
  
  

รายงานสถานะหน้ีสาธารณะ ณ สิ้นเดอืนเมษายน 2562 

หมายเหตุ:   

1. ตัวเลขในตารางเปนตัวเลขเบื้องตน (Preliminary) และไมรวมหนี้ของนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle : SPV) ณ สิ้นเดือนเมษายน 

2562 จํานวน 20,499.90 ลานบาท ที่รัฐบาลมีภาระผูกพันตองจายภายใตสัญญาเชาพ้ืนที่อาคาร 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 

และเปนผลใหสัดสวนหนี้สาธารณะตอ GDP ณ เดือนมีนาคม 2562 มีการเปลี่ยนแปลงจากรอยละ 41.78 เปนรอยละ 41.92 

3. สบน. คํานวณ GDP ในแตละเดือนเพ่ือสะทอนขอมูลที่ใกลเคียงความเปนจริง โดย GDP ในรอบ 12 เดือนที่ผานมาสิ้นสุด ณ เดือนมีนาคม 2562  เทากับ 

16,480.19 พันลานบาท คํานวณ ดังนี้  (GDP ไตรมาส 2 - 4 ป 61) + (GDP ไตรมาส 1 ป 62) และในรอบ 12 เดือนที่ผานมา สิ้นสุด ณ เดือนเมษายน 2562 

เทากับ 16,545.46 พันลานบาท คํานวณ ดังนี้  (GDP ไตรมาส 2 ป 61)*2/3 + 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)]*1/3  

4. เงินกูใหกูตอเปนหนี้ที่กระทรวงการคลังกูเงินใหแกหนวยงานของรัฐ หนวยงานในกํากับดูแลของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบัน

การเงินภาครัฐกูตอเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามมติของคณะรัฐมนตรี ณ สิ้นเดือนเมษายน 2562 หนี้เงินกูใหกูตอมีจํานวนทั้งสิ้น 215,994.95 ลานบาท 

เปนการใหกูตอแกการรถไฟแหงประเทศไทย 93,210.40 ลานบาท การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 92,190.62 ลานบาท บริษัท การบินไทย 

จํากัด (มหาชน) 15,023.89 ลานบาท กรุงเทพมหานคร 15,019.15 ลานบาท การเคหะแหงชาติ 382.75 ลานบาท และการไฟฟาสวนภูมิภาค 168.14 

ลานบาท ซึ่งหนี้ดังกลาวไมปรากฏรายการในตารางสวนของหนวยงาน เพ่ือปองกันการรายงานขอมูลหนี้คงคางที่ซ้ําซอน  

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

ภาระหนี้สวนชดเชยเงินเฟอเพ่ิมเติมจากเงินตนที่จะครบกําหนดในป 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 และที่แกไขเพ่ิมเติม ไดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือปรับโครงสราง 

หนี้สาธารณะ เพ่ือเปนการประหยัด ลดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน หรือกระจายภาระการชําระหนี้ โดยที่ผานมากระทรวงการคลังไดมีการกูเงิน 

ในประเทศเพ่ือชําระหนี้ตางประเทศของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ําประกันไมเกินจํานวนเงินที่ยังมีภาระค้ําประกันอยูทําใหหนี้ตางประเทศ  

ของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ําประกันลดลงและหนี้ในประเทศของรัฐบาลเพ่ิมข้ึน 

7. เงินกูที่ออกภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกู เงินและจัดการเงินกูเ พ่ือชวยเหลือกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบ 

สถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) และพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกูเพ่ือชวยเหลือกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนา

ระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF3) นั้น ตอมาไดมีการตราพระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหนี้ที่กระทรวงการคลังกูเพ่ือชวยเหลือกองทุนเพ่ือ

การฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) พ.ศ. 2555 มาตรา 4 ใหกองทุนฯ มีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับการชําระคืนตนเงินกูและการชําระ

ดอกเบี้ยเงินกู 

8. มาตรา 24/1 ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพ่ิมเติม ไดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือปรับโครงสรางหนี้ที่มี

จํานวนมากและเห็นวาไมสมควรกูเงินเพ่ือปรับโครงสรางหนี้ดังกลาวในคราวเดียวกัน โดยใหสามารถทยอยกูเงินลวงหนาไดไมเกิน 12 เดือนกอนวันที่ 

หนี้ครบกําหนดชําระ และใหนําเงินกูดังกลาวสงเขากองทุนบริหารเงินกูเพ่ือการปรับโครงสรางหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศให

เปนผูบริหารเงิน โดยจะนําไปลงทุนในหลักทรัพยที่มีความมั่นคงสูง เชน ตราสารหนี้ที่ออกหรือค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง ตราสารหนี้ที่ออกเปน

เงินตราสกุลหลักและออกหรือค้ําประกันโดยรัฐบาลตางประเทศ การทําธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืนซึ่งตราสารหนี้ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง หรือ

ลงทุนในตราสารหนี้อ่ืนที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือจากบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือ เพ่ือใหเกิดผลตอบแทนและเปนการลดตนทุนของ      

การกูเงิน 
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http://gphone.prd.go.th/dp.php?MID=13&DID=29

	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ขอรายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2562 ดังนี้

