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BOT, BTO, BOO, BOOT, BOOST, และ BRT

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           หากมิใชเปนเพราะปญหาความขัดแยงระหวางการทางพิเศษแหงประเทศไทย 
กับบริษัท ทางดวนกรุงเทพฯ จํ ากัด ในเรื่องผลประโยชนของระบบทางดวนพิเศษขั้นที่สอง  
ประชาชนคนไทยก็คงยากที่จะไดยินชื่อ BOT  หรือ BTO

           บริษัท ทางดวนกรุงเทพฯ จํ ากัด อางสิทธิในการบริหารระบบทางดวนพิเศษ 
ข้ันที่สอง โดยอางวา สัมปทานในการสรางระบบทางดวนดังกลาวนี้เปนสัมปทานแบบ BTO  
( = Build, Transfer, and Operate) ในขณะที่การทางพิเศษฯ อางประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่  
290 (พ.ศ.2515) วามิอาจถายโอนอํ านาจการบริหารทางดวนใหแกเอกชนได

           ระบบการใหสัมปทานแบบ BTO หรือรูปแบบอื่นๆ ซึ่งจะกลาวถึงในภายหลัง  
มักจะใชกับการสรางโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (infrastructure) ดังเชนถนนและทางหลวง 
ทาเรือ โรงงานไฟฟา ระบบโทรคมนาคม และระบบการประปา ระบบการใหสัมปทานแบบ BTO 
เกิดขึ้นเนื่องจากมีนักลงทุนเอกชนขันอาสาที่จะสรางโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจหรือผลิต
บริการสาธารณูปโภคใหแกประเทศดอยพัฒนา นักลงทุนเอกชนดังกลาวนี้โดยทั่วไปเปนบริษัท 
กอสรางระหวางประเทศ หรือมิฉะนั้นก็เปนบริษัทผูขายเครื่องจักรหรือครุภัณฑขนาดใหญ รวมทั้ง
อาจเปนบริษัทระหวางประเทศที่รับจางติดตั้งและจัดระบบโรงงาน ในทางปฏิบัติ บริษัทผูเสนอ 
โครงการเหลานี้มักจะจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม เพื่อขอสัมปทานจากรัฐบาลประเทศเจาบาน ทั้งนี้มักจะ 
มีนายทุนในประเทศเจาบานรวมถือหุนดวย ผูถือหุนอื่นๆนอกจากบริษัทผูเสนอโครงการแลว  
ยังประกอบดวยนักลงทุนระหวางประเทศ  และสถาบันการเงินที่เปนเจาหนี้ดวย

           ในกรณีโครงการทางดวนขั้นที่สอง บริษัท กูมาไก กูมิ จํ ากัด (Kumagai Gumi  
Co. Ltd.) ซึ่งประกอบธุรกิจการกอสรางและที่ปรึกษาทางวิศวกรรม เปนหัวหอกในการขอ 
สัมปทานในการสรางทางดวนขั้นที่สอง เมื่อรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท มีมติในเดือน
มิถุนายน 2530 ใหการทางพิเศษฯลงทุนรวมกับเอกชนในการสรางทางดวนขั้นที่สอง ไมปรากฏ 
แนชัดวา มติดังกลาวเกิดจากการผลักดันและวิ่งเตนของบริษัท กูมาไก กูมิ หรือไม แตการณ 
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ปรากฏตอมาวา บริษัทกูมาไก กูมิ เปนตัวตั้งตัวตีในการจัดตั้งบริษัท ทางดวนกรุเทพฯ จํ ากัด 
(Bangkok Expressway Company Limited = BECL) โดยมีผูถือหุน 11 ราย บริษัท กูมาไก  
กูมิ เปนผูถือหุนใหญ โดยถือหุนถึง 65% ผูถือหุนอื่นๆ ประกอบดวยธนาคารพัฒนาอาเซีย (Asian 
Development Bank) บริษัท ช. การชาง จํ ากัด สํ านักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย และ
สถาบันการเงินที่มีฐานะเปนเจาหนี้ของบริษัททางดวนกรุงเทพฯดวย ดังเชนธนาคารกรุงเทพ 
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารทหารไทย และธนาคารอาเซีย

           ในเดือนกุมภาพันธ 2531 บริษัท กูมาไก กูมิ และบริษัท ทางดวนกรุงเทพฯ  
รวมกันจัดตั้ง Bangkok Expressway Consortium (= BEC) เพื่อตระเตรียมรางขอเสนอและ 
เจรจาขอสัมปานการสรางทางดวนขั้นที่สองกับการทางพิเศษฯ ทั้งนี้ไมเปนที่แนชัดอีกเชนกันวา 
การทางพิเศษฯเปนผูเชื้อเชิญใหบริษัท กูมาไก กูมิฯ เสนอขอสัมปทาน หรือบริษัท กูมาไก กูมิฯ 
อาศัยชองทางทางการเมืองอื่นใดในการไดมาซึ่งสัมปทานดังกลาวนี้

