Public Debt Management and Public Debt Outstanding Monthly Report

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ ขอสรุ ปผลการดําเนินการบริ หารจัดการหนี้
ภาครัฐประจําเดือนพฤศจิกายน 2553 พร้อมทั้งรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้ นเดือนตุลาคม 2553 ดังนี้
ผลการบริหารจัดการหนีภ้ าครัฐ
1. การกู้เงินภาครัฐ
1.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล
ตารางที่ 1
การกู้เงินในประเทศของรัฐบาล เดือน พ.ย. 53
1. ชดเชยการขาดดุล
- พันธบัตรรัฐบาล
- พันธบัตรออมทรัพย์
2. โครงการไทยเข้มแข็ง 2555
รวม

หน่วย: ล้านบาท
20,020.95
19,900.00
120.95
6,000.00
26,020.95

การกู้เงินในประเทศของรัฐบาลในเดือนพฤศจิกายน 2553
ในเดือนพฤศจิกายน 2553 กระทรวงการคลังได้เบิกเงินกู้
ภายใต้พระราชกําหนดให้อาํ นาจกระทรวงการคลังกูเ้ งินเพื่อฟื้ นฟูและ
เสริ มสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 เพื่อดําเนินการตาม
แผนปฏิบตั ิการไทยเข้มแข็ง 2555 จํานวน 6,000 ล้านบาท และกูเ้ งิน
เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จํานวน 20,020.95 ล้านบาท
โดยแบ่งเป็ นพันธบัตรรัฐบาล 19,900 ล้านบาท และพันธบัตรออมทรัพย์
120.95 ล้านบาท

แผนภาพที่ 1 การกู้เงินของรัฐบาลในช่ วง 2 เดือนที่ผ่านมาของปี งบประมาณ 2554
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
-

ล้านบาท

ต.ค. 53

พ.ย. 53

รวม

- ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 16,000.00

20,020.95

36,020.95

- โครงการไทยเข้มแข็ง 2555

6,000.00

6,000.00

12,000.00

รวม

22,000.00

26,020.95

48,020.95

ในช่วง 2 เดือนที่ผา่ นมารัฐบาลได้ทาํ การกูเ้ งินรวม 48,020.95 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ น
1. การกูเ้ งินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 36,020.95 ล้านบาท
2. การเบิกจ่ายเงินกูภ้ ายใต้พระราชกําหนดให้อาํ นาจกระทรวงการคลังกูเ้ งินเพื่อฟื้ นฟูและเสริ มสร้างความมัน่ คง
ทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 เพือ่ ดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิการไทยเข้มแข็ง 2555 จํานวน 12,000 ล้านบาท
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1.2 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ
การกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจในเดือนพฤศจิกายน 2553
ในเดือนพฤศจิกายน 2553 รัฐวิสาหกิจได้กเู้ งินในประเทศรวมกันทั้งสิ้ น 2,086.90 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจากเดือนก่อน
1,436.90 ล้านบาท ซึ่ งส่ งผลให้การกูเ้ งินในประเทศของรัฐวิสาหกิจในช่วง 2 เดือนที่ผา่ นมามีจาํ นวนรวม 2,736.90 ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2 และแผนภาพที่ 2 ตามลําดับ
ตารางที่ 2
ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน พ.ย. 53
หน่วย: ล้านบาท
หน่วยงาน
เงินกูต้ ามโครงการ เงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ รวม
1. การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
2,086.90 2,086.90
รวม
2,086.90 2,086.90

แผนภาพที่ 2 การกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจในช่ วง 2 เดือนที่ผ่านมาของปี งบประมาณ 2554
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
-

การกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจ

ต.ค. 53

พ.ย. 53

รวม

650.00

2,086.90

2,736.90

2. การปรับโครงสร้ างหนีใ้ นประเทศ
2.1 การปรับโครงสร้ างหนีใ้ นประเทศของรัฐบาล
การปรับโครงสร้ างหนีใ้ นประเทศของรัฐบาลในเดือนพฤศจิกายน 2553
ในเดือนพฤศจิกายน 2553 กระทรวงการคลังได้ดาํ เนินการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลดังนี้
2.1.1 การปรับโครงสร้างหนี้พนั ธบัตรที่ออกภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูฯ ระยะที่สอง (FIDF 3)
โดยการปรับโครงสร้างหนี้พนั ธบัตรออมทรัพย์โดยการออกตัว๋ สัญญาใช้เงิน 2,000 ล้านบาท และการออกพันธบัตร
รัฐบาล 12,000 ล้านบาท โดยนําเงินที่ได้ไปชําระคืนเงินกูร้ ะยะสั้นของ FIDF 3 จํานวน 4,011.81 ล้านบาท และส่ วนที่
เหลือจะนําไปชําระคืนเงินทดรองจ่ายจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง (Premium FIDF1 และ FIDF 3) ต่อไป ซึ่ งการ
ปรับโครงสร้างหนี้จาํ นวนดังกล่าวจะไม่ปรากฏในตารางที่ 3 เนื่องจากจะเป็ นการ นับซํ้ากับการปรับโครงสร้างหนี้ ที่
ได้รายงานไปแล้วในเดือนสิ งหาคม 2553
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2.1.2 การปรับโครงหนี้เงินกูท้ ี่ออกภายใต้พระราชกําหนดให้อาํ นาจกระทรวงการคลังกูเ้ งินเพื่อฟื้ นฟูและเสริ มสร้าง
ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล 6,000 ล้านบาท
ตารางที่ 3 การปรั บโครงสร้ างหนีใ้ นประเทศของรั ฐบาลเดือ น พ.ย. 2553
การปรั บโครงสร้ างหนีใ้ นประเทศ

หน่วย : ล้ านบาท
พ.ย. 53

1. เงินกูชดเชยการขาดดุ
้
ลงบประมาณและการบริหารหนี้

-

- Roll over

-

- Refinance/Prepayment/Swap

-

2. เงินกูชดใช้ความเสี
้
ยหายให้กองทุนเพื่อการฟื้ นฟูฯ
FIDF 1
FIDF 3
3. พันธบัตรโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 และ 2
4. เงินกูตามพระราชกํ
้
าหนดให้อํานาจกระทรวงการคลัง
กูเงิ้ นเพื่อฟื้ นฟูและเสริมสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
พ.ศ. 2552

2,000.00
2,000.00
6,000.00

รวม

8,000.00

การปรับโครงสร้ างหนีใ้ นประเทศของรัฐบาลในช่ วง 2 เดือนทีผ่ ่ านมา
ในช่วง 2 เดือนที่ผา่ นมาของปี งบประมาณ 2554 กระทรวงการคลังดําเนินการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ
เป็ นวงเงินรวมทั้งสิ้ น 2,000 ล้านบาท โดยเป็ นการปรับโครงสร้างเงินกูช้ ดใช้ความเสี ยหายให้กองทุนเพื่อการฟื้ นฟูฯ
FIDF 3 จํานวน 2,000 ล้านบาท
แผนภาพที่ 3 การปรับโครงสร้ างหนีใ้ นประเทศของรัฐบาลในช่ วง 2 เดือนทีผ่ ่ านมา
ล้านบาท
10,000
7,500
5,000
2,500
-

ต.ค. 53

พ.ย. 53

รวม

เงินกู้ชดเชยการขาดดุลและการบริหารหนี้

-

-

-

FIDF 1 & FIDF3

-

2,000

2,000

Tier 1 & 2

-

-

-

โครงการไทยเข้มแข็ง 2555

-

-

-

รวม

-

2,000

2,000
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2.2 การปรับโครงสร้ างหนีใ้ นประเทศของรัฐวิสาหกิจ
การปรับโครงสร้ างหนีใ้ นประเทศของรัฐวิสาหกิจในเดือนพฤศจิกายน 2553
ในเดือนพฤศจิกายน 2553 รัฐวิสาหกิจได้ปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศรวมกันเป็ นเงิน 2,683.77 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 2,683.77 ล้านบาท ซึ่ งส่ งผลให้การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจในช่วง
2 เดือนที่ผา่ นมา มีจาํ นวนรวม 6,113.77 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4 และแผนภาพที่ 4 ตามลําดับ
ตารางที่ 4
การปรับโครงสร้ างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน พ.ย. 53
หน่วยงาน
Refinance
1. การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
2. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
รวม
-

