ฉบับที่/ป;งบประมาณ

11/2560
เดือนสิงหาคม 2560

การบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล

หนี้ของรัฐบาลประกอบด'วย หนี้ของกระทรวงการคลัง หนี้ที่รัฐบาลกู'เพื่อชดใช'ความเสียหายให'แก6กองทุน FIDF
และหนี้ที่รัฐบาลกู'มาเพื่อให'กู'ต6อ โดยในเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2560 มีผลและแผนการชําระหนี้ดังต6อไปนี้
1. ผลการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาลเดือนสิงหาคม 2560
(รายละเอียดหนา 2 – 3)

แผน 49,128.20 ลานบาท
ผล 50,065.07 ลานบาท

ในเดื อ นสิ ง หาคม 2560 มี แ ผนการบริ ห ารการชํ า ระหนี้ ข องรั ฐ บาล 49,128.20 ล' า นบาท โดยมี
ผลการดํ า เนิ น การจริ ง 50,065.07 ล' า นบาท ประกอบด' ว ย หนี้ ของกระทรวงการคลั ง 589.25 ล' า นบาท หนี้ ข อง FIDF
47,800.97 ล'านบาท และหนี้ที่รัฐบาลกู'มาเพื่อให'กู'ต6อ 1,674.85 ล'านบาท

ต่ํากวาแผน

สูงกวาแผน

18.21 ลานบาท

1,000.38 ลานบาท

2. แผนการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาลเดือนกันยายน 2560
(รายละเอียดหนา 4 – 5)

ต่ํากวาแผน

45.30 ลานบาท
34,621.32 ลานบาท

ในเดือนกั นยายน 2560 รัฐบาลมีหนี้ที่จ ะบริหารจั ดการรวมทั้งสิ้น 34,621.32 ล'านบาท ประกอบด'วยหนี้ของ
กระทรวงการคลัง 13,625.46 ล'านบาท หนี้ของ FIDF 19,302.42 ล'านบาท และหนี้ที่รัฐบาลกู'มาเพื่อให'กู'ต6อ 1,693.44 ล'านบาท

ปรับโครงสรางหนี้
17,403.23 ลบ.
ชําระหนี้
17,218.09 ลบ.

3. การเบิกจายงบชําระหนี้สะสมของรัฐบาล
ใช'ไป 92.94%
177,527.63 ลบ.

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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คาดการณE
ณ สิ้น ก.ย. 60

100%

ณ ส.ค. 60 177,527.63 ลานบาท
คาดการณE ณ สิ้น ก.ย. 60 191,019.49 ลานบาท
ณ สิ้ น เดื อนสิ ง หาคม 2560 กระทรวงการคลัง มี การเบิ กจ6 า ยงบชํ า ระหนี้
สะสม 177,527.63 ล'านบาท และในเดือนกันยายน 2560 จะมีการเบิกจ6าย
เพิ่มเติม 13,491.86 ล'านบาท ทําให' ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560 คาดว6า
กระทรวงการคลังจะมีการเบิกจ6ายงบชําระหนี้สะสม 191,019.49 ล'านบาท
และเหลืองบชําระหนี้ที่รอพับคืนคลัง 457.38 บาท
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1. ผลการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาลเดือนสิงหาคม 2560

50,065.07 ลานบาท

ในเดือนสิงหาคม 2560 มีการดําเนินการ ดังนี้
หนี้ของกระทรวงการคลัง 589.25 ล'านบาท โดยเป?นการชําระหนี้ต6างประเทศ
ทั้งจํานวน
หนี้ของ FIDF 47,800.97 ล'านบาท โดยเป?นหนี้ FIDF1 10.94 ล'านบาท
และหนี้ FIDF3 47,790.03 ล'านบาท
หนี้ที่รัฐบาลกู'มาเพื่อให'กู'ต6อ 1,674.85 ล'านบาท โดยเป?นการชําระหนี้เงินกู'
ของ รฟท. 11.45 ล'านบาท และ บกท. 1,663.40 ล'านบาท

1.1 การบริหารการชําระหนี้ของกระทรวงการคลัง

589.25 ลานบาท

ต่ํากวาแผน

18.21 ลบ.

