ฉบับที่/ป?งบประมาณ

08/2560

การบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล

เดือนพฤษภาคม 2560

หนี้ของรัฐบาลประกอบด'วย หนี้ของกระทรวงการคลัง หนี้ที่รัฐบาลกู'เพื่อชดใช'ความเสียหายให'แก4กองทุน FIDF
และหนี้ที่รัฐบาลกู'มาเพื่อให'กู'ต4อ โดยในเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน 2560 มีผลและแผนการชําระหนี้ดังต4อไปนี้
1. ผลการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาลเดือนพฤษภาคม 2560
(รายละเอียดหนา 2 – 3)

แผน 151,831.48 ลานบาท
ผล 160,510.01 ลานบาท

ในเดื อนพฤษภาคม 2560 มี แผนการบริห ารการชํ าระหนี้ ของรัฐบาล 151,831.48 ล'า นบาท โดยมีผลการ
ดําเนินการจริง 160,510.01 ล' า นบาท ประกอบด' ว ยหนี้ ข องกระทรวงการคลั ง 149,732.79 ล' า นบาท หนี้ ข อง FIDF
10,710.42 ล' า นบาท และหนี้ ที่รัฐบาลกู' มาเพื่ อให' กู'ต4 อ 66.80 ล'านบาท

ต่ํากว4าแผน

ต่ํากว4าแผน

สูงกว4าแผน

6.42 ลานบาท

100%

8,684.95 ลานบาท

2. แผนการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาลเดือนมิถุนายน 2560
(รายละเอียดหนา 4 – 5)

321,212.42 ลานบาท

ในเดือนมิถุนายน 2560 รัฐบาลมีหนี้ที่จะบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น 321,212.42 ล'านบาท ประกอบด'วยหนี้ของ
กระทรวงการคลัง 149,044.11 ล'านบาท หนี้ของ FIDF 170,947.77 ล'านบาท และหนี้ที่รัฐบาลกู'มาเพื่อให'กู'ต4อ 1,220.54 ล'านบาท
ปรับโครงสรางหนี้
182,000 ลบ.
ชําระหนี้
139,212.42 ลบ.

ณ พ.ค. 60 119,514.59 ลานบาท
คาดการณ< ณ สิ้น มิ.ย. 60 165,021.60 ลานบาท

3. การเบิกจ4ายงบชําระหนี้สะสมของรัฐบาล
ใช'ไป 62.57%
119,514.59 ลบ.

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

คาดการณ<
ณ สิ้น มิ.ย. 60

86.39%
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ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2560 กระทรวงการคลังมีการเบิกจ4ายงบชําระหนี้
สะสม 119,514.59 ล'านบาท และในเดือนมิถุนายน 2560 จะมีการเบิกจ4าย
เพิ่ ม เติ ม 45,507 ล' า นบาท ทํ า ให' ณ สิ้ น เดื อ นมิ ถุ น ายน 2560 คาดว4 า
กระทรวงการคลั ง จะมี ก ารเบิ ก จ4 า ยงบชํ า ระหนี้ ส ะสม 165,021.60
ล'านบาท และเหลืองบชําระหนี้ที่รอการเบิกจ4าย 25,997.89 ล'านบาท

คงเหลือ 13.61%
25,997.89 ลบ.
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1. ผลการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาลเดือนพฤษภาคม 2560

160,510.01 ลานบาท

ในเดือนพฤษภาคม 2560 มีการดําเนินการ ดังนี้
หนี้ของกระทรวงการคลัง 149,732.79 ล'านบาท โดยเปJนการชําระหนี้
ในประเทศทั้งจํานวน
หนี้ของ FIDF 10,710.42 ล'านบาท โดยเปJนหนี้ FIDF1 1,151.70 ล'านบาท
และหนี้ FIDF3 9,558.72 ล'านบาท
หนี้ที่รัฐบาลกู'มาเพื่อให'กู'ต4อ 66.80 ล'านบาท โดยเปJนการชําระหนี้เงินกู'
ของ รฟม. 46.97 ล'านบาท และ รฟท. 19.83 ล'านบาท

1.1 การบริหารการชําระหนี้ของกระทรวงการคลัง

ต่ํากว4าแผน

149,732.79 ลานบาท

6.42 ลบ.

ในประเทศ

ต4างประเทศ

รวม

100%

-

100%

แผน ผล

แผน ผล

แผน ผล

-

ต่ํากว4าแผน

แผน ผล

แผน ผล

ตนเงิน
ต่ํากว4าแผน

6.42 ลบ.

