
ผลตอบแทนส่วนเกินจากสัมปทาน: 
กรณีศึกษาสัมปทานโทรคมนาคม โทรทัศน์และ

การจ าหน่ายสินค้าปลอดอากร

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
อิสร์กุล อุณหเกตุ

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)



1. ความหมายของระบบสัมปทาน
2. การแสวงหาผลตอบแทนส่วนเกินในสัมปทาน
3. กรณีศึกษาในกิจการโทรคมนาคม โทรทัศน์ และการค้า

สินค้าปลอดอากร (duty free)
4. ประมาณการผลตอบแทนส่วนเกินในสัมปทาน
5. ข้อเสนอแนะทางนโยบาย

โครงสร้างของการน าเสนอ



สัมปทานคืออะไร?

รัฐบริการเต็มรูปแบบ

เอาท์ซอร์สให้เอกชน

สัญญาจ้างบริหาร 

แปลงสภาพเป็นบริษัท 

การเช่า

แฟรนไชส์

BOT

BTO

BOO

การกระจายหุ้นแก่เอกชน

เอกชนบริการเต็มรูปแบบ 

ประกอบการโดยใบอนุญาต 

บริการโดยรัฐ สัมปทาน บริการโดยเอกชน

ระดับการมสี่วนร่วมของเอกชน



ระบบสัมปทาน BTO

เอกชน

สร้าง (Built)

ประชาชน

บริการ(Operate)

ค่าสัมปทาน

หน่วยงานรัฐ

โอน(Transfer)



กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอผลการศึกษา

กระทรวงเจ้าสังกัดขอความเห็นชอบจาก สศช หรือกระทรวงคลัง

ครม. ให้ความเห็นชอบหลักการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการประกาศเชญิชวน

คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนผู้รว่มการงาน

ครม ให้ความเห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการตัง้คณะกรรมการประสานงาน

ส ำหรับโครงกำรที่มมีูลค่ำเกินกวำ่ 1 พันล้ำนบำท



การแสวงหาผลตอบแทนส่วนเกินจากสัมปทาน

การออกแบบโครงการ

การให้สัมปทาน

การบริหารสัญญา

การแก้ไขสัมปทาน

การเลิกสัมปทาน

ก่าหนดมูลค่าโครงการต่่าเกินจรงิ

ไม่มีการแขง่ขันในการได้สัมปทาน

ไม่ดูแลให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือท่าตามสัญญา

เปล่ียนเงื่อนไขให้เอกชนได้ประโยชน์เพิม่

ไม่บ่ารุงรักษาทรัพย์สิน

ส่งค่าสัมปทานไม่ครบ
หาเหตุให้รัฐแพข้้อพพิาท แล้วเรียกค่าเสียหาย

ยอมให้เลิกสัมปทานโดยไม่มีการชดเชย



1. การแปรสัมปทานโทรคมนาคม 

2. การแก้ไขสัมปทาน AIS และ DTAC

3. การแก้ไขสัมปทานเทเล อินโฟมีเดีย

4. การต่ออายุสัมปทานสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 

5. การต่ออายุสัมปทานสถานีโทรทัศน์ช่อง 7

6. การได้สัมปทานขายสนิค้าปลอดภาษีของคิงเพาเวอร์ 

กรณีศึกษา



การแปรสัมปทานโทรคมนาคม

2545 สถาบันทรัพย์สินทางปัญญา จุฬาฯ เสนอให้เลิกจา่ยสมัปทานในปี 2549 

2543 การศึกษาของทีดีอาร์ไอ ให้แปลงค่าสัมปทานเปน็มลูค่าปัจจุบัน

2550 การยกเลิกภาษีสรรพสามิตบริการโทรคมนาคม

2540 มีแผนแม่บทพัฒนากจิการโทรคมนาคม

กลุ่มธนสยามเสนอให้เลิกจา่ยสมัปทานในปี 2549 – อา้งเปิดเสรีตามกรอบ WTO 

ข้อเสนอของคณะท างานกระทรวงคมนาคม ให้แปลงค่าสมัปทานเป็นหุ้น ฯลฯ

2546 การออกพระราชก าหนดจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบริการโทรคมนาคม

2552 การเตรียมการออกใบอนุญาตโทรศัพท์ 3G จ านวน 4 ใบ โดย กทช.



ทีโอที

เอไอเอส 2G

กทช.

เอไอเอส 3G

ค่าสัมปทาน  
25% ของ
รายได้

ค่าธรรมเนียม 
6.5% ของรายได้

โอนลูกค้า
กสท.

ดีเทค 2G

กทช.

