ฉบับที่/ป6งบประมาณ

รายงานการชําระหนี้ของรัฐบาล

02/2560
เดือนพฤศจิกายน 2559

หนี้ของรัฐบาลประกอบดวย หนี้ของกระทรวงการคลัง หนี้ที่รัฐบาลกูเพื่อชดใช
ความเสียหายใหแก"กองทุน FIDF และหนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต"อ โดยในเดือนพฤศจิกายน
และเดือนธันวาคม 2559 มีผลการชําระหนี้และแผนการชําระหนี้ดังรายงานต"อไปนี้
แผน 110,618.67 ลานบาท
ผล 111,013.35 ลานบาท

1. ผลการชําระหนี้ของรัฐบาลเดือนพฤศจิกายน 2559
(รายละเอียดหนา 2 – 3)

ในเดื อนพฤศจิกายน 2559 มี แผนการชํ าระหนี้ 110,618.67 ลานบาท โดยมี การชําระจริง 111,013.35
ลานบาท ประกอบดวยการชําระหนี้ของกระทรวงการคลัง 35,885.84 ลานบาท หนี้ของ FIDF 74,630.51 ลานบาท และ
หนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต"อ 497.00 ลานบาท

กระทรวงการคลัง

กองทุน FIDF

ต่ํากว5าแผน

0.51 ลานบาท

รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต5อ

ต่ํากว5าแผน

20.45 ลานบาท

2. แผนการชําระหนี้ของรัฐบาลเดือนธันวาคม 2559

สูงกว5าแผน

415.64 ลานบาท
135,113.23 ลานบาท

(รายละเอียดหนา 4 – 6)

ในเดือนธันวาคม 2559 มีหนี้ที่ครบกําหนดของรัฐบาล 135,113.23 ลานบาท โดยมีแผนจะชําระหนี้ 115,113.23
ลานบาท และการปรับโครงสรางหนี้ 20,000.00 ลานบาท

กระทรวงการคลัง

3. การเบิกจ5ายงบชําระหนี้สะสมของรัฐบาล
ณ พ.ย. 59

2.19%

101,508.73
46.86%

คาดการณ4 ณ ธ.ค. 59

กองทุน FIDF

ณ พ.ย. 59
คาดการณ4 ณ ธ.ค. 59

รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต5อ

4,184.91 ลานบาท
89,510.76 ลานบาท

ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2559 กระทรวงการคลังมีการเบิกจ"ายงบชําระหนี้
สะสม 4,184.91 ลานบาท และในเดือนธันวาคม 2559 จะมีการเบิกจ"าย
เพิ่มเติม 85,325.85 ลานบาท ทําให ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559 คาดว"า
กระทรวงการคลังจะมีการเบิกจ"ายงบชําระหนี้สะสม 89,510.76 ลานบาท
และเหลืองบชําระหนี้คงเหลือที่รอการเบิกจ"าย 101,508.73 ลานบาท
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1. ผลการชําระหนี้ของรัฐบาลเดือนพฤศจิกายน 2559

ในเดือนพฤศจิกายน 2559 มีการดําเนินการชําระหนี้ดังนี้
หนี้ของกระทรวงการคลัง 35,885.84 ลานบาท โดยเปDนการชําระ
หนี้ในประเทศ 10,885.84 ลานบาท และการปรับโครงสรางหนี้
เพื่อชดเชยการขาดดุลจากบัญชีเงินคงคลัง 25,000.00 ลานบาท
หนี้ของ FIDF 74,630.51 ลานบาท โดยเปDนหนี้ FIDF1 14,310.00
ลานบาท หนี้ FIDF3 420.51 ลานบาท และการปรับโครงสรางหนี้
59,900.00 ลานบาท
หนี้ ที่ รั ฐ บาลกู มาเพื่ อ ใหกู ต" อ 497.00 ลานบาท โดยเปD น รฟท.
12.60 ลานบาท และ รฟม. 484.40 ลานบาท

กระทรวงการคลัง

ชําระหนี้รัฐบาลรวม
111,013.35 ลานบาท
FIDF

111,013.35 ลานบาท

หนี้ที่รัฐบาลกูมา
เพื่อใหกูต5อ

การชําระหนี้ของกระทรวงการคลัง
ผลการชํ า ระหนี้ ข องกระทรวงการคลั ง
ในเดือนพฤศจิกายน 2559 เปรียบเทียบ
กั บ แผนการชํ า ระหนี้ ใ นเดื อ นเดี ย วกั น
พบว"ากระทรวงการคลังชําระหนี้ต่ํากว5า
แผนจํานวน 0.51 ลานบาท เนื่องจาก
การประมาณการส"วนลดหนาตั๋วเงินคลัง
ที่ มี ก ารประมู ล ใหม" ใ นเดื อ นนี้ สู ง กว" า
ที่ชําระจริง

