
  
  

            3 
 

รายงานสถานะหน้ีสาธารณะ ณ สิ้นเดอืนพฤษภาคม 2562 

หมายเหตุ:   
1. ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle : SPV) ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 

2562 จ านวน 20,499.90 ล้านบาท ที่รัฐบาลมีภาระผูกพันต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าพ้ืนที่อาคาร สัญญาบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ และสัญญาโอนสิทธิ
เรียกร้องของโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจ้งวัฒนะ  

2. เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ประกาศตัวเลข GDP ปี 2561 เท่ากับ 16,318 พันล้านบาท 
GDP ไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากับ 4,212.82 พันล้านบาท อัตราการขยายตัวของ GDP ปี 2562 ที่ร้อยละ 3.3 - 3.8 และ GDP Deflator ที่ร้อยละ 1.1 - 1.6  

3. สบน. ค านวณ GDP ในแต่ละเดือนเพ่ือสะท้อนข้อมูลที่ใกล้เคียงความเป็นจริง โดย GDP ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาสิ้นสุด ณ เดือนเมษายน 2562  เท่ากับ 
16,545.46 พันล้านบาท ค านวณ ดังนี้  (GDP ไตรมาส 2 ปี 61)*2/3 + GDP ไตรมาส 3 และ 4 ปี 61 + GDP ไตรมาส 1 ปี 62 + [(GDP ไตรมาส 2 ปี 61)*
(ค่ากลางของอัตราการขยายตัวของ GDP ปี 2562 + ค่ากลางของ GDP Deflator ปี 2562)]*1/3  และในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ เดือน
พฤษภาคม 2562 เท่ากับ 16,610.73 พันล้านบาท ค านวณ ดังนี้  (GDP ไตรมาส 2 ปี 61)/3 + GDP ไตรมาส 3 และ 4 ปี 61 + GDP ไตรมาส 1 ปี 62 + 
[(GDP ไตรมาส 2 ปี 61)*(ค่ากลางของอัตราการขยายตัวของ GDP ปี 2562 + ค่ากลางของ GDP Deflator ปี 2562)]*2/3  

4. เงินกู้ให้กู้ต่อเป็นหนี้ที่กระทรวงการคลังกู้เงินให้แก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในก ากับดูแลของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบัน
การเงินภาครัฐกู้ต่อเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามมติของคณะรัฐมนตรี ณ สิ้นเดือนเมษายน 2562 หนี้เงินกู้ให้กู้ต่อมีจ านวนทั้งสิ้น 222,434.41 ล้านบาท 
เป็นการให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย 96,458.92 ล้านบาท การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 95,383.24 ล้านบาท บริษัท การบินไทย 
จ ากัด (มหาชน) 15,023.89 ล้านบาท กรุงเทพมหานคร 15,019.15 ล้านบาท การเคหะแห่งชาติ 382.76 ล้านบาท และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 166.45 
ล้านบาท ซึ่งหนี้ดังกล่าวไม่ปรากฏรายการในตารางส่วนของหน่วยงาน เพ่ือป้องกันการรายงานข้อมูลหนี้คงค้างที่ซ้ าซ้อน  

5. รัฐบาลมีหนี้อัตราดอกเบี้ยแปรผันตามเงินเฟ้อ จ านวน 207,940 ล้านบาท ประกอบไปด้วย พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ (Inflation-Linked Bond) รุ่น 
ILB217A จ านวน 100,872 ล้านบาท และ รุ่น ILB283A จ านวน 107,068 ล้านบาท โดยตามประมาณการภาระหนี้ที่จะครบก าหนดช าระในอนาคต รัฐบาลจะมีภาระ
หนี้ส่วนชดเชยเงินเฟ้อเพ่ิมเติมจากเงินต้นที่จะครบก าหนดในปี 2564 จ านวน 14,480 ล้านบาท และในปี 2571 จ านวน 29,200 ล้านบาท ภายใต้ 
ข้อสมมติว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline Inflation) เท่ากับร้อยละ 2.0 (ประมาณการ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561)  

6. มาตรา 24 (2) ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้ เงินเพ่ือปรับโครงสร้าง 
หนี้สาธารณะ เพ่ือเป็นการประหยัด ลดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน หรือกระจายภาระการช าระหนี้ โดยที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้มีการกู้ เงิน 
ในประเทศเพ่ือช าระหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ าประกัน ไม่เกินจ านวนเงินที่ยังมีภาระค้ าประกันอยู่ท าให้หนี้ต่างประเทศ  
ของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ าประกันลดลงและหนี้ในประเทศของรัฐบาลเพ่ิมขึ้น 

7. เงินกู้ที่ออกภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้ เงินและจัดการเงินกู้ เ พ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบ  
สถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) และพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF3) นั้น ต่อมาได้มีการตราพระราชก าหนดปรับปรุงการบริหารหนี้ที่กระทรวงการคลังกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือ
การฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) พ.ศ. 2555 มาตรา 4 ให้กองทุนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการช าระคืนต้นเงินกู้และการช าระ
ดอกเบี้ยเงินกู้ 

8. มาตรา 24/1 ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ที่มี
จ านวนมากและเห็นว่าไม่สมควรกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวในคราวเดียวกัน โดยให้สามารถทยอยกู้เงินล่วงหน้าได้ไม่เกิน  12 เดือนก่อนวันที่ 
หนี้ครบก าหนดช าระ และให้น าเงินกู้ดังกล่าวส่งเข้ากองทุนบริหารเงินกู้เพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประ เทศให้
เป็นผู้บริหารเงิน โดยจะน าไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง เช่น ตราสารหนี้ที่ออกหรือค้ าประกันโดยกระทรวงการคลัง ตราสารหนี้ที่ออก เป็น
เงินตราสกุลหลักและออกหรือค้ าประกันโดยรัฐบาลต่างประเทศ การท าธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืนซึ่งตราสารหนี้ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง หรือ
ลงทุนในตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เพ่ือให้เกิดผลตอบแทนและเป็นการลดต้นทุนของ       
การกู้เงิน 
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