ฉบับที่/ป@งบประมาณ

07/2560
เดือนเมษายน 2560

การบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล

หนี้ของรัฐบาลประกอบด*วย หนี้ของกระทรวงการคลัง หนี้ที่รัฐบาลกู*เพื่อชดใช*ความเสียหายให*แก6กองทุน FIDF
และหนี้ที่รัฐบาลกู*มาเพื่อให*กู*ต6อ โดยในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม 2560 มีผลและแผนการชําระหนี้ดังต6อไปนี้
แผน 85,219.13 ลานบาท
ผล 82,249.13 ลานบาท

1. ผลการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาลเดือนเมษายน 2560
(รายละเอียดหนา 2 – 3)

ในเดือนเมษายน 2560 มีแผนการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล 85,219.13 ล*านบาท โดยมีการดําเนินการจริง
82,249.13 ล*านบาท ประกอบด*วยหนี้ของกระทรวงการคลัง 78,090.32 ล*า นบาท หนี้ของ FIDF 3,499.65 ล*า นบาท
และหนี้ที่รัฐบาลกู*มาเพื่อให*กู*ต6อ 659.16 ล*านบาท

ต่ํากว5าแผน

2,970.00 ลานบาท

ต่ํากว5าแผน

100%

2. แผนการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาลเดือนพฤษภาคม 2560
(รายละเอียดหนา 4 – 5)

ต่ํากว5าแผน

100%

151,831.48 ลานบาท

ในเดือนพฤษภาคม 2560 รัฐบาลมีหนี้ที่จะบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น 151,831.48 ล*านบาท ประกอบด*วยหนี้ของ
กระทรวงการคลัง 149,739.21 ล*านบาท หนี้ของ FIDF 2,025.47 ล*านบาท และหนี้ที่รัฐบาลกู*มาเพื่อให*กู*ต6อ 66.80 ล*านบาท
ชําระหนี้

117,831.48 ลบ.
ปรับโครงสรางหนี้
34,000 ลบ.

3. การเบิกจ5ายงบชําระหนี้สะสมของรัฐบาล
(รายละเอียดหนา 6)
ใช*ไป 56.37%
107,673.56 ลบ.

คาดการณ1
ณ สิ้น พ.ค. 60

62.57%

คงเหลือ 37.43%
71,498.49 ลบ.
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สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ณ เม.ย. 60 107,673.56 ลานบาท
คาดการณ1 ณ สิ้น พ.ค. 60 119,521.00 ลานบาท
ณ สิ้น เดือนเมษายน 2560 กระทรวงการคลั งมี ก ารเบิ ก จ6า ยงบชํา ระหนี้
สะสม 107,673.56 ล* า นบาท และในเดื อนพฤษภาคม 2560 จะมี การ
เบิกจ6ายเพิ่มเติม 11,847.44 ล*านบาท ทําให* ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2560
คาดว6 า กระทรวงการคลั ง จะมี ก ารเบิ ก จ6 า ยงบชํ า ระหนี้ ส ะสม 119,521
ล*านบาท และเหลืองบชําระหนี้ที่รอการเบิกจ6าย 71,498.49 ล*านบาท
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1. ผลการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาลเดือนเมษายน 2560

82,249.13 ลานบาท

ในเดือนเมษายน 2560 มีการดําเนินการ ดังนี้
หนี้ของกระทรวงการคลัง 78,090.32 ล*านบาท โดยเปAนการชําระหนี้
ในประเทศ 77,666.87 ล*านบาท และหนี้ต6างประเทศ 423.45 ล*านบาท
หนี้ของ FIDF 3,499.65 ล*านบาท โดยเปAนหนี้ FIDF1 2,279.37 ล*านบาท
และหนี้ FIDF3 1,220.28 ล*านบาท
หนี้ที่รัฐบาลกู*มาเพื่อให*กู*ต6อ 659.16 ล*านบาท โดยเปAนการชําระหนี้เงินกู*
ของ รฟม. ทั้งจํานวน

1.1 การบริหารการชําระหนี้ของกระทรวงการคลัง
ในประเทศ

ต่ํากว5าแผน

78,090.32 ลานบาท

2,970 ลบ.

ต5างประเทศ

รวม
ต่ํากว5าแผน

ต่ํากว5าแผน

2,965.27 ลบ.

100%

2,965.27 ลบ.

แผน ผล

แผน ผล

ตนเงิน
แผน ผล
ต่ํากว5าแผน

ดอกเบี้ย/
ค5าธรรมเนียม
รายการ
ต*นเงิน
ดอกเบี้ย/ค6าธรรมเนียม
รวม

4.73 ลบ.

100%

แผน ผล

แผน ผล

แผน
78,307.42
2,329.45
80,636.87

ผล
75,342.15
2,324.72
77,666.87

แผน
327.78
95.67
423.45

ต่ํากว5าแผน

4.73 ลบ.

