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รายงานผลการบริหารจัดการหน้ีภาครัฐรายเดือน 

 

 นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อ านวยการส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
ประจ าเดือนกรกฎาคม 2556 ดังนี้  

 
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 
1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล 

1.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล 
ในเดือนกรกฎาคม 2556 กระทรวงการคลังได้กูเ้งินเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยการออก

พันธบัตรรัฐบาล 11,000 ล้านบาท และพันธบัตรออมทรัพย์ 351.10 ล้านบาท การเบิกจ่ายเงินกู้ 1,000 ล้านบาท 
จากสัญญาเงินกู้วงเงิน 15,393 ล้านบาท ที่ลงนามในสัญญาเงินกู้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ภายใต้ พ.ร.ก. 
บริหารจัดการน้ าและสร้างอนาคตประเทฯ  ประกอบกับการเบิกจ่ายเงินกู้เพ่ือให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทฯไทยกู้ต่อ จ านวน 388.35 ล้านบาท เพ่ือจัดท าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว   

 
ตารางที่ 1

การกู้เงินในประเทศของรัฐบาล เดือน ก.ค. 56 หน่วย: ล้านบาท

ชดเชยการขาดดุล 11,351.10      

- พนัธบัตรรัฐบาล 11,000.00      

- พนัธบัตรออมทรัพย์ 351.10          

พ.ร.ก. บริหารจัดการน ้าและสร้างอนาคตประเทศฯ 1,000.00       

การกู้เงินเพื่อใหกู้้ต่อ 388.35          

รวม 12,739.45     
 

1.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล  
 1.2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนกรกฎาคม 2556  

กระทรวงการคลังได้ด าเนินการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้จ านวน 40,000 ลา้นบาท โดยแบ่งเปน็  
1) การปรบัโครงสรา้งพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหนี้ที่ออกภายใต ้พ.ร.บ. การบรหิารหนีส้าธารณะ   

พ.ฯ. 2548 จ านวน 16,000 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล 12,000 ล้านบาท และการกู้เงินระยะสั้น 4,000 ล้านบาท  
2) การปรบัโครงสรา้งหนี้เงนิกูท้ี่ออกภายใต้ พ.ร.ก. ชว่ยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟู  ระยะที่สอง (FIDF 3) 

ที่ครบก าหนดจ านวน 24,000 ลา้นบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล 7,020 ล้านบาท เงินกู้ระยะสั้น 6,980 ล้านบาท                                    
และ เงินทดรองจ่ายที่ยืมจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง (Premium FIDF 1 และ  FIDF 3)  จ านวน 10,000 ล้านบาท  
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ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหน้ีในประเทศของรัฐบาลเดือน ก.ค. 56 หน่วย : ล้านบาท

   1. เงินกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี 16,000.00        

   2. เงินกู้ชดใช้ความเสียหายใหก้องทุนเพื่อการฟื้นฟฯู 24,000.00        

         FIDF 1 -                  

         FIDF 3 24,000.00        

   3. เงินกู้ตามพระราชก้าหนดใหอ้้านาจกระทรวงการคลัง -                  

      กู้เงินเพื่อฟื้นฟแูละเสริมสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552

รวม 40,000.00       

การปรับโครงสร้างหน้ีในประเทศ


 
 

 1.2.2 การกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนกรกฎาคม 2556 
ในเดือนกรกฎาคม 2556 ไมม่ีการกู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding)  

 
1.3 การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังค้้าประกัน 

ในเดือนกรกฎาคม 2556 ไม่มีการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทฯที่กระทรวงการคลังค้ าประกัน 
 

1.4 การบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐบาลเพื่อลดต้นทุนเงินกู้และป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน 
ในเดือนกรกฎาคม 2556 กระทรวงการคลังได้มีการแปลงหนี้เงินกู้ของธนาคารโลกวงเงิน 56.09  ล้านเหรียญสหรัฐ 

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว ของโครงการปรับปรุงและพัฒนาทางหลวงของกรมทางหลวง เป็นหนี้สกุลเงินบาท                  
อัตราดอกเบี้ยคงที ่ท าให้ประหยัดดอกเบี้ยได้จ านวน 13.57 ล้านบาท 

  
1.5 การช้าระหนี้ของรัฐบาล 

 ในเดือนกรกฎาคม 2556 กระทรวงการคลังได้ช าระหนี้เป็นเงนิ จ านวน 36,163.92 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 
1.5.1 การช้าระหนี้ของรัฐบาลจากงบประมาณช้าระหนี้ เป็นจ านวน 20,748.82 ล้านบาท ดังนี้  

