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พฤศจิกายน 2564
บทความนี้เป็นทรัพย์สินของธนาคารแห่งประเทศไทย
การกล่าว ตัด หรืออ้างอิง ข้อมูลบางส่วนตามสมควรในบทความนี้
จะต้องกระทำโดยถูกต้อง และอ้างอิงถึงผู้เขียนและธนาคารแห่งประเทศไทย โดยชัดแจ้ง
ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความนีเ้ ป็นความเห็นของผู้วิจัย ซึ่งไม่1 จำเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย
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บทคัดย่อ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสถิติการคลังตามคู่มือการประมวลผลสถิติ
การคลั ง (Government Finance Statistics : GFS) ฉบั บ ปี 2001 ของกองทุ น การเงิ น ระหว่ า งประเทศ
(International Monetary Fund : IMF) ซึ่งคู่มือการประมวลผลสถิติการคลัง ที่ IMF ปรับปรุงและเป็นแนว
ปฏิบัติฉบับล่าสุดของประเทศสมาชิก คือ GFS ฉบับปี 2014 ดังนั้นเพื่อให้การจัดทำสถิติภาครัฐเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ธปท. จึงปรับปรุงการเผยแพร่สถิติการคลังให้ สอดคล้องกับคู่มือฉบับล่าสุด และสอดคล้องกับ
ข้อมูลการคลังที่เผยแพร่โดยสำนักเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รวมถึง มีการนำคู่มือการจัดทำสถิติหนี้ภาครัฐ
(Public Sector Debt Statistics : PSDS) ของ IMF ฉบับปี 2013 มาประกอบกับการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูล
หนี้ภาครัฐ โดยมีการปรับปรุงสถิติการคลัง 3 เรื่อง ดังนี้
1. งบกระแสเงินสดรัฐบาล เดิมจัดทำสถิติตามกรอบ GFS 2001 เปลี่ยนมาปรับปรุงตามกรอบมาตรฐาน
GFS 2014 โดยเป็นการปรับนิยามของการเปลี่ยนแปลงสุทธิในปริมาณเงินสด (Net change in stock of
cash) ซึ่งทำให้เครื่องหมาย (+ และ -) มีทิศทางแตกต่างจากเดิม และการตีความหมายเปลี่ยนจากมุมมองที่
พิจารณาจากกระแสเงินสดไหลเข้าและออก เป็นมุมมองที่พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ
สินทรัพย์ในรูปเงินสดและเงินฝากของรัฐบาล
2. สถิติหนี้ภาครัฐ มี 2 ประเภท คือ 1) การปรับให้เข้าสู่กรอบมาตรฐาน PSDS 2013 ประกอบด้วย การปรับ
วิธีการจำแนกหนี้รัฐบาลตามเกณฑ์ถิ่นที่อยู่ของผู้ถือครองหรือเจ้าหนี้ (Residence of creditors) จากเดิม
จำแนกตามเกณฑ์แหล่งระดมเงินกู้ และกรณี ห ลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกันเงินกู้ ซึ่ง การค้ำประกันดังกล่าว
ไม่เปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ จึงมีการปรับข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ให้สะท้อนผู้ถือครองที่เป็น เจ้าของ
ที่แท้จริง (เกณฑ์บัญชี) จากเดิมสะท้อนผู้ถือครองหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน (เกณฑ์สิทธิ) 2) การเพิ่ม
รายละเอียดของข้อมูล พันธบัตรออมทรัพย์ของรัฐบาล รวมทั้งปรับการแสดงข้อมูลของตั๋วสัญญาใช้เงิน (ที่ไม่
สามารถซื้อขายได้) ของรัฐวิสาหกิจเป็นเงินกู้
3. สถิติรายจ่ายรัฐบาลตามลักษณะเศรษฐกิจ มีรายจ่ายบางธุรกรรมหากบันทึกตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง
อาจไม่สะท้อนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างภาครัฐ กับภาคอื่น ๆ จึงมีการปรับปรุงใน 2 ประเด็น ได้แก่
1) การปรับ การบัน ทึกรายจ่ายเงิน บำเหน็จบำนาญของข้าราชการที่เกษียณอายุ จากรหัส เศรษฐกิจ 21
ค่ า ตอบแทนแรงงาน (Compensation of employees) ตามเกณฑ์ ค งค้ า ง (Accrual basis) เป็ น รหั ส
เศรษฐกิจ 27 เงินสังคมสงเคราะห์ (Social benefits) บันทึกตามเกณฑ์เงินสด (Cash basis) 2) เพิ่มการ
บันทึกรายจ่ายดอกเบี้ย ที่เกิดจากการระดมทุนตั๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาล ที่มีการขายสูงหรือต่ำ กว่า
ราคาพาร์ (Premium/Discount Bond)
การปรับปรุงสถิติการคลังครั้งนี้ จะทำให้ข้อมูลสถิติการคลังที่ ธปท. เผยแพร่ มีข้อมูลที่เปลี่ยนไป รวมทั้ง
มีรายละเอียดมากขึ้นจากเดิม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานข้อมูล อีกทั้งยังทำให้สามารถเชื่อมโยงกับบัญชี
เศรษฐกิจอื่น ๆ มากขึ้น โดยในบทความนี้จะอธิบายถึงการปรับปรุงสถิติการคลังตามคู่มือของ IMF รวมทั้ง
สรุปผลกระทบจากการปรับปรุงต่อตารางสถิติที่ ธปท. เผยแพร่บน BOT Website เพื่อให้สาธารณชนได้ทราบ
และนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
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การปรับปรุงสถิติการคลัง ตามคู่มือ GFS 2014 และ PSDS 2013
1. บทนำ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดทำและปรับปรุงข้อมูลสถิติการคลังตามมาตรฐานสากลมาอย่างต่อเนื่อง
โดยเริ่มจัดทำตามคู่มือขององค์การสหประชาชาติ ปี 1958 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 ต่อมาในปี พ.ศ. 2514 ได้จัดทำตาม
แนวคู่มือสถิติการคลัง ปี 1986 (Government Finance Statistics Manual 1986) ของกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (IMF)1 และในปี 2554 ธปท. ได้ปรับปรุงการจัดทำข้อมูลสถิติการคลังตามคู่มือ Government Finance
Statistics 2001 (GFS 2001)2 อย่างไรก็ดี ในระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมาการทำธุรกรรมการคลังภาครัฐ ได้ขยาย
ขอบเขตอย่างกว้างขวาง รวมทั้งมีนวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ เกิดขึ้นตามกระแสโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้รูปแบบของ
