ฉบับที่/ป5งบประมาณ

04/2561

การบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล

เดือนมกราคม 2561

หนี้ของรัฐบาลประกอบดวย หนี้ของกระทรวงการคลัง หนี้ที่รัฐบาลกูเพื่อชดใชความเสียหายใหแก"กองทุน FIDF

และหนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต"อ โดยในเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ+ 2561 มีผลและแผนการชําระหนี้ดังต"อไปนี้

880,042.20 ลบ.

1. ภาพรวมการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล ปFงบประมาณ 2561 (รายละเอียดหน,า 2)
Q1

Q2

Q3

274,622.83 ลบ.

378,572.83 ลบ.

135,298.31 ลบ.

ใ น ป5 ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 1 มี ว ง เ งิ น บ ริ ห า ร
91,548.23 ลบ. การชํ า ระหนี้ ข องรั ฐ บาลรวม 880,042.20
ลานบาท โดยมีผลการบริหารการชําระหนี้สะสม
 MOF
ณ สิ้ น เ ดื อ น ม ก ร า ค ม 2 5 6 1 ร ว ม ทั้ ง สิ้ น
 FIDF
 ON-LENDING
330,774.30 ลานบาท แบ" ง เปA น 1. ชํ า ระหนี้
216,964.02 ลานบาท และ 2. ปรับโครงสรางหนี้
113,810.28 ลานบาท

Q4

330,774.30 ลบ.

แผน
ผล

2. ผลการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาลเดือนมกราคม 2561 (รายละเอียดหน,า 3 – 4)
ใน เดื อ นม ก รา ค ม 2561 มี แ ผน ก าร บ ริ ห า ร
การชํ า ระหนี้ ข องรั ฐ บาล 56,340.12 ลานบาท
โดยมีผลการดําเนินการจริง 56,151.47 ลานบาท
ประกอบดวย หนี้ของกระทรวงการคลัง 35,352.66
ลานบาท หนี้ ข อง FIDF 11,587.90 ลานบาท
และหนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต"อ 9,210.91 ลานบาท

ต่ํากว3าแผน

781.94 ล,านบาท

3. แผนการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล เดือนกุมภาพันธ) 2561 (รายละเอียดหน,า 5 – 6)
ชําระหนี้

49,122.14 ลบ.
ปรับโครงสร,างหนี้
20,400 ลบ.

4. การเบิกจ3ายงบชําระหนี้สะสมของรัฐบาล
ใชไป 48.11%
102,104.22 ลบ.

คาดการณ)
ณ สิ้น ก.พ. 61

48.58%

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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คงเหลือ 51.42%
109,141.60 ลบ.

สูงกว3าแผน

68.76 ล,านบาท

56,340.12 ลบ.
56,151.47 ลบ.

สูงกว3าแผน

524.53 ล,านบาท

69,522.14 ลบ.

ในเดื อ นกุ ม ภาพั นธ+ 2561 รั ฐ บาลมี ห นี้ ที่จ ะบริ ห ารจั ด การ
รวมทั้ ง สิ้ น 69,522.14 ลานบาท ประกอบดวยหนี้ ข อง
กระทรวงการคลั ง จํ า นวน 43,460.33 ลานบาท หนี้ ข อง
FIDF จํ า นวน 24,436.99 ลานบาท และหนี้ ที่ รั ฐ บาล
กูมาเพื่อใหกูต"อ จํานวน 1,624.82 ลานบาท

ณ ม.ค. 61 102,104.22
คาดการณ) ณ สิ้น ก.พ. 61 103,099.51

ลบ.
ลบ.

ณ สิ้นเดือนมกราคม 2561 กระทรวงการคลังมีการเบิกจ"ายงบชําระหนี้สะสม
102,104.22 ลานบาท และในเดือนกุมภาพันธ+ 2561 จะมีการเบิกจ"ายเพิ่มเติม
995.29 ลานบาท ทําให ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ+ 2561 คาดว"ากระทรวงการคลัง
จะมีการเบิก จ"ายงบชําระหนี้สะสม 103,099.51 ลานบาท และมีงบชํ าระหนี้
คงเหลือที่รอการเบิกจ"าย จํานวน 109,141.60 ลานบาท
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1. ภาพรวมการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล ปFงบประมาณ 2561

880,042.20 ล,านบาท

Q1

Q2

Q3

Q4

274,622.83 ลบ.

