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บทสรุ ปผู้บริหาร
แนวคิดพื้นฐานในการบริ หารเงินคงคลังควรจะต้องคํานึงถึงความเพียงพอของเงินสดในการเบิกจ่าย
ที่จาํ เป็ น พร้อมกับคํานึงถึงต้นทุนที่เกิดจากการถือเงินคงคลังในระดับที่สูงเกินความต้องการและตํ่ากว่าความ
ต้องการ ดังนั้น คณะวิจยั จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาแบบจําลองโดยจะพิจารณาถึงปั จจัยทางบัญชีควบคู่ไป
กับปั จจัยทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อหาผลลัพธ์ในรู ปของระดับเงินคงคลังที่เหมาะสม โดยพิจารณาต้นทุนการ
บริ หารเงิ นคงคลังใน 2 ส่ วนคื อ ส่ วนที่ 1 ต้นทุ นการถื อเงิ นคงคลังสู งเกิ นความจําเป็ น ซึ่ งได้แก่ ต้นทุนค่า
เสี ยโอกาสในการนําเงินไปลงทุนทางอื่น และส่ วนที่ 2 ต้นทุนการขาดแคลนเงินคงคลัง ได้แก่ กรณี ที่รัฐบาลมี
เงินคงคลังไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย และต้องมีการออกตราสารเพื่อจัดหาเงินสดเพิ่ม
ในการศึกษานี้ ได้ประยุกต์ใช้แบบจําลองการบริ หารเงินสดโดยการหาระดับเงินสด (เงินคงคลัง)
ที่ทาํ ให้ตน้ ทุนของการบริ หารเงินสดตํ่าที่สุด 3 แบบจําลอง ได้แก่ 1) แบบจําลอง Baumol 2) แบบจําลองของ
Miller – Orr และ 3) แบบจําลอง Newsboy โดยได้แบ่งเป็ นกรณี รัฐบาลดําเนินนโยบายการคลังแบบขาดดุล และ
กรณี รัฐบาลดําเนินนโยบายการคลังแบบสมดุล ทั้งนี้ ในการศึกษาจะใช้ผลการประมาณการตามแบบจําลอง
Newsboy เป็ นหลัก เนื่องจากเป็ นแบบจําลองเดียวที่ได้คาํ นึงถึงความผันผวนของความต้องการเงินสดในการ
ประมาณการระดับเงินคงคลังที่เหมาะสมของรัฐบาลไว้ดว้ ย
ผลจากแบบจําลอง Baumol’s Economic Ordering Quantity: EOQ ซึ่ งเป็ นการวิเคราะห์ในกรณี ที่
กระแสเงิ นสดรั บจ่ ายมี รูปแบบที่ แน่ นอน พบว่า กรณี การดําเนิ นนโยบายการคลังแบบขาดดุล ค่าเฉลี่ยของ
ระดับเงินคงคลังเพื่อรองรับรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คือ 6 วันทําการ สําหรับกรณี การดําเนิ นนโยบายการ
คลังสมดุลพบว่า ค่าเฉลี่ยของระดับเงินคงคลังทั้งปี งบประมาณ คือ 8 วันทําการ ในขณะที่ผลจากแบบจําลอง
Miller – Orr ซึ่ งเป็ นการวิเ คราะห์ ในกรณี ที่ กระแสเงิ นสดรั บจ่ า ยมี ค วามไม่ แน่ นอนในแต่ ละเดื อ น โดย
คํานวณหาระดับเงินสดแรกเริ่ มจากระดับเงินสดขั้นตํ่ารวมกับค่าความแปรปรวนของเงินสดในอดีต พบว่า
กรณี ดาํ เนินนโยบายการคลังแบบขาดดุล ค่าเฉลี่ยของระดับเงินคงคลังทั้งปี งบประมาณ คือ 13 วันทําการ
สําหรับกรณี การดําเนินนโยบายการคลังสมดุล ค่าเฉลี่ยของระดับเงินคงคลังทั้งปี งบประมาณ คือ 14 วันทําการ
สําหรับผลจากแบบจําลอง Newsboy ซึ่ งเป็ นการวิเคราะห์กรณี ที่กระแสเงินสดรับจ่ายและความ
ต้องการใช้เงิ นสดมีความไม่แน่ นอนในแต่ ละเดื อน พบว่า ระดับเงิ นคงคลังที่ เหมาะสมในกรณี การจัดทํา
งบประมาณขาดดุลจะมีค่าอยูใ่ นช่วง 2 – 15 วันทําการ โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับเงินคงคลังทั้งปี งบประมาณ
คือ 6 วันทําการ ส่ วนกรณี การจัดทํางบประมาณสมดุลจะมีช่วงของระดับเงินคงคลังที่เหมาะสมอยูท่ ี่ 4 - 20
วันทําการ โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับเงินคงคลังทั้งปี งบประมาณ คือ 8 วันทําการ อย่างไรก็ดี หากเปรี ยบเทียบ
ระดับเงินคงคลังจากการดําเนิ นนโยบายการคลังที่ แตกต่างกันพบว่า ระดับเงิ นคงคลังที่เหมาะสมภายใต้การ
ดําเนินนโยบายแบบสมดุลโดยเฉลี่ยแล้วจะสู งกว่าระดับเงินคงคลังภายใต้การดําเนินนโยบายการคลังแบบขาดดุล
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เนื่ องจากการดําเนิ นนโยบายการคลังแบบสมดุล รัฐบาลจะไม่สามารถกูช้ ดเชยการขาดดุลได้จึงจําเป็ นต้องถือ
เงินสดไว้ในระดับที่สูงกว่า
ทั้งนี้ คณะผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะเชิงนโยบายที่สาํ คัญ 4 ประเด็น ดังนี้
1) รั ฐบาลควรกําหนดหลักเกณฑ์เรื่ องระดับเงิ นคงคลังที่ เหมาะสมเพื่อใช้ในการบริ หารเงิ นสด
ในแต่ละปี เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการบริ หารเงินสดของคณะทํางานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงการคลัง
2) การนําผลการศึกษามาใช้ร่วมกับการประมาณการฐานะการคลังระยะปานกลาง เพื่อให้รัฐบาล
สามารถเตรี ย มพร้ อมการบริ หารเงิ นสดในระยะปานกลาง เนื่ องจาก การจัดทํา งบประมาณแบบสมดุ ล
ในปี งบประมาณ 2560 จะทําให้เกิ ดข้อจํากัดในการบริ หารเงิ นสด เนื่ องจากรั ฐบาลไม่สามารถกู้ชดเชย
การขาดดุลงบประมาณ ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงจําเป็ นต้องพิจารณาถึงความพร้อมของการใช้เครื่ องมือ
อื่น ๆ ให้มีความเพียงพอและสอดคล้องกับระดับความต้องการเงินสดของรัฐบาลในอนาคตด้วย
3) การบริ หารจัดการต้นทุ นของการบริ หารเงิ นคงคลังจะช่ วยให้รัฐบาลสามารถประหยัดภาระ
งบประมาณในกรณี ที่ระดับเงิ นคงคลังที่มีอยู่ไม่สอดคล้องกับระดับเงินคงคลังที่เหมาะสมได้ โดยรัฐบาล
สามารถใช้เครื่ องมื อทางการเงิ นอื่นๆ ในการดําเนิ นการ เช่ น การเปิ ดวงเงินการกูย้ ืมกับธนาคารพาณิ ชย์
แทนการระดมเงินระยะสั้นผ่านการออกตัว๋ เงินคลังเพียงอย่างเดียว และออกพันธบัตรเพือ่ ปรับโครงสร้างหนี้
ในภายหลังสําหรับกรณี การชดเชยการขาดดุลงบประมาณ เป็ นต้น
4) การกําหนดให้มีการทบทวนการประมาณการตามแบบจําลองต่าง ๆ ตามระยะเวลาที่แน่ นอน
เพื่อให้การบริ หารเงินสดของรัฐบาลมีความทันสมัยและเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
สําหรับข้อจํากัดและข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาเพิ่มเติมจากการศึกษานี้มีอยู่ 3 ประการ ประการแรก คือ
การปรั บปรุ งแบบจํา ลองให้สอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงของสถานการณ์ เศรษฐกิ จอย่า งเป็ นพลวัตร
ประการที่ 2 คือ การปรับปรุ งเรื่ องตัวแปรที่ใช้ในการกําหนดต้นทุนการถือเงินสดของรัฐบาลให้สามารถ
สะท้อนและครอบคลุมต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ งได้มากขึ้น และประการที่ 3 คือ การนําเงินคงคลังไปลงทุนหรื อ
ไปฝากในบัญชี อื่นที่ ได้รับผลตอบแทน โดยควรจะต้องมี การศึ กษาในรายละเอียดอีกครั้ งหนึ่ ง เนื่ องจาก
จะต้องมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับต้องมีการศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจ
และสภาพคล่องในตลาดเงินด้วย
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Executive Summary
The fundamental idea of treasury reserve management focuses on the cash adequacy for budget
disbursement, as well as the cost of maintaining cash at excess or shortage level. This study tries to
develop a model that factors in both accounting and economic factors into consideration, in order to figure
out a suitable level of treasury reserve. Two types of management cost have been identified and
considered in this study, which are the cost of maintaining excessive cash, represented by opportunity cost
of government spending, and the cost of cash shortage, represented by the cost of issuing securities to
finance such shortage.
This study was conducted on 3 alternative models, comprising Baumol’s EOQ, Miller-Orr’s and
Newsboy model, under two circumstances, where the government can run either a deficit or balanced
budget. Result from Newsboy model was hold as a major finding for this study, as it is the sole model that
captures uncertainty in government’s demand for cash.
Baumol’s EOQ model’s result, under a certain pattern of demand for cash, suggests that the
government should maintain cash enough to fulfill 6 operating days should they run a deficit budget, and 8
operating days in case of balanced budget. On the other hand, Miller-Orr’s model, conducted under the
uncertainty of monthly cash flow by identifying an initial point of cash and variance of past trend,
suggests that 13 operating days disbursement level of cash should be maintained under deficit budget, and
14 days for balanced budget.
Accounted for fluctuations in both cash flow and demand for cash, Newsboy model suggests that the
proper level of treasury reserve ranges from 2 – 15 operating days disbursement level within a year, with
an average of 6 days should the government runs a deficit budget. In case of balanced budget, the level of
treasury reserve should range from 4 -20 operating days disbursement level, with an average of 14 days.
The study also proposed 4 policy recommendations as the followings;
1) The government should set up a suitable level of treasury reserve each year as a guideline for
relevant committees within the Ministry of Finance in order to enhance the efficiency of cash
management.
2) The result of this study should be applied to the medium-term budget projection if the government
pursues the intention to run a balanced budget in fiscal year 2017. This will assist the government to plan
ahead for the cash management via various instruments during the balanced budget year, since the
restriction on deficit financing will take place.
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3) The government should manage the cost of cash management in order to minimize it should the
cash level slips from the suggested one. This can be done via other financial instruments, such as a short
term overdraft account with commercial banks and replace this debt with government bonds later.
4) A regular update on each cited model should be scheduled to keep the projection up to date and
efficient.
In addition, the study suggested 3 aspects for further development. First, the models utilized in this
study should be improved in order to capture the dynamic of economic situation. Second, the variables
regarding cost of cash management can be investigated and expanded further to represent the actual cost.
Finally, the study on treasury reserve investment or depositing in a remunerable account should be
conducted by considering effects on relevant laws and the economy from such implementation as well.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 เหตุผลและความจําเป็ น
ในภาคเอกชน การบริ หารเงิ นสดให้มีประสิ ทธิ ภาพถือเป็ นหนึ่ งในนโยบายทางการเงิ น
ที่สาํ คัญ เนื่องจากการบริ หารกระแสเงินสดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพนั้นย่อมส่ งเสริ มความแข็งแกร่ ง
ทางการเงินแก่กิจการ โดยการรักษาสภาพคล่องให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สามารถดําเนิ นกิจการ
ได้ตามแผนงาน โดยรักษาต้นทุนของการมีสภาพคล่องให้อยูใ่ นระดับตํ่า ในกรณี เดียวกัน หากรัฐบาล
สามารถบริ ห ารกระแสเงิ นสดหรื อ เงิ น คงคลัง ได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ย่อ มสร้ า งโอกาส
ในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่ อง ภายใต้ตน้ ทุนของการมีเงินคงคลังในระดับตํ่า ซึ่ งจะส่ งผลให้
รัฐบาลมีทรัพยากรเพียงพอไปใช้ในการพัฒนาประเทศด้านอื่น ๆ
ในปี งบประมาณ 2555 รัฐบาลไทยมีระดับเงินคงคลังสู งถึง 560,337 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นระดับ
เงินคงคลังปลายปี ที่สูงที่สุดนับแต่ปีงบประมาณ 2524 โดยภาครัฐไม่สามารถนําเม็ดเงินดังกล่าวมาใช้
เพื่อหาผลประโยชน์ใด ๆ ได้ ซึ่ งเป็ นไปตามบทบัญญัติของ พ.ร.บ. เงินคงคลัง พ.ศ. 2491 ดังนั้นจึงเป็ น
เหตุ ให้รั ฐ บาลสู ญเสี ยโอกาสในการลงทุ น เนื่ อ งจากเงิ นคงคลัง บางส่ ว นเกิ ด จากการกู้เงิ นของ
รั ฐบาลซึ่ งส่ งผลให้รัฐบาลต้องมี การตั้งงบประมาณเพื่อชําระหนี้ ดงั กล่าวในปี ถัด ๆ ไป ซึ่ งทําให้
ขาดประสิ ทธิภาพในการบริ หารเงินคงคลัง
ในทางตรงกันข้าม ช่ วงปี งบประมาณ 2549 ได้เกิดเหตุการณ์ที่เงินคงคลังไม่เพียงพอกับ
การใช้จ่าย โดยเงิ นคงคลังที่ เป็ นเงิ นสดเริ่ มติดลบตั้งแต่เดือนธันวาคม 2548 ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อ
การใช้จ่ายของรัฐบาลและความเชื่อมัน่ ของประชาชนที่มีต่อรัฐในกรณี ที่มีเงินคงคลังอยู่ในระดับ
ที่ต่ าํ และต้องมีการกูเ้ งินเพื่อเสริ มสภาพคล่องในรู ปของตัว๋ เงินคลัง ทั้งนี้ การวัดระดับเงินคงคลัง
ที่ เ หมาะสมจึ ง เป็ นประเด็นที่ สํา คัญ ในการบริ หารฐานะการคลัง ของประเทศให้เ กิ ดการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน
ในปั จ จุ บ ัน มี แ นวคิ ด พื้ น ฐานในการบริ ห ารเงิ น คงคลัง โดยกํา หนดระดับ เงิ น คงคลัง
ที่ เหมาะสมขึ้ นมาในช่ วงเวลาหนึ่ ง โดยอ้างอิ งความพอเพียงกับรายจ่ ายที่ จาํ เป็ นต้องจ่ าย และมี
การกําหนดระดับเงินคงคลังเปรี ยบเทียบเป็ นจํานวนวันทําการที่เงินคงคลังสามารถรองรับรายจ่าย
ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ได้ใ นอนาคตในกรณี ที่ รั ฐ บาลไม่ มี ร ายได้ กล่ า วคื อ การกํา หนดระดับ เงิ น คงคลัง
ในปั จจุ บนั นี้ คํานึ งถึ งเพียงความเพียงพอของเงิ นสดในการเบิ กจ่ ายที่ จาํ เป็ นเป็ นหลัก โดยไม่ได้
คํานึงถึงต้นทุนที่เกิดจากการถือเงินคงคลังและการขาดเงินคงคลังมากเท่าที่ควร

2
อย่างไรก็ดี จากการศึ กษาในอดี ตยังไม่มีผลการศึ กษาที่ สามารถกําหนดระดับเงิ นคงคลัง
ที่ เ หมาะสม โดยคํา นึ ง ถึ ง ความพอเพี ย งในการใช้ จ่ า ยร่ วมกั บ ปั จ จั ย ทางด้ า นต้ น ทุ น ต่ า ง ๆ
อันเกี่ยวเนื่ องกับการถือเงินคงคลังในระดับที่ สูงเกิ นความต้องการและตํ่ากว่าความต้องการ ดังนั้น
คณะวิจยั จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาแบบจําลองที่สามารถพิจารณาถึงปั จจัยต่าง ๆ ข้างต้นเพื่อนํามาใช้
ประกอบการบริ หารเงิ นคงคลังผ่านการกําหนดระดับเงิ นคงคลังที่ เหมาะสมโดยคํานึ งถึ งปั จจัย
ทางบัญชีควบคู่ไปกับปั จจัยทางเศรษฐศาสตร์ โดยผลลัพธ์ในรู ปของระดับเงินคงคลังที่เหมาะสมจาก
แบบจําลองข้างต้นนั้น จะเป็ นปั จจัยสําคัญในการกําหนดปริ มาณเงินคงคลังของแผ่นดิน ซึ่ งจะพัฒนา
ระบบการบริ หารการคลังของรัฐบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ประเทศ

1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงการวิจัย
1.2.1 เพื่อใช้เป็ นแนวทางประกอบการพิจารณาการวางแผนการบริ หารเงินคงคลังในอนาคต
1.2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาแนวโน้ ม ทางด้ า นรายได้ รายจ่ า ย การกู้ เ พื่ อ ชดเชยการขาดดุ ล และ
หนี้สาธารณะของรัฐบาล
1.2.3 เพื่อวิเคราะห์ตน้ ทุนของการบริ หารเงินคงคลัง
1.2.4 เพื่อสร้างแบบจําลองในการกําหนดระดับเงินคงคลังที่เหมาะสม

1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย
โครงการวิจยั นี้ มีขอบเขตการวิจยั ในการสร้างแบบจําลองเพื่อพัฒนาการบริ หารเงินคงคลัง
ของรัฐบาล โดยการกําหนดระดับเงินคงคลังที่เหมาะสม เมื่อพิจารณาทั้งปั จจัยทางด้านบัญชีและ
เศรษฐศาสตร์ ควบคู่กนั ไป โดยอาศัยข้อมูลทางการคลังของรัฐบาลประกอบด้วย รายได้ รายจ่าย
ดุลงบประมาณ ดุลเงินนอกงบประมาณ การกูช้ ดเชยการขาดดุล ดุลเงิ นสด และระดับเงินคงคลัง
ปลายงวด ณ แต่ ล ะช่ ว งเวลาในอดี ต เป็ นฐานในการศึ ก ษาวิ จ ัย ทั้ง นี้ ผลที่ ไ ด้รั บ จะแสดงถึ ง
กระแสเงิ น สดในระดับ ที่ เ หมาะสม ซึ่ งส่ ง ผลให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงของระดับ เงิ น คงคลัง
ในช่วงเวลาต่าง ๆ ของปี ซึ่งประกอบไปด้วย ดุลเงินงบประมาณ ดุลเงินนอกงบประมาณ และการก่อหนี้
ภาครัฐ
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1.4 กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย
เพื่อ กํา หนดระดับ เงิน คงคลัง ที่เ หมาะสม โครงการวิจ ยั นี้ ไ ด้นาํ แบบจํา ลอง Newsboy
Model มาใช้เ ป็ น ต้น แบบในการจัด ทํา แบบจํา ลองและการประมาณการ โดยแบบจํา ลองนี้
มีลกั ษณะเป็ นแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ ที่นาํ มาใช้ประกอบการตัดสิ นใจในการกําหนดระดับ
สิ น ค้า คงคลัง ที ่เ หมาะสมในช่ว งเวลาที่กาํ หนด ภายใต้ส มมุติฐ านที่ร ะดับ อุป สงค์ข องสิ น ค้า
มีค วามผัน ผวนและไม่แ น่น อน แต่มีต น้ ทุน การบริ ห ารสิ น ค้า คงคลัง ที ่แ น่น อน จากรู ป แบบ
ข้างต้นจึงสามารถนํามาปรับใช้กบั ระดับความต้องการเงินสดของรัฐบาลได้ เนื่ องจากมีลกั ษณะ
เช่น เดีย วกัน เช่น กรณี ข องเงิน คงคลัง ในช่ว งสิ ้ น เดือ นพฤษภาคม และสิ ง หาคมของทุก
ปี งบประมาณ รัฐบาลจะมีรายได้จดั เก็บสู งที่สุดจากการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้นระดับ
เงิน สดของรัฐ บาลในช่ว งเวลานั้น จึง ควรอยูใ่ นระดับ ที่ต่ าํ หรื อ มีร ะดับ เงิน คงคลัง ที ่น อ้ ยกว่า
ช่วงอื่นของปี เพื่อลดต้นทุนค่าเสี ยโอกาสจากการนําเงินสดเหล่านี้ ไปลงทุน ในทางตรงกันข้าม
ถ้าหากรัฐบาลมีเงินคงคลังในระดับที่ต่าํ เกินไป ย่อมเป็ นปั จจัยเสี่ ยงในการบริ หารเงินสดระยะสั้น
ของรัฐบาลได้ ดังนั้น แบบจําลอง Newsboy Model จึงถูกนํามาใช้เพื่อเป็ นแนวทางในการกําหนด
ระดับเงินคงคลังที่เหมาะสมของรัฐบาล ภายใต้สมมุติฐานการมีตน้ ทุนในการบริ หารเงินสดที่ต่าํ
ที่สุดโดยคํานึ งถึงความผันผวนของระดับเงินคงคลังในแต่ละช่วงของปี

1.5 วิธีการดําเนินงานวิจัย
1.5.1 วิธีการดําเนินการวิจยั ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) ศึกษาแนวคิดเพื่อกําหนดขอบเขตของการบริ หารเงินคงคลัง โดยคํานึงถึงปั จจัยเสี่ ยง
ทางด้านการคลังต่างๆ ของรัฐบาลที่จะส่ งผลกระทบต่อระดับเงินคงคลังของแผ่นดิน
2) รวบรวมข้อมูลทางด้านฐานะการคลังในอดีตตามขอบเขตและคําจํากัดความ เพื่อเป็ น
ฐานข้อมู ลในการสร้ างแบบจําลองตามแนวคิ ดของ Newsboy Model เพื่ อกําหนดระดับเงิ นคงคลัง
ที่เหมาะสม และประมาณการไปในอนาคต เพื่อใช้วิเคราะห์และกําหนดแนวทางในการปรับปรุ ง
ต่อไป
3) ประมาณการระดับเงิ นคงคลังที่ เหมาะสมในอนาคต ภายใต้สมมุติฐานด้านเศรษฐกิจ
การคลังซึ่ งส่ งผลกระทบต่อความผันผวนจากการใช้เงินสด และต้นทุนการถือและการแปลงทรัพย์สิน
เป็ นเงินสด
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4) ประเมิ นผลและวิ เ คราะห์ ขอ้ มู ลที่ ได้จากแบบจํา ลองจากการนํา ระดับเงิ นคงคลัง
ที่เหมาะสมมาปรับใช้ เพื่อกําหนดแนวทางในการปรับปรุ งการบริ หารเงินคงคลัง
5) สรุ ปผลข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการปรับปรุ งการบริ หารเงินคงคลังในภาพรวม
1.5.2 การเก็บข้อมูล การศึกษานี้ ใช้ขอ้ มูลในแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยจะทําการ
รวบรวมข้อมูลฐานะการคลังต่าง ๆ
1.5.3 แหล่งที่มาของข้อมูล เน้นการใช้ขอ้ มูลฐานะการคลังรัฐบาลซึ่งจะใช้วิธีศึกษาจากเอกสาร
ที่มีการเผยแพร่ ภายในหน่วยงาน (สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง) และติดต่อขอข้อมูลจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น สํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ กรมบัญชีกลาง และสํานักงบประมาณ เป็ นต้น

1.6 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.6.1 ได้แนวทางและข้อเสนอแนะต่อผูบ้ ริ หารกระทรวงการคลังเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
วางแผนบริ หารเงินคงคลังของรัฐบาล
1.6.2 กระทรวงการคลัง และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งได้ท ราบแนวโน้ม ของรายได้ รายจ่ า ย
การกูเ้ พื่อชดเชยการขาดดุล และหนี้สาธารณะของรัฐบาล
1.6.3 กระทรวงการคลัง และหน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งได้รั บ ทราบผลการวิ เ คราะห์ ต้นทุ น ของ
การบริ หารเงินคงคลัง
1.6.4 กระทรวงการคลังมีแบบจําลองที่ใช้ในการกําหนดระดับเงินคงคลังที่เหมาะสม

บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
2.1 ทบทวนวรรณกรรมในประเทศ
2.1.1 แนวคิดเกีย่ วกับความหมายของเงินคงคลัง
พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 มาตรา 4 บัญญัติไว้ว่า ภายใต้บงั คับแห่ งมาตรา 13
บรรดาเงินทั้งปวงที่พึงชําระให้แก่รัฐบาล ไม่ว่าเป็ นภาษีอากร ค่าธรรมเนี ยม ค่าปรับ เงินกูห้ รื อ
เงินอื่นใด หัว หน้า ส่ ว นราชการที่ ไ ด้เ ก็บ หรื อรับเงินนั้นมี หน้าที่ควบคุมให้ส่งเข้าบัญชีเงินคงคลัง
บัญชีที่ 1 หรื อส่ งคลังจังหวัด หรื อคลังอําเภอ ตามกําหนดเวลาและข้อบังคับที่รัฐมนตรี กาํ หนด
โดยไม่หกั เงินไว้เพื่อการใด ๆ เลย
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (พ.ศ. 2517) ได้ให้ความเห็นของเงินคงคลังว่าครอบคลุม
เฉพาะเงินคงคลังจริ ง ซึ่งหมายถึง เงินที่ได้จากรายรับจริ งสู งกว่ารายจ่ายในปี ก่อน ๆ เท่านั้น โดยไม่รวม
เงินของผูอ้ ื่นที่นาํ มาใช้เหมือนเป็ นเงินของตนโดยไม่มีการกูย้ มื
ดร. พนัส สิ มะเสถียร (พ.ศ. 2535) ได้กล่าวไว้ว่า เงินคงคลัง หมายถึง เงินที่รัฐมีไว้เพื่อ
การใช้ จ่ า ยในการดํา เนิ น งานของรั ฐ กรณี ที่ รั ฐ จัด เก็ บ เงิ น ได้ม ากกว่ า เงิ น ที่ ใ ช้ จ่ า ยไปก็ จ ะมี
เงินคงเหลือเก็บรักษาอยูใ่ นคลัง เงินจํานวนนี้กค็ ือ เงินคงคลังนัน่ เอง
ศุภชัย พิศิษฐวานิ ช (พ.ศ. 2538) ได้กล่าวไว้ว่า เงินคงคลัง หมายถึง เงินรายรับต่าง ๆ ที่ได้
นําส่ งคลังในแต่ ละวันด้วยหักรายจ่ ายต่ าง ๆ ซึ่ งอาจมี เหลื อหรื อขาดไป ในกรณี ที่มีเงิ นไม่ พอจ่ าย
จะต้องกูม้ า แต่เป็ นการกูม้ าก่อนเวลาจ่าย เป็ นเงินที่รัฐบาลเตรี ยมไว้เพื่อการใช้จ่ายประจําวัน
วันทนา เฮงสกุล (พ.ศ. 2527) ได้กล่าวไว้ว่า เงินคงคลัง หมายถึง ปริ มาณเงินที่รัฐบาล
มี อ ยู่ใ นคลัง ณ ขณะใด ขณะหนึ่ ง โดยปริ ม าณเงิ นในที่ น้ ี หมายถึ ง เงิ นสด ซึ่ ง ประกอบไปด้ว ย
ธนบัตร เหรี ยญกษาปณ์ และยอดเงินในบัญชีเงินฝากของกระทรวงการคลัง
ไพริ นทร์ พู ล ชื่ น (พ.ศ. 2547) ได้ก ล่ า วถึ ง เงิ น คงคลัง ไว้ว่ า หมายถึ ง เงิ น ของรั ฐ
ที่ มี ไ ว้เ พื่ อ การใช้จ่ า ยในการดํา เนิ น การต่ า ง ๆ ของรั ฐ เพื่ อ ให้เ ป็ นไปตามนโยบายของรั ฐ บาล
โดยเงินคงคลังประกอบด้วย 2 บัญชี คือ
1) บัญชีเงินคงคลังที่ 1 หรื อ บัญชีรับ และ
2) บัญชีเงินคงคลังที่ 2 หรื อ บัญชีจ่าย
เงิ น คงคลัง จึ ง เปรี ยบเสมื อ นเงิ น ออมของประเทศ ในกรณี ที่ ดุ ล เงิ น สดเกิ น ดุ ล
ระดับเงิ นคงคลังจะเพิ่มขึ้น ในทางตรงข้ามถ้าดุลเงิ นสดขาดดุล ระดับของเงินคงคลังก็จะลดลง
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2.1.2 แนวคิดเกีย่ วกับองค์ ประกอบของเงินคงคลัง
มาตรา 4 และ 5 แห่ งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 กําหนดรายรับและรายจ่าย
จากเงินคงคลัง โดยรายรับประกอบด้วย รายรับเงินงบประมาณ (รายได้จากการจัดเก็บภาษีอากร
รายได้จ ากรั ฐ วิ ส าหกิ จ รายได้จ ากการขายสิ่ ง ของและบริ ก ารของรั ฐ รายได้อื่ น และเงิ นกู้เ พื่ อ
ชดเชยการขาดดุ ล ) และรายรั บ เงิ น นอกงบประมาณ (เงิ น ฝากและเงิ น ทุ น หมุ นเวี ย น) สํา หรั บ
รายจ่ า ยประกอบด้ว ย รายจ่ า ยเงิ น งบประมาณ (รายจ่ า ยงบประมาณปี ปั จ จุ บ ัน และรายจ่ า ย
งบประมาณปี ก่อน) และรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินฝากและเงินทุนหมุนเวียน)
ศุภชัย พิศิษฐวานิช (พ.ศ. 2538) ได้แยกองค์ประกอบของเงินคงคลังเป็ น 5 ส่ วน
ส่ วนที่ 1 เป็ นเงินสดคงเหลือในบัญชีเงินคงคลังที่ฝากไว้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง (ผลต่างของบัญชีเงินคงคลังที่ 1 และบัญชีเงินคงคลังที่ 2)
ส่ วนที่ 2 เป็ นเงินสดอยูท่ ี่สาํ นักงานคลังจังหวัด หรื อคลังจังหวัด ณ อําเภอทุกแห่ ง
ส่ วนที่ 3 เป็ น ธนบัต รที่ก รมธนารัก ษ์มีไ ว้เป็ นทุ นสํารองหนุ นการผลิ ตเหรี ยญกษาปณ์
ตามที่กฎหมายกําหนด
ส่ วนที่ 4 เป็ นเงิ น คงคลั ง ระหว่ า งทาง ซึ่ งเป็ นธนบั ต รและเหรี ยญกษาปณ์ ข อง
กระทรวงการคลังที่ อ ยู่ใ นระหว่ า งการขนย้า ยจากที่ ห นึ่ ง ไปยัง อี ก ที่ ห นึ่ ง ทั้ง ในส่ ว นกลางและ
ส่ วนภูมิภาค
ส่ วนที่ 5 เป็ นเงินสดในบัญชีเงินฝากของ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย
อย่ างไรก็ ดี เงิ นคงคลังทั้ ง 5 ส่ วนดังกล่ าวข้ างต้ น ยังไม่ ได้ หั กภาระผู กพัน ซึ่ งมี อยู่
2 ประเภท ได้แก่ ภาระผูกพันเงินงบประมาณรายจ่าย (รายจ่ายเหลื่อมจ่าย เงินกันไว้เบิ กเหลื่อมปี
และเงิ น ของปี ก่ อ นที่ ข ยายเวลาการเบิ ก จ่ า ย) และภาระผู ก พัน เงิ น นอกงบประมาณ (เงิ นฝาก
ส่ ว นราชการและรั ฐวิสาหกิ จ เงิ น ฝากธนาคารแห่ งประเทศไทย)
สอดคล้อ งกับ สุ ท ธิ รั ต น์ รั ต นโชติ (พ.ศ. 2552) ที่ ไ ด้ก ล่ า วถึ ง องค์ป ระกอบของ
เงินคงคลัง ว่าประกอบด้วย
1) บัญชี เงิ นคงคลังที่ธนาคารแห่ งประเทศไทย ซึ่ งหมายถึง ยอดคงค้างซึ่ งเป็ นผลต่าง
ระหว่าง
1.1) บัญชี เงิ นคงคลังบัญชี ที่ 1 ซึ่ งตามกฎหมายเงิ นคงคลัง กําหนดให้รายรั บของ
รัฐบาลจากภาษีอากรและอื่นๆ เช่น เงินกู้ ต้องนําส่ งเข้ามาไว้ที่บญั ชีน้ ี
1.2) บั ญ ชี เ งิ น คงคลัง บัญ ชี ที่ 2 เป็ นบัญ ชี ที่ มี ไ ว้สํ า หรั บ การเบิ ก จ่ า ยรายจ่ า ย
ทั้งเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
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ซึ่ งตามกฎหมายเงิ นคงคลั ง เป็ นเงิ นฝากของกระทรวงการคลั ง ที่ ธนาคาร
แห่ ง ประเทศไทย โดยมี ล ัก ษณะเป็ นบัญ ชี เ ดิ น สะพัด เนื่ อ งจากไม่ ไ ด้รั บ ดอกเบี้ ย จากผูร้ ั บ ฝาก
ในที่น้ ี คือ ธนาคารแห่งประเทศไทย
2) เงิ นฝากคลังจังหวัดที่ สาขาธนาคารแห่ งประเทศไทย
3) เงิ นสดที่ คลังจังหวัดและอําเภอต่ างๆ ทัว่ ประเทศ
4) เงินสดที่กรมธนารักษ์
5) เงินสดที่อยูใ่ นระหว่างการเดินทาง (เงินสดระหว่างทาง)
6) เงินฝากของคลังจังหวัดที่ธนาคารกรุ งไทยสาขาจังหวัดนั้นๆ
นอกจากนี้ ไพริ น ทร์ พูล ชื ่น (พ.ศ. 2547) ได้ก ล่า วถึง เงิน คงคลัง ในปั จ จุบ นั ว่า
เงิน คงคลัง ของรัฐ บาลในปั จ จุบ นั ได้ร วมส่ ว นของการกู เ้ งิน โดยการออกตัว๋ เงิน คลัง เพื ่อ
เสริ มสภาพคล่อง ซึ่ งถ้าหากไม่รวมตัว๋ เงินคลังดังกล่าว เงินคงคลังจะติดลบตั้งแต่ปีงบประมาณ
2544 เป็ นต้นมา นอกจากนี้ ยงั ได้รวมส่ วนของเงินนอกงบประมาณที่เป็ นภาระผูกพันที่จะต้อง
จ่า ยคืน ตามคํา ขอ ได้แ ก่ เงิน ฝากส่ ว นราชการ รัฐ วิส าหกิจ เงิน ฝากธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
และเงิน ทุน หมุน เวีย น ซึ่ ง ปั จ จุบ นั จํา นวนเงิน ที ่เ ป็ น ภาระผูก พัน ดัง กล่า วสู ง กว่า เงิน คงคลัง
ที่รัฐบาลมีอยู่ แต่เนื่ องจากการเบิกจ่ายคืนเงินฝากของหน่ วยงานต่างๆ ไม่ได้ดาํ เนิ นการพร้อมกัน
ทําให้รัฐบาลสามารถนําเงินคงคลังมาใช้หมุนเวียนเพื่อเสริ มสภาพคล่องได้
จากแนวคิดต่าง ๆ ข้างต้น สรุ ปได้วา่ องค์ประกอบของเงินคงคลังจะประกอบไปด้วยเงินที่อยู่
ในที่ต่าง ๆ ดังนี้
1) เงินสดคงเหลือในบัญชี เงินคงคลังที่ฝากไว้ที่ธนาคารแห่ งประเทศไทย
2) เงินสดที่สาํ นักงานคลังจังหวัด หรื อคลังจังหวัด ณ อําเภอทุกแห่ง1
3) ธนบัตรและเหรี ยญกษาปณ์ที่กรมธนารักษ์
4) เงินคงคลังระหว่างทาง และเงินคงคลังอื่นๆ
ทั้ง นี้ การเปลี่ ย นแปลงเงิ น คงคลัง เป็ นผลจากการเคลื่ อ นไหวของเงิ น ที่ ไ ด้ ม าจาก
ทั้งในและนอกงบประมาณ
2.1.3 แนวคิดเกีย่ วกับระดับของเงินคงคลัง
พนัส สิ มะเสถียร (พ.ศ. 2535) ได้กล่าวถึงปริ มาณเงินคงคลังที่เหมาะสมในแง่ของ
การบริ ห ารเงิ น สดว่า การบริ ห ารเงิ นคงคลัง ที่ ดี จ ะต้อ งดู แ ลว่ า เงิ น ที่ เ ก็บ รั กษาไว้ใ นส่ ว นกลาง
ที่ฝากไว้กบั ธนาคารแห่ งประเทศไทย ควรมีให้เพียงพอกับรายจ่ายตามปกติประมาณ 5 วันทําการ
ซึ่ งจะอยูใ่ นวงเงินประมาณ 1,000 – 2,000 ล้านบาท และส่ วนที่เก็บรักษาไว้ในส่ วนภูมิภาคในแต่ละ
1

ในปั จจุบนั ได้มีการพัฒนาระบบงานรับจ่ายเงิน โดยนําระบบ GFMIS มาใช้ ทําให้สาํ นักงานคลังจังหวัดไม่ตอ้ งเก็บรักษาเงินคงคลัง
ไว้ให้ส่วนราชการเบิกจ่ายอีกต่อไป
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คลังจังหวัดและคลังอําเภอควรมี ให้มากเพียงพอที่ จะทําการรั บจ่ ายแล้วให้มีการเคลื่ อนย้ายตัวเงิ น
เพียง 1 ครั้งต่อเดือน หรื อไม่เกิน 18 ครั้งต่อปี ซึ่งรวมแล้วควรอยูใ่ นวงเงิน ประมาณ 2,000 – 3,000
ล้า นบาท ดังนั้น วงเงิ นคงคลัง ที่ มี เก็บรั กษาทัว่ ประเทศ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง จึ ง ควรอยู่ระหว่า ง
3,000 - 5,000 ล้านบาท ทั้งนี้ เว้นแต่ ณ สิ้ นวันงบประมาณที่กระทรวงการคลังจําเป็ นต้องกูเ้ งินให้
เต็มตามอํานาจที่จะกูไ้ ด้ในปี งบประมาณนั้นๆ เพื่อเตรี ยมไว้สาํ หรับจ่ายเป็ นรายจ่ายตามงบประมาณ
ที่อาจมีการขอเบิกเหลื่อมปี งบประมาณได้
นิ ตินัย ศิริสมรรถการ (พ.ศ. 2547) เห็นว่าการเก็บเงิ นไว้ในคลังมากก็ไม่ ดี เนื่ องจาก
ต้อ งเสี ย ดอกเบี้ ย แต่ ถ ้า เก็ บ เงิ น คงคลัง ไว้น้ อ ยก็ ไ ม่ ดี เพราะจะทํา ให้ ข าดสภาพคล่ อ ง ดัง นั้น
ควรเก็ บ ไว้แ ต่ พ อเหมาะโดยระดับ เงิ น คงคลัง แต่ ล ะช่ ว งอาจเบี่ ย งเบนไปจากค่ า เฉลี่ ย ได้
ตามความจําเป็ น เช่ น ช่วงปลายเดือนที่ตอ้ งเก็บเงินไว้จ่ายเงินเดือนข้าราชการ หรื อในช่วงฤดูแล้ง
ที่มีการเบิ กงบก่อสร้างก็ตอ้ งถือเงิ นสดไว้มากกว่าปกติ เป็ นต้น ตัวอย่างเช่น รัฐบาลตั้งเป้ าจะเก็บ
เงิ น คงคลัง ไว้ป ระมาณ 10 วัน ทํา การ (2 สั ป ดาห์ ) สมมติ ว่ า งบประมาณ 1.36 ล้า นล้า นบาท
เงินคงคลังที่รัฐบาลถือโดยเฉลี่ยเท่ากับ 1,360,000 / 52 * 2 = 52,307.7 ล้านบาท เท่ากับว่ารัฐบาล
ควรมีเงินคงคลังเฉลี่ยประมาณ 52,000 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นค่าเฉลี่ยทั้งปี
จากแนวคิดต่าง ๆ ข้างต้น สรุ ปได้วา่ ระดับเงินคงคลังที่เหมาะสมควรเป็ นระดับที่สมดุล
กับความประหยัดและความเพียงพอสําหรั บการรั บจ่ าย โดยระดับเงิ นคงคลังในแต่ละช่ วงเวลา
ไม่จาํ เป็ นต้องเท่ากัน
2.1.4 แนวคิดเกีย่ วกับการบริหารเงินคงคลัง
สุ ทธิ รัตน์ รัตนโชติ (พ.ศ. 2552) ได้กล่าวไว้ว่าวัตถุประสงค์ของการบริ หารเงินคงคลัง
ในภาครั ฐบาลในส่ วนของการบริ หารเงิ นสด คื อ การสร้ างดุ ลยภาพระหว่างรายได้และรายรั บ
ที่นาํ เข้ามาเป็ นเงินคงคลังกับรายจ่ายที่จ่ายออกไปจากเงินคงคลังในแต่ละช่วงเวลา และมีประเด็น
ที่ตอ้ งนํามาพิจารณา 2 ประเด็น คือ
1) รั ฐ บาลมี ส ภาพคล่ อ งสามารถหาเงิ น มาเพี ย งพอ และทัน เวลากั บ การใช้ จ่ า ย
2) การบริ หารเงินสดของรัฐบาล โดยทําให้รัฐบาลมีค่าใช้จ่ายในการหาเงินสดมาใช้จ่าย
ตํ่าที่สุด ทั้งนี้ การบริ หารเงินสดของรัฐบาลมีลกั ษณะเช่นเดียวกันกับการบริ หารเงินสดของเอกชน
ซึ่งมีวตั ถุประสงค์ที่ขดั แย้งกัน คือ
2.1) เพื่ อ ให้มี เ งิ น สดมากเพีย งพอต่ อ การใช้จ่ า ย โดยไม่ เ กิ ดปั ญ หาการขาดแคลน
เงิ น ใช้จ่ า ย ดัง นั้น จึ ง จํา เป็ นต้องเก็บ เงิ นไว้ใ นคลัง ให้มี จาํ นวนมากพอกับ การใช้จ่ า ยประจํา วัน
และเมื่อเกิดความจําเป็ นต้องใช้จ่ายฉุกเฉิ น
2.2) เพื่อไม่ให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ย จําเป็ นต้องควบคุมไม่ให้มีเงินเหลือในคลัง
มากเกินไป กรณี ท่ีมีเงินเหลือในคลัง ควรนําออกมาชําระหนี้หรื อกูน้ อ้ ยลง
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สอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของ ไพรั ช น์ ตระการศิ ริ นทร์ (2548) ที่ ไ ด้ก ล่ า วถึ ง ขอบเขต
ของวัตถุประสงค์ในการบริ หารเงินคงคลังว่าต้องมีอย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่
1) การควบคุ ม เงิ น คงคลัง ให้รั ดกุ ม และรอบคอบ ซึ่ งเป็ นการป้ องกัน ความเสี่ ย งและ
สร้ างวินยั การเงินการคลังให้เป็ นภูมิคุม้ กัน ให้มีความปลอดภัยและมีเสถียรภาพ เนื่ องจากผลของ
การเกิ ดความเสี่ ย งและความไม่ แ น่ นอนจะทํา ให้ไม่ สามารถแก้ไขปั ญ หาหรื อช่ ว ยเหลื อ ตัว เอง
ได้จ ากผลลัพ ธ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากไม่ ไ ด้เ ตรี ย มการหรื อ บริ ห ารจัด การความเสี่ ย งไว้ล่ ว งหน้า
อย่างเพียงพอ
2) การบริ หารให้ประเทศมีเงินเพียงพอกับปริ มาณการรับ – จ่าย
3) การบริ หารเงินคงคลังให้เป็ นไปอย่างประหยัด
นอกจากนี้ เกริ กเกี ยรติ พิพฒ
ั น์เสรี ธรรม (2552) ยัง ได้กล่าวถึ งการบริ หารเงิ นคงคลัง
ไว้ว่ า ในการบริ หารเงิ น คงคลัง ถ้า ได้ ป ฏิ บ ัติ แ ละดํา เนิ น การอย่ า งเคร่ งครั ด ตามกฎหมาย
เงินงบประมาณและเงินคงคลัง และได้บริ หารงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีความรับผิดชอบแล้ว
กรณี การเกิดปั ญหาเงินขาดมือหรื อมีเงินสดไม่พอใช้จ่ายจะไม่เกิดขึ้น
สมชัย สัจจพงษ์ (พ.ศ. 2548) ได้กล่ าวถึ งเงิ นคงคลังในมุ มมองของระบบการบริ หาร
ความเสี่ ยงว่า ต้องมี การพยากรณ์ แ ละการประมาณการเงิ นคงคลัง และถื อ เป็ นภารกิ จ ที่ สํา คัญ
ด้านการคลังในระบบการบริ หารความเสี่ ยงด้านการคลัง
สํา หรั บแนวคิ ดเกี่ ยวกับการบริ หารเงิ นคงคลังในมุ มมองอื่ นๆ ที่ แ ตกต่ า งจากแนวคิ ด
ที่กล่าวไว้ขา้ งต้น ดารุ ณี รักเสนาวนิ ช (2545) ได้ศึกษาฐานะเงินคงคลังและนโยบายของรัฐบาล
ในการใช้เงินคงคลังเพื่อแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปี งบประมาณ 2539 – 2543 นอกจากนี้ ยงั ได้
ศึ ก ษาแนวทางการบริ ห ารเงิ น นอกงบประมาณให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ แก้ไ ขวิ ก ฤติ เ งิ น คงคลัง
ซึ่ งพบว่ า เงิ น นอกงบประมาณถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของเงิ น คงคลัง ที่ ช่ ว ยในการบริ หารเงิ น สด
ของภาครั ฐ และยัง มี บ ทบาทสํา คัญ ในการช่ ว ยเสริ ม ปริ ม าณเงิ น คงคลัง หรื ออี ก นัย หนึ่ งคื อ
ช่ ว ยเสริ ม สภาพคล่ อ งของเงิ น คงคลัง ได้ โดยได้เ สนอแนะแนวทางในการบริ ห าร
เงิ นนอกงบประมาณให้มีประสิ ทธิ ภาพไว้หลายแนวทาง ดังนี้
1) การปรับปรุ งกฎหมายที่ ให้อาํ นาจองค์กรต่าง ๆ มีความเป็ นอิสระในการบริ หารเงิ น
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผูแ้ ทนจากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การบริ หารเงินแผ่นดิน เช่น กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เป็ นต้น
2) การปรับปรุ งแก้ไขกฎหมายที่ทาํ ให้เกิดเงินนอกงบประมาณ เพื่อควบคุมการเกิดขึ้น
ของเงินนอกงบประมาณ โดยให้คณะกรรมการที่ประกอบด้วยผูแ้ ทนจากหน่ วยงานเกี่ยวข้องกับ
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การบริ ห ารเงิ น แผ่นดิ น เป็ นผูม้ ี อ าํ นาจให้ค วามเห็ น ชอบในการยกเว้นรายได้ข องส่ ว นราชการ
ที่ไม่ตอ้ งนําเงินส่ งคลัง
3) การปรั บ ปรุ ง และพัฒ นากฎหมาย ระเบี ย บ และข้อ บัง คับ ที่ ใ ช้ค วบคุ ม เงิ น นอก
งบประมาณให้ มี ค วามชัด เจนและเป็ นมาตรฐานเดี ย วกัน สํ า หรั บ เงิ น นอกงบประมาณที่ มี
วัตถุประสงค์และลักษณะการดําเนินงานคล้ายกัน
4) การจั ด ตั้ ง องค์ ก รที่ ท ํา หน้ า ที่ ค วบคุ ม ดู แ ลเงิ น นอกงบประมาณให้ ค รอบคลุ ม
ทั่ว ประเทศเพื่ อ ให้ ก ารบริ หารเงิ น นอกงบประมาณเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประโยชน์
ต่อประเทศมากที่สุด
จากแนวคิ ดต่ าง ๆ ข้างต้น สรุ ปได้ว่า แนวทางการบริ หารเงิ นคงคลัง คื อ การบริ หาร
เงินสดหรื อการบริ หารสภาพคล่องของรัฐบาล ให้สามารถหาเงินมาใช้จ่ายได้อย่างเพียงพอ และ
ทันเวลา โดยไม่เกิดปั ญหาการขาดสภาพคล่อง ในขณะเดียวกันควรต้องมีการบริ หารเงินดังกล่าว
โดยไม่ ใ ห้ เ กิ ด ภาระค่ า ใช้จ่ า ยด้า นดอกเบี้ ย มากเกิ น ไป นอกจากนี้ ยัง ต้อ งมี ก ารพิ จ ารณาและ
ทบทวนกฎหมาย ระเบี ยบและข้อบังคับต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการบริ หารเงิ นแผ่นดิ น ตลอดจน
มี การควบคุ มและติ ดตามอย่างใกล้ชิดจากหน่ วยงานที่ เ กี่ ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิ ดประสิ ท ธิ ภาพ
และประโยชน์สูงสุ ด

