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สำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะขอสรุปผลกำรบริหำรจัดกำรหนี้ภำครัฐที่ดำเนินกำรโดยสำนักงำน
บริหำรหนี้สำธำรณะ ประจำเดือนกรกฎำคม 2558 วงเงินรวม 128,683.64 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็นหนี้รัฐบำล
89,945.64 ล้ำนบำท และหนีร้ ัฐวิสำหกิจ 38,738 ล้ำนบำท
1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล วงเงินรวม 89,945.64 ล้านบาท ประกอบด้วย
 กำรกู้เงินในประเทศ 25,116.65 ล้ำนบำท
 กำรกู้เงินและเบิกจ่ำยเงินกู้ต่ำงประเทศ 1,903.81 ล้ำนบำท
 กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ 44,950 ล้ำนบำท
 กำรชำระหนี้ 17,975.18 ล้ำนบำท
1.1 การกู้เงินในประเทศ กระทรวงกำรคลังกู้เงินและเบิกจ่ำยเงินกู้ จำนวน 25,116.65 ล้ำนบำท รำยละเอียด ดังนี้
1.1.1 กำรกู้เงินเพื่อชดเชยกำรขำดดุลงบประมำณ จำนวน 20,000 ล้ำนบำท โดยกำรออกพันธบัตรรัฐบำล
ทั้งจำนวน
1.1.2 กำรเบิกจ่ำยเงินกู้เพื่อวำงระบบบริหำรจัดกำรน้ำ จำนวน 50 ล้ำนบำท จำกสัญญำเงินกู้วงเงิน 15,393
ล้ำนบำท ที่ได้ลงนำมในสัญญำเงินกู้เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2556 ภำยใต้ พ.ร.ก. บริหำรจัดกำรน้ำและสร้ำงอนำคต
ประเทศฯ
1.1.3 กำรเบิกจ่ำยเงินกู้ให้กู้ต่อ จำนวน 3,895.65 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็น (1) กำรให้กู้ต่อแก่กำรรถไฟฟ้ำ
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีม่วง จำนวน 133 ล้ำนบำท สำยสีน้ำเงิน จำนวน
433.26 ล้ำนบำท และสำยสีเขียว จำนวน 2,666.14 ล้ำนบำท และ (2) กำรให้กู้ต่อแก่กำรรถไฟแห่งประเทศไทย
เพื่อจัดทำโครงกำรรถไฟสำยสีแดง จำนวน 88.38 ล้ำนบำท และโครงกำรปรับปรุงทำงรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 สำยทำง
จำนวน 574.87 ล้ำนบำท
1.1.4 กำรเบิกจ่ำยเงินกู้บำททดแทนกำรกู้เงินตรำต่ำงประเทศ จำนวน 1,171 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็น
(1) เงินกูเ้ พื่อใช้ในโครงกำรเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน (DPL) จำนวน 171 ล้ำนบำท
(2) เงินกูเ้ พื่อใช้ในกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำและระบบขนส่งทำงถนน
ระยะเร่งด่วน : มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 จำนวน 1,000 ล้ำนบำท
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ตารางที่ 1 การกูเ้ งินในประเทศของรัฐบาล เดือนกรกฎาคม 2558
1. เงินกูเ้ พื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ
- พันธบัตรรัฐบาล
- พันธบัตรออมทรัพย์
2. เงินกูเ้ พื่อวางระบบบริหารจัดการนา้
3. เงินกูใ้ ห้กตู้ อ่
4. เงินกูบ้ าททดแทนการกูเ้ งินตราต่างประเทศ
- เพื่อใช้ในโครงการเงินกู้ DPL
- เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้าและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน
รวม

หน่วย: ล้านบาท
20,000.00
20,000.00
50.00
3,895.65
1,171.00
171.00
1,000.00
25,116.65

