รายงานการศึกษาสวนบุคคล
(Individual Study)
เรื่อง แนวทางการระดมทุนเพื่อสนับสนุน
โครงการความรวมมือด+านรถไฟไทย-จีน

จัดทําโดย นางสาวอัญจนา วงศ4สวาง
รหัส 8011

รายงานนี้เป;นสวนหนึ่งของการฝ>กอบรม
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สถาบันการตางประเทศเทวะวงศ4วโรปการ กระทรวงการตางประเทศ
ลิขสิทธิ์ของกระทรวงการตางประเทศ

รายงานการศึกษาสวนบุคคล
(Individual Study)

เรื่อง แนวทางการระดมทุนเพื่อสนับสนุนโครงการ
ความรวมมือด+านรถไฟไทย-จีน

จัดทําโดย นางสาวอัญจนา วงศ4สวาง
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เอกสารรายงานการศึกษาสวนบุคคลนี้ อนุมัติใหเปนสวนหนึ่งของการฝ"กอบรม
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ลงชื่อ
(ศาสตราจารย* ดร. พลภัทร บุราคม)
อาจารย*ที่ปรึกษา

ลงชื่อ
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อาจารย*ที่ปรึกษา
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(ศาสตราจารย* ดร. สรอยตระกูล อรรถมานะ)
อาจารย*ที่ปรึกษา

ง

บทสรุปสําหรับผู+บริหาร

โครงการความรวมมือดานรถไฟไทย-จีน เปนโครงการลงทุนภายใตแผนพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานดานคมนาคมขนสงของไทย พ.ศ. 2558-2565 และแผนปฏิบัติการดานคมนาคมขนสงระยะ
เรงดวน พ.ศ. 2558 (Action Plan) โดยเปนโครงการกอสรางรถไฟความเร็วสูงโครงการแรกของไทย
มีว งเงิ น ลงทุ น สู ง และมี การปรั บ ลดขอบเขตโครงการลงจากเดิ มที่ มีร ะยะทาง 873 เมตร เพื่ อให
สามารถเชื่อมตอการเดินทางและขนสงสินคาจากจีน ลาวและไทย ใหเหลือระยะทางเพียง กรุงเทพฯนครราชสีมา 271.5 กิโลเมตร เทานั้น และรัฐบาลไดปรับรูปแบบการลงทุนจากการรวมลงทุนระหวาง
ไทยและจีน เปนฝMายไทยลงทุนเองทั้งหมด โดยมีวัตถุประสงค*หลักเพื่อเสริมสรางความสามารถในการ
แขงขันของประเทศในระยะยาว ในขณะที่บางภาคสวนไดมีความกังวลวา อัตราดอกเบี้ยเงินกูจาก
รัฐบาลจีนเปนสวนหนึ่งที่ทําใหการเจรจาโครงการความรวมมือดานรถไฟไทย-จีน มีความซับซอน และ
เลื่อนกําหนดการกอสรางออกไป
การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาปQจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการกําหนดแนวทางการ
ระดมทุน โครงการรถไฟความเร็วสูง ภายใตโครงการความรวมมือดานรถไฟ ไทย-จีน โดยศึกษากรณี
เปรียบเทียบแนวทางการระดมทุนจากภายในประเทศและจากตางประเทศ เพื่อใหมีตนทุนโครงการที่
เหมาะสม สอดคลองกับการดําเนินโครงการ และกรอบความยั่งยืนทางการคลัง รวมทั้งศึกษาโอกาส
อุปสรรค จุดแข็งและจุดออน ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ในการกูเงินในประเทศและกูเงินจาก
รัฐบาลจีน ผานธนาคารนําเขาสงออก ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อนํามากําหนดแนวทางการ
ระดมทุนสําหรับโครงการความรวมมือดานรถไฟ ไทย-จีน ที่เหมาะสม และสนับสนุนการเจรจากับฝMายจีน
สําหรับโครงการดังกลาว ผูศึกษาเลือกใชวิธีการศึกษาโดยวิจัยเอกสาร การคนควาและวิเคราะห*ขอมูล
จากรายงานที่เผยแพร และรายงานผลการปฏิบัติการ รวมกับการสัมภาษณ*ผูบริหาร ขาราชการของ
สํ า นั ก งานบริ ห ารหนี้ ส าธารณะ กระทรวงการคลั ง ขาราชการกรมสนธิ สั ญ ญา กระทรวงการ
ตางประเทศ และประสบการณ*ของผูวิจัยที่มีสวนรวมในการทํางานที่ผานมา
ผลการศึ ก ษาพบวาปQ จ จั ย สภาพแวดลอมภายนอกมี ผ ลตอการระดมเงิ น ลงทุ น สํ า หรั บ
โครงการลงทุน ดานโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐ คือ ความมีเสถียรภาพทางการคลัง สภาพคลองใน
ประเทศคงเหลือมีอยูสูง ทําใหมีตนทุนการกูเงินที่ต่ํา ตลาดสินเชื่อในประเทศ ตลาดตราสารหนี้ใน
ประเทศที่เปนแหลงระดมทุนที่มั่นคงในระยะยาว รวมทั้งกฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวของ ขณะที่
สภาพแวดลอมภายในพบวา สํ า นั ก งานบริ ห ารหนี้ ส าธารณะมี ป ระสบการณ* ใ นการระดมทุ น ใน
ประเทศ/ตางประเทศ และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ*ตราสารหนี้ในประเทศอยางตอเนื่อง มีตนทุนการกู
เงินที่ต่ํา ระยะเวลาและขั้นตอนการกูเงินในประเทศสั้นกวา ยืดหยุนกวา งายกวา ความชํานาญ และ

จ
กระทรวงการคลั งเปนที่ ห นาเชื่ อ ถื อของ ในการกู เงิ น ทั้ งในตลาดสิ น เชื่ อและตลาดตราสารหนี้ ใ น
ประเทศ และแหลงเงิ น กู ทางการที่เ ปนสถาบั น การเงิ นระหวางประเทศ และรั ฐ บาลตางประเทศ
เมื่อประเมินเปรียบเทียบแนวทางการกูเงินในประเทศและตางประเทศ และวิเคราะห*จุดแข็ง จุดออน
และอุปสรรค และโอกาสแลว สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ควรมีการระดมทุนที่มีตนทุนการกูเงินที่
ต่ําสุด โดยในกรณีที่กูเงินจากรัฐบาลตางประเทศที่ตองมีการจัดซื้อจัดจางผูรับเหมาจากประเทศนั้นๆ
ฝMายไทยตองไดรับดอกเบี้ยที่ต่ํากวาอัตราดอกเบี้ยในตลาด และสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะตอง
สามารถปWดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดวย รวมทั้งแนวทางการดําเนินโครงการ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เรื่องการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานเจาของโครงการ และขั้นตอนตามกฎหมาย
และกฎระเบียบของหนวยงานที่เกี่ยวของตองมีความโปรงใส ตรวจสอบได
ทั้งนี้ ขอคิดเห็นที่ปรากฏในรายงานการศึกษานี้เปนความเห็นของผูวิจัยซึ่งไมจําเปนตอง
สอดคลองกับความเห็นของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

ฉ

กิตติกรรมประกาศ

รายงานการศึกษาสวนบุคคล เรื่อง แนวทางการระดมทุนโครงการความรวมมือดานรถไฟ
ไทย-จีน ฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของการฝ"กอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 8 ปY 2559
ผูเขียนหวังวาผลการศึกษา ประสบการณ* และแนวคิดตางๆ จะเปนประโยชน*ตามสมควร
แกผูอาน ตลอดจนหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่เกี่ยวของ สําหรับประกอบการพิจารณาแนว
ทางการระดมทุ น สํา หรับโครงการลงทุ นขนาดใหญภายใตความรวมมื อระหวางรั ฐ บาลตอรั ฐบาล
โดยเฉพาะในขอบเขตที่เกี่ยวกับการกูเงินในประเทศและการกูเงินจากตางประเทศ โดยใชกรณี ความ
รวมดานรถไฟ ไทย-จีน เปนกรณีศึกษา และสามารถเปนบทเรียนในการดําเนินโครงการกอสรางรถไฟ
ความเร็วสูง ในเสนทางอื่น ภายใตแผนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของไทย พ.ศ.
2558-2565 ตอไป
ในโอกาสนี้ ผูเขี ยนขอขอบคุ ณสํ า นักบริ ห ารหนี้ส าธารณะ ในฐานะหนวยงานตนสั งกั ด ที่
สนั บ สนุ น ใหเขารั บ การอบรมหลั ก สู ต รในครั้ ง นี้ พรอมทั้ ง ขอขอบพระคุ ณ ในความกรุ ณ าจาก
ศาสตราจารย* ดร. พลภัทร บุราคม เอกอัครราชทูต ดร. สมเกียรติ อริยปรัชญา และศาสตราจารย*
ดร. สรอยตระกู ล อรรถมานะ อาจารย* ที่ป รึ ก ษา ที่ กรุ ณ าใหคํ า แนะนํ า และขอเสนอแนะที่ เ ปน
ประโยชน* ทําใหรายงานการศึกษานี้สมบรูณ*มากขึ้น พรอมกันนี้ขอขอบคุณนายสุวิชญ โรจนวานิช
ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ นายธีรัชย* อัตนวานิช รองผูอํานวยการสํานักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ นายวีรพล ปานะบุตร อัยการอาวุโส สํานักอัยการสูงสุด และรอยโท บรรพต อุชชิน
นักการทูตชํานาญการ (ที่ปรึกษา) กรมสนธิสัญญา ที่ไดสละเวลาใหสัมภาษณ*อันเปนประโยชน*อยางยิ่งใน
การจั ด ทํ า รายงานฉบั บ นี้ ขอขอบคุ ณขาราชการและเจาหนาที่ สํ า นั กงานบริ ห ารหนี้ ส าธารณะ ที่
จัดเตรียมขอมูลที่เกี่ยวของ ตรวจสอบ เรียงลําดับเนื้อหา ขอมูลตาราง รูปภาพตางๆ จนสําเร็จ และ
สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร ที่เอื้อเฟ[\อขอมูลเกี่ยวกับการลงทุนโครงการรถไฟ
ความเร็ ว สู ง นอกจากนี้ ขอขอบคุ ณ ผู อํ า นวยการสถาบั น การตางประเทศเทวะวงศ* ว โรปการและ
เจาหนาที่สถาบันฯ ทุกทานที่ไดอํานวยความสะดวกและสนับสนุนในทุกๆ ดานตลอดชวงการอบรม

อัญจนา วงศ*สวาง
สิงหาคม 2559
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ตารางที่ 1 ตนทุนในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห* SWOT ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห* SWOT ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
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แนวเสนทางรถไฟ ไทย-จีน
รายละเอียดเสนทางและระยะทาง
กรอบความยั่งยืนทางการคลัง
สภาพคลองคงเหลือในระบบที่สามารถรองรับการกูยืมของรัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ
กรอบการดําเนินงานของกระทรวงการคลังตามแผนบริหารหนี้สาธารณะ
ประจําปYงบประมาณ 2559 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
ความเสี่ยงตออัตราแลกเปลี่ยน
การเติบโตของตลาดตราสารหนี้ตั้งแตเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ
อัตราดอกเบี้ยอางอิงของพันธบัตรรัฐบาลรุนอายุ 5 ปY และ 10 ปY
ตั้งแตปY 2549 ถึงปQจจุบัน
ขั้นตอนการกูเงินในประเทศดวยการออกตราสารหนี้รัฐบาลในรูปแบบตางๆ
ขั้นตอนการกูเงินตางประเทศจากแหลงเงินกูทางการ
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปMญหา
โครงการความรวมมือดานรถไฟไทย-จีน เปนโครงการรวมสมัยในสามรัฐบาลตั้งแตรัฐบาล
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นางสาวยิ่งลักษณ* ชินวัตร และรัฐบาลปQจจุบัน โดยมีการเปลี่ยนสายทางจาก
5 เสนทางในสมัยรัฐบาลอภิสิทธ* เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี (1) เสนทางกรุงเทพฯ-หนองคาย
(2) กรุ ง เทพฯ-ระยอง (3) กรุ ง เทพฯ-สุ ด ชายแดนภาคใต (4) กรุ ง เทพฯ-อุ บ ลราชธานี และ (5)
กรุงเทพฯ-เชียงใหม เพื่อใหครอบคลุมการพัฒนาโครงขายเสนทางรถไฟของประเทศ เปนเสนทางที่
รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ* ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี ซึ่งใหความสําคัญโครงการรถไฟความเร็วสูง
กรุงเทพฯ-เชียงใหม เปนอันดับแรก โดยฝMายจีนไดเสนอเปนผูออกแบบกอสรางใหแลวเสร็จในเดือน
ธันวาคม 2555 และกําหนดการกอสรางในตนปY 2556
สําหรับในสมัยรัฐบาลปQจจุบัน พลเอก ประยุทธ* จันทร*โอชา เปนนายกรัฐมนตรี โครงการ
ความรวมมือดานรถไฟไทย-จีน เปนโครงการตามนโยบายรัฐบาล ที่แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ซึ่งไดนํายุทธศาสตร*การพัฒนาประเทศวาดวยการเขาใจ เขาถึง และ
พัฒนาตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาเปนหลักการสําคัญ ใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเนนความพอดี พอสมควรแกฐานะ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกัน ภายใต
ความรูและคุณธรรม และเปนโครงการภายใตแผนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสง
ของไทย พ.ศ. 2558-2565 ประกอบดวย 5 แผนงานหลัก วงเงินลงทุน 3,385,767.38 ลานบาท และ
แผนปฏิบัติการดานคมนาคมขนสงระยะเรงดวน พ.ศ. 2558 (Action Plan) ที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติ
เห็น ชอบในหลักการเมื่อวัน ที่ 27 มี นาคม 2559 เพื่อเชื่ อมโยงโครงขายคมนาคมกับ ประตู การคา
เมื องหลั ก ในภู มิ ภ าค และกรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑล รวมทั้ ง พั ฒ นาโครงสรางพื้ น ฐานดาน
คมนาคมขนสงทางราง โดยปรับปรุงโครงสรางฐานรถไฟทางคูขนาด 1 เมตรในเสนทางที่มีความคับคั่ง
ของการเดินรถ จํานวน 6 เสนทาง และวางมาตรฐานใหมสําหรับการกอสรางรถไฟขนาดมาตรฐาน
1.435 เมตร (Standard Gauge) จํานวน 2 เสนทาง ภายใตแผนงาน 1 การพัฒนาโครงขายรถไฟ
ระหวางเมือง ซึ่งรวมโครงการความรวมมือดานรถไฟไทย-จีน ในเสนทางหนองคาย-นครราชสีมาทาเรื อ แหลมฉบั ง ระยะทาง 737 กิ โ ลเมตร เพื่ อ เชื่ อ มโยงตอนใตของสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น
จากนครคุณหมิง ผานเมืองเวียงจันทน* สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผานหนองคายและมา
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ออกทาเรือแหลมฉบัง ซึ่งตอมาไดขยายเสนทางเพิ่มอีก 136 กิโลเมตร ถึงทาเรือมาบตาพุด รวมเปน
ระยะทาง 873 กิโลเมตร วงเงินงบประมาณในเบื้องตน 400,000 ลานบาท โดยมีแนวเสนทางรถไฟ
ไทย-จีน (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 แนวเสนทางรถไฟ ไทย-จีน
ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม (พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง) ไดลงนามในบันทึกความ
เขาใจวาดวยความรวมมือระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน
ภายใตการพั ฒ นาโครงสรางพื้ น ฐานทางรถไฟของประเทศไทย ในกรอบยุ ทธศาสตร* ก ารพั ฒ นา
โครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสง พ.ศ. 2558-2565 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 โดยมีการจัดทํา
Road Map และเรงรัดใหสามารถกอสรางในชวงกรุงเทพฯ-แกงคอย และชวงแกงคอย-มาบตาพุด
ระยะทาง 376.5 กิโลเมตร ในเดือนกันยายน 2558 เพื่อเปWดใหบริการเดินรถในเดือนธันวาคม 2560
และเริ่มกอสรางในชวงแกงคอย-นครราชสีมา และชวงนครราชสีมา-หนองคาย ระยะทาง 493.50
กิโลเมตร ในเดือนธันวาคม 2558 เพื่อเปWดใหบริการเดินรถทั้งโครงการในเดือนมีนาคม 2561
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คณะกรรมการรวมเพื่อความรวมมือดานรถไฟระหวางไทย-จีน ไดประชุมรวมกัน 10 ครั้ง
ในชวงระยะเวลาตั้งแตวันที่ 21 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 มีประเด็นการเจรจาใน
รายละเอียด และไดปรับเปลี่ยนแนวทางการลงทุนและรูปแบบการลงทุนที่สําคัญหลายประเด็น ซึ่งสืบ
เนื่ อ งมาจากผลการประชุ ม หารื อ ทวิ ภ าคี ร ะหวางพลเอก ประยุ ท ธ* จั น โอชา นายกรั ฐ มนตรี
กับนายหลี่ เคอเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ณ มณฑลไหหนาน ระหวางหวงการประชุมผูนํากรอบความรวมมือ
แมโขง-ลานชาง (Mekong-Lancang Cooperation: MLC) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 โดย
ฝMายไทยไดแจงยืนยันวา ไทยจะเริ่มดําเนินโครงการดานความรวมมือรถไฟไทย-จีนในระยะที่ 1 ชวง
กรุ งเทพ-แกงคอย-นครราชสี มากอนเปนอัน ดั บ แรก (แลวจะพิ จ ารณาขยายไปยั งชวงอื่ นตอไปใน
อนาคต) โดยใหเปนโครงการรถไฟความเร็ วสูง และไทยจะเปนผู ลงทุ นทั้งหมด จีน ไมตองรวมทุ น
สรุปไดดังนี้
1) รูปแบบการกอสรางและระบบรถไฟฟ}า ไดปรับเปลี่ยนชวงการกอสรางเดิมจากกรุงเทพทาเรือมาบตาพุด โดยกอสรางในชวงแรกเทานั้นและปรับเปนขึ้นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือแทน
กลาวคือ เปนชวงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ระยะทาง 271.5 กิโลเมตร รายละเอียดแนวเสนทางและ
ระยะทางปรากฏตามภาพที่ 2 ปรับเพิ่มความเร็วจากความเร็วปานกลาง 180 กิโลเมตรตอชั่วโมง เปน
ความเร็ว สู ง 250 กิ โ ลเมตรตอชั่ว โมง เลื่ อนระยะเวลาเริ่ มกอสรางออกไปอี กหนึ่งปY เปนในเดื อน
กันยายน 2559 หากฝMายจีนสามารถสงแบบรายละเอียด (construction drawing) ไดภายในเดือน
สิงหาคม 2559 และตองจัดหาผูออกแบบระบบแลวเสร็จในเดือนมิถุนายน 2559 ซึ่งคาดวาอาจจะ
ตองเลื่อนการกอสรางออกไปอีก