แผน ผล

ผล
327.78
95.67
423.45

แผน
78,635.20
2,425.12
81,060.32

ผล
75,669.93
2,420.39
78,090.32

ในเดือนเมษายน 2560 มีผลการบริหารการชําระหนี้ของกระทรวงการคลังต่ํากว6าแผน จํานวน 2,970.00 ล*านบาท โดยสาเหตุเกิดจาก
1. มีการปรับเปลี่ยนแผนการออกตั๋วเงินคลังใหม6 โดยเลื่อนการออกตั๋วเงินคลังบางส6วนไปในเดือนอื่น ทําให*มีวงเงินตั๋วเงินคลัง
ที่ครบกําหนดในเดือนนี้น*อยกว6าแผน 2,965.27 ล*านบาท
2. ส6วนลดหน*าตั๋วเงินคลังต่ํากว6าที่ประมาณการไว*ทําให*จ6ายดอกเบี้ยลดลง 4.73 ล*านบาท

จําแนกตามแหล5งเงินที่นํามาชําระ
เงินคงคลัง
75,342.15

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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งบชําระหนี้
2,748.17

กระทรวงการคลังชําระคืนหนี้ที่ครบกําหนดจาก
เงินคงคลัง จํานวน 75,342.15 ล*านบาท
งบชําระหนี้ จํานวน 2,748.17 ล*านบาท
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1.2 การบริหารการชําระหนี้ของ FIDF

3,499.65 ลานบาท

เปPนไปตามแผน
100%

FIDF1

FIDF3

รวม

100%

100%

100%

แผน ผล

แผน ผล

แผน ผล

100%

100%

แผน ผล

แผน ผล

ตนเงิน

ดอกเบี้ย/
ค5าธรรมเนียม

แผน
1,000.00
1,279.37
2,279.37

รายการ
ต*นเงิน
ดอกเบี้ย/ค6าธรรมเนียม
รวม

ผล
1,000.00
1,279.37
2,279.37

แผน
172.42
1,047.86
1,220.28

100%
แผน ผล

ผล
172.42
1,047.86
1,220.28

แผน
1,172.42
2,327.23
3,499.65

ผล
1,172.42
2,327.23
3,499.65

ในเดือนเมษายน 2560 กองทุนเพื่อการฟFGนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) ดําเนินการชําระหนี้ 3,499.65 ล*านบาท
เปAนไปตามแผนที่กําหนดไว*

จําแนกตามแหล5งเงินที่นํามาชําระ
เงินนําส6งจาก
สถาบันการเงิน
2,327.23

รายได*ของ
กองทุนฯ
1,000.00
เงินบัญชี
ผลประโยชนM
172.42

แหล6งเงินสําหรับการบริหารการชําระหนี้ของ FIDF ดังนี้
เงินนําส6งจากสถาบันการเงิน จํานวน 2,327.23 ล*านบาท
รายได*ของกองทุนฯ จํานวน 1,000.00 ล*านบาท
เงินบัญชีผลประโยชนM จํานวน 172.42 ล*านบาท

1.3 การบริหารการชําระหนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต5อ
ผลการชําระหนี้ที่รัฐบาลกู*มาเพื่อให*กู*ต6อในเดือนเมษายน
2560 เปรียบเทียบกับแผนการชําระหนี้ในเดือนเดียวกัน
พบว6าหนี้ที่รัฐบาลกู*มาเพื่อให*กู*ต6อมีการชําระหนี้เปAนไปตาม
แผนที่กําหนดไว* ซึ่งเปAนการชําระหนี้ของ รฟม. ทั้งจํานวน
แบ6 ง เปA น ชํ า ระคื น ต* น เงิ น 516.66 ล* า นบาท และชํ า ระ
ดอกเบี้ย 142.50 ล*านบาท ทั้งนี้ แหล6งเงินในการชําระหนี้
ดังกล6าวมาจากงบชําระหนี้ของรัฐวิสาหกิจทั้งจํานวน

659.16 ลานบาท
รฟม.
100%

ตนเงิน
แผน ผล

ดอกเบี้ย/
ค5าธรรมเนียม
รายการ

ต*นเงิน
ดอกเบี้ย/ค6าธรรมเนียม
รวม
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

Public Debt Management Office

เปPนไปตามแผน
100%

100%
แผน ผล

แผน
516.66
142.50
659.16

ผล
516.66
142.50
659.16
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2. แผนการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล เดือนพฤษภาคม 2560

151,831.48 ลานบาท

ในเดือนพฤษภาคม 2560 รัฐบาลมีหนี้ที่จะบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น
151,831.48 ล*านบาท แบ6งเปAน
หนี้ของกระทรวงการคลัง จํานวน 149,739.21 ล*านบาท
หนี้ของ FIDF จํานวน 2,025.47 ล*านบาท
หนี้ที่รัฐบาลกู*มาเพื่อให*กู*ต6อ จํานวน 66.80 ล*านบาท

