ขีดจํากัดในการกอหนี้กับตางประเทศ
ถึงจะเขยิบขึ้นแลว ก็ยังเขยิบไดอีก
กราวพากย
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2525 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบใหมีการวางระเบียบเกี่ยวกับการกอหนี้กับตางประเทศเสียใหม เพื่อความรัดกุมและ
ประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งขึ้น มติของคณะรัฐมนตรีดังกลาวนี้อาจจําแนกไดเปน 3 เรื่อง
ใหญๆ คือ
(1) มติเกีย่ วกับเพดานภาระหนี้เงินกูตางประเทศ
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบที่จะเขยิบเพดานภาระหนี้เงินกูตางประเทศ
ของภาครัฐบาล เมื่อเปรียบเทียบเปนสัดสวนกับรายไดที่เปนเงินตราตางประเทศเปนรอยละ 9
(2) มติเกีย่ วกับการบริหารเงินกูตางประเทศ
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีความเห็นวา อํ านาจหนาที่ของ คณะกรรมการ
นโยบายหนี้เงินกูตางประเทศ ตามทีก่ ําหนดไวใน “ระเบียบการกอหนี้กับตางประเทศ พ.ศ. 2520”
ไมเพียงพอสําหรับการติดตาม การกํากับ และการรายงานผลการกอหนี้ตอรัฐบาล จึงมีมติดังตอไป
นี้
2.1 ใหคณะกรรมการนโยบายหนี้เงินกูตางประเทศมีอํานาจในการควบคุม
การกอหนีเ้ พือ่ การปองกันประเทศ การกอหนี้ในภาครัฐวิสาหกิจ การกอหนี้ในภาครัฐบาลที่รัฐบาล
มิไดคาประกั
ํ้
น รวมตลอดทั้งหนี้ที่มีอายุสั้นกวา 1 ป จากเดิมที่คณะกรรมการฯไมมีอํานาจในดานนี้
เลย
2.2 ใหมีการจัดทําแผนงานเกี่ยวกับการใชเงินกู โดยกําหนดระยะเวลาที่
แนนอนสํ าหรับการจัดเตรียมและกํ าหนดความตองการใชเงินกูในแตละป และมีรายละเอียดที่
จําเปนในการกูแตละรายการ รวมทั้งความตองการเงินบาทสมทบ
2.3 การจัดการประสานงานระหวางหนวยงานหลักๆใหเหมาะสม และใหมี
การทําแผนโครงการเงินกู 3 ป
(3) มติเกีย่ วกับการใชเงินกูจากตางประเทศ
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีความเห็นวา เนื่องจากมีการนําเงินกูจากตางประเทศ
ไปใชในทางที่ไมสมควร จึงไดมีมติดังตอไปนี้
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3.1 หามมิใหนํ าเงินกูมาใชจายในลักษณะเปนเงินเดือนแกพนักงานและ
ขาราชการ
3.2 การกูเ งินมาสรางอาคารและสถานที่ในลักษณะที่มิใชเปนการลงทุน หาม
มิใหใชมาตรฐานการกอสรางของตางประเทศ
3.3 การกูเงินที่มีเงื่อนไขบังคับใหจางที่ปรึกษาตางประเทศ ใหกระทํ าได
เฉพาะโครงการที่ตองการเทคนิคสูงเทานั้น ไมรวมถึงโครงการที่มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงคในการกูเงิน
เพือ่ จางที่ปรึกษาตางประเทศ
เหตุใดจึงตองกูเงินจากตางประเทศ
ความจําเปนทีป่ ระเทศดอยพัฒนา ดังเชนประเทศไทย ตองกูเงินจากตางประเทศ
นัน้ อาจเกิดจากเหตุอยางนอย 2 ประการ กลาวคือ
ประการแรก เงินออมภายในประเทศมีไมเพียงพอแกความตองการลงทุนภายใน
ระบบเศรษฐกิจ ความตองการใหระบบเศรษฐกิจสามารถจําเริญเติบโตในอัตราอันรวดเร็ว จึง
ผลักดันใหมีการกูเงินจากตางประเทศ เพื่อขจัดชองวางระหวางการออมกับการลงทุน หาก
พิจารณาเฉพาะภาครัฐบาล ความจําเปนที่รัฐบาลตองกูเงินจากตางประเทศก็เกิดจากการที่รัฐบาล
ไมสามารถหารายไดใหเพียงพอแกการใชจายในกิจกรรมอันพึงเปนบทบาทหนาที่ของรัฐบาล
นัน่ เอง
ประการที่สอง ความจํ าเปนที่จะตองใชสินคาประเภททุนและเทคโนโลยี ซึ่ง
ไมสามารถหาไดภายในประเทศ นับเปนสาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่ผลักดันใหมีการกูเงินจาก
ตางประเทศ ทัง้ นีเ้ พราะเหตุวา การนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคาประเภททุนและเทคโนโลยี
ลวนแลวแตตองชําระคาสินคาดวยเงินตราตางประเทศ หากรายไดในรูปเงินตราตางประเทศอันได