1.2 การกู้เงินและเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศ กระทรวงกำรคลังได้มีกำรเบิกจ่ำยเงินกูจ้ ำกต่ำงประเทศ จำนวน
1,903.81 ล้ำนบำท รำยละเอียด ดังนี้
1.2.1 การเบิกจ่ายเงินกูจ้ ากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) จำนวน 48.99 ล้ำนบำท
แบ่งเป็น เงินกูส้ ำหรับโครงกำรก่อสร้ำงสะพำนข้ำมแม่นำเจ้
้ ำพระยำ บริเวณถนน นนทบุรี 1 ของกรมทำงหลวง
ชนบท จำนวน 98.47 ล้ำนเยน หรือคิดเป็น 28.21 ล้ำนบำท และเงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่กำรรถไฟแห่งประเทศไทย
สำหรับโครงกำรรถไฟชำนเมืองสำยสีแดง ช่วงบำงซื่อ-รังสิต จำนวน 72.52 ล้ำนเยน หรือคิดเป็น 20.78 ล้ำนบำท
1.2.2 การเบิกจ่ายเงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชีย จำนวน 2.50 ล้ำนเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น 88.23 ล้ำนบำท
สำหรับโครงกำรก่อสร้ำงทำงสำยหลักเป็น 4 ช่องจรำจร (ระยะที่ 2) ของกรมทำงหลวง
1.2.3 การกู้เงิน Euro Commercial Paper หรือ ECP Programme จำนวน 50 ล้ำนเหรียญสหรัฐ
หรือคิดเป็น 1,766.59 ล้ำนบำท (อัตรำแลกเปลี่ยน ณ 31 กรกฎำคม 2558) เพื่อให้กู้ต่อแก่บริษัท กำรบินไทย จำกัด
(มหำชน) สำหรับโครงกำรซื้อเครื่องบิน แอร์บัส A340-600
1.3 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ จำนวน 44,950 ล้ำนบำท
ในเดือนกรกฎำคม 2558 กระทรวงกำรคลังได้ดำเนินกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ในประเทศ ดังนี้
(1) กำรปรับโครงสร้ำงหนีพ้ ันธบัตรรัฐบำล ที่ออกภำยใต้ พ.ร.บ. กำรบริหำรหนีส้ ำธำรณะฯ พ.ศ. 2548
และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 35,950 ล้ำนบำท โดยกำรออกพันธบัตรรัฐบำลเพื่อกำรบริหำรหนี้ จำนวน 20,000
ล้ำนบำท กำรทำสัญญำเงินกู้ระยะสั้น จำนวน 10,000 ล้ำนบำท และกำรออกตั๋วสัญญำใช้เงิน จำนวน 5,950
ล้ำนบำท
(2) กำรปรับโครงสร้ำงหนี้สัญญำเงินกู้ระยะสั้น โดยกำรออกพันธบัตรรัฐบำลเพื่อกำรบริหำรหนี้ จำนวน
9,000 ล้ำนบำท
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1.4 การชาระหนี้ กระทรวงกำรคลังได้ชำระหนี้ จำนวน 17,975.18 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็น
1.4.1 การชาระหนีท้ ี่รัฐบาลกู้โดยตรง จำนวน 15,516.81 ล้ำนบำท รำยละเอียด ดังนี้
- ชำระต้นเงิน จำนวน 6,957.47 ล้ำนบำท โดยใช้เงินงบประมำณทั้งจำนวน แบ่งเป็น (1) กำรชำระ
หนี้ที่อยู่ภำยใต้ พ.ร.ก. บริหำรจัดกำรน้ำและสร้ำงอนำคตประเทศ ฯ 3,500 ล้ำนบำท (2) กำรชำระหนี้เงินกู้ DPL
3,000 ล้ำนบำท (3) กำรชำระหนี้เงินกู้ที่รฐั บำลให้กู้ต่อแก่กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 364 ล้ำนบำท
และ (4) กำรชำระหนี้ต่ำงประเทศ 93.47 ล้ำนบำท
- ชำระดอกเบี้ย จำนวน 8,559.34 ล้ำนบำท โดยใช้เงินงบประมำณทั้งจำนวน แบ่งเป็น (1) ดอกเบี้ย
หนี้ในประเทศ 8,374.12 ล้ำนบำท และ (2) ดอกเบี้ยหนี้ต่ำงประเทศ 185.22 ล้ำนบำท
1.4.2 การชาระหนี้ที่รัฐบาลกูเ้ พื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ โดยใช้เงินจำกบัญชี
สะสมเพื่อกำรชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ควำมเสียหำยของกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูฯ จำนวน 2,458.37 ล้ำนบำท แบ่งเป็น
(1) กำรชำระหนีภ้ ำยใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูฯ (FIDF 1) จำนวน 1,067.40 ล้ำนบำท
โดยเป็นกำรชำระดอกเบี้ยทั้งจำนวน
(2) กำรชำระหนี้ภำยใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูฯ (FIDF 3) จำนวน 1,390.97 ล้ำนบำท
โดยเป็นกำรชำระดอกเบี้ยทั้งจำนวน
2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม 38,738 ล้านบาท
2.1 การกู้เงินในประเทศ
กำรรถไฟแห่งประเทศไทยกู้เงินในประเทศ จำนวน 5,211 ล้ำนบำท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในรูปของ
สัญญำเงินกู้ระยะยำวที่รัฐบำลค้ำประกัน
2.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศ
ในเดือนกรกฎำคม 2558 รัฐวิสำหกิจไม่มีกำรเบิกจ่ำยเงินกู้จำกต่ำงประเทศ
2.3 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ
รัฐวิสำหกิจได้มกี ำรปรับโครงสร้ำงหนี้ในประเทศเป็นเงิน 33,527 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียดดังตำรำงที่ 2
ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหนีในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือนกรกฎาคม 2558
หน่วยงาน

การกู้ใหม่มาช้าระหนีเดิม

การขยายอายุสัญญาเงินกู้

(Refinance)

(Roll Over)

ค้าประกัน
1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

-

ไม่ค้าประกัน
-

2. การรถไฟแห่งประเทศไทย
3. การเคหะแห่งชาติ
รวม

หน่วย: ล้านบาท

ค้าประกัน
25,000.00

รวม

ไม่ค้าประกัน
-

6,527.00

25,000.00
6,527.00

-

-

2,000.00

-

2,000.00

-

-

33,527.00

-

33,527.00
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