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รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐรายเดือน 

  ส ำนักงำนบริหำรหน้ีสำธำรณะขอสรุปผลกำรบริหำรจัดกำรหนี้ภำครัฐที่ด ำเนินกำรโดยส ำนักงำน  
บริหำรหนี้สำธำรณะ ประจ ำเดือนสิงหำคม 2559 วงเงินรวม 104,305.78 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็นหนี้รัฐบำล 
100,605.78 ล้ำนบำท และหนี้รัฐวิสำหกิจ 3,700 ล้ำนบำท ดังนี้ 
 

1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล วงเงินรวม 100,605.78 ล้านบาท ประกอบด้วย 
1.1 กำรกู้เงินในประเทศ 2,391.64 ล้ำนบำท 
1.2 กำรเบิกจ่ำยเงินกู้ต่ำงประเทศ 528.64 ล้ำนบำท 
1.3 กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ในประเทศ 79,412 ล้ำนบำท 
1.4 กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ต่ำงประเทศ 3,480.79 ล้ำนบำท 
1.5 กำรช ำระหน้ี 14,792.71 ล้ำนบำท 
 

1.1 การกูเ้งนิในประเทศ กระทรวงกำรคลังกู้เงินและเบิกจ่ำยเงินกู ้จ ำนวน 2,391.64 ล้ำนบำท  
โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ (โปรดดตูำรำงที่ 1 ประกอบ) 
          1.1.1 การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จ ำนวน 1,555.09 ล้ำนบำท โดยเป็นพันธบัตร
ออมทรัพย์ทั้งจ ำนวน 
  1.1.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ใหกู้ต่้อ จ ำนวน 836.55 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็น    
         (1) กำรให้กู้ต่อแกก่ำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย วงเงินรวม 701.60 ล้ำนบำท   
เพื่อจัดท ำโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน้ ำเงิน จ ำนวน 483.03 ล้ำนบำท สำยสีเขียว จ ำนวน 180.15 ล้ำนบำท    
และสำยสมี่วง จ ำนวน 38.42 ล้ำนบำท 
         (2) กำรให้กู้ต่อแกก่ำรรถไฟแห่งประเทศไทย จ ำนวน 134.95 ล้ำนบำท เพื่อจัดท ำโครงกำร
รถไฟชำนเมืองสำยสีแดง ช่วงบำงซื่อ – รังสติ  
 

ตารางที่ 1 การกู้เงินในประเทศของรัฐบาล เดอืนสิงหาคม 2559 หน่วย: ล้านบาท

1. เงินกู้เพ่ือชดเชยการขาดดลุงบประมาณ 1,555.09      

- พนัธบัตรรัฐบาล 1,555.09       

2. เงินกู้เพ่ือวางระบบบริหารจัดการน า้ -             

3. เงินกู้ให้กู้ตอ่ 836.55        

4. เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราตา่งประเทศ -             

รวม 2,391.64      
 

 

    1.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศ กระทรวงกำรคลังได้มีกำรเบิกจ่ำยเงินกู้จำกต่ำงประเทศ จ ำนวน 528.64 
ล้ำนบำท โดยเป็นกำรเบกิจ่ำยจำกองค์กำรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศของญี่ปุ่น เพื่อให้กู้ต่อแก่กำรรถไฟ       
แห่งประเทศไทย ส ำหรับโครงกำรรถไฟชำนเมืองสำยสีแดง ช่วงบำงซื่อ-รังสิต          
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รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐรายเดือน 