2.2 ทบทวนวรรณกรรมต่ างประเทศ
2.2.1 แนวคิดเกีย่ วกับการบริหารเงินคงคลัง
จากการศึ กษาแนวคิดในการบริ หารเงิ นคงคลังของต่างประเทศที่ รวบรวมโดย Jackie Wu
(2002) ซึ่ งได้ศึ กษาประสบการณ์ ของ 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศสิ งคโปร์ ประเทศนอร์ เวย์ และ
เขตบริ หารพิเศษฮ่องกง โดยมีสาระสําคัญสรุ ปได้ ดังนี้
2.2.1.1 ประเทศสิ งคโปร์ 2
เงินคงคลังและเงินทุนสํารองระหว่างประเทศของประเทศสิ งคโปร์บริ หารจัดการ
โดยรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลเป็ นเจ้าของ คือ Government of Singapore Investment Corporation (GIC)
ซึ่ งเป็ นองค์กรด้านการลงทุนขนาดใหญ่ที่ลงทุนในต่างประเทศมากกว่า 40 ประเทศ ด้วยเงินลงทุน
มากกว่า 100 ล้านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐฯ อย่างไรก็ดี ปริ มาณเงินคงคลังที่ GIC มีอยูไ่ ม่ได้เปิ ดเผย
ต่อสาธารณะแต่อย่างใด โดยการลงทุนของ GIC ตามเป้ าหมายของรัฐบาลจะเป็ นไปเพื่อการรักษา
2

Jackie Wu. (2002). Practices of Overseas Jurisdictions in Building up or Maintaining Their Fiscal Reserves. Research and Library Services Division
Legislative Council Secretariat. สามารถเข้าถึงได้ที่เว็บไซต์ URL: <http://www.legco.gov.hk/yr01-02/english/sec/library/0102rp04e.pdf> เข้าถึงเมื่อวันที่
19 ธันวาคม 2555
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ระดับที่ยงั่ ยืนของอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ งในระยะยาว (Long Term Real Rate of Return) และ
จะกระจายการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ (Portfolio) ที่หลายหลายภายใต้เพดานความเสี่ ยงที่กาํ หนด
ได้แก่ ตราสารทุน (Equities) ตราสารหนี้ (Fixed Income) อสังหาริ มทรัพย์ (Real Estate) หุ ้นที่
ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)
Marketable Alternatives และทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources)
การรั กษาความมัน่ คงของระดับเงิ นคงคลังของประเทศสิ งคโปร์ ได้บญ
ั ญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่ งประเทศสิ งคโปร์บทบัญญัติที่ 147 (5f) ซึ่งให้อาํ นาจประธานาธิบดีมีสิทธิ ในการยับยั้ง
(Veto Power) การใช้เงิ นคงคลังที่ เก็ บสะสมในช่ วงของรั ฐบาลชุ ดก่ อนหน้า กล่ าวคื อ หากรั ฐบาล
ตั้งเป้ าหมายในการจัดทํางบประมาณแบบสมดุล รั ฐบาลจะต้องใช้เงิ นคงคลังที่ เก็บสะสมในช่ วงของ
รั ฐบาลปั จจุ บ ัน และไม่ ใช้เงิ นคงคลังที่ สะสมไว้โดยรั ฐบาลในอดี ต นอกจากนี้ ในบทบัญญัติ ที่ 142
ได้กาํ หนดให้รัฐบาลสามารถนํารายได้จากการลงทุนสุ ทธิ (Net Investment Income: NII) มาใช้ได้
ไม่เ กินกว่า ร้อ ยละ 50 ของรายได้ที่ไ ด้รับจากการนํา เงินคงคลังไปลงทุน กล่าวคือ รายได้จากการ
ลงทุนอีกครึ่ งหนึ่ งจะเก็บสะสมเป็ นเงินคงคลัง
รัฐบาลสิ งคโปร์ใช้เงินคงคลัง ซึ่งเป็ นการใช้จ่ายนอกงบประมาณ (Off - Budget) เพื่อ
เป็ นเครื่ องมือของนโยบายการคลังในการต่อต้านวัฏจักรเศรษฐกิจ (Counter - Cyclical Fiscal Policy)
เนื่ องจากโครงสร้ างทางการคลังของสิ งคโปร์ ถื อได้ว่ ามี ต ัวรั กษาเสถี ยรภาพอัตโนมัติ (Automatic
Stabilizer) ทํา งานได้ไ ม่ ม ากนัก 3 ตัว อย่า งเช่ น การใช้เ งิ น คงคลัง ในปี พ.ศ. 2544ในการดํา เนิ น
มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ 2 ครั้ง ครั้งแรก จํานวนเงิน 2.2 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรื อร้อยละ 1.4
ของ GDP และครั้งที่ 2 จํานวนเงิน 11.3 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรื อร้อยละ 7 ของ GDP
2.2.1.2 ประเทศนอร์ เวย์ 4
รัฐบาลแห่งประเทศนอร์ เวย์ได้จดั ตั้งกองทุนปิ โตรเลียม (Petroleum Fund) ขึ้นในปี
2533 ภายใต้กฎหมายกองทุนปิ โตรเลียม ซึ่ งกําหนดให้เปลี่ยนรู ปการเกิ นดุลงบประมาณให้เป็ น
สิ นทรัพย์ทางการเงินต่างประเทศ (Foreign Financial Asset) โดยเป็ นที่เข้าใจตรงกันว่าเงินกองทุน
ปิ โตรเลียมเปรี ยบเสมือนเงินคงคลังของรัฐบาล ทั้งนี้ ในปี 2549 กองทุนปิ โตรเลียมได้เปลี่ยนชื่อเป็ น
กองทุนเงินบําเหน็จบํานาญของรัฐบาล (Government Pension Fund Global: GPFG)
กองทุ นปิ โตรเลี ยมของรั ฐบาลมี ว ัตถุ ประสงค์ 2 ประการ คื อ (1) เพื่ อเป็ นกันชน
ทางการเงิ น (Financial Buffer) ในการรับมือกับความผันผวนของรายได้จากปิ โตรเลียม ซึ่งช่วยรักษา
ความแข็งแกร่ งทางเศรษฐกิจของนอร์ เวย์ และช่วยให้รัฐบาลมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์

3
4

Leif Lybecker Eskesen. (2009). The Role for Counter-Cyclical Fiscal Policy in Singapore. IMF Working paper หน้าที่ 13.
Jackie Wu. (2002). เอกสารที่อา้ งถึงเหมือนเดิม
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ในการดําเนิ นนโยบายเศรษฐกิ จ และ (2) เพื่ อใช้ เ ป็ นรายจ่ ายประกันสั งคม5 ในส่ วนที่ เพิ่ มขึ้ น
จากที่คาดการณ์ตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร (Demographic Change)
ผูจ้ ดั การการลงทุนของธนาคารกลาง (Norges Bank Investment Management:
NBIM) จะทําหน้าที่ บริ หารเงินกองทุนปิ โตรเลียม โดยจะนําเงิ นกองทุนไปลงทุนตามแนวทางที่
กระทรวงการคลังกําหนด ซึ่งกฎหมายจัดตั้งกองทุนกําหนดไว้ว่า ควรลงทุนในตราสารทุน (Equities) และ
ตราสารหนี้ (Fixed Income) ของต่างประเทศ ทั้งนี้ รัฐบาลได้แสดงความมัน่ ใจว่าการลงทุนในสิ นทรัพย์
ต่างประเทศจะสามารถป้ องกันระบบเศรษฐกิ จของประเทศนอร์ เวย์จากความผันผวนทางด้านอุปสงค์
และระดับราคาได้
รายได้จากปิ โตรเลียมถือเป็ นกระแสเงินสดสุ ทธิ ของรั ฐบาล (Net cash flow)
ประกอบด้วย ภาษีน้ าํ มัน6 รายได้จากการจําหน่ ายนํ้ามันของรัฐวิสาหกิจ (State’s Direct Financial
Interest:
SDFI) และเงิ นปั นผลจากบริ ษ ัทขุดเจาะนํ้ามัน (Statoil) ที่ รั ฐบาลเป็ นเจ้าของรายได้
จากปิ โตรเลียมเป็ นเครื่ องมือสําคัญที่ใช้ในการผ่อนคลายหรื อจํากัดรายจ่ายของรัฐบาล อย่างไรก็ดี
การจัดทํางบประมาณแบบขาดดุล รัฐบาลได้จดั ทําดุลงบประมาณเชิ งโครงสร้างที่ไม่รวมรายได้จาก
ปิ โตรเลียม (Structural non - oil budget deficit) ขณะที่รายได้จากปิ โตรเลียมจะเก็บไว้ที่กองทุน
GPFG และมีเป้ าหมายของกฎเกณฑ์ทางการคลังในการชดเชยการขาดดุลด้วยผลตอบแทนจากการ
ลงทุนด้วยเงินทุนจากกองทุน GPFG โดยในระยะยาวการขาดดุลที่ไม่รวมรายได้จากปิ โตรเลียมจะต้อง
เท่ากับค่าคาดการณ์อตั ราผลตอบแทนที่แท้จริ ง (Expected Real Return) ของกองทุน GPFG7 ซึ่งใน
ไตรมาสที่ 3 ของปี 2012 ผลตอบแทนอยูท่ ี่ร้อยละ 4.78 หรื อประมาณ 1.67 แสนล้านโครนนอร์เวย์ และ
ณ เดือนพฤศจิกายน 2012 กองทุน GPFG มีสินทรัพย์ 3.78 ล้านล้านโครนนอร์เวย์9

5

ประเทศนอร์ เวย์มีระบบประกันสังคมที่ครอบคลุมสิ ทธิ ประโยชน์เงินบําเหน็จบํานาญผูส้ ู งอายุ เงินสงเคราะห์ผพู ้ ิการ เงินสงเคราะห์ครอบครัว
ค่ารักษาพยาบาล เงินสงเคราะห์การเจ็บป่ วย เงินสงเคราะห์มารดา และการว่างงาน รายจ่ายประกันสังคมมีลกั ษณะเป็ นเงินก้อนที่ทบทวนเป็ นรายปี ตามดุลพินิจ
ของรัฐสภา การจ่ายเงินสมทบแบบสมัครใจ 3 ฝ่ าย จากฝ่ ายลูกจ้าง ฝ่ ายนายจ้าง และรายได้จากภาษีของรัฐบาล
6
รัฐบาลเก็บภาษีน้ าํ มันจากบริ ษทั ผลิตนํ้ามันและนํ้ามันเชื้อเพลิงด้วยอัตราภาษีส่วนเพิ่ม (Marginal Tax Rate) ที่ร้อยละ 78 ของรายได้จากการจําหน่ายนํ้ามัน
ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอยูใ่ นรู ปของเงินสกุลต่างประเทศ
7
Economic commentaries. The petroleum fund mechanism and Norges Bank’s foreign exchange purchases for the GPFG. No. 3 2012. สามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้ที่เว็บไซต์ URL: <http://www.norges-bank.no/pages/88123/Economic_Commentaries_2012_3.pdf> เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 19 ธันวาคม 2555
8
จากเว็บไซต์ Sovereign Wealth Fund Global. รายงานเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555. สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่ URL: <http://www.swfinstitute.org/tag/gpfg/>
เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555
9
จากเว็บไซต์ของธนาคารกลางแห่งประเทศนอร์ เวย์. รายงานเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555. สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่ URL: <http://www.norgesbank.no/pages/92174/balanse_en_nov_12.pdf> เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555
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2.2.1.3 เขตบริหารพิเศษฮ่ องกง10
เขตบริ หารพิเศษฮ่องกงมีเงินคงคลังมากกว่า 6 แสนล้านดอลลาร์ฮ่องกง11 ในปี
2011 ซึ่ งเกิดจากการเกินดุลการคลังติดต่อกันหลายปี ในอดีตโดยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรักษาระดับ
เงินคงคลังที่เหมาะสมของฮ่องกงที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2545 มี 3 ประการ12 คือ
(1) ความจําเป็ นของการบริ หารกระแสเงินสด (Cash flow requirement) เพื่ อ
การดําเนิ นงานของรัฐบาล (Operating requirement) ซึ่ งกําหนดให้ดาํ รงระดับเงินคงคลังไว้เท่ากับ
รายจ่ายรัฐบาล 3 เดือน
(2) ความต้องการเงินทุนสําหรับกรณี ฉุกเฉิ นหรื อจําเป็ นเร่ งด่วน (Contingency
Requirement) ซึ่งกําหนดให้ดาํ รงระดับเงินคงคลังไว้เท่ากับรายจ่ายรัฐบาล 9 เดือน และบวกหรื อลบ
3 เดือนตามความเพียงพอของเงินคงคลัง และ
(3) เป็ นเครื่ องมือในการรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์ ฮ่องกง
(Monetary Requirement) ซึ่ งกําหนดให้ดาํ รงระดับเงินคงคลังเท่ากับปริ มาณเงิน M1 และบวก
หรื อลบร้อยละ 25 ตามความจําเป็ น
โดยสรุ ป ระดับเงินคงคลังที่เหมาะสมของฮ่องกงกําหนดไว้ให้ครอบคลุมรายจ่าย
รัฐบาล 12 เดือน (หรื อขั้นสู ง 15 เดือน) รวมกับปริ มาณเงิน M113 บวกลบร้อยละ 25 ทั้งนี้ จากการ
ทบทวนงบประมาณของฮ่ อ งกงในอดี ต มี ก ารกล่ า วถึ ง ระดับ เงิ น คงคลัง ที่ เ หมาะสมค่ อ นข้า ง
หลากหลาย โดยกําหนดให้ดาํ รงระดับเงินคงคลังเท่ากับรายจ่ายรัฐบาล 16 – 26 เดือน ซึ่ งเห็นได้ว่า
ไม่ มี วิ ธี ก ารใดที่ จ ะชี้ ชั ด ว่ า ระดับ เงิ น คงคลัง ที่ เ หมาะสมควรเป็ นเท่ า ใด โดยในทางปฏิ บ ัติ
การบริ หารระดับเงิ นคงคลังที่ เหมาะสมจึ งควรขึ้นอยู่กบั ภาวะเศรษฐกิ จและวัฎจักรทางการคลัง
ที่เป็ นอยูใ่ นช่วงเวลาขณะนั้น
ทั้งนี้ จากการศึกษาของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)14 ในปี 2550 ได้
ศึกษาระดับเงินคงคลังที่เหมาะสมของเขตบริ หารพิเศษฮ่องกง โดยใช้วิธีมูลค่าความเสี่ ยง (Value at
Risk: VaR) ซึ่งคํานวณระดับเงินคงคลังที่ตอ้ งการในแต่ละช่วงของความเสี ยหายสู งสุ ดที่เป็ นไปได้
โดยได้เสนอแนะว่า เขตบริ หารพิเศษฮ่องกงควรมีระดับเงินคงคลังประมาณร้ อยละ 30 - 50 ของ GDP
ซึ่งขึ้นอยูก่ บั ความผันผวนของของตัวแปรทางการคลัง ภายใต้ขอ้ สมมติฐานว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง
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นโยบายและปฏิ รูปโครงสร้ างรายได้ เพื่อรองรั บรายจ่ายที่เชื่ อมโยงกับโครงสร้ างอายุประชากร
(Age - Related Spending) และการดําเนินการเพื่อควบคุมความเสี่ ยงทางการคลัง นอกจากนี้ IMF
กล่าวว่า การกําหนดระดับเงิ นคงคลังที่ เหมาะสมถื อเป็ นการออมทางการคลัง ซึ่ งเป็ นการจํากัด
การกู้เ งิ นเพื่ อ ใช้ใ นการบริ ห ารเงิ นสดในช่ ว งที่ เ กิ ด ความผันผวนกับรายได้รัฐ บาล หากรั ฐ บาล
ต้องการป้ องกันความสู ญเสี ยสู งสุ ดที่ เป็ นไปได้ รัฐบาลควรรักษาระดับเงินคงคลังที่สูง และควร
ยึดแนวคิดในลักษณะการมองไปข้างหน้า (Forward Looking Concept) โดยหลักเกณฑ์ของ
การรักษาระดับเงินคงคลังที่ เหมาะสมในรู ปของจํานวนเดื อนของรายจ่ายรั ฐบาลจะเกี่ ยวข้องกับ
การป้ องกันการขาดงบประมาณ (Budget shortfall) ขณะที่ระดับเงินคงคลังที่เหมาะสมในรู ปของ
สัดส่ วนต่อ GDP จะเกี่ยวข้องกับการป้ องกันความท้าทายทางการคลัง (Fiscal Challenges) ในระยะ
ปานกลางถึงระยะยาว
จากการศึกษาของ Dai Daohua (2011) พบว่า เงินคงคลังของฮ่องกงในปี 2011
อยูท่ ี่ 5.91 แสนล้านดอลลาร์ ฮ่องกง ซึ่ งเท่ากับรายจ่ายรัฐบาล 23 เดือน สู งกว่าหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด
ไว้ที่ 12 เดือน โดยคิดเป็ นประมาณร้อยละ 33.8 ต่อ GDP สู งกว่าหลักเกณฑ์ข้ นั ตํ่าในการศึกษา
ของ IMF ที่กาํ หนดไว้ที่ร้อยละ 30 ของ GDP อย่างไรก็ดี ระดับเงินคงคลังยังคงตํ่ากว่าหลักเกณฑ์
ขั้นสู งของ IMF ที่ร้อยละ 50 ต่อ GDP หากนํา GDP ในปี 2010 มาคํานวณจะพบว่า ฮ่องกงต้องมี
เงินคงคลังขึ้นสู งถึง 8.74 แสนล้านดอลลาร์ ฮ่องกง หมายความว่า ฮ่องกงต้องเก็บสะสมเงินคงคลัง
เพิ่มอีกกว่า 2.82 แสนล้านดอลลาร์ฮ่องกง เพือ่ ให้ถึงเป้ าหมาย ร้อยละ 50 ต่อ GDP ถึงแม้ว่าเป้ าหมาย
จะบรรลุได้ยากแต่กไ็ ม่ควรวางใจ เนื่ องจากภาวะเศรษฐกิจของฮ่องกงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น
ระดับเงินคงคลัง จึงควรขยายตัวมากกว่าการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี หากนําเงินทุน
สํารองระหว่างประเทศจากกองทุนแลกเปลี่ยน (Exchange Fund) มารวมกับเงินคงคลัง ทรัพยากร
ทางการคลัง (Fiscal resource) ของฮ่องกงถือได้ว่าสู งเกินหลักเกณฑ์ข้ นั สู งของ IMF เป็ นที่เรี ยบร้อย
แล้ว
2.2.2 กฎเกณฑ์ ทางการคลังเกีย่ วกับระดับเงินคงคลัง
จากการศึกษาของ Jochen R. Andritzky (2011)15 ได้ทบทวนหลักเกณฑ์หรื อข้อผูกมัด
ทางการคลังของประเทศบัลแกเรี ย ซึ่ งมี หลักเกณฑ์เกี่ ยวกับการรั กษาระดับเงิ นคงคลังขั้นตํ่าภายใต้
กฎหมายงบประมาณ กฎเกณฑ์ทางการคลังของประเทศบัลแกเรี ยมิได้มุ่งเน้นเป้ าหมายความยัง่ ยืน
ทางการคลังแต่ เพียงอย่างเดี ยว แต่ มุ่งสนับสนุ นระบบปริ วรรตเงิ นตราที่ ควบคุ มโดยคณะกรรมการ
(Currency Board Arrangements) และการเข้าเป็ นสมาชิ กในกลุ่มสหภาพยุโรปด้วย ซึ่ งจําเป็ นต้อง
ปฏิ บ ัติ ตามหลักเกณฑ์มาสทริ ชต์ ได้แก่ การขาดดุ ลการคลังไม่ เ กิ นร้ อยละ 3 ต่ อ GDP และหนี้
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สาธารณะไม่เกินร้ อยละ 60 ต่อ GDP ทั้งนี้ เนื่ องจากธนาคารกลางมีขีดจํากัดในการเพิ่มฐานเงิ น
(Monetary base) ทําให้ประเทศบัลแกเรี ยมีขีดจํากัดในการชดเชยการขาดดุลเงินสด ดังนั้น รัฐบาลจึง
จําเป็ นต้องมีแนวทางรองรับในรู ปของการรักษาระดับเงินคงคลัง ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นการบริ หารจัดการ
สิ นทรัพย์และหนี้สิน (Asset – Liability Management) มากกว่าการบริ หารการคลัง และสามารถจํากัด
การขาดดุลการคลังได้เทียบเท่ากับระดับเงินคงคลังที่สามารถนํามาใช้ได้
นอกจากนี้ กฎเกณฑ์ท างการคลังจะสอดคล้องกับเป้ าหมายของระบบปริ วรรตเงิ นตรา
ที่ควบคุมโดยคณะกรรมการ (Currency Board Arrangements) ซึ่ งมีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมาย
ของธนาคารกลาง (Bulgarian National Bank: BNB) โดยกําหนดให้รักษาระดับเงินทุนสํารองระหว่าง
ประเทศเท่ากับหรื อมากกว่าหนี้ สินทางการเงินรวม (Aggregate Monetary Liabilities) ซึ่ งจํากัด
ขีดความสามารถของธนาคารกลางในการเพิ่มฐานเงิน (Monetary Base) ซึ่ งจะเป็ นการจํากัด
ขี ดความสามารถในการชดเชยการขาดดุ ลด้วย ดังนั้น กฎหมายงบประมาณจึ งกําหนดหลักเกณฑ์
ในการรักษาระดับเงินคงคลังขั้นตํ่าเพื่อสนับสนุนความต้องการด้านเงินทุนโดยกําหนดให้รักษาระดับ
เงินคงคลังอยู่ที่ระหว่างร้อยละ 5 - 10 ของ GDP โดยมีเพดานขึ้นตํ่าอยูท่ ี่ 4.2 พันล้านเลฟบัลแกเรี ย
หรื อร้อยละ 5.7 ต่อ GDP ในปี 2011
โดยทั่ว ไป กฎเกณฑ์ เ กี่ ย วกับ ความเพี ย งพอของเงิ น ทุ น จะมี เ ป้ าหมาย เพื่ อ สร้ า ง
ความต่ อ เนื่ อ งของการใช้จ่ า ยงบประมาณในช่ ว งสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ซึ่ ง เป็ นไปตามหลัก การ
บริ หารจัดการสิ นทรัพย์และหนี้สิน (Asset - Liability Management: ALM) โดยกฎเกณฑ์ทาง
การคลังจะบ่งชี้ ถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างเครื่ องมือทางการคลังและเป้ าหมายทางการคลัง
กล่าวคือ กฎเกณฑ์ที่กาํ หนดเป้ าหมายของเงินคงคลัง และกฎเกณฑ์ดา้ นหนี้สาธารณะจะเกี่ยวข้องกับ
การกําหนดเป้ าหมายของดุ ลงบประมาณโดยรวม และดุ ลงบประมาณที่ เกิ ดจากธุ รกรรมใต้เส้ น
(Blow - the - Line Transactions) ด้วย โดยผลสัมฤทธิ์ ทางการคลังที่แสดงถึงความจําเป็ นที่ตอ้ งใช้
งบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาในช่วงที่เกิดความผันผวน (Shocks) ทางเศรษฐกิจ จะนําไปสู่ ความเข้มงวด
ทางการคลังที่มากขึ้น เนื่องจากไม่สามารถบรรลุเป้ าหมายได้ และในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจเจริ ญเติบโต
รุ่ งเรื อง กฎเกณฑ์ทางการคลังจะทําให้รัฐบาลใช้นโยบายการคลังแบบผ่อนคลาย อย่างไรก็ดี กฎเกณฑ์
ด้านเงินคงคลังของประเทศบัลแกเรี ยจะมีลกั ษณะแตกต่างจากกฎเกณฑ์ทางการคลังทัว่ ไปตามที่
กล่าวข้างต้น
การกําหนดขนาดของการรักษาระดับเงินคงคลังจะอยูใ่ นรู ปของการทดสอบภาวะวิกฤต
(Stress Test) ในสถานการณ์ที่แย่ที่สุด เงิ นคงคลังควรจะเพียงพอต่อการใช้จ่ายภายในช่ วงระยะ
เวลาหนึ่ง โดยกําหนดให้สถานการณ์ที่แย่ที่สุดคือ ช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าอย่างต่อเนื่ องหลายปี
และการเข้าสู่ ตลาดการเงินไม่สามารถกระทําได้ กล่าวคือ กําหนดให้  =95% เป็ นขอบเขตล่างสุ ด
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ของดุลงบประมาณรวม ซึ่ งแสดงถึงความน่ าจะเป็ นร้ อยละ 95 และช่ วงระยะเวลาของเหตุการณ์
เท่ากับ TL โดยแหล่งเงินทุน คือ ระดับเงินคงคลัง FRA
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B
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t

p   FRA

ทั้งนี้ สู ตรข้างต้นยังไม่รวมธุรกรรมใต้เส้น (Blow – the – Line Transactions) ซึ่ งเกี่ยวข้อง
กับรายจ่ายเพื่อชดเชยการขาดดุล (Financing of the Deficits) นอกจากนี้ การทดสอบภาวะวิกฤต
จะต้องกําหนดข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราการต่ออายุเงินกูย้ ืมระยะสั้นเมื่อครบกําหนด (Rollover
Rate) ด้วย
การศึกษาของ Jochen R. Andritzky (2011) ได้ใช้แบบจําลองสมการถดถอยแบบเวกเตอร์
(Vector Autoregression: VAR) ในการประมาณการ
2.2.3 ทฤษฎีการบริหารเงินสด
จากการศึกษาของ Erkki Kytonen (2004)16 ได้ทบทวนทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริ หาร
เงินสดของบริ ษทั เอาไว้หลายทฤษฎีดว้ ยกัน โดยมีสาระสําคัญดังนี้
2.2.3.1 วิธีบริหารเงินสดตามทฤษฎีสินค้ าคงคลัง (Inventory Theoretic Approach)
ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริ หารเงินสดของบริ ษทั ส่ วนใหญ่อยูใ่ นรู ปของความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ที่สาํ คัญเพียง 2 - 3 ตัว และอุปสงค์ของเงินสดแบบจําลอง
พื้ นฐานในทฤษฎี การเงิ นที่ มี การอ้างถึ งอย่างแพร่ หลายมี อยู่ 2 แบบจําลอง คื อ แบบจําลองของ
Baumol - Tobin และแบบจําลองของ Miller - Orr
Baumol (1956) มีแนวคิดว่า ดุลเงินสดเปรี ยบเหมือนเป็ นสิ นค้าคงคลัง โดยที่
การเก็บ เงิ น สดเปรี ย บเสมื อ นการเก็ บสิ นค้า คงคลัง การเก็บ เงิ น สดไว้จ าํ นวนหนึ่ ง เป็ นไปตาม
ความจําเป็ นที่ จะต้องใช้ออกไปในช่ วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของธุ รกรรมการ
แลกเปลี่ ย น บริ ษ ทั จะถื อ เงิ นสดไว้จ าํ นวนหนึ่ ง โดยมี เ ป้ าหมายลดต้นทุ นของอัตราดอกเบี้ ยให้
ตํ่าที่สุดแทนที่จะลงทุนในระยะสั้น และต้องมีตน้ ทุนจากการแปลงหลักทรัพย์ให้เป็ นเงินสด
ทฤษฎี ของ Baumol จะกล่าวถึงบริ ษทั ที่ ระดมเงิ นสดเพื่อใช้เป็ นค่าใช้จ่ายด้วย
การจําหน่ ายหลักทรัพย์ หรื อการกูย้ ืม และบริ ษทั มีแนวโน้มค่าใช้จ่ายที่คงที่แต่ไม่มีรายรับ ในทาง
ปฏิบตั ิพฤติกรรมการตัดสิ นใจของบริ ษทั จะซับซ้อนกว่านี้ และดุลเงินสดจะเป็ นผลลัพธ์ที่ข้ ึนอยูก่ บั
ความสอดคล้องกันระหว่างค่าใช้จ่ายและรายรับ ซึ่งมักจะมีความไม่แน่นอน โดย Miller and Orr ได้
16
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สร้ า งแบบจํา ลองที่ รวมผลของความไม่ แน่ นอนของรายรั บดัง กล่ า วในแบบจํา ลองการบริ หาร
เงินสดเชิงสุ่ ม (Stochastic Cash Management Model) ซึ่ งกระแสเงินสดจะผันผวน หรื อมีลกั ษณะ
เชิ งสุ่ ม (Stochastic) อย่างไรก็ตามแบบจําลองดังกล่าวมีขอ้ จํากัดของตัวแปรสิ นทรัพย์ ซึ่ งมีเพียง
เงินสดและหลักทรัพย์ที่สามารถจําหน่ายในตลาดได้เท่านั้น
แนวคิดทั้ง 2 ข้างต้นนําไปสู่ แนวคิดเรื่ องการประหยัดจากขนาด (Economies of
Scale) จากการใช้เงิ นสดหรื อ เที ยบเท่ า กับ ค่ าความยืดหยุ่นของอุ ปสงค์ของเงิ นต่ อธุ รกรรม
ที่มีค่าน้อยกว่า 1 ในแบบจําลองเหล่านี้ตวั ดําเนินการขนาด (Scale Operator) คือ ปริ มาณธุ รกรรม
(Transaction Volume) ซึ่ งส่ วนมากวัดด้วยยอดขาย (Sales)
นอกจากนี้ ยังมีแบบจําลองอื่น คือ แบบจําลองของ Attanasio et al (2002) ซึ่ งวัด
ต้นทุนของธุรกรรมด้วยต้นทุนของเวลา นักบริ หารเงินสดจะบริ หารเวลาในการทําธุรกรรม และ
การเก็บเงินสดไว้จะเป็ นไปในลักษณะของการประหยัดเวลาในการทําธุรกรรม โดยดุลเงินสดที่
เหมาะสมเป็ นจุดที่การแลกเปลี่ยนระหว่างต้นทุนของเวลา และต้นทุนของการถือเงินสด แทนที่จะ
ได้รับผลตอบแทนที่เ ป็ นตัว เงินจากการลงทุนในหลักทรัพย์นกั บริ หารเงินสดจะถือเงินเพื่อลด
ต้นทุนของเวลาในการทําธุรกรรม และดอกเบี้ ยที่พึงได้ให้ต่าํ ที่สุดภายใต้เงื่อนไขของเทคโนโลยี
ในการทําธุ รกรรม
แบบจําลองพฤติกรรมของการบริ หารเงินสดข้างต้นสามารถแสดงได้ ดังนี้
m = ( (A / R)1/(1  ) c (   ) /(1  ) )
โดยที่ m หมายถึง ดุลเงินสดที่แท้จริ ง (Real Money Balance)
R หมายถึง อัตราผลตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
A หมายถึง การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology improvement)
c หมายถึง ตัวดําเนินการขนาด (Scale operator) หรื อปริ มาณธุรกรรม (Transaction volume)
สมการนี้ มีขอ้ สมมติ ฐานว่า นักบริ หารเงิ นสดต้องการหาค่ า ที่ เหมาะสมที่ สุด
ของต้นทุนของเวลาในการทําธุรกรรมและดอกเบี้ยที่พงึ ได้ ซึ่งแสดงได้ดงั สมการ
min   Rm ภายใต้สมการข้อจํากัด  = Ac  (c / m) 
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โดยที่ 

Rm

คือ ระยะเวลาในการทําธุรกรรม (Transaction time)
คือ ต้นทุนของเวลาในการทําธุรกรรม 
คือ ดอกเบี้ยอันพึงได้(Foregone interest) จากการลงทุนในหลักทรัพย์แทนที่การ
ถือเงินสด

แบบจําลองนี้ เป็ นแบบจําลองที่ สามารถแปลงเป็ นแบบจําลองอื่ นได้ โดยหาก
กําหนดให้  =0 และ  = 1 สมการข้างต้นจะเป็ นสู ตรรากที่สองของ Baumol - Tobin และหาก
กําหนดให้  =0 และ  = 2 สมการข้างต้นจะเป็ นสมการของ Miller - Orr
ในกรณี ตอ้ งการประยุกต์แบบจําลองให้รวมถึงผลกระทบของตัวแปรภายนอก
(Exogenous Factor) ต่อกลยุทธ์การตัดสิ นใจบริ หารเงินสด Mulligan (1997) ได้ประยุกต์แบบจําลอง
จากสมการข้างต้นให้อยูใ่ นรู ปของสมการดังนี้
1
M * t = ATt it 2
โดยที่

หมายถึง ดุลเงินสดที่เป็ นตัวเงินที่ตอ้ งการ
A
คื อ ต้น ทุ น คงที่ ใ นการทํา ธุ ร กรรม ซึ่ งอาจเปรี ยบเสมื อ นค่ า ความคลาดเคลื่ อ น
(Error term)
1 คือ ค่าความยืดหยุน
่ ของดุลเงินสดที่เป็ นตัวเงินที่ตอ้ งการต่อมูลค่าธุรกรรม
 2 คือ ค่าความยืดหยุน
่ ของดุลเงินสดที่เป็ นตัวเงินที่ตอ้ งการต่ออัตราแลกเปลี่ยน
T
คือ ตัวดําเนินการขนาด (Scale operator) หรื อปริ มาณธุรกรรม (Transaction volume)
คือ อัตราดอกเบี้ย
i
2.2.3.2 วิธีบริหารเงินสดตามวิธีฟังก์ ชั่นการผลิต (Production Function Approach)
Friedman (1959) กล่าวว่า บริ ษทั จะถือเงิ นสดเหมื อนเป็ นทรั พยากรการผลิต
และดุลเงินสดจะขึ้นอยู่กบั ทุนถาวร (Fixed capital) คือ อุปกรณ์การผลิตเครื่ องจักร เครื่ องมือที่ มี
ความคงทนถาวรมีอายุการใช้งานยาวนาน เช่น โรงงาน ถนน สะพาน ทางรถไฟ เป็ นต้น มากกว่า
สิ นค้าคงคลัง (Inventories) ตามแนวคิดของ Nadiri (1969) ดุลเงินสดที่แท้จริ งเป็ นปั จจัยการผลิต
(Productive Input) ชนิ ดหนึ่ ง การเพิ่มขึ้นของดุลเงิ นสดจะนําไปสู่ การลดลงของกระแสเงิ นสด
เหมือนกับการเพิ่มขึ้นในการลงทุนในทุน นอกจากนี้ ยงั มีทุนหมุนเวียน (Working Capital) ซึ่ งใช้ใน
การสนับสนุนกระบวนการผลิตโดยอ้อม เช่น การป้ องกันการเปลี่ยนแปลงในราคาของสิ นค้าทุน
ค่ าจ้างแรงงาน และอัตราดอกเบี้ ย การมี ดุล เงิ นสดอยู่ในระดับที่ เหมาะสมจะช่ วยลดความเสี่ ยง
ที่จะต้องชําระเงิน และควรหลีกเลี่ยงการถือสิ นทรัพย์อื่นที่ไม่จาํ เป็ น
M *t
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Nadiri ได้เสนอแนะวิธีการหาค่าสู งสุ ดของมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด และ
ฟังก์ชนั่ การบริ หารเงินสด ดังสมการต่อไปนี้
m *t = A0 X t*1/  vt (c / w) 

โดยที่ m * คือ ระดับที่ตอ้ งการของดุลเงินสดที่แท้จริ ง (Real Cash Balance)
A0 คือ ค่าคงที่
่ ของดุลเงินสดที่แท้จริ งต่อปริ มาณผลผลิต
 คือ ค่าความยืดหยุน
่ ของดุลเงินสดที่แท้จริ งต่อต้นทุนค่าเสี ยโอกาสของการถือเงินสด
 คือ ค่าความยืดหยุน
่ ของดุลเงินสดที่แท้จริ งต่อระดับราคาที่คาดการณ์
 คือ ค่าความยืดหยุน
 คือ ตัวดําเนิ นการขนาด (Scale Operator) หรื อปริ มาณธุรกรรม (Transaction Volume)
ทั้งนี้ Nadiri ตั้งสมมติฐานว่า  >0  <0 และ  >0
นอกจากนี้ แบบจําลองมีขอ้ สมมติฐานว่าบริ ษทั ต้องการหาค่าตํ่าสุ ดของต้นทุน
ของกิจการ ซึ่งแสดงด้วยสมการ C = wK  cK  vm
โดยที่ w คือ ต้นทุนของแรงงาน
c คือ ต้นทุนของสิ นค้าทุน
v คือ ต้นทุนของดุลเงินสดที่แท้จริ ง (Real Money Balance)
ต้นทุนของดุลเงินสดที่แท้จริ ง หรื อต้นทุนค่าเสี ยโอกาสในการถือเงิน v สามารถ
แสดงได้ดว้ ยสมการ
v = r  p 'b / pb  p ' / p

โดยที่

r
pb
p'b
p
p'

คือ อัตราดอกเบี้ย
คือ ราคาหลักทรัพย์ทางการเงิน
คือ คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของระดับราคาหลักทรัพย์ทางการเงิน
คือ ระดับราคาสิ นค้าทัว่ ไป
คือ คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงระดับราคาสิ นค้าทัว่ ไป

นอกจากนี้ Coates (1976) ได้ประยุกต์ฟังก์ชั่นการผลิ ตของบริ ษทั จากฟั งก์ชั่น
การผลิตของ Cobb - Douglas ตามแนวคิดว่า สต๊อคของเงินสดที่ตอ้ งการเกิดจากส่ วนผสมของฟังก์ชนั่
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การผลิตกับเงื่ อนไขของผลิ ตภาพส่ วนเพิ่ม (Marginal Productivity) สําหรั บดุลเงิ นสดที่ แท้จริ ง ซึ่ ง
แสดงได้ดงั สมการต่อไปนี้
m*  [(1   )Q] /(r  dP / P)

โดยที่ m*

คือ ดุลเงินสดที่แท้จริ งที่ตอ้ งการ
คือ อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

คือ ระดับราคาที่แท้จริ งของผลผลิต

คือ ปริ มาณผลผลิต
Q
คือ ค่าความยืดหยุน่ ของการผลิตต่อดุลเงินสดที่แท้จริ ง

r
คือ ต้นทุนของสิ นค้าทุน
dP / P คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของระดับราคา
ทั้งนี้ Coates ได้ตดั อัตราภาษีเงิ นได้นิติบุคคลออกจากสมการ เพื่อเปรี ยบเที ยบกับ
แบบจําลองของ Nadiri ข้างต้น ซึ่งทําให้ได้สมการความสัมพันธ์ ดังนี้
M t* =  ( Q ) i  1 ii  2

นอกจากนี้ Coasts ได้ใช้อ ัต ราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐ บาลของทุ นที่ แ ท้จ ริ ง
ตามความสั มพันธ์ ในสมการ i = r  dP / P ซึ่ งแสดงถึ งอัตราดอกเบี้ ยที่ แท้จริ งบวกกับอัตราการ
เปลี่ยนแปลงของระดับราคาสิ นค้าทัว่ ไป
2.2.3.3 วิธีบริหารเงินสดตามทฤษฎีความมัง่ คัง่ (Wealth Theoretic Approach)
Meltzer (1963) ได้ต้ งั สมมติฐานว่า ปริ มาณการถือเงินของบริ ษทั เป็ นฟังก์ชนั่ ของ
อัตราดอกเบี้ยตลาดและความมัง่ คัง่ ดังแสดงในสมการต่อไปนี้
M = k r W 
โดยที่ M คือ ปริ มาณการถือเงิน
r คือ อัตราดอกเบี้ยตลาด
W คือ ความมัง่ คัง่ สุ ทธิ (Net wealth) ของสาธารณะ

21
Meltzer ได้กาํ หนดให้ความมัง่ คัง่ เปรี ยบเสมื อนสิ นทรั พย์รวมของบริ ษทั และ
ได้กล่าวว่า ปริ มาณการถือเงินไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั ผลตอบแทนของสิ นทรัพย์อื่นเพียงอย่างเดียว แต่ข้ ึนอยูก่ บั
ความมัง่ คัง่ ด้วย อย่างไรก็ดี Meltzer ได้ใช้ยอดขายเป็ นตัวแปรแทนความมัง่ คัง่ ของบริ ษ ทั โดยกําหนด
ข้อสมมติฐานว่า ยอดขายของบริ ษทั ที่ i ในอุตสาหกรรม j แสดงในสมการต่อไปนี้
S ij = K ij  jWij

