ฉบับที่ 29 /2549

วันที่ 31 มีนาคม 2549

ผลการบริหารจัดการหนีข้ องภาครัฐประจําเดือนกุมภาพันธ 2549
และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2549
_____________________________
นางพรรณี สถาวโรดม ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะไดสรุปผลการ
ดําเนินการบริหารจัดการหนีข้ องภาครัฐประจําเดือนกุมภาพันธ 2549 และในชวง 5 เดือนแรกของ
ปงบประมาณ 2549 (ตุลาคม 2548 – กุมภาพันธ 2549) พรอมทั้งสถานะหนี้สาธารณะลาสุด ณ สิ้นเดือน
มกราคม 2549 ดังนี้
การปรับโครงสรางหนี้ของภาครัฐ
1.1 ในเดือนกุมภาพันธ 2549 :(1) ดานตางประเทศ
กระทรวงการคลังได Refinance เงินกู ECP (Euro Commercial Paper) ซึ่งใชเปนBridge
Financing ในการ Refinance เงินกูธนาคารพัฒนาเอเชียและธนาคารโลก วงเงิน 200 ลานเหรียญสหรัฐ
หรือเทียบเทา 7,855 ลานบาท โดยวิธีการออกตราสารอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate Notes : FRN)
ระยะไถถอน 3 ป และไดดําเนินการแปลงหนี้โดยการทํา Coupon Swap จากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวสกุลเงิน
เหรียญสหรัฐ เปนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวสกุลเงินบาท ผลจากการทํา Coupon Swap ดังกลาว จะสามารถ
ประหยัดภาระดอกเบี้ยไดประมาณ 211 ลานบาท
รัฐวิสาหกิจ ไดแก บริษัททาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม จํากัด การประปานคร
หลวง และ บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) ไดทําการ Swap เงินกูตางประเทศเปนเงินบาท วงเงินรวม
24,209 ลานบาท เพื่อปดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน
(2) ดานในประเทศ
กระทรวงการคลั ง ได ป รับ โครงสร า งพัน ธบัต รชดเชยการขาดดุ ล งบประมาณที่ ค รบ
กําหนดไถถอน 15,000 ลานบาท โดยชําระคืน 5,000 ลานบาท และกูเงินระยะสั้นเพื่อนําเงินมาไถถอน
พันธบัตร 10,000 ลานบาท และไดทยอยประมูลพันธบัตรเพื่อชําระคืนเงินกูระยะสั้น โดยไดรับเงินใน

เดือนนี้ 8,000 ลานบาท ทั้งนี้ การออกพันธบัตรดังกลาว นอกจากจะมีเปาหมายเพื่อขยายระยะเงินกูแลว
ยังมีเปาหมายเพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศดวย
สําหรับรัฐวิสาหกิจ ธนาคารอาคารสงเคราะหไดกูเงินในประเทศเพื่อ Roll Over หนี้เดิม
5,500 ลานบาท
1.2 ใน 5 เดือนแรกของปงบประมาณ 2549 :(1) ดานตางประเทศ
กระทรวงการคลังไดปรับโครงสรางหนี้เงินกูตางประเทศ โดยการชําระคืนเงินกู ECP
ที่ใชเปน Bridge Financing ในการ Refinance เงินกู JBIC กอนครบกําหนด 190 ลานเหรียญสหรัฐ หรือ
เทียบเทา 7,675 ลานบาท และ Roll Over เงินกู ECP ที่ใชเปน Bridge Financing ในการ Refinance เงินกู
ธนาคารพัฒนาเอเชียและธนาคารโลก 200 ลานเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเทา 7,908 ลานบาท ซึ่ง
ภายหลังไดกูเงินในรูปตราสารอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (FRN) วงเงิน 200 ลานเหรียญสหรัฐ เพื่อชําระคืน
เงินกู ECP ดังกลาว ผลจากการดําเนินงานดังกลาวสามารถลดยอดหนี้คงคางไดรวม 7,675 ลานบาท และ
ลดภาระดอกเบี้ยได 1,083 ลานบาท
สําหรับรัฐวิสาหกิจไดชําระคืนหนี้เงินกูจาก JBIC กอนครบกําหนด 14,506 ลานเยน หรือ
เทียบเทา 4,995 ลานบาท และ Refinance เงินกู JBIC ดวยเงินบาท 14,754 ลานเยน หรือเทียบเทา 5,000
ลานบาท และไดปรับโครงสรางหนี้ตางประเทศโดยการทํา เงินกูตางประเทศเปนเงินบาท วงเงินรวม
24,209 ลานบาท เพื่อปดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน ผลจากการดําเนินการดังกลาวทําใหสามารถ
ลดยอดหนี้คงคางไดรวม 4,995 ลานบาท และลดภาระดอกเบี้ยในอนาคตได 1,290 ลานบาท รายละเอียด
ปรากฏตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 : การปรับโครงสรางหนีต้ างประเทศ
หนวย: ลานบาท
การปรั บ โครงสร า ง

ก.พ . 49

หนี้ ต า งประเทศ
1. รั ฐ บาล
- Prepaym ent
- Refinancing
- Swap
2. รั ฐ วิ ส าหกิ จ
- Prepaym ent
- Refinancing
- Baht Refinancing

7,855
7,855
24,209
-

- Swap
รวม (1. + 2.)

