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ปรบัลดวงเงนิกู 13,472.72 ลานบาท และการบริหารและจัดการหนี้ ปรับลดวงเงินการบริหารหนี้
4,300.00 ลานบาท ซึ่งการปรบัลดวงเงนิโดยสวนใหญเกิดจากการทีรั่ฐวสิาหกิจไดมกีารปรับแผนการ
ดาํเนนิงานและการบรหิารหนีใ้หสอดคลองกับความกาวหนาของงานที่สามารถดําเนินการไดจริงใน
ปงบประมาณ 2551 และสถานะทางการเงิน โดยมีรายละเอียดของแผนงานยอยที่ปรับปรุง ดังนี้

1. แผนเงินกูในประเทศทดแทนเงินกูจากตางประเทศ
วงเงินเดิม : 9,255.88 ลานบาท
ปรับลด : 104.00 ลานบาท
วงเงินหลังการปรับปรุง : 9,151.88 ลานบาท

ในการปรบัปรงุแผนครัง้ที ่3 นีม้รัีฐวสิาหกิจขอปรบัปรงุวงเงินกูของโครงการในแผน
เงินกูในประเทศทดแทนเงนิกูจากตางประเทศ ดงันี้

หนวย : ลานบาท

รายการ วงเงินเดิม วงเงินหลัง
ปรับปรุงครั้งที่ 3

เพ่ิมขึ้น/ลดลง เหตุผล

1. การไฟฟานครหลวง 1,400.33 1,400.33 -

2. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 7,591.55 7,591.55 -

3. การไฟฟาสวนภูมิภาค 264.00 160.00 -104.00
(1) โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟา
ระยะที่ 6 สวนที่ 2

264.00 160.00 -104.00 เพ่ือใหสอดคลองกับความ
กาวหนาของงาน

รวม 9,255.88 9,151.88 -104.00

2. แผนเงินกูเงินบาทสมทบโครงการเงินกูจากตางประเทศ
วงเงินเดิม : 14,306.29 ลานบาท
ปรับลด : 5,229.85 ลานบาท
วงเงินหลังการปรับปรุง : 9,076.44 ลานบาท

ในการปรบัปรงุแผนครัง้ที ่3 นีม้รัีฐวสิาหกิจขอปรบัปรงุวงเงินกูของโครงการในแผน
เงินกูเงินบาทสมทบ ดงันี้

หนวย : ลานบาท

รายการ วงเงินเดิม วงเงินหลัง
ปรับปรุงครั้งที่ 3 เพ่ิมขึ้น/ลดลง เหตุผล

1. การประปานครหลวง 1,000.00 1,000.00 -
2. การไฟฟานครหลวง 5,099.67 5,099.67 -
3. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 2,408.47 2,408.47 -
4. การไฟฟาสวนภูมิภาค 756.15 568.30 -187.85
(1) โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟา
ระยะที่ 6 สวนที่ 1

563.85 376.00 -187.85 เพ่ือใหสอดคลองกับความ
กาวหนาของงาน

(2) โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟา
ระยะที่ 7 สวนที่ 2

192.30 192.30 -



Nay/จม(ครม)ปรับแผน51ครั้งท่ี3

-3-

หนวย : ลานบาท

รายการ วงเงินเดิม วงเงินหลัง
ปรับปรุงครั้งที่ 3 เพ่ิมขึ้น/ลดลง เหตุผล

5. การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 4,012.00 - -4,012.00
(1) โครงการรถไฟฟาสายสีมวง บางใหญ-

ราษฎรบูรณะ ชวงบางใหญ-บางซื่อ
1,920.00 0.00 -1,920.00 อยูระหวางการประกวดราคาจงึ

ไมมีความจาํเปนตองใชเงนิกูใน
ปงบประมาณ 2551 และหาก
จําเปนก็สามารถเบกิจายจากสญัญา
เงนิกู JBIC ท่ีไดลงนามไปแลวได

