
แผน 104,306.70 ล�านบาท
ผล   80,484.66 ล�านบาท

1. ผลการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาลเดือนมกราคม 2560
    (รายละเอียดหน�า 2 – 3)

แผน 104,306.70 ล�านบาท
ผล   80,484.66 ล�านบาท

1. ผลการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาลเดือนมกราคม 2560
    (รายละเอียดหน�า 2 – 3)

  หน้ีของรัฐบาลประกอบด�วย หน้ีของกระทรวงการคลัง  หน้ีที่รัฐบาลกู�เพ่ือชดใช�

ความเสียหายให�แก"กองทุน FIDF และหน้ีที่รัฐบาลกู�มาเพ่ือให�กู�ต"อ โดยในเดือนมกราคม

และเดือนกุมภาพันธ+ 2560 มีผลการชําระหน้ีและแผนการชําระหน้ีดังรายงานต"อไปน้ี

การบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาล04/2560
เดือนมกราคม 2560

ฉบับท่ี/ป5งบประมาณ 
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 ในเดือนมกราคม 2560 มีหนี้ท่ีครบกําหนดชําระซึ่งมีแผนบริหารจัดการ 104,306.70 ล�านบาท โดยมีการ
ดําเนินการจริง 80,484.66 ล�านบาท ประกอบด�วยหนี้ของกระทรวงการคลัง 67,298.15 ล�านบาท หนี้ของ FIDF 5,641.35 
ล�านบาท และหนี้ท่ีรัฐบาลกู�มาเพ่ือให�กู�ต"อ 7,545.16 ล�านบาท

83,906.89 ล�านบาท2. แผนการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาลเดือนกุมภาพันธ1 2560
    (รายละเอียดหน�า 4 – 5)

83,906.89 ล�านบาท2. แผนการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาลเดือนกุมภาพันธ1 2560
    (รายละเอียดหน�า 4 – 5)

 ในเดือนกุมภาพันธ+ 2560 มีหนี้ ท่ีครบกําหนดของรัฐบาล 83,906.89 ล�านบาท ประกอบด�วยหนี้ของ
กระทรวงการคลัง 80,596.27 ล�านบาท หนี้ของ FIDF 1,519.39 ล�านบาท และหนี้ท่ีรัฐบาลกู�มาเพ่ือให�กู�ต"อ 1,791.23 ล�านบาท

ณ ม.ค. 60 96,031.13 ล�านบาท
 คาดการณ1 ณ ก.พ. 60       96,717.08 ล�านบาท 3. การเบิกจ4ายงบชําระหน้ีสะสมของรัฐบาล ณ ม.ค. 60 96,031.13 ล�านบาท
 คาดการณ1 ณ ก.พ. 60       96,717.08 ล�านบาท 3. การเบิกจ4ายงบชําระหน้ีสะสมของรัฐบาล

ณ ส้ินเดือนมกราคม 2560 กระทรวงการคลังมีการเบิกจ"ายงบชําระหนี้
สะสม 96,031.13 ล�านบาท และในเดือนกุมภาพันธ+ 2560 จะมีการเบิกจ"าย
เพ่ิมเติม 685.95 ล�านบาท ทําให� ณ ส้ินเดือนกุมภาพันธ+ 2560 คาดว"า
กระทรวงการคลังจะมีการเบิกจ"ายงบชําระหนี้สะสม 96,717.08 ล�านบาท 
และเหลืองบชําระหนี้ท่ีรอการเบิกจ"าย 94,302.41 ล�านบาท

กระทรวงการคลัง กองทุน FIDF รัฐบาลกู�มาเพ่ือให�กู�ต4อ

สูงกว4าแผน 
243.76 ล�านบาท

กระทรวงการคลัง

ตํ่ากว4าแผน 
26,649.35 ล�านบาท

สูงกว4าแผน 
2,583.55 ล�านบาท

รัฐบาลกู�มาเพ่ือให�กู�ต4อกองทุน FIDF

50.27%

94,302.41

50.63%
คาดการณ1 ณ ก.พ. 60

ณ ม.ค. 60
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 80,484.66 ล�านบาท1. ผลการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาลเดือนมกราคม 2560  80,484.66 ล�านบาท1. ผลการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาลเดือนมกราคม 2560

