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-22. กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินไดแจงวา เดิมกองทุนฯ
มีวงเงินกูภายใตแผนการบริหารและจัดการเงินกูในประเทศของรัฐวิสาหกิจ จํานวน 10,000 ลานบาท
ซึง่ ขอใหกระทรวงการคลังค้าํ ประกัน เพือ่ สํารองสําหรับกรณีรายรับจากการบริหารสินทรัพยของกองทุน
ในปงบประมาณ 2552 ไมไดตามเปาหมาย แตเนือ่ งจากผลการดําเนินงานของกองทุนฯ ในป
งบประมาณ 2551 มีเงินรับมากกวาที่ประมาณการไวซึ่งเปนผลมาจากการบริหารจัดการทรัพยสิน
ทําใหฐานะทางการเงินของกองทุนฯ มีเงินสดคงเหลือ รวมกับประมาณการกระแสเงินสดรับสุทธิ
ในปงบประมาณ 2552 จะมีสภาพคลองสวนเกินกองทุนฯ จึงไมมีความจําเปนตองใชเงินกูดังกลาวอีก
กองทุนฯ จึงขอปรับลดวงเงินกูในแผนฯ ของกองทุนฯ ออกทั้งจํานวน
3. คณะกรรมการฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรปรับเพิ่มโครงการรับจํานําขาวและ
ผลผลิตทางการเกษตร ของ ธ.ก.ส. เนือ่ งจากเปนนโยบายเรงดวนของนโยบายรัฐบาลทีใ่ ชมาตรการ
แทรกแซงเพือ่ ยกระดับราคาผลผลิตการเกษตรใหสงู ขึน้ เพือ่ ชวยเหลือเกษตรกรใหมรี ายไดเพียงพอ
ตอการยังชีพตามสภาวะเศรษฐกิจ และปรับลดเงินกูข องกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน เนื่องจากมีสภาพคลองเพียงพอจึงไมมีความจําเปนตองใชเงินกูอีก ซึ่งในการ
ปรับปรุงครั้งนี้จะทําใหวงเงินรวมของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปงบประมาณ 2552
มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 100,000 ลานบาท และเมื่อพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวของกับการกูเงิน
และการค้ําประกันเงินกูที่เกี่ยวของแลวมีประเด็นที่ตองพิจารณาดังนี้
1) การกูเ งินของ ธ.ก.ส. ตามพระราชบัญญัตธิ นาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ
การเกษตร พ.ศ. 2509 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 33 ไดกําหนดใหในการจัดหาเงินทุนเพื่อการ
ดําเนินงานของธนาคารใหธนาคารมีอํานาจกูยืมเงินตามที่คณะกรรมการ ธ.ก.ส. เห็นสมควร
2) ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการบริหารหนีส้ าธารณะ พ.ศ. 2549
ขอ 8(5) ไดกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาจัดทําแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจําป
งบประมาณวา รัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินภาครัฐทีจ่ ะกอหนีต้ อ งมีฐานะทางการเงินทีม่ นั่ คงหรือมี
ความสามารถในการชําระหนีค้ นื ได โดยมีสดั สวนความสามารถในการทํารายไดเทียบกับภาระหนี้
(Debt Service Coverage Ratio: DSCR) ของกิจการนับแตมกี ารกอหนี้ ในอัตราไมตา่ํ กวาหนึง่ จุดหา
ซึง่ ธ.ก.ส. มี DSCR ในอัตรา 1.2 อยางไรก็ตาม ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและกํากับการ
บริหารหนีส้ าธารณะ ครัง้ ที่ 4/2551 คณะกรรมการฯ ไดมมี ติเห็นชอบให ธ.ก.ส. ซึง่ มีสดั สวน DSCR
ในอัตราทีต่ า่ํ กวา 1.5 สามารถกอหนีไ้ ด
3) สวนการค้าํ ประกันเงินกูข อง ธ.ก.ส. นัน้ ตามพระราชบัญญัตกิ ารบริหาร
หนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 27 ไดกําหนดให “กระทรวงการคลัง
มีอํานาจค้ําประกันการชําระหนี้ของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินภาครัฐ
โดยจะค้ําประกันเต็มจํานวนหรือแตบางสวนก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนด
โดยอนุมตั คิ ณะรัฐมนตรี” และตามประกาศคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนีส้ าธารณะ
เรือ่ ง หลักเกณฑและกรอบวงเงินการค้าํ ประกันและการใหกตู อ แกรฐั วิสาหกิจหรือสถาบันการเงินภาครัฐ
ขอ 2 (2) ไดกาํ หนดใหกระทรวงการคลังสามารถค้าํ ประกันแกสถาบันการเงินภาครัฐไดไมเกินหกเทา
ของเงินกองทุน (รวมหนี้ที่ค้ําประกันเดิมดวย) ซึ่งปจจุบัน ธ.ก.ส. มีเงินกองทุนอยูจํานวน 55,684

