ฉบับที่/ป4งบประมาณ

03/2561

การบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล

เดือนธันวาคม 2560

หนี้ของรัฐบาลประกอบดวย หนี้ของกระทรวงการคลัง หนี้ที่รัฐบาลกูเพื่อชดใชความเสียหายใหแก"กองทุน FIDF

และหนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต"อ โดยในเดือนธันวาคม 2560 และเดือนมกราคม 2561 มีผลและแผนการชําระหนี้ดังต"อไปนี้

842,189.97 ลบ.

1. ภาพรวมการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล ปFงบประมาณ 2561 (รายละเอียดหน)า 2)
Q2

Q1
274,622.83 ลบ.

Q3

Q4

379,873.82 ลบ. 90,250.88 ลบ.

97,442.44 ลบ.
 MOF
 FIDF
 ON-LENDING

274,622.83 ลบ.

ใ น ป4 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 842,189.97
ลานบาท โดยมีผลการบริหารการชําระหนี้สะสม
ณ สิ้ น เ ดื อ น ธั น ว า ค ม 2 5 6 0 ร ว ม ทั้ ง สิ้ น
274,622.83 ลานบาท แบ" ง เป? น 1. ชํ า ระหนี้
177,563.69 ลานบาท และ 2. ปรับโครงสรางหนี้
97,059.14 ลานบาท

2. ผลการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาลเดือนธันวาคม 2560 (รายละเอียดหน)า 3 – 4)
ใน เ ดื อน ธั น วา ค ม 2560 มี แ ผน ก า รบ ริ ห า ร
การชํ า ระหนี้ ข องรั ฐ บาล 79,859.74 ลานบาท
โดยมีผลการดําเนินการจริง 80,918.71 ลานบาท
ประกอบดวย หนี้ของกระทรวงการคลัง 71,740.38
ลานบาท หนี้ ข อง FIDF 7,940.54 ลานบาท
และหนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต"อ 1,237.79 ลานบาท

ต่ํากว1าแผน

168.89 ล)านบาท

ชําระหนี้

ปรับโครงสร)างหนี้
16,751.14 ลบ.

4. การเบิกจ1ายงบชําระหนี้สะสมของรัฐบาล
ใชไป 36.16%
76,743.47 ลบ.

คาดการณ.
ณ สิ้น ม.ค. 61

48.48%

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

Public Debt Management Office

คงเหลือ 51.52%
109,351.53 ลบ.

สูงกว1าแผน

1,241.56 ล)านบาท

3. แผนการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล เดือนมกราคม 2561 (รายละเอียดหน)า 5 – 6)

39,588.98 ลบ.

แผน
ผล

79,859.74 ลบ.
80,918.71 ลบ.

ต่ํากว1าแผน

13.70 ล)านบาท

56,340.12 ลบ.

ในเดือนมกราคม 2561 รัฐบาลมีหนี้ที่จะบริหารจัดการ
รวมทั้งสิ้น 56,340.12 ลานบาท ประกอบดวยหนี้ของ
กระทรวงการคลั ง จํ า นวน 36,134.60 ลานบาท
หนี้ของ FIDF จํานวน 11,519.14 ลานบาท และหนี้ที่รัฐบาล
กูมาเพื่อใหกูต"อ จํานวน 8,686.38 ลานบาท

ณ ธ.ค. 60 76,743.47
คาดการณ. ณ สิ้น ม.ค. 61 102,889.58

ลบ.
ลบ.

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560 กระทรวงการคลังมีการเบิกจ"ายงบชําระหนี้สะสม
76,743.47 ลานบาท และในเดื อ นมกราคม 2561 จะมี การเบิก จ" ายเพิ่ มเติ ม
26,146.11 ลานบาท ทําให ณ สิ้นเดือนมกราคม 2561 คาดว"ากระทรวงการคลัง
จะมีการเบิก จ"ายงบชําระหนี้สะสม 102,889.58 ลานบาท และมีงบชํ าระหนี้
คงเหลือที่รอการเบิกจ"าย จํานวน 109,351.53 ลานบาท
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1. ภาพรวมการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล ปFงบประมาณ 2561
Q2

Q1
274,622.83 ลบ.

379,873.82 ลบ.

