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บทสรุปของผูบริหาร
ทุนสัมปทานกับธรรมาภิบาลทางเศรษฐกิจ
การเมืองและเศรษฐกิจมีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกันอยางไมสามารถแยกขาดจากกันได
เนื่องจาก
การเมืองเปนเวทีตอรองผลประโยชนของผูมสี วนไดเสียกลุม ตางๆ นักธุรกิจในอุตสาหกรรมซึ่งขึน้ อยูก ับมาตรการ
และนโยบายของรัฐ เชน ธุรกิจสัมปทาน หรือธุรกิจในการกํากับดูแลของรัฐ จึงมักพยายามเชื่อมโยงกับผูมี
อิทธิพลทางการเมือง เพือ่ ที่จะสามารถโนมนาวใหรฐั บาลดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจตามที่ตนตองการ ตัวอยาง
ของวิธีการในการสรางอิทธิพลทางการเมืองของธุรกิจไดแก การใหเงินสนับสนุนทางการเมือง การล็อบบี้
ผูกําหนดนโยบาย การติดสินบน หรือแมกระทั่งการเขาไปมีสวนรวมโดยตรงในระบบการเมืองโดยผานการ
เลือกตั้ง
ในกรณีของประเทศไทย การศึกษาที่ผานมาพบวา ในบรรดาตระกูลนักธุรกิจขนาดใหญ หรือ “เจาสัว”
(tycoon) ที่มีทรัพยสินรวมมากที่สุด 100 อันดับแรก มี 13 ตระกูลที่มีสมาชิกลงเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ
เดือนพฤศจิกายนป 2543 โดยในจํานวนนี้มีถึง 10 ตระกูลที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวของกับสัมปทานจากหนวยงานรัฐ
และพบวาตระกูลที่มีสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งมีรายไดจากสัมปทานเฉลี่ยสูงถึงรอยละ 22.9 ของรายไดทั้งหมด
ซึ่งมากกวาตระกูลที่สมาชิกไมไดลงสมัครรับเลือกตั้งที่มีรายไดจากสัมปทานเพียงรอยละ 2.5
เปนธรรมดาที่ธุรกิจยอมตองการแสวงหาผลกําไรสูงสุดและพยายามเรียกรองใหนโยบายและมาตรการ
ของรัฐเอื้อประโยชนแกตนมากที่สุด แตเปนเรื่องทีข่ ัดตอหลักธรรมภิบาลอยางยิ่ง หากผูกุมอํานาจรัฐกําหนด
นโยบายหรือดําเนินมาตรการโดยเห็นประโยชนของพวกพองมากกวาประโยชนสาธารณะ คําถามที่สําคัญก็คือ
การเขาสูอํานาจรัฐโดยตรงของนักธุรกิจสัมปทานจะกอใหเกิดผลกระทบตอการแขงขันอยางเปนธรรมในทาง
ธุรกิจและธรรมาภิบาลทางเศรษฐกิจและการเมืองอยางไร?
งานวิจัยจํานวนมากชี้ใหเห็นวา บริษัทที่มีสายสัมพันธทางการเมืองมักจะมีขอไดเปรียบบริษัทอื่นๆ ที่
เปนคูแขง ในกรณีของประเทศไทย การศึกษาที่ผานมาพบวา บริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวของกับครอบครัวของ
นายกรัฐมนตรี มีอัตราผลตอบแทนในป 2546 สูงกวาบริษทั อื่นมากถึงรอยละ 141 นอกจากนี้ การศึกษาอีก
ชิ้นหนึ่งยังพบวาในป 2544-2548 บริษัทที่มีสายสัมพันธกับรัฐมนตรีของรัฐบาลทักษิณมีผลกําไรสูงกวาเฉลี่ย
รอยละ 18.56
การศึกษาอีกชิ้นหนึง่ เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งเปรียบเทียบผลประกอบการของธุรกิจของตระกูล “เจาสัวธนกิจ
การเมือง” (มีสมาชิกเปนรัฐมนตรีอยูในรัฐบาลทักษิณ) กับธุรกิจของตระกูล “เจาสัวนอกรัฐบาล” ยังพบขอเท็จจริง
ที่นาสนใจหลายประการ เชน
- ในชวงป 2545-2546 บริษัทในกลุม “เจาสัวธนกิจการเมือง” สามารถเพิ่มสวนแบงตลาดไดสูงกวา
บริษัทในกลุม “เจาสัวนอกรัฐบาล” ถึงรอยละ 11.7
- หุนของบริษัทในกลุม “เจาสัวธนกิจการเมือง” มีผลตอบแทนเฉลี่ย 24 เดือน (มกราคม 2544ธันวาคม 2546) และ 36 เดือน (มกราคม 2544-ธันวาคม 2547) สูงกวาบริษัทในกลุม “เจาสัวนอก
รัฐบาล” ถึงรอยละ 57.3 และรอยละ 208.1 ตามลําดับ
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-

ในระหวางป 2543-2544 ถึงป 2545-2546 บริษัทในกลุม “เจาสัวธนกิจการเมือง” สามารถเพิ่ม
สัดสวนมูลคาตลาดตอมูลคาทางบัญชีจาก 0.918 เปน 3.141 ในขณะที่บริษัทในกลุม “เจาสัวนอก
รัฐบาล” สามารถเพิ่มสัดสวนดังกลาวจาก 0.820 เปน 1.469 เทานั้น

