ฉบับที่/ป5งบประมาณ

09/2560
เดือนมิถุนายน 2560

การบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล

หนี้ของรัฐบาลประกอบดวย หนี้ของกระทรวงการคลัง หนี้ที่รัฐบาลกูเพื่อชดใชความเสียหายใหแก"กองทุน FIDF
และหนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต"อ โดยในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม 2560 มีผลและแผนการชําระหนี้ดังต"อไปนี้
1. ผลการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาลเดือนมิถุนายน 2560
(รายละเอียดหน!า 2 – 3)

แผน 321,212.42 ล!านบาท
ผล 411,685.36 ล!านบาท

ในเดื อนมิ ถุ น ายน 2560 มี แ ผนการบริ ห ารการชํ า ระหนี้ ของรั ฐบาล 321,212.42 ลานบาท โดยมี ผ ลการ
ดําเนินการจริง 411,685.36 ลานบาท ประกอบดวยหนี้ ข องกระทรวงการคลั ง 239,520.80 ลานบาท หนี้ ข อง FIDF
170,947.77 ลานบาท และหนี้ ที่รัฐบาลกู มาเพื่ อใหกู ต" อ 1,216.79 ลานบาท

ต่ํากวาแผน

สูงกวาแผน

100%

90,476.69 ล!านบาท

2. แผนการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาลเดือนกรกฎาคม 2560
(รายละเอียดหน!า 4 – 5)

ต่ํากวาแผน

3.75 ล!านบาท
60,255.27 ล!านบาท

ในเดือนกรกฎาคม 2560 รัฐบาลมีหนี้ที่จะบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น 60,255.27 ลานบาท ประกอบดวยหนี้ของ
กระทรวงการคลัง 46,617.74 ลานบาท หนี้ของ FIDF 11,653.63 ลานบาท และหนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต"อ 1,983.90 ลานบาท

ชําระหนี้
34,544.95 ลบ.
ปรับโครงสร!างหนี้
25,710.32 ลบ.

ณ มิ.ย. 60 165,018.92 ล!านบาท
คาดการณ8 ณ สิ้น ก.ค. 60 177,014.88 ล!านบาท

3. การเบิกจายงบชําระหนี้สะสมของรัฐบาล
ใชไป 86.39%
165,018.92 ลบ.
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คาดการณ8
ณ สิ้น ก.ค. 60

92.67%

ณ สิ้น เดื อนมิ ถุน ายน 2560 กระทรวงการคลัง มี การเบิกจ"า ยงบชํา ระหนี้
สะสม 165,018.92 ลานบาท และในเดื อ นกรกฎาคม 2560 จะมี ก าร
เบิกจ"ายเพิ่มเติม 11,995.96 ลานบาท ทําให ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2560
คาดว"ากระทรวงการคลังจะมีการเบิกจ"ายงบชําระหนี้สะสม 177,014.88
ลานบาท และเหลืองบชําระหนี้ที่รอการเบิกจ"าย 14,004.61 ลานบาท

คงเหลือ 7.33%
14,004.61 ลบ.
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1. ผลการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาลเดือนมิถุนายน 2560

411,685.36 ล!านบาท

ในเดือนมิถุนายน 2560 มีการดําเนินการ ดังนี้
หนี้ของกระทรวงการคลัง 239,520.80 ลานบาท โดยเปHนการชําระหนี้
ในประเทศ 238,906.22 ลานบาท และหนี้ต"างประเทศ 614.58 ลานบาท
หนี้ของ FIDF 170,947.77 ลานบาท โดยเปHนหนี้ FIDF1 37,768.33 ลานบาท
และหนี้ FIDF3 133,179.44 ลานบาท
หนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต"อ 1,216.79 ลานบาท โดยเปHนการชําระหนี้เงินกู
ของ รฟม. 545.69 ลานบาท และ รฟท. 671.10 ลานบาท

1.1 การบริหารการชําระหนี้ของกระทรวงการคลัง

ตางประเทศ

รวม

สูงกวาแผน

ต่ํากวาแผน

สูงกวาแผน

ต!นเงิน
แผน ผล

รายการ
ตนเงิน
ดอกเบี้ย/ค"าธรรมเนียม
รวม

90,476.69 ลบ.

ในประเทศ
90,000.00 ลบ.

สูงกวาแผน

479.37 ลบ.