842,189.97 ล)านบาท

Q3

Q4

90,250.88 ลบ.

97,442.44 ลบ.
 MOF

274,622.83 ลบ.

 FIDF
 ON-LENDING

ชําระหนี้
490,324.46 ลบ.
ปรับโครงสร)างหนี้

หมายเหตุ
351,865.51 ลบ.
1. ขอมูลเบื้องตนจากระบบ GFMIS-TR และ DMTR ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2560
2. แผนการชําระตนเงินกู อางอิงขอมูลจาก 1. แผนการใชจ"ายงบชําระหนี้ที่ไดรับจัดสรร ป4งบประมาณ 2561 และ 2. ตารางการโอนสินทรัพยFคงเหลือจากบัญชีผลประโยชนF
ประจําป4 2559 ของกองทุนเพือ่ การฟIนJ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และ 3. ขอมูลการโอนเงินหรือสินทรัพยFของกองทุนเพื่อการฟIJนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ป4งบประมาณ 2561
3. แผนการปรับโครงสรางหนี้ อางอิงขอมูลจาก 1. แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําป4งบประมาณ 2561 2. ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาการกูเงินและบริหารเงินกู
เพื่อช"วยเหลือกองทุนเพือ่ การฟIนJ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ครั้งที่ 1/2561 3. ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาการกูเงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ
ป4งบประมาณ พ.ศ .2561 ครั้งที่ 1/2561 และ 4. ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาการกูเงินเพือ่ ปรับโครงสรางหนี้รัฐบาล ป4งบประมาณ 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"าวขางตนอาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความจําเป?นและเหมาะสม

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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2. ผลการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาลเดือนธันวาคม 2560

80,918.71 ล)านบาท

ในเดือนธันวาคม 2560 มีการดําเนินการ ดังนี้
หนี้ของกระทรวงการคลัง 71,740.38 ลานบาท โดยเป?นการชําระหนี้
ในประเทศ 71,133.42 ลานบาท และหนี้ต"างประเทศ 606.96 ลานบาท
หนี้ของ FIDF 7,940.54 ลานบาท โดยเป?นหนี้ FIDF1 4,476.59 ลานบาท
และหนี้ FIDF3 3,463.95 ลานบาท
หนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต"อ 1,237.79 ลานบาท โดยเป?นการชําระหนี้
ในประเทศ 616.09 ลานบาท และหนี้ต"างประเทศ 621.70 ลานบาท

2.1 การบริหารการชําระหนี้ของกระทรวงการคลัง

ต่ํากว1าแผน

71,740.38 ล)านบาท

ในประเทศ

168.89 ลบ.

ต1างประเทศ

รวม

100%

100%

100%

แผน ผล

แผน ผล

แผน ผล

ต)นเงิน
ต่ํากว1าแผน

168.82 ลบ.

ดอกเบี้ย/
ค1าธรรมเนียม
รายการ
ตนเงิน
ดอกเบี้ย/ค"าธรรมเนียม
รวม

ต่ํากว1าแผน

แผน ผล

แผน
18,955.23
52,347.01
71,302.24

ผล
18,955.23
52,178.19
71,133.42

แผน
500.35
106.68
607.03

ต่ํากว1าแผน

0.07 ลบ.

168.89 ลบ.

แผน ผล

แผน ผล

ผล
500.35
106.61
606.96

แผน
19,455.58
52,453.69
71,909.27

ผล
19,455.58
52,284.80
71,740.38

ในเดือนธันวาคม 2560 มีผลการบริหารการชําระหนี้ของกระทรวงการคลัง 71,740.38 ลานบาท ต่ํากว"าแผน 168.89 ลานบาท
โดยสาเหตุเกิดจาก
1. การชําระหนี้เงินกูในประเทศ มีการชําระดอกเบี้ยต่ํากว"าแผน 168.82 ลานบาท เนื่องจาก 1) การปรับโครงสรางหนี้พันธบัตรรัฐบาล
ก"อนครบกําหนด โดยการทําธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ปลายเดือนพฤศจิกายน 2560 ทําใหยอดหนี้คงคางของ
พันธบัตรรุ"นที่รับแลกเปลี่ยน (Source Bond) ลดลง ส"งผลใหดอกเบี้ยจ"ายลดลง 108.71 ลานบาท และ 2) การกูเงินเพื่อชดเชย
การขาดดุลงบประมาณในช"วงปลายเดือนพฤศจิกายนต่าํ กว"าประมาณการ ส"งผลใหดอกเบี้ยจ"ายลดลง 60.11 ลานบาท
2. การชําระหนี้เงินกูต"างประเทศ มีการชําระดอกเบี้ยต่ํากว"าแผน จํานวน 0.07 ลานบาท เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนต่ํากว"าที่ประมาณการไว