ธุรกรรมแตกต่างไปจากเดิมมาก และทวีความซับซ้อนขึ้น ซึง่ คู่มือเดิมยังไม่ได้อธิบายวิธีการจัดทำสถิติสำหรับธุรกรรม
ใหม่ ๆ เหล่านั้นไว้ชัดเจน ทำให้การบันทึกและจัดทำสถิติการคลัง ของธุรกรรมบางประเภท มีความคลุมเครือ ธปท.
จึงปรับปรุงการจัดทำข้อมูล ภาครัฐ ตามคู่มือสถิติการคลังล่าสุดของ IMF ปี 2014 หรือ Government Finance
Statistics ปี 2014 (GFS 2014) และคู่มือ การจัดทำข้อมูล หนี้ ภ าครัฐ Public Sector Debt Statistics ปี 2013
(PSDS 2013) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล สะท้อนภาวการณ์ปัจจุบัน มีหลักการและเกณฑ์ที่ชัดเจน รวมทั้งมี
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากขึ้น
การปรับปรุงการจัดทำตาม GFS 2014 ประกอบด้วยการปรับปรุงงบกระแสเงินสดของรัฐบาล และรายจ่าย
ภาครัฐ อาทิ การปรับปรุงนิยามของการเปลี่ยนแปลงสุทธิในปริมาณเงินสด การปรับเส้นทางการบันทึกธุรกรรม
ให้ตรงตามหมวดหมู่ การรวมรายจ่ายดอกเบี้ยที่เกิดจากการระดมทุนตั๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาลที่มีการขายสูง
หรือต่ำกว่าราคาพาร์ โดยขอบเขตของข้อมูลครอบคลุมเพียงการได้มาและใช้ไปของธุรกรรมในรูปตัวเงิน ที่อยู่ใน
งบประมาณ โดยไม่รวมส่วนที่อยู่นอกงบประมาณ ทั้งนี้ มีการเผยแพร่เป็นรายเดือน
สำหรับการจัดทำสถิติหนี้ภาครัฐ มีการปรับปรุงตามมาตรฐาน PSDS 2013 อาทิ การปรับการจำแนกหนี้ใน
และต่างประเทศตามถิ่นที่อยู่ของเจ้าหนี้ การจัดหมวดหมู่ระหว่างเงินกู้ (Loans) กับตราสารหนี้ (Debt securities)
และปรับ การแสดงหนี้ของผู้ถือครองให้เป็น ตามเกณฑ์บัญชี โดยขอบเขตของข้อมูล ครอบคลุมหนี้รัฐ บาลและ
หนี้รัฐวิสาหกิจ
บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายให้สาธารณชนรับทราบถึงการปรับปรุงสถิติการคลัง ที่ส่งผลกระทบต่อ
การแสดงข้อมูล ในตารางสถิติที่ ธปท. เผยแพร่บน BOT Website อีกทั้งเพื่อให้สาธารณชนได้ทำความเข้าใจกับ
ข้อมูล ทั้งตารางที่มีการปรับปรุงและตารางใหม่ ซึง่ สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
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อ้างอิงจาก “คู่มือการใช้ข้อมูลการคลังของประเทศไทย” โดย ยุววรรณ รัฐกุล
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ “Stat horizon: การปรับปรุงสถิติการคลังตามคู่มือ GFS ฉบับปี 2001”
โดย อรุณณี เลิศสกุลทรัพย์ สุนันทา จารุวัฒนชัย และเขมิกา บุณยพัชรินทร์
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2. การปรับปรุงงบกระแสเงินสดรัฐบาล
งบกระแสเงินสดรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ธปท. ก่อนการปรับปรุงในครั้งนี้ เป็นการจัดทำสถิติตามกรอบ
GFS 2001 อย่างไรก็ตาม คู่มือการจัดทำสถิติการคลัง มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่ อให้ส ถิติการคลังสามารถ
เชื่อมโยงกับสถิติภาคอื่น ๆ ซึ่ ง คู่ มื อ การจั ด ทำสถิ ติ ก ารคลั ง ฉบั บ ล่ า สุ ด คือ GFS 2014 ธปท. จึงทำการปรับปรุง
งบกระแสเงินสดรัฐบาลตามกรอบมาตรฐาน GFS 2014 การปรับปรุงครั้งนี้ จะทำให้เครื่องหมาย (+ และ -) สำหรับรายการ
การเปลี่ยนแปลงสุทธิในปริมาณเงินสด (Net change in stock of cash) มีทิศทางแตกต่างจากเดิม เนื่องจากมีการ
ปรับนิยาม ซึ่งส่งผลให้การตีความหมายเปลี่ยนไป โดยการปรับปรุงมีรายละเอียด ดังนี้
การเปลี่ยนแปลงสุทธิในปริมาณเงินสดจะอยู่ในรูปของเงินสดและเงินฝาก (Currency and deposit) สะท้อน
สภาพคล่องของรัฐบาลที่สร้างขึ้นและถูกดูดซับจากการดำเนินงานของรัฐบาล การซื้อ-ขายสินทรัพย์ที่มิใช่ทางการเงิน
การซื้อ-ขายสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ที่ น อกเหนื อ จากเงิ น สด และหนี้ สิ น ที่ ก่ อ ขึ้ น โดยการเปลี่ ย นแปลงสุ ท ธิ ใ น
ปริมาณเงินสด หมายถึงการเปลี่ ยนแปลงของเงินคงคลังที่ถือเป็นเงิน ออมของรัฐบาล การลดลงของเงินคงคลัง
จะเกิดขึ้นหากแหล่งเงิน ได้ของรัฐ บาลไม่เพียงพอต่อรายจ่าย โดยแหล่งเงินได้ประกอบไปด้วยรายได้จากการ
ดำเนินงาน การก่อหนี้ และการขายสินทรัพย์ที่ถือครอง เป็นต้น ทำให้รัฐบาลต้องใช้แหล่งเงินสุดท้ายจากเงินคงคลัง
ในการดูดซับส่วนต่างดังกล่าว ในทางกลับกัน หากรัฐมีแหล่งเงินได้มากกว่ารายจ่าย ทำให้เกิดสภาพคล่องส่วนเกิน
ส่งผลให้เงินคงคลังสูงขึ้น ส่วนเกินที่เกิดขึ้นถือเป็นเงินออมของรัฐบาลในช่วงเวลานั้น และสะสมเพื่อใช้ในช่วงถัดไป
โดยการปรับปรุงครั้งนี้ทำให้นิยามของการเปลี่ยนแปลงสุทธิในปริมาณเงินสดที่แสดงในงบกระแสเงินสดเปลี่ยนไป ดังนี้
ก่อนการปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงสุทธิในปริมาณเงินสด เป็น รายการที่แสดงถึงกระแสเงินสดที่ไหลเข้าและ
ออกของรัฐ บาล เมื่อมีการนำเงินคงคลังมาใช้ เปรียบเสมือนกระแสเงินสดไหลเข้าสู่รัฐ บาล ดังนั้นบันทึก การ
เปลี่ยนแปลงสุทธิในปริมาณเงินสดจึงมีค่าเป็นบวก (+) ดังแสดงในตารางที่ 1
หลังการปรับปรุง GFS 2014 ได้น ิย ามการเปลี่ยนแปลงสุทธิในปริมาณเงินสด เป็นรายการที่แสดงถึง
สินทรัพย์ในรูปของเงินสดและเงินฝาก ทำให้มีการบันทึกรายการนี้ต่างจากเดิม เมื่อมีการนำเงินคงคลังมาใช้ ส่งผลให้
สินทรัพย์ในรูปของเงินสดและเงินฝากลดลง ดังนั้นการบันทึกการเปลี่ยนแปลงสุทธิในปริมาณเงินสดจึงมีค่าเป็นลบ (-)
ตารางที่ 1 การบันทึกการเปลี่ยนแปลงสุทธิในปริมาณเงินสด (Net change in stock of cash) ในงบกระแสเงินสด
ในกรณีที่มีการใช้เงินคงคลังจำนวน 20 พันล้านบาท
หน่วย : พันล้านบาท
ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง
การเปลีย่ นแปลงสุทธิในปริมาณเงินสด

