ฉบับที่/ป;งบประมาณ

12/2560

การบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล

เดือนกันยายน 2560

หนี้ของรัฐบาลประกอบด%วย หนี้ของกระทรวงการคลัง หนี้ที่รัฐบาลกู%เพื่อชดใช%ความเสียหายให%แก5กองทุน FIDF

และหนี้ที่รัฐบาลกู%มาเพื่อให%กู%ต5อ โดยในเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม 2560 มีผลและแผนการชําระหนี้ดังต5อไปนี้
แผน 34,621.32 ลานบาท
ผล 56,027.02 ลานบาท

1. ผลการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาลเดือนกันยายน 2560
(รายละเอียดหนา 2 – 3)

ในเดื อ นกั น ยายน 2560 มี แ ผนการบริ ห ารการชํ า ระหนี้ ข องรั ฐ บาล 34,621.32 ล% า นบาท โดยมี
ผลการดําเนินการจริง 56,027.02 ล%านบาท ประกอบด%วย หนี้ของกระทรวงการคลัง 13,625.46 ล%านบาท หนี้ของ FIDF
32,258.23 ล%านบาท และหนี้ที่รัฐบาลกู%มาเพื่อให%กู%ต5อ 10,143.33 ล%านบาท

ต่ํากว,าแผน

สูงกว,าแผน

100%

12,955.81 ลานบาท

2. แผนการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาลเดือนตุลาคม 2560
(รายละเอียดหนา 4 – 5)

สูงกว,าแผน

8,449.89 ลานบาท
121,111.67 ลานบาท

ในเดือนตุลาคม 2560 รัฐบาลมีหนี้ที่จะบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น 121,111.67 ล%านบาท ประกอบด%วยหนี้ของ
กระทรวงการคลัง 43,016.49 ล%านบาท หนี้ของ FIDF 77,440.91 ล%านบาท และหนี้ที่รัฐบาลกู%มาเพื่อให%กู%ต5อ 654.27 ล%านบาท

ปรับโครงสรางหนี้
75,000 ลบ.
ชําระหนี้
46,111.67 ลบ.

3. การเบิกจ,ายงบชําระหนี้สะสมของรัฐบาล
คาดการณG
ณ สิ้น ต.ค. 60

1.5%

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ณ ก.ย. 60 191,019.49 ลานบาท
คาดการณG ณ สิ้น ต.ค. 60 3,140.11 ลานบาท

ป;งบประมาณ 2560 สบน. ได%รับจัดสรรงบชําระหนี้ 191,019.49 ล%านบาท
โดย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560 กระทรวงการคลังได%มีการเบิกจ5ายงบชําระ
หนี้ ส ะสม 191,019.49 ล% า นบาท และเหลื อ งบชํ า ระหนี้ ที่ ร อพั บ คื น คลั ง
457.38 บาท และในป;งบประมาณ 2561 สบน. ได% รับจัดสรรงบชําระหนี้
212,241.11 ล% า นบาท โดยในเดื อ นตุ ล าคม 2560 กระทรวงการคลั ง
มีแผนการเบิกจ5ายงบชําระหนี้ จํานวน 3,140.11 ล%านบาท ทําให% ณ สิ้นเดือน
คงเหลือ 98.5%
ตุลาคม 2560 มีงบชําระหนี้คงเหลือที่รอการเบิกจ5าย จํานวน 209,101 ล%านบาท
209,101 ลบ.
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1. ผลการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาลเดือนกันยายน 2560

56,027.02 ลานบาท

ในเดือนกันยายน 2560 มีการดําเนินการ ดังนี้
หนี้ของกระทรวงการคลัง 13,625.46 ล%านบาท โดยเปFนการชําระหนี้
ในประเทศทั้งจํานวน
หนี้ของ FIDF 32,258.23 ล%านบาท โดยเปFนหนี้ FIDF1 16,444.22 ล%านบาท
และหนี้ FIDF3 15,814.01 ล%านบาท
หนี้ที่รัฐบาลกู%มาเพื่อให%กู%ต5อ 10,143.33 ล%านบาท โดยเปFนการชําระหนี้
ในประเทศ 8,457.08 ล%านบาท และต5างประเทศ 1,686.25 ล%านบาท