Nay/จม(ครม)ปรับแผน52ครั้งที่1

-3ลานบาท ทําใหกระทรวงการคลังสามารถค้ําประกันไดไมเกิน 334,104 ลานบาท โดย ณ วันที่ 30
กันยายน 2551 กระทรวงการคลังค้ําประกันให ธ.ก.ส. ไปแลว 6,726 ลานบาท จึงมีวงเงินที่สามารถ
ค้าํ ประกันไดอกี 327,378 ลานบาท ดังนัน้ การกูเ งินของ ธ.ก.ส. ทีม่ กี ระทรวงการคลังค้าํ ประกันในวงเงิน
110,000 ลานบาท จึงสามารถดําเนินการได
4) สําหรับการค้าํ ประกันทีก่ ระทรวงการคลังสามารถดําเนินการไดตามกฎหมายนัน้
ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 25 และมาตรา
28 ไดกาํ หนดใหในปงบประมาณหนึง่ กระทรวงการคลังจะค้าํ ประกันและใหกตู อ เปนเงินบาทไดไมเกิน
รอยละ 20 ของงบประมาณรายจายประจําปทใี่ ชบงั คับอยูใ นขณะนัน้ และงบประมาณรายจายเพิม่ เติม
ซึ่งเมื่อเทียบกับวงเงินในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปงบประมาณ 2552 หลังการปรับปรุง
ครั้งที่ 1 แลว จะเห็นวาไมเกินกรอบวงเงินตามที่กฎหมายกําหนด ดังนี้
การค้าํ ประกันและการใหกูตอที่เปนเงินบาท
(ไมเกินรอยละ 20 ของ งปม. รายจายประจําปและ งปม. รายจายเพิม่ เติม)
1. วงเงินกอนการปรับแผนฯ
2. วงเงินที่ขอปรับเพิ่ม
รวม

หนวย : ลานบาท
ประมาณการตามแผนฯ
รอยละของงบประมาณ
วงเงิน
รายจายประจําป 2552
168,000
9.16
100,000
268,000
14.6

หมายเหตุ : งบประมาณรายจายประจําป 2552 เทากับ 1,835,000 ลานบาท

4. จากเหตุผลและความจําเปนทีก่ ลาวขางตน คณะกรรมการฯ พิจารณาแลวเห็นวา
การปรับเพิม่ วงเงินกูใ นแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปงบประมาณ 2552 จํานวน 100,000
ลานบาท สามารถดําเนินการไดโดยไมมขี อ ขัดของทางกฎหมาย โดยการปรับปรุงแผนฯ ครัง้ นี้ จะทําให
วงเงินในแผนฯ เพิม่ ขึน้ จาก 1,095,191.89 ลานบาท เปน 1,195,191.89 ลานบาท และมีวงเงินแตละ
แผนงานหลังปรับปรุง ดังนี้
หนวย : ลานบาท

