ฉบับที่/ป3งบประมาณ

11/2561

การบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล

เดือนสิงหาคม 2561

หนี้ของรัฐบาลประกอบดวย หนี้ของกระทรวงการคลัง หนี้ที่รัฐบาลกูเพื่อชดใชความเสียหายใหแก"กองทุน FIDF

และหนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต"อ โดยในเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2561 มีผลและแผนการชําระหนี้ดังต"อไปนี้

1,205,046.56 ลบ.

1. ภาพรวมการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล ปEงบประมาณ 2561 (รายละเอียดหน&า 2)
Q1

Q2

Q3

274,622.81 ลบ.

369,699.81 ลบ.

322,204.26 ลบ.

Q4

ผลสะสม ณ ส.ค. 61
1,128,578.48 ลบ.

ใ น ป3 ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 1 มี ว ง เ งิ น บ ริ ห า ร
238,519.68 ลบ. การชํ า ระหนี้ ข องรั ฐ บาลรวม 1,205,046.56
MOF
ลานบาท โดยมีผลการบริหารการชําระหนี้สะสม
FIDF
ON-LENDING
ณ สิ้ น เ ดื อ น สิ ง ห า ค ม 2 5 6 1 ร ว ม ทั้ ง สิ้ น
75,275.08 ลบ. 1,128,578.48 ลานบาท แบ"ง เป>น 1. ชํ าระหนี้
584,659.66 ลานบาท และ 2. ปรับโครงสรางหนี้
543,918.82 ลานบาท

2. ผลการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล เดือนสิงหาคม 2561 (รายละเอียดหน&า 3 – 4)
ในเดื อนสิ งหา คม 2561 มี แ ผนก ารบ ริ ห า ร
การชํ า ระหนี้ ข องรั ฐ บาล 72,247.37 ลานบาท
โดยมีผลการดําเนินการจริง 75,275.08 ลานบาท
ประกอบดวย หนี้ของกระทรวงการคลัง 63,644.64
ลานบาท หนี้ ข อง FIDF 11,607.56 ลานบาท
และหนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต"อ 22.88 ลานบาท

สูงกว.าแผน

3,026.65 ล&านบาท

ชําระหนี้
30,736.08 ลบ.

4. การเบิกจ.ายงบชําระหนี้สะสมของรัฐบาล
(รายละเอียดหน&า 7)
ใชไป 97.13%
206,147.73 ลบ.

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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คาดการณ,
ณ สิ้น ก.ย. 61

100%

สูงกว.าแผน

1.32 ล&านบาท

3. แผนการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล เดือนกันยายน 2561 (รายละเอียดหน&า 5 – 6)
ปรับโครงสร&างหนี้
45,732 ลบ.

แผน
ผล

72,247.37 ลบ.
75,275.08 ลบ.

ต่ํากว.าแผน

0.26 ล&านบาท

76,468.08 ลบ.

ในเดื อ นกั น ยายน 2561 รั ฐ บาลมี ห นี้ ที่ จ ะบริ ห ารจั ด การ
รวมทั้ ง สิ้ น 76,468.08 ลานบาท ประกอบดวยหนี้ ข อง
กระทรวงการคลั ง จํ า นวน 37,804.22 ลานบาท หนี้ ข อง
FIDF จํ า นวน 38,584.53 ลานบาท และหนี้ ที่ รั ฐ บาลกู มา
เพื่อใหกูต"อ จํานวน 79.33 ลานบาท

ณ ส.ค. 61 206,147.73
คาดการณ, ณ สิ้น ก.ย. 61 212,241.11

ลบ.
ลบ.

ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2561 กระทรวงการคลังมีการเบิกจ"ายงบชําระหนี้สะสม
206,147.73 ลานบาท และในเดือนกันยายน 2561 จะมีการเบิกจ"ายเพิ่มเติม
6,093.38 ลานบาท ทําให ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 คาดว"ากระทรวงการคลัง
จะมีการเบิกจ"ายงบชําระหนี้สะสม 212,241.11 ลานบาท
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1. ภาพรวมการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล ปEงบประมาณ 2561 1,205,046.56 ล&านบาท
Q1

Q2

Q3

Q4

274,622.81 ลบ.

369,699.81 ลบ.

322,204.26 ลบ.

238,519.68 ลบ.

ผลสะสม ณ ส.ค. 61
1,128,578.48 ลบ.

