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สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะขอสรุปผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดาํ เนินการโดยสํานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ ประจําเดือนกันยายน 2559 วงเงินรวม 77,665.45 ลานบาท โดยแบงเปนหนี้รัฐบาล
69,380.58 ลานบาท และหนีร้ ัฐวิสาหกิจ 8,284.87 ลานบาท ดังนี้
1. การบริหารจัดการหนีร้ ัฐบาล วงเงินรวม 69,380.58 ลานบาท ประกอบดวย
1.1 การกูเงินในประเทศ 4,177.03 ลานบาท
1.2 การเบิกจายเงินกูตางประเทศ 520.17 ลานบาท
1.3 การปรับโครงสรางหนี้ในประเทศ 47,920.90 ลานบาท
1.4 การชําระหนี้ 16,762.48 ลานบาท
1.1 การกูเ งินในประเทศ กระทรวงการคลังกูเงินและเบิกจายเงินกู จํานวน 4,177.03 ลานบาท
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (โปรดดูตารางที่ 1 ประกอบ)
1.1.1 การกูเงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จํานวน 2,238.43 ลานบาท โดยการออกตั๋ว
สัญญาใชเงิน
1.1.2 การเบิกจายเงินกูใหกูตอ จํานวน 1,938.60 ลานบาท โดยแบงเปน
(1) การใหกูตอแกการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย วงเงินรวม 1,420.53 ลานบาท
เพื่อจัดทําโครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน จํานวน 878.54 ลานบาท สายสีเขียว จํานวน 520.76 ลานบาท
และสายสีมวง จํานวน 21.23 ลานบาท
(2) การใหกูตอแกการรถไฟแหงประเทศไทย จํานวน 518.07 ลานบาท เพื่อจัดทําโครงการ
ปรับปรุงทางรถไฟที่ไมปลอดภัยตอการเดินรถ จํานวน 279.44 ลานบาท โครงการกอสรางทางคูในเสนทางรถไฟ
สายชายฝงทะเลตะวันออก ชวงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเกา - แกงคอย จํานวน 135.53 ลานบาท โครงการรถไฟ
ชานเมืองสายสีแดง ชวงบางซื่อ - รังสิต จํานวน 81.99 ลานบาท และโครงการกอสรางรถไฟทางคู ชวงชุมทาง
ถนนจิระ – ขอนแกน จํานวน 21.11 ลานบาท

ตารางที่ 1 การกูเงินในประเทศของรัฐบาล เดือนกันยายน 2559
1. เงินกูเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ

หนวย: ลานบาท
2,238.43

- ตั๋วสัญญาใชเงิน

2,238.43

2. เงินกูเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ํา
3. เงินกูใหกูตอ