1. การบริหารและจัดการเงินกูในประเทศของรัฐบาล

513,576.19

วงเงินหลัง
ปรับปรุงครั้งที่ 1
513,576.19

2. การบริหารและจัดการเงินกูเ พือ่ ชดใชความเสียหายให FIDF

218,190.72

218,190.72

แผนงาน

3. การบริหารและจัดการเงินกูเพื่อเสริมสรางความมั่นคง
ของระบบสถาบันการเงิน
4. การบริหารและจัดการเงินกูในประเทศของรัฐวิสาหกิจ
(1) การกูใหม
(2) การบริหารหนี้เดิม
5. การกูเงินตามแผนการกอหนี้จากตางประเทศ
6. การบริหารหนี้ตางประเทศ
รวม

Nay/จม(ครม)ปรับแผน52ครั้งที่1

วงเงินเดิม

-

-

เพิ่มขึ้น
-

184,838.89
123,765.65
61,073.24
81,563.44

284,838.89
223,765.65
61,073.24
81,563.44

100,000.00
100,000.00
-

97,022.65

97,022.65

-

1,095,191.89

1,195,191.89

100,000.00
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สิ่งที่สงมาดวย
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปงบประมาณ 2552 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
หนวย : ลานบาท
กอนปรับปรุง
513,576.19
260,626.19
249,500.00
11,126.19
252,950.00
147,000.00
105,950.00

วงเงิน
หลังปรับปรุง
513,576.19
260,626.19
249,500.00
11,126.19
252,950.00
147,000.00
105,950.00

การเปลี่ยนแปลง
0.00
0.00
-

218,190.72
ไมมี
218,190.72
120,000.00
98,190.72
N.A.
184,838.89
123,765.65
10,179.05
7,283.56
51,870.35
54,432.69
61,073.24

218,190.72
ไมมี
218,190.72
120,000.00
98,190.72
N.A.
284,838.89
223,765.65
10,179.05
7,283.56
51,870.35
154,432.69
61,073.24

100,000.00
100,000.00
100,000.00
-

81,563.443)
41,277.20
29,786.24
10,500.00

81,563.443)
41,277.20
29,786.24
10,500.00

-

97,022.65 3)
42,199.83
54,822.82
1,095,191.89

97,022.65 3)
42,199.83
54,822.82
1,195,191.89

0.00
100,000.00

142,097.29
128,547.29
14,302.20
114,245.09

142,097.29
128,547.29
14,302.20
114,245.09

0.00
0.00
-

13,550.00
-

13,550.00
-

-

รายการ
1. การบริหารและจัดการเงินกูในประเทศของรัฐบาล
1.1 การกูเงินใหม
(1) การกูเงินเพื่อชดเชยการขาดดุล
(2) การใหกูตอ
1.2 การบริหารและจัดการหนี้ 1)
2)
(1) ตั๋วเงินคลัง
(2) พันธบัตร
2. การบริหารและจัดการเงินกูเพื่อชดใชความเสียหายให FIDF
2.1 การกูเงินใหม
2.2 การบริหารและจัดการหนี้
(1) FIDF 1
(2) FIDF 3
3. การบริหารและจัดการเงินกูเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน
3.1 การไถถอนพันธบัตรกอนครบกําหนด
4. การบริหารและจัดการเงินกูในประเทศของรัฐวิสาหกิจ
4.1 การกูเงินใหม
(1) เงินกูในประเทศทดแทนเงินกูจากตางประเทศ
(2) เงินกูเงินบาทสมทบโครงการเงินกูจากตางประเทศ
(3) เงินกูเพื่อลงทุน
(4) เงินกูเพื่อดําเนินกิจการทั่วไปและอื่นๆ
4.2 การบริหารและจัดการหนี้ 1)
5. การกอหนี้จากตางประเทศ
2,471.62 (MUSD)
5.1 รัฐบาลกูโดยตรง
1,250.82 (MUSD)
5.2 รัฐบาลใหกูตอ
902.61 (MUSD)
318.19 (MUSD)
5.3 รัฐบาลค้ําประกัน
6. การบริหารหนี้ตางประเทศ
6.1 รัฐบาล
6.2 รัฐวิสาหกิจ

1)