MOF
FIDF
ON-LENDING

75,275.08 ลบ.

ชําระหนี้

615,395.74 ลบ.

ปรับโครงสร&างหนี้
589,650.82 ลบ.

หมายเหตุ
1. ขอมูลเบื้องตนจากระบบ GFMIS-TR และ DMTR ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561
2. แผนการชําระตนเงินกู อางอิงขอมูลจาก 1. แผนการใชจ"ายงบชําระหนี้ที่ไดรับจัดสรร ป3งบประมาณ 2561 และ 2. ตารางการโอนสินทรัพยEคงเหลือจากบัญชีผลประโยชนEประจําป3 2559
ของกองทุนเพื่อการฟHIนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และ 3. ขอมูลการโอนเงินหรือสินทรัพยEของกองทุนเพื่อการฟHIนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ป3งบประมาณ 2561
3. แผนการปรับโครงสรางหนี้ อางอิงขอมูลจาก 1. แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําป3งบประมาณ 2561 ปรับปรุงครั้งที่ 2 2. ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาการกูเงินและ
บริหารเงินกูเพื่อช"วยเหลือกองทุนเพื่อการฟHIนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ครั้งที่ 2/2561 3. ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาการกูเงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ
และการกูเงินเพื่อบริหารสภาพคล"องของเงินคงคลังป3งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561 และ 4. ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาการกูเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้รัฐบาล
ป3งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3/2561
4. วงเงินการชําระหนี้พันธบัตรและอื่นๆ ของกระทรวงการคลัง 80,480.92 ลบ. ประกอบดวย งบชําระหนี้ 73,522.68 ลบ. เงิน Premium ขาดดุล 5,577.24 ลบ. และเงิน Premium
ไทยเขมแข็ง 1,381 ลบ.
5. การชําระหนี้เป>นวงเงินที่เกิดจากการชําระตั๋วเงินคลัง และตราสารอื่นๆ โดยนับรวมวงเงินชําระทุกครั้งที่ดําเนินการ
6. แผนการดําเนินการดังกล"าวขางตนอาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความจําเป>นและเหมาะสม

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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2. ผลการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาลเดือนสิงหาคม 2561

75,275.08 ล&านบาท

ในเดือนสิงหาคม 2561 มีการดําเนินการ ดังนี้
หนี้ของกระทรวงการคลัง จํานวน 63,644.64 ลานบาท โดยเป>นการชําระหนี้ในประเทศ
จํานวน 63,078.65 ลานบาท และหนี้ต"างประเทศ จํานวน 565.99 ลานบาท
หนี้ของ FIDF จํานวน 11,607.56 ลานบาท โดยเป>นหนี้ของ FIDF 3 ทั้งจํานวน แบ"งเป>น
ตนเงิน 10,000 ลานบาท และดอกเบี้ย 1,607.56 ลานบาท
หนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต"อ จํานวน 22.88 ลานบาท โดยเป>นการชําระหนี้ต"างประเทศ
ของ รฟท. ทั้งจํานวน

2.1 การบริหารการชําระหนี้ของกระทรวงการคลัง
ในประเทศ
สูงกว.าแผน

63,644.64 ล&านบาท
ต.างประเทศ

3,000 ลบ.

100%

แผน ผล

แผน ผล

สูงกว.าแผน

3,026.65 ลบ.

รวม
สูงกว.าแผน

3,000 ลบ.

ต&นเงิน
ดอกเบี้ย/
ค.าธรรมเนียม

สูงกว.าแผน

100%

แผน ผล

แผน ผล

26.65 ลบ.

แผน ผล
สูงกว.าแผน

26.65 ลบ.
แผน ผล

รายการ

แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
ตนเงิน
59,984.94
62,984.94
447.99
447.99
60,432.93
63,432.93
ดอกเบี้ย/ค"าธรรมเนียม
67.06
93.71
118.00
118.00
185.06
211.71
รวม
60,052.00
63,078.65
565.99
565.99
60,617.99
63,644.64
ในเดือนสิงหาคม 2561 มีผลการบริหารการชําระหนี้ของกระทรวงการคลัง จํานวน 63,644.64 ลานบาท สูงกว"าแผน จํานวน 3,026.65
ลานบาท โดยสาเหตุเกิดจาก ดังนี้
1) การชําระตั๋วสัญญาใชเงินก"อนครบกําหนด จํานวน 3,000 ลานบาท ทําใหเกิดดอกเบี้ยจากการชําระหนี้กอ" นครบกําหนดดังกล"าว
จํานวน 41.62 ลานบาท
2) การชําระดอกเบี้ยพันธบัตรที่พนอายุความ จํานวน 0.03 ลานบาท
3) ประมาณการค"าธรรมเนียม Bond Switching ไวในแผน จํานวน 15 ลานบาท แต"ธนาคารที่เป>นตัวแทนการจําหน"ายอยู"ระหว"าง
การตรวจสอบขอมูลและจัดทําใบเรียกเก็บเงินค"าธรรมเนียม