 - ช าระหนี้ในประเทฯ 20,498.50 ล้านบาท โดยเป็นการช าระต้นเงิน 8,003.46 ล้านบาท ดอกเบี้ย 
12,494.79 ล้านบาท และค่าธรรมเนียม 0.25 ล้านบาท    
 - ช าระหนี้ต่างประเทฯ 250.32 ล้านบาท โดยเป็นการช าระต้นเงิน 93.47 ล้านบาท และดอกเบี้ย  
156.85 ล้านบาท  
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หน่วย : ล้านบาท

ต้นเงิน 8,096.93          

           - ต้นเงินดอกเบี ย 12,651.64        

           - ดอกเบี ยค่าธรรมเนียม 0.25                

           - ค่าธรรมเนียมค่าจัดซื อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า -                 

20,748.82      

ตารางที่ 3 การช าระหน้ีของรัฐบาลเดือน ก.ค. 56

รวม  
 

1.5.2 การช้าระหนี้ของรัฐบาลจากแหล่งอ่ืน เป็นจ านวน 15,415.10 ล้านบาท ดังนี้ 
(1) การช าระต้นเงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูระยะที่สอง   (FIDF 3) จ านวน 12,000 

ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพ่ือการช าระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟู  1 ที่ได้รับ
จากการโอนสินทรัพย์คงเหลือในบัญชีผลประโยชน์     

(2) การช าระดอกเบี้ยเงินกูภ้ายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟู  (FIDF 1) จ านวน 1,067.40 ล้านบาท 
และการช าระดอกเบี้ยเงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูระยะที่สอง   (FIDF 3) จ านวน 2,347.70 ล้านบาท  
โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพ่ือการช าระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟู  2   

ทั้งนี้ แหล่งเงินที่น าเข้าบัญชีสะสมเพ่ือการช าระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟู  2  
ประกอบด้วย (1) เงนิก าไรสุทธขิองธนาคารแห่งประเทฯไทยไมน่้อยกว่าร้อยละ 90 (2) เงินที่สถาบันการเงินน าส่ง
ธนาคารแห่งประเทฯไทย (3) เงนิหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และ                  
(4) เงินโอนจากบัญชีกองทุนเพ่ือการช าระคืนต้นเงินกู้    
 

2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ 
2.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ 

ในเดือนกรกฎาคม 2556 รัฐวิสาหกิจได้มีการกู้เงินในประเทฯเป็นเงิน 18,870 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด            
ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4

ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน ก.ค. 56 หน่วย: ล้านบาท

ค ้าประกัน ไม่ค ้าประกัน ค ้าประกัน ไม่ค ้าประกัน

1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร -               -               15,000.00               -                        15,000.00      

2. การรถไฟแหง่ประเทศไทย 320.00          -               1,000.00                -                        1,320.00        

3. การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค -               1,000.00       -                        -                        1,000.00        

4. การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย -               1,000.00       -                        -                        1,000.00        

5. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ -               -               550.00                   -                        550.00          

รวม 320.00        2,000.00      16,550.00            -                     18,870.00     

เงินกู้ตามโครงการ เงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ
หน่วยงาน รวม

 
2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ 

ในเดือนกรกฎาคม 2556 รัฐวิสาหกิจได้มีการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทฯเป็นเงิน 23,661.28 ลา้นบาท โดยมี
รายละเอียดดังตารางที่ 5 
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ตารางที ่5

การปรับโครงสร้างหน้ีในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน ก.ค. 56 หน่วย: ล้านบาท

ค ้าประกนั ไม่ค ้าประกนั ค ้าประกนั ไม่ค ้าประกนั

1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร -                     -                    15,000.00            -                      15,000.00       

2. การเคหะแหง่ชาติ -                     -                    5,000.00              -                      5,000.00         

2. การรถไฟแหง่ประเทศไทย -                     -                    2,261.28              -                      2,261.28         

4. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ -                     -                    1,400.00              -                      1,400.00         

รวม -                     -                    23,661.28            -                      23,661.28       

การกูใ้หม่มาช้าระหนี เดิม (Refinance) การขยายอายุสัญญาเงินกู ้(Roll Over)
หน่วยงาน รวม

 
 

2.3 การบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจเพื่อลดต้นทุนเงินกู้และป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน 
ในเดือนกรกฎาคม 2556 กระทรวงการคลังได้บริหารความเสี่ยงหนี้เงินกู้สกุลเงินเยน อัตราดอกเบี้ยคงท่ี

วงเงิน 24,419.60 ล้านเยน ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทฯไทย โดยการแปลงเป็นหนี้สกุลเงินบาท         
อัตราดอกเบี้ยคงท่ี ท าให้ประหยัดดอกเบี้ยได้ 428 ล้านบาท 

 


