ฉบับที่/ป5งบประมาณ

รายงานการชําระหนี้ของรัฐบาล

01/2560
เดือนตุลาคม 2559

หนี้ของรัฐบาลประกอบดวย หนี้ของกระทรวงการคลัง หนี้ที่รัฐบาลกูเพื่อชดใช
ความเสียหายใหแก"กองทุน FIDF และหนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต"อ โดยในเดือนตุลาคม และ
เดือนพฤศจิกายน 2559 มีผลการชําระหนี้และแผนการชําระหนี้ดังรายงานต"อไปนี้
แผน 46,233.52 ลานบาท
ผล 48,469.63 ลานบาท

1. ผลการชําระหนี้ของรัฐบาลเดือนตุลาคม 2559
(รายละเอียดหนา 2 – 3)

ในเดื อนตุ ลาคม 2559 มี แ ผนการชํ า ระหนี้ 46,233.52 ลานบาท มี การชํ า ระจริ ง 48,469.63 ลานบาท
ประกอบดวยการชําระหนี้ของกระทรวงการคลัง 42,816.55 ลานบาท หนี้ของ FIDF 2,798.53 ลานบาท และหนี้ที่รัฐบาล
กูมาเพื่อใหกูต"อ 2,854.55 ลานบาท

กระทรวงการคลัง

กองทุน FIDF

100%

100%

รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต;อ

สูงกว;าแผน

2,236.11 ลานบาท

2. แผนการชําระหนี้ของรัฐบาลเดือนพฤศจิกายน 2559

110,618.67 ลานบาท

(รายละเอียดหนา 4 – 5)

ในเดื อนพฤศจิ ก ายน 2559 มี ห นี้ ที่ ครบกํ า หนดของรัฐ บาล 110,618.67 ลานบาท โดยมี แ ผนจะชํ า ระหนี้
25,718.67 ลานบาท และการปรับโครงสรางหนี้ 84,900.00 ลานบาท

กระทรวงการคลัง

3. การเบิกจ;ายงบชําระหนี้สะสมของรัฐบาล
ณ ต.ค. 59

1.47%

186,834.07
2.19% คาดการณ> ณ พ.ย. 59

กองทุน FIDF

ณ ต.ค. 59
คาดการณ> ณ พ.ย. 59

รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต;อ

2,816.55 ลานบาท
4,185.42 ลานบาท

ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2559 กระทรวงการคลังมีการเบิกจ"ายงบชําระหนี้ จํานวน
2,816.55 ลานบาท บาท และในเดือนพฤศจิกายน 2559 จะมีการเบิกจ"าย
เพิ่มเติม 1,368.87 ลานบาท ทําให ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2559 คาดว"า
กระทรวงการคลังจะมีการเบิกจ"ายงบชําระหนี้สะสม 4,185.42 ลานบาท และ
เหลืองบชําระหนี้คงเหลือที่รอการเบิกจ"าย 186,834.07 ลานบาท
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1. ผลการชําระหนี้ของรัฐบาลเดือนตุลาคม 2559

ในเดือนตุลาคม 2559 มีการดําเนินการชําระหนี้ดังนี้
หนี้ของกระทรวงการคลัง 42,816.55 ลานบาท โดยเป@น
หนี้ในประเทศ 42,386.84 ลานบาท และหนี้ต"างประเทศ
429.71 ลานบาท
หนี้ของ FIDF 2,798.53 ลานบาท โดยเป@นหนี้ FIDF1 1,283.50
ลานบาท และหนี้ FIDF3 1,515.03 ลานบาท
หนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต"อ 2,854.55 ลานบาท โดยเป@น
รฟท. 2,234.62 ลานบาท และ รฟม. 619.93 ลานบาท

กระทรวงการคลัง

ชําระหนี้รัฐบาลรวม
48,469.63 ลานบาท
FIDF

48,469.63 ลานบาท

หนี้ที่รัฐบาลกูมา
เพื่อใหกูต;อ

การชําระหนี้ของกระทรวงการคลัง

42,816.55 ลานบาท
40,000.00 40,000.00

ผลการชําระหนี้ของกระทรวงการคลัง
ในเดือนตุลาคม 2559 เปรียบเทียบกับ
แผนการชํ า ระหนี้ ใ นเดื อ นเดี ย วกั น
พบว" า กระทรวงการคลั ง ดํ าเนิ นการ
ชําระหนี้เปBนไปตามแผนที่กําหนดไว

