
คอลัมน "หอคอยสองโลก"
Financial Day ฉบับวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ 2539

โครงการดอนเมืองโทลลเวย
กับการอุดหนุนของรัฐ

                                                       รังสรรค ธนะพรพันธุ

           มติของคณะทํ างานพิจารณาขอเรียกรองของกลุ มเจริญโภคภัณฑเกี่ยวกับ 
โครงการดอนเมืองโทลลเวย อันมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมัคร สุนทรเวช) เปนประธานเมื่อ 
วันศุกรที่ 2 กุมภาพันธ 2539 กอใหเกิดเสียงวิพากษวิจารณโดยทั่วไปวาเปนมติที่มุงรักษา 
ผลประโยชนของแผนดินเพียงใด
           เมื่อบริษัท ดอนเมืองโทลลเวย จํ ากัด ซึ่งไดรับสัมปทานการสรางทางยกระดับ  
ระหวางดินแดนถึงดอนเมือง เกิด `ถอดใจ' ละทิ้งกิจการ เนื่องจากรายไดมิไดเปนไปตามเปาหมาย 
โดยที่บริษัทฯกลาวหาวา การที่บริษัทฯประสบภาวะขาดทุนเปนเพราะรัฐบาลมิอาจจัดหาพื้นที่
สํ าหรับการขึ้น-ลงทางยกระดับบริเวณหลักสี่และบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตามที่ 
ตองการได บริษัทฯมิไดยอมรับวา การที่รายไดต่ํ ากวาเปาหมายสวนหนึ่งเกิดจากความผิดพลาด 
ในการประมาณการ ซึ่งอาจเปนสวนสํ าคัญก็เปนไปได
           การให สัมปทานโครงการดอนเมืองโทลลเวยมีมาแตรัฐบาลพลเอกเปรม  
ติณสูลานนท แตผูรับสัมปทานเตะถวงการลงนามในสัญญาเรื่อยมา และเพิ่งจะลงนามในสัญญา
สัมปทานเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2532 ภายหลังจากที่หนวงเหนี่ยวการลงนามอยูหลายป เหตุใด 
ผูรับสัมปทานจึงไมเรงรีบลงนามในสัญญาสัมปทาน คํ าอธิบายประการหนึ่งก็คือ ผูรับสัมปทาน 
ไมแนใจในผลตอบแทนของโครงการ นอกจากนี้ ผูรับสัมปทานยังมีปญหาในการแสวงหาเงินลงทุน
อีกดวย
           เมื่อมีป ญหาเกี่ยวกับการสร างทางขึ้น-ลงทางยกระดับบริเวณหลักสี่และ 
บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รัฐบาลบรรหารระงับขอพิพาทดวยการรับปากที่จะหา 
ผูประกอบการรายอื่นมาครอบกิจการของบริษัทดอนเมืองโทลลเวย จํ ากัด พรอมทั้งผอนปรน 
เงื่อนไขในสัญญาสัมปทาน เพื่อเกื้อประโยชนแกผูประกอบการรายใหมมากขึ้น กลุมธุรกิจของ 
นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ไดรับเชื้อเชิญใหพิจารณาขอเสนอนี้ แตมิอาจตกลงกันไดในราคาหุน 
ที่จะซื้อจะขาย ในขณะที่กลุมนายเจริญตองการซื้อในราคาพารหุนละ 10 บาท กลุมผูประกอบการ
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เดิมตองการขายในราคาหุนละ 15.75 บาท เมื่อการครอบกิจการมิอาจตกลงกันได การเจรจา 
ก็ยุติลง
           เครือเจริญโภคภัณฑเป นรายตอมาที่พิจารณาขอเสนอการครอบกิจการ 
บริษัทดอนเมืองโทลลเวย เครือเจริญโภคภัณฑเลือกใชยุทธวิธีการเจรจา 2 ดาน ดานหนึ่งเจรจา 