ภาพที่ 2 รายละเอียดเสนทางและระยะทาง
ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร
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2) รูปแบบการรวมลงทุน ไดมีการเปลี่ยนแปลงเชนกัน จากเดิมการกอสรางงานโยธาจะ
แบงงานรับผิดชอบรวมกัน และจัดตั้งบริษัทรวมทุน ไทย-จีน เพื่อจัดหาขบวนรถไฟฟ}า ระบบจาย
กําลังไฟฟ}า ระบบสื่อสาร และเดินรถและซอมบํารุง เปนฝMายไทยจะลงทุนเองทั้งโครงการ รวมทั้งเดินรถ
และซอมบํารุงเองดวย
3) รูปแบบการระดมทุน ไมมีการเปลี่ยนแปลงโดยแหลงเงินลงทุนของโครงการจะมาจาก
หลายแหลงประกอบดวยงบประมาณของรั ฐ บาลไทย เงิ น กู ภายในประเทศ และแหลงเงิ น กู อื่ น
โดยแบงเปนงานที่ฝMายไทยรับผิดชอบ กระทรวงการคลังจะกูเงินในประเทศ งานที่ฝMายจีนรับผิดชอบ
(เชน ที่ ใชซื้ อ ของจากจี น และที่ จ างผู รั บ เหมาจี น มากอสรางงานอุ โ มงค* และสะพาน เปนตน) จะ
พิจารณาเงินกูจากจีนผานธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาของสาธารณรัฐประชาชนจีน (ที่มีเงื่อนไข
ผอนปรน) และแหลงเงินกูอื่น
โครงการลงทุ น รถไฟความรวมมื อ ไทย-จี น มี ว งเงิ น ลงทุ น สู ง ถึ ง 189,990 ลานบาท
เปนโครงการรถไฟความเร็วสูงที่จะกอสรางครั้งแรกในประเทศไทย และมีนโยบายรัฐบาลที่จะเริ่ม
กอสรางเร็ว เริ่มในชวงที่มีความพรอมที่จะสามารถเริ่มกอสรางได ในปลายปY 2559 แตเปนโครงการที่
มีการศึกษาและเตรียมงานในระยะสั้น ทําใหไมไดมีการวางแผนการพัฒนาหรือเพิ่มมูลคาการลงทุนใน
สวนที่เกี่ยวเนื่องเพื่อมาสนับสนุนรายรับของโครงการ ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและการเงินจึงต่ํา
ดังนั้น รัฐบาลไทยจึงตองรับภาระการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน คากอสรางงานโยธา และการรถไฟ
แหงประเทศไทย (รฟท.) รับภาระการลงทุนงานระบบรถไฟฟ}า โดยกระทรวงการคลังตองจัดหาเงินกู
ให รฟท. ซึ่งจะมีตนทุนที่ต่ํากวา รฟท. กูเอง ดังนั้น แนวทางการระดมทุนที่เหมาะสมกับการดําเนิน
โครงการ และสอดคลองกับความตองการใชเงินของการรถไฟแหงประเทศไทย โดยการเปรียบเทียบ
ขอดีขอเสียของการกูจากรัฐบาลจีนและกระทรวงการคลังกูในประเทศเพื่อเปนคาใชจายในการลงทุน
โครงการดังกลาว
1.2 วัตถุประสงค4ของการศึกษา
เพื่อศึ กษาและวิเ คราะห*เปรียบเทียบแนวทางการระดมทุนจากภายในประเทศและจาก
ตางประเทศ สําหรับการลงทุนโครงการความรวมมือดานรถไฟไทย-จีน เพื่อใหมีตนทุนโครงการที่
เหมาะสม สอดคลองกับการดําเนินโครงการ และกรอบความยั่งยืนทางการคลัง
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1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาเฉพาะแนวทางการระดมทุนโดยเปรียบเทียบการกูเงินบาทในประเทศและ
กูเงินจากรัฐบาลจีนผานธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาของสาธารณรัฐประชาชนจีนและสําหรับ
การกอสรางรถไฟความเร็วสูงโครงการความรวมมือดานรถไฟไทย-จีน ชวงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา
1.3.2 วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1) การศึ ก ษาเรื่ อ ง โครงการรวมมื อ ดานรถไฟไทย-จี น เปนการศึ ก ษาในเชิ ง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาคนควาจากเอกสาร (Document Research) ไดแก
หนังสือ เอกสารทางวิชาการ บทความ ผลงาน รายงาน งานวิจัย และเว็บไซต*ที่เกี่ยวของ
2) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research)
โดยการเขาไปมี สวนรวมประชุ มกั บผู เกี่ ยวของ และผู มีส วนไดสวนเสีย ของโครงการความรวมมื อ
ดังกลาว
1.4 ประโยชน4ของการศึกษา
1.4.1 เพื่อใหทราบขอดีและขอเสียระหวางแนวทางระดมทุนจากการกูเงินจากรัฐบาลจีน
และการกูเงินในประเทศ สําหรับโครงการลงทุนรถไฟความเร็วสูง ชวงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ภายใต
โครงการความรวมมือดานรถไฟไทย-จีน
1.4.2 นําขอมูลที่ไดรับมาประกอบการพิจารณาเสนอแนะทางเลือกแนวทางการระดมทุน
ของกระทรวงการคลังที่มีตนทุนทางการเงินเหมาะสม เพื่อเปนแนวทางการเจรจา CEXIM เกี่ยวกับ
กรอบความรวมมือทางการเงิน สอดคลองกับความตองการเงินลงทุนของหนวยงานเจาของโครงการ
ใหโครงการแลวเสร็จตามแผนงานที่กําหนดไว ไมเกิดตนทุนการเงินที่สูงขึ้นจากโครงการลาชา และมี
สวนชวยใหเกิดความคุมคาการลงทุนมากขึ้น
1.4.3 นําผลการศึกษาไปเปนประสบการณ*และบทเรียนสํา หรับแนวทางการระดมทุ น
สําหรับโครงการลงทุนรถไฟความเร็วสูง เสนทางอื่นตามนโยบายรัฐบาลที่จําเปนตองใชเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศ เชน โครงการรถไฟความเร็วสูง เสนทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม ภายใตความรวมมือดาน
ระบบราง ไทย-ญี่ปุMน ซึ่งอยูระหวางการศึกษาความเหมาะสมการดําเนินโครงการ และโครงการอื่นๆ
ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข+อง

เพื่อไดผลการศึกษาโครงการความรวมมือดานรถไฟไทย-จีน เปนการลงทุนเพื่อการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของไทย โดยรัฐบาลไทยตองรับภาระการลงทุนทั้งโครงการอยาง
เพียงพอและสอดคลองกับการดําเนินโครงการ ในขณะที่ตองบริหารหนี้สาธารณะของไทยใหอยูภายใต
กรอบความยั่ ง ยื น ทางการคลั ง จึ ง ไดศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วของเพื่ อ คนหา
เครื่องมือในการวิเคราะห*เปรียบเทียบการกูเงินในประเทศและตางประเทศเพื่อสนับสนุนการลงทุน
โครงการดังกลาว ดังนี้
2.1 แนวคิดทฤษฏี
2.1.1 นโยบายการกอหนี้สาธารณะเพื่อการลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ
ภาครัฐจะดําเนินนโยบายกอหนี้สาธารณะเพื่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวหรือ
เพื่อแกไขวิกฤติเศรษฐกิจ ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและการเงินในแตละชวง โดยมีความ
จําเปน และวัตถุประสงค*ตางๆ ดังนี้
1) การใชจายในการลงทุ น โครงการเพื่ อพั ฒ นาโครงสรางพื้น ฐานของประเทศ
สําหรับโครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐ มีวงเงินสูง การพึ่งพางบประมาณรายจายประจําปYจะไม
เพียงพอเนื่องจากรัฐบาลมีภาระคาใชจายประจําที่สูง และตองจัดสรรเพื่อพัฒนาในดานอื่นดวย การที่
ตองจัดสรรงบประมาณเปนรายปY อาจมีความเสี่ยงจากความไมตอเนื่องของโครงการในการชําระคา
กอสราง คาสินคาและบริการ เกิดการชะงักงันในการกอสราง เชน การลงทุนภายใตแผนการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. 2558-2565 ซึ่งมีวงเงินลงทุนถึง 3.3 ลานบาท
ซึ่งจะรวมถึงโครงการกอสรางรถไฟความเร็วสูง ชวงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ภายใตโครงการความรวมมือ
ดานรถไฟไทย-จีน ดวย
2) รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การใชจายการลงทุนของรัฐบาลโดยการกูเงิน
ในประเทศชวงเศรษฐกิจหดตัวหรือชวงวิกฤตเศรษฐกิจตมยํากุงของไทยในชวงปY 2540
3) ชดเชยงบประมาณขาดดุล กระทรวงการคลังไดกูเงินเพื่อชดเชยการขาดดุล
(ประมาณการรายรับประเภทรายไดต่ํากวารายจายทั้งสิ้นที่ตั้งไว) ในปYงบประมาณรายจายประจําปY
2559 จํานวน 390,000 ลานบาท (งบประมาณประจําปY 2559 จํานวน 2.7762 ลานบาท)
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4) ใชจายในยามฉุกเฉินหรือจําเปน เชน การกูเงินชวงวิกฤตน้ําทวมปY 2554
5) รักษาและเพิ่มทุ นสํารองระหวางประเทศ ในกรณีที่ดุ ลการชํ าระเงิ นขาดดุ ล
ติดตอกันหลายปY หรือชวงวิกฤตเศรษฐกิจตมยํากุงเมื่อเดือนสิงหาคม 2540 ที่ทําใหเงินทุนสํารอง
ระหวางประเทศลดลงเหลือนอยกวาระดับปกติ ภาวะเศรษฐกิจตกอยูในภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปY
2540-2541 โดยหดตัวรอยละ 1.4 ในปY 2540 และรอยละ 10.5 ในปY 2541 มีหนี้ตางประเทศคงคาง
สูงถึง 109.2 พันลานเหรียญสหรัฐ เทียบกับฐานะทุนสํารองระหวางประเทศ1 จํานวน 27.0 พันลาน
เหรียญสหรัฐ ณ สิ้นปY 2540 ซึ่งทําใหไทยตองกูเงินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ใน
รูปแบบ Stand-by arrangement ซึ่งเปนโครงการเงินกูที่ IMF ใหความชวยเหลือทางการเงินแก
ประเทศสมาชิก ที่ประสบปQญหาดุลการชําระเงินระยะสั้น เปนเวลา 34 เดือน (สิงหาคม 2540 - 31
พฤษภาคม 2543) วงเงิน 2.9 พันลาน SDR (Special Drawing Rights) ซึ่งเปนสกุลสิทธิพิเศษการ
ถอนเงิน2 (http://www.bot.or.th) แตเบิกถอนจริงจํานวน 2.5 พันลาน SDR
6) ปรับโครงสรางหนี้สาธารณะ โดยใชเครื่องมือทางการเงินและเมื่อตลาดการเงิน
เอื้ออํานวย เพื่อลดตนทุนการกูเงินภายใตความเสี่ยงที่เหมาะสมโดยวิธีการดังนี้ 1) Refinance กูเงินใหม
เพื่อมาชําระหนี้เดิมกอนครบกําหนดชําระเพื่อปรับโครงสรางหนี้ใหมีระยะเวลาการชําระคืนใหยาว
ออกไป 2) Rollover เมื่อพันธบัตรรัฐบาลถึงกําหนดชําระ จะมีการออกพันธบัตรรัฐบาลใหมที่มีอายุ
ยาวขึ้ น 3) การชํ า ระหนี้ ก อนถึ ง กํ า หนดชํ า ระ (Prepayment) และ 4) การแปลงหนี้ Swap
Arrangement เชน การทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยน (Cross Currency Swap)3 เปนการที่
คูสัญญาตกลงแลกเปลี่ยนกระแสเงิน สดระหวางกัน ทั้ งดอกเบี้ ยและเงิ นตน เชน ในกรณีที่รัฐบาล
รับภาระคากอสรางรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน สํานักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณประจําปYใหแก
การรถไฟแหงประเทศไทยเปนเงิ น บาท เพื่ อ ชํ า ระหนี้ เ งิ น กู จากรั ฐ บาลจี น เปนเงิ น หยวน
กระทรวงการคลังจะตองทําสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทและหยวน (สัญญา Currency swap) เพื่อ
ชวยลดความเสี่ยงจากความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนลงได
1

