1 มิถุนายน 2561

รายงานหนี้สาธารณะคงคาง ณ สิ้นเดือนเมษายน 2561
นายธี รัช ย อั ตนวานิ ช ที่ ป รึกษาดานตลาดตราสารหนี้ ได รายงานหนี้ ส าธารณะคงค าง ณ วัน ที่
30 เมษายน 2561 มี จํ า นวน 6,486,711.48 ลานบาท หรือ คิดเปน รอยละ 41.04 ของ GDP โดยแบ งเป น
หนี้รัฐบาล 5,182,896.20 ลานบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ 914,646.77 ลานบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน*
(รัฐบาลค้ําประกัน) 379,903.38 ลานบาท และหนี้หนวยงานของรัฐ 9,265.13 ลานบาท ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบ
กับเดือนกอนหนาหนี้สาธารณะคงคางเพิ่มขึ้นสุทธิ 32,879.78 ลานบาท โดยมี ร ายละเอีย ด ดังนี้
 หนี้รัฐบาล จํานวน 5,182,896.20 ลานบาท เพิ่มขึ้นสุทธิ 37,902.50 ลานบาท โดยมีรายละเอียด
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของหนี้รัฐบาล ดังนี้
• เงินกูภายใตแผนที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2561 และ
การบริหารหนี้สาธารณะ เพิ่มขึ้นสุทธิ 36,089 ลานบาท เนื่องจากการกูเงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ
เพื่อนําไปลงทุนในการพัฒนาประเทศ สรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจ จํานวน 49,410 ลานบาท
และการลดลงของตั๋วเงินคลัง 13,321 ลานบาท
• เงินกู เพื่ อการลงทุนจากแหลงเงินกูในประเทศเพิ่ มขึ้นสุทธิ 2,817.26 ลานบาท โดยแบงเป น
การกูใหกูตอแก (1) การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยเบิกจายเงินกูจํานวน 1,119.33 ลานบาท เพื่อ
จัดทําโครงการรถไฟฟาสายสีเขียวจํานวน 532.60 ลานบาท สายสีสมจํานวน 403.55 ลานบาท และ สายสีน้ําเงิน
จํานวน 183.18 ล านบาท (2) การรถไฟแหงประเทศไทยเบิกจายเงินกูจํ านวน 1,607.39 ลานบาท เพื่ อจัดทํ า
โครงการก อสรางรถไฟทางคู ชวงชุมทางถนนจิระ – ขอนแกน จํานวน 772.51 ลานบาท โครงการความรวมมือ
ระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง
เพื่ อเชื่อมโยงภู มิภาค ชวงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย จํานวน 643.68 ล านบาท โครงการกอสรางทางคู ชวง
มาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ จํานวน 87.58 ลานบาท โครงการกอสรางทางคูในเสนทางรถไฟสายชายฝงทะเล
ตะวันออก ชวงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเกา - แกงคอย จํานวน 77.44 ลานบาท และโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง
ช วงบางซื่ อ - รั งสิ ต จํ านวน 26.18 ล านบาท และ (3) การเคหะแหงชาติเบิ กจายเงินกูจํานวน 90.54 ลานบาท
เพื่อจัดทําโครงการอาคารพักอาศัยแปลง G ตามแผนแมบทโครงการฟนฟูเมืองชุมชนดินแดง
• เงินกูเพื่ อปรับโครงสรางหนี้ตางประเทศที่กระทรวงการคลังค้ําประกัน ลดลง 516.67
ลานบาท จากกการชําระคืนตนเงินกู
• การกู เงินบาททดแทนการกู เงินตราตางประเทศ เพิ่ มขึ้น 250 ลานบาท เพื่ อพั ฒนาระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําและระบบขนสงทางถนนระยะเรงดวน
• หนี้ตางประเทศลดลงสุทธิ 737.90 ลานบาท จากการเบิกจายและชําระคืนเงินกูสกุลเงินเยนและ
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

*หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน หมายถึง หนีข้ องรัฐวิสาหกิจที่ทําธุรกิจใหกูยืมเงิน บริหารสินทรัพย และทําธุรกิจประกันสินเชื่อ

-2หนี้ รั ฐวิ ส าหกิ จ จํ า นวน 914,646.77 ลานบาท ลดลงสุ ท ธิ 3,949.48 ล านบาท โดยการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญเกิดจาก
• หนี้ที่รัฐบาลค้ําประกัน ลดลงสุทธิ 2,010.89 ลานบาท โดยรายการที่สําคัญเกิดจากหนี้
ที่ลดลงของบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) และการประปานครหลวง
• หนี้ที่ รัฐบาลไม ค้ําประกั น ลดลงสุ ทธิ 1,938.59 ล านบาท โดยรายการที่ สําคั ญเกิดจากหนี้
ทีล่ ดลงของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
หนีร้ ัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) จํานวน 379,903.39 ลานบาท ลดลงสุทธิ
1,143.56 ลานบาท เนื่องจากการชําระคืนตนเงินกูของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
 หนี้หนวยงานของรัฐ จํานวน 9,265.13 ลานบาท เพิ่มขึ้นสุทธิ 70.32 ลานบาท โดยการเปลี่ยนแปลง
ที่สําคัญ เนื่องจากหนี้ที่ลดลงของสํานักงานธนานุเคราะห
หนี้สาธารณะคงคาง ณ สิ้นเดือนเมษายน 2561 จํานวน 6,486,711.48 ลานบาท แบงออกเปน
หนี้ ในประเทศ 6,221,797.99 ล านบาท หรื อร อยละ 95.92 และหนี้ ต างประเทศ 264,913.49 ล านบาท
(ประมาณ 8,219.86 ลานเหรียญสหรัฐ) หรือรอยละ 4.08 ของหนี้สาธารณะคงคางทั้งหมด และหนี้สาธารณะ
คงคางแบงตามอายุคงเหลือ สามารถแบงออกเปนหนี้ระยะยาว 5,873,148.14 ลานบาท หรือรอยละ 90.54
และหนี้ระยะสั้น 613,563.34 ลานบาท หรือรอยละ 9.46 ของหนี้สาธารณะคงคางทั้งหมด
คณะโฆษกสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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