ฉบับที่/ป5งบประมาณ

การบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล

04/2560
เดือนมกราคม 2560

หนี้ของรัฐบาลประกอบดวย หนี้ของกระทรวงการคลัง หนี้ที่รัฐบาลกูเพื่อชดใช
ความเสียหายใหแก"กองทุน FIDF และหนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต"อ โดยในเดือนมกราคม
และเดือนกุมภาพันธ+ 2560 มีผลการชําระหนี้และแผนการชําระหนี้ดังรายงานต"อไปนี้
แผน 104,306.70 ลานบาท
ผล 80,484.66 ลานบาท

1. ผลการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาลเดือนมกราคม 2560
(รายละเอียดหนา 2 – 3)

ในเดื อนมกราคม 2560 มีห นี้ที่ครบกํา หนดชําระซึ่ง มีแผนบริห ารจั ดการ 104,306.70 ลานบาท โดยมีการ
ดําเนินการจริง 80,484.66 ลานบาท ประกอบดวยหนี้ของกระทรวงการคลัง 67,298.15 ลานบาท หนี้ของ FIDF 5,641.35
ลานบาท และหนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต"อ 7,545.16 ลานบาท

กระทรวงการคลัง

กองทุน FIDF

ต่ํากว4าแผน

26,649.35 ลานบาท

รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต4อ

สูงกว4าแผน

2,583.55 ลานบาท

2. แผนการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาลเดือนกุมภาพันธ1 2560
(รายละเอียดหนา 4 – 5)

สูงกว4าแผน

243.76 ลานบาท
83,906.89 ลานบาท

ในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ+ 2560 มี ห นี้ ที่ ค รบกํ า หนดของรั ฐ บาล 83,906.89 ลานบาท ประกอบดวยหนี้ ข อง
กระทรวงการคลัง 80,596.27 ลานบาท หนี้ของ FIDF 1,519.39 ลานบาท และหนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต"อ 1,791.23 ลานบาท

กระทรวงการคลัง

3. การเบิกจ4ายงบชําระหนี้สะสมของรัฐบาล
ณ ม.ค. 60

50.27%

94,302.41
50.63%

คาดการณ1 ณ ก.พ. 60

กองทุน FIDF

ณ ม.ค. 60
คาดการณ1 ณ ก.พ. 60

รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต4อ

96,031.13 ลานบาท
96,717.08 ลานบาท

ณ สิ้ น เดื อนมกราคม 2560 กระทรวงการคลัง มี การเบิ กจ" า ยงบชํ า ระหนี้
สะสม 96,031.13 ลานบาท และในเดือนกุมภาพันธ+ 2560 จะมีการเบิกจ"าย
เพิ่ มเติ ม 685.95 ลานบาท ทํ า ให ณ สิ้ น เดื อนกุ มภาพั น ธ+ 2560 คาดว" า
กระทรวงการคลังจะมีการเบิกจ"ายงบชําระหนี้สะสม 96,717.08 ลานบาท
และเหลืองบชําระหนี้ที่รอการเบิกจ"าย 94,302.41 ลานบาท
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1. ผลการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาลเดือนมกราคม 2560

ในเดือนมกราคม 2560 มีการดําเนินการ ดังนี้
หนี้ของกระทรวงการคลัง 67,298.15 ลานบาท โดยเปQนการชําระหนี้
ในประเทศ 26,969.83 ลานบาท หนี้ต"างประเทศ 328.32 ลานบาท
และการปรับโครงสรางหนี้ในประเทศ 40,000.00 ลานบาท
หนี้ของ FIDF 5,641.35 ลานบาท โดยเปQนหนี้ FIDF1 5,053.99
ลานบาท และหนี้ FIDF3 587.36 ลานบาท
หนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต"อ 7,545.16 ลานบาท โดยเปQน รฟม. 62.42
ลานบาท รฟท. 4,104.93 ลานบาท บกท. 1,943.99 ลานบาท และการปรับ
โครงสรางหนี้ รฟม. 1,433.82 ลานบาท

กระทรวงการคลัง

ชําระหนี้รัฐบาลรวม
80,484.66 ลานบาท
หนี้ที่รัฐบาลกูมา
เพื่อใหกูต4อ

FIDF

80,484.66 ลานบาท

การบริหารการชําระหนี้ของกระทรวงการคลัง

67,298.15 ลานบาท

ขาดดุล

ไทยเขมแข็ง

IBRD

JICA

ต่ํากว4าแผน

27,000.00 ลบ.