เงินสํารองระหวางประเทศ หมายถึง ทองคํา + สินทรัพย*เงินตราตางประเทศ + สิทธิพิเศษถอนเงินจาก IMF +
ฐานะเงินสํารอง ที่ IMF ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2559 มีเงินสํารองระหวางประเทศ จํานวน 6,340.59 พันลานบาท
หรือ 179.7 พันลานเหรียญสหรัฐ (รายงานฐานเงินและเงินสํารองระหวางประเทศ, ธนาคารแหงประเทศไทย
เผยแพร ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2559)
2
สิทธิพิเศษถอนเงิน (SDR) เปนสินทรัพย*สํารองระหวางประเทศที่กองทุนการเงินระหวางประเทศ (International
Monetary Fund-IMF) สรางขึ้น และเปนหนวยบัญชีสําหรับ IMF โดยกําหนดมูลคาเทียบกับกลุมเงินตราสกุลหลัก
4 สกุล เหรียญสหรัฐ ยูโร เยนญี่ปนุM และปอนด*สเตอร*ลิง
3
อภิญญา วนเศรษฐ, "ตราสารอนุพันธ* Financial Derivatives," RMUTT Global Business and Economics
Review 3, 5 (2007, March): 24.
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2.1.2 กรอบความยั่งยืนทางการคลัง
กระทรวงการคลังจะพิจารณากูเงินเพื่อเปนคาใชจายสนับสนุนโครงการลงทุนเพื่อ
พั ฒ นาโครงสรางพื้ น ฐาน ซึ่ ง มี ว งเงิ น ลงทุ น สู ง จะตองคํ า นึ ง ถึ ง กรอบความยั่ ง ยื น ทางการคลั ง ที่
กระทรวงการคลั งกํ า หนดไวเปนแนวทางในการดํ า เนิ น นโยบายที่ ส อดคลองกั บ สถานะเศรษฐกิ จ
การเงินการคลังของประเทศ โดยมีเป}าหมายเพื่อรักษาเสถียรภาพดานการคลังในระยะปานกลางและ
ระยะยาว (สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ, 24 พฤษภาคม 2559) ดังนี้
1) ยอดหนี้ ส าธารณะคงคางตอผลิ ต ภั ณ ฑ* ม วลรวมภายในประเทศ (GDP)Debt/GDP ตองไมเกินรอยละ 60: ณ 30 กันยายน 2558 ยอดหนี้สาธารณะคงคางคิดเปนรอยละ
43.26 ตอ GDP โดยไดประมาณการเบิกจายเงินกู ภายใตแผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคม
ของไทย พ.ศ. 2558-2565 ซึ่งรวมวงเงินโครงการความรวมมือดานรถไฟ ไทย-จีน ไวดวยแลว ซึ่งคาด
วา Debt/ GDP ในปY 2564 อยูภายใตกรอบความยั่งยืนทางการคลังรอยละ 49.0 ดังปรากฏตามภาพที่ 3
2) ภาระหนี้ ต องบประมาณรายจายประจํ า ปY ตองไมเกิ น รอยละ 15: ใน
ปYงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบชําระหนี้ที่รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจไดรับจัดสรร คิดเปนรอยละ 7.1 ของ
งบประมาณรายจายประจําปY
3) งบลงทุ น ตองบประมาณรายจายประจํ า ปY ตองมากกวารอยละ 25:ใน
ปYงบประมาณ 2559 งบลงทุนที่ไดรับจัดสรร เทากับ รอยละ 20

ภาพที่ 3 กรอบความยั่งยืนทางการคลัง
ที่มา: สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2559
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2.1.3 ทฤษฎีการคลังสาธารณะ
Richard A. Musgrave and Musgrave, B Peggy, Public Finance in Theory
and Practice (1989) ไดอธิบายวาผลพวงการกําหนดนโยบายของรัฐบาลจะมีสวนกระทบตอระบบ
เศรษฐกิ จในภาพรวม นโยบายของรัฐ บาลโดยใชเครื่องมือการคลังโดยรัฐ ลงทุนสิ นคาที่เ ปนสินคา
สาธารณะ (Public Goods) ซึ่งกิจกรรมบางประการที่ภาคเอกชนไมสามารถทําได หรือถาทําไดก็ไมมี
ประสิทธิภาพ ภาครัฐจึงตองทําหนาที่แทนภาคเอกชน แตการลงทุนในสินคาสาธารณะดังกลาว อาจมี
ผูไดรับผลประโยชน*ในวงแคบ Musgrave ถายทอดนโยบายการคลังที่ดีและไมดีเกี่ยวกับการจัดเก็บ
ภาษี การใชจายของภาครัฐ และการกอหนี้สาธารณะ ภาครั ฐจะทํ าหนาที่สํา คัญ 3 ประการ โดย
นายดํารงค* บุญกลาง4 ไดสรุปไว ดังนี้
1) หนาที่ในการแบงสรรทรัพยากร (Allocation Function)
2) หนาที่ในดานการกระจายรายไดและทรัพย*สิน (Distribution Function)
3) หนาที่ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (Stabilization Function)
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข+อง
อาริยา สุขโต และณัฎพงศ* พันธุ*ไชย (2557: 256-257)5 ไดสรุปความแตกตางระหวางหนี้
ในประเทศและหนี้ภ ายนอกประเทศสํ า หรั บ การลงทุ นรถไฟทางคู ขนาดราง 1 เมตร ทั่ว ประเทศ
ภายใตยุทธศาสตร*การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของไทย ปYงบประมาณ 25582565 ซึ่งมีความแตกตางของเงินตราที่ใชชําระหนี้ ปริมาณเงินหรือสภาพคลองของภาคเอกชน และ
ความเสี่ยงจากอั ตราแลกเปลี่ย นจากการกูเงิน จากธนาคารพาณิ ชย* ในประเทศ และการกูเงิน จาก
แหลงเงินกูตางประเทศ และเงื่อนไขขอผูกพันในการกูเงินที่ตองซื้อสินคาและบริการจากประเทศผูใหกู
การศึกษาครั้งนี้จะวิเคราะห*ในเบื้องตนเพื่อเปรียบเทียบในการวิเคราะห* SWOT Analysis
เพื่อกําหนดจุดออน และจุดแข็ง ระหวางเงินกูบาทในประเทศและเงินกูรัฐบาลจีน ดังนี้
1) ความเสี่ ย งอั ต ราแลกเปลี่ ย นในการชํ า ระหนี้ การกู เงิ น จากรั ฐ บาลจี น เปนเงิ น ตรา
ตางประเทศ (เงินเหรียญสหรัฐหรือเงินหยวน) ชําระหนี้เปนเงินตราตางประเทศ ในขณะที่รายไดจาก
การจัดเก็บคาโดยสารไมเพียงพอตองรับจัดสรรงบชําระหนี้จากที่ไดงบประมาณรายจายปYเปนเงินบาท
4

เว็บไซต*นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร* ระดับบัณฑิตศึกษา รุนที่ 12, ความหมายและขอบขายการบริหารการคลัง,
หนา 1 [Online], แหลงที่มา: http://202.28.25.19/mpa12cmu/tmp/Data2553-Term01/อ.ไพรัช/midterm/
สรุปบริหาร[1]...doc..
5
อาริยา สุขโต และณัฎพงศ* พันธุ*ไชย, การปฏิรูปการขนสงระบบราง: รถไฟรางคู, สาระสังเขปประเด็นการปฏิรูป
ประเทศไทย ดานเศรษฐกิจ (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่สาํ นักงานเลขาธิการสภาปฏิรูป
แหงชาติ, 2557), หนา 256-257.
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ในขณะที่ เงิ นกูรั ฐบาลจี นจะไมมีความเสี่ย งจากอั ตราแลกเปลี่ยนในกรณี ที่สั ญญาเงิน กูและสั ญญา
กอสรางใชเงินสกุลเดียวกัน
2) Crowding out effect6 การกูเงินในประเทศของรัฐบาลเพื่อสนับสนุนโครงการลงทุน
เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งเปนการลงทุนขนาดใหญ อาจสงผลกระทบตออัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น
เนื่ องจากจะดู ด ซั บ สภาพคลองทางการเงิ น ของภาคเอกชน ซึ่ ง เมื่ อภาคเอกชนระดมทุ น มาลงทุ น
โครงสรางพื้ นฐานเพื่ อการลงทุน บางสวนหรือทั้ งหมดโดยการกู เงิน ถาในภาวะที่ สภาพคลองทาง
การเงินในประเทศต่ํา จะสงผลใหตนทุนการกูเงินมาลงทุนของภาคเอกชนเพิ่มสูงขึ้นทําใหการลงทุน
ของเอกชนลดลง
3) Crowding in Effect, (วชิรา อารมณ*ดี, เรวดี รัตนานุบาล และ ชญาวดี ชัยอนันต*,
2548: 49)7 พบวาการลงทุนโครงการลงทุนขนาดใหญภาครัฐ (Mega Projects) ซึ่งเปนโครงการที่
สวนราชการและรัฐวิสาหกิจลงทุน โดยมีวงเงินลงทุนตั้งแต 1,000 ลานบาทขึ้นไป และมีระยะเวลา
ดําเนินการในชวงปY 2548-2552 ใน 7 สาขา8 วงเงินรวม 1.7 ลานลานบาท โดยในกรณีมีการลงทุน
เต็มจํานวนตามแผนการลงทุนโครงการขนาดใหญของภาครัฐเต็มจํานวน 1.7 ลานลานบาทดังกลาวจะ
ทําใหเศรษฐกิจ (Gross Domestic Product: GDP) ขยายตัวและการลงทุนของภาคเอกชนเพิ่มขึ้น
(Crowding in effect) ทําให GDP ขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 6.0 แตจะสงผลตอระดับราคาและการขาด
ดุลบัญชีเดินสะพัดตั้งแตรอยละ 2.5 ถึง 4.5 ของ GDP โดยเฉลี่ยตอปY ทําใหเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

6

Investopedia, Crowding Out Effect and Infrastructure [Online], Available from:
http://www.investopedia.com/terms/c/crowdingouteffect.asp.
7
วชิรา อารมณ*ด,ี เรวดี รัตนานุบาล และชญาวดี ชัยอนันต*, การลงทุนโครงการขนาดใหญภาครัฐ: นัยตอการ
รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ Building Mega Projects: How to Maintain Economic Stability?, สัมมนา
วิชาการประจําปY 2548 สายนโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย ( สิงหาคม 2548): 49.
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แผนการลงทุนในโครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐ ในชวงปY 2548-2552 วงเงินรวม 1,700.75 พันลานบาท
ประกอบดวย 7 สาขา ไดแก รถไฟฟ}าขนสงมวลชน คมนาคม ที่อยูอาศัย ทรัพยากรน้ํา ศึกษา สาธารณสุข และอื่นๆ
โดยคาดการวา จะจัดสรรจากงบประมาณรอยละ 39 รายไดรัฐวิสาหกิจรอยละ 13 เงินกูทั้งในและตางประเทศ
รอยละ 42 และการระดมทุนวิธีอนื่ ๆ รอยละ 6 และรัฐบาลขณะนั้น ใชนโยบายการจัดทํางบประมาณแบบสมดุล
ภายใตสมมุติฐานวา อัตราขยายตัวการลงทุนเฉลีย่ ของไทย รอยละ 12 ตอปY (2513-2547) เทียบกับเกณฑ* สัดสวน
การลงทุนตองไมต่ํากวารอยละ 25 ของงบประมาณรายจาย บวกกับเงินสดเพื่อใชในการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
โดยประมาณวาจะมีการลงทุนใหม (ADD ON) จากแผนการลงทุนปกติ เพียงกึ่งหนึ่ง เทากับจํานวน 820.53 พันลาน
บาท (เรื่องเดียวกัน)
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เปราะบางมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง สัดสวนหนี้ตางประเทศตอ GDP ในปYสุดทาย (2552) เกินรอยละ 409
การศึกษาพบวา การลงทุนของภาครัฐมีผลสงผานตออัตราดอกเบี้ยไปยังการลงทุนภาคเอกชนมีนอย
(Crowding out effect) เมื่อเทียบกับผลของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ที่มีตอการลงทุนภาคเอกชน
(Crowding in effect) จากตัวทวีคูณทางเศรษฐกิจระยะสั้นอยูระหวาง 0.6-1.4
4) ขอกําหนดและเงื่อนไขเงินกูจากตางประเทศ การกูเงินจากรัฐบาลจีนภายใตโครงการ
ความรวมมือดานรถไฟ ไทย-จีน จะเปนครั้งแรกของกระทรวงการคลัง ความที่ไมคุนเคยกับเงื่อนไข
สัญญาเงินกู จะตองใชผูเชี่ยวชาญสัญญาและกฎหมายจีนซึ่งจะมีบางประเด็นที่ไมเปนสากล
2.3 สรุปกรอบแนวคิด
แนวทางการศึกษาจะเริ่มจากการวิเคราะห*สภาพแวดลอมเศรษฐกิจในภาพรวม และตลาด
การเงิ น ในประเทศ โดยเฉพาะการกู เงิ น เพื่ อ สนั บ สนุ น คาใชจายของโครงการรถไฟความเร็ ว สู ง
เพื่อวิเคราะห*แนวทางการระดมทุนที่เหมาะสม จุดแข็ง จุดออน โอกาส และความทาทาย (SWOT
Analysis) การกําหนดกลยุทธ*การเจรจากับฝMายจีน และแนวทางการระดมทุน และสรุปผลปQจจัยที่จะ
ประสบความสําเร็จในการจัดหาแหลงเงินที่มาจากรายไดอื่นๆ เพื่อใหประสบการณ*และผลการศึกษา
เปนประโยชน*ตอการระดมทุนสําหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงสายทางใหม และภายใตความรวมมือ
ระหวางรัฐบาลไทยและรัฐบาลอื่นตอไป
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จากสมมุติฐานวา ภายใตการลงทุนในโครงการขนาดใหญภาครัฐ โดยภาครัฐกอหนีต้ ามแผน และเอกชนมีการ
ลงทุนเพิ่มขึ้น (Crowding in) รวมทั้งการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดจะถูกชดเชยดวยหนี้ตางประเทศ (รายจายในการ
ลงทุน Mega Projects จะนับเปนการกูตางประเทศทั้งหมด)(เรื่องเดียวกัน)

