ฉบับที่/ป3งบประมาณ

06/2561

การบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล

เดือนมีนาคม 2561

หนี้ของรัฐบาลประกอบดวย หนี้ของกระทรวงการคลัง หนี้ที่รัฐบาลกูเพื่อชดใชความเสียหายใหแก"กองทุน FIDF

และหนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต"อ โดยในเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน 2561 มีผลและแผนการชําระหนี้ดังต"อไปนี้
1. ภาพรวมการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล ปGงบประมาณ 2561 (รายละเอียดหน(า 2)

ใ น ป3 ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 1 มี ว ง เ งิ น บ ริ ห า ร
369,699.81 ลบ. 378,314.25 ลบ. 177,307.14 ลบ. การชํ า ระหนี้ ข องรั ฐ บาลรวม 1,199,944.01
ลานบาท โดยมีผลการบริหารการชําระหนี้สะสม
644,322.62 ลบ.
 MOF
ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 644,322.62
 FIDF
 ON-LENDING
ลานบาท แบ" ง เป? น 1. ชํ า ระหนี้ 373,012.34
ลานบาท และ 2. ปรับโครงสรางหนี้ 271,310.28
ลานบาท

Q2

Q1
274,622.81 ลบ.

Q3

Q4

แผน
ผล

2. ผลการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล เดือนมีนาคม 2561 (รายละเอียดหน(า 3 – 4)
ใ น เ ดื อ น มี น า ค ม 2 5 6 1 มี แ ผ น ก า ร บ ริ ห า ร
การชํ า ระหนี้ ข องรั ฐ บาล 236,570.25 ลานบาท
โดยมีผลการดําเนินการจริง 236,541.36 ลานบาท
ประกอบดวย หนี้ของกระทรวงการคลัง 165,352.95
ลานบาท หนี้ ข อง FIDF 70,165.88 ลานบาท
และหนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต"อ 1,022.53 ลานบาท

ต่ํากว1าแผน

100%

ปรับโครงสร(างหนี้
163,000 ลบ.
ชําระหนี้
72,435.75 ลบ.

4. การเบิกจ1ายงบชําระหนี้สะสมของรัฐบาล
คาดการณ.
ณ สิ้น เม.ย. 61

58.94%

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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คงเหลือ 41.06%
87,165.52 ลบ.

ต่ํากว1าแผน

15.10 ล(านบาท

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

ใชไป 57.33%
121,680.65 ลบ.

1,199,944.01 ลบ.

236,570.25 ลบ.
236,541.36 ลบ.

ต่ําว1าแผน

13.79 ล(านบาท

235,435.75 ลบ.

ในเดื อ นเมษายน 2561 รั ฐ บาลมี ห นี้ ที่ จ ะบริ ห ารจั ด การ
รวมทั้ ง สิ้ น 235,435.75 ลานบาท ประกอบดวยหนี้ ข อง
กระทรวงการคลัง จํานวน 209,960.10 ลานบาท หนี้ของ
FIDF จํ า นวน 16,829.48 ลานบาท และหนี้ ที่ รั ฐ บาล
กูมาเพื่อใหกูต"อ จํานวน 8,646.17 ลานบาท

ณ มี.ค. 61 121,680.65
คาดการณ. ณ สิ้น เม.ย. 61 125,084.59

ลบ.
ลบ.

ณ สิ้น เดือ นมีน าคม 2561 กระทรวงการคลัง มีการเบิ กจ"า ยงบชําระหนี้ สะสม
121,680.65 ลานบาท และในเดือนเมษายน 2561 จะมีการเบิกจ"ายเพิ่มเติม
3,403.94 ลานบาท ทําให ณ สิ้นเดือนเมษายน 2561 คาดว"ากระทรวงการคลัง
จะมีการเบิก จ"ายงบชําระหนี้สะสม 125,084.59 ลานบาท และมีงบชํ าระหนี้
คงเหลือที่รอการเบิกจ"าย จํานวน 87,156.52 ลานบาท
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1. ภาพรวมการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล ปGงบประมาณ 2561 1,199,944.01 ล(านบาท
Q1

Q2

Q3

Q4

274,622.81 ลบ.

369,699.81 ลบ.

378,314.25 ลบ.

177,307.14 ลบ.

644,322.62 ลบ.

 MOF
 FIDF
 ON-LENDING

ชําระหนี้
639,794.94 ลบ.
ปรับโครงสร(างหนี้
560,149.07 ลบ.

