
 
 
บทสรปุผู้บริหาร (Executive Summary) 
 

ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2558 สบน. ได้ช าระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลเป็นจ านวนทั้งสิ้น 62,152.52  
ล้านบาท ประกอบด้วยการช าระหนี้ในประเทศ จ านวน 62,147.70 ล้านบาท แบ่งเป็นกระทรวงการคลังเป็น
ผู้ด าเนินการช าระ จ านวน 60,388.53 ล้านบาท และกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
(กองทุน FIDF) เป็นผู้ด าเนินการช าระ จ านวน 1,759.17 ล้านบาท และการช าระหนี้ต่างประเทศ จ านวน 4.82 
ล้านบาท รายละเอียดดังตาราง 
ตารางผลการช าระหนีเ้งินกูข้องรัฐบาลปีงบประมาณ 2559 ประจ าเดอืนพฤศจิกายน 2558 

      หน่วย : ล้านบาท 
 
 

 
ผลการช าระหนี้ในประเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
ผลการช าระหนี้ต่างประเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

 
 

  
 
 

 
 

/สรุปแหล่งเงิน… 

รายงานผลการช าระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลปีงบประมาณ 2559 ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2558 
 

สว่นตา่ง

ตน้เงิน ดอกเบีย้ ค่าธรรมเนียม รวม ตน้เงิน ดอกเบีย้ ค่าธรรมเนียม รวม (1)-(2)

หนี้ในประเทศ 58,930.25          3,221.61         -                62,151.86          58,930.25         3,217.45         -                62,147.70           4.16

หนี้ต่างประเทศ -                  -                -                -                   -                 -                4.82               4.82                  (4.82)

รวม 58,930.25         3,221.61         -                62,151.86          58,930.25         3,217.45         4.82              62,152.52           (0.66)

รายการ
แผนการช าระหน้ีทีค่รบก าหนดช าระคืน ผลการช าระหน้ี

ตน้เงิน ดอกเบีย้ ค่าธรรมเนียม รวม

1. กระทรวงการคลงั 58,930.25         1,458.28         -                60,388.53           

1.1 ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ/บริหารหนี้ 58,930.25         1,219.07         -                60,149.32           

- พนัธบัตร/ต๋ัวสัญญาใช้เงิน/เงินกูร้ะยะส้ัน 3,930.25           1,158.80         -                5,089.05             

- ต๋ัวเงินคลัง 55,000.00         60.27             -                55,060.27           

1.2 TKK -                 36.50             -                36.50                 

1.3 บริหารจัดการน้้าฯ -                 182.70            -                182.70               

1.4 บาททดแทน -                 20.01             -                20.01                 

2. กองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบนัการเงิน -                 1,759.17         -                1,759.17             

2.1 FIDF1 -                 1,530.62         -                1,530.62             

2.2 FIDF3 -                 228.55            -                228.55               

รวม 58,930.25         3,217.45         -                62,147.70           

ผู้รับภาระ/กฎหมาย
ผลการช าระหน้ี 

ตน้เงิน ดอกเบีย้ ค่าธรรมเนียม รวม

ค่าธรรมเนียมรายปี (Annual Fee) ในการจัดอนัดับความ -                 -                4.82               4.82                  

น่าเชือ่ถือ ประจ้าปี 2559 (0.0 MUSD) (0.0 MUSD) (0.1 MUSD) (0.1 MUSD)

รวม -                 -                4.82              4.82                  

แหลง่เงินกู้
ผลการช าระหน้ี 
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สรุปแหล่งเงินที่ใช้ในการช าระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลในเดือนพฤศจิกายน 2558 จ านวน 
62,152.52 ล้านบาท ประกอบด้วย  

 งบช าระหนี้ ปีงบประมาณ 2558 จ านวน 5,393.35 ล้านบาท 

 เงินคงคลัง (บัญชีตั๋วเงินคลัง) จ านวน 55,000.00 ล้านบาท 

 เงินจากบัญชีสะสมเพ่ือการช าระต้นเงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้กองทุน  
FIDF จ านวน 1,759.17 ล้านบาท 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
สรุปการเบิกจ่ายงบช าระหนีป้ีงบประมาณ 2559 ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2558 
     หน่วย:บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ส่วนนโยบายและแผนการบริหารการช าระหนี้ 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 

เบกิจ่าย เบกิจ่าย

 ต.ค. 58 พ.ย. 58

(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (1)-(4)

1. งบช าระหน้ีในประเทศ

- ต้นเงิน 37,954,678,700.00       -                            3,930,247,000.00         3,930,247,000.00         34,024,431,700.00       

- ดอกเบี้ย 131,412,529,900.00     1,606,536,060.44         1,458,285,669.47         3,064,821,729.91         128,347,708,170.09     

- ค่าธรรมเนียม 1,137,147,700.00         -                            -                            -                            1,137,147,700.00         

รวม 170,504,356,300.00     1,606,536,060.44        5,388,532,669.47        6,995,068,729.91        163,509,287,570.09    

2. งบช าระหน้ีต่างประเทศ

- ต้นเงิน 2,683,835,800.00         327,776,677.00           -                            327,776,677.00           2,356,059,123.00         

- ดอกเบี้ย 1,454,032,200.00         112,293,855.29           -                            112,293,855.29           1,341,738,344.71         

- ค่าธรรมเนียม 21,594,600.00             -                            4,824,900.00               4,824,900.00               16,769,700.00             

รวม 4,159,462,600.00        440,070,532.29           4,824,900.00              444,895,432.29          3,714,567,167.71        

3. รวมงบช าระหน้ี (1+2)

- ต้นเงิน 40,638,514,500.00       327,776,677.00           3,930,247,000.00         4,258,023,677.00         36,380,490,823.00       

- ดอกเบี้ย 132,866,562,100.00     1,718,829,915.73         1,458,285,669.47         3,177,115,585.20         129,689,446,514.80     

- ค่าธรรมเนียม 1,158,742,300.00         -                            4,824,900.00               4,824,900.00               1,153,917,400.00         

รวม 174,663,818,900.00    2,046,606,592.73        5,393,357,569.47        7,439,964,162.20        167,223,854,737.80    
1.17 3.09 4.26รอ้ยละของการเบกิจ่าย

 รายการ
งบประมาณทีไ่ด้รบั รวมเบกิจ่ายทัง้สิ้น

งบประมาณคงเหลือ

รอการช าระหน้ี

งบช าระหนี้
5  9   5
8  8 

บั ชีสะสมเพื อช าระ ืนเงินกู้ 
FIDF

   59   
2 8 %

เงิน ง ลัง
(บั ชีตั  เงิน ลัง)

55       
88  9 


