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หนี้สาธารณะคงค้าง
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การจัดสรรงบประมาณให้กองทุนนอกงบประมาณที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล
ปีงบประมาณ 2555 – 2558
Fiscal Risk Matrix ของกองทุนนอกงบประมาณ
อัตราส่วนทางการเงินโดยรวมของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
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แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2555 - ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2558
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ส่วนที่ 1
เป้าหมายนโยบายการคลัง
เป้าหมายหลักของนโยบายการคลัง คือ การรักษาเสถียรภาพและสร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ การกระจายรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน และการแก้ไขปัญหาทางสังคม
โดยผสมผสานเครื่องมือทางการคลังประเภทต่าง ๆ ได้แก่ เครื่องมือด้านการจัดเก็บรายได้ การใช้จ่าย
งบประมาณ การบริหารทรัพย์สิน และการก่อหนี้สาธารณะ ในขณะเดียวกันการดาเนินงานของหน่วยงาน
ทางการคลังควรให้ความสาคัญกับประสิทธิภาพการดาเนินงาน ความโปร่งใสและความยั่งยืนทางการคลัง
โดยสร้างกลไกความรับผิดชอบทางการคลังที่เหมาะสม
ในปีงบประมาณ 2558 รัฐบาลให้ความสาคัญกับการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ผ่านการใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลมีการจัดทางบประมาณขาดดุลจานวน 250,000 ล้านบาท
และในปีงบประมาณ 2559 รัฐบาลยังคงใช้นโยบายงบประมาณแบบขาดดุลอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทา
งบประมาณขาดดุล 390,000 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจในการดาเนินนโยบายการคลังเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างจริงจัง
นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีการใช้จ่ายผ่านกองทุนนอกงบประมาณ โดยกองทุนนอกงบประมาณที่
มีสัดส่วนรายจ่ายสูงสุดคือ กองทุนนอกงบประมาณประเภทเพื่อการสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ได้แก่
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกองทุนประกันสังคม ทั้งนี้ ในช่วงปีงบประมาณ 2555 – 2558
รัฐบาลได้มีการจัดตั้งกองทุนนอกงบประมาณประเภทใหม่ ๆ ได้แก่ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนตั้งตัวได้
และกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมถึงเพิ่มบทบาทในการดาเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง นอกจากนั้น นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ให้การสนับสนุนกองทุน
หมู่บ้านและชุมชมเมืองอย่างต่อเนื่อง แต่ให้มีการทบทวนหรือยุติบทบาทของกองทุนบางแห่ง เช่น กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี และกองทุนพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นต้น
ในด้านการลงทุน นอกจากจะมีการลงทุนผ่านงบประมาณโดยตรงแล้ว ภาครัฐยังได้ลงทุน
ผ่านรัฐวิสาหกิจและการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnerships: PPPs) อีกด้วย
ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพในการลงทุนและผ่อนคลายข้อจากัดทางงบประมาณ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2558
รัฐบาลได้มีการอนุมัติงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน) จานวน 250,309 ล้านบาท1 สะท้อน
ให้เห็นถึงความพยายามของภาครัฐในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ
การดาเนินกิจกรรมกึ่งการคลัง (Quasi Fiscal Activities) ผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจยังคง
มีบทบาทค่อนข้างสูง โดยจะเห็นได้จากยอดสินเชื่อคงค้างของโครงการตามนโยบายรัฐ ณ 30 กันยายน 2558 มี
จานวนทั้งสิ้น 789,737 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อยอดสินเชื่อคงค้างร้อยละ 1.33
ขณะที่ประมาณการภาระทางการคลังที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจต้องได้รับการชดเชยจากรัฐบาลตั้งแต่เริ่ม
จนถึงสิ้นสุดโครงการ (การชดเชยภาระทางการคลังมีรูปแบบการชดเชยตามข้อตกลงซึ่งแตกต่างกันตาม SFIs
1

ไม่รวมงบลงทุนของบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

3
แต่ละแห่ง) เป็นจานวนทั้งสิ้น 133,194 ล้านบาท ซึง่ รัฐบาลชดเชยไปแล้ว 82,740 ล้านบาท คงเหลือภาระ
ทางการคลังที่รอการชดเชยจากรัฐบาล จานวน 43,217 ล้านบาท
สาหรับการกระจายอานาจทางการคลังสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) นั้น รัฐบาลได้
ดาเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2549 โดยในปีงบประมาณ 2557 และ 2558
อปท. มีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 27.37 และร้อยละ 27.80 ของรายได้สุทธิของรัฐบาล ตามลาดับ ทั้งนี้
การที่รายได้และรายจ่ายของ อปท. โดยรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สะท้อนถึงบทบาทและหน้าที่ของ อปท.
ที่เพิ่มขึ้นในการให้บริการสาธารณะ อย่างไรก็ตาม โครงสร้างรายได้ของ อปท. ในภาพรวมพึ่งพารายได้ที่ อปท.
จัดเก็บเองคิดเป็นสัดส่วนที่ไม่สูงนัก (สัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ของรายได้รวม อปท.) จึงเป็นความท้าทาย
อย่างยิ่ง สาหรับความพยายามในการกระจายอานาจและความเป็นอิสระทางการคลังสู่ท้องถิ่น
ในส่วนของเป้าหมายนโยบายการคลังในระยะปานกลาง รัฐบาลมุ่งบริหารรายได้และรายจ่าย
ให้อยู่ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและการปรับอัตราภาษี
ที่เหมาะสมเพื่อให้รายได้รวมเพิ่มขึ้น (Optimal tax rate) ในขณะเดียวกันจะต้องจากัดการขยายตัวของรายจ่าย
ประจาและเพิ่มสัดส่วนของรายจ่ายลงทุนให้สูงขึ้นด้วย
ทั้งนี้ ดาเนินนโยบายการคลังและการวางแผนทางการคลังในระยะปานกลางจะต้อง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
ซึ่งได้น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักของการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งเน้นยุทธศาสตร์สาคัญ
คือการสร้างความเป็นธรรมในสังคม การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความเข้มแข็ง
ภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและ
ยั่งยืน การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อให้เศรษฐกิจภายในประเทศและภาคการคลังมีภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย
และเพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นแบบบูรณาการที่เน้นคนและชุมชนเป็นศูนย์กลาง

ส่วนที่ 2
ประมาณการฐานะการคลังระยะปานกลางและ
การประเมินความเสี่ยงของผลกระทบทางเศรษฐกิจมหภาค
ต่อฐานะการคลังระยะปานกลาง
(ปีงบประมาณ 2559 – 2564)

บทที่ 1 ประมาณการฐานะการคลังระยะปานกลาง
ในการวิเคราะห์ฐานะการคลังระยะปานกลางจะเป็นการประมาณการฐานะการคลังในช่วง
6 ปีงบประมาณข้างหน้า (ปีงบประมาณ 2559 – 2564) โดยมีองค์ประกอบหลักที่ต้องพิจารณา 3 ประการ
กล่าวคือ 1) ภาวะเศรษฐกิจมหภาค ได้แก่ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งเป็นปัจจัยหลัก
ในการประมาณการรายได้รัฐบาล 2) การประมาณการรายได้ของรัฐบาล และ 3) การประมาณการรายจ่าย
ของรัฐบาลโดยส่วนต่างระหว่างผลการประมาณการรายได้และรายจ่ายของรัฐบาลจะแสดงถึงดุลงบประมาณ
หรือฐานะการคลังของรัฐบาล ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระดับหนี้สาธารณะของประเทศในอนาคตด้วย โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1.1 ข้อสมมติฐานและการประมาณการเศรษฐกิจมหภาค
การที่ภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่เกิดขึ้นจริงที่ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ มักจะส่งผลให้ฐานะการคลัง
ที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากประมาณการตามเอกสารงบประมาณ ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงทางการคลังที่อาจจะทาให้
ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินนโยบายการคลังไม่เป็นไปตามเป้าหมายนโยบายการคลังได้ โดยในปี 2557 ประมาณการ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ณ ราคาตลาด ตามเอกสารงบประมาณ ซึ่งใช้เป็นสมมติฐานหลักในการจัดทา
นโยบายงบประมาณ อยู่ที่ 13,242,00๐ ล้านบาท และอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจตามเอกสารงบประมาณ
อยู่ที่ร้อยละ 7.7 อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ยังไม่มีเสถียรภาพและผลกระทบจาก
สถานการณ์การเมือง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในปี 2557 โดยขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ต่าเพียงร้อยละ 2.0
และผลิตภัณฑ์มวลรวมในภายในประเทศอยู่ที่ 13,148,061 ล้านบาท ต่ากว่าการประมาณการในเอกสาร
งบประมาณ เนื่องจากการหดตัวของภาวะเศรษฐกิจในไตรมาสแรก ปี 2557 (มกราคม – มีนาคม 2557)
และข้อจากัด ในการฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศในช่วงครึ่งปีหลังโดยเฉพาะการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน
ซึ่งได้รับผลกระทบจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศและการชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง
ของฐานรายได้และเศรษฐกิจในภาพรวม อย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยอัตราเงินเฟ้อ
ยังมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับต่า จากการปรับตัวของราคาน้ามัน
ในปี 2558 ประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ณ ราคาตลาด ตามเอกสารงบประมาณ
อยู่ที่ 13,021,000 ล้านบาท และอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจตามเอกสารงบประมาณอยู่ที่ร้อยละ 4.0
ทั้งนี้ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 สานักงานคณะกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ประกาศ
GDP ปี 2558 อยู่ที่ 13,375,000 ล้านบาท สูงกว่าตัวเลขในเอกสารงบประมาณ เนื่องจากได้เปลี่ยนวิธีการ
จัดทา GDP จากการวัดแบบปริมาณปีฐานคงที่เป็นการวัดแบบปริมาณลูกโซ่ (Chain Volume Measures:
CVM) ส่งผลให้ GDP ปรับเพิ่มจากประมาณการในเอกสารงบประมาณอย่างมีนัยสาคัญ
สาหรับการประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2559 - 2564 นัน้ คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะกลับสู่ภาวะปกติ
และสามารถขยายตัวตามศักยภาพเศรษฐกิจ (Potential Output) รายละเอียดดังปรากฏในตารางที่ 1.1
ข้อสมมติฐานทางเศรษฐกิจที่สาคัญ ดังนี้
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ตารางที่ 1.1 ข้อสมมติฐานทางเศรษฐกิจที่สาคัญ
1. อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ณ ราคาคงที่ปีปฏิทิน (CY) (ร้อยละ)
2. อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (ร้อยละ)

2559

2560

2561

2562

2563

2564

3.3

3.5

3.5

4.0

4.0

4.0

0.4

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

หมายเหตุ: ข้อสมมติฐานของสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

1.2 การประมาณการรายได้รัฐบาล
ในปีงบประมาณ 2559 ประมาณการรายได้รัฐบาลตามเอกสารงบประมาณมีจานวน 2,330,000
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.56 ของ GDP2 ทั้งนี้ การประมาณการรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ 2559 –
2560 เป็นตัวเลขตามเอกสารงบประมาณ ขณะที่ประมาณการรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ 2561 กาหนด
ข้อสมมติฐานให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ณ ราคาคงที่เท่ากับร้อยละ 3.5 ต่อปี และค่าความยืดหยุ่นของ
รายได้ต่อ GDP (Revenue Buoyancy) เท่ากับ 1.0 ต่อปี และประมาณการรายได้รัฐบาลในช่วงปีงบประมาณ
2562 – 2564 กาหนดข้อสมมติฐานให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ณ ราคาคงทีเ่ ท่ากับร้อยละ 4.0 ต่อปี
และค่าความยืดหยุน่ ของรายได้ต่อ GDP (Revenue Buoyancy) เท่ากับ 1.0 ต่อปี พบว่า ระหว่างปี 2561 2564 รายได้รฐั บาลสุทธิมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5.75 ต่อปี และมีสัดส่วนรายได้รัฐบาลสุทธิต่อ GDP
เฉลี่ยร้อยละ 16.05 ต่อปี รายละเอียดดังปรากฏในตารางที่ 1.2
ตารางที่ 1.2 ประมาณการรายได้รัฐบาลระยะปานกลาง
ปีงบประมาณ

2559

2560

2561

2562

2563

2564

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาตลาด1 14,038,400 14,810,500 15,625,100 16,562,600 17,556,400 18,609,800
ปีปฏิทิน (CY) (ล้านบาท)
13,949,000 14,613,100 15,416,800 16,322,900 17,302,300 18,340,400
2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคา
ตลาด ปีงบประมาณ (FY) (ล้านบาท)
2,330,000
2,343,000
2,471,900
2,620,200
2,777,400
2,944,000
3. รายได้รัฐบาลสุทธิ (ล้านบาท)
0.2
0.6
5.5
6.0
6.0
6.0
4. อัตราเพิ่มของรายได้ (ร้อยละ)
2
1.61
0.49
1.00
1.00
1.00
1.00
5. ค่าความยืดหยุ่นของรายได้ (Buoyancy)
6. สัดส่วนรายได้ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
16.70
16.03
16.03
16.05
16.05
16.05
ในประเทศ FY (ร้อยละ)
หมายเหตุ: 1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product หรือ GDP)
2. ค่าความยืดหยุ่นของรายได้ (Revenue Buoyancy) เท่ากับ อัตราเพิ่มของรายได้/อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ณ ราคาตลาด ตามปีปฏิทิน
ที่มา: ส่วนนโยบายรายได้ สานักนโยบายการคลัง สานักงานเศรษฐกิจการคลัง ณ วันที่ 29 มีนาคม 2559

2ปี 2558 GDP ตามเอกสารงบประมาณ จานวน 13,242,000 ล้านบาท
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1.3 การประมาณการรายจ่ายรัฐบาล (วงเงินงบประมาณ)
ในปีงบประมาณ 2559 สมมติฐานอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ณ ราคาคงที่อยู่ที่ร้อยละ 3.8
และกาหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายจานวนทั้งสิ้น 2,776,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็นงบประมาณตามเอกสาร
งบประมาณ 2,720,000 ล้านบาท และงบประมาณเพิ่มเติม 56,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2558
ร้อยละ 7.8
การประมาณการวงเงินงบประมาณรายจ่ายในช่วงปีงบประมาณ 2560 - 2564 เป็นการ
ประมาณการภายใต้ข้อสมมติฐาน ดังนี้
1. งบบุคลากร กาหนดให้เงินเดือน ค่าจ้างประจา เงินเบี้ยหวัด เงินบาเหน็จ เงินบานาญ เงินสารอง
เงินสมทบของข้าราชการมีอัตราการขยายตัวตามแนวโน้มอัตราการขยายตัวในอดีตและกาหนดให้ค่ารักษาพยาบาล
ข้าราชการเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อทั่วไป
2. งบดาเนินงานกาหนดให้เพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อทั่วไป
3. งบชาระหนี้กาหนดให้รายจ่ายชาระคืนต้นเงินกู้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3 ของงบประมาณรายจ่าย
และดอกเบี้ยจ่ายของสานักงานบริหารหนี้สาธารณะจะคานวณจากอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 5.25 ต่อปี
(อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของหนี้คงค้าง)
4. เงินอุดหนุนในส่วนของกองทุนนอกงบประมาณขนาดใหญ่กาหนดให้เป็นไปตามแนวโน้มอัตรา
การขยายตัวในอดีต สาหรับกองทุนนอกงบประมาณขนาดเล็กกาหนดให้เงินอุดหนุนคงที่เท่ากับปีล่าสุดของ
ข้อมูลจากประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามเอกสารงบประมาณ และในส่วนของโครงสร้างรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และกาหนดให้รายได้ของ อปท. ต่อรายได้รัฐบาลสุทธิจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ
27.80 ในปีงบประมาณ 2558 เป็นร้อยละ 28.21 ในปีงบประมาณ 2559 ทั้งนี้ การกาหนดรายได้ของ
อปท. ต่อรายได้รัฐบาลสุทธิในปีงบประมาณ 2560 - 2564 จะพิจารณาจากการจัดสรรรายจ่ายในภาพรวม
ตามยุทธศาสตร์การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีและคาของบประมาณรายจ่ายของกระทรวงต่าง ๆ
5. รายจ่ายตามนโยบายรัฐบาลกาหนดให้โครงการด้านสวัสดิการสังคมที่ดาเนินการต่อเนื่อง
ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแนวโน้มอัตราการขยายตัวในอดีต เช่น นโยบายเรียนฟรี 15 ปีของรัฐบาล เป็นต้น
และโครงการที่มีกาหนดระยะเวลาสิ้นสุดชัดเจนจะเป็นไปตามประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามเอกสาร
งบประมาณ เช่น โครงการพักชาระหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เป็นต้น
6. งบรายจ่ายอื่น กาหนดให้งบประมาณที่จัดสรรให้องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานของรัฐสภา
กาหนดให้เพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อทั่วไป
7. งบกลางรายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นกาหนดให้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.5
ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี
8. รายจ่ายลงทุนจะประมาณการโดยกาหนดสัดส่วนรายจ่ายลงทุนในแต่ละประเภทของรายจ่าย
ที่สาคัญ ได้แก่
8.1 ร้อยละ 60 ของรายจ่ายตามภาระผูกพันตามมาตรา 23 ของพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2502 ซึ่งกาหนดให้เท่ากับร้อยละ 4.4 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปีตั้งแต่ปีงบประมาณ
2559 เป็นต้นไป
8.2 ร้อยละ 80 ของรายจ่ายเงินสารองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
8.3 ร้อยละ 30 ของรายจ่ายเงินอุดหนุนท้องถิ่น
8.4 ร้อยละ 80 ของช่ องว่างทางการคลัง (Fiscal space) ซึ่งกาหนดให้ ในช่วงปีงบประมาณ
2559 – 2564 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 1 ของ GDP เพื่อรองรับนโยบายรัฐ บาลใหม่สาหรับรองรับ
เหตุการณ์ฉุกเฉินหรือจาเป็นที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
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8.5 ร้อยละ 25 ของรายจ่ายภารกิจตามกฎหมายของส่วนราชการ
8.6 ร้อยละ 50 ของรายจ่ายแก้ไขปัญหาอุทกภัย
1.4 ประมาณการฐานะการคลังรัฐบาล
ในปีงบประมาณ 2559 ประมาณการรายได้ของรัฐบาลมีจานวน 2,330,000 ล้านบาท
ขณะที่กาหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายเท่ากับ 2,776,000 ล้านบาท ส่งผลให้มีการตั้งงบประมาณขาดดุล
จานวน 446,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.20 ของ GDP
จากการประมาณการดุลงบประมาณในช่วงระหว่างปีงบประมาณ 2559 - 2564 พบว่า
ดุลงบประมาณของรัฐบาลทั้งที่รวมและไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายและดุลการคลังเบื้องต้น3 (Primary Balance)
ที่ไม่รวมรายจ่ายชาระต้นเงินกู้และดอกเบี้ยจะยังขาดดุลงบประมาณอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดดังปรากฏ
ในตารางที่ 1.3
ตารางที่ 1.3 ประมาณการดุลเงินงบประมาณระยะปานกลาง

รายได้รัฐบาลสุทธิ (พันล้านบาท)
อัตราเพิ่ม (ร้อยละ)
สัดส่วนต่อ GDP (FY) (ร้อยละ)
งบประมาณรายจ่าย (พันล้านบาท)
อัตราเพิ่ม (ร้อยละ)
สัดส่วนต่อ GDP (FY) (ร้อยละ)
ดุลเงินงบประมาณ (พันล้านบาท)

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2,330.0
0.2
16.70
2,776.0
7.81
19.90

2,343.0
0.6
16.03
2,733.0
-1.55
18.70

2,471.9
5.5
16.03
3,014.0
10.28
19.55

2,620.2
6.0
16.05
3,255.0
8.00
19.94

2,777.4
6.0
16.05
3,463.0
6.39
20.01

2,944.0
6.0
16.05
3,677.0
6.18
20.05

เฉลี่ย
2559 2564
2,581.1
4.05
16.15
3,153.0
6.18
19.69

-390.0
-2.67
-212.5
-1.45
-130.9
-0.90

-542.1
-3.52
-335.4
-2.18
-250.0
-1.62

-634.8
-3.89
-402.7
-2.47
-313.3
-1.92

-685.6
-3.96
-435.6
-2.52
-342.0
-1.98

-733.0
-4.00
-470.6
-2.57
-372.5
-2.03

-571.9
-3.54
-363.2
-2.25
-275.6
-1.70

-446.0
-3.20
สัดส่วนต่อ GDP (FY) (ร้อยละ)
-322.2
ดุลเงินงบประมาณที่ไม่รวมดอกเบี้ยจ่าย
-2.31
สัดส่วนต่อ GDP (FY) (ร้อยละ)
ดุลการคลังเบื้องต้น (Primary Balance) -245.0
-1.76
สัดส่วนต่อ GDP (FY) (ร้อยละ)

ที่มา: สานักนโยบายการคลัง สานักงานเศรษฐกิจการคลัง ณ วันที่ 29 มีนาคม 2559

1.5 ประมาณการหนี้สาธารณะ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ยอดหนี้สาธารณะคงค้างมีจานวน 5,783,323 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 42.99 ของ GDP4
การประมาณการหนี้สาธารณะในช่วงปีงบประมาณ 2559 – 2564 จะอยู่ภายใต้ข้อสมมติฐาน
ประมาณการฐานะการคลังตามข้อ 1.4 และข้อสมมติฐานด้านการก่อหนี้ที่สาคัญของสานักงานบริหารสาธารณะ ดังนี้
3ดุลการคลังเบื้องต้น (Primary Balance) เป็นดุลการคลังที่สะท้อนถึงผลการดาเนินงานของรัฐบาลและทิศทางของนโยบายการคลังของรัฐบาลโดยไม่รวม

รายได้จากดอกเบี้ยรับ และรายจ่ายของการชาระต้นเงินกู้ และดอกเบี้ย เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านอุปสงค์รวมของประเทศ
หรือไม่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการดาเนินธุรกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชนและหน่วยธุรกิจ
4ประมาณการ GDP ประจาเดือนกันยายน 2558 เท่ากับ 13,453 ล้านบาท (จัดทาโดยสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ)
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1. การกู้เงินในปีงบประมาณ 2559 เป็นไปตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะปี 2559 ยกเว้น
การกู้เงินภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้าและสร้าง
อนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 (พ.ร.ก. บริหารจัดการน้าฯ) และการกู้เงินตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลของรัฐบาลเป็นไปตามประมาณการฐานะการคลังในหัวข้อ 1.4
3. การกู้เงินเพื่อลงทุนของรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 เป็นต้นไป กาหนดให้เท่ากับ
ค่าเฉลี่ยของวงเงินกู้เพื่อลงทุนของรัฐวิสาหกิจไม่รวมภาคขนส่งตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548 – 2558 และ
กาหนดให้มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (Nominal GDP)
4. การกูเ้ งินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและดาเนินงานอื่นของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมโครงสร้างพื้นฐานและ
โครงการรับจานาพืชผลทางการเกษตร) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 เป็นต้นไป กาหนดให้เท่ากับค่าเฉลี่ยวงเงินกู้
เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนทั้งหมดตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548 – 2558 และกาหนดให้มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นตาม
อัตราเงินเฟ้อ
5. วงเงินที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 เป็นต้นไป จะรวมอยู่ในวงเงิน
ลงทุนแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6. การเบิกจ่ายเงินกู้บาททดแทนเงินกู้ต่างประเทศตามโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรน้าและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน: มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2
ปีงบประมาณ 2559 เท่ากับ 52,819 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2560 เท่ากับ 7,342 ล้านบาท
7. การเบิกจ่ายเงินกู้ตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานปีงบประมาณ 2559 เท่ากับ 133,488
ล้านบาท ปีงบประมาณ 2560 เท่ากับ 200,168 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2561 เท่ากับ 242,295 ล้านบาท
ปีงบประมาณ 2562 เท่ากับ 218,137 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2563 เท่ากับ 121,660 ล้านบาท
ปีงบประมาณ 2564 เท่ากับ 32,059 ล้านบาท และปีงบประมาณ 2565 เท่ากับ 20,883 ล้านบาท
8. การเบิกจ่ายเงินกู้ตามพระราชกาหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติเป็นไปตาม
ข้อสมมติฐานที่สานักงานบริหารหนี้สาธารณะได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง5
9. กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) (กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ)
เป็นผู้ชาระเงินต้นและดอกเบี้ยของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
10. ปีงบประมาณ 2559 งบชาระเงินต้นเท่ากับ 61,992 ล้านบาท งบชาระดอกเบี้ยเท่ากับ
134,025 ล้านบาท ตามที่ปรากฏในเอกสารงบประมาณ ส่วนปีงบประมาณ 2560- 2564 งบชาระเงินต้น
คิดเป็นร้อยละ 3 ของงบประมาณรายจ่าย และงบชาระดอกเบี้ยคิดจากอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.25 (อ้างอิงจาก
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของหนี้สาธารณะคงค้าง)
ผลการประมาณการพบว่า หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นปีงบประมาณ 2559 จะมีจานวน
6,262,538 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 44.9 ของ GDP และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีสัดส่วน
หนี้สาธารณะต่อ GDP เพิ่มขึ้นสูงสุดเท่ากับร้อยละ 53.3 ของ GDP ในปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดดังปรากฏ
ในตารางที่ 1.4

5หน่วยงานในที่นี้หมายถึง

กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ปา่ และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมพัฒนาที่ดิน กรมโยธาธิการ
และผังเมือง กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมเจ้าท่า กรมชลประทาน สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้าและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.)
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ตารางที่ 1.4 ประมาณการหนี้สาธารณะระยะปานกลาง
ปีงบประมาณ
หนี้สาธารณะคงค้าง
(ล้านบาท)
หนี้สาธารณะต่อ GDP
(ร้อยละ)
GDP ปีงบประมาณ
(ล้านบาท)

2559

2560

2561

2562

2563

2564

6,262,538
44.9

6,842,304
46.8

7,520,624
48.8

8,261,296
50.6

9,020,926
52.1

9,776,687
53.3

13,949,000

14,613,100

15,416,800

16,322,900

17,302,300

18,340,400

ที่มา: 1/ หนี้สาธารณะคงค้าง ประมาณการโดยสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2559
2/ GDP ปีงบประมาณ 2560 - 2564 ประมาณการโดยสานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สานักงานเศรษฐกิจการคลัง ณ วันที่
29 มีนาคม 2559

บทที่ 2 การประเมินความเสี่ยงของผลกระทบทางเศรษฐกิจมหภาค
ต่อฐานะการคลังระยะปานกลาง
ในการประมาณการฐานะการคลังและหนี้สาธารณะส่วนใหญ่ จะพิจารณาจากแนวโน้มของ
ข้อมูลในอดีตและนโยบายของรัฐบาล ประกอบกับข้อสมมติฐานของปัจจัยหรือตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อฐานะ
การคลังและหนี้สาธารณะภายใต้สถานการณ์ปกติหรือกรณีฐาน (Base Case) ตามที่ปรากฏในบทที่ 1
ซึ่งเป็นการคาดการณ์สถานการณ์ที่มีแนวโน้มน่าจะเกิดขึ้นในอนาคตมากที่สุด หรือการคาดการณ์อย่างดีที่สุด
(Best Guess Estimate) แต่ในความเป็นจริงแล้ว สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อม เช่น ภาวะทางเศรษฐกิจ
มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นความเสี่ยงที่ทาให้ฐานะการคลังไม่เป็นไป
ตามที่ประมาณการไว้ จึงจาเป็นที่จะต้องมีการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของฐานะการคลังต่อผลกระทบทาง
เศรษฐกิจมหภาค (Sensitivity Analysis) เพื่อให้การประมาณการฐานะการคลังและหนี้สาธารณะสามารถ
ครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ ในการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของฐานะการคลังในช่วง
ปีงบประมาณ 2559 – 2564 จะเป็นการวิเคราะห์ผลกระทบต่อฐานะการคลังจากการเปลี่ยนแปลงของ
ตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคที่กาหนดในหัวข้อที่ 2.1
2.1 ปัจจัยที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงของผลกระทบทางเศรษฐกิจมหภาคต่อฐานะการคลัง
ระยะปานกลาง
ในการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของฐานะการคลัง ได้กาหนดข้อสมมติฐานของตัวแปร 3 ตัว ได้แก่
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline Inflation)6 และค่าความยืดหยุ่นของรายได้
(Revenue Buoyancy) รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2.1 ดังนี้
กรณีสถานการณ์ดีขึ้น (Optimistic Case) กาหนดข้อสมมติฐานอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากกรณีฐานร้อยละ 0.๕ อัตราเงินเฟ้อกาหนดให้เพิ่มขึ้นจากกรณีฐานร้อยละ 0.๕
ค่าความยืดหยุ่นของรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 1.28 ซึ่งเท่ากับค่าเฉลี่ยในช่วงเศรษฐกิจดี (2545 - 2551)
กรณีสถานการณ์แย่ลง (Pessimistic Case) กาหนดข้อสมมติฐานอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจให้ขยายตัวลดลงจากกรณีฐานร้อยละ 0.๕ อัตราเงินเฟ้อกาหนดให้ลดลงจากกรณีฐานร้อยละ 0.๕
ค่าความยืดหยุ่นของรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 0.82 ซึ่งเท่ากับค่าเฉลี่ยในช่วงเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว (2543 - 2544)

6

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ซึ่งคานวณจากราคาขายปลีกสินค้าและบริการสาหรับครัวเรือน จะใช้เป็นตัวแปรแทน (Proxy Variable) ของดัชนีราคา
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP Deflator) ซึ่งคานวณจากราคาของสินค้าทุกชนิดที่เป็นองค์ประกอบของ GDP
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ตารางที่ 2.1 ข้อสมมติฐานในการวิเคราะห์ความอ่อนไหว
ปีงบประมาณ

2559

2560

2561

2562

2563

2564

กรณีฐาน (Base Case)
1. อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ณ ราคาคงที่
3.6
2.8
3.5
3.9
4.0
๔.0
ตามปีปฏิทิน (FY) (ร้อยละ)
๒. อัตราเงินเฟ้อ (ร้อยละ)
0.4
2.0
๒.0
๒.0
๒.0
๒.0
๓. ค่าความยืดหยุ่นของรายได้ (เท่า)
1.61
0.49
1.00
1.00
1.00
1.00
กรณีสถานการณ์ดีขึ้น (Optimistic Case)
1. อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ณ ราคาคงที่
3.6
2.8
4.0
๔.4
๔.๕
๔.๕
ตามปีปฏิทิน (FY) (ร้อยละ)
๒. อัตราเงินเฟ้อ (ร้อยละ)
0.4
2.0
2.5
2.5
2.5
2.5
๓. ค่าความยืดหยุ่นของรายได้ (เท่า)
1.61
0.49
1.28
1.28
1.28
1.28
กรณีสถานการณ์แย่ลง (Pessimistic Case)
1. อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ณ ราคาคงที่
3.6
2.8
3.0
๓.4
๓.๕
๓.๕
ตามปีปฏิทิน (FY) (ร้อยละ)
๒. อัตราเงินเฟ้อ (ร้อยละ)
0.4
2.0
1.5
1.5
1.5
1.5
๓. ค่าความยืดหยุ่นของรายได้ (เท่า)
1.61
0.49
0.82
0.82
0.82
0.82
หมายเหตุ: ค่าความยืดหยุ่นของรายได้ (Revenue Buoyancy) เท่ากับ อัตราเพิ่มของรายได้/อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ณ ราคาตลาด ตามปีงบประมาณ
ที่มา: ส่วนบริหารความเสี่ยงและวินัยการคลัง สานักนโยบายการคลัง สานักงานเศรษฐกิจการคลัง ณ วันที่ 29 มีนาคม 2559

2.2 การประเมินความเสี่ยงของผลกระทบทางเศรษฐกิจมหภาค
2.2.1 กรณีสถานการณ์ดีขึ้น (Optimistic Case)
(1) การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของฐานะการคลัง
จากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของฐานะการคลังพบว่า รายได้ รายจ่ายและดุลการคลัง
ของรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์จาลองกรณีสถานการณ์ดีขึ้น (Optimistic Case) ภายใต้
ข้อสมมติฐาน การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลในช่วงปีงบประมาณ 2561 - 2564 ขยายตัวเฉลี่ย 1.28 เท่า
ของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (กรณีฐานเท่ากับ 1 เท่า) ภาวะเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.0
และ 4.4 ในปีงบประมาณ 2561 - 2652 (กรณีฐานร้อยละ 3.5 และ 4.0 ตามลาดับ) และร้อยละ 4.5
ในปีงบประมาณ 2563 - 2564 (กรณีฐานร้อยละ 4.0) และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 2.5
(กรณีฐานร้อยละ 2.0)
ในช่วงปีงบประมาณ 2559 – 2564 อัตราการขยายตัวเฉลี่ยของรายได้รัฐบาลสุทธิ
เท่ากับร้อยละ 5.97 (กรณีฐานร้อยละ 4.05) สัดส่วนรายได้รัฐบาลสุทธิต่อ GDP เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 16.63
(กรณีฐานร้อยละ 16.15) ขณะที่งบประมาณรายจ่ายมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 6.28 (กรณีฐาน
ร้อยละ 6.18) สัดส่วนรายจ่ายต่อ GDP เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 19.42 (กรณีฐานร้อยละ 19.69) ส่งผลให้
รัฐบาลมีการขาดดุลงบประมาณเฉลี่ยร้อยละ 2.79 ต่อ GDP ต่อปี (กรณีฐานขาดดุลงบประมาณเฉลี่ยร้อยละ
3.54 ต่อ GDP ต่อปี) โดยจะขาดดุลงบประมาณและดุลการคลังเบื้องต้น (Primary Balance) ทีไ่ ม่รวม
รายจ่ายชาระต้นเงินกู้และดอกเบี้ยต่อเนื่องถึงปี 2564 (เช่นเดียวกับกรณีฐาน) รายละเอียดดังปรากฏใน
ตารางที่ 2.2
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ตารางที่ 2.2 ประมาณการดุลเงินงบประมาณ: กรณีสถานการณ์ดีขึ้น (Optimistic Case)
2559

2560

2561

2562

2563

2,330.0
2,343.0
2,537.9
2,762.0
3,009.5
รายได้รัฐบาลสุทธิ (พันล้านบาท)
0.22
0.56
8.32
8.83
8.96
อัตราเพิ่ม (ร้อยละ)
16.70
16.03
16.31
16.60
16.91
สัดส่วนต่อ GDP (FY) (ร้อยละ)
2,776.0
2,733.0
3,015.0
3,264.0
3,477.0
งบประมาณรายจ่าย (พันล้านบาท)
7.81
-1.55
10.32
8.26
6.53
อัตราเพิ่ม (ร้อยละ)
19.90
18.70
19.37
19.62
19.53
สัดส่วนต่อ GDP (FY) (ร้อยละ)
-446.0
-390.0
-477.1
-502.0
-467.5
ดุลเงินงบประมาณ (พันล้านบาท)
-3.20
-2.67
-3.07
-3.02
-2.63
สัดส่วนต่อ GDP (FY) (ร้อยละ)
ดุลเงินงบประมาณที่ไม่รวม
-322.2
-212.5
-270.4
-269.9
-217.5
ดอกเบี้ยจ่าย
-2.31
-1.45
-1.74
-1.62
-1.22
สัดส่วนต่อ GDP (FY) (ร้อยละ)
-245.0
-130.9
-185.0
-180.5
-123.9
ดุลการคลังเบื้องต้น
-1.76
-0.90
-1.19
-1.08
-0.70
สัดส่วนต่อ GDP (FY) (ร้อยละ)
ที่มา: ส่วนบริหารความเสี่ยงและวินัยการคลัง สานักนโยบายการคลัง สานักงานเศรษฐกิจการคลัง ณ วันที่ 29 มีนาคม 2559

3,279.2
8.96
17.22
3,697.0
6.33
19.41
-417.8
-2.19
-155.4

เฉลี่ย
ปี 59-64
2,710.3
5.97
16.63
3,160.3
6.28
19.42
-450.1
-2.79
-241.3

-0.82
-57.3
-0.30

-1.53
-153.8
-0.99

2564

(2) ความเสี่ยงของหนี้สาธารณะ
จากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของหนี้สาธารณะภายใต้ข้อสมมติฐานตาม
ตารางที่ 2.3 พบว่า กรณีสถานการณ์ดีขึ้น (Optimistic Case) ระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP จะเพิ่มขึ้นสูงสุด
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.5 ต่อ GDP ในปีงบประมาณ 2562 และค่อย ๆ ปรับตัวลดลง รายละเอียดดังปรากฏใน
ตารางที่ 2.3
ตารางที่ 2.3 ประมาณการหนี้สาธารณะ: กรณีสถานการณ์ดีขึ้น (Optimistic Case)
ปีงบประมาณ

2559

2560

2561

2562

2563

2564

หนี้สาธารณะคงค้าง (ล้านบาท)

6,262,538
6,842,304 7,456,532 8,066,133 8,610,383
9,054,739
44.9
46.8
47.9
48.5
48.4
47.5
หนี้สาธารณะต่อ GDP (ร้อยละ)
GDP ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 13,949,000 14,613,100 15,563,000 16,638,800 17,801,400 19,047,500
หมายเหตุ: 1. หนี้สาธารณะคงค้าง ประมาณการโดยสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2559 และวิเคราะห์ความอ่อนไหวโดย
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง ณ วันที่ 29 มีนาคม 2559
2. GDP ปีงบประมาณ 2559 ประมาณการโดย สศช. (วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559) GDP ปีงบประมาณ 2560 – 2564 ประมาณการโดย
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง (วันที่ 29 มีนาคม 2559) และวิเคราะห์ความอ่อนไหวโดยสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ณ วันที่ 29 มีนาคม 2559
ที่มา: ส่วนบริหารความเสี่ยงและวินัยการคลัง สานักนโยบายการคลัง สานักงานเศรษฐกิจการคลัง

2.2.2 กรณีสถานการณ์แย่ลง (Pessimistic Case)
(1) การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของฐานะการคลัง
จากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของฐานะการคลังพบว่า รายได้ รายจ่าย และดุลการคลัง
ของรัฐบาลมีการเปลีย่ นแปลงตามสถานการณ์จาลองกรณีสถานการณ์แย่ลง (Pessimistic Case) ภายใต้ข้อสมมติฐาน
การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลในช่วงปีงบประมาณ 2560 - 2564 ขยายตัว 0.82 เท่าของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
(กรณีฐานเท่ากับ 1 เท่า) ภาวะเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.0 และ 3.4 ในปีงบประมาณ 2561 – 2562
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(กรณีฐานร้อยละ 3.5 และ 3.9 ตามลาดับ) และขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.5 ในปีงบประมาณ 2563 – 2564
(กรณีฐานร้อยละ 4.0) และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 2 (กรณีฐานร้อยละ 2.5)
ในช่วงปีงบประมาณ 2559 – 2564 อัตราการขยายตัวเฉลี่ยของรายได้รัฐบาลสุทธิ
เท่ากับร้อยละ 2.78 (กรณีฐานร้อยละ 4.05) สัดส่วนรายได้รัฐบาลสุทธิต่อ GDP เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 15.93
(กรณีฐานร้อยละ 16.15) ขณะที่งบประมาณรายจ่ายมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 6.04 (กรณีฐาน
ร้อยละ 6.18) สัดส่วนรายจ่ายต่อ GDP เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 19.93 (กรณีฐานร้อยละ 19.69) ส่งผลให้
รัฐบาลมีการขาดดุลงบประมาณอย่างต่อเนื่อง โดยขาดดุลเฉลี่ยร้อยละ 4.00 ต่อ GDP ต่อปี (กรณีฐานขาดดุล
งบประมาณเฉลี่ยร้อยละ 3.54 ต่อ GDP ต่อปี) และไม่สามารถจัดทางบประมาณแบบสมดุลได้ภายในช่วง
ปีงบประมาณ 2559 – 2564 ส่วนดุลเงินงบประมาณที่ไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายและดุลการคลังเบื้องต้น
(Primary Balance) จะไม่สามารถสมดุลได้เช่นเดียวกัน รายละเอียดดังปรากฏในตารางที่ 2.4
ตารางที่ 2.4 ประมาณการดุลเงินงบประมาณ: กรณีสถานการณ์แย่ลง (Pessimistic Case)
รายได้รัฐบาลสุทธิ (พันล้านบาท)
อัตราเพิ่ม (ร้อยละ)
สัดส่วนต่อ GDP (FY) (ร้อยละ)
งบประมาณรายจ่าย (พันล้านบาท)
อัตราเพิ่ม (ร้อยละ)
สัดส่วนต่อ GDP (FY) (ร้อยละ)
ดุลเงินงบประมาณ (พันล้านบาท)
สัดส่วนต่อ GDP (FY) (ร้อยละ)
ดุลเงินงบประมาณที่ไม่รวมดอกเบีย้ จ่าย
สัดส่วนต่อ GDP (FY) (ร้อยละ)
ดุลการคลังเบื้องต้น
สัดส่วนต่อ GDP (FY) (ร้อยละ)

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2,330.0
0.22
16.70
2,776.0
7.81
19.90
-446.0
-3.20
-322.2
-2.31
-245.0
-1.76

2,343.0
0.56
16.03
2,733.0
-1.55
18.70
-390.0
-2.67
-212.5
-1.45
-130.9
-0.90

2,429.5
3.69
15.91
3,002.0
9.84
19.66
-572.5
-3.75
-365.8
-2.40
-280.4
-1.84

2,527.1
4.02
15.78
3,238.0
7.86
20.21
-710.9
-4.44
-478.8
-2.99
-389.4
-2.43

2,630.7
4.10
15.64
3,439.0
6.21
20.45
-808.3
-4.81
-558.3
-3.32
-464.7
-2.76

2,738.6
4.10
15.51
3,647.0
6.05
20.65
-908.4
-5.14
-646.0
-3.66
-547.9
-3.10

เฉลี่ย
ปี 59-64
2,499.8
2.78
15.93
3,139.2
6.04
19.93
-639.4
-4.00
-430.6
-2.69
-343.0
-2.13

ที่มา: ส่วนบริหารความเสี่ยงและวินยั การคลัง สานักนโยบายการคลัง สานักงานเศรษฐกิจการคลัง ณ วันที่ 29 มีนาคม 2559

(2) ความเสี่ยงของหนี้สาธารณะ
กรณีสถานการณ์แย่ลง (Pessimistic Case) ระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP จะมีแนวโน้ม
เพิ่ มขึ้น ในอั ตราที่ สู งกว่ากรณี ฐ าน โดยมีสั ดส่ ว นสู งที่ สุ ด เท่ ากับ ร้อยละ 55.3 ของ GDP ในปี งบประมาณ
2564 และมีแนวโน้ มที่จะสูงขึ้น ซึ่งเป็ น ผลของการขาดดุลงบประมาณที่ขาดดุลอย่างต่อเนื่องเป็นส าคัญ
รายละเอียดดังปรากฏในตารางที่ 2.5
ตารางที่ 2.5 ประมาณการหนี้สาธารณะ: กรณีสถานการณ์แย่ลง (Pessimistic Case)
ปีงบประมาณ

2559

2560

2561

2562

2563

2564

หนี้สาธารณะคงค้าง (ล้านบาท)
6,262,538 6,842,304 7,519,686
8,258,432 9,015,034 9,766,567
44.9
46.8
49.2
51.6
53.6
55.3
หนี้สาธารณะต่อ GDP (ร้อยละ)
13,949,000
14,613,100
15,270,700
16,019,000
16,820,000
17,661,000
GDP ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
หมายเหตุ: 1. หนี้สาธารณะคงค้าง ประมาณการโดยสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2559 และวิเคราะห์ความอ่อนไหวโดย
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง ณ วันที่ 29 มีนาคม 2559
2. GDP ปีงบประมาณ 2559 ประมาณการโดย สศช. (วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559) GDP ปีงบประมาณ 2560 – 2564 ประมาณการโดย
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง (วันที่ 29 มีนาคม 2559) และวิเคราะห์ความอ่อนไหวโดยสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ณ วันที่ 29 มีนาคม 2559
ที่มา: ส่วนบริหารความเสี่ยงและวินัยการคลัง สานักนโยบายการคลัง สานักงานเศรษฐกิจการคลัง