1.1 การบริหารการชําระหนี้ของกระทรวงการคลัง

เปOนไปตามแผน
100%

13,625.46 ลานบาท

ในประเทศ

ต,างประเทศ

รวม

100%

-

100%

แผน ผล

แผน ผล

แผน ผล

100%

-

100%

แผน ผล

แผน ผล

แผน ผล

ตนเงิน

ดอกเบี้ย/
ค,าธรรมเนียม
รายการ
ต%นเงิน
ดอกเบี้ย/ค5าธรรมเนียม
รวม

แผน
5,350.69
8,274.77
13,625.46

ผล
5,350.69
8,274.77
13,625.46

แผน
-

ผล
-

แผน
5,350.69
8,274.77
13,625.46

ผล
5,350.69
8,274.77
13,625.46

ในเดือนกันยายน 2560 มีผลการบริหารการชําระหนี้ของกระทรวงการคลัง จํานวน 13,625.46 ล%านบาท เปFนไปตามแผนที่กําหนดไว%
โดยเปFนการชําระหนี้ในประเทศทั้งจํานวน ดังนี้
1. การชําระหนี้เงินกู%เพื่อชดเชยขาดดุล จํานวน 13,491.86 ล%านบาท โดยเปFนการชําระคืนต%นเงินกู%ก5อนครบกําหนด จํานวน 5,350.69
ล%านบาท ชําระดอกเบี้ยและค5าธรรมเนียม จํานวน 8,141.17 ล%านบาท
2. การชําระหนี้เงินกู%ไทยเข%มแข็ง จํานวน 133.60 ล%านบาท โดยเปFนการชําระดอกเบี้ยทั้งจํานวน

จําแนกตามแหล,งเงินที่นํามาชําระ
บัญชีเงิน
Premium
1%

งบชําระหนี้
99%

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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กระทรวงการคลังชําระคืนหนี้ที่ครบกําหนดจาก
งบชําระหนี้ จํานวน 13,491.86 ล%านบาท
บัญชีเงิน Premium จํานวน 133.60 ล%านบาท
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1.2 การบริหารการชําระหนี้ของ FIDF

32,258.23 ลานบาท
FIDF1

FIDF3

ตนเงิน

สูงกว,าแผน

12,928.00 ลบ.

12,928.00 ลบ.

แผน ผล

แผน ผล

แผน ผล
สูงกว,าแผน

สูงกว,าแผน

1.89 ลบ.

ดอกเบี้ย/
ค,าธรรมเนียม

รวม

สูงกว,าแผน

100%

สูงกว,าแผน

12,955.81 ลบ.

แผน ผล

สูงกว,าแผน

25.92 ลบ.

27.81 ลบ.

แผน ผล

แผน ผล

รายการ

แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
ต%นเงิน
15,732.00 15,732.00
18.84
12,946.84 15,750.84 28,678.84
ดอกเบี้ย/ค5าธรรมเนียม
710.33
712.22 2,841.25
2,867.17
3,551.58 3,579.39
รวม
16,444.33 16,444.22 2,860.09 15,814.01 19,302.42 32,258.23
ในเดือนกันยายน 2560 กองทุนเพื่อการฟLMนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) มีผลการบริหารการชําระหนี้สงู กว5าแผน
12,955.81 ล%านบาท เนื่องจากกองทุนฯ นําส5งเงินเพื่อชําระคืนต%นเงิน FIDF 3 เพิ่มเติม 12,928.00 ล%านบาท จึงนําไปชําระตั๋วสัญญา
ใช%เงินก5อนครบกําหนด และมีดอกเบี้ยจากการชําระหนี้ก5อนครบกําหนดดังกล5าว 25.92 ล%านบาท ประกอบกับ FIDF 1 มีการชําระ
ดอกเบี้ยสูงกว5าแผน 1.89 ล%านบาท เนื่องจากดอกเบี้ยหน%าตั๋วสัญญาใช%เงินที่ประมูลได%จริงสูงกว5าประมาณการ