24,209 1/
32,064

ต.ค. 48 - ก.พ . 49
วงเงิ น
ลดยอดหนี้ คงค า ง ลดภาระดอกเบี้ ย
7,675
1,083
23,438
7,675
7,675
860
7,908
12
7,855
211
34,204
4,995
1,290
4,995
4,995
950
5,000
340
24,209
57,642

12,670

2,373

หมายเหตุ : 1/ การทํา Swap เงินกูตางประเทศเปนเงินบาท เพื่อปดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเปนการ
ดําเนินงานในชวงเดือน พฤศจิกายน 2548 – มีนาคม 2549

(2) ดานในประเทศ
กระทรวงการคลั ง ได ป รั บ โครงสร า งหนี้ พั น ธบั ต รรั ฐ บาลเพื่ อ ชดเชยการขาดดุ ล
งบประมาณ 10,000 ลานบาท พันธบัตรเพื่อชดใชความเสียหายใหกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน (FIDF1) 50,000 ลานบาท และ Roll Over หนี้ของรัฐวิสาหกิจรวม 14,400 ลานบาท
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 : การปรับโครงสรางหนี้ในประเทศ
หนวย: ลานบาท

การปรับโครงสราง
หนี้ในประเทศ

วงเงินที่ครบ
กําหนดไถถอน

แผนการ
ปรับโครงสราง

1. รัฐบาล

ก.พ. 49

ต.ค. 48-ก.พ 49

8,000

60,000

8,000

10,000

1.1 พันธบัตรชดเชยการขาดดุลงบประมาณ

15,000

10,0001/

1.2 FIDF1

50,000

50,0002/

- พันธบัตร

-

40,000

-

40,000

- เงินกูระยะสั้น

-

-

-

-

- ตั๋วสัญญาใชเงินฯ

-

10,000

-

10,000

5,500

14,400

13,500

74,400

2. รัฐวิสาหกิจ (Roll over)
3. รวม (1. + 2. )

50,000

หมายเหตุ : 1/ พันธบัตรครบกําหนดไถถอน 15,000 ลานบาท ชําระคืนจากงบประมาณ 5,000 ลานบาท คงเหลือวงเงินที่
ปรับโครงสราง 10,000 ลานบาท โดยไดทําการกูเงินระยะสั้น และทยอยประมูลพันธบัตรรัฐบาลเพื่อนําเงิน
ไปชําระคืนเงินกูระยะสั้น
2/ ในการดําเนินการไดกูเงินระยะสั้น 46,000 ลานบาท สมทบกับเงินที่ไดจากการประมูลพันธบัตรงวดแรก
4,000 ลานบาท เพื่อไถถอนหนี้ในวันที่ครบกําหนด แลวทยอยออกพันธบัตร/ตั๋วสัญญาใชเงินเพื่อปรับ
โครงสรางหนี้มาชําระคืนเงินกูระยะสั้น

2. การกูเงินของภาครัฐ
2.1 ในเดือนกุมภาพันธ 2549 :กระทรวงการคลังไดออกพันธบัตรเพื่อชดใชความเสียหายใหกองทุนเพื่อการฟนฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF3) 9,654 ลานบาท โดยการออกพันธบัตรออมทรัพย 1,654 ลานบาท
และพันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ วงเงิน 24,000 ลานบาท ซึ่งไดรับเงินจากการประมูลพันธบัตรในเดือนนี้
8,000 ลานบาท สําหรับรัฐวิสาหกิจไดกูเงินในประเทศรวม 6,870 ลานบาท โดยเปนการกูเพื่อลงทุน 4,870
ลานบาท และกูเพื่อเปนทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน 2,000 ลานบาท
2.2 ใน 5 เดือนแรกของปงบประมาณ 2549 :ภาครัฐไดกูเงินรวม 53,954 ลานบาท เปนการกูของรัฐวิสาหกิจตามแผนกอหนี้จาก
ตางประเทศ 250 ลานบาท และการกูเงินในประเทศ 53,704 ลานบาท ซึ่งเปนการกูของกระทรวงการคลัง
29,154 ลานบาท และรัฐวิสาหกิจ 24,550 ลานบาท รายละเอียดดังปรากฏตามตารางที่ 3