20

-20

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนิยามตามกรอบ GFS 2014 ทำให้เครื่องหมาย (+ และ -) ของการเปลี่ยนแปลงสุทธิ
ในปริมาณเงินสด มีทิศทางแตกต่างจากเดิม คำนวณได้จากการนำดุลเงินสด 3บวกกับกระแสเงินสดจากกิจกรรมทาง
การเงิน4 รวมทั้งส่งผลให้ความหมายของรายการนี้ในงบกระแสเงินสดเปลี่ยนไป จากเดิมที่มองเป็นกระแสเงินสดไหลเข้า
3

ดุลเงินเงินสด คือ ผลรวมระหว่างดุลเงินในงบประมาณ และดุลนอกงบประมาณ โดยดุลในงบประมาณหมายถึง รายได้นำส่งเข้าเงินคงคลังจากส่วน
ราชการ หักด้วย รายจ่ายจริงจากงบประมาณของรัฐบาล (โดยไม่รวมรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้) และดุลนอกงบประมาณหมายถึง การเปลี่ยนแปลงในบัญชี
เงินคงคลังของรัฐบาลด้วยสาเหตุอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากกรณีขา้ งต้น
4 กระแสเงินสดจากกิจกรรมทางการเงิน หมายถึง กระแสเงินสดที่เกิดจากการถือครองทรัพย์สินทางการเงินอื่น ที่มิใช่เงินสด และการก่อหนี้สุทธิ
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และออก เป็นการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ในรูปของเงินสดและเงินฝากของรัฐบาล จากตัวอย่างในตารางที่ 2
สามารถเข้าใจการเปลี่ยนแปลงสุทธิในปริมาณเงินสด ได้ว่า รัฐบาลนำเงินคงคลังมาใช้จำนวน 72.8 พันล้านบาท
เนื่องจากสินทรัพย์ในรูปของเงินสดและเงินฝากลดลง
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงนิยามการเปลี่ยนแปลงสุทธิในปริมาณเงินสด (Net change in stock of cash)
โดยใช้ข้อมูลปีงบประมาณ 2564 เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนสิงหาคม 2564
หน่วย : พันล้านบาท
ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง
เงินสดรับจากการดำเนินงาน

2,144.8

2,144.8

เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน

2,421.9

2,421.9

กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน

-277.2

-277.2

กระแสเงินสดไหลออกจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่มิใช่ทางการเงิน

417.0

417.0

ดุลเงินในงบประมาณ

-694.1

-694.1

ดุลเงินนอกงบประมาณ

-686.2

-686.2

-1,380.3

-1,380.3

0.1

0.1

การก่อหนี้สุทธิ

1,307.7

1,307.7

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมทางการเงิน

1,307.6

1,307.6

72.8

-72.8

ดุลเงินสด
การถือครองทรัพย์สินทางการเงินอื่น ที่มิใช่เงินสด

การเปลี่ยนแปลงสุทธิในปริมาณเงินสด

3. การปรับปรุงสถิติหนี้ภาครัฐ
การปรับปรุงสถิติหนี้ภาครัฐ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) การปรับให้เข้าสู่กรอบมาตรฐาน PSDS 2013
ประกอบด้วย ปรับการจำแนกหนี้รัฐบาลตามถิ่นที่อยู่ของผู้ถือครองหรือเจ้าหนี้ (Residence of creditors) และ
ปรับข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกันเงินกู้ ที่สะท้อนการถือครองจากเจ้าของที่แท้จริง (เกณฑ์บัญชี)
และ 2) การปรับเพิ่มรายละเอียดของข้อมูล ได้แก่ เพิ่มข้อมูลพันธบัตรออมทรัพย์ของรัฐบาล และปรับการแสดง
ข้อมูลตั๋วสัญญาใช้เงิน (ที่ไม่สามารซื้อขายได้) ของรัฐวิสาหกิจเป็นเงินกู้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 ปรับการจำแนกหนี้รัฐบาลตามถิ่นที่อยู่ของผู้ถือครองหรือเจ้าหนี้ (Residence of creditors)
คู ่ ม ื อ PSDS 2013 มี ก ารจำแนกหนี ้ ต ามถิ ่ นที ่ อ ยู ่ ข องผู ้ถ ื อ ครองหรื อ เจ้ า หนี้ (Residence of creditors)
ออกเป็น ผู้ถือครองหรือเจ้าหนี้ ที่มีถิ่น ที่อยู่ใน (Residents) และต่างประเทศ (Nonresidents) โดยนิยามของ
Residents และ Nonresidents คือ
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• ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (Residents) คือ หน่วยเศรษฐกิจที่เป็น Institutional unit5 มีการดำเนินงาน

