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ผลตอบแทนสวนเกนิจากสัมปทาน:  
กรณีศึกษาสัมปทานโทรคมนาคม โทรทศัน และการจําหนายสินคาปลอดอากร 

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย  
อิสรกุล อุณหเกตุ 

 
 

สัมปทานเปนรูปแบบหนึ่งของการรวมการงานระหวางรัฐกับเอกชน  โดยรัฐใหสิทธิแกเอกชนใน
การลงทุนในโครงสรางพื้นฐานเพื่อใหบริการตางๆ แกประชาชนในชวงเวลาท่ีกําหนด    ท่ีผานมา รัฐบาล
ไทยไดเปดการมีสวนรวมของเอกชนในรูปแบบสัมปทาน หรือ “สัญญารวมการงาน” อยางกวางขวางท้ัง
กิจการโทรคมนาคม วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน รถไฟฟา ทางดวน รานคาปลอดอากร เปนตน โดย
สัมปทานสวนใหญจะอยูในรูปแบบการสราง-โอนทรัพยสินเปนของรัฐ-ใหบริการ (built-transfer-operate 
หรือ BTO)    

เนื่องจากสัมปทานเกี่ยวของกับสิทธิในการแสวงหาประโยชนแตเพียงผูเดียว (exclusive rights) จาก
ทรัพยสินหรือทรัพยากรสาธารณะ   ผูไดสัมปทานจึงมีโอกาสในการแสวงหาผลตอบแทนสวนเกิน 
(economic rent) ไดจากสิทธิผูกขาดหรือกึ่งผูกขาดในการหาประโยชนจากทรัพยสินหรือทรัพยากร
สาธารณะน้ันจากประชาชน    นอกจากนี้  การศึกษายังพบการแสวงหาผลตอบแทนสวนเกิน (rent seeking)  
ในเกือบทุกข้ันตอนของการดําเนินการเกี่ยวกับสัมปทาน  นับต้ังแตการไดมาซ่ึงสัญญาสัมปทานโดยไมมีการ
แขง ขัน   (กรณี คิง เพาเวอร )   การบริหารสัญญา  เชน  การไมโอนทรัพย สินใหครบถวน  (กรณี
โทรศัพทเคล่ือนท่ี)  การหาความไดเปรียบจากขอพิพาท (กรณีไอทีวี)   ตลอดจนการแกไขสัญญา โดยเฉพาะ
การขยายอายุสัญญาหรือลดคาสัมปทาน (กรณีเอไอเอส ดีแทค ทรูมูฟ  ชอง 3 และชอง 7)  ไปจนถึงการเลิก
สัญญาสัมปทาน (กรณีเทเลอินโฟมีเดีย หรือกรณีการออกใบอนุญาตโทรศัพท 3G)     

จากกรณีศึกษาเหลานี้ คณะผูวิจัยพบวา ผลตอบแทนสวนเกินจากการดําเนินการดังกลาวอาจสูงถึง
หลายพันลานบาทในสัญญาขนาดเล็ก (เทเลอินโฟมีเดีย) ไปจนถึงหม่ืนลานบาท (กรณีการแกสัญญาเอไอ
เอส  ชอง 3 และชอง 7) หรือแมกระท่ังเกินกวาแสนลานบาท (กรณีการออกใบอนุญาตโทรศัพท 3G) ดัง
ตารางท่ี 1     นอกจากนี้ ยังพบการหลีกเล่ียงการปฏิบัติตามข้ันตอนของพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชน
เขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ในกรณีของการแกไขสัมปทานโทรศัพทเคล่ือนท่ี 
สัมปทานโทรทัศน และสัมปทานรานคาปลอดอากร  
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การศึกษายังพบวา การแสวงหาผลตอบแทนสวนเกินจากสัมปทานยังเกี่ยวของกับการเปนพันธมิตร
ของกลุมผลประโยชน 4 ฝายคือ นักธุรกิจสัมปทาน นักการเมือง ขาราชการระดับสูงหรือผูบริหาร
รัฐวิสาหกิจ และนักวิชาการบางสวน   โดยในสวนของความเช่ือมโยงระหวางนักธุรกิจสัมปทานกับ
นักการเมืองนั้น อาจเกิดข้ึนโดยการบริจาคเงินอุดหนุนพรรคการเมือง ซ่ึงมีแนวโนมลดลง หรือการลงสมัคร
รับเลือกต้ัง โดยเฉพาะในการเลือกต้ังเม่ือป 2544    สวนในการสรางความเช่ือมโยงระหวางนักธุรกิจ
สัมปทานกับขาราชการหรือผูบริหารรัฐวิสาหกิจนั้น พบการท่ีขาราชการหรือผูบริหารรัฐวิสาหกิจในสาขา
โทรคมนาคมและสาขาอ่ืนๆ เขารับตําแหนงกรรมการในบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือบริษัทในเครือหลังจาก
พนตําแหนงแลว  ซ่ึงทําใหเกิดความเส่ียงตอการสรางการแขงขันท่ีไมเปนธรรม เนื่องจาก เจาหนาท่ีของรัฐ
นั้นอาจชวยดําเนินการในลักษณะท่ีเอ้ือประโยชนใหแกบริษัทท่ีรับสัมปทานในรูปแบบตางๆ  

เพื่อแกไขปญหาการแสวงหาผลตอบแทนสวนเกินท่ีเกิดจากระบบสัมปทาน รัฐบาลจึงควรพิจารณา
ทบทวนเลิกระบบสัมปทานใหเหลือนอยท่ีสุดเทาท่ีจําเปน โดยควรปรับเปล่ียนไปสูการแขงขันเสรีภายใต
ระบบใบอนุญาตท่ีออกโดยหนวยงานกํากับดูแลแทน   สวนในกรณีท่ียังจําเปนตองใชระบบสัมปทาน 
เนื่องจากรัฐยังจําเปนตองเปนเจาของโครงสรางพื้นฐานอยูตอไป ควรดําเนินการดังตอไปนี้  

1. ใหสัมปทานโดยใชวิธีการประมูลอยางโปรงใส เพื่อเปล่ียนผลตอบแทนสวนเกินของเอกชนให
กลายเปนผลประโยชนของรัฐ หรือผูบริโภคแทน    

2. ควรยกรางสัญญาสัมปทานอยางรัดกุมเพื่อลดการใชดุลพนิิจตางๆ ใหเหลือนอยท่ีสุดเทาท่ีจะ
สามารถทําได โดยเฉพาะในสวนของสิทธิในทรัพยสิน หลักเกณฑและข้ันตอนในการปรับ
อัตราคาใชบริการหรือคาตอบแทน   

3. ควรมขีอกําหนดใหคูสัญญาสามารถเจรจาตอรองกันไดเฉพาะในกรณท่ีีมีเง่ือนไขท่ีกาํหนดไว
อยางชัดเจนลวงหนาเทานั้น เพื่อปองกันผูรับสัมปทานเสนอราคาในการประมูลสัมปทานสูง
เกินไป โดยหวังท่ีจะเจรจาเพื่อแกไขสัญญาในภายหลัง   

4. บังคับใชพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานฯ อยางเขมงวด โดยมีมาตรการในการ
ลงโทษท่ีเหมาะสมตอเจาหนาท่ีของรัฐท่ีฝาฝน และตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการ
ทําและแกไขสัญญาสัมปทานท่ีผานมา โดยควรเจรจาใหผูรับสัมปทานจายคาตอบแทนเพ่ิมข้ึน
อยางเหมาะสมเปนการแลกเปล่ียน หากคณะรัฐมนตรีจะใหความเห็นชอบตอสัมปทานน้ัน
ยอนหลัง  

5. ออกกฎระเบียบหามขาราชการระดับสูงและผูบริหารของรัฐวิสาหกิจเขารับตําแหนงกรรมการ 
ผูบริหาร หรือท่ีปรึกษาในบริษัทท่ีรับสัมปทานจากหนวยราชการหรือรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวของใน
ชวงเวลาท่ีกําหนด เชน 2 ป   

 



  

การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เรื่อง การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเปนธรรมในสังคม 

ตารางที่ 1 ตวัอยางผลตอบแทนสวนเกินจากการแกไขสัญญาหรือการหลีกเลี่ยงการจายคาสัมปทาน  

การดําเนินการเกี่ยวกับสัมปทาน ผลตอบแทน

สวนเกินทีเ่กี่ยวของ 

(ลานบาท) 

ที่มา/สมมติฐานที่ใชในการประมาณการผลตอบแทนสวนเกิน 

การออกใบอนุญาต 3G โดย กทช. 151,600 ประมาณการโดยบริษทัหลักทรัพย CLSA โดยคิดผลประโยชนที่ผูประกอบการ 3 รายได
เพิ่มขึ้นจากคาสัมปทานที่ลดลงจากการโอนถายผูใชบริการไปยังโครงขาย 3G และ
ผลประโยชนจากสัญญาการประกอบการที่มีอายุยาวขึน้ ทั้งนี้โดยหักรายจายในการ
ประมูลคลื่นความถี่และรายจายในการลงทุนแลว   

การปรับลดคาสัมปทานของบริการ

โทรศัพทพรีเพดของเอไอเอส 
13,420 ประมาณการโดยสมเกียรติ (2549)  โดยคํานวณจากสวนตางของคาสัมปทานตามสัญญา

เดิมและตามสมัปทานใหม โดยใชขอมูลเฉพาะระหวาง ตค. 2544-กย. 2549  โดยไมได
คิดผลกระทบของคาบริการที่เปลีย่นแปลงไปตอปริมาณการใชของผูบริโภค    

การแกไขสัญญาของเทเล อินโฟมีเดีย  2,063 ประมาณการโดยสมเกียรติ (2549) โดยคํานวณจากประโยชนทีบ่ริษทัไดรับจากการลด

คาสัมปทานและการลดภาระในการพิมพและแจกสมุดรายนามผูใชโทรศัพทหนาขาว โดย
ยังไมไดรวมประโยชนทีบ่รษิัทไดรับจากบริการสอบถามเลขหมายที่เพิ่มขึ้นจากการเลิก

พิมพสมุดรายนามผูใชโทรศพัทหนาขาว 
การแกสัญญาสัมปทานชอง 3 (ครั้งที่ 3) 
 

11,444   

การตอสัญญาสัมปทานชอง 7  
 

11,350 

ประมาณการโดยคณะผูวิจัย โดยสมมติวาควรจายคาสัมปทานในอัตราเดียวกันกับที่ 
บมจ. ไอทีวีเคยจาย   กรณีของสัมปทานชอง 3 การประมาณโดยคณะกรรมการพิจารณา

ดานสัญญาและกฎหมายของ อสมท ใหคาที่ใกลเคียงกนัคือ 7,290-12,129 ลานบาท 

ที่มา: คณะผูวจิัย ประมาณการเอง และรวบรวมจากแหลงอื่น 
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บทความเรื่อง 

ผลตอบแทนสวนเกนิจากสัมปทาน:  กรณีศึกษาสัมปทานโทรคมนาคม 
โทรทัศน และการจําหนายสินคาปลอดอากร 

สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย  
อิสรกุล อุณหเกตุร   

1. สัมปทานคืออะไร  

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญตองอาศัยการลงทุนในระดับสูง รัฐบาลของประเทศกําลัง
พัฒนาหลายประเทศ ซ่ึงขาดแคลนเงินทุน จึงมักเปดสวนรวมใหแกเอกชนเขามามีบทบาทในการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน     ระบบสัมปทาน (concession) เปนรูปแบบหนึ่งของการเปดใหเอกชนเขามีบทบาทใน
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน หรือใหบริการสาธารณะตางๆ  

ในความหมายแคบน้ัน สัมปทานหมายถึงเฉพาะรูปแบบของการรวมการงานระหวางรัฐกับเอกชน  
ซ่ึงรัฐใหสิทธิแกเอกชนในการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานเพื่อใหบริการตางๆ แกประชาชนในชวงเวลาหน่ึง     
สวนในความหมายกวางนั้น สัมปทานหมายความรวมถึงการท่ีรัฐเชา (lease) ทรัพยสินของเอกชนลงทุน การ
ท่ีรัฐใหแฟรนไชส (franchise) แกเอกชนในการใหบริการไปจนถึงการที่เอกชนสราง-ใหบริการ-โอน
ทรัพยสินเปนของรัฐเม่ือครบกําหนดเวลา (build-operate-transfer หรือ BOT) ดังภาพที่ 1  กลาวอีกนัยหนึ่ง 
เม่ือดูจากระดับการมีสวนรวมของเอกชน สัมปทานเปนรูปแบบท่ีอยูกึ่งกลางระหวางการท่ีรัฐเปนผูลงทุนใน
โครงสรางพื้นฐานและใหบริการแกประชาชนเองท้ังหมดกับการใหบริการโดยเอกชนอยางเต็มรูปแบบ 
(privatization) โดยรวมถึงกรณีท่ีเอกชนจะตองขอรับใบอนุญาต (license) จากรัฐในการประกอบการใน
ธุรกิจท่ีตองกํากับดูแล (regulated industry) ดวย    ท้ังนี้ ความแตกตางระหวางการประกอบการภายใตระบบ
สัมปทานและการประกอบการภายใตระบบใบอนุญาตก็คือ ในระบบสัมปทาน เอกชนจะไมสามารถเปน
เจาของทรัพยสินเชนโครงสรางพื้นฐานท่ีตนลงทุน แตจะมีสิทธิในการหารายไดจากการใหบริการ  ในขณะ
ท่ีในระบบใบอนุญาต เอกชนจะสามารถเปนเจาของทรัพยสินตางๆ ท่ีตนลงทุนไดดวย   

ลักษณะเฉพาะของสัมปทานมี 4 ประการคือ  หนึ่ง มีการทําสัญญาระหวางหนวยงานรัฐในฐานะ
ผูใหสัมปทานและเอกชนในฐานะผูรับสัมปทาน ซ่ึงในทางกฎหมายสัญญาดังกลาวมีฐานะเปนสัญญาทาง
ปกครอง (administrative contract)  สอง ผูรับสัมปทานมีหนาท่ีในการลงทุนสรางและบํารุงรักษาโครงสราง
พื้นฐาน โดยการดูแลของหนวยงานรัฐผูใหสัมปทาน  สาม สัญญาสัมปทานจะมีระยะเวลาท่ีจํากัด แมอาจมี
การตออายุไดในภายหลัง  ท้ังนี้ ในระยะเวลาของสัมปทาน เอกชนผูรับสัมปทานจะมีสิทธิแตเพียงผูเดียวใน
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การใชและแสวงหาประโยชนจากทรัพยสินตางๆ ท่ีตนสรางข้ึนตามขอบเขตท่ีระบุในสัญญา และส่ี การ
แสวงหาประโยชนในสัมปทานโดยการจัดเก็บคาบริการนั้นจะตองเปนไปตามอัตราท่ีกําหนดไวในสัญญา     