1,938.60

4. เงินกูบาททดแทนการกูเงินตราตางประเทศ
รวม

4,177.03
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1.2 การเบิกจายเงินกูตางประเทศ กระทรวงการคลังไดมีการเบิกจายเงินกูจากตางประเทศ จํานวน 520.17
ลานบาท แบงเปน การเบิกจายจากองคการความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน เพื่อใหกูตอแกการรถไฟ
แหงประเทศไทย สําหรับโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ชวงบางซื่อ - รังสิต จํานวน 519.35 ลานบาท
และการเบิกจายเงินกูจากธนาคารพัฒนาเอเชีย สําหรับโครงการกอสรางทางสายหลักเปน 4 ชองจราจร (ระยะที่ 2)
ของกรมทางหลวง 0.82 ลานบาท
1.3 การปรับโครงสรางหนี้ในประเทศ จํานวน 47,920.90 ลานบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) การปรับโครงสรางตั๋วเงินคลัง จํานวน 27,485 ลานบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้
จํานวน 15,600 ลานบาท และตัว๋ สัญญาใชเงินเพื่อการบริหารหนี้ จํานวน 11,885 ลานบาท
(2) การปรับโครงสรางหนี้สัญญาเงินกูระยะยาว จํานวน 20,000 ลานบาท โดยการออกพันธบัตรบริหาร
หนี้เงินกูโครงการทั้งจํานวน
(3) การปรับโครงสรางตั๋วสัญญาใชเงินเพื่อใหกูตอแกการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย จํานวน
435.90 ลานบาท ดวยการทําสัญญาเงินกูระยะสั้น
1.4 การชําระหนี้ กระทรวงการคลังไดชําระหนี้ จํานวน 16,762.48 ลานบาท โดยแบงเปน
1.4.1 การชําระหนีท้ ี่รัฐบาลกูโดยตรง จํานวน 12,406.65 ลานบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ชําระเงินตน จํานวน 3,577.40 ลานบาท แบงเปน (1) การชําระหนี้ที่กระทรวงการคลังไดปรับ
โครงสรางหนี้แทนการไฟฟาสวนภูมิภาค จํานวน 2,450 ลานบาท ซึ่งหนี้ดังกลาวเปนหนี้ตางประเทศ
ที่กระทรวงการคลังค้ําประกันและรับภาระแทน (2) การชําระหนี้บาททดแทนการกูเงินตราตางประเทศ จํานวน
1,127.40 ลานบาท
- ชําระดอกเบี้ยจํานวน 8,796.11 ลานบาท โดยเปนการชําระดอกเบี้ยหนี้ในประเทศทัง้ จํานวน
- ชําระคาธรรมเนียมการจําหนายพันธบัตรออมทรัพย จํานวน 33.14 ลานบาท
1.4.2 การชําระหนีท้ ี่รัฐบาลกูเพื่อชดเชยความเสียหายใหแกกองทุนเพื่อการฟน ฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน จํานวน 4,355.83 ลานบาท โดยใชเงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชําระคืนตนเงินกูชดใช
ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ แบงออกเปน
(1) การชําระหนี้ที่กูมาภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกู
เพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟน ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) จํานวน 1,492.48 ลานบาท
แบงออกเปน เงินตน จํานวน 1,000 ลานบาท และดอกเบี้ย จํานวน 492.48 ลานบาท
(2) การชําระหนี้ที่กูมาภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกู
เพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) จํานวน
2,863.35 ลานบาท แบงออกเปน เงินตน จํานวน 22.09 ลานบาท และดอกเบี้ย จํานวน 2,841.26 ลานบาท
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2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม 8,284.87 ลานบาท
2.1 การกูเงินในประเทศ จํานวน 1,443 ลานบาท
ในเดือนกันยายน 2559 กระทรวงการคลังมีการจัดหาเงินกูใหแกรัฐวิสาหกิจ จํานวน 1,443 ลานบาท
ประกอบดวย (1) การกูเงินของการเคหะแหงชาติสําหรับโครงการพัฒนาที่อยูอาศัย จํานวน 800 ลานบาท และ
(2) การกูเงินของการรถไฟแหงประเทศไทยสําหรับโครงการจัดหารถโดยสารรุนใหมสาํ หรับบริการเชิงพาณิชย
และโครงการจัดหารถโบกี้บรรทุกตูสินคา จํานวน 643 ลานบาท (โปรดดูตารางที่ 2 ประกอบ)
ตารางที่ 2 ผลการกูเงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือนกันยายน 2559
หนวยงาน
1. การเคหะแหงชาติ
2. การรถไฟแหงประเทศไทย
รวม

หนวย: ลานบาท

เงินกูตามโครงการ
ค้ําประกัน ไมค้ําประกัน
800.00
643.00
1,443.00

เงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ
ค้ําประกัน ไมค้ําประกัน
-

รวม
800.00
643.00
1,443.00

2.2 การปรับโครงสรางหนี้ในประเทศ จํานวน 6,841.87 ลานบาท
ในเดือนกันยายน 2559 กระทรวงการคลังไดดําเนินการปรับโครงสรางหนี้ในประเทศใหแกรัฐวิสาหกิจ
วงเงินรวม 6,841.87 ลานบาท โดยการขยายอายุสญ
ั ญาเงินกู (Roll Over) ประกอบดวยการรถไฟแหงประเทศไทย
วงเงิน 5,841.87 ลานบาท และการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย วงเงิน 1,000 ลานบาท
(โปรดดูตารางที่ 3 ประกอบ)
ตารางที่ 3 การปรับโครงสรางหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือนกันยายน 2559
หนวย: ลานบาท
การกูใหมมาชําระหนี้เดิม
การขยายอายุสัญญาเงินกู
หนวยงาน
รวม
ค้ําประกัน ไมค้ําประกัน ค้ําประกัน ไมค้ําประกัน
1. การรถไฟแหงประเทศไทย
5,841.87
5,841.87
2. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
รวม

-

-

5,841.87

1,000.00
1,000.00

1,000.00
6,841.87
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