โดยที่ K คือ อัตราส่ วนทุนต่อแรงงาน
ั
 คือ อัตราผลตอบแทนภายในของบริ ษท
ทั้งนี้ Meltzer กําหนดข้อสมมติฐานให้อตั ราส่ วนทุนต่อแรงงานและอัตราผลตอบแทน
ภายในของทุกบริ ษทั ในอุตสาหกรรมเดียวกันเป็ นค่าคงที่
2.2.3.4 แบบจําลองการปรับตัวเพียงบางส่ วน (Partial Adjustment) ของดุลเงินสด
การบริ หารเงินสดตามทฤษฎีการปรับตัวเพียงบางส่ วนมีขอ้ สมมติฐานที่สาํ คัญคือ
การปรับตัวของดุลเงินสดจะปรับตัวไปสู่ ระดับที่ตอ้ งการ (Desired Level) อย่างทันที อย่างไรก็ดี
ในทางปฏิบตั ิการปรับตัวอาจมีความล่าช้าเกิดขึ้นได้ โดยความล่าช้าอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น
ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอุปสงค์ในการใช้เงิน และข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์เกี่ยวกับตลาดการเงิน เป็ นต้น
หรื ออาจจะสะท้อนถึงระดับของสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ที่ไม่อยู่ในจุดดุลยภาพของสิ นทรัพย์ ดังนั้น
การปรับตัวของดุลเงินสดที่เพียงพอจะมีบทบาทในการลดต้นทุนในการปรับตัวของสิ นทรัพย์อื่นด้วย
แบบจําลองนี้มีหลักการว่า นักบริ หารเงินสดจะสามารถหาระดับที่เหมาะสมของ
การปรั บดุ ลเงิ นสดเพียงบางส่ วนของขนาดการปรั บ ตัว ทั้ง หมดเพื่อไปสู่ ระดับที่ ต้องการโดยมี
ข้อสมมติฐานว่า การปรับตัวอย่างรวดเร็ วทั้งหมดมีตน้ ทุนสู งกว่าการปรับตัวเพียงบางส่ วนนัน่ เอง
ทั้งนี้ Nadiri (1969) ได้เสนอสมการที่ แสดงกระบวนการปรั บตัวของดุลเงิ นสด
ดังต่อไปนี้
mt / mt 1 = (mt* / mt 1 ) 

โดยที่ mt คือ ดุลเงินสด ณ เวลา t
mt 1 คือ ดุลเงินสด ณ เวลา t-1
้ งการ ณ เวลา t
mt* คือ ดุลเงินสดที่ตอ

, 0<  <1
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นอกจากนี้ Taggart (1977) and Auerbach (1985)17 ได้เสนอสมการที่แสดง
กระบวนการปรับตัวของดุลเงินสดซึ่ งเรี ยกว่า ส่ วนเบี่ยงเบนจากเป้ าหมาย (Deviation from Target)
ดังต่อไปนี้
cashit  cashit 1 =  (cashit*  cashit 1 )   i

โดยที่ cashit
cashit 1
cashit*



คือ ดุลเงินสด ณ เวลา t
คือ ดุลเงินสด ณ เวลา t-1
คือ ดุลเงินสดที่ตอ้ งการ ณ เวลา t
คื อ ค่ า สั ม ประสิ ทธิ์ การปรั บ ตั ว ไปสู่ ระดั บ เป้ าหมาย (Target-Adjustment
Coefficient) ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 1 หรื อแสดงถึงการปรับตัวที่ไม่สมบูรณ์
สมการข้างต้นสามารถจัดรู ปใหม่เพื่อให้ได้เป็ นสมการสําหรับการสร้างสมการ

ถดถอยดังต่อไปนี้
cashit = (1   )cashit 1    cashit*   i

ทั้งนี้ Bates et al. (2009) ได้ประยุกต์แบบจําลอง โดยเพิ่มตัวแปรอิสระเข้ามา เช่น
กระแสเงินสดในช่วงก่อนหน้า ความผันผวนของกระแสเงินสดของอุตสาหกรรม รายจ่ายด้านสิ นค้า
ทุน หนี้ ขนาดของบริ ษทั ทุนหมุนเวียนสุ ทธิ รายจ่ายด้านวิจยั และพัฒนา และการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์
ของกิจการ เป็ นต้น โดยกําหนดให้เวกเตอร์ X แสดงถึ งตัวแปรที่ เพิ่มเข้า มาข้างต้น ด้วยสมการ
ดังต่อไปนี้
cashit = a0  (1   )cashit 1    X it 1   i

2.2.4 แนวคิดเกีย่ วกับแบบจําลองการบริหารเงินสด
แนวคิ ด ในการบริ ห ารเงิ น สดนั้น จะคล้า ยกับ การบริ ห ารสิ น ค้า หรื อ วัต ถุ ดิ บ คงคลัง
(Inventory) ดังนั้น การที่มีเงินสดเพียงพอจะทําให้รัฐบาลสามารถลดต้นทุนในการดําเนิ นธุ รกรรม
และหลีกเลี่ยงต้นทุนจากจากการที่ไม่มีเงินสดเพียงพอ แต่ในทางกลับกัน การที่มีเงินสดในจํานวนที่มาก
17

Amy Dittmar and Ran Duchin (2012). The Concentration of Cash: Cash Policies of the Richest Firms.สามารถเข้าถึงได้ที่เว็บไซต์
URL: <http://webuser.bus.umich.edu/adittmar/Research/Cash_Rich_firms_October_2012.pdf> เข้าถึงเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555
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ทําให้เกิ ดต้นทุ นการเสี ยโอกาส ซึ่ งหากนําไปลงทุ นในหลักทรั พย์ในตลาด จะได้รั บผลตอบแทน
ที่สูงกว่าการเก็บเป็ นเงินสดในบัญชีเงินฝาก
สําหรั บการประมาณการจํานวนเงิ นสดที่เหมาะสมนั้น จะต้องมีขอ้ มูลเกี่ ยวกับรายรับ
และรายจ่ า ยของรั ฐบาลในแต่ล ะช่ ว งเวลา ซึ่ งหากด้า นรายจ่ าย มี การควบคุ ม และด้านรายรั บ มี
ความแน่นอนและสามารถคาดการณ์ได้แล้ว การประมาณการรายรับและรายจ่ายจะมีความถูกต้อง
แม่ นยํา ค่ อ นข้า งมาก และส่ ว นใหญ่ แ ล้วการคาดการณ์ โดยใช้ขอ้ มู ล จากอดี ต จะมี ค วามถู กต้อง
ค่อนข้างมากนอกจากนี้ การคาดการณ์รายได้จะต้องคํานึ งถึงความผันผวนในเรื่ องของการจัดเก็บ
ภาษีที่แตกต่างกันไปในแต่ละเดือนหรื อช่ วงเวลาด้วย ภายหลังจากการคาดการณ์ดา้ นรายรับแล้ว
ก็จะต้องมีการคาดการณ์ดา้ นรายจ่าย ซึ่ งรายจ่ายในเรื่ องของเงินเดือนหรื อการดําเนิ นการค่อนข้าง
ที่จะคาดการณ์ได้ง่าย และแม่นยําโดยใช้ขอ้ มูลจากอดีต รวมทั้งในเรื่ องของการชําระคืนต้นเงินกู้
และดอกเบี้ยก็เป็ นเรื่ องที่มีความแน่นอนทั้งในเรื่ องของระยะเวลาและจํานวน
หลังจากที่คาดการณ์รายรับและรายจ่ายแล้ว จะทําให้เห็นภาพฐานะเงินสดของรัฐบาล
ว่าในแต่ละช่วงเวลาจะมี เงิ นสดเกินหรื อขาดเพียงใด โดยในช่ วงที่เงิ นสดขาดก็จะต้องมีแนวทาง
ในการดําเนิ นการไม่ว่าจะเป็ นการกูย้ ืมหรื อการขายหลักทรัพย์ที่ลงทุนไว้ หรื อถ้าเป็ นช่วงที่เงินสด
เกินก็จะต้องพิจารณาว่าจะนําไปชําระคืนเงินกูห้ รื อนําไปลงทุนในหลักทรัพย์ในตลาดเพิ่ม ซึ่ งหากมี
การวางแผนการดํา เนิ น การที่ ดี จ ะทํา ให้ ก ารบริ หารเงิ น สดเป็ นไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
มี ค วามเหมาะสม กล่ า วคื อ จะเป็ นการลดต้นทุ น ดอกเบี้ ย ที่ เ กิ ด จากกู้ยืม ระยะสั้ น ให้ น้อ ยที่ สุ ด
และเป็ นการเพิ่มผลตอบแทนที่เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์ในตลาดให้มากที่สุด
2.2.4.1 Baumol’s EOQ Model
แบบจําลองปริ มาณการสั่งซื้ อที่ประหยัดที่สุดของ Baumol (Economic Ordering
Quantity: EOQ) เป็ นรู ปแบบการบริ หารเงินสดทัว่ ไปจะได้มาจากรู ปแบบของปริ มาณการสั่งซื้ อ
ที่ ประหยัด (EOQ) ที่ ใช้ในการบริ หารจัดการสิ นค้าหรื อวัตถุดิบคงคลัง โดยการบริ หารเงิ นสดนี้
จะต้องพิจารณาถึงต้นทุนการเสี ยโอกาสจากการถือเงิ นสด และต้นทุนที่เกิดจากค่าใช้จ่ายในการ
เปลี่ ยนหลักทรั พย์ให้เป็ นเงิ นสด กล่าวคื อ ต้นทุ นการเสี ยโอกาสจากการถื อเงิ นสดจะขึ้ นอยู่กบั
จํานวนเงินสดเฉลี่ยที่ถือไว้ คือ หากมีเงินสดในจํานวนมาก ก็จะทําให้เกิดต้นทุนค่าเสี ยโอกาสที่จะ
ได้รั บ ผลตอบแทนหากนํา เงิ น สดไปลงทุ นในหลัก ทรั พย์ใ นตลาดจํา นวนมาก ในทางกลับ กัน
ต้น ของทุ น การเปลี่ ย นหลักทรั พย์ใ ห้เ ป็ นเงิ น สดจะสั มพันธ์ โ ดยตรงกับ จํา นวนครั้ งของการทํา
ธุ รกรรมจําหน่ ายหลักทรั พย์เป็ นเงิ นสดที่ เกิดขึ้น ซึ่ งต้นทุนในส่ วนนี้ จะน้อย หากมี เงิ นสดในมื อ
ในจํานวนที่ มาก ดังนั้น จึ งต้องมี การพิจารณาถึงสัดส่ วนความเหมาะสมระหว่างต้นทุ นการเสี ย
โอกาสจากการถือเงินสด และต้นทุนการเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้เป็ นเงินสด
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แผนภูมทีทิ ี่ 2.1
การปประยุกต์ แบบจจําลองสิ นค้ าคคงคลังกับการรบริหารเงินสด
ส

า บ รายได้้จ ากภาษี
จากแผนนภู มิ ที่ 2.1 กํา หนดข้อ ส มมติ ฐ านให้ห้ รั ฐ บาลมี ก ารรั
ในจํานวนที่มากเพี
ม ยงครั้งเดียวในจุดเริรมต้
่ น X และไม่มีรายได้ใ้ ด ๆ ในช่วงเวลาที่เหลือ (ถึงแม้ว่า
อาจจะมีรายไได้ภาษีเข้ามาใในช่วงสุ ดท้ายของเวลา) และกําหนดให้ห้รายจ่ายของรัรัฐบาลมีความมแน่นอน
และคาดการณ
ณ์ให้รายจ่ายททั้งหมดเท่ากับรายรั
บ บตั้งแตต่จุดเริ่ มต้นขอองระยะเวลา
รัฐบาลจะต้องมีการววางแผนเพื่อตัดสิ นใจเลือกจํ
ก านวนเงิ นสดที
ส ่มีความเหมาะสม
ที่สุด
แนวทางแแรก คือ การมีมีเงินสดจํานวน X ดอลลาาร์ ในจุดเริ่ มต้น้ และเมื่อมีการใช้
ก จ่าย
ด
ก็จะตต้องมีการขายหหลักทรัพย์ในตลาดออกไป
น
จํานวน X ดอลลาร์ เพื่อ
เงินสดออกไปปจนเหลือ 0 ดอลลาร์
ทําให้เงิ นสดในมือกลับมาาเป็ นจํานวน X ดอลลาร์ร์ ซึ่ งแนวทาางนี้ จะทําให้เกิ
เ ดธุ รกรรมกการเปลี่ยน
หลักทรัพย์ให้หเป็ นเงินสด 4 ครั้งด้วยกัน
แนวทางที่สอง คือ กาารมีเงินสดจํานวน
น Y ดอลลลาร์ในจุดเริ่ มต้น และเมื่อมีการใช้
ก จ่าย
เงินสดออกไไปจนเหลือ 0 ดอลลาร์ จะตต้องมีการเปลีลี่ยนหลักทรัพย์
พ เป็ นเงินสดด จํานวน Y ดอลลาร์
เมื่อเงินสดถูกใช้
ก ออกไปจจนเหลือ 0 ดออลลาร์ ซึ่ งการรมีจาํ นวนเงินสดที
น ่นอ้ ยลงง ทําให้ตอ้ งมีมีธุรกรรม
การเปลี่ ยนหหลักทรั พย์เป็ นเงิ นสดในจํจํานวนครั้ งที่สู งขึ้น ซึ่ งในนกรณี น้ ี จะเป็ นจํานวน 8 ครั
ค ้ ง หรื อ
สู งเป็ นสองเทท่าของแนวทาางแรก
สู ตรการรคํา นวณจํา นวนเงิ
น นสดที่ เหมาะสมที่ สุ ด ซึ่ งเป็ นจุ ดที่ ท้ งั ต้นทุ นนการเสี ย
โอกาสจากกาารถือเงินสด และต้
แ นทุนกาารเปลี่ยนหลักกทรัพย์เป็ นเงินสดมีจาํ นวนนน้อยที่สุด
T
C

C
2

P = b ( ) + vTT + i ( )
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P=
b=
T=
C=
V=
i=

ต้นทุนรวมของการบริ หารเงินสด
ต้น ทุ น คงที่ ใ นการแลกเปลี่ ย นหลักทรั พ ย์ใ ห้เ ป็ นเงิ น สด หรื อ
การใช้เงินสดเพื่อซื้อหลักทรัพย์
รายจ่ายรวม หรื อเงินสดจ่ายตลอดช่วงระยะเวลา
ขนาดของการแลกเปลี่ยนเท่ากับจํานวนเงินสดสู งสุ ด
ต้นทุนผันแปรต่อเงินทุนที่ทาํ ธุรกรรมการแลกเปลี่ยน
ต้นทุนค่าเสี ยโอกาสจากการถือเงินสด ซึ่ งเท่ากับส่ วนต่างระหว่าง
อัตราดอกเบี้ยของหลักทรัพย์ที่จาํ หน่ายได้ และอัตราดอกเบี้ยจาก
การกูย้ มื ตลอดช่วงระยะเวลา

จากสู ตรข้างต้น b และ v จะสะท้อนถึงต้นทุนคงที่ (Fixed cost) และต้นทุนผันแปร
(Variable cost) ในการเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้เป็ นเงินสด โดย b จะเป็ นต้นทุนคงที่ ซึ่ งเกิดจาก
การดําเนิ นการต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องการเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้เป็ นเงินสด ไม่ว่าจะเป็ นระยะเวลาหรื อ
ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งต้นทุนนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับขนาดของธุรกรรมการเปลี่ยนหลักทรัพย์
T
C

เป็ นเงินสด ต้นทุนในส่ วนของ b ( ) (ต้นทุนการเปลี่ยนหลักทรัพย์เป็ นเงินสด คูณ จํานวนครั้ง
ในการเปลี่ยน) จะให้ผลลัพธ์ตน้ ทุนสุ ทธิของการเปลี่ยนหลักทรัพย์เป็ นเงินสด
v จะประกอบไปด้วย ค่านายหน้าซึ่ งจะผันแปรตามขนาดของจํานวนเงิน ซึ่ งตัวแปร
และ vT จะให้ผลลัพธ์ สุ ท ธิ ข องต้นทุ นค่ า นายหน้า เนื่ อ งจากต้นทุ นตัว นี้ มี ผ ลเท่ า กันไม่ ว่ า จะมี
การเปลี่ยนหลักทรัพย์เป็ นเงินสดกี่ครั้งก็ตาม ดังนั้น จึงไม่เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการกําหนด C หรื อ
C
2

( ) (จํานวนเฉลี่ยของเงินสดที่เหมาะสม)
i จะให้ผลลัพธ์ตน้ ทุนค่าเสี ยโอกาสอันเนื่องจากการมีเงินสด แต่ในกรณี ที่ฐานะ
เงินสดติดลบ ต้องมีการกูย้ มื i จะให้ผลลัพธ์ของดอกเบี้ยกูย้ มื ที่มากกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก
ถ้ามีการกําหนดให้จาํ นวนเงินสดเริ่ มต้นและขนาดของการเปลี่ยนหลักทรัพย์เป็ น
T
C

เงินสดไว้ในสัดส่ วนที่สูง (C) ก็จะทําให้จาํ นวนครั้งในการเปลี่ยนหลักทรัพย์เป็ นเงินสดลดลง ( )
ซึ่ งส่ งผลให้ตน้ ทุนในการเปลี่ ยนหลักทรั พย์เป็ นเงิ นสดลดลงด้ว ย แต่อย่างไรก็ดี การที่ มีเงิ นสด
ในจํานวนที่มาก ก็จะทําให้ตน้ ทุนการเสี ยโอกาสมีสดั ส่ วนที่สูงขึ้นตามไปด้วย
จุดประสงค์ของการบริ หารเงิ น คือ จะต้องทําให้ตน้ ทุ นทั้งสองตัวอยู่ในระดับที่
น้อยที่สุด ซึ่งจะมีสูตรในการคํานวณหา C ที่มีตน้ ทุนน้อยที่สุด โดยใช้สูตร EOQ ซึ่ง C* คือ ขนาด
ของการเปลี่ยนหลักทรัพย์เป็ นเงินสดและจํานวนเงินสดเริ่ มต้นที่เหมาะสมที่สุด ดังนี้
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2.22.4.2 Miller - Orr Modell
เนื่ องจากแนวคิด EOOQ อาจจะไม่เหมาะสมในก
ห
กรณี ที่ปริ มาณ
ณเงินสดมีความผันผวน
อย่างไร้แบบแผน ซึ่งในกรณี น้ ี แนวคิดที
ด ่มีพ้นื ฐานขของทฤษฎีการควบคุมปริ มาณเงิ
ม นสดจะะสามารถ
โ แนวคิดในการกําหนนดวงเงิน ดังน้นี้
นํามาใช้ เพื่อกําหนดจํานววนเงินสดได้ โดยมี
ถ้า หากจํจํานวนเงิ นสดดเพิ่ มขึ้ นถึ งจุ ดสู งสุ ดของงวงเงิ น จํานววนเงิ น ส่ ว นเ กิ นจะถูก
น
ก ทรั พย์
พ แต่ ถ ้า หากกจํา นวนเงิ นสดลดลงจน
น
นถึ ง จุ ด ตํ่า สุ ด จะต้อ งมี ก ารเปลี
า ่ยน
นํา ไปลงทุ นในหลั
หลักทรัพย์ให้หเป็ นเงินสด แต่ถา้ หากจํานวนเงิ
น นสดอยยูใ่ นวงเงินที่กํกาํ หนดไว้กไ็ ม่มตอ้ งดําเนินกการอะไร
ก าหนดโดยพิพิจารณาจากต้น้ ทุนของ
ในทฤษฎีฎี The Miller - Orr Model วงเงินจะถูกกํ
การเปลี่ยนหลลักทรัพย์เป็ นเงินสดกับต้นทุ
น นการเสี ยโอกาสเนื
โ
่ องจากการถือเงินสด
น
แผนภูมทีทิ ี่ 2.2
น
ย่ นหลักทรัพย์ เป็ นเงิ
น นสด และต้ต้ นทุนค่ าเสี ยโอกาสเนื
โ
่องจากการถือเงินสด
น
ต้ นทุนการเปลี

จากแผนภภูมิที่ 2.2 ข้างตต้น The Milleer - Orr Modell ได้กาํ หนดค่าคงที่ไว้ 2 ตัว กล่าวคือ
กําหนดให้ h ดอลลาร์ เป็ป็ นวงเงินสู งสุสด (Maximum
m) และ z ดออลลาร์ เป็ นวงเงินตํ่าสุ ด (M
Minimum)
ถ้าจํานวนเงินสดถึ
น งจุด h จํจานวนเงิน h - z ดอลลาร์ร์ จะถูกนําไปปซื้อหลักทรัพย์
พ แต่ถา้ จํานววนเงินสด
ลดลงถึงจุด 0 จะต้องมีการเปลี่ยนหลักทรั
ท พย์เป็ นเงินสด
ส จํานวน z ดอลลาร์ ซึ่ งจุจดตํ่าสุ ดนี้อาจจสามารถ
กําหนดที่ จาํ นวนใดก็
น
ได้ไม่
ไ จาํ เป็ นต้องเป็
ง น 0 แต่ จะต้
ะ องขยับให้ห้จาํ นวน h แลละ z สู งขึ้ นด้วยในการ
ว
กําหนดวงเงิ นนั้นจะพิจ ารณาจากต้นทุ นการเสี ยโอกาสกั
โ
บ ต้นทุ
น นการเปลี่ ยนหลักทรั พย์
พ ให้เป็ น
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เงินสดและวิเคราะห์ระดับความผันผวนของฐานะเงินสด รวมทั้งจํานวนครั้งของการเปลี่ยนหลักทรัพย์
เป็ นเงินสด ซึ่ งถ้าหากมีความผันผวนค่อนข้างสู ง การกําหนดช่วงวงเงินจะต้องมีความห่าง (Spread)
มากขึ้น
2.2.4.3 Newsboy Model
แบบจําลอง Newsboy อาศัยแนวคิดในการตัดสิ นใจสัง่ ซื้อสิ นค้า โดยในช่วงเริ่ มต้น
ของการตัดสิ นใจจะกําหนดข้อสมมติฐานเกี่ยวกับต้นทุนทั้งหมดในการบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลัง
(Inventories) และกําหนดให้ยอดขายที่ได้รับมีความไม่แน่นอน หรื อมีลกั ษณะของตัวแปรสุ่ ม
ต้นทุนที่ในการบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังในแบบจําลองประกอบด้วย
co = ต้นทุนต่อหน่ วยของสิ นค้าคงคลังที่เหลือจากการจําหน่ ายในช่ วงสุ ดท้าย
(Overage Cost)
cu = ต้นทุนต่อหน่ วยของความต้องการซื้ อสิ นค้าที่มากกว่าสิ นค้าคงคลังที่มีอยู่
(Underage Cost)
และกําหนดข้อสมมติฐานให้
D คื อ ตัวแปรสุ่ มที่ ไม่ ติดลบ หรื อความต้องการสั่งซื้ อสิ นค้า ซึ่ งมี f (x ) เป็ น
ฟั งก์ชนั่ ความหนาแน่ น (Density Function) และ F (x) เป็ นฟั งก์ชนั่ การแจกแจงความถี่สะสม
(Cumulative Distribution Function)
Q คือ จํานวนหน่วยของสิ นค้าที่ซ้ื อในช่วงเริ่ มต้นของธุ รกิจ
เป้ าหมายของแบบจําลอง คือ การหา Q ที่ทาํ ให้ตน้ ทุนมีค่าตํ่าสุ ดในช่วงสุ ดท้าย
ของระยะเวลาตัดสิ นใจ
จากการหาค่าตํ่าสุ ด (Minimization) ของต้นทุ นการบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลัง
พบว่า ค่า Q ที่ทาํ ให้ตน้ ทุนมีค่าตํ่าสุ ดจะได้จากสมการ F (Q* ) = cu / (cu + co).โดยที่ค่าที่ได้
ฝั่งขวามือของสมการ คือ อัตราส่ วนวิกฤต (Critical Ratio) เนื่องจากค่าของต้นทุน cu และ co มีค่า
มากกว่า 0 ดังนั้น อัตราส่ วนจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 และ 1 ในส่ วนของ F (Q* ) คือ ฟั งก์ชนั่ การแจกแจง
ความน่าจะเป็ นที่ความต้องการสัง่ ซื้อสิ นค้าจะไม่เกินระดับ Q* ณ จุดเริ่ มต้นของการตัดสิ นใจ
ตัวอย่าง หากบริ ษทั Mac มีความต้องการสั่งซื้ อนิตยสารต่อสัปดาห์ที่กระจายตัว
แบบปกติดว้ ยค่าเฉลี่ย  =11.73 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  = 4.74 เนื่ องจากบริ ษทั Mac ซื้ อ
นิตยสารด้วยต้นทุน 25 เซนต์ และจําหน่ายนิตยสารเหลือจําหน่ายได้ในราคา 10 เซนต์ มีตน้ ทุนจาก
การเหลือจําหน่าย (Overage Cost) เท่ากับ co= 25 - 10 = 15 เซนต์ และต้นทุนจากการความต้องการ
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ส่ วนเกิน (Underage Cost) เท่ากับกําไรจากการจําหน่ายนิตยสาร cu = 75 - 25= 50 เซนต์ อัตราส่ วน
วิกฤต (Critical Ratio) คือ cu / (cu + co).= 0.50/0.65 = 0.77 ดังนั้นบริ ษทั Mac ควรจะซื้ อนิตยสาร
ภายในพื้ น ที่ ก ารแจกแจงความน่ า จะเป็ น 0.77 โดยมี ป ริ มาณสิ น ค้า ที่ เ หมาะสม Q* ณ ระดับ
เปอร์เซนต์ไทล์ที่ 77 ของฟังก์ชนั่ การแจกแจงความต้องการสัง่ ซื้อนิตยสาร
เมื่ อเปิ ดตารางค่า z ของการแจกแจงแบบปกติ ที่มี ค่าเฉลี่ย  =11.73 และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  = 4.74 จะได้ค่า z เท่ากับ 0.74 ดังนั้น ปริ มาณการสั่งซื้ อนิ ตยสาร Q*
จะได้จากสมการ
Q * =  z+  = (4.74) (0.74) + 11.73
= 15.24  15
ดังนั้น บริ ษทั Mac ควรสัง่ ซื้อนิตยสารจํานวน 15 เล่มต่อสัปดาห์
แผนภูมิที่ 2.3
ตัวอย่ างการหาปริมาณการสั่ งซื้อสิ นค้ าที่เหมาะสมของแบบจําลอง Newsboy

ที่มา : Steven Nahmias. (2005). Production and Operations Analysis. Chapter 5 Inventory Control Subject to Uncertain demand.
International Edition. Mc Graw Hill.
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จากแบบจําลองด้านการบริ หารระดับเงินสดทั้ง 3 ข้างต้น จะเห็นได้ว่าแบบจําลอง
Newsboy เป็ นแบบจําลองที่ได้คาํ นึ งถึงความผันผวนตามฤดูกาลร่ วมกับต้นทุนอันเนื่ องมาจาก
การบริ หารเงิ นคงคลัง เป็ นนวัตกรรมใหม่ ใ นการนํา แบบจํา ลองเชิ งวิศ วอุ ตสาหการที่ คาํ นึ ง ถึ ง
ความผันผวนจากความต้องการเงินคงคลัง ร่ วมกับต้นทุนการบริ หารเงินสดมาใช้ในการประมาณ
การระดับเงินคงคลังที่ เหมาะสม ดังนั้น การศึกษาในครั้ งนี้ จึ งยึดแนวทางการประมาณการและ
การบริ หารเงินสดตามแบบจําลอง Newsboy เป็ นหลัก โดยจะได้ทาํ การประมาณการตามแนวทาง
ของแบบจําลอง EOQ และ Miller – Orr ควบคู่กนั ไปด้วย เพื่อใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบและ
เปรี ยบเทียบผลการประมาณการระดับเงินคงคลังที่เหมาะสมในแต่ละแบบจําลอง
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บทที่ 3
การบริหารเงินคงคลังในปัจจุบัน
3.1 การบริหารเงินคงคลังในประเทศไทย
3.1.1 ความหมายและองค์ ประกอบของเงินคงคลัง
จากการทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 คณะผูว้ ิจยั จึงได้
สรุ ปความหมายของเงินคงคลัง โดยหมายถึง สิ นทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสู งเทียบเท่าเงินสดที่อยูใ่ นมือ
ของกระทรวงการคลังในที่ต่าง ๆ ทั้งในส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค หรื อเงินสดที่ เหลืออยู่ในคลัง
ณ ขณะใดขณะหนึ่ง หากพิจารณาในอีกมุมหนึ่ ง จะเห็นได้ว่าเงินคงคลังมีสภาพเทียบได้กบั เงินสด
ในมือและเงินสดในธนาคารของธุรกิจเอกชน ดังนั้น การบริ หารเงินคงคลังอย่างเหมาะสม จะส่ งผลดี
ต่อความต่อเนื่ องในการดําเนิ นนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล และเป็ นการสร้างความมัน่ ใจให้กบั
ภาคธุ รกิ จ ว่ า รั ฐ บาลยัง คงมี ส ภาพคล่ อ งที่ เ พี ย งพอในการดํ า เนิ นกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ
ในขณะเดียวกัน การมีเงินคงคลังในระดับที่สูงเกินไปก็จะส่ งผลให้เกิดต้นทุนดอกเบี้ยจากการถือ
เงิ นสดเกิ นความจําเป็ น และยังมี ต้นทุ นค่ าเสี ยโอกาสในการถื อเงิ นสดไว้แทนที่ จะมี การนําเงิ น
ดังกล่าวไปใช้จ่ายหรื อลงทุนเพือ่ กระตุน้ ให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านอื่น ๆ
สิ นทรัพย์ที่ถือได้ว่าเป็ นองค์ประกอบของเงินคงคลัง คือ เงินคงคลังในบัญชีเงินคงคลัง ซึ่ ง
เป็ นเงินฝากของกระทรวงการคลังที่ธนาคารแห่ งประเทศไทย เงินฝากคลังจังหวัดที่สาขาธนาคาร
แห่งประเทศไทย เงินสดที่คลังจังหวัดและอําเภอต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ เงินสดที่กรมธนารักษ์ เงินสดที่
กําลังอยูใ่ นระหว่างการเดินทาง (เงินสดระหว่างทาง) และเงินฝากของคลังจังหวัดที่ธนาคารกรุ งไทย
สาขาจังหวัดนั้น ๆ อันเป็ นผลจากการมีการส่ งตัว๋ เงินไปหักบัญชี ทั้งนี้ เงินคงคลังจะไม่รวมถึงเงินฝาก
ของหน่วยราชการที่อยูน่ อกกระทรวงการคลัง หรื อแม้แต่เงินสดที่อยูใ่ นมือของกองคลังของหน่วย
ราชการอื่น ๆ นอกจากกระทรวงการคลัง
3.1.2 กฎหมายที่เกีย่ วข้ องกับการบริหารเงินคงคลัง
ในการบริ ห ารเงิ น คงคลัง ผ่ า นการรั บ จ่ า ยเงิ น และเก็ บ รั ก ษาบัญ ชี เ งิ น คงคลัง นั้ น
มีกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องอยู่ 2 ฉบับ ได้แก่
3.1.2.1 พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 ซึ่ งกําหนดให้การรับ - จ่ายเงินของรัฐบาล
ต้องทําผ่านบัญชีเงินคงคลังที่ฝากอยูท่ ี่ธนาคารแห่ งประเทศไทยเท่านั้น และการนําเงินคงคลังไปใช้
ให้เป็ นไปตามกรณี ที่กฎหมายนี้กาํ หนดเท่านั้น โดยมีมาตราที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
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1) มาตรา 4 5 และ 6 ของ พ.ร.บ. เงินคงคลัง พ.ศ. 2491 กําหนดให้รายได้ของ
รั ฐ บาลต้องนํา ส่ ง เข้า บัญ ชี เ งิ น คงคลัง บัญ ชี ที่ 1 ซึ่ งเป็ นบัญ ชี เ งิ น ฝากกระแสรายวัน ที่ ธ นาคาร
แห่ งประเทศไทย และจะสามารถจ่ายเงินออกจากบัญชีดงั กล่าวได้เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินคงคลัง
บัญชีที่ 2 ซึ่ งเป็ นบัญชีเ งินฝากกระแสรายวันที่ธ นาคารแห่ งประเทศไทยเช่น กันเท่านั้น โดยจะ
สามารถจ่า ยเงิน ออกจากเงิน คงคลัง บัญ ชีที ่ 2 ได้ต ามรายจ่า ยที ่ก ํา หนดไว้ต ามกฎหมาย
งบประมาณ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
2) มาตรา 7 ของ พ.ร.บ. เงินคงคลัง พ.ศ. 2491 กําหนดให้มีการใช้จ่ายจากเงินคง
คลัง ในกรณี ต่อไปนี้
2.1) รายการจ่ า ยที่ มี ก ารอนุ ญ าตให้ จ่ า ยเงิ น ได้แ ล้ว ตามกฎหมายว่ า ด้ว ย
งบประมาณรายจ่ ายประจําปี งบประมาณ แต่ เงิ นที่ ต้ งั ไว้มีจ าํ นวนไม่ พอจ่ ายและพฤติ การณ์เกิ ดขึ้ น
ให้มีความจําเป็ นต้องจ่ายโดยเร็ ว
2.2) มีกฎหมายใด ๆ ที่กระทําให้ตอ้ งจ่ ายเงิ นเพื่อปฏิ บตั ิตามกฎหมายนั้น ๆ
และมีความจําเป็ นต้องจ่ายโดยเร็ ว
2.3) มีขอ้ ผูกพันกับรัฐบาลต่างประเทศหรื อสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่
กระทําให้ตอ้ งจ่ายเงิน และมีความจําเป็ นต้องจ่ายโดยเร็ ว
2.4) เพื่ อ ซื้ อคื น หรื อไถ่ ถ อนพั น ธบั ต รของรั ฐ บาลหรื อตราสารเงิ น กู้
ของกระทรวงการคลังหรื อชําระหนี้ ตามสัญญากูท้ ี่กระทรวงการคลังเป็ นผูก้ ู้ ทั้งนี้ ตามจํานวนที่
รัฐมนตรี เห็นสมควร
2.5) เพื ่อ ซื้ อ เงิน ตราต่า งประเทศ พัน ธบัต รของรั ฐ บาลต่ า งประเทศหรื อ
หลักทรัพย์ ที่มนั่ คงในต่างประเทศที่ไม่ใช่หุ้นในสกุลเงินตราที่จะต้องชําระหนี้ที่กระทรวงการคลัง
เป็ นผูก้ ู้ และในวงเงินไม่เกินจํานวนหนี้ ที่ถึงกําหนดชําระในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี เพื่อนําไปใช้
ประโยชน์ในการชําระหนี้ เมื่ อถึ งกําหนด ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรี โดยความเห็ นชอบของคณะรัฐมนตรี มี
อํานาจกําหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการซื้ อเงินตราต่างประเทศพันธบัตรของรัฐบาลต่างประเทศและ
หลักทรัพย์ที่มนั่ คงในต่างประเทศที่ไม่ใช่หุน้ การนําเงินตราต่างประเทศฝากธนาคาร รวมทั้งวิธี
ปฏิบตั ิอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
การจ่ายเงิ นในห้ากรณี ขา้ งต้นนี้ เมื่ อได้จ่ายแล้วให้ต้ งั เงิ นรายจ่ ายเพื่อชดใช้
ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติ มประจําปี งบประมาณหรื อในกฎหมายว่าด้วยโอน
งบประมาณรายจ่ายหรื อในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณปี ต่อไป
ในช่ วงที่ ผ่านมา การใช้จ่ายจากเงิ นคงคลังส่ วนใหญ่จะเป็ นการใช้จ่ายตาม
มาตรา 7 (1) ซึ่ งก็คือ การใช้จ่ายในกรณี ที่มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี ไว้ไม่เพียงพอต่อ
รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง ซึ่งรายจ่ายประเภทนี้มกั จะมีลกั ษณะเป็ นงบกลาง เนื่องจากข้อ 14 ของระเบียบ
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ว่า ด้ว ยการบริ หารงบประมาณ พ.ศ. 2548 กําหนดให้สํา นักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้
ส่ วนราชการและรั ฐวิสาหกิ จตามวงเงิ นงบประมาณที่ กาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี ในขณะที่ ขอ้ 29 ของระเบียบว่าด้วยการบริ หารงบประมาณฯ กําหนดให้สํานัก
งบประมาณจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางให้กรมบัญชีกลางตามจํานวนที่ระบุในพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี เพื่อให้ส่วนราชการสามารถเบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริ ง
ในทางปฏิ บตั ิ กรมบัญชี กลางจะเป็ นผูด้ ู แลการเบิ กจ่า ยงบประมาณเพื่อให้
ส่ ว นราชการเบิ ก จ่ า ยตามที่ จ่ า ยจริ ง โดยกรมบัญ ชี ก ลางจะทํา เรื่ องเสนอรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลังเพื่อให้ความเห็นชอบจํานวนเงินที่ตอ้ งมีการใช้จ่ายจากเงินคงคลัง และสาเหตุที่
ต้องมีการเบิกจ่ายโดยเร็ ว ในฐานะที่เป็ นรัฐมนตรี รักษาการตาม พ.ร.บ.
ทั้งนี้ ในส่ วนของการเบิกจ่ายเงินจากบัญชีเงินคงคลังนั้น ได้มีการกําหนดเรื่ อง
ผูม้ ีอาํ นาจในการอนุมตั ิการเบิกจ่ายเงินไว้ดว้ ย โดยมีการกําหนดไว้ดงั นี้
3) มาตรา 9 ของ พ.ร.บ. เงินคงคลังฯ กําหนดให้การสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินคงคลัง
บัญชีที่ 1 เป็ นหน้าที่ของรัฐมนตรี ว่ากระทรวงการคลัง หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย ซึ่ งปั จจุบนั รัฐมนตรี ได้
มอบอํานาจให้ ผูว้ ่ าการธนาคารแห่ งประเทศไทยเป็ นผู ส้ ั่ งจ่ ายเงิ นแทน (ในทางปฏิ บ ัติ อาจมี การ
มอบหมาย ต่อให้ระดับเจ้าหน้าที่)
4) มาตรา 10 ของ พ.ร.บ. เงิ นคงคลังฯ กําหนดให้การสั่งจ่ ายเงิ นจากบัญชี
เงินคงคลัง บัญชีที่ 2 เป็ นหน้าที่ของอธิ บดีกรมธนารักษ์หรื อผูท้ ี่อธิ บดีมอบหมาย และเจ้าพนักงาน
ซึ่ งรัฐมนตรี แต่งตั้ง (ปั จจุบนั มอบหมายให้อธิ บดีกรมบัญชีกลาง และมีการมอบหมายต่อให้ระดับ
เจ้าหน้าที่) เป็ นผูล้ งชื่อสัง่ จ่ายร่ วมกัน
3.1.2.2 พระราชบัญญัติธนาคารแห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2489 ซึ่ งกําหนดให้ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยไม่ตอ้ งจ่ายดอกเบี้ยให้เงินคงคลัง โดยมีรายละเอียดของกฎหมายตามมาตรา 30 ดังนี้
มาตรา 30 ของ พ.ร.บ. ธนาคารแห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2489 ได้กาํ หนดให้
ธนาคารแห่ งประเทศไทยเป็ นผู ้ รั บ เงิ น เพื่ อ เข้ า บั ญ ชี ฝ ากของกระทรวงการคลั ง โดย
กระทรวงการคลังไม่ตอ้ งจ่ายเงินให้แก่ธนาคารเป็ นค่ารักษาบัญชี และธนาคารไม่ตอ้ งจ่ายดอกเบี้ย
ตามบัญชีฝากแก่กระทรวงการคลัง
นอกจากนี้ มาตรา 12 ข้อ (2) ของ พระราชกําหนดกิจการธนาคารแห่ งประเทศไทย
พ.ศ. 2485 ได้บญั ญัติว่า การรับฝากประจําหรื อเงินฝากกระแสรายวัน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย ดังนั้น
เงินคงคลังที่ฝากอยูก่ บั ธนาคารแห่ งประเทศไทยจะไม่ได้รับผลตอบแทนใด ๆ เนื่องจากกฎหมายได้
กําหนดให้ธนาคารแห่ งประเทศไทยเป็ นผูร้ ักษาเงิ นและดูแลให้กบั รั ฐบาลเท่านั้น
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3.1.3 องค์ ประกอบของเงินคงคลัง
ตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติเงิ นคงคลัง พ.ศ. 2491 ได้กาํ หนดให้เงินทุกประเภท
ที่ พึงชํา ระแก่ รัฐบาล ให้หัวหน้าส่ วนราชการที่ ได้รั บหรื อเก็บเงิ นนั้น มี หน้า ที่ ควบคุ มให้ส่งเข้า
บัญชี เงิ นคงคลังบัญชี ที่ 1 หรื อส่ งคลังจังหวัด หรื อส่ งคลัง อําเภอตามกําหนดเวลาและข้อบังคับ
ที่ รั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงการคลัง กํา หนด ดัง นั้น หากพิจ ารณาตามข้อ กํา หนดของกฎหมาย
ดังกล่าว เงินคงคลังของรัฐบาลจะประกอบไปด้วยเงินต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
3.1.3.1 เงินคงคลัง ณ ธนาคารแห่ งประเทศไทย ซึ่ งหมายถึง เงินในบัญชีเงินคงคลังที่ 1
และเงินในบัญชีเงินคงคลังที่ 2 ที่กาํ หนดให้มีการฝากไว้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัติ
เงินคงคลัง พ.ศ. 2491
3.1.3.2 เงินสด ณ สํานักงานคลังจังหวัด/อําเภอ โดยสํานักงานคลังจังหวัดจะมี หน้าที่
ในการเก็บรักษาเงินของคลังจังหวัด ซึ่ งรวมถึงเงินรายได้แผ่นดินต่าง ๆ ที่ส่วนราชการนําส่ ง หรื อฝาก
ไว้ในรู ปของบัญชีเงินทุนต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
3.1.3.3 ธนบัตรและเหรี ยญกษาปณ์ ณ กรมธนารั กษ์ ซึ่ งกรมธนารั กษ์ตอ้ งมี ก ารเก็บ
ธนบัตรไว้เพื่อใช้เป็ นเงิ นทุนสํารองในการผลิตเหรี ยญกษาปณ์ออกมาในระบบเศรษฐกิ จ
3.1.3.4 เงินคงคลังระหว่างทาง หรื อเงินที่อยูร่ ะหว่างการเคลื่อนย้ายระหว่างส่ วนกลาง
กับ สํา นัก งานคลัง จัง หวัด เพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับ การบริ ห ารเงิ น สดของแต่ ล ะจัง หวัด ทั้ง กรณี
การเบิกเงินจากส่ วนกลางเมื่อเงินสดที่สาํ นักงานคลังจังหวัดมีจาํ นวนน้อย และกรณี ของการนําเงิน
เข้าฝากในบัญชีของส่ วนกลาง เมื่อเงินสดที่สาํ นักงานคลังจังหวัดมีจาํ นวนมาก
3.1.3.5 เงิ นฝากที่ ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่ งหมายถึ ง เงิ นที่กรมบัญชี กลาง
และสํานักงานคลังจังหวัดฝากไว้ที่ธนาคารกรุ งไทยฯ เพื่อการนําส่ งเข้าบัญชีเงินคงคลังที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทย
3.1.4 การเปลีย่ นแปลงระดับเงินคงคลัง
ในการแสดงฐานะการคลังของรั ฐบาลซึ่ งแสดงให้เห็ นถึ งระดับเงิ นคงคลังในแต่ ละ
ช่วงเวลา จะประกอบไปด้วยข้อมูลที่มีลกั ษณะเป็ น stock ได้แก่ เงินคงคลังต้นงวด และมีการ
เปลี่ยนแปลงของข้อมูลในลักษณะ flow ซึ่ งได้แก่ รายรับและรายจ่ายจากบัญชีต่าง ๆ ของรัฐบาล
รวมถึงการกูเ้ งิน เมื่อเงินสดจ่ายมีมากหรื อน้อยกว่าเงินสดรับจากรายได้และเงินกู้ ส่ วนต่าง (ข้อมูล
ในลักษณะ flow) จะมากระทบยอดคงค้างเงินคงคลัง (ข้อมูลในลักษณะ stock) ทําให้ยอดคงค้าง
ของเงินคงคลังเปลี่ยนแปลงไป โดยฐานะการคลังรัฐบาลจะแสดงรายการดุลเงินสดหลังจากการกู้
เงินซึ่ งสะท้อนให้เห็นถึงการใช้เงินคงคลัง และหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของยอดคงค้างเงินคงคลัง
ของรัฐบาล
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เงินคงคลังเมื่อสิ้ นปี