ในประเทศไทย เราจะพบการมีสวนรวมของเอกชนในรูปแบบสัมปทาน หรือท่ีเรียกกันวา “สัญญา
รวมการงาน” อยางกวางขวางท้ังกิจการโทรคมนาคม วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน รถไฟฟา ทางดวน 
รานคาปลอดอากร เปนตน โดยสัมปทานสวนใหญจะอยูในรูปแบบการสราง-โอนทรัพยสินเปนของรัฐ-
ใหบริการ (built-transfer-operate หรือ BTO)1 ซ่ึงหมายความวา เอกชนจะตองโอนโครงสรางพื้นฐานท่ีตน
ลงทุนพัฒนาข้ึนใหเปนของรัฐทันทีเม่ือสรางเสร็จ โดยมีเฉพาะสิทธิในการแสวงหาประโยชนจากโครงสราง
พื้นฐานดังกลาว พรอมกับแบงสวนแบงรายไดสวนหนึ่งใหรัฐเปน “คาสัมปทาน” ซ่ึงมักคิดเปนรอยละของ
รายไดกอนหักคาใชจาย โดยมีการรับประกันมูลคาข้ันตํ่าตามอัตราท่ีกําหนดไว    รูปแบบนี้แตกตางจาก
สัมปทานแบบ BOT ในตางประเทศ ซ่ึงการโอนทรัพยสินใหเปนของรัฐจะเกิดข้ึนเม่ือสัมปทานหมดอายุแลว   
ท้ังนี้ เนื่องจาก การเปดใหมีสวนรวมของเอกชนในการใหบริการในประเทศไทย ไมไดเกิดข้ึนพรอมกับการ
ยกเลิกหรือปรับปรุงแกไขกฎหมาย ซ่ึงใหสิทธิแกหนวยงานของรัฐ โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจในการผูกขาดการ
ใหบริการ ทําใหเอกชนไมสามารถถือครองทรัพยสินท่ีตนลงทุนสรางไดแมในชวงเวลาของสัมปทาน   
อยางไรก็ตาม ในชวงหลัง การมีสวนรวมในการใหบริการสาธารณะของเอกชนอยางเต็มรูปแบบในประเทศ
ไทยไดเร่ิมเกิดข้ึนภายใตระบบใบอนุญาตในสาขาโทรคมนาคมและสาขาพลังงาน หลังจากท่ีมีการตั้ง
หนวยงานกํากับดูแลในสาขาดังกลาวข้ึน  

ตามพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ซ่ึง
จะเรียกตอไปในบทความนี้วา “พระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานฯ” การทําสัญญาสัมปทาน
ในโครงการลงทุนซ่ึงมีวงเงินหรือทรัพยสินต้ังแต 1 พันลานบาทข้ึนไป จะตองเปนไปตามหลักเกณฑของ
กฎหมายดังกลาวท้ังในสวนของการเสนอโครงการและการดําเนินโครงการดังสรุปในกรอบท่ี 1 

2.  สัมปทานกับผลตอบแทนสวนเกิน 

สัมปทานเกี่ยวของกับผลตอบแทนสวนเกนิหรือ “คาเชาทางเศรษฐกิจ” (economic rent)  ในเกือบ
ทุกข้ันตอนของการดําเนินการ  นับต้ังแตการไดมาซ่ึงสัญญาสัมปทานน้ัน   การบริหารสัญญา เชน การโอน
ทรัพยสิน  การระงับขอพพิาท   ตลอดจนการปรับปรุงแกไขสัญญาสัมปทานไปจนถึงการเลิกสัญญา
สัมปทาน    

 
 

                                                        
1  ในตางประเทศ โดยเฉพาะในละตินอเมริกา การใหบริการภายใตสัมปทานจะพบมากในการใหบริการในสาขานํ้าประปา  สวนในสาขาดาน

โทรคมนาคม การมีสวนรวมของเอกชนมักอยูในรูปของการประกอบการอยางเต็มตัวภายใตตลาดท่ีเปดเสรี       
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเปนธรรมในสังคม 

2.1 การไดสัมปทาน 

เนื่องจากสัมปทานเกี่ยวของกับสิทธิในการแสวงหาประโยชนแตเพียงผูเดียว (exclusive rights) จาก
ทรัพยสินของรัฐหรือทรัพยากรสาธารณะ   ผูไดสัมปทานจึงมีโอกาสในการแสวงหาผลตอบแทนสวนเกนิ
ไดจากสิทธิผูกขาดหรือกึ่งผูกขาดในการหาประโยชนจากทรัพยสินของรัฐหรือทรัพยากรสาธารณะน้ัน     
การไดมาซ่ึงสัมปทานจึงไมสามารถแยกออกไดจากการแสวงหาผลตอบแทนสวนเกนิ (rent seeking)     
อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีมีการแขงขันกันเพื่อใหไดสัมปทาน เชน การประมูล (auction) หรือการประกวด
ราคา (bidding) ผลตอบแทนสวนเกินดังกลาวท่ีเดิมเคยตกกบัธุรกิจอาจเหือดหายไป (dissipate) กลายเปน
ประโยชนท่ีตกอยูกับรัฐ  หรือกลายเปนประโยชนของผูบริโภคในกรณีท่ีเปนการประมูลคัดเลือกผูใหบริการ
ซ่ึงคิดคาบริการต่ําท่ีสุด    ในทางเศรษฐศาสตร รายไดของรัฐจาการประมูลสัมปทาน จะกอใหเกดิผลกระทบ
ในทางลบตอแรงจูงใจในการประกอบการของผูประกอบการและตอการบริโภคของผูบริโภคนอยกวาการ
จัดเก็บภาษี โดยเฉพาะเม่ือกําหนดใหจายคาสัมปทานเปนมูลคาท่ีแนนอนไมข้ึนกับรายไดของการใหบริการ2 

2.2 การบริหารสัมปทาน 

เนื่องจากสัมปทานเปนเอกสารสัญญา (contract) ชนิดหนึ่ง สัมปทานจึงยอมไมสามารถหลีกเล่ียง
ปญหาความไมสมบูรณของสัญญา (incomplete contract) ไปได   ในข้ันตอนของการบริหารสัญญาสัมปทาน 
ความไมสมบูรณของสัญญาทําใหมีความจาํเปนท่ีจะตองใหเจาหนาท่ีของรัฐสามารถใชดุลพินิจ (discretion) 
บางสวนในการปฏิบัติตามสัญญา     อยางไรก็ตาม การเปดใหมีการใชดุลพินิจท่ีมากเกินไป โดยปราศจาก
กลไกตรวจสอบถวงดุล  อาจทําใหเกิดการใชดุลพินิจท่ีไมเหมาะสมไดท้ังในกรณีท่ีสัญญาไมระบุขอบเขต
ภารกิจท่ีผูรับสัมปทานจะตองปฏิบัติอยางครบถวนชัดเจน หรือแมกระท่ังในกรณท่ีีระบุไว ก็อาจมีการไม
บังคับใหเปนไปตามสัญญาก็ได เชน ไมกํากบัใหมีการสงมอบทรัพยสินอยางครบถวนตามสัญญา     
นอกจากนี้ เม่ือมีขอพิพาทตามสัญญา กระบวนการระงับขอพิพาทซึ่งมักกําหนดใหสามารถดําเนินการได
โดยอนุญาโตตุลาการ ยังอาจเปนชองทางในการแสวงหาผลตอบแทนสวนเกนิไดอีกเชนกัน จากการตีความ
ขอกําหนดในสัญญาสัมปทานในลักษณะท่ีเอ้ือประโยชนตอผูประกอบการเอกชน   

2.3 การแกไขสัมปทาน 

ความไมสมบูรณของสัญญายังทําใหมีความจําเปนท่ีจะตองมีการปรับปรุงแกไขเง่ือนไขใน
สัมปทานน้ันใหเหมาะสมกับสภาพการณท่ีเปล่ียนแปลงไป   ดวยการเจรจาขอแกสัญญาใหม (contract 

                                                        
2  อยางไรก็ตาม ตองมีการสรางความเขาใจท่ีถูกตองแกประชาชนและสื่อมวลชนในประเด็นดังกลาววา การแขงขันประมูลสัมปทานหรือ

ใบอนุญาตประกอบการ ซึ่งทําใหรัฐไดรายไดในระดับที่สูง จะไมมีผลทําใหอัตราคาบริการที่ผูประกอบการจัดเก็บจากผูบริโภคอยูในระดับท่ี
สูงตามไปดวย เนื่องจากตนทุนดังกลาวของผูประกอบการเปนตนทุนจม (sunk cost)  ดูคําอธิบายในประเด็นนี้ในบริบทของการประมูลคลื่น
ความถี่โทรศัพทเคลื่อนที่ 3G ไดจาก สมเกียรติ (2552) 
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renegotiation)    ปญหาก็คือ ในประเทศท่ีมีระบบนิติรัฐ (rule of law) ท่ีไมเขมแข็ง การเจรจาขอแกสัญญา
ใหม ก็มักจะเปนชองวางในการแสวงหาผลตอบแทนสวนเกินได  ซ่ึงเปนการทําลายระบบการประมูลหรือ
การแขงขันอยางเปนธรรมเพ่ือใหไดมาซ่ึงสัมปทานน้ัน เพราะผูประกอบการจะสามารถใชวิธีการเสนอราคา
ในการประมูลท่ีสูงเกินกวาท่ีตนเองจะยอมรับได เพียงเพื่อใหชนะการประมูลไดสัมปทานนั้นมา แลว
พยายามตอรองเพ่ือเจรจาขอแกสัญญาในภายหลัง      ดังนั้น ในสภาพการณท่ีมีการแกไขสัญญาบอยคร้ัง การ
แขงขันดวยการประมูลจะไมไดชวยทําใหรัฐไดผูประกอบการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด แตจะไดผูท่ีสามารถ 
“วิ่งเตน” ไดเกงท่ีสุดแทน  

2.4 การเลิกสัมปทาน  

เม่ือสัญญาสัมปทานจะหมดอายุลง ผูรับสัมปทานอาจมีพฤติกรรมในลักษณะแสวงหาประโยชนใน
ลักษณะฉวยโอกาส (opportunistic) เชนไมบํารุงรักษาใหทรัพยสินท่ีจะโอนไปเปนของรัฐนั้นอยูในสภาพท่ี
ดีตอไป    หรือในกรณีท่ีเห็นวาเง่ือนไขในสัญญาสัมปทานเดิมท่ีมีอยูนั้น ไมกอประโยชนสูงสุด  ผูรับ
สัมปทานก็อาจหาขออางในการท้ิงสัญญาสัมปทานน้ันไปสูสัญญาใหมท่ีมีเง่ือนไขดีกวาได  

3. กรณึศึกษา: ผลตอบแทนสวนเกินในสัมปทานในประเทศไทย  

ตารางท่ี 1 แสดงขอมูลเบ้ืองตนของสัญญาสัมปทานตางๆ ท่ีอยูในการศึกษานี้ท้ังในสวนท่ีเกีย่วของ
กับหนวยงานรัฐท่ีใหสัมปทาน ผูรับสัมปทาน ระยะเวลา และคาตอบแทนท่ีใหแกภาครัฐ   ตลอดจนขอมูลท่ี
เกี่ยวของกับการแกไขสัญญาท่ีสําคัญ 

3.1 สัมปทานโทรคมนาคม  

แมวาในตางประเทศ การเปดใหเอกชนเขามาประกอบการในกจิการโทรคมนาคมมักเกิดข้ึนพรอม
กับการเปดเสรีตลาดก็ตาม   รัฐบาลไทยท่ีผานมาไมไดเลือกท่ีจะเปดเสรีตลาดโทรคมนาคม โดยยกเลิก
กฎหมายท่ีใหอํานาจผูกขาดในการใหบริการแกรัฐวิสาหกิจ 2 แหงคือ องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย
และการส่ือสารแหงประเทศไทย  แตกลับเลือกใชวิธีท่ีใหรัฐวิสาหกิจดังกลาวใหสัมปทานแกเอกชนแทน    
ท้ังนี้ ตลอดชวงเวลาประมาณ 20 ท่ีผานมา มีการใหสัมปทานโทรคมนาคมอยางนอย 33 สัญญาในบริการ
ตางๆ หลายประเภท (สถาบันวิจยัเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2542)  

สัมปทานท่ีเกีย่วของกับผลประโยชนขนาดใหญท่ีสุดคือ สัมปทานโทรศัพทเคล่ือนท่ี 4 สัญญาของบ
มจ.แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส (เอไอเอส) ท่ีไดรับจากองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ปจจบัุนเปล่ียน
ช่ือเปน บมจ. ทีโอที)  และบมจ.โทเท่ิล แอ็คเซส คอมมูนิเคช่ัน (ดแีทค), บริษัท ทรูมูฟ จํากัด และบริษัท 
ดิจิตอลโฟน จํากัด (ดีพีซี)  ซ่ึงไดรับจากการส่ือสารแหงประเทศไทย (ปจจุบันเปลี่ยนช่ือเปน บมจ. กสท 
โทรคมนาคม)   และสัญญาใหบริการโทรศัพทพื้นฐาน 2 ฉบับของบริษัทเทเลคอม เอเซีย (ปจจุบันเปล่ียนช่ือ
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เปนบมจ. ทรู คอรปอเรช่ัน) และ บมจ. ทีทีแอนดที ซ่ึงไดรับจากองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย และ
สัญญาดาวเทียมส่ือสารในประเทศของบริษัท ชินวัตร แซทเทิลไลท จํากัด (ปจจุบันเปล่ียนช่ือเปนบมจ.ไทย
คม) ซ่ึงไดรับจากกระทรวงคมนาคมและปจจุบันโอนยายไปอยูในความดูแลของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร  

แมสัมปทานในกิจการโทรคมนาคมจะกอใหเกิดความแพรหลายของบริการโทรศัพทพื้นฐานและ
โทรศัพทเคล่ือนท่ีมากกวาการใหบริการโดยรัฐวิสาหกิจอยางเหน็ไดชัดก็ตาม  ระบบสัมปทานก็กอใหเกดิ
ปญหาตางๆ มากมาย และทําใหการเปดเสรีตลอดจนการกํากับดแูลกิจการโทรคมนาคมในปจจบัุนเปนไป
ดวยความยากลําบาก    ท่ีสําคัญ ยังมีการแกไขสัญญาสัมปทานหลายคร้ัง ซ่ึงทําใหรัฐเสียประโยชน ดัง
ตัวอยางตางๆ ดังท่ีจะกลาวตอไปนี้  

