ฉบับที่/ป4งบประมาณ

การบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล

03/2560
เดือนธันวาคม 2559

หนี้ของรัฐบาลประกอบดวย หนี้ของกระทรวงการคลัง หนี้ที่รัฐบาลกูเพื่อชดใช
ความเสียหายใหแก"กองทุน FIDF และหนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต"อ โดยในเดือนธันวาคม 2559
และเดือนมกราคม 2560 มีผลการชําระหนี้และแผนการชําระหนี้ดังรายงานต"อไปนี้
แผน 135,113.23 ลานบาท
ผล 144,093.42 ลานบาท

1. ผลการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาลเดือนธันวาคม 2559
(รายละเอียดหนา 2 – 3)

ในเดือนธันวาคม 2559 มีหนี้ ที่ครบกํา หนดชําระซึ่ง มีแผนบริ หารจัดการ 135,113.23 ลานบาท โดยมีการ
ดําเนินการจริง 144,093.42 ลานบาท ประกอบดวยหนี้ของกระทรวงการคลัง 129,394.69 ลานบาท หนี้ของ FIDF 13,533.26
ลานบาท และหนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต"อ 1,165.47 ลานบาท

กระทรวงการคลัง

กองทุน FIDF

สูงกว2าแผน

รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต2อ

สูงกว2าแผน

3,764.28 ลานบาท

5,206.38 ลานบาท

2. แผนการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาลเดือนมกราคม 2560

สูงกว2าแผน

9.53 ลานบาท
104,306.70 ลานบาท

(รายละเอียดหนา 4 – 6)

ในเดือนมกราคม 2560 มีหนี้ที่ครบกําหนดของรัฐบาล 104,306.70 ลานบาท โดยมีแผนจะชําระหนี้ 37,306.70
ลานบาท และการปรับโครงสรางหนี้ 67,000.00 ลานบาท

กระทรวงการคลัง

กองทุน FIDF

3. การเบิกจ2ายงบชําระหนี้สะสมของรัฐบาล
ณ ธ.ค. 59

46.44%

95,339.02
50.09%

คาดการณ0 ณ ม.ค. 60

ณ ธ.ค. 59
คาดการณ0 ณ ม.ค. 60

รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต2อ

88,710.18 ลานบาท
95,680.47 ลานบาท

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559 กระทรวงการคลังมีการเบิกจ"ายงบชําระหนี้
สะสม 88,710.18 ลานบาท และในเดือนมกราคม 2560 จะมีการเบิกจ"าย
เพิ่มเติม 6,970.29 ลานบาท ทําให ณ สิ้นเดือนมกราคม 2560 คาดว"า
กระทรวงการคลังจะมีการเบิกจ"ายงบชําระหนี้สะสม 95,680.47 ลานบาท
และเหลืองบชําระหนี้คงเหลือที่รอการเบิกจ"าย 95,339.02 ลานบาท
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1. ผลการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาลเดือนธันวาคม 2559

ในเดือนธันวาคม 2559 มีการดําเนินการ ดังนี้
หนี้ของกระทรวงการคลัง 129,394.69 ลานบาท โดยเปOนการชําระหนี้
ในประเทศ 84,467.97 ลานบาท หนี้ต"างประเทศ 621.80 ลานบาท
และการปรับโครงสรางหนี้ในประเทศ 44,304.92 ลานบาท
หนี้ของ FIDF 13,533.26 ลานบาท โดยเปOนหนี้ FIDF1 8,851.97
ลานบาท และหนี้ FIDF3 4,681.29 ลานบาท
หนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต"อ 1,165.47 ลานบาท โดยเปOน รฟท. 688.54
ลานบาท รฟม. 475.03 ลานบาท และ ธ.ก.ส. 1.90 ลานบาท

กระทรวงการคลัง

ชําระหนี้รัฐบาลรวม
144,093.42 ลานบาท
หนี้ที่รัฐบาลกูมา
เพื่อใหกูต2อ

FIDF

144,093.43 ลานบาท

การบริหารการชําระหนี้ของกระทรวงการคลัง
ขาดดุล

129,394.69 ลานบาท

ไทยเขมแข็ง

บาททดแทน

พ.ร.ก. น้ํา

ADB

สูงกว2าแผน

4,000.36 ลบ.

ตนเงิน
แผน ผล

100%

100%

แผน ผล

แผน ผล

100%
แผน ผล

100%
แผน ผล

ต่ํากว2าแผน

0.10 ลบ.
แผน ผล

ต่ํากว2าแผน

236.00 ลบ.