ตารางที่ 3 : การกูเงินของภาครัฐ
หนวย : ลานบาท

การกูเงินของภาครัฐ

ก.พ. 49

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

ต.ค. 48- ก.พ. 49
1/

250
250
53,704
29,154
24,550
53,954

16,524
9,654
6,870
16,524

หมายเหตุ : 1/ เปนการดําเนินการภายใตแผนการกอหนี้จากตางประเทศประจําปงบประมาณ 2548

3. การชําระหนี้ของภาครัฐ
3.1 ในเดือนกุมภาพันธ 2549 :กระทรวงการคลังไดดําเนินการชําระหนี้จากงบประมาณ 6,269 ลานบาท เปนการ
ชําระคืนเงินตน 400 ลานบาท ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมรวม 5,869 ลานบาท
3.2 ในชวง 5 เดือนแรกของปงบประมาณ 2549 :กระทรวงการคลังไดชําระคืนตนเงินกูและดอกเบี้ยจากงบประมาณรวม 49,499 ลาน
บาท และกองทุนฯ ชําระคืนพันธบัตรที่ครบกําหนดไถถอน 20,000 ลานบาท รายละเอียดปรากฏตามตาราง
ที่ 4
ตารางที่ 4 : การชําระหนี้ของภาครัฐ
หนวย: ลานบาท

การชําระหนี้ของรัฐบาล
1. เงินตน
2. ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม
รวม (1. + 2.)
การชําระหนี้ของกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ (FIDF2)

ก.พ. 49

ต.ค. 48- ก.พ. 49
19,093 /1
400
5,869
30,406
6,269
49,499
20,000

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

สถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2549
ยอดหนี้สาธารณะคงคาง ณ วันที่ 31 มกราคม 2549 มีจํานวน 3,243,403 ลานบาท หรือ
รอยละ 41.70 ของ GDP เปนหนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรง 1,883,445 ลานบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจทีไ่ มเปน
สถาบันการเงิน 1,007,419 ลานบาท และหนี้สินของกองทุนเพื่อการฟน ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
352,539 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกอนหนี้สาธารณะลดลง 52,635 ลานบาท โดยหนีท้ ี่รัฐบาล
กูโดยตรงเพิ่มขึ้น 26,123 ลานบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงินลดลง 29,542 ลานบาท
และหนี้สนิ ของกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ลดลง 49,216 ลานบาท
หนี้สาธารณะจําแนกไดเปนหนี้ตางประเทศ 559,391 ลานบาท หรือรอยละ 17.25 และ
หนี้ในประเทศ 2,684,012 ลานบาท หรือรอยละ 82.75 และเปนหนี้ระยะยาว 2,629,666 ลานบาท หรือ
รอยละ 81.08 และหนี้ระยะสั้น 613,737 ลานบาท หรือรอยละ 18.92 ของยอดหนี้สาธารณะคงคาง
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่แนบ

รายงานหนี้สาธารณะคงคาง ณ วันที่ 31 มกราคม 2549
หนี้สาธารณะคงคาง ณ วันที่ 31 มกราคม 2549 มีจํานวน 3,243,403 ลานบาท หรือรอยละ 41.70 ของ GDP มีรายละเอียด ดังนี้

1. หนี้ ที่ รัฐบาลกูโดยตรง (1.1 + 1.2)
1.1 หนี้ ต างประเทศ
(ลานเหรียญสหรัฐฯ)
1.2 หนี้ ในประเทศ
-เงินกูเพื่อชดเชยการขาดดุลเงิ นงบประมาณ
- เงินกูระยะสั้น (ตั๋ วเงินคลัง)
- เงินกูระยะยาว (พันธบัตรและตราสารหนี้อื่น)
-เงินกูชดเชยความเสียหายใหแกก องทุ นเพื่อการฟ นฟูฯ
- FIDF 1
- FIDF 3
-พันธบัตรโครงการชวยเพิ่ มเงินกองทุน ชั้นที่ 1 และ 2
-เงินกูเพื่อปรับโครงสรางหนี้ ตางประเทศ
2. หนี้ ข องรัฐวิสาหกิจที่ ไม เปน สถาบัน การเงิน (2.1 + 2.2)
2.1 หนี้ ที่ รัฐบาลค้ํา ประกัน
-หนี้ตางประเทศ
(ลานเหรียญสหรัฐฯ)
-หนี้ในประเทศ
2.2 หนี้ ที่ รัฐบาลไมค้ํา ประกั น
-หนี้ตางประเทศ
(ลานเหรียญสหรัฐฯ)
-หนี้ในประเทศ
3. หนี้ สิน ของกองทุ น เพื่ อ การฟน ฟูฯ (3.1+3.2)
3.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ําประกัน (FIDF2)
3.2 หนี้ที่รัฐบาลไมค้ํ าประกัน
รวม (1+2+3)
อัตราแลกเปลี่ ยนบาทตอเหรียญสหรัฐฯ (ณ วันทํา การสุดทายของเดือน)