           การเจรจาระหวางการทางพิเศษฯ กับ BEC เร่ิมตนในเดือนเมษายน 2531 
คร้ันถึงปลายเดือนกรกฎาคมศกเดียวกัน ก็ปรากฏแนชัดวา การทางพิเศษฯตกลงที่จะใหสัมปทาน
การสรางทางดวนขั้นที่สองแกบริษัท ทางดวนกรุงเทพฯ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 กันยายน 
2531 ยืนยันความขอนี้

           กลาวโดยสรุปก็คือ เมื่อรัฐบาลเปรมมีมติใหการทางพิเศษฯลงทุนรวมกับเอกชน
ในการสรางระบบทางดวนขั้นที่สองในเดือนมิถุนายน 2530 นั้น ไมปรากฏชื่อผูประกอบการ 
เอกชนรายอื่นที่ยื่นขอสัมปทาน จนอดมีขอกังขามิไดวา การผลักดันนโยบายดังกลาวนี้เปนฝมือ 
ของบริษัท กูมิไก กูมิฯตั้งแตตน ยิ่งเมื่อศึกษาระบบการใหสัมปทานแบบ BTO หรือ BOT  
ดวยแลว ก็ยิ่งพบวา การผลักดันนโยบายการใหสัมปทานเอกชนในการสรางโครงสรางพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจและสาธารณูปโภคตาง ๆ มักจะริเร่ิมโดยบรรษัทระหวางประเทศ

           แมวาระบบการใหสัมปทานแบบ BTO  หรือ BOT จะมิใชของใหม แตเพิ่งจะ
เฟองฟูในทศวรรษ 2520 นี้เอง เหตุที่เปนเชนนี้ก็เพราะวา บริษัทกอสรางระหวางประเทศ ซึ่งมี 
งานชุกมือภายหลังที่เกิดวิกฤติการณนํ้ ามันครั้งแรกในป 2516 กลับเผชิญกับภาวะธุรกิจซบเซา 
เมื่อยางเขาสูทศวรรษ 2520 การกอสรางในตะวันออกกลางเริ่มบรรเทาเบาบางลง มิหนํ าซํ้ ายังถูก
ซํ้ าเติมดวยภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจภายหลังวิกฤติการณนํ้ ามันครั้งที่สองในป 2522 บรรดา
บริษัทที่ขายเครื่องจักรและครุภัณฑอ่ืนๆ ลวนแลวแตเผชิญกับภาวะธุรกิจซบเซาเชนเดียวกับธุรกิจ
กอสราง บริษัทระหวางประเทศเหลานี้จึงคิดคนวิธีที่จะฟนฟูธุรกิจดวยการเสนอโครงการกอสราง
และโครงการสาธารณูปโภคตอรัฐบาลประเทศโลกที่สาม บริษัทยักษใหญเหลานี้จะเปนผูลงทุน 
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ในโครงการที่ไดรับสัมปทาน เปนเจาของในถาวรวัตถุที่สรางขึ้นชั่วระยะเวลาหนึ่ง และหารายได
จากถาวรวัตถุนั้นจนสามารถชํ าระคืนหนี้ไดทั้งหมด แลวจึงยกใหเปนกรรมสิทธิ์ของประเทศ 
เจาบาน ทั้งนี้จะตองมีขอตกลงในการแบงปนผลประโยชนระหวางรัฐบาลประเทศเจาบาน กับ
บริษัทผูลงทุนอยางชัดเจน

           นายกรัฐมนตรีเตอรกัต  โอซาล  (Turgut Ozal) แหงเตอรกีเปนผูขนานนามระบบ
การใหสัมปทานดังที่บรรยายขางตนนี้วา ระบบ BOT ซึ่งยอมาจากคํ าวา Build, Own, and  
Transfer  หรือ Build, Operate, and Transfer  โครงการแรกที่รัฐบาลเตอรกีกํ าหนดที่จะให
สัมปทานแบบ BOT ก็คือ โครงการกอสรางโรงงานไฟฟานิวเคลียรที่เมือง Akkuyu โดยที่บริษัท 
ที่อาสากอสรางไดแก Atomic Energy of Canada Limited รวมกับ Kraftwerk Union of West 
Germany แตการเจรจาระหวางรัฐบาลเตอรกีกับบริษัทผูขอสัมปทานไมสามารถตกลงกันได  
โครงการนี้จึงตองระงับไปในที่สุด กระนั้นก็ตาม รัฐบาลเตอรกีไดใหสัมปทานแบบ BOT ใน 
โครงการตางๆ มากกวา 20 โครงการ โครงการเหลานี้ประกอบดวยโครงการทางหลวง ทาเรือ  
ทาอากาศยาน  โรงไฟฟาพลังนํ้ า  โรงไฟฟาพลังถานหิน  และการจัดเขตการคาเสรี
           ระบบการใหสัมปทานแบบ BOT เปนที่นิยมอยางแพรหลายในทศวรรษ 2520 
ทั้งนี้ดวยสาเหตุหลายตอหลายประการ ในดานหนึ่ง รัฐบาลประเทศโลกที่สามตองการขยาย 
โครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจและบริการสาธารณูปโภค เพื่อรองรับการเพิ่มข้ึนของประชากร 
และการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต แตติดขัดที่ไมมีทรัพยากรทางการเงิน นอกจากนี้ ประเทศ
ดอยพัฒนาจํ านวนไมนอยตองเผชิญกับวิกฤติการณหนี้ตางประเทศและวิกฤติการณทางการคลัง 
ระบบการใหสัมปทานแบบ BOT ไมเพียงแตจะชวยผอนคลายขีดจํ ากัดทางการคลังของรัฐบาล
ประเทศโลกที่สามเทานั้น หากทวายังสอดคลองกับกระแสการถายโอนบทบาททางเศรษฐกิจ 
ไปสูภาคเอกชน (privatization) อีกดวย ในอีกดานหนึ่ง ระบบการใหสัมปทานแบบ BOT ก็ให
ประโยชนแกบริษัทผูขอสัมปทาน เพราะชวยใหมีงานทํ าและขายของได นอกจากนี้ ธนาคารโลก
และเครือขายยังอํ านวยความสะดวกในการใหเงินกู เพราะการใหสัมปทานแบบ BOT สอดคลอง
กับปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม

           แมระบบการใหสัมปทานดังที่กลาวขางตนนี้ จะเริ่มตนดวยระบบ BOT (= Build, 
Operate, and Transfer) แตในไมชารูปแบบการใหสัมปทานเริ่มแตกแขนงและมีลักษณะ 
หลากหลาย เพราะขึ้นอยูกับลักษณะของโครงการ และผลการเจรจาระหวางรัฐบาลเจาบานกับ
บริษัทผูขอสัมปทาน รูปแบบสัมปทานที่แตกตางไปไดแก
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           (1)  BTO (= Build, Transfer, and Operate) ตามรูปแบบนี้ บริษัทผูรับ
สัมปทานเปนผูลงทุนโครงการ เมื่อการกอสรางแลวเสร็จยกเปนกรรมสิทธิ์ของรัฐบาลเจาบาน  
โดยที่รัฐบาลเจาบานหรือบริษัทผูรับสัมปทานเปนผูบริหารโครงการ  ทั้งนี้แลวแตขอตกลง
           (2)  BOO (= Build, Own, and Operate) ตามรูปแบบนี้ บริษัทผูรับสัมปทาน
เปนผูลงทุนสราง เปนเจาของและเปนผูประกอบการ โดยไมตองโอนกรรมสิทธิ์ใหแกรัฐบาล 
เจาบาน
           (3) BOOT ( = Build, Own, Operate, and Transfer) ตามรูปแบบนี้ บริษัท
ผูรับสัมปทานเปนผูลงทุนสราง เปนเจาของและเปนผูประกอบการชั่วระยะเวลาหนึ่ง แลวจึง 
โอนเปนกรรมสิทธิ์แกรัฐบาลเจาบานในภายหลัง
           (4)  BOOST (= Build, Own, Operate, Subsidize, and Transfer) สัมปทาน 
รูปแบบนี้มีสาระสํ าคัญเหมือนกับระบบ BOOT ตางกันแตเพียงวา ในระหวางที่บริษัทผูรับ 
สัมปทานกํ าลังดํ าเนินโครงการ  รัฐบาลเจาบานตองใหเงินอุดหนุนแกบริษัทผูรับสัมปทาน
           (5)  BRT (= Build, Rent, and Transfer) ตามรูปแบบนี้ บริษัทผูรับสัมปทาน 
เปนผูลงทุนกอสราง เมื่อการกอสรางแลวเสร็จ ก็ใหเชาแกรัฐบาลเจาบานชั่วระยะเวลาหนึ่ง แลวจึง
ยกกรรมสิทธิ์ใหในภายหลัง

           แมว าระบบการให สัมปทานแกเอกชนในการสร างโครงสรางพื้นฐานทาง  
เศรษฐกิจและผลิตบริการสาธารณูปโภคประเภทตางๆจะเฟ องฟูมากในทศวรรษ 2520  
แตภายหลังจากที่สังคมโลกฟนตัวจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจนับต้ังแตป 2530 เปนตนมา 
ระบบการใหสัมปทานแบบ BOT หรือรูปแบบอื่นใด ก็มิไดเฟองฟูดุจดังปางกอน สวนหนึ่งเปน 
เพราะวา บรรดาบริษัทกอสรางระหวางประเทศมิไดวางงานดังยุคที่มีภาวะเศรษฐกิจถดถอย และ
บริษัทผูผลิตเครื่องจักรสามารถขายของได อีกสวนหนึ่งเปนเพราะวา การแสวงหารายไดจาก 
โครงการสัมปทานแบบ BOT หรือรูปแบบอื่นมิไดเปนไปอยางราบรื่น ในบางกรณีมีความขัดแยง
เกี่ยวกับการแบงปนรายได เนื่องจากความไมชัดเจนของสัญญา และในบางกรณีรัฐบาลประเทศ
เจ าบ านใหสัมปทานแกเอกชน โดยที่มิได ยอมรับบทบาทของเอกชนในการผลิตบริการ
สาธารณูปโภค
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