2,940.08 (MUSD)
1,278.78 (MUSD)
1,661.30 (MUSD)
รวม 1 ถึง 6

7. การบริหารและจัดการเงินกูของรัฐวิสาหกิจที่ไมตองขออนุมัติภายใตกรอบแผนฯ
7.1 รัฐวิสาหกิจที่เปนบริษัทมหาชนจํากัด
(1) การกูเงินใหม
(2) การบริหารและจัดการหนี้
7.2 การกูเงินระยะสั้น
(1) เงินกูระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคลองในรูป Credit Line
(2) เงินกูผอนปรนจากธนาคารแหงประเทศไทย
(3) การ Roll-over เงินกูเพื่อดําเนินงานตามโครงการเฉพาะกิจตามนโยบายของรัฐบาล

หมายเหตุ: 1) สามารถบริหารหนี้ดวยวิธีการ Prepayment หรือ Refinance หรือ Roll–over หรือ Swap หรือวิธีการอื่น ตามที่ภาวะตลาดและหรือฐานะการเงินที่จะเอื้ออํานวย
ทั้งนี้ ใหอยูภายในกรอบวงเงินที่กําหนด
2) เปนตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารเงินสดรับ-จายของรัฐบาล 80,000 ลานบาท และตั๋วเงินคลังที่ไดกูมาเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณที่สะสมมาในชวงปงบประมาณ 2542–2547 จํานวน 67,000 ลานบ
3) คํานวณตามอัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐเทากับ 33 บาท
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แผนงานที่ 4 : แผนการบริหารและจัดการเงินกูในประเทศของรัฐวิสาหกิจ ปงบประมาณ 2552
4.1 (4) แผนเงินกูเพื่อดําเนินกิจการทั่วไปและอื่นๆ (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
หนวย : ลานบาท
วงเงิน
หนวยงาน
กอนปรับปรุง
หลังปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง
รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน
31,432.687 21,432.687 -10,000.000
1)
1. การรถไฟแหงประเทศไทย
7,965.000
7,965.000
2. กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน2)
10,000.000
-10,000.000
3)
3. บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด
1,710.000
1,710.000
4)
4. บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด
1,650.000
1,650.000
1)
10,107.687
10,107.687
5. องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน
23,000.000 133,000.000 110,000.000
6. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
10,000.000 120,000.000 110,000.000
- ปลอยสินเชื่อโครงการปกติทั่วไป
10,000.000
10,000.000
- โครงการรับจํานําขาว5)
110,000.000 110,000.000
13,000.000 13,000.000
7. ธนาคารอาคารสงเคราะห 1)
- ปลอยสินเชื่อโครงการปกติทั่วไป
5,000.000
5,000.000
8,000.000
8,000.000
- ปลอยสินเชื่อโครงการบานหลังแรก6)
รวม
54,432.687 154,432.687 100,000.000
หมายเหตุ : 1) ตามกฎหมายจัดตั้งหนวยงานจะกูเงินไดโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี ดังนั้น กระทรวงเจาสังกัดจะตองนําเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่ออนุมัติการกูเงินของหนวยงานนั้นๆ กอน จึงจะดําเนินการได
2) การกูเงินเปนอํานาจของผูจัดการกองทุนตามมาตรา 29 โสฬส แหงพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485
และที่แกไขเพิ่มเติม ที่กําหนดใหผูจัดการมีหนาที่ดําเนินกิจการของกองทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่
ของกองทุน และตามนโยบายหรือขอบังคับที่คณะกรรมการจัดการกองทุนกําหนด
3) การกูเงินเปนอํานาจของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามระเบียบบริษัทฯ ขอที่ 7
4) การกูเงินเปนอํานาจของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอที่ 32
5) การกูเงินเปนอํานาจของคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ตามพระราชบัญญัติ ธ.ก.ส. พ.ศ. 2509 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 33 และมาตรา 34 ตรี
6) คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติการกูเงินเพื่อปลอยสินเชื่อโครงการบานหลังแรกของธนาคารอาคารสงเคราะหแลว เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 51
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