จากการขายสินคาและบริการสงออกมีไมเพียงพอที่จะซื้อสินคาประเภททุนและเทคโนโลยีอัน
จําเปนตอการพัฒนาประเทศจากตางประเทศ ก็ยอมมีความจําเปนที่จะตองกูเงินจากตางประเทศ
เพื่อการนี้
อยางไรก็ตาม หากการที่รัฐบาลตองกูเงินจากตางประเทศเกิดจากการที่รายได
ไมเพียงพอแกการใชจาย ปญหาพื้นฐานที่พึงพิจารณาก็คือ รัฐบาลไดใชความพยายามในการ
ระดมทุนอยางเต็มที่หรือยัง ขอเท็จจริงที่ปรากฏในปจจุบันบงชี้ใหเห็นวา รัฐบาลยังมิไดใชความ
พยายามในการระดมทุนภายในประเทศเทาที่ควร รายไดจากการจัดเก็บภาษีอากรเมื่อเทียบกับ
รายไดประชาชาติยังมีอัตราสวนตํ่ากวาประเทศอื่นๆที่อยูในลําดับขั้นแหงการพัฒนาใกลเคียงกัน
ส ว นการกู  เ งิ น จากต า งประเทศเพื่อนํ าไปซื้อสินคาประเภททุนและเทคโนโลยี
ทีไ่ มสามารถหาไดภายในประเทศนั้น ก็จําเปนตองพิจารณาปญหาพื้นฐานที่วา โครงการที่ตองใช

3
สินคาประเภททุนและเทคโนโลยีดังกลาวนี้เปนโครงการที่ใหประโยชนสุทธิแกสังคมมากนอย
เพียงใด
รัฐบาลกับหนี้เงินกูตางประเทศ
รัฐบาลอาจตองเกี่ยวพันกับหนี้เงินกูตางประเทศในฐานะที่แตกตางกันอยางนอย
3 ฐานะดวยกัน คือ
ประการแรก รัฐบาลอาจเปนผูกอหนี้เงินกูตางประเทศโดยตรง ในกรณีที่รัฐบาล
สวนกลางหรือหนวยราชการตางๆมีความจําเปนตองกูเงินจากตางประเทศ กระทรวงการคลังจะทํา
หนาที่เปนตัวแทนของรัฐบาลไทยในการทําสัญญากูเงินจากรัฐบาลตางประเทศ องคการระหวาง
ประเทศ และสถาบันการเงินตางประเทศ แลวแตกรณี
ประการที่สอง รัฐบาลมิไดเปนผูกอหนี้เงินกูตางประเทศโดยตรง แตทําหนาที่เปน
ผูคํ้าประกันการกอหนี้เงินกูตางประเทศ กรณีดังกลาวนี้มักจะเกิดจากการที่หนวยราชการและ
รัฐวิสาหกิจไปกูเงินจากตางประเทศ แลวใหกระทรวงการคลังเปนผูคํ้าประกันในนามของรัฐบาล
ไทย ในกรณีดังกลาวนี้ หากหนวยราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่เปนลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้ได
รัฐบาลจะตองรับผิดชอบในฐานะผูคํ้าประกันดวยการชําระหนี้แทน
ประการที่สาม รัฐบาลอาจมีความเกี่ยวพันกับการกอหนี้เงินกูตางประเทศ เพียง
ในฐานะผูใ หคารั
ํ บรองเกี่ยวกับการปริวรรตเงินตราตางประเทศ ในกรณีดังกลาวนี้ หากหนวยงาน
ของรัฐหรือเอกชนไปกอหนี้ตางประเทศ รัฐบาลก็เพียงแตใหคํารับรองวา เมื่อถึงกําหนดตองชําระ
หนี้ต า งประเทศดั ง กล า วนี้ จะมี เ งิ น ตราตางประเทศมากพอที่จะใหแลกไปชํ าระหนี้ตามงวด
ทีต่ อ งการชําระ แตถาหากหนวยงานที่เปนลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้ได รัฐบาลก็ไมตองรับผิดชอบ
แตประการใด
ในการพิจารณาภาระหนี้เงินกูตางประเทศของรัฐบาล โดยทั่วไปจะพิจารณาหนี้
ที่รัฐบาลเปนผูกอขึ้นโดยตรง รวมกับหนี้ที่รัฐบาลคํ้าประกันเทานั้น สวนหนี้เงินกูตางประเทศที่
รัฐบาลใหคํ ารับรองเกี่ยวกับการปริวรรตเงินตราตางประเทศนั้น มิไดนํามาคํานวณรวมไวดวย
เพราะมิไดถือเปนภาระของรัฐบาลแตประการใด
ตามสถิติเมื่อสิ้นเดือนธันวาคม 2524 รัฐบาลมีหนี้เงินกูตางประเทศคิดเปนเงิน
บาทรวมทัง้ สิน้ 114,261.7 ลานบาท ในจํานวนนี้เปนหนี้เงินกูที่รัฐบาลกอขึ้นโดยตรง 41,566.3
ลานบาท คิดเปนรอยละ 36.38 ของหนี้เงินกูตางประเทศทั้งสิ้น และเปนหนี้ที่รัฐบาลคํ้าประกัน
72,695.4 ลานบาท คิดเปนรอยละ 63.62 ของหนี้เงินกูตางประเทศทั้งสิ้น
กลาวโดยถัวเฉลี่ยแลว คนไทยหนึ่งคนเปนหนี้ตางประเทศประมาณคนละ 2,500
บาท
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หนีเ้ งินกูตางประเทศกับภาระของชนรุนหลัง
นับตั้งแตสํานักเศรษฐศาสตรคลาสสิกซเปนตนมา นักเศรษฐศาสตรมีความเห็น
