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สำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะขอสรุปผลกำรบริหำรจัดกำรหนี้ภำครัฐที่ดำเนินกำรโดยสำนักงำน
บริหำรหนี้สำธำรณะ ประจำเดือนมีนำคม 2559 วงเงินรวม 129,725.21 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็นหนี้รัฐบำล
116,135.21 ล้ำนบำท และหนี้รัฐวิสำหกิจ 13,590 ล้ำนบำท
1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล วงเงินรวม 116,135.21 ล้านบาท ประกอบด้วย
1.1 กำรกู้เงินในประเทศ 1,794.64 ล้ำนบำท
1.2 กำรเบิกจ่ำยเงินกู้ต่ำงประเทศ 3,964.88 ล้ำนบำท
1.3 กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ในประเทศ 88,732 ล้ำนบำท
1.4 กำรชำระหนี้ 21,643.69 ล้ำนบำท
1.1 การกูเ้ งินในประเทศ กระทรวงกำรคลังกู้เงินและเบิกจ่ำยเงินกู้ จำนวน 1,794.64 ล้ำนบำท
โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ (โปรดดูตำรำงที่ 1 ประกอบ)
1.1.1 กำรเบิกจ่ำยเงินกู้ให้ก้ตู ่อ จำนวน 1,622.64 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็น
(1) กำรให้กู้ต่อแก่กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน้ำเงิน
จำนวน 547.65 ล้ำนบำท สำยสีเขียว จำนวน 357.06 ล้ำนบำท และสำยสีม่วง จำนวน 45.73 ล้ำนบำท
(2) กำรให้กู้ต่อแก่กำรรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำโครงกำรรถไฟชำนเมืองสำยสีแดง จำนวน
602.03 ล้ำนบำท และโครงกำรปรับปรุงทำงรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 สำยทำง จำนวน 70.17 ล้ำนบำท
1.1.2 กำรเบิกจ่ำยเงินกู้บำททดแทนกำรกู้เงินตรำต่ำงประเทศ จำนวน 172 ล้ำนบำท เพื่อใช้ในโครงกำร
เงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน (DPL)
ตารางที่ 1 การกูเ้ งินในประเทศของรัฐบาล เดือนมีนาคม 2559

หน่วย: ล้านบาท

1. เงินกูเ้ พื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ

-

2. เงินกูเ้ พื่อวางระบบบริหารจัดการนา้

-

3. เงินกูใ้ ห้กตู้ อ่
4. เงินกูบ้ าททดแทนการกูเ้ งินตราต่างประเทศ
- โครงการเงินกู้ DPL

1,622.64
172.00
172.00

- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้าและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน
รวม

