ฉบับที่ 22/2560

วันที่ 10 มีนาคม 2560

แผนการบริหารหนีส้ าธารณะ ประจําปี งบประมาณ 2560 ปรับปรุ งครั้งที่ 1
____________________________
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุ มตั ิและรับทราบการปรับปรุ งแผนการบริ หาร
หนี้ สาธารณะ (แผนฯ) ประจํา ปี งบประมาณ 2560 ครั้ งที่ 1 ที่ มี ว งเงิ น ปรั บ เพิ่ ม สุ ท ธิ 188,837.98 ลบ. จากเดิ ม
1,560,746.24 ลบ. เป็ น 1,749,584.22 ลบ. โดยการก่ อหนีใ้ หม่ เพิม่ ขึน้ 158,251.03 ลบ. และการบริหารหนีเ้ ดิม (การปรับ
โครงสร้างหนี้และการบริ หารความเสี่ ยง) เพิม่ ขึน้ 30,586.95 ลบ. ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

รายการ

วงเงินเดิม

วงเงินปรับปรุงครั้งที่ 1
ในประเทศ
ต่างประเทศ
รวม
744,519.83
28,710.37
773,230.20
607,480.02
17,806.23
625,286.25
74,370.10
0.00
74,370.10
60,160.00
10,904.14
71,064.14

1. การก่อหนี้ใหม่
614,979.17
1.1 รัฐบาล
466,287.50
1.2 รัฐวิสาหกิจ
76,889.42
1.3 รัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม.
70,874.14
ภายใต้กรอบแผนฯ
1.4 หน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม.
928.11
2,509.71
ภายใต้กรอบแผนฯ
2. การบริหารหนี้เดิม
945,767.07
862,572.28
2.1 รัฐบาล
642,847.63
607,061.25
- การปรับโครงสร้างหนี้
602,161.25
607,061.25
- การบริหารความเสี่ยง
40,686.38
0.00
2.2 รัฐวิสาหกิจ
228,341.57
225,067.03
- การปรับโครงสร้างหนี้
207,097.38
225,067.03
- การบริหารความเสี่ยง
21,244.19
0.00
2.3 รัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม.
74,577.87
30,444.00
ภายใต้กรอบแผนฯ
- การปรับโครงสร้างหนี้
3,200.00
3,200.00
- การบริหารความเสี่ยง
71,377.87
27,244.00
รวม
1,560,746.24 1,607,092.11

การ

เปลี่ยนแปลง
158,251.03
158,998.75
-2,519.32
190.00

0.00

2,509.71

1,581.60

113,781.74
45,786.38
5,100.00
40,686.38
21,871.47
627.28
21,244.19
46,123.89

976,354.02
652,847.63
612,161.25
40,686.38
246,938.50
225,694.31
21,244.19
76,567.89