(2) โครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน ชวงหัวลําโพง-
บางแค และชวงบางซื่อ-ทาพระ

2,092.00 0.00 -2,092.00 โครงการยงัไมมีความพรอมทีจ่ะ
ดาํเนนิการไดทันในปงบประมาณ
2551 จึงขอเลือ่นไปดาํเนนิการใน
ปงบประมาณ 2552

6. การรถไฟแหงประเทศไทย 1,030.00 - -1,030.00
(1) โครงการรถไฟฟาสายสีแดง ชวงบางซื่อ-รังสิต 1,030.00 0.00 -1,030.00 โครงการยงัไมมีความพรอมทีจ่ะ

ดาํเนนิการไดทันในปงบประมาณ
2551 จึงขอเลือ่นไปดาํเนนิการใน
ปงบประมาณ 2552

รวม 14,306.29 9,076.44 -5,229.85

3. แผนเงินกูเพื่อลงทุน
วงเงินเดิม : 88,563.53 ลานบาท
ปรับลด : 24,278.87 ลานบาท
วงเงินหลังการปรับปรุง : 64,284.66 ลานบาท

ในการปรบัปรงุแผนครัง้ที ่3 นีม้รัีฐวสิาหกิจขอปรบัปรงุวงเงินกูของโครงการในแผน
เงินกูเพ่ือลงทุน ดงันี้

หนวย : ลานบาท

รายการ วงเงินเดิม วงเงินหลัง
ปรับปรุงครั้งที่ 3

เพ่ิมขึ้น/ลดลง เหตุผล

1. การเคหะแหงชาติ 30,254.34 24,800.00 -5,454.34
(1) โครงการบานเอ้ืออาทร ระยะ 2 0.00 300.00 300.00 การกูเงินภายใตสัญญาเงินกูเดิม

ท่ีไดลงนามไวแลวมีตนทุนสูงขึ้น
ทําใหจําเปนตองจัดหาเงินกูใหม
เพ่ือนํามาลงทุนในโครงการ

(2) โครงการบานเอ้ืออาทร ระยะ 3 3,910.56 800.00 -3,110.56 เพ่ือใหสอดคลองกับจํานวนหนวย
(3) โครงการบานเอ้ืออาทร ระยะ 4 13,049.83 10,500.00 -2,549.83 กอสรางบานทีส่ามารถดาํเนนิการ
(4) โครงการบานเอ้ืออาทร ระยะ 5 13,293.95 13,200.00 -93.95 ไดทันในปงบประมาณ 2551
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หนวย : ลานบาท

รายการ วงเงินเดิม วงเงินหลัง
ปรับปรุงครั้งที่ 3

เพ่ิมขึ้น/ลดลง เหตุผล

2. การทางพิเศษแหงประเทศไทย 12,193.06 9,118.00 -3,075.06
(1) โครงการทางพิเศษรามอินทรา-วงแหวน

รอบนอกกรุงเทพฯ
4,057.81 4,500.00 442.19

เพ่ือใหสอดคลองกับความ
(2) โครงการทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ 6,485.02 3,118.00 -3,367.02 กาวหนาของงาน
(3) โครงการทางยกระดับดานทิศใตสนามบิน

สุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี
1,650.23 1,500.00 -150.23

3. การประปานครหลวง 1,200.00 500.00 -700.00
(1) โครงการปรบัปรงุกิจการประปาแผนหลกั ครัง้ท่ี 7/1 500.00 500.00 -
(2) โครงการปรับปรุงระบบประปาเพื่อลดน้ําสูญเสีย 700.00 0.00 -700.00 มีการปรับลดวงเงินลงทุน

โครงการในปงบประมาณ 2551
ประกอบกับมีสภาพคลอง
คงเหลือพอที่จะนําเงินรายได
มาใชดําเนินโครงการ

4. การไฟฟานครหลวง 500.00 500.00 -

5. การไฟฟาสวนภูมิภาค 6,717.31 4,371.70 -2,345.61
(1) โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟา
ระยะที่ 7 สวนที่ 1

