รายงานพิเศษ
คสช. สานต่อหรือพับโมเดลทวาย
โดย ดร.ธนิต โสรัตน์
ประธานบริษัทในเครือ วี-เซิร์ฟ กรุ๊ป
อดีตรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
8 กรกฎาคม 2557

ความคืบหน้าของโครงการทวายหลังการเข้ามาของ คสช. ดูเหมือนจะหยุดชะงักและรอความชัดเจน
ของนโยบาย โครงการทวายเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ซึ่งเอกชนไทยโดยบริษัทอิตาเลียนไทย เดเวลลอปเมนท์
คอเปอร์ เรชั่ น หรือ “ไอทีดี ” ได้รับ สัมปทานจากประเทศเมี ยนมาร์ในการลงทุน ชายฝั่งทะเลจังหวัดทวาย
(DAWAI) ประกอบด้วยท่าเรือน้ําลึกขนาดใหญ่ ถนนและรถไฟทางคู่เชื่อมโยงถึงชายแดนไทยบริเวณบ้านน้ําพุ
ร้อน จังหวัดกาญจนบุรี โครงการประกอบด้วยท่าเรือน้ําลึกขนาดใหญ่ (นัยว่าจะใหญ่กว่าท่าเรือแหลมฉบัง 10
เท่า) นิคมอุตสาหกรรมต้นน้ําและกลางน้ํา โรงงานถลุงเหล็ก โรงงานไฟฟ้าและสร้างเมืองขนาดใหญ่ ซึ่งมติ
ครม. ได้ ใ ห้ ความเห็ น ชอบทั้ งรั ฐ บาลนายกอภิ สิ ทธิ์ เวชชาชี ว ะ และต่ อมานายกยิ่ งลั กษณ์ ชิ น วั ต ร ได้
ปรับเปลี่ยนแผนเป็นรัฐบาลไทยเข้าไปถือหุ้นครึ่งหนึ่งโดยมีแผนจัดตั้งนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อระดมเงินในตลาด
ทุน ส่วนหุ้นอีกครึ่งหนึ่งให้ทางรัฐบาลเมียนมาร์เป็นผู้จัดหาทุน แต่ติดขัดแหล่งที่มาของทุนและทางเมียนมาร์ก็
ไม่ได้ควักเงินเข้าไปลงทุนและมีแนวโน้มอาจเปลี่ยนสัมปทานให้นักลงทุนรายใหม่ โดยโครงการอยู่ในระหว่าง
การจัดทํารายละเอียดและเจรจากับรัฐบาลเมียนมาร์เกี่ยวกับที่มาของทุน
ทั้งนี้หลังจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารประเทศได้มีการทบทวนการลงทุน
ขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าเงินลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท หลายโครงการซึ่งอาจรวมโครงการทวายจนอาจนําไปสู่การ
ยุบบริษัทนิติบุคคลเฉพาะกิจ ซึ่งแนวทางการจัดตั้งนิติบุคคลเฉพาะกิจหรือ SPV รัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ ชิน
วัตร ได้เห็นชอบตั้งขึ้นมาเพื่อหาทางออกให้กับบริษัท อิตาเลียนไทยฯ เพราะไม่สามารถหาเงินลงทุนตาม
กําหนดเวลาที่ตกลงกันไว้กับรัฐบาลเมียนมาร์ ซึ่งอาจถูกยกเลิกสัญญาโดยไม่ต้องชดเชยค่าเสียหายการลงทุน
ไปก่ อ นหน้ า ขณะที่ โ มเดลใหม่ ข องรั ฐ บาลนายกยิ่ ง ลั ก ษณ์ ฯ เป็ น การเข้ า อุ้ ม โครงการทวายแบบเต็ ม ตั ว
กลายเป็นโครงการระหว่างรัฐกับรัฐหรือ G to G โดยเหตุผลว่าเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับรัฐบาลเมียนมาร์ว่า
จะมีการเปิดประมูลลงทุนโครงการต่างๆ และสามารถหาเงินมาจ่ายชดเชยความเสียหายให้กับบริษัท อิตาเลียน
ไทย (ไอที ดี) ซึ่งได้ ลงทุน ไปก่อนหน้า นั้น ซึ่งหากโครงการทวายมี การหยุด ชะงักโดยรั ฐบาลไทยไม่เ ข้าไป
ดําเนินการต่ออาจส่งผลกระทบกับบริษัท ไอทีดี ซึ่งอาจถูกยกเลิกสัมปทานและไม่ได้รับเงินชดเชยจากการ