รวมกันวา การกอหนี้เงินกูตางประเทศยอมสรางภาระแกชนรุนหลัง ทั้งนี้เพราะเหตุวา การกอหนี้
เงินกูต า งประเทศในชนรุนปจจุบัน ยอมทําใหชนรุนปจจุบันมีทรัพยากรสําหรับเสพสุขมากกวาปกติ
หากมีการนําเงินกูนั้นไปซื้อสินคาและบริการจากตางประเทศ ทรัพยากรยอมเคลื่อนยายจากตาง
ประเทศเขาสูระบบเศรษฐกิจไทย การใชเงินกูจากตางประเทศจึงทําใหชนรุนปจจุบันสามารถใช
ประโยชนจากทรัพยากรมากกวาปกติ แตเมื่อถึงกําหนดจะตองชําระหนี้เงินกูตางประเทศ การชําระ
หนี้ดังกลาวนี้มิอาจกระทําดวยการใชเงินบาท หากแตตองชําระดวยเงินตราตางประเทศ และ
เงินตราตางประเทศนั้นโดยพื้นฐานแลวก็ตองมาจากรายไดจากการขายสินคาและบริการสงออก
หากหนีเ้ งินกูต า งประเทศถึงกําหนดตองชําระในชนรุนหลัง ชนรุนหลังจะตองกันรายไดจากการขาย
สินคาและบริการสงออกจํานวนหนึ่งสําหรับชําระหนี้นั้น ดวยเหตุนี้เอง การกอหนี้เงินกูตางประเทศ
ในชนรุนปจจุบันจึงสรางภาระใหแกชนรุนหลัง
หนีเ้ งินกูตางประเทศกับภาระการชําระหนี้
หากรัฐบาลกอหนี้สาธารณะภายในประเทศดวยการออกหลักทรัพย ดังเชน
พันธบัตรและตัว๋ เงินคลัง เพื่อขายใหแกประชาชน การไถถอนหลักทรัพย หรืออีกนัยหนึ่งการชําระ
หนี้ จะประสบปญหายุงยากไมมากนัก รัฐบาลเพียงแตหารายไดจากแหลงตางๆมาใชเพื่อการนี้
หากรายไดไมเพียงพอ ก็อาจนําเงินคงคลังมาชําระหนี้ และทายที่สุด อาจใชวิธีกูเงินจากประชาชน
มาชําระหนี้เกาที่ครบกําหนด
แตการชําระหนี้เงินกูตางประเทศจะประสบปญหายุงยากมากกวานี้ เพราะตอง
ชําระในรูปเงินตราตางประเทศ และเงินไดในรูปเงินตราตางประเทศก็ไดมาจากการขายสินคาและ
บริการสงออกเปนสําคัญ การกอหนี้เงินกูตางประเทศจึงตองคํานึงถึงความสามารถในการชําระหนี้
และปจจัยสําคัญที่กําหนดความสามารถในการชําระหนี้ก็คือ รายไดในรูปเงินตราตางประเทศจาก
การขายสินคาและบริการสงออกนั้นเอง
นัยทางนโยบาย
ความที่กลาวขางตนนี้มีนัยสํ าคัญทางนโยบายที่ควรจะกลาวถึงอยางนอย 3
ประการ กลาวคือ
ประการแรก โดยเหตุที่หนี้เงินกูตางประเทศตองชําระดวยเงินตราตางประเทศ
และรายไดในรูปเงินตราตางประเทศ ซึ่งโดยพื้นฐานไดจากการขายสินคาและบริการสงออกมีอยู
โดยจํากัด ดังนั้น การกอหนี้เงินกูตางประเทศจึงพึงกระทําภายในขอบเขตที่ไมสรางภาระในการ
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ชําระหนีม้ ากจนเกินไป ทั้งนี้โดยพิจารณาถึงความสามารถในการชําระหนี้เปนสําคัญ เกณฑที่มัก
ใชพจิ ารณา ก็คือ อัตราภาระการชําระหนี้ (Debt Service Ratio) หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ อัตราสวน
ระหวางรายจายในการชําระหนี้ประจําป (รวมเงินตนและดอกเบี้ย) กับรายไดจากการขายสินคา
และบริการสงออก
ประการที่สอง โดยเหตุทกี่ ารกอหนี้เงินกูตางประเทศมีตนทุนที่ตองเสีย โครงการ
ทีใ่ ชเงินกูตางประเทศจึงตองเปนโครงการที่ใหประโยชนสุทธิแกสังคม นักเศรษฐศาสตรบางกลุมมี
ความเห็นวา อัตราผลตอบแทนที่สังคมไดรับจากโครงการดังกลาวนี้จะตองไมตํ่ากวาอัตราดอกเบี้ย
ในตลาดการเงินระหวางประเทศ บางทานก็มีความเห็นวา ในเมื่อเหตุที่ผลักดันใหมีการกอหนี้เงินกู
ตางประเทศเปนเพราะการขาดแคลนเงินทุนภายในประเทศ โครงการที่ใชเงินกูตางประเทศจะตอง
เปนโครงการที่เพิ่มผลผลิตในระบบเศรษฐกิจ จนทําใหการออมเพิ่มขึ้นในอัตราที่นาพอใจ
ประการที่สาม โดยเหตุทหี่ นีเ้ งินกูตางประเทศเปนภาระแกชนรุนหลัง โครงการที่
ใชเงินกูต า งประเทศจึงตองเปนโครงการระยะยาวที่สามารถใหผลประโยชนแกชนรุนหลังได
ขีดจํากัดในการกอหนี้เงินกูตางประเทศ
ดังไดกลาวแลววา การกอหนี้เงินกูตางประเทศจําเปนตองพิจารณาความสามารถ
