รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561
หมำยเหตุ:
1. ตัวเลขในตำรำงเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของนิติบุคคลเฉพำะกิจ (Special Purpose Vehicle : SPV) ณ สิ้นเดือนกันยำยน
2561 จำนวน 20,499.90 ล้ำนบำท ที่รัฐบำลมีภำระผูกพันต้องจ่ำยภำยใต้สัญญำเช่ำพื้นที่อำคำร สัญญำบริกำรจัดหำเฟอร์นิเจอร์
และสัญญำโอนสิทธิเรียกร้องของโครงกำรศูนย์รำชกำรกรุงเทพมหำนคร ถ. แจ้งวัฒนะ
2. GDP ปี 2560 เท่ำกับ 15,452.90 พันล้ำนบำท และประมำณกำร GDP ปี 2561 เท่ำกับ 16,426.40 พันล้ำนบำท
(สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ณ 20 สิงหำคม 2561)
3. สบน. ได้ปรับวิธีกำรคำนวณ GDP ในแต่ละเดือน เพื่อให้สัดส่วนหนี้สำธำรณะต่อ GDP สะท้อนค่ำที่ใกล้เคียงควำมเป็นจริง โดย GDP ในรอบ 12
เดือนที่ผ่ำนมำสิ้นสุด ณ เดือนสิงหำคม 2561 ดังนี้ ([GDP ไตรมำส 3 ปี 60]/3) + GDP ไตรมำส 4 ปี 60 + GDP ไตรมำส 1 – 2 ปี 61 + ([(ประมำณกำร
GDP ปี 61) – (GDP ไตรมำส 1 - 2 ปี 61)]/6)*2 เท่ำกับ 16,150.54 พันล้ำนบำท และในรอบ 12 เดือน ที่ผ่ำนมำสิ้นสุด ณ เดือนกันยำยน 2561 ดังนี้
GDP ไตรมำส 4 ปี 60 + GDP ไตรมำส 1 – 2 ปี 61 + ([(ประมำณกำร GDP ปี 61) – (GDP ไตรมำส 1 - 2 ปี 61)]/6)*3 เท่ำกับ 16,262.63 พันล้ำนบำท
4. เงินกู้ให้กู้ต่อเป็นหนี้ที่กระทรวงกำรคลังกู้เงินให้แก่หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจกู้ต่อเพื่อพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมตำมมติของคณะรัฐมนตรี ณ
สิ้นเดือนกันยำยน 2561 หนี้เงินกู้ให้กู้ต่อมีจำนวนทั้งสิ้น 184,860.71 ล้ำนบำท เป็นกำรให้กู้ต่อแก่กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 88,650.65
ล้ำนบำท กำรรถไฟแห่งประเทศไทย 80,012.36 ล้ำนบำท บริษัท กำรบินไทย จำกัด (มหำชน) 15,677.65 ล้ำนบำท กำรเคหะแห่งชำติ 335.31 ล้ำนบำท
และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 184.74 ล้ำนบำท ซึ่งหนี้ดังกล่ำวไม่ปรำกฏรำยกำรในตำรำงส่วนของหนี้รัฐวิสำหกิจ เพื่อป้องกัน
กำรรำยงำนข้อมูลหนี้คงค้ำงที่ซ้ำซ้อน
5. รัฐบำลมีหนี้อัตรำดอกเบี้ยแปรผันตำมเงินเฟ้อ จำนวน 207 940 ล้ำนบำท ประกอบไปด้วย พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ (Inflation-Linked Bond)
6. รุ่น ILB217A จำนวน 100 872 ล้ำนบำท และ รุ่น ILB283A จำนวน 107 068 ล้ำนบำท โดยตำมประมำณกำรภำระหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในอนำคต
รัฐบำลจะมีภำระหนี้ส่วนชดเชยเงินเฟ้อเพิ่มเติมจำกเงินต้นที่จะครบกำหนดในปี 2564 จำนวน 18 850 ล้ำนบำท และในปี 2571 จำนวน 32 970
ล้ำนบำท ภำยใต้ข้อสมมติว่ำอัตรำเงินเฟ้อทั่วไป (Headline Inflation) เท่ำกับ 2.0%
7. มำตรำ 24 (2) ตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้ำง
หนี้สำธำรณะ เพื่อเป็นกำรประหยัด ลดควำมเสี่ยงในอัตรำแลกเปลี่ยน หรือกระจำยภำระกำรชำระหนี้ โดยที่ผ่ำนมำกระทรวงกำรคลังได้มีกำรกู้เงิน