บทความนี้ตอยอดการศึกษาที่ผานมาโดยชี้ใหเห็นวา พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร และกลุมนายทุนโทรคมนาคม
เขาสูการเมืองอยางเต็มรูปแบบในชวงที่ตลาดโทรคมนาคมไทยเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรง ทั้งจาก
กระแสการปฏิรูประบบกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม ซึ่งอาจนําไปสูการเปดเสรีกิจการโทรคมนาคมและการ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ และการแกไขสัญญาสัมปทานมูลคาหลายแสนลานบาท สภาพแวดลอมใหมนี้อาจทําใหการ
โนมนาวนโยบายของรัฐผานตัวแทนกลายเปนแนวทางที่มีตนทุนสูงและไมมีประสิทธิผลอีกตอไป
บทความนี้ไดวิเคราะหกรณีศึกษา 8 กรณีในรายละเอียดถึงบทบาทของการใชอํานาจรัฐในการกําหนด
นโยบายและมาตรการเพื่อเอื้อประโยชนตอธุรกิจโทรคมนาคมใน 4 ลักษณะผสมผสานกันคือ หนึ่ง การเอื้อให
ธุรกิจสามารถเอาเปรียบผูบริโภค เชนการใชอํานาจผูกขาดในตลาดและการปดกั้นการเปดเสรีบริการที่เกี่ยวของ
สอง การเอื้อใหธุรกิจไดเปรียบคูแขงในการแขงขัน สาม การเอื้อใหธรุ กิจไดเปรียบรัฐในการเจรจาตอรองใน
ดานตางๆ โดยเฉพาะการแกไขสัญญาสัมปทาน และสี่ การเอื้อใหธุรกิจสามารถเอาเปรียบผูเสียภาษีในลักษณะ
ตางๆ เชน การไดรับการลดหยอนภาษีเงินได หรือการอุดหนุนอื่นๆ จากรัฐ
บทความนี้ยังไดประมาณการความเสียหายที่เกิดขึ้นจากนโยบายและมาตรการของรัฐในสมัยรัฐบาลทักษิณ
ที่เกี่ยวของกับตลาดโทรคมนาคม โดยประมาณการขั้นต่ําเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นไปแลว โดยไมไดคิด
ความเสียหายตอเนื่องไปในอนาคต พบวานาจะมีความเสียหายถึง 7.1 หมื่นลานบาท (ดูตารางประกอบ)
นอกจากความเสียหายทางการเงินแลว นโยบายและมาตรการของรัฐในสมัยรัฐบาลทักษิณที่เกี่ยวของกับตลาด
โทรคมนาคมยังกอใหเกิดความเสียหายบางสวนที่ยังไมสามารถประมาณการมูลคาทางการเงินไดแตก็มีผลกระทบ
สูง เชน ความเสียหายที่เกิดจากการที่ตลาดโทรคมนาคมมีการแขงขันที่ถูกปดกั้นตอระบบเศรษฐกิจ หรือความ
เสียหายตอความสัมพันธระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบานที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
กรณีศึกษาทั้งหมดที่กลาวมาขางตนนาจะเปนเพียงยอดของภูเขาน้ําแข็ง เนื่องจากเปนกรณีศึกษาที่มี
ขอมูลสาธารณะแลวเทานั้น ในความเปนจริง นาจะยังมีความเสียหายจากนโยบายและมาตรการอื่นๆ ของ
รัฐบาลทักษิณอีกมาก ซึ่งยังไมไดรับการเปดเผยตอสาธารณะ และจําเปนที่ตองมีการตรวจสอบตอไปโดย
หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ เชน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.) และ
คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายตอรัฐ (คตส.)
เพื่อปองกันความเสียหายในลักษณะเดียวกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ผูเขียนมีขอเสนอแนะทางนโยบาย
ดังตอไปนี้
1. ควรตรวจสอบและลงโทษนักการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐในทางวินัยและทางอาญาอยางเครงครัด
ในกรณีที่พบวา ผูนั้นเกี่ยวของกับการสรางความเสียหายตอรัฐและประชาชน และเปนการดําเนินการโดยไม
ชอบดวยกฎหมาย
2. ควรกําหนดมาตรการขจัดความเชื่อมโยงระหวางธุรกิจสัมปทานกับการใชอํานาจรัฐ เชน หามผู
ดํารงตําแหนงทางการเมืองทั้งหลาย โดยเฉพาะรัฐมนตรี คงสัมปทานที่มีอยูเดิม หรือรับสัมปทานใหมจาก
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หนวยงานของรัฐ หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ อันมีลกั ษณะเปน
การผูกขาดตัดตอน
3. ควรปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดใหกระบวนการกําหนดนโยบายและการดําเนิน
มาตรการตางๆ ของหนวยงานรัฐมีความโปรงใส และมีสวนรวมในการพิจารณาโดยผูมีสวนไดเสียฝายตางๆ
อยางกวางขวาง เพื่อปองกันการ “คอรรัปชัน่ เชิงนโยบาย”
4. ควรลดการผูกขาดในระบบเศรษฐกิจ โดยเรงรัดการเปดเสรีกิจการสาธารณูปโภค หรือกิจการ
สัมปทานตางๆ ที่มีการแขงขันนอย และเพิ่มความเขมแข็งของกฎหมายการแขงขันทางการคา และกฎหมาย
การกํากับดูแลกิจการสาธารณูปโภคที่มีการแขงขันนอย ตลอดจนสรางความเขมแข็งของหนวยงานกํากับดูแล
ที่เกี่ยวของ
ตารางแสดงความเสียหายตอรัฐและประชาชนจากมาตรการของรัฐบาลทักษิณในกรณีศึกษา
(เฉพาะนโยบายและมาตรการที่สามารถประเมินความเสียหายทางการเงินได)
มาตรการ/นโยบาย
1. การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
กิจการโทรคมนาคม โดยยกเวน
ใหแกผูรับสัมปทาน
2. การยกเวนภาษีเพื่อสงเสริมการ
ลงทุนแกบริษัทชิน แซทเทลไลท

ความเสียหายทางการเงิน
ที่เกิดขึน้ แลว (ลานบาท)
39,000

ผลกระทบอื่นๆ
- กีดกันการเขาสูตลาดของผูป ระกอบการรายใหม
- บัน่ ทอนฐานะทางการเงินของ ทศท. และ กสท.

16,459

- สรางการแขงขันทีไ่ มเปนธรรมในตลาดโทรคมนาคม
ในประเทศ

3. การปรับลดคาสัมปทานของ
บริการโทรศัพทพรีเพด

13,420

- สรางการแขงขันทีไ่ มเปนธรรมในตลาดโทรคมนาคม
ในประเทศ

4. การใหเงินกู EXIM Bank แก
รัฐบาลพมา

950

5. การแกสัญญาของเทเล
อินโฟมีเดีย

713

6. การยกเลิกสัญญาใหบริการ
วิทยุติดตามตัวของบริษัท
แอดวานซ เพจจิ้ง
รวม

500

- สรางภาระตอประชาชนไทยและประชาชนพมา ใน
ฐานะผูเสียภาษี
- อาจสรางปญหาตอความสัมพันธระหวางไทยกับ
ประเทศเพื่อนบาน
- สรางภาระตอประชาชนผูใชโทรศัพทในการคนหา
เลขหมายโทรศัพท
- สรางภาระตอรัฐวิสาหกิจ และประชาชนผูเสียภาษี
- สรางภาระตอรัฐวิสาหกิจที่ตองใหบริการแทน และ
ขาดรายไดจากคาสัมปทาน

71,042

ที่มา: การประมาณการโดยผูเขียน
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Executive Summary

Concession Capitalism and Economic Governance

The link between politics and business is hardly separable since politics are the arena
for bargaining among interest groups. It is therefore not surprising that businesses whose
performances are directly affected by government’s policies and measures, e.g., regulated
businesses or concession holders, often seek to influence policy outcomes related to them in a
number of ways, ranging from providing political contribution, lobbying for favorable policy
decisions, bribing policy makers or even directly running for political offices through
election.
In the case of Thailand, a recent study found that family members of 13 of the 100
wealthiest business tycoons ran for political offices in the general election in 2000. Among
such families, ten are directly involved in concession businesses. A number of previous
studies also showed that politically connected firms have significantly outperformed their
comparison groups in terms of gaining more market shares, achieving a higher increase in the
market-to-book ratios and having higher rates of returns. However, no previous studies have
documented in detail how such firms obtained the benefits from their links with politicians.
This paper provides eight detailed case studies of how telecommunication concession
holders closely connected to former Prime Minister Thaksin Shinawatra have benefited
significantly from a number of policy measures during his five-year administration. The case
studies covered are the introduction of excise tax on telecom services that provides
preferential treatment to the concession holders, the granting of eight-year tax holidays to
Shin Satellite, the reduction of concession payment for prepaid mobile phone services for
AIS, the controversial lending by EXIM Bank to the Myanmar government, the revisions of
concession contracts that benefited Tele Infomedia and Advanced Paging, the blocking of
telecom market liberalization and the delay in enforcing the Competition Act.
It also estimates that the size of historical financial losses incurred to the government
and the Thai taxpayers during the past five years could be as large as Bt 71 billion. The paper
concludes by emphasizing the need to restrict the practices of ‘revolving door’ between
government and regulated business, promote transparent and broad-based participation in
policy making process and abolish economic rents by liberalizing uncompetitive markets and
strengthening regulatory regimes.
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ทุนสัมปทานกับธรรมาภิบาลทางเศรษฐกิจ
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย*

