ฉบับที่ 16/2549

17 กุมภาพันธ 2549

ผลการบริหารจัดการหนีข้ องภาครัฐประจําเดือนมกราคม 2549
และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2548
___________________
นางพรรณี สถาวโรดม ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้ สาธารณะ สรุปผลการดํ าเนินการ
บริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจําเดือนมกราคม 2549 และในชวง 4 เดือนแรกของปงบประมาณ 2549 (ตุลาคม
2548 – มกราคม 2549) พรอมทั้งสถานะหนี้สาธารณะลาสุด ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2548 ดังนี้
การปรับโครงสรางหนี้ของภาครัฐ
1.1 ในเดือนมกราคม 2549 :(1) ดานตางประเทศ
กระทรวงการคลังไดปรับโครงสรางหนี้เงินกูตางประเทศ โดย 1) ชําระคืนเงินกูจากธนาคารเพื่อ
ความรวมมือระหวางประเทศแหงญี่ปุน (Japan Bank for International Cooperation : JBIC) กอนครบกําหนด 90
ลานเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเทา 3,559 ลานบาท และ 2) Roll Over เงินกู ECP (Euro Commercial Paper) ที่ใชเปน
Bridge Financing ในการ Refinance เงินกูจากธนาคารพัฒนาเอเซีย (Asian Development Bank : ADB) และ
ธนาคารโลก 200 ลานเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเทา 7,908 ลานบาท ผลจากการดําเนินงานดังกลาวทําใหสามารถ
ลดยอดหนี้คงคางได 3,559 ลานบาท และลดภาระดอกเบี้ยไดรวม 416 ลานบาท
(2) ดานในประเทศ
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพไดกูเงินในประเทศเพื่อ Roll Over หนี้เดิม 1,000 ลานบาท
1.2 ใน 4 เดือนแรกของปงบประมาณ 2549 :(1) ดานตางประเทศ
กระทรวงการคลังไดปรับโครงสรางหนี้เงินกูตางประเทศ โดยการชําระคืนเงินกู ECP ที่ใชเปน
Bridge Financing ในการ Refinance เงินกู JBIC กอนครบกําหนด 190 ลานเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเทา 7,675 ลาน
บาท และ Roll Over เงินกู ECP ที่ใชเปน Bridge Financing ในการ Refinance เงินกู ADB และธนาคารโลก 200
ลานเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเทา 7,908 ลานบาท ผลจากการดําเนินงานดังกลาวสามารถลดยอดหนี้คงคางได
รวม 7,675 ลานบาท และลดภาระดอกเบี้ยได 872 ลานบาท
สําหรับรัฐวิสาหกิจไดชําระคืนหนี้เงินกูจาก JBIC กอนครบกําหนด 14,506 ลานเยน หรือ
เทียบเทา 4,995 ลานบาท และ Refinance เงินกู JBIC ดวยเงินบาท 14,754 ลานเยน หรือเทียบเทา 5,000 ลานบาท

ผลจากการดําเนินการดังกลาวทําใหสามารถลดยอดหนี้คงคางไดรวม 4,995 ลานบาท และลดภาระดอกเบี้ยใน
อนาคตได 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.)

ม.ค. 49
11,467
3,559
7,908
11,467

ต.ค. 48 - ม.ค. 49
วงเงิ น
ลดยอดหนี้ คงค า ง ลดภาระดอกเบี้ ย
15,583
7,675
872
7,675
7,675
860
7,908
12
9,995
4,995
1,290
4,995
4,995
950
340
5,000
12,670
2,162
25,578

(2) ดานในประเทศ
กระทรวงการคลังไดปรับโครงสรางหนี้พันธบัตรเพื่อชดใชความเสียหายใหกองทุนเพื่อการ
ฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF1) รวม 50,000 ลานบาท และ Roll Over หนี้ของรัฐวิสาหกิจรวม
8,900 ลานบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 : การปรับโครงสรางหนี้ในประเทศ
หนวย: ลานบาท
การปรับโครงสราง
หนี้ในประเทศ

วงเงินที่ครบ
กําหนดไถถอน

แผนการ
ปรับโครงสราง

ม.ค. 49

ต.ค. 48-ม.ค. 49

50,000

50,0001/

-

50,000

- พันธบัตร

-

40,000

-

40,000

- เงินกูระยะสั้น

-

-

-

-

- ตั๋วสัญญาใชเงินฯ

-

10,000

-

10,000

2. รัฐวิสาหกิจ (Roll over)

1,000

8,900

3. รวม (1. + 2. )

1,000

58,900

1. รัฐบาล (FIDF1)