442.00 442.00 -

(2) โครงการกอสรางและปรับปรุงเสริมระบบ
จําหนาย ระยะที่ 6

1,000.00 1,000.00 -

(3) โครงการติดตั้งศูนยสั่งการจายไฟ ระยะที่ 2 1,411.66 1,130.03 -281.63
(4) โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟา
ระยะที่ 8 สวนที่ 1

1,344.01 973.00 -371.01

(5) โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟา
ระยะที่ 8 สวนที่ 2

489.00 226.00 -263.00 เพ่ือใหสอดคลองกับความ
กาวหนาของงาน

(6) โครงการเพิ่มความเชื่อถือไดของระบบไฟฟา
ระยะที่ 2

1,276.00 600.67 -675.33

(7) โครงการกอสรางระบบจาํหนายดวยสายเคเบิล้ใตน้าํ
ไปยงัเกาะท่ีมีไฟฟาใชแลว (เกาะลาน, เกาะสชีงั จ.ชลบรุ)ี

195.40 0.00 -195.40

(8) โครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟาใหเกาะ
ตางๆ (เกาะสีบอยา, เกาะปู,เกาะพีพีดอน จ.กระบ่ี)

559.24 0.00 -559.24

6. การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 900.00 900.00 -

7. การรถไฟแหงประเทศไทย 36,798.81 24,094.96 -12,703.85
(1) โครงการรถไฟฟาสายสีแดง ชวงบางซื่อ-ตลิ่งชัน 3,302.00 0.00 -3,302.00 อยูระหวางการประกวดราคา

ยงัไมมีความจาํเปนตองใชเงนิกู
ในปงบประมาณ 2551

(2) โครงการวาจางท่ีปรกึษาควบคมุงานกอสรางโครงการ
ระบบขนสงทางรถไฟเชือ่มทาอากาศยานสวุรรณภมิู

107.13 107.13 -
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หนวย : ลานบาท

รายการ วงเงินเดิม วงเงินหลัง
ปรับปรุงครั้งที่ 3

เพ่ิมขึ้น/ลดลง เหตุผล

(3) โครงการระบบขนสงทางรถไฟเชื่อม
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

26,593.00 23,987.83 -2,605.17 ไดกูเงนิไปเพียงพอตอความ
ตองการใชจายแลว

(4) โครงการจัดหารถโบกี้บรรทุกตูสินคา  112 คัน 248.60 0.00 -248.60 ไดลงนามในสญัญาซือ้ขายเมือ่
วนัที ่28 กันยายน 2550 โดยมี
กําหนดสงและชาํระเงนิของในป
งบประมาณ 2552 (12 เดอืน
หลงัจากลงนามในสญัญา)

(5) โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟา  7 คัน 112.52 0.00 -112.52 อยูระหวางรอผลการพจิารณา
สญัญาซือ้ขายของอยัการสงูสดุ
ยงัไมมีความจาํเปนตองใชเงนิกู
ในปงบประมาณ 2551

(6) โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟา 20 คัน 2,200.00 0.00 -2,200.00 โครงการยงัไมไดรบัความเหน็ชอบ
จากคณะรฐัมนตรี

(7) โครงการจัดหารถโบกี้บรรทุกตูสินคา 284 คัน 645.38 0.00 -645.38 โครงการยงัไมมีความพรอม
(8) โครงการซอมบรูณะรถจกัรดเีซลอัลสตอม 56 คนั 2,003.68 0.00 -2,003.68 ยกเลกิไมดาํเนนิโครงการ
(9) โครงการปรับปรุงทางระยะที่ 5 1,586.50 0.00 -1,586.50 โครงการยงัไมไดรบัความเหน็ชอบ

จากคณะรฐัมนตรี
รวม 88,563.53 64,284.66 -24,278.87

4. แผนเงินกูเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนและอ่ืนๆ
วงเงินเดิม : 52,032.60 ลานบาท
ปรับลด : 13,472.72 ลานบาท
วงเงินหลังการปรับปรุง : 38,559.88 ลานบาท