บทที่ 3
ผลการศึกษา

การศึกษาวิจัยฉบับนี้ศึกษาและวิเคราะห*ปQจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการจัดหาแหลงเงิน
ลงทุนสําหรับการกอสรางรถไฟความเร็วสูง โครงการความรวมมือดานรถไฟไทย-จีน เพื่อเปนแนวทาง
การกํ า หนดกลยุ ท ธ* ก ารเจรจาเกี่ ย วกั บ แนวทางการลงทุ น และความรวมมื อ ทางการเงิ น ของ
กระทรวงการคลังกับธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาของสาธารณรัฐประชาชนจีน (CEXIM) โดย
จําแนกการวิเคราะห*การกูเงินในประเทศและการกูเงินจาก CEXIM ตามหัวขอ ดังนี้
1) การวิเคราะห*ปQจจัยภายนอกหรือสภาพแวดลอมที่มีผลตอการระดมทุนโครงการความ
รวมมือดานรถไฟไทย-จีน
2) การวิเคราะห*ปQจจัยภายในของกระทรวงการคลัง
3) การวิเคราะห* SWOT Analysis เพื่อวางแผนกลยุทธ*ในการกําหนดรูปแบบการระดมทุน
และกรอบการเจรจาการกูเงินจาก CEXIM เพื่อเปนคาใชจายการกอสรางรถไฟความเร็วสูง โครงการ
ความรวมมือดานรถไฟไทย-จีน
3.1 การวิเคราะห4ปMจจัยภายนอก
จากแนวคิ ด ทฤษฎี ใ นการบริ ห ารทรั พ ยากรของภาครั ฐ เพื่ อ ลงทุ น ในโครงการพั ฒ นา
โครงสรางพื้นฐานของประเทศ ที่กําหนดใหภาครัฐรับภาระการลงทุนงานโครงสรางพื้นฐาน และกรอบ
ความยั่งยืนทางการคลังที่ กลาวไวในบทที่ 2 ผลการศึกษาปQจ จัยภายนอกหรือสภาพแวดลอมทาง
การเงิน ที่มีผลตอการพิจารณาแนวทางการกูเงินเพื่อเปนคาใชจายการลงทุนรถไฟความเร็วสูง สําหรับ
โครงการความรวมมือรถไฟไทย-จีน ประกอบดวย 2 องค*ประกอบหลักที่สําคัญ ไดแก ตลาดการเงิน
ของไทย และกฎหมาย เพื่อใหเขาใจสภาพตลาดการเงิน โอกาส ปQญหา อุปสรรค และความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นได
3.1.1 ตลาดการเงินของไทย
3.1.11 จากขอมูลดานตลาดการเงินในปYงบประมาณ 2559 ธนาคารแหงประเทศไทย
ไดรายงานประมาณการสภาพคลองระบบการเงินในประเทศที่สามารถรองรับการกูยืมของรัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจในปY 2559 กรณีฐาน มีจํานวน 1.392 ลานลานบาท จากภาพที่ 4 จะเห็นวา สภาพคลอง
คงเหลือในระบบที่สามารถรองรับการกูเงินของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแตปY 2551
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ประกอบกับที่ผานมาภาครัฐมีสัดสวนการลงทุนเพียงรอยละ 5 ของ GDP10 ซึ่งผูวิจัยไดรวบรวมขอมูล
สภาพคลองดังกลาวที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและ
กํากับการบริหารหนี้สาธารณะ11 ประจําปYงบประมาณ ในการเปรียบเทียบวาสภาพคลองในประเทศสูง
และเพียงพอที่จะรองรับการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญ โดยใชเงินกู จะเปรียบเทียบจาก
โครงการเงิ น กู ใหมและสภาพคลองที่ ส ามารถรองรั บ การกู เงิ น ของรั ฐ บาลและรั ฐ วิ ส าหกิ จ ใน
ปYงบประมาณนั้นๆ สําหรับในปYงบประมาณ 2559 แผนการบริการหนี้สาธารณะมีกรอบวงเงินกูใหม
เพื่อดําเนินโครงการลงทุนของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ จํานวน 0.555 ลานลานบาท12 ในขณะที่สภาพ
คลองเพื่อรองรับการลงทุนดังกลาวจํานวน 1.392 ลานลานบาท
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กิริฎา เภาพิจติ ร, จับกระแสทีดีอาร*ไอ ประเมินเศรษฐกิจไทยโต 3.5% [ออนไลน*], 2559, แหลงที่มา:
http://tdri.or.th [22 กรกฎาคม 2559].
11
คณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะ กําหนดใหมีตามมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติการ
บริหารหนีส้ าธารณะ พ.ศ. 2548 โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนประธานกรรมการ และผูอํานวยการ
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะเปนกรรมการและเลขานุการ มีอํานาจหนาที่สําคัญ ไดแก 1) รายงานสถานะหนี้
สาธารณะ 2) เสนอแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจําปYงบประมาณตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ จัดทํา
หลักเกณฑ*ในการกูเงิน การค้ําประกัน การชําระหนี้ การปรับโครงสรางหนี้สาธารณะ และการพัฒนาตลาดตราสาร
หนี้ในประเทศ รวมทั้งหลักเกณฑ*การใชจายเงินกูการออกและจัดการตราสารหนี้ ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความ
เห็นชอบแลว ใหหนวยงานของรัฐ หนวยงานในกํากับของรัฐ องค*กรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ และสถาบัน
การเงินภาครัฐ ยึดถือเปนหลักปฏิบัติตอไป
12
กระทรวงการคลัง, การปรับปรุงแผนบริหารหนีส้ าธารณะ ประจําปYงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2, หนังสือดวนที่สุด
กค 0905/8718 (13 พฤษภาคม 2559).
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ภาพที่ 4 สภาพคลองคงเหลือในระบบที่สามารถรองรับการกูยืมของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย
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3.1.1.2 การเปรียบเทียบตนทุนการกูเงิน
1) ตามกรอบความรวมมือระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและ
รัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน วาดวยการกระชับความรวมมือในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ทางรถไฟ ภายใตกรอบยุทธศาสตร*การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการคมนาคมขนสงของประเทศไทย
พ.ศ. 2558-2465 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ขอ 11 และ ขอ 12 มีดังนี้
“11. ทั้งสองฝM ายเห็นชอบในหลักการวา แหลงที่มาของเงินของ
โครงการจะมาจากหลายแหลงประกอบดวย งบประมาณของรั ฐ บาลไทย เงิ น กู จากแหลง
ภายในประเทศและแหลงเงินกูอื่นๆ โดยหลักการรัฐบาลไทยจะระดมเงินสําหรับการดําเนินโครงการ
ในขอบเขตงานของฝM า ยไทย และจะพิ จ ารณาเงิ น กู จากธนาคารเพื่ อ การสงออกและนํ า เขาของ
สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น (รวมถึงเงิ น กู เงื่ อนไขผอนปรน) หรื อแหลงเงิ น กู อื่ น สํ า หรั บ การดํ า เนิ น
โครงการในขอบเขตงานของฝMายจีน
12. ทั้งสองฝMายเห็นชอบวา หลักเกณฑ*และเงื่อนไขเงินกูของธนาคาร
เพื่อการสงออกและนําเขาของสาธารณรัฐประชาชนจีนจะดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับแหลงเงินกูอื่น
ของประเทศไทย (โดยเฉพาะแหลงเงินกูในประเทศ) ในกรณีที่วงเงินกู อายุเงินกูและสกุลเงินเดียวกัน
ทั้งสองฝMายเห็นชอบรวมกันวา รูปแบบความรวมมือที่แตกตางกันจะสงผลใหเงื่อนไขเงินกูแตกตาง
ออกไป”
2) การเจรจาเงิ น กู กั บ CEXIM จะไมมี ก ารเปW ด เผยอั ต ราดอกเบี้ ย
และเงื่ อ นไขการกู เงิ น เปนลายลั ก ษณ* อั ก ษร หรื อ เผยแพรในเว็ บ ไซต* เ หมื อ นแหลงเงิ น กู อื่ น ที่
กระทรวงการคลังกูเงินที่ผานมา เชน เงินกูรัฐบาลญี่ปุMนผาน Japan International Cooperation
Agency (JICA)13 ธนาคารพัฒนาเอเชีย14 ธนาคารโลก15 เปนตน นอกจากนี้ จะไมมีการบันทึกอัตรา
ดอกเบี้ย และเงื่อนไขเงินกู (อายุเงินกู ระยะปลอดหนี้ และคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ในรายงาน
การประชุมคณะกรรมการรวมเพื่อความรวมมือดานรถไฟระหวางไทย-จีน ครั้งที่ 1 -11 ที่ผูวิจัยได
เขารวมประชุมกับ CEXIM แตมีการแจงดวยวาจาเทานั้น และไดแจงวา อัตราดอกเบี้ยดังกลาวเปน
อัตราดอกเบี้ยที่ดีที่สุด และสามารถยืนอัตราที่เสนอไดเพียงไตรมาสเดียวเทานั้น โดยเมื่อวันที่ 20
สิงหาคม 2558 CEXIM ไดเสนอเงื่อนไขเงินกูในการหารืออยางไมเปนทางการตอสํานักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ โดยผูแทน CEXIM เสนอเงินกูสกุลเหรียญสหรัฐ อายุเงินกูไมเกิน 20 ปY (รวมระยะ
ปลอดหนี้ 5-7 ปY ) อั ต ราดอกเบี้ ย คงที่ ร อยละ 2.75 ตอปY (ไมรวมคาธรรมเนี ย มการจั ด การ
13

ที่มา: www.jica.go.jp>oda_loans>standard.
ที่มา: www.adb.org>public-sector-fianacing.
15
The World Bank, IBRD Lending Rates and Loan Charges [Online], 2016, Available from:
http://treasury.worldbank.org/bdm/htm/ibrd.html.
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(Management Fee) และคาธรรมเนียมผูกพันเงินกู (Commitment Fee) ที่รอยละ 0.15-0.25)
ซึ่งเปนตนทุนที่สูงกวาที่กระทรวงการคลังสามารถจัดหาไดโดยการกูเงินภายในประเทศ (เปรียบเทียบ
โดยรวมตนทุนในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและคาธรรมเนียมแลว) ดังรายละเอียด
ปรากฏตามตารางที่ 1 ตนทุนในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ตารางที่ 1 ตนทุนในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
แหลงเงินกู+

อัตรา
ดอกเบี้ย

Swap
Rate

คาธรรมเนียม

Management Fee รอยละ 0.15-0.25 และ
Commitment Fee รอยละ 0.15-0.25
การกูเงินในประเทศ
รอยละ 0.10*** ของมูลคาการจําหนายพันธบัตร
3.15%**
:พันธบัตรรัฐบาล
และจายดอกเบี้ยและตนเงิน
หมายเหตุ : * Reuters ** สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่ 1 กันยายน 2558
*** ธนาคารแหงประเทศไทยไดปรั บ ลดคาธรรมเนี ย มดั งกลาวลงเหลื อรอยละ 0.05 เมื่ อวั น ที่ 6
พฤศจิกายน 2558
CEXIM

2.75%

3.28%*

ทั้งนี้ ในการเปรี ย บเที ย บตนทุ น การกู เงิ น จะเปนการเปรี ย บเที ย บ
ดอกเบี้ยเงินกูกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยที่มีอายุเฉลี่ย (Average Time to MaturityATM) 13.5 ปY ซึ่งจะมีอัตราผลตอบแทนต่ํากวาพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุ 20 ปY โดยฝMายไทยไดยืนยันกับ
CEXIM ในการเปรียบเทียบตนทุนเงินกูจีนซึ่งเปนลักษณะ Amortized Loan ที่มีการทยอยชําระคืน
เงินตน กับอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งมีการชําระคืนเงินตนเมื่อสิ้นสุดอายุพันธบัตร
โดยคํานวณอายุเฉลี่ยดังนี้
ATM = (อายุเงินกู-ระยะเวลาปลอดหนี้)/2 + ระยะเวลาปลอดหนี้
= (20-7)/2 + 7
= 13.5 ปY
ซึ่งฝMายจีนยืนยันวาไมควรนําชวงระยะเวลาการชําระหนี้ (Duration)
หรืออายุเฉลี่ยมาคํานวณ โดยตองเทียบในอายุเดียวกันคือ 20 ปY จึงไมมีขอยุติในเรื่องวิธีการคํานวณ
ตนทุนการกูยืม
3) ตามบันทึกผลการประชุมคณะกรรมการรวมเพื่อความรวมมือดาน
รถไฟระหวางไทย-จีน ครั้งที่ 11 ที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ฝMายไทยจะเปนผูรับภาระ
คาใชจายในงานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (สัญญา 1) โดยจะประกวดราคาในประเทศตามระเบียบ
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พัส ดุ ของไทย และกระทรวงการคลั งจะใชเงิน กู ในประเทศเพื่อสนั บสนุ น การดํ าเนิ น งานในสวนนี้
สํ า หรั บ คาใชจายงานวางราง งานระบบรถไฟฟ} า แหลงจายกํ า ลั ง ไฟฟ} า การจายกํ า ลั ง ไฟฟ} า
ระบบสื่ อ สารโทรคมนาคม และระบบอาณั ติ สั ญ ญาณ จะดํ า เนิ น การในรู ป แบบอี พี ซี (Engineer
Procurement Construction-EPC ) (สัญญา 2) ซึ่งผูรับเหมาจีนจะเปนทั้งผูออกแบบ จัดซื้อจัดจาง
และกอสราง โดยใชเทคโนโลยีรถไฟฟ}าของจีน ตองนําเขาสินคาและบริการจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
ฝMายไทยอาจจะพิจารณาเงินกูจาก CEXIM โดยพิจารณาสกุลเงินกูใหสอดคลองกับสกุลเงินของสัญญา
2 นอกจากนี้ โครงการดังกลาวอยูภายใตความรวมมือระหวางรัฐบาลตอรัฐบาล ซึ่งมีเงื่อนไขใหฝMายจีน
เปนผู รั บ ผิ ด ชอบการออกแบบและการกอสรางโดยไมมี ก ารเปW ด ประกวดราคานานาชาติ
(International Competitive Bidding: ICB) ดังนั้น การพิจารณาเงื่อนไขเงินกูจาก CEXIM จึงเห็นควรใช
หลักเกณฑ*เดียวกับการพิจารณาเงินกูที่มีเงื่อนไขผูกมัด (Tied Loan) ที่กําหนดใหประเทศผูรับความ
ชวยเหลือตองใชสินคาและบริการของประเทศผูใหความชวยเหลือ ซึ่งภายใตหลักเกณฑ*การใหเงินกูใน
รูปแบบ Tied Loan ของ The Organization for Economic Co-operation and Development
(OECD) ประเทศผูใหความชวยเหลือจะตองให “Grant Element” แกประเทศผูรับความชวยเหลือ
ไมต่ํากวารอยละ 35 ซึ่งเมื่อไดพิจารณาโดยใชหลักเกณฑ*ดังกลาวแลวเห็นวาขอเสนอของฝMายจีน (ใน
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.75) ยังไมผานเกณฑ*ขั้นต่ําดังกลาวและเปนเงื่อนไขที่ไมดีกวาเงื่อนไขเงินกูที่
กระทรวงการคลั งกู ยื ม เงิ น จากรั ฐ บาลญี่ ปุM น ผานองค* การความรวมมื อระหวางประเทศของญี่ ปุM น
(Japan International Cooperation Agency: JICA) ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2
Type of Financing
Official Development Assistance (ODA)
Tied and Partially Untied ODA for Developing Countries
Tied and Partially Untied ODA for Least Developed Countries

Grant Element
>25%
>35%
>50%

ตารางที่ 2 OECD Guiding Principles for Official Development Assistance
แหลงเงินกู+

สกุลเงิน

CEXIM Tied Loan USD
JICA ODA Loan
JPY
JICA Tied Loan
JPY
ที่มา: http://www.oecd.org

