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รายงานผลการบริหารจัดการหน้ีภาครัฐรายเดือน 

 

 นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อ านวยการส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการบริหารจัดการหนี้
ภาครัฐประจ าเดือนกรกฎาคม 2557 ดังนี้  
 
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 
1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล 
1.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล 

ในเดือนกรกฎาคม 2557 กระทรวงการคลังไดกู้เ้งิน (1) เพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยการออก
พันธบัตรออมทรัพย์ 31,276.67 ล้านบาท และพันธบัตรรัฐบาล 5,000 ล้านบาท (2) การเบิกจ่ายเงินกู้ 350 ล้านบาท 
จากสัญญาเงินกู้วงเงิน 15,393 ล้านบาท ที่ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ภายใต้ พ.ร.ก. บริหาร
จัดการน้ าและสร้างอนาคตประเทศฯ  และ (3) การเบิกจ่ายเงินกู้ต่อให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทยเพ่ือจัดท า
โครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 สายทาง จ านวน 255.82 ล้านบาท และโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง 
จ านวน 68.17 ล้านบาท   

 

ตารางที่ 1

การกู้เงินในประเทศของรัฐบาล เดอืน ก.ค. 57 หน่วย: ล้านบาท

เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณ 36,276.67      

- พนัธบัตรรัฐบาล 5,000.00       

- พนัธบัตรออมทรัพย์ 31,276.67      

เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน ้า 350.00          

เงินกู้ใหกู้้ต่อ 323.99          

เงินกู้เพื่อใช้ในการด้าเนินโครงการเงินกู้ DPL -               

รวม 36,950.66     
 
1.2  การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล  
 1.2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนกรกฎาคม 2557  

ในเดือนกรกฎาคม 2557 กระทรวงการคลังได้ด าเนินการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศที่ครบก าหนด ดังนี้  
1. พันธบัตรออมทรัพย์ที่ออกภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ  พ.ศ. 2548 ที่ครบก าหนด 

จ านวน 30,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น (1) การใช้เงินกู้ล่วงหน้าจากกองทุนบริหารเงินกู้เพ่ือการปรับโครงสร้าง         
หนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ จ านวน 25,800 ล้านบาท และ (2) การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 
จ านวน 4,200 ล้านบาท  
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2. พันธบัตรออมทรัพย์ที่ออกภายใต้ พ.ร.ก. ไทยเข้มแข็งที่ครบก าหนด จ านวน 39,000 ล้านบาท               
โดยแบ่งเป็น (1) การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 5,000 ล้านบาท (2) การกู้เงินระยะสั้น 21,000 ล้านบาท และ                       
(3) การออกพันธบัตรรัฐบาล 13,000 ล้านบาท 

ทั้งนี้ การรายงานการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลจะไม่รวมการ Roll over ตั๋วเงินคลัง 
เนื่องจากการกู้เงินโดยการออกตั๋วเงินคลังเป็นการกู้ในรูปเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือรักษาระดับเงินคงคลังให้เพียงพอกับ
การใช้จ่ายของรัฐบาล โดยการกูเ้งินในขณะหนึ่งจะไม่เกินวงเงินที่ก าหนด โดย ณ ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557         
มีวงเงินตั๋วเงินคลังเพ่ือใช้ในการบริหารเงินสดรับ – เงินสดจ่ายของรัฐบาล จ านวน 102,135 ล้านบาท และ
กระทรวงการคลังจะท าการ Roll over ตั๋วเงินคลังที่ครบก าหนดตามอายุของตั๋วเงินคลังในแตล่ะรุ่น  

 

ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหน้ีในประเทศของรัฐบาลเดอืน ก.ค. 57 หน่วย : ล้านบาท

การปรับโครงสร้างหน้ีในประเทศ 

   1. เงินกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี 30,000.00        

   2. เงินกู้ชดใช้ความเสียหายใหก้องทุนเพื่อการฟื้นฟฯู -                  
         FIDF 1 -                     

         FIDF 3 -                     

   3. เงินกู้ตามพระราชก้าหนดใหอ้้านาจกระทรวงการคลัง 39,000.00        

      กู้เงินเพื่อฟื้นฟแูละเสริมสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552

รวม 69,000.00        

 1.2.2 การกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนกรกฎาคม 2557 
ในเดือนกรกฎาคม 2557 ไมม่ีการกู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding)  

1.3  การช าระหนี้ของรัฐบาล 
 ในเดือนกรกฎาคม 2557 กระทรวงการคลังได้ช าระหนี้ จ านวน 31,713.12 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 

