ฉบับที่ 42/2561

วันที่ 26 มีนาคม 2561

ชี้แจงประเด็น กทพ. ระดมทุนผ่ านช่ องทางกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน
เพือ่ อนาคตของประเทศไทย
__________________________
กรณี ที่มีก ารตั้ง ข้อ สัง เกตเกี่ย วกับ การที่รัฐ บาลไม่ค้ าํ ประกัน เงินกูใ้ ห้รัฐ วิส าหกิจ ของรัฐ
100% ซึ่ งจะช่วยให้รัฐวิสาหกิจมีตน้ ทุนดอกเบี้ ยตํ่าประมาณ 3 - 4% โดยรัฐบาลอ้างว่าเป็ นภาระต่อหนี้
สาธารณะ และให้การทางพิเศษแห่ งประเทศไทย (กทพ.) ไปกูเ้ งินจากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
อนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund) (กองทุนรวมฯ) ซึ่ งเป็ นกองทุนเอกชนที่มุ่งทํากําไรจากกิจการ
ของรัฐ โดยมองว่าการกระทําเช่นนี้ เป็ นการสร้างต้นทุนให้ภาครัฐ สร้างกําไรให้เอกชนในอนาคต ซึ่ งจะทํา
ให้ธุรกิจของรัฐอ่อนแอ และกําลังลุกลามไปอีกหลายรัฐวิสาหกิจ ขอเรี ยนชี้แจง ดังนี้
• ประเด็นการที่รัฐบาลไม่ค้ าํ ประกันเงินกูใ้ ห้รัฐวิสาหกิจของรัฐ 100%
นายประภาศ คงเอียด ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ ขอเรี ยนชี้แจง ดังนี้
1. การคํ้าประกันให้แก่หน่วยงานของรัฐหรื อรัฐวิสาหกิจต้องคํานึงถึงปั จจัยหลายประการ ทั้ง
วัตถุประสงค์และผลตอบแทนของโครงการที่ จะดําเนิ นการ สถานะทางการเงิ นและความสามารถในการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน ซึ่ งกระทรวงการคลังโดยคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริ หารหนี้สาธารณะ
จะพิจารณาคํ้าประกันตามประกาศกระทรวงการคลังเรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการคํ้าประกันการ
ชําระหนี้ของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อสถาบันการเงินภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการรักษาวินยั ทางการคลัง
ให้การคํ้าประกันอยูภ่ ายใต้กรอบไม่เกินร้อยละ 20% ของงบประมาณรายจ่ายประจําปี และงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติ ม ตามพระราชบัญญัติการบริ หารหนี้ สาธารณะมาตรา 28 รวมทั้งยังเป็ นการควบคุ มการก่ อหนี้ ของ
รัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับโครงการและศักยภาพของหน่วยงานนั้นๆ อีกทางหนึ่งด้วย
2. ในกรณี ของการทางพิเศษแห่ งประเทศไทย (กทพ.) นั้น เนื่องจาก กทพ. เป็ นหน่วยงานที่
มีฐานะทางการเงินดีและดําเนินโครงการที่มีผลตอบแทนทางการเงินสู ง กทพ. จึงสามารถบริ หารเงินและ
ภาระหนี้ ได้เป็ นอย่างดี โดยสามารถชําระคืนหนี้ เพื่อลดยอดหนี้ คงค้างอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งทําให้ กทพ. ไม่ตอ้ ง
ขอบรรจุแผนก่อหนี้/ปรับโครงสร้างหนี้ ในแผนการบริ หารหนี้สาธารณะประจําปี งบประมาณ 2561

