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สบน. ยนั! ระดับหนีส้าธารณะไม่ได้ท าให้ประเทศไทยเส่ียงทีจ่ะล้มละลาย 
________________________________________________________________ 

ตามท่ีไดมี้ข่าวเผยแพร่ขอ้มูลและความคิดเห็นเก่ียวกบัหน้ีสาธารณะในประเด็นการกูเ้งินของรัฐบาล 
อตัราดอกเบ้ีย การช าระคืนหน้ี การปรับโครงสร้างหน้ีประเทศ ประเทศไทยเส่ียงลม้ละลาย ผา่นส่ือต่างๆ  นั้น 

 

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อ านวยการส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอช้ีแจงขอ้เท็จจริง ดงัน้ี 

ประเทศไทยเป็นประเทศก าลังพฒันาจ าเป็นต้องด าเนินนโยบายการคลังแบบขยายตัวเพื่อ
ยกระดับการพฒันาของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชน ส านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.)               
ไดส้นบัสนุนโครงการลงทุนของส่วนราชการและรัฐวสิาหกิจ ผา่นการกูเ้งินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณเป็น
ส าคญั  ทั้งน้ี ในช่วงปี 2558 – 2564 รัฐบาลมีโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีส าคญั 178 โครงการ วงเงินกว่า 
2.6 ล้านล้านบาท ครอบคลุมทุกสาขาทั้งดา้นคมนาคม สาธารณูปการ พลงังาน สังคม และการพฒันาพื้นท่ีทุก
ภูมิภาคทัว่ประเทศ และรัฐบาลมีแผนท่ีจะลงทุนอยา่งต่อเน่ือง โดยไดจ้ดัท าแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ(แผนฯ) 
ระยะปานกลาง ในช่วง 5 ปี (ปี 2565 – 2569) เพื่อรองรับทิศทางการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดงักล่าวในอนาคต 
วงเงินประมาณ 840,000 ลา้นบาท 

 

ในแต่ละปี สบน. ได้จดัท าแผนฯ ประกอบด้วย การก่อหน้ีใหม่เพื่อการลงทุนและบริหารสภาพ
คล่อง  การบริหารหน้ีคงคา้งเดิมเพื่อบริหารความเส่ียง และการช าระหน้ีจากงบประมาณและเงินแหล่งอ่ืน ซ่ึงแผนฯ 
เป็นการด าเนินการภายใตก้ลยทุธ์การบริหารหน้ีสาธารณะระยะปานกลาง (Medium Term Debt Strategy) โดยพิจารณา
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน และการปรับโครงสร้างหน้ี อีกทั้งยงัตอ้งจดัท าภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ย
วนิยัการเงินการคลงั และกฎหมายวา่ดว้ยการบริหารหน้ีสาธารณะอยา่งเคร่งครัด โดยแผนฯ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการนโยบายและก ากบัการบริหารหน้ีสาธารณะ ก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมติัแผนการบริหาร
หน้ีสาธารณะประจ าปีต่อไป 

 

ในการกูเ้งินแต่ละคร้ัง สบน. ไดพ้ิจารณาตน้ทุนการระดมทุน วงเงินกู ้รวมถึงประเภทของตราสาร
หน้ีท่ีจะออก โดยใช้เคร่ืองมือการกูเ้งินท่ีหลากหลาย และพิจารณาช่วงเวลาการกูใ้ห้สอดคลอ้งกบัการเบิกจ่ายเงิน
เพื่อหลีกเล่ียงการแย่งชิงเม็ดเงินจากภาคเอกชน (Crowding Out Effect) ในประเทศ ป้องกนัไม่ให้ตลาดการเงินเกิด
ความผนัผวน ภายใตต้น้ทุนและความเส่ียงในระดบัท่ีเหมาะสม และไม่กระทบต่อความเส่ียงในการปรับโครงสร้าง
หน้ีในอนาคต โดยท่ีผา่นมา สบน. กูเ้งินในประเทศเป็นหลกัประมาณร้อยละ 98 จึงมีความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน
แต่ละปีต ่า นอกจากน้ี มากกวา่ร้อยละ 83 เป็นหน้ีท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี จึงท าให้มีความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียต ่า 
อีกทั้งยงัมีตน้ทุนการกูเ้งินเฉล่ียท่ีเหมาะสมท่ีร้อยละ 2.35 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทิศทางดอกเบ้ียโลกอีกดว้ย 
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อย่างไรก็ดี ภายใตส้ภาวการณ์ที ่ไม่ปกตินบัตั้งแต่มีการระบาดของ COVID-19 รัฐบาล
จ าเป็นตอ้งช่วยเหลือภาคส่วนที่ไดรั้บผลกระทบและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมโดยเร็ว ผา่นการด าเนินนโยบาย
การคลงั  จึงมีความจ าเป็นต้องเพิ่มพื้นท่ีทางการคลัง (Fiscal space) โดยการเพิ่มเพดานหน้ีสาธารณะเพื่อให้
สามารถรองรับกรณีการกู้เงินเพิ่มเติมส าหรับด าเนินนโยบายการคลงัและแผนพฒันาฟ้ืนฟูเศรษฐกิจในอนาคต 
อย่างไรก็ดี หากในอนาคตสถานการณ์เศรษฐกิจกลบัมาเป็นปกติ รัฐบาลสามารถทบทวนความเหมาะสมของ
เพดานหน้ีสาธารณะไดต้ามท่ีก าหนดไวใ้น พ.ร.บ. วนิยัการเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ. 2561 (พ.ร.บ. วนิยัฯ) 