378,572.83 ลบ.

135,298.31 ลบ.

91,548.23 ลบ.
 MOF
 FIDF

330,774.30 ลบ.

 ON-LENDING

ชําระหนี้

489,363.54 ลบ.
ปรับโครงสร,างหนี้

หมายเหตุ
390,678.66 ลบ.
1. ขอมูลเบื้องตนจากระบบ GFMIS-TR และ DMTR ณ วันที่ 24 มกราคม 2561
2. แผนการชําระตนเงินกู อางอิงขอมูลจาก 1. แผนการใชจ"ายงบชําระหนี้ทไี่ ดรับจัดสรร ป5งบประมาณ 2561 และ 2. ตารางการโอนสินทรัพย+คงเหลือจากบัญชีผลประโยชน+
ประจําป5 2559 ของกองทุนเพือ่ การฟJKนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และ 3. ขอมูลการโอนเงินหรือสินทรัพย+ของกองทุนเพื่อการฟJนK ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ป5งบประมาณ 2561 ทั้งนี้ การนําส"งเงินของกองทุนฯ จํานวน 10,610 ลานบาท กองทุนฯ จะทยอยนําส"งเงินดังกล"าวในช"วงเดือนมีนาคม – กันยายน 2561 ตามปริมาณ
สภาพคล"องของกองทุนฯ ต"อไป
3. แผนการปรับโครงสรางหนี้ อางอิงขอมูลจาก 1. แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําป5งบประมาณ 2561 2. ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาการกูเงินและบริหารเงินกู
เพื่อช"วยเหลือกองทุนเพือ่ การฟJKนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ครั้งที่ 1/2561 3. ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาการกูเงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ
ป5งบประมาณ พ.ศ .2561 ครั้งที่ 1/2561 และ 4. ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาการกูเงินเพือ่ ปรับโครงสรางหนี้รัฐบาล ป5งบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1/2561
(ไม"รวมแผนการทํา Bond Switching)
4. วงเงินการชําระหนี้พันธบัตรและอื่นๆ 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. ผลการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาลเดือนมกราคม 2561

56,151.47 ล,านบาท

ในเดือนมกราคม 2561 มีการดําเนินการ ดังนี้
หนี้ของกระทรวงการคลัง 35,352.66 ลานบาท โดยเปAนการชําระหนี้
ในประเทศ 34,998.64 ลานบาท และหนี้ต"างประเทศ 354.02 ลานบาท
หนี้ของ FIDF 11,587.90 ลานบาท โดยเปAนหนี้ FIDF1 1,085.10 ลานบาท
และหนี้ FIDF3 10,502.80 ลานบาท
หนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต"อ 9,210.91 ลานบาท โดยเปAนการชําระหนี้
ในประเทศ 7,448.78 ลานบาท และหนี้ต"างประเทศ 1,762.13 ลานบาท

2.1 การบริหารการชําระหนี้ของกระทรวงการคลัง
ในประเทศ

รายการ
ตนเงิน
ดอกเบี้ย/ค"าธรรมเนียม
รวม

3.42 ลบ.

แผน ผล

แผน ผล

แผน ผล

รวม
สูงกว3าแผน

100%

3.42 ลบ.

ต่ํากว3าแผน

ต่ํากว3าแผน

ต่ํากว3าแผน

0.12 ลบ.

785.37 ลบ.

แผน ผล

แผน ผล

แผน ผล

785.24 ลบ.

ดอกเบี้ย/
ค3าธรรมเนียม

781.94 ลบ.