ในประเทศเพื่อชำระหนี้ต่ำงประเทศของรัฐวิสำหกิจที่กระทรวงกำรคลังค้ำประกันไม่เกินจำนวนเงินที่ยังมีภำระค้ำประกันอยู่ทำให้หนี้ต่ำงประเทศ
ของรัฐวิสำหกิจที่กระทรวงกำรคลังค้ำประกันลดลงและหนี้ในประเทศของรัฐบำลเพิ่มขึ้น
8. เงินกู้ที่ออกภำยใต้พระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำรเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบ
สถำบันกำรเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) และพระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำรเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำ
ระบบสถำบันกำรเงินระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF3) นั้นต่อมำได้มีกำรตรำพระรำชกำหนดปรับปรุงกำรบริหำรหนี้ที่กระทรวงกำรคลังกู้เพื่อช่วยเหลือ
กองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน (กองทุนฯ) พ.ศ. 2555 มำตรำ 4 ให้กองทุนฯ มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรชำระคืนต้นเงินกู้
และกำรชำระดอกเบี้ยเงินกู้
9. มำตรำ 24/1 ตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้ำงหนี้
ที่มีจำนวนมำกและเห็นว่ำไม่สมควรกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้ำงหนี้ดังกล่ำวในครำวเดียวกัน โดยให้สำมำรถทยอยกู้เงินล่วงหน้ำได้ไม่เ กิน 12
เดือนก่อนวันที่หนี้ครบกำหนดชำระและให้นำเงินกู้ดังกล่ำวส่งเข้ำกองทุนบริหำรเงินกู้เพื่อกำรปรับโครงสร้ำงหนี้สำธำรณะและพัฒนำตลำดตรำสำรหนี้
ในประเทศให้เป็นผู้บริหำรเงิน โดยจะนำไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีควำมมั่นคงสูง เช่น ตรำสำรหนี้ที่ออกหรือค้ำประกันโดยกระทรวงกำรคลัง
ตรำสำรหนี้ที่ออกเป็นเงินตรำสกุลหลักและออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบำลต่ำงประเทศกำรทำธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญำจะขำยคืนซึ่งตรำสำรหนี้ที่ออกโดย
กระทรวงกำรคลังหรือลงทุนในตรำสำรหนี้อื่นที่ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชือ่ ถือจำกบริษัทจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือเพื่อให้เกิดผลตอบแทนและ
เป็นกำรลดต้นทุนของกำรกู้เงิน
10. สบน. ได้มีกำรปรับปรุงข้อมูลหนี้รัฐวิสำหกิจที่รัฐบำลค้ำประกันในต่ำงประเทศ ณ สิ้นเดือนสิงหำคม 2561 เปลี่ยนจำก 73,977.93 ล้ำนบำท เป็น
73,981.77 ล้ำนบำท ทำให้หนี้สำธำรณะคงค้ำง ณ สิ้นเดือนสิงหำคม 2561 เปลี่ยนจำก 6,672,886.49 ล้ำนบำท เป็น 6,672,890.33 ล้ำนบำท
ขณะที่หนี้สำธำรณะคงค้ำงต่อ GDP ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง

1 หนี้รั า
1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำเพิ่มขึ้นสุทธิ 61,002.62 ล้ำนบำท เนื่องจำก
1 1 1 หนี้ต่างประเทศ เพิ่มขึ้นสุทธิ 1,023.50 ล้ำนบำท จำกเดือนก่อนหน้ำ โดยเป็นผลจำกกำรเบิกจ่ำย
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