ดอกเบี้ย/
คาธรรมเนียม

สูงกวาแผน

239,520.80 ล!านบาท

แผน ผล

แผน
99,921.62
48,505.23
148,426.85

ผล
189,921.62
48,984.60
238,906.22

2.37 ลบ.

89,997.63 ลบ.

แผน ผล

แผน ผล

ต่ํากวาแผน

สูงกวาแผน

0.31 ลบ.

479.06 ลบ.

แผน ผล

แผน ผล

แผน
505.85
111.41
617.26

ผล
503.48
111.10
614.58

แผน
100,427.47
48,616.64
149,044.11

ผล
190,425.10
49,095.70
239,520.80

ในเดือนมิถุนายน 2560 มีผลการบริหารการชําระหนี้ของกระทรวงการคลังสูงกว"าแผน จํานวน 90,476.69 ลานบาท โดยสาเหตุเกิดจาก
1. การชําระหนี้เงินกูในประเทศ มีการชําระสูงกว"าแผน 90,479.37 ลานบาท เนื่องจาก 1) การปรับโครงสรางหนี้พันธบัตรรัฐบาล
ก"อนครบกําหนด โดยการดําเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) จํานวน 90,000 ลานบาท ซึ่งทําใหเกิดดอกเบี้ย
จากการทํา Bond Switching จํานวน 479.36 ลานบาท และ 2) การชําระดอกเบี้ยพันธบัตรที่พนอายุความ จํานวน 0.01 ลานบาท
2. การชําระหนี้เงินกูต"างประเทศ มีการชําระตนเงินต่ํากว"าแผน จํานวน 2.37 ลานบาท และชําระดอกเบี้ยต่ํากว"าแผน จํานวน 0.31 ลานบาท
เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนต่ํากว"าที่ประมาณการไว

จําแนกตามแหลงเงินที่นํามาชําระ
บัญชีเงิน
Premium
2%
งบชําระหนี้
19%
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เงินคงคลัง
67%

การปรับ
โครงสรางหนี้
46%

กระทรวงการคลังชําระคืนหนี้ที่ครบกําหนดจาก
เงินคงคลัง จํานวน 79,920.67 ลานบาท
การปรับโครงสรางหนี้ จํานวน 110,000.00 ลานบาท
งบชําระหนี้ จํานวน 45,504.33 ลานบาท
บัญชีเงิน Premium จํานวน 4,095.80 ลานบาท
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1.2 การบริหารการชําระหนี้ของ FIDF

เปPนไปตามแผน
100%

170,947.77 ล!านบาท
FIDF1

FIDF3

รวม

100%

100%

100%

แผน ผล

แผน ผล

แผน ผล

100%

100%

100%

แผน ผล

แผน ผล

แผน ผล

ต!นเงิน

ดอกเบี้ย/
คาธรรมเนียม

แผน
34,000.00
3,768.33
37,768.33

รายการ
ตนเงิน
ดอกเบี้ย/ค"าธรรมเนียม
รวม

ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
34,000.00 128,089.21 128,089.21 162,089.21 162,089.21
3,768.33
5,090.23
5,090.23
8,858.56
8,858.56
37,768.33 133,179.44 133,179.44 170,947.77 170,947.77

ในเดือนมิถุนายน 2560 กองทุนเพื่อการฟZ[นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) มีผลการบริหารการชําระหนี้ 170,947.77
ลานบาท ซึ่งเปHนไปตามแผนที่กําหนดไว

จําแนกตามแหลงเงินที่นํามาชําระ
เงินบัญชี
ผลประโยชน]
0.1%

ปรับโครงสราง
หนี้
94.8%

บัญชี Premium
0.2%
เงินนําส"งจาก
สถาบันการเงิน
5.0%

แหล"งเงินสําหรับการบริหารการชําระหนี้ของ FIDF ดังนี้
ปรับโครงสราง จํานวน 162,000.00 ลานบาท
เงินนําส"งจากสถาบันการเงิน จํานวน 8,533.29 ลานบาท
บัญชี Premium จํานวน 325.27 ลานบาท
เงินบัญชีผลประโยชน] จํานวน 89.21 ลานบาท

1.3 การบริหารการชําระหนี้ที่รัฐบาลกู!มาเพื่อให!กู!ตอ
ในเดือนมิถุนายน 2560 การบริหาร
การชํ า ระหนี้ ที่ รั ฐ บาลกู มาเพื่ อ ใหกู ต" อ
ต่ํ า กว" า แผน 3.75 ลานบาท เกิ ด จาก
รฟท. ชําระตนเงินและดอกเบี้ยต่ํากว"าแผน
เนื่ อ งจากอั ต ราแลกเปลี่ ย นต่ํ า กว" า ที่
ประมาณการไว สําหรับ รฟม. ชําระหนี้
เปHนไปตามแผน
ทั้งนี้ แหล"งเงินในการชําระหนี้ดังกล"าว
มาจากงบชํ า ระหนี้ ข องรั ฐ วิ ส าหกิ จ
ทั้งจํานวน
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1,216.79 ล!านบาท
รฟม.