หน่วย: ล้านบาท
Roll Over
รวม
1,783.77
1,783.77
900.00
900.00
2,683.77
2,683.77

แผนภาพที่ 4 การปรับโครงสร้ างหนีใ้ นประเทศของรัฐวิสาหกิจในช่ วง 2 เดือนที่ผ่านมา

7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
-

ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจ

ต.ค. 53

พ.ย. 53

รวม

3,430.00

2,683.77

6,113.77
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3. การชําระหนีภ้ าครัฐ
ตารางที่ 5 การชํ าระหนี้ภาครัฐเดือน พ.ย. 2553
การชํ าระหนี้ภาครัฐ
การชําระหนี้ จากเงิ นงบประมาณ
- ต้นเงิ น
- ดอกเบี้ ย
- ค่าธรรมเนี ยม
- ค่าจัดซื้ อเงิ นตราต่างประเทศ

พ.ย. 53
8,354.32
634.12
7,720.05
0.15
-

หน่ วย : ล้ านบาท
ต.ค. - พ.ย. 53
12,378.15
1,663.02
10,714.98
0.15
-

ในเดือนพฤศจิกายน 2553 กระทรวงการคลังได้ดาํ เนินการชําระหนี้โดยใช้เงินงบประมาณ รวม 8,354.32 ล้านบาท ดังนี้
- ชําระหนี้ในประเทศ 8,170.70 ล้านบาท โดยเป็ นการชําระต้นเงิน 575 ล้านบาท และดอกเบี้ย 7,595.70 ล้านบาท
- ชําระหนี้ต่างประเทศ 183.62 ล้านบาท โดยเป็ นการชําระต้นเงิน 59.12 ล้านบาท ดอกเบี้ย 124.35 ล้านบาท และ
ค่าธรรมเนียม 0.15 ล้านบาท

แผนภาพที่ 5 การชําระหนี้ภาครัฐในช่ วง 2 เดือนที่ผ่านมาของปี งบประมาณ 2553
ล้านบาท

14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0

ต.ค. 53

พ.ย. 53

รวม

ต้นเงิน

1,028.90

634.12

1,663.02

ดอกเบี้ย

2,994.93

7,720.05

10,714.98

ค่าธรรมเนียม

-

0.15

0.15

ค่าจัดซื้อเงินตราต่างประเทศ

-

-

-

4,023.83

8,354.32

12,378.15

รวม

ในช่วง 2 เดือนที่ผา่ นมา กระทรวงการคลังได้ชาํ ระคืนต้นเงินกู้ ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมรวม 12,378.15 ล้านบาท
ดังรายละเอียดตามแผนภาพที่ 5 และ 6
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แผนภาพที่ 6 สั ดส่ วนการชําระหนีภ้ าครัฐในช่ วง 2 เดือนที่ผ่านมาของปี งบประมาณ 2554
ต้นเงิน 1,663.02 ล้านบาท หรือ 13.44 %

ดอกเบี้ย 10,714.98 ล้านบาท
หรือ 86.56 %

6
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ตารางที่ 6 รายงานหนีส้ าธารณะคงค้ าง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2553*
หน่วย: ล้ านบาท

1. หนี้ ท่ รี ฐั บาลกูโ้ ดยตรง (1.1 + 1.2)

ณ 30 ก.ย. 2553

% GDP

ณ 31 ต.ค. 2553

% GDP

เพิ่ม/(ลด)

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)-(1)

2,907,482.31
54,187.63
(1,784.44)

29.07 2,891,655.40
54,561.28
(1,820.47)

2,853,294.68
1,437,773.44

2,837,094.12
1,415,983.44

(16,200.56)
(21,790.00)