ดีแทค 3G

ค่าสัมปทาน       25-
30% ของรายได้

ค่าธรรมเนียม 
6.5% ของรายได้

โอนลูกค้า

การโอนถ่ายลูกค้าไปโครงข่าย 3G



การแก้ไขสัมปทานโทรศัพท์เคลื่อนที่

2539 ขยายสัญญาจาก 20 เป็น 25 ปี

2544 ลดค่าสัมปทานพรเีพดจาก 25 เหลอื 20% 

2545 หักค่าใช้จ่ายโรมมิ่งก่อนจ่ายคา่สมัปทานได้

2533 ได้สิทธิผูกขาดรายเดียวจาก ทศท.
2534 ได้สัมปทานจาก กสท.

2536 ขยายสัญญาจาก 15 เป็น 22 ปี

2539 ขยายสัญญาจาก 22 เป็น 27 ปี

แลกกับยกเลกิสิทธิผูกขาด 

2544 ได้ลดค่าเชื่อมต่อโครงข่าย

ไม่มีค่าเชื่อมต่อโครงข่าย 

2539 ขายคลื่นความถี่

2543 ลดค่าสัมปทาน

2551 ต่อสัมปทาน    อีก 
5 ปี

= ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมกฎหมำย



สัมปทานโทรทัศน์

2533 แก้สัญญาครัง้ใหญ่

2521 ได้สัมปทานจาก อสมท.
2511 ได้สัมปทานจาก กองทัพบก

2541 แก้สัญญาครัง้ใหญ่
ต่ออายุสัญญาออกไปอีก 25 ปี

2538 ได้สัมปทานจาก สปน.

2550 ถูกยกเลิกสัญญา

ลดคา่สมัปทานจาก 6.5% เป็น

อัตราตายตัว

ต่ออายุสัมปทานไปอีก 10 ปี 

เปลี่ยนเงื่อนไขการยกเลิกสัญญา 2547 มีข้อพิพาทด้านสญัญา

2552 อสมท. เจรจาเพิ่มคา่สมัปทาน

เพิม่เงื่อนไขในสัญญา

= ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมกฎหมำย



เปรียบเทียบค่าสัมปทานของสถานีโทรทัศน์
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สัมปทานสินค้าปลอดอากร

ก าหนดมูลค่าโครงการต่ ากว่าความเป็นจริง โดยที่ปรึกษาวิชาการ

• คิดจากอายุสัญญาเพียง 5 ปีจาก 10 ปี 

• ไม่รวมพ้ืนที่ในสนามบินภูมิภาค

• คิดพื้นที่ร้านค้าในสนามบินสุวรรณภูมิต่่ากว่าจริงกว่าเท่าตัว

• คิดสินค้าคงคลังเพียง 1 เดือนจาก 3-4 เดือน 

ให้สัมปทานโดยไม่มีการแข่งขัน โดยมีค่าสัมปทาน 15% ของยอดขาย

• อ้างการแข่งขันจะกระทบคุณภาพสินค้า

• สมควรให้ผู้ประกอบการไทย 



ค่าตอบแทนส่วนเกินต่อหน่วยของสัมปทานดิวตี้ฟรี

0

500

1000

1500

2000
55

5 L
ig

ht

Du
nh

ill
 L

ig
ht

Bl
ac

k L
ab

el

1L

Ch
iva

s 1
2

yr
s 1

L

Sw
in

g

75
0M

L

ดิวต้ีฟรี ห้างสรรพสินค้า
ดิวต้ีฟรี-สัมปทาน ห้างสรรพสินค้า-ภาษี

ค่าตอบแทนสว่นเกิน (บาท)

ราคา(บาท)

376 376 

613 648 

1,080 



ประมาณการผลตอบแทนส่วนเกิน

การด าเนินการ ผลตอบแทน
ส่วนเกิน
(ล้านบาท)

ที่มา-สมมติฐานในการประมาณการ

การประมูลใบอนุญาต 3G โดย 
กทช.

151,600 ประมาณการโดยบริษัทหลักทรัพย์ CLSA โดยหัก
ค่าประมูลและค่าใช้จ่ายในการลงทุนแล้ว

การปรับลดค่าสัมปทานของ
บริการโทรศัพทพ์รีเพดของ AIS

13,420 ประมาณการโดยสมเกียรติ (2549) คิดเฉพาะ
ระหว่าง ตค. 2544-กย. 2549   

การแก้ไขสัญญาของเทเล อินโฟ
มีเดีย 

2,063 ประมาณการโดยสมเกียรติ (2549) โดยค่านวณ
จากการลดค่าสัมปทานและภาระต่างๆ 

การแก้สัญญาสัมปทานช่อง 3 
(ครั้งที่ 3)

11,444  ประมาณการโดยคณะผู้วิจยั โดยสมมติว่าควรจ่าย
ค่าสัมปทานในอัตราเดียวกันกับไอทวี ี

การต่อสัญญาสัมปทานช่อง 7 11,350 ประมาณการโดยคณะผู้วิจยั โดยสมมติว่าควรจ่าย
ค่าสัมปทานในอัตราเดียวกันกับไอทวี ี