ดอกเบี้ย/
ค4าธรรมเนียม
รายการ
ต'นเงิน
ดอกเบี้ย/ค4าธรรมเนียม
รวม

แผน ผล

แผน
147,721.77
2,017.44
149,739.21

ผล
147,721.77
2,011.02
149,732.79

แผน
-

6.42 ลบ.

ผล
-

แผน
147,721.77
2,017.44
149,739.21

ผล
147,721.77
2,011.02
149,732.79

ในเดือนพฤษภาคม 2560 มีผลการบริหารการชําระหนี้ของกระทรวงการคลังต่ํากว4าแผน จํานวน 6.42 ล'านบาท โดยสาเหตุเกิดจาก
1. มีประมาณการชําระค4าธรรมเนียมการจําหน4ายพันธบัตรออมทรัพยOในแผน 3.75 ล'านบาท แต4กระบวนการส4งใบเรียกเก็บค4าธรรมเนียม
จากธนาคารที่เปJนตัวแทนการจําหน4ายและการตรวจสอบข'อมูลกับธนาคารแห4งประเทศไทยเสร็จไม4ทันสิ้นเดือนพฤษภาคม 2560
กระทรวงการคลังจึงต'องชําระค4าธรรมเนียมในเดือนถัดไป
2. การประมาณการส4วนลดหน'าตั๋วเงินคลังสูงกว4าที่ชําระจริง 2.67 ล'านบาท

จําแนกตามแหล4งเงินที่นํามาชําระ
บัญชีเงิน
Premium
2%
งบชําระหนี้
8%
การปรับ
โครงสร'างหนี้
23%

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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เงินคงคลัง
67%

กระทรวงการคลังชําระคืนหนี้ที่ครบกําหนดจาก
เงินคงคลัง จํานวน 99,891.77 ล'านบาท
การปรับโครงสร'างหนี้ จํานวน 34,000.00 ล'านบาท
งบชําระหนี้ จํานวน 11,841.02 ล'านบาท
บัญชีเงิน Premium จํานวน 4,000.00 ล'านบาท
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1.2 การบริหารการชําระหนี้ของ FIDF
FIDF1

FIDF3

100%

สูงกว4าแผน

8,633.96 ลบ.

แผน ผล

แผน ผล

100%

สูงกว4าแผน

สูงกว4าแผน

แผน ผล

แผน ผล

แผน ผล

แผน
946.04
205.66
1,151.70

ต'นเงิน
ดอกเบี้ย/ค4าธรรมเนียม
รวม

รวม

สูงกว4าแผน

แผน ผล

ดอกเบี้ย/
ค4าธรรมเนียม

8,684.95 ลบ.

8,633.96 ลบ.

ตนเงิน

รายการ

สูงกว4าแผน

10,710.42 ลานบาท

50.99 ลบ.

ผล
946.04
205.66
1,151.70

แผน
781.38
92.39
873.77

50.99 ลบ.

ผล
9,415.34
143.38
9,558.72

แผน
1,727.42
298.05
2,025.47

ผล
10,361.38
349.04
10,710.42

ในเดือนพฤษภาคม 2560 กองทุนเพื่อการฟSTนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) มีผลการบริหารการชําระหนี้สูงกว4าแผน
8,684.95 ล'านบาท เนื่องจากกองทุนฯ นําส4งเงินเพื่อชําระคืนต'นเงินเพิ่มเติม 8,633.96 ล'านบาท จึงนําไปชําระตั๋วสัญญาใช'เงิน
เพื่อการปรับโครงสร'างหนี้กอ4 นครบกําหนด และทําให'เกิดดอกเบี้ยจากการชําระหนี้กอ4 นครบกําหนดดังกล4าว 50.99 ล'านบาท

จําแนกตามแหล4งเงินที่นํามาชําระ
เงินบัญชี
ผลประโยชนO
7%
เงินนําส4งจาก
สถาบันการเงิน
3%

รายได'ของ
กองทุน
90%

แหล4งเงินสําหรับการบริหารการชําระหนี้ของ FIDF ดังนี้
รายได'ของกองทุน จํานวน 9,580.00 ล'านบาท
เงินบัญชีผลประโยชนO จํานวน 781.38 ล'านบาท
เงินนําส4งจากสถาบันการเงิน จํานวน 349.04 ล'านบาท

1.3 การบริหารการชําระหนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต4อ

66.80 ลานบาท
รฟม.

