10/2561
ฉบับที่/ปีงบประมาณ

การบริหารการชาระหนี้ของรัฐบาล

เดือนกรกฎาคม 2561

หนี้ของรัฐบาลประกอบด้วย หนี้ของกระทรวงการคลัง หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุน FIDF

และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ โดยในเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม 2561 มีผลและแผนการชาระหนี้ดังต่อไปนี้

1,185,463.61 ลบ.

1. ภาพรวมการบริหารการชาระหนี้ของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2561 (รายละเอียดหน้า 2)

Q1

Q2

274,622.81 ลบ.

369,699.81 ลบ.

Q3

ผลสะสม ณ ก.ค. 61

1,053,303.40 ลบ.

Q4

ใ น ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 1 มี ว ง เ งิ น บ ริ ห า ร
322,204.26 ลบ. 218,936.73 ลบ. การช าระหนี้ ข องรั ฐ บาลรวม 1,185,463.61
 MOF
ล้านบาท โดยมีผลการบริหารการชาระหนี้สะสม
 FIDF
 ON-LENDING
ณ สิ้ นเ ดื อนกร กฎ า ค ม 2561 ร วม ทั้ ง สิ้ น
86,776.52 ลบ.
1,053,303.40 ล้ านบาท แบ่งเป็ น 1. ชาระหนี้
579,369.52 ล้านบาท และ 2. ปรับโครงสร้างหนี้
473,933.88 ล้านบาท
แผน
ผล

2. ผลการบริหารการชาระหนี้ของรัฐบาล เดือนกรกฎาคม 2561 (รายละเอียดหน้า 3 – 4)
ในเดื อ นกรกฎาคม 2561 มี แ ผนการบริ ห าร
การช าระหนี้ ข องรั ฐ บาล 96,783.76 ล้ า นบาท
โดยมีผลการดาเนินการจริง 86,776.52 ล้านบาท
ประกอบด้วย หนี้ของกระทรวงการคลัง 69,863.80
ล้ า นบาท หนี้ ข อง FIDF 16,577.58 ล้ า นบาท
และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ 335.14 ล้านบาท

ตากว่าแผน

10,014.73 ล้านบาท

เป็นไปตามแผน

3. แผนการบริหารการชาระหนี้ของรัฐบาล เดือนสิงหาคม 2561 (รายละเอียดหน้า 5 – 6)
ปรับโครงสร้างหนี้
69,982.96 ลบ.
ชาระหนี้
2,264.41 ลบ.
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คาดการณ์
ณ สิ้น ส.ค. 61

95.70%

สูงกว่าแผน

7.49 ล้านบาท

72,247.37 ลบ.

ในเดื อ นสิ ง หาคม 2561 รั ฐ บาลมี ห นี้ ที่ จ ะบริ ห ารจั ด การ
รวมทั้ ง สิ้ น 72,247.37 ล้ า นบาท ประกอบด้ ว ยหนี้ ข อง
กระทรวงการคลั ง จ านวน 60,617.99 ล้ า นบาท หนี้ ข อง
FIDF จ านวน 11,606.24 ล้ า นบาท และหนี้ ที่ รั ฐ บาลกู้ ม า
เพื่อให้กู้ต่อ จานวน 23.14 ล้านบาท

ณ ก.ค. 61 202,488.03
คาดการณ์ ณ สิ้น ส.ค. 61 203,123.06

4. การเบิกจ่ายงบชาระหนี้สะสมของรัฐบาล
ใช้ไป 95.40%
202,488.03 ลบ.

100%

96,783.76 ลบ.
86,776.52 ลบ.

ลบ.
ลบ.

ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2561 กระทรวงการคลังมีการเบิกจ่ายงบชาระหนี้สะสม
202,488.03 ล้านบาท และในเดือนสิงหาคม 2561 จะมีการเบิกจ่ายเพิ่มเติม
635.03 ล้านบาท ทาให้ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2561 คาดว่า กระทรวงการคลัง
จะมีการเบิก จ่ายงบชาระหนี้สะสม 203,123.06 ล้านบาท และมีงบชาระหนี้
คงเหลือที่รอการเบิกจ่าย จานวน 9,118.05 ล้านบาท

คงเหลือ 4.30%
9,118.05 ลบ.
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1. ภาพรวมการบริหารการชาระหนี้ของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2561 1,185,463.61 ล้านบาท
Q1

Q2

Q3

Q4

274,622.81 ลบ.

369,699.81 ลบ.

322,204.26 ลบ.

218,936.73 ลบ.

ผลสะสม ณ ก.ค. 61
1,053,303.40 ลบ.

86,776.52 ลบ.