- ระยะสัน้ (ตั๋วเงินคลังและเงินกู้ระยะสัน้ )

154,000.00

116,710.00

(37,290.00)

- ระยะยาว (พันธบัตรและตราสารหนี้อื่น)

1,283,773.44

1,299,273.44

15,500.00

-เงินกู้ชดเชยความเสียหายให้ แก่กองทุนเพื่ อการฟื้ นฟูฯ

1,126,523.24

1,126,112.68

(410.56)

- FIDF 1

463,275.20

463,275.20

-

- FIDF 3

663,248.04

662,837.48

(410.56)

1.1 หนี้ ต่างประเทศ
(ล้ านเหรียญสหรัฐฯ)
1.2 หนี้ ในประเทศ
-เงินกู้เพื่ อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้

28.91

(15,826.91)
373.65
36.03

-เงินกู้ตามโครงการช่วยเพิ่ มเงินกองทุน ชั้นที่ 1 และ 2

2,998.00

2,998.00

-

-เงินกู้เพื่ อฟื้ นฟูและเสริมสร้ างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
2. หนี้ รฐั วิสาหกิจที่ไม่เป็ นสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2)
2.1 หนี้ ท่ รี ฐั บาลคํ้าประกัน

286,000.00

292,000.00

6,000.00

-หนี้ต่างประเทศ
(ล้ านเหรียญสหรัฐฯ)
-หนี้ในประเทศ
2.2 หนี้ ท่ รี ฐั บาลไม่ค้ าํ ประกัน
-หนี้ต่างประเทศ
(ล้ านเหรียญสหรัฐฯ)
-หนี้ในประเทศ
3. หนี้ รฐั วิสาหกิจที่เป็ นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํ้าประกัน)
-หนี้ต่างประเทศ
(ล้ านเหรียญสหรัฐฯ)
-หนี้ในประเทศ
4. หนี้ กองทุนเพื่อการฟื้ นฟูฯ (4.1+4.2)
4.1 หนี้ทรี่ ัฐบาลคํ้าประกัน
4.2 หนี้ทรี่ ัฐบาลไม่คํ้าประกัน
5. หนี้ หน่วยงานอื่นของรัฐ (5.1+5.2)
5.1 หนี้ทรี่ ัฐบาลคํ้าประกัน
5.2 หนี้ทรี่ ัฐบาลไม่คํ้าประกัน
รวม (1+2+3+4+5)
อัตราแลกเปลี่ ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐฯ (ณ วันทําการสุดท้ ายของเดือน)

1,083,982.57
534,686.21
161,343.22
(5,313.15)

10.84 1,072,375.84
532,436.08
164,767.73
(5,497.57)

373,342.99

367,668.35

(5,674.64)

549,296.36
140,141.73
(4,614.97)

539,939.76
139,157.49
(4,643.07)

(9,356.60)
(984.24)

409,154.63

400,782.27

(8,372.36)

177,179.43
6,851.64
(225.63)
170,327.79
62,100.43

1.77

0.62

175,200.26
6,899.30
(230.20)
168,300.96
62,092.20

10.72

(11,606.73)
(2,250.13)
3,424.51
184.43

28.11

1.75

(1,979.17)
47.66
4.57
(2,026.83)

0.62

(8.23)

30,445.18

30,445.18

-

31,655.25

31,647.02

(8.23)

4,230,744.74
30.3668

0.00

-

42.30 4,201,323.70
29.9710

0.00

-

42.01

(29,421.04)

