
ตํ่ากว�าแผน 
  18.21 ล�านบาท

 ในเดือนสิงหาคม 2560 มีแผนการบริหารการชําระหนี้ ของรัฐบาล 49,128.20 ล'านบาท โดยมี
ผลการดําเนินการจริง 50,065.07 ล'านบาท ประกอบด'วย หนี้ของกระทรวงการคลัง 589.25 ล'านบาท หนี้ของ FIDF 
47,800.97 ล'านบาท และหนี้ท่ีรัฐบาลกู'มาเพ่ือให'กู'ต6อ 1,674.85 ล'านบาท

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

แผน  49,128.20 ล�านบาท
ผล    50,065.07 ล�านบาท

สูงกว�าแผน 
1,000.38 ล�านบาท

ตํ่ากว�าแผน 
 45.30 ล�านบาท

1สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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การบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาล
หน้ีของรัฐบาลประกอบด'วย หน้ีของกระทรวงการคลัง หน้ีที่รัฐบาลกู'เพ่ือชดใช'ความเสียหายให'แก6กองทุน FIDF 

และหน้ีที่รัฐบาลกู'มาเพ่ือให'กู'ต6อ โดยในเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2560 มีผลและแผนการชําระหน้ีดังต6อไปน้ี

11/2560
เดือนสิงหาคม 2560

ฉบับท่ี/ป;งบประมาณ 

 ณ ส.ค. 60  177,527.63 ล�านบาท
           คาดการณE ณ ส้ิน ก.ย. 60     191,019.49 ล�านบาท 3. การเบิกจ�ายงบชําระหน้ีสะสมของรัฐบาล  ณ ส.ค. 60  177,527.63 ล�านบาท
           คาดการณE ณ ส้ิน ก.ย. 60     191,019.49 ล�านบาท 3. การเบิกจ�ายงบชําระหน้ีสะสมของรัฐบาล

ณ ส้ินเดือนสิงหาคม 2560 กระทรวงการคลังมีการเบิกจ6ายงบชําระหนี้
สะสม 177,527.63 ล'านบาท และในเดือนกันยายน 2560 จะมีการเบิกจ6าย
เพ่ิมเติม 13,491.86 ล'านบาท ทําให' ณ ส้ินเดือนกันยายน 2560 คาดว6า
กระทรวงการคลังจะมีการเบิกจ6ายงบชําระหนี้สะสม 191,019.49 ล'านบาท 
และเหลืองบชําระหนี้ท่ีรอพับคืนคลัง 457.38 บาท

 177,527.63 ลบ.
ใช'ไป  92.94% ณ ส้ิน  ก.ย. 60

100%

คาดการณE

34,621.32 ล�านบาท2. แผนการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาลเดือนกันยายน 2560
    (รายละเอียดหน�า 4 – 5)

34,621.32 ล�านบาท2. แผนการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาลเดือนกันยายน 2560
    (รายละเอียดหน�า 4 – 5)

 ในเดือนกันยายน 2560 รัฐบาลมีหนี้ท่ีจะบริหารจัดการรวมท้ังส้ิน 34,621.32 ล'านบาท ประกอบด'วยหนี้ของ
กระทรวงการคลัง 13,625.46 ล'านบาท หนี้ของ FIDF 19,302.42 ล'านบาท และหนี้ท่ีรัฐบาลกู'มาเพ่ือให'กู'ต6อ 1,693.44 ล'านบาท

ปรับโครงสร�างหนี้
17,403.23 ลบ.

ชําระหนี้
17,218.09 ลบ.
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ต�นเงิน

ดอกเบ้ีย/
ค�าธรรมเนียม

แผน ผล แผน ผล

แผน ผล แผน ผล แผน ผล

แผน ผล

งบชําระหน้ี
100%

จําแนกตามแหล�งเงินท่ีนํามาชําระ

      50,065.07 ล�านบาท1. ผลการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาลเดือนสิงหาคม 2560       50,065.07 ล�านบาท1. ผลการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาลเดือนสิงหาคม 2560

ในเดือนสิงหาคม 2560 มีการดําเนินการ ดังน้ี 
หน้ีของกระทรวงการคลัง 589.25 ล'านบาท โดยเป?นการชําระหน้ีต6างประเทศ
ท้ังจํานวน 
หน้ีของ FIDF  47,800.97 ล'านบาท โดยเป?นหน้ี FIDF1  10.94 ล'านบาท 
และหน้ี FIDF3 47,790.03 ล'านบาท 
หน้ีท่ีรัฐบาลกู'มาเพ่ือให'กู'ต6อ 1,674.85 ล'านบาท โดยเป?นการชําระหน้ีเงินกู'
ของ รฟท. 11.45 ล'านบาท และ บกท. 1,663.40 ล'านบาท

     589.25 ล�านบาท     589.25 ล�านบาท1.1 การบริหารการชําระหน้ีของกระทรวงการคลัง1.1 การบริหารการชําระหน้ีของกระทรวงการคลัง

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล

 ต'นเงิน - - 447.99 447.99 447.99 447.99  
 ดอกเบ้ีย/ค6าธรรมเนียม 18.00 0.02 141.47 141.24  159.47 141.26   

รวม 18.00 0.02 589.46 589.23 607.46   589.25   

ในประเทศ รวมต�างประเทศ

 ตํ่ากว�าแผน 
17.98 ลบ.

