2 กรกฎาคม 2561

รายงานหนี้สาธารณะคงคาง ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2561
นายธี รัช ย อั ตนวานิ ช ที่ ป รึกษาดานตลาดตราสารหนี้ ได รายงานหนี้ ส าธารณะคงค าง ณ วัน ที่
31 พฤษภาคม 2561 มีจํานวน 6,497,688.57 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 40.78 ของ GDP โดยแบงเปน
หนี้รัฐบาล 5,202,092.04 ลานบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ 907,969.04 ลานบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน*
(รัฐบาลค้ําประกัน) 378,871.31 ลานบาท และหนี้หนวยงานของรัฐ 8,756.18 ลานบาท ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบ
กับเดือนกอนหนาหนี้สาธารณะคงคางเพิ่มขึ้นสุทธิ 10,977.09 ลานบาท โดยมีร ายละเอีย ด ดังนี้
 หนี้รัฐบาล จํานวน 5,202,092.04 ลานบาท เพิ่มขึ้นสุทธิ 19,195.84 ลานบาท โดยมีรายละเอียด
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของหนี้รัฐบาล ดังนี้
• เงินกูภายใตแผนที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2561 และ
การบริหารหนี้สาธารณะ เพิ่มขึ้นสุทธิ 22,836.99 ลานบาท เนื่องจากการกูเงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ
เพื่อนําไปลงทุนในการพัฒนาประเทศ สรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจ จํานวน 26,836.99 ลานบาท
และไถถอนพันธบัตรออมทรัพย 4,000 ลานบาท
• เงินกู เพื่ อการลงทุนจากแหลงเงินกูในประเทศเพิ่ มขึ้นสุทธิ 3,254.92 ลานบาท โดยแบงเป น
การกูใหกูตอแก (1) การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยเบิกจายเงินกูจํานวน 1,423.81 ลานบาท เพื่อ
จัด ทํ าโครงการรถไฟฟ าสายสี เขี ย วจํ านวน 507.86 ล านบาท สายสีน้ํ าเงิน จํ านวน 470.96 ล านบาท และ
สายสีสมจํานวน 444.99 ลานบาท (2) การรถไฟแหงประเทศไทยเบิกจายเงินกูจํานวน 1,805.97 ลานบาท เพื่อ
จัดทําโครงการกอสรางรถไฟทางคู ชวงชุมทางถนนจิระ – ขอนแกน จํานวน 713.17 ลานบาท โครงการกอสราง
รถไฟทางคู ช วงลพบุ รี – ปากน้ํ าโพ จํ านวน 333.90 ล านบาท โครงการความร วมมื อระหว างรั ฐบาลแห ง
ราชอาณาจั กรไทยและรัฐบาลแห งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพั ฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่ อเชื่อมโยง
ภูมิภาค ชวงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย จํานวน 324.29 ลานบาท โครงการกอสรางทางคูในเสนทางรถไฟสาย
ชายฝงทะเลตะวันออก ชวงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเกา - แกงคอย จํานวน 279.31 ลานบาท โครงการการกอสราง
ทางคู ชวงนครปฐม – ชุมพร จํานวน 114.28 ลานบาท และโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ชวงบางซือ่ - รังสิต
จํานวน 41.02 ล านบาท และ (3) การเคหะแห งชาติเบิ กจายเงินกู จํานวน 25.14 ลานบาท เพื่อจั ดทํ าโครงการ
อาคารพักอาศัยแปลง G ตามแผนแมบทโครงการฟนฟูเมืองชุมชนดินแดง
• การกู เงินบาททดแทนการกู เงินตราตางประเทศ เพิ่ มขึ้น 840 ลานบาท เพื่ อพั ฒนาระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําและระบบขนสงทางถนนระยะเรงดวน
• การชําระหนี้ที่รัฐบาลกูเพื่อชดใชความเสียหายใหแกกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน จํานวน 8,786 ลานบาท โดยใชเงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชําระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของ
กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ
*หนีร้ ัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน หมายถึง หนีข้ องรัฐวิสาหกิจที่ทําธุรกิจใหกูยืมเงิน ธุรกิจบริหารสินทรัพย และธุรกิจประกันสินเชื่อ

-2• หนี้ ต างประเทศเพิ่ มขึ้ นสุ ทธิ 1,049.93 ล านบาท จากการเบิ กจ ายเงิ นกู สกุ ลเงินเยนและ
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
หนี้ รั ฐวิ ส าหกิ จ จํ า นวน 907,969.04 ลานบาท ลดลงสุ ท ธิ 6,677.73 ล านบาท โดยการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญเกิดจาก
• หนี้ที่รัฐบาลค้ําประกัน เพิ่มขึ้น สุทธิ 482.43 ลานบาท โดยรายการที่ สําคัญ เกิดจากหนี้
ที่เพิ่มขึ้นขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
• หนี้ที่ รัฐบาลไม ค้ําประกั น ลดลงสุ ทธิ 7,160.16 ล านบาท โดยรายการที่ สําคั ญเกิดจากหนี้
ที่ลดลงของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
หนีร้ ัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) จํานวน 378,871.31 ลานบาท ลดลงสุทธิ
1,032.07 ลานบาท โดยรายการที่สําคัญเกิดจากหนี้ที่ลดลงของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
 หนี้หนวยงานของรัฐ จํานวน 8,756.18 ลานบาท ลดลงสุทธิ 508.95 ลานบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่
สําคัญเกิดจากหนี้ที่ลดลงของสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
หนี้สาธารณะคงคาง ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2561 จํานวน 6,497,688.57 ลานบาท แบงออกเปน
หนี้ ในประเทศ 6,226,924.20 ล านบาท หรื อร อยละ 95.83 และหนี้ ต างประเทศ 270,764.37 ล านบาท
(ประมาณ 8,326.22 ลานเหรียญสหรัฐ) หรือรอยละ 4.17 ของหนี้สาธารณะคงคางทั้งหมด และหนี้สาธารณะ
คงคางแบงตามอายุคงเหลือ สามารถแบงออกเปนหนี้ระยะยาว 5,884,683.38 ลานบาท หรือรอยละ 90.57
และหนี้ระยะสั้น 613,005.19 ลานบาท หรือรอยละ 9.43 ของหนี้สาธารณะคงคางทั้งหมด
คณะโฆษกสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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