1,794.64

1.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศ กระทรวงกำรคลังได้มีกำรเบิกจ่ำยเงินกูจ้ ำกต่ำงประเทศ จำนวน
3,964.88 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
1.2.1 กำรเบิกจ่ำยเงินกู้จำกองค์กำรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศของญี่ปุ่น จำนวน 12,515.51 ล้ำนเยน
หรือเทียบเท่ำ 3,963.79 ล้ำนบำท เพื่อให้กู้ต่อแก่กำรรถไฟแห่งประเทศไทย สำหรับโครงกำรรถไฟชำนเมืองสำยสีแดง
ช่วงบำงซื่อ-รังสิต
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1.2.2 กำรเบิกจ่ำยเงินกู้จำกธนำคำรพัฒนำเอเชีย จำนวน 0.03 ล้ำนเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่ำ 1.09 ล้ำนบำท
สำหรับโครงกำรก่อสร้ำงทำงสำยหลักเป็น 4 ช่องจรำจร (ระยะที่ 2) ของกรมทำงหลวง
1.3 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ จำนวน 88,732 ล้ำนบำท
1.3.1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ จำนวน 68,732 ล้ำนบำท
ในเดือนมีนำคม 2559 กระทรวงกำรคลังได้ดำเนินกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ในประเทศ ดังนี้
(1) กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ R-bill ที่ครบกำหนด จำนวน 20,000 ล้ำนบำท โดยกำรทำสัญญำเงินกู้
ระยะสั้นทั้งจำนวน
(2) กำรปรับโครงสร้ำงหนี้สญ
ั ญำเงินกูร้ ะยะสั้น จำนวน 33,000 ล้ำนบำท โดยกำรออกพันธบัตรบริหำรหนี้
ทั้งจำนวน
(3) กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ตั๋วสัญญำใช้เงิน ที่ออกภำยใต้พระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงิน
และจัดกำรเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) ที่ครบ
กำหนด จำนวน 15,732 ล้ำนบำท โดยกำรออก R-bill ทั้งจำนวน
1.3.2 การกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ จำนวน 20,000 ล้ำนบำท
ในเดือนมีนำคม 2559 มีกำรกู้เงินล่วงหน้ำ (Pre-funding) โดยกำรออก R-bill จำนวน 20,000 ล้ำนบำท
เพื่อปรับโครงสร้ำงหนี้พันธบัตรรัฐบำลที่ออกภำยใต้พระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟู
และเสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ที่จะครบกำหนดในวันที่ 9 มิถุนำยน 2559
1.4 การชาระหนี้ กระทรวงกำรคลังได้ชำระหนี้ จำนวน 21,643.69 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็น
1.4.1 การชาระหนีเ้ งินต้น และดอกเบี้ย จากหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง จำนวน 9,564.85 ล้ำนบำท
โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
- ชำระเงินต้น จำนวน 730 ล้ำนบำท โดยใช้เงินงบประมำณทั้งจำนวน ซึ่งเป็นกำรชำระหนี้เงินกู้
ที่รัฐบำลให้กู้ตอ่ แก่กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
- ชำระดอกเบี้ย จำนวน 8,834.85 ล้ำนบำท โดยใช้เงินงบประมำณ 8,528.54 ล้ำนบำท เงินจำกบัญชี
เงินกู้เพื่อกำรบริหำรหนี้ 74.44 ล้ำนบำท และเงินจำกดอกผลจำกกำรลงทุนของพันธบัตร Pre-Funding 231.87
ล้ำนบำท
1.4.2 การชาระหนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน จำนวน 12,078.84 ล้ำนบำท โดยใช้เงินจำกบัญชีสะสมเพื่อกำรชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้
ควำมเสียหำยของกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูฯ แบ่งเป็น
(1) กำรชำระหนี้ที่กู้มำภำยใต้พระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำรเงินกู้
เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) จำนวน 9,246.53 ล้ำนบำท
แบ่งเป็น เงินต้น 8,300 ล้ำนบำท และดอกเบี้ย 946.53 ล้ำนบำท
(2) กำรชำระหนี้ที่กู้มำภำยใต้พระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำรเงินกู้
เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) จำนวน
2,832.31 ล้ำนบำท โดยเป็นกำรชำระดอกเบี้ยทั้งจำนวน
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2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม 13,590 ล้านบาท
2.1 การกู้เงินในประเทศ
รัฐวิสำหกิจมีกำรกู้เงินในประเทศ จำนวน 590 ล้ำนบำท โดยเป็นกำรกู้เงินของกำรประปำส่วนภูมิภำค
ในรูปของพันธบัตรรัฐวิสำหกิจที่กระทรวงกำรคลังไม่ค้ำประกัน ซึ่งเป็นกำรกู้เงินเพื่อดำเนินโครงกำรก่อสร้ำง
ปรับปรุงขยำยกำรประปำส่วนภูมิภำค
2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ
รัฐวิสำหกิจได้ดำเนินกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ในประเทศ วงเงินรวม 13,000 ล้ำนบำท แบ่งเป็น (1) กำรกู้ใหม่
มำชำระหนี้เดิม (Refinance) วงเงิน 12,000 ล้ำนบำท ประกอบด้วยธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
และกำรเคหะแห่งชำติ Refinance วงเงิน 10,000 ล้ำนบำท และ 2,000 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และ (2) กำรขยำยอำยุ
สัญญำเงินกู้ (Roll Over) วงเงิน 1,000 ล้ำนบำท ของกำรเคหะแห่งชำติ (โปรดดูตำรำงที่ 2 ประกอบ)
ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหนีในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือนมีนาคม 2559
หน่วยงาน
1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2. การเคหะแห่งชาติ
รวม

หน่วย: ล้านบาท

การกู้ใหม่มาช้าระหนีเดิม
(Refinance)

การขยายอายุสัญญาเงินกู้
(Roll Over)

ค้าประกัน ไม่ค้าประกัน
10,000.00
2,000.00
12,000.00
-

ค้าประกัน ไม่ค้าประกัน
1,000.00
1,000.00
-

รวม
10,000.00
3,000.00
13,000.00
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