ฉบับที่ 123/2555

วันที่ 24 ตุลาคม 2555

ผลการดําเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจําเดือนสิงหาคม และกันยายน 2555
_____________________________________
นางสาวจุ ฬ ารั ต น สุ ธี ธ ร ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานบริ ห ารหนี้ ส าธารณะ ขอสรุ ป ผลการ
ดําเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจําเดือนสิงหาคม และกันยายน 2555 ดังนี้
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจําเดือนสิงหาคม 2555
1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล
1.1 ผลการกูเงินในประเทศของรัฐบาล
ตารางที่ 1
การกู้เงินในประเทศของรัฐบาล เดือน ส.ค. 55
ชดเชยการขาดดุล
- พันธบัตรรัฐบาล
พ.ร.ก. บริหารจัดการน้ํา และสร้างอนาคตประเทศฯ
การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อ
รวม

หน่วย: ล้านบาท
55,000.00
55,000.00
500.00
742.23
56,242.23

การกูเงินในประเทศของรัฐบาลในเดือนสิงหาคม 2555
ในเดือนสิงหาคม 2555 กระทรวงการคลังไดกูเงินเพื่อชดเชยการ
ขาดดุลงบประมาณ โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลจํานวน 55,000 ลานบาท
การกูเงินตาม พ.ร.ก. บริหารจัดการน้ําและสรางอนาคตประเทศฯ 500 ลาน
บาท และกูเงินเพื่อใหการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยกูตอ
จํานวน 742.23 ลานบาท เพื่อจัดทําโครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน

1.2 การปรับโครงสรางหนี้ในประเทศของรัฐบาล
1.2.1 การปรับโครงสรางหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนสิงหาคม 2555
กระทรวงการคลังไดดําเนินการปรับโครงสรางหนี้ดังนี้
- การปรับโครงสรางหนี้เงินกูที่ออกภายใต พ.ร.ก. ชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูระยะที่สอง (FIDF
3) เปนตั๋วสัญญาใชเงินเพื่อการปรับโครงสรางหนี้ (R-bill) จํานวน 23,000 ลานบาท โดยแบงเปนการ Roll over
พันธบัตรรัฐบาล 5,000 ลานบาท และ Refinance ตั๋วสัญญาใชเงิน 11,310.58 ลานบาท และเงินกูระยะยาว 6,689.42
ลานบาท
- การปรับโครงสรางหนี้เงินกูที่ออกภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อ
ฟนฟูและเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 เพื่อดําเนินการตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555
จํานวน 13,692 ลานบาท

ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลเดือน ส.ค. 2555

หน่วย : ล้านบาท

การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ
1. เงินกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี้

-

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

23,000.00
23,000.00
13,692.00

36,692.00

1.2.2 การกูเงินลวงหนาเพื่อปรับโครงสรางหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนสิงหาคม 2555
ในเดือนสิงหาคม 2555 ไมมีการกูเงินลวงหนา (Pre-funding)
1.3 การชําระหนี้ของรัฐบาล
ในเดือนสิงหาคม 2555 กระทรวงการคลังไดชําระหนี้เปนเงิน จํานวน 4,731.42 ลานบาท โดยแบงเปน
1.3.1 การชําระหนี้ของรัฐบาลจากเงินงบประมาณ
ตารางที่ 3 การชําระหนี้ของรัฐบาลเดือน ส.ค. 2555
การชําระหนี้ของรัฐบาล
การชําระหนี้จากเงินงบประมาณ
- ต้นเงิน
- ดอกเบี้ย
- ค่าธรรมเนียม
- ค่าจัดซื้อเงินตราต่างประเทศ

หน่วย : ล้านบาท
จํานวน
4,552.62
375.78
4,176.02
0.82
-

ในเดือนสิงหาคม 2555 กระทรวงการคลังไดดําเนินการชําระหนี้โดยใชเงินงบประมาณ รวม 4,552.62
ลานบาท ดังนี้
- ชําระหนี้ในประเทศ 4,015.48 ลานบาท โดยเปนการชําระดอกเบี้ยทั้งจํานวน
- ชําระหนี้ตางประเทศ 537.14 ลานบาท โดยเปนการชําระตนเงิน 375.78 ลานบาท ดอกเบี้ย 160.54
ลานบาท และ คาธรรมเนียม 0.82 ลานบาท
1.3.2 การชําระหนี้ของรัฐบาลจากเงินนอกงบประมาณ
ในเดือนสิงหาคม 2555 กระทรวงการคลังไดชําระหนี้ที่กูภายใต พ.ร.ก. ชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟู
ระยะที่สอง (FIDF 3) จํานวน 178.80 ลานบาท โดยการไถถอนตั๋วสัญญาใชเงินกอนกําหนดโดยใชเงินจากบัญชีสะสม
เพื่อการชําระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ

