ฉบับที่/ป7งบประมาณ

02/2561

การบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล

เดือนพฤศจิกายน 2560

หนี้ของรัฐบาลประกอบดวย หนี้ของกระทรวงการคลัง หนี้ที่รัฐบาลกูเพื่อชดใชความเสียหายใหแก"กองทุน FIDF

และหนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต"อ โดยในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม 2560 มีผลและแผนการชําระหนี้ดังต"อไปนี้

700,300.22 ลบ.

1. ภาพรวมการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล ปGงบประมาณ 2561 (รายละเอียดหน+า 2)
Q2

Q1

263,383.38 ลบ. 253,015.87 ลบ.

Q3

Q4

86,933.60 ลบ.

96,967.37 ลบ.
 MOF
 FIDF
 ON-LENDING

183,523.64 ลบ.

ใ น ป7 ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 1 มี ว ง เ งิ น บ ริ ห า ร
การชํ า ระหนี้ ข องรั ฐ บาลรวม 700,300.22
ลานบาท โดยมีผลการบริหารการชําระหนี้สะสม
ณ สิ้ น เดื อ นพฤศจิ ก ายน 2560 รวมทั้ ง สิ้ น
183,523.64 ลานบาท แบ" ง เปA น 1. ชํ า ระหนี้
96,464.50 ลานบาท และ 2. ปรั บ โครงสรางหนี้
87,059.14 ลานบาท

2. ผลการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาลเดือนพฤศจิกายน 2560 (รายละเอียดหน+า 3 – 4)
ในเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2560 มี แ ผนการบริ ห าร
การชํ า ระหนี้ ข องรั ฐ บาล 59,521.26 ลานบาท
โดยมีผลการดําเนินการจริง 62,412.21 ลานบาท
ประกอบดวย หนี้ของกระทรวงการคลัง 45,958.35
ลานบาท หนี้ ข อง FIDF 15,726.91 ลานบาท
และหนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต"อ 726.95 ลานบาท

ต่ํากว3าแผน

100%

สูงกว3าแผน

2,890.95 ล+านบาท

3. แผนการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล เดือนธันวาคม 2560 (รายละเอียดหน+า 5 – 6)

ชําระหนี้

ทั้งจํานวน

4. การเบิกจ3ายงบชําระหนี้สะสมของรัฐบาล
ใชไป 11.39%
24,168.59 ลบ.

คาดการณ0
ณ สิ้น ธ.ค. 60

36.27%

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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คงเหลือ 63.73%
135,256.48 ลบ.

แผน
ผล

59,521.26 ลบ.
62,412.21 ลบ.

ต่ํากว3าแผน

100%

79,859.74 ลบ.

ในเดื อ นธั น วาคม 2560 รั ฐ บาลมี ห นี้ ที่ จ ะบริ ห ารจั ด การ
รวมทั้ ง สิ้ น 79,859.74 ลานบาท ประกอบดวยหนี้ ข อง
กระทรวงการคลัง 71,909.27 ลานบาท หนี้ของ FIDF 6,698.98
ลานบาท และหนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต"อ 1,251.49 ลานบาท

ณ พ.ย. 60 24,168.59
คาดการณ0 ณ สิ้น ธ.ค. 60 76,984.63

ลบ.
ลบ.

ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2560 กระทรวงการคลังมีการเบิกจ"ายงบชําระหนี้สะสม
24,168.59 ลานบาท และในเดือ นธัน วาคม 2560 จะมี การเบิ ก จ"า ยเพิ่ มเติ ม
52,816.04 ลานบาท ทําให ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560 คาดว"ากระทรวงการคลัง
จะมี ก ารเบิ ก จ" า ยงบชํ า ระหนี้ ส ะสม 76,984.63 ลานบาท และมี ง บชํ า ระหนี้
คงเหลือที่รอการเบิกจ"าย จํานวน 135,256.48 ลานบาท

1

1. ภาพรวมการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล ปGงบประมาณ 2561
Q1
263,383.38 ลบ.

Q2
253,015.87 ลบ.

Q3

700,300.22 ล+านบาท
Q4

86,933.60 ลบ.

96,967.37 ลบ.
 MOF

183,523.64 ลบ.

 FIDF
 ON-LENDING

ชําระหนี้
358,434.91 ลบ.
ปรับโครงสร+างหนี้
341,865.31 ลบ.