ก) การแปรสัญญาสัมปทาน 

นับต้ังแตมีแผนแมบทพัฒนากิจการโทรคมนาคมป 2540  ไดมีความพยายามในการแกไขสัญญา
สัมปทาน หรือท่ีเรียกในวงการโทรคมนาคมวา “การแปรสัญญาสัมปทาน” หรือ “การแปลงสัญญา
สัมปทาน” มาโดยตลอด เพือ่ใหสอดคลองกับแผนการเปดเสรีกิจการโทรคมนาคม     ความพยายามท่ีเปน
รูปธรรมคร้ังแรกเร่ิมจากการท่ีกระทรวงคมนาคมในสมัยนั้นไดวาจางบริษัทท่ีปรึกษา ซ่ึงประกอบดวยบริษัท
หลักทรัพยธนสยาม จํากดั  Baring Brothers Limited และ Credit Swiss First Boston (Singapore)  .ให
เสนอแนะแนวทางในการแปรสัญญา  นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมยังไดแตงต้ังคณะทํางานข้ึนมาอีกชุด
หนึ่งเพื่อศึกษาแนวทางการแปรสัญญาไปพรอมกัน   ท้ังนี้ กลุมบริษัทท่ีปรึกษาธนสยามไดเสนอใหผูรับ
สัมปทานท้ังหมดเลิกจายคาสัมปทานใหแกรัฐวิสาหกิจภายในป 2549 โดยอางวาประเทศไทยมีพนัธกรณีท่ี
จะตองเปดเสรีกิจการโทรคมนาคมใหผูประกอบการตางประเทศเขาแขงขันตามความตกลงท่ัวไปวาดวย
การคาบริการ (GATS) ขององคการการคาโลก (WTO) ในปดังกลาว    สวนคณะทํางานของกระทรวง
คมนาคมก็เสนอทางเลือกตางๆ เชน การแปลงสวนแบงรายไดเปนหุน หรือใหคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งซ้ือ
สิทธิในสัญญาจากอีกฝายหน่ึง เปนตน  

จากขอเสนอตางๆ มากมายดังกลาว คณะกรรมการกํากบันโยบายรัฐวสิาหกิจ (กนร.) จึงวาจางให
สถาบันวิจัยเพือ่การพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) ศึกษาถึงความจําเปนและแนวทางท่ีเหมาะสมในการ
แปรสัญญา  การศึกษาของทีดีอารไอพบวา ประเทศไทยไมไดมีพนัธกรณีในการเปดเสรีกิจการโทรคมนาคม
ใหผูประกอบการตางประเทศตามท่ีกลาวอางกัน 3       อยางไรก็ตาม รัฐบาลไทยสามารถเปดเสรีบริการ
โทรคมนาคมได โดยไมตองแปรสัญญา เนื่องจาก การแกไขสัญญาท่ีผานมาไดทําใหไมมีผูรับสัมปทานราย

                                                        
3 ประเทศไทยมีพันธกรณีในการเปดเสรีโทรคมนาคมนอยมาก  เนื่องจากตกลงท่ีจะเปดใหผูประกอบการตางประเทศถือหุนไดไมเกินรอยละ 20 

ในบริการโทรคมนาคม 4 บริการคือ โทรศัพทพื้นฐาน โทรเลข โทรพิมพและโทรสาร ในป 2549 



6 บทความเร่ืองผลตอบแทนสวนเกินจากสัมปทาน: กรณีศึกษาสัมปทานโทรคมนาคม โทรทัศน และการจําหนายสินคาปลอดอากร 

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ เซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

ใดเหลือสิทธิผูกขาดในการใหบริการอีกตอไป  แตการแปรสัญญาจะมีประโยชนในการปรับโครงสราง
ตลาดโทรคมนาคมไทยใหเกิดการแขงขันกันมากข้ึน   

แนวคิดท่ีทีดีอารไอเสนอในการแปรสัญญาก็คือ ใหประมาณการสวนแบงรายไดท่ีผูรับสัมปทาน
จะตองจายในอนาคตมาเปนมูลคาปจจุบัน (present value) แลวจายใหแกรัฐแทน  โดยยึดหลักวา ในการแปร
สัญญา ผูรับสัมปทานไมควรไดรับประโยชนมากหรือนอยไปกวาท่ีจะไดรับตามสัญญาเดิมภายใตโครงสราง
ตลาดเดิม แตจะไดรับการชดเชยจากรัฐในกรณีท่ีมีการเปดเสรีตลาดแตกตางไปจากสัญญาเดิมเทานั้น  
แนวคิดนี้ไดรับความเหน็ชอบจาก กนร. และคณะรัฐมนตรีในสมัยนัน้   อยางไรก็ตาม  การแปรสัญญาตาม
แนวทางดังกลาวไมประสบความสําเร็จดวยเหตุผลตางๆ โดยเฉพาะการที่ผูรับสัมปทานไมใหความรวมมือ 
ซ่ึงนาจะเกิดจากการเล็งเหน็วามีโอกาสที่จะไดรับผลประโยชนเพิ่มข้ึนจากการแปรสัญญาในเง่ือนไขใหม
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงทางการเมือง เนื่องจากกําลังจะมีการเลือกต้ังท่ัวไปโดยพรรคการเมืองท่ีไดรับความ
นยิมสูงสุดในขณะน้ันคือ พรรคไทยรักไทย 

หลังจากนัน้ ในสมัยรัฐบาลทักษิณ ไดมีการวาจางสถาบันทรัพยสินทางปญญาแหงจฬุาลงกรณ ให
นําเสนอแนวคิดในการแปรสัญญาอีกคร้ังหนึ้ง  โดยสถาบันดังกลาวเสนอใหผูรับสัมปทานเลิกจายสวนแบง
รายไดใหแกรัฐวิสาหกิจในป 2549 คลายกับขอเสนอของทีมท่ีปรึกษาธนสยามซ่ึงกอใหเกิดการตอตานจาก
วงการวิชาการและภาคประชาสังคมอยางกวางขวางจนไมสามารถดําเนินการได  ในป 2546 รัฐบาลทักษิณ
จึงไดออกพระราชกําหนดเพ่ือจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากบริการโทรคมนาคม โดยจัดเก็บภาษีรอยละ 10 
จากโทรศัพทเคล่ือนท่ี และรอยละ 2 จากบริการโทรศัพทพื้นฐาน แตอนุญาตใหผูรับสัมปทานสามารถนํา
ภาษีสรรสามิตท่ีจายไปหักออกจากคาสัมปทานได แนวทางดังกลาวไดรับการวพิากษวจิารณวามีผลในการ
กีดกันการแขงขันไมใหผูประกอบการรายใหมสามารถเขาสูตลาดได  เพราะในขณะท่ีผูประกอบการราย
ใหมมีภาระตองจายภาษีอยางแทจริง  ผูประกอบการรายเดิมกลับสามารถนําภาษีไปหกัออกจากคาสัมปทาน
ท่ีตองจายอยูแลวได   

หลังจากท่ีรัฐบาลทักษิณถูกรัฐประหารเม่ือวันท่ี 19 กนัยายน 2549  รัฐบาลสุรยุทธก็ไดยกเลิกการ
จัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากบริการโทรคมนาคมโดยมีผลตอเนื่องมาจนมาถึงปจจุบัน อยางไรกต็าม ใน
ปจจุบันตลาดโทรคมนาคม โดยเฉพาะโทรศัพทเคล่ือนท่ีของประเทศไทยกน็าจะถึงจุดอ่ิมตัวแลว เนื่องจากมี
ผูใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีถึง 63.25 ลานรายในไตรมาสแรกของป 2552  โดยเอไอเอสมีสวนแบงตลาด
สูงสุดรอยละ 43.5 ดีแทครอยละ 30 และทรูมูฟรอยละ 23.7 (กทช, 2552)  

ลาสุด เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2552 กทช. ไดประกาศท่ีจะออกใบอนุญาตประกอบกจิการ
โทรศัพทเคล่ือนท่ี 3G จํานวน 4 ใบอนุญาต โดยจะจัดสรรดวยการประมูล โดยคาดวาราคาต้ังตนการประมูล 
(starting price) และราคาท่ีกทช. ยอมรับ (reserved price) ของใบอนุญาตคือ 4,600 ลานบาทสําหรับ
ใบอนุญาตใชคล่ืนความถ่ีขนาด 2x10 MHz และ 5,200 ลานบาทสําหรับใบอนุญาตใชคล่ืนความถ่ีขนาด 
2x15 MHz  ปญหาก็คือ หากการประมูลไมมีการแขงขันเทาท่ีควร เชน มีจํานวนผูเขาประมูลนอยกวาหรือ
เทากับจํานวนใบอนุญาต  ราคาสุดทายในการประมูลก็ไมนาจะแตกตางจากราคาต้ังตนมากนกั ซ่ึงเปนระดับ
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ท่ีตํ่ากวาประโยชนมหาศาลท่ีผูรับสัมปทานจะไดรับจากการไมตองจายคาสัมปทานใหแกรัฐวิสาหกิจตลอด
อายุสัญญาท่ีเหลืออยู หากสามารถโอนผูใชบริการไปโครงขายใหม  หากเปนเชนนี้ การออกใบอนญุาต 3G ก็
จะกอใหเกิดประโยชนใหแกผูรับสัมปทานอยางมากเสมือนหนึ่งเปนการแปรสัญญาสัมปทานไปในแนวทาง
ท่ีผูรับสัมปทานเรียกรองกนัมานานนั่นเอง   

ข) การแกไขสัญญาสัมปทานของบริษัทแอดวานซ อินโฟ เซอรวิส 

เม่ือเปรียบเทียบกับคูแขงซ่ึงไดรับสัมปทานจาก กสท. แลวสัญญาสัมปทานท่ีบริษัทแอดวานซ อิน
โฟ เซอรวิส (เอไอเอส) ไดรับจาก ทศท. ในวันท่ี 27 มีนาคม 2533 มีเง่ือนไขโดยรวมท่ีดีกวาหลายประการ 
โดยเฉพาะการไดรับคล่ืนความถ่ียาน 900 MHz ซ่ึงเปนยานความถ่ีตํ่าและมีตนทุนในการลงทุนเพื่อใหบริการ
นอยกวายานความถี่สูง นอกจากนี ้ ทศท. ซ่ึงเปนเจาของโครงขายโทรคมนาคมรายใหญและเปนผูให
สัมปทานแกเอไอเอสยังเลือกปฏิบัติในการจัดเก็บคาเช่ือมโยงโครงขายระหวางผูประกอบการเอกชนแตละ
ราย โดยเอไอเอสไดรับการยกเวนไมตองจายคาเช่ือมโยงโครงขาย ในขณะท่ีผูประกอบการรายอื่นตองจาย
คาเช่ือมโยงโครงขายในระดบัท่ีสูง ซ่ึงสงผลใหตนทุนของผูประกอบการรายอ่ืนสูงกวาเอไอเอส4     

สัญญาสัมปทานของเอไอเอสไดรับการแกไขเพ่ิมเติมหลายคร้ัง ท้ังกอนและหลังจากท่ีพ.ต.ท. 
ทักษิณ ชินวัตร เขารับตําแหนงนายกรัฐมนตรี ตัวอยางการแกไขสัญญาคร้ังสําคัญไดแก   

- การแกไขสัญญาคร้ังท่ี 4 เม่ือวันท่ี 20 กนัยายน 2539: บริษัทไดสิทธิในการขยายอายุของ
สัมปทานจาก 20 ปเปน 25 ป เพื่อแลกกับการเลิกสิทธิผูกขาดในการใหบริการ
โทรศัพทเคล่ือนท่ีแตเพยีงรายเดยีวท่ีบริษัทมีอยูกับ ทศท. 

- การแกไขสัญญาคร้ังท่ี 6 เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2544: บริษัทไดรับการลดหยอนการจาย
คาสัมปทานจากบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีในระบบพรีเพด (บัตรเติมเงิน) จากรอยละ 25 
เปนรอยละ 20 ของรายได โดยอางวา เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2544 บริษัทคูแขงคือ แทค ไดรับ
การลดหยอนคาเช่ือมโยงโครงขายของบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีในระบบพรีเพดจาก 200 
บาทตอเลขหมายตอเดือนเปนรอยละ 18 ของรายได  

- การแกไขสัญญาคร้ังท่ี 7 เม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2545: ในกรณีท่ีบริษทัเขาไปใชเครือขาย
รวม (roaming) ของผูประกอบการรายอ่ืน  บริษัทไดสิทธิในการหกัคาใชเครือขายรวมท่ี
จายใหแกผูประกอบการรายนั้น  กอนจายคาสัมปทานใหแก ทศท.   