รายการ
ตนเงิน
ดอกเบี้ย/ค"าธรรมเนียม
รวม

ตนเงิน

327.78 327.78

แผน ผล

ดอกเบี้ย/
ค;าธรรมเนียม

แผน ผล

2,386.84 2,386.84

แผน ผล

ขาดดุล
แผน
40,000.00
2,386.84
42,386.84

101.93 101.93

แผน ผล

JICA
ผล
40,000.00
2,386.84
42,386.84

แผน
327.78
101.93
429.71

ผล
327.78
101.93
429.71

จําแนกตามแหล;งเงินที่นํามาชําระ
งบชําระหนี้
2,816.55

กระทรวงการคลังชําระตนเงินจากเงินคงคลัง 40,000.00
ลานบาท ชํ า ระจากงบชํ า ระหนี้ 2,816.55 ลานบาท
โดยแบ" ง เป@ น การชํ า ระตนเงิ น 327.78 ลานบาท และ
การชําระดอกเบี้ย 2,488.77 ลานบาท

เงินคงคลัง
40,000.00
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การชําระหนี้ของ FIDF

2,798.53 ลานบาท

ผลการชํา ระหนี้ของ FIDF ในเดือ น
ตุลาคม 2559 เปรียบเทียบกับแผนการ
ชําระหนี้ในเดือนเดียวกันพบว"ากองทุน
FIDF ดําเนินการชําระหนี้เปBนไปตาม
แผนที่กําหนดไว

460.10 460.10

ตนเงิน

แผน ผล
1,283.50 1,283.50

ดอกเบี้ย/
ค;าธรรมเนียม

แผน ผล

แผน ผล

FIDF1

รายการ

แผน

ตนเงิน
ดอกเบี้ย/ค"าธรรมเนียม
รวม

FIDF3
ผล

1,283.50
1,283.50

1,054.93

1,054.93

1,283.50
1,283.50

แผน
460.10
1,054.93
1,515.03

ผล
460.10
1,054.93
1,515.03

จําแนกตามแหล;งเงินที่นํามาชําระ
เงิน
ผลประโยชนD
460.10
เงินนําส"งจาก
สถาบัน
การเงิน
2,338.43

กองทุน FIDF ชําระตนเงินจากสินทรัพยDคงเหลือในบัญชี
ผลประโยชนD 460.10 ลานบาท และชําระดอกเบี้ยจากเงิน
นําส"งสถาบันการเงิน 2,338.43 ลานบาท

การชําระหนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต;อ
ผลการชําระหนี้สูงกว"าแผน 2,236.11 ลานบาท เกิดจาก
1. รฟท. ชําระหนี้สูงกว"าแผน 2,234.62 ลานบาท
จากการชํ า ระหนี้ก" อนครบกํา หนดของโครงการ
ปรั บ ปรุ ง ทางรถไฟที่ ไ ม" ป ลอดภั ย และโครงการ
ระบบขนส"งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพฯ
2. รฟม. ชํ า ระหนี้ สู ง กว" า แผน 1.49 ลานบาท
เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ใชประมาณการต่ํากว"า
อัตราดอกเบี้ยที่ใชชําระจริง
ทั้ ง นี้ แหล" ง เงิ น ในการชํ า ระหนี้ ดั ง กล" า วมาจาก
งบชําระหนี้ของรัฐวิสาหกิจทั้งจํานวน
รายการ
ตนเงิน
ดอกเบี้ย/ค"าธรรมเนียม
รวม

2,854.55 ลานบาท
2,209.58
516.67 516.67

ตนเงิน

ผล

ดอกเบี้ย/
ค;าธรรมเนียม

25.04

แผน ผล

101.77 103.26
แผน ผล

ผล

รฟท.
แผน
-

รฟม.
ผล
2,209.58
25.04
2,234.62

แผน
516.67
101.77
618.44

ผล
516.67
103.26
619.93

3
3

2. แผนการชําระหนี้ของรัฐบาล เดือนพฤศจิกายน 2559

110,618.67 ลานบาท

ในเดือนพฤศจิกายน 2559 รัฐบาลมีภาระหนี้เงินกูที่ครบกําหนดชําระ
รวม 110,618.67 ลานบาท แบ"งเป@น
กระทรวงการคลัง

ชําระหนี้รัฐบาลรวม
110,618.67 ลานบาท
FIDF

รัฐวิสาหกิจกูต;อ

หนี้ของกระทรวงการคลัง จํานวน 35,886.35 ลานบาท
หนี้ของ FIDF จํานวน 74,650.96 ลานบาท
หนี้ที่ใหรัฐวิสาหกิจกูต"อ จํานวน 81.36 ลานบาท
โดยภาระหนี้จํานวนดังกล"าว มีแผนการชําระหนี้ จํานวน 25,718.67
ลานบาท และดําเนินการปรับโครงสรางหนี้ จํานวน 84,900.00
ลานบาท