หมายเหตุ
1. ขอมูลเบื้องตนจากระบบ GFMIS-TR และ DMTR ณ วันที่ 26 มีนาคม 2561
2. แผนการชําระตนเงินกู อางอิงขอมูลจาก 1. แผนการใชจ"ายงบชําระหนี้ทไี่ ดรับจัดสรร ป3งบประมาณ 2561 และ 2. ตารางการโอนสินทรัพยFคงเหลือจากบัญชีผลประโยชนF
ประจําป3 2559 ของกองทุนเพือ่ การฟIJนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และ 3. ขอมูลการโอนเงินหรือสินทรัพยFของกองทุนเพื่อการฟIนJ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ป3งบประมาณ 2561 ทั้งนี้ การนําส"งเงินของกองทุนฯ จํานวน 10,200 ลานบาท กองทุนฯ จะทยอยนําส"งเงินดังกล"าวในช"วงเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2561 ตามปริมาณ
สภาพคล"องของกองทุนฯ ต"อไป
3. แผนการปรับโครงสรางหนี้ อางอิงขอมูลจาก 1. แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําป3งบประมาณ 2561 ปรับปรุงครั้งที่ 1 2. ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาการกูเงินและ
บริหารเงินกูเพื่อช"วยเหลือกองทุนเพื่อการฟIJนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ครั้งที่ 1/2561 3. ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาการกูเงินเพือ่ ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ
ป3งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561 และ 4. ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาการกูเงินเพือ่ ปรับโครงสรางหนี้รัฐบาล ป3งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561
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"าวขางตนอาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความจําเป?นและเหมาะสม

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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2. ผลการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาลเดือนมีนาคม 2561

236,541.36 ล(านบาท

ในเดือนมีนาคม 2561 มีการดําเนินการ ดังนี้
หนี้ของกระทรวงการคลัง 165,352.95 ลานบาท โดยเป?นการชําระหนี้
ในประเทศทั้งจํานวน
หนี้ของ FIDF 70,165.88 ลานบาท โดยเป?นหนี้ FIDF1 55,679.78 ลานบาท
และหนี้ FIDF3 14,486.10 ลานบาท
หนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต"อ 1,022.53 ลานบาท โดยเป?นการชําระหนี้
ในประเทศ 77.05 ลานบาท และหนี้ต"างประเทศ 945.48 ลานบาท

2.1 การบริหารการชําระหนี้ของกระทรวงการคลัง

เปYนไปตามแผน
100%

165,352.95 ล(านบาท

ในประเทศ

ต1างประเทศ

รวม

100%

-

100%

แผน ผล
100%

แผน ผล
-

แผน ผล
100%

แผน ผล

แผน ผล

แผน ผล

ต(นเงิน

ดอกเบี้ย/
ค1าธรรมเนียม
รายการ
ตนเงิน
ดอกเบี้ย/ค"าธรรมเนียม
รวม

แผน
157,247.29
8,105.66
165,352.95

ผล
157,247.29
8,105.66
165,352.95

แผน
-

ผล
-

แผน
157,247.29
8,105.66
165,352.95

ผล
157,247.29
8,105.66
165,352.95

ในเดือนมี นาคม 2561 มีผลการบริห ารการชํา ระหนี้ของกระทรวงการคลั ง 165,352.95 ลานบาท เป?นไปตามแผนที่ กําหนดไว
โดยเป?นการชําระหนี้ในประเทศทั้งจํานวน แบ"งเป?น ตนเงิน 157,247.29 ลานบาท และดอกเบี้ย 8,105.66 ลานบาท มีรายละเอียดดังนี้
1. หนี้เงินกูเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 165,221.43 ลานบาท แบ"งเป?น ชําระตนเงิน 84,747.29 ลานบาท การปรับโครงสรางหนี้
72,500 ลานบาท และชําระดอกเบี้ย 7,974.14 ลานบาท
2. หนี้เงินกูเพื่อฟIJนฟูและเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (ไทยเขมแข็ง) 131.43 ลานบาท โดยการชําระดอกเบี้ยทั้งจํานวน
3. หนี้เงินกูบาททดแทนการกูเงินตราต"างประเทศ 0.09 ลานบาท โดยการชําระดอกเบี้ยทั้งจํานวน

จําแนกตามแหล1งเงินที่นํามาชําระ
งบชําระหนี้
11%
ปรับ
โครงสราง
44%

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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เงินคงคลัง
45%

แหล"งเงินสําหรับการบริหารการชําระหนี้ของกระทรวงการคลัง ดังนี้
เงินคงคลัง จํานวน 74,269.94 ลานบาท
การปรับโครงสรางหนี้ จํานวน 72,500 ลานบาท
งบชําระหนี้ จํานวน 18,583.01 ลานบาท
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2.2 การบริหารการชําระหนี้ของ FIDF

ต่ํากว1าแผน

70,165.88 ล(านบาท

ต(นเงิน

FIDF1

FIDF3

รวม

100%

100%

100%

แผน ผล

แผน ผล

แผน ผล

ต่ํากว1าแผน

ดอกเบี้ย/
ค1าธรรมเนียม

15.10 ลบ.