= เงินคงคลังเมื่อต้นปี
+ รายได้ของรัฐบาล
+ เงินกูข้ องรัฐบาล
+ รายรับเงินนอกงบประมาณ
- รายจ่ายเงินในงบประมาณ
- รายจ่ายเงินนอกงบประมาณ
จากรายการที่ ส่ งผลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของเงิ น คงคลัง ข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า
การเปลี่ยนแปลงของระดับเงินคงคลังในระหว่างปี จะมีการเปลี่ยนแปลงจากกระแสเงินรายรับและ
การใช้จ่ายเงินเป็ นหลัก ซึ่ งในทางปฏิบตั ิแล้ว การใช้จ่ายเงินของรัฐบาลจะมีแนวโน้มค่อนข้างคงที่
เนื่ องจากรั ฐบาลมี รายจ่ า ยบางประเภทที่ จ าํ เป็ นต้อ งมี การเบิ กจ่ า ยเป็ นปกติ ใ นทุ ก ๆ เดื อ น เช่ น
เงินเดื อนและค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ เป็ นต้น ในขณะที่กระแสรายรับของรัฐบาลจะเพิ่ม
สู งขึ้นตามรอบเดือนที่มีการนําส่ งรายได้นิติบุคคลเป็ นหลัก ได้แก่ การนําส่ งรายได้ในเดือนมิถุนายน
(จากภาษี ที่จดั เก็บในเดื อนพฤษภาคม) และเดื อนกันยายน (จากภาษี ที่จัดเก็บในเดื อนสิ งหาคม)
ซึ่งเหตุการณ์ดงั กล่าวได้ส่งผลให้ระดับเงินคงคลังมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน
โดยปกติแล้ว ระดับเงินคงคลังของรัฐบาลมักจะเพิ่มสู งขึ้นมากในช่วงเดือนมิถุนายนและกันยายน
ของแต่ละปี งบประมาณ ในขณะที่เดื อนอื่น ๆ ระดับเงินคงคลังจะเริ่ มมี แนวโน้มคงที่ หรื อลดลง
อย่างต่อเนื่อง โดยรู ปแบบของระดับเงินคงคลังในแต่ละเดือนนี้ สามารถแสดงได้ตามแผนภูมิที่ 3.1
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แผนภูมิที่ 3.1
ความเคลือ่ นไหวของเงินคงคลังรายเดือน ปี งบประมาณ 2550 – 2555
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ทั้ง นี้ หากพิ จ ารณาการเปลี่ ย นแปลงระดับ เงิ น คงคลัง รายปี จะพบว่ า ในอดี ต สาเหตุ ห ลัก ของ
การเปลี่ ยนแปลงของระดับ เงิ น คงคลังจะมาจากการจัด เก็บ รายได้แ ละการใช้จ่ า ยเงิ นของรั ฐ บาลเป็ นหลัก
โดยการจัดเก็บรายได้ที่สูงกว่าประมาณการจะส่ งผลให้ระดับเงิ นคงคลังเพิ่มขึ้น ในขณะที่ การจัดเก็บรายได้
ตํ่า กว่ า ประมาณการ หรื อ การใช้จ่ า ยของรั ฐ บาลที่ สู ง จนต้อ งมี ก ารนํา เงิ น คงคลัง ไปใช้ จะส่ ง ผลให้ร ะดับ
เงินคงคลังลดลง
อย่า งไรก็ดี หลัง การประกาศใช้รัฐธรรมนู ญแห่ ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซึ่ งกําหนดให้มี
การตั้ง งบประมาณเพื่ อ ชดใช้เ งิ น คงคลัง ที่ ไ ด้ใ ช้ไ ปในปี ก่ อ น ประกอบกับ การฟื้ นตัว จากวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ
อย่างรวดเร็ วในปี งบประมาณ 2553 ซึ่ งส่ งผลให้การจัดเก็บรายได้รัฐบาลในปี งบประมาณ 2553 – 2554 สู งกว่า
ประมาณการมาก ในขณะที่การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลในปี งบประมาณ 2555 ใกล้เคียงกับการประมาณการ
และผลจากการกูเ้ งิน เพื่อ ชดเชยการขาดดุล และการรัก ษาสภาพคล่อ งด้ว ยการออกตัว๋ เงิน คลัง (วงเงิ นรวม
125,691 ล้านบาทในปี งบประมาณ 2554 และ 102,135 ล้านบาทในปี งบประมาณ 2555 ซึ่ งได้มีการไถ่ถอนตัว๋
เงินคลังดังกล่าวในช่วงต้นปี งบประมาณถัดไป) ทําให้ระดับเงินคงคลังตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 เพิ่มสู งขึ้น
อย่า งต่ อเนื่ อง จากเดิ มที่ มีการเคลื่ อนไหวอยู่ในระดับ 1 – 2 แสนล้า นบาทในช่ ว งก่ อนปี งบประมาณ 2550
เป็ นการเคลื่อนไหวในช่วง 1 – 5 แสนล้านบาท ความเคลื่อนไหวของระดับเงินคงคลังในช่วงที่ผ่านมาสามารถ
แสดงได้ตามแผนภูมิที่ 3.2
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แผนภูมิที่ 3.2
ความเคลือ่ นไหวของเงินคงคลังปี งบประมาณ 2550 – 2555
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3.1.5 การบริหารเงินคงคลังของกระทรวงการคลัง
หน่ ว ยงานที่ มีห น้า ที่ ห ลัก ในการบริ ห ารเงิ นคงคลัง ของกระทรวงการคลัง ได้แ ก่ กรมบัญชี ก ลาง
ในฐานะผูด้ ูแลการเบิกจ่ายและดูแลบัญชีของรัฐบาล ซึ่ งนอกจากการทําหน้าที่ภายใต้กรมบัญชี กลางแล้ว ยังมี
สํ า นั ก งานบริ หารหนี้ สาธารณะที่ ท ํา หน้ า ที่ ใ นการกู้ ยื ม เงิ น ของรั ฐ บาลให้ ส อดคล้ อ งกั บ การใช้ จ่ า ย
ในแต่ ละช่ วงเวลา ซึ่ งในการดําเนิ นการและการวางแผนด้านเงิ นสดของรั ฐบาล ทั้งสองหน่ วยงานดังกล่า ว
ได้มีก ารจัด ตั้ง คณะทํา งานต่า ง ๆ โดยมีอ งค์ป ระกอบเป็ นผูแ้ ทนจากหน่ว ยงานภายในกระทรวง รวมถึ ง
หน่วยงานจากภายนอก ทั้งนี้ คณะทํางานที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารเงินคงคลังประกอบด้วย
3.1.5.1 คณะทํางานเพือ่ วางแผนการบริ หารเงินคงคลัง
1) แต่งตั้งขึ้นตามคําสั่งกรมบัญชี กลาง ที่ ก.75/2548 เรื่ อง แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อวางแผน
บริ หารเงินคงคลัง มีรองอธิ บดีกรมบัญชีกลางที่กาํ กับดูแลสํานักการเงินการคลังเป็ นประธาน และคณะทํางาน
ประกอบด้ ว ย ผู ้แ ทนจากสํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การคลัง สํ า นั ก งานบริ หารหนี้ สาธารณะ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐ วิสาหกิ จ และหน่ วยงานภายในกรมบัญชี กลาง โดยมี ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มงานพัฒนา
และบริ หารเงินคงคลัง สํานักการเงินการคลัง ของกรมบัญชีกลางเป็ นฝ่ ายเลขานุการ
2) คณะทํางานฯ มีหน้าที่ในการพิจารณาจัดทําคาดการณ์รายรับ รายจ่าย และฐานะเงินคงคลัง
ของประเทศเพื่อใช้ประกอบการบริ หารเงิ นคงคลัง รวมถึ ง การวางแผนการบริ หารเงิ นคงคลังของประเทศ
ในแต่ละช่ วงเวลาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการเบิกจ่ายเงินของส่ วนราชการและรัฐวิสาหกิ จ
นอกจากนี้ คณะทํา งานฯ ยังมี อาํ นาจหน้า ที่ ร วมถึ ง การศึ กษาและวิ เ คราะห์ เ พื่อกํา หนดมาตการเสริ ม ฐานะ
เงิ นคงคลังของประเทศ และการคาดการณ์ ฐานะเงิ นคงคลังเพื่อ ใช้เป็ นข้อมูลประกอบการกู้เ งิ นเพื่อชดเชย
การขาดดุลเงินสดด้วย
3) โดยในทางปฏิ บตั ิแล้ว คณะทํางานฯ จะมีการติดตามประมาณการเงินสดรับ – จ่ายของ
บัญชีเงินคงคลังเป็ นรายสัปดาห์ โดยปกติจะมีการประมาณการเงินสดรับ – จ่าย ล่วงหน้า 1 ไตรมาส (จากการ
คาดการณ์ ผลการจัดเก็บและนําส่ งรายได้ของรัฐบาล และการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละช่วงเวลา)
3.1.5.2 คณะทํางานเพือ่ การกูเ้ งินและบริ หารเงินกูเ้ พือ่ ชดเชยการขาดดุล
1) แต่งตั้งขึ้นตามคําสัง่ กระทรวงการคลัง ที่ 1882/2551 เรื่ อง แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อการกูเ้ งิน
และบริ หารเงินกูเ้ พื่อชดเชยการขาดดุล มีผอู ้ าํ นวยการสํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะเป็ นประธาน คณะทํางาน
ประกอบด้วย ผูแ้ ทนจากสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมบัญชีกลาง สํานักงบประมาณ ธนาคารแห่งประเทศไทย
และหน่ วยงานภายในสํานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ โดยมีผอู ้ าํ นวยการส่ วนจัดการเงินกูร้ ัฐบาล 1 และผูแ้ ทน
สํา นัก พัฒ นาตลาดตราสารหนี้ และสํา นัก นโยบายและแผน ของสํา นัก งานบริ ห ารหนี้ สาธารณะเป็ นฝ่ าย
เลขานุการ
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2) คณะทํางานฯ มีหน้าที่ในการพิจารณาประมาณการฐานะการคลังเป็ นรายเดือน รายไตรมาส
และรายปี รวมถึงการกําหนดแผนการกูเ้ งิ นและบริ หารเงิ นกูเ้ พื่อชดเชยการขาดดุลให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม
และมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ คณะทํางานฯ ยังมีหน้าที่ในการพิจารณาวิธีการกูเ้ งิน จํานวนเงินที่จะกู้ รวมทั้ง
เงื่อนไขอื่น ๆ ที่จาํ เป็ น ตลอดจนพิจารณาเรื่ องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิ นการกูเ้ งิน การปรับโครงสร้างหนี้
การบริ หารหนี้ ที่เกิ ดจากการกูเ้ งิ นเพื่อชดเชยการขาดดุล โดยคํานึ งถึ งการส่ งเสริ มการพัฒนาตลาดตราสารหนี้
และการกระจุกตัวของภาระหนี้ในอนาคตด้วย
3) โดยในทางปฏิบตั ิคณะทํางานฯ จะนําผลการประมาณการดุลเงินสด รวมถึงจํานวนเงิน
คงคลังปลายงวดเป็ นรายเดือนจากคณะทํางานเพื่อวางแผนการบริ หารเงินคงคลังมาใช้เป็ นข้อมูลประกอบการ
พิจารณากูเ้ งินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ซึ่งจะส่ งผลกระทบต่อระดับเงินคงคลังในช่วงต่อไป
จากกลไกข้างต้นจะเห็ นได้ว่า กระทรวงการคลังได้มีการร่ วมมือกับหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง
เพื่อร่ วมกันติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและดูแลระดับเงินคงคลังให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม และสร้างความ
มัน่ ใจว่ารั ฐบาลจะสามารถดําเนิ นงานด้านต่าง ๆ ตามแผนที่ กาํ หนดไว้ได้อย่างต่อเนื่ องโดยไม่เป็ นภาระต่ อ
งบประมาณในการถือเงินสดมากจนเกินไป
อย่างไรก็ดี ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกลไกในการบริ หารเงินคงคลังของรัฐบาลในปั จจุบนั
ยังไม่มีการกําหนดระดับเงินคงคลังขั้นตํ่า – ขั้นสู งไว้ในแต่ละช่วงเวลาเพื่อเป็ นแนวทางในการบริ หารเงินสดของ
รัฐบาล โดยกรมบัญชีกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะใช้ผลการวางแผนการบริ หารเงินคงคลังจากการประชุม
คณะทํางานข้างต้นมาใช้ประกอบการบริ หารเงินสดผ่านเครื่ องมือทางการเงินที่เกี่ยวข้อง โดยเครื่ องมือหลัก
ที่ใช้ ได้แก่ การออกตัว๋ เงินคลัง
3.1.6 ระดับเงินคงคลังในปัจจุบัน
ระดับเงินคงคลัง ณ สิ้ นปี งบประมาณ 2555 (ณ สิ้ นเดือนกันยายน 2555) มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 560,336 ล้านบาท
สู งกว่าระดับเงิ นคงคลัง ณ ต้นปี งบประมาณ 2555 (ปลายปี งบประมาณ 2554) ที่ มีอยู่จาํ นวน 521,290 ล้านบาท
จํานวน 39,046 ล้านบาท และสามารถใช้จ่ายได้ถึง 57 วันทําการ1 ในปี งบประมาณ 2556

1

คํานวณจาก จํานวนเงินคงคลัง / (วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ / จํานวนวันทําการ) = 560,336 / (2,400,000 / 244) = 57 วันทําการ
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ตารางที่ 3.1
ระดับเงินคงคลัง ณ สิ้นปี งบประมาณ 2552 – 2555
เงินคงคลัง ณ สิ้ นปี งบประมาณ
เงิ นคงคลังรวม
1. เงิ นคงคลัง ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. เงิ นสด ณ สํานักงานคลังจังหวัด/อําเภอ
3. ธนบัตรและเหรี ยญกษาปณ์ ณ กรมธนารักษ์
4. เงิ นคงคลังระหวา่ งทาง
5. เงิ นฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางที่ ธนาคารกรุ งไทย
6. เงิ นฝากธนาคารของสํานักงานคลังที่ ธนาคารกรุ งไทย
7. เงิ นฝากธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)

2552
2553
2554
2555
293,835.2 429,322.1 521,290.1 560,336.6
278,694.3 417,166.4 509,126.2 536,560.4
673.6
572.2
423.8
0.0
589.2
677.5
581.1
838.9
32.4
69.3
0.0
0.0
8,190.6 4,886.4 5,483.3 15,492.4
5,655.1 5,950.4 5,675.6 7,444.9
0.0
0.0
0.0
0.0

ที่มา: กรมบัญชีกลาง

3.2 ตัวอย่ างการบริหารเงินคงคลังในต่ างประเทศ
คณะผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาตัวอย่างรู ปแบบการบริ หารเงินคงคลังในต่างประเทศ โดยอาศัยข้อมูลจาก
เอกสารประกอบการประชุม/สัมมนาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเอกสารประกอบการศึกษาในอดีต โดยคัดเลือกตัวอย่าง
จากกลุ่มประเทศที่พฒั นาแล้วและประเทศกําลังพัฒนา เพื่อนํามาใช้พิจารณาประกอบการศึกษา โดยผลการศึกษา
ตัวอย่างการบริ หารเงินคงคลังในประเทศต่าง ๆ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
3.2.1 ประเทศออสเตรเลีย
รัฐบาลออสเตรเลียเป็ นผูด้ ูแลเงินคงคลังในรู ปแบบของบัญชีเงินฝากสาธารณะ (Official Public
Account: OPA) ที่ฝากไว้กบั ธนาคารกลาง (Reserve Bank of Australia: RBA) โดยยอดเงินฝากในแต่ละวันจะแสดงถึง
สถานะด้านเงินสดของรัฐบาล โดยมี Australian Office of Financial Management (AOFM) เป็ นผูบ้ ริ หารจัดการ
บัญชีดงั กล่าว
การดําเนินการด้านการบริ หารเงินสดของ AOFM มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อการสร้างความมัน่ ใจว่า
รัฐบาลจะมีเงินสดเพียงพอต่อการใช้จ่ายตามภาระต่าง ๆ ในแต่ละช่วงเวลา และการบริ หารเงินเพื่อให้มีตน้ ทุน
ในการถื อเงิ นสดน้อยที่ สุด รวมถึงการนําเงิ นสดส่ วนเกิ นไปลงทุ นให้เกิ ดผลตอบแทนอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
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ในการบริ ห ารเงิน สดให้เ พีย งพอกับ การใช้จ่า ยของรัฐ บาล AOFM
จะให้ความสําคัญกับ การติ ดตาม
ความผันผวนของระดับเงิ นคงคลังระหว่ างปี และการสังเกตรู ปแบบของรายรั บ – รายจ่ ายของรั ฐบาลที่ อาจ
เปลี่ยนแปลงไป โดยได้เริ่ มกําหนดเป้ าหมายในการดําเนิ นการให้มีการรักษาระดับเงินสดไว้ในช่ วง 500 – 1,000
ล้านเหรี ยออสเตรเลีย และพยายามรักษาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 91 วันของเงินสดไว้ไม่เกิน 750 ล้านเหรี ยญออสเตรเลีย
ตั้งแต่ปี 2548 เป็ นต้นมา
ทั้งนี้ ในส่ วนของเงินสดที่ยงั ไม่มีความจําเป็ นในการใช้จ่ายจะถูกนําไปลงทุนในรู ปของเงินฝาก
ณ ธนาคารกลาง หรื อ ลงทุ น ในตลาดเงิ น เช่ น ตั๋ว สั ญ ญาใช้เ งิ น หรื อตั๋ว เงิ น ฝาก เป็ นต้น โดยมี ข ้อ จํา กัด
ให้สามารถลงทุนได้เฉพาะในตราสารที่มีสกุลเงินดอลลาร์ ออสเตรเลียเท่านั้น และในกรณี ที่เกิดความผันผวน
ทางสภาพคล่ อ ง AOFM สามารถบริ ห ารเงิ น สดได้โ ดยการออกตัว๋ เงิ น คลัง ระยะสั้ น หรื อการถอนเงิ นฝาก
หรื อไถ่ถอนตราสารที่ได้นาํ ไปลงทุนในตลาดเงินได้
นอกจากช่ องทางในการบริ หารเงินสดดังกล่าวแล้ว รัฐบาลออสเตรเลียยังได้ทาํ ความตกลงกับ
รัฐบาลกลางในการเปิ ดวงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft) ไว้ อย่างไรก็ดี การบริ หารจัดการด้วยวิธีน้ ีจะมีตน้ ทุนที่สูง
กว่าแนวทางอื่น (Overdraft rate ของธนาคารพาณิ ชย์ + 1 basis point) ดังนั้น รัฐบาลจึงมักจะเลือกใช้วิธีน้ ีเฉพาะ
ในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดไว้ล่วงหน้าเท่านั้น
สําหรับการวางแผนในการบริ หารเงินสดนั้น AOFM จะเป็ นผูท้ าํ หน้าที่ในการประมาณการเงิน
สดของรัฐบาลล่วงหน้าทั้งในระยะสั้น (1 วัน) และระยะยาว (12 – 18 เดือน) โดยมีขอ้ มูลหลักที่ AOFM ใช้ในการ
ประมาณการเงินสด เช่น ข้อมูลการจัดเก็บรายได้จากหน่ วยงานจัดเก็บภาษี ข้อมูลรายจ่ายจากหน่ วยงานต่าง ๆ
วัน ครบกํา หนดไถ่ ถ อนของตราสารหนี้ และพัน ธบัต ร และกํา หนดการขายทรั พ ย์สิ น ต่ า ง ๆ ของรั ฐ บาล
เป็ นต้น ซึ่งการประมาณการกระแสเงินสดนี้จะต้องมีการทบทวนทุกวันทําการ
3.2.2 ประเทศตุรกี
รัฐบาลตุรกีจะทําการฝากเงินคงคลังไว้ที่ธนาคารกลาง (Central Bank of Turkey: CBRT) ภายใต้
บัญ ชี เ งิ น คงคลัง ที่ ป ระกอบด้ว ยบัญ ชี ย่ อ ยต่ า ง ๆ เช่ น บัญ ชี ห ลัก สํา หรั บ ธุ ร กรรมด้า นรายรั บ และรายจ่ า ย
บัญชี การชําระหนี้ ในและต่างประเทศ และบัญชี เงินตราต่างประเทศ เป็ นต้น นอกจากนี้ เงินสดของรัฐบาลจะ
รวมถึงบัญชีที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (Ziraat Bank) ซึ่ งเป็ นบัญชีที่แยกเฉพาะสําหรับการนําส่ งรายได้
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่ งจะต้องมีการโอนเงินจากบัญชีที่ Ziraat Bank นี้ไปให้กบั บัญชีที่ CBRT
ต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2554 เป็ นต้นมา ได้เริ่ มมีการจ่ายดอกเบี้ยให้กบั เงินฝากของรัฐบาลที่ฝากอยูท่ ี่ CBRT และ
อนุญาตให้มีการนําเงินสดดังกล่าวไปใช้ในการลงทุนด้านอื่นๆ ได้
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สําหรับการบริ หารเงินสดเพื่อรักษาสภาพคล่องของรัฐบาลให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายนั้น รัฐบาล
ได้พยายามดําเนินการโดยรักษาต้นทุนให้อยูใ่ นระดับตํ่าที่สุด ผ่านเครื่ องมือทางการเงิน 3 ประเภท ประกอบด้วย
การประมูลเงินฝาก (Deposit Auction) การออกตัว๋ เงินคลัง และการออกสัญญาธุ รกรรมซื้ อคืนของรัฐบาล
(Repurchase Agreement) โดยมีการกําหนดอายุของตราสารไว้ไม่เกิน 30 วัน
ในส่ วนของการประมาณการกระแสเงินสด กระทรวงการคลังจะทําการประมาณการรายรับและ
รายจ่ายของรัฐบาลล่วงหน้า รายวัน รายเดือน และรายไตรมาส โดยมีการแยกการประมาณการประเภทรายรับ
จากรายได้ภ าษี และรายได้ที่ไม่ ใช่ ภ าษี รวมถึ งรายรั บอื่ นๆ เช่ น การแปรรู ปรั ฐวิสาหกิ จ เป็ นต้น นอกจากนี้
ในส่ วนของการประมาณการรายจ่ าย จะมี การประมาณการแยกรายจ่ ายแต่ละกระทรวง และรายจ่ ายในการ
ชํา ระหนี้ โดยจะมี ก ารประชุ ม รายเดื อ นร่ ว มกัน ระหว่ า งกระทรวงการคลัง และหน่ ว ยงานที่ มี ก ารเบิ ก จ่ า ย
จํานวนมาก เช่น กระทรวงอาหาร เกษตร และปศุสัตว์ (Ministry of Food, Agriculture and Livestock) และ
สํานักงานประกันสังคม เป็ นต้น เพือ่ ทําการประมาณการกระแสเงินสดของรัฐบาลร่ วมกัน
3.2.3 ประเทศแอฟริกาใต้
เงินคงคลังของรัฐบาลจะฝากอยู่ในรู ปบัญชีเงินฝากที่ธนาคารกลาง (Reserve Bank) ในรู ปแบบ
บัญชีเดี่ยว และมีกรมธนารักษ์ (National Treasury) เป็ นหน่วยงานบริ หารเงินสด โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าที่
ประกอบด้ว ย การกําหนดแนวทางการบริ หารเงินสด การเปิ ดบัญชีที่เ กี่ยวข้อง การกํา หนดนโยบายการนํา
เงิน คงคลัง ไปลงทุน และการจัด การธุ ร กรรมทางธนาคารที ่ม ีป ระสิ ท ธิ ภ าพสํา หรับ เงิน คงคลัง โดยมี
กระทรวงการคลังช่วยทําหน้าที่ในการรักษาระดับเงินสดผ่านการกูย้ ืมเงิน อย่างไรก็ดีบญั ชี เงินคงคลังที่ฝาก
อยูท่ ี่ธนาคารกลางจะมีการแยกบัญชีเพื่อการจ่ายเงินออกเป็ นบัญชีย่อยตามประเภทและหน่ วยงาน ในขณะที่
เงินรายได้ของรัฐบาลที่ไม่ใช่ภาษีจะสามารถนําส่ งคลังผ่านบัญชี ของธนาคารพาณิ ชย์ได้
วัตถุประสงค์ในการบริ หารเงิ นสดของรั ฐบาลจะมุ่งเน้นไปที่ การรั กษาสภาพคล่องให้เพียงพอ
ต่อความต้องการในการใช้จ่ายของรัฐบาล โดยพยายามไม่ให้การรับ-จ่ายเงิน และการบริ หารเงินสดของรัฐบาล
ส่ งผลกระทบต่ อ ปริ ม าณเงิ น/สภาพคล่ อ งของธนาคารพาณิ ชย์แ ละในตลาดเงิ นของประเทศ โดยมี การนํา
เงินสดส่ วนเกินไปลงทุนเพื่อหาผลตอบแทน ผ่านการฝากเงินที่ธนาคารกลางและธนาคารพาณิ ชย์ ซึ่ งผลตอบแทน
ที่ได้รับจะขึ้นอยูก่ บั อัตราผลตอบแทนเงินฝากระยะสั้น (Inter - bank overnight rate) เป็ นหลัก และมีการเจรจา
ต่อรองเรื่ องอัตราดอกเบี้ยเป็ นรายไตรมาส
ในการบริ หารเงินสดของรัฐบาล จะมีการทําประมาณการกระแสเงินสด ซึ่ งจะต้องพิจารณาถึง
ความจํา เป็ นในการกู้เ งิ น ระยะสั้ นจากการประมาณการรายรั บ – รายจ่ า ยในแต่ ล ะช่ ว งเวลา และต้อ งมี
การวางแผนการกู้เงิ นให้สอดคล้องกับกระแสเงิ นสด โดยการประมาณการนี้ จะแบ่งเป็ นการประมาณการ
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ระยะสั้น ได้แ ก่ การประมาณการเงิ นสดในแต่ ละวัน และการประมาณการกระแสเงิ นสดรายวัน ล่ว งหน้า
90 วัน และการประมาณการระยะยาว ได้แก่ การประมาณการกระแสเงินสดรายเดือนล่วงหน้า 1 ปี และ 3 ปี
ซึ่ งในการประมาณการนี้ จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลจากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่ น สํานักงบประมาณ
หน่วยงานจัดเก็บภาษี ส่ วนราชการในภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และธนาคารกลาง เป็ นต้น ทั้งนี้ จะไม่มีการกําหนด
ระดับเงินคงคลังขั้นสู ง – ขั้นตํ่าไว้แน่ นอน แต่จะใช้การบริ หารเงินสดจากผลการประมาณการให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ในแต่ละช่วงขณะ โดยมีเครื่ องมือในการบริ หารเงินสดผ่านตราสารต่าง ๆ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล
และตัว๋ เงินคลัง
3.2.4 ประเทศอินโดนีเซีย
ประเทศอิ นโดนี เ ซี ยได้มีการปฏิ รูประบบการบริ หารจัดการเงิ นสดในปี 2552 โดยการออก
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริ หารจัดการมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น โดยก่อนที่จะมีการปฏิรูปเงินสดของรัฐบาล
จะฝากอยูใ่ นบัญชีของธนาคารกลาง (Bank Indonesia) และบัญชียอ่ ยของหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงไม่มีการรวม
ยอดบัญชี (Consolidate) และไม่มีการประมาณการกระแสเงิ นสดของรั ฐบาลในแต่ละช่ วงเวลา ทําให้เกิ ด
อุปสรรคต่อการควบคุมและตรวจสอบของรัฐบาล
อย่างไรก็ดี ภายหลังปี 2552 จนถึงปั จจุบนั ได้มีการทยอยออกกฎกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องกับ
การบริ หารเงิ นสด ส่ งผลให้มีการรวมยอดเงินสดของรัฐบาลทั้งหมดไว้ในบัญชี เดียวที่ฝากไว้ที่ธนาคารกลาง
โดยรายรับ – รายจ่ายทั้งหมดของรัฐบาลจะดําเนินการผ่านบัญชีของธนาคารกลางทั้งหมด รวมถึงมีการเพิ่มเติม
เรื่ องเครื่ องมือในการบริ หารจัดการสภาพคล่องผ่านตราสารของรัฐบาล ธุรกรรมซื้อคืน (Repo / Reverse Repo)
และการฝากเงินในบัญชีของธนาคารกลางและธนาคารพาณิ ชย์ พร้อมเพิ่มเติมข้อกําหนดให้มีการจัดทํารายงาน
กระแสเงินสดของรัฐบาลด้วย
ในส่ วนของการประมาณการกระแสเงินสดหลังการปฏิรูปในปี 2552 ได้มีการกําหนดให้มีการ
ทํา การประมาณการกระแสเงิ น สดของรั ฐ บาลรายสั ป ดาห์ ต ลอดปี งบประมาณ โดยการรวบรวมข้อ มู ล
รายรับ – รายจ่ายจากหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องและระบบเครื อข่าย ทั้งนี้ ในการบริ หารเงินสดจะไม่มีการกําหนด
ระดับเงินคงคลัง แต่จะใช้วิธีการบริ หารระดับเงินสดให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมตามผลการประมาณการกระแส
เงินสดของรัฐบาลในแต่ละช่วง
ทั้ง นี้ ในปั จ จุ บ ันประเทศอิ น โดนี เ ซี ย ยัง อยู่ใ นขั้น ตอนของการปฏิ รูป ด้า นการบริ หารเงิ น สด
ของรั ฐบาล โดยยังคงมี แนวทางที่ จะเริ่ มดําเนิ นการในอนาคตอี กหลายประการ เช่ น การเริ่ มบริ หารเงิ นสด
ผ่านเครื่ องมือในรู ปตราสารของรัฐบาล การบริ หารเงินสดที่เก็บอยูใ่ นรู ปของเงินสกุลต่างประเทศ การประเมิน
ความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และการจัดตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น
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3.2.5 ประเทศอังกฤษ
การบริ หารเงินสดของรัฐบาลอังกฤษดําเนิ นการโดยสํานักงานบริ หารหนี้ (Debt Management
Office: DMO) ซึ่งเป็ นหน่วยงานภายใต้กรมธนารักษ์ (HM Treasury) ภายใต้วตั ถุประสงค์ในการบริ หารสภาพ
คล่อ งของรั ฐ บาลให้ เ พี ย งพอต่ อ การใช้จ่ า ยในแต่ ล ะช่ ว งเวลาและมี ต้น ทุ น ที่ ต่ าํ และการหาผลตอบแทน
ที่มีประสิ ทธิ ภาพในกรณี ที่มีสภาพคล่องส่ วนเกิน ทั้งนี้ ในการดําเนินการดังกล่าว จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อ
ตลาดเงินภายในประเทศ และไม่ขดั แย้งกับนโยบายการเงินที่กาํ หนดโดยธนาคารกลาง (Bank of England)
เงิ น คงคลัง ของรั ฐ บาลจะถู ก ฝากอยู่ใ นรู ป แบบบัญ ชี เ ดี่ ย วที่ ธ นาคารกลาง และมี บ ัญ ชี ย่ อ ย
สําหรับการรับ – จ่ายเงินจากหน่ วยงานต่าง ๆ โดย DMO สามารถบริ หารเงินสดของรัฐบาลในกรณี ที่เกิดการ
ขาดสภาพคล่ องหรื อมี ส ภาพคล่ องล้นเกิ นที่ ไม่ ได้คาดคิ ดผ่านเครื่ องมื อต่ า ง ๆ ได้แ ก่ ธุ รกรรมซื้ อคื น (Repo/
Reverse Repo) ธุรกรรมซื้ อขาด/ขายขาด (Outright purchase/sale) ของตราสารหนี้ การออกตัว๋ เงินคลัง และ
การฝากเงิน ทั้งนี้ การบริ หารเงินสดของรัฐบาลจะต้องมีความสอดคล้องกับแผนการบริ หารหนี้ สาธารณะของ
รัฐบาลในแต่ละช่วงเวลาด้วย โดย DMO จะทําหน้าที่ในการจัดทําแผนการบริ หารหนี้ และแผนการบริ หาร
เงิน สดเพื่อ การกํา หนดระยะเวลาและประเภทตราสารในการทํา ธุร กรรมของแต่ล ะแผนให้ส อดคล้อ งกัน
และเหมาะสมกับสถานการณ์
อย่างไรก็ดี หน้าที่ในการประมาณการกระแสเงินสดจะดําเนินการโดย HM Treasury ในลักษณะ
ของการประมาณการกระแสเงินสดรายวันและรายเดือนล่วงหน้า 19 สัปดาห์ ซึ่งจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลจาก
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งทั้ง จากหน่ ว ยงานจัด เก็ บ รายได้แ ละหน่ ว ยงานทั่ว ไปที่ มี ก ารเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ
นอกจากนี้ ยงั มี การประมาณการกระแสเงิ นสดของรั ฐบาลเป็ นรายวัน ซึ่ งจะต้องมี การปรับปรุ งประมาณการ
ในช่วงระหว่างวันด้วย
3.2.6 ประเทศญี่ปุ่น
ระบบการบริ ห ารเงิ น คงคลัง ของประเทศญี่ ปุ่นจะเน้น การบริ หารกระแสเงิ น สดรั บ และจ่ า ย
ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านการคลังของรัฐบาล โดยดําเนินการในรู ปแบบของการรวมศูนย์บญั ชี (Single Vault
Principle) ซึ่ งเป็ นการรวมศูนย์สําหรับรายรับและรายจ่ายที่เป็ นเงินสดของรัฐบาลทั้งหมด โดยตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ธนาคารกลางของญี่ปุ่น (Bank of Japan: BOJ) จะเป็ นผูด้ ูแลการรับฝากและการเบิกจ่ายเงินสด
ทั้งหมด ซึ่งภายใต้บญั ชีน้ ีจะประกอบไปด้วย บัญชีเงินฝากของรัฐบาลที่ฝากอยูท่ ี่ BOJ (Cash Account) และบัญชี
Treasury Account ซึ่งจะรวมกระแสเงินสดรับและจ่ายของเงินคงคลังที่สาํ นักงานใหญ่และสาขาต่าง ๆ ของ BOJ
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ในส่ วนของการบริ หารเงินสดนั้น รัฐบาลสามารถออกตัว๋ เงินคลัง (Financial Bills) ผ่านการ
ประมูลสําหรับสถาบันการเงินที่ตอ้ งการ ซึ่ งเป็ นการกูย้ ืมเงินในระยะสั้นเพื่อชดเชยเงินสดที่ขาดและจะต้องมี
การชําระคื นภายในปี งบประมาณนั้น นอกจากนี้ รั ฐบาลยังสามารถบริ หารเงิ นสดด้วยการกู้ยืมเงิ นระหว่าง
บัญชีจาก Government Debt Consolidation Fund และ Fiscal Loan Fund ได้ดว้ ย โดยในช่วงที่ดุลเงินสด
ของรัฐบาลเกินดุล จะต้องมีการทยอยนําเงินสดดังกล่าวไปไถ่ถอนตัว๋ เงินคลังหรื อใช้หนี้ที่กยู้ มื มา
จากตัว อย่า งการบริ หารเงิ นคงคลัง ของประเทศต่ า ง ๆ จะเห็ นได้ว่ า ประเทศส่ ว นมาก เช่ น
ออสเตรเลีย ตุ รกี และอังกฤษ เป็ นต้น จะมี การบริ หารเงิ นคงคลังโดยการนําเงิ นส่ วนเกิ นไปหาผลตอบแทน
ในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น ฝากธนาคารกลางหรื อธนาคารพาณิ ชย์ที่มีหลักทรัพย์รัฐบาลคํ้าประกัน หรื อการลงทุน
ในหลักทรัพย์ของรัฐบาล โดยไม่เน้นการลงทุนที่มีอตั ราผลตอบแทนสู ง แต่มกั จะเน้นที่ความมัน่ คงของเงินต้น
เป็ นหลัก ซึ่ งต่างจากของประเทศไทยที่กฎหมายยังคงกําหนดให้ฝากอยู่ที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยโดยไม่ได้
รับผลตอบแทน
นอกจากนี้ ยังพบว่าประเทศส่ วนมากจะมีการรวมบัญชีเงินคงคลังไว้ในระบบบัญชีเดี่ยวซึ่ งฝาก
อยูท่ ี่ธนาคารกลาง และมีการประมาณการความต้องการเงินสดในแต่ละช่วงเวลาล่วงหน้า เช่นเดียวกับกรณี ของ
ประเทศไทย อย่างไรก็ดีในบางประเทศ เช่ น ประเทศออสเตรเลีย เป็ นต้น จะมีการกําหนดระดับเงินคงคลัง
ที่ เหมาะสมไว้แ บบแน่ นอน (500 – 1,000 ล้านเหรี ยญออสเตรเลีย) ในขณะที่ ประเทศอื่ น ๆ มักจะใช้ผลการ
ประมาณการความต้องการเงิ นสดในอนาคตเป็ นเครื่ องมือในการกําหนดระดับเงินคงคลังในแต่ละช่ วงเวลา
ซึ่งเป็ นแนวทางที่ดาํ เนินการอยูใ่ นประเทศไทยเช่นกัน
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บทที่ 4
การศึกษาระดับเงินคงคลังทีเ่ หมาะสม
4.1 ความหมายของระดับเงินคงคลังทีเ่ หมาะสม
ระดับ เงิ น คงคลัง ที่ เ หมาะสม หมายถึ ง ระดับ เงิ น สดที่ มี ต้น ทุ น การถื อ เงิ น สดต่ า ที่ สุ ด
ในช่วงเวลาหนึ่ง โดยไม่สร้างความเสี่ ยงทางการคลังในการขาดเงินสด การกาหนดระดับเงินคงคลัง
ที่เหมาะสมจะพิ จารณาปั จจัยหลัก 2 ประการ คื อ (1) ต้นทุนการบริ หาร และ (2) ระดับอุปสงค์ ต่อ
เงินสด
ต้นทุนการบริ หารเงิ นคงคลังประกอบด้วย 2 ส่ วนคือ (1) ต้นทุนการถื อเงิ นคงคลังสู งเกิ น
ความจาเป็ น และ (2) ต้นทุ นการขาดแคลนเงิ นสด ในกรณี ที่ ถือเงิ นสดเกิ นความจาเป็ น ต้นทุ น
ต่อหน่วยสามารถประมาณการมาจากอัตราดอกเบี้ยการกูย้ ืม (หากระดับเงินที่เกิ นมาจากการกูย้ ืม)
และต้นทุ นค่ า เสี ย โอกาสในการลงทุ น ในทางตรงกันข้า ม หากรั ฐบาลมี เงิ นคงคลัง ไม่ เพี ย งพอ
ต่อการใช้จ่าย รัฐบาลจะต้องแบกรับต้นทุนอันเกิ ดมาจากความเสี่ ยงทางการคลังในรู ปแบบต่าง ๆ
เช่น การถูกลดระดับความน่าเชื่ อถือจากต่างประเทศ ความเสี่ ยงที่ประเทศต้องตกอยูใ่ นสถานการณ์
ล้มละลาย เป็ นต้น

4.2 แบบจาลองทีใ่ ช้ ในการศึกษา
จากการศึ ก ษาทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 พบว่า แบบจาลองการบริ หารเงิ นสดมี อยู่
3 แบบจาลองที่สาคัญ ได้แก่ แบบจาลองปริ มาณการสั่งซื้ อที่ประหยัดที่สุดของบอมอล (Baumol’s
EOQ - Economic Ordering Quantity Model) แบบจาลองของมิลเลอร์ – ออร์ (Miller – Orr Model)
และแบบจาลองของนิวส์บอย (Newsboy) โดยแบบจาลองของ Baumol เป็ นแบบจาลองพื้นฐาน ซึ่ ง
มีขอ้ จากัดด้านข้อสมมติฐานของข้อมูลที่กาหนดให้รายรับและค่าใช้จ่ายมีรูปแบบการเคลื่อนไหว
ที่แน่นอน จึงได้มีการพัฒนามาเป็ นแบบจาลองของ Miller – Orr ซึ่ งกาหนดข้อสมมติฐานให้ขอ้ มูล
มีการเคลื่อนไหวแบบสุ่ มไม่แน่นอน จึงมีความเป็ นไปได้จริ งมากกว่าแบบจาลอง Baumol กล่าวคือ
Miller – Orr คานึ งถึงความแปรปรวนของข้อมูลด้วย ส่ วนแบบจาลองของ Newsboy ได้พฒั นาให้
สอดคล้องกับความเป็ นจริ งมากที่สุด โดยคานึงถึงการกระจายตัวของข้อมูล ด้วย จึงเป็ นแบบจาลอง
ที่เหมาะสมที่สุด
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อย่างไรก็ดี เพื่อให้เข้าใจถึงรากฐานของแบบจาลอง Newsboy และเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจยั จึงจาเป็ นต้องมีการจัดทาแบบจาลองของ Baumol และ Miller – Orr
ด้วย ดังนั้น การศึ กษานี้ จะประยุก ต์ใ ช้แบบจาลองการบริ หารเงิ น สด ซึ่ งว่าด้วยการค้นหาระดับ
เงินสดที่ทาให้ตน้ ทุนของการบริ หารเงินสดต่าที่สุด 3 แบบจาลอง ได้แก่
(1) แบบจาลอง Baumol’s EOQ Model ซึ่ งความต้องการเงินสดและค่าใช้จ่ายมีค่าคงที่
(2) แบบจาลอง Miller – Orr Model ซึ่งความต้องการเงินสดและค่าใช้จ่ายมีความไม่แน่นอน
และข้อมูลมีการกระจายตัวแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete Distribution)
(3) แบบจาลอง Newsboy ซึ่ งความต้องการเงินสดและค่าใช้จ่ายมีความไม่แน่ นอน และ
ข้อมูลมีการกระจายตัวแบบต่อเนื่อง (Uniform Distribution - continuous)
ทั้งนี้ แบบจาลองทั้ง 3 มีสาระสาคัญ ดังนี้
4.2.1 Baumol’s EOQ Model
แบบจาลองการบริ หารเงินสดของ Baumol หรื อปริ มาณการสั่งซื้ อที่ประหยัด (Economic
Ordering Quantity: EOQ) เป็ นแบบจาลองที่ใช้กาหนดปริ มาณสิ นค้าคงคลัง (Inventories) ที่ตอ้ งการ
สั่งซื้ อ ที่ทาให้ตน้ ทุนหรื อค่าใช้จ่ายรวมจากการบริ หารสิ นค้าคงคลังต่าที่สุด โดยต้นทุนหรื อค่าใช้จ่าย
ที่สาคัญประกอบด้วย
4.2.1.1 ต้นทุนหรื อค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา (Holding cost or Carrying cost) เกิดจาก
การมีสินค้าคงเหลือ หรื อสิ นค้าคงคลังส่ วนเกินจากการจาหน่ายสารองอยูใ่ นโกดังหรื อคลังสิ นค้า เช่น
ต้นทุนของเงินลงทุนในสิ นค้าคงเหลื อ ดอกเบี้ ยจากเงิ นจมกับสิ นค้าคงคลัง ค่าเช่ าสถานที่ เก็บสิ นค้า
ค่าสาธารณู ปโภคของคลังสิ นค้า ค่าเงิ นเดื อนพนักงานดูแลและขนย้ายสิ นค้าในโกดัง ค่าประกันภัย
และค่าใช้จ่ายจากการที่สินค้าคงเหลือเสื่ อมสภาพหรื อล้าสมัย เป็ นต้น (กรณี มีสินค้าคงคลังส่ วนเกิน)
4.2.1.2 ต้นทุนหรื อค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้ อ (Ordering cost) เกิดจากค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้ อ
สิ นค้าเพื่อนามาขาย การสั่งซื้ อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต รวมถึงการสั่งผลิตสิ นค้า เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่ ง ค่าใช้จ่ายเอกสารสั่งซื้ อ ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าซองจดหมาย ค่าแสตมป์ ค่าใช้จ่ายในการตรวจ
นับสิ นค้า และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ เป็ นต้น (กรณี มีสินค้าคงคลังไม่เพียงพอ)
ทั้งนี้ ในการบริ หารเงิ นสดด้วยแบบจาลอง EOQ เงินสดจะเปรี ยบเสมือนสิ นค้าคง
คลังประเภทหนึ่งของบริ ษทั และถือเป็ นวัตถุดิบที่จาเป็ นในการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั การมีเงินสด
อยูใ่ นมือจะแสดงถึงสภาพคล่องของบริ ษทั ในขณะที่การถือสิ นทรัพย์ประเภทอื่นจะมีสภาพคล่อง
น้อ ยกว่า ในการเปลี่ ย นให้ สิ น ทรั พ ย์น้ ัน เป็ นเงิ น สด ซึ่ งจะมี ต้น ทุ น เกิ ด ขึ้ น และจะต้อ งใช้เ วลา
ในการท าธุ รกรรม เช่ น หลัก ทรั พ ย์ที่ ส ามารถจาหน่ า ยได้จะมี ส ภาพคล่ องน้อยกว่า เงิ นสด และ
มีตน้ ทุนในการทาธุ รกรรมแลกเปลี่ ยนเป็ นเงิ นสด โดยอัตราผลตอบแทนของหลักทรั พย์เหล่ า นี้
ถือเป็ นต้นทุนค่าเสี ยโอกาสของการรักษาสภาพคล่องในรู ปของเงินสด
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การค้นหาระดับที่เหมาะสมของเงินสดเป็ นการหาระดับของเงินสดที่ทาให้ตน้ ทุนต่า
ที่สุด ซึ่ งเป็ นหน้าที่ของผูจ้ ดั การทางการเงิ นในการค้นหาค่าต่าที่สุดดังกล่าวทั้งในส่ วนของต้นทุน
จากการเกิ นดุ ลเงิ นสด และต้นทุนจากการขาดดุ ลเงิ นสด โดยต้นทุนจะประกอบด้วยต้นทุนของ
การถือเงินสด (Holding cost or Carrying cost) และต้นทุนของการจัดหาเงินสด (Ordering cost)
แบบจ าลองการบริ หารเงิ น สดของ Baumol ก าหนดข้อ สมมติ ฐ านที่ ส าคัญ
ประกอบด้วย ความต้องการใช้เงินสด (Demand for cash) ของบริ ษทั ที่มีความแน่นอน (Certainty)
และเป็ นค่าคงที่ตลอดในช่ วงเวลากาหนด ต้นทุนการถือเงินสดเปลี่ยนแปลงอย่างเป็ นสัดส่ วนกับ
ปริ มาณเงิ นสดคงเหลื อ ต้นทุนการจัดหาเงินสดคงที่ และระยะเวลาในการจัดหาจนกระทัง่ ได้รับ
เงินสด (Lead time) มีความแน่นอน
ตัวอย่างเช่น บริ ษทั A มีความต้องการใช้เงิ นสดที่แน่ นอนเท่ากับ 100,000 ดอลลาร์
ต่อปี และบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายคงที่ทุกวัน ปริ มาณเงินสดของบริ ษทั จะลดลงในจานวนที่เท่าๆ กันตลอด
ช่วงระยะเวลา 1 ปี ในช่วงต้นปี หากบริ ษทั เริ่ มต้นด้วยการถือเงินสด 100,000 ดอลลาร์ ตอนต้นงวด
และยอมให้เงินสดลดลงเรื่ อยๆ จนกระทัง่ เป็ น 0 ดอลลาร์ ตอนปลายงวด บริ ษทั จะมีปริ มาณเงินสด
คงเหลือเฉลี่ยเท่ากับ 50,000 ดอลลาร์ (

ต้น งวด  ปลายงวด 100,000  0

)
2
2

ในทางตรงกันข้าม ถ้าบริ ษทั เริ่ มต้นปี ด้วยการถื อเงินสดเพียง 10,000 ดอลลาร์ และ
ยอมให้เงินสดลดลงเรื่ อยๆ จนกระทัง่ เป็ น 0 ดอลลาร์ หลังจากนั้นบริ ษทั จะจัดหาเงิ นสดอีก 10,000
ดอลลาร์ จ านวน 9 ครั้ ง ปริ มาณเงิ น สดคงเหลื อ เฉลี่ ย จะกลายเป็ นเพี ย ง 5,000 ดอลลาร์
(

ต้น งวด  ปลายงวด 10,000  0

) ดัง นั้น ปริ มาณเงิ นสดคงเหลื อเฉลี่ ยจะลดลงตามความถี่ ของ
2
2

การระดมเงินสด
ปริ ม าณเงิ น สดคงเหลื อ เฉลี่ ย ที่ ล ดลงจะช่ ว ยให้ ส ามารถน าเงิ น สดไปลงทุ น หา
ผลตอบแทนจากหลักทรั พย์ได้มากขึ้ น ซึ่ งปริ มาณเงิ นสดคงเหลื อเฉลี่ ยที่ ลดลง จะสอดคล้องกับ
จานวนของธุรกรรมการจัดหาเงินสดและต้นทุนในการทาธุรกรรมของบริ ษทั ที่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน
รายได้จากดอกเบี้ยหรื อผลตอบแทนจากการลงทุนในสิ นทรัพย์ที่สูญเสี ยจะลดลง
จากแผนภูมิที่ 4.1 กาหนดให้ความต้องการใช้เงิ นสดรวม (Total cash demand)
ตลอดช่วงระยะเวลา = X เงินสดที่บริ ษทั จัดหาหรื อได้รับมา (Cash obtained) = C ปริ มาณเงินสด
คงเหลือเฉลี่ย (avg) เท่ากับค่าเฉลี่ ยระหว่างเงิ นสดที่บริ ษทั จัดหาต้นงวดและเงิ นสดคงเหลื อปลายงวด
ดังนั้น
C
ปริ มาณเงินสดคงเหลือเฉลี่ย (avg) =
2
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การเก็บเงิ นสดเอาไว้จะทาให้เกิดต้นทุนของการสู ญเสี ยดอกเบี้ยหรื อผลตอบแทนที่
พึงได้รับ (Foregone interest or return cost: ic) เท่ากับปริ มาณเงินสดคงเหลือเฉลี่ยคูณอัตราดอกเบี้ย
หรื ออัตราผลตอบแทนที่บริ ษทั พึงได้รับจากการลงทุนในหลักทรัพย์ (i)
ต้นทุนของการเก็บเงินสด (Holding cost or Carrying cost: CC) = ต้นทุนการสู ญเสี ย
ดอกเบี้ยหรื อผลตอบแทนที่พึงได้รับ (ic) = avg i
เนื่ องจากปริ มาณเงิ นสดคงเหลื อเฉลี่ ยเท่ากับ 5,000 ดอลลาร์ หากกาหนดให้อตั รา
ดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 10 ต่อปี ต้นทุนของการสู ญเสี ยดอกเบี้ยที่พึงได้รับของบริ ษทั A จะเท่ากับ 500
ดอลลาร์
แผนภูมิที่ 4.1
ต้ นทุนของการจัดหา (Ordering cost) และต้ นทุนเก็บรักษา (Carrying cost) เงินสด
ต้นทุน

ต้นทุนรวมของการถือเงินสด ($)
ต้นทุนการสูญเสี ย

ต้นทุน

ดอกเบี้ยที่พึงได้รับ (ic)

การถือ
เงินสดที่
ต่าสุด

ต้นทุนของธุรกรรม (trc)
ปริ มาณเงินสด (C)

ที่มา : Rensselaer Polytechnic Institute (RPI). Chapter 10 An Introduction to Working Capital and Cash Management.