หมายเหตุ: 1/ ในการดําเนินการไดกูเงินระยะสั้น 46,000 ลานบาท สมทบกับเงินที่ไดจากการประมูลพันธบัตรงวดแรก
4,000 ล า นบาท เพื่ อ ไถ ถ อนหนี้ ใ นวั น ที่ ค รบกํ า หนด แล ว ทยอยออกพั น ธบั ต ร/ตั๋ ว สั ญ ญาใช เ งิ น เพื่ อ ปรั บ
โครงสรางหนี้มาชําระคืนเงินกูระยะสั้น

2. การกูเงินของภาครัฐ
2.1 ในเดือนมกราคม 2549 :กระทรวงการคลังไดออกพันธบัตรเพื่อชดใชความเสียหายใหกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน (FIDF3) 10,000 ลานบาท โดยการออกพันธบัตรออมทรัพย 2,000 ลานบาท และพันธบัตร
รัฐบาลกรณีพิเศษ วงเงิน 24,000 ลานบาท ซึ่งไดรับเงินจากการประมูลพั นธบัตรในเดือนนี้ 8,000 ลานบาท
สําหรับรัฐวิสาหกิจไดกูเงินในประเทศรวม 3,340 ลานบาท โดยเปนการกูเพื่อลงทุน 1,340 ลานบาท และกูเพื่อเปน
ทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน 2,000 ลานบาท
2.2 ใน 4 เดือนแรกของปงบประมาณ 2549 :ภาครั ฐ ได กู เ งิ น รวม 37,430 ล า นบาท เป น การกู ข องรั ฐ วิ ส าหกิ จ ตามแผนก อ หนี้ จ าก
ตางประเทศ 250 ลานบาท และการกูเงินในประเทศ 37,180 ลานบาท ซึ่งเปนการกูของกระทรวงการคลัง 19,500
ลานบาท และรัฐวิสาหกิจ 17,680 ลานบาท รายละเอียดดังปรากฏตามตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 : การกูเงินของภาครัฐ
หนวย : ลานบาท
การกูเงินของภาครัฐ
1. ตางประเทศ
- รัฐวิสาหกิจ
2. ในประเทศ
- รัฐบาล (FIDF3)
- รัฐวิสาหกิจ
รวม (1. + 2.)

ม.ค. 49

ต.ค. 48- ม.ค. 49

13,340
10,000
3,340
13,340

1/

250
250
37,180
19,500
17,680
37,430

หมายเหตุ : 1/ เปนการดําเนินการภายใตแผนการกอหนี้จากตางประเทศประจําปงบประมาณ 2548

3. การชําระหนี้ของภาครัฐ
3.1 ในเดือนมกราคม 2549 :กระทรวงการคลังไดดําเนินการชําระหนี้จากงบประมาณ 14,700 ลานบาท เปนการชําระคืน
เงินตน 9,121 ลานบาท ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมรวม 5,579 ลานบาท
นอกจากนี้ กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF2) ไดชําระคืนพันธบัตร
กองทุนฯ ที่กระทรวงการคลังค้ําประกัน (FIDF2) ที่ครบกําหนด 20,000 ลานบาท ซึ่งกองทุนฯ ไดรับเงินจากบัญชี
สะสมเพื่อชําระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 11,048
ลานบาท และทดรองจายสวนที่เหลืออีก 8,952 ลานบาท
3.2 ในชวง 4 เดือนแรกของปงบประมาณ 2549 :กระทรวงการคลังไดชําระคืนตนเงินกูและดอกเบี้ยจากงบประมาณรวม 43,230 ลานบาท
และกองทุนฯ ชําระคืนพันธบัตรที่ครบกําหนดไถถอน 20,000 ลานบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 : การชําระหนี้ของภาครัฐ
หนวย: ลานบาท
การชําระหนี้ของรัฐบาล
1. เงินตน
2. ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม
รวม (1. + 2.)
การชําระหนี้ของกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ (FIDF2)

