ฉบับที่/ป5งบประมาณ
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การบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล

เดือนกุมภาพันธ+ 2560

หนี้ของรัฐบาลประกอบดวย หนี้ของกระทรวงการคลัง หนี้ที่รัฐบาลกูเพื่อชดใช
ความเสียหายใหแก"กองทุน FIDF และหนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต"อ โดยในเดือนกุมภาพันธ+
และเดือนมีนาคม 2560 มีผลการชําระหนี้และแผนการชําระหนี้ดังรายงานต"อไปนี้
1. ผลการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาลเดือนกุมภาพันธ) 2560
(รายละเอียดหนา 2 – 3)

แผน 83,906.89 ลานบาท
ผล 91,307.93 ลานบาท

ในเดือนกุมภาพันธ+ 2560 มีหนี้ที่ครบกําหนดชําระซึ่งมีแผนบริหารจัดการ 83,906.89 ลานบาท โดยมีการ
ดําเนินการจริง 91,307.93 ลานบาท ประกอบดวยหนี้ของกระทรวงการคลัง 80,592.64 ลานบาท หนี้ของ FIDF 8,924.06
ลานบาท และหนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต"อ 1,791.23 ลานบาท

กระทรวงการคลัง

ต่ํากว5าแผน

3.63 ลานบาท
รายละเอียดหนา 2

กองทุน FIDF

รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต5อ

สูงกว5าแผน

7,404.67 ลานบาท
รายละเอียดหนา 3

2. แผนการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาลเดือนมีนาคม 2560
(รายละเอียดหนา 4 – 5)

100%
รายละเอียดหนา 3

169,505.68 ลานบาท

ในเดือนมีนาคม 2560 มีหนี้ที่ครบกําหนดของรัฐบาล 169,505.68 ลานบาท ประกอบดวยหนี้ของกระทรวงการคลัง
148,477.38 ลานบาท หนี้ของ FIDF 19,253.61 ลานบาท และหนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต"อ 1,774.69 ลานบาท

กระทรวงการคลัง

รายละเอียดหนา 4

3. การเบิกจ5ายงบชําระหนี้สะสมของรัฐบาล

กองทุน FIDF

รายละเอียดหนา 5

ณ ก.พ. 60
คาดการณ) ณ สิ้น มี.ค. 60

รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต5อ

รายละเอียดหนา 5

96,713.45 ลานบาท
104,923.72 ลานบาท

ณ ก.พ. 60

ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ+ 2560 กระทรวงการคลังมีการเบิกจ"ายงบชําระหนี้
สะสม 96,713.45 ลานบาท และในเดือนมีนาคม 2560 จะมีการเบิกจ"าย
86,095.77
เพิ่ ม เติ ม 8,210.27 ลานบาท ทํ า ให ณ สิ้ น เดื อ นมี น าคม 2560 คาดว" า
54.93%
กระทรวงการคลังจะมีการเบิกจ"ายงบชําระหนี้สะสม 104,923.72 ลานบาท
คาดการณ) ณ สิ้น มี.ค. 60
รายละเอียดหนา 6 และเหลืองบชําระหนี้ที่รอการเบิกจ"าย 86,095.77 ลานบาท
50.63%

1

1. ผลการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาลเดือนกุมภาพันธ) 2560

ในเดือนกุมภาพันธ+ 2560 มีการดําเนินการ ดังนี้
หนี้ของกระทรวงการคลัง 80,592.64 ลานบาท โดยเปHนการชําระหนี้
ในประเทศ 79,996.39 ลานบาท หนี้ต"างประเทศ 596.25 ลานบาท
หนี้ของ FIDF 8,924.06 ลานบาท โดยเปHนหนี้ FIDF1 6,938.17
ลานบาท และหนี้ FIDF3 1,985.89 ลานบาท
หนี้ ที่ รั ฐ บาลกู มาเพื่ อ ใหกู ต" อ 1,791.23 ลานบาท โดยเปH น บกท.
1,790.18 ลานบาท และ รฟท. 1.05 ลานบาท

กระทรวงการคลัง

ชําระหนี้รัฐบาลรวม
91,307.93 ลานบาท
FIDF

91,307.93 ลานบาท

หนี้ที่รัฐบาลกูมา
เพื่อใหกูต5อ

การบริหารการชําระหนี้ของกระทรวงการคลัง

80,592.64 ลานบาท

ขาดดุล

IBRD

JICA

100%
แผน ผล

100%
แผน ผล

100%

ตนเงิน
แผน ผล
ต่ํากว5าแผน

ดอกเบี้ย/
ค5าธรรมเนียม

3.61 ลบ.

0.02 ลบ.

