ฉบับที่/ป7งบประมาณ

08/2561

การบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล

เดือนพฤษภาคม 2561

หนี้ของรัฐบาลประกอบดวย หนี้ของกระทรวงการคลัง หนี้ที่รัฐบาลกูเพื่อชดใชความเสียหายใหแก"กองทุน FIDF

และหนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต"อ โดยในเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน 2561 มีผลและแผนการชําระหนี้ดังต"อไปนี้

1,167,571.27 ลบ.

1. ภาพรวมการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล ปHงบประมาณ 2561 (รายละเอียดหน)า 2)
Q1

Q2

Q3

274,622.81 ลบ.

369,699.81 ลบ.

319,286.43 ลบ.

ผลสะสม ณ พ.ค. 61
884,680.98 ลบ.

Q4

ใ น ป7 ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 1 มี ว ง เ งิ น บ ริ ห า ร
203,962.22 ลบ. การชํ า ระหนี้ ข องรั ฐ บาลรวม 1,167,571.27
 MOF
ลานบาท โดยมีผลการบริหารการชําระหนี้สะสม
 FIDF
ณ สิ้ น เดื อ น พฤษภ าคม 2561 รวม ทั้ ง สิ้ น
 ON-LENDING
884,680.98 ลานบาท แบ" ง เปB น 1. ชํ า ระหนี้
460,370.70 ลานบาท และ 2. ปรับโครงสรางหนี้
424,310.28 ลานบาท

44,929.79 ลบ.

2. ผลการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล เดือนพฤษภาคม 2561 (รายละเอียดหน)า 3 – 4)
ในเดื อ นพฤษภาคม 2561 มี แ ผนการบริ ห าร
การชํ า ระหนี้ ข องรั ฐ บาล 35,932.56 ลานบาท
โดยมีผลการดําเนินการจริง 44,929.79 ลานบาท
ประกอบดวย หนี้ของกระทรวงการคลั ง 5,454.54
ลานบาท หนี้ ข อง FIDF 24,176.85 ลานบาท
และหนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต"อ 15,298.40 ลานบาท

เปWนไปตามแผน

100%

สูงกว3าแผน

8,864.33 ล)านบาท

3. แผนการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล เดือนมิถุนายน 2561 (รายละเอียดหน)า 5 – 6)
ชําระหนี้
63,667.73 ลบ.
ปรับโครงสร)างหนี้
15,260.34 ลบ.

4. การเบิกจ3ายงบชําระหนี้สะสมของรัฐบาล
ใชไป 61.50%
130,538.54ลบ.

คาดการณ0
ณ สิ้น มิ.ย. 61

87.35%

คงเหลือ 12.65%
Public Debt Management Office 26,847.72 ลบ.

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

แผน
ผล

35,932.56 ลบ.
44,929.79 ลบ.

สูงกว3าแผน

132.90 ล)านบาท

78,928.07 ลบ.

ในเดื อ นมิ ถุ น ายน 2561 รั ฐ บาลมี ห นี้ ที่ จ ะบริ ห ารจั ด การ
รวมทั้ ง สิ้ น 78,928.07 ลานบาท ประกอบดวยหนี้ ข อง
กระทรวงการคลั ง จํ า นวน 55,971.76 ลานบาท หนี้ ข อง
FIDF จํ า นวน 6,852.80 ลานบาท และหนี้ ที่ รั ฐ บาลกู มา
เพื่อใหกูต"อ จํานวน 16,103.51 ลานบาท

ณ พ.ค. 61 130,538.54
คาดการณ0 ณ สิ้น มิ.ย. 61 185,393.39

ลบ.
ลบ.

ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2561 กระทรวงการคลังมีการเบิกจ"ายงบชําระหนี้สะสม
130,538.54 ลานบาท และในเดือนมิถุนายน 2561 จะมีการเบิกจ"ายเพิ่มเติม
54,854.85 ลานบาท ทําให ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2561 คาดว"ากระทรวงการคลัง
จะมีก ารเบิ กจ" ายงบชํา ระหนี้ สะสม 185,393.39 ลานบาท และมีง บชํ าระหนี้
คงเหลือที่รอการเบิกจ"าย จํานวน 26,847.72 ลานบาท
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1. ภาพรวมการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล ปHงบประมาณ 2561 1,167,571.27 ล)านบาท
Q1

Q2

Q3

Q4

274,622.81 ลบ.