...รัฐธรรมนูญนี้ไมไดไปจํากัดสิทธิทานเพียงแตวาเมื่อทานเปนผูใชอํานาจรัฐ และอาจจะมีอิทธิพลเหนือ
ขาราชการซึ่งอยูในกํากับของรัฐมนตรี และรัฐมนตรีอยูในกํากับของรัฐสภาอีกทีหนึ่งนั้น ความเกรงอกเกรงใจ
ตองเกิดขึ้นแน สัมปทานนี้มีลักษณะผูกขาดมีตัวอยางเยอะแยะเลยครับ สัมปทานระเบิดหิน สัมปทานทําอะไร
ก็แลวแตที่คนอื่นเขาไปทําไมได ควรหรือไมที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะรับในขณะดํารงตําแหนง...ถาไมโอน
หุนใหคนอืน่ แลวไมแจงใหทราบ การตรวจสอบวาร่ํารวยผิดปกตินั้นทํายากมากขึ้นหลายเทาทวีคูณ เพราะเหตุ
วาทานผูนั้นหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูน ั้นเปนคนมีฐานะ ถาทรัพยสินทานจะเพิ่มขึ้นจากการที่ทานบอกวา
ทานประกอบธุรกิจที่มีลักษณะผูกขาดจะไปตรวจสอบไดอยางไร เหตุนี้เองรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงพยายามที่
จะแกปญหา...
(คําอภิปรายของ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมาธิการ สภารางรัฐธรรมนูญ 2540)
...หมายความวาทานไมอยากจะใหคนที่เขามาเปนผูแทนนัน้ ประกอบอาชีพหรือทําธุรกิจอีกเลย หรือ
ทานจะเลือกเฉพาะเจาะจงวาบางธุรกิจ บางอาชีพเทานั้น เฉพาะอาชีพรับสัมปทานทําไมได ถาเปนอยางนี้
ทานเลือกปฏิบตั ิแลวครับ ถาทานจะหาม ทานตองหามทัง้ หมด เพราะวามันเปนธุรกิจทั้งนั้น ไมวาจะเปนสัมปทาน
หรือวาคาขาย หรือวาทําอุตสาหกรรมอะไรตางๆ เมื่อเปนธุรกิจ การทําธุรกิจก็ตองมีทั้งกําไร ขาดทุนทั้งนั้น
ทําดีก็กําไร ทําไมดีก็ขาดทุน ในเมื่อมีลักษณะเหมือนกัน ทานไปจํากัดทําไมละครับ เฉพาะบางเรื่อง ถาทานจะ
จํากัดก็ตองเอาใหทั้งหมดเลยครับ หามทําไปเลย อันนี้ผมจึงเห็นวาควรทีจ่ ะตัดออกไป...
(คําอภิปรายของ นายชานนท สุวสิน สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 2540)
...คือผมไดไปปลูกปา การเขาไปทําสัญญาเชาที่ดินจากรัฐบาลแลวก็ปลูกปา ก็ถือเปนการเสียสละอยู
แลว เพราะคนไมคอยจะทํากัน พอมาเปนผูแทนฯ บอกวาไมใหเปน ไมได ตองใหสัญญานี้ไปอยูกับคนอื่น
แลวโดยเฉพาะ (2 ทวิ) ตองโอนสัมปทานหรือสัญญาใหกับนิติบุคคลซึ่งจัดการทรัพยสิน ถาเกิดเขาไมมี
ความรูทางดานปลูกปา ปาไมพินาศไปเลยหรือครับ...
(คําอภิปรายของ นายวุฒิพงศ ฉายแสง สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 2540)
*

ผูอํานวยการวิจยั ดานเศรษฐกิจยุคสารสนเทศ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ผูเขียนขอขอบคุณ คุณณัฐวุฒิ
ลักษณาปญญากุล ที่ชวยเตรียมขอมูลบางสวนให
1

2

ทุนสัมปทานกับธรรมาภิบาลทางเศรษฐกิจ

...ทีนี้คนที่จะสมัครเปนผูแ ทนฯ เขาไมใชมีอาชีพเปนนักการเมือง อาชีพนักการเมืองมันไมมีเขามา
ทํางานการเมืองเพื่อปวงชน เพื่อประชาชน เขาเสียสละแมกระทั่งทรัพยสินและเงินทองของเขา เพราะฉะนั้น
เขาจะตองมีอาชีพเปนหลัก ...แตเมื่อทานไปจํากัดเสียแลววาทําอยางนั้นก็ไมได คาอยางนี้ก็ไมได สัมปทาน
อยางนั้นก็ไมได แลวเขาจะเอาอะไรกินละครับทาน...ไปบังคับใหเขาเปนนักการเมืองอาชีพ เมื่อเปนนักการเมือง
อาชีพแลวแนนอนเงินเดือนผูแ ทนฯ ไมมีพอกินเลี้ยงลูกนองหรอกครับหาเสียงนะ มันก็ตองไปหารายไดตามน้ํา
บาง ทวนน้ําบาง ...
(คําอภิปรายของ นายพูนสวัสดิ์ พุทธศิริ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 2540)

1. บทนํา
การเมืองและเศรษฐกิจมีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกันอยางไมสามารถแยกขาดจากกันได เนื่องจาก
การเมืองเปนเวทีตอรองผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ นักธุรกิจในอุตสาหกรรมซึ่งขึ้นอยูกับมาตรการ
และนโยบายของรัฐ เชน ธุรกิจสัมปทาน หรือธุรกิจในการกํากับดูแลของรัฐ จึงมักพยายามเชื่อมโยงกับผูมี
อิทธิพลทางการเมือง เพือ่ ที่จะสามารถโนมนาวใหรฐั บาลดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจตามที่ตนตองการ ตัวอยาง
ของวิธีการในการสรางอิทธิพลทางการเมืองของธุรกิจ ไดแก การใหเงินสนับสนุนทางการเมือง (political
contribution) การล็อบบี้ผูกําหนดนโยบาย (lobby) การติดสินบน (bribe) หรือแมกระทั่งการเขาไปมีสวนรวม
โดยตรง (direct participation) ในระบบการเมืองโดยผานกระบวนการเลือกตั้ง
ปรากฏการณที่นักธุรกิจเขาไปมีสวนรวมโดยตรงโดยผานกระบวนการเลือกตั้งเกิดขึ้นในหลายประเทศ
ทั้งที่เปนประเทศที่พัฒนาแลวและที่กําลังพัฒนา เชน นายซิลวิโอ แบรลุสโคนี อดีตนายกรัฐมนตรีอิตาลี และ
นายไมเคิล บลูมเบิรก นายกเทศมนตรีนครนิวยอรก เคยเปนนักธุรกิจในอุตสาหกรรมสื่อ ในขณะที่นายพอล
มารติน อดีตนายกรัฐมนตรีแคนาดา เปนนักธุรกิจในอุตสาหกรรมขนสงทางเรือ นางยูเลีย ทิโมเชงโก นายกรัฐมนตรี
ยูเครน เปนนักธุรกิจในอุตสาหกรรมพลังงาน และนายราฟก ฮาริรี อดีตนายกรัฐมนตรีเลบานอน เปนนักธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยและสื่อ (ดู Bunkanwanicha and Wiwattanakantang, 2006) สวน พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
อดีตนายกรัฐมนตรีไทยก็เปนนักธุรกิจรายใหญในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมสื่อ นอกจากนี้
นักการเมืองระดับชาติและนักการเมืองทองถิ่นของไทยจํานวนมากยังมีธุรกิจที่เกี่ยวของกับหนวยงานของรัฐ
โดยเฉพาะการรับเหมากอสราง และการประกอบธุรกิจโดยอาศัยสัมปทานตางๆ
Morck et al. (2005) และ Gehlbach and Sonin (2005) ชี้วา การเขาสูการเมืองโดยตรงของนักธุรกิจ
มักเกิดขึ้นในประเทศที่การเมืองมีความไมมั่นคงสูง สภาวะการแขงขันในตลาดรุนแรง
ตลอดจนกลไกเชิง
สถาบันในการตรวจสอบและถวงดุล รวมทั้งสื่อไมมีเสรีภาพหรือประสิทธิภาพในการตรวจสอบที่เพียงพอ ซึ่งทํา
ใหการแสวงหาผลประโยชนทางธุรกิจโดยการเขาสูการเมืองโดยตรงเปนวิธีที่มีคาใชจายต่ํากวาวิธีอื่นๆ
ในกรณีของประเทศไทย Bunkanwanicha and Wiwattanakantang (2006) ซึ่งศึกษาในชวงป 25442546 พบวา ในบรรดาตระกูลนักธุรกิจขนาดใหญ หรือ “เจาสัว” (tycoon) ที่มีทรัพยสินรวมมากที่สุด 100 อันดับ
แรก มี 13 ตระกูลที่มีสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนป 2543 โดยใน
จํานวนนี้มีถึง 10 ตระกูลที่ทาํ ธุรกิจที่เกี่ยวของกับสัมปทานจากหนวยงานรัฐ ซึ่งทําใหตระกูลที่มีสมาชิกลงสมัคร
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รับเลือกตั้งมีรายไดจากสัมปทานสูงถึงรอยละ 22.9 ซึง่ มากกวาตระกูลที่สมาชิกไมไดลงสมัครรับเลือกตัง้ ที่มีรายได
จากสัมปทานเพียงรอยละ 2.5 (ดูตารางที่ 1)
ตารางที่ 1
เปรียบเทียบตระกูลเจาสัวซึ่งมีสมาชิกลงและไมลงสมัครรับเลือกตั้งทั่วไปในเดือนพฤศจิกายน 2543
จํานวนตระกูล
มูลคาสินทรัพยทั้งหมดโดยเฉลี่ย (ลานเหรียญสหรัฐฯ)
สัดสวนรายไดจากธุรกิจสัมปทานเฉลี่ย (รอยละ)
กําไรของบริษัทตอทรัพยสินโดยเฉลี่ย (รอยละ)
สัดสวนหนี้สินตอทรัพยสินโดยเฉลีย่ (รอยละ)

ตระกูลที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง
13
4,418.46
22.9
2.4
39.5

ตระกูลทีไ่ มลงสมัครรับเลือกตั้ง
87
486.46
2.5
2.8
49.6

ที่มา: Bunkanwanicha and Wiwattanakantang (2006).

