ฉบับที่ 43/2555

วันที่ 24 เมษายน 2555

ผลการดําเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจําเดือนกุมภาพันธ และมีนาคม 2555
________________________________
นายจั ก รกฤศฏิ์ พาราพั น ธกุ ล ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานบริ ห ารหนี้ ส าธารณะ ขอสรุ ป ผลการ
ดําเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจําเดือนกุมภาพันธ และมีนาคม 2555 ดังนี้
ผลการบริหารจัดการหนีภ้ าครัฐประจําเดือนกุมภาพันธ 2555
1. การบริหารจัดการหนีร้ ัฐบาล
1.1 ผลการกูเงินในประเทศของรัฐบาล
ตารางที่ 1
การกูเ้ งินในประเทศของรัฐบาล เดือน ก.พ. 55
ชดเชยการขาดดุล
- พันธบัตรรัฐบาล
การกู้เงินเพื่อให้กู้ตอ่
รวม

หน่วย: ล้านบาท
23,500.00
23,500.00
133.78
23,633.78

การกูเงินในประเทศของรัฐบาลในเดือนกุมภาพันธ 2555
ในเดือนกุมภาพันธ 2555 กระทรวงการคลังไดกูเงินเพื่อ
ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยการออกพั นธบัตรรัฐบาล
จํ า นวน 23,500 ล า นบาท และการกู ใ ห ก ารรถไฟฟ า ขนส ง
มวลชนแห ง ประเทศไทยกู ต อ จํ า นวน 133.78 ล า นบาท
เพื่อจัดทําโครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน

1.2 การปรับโครงสรางหนี้ในประเทศของรัฐบาล
1.2.1 การปรับโครงสรางหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนกุมภาพันธ 2555
กระทรวงการคลังไดดําเนินการปรับโครงสรางหนี้ ดังนี้
- การแปลงตั๋วเงินคลังเปนพันธบัตรรัฐบาลเพื่อรายยอยพิเศษจํานวน 251.48 ลานบาท
- การปรับโครงสรางหนี้เงินกูภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อฟนฟูและ
เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 เพื่อดําเนินการตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 จํานวน 15,000
ลานบาท

ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลเดือน ก.พ. 2555

หน่วย : ล้านบาท

การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ
1. เงินกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี้
- Roll over

251.48
251.48

- Refinance
2. เงินกู้ชดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
FIDF 1
FIDF 3
3. เงินกู้ตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลัง
กู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
พ.ศ. 2552
รวม

15,000.00

15,251.48

1.2.2 การกูเงินลวงหนาเพือ่ ปรับโครงสรางหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนกุมภาพันธ 2555
ในเดือนกุมภาพันธ 2555 มีการกูเงินลวงหนา (Pre-funding) จํานวน 6,450 ลานบาท เพื่อปรับโครงสรางหนี้
ของพันธบัตร FIDF 3 ที่จะครบกําหนดในวันที่ 2 กันยายน 2555 วงเงิน 206,023.25 ลานบาท โดยเงินที่ไดจะนําไปให
กองทุ นบริ หารเงิ นกู เพื่ อการปรั บโครงสร างหนี้ สาธารณะและพั ฒนาตลาดตราสารหนี้ ในประเทศบริ หารลงทุ นใน
หลักทรัพยที่มีความมั่นคงสูง ใหเกิดผลตอบแทนและลดตนทุนในการทํา Pre-funding
1.3 การชําระหนี้ของรัฐบาล
ในเดือนกุมภาพันธ 2555 กระทรวงการคลังไดชําระหนี้เปนเงิน จํานวน 3,9110 ลานบาท โดยแบงเปน
1.3.1 การชําระหนี้ของรัฐบาลจากเงินงบประมาณ
ตารางที่ 3 การชําระหนี้ของรัฐบาลเดือน ก.พ. 2555 หน่วย : ล้านบาท
จํานวน
การชําระหนี้ของรัฐบาล
3,911.10
การชําระหนี้จากเงินงบประมาณ
- ต้นเงิน
373.60
- ดอกเบี้ย
3,530.81
- ค่าธรรมเนียม
6.69
- ค่าจัดซื้อเงินตราต่างประเทศ
-

