ฉบับที่ 49/2549

วันที่ 22 พฤษภาคม 2549

ผลการบริหารจัดการหนีข้ องภาครัฐประจําเดือนเมษายน 2549
และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2549
_______________
นางพรรณี
สถาวโรดม
ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะสรุปผลการ
ดําเนินการบริหารจัดการหนีข้ องภาครัฐประจําเดือนเมษายน 2549 และในชวง 7 เดือนแรกของ
ปงบประมาณ 2549 (ตุลาคม 2548 – เมษายน 2549) พรอมทั้งสถานะหนี้สาธารณะลาสุด ณ สิ้นเดือน
มีนาคม 2549 ดังนี้
1. การปรับโครงสรางหนี้ของภาครัฐ
1.1 ในเดือนเมษายน 2549 :(1) ดานตางประเทศ
กระทรวงการคลังไดปรับโครงสรางหนี้เงินกูตางประเทศ วงเงินรวม 156 ลานเหรียญ
สหรัฐ โดย 1) ชําระคืนหนี้เงินกูจากธนาคารโลกกอนครบกําหนด 0.63 ลานเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเทา
24 ลานบาท และ 2) ออกตราสาร ECP (Euro Commercial Paper) เพื่อใชเปน Bridge Financing ในการ
Refinance เงินกูจากธนาคารพัฒนาเอเซียและธนาคารโลกวงเงิน 155.39 ลานเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเทา
6,033 ลานบาท ผลจากการดําเนินงานดังกลาวสามารถลดยอดหนี้คงคางไดรวม 24 ลานบาท และลดภาระ
ดอกเบี้ยไดรวม 9 ลานบาท
(2) ดานในประเทศ
การทางพิเศษแหงประเทศไทยและการรถไฟแหงประเทศไทยไดกูเงินในประเทศเพื่อ
Roll Over หนี้เดิมรวม 2,500 ลานบาท
1.2 ในชวง 7 เดือนแรกของปงบประมาณ 2549 :(1) ดานตางประเทศ
กระทรวงการคลังไดปรับโครงสรางหนี้เงินกูตางประเทศ โดย 1) ชําระคืนกอนครบ
กําหนดวงเงินรวม 191 ลานเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเทา 7,699 ลานบาท 2) Roll Over เงินกู ECP ที่ใชเปน
Bridge Financing ในการ Refinance เงินกูธนาคารพัฒนาเอเซียและธนาคารโลก 200 ลานเหรียญสหรัฐ
หรือเทียบเทา 7,908 ลานบาท ซึ่งภายหลังไดกูเงินในรูปตราสารอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate
Notes : FRNs) วงเงิน 200 ลานเหรียญสหรัฐ เพื่อชําระคืนเงินกู ECP ดังกลาว และ 3) Refinance เงินกู

จากธนาคารพัฒนาเอเซียและธนาคารโลก 155.39 ลานเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเทา 6,033 ลานบาท โดย
การใชเงินกู ECP เปน Bridge Financing ผลจากการดําเนินงานดังกลาวสามารถลดยอดหนี้คงคางไดรวม
7,699 ลานบาท และลดภาระดอกเบี้ยไดรวม 1,062 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 Swap เงินกูตางประเทศเปนเงินบาท วงเงิน
รวม 24,209 ลานบาท เพื่อปดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน ผลจากการดําเนินการดังกลาวทําใหสามารถ
ลดยอดหนี้คงคางไดรวม 4,995 ลานบาท และลดภาระดอกเบี้ยในอนาคตได 1,290 ลานบาท รายละเอียด
ปรากฏตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 : การปรับโครงสรางหนี้ตางประเทศ
หนวย: ลานบาท
การปรั บ โครงสร า ง
หนี้ ต า งประเทศ
1. รั ฐ บาล
- Prepaym ent
- Refinancing
- Sw ap
2. รั ฐ วิ ส าหกิ จ
- Prepaym ent
- Refinancing
- Baht Refinancing
- Swap
รวม (1. + 2.)

เม.ย. 49
24
6,033
-

ต.ค. 48 - เม.ย. 49
วงเงิ น
ลดยอดหนี้ ค งค า ง ลดภาระดอกเบี้ ย
29,495
7,699
1,062
7,699
7,699
834
13,941
17
7,855
211
4,995
1,290
34,204
4,995
4,995
950
5,000
340
24,209
12,694
2,352
63,699

(2) ดานในประเทศ
กระทรวงการคลังไดปรับโครงสรางหนี้พันธบัตรรัฐบาลเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ
10,000 ล านบาท พั น ธบั ตรเพื่อ ชดใช ความเสี ย หายให ก องทุน เพื่ อการฟ นฟูแ ละพั ฒ นาระบบสถาบั น
การเงิน (FIDF1) 50,000 ลานบาท และ Roll Over หนี้ของรัฐวิสาหกิจรวม 21,900 ลานบาท รายละเอียด
ปรากฏตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 : การปรับโครงสรางหนี้ในประเทศ
หนวย: ลานบาท

