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นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อานวยการสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการดาเนินการบริหารจัดการ
หนี้ภาครัฐประจาเดือนเมษายน 2556 ดังนี้
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล
1.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล
ตารางที่ 1
การกูเ้ งินในประเทศของรัฐบาล เดือน เม.ย. 56
ชดเชยการขาดดุล
- พันธบัตรรัฐบาล
- พันธบัตรออมทรัพย์
พ.ร.ก. บริหารจัดการน้าและสร้างอนาคตประเทศฯ
การกูเ้ งินเพื่อให้กตู้ อ่
รวม

หน่วย: ล้านบาท
13,054.28
13,000.00
54.28
2,600.00
809.65
16,463.93

การกู้เงินในประเทศของรัฐบาลในเดือนเมษายน 2556
ในเดือนเมษายน 2556 กระทรวงการคลังได้กู้เงินเพื่อ
ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล
13,000 ล้านบาท และพันธบัตรออมทรัพย์ 54.28 ล้านบาท
การเบิกจ่ายเงินกู้ 2,600 ล้านบาท จากสัญญาเงินกู้วงเงิน 10,000
ล้านบาท ที่ลงนามในสัญญาเงินกูเ้ มื่อวันที่ 30 เมษายน 2555
ภายใต้ พ.ร.ก. บริหารจัดการน้าและสร้างอนาคตประเทศฯ
ประกอบกับการเบิกจ่ายเงินกูเ้ พื่อให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทยกู้ต่อ จานวน 410.48 ล้านบาท เพื่อจัดทา
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน และจานวน 101.45 ล้านบาท
เพื่อจัดทาโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว รวมทั้งการเบิกจ่ายเงินกู้
เพื่อให้การรถไฟแห่งประเทศไทยกู้ต่อ จานวน 297.72 ล้านบาท
เพื่อจัดทาโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพและ
ปริมณฑล (สายสีแดง) บางซื่อ-รังสิต

1.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล
1.2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนเมษายน 2556
กระทรวงการคลังได้ดาเนินการปรับโครงสร้างตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อ
การฟื้นฟูฯ (FIDF 1) ที่ครบกาหนดจานวน 17,000 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลทั้งจานวน นอกจากนี้
ได้มีการออกพันธบัตรรัฐบาลจานวน 11,000 ล้านบาท เพื่อนาไปคืนเงินกู้ระยะสั้น 11,000 ล้านบาท ที่ได้นาไปปรับ
โครงสร้างหนี้ในเดือนก่อนหน้า
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ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหนีใ้ นประเทศของรัฐบาลเดือน เม.ย. 56

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

17,000.00
17,000.00
17,000.00

1.2.2 การกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนเมษายน 2556
ในเดือนเมษายน 2556 ไม่มีการกู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding)
1.3 การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังค้้าประกัน
1.3.1 การปรับโครงสร้างหนี้ต่างทีก่ ระทรวงการคลังค้้าประกันในเดือนเมษายน 2556
กระทรวงการคลังได้ดาเนินการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ของ JICA ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย (รฟม.) จานวน 28,869.63 ล้านเยน โดยแบ่งเป็น (1) การออกตั๋วสัญญาใช้เงินของกระทรวงการคลัง
จานวน 9,300 ล้านบาท เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 และ (2) รายได้ของ รฟม. จานวน 34.24 ล้านบาท
ตารางที่ 3 การปรับโครงสร้างหนีต้ า่ งประเทศที่
กระทรวงการคลังค้า้ ประกัน เดือน เม.ย. 56
- การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
รวม

หน่วย: ล้านบาท
9,300.00
9,300.00
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1.4 การช้าระหนี้ของรัฐบาล
ในเดือนเมษายน 2556 กระทรวงการคลังได้ชาระหนี้เป็นเงิน จานวน 6,007.38 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น
1.4.1 การช้าระหนี้ของรัฐบาลจากงบประมาณช้าระหนี้
ตารางที่ 4 การช้าระหนีข้ องรัฐบาลเดือน เม.ย. 56
การช้าระหนีข้ องรัฐบาล
การช้าระหนีจากเงินงบประมาณ
- ต้นเงิน
- ดอกเบีย
- ค่าธรรมเนียม
- ค่าจัดซือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

หน่วย : ล้านบาท
จ้านวน
2,259.05
327.78
1,895.27
36.00
-

ในเดือนเมษายน 2556 กระทรวงการคลังได้ใช้เงินงบประมาณชาระหนี้ รวม 2,259.05 ล้านบาท ดังนี้
- ชาระหนี้ในประเทศ 1,773.28 ล้านบาท โดยเป็นการชาระดอกเบี้ย 1,737.28 ล้านบาท และ
ค่าธรรมเนียม 36 ล้านบาท
- ชาระหนี้ต่างประเทศ 485.77 ล้านบาท โดยเป็นการชาระต้นเงิน 327.78 ล้านบาท และดอกเบี้ย
157.99 ล้านบาท
1.4.2 การช้าระหนี้ของรัฐบาลจากแหล่งอื่น
ในเดือนเมษายน 2556 กระทรวงการคลังชาระหนี้โดยใช้เงินจากแหล่งอื่น ดังนี้
- การชาระหนี้ที่กู้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (FIDF 1) โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อ
การชาระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 2 จานวน 2,672.40 ล้านบาท เพื่อชาระดอกเบี้ย
- การชาระหนี้ที่กู้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูระยะที่สองฯ (FIDF 3) โดยใช้เงินจากบัญชี
สะสมเพื่อการชาระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 2 จานวน 1,075.93 ล้านบาท เพื่อชาระ
ดอกเบี้ย
ทั้งนี้ แหล่งเงินทีน่ าเข้าบัญชีสะสมเพื่อการชาระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 2
ประกอบด้วย (1) เงินกาไรสุทธิของธนาคารแห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (2) เงินที่สถาบันการเงินนาส่ง
ธนาคารแห่งประเทศ (3) เงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และ
(4) เงินโอนจากบัญชีกองทุนเพื่อการชาระคืนต้นเงินกู้ฯ
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2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ
2.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ
การกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจในเดือนเมษายน 2556
ในเดือนเมษายน 2556 รัฐวิสาหกิจได้มีการกู้เงินในประเทศเป็นเงิน 1,400 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด
ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5
ผลการกูเ้ งินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน เม.ย. 56
หน่วยงาน
1. การรถไฟแห่งประเทศไทย
2. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
รวม

หน่วย: ล้านบาท
เงินกูต้ ามโครงการ
ค้าประกัน
ไม่ค้าประกัน
1,000.00
1,000.00
-

เงินทุนหมุนเวียนและอืน่ ๆ
ค้าประกัน
ไม่ค้าประกัน
400.00
400.00

รวม
-

1,000.00
400.00
1,400.00

2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจในเดือนเมษายน 2556
ในเดือนเมษายน 2556 รัฐวิสาหกิจได้มีการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศเป็นเงิน 11,600 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6
การปรับโครงสร้างหนีใ้ นประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน เม.ย. 56
หน่วยงาน

หน่วย: ล้านบาท

การกูใ้ หม่มาช้าระหนีเดิม (Refinance)
ค้าประกัน

1. การรถไฟแห่งประเทศไทย
2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
รวม

ไม่ค้าประกัน
-

-

-

-

-

การขยายอายุสัญญาเงินกู้ (Roll Over)
ค้าประกัน
5,600.00
5,000.00
10,600.00

รวม

ไม่ค้าประกัน
1,000.00
1,000.00

5,600.00
1,000.00
5,000.00
11,600.00
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