-2• ประเด็นที่ให้การทางพิเศษแห่ งประเทศไทย (กทพ.) ไประดมทุนผ่านช่องทางกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund)
นายเอกนิ ติ นิ ติทณ
ั ฑ์ประภาศ ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรั ฐวิสาหกิ จ
ขอเรี ยนชี้แจง ดังนี้
1. ประเด็นที่ว่าการดําเนินการดังกล่าวเป็ นการสร้างต้นทุนให้ภาครัฐ และทําให้ธุรกิจของรัฐ
อ่อนแอ ขอชี้ แจงว่า การระดมทุนผ่านกองทุนรวมฯ นับเป็ นแหล่งระดมทุนทางเลือกใหม่ของรัฐวิสาหกิจใน
การระดมทุนจากฐานนักลงทุนรายย่อยและสถาบันโดยตรง และเป็ นการสร้างโอกาสให้ประชาชนในวง
กว้างมีส่วนร่ วมในการเป็ นเจ้าของโครงการที่สร้างขึ้ น ตลอดจนเป็ นการเพิ่มช่องทางการตรวจสอบความ
คืบหน้าและความโปร่ งใสของโครงการด้วย นอกจากนี้ วิธีการระดมทุนดังกล่าว ยังช่วยให้หน่วยงานของรัฐ
สามารถนําเงินทุนไปใช้ในการพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สาํ คัญของประเทศได้มากยิง่ ขึ้น โดยไม่
เป็ นภาระต่องบประมาณ และทําให้ประเทศสามารถใช้แหล่งเงินกูท้ ี่มีตน้ ทุนตํ่าและมีจาํ นวนจํากัดไปลงทุน
ด้านอื่นๆ ที่จาํ เป็ นและไม่สามารถหารายได้เชิงพาณิ ชย์ได้ เช่น ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุ ข ได้เพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ สําหรับ กทพ. การระดมทุนผ่านกองทุนรวมฯ ของ กทพ. จะทําให้ กทพ. สามารถลงทุนได้ทนั ที
โดยไม่ตอ้ งรอสะสมรายได้หรื อรอการจัดสรรเงินกูใ้ นการลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความ
พร้อม ซึ่ งจะเป็ นการเพิ่มขนาดของสิ นทรัพย์และความสามารถในการสร้างรายได้ของ กทพ. ในอนาคต
2. ประเด็นการจัดตั้งกองทุนรวมฯ ขอชี้แจงว่าการจัดตั้งกองทุนรวมฯ กรณี ของ กทพ. เป็ น
การนํากระแสรายได้ในอนาคตจากโครงการทางพิเศษในปั จจุบนั มาระดมทุนผ่านกองทุนรวมฯ ในรู ปของ
สัญญาโอนและรับโอนสิ ทธิ ในรายได้ (Revenue Transfer Agreement : RTA) ระหว่าง กทพ. และกองทุน
รวมฯ เพื่อให้ กทพ. สามารถนําเงินที่ได้จากการระดมทุนผ่านกองทุนรวมฯ ไปใช้ในการก่อสร้างโครงการ
โครงสร้างพื้นฐานใหม่ของ กทพ. โดยการระดมทุนดังกล่าวไม่ถือเป็ นการที่ กทพ. กูเ้ งินจากกองทุนรวมฯ
เนื่องจากนักลงทุนเป็ นผูร้ ับภาระความเสี่ ยงจากกระแสรายได้ค่าผ่านทางของทางพิเศษที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ที่นาํ ส่ งให้กองทุนรวมฯ ในแต่ละปี ซึ่ งเป็ นไปตามผลการดําเนิ นงานจริ ง ดังนั้น หากรายได้ค่าผ่านทางใน
อนาคตไม่เป็ นไปตามคาดการณ์ กทพ. ก็ไม่มีขอ้ ผูกพันใดๆ ซึ่ งจะแตกต่างจากเงินกูซ้ ่ ึ งต้องชําระเงินต้นและ
ดอกเบี้ยเต็มตามจํานวน
ดัง นั้น จึง ขอให้ม นั่ ใจได้ว ่า การดํา เนิ นการของกระทรวงการคลัง ได้มีก ารคํา นึง ถึง วิน ยั
ทางการคลัง และศักยภาพของรัฐวิสาหกิจในการดําเนิ นโครงการต่างๆ รวมทั้งการระดมทุนผ่านกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ยังเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนซึ่ งเป็ นผูล้ งทุน ได้มีส่วนร่ วม
ในการติดตามการบริ หารโครงการของรัฐภายใต้การระดมทุนผ่านกองทุนรวมฯ อีกทางหนึ่งด้วย
____________________________________
สํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ โทร. 02 265 8050
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โทร. 02 298 5880