จากแผนภูมิที่ 4.2 บริ ษทั จะเริ่ มต้นด้วยการถื อเงิ นสดเท่ากับ C หลังจากนั้นบริ ษทั
มีการใช้จ่ายเงิ นสดที่คงที่ ทุกวันจนกระทัง่ ปริ มาณเงิ นสดคงเหลื อเป็ น 0 บริ ษทั จาเป็ นต้องได้รับ
เงิ นสดเพิ่มเติ มจากเงิ นสดที่ ถือช่ วงเริ่ มต้น บริ ษทั จัดหาเงิ นสดเพิ่มด้วยการติดต่อผ่านโบรคเกอร์
เพื่ อจาหน่ า ยหลักทรั พ ย์ที่ บริ ษทั มี อยู่เพื่ อแลกเปลี่ ยนเป็ นเงิ นสด ซึ่ งจะทาให้ปริ มาณเงิ นสดของ
บริ ษทั เพิ่มขึ้น โดยทุกครั้งที่มีการติดต่อโบรคเกอร์ เพื่อจาหน่ายหลักทรัพย์ บริ ษทั จะมีตน้ ทุนการทา
ธุรกรรม
แบบจาลองของ Baumol กาหนดข้อสมมติฐานให้รายได้ที่บริ ษทั ได้รับถูกแปลงสภาพ
ให้ ก ลายเป็ นหลั ก ทรั พ ย์ ที่ มี ผ ลตอบแทน บริ ษั ท จึ ง จะถื อ หลั ก ทรั พ ย์ ที่ ใ ห้ ผ ลตอบแทน
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ไว้ส่วนหนึ่ ง และเมื่อบริ ษทั ต้องการจาหน่ ายหลักทรัพย์เพื่อเปลี่ ยนเป็ นเงินสด บริ ษทั จะต้องชาระ
ค่านายหน้าให้โบรคเกอร์ ในจานวนคงที่เท่ากับ B ต่อธุ รกรรม ดังนั้น จานวนธุ รกรรมการจาหน่าย
หลักทรัพย์เพื่อจัดหาเงิ นสดจะเท่ากับปริ มาณเงิ นสดที่ตอ้ งการใช้ท้ งั หมดหารด้วยปริ มาณเงิ นสด
ที่จดั หาด้วยการจาหน่ายหลักทรัพย์
จานวนธุ รกรรมการสัง่ ซื้ อเงินสด (tr) =

X
C

ต้นทุ นหรื อค่ าใช้จ่ายในการจัดหาเงิ นสด (Ordering cost) จะเท่ ากับ ต้นทุ นของ
ธุ รกรรมในการจาหน่ายหลักทรัพย์เป็ นเงินสด ซึ่ งสามารถแสดงได้ดว้ ยสมการ
ต้นทุนในการจัดหาเงินสด (Ordering cost: CO) = ต้นทุนของธุ รกรรมการสัง่ ซื้ อเงินสด (trc)
X
C

=  B  tr  B
เมื่อบริ ษทั มีปริ มาณเงินสดที่ตอ้ งจัดหาเท่ากับ 10,000 ดอลลาร์ จานวนธุ รกรรมจัดหา
เงิ น สดเท่ า กับ 10 ค่ า นายหน้า เท่ า กับ 50 ดอลลาร์ ต่ อ ธุ ร กรรม ต้น ทุ นของการท าธุ ร กรรมรวม
จะเท่ากับ 500 ดอลลาร์
แผนภูมิที่ 4.2
การบริหารจัดการปริมาณเงินสดคงเหลือ
ปริ มาณเงินสด

การจาหน่ายหลักทรัพย์ (Inflow)
เงินสดที่ตอ้ ง
จัดหาต่อครั้ง = C*

การใช้จ่ายเงินสด (Outflow)

เงินสดคงเหลือเฉลี่ย

C*
=
2

0

ที่มา : Rensselaer Polytechnic Institute (RPI). Chapter 10 An Introduction to Working Capital and Cash Management. ระยะเวลา
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ต้นทุนรวมของการถือเงินสด (Total cash balance cost: $) เท่ากับผลรวมของต้นทุน
อัตราดอกเบี้ ยที่ เสี ย ไป (Foregone interest) และต้นทุ นค่ านายหน้าของธุ รกรรมในการเปลี่ ย น
หลักทรัพย์เป็ นเงินสด
ต้นทุนรวมของการถือเงินสด ($) = ต้นทุนการเก็บเงินสดต่อปี ต่อหน่วย (Carrying cost: CC) +
ต้นทุนการจัดหาเงินสด (Ordering cost: CO)
= ต้นทุนของการสู ญเสี ยดอกเบี้ยที่พึงได้รับ (ic) + ต้นทุนของธุรกรรมในการเปลี่ยน
หลักทรัพย์เป็ นเงินสด (trc)
X
C

= avg i +  B
C
2

X
C

= i + B
การหาค่าอนุพนั ธ์ (Derivative) ของสมการต้นทุนรวม ($) ต่อตัวแปร C แล้วเซ็ตเท่ากับ 0
C
2

X
C

ต้นทุนรวม ($) =  i +  B
= iC +BXC-1
2

d$
dC

= i + (-BXC-2) = 0
2

เมื่อแก้สมการหาค่า C จะได้
i
2

= BXC-2

i
2BX
2BX
C2 =
i
2BX
C* =
i

C-2 =
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ระดับของการถือเงินสดที่เหมาะสมจะต้องเป็ นระดับที่ทาให้ตน้ ทุนรวมของการถือ
เงินสด ($) ต่าที่สุด ซึ่ งการคานวณหาค่าต่าสุ ดของต้นทุนรวมในการถือเงินสด ($) ต่อปริ มาณเงินสด
(C) มีรายละเอียดดังนี้
กาหนดให้

C*
ปริ มาณเงินสดคงเหลือเฉลี่ย =
2

ปริ มาณความต้องการใช้เงินสดทั้งปี =X
ปริ มาณการจาหน่ายหลักทรัพย์เป็ นเงินสด =

ปริ มาณเงิน สด ทีต่ อ้ งการใช้ท้งั ปี
ปริ มาณเงิน สด ทีต่ อ้ งจัดหาต่อครั้ง

=X

ต้นทุนการจัดหาเงินสดต่อครั้ง = ค่านายหน้าต่อธุ รกรรม = B
ต้นทุนการเก็บเงินสดต่อปี ต่อหน่วย = อัตราดอกเบี้ยที่พึงได้รับ = i

ระดับที่เหมาะสมของปริ มาณเงินสดที่ตอ้ งจัดหา (Optimal Cash Order Quantity) คือ
ระดับที่ทาให้ตน้ ทุนรวมในการถือเงินสด และระดมเงินสดต่าที่สุด จะสามารถแสดงได้ดว้ ยสมการ

ปริ มาณการจัดหาเงินสดที่ประหยัดที่สุด (C*) =
C* =

=

2BX
i

หรื อ

2  ต้น ทุน การจัดหา เงิน สด ต่อครั้ง  ปริ มาณ ความต้องการใช้เงิน สดทัง้ ปี
ต้น ทุน การเก็บเงิ นสด ต่อปี ต่อหน่ วย

2  C O  ปริ มาณ ความต้องการใช้เงิน สดทัง้ ปี
CU

ดังนั้น หากบริ ษทั A มีความต้องการใช้จ่ายเงิ นสด 100,000 ล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย
ของหลักทรัพย์เท่ากับร้อยละ 10 ต้นทุนค่านายหน้าต่อธุ รกรรมเท่ากับ 50 ดอลลาร์

ระดับที่เหมาะสมของปริ มาณเงินสดที่ตอ้ งจัดหา (C*)=
100,000,000 =10,000 ดอลลาร์

2BX
2  50  100,000
=
=
i
0.1

C
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บริ ษทั A จะถือปริ มาณเงินสดเฉลี่ย 5,000 ดอลลาร์ และจะติดต่อโบรคเกอร์ 10 ครั้ง
เพื่อจาหน่ายหลักทรัพย์เปลี่ยนเป็ นเงินสด ทั้งนี้ บริ ษทั A จะระดมเงินสด 10 ครั้งต่อปี หรื อโดยเฉลี่ยทุก
36.5 วัน ต้นทุนของการสู ญเสี ยดอกเบี้ยที่พึงได้รับเท่ากับ 500 ดอลลาร์ ต้นทุนของการทาธุ รกรรม
เท่ากับ 500 ดอลลาร์ ต้นทุนรวมในการถือเงินสดและระดมเงินสดเท่ากับ 1,000 ดอลลาร์
กรณี ที่บริ ษทั ต้องการถื อเงิ นสด และยอมให้ปริ มาณเงิ นสดลดลงจนกระทัง่ เป็ น 0
ต้นทุนของการสู ญเสี ยดอกเบี้ยที่พึงได้รับ เท่ากับต้นทุนของการทาธุ รกรรม แต่กรณี ที่บริ ษทั ยอมให้
ปริ มาณเงินสดลดลงถึงระดับขั้นต่าที่ยอมรับได้ระดับหนึ่ง ต้นทุนของการสู ญเสี ยดอกเบี้ยที่พึงได้รับ
จะไม่เท่ากับต้นทุนของการทาธุ รกรรม
แบบจาลอง Baumol กรณี ที่ความต้องการใช้เงินสดไม่แน่นอน (Uncertainty Demand)
แบบจาลองของ Baumol มีขอ้ สมมติฐานที่เป็ นไปไม่ได้ในความเป็ นจริ ง 2 ข้อ ได้แก่
(1) บริ ษ ทั สามารถรู ้ ถึ งปริ มาณความต้องการใช้เงิ นสดอย่างแน่ นอน และ (2) บริ ษทั มี ค่าใช้จ่า ย
เงินสดในจานวนที่คงที่อย่างสม่าเสมอ ในความเป็ นจริ ง ความต้องการใช้เงินสดมีความไม่แน่นอน
ดังนั้น บริ ษทั จาเป็ นต้องมีเงิ นสดขั้นต่ า (Minimum Cash Balance) หรื อเงินสดสารองยามฉุ กเฉิ น
(Precautionary Balance) ไว้ใ ช้จ่ า ยในยามจ าเป็ น โดยวิธี ก ารค านวณหาปริ ม าณเงิ นสดขั้นต่ า
ในการศึกษานี้ กาหนดให้บริ ษทั ต้องคาดการณ์ความต้องการเงินสด (Expected Cash Demand) และ
ปริ มาณเงินสดที่ตอ้ งจัดหามาเพิ่ม (Order level) และกาหนดปริ มาณความต้องการใช้เงินสดสู งสุ ด
(Maximum demand) หรื อปริ มาณการใช้จ่ายเงินสดสู งสุ ด (Maximum Usage)
ตัวอย่างเช่น บริ ษทั A คาดการณ์ปริ มาณความต้องการใช้เงินสดทั้งปี เท่ากับ 100,000
ดอลลาร์ โดยมีปริ มาณเงินสดที่ตอ้ งจัดหา ในช่วงเวลาทุก 36.5 วัน เท่ากับ 10,000 ดอลลาร์ อย่างไรก็ดี
ถ้าระหว่างช่วงเวลา 36.5 วัน นั้น บริ ษทั อาจจะต้องการใช้เงินสดเพิ่มขึ้นถึง 12,000 ดอลลาร์ ในช่วง
ที่มีค่าใช้จ่ายสู งกว่าปกติ ดังนั้น บริ ษทั A จะต้องถือปริ มาณเงินสดขั้นต่าไว้จะเท่ากับ 2,000 ดอลลาร์
ดังนั้น ปริ มาณเงินสดคงเหลือเฉลี่ยระหว่างต้นงวดกับปลายงวดจะเท่ากับ
ปริ มาณเงินสดคงเหลือเฉลี่ย (avg) =

(ต้นงวด ปริ มาณเงินสดที่ตอ้ งจัดหาสู งที่สุด) (ปลายงวด ปริ มาณเงินสดขั้นต่า)

max  min
=
2
min  C  min
=
2
C  2min
=
2
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โดยที่ min คือ ปริ มาณเงินสดต่าที่สุด
max คือ ปริ มาณเงินสดสู งที่สุด ซึ่ง max = C + min
C ปริ มาณเงินสดที่บริ ษทั ต้องจัดหาหรื อได้รับมา (Cash Obtained) ในแต่ละงวด

C  2min
ดังนั้น ปริ มาณเงินสดคงเหลือเฉลี่ยเท่ากับ
2
และบริ ษทั A จะมีปริ มาณเงินสดคงเหลือเฉลี่ย (avg) =
=

( ต้น งวด  12,000 )  (ปลายงวด  2,000)
2

14,000
= 7,000
2

แผนภูมิที่ 4.3
การบริหารจัดการปริมาณเงินสดคงเหลือ กรณีกาหนดปริมาณเงินสดขั้นต่า
ปริ มาณเงินสด

เงินสดขั้นสูง
(Max) = C*+Min
เงินสดคงเหลือเฉลี่ย =
C *  2Min
2

เงินสดขั้นต่า
(Min)
ระยะเวลา
ที่มา : Rensselaer Polytechnic Institute (RPI). Chapter 10 An Introduction to Working Capital and Cash Management.

ดังนั้น ต้นทุนรวมของการถือเงินสด (Total Cash Balance Cost: $$) กรณี ความต้องการ
ใช้เงินสดไม่แน่นอน (Uncertainty Demand) ซึ่ งเท่ากับผลรวมของอัตราดอกเบี้ยที่เสี ยไป (Foregone
Interest) และต้นทุนค่านายหน้าของธุ รกรรมในการเปลี่ยนหลักทรัพย์เป็ นเงินสด
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ต้นทุนรวม ($$) = ต้นทุนของการสู ญเสี ยดอกเบี้ยที่พึงได้รับ (ic) + ต้นทุนของธุรกรรมในการ
เปลี่ยนหลักทรัพย์เป็ นเงินสด (trc)
X
C

= avg i +  B
=

X
C  2min
i +  B
2
C

ถึงแม้วา่ บริ ษทั จาเป็ นต้องมีปริ มาณเงินสดขั้นต่า แต่ระดับที่เหมาะสมของปริ มาณเงินสด
ที่ตอ้ งจัดหา (Optimal cash order quantity) ยังคงเท่ากับ C*=
2  C O  ปริ มาณ ความต้องการใช้เงิน สดทัง้ ปี
CU

2BX
หรื อ C*=
i

ตราบเท่าที่บริ ษทั ยังคงถือเงินสด และใช้จ่ายเงินสด

จนกระทัง่ ปริ มาณเงินสดเป็ น 0
อย่างไรก็ดี ในกรณี ที่บริ ษทั มีปริ มาณการถื อเงิ นสดขั้นต่ า ปริ มาณเงิ นสดคงเหลื อเฉลี่ ย
จะสู งกว่ากรณี ที่บริ ษทั ไม่มีปริ มาณการถือเงินสดขั้นต่ า ดังนั้น ต้นทุนของการสู ญเสี ยดอกเบี้ยที่พึง
ได้รับ และต้นทุนรวมของการถื อเงิ นจะสู งขึ้น ตัวอย่างเช่ น ถ้าบริ ษทั A มีปริ มาณการถือเงินสด
ขั้นต่ า 2,000 ดอลลาร์ ปริ มาณเงิ นสดที่ ตอ้ งจัดหา 10,000 ดอลลาร์ ปริ มาณเงินสดคงเหลื อเฉลี่ ย
จะเพิ่มขึ้นเป็ น 7,000 ดอลลาร์ ต้นทุนของการสู ญเสี ยดอกเบี้ยที่พึงได้รับจะเท่ากับ 700 ดอลลาร์ และ
ต้นทุนรวมของการถือเงินจะเท่ากับ 1,200 ดอลลาร์
4.2.2 Miller - Orr Model
แบบจาลอง Miller – Orr เป็ นแบบจาลองที่พฒั นาขึ้นโดย Merton Miller และ Daniel
Orr (1966) ซึ่ งพัฒนาขึ้นจากแบบจาลองปริ มาณการสั่งซื้ อที่ประหยัดที่สุด (EOQ) ของ Baumol โดย
ข้อสมมติฐานหลักของแบบจาลองของมิลเลอร์ - ออร์ จะไม่ได้กาหนดให้บริ ษทั ต้องคาดการณ์
ความต้องการใช้เงิ นสดทั้ง ปี แต่ จะเป็ นการประยุก ต์ใ ช้กบั สถานการณ์ ที่ก ระแสเงิ นสดรั บ และ
กระแสเงิ น สดจ่ า ยในแต่ ล ะวัน (Daily) มี ค วามไม่ แ น่ น อน (Uncertainty) และสามารถเป็ นได้
ทั้ง ค่า บวกและค่า ลบ โดยความไม่แน่ นอนสามารถแสดงได้ด้วยค่ า ความแปรปรวนของเงิ นสด
(Variance of Cash Flow)
โดยทั่วไปปริ มาณเงิ นสดขั้นต่ าของบริ ษ ัทจะประกอบด้วยค่ า ใช้ จ่ า ยรายวัน (Daily
Obligation) หรื อค่ า ใช้ จ่ า ยในการท าธุ ร กรรมธนาคาร ส่ วนปริ มาณเงิ น สดขั้น สู ง ของบริ ษั ท
จะขึ้นอยูก่ บั การตัดสิ นใจชัง่ น้ าหนัก (Trade Off) ระหว่างต้นทุนของธุ รกรรมการลงทุนในตลาดการเงิน
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และต้นทุนของการสู ญเสี ยดอกเบี้ยที่พึงได้รับหากไม่ลงทุน ซึ่ งแบบจาลองของมิลเลอร์ - ออร์ เป็ น
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการค านวณส่ วนต่ าง (Spread) ระหว่างปริ มาณเงิ นสดขั้นสู ง และปริ มาณเงิ นสด
ขั้นต่าดังกล่าว
ทั้ง นี้ ความไม่ แ น่ น อนของกระแสเงิ น สดรั บ เกิ ด จากแหล่ ง รายได้ ไ ม่ เ พี ย งพอ
ต่อความต้องการใช้เงินสด ดังนั้น บริ ษทั จึงต้องมีหลักทรัพย์สภาพคล่องที่ใช้แลกเปลี่ยนเป็ นเงินสด
ไว้ใช้ในกรณี ที่รายได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้จ่ายเงิ นสด เนื่ องจากบริ ษทั อาจจะไม่สามารถ
ควบคุมขนาดและระยะเวลาของการได้รับรายได้อย่างแน่ นอน ในทางตรงกันข้ามในบางช่วงเวลา
ปริ มาณเงิ นสดของบริ ษทั อาจอยู่ใ นระดับ สู ง ซึ่ ง บริ ษทั จะสู ญเสี ยโอกาสได้รับ ดอกเบี้ ยจากการ
ลงทุนมาก ดังนั้นบริ ษทั จะใช้เงินสดส่ วนเกินซื้ อหลักทรัพย์เก็บไว้
แผนภูมิที่ 4.4
การบริหารจัดการปริมาณเงินสดคงเหลือ แบบจาลอง Miller - Orr Model
ปริ มาณเงินสด
เงินสดสูงที่สุด
(Max)= Min + 3z

เงินสดเริ่ มแรก
(rtp)= Min + z
เงินสดต่าที่สุด
(Min)
ระยะเวลา
ที่มา : Rensselaer Polytechnic Institute (RPI). Chapter 10 An Introduction to Working Capital and Cash Management.

จากแผนภูมิที่ 4.4 บริ ษทั เริ่ มต้นด้วยการถื อเงิ นสดเท่ากับ rtp (Return to point) โดย
ปริ มาณเงิ นสดจะลดลงเมื่ อบริ ษ ทั มี ค่ า ใช้จ่า ย และจะเพิ่ ม ขึ้ นเมื่ อบริ ษ ทั ได้รับเงิ นสดจากรายได้
เมื่อปริ มาณเงินสดลดลงถึงระดับต่าที่สุด (min) บริ ษทั จะจาหน่ ายหลักทรัพย์เพื่อเพิ่มปริ มาณเงิ นสด
ให้กลับมาอยูท่ ี่ระดับ rtp เมื่อปริ มาณเงินสดเพิ่มขึ้นถึงระดับสู งที่สุด (max) บริ ษทั จะนาเงินสดส่ วนเกิน
ไปซื้ อหลักทรัพย์สภาพคล่อง เงินสดจะลดลงกลับมาอยูท่ ี่ระดับ rtp
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แบบจาลองของ Miller - Orr กาหนดให้บริ ษทั ต้องทราบถึงระดับสู งที่สุด (Upper limit)
และระดับต่าที่สุด (Lower limit) ของปริ มาณเงินสด รวมถึงปริ มาณการจาหน่ายหรื อซื้ อหลักทรัพย์
เมื่อถึงระดับสู งที่สุดและต่าที่สุดดังกล่าว
ในการคานวณระดับต่าที่สุดของปริ มาณเงินสด (Minimum) จะพิจารณาจากต้นทุน
ของการใช้จ่ายเงินสดจนกระทัง่ เงินสดเหลือ 0 ซึ่ งต้นทุนของการใช้จ่ายเงินสดเป็ นฟั งก์ชนั่ ของอัตรา
ดอกเบี้ยเงิ นกูร้ ะยะสั้นของธนาคาร โดยในส่ วนของการคานวณระดับสู งที่สุดของปริ มาณเงิ นสด
(Maximum) จะสามารถแสดงได้ ดังนี้
ระดับสู งที่สุดของปริ มาณเงินสด (max) = ระดับต่าที่สุดของปริ มาณเงินสด (min) +
ส่ วนต่างระหว่างปริ มาณเงินสู งที่สุดและต่าที่สุด (Spread: 3z)
= min + 3z
โดยที่ค่า z สามารถคานวณได้ดว้ ยสมการ
z=

3

3  B   cb2
4i

ซึ่ง  cb2 คือ ค่าความแปรปรวนรายวันของปริ มาณเงินสด (Variance of daily cash
balance)
ปริ มาณเงินสดที่กลับเข้าสู่ ระดับเดิม (Return to point) เท่ากับ rtp คือ ระดับที่บริ ษทั
บริ หารเงินสดส่ วนขาดและส่ วนเงินให้กลับเข้าสู่ ระดับแรกเริ่ ม โดยที่การคานวณ rtp สามารถแสดง
ได้ดว้ ยสมการ
ระดับแรกเริ่ มของปริ มาณเงินสด (rtp) = ระดับต่าสุ ดของปริ มาณเงินสด (min) + z
เมื่อเงิ นสดลดลงถึ งระดับต่ าสุ ด (min) บริ ษทั จะจาหน่ ายหลักทรั พย์ z ดอลลาร์
เพื่อให้ระดับเงินสดกลับเข้าสู่ ระดับ rtp ทั้งนี้ เนื่ องจากส่ วนต่างระหว่างปริ มาณเงินสดสู งที่สุดและ
ปริ มาณเงิ นสด rtp เท่ ากับ 2z ดอลลาร์ เมื่อปริ มาณเงิ นสดถึ งระดับสู งสุ ด (min) บริ ษทั จะซื้ อ
หลักทรัพย์มูลค่า 2z ดอลลาร์
ตัวอย่างเช่ น บริ ษทั B ได้รับผลตอบแทนจากหลักทรัพย์ร้อยละ 0.5 ต่อเดื อน และมี
ต้นทุนค่านายหน้า 360 ดอลลาร์ ต่อธุ รกรรม ระดับต่าที่สุดของปริ มาณเงินสดอยูท่ ี่ 15,000 ดอลลาร์
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ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเงิ นสดช่ วงก่อนหน้าเท่ากับ 22,260 ดอลลาร์ ต่อเดื อน ค่าความแปรปรวน
ของเงินสดเท่ากับ 500,000,000 ดอลลาร์
z=

3

=3

3  360  500,000,000
4  0.005

5,400,000,000,000
0.02

= 3 27,000,000,000,000
= 30,000
ดังนั้น ระดับสู งที่สุดของปริ มาณเงินสดจะเท่ากับ
max = 15,000 + 3  30,000
= 105,000
เมื่อปริ มาณเงินสดถึงระดับสู งสุ ด บริ ษทั B จะใช้เงินสด 2z = 60,000 ดอลลาร์ เพื่อซื้ อ
หลักทรัพย์ ซึ่ งทาให้ปริ มาณเงินสดกลับเข้าสู่ ระดับ rtp
rtp = min + z
= 15,000 + 30,000
= 45,000
และเมื่อปริ มาณเงินสดถึงระดับต่าสุ ด บริ ษทั B จะจาหน่ายหลักทรัพย์มูลค่า z =
30,000 ดอลลาร์
ถึ ง แม้ว่ า ในการศึ ก ษานี้ จะไม่ ไ ด้ แสดงถึ ง ที่ ม าของสู ตรการค านวณค่ า z ว่ า มี
ความเกี่ยวข้องกับค่าสู งที่สุดของปริ มาณเงินสด หรื อปริ มาณเงินสดระดับแรกเริ่ ม (Return to point)
แต่สูตรค่า z สามารถอธิ บายถึงความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนของธุ รกรรม (B) อัตราดอกเบี้ย (i) และ
2
ค่าความแปรปรวนของเงินสด (  ch ) ได้
ตัวอย่างเช่น หากต้นทุนของธุ รกรรม (B) เพิ่มขึ้น ค่า z จะเพิ่มขึ้น ระดับสู งที่สุดของ
ปริ มาณเงินสด และระดับแรกเริ่ ม (rtp) ของปริ มาณเงินสดจะเพิ่มขึ้น ดังนั้น เมื่อต้นทุนของธุ รกรรม
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(B) เพิ่ มขึ้ น บริ ษทั จะลดจานวนธุ รกรรมในการจาหน่ ายหลักทรั พย์เป็ นเงิ นสดลง จานวนครั้ ง ที่
ปริ ม าณเงิ นสดจะเกิ น ระดับ สู ง ที่ สุ ดจะน้อยลง ท าให้ บ ริ ษ ทั ซื้ อ หลัก ทรั พ ย์จ ากเงิ นสดส่ วนเกิ น
น้อยครั้งลง เมื่อปริ มาณเงินสดแรกเริ่ ม (rtp) เพิ่มขึ้น จานวนครั้งที่ปริ มาณเงินสดจะถึงระดับต่าที่สุด
จะน้อยลงเช่นกัน
หากอัตราดอกเบี้ ยเพิ่มขึ้ นจะส่ งผลให้ค่า z ระดับสู งสุ ดของปริ มาณเงิ นสด และ
ปริ มาณเงินสดแรกเริ่ ม (rtp) ลดลง บริ ษทั จะกาหนดระดับสู งที่สุดของปริ มาณเงิ นสดลดลงเพื่อให้
ได้หลัก ทรั พ ย์และอัตราดอกเบี้ ย มากขึ้ น และจะมี ป ริ ม าณเงิ นสดแรกเริ่ ม (rtp) ลดลง เนื่ องจาก
ต้องการให้ปริ มาณเงินสดคงเหลือเฉลี่ยลดลง
2
หากค่ าความแปรปรวนของเงิ นสด (  ch ) เพิ่ มขึ้ น ซึ่ งหมายถึ งความไม่ แน่ นอนของ
เงิ นสดที่เพิ่มขึ้น ค่า z จะเพิ่มขึ้ น ส่ วนต่างระหว่างระดับสู งที่สุดและระดับต่ าที่สุดของเงิ นสดจะเพิ่ม
กว้างขึ้น ในกรณี ที่ค่าความแปรปรวนเป็ น 0 ค่า z จะเป็ น 0 ระดับสู งที่สุดและระดับต่ าที่สุดจะเท่ากัน
ในกรณี น้ ี ปริ มาณเงิ นสดจะคงที่ ไม่ มี การท าธุ รกรรมจาหน่ ายหรื อซื้ อหลักทรั พย์ ขณะที่ ก รณี ที่ ค่ า
ความแปรปรวนสู งขึ้น บริ ษทั จะต้องทาธุ รกรรมเกี่ ยวกับหลักทรัพย์บ่อยครั้ งขึ้น โดยที่ระดับสู งที่สุด
และปริ มาณเงินสดแรกเริ่ ม (rtp) จะเพิ่มขึ้น
4.2.3 Newsboy Model
4.2.3.1 หลักการ
หากพิจารณาพฤติกรรมการถือเงิ นสด และต้นทุนในการบริ หารเงิ นสดของ
ประเทศ พบว่าระดับเงินคงคลังมีความผันผวนมาโดยตลอด ภายใต้ตน้ ทุนการบริ หารเงินคงคลัง ที่
ค่อนข้างคงที่ ดังนั้น การกาหนดระดับเงิ นคงคลังที่เหมาะสมจึงอาศัย วิธีการ Newsboy Model
เนื่ องจากสามารถนามาใช้กาหนดระดับเงิ นสดที่ มีตน้ ทุนในการบริ หารต่ าที่สุด ในช่ วงเวลาหนึ่ ง
ภายใต้ตน้ ทุนต่อหน่ วยคงที่ โดยมีระดับอุปสงค์เงินสดที่ผนั ผวน ซึ่ งสอดคล้องกับลักษณะของเงิ น
คงคลังในปัจจุบนั
อย่างไรก็ตาม การคานึ งถึงระดับเงิ นคงคลังที่มีตน้ ทุนในการบริ หารจัดการ
ต่าสุ ดอาจทาให้ละเลยประเด็นในเชิ งความเสี่ ยงทางการคลังได้ ดังนั้น การกาหนดระดับเงินคงคลัง
ที่ เหมาะสมจึ ง อาศัย การพิ จารณาความต้องการเงิ นสดรายวันร่ วมกับ แบบจาลองในข้างต้นด้วย
เพื่อเป็ นแนวทางพื้นฐานในการกาหนดระดับเงินคงคลังที่มีตน้ ทุนในการบริ หารต่าสุ ดภายใต้กรอบ
ความเสี่ ยงทางการคลัง
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4.2.3.2 แนวคิด
แนวคิ ด เบื้ องต้น ในการหาระดับ เงิ น คงคลัง ที่ เ หมาะสมภายใต้แ นวคิ ด ของ
Newsboy Model คือ ระดับเงินสดที่มีตน้ ทุนการบริ หารต่าที่สุดในช่วงเวลาหนึ่ ง ซึ่ งข้อสมมุติฐาน
ต้นทุนการบริ หารเงินสด มีดงั นี้
1) ต้น ทุ น การบริ ห ารสภาพคล่ อ งในช่ ว งเวลาหนึ่ งประกอบด้ว ย 2 ส่ ว น
คือ ต้นทุนต่อหน่ วยในการถื อเงิ นคงคลังสู งเกินความต้องการ ( o ) และต้นทุนต่อหน่ วยในการถื อ
เงินคงคลังต่ากว่าความต้องการ ( u )
2) ความต้องการเงินสดของรัฐบาล (D) มีการกระจายตัวของแบบต่อเนื่ อง
(Uniform Distribution - Continuous) โดยฟั ง ก์ชั่น ความหนาแน่ นของความน่ า จะเป็ นของ D
(Probability Density Function: PDF) แทนด้วยสมการ f(x) และ ฟังก์ชนั การแจกแจงความน่าจะเป็ น
แบบสะสมของ D (Cumulative Distribution Function: CDF) แทนด้วยสมการ F(x)
3) ระดับเงินสดที่รัฐบาลถือจริ งคือ Q
กาหนดให้ G (Q , D) คือต้นทุนรวมของกรณี ที่มีเงินสดมากเงินไป และ
น้อยเกิ นไปในระยะเวลาหนึ่ ง ถ้า Q คือ เงินสดที่รัฐบาลถือ และ D คือ ความต้องการเงินสดใน
ช่วงเวลาหนึ่ง กาหนดให้ Mo คือ มูลค่าในกรณี ที่รัฐบาลมีเงินสดเกิน โดย Q – D จะมีมูลค่าก็ต่อเมื่อ
Q > D เท่านั้น ในกรณี ตรงกันข้าม Mu คือ มูลค่าในกรณี ที่รัฐบาลมีเงินสดน้อยกว่าความต้องการ
ดังนั้น D – Q จะมีมูลค่าก็ต่อเมื่อ D > Q ทั้งนี้สมการต้นทุนทั้ง 2 สามารถสรุ ปได้ดงั สมการต่อไปนี้

Mo {
Mu {

Q
Q

Q
Q

Q
Q

จากสมการต้นทุนทั้ง 2 สามารถสรุ ปรวมเป็ นสมการต้นทุนการบริ หารเงินสด
รวม โดยสามารถแสดงได้ดงั สมการต่อไปนี้

(Q ) o Mo u Mu
เนื่ องจากสมการต้นทุนข้างต้นมีผลลัพธ์ได้หลายกรณี ซ่ ึ งแปรผันไปตามตัว
แปร D และ Q เพื่อหาค่ากลางที่สามารถแสดงถึงระดับต้นทุนโดยเฉลี่ ย สมการที่ใช้จึงต้องอยู่ใน
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รู ปแบบค่าความคาดหวังของต้นทุนการถือเงินสด (Expected Value) ซึ่ งสามารถแสดงได้ดงั สมการ
ต่อไปนี้

G(Q) = E(G(Q , D))
(Q) o E(Mo ) u E Mu
(Q)

o∫
Q

(Q)

o∫

Mo ( )d

u∫

Q ( )d

u∫
Q

Mu ( )d
Q ( )d

ขั้นตอนต่อไป คณะผูว้ จิ ยั จะพยายามหาค่าต่าสุ ดของ G(Q) โดยวิธีทาง
Calculus
d Q
dQ

Q
= Co ∫ ( )d + CU ∫ (- ) ( )d = 0
o

Q

จากการแก้สมการในข้างต้น ระดับเงินคงคลังที่มีตน้ ทุนการบริ หารต่าที่สุด
สามารถแสดงได้ดงั ต่อไปนี้
F(Q*) 1=

u
o

2

u

จากสมการข้างต้นสามารถสรุ ปได้วา่ ค่าฟั งก์ชนั การแจกแจงความน่าจะเป็ น
แบบสะสม ณ จุดวิกฤต (F(Q*)) จะมีค่าเท่ากับ สัดส่ วนระหว่าง และ
เมื่อทราบถึง
สัดส่ วนดังกล่ าวแล้วให้นามาเที ยบกับฟั งก์ชันการแจกแจงความน่ าจะเป็ นแบบสะสมของมูลค่า
ความต้องการเงิ นสด ซึ่ งผลลัพธ์ที่ได้สามารถแสดงถึ งระดับเงิ นคงคลังที่มีตน้ ทุนในการบริ หาร
ต่าที่สุด ซึ่งเป็ นระดับเงินคงคลังที่เหมาะสมนัน่ เอง

1
2

F(Q*) คือ ความน่าจะเป็ นที่ดุลเงินงบประมาณภาครัฐจะไม่เกินปริ มาณ Q*
Cu และ C0 เป็ นจานวนบวกเสมอ ดังนั้น
ย่อมมากกว่าศูนย์แต่นอ้ ยกว่าหนึ่ งซึ่ งยืนยันว่า F(Q*) =

สามารถหาค่าได้
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4.2.3.3 ข้อสมมุติฐานและการประยุกต์ใช้กบั ประเทศไทย
1) ข้อมูลปฐมภูมิ
ข้อ มู ล ฐานะการคลัง ที่ น ามาใช้ เ ป็ นข้อ มู ล ตามระบบกระแสเงิ น สด 3
ครอบคลุมข้อมูลระหว่างปี งบประมาณ 2534 – 2555 โดยข้อมูลในช่วงปี งบประมาณ 2544 – 2555 มี
ข้อมูลเป็ นรายเดื อน นอกนั้นมี ขอ้ มูลเป็ นรายปี ทั้งนี้ คณะวิจยั ได้กระจายสัดส่ วนเพื่อแปลงข้อมูล
ทั้งหมดให้เป็ นรายเดื อน นอกจากนี้ ย งั นาข้อมู ลเงิ นคงคลัง รายวัน4มาใช้ ซึ่ งครอบคลุ ม ช่ วงเวลา
ระหว่างปี ปฏิทิน 2553 – 2555 และปี งบประมาณ 2547 – 2548
2) การแปลงข้อมูลปฐมภูมิเป็ นจานวนวันทาการ
เนื่ องจากข้อมู ลที่ นามาใช้อยู่ในรู ปของเงิ นสด ดัง นั้นจึ งจาเป็ นต้องแยก
ปั จจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อข้อมูลออกก่อน ทั้งนี้ สามารถทาได้โดยการแปลงข้อมูลปฐมภูมิ
เป็ นจานวนวันทาการ โดยการนาข้อมูลปฐมภูมิมาหารด้วยงบประมาณที่ตอ้ งใช้ในแต่ละวันโดย
เฉลี่ ย ซึ่ งคานวณมาจากงบประมาณในปี นั้นหารด้วยจานวนวันทาการ (242 วัน ต่อปี ) ยกตัวอย่าง
เช่น รายได้นาส่ งคลังเดื อนมีนาคม 2540 จานวน 30,000 ล้านบาท มีรายจ่ายต่อวันโดยเฉลี่ย 3,822
ล้านบาท สามารถแปลงเป็ น จานวนวันทาการได้ 7.85 วัน (30,000 หาร 3,822) รายละเอียดดังตารางที่
4.1
ตารางที่ 4.1
รายจ่ ายเฉลีย่ ต่ อ 1 วัน ปี งบประมาณ 2540 – 2555
หน่วย: ล้านบาท
ปี
วงเงิน งปม
รายจ่ายเฉลี่ยต่อวัน

2540

2541

2542

2543

2544

925,000

800,000

825,000

860,000

910,000 1,023,000

3,822

3,306

3,409

3,554

3,760

2545
4,227

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

4,132

4,248

5,165

5,620

6,472

6,860

8,065

7,025

8,967

3) การวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นรายเดือน
เนื่ องจากในแต่ละเดือนของปี งบประมาณหนึ่ ง ๆ มีวฏั จักรการดาเนินงาน
ที่ชดั เจน ดังนั้น การวิเคราะห์ระดับเงินคงคลังโดยแยกเป็ นรายปี ย่อมทาให้ไม่ทราบถึงรายละเอียด
และรู ปแบบการเปลี่ ยนแปลงเชิ งวัฏจักรที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนได้ นอกจากนี้ การประมาณระดับ
เงิ นคงคลังแบบรายปี ยังสร้ างความเสี่ ยงทางการคลัง เนื่ องจากไม่สามารถทราบถึ งความต้องการ

3

2555

999,999 1,028,000 1,250,000 1,360,000 1,566,200 1,660,000 1,951,700 1,700,000 2,169,968 2,380,000