369,699.81 ลบ.

319,286.43 ลบ.

203,962.22 ลบ.

ผลสะสม ณ พ.ค. 61
884,680.98 ลบ.

44,929.79 ลบ.

 MOF
 FIDF
 ON-LENDING

ชําระหนี้
649,981.44 ลบ.
ปรับโครงสร)างหนี้
517,589.83 ลบ.

หมายเหตุ
1. ขอมูลเบื้องตนจากระบบ GFMIS-TR และ DMTR ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
2. แผนการชําระตนเงินกู อางอิงขอมูลจาก 1. แผนการใชจ"ายงบชําระหนี้ที่ไดรับจัดสรร ป7งบประมาณ 2561 และ 2. ตารางการโอนสินทรัพยIคงเหลือจากบัญชีผลประโยชนI
ประจําป7 2559 ของกองทุนเพื่อการฟLMนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และ 3. ขอมูลการโอนเงินหรือสินทรัพยIของกองทุนเพื่อการฟLMนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ป7งบประมาณ 2561 ทั้งนี้ การนําส"งเงินของกองทุนฯ จํานวน 10,200 ลานบาท กองทุนฯ จะทยอยนําส"งเงินดังกล"าวในช"วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561 ตามปริมาณ
สภาพคล"องของกองทุนฯ ต"อไป
3. แผนการปรับโครงสรางหนี้ อางอิงขอมูลจาก 1. แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําป7งบประมาณ 2561 ปรับปรุงครั้งที่ 1 2. ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาการกูเงินและ
บริหารเงินกูเพื่อช"วยเหลือกองทุนเพื่อการฟLMนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ครั้งที่ 1/2561 3. ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาการกูเงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ
ป7งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561 และ 4. ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาการกูเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้รัฐบาล ป7งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561
4. วงเงินการชําระหนี้พันธบัตรและอื่นๆ ของกระทรวงการคลัง 62,454.88 ลบ. ประกอบดวย งบชําระหนี้ 57,073.88 ลบ. เงิน Premium ขาดดุล 4,000 ลบ. และเงิน Premium
ไทยเขมแข็ง 1,381 ลบ.
5. แผนการดําเนินการดังกล"าวขางตนอาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความจําเปBนและเหมาะสม

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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2. ผลการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาลเดือนพฤษภาคม 2561

44,929.79 ล)านบาท

ในเดือนพฤษภาคม 2561 มีการดําเนินการ ดังนี้
หนี้ของกระทรวงการคลัง จํานวน 5,454.54 ลานบาท โดยเปBนการชําระหนี้
ในประเทศทั้งจํานวน
หนี้ของ FIDF จํานวน 24,176.85 ลานบาท โดยเปBนหนี้ FIDF1 จํานวน 200.96
ลานบาท และหนี้ FIDF3 จํานวน 23,975.89 ลานบาท
หนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต"อ จํานวน 15,298.40 ลานบาท โดยเปBนการชําระหนี้
ในประเทศ จํานวน 15,144.39 ลานบาท และหนี้ต"างประเทศ จํานวน 154.01
ลานบาท