ต3างประเทศ

สูงกว3าแผน

ต,นเงิน

ต่ํากว3าแผน

35,352.66 ล,านบาท

แผน
30,302.80
5,477.66
35,780.46

ผล
30,306.22
4,692.42
34,998.64

แผน
93.47
260.67
354.14

ผล
93.47
260.55
354.02

แผน
30,396.27
5,738.33
36,134.60

ผล
30,399.69
4,952.97
35,352.66

ในเดือนมกราคม 2561 มีผลการบริหารการชําระหนี้ของกระทรวงการคลัง 35,352.66 ลานบาท ต่ํากว"าแผน 781.94 ลานบาท
โดยสาเหตุเกิดจาก
1. การชําระหนี้เงินกูในประเทศ มีการชําระต่ํากว"าแผน 781.82 ลานบาท เนื่องจากไดประมาณการชําระค"าธรรมเนียมและค"าใชจ"าย
ในการจัดการเกี่ยวกับตราสารหนี้ประจําป5 2560 ที่ตองชําระแก"ธนาคารแห"งประเทศไทย (ธปท.) ไวในแผน แต"โดยที่ ธปท. ไดกําหนด
ใหจ"ายค"าธรรมเนียมดังกล"าวภายในเดือนกุมภาพันธ+ 2561 จึงชําระค"าธรรมเนียมในเดือนถัดไป
2. การชําระหนี้เงินกูต"างประเทศ มีการชําระต่ํากว"าแผน 0.12 ลานบาท เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ชําระจริงต่ํากว"าที่ประมาณการไว

จําแนกตามแหล3งเงินที่นํามาชําระ
เงินคงคลัง
28%

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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งบชําระหนี้
72%

แหล"งเงินสําหรับการบริหารการชําระหนี้ของกระทรวงการคลัง ดังนี้
งบชําระหนี้ จํานวน 25,360.75 ลานบาท
เงินคงคลัง จํานวน 9,991.91 ลานบาท
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2.2 การบริหารการชําระหนี้ของ FIDF

ดอกเบี้ย/
ค3าธรรมเนียม
ตนเงิน
ดอกเบี้ย/ค"าธรรมเนียม
รวม

68.76 ลบ.

FIDF1

FIDF3

รวม

-

100%

100%

แผน ผล

แผน ผล

แผน ผล

100%

สูงกว3าแผน

สูงกว3าแผน

68.76 ลบ.

68.76 ลบ.

แผน ผล

แผน ผล

ต,นเงิน

รายการ

สูงกว3าแผน

11,587.90 ล,านบาท

แผน ผล

แผน
1,085.10
1,085.10

ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
1,085.10
434.04
502.80 1,519.14 1,587.90
1,085.10 10,434.04 10,502.80 11,519.14 11,587.90

ในเดือนมกราคม 2561 กองทุนเพื่อการฟJKนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) มีผลการบริหารการชําระหนี้ 11,587.90 ลานบาท
สูงกว"าแผน 68.76 ลานบาท เนื่องจากการปรับโครงสรางหนี้โดยออกตั๋วสัญญาใชเงินเพื่อการปรับโครงสรางหนี้ (R-bill) จึงทําใหเกิด
ส"วนลดหนาตั๋วสัญญาใชเงินดังกล"าวจํานวน 68.76 ลานบาท

จําแนกตามแหล3งเงินที่นํามาชําระ
เงินนําส"ง
จากสถาบันการเงิน
14%

ปรับโครงสรางหนี้
86%

แหล"งเงินสําหรับการบริหารการชําระหนี้ของ FIDF ดังนี้
ปรับโครงสรางหนี้ จํานวน 10,000 ลานบาท
เงินนําส"งจากสถาบันการเงิน จํานวน 1,587.90 ลานบาท

2.3 การบริหารการชําระหนี้ที่รัฐบาลกู,มาเพื่อให,กู,ต3อ
ในเดื อนมกราคม 2561 มี ผลการบริหาร
การชําระหนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต"อ 9,210.91
ลานบาท สู ง กว" า แผน 524.53 ลานบาท
โดยสาเหตุเกิดจาก
1. การชําระหนี้ในประเทศ สูงกว"าแผน 568.68
ลานบาท เนื่ องจาก รฟม. ชํ าระหนี้ ก" อนครบ
กําหนด 566 ลานบาท จึงทําใหเกิดดอกเบี้ย
จากการชําระหนี้ดังกล"าว 2.68 ลานบาท
2. การชําระหนี้ต"างประเทศ ต่ํากว"าแผน 44.15
ลานบาท เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ชําระจริง
ต่ํากว"าที่ประมาณการไว
ทั้ ง นี้ แหล" ง เงิ น ในการชํ า ระหนี้ ม าจาก
การปรั บ โครงสรางหนี้ 6,751.14 ลานบาท
เงินรายไดของรัฐวิสาหกิจ 1,762.13 ลานบาท
และเงินงบประมาณ 697.64 ลานบาท
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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9,210.91 ล,านบาท
ในประเทศ

ต,นเงิน
ดอกเบี้ย/
ค3าธรรมเนียม

สูงกว3าแผน

ต3างประเทศ
ต่ํากว3าแผน

566.00 ลบ.