*หมายเหตุ: 1. ประมาณการ GDP ปี 2553 เท่ากับ 10,000.9 พันล้านบาท (สศช. ณ 23 ส.ค. 2553)
2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็ นอัตราเฉลีย่ ระหว่างอัตราซื้อและขาย ณ วันทําการสุดท้ายของเดือน
วเลขในตารางเป็านงตัณ
วเลขเบื
(Preliminary)
และไม่รวมหนี้ของ SPV จํานวน 23,999.90 ล้านบาท ที่รัฐบาลมีภาระผูกพันต้องจ่าย
รายงานหนี3.ส้ ตัาธารณะคงค้
สิ้น้อเดืงต้อนนตุ
ลาคม 2553
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าพื้นที่อาคารสัญญาบริ การจัดหาเฟอร์นิเจอร์ และสัญญาโอนสิ ทธิเรี ยกร้องของโครงการศูนย์ราชการกรุ งเทพมหานคร ถ. แจ้งวัฒนะ
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ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2553 มีจาํ นวน 4,201,323.70 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น
ร้อยละ 42.01 ของ GDP โดยเป็ นหนี้ที่รัฐบาลกูโ้ ดยตรง 2,891,655.40 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็ นสถาบัน
การเงิน 1,072,375.84 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็ นสถาบันการเงินที่รัฐบาลคํ้าประกัน 175,200.26 ล้านบาท และ
หนี้กองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 62,092.20 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนก่อนหน้า
หนี้สาธารณะลดลงสุ ทธิ 29,421.04 ล้านบาท โดยหนี้ที่รัฐบาลกูโ้ ดยตรง หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็ นสถาบันการเงิน
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็ นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํ้าประกัน) และหนี้กองทุนเพื่อการฟื้ นฟูฯ ลดลง 15,826.91 ล้านบาท
11,606.73 ล้านบาท 1,979.17 ล้านบาท และ 8.23 ล้านบาท ตามลําดับ ส่ วนหน่วยงานอื่นของรัฐนั้น ไม่มีหนี้คงค้าง
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 6 โดยรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของหนี้สาธารณะ มีดงั นี้
1. หนีท้ รี่ ัฐบาลกู้โดยตรง
1.1 หนี้ในประเทศ
หนี้ ที่รัฐบาลกูโ้ ดยตรง เมื่อเปรี ยบเทียบกับเดื อนก่อนหน้าลดลง 16,200.56 ล้านบาท
โดยเกิ ดจากการไถ่ถอนตัว๋ เงิ นคลัง 37,290 ล้านบาท เป็ นสําคัญ
1.2 หนี้ต่างประเทศ
หนี้ ที่รัฐบาลกูโ้ ดยตรงเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 373.65 ล้านบาท และเมื่อคิดในรู ปเงิน
เหรี ยญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 36.03 ล้านเหรี ยญสหรัฐ เนื่องจาก
- ผลจากอัตราแลกเปลี่ยนทําให้ยอดหนี้ คงค้างในรู ปเงินเหรี ยญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 54.91
ล้านเหรี ยญสหรัฐ
- สกุ ล เงิ นเยนได้มี ก ารเบิ ก จ่ ายน้อ ยกว่ า การไถ่ ถ อนประมาณ 1,229.05 ล้า นเยน
หรื อคิดเป็ น 15.23 ล้านเหรี ยญสหรัฐ
- สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐได้มีการไถ่ถอนประมาณ 3.65 ล้านเหรี ยญสหรัฐ
โดยมีรายละเอียดหนี้ ต่างประเทศที่รัฐบาลกูโ้ ดยตรงในสกุลเงิ นต่างๆ ปรากฏตาม
ตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 การเปลีย่ นแปลงของหนีท้ รี่ ัฐบาลกู้โดยตรง
Currency (Million)

ก.ย. 53

ต.ค. 53

เพิม่ /(ลด)

Canadian

15.82

15.82

-

Euro

32.50

32.50

-

125,787.81

124,558.76

(1,229.05)

219.69

216.04

(3.65)

Japanese Yen
USD

ทั้งนี้ หากพิจารณาในรู ปเงิ นเหรี ยญสหรั ฐ หนี้ ที่รัฐบาลกูโ้ ดยตรงจําแนกเป็ นสกุล
เงิ นต่างๆ ปรากฏตามแผนภาพที่ 7

