รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐรายเดือน

สำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะขอสรุปผลกำรบริหำรจัดกำรหนี้ภำครัฐที่ดำเนินกำรโดยสำนักงำน
บริหำรหนี้สำธำรณะ ประจำเดือนมกรำคม 2558 วงเงินรวม 87,479.45 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็นหนี้รัฐบำล
79,200.45 ล้ำนบำท และหนี้รัฐวิสำหกิจ 8,279 ล้ำนบำท
1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล วงเงินรวม 79,200.45 ล้านบาท
1.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล
ในเดือนมกรำคม 2558 กระทรวงกำรคลังได้กู้เงินและเบิกจ่ำยเงินกูเ้ ป็นจำนวนทั้งสิน้ 19,104.84 ล้ำนบำท
รำยละเอียดดังนี้
1.1.1 กำรกู้เงินเพื่อชดเชยกำรขำดดุลงบประมำณ จำนวน 17,116.61 ล้ำนบำท โดยกำรออกพันธบัตร
รัฐบำล 4,438 ล้ำนบำท และพันธบัตรออมทรัพย์ 12,678.61 ล้ำนบำท
1.1.2 กำรเบิกจ่ำยเงินกู้เพื่อวำงระบบบริหำรจัดกำรน้ำ จำนวน 200 ล้ำนบำท จำกสัญญำเงินกู้วงเงิน 15,393
ล้ำนบำท ที่ได้ลงนำมในสัญญำเงินกู้เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2556 ภำยใต้ พ.ร.ก. บริหำรจัดกำรน้ำและสร้ำงอนำคต
ประเทศฯ
1.1.3 กำรเบิกจ่ำยเงินกู้ให้กู้ต่อแก่กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำโครงกำรรถไฟฟ้ำ
สำยสีม่วง จำนวน 132.02 ล้ำนบำท โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน้ำเงิน จำนวน 98.29 ล้ำนบำท และโครงกำรรถไฟฟ้ำ
สำยสีเขียว จำนวน 128.12 ล้ำนบำท รวมถึงกำรเบิกจ่ำยเงินกู้ต่อให้แก่กำรรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำ
โครงกำรรถไฟสำยสีแดง จำนวน 67.64 ล้ำนบำท และโครงกำรปรับปรุงทำงรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 สำยทำง จำนวน
192.16 ล้ำนบำท
1.1.4 กำรเบิกจ่ำยเงินกู้ จำนวน 1,170 ล้ำนบำท ซึง่ เป็นกำรกู้เงินบำททดแทนเงินกู้จำกธนำคำรโลก
เพื่อใช้ในโครงกำรเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน (DPL) ที่ได้ลงนำมในสัญญำเงินกู้เมื่อวันที่
วันที่ 19 ธันวำคม 2557วงเงิน 2,500 ล้ำนบำท
ตารางที่ 1
การกูเ้ งินในประเทศของรัฐบาล เดือนมกราคม 2558
1. เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ
- พันธบัตรรัฐบาล
- พันธบัตรออมทรัพย์

หน่วย: ล้านบาท
17,116.61
4,438.00
12,678.61

2. เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้า
3. เงินกู้ให้กู้ต่อ
4. เงินกู้เพื่อใช้ในการด้าเนินโครงการเงินกู้ DPL
รวม

200.00
618.23
1,170.00
19,104.84
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1.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล จานวนรวม 48,976 ล้านบาท
1.2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล จานวน 25,000 ล้านบาท
ในเดือนมกรำคม 2558 กระทรวงกำรคลังได้ดำเนินกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ในประเทศ ดังนี้
(1) กำรปรับโครงสร้ำงหนีส้ ัญญำเงินกู้ระยะสั้น ที่ออกภำยใต้ พ.ร.บ. กำรบริหำรหนี้สำธำรณะฯ พ.ศ. 2548
และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 9,000 ล้ำนบำท โดยกำรออกพันธบัตรรัฐบำลเพื่อกำรบริหำรหนี้ทั้งจำนวน
(2) กำรปรับโครงสร้ำงหนี้สัญญำเงินกู้ระยะสั้น ที่ออกภำยใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูระยะที่สองฯ
(FIDF 3) จำนวน 16,000 ล้ำนบำท โดย (1) ออกพันธบัตรรัฐบำล 14,198 ล้ำนบำท (2) ยืมเงินทดรองจ่ำยจำกบัญชีเงินฝำก
กระทรวงกำรคลัง (Premium FIDF 3) จำนวน 1,802 ล้ำนบำท
ทั้งนี้ กำรรำยงำนกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ในประเทศของรัฐบำลจะไม่รวมกำร Roll over ตั๋วเงินคลัง
เนื่องจำกกำรกู้เงินโดยกำรออกตั๋วเงินคลังเป็นกำรกู้ในรูปเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรักษำระดับเงินคงคลังให้เพียงพอกับ
กำรใช้จ่ำยของรัฐบำล โดยกำรกูเ้ งินในขณะหนึ่งจะไม่เกินวงเงินที่กำหนด โดย ณ ต้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
มีวงเงินตั๋วเงินคลังเพื่อใช้ในกำรบริหำรเงินสดรับ – จ่ำยของรัฐบำล จำนวน 90,500 ล้ำนบำท และกระทรวงกำรคลัง
จะทำกำร Roll over ตั๋วเงินคลังที่ครบกำหนดตำมอำยุของตัว๋ เงินคลังในแต่ละรุ่น
ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหนีใ้ นประเทศของรัฐบาล เดือนมกราคม 2558
1. เงินกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี
2. เงินกู้ชดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
FIDF 1
FIDF 3

