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สำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะขอสรุปผลกำรบริหำรจัดกำรหนี้ภำครัฐที่ดำเนินกำรโดยสำนักงำน
บริหำรหนี้สำธำรณะ ประจำเดือนมิถุนำยน 2558 วงเงินรวม 229,610.92 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็นหนี้รัฐบำล
192,865.05 ล้ำนบำท และหนี้รัฐวิสำหกิจ 36,745.87 ล้ำนบำท
1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล วงเงินรวม 192,865.05 ล้านบาท ประกอบด้วย
 กำรกู้เงินในประเทศ 1,268.81 ล้ำนบำท
 กำรกู้เงินและเบิกจ่ำยเงินกู้ต่ำงประเทศ 12,731.98 ล้ำนบำท
 กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ 133,739.02 ล้ำนบำท
 กำรชำระหนี้ 45,125.24 ล้ำนบำท
1.1 การกู้เงินในประเทศ กระทรวงกำรคลังกู้เงินและเบิกจ่ำยเงินกู้ จำนวน 1,268.81 ล้ำนบำท รำยละเอียด ดังนี้
1.1.1 กำรเบิกจ่ำยเงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จำนวน 1,095.81 ล้ำนบำท
เพื่อจัดทำโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน้ำเงิน จำนวน 645.14 ล้ำนบำท สำยสีเขียว จำนวน 346.80 ล้ำนบำท
และสำยสีม่วง จำนวน 103.87 ล้ำนบำท
1.1.2 กำรเบิกจ่ำยเงินกู้ จำนวน 173 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นกำรกู้เงินบำททดแทนเงินกู้จำกธนำคำรโลก
เพื่อใช้ในโครงกำรเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน (DPL) ที่ได้ลงนำมในสัญญำเงินกู้เมื่อวันที่
19 มีนำคม 2558 วงเงิน 2,000 ล้ำนบำท
1.2 การกู้เงินและเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศ กระทรวงกำรคลังได้มีกำรเบิกจ่ำยเงินกูแ้ ละกำรลงนำมสัญญำเงินกู้
จำกต่ำงประเทศ จำนวน 12,731.98 ล้ำนบำท รำยละเอียด ดังนี้
1.2.1 การเบิกจ่ายเงินกูแ้ ละลงนามในสัญญาเงินกู้กบั องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญีป่ นุ่
(JICA) จำนวน 11,011.30 ล้ำนบำท แบ่งเป็น กำรเบิกจ่ำยเงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่กำรรถไฟแห่งประเทศไทย สำหรับ
โครงกำรรถไฟชำนเมืองสำยสีแดง ช่วงบำงซื่อ-รังสิต ระยะที่ 1 จำนวน 1,128.14 ล้ำนเยน หรือคิดเป็น 314.30
ล้ำนบำท และกำรลงนำมในสัญญำเงินกู้ จำนวน 38,203 ล้ำนเยน หรือคิดเป็น 10,697 ล้ำนบำท สำหรับโครงกำร
รถไฟชำนเมืองสำยสีแดง ช่วงบำงซื่อ-รังสิต ระยะที่ 2
1.2.2 การเบิกจ่ายเงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชีย จำนวน 0.81 ล้ำนเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น 27.35 ล้ำนบำท
สำหรับโครงกำรก่อสร้ำงทำงสำยหลักเป็น 4 ช่องจรำจร (ระยะที่ 2) ของกรมทำงหลวง
1.2.3 การกู้เงิน Euro Commercial Paper หรือ ECP Programme จำนวน 50 ล้ำนเหรียญสหรัฐ
หรือคิดเป็น 1,693.33 ล้ำนบำท (อัตรำแลกเปลี่ยน ณ 30 มิถุนำยน 2558) เพื่อให้กู้ต่อแก่บริษัท กำรบินไทย จำกัด
(มหำชน) สำหรับโครงกำรซื้อเครื่องบิน แอร์บัส A340-600
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1.3 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ จำนวน 133,739.02 ล้ำนบำท
1.3.1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ จำนวน 109,960.02 ล้ำนบำท
ในเดือนมิถุนำยน 2558 กระทรวงกำรคลังได้ดำเนินกำรปรับโครงสร้ำงหนีใ้ นประเทศ ดังนี้
(1) กำรทำธุรกรรมแลกพันธบัตร (Bond Switching) โดยกระทรวงกำรคลังดำเนินกำรแลก
พันธบัตรที่ออกภำย พ.ร.บ. กำรบริหำรหนี้สำธำรณะฯ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รุ่น LB15DA จำนวน
63,960.02 ล้ำนบำท กับพันธบัตรรัฐบำลเพื่อกำรบริหำรหนี้ในรุ่นที่กำหนด จำนวน 4 รุน่
(2) กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ R-bill ที่ครบกำหนด ซึ่งออกภำยใต้ พ.ร.บ. กำรบริหำรหนี้สำธำรณะฯ