ตนเงิน

100%
แผน ผล

แผน ผล
สูงกว4าแผน

351.23 ลบ.

ดอกเบี้ย/
ค4าธรรมเนียม

แผน ผล
รายการ
ตนเงิน
ดอกเบี้ย/ค"าธรรมเนียม
รวม

ต่ํากว4าแผน

100%

0.58 ลบ.
แผน ผล

แผน ผล
แผน

ผล

แผน

ผล

100%
แผน ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

86,977.21

59,977.21

-

-

-

-

93.47

93.47

5,202.43

5,553.66

1,438.96

1,438.96

204.75

204.17

30.68

30.68

92,179.64

65,530.87

1,438.96

1,438.96

204.75

204.17

124.15

124.15

ในเดือนมกราคม 2560 มีผลการบริหารการชําระหนี้ของกระทรวงการคลังต่ํากว4าแผน จํานวน 26,649.35 ลานบาท โดยสาเหตุเกิดจาก
1. ปรับเปลี่ยนแผนการออกพันธบัตร เพื่อปรับโครงสรางตั๋วสัญญาใชเงินฯ (เงินกูระยะสั้น Bridge Financing) เปQนการออกพันธบัตรเพื่อชดเชย
การขาดดุล และเลื่อนการปรับโครงสรางหนี้ตั๋วสัญญาใชเงินฯ ไปดําเนินการในเดือนมีนาคม 2560 (ครบกําหนด เดือนเมษายน 2560) จึงไม"มีการ
ชําระดอกเบี้ยที่เกิดจากการปรับโครงสรางหนี้ 11.50 ลานบาท 2. การชําระค"าธรรมเนียมตัวแทน สําหรับการออกพันธบัตรในประเทศ 362.75
ลานบาท ไม"ไดอยู"ในแผนที่วางไว เพราะตองรอใบเรียกเก็บค"าธรรมเนียมจากธนาคารแห"งประเทศไทยแจงมา 3. การประมาณการส"วนลดหนาตั๋ว
เงินคลังสู งกว" าที่ชําระจริง 0.02 ลานบาท และ 4. หนี้เงินกูธนาคารโลก (IBRD) มี การชํ าระดอกเบี้ยต่ํ ากว" าแผน 0.58 ลานบาท เนื่องจาก
อัตราแลกเปลี่ยนต่ํากว"าที่ประมาณการไว

จําแนกตามแหล4งเงินที่นํามาชําระ
การปรับ
โครงสรางหนี้
40,000.00

งบชําระหนี้
7,320.94

กระทรวงการคลังชําระคืนตนเงินกูจากเงินคงคลัง 19,977.21 ลานบาท
จากงบชําระหนี้ 7,320.94 ลานบาท และปรับโครงสรางหนี้เพื่อชดเชย
การขาดดุล 40,000.00 ลานบาท

เงินคงคลัง
19,977.21
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การบริหารการชําระหนี้ของ FIDF

5,641.35 ลานบาท
FIDF1

ในเดือนมกราคม 2560 กองทุน FIDF ชําระหนี้สูงกว4า
แผนจํ านวน 2,583.55 ลานบาท เนื่ อ งจากกองทุ น ฯ
นํ าส" งเงิ นเพื่ อชํ าระคื นตนเงิ นเพิ่ มเติ ม จึ งนํ าไปชํ าระคื น
ตั๋ วสั ญญาใชเงิ นเพื่ อการปรั บโครงสรางหนี้ ป5 งบประมาณ
2559 ครั้ ง ที่ 1/1 และ 1/2 ก" อ นครบกํ าหนดพรอมทั้ ง
ชําระดอกเบี้ยจากการชําระหนี้ก"อนครบกําหนดดังกล"าวดวย

FIDF3
สูงกว4าแผน

2,576.00 ลบ.