40.68 ลบ.

แผน ผล

แผน ผล

สูงกว3าแผน

2.68 ลบ.
แผน ผล

ต่ํากว3าแผน

3.47 ลบ.

แผน ผล

สูงกว3าแผน

524.53 ลบ.

รวม
สูงกว3าแผน

525.32 ลบ.
แผน ผล
ต่ํากว3าแผน

0.79 ลบ.

แผน ผล

รายการ
ตนเงิน

แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
6,751.14 7,317.14 1,638.00 1,597.32 8,389.14 8,914.46
ดอกเบี้ย/ค"าธรรมเนียม 128.96 131.64 168.28 164.81 297.24 296.45
รวม
6,880.10 7,448.78 1,806.28 1,762.13 8,686.38 9,210.91
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3. แผนการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล เดือนกุมภาพันธ) 2561

69,522.14 ล,านบาท

ในเดือนกุมภาพันธ+ 2561 รัฐบาลมีหนี้ที่จะบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น
69,522.14 ลานบาท แบ"งเปAน
หนี้ของกระทรวงการคลัง จํานวน 43,460.33 ลานบาท
หนี้ของ FIDF จํานวน 24,436.99 ลานบาท
หนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต"อ จํานวน 1,624.82 ลานบาท

โดยภาระหนี้จํานวนดังกล"าว รัฐบาลมีแผนที่จะชําระหนี้ จํานวน
49,122.14 ลานบาท และดําเนินการปรับโครงสรางหนี้ จํานวน
20,400 ลานบาท

3.1 แผนการบริหารการชําระหนี้ของกระทรวงการคลัง

43,460.33 ล,านบาท

กระทรวงการคลังมีหนี้ที่จะบริหารจัดการในเดือนกุมภาพันธ+ 2561 วงเงินรวมทั้งสิ้น
43,460.33 ลานบาท แบ"งเปAน ตนเงิน จํานวน 42,913.03 ลานบาท และดอกเบี้ย
และค"าธรรมเนียม จํานวน 547.30 ลานบาท ไดแก"
หนี้เงินกูเพื่อชดเชยขาดดุลฯ จํานวน 42,878.25 ลานบาท โดยเปAน 1. ตนเงิน
จํานวน 42,465.04 ลานบาท (ตั๋วเงินคลังทั้งจํานวน) และ 2. ดอกเบี้ยและ
ค"าธรรมเนียมในการจัดการเกี่ยวกับตราสารหนี้ วงเงินรวม 413.21 ลานบาท
หนี้เงินกูไทยเขมแข็ง จํานวน 4.69 ลานบาท โดยเปAนค"าธรรมเนียมในการจัดการ
เกี่ยวกับตราสารหนี้ทั้งจํานวน
หนี้เงินกู JICA จํานวน 1,136.54 ลานเยน หรือเทียบเท"า 455.17 ลานบาท โดยเปAน
1. ตนเงิน 1,052.69 ลานเยน หรือเทียบเท"า 338.82 ลานบาท และ 2. ดอกเบี้ย
จํานวน 83.85 ลานเยน หรือเทียบเท"า 116.35 ลานบาท
หนี้เงินกู IBRD จํานวน 3.74 ลานเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท"า 122.22 ลานบาท
โดยเปAน 1. ตนเงิน จํานวน 3.50 ลานเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท"า 109.17 ลานบาท
และ 2. ดอกเบี้ย จํานวน 0.24 ลานเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท"า 13.05 ลานบาท
ทั้งนี้ จากหนี้ที่จะบริหารจัดการดังกล"าว กระทรวงการคลังมีแผนที่จะชําระหนี้ทั้งจํานวน แบ"งเปAน
 ชําระจากบัญชีเงินคงคลัง สําหรับตั๋วเงินคลังหนี้เพื่อชดเชยการขาดดุล จํานวน 42,465.04 ลานบาท
 ชําระจากงบชําระหนี้ จํานวน 995.29 ลานบาท แบ"งเปAน
- ดอกเบี้ยและค"าธรรมเนียมหนี้เงินกูเพื่อชดเชยขาดดุลฯ วงเงินรวม 413.21 ลานบาท
- ค"าธรรมเนียมหนี้เงินกูไทยเขมแข็ง จํานวน 4.69 ลานบาท
- ตนเงินและดอกเบี้ยหนี้เงินกู IBRD วงเงินรวม 122.22 ลานบาท
- ตนเงินและดอกเบี้ยหนี้เงินกู JICA วงเงินรวม 455.17 ลานบาท
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3.2 แผนการบริหารการชําระหนี้ของ FIDF

