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ผูจดัการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2543

ประชาธิปตย เมืองทองธานี และธนาคารออมสิน

                        รังสรรค  ธนะพรพันธุ

ความภักดีของผูนํ าพรรคประชาธิปตยบางหมูเหลาที่มีตอเมืองทองธานีเปนเรื่องที่
ประจกัษแกใจของผมอยางยิ่ง บรรดาผูที่ติดตามศึกษาความสัมพันธระหวางพรรคประชาธิปตยกับ
เมอืงทองธานีอยางใกลชิดคงมีความรูสึกไมแตกตางจากผมมากนัก

ความสัมพันธระหวางพรรคประชาธิปตยกับเมืองทองธานีเร่ิมตนแหงหนใดเปน
เร่ืองลกึลบัเกนิกวาที่ผมจะรับรูได แตความสัมพันธนี้เผยโฉมใหสาธารณชนไดเห็นในชวงป 2537-
2538 เมือ่รัฐบาลนายชวน หลีกภัย พยายามผลักดัน Sport Complex (สํ าหรับการแขงขัน Asian 
Games คร้ังที ่13) ลงสูเมืองทองธานี ทั้งๆที่เวลานั้นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเสนอใหสราง Sport 
Complex ณ ศูนยรังสิต แตขอเสนอของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมิไดรับการพิจารณาเทาที่ควร 
เมื่อเผชิญกับอาการ ‘รักเดียว ใจเดียว’ ของรัฐบาลพรรคประชาธิปตย ซึ่งถึงกับบรรจุวาระจร 
เร่ืองการอนุมัติใหบริษัทบางกอกแลนด จ ํากัด (มหาชน) สราง Sport Complex ในการประชุม 
คณะรฐัมนตรีเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2538 แตไดรับการทัดทานจากรัฐมนตรีรวมรัฐบาลในสังกัด
พรรคชาติพัฒนาและพรรคพลังธรรม

หนงัสือพิมพ มติชน ฉบับวนัที่ 15 มกราคม 2538 รายงานวา “… (รัฐมนตรีจาก
พรรคชาตพิฒันา) ทั้งหมดแยงวา เร่ืองใหญๆจะมายัดใหอานแค 15 นาทีกอนการประชุมไมได …
ยิง่ไปกวานัน้ ทกุคนสงสัยวา ทํ าไมไมนํ าขอมูลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทางเลือกอีกแหงหนึ่ง
มาพจิารณาเปรียบเทียบ …”

รัฐบาลนายชวน หลีกภัย เมื่อเผชิญกับแรงกดดันจากพรรครวมรัฐบาลและ 
ส่ือมวลชน มเิพยีงแตตองลาถอยเทานั้น หากยังตองแบงเคกใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรอีกดวย 
ในเมื่อสาธารณชนเริ่มมีขอกังขาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางพรรคประชาธิปตยกับบางกอก
แลนด คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2538 มีมติใหจัดสรางศูนยกีฬาเพื่อการ
แขงขันกีฬา Asian Games คร้ังที ่13 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต โดยที่ขณะเดียวกัน 
ก็มีมติอนุมัติ ‘…ใหพื้นที่บริเวณเมืองทองธานีของบริษัทบางกอกแลนดเปนศูนยแขงขันกีฬา…’
ดวย หนังสือพิมพ Bangkok Post (January 11, 1995) และมติชน (ฉบับวันที่ 15 มกราคม 2538) 
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รายงานขาวอยางสอดคลองตองกันวา ผูนํ าพรรคประชาธิปตยสนับสนุนบางกอกแลนด สวนผูนํ า
พรรคพลงัธรรมและพรรคชาติพัฒนาสนับสนุนขอเสนอของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

พรรคประชาธิปตยมิอาจฝาดานยก Sport Complex ใหตระกูลกาญจนพาสน  
มิใชเพียงเพราะเหตุวา สาธารณชนมองความสัมพันธทางธุรกิจการเมืองดังกลาวนี้ดวยความ
เคลอืบแคลงเทานั้น หากยังเปนเพราะเหตุวา ในเวลานั้น พรรคประชาธิปตยกํ าลังมีบาดแผลจาก
โครงการ สปก. 4-01 อีกดวย นอกจากนี้ การถอนตัวจากการรวมรัฐบาลของพรรคความหวังใหม 
ในเดือนธันวาคม 2537 มีสวนสั่นคลอนเสถียรภาพของรัฐบาลไมนอย การฝาดานยก Sport 
Complex ใหเมอืงทองธานยีอมกระทบความสัมพันธที่มีกับพรรครวมรัฐบาล โดยเฉพาะอยางยิ่ง
พรรคชาติพัฒนาและพรรคพลังธรรมโดยมิพักตองสงสัย

ชวงป 2537-2538 ภาวะเศรษฐกิจฟองสบูยังเฟองฟู และตระกูลกาญจนพาสน
เปนกลุมทุนอสังหาริมทรัพยที่สํ าคัญ โดยที่กาญจนพาสนผูนองไดสัมปทานโครงการรถไฟฟา
กรุงเทพมหานคร สวนกาญจนพาสนผูพีเ่ปนราชาคอนโดมิเนียม หากภาวะฟองสบูยังเติบโตตอมา 
กรุงเทพฯอาจแปรสภาพเปน ‘Bangkokland’