การปรับโครงสราง
หนี้ในประเทศ

วงเงินที่ครบ
กําหนดไถถอน

แผนการ
ปรับโครงสราง

1. รัฐบาล

เม.ย. 49

ต.ค. 48-เม.ย 49

-

60,000

-

10,000

10,000

1/

50,000

50,000

2/

- พันธบัตร

-

40,000

-

40,000

- เงินกูระยะสั้น

-

-

-

-

- ตั๋วสัญญาใชเงินฯ

-

10,000

-

10,000

2. รัฐวิสาหกิจ (Roll over)

2,500

21,900

3. รวม (1. + 2. )

2,500

81,900

1.1 พันธบัตรชดเชยการขาดดุลงบประมาณ

15,000

1.2 FIDF1

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 ในเดือนเมษายน 2549 :กระทรวงการคลังไดออกพันธบัตรเพื่อชดใชความเสียหายใหกองทุนเพื่อการฟนฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง (FIDF3) ซึ่งไดรับเงินจากการประมูลพันธบัตรในเดือนนี้ 13,900
ลานบาท โดยเปนพันธบัตรออมทรัพย 900 ลานบาท และพันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ 13,000 ลานบาท
สําหรับรัฐวิสาหกิจ ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทยไดกูเงินในประเทศ
เพื่อเปนทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน
9
2
9
ลานบาท
2.2 ในชวง 7 เดือนแรกของปงบประมาณ 2549 :3

ภาครั ฐ ได กู เ งิ น รวม 92,737 ล า นบาท เป น การกู ข องรั ฐ วิ ส าหกิ จ ตามแผนก อ หนี้ จ าก
ตางประเทศ 4,955 ลานบาท และการกูเงินในประเทศ 87,782 ลานบาท ซึ่งเปนการกูของกระทรวงการคลัง
54,939 ลานบาท และรัฐวิสาหกิจ 32,843 ลานบาท รายละเอียดดังปรากฏตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 : การกูเงินของภาครัฐ
หนวย : ลานบาท

การกูเงินของภาครัฐ

เม.ย. 49

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

14,829
13,900
929
14,829

ต.ค. 48- เม.ย 49
4,9551/
4,955
87,782
54,939
32,843
92,737

หมายเหตุ : 1/ รวมการกูเงินของธนาคารออมสินจากสหพันธธนาคารออมสินฝรั่งเศส 250 ลานบาท ซึ่งเปนการดําเนินการ
ภายใตแผนการกอหนี้จากตางประเทศ ประจําปงบประมาณ 2548

3. การชําระหนี้ของภาครัฐ
3.1 ในเดือนเมษายน 2549 :กระทรวงการคลังไดดําเนินการชําระหนี้จากงบประมาณ 5,665 ลานบาท เปนการชําระ
คืนเงินตน 442 ลานบาท ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมรวม 5,223 ลานบาท
นอกจากนี้ กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF2) ไดไถถอน
พันธบัตรกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ที่กระทรวงการคลังค้ําประกัน ที่ครบกําหนด 20,000 ลานบาท โดยใชเงิน
จากบัญชีสะสมเพื่อชําระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน 579 ลานบาท และกองทุนฯ ทดรองจายสวนที่เหลืออีก 19,421 ลานบาท
3.2 ในชวง 7 เดือนแรกของปงบประมาณ 2549 :กระทรวงการคลังไดชําระคืนตนเงินกูและดอกเบี้ยจากงบประมาณรวม 71,517 ลาน
บาท และกองทุนฯ ชําระคืนพันธบัตรที่ครบกําหนดไถถอน 40,000 ลานบาท รายละเอียดปรากฏตามตาราง
ที่ 4
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ตารางที่ 4 : การชําระหนี้ของภาครัฐ
หนวย: ลานบาท