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดจะพบวา ตระกูลชินวัตรและตระกูลโพธารามิก มีรายไดหลักจากการทํา
ธุรกิจสัมปทานมากถึงรอยละ 94 และ 80.5 ตามลําดับ (ดูตารางที่ 2) จากการวิเคราะหทางเศรษฐมิติ โดยใช
ขอมูลของป 2544 นักวิจัยทั้งสองพบวา นักธุรกิจจากตระกูลเจาสัวที่มีรายไดหลักจากธุรกิจสัมปทานมีความ
นาจะเปนที่จะเขาสูการเมืองมากกวาเจาสัวอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญ ซึง่ ทําใหเกิดขอสงสัยตอแรงจูงใจในการเขาสู
วงการเมืองของนักธุรกิจสัมปทานเหลานั้น
เปนธรรมดาที่ธุรกิจยอมตองการแสวงหาผลกําไรสูงสุดและพยายามเรียกรองใหนโยบายและมาตรการ
ของรัฐเอื้อประโยชนแกตนมากที่สุด แตเปนเรื่องทีข่ ัดตอหลักธรรมภิบาลอยางยิ่ง หากผูกุมอํานาจรัฐกําหนด
นโยบายหรือดําเนินมาตรการโดยเห็นประโยชนของพวกพองมากกวาประโยชนสาธารณะ คําถามที่สําคัญก็
คือ การเขาสูอํานาจรัฐโดยตรงของนักธุรกิจสัมปทานจะกอใหเกิดผลกระทบในดานลบตอการแขงขันอยางเปน
และสมควรตองกําหนดขอ
ธรรมในวงการธุรกิจและปญหาธรรมาภิบาลทางเศรษฐกิจและการเมืองอยางไร?
หามบางประการเชน การหามผูดํารงตําแหนงทางการเมืองคงสัมปทานที่มีอยูเดิมหรือเขารับสัมปทานใหมจาก
หนวยงานรัฐตามที่คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เสนอหรือไม?
หรือเรื่องนี้ไมเปนปญหาที่นาเปนหวง ดังเชนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ (สสร.) บางคนไดกลาวอาง และ
สามารถโนมนาวใหสภารางรัฐธรรมนูญตัดขอหามดังกลาวทิ้ง ดังคําอภิปรายที่ยกมาในชวงตนของบทความนี้?1
การบริหารประเทศของรัฐบาลทักษิณ ซึ่งประกอบไปดวยนักธุรกิจสัมปทานจํานวนมากเปนเวลากวา 5
ปไดสรางหลักฐานเชิงประจักษอยางมากมายในประเด็นที่มีการถกเถียงดังกลาว บทความนี้จะชี้ใหเห็นวา การ
ผนวกกันระหวางอํานาจรัฐและธุรกิจสัมปทานในประเทศไทยไดกอใหเกิดการเอื้อประโยชนทางเศรษฐกิจอยาง
มหาศาลแกกลุมธุรกิจสัมปทานดังกลาว และทําใหเกิดปญหาธรรมาภิบาลทางการเมืองในการกําหนดนโยบาย
สาธารณะของประเทศทั้งนโยบายในประเทศและนโยบายกับประเทศเพื่อนบาน โดยอางอิงผลการวิจัยของ
นักวิชาการหลายคนในตางประเทศและการศึกษาโดยผูเขียนเอง
1

ผูเขียน พบวา สสร. บางคนที่อภิปรายคัดคานการกําหนดขอหามดังกลาว เคยเกี่ยวของกับธุรกิจสัมปทานโทรคมนาคม และเปนกรรมการ
ในบริษัทที่ครอบครัวชินวัตรเปนผูถือหุนใหญ
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ตารางที่ 2 สัดสวนรายไดในป 2543 จากการทําธุรกิจสัมปทานของกลุมทุนที่มีสมาชิกในตระกูลลงสมัครรับเลือกตั้งทั่วไปในป 2543

ตระกูล
ชินวัตร

จํานวนบริษัท
ทั้งหมดที่สมาชิก
ในตระกูลเปน
ผูถือหุนใหญ
24

รายไดจากธุรกิจ
สัมปทาน
รายไดจากธุรกิจอื่นๆ
รายไดรวม
มูลคา
มูลคา
(ลานเหรียญ (ลานเหรียญ สัดสวน (ลานเหรียญ สัดสวน
สหรัฐฯ)
สหรัฐฯ)
สหรัฐฯ)
(รอยละ)
(รอยละ)
1,078.71
1,013.97
94.0
64.74
6.0

บริษัทที่ทําธุรกิจ
สัมปทาน
บมจ. แอดวานซ อินโฟร
เซอรวิส
บมจ. แอดวานซ อินโฟร
เซอรวิส
บมจ. แอดวานซ อินโฟร
เซอรวิส
บมจ. ชินแซทเทลไลท
บมจ. ชินแซทเทลไลท
บมจ. ชินแซทเทลไลท
บมจ. ไอทีวี
บมจ. ชิน คอรปอเรชั่น
บมจ. ชิน คอรปอเรชั่น

กาญจนพาสน
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10

287.13

42.97

15.0

244.16

85.0

บมจ. ธนายง

อายุ
รายละเอียดสัมปทานของบริษทั
สัมปทาน
การใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่
2533-2558
ระบบ 900 MHz และระบบดิจิตอล
จีเอสเอ็ม
การใหบริการระบบโทรศัพท
2533-2548
ติดตามตัว
การใหบริการการสื่อสารขอมูล
2540-2565
ดาตาเน็ต
การบริหารโครงการดาวเทียม
2534-2564
การใหบริการอินเทอรเน็ต
2537-2550
การใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ใน 2536-2571
ประเทศกัมพูชา
การบริหารสถานีโทรทัศนระบบ
2538-2568
ยู เอช เอฟ
การใหบริการจัดพิมพและเผยแพร 2534-2549
สมุดโทรศัพท
การใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่
2541-2556
ระบบ 1800 MHz
การใหบริการระบบขนสงมวลชน
2542-2572
รถไฟฟาบีทีเอส

โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย

ตระกูล
เจียรวนนท

5

จํานวนบริษัท
ทั้งหมดที่สมาชิก
ในตระกูลเปน
ผูถือหุนใหญ
69

รายไดจากธุรกิจ
สัมปทาน
รายไดจากธุรกิจอื่นๆ
รายไดรวม
มูลคา
มูลคา
(ลานเหรียญ (ลานเหรียญ สัดสวน (ลานเหรียญ สัดสวน
สหรัฐฯ)
สหรัฐฯ)
(รอยละ)
สหรัฐฯ)
(รอยละ)
3,047.32
532.70
17.5
2,514.62
82.5

