รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐรายเดือน

สำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะขอสรุปผลกำรบริหำรจัดกำรหนี้ภำครัฐที่ดำเนินกำรโดยสำนักงำน
บริหำรหนี้สำธำรณะ ประจำเดือนพฤศจิกำยน 2558 วงเงินรวม 183,083.71 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็นหนี้รัฐบำล
140,730.91 ล้ำนบำท และหนี้รัฐวิสำหกิจ 42,352.80 ล้ำนบำท
1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล วงเงินรวม 140,730.91 ล้านบาท ประกอบด้วย
 กำรกู้เงินในประเทศ 130,256.56 ล้ำนบำท
 กำรเบิกจ่ำยเงินกู้ต่ำงประเทศ 53.19 ล้ำนบำท
 กำรชำระหนี้ 10,421.16 ล้ำนบำท
1.1 การกูเ้ งินในประเทศ กระทรวงกำรคลังกู้เงินและเบิกจ่ำยเงินกู้ จำนวน 130,256.56 ล้ำนบำท รำยละเอียด ดังนี้
1.1.1 กำรกู้เงินเพื่อชดเชยกำรขำดดุลงบประมำณ จำนวน 109,075.46 ล้ำนบำท โดยกำรออกพันธบัตร
รัฐบำล จำนวน 33,000 ล้ำนบำท พันธบัตรออมทรัพย์ จำนวน 11,760.46 ล้ำนบำท และตั๋วเงินคลัง จำนวน 64,315
ล้ำนบำท
1.1.2 กำรเบิกจ่ำยเงินกู้เพื่อวำงระบบบริหำรจัดกำรน้ำ จำนวน 70.11 ล้ำนบำท จำกสัญญำเงินกู้วงเงิน 15,393
ล้ำนบำท ที่ได้ลงนำมในสัญญำเงินกู้เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2556 ภำยใต้ พ.ร.ก. บริหำรจัดกำรน้ำและ
สร้ำงอนำคตประเทศ
1.1.3 กำรเบิกจ่ำยเงินกู้ให้ก้ตู ่อ จำนวน 1,110.99 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็น
(1) กำรให้กู้ต่อแก่กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน้ำเงิน
จำนวน 524.07 ล้ำนบำท สำยสีเขียว จำนวน 233.31 ล้ำนบำท และสำยสีม่วง จำนวน 54.22 ล้ำนบำท
(2) กำรให้กู้ต่อแก่กำรรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำโครงกำรปรับปรุงทำงรถไฟที่ไม่ปลอดภัย
8 สำยทำง จำนวน 299.39 ล้ำนบำท
1.1.4 กำรเบิกจ่ำยเงินกู้บำททดแทนกำรกู้เงินตรำต่ำงประเทศ จำนวน 20,000 ล้ำนบำท เพื่อใช้ในกำร
ดำเนินโครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำและระบบขนส่งทำงถนน ระยะเร่งด่วน : มำตรกำรกระตุ้น
เศรษฐกิจระยะที่ 2
ตารางที่ 1 การกูเ้ งินในประเทศของรัฐบาล เดือนพฤศจิกายน 2558
1. เงินกูเ้ พื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ
- พันธบัตรรัฐบาล

หน่วย: ล้านบาท
109,075.46
44,760.46

- ตั๋วเงินคลัง
2. เงินกูเ้ พื่อวางระบบบริหารจัดการนา้

64,315.00
70.11

3. เงินกูใ้ ห้กตู้ อ่
4. เงินกูบ้ าททดแทนการกูเ้ งินตราต่างประเทศ

1,110.99
20,000.00

- เพื่อใช้ในโครงการเงินกู้ DPL
- เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้าและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน
รวม