ธ.ค. 2548
% GDP
(1)
(2)
1,857,322.44
26.15
242,654.26
(5,914.08)
1,614,668.18
517,200.28
199,000.00
318,200.28
1,026,263.90
463,276.00
562,987.90
43,704.00
27,500.00
1,036,961.14
14.60
604,016.97
230,752.63
(5,624.01)
373,264.34
432,944.17
117,771.44
(2,870.38)
315,172.73
401,754.41
5.66
40,000.00
361,754.41
3,296,037.99
41.0299

หน วย: ลานบาท
ม.ค. 2549
% GDP เพิ่ ม/(ลด)
(3)
(4)
(3)-(1)
1,883,445.26
24.22
26,122.82
(14,877.18)
227,777.08
(5,832.02)
(82.05)
41,000.00
1,655,668.18
31,000.00
548,200.28
44,000.00
243,000.00
(13,000.00)
305,200.28
10,000.00
1,036,263.90
463,276.00
572,987.90
10,000.00
43,704.00
27,500.00
1,007,419.18
12.95 (29,541.96)
(20,862.60)
583,154.37
(11,206.25)
219,546.38
(5,621.28)
(2.74)
(9,656.35)
363,607.99
(8,679.36)
424,264.81
(5,703.84)
112,067.60
(2,869.39)
(0.99)
(2,975.52)
312,197.21
352,538.62
4.53 (49,215.79)
(20,000.00)
20,000.00
(29,215.79)
332,538.62

46.40 3,243,403.06
39.0563

41.70

(52,634.93)

หมายเหตุ 1. ตัวเลขเบื้องตน GDP ป 2548 เทากับ 7,102.96 พันลานบาท และ ป 2549 เทากับ 7,777.7 พันลานบาท ตามประมาณการของ สศช. (6
มี.ค. 2549)
2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของธนาคารแหงประเทศไทยเปนอัตราเฉลี่ยระหวางอัตราซื้อและขาย
3. การเพิ่ม/ลดของหนี้ตางประเทศ ไมสามารถคูณกับอัตราแลกเปลี่ยนในเดือนปจจุบันหรือเดือนที่ผานมาไดโดยตรง เนื่องจากเปนผลของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศหลายสกุลเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ และผลของอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับเงินบาท
ในชวงเวลาที่จัดทํารายงานในแตละเดือน
4. ตัวเลขในตารางเปนตัวเลขเบื้องตน (Preliminary)
ที่มา สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

หนี้ตางประเทศและหนี้ในประเทศ

1. หนีท้ รี่ ฐั บาลกูโ ดยตรง

หนีส้ าธารณะ
ลานบาท
1,883,445.26

หนีต้ า งประเทศ
ลานบาท
%
227,777.08 12.09

2. หนีข้ องรัฐวิสาหกิจทีไ่ มเปนสถาบันการเงิน

1,007,419.18

331,613.98

3. หนีส้ นิ ของกองทุนเพือ่ การฟน ฟูฯ
รวม

352,538.52
3,243,402.96

559,391.06

หนีใ้ นประเทศ
ลานบาท
%
1,655,668.18 87.91

32.92

675,805.20

67.08

-

352,538.62

100.00

17.25

2,684,012.00

82.75

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอเหรียญสหรัฐฯ ณ วันทําการสุดทายของเดือนเทากับ 39.0563

หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น

1. หนีที้ รั่ ฐบาลกูโ ดยตรง

หนีสาธารณะ
้
หนีระยะยาว
้
ลานบาท
ลานบาท %
1,883,445.26 1,632,634.00 86.68

หนีระยะสั
้ น้
ลานบาท %
250,811.26 13.32

2. หนีของรั
้ ฐวิสาหกิจทีไมเปนสถาบันการเงิ
่
น
้
อการฟ
่ นฟูฯ

3. หนีสินของกองทุนเพื
รวม

1,007,419.18 977,032.26
352,538.52 20,000.00
3,243,402.96 2,629,666.26

30,386.92
332,538.62
613,736.80

96.98
5.67
81.08

3.02
94.33
18.92

