รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐรายเดือน
สำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะขอสรุปผลกำรบริหำรจัดกำรหนี้ภำครัฐที่ดำเนินกำรโดยสำนักงำน
บริหำรหนี้สำธำรณะ ประจำเดือนมกรำคม 2559 วงเงินรวม 103,812.84 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็นหนี้รัฐบำล
88,642.84 ล้ำนบำท และหนีร้ ัฐวิสำหกิจ 15,170 ล้ำนบำท
1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล วงเงินรวม 88,642.84 ล้านบาท ประกอบด้วย
1.1 กำรกู้เงินในประเทศ 31,089.41 ล้ำนบำท
1.2 กำรเบิกจ่ำยเงินกู้ต่ำงประเทศ 1,714.22 ล้ำนบำท
1.3 กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ในประเทศ 21,000 ล้ำนบำท
1.4 กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ต่ำงประเทศ จำนวน 3,594.32 ล้ำนบำท
1.5 กำรชำระหนี้ 31,244.89 ล้ำนบำท
1.1 การกูเ้ งินในประเทศ กระทรวงกำรคลังกู้เงินและเบิกจ่ำยเงินกู้ จำนวน 31,089.41 ล้ำนบำท
โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ (โปรดดูตำรำงที่ 1 ประกอบ)
1.1.1 กำรกู้เงินเพื่อชดเชยกำรขำดดุลงบประมำณ จำนวน 23,941.02 ล้ำนบำท โดยกำรออกพันธบัตรรัฐบำล
จำนวน 20,000 ล้ำนบำท และพันธบัตรออมทรัพย์ จำนวน 3,941.02 ล้ำนบำท
1.1.2 กำรเบิกจ่ำยเงินกู้ให้ก้ตู ่อ จำนวน 1,848.39 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็น
(1) กำรให้กู้ต่อแก่กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน้ำเงิน
จำนวน 827.70 ล้ำนบำท และสำยสีเขียว จำนวน 880.94 ล้ำนบำท
(2) กำรให้กู้ต่อแก่กำรรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำโครงกำรปรับปรุงทำงรถไฟที่ไม่ปลอดภัย
8 สำยทำง จำนวน 139.75 ล้ำนบำท
1.1.3 กำรเบิกจ่ำยเงินกู้บำททดแทนกำรกู้เงินตรำต่ำงประเทศ จำนวน 5,300 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็น
(1) เงินกูเ้ พื่อใช้ในโครงกำรเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน (DPL) จำนวน 300 ล้ำนบำท
(2) เงินกู้เพื่อใช้ในกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำและระบบขนส่งทำงถนน
ระยะเร่งด่วน : มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 จำนวน 5,000 ล้ำนบำท
ตารางที่ 1 การกูเ้ งินในประเทศของรัฐบาล เดือนมกราคม 2559
1. เงินกูเ้ พื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ
- พันธบัตรรัฐบาล
- ตั๋วเงินคลัง
2. เงินกูเ้ พื่อวางระบบบริหารจัดการนา้
3. เงินกูใ้ ห้กตู้ อ่
4. เงินกูบ้ าททดแทนการกูเ้ งินตราต่างประเทศ
- โครงการเงินกู้ DPL
- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้าและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน
รวม