 
สมเกียรติ (2549) มีขอสังเกตวา การเปล่ียนแปลงแกไขสัญญาสัมปทานดังกลาวขางตน เปน

ประโยชนอยางมากตอเอไอเอส ในขณะท่ี ทศท. ซ่ึงเปนคูสัญญา ตลอดจนประชาชนไมไดประโยชนใน

                                                        
4 อยางไรก็ตาม คูแขงรายสําคัญของเอไอเอสคอื บริษัทโทเทิล แอกเซส คอมมิวนิเคช่ัน (แทค) ก็ไดรับคล่ืนความถี่ในปริมาณท่ีมากท่ีสุดถึง 75 
MHz ซึ่งทําใหบริษัทมีรายไดจากการนําคล่ืนความถ่ีไปขายตอใหรายอ่ืนหลายพันลานบาท 
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วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ เซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

สัดสวนท่ีทัดเทียมกันแตอยางใด นอกจากนี้ ขออางท่ีใชในการแกไขสัญญาแตละคร้ังยังไมสมเหตุสมผล
หลายประการ กลาวคือ  

- แมเอไอเอสจะมีสิทธิผูกขาดในการใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีแตเพยีงรายเดียวตามสัญญา
ท่ีมีอยูกับ ทศท. ต้ังแตป 2533  ในทางปฏิบัติ  สิทธิผูกขาดในการใหบริการ
โทรศัพทเคล่ือนท่ีแตเพยีงรายเดยีวของบริษัทหมดไปแลวต้ังแตป 2534 เม่ือ กสท. ให
สัมปทานบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีแกแทค  

- การเช่ือมโยงโครงขายไมไดเปนสวนหนึ่งของระบบสัญญาสัมปทาน ดงัจะเห็นไดวาแมใน
ประเทศท่ีมีระบบสัญญาสัมปทาน กย็ังมีการเช่ือมโยงโครงขายระหวางผูประกอบการ   
นอกจากนี้ หลักปฏิบัติท่ีดีในระดับสากลในการคิดอัตราคาเช่ือมโยงโครงขายก็คือ เจาของ
โครงขายตองไมเลือกปฏิบัติระหวางผูประกอบการรายอื่นท่ีขอเช่ือมโยงโครงขาย    การที่
ทศท. ปรับลดคาเช่ือมโยงโครงขายบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีในระบบพรีเพดใหแก แทค จึง
ไมควรเปนขออางใหบริษทัขอปรับลดการจายคาสัมปทานแก ทศท.    และแมวาแทคไดรับ
การปรับลดคาเช่ือมโยงโครงขายจาก ทศท. เหลือรอยละ 18 ของรายได   อัตราดังกลาวกย็ัง
สูงกวาอัตรารอยละ 0 ท่ีเอไอเอสไดรับจาก ทศท. มากซ่ึงถือวามีการเลือกปฏิบัติอยาง
ชัดเจน  

- การอนุญาตใหเอไอเอสหกัคาใชเครือขายรวม (โรมมิง) ท่ีจายใหแกผูประกอบการรายอ่ืน  
กอนจายคาสัมปทานใหแก ทศท.   เปนการเปล่ียนแปลงวธีิการจายคาสัมปทานใหแก ทศท. 
ซ่ึงในสัญญาเดิม จะคิดจากรายไดจากการใหบริการโดยไมมีการหักคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน   
การเปล่ียนแปลงดังกลาวอาจมีผลทําใหบริษัทตัดสินใจลงทุนสรางเครือขายเองนอยลง ซ่ึง
ทําใหทรัพยสินท่ี ทศท. จะไดรับจากสัมปทานลดลงตามไปดวย   

 
ผลจากการแกไขสัญญาดังกลาว จึงเปนประโยชนอยางมากตอเอไอเอสและทําให ทศท. ซ่ึงเปน

รัฐวิสาหกิจเสียประโยชนและทําใหเกิดการแขงขันท่ีไมเปนธรรมในตลาดโทรศัพท เคล่ือนท่ี   การประมาณ
การเบ้ืองตนโดยสมเกียรติ (2549) ช้ีวาเฉพาะการที่ ทศท. ปรับลดคาสัมปทานจากบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี
ในระบบพรีเพดจากรอยละ 25 เหลือรอยละ 20 ใหแกเอไอเอส นาจะทําใหบริษัทไดรับประโยชนประมาณ 
13,420 ลานบาท เม่ือคิดเฉพาะชวงเวลาระหวางเดือนตุลาคม 2544 ถึงเดือนกันยายน 2549   ในอนาคต มูลคา
ความเสียหายดังกลาวจะเพิม่สูงข้ึนตามปริมาณการใชบริการ โดยความเสียหายตลอดอายุสัญญาอาจสูงถึง 8 
หม่ืนลานบาทตามท่ีมีการประมาณการกัน   

ในประเด็นดานกฎหมาย คณะกรรมการกฤษฎีกา (เร่ืองเสร็จท่ี 291/2550) ไดมีความเห็นวา 
สัมปทานของเอไอเอสไดเกดิข้ึนแลวกอนท่ีพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานฯ ใชบังคับ ซ่ึง
ตามมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติดังกลาวกําหนดวา การดําเนินการในข้ันตอนตอไปคือการกํากับดูแลและ
ติดตามผลตองปฏิบัติตามข้ันตอนของพระราชบัญญัตินี้   อยางไรก็ตาม ภายหลังจากท่ีพระราชบัญญัติวาดวย
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเปนธรรมในสังคม 

การใหเอกชนเขารวมงานฯ ใชบังคับ ทศท. ไมไดเสนอเร่ืองการแกไขเพ่ิมเติมสัญญาคร้ังท่ี 2-7 ตอ
คณะกรรมการประสานงานตามมาตรา 22 พิจารณา และไมไดเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบเม่ือมี
การแกไขเปล่ียนแปลงสาระสําคัญของสัญญา จึงถือวาไมไดดําเนินการตามกฎหมายดังกลาว ซ่ึงทําให
คณะรัฐมนตรีสามารถพิจารณาวา ควรจะเพิกถอนการแกไขสัญญาหรืออาจใชดุลพนิิจใหความเหน็ชอบตอ
การแกไขสัญญาน้ันก็ได   

ค) การแกไขสัญญาของบริษัทโทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน 

บริษัทโทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากดั (บริษัทแทค) ไดรับสัมปทานจาก
การส่ือสารแหงประเทศไทย (กสท.) ใหดําเนินการใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี เม่ือป 2533  โดยมีระยะเวลา
ดําเนินการ 15 ป นับต้ังแตป 2534 ถึงป 2549 ซ่ึงตอมาไดมีการทําสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญาเดิมรวม 3 คร้ัง  

- การแกไขสัญญาคร้ังท่ี 1 เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม 2536: แทคขยายอายุสัญญาจาก 15 ป เปน 
22 ป  โดยท่ี กสท.จะไมอนญุาตใหผูประกอบการรายอ่ืนใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีใน
ระยะเวลา 10 ป   

- การแกไขสัญญาคร้ังท่ี 2 เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2539:  แทคสามารถลดคาใชบริการและ
คาธรรมเนียมไดในกรณจีัดรายการสงเสริมการขาย 

- การแกไขสัญญาคร้ังท่ี 3 เม่ือวันท่ี 22 พฤศิกายน 2539: แทคขยายอายสัุญญาเปน 27 ป เร่ิม
นับต้ังแตวันแรกท่ีเปดใหบริการ  

 
ในประเด็นดานกฎหมาย คณะกรรมการกฤษฎีกา (เร่ืองเสร็จท่ี 292/2550) ไดมีความเห็นวา 

สัมปทานของแทคไดเกิดข้ึนแลวกอนท่ีพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานฯ ใชบังคับ ซ่ึงตาม
มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติดังกลาวกําหนดวา การดําเนินการในข้ันตอนตอไปคือการกํากับดูแลและ
ติดตามผลตองปฏิบัติตามข้ันตอนของพระราชบัญญัตินี้   อยางไรก็ตาม ภายหลังจากท่ีพระราชบัญญัติวาดวย
การใหเอกชนเขารวมงานฯ ใชบังคับ และมีการแกไขเพ่ิมเติมสัญญา ไมไดมีการดําเนินการท่ีถูกตองตาม
กฎหมาย เนือ่งจากไมไดมีการเสนอคณะกรรมการประสานงานตามมาตรา 22 พิจารณา และไมไดเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ เม่ือมีการแกไขเปล่ียนแปลงสาระสําคัญของสัญญา การแกไข
เพิ่มเติมสัญญาดังกลาวโดย กสท. จึงกระทําไปโดยไมมีอํานาจตามกฎหมาย  ซ่ึงทําใหคณะรัฐมนตรีสามารถ
พิจารณาวา ควรจะเพิกถอนการแกไขสัญญาหรืออาจใชดุลพินิจใหความเหน็ชอบตอการแกไขสัญญานั้นก็
ได   

ง) การแกสัญญาของเทเล อินโฟมีเดีย 

บริษัทเทเล อินโฟมีเดยี (ช่ือเดิมคือบริษทัชินวัตรไดเร็คทอร่ีส) ไดรับสัมปทานจาก ทศท.     เม่ือป 
2538 บริษัทไดทําสัญญาจัดพิมพและโฆษณาสมุดรายนามผูใชโทรศัพทคร้ังใหมกบั ทศท. มีอายุ 10 ป
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วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ เซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

ระหวางป 2539-2548   ตามสัญญาดังกลาว บริษัท เทเล อินโฟมีเดียมีหนาท่ีในการจดัพิมพและสงมอบสมุด
รายนามผูใชโทรศัพทเขตนครหลวงและเขตภูมิภาค ใหแกผูใชตามจาํนวนและรูปแบบท่ี ทศท. กําหนด   
นอกจากนี้ บริษัทตองจายคาสัมปทานจากการขายโฆษณา กอนหักคาใชจาย ประมาณรอยละ 70 ใหแก ทศท  
โดยมีการรับประกันผลประโยชนตอบแทนข้ันตํ่าใหแก ทศท. ตามอัตราท่ีกําหนดไวอีกดวย ท้ังนี ้
ผลตอบแทนหรือคาสัมปทานดังกลาวจะตองไมนอยกวาอัตราข้ันตํ่าซ่ึงทยอยปรับเพิ่มจาก 709 ลานบาทในป 
2539 เปน 1,359 ลานบาทในป 2548  

ในป 2541 เทเล อินโฟมีเดียไดขอแกไขสัญญากับทศท. โดยเปล่ียนเง่ือนไขในสัญญาจากการแจก
สมุดรายนามผูใชโทรศัพทในเขตนครหลวงท้ังหมดใหแกผูใช เปนการแจกเฉพาะสมุดรายนามผูใชโทรศัพท
ในเขตเดียวกนั และสามารถแจก CD-ROM ไดแทน หากไดรับอนุญาตจาก ทศท.ในคราวเดยีวกนั บริษัทยัง
ขอแกไขสัญญาเพ่ือลดคาสัมปทานท่ีจายใหแก ทศท. เหลือเพยีงรอยละ 30 และลดการรับประกัน
ผลประโยชนตอบแทนข้ันตํ่าใหแก ทศท. ลงอยางมาก เชน ในป 2541 ลดลงจาก 806 ลานบาทเหลือเพียง 
282 ลานบาท และในป 2548 ลดลงจาก 1,359  ลานบาทเหลือ 0 บาท   พรอมกับแปลงผลประโยชนสวนท่ี
เหลือเปนหุน โดยใหทศท. ถือหุนรอยละ 49 สัญญาดังกลาวยังกําหนดดวยวา หากมีกฎหมายยกเลิก
พระราชบัญญัติองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย พ.ศ. 2497 การจดัพิมพสมุดรายนามผูใชโทรศัพทฉบับ
หนาขาว ซ่ึงมีตนทุนสูงและไมสามารถหารายได จะมีตอไปหรือไมนั้นใหเปนไปตามความตกลงระหวาง 
ทศท. และเทเล อินโฟมีเดยี  แตบริษทัจะยังคงจัดพมิพสมุดรายนามผูใชโทรศัพทฉบับหนาเหลือง ซ่ึง
สามารถหารายไดจากการโฆษณาไดตอไป   

ในท่ีสุด เม่ือมีการยกเลิกพระราชบัญญัติองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย พ.ศ. 2497 เม่ือ ทศท. 
แปลงสภาพเปนบริษัทจํากดั  เทเล อินโฟมีเดียและทศท. ไดตกลงกันเม่ือปลายป 2546 ใหบริษัทหมดภาระ
ในการจดัพิมพสมุดรายนามผูใชโทรศัพทฉบับหนาขาวต้ังแตป 2547 เปนตนไป   โดย ทศท.ไมได
กําหนดใหเทเล อินโฟมีเดีย ใหความชวยเหลือแกประชาชนท่ีไมไดรับความไมสะดวกในการสอบถามเลข
หมายแตอยางใด โดยเฉพาะประชาชนท่ีไมสามารถสืบคนเลขหมายโทรศัพทดวยอินเทอรเน็ต 

นอกจากนี้ ทศท. ยังลดคาสัมปทานท่ีเทเล อินโฟมีเดียตองชําระจากรอยละ 30 ของรายไดในแตละป
เหลือเปนคาสัมปทานข้ันต่ําปละ 5 ลานบาท ตอ 1 ลานเลขหมายโทรศัพทและสวนเกิน 1 ลานเลขหมาย ให
คิดอีกเลขหมายละ 5 บาท โดยใหเร่ิมต้ังแตป 2546 เปนตนไป ซ่ึงเปนการตกลงท่ีใหมีผลยอนหลัง เนื่องจาก
ความตกลงดังกลาวมีข้ึนในชวงปลายป 2546 

สมเกียรติ (2549) มีขอสังเกตวา การแกไขสัญญาดังกลาวอยางตอเนื่องมาโดยตลอดไดเอ้ือใหเทเล 
อินโฟมีเดียไดรับผลประโยชนมากข้ึนโดยลําดับ ดวยเหตุผลหลายประการคือ  

- การลดจํานวนหรือยกเลิกการพิมพและแจกสมุดรายนามผูใชโทรศัพทหนาขาวเปนการลด
ตนทุนของบริษัท   ท้ังนี้ ในป 2543 ไดมีการประมาณการคาใชจายในการพิมพและจัดสง
สมุดโทรศัพทดังกลาวไวท่ีประมาณ 15 บาทตอเลม ในกรณีของเขตนครหลวงและ 20 บาท
ตอเลมในกรณขีองเขตภูมิภาค 
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเปนธรรมในสังคม 

- การลดจํานวนหรือยกเลิกการพิมพและแจกสมุดรายนามผูใชโทรศัพทหนาขาว ซ่ึงเปนการ
ลดตนทุนของบริษัท ไมไดเกิดข้ึนพรอมกบัการยกเลิกสิทธิในการจัดพมิพสมุดรายนามผูใช
โทรศัพทฉบับหนาเหลืองของบริษัท ซ่ึงเปนธุรกิจท่ีสามารถหารายไดจากการลงโฆษณาได  
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขสัญญาดังกลาวจึงทําลายหลักการ “ตางตอบแทน” ท่ีมีอยูในสัญญา
สัมปทานเดิม 

- การยกเลิกการพิมพและแจกสมุดรายนามผูใชโทรศัพทหนาขาวไดสรางธุรกิจใหมใหแก
บริษัทคือ ธุรกิจการสอบถามเลขหมายโทรศัพท เชนบริการ “โทร...1188 ไทยแลนด เยลโล
เพจเจส” ของบริษัท  อยางไรก็ตาม การดําเนินการดงักลาวทําใหผูบริโภคมีตนทุนและ
ความไมสะดวกมากข้ึน เชนตองจายคาบริการนาทีละ 3 บาทสําหรับลูกคาของ AIS และ
นาทีและ 6 บาทสําหรับเครือขายอ่ืน   และเม่ือคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
(กทช.) กําหนดให ทศท. ตองใหบริการสอบถามเลขหมายโทรศัพท โดยไมคิดคาบริการ 
ภาระในการใหบริการดังกลาว ซ่ึงแตเดิมเปนของบริษัท ก็ถูกถายโอนมาใหแก ทศท.  

