
  1,167,571.27 ลบ.

การบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาล
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  78,928.07 ลบ.3. แผนการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาล เดือนมิถุนายน 2561 (รายละเอียดหน)า 5 – 6)   78,928.07 ลบ.3. แผนการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาล เดือนมิถุนายน 2561 (รายละเอียดหน)า 5 – 6)

ณ พ.ค. 61     130,538.54  ลบ.
                       คาดการณ0 ณ ส้ิน มิ.ย. 61    185,393.39  ลบ. 4. การเบิกจ3ายงบชําระหน้ีสะสมของรัฐบาล

ณ พ.ค. 61     130,538.54  ลบ.
                       คาดการณ0 ณ ส้ิน มิ.ย. 61    185,393.39  ลบ. 4. การเบิกจ3ายงบชําระหน้ีสะสมของรัฐบาล
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หน้ีของรัฐบาลประกอบด	วย หน้ีของกระทรวงการคลัง  หน้ีที่รัฐบาลกู	เพ่ือชดใช	ความเสียหายให	แก"กองทุน FIDF 
และหน้ีที่รัฐบาลกู	มาเพ่ือให	กู	ต"อ โดยในเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน 2561 มีผลและแผนการชําระหน้ีดังต"อไปน้ี

08/2561
เดือนพฤษภาคม 2561

ฉบับท่ี/ป7งบประมาณ 

1. ภาพรวมการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาล ปHงบประมาณ 2561 (รายละเอียดหน)า 2)

ในเดือนมิถุนายน 2561 รัฐบาลมีหน้ีท่ีจะบริหารจัดการ
รวมท้ังส้ิน 78,928.07 ล	านบาท ประกอบด	วยหน้ีของ
กระทรวงการคลัง จํานวน 55,971.76 ล	านบาท หน้ีของ 
FIDF จํานวน 6,852.80 ล	านบาท และหน้ีท่ีรัฐบาลกู	มา
เพ่ือให	กู	ต"อ จํานวน 16,103.51 ล	านบาท

Q1 Q2 Q3 Q4
274,622.81 ลบ. 369,699.81 ลบ. 319,286.43 ลบ. 203,962.22 ลบ.

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
การชําระหน้ีของรัฐบาลรวม 1,167,571.27
ล	านบาท โดยมีผลการบริหารการชําระหน้ีสะสม 
ณ ส้ิน เ ดื อนพฤษภาคม  2561  ร วม ท้ั ง ส้ิ น  
884,680.98 ล	านบาท แบ"งเปBน 1. ชําระหน้ี   
460,370.70 ล	านบาท และ 2. ปรับโครงสร	างหน้ี   
424,310.28 ล	านบาท

ณ ส้ินเดือนพฤษภาคม 2561 กระทรวงการคลังมีการเบิกจ"ายงบชําระหน้ีสะสม 
130,538.54 ล	านบาท และในเดือนมิถุนายน 2561 จะมีการเบิกจ"ายเพ่ิมเติม 
54,854.85 ล	านบาท ทําให	 ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 2561 คาดว"ากระทรวงการคลัง
จะมีการเบิกจ"ายงบชําระหน้ีสะสม 185,393.39 ล	านบาท และมีงบชําระหน้ี
คงเหลือท่ีรอการเบิกจ"าย จํานวน 26,847.72 ล	านบาท

 MOF
 FIDF
 ON-LENDING44,929.79 ลบ.

ผลสะสม ณ พ.ค. 61
884,680.98 ลบ.

ณ ส้ิน มิ.ย. 61
87.35%

คาดการณ0

130,538.54ลบ.
ใช	ไป  61.50%

คงเหลือ  12.65%
26,847.72 ลบ.

ปรับโครงสร)างหนี้
15,260.34 ลบ.

ชําระหนี้
63,667.73 ลบ.

  แผน     35,932.56 ลบ.
ผล      44,929.79 ลบ.

2. ผลการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาล เดือนพฤษภาคม 2561 (รายละเอียดหน)า 3 – 4)

ในเ ดือนพฤษภาคม 2561 มีแผนการบริหาร
การชําระหน้ีของรัฐบาล 35,932.56 ล	านบาท 
โดยมีผลการดําเนินการจริง 44,929.79 ล	านบาท 
ประกอบด	วย หน้ีของกระทรวงการคลัง 5,454.54
ล	านบาท หน้ีของ FIDF 24,176.85 ล	านบาท 
และหน้ีท่ีรัฐบาลกู	มาเพ่ือให	กู	ต"อ 15,298.40 ล	านบาท

สูงกว3าแผน 
8,864.33 ล)านบาท

สูงกว3าแผน 
132.90 ล)านบาท

เปWนไปตามแผน 
100%
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 1,167,571.27 ล)านบาท1. ภาพรวมการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาล ปHงบประมาณ 2561
Q1 Q2 Q3 Q4

 MOF
 FIDF
 ON-LENDING

274,622.81 ลบ. 319,286.43 ลบ. 203,962.22 ลบ.