ในการชําระหนี้ และในเมื่อความสามารถในการชําระหนี้ในขณะหนึ่งขณะใดมีอยูโดยจํากัด การ
กอหนี้เงินกูตางประเทศจึงพลอยตองมีขีดจํ ากัดไปดวย ในกรณีของไทย กฎหมายไดกําหนด
ขีดจํ ากัดในการกอหนี้เงินกูตางประเทศ ทั้งหนี้ที่รัฐบาลเปนผูกอขึ้นโดยตรงและหนี้ที่รัฐบาล
คําประกั
้
น ดังจะกลาวโดยละเอียดตามลําดับไป
ขีดจํากัดในการกูเงินจากตางประเทศของรัฐบาลไทย
ในกรณีของหนี้เงินกูตางประเทศที่รัฐบาลเปนลูกหนี้โดยตรง กฎหมายไดกําหนด
ขีดจํากัดหรือเพดานในการกอหนี้ดังกลาวนี้ในรูปแบบตางๆกันอยางนอย 3 รูปแบบ คือ
(1) อัตราสวนระหวางเงินกูตางประเทศรายปกับงบประมาณรายจาย
ประจําป การกําหนดขีดจํากัดในการกอหนี้เงินกูตางประเทศในรูปแบบนี้ไมเคยมีมากอน แตเพิ่ง
ปรากฏใน “พระราชบัญญัตใิ หอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินจากตางประเทศ พ.ศ. 2519” โดยใน
มาตรา 3 ของกฎหมายฉบับนี้ไดใหอํานาจกระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจกูเงิน
ในนามรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยจากสถาบันการเงินระหวางประเทศ รัฐบาลตางประเทศ
สถาบันการเงินของรัฐบาลตางประเทศ และแหลงเงินกูของเอกชนในตางประเทศ เพื่อใชจายลงทุน
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แตการกูเงินดังกลาวนี้ในปงบประมาณหนึ่งๆ ตอง
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เปนจํานวนไมเกินรอยละ 10 ของงบประมาณรายจายตามกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณนั้นๆ
ดังนี้ เราจะเห็นไดวา การกอหนี้เงินกูตางประเทศของรัฐบาลในปงบประมาณ
หนึง่ ๆจะมีมากนอยเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณนั้นๆ หากงบ
ประมาณรายจายกําหนดไวยิ่งมากเพียงใด การกอหนี้เงินกูตางประเทศก็จะกระทําไดมากเพียงนั้น
การกําหนดขีดจํากัดในการกอหนี้เงินกูตางประเทศ ดวยการกําหนดอัตราสวน
ระหวางเงินกูต า งประเทศรายปกับงบประมาณรายจายประจําปนั้น เปนเกณฑที่มิไดอิงอยูกับกําลัง
ความสามารถในการชําระหนี้ เจตนารมณของการกําหนดเกณฑดังกลาวนี้คงมุงจํากัดการกอหนี้
เงินกูตางประเทศ โดยกํ าหนดขอบเขตอยางหยาบๆวา งบประมาณรายจายของรัฐบาลในป
งบประมาณหนึง่ ๆนั้น จะอาศัยเงินกูจากตางประเทศไดไมเกินอัตราสวนเทาไร
(2) อัตราสวนระหวางรายจายในการชําระหนี้ประจําปกับประมาณการ
รายไดของรัฐบาลในปงบประมาณนั้นๆ
ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2503 ไดมีการกําหนด
ขีดจํากัดในการกอหนี้เงินกูตางประเทศไววา จะไมมีการกอหนี้เงินกูตางประเทศที่ทําใหการชําระ
คืนเงินตนและดอกเบี้ยรายปมีจํานวนเกินกวารอยละ 13 ของงบประมาณรายไดในปงบประมาณ
นั้นๆ
เกณฑ ดั ง กล า วนี้ กํ าหนดขี ด จํ ากั ด ในการสร า งภาระในการชํ าระหนี้ เ งิ น กู 
ตางประเทศ โดยคํานึงถึงความสามารถในการหารายไดของรัฐบาลเปนสําคัญ แมวาในที่สุดแลว
การชําระหนี้เงินกูตางประเทศจะตองอาศัยเงินตราตางประเทศ แตรัฐบาลก็ตองมีรายไดมากพอ
ทีจ่ ะนําไปซื้อเงินตราตางประเทศเพื่อชําระหนี้ดวย
(3) อัตราสวนระหวางรายจายในการชําระหนี้กับรายไดจากการขายสินคา
และบริการสงออก
ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2503 ไดกําหนด
ขีดจํากัดในการกอหนี้เงินกูจากตางประเทศไววา จะไมมีการกูหนี้ที่ทําใหการชําระคืนเงินตนและ
ดอกเบี้ย รวมทั้งคาจัดการเงินกูรายป มีจํานวนเกินกวารอยละ 5 ของรายไดที่เปนเงินตราตาง
ประเทศจากการขายสินคาและบริการสงออกในแตละป
เกณฑทกี่ าหนดไว
ํ
นี้ ก็คือ ดัชนีที่นักเศรษฐศาสตรเรียกกันวา อัตราภาระการชําระ