โดยภาระหนี้จํานวนดังกล6าว มีแผนที่จะชําระหนี้
จํานวน 117,831.48 ล*านบาท และดําเนินการ
ปรับโครงสร*างหนี้ จํานวน 34,000 ล*านบาท

2.1 แผนการบริหารการชําระหนี้ของกระทรวงการคลัง

149,739.21 ลานบาท

กระทรวงการคลังมีหนี้ที่ครบกําหนดชําระในเดือนพฤษภาคม 2560 ซึ่งเปAนเงินกู*
เพื่อชดเชยการขาดดุล วงเงินรวมทั้งสิ้น 149,739.21 ล*านบาท แบ6งเปAน ต*นเงิน
จํานวน 147,721.77 ล*านบาท และดอกเบี้ยและค6าธรรมเนียม จํานวน 2,017.44
ล*านบาท

ชําระหนี้

77%

ตนเงิน 98%
ดอกเบี้ย 2%

ปรับโครงสรางหนี้

23%

จากหนี้ที่ครบกําหนดชําระดังกล6าว กระทรวงการคลังมีแผนที่จะชําระหนี้ จํานวน 115,739.21
ลานบาท แบ6งเปAน
ชําระจากบัญชีเงินคงคลัง สําหรับตั๋วเงินคลังของหนี้เพื่อชดเชยการขาดดุล จํานวน
99,891.77 ล*านบาท
ชําระจากงบชําระหนี้ รวม 11,847.44 ล*านบาท แบ6งเปAน ต*นเงิน จํานวน 9,830 ล*านบาท
และดอกเบี้ยและค6าธรรมเนียม จํานวน 2,017.44 ล*านบาท
ชําระจากบัญชี Premium สําหรับพันธบัตรออมทรัพยM จํานวน 4,000 ล*านบาท
วงเงินคงเหลือ จํานวน 34,000 ลานบาท จะดําเนินการกู*เงินระยะสั้นโดยการออกตั๋วสัญญาใช*เงิน
ในวันที่หนี้ครบกําหนดชําระ และภายหลังจะดําเนินการออกพันธบัตรรัฐบาลในเดือนมิถนุ ายน
และกรกฎาคม 2560 เพื่อชําระคืนตั๋วสัญญาใช*เงินดังกล6าวต6อไป

หมายเหตุ : ทั้งนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินการได*ตามความจําเปAนและเหมาะสม

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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2.2 แผนการบริหารการชําระหนี้ของ FIDF

2,025.47 ลานบาท
หนี้ FIDF ที่จะบริหารจัดการในเดือนพฤษภาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 2,025.47
ล*านบาท แบ6งเปAน ต*นเงิน จํานวน 1,727.42 ล*านบาท และดอกเบี้ย
จํานวน 298.05 ล*านบาท ได*แก6
FIDF 1 มีแผนจะชําระหนี้ที่ครบกําหนด รวมทั้งสิ้น 1,151.70 ล*านบาท
แบ6งเปAน ต*นเงิน จํานวน 946.04 ล*านบาท และดอกเบี้ย จํานวน
205.66 ล*านบาท
FIDF 3 มีแผนที่จะบริหารจัดการหนี้ รวมทั้งสิ้น 873.77 ล*านบาท
แบ6งเปAน ชําระต*นเงินก6อนครบกําหนด จํานวน 781.38 ล*านบาท
และชําระดอกเบี้ย จํานวน 92.39 ล*านบาท

จากหนี้ที่จะบริหารจัดการดังกล6าว กองทุน FIDF มีแผนที่จะชําระหนี้ทั้งจํานวน แบ6งเปAน
ชําระจากเงินบัญชีสะสมฯ สําหรับต*นเงิน FIDF 1 จํานวน 946.04 ล*านบาท
ชําระจากเงินบัญชีผลประโยชนMสําหรับต*นเงิน FIDF 3 จํานวน 781.38 ล*านบาท
ชําระจากเงินนําส6งจากสถาบันการเงินสําหรับดอกเบีย้ ของ FIDF 1 และ 3 รวมทั้งสิ้น
298.05 ล*านบาท

2.3 แผนการบริหารการชําระหนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต5อ

66.80 ลานบาท

แผนการชําระหนี้ที่รัฐบาลกู*มาให*รัฐวิสาหกิจกู*ต6อในเดือนพฤษภาคม 2560
รวมทั้งสิ้น 66.80 ล*านบาท โดยเปAนการชําระค6าดอกเบีย้ ทั้งจํานวน แบ6งเปAน
หนี้ของ รฟม. จํานวน 46.97 ล*านบาท และหนี้ของ รฟท. จํานวน 19.83
ล*านบาท

จากหนี้ที่ครบกําหนดชําระดังกล6าวรัฐวิสาหกิจมีแผนจะดําเนินการ
ชําระหนี้ทั้งจํานวนโดยใช*เงินจากงบประมาณ ซึ่งรัฐวิสาหกิจ
เปAนผู*ขอตั้งงบประมาณเพื่อชําระหนี้เงินกู*เอง

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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