ในประเทศ

ตางประเทศ

รวม

-

100%

100%

แผน ผล

แผน ผล

แผน ผล

ตนเงิน
ต่ํากวาแผน

ต่ํากวาแผน

17.98 ลบ.

ดอกเบี้ย/
คาธรรมเนียม

แผน ผล

รายการ
ต'นเงิน
ดอกเบี้ย/ค6าธรรมเนียม
รวม

แผน
18.00
18.00

ผล
0.02
0.02

แผน
447.99
141.47
589.46

ต่ํากวาแผน

0.23 ลบ.

18.21 ลบ.

แผน ผล

แผน ผล

ผล
447.99
141.24
589.23

แผน
447.99
159.47
607.46

ผล
447.99
141.26
589.25

ในเดือนสิงหาคม 2560 มีผลการบริหารการชําระหนี้ของกระทรวงการคลังต่ํากว6าแผน จํานวน 18.21 ล'านบาท โดยสาเหตุเกิดจาก
1. การชําระหนี้เงินกู'ในประเทศต่ํากว6าแผน 17.98 ล'านบาท เนื่องจากการชําระค6าธรรมเนียมต่ํากว6าแผน 18.00 ล'านบาท โดยเป?น
ค6าธรรมเนียมการทํา Bond Switching ซึ่งอยู6ระหว6างธนาคารที่ทําหน'าที่เป?นผู'จัดจําหน6ายและจัดการการเปลี่ยนแลกพันธบัตรจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการทํา Bond Switching โดยจะดําเนินการแล'วเสร็จและขอเบิกจ6ายค6าธรรมเนียมในเดือนถัดไป และมีการชําระ
ดอกเบี้ยพันธบัตรที่พ'นอายุความ จํานวน 0.02 ล'านบาท
2. การชําระหนี้เงินกู'ต6างประเทศ มีการชําระดอกเบี้ยต่ํากว6าแผน จํานวน 0.23 ล'านบาท เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนต่ํากว6าที่ประมาณการไว'

จําแนกตามแหลงเงินที่นํามาชําระ

งบชําระหนี้
100%

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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กระทรวงการคลังชําระคืนภาระหนี้ที่ครบกําหนด จํานวน 589.25 ล'านบาท
จากงบชําระหนี้ทั้งจํานวน
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1.2 การบริหารการชําระหนี้ของ FIDF

47,800.97 ลานบาท
FIDF1

ต'นเงิน
ดอกเบี้ย/ค6าธรรมเนียม
รวม

รวม

สูงกวาแผน

สูงกวาแผน

1,000.00 ลบ.

1,000.00 ลบ.

แผน ผล

แผน ผล

แผน ผล

100%

สูงกวาแผน

สูงกวาแผน

แผน ผล

แผน ผล

แผน ผล

แผน
10.94
10.94

รายการ

1,000.38 ลบ.

-

ตนเงิน

ดอกเบี้ย/
คาธรรมเนียม

FIDF3

สูงกวาแผน

0.38 ลบ.

ผล
10.94
10.94

0.38 ลบ.

แผน
ผล
แผน
ผล
45,188.46 46,188.46 45,188.46 46,188.46
1,601.19 1,601.57 1,612.13 1,612.51
46,789.65 47,790.03 46,800.59 47,800.97

ในเดือนสิงหาคม 2560 กองทุนเพื่อการฟTUนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) มีผลการบริหารการชําระหนี้สูงกว6าแผน
1,000.38 ล'านบาท เนื่องจากกองทุนฯ นําส6งเงินเพื่อชําระคืนต'นเงินเพิ่มเติม 1,000.00 ล'านบาท จึงนําไปชําระตั๋วสัญญาใช'เงิน
ก6อนครบกําหนด และทําให'เกิดดอกเบี้ยจากการชําระหนี้ก6อนครบกําหนดดังกล6าว 0.38 ล'านบาท