ส่วนที่ 3
การประเมินและบริหารความเสี่ยงทางการคลัง
ประจาปีงบประมาณ 2558

บทที่ 3 รัฐบาล
การประเมินความเสี่ยงทางการคลังจากการดาเนินงานของรัฐบาล ประกอบด้วยการประเมิน
นโยบายงบประมาณ การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการคลัง และหนี้สาธารณะ ดังนี้
3.1 นโยบายงบประมาณ
ในปีงบประมาณ 2557 – 2558 รัฐบาลได้ใช้นโยบายงบประมาณแบบขาดดุล จานวน
250,000 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองปี สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจในการดาเนินนโยบายการคลังเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจที่ยังมีความเปราะบางอยู่ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่อง
ทิศทางนโยบายงบประมาณในปี 255๙ รัฐบาลยังคงใช้นโยบายงบประมาณแบบขาดดุลจานวน
446,000 ล้านบาท เพื่อให้การใช้จ่ายภาครัฐเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่อสนับสนุนภาคเอกชน
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 นโยบายงบประมาณปีงบประมาณ 2557 - 2559
2557
โครงสร้าง
งบประมาณ

วงเงินตาม
เอกสาร
งบประมาณ

วงเงินงบประมาณ
2,525,000
รายจ่าย
งบประมาณเพิ่มเติม
-ปีปัจจุบัน

2,525,000

-ปีก่อน

2558

ข้อมูลจริง

ส่วนต่าง

วงเงินตาม
เอกสาร
งบประมาณ

2,459,990

(65,010)

2,575,000 2,601,422

ข้อมูลจริง

ส่วนต่าง
26,422

หน่วย: ล้านบาท
2559
วงเงินตาม
เอกสาร
งบประมาณ
2,720,000
56,000

2,246,306

(278,694)

2,575,000 2,378,115

213,684

(196,885)

223,307

รายได้รัฐบาลสุทธิ

2,275,000

2,074,659

(200,341)

2,325,000 2,207,476

(117,524)

2,330,000

ดุลงบประมาณ

(250,000)

(389,972)

(139,972)

(250,000)

(152,297)

(390,000)

(402,297)

ที่มา: รวบรวมโดยสานักนโยบายการคลัง สานักงานเศรษฐกิจการคลัง ณ วันที่ 29 มีนาคม 2559

3.2 สถานการณ์ด้านการคลัง
ในปีงบประมาณ 2557 รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิได้ 2,074,659 ล้านบาท ต่ากว่าที่ประมาณการไว้
ค่อนข้างมาก ถึง 201,988 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.8 ในขณะที่การเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีจานวนทั้งสิ้น
2,459,990 ล้านบาท โดยเป็นรายจ่ายปีปัจจุบัน 2,246,306 ล้านบาทคิดเป็นอัตราเบิกจ่ายร้อยละ 89.0
ของวงเงินงบประมาณ 2,525,000 ล้านบาท และรายจ่ายปีก่อน 213,684 ล้านบาท ส่งผลให้ฐานะการคลัง
ของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดขาดดุลงบประมาณทั้งสิ้น 389,972 ล้านบาท
สาหรับปีงบประมาณ 2558 รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิได้ 2,207,476 ล้านบาท ต่ากว่าที่
ประมาณการไว้ 117,524 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.1 ในขณะที่การเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีจานวนทั้งสิ้น
2,601,422 ล้านบาท โดยเป็นรายจ่ายปีปัจจุบัน 2,378,115 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเบิกจ่ายร้อยละ 92.4
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ของวงเงินงบประมาณ 2,575,000 ล้านบาท และรายจ่ายปีก่อน 223,307 ล้านบาท ส่งผลให้ฐานะการคลัง
ของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดขาดดุลงบประมาณทั้งสิ้น 402,297 ล้านบาท
1) ด้านรายได้
ในปีงบประมาณ 2557 รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิได้ 2,074,659 ล้านบาท ต่ากว่า
ประมาณการ 200,341 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.8 (ต่ากว่าปีที่แล้วร้อยละ 4.1) สาเหตุสาคัญมาจาก
การหดตัวของมูลค่าการนาเข้า ส่งผลให้ภาษีที่จัดเก็บจากฐานการค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่มจาก
การนาเข้าและอากรขาเข้าจัดเก็บได้ต่ากว่าประมาณการ ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในช่วงที่ผ่านมา
ทาให้ผลประกอบการของภาคเอกชนไม่ขยายตัวเท่าที่ประมาณการไว้ ส่งผลให้การจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล
ต่ากว่าเป้าหมาย นอกจากนี้ ภาษีที่จัดเก็บจากฐานการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะภาษีสรรพสามิตรถยนต์และ
ภาษีน้ามันจัดเก็บได้ต่ากว่าเป้าหมาย เนื่องจากอุปสงค์รถยนต์ในประเทศหดตัว และการขยายระยะเวลา
ปรับลดอัตราภาษีน้ามันดีเซลเพื่อบรรเทาภาระของประชาชน
สาหรับปีงบประมาณ 2558 รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิได้ 2,207,476 ล้านบาท ต่ากว่า
ประมาณการ 117,524 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.1 (แต่สูงกว่าปีที่แล้วร้อยละ 6.4) โดยมีสาเหตุหลักจาก
ราคาน้ามันดิบที่ลดลงตั้งแต่ปลายปี 2557 ได้ส่งผลให้ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนาเข้า ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
และรายได้จากสัมปทานปิโตรเลียม จัดเก็บได้ต่ากว่าประมาณการ นอกจากนี้ ภาวะเศรษฐกิจปี 2557 ที่
ชะลอตัวลง ประกอบกับเศรษฐกิจในปี 2558 ที่ยังไม่สามารถฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่ กระทบต่อการประกอบการ
ของภาคธุรกิจ ซึ่งส่งผลให้การจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เป็นตามเป้าหมายที่วางไว้
เมื่อพิจารณาผลการจัดเก็บรายได้ในช่วงปีงบประมาณ 2557 - 2558 พบว่า ผลการจัดเก็บ
รายได้รัฐบาลต่ากว่าเป้าหมายค่อนข้างมาก เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจทั้งในและนอกประเทศ
ที่ชะลอตัวลง อย่างไรก็ดี มาตรการต่าง ๆ ที่รัฐบาลได้ดาเนินการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ จะส่งผลให้เศรษฐกิจ
ของประเทศมีการขยายตัวที่ดีขึ้น และจะส่งผลดีต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลในอนาคตต่อไป
ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่านโยบายของรัฐบาลหรือมาตรการในการยกเว้น/ลดหย่อนภาษีประเภท
ต่าง ๆ มีผลต่อการจัดเก็บภาษีประเภทนั้น ๆ อย่างมีนัยสาคัญ และอาจส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้รวม
และโครงสร้างภาษีของประเทศในที่สุด ดังนั้น นโยบายหรือมาตรการการยกเว้น/ลดหย่อนภาษี จึงควรมีการ
พิจารณาอย่างรอบคอบถึงรายได้ภาษีที่สูญเสียไป นอกจากนี้ ระยะเวลาในการประกาศใช้นโยบาย/มาตรการ
ดังกล่าวควรคานึงถึงผลกระทบต่อผลการจัดเก็บรายได้ที่จะคลาดเคลื่อนจากประมาณการรายได้ด้วย เนื่องจาก
โดยปกติแล้วการประมาณรายได้จะกระทาล่วงหน้าเป็นเวลาหนึ่งปีงบประมาณ
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ตารางที่ 3.2 การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล จาแนกตามหน่วยงานจัดเก็บ

ประเภทรายได้

จัดเก็บได้

ปีงบประมาณ 2557
เปรียบ
ประมาณการ
เทียบ
ตามเอกสาร
ปมก.
งบประมาณ
(ร้อยละ)

เปรียบ
เทียบกับ
ปีที่แล้ว
(ร้อยละ)

จัดเก็บได้

หน่วย: ล้านบาท
ปีงบประมาณ 2558
เปรียบ
เปรียบ
ประมาณการ
เทียบ
เทียบกับ
ตามเอกสาร
ปมก.
ปีที่แล้ว
งบประมาณ
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

1. กรมสรรพากร

1,729,820

1,890,550

(8.5)

(2.0)

1,729,203

1,965,200

(12.0)

0.0

2. กรมสรรพสามิต

382,730

463,700

(17.5)

(11.6)

439,093

421,400

4.2

14.7

3. กรมศุลกากร

117,740

131,800

(10.7)

3.8

115,488

122,400

(5.6)

(1.9)

4. รัฐวิสาหกิจ

136,691

116,000

17.8

34.7

161,254

120,000

34.4

18.0

5. หน่วยงานอื่น

135,953

116,250

16.9

(14.5)

173,425

146,100

18.7

27.6

2,502,934

2,718,300

(8.0)

(2.7)

2,618,463

2,775,100

(5.6)

4.6

331,234

334,300

(0.9)

4.9

314,641

341,100

(7.8)

(5.0)

6. รวมทั้งสิ้น
7. หัก การคืนภาษี
ของกรม สรรพากร
ฯลฯ

8. รวมรายได้สุทธิ
2,170,700 2,384,000
(8.9)
(3.8)
2,303,822 2,434,000
(5.3)
6.1
ก่อนจัดสรร
9. จัดสรร VAT
ให้ อปท. ตาม
97,041
109,000
(11.0)
3.3
96,346
109,000
(11.6)
(0.7)
พ.ร.บ. กาหนด
แผนฯ
10. รวมรายได้
2,074,659 2,275,000
(8.8)
(4.1)
2,207,476 2,325,000
(5.1)
6.4
สุทธิ
หมายเหตุ: *รายการที่หกั ประกอบด้วย 1) คืนภาษีสรรพากร 2)อากรถอนคืนกรมศุลกากร 3) จัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
และ 4) เงินคืนชดเชยส่งออก
ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการคลัง ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

2) ด้านรายจ่าย
ในปีงบประมาณ 2557 มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจานวนทั้งสิ้น 2,459,990 ล้านบาท
สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 57,509 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.4 ประกอบด้วย รายจ่ายปีปัจจุบัน 2,246,306
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.0 ของวงเงินงบประมาณ 2,525,000 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว
ร้อยละ 3.4 และรายจ่ายปีก่อน 213,684 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 7.5 รายละเอียด
ปรากฏตามตารางที่ 3.3 โดยในส่วนของรายจ่ายประจา (ไม่รวมรายจ่ายชาระคืนต้นเงินกู้และรายจ่ายชดใช้
เงินคงคลัง) มีอัตราเบิกจ่ายร้อยละ 9๗.๓ ในขณะที่รายจ่ายลงทุนมีอัตราการเบิกจ่ายเพียงร้อยละ 6๒.๙
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3.3
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สาหรับวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2558 มีจานวนทั้งสิ้น 2,575,000
ล้านบาท สูงกว่างบประมาณรายจ่ายปีก่อนหน้าร้อยละ 2 โดยประกอบด้วยรายจ่ายประจา 2,027,859 ล้านบาท
(ร้อยละ 78.8 ของวงเงินงบประมาณ) รายจ่ายลงทุน 449,475 ล้านบาท (ร้อยละ 17.5 ของวงเงินงบประมาณ)
และรายจ่ายชาระคืนต้นเงินกู้ 55,700 ล้านบาท (ร้อยละ 2.2 ของวงเงินงบประมาณ)
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2558 มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจานวนทั้งสิ้น 2,601,422
ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 141,431 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.7 ประกอบด้วย รายจ่ายปีปัจจุบัน
2,378,115 ล้านบาท คิดเป็ น ร้ อยละ 92.4 ของวงเงินงบประมาณ 2,575,000 ล้ านบาท สู งกว่าช่ว ง
เดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 5.9 และรายจ่ายปีก่อน 223,307 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 4.5
โดยในส่วนของรายจ่ายประจา (ไม่รวมรายจ่ายชาระคืนต้นเงินกู้และรายจ่ายชดใช้เงินคงคลัง) มีอัตราเบิกจ่าย
ร้อยละ 95.5 ในขณะที่รายจ่ายลงทุนมีอัตราการเบิกจ่ายเพียงร้อยละ 73.7 รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3.3
ตารางที่ 3.3 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเทียบกับเอกสารงบประมาณ
หน่วย: ล้านบาท

ปีงบประมาณ

2557

2558

งบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย
ทั้งปี

เปรียบเทียบ
กับวงเงิน
งบประมาณ

เปรียบเทียบ
ช่วงเดียวกัน
ปีก่อน
(ร้อยละ)

1. รายจ่ายรวม

2,525,000

2,459,990

(2.6)

2. งบประมาณปีปัจจุบัน

2,525,000

2,246,306

2.1 รายจ่ายประจา

2,017,244

2.2 รายจ่ายลงทุน

รายการ

3. รายจ่ายจาก
งบประมาณปีก่อน
ปีก่อน
รายการช่วยจา

งบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย
ทั้งปี

เปรียบเทียบ
กับวงเงิน
งบประมาณ

เปรียบเทียบ
ช่วงเดียวกัน
ปีก่อน
(ร้อยละ)

2.4

2,575,000

2,601,422

1.0

5.7

(1๑.0)

3.4

2,575,000

2,378,115

(7.6)

5.9

1,962,257

(2.7)

3.2

2,027,859

2,106,555

(1.0)

7.4

451,510

284,049

(๓7.1)

2.7

449,476

271,560

(30.6)

(4.4)

-

213,684

n/a

(7.5)

-

223,307

n/a

4.5

ก. รายจ่ายชาระคืนต้นเงินกู้

52,822

55,700

ข. รายจ่ายเพื่อชดใช้
เงินคงคลัง

13,434

41,965

ค. งบกลาง

345,459

375,708

ง. เงินสารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินฯ

72,500

88,824

ที่มา: เอกสารงบประมาณโดยสังเขป กรมบัญชีกลาง ธนาคารแห่งประเทศไทย และสานักงานเศรษฐกิจการคลัง

3) ฐานะการคลังของรัฐบาล
ในปีงบประมาณ 2557 รัฐบาลมีรายได้นาส่งคลังทั้งสิ้น 2,070,018 ล้านบาท ต่ากว่า
ช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 93,451 ล้านบาท ในขณะที่มีรายจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 2,459,990 ล้านบาท
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ประกอบด้วยรายจ่ายปีปัจจุบัน 2,246,306 ล้านบาท และรายจ่ายจากงบประมาณปีก่อน 213,684 ล้านบาท
ส่งผลให้รัฐบาลขาดดุลงบประมาณทั้งสิ้น 389,972 ล้านบาท (ทั้งนี้ หากไม่รวมรายจ่ายจากงบประมาณปี
ก่อน รัฐบาลจะขาดดุลงบประมาณทั้งสิ้น 176,288 ล้านบาท) เมื่อรวมกับการเกินดุลเงินนอกงบประมาณ
30,666 ล้านบาท ทาให้รัฐบาลขาดดุลเงินสดทั้งสิ้น 359,306 ล้านบาท และรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการ
ขาดดุล 250,000 ล้านบาท มีผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นปีอยู่ที่ 495,746 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีที่
แล้ว 109,306 ล้านบาท
ในปีงบประมาณ 2558 รัฐบาลมีรายได้นาส่งคลังทั้งสิ้น 2,199,125 ล้านบาท สูงกว่าปีที่แล้ว
129,107 ล้านบาท ในขณะที่มีรายจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 2,601,422 ล้านบาท ประกอบด้วยรายจ่ายปี
ปัจจุบัน 2,378,115 ล้านบาท และรายจ่ายจากงบประมาณปีก่อน 223,307 ล้านบาท ส่งผลให้รัฐบาลขาด
ดุลงบประมาณทั้งสิ้น 402,297 ล้านบาท (ทั้งนี้ หากไม่รวมรายจ่ายจากงบประมาณปีก่อน รัฐบาลจะขาดดุล
งบประมาณทั้งสิ้น 178,990 ล้านบาท) เมื่อรวมกับการเกินดุลเงินนอกงบประมาณ 82,727 ล้านบาท
ทาให้รัฐบาลขาดดุลเงินสดทั้งสิ้น 319,570 ล้านบาท และรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล 250,000
ล้านบาท มีผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นปีอยู่ที่ 426,177 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 69,570
ล้านบาท
วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2559 กาหนดไว้เท่ากับ 2,720,000 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 เมื่อเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายปีที่ผ่านมา และวงเงินรายจ่ายงบประมาณเพิ่มเติม
ประจาปีงบประมาณ 2559 อีก 56,000 ล้านบาท ในขณะที่ประมาณการรายได้จัดเก็บสุทธิในปีงบประมาณ
2559 เท่ากับ 2,330,000 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับประมาณการรายได้จัดเก็บสุทธิใน
ปีงบประมาณ 2558 ส่งผลให้วงเงินขาดดุลงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2558 เท่ากับ 446,000
ล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจในการดาเนินนโยบายการคลังเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3.4
ตารางที่ 3.4 ฐานะการคลังตามระบบกระแสเงินสดเทียบกับเอกสารงบประมาณ
หน่วย: ล้านบาท
2557
2558
2559
ปีงบประมาณ
เอกสาร
ระบบกระแสเงินสด
เอกสาร
ระบบกระแสเงินสด
เอกสาร
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
1. รายได้นาส่งคลัง
2,275,000
2,070,018 2,325,000
2,199,125 2,330,000
2. รายจ่าย
2,525,000
2,459,990 2,575,000
2,601,422 2,720,000
- ปีปัจจุบัน
2,246,306
2,387,115
- ปีก่อน
213,684
223,307
-งบประมาณเพิ่มเติม
(56,000)
3. ดุลเงินงบประมาณ
(250,000)
(389,972) (250,000)
(402,297)
(446,000)
4. ดุลเงินนอกงบประมาณ
30,666
82,727
5. ดุลเงินสดก่อนกู้
(359,306)
(319,570)
6. กู้เพื่อชดเชยการขาดดุล
250,000
250,000
7. ดุลเงินสดหลังกู้
(109,306)
(69,570)
8. เงินคงคลังปลายปี
495,746
426,177
ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมบัญชีกลาง และเอกสารงบประมาณโดยสังเขป
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3.3 หนี้สาธารณะ
1) หนี้สาธารณะคงค้าง
ณ สิ้นเดือนกันยายน 2558 ยอดหนี้สาธารณะคงค้างเท่ากับ 5,783 พันล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 42.99 ของ GDP ทั้งนี้ เป็นหนี้ของรัฐบาล 4,157 พันล้านบาท หนีร้ ัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
1,065 พันล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้าประกัน 542 พันล้านบาท และหนี้ของ
หน่วยงานอื่นของรัฐอีกประมาณ 18.4 พันล้านบาท โดยหนี้ของรัฐบาลมีสัดส่วนทีส่ ูงที่สุดเท่ากับร้อยละ 71.89
ของหนี้สาธารณะทั้งหมด ในขณะที่หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.42 ของ
หนี้สาธารณะทั้งหมด รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3.5
ตารางที่ 3.5 หนี้สาธารณะคงค้าง
30 ก.ย. 56

30 ก.ย. 57

30 ก.ย. 58

สัดส่วนต่อ
หนี้สาธารณะ
คงค้าง
(ร้อยละ)
71.89
70.42
1.46
18.42
7.35
5.61
1.74
11.07
8.08
2.99
9.38

1. หนี้รัฐบาล
3,774.82
3,965.45
4,157.39
- หนี้ในประเทศ
3,704.98
3,890.28
4,072.71
- หนีต้ ่างประเทศ
69.84
75.18
84.68
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
1,112.97
1,087.39
1,065.20
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้าประกัน
449.12
425.90
425.12
- หนี้ในประเทศ
335.85
318.39
324.57
- หนี้ต่างประเทศ
113.26
107.51
100.55
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้าประกัน
663.86
661.50
640.08
- หนี้ในประเทศ
472.57
488.91
467.38
- หนี้ต่างประเทศ
191.69
172.59
172.70
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน
541.93
626.51
542.30
(รัฐบาลค้าประกัน)
- หนี้ในประเทศ
538.25
623.61
540.00
9.34
- หนีต้ ่างประเทศ
3.68
2.90
2.30
0.04
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
0.00
0.0
- หนี้ที่รัฐบาลค้าประกัน
0.00
0.0
- หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้าประกัน
0.00
0.0
5. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
0.83
11.46
18.4
0.32
รวมหนี้ในประเทศ
5,052.49
5,372.57
5,243.09
90.66
- ร้อยละต่อ GDP
42.32
44.26
40.31
รวมหนี้ต่างประเทศ
378.07
358.24
360.23
6.23
- ร้อยละต่อ GDP
3.17
2.92
2.68
รวมหนี้สาธารณะคงค้าง
5,430.56
5,690.81
5,783.32
100.0
- ร้อยละต่อ GDP
45.49
47.18
42.99
GDP (adjusted)
11,938.25 12,268.00
13,453.06
ที่มา: สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
หมายเหตุ: GDP (adjusted) เป็น GDP รายเดือนที่สานักงานบริหารหนี้สาธารณะปรับเพื่อใช้วัดสัดส่วนหนี้คงค้างต่อ GDP

หน่วย: พันล้านบาท
เปลี่ยนแปลง
เทียบกับ
30 ก.ย. 57
(ร้อยละ)
4.8
4.7
12.6
-2.0
-0.2
1.9
-6.5
-3.2
-4.4
0.1
-13.4
-13.4
-20.7
n.a.
n.a.
n.a.
1,280

0.9
0.6
1.6
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ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าหนี้สาธารณะมีโอกาสนาไปสู่วิกฤติทางการคลังค่อนข้างต่า แม้ว่าจะมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นตามความต้องการใช้เงินเพื่อการลงทุนตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แต่สัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้าง
ต่อ GDP ยังอยู่ในระดับไม่เกินร้อยละ 50 ของ GDP ซึ่งต่ากว่าสัดส่วนที่กาหนดไว้ในกรอบความยั่งยืนทางการคลัง
(สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ไม่เกินร้อยละ 60 ของ GDP) และเมื่อพิจารณาในเชิงพลวัต พบว่า สัดส่วน
หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ลดลงจากร้อยละ 47.18 ของ GDP ณ สิ้นปีงบประมาณ 2557 เป็นร้อยละ 42.99
ณ สิ้นปีงบประมาณ 2558 บ่งบอกว่าระดับหนี้สาธารณะของประเทศไทยยังอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้
และไม่น่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงทางการคลัง นอกจากนี้ หนี้สาธารณะที่เป็นหนี้ต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนเพียง
ร้อยละ 2.68 ของ GDP เท่านั้น ดังนั้น ความเสี่ยงทางการคลังของหนี้ต่างประเทศที่อาจจะเกิดจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนหรือเสถียรภาพในระบบการเงินโลก จึงมีขนาดของผลกระทบอยู่ในวงจากัด นอกจากนี้
อัตราส่วนหนี้สาธารณะระยะสั้นต่อระยะยาว (แบ่งตามอายุคงเหลือ) ณ สิ้นเดือนกันยายน 2558 อยู่ที่ร้อยละ
14.90 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่ร้อยละ 16.75 ซึ่งยังเป็นอัตราที่ต่าและยังบริหารจัดการได้
2) ภาระหนี้ของรัฐบาล
ภาระหนี้ของรัฐบาลประกอบไปด้วยรายจ่ายชาระต้นเงินกู้ และการชาระดอกเบี้ยและ
ค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2557 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อการชาระหนี้รวมทั้งสิ้น 185,862
ล้านบาท ซึง่ คิดเป็นร้อยละ 7.36 ของเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี และสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ร้อยละ 4.4 โดยจัดสรรงบประมาณเพื่อการชาระต้นเงินกู้จานวน 52,822 ล้านบาท สูงกว่าปีงบประมาณ
2556 ร้อยละ 7.5 และจัดสรรงบประมาณเพื่อการชาระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรวมทั้งสิ้น 133,040
ล้านบาท สูงกว่าปีงบประมาณ 2556 ร้อยละ 3.3
ในปีงบประมาณ 2558 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อการชาระหนี้รวมทั้งสิ้น 183,270
ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 7.11 ของเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี และต่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ร้อยละ 1.4 โดยจัดสรรงบประมาณเพื่อการชาระต้นเงินกู้จานวน 55,700 ล้านบาท สูงกว่าปีงบประมาณ
2557 ร้อยละ 5.4 และจัดสรรงบประมาณเพื่อการชาระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรวมทั้งสิ้น 127,570
ล้านบาท ต่ากว่าปีงบประมาณ 2557 ร้อยละ 4.1 รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3.6
ในปีงบประมาณ 2559 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อการชาระหนี้รวมทั้งสิ้น 201,032
ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 7.39 ของเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี และสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ร้อยละ 3.9 โดยจัดสรรงบประมาณเพื่อการชาระต้นเงินกู้จานวน 61,992 ล้านบาท สูงกว่าปีงบประมาณ
2558 ร้อยละ 11.3 และจัดสรรงบประมาณเพื่อการชาระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรวมทั้งสิ้น 139,040
ล้านบาท สูงกว่าปีงบประมาณ 2558 ร้อยละ 9.0 รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3.6
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ตารางที่ 3.6 ภาระหนี้ของรัฐบาล
รายการ

ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
จานวน
จานวน
เทียบกับปีก่อน
เทียบกับปีก่อน
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
52,822
7.5
55,700
5.4
33,761
39,681
19,061
16,019
133,040
3.3
127,570
-4.1
185,862
4.4
183,270
-1.4
2,525,000
5.2 2,575,000
2.0

ชาระต้นเงินกู้
รัฐบาล
รัฐวิสาหกิจ
ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
ภาระหนี้โดยรวม
วงเงินงบประมาณรายจ่าย
สัดส่วนภาระหนี้ต่อ
งบประมาณ (ร้อยละ)
7.36
ที่มา: เอกสารงบประมาณโดยสังเขป สานักงบประมาณ

-0.7

7.11

-3.4

ปีงบประมาณ 2559
เปลี่ยนแปลง
จานวน
เทียบกับปีก่อน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
61,992
11.3
40,639
2.4
21,353
33.3
139,040
9.0
201,032
9.7
2,720,000
5.6
7.39

3.9

ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าสัดส่วนภาระหนี้ต่อวงเงินงบประมาณรายจ่ายมีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่อง โดยสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 7.36 ในปีงบประมาณ 2557 เป็นร้อยละ 7.11 ในปีงบประมาณ
2558 เนื่องจากการแก้ไขพระราชกาหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือ
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2555 ซึ่งกาหนดให้ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการชาระคืนต้นเงินกู้และการชาระดอกเบี้ยเงินกู้ของหนี้ที่กระทรวงการคลัง
กู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556
เป็นต้นไป รัฐบาลจะไม่ต้องจัดสรรงบประมาณในการชาระดอกเบี้ยหนี้เงินกู้ดังกล่าวในวงเงินประมาณ
60,000 ล้านบาทต่อปี
อนึ่ง ภาระหนี้ต่องบประมาณยังคงอยู่ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง (ไม่เกินร้อยละ 15
ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย) จึงสามารถสรุปได้ว่า ความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะวิกฤติดา้ นหนี้สาธารณะมีโอกาส
ไม่สูงมาก ยกเว้นจะเกิดภาวะตกต่าอย่างรุนแรงของระบบเศรษฐกิจหรือรัฐบาลจาเป็นต้องใช้จ่ายเงินเป็น
จานวนมากอย่างไม่คาดคิด (เช่น กรณีเกิดภัยพิบัติที่มีผลกระทบในวงกว้าง หรือกรณีเกิดวิกฤติเศรษฐกิจโลก
เป็นต้น) ซึ่งอาจส่งผลให้ระดับหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
3.4 ผลการประเมินความเสี่ยงทางการคลังของรัฐบาล
เมื่อพิจารณาฐานะการคลังที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับประมาณการตามเอกสารงบประมาณ พบว่า
ดุลการคลังที่เกิดขึ้นจริงมีความคลาดเคลื่อนไปจากประมาณการตามเอกสารงบประมาณอย่างมีนัยสาคัญ
กล่าวคือ จานวนการขาดดุลการคลังที่เกิดขึ้นจริงสูงกว่าวงเงินขาดดุลตามเอกสารงบประมาณเสมอ ส่งผลให้มี
ความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤติทางการคลังอันสืบเนื่องมาจากความคลาดเคลื่อนของการประมาณการฐานะการคลัง
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงทางด้านการจัดเก็บรายได้ พบว่า นโยบายหรือมาตรการ
ทางด้านภาษีของรัฐบาลอาจเป็นสาเหตุให้รัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้ต่ากว่าที่ประมาณการไว้ ซึ่งการใช้นโยบาย
หรือมาตรการภาษีในระยะยาวอาจเป็นผลเสียต่อโครงสร้างรายได้ของรัฐบาลในภาพรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนอกเหนือจากกระทรวงการคลัง เช่น สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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(บีโอไอ) มีอานาจออกกฎหมายให้ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีประเภทต่าง ๆ โดยไม่จาเป็นต้องขอความเห็นชอบ
จากกระทรวงการคลัง
สาหรับความเสี่ยงทางด้านรายจ่าย พบว่า ในกรณีที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ
รัฐบาลจาเป็นต้องใช้จ่ายมากกว่าที่คาดการณ์ ซึ่งอาจส่งผลต่อระดับหนี้สาธารณะ ระดับเงินคงคลัง รวมไปถึง
ความยั่งยืนทางการคลัง ดังนั้น มาตรการในการบริหารความเสี่ยงทางการคลังในส่วนนี้จึงเป็นสิ่งจาเป็น ทั้งนี้
มาตรการบริหารความเสี่ยงที่ได้ดาเนินการแล้ว เช่น การจัดตั้งสถาบันคุ้มครองเงินฝาก อย่างไรก็ดี รัฐบาลยังมี
ความเสี่ยงระยะยาวอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของไทย กล่าวคือ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ของไทยจะส่งผลให้รายจ่ายด้านสวัสดิการรักษาพยาบาลและสวัสดิการหลังเกษียณอายุของรัฐบาลขยายตัวขึ้น
อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ประชากรวัยแรงงานมีสัดส่วนน้อยลงอันจะส่งผลกระทบต่อฐานภาษีทางด้านรายได้และ
การบริโภค นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีความเสี่ยงระยะยาวจากโครงการสวัสดิการสังคม ซึ่งมีขนาดและความครอบคลุม
ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายประจา ทาให้รัฐบาลมีรายจ่ายลงทุนเพื่อพัฒนาประเทศน้อยลง
อย่างไรก็ดี ความเสี่ยงทางการคลังของรัฐบาลยังรวมถึงความเสี่ยงอันเกิดจากรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่
สถาบันการเงิน ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของการค้าประกันเงินกู้ และการรับภาระหนี้แทนรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้
การให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนในโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบของ Public Private Partnerships
(PPPs) อาจนามาซึ่งความเสี่ยงในลักษณะการค้าประกันเงินกู้ให้แก่รัฐวิสาหกิจที่ร่วมลงทุนการรับประกัน
รายได้ขั้นต่าของโครงการ รวมไปถึงการร่วมรับผลขาดทุนของโครงการในกรณีที่รายได้ของโครงการต่ากว่าที่
ประมาณการไว้ เป็นต้น
ในส่วนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ซึ่งมีการดาเนินนโยบายกึ่งการคลังอย่างกว้างขวาง รัฐบาลมี
ภาระผูกพันในการชดเชยความเสียหายจากการดาเนินโครงการตามนโยบายรัฐของสถาบันการเงินเฉพาะกิจเหล่านี้
ซึ่งในทางปฏิบัติถือว่าเป็นการขาดดุลแอบแฝง (Hidden Deficit) เป็นความเสียหายที่ยังไม่รับรู้โดยระบบ
งบประมาณ จึงถือเป็นความเสี่ยงทางการคลังที่ควบคุมได้ยาก นอกจากนี้ รัฐบาลในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ยังมีภาระ
ในการเพิ่มทุนให้แก่สถาบันการเงินเฉพาะกิจเหล่านี้เพื่อรองรับการทาธุรกรรมตามพันธกิจในอนาคตหรือเพื่อ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีปัญหาทางการเงินอีกด้วย
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาระดับและโครงสร้างของหนี้สาธารณะ พบว่า ความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤติ
หนี้สาธารณะในระยะปานกลางค่อนข้างต่า เนื่องจากหนี้สาธารณะคงค้างยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ โดยสัดส่วน
หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ยังคงอยู่ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลังและไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
เมื่อเทียบกับปีงบประมาณก่อน อย่างไรก็ตาม การขยายตัวอย่างรวดเร็วของหนี้สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่
รัฐบาลค้าประกันสะท้อนถึงความเสี่ยงอันเกิดจากการดาเนินโครงการรับจานาสินค้าเกษตร ซึ่งมีขนาดใหญ่เกิน
กว่าสภาพคล่องและเงินกองทุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะรองรับได้ จึงมี
การใช้เงินกู้สาหรับการรับจานาสินค้าเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ รัฐบาลรับภาระชดใช้เงินต้นและดอกเบี้ย
อันเกิดจากโครงการรับจานาฯ ทั้งหมด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาระหนี้โดยรวมของรัฐบาล วงเงินค้าประกัน
เงินกู้รัฐวิสาหกิจ ระดับหนี้สาธารณะ และความยั่งยืนทางการคลังต่อไป

25
3.5 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
แนวทางในการลดความเสี่ยงทางการคลังจากการดาเนินงานของรัฐบาล มีดังนี้
1) การประมาณการรายได้จัดเก็บของรัฐบาล รายจ่ายและฐานะการคลัง จะต้องกาหนด
ข้อสมมติฐานทางเศรษฐกิจมหภาคให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่าเสมอ
รวมถึงมีการประเมินความอ่อนไหวของฐานะการคลังจากผลกระทบทางเศรษฐกิจมหภาคด้วย นอกจากนี้
หากการประมาณการรายได้ รายจ่ายและฐานะการคลังของรัฐบาลอาจจะคลาดเคลื่อนไปจากผลการดาเนินงานจริง
ก็ควรมีการชี้แจงและอธิบายให้แก่สาธารณชนเข้าใจถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุของความคลาดเคลื่อนดังกล่าว ทั้งนี้
กระทรวงการคลังได้ดาเนินการตามแนวทางนี้มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมเสถียรภาพและวินัยทางการคลัง
2) เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและส่งเสริมให้ประชาชนและผู้ประกอบการเสียภาษี
อย่างถูกต้อง รวมถึงการสร้างแรงจูงใจเพื่อลดการหลบเลี่ยงภาษี
3) เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้ใช้จ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ
4) กาหนดระยะเวลาในการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดตามกรอบความยั่งยืนทางการคลัง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทางบประมาณสมดุล และการเพิ่มสัดส่วนงบลงทุนให้ได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
(ไม่ต่ากว่าร้อยละ 25 ของวงเงินงบประมาณ)
5) ผลักดันให้ร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐฯ มีผลบังคับใช้โดยเร็ว เพื่อใช้เป็นกรอบ
และแนวทางในการรักษาวินัยทางการคลัง
6) พัฒนาแบบจาลองในการประมาณการสถานะทางการคลังในระยะปานกลางและระยะยาว
รวมทั้งภาระผูกพันและความเสี่ยงทางการคลังที่รวมถึงภาระที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า เช่น ภาระทางการคลังจาก
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เป็นต้น
7) จัดทาและเผยแพร่รายงานความเสี่ยงทางการคลัง เพื่อติดตามและประเมินภาระทางการคลัง
ทั้งที่เป็นภาระโดยตรง และภาระผูกพัน (Contingent Liabilities) จากการค้าประกันหนี้ให้แก่รัฐวิสาหกิจและ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ การดาเนินการนโยบายของรัฐบาลโดยรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
การดาเนินงานของกองทุนนอกงบประมาณ และการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้เผยแพร่
รายงานความเสี่ยงทางการคลังในเว็บไซต์ของสานักงานเศรษฐกิจการคลังตั้งแต่ปี 2555 ถึงปัจจุบัน

บทที่ 4 กองทุนนอกงบประมาณ
4.๑ การวิเคราะห์สถานะทางการเงินของกองทุนนอกงบประมาณ
กองทุนนอกงบประมาณ เป็นกองทุน/เงินทุนหมุนเวียนที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้น โดยแต่ละกองทุนมี
การดาเนินงานที่เป็นอิสระตามวัตถุประสงค์เฉพาะที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งกองทุน กองทุน
นอกงบประมาณส่วนใหญ่ไม่มีแหล่งรายได้เป็นของตนเอง แต่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนจากงบประมาณ
ตามความจาเป็น ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2558 กองทุนนอกงบประมาณมีจานวนทั้งสิ้น 113 กองทุน7
โดยสามารถจาแนกตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้ 5 ประเภท ได้แก่ (1) กองทุนเพื่อการกู้ยืม 17 กองทุน
(2) กองทุนเพื่อการจาหน่ายและการผลิต 14 กองทุน (3) กองทุนเพื่อการสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
19 กองทุน (4) กองทุนเพื่อการบริการ 6 กองทุน และ (5) กองทุนเพื่อการสนับสนุนส่งเสริม 57 กองทุน
จากการศึกษาข้อมูลงบทางการเงินของกองทุนนอกงบประมาณ (กองทุน) ในภาพรวม พบว่า
ณ สิ้นปีงบประมาณ 2558 มีสินทรัพย์รวมสูงกว่าหนี้สินรวม 2,139,295 ล้านบาท โดยสินทรัพย์รวมและ
หนี้สินรวม มีมูลค่า 3,125,884 และ 986,589 ล้านบาท ตามลาดับ เมื่อพิจารณาด้านโครงสร้างเงินทุนแล้ว
จะเห็นว่า หนี้สินคิดเป็นอัตราร้อยละ 31.56 ของสินทรัพย์รวม แสดงว่า สินทรัพย์ของกองทุนนอกงบประมาณ
มีส่วนของเจ้าหนี้ไม่มากนัก ซึ่งกองทุนนอกงบประมาณสามารถนาสินทรัพย์ไปหารายได้และไม่มีปัญหาด้านการ
ชาระหนี้ สะท้อนถึงความเสี่ยงด้านหนี้สินที่อยู่ในระดับไม่สูงมาก (แผนภาพที่ 4.1)
แผนภาพที่ 4.1 สินทรัพย์ และหนี้สินของกองทุนนอกงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2554 – 2558
หน่วย : ล้านบาท
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ที่มา: รายงานข้อมูลทางการเงินของทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง

7รายงานภาพรวมข้อมูลทางการเงินของเงินนอกงบประมาณประเภททุนหมุนเวียนและเงินฝากคลัง

ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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การพิจารณาโครงสร้างสินทรัพย์ และหนี้สินของกองทุนนอกงบประมาณจาแนกตามวัตถุประสงค์
ของกองทุน 5 ประเภท พบว่า สิ้นปีงบประมาณ 2558 สินทรัพย์และหนี้สินส่วนใหญ่เป็นของกองทุนเพื่อการ
สงเคราะห์และสวัสดิการสังคม โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73.25 (2,289,637 ล้านบาท) และร้อยละ
93.20 (919,474 ล้านบาท) ของสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมด ตามลาดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแหล่งที่มาของ
ความเสี่ยงทางการคลังมีแนวโน้มที่จะเกิดจากกองทุนประเภทสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมเป็นหลัก ทั้งนี้
กองทุนที่มีสินทรัพย์สูงสุด ได้แก่ กองทุนประกันสังคม (1,436,934 ล้านบาท) และกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ (769,013 ล้านบาท) (แผนภาพที่ 4.2)
แผนภาพที่ 4.2 โครงสร้างสินทรัพย์ และหนี้สินของกองทุนนอกงบประมาณจาแนกตามวัตถุประสงค์
ประจาปีงบประมาณ 2558
หน่วย : ร้อยละ

หนี้สิน

สินทรัพย์
เพื่อการ
สงเคราะห์
สังคมและ
สวัสดิการ
สังคม
93.20%

เพื่อการ
สงเคราะห์
สังคมและ
สวัสดิการ
สังคม
73.25%
เพื่อการ
จาหน่ายและ
การผลิต
0.79%

เพื่อการ
บริการ
1.11%

เพื่อการกู้ยืม
17.39%

เพื่อ
สนับสนุน
ส่งเสริม
7.47%

เพื่อ
สนับสนุน
ส่งเสริม
6.43%
เพื่อการ
จาหน่ายและ
การผลิต
0.12%

เพื่อการ
บริการ
0.06%

เพื่อการกู้ยืม
0.19%

ที่มา: รายงานข้อมูลทางการเงินของทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

การพิจารณาถึงความเสี่ยงจากหนี้สินของกองทุนนอกงบประมาณ พบว่า กองทุนนอกงบประมาณ
ส่วนใหญ่ไม่มีความจาเป็นต้องก่อหนี้เพื่อการดาเนินงาน โดยแหล่งที่มาของหนี้สินเกิดจากประมาณการค่าใช้จ่ายที่
เป็นภาระผูกพันในระยะยาว8 ซึ่งเป็นหนี้สินหลักของกองทุนประกันสังคมและกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
จะต้องดูแลและรับผิดชอบ ดังนั้น ความเสี่ยงทางการคลังที่เกิดจากการผิดนัดชาระหนี้ของกองทุนนอกงบประมาณ
จึงอยู่ในระดับต่า อย่างไรก็ตาม สาหรับความเสี่ยงการคลังที่เกิดจากการผิดนัดชาระหนี้ที่อาจเกิดจากการกู้เงินของ
กองทุนน้ามันเชื้อเพลิง ในกรณีที่กองทุนอาจประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินจากนโยบายการแทรกแซงราคา
น้ามันของรัฐบาล และการกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องของกองทุน ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตตามสภาวการณ์
การผันผวนของราคาน้ามัน

8ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เป็นภาระผูกพันในระยะยาวเป็นเงินที่สารองไว้เพื่อเป็นหลักประกันในการใช้จ่ายสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกกองทุน
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การพิจารณารายได้ และค่าใช้จ่ายของกองทุนนอกงบประมาณในภาพรวม พบว่า ปีงบประมาณ
2558 กองทุนนอกงบประมาณทั้งหมดมีรายได้รวมเท่ากับ 518,226 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
397,958 ล้านบาท ส่งผลให้มีกาไรสุทธิ จานวน 120,268 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ
2557 พบว่า รายได้ปีงบประมาณ 2558 สูงกว่ารายได้ปีงบประมาณ 2557 เล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 3.3
ในขณะที่ค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ 2558 ลดลงเล็กน้อยจากปีงบประมาณ 2557 คิดเป็นร้อยละ 5.4
(แผนภาพที่ 4.3)
แผนภาพที่ 4.3 รายได้ ค่าใช้จ่าย และกาไร (ขาดทุน) สุทธิของกองทุนนอกงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2555 – 2558
หน่วย: ล้านบาท

600,000

562,337

500,000
400,000

501,698

459,973
375,599
341,839

369,241

518,226

420,784

403,194

397,958

300,000

200,000
100,000
-

159,143
90,732

80,914

33,760
2554

2555

รายได้

ค่าใช้จ่าย

2556

2557

120,268

2558

กาไร ขาดทุน สุทธิ

ที่มา: รายงานข้อมูลทางการเงินของทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง

ทั้งนี้ ในการพิจารณาโครงสร้างรายได้ ค่าใช้จา่ ย และกาไร (ขาดทุน) สุทธิของกองทุนนอกงบประมาณ
ในภาพรวมตามประเภททุนทั้ง 5 ประเภท พบว่า สิ้นปีงบประมาณ 2558 กองทุนนอกงบประมาณเพื่อการ
สงเคราะห์และสวัสดิการสังคมเป็นกองทุนที่มีรายได้และค่าใช้จ่ายสูงที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73.81 และ
75.54 ของรายได้และค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามลาดับ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า เมื่อใดก็ตามที่กองทุนนอกงบประมาณ
เพื่อการสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมประสบภาวะขาดทุน ไม่สามารถบริหารรายได้และค่าใช้จ่ายให้มี
ความเหมาะสมได้ ย่อมส่งผลให้กองทุนนอกงบประมาณในภาพรวมประสบภาวะขาดทุนเช่นกัน ซึ่งเป็น
ความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดภาระทางการคลังให้แก่รัฐบาลในอนาคต (แผนภาพที่ 4.4)
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แผนภาพที่ 4.4 โครงสร้างรายได้ และค่าใช้จ่ายของกองทุนนอกงบประมาณจาแนกตามวัตถุประสงค์
ประจาปีงบประมาณ 2558
หน่วย : ร้อยละ

รายได้

เพื่อการ
สงเคราะห์
สังคมและ
สวัสดิการ
สังคม
73.81%
เพื่อการ
จาหน่ายและ
การผลิต
1.34%