 MOF
 FIDF
 ON-LENDING

ชาระหนี้

595,814.77 ลบ.
ปรับโครงสร้างหนี้
589,648.84 ลบ.

หมายเหตุ
1. ข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ GFMIS-TR และ DMTR ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
2. แผนการชาระต้นเงินกู้ อ้างอิงข้อมูลจาก 1. แผนการใช้จ่ายงบชาระหนี้ที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2561 และ 2. ตารางการโอนสินทรัพย์คงเหลือจากบัญชีผลประโยชน์ประจาปี 2559
ของกองทุนเพื่อการฟืน้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และ 3. ข้อมูลการโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ปีงบประมาณ 2561
3. แผนการปรับโครงสร้างหนี้ อ้างอิงข้อมูลจาก 1. แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ 2561 ปรับปรุงครั้งที่ 2 2. ผลการประชุมคณะทางานพิจารณาการกูเ้ งินและ
บริหารเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ครั้งที่ 2/2561 3. ผลการประชุมคณะทางานพิจารณาการกูเ้ งินเพือ่ ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ
และการกู้เงินเพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคงคลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561 และ 4. ผลการประชุมคณะทางานพิจารณาการกูเ้ งินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้รัฐบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3/2561
4. วงเงินการชาระหนี้พันธบัตรและอื่นๆ ของกระทรวงการคลัง 77,355.04 ลบ. ประกอบด้วย งบชาระหนี้ 70,396.80 ลบ. เงิน Premium ขาดดุล 5,577.24 ลบ. และเงิน Premium
ไทยเข้มแข็ง 1,381 ลบ.
5. การชาระหนี้เป็นวงเงินที่เกิดจากการชาระตัว๋ เงินคลัง และตราสารอื่นๆ โดยนับรวมวงเงินชาระทุกครัง้ ที่ดาเนินการ
6. แผนการดาเนินการดังกล่าวข้างต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม

สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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2. ผลการบริหารการชาระหนี้ของรัฐบาลเดือนกรกฎาคม 2561

86,776.52 ล้านบาท

ในเดือนกรกฎาคม 2561 มีการดาเนินการ ดังนี้
หนีข้ องกระทรวงการคลัง จานวน 69,863.80 ล้านบาท โดยเป็นการชาระหนี้ในประเทศ
จานวน 69,515.16 ล้านบาท และหนี้ต่างประเทศ จานวน 348.64 ล้านบาท
หนี้ของ FIDF จานวน 16,577.58 ล้านบาท โดยเป็นหนี้ FIDF1 จานวน 1,067.40 ล้านบาท
และหนี้ FIDF3 จานวน 15,510.18 ล้านบาท
หนี้ทรี่ ัฐบาลกู้มาเพื่อให้กตู้ ่อ จานวน 335.14 ล้านบาท โดยเป็นการชาระหนี้ในประเทศ
จานวน 129.81 ล้านบาท และหนี้ต่างประเทศ จานวน 205.33 ล้านบาท

2.1 การบริหารการชาระหนี้ของกระทรวงการคลัง
ในประเทศ
ตากว่าแผน

69,863.80 ล้านบาท
ต่างประเทศ

10,000 ลบ.

100%

แผน ผล

แผน ผล

ตากว่าแผน

สูงกว่าแผน

ตากว่าแผน

10,014.73 ลบ.

รวม
ตากว่าแผน

10,000 ลบ.

ต้นเงิน
15 ลบ.

ดอกเบี้ย/
ค่าธรรมเนียม

แผน ผล

แผน ผล
ตากว่าแผน

0.27 ลบ.

14.73 ลบ.

แผน ผล

แผน ผล

รายการ

แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
ต้นเงิน
74,906.00
64,906.00
93.47
93.47
74,999.47
64,999.47
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม
4,624.16
4,609.16
254.90
255.17
4,879.06
4,864.33
รวม
79,530.16
69,515.16
348.37
348.64
79,878.53
69,863.80
ในเดือนกรกฎาคม 2561 มีผลการบริหารการชาระหนี้ของกระทรวงการคลัง จานวน 69,863.80 ล้านบาท ต่ากว่าแผน จานวน 10,014.73
ล้านบาท โดยสาเหตุเกิดจาก ดังนี้
1. การชาระหนี้ในประเทศ ต่ากว่าแผน จานวน 10,015 ล้านบาท เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแผนจากการทาธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร
(Bond Switching) จานวน 10,000 ล้านบาท เป็นการกู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding) โดยจะออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ (R-bill)
ในเดือนกันยายน 2561 ประกอบกับได้ประมาณการค่าธรรมเนียม Bond Switching ไว้ในแผน จานวน 15 ล้านบาท แต่ธนาคารที่เป็นตัวแทน
การจาหน่ายอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลและการจัดทาใบเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม
2. การชาระหนี้ต่างประเทศ สูงกว่าแผน จานวน 0.27 ล้านบาท เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ชาระจริงสูงกว่าที่ประมาณการไว้

