
ตํ่ากว�าแผน 
  76.51 ล�านบาท

 ในเดือนกรกฎาคม 2560 มีแผนการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล 60,255.27 ล$านบาท โดยมีผลการ
ดําเนินการจริง 60,132.71 ล$านบาท ประกอบด$วย หนี้ของกระทรวงการคลัง 46,541.23 ล$านบาท หนี้ของ FIDF   
11,637.53 ล$านบาท และหนี้ท่ีรัฐบาลกู$มาเพ่ือให$กู$ต5อ 1,953.95 ล$านบาท

1. ผลการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาลเดือนกรกฎาคม 2560
    (รายละเอียดหน�า 2 – 3)
1. ผลการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาลเดือนกรกฎาคม 2560
    (รายละเอียดหน�า 2 – 3)

แผน 60,255.27 ล�านบาท
ผล    60,132.71 ล�านบาท

ตํ่ากว�าแผน 
16.10 ล�านบาท

ตํ่ากว�าแผน 
 29.95 ล�านบาท

การบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาล
หน้ีของรัฐบาลประกอบด$วย หน้ีของกระทรวงการคลัง  หน้ีที่รัฐบาลกู$เพ่ือชดใช$ความเสียหายให$แก5กองทุน FIDF 

และหน้ีที่รัฐบาลกู$มาเพ่ือให$กู$ต5อ โดยในเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม 2560 มีผลและแผนการชําระหน้ีดังต5อไปน้ี

10/2560
เดือนกรกฎาคม 2560

ฉบับท่ี/ป<งบประมาณ 

1

 ณ ก.ค. 60  176,938.38 ล�านบาท
           คาดการณ2 ณ ส้ิน ส.ค. 60     177,545.84 ล�านบาท 

3. การเบิกจ�ายงบชําระหน้ีสะสมของรัฐบาล
    

 ณ ก.ค. 60  176,938.38 ล�านบาท
           คาดการณ2 ณ ส้ิน ส.ค. 60     177,545.84 ล�านบาท 

3. การเบิกจ�ายงบชําระหน้ีสะสมของรัฐบาล
    

ณ ส้ินเดือนกรกฎาคม 2560 กระทรวงการคลังมีการเบิกจ5ายงบชําระหนี้
สะสม 176,938.38 ล$านบาท และในเดือนสิงหาคม 2560 จะมีการเบิกจ5าย
เพ่ิมเติม 607.46 ล$านบาท ทําให$ ณ ส้ินเดือนสิงหาคม 2560 คาดว5า
กระทรวงการคลังจะมีการเบิกจ5ายงบชําระหนี้สะสม 177,545.84 ล$านบาท 
และเหลืองบชําระหนี้ท่ีรอการเบิกจ5าย 13,473.65 ล$านบาท
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 176,938.38 ลบ.
ใช$ไป  92.63%

คงเหลือ  7.05%
13,473.65 ลบ.

ณ ส้ิน  ส.ค. 60

92.95%

คาดการณ2

49,128.20 ล�านบาท2. แผนการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาลเดือนสิงหาคม 2560
    (รายละเอียดหน�า 4 – 5)

49,128.20 ล�านบาท2. แผนการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาลเดือนสิงหาคม 2560
    (รายละเอียดหน�า 4 – 5)

 ในเดือนสิงหาคม 2560 รัฐบาลมีหนี้ ท่ีจะบริหารจัดการรวมท้ังส้ิน 49,128.20 ล$านบาท ประกอบด$วย
หนี้ของกระทรวงการคลัง 607.46 ล$านบาท หนี้ของ FIDF 46,800.59 ล$านบาท และหนี้ท่ีรัฐบาลกู$มาเพ่ือให$กู$ต5อ 1,720.15 ล$านบาท

ปรับโครงสร�างหนี้
46,708.69 ลบ.

