ฉบับที่/ป<งบประมาณ

10/2560
เดือนกรกฎาคม 2560

การบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล

หนี้ของรัฐบาลประกอบด$วย หนี้ของกระทรวงการคลัง หนี้ที่รัฐบาลกู$เพื่อชดใช$ความเสียหายให$แก5กองทุน FIDF
และหนี้ที่รัฐบาลกู$มาเพื่อให$กู$ต5อ โดยในเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม 2560 มีผลและแผนการชําระหนี้ดังต5อไปนี้
1. ผลการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาลเดือนกรกฎาคม 2560
(รายละเอียดหนา 2 – 3)

แผน 60,255.27 ลานบาท
ผล 60,132.71 ลานบาท

ในเดื อ นกรกฎาคม 2560 มี แ ผนการบริ ห ารการชํ า ระหนี้ ข องรั ฐบาล 60,255.27 ล$ า นบาท โดยมี ผ ลการ
ดําเนินการจริง 60,132.71 ล$ า นบาท ประกอบด$ ว ย หนี้ ข องกระทรวงการคลั ง 46,541.23 ล$ า นบาท หนี้ ข อง FIDF
11,637.53 ล$ า นบาท และหนี้ ที่รัฐบาลกู$ มาเพื่ อให$ กู$ต5 อ 1,953.95 ล$านบาท

ต่ํากวาแผน

ต่ํากวาแผน

76.51 ลานบาท

16.10 ลานบาท

2. แผนการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาลเดือนสิงหาคม 2560
(รายละเอียดหนา 4 – 5)

ต่ํากวาแผน

29.95 ลานบาท
49,128.20 ลานบาท

ในเดื อ นสิ ง หาคม 2560 รั ฐ บาลมี ห นี้ ที่ จ ะบริ ห ารจั ด การรวมทั้ ง สิ้ น 49,128.20 ล$ า นบาท ประกอบด$ ว ย
หนี้ของกระทรวงการคลัง 607.46 ล$านบาท หนี้ของ FIDF 46,800.59 ล$านบาท และหนี้ที่รัฐบาลกู$มาเพื่อให$กู$ต5อ 1,720.15 ล$านบาท

ปรับโครงสรางหนี้
46,708.69 ลบ.
ชําระหนี้

2,419.51 ลบ.

ณ ก.ค. 60 176,938.38 ลานบาท
คาดการณ2 ณ สิ้น ส.ค. 60 177,545.84 ลานบาท

3. การเบิกจายงบชําระหนี้สะสมของรัฐบาล
ใช$ไป 92.63%
176,938.38 ลบ.

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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คาดการณ2
ณ สิ้น ส.ค. 60

92.95%

ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2560 กระทรวงการคลังมีการเบิกจ5ายงบชําระหนี้
สะสม 176,938.38 ล$านบาท และในเดือนสิงหาคม 2560 จะมีการเบิกจ5าย
เพิ่ ม เติ ม 607.46 ล$ า นบาท ทํ า ให$ ณ สิ้ น เดื อ นสิ ง หาคม 2560 คาดว5 า
กระทรวงการคลังจะมีการเบิกจ5ายงบชําระหนี้สะสม 177,545.84 ล$านบาท
และเหลืองบชําระหนี้ที่รอการเบิกจ5าย 13,473.65 ล$านบาท

คงเหลือ 7.05%
13,473.65 ลบ.
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1. ผลการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาลเดือนกรกฎาคม 2560

60,132.71 ลานบาท

ในเดือนกรกฎาคม 2560 มีการดําเนินการ ดังนี้
หนี้ของกระทรวงการคลัง 46,541.23 ล$านบาท โดยเปGนการชําระหนี้
ในประเทศ 46,206.84 ล$านบาท และหนี้ต5างประเทศ 334.39 ล$านบาท
หนี้ของ FIDF 11,637.53 ล$านบาท โดยเปGนหนี้ FIDF1 1,067.41 ล$านบาท
และหนี้ FIDF3 10,570.12 ล$านบาท
หนี้ที่รัฐบาลกู$มาเพื่อให$กู$ต5อ 1,953.95 ล$านบาท โดยเปGนการชําระหนี้เงินกู$
ของ รฟม. 49.84 ล$านบาท รฟท. 63.92 ล$านบาท และ บกท. 1,840.19 ล$านบาท

1.1 การบริหารการชําระหนี้ของกระทรวงการคลัง

ต่ํากวาแผน

46,541.23 ลานบาท

76.51 ลบ.

