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17 มกราคม 2549

ผลการบริหารจัดการหนีข้ องภาครัฐประจําเดือนธันวาคม 2548
และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2548
___________________
นางพรรณี สถาวโรดม ผู อํานวยการสํานักงานบริห ารหนี้ สาธารณะ สรุ ปผลการดํ า เนิ น การ
บริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจําเดือนธันวาคม 2548 และในไตรมาสแรกของปงบประมาณ 2549 (ตุลาคม –
ธันวาคม 2548) พรอมทั้งสถานะหนี้สาธารณะลาสุด ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2548 ดังนี้
1. การปรับโครงสรางหนี้ของภาครัฐ
1.1 ในเดือนธันวาคม 2548 :(1) ดานตางประเทศ
รัฐวิสาหกิจไดปรับโครงสรางหนี้เงินกูตางประเทศจากธนาคารเพื่อความรวมมือระหวางประเทศ
แหงญี่ปุน (Japan Bank for International Cooperation : JBIC) วงเงินรวม 29,251 ลานเยน หรือเทียบเทา 9,995
ลานบาท ไดแก (1) การไฟฟาสวนภูมิภาคชําระคืนหนี้กอนครบกําหนด 6,019 ลานเยน หรือเทียบเทา 2,087 ลาน
บาท ทําใหลดยอดคงคางได 2,087 ลานบาท และลดภาระดอกเบี้ยในอนาคตได 360 ลานบาท นอกจากนี้ได
Refinance เงินกูดวยเงินบาท 14,745 ลานเยน หรือเทียบเทา 5,000 ลานบาท ทําใหลดภาระดอกเบี้ยได 340 ลาน
บาท และ (2) บริษัท ทศท. คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ชําระคืนหนี้กอนครบกําหนด 8,487 ลานเยน หรือ
เทียบเทา 2,908 ลานบาท ทําใหลดยอดหนี้คงคางได 2,908 ลานบาท และลดภาระดอกเบี้ยในอนาคตได 590 ลาน
บาท จากผลการดําเนินงานดังกลาวสามารถลดยอดหนี้คงคางไดรวม 4,995 ลานบาท และลดภาระดอกเบี้ยใน
อนาคตได 1,290 ลานบาท
(2) ดานในประเทศ
กระทรวงการคลังไดปรับโครงสรางหนี้พันธบัตรเพื่อชดใชความเสียหายใหกองทุนเพื่อการ
ฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF1) ที่ครบกําหนดเมื่อเดือนตุลาคม 2548 จํานวน 50,000 ลานบาท ดวย
การดําเนินการออกพันธบัตร 40,000 ลานบาท และตั๋วสัญญาใชเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้ 10,000 ลานบาท โดย
ในชั้นแรกไดกูเงินระยะสั้น 46,000 ลานบาท สมทบกับเงินที่ไดจากการประมูลพันธบัตรงวดแรก 4,000 ลานบาท
เพื่อไถถอนพันธบัตรที่ครบกําหนด แลวทยอยออกพันธบัตร/ตั๋วสัญญาใชเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้มาชําระคืน
เงินกูระยะสั้น โดยไดรับเงินจากการประมูลพันธบัตรในเดือนนี้ 10,500 ลานบาท

