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สำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะขอสรุปผลกำรบริหำรจัดกำรหนี้ภำครัฐที่ดำเนินกำรโดยสำนักงำน
บริหำรหนี้สำธำรณะ ประจำเดือนกรกฎำคม 2559 วงเงินรวม 186,432.10 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็นหนี้รัฐบำล
158,032.10 ล้ำนบำท และหนี้รัฐวิสำหกิจ 28,400 ล้ำนบำท ดังนี้
1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล วงเงินรวม 158,032.10 ล้านบาท ประกอบด้วย
1.1 กำรกู้เงินในประเทศ 13,206.83 ล้ำนบำท
1.2 กำรเบิกจ่ำยเงินกู้ต่ำงประเทศ 4,190.25 ล้ำนบำท
1.3 กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ในประเทศ 106,708.62 ล้ำนบำท
1.4 กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ต่ำงประเทศ 1,752.08 ล้ำนบำท
1.5 กำรชำระหนี้ 32,174.32 ล้ำนบำท
1.1 การกูเ้ งินในประเทศ กระทรวงกำรคลังกู้เงินและเบิกจ่ำยเงินกู้ จำนวน 13,206.53 ล้ำนบำท
โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ (โปรดดูตำรำงที่ 1 ประกอบ)
1.1.1 การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 11,026.76 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็น
พันธบัตรรัฐบำล 9,230 ล้ำนบำท และพันธบัตรออมทรัพย์ 1,796.76 ล้ำนบำท
1.1.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ให้กตู้ อ่ จำนวน 1,588.07 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็น
(1) กำรให้กู้ต่อแก่กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย วงเงินรวม 1,414.07 ล้ำนบำท
เพื่อจัดทำโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีเขียว จำนวน 921.69 ล้ำนบำท สำยสีนำเงิ
้ น จำนวน 450.44 ล้ำนบำท
และสำยสีม่วง จำนวน 41.94 ล้ำนบำท
(2) กำรให้กู้ต่อแก่กำรรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 174 ล้ำนบำท เพื่อจัดทำโครงกำรปรับปรุง
ทำงรถไฟที่ไม่ปลอดภัยต่อกำรเดินรถ
1.1.3 การเบิกจ่ายเงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ จำนวน 592 ล้ำนบำท เพื่อใช้ในโครงกำร
เงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน (DPL)
ตารางที่ 1 การกูเ้ งินในประเทศของรัฐบาล เดือนกรกฎาคม 2559

