ฉบับที่/ป3งบประมาณ

การบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล

06/2560
เดือนมีนาคม 2560

หนี้ของรัฐบาลประกอบดวย หนี้ของกระทรวงการคลัง หนี้ที่รัฐบาลกูเพื่อชดใช
ความเสียหายใหแก"กองทุน FIDF และหนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต"อ โดยในเดือนมีนาคม
และเดือนเมษายน 2560 มีผลการชําระหนี้และแผนการชําระหนี้ดังต"อไปนี้
แผน 169,505.68 ลานบาท
ผล 171,091.62 ลานบาท

1. ผลการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาลเดือนมีนาคม 2560
(รายละเอียดหนา 2 – 3)

ในเดือนมีนาคม 2560 มีหนี้ที่มีแผนบริหารจัดการ 169,505.68 ลานบาท โดยมีการดําเนินการจริง 171,091.62
ลานบาท ประกอบดวยหนี้ของกระทรวงการคลัง 148,479.07 ลานบาท หนี้ของ FIDF 20,838.37 ลานบาท และหนี้ที่รัฐบาล
กูมาเพื่อใหกูต"อ 1,774.18 ลานบาท

สูงกว2าแผน

สูงกว2าแผน

1.69 ลานบาท

1,584.76 ลานบาท

ต่ํากว2าแผน

0.51 ลานบาท

2. แผนการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาลเดือนเมษายน 2560

85,219.13 ลานบาท

(รายละเอียดหนา 4 – 5)

ในเดือนเมษายน 2560 รัฐบาลมีหนี้ที่จะบริหารจัดการ 85,219.13 ลานบาท ประกอบดวยหนี้ของกระทรวงการคลัง
81,060.32 ลานบาท หนี้ของ FIDF 3,499.65 ลานบาท และหนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต"อ 659.16 ลานบาท

ชําระหนี้
ทั้งจํานวน

3. การเบิกจ2ายงบชําระหนี้สะสมของรัฐบาล
(รายละเอียดหนา 6)

ณ มี.ค. 60 104,925.40 ลานบาท
คาดการณ/ ณ สิ้น เม.ย. 60 107,678.30 ลานบาท

ณ มี.ค. 60

54.93%
83,341.19 ลบ.
56.37%
คาดการณ/ ณ สิ้น เม.ย. 60
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ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2560 กระทรวงการคลังมีการเบิกจ"ายงบชําระหนี้สะสม
104,925.40 ลานบาท และในเดือนเมษายน 2560 จะมีการเบิกจ"ายเพิ่มเติม
2,752.90 ลานบาท ทํ า ให ณ สิ้ น เดื อ นเมษายน 2560 คาดว" า
กระทรวงการคลังจะมีการเบิกจ"ายงบชําระหนี้สะสม 107,678.30 ลานบาท
และเหลืองบชําระหนี้ที่รอการเบิกจ"าย 83,341.19 ลานบาท
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แผน 169,505.68 ลานบาท
ผล 171,091.62 ลานบาท

1. ผลการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาลเดือนมีนาคม 2560

ในเดือนมีนาคม 2560 มีการดําเนินการ ดังนี้
หนี้ของกระทรวงการคลัง 148,479.07 ลานบาท โดยเป?นการชําระหนี้
ในประเทศ 148,473.98 ลานบาท หนี้ต"างประเทศ 5.09 ลานบาท
หนี้ของ FIDF 20,838.37 ลานบาท โดยเป?นหนี้ FIDF1 16,328.93
ลานบาท และหนี้ FIDF3 4,509.44 ลานบาท
หนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต"อ 1,774.18 ลานบาท โดยเป?น บกท.
1,758.00 ลานบาท รฟม. 7.48 ลานบาท และ กฟภ. 8.70 ลานบาท

1.1 การบริหารการชําระหนี้ของกระทรวงการคลัง

สูงกว2าแผน

148,479.07 ลานบาท

ขาดดุล

1.69 ลานบาท

TKK

ต2างประเทศ

100%
แผน ผล

100%
แผน ผล

100%

ตนเงิน
แผน ผล
ต่ํากว2าแผน

สูงกว2าแผน

3.40 ลบ.

ดอกเบี้ย/
ค2าธรรมเนียม

5.09 ลบ.

