รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐรายเดือน

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการดําเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2554 ดังนี้
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
1. การกู้เงินภาครัฐ
1.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล
ตารางที่ 1
การกูเ้ งินในประเทศของรัฐบาล เดือน พ.ย. 54 หน่วย: ล้านบาท
การกูเ้ งินเพื่อให้กตู้ อ่
299.26
รวม
299.26

การกู้เงินในประเทศของรัฐบาลในเดือนพฤศจิกายน 2554
ในเดือนพฤศจิกายน 2554 กระทรวงการคลังได้กู้เงินให้
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกู้ต่อ จํานวน 299.26 ล้านบาท
เพื่อจัดทําโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงิน

1.2 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ
การกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจในเดือนพฤศจิกายน 2554
ในเดือนพฤศจิกายน 2554 รัฐวิสาหกิจได้กู้เงินในประเทศเป็นจํานวน 5,150.03 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2
ผลการกูเ้ งินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน พ.ย. 54
หน่วย: ล้านบาท
หน่วยงาน
เงินกูต้ ามโครงการ เงินทุนหมุนเวียนและอืน่ ๆ
รวม
1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
1,300.00
3,207.99 4,507.99
2. การไฟฟ้านครหลวง
190.95
190.95
3. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
451.09
451.09
รวม
1,300.00
3,850.03 5,150.03

2. การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ
2.1 การปรับโครงสร้างหนีใ้ นประเทศของรัฐบาล
2.1.1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนพฤศจิกายน 2554
กระทรวงการคลังได้ดําเนินการปรับโครงสร้างหนี้ ดังนี้
- การแปลงตั๋วเงินคลังเป็นพันธบัตรรัฐบาลเพื่อรายย่อยพิเศษจํานวน 8.73 ล้านบาท
- การปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรที่ออกภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูระยะที่สอง (FIDF 1)
จํานวน 89,099.20 ล้านบาท
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ตารางที่ 3 การปรับโครงสร้างหนีใ้ นประเทศของรัฐบาลเดือน พ.ย. 2554

หน่วย : ล้านบาท

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

8.73
8.73
89,099.20
89,099.20
-

89,107.93

2.1.2 การกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนพฤศจิกายน 2554
ในเดือนพฤศจิกายน 2554 มีการกู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding) จํานวน 32,000 ล้านบาท เพื่อปรับโครงสร้าง
หนี้ของพันธบัตร FIDF 3 ที่จะครบกําหนดในวันที่ 2 กันยายน 2555 วงเงิน 206,023.25 ล้านบาท โดยเงินที่ได้จะนําไปให้
กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศบริหารลงทุนในหลักทรัพย์ที่มี
ความมั่นคงสูง ให้เกิดผลตอบแทนและลดต้นทุนในการทํา Pre-funding
2.2 การปรับโครงสร้างหนีใ้ นประเทศของรัฐวิสาหกิจ
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจในเดือนพฤศจิกายน 2554
ในเดือนพฤศจิกายน 2554 รัฐวิสาหกิจได้ปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศเป็นเงิน 20,163.92 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดปรากฏตารางที่ 4
ตารางที่ 4
การปรับโครงสร้างหนีใ้ นประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน พ.ย. 54
หน่วย: ล้านบาท
การกูใ้ หม่มาชาระหนีเ้ ดิม การขยายอายุสัญญาเงินกู้
หน่วยงาน
รวม
(Refinance)
(Roll Over)
1. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4,600.00
4,600.00
2. การประปานครหลวง
197.04
197.04
3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
10,462.00
10,462.00
4. การรถไฟแห่งประเทศไทย
1,610.38
1,610.38
5. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3,294.51
3,294.51
รวม
20,163.92
20,163.92

3. การชาระหนี้ของรัฐบาล
ในเดือนพฤศจิกายน 2554 กระทรวงการคลังได้ชําระหนี้เป็นเงิน จํานวน 8,377.74 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น
3.1 การชาระหนี้ของรัฐบาลจากเงินงบประมาณ
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ตารางที่ 5 การชาระหนีข้ องรัฐบาลเดือน พ.ย. 2554 หน่วย : ล้านบาท
การชาระหนีข้ องรัฐบาล
พ.ย. 54
การชาระหนีจ้ ากเงินงบประมาณ
8,377.74
- ต้นเงิน
- ดอกเบีย้
8,377.65
- ค่าธรรมเนียม
0.09
- ค่าจัดซือ้ เงินตราต่างประเทศ
-

ในเดือนพฤศจิกายน 2554 กระทรวงการคลังได้ดําเนินการชําระหนี้โดยใช้เงินงบประมาณ รวม 8,377.74 ล้านบาท
ดังนี้
- ชําระหนี้ในประเทศ 8,296.55 ล้านบาท โดยเป็นการชําระดอกเบี้ยทั้งจํานวน
- ชําระหนี้ต่างประเทศ 81.19 ล้านบาท โดยเป็นการชําระดอกเบี้ย 81.10 ล้านบาท และค่าธรรมเนียม 0.09 ล้านบาท
3.2 การชาระหนี้ของรัฐบาลจากเงินนอกงบประมาณ
ในเดือนพฤศจิกายน 2554 กระทรวงการคลังไม่มีการชําระหนี้จากเงินนอกงบประมาณ
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