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รายงานผลการบริหารจัดการหน้ีภาครัฐรายเดือน 

 

 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการดําเนินการบริหาร
จัดการหนี้ภาครัฐประจําเดือนกรกฎาคม 2555 ดังนี้  

 
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 
1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล 

1.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล 
 

ตารางที ่1
การกู้เงินในประเทศของรฐับาล เดือน ก.ค. 55 หน่วย: ล้านบาท
ชดเชยการขาดดุล 25,078.38        
- พันธบัตรรัฐบาล 25,000.00        
- พันธบัตรออมทรัพย์ 78.38              
พ.ร.ก. บริหารจัดการน ้าและสร้างอนาคตประเทศฯ 700.00            
การกูเ้งินเพื่อให้กูต่้อ 522.63            

รวม 26,301.01         
 

  
 

1.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล 
 1.2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนกรกฎาคม 2555 

กระทรวงการคลังได้ดําเนินการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 เพ่ือดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็ง 2555 จํานวน 18,000 ล้านบาท 

 
ตารางที ่2 การปรับโครงสร้างหน้ีในประเทศของรัฐบาลเดอืน ก.ค. 2555 หน่วย : ลา้นบาท

   1. เงินกูช้ดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี -                

         - Roll over -                

         - Refinance -                

   2. เงินกูช้ดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพือ่การฟืน้ฟฯู -                
         FIDF 1 -                
         FIDF 3 -                
   3. เงินกูต้ามพระราชก้าหนดให้อ้านาจกระทรวงการคลัง 18,000.00        
      กูเ้งินเพือ่ฟืน้ฟแูละเสริมสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกจิ
      พ.ศ. 2552

รวม 18,000.00       

การปรับโครงสร้างหน้ีในประเทศ


 
 

การกู้เงินในประเทศของรัฐบาลในเดือนกรกฎาคม 2555 
 ในเดือนกรกฎาคม 2555 กระทรวงการคลังได้กู้เงินเพื่อ
ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล
จํานวน 25,000 ล้านบาท และพันธบัตรออมทรัพย์ 78.38             
ล้านบาท การกู้เงินตาม พ.ร.ก. บริหารจัดการน้ําและสร้าง
อนาคตประเทศฯ 700 ล้านบาท และกูเ้งินเพ่ือให้การรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกู้ต่อ จํานวน 522.63 ล้านบาท 
เพ่ือจัดทําโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงิน   
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รายงานผลการบริหารจัดการหน้ีภาครัฐรายเดือน 

 
 1.2.2 การกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนกรกฎาคม 2555 

ในเดือนกรกฎาคม 2555 มีการกู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding) จํานวน 38,000 ล้านบาท โดยการออก          
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ (R-bill)  เพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ของพันธบัตร FIDF 3 ที่จะครบกําหนดในวันที่ 
2 กันยายน 2555 วงเงิน 206,023.25 ล้านบาท โดยเงินที่ได้จะนําไปให้กองทุนบริหารเงินกู้เพ่ือการปรับโครงสร้าง             
หนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศบริหารลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง ให้เกิดผลตอบแทน       
และลดต้นทุนในการทํา Pre-funding 

 
1.3 การช าระหนี้ของรัฐบาล 

 ในเดือนกรกฎาคม 2555 กระทรวงการคลังได้ชําระหนี้เป็นเงิน จํานวน 16,111.42 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 
1.3.1 การช าระหนี้ของรัฐบาลจากเงินงบประมาณ  

 
หน่วย : ล้านบาท

จ านวน
15,946.14       

           - ต้นเงิน 136.47            
           - ดอกเบี ย 15,809.67       

           - ค่าธรรมเนียม -                 
           - ค่าจัดซื อเงินตราต่างประเทศ -                 

ตารางที ่3 การช าระหน้ีของรัฐบาลเดอืน ก.ค. 2555

การช าระหน้ีของรัฐบาล
การช้าระหนี จากเงินงบประมาณ

 
 

 ในเดือนกรกฎาคม 2555 กระทรวงการคลังได้ดําเนินการชําระหนี้โดยใช้เงินงบประมาณ รวม 15,946.14        
ล้านบาท ดังนี้ 
 - ชําระหนี้ในประเทศ 15,750.29 ล้านบาท โดยเป็นการชําระดอกเบี้ยทัง้จํานวน  

 - ชําระหนี้ต่างประเทศ 195.85 ล้านบาท โดยเป็นการชําระต้นเงิน 136.47 ล้านบาท และดอกเบี้ย 
59.38 ล้านบาท    

 
1.3.2 การช าระหนี้ของรัฐบาลจากเงินนอกงบประมาณ 

ในเดือนกรกฎาคม 2555 กระทรวงการคลังได้ชําระหนี้ทีกู่ภ้ายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟู
ระยะที่สอง (FIDF 3) จํานวน 165.28 ล้านบาท โดยการไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงินก่อนกําหนดโดยใช้เงินจากบัญชสีะสมเพ่ือ
การชําระคืนต้นเงนิกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ  

 
2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ 

2.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ 
 การกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจในเดือนกรกฎาคม 2555 

ในเดือนกรกฎาคม 2555 รัฐวิสาหกิจได้กู้เงินในประเทศเป็นเงิน 63,261.28 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตามตารางที่ 4 
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ตารางที ่4
ผลการกู้เงินในประเทศของรฐัวิสาหกิจ เดือน ก.ค. 55 หน่วย: ล้านบาท

หน่วยงาน เงินกูต้ามโครงการ เงินทุนหมุนเวยีนและอืน่ๆ รวม
การรถไฟแห่งประเทศไทย 1,261.28          -                           1,261.28   
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 60,000.00        -                           60,000.00 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2,000.00          -                           2,000.00   

รวม 63,261.28        -                           63,261.28   
 

2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ 
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจในเดือนกรกฎาคม 2555 
ในเดือนกรกฎาคม 2555 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้ปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศเป็นเงิน 9,000 ล้านบาท 

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5 
 

ตารางที ่5
การปรับโครงสร้างหน้ีในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดอืน ก.ค. 55 หน่วย: ล้านบาท

หน่วยงาน
การกูใ้หม่มาช้าระหนี เดิม

 (Refinance)
การขยายอายุสัญญาเงินกู ้

(Roll Over)
รวม

การรถไฟแหง่ประเทศไทย -                           5,000.00                    5,000.00      
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ -                           3,000.00                    3,000.00      
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย -                           1,000.00                    1,000.00      

รวม -                           9,000.00                    9,000.00       
 
 

 
 

  
 