สําหรับรัฐวิสาหกิจ การทางพิเศษแหงประเทศไทยและองคการขนสงมวลชนกรุงเทพไดกูเงินใน
ประเทศเพื่อ Roll Over หนี้เดิมรวม 2,900 ลานบาท
1.2 ในไตรมาสแรกของปงบประมาณ 2549 :(1) ดานตางประเทศ
กระทรวงการคลังไดชําระคืนเงินกู ECP (Euro Commercial Paper) ที่ใชเปนBridge Financing
ในการ Refinance เงินกู JBIC (Japan Bank for International Cooperation) กอนครบกําหนดวงเงิน 100 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ หรือเทียบเทา 4,116 ลานบาท ทําใหลดยอดหนี้คงคางได 4,116 ลานบาท และลดภาระดอกเบี้ยได 457
ลานบาท สําหรับรัฐวิสาหกิจไดชําระคืนหนี้เงินกูจาก JBIC กอนครบกําหนด 14,506 ลานเยน หรือเทียบเทา 4,995
ลานบาท และ Refinance เงินกู JBIC ดวยเงินบาท 14,754 ลานเยน หรือเทียบเทา 5,000 ลานบาท ผลจากการ
ดําเนินการดังกลาวทําใหสามารถลดยอดหนี้คงคางไดรวม 4,995 ลานบาท และลดภาระดอกเบี้ยในอนาคตได
1,290 ลานบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 : การปรับโครงสรางหนี้ตางประเทศ
หนวย: ลานบาท
การปรั บ โครงสร า ง
หนี้ ต า งประเทศ
1. รั ฐ บาล
- Prepaym ent
- Refinancing
2. รั ฐ วิ ส าหกิ จ
- Prepaym ent
- Refinancing
- Baht Refinancing
รวม (1. + 2.)

ธ.ค. 48
9,995
4,995
5,000
9,995

ต.ค. - ธ.ค. 48
วงเงิ น
ลดยอดหนี้ คงค า ง ลดภาระดอกเบี้ ย
4,116
4,116
457
4,116
4,116
457
9,995
4,995
1,290
4,995
4,995
950
340
5,000
9,111
1,747
14,111

(2) ดานในประเทศ
กระทรวงการคลังไดปรับโครงสรางหนี้พันธบัตรเพื่อชดใชความเสียหายใหกองทุนเพื่อการฟนฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF1) รวม 50,000 ลานบาท และ Roll Over หนี้ของรัฐวิสาหกิจรวม 7,900
ลานบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2

2

ตารางที่

2

:

การปรับโครงสรางหนี้ในประเทศ
หนวย: ลานบาท

การปรับโครงสราง
หนีในประเทศ
1. รัฐบาล (FIDF1)
- พันธบัตร
- เงินกูระยะสั้น
- ตั๋วสัญญาใชเงินฯ
2. รัฐวิสาหกิจ (Roll over)

วงเงินที่ครบ
แผนการ
กําหนดไถถอน ปรับโครงสราง

50,000

50,000
-

1/

40,000
10,000

3. รวม (1. + 2. )

ธ.ค. 48

ต.ค.-ธ.ค. 48

10,500
10,500
2,900

50,000

40,000
10,000
7,900

13,400

57,900

หมายเหตุ: 1/ ในการดําเนินการจะกูเงินระยะสั้น 46,000 ลานบาท สมทบกับเงินที่ไดจากการประมูลพันธบัตรงวดแรก 4,000 ลาน
บาท เพื่อไถถอนหนี้ในวันที่ครบกําหนด แลวทยอยออกพันธบัตร/ตั๋วสัญญาใชเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้มาชําระคืน
เงินกูระยะสั้น

2. การกูเงินของภาครัฐ
2.1 ในเดือนธันวาคม 2548 :กระทรวงการคลังไดออกพันธบัตรเพื่อชดใชความเสียหายใหกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน (FIDF3) โดยออกพันธบัตรออมทรัพย 2,000 ลานบาท สําหรับรัฐวิสาหกิจไดกูเงินในประเทศ
รวม 6,622 ลานบาท โดยเปนการกูเพื่อลงทุน 2,622 ลานบาท และกูเพื่อเปนทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน 4,000
ลานบาท
2.2 ในไตรมาสแรกของปงบประมาณ 2549 :ภาครัฐไดกูเงินรวม 22,756 ลานบาท เปนการกูของรัฐวิสาหกิจตามแผนกอหนี้จากตางประเทศ 250
ลา นบาท และการกู เ งิน ในประเทศ 22,506 ล า นบาท ซึ่ ง เป น การกูข องกระทรวงการคลั ง 9,500 ล า นบาท และ
รัฐวิสาหกิจ 13,006 ลานบาท รายละเอียดดังปรากฏตามตารางที่ 3
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ตารางที่

3

:

การกูเงินของภาครัฐ
หนวย : ลานบาท

การกูเงินของภาครัฐ

ธ.ค. 48

1. ตางประเทศ
- รัฐวิสาหกิจ
2. ในประเทศ
- รัฐบาล (FIDF3)
- รัฐวิสาหกิจ
รวม (1. + 2.)