แผนภาพที่ 7 หนีท้ ี่รัฐบาลกู้โดยตรงจําแนกเป็ นสกุลเงินต่ างๆ
USD
11.87 %

Canadian 0.85 %
Euro 2.48%

Japanese Yen
84.80 %

2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่ เป็ นสถาบันการเงิน
2.1 หนี้ในประเทศ
2.1.1 หนี้ ที่รัฐบาลคํ้าประกัน เมื่ อเปรี ยบเทียบกับเดื อนก่อนหน้าลดลง 5,674.64
ล้านบาท โดยเกิ ดจาก
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- องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ และการเคหะแห่ งชาติ ได้ไถ่ถอนพันธบัตรรวม
2,000 ล้านบาท รวมถึ งการทางพิเศษแห่ งประเทศไทยได้ออกพันธบัตรและไถ่ถอนพันธบัตร 1,000 ล้านบาท
และ 2,400 ล้านบาท ตามลําดับ
- รั ฐวิสาหกิ จที่รัฐบาลคํ้าประกันมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงิ นกูต้ ่างๆ น้อยกว่า
ชําระคืนต้นเงิ นกู้ 2,274.64 ล้านบาท
2.1.2 หนี้ ที่รัฐบาลไม่ค้ าํ ประกัน เมื่ อเปรี ยบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลง 8,372.36
ล้านบาท โดยเกิ ดจาก
- การประปานครหลวง และการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคได้ไถ่ถอนพันธบัตร 1,000
ล้านบาท และ 229.95 ล้านบาท ตามลําดับ
-รัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลไม่ค้ าํ ประกันมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกูต้ ่างๆ น้อยกว่า
ชําระคืนต้นเงินกู้ 7,142.41 ล้านบาท
2.2 หนี้ต่างประเทศ
2.2.1 หนี้ที่รัฐบาลคํ้าประกันเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 3,424.51 ล้านบาท และเมื่อคิดใน
รู ปเงินเหรี ยญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 184.43 ล้านเหรี ยญสหรัฐ เนื่องจาก
- ผลจากอัตราแลกเปลี่ยนทําให้ยอดหนี้ คงค้างในรู ปเงินเหรี ยญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 186.78
ล้านเหรี ยญสหรัฐ
- สกุลเงินเยนได้มีการเบิกจ่ายน้อยกว่าการไถ่ถอนประมาณ 169.29 ล้านเยน
หรื อคิดเป็ น 2.10 ล้านเหรี ยญสหรัฐ
- สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐได้มีการไถ่ถอนประมาณ 0.25 ล้านเหรี ยญสหรัฐ
โดยรายละเอียดหนี้ ต่างประเทศรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็ นสถาบันการเงิน (รัฐบาล
คํ้าประกัน) ในสกุลเงินต่างๆ ปรากฏตามตารางที่ 8

ตารางที่ 8 การเปลีย่ นแปลงของหนีร้ ัฐวิสาหกิจที่ไม่ เป็ นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํา้ ประกัน)
Currency (Million)

ก.ย. 53

ต.ค. 53 เพิม่ /(ลด)

Euro

109.00

109.00

429,280.07

429,110.78

(169.29)

27.97

27.72

(0.25)

Japanese Yen
USD

-
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ทั้งนี้ หากพิจารณาในรู ปเงินเหรี ยญสหรัฐ หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็ นสถาบันการเงิน
(รัฐบาลคํ้าประกัน) จําแนกเป็ นสกุลเงินต่างๆ ปรากฏตามแผนภาพที่ 8

แผนภาพที่ 8 หนีร้ ัฐวิสาหกิจที่ไม่ เป็ นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํา้ ประกัน) จําแนกเป็ นสกุลเงินต่ างๆ
USD 0.50 %