ผลตอบแทนของบริษัทสัมปทานและรัฐวิสาหกิจ

ส่วนของผู้ถือหุ้น+ ก าไรสุทธิสะสม
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แนวร่วมแสวงหาผลตอบแทนส่วนเกิน

กำรให้ต ำแหน่ง
หลังเกษียณ

เงินบรจิำค

เข้ำร่วมโดยตรง ค ำปรึกษำ

ค ำปรึกษำ

วิชาการทุนสัมปทาน

ราชการ

การเมือง



ธุรกิจสัมปทานกับการเข้าสู่การเมือง

ลงเลือกต้ัง  
 (13 ตระกูล)

ไม่ลงเลือกตั้ง 
(87 ตระกูล)

สินทรัพย์เฉลี่ย (ล้านเหรียญ) 4,418.46 486.46

% รายได้จากธุรกิจสัมปทาน 22.9 2.5

% ก าไรต่อทรัพย์สิน 2.4 2.8

% หนี้สินต่อทรัพย์สิน 39.5 49.6

ที่มำ: Bunkanwanicha and Wiwattanakantang (2006)

กำรเลือกตั้งทั่วไป ปี 2544



ตัวอย่างเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นกรรมการบริษทัผู้รับสัมปทาน (1)

บริษัทผู้รับ
สัมปทาน

อดีตเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต าแหน่งในบริษัท ต าแหน่งเดิม

AIS ไพบูลย์ ลิมปพยอม ประธานกรรมการ ผอ. ทศท.

ทัศนีย์ มโนรถ กรรมการ รอง ผอ. ทศท.

ชาครีย์  ทรัพย์พระวงศ์ กรรมการ รองกรรมการผจก. ทีโอที

UCOM ศรีภูมิ สุขเนตร ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กสท

อธิบดี ปท.

TAC สมพล จันทร์ประเสริฐ กรรมการ รองกรรมการผจก. กสท.



ตัวอย่างเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นกรรมการบริษทัผู้รับสัมปทาน (2)

บริษัทผู้รับ
สัมปทาน

อดีตเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต าแหน่งในบริษัท ต าแหน่งเดิม

น้ าประปาไทย
(เครือ BMCL)

สมนึก ชัยเดชสุริยะ กรรมการ ผู้ว่าการทางพิเศษ

คิงเพาเวอร์ ทนง พิทยะ รองประธานที่
ปรึกษา

รมว. คลัง

ประธาน สศช.

ทุ่งคาฮาเบอร์
(THL)

ปรีชา อรรถวิภัชน์ ประธานกรรมการ ปลัดฯ ก. อุตสาหกรรม

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

สมศักดิ์ โพธิสัตย์ กรรมการบริหาร อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

 นภดล มัณฑะจิตร กรรมการอิสระ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

ที่มา: แบบ 56-1 และรายงานประจ่าปีบริษทั ปี 2549-2551



 ควรพิจารณาเลิกระบบสัมปทานให้เหลือเฉพาะเท่าที่จ าเป็น 
โดยปรับไปสู่การแข่งขันเสรึในระบบใบอนุญาต   ยกเว้นกรณี
ที่รัฐต้องเป็นเจ้าของโครงข่ายต่อไป 

 ในกรณีที่จ าเป็นต้องใช้ระบบสัมปทานต่อไป
– ควรให้สมัปทานโดยการประมูลเป็นหลัก เพื่อให้ผลตอบแทน

ส่วนเกินของเอกชนกลายเปน็ผลประโยชน์ของรัฐหรือผู้บริโภค 
– ควรร่างสัญญาสมัปทานให้รัดกุมที่สุด เพือ่ลดดุลพินิจในการ

บริหารสัญญา
– ควรมีขอ้ก าหนดให้สามารถเจรจาต่อรองผลตอบแทนได้เฉพาะ

เมื่อเกิดเหตุที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจนล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อปอ้งกัน
การประมูลสูงเกินไป โดยหวังที่จะเจรจาแกส้ัญญาภายหลัง

ข้อเสนอแนะทางนโยบาย (1)



ในกรณีที่จ าเป็นต้องใช้ระบบสัมปทานต่อไป (ต่อ)
– บังคับใช้กฎหมายการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ อยา่งเข้มงวด โดย

ลงโทษเจ้าหน้าทีข่องรัฐที่ฝ่าฝนื 

– ตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมายของสญัญาสัมปทานที่ผ่านมา  
และเจรจาให้เอกชนจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น แลกกับการที่
คณะรัฐมนตรีจะให้ความเห็นชอบ หรืออาจฟ้องเรียกค่าชดเชย
จากผู้รับสัมปทานในสว่นที่ไมม่ีการปฏบิัติตามกฎหมาย

– ออกกฎห้ามข้าราชการระดับสูงและผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจรับ
ต าแหน่งในบริษัทที่รับสัมปทานในช่วงเวลาที่ก าหนด เช่น 2 ปี 

ข้อเสนอแนะทางนโยบาย (2)