หนี้ (Debt Service Ratio) นัน่ เอง
ในประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทยยุคใหม เราจะพบวา คราใดก็ตามที่อัตราภาระ
การชําระหนีท้ เี่ กิดขึ้นจริงถีบตัวขึ้น จนอยูในระดับใกลเคียงกับเพดานที่กําหนดตามกฎหมาย ก็จะมี
การผอนคลายขีดจํากัด ดวยการเขยิบเพดานภาระการชําระหนี้ขึ้นไปอีก ทั้งนี้ปรากฏวา นับตั้งแต
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วันที่ 20 ธันวาคม 2503 เปนตนมา รัฐบาลไดผอนคลายขีดจํากัดในการกอหนี้เงินกูตางประเทศ
รวม 3 ครั้ง คือ
ครัง้ ที่หนึ่ง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2507 ไดเขยิบเพดาน
อัตราภาระการชําระหนี้จากไมเกิน 5% เปนไมเกิน 7%
ครั้งที่สอง ตามมติของคณะกรรมการนโยบายหนี้เงินกูตางประเทศเมื่อวันที่ 15
สิงหาคม 2520 ใหมีการกอหนี้เงินกูตางประเทศเพื่อพัฒนากองทัพตามพระราชบัญญัติเงินกู
ปองกันประเทศ พ.ศ. 2519 ทั้งนี้รายจายในการชําระหนี้ดังกลาวนี้จะตองมีจํานวนไมเกินรอยละ 2
ของรายไดจากการขายสินคาและบริการสงออกในแตละป ดังนั้น เมื่อรวมกับการกอหนี้เงินกูตาง
ประเทศเพือ่ การอืน่ อันมิใชเพื่อพัฒนากองทัพ เพดานอัตราภาระการชําระหนี้จึงเขยิบจากไมเกิน
7% เปนไมเกิน 9% ทัง้ นี้โดยมีการจําแนกวา อัตราภาระการชําระหนี้เพื่อพัฒนากองทัพจะตอง
ไมเกิน 2% และเพื่อการอื่นไมเกิน 7% ของรายไดจากการขายสินคาและบริการสงออก
ครั้งที่สาม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2525 ไดเขยิบเพดาน
อัตราภาระการชําระหนี้เปนไมเกิน 9% ของรายไดที่เปนเงินตราตางประเทศ โดยมิไดมีการจําแนก
วัตถุประสงคของการใชเงินกู และเวลาเดียวกันนั้น ก็ใหอํานาจคณะกรรมการนโยบายหนี้เงินกู
ตางประเทศในการควบคุมการกอหนี้เพื่อการปองกันประเทศดวย
ขีดจํากัดในการคํ้าประกันเงินกูตางประเทศ
การคํ้ าประกั น เงินกูนั้น มิอาจกระทํ าตามอํ าเภอในหรือปราศจากกฎเกณฑ
เพราะนัยสําคัญของการคํ้าประกันก็คือ หากผูเปนลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้ได ผูคํ้าประกันจักตอง
เปนผูช าระหนี
ํ
แ้ ทน ดวยเหตุดังนี้ รัฐบาลจึงกําหนดกฎเกณฑในการคํ้าประกันเงินกู และจนถึงบัดนี้
มีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้รวม 4 ฉบับ คือ
(1) พระราชบัญญัตกิ ําหนดอํานาจกระทรวงการคลังในการคํ้าประกัน พ.ศ. 2510
(2) ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 110 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2515
(3) พระราชบัญญัติกําหนดอํานาจกระทรวงการคลังในการคํ้าประกัน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2519
(4) ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 17/2520 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2520
ขีดจัดในการคํ้าประกันเงินกู กําหนดไดโดยอาศัยเครื่องมืออยางนอย 2 ชนิด คือ
(1) การกํ าหนดประเภทและลั ก ษณะขององคกรและ/หรือ หนว ยงานที่ อยู ใน
ขอบขายที่รัฐบาลจะคํ้าประกันเงินกู
(2) การกําหนดวงเงินสูงสุดในการคํ้าประกัน
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(1) การกําหนดประเภทและลักษณะขององคกรและ/หรือหนวยงานที่อยู
ในขอบขายที่รัฐบาลจะคํ้าประกันเงินกู
การกํ าหนดประเภทและลักษณะขององคกรและ/หนวยงานที่อยูในขอบขายที่
รัฐบาลจะคําประกั
้
น นับเปนเรื่องจําเปนอยางยิ่งยวด มิฉะนั้นอาจเปดโอกาสใหผูมีอํานาจปกครอง
ปฏิบตั ิมิชอบดังที่เกิดขึ้นในระหวางป 2490 – 2500
กรณีอื้อฉาวเกี่ยวกับเรื่องนี้ ก็คือ กรณีที่กลุมซอยราชครูจัดตั้งบริษัท สงเสริม