100%
แผน ผล

รายการ
ตนเงิน
ดอกเบี้ย/ค"าธรรมเนียม
รวม

แผน
139,890.73
8,210.27
148,101.00

ผล
139,890.73
8,206.87
148,097.60

แผน ผล

แผน
0
376.38
376.38

แผน ผล

ผล
0
376.38
376.38

แผน

ผล
0
0
0

0
5.09
5.09

ในเดือนมีนาคม 2560 มีผลการบริหารการชําระหนี้ของกระทรวงการคลังสูงกว2าแผน จํานวน 1.69 ลานบาท โดยสาเหตุเกิดจาก
1. อัตราส"วนลดหนาตั๋วของตั๋วเงินคลังต่ํากว"าที่ประมาณการไว ทําใหจ"ายดอกเบี้ยลดลง จํานวน 3.42 ลานบาท
2. มีการไถ"ถอนพันธบัตรคางจ"ายที่ธนาคารแห"งประเทศไทยนําส"งเป?นรายไดแผ"นดินแลว จํานวน 0.02 ลานบาท
3. มีการจ"ายค"าธรรมเนียม Moody’s ซึ่งไม"ไดอยู"ในประมาณการ จํานวน 5.09 ลานบาท

จําแนกตามแหล2งเงินที่นํามาชําระ
การปรับ
โครงสรางหนี้
40,000.00
บัญชี
Premium
376.38

เงินคงคลัง
99,890.73

งบชําระหนี้
8,211.96
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กระทรวงการคลังชําระคืนหนี้ที่ครบกําหนดจาก
เงินคงคลัง จํานวน 99,890.73 ลานบาท
งบชําระหนี้ จํานวน 8,211.96 ลานบาท
เงิน Premium จํานวน 376.38 ลานบาท
การปรับโครงสรางหนี้ จํานวน 40,000.00 ลานบาท
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1.2 การบริหารการชําระหนี้ของ FIDF

20,838.37 ลานบาท

ในเดือนมีนาคม 2560 กองทุน FIDF ชําระหนี้สูงกว2าแผน
จํานวน 1,584.76 ลานบาท โดยสาเหตุเกิดจาก
1. มี ก ารชํ า ระตนเงิ น สู ง กว" า แผน 1,580.00 ลานบาท
เนื่องจากมีการจ"ายคืนหนี้ก"อนครบกําหนด
2. มี ก ารชํ า ระดอกเบี้ ย สู ง กว" า แผน 4.76 ลานบาท
เนื่องจากอัตราส"วนลดหนาตั๋วของ R-Bill ต่ํากว"าที่คาดไว
0.82 ลานบาท และมีก ารจ"ายดอกเบี้ ยก" อนครบกํา หนด
จํานวน 5.58 ลานบาท
รายการ
ตนเงิน
ดอกเบี้ย/ค"าธรรมเนียม
รวม

สูงกว2าแผน

1,584.76 ลานบาท

FIDF1

FIDF3

สูงกว2าแผน

1,580.00 ลบ.

100%

ตนเงิน
แผน ผล

แผน ผล

สูงกว2าแผน

100%

แผน ผล

แผน ผล

ดอกเบี้ย/
ค2าธรรมเนียม

4.76 ลบ.

แผน
15,732.00
597.75
16,329.75

ผล
17,312.00
602.51
17,914.51

แผน
106.74
2,817.12
2,923.86

ผล
106.74
2,817.12
2,923.86

จําแนกตามแหล2งเงินที่นํามาชําระ
กองทุน FIDF มีการชําระหนี้จาก
เงินบัญชีผลประโยชนY จํานวน 106.74 ลานบาท
เงินนําส"งจากสถาบันการเงิน จํานวน 4,999.63 ลานบาท
การปรับโครงสรางหนี้ จํานวน 15,732.00 ลานบาท

เงินบัญชี
ผลประโยชนY
106.74
ปรับโครงสราง
หนี้
15,732.00

เงินนําส"งจาก
สถาบันการเงิน
4,999.63

1.3 การบริหารการชําระหนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต2อ
บกท.

รายการ
ตนเงิน
ดอกเบี้ย/ค"าธรรมเนียม
รวม

กฟภ.
ต่ํากว2าแผน

100%

0.17 ลบ.

ดอกเบี้ย/
ค2าธรรมเนียม

0.51 ลานบาท

รฟม.

ต่ํากว2าแผน

ตนเงิน

ต่ํากว2าแผน

1,774.18 ลานบาท

0.34 ลบ.

แผน ผล
100%

แผน ผล
100%

แผน ผล

แผน ผล

แผน ผล

แผน ผล

แผน
1,758.17
1,758.17

ผล
1,758.00
1,758.00

แผน

7.48
7.48

100%

ผล

แผน
7.48
7.48

ผล
9.04
9.04

8.70
8.70

ผลการชําระหนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต"อในเดือนมีนาคม 2560 เปรียบเทียบกับแผนการชําระหนี้ในเดือนเดียวกัน พบว"าหนี้ที่รัฐบาลกูมา
เพื่อใหกูต2อมีการชําระหนี้ต่ํากว"าแผนที่กําหนดไว เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ชําระจริงต่ํากว"าที่ประมาณการไว
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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2. แผนการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล เดือนเมษายน 2560