จําแนกตามแหล.งเงินที่นํามาชําระ
งบชําระหนี้
6%

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

Public Debt Management Office

ปรับ
โครงสรางหนี้
94%

แหล"งเงินสําหรับการบริหารการชําระหนี้ของกระทรวงการคลัง ดังนี้
ปรับโครงสรางหนี้ จํานวน 59,984.94 ลานบาท
งบชําระหนี้ จํานวน 3,659.70 ลานบาท
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2.2 การบริหารการชําระหนี้ของ FIDF
FIDF1

รวม

100%

100%

แผน ผล

แผน ผล

แผน ผล

-

100%

100%

แผน ผล

แผน ผล

แผน ผล

-

ดอกเบี้ย/
ค.าธรรมเนียม
ตนเงิน
ดอกเบี้ย/ค"าธรรมเนียม
รวม

1.32 ลบ.

FIDF3

ต&นเงิน

รายการ

สูงกว.าแผน

11,607.56 ล&านบาท

แผน
-

ผล
-

แผน
ผล
แผน
ผล
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
1,606.24 1,607.56 1,606.24 1,607.56
11,606.24 11,607.56 11,606.24 11,607.56

ในเดือนสิงหาคม 2561 กองทุนเพื่อการฟHIนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) มีผลการบริหารการชําระหนี้โดยเป>นหนี้ FIDF 3
ทั้ง สิ้น จํ านวน 11,607.56 ลานบาท สู งกว"า แผน จํา นวน 1.32 ลานบาท เนื่อ งจากดอกเบี้ยหนาตั๋ว สัญญาใชเงิ นเพื่อ การปรั บ
โครงสรางหนี้ที่ประมูลไดจริงสูงกว"าประมาณการ

จําแนกตามแหล.งเงินที่นํามาชําระ
ปรับ
โครงสรางหนี้
86%

เงินนําส"ง
จากสถาบัน
การเงิน
14%

แหล"งเงินสําหรับการบริหารการชําระหนี้ของ FIDF ดังนี้
การปรับโครงสรางหนี้ จํานวน 10,000 ลานบาท
เงินนําส"งจากสถาบันการเงิน จํานวน 1,607.56 ลานบาท

2.3 การบริหารการชําระหนี้ที่รัฐบาลกู&มาเพื่อให&กู&ต.อ
ในเดื อ นสิ ง หาคม 2561 มี ผ ลการบริ ห าร
การชําระหนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต"อ จํานวน
22.88 ลานบาท ต่ํ า กว" า แผน จํ า นวน 0.26
ลานบาท เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ชําระ
จริ ง ต่ํ า กว" า ประมาณการ โดยเป> น การชํ า ระ
ดอกเบี้ยของ รฟท. ทั้งจํานวน
ทั้งนี้ แหล"งเงินในการชําระหนี้ดังกล"าว
มาจากเงินงบประมาณที่รัฐวิสาหกิจเป>นผูขอ
ตั้งงบประมาณทั้งจํานวน

ต.างประเทศ

-

-

แผน ผล

แผน ผล

ดอกเบี้ย/
ค.าธรรมเนียม
รายการ
ตนเงิน

ต่ํากว.าแผน

0.26 ลบ.

รวม
แผน ผล

ต่ํากว.าแผน

ต่ํากว.าแผน

แผน ผล

แผน ผล

-

0.26 ลบ.

0.26 ลบ.