เพื่อการ
บริการ
1.39%

เพื่อการกู้ยืม
2.69%

ค่าใช้จ่าย

เพื่อการ
สงเคราะห์
สังคมและ
สวัสดิการ
สังคม
75.54%
เพื่อสนับสนุน
ส่งเสริม
20.78%

เพื่อการ
จาหน่าย
และการผลิต
2.09%

เพื่อการ
บริการ
0.89%

เพื่อการกู้ยืม
1.23%

เพื่อ
สนับสนุน
ส่งเสริม
20.26%

ที่มา: รายงานข้อมูลทางการเงินของทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง
หมายเหตุ: *ค่าใช้จ่ายเพื่อการกู้ยืมติดลบเนื่องจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต
(กรอ.) บันทึกลดยอดบัญชีหนี้สงสัยจะสูญจานวน 14,720.08 และ 1,074.35 ล้านบาท ตามลาดับ โดยเป็นไปตามนโยบายการตั้ง
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของกองทุน

4.2 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกองทุนนอกงบประมาณ
สาหรับในปีงบประมาณ 2558 คณะรัฐมนตรีได้มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของ
กองทุนนอกงบประมาณ ดังนี้
1) มติของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๑๓
สิงหาคม ๒๕๕๗ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดาเนินการเกี่ยวกับมาตรการด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ ได้มจี ัดสรรงบประมาณในปี 2558
เพื่อจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวต่างชาติ (กองทุนช่วยเหลือฯ) เป็นจานวน 200 ล้านบาท
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การคุ้มครองนักท่องเที่ยวต่างชาติทุกคนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย
ทั้งในภาวะปกติ ภาวะวิกฤตในการประกาศกฎอัยการศึก และทาให้เกิดความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ จากการ
จลาจล การก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ การหยุดชะงักของการเดินทาง อาชญากรรม และภัยด้านอื่นๆ
ทั้งนี้ ได้มีผลบังคับใช้กองทุนช่วยเหลือฯ ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2557
2) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 รับทราบการทบทวนภารกิจกองทุนหมุนเวียน
ที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลังและกองทุนอื่น ๆ เพื่อพิจารณาประสิทธิภาพในการดาเนินการที่เป็น
รูปธรรมของแต่ละกองทุน ทั้งนี้ หากกองทุนหมุนเวียนใดดาเนินภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว หรือไม่มีความจาเป็นในการ
ดารงอยู่ ก็จะพิจารณายุบเลิกกองทุนหมุนเวียนและนาเงินที่คงเหลือไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2558 คสช. ได้มีอนุมัติให้ยุบเลิกกองทุน 3 กองทุน ได้แก่ กองทุน
หมุนเวียนโรงงานฟอกหนัง กองทุนหมุนเวียนข่าวสารพาณิชย์ และกองทุนหมุนเวียนดาเนินการโครงการผลิต
ถ่านหินเป็นพลังงานทดแทน เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุน นอกจากนี้ ครม.ได้มีมติให้ยุบเลิกกองทุน
ส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤศิจา
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4.3 การวิเคราะห์สถานะทางการเงินของกองทุนนอกงบประมาณ: กรณีศึกษากองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ข้อมูลสถานะทางการเงินของกองทุนนอกงบประมาณในภาพรวมไม่สามารถสะท้อนถึงความเสี่ยง
ทางการคลังที่เกิดจากการดาเนินงานของกองทุนนอกงบประมาณได้อย่างชัดเจน เนื่องจากผลประกอบการ
ของกองทุนที่มีสถานะแข็งแกร่งสามารถชดเชยกับผลประกอบการของกองทุนที่มีสถานะอ่อนแอได้ ดังนั้น
การประเมินความเสี่ยงทางการคลัง จึงควรพิจารณาจากผลการดาเนินงานของกองทุนเป็นรายแห่ง โดยเฉพาะ
กองทุนที่มีความเสี่ยงและอาจจะประสบปัญหาทางการเงินได้ในอนาคต ได้แก่ กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อการศึกษา เนื่องจากเป็นกองทุนที่มีขนาดใหญ่ทั้งใน
ด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย ทรัพย์สิน หนี้สิน และเงินกองทุน หากกองทุน 3 แห่งนี้ ประสบปัญหาสภาพคล่อง
ทางการเงินจะก่อให้เกิดความเสี่ยงและภาระทางการคลังให้แก่รัฐบาล ที่จะต้องจัดสรรงบประมาณและให้
ความช่วยเหลือแก่ทั้ง 3 กองทุนในที่สุด
ทั้งนี้ การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการคลังของทั้ง 3 กองทุนจะพิจารณาจากสินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม รายได้ ค่าใช้จ่าย และกาไรสุทธิ
4.3.1 กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงปีงบประมาณ 2555 - 2557 กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีสินทรัพย์
รวมมากกว่าหนี้สินรวม โดยกาไรสุทธิมีมูลค่าเพียงเล็กน้อย ทั้งนี้ ปีงบประมาณ 2558 กองทุนมีรายได้จาก
งบประมาณรายจ่ายที่รัฐบาลจัดสรรให้ผ่านเงินอุดหนุนลดลงจากปีงบประมาณ 2557 เล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ
0.18 ซึง่ ยังคงสะท้อนให้เห็นถึงภาระทางการคลังที่มีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ณ สิ้นปีงบประมาณ 2558 พบว่า
กองทุนมีสินทรัพย์รวม 9,013 ล้านบาท และหนี้สินรวม 7,253 ล้านบาท ซึ่งจานวนสินทรัพย์รวมมากกว่า
หนี้สินรวมทั้งสิ้น 1,760 ล้านบาท โดยในส่วนผลการดาเนินงานพบว่า ในปีงบประมาณ 2558 กองทุนมี
กาไรสุทธิเท่ากับ 276 ล้านบาท (ตารางที่ 4.1)
ตารางที่ 4.1 สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม และอัตราส่วนทางการเงิน ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ปีงบประมาณ 2555 – 2558
หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
รายได้
- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ค่าใช้จ่าย
กาไรสุทธิ

กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2555
2556
7,062
7,946
4,449
4,624
108,327
109,267
107,814
108,744
107,902
108,660
425
606

2557
7,830
6,098
115,666
115,177
115,176
490

2558
9.103
7,253
120,025
114,964
120,025
276

ที่มา: ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพประจาปีงบประมาณ 2555 – 2558 โดยกรมบัญชีกลาง
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อย่างไรก็ตาม เนื่องจากที่ผ่านมากองทุนมีรายได้ส่วนใหญ่มาจากการพึ่งพางบประมาณของรัฐบาล
ในขณะที่ค่าใช้จ่ายของกองทุนจะเพิ่มขึ้นตามจานวนผู้สูงอายุและมีแนวโน้มความต้องการบริการทางการแพทย์
จะมากขึ้นด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า ค่าใช้จ่ายของกองทุนเพิ่มสูงขึ้นในทุกปี (ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555)
ในขณะที่เงินรายได้ของกองทุนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งใน
อนาคต ตามโครงสร้างประชากรที่กาลังจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ จะมีผลทาให้ค่าใช้จ่ายดังกล่าว
เพิ่มสูงขึ้นอีก ดังนั้น ในระยะยาวรัฐบาลต้องรับภาระโดยการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น จึงถือเป็นความเสี่ยง
ทางด้านการคลัง
4.3.2 กองทุนประกันสังคม
ในช่วงปีงบประมาณ 2555 – 2557 กองทุนประกันสังคมมีสินทรัพย์รวมมากกว่า
หนี้สินรวม รวมทั้งมีแนวโน้มกาไรหรือขาดทุนสุทธิที่ไม่แน่นอน รายได้ส่วนใหญ่มาจากเงินสมทบ (นายจ้าง
ผู้ประกันตน และเงินสมทบจากรัฐบาล) ทั้งนี้ ณ สิ้นปีงบประมาณ 2558 กองทุนประกันสังคมมีสินทรัพย์รวม
และหนี้สินรวม 1,436,934 และ 905,369 ล้านบาท ตามลาดับ โดยสินทรัพย์รวมมากกว่าหนี้สินรวม
531,564 ล้านบาท ในส่วนของผลการดาเนินงานพบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ 2558 กองทุนประกันสังคม
มีรายได้สูงกว่ารายจ่ายเท่ากับ 43,336 ล้านบาท (ตารางที่ 4.2)
ตารางที่ 4.2 สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม และอัตราส่วนทางการเงิน ของกองทุนประกันสังคม
ปีงบประมาณ 2555 – 2558
หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
รายได้
- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ค่าใช้จ่าย
กาไรสุทธิ

กองทุนประกันสังคม
2555
2556
1,018,619
1,145,375
597,924
689,723
151,113
181,559
11,165
30,920
138,758
146,447
12,354
35,112

2557
1,470,708
983,587
200,617
24,899
174,015.
26,602

2558
1,436,934
905,369
230,481
27,992
183,145
43,336

ที่มา: ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทุนประกันสังคมประจาปีงบประมาณ 2555 – 2558 โดยกรมบัญชีกลาง

อย่างไรก็ดี ในอนาคตกองทุนมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นจากการที่โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
และกาลังจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในไม่ช้า รายจ่ายส่วนใหญ่เป็นประมาณการหนี้สินประโยชน์
ทดแทนกรณีชราภาพและค่าประโยชน์ทดแทน ขณะที่รายได้ส่วนใหญ่มาจากงบสมทบ (นายจ้าง ผู้ประกันตน
และเงินสมทบจากรัฐบาล) ดังนั้น รายได้จะทยอยปรับลดลงไปตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของประชากร
และกาลังแรงงาน ซึ่งในระยะยาวจะเป็นภาระให้รัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้จ่ายเป็นเงินสมทบ
เพิ่มขึ้น สะท้อนถึงภาระทางการคลังจึงถือเป็นความเสี่ยงทางด้านการคลัง
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4.3.3 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กู้ยืมแก่นักเรียน
หรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสายสามัญ และสายวิชาชีพจนถึง
ระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการครองชีพระหว่าง
ศึกษา โดยกองทุนได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในปี 2539 เป็นปีแรก จานวนทั้งสิ้น 3,000 ล้านบาท
ในช่วงปีงบประมาณ 2555 – 2557 กยศ. มีสินทรัพย์รวมมากกว่าหนี้สินรวม เนื่องจาก
สินทรัพย์ของกองทุนจะรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล โดยมีกาไรสุทธิที่ใกล้เคียงกันจานวนมากกว่า 2,000 ล้าน
บาทต่อปี ทั้งนี้ ณ สิ้นปีงบประมาณ 2558 กองทุนมีสินทรัพย์รวมและหนี้สินรวม จานวน 296,522 และ
1,054 ล้านบาท ตามลาดับ โดยสินทรัพย์รวมมากกว่าหนี้สินรวมจานวน 295,468 ล้านบาท ในส่วนของผลการ
ดาเนินงาน พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ 2558 กยศ. มีกาไรสุทธิเท่ากับ 17,852 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าใน
ปีงบประมาณ 2557 เนื่องจากมีการลดยอดบัญชีหนี้สงสัยจะสูญตามนโยบายของกองทุน ทั้งนี้ การลดยอด
บัญชีหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวจะมีผลทาให้กองทุนมีรายได้และกาไรสุทธิสูงขึ้น (ตารางที่ 4.3)
ตารางที่ 4.3 สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม และอัตราส่วนทางการเงิน ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ปีงบประมาณ 2555 – 2558
หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ
สินทรัพย์รวม
- ลูกหนี้
หนี้สินรวม
ทุน
- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รายได้
ค่าใช้จ่าย
กาไรสุทธิ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
2555
2556
378,407
392,480
356,547
380,839
1,042
752
376,454
391,729
9,500
12,000
3,062
2,901
881
538
2,133
2,362

2557
420,166
243,824
753
263,219
25,500
3,177
748
2,428

2558
296,522
249,592
1,054
295,468
14,394
4,821
-13,030
17,852

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายติดลบเนื่องจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) บันทึกลดยอดบัญชีหนี้สงสัยจะสูญจานวน 14,720.08 ล้านบาท
โดยเป็นไปตามนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของกองทุน
ที่มา: ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของ กยศ. ประจาปีงบประมาณ 2555 – 2558 โดยกรมบัญชีกลาง

อย่างไรก็ดี เนื่องจาก กยศ. ยังคงพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล แม้ว่าจะได้รับการจัดสรร
จากรัฐบาลลดลงในปีงบประมาณ 2558 แต่ด้วยวัตถุประสงค์ของ กยศ. ที่ต้องการสนับสนุนให้เยาวชนที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ได้มีโอกาสได้รับการศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในเรื่องความเหลื่อมล้าในการ
เข้าถึงการศึกษา และจะเป็นการสร้างความเท่าเทียมกันในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ การสนับสนุน
ให้เยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ต้องมีเงินทุนในการให้กู้ยืมอย่างเพียงพอและหากกระบวนการในการ
เรียกเก็บหนี้จากผู้กู้ยืมไม่สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในระยะยาวอาจจะเป็นภาระให้รัฐบาลต้อง
จัดสรรงบประมาณเพื่อใช้จ่ายเป็นเงินสมทบเพิ่มขึ้นและต่อเนื่องอย่างไม่มีที่สิ้นสุด สะท้อนถึงภาระและความเสี่ยง
ทางด้านการคลังของรัฐบาลที่เพิ่มขึ้นด้วย
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4.4 การจัดสรรงบประมาณให้กองทุนนอกงบประมาณ
รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นเงินอุดหนุนให้แก่กองทุนนอกงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนให้กองทุนนอกงบประมาณสามารถดาเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน ทั้งนี้ การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่กองทุนนอกงบประมาณแบ่งออกได้ 2 ลักษณะ
ได้แก่ 1) การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เช่น กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ (กองทุนหมู่บ้านฯ) 2) การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อการดาเนินงานที่เป็นภาระผูกพันตามกฎหมาย เช่น
กองทุนประกันสังคม กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
แผนภาพที่ 4.5 สัดส่วนปริมาณเงินอุดหนุนกองทุนนอกงบประมาณต่องบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ 25๕2 – 2558
ล้านบาท
250,000
200,000

6.50

ร้อยละ

8.94
6.81

150,000

5.89

6.94

6.02

5.32

136,923

152,033

214,463

165,090

127,854

0

115,762

50,000

126,833

100,000

10.0
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558
เงินอุดหนุนกองทุนนอกงบประมาณ
สัดส่วนเงินอุดหนุนกองทุนนอกงบประมาณต่องบประมาณรายจ่าย
หมายเหตุ: เงินอุดหนุนกองทุนนอกงบประมาณไม่รวมเงินอุดหนุนแก่กองทุนประกันสังคม
ที่มา: เอกสารงบประมาณโดยสังเขป ปีงบประมาณ 2552 – 2558

จากแผนภาพที่ 4.5 พบว่า ช่วงปีงบประมาณ 2552 – 2556 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ
เพื่อเป็นเงินอุดหนุนกองทุนนอกงบประมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสัดส่วนของเงินอุดหนุนกองทุน
นอกงบประมาณต่อวงเงินงบประมาณรายจ่ายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 6.50 ของงบประมาณรายจ่าย
ในปีงบประมาณ 2552 เป็นร้อยละ 8.94 ของงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ 2556 ในขณะที่
ปีงบประมาณ 2558 เงินอุดหนุนกองทุนนอกงบประมาณมีสัดส่วนลดลงเหลือร้อยละ 5.32 ของงบประมาณ
รายจ่ายทั้งหมด เนื่องจากกองทุนหมู่บ้านฯ และ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็น
เงินทุนในปีงบประมาณ 2555 – ปีงบประมาณ 2557 ครบถ้วนแล้ว จึงมีผลให้ในปีงบประมาณ 2558
กองทุนนอกงบประมาณได้รับจัดสรรเงินเงินอุดหนุน จานวน 136,923 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบ
กับปีงบประมาณ 2557
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แผนภาพที่ 4.6 โครงสร้างการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของกองทุนนอกงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ 2558 จาแนกตามประเภทของกองทุน
หน่วย : ร้อยละ

ปีงบประมาณ 2558
เพื่อการสงเคราะห์
สังคมและ
สวัสดิการสังคม
88.19%

เพื่อสนับสนุน
ส่งเสริม 1.76%
เพื่อการกู้ยืม
10.05%
หมายเหตุ: กองทุนเพื่อจาหน่ายและการผลิตและกองทุนเพื่อการบริการไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในปีงบประมาณ 2558
ที่มา: เอกสารงบประมาณโดยสังเขป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

การพิจารณาโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของกองทุนนอกงบประมาณประจาปี
งบประมาณ 2558 จาแนกตามประเภทของกองทุน จะเห็นได้ว่า ส่วนใหญ่รัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนให้กับ
กองทุนเพื่อการสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 88.19 ของเงินอุดหนุนกองทุนทั้งหมด
โดยมีกองทุนนอกงบประมาณ 2 แห่ง ที่ได้รับเงินอุดหนุนมากที่สุด คือ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
และกองทุนประกันสังคม เนื่องจากรัฐบาลมีภาระผูกพันตามกฎหมายในการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนแก่
กองทุนทั้ง 2 แห่งให้เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมีแหล่งรายได้ทั้งหมดจาก
เงินอุดหนุนของรัฐบาล ส่วนกองทุนประกันสังคมมีรายได้หลักจากเงินสมทบ (เงินสมทบ 3 ฝ่าย ประกอบด้วย
นายจ้าง ผู้ประกันตน และเงินสมทบจากรัฐบาล) และดอกเบี้ยรับจากการลงทุน (แผนภาพที่ 4.6)
ในระยะยาว กองทุนประกันสังคมและกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะมีค่าใช้จ่ายที่
ขยายตัวสูงขึ้นและไม่สามารถควบคุมได้ อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างอายุของประชากร
ของประเทศไทยที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และกาลังจะเป็นสังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์ในไม่ช้า หากรายได้ของทั้งสอง
กองทุนไม่สามารถเติบโตได้ทันการขยายตัวของรายจ่ายดังกล่าว กองทุนทั้งสองแห่งอาจประสบปัญหา
สภาพคล่องทางการเงิน ดังนั้น การดาเนินงานของกองทุนเหล่านี้ จึงสร้างภาระทางการคลังให้กับรัฐบาลในการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นเงินอุดหนุนจานวนมาก อีกทั้งยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และไม่สามารถ
ตัดลดได้เนื่องจากเป็นภาระผูกพันตามกฎหมาย ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงทางการคลัง
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4.5 การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการคลังจากกองทุนนอกงบประมาณ
กองทุนนอกงบประมาณถือเป็นเครื่องมือที่สาคัญอย่างหนึ่งในการดาเนินนโยบายของรัฐบาล
โดยแต่ละกองทุนต่างก็มีวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานที่แตกต่างกันออกไป เช่น วัตถุประสงค์ในด้านการสร้าง
สวัสดิการทางสังคมเพื่อช่วยให้ประชาชนมีมาตรฐานในการดารงชีวิต มีหลักประกันและความคุ้มครองที่ดีขึ้น
หรือวัตถุประสงค์เพื่อแทรกแซงกลไกราคาสินค้า เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการดาเนินนโยบายต่าง ๆ ของ
รัฐบาลผ่านกองทุนนอกงบประมาณจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน แต่การดาเนินนโยบายดังกล่าวก็อาจ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงทางการคลังกับรัฐบาลได้เช่นกัน เนื่องจากรัฐบาลจาเป็นต้องจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อ
ช่วยเหลือกองทุนที่ประสบภาวะขาดทุน ต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกองทุนต่าง ๆ ให้สามารถดาเนิน
กิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง รัฐบาลมีภาระผูกพันตามกฎหมายที่จะต้องจัดสรรงบประมาณให้กองทุน
นอกงบประมาณบางกองทุน อีกด้วย
ดังนั้น การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการคลังอันเกิดจากกองทุนนอกงบประมาณในส่วนนี้
จะจาแนกออกเป็น 3 กรณี ได้แก่ 1) ความเสี่ยงที่เกิดจากการจัดสรรเงินอุดหนุนกองทุนนอกงบประมาณ
เพื่อดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาล 2) ความเสี่ยงที่เกิดจากภาระผูกพันทางด้านสวัสดิการสังคม และ
3) ความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้กองทุนนอกงบประมาณในการแทรกแซงกลไกราคา โดยสรุปสาระสาคัญดังนี้
4.5.1 ความเสี่ยงที่เกิดจากการจัดสรรเงินอุดหนุนกองทุนนอกงบประมาณเพื่อดาเนินการ
ตามนโยบายของรัฐบาล
กองทุนนอกงบประมาณที่ตั้งขึ้นเพื่อดาเนินตามนโยบายของรัฐบาลที่สาคัญประกอบด้วย
กองทุนหมู่บ้านฯ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนตั้งตัวได้ นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ 2558 รัฐบาลได้
จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวต่างชาติขึ้นมา โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2557
สาหรับในปีงบประมาณ 2558 รัฐบาลมิได้จัดสรรงบประมาณให้แก่ กองทุนหมู่บ้านฯ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และกองทุนตั้งตัวได้แล้ว เนื่องจากได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณตามนโยบาย
เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณจานวน 200 ล้านบาท ให้แก่กองทุนช่วยเหลือเยียวยา
นักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งเป็นกองทุนตั้งใหม่ตามนโยบายของรัฐบาล (ตารางที่ 4.4)
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ตารางที่ 4.4 การจัดสรรงบประมาณให้กองทุนนอกงบประมาณที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล
ปีงบประมาณ 2555– 2558
หน่วย : ล้านบาท

กองทุน
1. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ
2. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3. กองทุนตั้งตัวได้
4. กองทุนช่วยเหลือเยียวยา
นักท่องเที่ยวต่างชาติ
รวม

2555

2556

2557

2558

38,552.60

67,969.90

6,007.50

-

1,720.00

6,360.00

2,031.00

-

-

5,000.00

-

-

-

-

-

200.00

40,272.60

79,329.90

8,038.50

200.00

ที่มา: เอกสารงบประมาณโดยสังเขป ปีงบประมาณ ๒๕๕5 - ๒๕๕8

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้การจัดสรรเงินอุดหนุนรัฐบาลให้แก่กองทุนทั้ง 3 แห่ง (กองทุนหมู่บ้านฯ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และกองทุนตั้งตัวได้) จะลดลงในปีงบประมาณ 2557 และไม่มีการจัดสรรเงินอุดหนุน
ในปีงบประมาณ 2558 แต่หากรัฐบาลมีนโยบายที่จะขยายขนาดของกองทุนเหล่านี้ในอนาคต รวมทั้งหากมีการ
จัดตั้งกองทุนใหม่เพื่อเป็นเครื่องมือทางการคลังเพิ่มขึ้น ดังเช่น กองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวต่างชาติ
ก็จะทาให้เกิดภาระทางการคลังจากกองทุนนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงทางการคลัง เนื่องจาก
กองทุนนอกงบประมาณโดยส่วนใหญ่ไม่สามารถหารายได้ได้เองจาเป็นต้องพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเท่านั้น
4.5.2 ความเสี่ยงที่เกิดจากภาระผูกพันทางด้านสวัสดิการสังคมตามกฎหมาย
กองทุนประกันสังคม กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษาเป็นกองทุนนอกงบประมาณประเภทสวัสดิการทางสังคม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดหาบริการที่เป็น
สิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายให้กับประชาชนในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ สวัสดิการหลังเกษียณอายุเพื่อให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและหลักประกันสุขภาพในระยะยาวที่ดีขึ้น รวมถึงการส่งเสริมให้เยาวชนที่ด้อยโอกาส
สามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง เป็นการลดความเหลื่อมล้าด้านการศึกษา และสร้างอนาคตที่ดีแก่เยาวชน
ทั้งนี้ กองทุนประกันสังคมจะได้รับเงินสมทบบางส่วนจากรัฐบาล (ร้อยละ 2.75 ของค่าจ้างของผู้ประกันตน)
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะได้รับเงินอุดหนุนการดาเนินงานทั้งหมดจากรัฐบาลตามที่กฎหมาย
กาหนด โดยพิจารณาเงินอุดหนุนจากค่าใช้จ่ายประชากรต่อหัว9และกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษาจะได้รับ
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นหลักเพื่อนามาใช้ในการให้กู้ยืม โดยพิจารณาจากเป้าหมายในการปล่อยกู้ในแต่ละ
ปีงบประมาณ

9ค่าใช้จ่ายต่อหัวของประชากร

ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ (1) งบบุคลากรต่อหัว (2) งบบริการทางการแพทย์ต่อหัว (งบเหมาจ่ายรายหัวทีก่ องทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้รับจริง) และ (3) งบบริการสุขภาพเฉพาะโรคต่อหัว
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แผนภาพที่ 4.7 งบประมาณรายจ่ายที่กองทุนประกันสังคม กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้รับการจัดสรร ปีงบประมาณ 2553 – 2558
ล้านบาท
140,000

114,964
14,394

27,992

115,177
25,500

2554

24,899

2553

32,120
108,508
12,000

20,000

9,500

40,000

11,165

60,000

24,206
101,058
18,000

80,000

17,228
89,385
20,069

100,000

107,814

120,000

0

กองทุนประกันสังคม

2555

กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

2556

2557

2558

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ที่มา: เอกสารงบประมาณโดยสังเขป ปีงบประมาณ 2553 – 2558

จากการพิจารณางบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่กองทุนนอกงบประมาณประเภท
สงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ในช่วงปีงบประมาณ 2553 – 2558 พบว่า กองทุนประกันสังคมได้รับ
งบประมาณไม่แน่นอนซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม ในช่วง
ปีงบประมาณ 2556 ถึงปีงบประมาณ 2558 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนประกันสังคมสูงกว่า
ปีงบประมาณ 2553 ถึงปีงบประมาณ 2555 ในขณะที่ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากรัฐบาลมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมา โดยตลอดตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 ถึงปีงบประมาณ
2557 และลดลงเล็กน้อยในปีงบประมาณ 2558 (แผนภาพที่ 4.7)
นอกจากนี้ หากพิจารณาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุประชากรที่กาลังดาเนินอยู่จะทา
ให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในอีก 1 ทศวรรษข้างหน้า โดยมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปี
ขึ้นไปต่อประชากรทั้งหมดจะสูงกว่าร้อยละ 20 ซึ่งการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนั้นก่อให้เกิดความเสี่ยงทางการคลัง
ทั้งทางด้านรายได้และรายจ่ายของรัฐบาล กล่าวคือ สัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลง ทาให้ผลิตภาพของประเทศ
ลดลงและรัฐบาลสามารถจัดเก็บภาษีได้น้อยลง ขณะเดียวกันแนวโน้มรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับสวัสดิการรักษา
พยาบาลและสวัสดิการหลังเกษียณของรัฐบาลได้ขยายตัวขึ้นตามโครงสร้างอายุประชากรที่เปลี่ยนไป ซึ่งโดย
ส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายเงินอุดหนุนในส่วนของกองทุนนอกงบประมาณด้านสวัสดิการสังคม
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สาหรับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พบว่า ได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลงมา
โดยตลอดตั้งแต่ปงี บประมาณ 2553 ถึงปีงบประมาณ 2555 แต่ได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ
2556 ถึงปีงบประมาณ 2557 และได้รับการจัดสรรลดลงในปีงบประมาณ 2558 ทั้งนี้ การจัดสรรเงิน
งบประมาณขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาล โดยนอกจาก กยศ. แล้ว รัฐบาลยังให้การสนับสนุนการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาและอนุปริญญา ซึ่งนักศึกษาสามารถกู้ยืมจากกองทุนเงินยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ใน
อนาคต (กรอ.) โดย กรอ. ได้รับเงินงบประมาณในปีงบประมาณ 2557 และ 2558 จานวน 800 และ
2,000 ล้านบาท ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 เห็นชอบร่าง
พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นการควบรวม กยศ. และ กรอ. ให้เป็นกองทุนเดียว
แผนภาพที่ 4.8 ประมาณการภาระทางการคลังของรัฐบาลจากกองทุนประกันสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีงบประมาณ 2558 - 2577
หน่วย : ล้านบาท
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กองทุนประกันสังคม

กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ที่มา: สานักนโยบายการคลัง สานักงานเศรษฐกิจการคลัง (โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มรายจ่ายด้านสวัสดิการสังคมของภาคสาธารณะ
เมื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ปี 2555)
หมายเหตุ: สมมติฐานในการประมาณการภาระทางการคลังของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ซึ่งมีภาระการคลังเพิ่มขึ้นตามจานวนประชากรสูงอายุ) ได้แก่
1. กาหนดให้จานวนประชากรเปลี่ยนแปลงจากอัตราการเกิดเฉลี่ยร้อยละ 1.3 ต่อปี เพื่อให้อัตราเจริญพันธุ์อยู่ระดับคงที่ทรี่ ้อยละ 1.6 ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ส่งผลจานวนประชากรเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วงระยะเวลา 20 ปีข้างหน้า (จากปี 2556 ถึงปี 2576)
2. โครงสร้างอายุประชากรได้เปลี่ยนแปลงไปตามสังคมผู้สูงอายุ โดยสัดส่วนของประชากรสูงอายุ (อายุ60 ปี ขึ้นไป) เพิ่มขี้นจากร้อยละ 13.5 ในปี 2556
เป็นร้อยละ 26 ในปี 2576
3. ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัว ได้แก่ (1) งบบุคลากรต่อหัวขยายตัวร้อยละ 6 ต่อปี (ตามอัตราการขยายตัวของงบบุคลากรภาครัฐ) (2) งบบริการทาง
การแพทย์ต่อหัวขยายตัวเท่ากับอัตราเงินเฟ้อของภาคการรักษาพยาบาล และ (3) งบบริการสุขภาพเฉพาะโรคต่อหัว) ขยายตัวร้อยละ 14.7 ต่อปี (อัตราการขยายตัว
เฉลี่ยห้าปีย้อนหลัง
ข้อจากัด: 1. อัตราการเกิดและอัตราเจริญพันธุ์ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน จะมีผลต่อจานวนประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ซึ่งมีผลทาให้ภาระการคลังเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงตามจานวนประชากรสูงอายุ
2. ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
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จากการศึกษาของ สศค. พบว่าประมาณการภาระทางการคลังจากกองทุนนอกงบประมาณ
ด้านสวัสดิการสังคม ช่วงปีงบประมาณ 2558 - 2577 ในส่วนของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของประชากรวัยสูงอายุ ในขณะทีภ่ าระเงินสมทบ
ของรัฐบาลให้แก่กองทุนประกันสังคมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็นไปตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
ประชากรวัยแรงงาน เนื่องจากค่าใช้จ่ายของกองทุนประกันสังคมจะเพิ่มขึ้นตามโครงสร้างประชากรสูงอายุ
แต่ไม่สะท้อนให้เห็นในงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลในทันที หากเงินสะสมของกองทุนลดลง และไม่เพียงพอ
ต่อค่าใช้จ่ายประโยชน์ทดแทนเมื่อใด รัฐบาลจะมีภาระงบประมาณเพิ่มขึ้นซึ่งถือเป็นความเสี่ยงทางการคลัง
(แผนภาพที่ 4.8)
สาหรับภาระทางการคลังของ กยศ. พบว่า ถึงแม้จานวนประชากรวัยเรียนที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายจะมีแนวโน้มที่ลดลง เนื่องจากปัจจุบันการมีบุตรต่อจานวนครอบครัวลดลง ซึ่งเป็นผลมาจาก
ค่าครองชีพที่สูงขึ้น และประชากรส่วนใหญ่มีการคุมกาเนิด อย่างไรก็ตาม แนวโน้มภาระทางการคลังก็ยัง
เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเงินให้กู้ยืมต่อหัวจะสูงขึ้นตามค่าใช้จ่ายในการศึกษาที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงการประมาณการ
ภาระการคลังต้องคานึงถึงอัตราเงินเฟ้อในแต่ละปี ส่งผลให้ประมาณการภาระการคลังของ กยศ. ปี 2558
ถึงปี 2577 มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น
กล่าวโดยสรุป งบประมาณรายจ่ายด้านสวัสดิการผ่านกองทุนนอกงบประมาณทั้ง 3 แห่งนี้
จะเพิ่มขึ้นในระยะยาว โดยรัฐบาลไม่สามารถปฏิเสธภาระตามกฎหมายเหล่านี้ได้ จึงถือเป็นความเสี่ยง
ทางการคลังที่รัฐบาลจาเป็นต้องมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงทางการคลังที่เหมาะสมต่อไป
4.5.3 ความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้กองทุนนอกงบประมาณในการแทรกแซงกลไกราคา
กองทุนน้ามันเชื้อเพลิง (กองทุนน้ามันฯ) อยู่ภายใต้การควบคุมและดูแลของสถาบัน
บริหารกองทุนพลังงาน เป็นกองทุนนอกงบประมาณที่รัฐบาลใช้เป็นกลไกในการช่วยเหลือผู้บริโภคและ
ผู้ประกอบการต่าง ๆ ด้วยการพยุงราคาน้ามันในกรณีที่ราคาน้ามันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งรายได้ส่วน
ใหญ่มาจากการจัดเก็บเงินจากผู้ค้าน้ามันที่เกี่ยวข้องส่งเข้ากองทุนน้ามันฯ เพื่อรักษาระดับราคาน้ามันเชื้อเพลิง
โดยค่าใช้จ่ายของกองทุนน้ามันฯ ส่วนใหญ่เป็นการจ่ายเงินอุดหนุนราคาน้ามันประเภทต่าง ๆ
จากการพิจารณาผลการดาเนินงานของกองทุนน้ามันฯ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า เมื่อใด
ก็ตามที่ราคาน้ามันในตลาดโลกมีความผันผวน เช่น ราคาน้ามันในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้น และมีผลกระทบต่อ
ราคาขายปลีกน้ามันภายในประเทศ รัฐบาลจะใช้กองทุนน้ามันฯ แทรกแซงกลไกราคาตลาดพลังงาน ซึ่งเป็น
การรักษาเสถียรภาพของราคาน้ามันเชื้อเพลิงภายในประเทศ โดยจะส่งผลให้กองทุนน้ามันฯ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
และสูงกว่ารายได้ จนมีผลทาให้เงินกองทุนอยู่ในสถานะขาดทุนหรือติดลบ อย่างไรก็ตาม เมื่อสถานการณ์
ราคาน้ามันในตลาดโลกปรับตัวลดลง รัฐบาลไม่จาเป็นต้องแทรกแซงกลไกราคาน้ามัน และมีรายได้จากเงินที่เก็บ
เข้ากองทุนน้ามันฯ เพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ฐานะทางการเงินของกองทุนน้ามันฯ กลับมามีผลกาไร (แผนภาพที่ 4.9)
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แผนภาพที่ 4.9 กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงานของกองทุนน้ามันเชื้อเพลิง
ปีงบประมาณ 2550 - 2558
หน่วย: ล้านบาท
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ที่มา: ข้อมูลปี 2550 – 2556 เป็นข้อมูลจากสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน และข้อมูลปี 2557 – 2558 เป็นข้อมูลจากรายงาน
ข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง

ดังนั้น ภาระทางการคลังของรัฐบาลจะเกิดขึ้น ในกรณีที่กองทุนน้ามันฯ เกิดปัญหาการขาด
สภาพคล่องจากการที่รัฐบาลต้องใช้เงินกองทุนน้ามันฯ ในการตรึงราคาขายปลีกน้ามันในประเทศ ในกรณีที่
ราคาน้ามันโลกมีการปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งเป็นการเสริมสภาพคล่องให้แก่กองทุนน้ามันฯ โดยการดาเนินการ
ช่วยเหลือกองทุนน้ามันของรัฐบาลที่ผ่านมา พบว่า ในปี 2548 - 2551 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้สถาบัน
บริหารกองทุนพลังงานกู้เงินเพื่อนามาเสริมสภาพคล่องให้แก่กองทุนน้ามันฯ และในปี 2555 คณะกรรมการ
บริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้มีมติเห็นชอบให้กองทุนน้ามันฯ สามารถกู้ยืมจากสถาบันการเงินหรือ
ออกตราสารหนี้ เพื่อเสริมสภาพคล่องได้ ซึ่งการกู้เงินดังกล่าวนับเป็นหนี้สาธารณะ เนื่องจากเป็นหนี้ของ
หน่วยงานภาครัฐ จึงถือเป็นความเสี่ยงทางการคลัง อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 19 กาหนดให้กรณีที่หน่วยงานในกากับ
ดูแลของรัฐกู้เงินโดยอาศัยอานาจตามกฎหมายอื่นใด โดยมิใช่เป็นการกู้เงินจากกระทรวงการคลัง ห้ามมิให้
กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐเข้ารับผิดชอบหรือค้าประกันหนี้ หรือตั้งงบประมาณรายจ่าย
เพื่อชาระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าว
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ทั้งนี้ ณ สิ้นปีงบประมาณ 2558 ฐานะทางการเงินของกองทุนน้ามันฯ พบว่า มีกาไร
จานวนทั้งสิ้น 12,882 ล้านบาท เนื่องจากการลดลงอย่างรวดเร็วของราคาน้ามันดิบ โดยเฉลี่ยในช่วง
ปีงบประมาณ 2558 ที่ผ่านมา จากที่เคยอยู่ในระดับสูงกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ได้ลดลงมา
อยู่ทปี่ ระมาณ 43 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ทั้งนีป้ ัจจัยหลักของการลดลงของราคาน้ามันครั้งนี้เป็นผลมา
จากปริมาณการผลิตน้ามันดิบของประเทศสหรัฐอเมริกาได้เพิ่มสูงขึ้นมากกว่าที่เคยผลิต และรวมถึงปริมาณ
ความต้องการใช้น้ามันดิบได้ชะลอตัวหลังจากเศรษฐกิจของประเทศจีนและประเทศในกลุ่มยุโรปเติบโตไม่มาก
นอกจากนี้ ประเทศในกลุ่มโอเปกซึง่ นาโดยประเทศซาอุดีอาระเบียไม่ลดกาลังการผลิตน้ามันดิบ ทาให้
ค่าใช้จ่ายของกองทุนน้ามันซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจ่ายอุดหนุนราคาน้ามันประเภทต่างๆ ลดลงเป็นอย่างมาก
ประกอบกับมีรายได้จากเงินที่เก็บเข้ากองทุนน้ามันฯเพิ่มขึ้น กองทุนน้ามันฯ จึงมีกาไรสะสม
อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์ราคาน้ามันในตลาดโลกเกิดการผันผวนที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ อาจจะส่งผลต่อกองทุนน้ามันฯ ที่อาจจะขาดสภาพคล่องในการเข้าแทรกแซงราคาตลาด
ซึ่งท้ายสุดปัญหาดังกล่าวจะตกเป็นภาะทางการคลังของรัฐบาลในการดาเนินการแก้ไขการขาดสภาพคล่อง
ในรูปแบบต่าง ๆ รัฐบาลจึงยังคงมีความเสี่ยงในการแทรกแซงกลไกในกองทุนน้ามันฯ โดยจาเป็นต้องมีการ
ติดตามฐานะการดาเนินงานของกองทุนน้ามันฯ อย่างใกล้ชิด ต่อไป
“กองทุนนอกงบประมาณ” ถือเป็นกลไกสำคัญของรัฐบำลในกำรผลักดันนโยบำยต่ำง ๆ ของรัฐบำล
ให้สำเร็จลุล่วงได้อย่ำงรวดเร็ว เนื่องจำกสำมำรถดำเนินกำรโดยใช้กฎระเบียบข้อบังคับของตนเอง
จึงมีควำมคล่องตัว มีประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร และมีควำมสะดวกรวดเร็วในกำรดำเนินงำน
นอกจำกนี้ กองทุนนอกงบประมำณจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เป็นกำรเฉพำะ เช่น กองทุนหลักประกัน
สุขภำพแห่งชำติ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชำชนชำวไทยสำมำรถเข้ำถึงกำรรักษำพยำบำลอย่ำง
เท่ำเทียมกัน กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐำนรำก
เป็นต้น เพื่อให้รัฐบำลสำมำรถดำเนินนโยบำยได้ตำมวัตถุประสงค์ ดังนั้น ถึงแม้รัฐบำลจะมีภำระและ
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรคลังจำกกองทุนนอกงบประมำณ แต่กองทุนนอกงบประมำณยังคงมีบทบำทสำคัญ
ในกำรดำเนินงำนของรัฐบำลในกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ กำรรักษำเสถียรภำพด้ำนรำคำ กำรจ้ำงงำน
กำรกู้ยืม และกำรกระจำยรำยได้อย่ำงเป็นธรรม
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4.6 ผลการประเมินความเสี่ยงของกองทุนนอกงบประมาณ
ตารางที่ 4.5 Fiscal Risk Matrix ของกองทุนนอกงบประมาณ
แหล่งที่มาของ
ภาระการคลัง
ภาระแบบชัดเจน
(Explicit liabilities)
เป็นภาระตามกฎหมาย
สัญญาหรือข้อตกลง

ภาระแบบโดยนัย
(Implicit liabilities)
เป็นภาระโดยหลัก
จริยธรรมคุณธรรม
นอกเหนือจากที่ปรากฎเป็น
กฎหมายหรือข้อตกลงที่
อาจถูกผลักดันโดยกลุ่ม
ผลประโยชน์

ภาระที่แน่นอน
(Direct liabilities)
ต้องชาระแน่นอนเมื่อถึงกาหนด
- รัฐบาลจะต้องจัดสรรงบประมาณให้กับ
กองทุนนอกงบประมาณเป็นประจาทุกปี
โดยเฉพาะกองทุนที่เป็นภาระผูกพัน
ทางด้านสวัสดิการสังคมตามกฏหมาย
เช่น กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
โดยในปีงบประมาณ 2558 มีการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนให้กองทุนนอก
งบประมาณทั้งสิน้ 136,923 ล้านบาท

ภาระเสี่ยง
(Contingent liabilities)
อาจจะต้องชาระหากเหตุการณ์
บางอย่างเกิดขึ้น
- หากกองทุนนอกงบประมาณประสบ
ภาวะขาดทุน รัฐบาลต้องรับภาระหนี้สนิ ที่
เกิดขึ้น เช่น กองทุนประกันสังคม กองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นต้น

- รัฐบาลค้างจ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุน
ประกันสังคม ณ สิ้นปีงบประมาณ 2558
จานวนทั้งสิน้ 58,512 ล้านบาท
-

ที่มา: ส่วนบริหารความเสี่ยงและวินัยการคลัง สานักนโยบายการคลัง สานักงานเศรษฐกิจการคลัง