และมีที่ตั้งอยู่ภายในประเทศตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
• ผู ้ ม ี ถ ิ ่ น ที ่ อยู ่ ใ นต่ า งประเทศ (Nonresidents) คื อ หน่ ว ยเศรษฐกิ จ ที ่ เ ป็ น Institutional unit มี ก าร
ดำเนินงานและมีที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป หรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (Residents) ของ
ประเทศอื่น
ในการจัดทำสถิติหนี้ภาครัฐ ตามกรอบ PSDS 2013 หากหนี้รัฐบาลมีเจ้าหนี้ที่เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ
จะถือว่าเป็นหนี้ต่างประเทศของรัฐบาล ในทางกลับกันหากผู้ถือครองเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศจะถือเป็นหนี้ใน
ประเทศของรัฐบาล ดังแสดงในตารางที่ 3 อย่างไรก็ดี สถิติหนี้ภาครัฐที่ ธปท. เผยแพร่ก่อนการปรับปรุงในรอบนี้ มี
การจำแนกหนี้ในประเทศและหนี้ต่างประเทศโดยใช้เกณฑ์แหล่งระดมเงินกู้ กล่าวคือ หากรัฐบาลออกจำหน่ายตราสาร
หนี้ในประเทศจะถือเป็นหนี้ในประเทศ ซึง่ ยอดหนี้ในประเทศของรัฐบาลดังกล่าวยังรวมผู้ถือครองหรือเจ้าหนี้ที่มีถิ่น
ทีอ่ ยู่ในต่างประเทศบางส่วนด้วย ดังนั้น ธปท. จึงปรับปรุงสถิติหนี้ภาครัฐ ตามมาตรฐาน PSDS 2013 ให้สะท้อน
ผู้ถือครอง Residents และ Nonresidents ที่แท้จริง เพื่อการใช้ประโยชน์ ด้านการวิเคราะห์ มีความถูกต้องมาก
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ หลังการปรับปรุง ธปท. ได้เพิ่มตารางใหม่ (ตาราง EC_PF_014) เผยแพร่คู่ขนานกับตารางเดิม (ตาราง
EC_PF_003_S2) จนถึงเดือนตุลาคม ปี 2565 เพื่อให้ผู้ที่ใช้ข้อมูลเป็นประจำมีระยะเวลาในการปรับตัวและคุ้นเคยกับ
การใช้ข้อมูลชุดใหม่ได้
ตารางที่ 3 การจำแนกหนี้รัฐบาลตามถิ่นที่อยู่ของผู้ถือครอง (Residence of creditors) ตามกรอบ PSDS 2013
ผู้ออกตราสาร

ผู้ถือครอง

หนี้ใน/ต่างประเทศ

รัฐบาลไทย

ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (Residents)

หนี้ในประเทศของรัฐบาล (Domestic debt)

รัฐบาลไทย

ผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ (Nonresidents)

หนี้ต่างประเทศของรัฐบาล (External debt)

3.2 ปรับข้อมูลการถือครองจากเจ้าของที่แท้จริง (เกณฑ์บัญชี)
โดยทั่วไปพันธบัตรหรือตราสารหนี้บางประเภทที่ออกโดยรัฐบาลมีสภาพเสมือนหลัก ทรัพย์ประเภทหนึ่ง
ซึ่งผู้ถือครองหรือเจ้าของสามารถนำมาใช้ในการค้ำประกันเพื่อขอกู้เงินได้ ตัวอย่างธุรกรรมการกู้เงินโดยใช้พันธบัตร
หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลมาค้ำประกันเงินกู้ อาทิ ธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคของ ธปท. (Bilateral
Repurchase Transactions) ธุรกรรมยืมตราสารหนี้ (Securities Borrowing Facility) อย่างไรก็ดี หากผู้ถือครอง
นำพันธบัตรหรือตราสารหนี้ไปใช้ค้ำประกันการกู้เงิน ผู้ถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวนี้ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์การเป็น
เจ้าหนี้รัฐบาลให้แก่ผู้ให้กู้ (Security borrower) ได้ โดยเจ้าของที่แท้จริงของหนี้รัฐบาลยังคงเป็นของผู้กู้เงินเพราะผู้กู้
ยังคงได้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการถือครองหลักทรัพย์นั้น ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 1 ตามคู่มือ PSDS 2013
ระบุให้แสดงผู้ถือครองเป็นไปตามการเป็นเจ้าของที่แท้จริงของหนี้รัฐบาล (เกณฑ์บัญชี) ทั้งนี้ สถิติหนี้ภาครัฐที่ ธปท.
เผยแพร่ในปัจจุบัน เป็นข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกันเงินกู้ ที่ยังมิได้สะท้อนผู้เป็นเจ้าของทีแ่ ท้จริง
แต่แสดงข้อมูลในมุมมองของผู้ให้กู้ที่มีหลักทรัพย์พันธบัตรหรือตราสารหนี้เป็นหลักประกัน (เกณฑ์สิทธิ) หลังการ

5

หน่วยเศรษฐกิจที่เป็น institutional unit จะสามารถเป็นเจ้าของสินทรัพย์ ก่อหนี้สิน และดำเนินงานเศรษฐกิจได้ด้วยตนเอง รวมทั้งมีบัญชีงบดุลและ
กำไรขาดทุนที่สมบูรณ์
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ปรับปรุงในครั้งนี้ การจัดทำสถิติหนี้รัฐบาลจะปรับให้สะท้อนผู้ถือครองหลักทรัพย์ฯ ที่แท้จริง ตามกรอบ PSDS 2013
การปรับข้อมูลการถือครองจากเจ้าของที่แท้จริงจะปรากฏในตารางใหม่ได้แก่ตาราง EC_PF_014 และ EC_PF_015
รูปที่ 1 ตัวอย่างธุรกรรม ธปท. ขายพันธบัตรรัฐบาลโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน เพื่อดูดซับสภาพคล่องชั่วคราว
T=0

ธนาคาร A
(Security Borrower)
ธนาคาร A
(Security Borrower)

พันธบัตรรัฐบาล
เงินกู้ยืม

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
(Security Lender)

พันธบัตรรัฐบาล

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
(Security Lender)
เงินกู้ยืม
ความเป็นเจ้าของยังเป็นของผู้ให้ยืมตราสาร (ธปท.) ในกรณีนจี้ ะบันทึกผู้ถือครองพันธบัตรรัฐบาลเป็น ธปท.
T=1