จําแนกตามแหล1งเงินที่นํามาชําระ
บัญชีเงิน
Premium
6%
เงินคงคลัง
21%

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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งบชําระหนี้
73%

แหล"งเงินสําหรับการบริหารการชําระหนี้ของกระทรวงการคลัง ดังนี้
งบชําระหนี้ จํานวน 52,574.89 ลานบาท
เงินคงคลัง จํานวน 14,955.23 ลานบาท
บัญชีเงิน Premium จํานวน 4,210.26 ลานบาท
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2.2 การบริหารการชําระหนี้ของ FIDF
FIDF1

FIDF3

สูงกว1าแผน

ต)นเงิน

ดอกเบี้ย/
ค1าธรรมเนียม
ตนเงิน
ดอกเบี้ย/ค"าธรรมเนียม
รวม

สูงกว1าแผน

100%

แผน ผล

แผน ผล

1,220.00 ลบ.
แผน ผล
สูงกว1าแผน

100%

21.56 ลบ.

แผน ผล

21.56 ลบ.

แผน ผล

แผน ผล

แผน
ผล
1,220.00
3,235.03 3,256.59
3,235.03 4,476.59

แผน
16.29
3,447.66
3,463.95

1,241.56 ลบ.

รวม

1,220.00 ลบ.

สูงกว1าแผน

รายการ

สูงกว1าแผน

7,940.54 ล)านบาท

ผล
16.29
3,447.66
3,463.95

แผน
16.29
6,682.69
6,698.98

ผล
1,236.29
6,704.25
7,940.54

ในเดือนธันวาคม 2560 กองทุนเพื่อการฟIJนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) มีผลการบริหารการชําระหนี้ 7,940.54 ลานบาท
สูงกว"า แผน 1,241.56 ลานบาท เนื่ องจากกองทุน ฯ นําส" งเงิน เพื่อ ชํา ระคื นตนเงิ นเพิ่ม เติม 1,220.00 ลานบาท จึง นําไปชํ าระ
ตั๋วสัญญาใชเงินเพื่อการปรับโครงสรางหนี้ก"อนครบกําหนด และทําใหเกิดดอกเบี้ยจากการชําระหนี้ก"อนครบกําหนดดังกล"าว 21.56 ลานบาท

จําแนกตามแหล1งเงินที่นํามาชําระ
เงินบัญชีผลประโยชนF
0.1%
บัญชีเงิน Premium
0.9%
รายไดของกองทุนฯ
15%

เงินนําส"งจากสถาบัน
การเงิน
84%

แหล"งเงินสําหรับการบริหารการชําระหนี้ของ FIDF ดังนี้
เงินนําส"งจากสถาบันการเงิน จํานวน 6,632.06 ลานบาท
รายไดของกองทุนฯ จํานวน 1,220.00 ลานบาท
บัญชีเงิน Premium จํานวน 72.19 ลานบาท
เงินบัญชีผลประโยชนF จํานวน 16.29 ลานบาท

2.3 การบริหารการชําระหนี้ที่รัฐบาลกู)มาเพื่อให)กู)ต1อ
ในเดือนธันวาคม 2560 มีผลการบริ หาร
การชําระหนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต"อ 1,237.79
ลานบาท ต่ํากว"าแผน 13.70 ลานบาท โดย
สาเหตุเกิดจาก
1. การชําระหนี้ในประเทศ มีการชําระดอกเบี้ย
สู งกว" าแผน 0.02 ล านบาท เนื่ องจาก
มีการเบิกจ"ายเงินกูตามความกาวหนาของงาน
มากกว"าประมาณการ
2. การชําระหนี้ต"างประเทศ มีการชําระตนเงิน
และดอกเบี้ ย ต่ํ า กว" า แผน 13.72 ลานบาท
เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ชําระจริงต่ํากว"า
ที่ประมาณการไว
ทั้งนี้ แหล"งเงินในการชําระหนี้ดังกล"าว
มาจากเงินงบประมาณที่รัฐวิสาหกิจเป?นผูขอตั้ง
งบประมาณ
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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1,237.79 ล)านบาท
ในประเทศ