-
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4.7 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
แนวทางในการลดความเสี่ยงทางการคลังจากการดาเนินงานของกองทุนนอกงบประมาณมีดังนี้
1. สนับสนุนให้การพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนนอกงบประมาณอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้รับ
ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว โดยมีการปรับปรุงให้ทุกกองทุนมีหน้าที่รายงานข้อมูลการใช้จ่าย สถานะการเงิน
และกิจกรรมทีด่ าเนินการเผยแพร่เปิดเผยต่อสาธารณชนในเว็บไซต์ ซึ่งกรมบัญชีกลางยังคงอยู่ระหว่างการ
ดาเนินการพัฒนาระบบการบริหารทุนหมุนเวียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Non–Budget) โดยคาดว่าจะ
เสร็จสมบูรณ์ ภายในปีงบประมาณ 2559 ซึ่งหากระบบดังกล่าวสมบูรณ์แล้วจะสามารถเผยแพร่ข้อมูลของ
เงินนอกงบประมาณได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วต่อไป นอกจากนี้ กรมบัญชีกลางควรมีการติดตามการจัดทา
รายงานการเงินของกองทุนนอกงบประมาณให้เป็นไปตามหลักการบัญชีรับรองทั่วไป ซึ่งได้มีกาหนดไว้แล้ว
ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558
2. สาหรับแนวทางในการลดความเสี่ยงทางการคลังเฉพาะกองทุนที่สาคัญ ได้แก่
2.1 พิจารณามาตรการควบคุมการขยายตัวของรายจ่าย หรือเพิ่มรายได้ของกองทุนที่เป็น
สวัสดิการสังคม หากพิจารณาด้านฐานะทางการเงินประกอบกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม พบว่า
อาจมีปัญหาภาระทางการคลังในระยะยาวได้ โดยสามารถพิจารณาในแต่ละกองทุนที่สาคัญดังนี้
1) ในกรณีกองทุนประกันสังคม ควรมีการพิจารณาเพิ่มอายุการเกษียณ เพื่อขยายเวลา
การเรียกเก็บเงินสมทบกองทุน รวมถึงการยกเลิกเพดานเงินเดือนของการจ่ายเงินสมทบเพื่อเพิ่มรายได้ของ
กองทุน
2) ในกรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีแนวโน้มค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น และ
ได้รับรายได้ส่วนใหญ่จากงบประมาณ ควรที่จะศึกษาแนวทางการเพิ่มรายได้ให้กับกองทุน เช่น การร่วมจ่าย
ค่าบริการ (Copayment)10 เพื่อเป็นเครื่องมือปรับพฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพของผู้ประกันตน โดยช่วย
ลดการใช้บริการที่ไม่จาเป็น และส่งเสริมการป้องกันโรค แต่จะต้องไม่กระทบต่อผู้ป่วยที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคมไม่ดี ซึ่งจะนาไปสู่การป้องกันการเกิดปัญหา Moral Hazard เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแล
และเสริมสร้างสุขภาพของตนเองมากขึ้น
3) ในกรณีของกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งกองทุนมีนโยบายในการขยายจานวน
ผู้กู้ยืมเงิน จานวนเงินให้กู้ยืม การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมให้แก่ผู้กู้ยืม และช่วยผู้ค้างชาระหนี้ไม่ต้องถูกดาเนินคดี
ตามกฎหมาย ดังนั้น กองทุนควรพิจารณาดาเนินนโยบาย ดังนี้
(1) พัฒนาการบริหารจัดการในการพิจารณาให้กู้เงิน โดยคัดกรองผู้กู้ที่มีคุณภาพ
เพื่อให้ผู้กู้เห็นคุณค่าของเงินและไม่สร้างปัญหาในการจ่ายคืนในอนาคต
(2) มีมาตรการในการจัดเก็บหนี้ที่เหมาะสมและเป็นธรรม
(3) คานึงถึงการบริหารจัดการเงินทุนที่มีอยู่ให้สามารถจัดหาผลประโยชน์ได้มาก
ที่สุด เพื่อให้กองทุนมีเงินทุนและสามารถดาเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างยั่งยืน โดยไม่
ต้องพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(4) หาแนวทางในการเชื่อมต่อข้อมูลของผู้กู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจ้างงาน
เช่น สานักงานประกันสังคม หน่วยงานราชการต่าง ๆ เพื่อให้หักหนี้จากเงินเดือนหรือค่าตอบแทนของผู้กู้
ซึ่งจะก่อให้เกิดการชาระหนี้ให้ครบถ้วนต่อไป
10

Copayment เป็นการร่วมจ่าย ณ จุดบริการให้กับผู้ให้บริการโดยตรง ซึ่งอาจเป็นการกาหนดราคาตายตัว หรือเป็นสัดส่วนร้อยละของค่าใช้จา่ ย
ที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บ
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2.2 ควรพิจารณาความเหมาะสมของการใช้กองทุนนอกงบประมาณในการแทรกแซง
กลไกราคาของกองทุนน้ามันฯ ดังนี้
1) การปล่อยให้ราคาเชื้อเพลิงเป็นไปตามกลไกตลาดโดยคานึงถึงความเหมาะสม และ
เข้าแทรกแซงราคา เพื่อช่วยรักษาระดับราคาขายปลีก หรือเพื่อบรรเทาความผันผวนของราคาน้ามันไม่ให้มาก
เกินไป ควรทาเฉพาะกรณีที่มีความจาเป็นเท่านั้น
2) การส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทางเลือกมากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการบริโภคเชื้อเพลิงของภาคต่างๆ รวมถึงการรณรงค์ประหยัดพลังงานผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ
3) การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ เพื่อลดการพึ่งพาการใช้พลังงาน
น้ามัน ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงและภาระทางการคลังของรัฐบาลได้
4) เพือ่ ลดปัญหาภาระทางการคลังในการแทรกแซงราคาของกองทุนน้ามันฯ รัฐบาล
ควรมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการปรับโครงสร้างราคาพลังงาน ให้สอดคล้องกับราคาตลาดโลกและโครงสร้าง
ภาษีเชื้อเพลิงที่เหมาะสม รวมถึงสอดคล้องกับการส่งเสริมพลังงานทดแทนต่างๆ ที่ประเทศไทยมีศักยภาพ

บทที่ 5 รัฐวิสาหกิจ (ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน)
5.1 ฐานะทางการเงินของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (รัฐวิสาหกิจฯ) เปรียบเสมือนเครื่องมือของรัฐบาลในการ
ให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและพัฒนาเศรษฐกิจให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนั้นรัฐวิสาหกิจฯ
ยังเป็นแหล่งรายได้ที่สาคัญของรัฐบาลนอกเหนือจากการเก็บภาษีอากร โดยในปีงบประมาณ 2558
(เดือนตุลาคม 2557 - เดือนกันยายน 2558) รัฐวิสาหกิจฯ มีรายได้นาส่งคลัง จานวน 137,495 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 5.3 ของรายได้รัฐบาลสุทธิ สูงกว่าประมาณการจานวน 35,543 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.911
อย่างไรก็ดี รัฐวิสาหกิจฯ มีความเสี่ยงในการประกอบการเหมือนเช่นธุรกิจทั่วไปหากรัฐวิสาหกิจฯ
มีผลการดาเนินงานที่ขาดประสิทธิภาพหรือขาดทุนอย่างต่อเนื่องแล้ว ท้ายที่สุดรัฐบาลมีความเสี่ยงที่จะต้อง
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินไม่ว่าจะเป็นในรูปของการให้เงินอุดหนุน การเพิ่มทุนหรือรับภาระชาระคืนหนี้
เงินกู้แทน ซึ่งถือเป็นภาระทางการคลังของรัฐบาลในที่สุด นอกจากนี้ การก่อหนี้ของรัฐวิสาหกิจยังนับเป็น
หนี้สาธารณะอีกด้วย ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2558 รัฐวิสาหกิจฯ ภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงการคลัง
มีทั้งหมด 55 แห่ง โดยเป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินจานวน 45 แห่ง12 และเป็นรัฐวิสาหกิจที่เป็น
สถาบันการเงินจานวน 10 แห่ง
แผนภาพที่ 5.1 สินทรัพย์และหนี้สินโดยรวมของ
รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน13
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แผนภาพที่ 5.2 ผลการดาเนินงานโดยรวมของ
รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
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กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
หมายเหตุ: ปีบัญชี หมายถึง การรวมข้อมูลระหว่างข้อมูลของรัฐวิสาหกิจฯ ที่ใช้ปีปฏิทนิ ซึ่งเป็นเดือนมกราคม - ธันวาคม และข้อมูลของรัฐวิสาหกิจฯ ที่ใช้
ปีงบประมาณซึ่งเป็นข้อมูลเดือนตุลาคม - กันยายน
ที่มา: สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559)

11ประมาณการโดยสานักงานเศรษฐกิจการคลัง

(ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2559)
พ.ศ. 2558 กาหนดให้ยุบรวมสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง และองค์การสวนยาง
เป็นการยางแห่งประเทศไทย จึงทาให้มรี ัฐวิสาหกิจที่มิใช่สถาบันการเงินคงเหลือจานวน 45 แห่ง
13สินทรัพย์รวมและหนี้สินรวม และผลการดาเนินงาน ณ กันยายน ปีบัญชี 2558 หมายถึง ข้อมูลของรัฐวิสาหกิจฯ ที่ใช้ปีงบประมาณ ตั้งแต่เดือนตุลาคม
2557 – กันยายน 2558 รวมกับข้อมูลของรัฐวิสาหกิจฯ ที่ใช้ปีปฏิทิน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 – กันยายน 2558
12ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย
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จากแผนภาพที่ 5.1 จะเห็นได้ว่า ในช่วงปีบัญชี 2555 - 2557 รัฐวิสาหกิจฯ14 มีสินทรัพย์
รวมมากกว่าหนี้สินรวมมาโดยตลอด โดยในปีบัญชี ณ เดือนกันยายน 2558 รัฐวิสาหกิจฯ มีสินทรัพย์รวม
เท่ากับ 5,917,889 ล้านบาท และมีหนี้สินรวมเท่ากับ 3,264,417 ล้านบาท ในส่วนของผลการดาเนินงาน
พบว่ารัฐวิสาหกิจฯ มีผลกาไรสุทธิเท่ากับ 102,195 ล้านบาท รายละเอียดตามแผนภาพที่ 5.2
ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินของรัฐวิสาหกิจฯ ในภาพรวมตั้งแต่ปีบัญชี 2555 –
2557 พบว่า อัตราส่วนทางการเงินมีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปีบัญชี
2555 - 2557) เนื่องจากผลการดาเนินงานที่ชะลอตัวลงของรัฐวิสาหกิจฯ สาขาพลังงาน ซึ่งเป็นสาขา
ที่มีผลการดาเนินงานสูงที่สุด โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 5.1
ตารางที่ 5.1 อัตราส่วนทางการเงินโดยรวมของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
ปีบัญชี

2555

2556

2557

ณ ก.ย.
2557

ณ ก.ย.
2558

ROA (%)
ROE (%)
D/E (เท่า)

5.40
12.62
1.34

4.59
12.15
1.64

3.34
7.51
1.25

3.56
8.92
1.50

1.73
3.85
1.23

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559)

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Return On Assets: ROA)15 มีทิศทางลดลงอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปีบัญชี 2555 โดยลดลงจากร้อยละ 5.40 และ 4.59 ในปีบัญชี 2555 – 2556 เป็นร้อยละ
3.34 ในปีบัญชี 2557 เนื่องจากกาไรสุทธิของรัฐวิสาหกิจที่ลดลงจาก 220,920 และ 227,681
ล้านบาท ในปีบัญชี 2555 – 2556 เป็น 195,158 ล้านบาท ในปีบัญชี 2557 สะท้อนให้เห็นถึงการใช้
สินทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจฯ ในการแสวงหากาไรที่ลดลง ทั้งนี้ ROA ณ เดือนกันยายน ปีบัญชี 2558 ลดลงจาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อนจากร้อยละ 3.56 เป็น 1.73 เนื่องจากกาไรสุทธิของรัฐวิสาหกิจที่ลดลง
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return On Equity: ROE)16 มีทิศทางลดลง
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีบัญชี 2555 โดยลดลงจากร้อยละ 12.62 และ 12.15 ในปีบัญชี 2555 – 2556
เป็นร้อยละ 7.51 ในปีบัญชี 2557 เนื่องจากผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่ลดลง สะท้อนให้เห็นถึง
ความสามารถของรัฐวิสาหกิจฯ ในการสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นที่ลดลง ทั้งนี้ ROE ณ กันยายน
ปีบัญชี 2558 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจากร้อยละ 8.92 เป็น 3.85
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของทุน (Debt to Equity Ratio: D/E Ratio)17 มีแนวโน้ม
ปรับตัวลดลงจากร้อยละ 1.64 ในปีบัญชี 2556 เป็นร้อยละ 1.25 ในปีบัญชี 2557 อย่างไรก็ตาม D/E
Ratio ของรัฐวิสาหกิจฯ ในภาพรวมยังต่ากว่าเกณฑ์ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
14ข้อมูลรัฐวิสาหกิจฯ

ไม่รวมข้อมูลของ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ บจ. สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว และการยางแห่งประเทศไทย

15อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) = กาไรสุทธิ/สินทรัพย์รวม โดยหากอัตราผลตอบแทนที่ได้มีค่าสูง แสดงถึงการใช้ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ

หากติดลบแสดงถึงความสามารถในการหารายได้ต่า
16อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) = กาไรสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุน
้ ซึ่งค่าสูงขึน้ แสดงถึงความสามารถในการนาเงินลงทุนของผู้ถอื หุ้นไปสร้าง
ผลตอบแทนมีแนวโน้มเพิม่ ขึ้น หากค่าต่าลง แสดงถึงความสามารถในการนาเงินลงทุนของผู้ถอื หุ้นไปสร้างผลตอบแทนมีแนวโน้มลดลง
17อัตราส่วนหนี้สน
ิ ต่อส่วนของทุน (D/E) = หนี้สินรวม/ส่วนของผูถ้ ือหุน้ โดยหากอัตราส่วนดังกล่าวยิ่งสูง ก็แสดงถึงการก่อหนีท้ ี่มากจนอาจก่อให้เกิดความ
เสี่ยงทางการคลังจากการของบประมาณมากขึ้น หรือการนาส่งรายได้ลดลง โดยอัตราส่วนที่เหมาะสมมักไม่เกิน 2 เท่า
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และสังคมแห่งชาติ (สศช.) กาหนดให้ไม่เกิน 1.5 เท่า แสดงให้เห็นว่า รัฐวิสาหกิจฯ โดยรวมยังมีฐานะ
การเงินที่มีความมั่นคงขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีรัฐวิสาหกิจบางแห่งที่มี D/E Ratio สูงกว่า 1.5 เท่า เช่น
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)18 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)19 องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)20 บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) (บกท.)21 และบริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด
(มหาชน) (กสท.) เป็นต้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อรัฐบาลในการชาระหนี้ได้ ทั้งนี้ ณ เดือนกันยายน
ปีบัญชี 2558 D/E Ratio มีค่า 1.23 เท่า แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของทุนรวมที่มีมากกว่าการเพิ่มขึ้น
ของหนี้สินโดยรวม สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นคงของฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจฯ
เมื่อพิจารณาผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจฯ เป็นรายสาขาพบว่า ณ กันยายน ปีบัญชี 2558
(เดือนตุลาคม 2557 – เดือนกันยายน 2558) มีรัฐวิสาหกิจฯ 2 สาขาที่มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ คือ
สาขาขนส่ง และสาขาทรัพยากรธรรมชาติ โดยสาขาขนส่งขาดทุนสุทธิ 840 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
110.88 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า มีสาเหตุจากผลประกอบการของบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) และ
การรถไฟแห่งประเทศไทยที่ขาดทุนอย่างหนัก ในขณะที่สาขาทรัพยากรธรรมชาติมีผลการดาเนินงานขาดทุน
251 ล้านบาท ซึง่ ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุน 234 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.24
ซึ่งการขาดทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐวิสาหกิจฯ สาขานี้ ที่ให้ความสาคัญกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมิได้มุ่งเน้นการแสวงหากาไร รายละเอียดตามตารางที่ 5.2
ถึงแม้ว่าภาพรวมทางการเงินของรัฐวิสาหกิจฯ รายสาขาจะยังมีสถานะค่อนข้างแข็งแกร่ง
แต่ก็ไม่สามารถสะท้อนถึงความเสี่ยงทางการคลังที่เกิดจากการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจใดรัฐวิสาหกิจหนึ่ง
อย่างชัดเจน เนื่องจากผลประกอบการของรัฐวิสาหกิจฯ ที่มีสถานะแข็งแกร่งสามารถชดเชยกับผลประกอบการ
ของรัฐวิสาหกิจฯ ที่มีสถานะอ่อนแอได้ การประเมินความเสี่ยงทางการคลังจากรัฐวิสาหกิจฯ จึงควรพิจารณา
จากผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจฯ ที่มีความเสี่ยง และประสบปัญหาทางการเงินเป็นรายแห่ง
ตารางที่ 5.2 กาไรสุทธิของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน แยกตามสาขาปีบัญชี 2555 – 2558
หน่วย: ล้านบาท

สาขา
พลังงาน
ขนส่ง
สื่อสาร
สาธารณูปการ
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
เกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
สังคมและเทคโนโลยี
รวม

2555

2556

163,406
6,117
26,531
11,692
8,258
8,933
-415
1,283
225,805

160,911
13,433
14,432
16,129
9,158
5,614
-247
1,248
220,678

2557 ณ ก.ย. 2557

126,942
17,694
7,845
16,184
7,771
52
81
1,143
177,712

147,006
7,721
3,277
8,835
7,785
779
-234
126
175,295

ณ ก.ย. 2558

70,760
-840
3,751
9,868
8,894
706
-251
1,527
94,414

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559)

18รฟท.

มีผลการดาเนินงานขาดทุนอย่างหนักส่งผลให้ขาดทุนสะสมสูงอย่างต่อเนือ่ ง รวมทั้งหนี้สนิ ส่วนใหญ่ที่เกิดจากหนี้เงินกูร้ ะยะยาวที่เพิม่ ขึ้นจากเงินกู้
เพื่อเสริมสภาพคล่องสาหรับการดาเนินงาน รวมไปถึงการลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานระบบราง ส่งผลให้ D/E Ratio สูง
19รฟม. มีหนี้สินเพิ่มสูงขึ้นจากการลงทุนในโครงสร้างพืน
้ ฐานระบบราง ประกอบกับส่วนของทุนต่า จึงส่งผลให้มี D/E Ratio สูง
20ขสมก. มีผลการดาเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มก
ี ารขาดทุนสะสมสูงและส่วนของทุนติดลบส่งผลให้มี D/E Ratio สูง
21บกท. มีผลการดาเนินงานขาดทุน ส่งผลให้มี D/E Ratio ณ เดือนกันยายน ปีปฏิทน
ิ 2558 มีค่าสูงถึง 13.88 เท่า
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5.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการคลังของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจฯ จะศึกษาเฉพาะรัฐวิสาหกิจฯ 6 แห่ง ที่มีผลการ
ดาเนินงานขาดทุน และคาดว่าในระยะยาวจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที
จากัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
5.2.1 การวิเคราะห์สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม และอัตราส่วนทางการเงิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ในช่วงปีงบประมาณ 2556 - 2557 รฟท. มีสินทรัพย์
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน รฟท. มีหนี้สินเพิ่มขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2558 รฟท. มีสินทรัพย์
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.23 จากปีงบประมาณ 2557 ขณะที่มีหนี้สินเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.27 ทั้งนี้ รฟท. มีผลการ
ดาเนินงานขาดทุนมาโดยตลอด และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ค่า ROA และ ROE ติดลบมาโดยตลอดเช่นกัน
โดยค่า ROA และ ROE ติดลบเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.04 และ 4.53 ในปีงบประมาณ 2556 เป็นร้อยละ 3.21
และ 4.96 ตามลาดับ โดยในปีงบประมาณ 2558 รฟท. มีความสามารถในการหารายได้ไม่สอดคล้องกับ
ค่าใช้จ่าย สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการใช้สินทรัพย์และทุนในการหาผลตอบแทนอยู่ในระดับที่ต่า
รวมทั้งมีแนวโน้มที่จะต้องพึ่งพาการสนับสนุนจากงบประมาณเพิ่มมากขึ้น สาหรับ D/E Ratio ยังคงอยู่ในระดับ
ที่ทรงตัว โดยในปีงบประมาณ 2558 มีค่าเท่ากับ 0.54 เท่า รายละเอียดตามตารางที่ 5.3
ตารางที่ 5.3 สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม และอัตราส่วนทางการเงินของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ปีงบประมาณ 2556 – 2558
หน่วย: ล้านบาท

ปีงบประมาณ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของทุน
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
ROA (ร้อยละ)
ROE (ร้อยละ)
D/E (เท่า)

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
2556
2557
485,852
497,051
159,374
165,520
326,479
331,530
-14,789
-13,766
-3.04
-2.77
-4.53
-4.15
0.49
0.50

2558
513,125
180,870
332,256
-16,487
-3.21
-4.96
0.54

ที่มา: ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของการรถไฟแห่งประเทศไทยประจาปีงบประมาณ 2556 – 2558 จากงบการเงินเบื้องต้นของ รฟท. โดย
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559)
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การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในช่วงปีงบประมาณ 2556 - 2558
รฟม. มีสินทรัพย์รวมมากกว่าหนี้สินรวมโดยตลอด แต่ในขณะเดียวกันผลประกอบการก็ลดลงอย่าง
มีนัยสาคัญ เนื่องจากรฟม. ต้องแบกรับความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่ง รฟม.
มีเงินกู้สกุลเงินต่างประเทศเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานจานวนมาก โดยในปีงบประมาณ 2558 รฟม.
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 518 ล้านบาท ส่งผลให้ค่า ROA และ ROE ลดลงจาก 1.50 และ 23.14
ในปีงบประมาณ 2557 มาเป็น 0.30 และ 4.66 ในปีงบประมาณ 2558 ตามลาดับ สาหรับ D/E Ratio
สูงถึง 14.55 เท่า ในปีงบประมาณ 2556 และลดลงเป็น 14.55 เท่า ในปีงบประมาณ 2558 ซึง่ สูงกว่า
เกณฑ์ที่ สศช. กาหนด (ไม่เกิน 1.5 เท่า) สะท้อนให้เห็นถึงหนี้สินของ รฟม. ที่มีจานวนมาก ในอนาคต
อาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของ รฟม. รายละเอียดตามตารางที่ 5.4
ตารางที่ 5.4 สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม และอัตราส่วนทางการเงินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ปีงบประมาณ 2556 – 2558
หน่วย: ล้านบาท

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
ปีงบประมาณ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของทุน
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
ROA (ร้อยละ)
ROE (ร้อยละ)
D/E (เท่า)

2556
212,726
201,378
11,348
18,115
8.52
159.63
17.75

2557
228,120
213,354
14,766
3,417
1.50
23.14
14.45

2558
240,821
225,334
15,487
722
0.30
4.66
14.55

ที่มา: ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ประจาปีงบประมาณ 2556 – 2558 จากงบการเงินเบื้องต้น
ของ รฟม. โดยสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559)

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ในช่วงปีงบประมาณ 2554 – 2558 ขสมก.
มีหนี้สินรวมมากกว่าสินทรัพย์รวม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ขสมก. เป็นหน่วยงานที่มีความเสี่ยงทางด้านหนี้สิน
มากที่สุด ทั้งนี้ หนี้สินรวมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมที่มีการเปลี่ยนแปลง
ไม่มากนัก และมีผลการดาเนินงานขาดทุนมาโดยตลอดจากการที่รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ส่งผลให้มี
ค่า ROA ติดลบ แสดงให้เห็นว่า ความสามารถในการใช้สินทรัพย์และการทากาไรอยู่ในระดับต่า ในส่วน
ของ ROE และ D/E Ratio ไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจากส่วนของทุนมีค่าติดลบจากผลการดาเนินงาน
ขาดทุนสะสมมาโดยตลอด กล่าวโดยสรุป ขสมก. ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างรุนแรง
รายละเอียดตามตารางที่ 5.5
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ตารางที่ 5.5 สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม และอัตราส่วนทางการเงินขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ปีงบประมาณ 2556 - ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2558
หน่วย: ล้านบาท

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
ปีงบประมาณ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของทุน
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
ROA (ร้อยละ)
ROE (ร้อยละ)
D/E (เท่า)

2556

2557

ณ มิ.ย. 2557

ณ มิ.ย. 2558

7,502
86,874
-79,371
-5,315
-70.85
n/a
n/a

7,646
92,214
-84,568
-5,197
-67.97
n/a
n/a

7,621
90,766
-83,145
-3,774
-49.52
n/a
n/a

7,455
95,433
-87,978
-3,497
-46.91
n/a
n/a

หมายเหตุ: n/a หมายถึง ไม่สามารถคานวณได้เนื่องจากส่วนของทุนติดลบ
ที่มา: ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพประจาปีงบประมาณ 2555 - ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2558
(ตุลาคม 2557 - มิถุนายน 2558) จากงบการเงินเบื้องต้นของ ขสมก. โดยสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (ณ วันที่ 22 มีนาคม
2559)

บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) (บกท.) ในช่วงปีปฏิทิน 2556 – 2557 บกท.
มีสินทรัพย์รวมมากกว่าหนี้สินรวมมาโดยตลอด สาหรับค่า ROA และ ROE ติดลบแสดงให้เห็นว่า บกท.
มีผลการดาเนินงานที่ขาดทุนต่อเนื่อง สาเหตุจากค่าใช้จ่ายดาเนินงานอยู่ในระดับสูง รวมถึงการขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยน และการด้อยค่าของเครื่องบินและสินทรัพย์ สาหรับ D/E Ratio อยู่ในระดับที่สูง โดย
ในช่วงปีปฏิทิน 2556 - 2557 มีค่าอยู่ระหว่าง 4.40 – 6.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ สศช. กาหนด (ไม่เกิน 1.5
เท่า) สะท้อนถึงการมีหนี้สินของ บกท. ซึง่ เพิ่มขึ้นจากการกู้ยืมเป็นส่วนใหญ่ ขณะที่ส่วนของเงินทุนลดลง
ซึ่งเกิดจากการขาดทุนจากการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ บกท. ต้องนารายได้ส่วนหนึ่งมาชาระ
ดอกเบีย้ จากการกู้ยืม ทั้งนี้ ณ กันยายน ปีปฏิทิน 2558 ROA และ ROE ของ บกท. มีค่าติดลบเท่ากับ
ร้อยละ 6.02 และ 89.67 ตามลาดับ สาหรับค่า D/E Ratio เท่ากับ 13.88 ซึ่งอยู่ใน รายละเอียดตาม
ตารางที่ 5.6
ตารางที่ 5.6 สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม และอัตราส่วนทางการเงินของ บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
ปีปฏิทิน 2556 - ไตรมาสที่ 3 ปีปฏิทิน 2558
หน่วย: ล้านบาท

บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
ปีงบประมาณ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของทุน
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
ROA (ร้อยละ)
ROE (ร้อยละ)
D/E (เท่า)

2556

2557

ณ ก.ย. 2557

ณ ก.ย. 2558

307,085
250,166
56,919
-12,000
-3.91
-21.08
4.40

307,267
265,971
41,296
-15,573
-5.07
-37.71
6.44

310,243
262,552
47,691
-9,177
-2.96
-19.24
5.51

300,436
280,249
20,186
-18,100
-6.02
-89.67
13.88

ที่มา: ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ประจาปีปฏิทิน 2555 – ไตรมาส 3 ปีปฏิทิน 2558
โดยสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559)
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บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) (ทีโอที) ในช่วงปีปฏิทิน 2556 – 2557 ทีโอที
มีสินทรัพย์รวมมากกว่าหนี้สินรวมมาโดยตลอด ในขณะที่ ROA และ ROE ขึ้นลงตามผลประกอบการ
ของ ทีโอที โดยในปีปฏิทิน 2557 มีค่า ROA และ ROE อยู่ที่ 1.02 และ 1.61 ตามลาดับ ลดลงจาก
ปีปฏิทิน 2556 ที่มีค่า ROA และ ROE อยู่ที่ 2.21 และ 3.64 ตามลาดับ โดยที่ D/E Ratio อยู่ในช่วง
0.58 – 0.64 เนื่องจากทีโอทีมีผลประกอบการที่ลดลง อย่างไรก็ดี แนวโน้มรายได้ของทีโอทียังคงไม่
แน่นอน เนื่องจาก ทีโอที ไม่มีรายได้จากส่วนแบ่งสัญญาสัมปทาน รวมถึงไม่สามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์การแข่งขันที่สูงมากในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ทั้งนี้ ณ เดือนกันยายน 2558 ทีโอทีมีผล
ประกอบการขาดทุน ส่งผลให้ค่า ROA และ ROE ติดลบที่ร้อยละ 0.70 และ 1.06 ตามลาดับ โดยที่
D/E Ratio เท่ากับ 0.51 เท่า รายละเอียดตามตารางที่ 5.7
ตารางที่ 5.7 สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม และอัตราส่วนทางการเงินของ บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
ปีปฏิทิน 2555 – ไตรมาสที่ 3 ปีปฏิทิน 2558
หน่วย: ล้านบาท

บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
ปีงบประมาณ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของทุน
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
ROA (ร้อยละ)
ROE (ร้อยละ)
D/E (เท่า)

2556

2557

ณ ก.ย. 2557

ณ ก.ย. 2558

199,280
77,901
121,379
4,414
2.21
3.64
0.64

191,166
69,853
121,315
1,948
1.02
1.61
0.58

198,029
78,298
119,731
-544
-0.27
-0.45
0.65

174,335
58,748
115,588
-1,228
-0.70
-1.06
0.51

ที่มา: ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ปีปฏิทิน 2556 - ไตรมาสที่ 3 ปีปฏิทิน 2558
โดยสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (ณ วันที่ 22 มีนาคม 2558)

บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) (กสท.) ในช่วงปีปฏิทิน 2555 – 2557 กสท.
มีสินทรัพย์รวมมากกว่ าหนี้สินรวมมาโดยตลอด ในขณะที่ ROA และ ROE ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดย
ค่า ROA ลดลงจากร้อยละ 4.10 ในปี 2556 มาอยู่ท่ีร้อยละ 2.04 ในปี 2557 และค่า ROE ลดลง
จากร้อยละ 17.32 มาอยู่ที่ร้อยละ 10.91 โดยค่า ROA และ ROE ที่ลดลงนั้น เป็นผลมาจากผล
ประกอบการที่ลดลง เนื่องจากการสูญเสียส่วนแบ่งรายได้สัมปทานโทรศัพท์เคลื่อนที่และส่วนแบ่งการตลาด
จากธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นผลจากการแข่งขันและการมีเทคโนโลยีทางเลือก
เพิ่มขึ้น ค่า D/E Ratio มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 3.22 เท่า ในปี 2556 เป็น 4.34 เท่าในปี 2557 ทั้งนี้
ณ กันยายน 2558 กสท. มีผลประกอบการที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากมีการ
หารายได้จากช่องทางอื่นเพิ่มขึ้นแทนรายได้จากสัมปทานที่เคยได้รับ ส่งผลให้ค่า ROA และ ROE อยู่ที่
ร้อยละ 1.84 และ 8.68 ตามลาดับ โดยที่ D/E Ratio เท่ากับ 3.71 รายละเอียดตามตารางที่ 5.8
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ตารางที่ 5.8 สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม และอัตราส่วนทางการเงินของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
ปีปฏิทิน 2555 – ไตรมาสที่ 3 ปีปฏิทิน 2558
หน่วย: ล้านบาท

บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
ปีงบประมาณ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของทุน
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
ROA (ร้อยละ)
ROE (ร้อยละ)
D/E (เท่า)

2556

2557

ณ ก.ย. 2557

ณ ก.ย. 2558

176,352
134,555
41,796
7,238
4.10
17.32
3.22

182,736
148,534
34,202
3,730
2.04
10.91
4.34

182,827
148,624
34,202
1,482
0.81
4.33
4.35

162,675
128,135
34,540
2,997
1.84
8.68
3.71

ที่มา: ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) ปีปฏิทิน 2555 - ไตรมาสที่ 3 ปีปฏิทนิ 2558
โดยสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559)

กล่าวโดยสรุปรัฐวิสาหกิจฯ ทั้ง 6 แห่งมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดภาระทางการคลัง
อันเนื่องมาจาก ความสามารถในการใช้สินทรัพย์และทุนในการหาผลตอบแทนที่ต่า การขาดสภาพคล่อง
และเงินทุนที่เพียงพอ และบางแห่งมีผลการดาเนินงานที่ขาดทุนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งภาระหนี้สินที่อยู่ใน
ระดับสูง
5.2.2 ผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจฯ ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงทางการคลังรายแห่ง
การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ 2558 รฟท. มีผลการดาเนินงานขาดทุนสุทธิ
จานวน 16,487 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 19.77 ทั้งนี้ รฟท. ยังคงมีค่าใช้จ่ายภาระ
บาเหน็จบานาญพนักงาน ค่าใช้จ่ายบารุงรักษารถจักรและล้อเลื่อน และการเดินรถขนส่ง โดยมียอดขาดทุน
สะสมจานวน 104,003 ล้านบาท ส่งผลให้ รฟท. ประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรง
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ 2558 รฟม. มีผลกาไรสุทธิ
จานวน 722 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 78.9 โดยมีสาเหตุจากผลกระทบจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเป็นสาคัญ โดยในปีงบประมาณ 2558 รฟม. ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จานวน 518
ล้านบาท ในขณะที่ปีงบประมาณ 2557 รฟม. มีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 2,758 ล้านบาท
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ในปีงบประมาณ 2557 ขสมก. มีผลขาดทุนสุทธิจากการ
ดาเนินงานจานวน 5,197 ล้านบาท เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการดาเนินการของ ขสมก. สูงกว่ารายได้ส่งผลให้
ประสบภาวะการขาดทุนมาโดยตลอด ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายหลักในการดาเนินการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าน้ามัน
เชื้อเพลิง ดอกเบี้ยจ่าย และค่าเหมาซ่อม ซึ่งมีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 70 ของค่าใช้จ่ายรวม ทาให้ ขสมก. มียอด
ขาดทุนสะสมจานวน 96,041 ล้านบาท ส่งผลให้ ขสมก. ประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรง โดย
ณ เดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2558 ขสมก. มีผลการดาเนินงานขาดทุนสุทธิจานวน 3,497 ล้านบาท
ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ร้อยละ 7.34 ซึ่งขาดทุนสุทธิ 3,774 ล้านบาท สะท้อน
จากรายได้จากการดาเนินงานที่ลดลง
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บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ในปีปฏิทิน 2557 บกท. มีผลขาดทุนสุทธิจากการ
ดาเนินงานจานวน 15,573 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีปฏิทิน 2556 ซึ่งขาดทุนสุทธิ 12,000 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 29.77 เป็นผลมาจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน รวมไปถึง
การแข่งขันที่รุนแรงของอุตสาหกรรมการบิน ซึ่ง บกท. ยังไม่สามารถพัฒนาตลาดระดับ premium ได้ ทั้งนี้
ณ เดือนกันยายน ปีปฏิทิน 2558 บกท. ขาดทุนสุทธิเท่ากับ 18,100 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของ
ปีก่อนหน้า ร้อยละ 97.23 โดยมีสาเหตุสาคัญมาจากการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมการบินที่สูงมาก และ
บกท. ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมการบินได้
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ในปีปฏิทิน 2557 ทีโอที มีกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงาน
จานวน 1,948 ล้านบาท ลดลงจากปีปฏิทิน 2556 ร้อยละ 55.86 ซึ่ง ทีโอที ยังคงมีความเสี่ยงในการ
ดาเนินการหลายประเด็น เช่น การแข่งขันอย่างรุนแรงในธุรกิจประเภทเดียวกัน อัตราการเติบโตของ ทีโอที
ที่สวนทางกับคู่แข่ง และการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกรณีที่สัญญาสัมปทานสิ้นสุดลง เป็นต้น ทั้งนี้
ณ เดือนกันยายน ปีปฏิทิน 2558 ทีโอที มีผลการดาเนินงานขาดทุนสุทธิจานวน 1,228 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น
จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งขาดทุนสุทธิจานวน 544 ล้านบาท โดยสาเหตุของการขาดทุนในครั้งนี้
เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายพนักงานที่เพิ่มขึ้นอย่างมากจากโครงการ Early Retire
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) ในปีปฏิทิน 2557 กสท. มีผลกาไรสุทธิจาก
การดาเนินงานจานวน 3,730 ล้านบาท ลดลงจากปีปฏิทิน 2556 ร้อยละ 48.47 เนื่องจากสูญเสียรายได้
จากสัญญาสัมปทานและการแข่งขันอย่างรุนแรงในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ทั้งนี้ ณ เดือนกันยายน ปีปฏิทิน
2558 กสท. มีผลการดาเนินงานกาไรสุทธิจานวน 2,997 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
ซึง่ มีกาไรสุทธิ 1,485 ล้านบาท โดยมีสาเหตุสาคัญจากรายได้การดาเนินงานที่เพิ่มขึ้น เช่น รายได้จากบริการ
โทรศัพท์ระหว่างประเทศ รายได้จากบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และรายได้จากธุรกิจสื่อสารข้อมูล/อินเทอร์เน็ต
เป็นต้น
แผนภาพที่ 5.3 กาไร (ขาดทุน) สุทธิของรัฐวิสาหกิจฯ ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงทางการคลัง
.
การรถไฟแห่งประเทศไทย

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
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ที่มา: สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559)

5.3 ตัวชี้วัดความเสี่ยงทางการคลังจากรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
ในการประเมินความเสี่ยงทางการคลังจากรัฐวิสาหกิจฯ ได้นาตัวชี้วัดความเสี่ยงทางการคลัง
(Fiscal Risk Indicators) ที่ประยุกต์มาจากแนวคิดของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International
Monetary Fund: IMF) มาใช้ในการประเมินผลกระทบต่องบประมาณของรัฐบาล ความสามารถในการชาระหนี้
ของรัฐวิสาหกิจฯ และประเมินสภาพคล่องของเงินทุนในการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจฯ ซึ่งผลจากการ
วิเคราะห์การดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจฯ โดยใช้ตัวชีว้ ัดความเสี่ยงทางการคลังดังกล่าว มีดังนี้
1) เงินรับจ่ายสุทธิจากงบประมาณของรัฐบาล (Net Flows from the Budget/ Net
Contribution to the Budget)22
รัฐวิสาหกิจฯ ถือเป็นแหล่งรายได้สุทธิที่สาคัญของรัฐบาล หากรัฐวิสาหกิจมีเงินนาส่งคลัง
(รวมภาษีเงินได้นิติบุคคล) มากกว่ารายรับจากงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้รัฐวิสาหกิจฯ ถือว่ารัฐวิสาหกิจฯ
จ่ายเงินสุทธิให้แก่งบประมาณของรัฐบาล ในทางตรงข้ามหากรัฐวิสาหกิจฯ มีเงินนาส่งคลัง (รวมภาษีเงินได้
นิติบุคคล) น้อยกว่ารายรับจากงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้รัฐวิสาหกิจฯ ถือว่ารัฐวิสาหกิจฯ รับเงินสุทธิ
จากงบประมาณของรัฐบาล
22เงินรับจ่ายสุทธิจากงบประมาณของรัฐบาล หมายถึง ผลต่างระหว่างรายรับเงินช่วยเหลือจากงบประมาณของรัฐบาล และรายจ่ายของ

รัฐวิสาหกิจให้แก่รัฐบาล ตัวชี้วัดนี้ใช้ในการประเมินผลกระทบโดยตรงต่อรายได้และการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล
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การวิเคราะห์ตวั ชี้วดั เงินรับจ่ายสุทธิจากงบประมาณที่รฐั บาลจัดสรรให้รัฐวิสาหกิจฯ ใน
ภาพรวมในช่วงปีงบประมาณ 2554 – 2558 พบว่า รัฐวิสาหกิจฯ จ่ายเงินสุทธิให้แก่งบประมาณของรัฐบาล
มาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม ในช่วงปีงบประมาณ 2554 – 2556 ภาพรวมในการจ่ายเงินสุทธิให้รัฐบาล
มีแนวโน้มลดลงจาก 84,060 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2554 เป็น 82,084 ล้านบาท ในปีงบประมาณ
2555 และปีงบประมาณ 2556 เป็น 70,167 โดยลดลงเฉลี่ยร้อยละ 6.08 ในขณะที่ปีงบประมาณ
2557 รัฐวิสาหกิจฯ ได้จ่ายเงินสุทธิให้แก่งบประมาณของรัฐบาลเพิ่มขึ้นเป็น 94,454 ล้านบาท เนื่องจาก
มีการนาส่งรายได้แผ่นดินในสาขาพลังงานเพิ่มขึ้นจากปี 2556 จานวน 20,647 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา
ร้อยละ 38.24 ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2558 รัฐวิสาหกิจฯ ได้จ่ายเงินสุทธิให้แก่งบประมาณของรัฐบาล
จานวน 102,49323 ล้านบาท รายละเอียดตามแผนภาพที่ 5.4
แผนภาพที่ 5.4 เงินรับจ่ายสุทธิให้รัฐบาลในภาพรวมของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
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เงินรับจ่ายสุทธิจากงบประมาณ
ที่มา: เอกสารงบประมาณโดยสังเขป และสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
รวบรวมโดย สานักนโยบายการคลัง สานักงานเศรษฐกิจการคลัง (ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559)

อย่างไรก็ตาม เมื่อนาตัวชี้วัดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับรัฐวิสาหกิจที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิด
ภาระทางการคลังในระดับสูงจานวน 4 แห่ง (ซึ่งอยู่ในกลุ่มสาขาขนส่ง) ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย
(รฟท.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และ
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) (บกท.) พบว่ารัฐวิสาหกิจฯ 3 แห่ง ได้แก่ รฟท. รฟม. และ ขสมก.
มีการรับเงินสุทธิจากงบประมาณของรัฐบาลมาโดยตลอด เนื่องจากรายได้จากการดาเนินงานมีไม่เพียงพอ
กับค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน

23ตัวเลขดังกล่าว คือ ผลต่างระหว่างรายรับจากเงินงบประมาณ และรายได้จากกาไรสุทธิของรัฐวิสาหกิจฯ ในช่วงปีงบประมาณ 2558

(ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558)
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ทัง้ นี้ จากแผนภาพที่ 5.5 พบว่า ในช่วงปี 2554 - 2558 แนวโน้มของการขอรับ
งบประมาณของรัฐวิสาหกิจฯ 3 แห่ง ได้แก่ รฟท. รฟม. และ ขสมก. มีดังนี้
- รฟท. มีแนวโน้มได้รับงบประมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554
เป็นต้นมา ขณะที่ในปีงบประมาณ 2558 รฟท. ได้รับงบประมาณ 19,286 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 16,695
ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2557 เนื่องจาก รฟท. จะต้องดาเนินการขับเคลื่อนการวางโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบรางเพิ่มมากขึ้นหลายโครงการ อาทิ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ เป็นต้น
- ขสมก. มีแนวโน้มได้รับงบประมาณลดลงตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 – 2558
โดยในปีงบประมาณ 2557 ขสมก. ได้รับงบประมาณ 3,274 ล้านบาท ลดลงจาก 4,595 ล้านบาท
ในปีงบประมาณ 2556 เนื่องจาก ขสมก. ได้งบประมาณสาหรับชาระหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินการตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพลดลง ขณะที่ในปีงบประมาณ 2558 ขสมก. ได้รับ
งบประมาณ 3,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2557 เนื่องจาก ขสมก. มีโครงการรถเมล์ฟรี
โครงการ PSO และการจัดสร้างอู่จอดรถโดยสารซึง่ ยังคงต้องดาเนินโครงการต่อเนื่อง
- รฟม. มีแนวโน้มได้รับงบประมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2554 - 2557
โดยในปีงบประมาณ 2557 รฟม. ได้รับงบประมาณ 9,882 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 8,529 ล้านบาท ใน
ปีงบประมาณ 2556 ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2558 รฟม. ได้รับงบประมาณ 9,661 ลดลงจากปีงบประมาณ
2557 เนื่องจาก รฟม. ต้องดาเนินโครงการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานระบบราง การพึ่งพางบประมาณอย่าง
เดียวจึงไม่เพียงพอ รฟม. จึงต้องดาเนินการกู้เงินจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อใช้ในการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ 2558
แผนภาพที่ 5.5 เงินรับสุทธิจากงบประมาณให้แก่ รฟท. รฟม. และ ขสมก.
ประจาปีงบประมาณ 2554 – 2558
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ที่มา: เอกสารงบประมาณโดยสังเขป และสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
รวบรวมโดย สานักนโยบายการคลัง สานักงานเศรษฐกิจการคลัง (ณ เดือนมกราคม 2559)

2558 ปีงบประมาณ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
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สาหรับ บกท. มีการจ่ายเงินให้รัฐบาลโดยผ่านการชาระภาษีเงินได้นิติบุคคล และรายได้
นาส่งคลังในปีที่มีกาไรจากผลประกอบการ โดยในช่วงปี 2554 – 2556 บกท. จ่ายเงินให้รัฐบาล
มาโดยตลอด อย่างไรก็ดี ในปี 2557 – 2558 บกท. ไม่มีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและนารายได้ส่งคลัง
แต่อย่างใด เนื่องจากประสบปัญหาการขาดทุนอย่างรุนแรง โดยสาเหตุจากรายได้ที่ลดลงอย่างมีนัยสาคัญ
รายละเอียดตามแผนภาพที่ 5.6
แผนภาพที่ 5.6 เงินจ่ายสุทธิจาก บกท. ให้รัฐบาล ประจาปี 2554 – 2558
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การบินไทย
ที่มา: สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (ณ เดือนมกราคม 2559)