ตํ่ากว�าแผน 
18.21 ลบ.

ในเดือนสิงหาคม 2560 มีผลการบริหารการชําระหน้ีของกระทรวงการคลังตํ่ากว6าแผน จํานวน 18.21 ล'านบาท โดยสาเหตุเกิดจาก
1.  การชําระหน้ีเงินกู'ในประเทศตํ่ากว6าแผน 17.98 ล'านบาท เน่ืองจากการชําระค6าธรรมเนียมตํ่ากว6าแผน 18.00 ล'านบาท โดยเป?น

ค6าธรรมเนียมการทํา Bond Switching ซ่ึงอยู6ระหว6างธนาคารท่ีทําหน'าท่ีเป?นผู'จัดจําหน6ายและจัดการการเปล่ียนแลกพันธบัตรจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการทํา Bond Switching โดยจะดําเนินการแล'วเสร็จและขอเบิกจ6ายค6าธรรมเนียมในเดือนถัดไป  และมีการชําระ
ดอกเบ้ียพันธบัตรท่ีพ'นอายุความ จํานวน 0.02 ล'านบาท

2.  การชําระหน้ีเงินกู'ต6างประเทศ มีการชําระดอกเบ้ียตํ่ากว6าแผน จํานวน 0.23 ล'านบาท เน่ืองจากอัตราแลกเปล่ียนตํ่ากว6าท่ีประมาณการไว'

 ตํ่ากว�าแผน 
  18.21 ลบ.

กระทรวงการคลังชําระคืนภาระหน้ีท่ีครบกําหนด จํานวน 589.25 ล'านบาท 
จากงบชําระหน้ีท้ังจํานวน

100%

ตํ่ากว�าแผน 
0.23 ลบ.

- 100%



    
ต่ํากว�าแผน
45.30 ลบ.
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ต�นเงิน

ดอกเบ้ีย/
ค�าธรรมเนียม

ในเดือนสิงหาคม 2560 กองทุนเพ่ือการฟTUนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) มีผลการบริหารการชําระหน้ีสูงกว6าแผน 
1,000.38 ล'านบาท เน่ืองจากกองทุนฯ นําส6งเงินเพ่ือชําระคืนต'นเงินเพ่ิมเติม 1,000.00 ล'านบาท จึงนําไปชําระต๋ัวสัญญาใช'เงิน
ก6อนครบกําหนด และทําให'เกิดดอกเบ้ียจากการชําระหน้ีก6อนครบกําหนดดังกล6าว 0.38 ล'านบาท

ปรับโครงสร'าง
หนี้

94.1%

เงินนําส6งจาก
สถาบันการเงิน 

5.5%

เงินบัญชี
ผลประโยชน\ 

0.4%

ต�นเงิน

ดอกเบ้ีย/
ค�าธรรมเนียม

ผลแผน

จําแนกตามแหล�งเงินท่ีนํามาชําระ

แผน ผล

FIDF1 FIDF3

แผน ผล

สูงกว�าแผน 
1,000.00 ลบ.

ในเดือนสิงหาคม 2560 ผลการบริหาร
การชําระหน้ีท่ีรัฐบาลกู'มาเพ่ือให'กู'ต6อ
ตํ่ากว6าแผน 45.30 ล'านบาท เน่ืองจาก
อัตราแลกเปล่ียนท่ีชําระจริง ตํ่ากว6 า
ท่ีประมาณการไว'  โดยเป?นการชําระ
ดอกเบ้ียของ รฟท. ตํ่ากว6าแผน 0.01 
ล'านบาท และการชําระต'นเ งินของ
การบินไทยฯ ตํ่ากว6าแผน 45.29 ล'านบาท

ท้ังน้ี แหล6งเงินในการชําระหน้ีดังกล6าว 
มาจากงบชําระหน้ีของรัฐวิสาหกิจ 11.45 
ล'านบาท และการปรับโครงสร'างหน้ี 
1,663.40 ล'านบาท

รฟท.

