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สรุปสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิน้ เดือนเมษายน 2564
สถำนะหนี้สำธำรณะคงค้ำง ณ วันที่ 30 เมษำยน 2564 มีจำนวน 8,593,834.20 ล้ำนบำท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 54.91 ของ GDP โดยแบ่งเป็นหนี้รัฐบำล 7,532,356.14 ล้ำนบำท หนี้รัฐวิสำหกิจ 768,891.86
ล้ ำ นบำท หนี้ รั ฐ วิ ส ำหกิ จ ที่ ท ำธุ ร กิ จ ในภำคกำรเงิ น * (รั ฐ บำลค้ ำประกั น ) 285,359.57 ล้ ำ นบำท และ
หนี้หน่วยงำนของรัฐ 7,226.63 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
❖ หนี้ รั ฐ บาล จ ำนวน 7,532,356.14 ล้ ำ นบำท เพิ่ ม ขึ้ น สุ ท ธิ 152,241.22 ล้ ำ นบำท
จำกเดือนก่อนหน้ำ โดยมีรำยละเอียดที่สำคัญ ดังนี้
• เงินกู้เพื่อชดเชยกำรขำดดุลเงินงบประมำณ เพิ่มขึ้น 65,000 ล้ำนบำท
• เงินกู้ภำยใต้พระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหำ เยียวยำ และ
ฟื้ นฟู เศรษฐกิ จและสั งคม ที่ ได้ รั บผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนำ 2019 พ.ศ. 2563
เพิ่มขึ้น 60,000 ล้ำนบำท
• หนี้ เงินกู้ล่ วงหน้ ำเพื่ อปรั บโครงสร้ ำงหนี้ เพิ่มขึ้น 20,000 ล้ ำนบำท จำกเดื อนก่ อ นหน้ ำ
จำกกำรออกพันธบัตรรัฐบำล (LB246A) เพื่อปรับโครงสร้ำงหนี้ล่วงหน้ำสำหรับพันธบัตรรัฐบำล ที่จะครบกำหนด
ชำระวันที่ 17 กรกฎำคม 2564
• เงินกู้สกุลต่ำงประเทศ เพิ่มขึ้นสุทธิ 8,160.62 ล้ำนบำท โดยกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดจำก
เกิดจำกกำรเบิกจ่ำยเงิน กู้ส กุลเงิน ดอลลำร์ส หรัฐภำยใต้พระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงิน
เพื่อแก้ไขปัญหำ เยีย วยำ และฟื้น ฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัส โคโรนำ 2019 พ.ศ. 2563 จ ำนวน 7,825 ล้ำ นบำท กำรเบิก จ่ำ ยเงิน กู ้ใ ห้กู ้ต ่อ สกุล เงิน เยน
ส ำหรับ โครงกำรระบบรถไฟชำนเมือ งสำยสีแ ดง จ ำนวน 183.95 ล้ำ นบำท และกำรเพิ ่ม ขึ ้น ของหนี้
จำกผลของอัตรำแลกเปลี่ยน จำนวน 473.27 ล้ำนบำท ในขณะที่มีกำรชำระคืนหนี้เงินกู้สกุลเงินเยนสำหรับ
โครงกำรต่ำงๆ ของรัฐบำล จำนวน 327.78 ล้ำนบำท
• หนี้ที่รัฐบำลกู้เพื่อชดใช้ควำมเสียหำยให้แก่กองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูฯ ลดลง 3,759.84 ล้ำนบำท
จำกกำรไถ่ถอนพันธบั ตรที่ออกภำยใต้พระรำชกำหนดให้ อำนำจกระทรวงกำรคลั งกู้เงินและจัดกำรเงินกู้ เพื่ อ
ช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) โดยใช้เงินจำก
บัญชีสะสมเพื่อกำรชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ควำมเสียหำยของกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูฯ
• เงินกู้ในประเทศเพื่อให้รัฐวิสำหกิจกู้ต่อในกำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนของภำครัฐ เพิ่มขึ้นสุทธิ
3,357.11 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็น (1) กำรเบิกจ่ำยเงินกู้ของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เพื่อดำเนินโครงกำร
ก่อสร้ำงรถไฟทำงคู่ในภูมิภำคและรถไฟควำมเร็วสูง จำนวน 2,106.35 ล้ำนบำท และ (2) กำรเบิกจ่ำยเงินกู้ของ