หมายเหตุ
1. ข	อมูลเบ้ืองต	นจากระบบ GFMIS-TR และ DMTR ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
2. แผนการชําระต	นเงินกู	 อ	างอิงข	อมูลจาก 1. แผนการใช	จ"ายงบชําระหนี้ที่ได	รับจัดสรร ป7งบประมาณ 2561 และ 2. ตารางการโอนสินทรัพยIคงเหลือจากบัญชีผลประโยชนI
  ประจําป7 2559 ของกองทุนเพ่ือการฟLMนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และ 3. ข	อมูลการโอนเงินหรือสินทรัพยIของกองทุนเพ่ือการฟLMนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
  ป7งบประมาณ 2561 ทั้งนี้ การนําส"งเงินของกองทุนฯ จํานวน 10,200 ล	านบาท กองทุนฯ จะทยอยนําส"งเงินดังกล"าวในช"วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561 ตามปริมาณ

สภาพคล"องของกองทุนฯ ต"อไป
3. แผนการปรับโครงสร	างหนี้ อ	างอิงข	อมูลจาก 1. แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําป7งบประมาณ 2561 ปรับปรุงครั้งที่ 1 2. ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาการกู	เงินและ

บริหารเงินกู	เพ่ือช"วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟLMนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ครั้งที่ 1/2561 3. ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาการกู	เงินเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 
ป7งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561 และ 4. ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาการกู	เงินเพ่ือปรับโครงสร	างหนี้รัฐบาล ป7งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561 

4. วงเงินการชําระหนี้พันธบัตรและอ่ืนๆ ของกระทรวงการคลัง 62,454.88 ลบ. ประกอบด	วย งบชําระหนี้ 57,073.88 ลบ. เงิน Premium ขาดดุล 4,000 ลบ. และเงิน Premium 
 ไทยเข	มแข็ง 1,381 ลบ.
5. แผนการดําเนินการดังกล"าวข	างต	นอาจมีการปรับเปลี่ยนได	ตามความจําเปBนและเหมาะสม

ปรับโครงสร)างหนี้
517,589.83 ลบ.

ชําระหนี้
649,981.44 ลบ.

369,699.81 ลบ.

44,929.79 ลบ.
ผลสะสม ณ พ.ค. 61
884,680.98 ลบ.
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ต)นเงิน

ดอกเบ้ีย/
ค3าธรรมเนียม

แผน ผล แผน ผล

แผน ผล แผน ผล แผน ผล

แผน ผล

งบชําระหน้ี
100%

จําแนกตามแหล3งเงินท่ีนํามาชําระ

         44,929.79 ล)านบาท2. ผลการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาลเดือนพฤษภาคม 2561          44,929.79 ล)านบาท2. ผลการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาลเดือนพฤษภาคม 2561

ในเดือนพฤษภาคม 2561 มีการดําเนินการ ดังน้ี 
หน้ีของกระทรวงการคลัง จํานวน 5,454.54 ล	านบาท โดยเปBนการชําระหน้ี
ในประเทศท้ังจํานวน
หน้ีของ FIDF จํานวน 24,176.85 ล	านบาท โดยเปBนหน้ี FIDF1 จํานวน 200.96 
ล	านบาท และหน้ี FIDF3 จํานวน 23,975.89 ล	านบาท 
หน้ีท่ีรัฐบาลกู	มาเพ่ือให	กู	ต"อ จํานวน 15,298.40 ล	านบาท โดยเปBนการชําระหน้ี
ในประเทศ จํานวน 15,144.39 ล	านบาท และหน้ีต"างประเทศ จํานวน 154.01
ล	านบาท

        5,454.54 ล)านบาท        5,454.54 ล)านบาท2.1 การบริหารการชําระหน้ีของกระทรวงการคลัง2.1 การบริหารการชําระหน้ีของกระทรวงการคลัง

รายการ      แผน ผล  แผน ผล    แผน ผล
 ต	นเงิน 4,000.00 4,000.00 - - 4,000.00 4,000.00
 ดอกเบ้ีย/ค"าธรรมเนียม 1,454.54 1,454.54 - - 1,454.54 1,454.54