ชําระหนี้
2,419.51 ลบ.
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ต�นเงิน

ดอกเบ้ีย/
ค�าธรรมเนียม

แผน ผล แผน ผล

แผน ผล แผน ผล แผน ผล

แผน ผล

เงินคงคลัง
67%

การปรับ
โครงสร$างหน้ี

30%

งบชําระหน้ี
26%

บัญชีเงิน 
Premium

1%

จําแนกตามแหล�งเงินท่ีนํามาชําระ

     60,132.71 ล�านบาท1. ผลการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาลเดือนกรกฎาคม 2560      60,132.71 ล�านบาท1. ผลการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาลเดือนกรกฎาคม 2560

ในเดือนกรกฎาคม 2560 มีการดําเนินการ ดังน้ี 
หน้ีของกระทรวงการคลัง 46,541.23 ล$านบาท โดยเปGนการชําระหน้ี
ในประเทศ 46,206.84 ล$านบาท และหน้ีต5างประเทศ 334.39 ล$านบาท
หน้ีของ FIDF  11,637.53 ล$านบาท โดยเปGนหน้ี FIDF1  1,067.41 ล$านบาท 
และหน้ี FIDF3  10,570.12 ล$านบาท 
หน้ีท่ีรัฐบาลกู$มาเพ่ือให$กู$ต5อ 1,953.95 ล$านบาท โดยเปGนการชําระหน้ีเงินกู$
ของ รฟม. 49.84 ล$านบาท รฟท. 63.92 ล$านบาท และ บกท. 1,840.19 ล$านบาท

    46,541.23 ล�านบาท    46,541.23 ล�านบาท1.1 การบริหารการชําระหน้ีของกระทรวงการคลัง1.1 การบริหารการชําระหน้ีของกระทรวงการคลัง

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล

 ต$นเงิน  41,470.80  41,470.80   93.47   93.47  41,564.27   41,564.27  
 ดอกเบ้ีย/ค5าธรรมเนียม  4,812.03   4,736.04   241.44   240.92  5,053.47    4,976.96   

รวม   46,282.83   46,206.84   334.91    334.39   46,617.74       46,541.23  

ในประเทศ รวมต�างประเทศ

 ตํ่ากว�าแผน 
75.99 ลบ.

ตํ่ากว�าแผน 
76.51 ลบ.

ในเดือนกรกฎาคม 2560 มีผลการบริหารการชําระหน้ีของกระทรวงการคลังตํ่ากว5าแผน จํานวน 76.51 ล$านบาท โดยสาเหตุเกิดจาก
1.  การชําระหน้ีเงินกู$ในประเทศ มีการชําระดอกเบ้ียตํ่ากว5าแผน 75.99 ล$านบาท เน่ืองจาก 1) การปรับโครงสร$างหน้ีพันธบัตรรัฐบาล

ก5อนครบกําหนด โดยการดําเนินธุรกรรมแลกเปล่ียนพันธบัตร (Bond Switching) ปลายเดือนมิถุนายน 2560 ทําให$ยอดหน้ีคงค$าง
ของพันธบัตรรัฐบาล (Source Bond) ลดลง ส5งผลให$ชําระดอกเบ้ียลดลง 57.99 ล$านบาท และ 2) มีประมาณการชําระค5าธรรมเนียมการทํา 
Bond Switching อยู5ในแผนจํานวน 18.00 ล$านบาท แต5กระบวนการส5งใบเรียกเกบ็เงินค5าธรรมเนียมจากธนาคารแห5งประเทศไทย
เสร็จไม5ทันในเดือนกรกฎาคม 2560 จึงต$องชําระค5าธรรมเนียมในเดือนถัดไป

2.  การชําระหน้ีเงินกู$ต5างประเทศ มีการชําระดอกเบ้ียตํ่ากว5าแผน จํานวน 0.52 ล$านบาท เน่ืองจากอัตราแลกเปล่ียนตํ่ากว5าท่ีประมาณการไว$

 ตํ่ากว�าแผน 
  76.51 ลบ.

