รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐรายเดือน
สำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะขอสรุปผลกำรบริหำรจัดกำรหนี้ภำครัฐที่ดำเนินกำรโดยสำนักงำน
บริหำรหนี้สำธำรณะ ประจำเดือนเมษำยน 2559 วงเงินรวม 119,160.95 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็นหนี้รัฐบำล
89,249.55 ล้ำนบำท และหนีร้ ัฐวิสำหกิจ 29,911.40 ล้ำนบำท ดังนี้
1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล วงเงินรวม 89,249.55 ล้านบาท ประกอบด้วย
1.1 กำรกู้เงินในประเทศ 47,944.99 ล้ำนบำท
1.2 กำรเบิกจ่ำยเงินกู้ต่ำงประเทศ 1,073.41 ล้ำนบำท
1.3 กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ในประเทศ 29,802 ล้ำนบำท
1.4 กำรชำระหนี้ 10,429.15 ล้ำนบำท
1.1 การกูเ้ งินในประเทศ กระทรวงกำรคลังกู้เงินและเบิกจ่ำยเงินกู้ จำนวน 47,944.99 ล้ำนบำท
โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ (โปรดดูตำรำงที่ 1 ประกอบ)
1.1.1 กำรกู้เงินเพื่อชดเชยกำรขำดดุลงบประมำณ จำนวน 46,436 ล้ำนบำท โดยกำรออกพันธบัตรรัฐบำล
1.1.2 กำรเบิกจ่ำยเงินกู้ให้ก้ตู ่อ จำนวน 1,508.99 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็น
(1) กำรให้กู้ต่อแก่กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย วงเงินรวม 1,240.73 ล้ำนบำท
เพื่อจัดทำโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีเขียว จำนวน 611.63 ล้ำนบำท สำยสีนำเงิ
้ น จำนวน 573.17 ล้ำนบำท
และสำยสีม่วง จำนวน 55.93 ล้ำนบำท
(2) กำรให้กู้ต่อแก่กำรรถไฟแห่งประเทศไทย วงเงินรวม 268.26 ล้ำนบำท เพื่อจัดทำโครงกำร
ปรับปรุงทำงรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 สำยทำง จำนวน 161.57 ล้ำนบำท และโครงกำรรถไฟชำนเมืองสำยสีแดง
จำนวน 106.69 ล้ำนบำท
ตารางที่ 1 การกูเ้ งินในประเทศของรัฐบาล เดือนเมษายน 2559