แผน ผล

รวม

Public Debt Management Office

ในประเทศ

ต&นเงิน

ดอกเบี้ย/ค"าธรรมเนียม

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

22.88 ล&านบาท

แผน
-

ผล
-

แผน
-

ผล
-

แผน
-

ผล
-

-

-

23.14
23.14

22.88
22.88

23.14
23.14

22.88
22.88
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3. แผนการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล เดือนกันยายน 2561

76,468.08 ล&านบาท

ในเดือนกันยายน 2561 รัฐบาลมีหนี้ที่จะบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น
76,468.08 ลานบาท แบ"งเป>น
หนี้ของกระทรวงการคลัง จํานวน 37,804.22 ลานบาท
หนี้ของ FIDF จํานวน 38,584.53 ลานบาท
หนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต"อ จํานวน 79.33 ลานบาท

โดยภาระหนี้จํานวนดังกล"าว รัฐบาลมีแผนที่จะชําระหนี้ จํานวน
30,736.08 ลานบาท และดําเนินการปรับโครงสรางหนี้ จํานวน
45,732 ลานบาท

3.1 แผนการบริหารการชําระหนี้ของกระทรวงการคลัง

37,804.22 ล&านบาท

กระทรวงการคลังมีหนี้ที่จะบริหารจัดการในเดือนกันยายน 2561 วงเงินรวมทั้งสิ้น
37,804.22 ลานบาท แบ"งเป>น ตนเงิน จํานวน 31,704.62 ลานบาท ดอกเบี้ยและ
ค"าธรรมเนียม จํานวน 6,099.60 ลานบาท ไดแก"
หนี้เงินกูเพื่อชดเชยขาดดุลฯ จํานวน 37,670.18 ลานบาท โดยเป>น 1. ตนเงิน
จํานวน 31,704.62 ลานบาท (เป>นพันธบัตรออมทรัพยE 31,577.24 ลานบาท
และตั๋วสัญญาใชเงิน 127.38 ลานบาท) และ 2. ดอกเบี้ยและค"าธรรมเนียม
จํานวน 5,965.56 ลานบาท
หนี้เงินกูไทยเขมแข็ง จํานวน 133.60 ลานบาท โดยเป>นดอกเบี้ยทั้งจํานวน
หนี้เงินกูบาททดแทน จํานวน 0.44 ลานบาท โดยเป>นดอกเบี้ยทั้งจํานวน

ทั้งนี้ จากหนี้ที่จะบริหารจัดการดังกล"าว กระทรวงการคลังมีแผนที่จะชําระหนี้ 7,804.22 ล&านบาท แบ"งเป>น
ชําระจากงบชําระหนี้ จํานวน 6,093.38 ลานบาท แบ"งเป>น
- ตนเงิน ดอกเบี้ยและค"าธรรมเนียมหนี้เงินกูเพื่อชดเชยขาดดุลฯ วงเงินรวม 6,092.94 ลานบาท
- ดอกเบี้ยหนี้เงินกูบาททดแทน จํานวน 0.44 ลานบาท
ชําระจากบัญชี Premium ขาดดุล สําหรับตนเงินหนี้เงินกูเพื่อชดเชยขาดดุลฯ จํานวน
1,577.24 ลานบาท
ชําระจากบัญชี Premium ไทยเขมแข็ง สําหรับดอกเบี้ยหนี้เงินกูไทยเขมแข็ง จํานวน
133.60 ลานบาท
วงเงินคงเหลือ จํานวน 30,000 ล&านบาท จะดําเนินการปรับโครงสรางหนี้โดยการออกตั๋วสัญญาใชเงิน
และพันธบัตรรัฐบาล
หมายเหตุ : อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินการไดตามความจําเป>นและเหมาะสม
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3.2 แผนการบริหารการชําระหนี้ของ FIDF

38,584.53 ล&านบาท
FIDF มีหนี้ที่จะบริหารจัดการในเดือนกันยายน 2561 รวมทั้งสิ้น 38,584.53
ลานบาท แบ"งเป>น ตนเงิน จํานวน 35,132 ลานบาท และดอกเบี้ย จํานวน
3,452.53 ลานบาท ไดแก"
หนี้ FIDF 1 จํานวน 18,190.28 ลานบาท แบ"งเป>น 1. ตนเงิน จํานวน
17,624.79 ลานบาท และ 2. ดอกเบี้ย จํานวน 565.49 ลานบาท
หนี้ FIDF 3 จํานวน 20,394.25 ลานบาท แบ"งเป>น 1. ตนเงิน จํานวน
17,507.21 ลานบาท และ 2. ดอกเบี้ย จํานวน 2,887.04 ลานบาท