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ลงทุนไปแล้วไม่ต่ํากว่าพันล้านบาท ทั้งนี้สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ได้อนุมัติให้ประเทศไทยผ่านสํานักงานความ
ร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน (องค์กรมหาชน) ซึ่งจะเป็นผู้ถือหุ้นในนามบริษัท ทวาย เอส อี
แซด ดีเวลล๊อปเมนท์ จํากัด ทําหน้าที่บริหารโครงการพร้อมเชิญชวนนักลงทุนเข้าลงทุน ได้แก่ เขตที่พัก
อาศัย เขตการค้าและโครงสร้างพื้นฐานในนิคมอุตสาหกรรรม ถนนและทางรถไฟเชื่อมไปสู่ประเทศไทย การ
ลงทุนสร้างโรงกลั่นน้ํามันและท่อก๊าซธรรมชาติเข้าสู่ประเทศไทย รวมถึงท่าเรือน้ําลึกโดยบริษัท อิตาเลียน
ไทย ดีเวลล๊อปเมนท์ จํากัด หรือ ไอทีดี จะปรับสถานะจาก “เจ้าของโครงการ” ผู้ได้รับสัมปทานมาอยู่ในฐานะ
“หนึ่งในนักลงทุน” และนักพัฒนาโครงการ
โครงการทวายเป็นโครงการขนาดใหญ่ใช้เงินลงทุนประมาณ 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หากเป็น
การลงทุนของเอกชนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะรับผลประโยชน์บนความเสี่ยงของธุรกิจเอง แต่หากเป็นการ
ลงทุ น ของรั ฐ ไม่ ว่ า จะเลี่ ย งไปลงทุ น ในรู ป แบบไหนก็ เ ป็ น ความเสี่ ย งของประเทศชาติ จํ า เป็ น ที่ จ ะต้ อ ง
ประเมินผลประโยชน์แห่งชาติซึ่งจะได้จากโครงการพัฒนาท่าเรือขนาดใหญ่นิคมอุตสาหกรรมและการพัฒนา
เมืองใหญ่ในภาคใต้ของประเทศเมียนมาร์ ซึ่งหากจะบอกว่าจะเป็นสะพานเศรษฐกิจหรือ LAND BRIDE เชื่อม
ท่าเรือทวายกับท่าเรือแหลมฉบังคงต้องมีการประเมินความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ของโครงการว่าแหล่งที่มา
ของสินค้าหรือดีมานด์จะมาจากไหน เพราะท่าเรือแหลมฉบังของไทยกว่า 20 ปี ยังทําพิสัยมีสินค้าเข้า-ออกได้
เพียง 6.0 ล้านตู้ ขณะที่ทวายไม่มีฐานอุตสาหกรรมอยู่ในพื้นที่ต้องเร่ขายพื้นที่ให้นักลงทุน หากโครงสร้าง
พื้นฐานไม่พร้อมและโครงการขาดความชัดเจนของแหล่งทุนในการพัฒนาก็เป็นเรื่องยากที่นักลงทุนจะ
ตัดสินใจ นอกจากนี้การขนส่งโดยใช้เส้นทางถนนจากท่าเรือทวายเข้าถึงเขตปริมณฑล กรุงเทพฯ ระยะทาง
มากกว่า 700 กิโลเมตร ค่าขนส่งจะสูงไม่คุ้มค่า อีกทั้งหากปริมาณสินค้าไม่มากค่าระหว่างเรือก็จะสูงมาก
การลงทุนเมกะโปรเจ็คในต่างประเทศ เช่น โครงการทวายจะต้องประเมินผลประโยชน์แห่งชาติ (NATIONAL
INTEREST)

ทั้ งในแง่ ความสั มพั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ ด้ า นความเชื่ อมั่ น ด้ า นประโยชน์ เ ชิ งใช้ ส อยของ

ภาคเอกชนรวมทั้งความเสี่ยงของโครงการ ขณะที่ประเด็นการลงทุนในโครงการทวายจะต้องมีการพูดคุยกับ
ภาคธุรกิจซึ่งจะเป็นผู้ใช้บริการ เช่น ภาคอุตสาหกรรมและภาคโลจิสติกส์โดยเฉพาะผู้ประกอบการเดินเรือหรือ
OCEAN LINER ซึ่งจะเป็นผู้ใช้ท่าเรือเหล่านั้นว่ามีความเห็นว่าอย่างไร
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