หน่วย: ล้านบาท

1. เงินกูเ้ พื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ

46,436.00

- พันธบัตรรัฐบาล

46,436.00

- ตั๋วเงินคลัง
2. เงินกูเ้ พื่อวางระบบบริหารจัดการนา้

-

3. เงินกูใ้ ห้กตู้ อ่

1,508.99

4. เงินกูบ้ าททดแทนการกูเ้ งินตราต่างประเทศ
รวม

47,944.99

1.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศ กระทรวงกำรคลังได้มีกำรเบิกจ่ำยเงินกูจ้ ำกต่ำงประเทศ จำนวน
1,073.41 ล้ำนบำท โดยเป็นกำรเบิกจ่ำยเงินกู้จำกองค์กำรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศของญี่ปุ่น เพื่อให้กู้ต่อแก่
กำรรถไฟแห่งประเทศไทย สำหรับโครงกำรรถไฟชำนเมืองสำยสีแดง ช่วงบำงซื่อ-รังสิต
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1.3 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ จำนวน 29,802 ล้ำนบำท
1.3.1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ จำนวน 19,802 ล้ำนบำท
ในเดือนเมษำยน 2559 กระทรวงกำรคลังได้ดำเนินกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ตั๋วเงินคลัง จำนวน 19,802
ล้ำนบำท โดยกำรออกพันธบัตรรัฐบำลเพื่อกำรบริหำรหนี้
1.3.2 การกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ จำนวน 10,000 ล้ำนบำท
ในเดือนเมษำยน 2559 กระทรวงกำรคลังมีกำรกู้เงินล่วงหน้ำ (Pre-funding) โดยกำรออก R-bill จำนวน
10,000 ล้ำนบำท เพื่อปรับโครงสร้ำงหนีพ้ ันธบัตรรัฐบำลที่ออกภำยใต้พระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลัง
กู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ที่จะครบกำหนดในวันที่ 9 มิถุนำยน 2559
1.4 การชาระหนี้ กระทรวงกำรคลังได้ชำระหนี้ จำนวน 10,429.15 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็น
1.4.1 การชาระหนีเ้ งินต้น และดอกเบี้ย จากหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง จำนวน 8,092.77 ล้ำนบำท
โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
- ชำระเงินต้น จำนวน 5,428.20 ล้ำนบำท โดยใช้เงินงบประมำณทั้งจำนวน แบ่งเป็น
(1) กำรชำระหนี้เงินกู้ที่รฐั บำลให้กู้ต่อ จำนวน 5,100.42 ล้ำนบำท และ (2) กำรชำระหนีต้ ่ำงประเทศ จำนวน
327.78 ล้ำนบำท
- ชำระดอกเบี้ย จำนวน 2,664.57 ล้ำนบำท โดยใช้เงินงบประมำณทั้งจำนวน
1.4.2 การชาระหนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน จำนวน 2,336.38 ล้ำนบำท โดยเป็นกำรชำระดอกเบี้ยทั้งจำนวน ซึ่งใช้เงินจำกบัญชีสะสมเพื่อ
กำรชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ควำมเสียหำยของกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูฯ แบ่งออกเป็น
(1) กำรชำระดอกเบี้ยหนีท้ ี่กู้มำภำยใต้พระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำร
เงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) จำนวน 1,283.51 ล้ำนบำท
(2) กำรชำระดอกเบี้ยหนีท้ ี่กู้มำภำยใต้พระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำร
เงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3)
จำนวน 1,052.87 ล้ำนบำท
2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม 29,911.40 ล้านบาท
2.1 การกู้เงินในประเทศ
ในเดือนเมษำยน 2559 กระทรวงกำรคลังมีกำรจัดหำเงินกู้ให้แก่รัฐวิสำหกิจ จำนวน 6,590 ล้ำนบำท
โดยเป็นกำรกู้เงินของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคในรูปของพันธบัตรรัฐวิสำหกิจที่กระทรวงกำรคลังไม่ค้ำประกัน
จำนวน 4,000 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นกำรกู้เงินเพื่อลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ และกำรกู้เงินขององค์กำรขนส่งมวลชน
กรุงเทพ จำนวน 2,590 ล้ำนบำท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน (โปรดดูตำรำงที่ 2 ประกอบ)
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ตารางที่ 2 ผลการกูเ้ งินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือนเมษายน 2559
หน่วยงาน

หน่วย: ล้านบาท

เงินกู้ตามโครงการ

เงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ

ค้าประกัน

ไม่ค้าประกัน

ค้าประกัน

1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-

4,000.00

-

2. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

-

รวม

-

4,000.00

ไม่ค้าประกัน

รวม

-

4,000.00

2,590.00

-

2,590.00

2,590.00

-

6,590.00

2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ
ในเดือนเมษำยน 2559 กระทรวงกำรคลังได้ดำเนินกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ในประเทศให้แก่รฐั วิสำหกิจ
วงเงินรวม 23,321.40 ล้ำนบำท แบ่งเป็น (1) กำรกูใ้ หม่มำชำระหนี้เดิม (Refinance) วงเงิน 4,716.50 ล้ำนบำท
ขององค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ และ (2) กำรขยำยอำยุสัญญำเงินกู้ (Roll Over) วงเงิน 18,604.90 ล้ำนบำท
ประกอบด้วยองค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ และธนำคำรเพือ่ กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร Roll Over วงเงิน
10,604.90 ล้ำนบำท และ 8,000ล้ำนบำท ตำมลำดับ (โปรดดูตำรำงที่ 3 ประกอบ)
ตารางที่ 3 การปรับโครงสร้างหนีในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือนเมษายน 2559
หน่วยงาน
1. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
รวม

หน่วย: ล้านบาท

การกู้ใหม่มาช้าระหนีเดิม
(Refinance)

การขยายอายุสัญญาเงินกู้
(Roll Over)

ค้าประกัน ไม่ค้าประกัน
4,716.50
4,716.50
-

ค้าประกัน ไม่ค้าประกัน
10,604.90
8,000.00
18,604.90
-

รวม
15,321.40
8,000.00
23,321.40
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