เงินคงคลังปลายงวด = เงินคงคลังต้นงวด + (รายได้นาส่ งคลัง – รายจ่ายจากงบประมาณ +กระแสเงินสดสุทธินอกงบประมาณ +
กูช้ ดเชยการขาดดุล)
4
เงินคงคลังปลายงวด = เงินคงคลังต้นงวด + เงินสดรับ - เงินสดจ่าย

9,835
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เงิ นสดในระยะสั้น ดังนั้น การวิเคราะห์เงิ นคงคลังในส่ วนนี้ จึงพิจารณาเป็ นรายเดื อน เพื่อความชัดเจน
ในการกาหนดนโยบายการบริ หารเงินสด
4) ความต่อเนื่ องของข้อมูล
ข้อมูลฐานะการคลังที่นามาใช้เป็ นชุ ดข้อมูลที่ไม่ต่อเนื่ อง (Discrete data)
อย่างไรก็ตาม การใช้วิธีการทาง Calculus ในการหาจุดวิกฤตจากสมการความคาดหวังของต้นทุน
การถื อ เงิ น สดในเบื้ อ งต้น นั้น อยู่บ นพื้ น ฐานของข้อ มู ล ที่ มี ค วามต่ อ เนื่ อ ง (Continuous data)
อย่างไรก็ตาม จากทฤษฎี ทางคณิ ตศาสตร์ ที่กล่ าวว่า “ข้อมูลที่ไม่ต่อเนื่ องเป็ นส่ วนหนึ่ งของข้อมูล
ที่ต่อเนื่ อง (Discrete topology ⊂ Continuous topology ” ดังนั้นจึงกล่าวได้วา่ สามารถนาสมการ
จุ ด วิ ก ฤตในแบบจาลองข้า งต้น มาประยุ ก ต์ใ ช้ก ับ ข้อ มู ล ที่ ไ ม่ ต่ อ เนื่ อ งหรื อ ข้อมู ล เงิ น คงคลัง ได้
เช่นเดียวกัน
5) กระแสเงินสดสุ ทธิในงบประมาณและกระแสเงินสดสุ ทธินอกงบประมาณ
เงิ นคงคลังเป็ นผลลัพธ์ จากการด าเนิ นธุ รกรรมทางเศรษฐกิ จต่ าง ๆ ของ
รัฐบาล ซึ่ งรวมถึ งการจัดเก็บรายได้ รายจ่ายจากงบประมาณปี ปั จจุ บนั และปี ก่ อน การออกพันธบัตร
เงิ น ฝากคลั ง ฯลฯ หากน ารายรั บ และรายจ่ า ยเงิ น คงคลัง มาพิ จ ารณาโดยตรงอาจท าให้ ล ะเลย
ความแตกต่ างของแหล่ งเงิ นและรายจ่ ายที่ มี ความหลากหลายได้ ทั้งนี้ เงิ นคงคลังจะถู กกระทบจาก
2 ส่ วนหลัก คื อ กระแสเงิ นสดสุ ทธิ ในงบประมาณ และกระแสเงิ นสดสุ ทธิ นอกงบประมาณ ดังนั้น
การวิเคราะห์ เงิ นคงคลังที่ เหมาะสมจึ งแยกออกเป็ น 2 ส่ วน คื อ กระแสเงิ นสดสุ ทธิ ในงบประมาณ
และกระแสเงินสดสุ ทธิ นอกงบประมาณ
5.1) กระแสเงินสดสุ ทธิในงบประมาณ
การวิเคราะห์กระแสเงินสดสุ ทธิ ในงบประมาณมาจากข้อมูลกระแสเงิน
สดสุ ทธิ ในงบประมาณรวมการกูช้ ดเชยการขาดดุล (รายได้นาส่ งคลัง (R) – รายจ่าย (E) + กูช้ ดเชย
การขาดดุล(D)) ซึ่ งนาข้อมูลมาจากฐานะการคลังตามระบบกระแสเงินสด เนื่ องจากดุลดังกล่าวเป็ น
เงินที่เข้ามากระทบเงิ นคงคลัง หากมี รายจ่ายออกไป จะทาให้เงิ นคงคลังลดลง หากมีรายได้เข้ามา
หรื อมี การกู้ชดเชยการขาดดุ ลเพิ่มขึ้ น จะเข้ามาเพิ่มในเงิ นคงคลัง ดังนั้นการวิเคราะห์ ถึงระดับเงิ น
ที่เหมาะสมจึงจาเป็ นต้องพิจารณาในทิศทางตรงกันข้าม กล่าวคือ หากมีรายจ่ายเกิดขึ้น จะหมายความว่า
ต้องมีเงินสดเข้ามาเพื่อบริ หารในส่ วนนั้น ในทางตรงกันข้าม หากมีรายได้หรื อเงิ นจากการกูช้ ดเชย
การขาดดุลเข้ามา (เงินสดเข้า) ในบริ บทของการบริ หารเงินสดแล้ว จาเป็ นต้องลดระดับเงินสดที่ถือ
กล่ า วโดยสรุ ป ข้อ มู ล กระแสเงิ น สดสุ ท ธิ ใ นงบประมาณที่ น ามาใช้เ พื่ อ วิ เ คราะห์ ก ารบริ ห าร
สภาพคล่ อ งสามารถท าได้โ ดยน าข้อ มู ล กระแสเงิ น สดสุ ท ธิ ใ นงบประมาณรวมการกู้ช ดเชย
การขาดดุล มามองในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่ งสามารถแสดงได้ดงั นี้
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กระแสเงินสดสุ ทธิ ในงบประมาณ = - (รายได้นาส่ งคลัง (R) – รายจ่าย
(E) + กูช้ ดเชยการขาดดุล (D))
5.2) กระแสเงินสดสุ ทธินอกงบประมาณ
การวิเคราะห์กระแสเงินสดสุ ทธิ นอกงบประมาณใช้รูปแบบเดียวกับ
แนวทางในเบื้องต้น ดังนั้น ข้อมูลปฐมภูมิที่นามาใช้ คือ กระแสเงินสดสุ ทธิ นอกงบประมาณ (O)
จากฐานะการคลังตามระบบกระแสเงิ นสด ทั้งนี้ เพื่อแปลงเป็ นความต้องการเงิ นสดเพื่อบริ หาร
สภาพคล่องกระแสเงินสดสุ ทธินอกงบประมาณที่นามาใช้สามารถแสดงได้ดงั นี้
กระแสเงินสดสุ ทธินอกงบประมาณ = - (O)
เนื่ อ งจากข้อ มู ล แต่ ล ะส่ ว นใช้ข้อ มู ล ปฐมภู มิ แ ยกกัน ผลลัพ ธ์ จ าก
แบบจ าลองจึ ง แยกออกเป็ น 2 ส่ ว นคื อ ระดั บ เงิ น สดที่ มี ต้ น ทุ น การบริ หารต่ า สุ ดของเงิ น
ในงบประมาณ และเงิ นนอกงบประมาณ ทั้งนี้ ผลรวมของทั้ง 2 ส่ วนสามารถสรุ ปรวมเป็ นระดับ
เงินสดที่เหมาะสม หรื อระดับเงินคงคลังที่เหมาะสมนัน่ เอง
6) นโยบายการคลังและระดับเงินคงคลังที่เหมาะสม
การดาเนิ นนโยบายการคลังที่แตกต่างกันย่อมสร้ างผลกระทบที่แตกต่าง
ต่อระดับเงิ นคงคลัง ในกรณี ที่รัฐบาลดาเนิ นนโยบายการคลังแบบขาดดุ ลอาจมีระดับเงิ นคงคลังที่
สู งกว่าในช่ วงดาเนิ นนโยบายแบบสมดุล หากมีการกูช้ ดเชยการขาดดุ ลเข้ามามาก ดังนั้น การนา
ข้อ มู ล ทั้ง 2 ช่ ว ง (ด าเนิ น นโยบายแบบขาดดุ ล และสมดุ ล ) มาพิ จ ารณาร่ ว มกัน อาจท าให้ เ กิ ด
ข้อผิดพลาดในการประเมินระดับเงิ นคงคลังที่เหมาะสมได้ ยิง่ ไปกว่านั้นยังทาให้เกิดความกากวม
ในผลลัพธ์ ว่า เงิ นคงคลัง ที่ หมาะสมนั้นแตกต่ างกันอย่างไรในช่ วงดาเนิ นนโยบายการคลังแบบ
สมดุล และขาดดุลเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว คณะผูว้ ิจยั จึงแบ่งข้อมูลออกเป็ น 2 ชุ ด คือ ข้อมูลเงิ นคงคลัง
ในช่ วงที่ รัฐ บาลด าเนิ น นโยบายการคลัง แบบสมดุ ล ซึ่ ง ครอบคลุ ม ข้อมู ล ฐานะการคลัง ในช่ ว ง
ปี งบประมาณ 2534 – 2541 และ 2548 – 2549 เพื่อประมาณการระดับเงิ นคงคลังในช่ วงที่รัฐบาล
ดาเนิ นนโยบายการคลังแบบสมดุ ล และข้อมูลฐานะการคลังในช่ วงปี งบประมาณ 2545 – 2547
และ 2550 – 2555 ซึ่ งเป็ นช่ วงที่รัฐบาลดาเนิ นนโยบายแบบขาดดุ ล สาหรับการประมาณการระดับ
เงินคงคลังในช่วงที่รัฐบาลดาเนินนโยบายการคลังแบบขาดดุล
7) ต้นทุนการบริ หารเงินสด
จาก Newsboy Model ต้นทุนการบริ หารสภาพคล่องประกอบด้วย 2 ส่ วน
คือ ต้นทุนการถือเงินสดเกินความจาเป็ นต่อหน่วย ( o ) และต้นทุนการขาดเงินสดต่อหน่วย ( u )
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7.1) ต้นทุนการถือเงินสดเกินความจาเป็ นต่อหน่วย ( o )
ในเบื้องต้นหากรัฐบาลถือเงินสดเกินความจาเป็ น อาจเป็ นไปได้วา่ มี
การเบิ ก จ่ า ยล่ า ช้า ซึ่ งท าให้ เ กิ ดค่ า เสี ย โอกาสในการน าเงิ น สดนั้น ไปลงทุ นต่ อ ยอดในส่ ว นอื่ น
หากมองในบริ บทของการบริ หารสภาพคล่อง เงิ นสดส่ วนเกิ นย่อมมีตน้ ทุนต่อหน่ วยเท่ากับอัตรา
ดอกเบี้ยระยะสั้น ดังนั้นการกาหนดต้นทุนในส่ วนนี้จึงสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ
(1) กระแสเงิ น สดสุ ท ธิ ใ นงบประมาณ เนื่ อ งจากระดับ เงิ น สดที่
เกิ นนั้น อาจเนื่ องมาจากการกู้ช ดเชยขาดดุ ลมากเกิ นไป หรื อมี ก ารเบิ กจ่ายล่ าช้า ทั้งนี้ คณะผูว้ ิจยั
กาหนดให้ค่าเสี ยโอกาสและต้นทุนของเงินเหล่านี้มีค่าเท่ากับอัตราดอกเบี้ยของลูกค้าชั้นดี
(2) กระแสเงิ นสดสุ ทธิ นอกงบประมาณ เนื่ องจากจุดประสงค์หลัก
ของกระแสเงิ นสดสุ ทธิ นอกงบประมาณ คื อ การบริ หารสภาพคล่ อง ดังนั้นหากมี ระดับเงิ นสด
ส่ วนเกิน ต้นทุนต่อหน่วยจะมีค่าเท่ากับต้นทุนที่ใช้ในการบริ หารเงินสดระยะสั้น หรื ออัตราดอกเบี้ย
การออกพันธบัตรรัฐบาล
อย่างไรก็ตาม ก่อนนาข้อมูลข้างต้นมาใช้ ต้องนามาหาค่าเฉลี่ ยเพื่อ
เป็ นค่ากลางในการนามาใช้ในแบบจาลอง
7.2) ต้นทุนการขาดเงินสดต่อหน่วย ( )
การแก้ปัญหาการขาดสภาพคล่ องของรัฐบาล คือ การออกตัว๋ เงิ นคลัง
ทั้ง นี้ ต้ น ทุ น การขาดเงิ น สดต่ อ หน่ ว ยอาจมาจากต้ น ทุ น การออกตั๋ ว เงิ น คลั ง อย่ า งไรก็ ต าม
การขาดสภาพคล่องของรัฐบาล ยังทาให้สูญเสี ยความเชื่ อมัน่ ทางการคลัง ดังนั้น การกาหนดต้นทุน
จึงไม่สามารถพิจารณาเพียงต้นทุนการออกตัว๋ เงินคลังได้ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงความรุ นแรง
ของการขาดสภาพคล่ อง การก าหนดให้ต้นทุ นต่ อหน่ วยในการถื อเงิ นขาดมี มูลค่ าเข้าใกล้ระดับที่
ไม่ มี ที่ สิ้ นสุ ด (Infinity) ผลลัพธ์ การประมาณระดับเงิ นคงคลังที่ เหมาะสม คื อ การถื อเงิ นคงคลัง
ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ อย่างไรก็ดี จากสถานการณ์เงินคงคลังในอดีต ระดับเงินคงคลังไม่ได้อยูใ่ น
ระดับสู งอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การกาหนดระดับเงิ นสดให้สูงที่สุดอยูต่ ลอดเวลาจึงไม่สามารถนามา
ปรับใช้ได้ หากพิจารณาจากการดาเนิ นนโยบายทางการคลังในอดี ตซึ่ งเป็ นหลักฐานที่แสดงถึ ง
ศักยภาพของรัฐบาลในการรักษาสภาพคล่อง ดังนั้น การกาหนดต้นทุนต่อหน่ วยในงานวิจยั นี้ จึง
สมมุติให้เงิ นคงคลังในช่วงที่ผ่านมาอยูใ่ นระดับที่เหมาะสม โดยแก้สมการจุดวิกฤตเพื่อหาต้นทุน
การขาดเงิ นสดต่อหน่ วย อาจกล่าวได้ว่า ต้นทุ นการขาดเงิ นสดต่อหน่ วยเป็ นผลลัพธ์จากการแก้
สมการระดับเงินสดที่ถืออยูร่ ่ วมกับต้นทุนการถือเงินสดเกินต่อหน่วย
เมื่อได้ชุดข้อมูลต้นทุนการขาดเงิ นสดต่อหน่ วยแล้ว จะต้องนามาผ่าน
การคัดกรองตามแนวคิ ดพื้นฐาน คื อ รั ฐบาลจะถื อเงิ นสดมาก/น้อย หากมี ตน้ ทุ นการขาดเงิ นสดต่ อ
หน่ วยมาก/น้อยกว่าต้นทุ นการถื อเงิ นสดเกิ นต่อหน่ วย เมื่อผ่านการคัดกรองแล้วจะได้ผลลัพธ์ มาชุ ด
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หนึ่ ง และจึ งน าข้อมู ลชุ ดดังกล่ าวนี้ มาหาค่ าเฉลี่ ยเพื่ อน ามาใช้เป็ นค่ ากลางในการก าหนดต้นทุ น
การขาดเงินสดต่อหน่วย
8) การกระจายตัวของข้อมูล
ส่ วนสาคัญในการประมาณระดับเงินคงคลังที่เหมาะสม คือ ฟั งก์ชนั่ ความ
หนาแน่นของความน่าจะเป็ น (Probability Density Function: PDF) และฟั งก์ชนั การแจกแจงความ
น่าจะเป็ นแบบสะสม (Cumulative Distribution Function: CDF) ของข้อมูลเงินสดสาหรับกระแสเงินสด
สุ ทธิ ในงบประมาณ -(R – E + D) และกระแสเงินสดสุ ทธิ นอกงบประมาณ –(O) โดยการกระจายตัว
ของข้อมูลเป็ นแบบไม่ต่อเนื่ อง และแบ่งเป็ นรายเดือน หากผลลัพธ์ของจุดวิกฤตตกลงในช่วงที่ไม่มี
ข้อมูล ให้ใช้ขอ้ มูลใกล้เคียงที่สุด เพื่อแก้ปัญหาความไม่ต่อเนื่องของข้อมูล
9) ความเสี่ ยงทางการคลัง
การก าหนดระดับ เงิ นคงคลัง โดยอาศัย Newsboy Model เป็ นเพี ย ง
การกาหนดระดับเงิ นสดที่ มีตน้ ทุ นในการบริ หารต่ าสุ ดเท่านั้น ยังไม่มีการคานึ งถึ งประเด็นในเชิ ง
ความเสี่ ย งทางการคลัง หากรั ฐบาลถื อเงิ นสดน้ อยเกิ นไปอาจท าให้ ข าดเงิ นสดในระยะสั้ นได้
ซึ่ งส่ งผลเสี ยโดยตรงกับความเชื่ อมัน่ ทางการคลังของรัฐบาล ดังนั้น การกาหนดระดับเงิ นคงคลังที่
เหมาะสมจึ ง จาเป็ นต้องก าหนดระดับ เงิ น สดขั้นต่ า ขึ้ นเพื่ อเป็ นหลัก ประกันขั้นต่ า แก่ รั ฐบาลใน
ช่วงเวลาหนึ่ง
ข้อ มู ล ที่ ใ ช้ใ นการก าหนดระดับ เงิ นคงคลัง ขั้น ต่ า คื อ ข้อ มู ล เงิ นคงคลัง
รายวัน โดยแบ่ งข้อมูลออกเป็ น 2 ช่ วงตามการดาเนิ นนโยบายทางการคลัง ในช่ วงดาเนิ นนโยบาย
การคลังแบบขาดดุลใช้ขอ้ มูลเงินคงคลังระหว่างปี ปฏิทิน 2553 – 2555 ทั้งนี้ กาหนดระดับเงินคงคลัง
ต่ า สุ ด โดยการนาระดับ การเปลี่ ยนแปลงเงิ นสดที่ มี มูล ค่า ต่ า สุ ดในแต่ ละเดื อนระหว่า งช่ วงเวลา
ดังกล่าวมาหาค่าเฉลี่ย ซึ่ งผลลัพธ์ออกมาเป็ นระดับเงินคงคลังขั้นต่าที่ควรมีในแต่ละเดือน
ส าหรั บข้อมูลในช่ วงการดาเนิ นนโยบายการคลังแบบสมดุ ล การก าหนด
ระดับเงิ นคงคลังขั้นต่ า อาศัย ข้อ มู ล เงิ น คงคลัง รายวัน จากปี งบประมาณ 2548 ซึ่ ง เป็ นช่ ว งเวลา
ที่รัฐบาลดาเนิ นนโยบายการคลังแบบสมดุ ล ทั้งนี้ คณะผูว้ ิจยั จะหามูลค่าเงิ นสดเปลี่ ยนแปลงราย
วันที่ต่าที่สุดในเดือน เพื่อกาหนดเป็ นระดับเงินคงคลังขั้นต่าในเดือนนั้นๆ
4.2.3.4 แบบจาลอง
จากแนวทางการประยุก ต์ใ ช้แ บบจาลองในเบื้ อ งต้น สามารถสรุ ป เป็ น
สมการค่าความคาดหวัง ของต้นทุนการบริ หารเงินสดรายเดือน ซึ่ งจะแบ่งข้อมูลออกเป็ น 2 ส่ วน
ตามการดาเนิ นนโยบายการคลังแบบสมดุล และขาดดุล ซึ่ งทั้ง 2 ส่ วนนี้ มีโครงสร้ างสมการต้นทุน
ในรู ป แบบเดี ย วกัน เพี ย งแต่ ใ ช้ชุ ด ข้อ มู ล ที่ แ ตกต่ า งกัน เท่ า นั้น โดยข้อ มู ล ในช่ ว งปี งบประมาณ
2534 – 2541 และ 2548 – 2549 ใช้สาหรั บประมาณการเงิ นสดในช่ วงงบประมาณสมดุ ล และ
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ในช่ ว งปี งบประมาณ 2545 – 2547 และ 2550 – 2555 ใช้ส าหรั บ ประมาณการเงิ น สดในช่ ว ง
งบประมาณขาดดุ ล ทั้งนี้ สมการต้นทุนภายใต้ขอ้ มูล แต่ละชุ ดประกอบไปด้วย 3 ส่ วน คือ สมการ
ค่าความคาดหวังของต้นทุ นการบริ หารเงิ นในงบประมาณ ( Q ) สมการค่าความคาดหวังของ
ต้นทุนการบริ หารเงินนอกงบประมาณ ( Q ) และสมการข้อจากัดซึ่ งแสดงถึงระดับเงินคงคลังขั้นต่า
รายเดือน (Q Q )
ทั้งนี้ สมการทั้ง 3 ส่ วนนี้สามารถแสดงได้ดงั ต่อไปนี้
สมการต้ นทุนรวม:
ต้นทุนรวม
=
สมการค่าความคาดหวังของต้นทุนการบริ หารเงินในงบประมาณ +
สมการค่าความคาดหวังของต้นทุนการบริ หารเงินนอกงบประมาณ
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สมการข้ อจากัด:
Q Q=
ระดับเงินคงคลังขั้นต่ารายเดือน
ทั้งนี้ จุดวิกฤตการบริ หารเงินในงบประมาณ Q และ เงินนอกงบประมาณ Q
สามารถแสดงได้ดงั ต่อไปนี้
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;

เงินในงบประมาณ
;

เงินนอกงบประมาณ

= ระดับเงินคงคลังขั้นต่ารายเดือน
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4.3 ข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ในการศึกษาระดับเงินคงคลังในครั้งนี้ ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ข้อมูลฐานะการคลัง
ตามระบบกระแสเงิ นสดตั้งแต่ปีงบประมาณ 2524 จนถึงปี งบประมาณ 2555 ของกรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง โดยข้อมู ลในระบบดัง กล่ าวจะมุ่ง แสดงให้เห็ นถึ ง การเปลี่ ย นแปลงในระดับ
เงินสดของรัฐบาลและสะท้อนออกมาในรู ปแบบของการเปลี่ยนแปลงในระดับเงินคงคลังปลายงวด
ของแต่ละช่ วงเวลา ซึ่ งเป็ นข้อมูลการคลังที่ เป็ นข้อมูลพื้นฐานของการศึ กษาและนาไปใช้ในการ
คานวณตามแบบจาลองในครั้งนี้ โดยข้อมูลดังกล่าวสามารถแบ่งออกได้ดงั นี้
4.3.1 รายได้ นาส่ งคลัง
รายได้นาส่ งคลังส่ วนใหญ่มาจากรายได้ภาษีอากรที่จดั เก็บจาก 3 กรมจัดเก็บภาษี
สั ง กัด กระทรวงการคลัง (กรมสรรพากร กรมสรรพสามิ ต และกรมศุ ล กากร) นอกจากนี้ ยัง
ประกอบด้วย รายได้จากการขายสิ นค้าและบริ การ รายได้รัฐพาณิ ชย์ และรายได้อื่น ๆ โดยหากพิจารณา
จากข้อมูลย้อนหลังรายปี จะพบว่า การนาส่ งรายได้ของรัฐบาลมีความสัมพันธ์กบั ภาวะเศรษฐกิ จ
ในขณะนั้น โดยช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 และปี 2552 รายได้นาส่ งคลังลดลงจากปี ก่อนหน้า
เนื่ องมาจากการจัดเก็ บรายได้ของรั ฐบาลที่ ลดลง และในขณะที่ ช่ วงที่ ภาวะเศรษฐกิ จเริ่ มฟื้ นตัว
(ปี 2546 – 2550) รัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้มากขึ้น ทาให้รายได้นาส่ งคลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วย
เช่นกัน
ทั้งนี้ หากพิ จารณาการเปลี่ ย นแปลงของรายได้นาส่ งคลังในแต่ ละเดื อนจะพบว่า
ในช่วงเดือนมิถุนายนและเดือนกันยายนที่รายได้นาส่ งคลังจะเพิ่มสู งขึ้นกว่าเดือนอื่น ๆ เนื่องจากมี
การนาส่ ง รายได้ภาษี เงิ นได้นิติบุ ค คลที่ จดั เก็ บ จากผลประกอบการครึ่ งหลังปี บัญชี (ภ.ง.ด.50)
(จัดเก็บในเดือนพฤษภาคมและนาส่ งเหลื่อมมาในเดือนมิถุนายน) และการนาส่ งรายได้ภาษีเงินได้
นิ ติบุคคลที่ จดั เก็บจากผลประกอบการครึ่ งแรกปี บัญชี (ภ.ง.ด.51) (จัดเก็บในเดื อนสิ งหาคมและ
นาส่ งเหลื่อมมาในเดือนกันยายน) ทาให้รายได้นาส่ งคลังในช่วงเวลาดังกล่าวเพิม่ สู งขึ้น
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4.3.2 รายจ่ าย
การเบิกจ่ายเงิ นงบประมาณของรัฐบาล ประกอบด้วย 1) รายจ่ายประจา (ตัวอย่างเช่ น
เงิ นเดื อน ค่ าจ้าง และค่ ารั กษาพยาบาล) 2) รายจ่ ายลงทุ น (ตัวอย่างเช่ น ค่ าครุ ภณ
ั ฑ์ ค่ าที่ ดิ นและ
สิ่ งก่ อสร้ าง) ซึ่ งรายจ่ ายประจ าและรายจ่ ายลงทุ นนี้ จะเป็ นการเบิ กจ่ ายภายใต้งบประมาณรายจ่ าย
ประจ าปี งบประมาณนั้ น และ 3) รายจ่ า ยจากปี งบประมาณก่ อ น ๆ ซึ่ งเป็ นรายจ่ ายจากเงิ น ใน
ปี งบประมาณก่ อน ๆ กันไว้เบิ กเหลื่ อมปี ทั้งนี้ หากพิจารณาข้อมูลย้อนหลังรายปี จะพบว่า ในอดี ต
ที่ผ่านมาการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณมักจะมีลกั ษณะที่ มีความสัมพันธ์ กบั ภาวะ
เศรษฐกิ จในขณะนั้น ตัวอย่างเช่ น ในช่ วงหลังเกิ ดวิกฤติ เศรษฐกิ จในปี 2540 และ 2552 รั ฐบาล
จาเป็ นต้องมีการใช้จ่ายเพื่อกระตุน้ ให้เศรษฐกิ จกลับมาฟื้ นตัวโดยเร็ ว ทาให้มีการอัดฉี ดเม็ดเงิ นเข้าสู่
ระบบเศรษฐกิ จผ่านมาตรการและโครงการลงทุนต่าง ๆ เป็ นจานวนมากส่ งผลให้รายจ่ายในช่ วงเวลา
ดังกล่าวเพิ่มสู งขึ้น
และหากพิจารณาความเคลื่ อนไหวของการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละเดือนจะพบว่า
ส่ วนใหญ่จะมี แนวโน้มคงที่ เนื่ องมาจากส่ วนใหญ่เป็ นรายจ่ายประจาที่ จาเป็ นต้องมี การเบิ กจ่าย
ในทุก ๆ เดือน เช่น เงินเดือนและค่ารักษาพยาบาลของบุคลากรภาครัฐ ยกเว้นในช่วงไตรมาสที่สอง
ของปี งบประมาณ (เดื อนมกราคม – มี นาคม) และช่ วงสิ้ นปี งบประมาณ (เดื อนกันยายน) ที่ การ
เบิ ก จ่า ยงบประมาณจะอยู่ใ นระดับ ค่อนข้างสู ง เมื่ อเที ย บกับเดื อนอื่ นๆ เป็ นผลมาจากหน่ วยงาน
ราชการต่างเร่ งเบิกจ่ายงบของตนเองเพื่อที่ จะให้ทนั รอบของการเบิ กจ่าย โดยเฉพาะในส่ วนของ
รายจ่า ยลงทุ นและเงิ นอุ ดหนุ น เนื่ องจากปั จจัยต่ างๆ เช่ น ความเสี่ ยงในการไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณสาหรั บโครงการต่าง ๆ ในปี งบประมาณถัดไป หรื อการผูกพัน สัญญาการจ่ายเงิ นกับ
เอกชน เป็ นต้น
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4.3.3 ดุลเงินงบประมาณ
ดุ ล เงิ นงบประมาณ เป็ นการแสดงผลการรั บ จ่ า ยเงิ น จากบัญ ชี เ งิ น คงคลัง ภายใต้
กรอบวงเงิ นงบประมาณรายจ่ายและประมาณการรายรับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี โดยรวมถึงวงเงินงบประมาณรายจ่ายปี ปั จจุบนั และรายจ่ายจากปี ก่อน เพื่อสะท้อนให้เห็น
ถึ ง การเบิ ก จ่า ยจริ ง ทั้ง หมดที่ ส่ง ผลต่ อสภาพคล่ องของรั ฐบาลโดยเอาส่ วนรายได้นาส่ ง คลังและ
การเบิกจ่ายงบประมาณหักลบกันได้ดุลเงินงบประมาณ ทั้งนี้ หากพิจารณาข้อมูลย้อนหลังจะพบว่า
ดุลเงิ นงบประมาณในแต่ละปี ขึ้นอยูก่ บั ภาวะเศรษฐกิ จและการดาเนิ นนโยบายการคลังของรัฐบาล
ในขณะนั้นเป็ นหลัก โดยพบว่า ดุ ล เงิ นงบประมาณเกิ นดุ ล ในช่ วงปี งบประมาณ 2531 – 2539
เนื่องจากเป็ นช่วงที่รัฐบาลดาเนินนโยบายการคลังแบบหดตัว (Contractionary fiscal policy) เพื่อชะลอ
ความร้ อ นแรงของเศรษฐกิ จในขณะนั้น ในขณะที่ ช่ ว งที่ เ กิ ดวิ ก ฤตเศรษฐกิ จในปี 2540 และ
ปี 2552 ดุลเงินงบประมาณขาดดุ ลอย่างต่อเนื่ องในช่ วงเวลาดังกล่าว สาเหตุมาจากภาวะเศรษฐกิ จ
ที่หดตัวส่ งผลให้ก ารจัดเก็บรายได้รัฐบาลลดลง ประกอบกับรั ฐบาลได้ดาเนิ นนโยบายการคลัง
แบบขยายตัว (Expansionary fiscal policy) เพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจ
ทั้งนี้ หากพิจารณาความเคลื่อนไหวของดุลเงินงบประมาณในแต่ละเดือนจะพบว่า
ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคมของทุกปี ซึ่ งเป็ นช่ วงครึ่ งแรกของปี งบประมาณ ดุลเงินงบประมาณ
จะขาดดุ ล มาก เนื่ อ งจากในช่ ว งต้น ปี งบประมาณจะไม่ มี ก ารจัด เก็ บ และน าส่ ง รายได้ที่ ส าคัญ
ในขณะที่หน่วยงานราชการมีการเบิกจ่ายตามปกติในช่วงเวลาดังกล่าว ในขณะที่ช่วงเดือนมิถุนายน
และเดือนกันยายน ดุลเงินงบประมาณจะเกินดุลค่อนข้างสู ง แม้วา่ ในเดือนกันยายน ซึ่ งเป็ นช่วงสิ้ นปี
งบประมาณจะมีการเร่ งเบิกจ่ายมาก เป็ นผลจากการนาส่ งรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด.50 (นาส่ ง
เหลื่อมมาในเดือนมิถุนายน) และการนาส่ งรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด.51 (นาส่ งเหลื่อมมา
ในเดือนกันยายน)
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4.3.4 ดุลเงินนอกงบประมาณ
ดุลเงินนอกงบประมาณ เป็ นการแสดงผลการรับจ่ายเงิ นอื่น ๆ จากบัญชี เงิ นคงคลัง
นอกเหนื อจากกรอบวงเงิ นงบประมาณรายจ่ายประจาปี ได้แก่ เงิ นฝากของส่ วนราชการ เงิ นทุ น
หมุนเวียน รายรับจากการชดใช้เงิ นคงคลัง และรายจ่ายจากการบริ หารสภาพคล่องผ่านการออก
หรื อไถ่ถอนตัว๋ เงิ นคลัง ทั้งนี้ หากพิจารณาข้อมูลในอดีตพบว่า ดุลเงินนอกงบประมาณในแต่ละปี
จะไม่มีความสัมพันธ์กบั ภาวะเศรษฐกิ จในขณะนั้น แต่จะขึ้นอยู่กบั ความเคลื่ อนไหวของเงิ นฝากคลัง
การเปลี่ ย นแปลงในระดับ เงิ น คงคลัง การชดใช้เ งิ น คงคลัง และการเบิ ก จ่ า ยของกองทุ น นอก
งบประมาณแต่ละกองทุนเป็ นสาคัญ ทั้งนี้ หากพิจารณาความเคลื่อนไหวของดุลเงินนอกงบประมาณ
ในแต่ ละเดื อนพบว่า ในช่ วงเดื อนตุ ลาคมของทุ กปี ดุ ลเงิ นนอกงบประมาณจะขาดดุ ลค่ อนข้างมาก
เป็ นผลจากมีการไถ่ ถอนตัว๋ เงิ นคลังในช่ วงเวลาดังกล่าว ขณะที่ในช่ วงเดื อนกันยายน ดุลเงินนอก
งบประมาณจะเกิ นดุ ลค่อนข้างมาก ซึ่ งเป็ นผลมาจากการออกตัว๋ เงิ นคลังเพื่อรั กษาวงเงิ นในการ
บริ หารจัดการสภาพคล่องผ่านตัว๋ เงินคลังของรัฐบาลให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมได้ในปี งบประมาณ
ถัด ไป โดยรั ฐ บาลมัก จะไถ่ ถ อนตั๋ว ดัง กล่ า วในช่ ว งเดื อ นตุ ล าคมของทุ ก ปี งบประมาณถัด ไป
ตามที่ ได้กล่ าวมาแล้ว นอกจากนี้ ในเดื อนกันยายนของทุกปี ต้องมี การกันเงิ นสาหรับการจัดสรร
ภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นตาม พ.ร.บ.กาหนดแผนฯ ในส่ วนของงวดที่ เหลื อ
ของปี งบประมาณนั้น ๆ ด้วย
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แผนภูมิที่ 4.11
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4.3.5 ดุลเงินสดก่ อนกู้
ดุ ลเงิ นสดก่ อนกู้ คื อ การนารายได้รัฐบาลหักลบด้วยรายจ่ายรั ฐบาล (ทั้งในและ
นอกงบประมาณ) ที่ ไม่ รวมการกู้เงิ นเพื่อชดเชยการขาดดุ ล โดยหากพิ จารณาข้อมู ลในอดี ตพบว่า
ดุ ลเงิ นสดก่ อ นกู้จ ะสอดคล้อ งกับ การด าเนิ น นโยบายการคลัง ของรั ฐ บาลและภาวะเศรษฐกิ จ
ในขณะนั้น โดยเฉพาะในช่ วงปี งบประมาณ 2540 และ 2552 ซึ่ ง เป็ นช่ วงที่ เกิ ดวิก ฤตเศรษฐกิ จ
จะเห็นได้วา่ ดุลเงินสดก่อนกูข้ าดดุลค่อนข้างมาก
ทั้ง นี้ หากพิ จารณาความเคลื่ อนไหวของดุ ล เงิ นสดก่ อนกู้พ บว่า ดุ ล เงิ นสดก่ อนกู้
จะขาดดุ ลค่ อนข้างมากในช่ วงเดื อนตุ ล าคม สาเหตุ ม าจากดุ ลเงิ นนอกงบประมาณที่ ขาดดุ ล มาก
เป็ นผลจากมีการไถ่ถอนตัว๋ เงินคลังในช่วงเวลาดังกล่าว และในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม ซึ่ งเป็ น
ช่ วงที่ ดุลเงิ นงบประมาณขาดดุ ลค่ อนข้างมาก เนื่ องจากเป็ นช่ วงที่ หน่ วยราชการเร่ งการเบิ ก จ่า ย
งบของตนเอง ขณะเดี ยวกันดุ ลเงิ นสดก่ อนกู้จะเกิ นดุ ลค่ อนข้างมากในเดื อนมิ ถุนายนและเดื อน
กันยายน เนื่ องจากเป็ นช่ วงที่มีการนาส่ งรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ จดั เก็บจากผลประกอบการ
ครึ่ งหลังปี บัญชี (ภ.ง.ด.50) (จัดเก็บในเดือนพฤษภาคมและนาส่ งเหลื่ อมมาในเดื อนมิถุนายน) และ
การน าส่ ง รายได้ภาษี เ งิ นได้นิติบุ ค คลที่ จ ัดเก็ บ จากผลประกอบการครึ่ งแรกปี บัญ ชี (ภ.ง.ด.51)
(จัดเก็บในเดือนสิ งหาคมและนาส่ งเหลื่อมมาในเดือนกันยายน) ทาให้รายได้นาส่ งคลังในช่วงเวลา
ดังกล่าวเพิ่มสู งขึ้น
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4.3.6 การกู้เ อื่ ชดเชยการขาดดุล
การกู้เพื่ อชดเชยการขาดดุ ล คือ การกู้เงิ นของรั ฐบาลในแต่ ละปี งบประมาณเพื่ อ
ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ซึ่ งจะต้องไม่เกิ นวงเงิ นที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี (ทั้งนี้ กรอบการกูเ้ งินเพื่อชดเชยการขาดดุลตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. 2502 จะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี กับอีกร้อยละ 80 ของงบประมาณ
รายจ่ายที่ ต้ งั ไว้สาหรั บ ชาระคื นต้นเงิ นกู้) โดยใช้วิธี การกู้เงิ นในประเทศผ่านเครื่ องมื อต่ าง ๆ เช่ น
ประมูลตัว๋ เงินคลัง การออกตัว๋ สัญญาใช้เงิ น และการออกพันธบัตร ทั้งนี้ หากพิจารณาข้อมูลในอดี ต
ที่ ผ่านมาพบว่า การกู้เพื่ อชดเชยการขาดดุ ลมักจะเป็ นไปตามกรอบการกู้เพื่ อชดเชยการขาดดุ ล
ตามเอกสารงบประมาณในแต่ล ะปี ยกเว้นบางปี ที่ ส ถานการณ์ ท างเศรษฐกิ จหรื อการคลัง ดี ก ว่า
ที่คาดไว้ รัฐบาลอาจตัดสิ นใจกูเ้ พื่อชดเชยการขาดดุ ลน้อยกว่าที่กาหนดไว้ในเอกสารงบประมาณ
เช่น ในปี งบประมาณ 2554 และ 2555 ซึ่ งมีการกูเ้ พื่อชดเชยการขาดดุล 200,666 และ 344,084 ล้านบาท
ต่ ากว่าที่เอกสารงบประมาณกาหนดไว้ (399,968 และ 400,000 ล้านบาท) จานวน 199,032 และ
55,916 ล้านบาท ตามลาดับ อย่า งไรก็ดี ถ้าในช่ วงปี ที่ มีวิกฤตเศรษฐกิ จ (รั ฐบาลดาเนิ นนโยบาย
การคลังแบบขยายตัว (Expansionary fiscal policy) หรื อจัดทางบประมาณขาดดุลในระดับที่สูงเพื่อ
กระตุน้ เศรษฐกิจ) การกูเ้ งินเพื่อชดเชยการขาดดุ ลจะอยู่ในระดับที่สูง เช่น ในปี งบประมาณ 2540 และ
ปี งบประมาณ 2552
ทั้งนี้ หากพิจารณาความเคลื่อนไหวของการกูเ้ พื่อชดเชยขาดดุลในแต่ละเดือนพบว่า
การกู้เพื่อชดเชยการขาดดุ ลจะอยู่ในระดับสู งตั้งแต่ช่วงเดื อนมกราคม – มีนาคม ซึ่ งเป็ นช่ วงที่
ดุลเงิ นงบประมาณจะขาดดุ ลค่อนข้างมาก เนื่ องจากหน่วยราชการมีการเร่ งเบิกจ่ายในช่วงครึ่ งแรก
ของปี งบประมาณ ขณะที่ในช่วงเวลาดังกล่าวยังไม่มีเม็ดเงินจากการนาส่ งรายได้เข้ามามาก ทาให้
รัฐบาลต้องเร่ งการกูเ้ พื่อชดเชยการขาดดุ ลในช่ วงเวลาดังกล่าวเพื่อบริ หารสภาพคล่องและรองรับ
การเบิกจ่ายงบประมาณให้สามารถเป็ นไปได้อย่างต่อเนื่อง
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4.3.7 ดุลเงินสดหลังกู้
ดุลเงิ นสดหลังกู้ คือ ดุลเงิ นงบประมาณ รวมกับดุลเงินนอกงบประมาณ และการกูเ้ พื่อ
ชดเชยการขาดดุล โดยหากพิจารณาข้อมูลในอดีตพบว่า ดุ ลเงิ นสดหลังกูส้ อดคล้องกับการดาเนิ น
นโยบายการคลังของรัฐบาลและภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น โดยเฉพาะในช่วงปี งบประมาณ 2540
ซึ่ งเป็ นช่ วงที่เกิ ดวิกฤตเศรษฐกิ จ จะเห็นได้ว่าดุ ลเงินสดหลังกูข้ าดดุ ลค่อนข้างมาก ขณะที่ช่วงที่เกิ ด
วิกฤตเศรษฐกิ จในปี งบประมาณ 2552 แม้ว่าดุ ลเงินงบประมาณจะขาดดุ ลค่อนข้างมาก แต่เนื่ องจาก
ดุลเงินนอกงบประมาณเกิ นดุ ลค่อนข้างสู ง เนื่ องจากมีการกู้เงิ นเพื่อสมทบเงิ นคงคลังตาม พ.ร.ก.
กูเ้ งิ นเพื่อฟื้ นฟูและเสริ มสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิ จ พ.ศ. 2552 จานวน 50,000 ล้านบาท ทาให้
ดุลเงินสดหลังกูย้ งั อยูใ่ นระดับเกินดุล
ทั้ง นี้ หากพิ จารณาความเคลื่ อนไหวของดุ ล เงิ นสดหลัง กู้พ บว่า ดุ ล เงิ นสดหลัง กู้
จะขาดดุ ลค่ อนข้างมากในช่ วงเดื อนตุ ล าคม สาเหตุ ม าจากดุ ลเงิ นนอกงบประมาณที่ ขาดดุ ล มาก
พบว่า ในช่ วงเดื อนตุ ลาคมของทุ กปี ดุ ลเงิ นนอกงบประมาณจะขาดดุ ลค่ อนข้างมาก เป็ นผลจาก
มี การไถ่ ถอนตัว๋ เงิ นคลัง ในช่ วงเวลาดังกล่ าว และในช่ วงเดื อนมกราคม – มี นาคม ซึ่ งเป็ นช่ วงที่
ดุ ลเงิ นงบประมาณขาดดุ ลค่อนข้างมาก เนื่ องจากเป็ นช่ วงที่ หน่ วยราชการเร่ งการเบิกจ่ายในรอบ
ครึ่ งแรกของปี งบประมาณ ขณะเดี ยวกันดุ ลเงิ นสดหลังกูจ้ ะเกิ นดุลค่อนข้างมากในเดื อนมิถุนายน
และเดื อ นกัน ยายน เนื่ อ งจากเป็ นช่ ว งที่ มี ก ารน าส่ ง รายได้ภ าษี เ งิ น ได้นิ ติ บุ ค คลที่ จ ัด เก็ บ จาก
ผลประกอบการครึ่ งหลัง ปี บัญชี (ภ.ง.ด.50) (จัดเก็บในเดือนพฤษภาคมและนาส่ งเหลื่อมมาในเดือน
มิถุนายน) และการนาส่ งรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ จดั เก็บจากผลประกอบการครึ่ งแรกปี บัญชี
(ภ.ง.ด.51) (จัดเก็บในเดื อนสิ งหาคมและนาส่ งเหลื่ อมมาในเดื อนกันยายน) ทาให้รายได้นาส่ งคลัง
ในช่วงเวลาดังกล่าวเพิ่มสู งขึ้น
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แผนภูมิที่ 4.17
ดุลเงินสดหลังกู้ ปี งบประมาณ 2524 – 2555
ล้ านบาท

150,000
100,000
50,000
0
(50,000)
(100,000)

(150,000)
(200,000)

ที่มา : กรมบัญชีกลาง

แผนภูมิที่ 4.18
ความเคลือ่ นไหวดุลเงินสดหลังกู้รายเดือน ปี งบประมาณ 2550 – 2555

ต.ค.

.ย.

.ค.

ที่มา : กรมบัญชีกลาง

ม.ค.

ก. .

มี.ค.

เม.ย.