แมภาวะเศรษฐกิจฟองสบูยังดํ ารงอยูในชวงป 2537-2538 แตบางกอกแลนดเร่ิม
มีปญหาสภาพคลองทางการเงินแลว สวนสํ าคัญเปนเพราะโครงการเมืองทองธานีขายไดไมมาก
เทาที่ควร มิหนํ าซํ้ ายังมีคดีตองขึ้นโรงขึ้นศาล เนื่องจากผูซื้อฟองรองวา คอนโดมิเนียมที่ซื้อมิได 
มขีนาดและคุณภาพตามสัญญาจะซื้อจะขาย

เมื่อภาวะเศรษฐกิจฟองสบูแตกสลายในชวงป 2538-2539 และตอมาเกิด 
วิกฤติการณเศรษฐกิจนับต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2540 เปนตนมา บางกอกแลนดก็ส้ินสภาพ  
มอิาจเขมอืบเคกตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2538 ไดทั้งหมด เมืองทองธานีกลาย
เปนจดุเปราะบางที่อาจทํ าใหการจัดการแขงขัน Asian Games ลมเหลว

เมื่อบางกอกแลนดมปีญหาสภาพคลอง และมิอาจหาเงินกูจากสถาบันการเงินใด
ได รัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยทุธในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2540 มีมติให
ธนาคารออมสินจัดสรรสินเชื่อใหแกบางกอกแลนด เพือ่ใหการสรางศูนยแขงขันกีฬาทันกํ าหนดการ 
มฉิะนัน้ความลมเหลวในการจัดการแขงขัน Asian Games อาจท ําลายภาพลักษณของประเทศ
ไทยได

เมื่อพรรคประชาธิปตยกลับมาจัดตั้งรัฐบาลในเดือนพฤศจิกายน 2540 รัฐบาล
นายชวน หลีกภัยตองมีปฏิบัติการ ‘อุม’ เมอืงทองธาน ีโดยที่การกีฬาแหงประเทศไทย (กกท.) ตอง
รวม ‘อุม’ ดวย ในเมือ่ทัง้รัฐบาลนายชวน หลีกภัย และ กกท. เปนผูสนับสนุนให Sport Complex
ลงสูเมอืงทองธานี ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเดือนมกราคม 2538 กกท. ถึงกับจัดทํ าขอมูลชี้นํ า
วา เมอืงทองธานดีีกวามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิตอยางไรบาง เพียงชั่วเวลาสองปตอมา  
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ทัง้ กกท. และรัฐบาลนายชวน หลีกภัยกลับตองมาสรรหาเหตุผลวา เหตุใดรัฐบาลจึงตอง ‘อุม’
เมอืงทองธานี แตการ ‘อุม’ เมอืงทองธานยีอมตองสรางภาระแกแผนดินอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได

แมวาบางกอกแลนดจะไดเงินกูจากธนาคารออมสิน แตปญหาสภาพคลองหาได
หมดไปไม จนมิอาจปฏิบัติตามสัญญาการสรางศูนยแขงขันกีฬาได และถึงกับตองขอแกไขสัญญา
ในเวลาตอมา โดย กกท. เปนฝายชงเรื่องเขาสูที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมือ่วนัที ่ 13 ตุลาคม 2541 รัฐบาลนายชวนหลีกภัยมีมติเห็นชอบใหแกไขสัญญาที่ทํ ากับบริษัท 
บางกอกแลนด จ ํากัด (มหาชน) โดยบางกอกแลนดไมตองสรางอาคารที่พักสื่อมวลชนตามสัญญา
เดมิ ไดเงนิประกัน 150 ลานบาทคืนเพื่อบรรเทาปญหาสภาพคลอง และใหสงมอบศูนยแขงขันกีฬา
แก กกท. ภายในวนัที ่ 15 ตุลาคม 2541 แทนที่จะเปนไมนอยกวา 90 วัน กอนวันเริ่มแขงขันตาม
สัญญาเดิม

เมือ่การกอสรางศูนยแขงขันกีฬาแลวเสร็จ บางกอกแลนดไมสามารถชํ าระหนี้คืน
ธนาคารออมสนิได โดยเริ่มผิดนัดชํ าระดอกเบี้ยตั้งแตงวดวันที่ 18 ธันวาคม 2541 เปนตนมา ขอให
สังเกตวา การแขงขัน Asian Games คร้ังที ่13 หรือที่รูจักกันในนาม Bangkok Games มรีะหวาง
วนัที ่ 6-20 ธันวาคม 2541 การแขงขัน Asian Games ยงัไมส้ินสุด บางกอกแลนดก็ส้ินความ
สามารถในการชํ าระหนี้เสียแลว