จําแนกตามแหล,งเงินที่นํามาชําระ
เงินบัญชี
ผลประโยชนU
0.1%
รายได%ของ
กองทุนฯ
3.7%

ปรับโครงสร%าง
หนี้
48.8%

เงินนําส5งจาก
สถาบันการเงิน
47.4%

แหล5งเงินสําหรับการบริหารการชําระหนี้ของ FIDF ดังนี้
ปรับโครงสร%างหนี้ จํานวน 15,732.00 ล%านบาท
เงินนําส5งจากสถาบันการเงิน จํานวน 15,279.39 ล%านบาท
รายได%ของกองทุนฯ จํานวน 1,228.00 ล%านบาท
เงินบัญชีผลประโยชนU จํานวน 18.84 ล%านบาท

1.3 การบริหารการชําระหนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต,อ
ในเดือนกันยายน 2560 ผลการบริหารการชําระ
หนี้ที่รัฐบาลกู%มาเพื่อให%กู%ต5อสูงกว5าแผน 8,449.89
ล%านบาท โดยสาเหตุเกิดจาก
1. การชําระหนี้ในประเทศ มีการชําระหนี้ก5อนครบ
กําหนดของ รฟท. 613.43 ล%านบาท และการปรั บ
โครงสร%างหนี้ก5อนครบกําหนดของ รฟม. 5,400.00
ล%านบาท และ รฟท. 2,381.09 ล%านบาท และมีดอกเบี้ย
จากการชําระหนี้ดังกล5าวรวมทั้งสิ้น 49.29 ล%านบาท
2. การชําระหนี้ต5างประเทศ กฟภ. ชําระต%นเงินต่ํากว5า
แผน 3.61 ล%านบาท เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนที่
ชําระจริงต่ํากว5าที่ประมาณการ ขณะที่การบินไทยฯ
มีการปรับโครงสร% างหนี้เงินกู% ECP และมีดอกเบี้ ย
จากการปรับโครงสร%างหนี้ดังกล5าว 9.59 ล%านบาท
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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10,143.33 ลานบาท
ในประเทศ

ตนเงิน
ดอกเบี้ย/
ค,าธรรมเนียม

ต,างประเทศ

สูงกว,าแผน
8,449.89 ลบ.

รวม

สูงกว,าแผน

ต่ํากว,าแผน

3.61 ลบ.

8,391.01 ลบ.

แผน ผล

แผน ผล

แผน ผล

สูงกว,าแผน

สูงกว,าแผน

9.59 ลบ.

58.88 ลบ.

แผน ผล

แผน ผล

แผน ผล

8,394.52 ลบ.

49.29 ลบ.

รายการ
แผน
ต%นเงิน
ดอกเบี้ย/ค5า Fee 13.27
รวม
13.27

สูงกว,าแผน

สูงกว,าแผน

ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
8,394.52 1,680.17 1,676.66 1,680.17 10,071.18
62.56
9.59 13.27 72.15
8,457.08 1,680.17 1,686.25 1,693.44 10,143.33
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2. แผนการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล เดือนตุลาคม 2560

121,111.67 ลานบาท

ในเดือนตุลาคม 2560 รัฐบาลมีหนี้ที่จะบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น
121,111.67 ล%านบาท แบ5งเปFน
หนี้ของกระทรวงการคลัง จํานวน 43,016.49 ล%านบาท
หนี้ของ FIDF จํานวน 77,440.91 ล%านบาท
หนี้ที่รัฐบาลกู%มาเพื่อให%กู%ต5อ จํานวน 654.27 ล%านบาท

โดยภาระหนี้จํานวนดังกล5าว มีแผนที่จะชําระหนี้
จํานวน 46,111.67 ล%านบาท และดําเนินการ
ปรับโครงสร%างหนี้ จํานวน 75,000 ล%านบาท