อายุเงินกู+ ระยะปลอดหนี้ อัตรา
Grant เกณฑ4
(ปB)
(ปB)
ดอกเบี้ย Element OECD
20
7
2.75%
19%
ไมผาน
20
6
0.40%
66%
ผาน
40
10
0.10%
53%
ผาน
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4) ขอมู ล จากการประชุ ม รวมกั น และสั ม ภาษณ* ท างโทรศั พ ท* กั บ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของธนาคารพาณิชย*ในไทยรายละเอียดตาม Box 1 พบวา ตลาดเงินหยวนในปQจจุบัน
ขาดสภาพคลองและขาดความลึก (depth) ซึ่งเปนคุณสมบัติหลักของตลาดที่มีประสิทธิภาพในการ
เพิ่มอุปทานในการบริหารความเสี่ยง Swap เงินหยวน หากมีการกูเงินหยวนเพื่อใชดําเนินโครงการ
รวมดานรถไฟไทย-จีน กระทรวงการคลังจะไมสามารถปWดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไดทั้งหมด
และการทํา Swap เงินหยวน สําหรับโครงการความรวมมือดานรถไฟไทย-จีน ประมาณรอยละ 30
ของวงเงินลงทุนทั้งหมด 189,990 ลานบาท หรือเทากับ 1,630 ลานเหรียญสหรัฐ สามารถทํา Swap
เงินหยวนไดครั้งละ 50 ลานเหรียญเทานั้น ถาปWดความเสี่ยงทั้งวงเงินตองทําธุรกรรมทางการเงิน
จํานวน 30 ครั้ง และการทํา Swap ครั้งถัดๆ ไปจะมีความเสี่ยง roll over risk ทําใหตนทุนเพิ่มสูงขึ้น
ถึงรอยละ 1 ของตนทุนเดิม
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Box 1 ขอมูลสรุปการประชุมและการสัมภาษณ*ทางโทรศัพท*เกี่ยวกับเงินสกุลเงินหยวน
- เงินหยวนเปนสวนหนึ่งในตะกราเงิน SDRs นับเปนกาวสําคัญของจีนที่ปรับตัวสูระบบการเงินสากล
- เงินหยวนยังไมสามารถแลกเปลี่ยนกับเงินสกุลอื่นตามกลไกตลาดไดอยางเสรี ปQจจุบันยังมีกฎเกณฑ*และ
มาตรการควบคุมปริมาณเงินหยวนที่จะไหลเขาออกจากประเทศ (onshore – offshore) ซึ่งทั้งสองตลาดยังมีอัตรา
แลกเปลี่ยนที่แตกตางกัน
- ธนาคารกลางแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนไดรวมกับธนาคารกลางประเทศตางๆ จัดทําความตกลงทวิภาคี
ในการแลกเปลี่ยนเงินสกุลหยวนและเงินทองถิน่ ประเทศตางๆ Bilateral Swap Agreement (BPA) เพื่อเปนกลไกปลอย
สภาพคลองเงินหยวนหรือบาทในยามฉุกเฉินสําหรับประเทศไทย ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ไดลงนามความตกลง
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554
- ธปท. และธนาคารกลางแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนไดแตงตั้งธนาคาร ICBC (Industrial and
Commercial Bank of China (Thai) Public Company) เปนธนาคารชําระ
ดุลเงินหยวน Renminbi Clearing Bank อยางเปนทางการ ทําหนาที่เปนตัวกลางในการชําระเงินหยวน
(Settlement) ซึ่งเปนกลไกชวยผูประกอบการที่ทําการคาและการลงทุนกับจีน
- ธปท. ไมมี Facility พิเศษสําหรับกระทรวงการคลังและผูประกอบการใดในการบริหารความเสี่ยง (Swap)
เงินหยวน โดยปลอยใหธนาคารพาณิชย*ดําเนินการและเปนไปตามภาวะตลาดธนาคารพาณิชย*
K-Bank - ตลาด swap คอนขาง active และมีสภาพคลองที่อายุไ มเกิน 5 ปY โดยสามารถทํา swap
ไดครั้งละประมาณ 50 ลานเหรียญสหรัฐ
- การทํา swap ที่อายุเกิน 5 ปY จะตองดูเปนกรณีไปตามภาวะตลาด อายุ และวงเงิน
- การทํา swap สั้นๆ แลว Roll over อาจจะสงผลใหตนทุนสูงขึ้นเรื่อยๆ ในแตละครั้งที่ทํา
BBL
- ตลาด swap รับไดสูงสุดอายุ 10 ปY โดยมีสวนตางราคา bid-ask สูงถึง 30 bps ดําเนินการไดครั้งละ
ประมาณ 10 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งในแตละครั้งที่ทําจะสงผลใหราคาปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 3 bps
HSBC - ตลาด swap ยังไมคอยมีสภาพคลอง ราคาแพงมากโดยเฉพาะอายุยาว
- ปกติตลาด swap คอนขาง active ที่อายุ 3 ปY ปQจจุบันอายุ 5-10 ปY มีก าร quote ราคา
แตทําไดครั้งละประมาณ 10-20 ลานเหรียญสหรัฐ สําหรับอายุ 10 ปY bid-offer ตางกัน ประมาณ 70 bps
- แนวทางบริหารความเสี่ยง คือ ทํา swap เมื่อเบิกเงินทันที และทําอายุสั้นๆ 3 ปY แลว Roll over
นาจะถูกกวาการทํา swap ที่อายุยาว ทั้งนี้ จะมีความเสี่ยง (roll over risk) ที่ตนทุนจะ +/- ประมาณ
รอยละ 1 ของตนทุนเดิม
ICBC
- ตลาด swap จะ active ที่อายุ 3-5 ปY
- ICBC Headquarter ที่จีน แจงวาสามารถรับทํา swap เงินกูอายุ 15-20 ปYได ทําครั้งละ 30-50 ลาน
เหรียญสหรัฐ
- Indicative Swap Rate อายุเงินกู 15 ปY อัตราดอกเบี้ยสกุลหยวนรอยละ 3.5 ตอปY เมื่อคํานวณ
ตนทุนที่รวมการบริหารความเสี่ยงแลวเทากับรอยละ 2.8 ตอปY (Thai Gov’t Yield 15 ปY เทากับ
รอยละ 2.85 ตอปY)
- ICBC เปนธนาคารเดียวทีส่ ามารถให indicative swap rate อายุยาวกวา 10 ปY ได
ขอมูล ณ 25 มกราคม 2559
หมายเหตุ : Government Yield ของจีน อายุ 15 ปY เทากับรอยละ 3.09 ตอปY
Government Yield ของจีน อายุ 20 ปY เทากับรอยละ 3.37 ตอปY
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3.1.2 กฎหมาย
3.1.2.1 การกูเงินจากตางประเทศ จะตองพิจารณากรอบวงเงินกูตามมาตรา 22
และมาตรา 23 แหงพระราชบั ญ ญั ติ ก ารบริ ห ารหนี้ ส าธารณะ พ.ศ. 2548 ที่ กํ า หนดให
กระทรวงการคลังกูเปนเงินตราตางประเทศไดไมเกินรอยละสิบของงบประมาณรายจายประจําปY และ
จะรวมกรอบวงเงินตามมาตรา 25 (1) ที่กําหนดใหกระทรวงการคลังกูเปนเงินตราตางประเทศและให
หนวยงานของรัฐ หนวยงานในกํากับดูแลของรัฐ องค*กรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบัน
การเงินของรัฐกูตอ รวมถึงกรอบวงเงินกูตามมาตรา 24 (2) เพื่อปรับโครงสรางหนี้สาธารณะ โดยมี
วัตถุประสงค*เพื่อเปนการประหยัด ลดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน หรือกระจายภาระการชําระหนี้
เมื่อพิจารณากรอบการกูเงินดังกลาวขางตน ในปYงบประมาณ 2559 มีแผนการกูเงินจากตางประเทศ
การใหกูตอ และการปรับโครงสรางหนี้สาธารณะ คิดเปนวงเงินเพียงรอยละ 17.90 ของวงเงินตาม
กรอบกฎหมาย ตามภาพที่ 5