30,586.95
10,000.00
10,000.00
0.00
18,596.93
18,596.93
0.00
1,990.02

0.00
3,200.00
46,123.89
73,367.89
142,492.11 1,749,584.22

0.00
1,990.02
188,837.98

-2การปรับปรุ งแผนการบริ หารหนี้สาธารณะ ประจําปี งบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 มีรายละเอียด ดังนี้
1. การก่อหนีใ้ หม่ เพิม่ ขึน้ สุ ทธิ 158,251.03 ลบ. ประกอบด้ วย
1.1 กระทรวงการคลัง ปรับเพิม่ สุ ทธิ 158,998.75 ลบ. ประกอบด้วย
1) วงเงินกู้มาใช้ โดยตรง ปรับเพิม่ วงเงินกูเ้ พื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 162,921.69 ลบ. ตามร่ าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิม่ เติมประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
2) วงเงินให้ ก้ ตู ่ อในประเทศ ปรับเพิ่ม 3,897.06 ลบ. ได้แก่ (1) รฟม. ปรับเพิ่ม 7,820 ลบ. (2) รฟท.
ปรับลด 4,372.94 ลบ. และ (3) กคช. ปรับเพิม่ 450 ลบ.
3) วงเงินให้ ก้ ตู ่ อต่ างประเทศ ปรับลด 7,820 ลบ. ได้แก่ (1) รฟม. ปรับลด 7,820 ลบ. และ (2) บกท.
ขอใช้ ECP โดยกูต้ ่อจากกระทรวงการคลัง วงเงิน 6,196.16 ลบ. เพื่อใช้เป็ นวงเงินสํารองสําหรับการจัดซื้อเครื่ องบิน
A350-900 ลําที่ 3 และ 4
1.2 รัฐวิสาหกิจ ปรับลดสุ ทธิ 2,519.32 ลบ. ประกอบด้วย
1) เงินกู้เพื่อลงทุนในโครงการ ปรับลดสุ ทธิ 7,020.53 ลบ. ได้แก่ (1) กคช. ปรับลด 460.53 ลบ. สําหรับ
โครงการฟื้ นฟูเมืองชุมชนดินแดง (แปลง G) (2) กทพ. ปรับเพิ่ม 3,800 ลบ. เพื่อเป็ นเงินกูร้ ะยะสั้นสําหรับชําระค่าก่อสร้าง
และค่าควบคุมงานของโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุ งเทพมหานครด้านตะวันตก (3)
กปภ. ปรับลด 360 ลบ. สําหรั บงานก่ อสร้ างปรั บปรุ งขยาย กปภ. ในจังหวัดต่างๆ และ (4) กฟผ. ปรับลด 10,000 ลบ.
สําหรับโครงการลงทุน 9 โครงการ ให้มีความสอดคล้องกับแผนการเบิกจ่ายและผลการดําเนินงานของโครงการ
2) เงินกู้เพื่อดําเนินกิจการทัว่ ไปและอื่นๆ ปรับเพิม่ สุ ทธิ 4,501.21 ลบ. ได้แก่ (1) ธพส. ปรับลด 300 ลบ.
(2) รฟท. ปรับเพิ่ม 2,640 ลบ. และ (3) ขสมก. ปรับเพิ่ม 2,161.21 ลบ.
1.3 รัฐวิสาหกิจที่ไม่ ต้องขออนุมัติภายใต้ กรอบแผนฯ (เงินกู้ Credit Line) ปรับเพิ่มสุ ทธิ 190 ลบ. ได้แก่
(1) ธพส. ปรับเพิ่ม 300 ลบ. (2) วทบ. ปรับลด 160 ลบ. และ (3) อ.อ.ป. ปรับเพิ่ม 50 ลบ.
1.4 หน่ วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ ต้องขออนุมัติภายใต้ กรอบแผนฯ (สํ านักงานความร่ วมมือพัฒ นาเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้ าน (องค์ การมหาชน)) ปรับเพิ่ม 1,581.60 ลบ.
2. การบริหารหนีเ้ ดิม (การปรับโครงสร้ างหนีแ้ ละการบริหารความเสี่ ยง) ปรับเพิม่ สุ ทธิ 30,586.95 ลบ.
ประกอบด้ วย
2.1 กระทรวงการคลัง (การปรับโครงสร้างหนี้) ปรับเพิ่ม 10,000 ลบ. ประกอบด้วย
1) ปรับเพิ่มรายการพันธบัตรรัฐบาล ที่จะครบกําหนดไถ่ถอนในช่วงปี พ.ศ. 2560 - 2562 จํานวน
6 รายการ โดยวงเงินไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการปรับโครงสร้างหนี้ ของ
กระทรวงการคลัง รวมถึงลดความเสี่ ยงในการปรับโครงสร้างหนี้ในช่วง 3 ปี ข้างหน้า
2) ปรั บเพิ่มวงเงินปรับโครงสร้างหนี้ เงินกูเ้ พื่อชดใช้ความเสี ยหายให้กองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF 3) 10,000 ลบ.
2.2 รัฐวิสาหกิจ (การปรับโครงสร้างหนี้) ปรับเพิ่มสุ ทธิ 18,596.93 ลบ. ประกอบด้วย (1) กทพ.
ปรับเพิม่ 5,600 ลบ. (2) กฟผ. ปรับลด 3,000 ลบ. (3) กยท. ปรับเพิม่ 30,132.93 ลบ. (4) รฟท. ปรับเพิ่ม 4,864 ลบ.
(5) สธค. ปรับเพิม่ 500 ลบ. และ (6) ธ.ก.ส. ปรับลด 19,500 ลบ.