กระทรวงการคลังชําระคืนหน้ีท่ีครบกําหนดจาก
     เงินคงคลัง จํานวน 19,980.80 ล$านบาท 
     การปรับโครงสร$างหน้ี จํานวน 14,000.00 ล$านบาท
     งบชําระหน้ี จํานวน 11,919.45 ล$านบาท
     บัญชีเงิน Premium จํานวน 640.98 ล$านบาท

100%

ตํ่ากว�าแผน 
0.52 ลบ.

100% 100%



รายการ แผน   ผล แผน   ผล แผน   ผล แผน   ผล

 ต$นเงิน - -  - -   1,710.32    1,679.95   1,710.32   1,679.95 
 ดอกเบ้ีย  49.84  49.84  62.94    63.92   160.80   160.24   273.58   274.00 

รวม  49.84  49.84  62.94    63.92  1,871.12   1,840.19  1,983.90   1,953.95 

    
ต่ํากว�าแผน
29.95 ลบ.
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ต�นเงิน

ดอกเบ้ีย/
ค�าธรรมเนียม

ในเดือนกรกฎาคม 2560 กองทุนเพ่ือการฟ[\นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) มีผลการบริหารการชําระหน้ีตํ่ากว5าแผน  
จํานวน 16.10 ล$านบาท เน่ืองจากประมาณการดอกเบ้ียหน$าต๋ัวสัญญาใช$เงินเพ่ือปรับโครงสร$างหน้ีท่ีออกในเดือนน้ีสูงกว5าท่ีประมูลได$

ปรับโครงสร$าง
หนี้

85.9%

เงินนําส5งจาก
สถาบันการเงิน 

14.0%

เงินบัญชี
ผลประโยชน_ 

0.1%

ต�นเงิน

ดอกเบ้ีย

ผลแผน

จําแนกตามแหล�งเงินท่ีนํามาชําระ

แผน ผล

FIDF1 FIDF3

แผน ผล

ตํ่ากว�าแผน 
16.10 ลบ.

ในเดือนกรกฎาคม 2560 การบริหาร
การชําระหน้ีท่ีรัฐบาลกู$มาเ พ่ือให$กู$ต5อ
ตํ่ากว5า แผน 29.95 ล$านบาท เกิดจาก
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) (บกท.) 
ชําระต$นเงินและดอกเบ้ียตํ่ากว5าแผน 30.93 
ล$านบาท เน่ืองจากอัตราแลกเปล่ียนตํ่ากว5า
ท่ีประมาณการไว$ ขณะท่ีการรถไฟแห5ง
ประเทศไทย (รฟท.) ชําระดอกเบ้ียสูงกว5า
แผน 0.98 ล$านบาท เน่ืองจากมีการเบิกจ5าย
เงินกู$ตามความก$าวหน$าของงานมากกว5า
ประมาณการ
 ท้ังน้ี แหล5งเงินในการชําระหน้ีดังกล5าว 
มาจ าก งบ ชํ า ระห น้ี และร าย ได$ ขอ ง
รัฐวิสาหกิจ

รฟม.

100%

แหล5งเงินสําหรับการบริหารการชําระหน้ีของ FIDF ดังน้ี
ปรับโครงสร$าง จํานวน 10,000.00 ล$านบาท
เงินนําส5งจากสถาบันการเงิน จํานวน 1,623.39 ล$านบาท
เงินบัญชีผลประโยชน_ จํานวน 14.14 ล$านบาท

   1,953.95 ล�านบาท1.3 การบริหารการชําระหน้ีที่รัฐบาลกู�มาเพ่ือให�กู�ต�อ    1,953.95 ล�านบาท1.3 การบริหารการชําระหน้ีที่รัฐบาลกู�มาเพ่ือให�กู�ต�อ

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล

 ต$นเงิน  -     -       10,014.14     10,014.14     10,014.14     10,014.14  
 ดอกเบ้ีย/ค5าธรรมเนียม  1,067.41  1,067.41  572.08   555.98     1,639.49      1,623.39   

รวม   1,067.41    1,067.41     10,586.22      10,570.12      11,653.63      11,637.53   

       11,637.53 ล�านบาท1.2 การบริหารการชําระหน้ีของ FIDF        11,637.53 ล�านบาท1.2 การบริหารการชําระหน้ีของ FIDF

ผลแผนผลแผน

ผลแผน

รวม

-

100%

รฟท. บกท.

