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รายงานผลการดําเนินงานในป 2560 และแผนการดําเนินงานในป 2561
ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
__________________________________________________

นายประภาศ คงเอียด ผูอํานวยการสํานักงานบริห ารหนี้ส าธารณะ ไดแถลงข าวการดําเนิน งานของ
สํ านั ก งานบริ ห ารหนี้ ส าธารณะ (สบน.) ในป 2560 และแผนการดํ า เนิ น งานในป 2561 ของ สบน. โดยมี
รายละเอียดสรุปได ดังนี้
1. ผลการดําเนินงานของ สบน. ในป 2560
1.1 การจัดหาเงินกูของรัฐบาล
สบน. ได กูเงินเพื่ อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ สําหรับป งบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 552,922
ลานบาท และกูเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้ จํานวน 542,397 ลานบาท รวมทั้งไดพัฒนาธุรกรรมรับวงเงินประมูล
พันธบัตรเพิ่มเติม (Overallotment) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกูเงินของรัฐบาลใหมีความยืดหยุนและสามารถ
รองรับ สภาพคลองในประเทศที่ อยู ในระดั บ สูงไดเพิ่ มขึ้ น นอกจากนี้ ไดพัฒ นาธุรกรรมแลกเปลี่ย นพัน ธบั ตร
(Bond Switching) เพื่ อ ลดความเสี่ย งจากการปรับ โครงสรางหนี้ ข องรัฐ บาลจากรูป แบบ one-to-Multiple
เป น Multiple-to-Multiple รวมถึงพั ฒ นาธุรกรรม Bond Switching บนระบบอิเล็กทรอนิ กส (BSwitching)
ไดเปนครั้งแรกของประเทศไทย
1.2 การจัดหาเงินกูโครงการโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสง
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการเบิกจายเงินกูสําหรับโครงการโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสง
จํานวน 51,404 ลานบาท โครงการหลักที่มีผลการเบิกจายเงินกูในปงบประมาณ 2560 ไดแก โครงการรถไฟฟา
สายสี ส ม ช วงศู น ย วั ฒ นธรรม – มี น บุ รี โครงการระบบรถไฟชานเมือง สายสีแดง ช วงบางซื่ อ – รังสิต และ
โครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน ชวงหัวลําโพง – บางแค และชวงบางซื่อ – ทาพระ และในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
มีแผนการเบิกจายเงินกู 98,643 ลานบาท โครงการสําคัญที่มีแผนการเบิกจาย ไดแก โครงการพัฒนาระบบรถไฟ
ความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ชวงกรุงเทพ - หนองคาย (ระยะที่ 1 ชวงกรุงเทพ - นครราชสีมา) โครงการ
รถไฟฟาสายสีสม ชวงศูนยวัฒนธรรม – มีนบุรี และโครงการกอสรางรถไฟทางคูระยะเรงดวน 5 เสนทาง 3 โครงการ
ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 1 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการเบิกในสวนของเงินกูแลว จํานวน 10,001 ลานบาท
1.3 การจัดหาเงินกูใหแกรัฐวิสาหกิจ
สบน. ไดจัดหาเงินกูใหแกรัฐวิสาหกิจจํานวน 9 แหง ไดแก การเคหะแหงชาติ (กคช.) ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) องคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) การทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟานครหลวง (กฟน.) จํานวน 266,166 ลานบาท เพื่อนํามาใชตามวัตถุประสงค
เพื่อการลงทุนในโครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ การปรับโครงสรางหนีเ้ ดิม และใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ

-22. แผนการดําเนินงานของ สบน. ในป 2561
2.1 แผนการกูเงินของรัฐบาลในป 2561
สบน. มีแผนกูเงิน จํานวน 1.124 ลานลานบาท ซึ่งประกอบดวย (1) การกูเงินใหมจํานวน 607,251
ลานบาท เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 450,000 ลานบาท
และสนับ สนุน การลงทุน ในโครงการโครงสรางพื้นฐาน อาทิ โครงการระบบรถไฟฟาในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลของการรถไฟฟ าขนส งมวลชนแหงประเทศไทย โครงการระบบรถไฟฟาความเร็วสูงไทย - จี นและ
โครงการรถไฟทางคูของการรถไฟแหงประเทศไทย ตลอดจนโครงการกอสรางทางสายหลักใหเปน 4 ชองจราจรของ
กรมทางหลวง และ (2) การกูเงินปรับโครงสรางหนี้เดิมจํานวน 516,755 ลานบาท โดย สบน. เห็นควรระดมทุน
จากภายในประเทศโดยการกูเงินในรูปแบบพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้อื่นๆ เปนหลัก โดยมีการกูเงินสกุล
ตางประเทศจากสถาบั น การเงิน ระหวางประเทศบางส วนสําหรับ โครงการที่ มีความจําเป น ต องใชเทคโนโลยี
จากตางประเทศ
การกูเงินและการบริหารหนี้ของรัฐบาลจะดําเนินการภายใตแผนการบริหารความเสี่ยงซึ่งจะครอบคลุม
การบริหารความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย และการปรับโครงสรางหนี้ โดยคํานึงถึงตนทุนและ
ความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม ปจจุบันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนของหนี้รัฐบาลยังคงอยูในระดับต่ํา
เนื่องจากมีสัดสวนหนี้ตางประเทศเพียงรอยละ 0.9 ของหนี้รัฐบาลทั้งหมด โดยหนี้ตางประเทศที่คงคางอยูและ
หนี้ ต างประเทศที่จ ะมี การกูเพิ่ มเติ มในป 2561 สบน. จะเร งดําเนิน การปดความเสี่ย งดานอัตราแลกเปลี่ย น
รวมทั้งชําระคืนหนี้ตางประเทศที่มีตนทุนสูงกวาอัตราตลาดในปจจุบัน โดยเปลี่ยนมาใชเงินกูในประเทศทดแทน
(Refinancing)
2.2 การบริหารจัดการเงินสดในเชิงรุก (Active Cash Management)
ปจจุบันระบบการเงินและการทําธุรกรรมทางการเงินของโลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ประกอบกับนโยบาย
เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ของรัฐบาล สงผลให สบน. ตองเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินสดและ
เงิน คงคลังของรัฐบาลให ส อดคลองกั บ สภาวะแวดลอมที่เปลี่ย นแปลงไป โดย สบน. ไดเสนอแก ไขกฎหมาย
การบริห ารหนี้ ส าธารณะและกฎหมายเงิน คงคลั งเพื่อปรับ ปรุ งประสิท ธิภ าพในการบริห ารเงิน คงคลัง ทําให
การบริห ารเงิน สดของรัฐ บาลมี ความคล องตัว มากขึ้น สามารถบริห ารระดับ ของเงิน คงคลังให ส อดคลองกั บ
การเบิกจายของภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มกรอบการกูเงินระยะสั้นเพื่อบริหารสภาพคลองของ
เงินคงคลัง ไมเกินรอยละ 3 ของงบประมาณรายจายประจําป และใหกระทรวงการคลังสามารถขยายระยะเวลา
การกูเงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณใหสอดคลองกับการขยายระยะเวลาการเบิกจายงบประมาณเหลื่อมปได
ซึ่งจะชวยลดตนทุนการถือครองเงินสดเมื่อยังไมมีความจําเปนตองเบิกจายและทําใหการวางแผนการกูเงินของ
รัฐบาลมีความคลองตัวมากยิ่งขึ้น ซึ่งรางกฎหมายดังกลาว สภานิติบัญญัติแหงชาติไดใหความเห็นชอบรางกฎหมาย
ทั้ง 2 ฉบับแลว เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561
ในระยะตอไป สบน. จะตองปฏิรูปกระบวนการบริหารเงินสดของรัฐบาล โดยปรับรูปแบบและเครื่องมือ
การกู เ งิ น เพื่ อ บริ ห ารสภาพคล อ งของเงิ น คงคลั ง ตามกรอบของกฎหมายใหม รวมทั้ ง ปรั บ ปรุ ง และ
เพิ่ มประสิทธิภาพการประมาณการรายไดและรายจายของภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อบริห ารตน ทุน การถือเงิน สดของ

-3รัฐบาลให อยูในระดั บ ที่ เหมาะสม โดยจะดําเนิน การรว มกับ กรมบัญ ชีกลางและสํานั กงานเศรษฐกิจ การคลัง
ในรูปแบบของ “Treasury Unit” ตอไป
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