รวม 5,454.54 5,454.54 - - 5,454.54 5,454.54

ในประเทศ รวมต3างประเทศ

ในเดือนพฤษภาคม 2561 มีผลการบริหารการชําระหน้ีของกระทรวงการคลัง จํานวน 5,454.54 ล	านบาท เปBนไปแผนท่ีกําหนดไว	 
แบ"งเปBนต	นเงิน จํานวน 4,000 ล	านบาท และดอกเบ้ีย จํานวน 1,454.54 ล	านบาท มีรายละเอียด ดังน้ี
1. หน้ีเงินกู	เพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จํานวน 5,427.53 ล	านบาท แบ"งเปBนต	นเงิน จํานวน 4,000 ล	านบาท (พันธบัตรออมทรัพยI
    ท้ังจํานวน) และดอกเบ้ีย จํานวน 1,427.53 ล	านบาท
2. หน้ีเงินกู	บาททดแทนการกู	เงินตราต"างประเทศ จํานวน 27.01 ล	านบาท โดยเปBนการชําระดอกเบ้ียท้ังจํานวน

เปWนไปตามแผน 
100%

-100%

แหล"งเงินสําหรับการบริหารการชําระหน้ีของกระทรวงการคลัง 
มาจากงบชําระหน้ีท้ังจํานวน

100% -

100%

100%



    

สูงกว3าแผน
   132.90 ลบ.
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ต)นเงิน

ดอกเบ้ีย/
ค3าธรรมเนียม

ในเดือนพฤษภาคม 2561 กองทุนเพ่ือการฟLMนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) มีผลการบริหารการชําระหน้ี จํานวน 24,176.85 
ล	านบาท สูงกว"าแผน จํานวน 8,864.33 ล	านบาท เน่ืองจากกองทุนฯ นําส"งเงินรายได	เพ่ือชําระคืนต	นเงินเพ่ิมเติม จํานวน 8,786 ล	านบาท 
จึงนําไปชําระต๋ัวสัญญาใช	เงินก"อนครบกําหนด และทําให	เกิดดอกเบ้ียจากการชําระหน้ีดังกล"าว จํานวน 78.33 ล	านบาท

ปรับโครงสร	างหน้ี
62%

รายได	ของกองทุน
36%

เงินนําส"ง
จากสถาบันการเงิน

2%

ต)นเงิน

ดอกเบ้ีย/
ค3าธรรมเนียม

จําแนกตามแหล3งเงินท่ีนํามาชําระ

แผน ผล

FIDF1 FIDF3

แผน ผล

ในเดือนพฤษภาคม 2561 มีผลการบริหาร
การชําระหน้ีท่ีรัฐบาลกู	มาเพ่ือให	กู	ต"อ จํานวน
15,298.40 ล	านบาท สูงกว"าแผน จํานวน
132.90 ล	านบาท โดยสาเหตุเกิดจากการชําระ
หน้ีต"างประเทศ เน่ืองจากอัตราแลกเปล่ียนท่ี
ชําระจริงสูงกว"าประมาณการ ประกอบกับ
มีการชําระค"าธรรมเนียมการออกตราสาร
ภายใต	สัญญาเงินกู	 ECP Programme

ท้ังน้ี แหล"งเงินในการชําระหน้ีมาจาก
การปรับโครงสร	างหน้ีโดยการออกพันธบัตร
รัฐบาล จํานวน 15,000 ล	านบาท เงินงบประมาณ 
ท่ีรัฐวิสาหกิจเปBนผู	ขอต้ังงบประมาณ จํานวน 
298.22 ล	านบาท และรายได	ของรัฐวิสาหกิจ 
จํานวน 0.18 ล	านบาท

ในประเทศ

รายการ   แผน ผล  แผน ผล   แผน ผล
 ต	นเงิน 15,000.00 15,000.00 - - 15,000.00 15,000.00
 ดอกเบ้ีย/ค"าธรรมเนียม 144.39 144.39 21.11  154.01 165.50  298.40 

รวม 15,144.39 15,144.39 21.11 154.01 15,165.50 15,298.40

แผน ผล

        15,298.40 ล)านบาท2.3 การบริหารการชําระหน้ีที่รัฐบาลกู)มาเพ่ือให)กู)ต3อ         15,298.40 ล)านบาท2.3 การบริหารการชําระหน้ีที่รัฐบาลกู)มาเพ่ือให)กู)ต3อ

รายการ   แผน ผล    แผน ผล  แผน ผล
 ต	นเงิน  -  - 15,000.00 23,786.00 15,000.00 23,786.00
 ดอกเบ้ีย/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

           24,176.85 ล)านบาท2.2 การบริหารการชําระหน้ีของ FIDF            24,176.85 ล)านบาท2.2 การบริหารการชําระหน้ีของ FIDF

ผลแผนผลแผน

ผลแผน

รวม

ต3างประเทศ รวม

แผน ผล แผน ผล

แผน ผลแผน ผล แผน ผล

-

สูงกว3าแผน 
8,786 ลบ.