กับบรรดาเจาหนี้ของบริษัทดอนเมืองโทลลเวย เพื่อลดภาระการชํ าระหนี้ อีกดานหนึ่งเจรจากับ 
รัฐบาลเพื่อขอสิทธิประโยชนเพิ่มข้ึน ความสํ าเร็จในการเจรจาทั้งสองดานนี้จะเปนปจจัยสํ าคัญ
ประกอบการตัดสินใจวา เครือเจริญโภคภัณฑจะเขาครอบกิจการของบริษัทดอนเมืองโทลลเวย 
หรือไม
           บริษัท ซี.พี. แลนด จํ ากัด อันเปนบริษัทประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยในเครือ
เจริญโภคภัณฑ ยื่นขอเรียกรองตอรัฐบาลรวม 7 ขอ ดังตอไปนี้
           (1) รัฐบาลจักตองพิจารณาสรางทางเชื่อมกับทางดวนขั้นที่หนึ่งบริเวณดินแดง 
และทางดวนขั้นที่สองบริเวณมักกะสัน โดยการทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) จักตองชวย 
ออกคากอสราง 50% ซึ่งประมาณวาแตละจุดตก 300 ลานบาท ในการนี้ กลุมเจริญโภคภัณฑ 
ยอมสละสิทธิ์สวนแบงคาผานทาง
           (2) กลุมเจริญโภคภัณฑขอสรางสวนขยายตอออกไปอีก 5.2 กิโลเมตร
           (3) กลุมเจริญโภคภัณฑขอขยายโครงการไปจนถึงบริเวณสนามบินดอนเมือง 
ภายหลังจากที่การสรางสวนตอขยายแลวเสร็จ ทั้งนี้ประมาณวา จะตองใชงบประมาณ 3,000 
ลานบาท
           (4) กลุมเจริญโภคภัณฑขอสรางทางดวนอีก 22 กิโลเมตร โดยแบงเปน 2 ชวง 
ชวงแรกจากจุดสิ้นสุดสวนตอขยายตามขอ (2) ไปจนถึงบริเวณรังสิต รวม 7 กิโลเมตร และ 
ชวงที่สองจากรังสิตจนถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต รวม 15 กิโลเมตร ในการนี้ บริษัทฯ 
จะสละสิทธิ์การเรียกรองใหรัฐบาลจัดหาพื้นที่สํ าหรับการขึ้น-ลงทางยกระดับบริเวณหลักสี่และ
บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และการเรียกรองคาเสียโอกาส รวมทั้งการทุบสะพานลอยจะ
ใหรัฐบาล เปนผูพิจารณาตัดสินใจเอง
           (5) กลุมเจริญโภคภัณฑขอยืดอายุสัมปทานเปน 30 ป โดยใหเร่ิมนับใหมหลัง
จากที่การกอสรางสวนตอขยาย 5.2 กิโลเมตรเสร็จส้ินแลว ทั้งนี้คาดวาจะใชเวลากอสราง 18 เดือน
           (6) กลุมเจริญโภคภัณฑขอใหรัฐบาลสนับสนุนการหาเงินกูอัตราดอกเบี้ยตํ่ า 
(soft loan) รวม 5,000 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 3% ระยะปลอดดอกเบี้ย 2 ป โดยเริ่มจายดอกเบี้ย
ในปที่ 3 และจายทุก 6 เดือน เงินกูอัตราดอกเบี้ยตํ่ านี้จะนํ าไปชํ าระหนี้เงินกูตางประเทศ 3,000  
ลานบาท และคากอสราง 1,360 ลานบาท
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           (7) กลุมเจริญโภคภัณฑขอปรับคาผานทางใหเทากับคาทางดวนในปจจุบัน คือ 
30 บาท
           คณะทํ างานฯ อันมีนายสมัคร สุนทรเวช เปนประธาน มีปรัชญาการเกื้อประโยชน
แกกลุมเจริญโภคภัณฑอยางเต็มที่ เพื่อใหสามารถเขาครอบกิจการของบริษัทดอนเมืองโทลลเวย 