ดอกเบี้ย/
ค2าธรรมเนียม

100%
แผน ผล

รายการ

แผน ผล
แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

สูงกว2าแผน

0.02 ลบ.
แผน ผล

แผน

ผล

ผล

แผน

ผล

ตนเงิน

66,139.56

70,139.92

-

-

4,216.60

4,216.60

9,000.00

9,000.00

509.20

509.10

ดอกเบี้ย/ค"าธรรมเนียม

41,565.45

41,329.45

3,636.40

3,636.40

430.58

430.58

19.94

19.94

112.68

112.70

รวม

107,705.01

111,469.37

3,636.40

3,636.40

4,647.18

4,647.18

9,019.94

9,019.94

621.88

621.80

ในเดือนธันวาคม 2559 มีผลการบริหารการชําระหนี้ของกระทรวงการคลังสูงกว2าแผน จํานวน 3,764.28 ลานบาท โดยสาเหตุเกิดจาก
1. การปรับโครงสรางหนี้พันธบัตรออมทรัพยAของกระทรวงการคลัง ป4งบประมาณ 2557 ครั้งที่ 1 4,000.36 ลานบาท ซึ่งไม"ไดกําหนดไวในแผน
และผลการประมูลพันธบัตรรัฐบาล ป4งบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 และ 5 ประมูลไดต่ํากว"าที่ประมาณการไวส"งผลใหชําระดอกเบี้ยพันธบัตรรุ"น
ดังกล"าวต่ํากว"าแผน 236.00 ลานบาท 2. การชําระหนี้เงินกูธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) มีการชําระตนเงินต่ํากว"าแผน 0.10 ลานบาท และ
ชําระดอกเบี้ยและค"าธรรมเนียมสูงกว"าแผน 0.02 ลานบาท เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนไดเปลี่ยนแปลงไปจากที่ประมาณการไว

จําแนกตามแหล2งเงินที่นํามาชําระ
เงินคงคลัง
40,304.92

งบชําระหนี้
84,525.27

การปรับ
โครงสรางหนี้
4,000.00
บัญชี
Premium
564.50

กระทรวงการคลังชําระคืนตนเงินกูจากเงินคงคลัง 40,304.92 ลานบาท
จากงบชํ า ระหนี้ 84,525.27 ลานบาท ชํ า ระจากบั ญ ชี Premium
564.50 ลานบาท และปรั บ โครงสรางหนี้ เ พื่ อ ชดเชยการขาดดุ ล
4,000.00 ลานบาท
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การบริหารการชําระหนี้ของ FIDF

13,533.26 ลานบาท

ในเดือนธันวาคม 2559 กองทุน FIDF ชําระหนี้สูงกว2า
แผนจํานวน 5,206.38 ลานบาท เนื่องจากกองทุนฯ
นําส"งเงินเพื่อชําระคืนตนเงินเพิ่มเติม 5,088.00 ลานบาท
ซึ่ ง ไดชํ า ระคื น ตนเงิ น ก" อ นครบกํ า หนดของตั๋ ว สั ญ ญา
ใชเงิ นเพื่ อการปรั บโครงสรางหนี้ ป4 งบประมาณ 2555
ครั้งที่ 2 พรอมทั้งชําระดอกเบี้ยจากการชําระหนี้ก"อน
ครบกําหนดดังกล"าว 29.89 ลานบาท และชําระดอกเบี้ย
จากเงินดอกเบี้ยคางจ"าย (Accrued Interest) 88.49
ลานบาท
รายการ
ตนเงิน
ดอกเบี้ย/ค"าธรรมเนียม
รวม

FIDF1

FIDF3
สูงกว2าแผน

5,088.00 ลบ.

ตนเงิน

100%
แผน ผล

-

แผน ผล
สูงกว2าแผน

100%

118.38 ลบ.

ดอกเบี้ย/
ค2าธรรมเนียม

แผน ผล

แผน

ผล
5,088.00
3,763.97
8,851.97

3,645.59
3,645.59

แผน ผล

แผน
15.96
4,665.33
4,681.29

ผล
15.96
4,665.33
4,681.29

จําแนกตามแหล2งเงินที่นํามาชําระ
เงินกองทุน
FIDF
5,088.00

เงิน Accrued
Interest
88.49
เงินผลประโยชนA
15.96

ชําระตนเงินจากเงิ นกองทุน FIDF 5,088.00 ลานบาท ชํ าระตนเงิ นจาก
สินทรัพยAคงเหลือในบัญชีผลประโยชนA 15.96 ลานบาท ชําระดอกเบี้ยจากเงิน
นําส"งสถาบันการเงิน 8,340.81 ลานบาท และชําระดอกเบี้ยจากเงินดอกเบี้ย
คางจ"าย (Accrued Interest) 88.49 ลานบาท

เงินนําส"งจาก
สถาบันการเงิน
8,340.81

การบริหารการชําระหนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต2อ

1,165.47 ลานบาท

รฟท.