.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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4.3.8 เงินคงคลังปลายงวด
เมื่อนาระดับเงิ นคงคลังต้นงวดมารวมกับฐานะการคลังของรัฐบาลที่แสดงรายการ
ดุ ล เงิ นสดหลัง จากการกู้เงิ นซึ่ งสะท้อนให้เห็ นถึ ง การใช้เงิ นคงคลัง จะแสดงให้เห็ น ถึ งระดับ
เงิ นคงคลังปลายงวดในช่ วงเวลาต่ าง ๆ ทั้งนี้ หากพิ จารณาข้อมู ลเงิ นคงคลัง ณ สิ้ นปี งบประมาณ
ในอดีตที่ผา่ นมาพบว่า ระดับของเงินคงคลังจะสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น โดยในช่วง
ปี งบประมาณ 2531 – 2539 เป็ นช่ วงที่เศรษฐกิ จขยายตัว ประกอบกับการดาเนิ นนโยบายการคลัง
หดตัวของรั ฐ บาล ส่ ง ผลให้รั ฐ บาลสามารถจัด เก็ บ รายได้เ พิ่ ม ขึ้ น สะท้อ นถึ ง ระดับ เงิ น คงคลัง
ที่เพิ่มสู งขึ้นในช่ วงเวลาดังกล่าว ในขณะเดี ยวกันช่วงระยะเวลาที่เกิ ดวิกฤตเศรษฐกิ จ ตัวอย่างเช่ น
ในปี งบประมาณ 2540 ท าให้ รั ฐ บาลจัด เก็ บ รายได้ล ดลง ส่ งผลให้ ดุ ล เงิ นงบประมาณขาดดุ ล
ค่อนข้างมาก สะท้อนถึงระดับเงินคงคลังที่ลดลงอย่างมากเช่นกัน
ทั้ง นี้ หากพิ จารณาความเคลื่ อนไหวของระดับ เงิ นคงคลัง ในแต่ ล ะเดื อนพบว่า
ระดับของเงิ นคงคลังจะลดลงอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่ช่วงต้นปี งบประมาณ (เดื อนตุลาคม) และอยู่ใน
ระดับต่าที่สุดในเดือนมีนาคม เป็ นไปตามการเปลี่ยนแปลงของดุลเงินสดหลังกูข้ องรัฐบาล อย่างไร
ก็ดี ระดับเงิ นคงคลังจะเพิ่มสู งขึ้ นในช่ วงเดื อนมิ ถุนายนและกันยายน เนื่ องจากมี การนาส่ งรายได้
ภาษี เงิ นได้นิติบุ คคล (ภ.ง.ด.50 และ ภ.ง.ด.51) ท าให้ดุลเงิ นสดของรั ฐบาลเกิ นดุ ลค่ อนข้างมาก
ส่ งผลให้ระดับเงินคงคลังในช่วงเวลาดังกล่าวเพิ่มสู งขึ้น
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แผนภูมิที่ 4.19
เงินคงคลังปลายงวด ปี งบประมาณ 2524 – 2555
ล้ านบาท
600,000
500,000
400,000

300,000
200,000
100,000

0

ที่มา : กรมบัญชีกลาง

แผนภูมิที่ 4.20
ความเคลือ่ นไหวดุลเงินคงคลังปลายงวดรายเดือน ปี งบประมาณ 2550 – 2555

ต.ค.

.ย.

.ค.

ที่มา : กรมบัญชีกลาง

ม.ค.

ก. .

มี.ค.

เม.ย.

.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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4.4 ผลการศึกษา
4.4.1 ผลลั ์ จากแบบจาลอง Baumol’s EOQ Model
การประยุกต์ใช้แบบจาลอง Baumol’s EOQ Model เพื่อค้นหาระดับเงินคงคลังที่เหมาะสม
ในรู ปของจานวนวันทาการที่ตอ้ งมีระดับเงินสดเพื่อการใช้จ่าย โดยจะแบ่งออกเป็ น 2 สถานการณ์
ตามรู ปแบบการดาเนินนโยบายการคลัง 2 รู ปแบบ ได้แก่ นโยบายการคลังแบบขาดดุล และนโยบาย
การคลังแบบสมดุล ซึ่งสามารถแบ่งผลการประมาณการออกเป็ น 4 ส่ วน ได้แก่ (1) ระดับเงินสด
ของกระแสเงินสดสุ ทธิในงบประมาณ (2) ระดับเงินสดของกระแสเงินสดสุ ทธินอกงบประมาณ
(3) ระดับเงินคงคลังขั้นต่า และ (4) ระดับเงินคงคลังที่เหมาะสม
ทั้งนี้ ระดับเงินคงคลังที่เหมาะสมจะแสดงเป็ นรายเดือน โดยสามารถสรุ ปผลลัพธ์ออกเป็ น
2 กรณี ได้แก่ (1) กรณี ที่ผลรวมของระดับเงินสดที่เหมาะสมของกระแสเงินสดสุ ทธิ ในงบประมาณ
และกระแสเงิ นสดสุ ทธิ นอกงบประมาณ สู งกว่าระดับเงิ นคงคลังขั้นต่ า ให้ใช้ผลรวมของระดับ
เงินสดที่เหมาะสมของกระแสเงินสดสุ ทธิ ในงบประมาณและกระแสเงินสดสุ ทธิ นอกงบประมาณ
(Interior Solution) และ (2) กรณี ที่ผลรวมของระดับเงินสดที่เหมาะสมของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ในงบประมาณและกระแสเงินสดสุ ทธิ นอกงบประมาณ ต่ากว่าระดับเงินคงคลังขั้นต่า ให้ใช้ระดับ
เงินคงคลังขั้นต่าแทน (Corner Solution) ดังนั้น ผลลัพธ์จากแบบจาลองจะไม่มีมูลค่าที่ต่ากว่าศูนย์
เนื่องจากมีการกาหนดค่าขั้นต่าไว้
จากหลักการในการประเมินผลแบบจาลองในข้างต้นสามารถแบ่งผลลัพธ์ตามรู ปแบบการ
ดาเนินนโยบายดังนี้
1) การดาเนินนโยบายการคลังขาดดุล
จากตารางที่ 4.2 ระดับเงินคงคลังที่เหมาะสมจะแปรผันไปในแต่ละเดือน โดยเดือนที่มี
ระดับเงินสดสู ง คือ เดือนตุลาคม (13 วันทาการ) เนื่ องจากเป็ นช่วงต้นปี งบประมาณ ซึ่ งไม่มีรายได้
จากภาษี ที่ ส าคัญ รั บเข้า และมักไม่ มี การกู้เงิ นในช่ วงนี้ จึ งอาจต้องมี เงิ นสดเพื่ อรองรั บรายจ่ ายใน
จานวนสู งกว่าช่ วงอื่ น และเดื อนที่ มี ระดับเงิ นสดต่ าสุ ด คื อ เดื อนเมษายน (2 วันท าการ) ซึ่ ง ไม่
สอดคล้องกับเหตุ การณ์ หรื อพฤติ ก รรมการรั บจ่า ยเงิ นสดในอดี ตแต่ อย่า งใด ทั้งนี้ ค่ าเฉลี่ ยทั้ง
ปี งบประมาณ คือ ระดับเงินคงคลังจานวน 6 วันทาการ
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ตารางที่ 4.2
รู ปแบบระดับเงินคงคลังทีเ่ หมาะสมตามแบบจาลอง EOQ ภายใต้ การดาเนินนโยบาย
การคลังขาดดุล
หน่วย: จานวนวันทาการ
ต.ค.

.ย.

.ค.

ม.ค.

ก. .

มี.ค.

เม.ย.

.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1. เงินในงบประมาณ

5.2

6.0

2.1

7.7

3.7

3.8

-4.6

1.6

-14.4

0.8

1.6

-2.0

2. เงินนอกงบประมาณ

7.4

3.8

0.9

-0.5

-4.6

4.7

0.5

5.5

4.3

-3.0

-3.3

-8.2

3. รวม (1. + 2.)

12.6

9.9

3.0

7.2

-0.9

8.5

-4.1

7.1

-10.1

-2.2

-1.7

-10.3

4. ระดับเงินคงคลังขั้นตา่

8.7

4.5

3.0

3.6

4.1

4.0

2.0

3.9

3.1

2.7

2.9

4.2

5. ระดับเงินคงคลังทีเ่ หมาะสม

13

10

3

8

5

9

2

8

4

3

3

5

หมายเหตุ: ในกรณี ที่ขอ้ 1. และ/หรื อ ข้อ 2. มีมลู ค่าติดลบ หมายถึง กระแสเงินสดสุทธิ ในงบประมาณหลังกู้ และ/หรื อ กระแสเงินสด
สุทธิ นอกงบประมาณ ณ ช่วงเวลานั้นเกินดุล หรื อมีระดับเงินสดในมือสูงเกินความจาเป็ น ดังนั้นการบริ หารเงินสดที่คานึงถึงต้นทุนที่
ต่าที่สุดจึงสามารถสรุ ปได้ว่า รัฐบาลไม่ควรถือเงินสดเลย รวมทั้งควรลดระดับเงินสดในมือจากการเกินดุลดังกล่าว เพราะฉะนั้น
ผลลัพธ์ของระดับเงินคงคลังที่เหมาะสมจึงมีค่าติดลบ
ที่มา : จากการคานวณของนักวิจยั

2) การดาเนินนโยบายการคลังสมดุล
จากตารางที่ 4.3 ระดับเงิ นคงคลังที่ เหมาะสมจะแปรผันไปในแต่ละเดื อน โดยเดื อนที่ มี
ระดับเงินสดสู งสุ ดคือ เดือนตุลาคม (13 วันทาการ) ซึ่ งเท่ากันกับกรณี การดาเนิ นนโยบายการคลัง
แบบขาดดุลและเดือนที่มีระดับเงินสดต่าสุ ด คือ เดือนธันวาคม (4 วันทาการ) ซึ่ งไม่สอดคล้องกับ
เหตุการณ์หรื อพฤติกรรมการรับจ่ายเงิ นสดในอดี ตแต่อย่างใด ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ ยทั้งปี งบประมาณ คือ
ระดับเงินคงคลังจานวน 8 วันทาการ
ตารางที่ 4.3
รู ปแบบระดับเงินคงคลังทีเ่ หมาะสมตามแบบจาลอง EOQ ภายใต้ การดาเนินนโยบายการคลังสมดุล
หน่วย: จานวนวันทาการ
ต.ค.

.ย.

.ค.

ม.ค.

ก. .

มี.ค.

เม.ย.

.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1. เงินในงบประมาณ

6.1

4.5

2.1

2.5

2.3

2.1

-0.6

-2.3

-10.7

2.8

2.6

-2.7

2. เงินนอกงบประมาณ

6.0

-4.6

-4.8

5.8

7.8

-2.0

-10.1

1.3

-8.9

-2.0

-3.4

14.9

3. รวม (1. + 2.)

12.1

0.0

-2.7

8.3

10.1

0.1

-10.7

-1.0

-19.6

0.8

-0.9

12.2

4. ระดับเงินคงคลังขั้นตา่

3.3

4.6

3.8

4.0

2.4

5.7

4.8

5.4

5.7

5.3

5.6

5.7

5. ระดับเงินคงคลังทีเ่ หมาะสม

13

5

4

9

11

6

5

6

6

6

6

13

หมายเหตุ: ในกรณี ที่ขอ้ 1. และ/หรื อ ข้อ 2. มีมลู ค่าติดลบ หมายถึง กระแสเงินสดสุทธิ ในงบประมาณหลังกู้ และ/หรื อ กระแสเงินสด
สุทธิ นอกงบประมาณ ณ ช่วงเวลานั้นเกินดุล หรื อมีระดับเงินสดในมือสูงเกินความจาเป็ น ดังนั้นการบริ หารเงินสดที่คานึงถึงต้นทุนที่
ต่าที่สุดจึงสามารถสรุ ปได้ว่า รัฐบาลไม่ควรถือเงินสดเลย รวมทั้งควรลดระดับเงินสดในมือจากการเกินดุลดังกล่าว เพราะฉะนั้น
ผลลัพธ์ของระดับเงินคงคลังที่เหมาะสมจึงมีค่าติดลบ
ที่มา : จากการคานวณของนักวิจยั

87
กล่าวโดยสรุ ป ระดับเงินคงคลังที่เหมาะสมเฉลี่ยรายเดือนตามแบบจาลอง EOQ
ภายใต้การดาเนินนโยบายการคลังแบบขาดดุล คือ 6 วันทาการ และ ระดับเงินคงคลังที่เหมาะสม
เฉลี่ยรายเดือนภายใต้การดาเนินนโยบายการคลังแบบสมดุล คือ 8 วันทาการ ตามลาดับ
4.4.2 ผลลั ์ จากแบบจาลอง Miller – Orr Model
การประยุกต์ใช้แบบจาลอง Miller - Orr เพื่อค้นหาระดับเงินคงคลังที่เหมาะสมในรู ปของ
จานวนวันทาการที่ตอ้ งมีระดับเงิ นสดเพื่อการใช้จ่าย เมื่อกระแสเงิ นสดรับจ่ายมีความไม่แน่ นอน
ในแต่ละเดือน โดยคานวณหาระดับเงินสดแรกเริ่ ม (Return to point: rtp) ซึ่ งเท่ากับระดับเงินสด
ขั้นต่ า + ค่ า z ซึ่ ง เป็ นค่ าที่ แสดงถึ ง ความไม่ แน่ นอนของเงิ นสด (ค่ า ความแปรปรวนของเงิ นสด
ในอดีต) ปริ มาณเงินสดขั้นต่าที่สุด (Min) และปริ มาณเงินสดขั้นสู งที่สุด (Max) ซึ่ งจะแบ่งออกเป็ น
2 สถานการณ์ตามรู ปแบบการดาเนินนโยบายการคลัง 2 รู ปแบบ ได้แก่ นโยบายการคลังแบบขาดดุ ล
และนโยบายการคลัง แบบสมดุ ล โดยสามารถแบ่ ง ผลการประมาณการออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่
(1) ระดับเงิ นสดของกระแสเงิ นสดสุ ทธิ ในงบประมาณ (2) ระดับเงิ นสดของกระแสเงิ นสดสุ ทธิ
นอกงบประมาณ และ (3) ระดับเงินคงคลังที่เหมาะสม
จากหลักการในการประเมินผลแบบจาลองในข้างต้นสามารถแบ่งผลลัพธ์ตามรู ปแบบ
การดาเนิ นนโยบายดังนี้
1) การดาเนินนโยบายการคลังขาดดุล
จากตารางที่ 4.4 ระดับเงินคงคลังที่เหมาะสมจะแปรผันไปในแต่ละเดือน โดยเดือนที่มี
ระดับเงินสดสู ง คือ เดือนตุลาคม (26.1 วันทาการ) และเดือนที่มีระดับเงินสดต่าสุ ด คือ เดือนกรกฎาคม
(7.3 วันทาการ) ทั้งนี้ค่าเฉลี่ยทั้งปี งบประมาณ คือ ระดับเงินคงคลังจานวน 13 วันทาการ
ตารางที่ 4.4
รู ปแบบระดับเงินคงคลังต้ นงวดตามแบบจาลอง Miller - Orr ภายใต้ การดาเนินนโยบายการคลังขาดดุล
หน่วย: จานวนวันทาการ
1. เงินในงบประมาณ

2. เงินนอกงบประมาณ

rtp
Min
Max
z
rtp
Min
Max
z

3. รวม (1+2)
ระดับเงินคงคลังทีเ่ หมาะสม

Min+z

ที่มา : จากการคานวณของนักวิจยั

ต.ค.
12.7
8.7
20.5
3.9
13.5
ต.ค.
8.7
23.0
4.7
26.1
26

.ย.
7.7
4.5
14.0
3.2
6.3
.ย.
4.5
9.7
1.7
14.0
14

.ค.
4.3
3.0
7.0
1.3
5.2
.ค.
3.0
9.6
2.2
9.5
10

ม.ค.
8.2
3.6
17.3
4.6
4.0
ม.ค.
3.6
4.8
0.4
12.1
12

ก. .
6.8
4.1
12.4
2.8
6.7
ก. .
4.1
11.9
2.6
13.5
14

มี.ค.
8.1
4.0
16.1
4.0
7.0
มี.ค.
4.0
13.0
3.0
15.1
15

เม.ย.
4.2
2.0
8.6
2.2
4.1
เม.ย.
2.0
8.4
2.1
8.3
8

.ค.
8.1
3.9
16.3
4.1
6.9
.ค.
3.9
12.9
3.0
15.0
15

มิ.ย.
6.4
3.1
13.0
3.3
4.9
มิ.ย.
3.1
8.4
1.8
11.2
11

ก.ค.
3.1
2.7
3.8
0.4
4.2
ก.ค.
2.7
7.2
1.5
7.3
7

ส.ค.
4.7
2.9
8.2
1.8
5.3
ส.ค.
2.9
10.1
2.4
9.9
10

ก.ย.
6.7
3.9
12.5
2.9
6.2
ก.ย.
3.9
10.8
2.3
12.9
13
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2) การดาเนินนโยบายการคลังสมดุล
จากตารางที่ 4. 5 ระดับเงิ นคงคลังที่เหมาะสมจะแปรผันไปในแต่ละเดื อน โดยเดื อนที่มี
ระดับเงิ นสดสู งสุ ดคือ เดื อนมิ ถุนายน (20 วันท าการ) และเดื อนที่มี ระดับเงิ นสดต่ าสุ ด คื อ เดื อน
ธันวาคมและเดื อนกุมภาพันธ์ (11 วันทาการ) ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ ยทั้งปี งบประมาณ คือ ระดับเงิ นคงคลัง
จานวน 14 วันทาการ
ตารางที่ 4.5
รู ปแบบระดับเงินคงคลังต้ นงวดตามแบบจาลอง Miller - Orr ภายใต้ การดาเนินนโยบายการคลังสมดุล
หน่วย: จานวนวันทาการ
1. เงินในงบประมาณ

2. เงินนอกงบประมาณ

3. รวม (1+2)
ระดับเงินคงคลังทีเ่ หมาะสม

rtp
Min
Max
z
rtp
Min
Max
z
Min+z

ต.ค.
5.1
3.3
20.5
1.8
6.8
3.3
13.9
3.5
11.9
12

.ย.
6.0
4.6
14.0
1.4
7.7
4.6
14.1
3.2
13.7
14

.ค.
5.4
3.8
7.0
1.5
5.9
3.8
10.1
2.1
11.3
11

ม.ค.
4.9
4.0
17.3
0.9
7.8
4.0
15.4
3.8
12.7
13

ก. .
4.3
2.4
12.4
1.8
6.8
2.4
15.6
4.4
11.1
11

มี.ค.
6.9
5.7
16.1
1.2
6.8
5.7
9.1
1.1
13.7
14

เม.ย.
6.0
4.8
8.6
1.2
9.8
4.8
19.7
4.9
15.8
16

.ค.
6.8
5.4
16.3
1.4
6.7
5.4
9.2
1.3
13.5
14

มิ.ย.
9.5
5.7
13.0
3.9
10.3
5.7
19.6
4.6
19.8
20

ก.ค.
6.9
5.3
3.8
1.6
7.0
5.3
10.5
1.7
14.0
14

ส.ค.
6.5
5.6
8.2
1.0
7.0
5.6
9.8
1.4
13.5
14

ที่มา : จากการคานวณของนักวิจยั

กล่าวโดยสรุ ป ระดับเงินคงคลังที่เหมาะสมเฉลี่ยรายเดือนภายใต้การดาเนิ นโยบาย
การคลังแบบขาดดุล คือ 13 วันทาการ และระดับเงินคงคลังที่เหมาะสมเฉลี่ยรายเดือนภายใต้การ
ดาเนินนโยบายการคลังแบบสมดุล คือ 14 วันทาการ ตามลาดับ
4.4.3 ผลลั ์ จากแบบจาลอง Newsboy Model
ผลลัพธ์จากแบบจาลองการประมาณการระดับเงินคงคลังที่เหมาะสมภายใต้การดาเนิ น
นโยบายการคลังทั้ง 2 แบบที่ กล่าวข้างต้น สามารถแบ่งผลการประมาณการออกเป็ น 3 ส่ วน คื อ
ระดับ เงิ นสดของกระแสเงิ นสดสุ ทธิ ในงบประมาณ ระดับเงิ นสดของกระแสเงิ นสดสุ ทธิ นอก
งบประมาณ และระดับเงิ นคงคลังขั้นต่ า ทั้งนี้ ระดับเงินคงคลังที่เหมาะสมจะแสดงเป็ นรายเดือน
โดยสามารถสรุ ปผลลัพธ์ออกเป็ น 2 กรณี คือ ในกรณี ที่ผลรวมของระดับเงินสดที่เหมาะสมของ
กระแสเงินสดสุ ทธิ ในงบประมาณและกระแสเงินสดสุ ทธิ นอกงบประมาณสู งกว่าระดับเงินคงคลัง
ขั้นต่า ให้ใช้ผลรวมของระดับเงินสดที่เหมาะสมของกระแสเงินสดสุ ทธิ ในงบประมาณและกระแส
เงินสดสุ ทธิ นอกงบประมาณ (Interior Solution) ในกรณี ตรงกันข้าม ผลรวมของระดับเงิ นสดที่

ก.ย.
6.2
4.6
12.5
1.6
7.5
4.6
13.4
2.9
13.7
14
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เหมาะสมของกระแสเงินสดสุ ทธิ ในงบประมาณและกระแสเงิ นสดสุ ทธิ นอกงบประมาณต่ ากว่า
ระดับเงิ นคงคลังขั้นต่ า ให้ใช้ระดับเงิ นคงคลังขั้นต่ าแทน (Corner Solution) ดังนั้น ผลลัพธ์จาก
แบบจาลองจะไม่มีมูลค่าที่ต่ากว่าศูนย์ เนื่องจากมีการกาหนดค่าขั้นต่าไว้
จากหลักการในการประเมิ นผลแบบจาลองในข้างต้นสามารถแบ่งผลลัพธ์ตามรู ปแบบ
การดาเนินนโยบายดังนี้
1) การดาเนินนโยบายการคลังขาดดุล (ตารางที่ 4.6)
1.1) กระแสเงินสดสุ ทธิในงบประมาณ
หากพิจารณาเฉพาะกระแสเงินสดสุ ทธิ ในงบประมาณพบว่าเดือนที่ควรมีเงินสด
สู งสุ ด คือเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีระดับเงินสดที่ตอ้ งถือ 10.9 วันทาการ เนื่ องจากรัฐบาลไม่มีรายได้
สาคัญเข้าในช่ วงนี้ ในส่ วนเดื อนที่ มีระดับเงิ นสดต่ าสุ ด คื อ เดื อนมิ ถุนายน เนื่ องจากมี การนาส่ ง
รายได้จากการจัดเก็บ ภ.ง.ด. 50 ดังนั้นระดับเงินสดที่มีตน้ ทุนในการบริ หารต่าสุ ดในเดือนมิถุนายน
จึงมีค่าต่ากว่าศูนย์ (-19.6 วันทาการ) หรื อรัฐบาลควรลดระดับเงินสดในเดือนมิถุนายนเพื่อรองรับ
กระแสเงินสดที่เข้ามาในเดือนดังกล่าว
1.2) กระแสเงินสดสุ ทธินอกงบประมาณ
ส าหรั บ กระแสเงิ น สดสุ ทธิ นอกงบประมาณ รั ฐ บาลต้ อ งการเงิ น สดสู งสุ ด
ในเดื อนตุ ลาคม (7.3 วันท าการ) เนื่ องจากมักจะมี การไถ่ ถอนตั๋วเงิ นคลังในช่ วงนี้ ส าหรั บเดื อน
ที่ มี ระดับเงิ นสดต่ าสุ ด คื อ เดื อนกันยายน (-7.7 วันท าการ) เนื่ องจากมักจะมี การซื้ อตั๋วเงิ นคลัง
เข้าช่วงนี้เช่นเดียวกัน
1.3) ระดับเงินคงคลังที่เหมาะสม
ระดั บ เงิ น คงคลั ง ที่ เ หมาะสมจะแปรผัน ไปในแต่ ล ะเดื อ นโดยเดื อ นที่ มี
ระดับ เงิ นสดสู ง คื อ เดื อนตุ ลาคม และเดื อนที่ มี ระดับเงิ นสดต่ าสุ ด คื อ เดื อนเมษายน ทั้งนี้ ค่ าเฉลี่ ย
ทั้งปี งบประมาณ คือ ระดับเงินคงคลังจานวน 6 วันทาการ

90
ตารางที่ 4.6
รู ปแบบระดับเงินคงคลังที่เหมาะสมตามแบบจาลอง Newsboy ภายใต้ การดาเนินนโยบายการคลังขาดดุล
หน่วย: จานวนวันทาการ
ต.ค.

.ย.

.ค.

ม.ค.

ก. .

มี.ค.

เม.ย.

.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

1. เงินในงบประมาณ

7.4

5.6

2.6

9.6

10.9

1.4

-6.0

-4.4

-19.6

4.0

1.9

-7.7

2. เงินนอกงบประมาณ

7.3

3.7

-0.8

1.1

-4.3

0.9

-3.7

-0.3

-1.8

2.1

-3.3

-7.7

14.7

9.3

1.9

10.7

6.6

2.3

-9.6

-4.7

-21.4

6.0

-1.4

-15.5

4. ระดับเงินคงคลังขั้นตา่

8.7

4.5

3.0

3.6

4.1

4.0

2.0

3.9

3.1

2.7

2.9

4.2

5. ระดับเงินคงคลังทีเ่ หมาะสม

15

10

3

11

7

5

2

4

4

7

3

5

3. รวม (1. + 2.)

ก.ย.

หมายเหตุ: ในกรณี ที่ขอ้ 1. และ/หรื อ ข้อ 2. มีมลู ค่าติดลบ หมายถึง กระแสเงินสดสุทธิ ในงบประมาณหลังกู้ และ/หรื อ กระแสเงินสด
สุทธิ นอกงบประมาณ ณ ช่วงเวลานั้นเกินดุล หรื อมีระดับเงินสดในมือสูงเกินความจาเป็ น ดังนั้นการบริ หารเงินสดที่คานึงถึงต้นทุนที่
ต่าที่สุดจึงสามารถสรุ ปได้ว่า รัฐบาลไม่ควรถือเงินสดเลย รวมทั้งควรลดระดับเงินสดในมือจากการเกินดุลดังกล่าว เพราะฉะนั้น
ผลลัพธ์ของระดับเงินคงคลังที่เหมาะสมจึงมีค่าติดลบ
ที่มา : จากการคานวณของนักวิจยั

2) การดาเนินนโยบายการคลังสมดุล (ตารางที่ 4.7)
2.1) กระแสเงินสดสุ ทธิในงบประมาณ
หากพิจารณาเฉพาะกระแสเงินสดสุ ทธิ ในงบประมาณพบว่า เดือนที่ควรมีเงินสด
สู งสุ ดคือ เดือนตุลาคม โดยมีระดับเงินสดที่ตอ้ งถือ 7.4 วันทาการ เนื่ องจากรัฐบาลไม่มีการกูเ้ งินจึง
อาจต้องอาศัยเงินสดในปริ มาณที่สูงในช่วงเริ่ มต้นปี งบประมาณ ในส่ วนเดือนที่ควรมีระดับเงินสด
ต่ า สุ ด คื อ เดื อ นมิ ถุ น ายน เนื่ อ งจากมี ก ารนาส่ ง รายได้จ ากการจัดเก็ บ ภ.ง.ด. 50 ระดับ เงิ น สด
ที่มีตน้ ทุนในการบริ หารต่าสุ ดมีค่าต่ากว่าศูนย์ (-15.9 วันทาการ) อีกนัยหนึ่งคือ รัฐบาลควรลดระดับ
เงินสดในเดือนมิถุนายนเพื่อรองรับกระแสเงินสดที่เข้ามาในเดือนดังกล่าว
2.2) กระแสเงินสดสุ ทธินอกงบประมาณ
สาหรับกระแสเงินสดสุ ทธินอกงบประมาณ รัฐบาลต้องการเงินสดสู งสุ ดในเดือน
ตุลาคม (11.1 วันทาการ) เนื่ องจากมักจะมี การไถ่ ถอนตัว๋ เงิ นคลังในช่ วงนี้ สาหรั บเดื อนที่ ควรมี
ระดับ เงิ น สดต่ า สุ ด คื อ เดื อ นมิ ถุ น ายน (-17.4 วัน ท าการ) เนื่ อ งจากอาจเป็ นผลมาจากรายรั บ
ในส่ วนเงินในงบประมาณที่มีการนาส่ งรายได้จากการจัดเก็บ ภ.ง.ด. 50
2.3) ระดับเงินคงคลังที่เหมาะสม
ระดับ เงิ นคงคลังที่เหมาะสมจะแปรผันไปในแต่ล ะเดื อน โดยเดื อนที่มีระดับ
เงินสดสู งสุ ด คือ เดือนตุลาคม และเดือนที่มีระดับเงินสดต่าสุ ด คือ เดือนเมษายน ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ ยทั้ง
ปี งบประมาณ คือ การถือเงินสดจานวน 8 วันทาการ
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ตารางที่ 4.7
รู ปแบบระดับเงินคงคลังที่เหมาะสมตามแบบจาลอง Newsboy ภายใต้ การดาเนินนโยบายการคลังสมดุล
หน่วย: จานวนวันทาการ
1. เงินในงบประมาณ

ต.ค.
8.6

.ย.
6.5

.ค.
3.8

ม.ค.
2.6

ก. .
4.2

มี.ค.
3.1

เม.ย.
3.0

.ค.
0.3

มิ.ย.
-15.9

ก.ค.
4.4

ส.ค.
2.6

ก.ย.
0.9

2. เงินนอกงบประมาณ

11.1

-1.4

-18.1

9.7

7.4

-5.7

-8.6

0.0

-17.4

-1.8

-1.5

4.9

3. รวม (1. + 2.)

19.6

5.1

-14.3

12.4

11.7

-2.6

-5.6

0.3

-33.3

2.6

1.1

5.8

4. ระดับเงินคงคลังขั้นตา่

3.3

4.6

3.8

4.0

2.4

5.7

4.8

5.4

5.7

5.3

5.6

5.7

5. ระดับเงินคงคลังทีเ่ หมาะสม

20

6

4

13

12

6

5

6

6

6

6

6

หมายเหตุ: ในกรณี ที่ขอ้ 1. และ/หรื อ ข้อ 2. มีมลู ค่าติดลบ หมายถึง กระแสเงินสดสุทธิ ในงบประมาณหลังกู้ และ/หรื อ กระแสเงินสด
สุทธิ นอกงบประมาณ ณ ช่วงเวลานั้นเกินดุล หรื อมีระดับเงินสดในมือสูงเกินความจาเป็ น ดังนั้นการบริ หารเงินสดที่คานึงถึงต้นทุนที่
ต่าที่สุดจึงสามารถสรุ ปได้ว่า รัฐบาลไม่ควรถือเงินสดเลย รวมทั้งควรลดระดับเงินสดในมือจากการเกินดุลดังกล่าว เพราะฉะนั้น
ผลลัพธ์ของระดับเงินคงคลังที่เหมาะสมจึงมีค่าติดลบ
ที่มา : จากการคานวณของนักวิจยั

กล่าวโดยสรุ ป ระดับเงิ นคงคลังที่เหมาะสมเฉลี่ ยรายเดื อนภายใต้การดาเนิ นนโยบาย
การคลังแบบสมดุ ล คือ 8 วันทาการ และ6 วันทาการสาหรับการดาเนิ นนโยบายการคลังแบบขาดดุ ล
หากเปรี ยบเทียบระดับเงินคงคลังจากการดาเนิ นนโยบายการคลังที่แตกต่างกันพบว่า ระดับเงินคงคลัง
ที่ เหมาะสมภายใต้การด าเนิ นนโยบายแบบสมดุ ลโดยเฉลี่ ยแล้ วสู ง กว่ า ระดับเงิ นคงคลังภายใต้
การด าเนิ นนโยบายการคลังแบบสมดุ ล เนื่ องจากการด าเนิ นนโยบายการคลังแบบสมดุ ล รั ฐบาล
ไม่สามารถกูช้ ดเชยการขาดดุลได้นนั่ เอง
4.5 บทสรุ ป
เพื่ อให้ เข้าใจถึ งกระบวนการท างานของแบบจ าลอง รวมถึ งเพื่ อเปรี ยบเที ยบแง่ มุ มต่ าง ๆ
ของแบบจ าลองการบริ หารเงิ น สดที่ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาระดั บ เงิ น คงคลั ง ที่ เ หมาะสม
ได้แก่ วัตถุ ประสงค์ของแบบจาลอง สมมติ ฐาน สมการเบื้ องต้น สู ตรการคานวณ การสร้ างตัวแปร
ที่ ส าคัญ ในแบบจ าลอง และผลลัพ ธ์ ของแบบจ าลอง นั ก วิ จ ัย ได้ จ ัด ท าตารางสรุ ปส าหรั บการ
เปรี ยบเที ยบแบบจาลองการบริ หารเงิ นสด 3 แบบจาลอง ได้แก่ แบบจาลอง Baumol แบบจาลอง
Miller - Orr และแบบจาลอง Newsboy ดังปรากฏในตารางที่ 4.8
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ตารางที่ 4.8
เปรียบเทียบแบบจาลองบริหารเงินสดในการหาระดับเงินคงคลังทีเ่ หมาะสม
แบบจาลอง
1. วัตถุประสงค์ ของแบบจาลอง
2. หลักการ
2.1 ลักษณะการเคลือ่ นไหว
ของเงินสดรับ - จ่ าย
2.2 หลักในการหาระดับเงิน
คงคลังทีเ่ หมาะสม

Baumol
กระแสเงินสดรับ – จ่าย มีรูปแบบที่แน่นอน

Newsboy

กาหนดระดับเงินคงคลังที่มีตน้ ทุนการบริ หารรวมต่าที่สุด
กระแสเงินสดรับ – จ่ายมีรูปแบบที่ไม่แน่นอน
ระดับเงินคงคลังที่เหมาะสม คือ ระดับที่ทาให้ตน้ ทุนรวมของ
การบริ หารจัดการเงินสดมีมูลค่าต่าที่สุด ภายใต้การพิจารณาค่าความ
น่าจะเป็ นของระดับเงินสดในแต่ละช่วงเวลาจากข้อมูลในอดีตร่ วม
ด้วย ซึ่งต้นทุนรวมของการถือเงินสดคือ ผลรวมระหว่าง
(1) ต้นทุนการถือเงินสูงกว่าความจาเป็ น และ (2) ต้นทุนการขาด
แคลนเงินสด
การกาหนดต้นทุนทั้ง 2 อาศัยค่าเฉลี่ยในอดีตเป็ นตัวกาหนดค่า
กลางที่นามาใช้ โดยการหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักกับค่าความน่าจะเป็ น
ของระดับเงินสดนั้นๆ
เมื่อกาหนดสมการต้นทุนการบริ หารเงินสดที่สามารถสะท้อน
ระดับความต้องการเงินสดที่ผนั ผวนโดยมีตวั แปรต้นเป็ นระดับเงิน
สดในมือได้แล้ว จึงใช้วิธีการทางแคลคูลสั หาระดับเงินสดในมือที่มี
ต้นทุนการบริ หารต่าที่สุดในแต่ละช่วงเวลา
ก. ระดับความต้องการเงินสดในอดีตสามารถสะท้อนระดับเงินสดในอนาคตได้
ข. ระดับเงินสดในอดีตสามารถสะท้อนถึงระดับที่เหมาะสม

ปริ มาณเงินคงคลังที่ทาให้ตน้ ทุนการบริ หารต่าสุ ด =

ระดับเงินคงคลังที่เหมาะสม คือ ระดับแรกเริ่ มก่อนความผันผวนของ
กระแสเงินสด (Return to Point: rtp) ซึ่งทาให้ตน้ ทุนการบริ หารต่าสุ ด
ซึ่งสามารถแสดงได้ดว้ ยสมการ
rtp = Min + Z
โดยที่
กระแสเงินสดรับต่าที่สุด (Min) เท่ากับ ค่าเฉลี่ยของระดับเงินคงคลัง
รายวันที่ต่าที่สุดในแต่ละเดือน
Z คือ ส่วนต่างระหว่างกระแสเงินสดรับสูงสุ ด และต่าสุ ด

2 BX
i

โดยที่
B คือ ต้นทุนการจัดหาเงินสด
X คือ เงินสดที่ตอ้ งการใช้
i คือ ต้นทุนการถือเงินสดส่วนเกิน

ระดับเงินคงคลังที่เหมาะสม คือ ระดับที่รัฐบาลบริ หารเงินสดให้
กลับเข้าสู่ระดับเงินสดต้นงวด (ก่อนความผันผวนของเงินสด) ซึ่ง
รัฐบาลจะต้องทราบถึงกระแสเงินสดรับสูงสุ ด (Max) กระแสเงินสด
รับต่าสุ ด (Min) และส่วนต่างระหว่างค่าสูงสุ ดและต่าสุ ด (Spread) ซึ่ง
เป็ นค่าที่ใช้คานวณต้นทุนรวมของการบริ หารจัดการเงินสดต่าที่สุด
โดยที่ค่าส่วนต่างจะสะท้อนถึงความแปรปรวนของกระแสเงินสด
และระดับเงินสดต้นงวดจะขึ้นกับผลรวมระหว่างกระแสเงินสดที่
ต่าสุ ด (Min) และค่าส่วนต่าง (Spread)

- F(Q) คือ ฟังก์ชนั่ ความน่าจะเป็ นของกระแสเงินสด ซึ่งสร้างมาจาก
การกาหนดช่วงข้อมูล และการนับความถี่ของข้อมูล โดยนาผลลัพธ์มา
สร้างเป็ นค่าความน่าจะเป็ น ซึ่งเป็ นการนับช่วงความถี่เดือนเดียวกัน
ในหลาย ๆ ปี ภายใต้ช่วงข้อมูลที่กาหนดไว้
- o = อัตราดอกเบี้ยลูกค้าชั้นดี (กรณี กระแสเงินสดในงบประมาณ) /
อัตราดอกเบี้ยตัว๋ เงินคลัง (กรณี กระแสเงินสดนอกงบประมาณ)
- u = ค่าเฉลี่ยในอดีตของ
( o ( )) (
( ))
ซึ่งเป็ นผลลัพธ์มาจากสมการจุดวิกฤต
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ระดับเงินคงคลังที่เหมาะสม คือ ระดับที่ทาให้ตน้ ทุนรวมของ
การบริ หารจัดการเงินสดต่าที่สุด ซึ่งรัฐบาลจะต้องทราบถึงปริ มาณ
เงินสดทั้งหมดที่ตอ้ งการใช้ตลอดช่วงระยะเวลาของการบริ หารจัด
การเงินสด

3. สมมติฐาน
4. สู ตรการคานวณ

Miller - Orr

93
แบบจาลอง

Baumol

Miller - Orr
Z=

5. สมการต้ นทุน และตัวแปรทีส่ าคัญของ
แบบจาลอง

3  B   cb2
4i

ซึ่ง
B คือ ต้นทุนการจัดหาเงินสด
X คือ กระแสเงินสดที่ตอ้ งการใช้
 cb2 คือ ค่าความแปรปรวนของเงินสด
i
คือ ต้นทุนการถือเงินสดส่วนเกิน
กระแสเงินสดรับสูงที่สุด (Max) เท่ากับ Min + ส่วนต่างระหว่าง
ค่าสูงสุ ดและค่าต่าสุ ด (3Z)
สมการต้นทุนรวม = ต้นทุนการถือเงินสด (Carrying Cost: CC) +
ต้นทุนการจัดหาเงินสด (Ordering Cost: CO)
โดยที่
CC = อัตราดอกเบี้ยของลูกค้าชั้นดี (กรณี มีกระแสเงินสดใน
งบประมาณส่วนเกิน)
= อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล (กรณี มีกระแสเงินสดนอก
งบประมาณส่วนเกิน)
CO = ค่าใช้จ่ายในการออกพันธบัตร และต้นทุนการขาดเงินสด
ต่อหน่วย
กรณี การดาเนินนโยบายการคลังแบบสมดุล
- ระดับสูงสุ ด = 20 วันทาการ
- ระดับต่าสุ ด = 11 วันทาการ
- ระดับเฉลี่ย = 14 วันทาการ
กรณี การดาเนินนโยบายการคลังแบบขาดดุล
- ระดับสูงสุ ด = 26 วันทาการ
- ระดับต่าสุ ด = 7 วันทาการ
- ระดับเฉลี่ย = 13 วันทาการ

หมายเหตุ: ระดับเงินคงคลังในรู ปของวันทาการ แปลงให้เป็ นจานวนเงินคงคลังได้โดยคูณด้วยวงเงินงบประมาณในปี นั้น ๆ แล้วหารด้วยวันทาการในปี นั้น ๆ
ที่มา : จัดทาโดยนักวิจยั

F(Q*) =

u
o

u

- F(Q): ค่าความน่าจะเป็ นของระดับเงินสดสะสม
- o : ต้นทุนการถือเงินสดส่วนเกินต่อหน่วย
- u : ต้นทุนการขาดเงินสดต่อหน่วย
- Q*: ระดับเงินคงคลังที่เหมาะสม

สมการต้นทุนเฉลี่ยรวม = ต้นทุนเฉลี่ยการถือเงินสดเกิน E(Mo )+
ต้นทุนเฉลี่ยการขาดเงินสด E Mu
สมการข้อจากัด = ค่าเฉลี่ยระดับความต้องการใช้เงินสดสูงสุ ด
ในแต่ละวันของแต่ละเดือน (C)
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6. ผลลั ์ ของแบบจาลอง

สมการต้นทุนรวม = ต้นทุนการถือเงินสด (Carrying Cost: CC) +
ต้นทุนการจัดหาเงินสด (Ordering Cost: CO)
โดยที่
CC = อัตราดอกเบี้ยของลูกค้าชั้นดี (กรณี มีกระแสเงินสดใน
งบประมาณส่วนเกิน)
= อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล (กรณี มีกระแสเงินสดนอก
งบประมาณส่วนเกิน)
CO = ค่าใช้จ่ายในการออกพันธบัตร และต้นทุนการขาดเงินสดต่อ
หน่วย
กรณี การดาเนินนโยบายการคลังแบบสมดุล
- ระดับสูงสุ ด = 13 วันทาการ
- ระดับต่าสุ ด = 4 วันทาการ
- ระดับเฉลี่ย = 8 วันทาการ
กรณี การดาเนินนโยบายการคลังแบบขาดดุล
- ระดับสูงสุ ด = 13 วันทาการ
- ระดับต่าสุ ด = 2 วันทาการ
- ระดับเฉลี่ย = 6 วันทาการ

3

Newsboy

กรณี การดาเนินนโยบายการคลังแบบสมดุล
- ระดับสูงสุ ด = 20 วันทาการ
- ระดับต่าสุ ด = 4 วันทาการ
- ระดับเฉลี่ย = 8 วันทาการ
กรณี การดาเนินนโยบายการคลังแบบขาดดุล
- ระดับสูงสุ ด = 15 วันทาการ
- ระดับต่าสุ ด = 2 วันทาการ
- ระดับเฉลี่ย = 6 วันทาการ