ต.ค. - ธ.ค. 48
1/

250
250
22,506
9,500
13,006
22,756

8,622
2,000
6,622
8,622

หมายเหตุ : 1/ เปนการดําเนินการภายใตแผนการกอหนี้จากตางประเทศประจําปงบประมาณ 2548

3. การชําระหนี้ของรัฐบาล
3.1 ในเดือนธันวาคม 2548 :กระทรวงการคลังไดดําเนินการชําระหนี้จากงบประมาณ 7,068 ลานบาท เปนการชําระคืนเงิน
ตน 601 ลานบาท ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมรวม 6,467 ลานบาท
3.2 ในไตรมาสแรกของปงบประมาณ 2549 :กระทรวงการคลังไดชําระคืนตนเงินกูแ ละดอกเบี้ยจากงบประมาณรวม 24,971 ลานบาท
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 : การชําระหนี้จากงบประมาณของรัฐบาล
หนวย: ลานบาท

การชําระหนี้ของรัฐบาล
1. เงินตน
2. ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม
รวม (1. + 2.)

ธ.ค. 48
601
6,467
7,068

ต.ค. - ธ.ค. 48
6,013/1

หมายเหตุ : 1/ รวมวงเงินที่ใชในการทํา Prepayment จํานวน 4,116 ลานบาท ดวย

4

18,958
24,971

สถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2548
ยอดหนี้สาธารณะคงคาง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 มีจํานวน 3,258,947 ลานบาท หรือรอยละ
45.89 ของ GDP เปนหนีท้ ี่รัฐบาลกูโดยตรง 1,817,368 ลานบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน
1,015,604 ลานบาท และหนี้สินของกองทุนเพื่อการฟน ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 425,975 ลานบาท เมื่อ
เปรียบเทียบกับเดือนกอนหนี้สาธารณะลดลง 6,716 ลานบาท โดยหนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรงเพิ่มขึ้น 2,749 ลานบาท
หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงินลดลง 7,111 ลานบาท และหนี้สินของกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ลดลง
2,354 ลานบาท
หนี้สาธารณะจําแนกไดเปนหนี้ตางประเทศ 591,997 ลานบาท หรือรอยละ 18.17 และหนี้ใน
ประเทศ 2,666,949 ลานบาท หรือรอยละ 81.83 และเปนหนี้ระยะยาว 2,657,271 ลานบาท หรือรอยละ 81.54 และ
หนี้ระยะสั้น 601,676 ลานบาท หรือรอยละ 18.46 ของยอดหนี้สาธารณะคงคาง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่
แนบ
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รายงานหนี้สาธารณะคงคาง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2548
หนี้สาธารณะคงคาง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 มีจํานวน 3,258,947 ลานบาท หรือรอยละ 45.89 ของ GDP มีรายละเอียด ดังนี้

1. หนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรง (1.1 + 1.2)
1.1 หนี้ตางประเทศ
(ลานเหรียญสหรัฐฯ)
1.2 หนี้ในประเทศ
-เงินกูเพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณ
-เงินกูชดเชยความเสียหายใหแกกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ
- FIDF 1
- FIDF 3
-พันธบัตรโครงการชวยเพิ่มเงินกองทุน ชั้นที่ 1 และ 2
-เงินกูเพื่อปรับโครงสรางหนี้ตางประเทศ
2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2)
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ําประกัน
-หนี้ตางประเทศ
(ลานเหรียญสหรัฐฯ)
-หนี้ในประเทศ
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไมค้ําประกัน
-หนี้ตางประเทศ
(ลานเหรียญสหรัฐฯ)
-หนี้ในประเทศ
3. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ (3.1+3.2)
3.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ําประกัน (FIDF2)
3.2 หนี้ที่รัฐบาลไมค้ําประกัน
รวม (1+2+3)
อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอเหรียญสหรัฐฯ (ณ วันทําการสุดทายของเดือน)