ต�นเงิน

ดอกเบ้ีย/
ค4าธรรมเนียม

ในเดือนมกราคม 2560 มีผลการบริหารการชําระหน้ีของกระทรวงการคลังตํ่ากว4าแผน จํานวน 26,649.35 ล�านบาท โดยสาเหตุเกิดจาก 
1. ปรับเปล่ียนแผนการออกพันธบัตร เพ่ือปรับโครงสร�างต๋ัวสัญญาใช�เงินฯ (เงินกู�ระยะส้ัน Bridge Financing) เปQนการออกพันธบัตรเพ่ือชดเชย
การขาดดุล และเล่ือนการปรับโครงสร�างหน้ีต๋ัวสัญญาใช�เงินฯ ไปดําเนินการในเดือนมีนาคม 2560 (ครบกําหนด เดือนเมษายน 2560) จึงไม"มีการ
ชําระดอกเบ้ียท่ีเกิดจากการปรับโครงสร�างหน้ี 11.50 ล�านบาท 2. การชําระค"าธรรมเนียมตัวแทน สําหรับการออกพันธบัตรในประเทศ 362.75 
ล�านบาท ไม"ได�อยู"ในแผนท่ีวางไว� เพราะต�องรอใบเรียกเก็บค"าธรรมเนียมจากธนาคารแห"งประเทศไทยแจ�งมา 3. การประมาณการส"วนลดหน�าต๋ัว
เงินคลังสูงกว"าท่ีชําระจริง 0.02 ล�านบาท และ 4. หน้ีเงินกู�ธนาคารโลก (IBRD) มีการชําระดอกเบ้ียตํ่ากว"าแผน 0.58 ล�านบาท เน่ืองจาก
อัตราแลกเปล่ียนตํ่ากว"าท่ีประมาณการไว�

67,298.15 ล�านบาทการบริหารการชําระหน้ีของกระทรวงการคลัง

งบชําระหน้ี
7,320.94

เงินคงคลัง 
19,977.21

การปรับ
โครงสร�างหน้ี
40,000.00

กระทรวงการคลังชําระคืนต�นเงินกู�จากเงินคงคลัง 19,977.21 ล�านบาท 
จากงบชําระหน้ี 7,320.94 ล�านบาท และปรับโครงสร�างหน้ีเพ่ือชดเชย
การขาดดุล 40,000.00 ล�านบาท 

จําแนกตามแหล4งเงินท่ีนํามาชําระ

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ต�นเงิน 86,977.21 59,977.21 - - - - 93.47 93.47

ดอกเบ้ีย/ค"าธรรมเนียม 5,202.43 5,553.66 1,438.96 1,438.96       204.75      204.17 30.68      30.68

รวม 92,179.64 65,530.87 1,438.96 1,438.96   204.75   204.17       124.15     124.15

แผน ผล

ในเดือนมกราคม 2560 มีการดําเนินการ ดังน้ี 
หน้ีของกระทรวงการคลัง 67,298.15 ล�านบาท โดยเปQนการชําระหน้ี
ในประเทศ 26,969.83 ล�านบาท หน้ีต"างประเทศ 328.32 ล�านบาท 
และการปรับโครงสร�างหน้ีในประเทศ 40,000.00 ล�านบาท 
หน้ีของ FIDF 5,641.35 ล�านบาท โดยเปQนหน้ี FIDF1 5,053.99
ล�านบาท และหน้ี FIDF3 587.36 ล�านบาท 
หน้ีท่ีรัฐบาลกู�มาเพ่ือให�กู�ต"อ 7,545.16 ล�านบาท โดยเปQน รฟม. 62.42 
ล�านบาท รฟท. 4,104.93 ล�านบาท บกท. 1,943.99 ล�านบาท และการปรับ
โครงสร�างหน้ี รฟม. 1,433.82 ล�านบาท

FIDF หนี้ท่ีรัฐบาลกู�มา
เพื่อให�กู�ต4อ

กระทรวงการคลัง

ชําระหน้ีรัฐบาลรวม
 80,484.66 ล�านบาท

แผน ผล

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

100%

สูงกว4าแผน 
351.23 ลบ.

ตํ่ากว4าแผน 
0.58 ลบ.

ขาดดุล ไทยเข�มแข็ง IBRD JICA

ตํ่ากว4าแผน 
27,000.00 ลบ.

