ฉบับที่ 23/2561

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

รายงานผลการดําเนินงานในปี 2560 และแผนการดําเนินงานในปี 2561
ของสํ านักงานบริหารหนีส้ าธารณะ
__________________________________________________

นายประภาศ คงเอียด ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ ได้แถลงข่าวการดําเนินงาน
ของสํานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ (สบน.) ในปี 2560 และแผนการดําเนิ นงานในปี 2561 ของ สบน. โดยมี
รายละเอียดสรุ ปได้ ดังนี้
1. ผลการดําเนินงานของ สบน. ในปี 2560
1.1 การจัดหาเงินกูข้ องรัฐบาล
สบน. ได้กูเ้ งิ นเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ สําหรั บปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 552,922
ล้านบาท และกูเ้ งินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ จํานวน 542,397 ล้านบาท รวมทั้งได้พฒั นาธุ รกรรมรั บวงเงิน
ประมูลพันธบัตรเพิ่มเติม (Overallotment) เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการกูเ้ งินของรัฐบาลให้มีความยืดหยุน่ และ
สามารถรองรับสภาพคล่องในประเทศที่อยู่ในระดับสู งได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ได้พฒั นาธุ รกรรมแลกเปลี่ยน
พันธบัตร (Bond Switching) เพื่อลดความเสี่ ยงจากการปรับโครงสร้างหนี้ ของรัฐบาลจากรู ปแบบ one-toMultiple เป็ น Multiple-to-Multiple รวมถึงพัฒนาธุ รกรรม Bond Switching บนระบบอิเล็กทรอนิ กส์
BSwitching) ได้เป็ นครั้งแรกของประเทศไทย
1.2 การจัดหาเงินกูโ้ ครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ ง
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการเบิกจ่ายเงินกูส้ าํ หรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ ง
จํานวน 51,404 ล้านบาท โครงการหลักที่มีผลการเบิกจ่ายเงินกูใ้ นปี งบประมาณ 2560 ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้ า
สายสี ส้ม ช่ วงศูนย์วฒ
ั นธรรม – มี นบุรี โครงการระบบรถไฟชานเมือง สายสี แดง ช่ วงบางซื่ อ – รั งสิ ต และ
โครงการรถไฟฟ้ าสายสี น้ าํ เงิน ช่วงหัวลําโพง – บางแค และช่ วงบางซื่ อ – ท่าพระ และในปี งบประมาณ พ.ศ.
2561 มีแผนการเบิกจ่ายเงินกู้ 98,643 ล้านบาท โครงการสําคัญที่มีแผนการเบิกจ่าย ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบ
รถไฟความเร็ วสู งเพื่อเชื่ อมโยงภูมิภาค ช่ วงกรุ งเทพ - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่ วงกรุ งเทพ - นครราชสี มา)
โครงการรถไฟฟ้ าสายสี ส้ม ช่วงศูนย์วฒ
ั นธรรม – มี นบุรี และโครงการก่ อสร้ างรถไฟทางคู่ระยะเร่ งด่วน 5
เส้นทาง 3 โครงการ ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 1 ของปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการเบิกในส่ วนของเงินกูแ้ ล้ว จํานวน
10,001 ล้านบาท