- การลดคาสัมปทานอยางตอเนื่องทําใหบริษัทไดประโยชนทางการเงิน แตทําใหทศท. เสีย
ประโยชน  ซ่ึงไมอาจชดเชยไดจากการแปลงคาสัมปทานเปนหุนตามการแกไขสัญญาในป 
2541 เพราะเปนการโอนถายความเส่ียงในกิจการของบริษัทใหแก ทศท. เนื่องจากแตเดิม 
ทศท. มีหลักประกันท่ีจะไดรับคาสัมปทาน ไมวาบริษทัจะมีผลประกอบการอยางไรก็ตาม   
ในขณะท่ีตามเง่ือนไขใหม ทศท. จะไดรับผลตอบแทนในรูปของเงินปนผลก็ตอเม่ือบริษัท
มีกําไรเทานั้น   ดังจะเหน็วา ในชวงป 2541-2545 ทศท. ไมนาจะไดรับเงินปนผลเนื่องจาก
บริษัทประสบภาวะขาดทุน  และตอมาในป 2546-2547 เม่ือบริษัทกลับมามีผลกําไร ก็มีการ
ปรับวิธีคิดคาสัมปทานไปสูการคิดตามเลขหมาย ซ่ึงทําใหคาสัมปทานท่ีบริษัทจายให 
ทศท. ลดลงอยางมาก  

 
โดยสรุป การเปล่ียนแปลงแกไขสัญญาของเทเล อินโฟมีเดียอยางตอเนื่องไดเอ้ือประโยชนใหแก

บริษัทเปนอยางมาก  และมีผลในการลดรายไดตลอดจนเพิ่มตนทุนและความเส่ียงตางๆ ใหแก ทศท. ซ่ึงเปน
รัฐวิสาหกิจ  และกอใหเกิดตนทุนและความไมสะดวกแกประชาชนผูใชโทรศัพท  

3.2 สัมปทานโทรทัศน   

ส่ือโทรทัศนเปนส่ือท่ีประชาชนนิยมบริโภคมากที่สุดในประเทศไทย  จากการสํารวจโดยสํานักงาน
สถิติแหงชาติ เม่ือป 2551 พบวา รอยละ 94.6 ของประชาชนไทยท่ีมีอายุต้ังแต 6 ปข้ึนไปชมโทรทัศนเปน
ปรกติ  ซ่ึงสูงกวาการฟงวิทยุ (รอยละ 31.1) และบริโภคส่ืออ่ืนๆ โดยส่ือโทรทัศนท่ีมีความแพรหลายมาก
ท่ีสุดคือ โทรทัศนภาคพื้นดนิ (terrestrial TV) หรือท่ีนิยมเรียกกนัในประเทศไทยวา “ฟรีทีวี” (free-to-air 
TV) โดยในบทความนี้จะเรียกส้ันๆ วาโทรทัศน  



12 บทความเร่ืองผลตอบแทนสวนเกินจากสัมปทาน: กรณีศึกษาสัมปทานโทรคมนาคม โทรทัศน และการจําหนายสินคาปลอดอากร 

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ เซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

ส่ือโทรทัศนในประเทศไทยแบงการดําเนนิงานออกไดเปน 2  ลักษณะใหญๆ คือโทรทัศนท่ีรัฐเปน
เจาของและดําเนินงานเอง ไดแก สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยชอง 11 สถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวสีี 
ชอง 9 อสมท. และ สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 ตลอดจน สถานีทีวีไทยซ่ึงเปนสถานีโทรทัศน
สาธารณะ และโทรทัศนท่ีเอกชนดําเนินงานภายใตระบบสัมปทานคือสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ซ่ึง
ไดรับสัมปทานจาก อสมท. และสถานีโทรทัศนสีกองทัพบก ชอง 7 ไดรับสัมปทานจากกองทัพบก   

จากการที่ความตองการโฆษณาสินคาและบริการตางๆ ขยายตัวข้ึนตามการพัฒนาเศรษฐกิจ ในขณะ
ท่ีจํานวนชองของสถานีโทรทัศนยังคงเทาเดิม สวนส่ือโทรทัศนอ่ืนๆ เชน โทรทัศนดาวเทียม และเคเบ้ิลทีวี
จํานวนมากยังไมไดประกอบการอยางถูกกฎหมาย หรือยังไมไดรับอนุญาตใหโฆษณาสินคา กอนมีการ
บังคับใชพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551  มูลคาการโฆษณา
สินคาในโทรทัศนภาคพื้นดนิจึงขยายตัวอยางรวดเร็ว โดยงบโฆษณาของส่ือโทรทัศนสวนใหญกระจุกตัวอยู
ในสถานีโทรทัศน 2 แหงคือ ชอง 3 และชอง 7  ความตองการที่เพิ่มข้ึนในขณะท่ีชองทางในการเผยแพร
โฆษณาท่ียังไมสามารถขยายตัวไดทันไดสรางผลตอบแทนสวนเกินทางเศรษฐกิจมหาศาลใหแก
ผูประกอบการรายใหญท้ังสองราย  

ก) สัมปทานชอง 3 

สัญญารวมดําเนินกิจการสงโทรทัศนสีระหวาง อสมท. กบั บริษัท บางกอกเอ็นเตอรเทนเมนต (บีอี
ซี) ฉบับแรกทําข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2521 ตอมาไดมีการแกไขเพิม่เติมอีก 3 คร้ังเม่ือ พ.ศ. 2525 พ.ศ. 2530 และ พ.ศ. 
2532 ตามลําดับ   ท้ังนี้ สัญญาฉบับแรกมีอายุถึง พ.ศ. 2533 แตการแกไขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 ซ่ึงเกิดข้ึนในสมัยท่ี 
ร.ต.อ.เฉลิม อยูบํารุง ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีประจําสํานกันายกรัฐมนตรี กํากับดแูล อสมท. ในรัฐบาลพลเอก
ชาติชาย ชุณหะวัณ มีผลทําใหอายุของสัญญาขยายมาจนถึงปจจุบันและมีผูกพันไปถึง พ.ศ. 2563 และมี
เง่ือนไขของสัญญาแตกตางไปจากเดิมอยางมีนัยสําคัญหลายประการ 

นายพงษศักดิ ์ พยัฆวิเชียร เม่ือคร้ังดํารงตําแหนงรักษาการกรรมการผูอํานวยการใหญ อสมท. เม่ือ
ชวงตนป 2550  ไดแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาดานสัญญาและกฎหมายข้ึนมาเพือ่ศึกษาถึงความชอบดวย
กฎหมายและความเปนธรรมของสัญญาสัมปทานระหวาง อสมท. และ บีอีซี โดยมีนายจรัญ ภักดีธนากุล 
เปนประธาน   การศึกษาของคณะกรรมการดังกลาว พบวา การแกไขเพ่ิมเติมสัญญาคร้ังท่ี 3 ทําใหสิทธิ
ประโยชนท่ี อสมท. เคยไดรับลดลงเปนอยางมาก ดังนี้  

1. คาตอบแทนท่ี อสมท. ไดรับถูกเปล่ียนจากอัตรารอยละ 6.5 ของรายได ไปเปนรายได
ตายตัว ซ่ึงเทากับคาตอบแทนข้ันตํ่าท่ีระบุไวในการแกไขเพ่ิมเติมสัญญา คร้ังท่ี 2  โดยไม
คํานึงถึงอัตราเงินเฟอ และคาใชจายท่ี อสมท. ตองรับผิดชอบเพ่ิมข้ึนเลย  

2. มีการตออายุสัญญาท่ีจะส้ินสุดลงในป 2553 ออกไปอีก 10 ป ในกรณีท่ี บีอีซีไมได
ดําเนินการท่ีผิดสัญญา  โดย อสมท. จะไดรับคาตอบแทนตายตัวโดยมีมูลคาในนาม 
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเปนธรรมในสังคม 

(nominal value) ซ่ึงยังไมไดปรับเปนมูลคาปจจุบัน  (present value) 2,002 ลานบาทตลอด
ชวงเวลาดังกลาว  

3. มีการเปล่ียนเง่ือนไข ซ่ึงทําใหการบอกเลิกสัญญากรณบีีอีซีกระทําผิดมีข้ันตอนยุงยากและ
ใชเวลานาน และตัดสิทธิ อสมท. ในการบอกเลิกสัญญากรณีท่ีบีอีซีไมไดกระทําผิด  

4. บีอีซีสามารถเปล่ียนโครงสรางการถือหุน เพิ่มทุน และเปล่ียนแปลงขอบังคับสําคัญของ
บริษัทไดโดยไมตองขอความเห็นชอบจาก อสมท.  

        
รายงานการศกึษาดังกลาวยงัพบวา บีอีซียงัไมไดโอนทรัพยสินบางรายการใหแก อสมท. เนื่องจากบี

อีซีไมไดจัดหาทรัพยสินโดยวิธีซ้ือเสร็จเดด็ขาด ซ่ึงขัดตอเจตนารมณของสัญญา เชน บีอีซี ไดเชาเสาสง
โทรทัศนและระบบสายอากาศโทรทัศนรวมกับสถานีโทรทัศนไอทีว ี ณ อาคารใบหยก ทําใหบีอีซีไม
สามารถโอนทรัพยสินดังกลาวให อสมท. ได  

การศึกษาของคณะกรรมการพิจารณาดานสัญญาและกฎหมายสรุปวาการแกไขเพิ่มเติมสัญญาคร้ังท่ี 3 
ทําใหผลตอบแทนท่ี อสมท. ไดรับในระหวางป 2533-2548 ลดลงประมาณ 1,035-2,131 ลานบาท หรือทําให 
อสมท. ไดรับผลตอบแทนเพียงรอยละ 1.44-2.41 ของรายไดจากเดิมท่ีเคยไดรับรอยละ 6.5  ในขณะท่ีบีอีซี
ไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราเฉล่ียรอยละ 46.77 ตอป ซ่ึงสูงกวาบริษัทช้ันนําอ่ืนๆ ท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงมีผลตอบแทนจากการลงทุนเฉล่ียรอยละ 15.52 ตอป ในระหวางป 
2534-2549  หรือ บีอีซี มีอัตราผลตอบแทนเกินปรกติรอยละ 31.25 ตอป    นอกจากนี้ การศึกษาดังกลาว
ช้ีใหเห็นวา นบัจากป 2533 ถึงป 2548  สัญญาสัมปทานระหวาง อสมท. กับบีอีซี ทําใหเกดิความไมเปน
ธรรมในการแบงปนผลประโยชนระหวางคูสัญญา และทําใหผลประโยชนท่ี อสมท. ควรไดรับถูกโอนถาย
ไปใหกับบีอีซีเปนจํานวนประมาณ 7,290 -12,129 ลานบาท  และจะทําให อสมท. ตองสูญเสียคาตอบแทน
ในอนาคตอีก หากสัญญาไดรับการตออายโุดยอัตโนมัติไปจนถึงป 2563 

ในชวงท่ี บีอีซี ไดขอใชสิทธิในการตออายุสัญญาท่ีจะส้ินสุดในป 2553 ออกไปอีก 10 ปนัน้  
คณะกรรมการของ อสมท. ไดดําเนนิการเจรจากับ บีอีซี เพื่อเพิ่มคาสัมปทานท่ี อสมท. จะไดรับ   ลาสุด เม่ือ
วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2552 คณะกรรมการของ อสมท. มีมติยอมรับผลการเจรจากับ บีอีซี ในการปรับเพิ่ม
ผลประโยชนจากสัญญาเดิมข้ึนอีก 405 ลานบาทตลอดอายุสัมปทาน 10 ปขางหนา โดยให บีอีซี จายสวน
เพิ่มนี้ใหแก อสมท. ในคราวเดียว   

ข) สัมปทานชอง 7 

บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํากดั ไดสัมปทานจากกองทัพบก มาต้ังแต ปพ.ศ. 2511   และได
มีการตอสัญญาคร้ังใหญในการทําหนังสือตางตอบแทน (ฉบับแกไขเพิ่มเติมคร้ังท่ี 5 พ.ศ. 2541) ระหวาง
กองทัพบก โดยพลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ผูบัญชาการทหารบกในขณะน้ันกับผูแทนของบริษัท     ในการ
แกไขสัญญาคร้ังท่ี 5 นี้ กองทัพบกไดใหบริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํากดั “เชาและใชเวลา



14 บทความเร่ืองผลตอบแทนสวนเกินจากสัมปทาน: กรณีศึกษาสัมปทานโทรคมนาคม โทรทัศน และการจําหนายสินคาปลอดอากร 

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ เซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

ออกอากาศ” สถานีกองทัพบกชอง 7 ออกไป 25 ป โดยมีอัตราคาเชาซ่ึงมีมูลคาในนาม (nominal value) ท่ียัง
ไมไดปรับเปนมูลคาปจจุบัน (present value) รวม 25 ปเปนเงิน 4,670 ลานบาท โดยจายปละ 150 ลานบาท
ใน 3 ปแรกและปรับข้ึนอีกคร้ังละ 10 ลานบาทในปท่ี 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 และ 25      

การตออายุสัมปทานดังกลาวไดรับการวพิากษวจิารณกันอยางกวางขวางเนื่องจาก คาสัมปทานท่ี
บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํากดั ตองจายใหแกกองทัพบกอยูในระดับท่ีตํ่ามากคือปละ 150 ลานบาท
ในชวงปแรก  ท้ังท่ีบริษัทดังกลาวมีรายไดจากการโฆษณาในชวงนัน้ถึงประมาณปละกวา 7 พันลานบาท    
นอกจากนี้ การตอสัญญาดังกลาวยังเกิดข้ึนกอนท่ีสัญญาเดิมจะหมดอายุถึง 8 ป และอยูในชวงท่ีพลเอก
เชษฐา ฐานะจาโรจะเกษียณอายุไมนาน   ท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือ การตออายุสัมปททานดังกลาวเกดิข้ึนหลังจากท่ี
ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซ่ึงมีบทบัญญัติในมาตรา 40 กาํหนดให  

“คล่ืนความถ่ีท่ีใชในการสงวิทยกุระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และวิทยโุทรคมนาคม เปนทรัพยากร
ส่ือสาร ของชาติ เพื่อประโยชนสาธารณะ 

ใหมีองคกร ของรัฐท่ีเปนอิสระทําหนาท่ีจดัสรรคล่ืนความถ่ีตามวรรคหน่ึงและกํากับดูแลการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และ กจิการโทรคมนาคม ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

การดําเนินการตามวรรคสองตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชนในระดับชาติ และระดบั
ทองถ่ิน ท้ังในดานการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐและประโยชนสาธารณะอื่น รวมท้ังการแขงขัน
โดยเสรีอยางเปนธรรม” 

 
เปนท่ีทราบกนัโดยท่ัวไปวา หลังจากมีบทบัญญัติดังกลาวในรัฐธรรมนญูแลว จะมีการออกกฎหมาย

เพื่อจัดต้ังหนวยงานอิสระทําหนาท่ีจดัสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับดแูลการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง
และวิทยโุทรทัศน และจะหามหนวยราชการตางๆ ใหสัมปทานเพิ่มเติม    การเรงรัดตอสัญญาสัมปทาน
สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 7 ของกองทัพบกจึงเปนการอาศัยชองวางกอนมีการออกกฎหมายดังกลาวใน
การเอ้ือประโยชนใหแกผูรับสัมปทานเดิมโดยไมมีการแขงขัน     นอกจากนี้ ยังไมเปนท่ีแนชัดวา ในการตอ
สัมปทานดังกลาวไดมีการดาํเนินการตามขอกําหนดในพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานฯ 
หรือไม  โดยเฉพาะการไดรับความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรี  ท้ังนี ้หากไมมีการดาํเนินการดังกลาว การตอ
สัญญานั้นก็จะไมชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงทําใหคณะรัฐมนตรีสามารถพิจารณาไดวา ควรจะเพิกถอนการแกไข
สัญญาหรืออาจใชดุลพินจิใหความเห็นชอบตอการแกไขสัญญานั้นก็ได   

3.3 สัมปทานรานคาปลอดอากรในสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินในภูมิภาค   

บมจ. ทาอากาศยานไทย (ทอท.) เปนรัฐวสิาหกิจท่ีประกอบธุรกิจทาอากาศยานของประเทศไทยโดย
มีทาอากาศยานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 6 แหง   ในชวงท่ีจะมีการเปดสนามบินสุวรรณภูมิ ทอท. ไดคัดเลือก
บริษัทคิงเพาเวอร ดิวต้ีฟรี จํากัด (คิงเพาเวอร) ในการประกอบกิจการจําหนายสินคาปลอดอากร (duty free) 
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ในสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินในภมิูภาคอีก 3 แหงคือสนามบินเชียงใหม ภูเก็ตและหาดใหญ เปน
เวลา 10 ป  3 เดือนระหวางเดือนกันยายน 2548 ถึงเดือนธันวาคม 2558   สัญญาดังกลาวลงนามเม่ือวันท่ี 20 
เมษายน 2547  ในชวงท่ีนายสุริยะ จึงรุงเรืองกิจเปนรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมในสมัยรัฐบาลทักษิณ    ตาม
สัญญานี้  คิงเพาเวอรไดสิทธิในการจําหนายสินคาปลอดอากรในพื้นท่ีไมตํ่ากวา 5 พันตารางเมตร   โดยตอง
แบงผลประโยชนใหแก ทอท. รอยละ 15 ของรายไดในปท่ี 1-5 และเพิ่มเปนรอยละ 16-20 ในปท่ี 6-10 โดยมี
อัตราการเพ่ิมปละรอยละ 1  ท้ังนี้คาสัมปทานจะตองไมนอยกวามูลคาข้ันตํ่าท่ีกําหนดไวในสัญญา   

หลังจากท่ีรัฐบาลทักษิณถูกรัฐประหารเม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2549 ไดมีการตรวจสอบขอเท็จจริงใน
การดําเนินงานของโครงการดังกลาว และไดมีการจดัทํารายงาน 2 ฉบับคือ รายงานผลการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงเร่ืองการไดมาซ่ึงสัญญาบริษัทคิงเพาเวอร ดิวต้ีฟรี จํากดั ในการประกอบกจิการรานคาปลอด
อากร ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิและทาอากาศยานภูมิภาค โดยคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงในการ
ดําเนินงานของโครงการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ซ่ึงมีพลตํารวจเอกประทิน สันติประภพ เปนประธาน โดย
การแตงต้ังของคณะกรรมการ ทอท.  ชุดใหม (ซ่ึงจะเรียกตอไปวารายงานของ ทอท.)  และรายงานของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและติดตามการแกไขปญหาสนามบินสุวรรณภูมิ สภานิติบัญญัติแหงชาติ ซ่ึง
มีพลเรือเอก บรรณวิทย เกงเรียน เปนประธานกรรมการ (ซ่ึงจะเรียกตอไปวารายงานของ สนช.)    

รายงานท้ังสองฉบับไดต้ังขอสังเกตถึงความผิดปรกติในการทําสัญญาดังกลาวหลายประการ 
โดยเฉพาะความผิดปรกติในการคํานวณมูลคาการลงทุนของโครงการ ซ่ึงนาจะเปนความพยายามหลีกเล่ียง
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกจิการของรัฐ พ.ศ. 2535 
ซ่ึงกําหนดไววา หากโครงการมีมูลคาการลงทุนต้ังแต 1 พันลานบาทข้ึนไป จะตองผานกระบวนการ
พิจารณาตามข้ันตอนท่ีบัญญัติไว  (ดกูรอบที่ 1)    รายงานท้ังสองฉบับมีความเหน็ตรงกันวา มูลคาการลงทุน
ซ่ึงท่ีปรึกษาของ ทอท. คือ  สถาบันทรัพยสินทางปญญาแหงจฬุาลงกรณ.ประเมินไวท่ีประมาณ 813.84 ลาน
บาท นาจะต่ํากวาความเปนจริงมาก โดยรายงาน สนช. และรายงาน ทอท. ประมาณมูลคาโครงการดังกลาวท่ี
ระดับ 2,644.7 และ 2,432.225 ลานบาทตามลําดับ  ท้ังนี้ พบวา มีความพยายามท่ีจะไมนํามูลคาสินคาคงคลัง
มาใชในการคํานวณ และเม่ือคณะกรรมการกฤษฎีกาใหความเหน็วา การคิดมูลคาโครงการจะตองรวมมูลคา
ของสินคาคงคลังเขาไวดวย ก็มีการบิดเบือนการคํานวณมูลคาสินคาคงคลัง โดยการดาํเนินการดังนี้  

- คิดจากฐานของยอดขายเพียงเดือนเดยีว แทนท่ีจะคิดจากฐานของยอดขาย 3.5-4 เดือน
ตามสถิติการจําหนายสินคาแตละรอบ 

- กําหนดสมมติฐานการใชพืน้ท่ีในทาอากาศยานสุวรรณภมิูไวเพยีง 5 พนัตารางเมตร ซ่ึง
ตํ่ากวาความเปนจริงในภายหลังกวาเทาตัว5   

                                                        
5 ในประเด็นนี้ ยังมีการต้ังของสังเกตอยางกวางขวางวา การกําหนดใหคิงเพาเวอรไดสิทธิในการจําหนายสินคาปลอดอากรในพื้นที่ “ไมตํ่ากวา” 5 

พันตารางเมตร เปนการกําหนดท่ีแตกตางจากท่ัวไปและมีลักษณะท่ีเอื้อประโยชนตอเอกชนมาก เนื่องจากไมไดกําหนดพื้นที่สูงสุดไว 
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- ไมนําพื้นท่ีท่ีเกี่ยวของในทาอากาศยานในภูมิภาคทั้ง 3 แหงรวมเขาไปในการกําหนด
มูลคาการลงทุนดวยท้ังท่ีอยูในสัญญาเดียวกัน  

- คิดจากระยะเวลาของสัญญาเพียง 5 ป  ในขณะท่ีสัญญาท่ีทําข้ึนภายหลังมีอายุ 10 ป 
 
การหลีกเล่ียงการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานฯ ทําใหการให

สัมปทานไมมีการประมูลแขงขัน และเปนไปอยางรวบรัดเพียง 2 เดือนนับต้ังแตมีการแตงต้ังคณะทํางาน
ของ ทอท.  ท้ังนี้ ทอท. ไดคัดเลือกคิงเพาเวอรเขาประกอบการโดยยดึตามความเห็นของท่ีปรึกษาท่ีใหเหตุผล
วาควรมีผูประกอบการรายเดยีวเนื่องจากการมีผูประกอบการหลายรายจะทําใหเกิดการแขงขันดานราคา และ
อาจกระทบตอคุณภาพของสินคาและภาพพจนของ ทอท. และสมควรใหผูประกอบการเปนคนไทย 
เนื่องจากผลประโยชนทางเศรษฐกิจจะตกอยูกับคนไทย นอกจากนี ้ การตรวจสอบขอเท็จจริงยังพบใน
ภายหลังดวยวา ทอท. กําหนดใหคิงเพาเวอรเปนผูจายคาจางท่ีปรึกษา  

3.4 การประมาณการผลตอบแทนสวนเกินจากการแกไขสัมปทาน 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการประมาณการผลตอบแทนสวนเกินจากการแกไขสัญญาสัมปทานหรือการ
หลีกเล่ียงการจายคาสัมปทานในกรณีศึกษาบางกรณีดังท่ีกลาวมาแลวขางตน โดยบางสวนเปนการประมาณ
การของคณะผูวิจัยเอง และบางสวนเปนการประมาณการโดยหนวยงานอ่ืน  

4. เศรษฐศาสตรการเมืองเรื่องสัมปทาน 

จากกรณีศึกษาท้ังหลายในหวัขอท่ี 3 จะเห็นวา กระบวนการตางๆ ในการดําเนนิการในการใหและ
บริหารสัมปทานลวนเกี่ยวของกับผลตอบแทนสวนเกินทางเศรษฐกิจขนาดมหาศาล โดยการแสวงหา
ผลตอบแทนสวนเกินทางเศรษฐกิจเหลานี้มักจะทําใหเกิดความเสียหายตอรัฐ และประชาชนในเกือบทุกกรณ ี   
ปรากฏการณดังกลาวจะไมสามารถทําความเขาใจไดโดยปราศจากการพิจารณามิติดานเศรษฐศาสตร
การเมืองของธุรกิจสัมปทาน  

เนื่องจากผลตอบแทนสวนเกินในสัญญาสัมปทานถูกกําหนดขึ้นโดยอํานาจรัฐ นกัธุรกิจสัมปทานจึง
พยายามเขาถึงอํานาจรัฐท้ังในฝายการเมืองและฝายขาราชการประจําเพื่อชิงความไดเปรียบในการหา
ผลตอบแทนสวนเกินทางเศรษฐกิจ ประเวศ (2543) ไดวิเคราะหถึงการรวมตัวของนักธุรกิจผูกขาด 
นักการเมือง และขาราชการระดับสูงบางคนในรูปของ “3 ประสาน” เพื่อแสวงหาประโยชนจากการผูกขาด
จากสัมปทานโทรคมนาคม (ดูกรอบท่ี 2) ซ่ึงนาจะสามารถประยุกตใชกับสัมปทานอ่ืนๆ ได โดยอาจเพิ่ม
บทบาทของนักวิชาการบางกลุมในการใหคําปรึกษาแกหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจและฝายการเมืองในการ
แสวงหาผลตอบแทนสวนเกนิจากสัมปทาน เปน “4 ประสาน”  
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเปนธรรมในสังคม 

ในทางเศรษฐศาสตรการเมือง วิธีการหลักในการสรางอิทธิพลทางการเมืองของธุรกิจสัมปทาน
ไดแก การล็อบบ้ีผูกําหนดนโยบาย (lobbying)   การใหเงินสนับสนุนทางการเมือง (political contribution) 
การติดสินบน (bribe) หรือแมกระท่ังการเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรง (direct participation) ใน
ระบบการเมืองโดยผานกระบวนการเลือกต้ัง ซ่ึงแตละวธีิมีตนทุนและประสิทธิผลแตกตางกัน  เชน การให
เงินสนับสนุนทางการเมืองนาจะสามารถชวยใหธุรกิจสัมปทานสามารถเขาถึงพรรคการเมืองและ
นักการเมืองเพือ่ส่ือสารขอมูลและนําเสนอความเหน็ของตนใหแกฝายการเมืองไดอยางมีประสิทธิภาพ 
อยางไรก็ตาม ลําพังเงินสนับสนุนทางการเมืองอาจจะไมเพียงพอในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกฎกติกาขนาน
ใหญ เชน ในชวงท่ีมีการเปดเสรีในสาขานั้น หรือการแปรสัญญาในกิจการโทรคมนาคม ซ่ึงจําเปนจะตองใช
รูปแบบการเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรง 

ในกรณีของการเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรง Bunkanwanicha and Wiwattanakantang 
(2006) ศึกษาพบวา ในชวงป 2544-2546 ในจํานวนตระกูลนักธุรกิจขนาดใหญ หรือ “เจาสัว” (tycoon) ท่ีมี
ทรัพยสินรวมมากท่ีสุด 100 อันดับแรก มี 13 ตระกูลท่ีมีสมาชิกลงสมัครรับเลือกต้ังในการเลือกต้ังท่ัวไปเม่ือ
เดือนพฤศจกิายนป 2543  โดยในจํานวนนี้มีถึง 10 ตระกูลท่ีทําธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับสัมปทานจากหนวยงาน
รัฐ   ซ่ึงทําใหตระกูลท่ีมีสมาชิกลงสมัครรับเลือกต้ังมีรายไดจากสัมปทานสูงถึงรอยละ 22.9 ซ่ึงมากกวา
ตระกูลท่ีสมาชิกไมไดลงสมัครรับเลือกต้ังท่ีมีรายไดจากสัมปทานเพยีงรอยละ 2.5   