Euro 2.76 %

Japanese Yen
96.74 %

2.2.2 หนี้ ที่รัฐบาลไม่ค้ าํ ประกันลดลงจากเดือนก่อน 984.24 ล้านบาท และเมื่อคิดในรู ปเงิ น
เหรี ยญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 28.11 ล้านเหรี ยญสหรัฐ เนื่องจาก
- ผลจากอัตราแลกเปลี่ ยนทําให้ยอดหนี้ คงค้างในรู ปเงิ นเหรี ยญสหรั ฐ เพิ่มขึ้ น 63.10
ล้านเหรี ยญสหรัฐ
- สกุ ล เงิ น ยู โ รได้ มี ก ารไถ่ ถ อนประมาณ 13.15 ล้ า นยู โ ร หรื อคิ ด เป็ น 18.28
ล้านเหรี ยญสหรัฐ
- สกุ ล เงิ น เยนได้ มี ก ารไถ่ ถ อนประมาณ 857.71 ล้า นเยน หรื อคิ ด เป็ น 10.63
ล้านเหรี ยญสหรัฐ
- สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐได้มีการไถ่ถอนประมาณ 6.08 ล้านเหรี ยญสหรัฐ
โดยรายละเอี ย ดหนี้ ต่ า งประเทศรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ไ ม่ เ ป็ นสถาบัน การเงิ น (รั ฐ บาล
ไม่ค้ าํ ประกัน) ในสกุลเงินต่างๆ ปรากฏตามตารางที่ 9

ตารางที่ 9 การเปลีย่ นแปลงของหนีร้ ัฐวิสาหกิจที่ไม่ เป็ นสถาบันการเงิน (รัฐบาลไม่ คาํ้ ประกัน)
Currency (Million)
Euro
Japanese Yen
USD

ก.ย. 53

ต.ค. 53 เพิม่ /(ลด)

1,269.70

1,256.55

(13.15)

62,123.45

61,265.74

(857.71)

2,142.94

2,136.86

(6.08)
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ทั้งนี้ หากพิจารณาในรู ปเงินเหรี ยญสหรัฐ หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็ นสถาบันการเงิน (รัฐบาล
ไม่ค้ าํ ประกัน) จําแนกเป็ นสกุลเงินต่างๆ ปรากฏตามแผนภาพที่ 9

แผนภาพที่ 9 หนีร้ ัฐวิสาหกิจที่ไม่ เป็ นสถาบันการเงิน (รัฐบาลไม่ คาํ้ ประกัน) จําแนกเป็ นสกุลเงินต่ างๆ

Euro
37.62 %

USD
46.02 %

Japanese Yen
16.35 %

3. หนีร้ ัฐวิสาหกิจทีเ่ ป็ นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํา้ ประกัน)
3.1 หนี้ในประเทศ
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็ นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํ้าประกัน) เมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนก่อนหน้า
ลดลง 2,026.83 ล้านบาท เนื่องจากมีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกูต้ ่างๆ น้อยกว่าชําระคืนต้นเงินกู้ 2,026.83 ล้านบาท
3.2 หนี้ต่างประเทศ
หนี้ รัฐวิสาหกิ จที่เป็ นสถาบันการเงิ น (รัฐบาลคํ้าประกัน) เพิ่มขึ้นจากเดื อนก่อน 47.66
ล้านบาท และเมื่อคิดในรู ปเงินเหรี ยญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 4.57 ล้านเหรี ยญสหรัฐ เนื่องจาก
- ผลจากอัตราแลกเปลี่ ยนทําให้ ยอดหนี้ คงค้างในรู ปเงิ นเหรี ยญสหรั ฐ เพิ่ มขึ้ น 5.54
ล้านเหรี ยญสหรัฐ
- สกุ ล เงิ น เยนได้ มี ก ารไถ่ ถ อนประมาณ 78.05 ล้ า นเยน หรื อคิ ด เป็ น 0.97
ล้านเหรี ยญสหรัฐ
โดยรายละเอียดหนี้ ต่างประเทศรัฐวิสาหกิ จที่เป็ นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํ้าประกัน)
ในสกุลเงินต่างๆ ปรากฏตามตารางที่ 10
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ตารางที่ 10 การเปลีย่ นแปลงของหนีร้ ัฐวิสาหกิจที่เป็ นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํา้ ประกัน)
Currency (Million)

ก.ย. 53

Euro
Japanese Yen

ต.ค. 53 เพิม่ /(ลด)