 

ทั้งน้ี ระดบัหน้ีสาธารณะในปัจจุบนัยงัไม่ก่อให้เกิดปัญหาการคลงัแต่อยา่งใด เน่ืองจากรัฐบาล
ยงัคงมีความสามารถในการช าระหน้ี (Debt affordability) โดย สบน. ได้ติดตามสัดส่วนภาระดอกเบ้ียต่อ
ประมาณการรายไดป้ระจ าปีอย่างใกลชิ้ด นอกจากน้ี ประมาณการสัดส่วนภาระดอกเบ้ียของรัฐบาลต่อรายได ้   
ณ ส้ินปีงบประมาณ 2565 คาดว่า จะอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 8 และในอีก 5 ปีขา้งหน้ายงัคงต ่ากว่าระดบัเกณฑ์
มาตรฐานสากลท่ีก าหนดไวไ้ม่เกินร้อยละ 10 

 

การช าระหน้ีในแต่ละปี กระทรวงการคลงัและรัฐวิสาหกิจได้รับจดัสรรงบช าระหน้ีเพื่อน าไป
ช าระคืนตน้เงินกูแ้ละดอกเบ้ียท่ีครบก าหนดช าระ ซ่ึงเป็นไปตาม พ.ร.บ. วนิยัฯ และประกาศคณะกรรมการนโยบาย
การเงินการคลงัของรัฐท่ีก าหนดให้ตั้ งงบประมาณรายจ่ายเพื่อการช าระหน้ีอย่างพอเพียง โดยก าหนดให้มีการ
จดัสรรงบประมาณเพื่อการช าระคืนตน้เงินกูท่ี้ร้อยละ 2.5-4.0 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และช าระดอกเบ้ีย
ตามท่ีเกิดข้ึนจริงอย่างครบถว้น และ สบน. ไม่ไดกู้เ้งินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณรายจ่ายประจ าปีมาช าระ
หน้ีแต่อย่างใด ส าหรับหน้ีคงคา้งท่ีเหลือ สบน. จะด าเนินการปรับโครงสร้างหน้ีเพื่อกระจายการช าระหน้ีและลด
ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน ตามมาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ.การบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ.2548 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
โดยพิจารณาตน้ทุนและความเส่ียงเป็นส าคญั 
  

นอกจากน้ี บริษทั Moody’s Investors Service (Moody’s) บริษทัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดค้งอนัดบัความน่าเช่ือถือของประเทศไทยท่ี BBB+ และมุมมองมีเสถียรภาพ (Stable 
Outlook) เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2565 โดยเช่ือมัน่ว่า แม้หน้ีรัฐบาลเพิ่มสูงข้ึน แต่ตวัช้ีวดัภาคการคลังและหน้ี
สาธารณะยงัคงแข็งแกร่ง เม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศท่ีมีอนัดับความน่าเช่ือถือในระดับเดียวกันและ            
มีแนวโนม้ท่ีจะรักษาระดบัความแข็งแกร่งดงักล่าวไดต่้อไป อีกทั้งคาดวา่ ช่วง 2 – 3 ปีขา้งหนา้ รัฐบาลจะยงัคง
ด าเนินนโยบายการคลงัแบบผอ่นคลายเพื่อส่งเสริมการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจท่ีมีความเปราะบาง และเม่ือเศรษฐกิจ
ฟ้ืนตวัจะส่งผลให้การขาดดุลงบประมาณและภาระหน้ีลดลง นอกจากน้ี สัดส่วนหน้ีภาครัฐบาลสกุลเงิน
ต่างประเทศท่ีอยู่ในระดบัต ่ามาก ประกอบกบัเงินออมภายในประเทศมีจ านวนมาก จะท าให้ตน้ทุนการกู้เงิน
ต ่าลง ซ่ึงจะช่วยใหป้ระเทศไทยยงัคงความสามารถในการช าระหน้ีอยูใ่นระดบัสูง (High Debt Affordability) 
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ดงันั้น ขอใหทุ้กท่านมัน่ใจวา่ สบน. ไดใ้หค้วามส าคญัสูงสุดกบัการบริหารจดัการหน้ีสาธารณะ 
เพื่อสนบัสนุนการลงทุนและด าเนินมาตรการทางการคลงัภายใตต้น้ทุนและความเส่ียงท่ีเหมาะสม รวมทั้งช าระหน้ี
อย่างเคร่งครัดและครบถว้นตามกรอบวินัยทางการคลงั ซ่ึงส่งผลให้ระดบัความน่าเช่ือถือของประเทศอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีดีและน่าลงทุน (Investment Grade) นกัลงทุนทั้งไทยและต่างชาติเช่ือมัน่ความสามารถในการช าระหน้ี
ของรัฐบาล ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงมุมมองดา้นความมีเสถียรภาพและความโปร่งใสของฐานะการเงินการคลงัของ
ประเทศ และไม่อยูใ่นความเส่ียงท่ีจะลม้ละลายแต่อยา่งใด  

 
________________________________________ 

 
 
ส านกันโยบายและแผน ส านกังานบริหารหน้ีสาธารณะ 
โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5505 

 


