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สำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะขอสรุปผลกำรบริหำรจัดกำรหนี้ภำครัฐที่ดำเนินกำรโดยสำนักงำน
บริหำรหนี้สำธำรณะ ประจำเดือนพฤษภำคม 2558 วงเงินรวม 115,294.64 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็นหนี้รัฐบำล
103,891.88 ล้ำนบำท และหนี้รัฐวิสำหกิจ 11,402.76 ล้ำนบำท
1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล วงเงินรวม 103,891.88 ล้านบาท
1.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล กระทรวงกำรคลังกู้เงินและเบิกจ่ำยเงินกู้ จำนวน 25,137.60 ล้ำนบำท
รำยละเอียด ดังนี้
1.1.1 กำรกู้เงินเพื่อชดเชยกำรขำดดุลงบประมำณ จำนวน 24,000 ล้ำนบำท โดยกำรออกพันธบัตรรัฐบำล
จำนวน 20,000 ล้ำนบำท และพันธบัตรออมทรัพย์จำนวน 4,000 ล้ำนบำท
1.1.2 กำรเบิกจ่ำยเงินกู้ให้กู้ต่อ จำนวน 1,137.60 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็น (1) กำรให้กู้ต่อแก่กำรรถไฟฟ้ำ
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีม่วง จำนวน 57.22 ล้ำนบำท สำยสีน้ำเงิน จำนวน
278.65 ล้ำนบำท และสำยสีเขียว จำนวน 370.87 ล้ำนบำท และ (2) กำรให้กู้ต่อแก่กำรรถไฟแห่งประเทศไทย
เพื่อจัดทำโครงกำรรถไฟสำยสีแดง จำนวน 95.12 ล้ำนบำท และโครงกำรปรับปรุงทำงรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 สำยทำง
จำนวน 335.74 ล้ำนบำท
ตารางที่ 1
การกูเ้ งินในประเทศของรัฐบาล เดือนพฤษภาคม 2558 หน่วย: ล้านบาท
1. เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ
24,000.00
- พันธบัตรรัฐบาล
- พันธบัตรออมทรัพย์

20,000.00
4,000.00

2. เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้า
3. เงินกู้ให้กู้ต่อ
4. เงินกู้เพื่อใช้ในการด้าเนินโครงการเงินกู้ DPL
รวม

1,137.60
25,137.60

1.2 ผลการกู้เงินและเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศของรัฐบาล
ในเดือนพฤษภำคม 2558 กระทรวงกำรคลังได้มีกำรเบิกจ่ำยเงินกู้จำกต่ำงประเทศ จำนวน 783.51 ล้ำนบำท
รำยละเอียดดังนี้
1.2.1 เบิกจ่ายเงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชีย จำนวน 2.44 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 82.59 ล้ำนบำท
สำหรับโครงกำรก่อสร้ำงทำงสำยหลักเป็น 4 ช่องจรำจร (ระยะที่ 2) ของกรมทำงหลวง
1.2.2 เบิกจ่ายเงินกู้จากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) จำนวน 2,542.43 ล้ำนเยน
หรือคิดเป็น 700.92 ล้ำนบำท แบ่งเป็นเงินกู้สำหรับโครงกำรก่อสร้ำงสะพำนข้ำมแม่น้ำเจ้ำพระยำ บริเวณถนน
นนทบุรี 1 ของกรมทำงหลวงชนบท จำนวน 122.96 ล้ำนเยน หรือคิดเป็น 33.90 ล้ำนบำท และเงินกู้เพื่อให้กู้ต่อ
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แก่กำรรถไฟแห่งประเทศไทย สำหรับโครงกำรรถไฟสำยสีแดง จำนวน 2,419.47 ล้ำนเยน หรือคิดเป็น 667.02 ล้ำนบำท
1.3 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล จำนวน 23,000 ล้ำนบำท
1.3.1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล จำนวน 23,000 ล้ำนบำท
ในเดือนพฤษภำคม 2558 กระทรวงกำรคลังได้ดำเนินกำรปรับโครงสร้ำงหนีใ้ นประเทศ ดังนี้
(1) กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ R-bill ที่ครบกำหนด ซึง่ ออกภำยใต้ พ.ร.บ. กำรบริหำรหนี้สำธำรณะฯ
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 10,000 ล้ำนบำท โดยกำรออกพันธบัตรรัฐบำลเพื่อกำรบริหำรหนี้ทั้งจำนวน
(2) กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ที่ออกภำยใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพือ่ กำรฟื้นฟูฯ (FIDF 1) โดยกำรออก
พันธบัตรรัฐบำลเพื่อกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ จำนวน 13,000 ล้ำนบำท เพื่อ (1) ปรับโครงสร้ำงหนี้ตั๋วสัญญำใช้เงิน
จำนวน 3,000 ล้ำนบำท (2) คืนเงินทดรองจ่ำยจำกบัญชีเงินฝำกกระทรวงกำรคลัง (Premium FIDF 1) จำนวน
10,000 ล้ำนบำท
1.3.2 การกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนีใ้ นประเทศของรัฐบาล
ในเดือนพฤษภำคม 2558 ไม่มีกำรกู้เงินล่วงหน้ำเพื่อปรับโครงสร้ำงหนี้
1.4 การชาระหนีข้ องรัฐบาล กระทรวงกำรคลังได้ชำระหนี้ จำนวน 54,970.77 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็น
1.4.1 การชาระหนีข้ องรัฐบาลจากงบประมาณ เป็นจำนวน 21,942.83 ล้ำนบำท รำยละเอียด ดังนี้
- ชำระหนี้ในประเทศ 19,132.62 ล้ำนบำท แบ่งเป็น ต้นเงิน 16,300 ล้ำนบำท และดอกเบี้ย 2,832.62
ล้ำนบำท
- ชำระหนี้ตำ่ งประเทศ 2,810.21 ล้ำนบำท แบ่งเป็น ต้นเงิน 2,789.87 ล้ำนบำท ดอกเบี้ย 20.30 ล้ำนบำท
และค่ำธรรมเนียม 0.04 ล้ำนบำท
ตารางที่ 2 การชาระหนีข้ องรัฐบาลจากงบประมาณ
เดือนพฤษภาคม 2558