ต่ํากวาแผน

-

3.00 ลบ.

ต!นเงิน
แผน ผล

ดอกเบี้ย/
คาธรรมเนียม
รายการ
ตนเงิน
ดอกเบี้ย/ค"าธรรมเนียม
รวม

รฟท.

แผน ผล

ต่ํากวาแผน
3.75 ลบ.

รวม
ต่ํากวาแผน

3.00 ลบ.

แผน ผล

100%

ต่ํากวาแผน

ต่ํากวาแผน

แผน ผล

แผน ผล

แผน ผล

แผน
545.69
545.69

0.75 ลบ.

0.75 ลบ.

ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
523.56 520.56 523.56 520.56
545.69 151.29 150.54 696.98 696.23
545.69 674.85 671.10 1,220.54 1,216.79
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2. แผนการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล เดือนกรกฎาคม 2560

60,255.27 ล!านบาท

ในเดือนกรกฎาคม 2560 รัฐบาลมีหนี้ที่จะบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น
60,255.27 ลานบาท แบ"งเปHน
หนี้ของกระทรวงการคลัง จํานวน 46,617.74 ลานบาท
หนี้ของ FIDF จํานวน 11,653.63 ลานบาท
หนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต"อ จํานวน 1,983.90 ลานบาท

โดยภาระหนี้จํานวนดังกล"าว มีแผนที่จะชําระหนี้
จํานวน 34,544.95 ลานบาท และดําเนินการ
ปรับโครงสรางหนี้ จํานวน 25,710.32 ลานบาท

2.1 แผนการบริหารการชําระหนี้ของกระทรวงการคลัง

46,617.74 ล!านบาท

กระทรวงการคลังมีหนี้ที่จะบริหารจัดการในเดือนกรกฎาคม 2560 วงเงินรวมทั้งสิ้น
46,617.74 ลานบาท แบ"งเปHน ตนเงิน จํานวน 41,564.27 ลานบาท ดอกเบี้ยและ
ค"าธรรมเนียม จํานวน 5,053.47 ลานบาท ไดแก"
หนี้ในประเทศ วงเงินรวม 46,282.83 ลานบาท แบ"งเปHน
- หนี้เงินกูเพื่อชดเชยการขาดุล จํานวน 44,864.13 ลานบาท แบ"งเปHน ตนเงิน
จํานวน 41,470.80 ลานบาท ดอกเบี้ยและค"าธรรมเนียม จํานวน 3,393.33 ลานบาท
- หนี้เงินกูไทยเขมแข็ง จํานวน 1,418.70 ลานบาท โดยเปHนดอกเบี้ยและค"าธรรมเนียม
ทั้งจํานวน
หนี้ต"างประเทศ วงเงินรวม 334.91 ลานบาท แบ"งเปHน
- หนี้เงินกู IBRD จํานวน 4.70 ลานเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท"า 213.42 ลานบาท
โดยเปHนดอกเบีย้ ทั้งจํานวน
- หนี้เงินกู JICA จํานวน 298.80 ลานเยน หรือเทียบเท"า 121.49 ลานบาท แบ"งเปHน
ตนเงิน จํานวน 93.47 ลานบาท และดอกเบี้ย จํานวน 28.02 ลานบาท
จากหนี้ที่ครบกําหนดชําระดังกล"าว กระทรวงการคลังมีแผนที่จะชําระหนี้ จํานวน 32,617.74 ล!านบาท แบ"งเปHน
ชําระจากบัญชีเงินคงคลัง สําหรับตั๋วเงินคลังของหนีเ้ พื่อชดเชยการขาดดุล จํานวน 19,980.80 ลานบาท
ชําระจากงบชําระหนี้ รวม 11,995.96 ลานบาท แบ"งเปHน
- ตนเงิน ดอกเบี้ยและค"าธรรมเนียมหนี้เงินกูเพื่อชดเชยขาดดุล วงเงินรวม 10,883.33 ลานบาท
- ดอกเบี้ยและค"าธรรมเนียมหนี้เงินกูไทยเขมแข็ง จํานวน 777.72 ลานบาท
- ตนเงิน และดอกเบี้ยหนี้เงินกู IBRD และ JICA วงเงินรวม 334.91 ลานบาท
ชําระจากบัญชี Premium TKK สําหรับดอกเบี้ยหนี้เงินกูไทยเขมแข็ง จํานวน 640.98 ลานบาท
วงเงินคงเหลือ จํานวน 14,000 ล!านบาท จะดําเนินการปรับโครงสร!างหนี้โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล
หมายเหตุ : ทั้งนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินการไดตามความจําเปHนและเหมาะสม
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2.2 แผนการบริหารการชําระหนี้ของ FIDF

