99,020.22
3,984,377.10

379,526.75

4.19
9.53

หนี้ในประเทศ
(ลานบาท)
%
2,527,480.52 97.60
782,125.14 71.69
196,224.47

95.81

99,020.22
3,604,850.35

100.00
90.47

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอเหรียญสหรัฐฯ ณ วันทําการสุดทายของเดือนเทากับ 33.9905

ตารางที่ 6 สัดสวนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น

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

หนี้สาธารณะ
(ลานบาท)
2,589,541.99
1,090,998.40

หนี้ระยะยาว
(ลานบาท)
%
2,258,202.42
87.20
1,077,437.01
98.76

หนี้ระยะสั้น
(ลานบาท)
%
331,339.57
12.80
13,561.39
1.24

204,816.49

103,703.74

50.63

101,112.75

49.37

99,020.22
3,984,377.10

98,964.67
3,538,307.84

99.94
88.80

55.55
446,069.26

0.06
11.20

*หมายเหตุ: การนําขอมูลและ/หรือบทวิเคราะหของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะไปใชและ/หรือเผยแพรตอ ขอความรวมมืออางแหลงที่มาของ
ขอมูลดวย

สวนประสานสัมพันธนักลงทุน สํานักนโยบายและแผน
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ตอ 5510

