รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐรายเดือน

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการดําเนินการบริหาร
จัดการหนี้ภาครัฐประจําเดือนสิงหาคม 2555 ดังนี้
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล
1.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล
ตารางที่ 1
การกูเ้ งินในประเทศของรัฐบาล เดือน ส.ค. 55
ชดเชยการขาดดุล
- พันธบัตรรัฐบาล
พ.ร.ก. บริหารจัดการน้าและสร้างอนาคตประเทศฯ
การกูเ้ งินเพื่อให้กตู้ อ่
รวม

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

การกู้เงินในประเทศของรัฐบาลในเดือนสิงหาคม 2555
ในเดือนสิงหาคม 2555 กระทรวงการคลังได้กู้เงินเพื่อ
ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล
จํานวน 55,000 ล้านบาท การกู้เงินตาม พ.ร.ก. บริหารจัดการ
น้ําและสร้างอนาคตประเทศฯ 500 ล้านบาท และกูเ้ งินเพื่อให้
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกู้ต่อ จํานวน 742.23
ล้านบาท เพื่อจัดทําโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงิน

1.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล
1.2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนสิงหาคม 2555
กระทรวงการคลังได้ดําเนินการปรับโครงสร้างหนี้ดังนี้
- การปรับโครงสร้างหนี้เงินกูท้ ี่ออกภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูระยะที่สอง (FIDF 3)
เป็นตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (R-bill) จํานวน 23,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการ Roll over
พันธบัตรรัฐบาล 5,000 ล้านบาท และ Refinance ตั๋วสัญญาใช้เงิน 11,310.58 ล้านบาท และเงินกู้ระยะยาว
6,689.42 ล้านบาท
- การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ที่ออกภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟู
และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 เพื่อดําเนินการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
จํานวน 13,692 ล้านบาท
ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหนีใ้ นประเทศของรัฐบาลเดือน ส.ค. 2555

หน่วย : ล้านบาท

การปรับโครงสร้างหนีใ้ นประเทศ
1. เงินกูช้ ดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี
- Roll over
- Refinance
2. เงินกูช้ ดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพือ่ การฟืน้ ฟูฯ
FIDF 1
FIDF 3
3. เงินกูต้ ามพระราชก้าหนดให้อ้านาจกระทรวงการคลัง
กูเ้ งินเพือ่ ฟืน้ ฟูและเสริมสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
พ.ศ. 2552
รวม

23,000.00
23,000.00
13,692.00

36,692.00
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รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐรายเดือน
1.2.2 การกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนสิงหาคม 2555
ในเดือนสิงหาคม 2555 ไม่มีการกู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding)
1.3 การชาระหนี้ของรัฐบาล
ในเดือนสิงหาคม 2555 กระทรวงการคลังได้ชําระหนี้เป็นเงิน จํานวน 4,731.42 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น
1.3.1 การชาระหนี้ของรัฐบาลจากเงินงบประมาณ
ตารางที่ 3 การชาระหนีข้ องรัฐบาลเดือน ส.ค. 2555
การชาระหนีข้ องรัฐบาล
การช้าระหนีจากเงินงบประมาณ
- ต้นเงิน
- ดอกเบีย
- ค่าธรรมเนียม
- ค่าจัดซือเงินตราต่างประเทศ

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

ในเดือนสิงหาคม 2555 กระทรวงการคลังได้ดําเนินการชําระหนี้โดยใช้เงินงบประมาณ รวม 4,552.62
ล้านบาท ดังนี้
- ชําระหนี้ในประเทศ 4,015.48 ล้านบาท โดยเป็นการชําระดอกเบี้ยทัง้ จํานวน
- ชําระหนี้ต่างประเทศ 537.14 ล้านบาท โดยเป็นการชําระต้นเงิน 375.78 ล้านบาท ดอกเบี้ย
160.54 ล้านบาท และ ค่าธรรมเนียม 0.82 ล้านบาท
1.3.2 การชาระหนี้ของรัฐบาลจากเงินนอกงบประมาณ
ในเดือนสิงหาคม 2555 กระทรวงการคลังได้ชําระหนี้ที่กภู้ ายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟู
ระยะที่สอง (FIDF 3) จํานวน 178.80 ล้านบาท โดยการไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงินก่อนกําหนดโดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อ
การชําระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ
2.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ
การกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจในเดือนสิงหาคม 2555
ในเดือนสิงหาคม 2555 รัฐวิสาหกิจได้กู้เงินในประเทศเป็นเงิน 44,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
ตารางที่ 4
ตารางที่ 4
ผลการกูเ้ งินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน ส.ค. 55
หน่วยงาน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รวม

เงินกูต้ ามโครงการ
1,500.00
1,500.00

เงินทุนหมุนเวียนและอืน่ ๆ
42,500.00
42,500.00

หน่วย: ล้านบาท
รวม
42,500.00
1,500.00
44,000.00
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2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจในเดือนสิงหาคม 2555
ในเดือนสิงหาคม 2555 รัฐวิสาหกิจได้ปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศเป็นเงิน 9,444 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามตารางที่ 5
ตารางที่ 5
การปรับโครงสร้างหนีใ้ นประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน ส.ค. 55
การกูใ้ หม่มาช้าระหนีเดิม
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
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