แผน ผล
รายการ
ตนเงิน
ดอกเบี้ย/ค"าธรรมเนียม
รวม

แผน

100%

ต่ํากว5าแผน

แผน ผล
ผล

แผน

แผน ผล

ผล

แผน

ผล

79,910.32

79,910.32

109.17

109.17

338.82

338.82

89.68

86.07

16.66

16.64

131.62

131.62

80,000.00

79,996.39

125.83

125.81

470.44

470.44

ในเดือนกุมภาพันธ+ 2560 มีผลการบริหารการชําระหนี้ของกระทรวงการคลังต่ํากว5าแผน จํานวน 3.63 ลานบาท โดยสาเหตุเกิดจาก
1. การประมาณการส"วนลดหนาตั๋วเงินคลังสูงกว"าที่ชําระจริง 3.61 ลานบาท และ 2. หนี้เงินกูธนาคารโลก (IBRD) มีการชําระดอกเบี้ยต่ํากว"าแผน
0.02 ลานบาท เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนต่ํากว"าที่ประมาณการไว

จําแนกตามแหล5งเงินที่นํามาชําระ

เงินคงคลัง
79,910.32

งบชําระหนี้
682.32

กระทรวงการคลังชําระคืนตนเงินกูจากเงินคงคลัง 79,910.32 ลานบาท
และจากงบชําระหนี้ 682.32 ลานบาท
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การบริหารการชําระหนี้ของ FIDF

8,924.06 ลานบาท
FIDF1

ในเดือนกุมภาพันธ+ 2560 กองทุน FIDF ชําระหนี้สูงกว5า
แผนจํ านวน 7,404.67 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
2555 ครั้ ง ที่ 2 และ 2559 ครั้ ง ที่ 1 ก" อ นครบกํ า หนด
พรอมทั้งชําระดอกเบี้ยจากการชําระหนี้ก"อนครบกําหนด
ดังกล"าวดวย

FIDF3
สูงกว5าแผน

6,920.00 ลบ.
สูงกว5าแผน

ตนเงิน
แผน ผล

แผน ผล

465.82 ลบ.
สูงกว5าแผน

ดอกเบี้ย/
ค5าธรรมเนียม
แผน

รายการ
ตนเงิน
ดอกเบี้ย/ค"าธรรมเนียม
รวม

-

0.68 ลบ.

สูงกว5าแผน

18.17 ลบ.
แผน ผล

ผล
6,920.00
18.17
6,938.17

แผน ผล

แผน

ผล

1,519.39
1,519.39

465.82
1,520.07
1,985.89

จําแนกตามแหล5งเงินที่นํามาชําระ
เงินนําส"งจาก
สถาบันการเงิน
8,458.24

ชํ า ระตนเงิ น จากเงิ น นํ า ส" ง สถาบั น การเงิ น 6,920.00 ลานบาท จากเงิ น
ผลประโยชน+ 465.82 ลานบาท และชํ า ระดอกเบี้ ย จากเงิ น นํ า ส" ง สถาบั น
การเงิน 1,538.24 ลานบาท

เงินผลประโยชน+
465.82

การบริหารการชําระหนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต5อ

1,791.23 ลานบาท
รฟท.

บกท.
100%

ตนเงิน

แผน ผล

ดอกเบี้ย/
ค5าธรรมเนียม
รายการ
ตนเงิน
ดอกเบี้ย/ค"าธรรมเนียม
รวม

100%
แผน ผล

แผน
1,790.18
1,790.18

ผล

แผน
1,790.18
1,790.18

ผล
1.05
1.05

1.05
1.05

ผลการชําระหนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต"อในเดือนกุมภาพันธ) 2560 เปรียบเทียบกับแผนการชําระหนี้ในเดือนเดียวกัน พบว"าหนี้ที่รัฐบาล
กูมาเพื่อใหกูต5อมีการชําระหนี้เปHนไปตามแผนที่กําหนดไว

3
3

2. แผนการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล เดือนมีนาคม 2560

ในเดือนมีนาคม 2560 รัฐบาลมีภาระหนี้เงินกูที่ครบกําหนดชําระรวม
169,505.68 ลานบาท แบ"งเปHน

กระทรวงการคลัง

หนี้ของกระทรวงการคลัง จํานวน 148,477.38 ลานบาท

ชําระหนี้รัฐบาลรวม
169,505.68 ลานบาท
FIDF

169,505.68 ลานบาท

หนี้ที่รัฐบาลกูมา
เพื่อใหกูต5อ

หนี้ของ FIDF จํานวน 19,253.61 ลานบาท
หนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต"อ จํานวน 1,774.69 ลานบาท
โดยภาระหนี้จํานวนดังกล"าว มีแผนการชําระหนี้ จํานวน 113,773.68
ลานบาท และดําเนินการปรับโครงสรางหนี้ จํานวน 55,732.00
ลานบาท

