รายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2562
หมายเหตุ:
1. ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle : SPV) ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2562
จานวน 20,499.90 ล้านบาท ที่รัฐบาลมีภาระผูกพันต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร สัญญาบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ และสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง
ของโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจ้งวัฒนะ
2. เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ประกาศตัวเลข GDP จริง ปี 2561 เท่ากับ
16,316.42 พันล้านบาท และประมาณการ GDP ปี 2562 เท่ากับ 17,197.50 พันล้านบาท
3. สบน. คานวณ GDP ในแต่ละเดือนเพื่อสะท้อนข้อมูลที่ใกล้เคียงความเป็นจริง โดย GDP ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาสิ้นสุด ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562
คานวณ ดังนี้ [(GDP ไตรมาส 1 ปี 61/3)] + GDP ไตรมาส 2 - 4 ปี 61 + (ประมาณการ GDP ปี 62/12)*2 เท่ากับ 16,481.78 พันล้านบาท และในรอบ
12 เดือนที่ผ่านมาสิ้นสุด ณ เดือนมีนาคม 2562 คานวณ ดังนี้ (GDP ไตรมาส 2 - 4 ปี 61) + [(GDP ไตรมาส 1 ปี 61)*ประมาณการอัตราการขยายตัวของ
Nominal GDP] เท่ากับ 16,535.19 พันล้านบาท ทั้งนี้ สบน. ใช้ข้อมูล GDP ของ สศช. ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
4. เงินกู้ให้กู้ต่อเป็น หนี้ที่กระทรวงการคลังกู้เงินให้ แก่หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจกู้ต่อเพื่อ พัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมตามมติของคณะรัฐ มนตรี
ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2562 หนี้เงินกู้ให้กู้ต่อมีจานวนทั้ง สิ้น 212,858.89 ล้านบาท เป็นการให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
104,602.35 ล้านบาท การรถไฟแห่งประเทศไทย 92,681.93 ล้านบาท บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) 15,023.89 ล้านบาท การเคหะแห่งชาติ
382.76 ล้านบาท และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 167.96 ล้านบาท ซึ่งหนี้ดังกล่าวไม่ปรากฏรายการในตารางส่วนของหนี้รัฐวิสาหกิจ เพื่อป้องกันการรายงาน
ข้อมูลหนี้คงค้างที่ซ้าซ้อน
5. รัฐบาลมีหนี้อัตราดอกเบี้ยแปรผันตามเงินเฟ้อ จานวน 207,940 ล้านบาท ประกอบไปด้วย พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ (Inflation-Linked Bond)
รุ่น ILB217A จานวน 100,872 ล้านบาท และ รุ่น ILB283A จานวน 107,068 ล้านบาท โดยตามประมาณการภาระหนี้ที่จะครบกาหนดชาระในอนาคต รัฐบาลจะมี
ภาระหนี้ส่วนชดเชยเงินเฟ้อเพิ่มเติมจากเงินต้นที่จะครบกาหนดในปี 2564 จานวน 14,480 ล้านบาท และในปี 2571 จานวน 29,200 ล้านบาท ภายใต้
ข้อสมมติว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline Inflation) เท่ากับ 2.0% (ประมาณการ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561)
6. มาตรา 24 (2) ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้าง
หนี้สาธารณะ เพื่อเป็นการประหยัด ลดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน หรือกระจายภาระการชาระหนี้ โดยที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้มีการกู้ เงิน
ในประเทศเพื่อชาระหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้าประกันไม่เ กิน จานวนเงิน ที่ยัง มีภ าระค้าประกัน อยู่ ทาให้หนี้ต่างประเทศ
ของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้าประกันลดลงและหนี้ในประเทศของรัฐบาลเพิ่มขึ้น
7. เงิ น กู้ ที่ อ อกภายใต้ พ ระราชก าหนดให้ อ านาจกระทรวงการคลั ง กู้ เ งิ น และจั ด การเงิ น กู้ เ พื่ อ ช่ ว ยเหลื อ กองทุ น เพื่ อ การฟื้ น ฟู แ ละพั ฒนาระบบ
สถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) และพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อ ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF3) นั้น ต่อมาได้มีการตราพระราชกาหนดปรับปรุงการบริหารหนี้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อ
การฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) พ.ศ. 2555 มาตรา 4 ให้กองทุนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการชาระคืนต้นเงินกู้และการชาระ
ดอกเบี้ยเงินกู้
8. มาตรา 24/1 ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่มี
จานวนมากและเห็นว่าไม่สมควรกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวในคราวเดียวกัน โดยให้สามารถทยอยกู้เงินล่วงหน้าได้ไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันที่
หนี้ครบกาหนดชาระ และให้นาเงินกู้ดังกล่าวส่งเข้ากองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศให้เป็น
ผู้บริหารเงิน โดยจะนาไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง เช่น ตราสารหนี้ที่ออกหรือค้าประกันโดยกระทรวงการคลัง ตราสารหนี้ที่อ อกเป็นเงินตรา
สกุลหลักและออกหรือค้าประกันโดยรัฐบาลต่างประเทศ การทาธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืนซึ่งตราสารหนี้ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง หรือลงทุน
ในตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เพื่อให้เกิดผลตอบแทนและเป็นการลดต้นทุนของการกู้เงิน
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