ภาพที่ 5 กรอบการดํ า เนิ น งานของกระทรวงการคลั ง ตามแผนบริ ห ารหนี้ ส าธารณะ ประจํ า ปY
งบประมาณ 2559 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
ที่มา: สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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3.1.2.2 จากขอมู ลกรอบวงเงิ น การค้ํ า ประกัน เงิ น กู ของกระทรวงการคลั งตาม
มาตรา 28 และการกูเงินบาทของกระทรวงการคลังและใหกูตอตามมาตรา 25 (2) ตองไมเกินรอยละ
20 ของงบประมาณรายจายประจํ า ปY แ ละงบประมาณรายจายเพิ่ ม เติ ม จากแผนการบริ ห าร
หนี้สาธารณะประจําปYงบประมาณ 2559 มีโครงการเงินกูที่กระทรวงการคลังค้ําประกัน และโครงการ
ที่กระทรวงการคลัง กูเปนเงินบาทและใหกูตอ คิดเปนวงเงินสูงถึงรอยละ 56.08 ของกรอบวงเงินตาม
กฎหมาย และในปY ง บประมาณ 2560 รั ฐ บาลมี น โยบายเรงรั ด การลงทุ น โครงสรางพื้ น ฐาน
ดานคมนาคมขนสง โดยใหประกวดราคาและเริ่มกอสรางโครงการลงทุนภายใตแผนขับเคลื่อนการ
ลงทุนของประเทศ โดยในปY 2560 โครงการสวนใหญรัฐบาลจะรับภาระการลงทุน กระทรวงการคลัง
จะระดมทุนโดยกูเงินในประเทศและใหรัฐวิสาหกิจกูตอ ซึ่งจะมีโครงการที่อยูระหวางการกอสรางและ
โครงการใหมเพิ่มขึ้นมากจากปY 2559 ไดแก โครงการกอสรางรถไฟทางคู 5 โครงการ และโครงการ
รถไฟฟ}าขนสงมวลชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 6 โครงการ โครงการจัดหารถโดยสารประจําทาง
ของ ขสมก. โครงการจัดหารถไฟฟ}าแอร*พอร*ต เรล ลิงค* เพิ่มเติม ของบริษัทรถไฟฟ}า ร.ฟ.ท. จํากัด
ซึ่งจะมีความเสี่ยงที่กรอบวงเงินตามกฎหมายในการค้ําประกันเงินกู และการกูเงินในประเทศและใหกูตอ
จะไมเพียงพอที่จะรองรับการกูเงินบาทในประเทศสําหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงภายใตโครงการ
รวมมือดานรถไฟไทย-จีน
3.1.2.3 ประเด็นขอกฎหมายภายใตรางสัญญาเงินกูของ CEXIM ซึ่งฝMายไทยได
เจรจากับ CEXIM ตั้งแต ปY 2553 ใน 4 ประเด็นหลัก ไดแก กฎหมายที่ใชบังคับกับสัญญาเงินกู วิธีการ
ระงับขอพิพาท การสละสิทธิ์ความคุมกันในทรัพย*สิน และ Cross Default โดยมีเพียงประเด็นวิธีการ
ระงั บขอพิพาทที่ต กลงกัน ไดในเบื้องตน ผู วิจัย เห็ นวาเงื่ อนไขเกี่ย วกั บการสละสิ ทธิ์ ความคุ มกั นใน
ทรัพย*สินเปนความเสี่ยงที่สําคัญที่สุด เนื่องจากสัญญาเงินกูของรัฐบาล (Sovereign Debt) ที่รัฐบาล
เปนผูค้ําประกัน และที่รัฐบาลไทยกูจากทุกแหลงเงินที่ผานมา ไมมีการกําหนดเงื่อนไขเรื่องการสละสิทธิ์
ความคุมกันในทรัพย*สินมากอน หาก CEXIM ยืนยันใหกําหนดเงื่อนไขดังกลาว อาจจะมีผลตอการที่
ฝMายไทยไมรับเงื่อนไขในสัญญาเงินกูดังกลาว นอกจากนี้ ยังมีเงื่อนไขอื่นๆ ที่มีความสําคัญแตยังคงไมมี
ขอยุติสรุปได ดังนี้
เงื่อนไขในสัญญาเงินกู+ CEXIM
ความเห็นของผู+วิจัย
Immunity
ขอตกลงดั ง กลาวขั ดตอหลั ก ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิ ช ย*
การสละสิ ท ธิ์ ค วามคุ มกั น ใน มาตรา 1036 และ 1037 ที่ กํ า หนดใหทรั พ ย* สิ น ของแผนดิ น จะ
ทรัพย*สิน กําหนดใหประเทศไทย ไมสามารถถูกยึดหรืออายัดได โดย CEXIM ไดยืนยันที่จะคงเงื่อนไข
สละสิทธิ์ความคุมกันในทรัพย*สิน เงินกูดังกลาว โดยเสนอใหเพิ่มขอยกเวน Except as prohibited
จากการถูกยึดหรืออายั ดจากผล under the law of the Kingdom of Thailand และจากการ
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เงื่อนไขในสัญญาเงินกู+ CEXIM
ความเห็นของผู+วิจัย
ของคํ า ตั ด สิ น หรื อ คํ า พิ พ ากษา สัม ภาษณ* จะมี ค วามเห็นที่ แ ตกตางกั น16 ดั ง นี้ 1) หากเพิ่ ม ขอความ
ใดๆ
Except as prohibited under the law of the Kingdom of
Thailand จะทําใหเงื่อนไขการสละสิทธิ์ความคุมกันในทรัพย*สินเปน
โมฆะ 2) การสละสิทธิ์ความคุมกันในทรัพย*สินอาจจะขัดตออนุสัญญา
เวียนนาวาดวยความสัมพันธ*ทางการทูต ขอ 22 กําหนดใหสถานที่ของ
คณะผู แทนจะถู ก ละเมิ ด มิ ไ ด 17 ที่ ไ ทยไดเขาเปนภาคี ใ นอนุ สั ญ ญา
ดังกลาว เมื่อวันที่ 18 เมษายน 250418 ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในกรณีที่มี
ขอพิ พาทเกี่ ยวกับโครงการความรวมมื อดานรถไฟไทย-จีน อาจจะ
สงผลใหมี ก ารยึ ดหรื อ อายั ดทรั พ ย* ใ นสถานเอกอั ค รราชทู ต ณ กรุ ง
ปQ ก กิ่ ง ได หรื อ ทรั พ ย* สิ น ของราชการในประเทศจี น ดั ง นั้ น ผู ให
สัมภาษณ*ทั้งสอง เสนอใหควรใสขอความเพิ่มเติมวา ตองไมขัดตอทั้ง
กฎหมายไทยและอนุสัญญาเวียนนาดังกลาวดวย
Governing Laws
ถึงแมการกูเงินจากรัฐบาลตางประเทศ (รั ฐบาลญี่ ปุMน) ที่ผ านมาจะ
ใชกฎหมายจีนเปนกฎหมายที่ใช กํ า หนดใหใชกฎหมายของประเทศผู ใหกู แตสภาพแวดลอมทาง
บังคับกับสัญญาเงินกู
การเมื อ งที่ แ ตกตางกั นประกอบกับความไมคุ นเคยกั บกฎหมายจี น
และมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายจีนฉบับอื่นๆ ที่อาจจะกระทบกับการ
บั ง คั บ ใชของสั ญ ญาเงิ น กู ดั ง กลาว และแมจะกํ า หนดใหฝM า ยจี น
สงกฎหมายที่ เ กี่ ย วของที่ ไ ดรั บ รองคํ า แปลเปนภาษาอั ง กฤษและ
สงเอกสารตีความกฎหมายมาใหศึกษาเปนระยะ โดยขอใหแจงฝMายไทย
ทราบทุกครั้งหากกฎหมายดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลง ผูวิจัยเห็นวา
จากขอมู ล การสั ม ภาษณ* อาจจะมี ค วามเสี่ ยงและความไมแนนอน
เกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายจีน จึงเห็นควรใหฝMายไทยเจรจาเสนอใช
กฎหมายไทยซึ่งจะสอดคลองกับโครงการกอสรางรถไฟความเร็วสูง
ที่ดําเนินการอยูในประเทศไทย
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สัมภาษณ* วีรพล ปานะบุตร, อัยการอาวุโส สํานักงานอัยการสูงสุด, 11 กรกฎาคม /2559, 9 สิหาคม 2558
และรอยโท บรรพต อุชชิน, นักการทูตชํานาญการ (ที่ปรึกษา), 21 กรกฎาคม 2559.
17
Vienna Convention on Diplomatic Relations, (1961), Article 22
18
พระราชบัญญัติวาดวยเอกสิทธิและความคุมกันทางการทูต พ.ศ. 2527, ราชกิจจานุเบกษา. เลม 101 ตอนที่ 131
ฉบับพิเศษ (6 กันยายน 2557), ขอ 22.
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เงื่อนไขในสัญญาเงินกู+ CEXIM
ความเห็นของผู+วิจัย
ในเบื้องตนไดมีการพิจารณาใชสถาบันอนุญาโตตุลาการของสิงคโปร*
Arbitration
อนุ ญ าโตตุ ล าการ เมื่ อ เกิ ด ขอ (The Singapore International Arbitration Centre: SIAC) เปน
พิ พ าทภายใตสั ญ ญาเงิ น กู จะใช สถาบั น ผู วิ นิ จ ฉั ย ขอพิ พ าทที่ เ กิ ด ขึ้ น จากสั ญ ญาเงิ น กู แทนสถาบั น
วิ ธี การระงั บขอพิ พาทอยางฉั นท* อนุญาโตตุลาการของจีน โดยจะมีการแตงตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ
มิ ต รผานการเจรจาตกลงกั น (Arbitral Tribunal) ซึ่งประกอบดวย อนุญาโตตุลาการ 3 คน โดย
ระหวางผู ใหกู กั บ ผู กู หากไม ผูใหกูและผูกูเลือกฝMายละ 1 คน และเลือกรวมกันอีก 1 คน อยางไรก็
สามารถตกลงกันไดจะใชวิธีการยุติ ดี สถาบันอนุญาโตตุลาการของไทย (Thailand Arbitration Centerข อ พิ พ า ท โ ด ย วิ ธี ก า ร THAC) ไดจัดตั้งขึ้น และมีผลงานเปนที่ประจักษ*ในระดับหนึ่ง รวมทั้ง
อนุ ญ าโตตุ ล าการโดยสถาบั น เงินกูจากรัฐบาลญี่ปุMนที่ผานมาและที่ใชอยูในปQจจุบันไมมีขอกําหนดให
อนุ ญาโตตุ ลาการที่ เปนสากลของ ใชสถาบันอนุญาโตตุลาการของญี่ปุMนโดยกําหนดใหมีอนุญาโตตุลาการ
ประเทศที่ สามเปนผู พิ จารณาขอ 3 คน โดยผูใหกูและผูกูเลือกฝMายละ 1 คน และเลือกรวมกันอีก 1 คน
เทานั้น แตอยางไรก็ดี จากขอมูลที่ไดจากการใหสัมภาษณ*ทานอัยการ
พิพาทเพื่อความเปนกลาง
อาวุโส ใหขอคิดเห็นวา การใชสถาบันอนุญาโตตุลาการในตางประเทศ
คือ เมื่อมีขอพิพาทเกิดขึ้น คูสัญญาตกลงที่จะไมขึ้นศาลไทย รวมทั้งมี
การสละสิ ท ธิ์ คุ มครองในทรั พ ย* สิ น อาจจะมี ก ารนํ า คดี ไ ปขึ้ น ศาล
ประเทศอื่น และอายัดทรัพย*สินของรัฐบาลในประเทศอื่น เชน ในกรณี
คําตัดสินของอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศที่สั่งใหประเทศไทยจาย
คาชดเชยจํานวน 36 ลานยูโร ในคดีของ บริษัททางยกระดับดอนเมือง
จํากัด (มหาชน) หรือโทลล*เวย* โดยอายัดเครื่องบินของไทยที่จอดไวที่
สนามบินในประเทศเยอรมัน ตามคําสั่งศาลเยอรมัน
Cross Default
เห็นควรตัดเงื่อนไขดังกลาวออกเพื่อใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติ
สัญญาเงินกูที่ระบุวาหากผูกูมีการ ของกระทรวงการคลังซึ่งไมยอมรับเงื่อนไขดังกลาวในสัญญาเงินกูจาก
ผิ ดนั ดชํ า ระหนี้ ใ ดๆ ในฐานะผู กู รัฐบาลตางประเทศหรือองค*การระหวางประเทศใดๆ
หรือผูค้ําประกัน ใหถือวาเปนการ
ผิดนัดชําระหนี้กับ CEXIM ดวย
โดยในเบื้องตน CEXIM เสนอ
ขอใหเพิ่ ม ขอความ “30 days
remedy period” โดยหากมีการ
ชํ า ระหนี้ ที่ ผิ ดนั ดภายใน 30 วั น
จะไมถือเปน Cross Default
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3.1.2.4 การจัดซื้อจัดจาง
โครงการรถไฟความเร็วสูง ภายใตความรวมมือดานรถไฟไทย-จีน ไดแบงงาน
และสั ญ ญาหลั กออกเปนสองสวน สวนที่ 1 การกอสรางงานโยธา และโครงสรางพื้ น ฐานจะจาง
ผูรับเหมาไทย จัดซื้อจัดจางตามระเบียบไทย ในเบื้องตนหนวยงานเจาของโครงการคือการรถไฟแหง
ประเทศไทย (รฟท.) โดยจะใชระเบียบการรถไฟแหงประเทศไทยวาดวยการจาง พ.ศ. 2544 ซึ่ง รฟท.
ใชอยูปQจจุบัน จึงคุนเคยในขอกําหนด ตีความ และบังคับใช สําหรับในสวนที่ 2 งานวางราง งานระบบ
รถไฟฟ}าและเครื่ องกล (Electrical and Mechanical System-E&M) ซึ่งผลการประชุ ม
คณะกรรมการรวมดานรถไฟไทย-จี น ครั้ ง ที่ 10 ไดจั ด ซื้ อ จั ด จางงานสวนหลั ง นี้ ใ นรู ป แบบอี พี ซี
(Engineering Procurement Construction-EPC) ซึ่งจะเปนการจัดซื้อจัดจางระบบ E&M ระบบ
รถไฟฟ}า และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินรถ ซึ่งเปนเทคโนโลยีจีน รวมทั้งใหผูรับเหมาจีนเปน
ผูออกแบบทั้งงานในสวนที่ 1 และสวนที่ 2 ดวย
การจัดซื้อจัดจางในรูปแบบ EPC จะมีรายละเอียดในสัญญา EPC เปน
รูปแบบเฉพาะ ซึ่ง รฟท. ไมเคยใชมากอน โดยไมเปนไปตามระเบียบการจางของ รฟท. เนื่องจาก
การจัดซื้อจัดจางในรูปแบบ EPC ดังกลาวไมมีการตรากฎระเบียบของไทยอยางชัดเจน ซึ่งอาจจะเปน
การจางเหมาแบบเบ็ดเสร็จสามารถกระทําไดตามขอ 54 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม กําหนดวิธีการจางเหมารวม (Lump sum Turnkey) โดยตอง
ไดรับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี แตการดําเนินการครั้งนี้อาจจะมีความเสี่ยงเนื่องมาจากเปนการจาง
ผูรับเหมาจีนโดยไมไดมีการประมูลแขงขันอีกดวย อาจจะเขาขายความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวย
ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
3.2 การวิเคราะห4ปMจจัยภายใน
การประเมินและวิเคราะห*ปQจจัยภายในเกี่ยวกับการกูเงินของกระทรวงการคลังที่สงผลตอ
การพัฒนาโครงการลงทุนของภาครัฐมีความคลองตัวในการบริหารสภาพคลองของโครงการลงทุน
ขนาดใหญ โดยใชขอมู ล ที่ ไ ดจากการประชุ ม หารื อ ขอมู ล ในตลาดการเงิ น ที่ สํ า นั ก งานบริ ห าร
หนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลังรวบรวมไว
3.2.1 กระทรวงการคลังไดประมาณการและรวมหารือกั บหนวยงานที่ เกี่ ยวของทําให
กรอบความยั่งยืนทางการคลัง ไดแก ยอดหนี้สาธารณะคงคางตอผลิตภัณฑ*มวลรวมภายในประเทศ
(GDP)-Debt/GDP จนถึงปYงบประมาณ 2564 ไมเกินรอยละ 50 ซึ่งยังอยูภายใตกรอบความยั่งยืน
ทางการคลังที่กําหนดไว คือตองไมเกินรอยละ 60 (ทั้งนี้ ในการประมาณการไดรวมวงเงินเบิกจายเงินกู
ภายใตแผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมของไทย พ.ศ. 2558-2565 วงเงิน 3.38 ลานลานบาท
ไวดวยแลว ซึ่ ง จะรวมถึ ง โครงการความรวมมื อ ดานรถไฟ ไทย-จี น ดวย) จะมี ผ ลทํ า ใหรั ฐ บาล
มีเสถียรภาพทางการคลังในระยะสั้นและระยะปานกลาง ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการมีวินัยทางการคลังที่สําคัญ
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โดยจะทําใหภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปมีความมั่นใจในเสถียรภาพดานการคลังของ
ประเทศ และยังชวยสรางความเชื่อมั่นใหแกนักลงทุนทั้งในและตางประเทศ และสรางความนาเชื่อถือ
ในเศรษฐกิจของไทยในเวทีโลก เมื่อความเสี่ยงทางการคลังลดลง มีผลใหปQจจุบันมีความเสี่ยงดาน
สภาพคลองลดลงและตนทุนทางการเงินลดลงดวย แตอยางไรก็ดี การใชนโยบายการคลังเพื่อกระตุน
เศรษฐกิจโดยการใชจายมากเกินไป จะทําใหภาระการคลังและหนี้ภาครัฐหรือหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น
จนภาครัฐอาจประสบปQญหาในการจัดหาแหลงเงินทุนและการปรับโครงสรางหนี้หรือตออายุหนี้ และ
อาจเกิดปฏิกิริยาวนกลับหรือ “Feedback Loop” ซึ่งนําไปสูความเสี่ยงของวิกฤตในระบบการเงิน
เพิ่มขึ้นอีก19
3.2.2 การกูยืมเงินจากตางประเทศ การกูเงินจาก CEXIM จะเปนการสรางความเสี่ยงจาก
การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่คาเงินบาทออนตัวเมื่อเทียบกับสกุล
เงินกู ปQจจุบัน ณ สิ้นเดือนเมษายน 2559 หนี้คงคางจํานวน 6,050,590 ลานบาท แยกเปนหนี้ใน
ประเทศ จํานวน 5,695,399 ลานบาท และหนี้ตางประเทศจํานวน 355,197 ลานบาทคิดเปนรอยละ
94.1 และ 5.9 ของหนี้สาธารณะทั้งหมด มีการปWดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Cross Currency
Swap และ Natural Hedge) จํานวน 276,837 ลานบาท คงเหลือวงเงินที่ยังไมไดปWดความเสี่ยง
จํานวน 78,359 ลานบาท หรือเพียงรอยละ 1.3 ของหนี้สาธารณะทั้งหมด (ภาพที่ 6)

ภาพที่ 6 ความเสี่ยงตออัตราแลกเปลี่ยน
หมายเหตุ: หนี้รัฐบาลจํานวน 4,474,219 ลานบาทหนี้รัฐวิสาหกิจ 1,564,092 ลานบาท
ที่มา: สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
19

ฐิติมา ชูเชิด, ศราวัลย* อังกลมเกลียว และปQณฑา อภัยทาน, “สรางรากฐานความยั่งยืนทางการคลัง...สู
เสถียรภาพระบบการเงินไทย Fiscal Sustainability and the Road towards Financial Stability,” สัมมนา
วิชาการธนาคารแหงประเทศไทยประจําปY 2557 (17 ตุลาคม 2557): 7.
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สําหรับการกูเงินจากตางประเทศ (CEXIM) เพื่อลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูง
จํานวน 189,990 ลานบาท ซึ่งเปนเพียงรอยละ 30 ของวงเงินโครงการทั้งหมด สําหรับเปนคาใชจาย
ในการจั ด ซื้ อ จั ด จางสิ น คาและบริ การจากจี น ในงานระบบราง ระบบรถไฟฟ} า คาจางที่ ป รึ ก ษา
ออกแบบงานโยธา และควบคุมงานกอสราง วงเงินประมาณ 57,000 ลานบาท หรือเทากับ 1,588
ลานเหรียญสหรัฐ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ เทากับ 35.8929 บาท) และถาไมสามารถปWด
ความเสี่ยงไดจะมีความเสี่ยงตออัตราแลกเปลี่ยน โดยถาเงินบาทออนคาลง รอยละ 1 จะทําใหหนี้
สาธารณะเพิ่มขึ้นอีกจํานวน 782 ลานบาท (สําหรับเงินกูเหรียญสหรัฐ อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ
2.75 อายุเงินกู 20 ปY รวมระยะเวลาปลอดหนี้ (grace period) 7 ปY
3.2.3 แหลงเงินกู ในประเทศ และการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (Domestic
Financing and Domestic Bond Market Development)
ภายหลั ง จากวิ ก ฤติ ท างเศรษฐกิ จ ปY 2540 รั ฐ บาลมี ค วามจํ า เปนตองกู เงิ น
ภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นเพื่อแกไขปQญหาในภาคการเงินและสถาบันการเงินภายในประเทศ รวมทั้ง
การจัดทํางบประมาณขาดดุลเพื่ อฟ[\นฟูเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลไดใหความสําคัญในการพัฒนาตลาด
การเงินภายในประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ เพื่อใหเปนแหลงระดมทุนสําหรับ
ภาครัฐและภาคเอกชน โดยกระทรวงการคลังมีบทบาทสําคัญในการกูเงินเพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้
โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อใชเปนอัตราดอกเบี้ยอางอิง หรือ Benchmark Bond ในรุนอายุ
ตางๆ โดยในปQจจุบัน ตลาดตราสารหนี้ในประเทศมีมูลคาตลาดรวม (Market Size) อยูที่ 10 ลานลานบาท
โดยมี ผู ออกตราสารหนี้ ห ลั ก 2 กลุ ม ไดแก กลุ มผู ออกตราสารหนี้ ภ าครั ฐ ประกอบดวย
กระทรวงการคลังในนามรัฐบาล ธนาคารแหงประเทศไทย และรัฐวิสาหกิจ มีสัดสวนของพันธบัตร
และตราสารหนี้ เทียบกับมูลคาตลาดตราสารหนี้คิดเปนรอยละ 39 28 และ 8 ตามลําดับ และกลุม
ผูออกตราสารหนี้ภาคเอกชน มีสัดสวนตราสารหนี้ รอยละ 24 ของมูลคาตลาด กระทรวงการคลัง
พัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศใหพัฒนาและเติบโตขึ้นอยางมีนัยสําคัญ ใหสามารถสรางอัตรา
ดอกเบี้ยอางอิงใหตลาดตราสารหนี้ในประเทศ โดยพัฒนาและสรางสภาพคลองใหตลาดตราสารหนี้ใน
ประเทศผานกลไกการพัฒนาระบบผูคาหลักเพื่อสนับสนุนการซื้อขายพันธบัตรและตราสารหนี้ใน
ตลาดรอง รวมถึงนโยบายการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานของตลาดตราสารหนี้ในดานตางๆ และ
การสงเสริมการระดมทุนของภาคเอกชนผานตลาดตราสารหนี้ในประเทศ สงผลใหตลาดการเงินของ
ประเทศพัฒนาและมีความสมดุลมากขึ้น ระหวาง 3 เสาหลักของตลาดการเงิน ไดแก ตลาดสินเชื่อ
(Loan Market) ตลาดทุน (Equity Market) และตลาดตราสารหนี้ (Bond Market) โดยตลาดตราสารหนี้
ในชวงกอนวิกฤติปY 2540 มีสัดสวนเพียงรอยละ 10 ของ GDP เพิ่มเปนกวารอยละ 75 ณ เดือน
มีนาคม 2559 ทําใหตลาดตราสารหนี้ในประเทศมีขนาดใกลเคียงกับ Loan Market และ Equity
Market โดยแสดงตามภาพที่ 7 และสงผลใหโครงสรางตลาดการเงินของประเทศ (Financial Market)
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มีความสมดุลและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น มีตนทุนในการกูยืมเงินอยูในระดับที่เหมาะสม โดยอัตรา
ดอกเบี้ยอางอิงสําหรับพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปY และ 10 ปY ในชวงปY 2559 อยูระหวางรอยละ 1.47
ถึง 2.24 และ 1.54 ถึง 2.65 ตามลําดับ (ภาพที่ 7)