ตรีวิศวเวทย

25

277.89

128.34

46.2

149.56

53.8

ทีปสุวรรณ

16

394.91

52.30

13.2

342.61

86.8

เบญจรงคกุล

28

712.14

695.54

97.7

16.60

2.3
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บริษัทที่ทําธุรกิจ
สัมปทาน
รายละเอียดสัมปทานของบริษทั
บมจ. เทเลคอมเอเซีย คอร การใหบริการโทรศัพทพื้นฐานใน
ปอเรชั่น
เขตกรุงเทพมหานครจํานวน 2.6
ลานเลขหมาย
บมจ. ยูไนเต็ด
การใหบริการโทรทัศนระบบ
บรอดคาสติ้ง คอรปอเรชั่น บอกรับเปนสมาชิก
บมจ. ยูไนเต็ด
การใหบริการโทรทัศนระบบ
บรอดคาสติ้ง คอรปอเรชั่น บอกรับแบบเคเบิล้ (CATV) ผาน
โครงขายผสมระหวางเคเบิ้ลใยแกว
นําแสงและเคเบิล้ coaxial
บมจ. ทางดวนกรุงเทพ
การบริหารโครงการระบบทางดวน
ขั้นที่ 2
บมจ. ลานนา ลิกไนต*
การทําเหมืองถานหิน
บมจ. ลานนา ลิกไนต*
การผลิตกระแสไฟฟา
บมจ. โทเทิล่ แอ็คเซ็ส
การใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่
คอมมูนิเคชั่น
ระบบ 800 MHz และ 1800 MHz
บมจ. ยูไนเต็ด
การใหบริการระบบวิทยุรับ-สง
คอมมูนิเกชั่นอินดัสตรี
(trunked mobile system)
บมจ. ยูไนเต็ด
การใหบริการการสื่อสารขอมูล
คอมมูนิเกชั่นอินดัสตรี
ดาตาเน็ต
บมจ. ยูไนเต็ด
การใหบริการโทรทัศนระบบ
คอมมูนิเกชั่นอินดัสตรี
บอกรับสมาชิกแบบเคเบิ้ล (CATV)

อายุ
สัมปทาน
2534-2559

2532-2557
2537-2562

2533-2563
ไมมีขอมูล
ไมมีขอมูล
2534-2561
2536-2551
2537-2557
2539-2564
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ตระกูล

จํานวนบริษัท
ทั้งหมดที่สมาชิก
ในตระกูลเปน
ผูถือหุนใหญ

รายไดจากธุรกิจ
สัมปทาน
รายไดจากธุรกิจอื่นๆ
รายไดรวม
มูลคา
มูลคา
(ลานเหรียญ (ลานเหรียญ สัดสวน (ลานเหรียญ สัดสวน
สหรัฐฯ)
สหรัฐฯ)
(รอยละ)
สหรัฐฯ)
(รอยละ)

บริษัทที่ทําธุรกิจ
สัมปทาน
บมจ. ยูไนเต็ด
คอมมูนิเกชั่นอินดัสตรี

โพธารามิก

20

284.14

228.69

80.5

55.45

19.5

บมจ. ทีทีแอนดที

มาลีนนท
วองกุศลกิจ

27
48

150.08
292.74

110.58
75.44

73.7
25.8

39.50
217.30

26.3
74.2

บมจ. บีอีซี เวิลด
บมจ. บานปู
บมจ. บานปู
บมจ. บานปู
บมจ. บานปู
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อายุ
รายละเอียดสัมปทานของบริษทั
สัมปทาน
การใหบริการการเชื่อมโยง
2541-2566
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง
(broadband)
การใหบริการโทรศัพทพื้นฐานใน
2535-2561
ตางจังหวัดจํานวน 1.5 ลานเลข
หมาย
การวางเครือขายระบบดาวเทียม
2533-2548
แบบ TDMA และ ISBN
การวางระบบสายเคเบิ้ลใยแกวนํา 2534-2555
แสงใตน้ํา
การใหบริการการสงขอมูลผาน
2541-2563
ดาวเทียม
การใหบริการการเชื่อมโยง
ไมมีขอมูล
อินเทอรเน็ต
การบริหารสถานีโทรทัศน
2531-2563
การทําเหมืองถานหิน
ตั้งแต 2517
การทําเหมืองถานหินในประเทศ
2537-2567
อินโดนีเซีย
การบริหารทาเรือ
2539-2564
การผลิตกระแสไฟฟา
2543-2563

โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย

ตระกูล

วิไลลักษณ

7

จํานวนบริษัท
ทั้งหมดที่สมาชิก
ในตระกูลเปน
ผูถือหุนใหญ

29

รายไดจากธุรกิจ
สัมปทาน
รายไดจากธุรกิจอื่นๆ
รายไดรวม
มูลคา
มูลคา
(ลานเหรียญ (ลานเหรียญ สัดสวน (ลานเหรียญ สัดสวน
สหรัฐฯ)
สหรัฐฯ)
(รอยละ)
สหรัฐฯ)
(รอยละ)

130.21

60.47

46.4

69.74

53.6

บริษัทที่ทําธุรกิจ
สัมปทาน
บมจ. บานปู
บมจ. สามารถเทลคอม
บมจ. สามารถเทลคอม
บมจ. สามารถ
คอรปอเรชั่น
บมจ. สามารถ
คอรปอเรชั่น
บมจ. สามารถ
คอรปอเรชั่น

อายุ
รายละเอียดสัมปทานของบริษทั
สัมปทาน
การผลิตกระแสไฟฟาในประเทศ
2542-2572
เวียดนาม
การวางเครือขายการสื่อสารผาน
2538-2560
ดาวเทียม
การใหบริการโทรศัพทผาน
2539-2549
ดาวเทียมในพื้นที่ทุรกันดาร
การใหบริการระบบโทรศัพท
ไมมีขอมูล
ติดตามตัว
การใหบริการการเชื่อมโยง
2539-2549
อินเทอรเน็ต
การใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่
2535-2570
ระบบ NMT 900 MHz ในประเทศ
กัมพูชา