2.1 การบริหารการชําระหนี้ของกระทรวงการคลัง

เปWนไปตามแผน
100%

5,454.54 ล)านบาท

ในประเทศ

ต3างประเทศ

รวม
100%

100%

-

แผน ผล

แผน ผล

แผน ผล

100%

-

100%

แผน ผล

แผน ผล

แผน ผล

ต)นเงิน
ดอกเบี้ย/
ค3าธรรมเนียม
รายการ
ตนเงิน
ดอกเบี้ย/ค"าธรรมเนียม
รวม

แผน
4,000.00
1,454.54
5,454.54

ผล
4,000.00
1,454.54
5,454.54

แผน
-

ผล
-

แผน
4,000.00
1,454.54
5,454.54

ผล
4,000.00
1,454.54
5,454.54

ในเดือนพฤษภาคม 2561 มีผลการบริหารการชําระหนี้ของกระทรวงการคลัง จํานวน 5,454.54 ลานบาท เปBนไปแผนที่กําหนดไว
แบ"งเปBนตนเงิน จํานวน 4,000 ลานบาท และดอกเบี้ย จํานวน 1,454.54 ลานบาท มีรายละเอียด ดังนี้
1. หนี้เงินกูเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จํานวน 5,427.53 ลานบาท แบ"งเปBนตนเงิน จํานวน 4,000 ลานบาท (พันธบัตรออมทรัพยI
ทั้งจํานวน) และดอกเบี้ย จํานวน 1,427.53 ลานบาท
2. หนี้เงินกูบาททดแทนการกูเงินตราต"างประเทศ จํานวน 27.01 ลานบาท โดยเปBนการชําระดอกเบี้ยทั้งจํานวน

จําแนกตามแหล3งเงินที่นํามาชําระ
งบชําระหนี้
100%

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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แหล"งเงินสําหรับการบริหารการชําระหนี้ของกระทรวงการคลัง
มาจากงบชําระหนี้ทั้งจํานวน
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2.2 การบริหารการชําระหนี้ของ FIDF

24,176.85 ล)านบาท

8,864.33 ลบ.

FIDF1

FIDF3

รวม

-

8,786 ลบ.

สูงกว3าแผน

สูงกว3าแผน

8,786 ลบ.

แผน ผล

แผน ผล

แผน ผล

ต)นเงิน

สูงกว3าแผน

100%

ดอกเบี้ย/
ค3าธรรมเนียม

สูงกว3าแผน

สูงกว3าแผน

78.33 ลบ.

แผน ผล

78.33 ลบ.
แผน ผล

แผน ผล

รายการ

แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
ตนเงิน
15,000.00 23,786.00 15,000.00 23,786.00
ดอกเบี้ย/ค"าธรรมเนียม
200.96
200.96
111.56
189.89
312.52
390.85
รวม
200.96
200.96
15,111.56 23,975.89 15,312.52 24,176.85
ในเดือนพฤษภาคม 2561 กองทุนเพื่อการฟLMนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) มีผลการบริหารการชําระหนี้ จํานวน 24,176.85
ลานบาท สูงกว"าแผน จํานวน 8,864.33 ลานบาท เนื่องจากกองทุนฯ นําส"งเงินรายไดเพื่อชําระคืนตนเงินเพิ่มเติม จํานวน 8,786 ลานบาท
จึงนําไปชําระตั๋วสัญญาใชเงินก"อนครบกําหนด และทําใหเกิดดอกเบี้ยจากการชําระหนี้ดังกล"าว จํานวน 78.33 ลานบาท

จําแนกตามแหล3งเงินที่นํามาชําระ
เงินนําส"ง
จากสถาบันการเงิน
2%

ปรับโครงสรางหนี้
62%

รายไดของกองทุน
36%

แหล"งเงินสําหรับการบริหารการชําระหนี้ของ FIDF ดังนี้
ปรับโครงสรางหนี้ จํานวน 15,000 ลานบาท
รายไดของกองทุนฯ จํานวน 8,786 ลานบาท
เงินนําส"งจากสถาบันการเงิน จํานวน 390.85 ลานบาท

2.3 การบริหารการชําระหนี้ที่รัฐบาลกู)มาเพื่อให)กู)ต3อ
ในเดื อ นพฤษภาคม 2561 มี ผ ลการบริ ห าร
การชําระหนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต"อ จํานวน
15,298.40 ลานบาท สู ง กว" า แผน จํ า นวน
132.90 ลานบาท โดยสาเหตุเกิดจากการชําระ
หนี้ต"างประเทศ เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนที่
ชํ า ระจริ ง สู ง กว" า ประมาณการ ประกอบกั บ
มี ก ารชํ า ระค" า ธรรมเนี ย มการออกตราสาร
ภายใตสัญญาเงินกู ECP Programme
ทั้ ง นี้ แหล" ง เงิ น ในการชํ า ระหนี้ มาจาก
การปรับโครงสรางหนี้โดยการออกพันธบัตร
รัฐบาล จํานวน 15,000 ลานบาท เงินงบประมาณ
ที่รัฐวิสาหกิจเปBนผูขอตั้งงบประมาณ จํานวน
298.22 ลานบาท และรายไดของรัฐวิสาหกิจ
จํานวน 0.18 ลานบาท
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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ต)นเงิน