-21.3 การจัดหาเงินกูใ้ ห้แก่รัฐวิสาหกิจ
สบน. ได้จัดหาเงิ นกูใ้ ห้แก่ รัฐวิ สาหกิ จจํานวน 9 แห่ ง ได้แก่ การเคหะแห่ งชาติ (กคช.) ธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) การประปาส่ วนภูมิภาค (กปภ.) การรถไฟแห่ งประเทศไทย (รฟท.)
องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ (ขสมก.) การทางพิเศษแห่ งประเทศไทย (กทพ.) การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.)
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้ านครหลวง (กฟน.) จํานวน 266,166 ล้านบาท เพื่อ
นํามาใช้ตามวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนในโครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ การปรับโครงสร้างหนี้ เดิม และใช้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ
2. แผนการดําเนินงานของ สบน. ในปี 2561
2.1 แผนการกูเ้ งินของรัฐบาลในปี 2561
สบน. มีแผนกูเ้ งิ น จํานวน 1.124 ล้านล้านบาท ซึ่ งประกอบด้วย (1) การกูเ้ งินใหม่จาํ นวน 607,251
ล้านบาท เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 450,000 ล้านบาท
และสนับสนุนการลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ โครงการระบบรถไฟฟ้ าในกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑลของการรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่งประเทศไทย โครงการระบบรถไฟฟ้ าความเร็ วสู งไทย - จีนและ
โครงการรถไฟทางคู่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ตลอดจนโครงการก่อสร้างทางสายหลักให้เป็ น 4 ช่องจราจร
ของกรมทางหลวง และ (2) การกูเ้ งิ นปรับโครงสร้ างหนี้ เดิ มจํานวน 516,755 ล้านบาท โดย สบน. เห็นควร
ระดมทุนจากภายในประเทศโดยการกูเ้ งินในรู ปแบบพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้อื่นๆ เป็ นหลัก โดยมีการ
กูเ้ งินสกุลต่างประเทศจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศบางส่ วนสําหรับโครงการที่มีความจําเป็ นต้องใช้
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ
การกู้เ งิ น และการบริ ห ารหนี้ ของรั ฐ บาลจะดํา เนิ น การภายใต้แ ผนการบริ ห ารความเสี่ ย งซึ่ งจะ
ครอบคลุมการบริ หารความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย และการปรับโครงสร้างหนี้ โดยคํานึงถึง
ต้นทุนและความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม ปั จจุบนั ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของหนี้ รัฐบาลยังคง
อยูใ่ นระดับตํ่า เนื่องจากมีสัดส่ วนหนี้ต่างประเทศเพียงร้อยละ 0.9 ของหนี้รัฐบาลทั้งหมด โดยหนี้ต่างประเทศ
ที่คงค้างอยูแ่ ละหนี้ต่างประเทศที่จะมีการกูเ้ พิ่มเติมในปี 2561 สบน. จะเร่ งดําเนิ นการปิ ดความเสี่ ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยน รวมทั้งชําระคืนหนี้ ต่างประเทศที่มีตน้ ทุนสู งกว่าอัตราตลาดในปั จจุบนั โดยเปลี่ยนมาใช้เงินกูใ้ น
ประเทศทดแทน (Refinancing)
2.2 การบริ หารจัดการเงินสดในเชิงรุ ก (Active Cash Management)
ปั จจุ บนั ระบบการเงิ นและการทําธุ รกรรมทางการเงิ นของโลกเปลี่ ยนแปลงรวดเร็ ว ประกอบกับ
นโยบายเศรษฐกิจดิจิทลั (Digital Economy) ของรัฐบาล ส่ งผลให้ สบน. ต้องเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารเงิน
สดและเงินคงคลังของรัฐบาลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงไป โดย สบน. ได้เสนอแก้ไข
กฎหมายการบริ หารหนี้สาธารณะและกฎหมายเงินคงคลังเพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในการบริ หารเงินคงคลัง
ทําให้การบริ หารเงินสดของรัฐบาลมีความคล่องตัวมากขึ้น สามารถบริ หารระดับของเงินคงคลังให้สอดคล้อง
กับการเบิกจ่ายของภาครัฐได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยการเพิ่มกรอบการกูเ้ งินระยะสั้นเพื่อบริ หารสภาพคล่อง

-3ของเงิ นคงคลัง ไม่เกิ นร้ อยละ 3 ของงบประมาณรายจ่ ายประจําปี และให้กระทรวงการคลังสามารถขยาย
ระยะเวลาการกูเ้ งินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณให้สอดคล้องกับการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ
เหลื่อมปี ได้ ซึ่ งจะช่ วยลดต้นทุนการถื อครองเงิ นสดเมื่ อยังไม่ มีความจําเป็ นต้องเบิ กจ่ ายและทําให้การวาง
แผนการกูเ้ งินของรัฐบาลมีความคล่องตัวมากยิง่ ขึ้น ซึ่ งร่ างกฎหมายดังกล่าว สภานิติบญั ญัติแห่ งชาติได้ให้ความ
เห็นชอบร่ างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับแล้ว เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
ในระยะต่ อไป สบน. จะต้องปฏิ รูปกระบวนการบริ หารเงิ นสดของรั ฐ บาล โดยปรั บรู ปแบบและ
เครื่ องมือการกูเ้ งินเพื่อบริ หารสภาพคล่องของเงินคงคลังตามกรอบของกฎหมายใหม่ รวมทั้งปรับปรุ งและ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการประมาณการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อบริ หารต้นทุนการถือเงินสดของ
รัฐบาลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยจะดําเนิ นการร่ วมกับกรมบัญชี กลางและสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ในรู ปแบบของ “Treasury Unit” ต่อไป
____________________________________

สํานักนโยบายและแผน สํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ
โทร 02265-8050 ต่อ 5505

