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รายงานผลการบริหารจัดการหน้ีภาครัฐรายเดือน 

 

 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการดําเนินการบริหาร
จัดการหนี้ภาครัฐประจําเดือนมีนาคม 2555 ดังนี้  

 
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 
1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล 

1.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล 
 

ตารางที ่1
การกู้เงินในประเทศของรฐับาล เดือน ม.ีค. 55 หน่วย: ล้านบาท
ชดเชยการขาดดุล 70,110.00        
- พันธบัตรรัฐบาล 20,110.00        
- ต๋ัวสัญญาใช้เงิน 50,000.00        
การกูเ้งินเพื่อให้กูต่้อ 1,690.55          

รวม 71,800.55         
 
 

1.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล 
 1.2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนมีนาคม 2555 

กระทรวงการคลังได้ดําเนินการปรับโครงสร้างหนี้ ดังนี้ 
- การแปลงตั๋วเงินคลังเป็นพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือรายย่อยพิเศษจํานวน 146.08 ล้านบาท   

  - การปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลทีอ่อกภายใต ้พ.ร.ก. ชว่ยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูระยะที่สอง FIDF 1 
จํานวน 18,000 ล้านบาท โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินทั้งจํานวน และ FIDF 3 จํานวน 22,000 ล้านบาท โดยการทดรองจ่าย
จากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง (Premium FIDF 1 และ FIDF 3) จํานวน 10,000 ล้านบาท และการกู้ระยะสั้น 12,000 
ล้านบาท จากนั้นจึงออกพันธบัตรรัฐบาล จํานวน 22,000 ล้านบาท เพ่ือนําไปคืนเงินทดรองจ่ายจากบัญชีเงินฝาก
กระทรวงการคลัง (Premium FIDF 1 และ FIDF 3) และการกู้ระยะสั้น ดังกล่าวข้างต้น 

- การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟูและ
เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 เพ่ือดําเนินการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จํานวน 7,000  
ล้านบาท 

 

การกู้เงินในประเทศของรัฐบาลในเดือนมีนาคม 2555 
 ในเดือนมีนาคม 2555 กระทรวงการคลังได้กู้เงินเพ่ือ
ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล
จํานวน 20,110 ล้านบาท และตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น 50,000 
ล้านบาท และการกู้ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศ
ไทยกู้ต่อ จํานวน 1,690.55 ล้านบาท เพ่ือจัดทําโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีน้ําเงิน   
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รายงานผลการบริหารจัดการหน้ีภาครัฐรายเดือน 

ตารางที ่2 การปรับโครงสร้างหน้ีในประเทศของรัฐบาลเดอืน มี.ค. 2555 หน่วย : ลา้นบาท

   1. เงินกูช้ดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี้ 146.08            

         - Roll over 146.08            

         - Refinance -                

   2. เงินกูช้ดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพือ่การฟืน้ฟฯู 40,000.00        
         FIDF 1 18,000.00        
         FIDF 3 22,000.00        
   3. เงินกูต้ามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลัง 7,000.00          
      กูเ้งินเพือ่ฟืน้ฟแูละเสริมสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกจิ
      พ.ศ. 2552

รวม 47,146.08       

การปรับโครงสร้างหน้ีในประเทศ


 
 

 
   1.2.2 การกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนมีนาคม 2555 

ในเดือนมีนาคม 2555 มีการกู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding) จํานวน 15,000 ล้านบาท เพ่ือปรับโครงสร้างหนี้
ของพันธบัตร FIDF 3 ที่จะครบกําหนดในวันที่ 2 กันยายน 2555 วงเงิน 206,023.25 ล้านบาท โดยเงินที่ได้จะนําไปให้กองทุน
บริหารเงินกู้เพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศบริหารลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความ
มั่นคงสูง ให้เกิดผลตอบแทนและลดต้นทุนในการทํา Pre-funding 

 
1.3 การช าระหนี้ของรัฐบาล 

 ในเดือนมีนาคม 2555 กระทรวงการคลังได้ชําระหนี้เป็นเงิน จํานวน 24,558.86 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 
1.3.1 การช าระหนี้ของรัฐบาลจากเงินงบประมาณ  

 
หน่วย : ล้านบาท

จ านวน
22,328.77       

           - ต้นเงิน 21.00              
           - ดอกเบีย้ 22,306.41       

           - ค่าธรรมเนียม 1.36               
           - ค่าจัดซ้ือเงินตราต่างประเทศ -                 

ตารางที ่3 การช าระหน้ีของรัฐบาลเดอืน มี.ค. 2555

การช าระหน้ีของรัฐบาล
การช าระหนีจ้ากเงินงบประมาณ

 
 

 ในเดือนมีนาคม 2555 กระทรวงการคลังได้ดําเนินการชําระหนี้โดยใช้เงินงบประมาณ รวม 22,328.77        
ล้านบาท ดังนี้ 
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รายงานผลการบริหารจัดการหน้ีภาครัฐรายเดือน 

 - ชําระหนี้ในประเทศ 22,302.61 ล้านบาท โดยเป็นการชําระดอกเบี้ยทัง้จํานวน  
 - ชําระหนี้ต่างประเทศ 26.16 ล้านบาท โดยเป็นการชําระต้นเงิน 21 ล้านบาท ดอกเบี้ย 3.80 ล้านบาท และ

ค่าธรรมเนียม 1.36 ล้านบาท   
 

1.3.2 การช าระหนี้ของรัฐบาลจากเงินนอกงบประมาณ 
ในเดือนมีนาคม 2555 กระทรวงการคลังได้ไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุน เพ่ือ

การฟ้ืนฟูระยะที่สอง (FIDF 3) ก่อนกําหนดจากบัญชีสะสมเพ่ือการชําระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพ่ือ          
การฟ้ืนฟูฯ จํานวน 2,230.09 ล้านบาท 

 
2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ 

2.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ 
 การกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจในเดือนมีนาคม 2555 

ในเดือนมีนาคม 2555 รัฐวิสาหกิจได้กู้เงินในประเทศเป็นจํานวน 730 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
ตารางที่ 4  

ตารางที ่4
ผลการกู้เงินในประเทศของรฐัวิสาหกิจ เดือน มี.ค. 55 หน่วย: ล้านบาท

หน่วยงาน เงินกูต้ามโครงการ เงินทุนหมุนเวยีนและอืน่ๆ รวม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 730.00            -                           730.00     

รวม 730.00            -                           730.00       
 

2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ 
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจในเดือนมีนาคม 2555 
ในเดือนมีนาคม 2555 รัฐวิสาหกิจได้ปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศเป็นเงิน 1,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด

ปรากฏตารางที่ 5 
 

ตารางที ่5
การปรับโครงสร้างหน้ีในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดอืน มี.ค. 55 หน่วย: ล้านบาท

หน่วยงาน
การกูใ้หม่มาช าระหนีเ้ดิม

 (Refinance)
การขยายอายุสัญญาเงินกู ้

(Roll Over)
รวม

การทางพิเศษแหง่ประเทศไทย -                           1,000.00                    1,000.00      
รวม -                           1,000.00                    1,000.00       

 
 

 
 

  
 