เศรษฐกิจแหงชาติ จํากัด แลวใชอํานาจรัฐในการคํ้าประกันเงินกูที่บริษัทดังกลาวนี้กูจากธนาคาร
แหงอเมริกา (Bank of America) ทัง้ ๆทีใ่ นชัน้ แรกนั้น บริษัท สงเสริมเศรษฐกิจแหงชาติ จํากัด เปน
วิสาหกิจเอกชน ซึ่งตามหลักการแลว รัฐบาลมิพึงที่จะตองเขาไปยุงเกี่ยวในการคํ้าประกันเงินกู
แตภายหลังจากที่นายเลื่อน บัวสุวรรณ ซึ่งเปนผูจัดการถึงแกกรรม กิจการของบริษัทดังกลาวนี้
ก็ทรุดโทรมลง จนรัฐบาลตองเขาไปรับภาระชําระหนี้ที่คํ้าประกัน และในที่สุด บริษัท สงเสริม
เศรษฐกิจแหงชาติ จํากัด ซึ่งจัดตั้งเปนวิสาหกิจเอกชนตองแปรสภาพเปนรัฐวิสาหกิจ ภายหลังจาก
ที่จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตโคนรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามในป 2500 ก็ไดหยิบยกกรณีดังกลาว
นีข้ นึ้ มาโจมตีในฐานที่เปนตัวอยางของการฉอราษฎรบังหลวง
ตามกฎหมายที่เปนอยูในปจจุบัน องคกรและหนวยงานที่อยูในขายที่กระทรวง
การคลังจะคํ้าประกันเงินกูมีอยูเพียง 4 ประเภท อันไดแก
(1) สวนราชการ อันประกอบดวยกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองที่มี
ฐานะเทียบเทา ตลอดจนองคการบริหารสวนทองถิ่น
(2) องคการของรัฐ อันไดแก องคการหรือรัฐวิสาหกิจที่เปนนิติบุคคล ซึ่งไดมี
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น และมีทุนทั้งสิ้นเปนของรัฐบาล
(3) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นสํ าหรับใหกูยืมเงิน เพื่อ
สงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม
(4) บริษทั จํากัดที่เปนรัฐวิสาหกิจ อันไดแก
4.1 บริษทั จํากัดทีก่ ระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองที่มีฐานะเทียบเทา
และ/หรือองคการของรัฐมีทุนรวมอยูดวยไมนอยกวารอยละ 70 หรือ
4.2 บริษทั จํากัดทีก่ ระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองที่มีฐานะเทียบเทา
และ/หรือองคการของรัฐ และ/หรือบริษทั จํากัดตามขอ (4.1) มีทุนรวมอยูดวยไมนอยกวารอยละ
70
ในบรรดาองคการ/หนวยงานทั้ง 4 ประเภทที่รัฐบาลสามารถคํ้าประกันเงินกูไดนี้
กลาวโดยทั่วไปแลว เกือบจะไมมีการเปลี่ยนแปลงวงเขตแหงการคํ้าประกันนับตั้งแตมีกฎหมาย
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เกีย่ วกับเรือ่ งนีใ้ นป 2510 เปนตนมา การเปลี่ยนแปลงกฎหมายมีเฉพาะแตคํานิยามของคําวา “รัฐ
วิสาหกิจ”
ทัง้ นีม้ ขี อ นาสังเกตวา คํานิยามของคําวา “รัฐวิสาหกิจ” ตามที่ปรากฏในพระราช
บัญญัตกิ าหนดอํ
ํ
านาจกระทรวงการคลังในการคํ้าประกัน พ.ศ. 2510 ถือวา วิสาหกิจที่รัฐมีสวน
เปนเจาของไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนหุนรวมเปนรัฐวิสาหกิจ แตตอมาไดขยายคํานิยาม
ขางตนนี้ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 110/2515 โดยถือวา วิสาหกิจที่รัฐมีสวนเปนเจาของ
ไมนอ ยกวารอยละ 70 ของจํานวนหุนรวมถือเปนรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเปนนิยามที่ใชอยูในขณะนี้ การ
เปลี่ยนแปลงคํานิยามดังกลาวนี้ ทําใหขอบเขตที่กระทรวงการคลังจะคํ้าประกันเงินกูกวางขวาง
กวาเดิม กระนัน้ ก็ตาม มีขอพึงสังเกตวา คํานิยามของคําวา “รัฐวิสาหกิจ” ในกฎหมายเกี่ยวกับ
การกํ าหนดอํ านาจของกระทรวงการคลังในการคํ้ าประกันนั้น มีลักษณะเขมงวดกวาที่ปรากฏ
ในกฎหมายอืน่ ๆ เพราะในกรณีทั่วไป มักจะถือกันวา วิสาหกิจที่รัฐมีสวนเปนเจาของไมนอยกวา
รอยละ 50 ของจํานวนหุนรวมเปนรัฐวิสาหกิจ
(2) การกําหนดวงเงินสูงสุดในการคํ้าประกัน
นอกเหนือจากการกํ าหนดประเภทและลักษณะขององคการ/หนวยงานที่อยูใน
