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นอกจากวงเงินใน 6 แผนงานที่ไดกลาวมาแลว ยังมีรัฐวิสาหกิจท่ีแปรรูปแลวแตยังคงมี
สถานภาพเปนรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงหนี้ของรัฐวิสาหกิจเหลานี้นับเปนหนี้สาธารณะ แตไดรับการยกเวนใหดํ าเนิน
ธุรกจิโดยไมตองน ําคํ าส่ัง กฎ ระเบยีบ ขอบงัคับ และมตคิณะรฐัมนตรท่ีีใชบังคับรัฐวิสาหกิจท่ัวไปมาบังคับใช
เพื่อใหเกิดความคลองตัวและมีความสามารถในการแขงขัน โดยในปงบประมาณ 2549 รัฐวิสาหกิจท่ีมี
ลักษณะดังกลาว มีความตองการกูเงินและบริหารหนี้ซ่ึงไมรวมอยูในแผนการบริหารหนี้สาธารณะขางตน
ดังนี้

1) บริษัท การบินไทย จํ ากัด (มหาชน) มีความตองการเงินกูตางประเทศ
วงเงิน 30,560.79 ลานบาท หรือเทียบเทา 779.52 ลานเหรียญสหรัฐ และบริหารหนี้ตางประเทศ
วงเงิน 15,000 ลานบาท

2) บริษัท ปตท. จํ ากดั (มหาชน) มีความตองการเงินกูในประเทศวงเงิน
20,000 ลานบาท

ขอเทจ็จรงิ
เพือ่ใหคณะรฐัมนตรไีดเห็นภาพรวมของการบรหิารจดัการหนีส้าธารณะ ในปฯ 2549

กระทรวงการคลงัใครขอน ําเสนอแผนการบรหิารหนีส้าธารณะ ประจ ําปฯ 2549 ท่ีคณะกรรมการฯ ได
พจิารณาเห็นชอบตามทีก่ลาวขางตน ซ่ึงมีวงเงนิด ําเนนิการรวมทัง้ส้ิน 796,699.09 ลานบาท ประกอบดวย
แผนงานยอย 6 แผนงาน พรอมท้ังผลท่ีคาดวาจะไดรบัจากการด ําเนนิการตามแผนดังกลาว รายละเอียด
ปรากฏตามสิง่ท่ีสงมาดวย ซ่ึงมีสาระสํ าคัญสรุปไดดังนี้

1. แผนการบริหารและจัดการเงินกูเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ
การบริหารและจัดการเงินกูเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณเปนการกูเงินภายใต

มาตรา 14 และมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ถึงแมวาในป
งบประมาณ 2549 ไดมีการจัดทํ างบประมาณแบบสมดุล แตในการบริหารสภาพคลองเงินคงคลัง
มีความจํ าเปนตองออกตั๋วเงินคลัง และกระทรวงการคลังมีความจํ าเปนตอง Roll-over พันธบัตร
รัฐบาลที่ครบกํ าหนดอีก 1 รุน จึงไดกํ าหนดแผนการบริหารและจัดการเงินกูเพื่อชดเชยการขาดดุล
งบประมาณ ดังนี้

1.1 การ Roll-over ต๋ัวเงินคลัง : เปนการบริหารเงินสด เพื่อรองรับการทํ าธุรกรรม
การใชจายของรัฐบาล โดย ณ ส้ินปงบประมาณ 2548 มีวงเงินตั๋วเงินคลังท่ีจะ Roll-over เปนวงเงิน
170,000 ลานบาท

1.2  การ Roll-over พันธบัตรรัฐบาล : เปนการ Roll-over พันธบัตรรัฐบาล
ปงบประมาณ 2546 ครั้งท่ี 7 อายุ 3 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2 ตอป ซ่ึงจะครบกํ าหนดชํ าระในวันท่ี
24 มกราคม 2549 จํ านวน 15,000 ลานบาท แตไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการชํ าระคืน จ ํานวน
5,000 ลานบาท เนื่องจากรัฐบาลมีความจํ าเปนตองรักษาระดับงบลงทุนใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม ดังนั้น
จึงมีความจํ าเปนตอง Roll-over พันธบัตรรัฐบาลสวนท่ีเหลือ จํ านวน 10,000 ลานบาท