*

รัฐวิสำหกิจที่ทำธุรกิจในภำคกำรเงิน หมำยถึง รัฐวิสำหกิจที่ทำธุรกิจให้กู้ยืมเงิน ธุรกิจบริหำรสินทรัพย์ และธุรกิจประกันสินเชื่อ

-2กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เพื่อดำเนินโครงกำรระบบรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหำนคร
และปริมณฑล (โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีส้ม สำยสีเขียว สำยสีน้ำเงินและสำยสีม่วง) จำนวน 1,250.76 ล้ำนบำท
• เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้ำงหนี้ต่ำงประเทศที่กระทรวงกำรคลังค้ำประกัน ลดลง จำนวน 516.67
ล้ำนบำท จำกกำรไถ่ถอนตั๋วสัญญำใช้เงิน
❖ หนี้ รั ฐ วิ ส าหกิ จ จ ำนวน 768,891.86 ล้ ำ นบำท ลดลงสุ ท ธิ 30,198.31 ล้ ำ นบำท
จำกเดือนก่อนหน้ำ โดยกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดจำก
• หนี้ที่รัฐบำลค้ำประกัน เพิ่มขึ้นสุทธิ 1,138.07 ล้ำนบำท โดยกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดจำก
กำรเบิกจ่ำยเงินกู้ของ รฟท. จำนวน 1,000 ล้ำนบำท และหนี้ขององค์กำรขนส่งมวลชน จำนวน 480.30 ล้ำนบำท
ขณะที่มกี ำรชำระคืนหนี้เงินกู้สกุลเงินเยนของ รฟม. จำนวน 211.06 ล้ำนบำท
• หนี้ ที่รั ฐบำลไม่ค้ ำประกัน ลดลงสุ ทธิ 31,336.38 ล้ ำนบำท โดยกำรเปลี่ ยนแปลงที่ ส ำคั ญ
เกิดจำกกำรไม่นับรวมหนี้ของ บริษัท ปตท. น้ำมันและกำรค้ำปลีก จำกัด (มหำชน) (PTTOR) เป็นหนี้สำธำรณะ
เนื่องจำก PTTOR พ้นสภำพกำรเป็นรัฐวิสำหกิจ และกำรลดลงสุทธิของหนี้ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
จำนวน 1,586 ล้ำนบำท ขณะที่มีกำรเบิกจ่ำยหนี้เงินกู้ของบริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จำนวน 910.87 ล้ำนบำท
❖ หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทาธุรกิจในภาคการเงิน (รัฐบาลค้าประกัน) จำนวน 285,359.57 ล้ำนบำท
เพิ่มขึ้น 2.04 ล้ำนบำท โดยกำรเปลี่ยนแปลงเกิดจำกกำรเพิ่มขึ้นของหนี้จำกผลของอัตรำแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน
❖ หนี้หน่วยงานของรัฐ จำนวน 7,226.63 ล้ำนบำท ลดลงสุทธิ 397.73 ล้ำนบำท จำกเดือนก่อนหน้ำ
โดยกำรเปลี่ย นแปลงเกิด จำกหนี้ที่รัฐบำลไม่ค้ำประกัน โดยรำยกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดจำกกำรชำระคืน
หนี้เงินกู้ของสำนักงำนกองทุนอ้อยและน้ำตำลทรำย จำนวน 350 ล้ำนบำท หนี้ของสำนักงำนธนำนุเครำะห์ จำนวน
31.25 ล้ำนบำท รวมทั้งกำรลดลงสุทธิของหนี้สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ จำนวน 10.68 ล้ำนบำท
หนี้สำธำรณะคงค้ำง ณ สิ้นเดือนเมษำยน 2564 จำนวน 8,593,834.20 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็น
หนี้ในประเทศ ร้อยละ 98.14 และหนี้ต่ำงประเทศ ร้อยละ 1.86 ของหนี้สำธำรณะคงค้ำงทั้งหมด และเมื่อ
แบ่งตำมอำยุ คงเหลื อ สำมำรถแบ่งออกเป็น หนี้ระยะยำว ร้อยละ 85.25 และหนี้ระยะสั้น ร้อยละ 14.75
ของหนี้สำธำรณะคงค้ำงทั้งหมด
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