2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ
2.1 ผลการกูเงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ
การกูเงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจในเดือนสิงหาคม 2555
ในเดือนสิงหาคม 2555 รัฐวิสาหกิจไดกูเงินในประเทศเปนเงิน 44,000 ลานบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4
ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน ส.ค. 55
หน่วยงาน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รวม

เงินกู้ตามโครงการ
1,500.00
1,500.00

หน่ วย: ล้านบาท
เงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ
รวม
42,500.00 42,500.00
1,500.00
42,500.00 44,000.00

2.2 การปรับโครงสรางหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ
การปรับโครงสรางหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจในเดือนสิงหาคม 2555
ในเดือนสิงหาคม 2555 รัฐวิสาหกิจไดปรับโครงสรางหนี้ในประเทศเปนเงิน 9,444 ลานบาท โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามตารางที่ 5
ตารางที่ 5
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน ส.ค. 55
การกู้ใหม่มาชําระหนี้เดิม
หน่วยงาน
(Refinance)
การรถไฟแห่งประเทศไทย
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
รวม
-

หน่วย: ล้านบาท
การขยายอายุสัญญาเงินกู้
(Roll Over)
2,930.00
2,520.00
3,000.00
994.00
9,444.00

รวม
2,930.00
2,520.00
3,000.00
994.00
9,444.00

ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจําเดือนกันยายน 2555
1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล
1.1 ผลการกูเงินในประเทศของรัฐบาล
ตารางที่ 1
การกู้เงินในประเทศของรัฐบาล เดือน ก.ย. 55
ชดเชยการขาดดุล
- พันธบัตรออมทรัพย์
พ.ร.ก. บริหารจัดการน้ํา และสร้างอนาคตประเทศฯ
พ.ร.ก. กองทุนส่งเสริมการประกันภัยฯ
การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อ
รวม

หน่วย: ล้านบาท
31,577.24
31,577.24
600.00
28.20
1,144.07
33,349.51

การกูเงินในประเทศของรัฐบาลในเดือนกันยายน 2555
ในเดือนกันยายน 2555 กระทรวงการคลังไดกูเงินเพื่อชดเชยการ
ขาดดุลงบประมาณ โดยการออกพันธบัตรออมทรัพยจํานวน 31,577.24
ลานบาท การเบิกจายเงินกู 600 ลานบาท จากสัญญาเงินกูวงเงิน 10,000
ลานบาทที่ลงนามในสัญญาเงินกูเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2555 ภายใต พ.ร.ก.
บริหารจัดการน้ําและสรางอนาคตประเทศฯ การเบิกจายเงินกู 28.20 ลาน
บาท จากสัญญาเงินกูวงเงิน 500 ลานบาท ที่ลงนามในสัญญาเงินกูเมื่อ
วันที่ 30 เม.ย. 2555 ภายใต พ.ร.ก. กองทุนสงเสริมการประกันภัยฯ และกู
เงิ นเพื่ อให การรถไฟฟ าขนส งมวลชนแห งประเทศไทยกู ต อ จํ านวน
1,144.07 ลานบาท เพื่อจัดทําโครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน

1.2 การปรับโครงสรางหนี้ในประเทศของรัฐบาล
1.2.1 การปรับโครงสรางหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนกันยายน 2555
กระทรวงการคลังไดดําเนินการปรับโครงสรางหนี้ ดังนี้
- การปรับโครงสรางหนี้ตั๋วสัญญาใชเงิน (P/N) โดยการ Roll Over จํานวน 32,000 ลานบาท โดย
การออก P/N
- การแปลงตั๋วเงินคลังเปนตั๋วสัญญาใชเงิน (P/N) จํานวน 17,773.67 ลานบาท
- การปรับโครงสรางหนี้เงินกูที่ออกภายใต พ.ร.ก. ชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ระยะที่สอง (FIDF
3) จํานวน 206,023.25 ลานบาท โดยแบงเปน 1) เงินกูลวงหนาเพื่อปรับโครงสรางหนี้ 151,800 ลานบาท 2) การกูเงิน
ณ วันครบกําหนดในวันที่ 3 กันยายน 2555 จํานวน 42,223.25 ลานบาท ประกอบดวย ตั๋วสัญญาใชเงิน 7,223.25
ลานบาท และเงินกูระยะสั้น 35,000 ลานบาท และ 3) เงินทดรองจายจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง (Premium
FIDF 1 และ FIDF 3) จํานวน 12,000 ลานบาท โดยหลังจากนั้นไดออกพันธบัตรรัฐบาล 3 รุนวงเงินรวม 47,000
ลานบาท เพื่อนําไปคืนเงินทดรองจายจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง (Premium FIDF 1 และ FIDF 3) และ
ปรับโครงสรางหนี้เงินกูระยะสั้น ที่กลาวขางตน
- การปรับโครงสรางหนี้เงินกูที่ออกภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อ
ฟนฟูและเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 เพื่อการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555
จํานวน 6,000 ลานบาท
ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลเดือน ก.ย. 2555