2. แผนการบริหารและจัดการเงินกูเพ่ือชดใชความเสียหายใหกองทุนเพ่ือการฟนฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) ประกอบดวย

2.1 พันธบัตร FIDF 1 : เปนพันธบัตรรัฐบาลที่ออกภายใตพระราชกํ าหนดใหอํ านาจ
กระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกูเพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
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พ.ศ. 2541 ซ่ึงในปงบประมาณ 2549 จะมีพันธบัตร FIDF 1 ท่ีครบกํ าหนดไถถอนแลวตอง Roll-over
ตอไปภายในวงเงิน 50,000 ลานบาท หักดวยกํ าไรสุทธิของธนาคารแหงประเทศไทยที่จะนํ าสงกองทุน
เพื่อการชํ าระคืนตนเงินกูดังกลาว

2.2 พันธบัตร FIDF 2 : เปนพันธบัตรที่ออกโดยกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน โดยมีกระทรวงการคลังเปนผูค้ํ าประกัน ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม
2543 ซ่ึงในปงบประมาณ 2549 มีพันธบัตร FIDF 2 ท่ีครบกํ าหนดไถถอน จํ านวน 40,000 ลานบาท
โดยกํ าหนดจะนํ าเงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชํ าระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟนฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงินมาชํ าระคืน

2.3 พันธบัตร FIDF 3 : เปนพนัธบตัรรฐับาลทีจ่ะด ําเนนิการออกใหมภายใต
พระราชก ําหนดใหอํ านาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกูเพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 ซ่ึงจะกํ าหนดวงเงินตามยอดเงินกองทุนติดลบ
ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ไดรับรองกรอบความเสียหายใหกับ
กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ โดย ณ ส้ินเดือนกันยายน 2547 มียอดความเสียหายเปนจํ านวน 127,161
ลานบาท ในการนี้ กระทรวงการคลังไดดํ าเนินการออกพันธบัตรตั้งแตไตรมาสที่ 3 ของปงบประมาณ 2548
จนถึงส้ินปงบประมาณ 2548 เปนเงิน 52,000 ลานบาท โดยแบงเปนพันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ 42,000
ลานบาท และพันธบัตรออมทรัพย 10,000 ลานบาท ดังนั้น ในปงบประมาณ 2549 จึงมียอดความเสียหาย
ของกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ท่ีตองนํ าไปออกพันธบัตรอีกประมาณ 75,000 ลานบาท รวมทั้งคาดวาจะ
ดํ าเนินการออกพันธบัตรใหมอีกประมาณ 50,000 ลานบาท ซ่ึงจะเปนการดํ าเนินงานภายใตกรอบวงเงินท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ จะรับรอง ณ ส้ินเดือนกันยายน 2548
ดังนั้น ในปงบประมาณ 2549 จึงคาดวาจะมีวงเงินรวมในการออกพันธบัตรใหม 125,000 ลานบาท

3. แผนการบริหารและจัดการเงินกูเพ่ือเสริมสรางความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน
เปนการบริหารและจัดการเงินกูภายใตพระราชกํ าหนดใหอํ านาจกระทรวงการคลังกูเงิน

เพื่อเสริมสรางความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 ซ่ึงในชั้นนี้ ยังไมมีแผนการดํ าเนินการ
ในปงบประมาณ 2549 เนื่องจากพันธบัตรรัฐบาลตามโครงการชวยเพิ่มเงินกองทุนชั้นท่ี 1 และชั้นท่ี 2
จะครบกํ าหนดรุนแรกในปฯ 2553