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

เม.ย. 49

ต.ค. 48- เม.ย. 49
20,510/1
442
5,223
51,007
5,665
71,517
20,000
40,000

หมายเหตุ : 1/ รวมวงเงินที่ใชในการทํา Prepayment จํานวน 7,699 ลานบาทดวย

สถานะหนี้สาธารณะ ณ สิน้ เดือนมีนาคม 2549
ยอดหนี้สาธารณะคงคาง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 มีจํานวน 3,223,246 ลานบาท หรือรอย
ละ 41.44 ของ GDP เปนหนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรง 1,915,875 ลานบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบัน
การเงิน 991,015 ลานบาท และหนี้สินของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 316,356
ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกอนหนี้สาธารณะลดลง 18,220 ลานบาท โดยหนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรง
เพิ่มขึ้น 12,439 ลานบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงินลดลง 13,930 ลานบาท และหนี้สิน
ของกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ลดลง 16,729 ลานบาท
หนี้สาธารณะจําแนกไดเปนหนี้ตางประเทศ 554,557 ลานบาท หรือรอยละ 17.20 และหนี้
ในประเทศ 2,668,689 ลานบาท หรือรอยละ 82.80 และเปนหนี้ระยะยาว 2,650,723 ลานบาท หรือรอยละ
82.24 และหนี้ระยะสั้น 572,523 ลานบาท หรือรอยละ 17.76 ของยอดหนี้สาธารณะคงคาง รายละเอียด
ปรากฏตามตารางที่แนบ
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รายงานหนี้สาธารณะคงคาง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549
หนี้สาธารณะคงคาง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 มีจํานวน 3,223,246 ลานบาท หรือรอยละ 41.44 ของ GDP
รายละเอียด ดังนี้
ก.พ. 2549
% GDP
(1)
(2)
1,903,435.49
24.47
230,113.51
(5,860.24)
1,673,321.98
556,200.28
243,000.00
313,200.28
1,045,917.70
463,276.00
582,641.70
43,704.00
27,500.00
1,004,945.41
12.92
580,139.53
222,998.31
(5,679.04)
357,141.22
424,805.88
111,939.57
(2,850.74)
312,866.31
333,085.23
4.28
20,000.00
313,085.23
41.68
3,241,466.13
39.2669

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

มี.ค. 2549
(3)
1,915,874.70
225,669.34
(5,816.85)
1,690,205.36
561,198.29
248,000.00
313,198.29
1,057,803.07
463,276.00
594,527.07
43,704.00
27,500.00
991,015.00
572,863.75
218,618.24
(5,635.10)
354,245.51
418,151.25
110,269.59
(2,842.31)
307,881.66
316,356.51
20,000.00
296,356.51
3,223,246.21
38.7958

หนวย: ลานบาท
% GDP เพิ่ม/(ลด)
(4)
(3)-(1)
24.63
12,439.21
(4,444.17)
(43.39)
16,883.38
4,998.01
5,000.00
(1.99)
11,885.37
11,885.37
12.74 (13,930.41)
(7,275.78)
(4,380.07)
(43.95)
(2,895.71)
(6,654.63)
(1,669.98)
(8.43)
(4,984.65)
4.07 (16,728.72)
(16,728.72)
41.44 (18,219.92)

หมายเหตุ 1. ประมาณการ GDP ป 2549 เทากับ 7,777.7 พันลานบาท (สศช. ณ 6 มี.ค. 2549)
2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของธนาคารแหงประเทศไทยเปนอัตราเฉลี่ยระหวางอัตราซื้อและขาย
3. การเพิ่ม/ลดของหนี้ตางประเทศ ไมสามารถคูณกับอัตราแลกเปลี่ยนในเดือนปจจุบันหรือเดือนที่ผานมาไดโดยตรง เนื่องจาก
เปนผลของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศหลายสกุลเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ และผลของอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหรียญ
สหรัฐเทียบกับเงินบาทในชวงเวลาที่จัดทํารายงานในแตละเดือน
4. ตัวเลขในตารางเปนตัวเลขเบื้องตน (Preliminary)
ทีม่ า สํานักงานบริหารหนีส้ าธารณะ
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หนี้ตางประเทศและหนี้ในประเทศ

1. หนีท้ รี่ ฐั บาลกูโ ดยตรง

หนีส้ าธารณะ
ลานบาท
1,915,874.70

2. หนีข้ องรัฐวิสาหกิจทีไ่ มเปนสถาบันการเงิน

991,015.00

3. หนีส้ นิ ของกองทุนเพือ่ การฟน ฟูฯ

316,356.51

รวม

หนีต้ า งประเทศ
ลานบาท
%
225,669.34 11.78
328,887.83
-

3,223,246.21

554,557.17

หนีใ้ นประเทศ
ลานบาท
%
1,690,205.36 88.22

33.19

662,127.17

66.81

-

316,356.51

100.00

17.20

2,668,689.04

82.80

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอเหรียญสหรัฐ ณ วันทําการสุดทายของเดือนเทากับ 38.7958

หนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น

1. หนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรง

หนี้สาธารณะ
หนี้ระยะยาว
ลานบาท
ลานบาท %
1,915,874.70 1,662,542.61 86.78

หนี้ระยะสั้น
ลานบาท %
253,332.09 13.22

2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน 991,015.00

968,180.19

97.70

22,834.81

2.30

3. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ

20,000.00

6.32

296,356.51

93.68

316,356.51
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