หน่วย : ล้านบาท

การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ
1. เงินกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี้
2. เงินกู้ชดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
FIDF 1
FIDF 3
3. เงินกู้ตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลัง
กู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
พ.ศ. 2552
รวม

49,773.67
206,023.25
206,023.25
6,000.00

261,796.92

1.2.2 การกูเงินลวงหนาเพื่อปรับโครงสรางหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนกันยายน 2555
ในเดือนกันยายน 2555 ไมมีการกูเงินลวงหนา (Pre-funding)
1.3 การชําระหนี้ของรัฐบาล
ในเดือนกันยายน 2555 กระทรวงการคลังไดชําระหนี้เปนเงิน จํานวน 81,672.27 ลานบาท และซื้อเงินตรา
ตางประเทศลวงหนา 8,431.24 ลานบาท โดยแบงเปน

1.3.1 การชําระหนี้ของรัฐบาลจากงบประมาณชําระหนี้

ตารางที่ 3 การชําระหนี้ของรัฐบาลเดือน ก.ย. 2555
การชําระหนี้ของรัฐบาล
การชําระหนี้จากเงินงบประมาณ
- ต้นเงิน
- ดอกเบี้ย
- ค่าธรรมเนียม
- ค่าจัดซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

หน่วย : ล้านบาท
จํานวน
50,103.51
18,476.11
23,194.76
1.40
8,431.24

ในเดือนกันยายน 2555 กระทรวงการคลังไดใชเงินงบประมาณ รวม 50,103.51 ลานบาท โดยแบงเปน
การชําระหนี้ 41,672.27 ลานบาท และซื้อเงินตราตางประเทศ 8,431.24 ลานบาท ดังนี้
- ชําระหนี้ในประเทศ 41,558.46 ลานบาท โดยเปนการชําระตนเงิน 18,367.80 ลานบาท และ
ดอกเบี้ย 23,190.66 ลานบาท
- ชําระหนี้ตางประเทศ 113.81 ลานบาท โดยเปนการชําระตนเงิน 108.31 ลานบาท ดอกเบี้ย 4.10
ลานบาท และ คาธรรมเนียม 1.40 ลานบาท
- คาซื้อเงินตราตางประเทศ 8,431.24 ลานบาท
1.3.2 การชําระหนี้ของรัฐบาลจากแหลงอื่น
ในเดือนกันยายน 2555 กระทรวงการคลังไดไถถอนตั๋วเงินคลังโดยใชเงินจากบัญชีเงินคงคลังจํานวน
40,000 ลานบาท
2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ
2.1 ผลการกูเงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ
การกูเงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจในเดือนกันยายน 2555
ในเดือนกันยายน 2555 รัฐวิสาหกิจไดกูเงินในประเทศเปนเงิน 11,746 ลานบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
ตารางที่ 4
ตารางที่ 4
ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน ก.ย. 55
หน่วยงาน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
การเคหะแห่งชาติ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้านครหลวง
การประปาส่วนภูมิถาค
รวม

เงินกู้ตามโครงการ
2,300.00
2,000.00
1,900.00
900.00
850.00
7,950.00

เงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ
3,796.00
3,796.00

หน่วย: ล้านบาท
รวม
3,796.00
2,300.00
2,000.00
1,900.00
900.00
850.00
11,746.00

2.2 การปรับโครงสรางหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ
การปรับโครงสรางหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจในเดือนกันยายน 2555
ในเดือนกันยายน 2555 รัฐวิสาหกิจไดปรับโครงสรางหนี้ในประเทศเปนเงิน 7,980 ลานบาท โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามตารางที่ 5
ตารางที่ 5
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน ก.ย. 55
การกู้ใหม่มาชําระหนี้เดิม
หน่วยงาน
(Refinance)
การรถไฟแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รวม
-

สวนวิจัยนโยบายหนี้สาธารณะ สํานักนโยบายและแผน
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
โทร. 02 265 8050 ตอ 5512

หน่วย: ล้านบาท
การขยายอายุสัญญาเงินกู้
(Roll Over)
3,000.00
2,500.00
2,000.00
480.00
7,980.00

รวม
3,000.00
2,500.00
2,000.00
480.00
7,980.00