หมายเหตุ: * ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน บมจ. ลานนารีซอรสเซส
ที่มา: Bunkanwanicha และ Wiwattanakantang (2006)
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2. ผลตอบแทนทางการเขาสูการเมืองของนักธุรกิจในรัฐบาลทักษิณ
มีงานวิจัยจํานวนมากที่ชี้ใหเห็นวา บริษัทที่มีสายสัมพันธทางการเมืองมักจะมีขอไดเปรียบบริษัทอื่นๆ
ที่เปนคูแขง เชน Fan et al. (2006), Johnson and Mitton (2003), Khwaja and Mian (2005) Chiu and
Joh (2004) และ Charumilind et al. (2006) พบวา บริษัทที่มีสายสัมพันธทางการเมืองในประเทศจีน
มาเลเซีย ปากีสถาน เกาหลีใต และไทย สามารถเขาถึงแหลงเงินกูไดดกี วาบริษัทอื่นๆ ที่ไมมีสายสัมพันธทาง
การเมือง ในขณะที่ Faccio (2006) พบวา บริษัทที่มีสายสัมพันธทางการเมืองมักจะไดรับการชวยเหลือทาง
การเงินจากภาครัฐเมื่อประสบปญหาทางการเงิน Faccio (2006) ยังพบดวยวา ราคาหุนของบริษัทที่ศึกษา
จะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อผูถือหุนรายใหญเขาสูการเมือง และในทางกลับกัน ราคาหุนของบริษัทจะลดลงเมื่อผูถือหุน ราย
ใหญสูญเสียอํานาจทางการเมือง (Fisman, 2001)
ในกรณีของประเทศไทย สมเกียรติ (2547) ไดวิเคราะหเปรียบเทียบผลตอบแทนในตลาดหลักทรัพย
ของบริษัทจดทะเบียนที่มีและไมมีสายสัมพันธทางการเมืองในสมัยรัฐบาลทักษิณ การศึกษาดังกลาววิเคราะห
การเพิ่มขึ้นของราคาหุน (capital gain) ของบริษัทจดทะเบียนที่มีและไมมีสายสัมพันธทางการเมืองเปรียบเทียบกัน
ในป 2545 และ 2546 โดยใชแบบจําลองทางเศรษฐมิติตามแบบของ Johnson and Mitton (2003)
การศึกษาไมพบวา การมีสายสัมพันธทางการเมืองมีผลตออัตราผลตอบแทนของบริษทั จดทะเบียนในป 2545
อยางไรก็ตาม เมื่อทดสอบกับขอมูลของป 2546 ซึ่งเปนปที่เศรษฐกิจไทยฟนตัวอยางชัดเจนและตลาดหลักทรัพย
มีปริมาณการซื้อขายมาก ปรากฏวา บริษัทจดทะเบียนที่มีสายสัมพันธทางการเมือง มีอัตราผลตอบแทนสูงกวา
บริษัทอื่น ถึงรอยละ 141 จุด (percentage point) อยางไรก็ตาม อานิสงสจากการมีสายสัมพันธทางการเมือง
จํากัดอยูเฉพาะบริษัทที่เกี่ยวของกับตระกูลของนายกรัฐมนตรีเทานั้น โดยไมปรากฏวาบริษัทที่เกี่ยวของกับ
ตระกูลของคณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกรัฐสภา มีผลตอบแทนสูงกวาคาเฉลี่ยแตอยางใด ซึ่งชี้วา ผลประโยชนจาก
การมีสายสัมพันธทางการเมืองนาจะกระจุกตัวอยูในวงที่แคบมาก
นอกจากนี้ Imai (2006) ซึ่งศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราผลกําไรของบริษัทในตลาดหลักทรัพย
ไทยกับการมีสายสัมพันธทางการเมือง โดยใชขอมูลของบริษัทในตลาดหลักทรัพยทั้งหมด รวมทั้งบริษทั ในกลุม
ฟนฟูกิจการในป 2544-2548 ซึ่งเปนชวงเวลาที่ครอบคลุมชวงเวลาของสมเกียรติ (2547) พบวา บริษัทที่มี
สายสัมพันธกับรัฐมนตรีของรัฐบาลทักษิณมีผลกําไรสูงกวาระดับเฉลี่ยรอยละ 18.56 จุด (percentage point)
แตบริษัทที่มีสายสัมพันธกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมมีผลกําไรสูงกวาระดับเฉลี่ยอยางมีนัยสําคัญแตอยางใด
งานวิจัยที่ไดศึกษาถึงผลตอบแทนของบริษัทที่มีสายสัมพันธทางการเมืองในประเทศไทยอยางเปนระบบ
มากที่สุดคือ งานของประมวล บุญกาญจนวนิชา และยุพนา วิวัฒนากันตัง (Bunkanwanicha and
Wiwattanakantang, 2006) ซึง่ วิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจของตระกูลเจาสัวที่มีสมาชิกในตระกูลเปนรัฐมนตรี
อยูในรัฐบาลทักษิณ ซึ่งจะเรียกในที่นี้วา “เจาสัวธนกิจการเมือง” (tycoon-cum-leader) เปรียบเทียบกับตระกูล
ธุรกิจขนาดใหญที่ไมไดอยูในคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะเรียกในที่นี้วา “เจาสัวนอกรัฐบาล” การศึกษาดังกลาวพบ
ขอเท็จจริงทีน่ า สนใจหลายประการ อาทิ (ดูตารางที่ 3)
- ผลกระทบตอสวนแบงตลาด: ในชวงแรกของรัฐบาลทักษิณ ซึง่ พ.ต.ท.ทักษิณยังมีปญหาคดี “ซุกหุน”
บริษัทในกลุม “ธนกิจการเมือง” ไมไดมีสวนแบงตลาดแตกตางจากบริษัทของ “เจาสัวนอกรัฐบาล”
อยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ตาม ในชวงป 2545-2546 ซึ่งเปนชวงที่รฐั บาลทักษิณมีความมั่นคงมากขึ้น
บริษัทในกลุม “ธนกิจการเมือง” สามารถเพิ่มสวนแบงตลาดไดสูงกวาบริษัทในกลุม “เจาสัวนอก
รัฐบาล” ถึงรอยละ 11.7 จุด (percentage point) เมื่อตัดผลกระทบจากปจจัยอื่นๆ ออกไปแลว
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลประกอบการของ
บริษัท “เจาสัวธนกิจการเมือง” กับ บริษัท “เจาสัวนอกรัฐบาล” ในสมัยรัฐบาลทักษิณ
ตัวแปร
ผลตอบแทนของหุนบริษัท (รอยละ)
24 เดือน (ม.ค. 2544-ธ.ค. 2546)
36 เดือน (ม.ค. 2544-ธ.ค. 2547)
มูลคาตลาดตอมูลคาทางบัญชี
ระหวางป 2543-2544
ระหวางป 2545-2546
การเปลี่ยนแปลง
สวนแบงตลาด รอยละ
ระหวางป 2543-2544
ระหวางป 2545-2546
การเปลี่ยนแปลง

(1)
บ. เจาสัวธนกิจ
การเมือง
107.1
368.1

49.8
149.8

0.918
3.141
2.223
26.1
38.3
12.2

(2)
ความแตกตาง
บ. เจาสัวนอก
รัฐบาล
(1)-(2)

0.820
1.469
0.649
30.4
29.8
-0.6

57.3
218.3
0.098
1.672
1.574
-4.3
8.5
12.8

ความแตกตาง
เมื่อตัดผลจาก
ปจจัยอื่น*
57.3
208.1

1.55

11.7

หมายเหตุ: *ตัดผลจากปจจัยอื่นๆ ดวยการวิเคราะหถดถอย (regression analysis)
ที่มา: สรุปจากตารางตางๆ ใน Bunkanwanicha and Wiwattanakantang (2006) โดยผูเขียน
-

ผลตอบแทนจากการถือหุน : หุนของบริษัทในกลุม “ธนกิจการเมือง” มีผลตอบแทนเฉลีย่ 24 เดือน
(มกราคม 2544-ธันวาคม 2546) และ 36 เดือน (มกราคม 2544-ธันวาคม 2547) สูงกวาบริษัทใน
กลุม “เจาสัวนอกรัฐบาล” ถึงรอยละ 57.3 และรอยละ 208.1 จุด (percentage point) ตามลําดับ
- สัดสวนมูลคาตลาดตอมูลคาทางบัญชี (market-to-book ratio): ในระหวางป 2543-2544 ถึงป
2545-2546 บริษัทในกลุม “ธนกิจการเมือง” สามารถเพิ่มสัดสวนมูลคาตลาดตอมูลคาทางบัญชีได
สูงกวาบริษัทในกลุม “เจาสัวนอกรัฐบาล” 1.57 จุด กลาวคือ บริษัทในกลุม “ธนกิจการเมือง”
สามารถเพิ่มสัดสวนมูลคาตลาดตอมูลคาทางบัญชีจาก 0.918 เปน 3.141 ในระยะเวลาที่กลาวมา
ขางตน ในขณะที่ บริษัทในกลุม “เจาสัวนอกรัฐบาล” สามารถเพิ่มสัดสวนดังกลาวจาก 0.820 เปน
1.469 เทานั้น
นอกจากนี้ งานวิจัยดังกลาวยังพบวา ราคาหุนของบริษัทในกลุม “ธนกิจการเมือง” ยังเพิ่มขึ้นอยาง
“ผิดปกติ” ซึ่งสามารถวัดไดจาก “ผลตอบแทนสะสมที่ผิดปกติ” (cumulative abnormal returns: CARs) ในชวง
3 วัน (นับจากกอนประกาศนโยบาย 1 วันไปถึงหลังประกาศนโยบาย 1 วัน) เมือ่ มีการดําเนินนโยบายทาง
เศรษฐกิจที่เขาขายวาเอื้อประโยชนแกบริษัทในกลุมดังกลาว เชน
- การออกพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2544 ซึง่ จํากัด
สัดสวนของหุนสวนตางชาติของผูประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่สาม การศึกษาพบวา
บริษัทในกลุม “ธนกิจการเมือง” ที่ไดรับผลประโยชนโดยตรงจากกฎหมายดังกลาวมีราคาหุนปรับตัว
สูงขึ้นกวาปกติรอยละ 3.04

การสัมมนาวิชาการประจําป 2549
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ทุนสัมปทานกับธรรมาภิบาลทางเศรษฐกิจ

-

การที่รัฐบาลมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2546 ที่จะออกพระราชกําหนดจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตกิจการโทรคมนาคม ซึ่งมีผลในการกีดกันผูป ระกอบการรายใหมในการเขาแขงขันใน
ตลาด การศึกษาพบวา บริษัทในกลุม “ธนกิจการเมือง” ที่ไดรับผลประโยชนโดยตรงจากกฎหมาย
ดังกลาวมีราคาหุนปรับตัวสูงขึ้นกวาปกติรอยละ 4.65
- ขาวการปรับลดคาสัมปทานของบริษัทไอทีวี (iTV) โดยคําตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการ เมื่อ
วันที่ 10 เมษายน 2546 มีผลทําใหราคาหุนของบริษัทดังกลาวปรับตัวสูงขึ้นกวาปกติรอยละ 7.19
- ขาวการอนุมัติการสงเสริมการลงทุนแกบริษัทชิน แซทเทลไลท เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2546
โดยคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนมีผลทําราคาหุนของบริษัทดังกลาวปรับตัวสูงขึ้นกวาปกติ
รอยละ 12.82