ในประเทศ

ตางประเทศ

รวม

100%

100%

100%

แผน ผล

แผน ผล

แผน ผล

ตนเงิน
ต่ํากวาแผน

ดอกเบี้ย/
คาธรรมเนียม
รายการ
ต$นเงิน
ดอกเบี้ย/ค5าธรรมเนียม
รวม

ต่ํากวาแผน

75.99 ลบ.
แผน ผล

แผน
41,470.80
4,812.03
46,282.83

ผล
41,470.80
4,736.04
46,206.84

ต่ํากวาแผน

0.52 ลบ.

76.51 ลบ.

แผน ผล

แผน ผล

แผน
93.47
241.44
334.91

ผล
93.47
240.92
334.39

แผน
41,564.27
5,053.47
46,617.74

ผล
41,564.27
4,976.96
46,541.23

ในเดือนกรกฎาคม 2560 มีผลการบริหารการชําระหนี้ของกระทรวงการคลังต่ํากว5าแผน จํานวน 76.51 ล$านบาท โดยสาเหตุเกิดจาก
1. การชําระหนี้เงินกู$ในประเทศ มีการชําระดอกเบี้ยต่ํากว5าแผน 75.99 ล$านบาท เนื่องจาก 1) การปรับโครงสร$างหนี้พันธบัตรรัฐบาล
ก5อนครบกําหนด โดยการดําเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ปลายเดือนมิถุนายน 2560 ทําให$ยอดหนี้คงค$าง
ของพันธบัตรรัฐบาล (Source Bond) ลดลง ส5งผลให$ชําระดอกเบี้ยลดลง 57.99 ล$านบาท และ 2) มีประมาณการชําระค5าธรรมเนียมการทํา
Bond Switching อยู5ในแผนจํานวน 18.00 ล$านบาท แต5กระบวนการส5งใบเรียกเก็บเงินค5าธรรมเนียมจากธนาคารแห5งประเทศไทย
เสร็จไม5ทันในเดือนกรกฎาคม 2560 จึงต$องชําระค5าธรรมเนียมในเดือนถัดไป
2. การชําระหนี้เงินกู$ต5างประเทศ มีการชําระดอกเบี้ยต่ํากว5าแผน จํานวน 0.52 ล$านบาท เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนต่ํากว5าที่ประมาณการไว$

จําแนกตามแหลงเงินที่นํามาชําระ
บัญชีเงิน
Premium
1%
งบชําระหนี้
26%

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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เงินคงคลัง
67%

การปรับ
โครงสร$างหนี้
30%

กระทรวงการคลังชําระคืนหนี้ที่ครบกําหนดจาก
เงินคงคลัง จํานวน 19,980.80 ล$านบาท
การปรับโครงสร$างหนี้ จํานวน 14,000.00 ล$านบาท
งบชําระหนี้ จํานวน 11,919.45 ล$านบาท
บัญชีเงิน Premium จํานวน 640.98 ล$านบาท
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1.2 การบริหารการชําระหนี้ของ FIDF

ต่ํากวาแผน

11,637.53 ลานบาท

16.10 ลบ.

FIDF1

FIDF3

รวม

-

100%

100%

แผน ผล

แผน ผล

แผน ผล

ต่ํากวาแผน

ต่ํากวาแผน

ตนเงิน

ดอกเบี้ย/
คาธรรมเนียม
รายการ
ต$นเงิน
ดอกเบี้ย/ค5าธรรมเนียม
รวม

100%

16.10 ลบ.

