09/2561
ฉบับที่/ปีงบประมาณ

การบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล

เดือนมิถุนายน 2561

หนี้ของรัฐบาลประกอบด้วย หนี้ของกระทรวงการคลัง หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุน FIDF

และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพือ่ ให้กู้ต่อ โดยในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม 2561 มีผลและแผนการชําระหนี้ดังต่อไปนี้

1,215,650.68 ลบ.

1. ภาพรวมการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2561 (รายละเอียดหน้า 2)
Q1

Q2

274,622.81 ลบ.

369,699.81 ลบ.

ผลสะสม ณ มิ.ย. 61
966,526.89 ลบ.

Q3

Q4

ใ น ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 1 มี ว ง เ งิ น บ ริ ห า ร
322,204.27 ลบ. 249,123.79 ลบ. การชํ า ระหนี้ ข องรั ฐ บาลรวม 1,215,650.68
 MOF
ล้านบาท โดยมีผลการบริหารการชําระหนี้สะสม
81,845.91 ลบ.  FIDF
ณ สิ้ น เ ดื อ น มิ ถุ น า ย น 2 5 6 1 ร ว ม ทั้ ง สิ้ น
 ON-LENDING
966,526.89 ล้ า นบาท แบ่ ง เป็ น 1. ชํ า ระหนี้
527,498.59 ล้านบาท และ 2. ปรับโครงสร้างหนี้
439,028.30 ล้านบาท
แผน
ผล

2. ผลการบริหารการชําระหนีข้ องรัฐบาล เดือนมิถุนายน 2561 (รายละเอียดหน้า 3 – 4)
ในเดื อ นมิ ถุ น ายน 2561 มี แ ผนการบริ ห าร
การชํ า ระหนี้ ข องรั ฐ บาล 78,928.07 ล้ า นบาท
โดยมีผลการดําเนินการจริง 81,845.91 ล้านบาท
ประกอบด้วย หนี้ของกระทรวงการคลัง 58,959.96
ล้ า นบาท หนี้ ข อง FIDF 6,852.80 ล้ า นบาท
และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ 16,033.15 ล้านบาท

สูงกว่าแผน

2,988.20 ล้านบาท

เป็นไปตามแผน

100%

3. แผนการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล เดือนกรกฎาคม 2561 (รายละเอียดหน้า 5 – 6)
ชําระหนี้
71,783.76 ลบ.
ปรับโครงสร้างหนี้
25,000 ลบ.

4. การเบิกจ่ายงบชําระหนี้สะสมของรัฐบาล
ใช้ไป 84.84%
187,796.70 ลบ.

คาดการณ์
ณ สิ้น ก.ค. 61

95.41%

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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คงเหลือ 4.59%
9,738.35 ลบ.

78,928.07 ลบ.
81,845.91 ลบ.

ต่ํากว่าแผน

70.36 ล้านบาท

96,783.76 ลบ.

ในเดื อ นกรกฎาคม 2561 รั ฐ บาลมี ห นี้ ที่ จ ะบริ ห ารจั ด การ
รวมทั้ ง สิ้ น 96,783.76 ล้ า นบาท ประกอบด้ ว ยหนี้ ข อง
กระทรวงการคลั ง จํ า นวน 79,878.52 ล้ า นบาท หนี้ ข อง
FIDF จํ า นวน 16,577.59 ล้ า นบาท และหนี้ ที่ รั ฐ บาลกู้ ม า
เพื่อให้กู้ต่อ จํานวน 327.65 ล้านบาท

ณ มิ.ย. 61 187,796.70
คาดการณ์ ณ สิ้น ก.ค. 61 202,502.76

ลบ.
ลบ.

ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2561 กระทรวงการคลังมีการเบิกจ่ายงบชําระหนี้สะสม
187,796.70 ล้านบาท และในเดือนกรกฎาคม 2561 จะมีการเบิกจ่ายเพิ่มเติม
14,706.06 ล้านบาท ทําให้ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2561 คาดว่ากระทรวงการคลัง
จะมีการเบิกจ่า ยงบชําระหนี้สะสม 202,502.76 ล้านบาท และมีงบชําระหนี้
คงเหลือที่รอการเบิกจ่าย จํานวน 9,738.35 ล้านบาท
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1. ภาพรวมการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2561 1,215,650.68 ล้านบาท
Q1

Q2

Q3

Q4

274,622.81 ลบ.

369,699.81 ลบ.

322,204.27 ลบ.

249,123.79 ลบ.

ผลสะสม ณ มิ.ย. 61
966,526.89 ลบ.

81,845.91 ลบ.

 MOF
 FIDF
 ON-LENDING

*

ชําระหนี้*
615,890.38 ลบ.
ปรับโครงสร้างหนี้
599,760.30 ลบ.

หมายเหตุ
1. ข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ GFMIS-TR และ DMTR ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561
2. แผนการชําระต้นเงินกู้ อ้างอิงข้อมูลจาก 1. แผนการใช้จ่ายงบชําระหนี้ที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2561 และ 2. ตารางการโอนสินทรัพย์คงเหลือจากบัญชีผลประโยชน์ประจําปี 2559
ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และ 3. ข้อมูลการโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟืน้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ปีงบประมาณ 2561
3. แผนการปรับโครงสร้างหนี้ อ้างอิงข้อมูลจาก 1. แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2561 ปรับปรุงครั้งที่ 1 2. ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาการกู้เงินและ
บริหารเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ครั้งที่ 2/2561 3. ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ
และการกู้เงินเพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคงคลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561 และ 4. ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้รัฐบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3/2561
4. วงเงินการชําระหนี้พันธบัตรและอื่นๆ ของกระทรวงการคลัง 77,414.65 ลบ. ประกอบด้วย งบชําระหนี้ 70,456.41 ลบ. เงิน Premium ขาดดุล 5,577.24 ลบ. และเงิน Premium
ไทยเข้มแข็ง 1,381 ลบ.
5. แผนการดําเนินการดังกล่าวข้างต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม
6. *เป็นตัวเลขที่เกิดจากการชําระตั๋วเงินคลัง และตราสารอื่นๆ โดยนับรวมวงเงินชําระทุกครั้งที่ดําเนินการ

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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2. ผลการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาลเดือนมิถุนายน 2561

81,845.91 ล้านบาท

ในเดือนมิถุนายน 2561 มีการดําเนินการ ดังนี้
หนี้ของกระทรวงการคลัง จํานวน 58,959.96 ล้านบาท โดยเป็นการชําระหนี้ในประเทศ
จํานวน 58,359.02 ล้านบาท และหนี้ต่างประเทศ จํานวน 600.94 ล้านบาท
หนี้ของ FIDF จํานวน 6,852.80 ล้านบาท โดยเป็นหนี้ FIDF1 จํานวน 3,217.35 ล้านบาท
และหนี้ FIDF3 จํานวน 3,635.45 ล้านบาท
หนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพือ่ ให้กู้ตอ่ จํานวน 16,033.15 ล้านบาท โดยเป็นการชําระหนี้ในประเทศ
จํานวน 719.91 ล้านบาท และหนี้ตา่ งประเทศ จํานวน 15,313.24 ล้านบาท

2.1 การบริหารการชําระหนี้ของกระทรวงการคลัง

สูงกว่าแผน

58,959.96 ล้านบาท

ในประเทศ

2,988.20 ลบ.

ต่างประเทศ

สูงกว่าแผน

รวม
สูงกว่าแผน

3,000 ลบ.

100%

แผน ผล

แผน ผล

3,000 ลบ.

ต้นเงิน
ต่ํากว่าแผน

รายการ
ต้นเงิน
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม
รวม

แผน ผล

แผน
55,370.82
55,370.82

ต่ํากว่าแผน

100%

11.80 ลบ.

ดอกเบี้ย/
ค่าธรรมเนียม

แผน ผล
11.80 ลบ.

