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วันที่ 31 มกราคม 2562

รายงานสถานะหนีส้ าธารณะคงค้ าง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561
___________________________
นายธี รัชย์ อัตนวานิ ช ที่ปรึ กษาด้านตลาดตราสารหนี้ ได้รายงานสถานะหนี้ สาธารณะคงค้าง
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2561 มี จ านวน 6,833,645.93 ล้ า นบาท หรื อคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 41.80 ของ GDP
โดยแบ่ งเป็ นหนี้ รั ฐบาล 5,551,356.52 ล้านบาท หนี้ รัฐวิสาหกิ จ 937,778.13 ล้านบาท หนี้ รั ฐวิสาหกิ จที่ เป็ น
สถาบันการเงิ น * (รั ฐบาลค้ าประกัน) 336,643.42 ล้านบาท และหนี้ หน่ วยงานของรั ฐ 7,867.86 ล้านบาท
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 หนีร้ ัฐบาล จานวน 5,551,356.52 ล้านบาท มีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ดังนี้
 เงิ นกู้เพื่อชดเชยการขาดดุ ลงบประมาณและการบริ หารหนี้ สาธารณะเพิ่มขึ้ นสุ ทธิ
22,600 ล้านบาท ทั้งนี้ เป็ นไปตามแผนการกู้เงิ นที่ กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2562 และแผนการบริ หารหนี้ สาธารณะ ประจ าปี งบประมาณ 2562 ซึ่ งเป็ นการกู้เงิ นเพื่ อพัฒนาประเทศ
สร้ างความเข้มแข็งและความยัง่ ยืนให้กบั เศรษฐกิ จ รวมถึ งการออกพันธบัตรออมทรั พย์เพื่อเป็ นการส่ งเสริ ม
การออมที่มนั่ คงของประชาชนเป็ นสาคัญ
 การกู้ เ พื่ อ การลงทุ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ ถึ ง ก าหนดการเบิ ก จ่ า ยตามแผนงาน
และความก้าวหน้าของโครงการจากแหล่งเงินกูใ้ นประเทศ เพิ่มขึ้นสุ ทธิ 4,119.13 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ นการกูเ้ งิน
เพื่อให้กูต้ ่อแก่ (1) การรถไฟแห่ งประเทศไทย ซึ่ งเบิกจ่ายเงิ นกูจ้ านวน 1,797.64 ล้านบาท เพื่อจัดทาโครงการ
ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุ มทางถนนจิระ - ขอนแก่น จานวน 1,227.92 ล้านบาท โครงการก่อสร้างทางคู่ ช่วงมาบ
กะเบา - ชุ มทางถนนจิระ จานวน 198.58 ล้านบาท โครงการก่อสร้ างทางคู่ ช่ วงนครปฐม - ชุมพร จานวน 174.48
ล้านบาท โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิ งเทรา - คลองสิ บเก้า - แก่ง
คอย จานวน 121.17 ล้านบาท โครงการก่ อสร้ างทางคู่ ช่ วงลพบุ รี - ปากน้ าโพ จานวน 38.27 ล้านบาท และ
โครงการรถไฟชานเมืองสายสี แดง ช่วงบางซื่ อ - รังสิ ต จานวน 37.22 ล้านบาท และ (2) การรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชน
แห่ งประเทศไทยซึ่ งเบิ กจ่ ายเงิ นกู้จานวน 2,321.49 ล้านบาท เพื่อจัดท าโครงการรถไฟฟ้ าสายสี ส้มช่ วงศูนย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี จานวน 1,335.82 ล้านบาท สายสี เขียวช่วงหมอชิ ต-สะพานใหม่-คูคต จานวน
671.87 ล้านบาท และสายสี น้ าเงิ น จานวน 313.80 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อโครงการต่างๆ แล้วเสร็ จ คาดการณ์ ว่าจะ
สร้ างผลตอบแทนทางเศรษฐกิ จและสังคมโดยรวมอย่างมีนยั สาคัญ กล่าวคือ โครงการลงทุนของการรถไฟฟ้ า
ขนส่ งมวลชนแห่ งประเทศไทยและการรถไฟแห่ งประเทศไทย เมื่ อแล้วเสร็ จจะมี ผลตอบแทนทางเศรษฐกิ จ

*

รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน หมายถึง หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ทาธุรกิจให้กยู้ มื เงิน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และธุรกิจประกันสินเชื่ อ

-2ประมาณร้อยละ 15.13 และร้อยละ 15.72 ของมูลค่าการลงทุนของโครงการ ตามลาดับ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของ
การขนส่ งทางรถไฟ ลดระยะเวลาการเดินทาง กระจายความเจริ ญสู่ ภูมิภาค และลดมลพิษทางสิ่ งแวดล้อม
 หนี้ที่รัฐบาลกูเ้ พื่อชดใช้ความเสี ยหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินลดลงจากเดือนก่อนหน้า จานวน 1,000 ล้านบาท
 หนี้ต่างประเทศลดลงสุ ทธิ 309.89 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญเกิดจากการชาระคืน
หนี้สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐและสกุลเงินเยนเป็ นสาคัญ
 หนีร้ ัฐวิสาหกิจ จานวน 937,778.13 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญเกิดจาก
 หนี้ ที่ รั ฐบาลค้ า ประกัน เพิ่ ม ขึ้ นสุ ท ธิ 204.36 ล้า นบาท โดยรายการที่ ส าคัญเกิ ดจาก
การเบิกจ่ายเงินกูข้ องการรถไฟแห่ งประเทศไทย
 หนี้ ที่รัฐบาลไม่ค้ าประกัน เพิ่มขึ้นสุ ทธิ 1,491.19 ล้านบาท โดยรายการที่สาคัญเกิ ดจาก
หนี้ที่เพิ่มขึ้นของบริ ษทั ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จากัด (มหาชน)
 หนี้รัฐวิส าหกิจที่เป็ นสถาบั นการเงิน (รั ฐบาลค้า ประกัน) จานวน 336,643.42 ล้านบาท
ลดลงสุ ทธิ 1,614.93 ล้านบาท โดยรายการที่สาคัญเกิดจากหนี้ที่ลดลงของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
 หนีห้ น่ วยงานของรัฐ จานวน 7,867.86 ล้านบาท ลดลงสุ ทธิ 597.56 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลง
ที่สาคัญเกิดจากการชาระคืนหนี้เงินกูข้ องสานักงานกองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย จานวน 500 ล้านบาท
หนี้ สาธารณะคงค้าง ณ สิ้ นเดื อนธันวาคม 2561 จานวน 6,833,645.93 ล้านบาท แบ่งออกเป็ น
หนี้ ในประเทศ 6,578,857.80 ล้า นบาท หรื อร้ อ ยละ 96.27 และหนี้ ต่ า งประเทศ 254,788.13 ล้านบาท
(ประมาณ 7,778.38 ล้านเหรี ยญสหรัฐ) หรื อร้อยละ 3.73 ของหนี้ สาธารณะคงค้างทั้งหมด และหนี้ สาธารณะ
คงค้างแบ่งตามอายุคงเหลือ สามารถแบ่งออกเป็ นหนี้ ระยะยาว 5,970,360.85 ล้านบาท หรื อร้อยละ 87.37
และหนี้ระยะสั้น 863,285.08 ล้านบาท หรื อร้อยละ 12.63 ของหนี้สาธารณะคงค้างทั้งหมด
_____________________________________________
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