รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐรายเดือน

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อานวยการสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
ประจาเดือนมิถุนายน 2556 ดังนี้
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล
1.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล
ในเดือนมิถุนายน 2556 กระทรวงการคลังได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยการออก
พันธบัตรรัฐบาล 23,700 ล้านบาท และพันธบัตรออมทรัพย์ 715.49 ล้านบาท การเบิกจ่ายเงินกู้ 1,250 ล้านบาท
จากสัญญาเงินกู้วงเงิน 15,393 ล้านบาท ที่ลงนามในสัญญาเงินกู้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ภายใต้ พ.ร.ก.
บริหารจัดการน้าและสร้างอนาคตประเทศฯ ประกอบกับการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทยกู้ต่อ จานวน 504.61 ล้านบาท เพื่อจัดทาโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน
ตารางที่ 1
การกูเ้ งินในประเทศของรัฐบาล เดือน มิ.ย. 56

หน่วย: ล้านบาท

ชดเชยการขาดดุล

24,415.49

- พันธบัตรรัฐบาล
- พันธบัตรออมทรัพย์

23,700.00
715.49

พ.ร.ก. บริหารจัดการน้าและสร้างอนาคตประเทศฯ
การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อ

1,250.00
504.61

รวม

26,170.10

1.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล
1.2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนมิถุนายน 2556
กระทรวงการคลังได้ดาเนินการปรับโครงสร้างตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อ
การฟื้นฟูฯ (FIDF 1) ที่ครบกาหนดจานวน 17,000 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลทั้งจานวน และการปรับ
โครงสร้างพันธบัตรออมทรัพย์ที่ออกภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง (FIDF 3) ที่ครบกาหนด
จานวน 726.20 ล้านบาท โดยใช้เงินทดรองจ่ายที่ยืมจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง (Premium FIDF 1 และ FIDF 3)
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รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐรายเดือน
ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหนีใ้ นประเทศของรัฐบาลเดือน มิ.ย. 56
การปรับโครงสร้างหนีใ้ นประเทศ
1. เงินกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี
2. เงินกู้ชดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
FIDF 1
FIDF 3
3. เงินกู้ตามพระราชก้าหนดให้อ้านาจกระทรวงการคลัง
กู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552
รวม

หน่วย : ล้านบาท
17,726.20
17,000.00
726.20
17,726.20

1.2.2 การกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนมิถุนายน 2556
ในเดือนมิถุนายน 2556 ไม่มีการกู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding)
1.3 การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังค้้าประกัน
ในเดือนมิถุนายน 2556 ไม่มีการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้าประกัน
1.4 การบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐบาลเพื่อลดต้นทุนเงินกู้และป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน
ในเดือนมิถุนายน 2556 กระทรวงการคลังได้มีการแปลงหนี้เงินกู้ของ World Bank วงเงิน 500 ล้านเหรียญ
สหรัฐอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่จะนาไปให้บริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน) กู้ต่อ เป็นหนี้สกุลเงินยูโรอัตราดอกเบี้ย
คงที่ เพื่อให้สกุลเงินของรายรับและร่ายจ่ายสอดคล้องกัน (Natural Hedged)
1.5 การช้าระหนี้ของรัฐบาล
ในเดือนมิถุนายน 2556 กระทรวงการคลังได้ชาระหนี้เป็นเงิน จานวน 27,131.20 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น
1.5.1 การช้าระหนี้ของรัฐบาลจากงบประมาณช้าระหนี้ เป็นจานวน 21,405.33 ล้านบาท ดังนี้
- ชาระหนี้ในประเทศ 21,271.46 ล้านบาท โดยเป็นการชาระต้นเงิน 908.67 ล้านบาท ดอกเบี้ย
20,362.53 ล้านบาท และค่าธรรมเนียม 0.26 ล้านบาท
- ชาระหนี้ต่างประเทศ 133.87 ล้านบาท โดยเป็นการชาระดอกเบี้ย 132.35 ล้านบาท และ
ค่าธรรมเนียม 1.52 ล้านบาท
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รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐรายเดือน
ตารางที่ 3 การชาระหนีข้ องรัฐบาลเดือน มิ.ย. 56 หน่วย : ล้านบาท
การชาระหนีข้ องรัฐบาล
จานวน
การช้าระหนีจากเงินงบประมาณ
- ต้นเงิน
- ดอกเบีย
- ค่าธรรมเนียม

21,405.33
908.67
20,494.88
1.78

- ค่าจัดซือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

-

1.5.2 การช้าระหนี้ของรัฐบาลจากแหล่งอื่น เป็นจานวน 5,725.87 ล้านบาท ดังนี้
การชาระดอกเบี้ยเงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (FIDF 1) จานวน 2,340.69 ล้านบาท
และการชาระดอกเบี้ยเงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูระยะที่สองฯ (FIDF 3) จานวน 3,385.18 ล้านบาท
โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชาระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 2
ทั้งนี้ แหล่งเงินที่นาเข้าบัญชีสะสมเพื่อการชาระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 2
ประกอบด้วย (1) เงินกาไรสุทธิของธนาคารแห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (2) เงินที่สถาบันการเงินนาส่ง
ธนาคารแห่งประเทศไทย (3) เงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และ
(4) เงินโอนจากบัญชีกองทุนเพื่อการชาระคืนต้นเงินกู้ฯ
2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ
2.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ
ในเดือนมิถุนายน 2556 รัฐวิสาหกิจได้มีการกู้เงินในประเทศเป็นเงิน 3,900 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด
ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4
ผลการกูเ้ งินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน มิ .ย. 56
หน่วยงาน

หน่วย: ล้านบาท
เงินกูต้ ามโครงการ
ค้าประกัน

เงินทุนหมุนเวียนและอืน่ ๆ

ไม่ค้าประกัน

ค้าประกัน

1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-

2,500.00

2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

-

1,000.00

3. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

-

รวม

-

3,500.00

รวม

ไม่ค้าประกัน
-

-

2,500.00

-

-

1,000.00

400.00

-

400.00

400.00

-

3,900.00

2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ
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รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐรายเดือน
ในเดือนมิถุนายน 2556 รัฐวิสาหกิจได้มีการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศเป็นเงิน 32,950 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5
การปรับโครงสร้างหนีใ้ นประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน มิ.ย. 56
หน่วยงาน

หน่วย: ล้านบาท

การกูใ้ หม่มาช้าระหนีเดิม (Refinance)
ค้าประกัน

ไม่ค้าประกัน

การขยายอายุสัญญาเงินกู้ (Roll Over)
ค้าประกัน

รวม

ไม่ค้าประกัน

1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

-

-

25,800.00

-

25,800.00

2. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

-

-

5,300.00

-

5,300.00

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์

-

-

1,000.00

-

1,000.00

4. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

-

-

850.00

-

850.00

-

-

32,950.00

-

32,950.00

รวม

2.3 การบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจเพื่อลดต้นทุนเงินกู้และป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน
ในเดือนมิถุนายน 2556 การประปานครหลวงได้มีการชาระคืนเงินกู้ของ JICA ก่อนกาหนดวงเงิน 3,998.59 ล้านเยน
ซึ่งสามารถประหยัดภาระดอกเบี้ยได้ 122 ล้านบาท

4