35,885.84 ลานบาท
34,517.48 34,517.48

ตนเงิน
แผน ผล

ดอกเบี้ย/
ค5าธรรมเนียม

1,256.03 1,255.52

แผน ผล

112.84 112.84

แผน ผล

ขาดดุล

รายการ

แผน
34,517.48
1,256.03
35,773.51

ตนเงิน
ดอกเบี้ย/ค"าธรรมเนียม
รวม

พ.ร.ก. น้ํา
ผล
34,517.48
1,255.52
35,773.00

แผน

ผล

112.84
112.84

112.84
112.84

จําแนกตามแหล5งเงินที่นํามาชําระ
การปรับ
โครงสรางหนี้
25,000.00

งบชําระหนี้
1,368.36

กระทรวงการคลังชําระตนเงินจากเงินคงคลัง 9,517.48 ลานบาท
ชําระจากงบชําระหนี้ 1,368.36 ลานบาท และปรับโครงสรางหนี้
เพื่อชดเชยการขาดดุลจากบัญชีเงินคงคลัง 25,000.00 ลานบาท

เงินคงคลัง
9,517.48
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การชําระหนี้ของ FIDF

74,630.51 ลานบาท

ผลการชําระหนี้ของ FIDF ในเดือนพฤศจิกายน 2559
เปรียบเทียบกับแผนการชําระหนี้ในเดือนเดียวกันพบว"า
กองทุน FIDF ชําระหนี้ต่ํากว5าแผนจํานวน 20.45
ลานบาท เนื่องจากการประมาณการดอกเบี้ยจากการ
กู ใหม" ข องตั๋ ว สั ญญาใชเงิ น เพื่ อ การปรั บ โครงสรางหนี้
ป6งบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 สูงกว"าที่ชําระจริง

55,000.00 55,000.00

ตนเงิน

18,146.17 18,146.17

แผน ผล

ดอกเบี้ย/
ค5าธรรมเนียม

แผน ผล

1,310.00 1,310.00
194.79 174.34

แผน ผล

แผน ผล

FIDF1

รายการ

FIDF3

แผน
55,000.00
1,310.00
56,310.00

ตนเงิน
ดอกเบี้ย/ค"าธรรมเนียม
รวม

ผล
55,000.00
1,310.00
56,310.00

แผน
18,146.17
194.79
18,340.96

ผล
18,146.17
174.34
18,320.51

จําแนกตามแหล5งเงินที่นํามาชําระ
การปรับ
โครงสรางหนี้
59,900.00

เงิน
ผลประโยชนF
246.17
เงินนําส"งจาก
สถาบันการเงิน
1,484.34

ชํา ระตนเงิ น จากเงิ น ฝากจากเงิ นกู เพื่ อ การปรั บ โครงสรางหนี้ (Premium)
13,000.00 ลานบาท ชําระตนเงินจากสินทรัพยFคงเหลือในบัญชีผลประโยชนF
246.17 ชําระดอกเบี้ยจากเงินนําส"งสถาบันการเงิน 1,484.34 ลานบาท และ
ปรับโครงสรางหนี้เงินกู 59,900.00 ลานบาท

เงิน Premium
13,000.00

การชําระหนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต5อ
ผลการชําระหนี้สูงกว"าแผน 415.64 ลานบาท เกิดจาก
1. รฟท. ชําระหนี้ต่ํากว"าแผน 21.36 ลานบาท เนื่องจาก
มี ก ารชํ า ระหนี้ ก" อ นครบกํ า หนดในวั น ที่ 31 ตุ ล าคม
2559 ของโครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม"ปลอดภัย
2. รฟม. ชําระหนี้สูงกว"าแผน 437.00 ลานบาท จากการ
ชํ า ระหนี้ ก" อ นครบกํ า หนดของโครงการรถไฟฟR า
สายสีม"วง
ทั้งนี้ แหล"ง เงิน ในการชํา ระหนี้ ดังกล"าวมาจาก
งบชําระหนี้ของรัฐวิสาหกิจทั้งจํานวน
รายการ
ตนเงิน
ดอกเบี้ย/ค"าธรรมเนียม
รวม

497.00 ลานบาท
435.90

ตนเงิน

1.39
แผน

ผล

ดอกเบี้ย/
32.5712.60
ค5าธรรมเนียม แผน ผล

47.40 48.50

รฟท.