ขอบขายที่รัฐบาลจะคํ้าประกันแลว การกําหนดวงเงินสูงสุดในดานการคํ้าประกันก็เปนมาตรการ
อีกประเภทหนึ่งที่ใชควบคุมการคํ้าประกันเงินกูของรัฐบาล ทั้งนี้ปรากฏวา ไดมีการเปลี่ยนแปลง
มาตรการดังกลาวนี้ตั้งแต 2510 เปนตนมา ดังรายละเอียดที่ปรากฏในตารางที่ 1
ดังนี้ จะเห็นไดวา การเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับการใหอํานาจกระทรวง
การคลังในการคํ้าประกันเงินกูตั้งแตป 2510 เปนตนมา ไดมีผลในการผอนคลายขีดจํากัดในการ
คําประกั
้
นเงินกูของรัฐบาลดังตอไปนี้คือ
ประการแรก วงเงินสูงสุดในการคํ้าประกัน ซึ่งตามพระราชบัญญัติกําหนดอํานาจ
กระทรวงการคลังในการคํ้าประกัน พ.ศ. 2510 กําหนดไววา วงเงินกูที่คํ้าประกันในปงบประมาณ
หนึง่ ๆจะตองมีไมเกินรอยละ 3 ของงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณนั้นๆ ไดเขยิบขึ้นเปน
ไมเกินรอยละ 10 ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 17/2520
ประการที่สอง วงเงินสูงสุดในการคํ้าประกันเงินกูของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งตามพระราช
บัญญัตกิ าหนดอํ
ํ
านาจกระทรวงการคลังในการคํ้าประกัน พ.ศ. 2510 กําหนดไววา จะตองไมเกิน
สองเทาของเงินกองทุนของบริษัทจํากัดที่เปนรัฐวิสาหกิจนั้นๆไดเขยิบขึ้นเปนไมเกินหกเทา ตาม
ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 17/2520
ดังนี้ เราจะเห็นไดวา แมจะมีการกําหนดขีดจํากัดในการกอหนี้เงินกูตางประเทศ
ของรัฐบาล ไมวา จะเปนหนี้เงินกูที่รัฐบาลกอขึ้นโดยตรงและหนี้เงินกูที่รัฐบาลคํ้าประกัน แตยามใด

10
ก็ตามที่การกอหนี้เงินกูตางประเทศเพิ่มขึ้นจนใกลเคียงกับเพดานที่กําหนดตามกฎหมาย ก็จะมี
การแกไขกฎหมายเพื่อผอนคลายขีดจํากัดดังกลาวนี้
มติคณะรัฐมนตรี 29 มิถุนายน 2525
มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2525 ในสวนที่เกี่ยวกับการ
กอหนีเ้ งินกูต า งประเทศนั้น มีขอพึงสังเกตอยางนอย 3 ประการ กลาวคือ
ประการแรก มติเกี่ยวกับเพดานอัตราภาระการชําระหนี้เงินกูตางประเทศครั้งนี้
มีความรัดกุมกวาเดิมเปนอันมาก เพราะกอนหนานี้ มีขอกําหนดวา การกอหนี้เงินกูตางประเทศ
เพือ่ พัฒนากองทัพจะทําใหอัตราภาระการชําระหนี้เกินกวา 2% มิได สวนเงินกูเพื่อการอื่นจะทําให
อัตราภาระการชําระหนี้เกินกวา 7% มิได การกําหนดเพดานอัตราภาระหนี้ไวไมเกิน 9% ครั้งนี้
จึงมิไดมีผลในการเขยิบหรือผอนคลายขีดจํากัดในการกอหนี้เงินกูตางประเทศ แตการที่ใหอํานาจ
คณะกรรมการนโยบายหนี้เงินกูตางประเทศในการควบคุมการกอหนี้เพื่อปองกันประเทศ ยอมมีผล
เสมือนหนึง่ วา ตอแตนี้ไป การกอหนี้เงินกูเพื่อการปองกันประเทศจักตองพิจารณารวมกับการกูเงิน
เพือ่ การอืน่ จะพิจารณาแยกตางหากดังที่เปนมาในชวงของแผนพัฒนาฉบับที่ 4 (2520 – 2524)
มิได
ประการที่สอง การทีค่ ณะรัฐมนตรีตองมาลงมติเกี่ยวกับการจัดทําแผนงานในการ
ใชเงินกู ตลอดจนการประสานงานระหวางหนวยงานตางๆอีกครั้งหนึ่ง ยอมสะทอนใหเห็นวา
โครงการที่ใชเงินกูมิไดมีการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ จนในหลายตอหลายกรณี การเบิกจาย
เงินกูม อิ าจกระทําไดภายในกําหนดเวลา ลักษณะปญหาดังกลาวนี้มิไดเพิ่งเกิดขึ้น หากทวาไดมีมา
นานเปนเวลาชานานแลว แตยังไมสามารถขจัดใหหมดไปได สาเหตุสําคัญประการหนึ่งเกิดจาก
กระบวนการกลั่นกรองโครงการที่ตองใชเงินกูซึ่งเปนไปอยางหละหลวม หลายตอหลายโครงการที่
ผานการกลั่นกรองมิไดมีการศึกษาประโยชนสุทธิที่ตกแกสังคมดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร และ