3.3 เพิ่มข้อมูลพันธบัตรออมทรัพย์ของรัฐบาล
หนี้รัฐบาลสามารถจำแนกได้ 4 ประเภท ประกอบด้วย พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วเงินคลัง และ
เงินกู้ นอกจากนี้ พันธบัตรรัฐบาลยังสามารถจำแนกได้อีก 2 ประเภท ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาลประเภท Loan bond
และพันธบัตรรัฐบาลประเภท Saving bond หรือพันธบัตรออมทรัพย์ เนื่องจากพันธบัตรทั้งสองประเภทมี ความ
แตกต่างกัน ที่สำคัญคือ พันธบัตรรัฐบาลประเภท Loan bond จะจัดจำหน่ายให้กับรายใหญ่ ได้แก่ สถาบันการเงิน
เป็นต้น ส่วนพันธบัตรออมทรัพย์จำหน่ายให้กับบุคคลทั่วไปและองค์กรไม่แสวงหากำไรในสังกัดของรัฐบาล เพื่อเป็น
ทางเลือกในการออมเงิน ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันรัฐบาลมีการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น การปรับปรุงในครั้งนี้จึงเพิ่มมุมมองให้กับข้อมูลพันธบัตรออมทรัพย์ โดยแยกออกจากเดิมที่เคยถูกรวมอยู่ใน
พันธบัตรรัฐบาล และสร้างเป็นตารางใหม่ แสดงเฉพาะข้อมูลพันธบัตรออมทรัพย์ที่ประกอบไปด้วยข้อมูลพันธบัตร
ออมทรัพย์จำแนกตามวัตถุประสงค์ ผู้ถือครอง และอายุคงเหลือ รวมทั้งยังจัดทำตามกรอบ PSDS 2013 คือ แสดงข้อมูล
การถือครองจากเจ้าของที่แท้จริง (เกณฑ์บัญชี)
3.4 ปรับการแสดงข้อมูลตั๋วสัญญาใช้เงินของรัฐวิสาหกิจ
คุณลักษณะหนึ่งของหนี้ภาครัฐตามนิยามในคู่มือ PSDS 2013 ระบุว่า หากหนี้ภาครัฐเป็นประเภทที่สามารถ
เปลี่ยนมือผู้ถือได้ (Negotiable financial instruments) หรือมีการซื้อขายในตลาดรองได้ (Secondary market)
จะถือเป็นตราสารหนี้ (Debt securities) เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล เงินกู้ เป็นต้น ส่วนเงินกู้ที่ไม่สามารถ
เปลี่ยนมือผู้ถือได้ (Non-negotiable financial instruments) จะถือเป็นหนี้ประเภทเงินกู้ (Loans) ข้อมูล หนี้
รัฐ วิสาหกิจ ที่ ธปท. เผยแพร่ เป็ น ข้อมูล ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ จัดเป็น ตั๋วสัญญาที่ ไม่สามารถซื้อขายได้ เนื่องจาก
รัฐวิสาหกิจออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อ วัตถุประสงค์ การกู้เงินเท่านั้น ผู้ถือครองไม่ได้นำตั๋วสัญญาใช้เงินไปใช้ใน
วัตถุประสงค์อื่น ดังนั้น ธปท. จึงจัดตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวเป็นหนี้ประเภทเงินกู้ ปัจจุบันสถิติหนี้รัฐวิสาหกิจที่ ธปท.
เผยแพร่นั้นมีการรายงานตั๋วสัญญาใช้เงิน ซึ่งเป็นหนึ่งในเงินกู้ของรัฐวิสาหกิจ หลังการปรับปรุงจะนำข้อมูลตั๋วสัญญา
ใช้เงิน (ที่ไม่สามารถเปลี่ยนมือผู้ถือได้) รวมเข้ากับเงินกู้ของรัฐวิสาหกิจเพื่อจัดหมวดหมู่ให้ถูกต้องตามกรอบ PSDS 2013
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4. การปรับปรุงสถิติรายจ่ายรัฐบาลตามลักษณะเศรษฐกิจ
หนึ่งในรูปแบบของการจำแนกการจัดทำสถิติรายจ่ายภาครัฐ คือการจำแนกรายจ่ายตามลักษณะเศรษฐกิจ ซึง่
ธปท. มีการจัดทำสถิติรายจ่ายตามลักษณะเศรษฐกิจ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ผลในทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจาก
การใช้จ่ายของรัฐบาล ทั้งนี้ เพื่อให้มีมาตรวัดที่เป็นสากล และสามารถเปรียบเทียบรายจ่ายรัฐบาลของแต่ละประเทศได้
คู่มือ GFS 2014 มีการกำหนดรหัสเศรษฐกิจ ของการใช้จ่ายภาครัฐ ให้ขึ้นต้นด้วยเลข 2 และกำหนดรหัสสำหรับ
จำแนกรายจ่ายตามลักษณะเศรษฐกิจไว้ทั้งหมด 8 ประเภท ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การจำแนกรายจ่ายตามลักษณะเศรษฐกิจ
ประเภท
รหัส
ที่
เศรษฐกิจ

6

รายละเอียด6

1

21

ค่าตอบแทนแรงงาน (Compensation of employees) ที่จ่ายให้ปัจเจกบุคคลที่มีความสัมพันธ์
เป็นลูกจ้างของรัฐบาล ทั้งที่จ่ายเป็นเงินและอื่น ๆ ซึ่งเป็นการจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับการทำงานใน
ช่วงเวลาระหว่างที่รายงานข้อมูล ประกอบด้วย ค่าจ้างและเงินเดือน รวมถึงเงินกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการ และเงินประกันสังคมที่รัฐบาลหรือนายจ้างจ่ายสมทบให้ แก่ลูกจ้าง ค่าใช้จ่ายนี้
ไม่รวมค่าตอบแทนแรงงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสะสมทุนของรัฐบาล

2

22

การใช้สินค้าและบริการ (Use of goods and services) คือมูลค่าทั้งหมดของสินค้าและบริการที่
ซื้อมาโดยรัฐบาลเพื่อใช้ในการผลิตหรือนำไปขายต่อ หักด้วยการเปลี่ยนแปลงสุทธิ ในสินค้าคงคลัง
ของบริการนั้น ๆ โดยที่ไม่รวมสินค้าและบริการที่ซื้อมาเพื่อโอนให้กับครัวเรือน หรือเป็นการช่วยเหลือ
โดยที่ไม่ถูกใช้ในการผลิต และเช่นเดียวกับค่าตอบแทนแรงงาน หากสินค้าและบริการใด ๆที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการสะสมทุนของรัฐบาล จะไม่นับเป็นการใช้สินค้าและบริการ

3

23

การบริโภคสินค้าทุน (Consumption of fixed capital) คือการลดลงในมูลค่าสินทรัพย์ถาวรใน
ช่วงเวลาบัญชี อันเนื่องจากความเสื่อมทางกายภาพ ล้าสมัย และความเสียหายตามปกติ ค่าใช้จ่ายนี้
เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด

4

24

ดอกเบี้ย (Interest) คือค่าใช้จ่ายในฐานะลูกหนี้ที่ใช้เงินทุนของผู้อื่น

5

25

เงินอุดหนุน (Subsidies) เป็นเงินโอนให้แก่วิสาหกิจเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการผลิต รวมไปถึงเงินโอน
ให้แก่รัฐวิสาหกิจหรือวิสาหกิจอื่น ๆ เพื่อชดเชยการขาดทุนจากการดำเนินการ