ภาพที่ 7 การเติบโตของตลาดตราสารหนี้ตั้งแตเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ
ที่มา: สํานักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ภาพที่ 8 อัตราดอกเบี้ยอางอิงของพันธบัตรรัฐบาลรุนอายุ 5 ปY และ 10 ปY ตั้งแตปY 2549 ถึงปQจจุบัน
ที่มา: สํานักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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3.2.4 ขั้นตอนการกูเงินในประเทศจะสั้นกวา มีการดําเนินงานที่งายกวา การกูเงินจาก
ตางประเทศ โดยการกูเงินในประเทศดวยการออกพันธบัตรรัฐบาล (Loan Bond-LB) หลังจากที่
กระทรวงการคลังไดอนุมัติการกูเงินแลว กระทรวงการคลังจะดําเนินการประมูลและจะไดรับเงินกูได
ภายใน 1 เดือนและ เนื่องจากกระทรวงการคลังไดมีการวางแผนและกําหนดตารางการออกพันธบัตร
รัฐบาลรายไตรมาส โดยแจงตารางประมูลในเว็บไซต*ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ตามภาพที่ 9

ภาพที่ 9 ขั้นตอนการกูเงินในประเทศดวยการออกตราสารหนี้รัฐบาลในรูปแบบตางๆ
ที่มา: สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ในขณะที่ การกูเงิ น จากตางประเทศมี ขั้น ตอนการกู เงิ น การเจรจาเงื่ อนไขเงิ น กู
และสัญญาเงินกู รวมทั้งขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อขอความเห็นทางกฎหมาย (Legal Opinion) จาก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อใหเงินกูมีผลบังคับใช ซึ่งจะใชเวลา 12-14 เดือน ภาพที่ 10 ซึ่ง
เปนกรณีของการกูเงินจากแหลงเงินกูทางการ เชน จาก JICA ADB และธนาคารโลก ซึ่งรางสัญญา
เงินกูจากแหลงเงินกูดังกลาวไดมีรางสัญญาเงินกูมาตรฐานที่ผานการพิจารณาของสํานักงานอัยการ
สูงสุดแลว และการกูเงินจาก CEXIM จะตองเพิ่มขั้นตอนเรื่องการพิจารณารางสัญญาเงินกูเพิ่มเติม
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ภาพที่ 10 ขั้นตอนการกูเงินตางประเทศจากแหลงเงินกูทางการ
ที่มา: สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
3.2.5 ในกรณีการกูเงินในประเทศเพื่อดําเนินโครงการความรวมมือดานรถไฟไทย-จีน จะ
เปนเงินกูกระทรวงการคลังและใหการรถไฟแหงประเทศไทยกูตอซึ่งจะอยูภายใตกรอบงวงเงินกูตาม
กฎหมายที่กําหนดไวไมเกินรอยละ 20 ของงบประมาณรายจายประจําปY ตามที่ไดวิเคราะห*ไวในขอ
3.1.2 ซึ่งจะมีโครงการลงทุนเพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมและขนสง อื่นๆ เชน รถไฟ
ทางคูทั่วประเทศ และโครงการรถไฟฟ}าขนสงมวลชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และรัฐบาลรับภาระ
การลงทุนการกอสรางงานโยธา และโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ ที่เปนโครงการเรงดวนของรัฐบาลที่ตอง
เริ่มกอสรางในปY 2560 โดยกระทรวงการคลังจะกูเงินในประเทศและใหรัฐวิสาหกิจที่เปนหนวยงาน
เจาของโครงการกูตอ นอกจากนี้อาจจะมีโครงการลงทุนอื่นๆ เพื่อการพัฒนาประเทศในสาขาอื่นๆ
หรืออาจะมีการกูเงินในประเทศในกรณีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งโครงการความรวมมือดานรถไฟ ไทย-จีน
อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องกรอบวงเงินกูตามกฎหมายสําหรับการกูเงินในประเทศเพื่อใหกูตอ หรือการ
ค้ําประกันการกูเงินในประเทศจะไมเพียงพอ
ในกรณี การกูเงินจาก CEXIM จะเปนการกูเงินตางประเทศ สํ าหรับสั ญญา 2
เพื่อเปนคาใชจายสําหรับคางานวางราง งานระบบรถไฟฟ}า ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งงานจาง
ที่ปรึกษาจีน และการฝ"กอบรม วงเงิ นเพียงรอยละ 30 ของวงเงิน โครงการทั้งหมด หรือประมาณ
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57,000 ลานบาทซึ่งคาดวาจะเบิกจายภายในระยะเวลาการกอสราง และชวงการติดตั้งระบบรถไฟฟ}า
เปนระยะเวลา 5 ปY ซึ่งจะมีความเสี่ยงนอยที่กรอบวงเงินกูตามกฎหมายสําหรับการกูเงินตางประเทศ
และใหกู ตอจะมี ไ มเพี ย งพอ โดยพิ จ ารณาจากในปY ง บประมาณ 2559 กระทรวงการคลั ง และ
รัฐวิสาหกิจกูเงินเพียงรอยละ 18 ของกรอบวงเงินตามกฎหมายดังกลาว รายละเอียดตามภาพที่ 5
ของรายงานฉบับนี้
3.3 การวิเคราะห4 SWOT Analysis
ผลการศึกษาการวิเคราะห*ปQจจัยภายนอกและปQจจัยภายในขางตน ผูวิจัยสามารถนําผล
การศึกษามาสรุปการวิเคราะห*จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค SWOT (Strength, Weakness,
Opportunity, Threat) ของกระทรวงการคลัง ในการระดมเงินลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูง
โครงการความรวมมือดานรถไฟไทย-จีน โดยเปรียบเทียบ SWOT การกูเงินบาทในประเทศและการกู
เงินเหรียญสหรัฐหรือเงินหยวนจาก CEXIM ซึ่งจะสามารถนํามาใชกําหนดกรอบการกูเงินและแนว
ทางการเจรจากับ CEXIM ดังนี้
3.3.1 การกู+เงินในประเทศ
ตารางที่ 3 การวิเคราะห* SWOT ของ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ในการกูเงิน
ในประเทศ
การวิเคราะห4 SWOT ของ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
ในการกู+เงินในประเทศ
จุดแข็ง (Strength)
จุดออน (Weakness)
- สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะมีประสบการณ*ใน - ถาเจรจาสกุลเงินสัญญา 2 ที่ซื้อระบบราง และ
การระดมทุ น ในประเทศ และมี ก ารพั ฒ นา รถไฟฟ} า จากจี น เปนสกุ ล เงิ น บาทไมไดจะมี
ผลิ ต ภั ณ ฑ* ต ราสารหนี้ อ ยางตอเนื่ อ ง ทํ า ใหมี ความเสี่ ย งตออั ต ราแลกเปลี่ ย นในชวงการ
ตนทุนการกูเงินที่ต่ํา
จายเงินรายงวดใหผูรับเหมา
- ระยะเวลาและขั้นตอนการกูเงินในประเทศสั้นกวา - การจั ด สรรวงเงิ น ใหกู ตอและการค้ํ า ประกั น
ยืดหยุ นกวา งายกวา เพราะกระทรวงการคลั งมี เงิ น กู ตามแผนบริ ห ารหนี้ ส าธารณะในแตละ
ความชํ านาญ และเปนที่ น าเชื่ อถื อทั้ งในตลาด ปY ง บประมาณ อาจมี ปQ ญ หาการจั ด ลํ า ดั บ
สินเชื่อและตลาดตราสารหนี้
ความสําคัญของโครงการ
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การวิเคราะห4 SWOT ของ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
ในการกู+เงินในประเทศ
โอกาส (Opportunity)
อุปสรรค (Threat)
- กระทรวงการคลั งมี การจั ด ทํ า แผนการบริ ห าร - เนื่องจากมีโครงการเงินกูเพื่อลงทุนโครงสราง
หนี้สาธารณะใหมีการกูเงินและปรับโครงสราง พื้ น ฐานหลายโครงการมี น โยบายเรงรั ด ให
หนี้ ส าธารณะใหอยู ภายใตกรอบความยั่ ง ยื น ดําเนินโครงการทําใหกรอบวงเงินตามกฎหมาย
ทางการคลัง
ภายใตแผนบริหารหนี้สาธารณะเพื่อกูตอบาท
- ปQ จ จุ บั น สภาพคลองในประเทศคงเหลื อ ให อาจจะมีไมพียงพอ
รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจกูเงินบาทในประเทศสูง - ตนทุนโครงการเพิ่มขึ้นจากการดําเนินโครงการ
ทําใหตนทุนการกูเงินต่ํามาก
ลาชา (Cost overrun) ซึ่งสวนใหญเกิดขึ้นกับ
- มีเสถียรภาพทางการคลัง สรางความเชื่อมั่นให โครงการลงทุนสวนใหญของภาครัฐ
นั กลงทุ น ไทยและนั ก ลงทุ น ตางชาติ ล งทุ น ใน - เนื่องจากเปนโครงการเรงดวน ไมมีความพรอม
ธุ ร กิ จ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ รถไฟความเร็ ว สู งมากขึ้ น ของโครงการและหนวยงานดํ า เนิ น โครงการ
ตลาดตราสารหนี้ในประเทศ มีพันธบัตรรัฐบาล รวมทั้งปQจจุบันรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม
ที่หลากหลายที่ซื้อขายในตลาด
ยังไมไดรับการอนุมัติ
- Crowding out รัฐบาลจะตองกูเงินเพื่อลงทุน
โครงสรางดานคมนาคมขนสงหลายโครงการ
และมีว งเงิน สูง (เชน ในปY 2561) ในระยะสั้ น
อาจจะมี ผ ลกระทบตอตนทุ น การลงทุ น ของ
เอกชนนอย ซึ่ ง หากในอนาคต สภาพคลอง
ค ง เ ห ลื อ ล ด ล ง จ ะ มี ผ ล ก ร ะ ท บ ข อ ง ต อ
ภาคเอกชนเพิ่มขึ้น
- ไมเอื้ อตอความสั มพั น ธ* ร ะหวางประเทศดาน
การเงิ นระหวางไทย-จีน เนื่ องจากรัฐ บาลจี น
อาจคาดหวังวาเปนการใหกูเงินของรัฐบาลไทย
เปนครั้ ง แรก และการเปW ด โอกาสตลาดเงิ น
หยวนลดลง
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3.3.2 การกู+เงินจากตางประเทศ
ตารางที่ 4 การวิเคราะห* SWOT ของ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ในการกูเงิน
จาก CEXIM
การวิเคราะห4 SWOT ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
ในการกู+เงินจาก CEXIM
จุดแข็ง (Strength)
จุดออน (Weakness)
- ล ด ค ว า ม เ สี่ ย ง จ า ก อั ต ร า - ตนทุนการกูเงินจาก CEXIM ไมมีการประกาศชัดเจนเพื่อใชใน
แลกเปลี่ ยนในชวงการจายเงินให การเปรียบเทียบตนทุนกับการกูเงินในประเทศ
ผูรับเหมาจีน เพราะสกุลเงินกูและ - มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกวาดอกเบี้ยเงินกูเงื่อนไขผอนปรน สําหรับ
สกุลเงินของสัญญาผูรับเหมามีสกุล โครงการที่ ต องจั ด ซื้ อ จั ด จางสิ น คาและบริ ก ารจากประเทศ
เดียวกัน
คูสัญญาโดยตรง
- กรอบวงเงินกูจากตางประเทศใน - มี ขั้ น ตอนการกู เงิ น ที่ ย าว ยุ งยากกวาการกู เงิ น ในประเทศ
แตละปY งบประมาณมี วงเงิ นเหลื อ โดยเฉพาะขั้นตอนการเจรจาสัญญาเงินกู และเงื่อนไขการกูเงิน
เ พี ย ง พ อ เ นื่ อ ง จ า ก ปQ จ จุ บั น มี อื่ น ๆ ตองใชระยะเวลา และการพิ จารณารายละเอี ย ดในราง
โครงการเงิ น กู จากตางประเทศ สั ญ ญาเงิ น กู ที่ ข องหนวยงานที่ เ กี่ ย วของของไทยตองใชเวลา
นอยมาก
เพราะเปนรางสัญญาที่ฝMายไทยไมคุนเคย และไมเปนลักษณะการ
กูเงินระหวางรัฐตอรัฐ ที่ไทยทํากับประเทศอื่น เชน ในเรื่องการ
สละสิทธิ์ความคุมกันในทรัพย*สิน และ Cross default เปนตน
- ความไมคุนเคยกับกฎหมายจีน ซึ่งอาจใชบังคับทั้ งสัญญาเงินกู
และสัญญาจางผูรับเหมาจีน
- การระงับขอพิพาทอาจจะตองไปใชอนุญาโตตุลาการที่สิงคโปร*
- โดยปกติการกูเงินจากตางประเทศจะตองใชระเบียบหรือคูมือการ
จัดซื้อจัดจางของแหลงเงินกู รวมทั้งสัญญาจัดซื้อจัดจางดวย
- มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในชวงการชําระหนี้ เนื่องจาก
โครงการจะไมมีรายไดเชิงพาณิชย* ภาครัฐจะเปนผูรับภาระการลงทุน
โดยสํา นั ก งบประมาณจะตองจั ดสรรงบประมาณประจํ าปY เปน
เงินบาทเพื่อชําระตนเงินและดอกเบี้ยที่เปนเงินตราตางประเทศ
- รูปแบบการจัดซื้อจัดจางแบบ EPC ที่ผูรับเหมาจีนเปนผูออกแบบ
รายละเอียด จัดหาวัสดุอุปกรณ* และกอสราง เปนรูปแบบใหมที่
หนวยงานไทยไมมี ค วามคุ นเคย หรื อ อาจจะมี ค วามเสี่ ยงดาน
กฎหมาย
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การวิเคราะห4 SWOT ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
ในการกู+เงินจาก CEXIM
โอกาส (Opportunity)
อุปสรรค (Threat)
- ไมมี crowding out effect - ตลาด Swap เงินหยวนไมสมบรูณ* ไมลึกพอทําใหไมสามารถปWด
กระทบตอตนทุ น การกู เงิ น ของ ความเสี่ยงได
ภาคเอกชนในสาขาเดียวกัน เชน - การ Swap เงินเหรียญสหรัฐกระทําไดแตยังทําใหดอกเบี้ยสูงกวา
โครงการกอสราง Monorail สาย อัตราตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยในอายุเดียวกัน
สี ช มพู แ ละเหลื อ งซึ่ ง รั ฐ บาลมี - ตนทุ น โครงการเพิ่ ม ขึ้ น จากการดํ า เนิ น โครงการลาชา (Cost
นโยบายใหเอกชนเปนผูลงทุน
overrun) และการเบิกจายเงินกูลาชา แตตนทุนการกูยืมจาก
- สงเสริ ม ความสั ม พั น ธ* ร ะหวาง CEXIM จะสูงกวาเนื่องจากเงื่อนไขเงินกูกําหนดคาธรรมเนียมการ
ประเทศดานรถไฟและอาจจะ ผูกพันเงินกู (Commitment Fee) ไวในอัตรารอยละ 0.15 ถึง
พัฒนาความสัมพันธ*ดานอื่นๆ
0.25 วงเงินกูคงเหลือที่ยังไมไดเบิกจาย ในขณะที่เงินกูในประเทศ
ชวงระหวางการกอสรางจะกูเงินจากธนาคารพาณิชย*ในประเทศ
โดยจะทยอยเบิกจายตามผลการดําเนินโครงการ ดอกเบี้ยจะ
คํานวณจากวงเงินเบิกจายเทานั้น
- นโยบายเศรษฐกิจของโลกเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบตอคาเงินบาท
ออนลง และเงิ นหยวนแข็ งคาขึ้ น และถากระทรวงการคลั ง ไม
สามารถปWดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไดทําใหภาระในการ
ชําระหนี้จะเพิ่มขึ้น
- ความเสี่ยงทางการเมือง เนื่องจากโครงการตามนโยบายมากกวา
ขับเคลื่ อ นโดยความตองการของผู ใชบริก าร การเปลี่ ยนแปลง
รัฐบาลอาจจะมีการทบทวนหรือยกเลิกโครงการ