หมายเหตุ
1. ขอมูลเบื้องตนจากระบบ GFMIS-TR และ DMTR ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
2. แผนการชําระตนเงินกู อางอิงขอมูลจาก 1. แผนการใชจ"ายงบชําระหนี้ที่ไดรับจัดสรร ป7งบประมาณ 2561 และ 2. ตารางการโอนสินทรัพยHคงเหลือจากบัญชีผลประโยชนH
ประจําป7 2559 ของกองทุนเพือ่ การฟKนL ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และ 3. ขอมูลการโอนเงินหรือสินทรัพยHของกองทุนเพื่อการฟKLนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ป7งบประมาณ 2561
3. แผนการปรับโครงสรางหนี้ อางอิงขอมูลจาก 1. แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําป7งบประมาณ 2561 2. ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาการกูเงินและบริหารเงินกู
เพื่อช"วยเหลือกองทุนเพือ่ การฟKนL ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ครั้งที่ 2/2560 และ 3. ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาการกูเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้รฐั บาล
ป7งบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1/2561 (ไม"รวมแผนการทํา Bond Switching)
4. วงเงินการชําระหนี้พันธบัตรและอืน่ ๆ ของกระทรวงการคลัง 62,454.88 ลบ. ประกอบดวย งบชําระหนี้ 57,073.88 ลบ. เงิน Premium ขาดดุล 4,000 ลบ. และเงิน Premium
ไทยเขมแข็ง 1,381 ลบ.
5. แผนการดําเนินการดังกล"าวขางตนอาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความจําเปAนและเหมาะสม

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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2. ผลการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาลเดือนพฤศจิกายน 2560

62,412.21 ล+านบาท

ในเดือนพฤศจิกายน 2560 มีการดําเนินการ ดังนี้
หนี้ของกระทรวงการคลัง 45,958.35 ลานบาท โดยเปAนการชําระหนี้
ในประเทศทั้งจํานวน
หนี้ของ FIDF 15,726.91 ลานบาท โดยเปAนหนี้ FIDF1 206.07 ลานบาท
และหนี้ FIDF3 15,520.84 ลานบาท
หนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต"อ 726.95 ลานบาท โดยเปAนการชําระหนี้
ในประเทศทั้งจํานวน

2.1 การบริหารการชําระหนี้ของกระทรวงการคลัง

เปZนไปตามแผน
100%

45,958.35 ล+านบาท

ในประเทศ

ต3างประเทศ

รวม

100%

-

100%

แผน ผล

แผน ผล

แผน ผล

100%

-

100%

แผน ผล

แผน ผล

แผน ผล

ต+นเงิน

ดอกเบี้ย/
ค3าธรรมเนียม
รายการ
ตนเงิน
ดอกเบี้ย/ค"าธรรมเนียม
รวม

แผน
44,413.06
1,545.29
45,958.35

ผล
44,413.06
1,545.29
45,958.35

แผน
-

ผล
-

แผน
44,413.06
1,545.29
45,958.35

ผล
44,413.06
1,545.29
45,958.35

ในเดือนพฤศจิกายน 2560 มีผลการบริหารการชําระหนี้ของกระทรวงการคลัง 45,958.35 ลานบาท เปAนไปตามแผนที่กําหนดไว
โดยเปAนการชําระหนี้ในประเทศทั้งจํานวน แบ"งเปAนตนเงิน 44,413.06 ลานบาท และดอกเบี้ย 1,545.29 ลานบาท มีรายละเอียดดังนี้
1. หนี้เงินกูเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 45,942.57 ลานบาท แบ"งเปAนชําระตั๋วเงินคลัง 24,929.63 ลานบาท ชําระคืนหนี้
ก"อนครบกําหนด 19,483.43 ลานบาท และชําระดอกเบี้ย 1,529.51 ลานบาท
2. หนี้เงินกูบาททดแทนการกูเงินตราต"างประเทศ 15.78 ลานบาท โดยเปAนการชําระดอกเบี้ยทั้งจํานวน

จําแนกตามแหล3งเงินที่นํามาชําระ
เงินคงคลัง
54%

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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งบชําระหนี้
46%

แหล"งเงินสําหรับการบริหารการชําระหนี้ของกระทรวงการคลัง ดังนี้
เงินคงคลัง จํานวน 24,929.63 ลานบาท
งบชําระหนี้ จํานวน 21,028.72 ลานบาท
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2.2 การบริหารการชําระหนี้ของ FIDF

15,726.91 ล+านบาท
FIDF1

รายการ
ตนเงิน
ดอกเบี้ย/ค"าธรรมเนียม
รวม

รวม
สูงกว3าแผน

สูงกว3าแผน

-

2,824.00 ลบ.

แผน ผล

แผน ผล

แผน ผล

สูงกว3าแผน

สูงกว3าแผน

66.95 ลบ.

66.95 ลบ.

แผน ผล

แผน ผล

ต+นเงิน

ดอกเบี้ย/
ค3าธรรมเนียม

FIDF3

สูงกว3าแผน

2,890.95 ลบ.

100%
แผน ผล

แผน
206.07
206.07

ผล
206.07
206.07

2,824.00 ลบ.