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2543 รัฐบาลนายชวน หลีกภัย 
มีมติใหความเห็นชอบใหธนาคารออมสินผอนผันการชํ าระหนี้ของบริษัท บางกอกแลนด จํ ากัด 
(มหาชน) พรอมทั้งมอบหมายใหกระทรวงการคลังเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบเงื่อนไข 
การชํ าระหนี้หากมีการเสนอขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในอนาคต โดยใหรายงานคณะรัฐมนตรี 
เพื่อทราบ ในการผอนผันการชํ าระหนี้คร้ังนี้ ธนาคารออมสินปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากอัตรา 
MLR + 1.50 %ตอป เหลือเทากับอัตรา MLR เปนเวลา 2 ปนับต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2542 
เปนตนไป แตบางกอกแลนดจกัตองช ําระดอกเบี้ยคางชํ าระจํ านวน 20 ลานบาท นอกจากนี้ ยังมี
การผอนปรนเงื่อนไขอื่นๆอีกดวย

ตอมาในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 รัฐบาลนายชวน 
หลกีภยัใหความเห็นชอบธนาคารออมสินผอนผันการชํ าระหนี้ของ บริษัท บางกอกแลนด จํ ากัด 
(มหาชน) อีกครั้งหนึ่ง การผอนผันครั้งนี้ครอบคลุมเร่ืองการเลื่อนการชํ าระดอกเบี้ยคางชํ าระ  
การไมนํ าดอกเบี้ยคางชํ าระเกินกวา 1 ป มาทบเปนเงินตน จนกวาการลงนามในสัญญาปรับ 
โครงสรางหนี้ระหวางธนาคารออมสินกับบางกอกแลนดจะแลวเสร็จ และการขยายเวลาการโอน
หองชุดเพื่อชํ าระหนี้ (ผูจัดการรายวัน ฉบับวนัพธุที่ 2 สิงหาคม 2543) หนังสือพิมพ มติชน ฉบับ 
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วนัพธุที ่2 สิงหาคม 2543 รายงานวา การผอนผันการชํ าระหนี้คร้ังนี้ ทํ าใหธนาคารออมสินสูญเสีย
ดอกเบี้ยอันพึงไดประมาณ 18.06 ลานบาท

บางกอกแลนดจะยังคงรองขอการผอนผันการชํ าระหนี้อีกในอนาคต และคํ ารอง
เชนนี้จะยังคงไดรับการสนองตอบดวยดี ทั้งนี้ดวยเหตุผลที่วา หากไมผอนผันตามคํ ารองขอ 
ธนาคารออมสนิจะตองสูญหนี้ นาอนาถที่เงินฝากของเด็กนักเรียนตาดํ าๆถูกผันไปใหประโยชนแก
เจาสัว โดยผานเหลานักเลือกตั้งผูยึดกุมอํ านาจรัฐ โดยที่กระบวนการผอนผันการชํ าระหนี้อยาง 
ไมรูจกัจบส้ินเชนนี้มิไดใหหลักประกันวา ธนาคารออมสินจะไดหนี้คืน

แมวาการ ‘ส่ัง’ ใหธนาคารออมสินจัดสรรสินเชื่อใหแกบริษัท บางกอกแลนด 
จ ํากดั (มหาชน) จะเปนนโยบายที่ผิดพลาด แตรากฐานของนโยบายนี้มาจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วนัที ่10 มกราคม 2538 ซึ่งเจตนารมณด้ังเดิมตองการใหบางกอกแลนด ‘เขมือบ’ Sport Complex

การทีรั่ฐบาลนายชวน หลีกภัยในชวงป 2537-2538 พยายามยก Sport Complex
ใหเมืองทองธานี โดยที่ไม ตรวจสอบฐานะการเงินที่แทจริงของบางกอกแลนด นับเปน 
ประพฤตกิรรมอันมิชอบ และเปนตนตอในการสรางภาระแกแผนดินในเวลาตอมา

คํ าถามพืน้ฐานมีอยูวา ดุลพินิจที่จะใหบริษัท บางกอกแลนด จํ ากัด (มหาชน) 
สราง Sport Complex เปนดลุพินิจที่ยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดินหรือไม?

ขอทีน่าเปนหวงยิ่งกวา ก็คือ อนาคตของธนาคารออมสิน หากธนาคารออมสินยัง
คงถกูเหลานกัเลอืกตัง้ใชเปนกลไกในการสนองผลประโยชนทางดานธุรกิจการเมือง การที่ธนาคาร
ออมสินจะรวงหลนสูหุบเหวเดียวกับธนาคารกรุงไทย จํ ากัด (มหาชน) เปนเรื่องไมนานเกินรอ

หมายเหตุ โปรดอานบทความของผูเขียนตอไปนี้
1. “ธรรมศาสตร สปอรตคอมเพลก็ซ และเอเชี่ยนเกมส” ผูจดัการรายวัน ฉบับ 

วนัพฤหสับดีที่ 17 ธันวาคม 2541
2. “ความยากจนในฐานะปญหาเชิงโครงสราง” ผูจดัการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดี 

ที ่27 กรกฎาคม 2543
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