ในเดือนพฤษภาคม 2560 การบริหาร
การชําระหนี้ที่รัฐบาลกู'มาเพื่อให'กู'ต4อ
มีจํานวน 66.80 ล'านบาท เปJนไปตาม
แผนที่ กํ า หนดไว' ซึ่ ง เปJ น การชํ า ระ
ดอกเบี้ยเงินกู'ทั้งจํานวน โดยแบ4งเปJน
การชํ า ระดอกเบี้ ย เงิ น กู' ข อง รฟม.
46.97 ล' า นบาท และ รฟท. 19.83
ล'านบาท ทั้งนี้ แหล4งเงินในการชําระ
หนี้ ดั ง กล4 า วมาจากงบชํ า ระหนี้ ข อง
รัฐวิสาหกิจ

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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รายการ

รวม

รฟท.

-

-

-

แผน ผล
100%

แผน ผล
100%

แผน ผล
100%

แผน ผล

แผน ผล

แผน ผล

ตนเงิน
ดอกเบี้ย/
ค4าธรรมเนียม

เปTนไปตามแผน
100%

แผน
ต'นเงิน
ดอกเบี้ย/ค4าธรรมเนียม 46.97
รวม
46.97

ผล
46.97
46.97

แผน
19.83
19.83

ผล
19.83
19.83

แผน
66.80
66.80

ผล
66.80
66.80
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2. แผนการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล เดือนมิถุนายน 2560

321,212.42 ลานบาท

ในเดือนมิถุนายน 2560 รัฐบาลมีหนี้ที่จะบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น
321,212.42 ล'านบาท แบ4งเปJน
หนี้ของกระทรวงการคลัง จํานวน 149,044.11 ล'านบาท
หนี้ของ FIDF จํานวน 170,947.77 ล'านบาท
หนี้ที่รัฐบาลกู'มาเพื่อให'กู'ต4อ จํานวน 1,220.54 ล'านบาท

โดยภาระหนี้จํานวนดังกล4าว มีแผนที่จะชําระหนี้
จํานวน 139,212.42 ล'านบาท และดําเนินการ
ปรับโครงสร'างหนี้ จํานวน 182,000 ล'านบาท

2.1 แผนการบริหารการชําระหนี้ของกระทรวงการคลัง

149,044.11 ลานบาท

กระทรวงการคลังมีหนี้ที่จะบริหารจัดการในเดือนมิถุนายน 2560 วงเงินรวมทั้งสิ้น
149,044.11 ล'านบาท แบ4งเปJน ต'นเงิน จํานวน 100,427.48 ล'านบาท และดอกเบี้ย
และค4าธรรมเนียม จํานวน 48,616.63 ล'านบาท ได'แก4
หนี้ในประเทศ วงเงินรวม 148,426.84 ล'านบาท แบ4งเปJน
- หนี้เงินกู'เพื่อชดเชยการขาดุล จํานวน 144,312.71 ล'านบาท แบ4งเปJน ต'นเงิน
จํานวน 99,921.63 ล'านบาท ดอกเบี้ยและค4าธรรมเนียม จํานวน 44,391.08 ล'านบาท
- หนี้เงินกู'ไทยเข'มแข็ง จํานวน 3,645.83 ล'านบาท โดยเปJนดอกเบีย้ ทั้งจํานวน
- หนี้เงินกู'บาททดแทน จํานวน 468.30 ล'านบาท โดยเปJนดอกเบี้ยทั้งจํานวน
หนี้ต4างประเทศ (เงินกู' ADB) จํานวน 617.27 ล'านบาท แบ4งเปJน ต'นเงิน จํานวน
505.85 ล'านบาท ดอกเบี้ยและค4าธรรมเนียม จํานวน 111.42 ล'านบาท
จากหนี้ที่ครบกําหนดชําระดังกล4าว กระทรวงการคลังมีแผนที่จะชําระหนี้ จํานวน 129,044.11 ลานบาท แบ4งเปJน
ชําระจากบัญชีเงินคงคลัง สําหรับตั๋วเงินคลังของหนีเ้ พื่อชดเชยการขาดดุล จํานวน 79,920.67 ล'านบาท
ชําระจากงบชําระหนี้ รวม 45,507 ล'านบาท แบ4งเปJน
- ต'นเงิน ดอกเบี้ยและค4าธรรมเนียมหนี้เงินกู'เพื่อชดเชยขาดดุล วงเงินรวม 44,392.04 ล'านบาท
- ดอกเบี้ยหนี้เงินกู'ไทยเข'มแข็ง จํานวน 29.39 ล'านบาท
- ดอกเบี้ยหนี้เงินกู'บาททดแทน วงเงินรวม 468.30 ล'านบาท
- ต'นเงิน ดอกเบี้ยและค4าธรรมเนียมหนี้เงินกู' ADB วงเงินรวม 617.27 ล'านบาท
ชําระจากบัญชี Premium TKK สําหรับดอกเบี้ยหนี้เงินกูไ' ทยเข'มแข็ง จํานวน 3,616.44 ล'านบาท
วงเงินคงเหลือ จํานวน 20,000 ลานบาท จะดําเนินการปรับโครงสรางหนี้โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล
หมายเหตุ : ทั้งนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินการได'ตามความจําเปJนและเหมาะสม