ตนเงิน
แผน ผล

สูงกว4าแผน

ดอกเบี้ย/
ค4าธรรมเนียม

7.55 ลบ.

แผน ผล

แผน
1,377.00
1,093.44
2,470.44

รายการ
ตนเงิน
ดอกเบี้ย/ค"าธรรมเนียม
รวม

ผล
3,953.00
1,100.99
5,053.99

100%
แผน ผล

แผน

ผล

587.36
587.36

587.36
587.36

จําแนกตามแหล4งเงินที่นํามาชําระ
ชําระตนเงินจากเงินกองทุน FIDF 3,953.00 ลานบาท และชําระดอกเบี้ยจาก
เงินนําส"งสถาบันการเงิน 1,688.35 ลานบาท

เงินกองทุน
FIDF
3,953.00
เงินนําส"งจาก
สถาบันการเงิน
1,688.35

การบริหารการชําระหนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต4อ
รฟม.

7,545.16 ลานบาท
รฟท.

บกท.

สูงกว4าแผน

ตนเงิน

237.86 ลบ.

100%
แผน ผล

ดอกเบี้ย/
ค4าธรรมเนียม
รายการ
ตนเงิน
ดอกเบี้ย/ค"าธรรมเนียม
รวม

6.53 ลบ.
แผน ผล

แผน
1,433.82
55.89
1,489.71

แผน ผล

แผน ผล
สูงกว4าแผน

สูงกว4าแผน

ผล
1,433.82
62.42
1,496.24

1.46 ลบ.

แผน ผล

แผน
3,824.21
41.40
3,865.61

100%

ผล
4,062.07
42.86
4,104.93

ต่ํากว4าแผน

2.09 ลบ.
แผน ผล

แผน
1,808.36
137.72
1,946.08

ผล
1,808.36
135.63
1,943.99

ผลการชําระหนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต"อสูงกว4าแผน 243.76 ลานบาท เกิดจาก 1. รฟม. และ รฟท. ชําระหนี้สูงกว"าแผน เนื่องจากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ใชประมาณการต่ํากว"าอัตราแลกเปลี่ยนที่ใชชําระจริง และ 2. บกท. ชําระหนี้ต่ํากว"าแผน เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช
ประมาณการสู ง กว" า อั ต ราแลกเปลี่ ย นที่ ใ ชชํ า ระจริ ง ทั้ ง นี้ แหล" ง เงิ น ในการชํ า ระหนี้ ดั ง กล" า วมาจากงบชํ า ระหนี้ ข องรั ฐ วิ ส าหกิ จ
ทั้งจํานวน

3
3

2. แผนการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล เดือนกุมภาพันธ1 2560

ในเดือนกุมภาพันธ+ 2560 รัฐบาลมีภาระหนี้เงินกูที่ครบกําหนดชําระ
รวม 83,906.89 ลานบาท แบ"งเปQน

กระทรวงการคลัง

หนี้ของกระทรวงการคลัง จํานวน 80,596.27 ลานบาท

ชําระหนี้รัฐบาลรวม
83,906.89 ลานบาท
FIDF

83,906.89 ลานบาท

หนี้ที่รัฐบาลกูมา
เพื่อใหกูต4อ

หนี้ของ FIDF จํานวน 1,519.39 ลานบาท
หนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต"อ จํานวน 1,791.23 ลานบาท
โดยภาระหนี้จํานวนดังกล"าว มีแผนการชําระหนี้ทั้งจํานวน