หลายตอหลายโครงการมิไดมีการวางแผนเกี่ยวกับการใชเงินกู
ประการที่สาม การที่คณะรัฐมนตรีตองมาลงมติเกี่ยวกับการใชเงินกูจากตาง
ประเทศ เชน หามนํามาจายเปนเงินเดือนแกพนักงานและขาราชการ และหามใชมาตรฐานการ
กอสรางของตางประเทศในการสรางอาคารและสถานที่ในลักษณะที่มิใชการลงทุนนั้น ยอมสะทอน
ใหเห็นวา ไดมีการใชเงินกูอยางไมสมควรอยูไมนอย
แมวา มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2525 จะมิไดมีผลโดยพฤตินัยใน
การผอนคลายขีดจํากัดในการกอหนี้เงินกูตางประเทศ และขณะเดียวกันกลับชวยในกระบวนการ
กลัน่ กรองโครงการที่ตองใชเงินกูตางประเทศ ตลอดจนการใชเงินทุนจากแหลงดังกลาวนี้ มีความ
รัดกุมขึน้ กระนัน้ ก็ตาม การกําหนดเพดานอัตราภาระการชําระหนี้ไวในระดับไมเกิน 9% นั้น อาจ
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วิพากษวิจารณไดวา เปนการกําหนดเพดานไวสูงเกินไป ในเมื่อกระบวนการกลั่นกรองโครงการ
ที่ตองใชเงินกูตางประเทศยังหละหลวม และในเมื่อกระบวนการใชจายเงินกูยังไมมีประสิทธิภาพ
อยูเชนนี้ เพราะหากมีการกลั่นกรองอยางเขมงวดและการใชเงินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพแลว
สังคมไทยอาจไดรบั ประโยชนจากเงินกูตางประเทศมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน โดยที่มิจําตองเปน
หนีเ้ งินกูต า งประเทศมากเทาที่เปนอยูในขณะนี้
อยางไรก็ตาม เปนที่นาสังเกตวา รายจายในการชําระหนี้เงินกูตางประเทศ ซึ่งมี
จํ านวนคิดเปนรอยละ 3.33 ของรายไดจากการขายสินคาและบริการสงออกในชวงของแผน
พัฒนาฯฉบับทีห่ นึง่ (2504 - 2509) อัตราภาระการชําระหนี้ดังกลาวนี้ไดเพิ่มขึ้นมาจนอยูในระดับ
5% ในชวงเวลาของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 4 (2520 - 2524) ในขณะเดียวกัน การกอหนี้เงินกูตาง
ประเทศซึ่งเพิ่มขึ้นอยางมากในชวงแผนพัฒนาฯฉบับที่สี่ โดยเฉพาะอยางยิ่งเงินกูเพื่อพัฒนากอง
ทัพมีถงึ 20,000 ลานบาท ไดมีผลใหภาระการชําระหนี้ในชวงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 5 (2525 - 2529)
เพิม่ ขึน้ เปนอันมาก และเปนที่คาดกันวา ในเวลาอีกไมนานนัก รัฐบาลอาจตองเขยิบเพดานอัตรา
ภาระการชําระหนี้ใหสูงกวา 9%
บทเรียนจากประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทยยุคใหมไดสอนใหเราเรียนรูวา ขีดจํากัด
ในการกอหนี้เงินกูตางประเทศถึงจะเขยิบขึ้นแลว ก็ยังเขยิบขึ้นไดอีก1

1

ที่มา

ตีพิมพครั้งแรกในนิตยสาร ดอกเบี้ย ปที่ 1 ฉบับที่ 7 (กันยายน 2525)
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ตารางที่ 1
วงเงินสูงสุดที่กระทรวงการคลังมีอํานาจคํ้าประกัน

พ.ร.บ. กําหนดอํานาจกระทรวงการคลัง
ในการคํ้าประกัน พ.ศ. 2510

ปว. 110/2515

พ.ร.บ.กําหนดอํานาจ
กระทรวงการคลัง ปว. 17/2520
ในการคํ้าประกัน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2510

กระทรวงการคลั ง จะก อ หนี้ ผู ก พั น ด ว ยการคํ้ า
ประกันเปนจํานวนเงินเกินกวาจํานวนดังกลาวตอ เหมือน พ.ร.บ.2510
ไปนี้ รวมกันทั้งสิ้นในขณะที่กอหนี้ผูกพันนั้นมิได
(1) ในกรณี ที่ ลู ก หนี้ เ ป น บริ ษั ท จํ ากั ด ที่ เ ป น
รัฐวิสาหกิจ สองเทา ของเงินกองทุนของ
บริษัทจํากัด
(1) สี่เทา
(2) ในกรณีที่ลูกหนี้เปนสถาบันการเงิน สี่เทา
ของเงินกองทุนของสถาบันการเงินนั้น
(2) สี่เทา
(3) การกอหนี้ผูกพันตาม (1) และ (2) ในป
งบประมาณหนึ่ง ๆตอ งเปน จํ านวนไมเกิน
(3) ไมเกิน 5%
รอยละ 3 ของงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณนั้นๆ

(1) หกเทา
(2) สี่เทา
(3) ไมเกิน 10%