    1.3 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ จ ำนวน 79,412 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
  (1) กำรปรับโครงสร้ำงหนี้พันธบัตรรัฐบำลรุ่น LB176A ซึ่งจะครบก ำหนดในวันที่ 16 มิถนุำยน 2560 
โดยกำรด ำเนินธุรกรรมแลกพนัธบัตร (Bond Switching) จ ำนวน 56,682 ล้ำนบำท  
  (2) กำรปรับโครงสร้ำงหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแหง่ประเทศไทย จ ำนวน 15,000 
ลำ้นบำท โดยกำรออกพันธบัตรรัฐบำลเพื่อกำรบริหำรหนีใ้หกู้้ต่อ  
  (3) กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ตั๋วเงินคลัง จ ำนวน 7,730 ล้ำนบำท โดยกำรออกพันธบัตรรัฐบำลเพื่อกำรบรหิำรหนี ้
    1.4 การปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ กระทรวงกำรคลังด ำเนินกำรปรับโครงสร้ำงหนี้เงินกูภ้ำยใต้ ECP 
Programme ที่ให้กู้ต่อแก ่บริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) โดยกำรกู้เงินภำยใต้ ECP Programme จ ำนวน 
100 ล้ำนเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่ำ 3,480.79 ล้ำนบำท 

    1.5 การช าระหนี้ กระทรวงกำรคลังได้ช ำระหนี ้จ ำนวน 14,792.71 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็น 
 1.5.1 การช าระหนีท้ี่รัฐบาลกู้โดยตรง จ ำนวน 711.97 ล้ำนบำท โดยมรีำยละเอียด ดังนี ้ 

      - ช ำระเงินต้น จ ำนวน 556.19 ล้ำนบำท แบ่งเป็น (1) กำรช ำระหน้ีที่รัฐบำลให้กู้ต่อแก่          
กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแหง่ประเทศไทย จ ำนวน 108.19 โดยใช้เงินจำกเงินงบประมำณของกำรรถไฟฟ้ำขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย และ (2) กำรช ำระหนี้ต่ำงประเทศ จ ำนวน 448 ล้ำนบำท  
                  - ช ำระดอกเบี้ยจ ำนวน 155.78 ล้ำนบำท โดยเป็นกำรช ำระดอกเบ้ียต่ำงประเทศทั้งจ ำนวน 
  1.5.2 การช าระหนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน จ ำนวน 14,080.74 ล้ำนบำท โดยใช้เงินจำกบัญชีสะสมเพื่อกำรช ำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ 
ควำมเสียหำยของกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูฯ แบ่งออกเป็น 
         (1) กำรช ำระหน้ีที่กู้มำภำยใต้พระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำรเงินกู ้
เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟืน้ฟูและพฒันำระบบสถำบันกำรเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) จ ำนวน 12,063.26 ล้ำนบำท       
แบ่งออกเป็น เงินต้น จ ำนวน 12,000 ล้ำนบำท และดอกเบีย้ จ ำนวน 63.26 ล้ำนบำท 
         (2) กำรช ำระหน้ีที่กู้มำภำยใต้พระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำรเงินกู้ 
เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) จ ำนวน 
2,017.48 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็น เงินต้น จ ำนวน 513.77 ล้ำนบำท และดอกเบี้ย จ ำนวน 1,503.71 ล้ำนบำท  
 

2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวสิาหกิจ วงเงินรวม 3,700 ล้านบาท 
          ในเดือนสิงหำคม 2559 กระทรวงกำรคลังได้ด ำเนินกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ในประเทศใหแ้ก่รัฐวิสำหกิจ 
วงเงินรวม 3,700 ล้ำนบำท โดยกำรขยำยอำยุสัญญำเงินกู ้(Roll Over) ประกอบด้วยกำรเคหะแห่งชำติ วงเงิน 
2,300 ล้ำนบำท และกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย วงเงิน 1,400 ล้ำนบำท (โปรดดูตำรำงที่ 2 ประกอบ) 
ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหนี ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดอืนสิงหาคม 2559 หน่วย: ล้านบาท

ค ้าประกัน ไม่ค ้าประกัน ค ้าประกัน ไม่ค ้าประกัน

1. การเคหะแหง่ชาติ -              -            2,300.00      -           2,300.00        

2. การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย -              -            1,400.00    1,400.00        

รวม -            -          2,300.00     1,400.00   3,700.00      

หน่วยงาน
การกู้ใหม่มาชา้ระหนี เดิม การขยายอายุสัญญาเงินกู้ 

รวม

 