จากหนี้ที่จะบริหารจัดการดังกล"าว กองทุน FIDF มีแผนที่จะชําระหนี้ 22,852.53 ล&านบาท
โดยใชเงินนําส"งจากสถาบันการเงิน แบ"งเป>น
- ตนเงินและดอกเบี้ยหนี้เงินกู FIDF 1 วงเงินรวม 2,458.28 ลานบาท
- ตนเงินและดอกเบี้ยหนี้เงินกู FIDF 3 วงเงินรวม 20,394.25 ลานบาท
วงเงินคงเหลือ จํานวน 15,732 ล&านบาท จะดําเนินการปรับโครงสรางหนี้
โดยการออกตั๋วสัญญาใชเงินเพื่อการปรับโครงสรางหนี้

3.3 แผนการบริหารการชําระหนี้ที่รัฐบาลกู&มาเพื่อให&กู&ต.อ

79.33 ล&านบาท

แผนการบริหารการชําระหนี้ที่รัฐบาลกูมาใหรัฐวิสาหกิจกูต"อในเดือนกันยายน 2561
รวมทั้งสิ้น 79.33 ลานบาท แบ"งเป>น ตนเงิน จํานวน 8.55 ลานบาท และดอกเบี้ย
จํานวน 70.78 ลานบาท ไดแก"
หนี้ของ รฟท. จํานวน 35.92 ลานบาท โดยเป>นดอกเบี้ยทั้งจํานวน
หนี้ของ รฟม. จํานวน 34.86 ลานบาท โดยเป>นดอกเบี้ยทั้งจํานวน
หนี้ของ กฟภ. จํานวน 0.34 ลานดอลลารEแคนาดา หรือเทียบเท"า 8.55 ลานบาท
โดยเป>นตนเงินทั้งจํานวน

จากหนี้ที่จะบริหารจัดการดังกล"าว รัฐวิสาหกิจมีแผนจะดําเนินการชําระหนี้ทั้งจํานวน
โดยชําระจากเงินรายไดและเงินงบประมาณที่รัฐวิสาหกิจเป>นผูขอตั้งงบประมาณ

หมายเหตุ : อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินการไดตามความจําเป>นและเหมาะสม
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ณ ส.ค. 61
คาดการณ, ณ สิ้น ก.ย. 61

4. การเบิกจ.ายงบชําระหนี้สะสมของรัฐบาล

206,147.73 ล&านบาท
212,241.11 ล&านบาท

ผลการเบิ ก จ. า ยงบชํ า ระหนี้ สบน. ไดรั บ จั ด สรรงบชํ า ระหนี้ ใ นป3 ง บประมาณ 2561 จํ า นวน 212,241.11 ลานบาท
สิ้นเดือนสิงหาคม 2561 กระทรวงการคลังมีการเบิกจ"ายงบชําระหนี้สะสม 206,147.73 ลานบาท และในเดือนกันยายน 2561
จะมีการเบิกจ"ายเพิ่มเติม 6,093.38 ลานบาท ทําให ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 คาดว"ากระทรวงการคลังจะมีการเบิกจ"าย
งบชําระหนี้สะสม 212,241.11 ลานบาท

การใช&งบชําระหนี้ที่ สบน. ได&รับจัดสรร (สะสม)
ใชไป 97.13%
206,147.73 ลบ.

212,241.11 ลบ.

ลานบาท
คาดการณ,
ณ สิ้น ก.ย. 61

100%

แผนการเบิกจ.ายงบชําระหนี้ ปEงบประมาณ 2561 (รายเดือน)
ลานบาท
60,000
40,000
20,000
0
ต&นเงิ น
ดอกเบี้ยและ
ค.าธรรมเนียม
รวม

หน"วย : ลานบาท

ต.ค. 60

พ.ย. 60

ธ.ค. 60

ม.ค. 61

ก.พ. 61

มี.ค. 61

เม.ย. 61

พ.ค. 61

มิ.ย. 61

ก.ค. 61

ส.ค. 61

ก.ย. 61

รวม

327.78
2,812.09

19,483.43
1,545.27

500.35
52,074.54

20,407.78
4,952.97

447.99
545.44

10,477.35
8,105.66

327.78
3,075.56

4,000.00
1,454.54

3,500.35
53,757.81

10,476.00
4,215.34

3,447.99
211.71

127.38
5,966.00

73,524.18
138,716.93

3,139.87

21,028.70

52,574.89

25,360.75

993.43

18,583.01

3,403.34

5,454.54

57,258.16

14,691.34

3,659.70

6,093.38

212,241.11
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