
หมายเหตุ เดือน พฤษภาคม ปี 2560 

1. ตัวเลขในต ำร ำงเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของนิติบุคคลเฉพ ำะกิจ (Special Purpose Vehicle : 

SPV) ณ สิ้นเดือนพฤษภ ำคม 2560 จ ำนวน 20,499.90 ล้ ำนบ ำท ที่รัฐบ ำลมีภ ำระผูกพันต้องจ่ ำยภ ำยใต้สัญญ ำเช่ ำพื้นที่

อ ำค ำร สัญญ ำบริก ำรจัดห ำเฟอร์นิเจอร์และสัญญ ำโอนสิทธิเรียกร้องของโครงก ำรศูนย์ร ำชก ำรกรุงเทพมห ำนคร ถ. แจ้ง

วัฒนะ 

2. GDP ปี 2559 เท่ ำกับ 14,366.60 พันล้ ำนบ ำท และประม ำณก ำร GDP ปี 2560 เท่ ำกับ 15,228.60 พันล้ ำนบ ำท (ส ำนัก

ง ำนคณะกรรมก ำรพัฒน ำก ำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งช ำติณ 15 พฤษภ ำคม 2560) 

3. สบน. ได้ปรับวิธีก ำรค ำนวณ GDP ในแต่ละเดือน เพื่อให้สัดส่วนหนี้ส ำธ ำรณะต่อ GDP สะท้อนค่ ำที่ใกล้เคียงคว ำมเป็น

จริงโดย GDP ในรอบ 12 เดือนที่ผ่ ำนม ำสิ้นสุด ณ เดือนเมษ ำยน 2560 ค ำนวณ ดังนี้ [(GDP ไตรม ำส 2 ปี59)/3]*2 + 

GDP ไตรม ำส 3 – 4 ปี 2559 +GDP ไตรม ำส 1 ปี 60 + [(ประม ำณก ำร GDP ปี 60) – (GDP ไตรม ำส 1 ปี 60)]/9 เท่ ำ

กับ 14,701.26 พันล้ ำนบ ำท และในรอบ 12 เดือนที่ผ่ ำนม ำสิ้นสุด ณ เดือนพฤษภ ำคม 2560 ค ำนวณ ดังนี้ [(GDP 

ไตรม ำส 2 ปี59)/3] + GDP ไตรม ำส 3 – 4 ปี 2559 + GDP ไตรม ำส 1 ปี 60 + ([(ประม ำณก ำร GDP ปี 60) – (GDP 

ไตรม ำส 1 ปี 60)]/9)*2 เท่ ำกับ 14,796.62 พันล้ ำนบ ำท 

4. เงินกู้ให้กู้ต่อเป็นหนี้ที่กระทรวงก ำรคลังกู้เงินให้แก่หน่วยง ำนของรัฐ หรือรัฐวิส ำหกิจกู้ต่อเพื่อพัฒน ำเศรษฐกิจและสังคม

ต ำมมติของคณะรัฐมนตรีณ สิ้นเดือนพฤษภ ำคม 2560 หนี้เงินกู้ให้กู้ต่อมีจ ำนวนทั้งสิ้น 130,825.40 ล้ ำนบ ำท เป็นก ำร

ให้กู้ต่อแก่ก ำรรถไฟฟ ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 60,451.15 ล้ ำนบ ำท ก ำรรถไฟแห่งประเทศไทย 49,342.36 ล้ ำ

นบ ำท บริษัท ก ำรบินไทย จ ำกัด (มห ำชน) 20,817.86 ล้ ำนบ ำท และก ำรไฟฟ ้ำส่วนภูมิภ ำค 214.03 ล้ ำนบ ำท ซึ่งหน้ีดัง

กล่ ำวไม่ปร ำกฏร ำยก ำรในต ำร ำงส่วนของหนี้รัฐวิส ำหกิจ เพ่ือป้องกันก ำรร ำยง ำนข้อมูลหนี้คงค้ ำงท่ีซ้ ำซ้อน 

5. รัฐบ ำลมีหนี้อัตร ำดอกเบี้ยแปรผันต ำมเงินเฟ้อ จ ำนวน 207,940 ล้ ำนบ ำท ประกอบไปด้วย พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ 

(Inflation-Linked Bond) รุ่น ILB217A จ ำนวน 100,872 ล้ ำนบ ำท และ รุ่น ILB283A จ ำนวน 107,068 ล้ ำนบ ำท 

โดยต ำมประม ำณก ำรภ ำระหนี้ที่จะครบก ำหนดช ำระในอน ำคต รัฐบ ำลจะมีภ ำระหนี้ส่วนชดเชยเงินเฟ้อเพิ่มเติมจ ำกเงิน

ต้นที่จะครบก ำหนดในปี 2564 จ ำนวน 18,850 ล้ ำนบ ำท และในปี 2571 จ ำนวน32,970ล้ ำนบ ำท ภ ำยใต้ข้อสมมติว่ ำ

อัตร ำเงินเฟ้อทั่วไป (Headline Inflation) ในปี 2559 เท่ ำกับ 1.0% และเท่ ำกับ 2.0% ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป 

6. ม ำตร ำ 24 (2) ต ำมพระร ำชบัญญัติก ำรบริห ำรหนี้ส ำธ ำรณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อ ำน ำจกระทรวงก ำร

คลังกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้ ำงหนี้ส ำธ ำรณะ เพื่อเป็นก ำรประหยัด ลดคว ำมเสี่ยงในอัตร ำแลกเปลี่ยน หรือกระจ ำยภ ำระก ำ

