รายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562
หมายเหตุ:
1. ตัวเลขในตารางเปนตัวเลขเบื้องตน (Preliminary) และไมรวมหนี้ของนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle : SPV) ณ สิ้นเดือนมิถุนายน
2562 จํานวน 20,499.90 ลานบาท ที่รัฐบาลมีภาระผูกพันตองจายภายใตสัญญาเชาพื้นที่อาคาร สัญญาบริการจัดหาเฟอรนิเจอร และสัญญาโอนสิทธิ
เรียกรองของโครงการศูนยราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจงวัฒนะ
2. เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดประกาศตัวเลข GDP ป 2561 เทากับ 16,318 พันลานบาท
GDP ไตรมาส 1 ป 2562 เทากับ 4,212.82 พันลานบาท อัตราการขยายตัวของ GDP ป 2562 ที่รอยละ 3.3 - 3.8 และ GDP Deflator ที่รอยละ 1.1 - 1.6
3. สบน. คํานวณ GDP ในแตละเดือนเพื่อสะทอนขอมูลที่ใกลเคียงความเปนจริง โดย GDP ในรอบ 12 เดือนที่ผานมาสิ้นสุด ณ เดือนพฤษภาคม 2562
เทากับ 16,610.73 พันลานบาท คํานวณ ดังนี้ (GDP ไตรมาส 2 ป 61)/3 + GDP ไตรมาส 3 และ 4 ป 61 + GDP ไตรมาส 1 ป 62 + [(GDP ไตรมาส 2 ป
61)*(คากลางของอัตราการขยายตัวของ GDP ป 2562 + คากลางของ GDP Deflator ป 2562)]*2/3 และในรอบ 12 เดือนที่ผานมา สิ้นสุด ณ เดือน
มิถุนายน 2562 เทากับ 16,675.99 พันลานบาท คํานวณ ดังนี้ GDP ไตรมาส 3 และ 4 ป 61 + GDP ไตรมาส 1 ป 62 + [(GDP ไตรมาส 2 ป 61)*(คากลาง
ของอัตราการขยายตัวของ GDP ป 2562 + คากลางของ GDP Deflator ป 2562)]
4. เงินกูใหกูตอเปนหนี้ที่กระทรวงการคลังกูเงินใหแกหนวยงานของรัฐ หนวยงานในกํากับดูแลของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบัน
การเงินภาครัฐกูตอเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามมติของคณะรัฐมนตรี ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 หนี้เงินกูใหกูตอมีจํานวนทั้งสิ้น 226,575.17
ลานบาท เปนการใหกูตอแกการรถไฟแหงประเทศไทย 98,544.24 ลานบาท การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 97,427.65 ลานบาท บริษัท
การบิน ไทย จํา กัด (มหาชน) 15,023.89 ลา นบาท กรุง เทพมหานคร 15,019.15 ลา นบาท การเคหะแหง ชาติ 393.73 ลา นบาท และการไฟฟ า
สวนภูมิภาค 166.51 ลานบาท ซึ่งหนี้ดังกลาวไมปรากฏรายการในตารางสวนของหนวยงาน เพื่อปองกันการรายงานขอมูลหนี้คงคางที่ซ้ําซอน
5. รัฐบาลมีหนี้อัตราดอกเบี้ยแปรผันตามเงินเฟอ จํานวน 207,940 ลานบาท ประกอบไปดวย พันธบัตรชดเชยเงินเฟอ (Inflation-Linked Bond) รุน
ILB217A จํานวน 100,872 ลานบาท และ รุน ILB283A จํานวน 107,068 ลานบาท โดยตามประมาณการภาระหนี้ที่จะครบกําหนดชําระในอนาคต รัฐบาลจะมีภาระ
หนี้สวนชดเชยเงินเฟอเพิ่มเติมจากเงินตนที่จะครบกําหนดในป 2564 จํานวน 14,480 ลานบาท และในป 2571 จํานวน 29,200 ลานบาท ภายใต
ขอสมมติวาอัตราเงินเฟอทั่วไป (Headline Inflation) เทากับรอยละ 2.0 (ประมาณการ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561)
6. มาตรา 24 (2) ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม ไดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อปรับโครงสราง
หนี้สาธารณะ เพื่อเปนการประหยัด ลดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน หรือกระจายภาระการชําระหนี้ โดยที่ผานมากระทรวงการคลังไดมีการกูเงิน
ในประเทศเพื่อชําระหนี้ตางประเทศของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ําประกันไมเ กิน จํา นวนเงิน ที่ยัง มีภ าระค้ํา ประกัน อยูทําใหหนี้ตางประเทศ
ของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ําประกันลดลงและหนี้ในประเทศของรัฐบาลเพิ่มขึ้น
7. เงิ น กู ที่ อ อกภายใต พ ระราชกํ า หนดให อํ า นาจกระทรวงการคลั ง กู เ งิ น และจั ด การเงิ น กู เ พื่ อ ช ว ยเหลื อ กองทุ น เพื่ อ การฟ น ฟู แ ละพั ฒ นาระบบ
สถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) และพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกูเพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF3) นั้น ตอมาไดมีการตราพระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหนี้ที่กระทรวงการคลังกูเพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อ
การฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) พ.ศ. 2555 มาตรา 4 ใหกองทุนฯ มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการชําระคืนตนเงินกูและการชําระ
ดอกเบี้ยเงินกู
8. มาตรา 24/1 ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม ไดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้ที่มี
จํานวนมากและเห็นวาไมสมควรกูเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้ดังกลาวในคราวเดียวกัน โดยใหสามารถทยอยกูเงินลวงหนาไดไมเกิน 12 เดือนกอนวันที่
หนี้ครบกําหนดชําระ และใหนําเงินกูดังกลาวสงเขากองทุนบริหารเงินกูเพื่อการปรับโครงสรางหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศให
เปนผูบริหารเงิน โดยจะนําไปลงทุนในหลักทรัพยที่มีความมั่นคงสูง เชน ตราสารหนี้ที่ออกหรือค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง ตราสารหนี้ที่ออกเปน
เงินตราสกุลหลักและออกหรือค้ําประกันโดยรัฐบาลตางประเทศ การทําธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืนซึ่งตราสารหนี้ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง หรือ
ลงทุน ในตราสารหนี้อื่นที่ไดรับการจัดอันดับความนา เชื่อถือจากบริษัทจัด อันดับ ความนาเชื่อถือ เพื่อใหเกิดผลตอบแทนและเปนการลดตนทุนของ
การกูเงิน
9. ตัว เลขหนี้ รัฐ วิ ส าหกิจที่ รัฐ บาลไมค้ํา ประกัน มีการเปลี่ ยนแปลงจากที่ได รายงานในรายงานสถานะหนี้ส าธารณะ ณ สิ้น เดือน พฤษภาคม 2562
ที่ 490,639.79 เปน 490,639.72 ลานบาท เนื่องจากการปรับปรุงตัวเลขหนี้ของการยางแหงประเทศไทย และเปนผลใหหนี้สาธารณะคงคาง ณ สิ้นเดือน
พฤษภาคม 2562 เปลี่ยนแปลงเปน 6,979,501.17 ลานบาท โดยที่หนี้สาธารณะคงคางตอ GDP ไมมีการเปลี่ยนแปลง

3