แผนการบริหารการชําระหนี้ของกระทรวงการคลัง

148,477.38 ลานบาท

กระทรวงการคลังมีหนี้ที่ครบกําหนดชําระในเดือนมีนาคม 2560 รวม
148,477.38 ลานบาท แบ"งเปHน ตนเงิน จํานวน 139,890.73 ลานบาท
และดอกเบี้ยและค"าธรรมเนียม จํานวน 8,586.65 ลานบาท ดังนี้
ขาดดุล

หนี้ในประเทศ

พ.ร.ก.
ไทยเขมแข็ง

หนี้ในประเทศ
เงินกูเพื่อชดเชยการขาดดุล มีตนเงินที่ครบกําหนดชําระ จํานวน
139,890.73 ลานบาท และดอกเบี้ย จํานวน 8,210.27 ลานบาท
เงินกูตาม พ.ร.ก.ไทยเขมแข็ง มีดอกเบี้ยที่ครบกําหนดชําระ
จํานวน 376.38 ลานบาท

จากหนี้ที่ครบกําหนดชําระดังกล"าว กระทรวงการคลังมีแผนชําระหนี้ จํานวน 108,477.38 ลานบาท แบ"งเปHน
ชําระจากบัญชีเงินคงคลัง สําหรับตั๋วเงินคลังของหนีเ้ พื่อชดเชยการขาดดุล
จํานวน 99,890.73 ลานบาท
ชําระจากงบชําระหนี้ สําหรับดอกเบี้ยของหนีเ้ พื่อชดเชยการขาดดุล
ระดับการชําระหนี้
จํานวน 8,210.27 ลานบาท
ชําระจากบัญชี Premium TKK สําหรับดอกเบี้ยของหนีต้ าม พ.ร.บ.ไทยเขมแข็ง
จํานวน 376.38 ลานบาท
ส"วนที่เหลือ จํานวน 40,000.00 ลานบาท จะดําเนินการปรับโครงสรางหนี้
ตนเงินกูเพื่อชดเชยการขาดดุลโดยการออกตั๋วสัญญาใชเงินทั้งจํานวน
หมายเหตุ : ทั้งนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินการไดตามความจําเปHนและเหมาะสม

73%
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แผนการบริหารการชําระหนี้ของ FIDF

19,253.61 ลานบาท

FIDF 1

หนี้ FIDF ที่ครบกําหนดชําระในเดือนมีนาคม 2560 รวม 19,253.61
ลานบาท แบ"งเปHน ตนเงิน จํานวน 15,838.74 ลานบาท และดอกเบี้ย
จํานวน 3,414.87 ลานบาท ดังนี้

FIDF 3

FIDF 1 มีตนเงินที่ครบกําหนดชําระ จํานวน 15,732.00 ลานบาท
และดอกเบี้ย จํานวน 597.75 ลานบาท
FIDF 3 มีตนเงินที่ครบกําหนดชําระ จํานวน 106.74 ลานบาท
และดอกเบี้ย จํานวน 2,817.12 ลานบาท

จากหนี้ที่ครบกําหนดชําระดังกล"าว มีแผนชําระหนี้ จํานวน 3,521.61 ลานบาท แบ"งเปHน
ชําระจากเงินนําส"งสถาบันการเงินสําหรับดอกเบีย้ ของ
FIDF 1 และ FIDF 3 รวมจํานวน 3,414.87 ลานบาท
ชําระจากเงินผลประโยชน+ฯ สําหรับตนเงินของ FIDF 3
จํานวน 106.74 ลานบาท
ส"วนที่เหลือ จํานวน 15,732.00 ลานบาท จะดําเนินการปรับโครงสรางหนี้
โดยการออกตั๋วสัญญาใชเงินเพื่อการปรับโครงสรางหนี้ทั้งจํานวน

แผนการบริหารการชําระหนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต5อ
รฟม.

บกท.

ระดับการชําระหนี้

18%

1,774.69 ลานบาท

แผนการชําระหนี้ที่รัฐบาลกูมาใหรัฐวิสาหกิจกูต"อในเดือนมีนาคม
2560 รวม 1,774.69 ลานบาท แบ"งเปHน ตนเงิน จํานวน 1,767.21
ลานบาท และดอกเบี้ย จํานวน 7.48 ลานบาท ดังนี้
รฟม. มีดอกเบี้ยที่ครบกําหนดชําระ จํานวน 7.48 ลานบาท
บกท. มีตนเงินที่ครบกําหนดชําระ จํานวน 1,758.17 ลานบาท
กฟภ. มีตนเงินที่ครบกําหนดชําระ จํานวน 9.04 ลานบาท

กฟภ.

ระดับการชําระหนี้
จากแผนการบริหารหนี้ดังกล"าว รัฐวิสาหกิจมีแผนจะดําเนินการชําระหนี้
ทั้งหมดโดยใชเงินจากงบประมาณ ซึ่งรัฐวิสาหกิจจะขอตั้งงบประมาณ
ชําระหนี้เงินกูเอง

100%
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