รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐรายเดือน

นายกฤษฎา อุทยานิน ผู้อานวยการสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการบริหารจัดการหนี้
ภาครัฐประจาเดือนกันยายน 2557 ดังนี้
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล
1.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล
ในเดือนกันยายน 2557 กระทรวงการคลังได้กู้เงิน และเบิกจ่ายเงินกู้ ดังนี้
1.1.1 กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จานวน 18,060 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล
11,570 ล้านบาท และตั๋วสัญญาใช้เงิน 6,490 ล้านบาท
1.1.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ 550 ล้านบาท จากสัญญาเงินกู้วงเงิน 15,393 ล้านบาท ที่ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ภายใต้ พ.ร.ก. บริหารจัดการน้าและสร้างอนาคตประเทศฯ
1.1.3 การเบิกจ่ายเงินกู้ต่อให้แก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทาโครงการรถไฟฟ้า
สายสีน้าเงิน จานวน 839.01 ล้านบาท โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง จานวน 1,597.56 ล้านบาท และโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเขียว จานวน 363.24 ล้านบาท รวมถึง การเบิกจ่ายเงินกู้ต่อให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อ
จัดทาโครงการรถไฟสายสีแดง จานวน 57.40 ล้านบาท
1.1.4 การเบิกจ่ายเงินกู้ 2,620 ล้านบาท ซึ่งเป็นการกู้เงินบาททดแทนเงินกู้จากธนาคารโลกเพื่อใช้ใน
โครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) โดยแบ่งเป็น การเบิกจ่ายเงินกู้ 580
ล้านบาท จากสัญญาเงินกู้วงเงิน 3,000 ล้านบาท ที่ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 และ
การเบิกจ่ายเงินกู้ 2,040 ล้านบาท จากสัญญาเงินกู้วงเงิน 3,000 ล้านบาท ที่ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้เมื่อวันที่
30 กรกฎาคม 2557
ตารางที่ 1
การกูเ้ งินในประเทศของรัฐบาล เดือนกันยายน 2557
1. เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณ
- พันธบัตรรัฐบาล
- ตั๋วสัญญาใช้เงิน
2. เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้า
3. เงินกู้ให้กู้ต่อ
4. เงินกู้เพื่อใช้ในการด้าเนินโครงการเงินกู้ DPL
รวม

หน่วย: ล้านบาท
18,060.00
11,570.00
6,490.00
550.00
2,857.21
2,620.00
24,087.21
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1.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล
1.2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนกันยายน 2557
ในเดือนกันยายน 2557 กระทรวงการคลังได้ดาเนินการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศที่ครบกาหนด ดังนี้
(1) พันธบัตรรัฐบาลที่ออกภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ พ.ศ. 2548 ที่ครบกาหนด จานวน
19,635 ล้านบาท ได้แก่ 1) การปรับโครงสร้างพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ 8,000 ล้านบาท โดยการออก
พันธบัตรรัฐบาลทั้งจานวน และ 2) การปรับโครงสร้างตัว๋ เงินคลัง 11,635 ล้านบาท เนื่องจากในวันที่ 24 กันยายน
2557 มีตั๋วเงินคลังที่จะต้องประมูลทั้งสิ้น 37,135 ล้านบาท แต่ไม่สามารถประมูลได้ครบตามจานวนจึงได้ทาการออก
ตั๋วสัญญาใช้เงิน จานวน 11,635 ล้านบาท เพื่อทดแทนจานวนตัว๋ เงินคลังที่ขาดไป ทาให้ ณ สิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ.2557 ยอดคงค้างของตั๋วเงินคลังลดลงอยู่ที่วงเงิน 90,500 ล้านบาท
(2) พันธบัตรออมทรัพย์ที่ออกภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูระยะที่สองฯ (FIDF 3) ที่
ครบกาหนดจานวน 10,820 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น การออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ 10,000
ล้านบาท และ การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 820 ล้านบาท
ทั้งนี้ การรายงานการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลจะไม่รวมการ Roll over ตั๋วเงินคลัง
เนื่องจากการกู้เงินโดยการออกตั๋วเงินคลังเป็นการกู้ในรูปเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรักษาระดับเงินคงคลังให้เพียงพอกับ
การใช้จ่ายของรัฐบาล โดยการกูเ้ งินในขณะหนึ่งจะไม่เกินวงเงินที่กาหนด โดย ณ ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
มีวงเงินตั๋วเงินคลังเพื่อใช้ในการบริหารเงินสดรับ – เงินสดจ่ายของรัฐบาล จานวน 102,135 ล้านบาท และ
กระทรวงการคลังจะทาการ Roll over ตั๋วเงินคลังที่ครบกาหนดตามอายุของตั๋วเงินคลังในแต่ละรุ่น
ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหนีใ้ นประเทศของรัฐบาล เดือนกันยายน 2557
การปรับโครงสร้างหนีใ้ นประเทศ
1. เงินกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี
2. เงินกู้ชดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ

หน่วย : ล้านบาท
19,635.00
10,820.00

FIDF 1
FIDF 3

3. เงินกู้ตามพระราชก้าหนดให้อ้านาจกระทรวงการคลัง
กู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552
รวม

10,820.00
-

30,455.00

1.2.2 การกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนกันยายน 2557
ในเดือนกันยายน 2557 ไม่มีการกู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding)
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1.3 การชาระหนี้ของรัฐบาล
ในเดือนกันยายน 2557 กระทรวงการคลังได้ชาระหนี้ จานวน 37,242.45 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น
1.3.1 การชาระหนี้ของรัฐบาลจากงบประมาณชาระหนี้ เป็นจานวน 23,334.19 ล้านบาท ดังนี้
- ชาระหนี้ในประเทศ 23,326.47 ล้านบาท โดยเป็นการชาระต้นเงิน 15,063.07 ล้านบาท
ดอกเบี้ย 8,255.89 ล้านบาท และค่าธรรมเนียม 7.51 ล้านบาท
- ชาระหนี้ต่างประเทศ 7.72 ล้านบาท โดยเป็นการชาระดอกเบี้ย 7.43 ล้านบาท และ
ค่าธรรมเนียม 0.29 ล้านบาท
ตารางที่ 3 การชาระหนีข้ องรัฐบาลจากงบประมาณ
ชาระหนี้ เดือนกันยายน 2557
- ต้นเงิน
- ดอกเบีย
- ค่าธรรมเนียม
- ค่าจัดซือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
รวม

หน่วย : ล้านบาท
15,063.07
8,263.32
7.80
23,334.19

1.3.2 การชาระหนี้ของรัฐบาลจากแหล่งอื่น เป็นจานวน 13,908.26 ล้านบาท ดังนี้
(1) การชาระหนี้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (FIDF 1) จานวน 5,094.15 ล้านบาท
แบ่งเป็นการชาระต้นเงินกู้ 4, 000 ล้านบาท และการชาระดอกเบี้ย 1,094.15 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อ
การชาระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 2
(2) การชาระหนี้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูระยะที่สองฯ (FIDF 3) จานวน 8,814.11
ล้านบาท แบ่งเป็นการชาระต้นเงินกู้ 5,586.56 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชาระคืนต้นเงินกู้ชดใช้
ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 1 ที่ได้รับจากการโอนสินทรัพย์คงเหลือในบัญชีผลประโยชน์ รวมถึงการชาระ
ดอกเบี้ย จานวน 3,227.55 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชาระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุน
เพื่อการฟื้นฟูฯ 2
ทั้งนี้ แหล่งเงินที่นาเข้าบัญชีสะสมเพื่อการชาระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อ
การฟื้นฟูฯ 2 ประกอบด้วย (1) เงินกาไรสุทธิของธนาคารแห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (2) เงินที่สถาบัน
การเงินนาส่งธนาคารแห่งประเทศไทย (3) เงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
และ (4) เงินโอนจากบัญชีกองทุนเพื่อการชาระคืนต้นเงินกู้ฯ
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2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ
2.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ
ในเดือนกันยายน 2557 รัฐวิสาหกิจได้มีการกู้เงินในประเทศเป็นเงิน 21,200 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด
ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4
ผลการกูเ้ งินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือนกันยายน 2557
หน่วย: ล้านบาท
เงินกู้ตามโครงการ
เงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ
หน่วยงาน
รวม
ค้าประกัน ไม่ค้าประกัน คา้ ประกัน ไม่ค้าประกัน
1. การไฟฟ้านครหลวง
2,000.00
2,000.00
2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
9,200.00
9,200.00
3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
10,000.00
10,000.00
รวม
11,200.00 10,000.00
21,200.00

2.2 ผลการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ
ในเดือนกันยายน 2557 รัฐวิสาหกิจได้มีการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศเป็นเงิน 12,144 ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5
การปรับโครงสร้างหนีใ้ นประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือนกันยายน 2557
หน่วยงาน
1. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2. การเคหะแห่งชาติ
2. การรถไฟแห่งประเทศไทย
3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
รวม

การกู้ใหม่มาช้าระหนีเดิม
(Refinance)

หน่วย: ล้านบาท
การขยายอายุสัญญาเงินกู้
(Roll Over)

ค้าประกัน ไม่ค้าประกัน ค้าประกัน ไม่ค้าประกัน
900.00
1,000.00
3,000.00
7,244.00
3,900.00
8,244.00
-

รวม
900.00
1,000.00
3,000.00
7,244.00
12,144.00

2.3 ผลการบริหารจัดการหนี้ตา่ งประเทศของรัฐวิสาหกิจเพื่อลดต้นทุนเงินกู้และป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน
ในเดือนกันยายน 2557 ไม่มีการบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ
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