รฟม.

แผน

ผล
1.39
32.57
33.96

แผน ผล

แผน
12.60
12.60

47.40
47.40

ผล
435.90
48.50
484.40
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2. แผนการชําระหนี้ของรัฐบาล เดือนธันวาคม 2559

135,113.23 ลานบาท

ในเดือนธันวาคม 2559 รัฐบาลมีภาระหนี้เงินกูที่ครบกําหนดชําระรวม
135,113.23 ลานบาท แบ"งเปDน
กระทรวงการคลัง

หนี้ของกระทรวงการคลัง จํานวน 125,630.41 ลานบาท

ชําระหนี้รัฐบาลรวม
135,113.23 ลานบาท
FIDF

รัฐวิสาหกิจกูต5อ

หนี้ของ FIDF จํานวน 8,326.88 ลานบาท
หนี้ที่ใหรัฐวิสาหกิจกูต"อ จํานวน 1,155.94 ลานบาท
โดยภาระหนี้จํานวนดังกล"าว มีแผนการชําระหนี้ จํานวน 115,201.72
ลานบาท และดําเนินการปรับโครงสรางหนี้ จํานวน 20,000.00
ลานบาท

แผนการชําระหนี้ของกระทรวงการคลัง

125,630.41 ลานบาท

กระทรวงการคลังมีแผนการชําระหนี้ในเดือนธันวาคม 2559 รวม
125,630.41 ลานบาท แบ"งเปDน ตนเงิน จํานวน 79,865.36 ลานบาท
และดอกเบี้ยและค"าธรรมเนียม จํานวน 45,765.05 ลานบาท ดังนี้

ขาดดุล

หนี้ในประเทศ

พ.ร.ก.
ไทยเขมแข็ง
พ.ร.ก.น้ํา

กูบาทดแทน

หนี้ต5างประเทศ

เงินกูเพื่อชดเชยการขาดดุล มีแผนการชําระตนเงิน จํานวน
66,139.56 ลานบาท และดอกเบี้ย จํานวน 41,565.45 ลานบาท
เงินกูตาม พ.ร.ก. ไทยเขมแข็ง มีดอกเบี้ยที่ครบกําหนดชําระ จํานวน
3,636.40 ลานบาท
เงินกูตาม พ.ร.ก. น้ํา มีแผนการชําระตนเงิน จํานวน 9,000.00 ลานบาท และ
ดอกเบี้ย จํานวน 19.94 ลานบาท
เงินกูบาททดแทน มีแผนการชําระตนเงิน จํานวน 4,216.60 ลานบาท
และดอกเบี้ย จํานวน 430.58 ลานบาท

เงินกูจาก ADB มีตนเงินที่ครบกําหนด จํานวน 509.20 ลานบาท
และดอกเบี้ยและค"าธรรมเนียม จํานวน 112.68 ลานบาท

ADB
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หนี้ที่ครบกําหนดของกระทรวงการคลัง เดือนธันวาคม 2559 (ต5อ)
จากหนี้ที่ครบกําหนดชําระดังกล"าว กระทรวงการคลังมีแผนชําระหนี้ จํานวน
105,630.41 ลานบาท โดยคิดเปDนรอยละ 85 ของภาระหนี้ทั้งหมด แบ"งเปDน
ชําระจากบัญชีเงินคงคลัง สําหรับตั๋วเงินคลังของหนีเ้ พื่อชดเชยการขาดดุล
จํานวน 20,304.56 ลานบาท
ชําระจากงบชําระหนี้ รวมจํานวน 85,325.85 ลานบาท สําหรับ
• ตนเงินของหนีเ้ พื่อชดเชยการขาดดุล จํานวน 25,835.00 ลานบาท
• ตนเงินของหนี้ พ.ร.ก. น้ํา จํานวน 9,000.00 ลานบาท
• ตนเงินของหนีเ้ งินกูบาททดแทน จํานวน 4,216.60 ลานบาท
• ดอกเบี้ยของหนีเ้ พื่อชดเชยการขาดดุล พ.ร.ก.ไทยเขมแข็ง
เงินกูบาททดแทน และ พ.ร.ก. น้ํา จํานวน 45,652.37 ลานบาท
• ตนเงินของ ADB จํานวน 509.20 ลานบาท
• ดอกเบี้ยของ ADB จํานวน 112.68 ลานบาท

