
 

 

 

  

 
 

ฉบบัท่ี 155/2554                                                                                                                                วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2554 
 

สรุปผลการดําเนินการบริหารจัดการหนีภ้าครัฐประจําเดือนพฤศจิกายน 2554 

__________________________ 
 

นายจกัรกฤศฏ์ิ พาราพนัธกุล ผูอ้าํนวยการสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ ขอสรุปผลการดาํเนินการบริหาร

จดัการหน้ีภาครัฐประจาํเดือนพฤศจิกายน 2554 ดงัน้ี  
 

ผลการบริหารจัดการหนีภ้าครัฐ 

1. การกู้เงินภาครัฐ 

1.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล 

 

ตารางที่ 1

การกูเงินในประเทศของรัฐบาล เดือน พ.ย. 54 หนวย: ลานบาท

การกูเงินเพื่อใหกูตอ 299.26            

รวม 299.26             
 

 

1.2 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวสิาหกจิ 

 การกู้เงินในประเทศของรัฐวสิาหกจิในเดือนพฤศจิกายน 2554 

 ในเดือนพฤศจิกายน 2554 รัฐวิสาหกิจไดกู้เ้งินในประเทศเป็นจาํนวน 5,150.03 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏ

ตามตารางท่ี 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    
 

 

 

 

การกู้เงินในประเทศของรัฐบาลในเดือนพฤศจิกายน 2554 

 ในเดือนพฤศจิกายน 2554 กระทรวงการคลังได้กู้เ งินให้การ

รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกูต่้อ จาํนวน 299.26 ลา้นบาท 

เพื่อจดัทาํโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน   

  
 



 

 

2. การปรับโครงสร้างหนีใ้นประเทศ 

2.1 การปรับโครงสร้างหนีใ้นประเทศของรัฐบาล 

    2.1.1 การปรับโครงสร้างหนีใ้นประเทศของรัฐบาลในเดือนพฤศจิกายน 2554 

 กระทรวงการคลงัไดด้าํเนินการปรับโครงสร้างหน้ี ดงัน้ี 

 - การแปลงตัว๋เงินคลงัเป็นพนัธบตัรรัฐบาลเพื่อรายยอ่ยพิเศษจาํนวน 8.73 ลา้นบาท 

 - การปรับโครงสร้างหน้ีพนัธบตัรท่ีออกภายใต ้พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูระยะท่ีสอง (FIDF 1)       

จาํนวน 89,099.20 ลา้นบาท    
 

ตารางที่ 3 การปรับโครงสรางหนี้ในประเทศของรัฐบาลเดือน พ.ย. 2554 หนวย : ลานบาท

   1. เงินกูชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี้ 8.73               

         - Roll over 8.73               

         - Refinance/Prepayment -                

   2. เงินกูชดใชความเสียหายใหกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ 89,099.20        

         FIDF 1 89,099.20        

         FIDF 3 -                

   3. เงินกูตามพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลัง -                

      กูเงินเพื่อฟนฟูและเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

      พ .ศ. 2552

รวม 89,107.93       

การปรับโครงสรางหนี้ในประเทศ�

 
  

   2.1.2 การกู้เงินล่วงหน้าเพือ่ปรับโครงสร้างหนีใ้นประเทศของรัฐบาลในเดือนพฤศจิกายน 2554 

  ในเดือนพฤศจิกายน 2554 มีการกูเ้งินล่วงหน้า (Pre-funding) จาํนวน 32,000 ลา้นบาท เพื่อปรับโครงสร้าง

หน้ีของพนัธบตัร FIDF 3 ท่ีจะครบกาํหนดในวนัท่ี 2 กนัยายน 2555 วงเงิน 206,023.25 ลา้นบาท โดยเงินท่ีไดจ้ะนาํไปให้

กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหน้ีสาธารณะและพฒันาตลาดตราสารหน้ีในประเทศบริหารลงทุนใน

หลกัทรัพยท่ี์มีความมัน่คงสูง ใหเ้กิดผลตอบแทนและลดตน้ทุนในการทาํ Pre-funding 
 

2.2 การปรับโครงสร้างหนีใ้นประเทศของรัฐวสิาหกจิ 

 การปรับโครงสร้างหนีใ้นประเทศของรัฐวสิาหกจิในเดือนพฤศจิกายน 2554 

  ในเดือนพฤศจิกายน 2554 รัฐวิสาหกิจไดป้รับโครงสร้างหน้ีในประเทศเป็นเงิน 20,163.92 ลา้นบาท โดยมี

รายละเอียดปรากฏตารางท่ี 4 

 

 

 

 



 

 

 

            

ตารางที่ 4

การปรับโครงสรางหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือน พ.ย. 54 หนวย: ลานบาท

หนวยงาน
การกูใหมมาชําระหนี้เดิม

 (Refinance)

การขยายอายุสัญญาเงินกู 

(Roll Over)
รวม

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. การชําระหนี้ของรัฐบาล 

 ในเดือนพฤศจิกายน 2554 กระทรวงการคลงัไดช้าํระหน้ีเป็นเงิน จาํนวน 8,377.74 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 

3.1 การชําระหนีข้องรัฐบาลจากเงินงบประมาณ 

 

หนวย : ลานบาท

พ.ย. 54

8,377.74         

           - ตนเงิน -                 

           - ดอกเบี้ย 8,377.65         

           - คาธรรมเนียม 0.09               

           - คาจัดซื้อเงินตราตางประเทศ -                 

ตารางที่ 5 การชําระหนี้ของรัฐบาลเดือน พ.ย. 2554

การชําระหนี้ของรัฐบาล

การชําระหนี้จากเงินงบประมาณ

 
 

  ในเดือนพฤศจิกายน 2554 กระทรวงการคลงัไดด้าํเนินการชาํระหน้ีโดยใชเ้งินงบประมาณ รวม 8,377.74  ลา้นบาท 

ดงัน้ี 

 - ชาํระหน้ีในประเทศ 8,296.55 ลา้นบาท โดยเป็นการชาํระดอกเบ้ียทั้งจาํนวน  

 - ชาํระหน้ีต่างประเทศ 81.19 ลา้นบาท โดยเป็นการชาํระดอกเบ้ีย 81.10 ลา้นบาท และค่าธรรมเนียม 0.09 ลา้นบาท   
 

3.2 การชําระหนีข้องรัฐบาลจากเงินนอกงบประมาณ 

 ในเดือนพฤศจิกายน 2554 กระทรวงการคลงัไม่มีการชาํระหน้ีจากเงินนอกงบประมาณ 
 

__________________________ 

 

ส่วนวจิยันโยบายหน้ีสาธารณะ สาํนกันโยบายและแผน  

สาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5512 
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