รช ำระหนี้ โดยที่ผ่ ำนม ำกระทรวงก ำรคลังได้มีก ำรกู้เงินในประเทศเพื่อช ำระหนี้ต่ ำงประเทศของรัฐวิส ำหกิจที่กระทรวง

ก ำรคลังค้ ำประกันไม่เกินจ ำนวนเงินที่ยังมีภ ำระค้ ำประกันอยู่ท ำให้หนี้ต่ ำงประเทศของรัฐวิส ำหกิจที่ กระทรวงก ำร

คลังค้ ำประกันลดลงและหนี้ในประเทศของรัฐบ ำลเพิ่มขึ้น 

7. เงินกู้ที่ออกภ ำยใต้พระร ำชก ำหนดให้อ ำน ำจกระทรวงก ำรคลังกู้เงินและจัดก ำรเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อก ำรฟื นฟู

และพัฒน ำระบบสถ ำบันก ำรเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) และพระร ำชก ำหนดให้อ ำน ำจกระทรวงก ำรคลังกู้เงินและจัดก ำร

เงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อก ำรฟื นฟูและพัฒน ำระบบสถ ำบันก ำรเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF3) นั้น ต่อม ำได้มี

ก ำรตร ำพระร ำชก ำหนดปรับปรุงก ำรบริห ำรหนี้ท่ีกระทรวงก ำรคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อก ำรฟื นฟูและพัฒน ำระบบ



สถ ำบันก ำรเงิน (กองทุนฯ) พ.ศ. 2555ม ำตร ำ 4 ให้กองทุนฯ มีหน้ ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับก ำรช ำระคืนต้นเงินกู้และก ำร

ช ำระดอกเบี้ยเงินกู้ 

8. ม ำตร ำ 24/1 ต ำมพระร ำชบัญญัติก ำรบริห ำรหนี้ส ำธ ำรณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อ ำน ำจกระทรวงก ำร

คลังกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้ ำงหนี้ท่ีมีจ ำนวนม ำกและเห็นว่ ำไม่สมควรกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้ ำงหนี้ดังกล่ ำวในคร ำวเดียวกัน 

โดยให้ส ำม ำรถทยอยกู้เงินล่วงหน้ ำได้ไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันที่หนี้ครบก ำหนดช ำระ และให้น ำเงินกู้ดังกล่ ำวส่งเข้ ำ

กองทุนบริห ำรเงินกู้เพื่อก ำรปรับโครงสร้ ำงหนี้ส ำธ ำรณะและพัฒน ำตล ำดตร ำส ำรหนี้ในประเทศให้เป็นผู้บริห ำรเงิน โดย

จะน ำไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีคว ำมมั่นคงสูง เช่น ตร ำส ำรหนี้ท่ีออกหรือค้ ำประกันโดยกระทรวงก ำรคลังตร ำส ำรหนี้ที่

ออกเป็นเงินตร ำสกุลหลักและออกหรือค้ ำประกันโดยรัฐบ ำลต่ ำงประเทศ ก ำรท ำธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญ ำจะข ำยคืนซึ่ง

ตร ำส ำรหนี้ที่ออกโดยกระทรวงก ำรคลัง หรือลงทุนในตร ำส ำรหนี้อื่นที่ได้รับก ำรจัดอันดับคว ำมน่ ำเช่ือถือจ ำกบริษัทจัด

อันดับคว ำมน่ ำเช่ือถือ เพื่อให้เกิดผลตอบแทนและเป็นก ำรลดต้นทุนของก ำรกู้เงิน 

9. ตวัเลขในต ำร ำงไม่รวมหนี้ของธน ำค ำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) เนื่องจ ำกเดิม ธปท. ถือเป็นรัฐวิส ำหกิจที่ประกอบธุรกิจให้

กู้ยืมเงินต ำมพระร ำชกฤษฎีก ำก ำหนดกิจก ำรธน ำค ำรแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 ซึ่งหนี้ของ ธปท. ไม่นับเป็นหนี้ส ำ

ธ ำรณะ เว้นแต่กระทรวงก ำรคลังจะค้ ำประกันหนี้นั้น ต่อม ำพระร ำชบัญญัติธน ำค ำรแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 

2551 ได้บัญญัติให้ ธปท. เป็นหน่วยง ำนของรัฐที่ ไม่เป็นส่วนร ำชก ำรหรือรัฐวิส ำหกิจต ำมกฎหม ำยว่ ำด้วยวิธีก ำรงบ

ประม ำณและกฎหม ำยอื่น ท ำให้หนี้ของ ธปท. นับรวมเป็นหนี้ส ำธ ำรณะ อย่ ำงไรก็ดี เพื่อให้สอดคล้องกับแนวท ำงปฏิบัติ

ของน ำน ำประเทศและเจตน ำรมณ์ดั้งเดิมของพระร ำชบัญญัติก ำรบริห ำรหนี้ส ำธ ำรณะ พ.ศ. 2548 สบน. อยู่ในระหว่ ำงก ำ

รด ำเนินก ำรปรับปรุงนิย ำมและขอบเขตของหนี้ส ำธ ำรณะภ ำยใต้พระร ำชบัญญัติก ำรบริห ำรหนี้ส ำธ ำรณะ พ.ศ. 2548 

อย่ ำงไรก็ดีณ สิ้นเดือนพฤษภ ำคม พ.ศ. 2560 หนี้ของ ธปท. มีจ ำนวน 4,255,227 ล้ ำนบ ำท (ที่ม ำ: ธน ำค ำรแห่งประเทศ

ไทย) 

 