3. กรณีศึกษาทุนสัมปทานโทรคมนาคมในรัฐบาลทักษิณกับธรรมาภิบาลภาครัฐ
เหตุใดธุรกิจในเครือของ “เจาสัวธนกิจการเมือง” จึงมีผลประกอบการดีกวาธุรกิจของ “เจาสัวนอกรัฐบาล”
อยางเดนชัด? หัวขอนี้จะกลาวถึงวิธีการที่ผูมีอํานาจรัฐ สามารถเอื้อประโยชนแกธุรกิจสัมปทานที่เกี่ยวของกับ
ตน โดยใชกรณีศึกษาจากกลุมทุนสัมปทานโทรคมนาคมในรัฐบาลทักษิณ
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ตั้งพรรคไทยรักไทยและเขาสูการเมืองอยางเต็มรูปแบบในชวงที่ตลาดโทรคมนาคม
ของประเทศไทยเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยางมากมาย
ทั้งจากกระแสการปฏิรูประบบกํากับดูแลกิจการ
โทรคมนาคม ซึ่งทําใหเกิดการออกกฎหมายองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 การออกกฎหมายการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544
ซึ่งอาจนําไปสูการเปดเสรีกิจการโทรคมนาคม และการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในกิจการโทรคมนาคมสองแหงคือ
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) และการสื่อสารแหงประเทศไทย (กสท.) การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้
ลวนผูกโยงกับการแกไขสัญญาสัมปทาน หรือที่เรียกกันวา “การแปรสัญญาสัมปทาน” ซึ่งเกี่ยวของกับ
ผลประโยชนหลายแสนลานบาท การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมในตลาดดังกลาวอยางรุนแรงนาจะเปนปจจัย
หนึ่งที่มีความสําคัญซึ่งผลักดันใหนักธุรกิจสัมปทานโทรคมนาคมอยาง พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร และนายทุนของ
พรรคไทยรักไทยอีกหลายคนเขาสูวงการเมือง เพราะการโนมนาวและผลักดันนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวของ
กับกิจการโทรคมนาคมผานตัวแทนนาจะเปนแนวทางที่มีตนทุนสูงและไมมีประสิทธิผลอยางเพียงพออีกตอไป
โดยทั่วไป อํานาจรัฐสามารถกําหนดมาตรการและนโยบายทีเ่ อื้อประโยชนตอ ธุรกิจสัมปทานใน 4 ลักษณะ
ตามความสัมพันธกับผูมีสวนไดเสียแตละกลุมคือ
1. เอื้อใหธุรกิจสามารถเอาเปรียบผูบริโภค เชน การใชอํานาจผูกขาดในตลาด หรือ รวมกับธุรกิจราย
อื่นในการกําหนดราคาที่สูงเกินไป และการปดกั้นการเปดเสรี เปนตน
2. เอื้อใหธุรกิจไดเปรียบคูแขงในการแขงขัน เชน การกีดกันการแขงขันในลักษณะตางๆ
3. เอื้อใหธุรกิจไดเปรียบหนวยงานรัฐในการเจรจาตอรองในดานตางๆ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง
แกไขสัญญาสัมปทาน
4. เอื้อใหธุรกิจสามารถเอาเปรียบผูเสียภาษีในลักษณะตางๆ เชน การไดรบั การลดหยอนภาษีเงินได
การไดรับการอุดหนุนจากรัฐในลักษณะอื่นๆ หรือการไดรับอภิสิทธิ์ในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
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กรณีศึกษาตอไปนี้เกี่ยวของกับบริษัทตางๆ ในเครือของบริษัทชินคอรปอเรชั่น ซึ่งเคยถือหุน ใหญโดย
ครอบครัวของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร และเปนกลุมทุนสัมปทานโทรคมนาคมที่มีขนาดใหญที่สุด กรณีศึกษา
เหลานี้เปนตัวอยางที่แสดงใหเห็นถึงการใชมาตรการและนโยบายของรัฐเพื่อเอื้อประโยชนตอธุรกิจโทรคมนาคม
ใน 4 ลักษณะดังกลาวผสมผสานกัน
3.1 กรณีการออก พ.ร.ก. ภาษีสรรพสามิตบริการโทรคมนาคม
สัญญาสัมปทานโทรคมนาคมคือสัญญาที่รัฐใหสิทธิพิเศษแกเอกชนเขามาประกอบธุรกิจโทรคมนาคม
ตางๆ เชน โทรศัพทพื้นฐาน หรือโทรศัพทเคลื่อนที่ โดยมีเงื่อนไขวา เอกชนผูรับสัมปทานตองโอนทรัพยสิน
ตางๆ ใหรัฐ พรอมทั้งจาย “คาสัมปทาน” เพื่อแลกเปลี่ยนกับสิทธิพิเศษตางๆ ที่ไดรับจากรัฐ เชน สิทธิในการใช
คลื่นความถี่ เลขหมายโทรคมนาคม ที่ดินและอาคารสถานที่ตางๆ ของรัฐโดยไมเสียคาใชจาย ตลอดจนไดสิทธิ
ในการประกอบการกอนผูอื่น นอกจากนี้ ผูรับสัมปทานหลายรายยังไดสิทธิผูกขาดในการใหบริการแตเพียงผู
เดียวในระยะเวลาหนึ่งดวย
ที่ผานมา กลุมทุนโทรคมนาคมในประเทศไทย พยายามผลักดันใหมีการแกไขสัญญาในทิศทางที่ตนจะ
ไดประโยชนมหาศาลมาโดยตลอด โดยเฉพาะการเรียกรองที่จะไมจายคาสัมปทานตอไป เชน เมือ่ ป 2545 ซึ่ง
เปนปที่สองในสมัยรัฐบาลทักษิณ ก็มีขอเสนอใหผูรับสัมปทานโทรคมนาคมทุกรายหยุดจายคาสัมปทานตั้งแต
ป 2549 เปนตนไป ทั้งๆ ที่สญ
ั ญาสวนใหญยังมีอายุตอ ไปเกินกวา 10 ป แตขอเสนอนี้ก็ไมไดรับการยอมรับ
จากสังคม เนื่องจากเห็นไดชัดเจนวา กลุมทุนสัมปทานโทรคมนาคมจะไดรับผลประโยชนมหาศาลเปนมูลคา
เกินกวา 1 แสนลานบาท
เมื่อกลุมทุนโทรคมนาคมไมสามารถปฏิเสธการจายคาสัมปทานได
แนวทางใหมในการแปรสัญญา
สัมปทานจึงถูกเสนอขึ้นภายใตตรรกะที่วา หากตนตองจายคาสัมปทานตอไป ก็ตองหาทางทําใหผูประกอบการ
รายใหมมีภาระทางการเงินสูงตามไปดวย เพื่อสกัดกั้นไมใหคูแขงเหลานี้เติบโตขึ้นมาแขงขันกับตนได วิธีหนึ่ง
ในการบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวก็คือ การนําเอา “ภาษีสรรพสามิตโทรคมนาคม” มาใช เพราะสามารถอางได
วา รัฐตองจัดเก็บภาษีจากผูประกอบการทุกรายในอัตราเดียวกัน ไมวาผูประกอบการรายใหมจะเคยไดสิทธิ
พิเศษเหมือนรายเดิมหรือไมก็ตาม
แนวทางนี้ถูกผลักดันจนสําเร็จในชวงตนป 2546 ในสมัยรัฐบาลทักษิณ โดยการออกพระราชกําหนด 2
2
ฉบับ ทั้งนี้ รัฐบาลใหเหตุผลในการออกพระราชกําหนดวา “เปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนเรงดวนอัน
มิอาจจะหลีกเลี่ยงได ในอันที่จะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ” พระราชกําหนดดังกลาวมีผล
ทําใหกิจการโทรคมนาคมมีอัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลคาสูงสุดรอยละ 50 ตอมา รัฐบาลทักษิณไดกําหนด
อัตราภาษีภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บจากบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ และโทรศัพทพื้นฐานที่อัตรารอยละ 10 และ
รอยละ 2 ตามลําดับ และหลังจากนั้นไมนาน คณะรัฐมนตรีก็มีมติเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2546 อนุญาตให
นําเอาภาษีสรรพสามิตของผูรับสัมปทานบริการโทรคมนาคมไปหักออกจากคาสัมปทาน (ดูกรอบที่ 1)

