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ทุนสัมปทานกับธรรมาภิบาลทางเศรษฐกิจ

สมเกียรติ ต้ังกิจวานชิย
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

9 ธันวาคม 2549
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มาตรา 110 รัฐธรรมนูญ 2540

... เขามาทํางานการเมืองเพื่อปวงชน  เขาเสียสละแมกระท่ังทรัพยสินและ
เงินทองของเขา  เพราะฉะน้ันเขาจะตองมีอาชีพเปนหลัก  ...แตเม่ือ
ทานไปจํากัดเสียแลววาทําอยางน้ันก็ไมได  คาอยางน้ีก็ไมได  
สัมปทานอยางน้ันก็ไมได แลวเขาจะเอาอะไรกินละครับทาน...

...คือผมไดไปปลูกปา  การเขาไปทําสัญญาเชาท่ีดินจากรัฐบาลแลวก็ปลูก
ปา  ก็ถือเปนการเสียสละอยูแลว  เพราะคนไมคอยจะทํากัน  พอมาเปน
ผูแทนฯ  บอกวาไมใหเปน  ไมได 
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ทางเลือกในการผลักดันนโยบายของนักธุรกิจ

ล็อบบ้ี / สินบน

เขาสูการเมืองเอง

ใหเงินสนับสนุนทางการเมือง
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อํานาจรฐั

สภาพแวดลอมตลาดโทรคมนาคม 10 ปที่ผานมา 

การแปรรูป 
รัฐวิสาหกิจ

การเปดเสรี

กติกาการ
แขงขัน

แปรสัญญา
สัมปทาน



5

เปรียบเทียบตระกูล “เจาสัว” ที่ลง-ไมลงเลือกตัง้

49.639.5% หน้ีสินตอทรัพยสิน 
2.82.4% กําไรตอทรพัยสิน 
2.522.9% รายไดจากธรุกิจสัมปทาน

486.464,418.46สินทรพัยเฉลี่ย (ลานเหรียญ)

ไมลงเลือกต้ัง 
(87 ตระกูล)

ลงเลือกต้ัง   
(13 ตระกูล)

ที่มา: Bunkanwanicha and Wiwattanakantang (2006)



6

Øบริษัทจดทะเบียนของตระกูลชินวัตร มี
อัตราผลตอบแทนจากการถือหุนในป 
2546 สูงกวาบริษัทอ่ืนถึงรอยละ 141 จุด 
(สมเกียรต,ิ 2547)

ผลตอบแทนจากการเขาสูการเมือง

Øบริษัทจดทะเบียนที่มีสายสัมพันธกับ
รัฐมนตรี มีผลกําไร 2544-2548 สูงกวา
ระดับเฉล่ียรอยละ 18.56 จุด (Imai, 
2006)
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 รอยละ

24 เดือน 36 เดือน

ระยะเวลาการถอืหุน

ที่มา: Bunkanwanicha and Wiwattanakantang (2006)

“เจาสัวธนกิจการเมือง” v “เจาสัวนอกรัฐ” (1)

218.3

57.3
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ตอมูลคาบัญชี

เจาสัวธนกิจการเมือง เจาสัวนอกรัฐบาล

กอนเปนรัฐบาล หลังเปนรัฐบาล

ที่มา: Bunkanwanicha and Wiwattanakantang (2006)

“เจาสัวธนกิจการเมือง” v “เจาสัวนอกรัฐ” (2)
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1.57
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ที่มา: Bunkanwanicha and Wiwattanakantang (2006)

“เจาสัวธนกิจการเมือง” v “เจาสัวนอกรัฐ” (3)

12.8

- 0.6

12.2
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นโยบายรัฐเอื้อประโยชนธุรกิจสัมปทานอยางไร?

ผูบริโภค

คูแขง หนวยงานรัฐ

ผูเสียภาษี
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- สรางการแขงขันที่ไมเปนธรรมใน
ตลาดโทรคมนาคมในประเทศ

13,420การปรับลดคาสัมปทานของบริการ
โทรศัพทพรีเพด

- สรางการแขงขันที่ไมเปนธรรมใน
ตลาดโทรคมนาคมในประเทศ

16,459การยกเวนภาษีเพ่ือสงเสริมการ
ลงทุนแก ชนิ แซทเทลไลท

- กดีกันการเขาสูตลาดของรายใหม
- บ่ันทอนฐานะทางการเงินของ ทศท. - 
กสท.

39,000การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตกิจการ
โทรคมนาคม โดยยกเวนใหแกผูรับ
สัมปทาน

ผลกระทบอื่นๆความเสียหาย 
(ลานบาท)

มาตรการ/นโยบาย

ความเสียหายท่ีเกิดในรัฐบาลทักษิณ (1)
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การออก พรก.ภาษีสรรพสามิตบริการโทรคมนาคม

พรบ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527
พรบ.อัตราภาษสีรรพสามติ

พรก.แกไข พรบ.ภาษีสรรพสามติ พ.ศ.2546

ประกาศกระทรวงการคลัง

มติ ครม. 11 ก.พ.2546
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71,042รวม

- สรางภาระตอรัฐวิสาหกิจท่ีตองใหบริการแทน และ
ขาดรายไดจากคาสัมปทาน

500การยกเลิกสัญญา
ใหบริการวิทยุติดตามตัว
ของ แอดวานซ เพจจิ้ง

- สรางภาระตอผูใชโทรศัพท 
-สรางภาระตอรัฐวิสาหกิจและผูเสยีภาษี

713การแกสัญญาของ
เทเลอินโฟมีเดีย

- สรางภาระตอผูเสยีภาษีไทยและพมา
-อาจสรางปญหาความสมัพันธระหวางประเทศ

950การใหเงินกู EXIM 
Bank แกพมา

ผลกระทบอื่นๆความเสียหาย 
(ลานบาท)

มาตรการ/นโยบาย

ความเสียหายท่ีเกิดในรัฐบาลทักษิณ (2)
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เทเลอินโฟมีเดีย

กําไร-ขาดทุน (ลานบาท)

หมดภาระพิมพ-ลดสัมปทาน

ลดคาตอบแทน+แปลงเปนหุน

ลดภาระจัดพิมพ

เริ่มสัญญาฉบับใหม
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ขอเสนอแนะทางนโยบาย (1)

1. ควรตรวจสอบและลงโทษนักการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ 
ในทางวินัยและทางอาญาอยางเครงครัด หากพบวา
ดําเนินการโดยผิดกฎหมายและสรางความเสียหายตอรัฐและ
ประชาชน

2. ควรกําหนดมาตรการขจัดความเชื่อมโยงระหวางธุรกิจ
สัมปทานกับการใชอํานาจรัฐ
Ø หามผูดํารงตําแหนงการเมืองคงสัมปทานเดิม หรือรับสัมปทาน

ใหม
Ø หามเจาหนาที่ของรัฐรับตําแหนงในบริษัทเอกชนที่รับสมัปทาน 

หลังพนจากตําแหนงตามระยะเวลาที่กําหนด
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ขอเสนอแนะทางนโยบาย (2)

3. ควรปรับปรุงแกไขกระบวนการกําหนดนโยบายใหโปรงใสและ
มีสวนรวมอยางกวางขวาง เพื่อปองกัน “คอรรัปชั่นเชิง
นโยบาย”

4. ควรเรงรัดการลดการผูกขาดในระบบเศรษฐกิจ
Ø เรงรัดการเปดเสรีตลาดที่แขงขันนอย
Ø เพิ่มความเขมแข็งของการปองกันการผูกขาดและการ

กํากับดูแล