3.4 กรอบแนวทางการระดมทุน
จากการศึกษาประเมินสภาพตลาดการเงินของไทย ปQจจัยภายนอก ปQจจัยภายในเกี่ยวกับ
การบริหารหนี้สาธารณะ รวมทั้งการวิเคราะห*จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของสํานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ในการกูเงินในประเทศ และกูเงินจากตางประเทศ ที่ไดสรุปมา
ขางตน การกําหนดแนวทางการระดมทุนการกอสรางรถไฟความเร็วสูง สําหรับโครงการความรวมมือ
ดานรถไฟ ไทย-จีน สามารถแยกการวิเคราะห*ไดเปนสองแนวทางดวยการอางอิงหลักการ SWOT
Analysis โดยนํากลยุทธ*เชิงรับ (WT Strategy) มาประยุกต*ใช ดังนี้
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3.4.1 แนวทางการกู+เงินในประเทศ
กระทรวงการคลังมี ภ ารกิจ สํ า คั ญ ประการหนึ่ งคื อการระดมทุน สํ า หรั บเปนการ
ลงทุนโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญของประเทศ ภายใตกรอบความยั่งยืนทางการคลัง และกรอบวงเงิน
ตามกฎหมายภายใตพระราชบั ญ ญั ติ ก ารบริ ห ารหนี้ ส าธารณะ พ.ศ. 2548 และที่ แ กไขเพิ่ ม เติ ม
โดยพิจารณาแหลงระดมทุนที่มีความเหมาะสม และบริหารความเสี่ยง โดยมีหนาที่หลักพัฒนาตลาด
ตราสารหนี้ในประเทศควบคูกันไปดวย
1) เพื่ อใหสามารถบริ ห ารความเสี่ ย งตออั ต ราแลกเปลี่ ย นในการชํ า ระหนี้ และ
จายเงินใหผูรับเหมา สกุลเงินของสัญญาเงินกูและสกุลเงินของสัญญาจัดซื้อจัดจางผูรับเหมาจีนตอง
เปนสกุลเดียวกัน จึงจําเปนตองเจราจากับฝMายจีนใหสัญญาจัดซื้อจัดจางเปนเงินบาท
2) จัดดําดับความสําคัญโครงการลงทุนโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญของภาครัฐ
ที่รัฐตองรั บภาระในการลงทุน โดยการระดมทุนภายในประเทศ โดยจะตองเปนโครงการที่มีความ
พรอมในการดําเนินโครงการ และบรรจุในแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจําปYงบประมาณเพื่อไมให
โครงการที่ไมมี ความพรอมมาใชกรอบวงเงิ นกู ตามกฎหมายที่ มีจํา กัดในแตละปY หรื อพิ จ ารณาหา
แนวทางการระดมทุนอื่นที่เหมาะสมกับโครงการ เชน การระดมทุนผานกองทุนโครงสรางพื้นฐาน
หรือเปWดโอกาสใหเอกชนเขามารวมลงทุนในรูปแบบ Private Public Partnership-PPP
3) จั ด ใหระบบการติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น โครงการ เพื่ อ ให
กระทรวงการคลัง และหนวยงานเจาของโครงการสามารถติดตามความคืบหนาการดําเนินโครงการ
เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่ตนทุนโครงการจะเพิ่มขึ้นจากการดําเนินการลาชา (Cost overrun) และ
ลดตนทุนการกูเงินควบคูกันดวย
3.4.2 แนวทางการกู+เงินตางประเทศ
เพื่อใหมีการปWดความเสี่ยงในเชิงลบทั้งในสวนปWดจุดออนและลดอุปสรรคการกูเงิน
จากตางประเทศ สํานักงานบริห ารหนี้ส าธารณะควรมีแนวทางการเจรจาเกี่ยวกับหลักเกณฑ*และ
เงื่อนไขสัญญาเงินกู CEXIM โดยตองมีการหารือรวมกันกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และมีมาตรการและ
เครื่องมือติดตามโครงการใหเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไว ดังนี้
1) แจงขอใหฝMายจีนเสนออัตราดอกเบี้ยทั้งเงินสกุลเหรียญสหรัฐ และเงินหยวน
โดยกําหนดหลักเกณฑ*และเงื่อนไขการกูเงินที่แนนอนชัดเจน รวมทั้งปรับลดขั้นตอนในการพิจารณาให
เงินกูของ CEXIM ใหมีขั้นตอนนอยลง จัดสงหลักเกณฑ*หรือคูมือการจัดซื้อจัดจางที่กําหนดใหผูกู
ตองใชหลักเกณฑ*ของแหลงเงินกู และรายละเอียดในสัญญาจัดซื้อจัดจางผูรับเหมาจีนในรูปแบบ EPC
ใหฝMายไทยพิจารณา
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2) ยืนยันเงื่อนไขเงินกูจาก CEXIM สําหรับสัญญา 2 สําหรับโครงการรวมลงทุน
ดานรถไฟ ไทย-จี น ที่ มีลั กษณะประหนึ่ งการผู ก มั ด ที่ ต องซื้ อสิ น คาและบริ การจากฝM า ยจี น ควรใช
หลักเกณฑ*ของ OECD ในการเจราจาเรื่อง หลักเกณฑ*และเงื่อนไขในสัญญาเงินกู คือ จะตองมีสัดสวน
การใหความชวยเหลือแบบใหเปลา (Grant Element) ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยของ CEXIM จะตองเปน
อัตราที่ต่ํากวาอัตราตลาดทั้งเงินเหรียญสหรัฐและเงินหยวน โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกูสกุลเงินหยวน
จะตองต่ํากวาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลจีนในอายุเงินกูเดียวกัน เพื่อใหมี Grant Element
ในระดับที่เหมาะสม
3) เพื่ อ ลดความเสี่ ย งจากการผั น ผวนของอั ต ราแลกเปลี่ ย น สกุ ล เงิ น กู จะตอง
สอดคลองกับสกุลเงินในสัญญาที่ตองจายใหผูรับเหมา (สัญญา 2 ที่การรถไฟแหงประเทศไทยวาจาง
ผูรับเหมาจีนเปนคางานระบบราง คาระบบรถไฟฟ}า คาออกแบบรายละเอียด คาจางที่ปรึกษาควบคุม
งานกอสราง และคาฝ"กอบรม)
4) กําหนดแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงจากการกู สกุล เงิน หยวน/เงินเหรีย ญ
สหรั ฐ ควรจะบริ ห ารความเสี่ ย งดานอั ต ราแลกเปลี่ ย นหนี้ เ งิ น กู ตางประเทศทั้ งหมดในโอกาสแรก
แตสํ า หรั บ เงิ น กู โครงการความรวมมื อ ดานรถไฟ ไทย-จี น เปนโครงการเงิ น กู ประเภทโครงการ
(Project loan) กระทรวงการคลังจําเปนตองรอใหโครงการเบิกจายเสร็จสิ้นและมีตารางชําระหนี้ที่
แนนอนกอนทํ า การบริ ห ารความเสี่ ย ง ซึ่ ง ภาวะตลาดและตนทุ น ในการบริ ห ารความเสี่ ย งอาจ
เปลี่ยนแปลงไปจากปQจจุบัน โดยจากการหารือกับธนาคาร Industrial and Commercial Bank of
China (ICBC) ซึ่งเปนธนาคารชําระดุลเงินหยวนในประเทศไทย (RMB Clearing Bank) ทราบวา
ธนาคารสามารถรองรับธุรกรรม Swap เงินหยวนไดครั้งละ 30 - 50 ลานเหรียญสหรัฐ ชวงอายุไมเกิน
15 ปY และทุกๆ ครั้ง ที่ทํา Swap จะกระทบตอตนทุนในการทํา Swap ครั้งตอไป จึงมีความเสี่ยงที่
ตนทุ นในการบริห ารความเสี่ย งจะเพิ่มสู งขึ้ นเรื่อยๆ อยางไรก็ ดี หากตนทุน การบริห ารความเสี่ย ง
ครอบคลุมตลอดอายุเงินกู (20 ปY) สูง อาจพิจารณาทํา Swap ที่อายุ 5 ปY ซึ่งตลาดมีสภาพคลอง
มากกวา แตจะตองทําสัญญา Swap ทุกๆ 5 ปY โดยตนทุนจะเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะตลาดขณะนั้น
สําหรับการทํา Swap เงินสกุลเหรียญสหรัฐ สามารถบริหารความเสี่ยงไดคราวละประมาณ 300 ลาน
เหรียญสหรัฐ สําหรับเงินกูอายุยาวถึง 25 ปY ดังนั้น ในการเจรจาเงื่อนไขเงินกูกับ CEXIM จะตอง
พิจารณาความเสี่ยงในการบริหารหนี้ควบคูกันไปดวย
5) สํ า หรั บ ประเด็ น ในขอกฎหมายเกี่ ย วกั บ รางสั ญ ญาเงิ น กู ฝM า ยไทยควรตั้ ง
คณะทํางานเพื่อเจรจากับฝMายจีนเกี่ยวกับรายละเอียดหลักเกณฑ*และเงื่อนไขในสัญญาเงินกูดวย
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6) จั ด ตั้ ง ระบบการติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการเงิ น กู เพื่ อ ใหโครงการ
ดําเนินการตามแผนงานที่กําหนดไว ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากตนทุนโครงการเพิ่มขึ้นจากการ
ดําเนินโครงการลาชา (Cost overrun) และการเบิกจายเงินกูลาชา นอกจากนี้ควรมีการเจรจาให
CEXIM ยกเวนคาธรรมเนียมผูกพันเงินกูเนื่องจากชวงการกอสราง อาจจะเกิดความลาชาในการสง
มอบพื้นที่ และขาดแคลนแรงงาน เปนตน

บทที่ 4
บทสรุปและข+อเสนอแนะ

4.1 สรุปผลการศึกษา
ปQจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการระดมทุนสําหรับกอสรางรถไฟความเร็วสูง ซึ่งเปนการ
ลงทุนโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญของประเทศ กระทรวงการคลังไดดําเนินการภายใตกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวของ รวมถึงการใหความสําคัญตอความยั่งยืนทางการคลัง โดยพิจารณาแหลงระดมทุน
ที่ มีความเหมาะสม ทั้ งแหลงเงิ น กู ในประเทศและตางประเทศ โดยพิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บตนทุ น
ระยะเวลา ภาวะเศรษฐกิ จ การเงิ น และปQ จ จั ย อื่ น ที่ เ กี่ ย วของเพื่ อใหการระดมทุ น เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพทั้งในเรื่องตนทุนและการบริหารความเสี่ยง สามารถระดมทุนไดครบตามความตองการ
และสอดคลองกับแผนการใชจายเงิน อยางไรก็ตาม การระดมทุนสําหรับโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญ
มีวงเงินการระดมทุนจํานวนมหาศาล กระทรวงการคลังจําเปนตองพิจารณาทางเลือกที่มีอยูทั้งหมด
และในขณะเดียวกันกระทรวงการคลังมีหนาที่ในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศควบคูกันไปดวย
เพื่ อใหตลาดตราสารหนี้ ไทยเปนแหลงระดมทุน หลักของทั้งภาครัฐ และเอกชน และลดการพึ่งพิ ง
เงินทุนจากตางประเทศซึ่งมีจุดออนหลายประเด็น
4.2 ข+อเสนอแนะ
ผลการศึกษานี้จะเปนประโยชน*และขอเสนอแนะสําหรับการจัดทําแนวทางการระดมทุน
สําหรับโครงการลงทุนขนาดใหญของประเทศ ในการวางแผนการเจรจาทางการเงินสําหรับการดําเนิน
โครงการที่ตองพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศ และโครงการความรวมมือระหวางรัฐบาลตอรัฐบาล
โดยมีกรณีศึกษาเปรียบเทียบการกูเงินในประเทศและการกูเงินจากรัฐบาลจีนผานธนาคารเพื่อการ
นําเขาและสงออกของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสรุปผลการศึกษาปQจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ
ในแนวทางการระดมทุนโครงการรวมมือระหวางรัฐบาลตอรัฐบาล และมีขอเสนอแนะใน
การนําไปใชประโยชน*ในการเจรจาดานการเงินและการระดมทุนสําหรับโครงการลงทุนขนาดใหญของ
ประเทศที่มีลักษณะเดียวกันในอนาคต
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4.2.1 ข+อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) ควรยึด กรอบความยั่งยืน ทางการคลั งอยางเครงครัด เพื่อใหเกิ ดเสถี ยรภาพ
ทางการคลัง เพื่อใหประมาณการรายได รายจาย ดุลการคลัง และหนี้สาธารณะ ในระยะปานกลาง 5 ปY
ใหกระทรวงการคลังสามารถบริหารจัดการทางดานการคลังได สอดคลองกับแผนการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานซึ่งเปนนโยบายสําคัญของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย
2) ควรเนนลงทุนในโครงการที่มีความพรอมในการดําเนินงาน โดยดึงทุกภาคสวน
ใหมีสวนรวมในการดําเนินโครงการ และรับภาระในการลงทุน (เชน ฝMายจีน รัฐบาลทองถิ่น และ
ภาคเอกชนที่ไดรับผลประโยชน*) เพื่อใหโครงการมีความคุมคาทางการเงินสูงขึ้น โดยพึ่งพาเงินลงทุน
ของภาครัฐทั้งเงินงบประมาณประจําปY และเงินกูของรัฐบาล
3) ควรใชการจั ด ซื้ อ จั ด จางโดยการประกวดราคานานาชาติ (International
Competitive Bidding) สําหรับโครงการลงทุนขนาดใหญเพื่อใหเกิดความโปรงใสในการดําเนิน
โครงการ และมีเทคโนโลยีจากตางประเทศที่เหมาะสม
4) ควรมี ต นทุ น ทางการเงิน ที่ เ หมาะสม สํ า หรั บโครงการลงทุน ขนาดใหญของ
ภาครั ฐ โดยการพิ จ ารณาหลั ก เกณฑ* แ ละเงื่ อ นไขการกู เงิ น ในประเทศหรื อ จากตางประเทศควร
สอดคลองกับความตองการการใชเงิน และสามารถปWดความเสี่ยงตออัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยง
ตอการดําเนินงานอีกดวย
4.2.2 ข+อเสนอแนะในการดําเนินการ
1) โครงการความรวมมือดานรถไฟ ไทย-จี นเปนโครงการภายใตความรวมมื อ
ระหวางรัฐบาลตอรัฐบาล ซึ่งเปนโครงการลงทุนที่มีลักษณะพิเศษ ควรมีการดําเนินการอยางรอบคอบ
โปรงใสและตรวจสอบได จึงจําเปนตองชี้แจงที่มาและแนวทางการดําเนินโครงการได โดยเฉพาะกับ
ภาคประชาชน และในเรื่ อ งการจั ด ซื้ อ จั ด จาง หนวยงานที่ เ กี่ ย วของตองดํ า เนิ น การทุ ก ขั้ น ตอน
เนื่องจากสัญญาการจัดซื้อจัดจางกับผูรับเหมาจีนที่เปนรูปแบบใหมและพิเศษ จะตองไมดําเนินการ
ผิ ด ขั้ น ตอนในขอกฎหมาย โดยหนวยงานเจาของโครงการตองขอความเห็ น ทางกฎหมายจาก
คณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อใหเกิดความชัดเจนในขอกฎหมายทุกประเด็น
2) ควรจะเนนการระดมทุนจากแหลงเงินกูภายในประเทศเปนหลัก โดยมีกลยุทธ*
ที่สําคัญใน 2 เรื่อง คือ (1) การพัฒนาเครื่องมือในการกูเงินเพื่อใหสามารถรองรับการระดมทุนขนาดใหญ
เพื่อใชในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และ (2) การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศเพื่อใหเปน
แหลงระดมทุนที่มั่นคงในระยะยาวเพื่อรองรับการระดมทุนสําหรับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของ
ประเทศ
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