จาแนกตามแหล่งเงินทีนามาชาระ
เงิน Premium
3%
งบชาระหนี้
21%

สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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เงินคงคลัง
48%
ปรับโครงสร้างหนี้
28%

แหล่งเงินสาหรับการบริหารการชาระหนี้ของกระทรวงการคลัง ดังนี้
เงินคงคลัง จานวน 33,236.89 ล้านบาท
ปรับโครงสร้างหนี้ จานวน 19,905.58 ล้านบาท
งบชาระหนี้ จานวน 14,691.34 ล้านบาท
บัญชีเงิน Premium ไทยเข้มแข็ง จานวน 2,029.99 ล้านบาท
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2.2 การบริหารการชาระหนี้ของ FIDF

16,577.58 ล้านบาท
FIDF1

100%

FIDF3

รวม

100%

100%

100%

แผน ผล
100%

แผน ผล
100%

แผน ผล

แผน ผล

แผน ผล

-

ต้นเงิน

แผน ผล

ดอกเบี้ย/
ค่าธรรมเนียม

เป็นไปตามแผน

รายการ

แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
ต้นเงิน
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม
1,067.40 1,067.40
510.18
510.18 1,577.58 1,577.58
รวม
1,067.40 1,067.40 15,510.18 15,510.18 16,577.58 16,577.58
ในเดือนกรกฎาคม 2561 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) มีผลการบริหารการชาระหนี้ จานวน 16,577.58
ล้านบาท เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ ประกอบด้วย หนี้ FIDF 1 จานวน 1,067.40 ล้านบาท โดยเป็นการชาระดอกเบี้ยทั้งจานวน
และหนี้ FIDF 3 จานวน 15,510.18 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จานวน 15,000 ล้านบาท และดอกเบี้ย จานวน 510.18 ล้านบาท

จาแนกตามแหล่งเงินทีนามาชาระ
ปรับโครงสร้างหนี้
99%

เงินนาส่ง
จากสถาบันการเงิน
1%

แหล่งเงินสาหรับการบริหารการชาระหนี้ของ FIDF ดังนี้
การปรับโครงสร้างหนี้ จานวน 15,000 ล้านบาท
เงินนาส่งจากสถาบันการเงิน จานวน 1,577.58 ล้านบาท

2.3 การบริหารการชาระหนี้ทีรัฐบาลกู้มาเพือให้กู้ต่อ
ในเดื อ นกรกฎาคม 2561 มี ผ ลการบริ ห าร
การชาระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ จานวน
335.14 ล้านบาท สูงกว่า แผน จานวน 7.49
ล้ า นบาท โดยสาเหตุ เ กิ ด จากการช าระหนี้
ต่ า งประเทศ เนื่ อ งจากอั ต ราแลกเปลี่ ย น
ที่ชาระจริงสูงกว่าประมาณการ ในขณะที่การ
ชาระหนี้ในประเทศเป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้
ทั้ งนี้ แหล่ งเงิ น ในการชาระหนี้ ม าจาก
รายได้ของรัฐวิสาหกิจ จานวน 205.33 ล้านบาท
และเงินงบประมาณที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ขอตั้ง
งบประมาณ จานวน 129.81 ล้านบาท

Public Debt Management Office

ในประเทศ

ต่างประเทศ

-

-

แผน ผล

แผน ผล

ต้นเงิน
ดอกเบี้ย/
ค่าธรรมเนียม
รายการ
ต้นเงิน
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม

รวม
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

335.14 ล้านบาท

สูงกว่าแผน

7.49 ลบ.

รวม
แผน ผล

100%

สูงกว่าแผน

สูงกว่าแผน

แผน ผล

แผน ผล

แผน ผล

7.49 ลบ.

7.49 ลบ.