6

26

เงินช่วยเหลือ (Grants) เป็นเงินโอนที่ให้โดยสมัครใจในรูปเงินสดหรืออื่น ๆ ให้แก่หน่วยงานรัฐบาล
อื่น ๆ หรือองค์กรระหว่างประเทศ

7

27

เงินสังคมสงเคราะห์ (Social benefits) เป็นเงินโอนแก่ครัวเรือนที่ให้เมื่อเกิดความเดือดร้อน หรือ
ด้อยโอกาสทางสังคม เช่น ความเจ็บป่วย ว่างงาน เกษียณอายุ เหตุการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งเงินช่วยเหลือ
ด้านสวัสดิการต่างๆ แก่ข้าราชการ เช่น ค่าสวัสดิการและค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น เงินสงเคราะห์
อาจจะอยู่ในรูปเงินสดหรืออื่น ๆ แต่ต้นทุน ของการสงเคราะห์ในรูปที่มิใช่เงินสดที่ถูกผลิตโดย
หน่วยงานของรัฐบาลจะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการผลิตสินค้าและบริการนั้น ๆ

8

28

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expense) รวมธุรกรรมการใช้จ่ายที่ไม่เข้ากลุ่มใด ๆ ธุรกรรมที่อยู่ในกลุ่มนี้
รวมถึงค่าใช้จ่ายภาษี ค่าปรับ เงินโอนไปสู่หน่วยงานที่ไม่แสวงหากำไรที่บริการแก่ครัวเรือน

อ้างอิงจาก “คู่มือการใช้ข้อมูลการคลังของประเทศไทย” โดย ยุววรรณ รัฐกุล
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เนื่องจากรายจ่ายภาครัฐบางธุรกรรมมีการบันทึกตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง ตามระเบียบราชการ หรือบางกรณี
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เกี่ยวข้อง แต่กิจกรรมดังกล่าวอาจไม่สะท้อนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างภาครัฐ
กับภาคอื่น ๆ ตามที่ควรจะเป็น ธปท. จึงมีการปรับการจำแนกรายจ่ายบางประเภทให้ตรงกับ ลักษณะเศรษฐกิจ
และเพื่อให้การจัดทำสถิติรายจ่ายรัฐบาลที่ ธปท. เผยแพร่เป็นมาตรฐานสากลตามคู่มือ GFS 2014 โดยมีการ
ปรับปรุง 2 ประเด็น ดังนี้
4.1 ปรับการบันทึกรายจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญของข้าราชการที่เกษียณอายุ
ปัจจุบันค่าใช้จ่ายบำเหน็จ บำนาญของข้าราชการที่เกษียณอายุที่ ธปท. เผยแพร่ ถูกบันทึกเป็นหนึ่ งใน
ค่ าตอบแทนแรงงานให้ แก่ ล ู กจ้ าง (Compensation of employee) ด้ ว ยรหั ส เศรษฐกิ จ 21 ตามเกณฑ์ คงค้ าง
(Accrual basis) อย่างไรก็ดี IMF ได้นิยามรายจ่ายค่าตอบแทนแรงงาน (รหัสเศรษฐกิจ 21) ใน GFS 2014 ว่า เป็นค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นผลตอบแทนสำหรับปัจจัยการผลิตด้านแรงงานในการให้บริการแก่ภาครัฐ นอกจากนี้ค่าใช้จ่าย
บำเหน็จบำนาญที่จ่ายให้แก่ข้าราชการที่เกษียณอายุแล้ว ใน GFS 2014 ระบุไว้ในรหัสเศรษฐกิจ 27 คือ เงินโอนของ
รัฐบาลที่จ่ายให้กับครัวเรือนสำหรับสวัสดิการทางสังคม อาทิ โรคภัยไข้เจ็บ การว่างงาน การเกษียณอายุ การเคหะ
การศึกษา และครอบครัว ทั้งในรูปของเงินสดและมิใช่เงินสด ดังนั้นข้าราชการที่เกษียณอายุแล้ว จะไม่ถือเป็นหนึ่ง
ในปัจจัยการผลิตของรัฐบาลอีกต่อไป ธปท. จึงปรับเปลี่ยนการบันทึกรายจ่ายค่าบำเหน็จบำนาญของข้าราชการที่
เกษียณอายุ จากรายจ่ายหมวดค่าตอบแทนแรงงาน เป็นรายจ่ายหมวดเงินสังคมสงเคราะห์ (Social benefits) ใน
รหัสเศรษฐกิจ 27 โดยบันทึกตามเกณฑ์เงินสด (Cash basis) ซึ่งบันทึกเมื่อมีเม็ดเงินออกจากรัฐบาล การปรับปรุง
ดังกล่าวแสดงในตารางที่ 5 ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมรายจ่ายในงบประมาณทั้งหมดของรัฐบาล เนื่องจากเป็นเพียง
การเปลี่ยนแปลงหมวดเท่านั้น
ตารางที่ 5 สรุปผลการปรับปรุงรายจ่ายค่าบำเหน็จบำนาญของข้าราชการที่เกษียณอายุ
รหัสเศรษฐกิจ

รายการ

21

ค่าตอบแทนแรงงานให้แก่ลูกจ้าง

22

การใช้สินค้าและบริการ

23

การบริโภคสินค้าทุน

24

หน่วย : พันล้านบาท
ปีงบประมาณ 2564
ก่อนปรับปรุง ปรับปรุงรายการ หลังปรับปรุง
1,116.4