ต)นเงิน

แผน ผล

ดอกเบี้ย/
ค1าธรรมเนียม

สูงกว1าแผน

0.02 ลบ.
แผน ผล

รายการ
ตนเงิน
ดอกเบี้ย/ค"าธรรมเนียม

รวม

ต1างประเทศ
ต่ํากว1าแผน

ต่ํากว1าแผน

13.70 ลบ.

รวม
ต่ํากว1าแผน

10.87 ลบ.

10.87 ลบ.

แผน ผล

แผน ผล

ต่ํากว1าแผน

2.85 ลบ.

แผน ผล

ต่ํากว1าแผน

2.83 ลบ.

แผน ผล

แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
503.21 492.34 503.21 492.34
616.07 616.09 132.21 129.36 748.28 745.45
616.07 616.09 635.42 621.70 1,251.49 1,237.79
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3. แผนการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล เดือนมกราคม 2561

56,340.12 ล)านบาท

ในเดือนมกราคม 2561 รัฐบาลมีหนี้ที่จะบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น
56,340.12 ลานบาท แบ"งเป?น
หนี้ของกระทรวงการคลัง จํานวน 36,134.60 ลานบาท
หนี้ของ FIDF จํานวน 11,519.14 ลานบาท
หนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต"อ จํานวน 8,686.38 ลานบาท

โดยภาระหนี้จํานวนดังกล"าว รัฐบาลมีแผนที่จะชําระหนี้ จํานวน
39,588.98 ลานบาท และดําเนินการปรับโครงสรางหนี้ จํานวน
16,751.14 ลานบาท

3.1 แผนการบริหารการชําระหนี้ของกระทรวงการคลัง

36,134.60 ล)านบาท

กระทรวงการคลังมีหนี้ที่จะบริหารจัดการในเดือนมกราคม 2561 วงเงินรวมทั้งสิ้น
36,134.60 ลานบาท แบ"งเป?น ตนเงิน จํานวน 30,396.27 ลานบาท และดอกเบี้ย
และค"าธรรมเนียม จํานวน 5,738.33 ลานบาท ไดแก"
หนี้เงินกูเพื่อชดเชยขาดดุลฯ จํานวน 33,578.68 ลานบาท โดยเป?น 1. ตนเงิน
จํานวน 29,557.80 ลานบาท แบ"งเป?นตั๋วเงินคลัง 9,988.49 ลานบาท พันธบัตร
รัฐบาลและตั๋วสัญญาใชเงิน 19,569.31 ลานบาท และ 2. ดอกเบี้ยและค"าธรรมเนียม
วงเงินรวม 4,020.88 ลานบาท
หนี้เงินกูไทยเขมแข็ง จํานวน 1,449.83 ลานบาท โดยเป?นดอกเบี้ยและค"าธรรมเนียม
ทั้งจํานวน
หนี้เงินกูบาททดแทน จํานวน 751.95 ลานบาท โดยเป?น 1. ตนเงิน จํานวน
745 ลานบาท และ 2. ดอกเบี้ยและค"าธรรมเนียม จํานวน 6.95 ลานบาท
หนี้เงินกู IBRD จํานวน 234.37 ลานบาท โดยเป?นดอกเบี้ยทั้งจํานวน
หนี้เงินกู JICA จํานวน 119.77 ลานบาท แบ"งเป?น ตนเงิน จํานวน 93.47 ลานบาท
และดอกเบี้ย จํานวน 26.30 ลานบาท
ทั้งนี้ จากหนี้ที่จะบริหารจัดการดังกล"าว กระทรวงการคลังมีแผนที่จะชําระหนี้ทั้งจํานวน แบ"งเป?น
 ชําระจากบัญชีเงินคงคลัง สําหรับตั๋วเงินคลังหนี้เพื่อชดเชยการขาดดุล จํานวน 9,988.49 ลานบาท
 ชําระจากงบชําระหนี้ จํานวน 26,146.11 ลานบาท แบ"งเป?น
- ตนเงิน ดอกเบี้ยและค"าธรรมเนียมหนี้เงินกูเพื่อชดเชยขาดดุลฯ วงเงินรวม 23,590.19 ลานบาท
- ดอกเบี้ยและค"าธรรมเนียมหนี้เงินกูไทยเขมแข็ง จํานวน 1,449.83 ลานบาท
- ดอกเบี้ยและค"าธรรมเนียมหนี้เงินกูบาททดแทน จํานวน 751.95 ลานบาท
- ดอกเบี้ยหนี้เงินกู IBRD วงเงินรวม 234.37 ลานบาท
- ตนเงินและดอกเบี้ยหนี้เงินกู JICA วงเงินรวม 119.77 ลานบาท
หมายเหตุ : ทั้งนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินการไดตามความจําเป?นและเหมาะสม
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3.2 แผนการบริหารการชําระหนี้ของ FIDF