แผนการบริหารการชําระหนี้ของกระทรวงการคลัง

80,596.27 ลานบาท

กระทรวงการคลังมีหนี้ที่ครบกําหนดชําระในเดือนกุมภาพันธ+ 2560 รวม
80,596.27 ลานบาท แบ"งเปQน ตนเงิน จํานวน 80,358.31 ลานบาท
และดอกเบี้ยและค"าธรรมเนียม จํานวน 237.96 ลานบาท ดังนี้

หนี้ในประเทศ

ขาดดุล

หนี้ในประเทศ

เงินกูเพื่อชดเชยการขาดดุล มีตนเงินที่ครบกําหนดชําระ จํานวน
79,910.32 ลานบาท และดอกเบี้ย จํานวน 89.68 ลานบาท

หนี้ต4างประเทศ
IBRD

เงินกูจาก IBRD มีตนเงินที่ครบกําหนด จํานวน 109.17 ลานบาท
และดอกเบี้ย 16.66 ลานบาท
เงินกูจาก JICA มีตนเงินที่ครบกําหนด จํานวน 338.82 ลานบาท
และดอกเบี้ย จํานวน 131.62 ลานบาท
หนี้ต"างประเทศ

JICA

4

แผนการบริหารการชําระหนี้ของกระทรวงการคลัง (ต4อ)
จากหนี้ที่ครบกําหนดชําระดังกล"าว กระทรวงการคลังมีแผนชําระหนี้ทั้งจํานวน แบ"งเปQน
ชําระจากบัญชีเงินคงคลัง สําหรับตั๋วเงินคลังของหนีเ้ พื่อชดเชยการขาดดุล
จํานวน 79,910.32 ลานบาท
ชําระจากงบชําระหนี้ รวมจํานวน 685.95 ลานบาท
• ดอกเบี้ย ของหนี้เพื่อชดเชยการขาดดุล จํานวน 89.68 ลานบาท
• ตนเงินและดอกเบี้ยของ IBRD จํานวน 125.83 ลานบาท
• ตนเงินและดอกเบี้ยของ JICA จํานวน 470.44 ลานบาท

80,596.27 ลานบาท
ระดับการชําระหนี้

100%

หมายเหตุ : ทั้งนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินการไดตามความจําเปQนและเหมาะสม

แผนการบริหารการชําระหนี้ของ FIDF

FIDF 3

1,519.39 ลานบาท
แผนการบริหารการชําระหนี้ของ FIDF ในเดือนกุมภาพันธ+ 2560 รวม
1,519.39 ลานบาท ซึ่งเปQนการจ"ายดอกเบี้ยของ FIDF3 ทั้งจํานวน

ระดับการชําระหนี้

จากแผนการบริหารการชําระหนี้ดังกล"าว เปQนการชําระจากเงินนําส"งสถาบัน
การเงิน สําหรับดอกเบี้ย FIDF3 ทั้งจํานวน

แผนการบริหารการชําระหนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต4อ
บกท.

รฟท.

100%

1,791.23 ลานบาท

หนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต"อ ที่ครบกําหนดชําระในเดือนกุมภาพันธ+
2560 รวม 1,791.23 ลานบาท แบ"งเปQน ตนเงิน จํานวน 1,790.18
ลานบาท และดอกเบี้ย จํานวน 1.05 ลานบาท ดังนี้
บกท. มีตนเงินที่ครบกําหนดชําระ จํานวน 1,790.18 ลานบาท
รฟท. มีดอกเบี้ยที่ครบกําหนดชําระ จํานวน 1.05 ลานบาท

ระดับการชําระหนี้
จากแผนการบริหารหนี้ดังกล"าว รัฐวิสาหกิจมีแผนจะดําเนินการชําระหนี้
ทั้งหมดโดยใชเงินจากงบประมาณ ซึ่งรัฐวิสาหกิจจะขอตั้งงบประมาณ
ชําระหนี้เงินกูเอง

100%
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