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วันที่ 5 มีนาคม 2562

สบน. ชี้แจงเกี่ยวกับการปรั บปรุ งแผนการบริ หารหนี้สาธารณะ ประจาปี งบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1
และนิยามหนี้สาธารณะ
__________________________
นายธี รัชย์ อัตนวานิ ช ที่ปรึ กษาด้านตลาดตราสารหนี้ สานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ ชี้ แจงเกี่ ยวกับ
การปรับปรุ งแผนการบริ หารหนี้สาธารณะ ประจาปี งบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 และนิยามหนี้สาธารณะ ดังนี้
การปรับปรุ งแผนการบริ หารหนี้สาธารณะ ประจาปี งบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 มีวงเงินปรับเพิ่มขึ้น
ให้สอดคล้องกับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาประเทศที่เพิ่มขึ้น อาทิ โครงการพัฒนากาลังคนเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม โครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็ วสู ง โครงการจัดซื้ อรถโดยสารปรับ
อากาศใช้เชื้ อเพลิ งก๊าซธรรมชาติ (NGV) และโครงการสนับสนุ นการให้สินเชื่ อแก่ผปู ้ ระกอบการวิสาหกิ จขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยการก่อหนี้ สาหรับโครงการดังกล่าวข้างต้นจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการพัฒนา
โครงสร้ า งพื้ น ฐานและการพัฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลให้ เ ติ บ โตได้อ ย่ า งยัง่ ยื น ในอนาคต ส าหรั บ การอนุ ม ัติ ใ ห้
รัฐวิสาหกิจที่มีสัดส่ วนความสามารถในการหารายได้เทียบกับภาระหนี้ ของกิจการ (Debt Service Coverage Ratio :
DSCR) ต่ากว่า 1 สามารถกูเ้ งินใหม่และบริ หารหนี้ เดิม ภายใต้แผนการบริ หารหนี้ สาธารณะ ประจาปี งบประมาณ 2562
ปรับปรุ งครั้งที่ 1 นั้น กระทรวงการคลังได้พิจารณาจากเหตุผลความจาเป็ นที่ตอ้ งกูเ้ งิน แนวทางในการแก้ไขปั ญหา
และแผนการบริ หารหนี้ที่ชดั เจนของรัฐวิสาหกิจทั้ง 4 แห่ง โดยสามารถแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่มที่ 1 รัฐวิสาหกิจที่มี DSCR ต่ ากว่า 1 ได้แก่ การเคหะแห่ งชาติ และการรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชน
แห่ งประเทศไทย ซึ่ งมีความสามารถในการชาระหนี้ โดยมีรายได้เพียงพอในการชาระดอกเบี้ยจ่าย ซึ่ งเป็ นต้นทุน
ทางการเงิ น ที่ ต้องจ่ า ยจริ ง แต่ ส าเหตุ ที่ มี DSCR ต่ า กว่า 1 เนื่ อ งจากมี ห นี้ ที่ ค รบก าหนดในวงเงิ น ที่ ค่ อนข้า งสู ง
ซึ่ งกระทรวงการคลังได้จดั ทาแนวทางในการกระจายภาระหนี้ ให้สอดคล้องกับการจัดหารายได้ของหน่ วยงาน
และความสามารถในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการชาระหนี้ในแต่ละปี
2) กลุ่มที่ 2 รัฐวิสาหกิจที่มี DSCR ติดลบ ได้แก่ องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ และการรถไฟแห่ ง
ประเทศไทย ซึ่ งเป็ นรัฐวิสาหกิจที่ให้บริ การสาธารณะ (Public Service) และดาเนินการตามนโยบายรัฐบาลด้านการ
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกสถานะความเป็ นอยูข่ องประชาชนให้ดีข้ ึน จึงจาเป็ นต้องกูเ้ งินเพื่อดาเนิ นโครงการ
ดังกล่าวตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อย่างไรก็ดี กระทรวงการคลังได้ร่วมกับกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่
เกี่ ยวข้องกากับติดตามเร่ งรัดให้รัฐวิสาหกิ จทั้ง 2 แห่ ง ดาเนิ นการตามแนวทางการบริ หารจัดการหนี้ และแผนการ
แก้ไขปัญหาองค์กรให้ชดั เจนและสาเร็ จเป็ นรู ปธรรมโดยเร็ ว

-2ส าหรั บ ประเด็ นหนี้ ข องธนาคารแห่ ง ประเทศไทย (ธปท.) สบน. ขอเรี ย นว่า เจตนารมณ์ ของ
พระราชบัญญัติการบริ หารหนี้ สาธารณะ พ.ศ. 2548 ได้กาหนดขอบเขตของหนี้ สาธารณะให้ไม่รวมหนี้ เงิ นกูข้ อง
หน่ วยงานภาคการเงิ น (Financial Operation) ที่กระทรวงการคลังไม่ได้ค้ าประกัน เนื่ องจากเป็ นตัวกลางในระบบ
เศรษฐกิจ (Financial Intermediary) ที่มีการเคลื่อนไหวของกระแสเงินอย่างรวดเร็ วตลอดเวลา นอกจากนี้ หนี้ เงินกูข้ อง
ธปท. ไม่ถูกนับเป็ นหนี้สาธารณะมาตั้งแต่มีกฎหมายหนี้ สาธารณะครั้งแรก ซึ่ งในการแก้ไขนิ ยามหนี้ สาธารณะในปี
2560 นั้น เป็ นไปเพื่อสร้างความชัดเจนและสอดคล้องกับหลักการเดิมของกฎหมายในการไม่นบั รวมหนี้ ของ ธปท.
เป็ นหนี้ สาธารณะ ซึ่ งหลักการดังกล่าวเป็ นแนวปฏิบตั ิของนานาประเทศที่ไม่นบั รวมหนี้ ของธนาคารกลางเป็ นหนี้
สาธารณะเช่นกัน ประกอบกับเพื่อให้เกิดความมัน่ ใจในเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศ พระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 จึ งได้กาหนดให้มีการติดตามสถานะหนี้ เงิ นกูข้ องหน่ วยงานของรัฐที่ ไม่
นับเป็ นหนี้ สาธารณะ ซึ่ งรวมถึ งหนี้ ของ ธปท. และรายงานต่อคณะกรรมการนโยบายการเงิ นการคลังของรั ฐและ
คณะรัฐมนตรี อย่างสม่าเสมอ
___________________________________
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