รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐรายเดือน

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อานวยการสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการดาเนินการบริหารจัดการ
หนี้ภาครัฐประจาเดือนกันยายน 2555 ดังนี้
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล
1.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล
ตารางที่ 1
การกูเ้ งินในประเทศของรัฐบาล เดือน ก.ย. 55
ชดเชยการขาดดุล
- พันธบัตรออมทรัพย์
พ.ร.ก. บริหารจัดการน้าและสร้างอนาคตประเทศฯ
พ.ร.ก. กองทุนส่งเสริมการประกันภัยฯ
การกูเ้ งินเพื่อให้กตู้ อ่
รวม

หน่วย: ล้านบาท
31,577.24
31,577.24
600.00
28.20
1,144.07
33,349.51

การกู้เงินในประเทศของรัฐบาลในเดือนกันยายน 2555
ในเดือนกันยายน 2555 กระทรวงการคลังได้กู้เงินเพื่อ
ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยการออกพันธบัตรออมทรัพย์
จานวน 31,577.24 ล้านบาท การเบิกจ่ายเงินกู้ 600 ล้านบาท
จากสัญญาเงินกู้วงเงิน 10,000 ล้านบาทที่ลงนามในสัญญาเงินกู้
เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2555 ภายใต้ พ.ร.ก. บริหารจัดการน้าและ
สร้างอนาคตประเทศฯ การเบิกจ่ายเงินกู้ 28.20 ล้านบาท จาก
สัญญาเงินกู้วงเงิน 500 ล้านบาท ที่ลงนามในสัญญาเงินกู้เมื่อวันที่
30 เม.ย. 2555 ภายใต้ พ.ร.ก. กองทุนส่งเสริมการประกันภัยฯ
และกู้เงินเพื่อให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกู้ต่อ
จานวน 1,144.07 ล้านบาท เพือ่ จัดทาโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน

1.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล
1.2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนกันยายน 2555
กระทรวงการคลังได้ดาเนินการปรับโครงสร้างหนี้ ดังนี้
- การปรับโครงสร้างหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) โดยการ Roll Over จานวน 32,000 ล้านบาท โดย
การออก P/N
- การแปลงตั๋วเงินคลังเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) จานวน 17,773.67 ล้านบาท
- การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ที่ออกภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง (FIDF 3)
จานวน 206,023.25 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 1) เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ 151,800 ล้านบาท 2) การกู้เงิน
ณ วันครบกาหนดในวันที่ 3 กันยายน 2555 จานวน 42,223.25 ล้านบาท ประกอบด้วย ตั๋วสัญญาใช้เงิน 7,223.25
ล้านบาท และเงินกู้ระยะสั้น 35,000 ล้านบาท และ 3) เงินทดรองจ่ายจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง (Premium
FIDF 1 และ FIDF 3) จานวน 12,000 ล้านบาท โดยหลังจากนั้นได้ออกพันธบัตรรัฐบาล 3 รุ่นวงเงินรวม 47,000
ล้านบาท เพื่อนาไปคืนเงินทดรองจ่ายจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง (Premium FIDF 1 และ FIDF 3) และ
ปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ระยะสั้น ที่กล่าวข้างต้น
- การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ที่ออกภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟู
และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 เพื่อการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
จานวน 6,000 ล้านบาท

1

รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐรายเดือน
ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหนีใ้ นประเทศของรัฐบาลเดือน ก.ย. 2555

หน่วย : ล้านบาท

การปรับโครงสร้างหนีใ้ นประเทศ
1. เงินกูช้ ดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี
2. เงินกูช้ ดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพือ่ การฟืน้ ฟูฯ
FIDF 1
FIDF 3
3. เงินกูต้ ามพระราชก้าหนดให้อ้านาจกระทรวงการคลัง
กูเ้ งินเพือ่ ฟืน้ ฟูและเสริมสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
พ.ศ. 2552
รวม

49,773.67
206,023.25
206,023.25
6,000.00

261,796.92

1.2.2 การกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนกันยายน 2555
ในเดือนกันยายน 2555 ไม่มีการกู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding)
1.3 การชาระหนี้ของรัฐบาล
ในเดือนกันยายน 2555 กระทรวงการคลังได้ชาระหนี้เป็นเงิน จานวน 81,672.27 ล้านบาท และซื้อเงินตรา
ต่างประเทศ 8,431.24 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น
1.3.1 การชาระหนี้ของรัฐบาลจากงบประมาณชาระหนี้
ตารางที่ 3 การชาระหนีข้ องรัฐบาลเดือน ก.ย. 2555
การชาระหนีข้ องรัฐบาล
การช้าระหนีจากเงินงบประมาณ
- ต้นเงิน
- ดอกเบีย
- ค่าธรรมเนียม
- ค่าจัดซือเงินตราต่างประเทศ

หน่วย : ล้านบาท
จานวน
50,103.51
18,476.11
23,194.76
1.40
8,431.24

ในเดือนกันยายน 2555 กระทรวงการคลังได้ใช้เงินงบประมาณ รวม 50,103.51 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น
การชาระหนี้ 41,672.27 ล้านบาท และซื้อเงินตราต่างประเทศ 8,431.24 ล้านบาท ดังนี้
- ชาระหนี้ในประเทศ 41,558.46 ล้านบาท โดยเป็นการชาระต้นเงิน 18,367.80 ล้านบาท และ
ดอกเบีย้ 23,190.66 ล้านบาท
- ชาระหนี้ต่างประเทศ 113.81 ล้านบาท โดยเป็นการชาระต้นเงิน 108.31 ล้านบาท ดอกเบี้ย 4.10
ล้านบาท และ ค่าธรรมเนียม 1.40 ล้านบาท
- ค่าซื้อเงินตราต่างประเทศ 8,431.24 ล้านบาท
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1.3.2 การชาระหนี้ของรัฐบาลจากแหล่งอื่น
ในเดือนกันยายน 2555 กระทรวงการคลังได้ไถ่ถอนตั๋วเงินคลังโดยใช้เงินจากบัญชีเงินคงคลังจานวน
40,000 ล้านบาท
2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ
2.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ
การกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจในเดือนกันยายน 2555
ในเดือนกันยายน 2555 รัฐวิสาหกิจได้กู้เงินในประเทศเป็นเงิน 11,746 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
ตารางที่ 4
ตารางที่ 4
ผลการกูเ้ งินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน ก.ย. 55
หน่วยงาน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
การเคหะแห่งชาติ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้านครหลวง
การประปาส่วนภูมิถาค
รวม

เงินกูต้ ามโครงการ
2,300.00
2,000.00
1,900.00
900.00
850.00
7,950.00

หน่วย: ล้านบาท
เงินทุนหมุนเวียนและอืน่ ๆ
รวม
3,796.00
3,796.00
2,300.00
2,000.00
1,900.00
900.00
850.00
3,796.00 11,746.00

2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจในเดือนกันยายน 2555
ในเดือนกันยายน 2555 รัฐวิสาหกิจได้ปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศเป็นเงิน 7,980 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามตารางที่ 5
ตารางที่ 5
การปรับโครงสร้างหนีใ้ นประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน ก.ย. 55
การกูใ้ หม่มาช้าระหนีเดิม
หน่วยงาน
(Refinance)
การรถไฟแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รวม
-

หน่วย: ล้านบาท
การขยายอายุสัญญาเงินกู้
(Roll Over)
3,000.00
2,500.00
2,000.00
480.00
7,980.00

รวม
3,000.00
2,500.00
2,000.00
480.00
7,980.00
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