รายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2562
หมายเหตุ:
1. ตัวเลขในตารางเปนตัวเลขเบื้องตน (Preliminary) และไมรวมหนี้ของนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle : SPV) ณ สิ้นเดือนมกราคม
2562 จํานวน 20,499.90 ลานบาท ที่รัฐบาลมีภาระผูกพันตองจายภายใตสัญญาเชาพื้นที่อาคาร สัญญาบริการจัดหาเฟอรนิเจอร และสัญญาโอนสิทธิ
เรียกรองของโครงการศูนยราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจงวัฒนะ
2. เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2562 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดประกาศตัวเลข GDP จริง ป 2561 เทากับ 16,316.42
พันลานบาท และประมาณการ GDP ป 2562 เทากับ 17,197.50 พันลานบาท และเปนผลใหตัวเลขหนี้สาธารณะคงคางตอ GDP ณ สิ้นเดือนธันวาคม
2561 มีการเปลี่ยนแปลงจากรอยละ 41.80 เปนรอยละ 41.88 ของ GDP
3. สบน. ไดปรับวิธีการคํานวณ GDP ในแตละเดือน เพื่อใหสัดสวนหนี้สาธารณะตอ GDP สะทอนคาที่ใกลเคียงความเปนจริง โดย GDP ในรอบ 12 เดือน
ที่ผานมาสิ้นสุด ณ เดือนธันวาคม 2561 เทากับ GDP ป 2561 ของ สศช. ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ 2562 ที่จํานวน 16,316.42 พันลานบาท
และ GDP ในรอบ 12 เดือนที่ผานมาสิ้นสุด ณ เดือนมกราคม 2562 คํานวณ ดังนี้ [(GDP ไตรมาส 1 ป 61/3)*2] + GDP ไตรมาส 2 - 4 ป 61 +
(ประมาณการ GDP ป 62/12) เทากับ 16,399.10 พันลานบาท
4. เงินกูใหกูตอเปน หนี้ที่กระทรวงการคลังกูเงินใหแกหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจกูตอเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมตามมติของคณะรัฐ มนตรี
ณ สิ้นเดือนมกราคม 2562 หนี้เงินกูใหกูตอมีจํานวนทั้งสิ้น 202,671.78 ลานบาท เปนการใหกูตอแกการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
98,665.04 ลานบาท การรถไฟแหงประเทศไทย 88,423.21 ลานบาท บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 15,023.89 ลานบาท การเคหะแหงชาติ
382.75 ลานบาท และการไฟฟาสวนภูมิภาค 176.89 ลานบาท ซึ่งหนี้ดังกลาวไมปรากฏรายการในตารางสวนของหนี้รัฐวิสาหกิจ เพื่อปองกันการรายงาน
ขอมูลหนี้คงคางที่ซ้ําซอน
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 รัฐบาลจะมี
ภาระหนี้สวนชดเชยเงินเฟอเพิ่มเติมจากเงินตนที่จะครบกําหนดในป 2564 จํานวน 14,480 ลานบาท และในป 2571 จํานวน 29,200 ลานบาท ภายใต
ขอสมมติวาอัตราเงินเฟอทั่วไป (Headline Inflation) เทากับ 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
การฟ น ฟู และพั ฒนาระบบสถาบั น การเงิ น (กองทุ น ฯ) พ.ศ. 2555 มาตรา 4 ให ก องทุ น ฯ มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การชํ า ระคื น ต น เงิ น กู
และการชําระดอกเบี้ยเงินกู
8. มาตรา 24/1 ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม ไดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้ที่มี
จํานวนมากและเห็นวาไมสมควรกูเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้ดังกลาวในคราวเดียวกัน โดยใหสามารถทยอยกูเงินลวงหนาไดไมเกิน 12 เดือนกอนวันที่
หนี้ครบกําหนดชําระ และใหนําเงินกูดังกลาวสงเขากองทุนบริหารเงินกูเพื่อการปรับโครงสรางหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศใหเปน
ผูบริหารเงิน โดยจะนําไปลงทุนในหลักทรัพยที่มีความมั่นคงสูง เชน ตราสารหนี้ที่ออกหรือค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง ตราสารหนี้ที่ออกเปนเงินตรา
สกุลหลักและออกหรือค้ําประกันโดยรัฐบาลตางประเทศ การทําธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืนซึ่งตราสารหนี้ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง หรือลงทุน
ในตราสารหนี้อื่นที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือจากบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือ เพื่อใหเกิดผลตอบแทนและเปนการลดตนทุนของการกูเงิน
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