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 46,000 ล้ำนบำท โดยกำรออก R-bill จำนวน 30,000 ล้ำนบำท
กำรกู้เงินระยะสั้น จำนวน 9,000 ล้ำนบำท และกำรออกพันธบัตรรัฐบำลเพื่อกำรบริหำรหนี้ จำนวน 7,000 ล้ำนบำท
1.3.2 การกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนีใ้ นประเทศ จำนวน 23,779 ล้ำนบำท
ในเดือนมิถุนำยน 2558 มีกำรกูเ้ งินล่วงหน้ำ (Pre-funding) โดยกำรออกพันธบัตรรัฐบำลเพื่อกำรบริหำรหนี้
จำนวน 23,779 ล้ำนบำท เพือ่ ปรับโครงสร้ำงหนี้พันธบัตรรัฐบำลที่ออกภำยใต้ พ.ร.บ. กำรบริหำรหนี้สำธำรณะ
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 11 ธันวำคม 2558
1.4 การชาระหนี้ กระทรวงกำรคลังได้ชำระหนี้ จำนวน 45,125.24 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็น
1.4.1 การชาระหนีท้ ี่รัฐบาลกู้โดยตรง จำนวน 37,273 ล้ำนบำท รำยละเอียด ดังนี้
- ชำระต้นเงิน จำนวน 497.70 ล้ำนบำท โดยใช้เงินงบประมำณ 473.70 ล้ำนบำท เพื่อชำระหนี้
ต่ำงประเทศ และเงินจำกบัญชีเงินกู้เพื่อกำรบริหำรหนี้ 24 ล้ำนบำท เพือ่ ชำระหนี้ในประเทศ
- ชำระดอกเบีย้ จำนวน 36,774.34 ล้ำนบำท โดยใช้เงินงบประมำณ 35,606.01 ล้ำนบำท
เงินจำกบัญชีเงินกู้เพื่อกำรบริหำรหนี้ 685.93 ล้ำนบำท และเงินจำกดอกผลจำกกำรลงทุนของพันธบัตร
Pre-Funding 482.40 ล้ำนบำท
- ชำระค่ำธรรมเนียมกำรจำหน่ำยพันธบัตรภำยในประเทศ จำนวน 0.96 ล้ำนบำท โดยใช้เงิน
งบประมำณ
1.4.2 การชาระหนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ โดยใช้เงินจำกบัญชี
สะสมเพื่อกำรชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ควำมเสียหำยของกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูฯ จำนวน 7,852.24 ล้ำนบำท แบ่งเป็น
(1) กำรชำระหนี้ภำยใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูฯ (FIDF 1) จำนวน 3,275.42 ล้ำนบำท
แบ่งเป็น ชำระต้นเงิน 32 ล้ำนบำท และชำระดอกเบี้ย จำนวน 3,243.42 ล้ำนบำท
(2) กำรชำระหนี้ภำยใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูฯ (FIDF 3) จำนวน 4,576.82 ล้ำนบำท
โดยเป็นกำรชำระดอกเบี้ยทั้งจำนวน
2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม 36,745.87 ล้านบาท
2.1 การกู้เงินในประเทศ
กำรรถไฟแห่งประเทศไทยกู้เงินในประเทศ จำนวน 3,500 ล้ำนบำท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในรูปของ
สัญญำเงินกู้ระยะยำวที่รัฐบำลค้ำประกัน
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2.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศ
รัฐวิสำหกิจได้มกี ำรเบิกจ่ำยเงินกู้ และกู้เงินจำกต่ำงประเทศ จำนวน 5,445.87 ล้ำนบำท ดังนี้
2.2.1 กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเบิกจ่ำยเงินกูจ้ ำก JICA สำหรับโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีม่วง
จำนวน 38.86 ล้ำนเยน หรือคิดเป็น 10.83 ล้ำนบำท
2.2.2 บริษัท กำรบินไทย จำกัด (มหำชน) กู้เงินจำกต่ำงประเทศ จำนวน 160.20 ล้ำนเหรียญสหรัฐ
หรือคิดเป็น 5,435.04 ล้ำนบำท สำหรับเช่ำซื้อเครื่องบิน แอร์บัส 777-300ER
2.3 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ
รัฐวิสำหกิจได้มกี ำรปรับโครงสร้ำงหนี้ในประเทศเป็นเงิน 27,800 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
การปรับโครงสร้างหนีใ้ นประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือนมิถุนายน 2558
หน่วยงาน
1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รวม

หน่วย: ล้านบาท

การกู้ใหม่มาช้าระหนีเดิม
(Refinance)

การขยายอายุสัญญาเงินกู้
(Roll Over)

ค้าประกัน
-

ค้าประกัน ไม่ค้าประกัน
23,800.00
4,000.00
23,800.00 4,000.00

ไม่ค้าประกัน
-

รวม
23,800.00
4,000.00
27,800.00
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