แผน
ผล
แผน
ผล
12,396.15 15,220.15 12,396.15 15,220.15
233.74
300.69
439.81
506.76
12,629.89 15,520.84 12,835.96 15,726.91

ในเดือนพฤศจิกายน 2560 กองทุนเพื่อการฟKLนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) มีผลการบริหารการชําระหนี้ 15,726.91 ลานบาท
สูงกว" าแผน 2,890.95 ลานบาท เนื่องจากกองทุน ฯ นํา ส"งเงิ นเพื่ อชําระคืนตนเงิ นเพิ่ม เติม 2,824.00 ลานบาท จึง นําไปชําระ
ตั๋วสัญญาใชเงินเพื่อการปรับโครงสรางหนี้ก"อนครบกําหนด และชําระดอกเบี้ย 66.95 ลานบาท

จําแนกตามแหล3งเงินที่นํามาชําระ
เงินบัญชีผลประโยชนH
2%
เงินนําส"งจากสถาบันการเงิน
9%

ปรับโครงสรางหนี้
76%

รายไดของกองทุนฯ
12%

แหล"งเงินสําหรับการบริหารการชําระหนี้ของ FIDF ดังนี้
ปรับโครงสรางหนี้ จํานวน 12,059.14 ลานบาท
รายไดของกองทุนฯ จํานวน 1,824.00 ลานบาท
เงินนําส"งจากสถาบันการเงิน จํานวน 1,506.76 ลานบาท
เงินบัญชีผลประโยชนH จํานวน 337.01 ลานบาท

2.3 การบริหารการชําระหนี้ที่รัฐบาลกู+มาเพื่อให+กู+ต3อ
ในเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2560 มี ผ ลการ
บริ หารการชํ าระหนี้ ที่ รั ฐบาลกู มาเพื่ อใหกู ต" อ
726.95 ลานบาท เปAนไปตามแผนที่กําหนดไว
โดยเปA น การชํ า ระหนี้ ใ นประเทศทั้ ง จํ า นวน
แบ" ง เปA น หนี้ ข อง รฟม. 726.35 ลานบาท
เปA น การชํ า ระหนี้ ก" อ นครบกํ า หนด 660.00
ลานบาท และชําระดอกเบี้ย 66.35 ลานบาท
และ กคช. 0.60 ลานบาท เปA น การชํ า ระ
ดอกเบี้ยทั้งจํานวน
ทั้งนี้ แหล"งเงินในการชําระหนี้ดังกล"าว
มาจากเงินงบประมาณที่รัฐวิสาหกิจเปAนผูขอ
ตั้งงบประมาณ
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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ต+นเงิน
ดอกเบี้ย/
ค3าธรรมเนียม
รายการ
ตนเงิน
ดอกเบี้ย/ค"าธรรมเนียม

รวม

726.95 ล+านบาท

เปZนไปตามแผน
100%

ในประเทศ

ต3างประเทศ

100%

-

100%

แผน ผล

แผน ผล

แผน ผล

100%

-

100%

แผน ผล

แผน ผล

แผน ผล

แผน
ผล
660.00 660.00
66.95 66.95
726.95 726.95

แผน
-

ผล
-

รวม

แผน
ผล
660.00 660.00
66.95 66.95
726.95 726.95

4

3. แผนการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล เดือนธันวาคม 2560

79,859.74 ล+านบาท

ในเดือนธันวาคม 2560 รัฐบาลมีหนี้ที่จะบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น
79,859.74 ลานบาท แบ"งเปAน
หนี้ของกระทรวงการคลัง จํานวน 71,909.27 ลานบาท
หนี้ของ FIDF จํานวน 6,698.98 ลานบาท
หนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต"อ จํานวน 1,251.49 ลานบาท