อยางไรก็ดี หากในระหวางปสามารถขายหุนบุริมสิทธ์ิหรือหุนกูดอยสิทธ์ิตามโครงการ
ชวยเพิ่มเงินกองทุนชั้นท่ี 1 และชั้นท่ี 2 ได ก็จะนํ าเงินจํ านวนดังกลาวสงคลังเปนรายไดแผนดิน
พรอมกับเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาอนุมัติใชเงินคงคลังไถถอนพันธบัตรรัฐบาล
ตามลํ าดับ ท้ังนี้ จะตองตั้งงบประมาณรายจายเพื่อชดใชเงินคงคลังตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง
พ.ศ. 2491 และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ในกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม ประจํ าปงบประมาณ หรือในกฎหมายวาดวยการโอนงบประมาณรายจาย หรือกฎหมายวาดวย
งบประมาณรายจายประจํ าปงบประมาณปตอไป

4. แผนการบริหารและจัดการเงินกูในประเทศของรัฐวิสาหกิจ
คณะกรรมการนโยบายและกํ ากับการบริหารหนี้สาธารณะไดพิจารณาและเห็นชอบ

แผนการบริหารและจัดการเงินกูในประเทศของรัฐวิสาหกิจ ประจํ าปงบประมาณ 2549 โดยพิจารณาจาก
ความจํ าเปนและความพรอมของโครงการ ซ่ึงในการพิจารณาโครงการไดคํ านึงถึงปจจัยหลัก 2 ดาน คือ
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1) ความสอดคลองกับทิศทางและยุทธศาสตรในแผนการบริหารราชการแผนดิน ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1  การขจัดความยากจน ไดแก

(1) สํ านักงานธนานุเคราะห
(2) การเคหะแหงชาติ

ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ไดแก
(1) การเคหะแหงชาติ

ยุทธศาสตรที่ 3  การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได ไดแก
(1) การทางพิเศษแหงประเทศไทย
(2) การไฟฟานครหลวง
(3) การไฟฟาสวนภูมิภาค
(4) การรถไฟแหงประเทศไทย
(5) การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย

ยุทธศาสตรที่ 4  การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก
(1) การประปานครหลวง

2)  กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑเกี่ยวกับการกอหนี้

สํ าหรบัการพจิารณาโครงการลงทนุขนาดใหญของภาครัฐ (Mega Projects) ท่ีมี
ความตองการใชเงนิกูในปงบประมาณ 2549 นอกจากจะมกีารพจิารณาตามกรอบดังกลาวขางตนแลว
ยังตองพจิารณาโครงการตามความจํ าเปนเรงดวน เชน โครงการในสาขาขนสงมวลชนขนาดใหญ
(Mass Transit) ซ่ึงเปนโครงการที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการคมนาคมและลดความสูญเสียดาน
พลังงานอีกดวย

แผนการบริหารและจัดการเงินกูในประเทศของรัฐวิสาหกิจ ประจํ าปงบประมาณ 2549
มีวงเงินรวม 136,653.24 ลานบาท ซ่ึงสามารถจํ าแนกไดตามวัตถุประสงค คือ

หนวย : ลานบาท
รายการ วงเงิน

1. เงินกูในประเทศทดแทนเงินกูจากตางประเทศ 7,023.62
2. เงินกูเงินบาทสมทบโครงการเงินกูจากตางประเทศ 7,641.34
3. เงินกูเพื่อลงทุน 37,998.02
4. เงินกูเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ 30,855.33
5. เงินกูเพื่อปรับโครงสรางหนี้ 53,134.93

รวม 136,653.24

การกูเงนิตามรายการที ่1–3 เปนการด ําเนนิการภายใตกรอบงบลงทุนท่ีสํ านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดใหความเห็นชอบ และอยูระหวางการนํ าเสนอ
ใหคณะรฐัมนตรีอนุมัติภายในเดือนกันยายน 2548 สํ าหรับรายละเอียดของแตละแผนงาน มีดังนี้

4.1 เงินกูในประเทศทดแทนเงินกูจากตางประเทศ
การกูเงินในประเทศทดแทนเงินกูจากตางประเทศเปนการกูเงินบาทจาก