16.10 ลบ.

แผน ผล

แผน ผล

แผน ผล

แผน
1,067.41
1,067.41

ผล
1,067.41
1,067.41

แผน
10,014.14
572.08
10,586.22

ผล
10,014.14
555.98
10,570.12

แผน
10,014.14
1,639.49
11,653.63

ผล
10,014.14
1,623.39
11,637.53

ในเดือนกรกฎาคม 2560 กองทุนเพื่อการฟ[\นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) มีผลการบริหารการชําระหนี้ต่ํากว5าแผน
จํานวน 16.10 ล$านบาท เนื่องจากประมาณการดอกเบี้ยหน$าตั๋วสัญญาใช$เงินเพื่อปรับโครงสร$างหนี้ที่ออกในเดือนนี้สูงกว5าที่ประมูลได$

จําแนกตามแหลงเงินที่นํามาชําระ
เงินบัญชี
ผลประโยชน_
0.1%

แหล5งเงินสําหรับการบริหารการชําระหนี้ของ FIDF ดังนี้
ปรับโครงสร$าง จํานวน 10,000.00 ล$านบาท
เงินนําส5งจากสถาบันการเงิน จํานวน 1,623.39 ล$านบาท
เงินบัญชีผลประโยชน_ จํานวน 14.14 ล$านบาท

ปรับโครงสร$าง
หนี้
85.9%

เงินนําส5งจาก
สถาบันการเงิน
14.0%

1.3 การบริหารการชําระหนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูตอ
ในเดือนกรกฎาคม 2560 การบริหาร
การชํ า ระหนี้ ที่ รั ฐ บาลกู$ ม าเพื่ อ ให$ กู$ ต5 อ
ต่ํ า กว5 า แผน 29.95 ล$ า นบาท เกิ ด จาก ตนเงิน
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) (บกท.)
ชําระต$นเงินและดอกเบี้ยต่ํากว5าแผน 30.93
ล$านบาท เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนต่ํากว5า
ที่ ป ระมาณการไว$ ขณะที่ ก ารรถไฟแห5 ง ดอกเบี้ย
ประเทศไทย (รฟท.) ชําระดอกเบี้ยสูงกว5า
แผน 0.98 ล$านบาท เนื่องจากมีการเบิกจ5าย
เงินกู$ตามความก$าวหน$าของงานมากกว5า รายการ
ประมาณการ
ต$นเงิน
ทั้งนี้ แหล5งเงินในการชําระหนี้ดังกล5าว ดอกเบี้ย
รวม
มาจ าก งบ ชํ า ระ หนี้ แล ะร าย ได$ ขอ ง
รัฐวิสาหกิจ
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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1,953.95 ลานบาท

รฟม.

รฟท.

-

-

แผน ผล

แผน ผล

ต่ํากวาแผน

30.37 ลบ.

แผน ผล

สูงกวาแผน

100%

0.98 ลบ.

แผน ผล

แผน
49.84
49.84

บกท.

แผน ผล

ผล
49.84
49.84

แผน
62.94
62.94

ต่ํากวาแผน

0.56 ลบ.

แผน ผล

ต่ํากวาแผน
29.95 ลบ.

รวม
ต่ํากวาแผน

30.37 ลบ.
แผน ผล

สูงกวาแผน

0.42 ลบ.