หน่วย: ล้านบาท

1. เงินกูเ้ พื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ

11,026.76

- พันธบัตรรัฐบาล

11,026.76

2. เงินกูเ้ พื่อวางระบบบริหารจัดการนา้
3. เงินกูใ้ ห้กตู้ อ่

1,588.07

4. เงินกูบ้ าททดแทนการกูเ้ งินตราต่างประเทศ

592.00

- โครงการเงินกู้ DPL

592.00
รวม

13,206.83
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1.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศ กระทรวงกำรคลังได้มีกำรเบิกจ่ำยเงินกู้จำกต่ำงประเทศ จำนวน
4,190.25 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
1.2.1 การกู้เงิน Euro Commercial Paper หรือ ECP Programme จำนวน 12,344.09 ล้ำนเยน
หรือเทียบเท่ำ 4,189.29 ล้ำนบำท เพื่อให้กตู้ ่อแก่กำรรถไฟแห่งประเทศไทย สำหรับโครงกำรรถไฟชำนเมือง
สำยสีแดง ช่วงบำงซื่อ-รังสิต
1.2.2 การเบิกจ่ายเงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชีย จำนวน 27,405.37 เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่ำ
960,325.27 บำท สำหรับโครงกำรก่อสร้ำงทำงสำยหลักเป็น 4 ช่องจรำจร (ระยะที่ 2) ของกรมทำงหลวง
1.3 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ จำนวน 106,708.62 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
(1) กำรปรับโครงสร้ำงหนีเ้ งินกูเ้ พื่อกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำและระบบขนส่งทำงถนน
ระยะเร่งด่วน จำนวน 30,000 ล้ำนบำท โดยกำรออกพันธบัตรเพื่อกำรบริหำรหนี้เงินกู้โครงกำร
(2) กำรปรับโครงสร้ำงหนี้เงินกู้ที่ออกภำยใต้พระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำร
เงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3)
จำนวน 28,708.62 ล้ำนบำท โดยกำรออกตั๋วสัญญำใช้เงิน จำนวน 18,708.62 ล้ำนบำท และกำรออก R-bill
จำนวน 10,000 ล้ำนบำท
(3) กำรปรับโครงสร้ำงหนี้เงินกู้ที่ออกภำยใต้พระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกูเ้ งินเพื่อฟื้นฟู
และเสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 (ไทยเข้มแข็ง) จำนวน 26,000 ล้ำนบำท โดยกำรออก
พันธบัตรรัฐบำลเพื่อกำรปรับโครงสร้ำงหนี้
(4) กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ตั๋วเงินคลัง จำนวน 16,000 ล้ำนบำท โดยกำรออกพันธบัตรรัฐบำลเพื่อกำรบริหำรหนี้
(5) กำรปรับโครงสร้ำงหนี้พันธบัตรรัฐบำลที่ออกภำยใต้พระรำชบัญญัตกิ ำรบริหำรหนี้สำธำรณะ พ.ศ. 2548
และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 6,000 ล้ำนบำท โดยกำรออกตั๋วสัญญำใช้เงินเพื่อกำรบริหำรหนี้
1.4 การปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ กระทรวงกำรคลังดำเนินกำรปรับโครงสร้ำงหนี้เงินกูภ้ ำยใต้ ECP
Programme ที่ให้กู้ต่อแก่ บริษัท กำรบินไทย จำกัด (มหำชน) โดยกำรกู้เงินภำยใต้ ECP Programme จำนวน
50 ล้ำนเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่ำ 1,752.08 ล้ำนบำท
1.5 การชาระหนี้ กระทรวงกำรคลังได้ชำระหนี้ จำนวน 32,174.32 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็น
1.5.1 การชาระหนีท้ ี่รัฐบาลกู้โดยตรง จำนวน 22,260.10 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
- ชำระเงินต้น จำนวน 14,851.58 ล้ำนบำท แบ่งเป็น (1) กำรชำระหนี้ที่ออกภำยใต้
พระรำชบัญญัติกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 10,000 ล้ำนบำท โดยใช้เงิน
จำกบัญชีเงินกู้เพื่อกำรชำระหนี้ (2) กำรชำระหนี้ที่ออกภำยใต้พระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงิน
เพื่อกำรวำงระบบบริหำรจัดกำรน้ำและสร้ำงอนำคตประเทศ พ.ศ. 2555 จำนวน 4,758.11 ล้ำนบำท โดยใช้เงิน
งบประมำณทั้งจำนวน และ (3) กำรชำระหนี้ต่ำงประเทศ จำนวน 93.47 ล้ำนบำท
- ชำระดอกเบี้ยจำนวน 7,408.52 ล้ำนบำท แบ่งเป็น (1) ดอกเบี้ยในประเทศ จำนวน 7,194.82
ล้ำนบำท และ (2) ดอกเบี้ยต่ำงประเทศ จำนวน 213.70 ล้ำนบำท
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1.5.2 การชาระหนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน จำนวน 9,914.22 ล้ำนบำท โดยใช้เงินจำกบัญชีสะสมเพื่อกำรชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้
ควำมเสียหำยของกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูฯ แบ่งออกเป็น
(1) กำรชำระหนีท้ ี่กู้มำภำยใต้พระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำรเงินกู้
เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟืน้ ฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) จำนวน 1,073.30 ล้ำนบำท
โดยเป็นกำรชำระดอกเบี้ยทั้งจำนวน
(2) กำรชำระหนีท้ ี่กู้มำภำยใต้พระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำรเงินกู้
เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) จำนวน
8,840.92 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็น เงินต้น จำนวน 7,297.45 ล้ำนบำท และดอกเบี้ย จำนวน 1,543.47 ล้ำนบำท
2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม 28,400 ล้านบาท
2.1 การกู้เงินในประเทศ จำนวน 7,800 ล้ำนบำท
ในเดือนกรกฎำคม 2559 กระทรวงกำรคลังมีกำรจัดหำเงินกู้ให้แก่รัฐวิสำหกิจ จำนวน 7,800 ล้ำนบำท
โดยเป็นกำรกู้เงินของกำรรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 6,700 ล้ำนบำท และเพื่อดำเนิน
โครงกำรระบบขนส่งมวลชนทำงรำงในพื้นที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ช่วงบำงซื่อ – ตลิ่งชัน จำนวน
1,100 ล้ำนบำท (โปรดดูตำรำงที่ 2 ประกอบ)
ตารางที่ 2 ผลการกูเ้ งินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือนกรกฎาคม 2559
เงินกู้ตามโครงการ
หน่วยงาน
ค้าประกัน ไม่ค้าประกัน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
รวม

1,100.00
1,100.00

-

หน่วย: ล้านบาท
เงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ
ค้าประกัน ไม่ค้าประกัน
6,700.00
6,700.00

-

รวม
7,800.00
7,800.00

2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ จำนวน 20,600 ล้ำนบำท
ในเดือนกรกฎำคม 2559 กระทรวงกำรคลังได้ดำเนินกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ในประเทศให้แก่รัฐวิสำหกิจ
วงเงินรวม 20,600 ล้ำนบำท โดยกำรขยำยอำยุสัญญำเงินกู้ (Roll Over) ประกอบด้วยธนำคำรเพื่อกำรเกษตร
และสหกรณ์กำรเกษตร วงเงิน 14,300 ล้ำนบำท และกำรรถไฟแห่งประเทศไทย วงเงิน 6,300 ล้ำนบำท
(โปรดดูตำรำงที่ 3 ประกอบ)
ตารางที่ 3 การปรับโครงสร้างหนีในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือนกรกฎาคม 2559
หน่วยงาน

หน่วย: ล้านบาท

การกู้ใหม่มาช้าระหนีเดิม

การขยายอายุสัญญาเงินกู้

ค้าประกัน

ค้าประกัน

ไม่ค้าประกัน

ไม่ค้าประกัน

รวม

1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

-

-

14,300.00

-

14,300.00

2. การรถไฟแห่งประเทศไทย

-

-

6,300.00

-

6,300.00

-

-

20,600.00

-

20,600.00

รวม
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