แหลงทุนในประเทศเพื่อใชจายในสวนของคาใชจายท่ีเปนเงินตราตางประเทศ (Foreign Cost)
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ซ่ึงไดกํ าหนดไวเดิมวาจะกูจากตลาดเงินทุนตางประเทศและแหลง Export Credit โดยมีเปาหมาย
เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน ลดตนทุนการกูเงิน และสนับสนุนการพัฒนาตลาดตราสารหนี้
ในประเทศ สํ าหรับในปงบประมาณ 2549 รัฐวิสาหกิจ 3 แหง มีโครงการที่จะขอกูเงินในประเทศทดแทน
การเงนิกูจากตางประเทศจ ํานวน 6 โครงการ วงเงนิรวม 7,023.62 ลานบาท (เอกสารแนบในแผนงานที ่4.1)

4.2 เงินกูเงินบาทสมทบโครงการเงินกูจากตางประเทศ
การกูเงินบาทสมทบโครงการเงินกูจากตางประเทศของรัฐวิสาหกิจ กระทรวง

การคลังมีพันธะท่ีจะตองกํ ากับใหมีการจัดหาเงินบาทเพื่อสมทบคาใชจายในการดํ าเนินโครงการเงินกู
ตางประเทศ ใหสอดคลองกับกํ าหนดการใชเงินเพื่อใหสามารถดํ าเนินโครงการไดแลวเสร็จตามแผนงาน
และเปาหมายที่กํ าหนด สํ าหรับเงินกูของรัฐวิสาหกิจท่ีไดกูจากแหลงทางการ โดยมีกระทรวงการคลัง
เปนผูค้ํ าประกัน โดยในปงบประมาณ 2549 รัฐวิสาหกิจ 4 แหง มีโครงการที่จะตองจัดหาเงินกูเงินบาท
สมทบ จํ านวน 9 โครงการ วงเงินรวม 7,641.34 ลานบาท (เอกสารแนบในแผนงานที ่4.2)

4.3 เงินกูเพ่ือลงทุน
การกูเงินเพื่อลงทุนเปนการกูเงินจากแหลงทุนในประเทศเพื่อเปนคาใชจาย

ในโครงการลงทุนท่ีมีคาใชจายท้ังส้ินเปนเงินบาท (Local Cost) สํ าหรับในปงบประมาณ 2549
รฐัวสิาหกจิ 7 แหง มีความตองการกูเงนิเพือ่ลงทุน จ ํานวน 17 โครงการ วงเงนิรวม 37,998.02 ลานบาท
(เอกสารแนบในแผนงานที่ 4.3)

4.4 เงินกูเพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ
การกูเงินเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ เปนการกูเงินเพื่อใชจายในการ

ดํ าเนินงานปกติท่ัวไปของหนวยงาน สํ าหรับในปงบประมาณ 2549 รัฐวิสาหกิจ 8 แหง มีความตองการ
กูเงินเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ วงเงินรวม 30,855.33 ลานบาท ท้ังนี้ กระทรวงเจาสังกัด
จะตองนํ าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติการกูเงินกอน กระทรวงการคลังจึงจะดํ าเนินการกูเงินให
(เอกสารแนบในแผนงานที่ 4.4)

4.5 เงินกูเพ่ือปรับโครงสรางหน้ี
การกูเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้มีเปาหมายเพื่อลดตนทุนเงินกูและปดความเสี่ยง

ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต สํ าหรับในปงบประมาณ 2549 มีรัฐวิสาหกิจ 6 แหง ขอกูเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้
ในประเทศ วงเงินรวม 53,134.93 ลานบาท (เอกสารแนบในแผนงานที่ 4.5(1) และ (2)) แบงเปน

1) Roll-over : รัฐวิสาหกิจ 5 แหง ขอ Roll-over วงเงิน 35,154.93 ลานบาท
จากวงเงินหนี้เดิม 49,548.26 ลานบาท จึงเปนการลดหนี้เดิมลง 14,393.33 ลานบาท

2) Swap Arrangement : รัฐวิสาหกิจ 2 แหง ขอ Swap อัตราดอกเบี้ย
(Interest Rate Swap) วงเงิน 17,980.00 ลานบาท

5. แผนการกูเงินตามแผนการกอหน้ีจากตางประเทศ
คณะกรรมการนโยบายและกํ ากับการบริหารหนี้สาธารณะไดพิจารณาและเห็นชอบ