หน่วย: ล้านบาท
23,941.02
23,941.02
1,848.39
5,300.00
300.00
5,000.00
31,089.41
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1.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศ กระทรวงกำรคลังได้มีกำรเบิกจ่ำยเงินกูจ้ ำกต่ำงประเทศ จำนวน
1,714.22 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
1.2.1 การเบิกจ่ายเงินกู้จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญีป่ ุ่น (JICA) จำนวน 5,542.68 ล้ำนเยน
หรือเทียบเท่ำ 1,678.48 ล้ำนบำท เพื่อให้กู้ต่อแก่กำรรถไฟแห่งประเทศไทย สำหรับโครงกำรรถไฟชำนเมืองสำยสีแดง
ช่วงบำงซื่อ-รังสิต
1.2.2 การเบิกจ่ายเงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชีย จำนวน 0.99 ล้ำนเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่ำ 35.74
ล้ำนบำท สำหรับโครงกำรก่อสร้ำงทำงสำยหลักเป็น 4 ช่องจรำจร (ระยะที่ 2) ของกรมทำงหลวง
1.3 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ กระทรวงกำรคลังดำเนินกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ในประเทศ จำนวน 21,000
ล้ำนบำท ซึ่งเป็นกำรปรับโครงสร้ำงหนีเ้ งินกู้ระยะสั้น โดยกำรออกพันธบัตรรัฐบำลเพื่อกำรบริหำรหนี้
1.4 การปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ กระทรวงกำรคลังดำเนินกำรปรับโครงสร้ำงหนี้เงินกู้ภำยใต้ ECP
Programme ที่ให้กู้ยืมต่อแก่ บริษัท กำรบินไทย จำกัด (มหำชน) โดยกำรกู้เงินภำยใต้ ECP Programme จำนวน
100 ล้ำนเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่ำ 3,594.32 ล้ำนบำท
1.5 การชาระหนี้ กระทรวงกำรคลังได้ชำระหนี้ จำนวน 31,244.89 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็น
1.5.1 การชาระหนีท้ ี่รัฐบาลกู้โดยตรง จำนวน 24,636.45 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
- ชำระเงินต้น จำนวน 17,184.47 ล้ำนบำท โดยใช้เงินงบประมำณทั้งจำนวน แบ่งเป็น
(1) กำรชำระหนี้ที่ออกภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรบริหำรหนีส้ ำธำรณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน
12,000 ล้ำนบำท (2) กำรชำระหนีท้ ี่อยู่ภำยใต้พระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินเพื่อกำรวำงระบบ
บริหำรจัดกำรน้ำและสร้ำงอนำคตประเทศ พ.ศ. 2555 จำนวน 5,091 ล้ำนบำท (3) กำรชำระหนีต้ ่ำงประเทศ
จำนวน 93.47 ล้ำนบำท
- ชำระดอกเบี้ย จำนวน 7,451.98 ล้ำนบำท โดยใช้งบประมำณทั้งจำนวน แบ่งเป็น (1) กำรชำระ
ดอกเบี้ยหนี้ในประเทศ จำนวน 7,255.65 ล้ำนบำท (2) กำรชำระดอกเบี้ยหนี้ต่ำงประเทศ จำนวน 196.33 ล้ำนบำท
1.5.2 การชาระหนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน โดยใช้เงินจำกบัญชีสะสมเพื่อกำรชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ควำมเสียหำยของกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูฯ
จำนวน 6,608.44 ล้ำนบำท แบ่งเป็น
(1) กำรชำระหนี้ภำยใต้พระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำรเงินกู้เพื่อ
ช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) จำนวน 1,085.09 ล้ำนบำท
โดยเป็นกำรชำระดอกเบี้ยทั้งจำนวน
(2) กำรชำระหนีภ้ ำยใต้พระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำรเงินกู้เพื่อช่วยเหลือ
กองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) จำนวน 5,523.35 ล้ำนบำท
แบ่งเป็น เงินต้น จำนวน 4,082.41 ล้ำนบำท และดอกเบี้ย จำนวน 1,440.94 ล้ำนบำท
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2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม 15,170 ล้านบาท
2.1 การกู้เงินในประเทศ
รัฐวิสำหกิจมีกำรกู้เงินในประเทศ จำนวน 170 ล้ำนบำท โดยเป็นกำรกู้เงินของกำรประปำส่วนภูมิภำค
ในรูปของพันธบัตรรัฐวิสำหกิจทีก่ ระทรวงกำรคลังค้ำประกัน ซึ่งเป็นกำรกู้เงินเพื่อดำเนินโครงกำรก่อสร้ำง
ปรับปรุงขยำย กปภ. ภูเก็ตและสุรำษฎร์ธำนี
2.2 การปรับโครงสร้างหนีใ้ นประเทศ
รัฐวิสำหกิจได้ดำเนินกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ในประเทศ โดยกำรขยำยอำยุสัญญำเงินกู้ (Roll Over) วงเงินรวม
15,000 ล้ำนบำท ประกอบด้วยธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร และกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย
ได้ทำกำร Roll Over วงเงิน 10,000 ล้ำนบำท และ 5,000 ล้ำนบำท ตำมลำดับ (โปรดดูตำรำงที่ 2 ประกอบ)
ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหนีในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือนมกราคม 2559
หน่วยงาน
1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
รวม

หน่วย: ล้านบาท

การกู้ใหม่มาช้าระหนีเดิม
(Refinance)

การขยายอายุสัญญาเงินกู้
(Roll Over)

ค้าประกัน
-

ค้าประกัน ไม่ค้าประกัน
10,000.00
5,000.00
10,000.00 5,000.00

ไม่ค้าประกัน
-

รวม
10,000.00
5,000.00
15,000.00
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