20,000.00
130,256.56

1
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1.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศ กระทรวงกำรคลังได้มีกำรเบิกจ่ำยเงินกูจ้ ำกต่ำงประเทศ จำนวน 53.19
ล้ำนบำท รำยละเอียด ดังนี้
1.2.1 การเบิกจ่ายเงินกู้จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญีป่ ุ่น (JICA) จำนวน 52.48 ล้ำนบำท
หรือ 177.60 ล้ำนเยน เพื่อให้กู้ต่อแก่กำรรถไฟแห่งประเทศไทย สำหรับโครงกำรรถไฟชำนเมืองสำยสีแดง ช่วงบำงซื่อ-รังสิต
1.2.2 การเบิกจ่ายเงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชีย จำนวน 0.71 ล้ำนบำท หรือ 0.02 ล้ำนเหรียญสหรัฐ
สำหรับโครงกำรก่อสร้ำงทำงสำยหลักเป็น 4 ช่องจรำจร (ระยะที่ 2) ของกรมทำงหลวง
1.3 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ กระทรวงกำรคลังไม่มีกำรปรับโครงสร้ำงหนีใ้ นประเทศ
1.4 การชาระหนี้ กระทรวงกำรคลังได้ชำระหนี้ จำนวน 10,421.16 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็น
1.4.1 การชาระหนีท้ ี่รัฐบาลกู้โดยตรง จำนวน 8,661.99 ล้ำนบำท รำยละเอียด ดังนี้
- ชำระเงินต้น จำนวน 7,203.71 ล้ำนบำท โดยใช้เงินงบประมำณทั้งจำนวน แบ่งเป็น
(1) กำรชำระหนี้ที่ออกภำยใต้ พ.ร.บ. กำรบริหำรหนี้สำธำรณะฯ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน
3,930.25 ล้ำนบำท (2) กำรชำระหนี้เงินกูท้ ี่รัฐบำลให้กู้ต่อแก่กำรรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 3,098.46 ล้ำนบำท
และ(3) กำรชำระหนี้เงินกูท้ ี่กระทรวงกำรคลังได้ปรับโครงสร้ำงหนี้แทนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิ ำค จำนวน 175 ล้ำนบำท
ซึ่งหนี้ดังกล่ำวเป็นหนี้ต่ำงประเทศที่กระทรวงกำรคลังค้ำประกันและรับภำระแทน
- ชำระดอกเบี้ยหนี้ในประเทศ จำนวน 1,458.28 ล้ำนบำท โดยใช้เงินงบประมำณทั้งจำนวน
1.4.2 การชาระหนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ โดยใช้เงินจำก
บัญชีสะสมเพือ่ กำรชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ควำมเสียหำยของกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูฯ เพื่อชำระดอกเบี้ย จำนวน
1,759.17 ล้ำนบำท แบ่งเป็น
(1) กำรชำระหนี้ภำยใต้พระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำรเงินกู้เพื่อ
ช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) จำนวน 1,530.62 ล้ำนบำท
(2) กำรชำระหนีภ้ ำยใต้พระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำรเงินกู้เพื่อช่วยเหลือ
กองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) จำนวน 228.55 ล้ำนบำท
2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม 42,352.80 ล้านบาท
2.1 การกู้เงินในประเทศ รัฐวิสำหกิจไม่มีกำรกู้เงินในประเทศ
2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ
รัฐวิสำหกิจได้มีกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ในประเทศเป็นเงิน 42,352.80 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียดดังตำรำงที่ 2
ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหนีในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือนพฤศจิกายน 2558
หน่วยงาน
1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2. การเคหะแห่งชาติ
รวม

หน่วย: ล้านบาท

การกู้ใหม่มาช้าระหนีเดิม
(Refinance)

การขยายอายุสัญญาเงินกู้
(Roll Over)

ค้าประกัน ไม่ค้าประกัน
2,352.80
2,352.80
-

ค้าประกัน ไม่ค้าประกัน
38,000.00
2,000.00
40,000.00
-

รวม
40,352.80
2,000.00
42,352.80

2