รฟม.

ธกส.

สูงกว2าแผน

7.49 ลบ.

ตนเงิน

100%
แผน ผล

แผน ผล

ดอกเบี้ย/
ค2าธรรมเนียม
รายการ
ตนเงิน
ดอกเบี้ย/ค"าธรรมเนียม
รวม

สูงกว2าแผน

100%

2.04 ลบ.
แผน ผล

แผน
532.46
146.55
679.01

ผล
539.95
148.59
688.54

100%
แผน ผล

แผน ผล

แผน
475.03
475.03

ผล

แผน
475.03
475.03

ผล
1.67
0.23
1.90

1.67
0.23
1.90

ผลการชํ าระหนี้ ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต" อสูงกว" าแผน 9.53 ลานบาท เกิดจาก รฟท. ชํา ระหนี้สู งกว"าแผน เนื่อ งจากอั ตราแลกเปลี่ยน
ที่ ใชประมาณการต่ํ า กว" า อั ต ราแลกเปลี่ ย นที่ ใชชํ า ระจริ ง ทั้ ง นี้ แหล" ง เงิ น ในการชํ า ระหนี้ ดัง กล" า วมาจากงบชํ า ระหนี้ ข องรั ฐ วิ ส าหกิ จ
ทั้งจํานวน
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2. แผนการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล เดือนมกราคม 2560

104,306.70 ลานบาท

ในเดือนมกราคม 2560 รัฐบาลมีภาระหนี้เงินกูที่ครบกําหนดชําระรวม
104,306.70 ลานบาท แบ"งเปOน
กระทรวงการคลัง

หนี้ของกระทรวงการคลัง จํานวน 93,947.50 ลานบาท
หนี้ของ FIDF จํานวน 3,057.80 ลานบาท

ชําระหนี้รัฐบาลรวม
104,306.70 ลานบาท
FIDF

หนี้ที่รัฐบาลกูมา
เพื่อใหกูต2อ

หนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต"อ จํานวน 7,301.40 ลานบาท
โดยภาระหนี้จํานวนดังกล"าว มีแผนการชําระหนี้ จํานวน 37,306.70
ลานบาท และดําเนินการปรับโครงสรางหนี้ จํานวน 67,000.00
ลานบาท

แผนการบริหารการชําระหนี้ของกระทรวงการคลัง

ขาดดุล

93,947.50 ลานบาท

กระทรวงการคลังมีหนี้ที่ครบกําหนดชําระในเดือนมกราคม 2560 รวม
93,947.50 ลานบาท แบ"งเปOน ตนเงิน จํานวน 87,070.68 ลานบาท
และดอกเบี้ยและค"าธรรมเนียม จํานวน 6,876.82 ลานบาท ดังนี้

หนี้ในประเทศ
หนี้ในประเทศ

พ.ร.ก.
ไทยเขมแข็ง

เงินกูเพื่อชดเชยการขาดดุล มีตนเงินที่ครบกําหนดชําระ จํานวน
86,977.21 ลานบาท และดอกเบี้ย จํานวน 5,202.43 ลานบาท
เงินกูตาม พ.ร.ก.ไทยเขมแข็ง มีดอกเบี้ยที่ครบกําหนดชําระ
จํานวน 1,438.96 ลานบาท

หนี้ต2างประเทศ
IBRD

เงินกูจาก IBRD มีดอกเบี้ยที่ครบกําหนด จํานวน 204.75 ลานบาท
เงินกูจาก JICA มีตนเงินที่ครบกําหนด จํานวน 93.47 ลานบาท
และดอกเบี้ย จํานวน 30.68 ลานบาท
หนี้ต"างประเทศ

JICA
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แผนการบริหารการชําระหนี้ของกระทรวงการคลัง (ต2อ)
จากหนี้ที่ครบกําหนดชําระดังกล"าว กระทรวงการคลังมีแผนชําระหนี้ จํานวน
26,947.50 ลานบาท โดยคิดเปOนรอยละ 30 ของภาระหนี้ทั้งหมด แบ"งเปOน
ชําระจากบัญชีเงินคงคลัง สําหรับตั๋วเงินคลังของหนีเ้ พื่อชดเชยการขาดดุล
จํานวน 19,977.21 ลานบาท
ชําระจากงบชําระหนี้ รวมจํานวน 6,970.29 ลานบาท สําหรับ
• ดอกเบี้ยของหนีเ้ พื่อชดเชยการขาดดุล จํานวน 5,202.43 ลานบาท
• ดอกเบี้ยของหนี้ พ.ร.ก.ไทยเขมแข็ง จํานวน 1,438.96 ลานบาท
• ตนเงินและดอกเบี้ยของ IBRD จํานวน 204.75 ลานบาท
• ตนเงินและดอกเบี้ยของ JICA จํานวน 124.15 ลานบาท