ไดสํ าเร็จ ดังจะเห็นไดจากการโอนออนตามขอเรียกรองของกลุมเจริญโภคภัณฑเกือบทั้งหมด   
ยกเวนขอเรียกรองเกี่ยวกับการยกเวนไมเสียภาษีมูลคาเพิ่ม
           หากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามมติของคณะทํ างานฯ กลุมเจริญโภคภัณฑจะได
รับผลประโยชนอยางมหาศาลจากการครอบกิจการครั้งนี้
           ประการแรก ทางยกระดับดินแดง-ดอนเมือง ซึ่งเดิมมีระยะทางเพียง 15  
กิโลเมตรเศษ จะขยายไปจนถึงอนุสรณสถานแหงชาติ รวมเปน 20 กิโลเมตรเศษ และมีความ 
เปนไปไดอยางสูงที่เสนทางสัมปทานจะขยายไปจนถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต  
รวมระยะทางทั้งสิ้น 42 กิโลเมตร การขยายเสนทางสัมปทานดังกลาวนี้มีผลตอรายไดของโครงการ
โดยตรง
           ประการที่สอง การขยายอายุสัมปทานเปน 30 ปนับจากการสรางสวนขยาย  
5.2 กิโลเมตรแลวเสร็จ ซึ่งกินเวลาการกอสราง 18 เดือน ดังนั้น อายุสัมปทานจะสิ้นสุดในป 2570 
แทนที่จะเปนป 2561 ตามสัญญาสัมปทานเดิม การขยายอายุสัมปทานยอมมีผลในการเพิ่มพูน
รายไดของโครงการ
           ประการที่สาม การเพิ่มคาผานทางในระดับเดียวกับทางดวนพิเศษ (30 บาท
สํ าหรับ รถนั่ง) มีผลเทากับการปรับคาผานทาง 50% จากอัตราขั้นตน ตามสัญญาสัมปทานเดิม  
ผูรับสัมปทานจักตองคงคาผานทางในอัตราขั้นตนเปนเวลา 8 ป โดยอนุญาตใหเพิ่มคาผานทาง  
5 บาทในปที่ 9 และอีก 5 บาทในปที่ 14 จนสิ้นอายุสัมปทาน (25 ป) แตผูรับสัมปทานอาจ 
รองขอใหปรับคาผานทาง หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเหตุอันกระทบตอรายไดของผูรับสัมปทาน 
ขอเรียกรองในการปรับคาผานทางโดยทันที จาก 20 บาทเปน 30 บาทสํ าหรับรถนั่ง เปน 
ขอเรียกรองในการยนยอเวลาถึง 13 ปตามสัญญาสัมปทานเดิม
           ประการที่ ส่ี สัญญาสัมปทานเดิมมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการสรางทางยกระดับ 
เชื่อมตอกับทางด วนพิเศษบริเวณดินแดง  แตไม มี เงื่อนไขเกี่ยวกับการสร างทางเชื่อม  
บริเวณมักกะสัน ขอเรียกรองใหการทางพิเศษแหงประเทศไทยรวมรับภาระการกอสราง 50%  
นับเปนขอเรียกรองที่เปนธรรม แตโครงการดอนเมืองโทลลเวยก็ไดประโยชนจากการสรางทาง
เชื่อมทั้งสองโดยมิพักตองสงสัย
           ประการที่ห า การจัดสรรสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่ าแกกลุ มเจริญโภคภัณฑ 
จํ านวน  5,000 ลานบาท โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรา 3% ตอป จะทํ าใหกลุมเจริญโภคภัณฑไดรับ 
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เงินอุดหนุนดอกเบี้ยในรูปแอบแฝง (implicit subsidy) ไมนอยกวาปละ 600 ลานบาท หาก 
รัฐบาลบังคับใหบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย และ/หรือธนาคาร
ออมสินจัดสรรสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่ าแกกลุมเจริญโภคภัณฑ นโยบายดังกลาวนี้ยอมสราง 
ความออนแอทางการเงินแกสถาบันการเงินเหลานี้ หากรัฐบาลสั่งใหธนาคารแหงประเทศไทย
ดํ าเนินการชวยเหลือโครงการดอนเมืองโทลลเวย ธนาคารแหงประเทศไทยก็จะกลายเปนกลไก 
ในการแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ (rent seeking) ของนักเลือกตั้ง  ซึ่งจะมีผลตอสถานะของ
ธนาคารแหงประเทศไทยในระยะยาว
           ขอที่นาสังเกตก็คือ คณะทํ างานฯสนใจแตการจัดสรรผลประโยชนแกกลุ ม
เจริญโภคภัณฑ โดยมิไดสนใจเรียกรองผลประโยชนจากโครงการดอนเมืองโทลลเวยคืนแก 
แผนดินแมแตนอย หากรัฐบาลตองใหผลประโยชนแกกลุมเจริญโภคภัณฑมากมายถึงเพียงนี้  
ก็ควรที่จะทบทวนเงื่อนไขการแบงปนผลประโยชนดวย ตามสัญญาสัมปทานเดิม ในชวง 21  
ปแรก ผูรับสัมปทานไมตองแบงปนผลประโยชนแกรัฐบาล เฉพาะชวง 4 ปสุดทายเทานั้นที่ผูรับ
สัมปทานจักตองแบงรายไดเปนรายเดือนแกกรมทางหลวงเปนจํ านวนเมื่อรวมกันทั้งปเทากับ 50% 
ของกํ าไรสุทธิ เมื่อส้ินสุดอายุสัมปทาน ทางยกระดับตกเปนกรรมสิทธิ์ของรัฐ
           เมื่อรัฐบาลเปรมตัดสินใจใหสัมปทานโครงการดอนเมืองโทลลเวยแกเอกชน 
นั้น เปนชวงเวลาที่วิกฤติการณเงินคงคลังยังไมลืมเลือนจากความทรงจํ า และลัทธิเสรีนิยม 
ยุคใหม (Neo Liberalism) กํ าลังแผอิทธิพลทั่วโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งกระแสการถายโอนการผลิต
ไปสูภาคเอกชน (Privatization) แตเมื่อรัฐบาลลงนามในสัญญาสัมปทานโครงการนี้ ฐานะการคลัง
ของรัฐบาลเขมแข็งพอที่จะเปนผู ลงทุนเอง เหตุผลเพียงประการเดียวที่จะสนับสนุนการให
สัมปทานแกเอกชน ก็คือความเชื่อที่วา เอกชนสามารถประกอบการอยางมีประสิทธิภาพมากกวา
รัฐบาล
           คํ าถามพื้นฐานมีอยู ว า หากรัฐบาลตองปรนเปรอเอกชนมากมายถึงปานนี้ 
เพียงเพื่อใหลงทุนในกิจการสาธารณูปโภค เหตุไฉนรัฐบาลจึงไมเปนผูลงทุนเสียเอง ในเมื่อฐานะ
การคลังเอื้ออํ านวย
           กลุมเจริญโภคภัณฑมีสิทธิที่จะเรียกรองผลประโยชนของตนได แตรัฐบาลมีหนาที่   
พิจารณาขอเรียกรองโดยยึดถือผลประโยชนของแผนดินเปนสํ าคัญ ในบรรดาขอเรียกรองของ 
กลุมเจริญโภคภัณฑทั้งหมด  ขอเรียกรองที่พอยอมรับไดก็คือ ขอเรียกรองเกี่ยวกับการรวมรับภาระ
การสรางทางเชื่อมกับทางดวนพิเศษ และขอเรียกรองเกี่ยวกับการขยายเสนทางสัมปทาน  
แตขอเรียกรองที่มิอาจยอมรับไดเลย ก็คือ ขอเรียกรองเกี่ยวกับสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่ า
           เหตุใดรัฐบาลจึงตองจายเงินอุดหนนุในรูปแอบแฝงแกกลุมเจริญโภคภัณฑไม
นอยกวาปละ 600 ลานบาท ?
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