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กลุมที่ 3
ธรรมาภิบาลทางการเมืองกับนโยบายเศรษฐกิจ

ประธานกลุม
ดร. วรพล โสคติยานุรักษ

รองประธาน สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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กรอบความคิด

1. วิกฤติเศรษฐกิจเปนวิกฤติของธรรมาภบิาล
2. ธรรมาภิบาลเศรษฐกิจ เช่ือมโยงกับ

ธรรมาภิบาลทางการเมือง
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บทความและผูนําเสนอ (1)

1. เศรษฐศาสตรวาดวยการปราบคอรรปัช่ัน 
โดย ศ.ดร. เมธี ครองแกว 

กรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(ป. ป. ช.)

2. ธรรมาภิบาลในการกํากับดูแลตลาดหลักทรัพยฯ
โดย คุณสฤณี อาชวานันทกุล

 นักวิชาการอิสระ
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บทความและผูนําเสนอ (2)

3. การผูกขาดทางธุรกิจกับการเมอืง
โดย ดร. เดือนเดน นิคมบริรักษ  ทีดีอารไอ

4. ทุนสัมปทานกับธรรมาภิบาลทางเศรษฐกิจ 
โดย ดร. สมเกียรติ ตัง้กิจวานิชย ทีดีอารไอ
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เศรษฐศาสตรวาดวยการปราบคอรรัปชั่น

ศ.ดร. เมธี ครองแกว 
กรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

(ป. ป. ช.)
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l เศรษฐศาสตรสามารถวิเคราะหปญหาคอรรัปช่ัน เพื่อ
ความเขาใจและเสนอการแกไข 
lคอรรัปช่ันสรางความไรประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร 
และสรางความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ 

เศรษฐศาสตรวาดวยการปราบคอรรัปช่ัน (1)
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lคอรรัปช่ันเกิดจากอาํนาจตัดสิน (discretionary power) 
“คาเชาทางเศรษฐกิจ” (economic rent) และ สถาบันที่
ออนแอ (weak institution)
lลดคอรรัปช่ันโดยการสรางสถาบนัที่เขมแข็ง  ไมเปดให
เจาหนาที่อํานาจในการตัดสินโดยไมโปรงใส เพิ่มการ
ตรวจสอบและลด “คาเชาทางเศรษฐกิจ”
lขอถกเถียงเร่ือง “ระบบดี” vs “คนดี”

เศรษฐศาสตรวาดวยการปราบคอรรัปช่ัน (2)
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ธรรมาภบิาลในการกํากับดูแล    
ตลาดหลักทรัพย 

คุณสฤณี อาชวานันทกุล
 นักวิชาการอิสระ
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l สัดสวนของนักลงทุนรายยอย 
(free float) ยังต่ํามาก แตซ้ือขาย
สูงสุด สะทอนการเก็งกําไร?

l กรรมการของ ตลท. ยังไมมี
ตัวแทนนักลงทุน

l รัฐและองคกรก่ึงรัฐถือหุนอยาง
นอย 22.1% ในตลาดหุน

l องคกรรัฐและเจาหนาที่รัฐใน
ตลาดทุนม ี“หมวกหลายใบ”

l ก.ล.ต. มีสัดสวนกรรมการจาก
ภาคการเมืองสูงมาก 

ความทาทายในการกํากับดูแล (1)

กระทรวงการคลัง

ก.ล.ต.
กํากบัดูแล

บมจ. การบินไทย

กองทุนรวม
วายุภักษ

สํานักงาน
ประกันสังคม

ถือหุน 30%

ถือหุน 17%
กํากบัดูแล

คณะกรรมการ

ถือหุน 0.50%

ถือหุน 54%
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lการปนหุนและใชขอมูลภายในยังมีการปรับและ
กลาวโทษนอย
lบทลงโทษของไทยต่ํากวาและยังขาดประสิทธิผลใน
การลงโทษ  
lสิทธิของนักลงทุนรายยอยไทยยังไมเพียงพอ
lหุนเก็งกําไรสวนใหญไมเคยถูก H/SP และนักลงทุน
ไมสนใจ

ความทาทายในการกํากับดูแล (2)
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การปรับและกลาวโทษ

100.0%981100.0%168100.0%813รวม

1.5%158.3%140.1%1ความผิดอื่นๆ (เชน ไมมาใหการตามคําส่ัง)

1.6%16--2.0%16สถาบันการเงินจัดทํารายงานไมครบถวน

25.0%2450.6%130.0%244สถาบันการเงินบกพรองหรือทุจริตในหนาที่

6.7%66--8.1%66บล. ขายโดยไมมีหลักทรัพยอยูในครอบครอง

4.5%44--5.4%44บล. บันทึกเทปคําส่ังไมครบถวน/เจาหนาที่
การตลาดไมขึ้นทะเบียน

8.2%8047.6%80--ใหบริการซ้ือขายหลักทรัพยโดยไมมี
ใบอนญุาต

2.1%211.8%32.2%18เปดเผยสารสนเทศไมครบถวนหรือเปนเทจ็

9.2%90--11.1%90สงรายงานประจําปหรือเอกสารอื่นลาชา

22.1%2173.0%526.1%212สงงบการเงินลาชา/ไมตรงตามมาตรฐานบัญชี

6.1%6032.7%550.6%5ฉอโกงบริษัท/ตกแตงบัญชีเพ่ืออําพราง

0.8%8--1.0%8ไมทําคําเสนอซ้ือหลกัทรัพยตามมาตรา 247 
(ขามเสนทุก 25%)

8.5%833.6%69.5%77ไมสงรายงานการถือ/ไดมาและจําหนาย
หลักทรัพยตามกฎ

1.1%110.6%11.2%10ใชขอมูลภายใน

2.5%251.8%32.7%22สรางราคาหุน (ปนหุน)

รอยละรายการรอยละรายการรอยละรายการกรณีความผิด 1 ม.ค. 2542 - 30

รวมการกลาวโทษการเปรียบเทียบปรับ



12

การผูกขาดทางธุรกิจกบัการเมอืง

ดร. เดือนเดน นิคมบริรักษ
ทีดีอารไอ
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สามเหลี่ยมเหล็กแหงการผูกขาด?

ที่มา  สุริยะใสและรจิตกนก, 2545
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ทุนสัมปทานกับธรรมาภบิาล        
ทางเศรษฐกิจ 

ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานชิย 
ทีดีอารไอ
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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)
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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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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)