93,947.50 ลานบาท

ระดับการชําระหนี้

30%

ส"วนที่เหลือ จํานวน 67,000.00 ลานบาท จะดําเนินการปรับโครงสรางหนี้
ตนเงินกูเพื่อชดเชยการขาดดุลโดยการ
ออกตั๋วสัญญาใชเงิน จํานวน 40,000.00 ลานบาท
ออกพันธบัตรรัฐบาล จํานวน 27,000.00 ลานบาท

หมายเหตุ : ทั้งนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินการไดตามความจําเปOนและเหมาะสม

แผนการบริหารการชําระหนี้ของ FIDF
FIDF 1

FIDF 3

3,057.80 ลานบาท
แผนการบริหารการชําระหนี้ของ FIDF ในเดือนมกราคม 2560 รวม
3,057.80 ลานบาท แบ"งเปOน ตนเงิน จํานวน 1,377.00 ลานบาท และ
ดอกเบี้ยจํานวน 1,680.80 ลานบาท ดังนี้
FIDF1 มีตนเงินที่จะชําระ จํานวน 1,377.00 ลานบาท และ
ดอกเบี้ย จํานวน 1,093.44 ลานบาท
FIDF3 มีดอกเบี้ยที่ครบกําหนดชําระ จํานวน 587.36 ลานบาท

ระดับการชําระหนี้
จากแผนการบริหารการชําระหนี้ดังกล"าว จําแนกตามแหล"งเงินไดดังนี้
ชําระจากเงินนําส"งสถาบันการเงิน สําหรับดอกเบีย้ FIDF1
และ FIDF3 จํานวน 1,680.80 ลานบาท
ชําระจากบัญชีของกองทุน FIDF สําหรับตนเงิน FIDF1
จํานวน 1,377.00 ลานบาท

100%
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แผนการบริหารการชําระหนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต2อ
รฟม.

รฟท.

บกท.

7,301.40 ลานบาท

หนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต"อ ที่ครบกําหนดชําระในเดือนมกราคม
2560 รวม 7,301.40 ลานบาท แบ"งเปOน ตนเงิน จํานวน 7,066.39
ลานบาท และดอกเบี้ย จํานวน 235.01 ลานบาท ดังนี้
รฟม. มีตนเงินที่ครบกําหนดชําระ จํานวน 1,433.82 ลานบาท
และดอกเบี้ย จํานวน 55.89 ลานบาท
รฟท. มีตนเงินที่ครบกําหนดชําระ จํานวน 3,824.21 ลานบาท
และดอกเบี้ย จํานวน 41.40 ลานบาท
บกท. มีตนเงินที่ครบกําหนดชําระ จํานวน 1,808.36 ลานบาท
และดอกเบี้ย จํานวน 137.72 ลานบาท

ระดับการชําระหนี้
จากแผนการบริหารหนี้ดังกล"าว รัฐวิสาหกิจมีแผนจะดําเนินการชําระหนี้
ทั้งหมดโดยใชเงินจากงบประมาณ ซึ่งรัฐวิสาหกิจจะขอตั้งงบประมาณ
ชําระหนี้เงินกูเอง

100%
3. การเบิกจ2ายงบชําระหนี้สะสมของรัฐบาล

ณ ธ.ค. 59
คาดการณ0 ณ ม.ค. 60

88,710.18 ลานบาท
95,680.47 ลานบาท

ผลการเบิกจ2ายงบชําระหนี้ สบน. ไดรับจัดสรรงบชําระหนี้ในป4งบประมาณ 2560 จํานวน 191,019.49 ลานบาท สิ้นเดือนธันวาคม
2559 กระทรวงการคลังมีการเบิกจ"ายงบชําระหนี้สะสม 88,710.18 ลานบาท และในเดือนมกราคม 2560 จะมีการเบิกจ"ายเพิ่มเติม
6,970.29 ลานบาท ทําให ณ สิ้นเดือนมกราคม 2560 คาดว"ากระทรวงการคลังจะมีการเบิกจ"ายงบชําระหนี้สะสม 95,680.47
ลานบาท และเหลืองบชําระหนี้คงเหลือที่รอการเบิกจ"าย 95,339.02 ลานบาท
การใชงบชําระหนี้ที่ สบน. ไดรับจัดสรร

การใชงบชําระหนี้ที่ สบน. ไดรับจัดสรร (สะสม)

ณ ธ.ค. 59

46.44%

95,339.02
50.09%

คาดการณ0 ณ ม.ค. 60

แผนการใชจ2ายงบชําระหนี้ ปHงบประมาณ 2560 (รายเดือน)
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