เพดานการกอหนี้ฯ และแผนการกอหนี้ฯ แลว ดังนี้
5.1  เพดานการกอหนี้ฯ ประจํ าปงบประมาณ 2549 มีวงเงินเทียบเทาไมเกิน 1,000

ลานเหรียญสหรัฐ โดยมีเหตุผลสนับสนุน ดังนี้



Nay/จม.แผน49(ครม)_3

- 6 -

 1) ความจํ าเปนและความพรอมของโครงการลงทุนท่ีบรรจุในแผนการกอหนี้
จากตางประเทศ ในการพิจารณาโครงการไดคํ านึงถึงปจจัยหลัก 3 ดาน คือ

• ความสอดคลองกับทิศทางและยุทธศาสตรในแผนการบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2548-2551

• การกอใหเกิดรายไดและสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
• การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม เสริมสราง

ความสามารถในการแขงขันของประเทศในระยะยาว
 2) นโยบายของรัฐบาลในการลดหนี้ตางประเทศ โดยใหกอหนี้จากตางประเทศ

เทาท่ีจํ าเปน ซ่ึงในชวงปงบประมาณ 2545–2548 คณะรัฐมนตรีไดมีมตกิํ าหนดเพดานเงินกูจากตางประเทศ
วงเงินอยูในระดับ 1,000 ลานเหรียญสหรัฐ (ปงบประมาณ 2547 กํ าหนดวงเงินเทียบเทาไมเกิน 900
ลานเหรียญสหรัฐ)

 3) ความสามารถในการชํ าระหนี้เงินกูจากตางประเทศ โดยพจิารณาจาก
ประมาณการภาระหนีเ้งนิกูจากตางประเทศตอรายไดจากการสงออกสินคาและบรกิาร (Debt Service Ratio)
ในชวงป 2549-2553 จะมีสัดสวนอยูในชวงรอยละ 0.66–2.27 โดยในปงบประมาณ 2549 จะมีสัดสวน
อยูท่ีรอยละ 1.62 ซ่ึงยังอยูในระดับท่ีไมเกินรอยละ 9 ตามระเบียบการกอหนี้ของประเทศ พ.ศ. 2528

5.2  แผนการกอหนีฯ้ ประจ ําปงบประมาณ 2549 ประกอบดวย โครงการของรฐัวสิาหกจิ
จ ํานวน 5 โครงการ วงเงนิรวมทัง้ส้ิน 747.38 ลานเหรยีญสหรฐั หรอืเทียบเทา 29,300.63 ลานบาท โดยเปน
โครงการหลัก 2 โครงการ วงเงนิรวม 498.46 ลานเหรยีญสหรฐั หรอืเทียบเทา 19,541.93 ลานบาท และ
โครงการสํ ารอง 3 โครงการ วงเงินรวม 248.92 ลานเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเทา 9,758.70 ลานบาท
(เอกสารแนบในแผนงานที ่5)

6. แผนการบริหารหนี้ตางประเทศ
การบริหารหนี้ตางประเทศ มีเปาหมายเพื่อบริหารหนี้ตางประเทศใหมีประสิทธิภาพ

โดยมีตนทุนตํ่ า และปรับภาระหนี้ไมใหกระจุกตัวภายใตกรอบความเสี่ยงท่ีมีผลระยะยาว รวมทั้งสามารถ
ลดตนทุนเงินกู และลดภาระดอกเบี้ยในอนาคต สํ าหรับในปงบประมาณ 2549 มีแผนการบรหิารหนี้
ตางประเทศ รวม 6,013.20 ลานเหรียญสหรัฐ หรอืเทียบเทา 235,745.23 ลานบาท แบงเปน
การบริหารหนี้ของรัฐบาล วงเงิน 1,076.59 ลานเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเทา 42,207.45 ลานบาท
และการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจ วงเงิน 4,936.61 ลานเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเทา 193,537.77
ลานบาท ซ่ึงมีสาระสํ าคัญสรุปได ดังนี้