15,298.40 ล)านบาท
ในประเทศ

ต3างประเทศ

รวม

100%

-

100%

แผน ผล

ดอกเบี้ย/
ค3าธรรมเนียม

100%
แผน ผล

รายการ
ตนเงิน

สูงกว3าแผน

132.90 ลบ.

แผน

ผล

แผน ผล
สูงกว3าแผน
132.90 ลบ.

แผน ผล
สูงกว3าแผน
132.90 ลบ.

แผน ผล

แผน ผล

แผน

15,000.00 15,000.00
ดอกเบี้ย/ค"าธรรมเนียม
144.39 144.39 21.11
15,144.39 15,144.39 21.11
รวม

ผล

แผน

ผล

15,000.00 15,000.00
154.01
165.50 298.40
154.01 15,165.50 15,298.40
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3. แผนการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล เดือนมิถุนายน 2561

78,928.07 ล)านบาท

ในเดือนมิถุนายน 2561 รัฐบาลมีหนี้ที่จะบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น
78,928.07 ลานบาท แบ"งเปBน
หนี้ของกระทรวงการคลัง จํานวน 55,971.76 ลานบาท
หนี้ของ FIDF จํานวน 6,852.80 ลานบาท
หนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต"อ จํานวน 16,103.51 ลานบาท

โดยภาระหนี้จํานวนดังกล"าว รัฐบาลมีแผนที่จะชําระหนี้ จํานวน
63,667.73 ลานบาท และดําเนินการปรับโครงสรางหนี้ จํานวน
15,260.34 ลานบาท

3.1 แผนการบริหารการชําระหนี้ของกระทรวงการคลัง

55,971.76 ล)านบาท

กระทรวงการคลังมีหนี้ที่จะบริหารจัดการในเดือนมิถุนายน 2561 วงเงินรวมทั้งสิ้น
55,971.76 ลานบาท แบ"งเปBน ตนเงิน จํานวน 500.35 ลานบาท ดอกเบี้ยและ
ค"าธรรมเนียม จํานวน 55,471.41 ลานบาท ไดแก"
หนี้เงินกูเพื่อชดเชยขาดดุลฯ จํานวน 51,052.59 ลานบาท โดยเปBนดอกเบี้ยและ
ค"าธรรมเนียมทั้งจํานวน
หนี้เงินกูไทยเขมแข็ง จํานวน 3,850.76 ลานบาท โดยเปBนดอกเบี้ยทั้งจํานวน
หนี้เงินกูบาททดแทน จํานวน 467.47 ลานบาท โดยเปBนดอกเบี้ยทั้งจํานวน
หนี้เงินกู ADB จํานวน 18.19 ลานเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท"า 600.94 ลานบาท
แบ"งเปBน 1. ตนเงิน จํานวน 16.03 ลานเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท"า 500.35 ลานบาท
และ 2. ดอกเบี้ย จํานวน 2.17 ลานเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท"า 100.59 ลานบาท
ทั้งนี้ จากหนี้ที่จะบริหารจัดการดังกล"าว กระทรวงการคลังมีแผนที่จะชําระหนี้ทั้งจํานวน แบ"งเปBน
 ชําระจากงบชําระหนี้ จํานวน 54,854.85 ลานบาท แบ"งเปBน
- ดอกเบี้ยและค"าธรรมเนียมหนี้เงินกูเพื่อชดเชยขาดดุลฯ วงเงินรวม 49,935.68 ลานบาท
- ดอกเบี้ยหนี้เงินกูไทยเขมแข็ง จํานวน 3,850.76 ลานบาท
- ดอกเบี้ยหนี้เงินกูบาททดแทน จํานวน 467.47 ลานบาท
- ตนเงินและดอกเบี้ยหนี้เงินกู ADB จํานวน 600.94 ลานบาท
 ชําระจากบัญชี Premium ขาดดุลฯ จํานวน 1,009.13 ลานบาท โดยเปBนดอกเบี้ยหนี้เงินกูเพื่อชดเชยขาดดุลฯ ทั้งจํานวน
 ชําระจากดอกผลจากการลงทุนของพันธบัตร Pre-Funding จํานวน 107.78 ลานบาท โดยเปBนดอกเบี้ยหนี้เงินกูเพื่อชดเชยขาดดุลฯ
ทั้งจํานวน
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3.2 แผนการบริหารการชําระหนี้ของ FIDF