แผน ผลแผน ผล แผน ผล

-
ตํ่ากว�าแผน 
30.37 ลบ.

ตํ่ากว�าแผน 
30.37 ลบ.

100% 100%

ตํ่ากว�าแผน 
16.10 ลบ.

ตํ่ากว�าแผน 
16.10 ลบ.

รวม

แผน ผล

-

แผน ผลแผน ผล แผน ผลแผน ผล

สูงกว�าแผน 
0.98 ลบ.

ตํ่ากว�าแผน 
0.56 ลบ.

สูงกว�าแผน 
0.42 ลบ.
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 607.46 ล�านบาท2.1 แผนการบริหารการชําระหน้ีของกระทรวงการคลัง  607.46 ล�านบาท2.1 แผนการบริหารการชําระหน้ีของกระทรวงการคลัง

ในเดือนสิงหาคม 2560 รัฐบาลมีหนี้ท่ีจะบริหารจัดการรวมท้ังส้ิน
49,128.20 ล$านบาท แบ5งเปGน

     หนี้ของกระทรวงการคลัง จํานวน 607.46 ล$านบาท
     หนี้ของ FIDF จํานวน 46,800.59 ล$านบาท
     หนี้ท่ีรัฐบาลกู$มาเพ่ือให$กู$ต5อ จํานวน 1,720.15 ล$านบาท

กระทรวงการคลังมีหนี้ท่ีจะบริหารจัดการในเดือนสิงหาคม 2560 วงเงินรวมท้ังส้ิน 
607.46 ล$านบาท แบ5งเปGน ต$นเงิน จํานวน 447.99 ล$านบาท ดอกเบี้ยและค5าธรรมเนียม 
จํานวน 159.47 ล$านบาท ได$แก5

หนี้ในประเทศ จํานวน 18 ล$านบาท โดยเปGนค5าธรรมเนียมการดําเนินธุรกรรม
การแลกพันธบัตรรัฐบาล (Bond Switching) ท้ังจํานวน
หนี้ต5างประเทศ วงเงินรวม 589.46 ล$านบาท แบ5งเปGน
- หนี้เงินกู$ IBRD จํานวน 3.75 ล$านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท5า 123.85 ล$านบาท 
 แบ5งเปGน ต$นเงิน จํานวน 109.17 ล$านบาท และดอกเบี้ย จํานวน 14.68 ล$านบาท
- หนี้เงินกู$ JICA จํานวน 1,140.33 ล$านเยน หรือเทียบเท5า 460.78 ล$านบาท 

แบ5งเปGน ต$นเงิน จํานวน 338.82 ล$านบาท และดอกเบี้ย จํานวน 121.96 ล$านบาท
- ค5าธรรมเนียม Credit Rating จํานวน 0.14 ล$านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท5า 

4.83 ล$านบาท

49,128.20 ล�านบาท2. แผนการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาล เดือนสิงหาคม 2560 49,128.20 ล�านบาท2. แผนการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาล เดือนสิงหาคม 2560

หมายเหตุ : ท้ังน้ี อาจมีการปรับเปล่ียนแผนการดําเนินการได$ตามความจําเปGนและเหมาะสม

โดยภาระหนี้จํานวนดังกล5าว มีแผนท่ีจะชําระหนี้ 

จํานวน 2,419.51 ล$านบาท และดําเนินการ

ปรับโครงสร$างหนี้ จํานวน 46,708.69 ล$านบาท
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ท้ังนี้ จากหนี้ท่ีครบกําหนดชําระดังกล5าว กระทรวงการคลังมีแผนท่ีจะชําระหน้ี
ท้ังจํานวน



5สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
Public Debt Management Office

46,800.59 ล�านบาท2.2 แผนการบริหารการชําระหน้ีของ FIDF 46,800.59 ล�านบาท2.2 แผนการบริหารการชําระหน้ีของ FIDF

1,720.15 ล�านบาท2.3 แผนการบริหารการชําระหน้ีที่รัฐบาลกู�มาเพ่ือให�กู�ต�อ 1,720.15 ล�านบาท2.3 แผนการบริหารการชําระหน้ีที่รัฐบาลกู�มาเพ่ือให�กู�ต�อ

จากหนี้ท่ีครบกําหนดชําระดังกล5าวรัฐวิสาหกิจมีแผนจะดําเนินการชําระหน้ี 
11.46 ล�านบาท โดยการชําระจากเงินจากงบประมาณท่ีรัฐวิสาหกิจ
เปGนผู$ขอตั้งงบประมาณสําหรับดอกเบี้ย จํานวน 11.46 ล$านบาท

วงเงินคงเหลือ จํานวน 1,708.69 ล�านบาท จะดําเนินการปรับโครงสร�างหน้ี 
โดยการกู$เงินต5อจากกระทรวงการคลังในรูปแบบ ECP (50.00 ล$านเหรียญสหรัฐ) 

FIDF มีหนี้ท่ีจะบริหารจัดการในเดือนสิงหาคม 2560 รวมท้ังส้ิน 46,800.59 
ล$านบาท แบ5งเปGน ต$นเงิน จํานวน 45,188.46 ล$านบาท และดอกเบี้ย 
จํานวน 1,612.13 ล$านบาท ได$แก5

FIDF 1 มีแผนจะชําระหนี้ท่ีครบกําหนด จํานวน 10.94 ล$านบาท 
     โดยเปGนดอกเบี้ยท้ังจํานวน 

FIDF 3 มีแผนท่ีจะบริหารจัดการหนี้ รวมท้ังส้ิน 46,789.65 ล$านบาท 
     แบ5งเปGน ต$นเงิน จํานวน 45,188.46 ล$านบาท และดอกเบี้ย จํานวน    
     1,601.19 ล$านบาท

จากหนี้ท่ีจะบริหารจัดการดังกล5าว กองทุน FIDF มีแผนท่ีจะชําระหน้ี 1,800.59 ล�านบาท แบ5งเปGน
� ชําระจากเงินบัญชีผลประโยชน_สําหรับต$นเงิน FIDF 3 จํานวน 188.46 ล$านบาท
� ชําระจากเงินนําส5งจากสถาบันการเงินสําหรับดอกเบีย้ของ FIDF 1 และ 3 รวมท้ังส้ิน
     1,612.13 ล$านบาท
วงเงินคงเหลือ จํานวน 45,000 ล�านบาท จะดําเนินการปรับโครงสร�างหน้ี โดยการ
ออกพันธบัตรรัฐบาล

แผนการชําระหนี้ท่ีรัฐบาลกู$มาให$รัฐวิสาหกิจกู$ต5อในเดือนสิงหาคม 2560 
รวมท้ังส้ิน 1,720.15 ล$านบาท แบ5งเปGน ต$นเงิน จํานวน 1,708.69 ล$านบาท 
และดอกเบี้ย จํานวน 11.46 ล$านบาท ได$แก5

หนี้ของ บกท. จํานวน 1,708.69 ล$านบาท โดยเปGน ต$นเงิน (เงินกู$ ECP) 
    ท้ังจํานวน (50.00 ล$านเหรียญสหรัฐ) 

หนี้ของ รฟท. จํานวน 11.46 ล$านบาท โดยเปGนดอกเบี้ยท้ังจํานวน 