6.1 รัฐบาล : มีการบริหารหนี้ตางประเทศโดยการทํ า Refinance วงเงิน 1,076.59
ลานเหรียญสหรฐั หรือเทียบเทา 42,207.45 ลานบาท (เอกสารแนบในแผนงานที่ 6.1)

6.2 รัฐวิสาหกิจ : มีการบริหารหนี้ตางประเทศใน 4 ลักษณะ วงเงินรวม 4,936.61
ลานเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเทา 193,537.77 ลานบาท ประกอบดวย

1) Prepayment : บริษัท กฟผ. จํ ากัด (มหาชน) ขอ Prepayment วงเงิน
193.57 ลานเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเทา 7,588.87 ลานบาท (เอกสารแนบในแผนงานที่ 6.2(1))

2) Roll-over : ธนาคารเพือ่การสงออกและน ําเขาแหงประเทศไทย ขอ Roll-over
วงเงนิ 91.54 ลานเหรยีญสหรฐั หรอืเทียบเทา 3,588.79 ลานบาท (เอกสารแนบในแผนงานที่ 6.2(2))
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3)  Refinance : รัฐวิสาหกิจ 4 แหง ขอ Refinance วงเงิน 1,328.64
ลานเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเทา 52,088.73 ลานบาท (เอกสารแนบในแผนงานที่ 6.2(3))

4)  Swap Arrangement : รัฐวิสาหกิจ 5 แหง ขอ Swap Arrangement วงเงิน
3,322.86 ลานเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเทา 130,271.38 ลานบาท (เอกสารแนบในแผนงานที่ 6.2(4))

ท้ังนี ้ในการดํ าเนินการบริหารหนี้ตางประเทศ กระทรวงการคลังจะพิจารณาการกูเงิน
ในประเทศหรือตางประเทศขึ้นอยูกับภาวะตลาดในขณะนั้นๆ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับจากการดํ าเนินการตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
ประจํ าปงบประมาณ 2549

7.1 แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจํ าปงบประมาณ 2549 มีวงเงินดํ าเนินการ
รวมทั้งส้ิน 796,699.09 ลานบาท เปนการบริหารหนี้เดิม 558,880.16 ลานบาท และการกอหนี้ใหม
237,818.94 ลานบาท แบงเปนการกูเงินในประเทศ 208,518.31 ลานบาท ซ่ึงรวมการบริหารและ
จัดการเงินกูเพื่อชดใชความเสียหายให FIDF 3 วงเงิน 125,000 ลานบาท และการกูเงินตางประเทศ
29,300.63 ลานบาท

7.2 ภาพรวมของหนี้สาธารณะ ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 2548 ประเทศไทยจะมี
หนี้สาธารณะคงคาง 3,210,339.95 ลานบาท ซ่ึงเทียบเทารอยละ 44.62 ของ GDP โดยสัดสวน
ของหนี้ตางประเทศ : หนีใ้นประเทศ เทากบั 19.98 : 80.02 และสัดสวนของหนีส้าธารณะท่ีมีอัตรา
ดอกเบีย้คงที่ : หนีท่ี้มีอัตราดอกเบี้ยลอยตวั เทากบั 97.44 : 2.56 โดยมีอัตราดอกเบี้ยโดยเฉล่ียอยูใน
ระดับรอยละ 4.19 อายุหนี้เฉล่ีย 6.12 ป

7.3 หนี้สาธารณะท้ังหมดเมื่อรวมกับการกอหนี้ใหม ท่ีจะเบิกจายในปงบประมาณ
2549 บวกดวยหนี้ท่ีผูกพันแลวและมีการเบกิจายระหวางป หักดวยหนีท่ี้ครบก ําหนดชํ าระแลว หากในชวงป
2548–2549 มีอตัราความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจเทากับรอยละ 4.5 ตอป ณ ส้ินปงบประมาณ 2549
คาดวาจะมีสัดสวนหนี้สาธารณะตอ GDP อยูในระดับรอยละ 42.09 และมีภาระหนี้ตองบประมาณรอยละ
10.93 ซ่ึงยังคงอยูในกรอบความยั่งยืนทางการคลัง คือ มีหนี้สาธารณะตอ GDP ไมเกินรอยละ 50 และมี
ภาระหนี้ตองบประมาณไมเกินรอยละ 15