100%

100%
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5,641.35 ล�านบาทการบริหารการชําระหน้ีของ FIDF

ต�นเงิน

ดอกเบ้ีย/
ค4าธรรมเนียม

ในเดือนมกราคม 2560 กองทุน FIDF ชําระหนี้สูงกว4า
แผนจํานวน 2,583.55 ล�านบาท เน่ืองจากกองทุนฯ 
นําส"งเงินเพ่ือชําระคืนต�นเงินเพ่ิมเติม จึงนําไปชําระคืน
ต๋ัวสัญญาใช�เงินเพ่ือการปรับโครงสร�างหน้ี ป5งบประมาณ 
2559 ครั้งท่ี 1/1 และ 1/2 ก"อนครบกําหนดพร�อมท้ัง
ชําระดอกเบ้ียจากการชําระหน้ีก"อนครบกําหนดดังกล"าวด�วย

รายการ แผน ผล แผน ผล

ต�นเงิน          1,377.00  3,953.00                   -    -
ดอกเบ้ีย/ค"าธรรมเนียม     1,093.44       1,100.99     587.36  587.36

รวม     2,470.44      5,053.99    587.36  587.36

เงินนําส"งจาก
สถาบันการเงิน

1,688.35

เงินกองทุน 
FIDF

3,953.00

ชําระต�นเงินจากเงินกองทุน FIDF 3,953.00 ล�านบาท และชําระดอกเบ้ียจาก
เงินนําส"งสถาบันการเงิน 1,688.35 ล�านบาท

7,545.16 ล�านบาทการบริหารการชําระหน้ีที่รัฐบาลกู�มาเพ่ือให�กู�ต4อ

ต�นเงิน

ดอกเบ้ีย/
ค4าธรรมเนียม

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ต�นเงิน 1,433.82      1,433.82     3,824.21 4,062.07 1,808.36 1,808.36
ดอกเบ้ีย/ค"าธรรมเนียม 55.89         62.42 41.40 42.86 137.72 135.63

รวม 1,489.71     1,496.24      3,865.61 4,104.93 1,946.08 1,943.99

ผลการชําระหน้ีท่ีรัฐบาลกู�มาเพ่ือให�กู�ต"อสูงกว4าแผน 243.76 ล�านบาท เกิดจาก 1. รฟม. และ รฟท. ชําระหน้ีสูงกว"าแผน เน่ืองจากอัตรา
แลกเปล่ียนท่ีใช�ประมาณการตํ่ากว"าอัตราแลกเปล่ียนท่ีใช�ชําระจริง และ 2. บกท. ชําระหน้ีตํ่ากว"าแผน เน่ืองจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีใช�
ประมาณการสูงกว"าอัตราแลกเปล่ียนท่ีใช�ชําระจริง  ท้ังน้ี แหล"งเงินในการชําระหน้ีดังกล"าวมาจากงบชําระหน้ีของรัฐวิสาหกิจ
ท้ังจํานวน 

ผล ผลแผน แผน

จําแนกตามแหล4งเงินท่ีนํามาชําระ
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แผน ผล

แผน ผล แผน ผล

แผน ผล แผน ผล

แผน ผล

สูงกว4าแผน 
2,576.00 ลบ.

100%

สูงกว4าแผน 
7.55 ลบ.

100%

สูงกว4าแผน 
6.53 ลบ.

สูงกว4าแผน 
237.86 ลบ.

FIDF1 FIDF3

รฟม. รฟท. บกท.

แผน ผล

100%

สูงกว4าแผน 
1.46 ลบ. ตํ่ากว4าแผน 

2.09 ลบ.



 80,596.27 ล�านบาทแผนการบริหารการชําระหน้ีของกระทรวงการคลัง

ในเดือนกุมภาพันธ+ 2560 รัฐบาลมีภาระหนี้เงินกู�ท่ีครบกําหนดชําระ
รวม 83,906.89 ล�านบาท  แบ"งเปQน

     หนี้ของกระทรวงการคลัง จํานวน 80,596.27 ล�านบาท

     หนี้ของ FIDF จํานวน 1,519.39 ล�านบาท

     หนี้ท่ีรัฐบาลกู�มาเพ่ือให�กู�ต"อ จํานวน 1,791.23 ล�านบาท

โดยภาระหนี้จํานวนดังกล"าว มีแผนการชําระหนี้ท้ังจํานวน

กระทรวงการคลังมีหนี้ท่ีครบกําหนดชําระในเดือนกุมภาพันธ+ 2560 รวม 
80,596.27 ล�านบาท แบ"งเปQน ต�นเงิน จํานวน 80,358.31 ล�านบาท 
และดอกเบี้ยและค"าธรรมเนียม จํานวน 237.96 ล�านบาท  ดังนี้