จําแนกตามแหลงเงินที่นํามาชําระ
เงินบัญชี
ผลประโยชน\
0.4%

ปรับโครงสร'าง
หนี้
94.1%

เงินนําส6งจาก
สถาบันการเงิน
5.5%

แหล6งเงินสําหรับการบริหารการชําระหนี้ของ FIDF ดังนี้
ปรับโครงสร'างหนี้ จํานวน 45,000.00 ล'านบาท
เงินนําส6งจากสถาบันการเงิน จํานวน 2,612.51 ล'านบาท
เงินบัญชีผลประโยชน\ จํานวน 188.46 ล'านบาท

1.3 การบริหารการชําระหนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูตอ
ในเดือนสิงหาคม 2560 ผลการบริหาร
การชํ า ระหนี้ ที่ รั ฐ บาลกู' ม าเพื่ อ ให' กู' ต6 อ
ต่ํากว6าแผน 45.30 ล'านบาท เนื่องจาก
อั ต ราแลกเปลี่ ย นที่ ชํ า ระจริ ง ต่ํ า กว6 า
ที่ ป ระมาณการไว' โดยเป? น การชํ า ระ
ดอกเบี้ ย ของ รฟท. ต่ํ า กว6 า แผน 0.01
ล' า นบาท และการชํ า ระต' น เงิ น ของ
การบินไทยฯ ต่ํากว6าแผน 45.29 ล'านบาท
ทั้งนี้ แหล6งเงินในการชําระหนี้ดังกล6าว
มาจากงบชําระหนี้ของรัฐวิสาหกิจ 11.45
ล' า นบาท และการปรั บ โครงสร' า งหนี้
1,663.40 ล'านบาท
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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1,674.85 ลานบาท
รฟท.

บกท.

รวม

-

45.29 ลบ.

ต่ํากวาแผน

ต่ํากวาแผน

45.29 ลบ.

แผน ผล

แผน ผล

แผน ผล

ตนเงิน
ดอกเบี้ย/
คาธรรมเนียม
รายการ

ต่ํากวาแผน
45.30 ลบ.

ต่ํากวาแผน

0.01 ลบ.

-

แผน ผล

แผน ผล

แผน
ต'นเงิน
ดอกเบี้ย/ค6าธรรมเนียม 11.46
รวม
11.46

ต่ํากวาแผน

0.01 ลบ.
แผน ผล

ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
1,708.69 1,663.40 1,708.69 1,663.40
11.45
11.46 11.45
11.45 1,708.69 1,663.40 1,720.15 1,674.85
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2. แผนการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล เดือนกันยายน 2560

34,621.32 ลานบาท

ในเดือนกันยายน 2560 รัฐบาลมีหนี้ที่จะบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น
34,621.32 ล'านบาท แบ6งเป?น
หนี้ของกระทรวงการคลัง จํานวน 13,625.46 ล'านบาท
หนี้ของ FIDF จํานวน 19,302.42 ล'านบาท
หนี้ที่รัฐบาลกู'มาเพื่อให'กู'ต6อ จํานวน 1,693.44 ล'านบาท

โดยภาระหนี้จํานวนดังกล6าว มีแผนที่จะชําระหนี้
จํานวน 17,218.09 ล'านบาท และดําเนินการ
ปรับโครงสร'างหนี้ จํานวน 17,403.23 ล'านบาท