สูงกว3าแผน 
8,864.33 ลบ.

แผน ผล

สูงกว3าแผน 
132.90 ลบ.

100%

100%

-

100% 100%

สูงกว3าแผน 
8,786 ลบ.

สูงกว3าแผน 
78.33 ลบ.

สูงกว3าแผน 
78.33 ลบ.

แหล"งเงินสําหรับการบริหารการชําระหน้ีของ FIDF ดังน้ี
ปรับโครงสร	างหน้ี จํานวน 15,000 ล	านบาท
รายได	ของกองทุนฯ จํานวน 8,786 ล	านบาท
เงินนําส"งจากสถาบันการเงิน จํานวน 390.85 ล	านบาท

สูงกว3าแผน
   132.90 ลบ.
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55,971.76 ล)านบาท3.1 แผนการบริหารการชําระหน้ีของกระทรวงการคลัง 55,971.76 ล)านบาท3.1 แผนการบริหารการชําระหน้ีของกระทรวงการคลัง

ในเดือนมิถุนายน 2561 รัฐบาลมีหน้ีท่ีจะบริหารจัดการรวมท้ังส้ิน        
78,928.07 ล	านบาท แบ"งเปBน

     หน้ีของกระทรวงการคลัง จํานวน 55,971.76 ล	านบาท
     หน้ีของ FIDF จํานวน 6,852.80 ล	านบาท
     หน้ีท่ีรัฐบาลกู	มาเพ่ือให	กู	ต"อ จํานวน 16,103.51 ล	านบาท

78,928.07 ล)านบาท3. แผนการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาล เดือนมิถุนายน 2561 78,928.07 ล)านบาท3. แผนการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาล เดือนมิถุนายน 2561

หมายเหตุ : อาจมีการปรับเปล่ียนแผนการดําเนินการได	ตามความจําเปBนและเหมาะสม

โดยภาระหน้ีจํานวนดังกล"าว รัฐบาลมีแผนท่ีจะชําระหน้ี จํานวน        
63,667.73 ล	านบาท และดําเนินการปรับโครงสร	างหน้ี จํานวน    
15,260.34 ล	านบาท  

ท้ังน้ี จากหน้ีท่ีจะบริหารจัดการดังกล"าว กระทรวงการคลังมีแผนท่ีจะชําระหนี้ท้ังจํานวน แบ"งเปBน
 ชําระจากงบชําระหน้ี จํานวน 54,854.85 ล	านบาท แบ"งเปBน

- ดอกเบ้ียและค"าธรรมเนียมหน้ีเงินกู	เพ่ือชดเชยขาดดุลฯ วงเงินรวม 49,935.68 ล	านบาท
- ดอกเบ้ียหน้ีเงินกู	ไทยเข	มแขง็ จํานวน 3,850.76 ล	านบาท  
- ดอกเบ้ียหน้ีเงินกู	บาททดแทน จํานวน 467.47 ล	านบาท
- ต	นเงินและดอกเบ้ียหน้ีเงินกู	 ADB จํานวน 600.94 ล	านบาท

 ชําระจากบัญชี Premium ขาดดุลฯ จํานวน 1,009.13 ล	านบาท โดยเปBนดอกเบ้ียหน้ีเงินกู	เพ่ือชดเชยขาดดุลฯ ท้ังจํานวน
 ชําระจากดอกผลจากการลงทุนของพันธบัตร Pre-Funding จํานวน 107.78 ล	านบาท โดยเปBนดอกเบ้ียหน้ีเงินกู	เพ่ือชดเชยขาดดุลฯ 

ท้ังจํานวน

กระทรวงการคลังมีหน้ีท่ีจะบริหารจัดการในเดือนมิถุนายน 2561 วงเงินรวมท้ังส้ิน 
55,971.76 ล	านบาท แบ"งเปBน ต	นเงิน จํานวน 500.35 ล	านบาท ดอกเบ้ียและ
ค"าธรรมเนียม จํานวน 55,471.41 ล	านบาท ได	แก"