3. เงินกู้ตามพระราชก้าหนดให้อ้านาจกระทรวงการคลัง
กู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552
รวม

หน่วย : ล้านบาท
9,000.00
16,000.00
16,000.00
-

25,000.00

1.2.2 การกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล จานวน 23,976 ล้านบาท
ในเดือนมกรำคม 2558 มีกำรกู้เงินล่วงหน้ำ (Pre-funding) โดยเป็นกำรออกพันธบัตรรัฐบำล จำนวน
23,976 ล้ำนบำท เพื่อปรับโครงสร้ำงหนี้พันธบัตรรัฐบำลที่ออกภำยใต้ พ.ร.บ. กำรบริหำรหนี้สำธำรณะฯ ซึ่งจะครบกำหนด
ในวันที่ 22 พฤษภำคม 2558
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1.3 การชาระหนี้ของรัฐบาล
ในเดือนมกรำคม 2558 กระทรวงกำรคลังได้ชำระหนี้ จำนวน 11,119.61 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็น
1.3.1 การชาระหนี้ของรัฐบาลจากงบประมาณ เป็นจำนวน 8,581.32 ล้ำนบำท รำยละเอียด ดังนี้
- ชำระหนี้ในประเทศ 8,302.81 ล้ำนบำท โดยเป็นกำรชำระดอกเบี้ยทั้งจำนวน
- ชำระหนี้ต่ำงประเทศ 278.51 ล้ำนบำท แบ่งเป็น ต้นเงิน 93.47 ล้ำนบำท และดอกเบี้ย 185.04 ล้ำนบำท
ตารางที่ 3 การชาระหนีข้ องรัฐบาลจากงบประมาณ
เดือนมกราคม 2558
- ต้นเงิน
- ดอกเบีย
- ค่าธรรมเนียม
- ค่าจัดซือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

หน่วย : ล้านบาท
93.47
8,487.85
-

รวม

8,581.32

1.3.2 การชาระหนี้ของรัฐบาลจากแหล่งอื่น เป็นจำนวน 2,538.29 ล้ำนบำท ดังนี้
(1) กำรชำระหนี้ภำยใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูฯ (FIDF 1) จำนวน 1,085.09 ล้ำนบำท
ซึ่งเป็นกำรชำระดอกเบี้ยทั้งจำนวน โดยใช้เงินจำกบัญชีสะสมเพื่อกำรชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ควำมเสียหำยของกองทุนเพื่อ
กำรฟื้นฟูฯ
(2) กำรชำระหนี้ภำยใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูระยะที่สองฯ (FIDF 3) จำนวน 1,453.20
ล้ำนบำท ซึ่งเป็นกำรชำระดอกเบี้ยทั้งจำนวน โดยใช้เงินจำกบัญชีสะสมเพื่อกำรชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ควำมเสียหำยของ
กองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูฯ
2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม 8,279 ล้านบาท
2.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ
ในเดือนมกรำคม 2558 รัฐวิสำหกิจได้มีกำรกู้เงินในประเทศเป็นเงิน 1,772.50 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียด
ดังตำรำงที่ 4
ตารางที่ 4
ผลการกูเ้ งินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือนมกราคม 2558
หน่วยงาน

หน่วย: ล้านบาท

เงินกู้ตามโครงการ
ค้าประกัน

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
รวม

-

เงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ

ไม่ค้าประกัน ค้าประกัน ไม่ค้าประกัน

รวม

-

1,772.50

-

1,772.50

-

1,772.50

-

1,772.50

3

รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐรายเดือน
2.2 ผลการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ
ในเดือนมกรำคม 2558 รัฐวิสำหกิจได้มีกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ในประเทศเป็นเงิน 6,506.50 ล้ำนบำท
โดยมีรำยละเอียดดังตำรำงที่ 5
ตารางที่ 5
การปรับโครงสร้างหนีใ้ นประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือนมกราคม 2558
หน่วยงาน

หน่วย: ล้านบาท

การกู้ใหม่มาช้าระหนีเดิม

การขยายอายุสัญญาเงินกู้

(Refinance)

(Roll Over)

ค้าประกัน

รวม

ไม่ค้าประกัน ค้าประกัน ไม่ค้าประกัน

1.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

-

-

2,779.00

2,779.00

2.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

-

-

3,727.50

3,727.50

-

-

6,506.50

รวม

-

6,506.50

2.3 ผลการบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจเพื่อลดต้นทุนเงินกู้และป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน
ในเดือนมกรำคม 2558 ไม่มีกำรบริหำรจัดกำรหนี้ต่ำงประเทศของรัฐวิสำหกิจ

4