2) หนี้สุทธิของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Net Debt)24
ในช่วงปีบัญชี 2554 – 2557 หนี้สุทธิของรัฐวิสาหกิจฯ ในภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
โดยมีค่าสูงสุด 1,359,433 ล้านบาท ในปีบัญชี 2556 และลดลงเหลือ 1,093,916 ล้านบาท ในปีบัญชี
2557 (แผนภาพที่ 5.7) เนื่องจากมีสินทรัพย์หมุนเวียนในส่วนของเงินสดมากขึ้น ทั้งนี้ ณ กันยายน
2558 มีหนี้สุทธิจานวน 1,405,241 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีบัญชี 2557 ร้อยละ 28.46
อย่างไรก็ตาม เมื่อนาตัวชี้วัดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับรัฐวิสาหกิจฯ ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่
รฟท. รฟม. ขสมก. และ บกท. พบว่ารัฐวิสาหกิจฯ จานวน 3 แห่งแรก มีหนี้สุทธิปรับตัวสูงขึ้นโดยตลอด
โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากหนี้เงินกู้ระยะยาวที่เพิ่มขึ้นจากการกูเ้ งินเพื่อเสริมสภาพคล่องสาหรับการดาเนินงาน
รวมถึงการดาเนินโครงการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานระบบราง หนี้จากภาระบาเหน็จและบานาญตกทอด
ของ รฟม. และการกู้เงินเพื่อนามาใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการต่าง ๆ ของ ขสมก. อาทิ ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
ค่าเหมาซ่อม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในปีบัญชี 2557 รฟท. มีหนี้สุทธิเพิ่มขึ้นมากกว่า รฟม. และ ขสมก.
ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากหนี้สินรวมที่เพิ่มขึ้นจากการดาเนินโครงการปรับปรุงรางรถไฟและจัดหารถจักร
ดีเซลรุ่นใหม่ ตลอดจนขยายการลงทุน ทั้งนี้ ณ กันยายน 2558 หนี้สุทธิของ รฟม. เพิ่มขึ้นมากกว่า ขสมก.
เนื่องจากมีการดาเนินโครงการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานระบบราง รายละเอียดตามแผนภาพที่ 5.8

24หนี้สุทธิของรัฐวิสาหกิจ หมายถึง หนี้สินทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจหักด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจ ตัวชี้วดั นี้ใช้ในการ

ประเมินผลความสามารถในการชาระหนี้จากสินทรัพย์หมุนเวียนที่มีอยู่ซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อฐานะทางการเงินหรืองบดุล และผลการ
ดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงินของรัฐวิสาหกิจ
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แผนภาพที่ 5.7 หนี้สุทธิของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินในภาพรวม
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ณ กันยายน

แผนภาพที่ 5.8 หนี้สุทธิของ รฟท. รฟม. และ ขสมก.
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องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ที่มา: (1) ข้อมูลของ รฟม. และ ขสมก. ปีงบประมาณ 2554 - 2557 ใช้ข้อมูลจากงบการเงินที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรอง
สาหรับ ณ เดือนกันยายน ปี 2558 เป็นข้อมูลของสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559
(2) ข้อมูลของ รฟท. ปีงบประมาณ 2554 - 2557 ใช้ขอ้ มูลจากงบการเงินเบื้องตัน สาหรับ ณ เดือนกันยายน ปี 2558 เป็นข้อมูลของ
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559
หมายเหตุ: การคานวณสินทรัพย์หมุนเวียนของรัฐวิสาหกิจใช้วธิ ีการเทียบบัญญัติไตรยางค์ เนื่องจากสานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจไม่มีข้อมูลสินทรัพย์หมุนเวียน

สาหรับ บกท. พบว่า ในปี 2554 - 2557 หนี้สุทธิค่อย ๆ เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2554 จนถึง
ปัจจุบัน โดย ณ กันยายน 2558 บกท. มีหนี้สุทธิ เท่ากับ 202,871 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า
ร้อยละ 0.59 เนื่องจาก บกท. มีการกู้เงินระยะสั้นเพิ่มขึ้นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่อง
รายละเอียดตามแผนภาพที่ 5.9

59
แผนภาพที่ 5.9 หนี้สุทธิของ บกท.
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ที่มา: ข้อมูลของ บกท. ปีปฏิทิน 2554 – 2558 (ณ เดือนกันยายน 2558) โดยเป็นงบการเงินที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรอง

3) ความต้องการด้านเงินทุนรวม (Gross Financing Needs)25
ในช่วงปีงบประมาณ 2554 - 2557 รัฐบาลได้อนุมัติงบลงทุนให้แก่รัฐวิสาหกิจฯ ในภาพรวม
อย่างต่อเนื่องโดยได้อนุมัติงบลงทุนเพิ่มขึ้นสูงสุดในปีงบประมาณ 2555 จานวน 308,780 ล้านบาท
สาหรับปีงบประมาณ 2558 รัฐบาลอนุมัติงบลงทุนให้แก่รัฐวิสาหกิจฯ จานวน 270,038 ล้านบาท ลดลง
จากปีก่อน คิดเป็นอัตราร้อยละ 12.06 ทั้งนี้ ณ เดือนกันยายน 2558 รัฐวิสาหกิจฯ ได้เบิกจ่ายงบลงทุน
ไปแล้ว 219,316 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 81.22 ของงบลงทุนที่รัฐบาลอนุมัติ โดยรัฐวิสาหกิจฯ
ที่ได้รับงบลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) จานวน
55,662 39,747 31,942 22,347 และ 22,228 ล้านบาท ตามลาดับ
แผนภาพที่ 5.10 งบลงทุนได้รับการอนุมัติและการเบิกจ่ายจริงของรัฐวิสาหกิจฯ ในภาพรวม
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ที่มา: สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559)
25ความต้องการด้านเงินทุนรวม

หมายถึง ความต้องการเงินทุนในการดาเนินงาน การจัดหาเงินทุนภายในประเทศและการกู้ยืมต่างประเทศสุทธิ
ตัวชี้วัดนี้ใช้ในการวิเคราะห์สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนในการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

60
ในปีงบประมาณ 2558 รัฐวิสาหกิจทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ รฟท. รฟม. ขสมก. บกท. ทีโอที
และ กสท. ได้รับอนุมัติงบลงทุนรวมจานวน 94,409 ล้านบาท จากงบลงทุนที่รัฐบาลอนุมัติทั้งหมด
308,780 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 39.9 ซึ่งรัฐบาลได้เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะ
ด้านการคมนาคมขนส่งทางราง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงมีผลให้งบลงทุนของ
รฟท. และ รฟม. เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยสามารถพิจารณางบลงทุนของรัฐวิสาหกิจฯ จานวน 6 แห่ง ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2554 ถึงปีงบประมาณ 255826 ดังนี้
รฟท. ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 – 2557 และ
ลดลงในปีงบประมาณ 2558 ซึง่ ได้รับการจัดสรรงบลงทุน 31,942 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม รฟท.27
มีความสามารถในการเบิกจ่ายงบลงทุนได้น้อย ซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้ 17,108 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 53.56
รฟม. ได้รับงบลงทุนลดลง โดยในปีงบประมาณ 2558 ได้รับงบลงทุนจานวน 14,962
ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 30.23 ซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้สูงมากจานวน 14,947 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 99.9
ขสมก. ในปีงบประมาณ 2558 ได้รับงบลงทุนลดลงจากช่วงที่ผ่านมา โดยได้รับงบลงทุนใน
ปีงบประมาณ 2558 มีจานวน 601 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 83.93 ทั้งนี้ ณ มิถุนายน 2558
ขสมก. สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 39.41 จากยอดแผนสะสม 311 ล้านบาท
บกท. ได้รับงบลงทุนจานวน 20,228 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 20.84
เนื่องจาก บกท. มีผลประกอบการที่ขาดทุนเป็นจานวนมาก จึงจาเป็นที่จะลดขนาดและปรับโครงสร้างของ
บริษัทให้มีขนาดลดลง เพื่อที่จะสามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมการบินต่อไปได้ ทั้งนี้ ณ เดือนกันยายน
2558 บกท. สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 72.41
สาหรับงบลงทุนในปี 2558 ของ ทีโอที และ กสท. พบว่ารัฐวิสาหกิจฯ ทั้ง 2 แห่งได้รับ
งบลงทุนเพิ่มขึ้น โดย ทีโอที ได้รับงบลงทุนจานวน 15,675 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ
71.63 สำหรับกสท. ได้รับงบลงทุนจานวน 3,957 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 3.95
เนื่องจาก ทีโอที และ กสท. มีความชัดเจนในการพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาในการดาเนินธุรกิจ
ตลอดจนความชัดเจนของบทบาทการดาเนินงานทางธุรกิจทีช่ ัดเจน รายละเอียดตามแผนภาพที่ 5.11
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาอัตราการเบิกจ่ายงบลงทุน ณ กันยายน 2558 พบว่า รฟม.
มีความสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามเป้าหมาย โดยมีอัตราการเบิกจ่าย ร้อยละ 99.9 ซึ่งสูงที่สุดใน
จานวนรัฐวิสาหกิจทั้ง 6 แห่ง ในขณะที่ ขสมก. ได้รับงบลงทุนน้อยที่สุด และทีโอทีมีการเบิกจ่ายน้อยที่สุด
เพียงร้อยละ 20.25

26ที่มา:

สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ณ เดือนมกราคม 2559
เบิกจ่ายงบลงทุนจริงได้ต่า เนื่องจาก รฟท. มีเจ้าหน้าที่ซึ่งทาหน้าที่เบิกจ่ายงบลงทุนจานวนจากัด และถึงแม้รัฐบาลจะอนุมัติงบลงทุน
แล้วแต่ รฟท. ต้องทาการเบิกจ่ายวงเงินจาก สานักงานบริหารหนี้สาธารณะอีกครั้งเป็นรายโครงการส่งผลให้เกิดความล่าช้า รวมถึงเมื่อได้รั บ
วงเงินลงทุนแล้วไม่สามารถทาตามโครงการที่เสนอได้
27รฟท.
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แผนภาพที่ 5.11 งบลงทุนได้รับการอนุมัติและการเบิกจ่ายจริง
การรถไฟแห่งประเทศไทย
ล้านบาท
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

75.16

ร้อยละ
80.00

56.95

53.56
35.19

60.00
40.00

27.41

20.00
0.00
2554

2555

งบลงทุนอนุมัติ

2556

2557

เบิกจ่ายจริง

ล้านบาท
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0

2554

อัตราการเบิกจ่าย

งบลงทุนอนุมัติ

ร้อยละ
100.00

3,000

80.00
60.00
32.05

22.76

1,000

9.23

40.00
20.00

0

0.00
2554

2555

งบลงทุนอนุมัติ

2556

2557

เบิกจ่ายจริง

ล้านบาท
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0

20,000

67.63
47.64

15,000

20.25

5,000
0

2555

2556

2557

ร้อยละ
85.00

79.82

77.94

74.81

2558

เบิกจ่ายจริง

80.00
72.41

75.00
70.00

2554

2555

2556

2557

เบิกจ่ายจริง

80.00

10,000

40.00

8,000

89.19

94.61

65.00

2558

อัตราการเบิกจ่าย

ร้อยละ
120.00

97.78

100.00

73.50

80.00
46.04

6,000

60.00

4,000

40.00

2,000

20.00

0.00

0

2554

2555

2556

ณ กันยายน
งบลงทุนอนุมัติ

อัตราการเบิกจ่าย

บริษัทกสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
ล้านบาท
12,000

20.00
2554

2558

83.80

งบลงทุนอนุมัติ

ร้อยละ
100.00
60.00

10,000

2557

เบิกจ่ายจริง

ณ กันยายน

อัตราการเบิกจ่าย

89.32
62.02

2556

2558

บริษัททีโอที จากัด (มหาชน)
ล้านบาท
25,000

2555

ร้อยละ
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

ล้านบาท
4,000 87.50

42.22

74.34

2558

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

2,000

93.94 98.77 93.25 99.90

อัตราการเบิกจ่าย

งบลงทุนอนุมัติ

เบิกจ่ายจริง

2557

2558

0.00

ณ กันยายน
อัตราการเบิกจ่าย

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559)

ทั้งนี้ หากพิจารณาการลงทุนในอนาคตของรัฐวิสาหกิจฯ ทั้ง 6 แห่ง จากแผนงบประมาณลงทุน
และแหล่งที่มาของเงินทุน ในช่วงปีงบประมาณ 2557 - 2559 ตามตารางที่ 5.๙ พบว่า งบประมาณลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากรัฐวิสาหกิจฯ ทั้ง 6 (ยกเว้น รฟม.) เป็นกิจการที่ประสบปัญหาขาดทุน
อย่างรุนแรงจาเป็นต้องเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการตามมติของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ซึง่ ในบางแห่งจาเป็น
ที่จะต้องลดขนาดของกิจการให้สามารถดาเนินงานต่อไปได้ ส่งผลให้ความต้องการด้านเงินทุนลดลงไปด้วยเช่นกัน
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ตารางที่ 5.๙ แผนงบประมาณลงทุนปีงบประมาณ 2557 - 2559
ของ รฟท. รฟม. ขสมก. บกท. ทีโอที และ กสท.
หน่วย: ล้านบาท
แหล่งที่มาของเงินลงทุน
ปีงบ
ประมาณ

เงินรายได้
เงิน
เงินกู้
ของ
งบประมาณ ภายในประเทศ
รัฐวิสาหกิจ
แผ่นดิน
1. การรถไฟแห่งประเทศไทย
2557
13,641
1,162
2558
28,311
4,773
2559
43,018
12,110
2. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
2557
8
269
16,133
แห่งประเทศไทย
2558
63
2,078
24,382
2559
162
2,391
13,605
3. องค์การขนส่งมวลชน
2557
58
2
กรุงเทพ
2558
48
150
2559
89
232
1,785
4. บริษัท การบินไทย จากัด
2557
9,471
(มหาชน)
2558
8,000
2559
6,430
5. บริษัท ทีโอที จากัด
2557
6,215
1,943
(มหาชน)
2558
7,580
2,390
2559
13,551
6. บริษัท กสท โทรคมนาคม
2557
10,347
จากัด (มหาชน)
2558
7,128
2559
7,200
ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หมายเหตุ: ตัวเลขปี 2558 – 2559 เป็นตัวเลขประมาณการที่คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ถึงสิ้นปี
หน่วยงาน

เงินกู้
และสินเชื่อ
ต่างประเทศ
4,083
5,588
3,590
10,570
12,028
-

รวม
ทั้งหมด

อื่นๆ
(ระบุ)
285
-

14,803
37,166
60,716
19,999
26,523
16,158
345
198
2,106
20,041
20,028
6,430
8,158
15,676
13,551
10,347
10,592
7,200

จากการประเมินความเสี่ยงทางการคลังของรัฐวิสาหกิจฯ โดยใช้ตัวชีว้ ัดความเสี่ยงทางการคลัง
(Fiscal Risk Indicators) สามารถสรุปได้ว่าการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจฯ ทั้ง 6 แห่ง คือ รฟท. รฟม.
ขสมก. บกท. ทีโอที และ กสท. ก่อให้เกิดความเสี่ยงกับรัฐบาลที่จะต้องให้การสนับสนุนทางด้านการเงิน
ให้แก่รัฐวิสาหกิจเหล่านั้น และมีความเป็นไปได้สูงที่ความเสี่ยงดังกล่าวจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้
ของรัฐบาลและรายจ่ายงบประมาณของรัฐบาล รวมถึงส่งผลกระทบต่อหนี้สาธารณะของประเทศในอนาคต
5.4 ภาระทางการคลังของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
ภาระทางการคลังของรัฐบาลที่เกิดจากรัฐวิสาหกิจฯ โดยส่วนใหญ่เกิดจากการก่อหนี้เพื่อดาเนิน
โครงการลงทุนพื้นฐานในสาขาต่าง ๆ โดยที่รัฐบาลเป็นผู้ค้าประกันเงินกู้ หรือเป็นผู้จัดหาเงินกู้และให้
รัฐวิสาหกิจฯ กู้ต่อเพื่อดาเนินโครงการ รวมทั้งชาระคืนหนี้เงินกู้แทนโดยเฉพาะโครงการลงทุนพื้นฐาน
ในสาขาทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมีผลตอบแทนทางการเงินต่าและต้องการการสนับสนุนจากรัฐบาลจานวนมาก
นอกจากนี้ รัฐวิสาหกิจฯ ที่รับผิดชอบโครงการลงทุนขนาดใหญ่มักจะมีสถานะทางการเงินที่ไม่มั่นคงเท่าใดนัก
เช่น รฟท. รฟม. และ ขสมก. ซึ่งประสบภาวะขาดทุนมาโดยตลอด ดังนั้น ภาระหนี้ที่เกิดจากการลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจฯ จึงมีโอกาสที่เป็นภาระทางการคลังของรัฐบาลในอนาคตต่อไป หากรัฐวิสาหกิจฯ ไม่สามารถ
ชาระคืนหนี้เงินกู้ได้
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สาหรับหนี้สาธารณะที่เกิดจากรัฐวิสาหกิจฯ โดยรวมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 - 2558
มีแนวโน้มลดลง โดยพิจารณาจากองค์ประกอบของหนี้รัฐวิสาหกิจฯ แล้วพบว่า หนี้ที่รัฐบาลค้าประกันให้
รัฐวิสาหกิจฯ ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้าประกันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งนี้
ในปีงบประมาณ 2558 (ณ เดือนกันยายน) รัฐวิสาหกิจฯ มีหนี้จานวน 1,051,658 ล้านบาท ลดลงจาก
ปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 3.29 โดยแบ่งออกเป็นหนี้ที่รัฐบาลค้าประกันจานวน 425,120 ล้านบาท และหนี้ที่
รัฐบาลไม่ค้าประกันจานวน 640,079 ล้านบาท (ภาระทางการคลังแบบโดยนัย) อย่างไรก็ตาม สัดส่วนหนี้
ของรัฐวิสาหกิจฯ ต่อ GDP ลดลงจากร้อยละ 9.02 ในปีงบประมาณ 2557 เป็นร้อยละ 7.92
ในปีงบประมาณ 2558 (ณ เดือนกันยายน) สาหรับสัดส่วนหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินต่อ
หนี้สาธารณะรวมลดลงจากร้อยละ 19.11 ในปีงบประมาณ 2557 เป็นร้อยละ 18.18 ในปีงบประมาณ
2558 โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 5.10
ตารางที่ 5.10 หนี้สาธารณะที่เกิดจากการก่อหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
หน่วย: ล้านบาท

ปีงบประมาณ
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
หนี้ที่รัฐบาลค้าประกัน
หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้าประกัน
สัดส่วนต่อ GDP (ร้อยละ)
สัดส่วนต่อหนี้สาธารณะรวม (ร้อยละ)
GDP (adjusted) (พันล้านบาท)
หนี้สาธารณะรวม

2555
1,064,287
495,477
568,810
9.53
21.55
11,158
4,937,238

2556
1,112,973
449,116
663,857
9.32
20.49
11,939
5,430,560

2557
1,087,394
425,897
661,497
9.02
19.11
12,061
5,690,814

ณ ก.ย. 2558
1,051,658
425,120
640,079
7.92
18.18
13,149
5,783,323

ที่มา: สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ชึ่ง GDP (adjust) เป็น GDP รายเดือนที่สานักงานบริหารหนี้สาธารณะปรับเพื่อใช้วัดสัดส่วนหนี้คงค้างต่อ
GDP ณ สิ้นเดือนกันยายน 2558

ภาระหนี้ของรัฐวิสาหกิจฯ ที่รัฐบาลรับภาระทั้งในส่วนที่เกิดจากการค้าประกันหนี้ให้รัฐวิสาหกิจ
และการกู้เพื่อให้รัฐวิสาหกิจกู้ต่อ/ให้ยืม ในช่วงปีงบประมาณ 2555 - 2558 มีแนวโน้มลดลงจาก 527,705
ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2555 เป็น 480,954 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2558 (ณ เดือนกันยายน)
ทั้งนี้ หนี้ที่รัฐบาลค้าประกันในปีงบประมาณ 2558 จานวน 425,120 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้ที่
รัฐบาลรับภาระแทนรัฐวิสาหกิจตามมติคณะรัฐมนตรีแล้วจานวน 147,538 ล้านบาท และหนี้ที่รัฐบาล
ค้าประกันภายใต้พระราชบัญญัติ การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 (พ.ร.บ. หนี้สาธารณะ) จานวน
277,582 ล้านบาท ขณะที่หนี้รัฐบาลให้กู้ต่อ/ให้ยืม มีจานวน 55,834 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตาม
ตารางที่ 5.11
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ตารางที่ 5.11 โครงการเงินกู้ของรัฐวิสาหกิจฯ ที่รัฐบาลรับภาระ
หน่วย: ล้านบาท

ปีงบประมาณ
หนี้ที่รัฐบาลค้าประกัน
- หนี้ที่รัฐบาลรับภาระ
ตามมติคณะรัฐมนตรี*
- หนี้ที่รัฐบาลค้าประกันภายใต้
พ.ร.บ.หนี้สาธารณะ28
หนี้ที่รัฐบาลให้กู้ต่อ/ให้ยืม**
รวม

2555
495,477

2556
449,116

2557
ณ ก.ย. 2558
425,897
425,120

128,870

115,932

132,509

147,538

366,607

333,184

293,388

277,582

32,228
527,705

54,553
503,669

37,909
463,806

55,834
480,954

หมายเหตุ: *ภาระหนี้ที่รัฐบาลรับภาระตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของหนี้ที่รัฐค้าประกัน
**ข้อมูลให้กู้ต่อ (ในส่วนแหล่งเงินกู้จากต่างประเทศ) คานวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนแบบอัตราซื้อโดยใช้อัตราทางโทรเลข29
ของธนาคารแห่งประเทศไทยตามที่สานักงานบริหารหนี้สาธารณะกาหนด
ที่มา: สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2558

สาหรับการพิจารณาหนี้ที่รัฐบาลรับภาระตามมติคณะรัฐมนตรีในตารางที่ 5.12 จะเห็นได้ว่า
ภาระหนี้ของรัฐวิสาหกิจฯ โดยรวมที่รัฐบาลรับภาระมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 128,870 ล้านบาท ในปีงบประมาณ
2555 เป็น 147,538 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2558 (ณ เดือนกันยายน) เนื่องจากได้มีการยกเลิกมาตรการ
ลดภาระค่าครองชีพ และเหลือเพียง 2 โครงการที่ดาเนินการอยู่ คือ มาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถโดยสาร
ประจาทาง และมาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถไฟชั้น 3
ส่วนยอดหนี้เงินกู้สาหรับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ที่รัฐบาลรับภาระมีจานวนเพิ่มขึ้นตลอด
ปีงบประมาณ 2555 – 2558 โดยในปีงบประมาณ 2558 (ณ เดือนกันยายน) ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น
145,758 ล้านบาท เนื่องจากในช่วงปีงบประมาณ 2557 – 2558 รัฐบาลมีโครงการในการลงทุนใน
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ รถไฟรางคู่ รถไฟฟ้าความเร็วสูง และทางพิเศษสายต่าง ๆ เป็นต้น ส่วนยอดหนี้
โครงการแทรกแซงราคาสินค้าเกษตรลดลงจาก 5,092 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2555 เป็น 1,780
ล้านบาท เนื่องจากรัฐบาลได้ชาระเงินต้นแล้วบางส่วน รวมทั้งการลดมาตรการแทรกแซงราคาสินค้าเกษตร
ตารางที่ 5.12 หนี้ของรัฐวิสาหกิจฯ ที่รัฐบาลรับภาระตามมติคณะรัฐมนตรี
หน่วย: ล้านบาท

1.
2.
3.
4.

โครงการ
มาตรการลดภาระค่าครองชีพ*
เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ PSO
โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ต่างๆ
โครงการแทรกแซงราคาสินค้าเกษตร
รวม

2555
5,065
118,713
5,092
128,870

2556

2557

111,697
4,235
115,932

129,240
3,269
132,509

ณ ก.ย. 2558
145,758
1,780
147,538

หมายเหตุ: *ในปี 2555 มีมาตรการลดค่าครองชีพทั้งหมด 3 มาตรการในปี 2556 และปี 2557 มีมาตรการลดค่าครองชีพคงเหลือ 2 มาตรการ โดย
คณะรัฐมนตรีมีมติให้สานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณ รัฐวิสาหกิจจึงไม่จาเป็นต้องก่อหนี้เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องในการดาเนินกิจการ
ที่มา: สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2558

28หนี้ที่รัฐบาลค้าประกันภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะในหมวดที่
29อัตรารับซื้อทางโทรเลข

3 มาตรา 27 - 30
หมายถึง อัตราที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อเงินตราต่างประเทศที่โอนทางโทรเลขเข้าบัญชีลูกค้าที่ตอ้ งการขายรับเงินบาท
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5.5 ความเสี่ยงอันเกิดจากข้อพิพาททางกฎหมายของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
นอกเหนือจากความเสี่ยงทางการคลังที่อาจเกิดขึ้นจากผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจฯ แล้ว
ยังมีความเสี่ยงอันเกิดจากข้อพิพาททางกฎหมายอันเกิดจากสัญญาการร่วมทุน และการฟ้องร้องคดีทางแพ่ง
ต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจฯ อย่างมีนัยสาคัญ
ปัจจุบันยังไม่มีการรวบรวมข้อพิพาททางกฎหมายและการฟ้องร้องทางแพ่งที่เกี่ยวข้องกับ
รัฐวิสาหกิจฯ ในภาพรวม ประกอบกับการประเมินความเสี่ยงทางการคลังจากรัฐวิสาหกิจฯ นั้นจาเป็นต้อง
พิจารณาผลการดาเนินงานของบริษัทลูก บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และกลุ่มบริษัท ซึ่งมีความเชื่อมโยง
และส่งผลกระทบถึงกันได้ด้วย ดังนั้น รายงานนี้จึงได้ทาการสารวจรัฐวิสาหกิจฯ บริษัทลูก บริษัทในเครือ
บริษัทร่วม และกลุ่มบริษัทของรัฐวิสาหกิจฯ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมี
ข้อพิพาททางกฎหมายที่มีมูลค่าความเสียหายสูงกว่า 1,000 ล้านบาท จานวน 5 แห่ง เพื่อพิจารณาว่า
มีความเสี่ยงจากการฟ้องร้องคดีความทางกฎหมายมากน้อยเพียงใด ซึง่ พบว่า มูลค่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
จากการฟ้องร้องหน่วยงานทั้ง 5 แห่ง มีมูลค่าประมาณ 22,589.99 ล้านบาท ซึ่งหากรัฐวิสาหกิจแพ้คดีความ
และไม่สามารถชาระหนี้ได้ ก็ถือเป็นภาระทางการคลังโดยนัยได้ โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 5.13
ตารางที่ 5.13 ข้อพิพาททางกฎหมายของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
และมูลค่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
หน่วย: ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจ
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
บริษัท อสมท. จากัด (มหาชน)
รวม

ข้อพิพาททางกฎหมาย
1. คดีพิพาทแรงงาน
2. คดีเรียกค่าเสียหาย
1. คดีพิพาทกับกรุงเทพมหานคร
2. คดีทั่วไป
3. คดีอื่นๆ
1. คดีเรียกค่าเสียหาย
1. คดีเรียกค่าเสียหาย
1. คดีเรียกค่าเสียหาย

มูลค่าความเสียหาย
ที่อาจจะเกิดขึ้น
1,321.01
2,247.42
2,383.88
6,897.81
2,525.82
1,055.00
4,900.00
1,259.05
22,589.99

หมายเหตุ: รวมถึงบริษัทที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ แต่หากเกิดการแพ้คดีอาจทาให้รัฐวิสาหกิจ (ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน) ที่ถือหุ้นอยู่ด้วยได้รับผลกระทบ
ที่มา: สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ณ เดือนธันวาคม 2558)
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5.6 การให้เงินอุดหนุนการบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจฯ (Public Service Obligation: PSO)
เพื่อให้ภาครัฐมีกลไกในการช่วยเหลือประชาชนผ่านรัฐวิสาหกิจฯ และสามารถทราบถึงต้นทุน
ที่แท้จริงในการดาเนินการเชิงสังคม รัฐบาลจึงได้เริ่มมีการใช้ระบบการให้เงินอุดหนุนการบริการสาธารณะ
ของรัฐวิสาหกิจ (PSO) ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของ
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2554 เพื่อให้การทางานเป็นระบบและมีความโปร่งใสชัดเจน ซึ่งในการวิเคราะห์และ
ประเมินความเสี่ยงทางการคลังจากรัฐวิสาหกิจ ฯ สามารถใช้ข้อมูล เงินอุดหนุนการบริการสาธารณะของ
รัฐวิสาหกิจ (PSO) เพื่อแสดงถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากนโยบายรัฐบาลผ่านการแทรกแซงกลไกการบริหารงาน
ของรัฐวิสาหกิจฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกาหนดค่าบริการที่ต่ากว่าต้นทุนที่แท้จริง
ในปีงบประมาณ 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะให้แก่
รัฐวิสาหกิจ 2 แห่ง รวมทั้งสิ้น 4,699 ล้านบาท คือการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จานวน 2,732
ล้านบาท และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จานวน 1,967 ล้านบาท และในปีงบประมาณ
2559 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะให้แก่รัฐวิสาหกิจ 2 แห่งเดิม รวมทั้งสิ้น
4,890 ล้านบาท คือ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จานวน 2,991 ล้านบาท และองค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จานวน 1,899 ล้านบาท ตามลาดับ รายละเอียดตามตารางที่ 5.14
ตารางที่ 5.14 การขอรับเงินและวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) ที่ได้รับการอนุมัติ
หน่วย: ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจ

2555
วงเงินที่
ขอรับ

วงเงินที่
ครม.
อนุมัติ

2556
วงเงินที่
ขอรับ

วงเงินที่
ครม.
อนุมัติ

๒๕๕7
วงเงินที่
ขอรับ

๑. การรถไฟแห่ง
4,159 2,350 4,531 2,497 4,851
ประเทศไทย (รฟท.)
๒. องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ
1,514 1,263 1,571 1,336 2,078
(ขสมก.)
5,673 3,613 6,102 3,833 6,929
รวม
ที่มา: สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (ณ เดือนกันยายน 2558)

วงเงินที่
ครม.
อนุมัติ

๒๕๕8

๒๕๕9

วงเงินที่
ขอรับ

วงเงินที่
ครม.
อนุมัติ

วงเงินที่
ขอรับ

วงเงินที่
ครม.
อนุมัติ

2,436

5,624

2,732

6,556

2,991

1,525

2,147

1,967

2,427

1,899

3,961

7,771

4,699

8,983

4,890

ในส่วนของการดาเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน แม้ว่าจะไม่ได้รับเงินอุดหนุน
บริการสาธารณะตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ
แต่รัฐวิสาหกิจฯ ที่ดาเนินมาตรการเหล่านี้จะได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชยรายได้ที่สูญเสียไปตามที่มติ
คณะรัฐมนตรีกาหนด โดยในปีงบประมาณ 2557 รฟท. และ ขสมก. ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปแล้ว 787
ล้านบาท และ 2,589 ล้านบาท ตามลาดับ และในปีงบประมาณ 2558 รฟท. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ไปแล้ว 383 ล้านบาท รายละเอียดตามตารางที่ 5.15
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ตารางที่ 5.15 ผลการดาเนินงานมาตรการลดภาระค่าครองชีพของรัฐวิสาหกิจ
หน่วย: ล้านบาท

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ รวมปีงบประมาณ
2556
2557
2558
2556 - 2558
1. การรถไฟแห่งประเทศไทย
1.1 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินตามมาตรการ
1.2 จานวนเงินที่ได้รับชดเชย
1.3 จานวนเงินที่ยังไม่ได้รับชดเชย
2. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2.1 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินตามมาตรการ
2.2 จานวนเงินที่ได้รับชดเชย
2.3 จานวนเงินที่ยังไม่ได้รับชดเชย
รวมทั้งหมด
- ค่าใช้จ่ายในการดาเนินตามมาตรการ
- จานวนเงินที่ได้รับชดเชย
- จานวนเงินที่ยังไม่ได้รับชดเชย

1,103
830
273

1,056
787
269

948
705
243

3,107
2,322
785

2,971
2,971
-

3,107
3,107
-

4,038
2,631
1,407

10,116
8,709
1,407

4,074
3,801
273

4,163
3,894
787

3,908
383
3,525

12,145
7,560
4,585

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (ณ มกราคม 2558)

68
กรอบความรู้ที่ 1 ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.)

ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 18 มกราคม 2559
1. ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกากับดูแลและ
บริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... (ร่างพ.ร.บ.ฯ) คนร. ได้พิจารณา
ร่างพ.ร.บ.ฯ ที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่ได้รับจากการ
จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558
และมีมติเห็นชอบในหลักการของร่างพ.ร.บ.ฯ ตามที่
คณะอนุกรรมการเตรียมการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ
เสนอ และมอบหมายให้กระทรวงการคลังพิจารณาร่าง
กฎหมายดังกล่าว ก่อนนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
เนื่องจากเป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับ
รัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านการนาหลัก
บรรษัทภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) ตาม
มาตรฐานสากลมาปรับใช้กับรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง รวมทั้งจัดตั้ง
บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าและประสิทธิภาพ
ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัท
2. ผลการพิจารณาการดาเนินการตามแผนการแก้ไข
ปัญหาของรัฐวิสาหกิจ 7 แห่ง
2.1 คนร. รับทราบผลการดาเนินการตามแผนการ
แก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิจทั้ง 7 แห่ง ในช่วงเวลา 1 ปีที่ผ่าน
มา ตามที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการแก้ไขปัญหา
รัฐวิสาหกิจเสนอ ซึ่งเห็นว่า รัฐวิสาหกิจมีความคืบหน้าและ
พัฒนาดีขึ้นตามลาดับ แต่การแก้ไขปัญหาในบางประเด็นสาคัญ
ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และจาเป็นต้องมีการติดตามการ
แก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด และจะมีการประเมินผลการ
ดาเนินงานอีกครั้งในเดือนมีนาคม 2559
2.2 คนร. มีข้อสังเกตในการแก้ไขปัญหาของ
รัฐวิสาหกิจรายแห่ง ดังนี้
2.2.1 บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) (บมจ.
ทีโอที) และบริษทั กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
(บมจ. กสท) มอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (กระทรวง ICT) กาหนดทิศทางและบทบาทที่
ชัดเจนร่วมกันของรัฐวิสาหกิจทั้ง 2 แห่ง และกากับดูแลการ
ดาเนินงานดังกล่าว ให้มีความชัดเจนและเห็นผลเป็นรูปธรรม
ภายในเดือนมีนาคม 2559
2.2.2 การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ในการ
ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ รฟท. กาหนดให้กระทรวง
คมนาคมและ รฟท. ต้องมีความชัดเจนถึงแหล่งเงินลงทุนก่อน
นาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา และให้เริ่มลงทุนให้ได้ภายในปี
2559-2560 พร้อมทั้งกาหนดนโยบายให้เอกชนเข้ามาร่วม
ลงทุนสาหรับโครงการของ รฟท. เพิ่มขึ้นแทนการให้ รฟท.
ลงทุนเอง เพื่อลดภาระการลงทุนของภาครัฐในภาพรวม และ
สาหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงและรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ (ARL) ยืนยันให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุน

ในการดาเนินงานเดินรถและกาหนดให้ รฟท. จัดทาแผนงาน
การส่งมอบพื้นที่ย่านโรงงานมักกะสันให้ชัดเจน โดยยืนยันให้
รฟท. ทยอยส่งมอบพื้นที่ให้กระทรวงการคลังภายใน 2 ปี
2.2.3 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
เร่งรัดให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนแผนการจัดหา
รถ โดยให้พิจารณาประเภทและจานวนที่เหมาะสมภายใน
เดือนมีนาคม 2559 รวมถึงเร่งจัดซื้อรถโดยสารก๊าซธรรมชาติ
(NGV) 489 คัน ให้สามารถประกวดราคาให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนมีนาคม 2559 พร้อมทั้งจัดทาระบบตั๋วร่วมให้เริ่ม
ดาเนินการในส่วนที่สามารถดาเนินการได้เลยทันที โดยเฉพาะ
ในส่วนของ ขสมก. ก่อน และให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการ
ให้เอกชนเข้ามาเดินรถในส่วนของ ขสมก. เพิ่มเติม และให้
กากับรถร่วมบริการให้มีคุณภาพการให้บริการที่ดีขึ้น
2.2.4 บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
(บมจ.การบินไทย) ให้จัดทาแผนงานและกาหนดเวลา
การจัดการตัวแทนจาหน่าย (Agent) ให้มีความชัดเจน และ
เสนอภายในเดือนมีนาคม 2559 รวมทั้งให้ชะลอการจัดหา
เครื่องบินที่ยังไม่มีความจาเป็น ในกรณีมีการจัดหาเครื่องบิน
เพิ่มเติม จะต้องเป็นเครื่องบินประเภทเดียวกับที่มีอยู่แล้ว
ในฝูงบิน
2.2.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) กาหนดให้เร่งลดหนี้ที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้
2.2.6 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.)
ให้เร่งดาเนินการจัดหาพันธมิตรให้เป็นไปตามแผนงานและ
ลดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
3. เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง คนร. จะติดตามผลการ
ดาเนินงานตามแผนที่ยังต้องดาเนินการต่อเนื่อง โดยได้กาหนด
ตัวชี้วัดการประเมินผลการแก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิจทั้ง
7 แห่ง เพื่อประเมินผลต่อไปในเดือนมีนาคม 2559 และ
มอบหมายให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการแก้ไขปัญหา
รัฐวิสาหกิจ พิจารณาแผนการดาเนินงานในปี 2559 ของ
รัฐวิสาหกิจ โดยให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูปและนโยบายของ
รัฐบาล รวมทั้งกาหนดแนวทางการประเมินผลการแก้ไขปัญหา
และมาตรการเพื่อบังคับใช้ ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจไม่สามารถ
ดาเนินการได้บรรลุตามเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2559
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กรอบความรู้ที่ 1 ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.)

ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 18 มกราคม 2559
ผลการพิจารณาการดาเนินการตามแผนการแก้ไขปญหาของรัฐวิสาหกิจ
(ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน) 5 แห่ง ตามแผนฟนฟูกิจการ ปี 2558
กสท.

ทีโอที
ลดค่าใช้จ่ายได้ 1.7 หมื่นล้านบาท (20%)
(สูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้ 10%)

แยกหน่วยธุรกิจ (Business Unit)
บทบาทการทางานร่วมกับทีโอที
ลดค่าใช้จ่ายต่ากว่าเป้าหมาย

ยุติข้อพิพาทเสาโทรคมนาคมกับเอกชน

ขสมก.

การบินไทย

ปลดระวางรถโดยสารเก่า
ลดต้นทุนการเงิน

ลดค่าใช้จ่าย 7.2 พันล้านบาท
(ต่ากว่าเป้าที่ตั้งไว้ 1 หมื่นล้านบาท)
บริหารแผนจาหน่ายตั๋ว
ผ่านตัวแทนจาหน่าย (Agent)

ที่ทาได้

ที่ทาไม่ได้

จัดซื้อรถเมล์เอ็นจีวี 489 คัน

รฟท.