-308.9

807.5

375.5

375.5

-

-

ดอกเบี้ย

173.9

173.9

25

เงินอุดหนุน

114.2

114.2

26

เงินช่วยเหลือ

692.4

692.4

27

เงินสังคมสงเคราะห์

86.1

28

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

86.1

86.1

2

รวมค่าใช้จ่าย

2,644.6

2,644.6

31

การถือครองสินทรัพย์ที่มิใช่ทางการเงิน

494.6

494.6

2+31

รวมรายจ่ายรัฐบาล

3,139.2

+308.9

-

395.0

3,139.2
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4.2 ปรับรวมรายจ่ายดอกเบี้ยที่เกิดจากการระดมทุนตั๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาล ที่มีการขายสูงหรือต่ำกว่า
ราคาพาร์ (Premium/Discount Bond)
นอกจากรายจ่ายดอกเบี้ย ของรัฐบาลที่ต้องจ่ายเป็นงวดตามสัญญาที่ระบุไว้ในตราสารหนี้ แล้ว ยังมีรายจ่าย
ดอกเบี้ยอีกประเภทที่เกิดจากผลต่างระหว่างราคาที่ตราสารหนี้ที่รัฐบาลออกจำหน่ายกับราคาที่รัฐบาลต้องจ่ายคืน
ณ วันครบอายุ (ราคาพาร์) โดยผลต่างระหว่างราคาขายกับราคาพาร์แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ หากราคาขายสูงกว่า
ราคาพาร์ เ รี ย กว่ า ส่ ว นเพิ่ ม (Premium) และหากราคาขายต่ ำ กว่ า ราคาพาร์ เ รี ย กว่ า ส่ ว นลด (Discount) ซึ่ง
โดยทั่วไปการขายสูงหรือต่ำกว่าราคาพาร์นั้น เกิดทุกครั้งที่มีการระดมทุนผ่านตราสารหนี้ ซึ่ง GFS 2014 ได้เพิ่มวิธีการ
บันทึกส่วนเพิ่ม (Premium) และส่วนลด (Discount) ที่เกิดขึ้นจากการออกจำหน่ายตราสารหนี้ของรัฐบาล ดังนี้
กรณี การระดมทุนขายต่ำกว่าราคาพาร์ ทำให้เกิดส่วนลด (Discount) กำหนดให้บันทึกรายจ่ายดอกเบี้ย ณ วัน
ไถ่ถอน รวมกับส่วนที่เป็นดอกเบี้ยจ่าย ณ วันไถ่ถอน
กรณี การระดมทุนขายสูงกว่าราคาพาร์ ทำให้เกิดพรีเมี่ยม (Premium) กำหนดให้บันทึกรายจ่ายดอกเบี้ย ณ
วันระดมทุน แต่บันทึกเป็นรายจ่ายติดลบ (เสมือนเป็นรายได้จากพรีเมี่ยม)
ตารางที่ 6 สรุปผลการปรับปรุงรายจ่ายดอกเบี้ยที่ราคาขายสูง/ต่ำกว่าราคาพาร์
หน่วย : พันล้านบาท
รหัสเศรษฐกิจ

รายการ

21

ค่าตอบแทนแรงงานให้แก่ลูกจ้าง

22

การใช้สินค้าและบริการ

23

การบริโภคสินค้าทุน

24

ดอกเบี้ย

ปีงบประมาณ 2564
ก่อนปรับปรุง ปรับปรุงรายการ หลังปรับปรุง
1,116.4

1,116.4

375.5

375.5

-

-

173.9

-7.7

166.2

กรณี การระดมทุนขายต่ำกว่าราคาพาร์ (Discount)

1.8

1.8

กรณี การระดมทุนขายสูงกว่าราคาพาร์ (Premium)

-9.5

-9.5

25

เงินอุดหนุน

114.2

114.2

26

เงินช่วยเหลือ

692.4

692.4

27

เงินสังคมสงเคราะห์

86.1

86.1

28

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

86.1

86.1

2

รวมค่าใช้จ่าย

2,644.6

2,636.9

31

การถือครองสินทรัพย์ที่มิใช่ทางการเงิน

494.6

494.6

2+31

รวมรายจ่ายรัฐบาล

3,139.2

-7.7

3,131.5

จากตารางที่ 6 การปรับปรุง รายจ่ายดอกเบี้ยที่มีการขายสูงหรือต่ำกว่า ราคาพาร์ (Premium/Discount
Bond) เป็นข้อมูลที่เพิ่มใหม่เข้ามา จะส่งผลทำให้ข้อมูลรายจ่ายรวมของรัฐบาลที่ ธปท. เผยแพร่บน BOT Website
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มีการปรับขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับขนาดของส่วนลด (Discount) และส่วนเพิ่ม (Premium) จากการออกจำหน่าย
ตราสารหนี้ ณ เดือนประมวลผล
ตารางที่ 7 และ 8 ได้แสดงผลกระทบจากการปรับปรุงสถิติรายจ่ายภาครัฐ ทั้งรายจ่ายค่าบำเหน็จบำนาญของ
ข้าราชการที่เกษียณอายุ และรายจ่ายดอกเบี้ยที่มีการขายสูงหรือต่ำกว่าราคาพาร์ โดยใช้ข้อมูลจริงจากปีงบประมาณ
2564 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564) จะเห็นได้ว่าหลังการปรับหมวดการจำแนกของรายจ่าย
ค่าบำเหน็จบำนาญของข้าราชการที่เกษียณอายุ (สีส้มอ่อน) จะทำให้ค่าตอบแทนแรงงานให้แก่ลูกจ้างลดลง ในขณะที่
เงินสังคมสงเคราะห์สูงขึ้นจากการปรับหมวดการจำแนกของรายจ่ายค่าบำเหน็จบำนาญของข้าราชการที่เกษียณอายุ
(สีส้มอ่อน) ซึ่งไม่ทำให้รายจ่ายรวมเปลี่ยนไป ในขณะที่รายจ่ายดอกเบี้ย ที่เป็นข้อมูลรายจ่ายใหม่ (สีเขียว) จะทำให้
รายจ่ายรวมเปลี่ยนไปจาก 3,139.2 พันล้านบาท เป็น 3,131.5 พันล้านบาท (สีฟ้า)
ตารางที่ 7 ค่าใช้จ่ายรัฐบาล ปีงบประมาณ 2564 จำแนกตามลักษณะงานและลักษณะเศรษฐกิจ ก่อนปรับปรุง
รายจ่ายค่าบำเหน็จบำนาญของข้าราชการที่เกษียณอายุและรายจ่ายดอกเบี้ยที่มีการขายสูงหรือต่ำกว่าราคาพาร์
หน่วย : พันล้านบาท

ตารางที่ 8 ค่าใช้จ่ายรัฐบาล ปีงบประมาณ 2564 จำแนกตามลักษณะงานและลักษณะเศรษฐกิจ หลังปรับปรุง
รายจ่ายค่าบำเหน็จบำนาญของข้าราชการที่เกษียณอายุและรายจ่ายดอกเบี้ยที่มีการขายสูงหรือต่ำกว่าราคาพาร์
หน่วย : พันล้านบาท
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5. ตารางสถิติภาครัฐที่จะมีการปรับเปลี่ยนภายหลังการปรับปรุง
การปรับปรุงสถิติการคลังในครั้งนี้จะส่งผลให้ตารางสถิติภาครัฐที่ ธปท. เผยแพร่ใน BOT Website มีการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งหมด 8 ตาราง รายละเอียด ดังนี้
รายชื่อตาราง
EC_PF_005_S2 ยอดคงค้างหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจใน
ประเทศจำแนกตามตราสารหนี้