125,630.41 ลานบาท

ระดับการชําระหนี้

85%

ส"วนที่เหลือ จํานวน 20,000.00 ลานบาท จะดําเนินการปรับโครงสรางหนี้
ตนเงินกูเพื่อชดเชยการขาดดุลโดยการออกตั๋วเงินคลังในเดือนธันวาคม 2559
จํานวน 20,000.00 ลานบาท
หมายเหตุ : ทั้งนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินการไดตามความจําเปDนและเหมาะสม

หนี้ที่ครบกําหนดของ FIDF เดือนธันวาคม 2559
FIDF 1

FIDF 3

8,326.88 ลานบาท

หนี้ FIDF ที่ครบกําหนดชําระในเดือนธันวาคม 2559 รวม 8,326.88
ลานบาท แบ"งเปDน ตนเงิน จํานวน 15.96 ลานบาท และดอกเบี้ย
จํานวน 8,310.92 ลานบาท ดังนี้
FIDF 1 มีดอกเบี้ยที่ครบกําหนดชําระ จํานวน 3,645.59 ลานบาท
FIDF 3 มีตนเงินที่ครบกําหนดชําระ จํานวน 15.96 ลานบาท
และดอกเบี้ย จํานวน 4,665.33 ลานบาท

ระดับการชําระหนี้
จากหนี้ที่ครบกําหนดชําระดังกล"าว มีแผนชําระหนี้ทั้งจํานวน
จากบัญชีเงินสะสมฯ ของ FIDF

100%
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แผนการชําระหนี้ที่รัฐบาลกูมาเพื่อใหกูต5อ
รฟม.

รฟท.

1,155.94 ลานบาท
แผนการชําระหนี้ที่รัฐบาลกูมาใหรัฐวิสาหกิจกูต"อในเดือนธันวาคม
2559 รวม 1,155.94 ลานบาท แบ"งเปDน ตนเงิน จํานวน 534.13
ลานบาท และดอกเบี้ย จํานวน 621.81 ลานบาท ดังนี้
รฟม. มีดอกเบี้ยที่ครบกําหนดชําระ จํานวน 475.03 ลานบาท
รฟท. มีตนเงินที่ครบกําหนดชําระ จํานวน 532.46 ลานบาท
และดอกเบี้ย จํานวน 146.55 ลานบาท
ธ.ก.ส. มีตนเงินที่ครบกําหนดชําระ จํานวน 1.67 ลานบาท
และดอกเบี้ย จํานวน 0.23 ลานบาท

ระดับการชําระหนี้

ธ.ก.ส.
จากแผนการบริหารหนี้ดังกล"าว รัฐวิสาหกิจมีแผนจะดําเนินการชําระหนี้
ทั้งหมดโดยใชเงินจากงบประมาณ ซึ่งรัฐวิสาหกิจจะขอตั้งงบประมาณ
ชําระหนี้เงินกูเอง

3. การเบิกจ5ายงบชําระหนี้สะสมของรัฐบาล

100%

ณ พ.ย. 59
คาดการณ4 ณ ธ.ค. 59

4,184.91 ลานบาท
89,510.76 ลานบาท

ผลการเบิกจ5ายงบชําระหนี้ สบน. ไดรับจั ดสรรงบชําระหนี้ในป6งบประมาณ 2560 จํานวน 191,019.49 ลานบาท สิ้นเดือน
พฤศจิกายน 2559 กระทรวงการคลังมีการเบิกจ"ายงบชําระหนี้สะสม 4,184.91 ลานบาท และในเดือนธันวาคม 2559 จะมีการเบิกจ"าย
เพิ่ มเติ ม 85,325.85 ลานบาท ทํ าให ณ สิ้ นเดื อนธั นวาคม 2559 คาดว" ากระทรวงการคลั งจะมี การเบิ กจ" ายงบชํ าระหนี้ สะสม
89,510.76 ลานบาท และเหลืองบชําระหนี้คงเหลือที่รอการเบิกจ"าย 101,508.73 ลานบาท
การใชงบชําระหนี้ที่ สบน. ไดรับจัดสรร

การใชงบชําระหนี้ที่ สบน. ไดรับจัดสรร (สะสม)

ณ พ.ย. 59

2.19%

101,508.73
46.86%

คาดการณ4 ณ ธ.ค. 59

แผนการใชจ5ายงบชําระหนี้ ปEงบประมาณ 2560 (รายเดือน)
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