33.32

33.32

10,703.98

10,625.93

52.18

52.18

USD

(78.05)
-

ทั้งนี้ หากพิจารณาในรู ปเงินเหรี ยญสหรัฐหนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็ นสถาบันการเงิน (รัฐบาล
คํ้าประกัน) จําแนกเป็ นสกุลเงินต่างๆ ปรากฏตามแผนภาพที่ 10

แผนภาพที่ 10 หนีร้ ัฐวิสาหกิจที่เป็ นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํา้ ประกัน) จําแนกเป็ นสกุลเงินต่ างๆ
USD
22.67 %

Euro
20.12 %

Japanese Yen
57.21 %

4. หนีก้ องทุนเพือ่ การฟื้ นฟูฯ
หนี้ กองทุนเพื่อการฟื้ นฟูฯ เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับเดื อนก่ อนหน้าลดลง 8.23 ล้านบาท เนื่ องจาก
การลดลงของหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สาธารณะ จํานวน 4,201,323.70 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหนี้ต่างประเทศ 365,385.80 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 8.70 และหนี้ในประเทศ 3,835,937.90 ล้านบาท หรื อร้อยละ 91.30 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง และเป็ น
หนี้ระยะยาว 4,063,549.81 ล้านบาท หรื อร้อยละ 96.72 และหนี้ระยะสั้น 137,773.89 ล้านบาท หรื อร้อยละ 3.28 ของ
ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 11 และ 12 ตามลําดับ
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ตารางที่ 11 สั ดส่ วนหนีต้ ่ างประเทศและหนีใ้ นประเทศ
หนี้ สาธารณะ
(ล้านบาท)
2,891,655.40
1,072,375.84
175,200.26

หนี้ ต่างประเทศ
(ล้านบาท)
%
54,561.28
1.89
303,925.22
28.34
6,899.30
3.94

1. หนี้ ท่ รี ฐั บาลกูโ้ ดยตรง
2. หนี้ รฐั วิสาหกิจที่ไม่เป็ นสถาบันการเงิน
3. หนี้ รฐั วิสาหกิจที่เป็ นสถาบันการเงิน
(รัฐบาลคํ้าประกัน)
62,092.20
4. หนี้ สนิ ของกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูฯ
5. หนี้ หน่วยงานอื่นของรัฐ
รวม
4,201,323.70
365,385.80
หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ณ วันทําการสุดท้ ายของเดือนเท่ากับ 29.9710

8.70

หนี้ ในประเทศ
(ล้านบาท)
2,837,094.12
768,450.62
168,300.96
62,092.20
3,835,937.90

%
98.11
71.66
96.06
100.00
91.30

ตารางที่ 12 สั ดส่ วนหนีร้ ะยะยาวและหนีร้ ะยะสั้ น

1. หนี้ ท่ รี ฐั บาลกูโ้ ดยตรง
2. หนี้ รฐั วิสาหกิจที่ไม่เป็ นสถาบันการเงิน
3. หนี้ รฐั วิสาหกิจที่เป็ นสถาบันการเงิน
(รัฐบาลคํ้าประกัน)
4. หนี้ สนิ ของกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูฯ
5. หนี้ หน่วยงานอื่นของรัฐ

รวม

หนี้ สาธารณะ
(ล้านบาท)
2,891,655.40
1,072,375.84
175,200.26

หนี้ ระยะยาว
(ล้านบาท)
2,774,945.40
1,054,733.20
172,313.02

หนี้ ระยะสั้น
(ล้านบาท)
116,710.00
17,642.64
2,887.24

%
95.96
98.35
98.35

62,092.20
-

61,558.19
-

99.14
-

534.01
-

0.86
-

4,201,323.70

4,063,549.81

96.72

137,773.89

3.28

%
4.04
1.65
1.65

หมายเหตุ: การนําข้ อมูลและ/หรือบทวิเคราะห์ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะไปใช้ และ/หรือเผยแพร่ต่อ ขอความร่วมมืออ้ างแหล่งที่ มาของ
ข้ อมูลด้ วย
ส่วนวิจยั นโยบายหนี้ สาธารณะ สํานักนโยบายและแผน
สํานักงานบริหารหนี้ สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5512
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