ม.ค. 49

ต.ค. 48- ม.ค. 49
18,693/1
9,121
5,579
24,537
14,700
43,230
20,000
20,000

หมายเหตุ : 1/ รวมวงเงินที่ใชในการทํา Prepayment จํานวน 7,675 ลานบาท ดวย

สถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2548
ยอดหนี้สาธารณะคงคาง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 มีจํานวน 3,296,039 ลานบาท หรือรอยละ
46.41 ของ GDP เปนหนีท้ ี่รัฐบาลกูโดยตรง 1,857,322 ลานบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน
1,036,963 ลานบาท และหนี้สินของกองทุนเพื่อการฟน ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 401,754 ลานบาท เมื่อ
เปรียบเทียบกับเดือนกอนหนี้สาธารณะเพิม่ ขึ้น 32,093 ลานบาท โดยหนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรงเพิม่ ขึ้น 39,955 ลาน
บาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงินเพิ่มขึน้ 16,359 ลานบาท และหนี้สินของกองทุนเพื่อการฟน ฟูฯ
ลดลง 22,221 ลานบาท
หนี้สาธารณะจําแนกไดเปนหนี้ตางประเทศ 591,178 ลานบาท หรือรอยละ 17.94 และหนีใ้ น
ประเทศ 2,704,861 ลานบาท หรือรอยละ 82.06 และเปนหนี้ระยะยาว 2,690,185 ลานบาท หรือรอยละ 81.62 และ
หนี้ระยะสั้น 605,854 ลานบาท หรือรอยละ 18.38 ของยอดหนี้สาธารณะคงคาง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่
แนบ
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รายงานหนี้สาธารณะคงคาง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
หนี้สาธารณะคงคาง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 มีจํานวน 3,296,039 ลานบาท หรือรอยละ 46.41 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)

พ.ย. 2548
% GDP
(1)
(2)
1,817,367.77
25.59
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
1,020,603.68
14.37
609,989.09
236,710.99
(5,749.52)
373,278.10
410,614.59
113,586.77
(2,758.93)
297,027.82
425,975.29
6.00
40,000.00
385,975.29
45.96
3,263,946.74
41.1706

หนวย: ลานบาท
ธ.ค. 2548
% GDP เพิ่ม/(ลด)
(3)
(4)
(3)-(1)
1,857,322.44
26.15
39,954.67
954.67
242,654.26
(5,914.08)
43.41
39,000.00
1,614,668.18
37,000.00
517,200.28
2,000.00
1,026,263.90
463,276.00
562,987.90
2,000.00
43,704.00
27,500.00
1,036,962.48
14.60
16,358.80
(5,972.12)
604,016.97
(5,958.36)
230,752.63
(5,624.01)
(125.52)
(13.76)
373,264.34
22,330.92
432,945.51
4,184.67
117,771.44
(2,870.38)
111.45
18,146.25
315,174.07
401,754.41
5.66 (24,220.88)
40,000.00
(24,220.88)
361,754.41
46.41
32,092.59
3,296,039.33
41.0299

หมายเหตุ 1. ตัวเลขเบื้องตน GDP ป 2548 เทากับ 7,101.8 พันลานบาท (จาก สศช. ณ 6 ธ.ค. 2548)
2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของธนาคารแหงประเทศไทยเปนอัตราเฉลี่ยระหวางอัตราซื้อและขาย
3. การเพิ่ม/ลดของหนี้ตางประเทศ ไมสามารถคูณกับอัตราแลกเปลี่ยนในเดือนปจจุบันหรือเดือนที่ผานมาได
โดยตรง เนื่องจากเปนผลของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศหลายสกุลเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ และผล
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับเงินบาทในชวงเวลาที่จัดทํารายงานในแตละเดือน
4. ตัวเลขในตารางเปนตัวเลขเบื้องตน (Preliminary)
ที่มา สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

6

หนี้ตางประเทศและหนี้ในประเทศ

หนีสาธารณะ
้
ลานบาท

หนีตางประเทศ
้
ลานบาท
%

หนีในประเทศ
้
ลานบาท
%

1. หนีที้ รั่ ฐบาลกูโดยตรง


1,857,322.44

242,654.26

13.06

1,614,668.18

86.94

2. หนีของรั
้ ฐวิสาหกิจทีไมเปนสถาบันการเงิ
่
น

1,036,962.48

348,524.07

33.61

688,438.41

66.39

-

401,754.41

100.00

17.94

2,704,861.00

82.06

3. หนีสินของกองทุนเพื
้
อการฟ
่ นฟูฯ

รวม

401,754.41
3,296,039.33

591,178.33

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอเหรียญสหรัฐฯ ณ วันทําการสุดทายของเดือนเทากับ 41.0299
หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น

หนีสาธารณะ
้
ลานบาท

หนีระยะยาว
้
ลานบาท
%

หนีระยะสั
้ น้
ลานบาท
%

1. หนีที้ รั่ ฐบาลกูโดยตรง


1,857,322.44 1,646,423.77

88.65

210,898.67

11.35

2. หนีของรั
้ ฐวิสาหกิจทีไมเปนสถาบันการเงิ
่
น

1,036,962.48 1,003,761.45

96.80

33,201.03

3.20

40,000.00

9.96

361,754.41

90.04

3,296,039.33 2,690,185.22

81.62

605,854.11

18.38

3. หนีสินของกองทุนเพื
้
อการฟ
่ นฟูฯ

รวม

401,754.41
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