24,436.99 ล,านบาท

FIDF มีหนี้ที่จะบริหารจัดการในเดือนกุมภาพันธ+ 2561 รวมทั้งสิ้น 24,436.99 ลานบาท
แบ"งเปAน ตนเงิน จํานวน 22,770 ลานบาท และดอกเบี้ย จํานวน 1,666.99 ลานบาท
ไดแก"
หนี้ FIDF 1 จํานวน 2,376.22 ลานบาท โดยเปAน 1. ตนเงิน จํานวน 2,370 ลานบาท
และ 2. ดอกเบี้ย จํานวน 6.22 ลานบาท
หนี้ FIDF 3 จํานวน 22,060.77 ลานบาท โดยเปAน 1. ตนเงิน จํานวน 20,400 ลานบาท
และ 2. ดอกเบี้ย จํานวน 1,660.77 ลานบาท

จากหนี้ที่จะบริหารจัดการดังกล"าว กองทุน FIDF มีแผนที่จะชําระหนี้ 4,036.99 ล,านบาท แบ"งเปAน
 ชําระจากเงินของกองทุน เพื่อชําระคืนตนเงินกู FIDF 1 ก"อนครบกําหนด จํานวน 2,370 ลานบาท
 ชําระจากเงินนําส"งจากสถาบันการเงิน เพื่อชําระค"าดอกเบี้ยของ FIDF 1 และ FIDF 3 รวมทั้งสิ้น
1,666.99 ลานบาท
วงเงินคงเหลือ จํานวน 20,400 ล,านบาท จะดําเนินการปรับโครงสรางหนี้โดยการออกตั๋วสัญญาใชเงิน (PN)

3.3 แผนการบริหารการชําระหนี้ที่รัฐบาลกูม, าเพื่อให,กู,ตอ3

1,624.82 ล,านบาท

แผนการบริหารการชําระหนี้ที่รฐั บาลกูมาใหรัฐวิสาหกิจกูต"อในเดือนกุมภาพันธ+ 2561
รวมทั้งสิ้น 1,624.82 ลานบาท แบ"งเปAน ตนเงิน จํานวน 1,605.92 ลานบาท
และดอกเบี้ย จํานวน 18.90 ลานบาท ไดแก"
หนี้ของ บกท. จํานวน 50 ลานเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท"า 1,605.92 ลานบาท
โดยเปAนตนเงินทั้งจํานวน
หนี้ของ รฟท. จํานวน 63.22 ลานเยน หรือเทียบเท"า 18.38 ลานบาท โดยเปAน
ดอกเบี้ยทั้งจํานวน
หนี้ของ รฟม. จํานวน 0.52 ลานบาท โดยเปAนค"าธรรมเนียมในการจัดการเกี่ยวกับ
ตราสารหนี้ทั้งจํานวน

จากหนี้ที่จะบริหารจัดการดังกล"าว รัฐวิสาหกิจมีแผนจะดําเนินการชําระหนี้ทั้งจํานวน
โดยการชําระจากเงินงบประมาณที่รฐั วิสาหกิจเปAนผูขอตั้งงบประมาณและเงินรายได
ของรัฐวิสาหกิจ
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