    เงินกู�เพ่ือชดเชยการขาดดุล มีต�นเงินท่ีครบกําหนดชําระ จํานวน
    79,910.32 ล�านบาท และดอกเบี้ย จํานวน 89.68 ล�านบาท
    

FIDF หนี้ท่ีรัฐบาลกู�มา
เพื่อให�กู�ต4อ

กระทรวงการคลัง

ชําระหน้ีรัฐบาลรวม
83,906.89 ล�านบาท

83,906.89 ล�านบาท2. แผนการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาล เดือนกุมภาพันธ1 2560 83,906.89 ล�านบาท2. แผนการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาล เดือนกุมภาพันธ1 2560
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    เงินกู�จาก IBRD มีต�นเงินท่ีครบกําหนด จํานวน 109.17 ล�านบาท
    และดอกเบี้ย 16.66 ล�านบาท
    เงินกู�จาก JICA มีต�นเงินท่ีครบกําหนด จํานวน 338.82 ล�านบาท
    และดอกเบี้ย จํานวน 131.62 ล�านบาท

ขาดดุล
หน้ีในประเทศ

หน้ีต4างประเทศ

IBRD

JICA

หน้ีในประเทศ

หน้ีต"างประเทศ



 80,596.27 ล�านบาทแผนการบริหารการชําระหน้ีของกระทรวงการคลัง (ต4อ)

จากหนี้ท่ีครบกําหนดชําระดังกล"าว กระทรวงการคลังมีแผนชําระหน้ีท้ังจํานวน แบ"งเปQน
� ชําระจากบัญชีเงินคงคลัง สําหรับตั๋วเงินคลังของหนีเ้พ่ือชดเชยการขาดดุล

   จํานวน 79,910.32 ล�านบาท
�   ชําระจากงบชําระหนี้ รวมจํานวน 685.95 ล�านบาท

• ดอกเบี้ย ของหนี้เพ่ือชดเชยการขาดดุล จํานวน 89.68 ล�านบาท
• ต�นเงินและดอกเบี้ยของ IBRD จํานวน 125.83 ล�านบาท
• ต�นเงินและดอกเบี้ยของ JICA จํานวน 470.44 ล�านบาท

   1,519.39 ล�านบาทแผนการบริหารการชําระหน้ีของ FIDF

FIDF 3

แผนการบริหารการชําระหนี้ของ FIDF ในเดือนกุมภาพันธ+ 2560 รวม 
1,519.39 ล�านบาท ซึ่งเปQนการจ"ายดอกเบี้ยของ FIDF3 ท้ังจํานวน

หมายเหตุ : ท้ังน้ี อาจมีการปรับเปล่ียนแผนการดําเนินการได�ตามความจําเปQนและเหมาะสม

จากแผนการบริหารการชําระหนี้ดังกล"าว เปQนการชําระจากเงินนําส"งสถาบัน
การเงิน สําหรับดอกเบี้ย FIDF3 ท้ังจํานวน

100%

ระดับการชําระหน้ี

100%

ระดับการชําระหน้ี

หนี้ท่ีรัฐบาลกู�มาเพ่ือให�กู�ต"อ ท่ีครบกําหนดชําระในเดือนกุมภาพันธ+
2560 รวม 1,791.23 ล�านบาท แบ"งเปQน ต�นเงิน จํานวน 1,790.18 
ล�านบาท และดอกเบี้ย จํานวน 1.05 ล�านบาท  ดังนี้

    บกท. มีต�นเงินท่ีครบกําหนดชําระ จํานวน 1,790.18 ล�านบาท    
    รฟท. มีดอกเบี้ยท่ีครบกําหนดชําระ จํานวน 1.05 ล�านบาท

1,791.23 ล�านบาทแผนการบริหารการชําระหน้ีที่รัฐบาลกู�มาเพ่ือให�กู�ต4อ

จากแผนการบริหารหนี้ดังกล"าว รัฐวิสาหกิจมีแผนจะดําเนินการชําระหนี้
ท้ังหมดโดยใช�เงินจากงบประมาณ ซึ่งรัฐวิสาหกิจจะขอตั้งงบประมาณ
ชําระหนี้เงินกู�เอง

100%

ระดับการชําระหน้ี

รฟท.

บกท.
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