ในการปรบัปรงุแผนครัง้ที ่3 นีม้รัีฐวสิาหกิจขอปรบัปรงุวงในแผนเงนิกูเพ่ือเปน
เงินทนุหมนุเวยีนและอืน่ๆ ดงันี้

หนวย : ลานบาท

รายการ วงเงินเดิม วงเงินหลัง
ปรับปรุงครั้งที่ 3

เพ่ิมขึ้น/ลดลง เหตุผล

รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน 19,032.60 13,559.88 -5,472.72
1. การรถไฟแหงประเทศไทย 6,335.00 4,274.00 -2,061.00 มีการประมาณวงเงินกูใหม

ใหสอดคลองกับฐานะการเงิน

2. องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 10,747.60 7,335.88 -3,411.72 ปรบัลดใหสอดคลองกับความ
ตองการใชเงนิกูจรงิ

3. บริษัท วิทยุการบินแหง
ประเทศไทย จํากัด

1,650.00 1,650.00 -

4. สํานักงานธนานุเคราะห 300.00 300.00 -
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หนวย : ลานบาท

รายการ วงเงินเดิม วงเงินหลัง
ปรับปรุงครั้งที่ 3

เพ่ิมขึ้น/ลดลง เหตุผล

รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน 33,000.000 25,000.000 -8,000.00
5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร

10,0000.00 2,000.00 -8,000.00 มีสภาพคลองเพียงพอทีจ่ะรองรบั
การปลอยสนิเชือ่

6. ธนาคารอาคารสงเคราะห 23,0000.00 23,0000.00 -
รวม 52,032.60 38,559.88 -13,472.72

5. การบริหารและจัดการหนี้
วงเงินเดิม : 259,824.73 ลานบาท
ปรับลด : 4,300.00 ลานบาท
วงเงินหลังการปรับปรุง : 255,524.73 ลานบาท

ในการปรบัปรงุแผนครัง้ที ่3 นีม้รัีฐวสิาหกิจขอปรบัปรงุวงในแผนการบรหิาร
และจดัการหนี ้ดงันี้

หนวย : ลานบาท

รายการ วงเงินเดิม วงเงินหลัง
ปรับปรุงครั้งที่ 3 เพ่ิมขึ้น/ลดลง เหตุผล

รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน 230,174.73 225,874.73 -4,300.00
1. การเคหะแหงชาติ (กคช.) 41,800.00 42,500.00 700.00

(1) พันธบัตร กคช. 2544/3 1,800.00 1,800.00 -
(2) พันธบัตร กคช. 2548/1 1,000.00 1,000.00 -
(3) พันธบัตรประกันสังคม รุน 1 500.00 500.00 -
(4) เงินกู ธ. กรุงไทยฯ 1,000.00 1,000.00 -
(5) เงินกู ธ. กรุงเทพฯ 3,500.00 3,500.00 -
(6) เงินกู ธ. กรุงไทยฯ 2,500.00 2,500.00 -
(7) เงินกู ธ. กรุงไทยฯ 8,000.00 8,000.00 -
(8) เงินกู ธ. นครหลวงไทยฯ 3,700.00 3,700.00 -
(9) เงินกู ธ. กรุงไทยฯ 5,900.00 5,900.00 -
(10) เงินกู ธ. กรุงไทยฯ 4,700.00 4,700.00 -
(11) เงินกู ธ. กรุงไทยฯ 1,600.00 1,600.00 -
(12) เงินกู ธ. กรุงไทยฯ 7,000.00 7,000.00 -
(13) พันธบัตร กคช 2548/4 600.00 600.00 -
(14) เงินกู ธ. อาคารสงเคราะห 0.00 600.00 600.00 ขอ Refinance เนือ่งจากเงนิกู 2 สญัญา
(15) เงินกู ธ. ออมสิน 0.00 100.00 100.00 นีกู้มาเพ่ือดาํเนนิโครงการบานเอ้ืออาทร