11,519.14 ล)านบาท

FIDF มีหนี้ที่จะบริหารจัดการในเดือนมกราคม 2561 รวมทั้งสิ้น 11,519.14 ลานบาท
แบ"งเป?น ตนเงิน จํานวน 10,000 ลานบาท และดอกเบี้ย จํานวน 1,519.14 ลานบาท
ไดแก"
FIDF 1 มีแผนบริหารจัดการหนี้ที่ครบกําหนด จํานวน 1,085.10 ลานบาท
โดยเป?นดอกเบี้ยทั้งจํานวน
FIDF 3 มีแผนบริหารจัดการหนี้ที่ครบกําหนด รวมทั้งสิ้น 10,434.04 ลานบาท
แบ"งเป?น ตนเงิน จํานวน 10,000 ลานบาท และดอกเบี้ย จํานวน
434.04 ลานบาท

จากหนี้ที่จะบริหารจัดการดังกล"าว กองทุน FIDF มีแผนที่จะชําระหนี้โดยใชเงินนําส"งจาก
สถาบันการเงินสําหรับชําระค"าดอกเบี้ยของ FIDF 1 และ FIDF 3 รวมทั้งสิ้น 1,519.14
ล)านบาท
วงเงินคงเหลือ จํานวน 10,000 ล)านบาท จะดําเนินการปรับโครงสรางหนี้โดยการออก
ตั๋วสัญญาใชเงิน (PN)

3.3 แผนการบริหารการชําระหนี้ที่รัฐบาลกูม) าเพื่อให)กู)ตอ1

8,686.38 ล)านบาท

แผนการบริหารการชําระหนี้ที่รฐั บาลกูมาใหรัฐวิสาหกิจกูต"อในเดือนมกราคม 2561
รวมทั้งสิ้น 8,686.38 ลานบาท แบ"งเป?น ตนเงิน จํานวน 8,389.14 ลานบาท
และดอกเบี้ย จํานวน 297.24 ลานบาท ไดแก"
หนี้ของ รฟท. จํานวน 6,830.46 ลานบาท แบ"งเป?น 1. ตนเงิน จํานวน 6,751.14
ลานบาท และ 2. ดอกเบี้ย จํานวน 79.32 ลานบาท
หนี้ของ บกท. จํานวน 55.14 ลานเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท"า 1,806.28 ลานบาท
แบ"งเป?น 1. ตนเงิน จํานวน 50 ลานเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท"า 1,638 ลานบาท
และ 2. ดอกเบี้ย จํานวน 5.14 ลานเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท"า 168.28 ลานบาท
หนี้ของ รฟม. จํานวน 49.64 ลานบาท โดยเป?นดอกเบี้ยทั้งจํานวน
จากหนี้ที่จะบริหารจัดการดังกล"าว รัฐวิสาหกิจมีแผนจะดําเนินการชําระหนี้
1,935.24 ล)านบาท โดยการชําระจากเงินงบประมาณที่รฐั วิสาหกิจ
เป?นผูขอตั้งงบประมาณและเงินรายไดของรัฐวิสาหกิจ
วงเงินคงเหลือ จํานวน 6,751.14 ล)านบาท จะดําเนินการปรับโครงสรางหนี้
โดยการออกตั๋วสัญญาใชเงิน (PN)
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