ต.ค. 2548
% GDP
(1)
(2)
1,814,618.90
25.55
242,950.72
(5,963.46)
1,571,668.18
478,200.28
1,022,263.90
463,276.00
558,987.90
43,704.00
27,500.00
1,022,714.19
14.40
637,855.88
240,597.76
(5,905.70)
397,258.12
384,858.31
109,483.32
(2,687.37)
275,374.99
428,329.20
6.03
40,000.00
388,329.20
45.98
3,265,662.29
40.7399

พ.ย. 2548
(3)
1,817,367.77
241,699.59
(5,870.68)
1,575,668.18
480,200.28
1,024,263.90
463,276.00
560,987.90
43,704.00
27,500.00
1,015,603.68
609,989.09
236,710.99
(5,749.52)
373,278.10
405,614.59
113,586.77
(2,758.93)
292,027.82
425,975.29
40,000.00
385,975.29
3,258,946.74
41.1706

หนวย: ลานบาท
% GDP เพิ่ม/(ลด)
(4)
(3)-(1)
25.59
2,748.87
(1,251.13)
(92.78)
4,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
14.30 (7,110.51)
(27,866.79)
(3,886.77)
(156.18)
(23,980.02)
20,756.28
4,103.45
71.56
16,652.83
6.00 (2,353.91)
(2,353.91)
45.89 (6,715.55)

หมายเหตุ 1. ตัวเลขเบื้องตน GDP ป 2548 เทากับ 7,101.8 พันลานบาท (จาก สศช. ณ 6 ธ.ค. 2548)
2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของธนาคารแหงประเทศไทยเปนอัตราเฉลี่ยระหวางอัตราซื้อและขาย
3. การเพิ่ม/ลดของหนี้ตางประเทศ ไมสามารถคูณกับอัตราแลกเปลี่ยนในเดือนปจจุบันหรือเดือนที่ผานมาไดโดยตรง
เนื่ อ งจากเป น ผลของอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต า งประเทศหลายสกุ ล เที ย บกั บ เงิ น เหรี ย ญสหรั ฐ ฯ และผลของอั ต รา
แลกเปลี่ยนเงินเหรียญสหรัฐเทียบกับเงินบาท ในชวงเวลาที่จัดทํารายงานในแตละเดือน
4. ตัวเลขในตารางเปนตัวเลขเบื้องตน (Preliminary)
ที่มา สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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หนี้ตางประเทศและหนี้ในประเทศ
หนีสาธารณะ
้

หนีตางประเทศ
้
ลานบาท
%

ลานบาท

หนีในประเทศ
้
ลานบาท
%

1. หนีที้ รั่ ฐบาลกูโดยตรง


1,817,367.77

241,699.59

13.30

1,575,668.18

86.70

2. หนีของรั
้ ฐวิสาหกิจทีไมเปนสถาบันการเงิ
่
น

1,015,603.68

350,297.76

34.49

665,305.92

65.51

-

425,975.29

100.00

18.17

2,666,949.39

81.83

3. หนีสินของกองทุนเพื
้
อการฟ
่ นฟูฯ

รวม

425,975.29
3,258,946.74

591,997.35

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอเหรียญสหรัฐฯ ณ วันทําการสุดทายของเดือนเทากับ 41.1706

หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น

หนีสาธารณ
้
ะ

หนีระยะยาว
้
ลานบาท %

ลานบาท

หนีระยะสั
้ น้
ลานบาท %

1. หนีที้ รั่ ฐบาลกูโดยตรง


1,817,367.77 1,632,928.30

89.85

184,439.47

10.15

2. หนีของรั
้ ฐวิสาหกิจทีไมเปนสถาบันการเงิน
่

1,015,603.68

984,342.11

96.92

31,261.57

3.08

425,975.29

40,000.00

9.39

385,975.29

90.61

3,258,946.74 2,657,270.41

81.54

601,676.33

18.46

3. หนีสินของกองทุนเพื
้
อการฟ
่ นฟูฯ

รวม
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