หน่วย : ล้านบาท

- ต้นเงิน

19,089.87

- ดอกเบีย

2,852.92

- ค่าธรรมเนียม

0.04
รวม

21,942.83

1.4.2 การชาระหนีข้ องรัฐบาลจากแหล่งอื่น เป็นจำนวน 33,027.94 ล้ำนบำท รำยละเอียด ดังนี้
(1) กำรชำระหนี้พนั ธบัตรรัฐบำลที่ครบกำหนด ซึ่งออกภำยใต้ พ.ร.บ. กำรบริหำรหนี้สำธำรณะฯ พ.ศ.
2548 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 36.80 ล้ำนบำท โดยใช้เงินจำกบัญชีเงินกู้เพื่อกำรบริหำรหนี้
(2) กำรชำระหนีภ้ ำยใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูฯ (FIDF 1) จำนวน 24,487.21 ล้ำนบำท
แบ่งเป็น ชำระต้นเงิน 22,644.87 ล้ำนบำท ซึ่งในจำนวนนีเ้ ป็นกำรชำระหนี้ล่วงหน้ำ จำนวน 8,204.87 ล้ำนบำท
และชำระดอกเบี้ย จำนวน 1,842.34 ล้ำนบำท โดยใช้เงินจำกบัญชีสะสมเพื่อกำรชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้
ควำมเสียหำยของกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูฯ
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(3) กำรชำระหนีภ้ ำยใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูฯ (FIDF 3) จำนวน 8,220.93 ล้ำนบำท
แบ่งเป็น กำรชำระต้นเงินล่วงหน้ำ จำนวน 7,805.13 ล้ำนบำท และชำระดอกเบี้ย จำนวน 415.80 ล้ำนบำท
โดยใช้เงินจำกบัญชีสะสมเพือ่ กำรชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ควำมเสียหำยของกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูฯ
(4) กำรชำระหนีต้ ้นเงินกูท้ ี่ออกภำยใต้ พ.ร.บ. กำรบริหำรหนีส้ ำธำรณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จำนวน 175 ล้ำนบำท โดยใช้เงินที่สำนักงบประมำณจัดสรรให้กำรกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค เพื่อชำระหนี้เงินกู้ที่
กระทรวงกำรคลังได้ปรับโครงสร้ำงหนี้แทนหน่วยงำน ซึ่งหนี้ดงั กล่ำวเป็นหนี้ต่ำงประเทศที่กระทรวงกำรคลังค้ำประกันและ
รัฐบำลรับภำระ
(5) กำรชำระหนีต้ ้นเงินกูล้ ่วงหน้ำทีอ่ อกภำยใต้ พ.ร.บ. กำรบริหำรหนี้สำธำรณะ พ.ศ. 2548 และทีแ่ ก้ไข
เพิ่มเติม จำนวน 108 ล้ำนบำท โดยใช้เงินที่สำนักงบประมำณจัดสรรให้กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
เพื่อชำระหนี้ที่รัฐบำลให้กู้ต่อ
2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ ในเดือนพฤษภาคม 2558 วงเงินรวม 11,402.76 ล้านบาท
2.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ
ในเดือนพฤษภำคม 2558 รัฐวิสำหกิจมีกำรกูเ้ งินในประเทศเป็นเงิน 4,100 ล้ำนบำท
โดยมีรำยละเอียดดังตำรำงที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการกูเ้ งินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือนพฤษภาคม 2558
หน่วยงาน

หน่วย: ล้านบาท

เงินกู้ตามโครงการ

เงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ

ไม่ค้าประกัน

ค้าประกัน

1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-

3,000.00

-

-

3,000.00

2. การประปาส่วนภูมิภาค

600.00

500.00

-

-

1,100.00

600.00

3,500.00

-

-

4,100.00

รวม

ไม่ค้าประกัน

รวม

ค้าประกัน

2.2 ผลการเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ
กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเบิกจ่ำยเงินกูจ้ ำก JICA สำหรับโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีม่วง
จำนวน 35.41 ล้ำนเยน หรือคิดเป็น 9.76 ล้ำนบำท
2.3 ผลการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ
ในเดือนพฤษภำคม 2558 รัฐวิสำหกิจได้มีกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ในประเทศเป็นเงิน 7,293 ล้ำนบำท
โดยมีรำยละเอียดดังตำรำงที่ 4
ตารางที่ 4 การปรับโครงสร้างหนีใ้ นประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือนพฤษภาคม 2558
หน่วยงาน
1. การรถไฟแห่งประเทศไทย
2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
รวม

หน่วย: ล้านบาท

การกู้ใหม่มาช้าระหนีเดิม
(Refinance)

การขยายอายุสัญญาเงินกู้
(Roll Over)

รวม

ค้าประกัน
-

ค้าประกัน ไม่ค้าประกัน
887.08
4,493.00
5,380.08
-

2,800.00
4,493.00
7,293.00

ไม่ค้าประกัน
1,912.92
1,912.92
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