แผน ผล

ผล
3,000.00
55,359.02
58,359.02

แผน
500.35
100.59
600.94

ผล
500.35
100.59
600.94

แผน ผล

แผน
500.35
55,471.41
55,971.76

ผล
3,500.35
55,459.61
58,959.96

ในเดือนมิถุนายน 2561 มีผลการบริหารการชําระหนีข้ องกระทรวงการคลัง จํานวน 58,959.96 ล้านบาท สูงกว่าแผน จํานวน 2,988.20
ล้านบาท เนื่องจากการชําระตั๋วสัญญาใช้เงินก่อนครบกําหนด จํานวน 3,000 ล้านบาท ทําให้เกิดดอกเบี้ยจากการชําระหนี้ก่อนครบกําหนด
จํานวน 3.20 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ได้ประมาณการค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ไว้ในแผน
จํานวน 15 ล้านบาท แต่ธนาคารที่เป็นตัวแทนการจําหน่ายยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลและการจัดทําใบเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม

จําแนกตามแหล่งเงินที่นาํ มาชําระ
ดอกผลจากการลงทุน
0.2%
เงิน Premium
2.7%

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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งบชําระหนี้
97.1%

แหล่งเงินสําหรับการบริหารการชําระหนี้ของกระทรวงการคลัง ดังนี้
งบชําระหนี้ จํานวน 57,258.16 ล้านบาท
บัญชีเงิน Premium ขาดดุลฯ จํานวน 1,594.02 ล้านบาท
ดอกผลจากการลงทุน (เงิน Pre-Funding) จํานวน 107.78 ล้านบาท
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2.2 การบริหารการชําระหนี้ของ FIDF

เป็นไปตามแผน

6,852.80 ล้านบาท
FIDF1

FIDF3

รวม

-

-

-

แผน ผล
100%

แผน ผล
100%

แผน ผล
100%

แผน ผล

แผน ผล

แผน ผล

ต้นเงิน

ดอกเบี้ย/
ค่าธรรมเนียม

100%

รายการ

แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
ต้นเงิน
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม
3,217.35 3,217.35
3,635.45 3,635.45 6,852.80 6,852.80
รวม
3,217.35 3,217.35
3,635.45 3,635.45 6,852.80 6,852.80
ในเดือนมิถุนายน 2561 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) มีผลการบริหารการชําระหนี้ จํานวน 6,852.80
ล้านบาท เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ โดยเป็นการชําระดอกเบี้ยทั้งจํานวน แบ่งเป็น ดอกเบี้ย FIDF 1 จํานวน 3,217.35 ล้านบาท
และดอกเบี้ย FIDF 3 จํานวน 3,635.45 ล้านบาท

จําแนกตามแหล่งเงินที่นาํ มาชําระ
เงินนําส่ง
จากสถาบันการเงิน
98%

เงิน Premium
2%

แหล่งเงินสําหรับการบริหารการชําระหนี้ของ FIDF ดังนี้
เงินนําส่งจากสถาบันการเงิน จํานวน 6,713.95 ล้านบาท
บัญชีเงิน Premium FIDF จํานวน 138.85 ล้านบาท

2.3 การบริหารการชําระหนี้ทรี่ ฐั บาลกูม้ าเพื่อให้กตู้ อ่
ในเดื อ นมิ ถุ น ายน 2561 มี ผ ลการบริ ห าร
การชําระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ จํานวน
16,033.15 ล้ า นบาท ต่ํ า กว่ า แผน จํ า นวน
70.36 ล้านบาท โดยสาเหตุเกิดจากการชําระ
หนี้ ต่ า งประเทศ เนื่ อ งจากอั ต ราแลกเปลี่ ยน
ที่ชําระจริงต่ํากว่าประมาณการ จํานวน 70.87
ล้ า นบาท ในขณะที่ ก ารชํ า ระหนี้ ใ นประเทศ
มีการชําระดอกเบี้ยสูงกว่าแผน จํานวน 0.51
ล้ า นบาท เนื่ อ งจากมี ก ารเบิ ก จ่ า ยเงิ น กู้ ต าม
ความก้าวหน้าของงานมากกว่าประมาณการ
ทั้ ง นี้ แหล่ ง เงิ น ในการชํ า ระหนี้ ม าจาก
การปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกพันธบัตร
รั ฐ บาล จํ า นวน 14,718.01 ล้ า นบาท
และเงินงบประมาณที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ขอตั้ง
งบประมาณ จํานวน 1,315.14 ล้านบาท
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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16,033.15 ล้านบาท
ในประเทศ