ต่ํากว1าแผน

100%

15.10 ลบ.
แผน ผล

15.10 ลบ.

แผน ผล

แผน ผล

รายการ

แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
ตนเงิน
55,000.00 55,000.00 11,659.14 11,659.14 66,659.14 66,659.14
ดอกเบี้ย/ค"าธรรมเนียม
694.88
679.78 2,826.96 2,826.96 3,521.84 3,506.74
รวม
55,694.88 55,679.78 14,486.10 14,486.10 70,180.98 70,165.88
ในเดือนมีนาคม 2561 กองทุนเพื่อการฟIJนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) มีผลการบริหารการชําระหนี้ 70,165.88 ลานบาท
ต่ํากว"าแผน 15.10 ลานบาท เนื่องจากดอกเบี้ยหนาตั๋วสัญญาใชเงินเพื่อการปรับโครงสรางหนี้ที่ประมูลไดจริงต่ํากว"าประมาณการ

จําแนกตามแหล1งเงินที่นํามาชําระ
เงินนําส"ง
จากสถาบันการเงิน
8%

ปรับโครงสรางหนี้
92%

แหล"งเงินสําหรับการบริหารการชําระหนี้ของ FIDF ดังนี้
ปรับโครงสรางหนี้ จํานวน 64,600 ลานบาท
เงินนําส"งจากสถาบันการเงิน จํานวน 5,565.88 ลานบาท

2.3 การบริหารการชําระหนี้ที่รัฐบาลกู(มาเพื่อให(กู(ต1อ
ในเดื อ นมี น าคม 2561 มี ผ ลการบริ ห าร
การชําระหนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต"อ 1,022.53
ลานบาท ต่ํ า กว" า แผน 13.79 ลานบาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การชํ าระหนี้ในประเทศ 77.05 ลานบาท
เป?นไปตามแผนที่กําหนดไว แบ"งเป?น หนี้ของ
รฟท. 24.08 ลานบาท และหนี้ ข อง รฟม.
52.97 ลานบาท
2. การชําระหนี้ต"างประเทศ 945.48 ลานบาท
ต่ํากว"าแผน 13.79 ลานบาท เนื่องจากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ชําระจริงต่ํากว"าที่ประมาณการ
แบ"งเป?น หนี้ของการบินไทย 941.54 ลานบาท
และหนี้ของ กฟภ. 3.94 ลานบาท
ทั้ ง นี้ แหล" ง เงิ น ในการชํ า ระหนี้ ม าจาก
เงินรายไดของรัฐวิสาหกิจ 945.48 ลานบาท
และเงินงบประมาณ 77.05 ลานบาท
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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1,022.53 ล(านบาท
ในประเทศ

ต(นเงิน

ดอกเบี้ย/ค"าธรรมเนียม

รวม

ต่ํากว1าแผน

-

13.79 ลบ.

รวม
ต่ํากว1าแผน

13.79 ลบ.

แผน ผล

แผน ผล

แผน ผล

100%

-

100%

แผน ผล

แผน ผล

แผน ผล

ดอกเบี้ย/
ค1าธรรมเนียม
รายการ
ตนเงิน

ต1างประเทศ

ต่ํากว1าแผน

13.79 ลบ.

แผน
77.05
77.05

ผล
77.05
77.05

แผน
ผล
แผน
ผล
959.27 945.48 959.27 945.48
77.05 77.05
959.27 945.48 1,036.32 1,022.53
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3. แผนการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล เดือนเมษายน 2561

235,435.75 ล(านบาท

ในเดือนเมษายน 2561 รัฐบาลมีหนี้ที่จะบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น
235,435.75 ลานบาท แบ"งเป?น
หนี้ของกระทรวงการคลัง จํานวน 209,960.10 ลานบาท
หนี้ของ FIDF จํานวน 16,829.48 ลานบาท
หนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต"อ จํานวน 8,646.17 ลานบาท

โดยภาระหนี้จํานวนดังกล"าว รัฐบาลมีแผนที่จะชําระหนี้ จํานวน
72,435.75 ลานบาท และดําเนินการปรับโครงสรางหนี้ จํานวน
163,000 ลานบาท