บทที่ 5
สรุปและข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
5.1 บทสรุ ป
การบริ หารเงินสดให้มีประสิ ทธิ ภาพถื อเป็ นหนึ่ งในนโยบายทางการเงินที่สาคัญ ของภาคเอกชน
เนื่ อ งจากการบริ ห ารกระแสเงิ น สดได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยการรั ก ษาสภาพคล่ อ งให้ อ ยู่ใ นระดับ
ที่ เหมาะสม และรั ก ษาต้นทุ นของการมี ส ภาพคล่ องให้อยู่ใ นระดับ ต่ า ถื อเป็ นการสร้ างความแข็ง แกร่ ง
ทางการเงินให้แก่กิจการ ทาให้สามารถดาเนิ นกิ จการได้ตามแผนงานที่วางไว้ สาหรับในกรณี ของรัฐบาล
การบริ หารกระแสเงิ นสดหรื อเงิ นคงคลัง ได้อย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพสู ง สุ ด ย่อมสร้ า งโอกาสในการพัฒนา
ประเทศอย่า งต่อเนื่ อง ภายใต้ตน้ ทุ นของการมี เงิ นคงคลังในระดับต่ า ซึ่ งจะส่ งผลให้รัฐบาลมี ทรั พ ยากร
เพียงพอไปใช้ในการพัฒนาประเทศ
อย่างไรก็ดี ในปั จจุบนั แนวคิดพื้นฐานในการบริ หารเงิ นคงคลัง โดยการกาหนดระดับเงิ นคงคลัง
ที่เหมาะสมในช่ วงเวลาหนึ่ ง โดยเปรี ยบเทียบเป็ นจานวนวันทาการที่เงินคงคลัง จะสามารถรองรับรายจ่าย
ที่เกิดขึ้นได้ในอนาคตได้ ในกรณี ที่รัฐบาลไม่มีรายได้ ซึ่ งถือเป็ นการกาหนดระดับเงินคงคลังที่คานึงถึงเพียง
ความเพี ยงพอของเงิ นสดในการเบิ กจ่ ายที่ จาเป็ นเป็ นหลัก ยังไม่ ได้คานึ ง ถึ งปั จจัยทางด้านต้นทุ นต่าง ๆ
อันเกี่ยวเนื่องกับการถือเงินคงคลังในระดับที่สูงเกินความต้องการและต่ากว่าความต้องการมากนัก
ดังนั้น งานวิจยั นี้ จึงได้ทาการศึกษาการบริ หารเงินคงคลังของรัฐบาล โดยจะพิจารณาถึงปั จจัยทาง
บัญชี ควบคู่ไปกับปั จจัยทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อหาผลลัพธ์ในรู ปของระดับเงินคงคลังที่เหมาะสม ซึ่ งถือเป็ น
ปั จจัยสาคัญในการกาหนดปริ มาณเงิ นคงคลังของแผ่นดิ น นอกจากนี้ ยังเป็ นการพัฒนาระบบการบริ หาร
การคลังของรัฐบาล เพื่อนามาใช้ประกอบการบริ หารเงินคงคลังผ่านการกาหนดระดับเงินคงคลังที่เหมาะสม
โดยจะพิจารณาต้นทุนการบริ หารเงินคงคลังใน 2 ส่ วนคือ ส่ วนที่ 1 ต้นทุนการถือเงินคงคลังสู งเกินความจาเป็ น
ซึ่ งได้แก่ ต้นทุนค่าเสี ยโอกาสในการนาเงินไปลงทุนทางอื่น และส่ วนที่ 2 ต้นทุนการขาดแคลนเงิ นสด ได้แก่
กรณี ที่รัฐบาลมีเงิ นคงคลังไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย รัฐบาลจะต้องมีการออกตราสารเพื่อจัดหาเงินสด พร้ อมกับ
แบกรั บต้นทุ นอันเกิ ดมาจากความเสี่ ยงทางการคลังในรู ปแบบต่ าง ๆ เช่ น การถู กลดระดับความน่ าเชื่ อถื อ
จากต่างประเทศ เป็ นต้น
ในการศึ กษาในครั้ งนี้ ได้ประยุกต์ใช้แบบจาลองการบริ หารเงิ นสดว่าด้วยการค้นหาระดับเงิ นสด
ที่ทาให้ตน้ ทุ นของการบริ หารเงิ นสดต่ าที่ สุด 3 แบบจาลอง ได้แก่ 1) แบบจาลอง Baumol’s EOQ Model
2) แบบจาลองของ Miller – Orr และ 3) แบบจาลอง Newsboy โดยได้แบ่งออกเป็ น 2 สถานการณ์ตามรู ปแบบ
การดาเนิ นนโยบายการคลัง ได้แก่ นโยบายการคลังแบบขาดดุ ล และนโยบายการคลังแบบสมดุ ล ทั้ง นี้
ในการศึกษาจะยึดผลการประมาณการตามแบบจาลอง Newsboy เป็ นหลัก เนื่ องจากเป็ นแบบจาลองเดียว
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ที่ได้คานึ งถึ งความผันผวนของความต้องการเงินสดในการประมาณการระดับเงิ นคงคลังที่เหมาะสมของ
รั ฐบาลไว้ด้วย (รายละเอี ย ดตามตารางเปรี ยบเที ยบแบบจาลองทั้ง 3 ที่ ได้ก ล่ าวไว้แล้วในบทที่ 4 โดยได้
ข้อสรุ ปดังนี้
5.1.1 การประยุกต์ ใช้ แบบจาลอง Baumol’s EOQ Model เพื่อหาระดับเงินคงคลังที่เหมาะสม
ในรู ปของจานวนวันทาการที่ตอ้ งมีระดับเงินคงคลังเพื่อการใช้จ่ายในกรณี ที่กระแสเงินสดรับจ่ายมีรูปแบบที่
แน่ นอน โดยผลลัพ ธ์ จะแบ่ ง ออกเป็ น 2 กรณี คื อ กรณี ผลรวมของระดับเงิ นสดที่ เหมาะสมของดุ ล เงิ น
ในงบประมาณและดุ ลเงิ นนอกงบประมาณสู งกว่าระดับเงิ นคงคลังขั้นต่ าให้ใช้ผลรวมของระดับเงิ นสด
ที่เหมาะสมของดุลเงินในงบประมาณและดุลเงินนอกงบประมาณ (Interior Solution) แต่ถา้ ผลรวมของ
ระดับเงินสดที่เหมาะสมของดุลเงินในงบประมาณและดุลเงินนอกงบประมาณต่ากว่าระดับเงินคงคลังขั้นต่า
ให้ ใช้ระดับเงิ นคงคลังขั้นต่ า (Corner Solution) โดยผลการศึ กษาพบว่า กรณี การด าเนิ นนโยบายการคลัง
แบบขาดดุลพบว่า เดือนที่มีระดับเงินคงคลังสู ง คือ เดือนตุลาคม มีจานวน 13 วันทาการ เนื่ องจากเป็ นช่วง
ต้นปี งบประมาณ ซึ่ งไม่มีรายได้จากภาษีที่สาคัญ และมักจะไม่มีการกูเ้ งินในช่วงนี้ จึงต้องมีเงินสดเพื่อรองรับ
รายจ่ายในจานวนสู งกว่าช่วงอื่น และเดือนที่มีระดับเงินคงคลังต่าสุ ด คือ เดือนเมษายน จานวน 2 วันทาการ
ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยของทั้งปี งบประมาณ คือ ระดับเงินคงคลัง จานวน 6 วันทาการ สาหรับการดาเนินนโยบายการคลัง
สมดุลพบว่า เดือนที่มีระดับเงินสดสู งสุ ด คือ เดือนตุลาคม จานวน 13 วันทาการ และเดือนที่มีระดับเงินคงคลัง
ต่ าสุ ด คื อ เดื อนธันวาคม จานวน 4 วันท าการ ทั้งนี้ ค่ าเฉลี่ ยทั้งปี งบประมาณ คื อ ระดับเงิ นคงคลังจ านวน
8 วันทาการ
5.1.2 การประยุกต์ ใช้ แบบจาลอง Miller – Orr Model เพื่อหาระดับเงินคงคลังที่เหมาะสม ในกรณี ที่
กระแสเงินสดรับจ่ายมีความไม่แน่นอนในแต่ละเดือน โดยคานวณหาระดับเงินสดแรกเริ่ ม จากการนาระดับ
เงิ นสดขั้นต่ ารวมกับค่าความแปรปรวนของเงิ นสดในอดี ต ปริ มาณเงิ นสดขั้นต่ าที่ สุด และปริ มาณเงิ นสด
ขั้นสู งที่สุด โดยผลการศึกษาพบว่ากรณี ดาเนินนโยบายการคลังแบบขาดดุล เดือนที่มีระดับเงินคงคลังสู ง คือ
เดือนตุลาคม จานวน 26 วันทาการ และเดือนที่มีระดับเงินคงคลังต่าสุ ด คือ เดือนกรกฎาคม จานวน 7 วันทาการ
ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยทั้งปี งบประมาณ คือ ระดับเงินคงคลังจานวน 13 วันทาการ สาหรับการดาเนินนโยบายการคลัง
สมดุ ล ระดับเงิ นคงคลังที่ เหมาะสมจะแปรผันไปในแต่ละเดื อน โดยเดื อนที่ มีระดับเงิ นคงคลังสู งสุ ด คือ
เดื อนมิถุนายน จานวน 20 วันทาการ และเดื อนที่มีระดับเงิ น คงคลังต่ าสุ ด คือ เดื อนธันวาคมและเดื อน
กุมภาพันธ์ จานวน 11 วันทาการ ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยของทั้งปี งบประมาณคือ ระดับเงินคงคลังจานวน 14 วันทาการ
5.1.3 การประยุกต์ ใช้ แบบจาลอง Newsboy Model เพื่อหาระดับเงินคงคลังที่เหมาะสมภายใต้
กระแสเงินสดรับจ่ายที่มีความไม่แน่ นอน สามารถแบ่งผลการประมาณการออกเป็ น 3 ส่ วน คือ ระดับเงิ นสด
ของกระแสเงินสดในงบประมาณ กระแสเงินสดนอกงบประมาณ และระดับเงินคงคลังขั้นต่า โดยผลการศึกษา
พบว่า ในการดาเนิ นนโยบายการคลังแบบขาดดุล เดือนที่มีระดับเงินคงคลังสู ง คือ เดือนตุลาคม และเดือนที่มี
ระดับเงินสดต่าสุ ด คือ เดือนเมษายนที่ระดับ 15 และ 2 วันทาการตามลาดับ ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ ยทั้งปี งบประมาณ คือ
ระดับเงินคงคลังจานวน 6 วันทาการ สาหรับการดาเนินนโยบายการคลังแบบสมดุล เดือนที่มีระดับเงินคงคลัง
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สู งสุ ด คือ เดื อนตุลาคม และเดื อนที่มี ระดับเงิ นคงคลังต่ าสุ ด คือ เดื อนธันวาคมที่ระดับ 20 และ 4 วันทาการ
ตามลาดับ ทั้งนี้ค่าเฉลี่ยทั้งปี งบประมาณ คือ การถือเงินสดจานวน 8 วันทาการ
อย่างไรก็ดี หากเปรี ยบเทียบระดับเงินคงคลังจากการดาเนิ นนโยบายการคลังที่แตกต่างกันพบว่า ระดับ
เงิ นคงคลังที่ เหมาะสมภายใต้การดาเนิ นนโยบายแบบสมดุ ลโดยเฉลี่ ยแล้วสู งกว่าระดับเงิ นคงคลังภายใต้การ
ดาเนิ นนโยบายการคลังแบบขาดดุ ล เนื่ องจากการดาเนิ นนโยบายการคลังแบบสมดุ ล รัฐบาลจะไม่สามารถกู้
ชดเชยการขาดดุลได้จึงจาเป็ นต้องถือเงินสดไว้ในระดับที่สูงกว่า
ตารางที่ 5.1
รู ปแบบระดับเงินคงคลังทีเ่ หมาะสมตามแบบจาลองการบริหารเงินสดทั้ง 3 แบบจาลอง
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน เฉลี่ย
กรณีงบประมาณขาดดุล
แบบจาลอง EOQ
แบบจาลอง Miller-Orr
แบบจาลอง Newsboy
กรณีงบประมาณสมดุล
แบบจาลอง EOQ
แบบจาลอง Miller-Orr
แบบจาลอง Newsboy
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ที่มา: การศึกษาของนักวิจยั

5.2 ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากผลการศึกษาและข้อสรุ ปที่กล่าวมาข้างต้น คณะผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะเชิงนโยบายได้ดงั นี้
5.2.1 การกาหนดหลักเกณฑ์ เรื่องระดับเงินคงคลังทีเ่ หมาะสมเพือ่ ใช้ ในการบริหารเงินสดในแต่ ละปี
ในปั จจุบนั ประเทศไทยยังไม่มีการกาหนดหลักเกณฑ์ในเรื่ องการกาหนดระดับเงิ นคงคลัง
ที่เหมาะสมไว้ ซึ่ งในช่ วงที่ ผ่า นมาได้ส่ ง ผลให้เกิ ดภาระในการจ่ า ยดอกเบี้ ย จากการถื อเงิ นสดเกิ นความ
ต้องการในบางปี ดังนั้น รัฐบาลจึงควรพิจารณาการกาหนดระดับเงินคงคลังที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาไว้
เพื่ อ ใช้ เ ป็ นแนวทางในการบริ ห ารเงิ น สดของคณะท างานที่ เ กี่ ย วข้อ งของกระทรวงการคลัง ได้แ ก่
คณะทางานเพื่อวางแผนการบริ หารเงิ นคงคลัง และคณะทางานเพื่อการกูเ้ งิ นและบริ หารเงิ นกูเ้ พื่อชดเชย
การขาดดุล ดังเช่นกรณี ตวั อย่างในต่างประเทศที่มีการกาหนดช่วงของระดับเงินคงคลังที่ตอ้ งเก็บรักษาไว้ใน
แต่ ล ะช่ ว งเวลา อย่า งไรก็ ดี ผลการศึ ก ษาที่ ไ ด้ใ นครั้ งนี้ มี ค วามแตกต่ า งกัน ไปในแต่ ล ะแบบจาลอง ซึ่ ง
กระทรวงการคลังสามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ คณะผูว้ ิจยั ได้เสนอให้ใช้ผลจาก
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แบบจาลอง Newsboy เป็ นหลัก เนื่ องจากเป็ นแบบจาลองที่ได้คานึ งถึงผลจากความผันผวนของกระแส
เงิ นสดรับจ่ายในแต่ละช่ วงเวลาไว้แล้ว ซึ่ งสอดคล้องกับสถานการณ์ เศรษฐกิ จการคลังของไทยในช่ วงที่ผ่านมา
โดยมีจานวนวันทาการที่จะใช้เป็ นช่ วงในการกาหนดระดับเงิ นคงคลังตามจานวนวันสู งสุ ด – ต่าสุ ด จากผลของ
แบบจาลอง Newsboy ดังนี้
ตารางที่ 5.2
ระดับเงินคงคลังทีเ่ หมาะสมขั้นต่า – ขั้นสู ง ตามแบบจาลอง Newsboy
หน่วย: วันทาการ

ตุล าคม พฤศจิกายนธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน เฉลี่ย
กรณีงบประมาณขาดดุล
แบบจาลอง Newsboy
กรณีงบประมาณสมดุล
แบบจาลอง Newsboy
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ที่มา: การศึกษาของนักวิจยั

จากตารางข้างต้น จะเห็ นได้ว่า ระดับเงิ นคงคลังที่เหมาะสมในกรณี การจัดทางบประมาณ
ขาดดุลจะมีค่าอยูใ่ นช่วง 2 – 15 วันทาการ โดยมีช่วงที่ตอ้ งรักษาเงินคงคลังไว้ในระดับต่าสุ ดในเดือนเมษายนที่
2 วันทาการ และสู งสุ ดในเดือนตุลาคมที่ 15 วันทาการ
ส่ วนกรณี การจัดทางบประมาณสมดุลจะมีค่าเฉลี่ ยอยูท่ ี่ 4 - 20 วันทาการ โดยมีช่วงที่ตอ้ งรักษา
เงินคงคลังไว้ในระดับต่าสุ ดในเดือนธันวาคมที่ 4 วันทาการ และสู งสุ ดในเดือนตุลาคมที่ 20 วันทาการ
ตารางที่ 5.3
ระดับเงินคงคลัง ณ สิ้นเดือน ปี งบประมาณ 2550 – 2555 เปรียบเทียบกับผลจากแบบจาลอง Newsboy
หน่วย: วันทาการ

เดือน
ตุล าคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิ งหาคม กันยายน
แบบจาลอง Newsboy
15
10
3
11
7
5
2
4
4
7
3
5
ปี งบประมาณ
2550
20
14
15
19
10
11
9
9
17
9
11
23
2551
14
8
10
8
10
8
10
11
28
19
21
34
2552
23
12
8
5
7
7
13
13
28
36
35
38
2553
42
31
25
24
20
17
26
28
53
52
58
63
2554
39
28
36
21
20
13
13
18
35
32
31
60
2555
35
32
28
25
15
8
18
23
45
42
49
59
ที่มา: ระดับเงินคงคลังจากกรมบัญชีกลาง และคานวณวันทาการโดยนักวิจยั

99
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึ งระดับ เงิ นคงคลัง ณ สิ้ นเดื อนในปี งบประมาณที่ ผ่า นมาจะเห็ นได้ว่า
ระดับเงินคงคลัง ณ สิ้ นเดือนอยูใ่ นระดับที่สูงกว่าระดับที่เหมาะสมค่อนข้างมาก อันเป็ นผลมาจากข้อกาหนด
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่กาหนดให้มีการตั้งงบประมาณเพื่อชดใช้เงินคงคลังที่มี
การใช้ไปในปี ก่อน การนาเงิ นกูภ้ ายใต้แผนปฏิ บตั ิการไทยเข้มแข็ง 2555 ฝากเข้าบัญชี เงินคงคลัง รวมถึ ง
การออกตัว๋ เงิ นคลังเพื่อบริ หารเงิ นสด ซึ่ งแสดงให้เห็นถึ งการถื อเงิ นสดที่มากเกิ นความจาเป็ นและนาไปสู่
ภาระทางการคลังจากต้นทุนในการถื อเงินสดดังกล่าว ดังนั้น หากรัฐบาลกาหนดหลักเกณฑ์เรื่ องระดับเงิ น
คงคลังที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการบริ หารเงิ นสดในแต่ละปี โดยกาหนดเป็ นระดับเงินคงคลังที่รัฐบาลควรถื อ
ไว้ในแต่ละช่วงเวลา เช่น การกาหนดระดับเงินคงคลังรายเดือน เป็ นต้น จะช่วยให้รัฐบาลสามารถบริ หารเงิน
สดเพื่อประหยัดต้นทุนในการถือเงินสดและนาไปสู่ การประหยัดภาระงบประมาณได้
นอกจากนี้ ควรก าหนดแนวทางในการบริ ห ารเงิ นสดส าหรั บ โครงการเงิ นกู้ต่า ง ๆ เช่ น
โครงการเงินกูภ้ ายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกูเ้ งิ นเพื่อการวางระบบบริ หารจัดการน้ า
และสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 และร่ างพระราชบัญญัติให้อานาจกระทรวงการคลังกูเ้ งินเพื่อการพัฒนา
โครงสร้ างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ งของประเทศ พ.ศ. .... (พ.ร.บ. Thailand 2020) โดยให้เบิกจ่ายเงินกู้
เฉพาะส่ วนที่ จะใช้จ่ายเท่ านั้น ซึ่ งนอกจากจะเป็ นการลดภาระทางการคลังแล้ว ยังจะช่ วยให้การบริ หาร
เงินคงคลังมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นด้วย
5.2.2 การนาผลการศึกษามาใช้ ร่วมกับการประมาณการดุลงบประมาณระยะปานกลาง
นอกจากการน ามาก าหนดเป็ นระดับ เงิ น คงคลัง เพื่ อ ใช้ ส าหรั บ การบริ หารเงิ น สดของ
กระทรวงการคลังในแต่ละปี แล้ว การดาเนิ นการดังกล่าวยังสามารถนามาประยุกต์ใช้ควบคู่กบั การประมาณการ
ฐานะการคลังของรัฐบาลในอนาคตเพื่อให้รัฐบาลสามารถเตรี ยมพร้อมการบริ หารเงิ นสดในระยะปานกลาง
ซึ่ งจะส่ งผลให้รัฐบาลสามารถวางแผนการบริ หารเงินสด รวมถึงการบริ หารเครื่ องมือทางการเงินของรัฐบาล
ได้ดว้ ยเช่นกัน ดังปรากฎตามตารางที่ 5.4
ตารางที่ 5. 4
ประมาณการฐานะการคลัง และค่ าเฉลีย่ ของระดับเงินคงคลังทีเ่ หมาะสม
หน่วย: ล้านบาท

รายได้
งบประมาณรายจ่าย
ดุลงบประมาณ
ระดับหนี้ สาธารณะต่อ GDP
ค่าใช้จา่ ยต่อวันทาการ
ระดับเงิ นคงคลังทีเ่ หมาะสม
- ขั้นต่า
- ขัน้ สูง
- เฉลีย่

2556
2557
2558
2559
2560
2,100,000 2,275,000 2,454,000 2,647,000 2,855,000
2,400,000 2,525,000 2,604,000 2,722,000 2,855,000
-300,000 -250,000 -150,000 -75,000
0
46.5
47.9
49.0
49.6
49.6
9,600
10,100
10,416
10,888
11,420
19,200
144,000
57,600

20,200
151,500
60,600

20,832
156,240
62,496

21,776
163,320
65,328

45,680
228,400
68,520
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ตารางที่ 5.5
ประมาณการระดับเงินคงคลังทีเ่ หมาะสมรายเดือนตามผลการประมาณการดุลงบประมาณ
หน่วย: ล้านบาท

เดือน
2556
2557
2558
2559
2560

ตุล าคม
144,000
151,500
156,240
163,320
228,400

พฤศจิกายน
96,000
101,000
104,160
108,880
68,520

ธันวาคม
28,800
30,300
31,248
32,664
45,680

มกราคม กุมภาพันธ์
105,600 67,200
111,100 70,700
114,576 72,912
119,768 76,216
148,460 137,040

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
48,000 19,200 38,400 38,400
50,500 20,200 40,400 40,400
52,080 20,832 41,664 41,664
54,440 21,776 43,552 43,552
68,520 57,100 68,520 68,520

กรกฎาคม
67,200
70,700
72,912
76,216
68,520

สิ งหาคม
28,800
30,300
31,248
32,664
68,520

กันยายน
48,000
50,500
52,080
54,440
68,520

หมายเหตุ: กาหนดให้จานวนวันทาการในปี งบประมาณ 2556 – 2560 เท่ากับ 250 วัน
ที่มา: ประมาณการดุลงบประมาณโดยสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประมาณการระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP โดยสานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ
ณ 30 เมษายน 2556 และประมาณการระดับเงินคงคลังโดยผูว้ ิจยั

5.2.2.1 สมมติฐานและแนวโน้มฐานะการคลังและหนี้ สาธารณะของรัฐบาลในระยะยาว
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
แนวโน้ มด้ านรายได้ ในการประมาณการรายได้รัฐบาล ได้กาหนดสมมติฐานที่สาคัญ
ประกอบด้วย
1) การขยายตัวทางเศรษฐกิจร้ อยละ 7.5 ต่อปี จากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่
แท้จริ งร้อยละ 4.5 ต่อปี และอัตราเงินเฟ้ อร้อยละ 3.0 ต่อปี
2) กาหนดให้ Revenue Buoyancy เท่ากับ 1.05 ต่อปี
จากข้อสมมติฐานข้างต้นจะพบว่า รายได้รัฐบาลมีแนวโน้มที่จะขยายตัวในอัตรา
เฉลี่ยร้อยละ 7.9 ต่อปี ซึ่ งจะทาให้รายได้รัฐบาลเพิ่มขึ้นจาก 2,100,000 ล้านบาทในปี งบประมาณ 2556 เป็ น
2,855,000 ล้านบาทในปี งบประมาณ 2560
แนวโน้ มด้ านงบประมาณรายจ่ าย ในการประมาณการงบประมาณรายจ่าย กาหนด
จากดุ ลงบประมาณในแต่ละปี ตามแผนการจัดทางบประมาณเข้าสู่ สมดุ ลที่ กระทรวงการคลังได้แถลงต่อ
สาธารณะตามแถลงข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 99/2555 วันที่ 10 กันยายน 2555 ซึ่ งกาหนดให้การขาดดุล
งบประมาณในแต่ ล ะปี มี จานวนลดลงและเข้า สู่ ง บประมาณแบบสมดุ ล ได้ใ นปี งบประมาณ 2560 โดย
งบประมาณรายจ่า ยจะเพิ่มขึ้ นจาก 2,400,000 ล้านบาทในปี งบประมาณ 2556 เป็ น 2,855,000 ล้านบาท
ในปี งบประมาณ 2560 เท่ากับประมาณการรายได้รัฐบาล
แนวโน้ มการขาดดุ ล งบประมาณและการกู้ ช ดเชยการขาดดุ ล งบประมาณ
จากแนวโน้ม รายได้แ ละงบประมาณรายจ่ า ยของรั ฐ บาลข้า งต้น จะเห็ น ได้ว่า การขาดดุ ล งบประมาณ
และวงเงินในการกูช้ ดเชยขาดดุลงบประมาณ กรณี ที่มีการกูเ้ ต็มตามวงเงินการขาดดุล มีแนวโน้มที่จะลดลง
ในแต่ละปี โดยลดลงจาก 300,000 ล้านบาทในปี งบประมาณ 2556 เหลือ 75,000 ล้านบาทในปี งบประมาณ
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2559 ก่อนที่รัฐบาลจะทางบประมาณแบบสมดุล ซึ่ งจะไม่มีวงเงิ นกูเ้ พื่อชดเชยการขาดดุ ลในปี งบประมาณ
2560
แนวโน้ ม ด้ า นหนี้ส าธารณะ ถึ ง แม้ว่า รั ฐบาลจะมี ก ารกู้ช ดเชยการขาดดุ ล น้อ ยลง
ในช่ วงปี งบประมาณ 2556 – 2560 แต่ระดับหนี้ สาธารณะต่อ GDP จะยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้นภายใต้
ระดับที่ไม่เกินร้อยละ 50 ต่อ GDP อันเป็ นผลจากการคาดการณ์การเบิกจ่ายเงินกูเ้ พื่อดาเนิ นโครงการต่าง ๆ
ภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกูเ้ งินเพื่อการวางระบบบริ หารจัดการน้ าและสร้างอนาคต
ประเทศ พ.ศ. 2555 และร่ างพระราชบัญญัติใ ห้อานาจกระทรวงการคลัง กู้เงิ นเพื่อการพัฒนาโครงสร้ า ง
พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ งของประเทศ พ.ศ. ....
จากแนวโน้ม รายได้ – งบประมาณรายจ่ายของรั ฐบาลจะเห็ นได้ว่า ประมาณการ
รายได้และงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปี งบประมาณจะยังคงมีการขยายตัวอยู่ ซึ่ งจะทาให้ระดับเงินคงคลัง
เฉลี่ ยที่ รัฐบาลควรรั กษาไว้ในแต่ละปี ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้ น จากช่ วง 20,200 – 151,500 ล้านบาทใน
ปี งบประมาณ 2557 เป็ นช่วง 21,776 – 163,320 ล้านบาทในปี งบประมาณ 2559 ก่อนที่จะดาเนิ นงบประมาณ
แบบสมดุลในปี งบประมาณ 2560 ซึ่งจะทาให้ระดับเงินคงคลังที่เหมาะสมเพิ่มขึ้นเป็ นช่วง 45,680 – 228,400
ล้านบาท ซึ่ งการเพิ่มสู งขึ้นมากในปี งบประมาณ 2560 เป็ นไปตามผลการศึกษาตามแบบจาลองในบทที่ 4
ที่พบว่า ระดับเงินคงคลังที่เหมาะสมจะเพิ่มสู งขึ้นในช่วงการจัดทางบประมาณแบบสมดุ ลเนื่ องจากรัฐบาล
ไม่สามารถกูย้ มื เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณได้
ทั้งนี้ การจัดทางบประมาณแบบสมดุลในปี งบประมาณ 2560 จะทาให้เกิ ดข้อจากัด
ในการด้านการบริ หารเงินสดโดยการกูช้ ดเชยการขาดดุลงบประมาณ ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงจาเป็ นต้อง
พิจารณาถึงความพร้อมของการใช้เครื่ องมืออื่น ๆ โดยเฉพาะปริ มาณตัว๋ เงิ นคลังที่หมุนเวียนในตลาดให้มี
ความเพียงพอและสอดคล้องกับระดับความต้องการเงินสดของรัฐบาลในอนาคตด้วย
5.2.2.2 การวิเคราะห์ผลกระทบจากปั จจัยเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
หากพิจารณาถึ งการนาระดับเงินคงคลังที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้กบั การประมาณการ
ฐานะการคลัง เพื่อเตรี ยมความพร้ อมของรั ฐบาลในการบริ หารเงิ นสดให้สอดคล้องกับนโยบายการคลัง
ในอนาคต ควรจะต้องมีการพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากปั จจัยเสี่ ยงต่างๆ ซึ่ งประกอบด้วย
1) ปั จ จัย เสี่ ย งจากแนวโน้ ม การขยายตัว ทางเศรษฐกิ จ ซึ่ งเป็ นปั จ จัย ที่ เ กิ ด จากการ
เปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิ จในเชิ งโครงสร้ างหรื อในระยะปานกลาง – ระยะยาว อันอาจส่ งผลต่อการจัดทา
งบประมาณของรัฐบาลในอนาคต โดยจากศึกษาในครั้งนี้ ได้กาหนดอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ณ ราคา
ปี ปั จจุบนั ที่ร้อยละ 7.5 ต่อปี (จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่แท้จริ งร้อยละ 4.5 และอัตราเงินเฟ้ อร้อยละ 3.0)
ซึ่ ง หากอัต ราการขยายตัวทางเศรษฐกิ จ ในอนาคตมี ก ารเปลี่ ย นแปลงไป จะส่ ง ผลต่ อระดับ เงิ น คงคลัง
ที่เหมาะสมของรัฐบาลเช่นกัน
ในการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิ จในอนาคต
ได้กาหนดสมมติ ฐานให้รัฐบาลยังคงดาเนิ นนโยบายการคลังตามแผนการจัดทางบประมาณเข้าสู่ สมดุ ล
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ในปี งบประมาณ 2560 โดยการขาดดุลงบประมาณจะลดลงจาก 250,000 ล้านบาทในปี งบประมาณ 2557
เป็ น 150,000 และ 75,000 ล้า นบาทในปี งบประมาณ 2558 และ 2559 ตามล าดับ ก่ อนรั ฐบาลจะจัดท า
งบประมาณแบบสมดุ ล ในปี งบประมาณ 2560 โดยผลจากการเปลี่ ย นแปลงในอัต ราการขยายตัว ทาง
เศรษฐกิจที่เพิม่ ขึ้น / ลดลง ร้อยละ 1 ต่อปี สามารถแสดงได้ดงั นี้
ตารางที่ 5.6
ประมาณการระดับเงินคงคลังทีเ่ หมาะสม กรณีอตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเปลีย่ นแปลง
ไปจากกรณีฐาน
2556
2557
2558
กรณี เศรษฐกิจขยายตัวในอัตราร้อยละ 6.5 ต่อปี (ลดลงจากกรณี ฐานร้อยละ 1 ต่อปี )
รายได้
2,100,000 2,275,000 2,430,269
งบประมาณรายจ่าย
2,400,000 2,525,000 2,580,269
ดุลงบประมาณ
-300,000
-250,000 -150,000
ค่าใช้จ่ายต่อวันทาการ
9,600
10,100
10,321
ระดับเงินคงคลังที่เหมาะสม
- ขั้นต่า
19,200
20,200
20,642
- ขั้นสูง
144,000
151,500 154,816
กรณี เศรษฐกิจขยายตัวในอัตราร้อยละ 8.5 ต่อปี (เพิ่มขึ้นจากกรณี ฐานร้อยละ 1 ต่อปี )
รายได้
2,100,000 2,275,000 2,478,044
งบประมาณรายจ่าย
2,400,000 2,525,000 2,628,044
ดุลงบประมาณ
-300,000
-250,000 -150,000
ค่าใช้จ่ายต่อวันทาการ
9,600
10,100
10,512
ระดับเงินคงคลังที่เหมาะสม
- ขั้นต่า
19,200
20,200
21,024
- ขั้นสูง
144,000
151,500 157,683

2559

2560

2,596,135
2,671,135
-75,000
10,685

2,773,321
2,773,321
0
11,093

21,369
160,268

44,373
228,400

2,699,209
2,774,209
-75,000
11,097

2,940,114
2,940,114
0
11,760

22,194
166,453

47,042
228,400

จากตารางที่ 5.6 จะเห็ น ได้ ว่ า ภายใต้ส มมติ ฐ านที่ ก าหนดให้ รั ฐ บาลด าเนิ น นโยบาย
งบประมาณแบบสมดุลในปี งบประมาณ 2560 ในกรณี ที่เศรษฐกิ จมีอตั ราการขยายตัวต่ากว่าที่คาดการณ์ไว้
จะส่ งผลให้รัฐบาลมี ความสามารถในการกาหนดวงเงิ นงบประมาณรายจ่ายน้อยลงจากกรณี ฐาน จากการ
ประมาณการรายได้ที่ลดลง ดังนั้น ระดับเงินคงคลังที่เหมาะสมสาหรับรัฐบาลจะลดลงเมื่อเทียบกับกรณี ฐาน
ตามจานวนเงิ นที่รัฐบาลจาเป็ นต้องใช้จ่ายในแต่ละวันทาการ ในทางตรงกันข้าม หากเศรษฐกิจมีอตั ราการ
ขยายตัวสู งกว่าที่คาดการณ์ไว้ จะส่ งผลให้รัฐบาลมีความสามารถในการกาหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายได้
สู งกว่ากรณี ฐาน จากการประมาณการรายได้ที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น ระดับเงินคงคลังที่เหมาะสมสาหรับรัฐบาลจะ
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เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกรณี ฐาน ซึ่ งรัฐบาลจาเป็ นต้องบริ หารระดับเงินคงคลังให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์เศรษฐกิจในอนาคตตามแนวทางข้างต้นเช่นกัน
2) ปั จจัยเสี่ ยงจากเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจต่างๆ ในระยะสั้น เช่น เหตุการณ์ภยั ธรรมชาติ หรื อ
ปั ญ หาเศรษฐกิ จ ที่ รั ฐ บาลต้อ งเร่ ง แก้ ไ ขหรื อ ด าเนิ น การในระยะสั้ น โดยไม่ ส ามารถด าเนิ น การผ่ า น
กระบวนการงบประมาณรายจ่ายประจาปี ปกติได้ ซึ่ งรัฐบาลมักจะเลือกดาเนิ นการผ่านการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม เช่น กรณี การจัดทางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปี งบประมาณ 2552 และ 2554 จานวน
116,700 และ 99,967 ล้านบาทตามลาดับ เป็ นต้น
การดาเนิ นการตามแนวทางดังกล่าว จะส่ งผลต่อวงเงิ นงบประมาณรวมทั้งปี ของรัฐบาล
และส่ งผลต่อจานวนเงิ นที่รัฐบาลจาเป็ นต้องใช้จ่ายในแต่ละวันทาการ ซึ่ งรัฐบาลจาเป็ นต้องบริ หารเงิ นคง
คลังให้อยูใ่ นระดับที่สอดคล้องกับความต้องการใช้เงินทีเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน โดยการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมทุก 10,000 ล้านบาท จะส่ งผลให้จานวนเงินที่รัฐบาลใช้จ่ายแต่ละวันเพิ่มขึ้นประมาณ 40 ล้าน
บาท (คานวณโดยกาหนดจานวนวันทาการ 250 วัน) ดังนั้น หากรัฐบาลดาเนิ นการกาหนดระดับเงิ นคงคลัง
ตามผลการศึกษาจากแบบจาลอง Newsboy ที่กาหนดให้ใน 1 ปี รั ฐบาลจะมีช่วงของระดับเงิ นคงคลังที่
เหมาะสมเท่ากับ 2 – 15 วัน รัฐบาลจะต้องบริ หารเงิ นคงคลังให้มีจานวนเพิ่มขึ้นจากกรณี ฐานในช่ วง 80 –
600 ล้านบาท
5.2.3 การบริหารจัดการต้ นทุนในการบริหารเงินสดของรัฐบาล
ต้นทุนการบริ หารเงิ นคงคลัง ประกอบด้วย 2 ส่ วนคื อ ต้นทุนการถื อเงิ นคงคลังสู งเกิ นความ
จาเป็ น ได้แก่ ต้นทุ นต่อหน่ วย ซึ่ งสามารถประมาณการมาจากอัตราดอกเบี้ ยการกู้ยืม ซึ่ งสะท้อนถึ งต้นทุ น
ค่าเสี ยโอกาสในการนาเงินไปลงทุนหรื อใช้จ่ายทางอื่น และต้นทุนการขาดแคลนเงินสด ได้แก่ กรณี ที่รัฐบาล
มีเงินคงคลังไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย และนาไปสู่ การออกตราสารระยะสั้น เช่น ตัว๋ เงินคลัง เป็ นต้น
จากตารางที่ 5.7 จะเห็ นได้ว่า ต้นทุ นจากการถื อเงิ นสดเกิ นความจาเป็ นจะสู งกว่าต้นทุ นจากการ
ขาดเงิ นสดมาโดยตลอด โดยต้นทุ นของการถื อเงิ นสดเกิ นความจาเป็ น หรื อ MLR อยู่ที่ร้อยละ 5.89 -7.21
ในช่วงดังกล่าว โดย MLR ในปี 2555 เท่ากับร้อยละ 7.16 ในขณะที่ตน้ ทุนของการถือเงินขาด หรื อต้นทุนใน
การออกตัว๋ เงินคลังอยูใ่ นช่วงร้อยละ 1.22 – 4.20 ซึ่ งเมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายในการออกตราสารที่ร้อยละ 0.10
จะคิดเป็ นต้นทุนรวมในการขาดเงิ นสดเท่ากับร้ อยละ 1.32 – 4.30 และต้นทุนรวมของการออกตัว๋ เงิ นคลัง
ในปี 2555 เท่ากับร้อยละ 3.18
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ตารางที่ 5.7
ต้ นทุนในการบริ หารเงินสด จากเครื่องมือและตราสารประเภทต่ าง ๆ
กรณีถือเงินเกิน
ปี

อัตราดอกเบีย้ เงินให้
สิ นเชื่อ (MLR)

2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555

7.06%
7.21%
6.98%
6.27%
5.89%
6.61%
7.16%

กรณีถือเงินขาด
อัตราดอกเบีย้ ตั๋วเงินคลัง
(T-bill)
4.20%
3.98%
3.21%
1.70%
1.22%
2.38%
3.08%

ค่ าใช้ จ่ายในการ
ออกตราสาร
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย และสานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ

การบริ หารต้น ทุ น เหล่ า นี้ ให้ อ ยู่ ใ นระดับ ต่ า ได้ จ ะช่ ว ยให้ รั ฐ บาลสามารถประหยัด ภาระ
งบประมาณในกรณี ที่ระดับเงิ นคงคลังที่มีอยู่ไม่สอดคล้องกับระดับเงิ นคงคลังที่เหมาะสมได้ โดยรัฐบาล
สามารถใช้เครื่ องมือทางการเงิ นต่าง ๆ ในการดาเนิ นการ เช่ น การเปิ ดวงเงิ นการกูย้ ืมกับธนาคารพาณิ ชย์
แทนการระดมเงินระยะสั้นผ่านการออกตัว๋ เงินคลังเพียงอย่างเดียว และออกพันธบัตรเพื่อปรับโครงสร้างหนี้
ในภายหลั ง ส าหรั บ กรณี ก ารชดเชยการขาดดุ ล งบประมาณ เพื่ อ ให้ รั ฐ บาลสามารถระดมเงิ น ได้
ในระยะเวลาอันสั้น ซึ่ งจะช่ วยลดภาระการออกตราสารและการจ่ายดอกเบี้ยแบบผูกพันในระยะที่ยาวกว่า
ความจาเป็ น เป็ นต้น
ทั้งนี้ หากรัฐบาลสามารถดาเนินการบริ หารเงินสดด้วยการเปิ ดวงเงินการกูย้ ืมกับธนาคารพาณิ ชย์
แทนการกูย้ มื ผ่านตราสารต่าง ๆ ในปัจจุบนั การคานวณหาระดับเงินคงคลังที่เหมาะสมจะต้องมีการปรับปรุ ง
เรื่ องต้นทุ นในการถื อเงิ นสดที่ ต่ าหรื อสู ง กว่าความต้องการให้สอดคล้องกับต้นทุ นของการกู้ยืมดังกล่ า ว
รวมถึ งระยะเวลาของการกูย้ ืมที่ส้ ันกว่าการออกตราสารด้วย อย่างไรก็ดี การดาเนิ นการดังกล่ าวอาจต้อง
พิจารณาถึงแนวทางการปฏิบตั ิที่สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย
นอกจากนี้ จากข้อจากัดของกฎหมายเงินคงคลังของประเทศไทยในปั จจุบนั ยังไม่สามารถนาเงิน
ดังกล่าวไปลงทุนในช่องทางใด ๆ ได้ นอกจากการฝากเงินที่บญั ชีเงินคงคลัง ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่ ง

105
ไม่มีการจ่ายผลตอบแทน ดังนั้น หากมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขข้อจากัดดังกล่าว จะส่ งผลให้
ต้นทุนในการบริ หารเงินสดของรัฐบาลลดลงได้ในอนาคตเช่นกัน
5.2.4 การกาหนดให้ มีการทบทวนการประมาณการตามแบบจาลองต่ าง ๆ ตามระยะเวลาทีแ่ น่ นอน
การประมาณการระดับเงินคงคลังที่เหมาะสมดาเนินการบนแบบจาลองที่อาศัยข้อมูลในอดีต
รวมถึงสมมติฐานในการประมาณการในอนาคต ซึ่ งมีตวั แปรสาคัญที่ตอ้ งใช้ในการดาเนินการหลายตัวแปร
เช่น รายได้ – รายจ่ายงบประมาณ อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนี ยมในการทาธุ รกรรมซื้ อขายหลักทรัพย์ เป็ นต้น
ดังนั้น เพื่อให้ผลการศึกษาตามแบบจาลองมีความถูกต้องและสอดคล้องกับสถานการณ์ ทางเศรษฐกิจและ
สังคมในแต่ละช่วงเวลา จึงควรมีการกาหนดให้กระทรวงการคลังปรับปรุ งข้อมูลที่ใช้ในการประมาณการให้
มีความทันสมัยในแต่ละปี งบประมาณด้วย เพื่อให้การบริ หารเงินสดของรัฐบาลเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ในระยะต่อไป
5.3 ข้ อจากัดในการศึกษาและข้ อเสนอแนะเพือ่ การศึกษาเพิม่ เติม
การศึกษาในครั้งนี้ คณะผูว้ ิจยั ได้พบข้อจากัดบางประการในการศึกษาโดยเฉพาะข้อจากัดที่เกิดขึ้น
จากแบบจ าลองและสมมติ ฐานที่ ใช้ในการศึ กษา โดยการศึ กษาระดั บเงิ นคงคลังที่ เหมาะสมในครั้ งนี้ ได้
ดาเนินการบนแบบจาลองที่อาศัยข้อมูลในอดีต เพื่อเป็ นฐานในการประมาณการในอนาคต ดังนั้น ในกรณี ที่
สถานการณ์เศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในส่ วนที่กระทบกับการดาเนิ นนโยบายการคลังของ
รั ฐ บาล หรื อ ต้น ทุ น ของรั ฐ บาลในการบริ ห ารเงิ น สดกรณี ต่ า ง ๆ จะมี ค วามจ าเป็ นต้อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง
แบบจาลองให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
นอกจากนี้ ในการคานวณต้นทุนการถือเงินสดเกินความจาเป็ นของรัฐบาล ได้มีการใช้อตั ราดอกเบี้ย
กู้ยืม ของลู ก ค้า ชั้นดี (MLR) เป็ นตัวแทนต้นทุ นค่ า เสี ย โอกาสในการถื อเงิ นสดของรั ฐบาลแทนที่ จะมี
การนาไปลงทุนหรื อใช้จ่ายในด้านอื่นๆ ซึ่ งอยูบ่ นสมมติฐานว่ารัฐบาลสามารถนาเงิ นสดทั้งหมดที่มีอยู่เกิ น
ความต้องการไปลงทุนหรื อใช้จ่ายได้ การกาหนด MLR เป็ นตัวแทนของต้นทุนการเสี ยโอกาสนี้ สอดคล้อง
กับเกณฑ์การพิจารณาโครงการลงทุนของรั ฐบาลตามหลักเกณฑ์ของสานักงานพัฒนาการเศรษฐกิ จและ
สังคมแห่งชาติในการพิจารณาอนุมตั ิโครงการลงทุน ซึ่ งกาหนดให้ตอ้ งมีอตั ราผลตอบแทนขั้นต่าไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 5 -10 ในขณะที่ MLR มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ ของตลาดเงิ นในแต่ละช่ วงขณะมากกว่า
การใช้เกณฑ์ดา้ นผลตอบแทนการลงทุน และสามารถสะท้อนถึงบทบาทของการดาเนิ นนโยบายการคลัง
ในช่วงที่ผา่ นมาที่ตอ้ งการอัดฉี ดเม็ดเงินเข้าสู่ ระบบเศรษฐกิจได้ดีกว่าการใช้อตั ราดอกเบี้ยเงินฝาก อย่างไรก็ดี
การก าหนดต้นทุ นดัง กล่ า วอาจจะยัง ไม่ ส ะท้อนถึ ง ความเป็ นจริ งที่ ก าหนดให้รัฐบาลสามารถนาเงิ นสด
ส่ วนเกิ นไปลงทุนหรื อใช้จ่ายได้ท้ งั จานวน จากข้อจากัดต่าง ๆ เช่ น ความพร้ อม หรื อความสามารถในการ
เร่ งรัดโครงการของหน่วยงานราชการ เป็ นต้น
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ในส่ วนของข้อเสนอแนะในการบริ หารเงินคงคลังให้มีประสิ ทธิ ภาพ ได้รวมถึงการนาเงินคงคลังไป
ลงทุนหรื อไปฝากในบัญชี อื่นที่ได้รับผลตอบแทน อย่างไรก็ดี ในการดาเนิ นการดังกล่าวจะต้องมีการศึกษา
ในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ ง เนื่ องจากจะต้องมี การแก้ไขกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง ประกอบกับต้องมี การศึกษา
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจและสภาพคล่องในตลาดเงินด้วย
ทั้งนี้ ข้อจากัดต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น หากได้รับการทบทวนหรื อศึกษาเพิ่มเติมในเชิ งลึ กมากขึ้น
จะช่วยให้การประมาณการระดับเงินคงคลังที่เหมาะสมของรัฐบาลเป็ นไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น
ในอนาคต
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