ในเดือนกุมภาพันธ 2555 กระทรวงการคลังไดดําเนินการชําระหนี้โดยใชเงินงบประมาณ รวม 3,911.10
ลานบาท ดังนี้
- ชําระหนี้ในประเทศ 3,365 ลานบาท โดยเปนการชําระดอกเบี้ยทั้งจํานวน
- ชําระหนี้ตางประเทศ 546.10 ลานบาท โดยเปนการชําระตนเงิน 373.60 ลานบาท ดอกเบี้ย 165.81 ลานบาท และ
คาธรรมเนียม 6.69 ลานบาท

1.3.2 การชําระหนี้ของรัฐบาลจากเงินนอกงบประมาณ
ในเดือนกุมภาพันธ 2555 กระทรวงการคลังไมมีการชําระหนี้จากเงินนอกงบประมาณ
2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ
2.1 ผลการกูเงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ
การกูเงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจในเดือนกุมภาพันธ 2555
ในเดือนกุมภาพันธ 2555 รัฐวิสาหกิจไดกูเงินในประเทศเปนจํานวน 2,560 ลานบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4
ผลการกูเ้ งินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน ก.พ. 55
หน่วย: ล้านบาท
หน่วยงาน
เงินกู้ตามโครงการ เงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ
รวม
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2,560.00 2,560.00
รวม
2,560.00 2,560.00

2.2 การปรับโครงสรางหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ
การปรับโครงสรางหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจในเดือนกุมภาพันธ 2555
ในเดื อ นกุ ม ภาพั นธ 2555 รั ฐ วิ สาหกิ จ ไดป รั บ โครงสร า งหนี้ ใ นประเทศเป น เงิ น 1,000 ล า นบาท โดยมี
รายละเอียดปรากฏตารางที่ 5
ตารางที่ 5
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน ก.พ. 55
หน่วย: ล้านบาท
การกู้ใหม่มาชําระหนี้เดิม การขยายอายุสัญญาเงินกู้
หน่วยงาน
รวม
(Refinance)
(Roll Over)
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
1,000.00
1,000.00
รวม
1,000.00
1,000.00

ผลการบริหารจัดการหนีภ้ าครัฐประจําเดือนมีนาคม 2555
1. การบริหารจัดการหนีร้ ัฐบาล
1.1 ผลการกูเงินในประเทศของรัฐบาล
ตารางที่ 1
การกูเ้ งินในประเทศของรัฐบาล เดือน มี.ค. 55
ชดเชยการขาดดุล
- พันธบัตรรัฐบาล
- ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
การกู้เงินเพื่อให้กู้ตอ่
รวม

หน่วย: ล้านบาท
70,110.00
20,110.00
50,000.00
1,690.55
71,800.55

การกูเงินในประเทศของรัฐบาลในเดือนมีนาคม 2555
ในเดื อนมี นาคม 2555 กระทรวงการคลังไดกู เงิ นเพื่ อ
ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล
จํานวน 20,110 ลานบาท และตั๋วสัญญาใชเงินระยะสั้น 50,000
ลานบาท และการกูใหการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศ
ไทยกู ต อ จํ า นวน 1,690.55 ล า นบาท เพื่ อ จั ด ทํ า โครงการ
รถไฟฟาสายสีน้ําเงิน

1.2 การปรับโครงสรางหนี้ในประเทศของรัฐบาล
1.2.1 การปรับโครงสรางหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนมีนาคม 2555
กระทรวงการคลังไดดําเนินการปรับโครงสรางหนี้ ดังนี้
- การแปลงตั๋วเงินคลังเปนพันธบัตรรัฐบาลเพื่อรายยอยพิเศษจํานวน 146.08 ลานบาท
- การปรับโครงสรางหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ออกภายใต พ.ร.ก. ชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูระยะที่สอง
FIDF 1 จํานวน 18,000 ลานบาท โดยการออกตั๋วสัญญาใชเงินทั้งจํานวน และ FIDF 3 จํานวน 22,000 ลานบาท โดยการทด
รองจายจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง (Premium FIDF 1 และ FIDF 3) จํานวน 10,000 ลานบาท และการกูระยะสั้น
12,000 ลานบาท จากนั้นจึงออกพันธบัตรรัฐบาล จํานวน 22,000 ลานบาท เพื่อนําไปคืนเงินทดรองจายจากบัญชีเงินฝาก
กระทรวงการคลัง (Premium FIDF 1 และ FIDF 3) และการกูระยะสั้น ดังกลาวขางตน
- การปรับโครงสรางหนี้เงินกูภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อฟนฟูและ
เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 เพื่อดําเนินการตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 จํานวน 7,000
ลานบาท

ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลเดือน มี.ค. 2555

หน่วย : ล้านบาท

การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ
1. เงินกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี้

146.08

- Roll over
- Refinance
2. เงินกู้ชดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
FIDF 1
FIDF 3
3. เงินกู้ตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลัง
กู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
พ.ศ. 2552
รวม

146.08
40,000.00
18,000.00
22,000.00
7,000.00

47,146.08

1.2.2 การกูเงินลวงหนาเพือ่ ปรับโครงสรางหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนมีนาคม 2555
ในเดือนมีนาคม 2555 มีการกูเงินลวงหนา (Pre-funding) จํานวน 15,000 ลานบาท เพื่อปรับโครงสรางหนี้
ของพันธบัตร FIDF 3 ที่จะครบกําหนดในวันที่ 2 กันยายน 2555 วงเงิน 206,023.25 ลานบาท โดยเงินที่ไดจะนําไปให
กองทุ นบริ หารเงิ นกู เพื่ อการปรั บโครงสร างหนี้ สาธารณะและพั ฒนาตลาดตราสารหนี้ ในประเทศบริ หารลงทุ นใน
หลักทรัพยที่มีความมั่นคงสูง ใหเกิดผลตอบแทนและลดตนทุนในการทํา Pre-funding
1.3 การชําระหนี้ของรัฐบาล
ในเดือนมีนาคม 2555 กระทรวงการคลังไดชําระหนี้เปนเงิน จํานวน 24,558.86 ลานบาท โดยแบงเปน
1.3.1 การชําระหนี้ของรัฐบาลจากเงินงบประมาณ
ตารางที่ 3 การชําระหนี้ของรัฐบาลเดือน มี.ค. 2555 หน่วย : ล้านบาท
การชําระหนี้ของรัฐบาล
จํานวน
การชําระหนี้จากเงินงบประมาณ
22,328.77
- ต้นเงิน
21.00
- ดอกเบี้ย
22,306.41
- ค่าธรรมเนียม
1.36
- ค่าจัดซื้อเงินตราต่างประเทศ
-

ในเดือนมีนาคม 2555 กระทรวงการคลังไดดําเนินการชําระหนี้โดยใชเงินงบประมาณ รวม 22,328.77
ลานบาท ดังนี้
- ชําระหนี้ในประเทศ 22,302.61 ลานบาท โดยเปนการชําระดอกเบี้ยทั้งจํานวน
- ชําระหนี้ตางประเทศ 26.16 ลานบาท โดยเปนการชําระตนเงิน 21 ลานบาท ดอกเบี้ย 3.80 ลานบาท และ
คาธรรมเนียม 1.36 ลานบาท

1.3.2 การชําระหนี้ของรัฐบาลจากเงินนอกงบประมาณ
ในเดือนมีนาคม 2555 กระทรวงการคลังไดไถถอนตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกภายใต พ.ร.ก. ชวยเหลือกองทุน
เพื่อการฟนฟูระยะที่สอง (FIDF 3) กอนกําหนดจากบัญชีสะสมเพื่อการชําระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุน
เพื่อการฟนฟูฯ จํานวน 2,230.09 ลานบาท
2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ
2.1 ผลการกูเงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ
การกูเงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจในเดือนมีนาคม 2555
ในเดือนมีนาคม 2555 รัฐวิสาหกิจไดกูเงินในประเทศเปนจํานวน 730 ลานบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
ตารางที่ 4
ตารางที่ 4
ผลการกูเ้ งินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน มี.ค. 55
หน่วย: ล้านบาท
หน่ วยงาน
เงินกู้ตามโครงการ เงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ
รวม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
730.00
730.00
รวม
730.00
730.00

2.2 การปรับโครงสรางหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ
การปรับโครงสรางหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจในเดือนมีนาคม 2555
ในเดือนมีนาคม 2555 รัฐวิสาหกิจไดปรับโครงสรางหนี้ในประเทศเปนเงิน 1,000 ลานบาท โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตารางที่ 5
ตารางที่ 5
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน มี.ค. 55
หน่วย: ล้านบาท
การกู้ใหม่มาชําระหนี้เดิม การขยายอายุสัญญาเงินกู้
หน่วยงาน
รวม
(Refinance)
(Roll Over)
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
1,000.00
1,000.00
รวม
1,000.00
1,000.00

สวนวิจัยนโยบายหนี้สาธารณะ สํานักนโยบายและแผน
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
โทร. 02 265 8050 ตอ 5512