รายการ   แผน ผล  แผน ผล   แผน ผล

 ต'นเงิน - -   1,708.69    1,663.40  1,708.69    1,663.40  
 ดอกเบ้ีย/ค6าธรรมเนียม 11.46  11.45   -  -   11.46    11.45  

รวม  11.46   11.45   1,708.69  1,663.40  1,720.15  1,674.85  

แผน ผล

แหล6งเงินสําหรับการบริหารการชําระหน้ีของ FIDF ดังน้ี
ปรับโครงสร'างหน้ี จํานวน 45,000.00 ล'านบาท
เงินนําส6งจากสถาบันการเงิน จํานวน 2,612.51 ล'านบาท
เงินบัญชีผลประโยชน\ จํานวน 188.46 ล'านบาท

   1,674.85 ล�านบาท1.3 การบริหารการชําระหน้ีที่รัฐบาลกู�มาเพ่ือให�กู�ต�อ    1,674.85 ล�านบาท1.3 การบริหารการชําระหน้ีที่รัฐบาลกู�มาเพ่ือให�กู�ต�อ

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล

 ต'นเงิน  -  -  45,188.46    46,188.46    45,188.46    46,188.46 
 ดอกเบ้ีย/ค6าธรรมเนียม 10.94 10.94    1,601.19    1,601.57    1,612.13    1,612.51 

รวม  10.94  10.94    46,789.65    47,790.03    46,800.59    47,800.97 

      47,800.97 ล�านบาท1.2 การบริหารการชําระหน้ีของ FIDF       47,800.97 ล�านบาท1.2 การบริหารการชําระหน้ีของ FIDF

ผลแผนผลแผน

ผลแผน

รวม

-

บกท. รวม

แผน ผล แผน ผล

แผน ผลแผน ผล แผน ผล

ตํ่ากว�าแผน 
0.01 ลบ.

ตํ่ากว�าแผน 
0.01 ลบ.

-
ตํ่ากว�าแผน 
45.29 ลบ.

ตํ่ากว�าแผน 
45.29 ลบ.

-

สูงกว�าแผน 
1,000.00 ลบ.

สูงกว�าแผน 
1,000.38 ลบ.

สูงกว�าแผน 
0.38 ลบ.

สูงกว�าแผน 
0.38 ลบ.

100%
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 13,625.46 ล�านบาท2.1 แผนการบริหารการชําระหน้ีของกระทรวงการคลัง  13,625.46 ล�านบาท2.1 แผนการบริหารการชําระหน้ีของกระทรวงการคลัง

ในเดือนกันยายน 2560 รัฐบาลมีหนี้ท่ีจะบริหารจัดการรวมท้ังส้ิน
34,621.32 ล'านบาท แบ6งเป?น

     หนี้ของกระทรวงการคลัง จํานวน 13,625.46 ล'านบาท
     หนี้ของ FIDF จํานวน 19,302.42 ล'านบาท
     หนี้ท่ีรัฐบาลกู'มาเพ่ือให'กู'ต6อ จํานวน 1,693.44 ล'านบาท

กระทรวงการคลังมีหนี้ในประเทศท่ีจะบริหารจัดการในเดือนกันยายน 2560 
วงเงินรวมท้ังส้ิน 13,625.46 ล'านบาท แบ6งเป?น ต'นเงิน จํานวน 5,350.69 ล'านบาท 
ดอกเบี้ยและค6าธรรมเนียม จํานวน 8,274.77 ล'านบาท ได'แก6

หนี้เงินกู'เพ่ือชดเชยขาดดุลฯ จํานวน 13,491.86 ล'านบาท โดยเป?นการชําระคืน
ต'นเงินกู'ก6อนครบกําหนด วงเงนิรวม 5,350.69 ล'านบาท ดอกเบี้ยและ
ค6าธรรมเนียม วงเงินรวม 8,141.17 ล'านบาท
หนี้เงินกู'ไทยเข'มแข็ง จํานวน 133.60 ล'านบาท โดยเป?นดอกเบี้ยท้ังจํานวน

34,621.32 ล�านบาท2. แผนการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาล เดือนกันยายน 2560 34,621.32 ล�านบาท2. แผนการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาล เดือนกันยายน 2560

หมายเหตุ : ท้ังน้ี อาจมีการปรับเปล่ียนแผนการดําเนินการได'ตามความจําเป?นและเหมาะสม

โดยภาระหนี้จํานวนดังกล6าว มีแผนท่ีจะชําระหนี้ 

จํานวน 17,218.09 ล'านบาท และดําเนินการ

ปรับโครงสร'างหนี้ จํานวน 17,403.23 ล'านบาท

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
Public Debt Management Office