ต่ํากว่าแผน

69.93 ลบ.

แผน ผล

ดอกเบี้ย/
ค่าธรรมเนียม
รายการ
ต้นเงิน
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม

รวม

ต่างประเทศ

-

ต้นเงิน

ต่ํากว่าแผน

70.36 ลบ.

รวม
ต่ํากว่าแผน

69.93 ลบ.
แผน ผล

แผน ผล

สูงกว่าแผน

ต่ํากว่าแผน

ต่ํากว่าแผน

แผน ผล

แผน ผล

แผน ผล

แผน
719.40
719.40

ผล

0.43 ลบ.

0.94 ลบ.

0.51 ลบ.

แผน

ผล

แผน

ผล

15,285.73 15,215.80 15,285.73 15,215.80
719.91
98.38
97.44 817.78 817.35
719.91 15,384.11 15,313.24 16,103.51 16,033.15
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3. แผนการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล เดือนกรกฎาคม 2561

96,783.76 ล้านบาท

ในเดือนกรกฎาคม 2561 รัฐบาลมีหนี้ที่จะบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น
96,783.76 ล้านบาท แบ่งเป็น
หนี้ของกระทรวงการคลัง จํานวน 79,878.52 ล้านบาท
หนี้ของ FIDF จํานวน 16,577.59 ล้านบาท
หนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ จํานวน 327.65 ล้านบาท

โดยภาระหนี้จํานวนดังกล่าว รัฐบาลมีแผนที่จะชําระหนี้ จํานวน
71,783.76 ล้านบาท และดําเนินการปรับโครงสร้างหนี้ จํานวน
25,000 ล้านบาท