ระยะที ่2 ซึง่ยงัเบิกจายไมหมดแตอัตรา
ดอกเบีย้เงนิกูนีส้งูกวาอัตราตลาดใน
ปจจุบัน กคช. จึงตองการลดตนทนุ
เงนิกูโดยการจดัหาเงนิกูใหมท่ีมีอัตรา
ดอกเบีย้ต่าํกวามาชาํระคนืหนีเ้ดมิ



Nay/จม(ครม)ปรับแผน51ครั้งท่ี3
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หนวย : ลานบาท

รายการ วงเงินเดิม วงเงินหลัง
ปรับปรุงครั้งที่ 3 เพ่ิมขึ้น/ลดลง เหตุผล

2. การทางพิเศษแหงประเทศไทย     23,138.00     23,138.00 -
3. การประปานครหลวง       3,180.00       3,180.00 -
4. การประปาสวนภูมิภาค       1,500.00 - -1,500.00

(1) พันธบัตร กปภ. 2543/4 1,500.00 0.00 -1,500.00 ใชเงนิรายไดชาํระคนืหนี ้เนือ่งจากมี
สภาพคลองเพียงพอ

5. การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย       3,500.00 - -3,500.00
(1) พันธบัตร กฟผ. 2543/20 1,000.00 0.00 -1,000.00
(2) พันธบัตร กฟผ. 2543/24 1,500.00 0.00 -1,500.00 ใชเงนิรายไดชาํระคนืหนี ้เนือ่งจาก
(3) พันธบัตร กฟผ. 2542/6 1,000.00 0.00 -1,000.00 มีสภาพคลองเพียงพอ

6. การรถไฟแหงประเทศไทย     21,987.28     21,987.28 -
7. องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ       5,069.45       5,069.45 -
8. กองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนา

ระบบสถาบันการเงิน
  130,000.00   130,000.00 -

รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน 29,650.00 29,650.00 -
9. ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขา

แหงประเทศไทย 12,650.00 12,650.00 -

10. ธนาคารอาคารสงเคราะห 17,000.00 17,000.00 -
รวม 259,824.73 255,524.73 -4,300.00

ผลจากการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปงบประมาณ 2551 ครั้งที่ 3
ทําใหภาพรวมของแผนฯ มีวงเงินลดลง 47,385.44 ลานบาท จากวงเงิน 1,036,657.88 ลานบาท
เหลือ 989,272.44 ลานบาท โดยการลดลงของวงเงินดังกลาวนี้เกิดจากการปรับลดวงเงินกู 43,085.44
ลานบาท และบรหิารหนี ้4,300.00 ลานบาท ซึง่จะทาํใหรัฐวสิาหกิจสามารถจดัหาเงนิลงทนุและบริหารหนี้
ไดสอดคลองกับการดาํเนนิงานทีแ่ทจรงิ โดยมีวงเงินแตละแผนงานหลงัปรับปรุง ดังนี้

หนวย : ลานบาท

แผนงาน วงเงินเดิม วงเงินหลัง
ปรับปรุงครั้งที่ 3 เพ่ิมขึ้น/ลดลง

1. การบริหารและจัดการเงินกูในประเทศของรัฐบาล   465,995.00        465,995.00 -
2. การบรหิารและจัดการเงนิกูเพ่ือชดใชความเสยีหายให FIDF     25,000.00 25,000.00 -
3. การบริหารและจัดการเงินกูเพ่ือเสริมสรางความมั่นคง

ของระบบสถาบันการเงิน
ไมมี ไมมี -

4. การบริหารและจัดการเงินกูในประเทศของรัฐวิสาหกิจ      423,983.03 376,597.59 -47,385.44
(1) การกูใหม 164,158.30 121,072.86 -43,085.44
(2) การบริหารหนี้เดิม 259,824.73 255,524.73 -4,300.00