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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2.2 แผนการบริหารการชําระหนี้ของ FIDF

170,947.77ลานบาท
FIDF มีหนี้ที่จะบริหารจัดการในเดือนมิถุนายน 2560 รวมทั้งสิ้น 170,947.77
ล'านบาท แบ4งเปJน ต'นเงิน จํานวน 162,089.21 ล'านบาท และดอกเบี้ย
จํานวน 8,858.56 ล'านบาท ได'แก4
FIDF 1 มีแผนจะชําระหนี้ที่ครบกําหนด รวมทั้งสิ้น 37,768.33 ล'านบาท
แบ4งเปJน ต'นเงิน จํานวน 34,000 ล'านบาท และดอกเบี้ย จํานวน
3,768.33 ล'านบาท
FIDF 3 มีแผนที่จะบริหารจัดการหนี้ รวมทั้งสิ้น 133,179.44 ล'านบาท
แบ4งเปJน ต'นเงิน จํานวน 128,089.21 ล'านบาท และชําระดอกเบี้ย
จํานวน 5,090.23 ล'านบาท

จากหนี้ที่จะบริหารจัดการดังกล4าว กองทุน FIDF มีแผนที่จะชําระหนี้ 8,947.77 ลานบาท แบ4งเปJน
ชําระจากเงินบัญชีผลประโยชนOสําหรับต'นเงิน FIDF 3 จํานวน 89.21 ล'านบาท
ชําระจากบัญชี Premium FIDF 3 สําหรับดอกเบี้ย FIDF 3 จํานวน 325.27 ล'านบาท
ชําระจากเงินนําส4งจากสถาบันการเงินสําหรับดอกเบีย้ ของ FIDF 1 และ 3 รวมทั้งสิ้น
8,533.29 ล'านบาท
วงเงินคงเหลือ จํานวน 162,000 ลานบาท จะดําเนินการปรับโครงสรางหนี้ แบ4งเปJน
การกู'เงินก4อนครบกําหนด (Pre-funding) วงเงินรวม 120,450 ล'านบาท
และการกู'เงินในวันที่ครบกําหนดชําระ จํานวน 41,550 ล'านบาท

2.3 แผนการบริหารการชําระหนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต4อ

1,220.54 ลานบาท

แผนการชําระหนี้ที่รัฐบาลกู'มาให'รัฐวิสาหกิจกู'ต4อในเดือนมิถุนายน 2560
รวมทั้งสิ้น 1,220.54 ล'านบาท แบ4งเปJน ต'นเงิน จํานวน 523.56 ล'านบาท
และดอกเบี้ย จํานวน 696.98 ล'านบาท ได'แก4
• หนี้ของ รฟท. จํานวน 674.85 ล'านบาท แบ4งเปJน ต'นเงิน (เงินกู' JICA) จํานวน
1,703.19 ล'านเยน หรือเทียบเท4า 523.56 ล'านบาท และดอกเบี้ย วงเงินรวม
151.29 ล'านบาท
• หนี้ของ รฟม. จํานวน 545.69 ล'านบาท ซึ่งเปJนดอกเบี้ยทั้งจํานวน
จากหนี้ที่ครบกําหนดชําระดังกล4าวรัฐวิสาหกิจมีแผนจะดําเนินการ
ชําระหนี้ทั้งจํานวนโดยใช'เงินจากงบประมาณ ซึ่งรัฐวิสาหกิจ
เปJนผู'ขอตั้งงบประมาณเพื่อชําระหนี้เงินกู'เอง

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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