3.1 แผนการบริหารการชําระหนี้ของกระทรวงการคลัง

209,960.10 ล(านบาท

กระทรวงการคลังมีหนี้ที่จะบริหารจัดการในเดือนเมษายน 2561 วงเงินรวมทั้งสิ้น
209,960.10 ลานบาท แบ"งเป?น ตนเงิน จํานวน 206,883.94 ลานบาท ดอกเบี้ย
และค"าธรรมเนียม จํานวน 3,076.16 ลานบาท ไดแก"
หนี้เงินกูเพื่อชดเชยขาดดุลฯ จํานวน 209,548.07 ลานบาท โดยเป?น 1. ตนเงิน
จํานวน 206,556.16 ลานบาท แบ"งเป?น พันธบัตรรัฐบาล 140,000 ลานบาท
และตั๋วเงินคลัง 66,556.16 ลานบาท และ 2. ดอกเบี้ยและค"าธรรมเนียม จํานวน
2,991.91 ลานบาท
หนี้เงินกู JICA จํานวน 1,129.10 ลานเยน หรือเทียบเท"า 412.03 ลานบาท แบ"งเป?น
ตนเงิน จํานวน 1,013.15 ลานเยน หรือเทียบเท"า 327.78 ลานบาท และดอกเบี้ย
จํานวน 115.95 ลานเยน หรือเทียบเท"า 84.25 ลานบาท
ทั้งนี้ จากหนี้ที่จะบริหารจัดการดังกล"าว กระทรวงการคลังมีแผนที่จะชําระหนี้ 69,960.10 ล(านบาท แบ"งเป?น
 ชําระจากบัญชีเงินคงคลัง สําหรับตั๋วเงินคลังหนี้เพื่อชดเชยการขาดดุล จํานวน 66,556.16 ลานบาท
 ชําระจากงบชําระหนี้ จํานวน 3,403.94 ลานบาท แบ"งเป?น
- ดอกเบี้ยและค"าธรรมเนียมหนี้เงินกูเพื่อชดเชยขาดดุลฯ วงเงินรวม 2,991.91 ลานบาท
- ตนเงินและดอกเบี้ยหนี้เงินกู JICA วงเงินรวม 412.03 ลานบาท
วงเงินคงเหลือ จํานวน 140,000 ล(านบาท จะดําเนินการปรับโครงสรางหนี้
โดยการทําธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ในรูปแบบ Multiple-to-Multiple

หมายเหตุ : อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินการไดตามความจําเป?นและเหมาะสม
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3.2 แผนการบริหารการชําระหนี้ของ FIDF

16,829.48 ล(านบาท

FIDF มีหนี้ที่จะบริหารจัดการในเดือนเมษายน 2561 รวมทั้งสิ้น 16,829.48 ลานบาท
แบ"งเป?น ตนเงิน จํานวน 15,000 ลานบาท และดอกเบี้ย จํานวน 1,829.48 ลานบาท
ไดแก"
หนี้ FIDF 1 จํานวน 16,480.49 ลานบาท แบ"งเป?น ตนเงิน จํานวน 15,000 ลานบาท
และดอกเบี้ย จํานวน 1,480.49 ลานบาท
หนี้ FIDF 3 จํานวน 348.99 ลานบาท โดยเป?นดอกเบี้ยทั้งจํานวน

จากหนี้ที่จะบริหารจัดการดังกล"าว กองทุน FIDF มีแผนที่จะชําระหนี้ 1,829.48 ล(านบาท
โดยใชเงินนําส"งจากสถาบันการเงินชําระดอกเบี้ยของ FIDF 1 และ FIDF 3 ทั้งจํานวน
วงเงินคงเหลือ จํานวน 15,000 ล(านบาท จะดําเนินการปรับโครงสรางหนี้โดยการ
ออกตั๋วสัญญาใชเงินเพื่อการปรับโครงสรางหนี้

3.3 แผนการบริหารการชําระหนี้ที่รัฐบาลกูม( าเพื่อให(กู(ตอ1

8,646.17 ล(านบาท

แผนการบริหารการชําระหนี้ที่รฐั บาลกูมาใหรัฐวิสาหกิจกูต"อในเดือนเมษายน 2561
รวมทั้งสิ้น 8,646.17 ลานบาท โดยเป?นหนี้ของ รฟม. ทั้งจํานวน แบ"งเป?น ตนเงิน
จํานวน 8,516.67 ลานบาท และดอกเบี้ย จํานวน 129.50 ลานบาท

จากหนี้ที่จะบริหารจัดการดังกล"าว รัฐวิสาหกิจมีแผนจะดําเนินการชําระหนี้
646.17 ล(านบาท โดยการชําระจากเงินงบประมาณที่รัฐวิสาหกิจเป?นผูขอตั้งงบประมาณ

ปรับโครงสร(างหนี้

93%

วงเงินคงเหลือ จํานวน 8,000 ล(านบาท จะดําเนินการปรับโครงสรางหนี้โดยการ
ออกตั๋วสัญญาใชเงิน

หมายเหตุ : อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินการไดตามความจําเป?นและเหมาะสม
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