ในสวนของการเขาถึงและการมีอิทธิพลตอหนวยราชการและรัฐวิสาหกจิ วิธีการหนึ่งท่ีธุรกิจ
สัมปทานนิยมใชคือการแตงต้ังขาราชการระดับสูงหรือผูบริหารรัฐวิสาหกิจท่ีเกษยีณอายุจากหนวยราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจท่ีใหสัมปทานเขาเปนกรรมการของบริษัทท่ีรับสัมปทานน้ัน หรือบริษัทอ่ืนในเครือเดียวกนั   
ท้ังนี้ มีความเปนไปไดวา การแตงต้ังขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐนั้นอาจเกิดข้ึนจากท่ีบริษัทผูรับสัมปทาน
นั้นตองการใชความรูความเช่ียวชาญที่เปนประโยชนตอการประกอบธุรกิจของตนอยางแทจริง อยางไรก็ตาม 
การดําเนินการในลักษณะดังกลาวก็เส่ียงท่ีจะทําใหเกดิการแขงขันท่ีไมเปนธรรม เนื่องจากขาราชการ
ระดับสูงหรือผูบริหารรัฐวิสาหกิจท่ีเพิ่งเกษียณอายุนัน้ อาจใชความสัมพันธในฐานะอดีตผูบังคับบัญชา
ขอใหผูใตบังคับบัญชาดําเนนิการในลักษณะท่ีเปนประโยชนตอบริษทัท่ีรับสัมปทานน้ันได โดยเฉพาะใน
สวนท่ีเกีย่วของกับการบริหารสัญญา หรือในบางกรณี อาจมีการใชอํานาจหนาท่ีของตนเอ้ือประโยชนใหแก
บริษัทท่ีรับสัมปทานน้ันกอนเกษยีณอายุดวย หากคาดหวงัวาจะไดรับการตอบแทนจากบริษัทท่ีรับสัมปทาน
นั้นภายหลัง   

การศึกษาของคณะผูวจิัยพบวา มีขาราชการระดับสูงหรือผูบริหารรัฐวิสาหกิจตลอดจนเจาหนาท่ี
ของรัฐบางสวนเขาไปรับตําแหนงกรรมการในบริษัทท่ีรับสัมปทานจากหนวยงานของตนหรือบริษัทอ่ืนใน
เครือ เม่ือพนจากตําแหนงในภาครัฐแลว ดงัแสดงตัวอยางในตารางท่ี 36    จากตารางจะเห็นวา  มีเจาหนาท่ี
                                                        
6  ยังมีกรณีอื่นที่ไมอยูในการศึกษาน้ี ซึ่งหนวยงานของรัฐถือหุนในบริษัทท่ีรับสัมปทาน  และมีเจาหนาท่ีของรัฐเขาไปเปนกรรมการของบริษัท

ดังกลาว เนื่องจากการเขาไปเปนกรรมการดังกลาวอาจเขาไปในฐานะเปนตัวแทนของผูถือหุน 
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ของรัฐจํานวนไมนอยท่ีเขารับตําแหนงกรรมการในบริษทัท่ีเกี่ยวของกบัสัมปทานในสาขาโทรคมนาคม ซ่ึง
มีการแกไขสัญญาสัมปทานหลายคร้ัง อยางไรก็ตาม ขอมูลจากการวจิยันี้ไมเพียงพอท่ีจะบงช้ีไดวา เจาหนาท่ี
ของรัฐรายใดมีสวนชวยเหลือในการแกไขสัญญาสัมปทาน หรืออํานวยความสะดวกเปนพิเศษแกผูรับ
สัมปทานในการบริหารสัญญานั้น แมจะดํารงตําแหนงอยูในชวงเวลาเดียวกับการเปลี่ยนแปลงแกไขสัญญา
สัมปทานก็ตาม 

5. ขอเสนอแนะ 

แมท่ีผานมาการใหเอกชนเขารวมลงทุนโครงสรางพื้นฐานและใหบริการโดยผานระบบสัมปทานจะ
มีผลทําใหเกิดการลงทุนและบริการแพรหลายมากกวาการใหบริการโดยหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจก็ตาม 
บทความนี้ไดแสดงใหเห็นวาระบบสัมปทานมีแนวโนมท่ีจะกอใหเกิดปญหาตางๆ มากมาย โดยเฉพาะการ
แสวงหาผลตอบแทนสวนเกนิ ซ่ึงกอใหเกดิความไมเปนธรรมในการแขงขัน ความไมมีประสิทธิภาพในการ
จัดสรรทรัพยากรและปญหาที่เกี่ยวของกับธรรมาภิบาลในระบบเศรษฐกิจ      

รัฐบาลจึงควรพิจารณาเลิกระบบสัมปทานใหเหลือนอยท่ีสุดเทาท่ีจําเปน โดยควรปรับเปล่ียนไปสู
การแขงขันเสรีภายใตระบบใบอนุญาตท่ีออกโดยหนวยงานกํากับดูแลแทน  ซ่ึงจะเปนระบบที่ชวยลด
ผลตอบแทนสวนเกินทางเศรษฐกิจไมใหมากเกินไปและมีกลไกในการคุมครองผูบริโภคและประโยชน
สาธารณะมากกวาระบบสัมปทาน  สวนในกรณีท่ียังจําเปนตองใชระบบสัมปทาน เนื่องจากรัฐยังมีความ
จําเปนตองเปนเจาของทรัพยสินและโครงสรางพื้นฐานตางๆ อยูตอไป ควรดําเนนิการดังตอไปนี้7  

1. ใหสัมปทานโดยใชวิธีการประมูลอยางโปรงใสเปนวิธีหลัก เพื่อใหเกิดการแขงขันมากท่ีสุด 
ซ่ึงจะทําใหสามารถเลือกผูประกอบการที่มีประสิทธิภาพในการใหบริการสูงสุดและแปลง
ใหผลตอบแทนสวนเกินของเอกชนกลายเปนผลประโยชนของรัฐ หรือผูบริโภคแทน    

2. ควรยกรางสัญญาสัมปทานอยางรัดกุมเพื่อลดการใชดุลพนิิจตางๆ ใหเหลือนอยท่ีสุดเทาท่ี
จะสามารถทําได โดยเฉพาะในสวนของสิทธิในทรัพยสิน หลักเกณฑและข้ันตอนในการ
ปรับอัตราคาใชบริการหรือคาตอบแทน  บทลงโทษในการเลิกสัญญากอนสัญญาหมดอาย ุ
และกระบวนการระงับขอพพิาท 

3. ควรมีขอกําหนดในสัญญาใหสามารถเจรจาตอรองกันไดเฉพาะในกรณีท่ีมีเง่ือนไขท่ีกําหนด
ไวอยางชัดเจนลวงหนาเทานัน้ เพื่อปองกันผูรับสัมปทานท่ีเสนอราคาในการประมูล
สัมปทานสูงเกินไป โดยหวังท่ีจะเจรจาเพื่อแกไขสัญญาในภายหลัง  หรือกําหนดใหมีการ

                                                        
7 ขอเสนอตางๆ ยกเวนขอ 4 สามารถใชไดกับการออกใบอนุญาตการประกอบการตางๆ ไดในลักษณะเดียวกันโดยอนุโลม 
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วางหลักประกนั (performance bond) ในการปฏิบัติตามสัญญาในมูลคาท่ีสูงพอเพื่อปองกัน
การผิดสัญญา  

4. บังคับใชพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานฯ อยางเขมงวด โดยมีมาตรการใน
การลงโทษท่ีเหมาะสมตอเจาหนาท่ีของรัฐท่ีฝาฝน และตรวจสอบความชอบดวยกฎหมาย
ของสัญญาสัมปทานท่ีผานมาวา ไดดําเนินการครบถวนตามกฎหมายดังกลาวหรือไม และ
เจรจาใหเอกชนจายคาตอบแทนเพิ่มข้ึนอยางเหมาะสมเปนการแลกเปล่ียน ในกรณีท่ี
คณะรัฐมนตรีจะใหความเหน็ชอบตอสัญญาสัมปทานหรือการแกไขสัญญาสัมปทานน้ัน
ยอนหลัง หรือมิฉะนั้น ก็ควรใชวิธีฟองรองเรียกคาชดเชยจากผูรับสัมปทานในสวนท่ีไมมี
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

5. ออกกฎระเบียบหามขาราชการระดับสูงและผูบริหารของรัฐวิสาหกิจเขารับตําแหนง
กรรมการ ผูบริหาร หรือท่ีปรึกษาในบริษัทท่ีรับสัมปทานจากหนวยราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจในชวงเวลาท่ีกําหนด เชน 2 ป   

เอกสารอางอิง 

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.), “รายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ณ ส้ินไตรมาสท่ี 1 ป 
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การใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 (กรณีสัญญาอนุญาตใหบริการ
โทรศัพทเคล่ือนท่ี ระหวางบริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) กับบริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 
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คณะกรรมการกฤษฎีกา, “บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเร่ืองการบังคับใชพระราชบัญญัติวาดวย
การใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 (กรณีสัญญาใหดําเนินการ
ใหบริการวิทยคุมนาคมระบบเซลลูลา ระหวางบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กับบริษัท
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คณะกรรมการกฤษฎีกา, “บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเร่ืองการบังคับใชพระราชบัญญัติวาดวย
การใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535  (กรณีสัญญาอนุญาตให
ดําเนินการใหบริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลาระหวางบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
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กิจการรานคาปลอดอากร ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิและทาอากาศยานภูมิภาค”,  เมษายน 2550   

คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและติดตามการแกไขปญหาสนามบินสุวรรณภูมิ, “รายงานของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและติดตามการแกไขปญหาสนามบินสุวรรณภูมิ สภานิติบัญญัติ
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ประเวศ วะสี, “ระวังการปลนชาติแบบใหม”, มติชนรายวัน 28 เมษายน 2543 
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ภาพท่ี 1 สัมปทาน การใหบริการโดยรัฐ และการใหบริการโดยเอกชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การใหบริการโดยรัฐ 
(public supply and operation) 

การเอาทซอรสใหเอกชน 
(outsourcing operation) 

สัญญาจางบริหาร 
(management contract) 

การแปลงสภาพเปนบริษัทและขอตกลงบริการ 
(corporatization and performance agreement) 

การเชา 
(leasing/affermage) 

แฟรนไชส 
(franchise) 

สัมปทานสราง-ดําเนินงาน-โอนทรัพยสิน 
(build-operate-transfer) 

การขายหุนรัฐวิสาหกิจใหเอกชน 
(divestiture by sale) 

การใหบริการโดยเอกชนเต็มรูปแบบ 
(private supply and operation) 

การประกอบการโดยขออนุญาต 
(divestiture by license) 

สัญญาสราง-เปนเจาของ-ใหบริการ 
(build-own-operate) 

ระบบ 

บริการ 

บริการ 

ที่มา: Guasch (2004) 
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กรอบที่ 1  ข้ันตอนการดําเนินการตามพระราชบญัญตัิวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานฯ   

 

การเสนอโครงการ 
- หนวยงานรัฐท่ีเปนเจาของโครงการท่ีจะใหเอกชนเขารวมงานตองเสนอผลการศึกษาและ

วิเคราะหโครงการโดยละเอียดตามหวัขอท่ีสํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติกําหนดตอกระทรวงเจาสังกดั (มาตรา 6) และในกรณีท่ีการลงทุนมีวงเงินหรือ
มีทรัพยสินเกนิ 5 พันลานบาท จะตองวาจางท่ีปรึกษามาใหคําปรึกษาและท่ีปรึกษาตองจัดทํา
รายงานเปนเอกเทศประกอบดวย (มาตรา 7)     

- กระทรวงเจาสังกัดของหนวยงานเจาของโครงการตองเสนอโครงการเพ่ือรับความเหน็ชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) กอน  ในกรณีท่ี
เปนโครงการใหม   และจะตองไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังกอน ในกรณีท่ี
เปนโครงการตอเนื่อง (มาตรา 8) แลวให สศช. หรือกระทรวงการคลังนําเสนอให
คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการของโครงการ  (มาตรา 9) 

- เม่ือคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบในโครงการใดแลวใหหนวยงานเจาของโครงการราง
ประกาศเชิญชวนเอกชนเขารวมงาน (มาตรา 12) 

- ใหหนวยงานเจาของโครงการแตงต้ังคณะกรรมการเพ่ือพจิารณาใหความเห็นชอบราง
ประกาศเชิญชวนเอกชนเขารวมงาน  และพิจารณาคัดเลือกเอกชนเขารวมงาน (มาตรา 13 
และ 14) ท้ังนี้ การคัดเลือกจะตองใชวิธีประมูล เวนแตจะไดรับความเหน็พองจาก สศช. และ
กระทรวงการคลัง และไดรับความยินยอมจากคณะรัฐมนตรี (มาตรา 16) 

- ใหคณะกรรมการนําผลการคัดเลือกพรอมเหตุผล ประเดน็ท่ีเจรจาตอรองเร่ืองผลประโยชน 
รางสัญญา และเอกสารทั้งหมดเสนอตอรัฐมนตรีกระทรวงเจาสังกดั เพือ่นําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา (มาตรา 21) 

การดําเนินโครงการ 
- เม่ือดําเนินโครงการ ใหหนวยงานเจาของโครงการจัดต้ังคณะกรรมการประสานงานเพื่อ

ติดตามกํากับดแูลใหมีการดําเนินงานตามท่ีกําหนดในสัญญา และรายงานผลการดําเนนิงาน 
ความคืบหนา ปญหา และแนวทางแกไขตอรัฐมนตรีกระทรวงเจาสังกัดทราบ (มาตรา 22) 

บทเฉพาะกาล 
- โครงการใดซ่ึงไดกระทําไปแลวในข้ันตอนใดกอนวนัท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหเปน

อันใชได แตการดําเนินการในข้ันตอนตอไปใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
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กรอบท่ี 2 “สามประสานปลนชาต”ิ 
 

 
           ระบบโทรคมนาคมซับซอนตองการทั้งทุน เทคโนโลยี นโยบายและกลไกของรัฐ คนท่ัวไป

ไมสามารถปลนชาติโดยการผูกขาดได การผูกขาดจะทําไดโดยการรวมมือของคน 3 ประเภท เรียกวา “3 
ประสาน” คือ 

1. นักการเมืองท่ีถืออํานาจรัฐ 
2. เจาหนาท่ีระดบัสูงของรัฐ 
3. ธุรกิจท่ีจองผูกขาด 

          จะสังเกตวาพรรคการเมืองตางๆ สนใจท่ีจะสงคนของตัวไปเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมมากเพราะมีอํานาจรัฐ ในเร่ืองโทรคมนาคมและอ่ืนๆ เจาหนาท่ีระดับสูงซ่ึงรวมรัฐวิสาหกิจดวย
เปนผูท่ีเขาใจกลไกของรัฐซ่ึง รวมรัฐวิสาหกิจดวยเปนผูท่ีเขาใจกลไกลของรัฐในความซับซอนของระบบ
โทรคมนาคม 