-32.3 รัฐวิสาหกิจทีไ่ ม่ ต้องขออนุมัติภายใต้ กรอบแผนฯ (การบริ หารความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน)
บกท. ปรับเพิ่ม 1,990.02 ลบ.
จากการปรั บปรุ งแผนการบริ หารหนี้ สาธารณะ ประจําปี งบประมาณ 2560 ครั้ งที่ 1 ดังกล่ าว ยังคงทําให้
กรอบการกู้เ งิ น การคํ้า ประกัน และการให้ กู้ต่ อ ของกระทรวงการคลัง อยู่ ภ ายใต้ว งเงิ น ตามที่ ก ํา หนดไว้ใ น
พระราชบัญญัติการบริ หารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งสามารถสรุ ปได้ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

กรอบการกู้เงิน การคํา้ ประกัน และการให้ ก้ตู ่ อของกระทรวงการคลัง
การกูเ้ พื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ (มาตรา 21)
การคํ้าประกันและการกูม้ าให้กตู้ ่อ (ในประเทศ) (มาตรา 25 และมาตรา
28)
การกูต้ ่างประเทศและการกูม้ าให้กตู้ ่อ (ต่างประเทศ) (มาตรา 22 มาตรา
23 และมาตรา 25)

วงเงินในแผนฯ
60
ปรับปรุงครั้งที่
1
649,549.48
552,921.69
กรอบ
ตาม
กฎหมาย

กรอบ
คงเหลือ
96,627.79

584,600

319,869.46 264,730.54

273,300

24,002.39 249,297.61

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังได้คาดการณ์ ระดับหนี้ สาธารณะต่ อ GDP และภาระหนี้ ต่ อ
งบประมาณ พบว่า ยังคงอยู่ภายใต้กรอบความยัง่ ยืนทางการคลังที่กาํ หนดให้ไม่เกินร้อยละ 60 และไม่เกิ นร้อยละ 15
ตามลําดับ โดยระดับหนี้ สาธารณะต่อ GDP และภาระหนี้ ต่องบประมาณ ณ สิ้ นปี 2560 - 2564 เปรี ยบเทียบระหว่าง
แผนเดิมและแผนฯ ปรับปรุ งครั้งที่ 1 เป็ นดังนี้
สั ดส่ วน (% )
หนีส้ าธารณะคงค้ าง/ GDP
ภาระหนี/้ งบประมาณ

2560
2561
2562
2563
2564
แผนฯ แผนฯ แผนฯ แผนฯ แผนฯ แผนฯ แผนฯ แผนฯ แผนฯ แผนฯ
เดิม ปป.1 เดิม ปป.1 เดิม ปป.1 เดิม ปป.1 เดิม ปป.1
45.5% 44.5% 46.7% 45.4% 48.1% 46.5% 49.2% 47.0% 49.9% 47.3%
8.9% 8.3% 9.3% 9.5% 9.8% 9.9% 10.3% 10.1% 10.8% 10.5%

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังคาดว่าการปรับปรุ งแผนฯ ในครั้งนี้ รัฐบาลจะสามารถดําเนิ นการตามนโยบายที่
จะสร้างความเข้มแข็งและยัง่ ยืนให้กบั เศรษฐกิจภายในประเทศ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง รวมถึงส่ งเสริ มการ
เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป้าหมายให้สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนสนับสนุน
การดําเนิ นโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ งที่อยู่ในแผนฯ ให้สามารถดําเนิ นการได้อย่างต่อเนื่ องและ
สอดคล้องตามความก้าวหน้าของโครงการ โดยที่ระดับหนี้สาธารณะยังอยูภ่ ายใต้กรอบความยัง่ ยืนทางการคลัง
________________________________
สํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ โทร. 02 265 8050