แผนการชําระหนี้ของกระทรวงการคลัง
ขาดดุล

พ.ร.ก.น้ํา

35,886.35 ลานบาท
กระทรวงการคลังมีแผนการชําระหนี้ในเดือนพฤศจิกายน 2559 รวม
35,886.35 ลานบาท แบ"งเป@น ตนเงิน จํานวน 34,517.48 ลานบาท
และดอกเบี้ย จํานวน 1,368.87 ลานบาท ดังนี้
เงินกูเพื่อชดเชยการขาดดุล มีตนเงินที่ครบกําหนดชําระ จํานวน
34,517.48 ลานบาท และดอกเบี้ย จํานวน 1,256.03 ลานบาท
เงินกูตาม พ.ร.ก.น้ํา มีดอกเบี้ยที่ครบกําหนดชําระ จํานวน 112.84
ลานบาท

จากหนี้ที่ครบกําหนดชําระดังกล"าว กระทรวงการคลังมีแผนชําระหนี้ จํานวน
10,886.35 ลานบาท โดยคิดเป@นรอยละ 30 ของภาระหนี้ทั้งหมด แบ"งเป@น
- ชําระตั๋วเงินคลังของหนี้เพื่อชดเชยการขาดดุลจากบัญชีตั๋วเงินคลัง จํานวน
9,517.48 ลานบาท
- ชําระดอกเบี้ยของหนี้เพื่อชดเชยการขาดดุลและ พ.ร.ก. น้ํา จากงบชําระหนี้
จํานวน 1,368.87 ลานบาท
ส"วนที่เหลือ จํานวน 25,000.00 ลานบาท จะดําเนินการปรับโครงสรางหนี้
ตนเงินกูเพื่อชดเชยการขาดดุลโดยการออกตั๋วเงินคลังในเดือนพฤศจิกายน 2559
จํานวน 25,000.00 ลานบาท
หมายเหตุ : ทั้งนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินการไดตามความจําเป@นและเหมาะสม

ระดับการชําระหนี้

30%

4

แผนการชําระหนี้ของ FIDF
FIDF 1

74,650.96 ลานบาท
หนี้ FIDF ที่ครบกําหนดชําระในเดือนพฤศจิกายน 2559 รวม 74,650.96
ลานบาท แบ"งเป@น ตนเงิน จํานวน 73,146.17 ลานบาท และดอกเบี้ย
จํานวน 1,504.79 ลานบาท ดังนี้

FIDF1 มีตนเงินที่ครบกําหนดชําระ จํานวน 55,000.00 ลานบาท
และดอกเบี้ย จํานวน 1,310.00 ลานบาท
FIDF 3
FIDF3 มีตนเงินที่ครบกําหนดชําระ จํานวน 18,146.17 ลานบาท
และดอกเบี้ย จํานวน 194.79 ลานบาท
จากหนี้ที่ครบกําหนดชําระดังกล"าว มีแผนชําระหนี้ จํานวน 14,750.96 ลานบาท
โดยคิดเป@นรอยละ 20 ของภาระหนี้ทั้งหมด แบ"งเป@น
- ชําระตนเงินของ FIDF 1 จากบัญชีปรับโครงสรางหนี้ FIDF จํานวน 13,000.00 ลานบาท
ระดับการชําระหนี้
- ชําระตนเงินของ FIDF3 จากสินทรัพยDคงเหลือในบัญชีผลประโยชนD ของ FIDF
จํานวน 246.17 ลานบาท
- ชําระดอกเบี้ยของ FIDF1 และ FIDF3 จากบัญชีสะสมฯ ของ FIDF จํานวน
1,504.79 ลานบาท
ส"วนที่เหลือ จํานวน 59,900.00 ลานบาท จะดําเนินการปรับโครงสรางหนี้ตนเงินกู
ของ FIDF1 และ FIDF3 โดยการ
- ออกพันธบัตรรัฐบาล จํานวน 16,000.00 ลานบาท
- ตั๋วสัญญาใชเงิน จํานวน 33,900.00 ลานบาท
- ตั๋วสัญญาใชเงินเพื่อการปรับโครงสรางหนี้ (R-Bill) จํานวน 10,000.00 ลานบาท

แผนการชําระหนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต;อ
รฟม.

รฟท.

20%

81.36 ลานบาท
หนี้ที่รัฐบาลใหรัฐวิสาหกิจกูต"อที่ครบกําหนดชําระในเดือนพฤศจิกายน
2559 รวม 81.36 ลานบาท แบ"งเป@น ตนเงิน จํานวน 1.39 ลานบาท
และดอกเบี้ย จํานวน 79.97 ลานบาท ดังนี้
รฟม. มีดอกเบี้ยที่ครบกําหนดชําระ จํานวน 47.40 ลานบาท
รฟท. มีตนเงินที่ครบกําหนดชําระ จํานวน 1.39 ลานบาท
และดอกเบี้ย จํานวน 32.57 ลานบาท

ระดับการชําระหนี้
จากแผนการบริหารหนี้ดังกล"าว หน"วยงานรัฐวิสาหกิจจะดําเนินการชําระหนี้
ทั้งหมดโดยใชเงินจากงบประมาณ ซึ่งรัฐวิสาหกิจจะขอตั้งงบประมาณชําระหนี้
เงินกูเอง

100%
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