แผนลงทุนสร้างรถไฟรางคู่
ลงนามในสัญญา 2 สัญญา
เปดเอกชนร่วมลงทุนแอร์พอร์ตลิงค์

แผนการจัดหารถโดยสาร
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5.7 ผลการประเมินความเสี่ยงทางการคลังของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
ตารางที่ 5.16 Fiscal Risk Matrix ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
แหล่งที่มาของ
ภาระการคลัง

ภาระโดยตรง
(Direct liabilities)
ต้องชาระแน่นอนเมื่อถึงกาหนด

ภาระที่ชัดเจน

- รัฐบาลจะต้องจัดสรรงบประมาณให้แก่
(Explicit liabilities) รัฐวิสาหกิจฯ (ปีงบประมาณ 2557 และ
เป็นภาระตาม
2558 จานวน 64,063 และ 60,166
กฎหมายสัญญา
ล้านบาท ตามลาดับ)
หรือข้อตกลง
- การให้เงินอุดหนุนตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้เงินอุดหนุน
บริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ (PSO)
(ปีงบประมาณ 2558 จานวน 4,699
ล้านบาท)
- หนี้รัฐวิสาหกิจฯ ที่รัฐบาลรับภาระตาม
มติคณะรัฐมนตรี (ณ สิ้นเดือนกันยายน
2558 จานวน 147,538 ล้านบาท)*

ภาระโดยนัย
(Implicit liabilities)

เป็นภาระโดยหลัก
จริยธรรม คุณธรรม
นอกเหนือจากที่
ปรากฏเป็น
กฎหมายหรือ
ข้อตกลงที่อาจถูก
ผลักดันโดยกลุ่ม
ผลประโยชน์

-

ภาระผูกพัน
(Contingent liabilities)

อาจจะต้องชาระหากเหตุการณ์
บางอย่างเกิดขึ้น
- หนี้รัฐวิสาหกิจฯ ที่รัฐบาลค้าประกัน
(ณ สิ้นเดือนกันยายน 2558) จานวน
425,120 ล้านบาท
- หนี้รัฐวิสาหกิจฯ ที่รัฐบาลให้กู้ต่อ/
ให้ยืม (ณ สิ้นเดือนกันยายน 2558
จานวน 55,834 ล้านบาท)

- ผลการขาดทุนจากการดาเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจฯ ทีม่ ีความเสี่ยง ซึ่งมี
ผลกระทบต่อสถานะการเงินของกิจการ
- มูลค่าความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
การฟ้องร้องรัฐวิสาหกิจบริษัทลูกและ
บริษัทในเครือทั้ง 5 แห่ง (ณ เดือน
กันยายน 2558) มีมูลค่าประมาณ
22,589.99 ล้านบาท
- หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้าประกัน (ณ สิ้นเดือน
กันยายน 2558) จานวน 640,079
ล้านบาท

หมายเหตุ: *ภาระหนี้ที่รัฐบาลรับภาระตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของหนี้ที่รัฐบาลค้าประกันและหนี้ที่รัฐบาลให้กู้ต่อ
ที่มา: สานักนโยบายการคลัง สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
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5.8 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ควรเร่งรัดการดาเนินการตามแผนฟื้นฟูในรัฐวิสาหกิจฯ ที่ประสบปัญหาด้านการเงินหรือ
ขาดทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการลดภาระการอุดหนุนจากรัฐบาล กล่าวคือ
1.1 รฟท. ควรมีการวางแผนพัฒนาหารายได้ให้องค์กรเพิ่มขึ้น จากการบริหารสินทรัพย์ที่มี
อยู่เร่งการลงทุนทางด้านการซ่อมแซม/จัดซื้อรถจักร เพื่อเพิ่มอัตราความเร็วของการเดินรถ และควรมีการ
แก้ปัญหาบาเหน็จบานาญที่เป็นภาระของ รฟท. ในอนาคต รวมถึงการแก้ไขปัญหาระบบฐานข้อมูลทาง
บัญชีให้มีประสิทธิภาพ สามารถนามาใช้ประโยชน์ในการวัดผลการดาเนินงานได้20 จัดทาแผนธุรกิจโดยมุ่ง
พัฒนาในด้านการให้บริการเพิ่มช่องทางการจาหน่ายตั๋วโดยสารทางระบบออนไลน์เพื่อเพิ่มความสะดวก
สาหรับผู้โดยสาร เพิ่มความปลอดภัยโดยมีโครงการติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณ และปรับปรุงเครื่องกั้นทาง21
1.2 รฟม. ควรมีการบริหารจัดการความเสี่ยง อันเกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากผล
การดาเนินงานของ รฟม. ที่เกิดขึ้นแต่ละปี ล้วนได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนสกุล
เงินเยนอย่างมาก รวมทั้งควรศึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการส่งมอบพื้นที่ และการจัดการ
กรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งเป็นสาเหตุหลักของความล่าช้าในงานก่อสร้างรถไฟฟ้า22
1.3 ขสมก. ควรวางแผนจัดการปัญหาภาระหนี้สินที่มีอยู่จานวนมาก และเร่งหาแนวทาง
ในการเพิ่มรายได้เช่น การปรับปรุงเส้นทางการเดินรถประจาทางใหม่เพื่อลดค่าใช้จ่ายในเส้นทางที่ระยะทางยาว
และควบคุมค่าใช้จ่าย เช่น จัดโครงการเกษียณอายุก่อนกาหนด เพื่อให้มีต้นทุนการเดินรถที่เหมาะสมและ
แข่งขันได้ รวมถึงมีการบริหารจัดการรถเอกชนร่วมบริการและการจัดให้มีระบบตรวจสอบและติดตามการ
ปฏิบัติการเดินรถ Global Positioning System (GPS)23
1.4 บกท. ควรปรับโครงสร้างด้านการบริหารบุคคลเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงาน บริหารความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริหารจัดการทรัพย์สิน
โดยเฉพาะการบริหารจัดการเครื่องบินให้เหมาะสมกับเส้นทางการบิน สภาพตลาด และความต้องการของ
ลูกค้า รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ และพิจารณาหามาตรการในการเพิ่มรายได้24
1.5 ทีโอที ควรหาแนวทางเพิ่มรายได้เพื่อทดแทนรายได้สัมปทาน รวมทั้งแผนความ
เสี่ยงของการดาเนินงาน และลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน25
1.6 กสท. ควรมุ่งเน้นการสร้างกาไรนอกเหนือจากการขายบริการหลัก โดยการสร้าง
นวัตกรรมในการให้บริการ สร้างผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย รวมทั้งมองหาตลาดใหม่ๆ เพื่อสร้าง
ทางเลือกให้แก่ลูกค้า และลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน26
2. ควรมีการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน PSO ให้แก่รัฐวิสาหกิจฯ ที่ดาเนินการตามนโยบาย
ของรัฐ โดยการจัดสรรเงินอุดหนุนควรคานึงถึงต้นทุนและผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริง เพื่อให้
การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

20ที่มา:

แผนวิสาหกิจ ปี 2550 - 2554 จัดทาโดย สถาบันวิจัยเพือ่ การพัฒนาประเทศไทย
แผนรัฐวิสาหกิจปี 2555 - 2559 จัดทาโดย การรถไฟแห่งประเทศไทย
22ที่มา: รายงานผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ จัดทาโดยสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
23ที่มา: แผนฟืน
้ ฟูกจิ การขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
24
ที่มา: สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
25ที่มา: สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
26ที่มา: สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
21ที่มา:

บทที่ 6 สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Specialized Financial Institutions: SFIs)
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Specialized Financial Institutions: SFIs)27 เป็นเครื่องมือสาคัญ
ของรัฐบาลในการดาเนินนโยบายกึ่งการคลัง เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อย และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนตามปกติหรือสามารถเข้าถึงได้แต่ไม่เพียงพอให้
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น ทั้งนี้ การช่วยเหลือจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กรซึ่งจะ
แตกต่างกันออกไปในแต่ละ SFIs เช่น ธนาคารออมสิน เป็นสถาบันการเงินที่ส่งเสริมการออมของประชาชน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นสถาบันการเงินที่เน้นการช่วยเหลือทางการเงิน
ให้แก่เกษตรกร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เน้นการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เน้นการช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม หรือธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ที่เน้นส่งเสริมและสนับสนุน
การนาเข้า ส่งออก รวมถึงการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น
ทั้งนี้ การประเมินความเสี่ยงของ SFIs ในการศึกษานี้จะพิจารณาเพียง 6 แห่ง28 ทีเ่ ป็นตัวกลาง
ทางการเงิน ประกอบด้วย ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. ธอส. ธพว. ธสน. และ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
(ธอท.) โดยมีประเด็นการประเมินความเสี่ยงดังต่อไปนี้
1. ขนาดของ SFIs เมื่อเทียบกับธนาคารพาณิชย์
2. การประเมินสถานะทางการเงินของ SFIs ด้วยอัตราส่วนทางการเงิน
3. การประเมินความเสี่ยงจากการดาเนินโครงการนโยบายรัฐของ SFIs
6.1 ขนาดของ SFIs เมื่อเทียบกับธนาคารพาณิชย์
การประเมินขนาดของ SFIs เมื่อเทียบกับธนาคารพาณิชย์จะพิจารณาจากอัตราส่วน
เงินให้สินเชื่อและอัตราส่วนเงินรับฝากเทียบกันซึ่งเมื่อนาข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกันตั้งแต่ปี 2554 –
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ปี 2558 จะได้ข้อมูลที่มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
จากการพิจารณาอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อระหว่าง SFIs และธนาคารพาณิชย์ ในภาพรวมตั้งแต่ปี
2552 – ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2558 จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อของ SFIs ขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ในช่วงปี 2552 – 2554 ซึ่งเป็นผลการที่สินเชื่อธนาคารพาณิชย์มีการชะลอตัวลงในช่วงวิกฤตการเงินโลกปี
2551 - 2552 และ SFIs ได้เข้ามามีบทบาทในการช่วยสนับสนุนทางการเงินแก่ระบบเศรษฐกิจ และสัดส่วน
ดังกล่าวเริ่มคงตัวตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา โดย ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2558 SFIs มียอดเงินให้สินเชื่อ
27ปั จ จุบันประเทศไทยมีสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จานวน

8 แห่ง ประกอบด้วย 1) ธนาคารออมสิน 2) ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 5) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้า
แห่งประเทศไทย 6) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 7) บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม 8) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
28ไม่รวมบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) เนื่องจาก บสย. เป็นบรรษัทที่รับ
ค้าประกันสินเชื่อ ในขณะที่ บตท. มีขนาดของสินทรัพย์ค่อนข้างเล็ก (ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2558 มีสินทรัพย์ทั้งสิ้น 14,180 ล้านบาท) เมื่อเทียบกับ
SFIs อีก 6 แห่ง ประกอบกับไม่มีรายการธุรกรรมเชิงนโยบายรัฐ
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จานวน 4,368,925.50 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อระหว่าง SFIs และ ธนาคารพาณิชย์ อยู่ที่
ร้อยละ 27 และ 73 ตามลาดับ เท่ากับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (แผนภาพที่ 6.1)
แผนภาพที่ 6.1 อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อระหว่างสถาบันการเงินเฉพาะกิจและธนาคารพาณิชย์
ปี 2552 – ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2558
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ขณะที่อัตราส่วนเงินรับฝากระหว่าง SFIs และธนาคารพาณิชย์ ในภาพรวมตั้งแต่ปี 2552 –
ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2558 ก็ขยายตัวอย่างมีนัยสาคัญในช่วงปี 2552 – 2554 เช่นกัน โดยสาเหตุหลัก
มาจากยอดเงินฝากของธนาคารออมสินที่เพิ่มขึ้นจาก 863,477 ล้านบาทในปี 2552 เป็น 1,491,534
ล้านบาท ในปี 2554 และสัดส่วนดังกล่าวเริ่มคงตัวตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา โดย ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี
2558 SFIs มียอดเงินรับฝากจานวน 3,805,593.35 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินรับฝากระหว่าง SFIs และ
ธนาคารพาณิชย์ อยู่ที่ร้อยละ 25 และ 75 ตามลาดับ เท่ากับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (แผนภาพที่ 6.2)
แผนภาพที่ 6.2 อัตราส่วนเงินรับฝากระหว่างสถาบันการเงินเฉพาะกิจและธนาคารพาณิชย์
ปี 2552 – ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2558
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ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2555 จะเห็นได้ว่าสัดส่วนสินเชื่อและเงินฝากของ SFIs เทียบกับระบบสถาบัน
การเงินทั้งหมดไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่งและไม่
ประสบกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือวิกฤตเศรษฐกิจ เป็นผลให้ทั้ง SFIs และธนาคารพาณิชย์สามารถ
ดาเนินงานเพื่อให้บริการลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ดี หากสภาพเศรษฐกิจในอนาคตชะลอตัว
และธนาคารพาณิชย์ลดการปล่อยสินเชื่อเช่นเดียวกับช่วงปี 2552 - 2554 รัฐบาลอาจหันมาดาเนินนโยบาย
กึ่งการคลังผ่าน SFIs มากขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเติมเต็มช่องว่างทางการเงิน และอาจมีผลให้ภาระ
ทางการคลังที่เกิดจาก SFIs สูงขึ้นตามไปด้วย
6.2 การประเมินสถานะทางการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจด้วยอัตราส่วนทางการเงิน
การประเมินสถานะทางการเงินของ SFIs ด้วยอัตราส่วนทางการเงิน29 ที่สาคัญประกอบด้วย
1) อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) 2) อัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อยอดสินเชื่อคงค้าง (NPLs Ratio)
3) อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) และ 4) อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก (L/D
Ratio) โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
จากการพิจารณาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ของ SFIs ในภาพรวม ตั้งแต่ ปี 2556 –
ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2558 พบว่า เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย (ตารางที่ 6.1) โดยเมื่อพิจารณาเฉพาะข้อมูล
ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2558 แยกเป็นรายสถาบันเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า พบว่า SFIs ทีม่ ีค่า
D/E Ratio เพิ่มขึ้นได้แก่ ธ.ก.ส. ธอส. และ ธอท. และ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธอท. ที่มีค่า D/E Ratio อยู่ทรี่ ้อยละ
-7.16 ซึ่งเป็นผลมาจากการที่เงินทุนมีมูลค่าติดลบสูงขึ้นมาก สะท้อนให้เห็นถึงสถานะทางการเงินที่มีความ
เปราะบาง และมีความต้องการสภาพคล่องและเงินทุนในอนาคตเพิ่มขึ้นอีก ในขณะที่ SFIs ที่มีค่า D/E Ratio
ลดลง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธพว และ ธสน. แสดงให้เห็นว่า SFIs ส่วนใหญ่มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง
ขึ้น โดย ธสน. มีอัตราส่วนดังกล่าวน้อยที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 3.13 (แผนภาพที่ 6.3)
นอกจากนี้ หากพิจารณาอัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อยอดสินเชื่อคงค้าง (NPLs Ratio)
ของ SFIs ในภาพรวมตั้งแต่ปี 2556 – ณ สิน้ ไตรมา สที่ 3 ปี 2558 พบว่าเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยเมื่อพิจารณา
เฉพาะข้อมูล ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2558 แยกเป็นรายสถาบันเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า
พบว่า SFIs ที่มี NPLs Ratio เพิ่มขึ้นได้แก่ ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. ธอท. และ ธสน. และที่ลดลงได้แก่ ธอส. และ
ธพว. โดย ธอท. มีอัตราส่วนดังกล่าวสูงที่สุดที่ร้อยละ 49.00 รองลงมา คือ ธพว. ทีร่ ้อยละ 30.87 สาเหตุหลัก
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) (หนี้สินรวม/ทุน(ส่วนของเจ้าของ)) เป็นการแสดงโครงสร้างเงินทุนของกิจการหากมีสัดส่วนหนี้สินรวมเมื่อ
เทียบกับทุน (ส่วนของเจ้าของ) ถ้าอัตราส่วนดังกล่าวต่า แสดงว่ากิจการมีหนี้สินน้อยและความเสี่ยงในการกูย้ ืมเงินมาใช้ในการดาเนินงานต่า
ตรงกันข้ามหากอัตราส่วนดังกล่าวสูง แสดงว่ากิจการมีหนี้สินมากและความเสี่ยงในการกู้ยืมเงินมาใช้ในการดาเนินงานสูง
อัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อยอดสินเชื่อคงค้าง (NPLs Ratio) (หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้/สินเชื่อคงค้าง*100) สะท้อนถึงคุณภาพสินเชื่อ
หากอัตราส่วนดังกล่าวสูง แสดงว่ากระบวนการอานวยสินเชื่อไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ ง (BIS Ratio) (เงินกองทุน/สินทรัพย์เสี่ยง*100) เป็นเครื่องมือวัดความเพียงพอของเงินกองทุน โดย
กาหนดให้ธนาคารพาณิชย์ไทยดารงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงไม่ต่ากว่าร้อยละ 8.5 ทั้งนี้ ตามหลักการ Basel I เงินกองทุนใช้ในการ
รองรับความเสี่ยงในงบการเงินซึ่งคลอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านเครดิตและด้านตลาด และเพื่อให้สามารถสะท้อนความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น Basel II จึงได้เพิ่ม
เรื่องความเสี่ยงด้านการปฏิบัตกิ ารด้วย
อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก (L/D Ratio) (เงินให้สินเชื่อ/เงินฝาก*100) หากเงินฝากมีการเติบโตมากกว่าสินเชื่อ ย่อมแสดงถึงสภาพคล่องที่
เพิ่มขึ้นของธนาคารพาณิชย์ และอาจสะท้อนถึงการปล่อยสินเชื่อที่มีความเข้มงวดมากขึ้น
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เกิดจากกระบวนการปล่อยสินเชื่อที่ไม่เหมาะสม การวิเคราะห์ลูกค้าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน วิธีการประเมิน
หลักประกันแตกต่างจากวิธีปกติจนส่งผลให้ราคาประเมินหลักประกันสูงกว่าที่ควร และการติดตามดูแลลูกหนี้
ไม่ดีพอ ซึง่ SFIs ทั้ง 2 แห่ง ได้เข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการตั้งแต่ พ.ศ. 2556 โดยในปัจจุบัน ธพว. สามารถแก้ไข
NPLs ได้ใกล้เคียงกับเป้าหมาย เนื่องจาก ธพว. มีนโยบายการบริหารจัดการ NPLs ที่ชัดเจนมากขึ้น เช่น ลูกค้าที่
ยังดาเนินกิจการอยู่ ธพว. เร่งเจรจาประนอมหนี้ เพื่อให้ลูกหนี้ยังสามารถดาเนินกิจการต่อไปได้ และมีกระแส
เงินสดเพียงพอที่จะทยอยชาระหนี้ ลูกค้าที่หยุดดาเนินกิจการไปแล้ว ธพว. จะใช้วิธีปรับโครงสร้างหนี้ และ/หรือ
ขายทรัพย์ชาระหนี้ นอกจากนี้ ธพว. ยังจัดตั้งฝ่ายติดตามหนี้ (Loan Monitoring) เพื่อป้องกันการตกชั้นหนี้
และดูแลการชาระหนี้ของลูกค้ารายย่อยอย่างใกล้ชิด อัตราส่วนดังกล่าวจึงมีค่าลดลง สาหรับ SFIs อื่น ๆ นัน้
มีสัดส่วนดังกล่าวค่อนข้างต่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารออมสินที่มีอัตราส่วนดังกล่าว ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2558
อยู่ที่ร้อยละ 2.30
ด้านความเพียงพอของเงินกองทุน พบว่า อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio)
ของ SFIs ในภาพรวมยังคงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดที่ร้อยละ 8.5 แสดงให้
เห็นถึงฐานะเงินกองทุนที่อยู่ในระดับที่มั่นคง โดย SFIs ที่มีอัตราส่วนดังกล่าวสูงสุด ณ สิ้นไตรมาสที่ 3
ปี 2558 คือ ธสน. อยู่ที่ร้อยละ 20.76 ขณะที่ ธอท. มีอัตราส่วนดังกล่าวต่ากว่าเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยกาหนดซึ่งเท่ากับร้อยละ -22.66 เป็นผลจากการที่มีมูลค่าหนี้ NPLs สูง จึงต้องมีการกันเงินสารองไว้ใน
ระดับสูง จนส่งผลให้ผลการดาเนินงานขาดทุนและเงินกองทุนติดลบ
ขณะที่อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก (L/D Ratio) ของ SFIs ในภาพรวมตั้งแต่ปี 2556
– ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2558 เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย แต่เมื่อนาข้อมูล ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2558 มา
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า พบว่า มีค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย สะท้อนถึงการมีสภาพคล่องที่ลดลง
ทาให้ความสามารถของ SFIs ในการให้บริการด้านสินเชื่อได้ลดลง โดย ธ.ก.ส. และ ธอส. มีอัตราส่วน
ดังกล่าวสูงที่สุดสองอันดับแรกเมื่อเปรียบเทียบกับ SFIs อื่น ๆ อยู่ที่ร้อยละ 117.41 และ 117.77
ตามลาดับ
กล่าวโดยสรุป ฐานะการเงินของระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจในภาพรวมยังแข็งแกร่ง โดยมี
ประเด็นที่ควรเฝ้าระวังคือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งอาจมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
และจะส่งผลต่อ BIS Ratio ของ SFIs ซึ่งหาก BIS Ratio ของ SFIs บางแห่งลดลงอยู่ในระดับที่ต่ากว่าเกณฑ์
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดไว้แล้ว รัฐบาลอาจมีภาระในการเพิ่มทุนเพื่อให้ SFI แห่งนั้นดาเนินกิจการ
ต่อไปได้
ตารางที่ 6.1 อัตราส่วนทางการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจในภาพรวม
ปี 2556 – ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2558
อัตราส่วนทางการเงิน/ปี
D/E Ratio (เท่า)
NPLs Ratio (%)
BIS Ratio (%)
L/D Ratio (%)

2556
13.16
5.41
10.99
98.07

2557
12.90
5.44
11.41
100.31

Q3/2558
12.98
5.60
11.63
99.18

Q3/2558
13.13
5.90
12.04
100.28

ที่มา: สานักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน สานักงานเศรษฐกิจการคลัง ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2559

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

L/D Ratio
(%)

2556

BIS Ratio
(%)

2557

Q3 2557

33.74
37.61
39.32
30.87

ธอท.

3.43
3.38
3.35
3.13
23.91
24.44
21.20
18.55

ธอส.
ธสน.

6.67
7.78
7.55
10.25

-13.55
-24.87
-7.16

ธ.ก.ส.

4.36
5.58
4.61
6.45

29.67
43.38
38.03
49.00

14.91
14.15
14.97
14.12
10.95
10.18
10.16
10.63
13.43
13.21
13.05
13.24
130.38

ธ.ออมสิน

17.12
17.81
16.81
20.76

1.25
1.53
1.89
2.30
6.13
4.84
4.78
5.53
6.12
5.36
5.99
5.43

NPL Ratio
(%)

1.48
-12.78
-1.23
-22.66

9.59
10.32
10.30
11.16
11.59
12.31
12.48
12.83
17.02
17.04
16.72
17.21

D/E Ratio
(เท่า)

82.70
83.42
81.95
82.90
111.36
117.50
117.66
117.77
122.77
121.76
119.69
117.41
96.52
98.01
104.49
98.41

76

แผนภาพที่ 6.3 อัตราส่วนทางการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจปี 2556 – ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2558
ธพว.

Q3 2558

หมายเหตุ: ไม่มีผลของอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก (L/D Ratio) ของ ธสน. และ ธพว. เนื่องจาก SFIs ทั้งสองแห่งไม่รับฝากเงิน
ที่มา: สานักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน สานักงานเศรษฐกิจการคลัง ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2559

77
6.3 การประเมินความเสี่ยงจากการดาเนินโครงการนโยบายรัฐของ SFIs
การดาเนินงานของ SFIs ตามปกติจะดาเนินธุรกรรมเชิงพาณิชย์ภายใต้กรอบกฎหมายจัดตั้ง
ของแต่ละแห่ง แต่เนื่องจาก SFIs เป็นสถาบันการเงินของรัฐ จึงได้รับมอบหมายให้ดาเนินงานตามนโยบาย
ของรัฐบาลด้วย หรือธุรกรรมกึ่งการคลัง (Quasi Fiscal Activities: QFAs) ซึง่ โดยทั่วไปเป็นการช่วยเหลือ
ประชาชนและ SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น โดยการปล่อยสินเชื่อที่มีเงื่อนไขผ่อนปรนที่อาจ
ก่อให้เกิดปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ในอัตราที่สูงกว่าธนาคารพาณิชย์ทั่วไป ซึ่งมีผลต่อความ
มั่นคงด้านสภาพคล่องและสถานะเงินกองทุนของ SFIs เนื่องจาก SFIs เป็นสถาบันการเงินของรัฐ รัฐอาจต้อง
ให้ความช่วยเหลือทั้งในรูปของการค้าประกันเงินกู้ การเพิ่มทุนและการชดเชยความเสียหายอันเกิดจากการ
ดาเนินโครงการตามนโยบายของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SFIs ที่รับฝากเงินจากประชาชนที่จาเป็นต้องมี
ความเข้มแข็งทางการเงิน เพราะหากผู้ฝากเงินขาดความเชื่อมั่นในระบบ SFIs อาจตัดสินใจถอนเงินฝาก
ส่งผลให้ SFIs ประสบปัญหาด้านสภาพคล่องและอาจจะเป็นภาระและความเสี่ยงทางการคลังได้ในที่สุด
สาหรับการดาเนินโครงการตามนโยบายรัฐบาลที่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี รัฐบาลจะ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ และภาระหนี้ที่เกิดจากโครงการ นอกจากนั้น เมื่อโครงการประสบ
ภาวะขาดทุน หรือมีความเสียหายเกิดขึ้น รัฐบาลจะมีภาระทางการคลังในการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
จานวนมากในแต่ละปี เช่น โครงการรับจานาผลิตผลทางการเกษตร โครงการประกันรายได้เกษตรกร
โครงการพักชาระหนี้ และโครงการ SME POWER เป็นต้น ทั้งนี้ ภาระอุดหนุนการดาเนินโครงการตาม
นโยบายรัฐบาลให้แก่ SFIs จะเป็นการอุดหนุนเฉพาะการดาเนินงานของส่วนธุรกรรมที่เกิดขึ้นจากนโยบาย
รัฐบาลเท่านั้น และ SFIs จะต้องมีการแยกบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐออกจากธุรกรรมเชิงพาณิชย์ หลังจาก
แยกธุรกรรมแล้วจะสามารถทราบถึงผลการดาเนินงานของธุรกรรมทั้งสองประเภทของ SFIs ได้อย่าง
ชัดเจน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการกากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดาเนินงานของ SFIs ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ SFIs สามารถดาเนินธุรกรรมเชิงพาณิชย์ได้ อย่าง
มั่นคงและยั่งยืนด้วยตนเอง และสามารถดาเนิน ธุรกรรมตามนโยบายรัฐเพื่อฟื้นฟู หรือช่วยเหลือกลุ่ม
ประชาชนและธุรกิจเป้าหมายได้
6.3.1 ผลการดาเนินงานและประมาณการภาระทางการคลังของโครงการนโยบายรัฐ
ของ SFIs ในภาพรวม ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2558
การดาเนินโครงการนโยบายรัฐของ SFIs มียอดสินเชื่อคงค้าง ณ สิ้นไตรมาสที่ 3
ปี 2558 จานวนทั้งสิ้น 789,736.76 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.69 จากไตรมาสที่ผ่านมา ขณะทีส่ ัดส่วน
หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อยอดสินเชื่อคงค้าง (NPLs Ratio) ของโครงการนโยบายรัฐ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3
ปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 1.33 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจากมี NPLs จากโครงการสินเชื่อชะลอ
การขายข้าวเปลือกนาปี ปี 2557/58 ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพิ่มเข้ามาอีก
1,242.65 ล้านบาท (แผนภาพที่ 6.4)
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แผนภาพที่ 6.4 ผลการดาเนินงานในภาพรวมของโครงการนโยบายรัฐของ SFIs
ร้อยละ
ล้านบาท
1,100,000
4.00
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0
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Q4/57
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Q2/58
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NPLs
NPLs Ratio
สินเชื่อคงค้าง
ที่มา: สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2559

แม้ว่าการดาเนินโครงการตามนโยบายรัฐจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ แต่ขณะเดียวกัน
ก็ก่อให้เกิดภาระทางการคลังของรัฐบาลในการชดเชยความเสียหายจากการดาเนินโครงการต่าง ๆ ดังจะเห็นได้
จากประมาณการภาระทางการคลังจากโครงการนโยบายรัฐของสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ขอรับการชดเชย
จากรัฐบาลตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดโครงการ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2558 มีจานวนทั้งสิน้ 133,193.72
ล้านบาท และภาระทางการคลังที่รอการชดเชยจากรัฐบาลจานวน 43,217.43 ล้านบาท ทั้งนี้ สัดส่วน
ภาระทางการคลังคงเหลือรอการชดเชยจากรัฐบาลต่อประมาณการภาระทางการคลังจากโครงการที่มีการ
แยกบัญชี PSA ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 32.45 เพิ่มขึน้ จากไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจากธนาคารออมสินมี
โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่าสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ปี 2558 วงเงิน 100,000 ล้านบาท เข้ามาเพิ่มเติม
และได้มีการขยายโครงการอีก 50,000 ล้านบาท ซึ่งโครงการดังกล่าวยังไม่ได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาล
(แผนภาพที่ 6.5)
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แผนภาพที่ 6.5 ประมาณการภาระทางการคลังของโครงการนโยบายรัฐของ SFIs
ร้อยละ

ล้านบาท
140,000

37.62
32.45

120,000
26.50
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43,217.43
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ประมาณการภาระการคลังทั้งหมดที่รอรับการชดเชยจากรัฐบาล
รัฐบาลชดเชยแล้ว
ภาระทางการคลังคงเหลือรอการชดเชยจากรัฐบาล
สัดส่วนภาระทางการคลังคงเหลือต่อความเสียหายทั้งหมด
ที่มา: สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2559

6.3.2 ผลการดาเนินงานและประมาณการภาระทางการคลังของโครงการนโยบายรัฐของ
SFIs ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2558
ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2558 SFIs ที่มียอดสินเชื่อคงค้างสูงที่สุด ได้แก่ ธ.ก.ส. จานวน
706,668.11 ล้านบาท รองลงมาคือ ธนาคารออมสินที่มียอดสินเชื่อคงค้างจานวน 43,877.72 ล้านบาท
ขณะที่ SFIs ที่มียอด NPLs คงค้างสูงที่สุดได้แก่ ธพว. มีมูลค่าสูงที่สุดเท่ากับ 7,041.39 ล้านบาท โดย NPLs
ส่วนใหญ่ของ ธพว. มาจากโครงการดังต่อไปนี้ 1) โครงการสินเชื่อ SME Power เพื่อวันใหม่ (ระยะที่ 1 และ
ระยะที่ 2) โครงการสินเชื่อ SME Power เพื่อผู้ประสบอุทกภัย ปี 2553 และ 3) โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนา
กระบวนการผลิตภายใต้สินเชื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิต
นอกจากนี้ หากพิจารณา NPLs Ratio พบว่า ธอท. และ ธพว. มีสัดส่วนค่อนข้างสูงอยู่ที่
ร้อยละ 52.63 และ 31.27 ตามลาดับ เนื่องจากกลุ่มลูกค้าเป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่มีความสามารถในการ
ชาระหนี้ต่า ไม่มีหลักประกัน และเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจหรือภัยธรรมชาติ
รวมทั้ง บางโครงการมีเงื่อนไขที่ไม่ต้องตรวจเครดิตบูโรก่อน การปล่อยกู้ของ SFIs ทั้ง 2 แห่ง จึงมีความเสี่ยง
สูงกว่า SFIs อื่น ทั้งนี้ หาก SFIs มี NPLs Ratio สูง รัฐบาลอาจมีความเสี่ยงในการพิจารณาเพิ่มทุนต่อไป
(แผนภาพที่ 6.6)
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31.27

ร้อยละ
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แผนภาพที่ 6.6 สินเชื่อคงค้าง NPLs และสัดส่วน NPLs Ratio ของโครงการนโยบายรัฐของ SFIs
เป็นรายสถาบัน ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2558
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ที่มา: สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2559

เมื่อพิจารณาประมาณการภาระทางการคลังทั้งหมดที่ SFIs ขอรับการชดเชยจาก
รัฐบาล พบว่า ธ.ก.ส. มีประมาณการภาระทางการคลังทั้งหมดมากที่สุดจานวน 86,327.86 ล้านบาท
รองลงมา คือธนาคารออมสินจานวน 37,250.56 ล้านบาท สาหรับประมาณการภาระทางการคลังคงเหลือ
รอการชดเชยจากรัฐบาลพบว่า ธนาคารออมสินมีประมาณการภาระทางการคลังคงเหลือมากที่สุดจานวน
32,918.89 ล้านบาท รองลงมา คือ ธ.ก.ส. จานวน 4,366.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนภาระการคลัง
คงเหลือต่อภาระการคลังทั้งหมด ของ ธ.ก.ส. และ ธนาคารออมสิน อยู่ทรี่ ้อยละ 5.06 และ 88.37
ตามลาดับ
นอกจากนี้ หากพิจารณา ธสน. ธอท. ธอส. และ ธพว. ซึ่งมีสัดส่วนภาระทางการคลัง
คงเหลือต่อภาระทางการคลังทั้งหมดอยู่ในระดับสูงเท่ากับร้อยละ 82.49 80.11 65.93 และ 49.00
ตามลาดับแล้วพบว่า สัดส่วนภาระทางการคลังคงเหลือต่อภาระการคลังทั้งหมดของ ธสน. แม้ว่าจะมีสัดส่วน
สูงที่สุด แต่สัดส่วนดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานตามปกติหรือสภาพคล่อง เนื่องจาก ธสน. มีโครงการ
ที่มีการแยกบัญชี PSA เพียงโครงการเดียว และมีหลักเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวด ดังนั้น คาดว่า
โครงการดังกล่าวมีโอกาสเสียหายค่อนข้างน้อย เช่นเดียวกับ ธอส. ที่มีสัดส่วนดังกล่าวสูงที่สุดเป็นอันดับที่ 2
แต่สัดส่วนดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน เนื่องจากยอดภาระทางการคลังคงเหลือต่า (1,582.23
ล้านบาท) ขณะที่ ธพว. แม้ว่ามูลค่าภาระทางการคลังคงเหลือรอการชดเชยจากรัฐบาลค่อนข้างน้อย
เมือ่ เปรียบเทียบกับ SFIs อื่น ๆ แต่จากสัดส่วนภาระทางการคลังคงเหลือต่อภาระทางการคลังทั้งหมด และ
ผลการดาเนินงานที่มี NPLs Ratio อยู่ในระดับสูงอาจส่งผลให้รัฐบาลต้องชดเชยภาระทางการคลังเพิ่มขึ้น
และกระทบต่อการดาเนินงานและสภาพคล่องของ ธพว. ในที่สุด (แผนภาพที่ 6.7)
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ขณะที่ บสย. แม้ว่าจะเป็น SFIs ทีม่ ีบทบาทเฉพาะการค้าประกันสินเชื่อ แต่การค้าประกัน
ดังกล่าวส่วนหนึ่งเป็นการค้าประกันโครงการที่มีการแยกบัญชี PSA ทาให้รัฐบาลมีภาระในการชดเชยภาระ
ทางการคลังเช่นเดียวกับ SFIs อื่น ๆ โดยประมาณการภาระทางการคลังทั้งหมดที่ขอรับการชดเชยจาก
รัฐบาลของ บสย. มีจานวนทั้งสิ้น 16,881.24 ล้านบาท ขณะที่มีความเสียหายคงเหลือรอการชดเชยอีกจานวน
13,634.69 ล้านบาท
กล่าวโดยสรุป การดาเนินโครงการที่มีการแยกบัญชี PSA หาก SFIs มีประมาณการ
ภาระทางการคลังที่ต้องได้รับการชดเชยจากรัฐบาลสูง จะสะท้อนถึงความเสี่ยงของรัฐบาลที่จะต้องจัดสรร
งบประมาณให้สูงขึ้นด้วยเช่นกัน
แผนภาพที่ 6.7 ประมาณการภาระทางการคลังของโครงการที่มีการแยกบัญชี PSA
รายสถาบัน ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2558
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ประมาณการภาระทางการคลังทั้งหมดที่ขอรับการชดเชยจากรัฐบาล
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ภาระทางการคลังคงเหลือรอการชดเชยจากรัฐบาล
สัดส่วนภาระทางการคลังคงเหลือต่อภาระทางการคลังทั้งหมดแต่ละ SFI
ที่มา: สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2559

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบสัดส่วน NPLs ในภาพรวม กับสัดส่วน NPLs ของ SFIs สาหรับ
โครงการนโยบายรัฐ พบว่า NPLs ของโครงการ PSA มีสัดส่วนต่ากว่า NPLs ในภาพรวม ยกเว้น ธอท. และ ธพว.
ที่มสี ัดส่วน NPLs สาหรับโครงการที่มีการแยกบัญชี PSA ที่สูงกว่า โดย ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2558 ธอท. มี
สัดส่วน NPLs ในภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 49.00 ขณะที่สัดส่วน NPLs สาหรับโครงการนโยบายรัฐ ร้อยละ
53.63 ส่วน ธพว. มีสัดส่วน NPLs ในภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 30.87 ขณะที่สัดส่วน NPLs สาหรับโครงการที่มี
การแยกบัญชี PSA ร้อยละ 31.27 ในขณะที่ธนาคารออมสิน และ ธสน. ไม่มี NPLs ที่เกิดจากโครงการที่มีการ
แยกบัญชี PSA แสดงให้เห็นว่า NPLs ที่เกิดจากการดาเนินโครงการนโยบายรัฐ ของธนาคารออมสิน ธ.ก.ส.
ธอส. และ ธสน. ยังไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดาเนินธุรกรรมตามปกติและสภาพคล่อง ยกเว้น
ธอท. และ ธพว. ที่รัฐบาลอาจต้องรับภาระในการเพิ่มทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินต่อไป (ตารางที่ 6.2)
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ตารางที่ 6.2 การเปรียบเทียบสัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อยอดสินเชื่อคงค้าง (NPLs Ratio)
ในภาพรวมกับโครงการนโยบายรัฐของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2558
หน่วย : ร้อยละ

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

NPLs Ratio ในภาพรวม

ธนาคารออมสิน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

2.30
5.53
5.43
30.87
6.45
49.00

NPLs Ratio สาหรับ
โครงการนโยบายรัฐ
0.00
0.28
3.50
31.27
0.00
52.63

ที่มา: สัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อคงค้างรวม จากสานักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน สานักงานเศรษฐกิจการคลัง ขณะที่
สัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อคงค้างของโครงการที่มีการแยกบัญชี PSA จากสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

นอกจากนี้ หากพิจารณาหนี้คงค้างของ SFIs ที่รัฐบาลค้าและไม่ค้าประกันระหว่างปี
2554 – ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2558 พบว่า SFIs มีหนี้คงค้างเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงปีงบประมาณ
2554 – 2557 โดยเพิ่มสูงขึ้นจาก 176.05 พันล้านบาท ในปี 2554 เป็น 646.31 พันล้านบาท ใน
ปีงบประมาณ 2557 และชะลอลงเป็น 602.69 พันล้านบาท ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2558 มีผลให้สัดส่วน
หนี้คงค้างของ SFIs ที่รัฐบาลค้าประกันต่อหนี้สาธารณะรวมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา โดยเพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 3.31 ในปี 2554 เป็น 10.40 ในปี 2557 และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็นร้อยละ 10.42
ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2558 เช่นเดียวกับสัดส่วนหนี้คงค้างของ SFIs ที่รัฐบาลค้าประกันต่อ GDP ที่เพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 1.41 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 4.84 ในปีงบประมาณ 2557 และปรับตัวลดลงเป็น ร้อยละ 4.48
ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2558 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของหนี้คงค้างของ SFIs ถือเป็นความเสี่ยงทางการคลังที่รัฐบาล
อาจจะต้องรับภาระ (ตารางที่ 6.3)
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ตารางที่ 6.3 หนี้คงค้างของ SFIs ที่รัฐบาลค้าและไม่ค้าประกัน (ทั้งในและต่างประเทศ)
ปี 2554 – ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2558
ปีงบประมาณ
1. หนี้คงค้างรวมของ SFIs (พันล้านบาท)
(1.1 + 1.2)
1.1 หนี้คงค้างของ SFIs ที่รัฐบาลค้าประกัน
(พันล้านบาท)
1.2 หนี้คงค้างของ SFIs ที่รัฐบาลไม่ค้าประกัน
(พันล้านบาท)
2. หนี้คงค้างของ SFIs ที่รัฐบาลค้าประกัน
ต่อหนี้สาธารณะคงค้างรวม (ร้อยละ)
3. หนี้คงค้างของ SFIs ที่รัฐบาลค้าประกัน
ต่อ GDP (ร้อยละ)
4. หนี้สาธารณะคงค้างรวม (พันล้านบาท)
5. หนี้สาธารณะคงค้างรวมต่อ GDP (ร้อยละ)
6. GDP (adjusted) (พันล้านบาท)

2554

2555

2556

2557

Q3/2558

176.05

404.77

581.83

646.31

602.69

142.11

359.73

533.53

584.71

539.94

33.94

45.04

48.30

61.60

62.75

3.31

7.25

9.79

10.40

10.42

1.41
4,299
40.78
10,540

3.21
4,961
43.66
11,363

4.50
5,450
45.71
11,922

4.84
5,624
46.32
12,141

4.48
5,783
42.99
13,453

หมายเหตุ: ข้อมูลหนี้คงค้างของ SFIs ในที่นี้ หมายถึง ข้อมูลหนีข้ อง ธ.ก.ส. ธสน. ธอส. ออมสิน ธพว. บตท. ยกเว้น ธอท. และ บสย.
ที่มา: สานักงานบริหารหนี้สาธารณะซึ่ง GDP (adjusted) เป็น GDP รายเดือนทีส่ านักงานบริหารหนี้สาธารณะปรับเพื่อใช้วัดสัดส่วนหนี้คงค้างต่อ
GDP ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2559
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กรอบความรู้ที่ 2 พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. 2558

เนื่องจากพระราชกาหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือ
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2555 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 มกราคม
2555 ประกอบกับพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้วันที่ 11 สิงหาคม
2551 ทาให้ธนาคารพาณิชย์ต้องนาส่งเงินจานวนทั้งสิ้นร้อยละ 0.47 ของยอดเงินฝากที่ธนาคารได้รับจาก
ประชาชน ดังนี้
1. อัตราร้อยละ 0.01 ของยอดเงินฝากถัวเฉลี่ยนาส่งให้สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.)
2. อัตราร้อยละ 0.46 ของยอดเงินที่ได้รับจากประชาชนถัวเฉลี่ยนาส่งให้ธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อนาไปชาระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยของหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้
อย่างไรก็ดี พ.ร.ก. ฉบับนี้ไม่ครอบคลุมถึง SFIs จึงก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันขึ้นระหว่าง
ธนาคารพาณิชย์ กับ SFIs ทาให้ต้นทุนเงินฝากของ SFIs ต่ากว่าธนาคารพาณิชย์ กระทรวงการคลังจึงมี
แนวทางในการลดความเหลื่อมล้าดังกล่าว โดยการจัดตั้งกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจขึ้น
เพื่อให้ SFIs นาส่งเงินให้กองทุนฯ ในอัตราเดียวกันกับที่ธนาคารพาณิชย์ต้องนาส่งให้ ธปท. และ สคฝ.
วัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งกองทุนฯ คือ เพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนทางการเงินแก่
SFIs และเงินของกองทุนฯ สามารถใช้เพื่อการเพิ่มทุนให้แก่ SFIs ได้ จึงสามารถแบ่งเบาภาระของรัฐบาล
ในกรณีที่ SFIs ต้องการเพิ่มทุน ทาให้รัฐบาลสามารถจัดสรรเงินส่วนนี้ไปใช้เพื่อโครงการอื่น ๆ ที่มีความ
เร่งด่วนได้ เพื่อให้ประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ เนื่องจากรัฐบาลต้องจัดสรร
งบประมาณเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่มีความสาคัญต่อประเทศในภาพรวม อาจส่งผลให้มีงบประมาณไม่เพียงพอ
ต่อการเพิ่มทุนให้ SFIs ทาให้ไม่ได้รับเงินเพิ่มทุนหรือได้รับเงินเพิ่มทุนน้อยกว่าความต้องการ ดังนั้น การจัดตัง้
กองทุนฯ ขึ้นมาจะทาให้ SFIs สามารถเข้าถึงเงินเพิ่มทุนได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ระบบ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจเกิดการพัฒนาและมีเสถียรภาพที่มั่นคง
ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ หากกระทรวงการคลังและคณะกรรมการกองทุนฯ เห็นว่าควรเพิ่ม
ทุนให้แก่สถาบันการเงินเฉพาะกิจโดยใช้เงินกองทุนก็สามารถกระทาได้โดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี
ซึ่งมิต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภาแต่อย่างใด ซึ่งแตกต่างจากปี 2557 ที่การตั้งงบประมาณสาหรับ
การเพิ่มทุนให้แก่สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ต้องเป็นไปตามวิธีการงบประมาณ โดยความเห็นชอบของรัฐสภา
ที่มา: อิสร์กลุ อุณหเกตุ , การเพิ่มทุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจกับกฏหมายกองทุน SFIs , สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย , ตีพิมพ์ 9 เมษายน 2558
อฺธิก เล้าสกุล, กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
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6.4 การเพิ่มทุนและจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง SFIs แต่ละแห่งได้กาหนดว่ารัฐบาลสามารถที่จะให้เงินอุดหนุน
แก่ธนาคารได้เมื่อรายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายหรือประสบกับการขาดทุนจากการดาเนินงาน เนื่องจาก SFIs จัดตั้ง
ขึ้นในรูปแบบที่ไม่แสวงหากาไรสูงสุด โดยนโยบายต่าง ๆ ถูกออกแบบมาสาหรับเติมเต็มช่องว่างทางการเงิน
เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ SFIs สามารถดาเนินนโยบายดังกล่าวได้เต็มที่
และยังคงมีความมั่นคงทางการเงิน รัฐบาลจาเป็นต้องจัดสรรเงินเพิ่มทุนและเงินอุดหนุนให้ SFIs ผ่าน
งบประมาณรายจ่าย
เมื่อพิจารณาการเพิ่มทุนพบว่า รัฐบาลมีการเพิ่มทุนให้แก่ SFIs แตกต่างกันในแต่ละปี ทั้งนี้
จะมีเกณฑ์พิจารณาอนุมัติวงเงินเพิ่มทุนจากผลการดาเนินงานของแต่ละ SFIs รวมถึงการดาเนินโครงการ
ต่าง ๆ ตามนโยบายรัฐ ซึ่งในปีงบประมาณ 2556 มีการเพิ่มทุนจานวนทั้งสิ้น 1,755 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อน 1,155 ล้านบาท (ปีงบประมาณ 2555 มีจานวน 600 ล้านบาท) สาหรับปีงบประมาณ 2557
รัฐบาลมีการเพิ่มทุนให้แก่ SFIs เพิ่มขึ้นเป็นจานวน 4,630 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเพิ่มทุนเพื่อแก้ปัญหาหนี้
NPLs ภายใต้แผนการฟื้นฟูของ SFIs จานวน 2 แห่ง คือ ธพว. และ ธอท. และเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การดาเนินงานให้แก่ บตท. ในขณะที่ปีงบประมาณ 2558 ไม่ได้มีการเพิ่มทุนให้แก่ SFIs (ตารางที่ 6.4)
ตารางที่ 6.4 จานวนวงเงินเพิ่มทุนให้แก่สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ประจาปีงบประมาณ 2555 – 2559
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร*
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
รวม

2555
-

2556
750
-

2557
-

2558
-

600

555

2,000

-

600

450
1,755

2,500
130
4,630

-

2559
-

นอกจากนี้ ในแต่ละปีรัฐบาลยังได้จัดสรรงบประมาณเพื่ออุดหนุน SFIs เป็นประจาเพื่อ
ชดเชยภาระทางการคลังที่เกิดจากการดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาล โดยสัดส่วนเงินอุดหนุน SFIs ต่อ
วงเงินงบประมาณรวม มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.00 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2555
เป็นร้อยละ 2.60 3.40 และ 3.40 ในปีงบประมาณ 2556 - 2558 ตามลาดับ แต่มีสัดส่วนลดลง
ในปีงบประมาณ 2559 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2558 เหลือร้อยละ 2.59 โดยเป็นผลมาจากการ
ลดลงของงบประมาณอุดหนุนที่ได้จัดสรรให้กับ ธ.ก.ส. ซึ่ง ธ.ก.ส. เป็น SFIs ที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน
อย่างต่อเนื่องและเป็นจานวนมากที่สุดมาโดยตลอด โดยในปีงบประมาณ 2559 ได้รับการจัดสรรเงิน
อุดหนุนจานวน 66,835.4 ล้านบาท (ตารางที่ 6.5)
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ตารางที่ 6.5 การจัดสรรงบประมาณอุดหนุน SFIs ประจาปีงบประมาณ 2555 - 2559
หน่วย: ล้านบาท

SFIs
ธ.ก.ส.
ธสน.
ธพว.
บสย.
ออมสิน
ธอส.
ธอท.
รวม
งบประมาณประจาปี
สัดส่วนต่องบประมาณ
ประจาปี

2555
46,393.2
62.3
38.2
954.4
948.7
319.1
115.8
48,831.6
2,380,000

2556
61,332.1
13.3
241.9
460.6
1,043.0
107.9
63,198.8
2,400,000

2557
82,771.9
51.3
405.0
1,289.3
1,039.4
212.0
85,768.9
2,525,000

2558
84,553.1
63.7
550.3
1,546.8
680.7
8.0
87,402.6
2,575,000

2559
66,835.4
66.5
494.8
1,558.5
1,392.6
29.1
70,376.9
2,720,000

2.0

2.6

3.4

3.4

2.59

ที่มา: เอกสารงบประมาณโดยสังเขป

กล่าวโดยสรุป การดาเนินกิจกรรมกึ่งการคลังผ่าน SFIs แม้ว่าจะช่วยเพิ่มความสามารถในการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนฐานราก อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ แต่ก็นามา
ซึ่งภาระและความเสี่ยงทางการคลังในการชดเชยความเสียหายในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้ง หากลูกหนี้โครงการ
ดังกล่าวเป็น NPLs ก็ยิ่งทาให้ภาระและความเสี่ยงทางการคลังที่เกิดจากการดาเนินโครงการตามนโยบาย
รัฐบาลของ SFIs สูงขึ้นตามไปด้วย
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6.5 ผลการประเมินความเสี่ยงทางการคลังของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ตารางที่ 6.6 Fiscal Risk Matrix ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
แหล่งที่มาของภาระ
ทางการคลัง

ภาระโดยตรง
(Direct Liability)

ภาระผูกพัน
(Contingent Liability)

ต้องชาระแน่นอนเมื่อถึงกาหนด

อาจจะต้องชาระหากเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น

ภาระที่ชัดเจน
(Explicit liability)

- รัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนและเพิ่มทุนใน
ปีงบประมาณ 2558 และ 2559 จานวน
เป็นภาระตามกฎหมายสัญญา 87,402.60 และ 70,376.90 ล้านบาท
หรือข้อตกลง
ตามลาดับ
- ประมาณการภาระทางการคลังคงเหลือจาก
การดาเนินโครงการ PSA ที่รอการชดเชย
จากรัฐบาลจานวน 43,217.43 ล้านบาท
(ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2558)
ภาระโดยนัย
(Implicit liability)
เป็นภาระโดยหลักจริยธรรม
คุณธรรม นอกเหนือจากที่
ปรากฏเป็นกฎหมายหรือ
ข้อตกลงที่อาจถูกผลักดัน
โดยกลุม่ ผลประโยชน์
ที่มา: ส่วนบริหารความเสี่ยงและวินัยการคลัง ส่วนนโยบายการคลัง สานักงานเศรษฐกิจการคลัง

- หนี้คงค้างของ SFIs ที่รัฐบาลค้าประกัน
จานวน 539,942 ล้านบาท
(ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ
2558)

- หนี้คงค้างของ SFIs ที่รัฐบาลไม่ค้า
ประกัน จานวน 62,752 ล้านบาท
(ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ
2558)
- การชดเชยผลการขาดทุนจากการ
ดาเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ทีป่ ระสบความล้มเหลวจนมีผลกระทบ
ต่อสถานะการเงินของกิจการ
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6.6 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
แนวทางในการลดความเสี่ยงจากการดาเนินงานของ SFIs ดังนี้
1) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดชั้นหนี้และการกันเงินสารองสาหรับลูกหนี้ที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ให้สอดคล้องกับความสามารถในการชาระหนี้ที่แท้จริง
2) มีการกาหนดการใช้หลักเกณฑ์การกากับดูแลและมาตรฐานการบัญชีให้ใกล้เคียงกับ
มาตรฐานสากล เช่น การกากับดูแลความเสี่ยงของเงินกองทุนตามมาตรฐาน Basel II และมาตรฐานการบัญชี
ระหว่างประเทศ IAS 39 เป็นต้น
3) หาแนวทางในการใช้สินทรัพย์จากการเพิ่มทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการลดภาระ
ในการเพิ่มทุนของรัฐบาลในระยะยาว
4) ลดการแทรกแซงกลไกราคา เช่น โครงการรับจานาผลิตผลทางการเกษตร โดยใช้การ
สนับสนุนด้านรายได้ให้เกษตรกร (Income Support) ซึ่งอาจไม่ได้หมายถึงการให้ความช่วยเหลือกับ
เกษตรกรทุกคน แต่เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่มีความยากจนหรือไม่มีที่ดิน
เพาะปลูกตามแนวคิดของธนาคารโลกผ่านการทาทะเบียนเกษตรกร ระบบการจดทะเบียนพื้นที่เพาะปลูก
ซึ่งมีประสิทธิภาพในการเข้าถึงเป้าหมายมากกว่าการสนับสนุนด้านราคา ซึ่งช่วยลดภาระงบประมาณได้30
5) SFIs แต่ละแห่งควรดาเนินงานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจและ
วัฏจักรทางเศรษฐกิจ
6) ควรมีการกาหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพและเสถียรภาพของ SFIs แต่ละแห่งที่มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินของ ธปท. แผนพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจของ
กระทรวงการคลัง รวมทั้ง สถานะทางการคลังของรัฐบาลในระยะข้างหน้า เช่น การกาหนดหลักเกณฑ์
ในการก่อหนี้และการบริหารจัดการหนี้ของ SFIs ให้เหมาะสม โดยคานึงถึงความสามารถในการชาระหนี้
ของ SFIs แต่ละแห่งและความคุ้มค่าของการกู้เงิน นอกจากนั้น ให้ SFIs จัดทาแผนการชาระหนี้
เพื่อเป็นการลดต้นทุนการกู้เงินที่จะเป็นภาระต่อเงินงบประมาณของประเทศโดยรวม และเป็นเครื่องมือ
ในการจากัดความเสี่ยงของ SFIs จากการดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
7) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการเป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา SFIs ควรเป็นผู้มี
บทบาทสาคัญในการให้ความรู้กับประชาชนอย่างทั่วถึง ทั้งความรู้ในการประกอบอาชีพ และการให้ความรู้
ทางการเงิน (financial literacy) โดยสร้างความร่วมมือกับกลุ่มองค์กรการเงินอื่น ๆ ในชุมชน เช่น สหกรณ์
ประเภทต่าง ๆ วิสาหกิจชุมชน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นต้น อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถบริหารจัดการผลผลิต บริหารต้นทุนการผลิต เพิ่มผลิตภาพการผลิต
ใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างเหมาะสม และลดการก่อหนี้นอกระบบ ซึ่งจะเป็นการพัฒนา
ศักยภาพของเกษตรกรและผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในระยะยาว ช่วยยกระดับรายได้
และลดภาระงบประมาณในการดาเนินนโยบายรัฐบาลที่เป็นการอุดหนุนระยะสั้นและก่อให้เกิดการพัฒนา
ผลิตภาพการผลิตในระยะยาว

30JuergenVoegele.

