ฉบับที่ 155/2554

วันที่ 20 ธันวาคม 2554

สรุปผลการดําเนินการบริหารจัดการหนีภ้ าครัฐประจําเดือนพฤศจิกายน 2554
__________________________
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ ขอสรุ ปผลการดําเนินการบริ หาร
จัดการหนี้ภาครัฐประจําเดือนพฤศจิกายน 2554 ดังนี้
ผลการบริหารจัดการหนีภ้ าครัฐ
1. การกู้เงินภาครั ฐ
1.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล
ตารางที่ 1
การกูเงินในประเทศของรัฐบาล เดือน พ.ย. 54 หนวย: ลานบาท
การกูเงินเพื่อใหกูตอ
299.26
รวม
299.26

การกู้เงินในประเทศของรัฐบาลในเดือนพฤศจิกายน 2554
ในเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2554 กระทรวงการคลัง ได้กู้เ งิ น ให้ ก าร
รถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่ งประเทศไทยกูต้ ่อ จํานวน 299.26 ล้านบาท
เพื่อจัดทําโครงการรถไฟฟ้ าสายสี น้ าํ เงิน

1.2 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ
การกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจในเดือนพฤศจิกายน 2554
ในเดือนพฤศจิกายน 2554 รัฐวิสาหกิจได้กูเ้ งินในประเทศเป็ นจํานวน 5,150.03 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2
ผลการกูเงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน พ.ย. 54
หนวย: ลานบาท
หนวยงาน
เงินกูตามโครงการ เงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ
รวม
1. การไฟฟาสวนภูมิภาค
1,300.00
3,207.99 4,507.99
2. การไฟฟานครหลวง
190.95
190.95
3. องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
451.09
451.09
รวม
1,300.00
3,850.03 5,150.03

2. การปรับโครงสร้ างหนีใ้ นประเทศ
2.1 การปรับโครงสร้ างหนีใ้ นประเทศของรั ฐบาล
2.1.1 การปรับโครงสร้ างหนีใ้ นประเทศของรัฐบาลในเดือนพฤศจิกายน 2554
กระทรวงการคลังได้ดาํ เนิ นการปรับโครงสร้างหนี้ ดังนี้
- การแปลงตัว๋ เงินคลังเป็ นพันธบัตรรัฐบาลเพื่อรายย่อยพิเศษจํานวน 8.73 ล้านบาท
- การปรับโครงสร้างหนี้ พนั ธบัตรที่ออกภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูระยะที่สอง (FIDF 1)
จํานวน 89,099.20 ล้านบาท
ตารางที่ 3 การปรับโครงสรางหนี้ในประเทศของรัฐบาลเดือน พ.ย. 2554

หนวย : ลานบาท

การปรับโครงสรางหนี้ในประเทศ�
1. เงินกูชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี้
- Roll over
- Refinance/Prepayment
2. เงินกูชดใชความเสียหายใหกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ
FIDF 1
FIDF 3
3. เงินกูตามพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลัง
กูเงินเพื่อฟนฟูและเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
พ .ศ. 2552
รวม

8.73
8.73
89,099.20
89,099.20
-

89,107.93

2.1.2 การกู้เงินล่ วงหน้ าเพือ่ ปรับโครงสร้ างหนีใ้ นประเทศของรัฐบาลในเดือนพฤศจิกายน 2554
ในเดือนพฤศจิกายน 2554 มีการกูเ้ งิ นล่วงหน้า (Pre-funding) จํานวน 32,000 ล้านบาท เพื่อปรับโครงสร้าง
หนี้ของพันธบัตร FIDF 3 ที่จะครบกําหนดในวันที่ 2 กันยายน 2555 วงเงิ น 206,023.25 ล้านบาท โดยเงิ นที่ได้จะนําไปให้
กองทุ นบริ หารเงิ นกู้เพื่ อการปรั บโครงสร้ างหนี้ สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ ในประเทศบริ หารลงทุ นใน
หลักทรัพย์ที่มีความมัน่ คงสู ง ให้เกิดผลตอบแทนและลดต้นทุนในการทํา Pre-funding
2.2 การปรับโครงสร้ างหนีใ้ นประเทศของรั ฐวิสาหกิจ
การปรับโครงสร้ างหนีใ้ นประเทศของรั ฐวิสาหกิจในเดือนพฤศจิกายน 2554
ในเดื อนพฤศจิกายน 2554 รั ฐวิสาหกิจได้ปรับโครงสร้างหนี้ ในประเทศเป็ นเงิน 20,163.92 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดปรากฏตารางที่ 4

ตารางที่ 4
การปรับโครงสรางหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน พ.ย. 54
หนวย: ลานบาท
การกูใหมมาชําระหนี้เดิม การขยายอายุสัญญาเงินกู
รวม
หนวยงาน
(Refinance)
(Roll Over)
1. ธนาคารอาคารสงเคราะห
4,600.00
4,600.00
2. การประปานครหลวง
197.04
197.04
3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
10,462.00
10,462.00
4. การรถไฟแหงประเทศไทย
1,610.38
1,610.38
5. การไฟฟาสวนภูมิภาค
3,294.51
3,294.51
รวม
20,163.92
20,163.92

3. การชําระหนี้ของรั ฐบาล
ในเดือนพฤศจิกายน 2554 กระทรวงการคลังได้ชาํ ระหนี้เป็ นเงิน จํานวน 8,377.74 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ น
3.1 การชําระหนีข้ องรัฐบาลจากเงินงบประมาณ
ตารางที่ 5 การชําระหนี้ของรัฐบาลเดือน พ.ย. 2554 หนวย : ลานบาท
พ.ย. 54
การชําระหนี้ของรัฐบาล
8,377.74
การชําระหนี้จากเงินงบประมาณ
- ตนเงิน
- ดอกเบี้ย
8,377.65
- คาธรรมเนียม
0.09
- คาจัดซื้อเงินตราตางประเทศ
-

ดังนี้

ในเดือนพฤศจิกายน 2554 กระทรวงการคลังได้ดาํ เนิ นการชําระหนี้ โดยใช้เงินงบประมาณ รวม 8,377.74 ล้านบาท
- ชําระหนี้ในประเทศ 8,296.55 ล้านบาท โดยเป็ นการชําระดอกเบี้ยทั้งจํานวน
- ชําระหนี้ต่างประเทศ 81.19 ล้านบาท โดยเป็ นการชําระดอกเบี้ย 81.10 ล้านบาท และค่าธรรมเนียม 0.09 ล้านบาท

3.2 การชํ าระหนีข้ องรัฐบาลจากเงินนอกงบประมาณ
ในเดือนพฤศจิกายน 2554 กระทรวงการคลังไม่มีการชําระหนี้จากเงินนอกงบประมาณ

__________________________
ส่ วนวิจยั นโยบายหนี้สาธารณะ สํานักนโยบายและแผน
สํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5512