ท้ังนี้ จากหนี้ท่ีครบกําหนดชําระดังกล6าว กระทรวงการคลังมีแผนท่ีจะชําระหน้ี
ท้ังจํานวน แบ6งเป?น
� ชําระจากงบชําระหนี้ สําหรับต'นเงิน ดอกเบี้ยและค6าธรรมเนียมหนี้เงินกู'

เพ่ือชดเชยขาดดุลฯ วงเงินรวม 13,491.86 ล'านบาท 
� ชําระจากบัญชี Premium TKK สําหรับดอกเบี้ยหนี้เงนิกู'ไทยเข'มแข็ง จํานวน 133.60 ล'านบาท 
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19,302.42 ล�านบาท2.2 แผนการบริหารการชําระหน้ีของ FIDF 19,302.42 ล�านบาท2.2 แผนการบริหารการชําระหน้ีของ FIDF

1,693.44 ล�านบาท2.3 แผนการบริหารการชําระหน้ีที่รัฐบาลกู�มาเพ่ือให�กู�ต�อ 1,693.44 ล�านบาท2.3 แผนการบริหารการชําระหน้ีที่รัฐบาลกู�มาเพ่ือให�กู�ต�อ

จากหนี้ท่ีครบกําหนดชําระดังกล6าวรัฐวิสาหกิจมีแผนจะดําเนินการชําระหน้ีรวมท้ังส้ิน 
22.21 ล�านบาท โดยการชําระจากเงินรายได'และเงินงบประมาณท่ีรัฐวิสาหกิจ
เป?นผู'ขอตั้งงบประมาณ

วงเงินคงเหลือ จํานวน 1,671.23 ล�านบาท จะดําเนินการปรับโครงสร�างหน้ี 
โดยการกู'เงินต6อจากกระทรวงการคลังในรูปแบบ ECP  

FIDF มีหนี้ท่ีจะบริหารจัดการในเดือนกันยายน 2560 รวมท้ังส้ิน 19,302.42 
ล'านบาท แบ6งเป?น ต'นเงิน จํานวน 15,750.84 ล'านบาท และดอกเบี้ย 
จํานวน 3,551.58 ล'านบาท ได'แก6

FIDF 1 มีแผนจะชําระหนี้ท่ีครบกําหนด รวมท้ังส้ิน 16,442.33 ล'านบาท 
     แบ6งเป?น ต'นเงิน จํานวน 15,732 ล'านบาท และดอกเบี้ย จํานวน 710.33 

ล'านบาท
FIDF 3 มีแผนท่ีจะบริหารจัดการหนี้ รวมท้ังส้ิน 2,860.09 ล'านบาท 

     แบ6งเป?น ต'นเงิน จํานวน 18.84 ล'านบาท และดอกเบี้ย จํานวน    
     2,841.25 ล'านบาท

จากหนี้ท่ีจะบริหารจัดการดังกล6าว กองทุน FIDF มีแผนท่ีจะชําระหน้ี 3,570.42 ล�านบาท แบ6งเป?น
� ชําระจากเงินบัญชีผลประโยชน\สําหรับต'นเงิน FIDF 3 จํานวน 18.84 ล'านบาท
� ชําระจากเงินนําส6งจากสถาบันการเงินสําหรับดอกเบีย้ของ FIDF 1 และ 3 รวมท้ังส้ิน
     3,551.58 ล'านบาท
วงเงินคงเหลือ จํานวน 15,732 ล�านบาท จะดําเนินการปรับโครงสร�างหน้ี โดยการ
ออกตั๋วสัญญาใช'เงินเพ่ือการปรับโครงสร'างหนี้

แผนการบริหารการชําระหนี้ท่ีรัฐบาลกู'มาให'รัฐวิสาหกิจกู'ต6อในเดือนกันยายน 2560 
รวมท้ังส้ิน 1,693.44 ล'านบาท แบ6งเป?น ต'นเงิน จํานวน 1,680.17 ล'านบาท 
และดอกเบี้ย จํานวน 13.27 ล'านบาท ได'แก6

หนี้ในประเทศ วงเงินรวม 13.27 ล'านบาท โดยเป?นต'นเงินของ รฟม. ท้ังจํานวน
หนี้ต6างประเทศ วงเงินรวม 1,680.17 ล'านบาท ประกอบด'วย
- หนี้ของ บกท. จํานวน 1,671.23 ล'านบาท โดยเป?นต'นเงนิท้ังจํานวน 

(เงินกู' ECP 50 ล'านเหรียญสหรัฐ)
- หนี้ของ กฟภ. จํานวน 8.94 ล'านบาท โดยเป?นต'นเงินท้ังจาํนวน 

(เงินกู' CIDA 0.34 ล'านดอลลาร\แคนาดา)