บทความสรุปประเด็นการนาเสนอและหารือใน Break out Session ของกลุ่มที่ 2 Increasing Fiscal Space Through
More Efficient Agricultural Income Support And Fiscal Risk Management : Issues, Frameworks and Solutions. เกาะสมุย
จ. สุราษฎร์ธานีวันที่ 3 กรกฎาคม 2552.
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8) ปรับปรุงแนวปฏิบัติในการแยกบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐ โดยควรนับรวมโครงการนโยบาย
รัฐที่มีมติคณะรัฐมนตรีก่อนวันที่ 4 สิงหาคม 2552 เป็นโครงการนโยบายรัฐด้วย เพื่อให้เห็นถึงภาพกว้าง
ของโครงการนโยบายรัฐทั้งหมดของ SFIs
9) SFIs ควรมีกระบวนการกากับติดตามปรับโครงสร้างหนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่กาหนด เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกหนี้กลับมาเป็นหนี้ NPLs อีกครั้ง

บทที่ 7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7.1 ความเสี่ยงด้านโครงสร้างรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นหน่วยงานราชการที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง
เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และการดาเนินงานของ อปท. สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากกว่าหน่วยงานอื่น ทั้งนี้
ณ สิ้นปีงบประมาณ 2558 อปท. มีจานวนทั้งสิ้น 7,853 แห่ง31 ประกอบด้วย (1) องค์การบริหารส่วน
จังหวัด จานวน 76 แห่ง (2) เทศบาล จานวน 2,441 แห่ง (เทศบาลนคร จานวน 30 แห่ง เทศบาลเมือง
จานวน 178 แห่งเทศบาลตาบล จานวน 2,233 แห่ง) (3) องค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 5,334
แห่ง และ (4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) จานวน 2 แห่ง
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา อปท. พึ่งพารายได้จากรัฐบาลเป็นส่วนใหญ่ในรูปแบบเงินอุดหนุน
และรายได้ที่รฐั บาลแบ่งให้ ดังนั้น หาก อปท. ยังไม่สามารถหารายได้ด้วยตัวเองมากขึ้น ขาดประสิทธิภาพ
ในการบริหารรายจ่าย รวมถึง การก่อหนี้และไม่สามารถชาระหนี้ได้ ย่อมจะส่งผลให้รัฐบาลต้องจัดสรรเงิน
ให้แก่ อปท. เพิ่มมากขึ้น ถือเป็นความเสี่ยงทางการคลัง
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 กาหนดให้ อปท. มีรายได้คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิ
ของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป) และมีจุดมุ่งหมายให้
อปท. มีรายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ทั้งนี้ การจัดทา
งบประมาณในปีงบประมาณ 2558 ได้ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการสร้างศักยภาพทางการคลังของ
อปท. เพื่อให้การถ่ายโอนภารกิจการจัดบริการสาธารณะระดับท้องถิ่นให้แก่ประชาชนในด้านคุณภาพชีวิต
ที่ดียิ่งขึ้น และลดความเหลื่อมล้าทางการคลังระหว่างท้องถิ่น รวมทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้และประสิทธิผลการใช้จ่ายของ อปท. ดังนั้น การจัดสรรงบประมาณให้แก่ อปท. ประจาปีงบประมาณ
2558 จึงกาหนดสัดส่วนรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้ อปท. ต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลเป็นร้อยละ 27.80
เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2557 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 27.37
สาหรับโครงสร้างรายได้ของ อปท. ตามเอกสารงบประมาณ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
คือ (1) รายได้ที่ อปท. จัดเก็บเองและรายได้ที่รัฐบาลเก็บให้และแบ่งให้ และ (2) รายได้จากเงินอุดหนุน
ของรัฐบาล ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาสัดส่วนรายได้ของ อปท. ต่อรายได้ของรัฐบาล พบว่า มีการเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องจากร้อยละ 27.27 ในปีงบประมาณ 2556 เป็นร้อยละ 27.37 ในปีงบประมาณ 2557 และ
ร้อยละ 27.80 ในปีงบประมาณ 2558 ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ทั้งในส่วนของรายได้ที่ อปท.
จัดเก็บเองและรายได้ที่รัฐบาลเก็บให้และแบ่งให้ รวมถึงเงินอุดหนุนของรัฐบาล โดยรายได้จากเงินอุดหนุน
ของรัฐบาลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 253,500 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2557 เป็น 257,664 ล้านบาท
31 ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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ในปีงบประมาณ 2558 คิดเป็นร้อยละ 40.71 และ 39.86 ของรายได้ทั้งหมด (ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ
1.64) ซึง่ สะท้อนให้เห็นว่า อปท. พึ่งพาการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลมากขึ้น ในขณะที่รายได้จาก
แหล่งรายได้ที่ อปท. จัดเก็บเองและรายได้ที่รัฐบาลเก็บให้และแบ่งให้ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน จาก
369,125 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 388,680 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2558 คิดเป็นร้อยละ
59.29 และ 60.14 ของรายได้ทั้งหมด (ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.30) (ตารางที่ 7.1)
ตารางที่ 7.1 โครงสร้างรายได้ของ อปท. ปีงบประมาณ 2556 - 2558 ตามเอกสารงบประมาณ
หน่วย : ล้านบาท

ประเภทของรายได้
๑.รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเองและรายได้
จากภาษีอากรที่รฐั บาลเก็บให้และแบ่งให้
▪ สัดส่วนต่อรายได้รวม (%)
▪ เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน (%)
2. รายได้จากเงินอุดหนุนของรัฐบาล
▪ สัดส่วนต่อรายได้รวม (%)
▪เปลีย่ นแปลงจากปีก่อน (%)
3. รายได้รวมของ อปท. (3)=(1)+(2)
▪ เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน (%)
4. รายได้สุทธิรัฐบาล
5. สัดส่วนรายได้ อปท. ต่อรายได้รัฐบาล (%) (5)=(3) /(4)

2556

2557

2558

336,170

369,125

388,680

58.70
8.83
236,500
41.30
6.97
572,670
8.05
2,100,000
27.27

59.29
9.80
253,500
40.71
7.19
622,625
8.72
2,275,000
27.37

60.14
5.30
257,664
39.86
1.64
646,344
3.81
2,325,000
27.80

ที่มา: เอกสารงบประมาณโดยสังเขป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2558

ในการพิจารณารายได้ที่เพิ่มขึ้นของ อปท. ว่าเป็นแหล่งรายได้จาก อปท. จัดเก็บเอง
หรือเป็นแหล่งรายได้จากรัฐบาล จะทาให้ทราบถึงความสามารถในการจัดเก็บรายได้ของ อปท. และความเสี่ยง
ทางการคลังจาก อปท. ได้อย่างครอบคลุมและครบถ้วน ดังนั้น ในการประเมินความเสี่ยงจึงควรพิจารณา
โครงสร้างรายได้ที่ อปท. จัดเก็บเองที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับรายได้ อปท. ที่รัฐบาลจัดสรรให้อีก 3 ส่วน
กล่าวคือ (1) รายได้จากภาษีอากรที่รัฐบาลจัดเก็บให้ ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรร
รายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 ภาษีสรรพสามิต
ภาษีสุราและเบียร์ ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน และค่าธรรมเนียมจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์
(2) รายได้จากภาษีอากรที่รัฐบาลแบ่งให้ (Revenue Sharing) เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ค่าภาคหลวงแร่ และค่าภาคหลวงปิโตรเลียม เป็นต้น และ
(3) รายได้จากเงินอุดหนุน
เมื่อพิจารณารายได้ของ อปท. จาแนกตามแหล่งที่มาระหว่างปีงบประมาณ 2556 – 2558
พบว่า รายได้รวมของ อปท. เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 547,994 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2556 เป็น
578,120 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2557 และ 587,558 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2558 ทั้งนี้
จะเห็นได้ว่า รายได้ส่วนใหญ่ของ อปท. มาจากรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้และแบ่งให้ และเงินอุดหนุนจาก
งบประมาณของรัฐบาล โดยปีงบประมาณ 2557 และ 2558 อปท. มีสัดส่วนรายได้จากรัฐบาลต่อรายได้
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รวม ดังนี้ (1) รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้ ร้อยละ 26.39 และ 27.66 ตามลาดับ (2) รายได้ที่รัฐบาลแบ่งให้
ร้อยละ 19.75 และ 18.67 ตามลาดับ และ (3) เงินอุดหนุนจากงบประมาณของรัฐบาลร้อยละ 44.58
และ 43.85 ตามลาดับ ในขณะที่รายได้ที่ อปท. จัดเก็บเองมีสัดส่วนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 9.28 และ
9.82 ตามลาดับ ซึ่งรายได้ดังกล่าวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปีงบประมาณ 2558 ทั้งนี้ หากพิจารณารายได้ที่
รัฐบาลจัดเก็บให้และแบ่งให้ อปท. พบว่า มีสัดส่วนต่อรายได้รวมค่อนข้างสูง สะท้อนถึงความเสี่ยงทาง
การคลังของ อปท. เนื่องจากรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้และแบ่งให้ส่วนใหญ่เป็นภาษีที่ใช้ฐานร่วมระหว่าง
รัฐบาลและ อปท. ดังนั้น หากรัฐบาลจัดเก็บภาษีได้น้อย อปท. ก็จะได้รับจัดสรรภาษีน้อยไปด้วย ส่งผลให้
รัฐบาลต้องจัดสรรเงินอุดหนุนให้ อปท. เพิ่มขึ้น จึงเป็นภาระการคลังของรัฐบาลในที่สุด (ตารางที่ 7.2)
ตารางที่ 7.2 รายได้ของ อปท. จาแนกตามที่แหล่งที่มาระหว่างปีงบประมาณ 2556 – 2558
หน่วย : ล้านบาท

ประเภทของรายได้
๑.รายได้ที่ อปท. จัดเก็บเอง
▪สัดส่วนต่อรายได้รวม (%)
▪เปลีย่ นแปลงจากปีก่อน (%)
๒.รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้
▪สัดส่วนต่อรายได้รวม (%)
▪เปลีย่ นแปลงจากปีก่อน (%)
3.รายได้ที่รฐั บาลแบ่งให้
▪สัดส่วนต่อรายได้รวม (%)
▪เปลีย่ นแปลงจากปีก่อน (%)
4.รายได้จากเงินอุดหนุน
▪สัดส่วนต่อรายได้รวม (%)
▪เปลีย่ นแปลงจากปีก่อน (%)
5.รวมรายได้ของอปท. (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
▪เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน (%)

2556
48,920
8.93
11.83
153,177
27.95
13.08
109,397
19.96
5.88
236,500
43.16
6.97
547,994
8.81

2557
52,773
9.28
7.88
150,065
26.39
-2.03
112,277
19.75
2.63
253,500
44.58
7.19
568,615
3.76

25581/
57,707
9.82
8.55
162,438
27.66
7.63
109,749
18.67
-2.30
257,664
43.85
1.64
587,558
3.22

หมายเหตุ 1/รายได้ของ อปท. ปีงบประมาณ 2558 เป็นข้อมูลการจัดเก็บจริงในเบื้องต้น ยกเว้นรายได้ที่ อปท. จัดเก็บเอง เป็นตัวเลขคาดการณ์
สาหรับรายได้จากเงินอุดหนุนเป็นตัวเลขที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณ (เอกสารงบประมาณโดยสังเขปปีงบประมาณ 2557 - 2558)
ที่มา: สานักนโยบายการคลัง สานักงานเศรษฐกิจการคลัง ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2558

ทั้งนี้ หากพิจารณารายได้ของ อปท. เฉพาะที่เป็นภาระทางการคลังของรัฐบาลจะประกอบด้วย
รายได้ที่รัฐบาลแบ่งให้ และเงินอุดหนุนเท่านั้น ขณะที่รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้ ไม่นับเป็นภาระทางการคลัง
เนื่องจากภาษีเหล่านี้มีกฎหมาย32 กาหนดให้มีการจัดสรรเป็นรายได้ของ อปท. รัฐบาลทาหน้าที่เพียง
ดาเนินการจัดเก็บให้เท่านั้น

32เช่น

พ.ร.บ.กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจฯ พ.ร.บ. จัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. 2527 หรือ พ.ร.บ. จัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. 2527 เป็นต้น
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กล่าวโดยสรุป โครงสร้างรายได้ของ อปท. ส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพารายได้และการจัดสรร
งบประมาณของรัฐบาลเป็นหลัก ขณะที่รายได้ที่ อปท. จัดเก็บเองมีสัดส่วนเพียงประมาณร้อยละ 10
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มภาระทางการคลังของรัฐบาลที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ดังนั้น การเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ที่ อปท. จัดเก็บเอง การบริหารจัดการทรัพย์สิน (เช่น ที่ดินและเทศพาณิชย์ เป็นต้น)
การขยายฐานภาษี และเตรียมความพร้อมในเรื่องการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ๆ จะเป็นแนวทางในการเพิ่ม
การกระจายอานาจทางการคลังและส่งเสริมให้ อปท. สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการลด
ภาระทางการคลังของรัฐบาลอีกด้วย
สาหรับด้านรายจ่าย เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของ อปท. (ประมาณร้อยละ 90) มาจากรายได้
ที่รัฐจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ รัฐบาลแบ่งให้ และเงินอุดหนุนของรัฐบาล ซึ่งเป็นผลให้ อปท. มีความเสี่ยงใน
การใช้จ่าย ซึ่ง อปท. จะต้องวางแผนด้านการคลังด้วยความรอบคอบ โดยเฉพาะรายได้ของ อปท. ส่วนหนึ่ง
(ประมาณร้อยละ 40) มาจากเงินอุดหนุนของรัฐบาล ในส่วนของเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทภารกิจถ่ายโอน
และวัตถุประสงค์ รวมทั้ง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งได้กาหนดเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินอุดหนุนไว้เป็นการ
เฉพาะและตามนโยบายของรัฐบาล เป็นผลให้ อปท. มีภาระเพิ่มขึ้นและขาดความเป็นอิสระในการวางแผน
ด้านการคลัง อีกทั้งวิธีการจัดสรรรายได้ในปัจจุบันไม่สะท้อนถึงค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามภารกิจที่
แท้จริงของ อปท. ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเพียงพอของงบประมาณของ อปท. โดยเฉพาะ อปท. ขนาดเล็ก
และอาจจะส่งผลต่อเนื่องถึงประสิทธิภาพในการวางแผนและการใช้จ่ายของ อปท. ในภาพรวม
7.2 ความเสี่ยงด้านฐานะการคลังของ อปท.
เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานกลางด้านการเผยแพร่ข้อมูลรายได้ รายจ่ายและดุลการคลัง
ของ อปท. ในภาพรวม ดังนั้น ในการรวบรวมข้อมูลรายได้และรายจ่ายของ อปท. สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
(สศค.) ได้ขอความร่วมมือไปยัง อปท. (7,853 แห่ง) หน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมบัญชีกลาง
กรมที่ดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นต้น เพื่อให้ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องมายัง สศค. ซึง่ ได้นามาใช้
จัดทาข้อมูลฐานะการคลัง อปท. และประกอบการพิจารณาความเสี่ยงด้านฐานะการคลังของ อปท. ใน
ภาพรวม
สาหรับด้านรายได้ พบว่า อปท. มีรายได้เพิ่มขึ้นมาโดยตลอดตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555
- 2557 ในอัตราร้อยละ 8.81 และ 3.76 ตามลาดับ ทั้งนี้ ปีงบประมาณ 2558 พบว่า อปท. มีรายได้
608,075 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่ารายได้ในปีงบประมาณ 2557 ร้อยละ 7.33 สาหรับด้านรายจ่าย พบว่า อปท.
มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับด้านรายได้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 - 2557 ในอัตราร้อยละ
18.46 11.43 และ 7.14 ตามลาดับ ทั้งนี้ ปีงบประมาณ 2558 พบว่า อปท. มีรายจ่าย 579,668
ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปีงบประมาณ 2557 ร้อยละ 5.70 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากหมวดรายจ่ายประจาและ
รายจ่ายพิเศษ ดังนั้น เมื่อพิจารณาฐานะการคลังของ อปท. จากดุลการคลัง พบว่า อปท. มีการเกินดุล
การคลังมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลดีต่อเสถียรภาพและความมั่นคงทางการคลังของ อปท. อย่างไรก็ตาม
ดุลการคลังมีแนวโน้มลดลงมาโดยตลอดตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 – 2557 ในอัตราร้อยละ -6.85 -18.88
และ -45.19 ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม สิ้นปีงบประมาณ 2558 อปท. มีดุลการคลังเกินดุล 28,407
ล้านบาท ซึง่ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2557 ในอัตราร้อยละ 57.50 (ตารางที่ 7.3) ซึ่งเป็นผลมาจาก
การมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่สูงกว่ารายจ่ายที่เพิ่มขึ้น
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ตารางที่ 7.3 ฐานะการคลังของ อปท. ปีงบประมาณ 2555 – 2558
หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ
1.รายได้รวมของ อปท.1/
▪การเปลี่ยนแปลงของรายได้เทียบกับปีก่อน (%)
2.ประมาณการรายจ่ายรวมของ อปท.2/
▪ การเปลี่ยนแปลงของรายจ่ายเทียบกับปีก่อน (%)
3.ประมาณการดุลการคลังรวมของ อปท.3/
▪ การเปลี่ยนแปลงของดุลการคลังเทียบกับปีก่อน (%)

2555
503,620
15.73
460,037
18.46
43,583
-6.85

2556
547,994
8.81
512,641
11.43
35,353
-18.88

2557
566,545
3.38
548,508
7.00
18,037
-45.19

2558
608,075
7.33
579,668
5.70
28,407
57.50

หมายเหตุ: 1/ รายได้รวมของ อปท. ปีงบประมาณ 2555 2556 และ 2557 เป็นข้อมูลจริง ในขณะที่ปี 2558 เป็นข้อมูลจัดเก็บจริงเบื้องต้น
2/ประมาณการรายจ่ายรวมของ อปท. เท่ากับรายได้รวมของ อปท. - ประมาณการดุลการคลังรวมของ อปท
3/ประมาณการดุลการคลังรวมของ อปท. เท่ากับเงินฝากคลัง อปท. ในกระทรวงการคลังจากกรมบัญชีกลาง และการเปลี่ยนแปลง
ของสิทธิเรียกร้องสุทธิของ อปท. (Net Claims on Local Government) โดยที่สิทธิเรียกร้องสุทธิประกอบด้วย สิทธิเรียกร้องเงินฝากและหนี้สิน
ของ อปท. ที่อยู่ในระบบธนาคาร ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ หาก อปท. มีการเกินดุล Net Claim จะเพิ่มขึ้น ในทาง
ตรงกันข้าม หาก อปท. มีการขาดดุล Net Claim จะลดลง ทั้งนี้ ประมาณการดุลการคลังรวมของ อปท. ในที่นี้แสดงถึงดุลการคลังในงบประมาณ
รวมกับดุลการคลังนอกงบประมาณ (เนื่องจากรวมผลของการเปลี่ยนแปลงเงินสะสมและเงินกู้ที่อยู่ในระบบธนาคาร)
ที่มา: รายงานฐานะการคลังของ อปท. ปีงบประมาณ 2558 รวบรวมโดยสานักนโยบายการคลัง สานักงานเศรษฐกิจการคลัง

สาหรับเงินอุดหนุนรวมของ อปท. พบว่า มีแนวโน้มได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 – 2558 ทั้งนี้ อปท. ได้จัดสรรเงินอุดหนุนดังกล่าวส่วนใหญ่เพื่อใช้ในการ
ดาเนินโครงการสวัสดิการสังคมตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งพบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 99,354
ล้านบาท ในปี 2555 เป็น 106,998 128,649 และ 129,106 ล้านบาท ในปี 2556 2557 และ
2558 ตามลาดับ (ตารางที่ 7.4)
ตารางที่ 7.4 โครงสร้างเงินอุดหนุนของ อปท. ปีงบประมาณ 2555 - 2558
หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ
1. เงินอุดหนุนรวม (2+3)
2. เงินอุดหนุนเพื่อดาเนินโครงการสวัสดิการสังคม1/
3. เงินอุดหนุนเพื่อดาเนินงานอื่น ๆ

2555
221,092
99,354
121,738

2556
236,500
106,998
129,502

2557
253,500
128,649
124,851

2558
257,6642/
129,106
128,558

หมายเหตุ : 1/เงินอุดหนุนเพื่อดาเนินโครงการสวัสดิการสังคมตามนโยบายรัฐบาลประกอบด้วย เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ
เงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ค่าตอบแทน อสม. ค่าใช้จ่ายเรียนฟรี 15 ปี ค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารเสริม (นม) ซึ่งรวมงบประมาณของ
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยาด้วย
2/ เอกสารงบประมาณโดยสังเขป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ที่มา: สานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สกถ.) ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

การเกินดุลการคลังของ อปท. แม้ว่าจะเป็นผลดีต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของ อปท.
แต่รายได้ส่วนใหญ่ของ อปท. มาจากรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้ และเงินอุดหนุนของรัฐบาล ดังนั้น ภายใต้
สถานการณ์ที่รัฐบาลยังขาดดุลการคลังและการก่อหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นทุกปี หากรัฐบาลบริหารการคลัง
ภาครัฐ โดยไม่ทราบถึงฐานะการคลังที่แท้จริง และขาดรายละเอียดของข้อมูลรายจ่าย และหนี้ของ อปท.
ที่ชัดเจน ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน สถานการณ์ดังกล่าวอาจจะเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงทางการคลัง
ให้แก่รัฐบาลในท้ายที่สุด นอกจากนี้ หาก อปท. มีการใช้จ่ายนอกงบประมาณ เช่น การใช้จ่ายจากเงินสะสม

95
นอกจากนี้ หาก อปท. มีการใช้จ่ายนอกงบประมาณ เช่น การใช้จ่ายจากเงินสะสมและเงินกู้เพิ่มมากขึ้น
อาจจะส่งผลให้ดุลการคลังรวมของ อปท. เกินดุลลดลงหรือขาดดุลได้ ถึงแม้ว่าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3)
พ.ศ. 2543 จะมีการกาหนดกรอบการใช้จ่ายว่าจะต้องไม่เกินประมาณการรายรับประจาปีก็ตาม
7.3 ความเสี่ยงด้านการก่อหนี้ของ อปท.
ในปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยได้มีการกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการขอกู้เงินของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา อย่างไรก็ตาม สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบล
ยังไม่มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยรองรับให้สามารถก่อหนี้ได้ สาหรับการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย การกู้เงินของเทศบาลต้องได้รับอนุญาต
จากสภาเทศบาลและอนุมัติโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และการกู้เงินของพัทยาจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทยและตราเป็นข้อบัญญัติ ทั้งนี้ การขอกู้เงินข้างต้นต้องผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการในระดับจังหวัดก่อน (ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
การกู้เงินของจังหวัด)33 โดยโครงการที่จะได้รับการพิจารณาจะต้องเป็นโครงการตามอานาจหน้าที่ของ
อปท.และบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้ง เป็นโครงการที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น นอกจากนี้ในการอนุมัติการกู้เงินยังพิจารณาถึงความสามารถทางด้านการคลังของ
อปท. เช่น ข้อมูลรายรับรายจ่ายจริงย้อนหลัง 3 ปี ยอดหนี้เดิมที่ต้องชาระและหนี้เงินกู้ที่จะก่อขึ้นใหม่
รวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 35 ของงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนหรืองบเพื่อการพัฒนาการกาหนด
ระยะเวลาการชาระหนี้เงินกู้ต้องไม่เกิน 10 ปี และ อปท. จะต้องมีเงินสะสมที่เพียงพอสาหรับการใช้จ่ายกรณี
ฉุกเฉินและจาเป็นด้วย

33กรณีที่กรอบวงเงินกู้ไม่เกินจานวน

50 ล้านบาท รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบอานาจให้ผู้วา่ ราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนใน
การให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา สามารถดาเนินการกู้เงินได้
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ตารางที่ 7.5 ยอดคงค้างเงินให้กู้ยืมแก่ อปท. ปีงบประมาณ 2555 – 2558
หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงินกู้ยืม
1

1. สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน (%)
สัดส่วนต่อยอดคงค้างเงินให้กู้ยืม (%)
2. ธนาคารพาณิชย์2
เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน (%)
สัดส่วนต่อยอดคงค้างเงินให้กู้ยืม (%)
3. เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน (%)
สัดส่วนต่อยอดคงค้างเงินให้กู้ยืม (%)
4. เงินทุนสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน (%)
สัดส่วนต่อยอดคงค้างเงินให้กู้ยืม (%)
5. กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค (กพม.)
เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน (%)
สัดส่วนต่อยอดคงค้างเงินให้กู้ยืม (%)
รวม
เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน (%)
สัดส่วนรวม (%)

2555
9,288
40.26
27.96
12,069
13.35
36.34
9,478
11.80
28.54
1,927
20.44
5.80
452
-10.85
1.36
33,214
19.44
100

ยอดคงค้าง
2556
2557
12,854
12,497
38.39
-2.77
34.26
35.41
11,681
10,548
-3.21
-9.69
31.16
29.89
10,306
10,325
8.73
0.18
27.50
29.26
2,248
1,580
16.65
-29.71
6.00
4.47
403
342
-10.84
-15.13
1.08
0.97
37,492
35,292
12.88
-6.23
100
100

2558
10,644
-14.83
31.94
9,426
-10.63
28.28
11,199
7.80
33.61
1,765
11.71
5.30
291
-17.52
0.87
33,325
5.90
100

หมายเหตุ: * ข้อมูลจากสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558
1 แหล่งเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจโดยส่วนใหญ่ คือ ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2 ธนาคารพาณิชย์ หมายถึง ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ที่มา: สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ธนาคารแห่งประเทศไทยและสานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค
รวบรวมโดยสานักนโยบายการคลัง สานักงานเศรษฐกิจการคลัง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558

จากข้อมูลยอดคงค้างเงินให้กู้ยืมแก่ อปท. จากแหล่งเงินทั้งหมด 5 แหล่ง ซึ่งประกอบด้วย
(1) สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (2) ธนาคารพาณิชย์ (3) เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (4) เงินทุนสะสม
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ (5) กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค (กพม.) พบว่า ที่ผ่านมาในปีงบประมาณ
2556 – 2557 มีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจมากที่สุด (ร้อยละ 34.26 และร้อยละ
35.41 ตามลาดับ) อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ 2558 อปท. ได้กู้ยืมเงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาลสูงสุด (ร้อยละ 33.61) รองลงมาได้แก่ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (ร้อยละ 31.94) ธนาคารพาณิชย์
(ร้อยละ 28.28) เงินทุนสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ร้อยละ 5.30) และ กพม. (ร้อยละ 0.87)
ตามลาดับ โดยยอดคงค้างเงินให้กู้ยืมแก่ อปท. จากธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และ กพม.
ลดลงในอัตราร้อยละ -10.63 -14.83 และ -17.52 ตามลาดับ ในขณะที่ อปท. กู้ยืมเงินจากเงินทุน
สะสมกิจการเทศบาล และเงินทุนสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 7.8 และ
11.71 ตามลาดับ (ตารางที่ 7.5)
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ดังนั้น เมื่อพิจารณาสัดส่วนการกู้ยืมเงินของ อปท. พบว่า มีการเปลี่ยแปลงแหล่งเงินให้กู้ยืม
ในปีงบประมาณ 2558 จากสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นการกู้ยืมเงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
สูงที่สุด รองลงมาได้แก่ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ธนาคารพาณิชย์ เงินทุนสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และ กพม. ตามลาดับ ทั้งนี้ การที่การกู้ยืมจากเงินทุนสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ กพม. มี
สัดส่วนการกู้ยืมเงินที่ไม่สูงมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับแหล่งเงินให้กู้ยืมอื่น ๆ เนื่องจากการกู้เงินจากเงินทุน
สะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหลักเกณฑ์ในการกาหนดวงเงินกู้ที่เคร่งครัด และการกู้เงินต้องผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการควบคุมเงินทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมีขั้นตอนในการพิจารณา
อย่างเข้มงวด อบจ. จึงกู้เงินจากเงินทุนสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่สูงมากนัก ในขณะที่การกู้เงิน
จาก กพม. มีมูลค่าน้อยที่สุด ซึง่ สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากความสามารถในการปล่อยกู้มีจากัด34 เนื่องจาก กพ
ม. ไม่รบั ฝากเงิน และแหล่งรายได้หลักของ กพม. มาจากเงินและสินทรัพย์ของกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยโครงการลงทุนเพื่อสังคม พ.ศ. 2541 เงินที่ได้รับจากการชาระคืนหนี้เงินกู้
รวมถึงดอกผลของเงินและทรัพย์สินต่าง ๆ35 นอกจากนี้ ในแต่ละปีมีการยกระดับองค์การบริหารส่วนตาบล
ขึ้นเป็นเทศบาล ซึ่งทาให้จานวนเทศบาลมีมากขึ้น ส่งผลให้เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลมีจานวน
สูงขึ้น และจะเป็นแหล่งเงินให้กู้ยืมเงินที่สาคัญของเทศบาลต่อไป (ปีงบประมาณ 2558 มีการกู้เงินจาก
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลสูงสุด) ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจและธนาคารพาณิชย์ยังมีบทบาทสาคัญในการเป็นแหล่งเงินให้กู้ยืมแก่ อปท.
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงด้านการก่อหนี้จาแนกตามประเภทของ อปท. พบว่า
มีความเสี่ยงจากข้อจากัดในการวิเคราะห์การก่อหนี้ เนื่องจากแหล่งเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ธนาคารพาณิชย์ และ กพม. ไม่สามารถระบุประเภทของ อปท. ได้ว่าการก่อหนี้ดังกล่าวเป็นของ อปท.
ระดับใด หาก อปท. ขนาดเล็กมีการก่อหนี้มาก และมีรายได้ที่จัดเก็บเองไม่มาก ย่อมมีความเสี่ยงที่ อปท.
ดังกล่าวจะใช้รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้เพื่อชาระหนี้
ทั้งนี้ เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินของ อปท.
ที่มีความเข้มงวดรัดกุม ทาให้ อปท. ที่ได้รับอนุมัติเงินกู้เป็น อปท. ที่มีฐานะการเงินมั่นคงเพียงพอทีจ่ ะก่อหนี้
และชาระหนี้ได้เอง ส่งผลให้ความเสี่ยงที่ อปท. จะไม่สามารถชาระหนี้เงินกู้ได้อยู่ในระดับต่า ดังนั้น ความเสี่ยง
ทางการคลังที่รัฐบาลจะต้องเพิ่มทุนให้แก่สถาบันการเงินเฉพาะกิจในกรณีที่ อปท. ไม่สามารถชาระหนี้ได้จึง
อยู่ในระดับต่าเช่นกัน และความเสี่ยงจากการก่อหนี้ที่เพิ่มขึ้นในประเด็นประสิทธิภาพของการใช้จ่ายเงิน และ
อื่นๆ ยังคงมีอยู่ เช่น โครงการที่ใช้เงินกู้ดาเนินการก่อสร้างเสร็จแล้วแต่มีปัญหา และไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้
ซึ่ง อปท. ยังคงมีรายจ่ายชาระหนี้ และบารุงรักษา ทาให้การกู้เงินของ อปท. ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์
กรณีที่ไม่มีรายงานการดตามผลการใช้จ่ายจากเงินกู้หลังจากที่ได้รับอนุมัติทาให้ขาดข้อมูลว่า อปท. ได้ใช้
จ่ายเงินกู้ตามวัตถุประสงค์ที่ขออนุมัติไว้หรือไม่ และในกรณีที่ อปท. บางแห่งอาจ มียอดชาระหนี้เงินกู้
มากกว่ารายได้ที่ อปท. จัดเก็บเอง ซึ่งสะท้อนถึงการชาระหนี้เงินกู้ของ อปท. พึ่งพารายได้และการจัดสรร
34กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค

จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนกิจการลงทุนของเทศบาลในปี พ.ศ. 2541 โดยมีทุนประเดิมจานวน 30 ล้านเหรียญ
สหรัฐ (เป็นเงินส่วนหนึ่งที่รัฐบาลไทยกู้ยมื เงินจากธนาคารโลกจานวนทั้งสิ้น 300 ล้านเหรียญสหรัฐ)
35สินทรัพย์และรายได้ของกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 มีจานวนทั้งสิ้น 763.20 และ 18.87 ล้านบาท
ที่มา: รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินปี 2558 สานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค (งบการเงินอยู่ในระหว่างการตรวจสอบของ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)
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งบประมาณแผ่นดินจากรัฐบาล ซึ่งถือว่าเป็นภาระหนี้แอบแฝงของภาครัฐ ที่มิได้รวมอยู่ในหนี้สาธารณะ
ของประเทศ และยังไม่อาจทราบถึงสัดส่วนหรือจานวนที่แท้จริงเนื่องจากไม่มีฐานข้อมูลที่ครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบัน เป็นต้น
นอกจากความเสี่ยงทางการคลังจากการดาเนินงานและการก่อหนี้ของ อปท. แล้ว ปัญหา
ความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลการคลังท้องถิ่นนับว่าเป็นสาเหตุสาคัญของความเสี่ยงทางการคลังด้วย
เนื่องจากการขาดข้อมูลการคลังท้องถิ่นที่สมบูรณ์ ทาให้การวางแผนทางการคลังระยะปานกลางของภาครัฐ
โดยรวมเกิดความคลาดเคลื่อนได้ ทั้งนี้ สาเหตุหลักเกิดจากขั้นตอนการรวบรวมข้ อมูล เนื่องจาก อปท.
มีจานวนมาก (ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 อปท. มีจานวนทั้งสิ้น 7,853 แห่ง) ทาให้การจัดส่งข้อมูล
ล่าช้า ปัญหาการขาดแคลนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่ใช้ในการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลสิ่งเหล่านี้เป็นข้อจากัด ในการประมวลผลข้อมูล ทางการคลังของ อปท. ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ
2558 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ใช้ระบบการบันทึกบัญชีการเงิน (ระบบ e-laas) เพื่อให้ อปท.
บันทึกข้อมูลทางการเงินของตัวเอง ซึ่งคาดว่าจะสามารถรายงานข้อมูลทางการเงินการคลัง รวมทั้งข้อมูล
เงินกู้ของ อปท. ได้ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น
7.4 เงินสะสมของ อปท.
เงินสะสมของ อปท. หมายถึง เงินที่เหลือจ่ายจากรายรับที่สูงกว่ารายจ่ายในแต่ละปีงบประมาณ
ซึ่งการจัดสรรเงินดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) ทุนสารองเงินสะสมคิดเป็นร้อยละ 25 ของเงิน
รายรับสูงกว่ารายจ่ายประจาปี และ (2) เงินสะสมคิดเป็นร้อยละ 75 ของเงินรายรับสูงกว่ารายจ่ายประจาปี
ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2541
ได้กาหนดให้ อบจ. นาส่งเงินสะสมเข้าเงินทุนสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัดในอัตราร้อยละ 10 ของ
เงินสะสมประจาปี (หลังจากหักทุนสารองเงินสะสม) ในขณะที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ. 2552 ได้กาหนดให้เทศบาลนาส่งเงินสะสมเข้าเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาลในอัตราร้อยละ 10 ของเงินสะสมประจาปี (หลังจากหักทุนสารองเงินสะสม) เพื่อเป็นการส่งเสริม
การออม และช่วยเหลือองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาลและเมืองพัทยาให้มีโอกาสกู้เงินไปทะนุบารุง
ท้องถิ่นของตนเอง ในขณะที่องค์การบริหารส่วนตาบล ไม่มีการฝากเงินสะสม อย่างไรก็ตาม เงินสะสมที่
เหลือของ อปท. หลังจากหักเงินนาส่งเข้าเงินทุนสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาลแล้วอาจนาไปใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ได้ เช่น การยืมเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อนกรณีที่
ไม่สามารถจัดเก็บรายได้เพียงพอที่จะดาเนินงานในช่วง 3 เดือนแรกของปีงบประมาณหรือยังไม่ได้รับเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล การใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินจากสาธารณภัย รวมถึง การจ่ายขาดเงินสะสมซึ่งต้องได้รับการ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่น เป็นต้น36 (ตารางที่ 7.6)

36ที่มา:

2547

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.
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ตารางที่ 7.6 เงินสะสมของ อปท.
หน่วย : ร้อยละ

เงินสะสม
ทุนสารองเงินสะสม
เงินสะสม
เงินฝากเงินทุนสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (เทศบาล)
อบต. ไม่มเี งินฝากกองทุน

25 %
75 %
10 %
10 %

สัดส่วนเงินสะสม
ของรายรับสูงกว่ารายจ่ายประจาปี
ของรายรับสูงกว่ารายจ่ายประจาปี
ของเงินสะสมประจาปี
ของเงินสะสมประจาปี
-

ที่มา: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การพิจารณาเงินสะสมของ อปท. จะใช้ข้อมูลที่สานักงานเศรษฐกิจการคลังรวบรวมและ
จัดทาขึ้น ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 76 แห่ง เทศบาลนคร 30 แห่ง และเทศบาล
เมือง 178 แห่ง (รวมจานวน ทั้งสิ้น 284 แห่ง) เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานที่จัดทาและรายงาน
ข้อมูลเงินสะสมในภาพรวมของ อปท. ทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์ โดยพบว่า ปีงบประมาณ 2558 เงินสะสม
ของ อบจ. มีมูลค่า 918.39 ล้านบาท และเงินสะสมของเทศบาล (เทศบาลนครและเทศบาลเมือง) มีมูลค่า
873.26 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ 2557 (เงินสะสม อบจ. จานวน 1,310.17 ล้านบาท และ
เงินสะสมของเทศบาลจานวน 1,031.49 ล้านบาท) คิดเป็นอัตราร้อยละ 29.90 และ 15.34 ตามลาดับ
อย่างไรก็ตาม หากเงินสะสมของ อปท. น้อยเกินไป อาจส่งผลให้ความสามารถในการรองรับ
เหตุการณ์ฉุกเฉินที่มีความรุนแรงและการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นในแต่ละท้องถิ่นลดลง
ในทางตรงกันข้าม หากเงินสะสมของ อปท. มากเกินไปแสดงให้เห็นว่า อปท. อาจประมาณการรายได้ต่า
กว่าที่ได้รับจริง (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของรายได้ที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล) อาจส่งผลให้มีการ
เกินดุลทางการคลัง ทาให้เงินสะสมเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ดี เงินสะสมที่อยู่ในระดับสูงย่อมสะท้อนถึงความ
มัน่ คงทางการคลังของ อปท. หาก อปท. สามารถนาเงินสะสมดังกล่าวมาบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ
มากขึ้น นอกจากจะเป็นการพัฒนาท้องถิ่นนั้น ๆ แล้ว ยังจะเป็นการลดภาระทางการคลังของรัฐบาลในการ
จัดสรรงบประมาณให้แก่ อปท. อีกด้วย
แผนภาพที่ 7.1 เงินสะสมของ อบจ. และเทศบาล ปีงบประมาณ 2555 – 2558
ล้านบาท