6,852.80 ล)านบาท

FIDF มีหนี้ที่จะบริหารจัดการในเดือนมิถุนายน 2561 รวมทั้งสิ้น 6,852.80 ลานบาท
โดยเปBนดอกเบี้ยทั้งจํานวน ไดแก"
ดอกเบี้ยหนี้ FIDF 1 จํานวน 3,217.35 ลานบาท
ดอกเบี้ยหนี้ FIDF 3 จํานวน 3,635.45 ลานบาท

จากหนี้ที่จะบริหารจัดการดังกล"าว กองทุน FIDF มีแผนที่จะชําระหนี้ทั้งจํานวน แบ"งเปBน
- ชําระจากเงินนําส"งจากสถาบันการเงินชําระดอกเบี้ยของ FIDF 1 และ FIDF 3 จํานวน
6,713.95 บาท
- ชําระจากบัญชี Premium FIDF 3 จํานวน 138.85 ลานบาท

3.3 แผนการบริหารการชําระหนี้ที่รัฐบาลกู)มาเพื่อให)กู)ต3อ

16,103.51 ล)านบาท

แผนการบริหารการชําระหนี้ที่รฐั บาลกูมาใหรัฐวิสาหกิจกูต"อในเดือนมิถุนายน 2561
รวมทั้งสิ้น 16,103.51 ลานบาท แบ"งเปBน ตนเงิน จํานวน 15,285.74 ลานบาท
และดอกเบี้ย จํานวน 817.77 ลานบาท ไดแก"
หนี้ของ รฟท. จํานวน 15,438.27 ลานบาท แบ"งเปBน
- หนี้เงินกู JICA จํานวน 52,166.33 ลานเยน หรือเทียบเท"า 15,384.11 ลานบาท
แบ"งเปBน ตนเงิน จํานวน 51,832.75 ลานเยน หรือเทียบเท"า 15,285.74 ลานบาท
และดอกเบี้ย จํานวน 333.58 ลานเยน หรือเทียบเท"า 98.37 ลานบาท
- หนี้เงินกูในประเทศ จํานวน 54.16 ลานบาท โดยเปBนดอกเบี้ยทั้งจํานวน
หนี้ของ รฟม. จํานวน 665.24 ลานบาท โดยเปBนดอกเบี้ยหนี้เงินกูในประเทศทั้งจํานวน
จากหนี้ที่จะบริหารจัดการดังกล"าว รัฐวิสาหกิจมีแผนจะดําเนินการชําระหนี้ 1,320.05 ล)านบาท
โดยชําระจากเงินงบประมาณที่รัฐวิสาหกิจเปBนผูขอตั้งงบประมาณ แบ"งเปBน
- ตนเงิน (หนี้เงินกู JICA ของ รฟท.) จํานวน 1,703.19 ลานเยน หรือเทียบเท"า 502.28 ลานบาท
- ดอกเบี้ยของ รฟท. และ รฟม. รวมทั้งสิ้น 817.77 ลานบาท
วงเงินคงเหลือ จํานวน 50,129.56 ล)านเยน หรือเทียบเท3า 14,783.46 ล)านบาท จะดําเนินการ
ปรับโครงสรางหนี้โดยการกูเงินในประเทศเพื่อชําระคืนหนี้เงินกู JICA ก"อนครบกําหนด
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