3.1 แผนการบริหารการชําระหนีข้ องกระทรวงการคลัง

79,878.52 ล้านบาท

กระทรวงการคลังมีหนี้ที่จะบริหารจัดการในเดือนกรกฎาคม 2561 วงเงินรวมทั้งสิ้น
79,878.52 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จํานวน 74,999.47 ล้านบาท ดอกเบี้ยและ
ค่าธรรมเนียม จํานวน 4,879.05 ล้านบาท ได้แก่
หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยขาดดุลฯ จํานวน 76,725.25 ล้านบาท โดยเป็น 1. ต้นเงิน
จํานวน 73,525 ล้านบาท แบ่งเป็น ตั๋วเงินคลัง 53,142.47 ล้านบาท พันธบัตรรัฐบาล
10,000 ล้านบาท และตั๋วสัญญาใช้เงิน 10,382.53 ล้านบาท และ 2. ดอกเบี้ยและ
ค่าธรรมเนียม จํานวน 3,200.25 ล้านบาท
หนี้เงินกู้ไทยเข้มแข็ง จํานวน 2,804.90 ล้านบาท แบ่งเป็น 1. ต้นเงิน จํานวน
1,381 ล้านบาท และ 2. ดอกเบี้ย จํานวน 1,423.90 ล้านบาท
หนี้เงินกู้ IBRD จํานวน 6.13 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 231.19 ล้านบาท
โดยเป็นดอกเบี้ยทั้งจํานวน
หนี้เงินกู้ JICA จํานวน 296.01 ล้านเยน หรือเทียบเท่า 117.18 ล้านบาท
แบ่งเป็น 1. ต้นเงิน จํานวน 280.70 ล้านเยน หรือเทียบเท่า 93.47 ล้านบาท
และ 2. ดอกเบี้ย จํานวน 15.31 ล้านเยน หรือเทียบเท่า 23.71 ล้านบาท
ทั้งนี้ จากหนี้ที่จะบริหารจัดการดังกล่าว กระทรวงการคลังมีแผนที่จะชําระหนี้ 69,878.52 ล้านบาท แบ่งเป็น
 ชําระจากบัญชีเงินคงคลัง สําหรับตั๋วเงินคลังเพื่อชดเชยการขาดดุล จํานวน 53,142.47 ล้านบาท
 ชําระจากงบชําระหนี้ จํานวน 14,706.06 ล้านบาท แบ่งเป็น
- ต้นเงิน ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยขาดดุลฯ วงเงินรวม 13,582.78 ล้านบาท
- ดอกเบี้ยหนี้เงินกู้ไทยเข้มแข็ง จํานวน 774.91 ล้านบาท
- ดอกเบี้ยหนี้เงินกู้ IBRD จํานวน 231.19 ล้านบาท
- ต้นเงินและดอกเบี้ยหนี้เงินกู้ JICA จํานวน 117.18 ล้านบาท
 ชําระจากบัญชี Premium ไทยเข้มแข็ง สําหรับต้นเงินและดอกเบี้ยหนี้เงินกู้ไทยเข้มแข็ง วงเงินรวม 2,029.99 ล้านบาท
วงเงินคงเหลือ จํานวน 10,000 ล้านบาท จะดําเนินการปรับโครงสร้างหนี้โดยการทําธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching)
หมายเหตุ : อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินการได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม
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3.2 แผนการบริหารการชําระหนีข้ อง FIDF

16,577.59 ล้านบาท

FIDF มีหนี้ที่จะบริหารจัดการในเดือนกรกฎาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 16,577.59 ล้านบาท
แบ่งเป็น ต้นเงิน จํานวน 15,000 ล้านบาท และดอกเบี้ย จํานวน 1,577.59 ล้านบาท
ได้แก่
หนี้ FIDF 1 จํานวน 1,067.41 ล้านบาท โดยเป็นดอกเบี้ยทั้งจํานวน
หนี้ FIDF 3 จํานวน 15,510.18 ล้านบาท แบ่งเป็น 1. ต้นเงิน จํานวน 15,000
ล้านบาท และ 2. ดอกเบี้ย จํานวน 510.18 ล้านบาท
จากหนี้ที่จะบริหารจัดการดังกล่าว กองทุน FIDF มีแผนที่จะชําระหนี้โดยใช้เงินนําส่งจากสถาบันการเงิน
ชําระค่าดอกเบี้ยของ FIDF 1 และ FIDF 3 จํานวน 1,577.59 ล้านบาท
วงเงินคงเหลือ จํานวน 15,000 ล้านบาท จะดําเนินการปรับโครงสร้างหนีโ้ ดยการออกพันธบัตรรัฐบาล

3.3 แผนการบริหารการชําระหนีท้ รี่ ฐั บาลกูม้ าเพื่อให้กตู้ ่อ

327.65 ล้านบาท

แผนการบริหารการชําระหนี้ที่รฐั บาลกู้มาให้รัฐวิสาหกิจกู้ต่อในเดือนกรกฎาคม 2561
รวมทั้งสิ้น 327.65 ล้านบาท โดยเป็นดอกเบี้ยทั้งจํานวน ได้แก่
หนี้ของ บกท. จํานวน 6.13 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 197.84 ล้านบาท
หนี้ของ รฟท. จํานวน 105.04 ล้านบาท
หนี้ของ รฟม. จํานวน 24.77 ล้านบาท

จากหนี้ที่จะบริหารจัดการดังกล่าว รัฐวิสาหกิจมีแผนจะดําเนินการชําระหนีท้ ั้งจํานวน
โดยชําระจากเงินงบประมาณที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ขอตั้งงบประมาณและรายได้ของรัฐวิสาหกิจ

หมายเหตุ : อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินการได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม
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