2.1 แผนการบริหารการชําระหนี้ของกระทรวงการคลัง

43,016.49 ลานบาท

กระทรวงการคลังมีหนี้ที่จะบริหารจัดการในเดือนตุลาคม 2560 วงเงินรวมทั้งสิ้น
43,016.49 ล%านบาท แบ5งเปFน ต%นเงิน จํานวน 40,204.16 ล%านบาท และดอกเบี้ย
จํานวน 2,812.33 ล%านบาท ได%แก5
หนี้เงินกู%เพื่อชดเชยขาดดุลฯ วงเงินรวม 42,598.25 ล%านบาท แบ5งเปFน ต%นเงิน
จํานวน 39,876.38 ล%านบาท และดอกเบี้ย จํานวน 2,721.87 ล%านบาท
หนี้เงินกู% JICA วงเงินรวม 1,137.62 ล%านเยน หรือเทียบเท5า 418.24 ล%านบาท
แบ5งเปFน ต%นเงิน จํานวน 1,013.15 ล%านเยน หรือเทียบเท5า 327.78 ล%านบาท
และดอกเบี้ย จํานวน 124.47 ล%านเยน หรือเทียบเท5า 90.46 ล%านบาท
ทั้งนี้ จากหนี้ที่ครบกําหนดชําระดังกล5าว กระทรวงการคลังมีแผนที่จะชําระหนี้
ทั้งจํานวน แบ5งเปFน
ชําระจากบัญชีเงินคงคลัง สําหรับตั๋วเงินคลังของหนี้เพื่อชดเชยการขาดดุล
จํานวน 39,876.38 ล%านบาท
ชําระจากงบชําระหนี้ วงเงินรวม 3,140.11 ล%านบาท แบ5งเปFน
- ดอกเบี้ยหนี้เงินกู%เพื่อชดเชยขาดดุลฯ จํานวน 2,721.87 ล%านบาท
- ต%นเงิน และดอกเบี้ยหนี้เงินกู% JICA จํานวน 418.24 ล%านบาท
หมายเหตุ : ทั้งนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินการได%ตามความจําเปFนและเหมาะสม

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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2.2 แผนการบริหารการชําระหนี้ของ FIDF

77,440.91 ลานบาท
FIDF มีหนี้ที่จะบริหารจัดการในเดือนตุลาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 77,440.91
ล%านบาท แบ5งเปFน ต%นเงิน จํานวน 75,100.17 ล%านบาท และดอกเบี้ย
จํานวน 2,340.74 ล%านบาท ได%แก5
FIDF 1 มีแผนจะชําระหนี้ที่ครบกําหนด รวมทั้งสิ้น 1,283.51 ล%านบาท
โดยเปFนดอกเบี้ยทั้งจํานวน
FIDF 3 มีแผนที่จะบริหารจัดการหนี้ รวมทั้งสิ้น 76,157.40 ล%านบาท
แบ5งเปFน ต%นเงิน จํานวน 75,100.17 ล%านบาท และดอกเบี้ย จํานวน
1,057.23 ล%านบาท

จากหนี้ที่จะบริหารจัดการดังกล5าว กองทุน FIDF มีแผนที่จะชําระหนี้ 2,440.91 ลานบาท
แบ5งเปFน
ชําระจากเงินบัญชีผลประโยชนUสําหรับต%นเงิน FIDF 3 จํานวน 100.17 ล%านบาท
ชําระจากเงินนําส5งจากสถาบันการเงินสําหรับดอกเบีย้ ของ FIDF 1 และ 3 รวมทั้งสิ้น
2,340.74 ล%านบาท
วงเงินคงเหลือ จํานวน 75,000 ลานบาท จะดําเนินการปรับโครงสรางหนี้ โดยการ
ออกตั๋วสัญญาใช%เงิน (PN) และตั๋วสัญญาใช%เงินเพื่อการปรับโครงสร%างหนี้ (R-Bill)

2.3 แผนการบริหารการชําระหนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต,อ

654.27 ลานบาท

แผนการบริหารการชําระหนี้ที่รัฐบาลกู%มาให%รัฐวิสาหกิจกู%ต5อ
ในเดือนตุลาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 654.27 ล%านบาท โดยเปFนหนี้
ของ รฟม. ทั้งจํานวน แบ5งเปFน ต%นเงิน จํานวน 516.67 ล%านบาท
และดอกเบี้ย จํานวน 137.60 ล%านบาท

จากหนี้ที่ครบกําหนดชําระดังกล5าวรัฐวิสาหกิจมีแผนจะดําเนินการ
ชําระหนี้ทั้งจํานวน โดยการชําระจากเงินงบประมาณที่รัฐวิสาหกิจ
เปFนผู%ขอตั้งงบประมาณ

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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