7.4 จากการด ําเนนิการตามแผนการบรหิารหนีใ้นประเทศและตางประเทศ ประจ ําป
งบประมาณ 2549 ในชัน้นีจ้ะสามารถลดหนีใ้นประเทศคงคาง จ ํานวน 14,393.33 ลานบาท ลดหนี้
ตางประเทศคงคาง จ ํานวน 7,588.87 ลานบาท และลดภาระดอกเบีย้ได จ ํานวน 13,938.48 ลานบาท

7.5 ในการออกพันธบัตร จะมีปริมาณการออกพันธบตัรอยางสม่ํ าเสมอและเพียงพอ
ท่ีจะสรางอตัราดอกเบีย้อางองิ (Benchmark) เพือ่การพฒันาตลาดตราสารหนีใ้นประเทศได

ขอเสนอ
กระทรวงการคลังเห็นควรนํ าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. อนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจํ าปงบประมาณ 2549 ซ่ึงประกอบดวย

6 แผนยอย ไดแก
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หนวย : ลานบาท
แผนงาน วงเงิน

1. การบริหารและจัดการเงินกูเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 180,000.00
2. การบริหารและจัดการเงินกูเพื่อชดใชความเสียหายให FIDF 215,000.00
3. การบริหารและจัดการเงินกูเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของระบบ -
    สถาบันการเงิน N.A.
4. การบริหารและจัดการเงินกูในประเทศของรัฐวิสาหกิจ 136,653.24
5. การกูเงินตามแผนการกอหนี้จากตางประเทศ 29,300.63
6. การบริหารหนี้ตางประเทศ 235,745.22

6.1 รัฐบาล 42,207.45
6.2 รัฐวิสาหกิจ 193,537.77

รวม 796,699.09

2. อนุมัติการกูเงินในประเทศของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจภายใตกรอบวงเงิน ดังนี้
2.1 การบริหารและจัดการเงินกูเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ประจํ าป

งบประมาณ 2549 ภายในวงเงินไมเกิน 180,000 ลานบาท
2.2 การกูเงินเพื่อปรับโครงสรางหนีร้ัฐบาลภายใตพระราชกํ าหนดใหอํ านาจกระทรวง

การคลังกูเงินและจัดการเงินกูเพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ.
2541 ในปงบประมาณ 2549 ภายในวงเงนิไมเกิน 50,000 ลานบาท

2.3 การกูเงินเพื่อชดใชความเสียหายใหกับกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน ภายใตพระราชกํ าหนดใหอํ านาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกูของกองทุนเพือ่การ
ฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 ภายในวงเงินไมเกิน 125,000 ลานบาท

2.4 การกูเงินและการคํ้ าประกันเงินกูในประเทศของรัฐวิสาหกิจตามแผนการบริหาร
และจัดการเงินกูในประเทศของรัฐวิสาหกิจ ดังนี้

หนวย : ลานบาท
การบริหารและจัดการเงินกูในประเทศของรัฐวิสาหกิจ วงเงิน
1. เงินกูในประเทศทดแทนเงินกูจากตางประเทศ 7,023.62
2. เงินกูเงินบาทสมทบโครงการเงินกูจากตางประเทศ 7,641.34
3. เงินกูเพื่อลงทุน 37,998.02
4. เงินกูเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ 30,855.33
5. เงินกูเพื่อปรับโครงสรางหนี้ 53,134.93

รวม 136,653.24

ท้ังนี้ การบริหารและจัดการเงินกูในประเทศของรัฐวิสาหกิจเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน
และอื่นๆ กระทรวงเจาสังกัดจะตองนํ าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติการกูเงินกอน กระทรวงการคลัง
จึงจะดํ าเนินการกูเงินให ในการนี้ เห็นสมควรกํ าหนดเพดาน (1) การกูเงินในประเทศทดแทนเงินกู