การเปลีย่ นแปลง
นำข้อมูลตั๋วสัญญาใช้เงินของรัฐวิสาหกิจที่ไม่สามารถเปลี่ยนมือ
ผู้ถือได้ (บรรทัดที่ 12) ไปรวมในหนี้เงินกู้ (บรรทัดที่ 13)
เนื่องจากเป็นเงินกู้

EC_PF_006 ยอดคงค้างหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจในประเทศ นำข้อมูลตั๋วสัญญาใช้เงินของรัฐวิสาหกิจที่ไม่สามารถเปลี่ยนมือ
จำแนกตามอายุคงเหลือ
ผู้ถือได้ (บรรทัดที่ 17-20) ไปรวมในหนี้เงินกู้ (บรรทัดที่ 21-24)
เนื่องจากเป็นเงินกู้
EC_PF_009 งบกระแสเงินสดรัฐบาล

ปรับการแสดงผลข้อมูลเฉพาะรายการการเปลี่ยนแปลงสุทธิใน
ปริมาณเงินสด (บรรทัดที่ 33) ตามนิยาม GFS 2014 โดยจะทำให้
มีเครื่องหมายกลับข้างจากเดิม

EC_PF_010_S2 ค่าใช้จ่ายรัฐบาล จำแนกตาม
ลักษณะงาน

ยอดเงินในรหัส 701 การบริหารทัว่ ไปของรัฐ และยอดรวม
รายจ่าย มีการเปลี่ยนแปลง

EC_PF_011 ค่าใช้จ่ายรัฐบาล จำแนกตาม
ลักษณะเศรษฐกิจ

- ยอดเงินในรหัส 2122 เงินสมทบประกันสังคมที่มีภาระผูกพัน
ต้องชำระ จะไปรวมในรหัส 273 เงินสังคมสงเคราะห์สำหรับ
ลูกจ้างของรัฐบาล
- รหัส 242 ดอกเบี้ยให้ผู้มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศ ยกเว้น
ภาครัฐบาล จะรวมยอดสุทธิจาก Premium/Discount Bond

EC_PF_012 ค่าใช้จ่ายรัฐบาล จำแนกตามลักษณะงาน
และลักษณะเศรษฐกิจ

- ลักษณะงาน 701 การบริหารทั่วไปของรัฐ ในรหัส 24
ดอกเบี้ย
- ลักษณะงาน 710 การสังคมสงเคราะห์ ในรหัส21
ค่าตอบแทนแรงงานให้แก่ลูกจ้าง จะลดลง และรหัส 27 เงิน
สังคมสงเคราะห์จะเพิม่ ขึ้น

EC_PF_014 ยอดคงค้างหนี้รัฐบาลจำแนกตามถิ่นที่อยู่ของผู้
ถือครอง

ตารางใหม่ที่แสดงข้อมูลหนีร้ ัฐบาลจำแนกตามถิ่นที่อยู่ของ
ผู้ถือครอง และเป็นการถือครองจากเจ้าของที่แท้จริง (เกณฑ์บัญชี)

EC_PF_015 ยอดคงค้างพันธบัตรออมทรัพย์จำแนกตาม
วัตถุประสงค์ ผู้ถือครองและอายุคงเหลือ

ตารางใหม่ที่แสดงข้อมูลพันธบัตรออมทรัพย์ของรัฐบาลโดยเป็น
การถือครองจากเจ้าของที่แท้จริง (เกณฑ์บัญชี) จำแนก
วัตถุประสงค์ ผู้ถือครองและอายุคงเหลือ

ทั้งนี้ การปรับปรุงสถิติที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ส่งผลให้ตารางสถิติภาคการคลังเปลี่ยนแปลง โดยจะเผยแพร่
ข้อมูลชุดใหม่ที่ปรับปรุงนี้ ในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน 2564 ซึ่งจะเป็นข้อมูลเดือนตุลาคม 2564
(เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565)
อย่างไรก็ตาม ในเดือนตุลาคม 2565 จะมีการยกเลิกตาราง EC_PF_003_S2 และปรับปรุงสถิติหนี้ภาครัฐอีก
5 ตาราง ได้แก่ EC_PF_002_S2, EC_PF_004_S3 และ EC_PF_008 รวมถึง EC_PF_005_S2 และ EC_PF_006
ซึง่ หลังการปรับปรุงครั้งนีเ้ ป็นชื่อตารางใหม่ ได้แก่ EC_PF_005_S3 และ EC_PF_006_S2 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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การเปลีย่ นแปลง

EC_PF_002_S2 ยอดคงค้างหนี้รัฐบาลในประเทศจำแนกตาม
ผู้ถือครอง

จำแนกหนี้ในและต่างประเทศตามถิ่นที่อยู่ของผู้ถือครอง และ
การถือครองจากเจ้าของที่แท้จริง (เกณฑ์บัญชี)

EC_PF_004_S3 ยอดคงค้างหนี้รัฐวิสาหกิจในประเทศจำแนก จำแนกหนี้ในและต่างประเทศตามถิ่นที่อยู่ของผู้ถือครอง และ
ตามผู้ถือครอง และจำแนกตามสถาบันการเงินและไม่ใช่สถาบัน การถือครองจากเจ้าของที่แท้จริง (เกณฑ์บัญชี)
การเงิน
EC_PF_005_S2 ยอดคงค้างหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจใน
ประเทศจำแนกตามตราสารหนี้

จำแนกหนี้ในและต่างประเทศตามถิ่นที่อยู่ของผู้ถือครอง และ
การถือครองจากเจ้าของที่แท้จริง (เกณฑ์บัญชี)

EC_PF_006 ยอดคงค้างหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจในประเทศ
จำแนกตามอายุคงเหลือ

จำแนกหนี้ในและต่างประเทศตามถิ่นที่อยู่ของผู้ถือครอง และ
การถือครองจากเจ้าของที่แท้จริง (เกณฑ์บัญชี)

EC_PF_008 ยอดคงค้างตราสารหนี้ภาครัฐในประเทศ จำแนก จำแนกหนี้ในและต่างประเทศตามถิ่นที่อยู่ของผู้ถือครอง และ
ตามกลุม่ ผู้ถือครอง
การถือครองจากเจ้าของที่แท้จริง (เกณฑ์บัญชี)
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คุณจารุพรรณ วานิชธนันกูล และคุณนจรี นิมิตกมลชัย คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ ที่นี้
คณะผู้จัดทำ
คธาฤทธิ์ สิทธิกูล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ(ควบ)

KathariS@bot.or.th

ชนิดา เงาจินตรักษ์

ผู้วิเคราะห์อาวุโส(ควบ)

ChanidaN@bot.or.th

ภัทรกร ทองสถิตย์

ผู้วิเคราะห์

PhataraT@bot.or.th