85,219.13 ลานบาท

ในเดือนเมษายน 2560 รัฐบาลมีภาระหนี้ที่จะบริหารจัดการรวม
85,219.13 ลานบาท แบ"งเป?น
หนี้ของกระทรวงการคลัง จํานวน 81,060.32 ลานบาท
หนี้ของ FIDF จํานวน 3,499.65 ลานบาท
หนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต"อ จํานวน 659.16 ลานบาท
โดยภาระหนี้จํานวนดังกล"าว มีแผนที่จะชําระหนี้ทั้งจํานวน

2.1 แผนการบริหารการชําระหนี้ของกระทรวงการคลัง

81,060.32 ลานบาท

กระทรวงการคลังมีหนี้ที่ครบกําหนดชําระในเดือนเมษายน 2560 รวม
81,060.32 ลานบาท แบ"งเป?น ตนเงิน จํานวน 78,635.20 ลานบาท
และดอกเบี้ย จํานวน 2,425.12 ลานบาท ดังนี้

หนี้ในประเทศ

ขาดดุล
หนี้ในประเทศ

เงินกูเพื่อชดเชยการขาดดุล มีตนเงินที่ครบกําหนดชําระ จํานวน
78,307.42 ลานบาท และดอกเบี้ย จํานวน 2,329.45 ลานบาท

หนี้ต2างประเทศ
เงินกูจาก JICA มีตนเงินที่ครบกําหนดชําระ จํานวน 327.78 ลานบาท
และดอกเบี้ย จํานวน 95.67 ลานบาท

JICA
หนี้ต2างประเทศ

จากหนี้ที่ครบกําหนดชําระดังกล"าว กระทรวงการคลังมีแผนที่จะชําระหนี้ทั้งจํานวน แบ"งเป?น
ชําระจากบัญชีเงินคงคลัง สําหรับตั๋วเงินคลังของหนีเ้ พื่อชดเชยการขาดดุล
จํานวน 78,307.42 ลานบาท
ชําระจากงบชําระหนี้ จํานวน 2,752.90 ลานบาท
• ดอกเบี้ยของหนีเ้ พื่อชดเชยการขาดดุล จํานวน 2,329.45 ลานบาท
• ตนเงินและดอกเบี้ยหนีเ้ งินกูจาก JICA จํานวน 423.45 ลานบาท
หมายเหตุ : ทั้งนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินการไดตามความจําเป?นและเหมาะสม

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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2.2 แผนการบริหารการชําระหนี้ของ FIDF
FIDF 1

FIDF 3

3,499.65 ลานบาท
หนี้ FIDF ที่จะบริหารจัดการในเดือนเมษายน 2560 รวม 3,499.65 ลานบาท
แบ"งเป?น ตนเงิน จํานวน 1,172.42 ลานบาท และดอกเบี้ย จํานวน
2,327.23 ลานบาท ดังนี้
FIDF 1 มีแผนชําระตนเงินก"อนครบกําหนด จํานวน 1,000.00 ลานบาท
และมีดอกเบี้ยที่ตองชําระ จํานวน 1,279.37 ลานบาท
FIDF 3 มีแผนชําระตนเงินก"อนครบกําหนด จํานวน 172.42 ลานบาท
และมีดอกเบี้ยที่ตองชําระ จํานวน 1,047.86 ลานบาท

จากหนี้ที่บริหารจัดการดังกล"าว กองทุน FIDF มีแผนที่จะชําระหนี้ทั้งจํานวน แบ"งเป?น
ชําระจากเงินบัญชีสะสมฯ สําหรับตนเงิน FIDF 1 จํานวน 1,000.00 ลานบาท
ชําระจากเงินบัญชีผลประโยชนYสําหรับตนเงิน FIDF 3 จํานวน 172.42 ลานบาท
ชําระจากเงินนําส"งจากสถาบันการเงินสําหรับดอกเบีย้ ของ FIDF 1 และ 3 รวมจํานวน
2,327.23 ลานบาท

2.3 แผนการบริหารการชําระหนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต2อ

รฟม.

659.16 ลานบาท

แผนการชําระหนี้ที่รัฐบาลกูมาใหรัฐวิสาหกิจกูต"อในเดือนเมษายน 2560
รวม 659.16 ลานบาท เป?นการชําระหนี้ของ รฟม. ทั้งจํานวน แบ"งเป?น
ตนเงิน จํานวน 516.66 ลานบาท และดอกเบี้ย จํานวน 142.50 ลานบาท

จากหนี้ที่ครบกําหนดชําระดังกล"าว รฟม. มีแผนจะดําเนินการชําระหนี้ทั้งจํานวน
โดยใชเงินจากงบประมาณ ซึ่ง รฟม. เป?นผูขอตั้งงบประมาณเพื่อชําระหนี้เงินกูเอง

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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