แผน
-

ผล
-

129.81
129.81

129.81
129.81

แผน
-

ผล
-

แผน
-

ผล
-

197.84
197.84

205.33
205.33

327.65
327.65

335.14
335.14
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3. แผนการบริหารการชาระหนี้ของรัฐบาล เดือนสิงหาคม 2561

72,247.37 ล้านบาท

ในเดือนสิงหาคม 2561 รัฐบาลมีหนี้ที่จะบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น
72,247.37 ล้านบาท แบ่งเป็น
หนี้ของกระทรวงการคลัง จานวน 60,617.99 ล้านบาท
หนี้ของ FIDF จานวน 11,606.24 ล้านบาท
หนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ จานวน 23.14 ล้านบาท

โดยภาระหนี้จานวนดังกล่าว รัฐบาลมีแผนที่จะชาระหนี้ จานวน
2,264.41 ล้านบาท และดาเนินการปรับโครงสร้างหนี้ จานวน
69,982.96 ล้านบาท

3.1 แผนการบริหารการชาระหนี้ของกระทรวงการคลัง

60,617.99 ล้านบาท

กระทรวงการคลังมีหนี้ที่จะบริหารจัดการในเดือนสิงหาคม 2561 วงเงินรวมทั้งสิ้น
60,617.99 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จานวน 60,430.95 ล้านบาท ดอกเบี้ยและ
ค่าธรรมเนียม จานวน 187.04 ล้านบาท ได้แก่
หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยขาดดุลฯ จานวน 60,052 ล้านบาท โดยเป็น 1. ต้นเงิน
จานวน 59,982.96 ล้านบาท เป็นตั๋วเงินคลังทั้งจานวน และ 2. ดอกเบี้ยและ
ค่าธรรมเนียม จานวน 69.04 ล้านบาท
หนี้เงินกู้ IBRD จานวน 3.77 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 120.24 ล้านบาท
แบ่งเป็น 1. ต้นเงิน จานวน 3.50 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 109.17 ล้านบาท
และ 2. ดอกเบี้ย จานวน 0.27 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 11.07 ล้านบาท
หนี้เงินกู้ JICA จานวน 1,130.02 ล้านเยน หรือเทียบเท่า 445.75 ล้านบาท
แบ่งเป็น 1. ต้นเงิน จานวน 1,052.69 ล้านเยน หรือเทียบเท่า 338.82 ล้านบาท
และ 2. ดอกเบี้ย จานวน 77.33 ล้านเยน หรือเทียบเท่า 106.93 ล้านบาท
ทั้งนี้ จากหนี้ที่จะบริหารจัดการดังกล่าว กระทรวงการคลังมีแผนที่จะชาระหนี้ 635.03 ล้านบาท โดยใช้งบชาระหนี้ แบ่งเป็น
- ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยขาดดุลฯ วงเงินรวม 69.04 ล้านบาท
- ต้นเงินและดอกเบี้ยหนีเ้ งินกู้ IBRD จานวน 120.24 ล้านบาท
- ต้นเงินและดอกเบี้ยหนี้เงินกู้ JICA จานวน 445.75 ล้านบาท
วงเงินคงเหลือ จานวน 59,982.96 ล้านบาท จะดาเนินการปรับโครงสร้างหนี้โดยการแปลงตั๋วเงินคลัง
เป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน

หมายเหตุ : อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการดาเนินการได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม
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3.2 แผนการบริหารการชาระหนี้ของ FIDF

11,606.24 ล้านบาท
FIDF มีหนี้ที่จะบริหารจัดการในเดือนสิงหาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 11,606.24
ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จานวน 10,000 ล้านบาท และดอกเบี้ย จานวน
1,606.24 ล้านบาท โดยเป็นหนี้ FIDF 3 ทั้งจานวน

จากหนี้ที่จะบริหารจัดการดังกล่าว กองทุน FIDF มีแผนที่จะชาระหนีโ้ ดยใช้
เงินนาส่งจากสถาบันการเงิน ชาระค่าดอกเบี้ยของ FIDF 1 และ FIDF 3
จานวน 1,606.24 ล้านบาท
วงเงินคงเหลือ จานวน 10,000 ล้านบาท จะดาเนินการปรับโครงสร้างหนี้
โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน

3.3 แผนการบริหารการชาระหนี้ทีรัฐบาลกูม้ าเพือให้กู้ตอ่

23.14 ล้านบาท

แผนการบริหารการชาระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาให้รัฐวิสาหกิจกู้ต่อในเดือนสิงหาคม 2561
รวมทั้งสิ้น 76.18 ล้านเยน หรือเทียบเท่า 23.14 ล้านบาท โดยเป็นดอกเบี้ยของ
รฟท. ทั้งจานวน

จากหนี้ที่จะบริหารจัดการดังกล่าว รัฐวิสาหกิจมีแผนจะดาเนินการชาระหนี้ทั้งจานวน
โดยชาระจากเงินงบประมาณที่รฐั วิสาหกิจเป็นผู้ขอตั้งงบประมาณ

หมายเหตุ : อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการดาเนินการได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม

สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

Public Debt Management Office

6