2.1 แผนการบริหารการชําระหนี้ของกระทรวงการคลัง

13,625.46 ลานบาท

กระทรวงการคลังมีหนี้ในประเทศที่จะบริหารจัดการในเดือนกันยายน 2560
วงเงินรวมทั้งสิ้น 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'เพื่อชดเชยขาดดุลฯ จํานวน 13,491.86 ล'านบาท โดยเป?นการชําระคืน
ต'นเงินกู'ก6อนครบกําหนด วงเงินรวม 5,350.69 ล'านบาท ดอกเบี้ยและ
ค6าธรรมเนียม วงเงินรวม 8,141.17 ล'านบาท
หนี้เงินกู'ไทยเข'มแข็ง จํานวน 133.60 ล'านบาท โดยเป?นดอกเบี้ยทั้งจํานวน
ทั้งนี้ จากหนี้ที่ครบกําหนดชําระดังกล6าว กระทรวงการคลังมีแผนที่จะชําระหนี้
ทั้งจํานวน แบ6งเป?น
ชําระจากงบชําระหนี้ สําหรับต'นเงิน ดอกเบี้ยและค6าธรรมเนียมหนี้เงินกู'
เพื่อชดเชยขาดดุลฯ วงเงินรวม 13,491.86 ล'านบาท
ชําระจากบัญชี Premium TKK สําหรับดอกเบี้ยหนี้เงินกูไ' ทยเข'มแข็ง จํานวน 133.60 ล'านบาท

หมายเหตุ : ทั้งนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินการได'ตามความจําเป?นและเหมาะสม

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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2.2 แผนการบริหารการชําระหนี้ของ FIDF

19,302.42 ลานบาท
FIDF มีหนี้ที่จะบริหารจัดการในเดือนกันยายน 2560 รวมทั้งสิ้น 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 มีแผนจะชําระหนี้ที่ครบกําหนด รวมทั้งสิ้น 16,442.33 ล'านบาท
แบ6งเป?น ต'นเงิน จํานวน 15,732 ล'านบาท และดอกเบี้ย จํานวน 710.33
ล'านบาท
FIDF 3 มีแผนที่จะบริหารจัดการหนี้ รวมทั้งสิ้น 2,860.09 ล'านบาท
แบ6งเป?น ต'นเงิน จํานวน 18.84 ล'านบาท และดอกเบี้ย จํานวน
2,841.25 ล'านบาท

จากหนี้ที่จะบริหารจัดการดังกล6าว กองทุน FIDF มีแผนที่จะชําระหนี้ 3,570.42 ลานบาท แบ6งเป?น
ชําระจากเงินบัญชีผลประโยชน\สําหรับต'นเงิน FIDF 3 จํานวน 18.84 ล'านบาท
ชําระจากเงินนําส6งจากสถาบันการเงินสําหรับดอกเบีย้ ของ FIDF 1 และ 3 รวมทั้งสิ้น
3,551.58 ล'านบาท
วงเงินคงเหลือ จํานวน 15,732 ลานบาท จะดําเนินการปรับโครงสรางหนี้ โดยการ
ออกตั๋วสัญญาใช'เงินเพื่อการปรับโครงสร'างหนี้

2.3 แผนการบริหารการชําระหนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูตอ

1,693.44 ลานบาท

แผนการบริหารการชําระหนี้ที่รัฐบาลกู'มาให'รัฐวิสาหกิจกู'ต6อในเดือนกันยายน 2560
รวมทั้งสิ้น 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. ทั้งจํานวน
หนี้ต6างประเทศ วงเงินรวม 1,680.17 ล'านบาท ประกอบด'วย
- หนี้ของ บกท. จํานวน 1,671.23 ล'านบาท โดยเป?นต'นเงินทั้งจํานวน
(เงินกู' ECP 50 ล'านเหรียญสหรัฐ)
- หนี้ของ กฟภ. จํานวน 8.94 ล'านบาท โดยเป?นต'นเงินทั้งจํานวน
(เงินกู' CIDA 0.34 ล'านดอลลาร\แคนาดา)
จากหนี้ที่ครบกําหนดชําระดังกล6าวรัฐวิสาหกิจมีแผนจะดําเนินการชําระหนี้รวมทั้งสิ้น
22.21 ลานบาท โดยการชําระจากเงินรายได'และเงินงบประมาณที่รัฐวิสาหกิจ
เป?นผู'ขอตั้งงบประมาณ
วงเงินคงเหลือ จํานวน 1,671.23 ลานบาท จะดําเนินการปรับโครงสรางหนี้
โดยการกู'เงินต6อจากกระทรวงการคลังในรูปแบบ ECP
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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