ฉบับที่ 135/2560

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

การเงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชียสํ าหรับโครงการก่ อสร้ างทางสายหลักเป็ น 4 ช่ องจราจร (ระยะที่ 2)
ทางหลวงหมายเลข 22 ช่ วงอําเภอหนองหาน - อําเภอพังโคน ทางหลวงหมายเลข 22
ช่ วงสกลนคร - นครพนม (กิโลเมตรที่ 180 - 213) และทางหลวงหมายเลข 23 ช่ วงร้ อยเอ็ด - ยโสธร
______________________________
เมื่ อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 กระทรวงการคลังได้นาํ เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา เรื่ อง
เงินกูจ้ ากธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) สําหรับโครงการก่อสร้างทางสายหลักเป็ น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทาง
หลวงหมายเลข 22 ช่ วงอําเภอหนองหาน - อําเภอพังโคน ทางหลวงหมายเลข 22 ช่ วงสกลนคร - นครพนม
(กิโลเมตรที่ 180 - 213) และทางหลวงหมายเลข 23 ช่วงร้อยเอ็ด - ยโสธร (โครงการฯ) เพื่อเป็ นแหล่งเงินทุน
ให้แก่กรมทางหลวงดําเนินโครงการฯ ร่ วมกับเงินงบประมาณ วงเงินรวม 6,808 ล้านบาท ในสัดส่ วน 50 : 50
โดยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบร่ างสัญญาเงินกูโ้ ครงการฯ และอนุมตั ิให้กระทรวงการคลังดําเนินการกูเ้ งิน
ในนามรัฐบาลแห่ งราชอาณาจักรไทยจาก ADB สําหรับโครงการฯ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีสรุ ป
รายละเอียดเงื่อนไขร่ างสัญญาเงินกูโ้ ครงการฯ ดังนี้
- กรอบวงเงิน 99.40 ล้านเหรี ยญสหรัฐ เทียบเท่ากับ 3,404 ล้านบาท
- อายุเงินกู้ 13 ปี รวมระยะเวลาปลอดหนี้ (Grace Period) 3 ปี
- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6MLIBOR + Spread – Rebate ต่อปี
(ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 6MLIBOR เท่ากับ ร้อยละ 1.63 ต่อปี Spread เท่ากับร้อยละ 0.50 ต่อปี Rebate
เท่ากับร้อยละ 0.05 ต่อปี )

- ค่าธรรมเนียมผูกพันเงินกู้ (Commitment Charge) ร้อยละ 0.15 ต่อปี
- กําหนดเบิกจ่ายเงินกูใ้ นคราวเดียวทั้งจํานวน โดยจะดําเนินการแลกเปลี่ยนเงินกูจ้ ากสกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐเป็ นเงินบาท และดําเนินการบริ หารความเสี่ ยงอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย (Cross Currency
Swap : CCS) และกระทรวงการคลังจะทยอยเบิกจ่ายเงินกู้ ให้แก่ผรู ้ ับจ้างก่อสร้าง และที่ปรึ กษาควบคุมงาน
ก่อสร้างตามความก้าวหน้าและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งของโครงการฯ ต่อไป
โดยกระทรวงการคลัง กรมทางหลวง และ ADB จะร่ วมกันติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินโครงการฯ และ
ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินกูใ้ ห้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใส และครบถ้วนตามมาตรฐานการเบิกจ่าย
ของ ADB

-2ในส่ วนของแผนดําเนิ นโครงการฯ ซึ่ ง มี กาํ หนดการเริ่ มก่ อสร้ างได้ในเดื อนกรกฎาคม 2561และมี
ระยะเวลาก่ อสร้ า งประมาณ 4.5 ปี โดยเมื่ อ กรมทางหลวงดํา เนิ น โครงการฯ แล้ว เสร็ จ จะเป็ นการพัฒ นา
โครงข่ ายถนนสายหลักเป็ น 4 ช่ องจราจร (ระยะที่ 2) ซึ่ งจะช่ วยสนับ สนุ นการพัฒนาโครงข่า ยทางหลวง
อาเชียน (AH) ในส่ วนที่ผา่ นประเทศไทย เพื่อให้สามารถเดินทางและขนส่ งสิ นค้าเชื่อมโยงไปยังสาธารณรัฐ
ประชาธิ ปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียดนามได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งสนับสนุ น
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East – West Economic Corridor :
EWEC) ที่ คาดว่าจะมี ปริ มาณจราจรเพิ่มสู งขึ้นจากการเข้าสู่ การเป็ นประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (ASEAN
Economic Community : AEC) ซึ่ งสอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 2564) ในด้านการพัฒนาด้านการขนส่ งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน
ทั้งนี้ กระทรวงการคลังคาดว่าการลงนามในสัญญาเงินกูก้ บั ADB สําหรับโครงการฯ จะมีข้ ึน
ประมาณเดือนพฤษภาคม 2561
____________________________________

ส่ วนจัดการเงินกูร้ ัฐบาล 3 สํานักจัดการหนี้ 1 สํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ
โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5321, 5307
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