          เจาหนาท่ีเชนนี้หรือผูคนเปนเจาหนาท่ีเชนนี้มักจะเปนท่ีตองการของพรรคการเมืองมาก เอา
มาเปนท่ีปรึกษาหรือเอามาแตงต้ังใหดํารงตําแหนงทางการเมืองในกระทรวงคมนาคม ธุรกิจท่ีจองผูกขาดก็
แนนอน มีทุนและเทคโนโลยี แตลําพังตนเองผูกขาดไมได ตองอาศัยคนอีก 2ประเภท รวมเปน “3 
ประสาน” ท่ีพูดหมายเฉพาะคน 3 ประเภทท่ีรวมหวักันผูกขาด ไมไดหมายถึงผูบริสุทธ์ิ สังคมควรเพงเล็ง 
“3 ประสาน” ใหด ี

 
ที่มา: ศ.นพ. ประเวศ วะสี, “ระวังการปลนชาติแบบใหม”, มติชนรายวัน 28 เมษายน 2543 
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วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ เซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

ตารางที่ 1  สรุปเนื้อหาของสัญญาสัมปทาน และการแกไขที่สําคัญ 
ผูรับสัมปทาน เอไอเอส ดีแทค ทรูมูฟ (WCS เดิม) เทเลอินโฟมีเดีย 
หนวยงานที่ใหสัมปทาน ทศท กสท กสท ทศท 
ปที่เริ่ม (เวลาตามสัญญาเดิม) 2533 (20 ป) 2533 (15 ป) 2539 (17 ป) 2539 (10 ป) 
คาสัมปทาน 

 
ปที่ 1-5 รอยละ 15 ของรายได*  
ปที่ 6-10 รอยละ 20 ของรายได* 
ปที่ 11-15 รอยละ 25 ของรายได*  
ปที่ 16-20 รอยละ 30 ของรายได* 

 
แกไขสัญญาครั้งที่ 4 (2539) 
ขยายอายุสัญญาออกไปอีก 5 ป 

 
แกไขสัญญาครั้งที่ 6 (2544) 
ลดคาสัมปทานระบบพรีเพดจาก
รอยละ 25 เปน 20 ของรายได 

 
แกไขสัญญาครั้งที่ 7 (2545) 
หักคาใชจายโรมมิ่งไดกอนจายคา
สัมปทาน 

ปที่ 1-4 รอยละ 12 ของรายได*  
ปที่ 5-15 รอยละ 25 ของรายได* 

 
แกไขสัญญาครั้งที่ 1 (2536) 
ขยายอายุสัญญาเปน 22 ป   

 
แกไขสัญญาครั้งที่ 3 (2539) 
ขยายอายุสัญญาเปน 27 ป 

 

ปที่ 1-10 รอยละ 25 ของรายได* 
ปที่ 11-17 รอยละ 30 ของรายได*  

 
แกไขสัญญาครั้งที่ 2 (2543) 
ลดคาสัมปทาน 
ปที่ 1-4 รอยละ 25 
ปที่ 5-10 รอยละ 20 
ปที่ 11-15 รอยละ 25 
ปที่ 16-17 รอยละ 30 

ประมาณรอยละ 70 ของรายได* 
 

แกไขสัญญาครั้งที่ 1 (2541) 
ลดภาระการพิมพสมุดรายนามผูใช
โทรศัพท 
แปลงคาสัมปทานเปนหุน 

 
แกสัญญาป 2546 
เลิกภาระในการพิมพสมุดรายนามผูใช
โทรศัพท 

 

  
 



สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย และอิสรกุล อุณหเกตุร   25 
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ผูรับสัมปทาน ไอทีวี ชอง 3 ชอง 7 คิงเพาเวอร 

หนวยงานที่ใหสัมปทาน สํานักปลัด สํานักนายกรัฐมนตรี อสมท กองทัพบก ทอท 

ปที่เริ่ม (เวลาตามสัญญาเดิม) 2539 (30 ป) 2523  (10 ป) 2511 (39 ป) 2548 (10 ป) 
คาสัมปทาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปที่ 1 300 ลานบาท 
ปที่ 2-7 เพิ่มขึ้นปละ 100 ลานบาท 
ปที่ 8-30 ปละ 1,000 ลานบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละ 6.5 ของรายได* 
 

แกไขสัญญาครั้งที่ 2 (2530) 
ขยายอายุสัญญาออกอากาศ
สวนกลางไปถึงป 2553 

 
แกไขสัญญาครั้งที่ 3 (2532) 
ขยายการออกอากาศไปถึงป 2563 
หากชอง 3 ไมผิดสัญญา 

 
ปรับคาสัมปทานเปนอัตราตายตัว 
ปที่ 1-10 23.58 ลานบาท 
และคอยๆ เพิ่มเปน 149.825 ลาน
บาทในปที่ 20 และ 244.06 ลาน
บาทในปที่ 2562 

แกสัญญาครั้งที่ 5 (2541) 
ขยายสัญญาออกไปถึงป 2565 
ปที่ 1-3 150 ลานบาท 
และปรับขึ้นอีกครั้งละ 10 ลานบาท
ในปที่ 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 และ 
25 ตามสัญญาใหม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละ 15 ของยอดจําหนายทั้งหมด* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* มีการรับประกันคาสัมปทานขั้นต่ํา 

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผูวิจัยจากสัญญาสัมปทานตางๆ  
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วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ เซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

ตารางที่ 2 ตัวอยางผลตอบแทนสวนเกินจากการแกไขสัญญาหรือการหลีกเลี่ยงการจายคาสัมปทาน  
การดําเนินการเกี่ยวกับสัมปทาน ผลตอบแทนสวนเกินที่

เกี่ยวของ (ลานบาท) 
ที่มา/สมมติฐานที่ใชในการประมาณการผลตอบแทนสวนเกิน 

การออกใบอนุญาต 3G โดย กทช. 151,600 ประมาณการโดยบริษัทหลักทรัพย CLSA โดยคิดผลประโยชนที่ผูประกอบการ 3 ราย ไดเพิ่มขึ้นจากคา
สัมปทานที่ลดลงจากการโอนถายผูใชบริการไปยังโครงขาย 3G และผลประโยชนจากสัญญาการ
ประกอบการที่มีอายุยาวขึ้น ทั้งนี้โดยหักรายจายในการประมูลคลื่นความถี่และรายจายในการลงทุนแลว   

การปรับลดคาสัมปทานของบริการโทรศัพทพรีเพด
ของ AIS 

13,420 ประมาณการโดยสมเกียรติ (2549)  โดยคํานวณจากสวนตางของคาสัมปทานตามสัญญาเดิมและตาม
สัมปทานใหม โดยคิดเฉพาะชวง ตค. 2544-กย. 2549  แตไมไดคิดผลกระทบของคาบริการที่เปลี่ยนแปลงไป
ตอปริมาณการใชของผูบริโภค    ทั้งนี้ มีผูประมาณการวาความเสียหายตลอดอายุสัญญาอาจสูงถึง 8.5 หมื่น
ลานบาท 

การแกไขสัญญาของเทเล อินโฟมีเดีย  2,063 ประมาณการโดยสมเกียรติ (2549) โดยคํานวณจากประโยชนที่บริษัทไดรับจากการลดคาสัมปทานและการ
ลดภาระในการพิมพและแจกสมุดรายนามผูใชโทรศัพทหนาขาว โดยยังไมไดรวมประโยชนที่บริษัทไดรับ
จากบริการสอบถามเลขหมายที่เพิ่มขึ้นจากการเลิกพิมพสมุดรายนามผูใชโทรศัพทหนาขาว 

การแกสัญญาสัมปทานชอง 3 (ครั้งที่ 3) 
 

11,444   

การตอสัญญาสัมปทานชอง 7  
 

11,350 

ประมาณการโดยคณะผูวิจัย โดยสมมติวาควรจายคาสัมปทานในอัตราเดียวกันกับที่ บมจ. ไอทีวีจาย    
กรณีของสัมปทานชอง 3 การประมาณโดยคณะกรรมการพิจารณาดานสัญญาและกฎหมายของ อสมท. ให
คาที่ใกลเคียงกันคือ 7,290-12,129 ลานบาท 

ที่มา: คณะผูวิจัย ประมาณการเอง และรวบรวมจากแหลงอื่น 
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ตารางที่ 3 เจาหนาที่ของรัฐที่เขาไปรับตําแหนงกรรมการของบริษัทที่รับสัมปทานจากหนวยงานของตนหรือบริษัทอื่นในเครือเดียวกันเมื่อพนจากตําแหนงแลว 

บริษัท กรรมการ ชวงเวลา ตําแหนง ชวงเวลา ตําแหนงเดิม 

2541 – ปจจุบัน 
 

ประธานกรรมการ และกรรมการ
อิสระ   

2535 – 2536 
 

ที่ปรึกษา องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 

2542 – 2545 
 

รองประธานกรรมการ บมจ. ชิน 
คอรปอเรชั่น 

ดร. ไพบูลย ลิมปพยอม 
 
 
 
 
 

2536 – 2541 
 

กรรมการและกรรมการบริหาร 
กลุมบริษัท ชิน คอรปอเรชั่น 

2531 – 2535 
 
 
 

ผูอํานวยการ องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 
 
 
 

2549 – ปจจุบัน 
 

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 

2545 – 2548 
 

รองกรรมการผูจัดการใหญ ดานการเงินและบัญชี บมจ. 
ทศท. คอรปอเรชั่น 

2543 - 2545 รองผูอํานวยการ องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 
2542 - 2543 ผูชวยผูอํานวยการ องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 

นางทัศนีย มโนรถ 
 
 
 
 

2544 – 2548 
 
 

กรรมการ บมจ. แอดวานซ อินโฟร 
เซอรวิส 
 2539 - 2542 ผูอํานวยการฝายการเงินและงบประมาณ 

 รองกรรมการผูจัดการใหญ บมจ. ทีโอที 
2548 - 2551 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ บมจ. ทีโอที 
2546 - 2548 ผูจัดการฝายโทรศัพท นครหลวงที่ 4 บมจ. ทีโอที 

AIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายชาครีย ทรัพยพระวงศ 
 
 
 
 

2551 – ปจจุบัน 
 
 
 
 

กรรมการ บมจ. แอดวานซ อินโฟร 
เซอรวิส 
 
 
 

2543 – 2546 
 

ผูจัดการฝายโทรศัพท ภาคเหนือ องคการโทรศัพทแหง
ประเทศไทย 

  ปลัดกระทรวงคมนาคม 
  ประธานคณะกรรมการการสื่อสารแหงประเทศไทย 

UCOM* 
 
 

นายศรีภูมิ สุขเนตร 
 
 

2535-ปจจุบัน 
 
 

ประธานกรรมการ  
 
   อธิบดีกรมไปรษณียโทรเลข 

DTAC นายสมพล จันทรประเสริฐ ก.ค.49-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส 
ก.พ.52-ปจจุบัน รักษาการรองกรรมการผูจัดการใหญ (สายงานธุรกิจ
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วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ เซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

บริษัท กรรมการ ชวงเวลา ตําแหนง ชวงเวลา ตําแหนงเดิม 

การตลาด) บมจ. กสท โทรคมนาคม 
มิ.ย.51-ปจจุบัน 
 

รองกรรมการผูจัดการใหญ (สายงานธุรกิจบรอดแบนด) 
บมจ. กสท โทรคมนาคม 

มี.ค. 50-มิ.ย.51 ที่ปรึกษาอาวุโส  ระดับ 13 บมจ. กสท โทรคมนาคม 
ก.ค.49– มี.ค.50 
 

รองกรรมการผูจัดการใหญ (สายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ) บมจ. กสท โทรคมนาคม 

พ.ค.48–ธ.ค.48 
 

รักษาการ รองกรรมการผูจัดการใหญ (สายงานตลาด
และการขาย)  บมจ. กสท โทรคมนาคม 

เม.ย.48–มิ.ย.49 
 

รองกรรมการผูจัดการใหญ (สายงานรวมกิจการ) บมจ. 
กสท โทรคมนาคม 

มี.ค.47–เม.ย.48 
 

รองกรรมการผูจัดการใหญ (สายงานกลยุทธองคกร) 
บมจ. กสท โทรคมนาคม 

2539-2547 
 

ผูอํานวยการ ฝายบริการโทรคมนาคมทางขอมูล 
การสื่อสารแหงประเทศไทย 

2537-2539 
 

ผูอํานวยการ กองสื่อสารขอมูล 
การสื่อสารแหงประเทศไทย 

2536-2537 
 

ผูอํานวยการ กองนโยบายและแผน 
การสื่อสารแหงประเทศไทย 

   คอมมูนิเคชั่น 

2533-2537 
 

ผูชวยผูอํานวยการ กองสื่อสารขอมูล 
การสื่อสารแหงประเทศไทย 

2540 - 2541 ผูวาการ การทางพิเศษ บมจ. น้ําประปาไทย** 
 

นายสมนึก  ชัยเดชสุริยะ 
 

2549 – ปจจุบัน 
 

กรรมการ 
 2538 - 2540 รองผูวาการฝายปฏิบัติการ การทางพิเศษ 
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บริษัท กรรมการ ชวงเวลา ตําแหนง ชวงเวลา ตําแหนงเดิม 

2537 - 2538 
รองผูวาการฝายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน การทาง
พิเศษ 

2536 - 2537 ผูอํานวยการฝายกรรมสิทธิ์ที่ดิน  การทางพิเศษ            

    

2532 - 2536 ผูอํานวยการฝายกฎหมาย   การทางพิเศษ 
กลุมบริษัทคิงเพาเวอร 

 
 
 

ดร.ทนง พิทยะ 
 
 
 

ปจจุบัน 
 
 
 

รองประธานคณะกรรมการที่
ปรึกษา 
 
 

2548 – 2549 
2544 – 2548 
 
 

รัฐมนตรีวาการ กระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
 

นายปรีชา อรรถวิภัชน 
  
 

2546 – ปจจุบัน 
 
 

ประธานคณะกรรมการ 
 
 

2536-2539  
 
 

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 
 
 

2545 – 2549 อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี นายสมศักดิ์ โพธิสัตย 
 
  

2551-ปจจุบัน 
 
 

กรรมการบริหาร 
 
 2543-2545 รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 

บริษัท ทุงคาฮาเบอร 
จํากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 

นายนภดล มัณฑะจิตร 
 

2549-ปจจุบัน 
 

กรรมการอิสระ 
 

2545-2547 
 

อธิบดีกรมพลังงาน 
 

* เดิม UCOM เปนบริษัทแมของ TAC ขอมูลของ UCOM มาจากรายงานประจําป 2549 ของ UCOM  
** บมจ. น้ําประปาไทย เปนบริษัทที่ถือหุนโดย บมจ. ช. การชาง และ บมจ. ทางดวนกรุงเทพ  

ที่มา: แบบรายงาน 56-1 ป 2551 ของแตละบริษัท   