11,653.63 ล!านบาท
FIDF มีหนี้ที่จะบริหารจัดการในเดือนกรกฎาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 11,653.63
ลานบาท แบ"งเปHน ตนเงิน จํานวน 10,014.14 ลานบาท และดอกเบี้ย
จํานวน 1,639.49 ลานบาท ไดแก"
FIDF 1 มีแผนจะชําระหนี้ที่ครบกําหนด รวมทั้งสิ้น 1,067.41 ลานบาท
โดยเปHนดอกเบี้ยทั้งจํานวน
FIDF 3 มีแผนที่จะบริหารจัดการหนี้ รวมทั้งสิ้น 10,586.22 ลานบาท
แบ"งเปHน ตนเงิน จํานวน 10,014.14 ลานบาท และดอกเบี้ย จํานวน
572.08 ลานบาท

จากหนี้ที่จะบริหารจัดการดังกล"าว กองทุน FIDF มีแผนที่จะชําระหนี้ 1,653.63 ล!านบาท แบ"งเปHน
ชําระจากเงินบัญชีผลประโยชน]สําหรับตนเงิน FIDF 3 จํานวน 14.14 ลานบาท
ชําระจากเงินนําส"งจากสถาบันการเงินสําหรับดอกเบีย้ ของ FIDF 1 และ 3 รวมทั้งสิ้น
1,639.49 ลานบาท
วงเงินคงเหลือ จํานวน 10,000 ล!านบาท จะดําเนินการปรับโครงสร!างหนี้ โดยการ
ออกตั๋วสัญญาใชเงินเพื่อการปรับโครงสรางหนี้

2.3 แผนการบริหารการชําระหนี้ที่รัฐบาลกู!มาเพื่อให!กู!ตอ

1,983.90 ล!านบาท

แผนการชําระหนี้ที่รัฐบาลกูมาใหรัฐวิสาหกิจกูต"อในเดือนกรกฎาคม 2560
รวมทั้งสิ้น 1,983.90 ลานบาท แบ"งเปHน ตนเงิน จํานวน 1,710.32 ลานบาท
และดอกเบี้ย จํานวน 273.58 ลานบาท ไดแก"
หนี้ของ บกท. จํานวน 1,871.12 ลานบาท แบ"งเปHน ตนเงิน (เงินกู ECP) จํานวน
50 ลานเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท"า 1,710.32 ลานบาท และดอกเบี้ย จํานวน
160.80 ลานบาท
หนี้ของ รฟท. จํานวน 62.94 ลานบาท โดยเปHนดอกเบี้ยทั้งจํานวน
หนี้ของ รฟม. จํานวน 49.84 ลานบาท โดยเปHนดอกเบีย้ ทั้งจํานวน
จากหนี้ที่ครบกําหนดชําระดังกล"าวรัฐวิสาหกิจมีแผนจะดําเนินการชําระหนี้
273.58 ล!านบาท แบงเปPน
ชําระจากเงินจากงบประมาณที่รัฐวิสาหกิจเปHนผูขอตั้งงบประมาณ
สําหรับดอกเบี้ย 112.78 ลานบาท
รายไดของรัฐวิสาหกิจ 160.80 ลานบาท
วงเงินคงเหลือ จํานวน 1,710.32 ล!านบาท จะดําเนินการปรับโครงสร!างหนี้
โดยการกูเงินต"อจากกระทรวงการคลังในรูปแบบ ECP
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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