โดยภาระหนี้จํานวนดังกล"าว รัฐบาลมีแผนที่จะชําระหนี้ ทั้งจํานวน

3.1 แผนการบริหารการชําระหนี้ของกระทรวงการคลัง

71,909.27 ล+านบาท

กระทรวงการคลังมีหนี้ที่จะบริหารจัดการในเดือนพฤศจิกายน 2560 วงเงินรวมทั้งสิ้น
71,909.27 ลานบาท แบ"งเปAน ตนเงิน จํานวน 19,455.58 ลานบาท และดอกเบี้ย
จํานวน 52,453.69 ลานบาท ไดแก"
หนี้เงินกูเพื่อชดเชยขาดดุลฯ จํานวน 66,960.08 ลานบาท โดยเปAน 1. ตนเงิน
จํานวน 18,955.23 ลานบาท แบ"งเปAน ตั๋วเงินคลัง 14,955.23 ลานบาท
และพันธบัตรรัฐบาล 4,000 ลานบาท และ 2. ดอกเบี้ย จํานวน 48,004.85 ลานบาท
หนี้เงินกูไทยเขมแข็ง จํานวน 3,872.13 ลานบาท โดยเปAนดอกเบี้ยทั้งจํานวน
หนี้เงินกูบาททดแทน จํานวน 470.03 ลานบาท โดยเปAนดอกเบี้ยทั้งจํานวน
หนี้เงินกู ADB จํานวน 607.03 ลานบาท แบ"งเปAน ตนเงิน จํานวน 500.35 ลานบาท
และดอกเบี้ย จํานวน 106.68 ลานบาท
ทั้งนี้ จากหนี้ที่จะบริหารจัดการดังกล"าว กระทรวงการคลังมีแผนที่จะชําระหนี้ทั้งจํานวน แบ"งเปAน
 ชําระจากบัญชีเงินคงคลัง สําหรับตั๋วเงินคลังหนี้เพื่อชดเชยการขาดดุล จํานวน 14,955.23 ลานบาท
 ชําระจากงบชําระหนี้ วงเงินรวม 52,816.04 ลานบาท แบ"งเปAน
- ดอกเบี้ยหนี้เงินกูเพื่อชดเชยขาดดุลฯ จํานวน 47,879.25 ลานบาท
- ดอกเบี้ยหนี้เงินกูไทยเขมแข็ง จํานวน 3,859.73 ลานบาท
- ดอกเบี้ยหนี้เงินกูบาททดแทน จํานวน 470.03 ลานบาท
- ตนเงินและดอกเบี้ยหนี้เงินกู ADB จํานวน 500.35 ลานบาท และ 106.68 ลานบาท ตามลําดับ
 ชําระจากบัญชี Premium วงเงินรวม 4,138 ลานบาท แบ"งเปAน
- หนี้เงินกูเพื่อชดเชยขาดดุลฯ จํานวน 4,125.60 ลานบาท แบ"งเปAน ตนเงิน จํานวน 4,000 ลบ. และดอกเบี้ย จํานวน 125.60 ลบ.
- ดอกเบี้ยหนี้เงินกูไทยเขมแข็ง จํานวน 12.40 ลานบาท
หมายเหตุ : ทั้งนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินการไดตามความจําเปAนและเหมาะสม
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3.2 แผนการบริหารการชําระหนี้ของ FIDF

6,698.98 ล+านบาท
FIDF มีหนี้ที่จะบริหารจัดการในเดือนธันวาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 6,698.98 ลานบาท
แบ"งเปAน ตนเงิน จํานวน 16.29 ลานบาท และดอกเบี้ย จํานวน 6,682.69 ลานบาท
ไดแก"
FIDF 1 มีแผนจะชําระหนี้ที่ครบกําหนด จํานวน 3,235.03 ลานบาท
โดยเปAนดอกเบี้ยทั้งจํานวน
FIDF 3 มีแผนที่จะบริหารจัดการหนี้ รวมทั้งสิ้น 3,463.95 ลานบาท
แบ"งเปAน ตนเงิน จํานวน 16.29 ลานบาท และดอกเบี้ย จํานวน
3,447.66 ลานบาท

จากหนี้ที่จะบริหารจัดการดังกล"าว กองทุน FIDF มีแผนที่จะชําระหนี้ทั้งจํานวน แบ"งเปAน
 ชําระจากเงินบัญชีผลประโยชนHสําหรับตนเงิน FIDF 3 จํานวน 16.29 ลานบาท
 ชําระจากเงินนําส"งจากสถาบันการเงินสําหรับดอกเบี้ยของ FIDF 1 และ 3 รวมทั้งสิ้น
6,682.69 ลานบาท

3.3 แผนการบริหารการชําระหนี้ที่รัฐบาลกูม+ าเพื่อให+กู+ตอ3

1,251.49 ล+านบาท

แผนการบริหารการชําระหนี้ที่รฐั บาลกูมาใหรัฐวิสาหกิจกูต"อในเดือนพฤศจิกายน 2560
รวมทั้งสิ้น 1,251.49 ลานบาท แบ"งเปAน ตนเงิน จํานวน 503.21 ลานบาท
และดอกเบี้ย จํานวน 748.28 ลานบาท ไดแก"
หนี้ของ รฟท. จํานวน 669.04 ลานบาท แบ"งเปAน ตนเงิน จํานวน 503.21
ลานบาท และดอกเบี้ย จํานวน 165.83 ลานบาท
หนี้ของ รฟม. จํานวน 582.45 ลานบาท โดยเปAนดอกเบี้ยทั้งจํานวน

จากหนี้ที่จะบริหารจัดการดังกล"าว รัฐวิสาหกิจมีแผนจะดําเนินการชําระหนี้ทั้งจํานวน
โดยการชําระจากเงินงบประมาณที่รฐั วิสาหกิจเปAนผูขอตั้งงบประมาณ
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