แผน ผล

ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
1,710.32 1,679.95 1,710.32 1,679.95
63.92 160.80 160.24 273.58 274.00
63.92 1,871.12 1,840.19 1,983.90 1,953.95
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2. แผนการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล เดือนสิงหาคม 2560

49,128.20 ลานบาท

ในเดือนสิงหาคม 2560 รัฐบาลมีหนี้ที่จะบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น
49,128.20 ล$านบาท แบ5งเปGน
หนี้ของกระทรวงการคลัง จํานวน 607.46 ล$านบาท
หนี้ของ FIDF จํานวน 46,800.59 ล$านบาท
หนี้ที่รัฐบาลกู$มาเพื่อให$กู$ต5อ จํานวน 1,720.15 ล$านบาท

โดยภาระหนี้จํานวนดังกล5าว มีแผนที่จะชําระหนี้
จํานวน 2,419.51 ล$านบาท และดําเนินการ
ปรับโครงสร$างหนี้ จํานวน 46,708.69 ล$านบาท

2.1 แผนการบริหารการชําระหนี้ของกระทรวงการคลัง

607.46 ลานบาท

กระทรวงการคลังมีหนี้ที่จะบริหารจัดการในเดือนสิงหาคม 2560 วงเงินรวมทั้งสิ้น
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) ทั้งจํานวน
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$านบาท
ทั้งนี้ จากหนี้ที่ครบกําหนดชําระดังกล5าว กระทรวงการคลังมีแผนที่จะชําระหนี้
ทั้งจํานวน
หมายเหตุ : ทั้งนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินการได$ตามความจําเปGนและเหมาะสม

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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2.2 แผนการบริหารการชําระหนี้ของ FIDF

46,800.59 ลานบาท
FIDF มีหนี้ที่จะบริหารจัดการในเดือนสิงหาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 46,800.59
ล$านบาท แบ5งเปGน ต$นเงิน จํานวน 45,188.46 ล$านบาท และดอกเบี้ย
จํานวน 1,612.13 ล$านบาท ได$แก5
FIDF 1 มีแผนจะชําระหนี้ที่ครบกําหนด จํานวน 10.94 ล$านบาท
โดยเปGนดอกเบี้ยทั้งจํานวน
FIDF 3 มีแผนที่จะบริหารจัดการหนี้ รวมทั้งสิ้น 46,789.65 ล$านบาท
แบ5งเปGน ต$นเงิน จํานวน 45,188.46 ล$านบาท และดอกเบี้ย จํานวน
1,601.19 ล$านบาท

จากหนี้ที่จะบริหารจัดการดังกล5าว กองทุน FIDF มีแผนที่จะชําระหนี้ 1,800.59 ลานบาท แบ5งเปGน
ชําระจากเงินบัญชีผลประโยชน_สําหรับต$นเงิน FIDF 3 จํานวน 188.46 ล$านบาท
ชําระจากเงินนําส5งจากสถาบันการเงินสําหรับดอกเบีย้ ของ FIDF 1 และ 3 รวมทั้งสิ้น
1,612.13 ล$านบาท
วงเงินคงเหลือ จํานวน 45,000 ลานบาท จะดําเนินการปรับโครงสรางหนี้ โดยการ
ออกพันธบัตรรัฐบาล

2.3 แผนการบริหารการชําระหนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูตอ

1,720.15 ลานบาท

แผนการชําระหนี้ที่รัฐบาลกู$มาให$รัฐวิสาหกิจกู$ต5อในเดือนสิงหาคม 2560
รวมทั้งสิ้น 1,720.15 ล$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)
ทั้งจํานวน (50.00 ล$านเหรียญสหรัฐ)
หนี้ของ รฟท. จํานวน 11.46 ล$านบาท โดยเปGนดอกเบี้ยทั้งจํานวน

จากหนี้ที่ครบกําหนดชําระดังกล5าวรัฐวิสาหกิจมีแผนจะดําเนินการชําระหนี้
11.46 ลานบาท โดยการชําระจากเงินจากงบประมาณที่รัฐวิสาหกิจ
เปGนผู$ขอตั้งงบประมาณสําหรับดอกเบี้ย จํานวน 11.46 ล$านบาท
วงเงินคงเหลือ จํานวน 1,708.69 ลานบาท จะดําเนินการปรับโครงสรางหนี้
โดยการกู$เงินต5อจากกระทรวงการคลังในรูปแบบ ECP (50.00 ล$านเหรียญสหรัฐ)

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

Public Debt Management Office
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