Nay/จม.แผน49(ครม)_3

- 9 -

จากตางประเทศของรัฐวิสาหกิจ ประจํ าปงบประมาณ 2549 ในวงเงนิไมเกนิ 50,000 ลานบาท โดยวงเงิน
ดังกลาวใหรวมการบริหารหนี้เงินกูตางประเทศดวยเงินบาทดวย และ (2) การกูเงินในประเทศเพื่อลงทุน
ของรัฐวิสาหกิจ ประจํ าปงบประมาณ 2549 ในวงเงนิไมเกนิ 50,000 ลานบาท

3. อนมัุติการกูเงินและการคํ้ าประกันเงินกูจากตางประเทศของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ภายใตกรอบวงเงิน ดังนี้

3.1 การกูเงินตามแผนการกอหนี้จากตางประเทศ ประจํ าปงบประมาณ 2549
ภายในวงเงินเทียบเทาไมเกิน 1,000 ลานเหรียญสหรัฐ  ซ่ึงแผนดังกลาวประกอบดวยโครงการของ
รัฐวิสาหกิจรวม 5 โครงการ วงเงิน 747.38 ลานเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเทา 29,300.63 ลานบาท
โดยเปนโครงการหลัก 2 โครงการ วงเงิน 498.46 ลานเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเทา 19,541.93
ลานบาท และโครงการสํ ารอง 3 โครงการ วงเงิน 248.92 ลานเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเทา 9,758.70
ลานบาท

3.2 การกูเงินตามแผนการบริหารหนี้ตางประเทศ วงเงินรวม 235,745.23
ลานบาท หรือเทียบเทา 6,013.20 ลานเหรียญสหรัฐ ประกอบดวย การบริหารหนี้ของรัฐบาล วงเงิน
42,207.45 ลานบาท หรือเทียบเทา 1,076.59 ลานเหรียญสหรัฐ และการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจ
วงเงิน 193,537.77 ลานบาท หรือเทียบเทา 4,936.61 ลานเหรียญสหรัฐ

4. อนุมัติใหกระทรวงการคลังเปนผูพิจารณาการกูเงิน วิธีการกูเงิน เงื่อนไข และ
รายละเอียดตางๆ ของการกูเงินและการคํ้ าประกันในแตละครั้งไดตามความเหมาะสมและจํ าเปน
ภายใตแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจํ าปงบประมาณ 2549 ท่ีไดกลาวในขอ 2 และขอ 3 ขางตน
และรายงานใหคณะรัฐมนตรีทราบเปนระยะๆ รวมทั้งใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังหรือผูท่ีรัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลังมอบหมายเปนผูลงนามผูกพันการกูเงินหรือการค้ํ าประกันเงินกู และเอกสาร
ท่ีเกี่ยวของ

5. ใหคณะกรรมการนโยบายและก ํากบัการบรหิารหนีส้าธารณะพจิารณาปรบัปรงุ แกไข
และทบทวนแผนการบรหิารหนีส้าธารณะ ประจ ําปงบประมาณ 2549 เปนระยะๆ ตามความเหมาะสม
และจ ําเปน แลวน ําเสนอคณะรฐัมนตรเีพือ่อนมัุติ

ท้ังนี้ กรณีท่ีรัฐวิสาหกิจใดมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับอื่นใดใหอํ านาจรัฐวิสาหกิจนั้นในการกูเงิน
โดยไมตองขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ก็ใหสามารถดํ าเนินการกูเงินไดเอง อาทิ บริษัท วิทยุการบิน
แหงประเทศไทย จํ ากัด ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย และธนาคาร
เพื่อการสงออกและนํ าเขาแหงประเทศไทย

อนึ่ง กระทรวงการคลังมีพันธะท่ีจะตอง Roll-over พันธบัตร FIDF1 ท่ีครบกํ าหนด
ไถถอนจํ านวน 50,000 ลานบาท ในวันท่ี 14 ตุลาคม 2548 ซ่ึงจะตองประกาศการกูเงินภายใน
สัปดาหแรกของเดือนตุลาคม 2548 จึงมีความจํ าเปนท่ีจะตองนํ าเรื่องนี้เสนอเขาสูการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีภายในวันอังคารท่ี 4 ตุลาคม 2548
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