ฉบับที่ 11/2562

วันที่ 23 มกราคม 2562

สบน.ชี้แจงข้ อวิจารณ์ การกู้เงินจากจีนสาหรับโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสู ง
เพือ่ เชื่อมโยงภูมภิ าค ช่ วงกรุงเทพมหานคร – หนองคาย
______________________________
นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผน สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ชี้แจง
ประเด็นเกีย่ วกับข้ อวิจารณ์ การกู้เงินจากจีนสาหรั บโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็ วสู งเพื่อเชื่ อมโยงภูมิภาค ช่ วง
กรุ งเทพมหานคร – หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่ วงกรุ งเทพมหานคร – นครราชสี มา)
สานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ (สบน.) ขอชี้ แจงว่า การดาเนิ นความร่ วมมื อระหว่างรัฐบาลแห่ ง
ราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่ งสาธารณรัฐประชาชนจีนในโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็ วสู งเพื่อเชื่อมโยง
ภูมิภาคเป็ นไปตามกรอบความร่ วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่ งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ว่าด้วยการกระชับความร่ วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟ (Framework of Cooperation: FOC) ภายใต้
กรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานการคมนาคมขนส่ งของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2565 เมื่อวันที่ 24
สิ งหาคม 2559 ซึ่ งใน FOC ทั้งสองฝ่ ายได้เห็นชอบในหลักการว่า แหล่งที่มาของเงินทุนสาหรับดาเนินโครงการฯ จะ
มาจากหลายแหล่ง ประกอบด้วย งบประมาณของรัฐบาลไทย เงินกูภ้ ายในประเทศ และแหล่งเงินกูอ้ ื่น โดยหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเงินกูข้ องฝ่ ายจีนจะต้องดีที่สุดเมื่อเปรี ยบเทียบกับแหล่งเงินกูอ้ ื่น
เมื่ อ วัน ที่ 11 กรกฎาคม 2560 คณะรั ฐ มนตรี ได้ มี ม ติ อนุ ม ั ติ ใ ห้ ส านั ก งบประมาณและ
กระทรวงการคลังพิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุนสาหรับดาเนิ นโครงการดังกล่าว ซึ่ งมีวงเงินลงทุนรวม 179,412.21 ล้าน
บาท แบ่งเป็ น เงิ นงบประมาณ 13,273.89 ล้านบาท และเงิ นกู้ 166,342.61 ล้านบาท ในส่ วนเงิ นกู้ จะใช้เงิ นกู้ใน
ประเทศเป็ นส่ วนใหญ่สาหรับว่าจ้างผูป้ ระกอบการในประเทศไทยในงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน วงเงินประมาณ
127,784.23 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 80 ของวงเงินกู้ และจะใช้เงินกูต้ ่างประเทศสาหรับรายการที่จาเป็ นต้องใช้
เทคโนโลยี จากต่างประเทศและใช้จ่ายเป็ นเงินตราต่างประเทศ เช่น งานระบบไฟฟ้ าและเครื่ องกล งานจัดหาขบวนรถ
งานวางราง และการฝึ กอบรมบุคลากร ซึ่ งมีวงเงินประมาณ 38,558.38 ล้านบาท ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงเห็นควร
เปิ ดกว้างให้สามารถจัดหาเงินกูไ้ ด้ท้ งั จากแหล่งเงินในประเทศและต่างประเทศสาหรับนามาให้การรถไฟแห่ งประเทศ
ไทยกูต้ ่อเพื่อให้เป็ นประโยชน์ต่อประเทศไทยให้มากที่สุด

-2สาหรับข้อกังวลที่วา่ ประเทศไทยจะติดกับดักหนี้ จีนนั้น ขอเรี ยนชี้ แจงว่า ประเทศไทยเป็ นผูล้ งทุน
ในโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็ วสู ง เพื่ อเชื่ อมโยงภู มิ ภาคเองทั้ง หมด ไม่ ไ ด้ร่ ว มลงทุ นกับ ฝ่ ายจี น และ
ดาเนินการในพื้นที่ประเทศไทย ประเทศไทยจึงเป็ นเจ้าของโครงการแต่เพียงผูเ้ ดียว โดยที่ฝ่ายจีนเป็ นเพียงผูใ้ ห้บริ การ
ด้านเทคโนโลยีระบบรถไฟความเร็ วสู งแก่ประเทศไทยเท่านั้น ปั จจุบนั กระทรวงการคลังได้กเู้ งินในประเทศสาหรับ
ดาเนิ นการก่อสร้ างโครงสร้ างพื้นฐานแล้วบางส่ วน ขณะนี้ อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาแหล่ งเงิ นกูต้ ่างประเทศเพื่อ
นามาใช้จ่ายในส่ วนที่มีรายการค่าใช้จ่ายเป็ นเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งยังไม่ได้มีการผูกพันสัญญาเงินกูก้ บั CEXIM หรื อ
แหล่งเงิ นกูต้ ่างประเทศอื่น ดังนั้น จึงคลายกังวลได้ว่า กระทรวงการคลังจะพิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุนที่มีเงื่ อนไข
และต้นทุนที่เหมาะสมที่สุดสาหรับดาเนินโครงการดังกล่าว
สาหรับประเด็นความคุม้ ค่าในการลงทุนและปั ญหาความสามารถในการชาระหนี้ ถึงขนาดสู ญเสี ย
ความเป็ นเจ้าของโครงการให้แก่ฝ่ายจีนนั้น สบน. ขอเรี ยนว่า สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติได้จดั ทารายงานการวิเคราะห์โครงการ และผลตอบแทนด้านเศรษฐกิ จและการเงิ น และคณะรัฐมนตรี ได้
อนุ มตั ิโครงการด้วยแล้ว โดยเส้ นทางรถไฟดังกล่ าวเป็ นเส้ นทางเชิ งยุทธศาสตร์ ที่จะเพิ่มศักยภาพและโอกาสทาง
เศรษฐกิ จของประเทศไทย รวมทั้งสนับสนุ นให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการการคมนาคมขนส่ งและโลจิสติกส์
รวมทั้งเชื่อมโยงการขนส่ งทางรถไฟกับประเทศในภูมิภาค ซึ่ งได้พิจารณาถึงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมใน
เชิงกว้างมากกว่าการคานึงถึงผลตอบแทนทางการเงินเพียงอย่างเดียว
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