หน้ีเงินกู	เพ่ือชดเชยขาดดุลฯ จํานวน 51,052.59 ล	านบาท โดยเปBนดอกเบ้ียและ
ค"าธรรมเนียมท้ังจํานวน 
หน้ีเงินกู	ไทยเข	มแข็ง จํานวน 3,850.76 ล	านบาท โดยเปBนดอกเบ้ียท้ังจํานวน
หน้ีเงินกู	บาททดแทน จํานวน 467.47 ล	านบาท โดยเปBนดอกเบ้ียท้ังจํานวน
หน้ีเงินกู	 ADB จํานวน 18.19 ล	านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท"า 600.94 ล	านบาท 
แบ"งเปBน 1. ต	นเงิน จํานวน 16.03 ล	านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท"า 500.35 ล	านบาท 
และ 2. ดอกเบ้ีย จํานวน 2.17 ล	านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท"า 100.59 ล	านบาท
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   6,852.80 ล)านบาท3.2 แผนการบริหารการชําระหน้ีของ FIDF    6,852.80 ล)านบาท3.2 แผนการบริหารการชําระหน้ีของ FIDF

16,103.51 ล)านบาท3.3 แผนการบริหารการชําระหน้ีที่รัฐบาลกู)มาเพ่ือให)กู)ต3อ 16,103.51 ล)านบาท3.3 แผนการบริหารการชําระหน้ีที่รัฐบาลกู)มาเพ่ือให)กู)ต3อ

จากหน้ีท่ีจะบริหารจัดการดังกล"าว รัฐวิสาหกิจมีแผนจะดําเนินการชําระหนี้ 1,320.05 ล)านบาท
โดยชําระจากเงินงบประมาณท่ีรัฐวิสาหกิจเปBนผู	ขอต้ังงบประมาณ แบ"งเปBน 
- ต	นเงิน (หน้ีเงินกู	 JICA ของ รฟท.) จํานวน 1,703.19 ล	านเยน หรือเทียบเท"า 502.28 ล	านบาท 
- ดอกเบ้ียของ รฟท. และ รฟม. รวมท้ังส้ิน 817.77 ล	านบาท 

วงเงินคงเหลือ จํานวน 50,129.56 ล)านเยน หรือเทียบเท3า 14,783.46 ล)านบาท จะดําเนินการ
ปรับโครงสร	างหน้ีโดยการกู	เงินในประเทศเพ่ือชําระคนืหน้ีเงินกู	 JICA ก"อนครบกําหนด

FIDF มีหน้ีท่ีจะบริหารจัดการในเดือนมิถุนายน 2561 รวมท้ังส้ิน 6,852.80 ล	านบาท 
โดยเปBนดอกเบ้ียท้ังจํานวน ได	แก"

ดอกเบ้ียหน้ี FIDF 1 จํานวน 3,217.35 ล	านบาท
ดอกเบ้ียหน้ี FIDF 3 จํานวน 3,635.45 ล	านบาท

จากหน้ีท่ีจะบริหารจัดการดังกล"าว กองทุน FIDF มีแผนท่ีจะชําระหนี้ท้ังจํานวน แบ"งเปBน
- ชําระจากเงินนําส"งจากสถาบันการเงินชําระดอกเบ้ียของ FIDF 1 และ FIDF 3 จํานวน
  6,713.95 บาท
- ชําระจากบัญชี Premium FIDF 3 จํานวน 138.85 ล	านบาท

แผนการบริหารการชําระหน้ีท่ีรฐับาลกู	มาให	รัฐวิสาหกจิกู	ต"อในเดือนมิถุนายน 2561 
รวมท้ังส้ิน 16,103.51 ล	านบาท แบ"งเปBน ต	นเงิน จํานวน 15,285.74 ล	านบาท 
และดอกเบ้ีย จํานวน 817.77 ล	านบาท ได	แก"

หน้ีของ รฟท. จํานวน 15,438.27 ล	านบาท แบ"งเปBน 
- หน้ีเงินกู	 JICA จํานวน 52,166.33 ล	านเยน หรือเทียบเท"า 15,384.11 ล	านบาท 
  แบ"งเปBน ต	นเงิน จํานวน 51,832.75 ล	านเยน หรือเทียบเท"า 15,285.74 ล	านบาท 
  และดอกเบ้ีย จํานวน 333.58 ล	านเยน หรือเทียบเท"า 98.37 ล	านบาท
- หน้ีเงินกู	ในประเทศ จํานวน 54.16 ล	านบาท โดยเปBนดอกเบ้ียท้ังจํานวน  
หน้ีของ รฟม. จํานวน 665.24 ล	านบาท โดยเปBนดอกเบ้ียหน้ีเงินกู	ในประเทศท้ังจํานวน

หมายเหตุ : อาจมีการปรับเปล่ียนแผนการดําเนินการได	ตามความจําเปBนและเหมาะสม