2555

2556

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

2557

1,031.49

918.39
873.26

0

1,310.17

500

1,476.60
631.34

1,000

1,216.61
730.24

1,500

2558

เทศบาล

หมายเหตุ: เงินสะสมของ อปท. ในที่นี้ หมายถึง เงินสะสมที่ตกเป็นของ อปท. หลังหักทุนสารองสะสมรวมถึงการนาส่งเข้าเงินทุนสะสมองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (76 แห่ง) และการนาส่งเงินเข้าเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลของเทศบาลนคร (30 แห่ง)
เทศบาลเมือง (178 แห่ง) ยกเว้น เทศบาลตาบล เนื่องจากมีข้อจากัดในการรวบรวมข้อมูล
รวบรวมโดย: สานักนโยบายการคลัง สานักงานเศรษฐกิจการคลัง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558
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7.5 ผลการประเมินความเสี่ยงของ อปท. และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ตารางที่ 7.7 Fiscal Risk Matrix ของ อปท.
แหล่งที่มาของภาระ
การคลัง
ภาระที่ชัดเจน
(Explicit liability)
เป็นภาระตามกฎหมาย
สัญญาหรือข้อตกลง

ภาระโดยนัย
(Implicit liabilities)
เป็นภาระโดยหลักจริยธรรม
คุณธรรม นอกเหนือจากที่
ปรากฏเป็นกฎหมายหรือ
ข้อตกลงที่อาจถูกผลักดัน
โดยกลุ่มผลประโยชน์

ภาระโดยตรง
(Direct liabilities)
ต้องชาระแน่นอนเมื่อถึงกาหนด
- รายได้ที่รัฐบาลแบ่งให้ ปีงบประมาณ
2557 และ 2558 จานวน 112,277
และ 125,889 ล้านบาท ตามลาดับ
- การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท.
ปีงบประมาณ 2557 และ 2558
จานวน 253,500 และ 257,664
ล้านบาท ตามลาดับ
-

ภาระผูกพัน
(Contingent liabilities)
อาจจะต้องชาระหากเหตุการณ์
บางอย่างเกิดขึ้น
-

- รัฐบาลอาจจะต้องจัดสรร
เงินอุดหนุนเพิ่มเติม ในกรณีที่ อปท.
ขาดสภาพคล่องในการดาเนินงาน
เนื่องจากประสบปัญหาด้านการเงิน

ที่มา: ส่วนบริหารความเสี่ยงและวินัยการคลัง ส่วนนโยบายการคลัง สานักงานเศรษฐกิจการคลัง

7.6 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
แนวทางในการลดความเสี่ยงจากการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
1) ผลักดันให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดเก็บข้อมูลทางการคลัง
ของ อปท. เพื่อให้รัฐบาลทราบสถานะทางการคลังที่แท้จริงของ อปท. และสามารถวางแผนทางการคลัง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) อปท. ควรเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ที่ อปท. จัดเก็บเอง เช่น การพิจารณาขยาย
ฐานภาษีที่ อปท. จัดเก็บเอง รวมถึงการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างรายได้ของ อปท. ให้เหมาะสม
3) เสริมสร้างวินัยทางการเงินการคลังของ อปท. โดยกาหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้
อปท. สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน รวมถึง ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็น เพื่อลดการก่อให้เกิด
ภาระทางการคลังของรัฐบาล
4) เพิ่มประสิทธิภาพความโปร่งใสในการดาเนินงานและการบริหารจัดการของ อปท.
โดยส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผลการดาเนินงานของ อปท. (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการใช้จ่ายและ
การก่อหนี้) ให้แก่สาธารณะ และประชาชนในท้องถิ่นสามารถมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและ
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ความต้องการของตนเองให้แก่ อปท. รวมทั้งสามารถเข้าถึงข้อมูล ติดตามและตรวจสอบการดาเนินงาน
ของ อปท. ได้โดยง่าย
5) ผลักดันร่างพระราชบัญญัติรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... เพื่อเพิ่มอานาจ
และเพิ่มขีดความสามารถของท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษี ทาให้ อปท. มีสัดส่วนรายได้ที่จัดเก็บเองมากขึ้น
ซึ่งจะส่งผลให้ อปท. มีอิสระในการจัดสรรงบประมาณเอง และลดภาระการจัดสรรเงินอุดหนุนของรัฐบาล
ทั้งนี้ การดาเนินการดังกล่าวต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6) ศึกษาความเป็นไปได้ในการนับรวมหนี้จากการกู้เงินของ อปท. เป็นหนี้สาธารณะภายใต้
เงื่อนไขของการรายงานข้อมูลการก่อหนี้และการใช้จ่ายเงินกู้ตามวัตถุประสงค์ของการขออนุมัติ เนื่องจาก
เงินที่ใช้ในการชาระหนี้เงินกู้ของ อปท. ส่วนหนึ่งอาจมาจากรายได้ที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล ซึ่งอาจถือ
เป็นภาระแอบแฝงที่ไม่นับรวมเป็นหนี้สาธารณะของรัฐบาล ส่งผลให้ข้อมูลหนี้สาธารณะในภาพรวมไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์
7) กาหนดกรอบวินัยการคลังของ อปท. และพัฒนาระบบการบริหารการคลังของ อปท.
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างระบบติดตามการก่อหนี้ของ อปท. ให้อยู่ในระดับที่ อปท.
สามารถบริหารจัดการได้ รวมถึง เพิ่มช่องทางในการบริหารจัดการการคลังของ อปท. ให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นพร้อมทั้งให้ อปท. สามารถดาเนินโครงการลงทุนพัฒนาระบบสาธารรณูปโภคในพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

บทที่ 8 ความเสี่ยงทางการคลังจากภาคการเงิน
การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงและภาระทางการคลังจากหน่วยงานในภาคการเงินจะ
พิจารณาผลการดาเนินงานของหน่วยงาน 4 หน่วยงาน ได้แก่ 1) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน (Financial Institutions Development Fund: FIDF) 2) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
3) ระบบธนาคารพาณิชย์ และ 4) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ดังนี้

8.1 ความเสี่ยงและภาระทางการคลังจากการดาเนินงานของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ) จัดตั้งขึ้น
ภายใต้พระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 พ.ศ. 2528
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2528 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดาเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ โดยเฉพาะเมื่อมี
วิกฤตการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นในระบบสถาบันการเงิน ทั้งนี้ จากเหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจการเงินปี 2540
ทาให้สถาบันการเงินถูกปิดกิจการจานวนมาก ส่งผลให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ไม่สามารถรับภาระชดเชย
ความเสียหายให้กับผู้ฝากเงินและเจ้าหนี้ของสถาบันการเงินได้ รัฐบาลจึงต้องเข้าไปรับภาระในการชดเชย
ความเสียหายแทนด้วยการออกพันธบัตรกู้เงินในวงเงิน 1,392,000 ล้านบาท ซึง่ ก่อให้เกิดภาระทาง
การคลังจานวนมาก
หากพิจารณายอดหนี้คงค้างที่รัฐบาลออกพันธบัตรกู้เงินเพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ นาเงินไปช่วยเหลือสถาบันการเงินต่าง ๆ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ 2558
กระทรวงการคลังได้ดาเนินการกู้เงินแล้วจานวน 1,305,327 ล้านบาท (จากวงเงินกู้ตามกฎหมาย
1,392,000 ล้านบาท) และชาระคืนต้นเงินกู้จานวน 306,536 ล้านบาท ส่งผลให้เหลือยอดหนี้คงค้าง
จานวน 998,791 ล้านบาท (ตารางที่ 8.1)
ตารางที่ 8.1 ยอดหนี้คงค้างที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
ณ สิ้นเดือนกันยายน 2558
หน่วย: ล้านบาท

รายการ
FIDF 1
FIDF 2
FIDF 3
รวม

วงเงินกู้ตามกฎหมาย
500,000
112,000
780,000
1,392,000

ดาเนินการกู้แล้ว ชาระคืนต้นเงินกู้
500,000
96,887
112,000
112,000
693,327
97,649
1,305,327
306,536

ที่มา: รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2558 โดยสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ยอดหนี้คงค้าง
403,113
0
595,678
998,791
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ในการแก้ไขปัญหาหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ รัฐบาลได้ออกพระราชกาหนดปรับปรุงการบริหาร
หนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ.
255538 ซึ่งกาหนดให้สถาบันการเงิน39 ต้องนาส่งเงินให้กับ ธปท. ในอัตราร้อยละ 0.46 ของยอดเงินฝากถัว
เฉลี่ยของบัญชีที่ได้รับการคุ้มครองรวมทั้งยอดเงินอื่นๆ ที่ได้รับจากประชาชน40เพื่อให้ ธปท. นาเงินดังกล่าว
มาชาระต้นเงินกู้และดอกเบี้ยพันธบัตร FIDF41 แทนการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี ซึ่งจะ
ส่งผลให้รัฐบาลไม่ต้องรับภาระทางการคลังในการชาระดอกเบี้ยพันธบัตร FIDF ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556
เป็นต้นไป
สาหรับการชาระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยเงินกู้ FIDF ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ในปีงบประมาณ
2558 พบว่า กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จ่ายชาระต้นเงินจานวนทั้งสิ้น 75,061 ล้านบาท และจ่ายชาระ
ดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งสิ้น 41,918 ล้านบาท ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 ถึงปี 2558 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
ได้จ่ายชาระต้นเงินรวมจานวนทั้งสิ้น 134,341 ล้านบาท และจ่ายชาระดอกเบี้ยเงินกู้รวมจานวนทั้งสิ้น
135,816 ล้านบาท (แผนภาพที่ 8.1)

41,918

45,751

48,147

37,888

ต้นเงิน

21,392

ล้านบาท
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
-

75,061

แผนภาพที่ 8.1 การชาระคืนต้นเงิน และดอกเบี้ยเงินกู้ FIDF ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
ปีงบประมาณ 2556 – 2558

ดอกเบี้ย

ปีงบประมาณ
2556

2557

2558

ที่มา: 1. ข้อมูลปีงบประมาณ 2556 - 2557 โดยสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
2. ข้อมูลปีงบประมาณ 2558 โดยกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารัฐบาลไม่ต้องรับภาระทางการคลังจากการชาระดอกเบี้ยพันธบัตร
FIDF แต่ในกรณีที่ ธปท. ไม่สามารถจ่ายหนี้ของพันธบัตร FIDF ได้ ภาระหนี้ดังกล่าวยังคงถือเป็นภาระ
ทางการคลังโดยนัย (Implicit Contingent Liabilities) ของรัฐบาล
38ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่

11 พฤษภาคม 2555 และมีผลบังคับใช้ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2555
บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
40ยอดเงินอื่นๆ ที่ได้รับจากประชาชนประกอบไปด้วยตั๋วแลกเงิน ตราสารหนี้ เงินกู้ยืมของทุกสาขาและสานักงานในประเทศไทยที่เป็นเงินบาท
และเงินที่ได้รับจาการทาธุรกรรมขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน
41การชาระต้นเงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ FIDF เป็นการชาระหนี้ต้นเงินกู้และดอกเบี้ยของ FIDF 1 และ FIDF 3
39ประกอบไปด้วยธนาคารพาณิชย์
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8.2 ความเสี่ยงและภาระทางการคลังจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
การคุ้มครองเงินฝากของผู้ฝากเงินแบบเต็มจานวนจากการปิดกิจการของสถาบันการเงินของ
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 ได้สร้างภาระทางการคลัง และทาให้หนี้สาธารณะของ
ประเทศเพิ่มขึ้น โดยการคุ้มครองเงินฝากแบบเต็มจานวนดังกล่าว ทาให้ผู้ฝากเงินไม่คานึงถึงความเสี่ยงจาก
การฝากเงินในสถาบันการเงินที่ให้อัตราผลตอบแทนสูง ดังนั้น เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของกลไกในตลาดเงิน
ฝากและป้องกันไม่ให้เกิดภาระทางการคลังเช่นทีผ่ ่านมา รัฐบาลจึงได้จัดตั้งสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.)
ภายใต้พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 เพื่อดาเนินการคุ้มครองผู้ฝากเงินแทนกองทุน
เพื่อการฟื้นฟูฯ42 โดยมีการเปลี่ยนการคุ้มครองเงินฝากแบบเต็มจานวนมาเป็นการจากัดวงเงินฝากที่ได้รับ
การคุ้มครอง
ทั้งนี้ ในการจัดตั้ง สคฝ. ทาให้รัฐบาลมีภาระทางการคลังโดยตรงในการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
เป็นทุนประเดิม ซึ่งได้รับการอนุมัติเบิกจ่ายแล้วจานวน 242.31 ล้านบาท และได้รับจัดสรรค่าใช้จ่ายใน
การเตรียมการอีกจานวน 97.69 ล้านบาท ขณะที่รัฐบาลมีความเสี่ยงทางการคลังที่เกิดขึ้นจากการ
ดาเนินงานของ สคฝ. ในรูปของภาระทางการคลังโดยนัยในกรณีที่มีสถาบันการเงินต้องปิดกิจการ และ
สคฝ. มีเงินกองทุนไม่เพียงพอที่จะชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ฝากเงินตามจานวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครอง
ซึ่งหากเงินกองทุนมีจานวนที่มากเพียงพอ รัฐบาลย่อมไม่มีความเสี่ยงทางการคลังที่จะต้องรับภาระแทน สคฝ.
ปัจจุบันวงเงินฝากที่ได้รับความคุ้มครองจาก สคฝ. อยู่ที่ 25 ล้านบาท ต่อ 1 บัญชี (ตั้งแต่วันที่
11 สิงหาคม 2558) ทั้งนี้ จานวนเงินฝากที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองเต็มจานวน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
มีจานวน 6,800,610 ล้านบาท หรือร้อยละ 59.13 (กรณียังคงคุ้มครองเงินฝากที่ 50 ล้านบาท ต่อ 1
บัญชี) (ตารางที่ 8.2) อย่างไรก็ดี วงเงินฝากที่ได้รับความคุ้มครองจะลดลงเหลือ 1 ล้านบาท ต่อ 1 บัญชี ใน
วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ทั้งนี้ สถานะเงินกองทุนของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ณ สิ้นเดือนกันยายน
2558 เท่ากับ 112,120 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าเงินกองทุนยังคงที่ต่ากว่ามูลค่าเงินฝากที่อยู่ภายใต้การคุ้มครอง
อย่างไรก็ตาม จานวนเงินกองทุนดังกล่าวมีเพียงพอที่สามารถให้ความคุ้มครองแก่ผู้ฝากเงินได้หากสถาบันการเงิน
ขนาดกลาง43 1 แห่งมีปัญหา

42ตามแผนกลยุทธ์ของกองทุนฟื้นฟูฯในปี

2555 จะมีการเตรียมการเลิกภารกิจและชาระบัญชีโดยกาหนดดาเนินการชาระบัญชีในปี 2556
ซึ่งได้ดาเนินการจัดทาคู่มือการโอนทรัพย์สินเพื่อรองรับแผนกลยุทธ์ดังกล่าวพร้อมทั้งศึกษาการปรับเปลี่ยนนโยบายบัญชี ในกรณีที่ต้องปิดกิจการ
ด้วยแล้วแต่ปรากฏว่า กระทรวงการคลังได้มีหนังสือมอบหมายให้กองทุนฟื้นฟูฯกลับมาทาหน้าที่ช่วยเหลือสถาบันการเงินอีกครั้ง
ที่มา: รายงานประจาปี 2555 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
43สถาบันการเงินขนาดกลาง คือสถาบันการเงินที่มีสินทรัพย์รวมตั้งแต่ร้อยละ 3 แต่ไม่ถึงร้อยละ 10 ของสินทรัพย์รวมธนาคารพาณิชย์ไทยทั้ง
ระบบ ประกอบด้วย ธนาคารธนชาต ธนาคารทหารไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา
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ตารางที่ 8.2 สถิติผู้ฝากเงินที่ได้รับการคุ้มครองในแต่ละระดับวงเงินคุ้มครอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
วงเงินคุ้มครอง
กรณีไม่เกิน 1 ล้านบาท
กรณีมากกว่า 1 - 25 ล้านบาท
กรณี
มากกว่า 25– 50 ล้านบาท
บาทบาท
กรณีมากกว่า 50 ล้านบาท
รวมเงินฝากทุกประเภท

จานวนราย
ราย
66,852,115
1,170,640
21,221
18,992
68,062,968

ร้อยละ
98.22
1.72
0.03
0.03
100

ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการคลัง (ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558)

จานวนเงิน
ล้านบาท
2,124,378
3,940,772
735,460
4,701,369
11,501,979

ร้อยละ
18.47
34.26
6.40
40.87
100

ความเพียงพอของเงินกองทุนของ สคฝ. จะขึ้นอยู่กับจานวนเงินนาส่งของสถาบันการเงิน
ซึ่งในการแก้ปัญหาหนี้คงค้างของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ตามพระราชกาหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้
ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2555
(พรก.ปรับปรุงหนี้ FIDF) ได้กาหนดให้สถาบันการเงินรับภาระโดยการนาส่งเงินให้แก่ ธปท. ในอัตราร้อยละ
0.46 ของยอดเงินฝากถัวเฉลี่ยที่ได้รับการคุ้มครองรวมทั้งยอดเงินอื่นๆ ที่ได้รับจากประชาชน และ
กาหนดให้ลดอัตราเงินนาส่งให้แก่ สคฝ. ลงจากร้อยละ 0.4 เหลือเพียงร้อยละ 0.01 ของยอดเงินฝาก
ถัวเฉลี่ยของบัญชีเงินฝากที่ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งจะส่งผลให้เงินกองทุนของ สคฝ. เติบโตช้ากว่าที่
คาดการณ์ไว้เดิม ดังนั้น หากเกิดปัญหาเสถียรภาพของสถาบันการเงินขนาดใหญ่ อาจจะเกิดความเสี่ยงที่
เงินกองทุนของ สคฝ. จะไม่เพียงพอที่จะชดเชยความเสียหายอันเกิดจากการคุ้มครองเงินฝาก ซึ่งรัฐบาลจะ
มีภาระทางการคลังโดยนัยในการชดเชยความเสียหายดังกล่าว อย่างไรก็ดี ความน่าจะเป็นที่รัฐบาลอาจจะ
ต้องรับภาระดังกล่าวมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของระบบสถาบันการเงินในประเทศด้วย
8.3 ความเสี่ยงและภาระทางการคลังจากระบบสถาบันการเงิน
สถานะและความแข็งแกร่งของระบบสถาบันการเงินเป็นปัจจัยสาคัญในการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ทางการคลังจากภาคการเงิน ทั้งนี้ ระบบสถาบันการเงินอยู่ภายใต้การกากับดูแลของ ธปท. เพื่อให้การ
ดาเนินงานของสถาบันการเงินมีความมั่นคง มีเสถียรภาพและความโปร่งใส โดยมีการกาหนดเกณฑ์ที่เป็น
มาตรฐานสากลเพื่อให้สถาบันการเงินปฏิบัติตาม เช่น เกณฑ์การดารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงตามหลัก
Basel III ทีค่ รอบคลุมการดารงเงินกองทุนและการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) และ
มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ IAS 32 IAS 39 และ IFRS 7 โดยมาตรฐาน IAS 39 เป็นมาตรฐาน
การบัญชีที่กล่าวถึงการบันทึกและการวัดมูลค่าตราสารการเงินประเภทต่าง ๆ รวมทั้งตราสารอนุพันธ์ และ
เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง ในขณะที่ IAS 32 และ IFRS 7 นั้น จะเป็นส่วนของการแสดงรายการและ
เปิดเผยข้อมูลของตราสารการเงิน อันจะนาไปสู่การเสริมสร้างระบบการเปิดเผยข้อมูลและกลไกตลาดที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อรองรับระบบสถาบันคุ้มครองเงินฝากและสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสถาบันการเงินไทย
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การประเมินความเข้มแข็งของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ จะพิจารณาจากอัตราส่วนทาง
การเงินด้านเงินกองทุน คุณภาพสินทรัพย์ ความสามารถในการหารายได้ และสภาพคล่อง ได้แก่
(1) สัดส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Gross NPLs44)
(2) สัดส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หลังหักสารอง (Net NPLs45)
(3) อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio)46
(4) อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินรับฝาก (L/D Ratio)47
(5) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)48
(6) อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (NIM)49
ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยตั้งแต่ ปี 2554
ถึง ปี 2557 พบว่า สถานะทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบมีความแข็งแกร่ง คุณภาพสินเชื่ออยู่
ในเกณฑ์ดี ซึ่งพิจารณาจาก Gross NPLs และ Net NPLs ทีม่ ีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ BIS
Ratio ยังสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดตามมาตรฐานสากล ดังนั้น คาดว่าธนาคารพาณิชย์จะไม่มีปัญหาด้าน
เสถียรภาพและไม่มคี วามจาเป็นต้องจัดหาเงินเพิ่มทุนให้ในอนาคตอันใกล้ สาหรับความสามารถจากการทา
กาไรของธนาคารพาณิชย์ พบว่า NIM อยู่ในระดับทรงตัวประกอบกับ ROA ซึง่ เพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ปี 2554 ถึง
ปี 2556 และทรงตัวในปี 2557 สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการปรับตัวของธนาคารพาณิชย์ในการ
บริหารสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ และการเพิ่มรายได้ด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการให้บริการ
ประเภทต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม L/D Ratio ที่สูงขึ้นนั้นบ่งบอกถึงสภาพคล่องของระบบสถาบันการเงินที่ตึงตัวขึ้น
ซึ่งอาจเป็นข้อจากัดในการปล่อยสินเชื่อต่อไปในอนาคต

44สัดส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

(Gross NPLs) ต่อสินเชื่อรวม = ยอดคงค้างของเงินให้สินเชื่อที่ค้างชาระเกินกว่า 3 เดือนขึ้นไป นับตั้งแต่
วันครบกาหนดสัญญา/เงินให้กู้ยืมทุกประเภท *100 สะท้อนถึงคุณภาพสินเชื่อมีแนวโน้มด้อยลง
45สัดส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หลังหักสารอง (Net NPLs) ต่อสินเชื่อรวม = Gross NPLs หัก เงินสารองที่สถาบันการเงินได้กันไว้สาหรับ
NPLs/เงินให้กู้ยืมทุกประเภท *100 สะท้อนถึงคุณภาพสินเชื่อมีแนวโน้มด้อยลง โดย NPLs ที่สถาบันการเงินได้มีการกันสารองแล้วย่อมถือว่า
สถาบันได้รับรู้ความเสียหายในส่วนนี้ไปแล้ว จึงไม่มีความเสี่ยงต่อเงินกองทุนของสถาบันการเงินอีก
46อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) = เงินกองทุน/สินทรัพย์เสี่ยง *100 เป็นเครื่องมือวัดความเพียงพอของเงินกองทุนโดย
กาหนดให้ธนาคารพาณิชย์ไทย ดารงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์ไม่ต่ากว่าร้อยละ 8.5 ทั้งนี้ ตามหลักการ Basel I เงินกองทุนใช้ในการ
รองรับความเสี่ยงในงบการเงินซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านเครดิตและความเสี่ยงด้านตลาด และเพือ่ ให้สามารถสะท้อนความเสี่ยงได้ดีขึ้น
Basel II จึงได้เพิ่มเรื่องความเสี่ยงด้านปฏิบัติการด้วย Basel III เป็นเกณฑ์มาตรฐานสากลอันหนึ่งที่ผู้กากับดูแลในประเทศไทยต่าง ๆ นามา
ปรับใช้ในการกากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงิน ด้วยการกาหนดให้สถาบันการเงินมีเงินกองทุนเพียงพอที่จะรองรับความเสีย่ ง
หรือความเสียหายที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ ซึง่ การที่จะดูวา่ มีเงินกองทุนเพียงพอหรือไม่ จะต้องดูว่ามีเงินกองทุนเท่าใด และมีความเสี่ยงอยู่เท่าใด
ทั้งนี้ สถาบันการเงินจะต้องพัฒนาเครื่องมือการติดตามดูแลการดาเนินธุรกิจของตนเองว่ามีความเสี่ยงในด้านใดมากน้อยเพียงแค่ไหนรวมถึง
ทาอย่างไรลดความเสี่ยงนั้นได้
47อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก (L/D Ratio) = เงินให้สินเชื่อ/เงินรับฝาก *100 หากเงินฝากมีการเติบโตมากกว่าสินเชื่อย่อมแสดงถึง
สภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นของธนาคารพาณิชย์ และอาจสะท้อนถึงการปล่อยสินเชื่อทีม่ ีความเข็มงวดมากขึ้น
48อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) = กาไรสุทธิ/สินทรัพย์รวม *100 โดยหากอัตราผลตอบแทนที่ได้มีค่าสูง แสดงถึงการใช้
สินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ หากอัตราผลตอบแทนต่า แสดงถึงความสามารถในการหารายได้จากสินทรัพย์อยู่ในระดับต่า
49อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและเงินปันผลสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (Net Interest Margin: NIM) = รายได้ดอกเบีย
้ สุทธิและเงินปันผลสุทธิ/
สินทรัพย์เฉลี่ย *100 โดยหาก NIM อยู่ในระดับสูง แสดงถึงความสามารถในการทากาไรอยู่ในระดับสูง สะท้อนถึงการปล่อยสินเชื่อในปริมาณ
มากซึ่งควรตรวจสอบว่าปริมาณสินเชื่อดังกล่าวจัดชั้นสินเชื่อในระดับใด
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สาหรับปี 2558 ณ ไตรมาสที่ 4 (31 ธันวาคม 2558) พบว่า Gross NPLs อยู่ที่ร้อยละ
2.55 และ Net NPLs อยู่ที่ร้อยละ 1.21 โดย BIS Ratio อยู่ที่ร้อยละ 17.42 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก
ปี 2557 ขณะที่ ROA อยู่ที่ร้อยละ 1.10 ซึง่ ปรับตัวลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2557 (ตารางที่ 8.3)
ตารางที่ 8.3 ข้อมูลทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ ปี 25541/ – 2558
หน่วย: ร้อยละ

รายการ

2554

2555

2556

2557

2558

สัดส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Gross NPLs)

2.72

2.25

2.15

2.15

2.55

สัดส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หลังหักสารอง (Net NPLs)

1.34

1.00

1.01

1.08

1.21

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio)

15.17 16.31 15.74 16.82

17.42

อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากและ B/E (L/D Ratio)2 /

89.88 93.08 96.55 95.74

97.00

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลีย่ (ROA)

1.10

1.20

1.33

1.32

1.10

อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลสุทธิต่อ
สินทรัพย์เฉลี่ย (NIM)

2.50

2.50

2.55

2.60

2.50

หมายเหตุ: 1/ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ 14 แห่ง ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย 1 แห่ง ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของ
ธนาคารต่างประเทศ 3 แห่ง และธนาคารพาณิชย์ที่เป็นสาขาธนาคารต่างประเทศ 12 แห่ง
2/ไม่รวมรายการระหว่างธนาคาร (Interbank)
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย (ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558)

โดยสรุป ณ สิ้นไตรมาส 4 ปี 2558 ระบบธนาคารพาณิชย์ยังคงมีเสถียรภาพ ไม่น่าจะก่อให้เกิด
ความเสี่ยงทางการคลังทีร่ ัฐบาลต้องให้การสนับสนุนในอนาคตอันใกล้ อย่างไรก็ตาม การลดอัตราเงินนาส่ง
เข้ากองทุนคุ้มครองเงินฝากของธนาคารพาณิชย์เพื่อนาเงินส่วนใหญ่ไปชาระหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ เพื่อ
ช่วยลดภาระทางการคลังของรัฐบาลในปัจจุบัน ซึง่ มีผลให้เงินกองทุนของ สคฝ. เติบโตช้า และท้ายที่สุด
อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงและภาระทางการคลังในอนาคต หากเกิดปัญหาเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน
ทีเ่ งินกองทุนของ สคฝ. อาจไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้น
8.4 ความเสี่ยงและภาระทางการคลังจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
จากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินโลกที่ผ่านมา ทาให้รัฐบาลหลาย ๆ ประเทศได้
ดาเนินนโยบายโดยใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (Quantitative Easing: QE) เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศในกลุ่มยูโร และประเทศญี่ปุ่น (ปัจจุบันประเทศในกลุ่มยูโรและประเทศญี่ปุ่นยังคงดาเนินนโยบาย QE)
ซึง่ ผลจากมาตรการดังกล่าวประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ และความ
ชัดเจนในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาส่งผลให้เกิดความผันผวนใน
ตลาดการเงินของโลก อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าลง เนื่องจากการคาดการณ์การปรับ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา ที่ส่งผลให้มีการเทขายสินทรัพย์ในตลาดเกิดใหม่
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ กนง. การประกาศแนวทางผ่อนคลายเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่าง
ประเทศเพิ่มเติมโดย ธปท. รวมถึงความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวอย่างช้า ๆ ซึ่งสาเหตุดังกล่าว
ส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง
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อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมา ธปท. ได้ดาเนินนโยบายทางการเงิน โดยการผ่อนคลายในหลาย ๆ ด้าน
เช่น การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย การผ่อนคลายเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งทาให้
ภาวะการเงินผ่อนคลายขึ้น รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับตัวในทิศทางที่เอื้อต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
อย่างไรก็ตาม การดาเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายเพิ่มเติม (การลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มเติม) อาจมี
ผลบวกต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจค่อนข้างจากัด ในขณะที่มาตรการของภาครัฐจะทยอยมีบทบาทมากขึ้น
ในระยะต่อไป นอกจากนี้ การคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นการรักษาขีดความสามารถในการดาเนินโยบาย
(Policy space) ไว้ใช้ในภาวะที่ปัจจัยแวดล้อม โดยเฉพาะด้านต่างประเทศยังมีความไม่แน่นอนสูงในระยะ
ข้างหน้า ดังนั้น ธปท. จะดาเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนปรนในระดับที่เหมาะสมและต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุน
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย นอกจากนี้ ยังต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยอย่างใกล้ชิด
โดยเฉพาะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และภาวะตลาดการเงินโลกที่มีความไม่แน่นอน รวมถึง การติดตาม
ความเสี่ยงต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินจากพฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนที่สูงกว่า (Search of Yield)
ภายใต้ภาวะอัตราดอกเบี้ยในประเทศที่อยู่ในระดับต่ามาเป็นเวลานาน ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า ธปท.
พร้อมใช้เครื่องมือเชิงนโยบายที่มีอยู่อย่างเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจควบคู่กับการ
รักษาเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ50
ฐานะการเงินของ ธปท. เริ่มมีส่วนของทุนติดลบเล็กน้อยตั้งแต่ปี 2549 และติดลบสูงขึ้นมาก
ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา โดยสิ้นปี 2557 ส่วนของทุนติดลบสะสมมีจานวน 700,494 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 19.86 ของสินทรัพย์ทั้งหมด ทั้งนี้ การขาดทุนจากการดาเนินงานของ ธปท. เป็นการขาดทุน
ที่เกิดขึ้นจริง (Realised Loss) จานวน 572,901 ล้านบาท (เช่น การขาดทุนจากการที่ ธปท. มีดอกเบี้ยรับ
ต่ากว่าดอกเบี้ยจ่าย (เช่น การขาดทุนจากการที่ ธปท. มีดอกเบี้ยรับต่ากว่าดอกเบี้ยจ่าย (Negative Carry)51
และการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนจากการทาธุรกรรม เป็นต้น) และการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการตี
ราคาฯ (Unrealised Loss) จานวน 114,000 ล้านบาท (เช่น ขาดทุนจากการแปลงค่าสินทรัพย์เป็น
เงินตราต่างประเทศ) (แผนภาพที่ 8.2 และ แผนภาพที่ 8.3) อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก ธปท. ยังอยู่ระหว่าง
การจัดทารายงานประจาปี 2558 จึงแสดงผลการดาเนินงานได้เฉพาะในส่วนของขาดทุนสะสมที่เกิดขึ้นจริง
(Realised Loss) ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีจานวนทั้งสิ้น 634,471 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
16.02 ของสินทรัพย์ทั้งหมด
อย่างไรก็ดี แม้ว่าฐานะการเงินของ ธปท. จะขาดทุน แต่การขาดทุนดังกล่าวเป็นผลเชิงนโยบาย
โดยเกิดขึ้นจากการรักษาเสถียรภาพทั้งภายในและภายนอกประเทศหากสาธารณชนมีความเข้าใจ และเชื่อมั่น
ในความอิสระและศักยภาพในการดาเนินนโยบายการเงินของ ธปท. การขาดทุนดังกล่าวย่อมไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการดาเนินงานของ ธปท. ในการดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศแต่อย่างใด

50

ที่มา: รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ธนาคารแห่งประเทศไทย

51การออกพันธบัตร ธปท. มีภาระดอกเบี้ยจ่ายปีละ ร้อยละ 3 – 4 ขณะที่ดอกเบี้ยรับจากการนาเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาไปลงทุนซื้อ

พันธบัตรสหรัฐอเมริกา ไม่เกินร้อยละ 0.25 – 1
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แผนภาพที่ 8.2 กาไร/ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง (Realised Gain/Loss)
0
-100,000

-82,096
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-202,662

-300,000
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-400,000

-442,656

-500,000
-600,000

-572,901
-634,471

-700,000
2553
ล้านบาท

2554

2555

2556

2557

ณ 24 ธ.ค. 2558

กาไร/ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง

หมายเหตุ: ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง (Realised Loss) เกิดจากดอกเบีย้ รับจากการนาเงินสกุลต่างประเทศไปลงทุนต่ากว่าดอกเบี้ยจ่ายจากการออก
พันธบัตรดูดซับสภาพคล่อง (Negative Carry) และขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนจากการทาธุรกรรม
ที่มา: รายงานฐานะการเงินประจาสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ประจาสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2558

แผนภาพที่ 8.3 กาไร/ขาดทุนจากการตีราคาฯ (Unrealised Gain/Loss)
ล้านบาท
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-150,494
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กาไร/ขาดทุนจากการตีราคาฯ
หมายเหตุ: กาไร/ขาดทุนจากการตีราคาฯ (Unrealised Gain/Loss) เกิดจากผลของการแปลงค่าสินทรัพย์เป็นเงินตราต่างประเทศ
ที่มา: รายงานประจาปี ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2557
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โดยสรุปแล้ว หากการขาดทุนของ ธปท. ทวีความรุนแรงขึ้นจนกระทั่ง ธปท. ไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาฐานะการเงินด้วยตนเองได้ อาจกลายเป็นภาระความเสี่ยงทางการคลังของรัฐบาลในการเพิ่มทุนให้แก่
ธปท. ซึ่งจากการศึกษาพบว่า หลายประเทศมีกลไกและแนวทางที่ระบุในกฎหมายชัดเจนถึงการรักษาทุน
ของธนาคารให้มีเพียงพอ เช่น
(1) กลไกถาวร เพื่อป้องกันหรือชะลอไม่ให้ทุนติดลบ ประกอบด้วย การเปลี่ยนเงื่อนไข
การจัดสรรกาไรสุทธิเมื่อระดับทุนต่ากว่าเกณฑ์ การเข้ารับภาระขาดทุนหรือเพิ่มทุนของรัฐบาล รวมถึงการที่
รัฐบาลรับภาระความเสียหายจากการดูดซับสภาพคล่อง
(2) กลไกแก้ไขตามความจาเป็น ประกอบด้วย การเพิ่มทุนโดยรัฐบาล การทยอยขายกระแส
รายรับที่อยู่ในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศที่อ่อนค่าลง เพื่อชะลอการขาดทุนจากการประเมินมูลค่าสินทรัพย์
ต่างประเทศ และการขยายขอบเขตการลงทุนของทุนสารองระหว่างประเทศ
8.5 ผลการประเมินความเสี่ยงทางการคลังของภาคการเงิน
ตารางที่ 8.4 Fiscal Risk Matrix ของภาคการเงิน
แหล่งที่มาของ
ภาระการคลัง

ภาระโดยตรง(Direct liabilities)
ต้องชาระแน่นอนเมื่อถึงกาหนด

ภาระผูกพัน (Contingent liabilities)
อาจจะต้องชาระหากเหตุการณ์บางอย่าง
เกิดขึ้น

ภาระที่ชัดเจน
(Explicit liability)
เป็นภาระตาม
กฎหมายสัญญาหรือ
ข้อตกลง
ภาระโดยนัย

-

-

(Implicit liabilities)

เป็นภาระโดยหลัก
จริยธรรม คุณธรรม
นอกเหนือจากที่
ปรากฏเป็นกฎหมาย
หรือข้อตกลงที่อาจ
ถูกผลักดันโดยกลุ่ม
ผลประโยชน์

-

- หนี้ของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก และ
ต้นทุนในการชดเชยความเสียหายแก่ผู้
ฝากเงินในส่วนที่เกินกว่าเงินกองทุน
- ต้นทุนและดอกเบี้ย FIDF กรณี ธปท.
ไม่สามารถจ่ายได้
- การเพิ่มทุนให้ ธปท. เพื่อแก้ไขปัญหา
ส่วนของทุนติดลบ

ที่มา: ส่วนบริหารความเสี่ยงและวินัยการคลัง สานักนโยบายการคลัง สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
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8.6 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ภาคการเงินในปีงบประมาณ 2558 มีเสถียรภาพที่ดี และยังไม่มีแนวโน้มจะสร้างภาระ
ทางการคลังในอนาคตอันใกล้ อย่างไรก็ตาม ควรมีการดาเนินนโยบายลดความเสี่ยงทางการคลังที่ยังคงมีอยู่
ซึ่งมีแนวทางการในการลดความเสี่ยงทางการคลังจากภาคการเงินสามารถดาเนินการได้ โดยการสนับสนุน
ให้หน่วยงานกากับดูแลกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน สถาบันคุ้มครองเงินฝาก และ
สถาบันการเงินอื่น ๆ มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงานทั้ง 3 หน่วยงานอย่างใกล้ชิด
และให้มีการเปิดเผยข้อมูลการดาเนินงานให้แก่สาธารณชนรับทราบ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสทาง
การคลัง รวมถึงทาการศึกษาวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ในสถานการณ์ต่างๆ และเตรียม
ความพร้อมในกรณีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ เพื่อให้สามารถกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที
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สรุปผลการประเมินความเสี่ยงทางการคลัง
แหล่งที่มาของ
ภาระการคลัง
ภาระที่ชัดเจน
(Explicit liabilities)
เป็นภาระตาม
กฎหมาย สัญญาหรือ
ข้อตกลง

หน่าย: ล้านบาท

ภาระทางการคลังที่สามารถคิดเป็นตัวเงินได้ (Quantifiable)
ภาระงบประมาณโดยตรง (Direct Liabilities)
จ่ายประจาทุกปี
กองทุนนอกงบประมาณ
กองทุนนอกงบประมาณ
(ปีงบประมาณ 2558)

รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
(ปีงบประมาณ 2557)
(ปีงบประมาณ 2558)
เงินอุดหนุนตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้เงินอุดหนุน
บริการสาธารณะของของรัฐวิสาหกิจ
(PSO) (ปีงบประมาณ 2558)

จ่ายเป็นงวด

ภาระผูกพัน (Contingent Liabilities)

136,923

หนี้ที่รัฐบาลรับภาระ
64,063 ตามมติคณะรัฐมนตรี
60,166 (ณ สิ้นเดือนกันยายน
2558)

4,699

147,538 รัฐบาลค้าประกันให้รัฐวิสาหกิจ
ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
(ณ สิ้นเดือนกันยายน 2558)
หนี้ที่รัฐบาลให้กู้ต่อ/ให้ยืม
(ณ สิ้นเดือนกันยายน 2558)

425,120

55,834

ภาระทางการคลังที่
ไม่สามารถคิดเป็น
ตัวเงินได้
(Unquantifiable)
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สรุปผลการประเมินความเสี่ยงทางการคลัง
ภาระทางการคลังที่สามารถคิดเป็นตัวเงินได้ (Quantifiable)

แหล่งที่มาของ
ภาระการคลัง
ภาระที่ชัดเจน
(Explicit liabilities)
เป็นภาระตาม
กฎหมาย สัญญาหรือ
ข้อตกลง

หน่าย: ล้านบาท

ภาระงบประมาณโดยตรง (Direct Liabilities)
จ่ายประจาทุกปี

จ่ายเป็นงวด

ภาระผูกพัน (Contingent Liabilities)

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

รัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนและเพิ่มทุนให้
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
-ปีงบประมาณ 2558
-ปีงบประมาณ 2559
ประมาณการความเสียหายคงเหลือ
รอการชดเชยจากการดาเนินโครงการ
PSA (ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ปี 2558)

87,403
70,737
43,217

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

เงินอุดหนุนให้ อปท.
(ปีงบประมาณ 2557)
(ปีงบประมาณ 2558)
รายได้ที่รัฐบาลแบ่งให้
(ปีงบประมาณ 2557)
(ปีงบประมาณ 2558)
ภาคการเงิน

253,500
257,664
112,277
125,889

หนี้คงค้างของ SFIs ที่รัฐบาล
ค้าประกัน
(ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ปี 2558)

539,942

ภาระทางการคลังที่
ไม่สามารถคิดเป็น
ตัวเงินได้
(Unquantifiable)
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สรุปผลการประเมินความเสี่ยงทางการคลัง
แหล่งที่มาของ
ภาระการคลัง

หน่าย: ล้านบาท

ภาระทางการคลังที่สามารถคิดเป็นตัวเงินได้ (Quantifiable)
ภาระงบประมาณโดยตรง (Direct Liabilities)
จ่ายประจาทุกปี

ภาระโดยนัย
รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
(Implicit liabilities)
เป็นภาระโดยหลัก
จริยธรรม คุณธรรม
นอกเหนือ จาก
ปรากฏเป็นกฎหมาย สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สัญญา หรือข้อตกลง

จ่ายเป็นงวด

ภาระผูกพัน (Contingent Liabilities)
-การฟ้องร้องรัฐวิสาหกิจทั้ง
5 แห่ง (ณ เดือนกันยายน 2558)
-หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้าประกัน
(ณ สิ้นเดือนกันยายน 2558)
หนี้คงค้างของ SFIs ที่รัฐบาล
ไม่ค้าประกัน
(ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2558)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
รัฐบาลอาจจะต้องจัดสรร
เงินอุดหนุนเพิ่มเติม ในกรณีที่
อปท. ขาดสภาพคล่องในการ
ดาเนินงาน เนื่องจากประสบปัญหา
ด้านการเงิน

ภาระทางการคลังที่
ไม่สามารถคิดเป็น
ตัวเงินได้
(Unquantifiable)

22,590

640,079
62,752 การชดเชยผลการ
ขาดทุนจากการ
ดาเนินงานของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจที่
ประสบความล้มเหลว
จนมีผลกระทบต่อ
สถานะการเงินของ
กิจการ
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สรุปผลการประเมินความเสี่ยงทางการคลัง
ภาระทางการคลังที่สามารถคิดเป็นตัวเงินได้ (Quantifiable)

แหล่งที่มาของ
ภาระการคลัง
าระโดยนัย (Implicit
liabilities)
เป็นภาระโดยหลัก
จริยธรรม คุณธรรม
นอกเหนือ จาก
ปรากฏเป็นกฎหมาย
สัญญา หรือข้อตกลง

หน่าย: ล้านบาท

ภาระงบประมาณโดยตรง (Direct Liabilities)
จ่ายประจาทุกปี

จ่ายเป็นงวด

ภาระผูกพัน (Contingent Liabilities)

ภาคการเงิน
- หนีข้ องสถาบันคุ้มครองเงิน
ฝาก และต้นทุนในการชดเชย
ความเสียหายแก่ผู้ฝากเงินใน
ส่วนที่เกินกว่าเงินกองทุน
- ต้นทุนและดอกเบี้ย FIDF
กรณี ธปท. ไม่สามารถจ่ายได้
- การเพิ่มทุนให้ ธปท. เพื่อแก้ไข
ปัญหาส่วนของทุนติดลบ

ภาระทางการคลังที่
ไม่สามารถคิดเป็น
ตัวเงินได้
(Unquantifiable)