5. การกูเงินตามแผนการกอหนี้จากตางประเทศ        23,319.36          23,319.36 -
6. การบริหารหนี้ตางประเทศ        98,360.49          98,360.49 -

รวม 1,036,657.88 989,272.44 -47,385.44
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ส่ิงที่สงมาดวย

หนวย : ลานบาท

วงเงินเดิม
วงเงินปรับปรุง ครังที 

3
1. การบริหารและจัดการเงินกูในประเทศของรัฐบาล 465,995.00 465,995.00

1.1 การกูเงินเพื่อชดเชยการขาดดุล 165,000.00 165,000.00

1.2 การบริหารและจัดการหนี้ 1) 300,995.00 300,995.00
(1) ต๋ัวเงินคลัง2) 147,000.00 147,000.00
(2) พันธบัตร/ตราสารหนี้อื่นๆ 153,995.00 153,995.00

2. การบริหารและจัดการเงินกูเพื่อชดใชความเสียหายให FIDF 25,000.00 25,000.00
2.1 การกูใหม ไมมี ไมมี

2.2 การบริหารและจัดการหนี้
(1) FIDF1 (Roll-over/Repay) 10,000.00 10,000.00

1) Roll-over/Repay 10,000.00 10,000.00
(2) FIDF3 15,000.00 15,000.00

(1) Roll-over 15,000.00 15,000.00

3. การบริหารและจัดการเงินกูเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน
3.1 ลดยอดคงคาง ไมมี ไมมี

4. การบริหารและจัดการเงินกูในประเทศของรัฐวิสาหกิจ 423,983.03 376,597.59
4.1 การกูใหม 164,158.30 121,072.86

(1) เงินกูในประเทศทดแทนเงินกูจากตางประเทศ 9,255.88 9,151.88
(2) เงินกูเงินบาทสมทบโครงการเงินกูจากตางประเทศ 14,306.29 9,076.44
(3) เงินกูเพ่ือลงทุน 88,563.53 64,284.66
(4) เงินกูเพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและอื่น ๆ 52,032.60 38,559.88

4.2 การบริหารและจัดการหนี้ 1) 259,824.73 255,524.73

5. การกอหนี้จากตางประเทศ3) (647.76 MUSD) 23,319.36 23,319.36
5.1 รัฐบาลกูโดยตรง                                   - 0.00 0.00
5.2 รัฐบาลค้ําประกัน                                  520.35 (MUSD) 18,732.60 18,732.60
5.3 รัฐบาลไมค้ําประกัน                              127.41 (MUSD) 4,586.76 4,586.76

6. การบริหารหนี้ตางประเทศ1) ########### 98,360.49 98,360.49
6.1 รัฐบาล 711.03 (MUSD) 25,597.25 25,597.25
6.2 รัฐวิสาหกิจ 2,021.20 (MUSD) 72,763.24 72,763.24

รวม 1,036,657.88 989,272.44
1) สามารถบริหารหนี้ดวยวิธีการ Prepayment หรือ Refinance หรือ Roll–over หรือ Swap หรือวิธีการอ่ืน ตามที่ภาวะตลาดและหรือฐานะการเงินที่จะเอ้ือ
    ทั้งนี้ ใหอยูภายในกรอบวงเงินที่กําหนด
2) เปนตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารเงินสดรับ-จายของรัฐบาล 80,000 ลานบาท และตั๋วเงินคลังที่ไดกูมาเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ที่สะสมมาในชว
    2542–2547  จํานวน 67,000 ลานบาท 
3) หากภาวะตลาดในประเทศเอื้ออํานวย จะดําเนินการเปล่ียนมาเปนเงินกูสกุลเงินบาท
4) คํานวณตามอัตราแลกเปล่ียน 1 เหรียญสหรัฐเทากับ 36 บาท

รายการ

แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปงบประมาณ 2551 (ปรับปรุงครั้งที่ 3)

หมายเหต:ุ

Nay/แผน ปฯ 51_ปรับปรุงครั้งท่ี3(ไมSWAP.F)/สรุปรวม (2)
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