1.3.1 การช าระหนี้ของรัฐบาลจากงบประมาณช าระหนี้ เป็นจ านวน 29,216.71 ล้านบาท ดังนี้  
 - ช าระหนี้ในประเทศ 28,941.82 ล้านบาท โดยเป็นการช าระต้นเงิน 20,000 ล้านบาท ดอกเบี้ย 
8,941.62 ล้านบาท และค่าธรรมเนียม 0.20 ล้านบาท    
 - ช าระหนี้ต่างประเทศ 274.89 ล้านบาท โดยเป็นการช าระต้นเงิน 93.47 ล้านบาท และดอกเบี้ย 
181.42 ล้านบาท 
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ตารางที่ 3 การช าระหน้ีของรัฐบาลจากงบประมาณ

ช าระหน้ีเดอืน ก.ค. 57
หน่วย : ล้านบาท

- ต้นเงิน 20,093.47        

- ดอกเบี ย 9,123.04          

- ค่าธรรมเนียม 0.20                

- ค่าจัดซื อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า -                  

รวม 29,216.71        
 

1.3.2 การช าระหนี้ของรัฐบาลจากแหล่งอ่ืน เป็นจ านวน 2,496.41 ล้านบาท ดังนี้  
(1) การช าระหนี้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ (FIDF 1) จ านวน 1,067.40 ล้านบาท                  

เป็นการช าระดอกเบี้ยทั้งจ านวน โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพ่ือการช าระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุน             
เพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 2   

(2) การช าระหนี้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูระยะที่สองฯ  (FIDF 3) จ านวน 1,429.01 ล้านบาท 
แบ่งเป็นการช าระต้นเงินกู้ 33.51 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชสีะสมเพ่ือการช าระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของ
กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 1 ที่ได้รับจากการโอนสินทรัพย์คงเหลือในบัญชีผลประโยชน ์รวมถึงการช าระดอกเบี้ยจ านวน 
1,395.50 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพ่ือการช าระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุน เพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 2    

ทั้งนี้ แหล่งเงินที่น าเข้าบัญชีสะสมเพ่ือการช าระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 
2  ประกอบด้วย (1) เงินก าไรสทุธิของธนาคารแห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (2) เงินที่สถาบันการเงินน าส่ง
ธนาคารแห่งประเทศไทย (3) เงนิหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และ                  
(4) เงินโอนจากบัญชีกองทุนเพ่ือการช าระคืนต้นเงินกู้ฯ   

2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ 
 2.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ 

ในเดือนกรกฎาคม 2557 รัฐวิสาหกิจได้มีการกู้เงินในประเทศเป็นเงิน 2,427.40 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4

ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดอืน ก.ค. 57 หน่วย: ล้านบาท

ค ้าประกัน ไม่ค ้าประกัน ค ้าประกัน ไม่ค ้าประกัน

1. การรถไฟแหง่ประเทศไทย -              -           2,000.00     -           2,000.00        

2. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ -              -           427.40       -           427.40          

รวม -            -         2,427.40   -         2,427.40      

หน่วยงาน
เงินกู้ตามโครงการ เงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ

รวม
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 2.2 ผลการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ 
ในเดือนกรกฎาคม 2557 รัฐวิสาหกิจได้มีการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศเป็นเงิน 14,272.60 ลา้นบาท              

โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5

การปรับโครงสร้างหน้ีในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดอืน ก.ค. 57 หน่วย: ล้านบาท

ค ้าประกัน ไม่ค ้าประกัน ค ้าประกัน ไม่ค ้าประกัน

1. การรถไฟแหง่ประเทศไทย 1,700.00       -           7,000.00     -           8,700.00        

2. การเคหะแหง่ชาติ 2,500.00       -           500.00       -           3,000.00        

3. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 2,572.60       -           -            -           2,572.60        

รวม 6,772.60     -         7,500.00   -         14,272.60     

หน่วยงาน

การกู้ใหม่มาชา้ระหนี เดิม 

(Refinance)

การขยายอายุสัญญาเงินกู้ 

(Roll Over) รวม

 

2.3 ผลการบริหารจัดการหนี้ตา่งประเทศของรฐัวิสาหกิจเพื่อลดต้นทุนเงินกู้และป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน 
ในเดือนกรกฎาคม 2557 กระทรวงการคลังได้บริหารความเสี่ยงหนี้เงินกู้สกุลเงินเยน อัตราดอกเบี้ย

คงท่ีวงเงิน 26,293.25 ล้านเยน ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดยการแปลงเป็นหนี้สกุลเงิน
บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ ท าให้ประหยัดต้นทุนได้ 1,562.19 ล้านบาท 