2

พระราชกําหนดทั้งสองฉบับคือ พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2546 และ
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546
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ทุนสัมปทานกับธรรมาภิบาลทางเศรษฐกิจ

กรอบที่ 1
มติคณะรัฐมนตรีเรื่องการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากบริการโทรคมนาคม เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2546
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอแนวทางการดําเนินการ
เพื่อหักคาภาษีสรรพสามิตออกจากสวนแบงรายไดที่คูสัญญาจะตองนําสงใหคูสัญญาภาครัฐ คือ การสื่อสารแหงประเทศไทย และบริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) สรุปดังนี้ (๑) กิจการโทรศัพทพื้นฐาน
คูสัญญาภาคเอกชนจะตองชําระคาภาษี โดยสรุปยอดเงินที่ตองชําระใหคูสัญญาภาครัฐทราบทุกสิ้นเดือน
และรายรับจากการใหบริการโทรศัพท
ทั้งนี้ใหคํานวณจากรายรับการใหบริการโทรศัพทภายในประเทศ
ระหวางประเทศเฉพาะสวนที่เปนรายรับภายในประเทศ (๒) กิจการโทรศัพทเคลื่อนที่หรือวิทยุคมนาคม
ระบบเซลลูลา คูสัญญาภาคเอกชนจะตองชําระคาภาษี โดยคํานวณคาภาษีจากรายรับการใหบริการกิจการ
โทรศัพทเคลื่อนที่หรือวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลา และจะตองจายผลประโยชนตอบแทนขั้นต่ําใหแกคูสัญญา
ภาครัฐตามจํานวนและกําหนดเวลาตามสัญญาทุกไตรมาส และเมื่อสิ้นปดําเนินการตองชําระผลประโยชน
ตอบแทนจนเต็มจํานวนตามอัตราที่กําหนดไวในสัญญา ทั้งนี้ คูสัญญาภาคเอกชนมีสิทธินําเงินคาภาษีที่ได
ชําระแลวดังกลาวตลอดทั้งปมาหักออกจากจํานวนเงินผลประโยชนตอบแทนที่คูสัญญาภาคเอกชนตองจาย
ที่มา: สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

มติคณะรัฐมนตรีดังกลาวจึงมีลักษณะเลือกปฏิบัติในการจัดเก็บภาษี และขัดแยงโดยสิ้นเชิงกับเหตุผล
ในการออกพระราชกําหนด ซึ่งอางกรณีฉุกเฉินที่มคี วามจําเปนเรงดวนในดานความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ เพราะในกรณีของบริการโทรคมนาคม รายไดที่รัฐจะจัดเก็บไดในชวงนั้นไมไดเพิ่มขึ้นเลย เพียงแตถูก
แบงออกเปนสองสวนคือ สวนที่เปนภาษีสรรพสามิตซึ่งจัดเก็บโดยกระทรวงการคลัง และสวนที่เปนคาสัมปทาน
ซึ่งจัดเก็บโดยรัฐวิสาหกิจที่เปนคูสัญญา
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในลักษณะดังกลาวกอใหเกิดผลกระทบอยางนอย 2 ประการคือ ประการที่
หนึ่ง รัฐสูญเสียรายไดมหาศาลจากการยกเวนภาษีใหแกผูรับสัมปทาน ทั้งนี้ จากขอมูลของกรมสรรพสามิต ใน
ระหวางเดือนกุมภาพันธ 2546 จนถึงเดือนสิงหาคม 2549 คาสัมปทานที่ถูกหักออกเปนภาษีสรรพสามิตมีมูลคา
ถึง 47,134.39 ลานบาท ซึ่งหมายความวา หากไมมีการเลือกปฏิบัติทางภาษี รัฐนาจะสามารถจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตไดเพิ่มเติมในระดับที่ใกลเคียงกับมูลคาดังกลาว3
ประการที่สอง คาสัมปทานซึ่งเปนคาตอบแทนสิทธิพิเศษที่รัฐใหแกผูรบั สัมปทาน ถูกเปลี่ยนความหมาย
ใหกลายเปนภาษีซึ่งรัฐตองจัดเก็บจากผูประกอบการทุกราย
ไมวาผูประกอบการนั้นจะเคยไดประโยชนจาก
ระบบสัมปทานหรือไม การเปลี่ยนความหมายของคาสัมปทานนี้มีผลในการกีดกันผูประกอบการรายใหมให
เขาสูตลาดไดยากขึ้น ทั้งนี้ แมไมมีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ผูประกอบการรายใหมก็ยากที่จะแขงขันกับผูรับ
สัมปทานอยูแลว เพราะมีตนทุนตอหนวยสูงกวาเนื่องจากมีฐานลูกคาเล็กกวา และมีรายไดตอผูใชบริการต่ํากวา
เนื่องจาก ลูกคาที่เหลืออยูในตลาดมักเปนลูกคากลุมที่มีรายไดต่ํา

3

สวนหนึ่งของภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บไดในชวงหลังมาจาก บริษัท ทศท คอรปอเรชั่น และ บริษัท กสท โทรคมนาคม ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจ
ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กทช. อยางไรก็ตาม ภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บจากรัฐวิสาหกิจทั้งสองมีมูลคานอย
มาก เมื่อเปรียบเทียบกับภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บจากกิจการโทรคมนาคมทั้งหมด

วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549

โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย

13

โดยสรุป ผูที่ไดประโยชนจากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากบริการโทรคมนาคมในลักษณะดังกลาวก็
คือ ผูร ับสัมปทานในปจจุบัน โดยเฉพาะผูประกอบการรายใหญในเครือชิน คอรปอเรชัน่ เพราะไมตองกังวลกับ
การแขงขันในอนาคต สวนผูที่เสียประโยชนก็คือ ประชาชนผูใชบริการโทรคมนาคม ซึ่งเสียประโยชนจากการ
แขงขันในตลาดโทรคมนาคมที่จะลดลงในอนาคต
3.2 กรณีการแกไขสัญญาสัมปทานของบริษทั แอดวานซ อินโฟ เซอรวสิ
สัญญาสัมปทานที่บริษัทแอดวานซ อินโฟ เซอรวิส (เอไอเอส) ไดรับจาก ทศท. ในวันที่ 27 มีนาคม
2533 เพื่อใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่เปนสัญญาที่มีความสําคัญมากที่สุดตอเครือชิน คอรปอเรชั่น เพราะรายได
จากการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่เปนรายไดสวนใหญของเครือ
เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงซึ่งไดรับสัมปทานจาก กสท. แลว สัญญาสัมปทานของเอไอเอส มีเงื่อนไข
โดยรวมที่ดีกวา โดยเฉพาะการไดรับคลื่นความถี่ยาน 900 MHz ซึ่งเปนยานความถี่ต่ําและมีตนทุนในการลงทุน
เพื่อใหบริการนอยกวายานความถี่สูง นอกจากนี้ ทศท. ซึ่งเปนเจาของโครงขายโทรคมนาคมรายใหญและเปน
ผูใหสัมปทานแกเอไอเอสยังเลือกปฏิบัติในการจัดเก็บคาเชื่อมโยงโครงขายระหวางผูประกอบการเอกชนแตละราย
โดยเอไอเอสไดรับการยกเวนไมตองจายคาเชื่อมโยงโครงขาย ในขณะที่ผูประกอบการรายอื่นตองจายคา
เชื่อมโยงโครงขายในระดับที่สูง ซึ่งสงผลใหตนทุนของผูประกอบการรายอื่นสูงกวาเอไอเอส4
สัญญาสัมปทานของเอไอเอสไดรับการแกไขเพิ่มเติมหลายครั้ง ทั้งกอนและหลังจากที่ พ.ต.ท. ทักษิณ
ชินวัตร เขารับตําแหนงนายกรัฐมนตรี ตัวอยางการแกไขสัญญาครั้งสําคัญไดแก
- การแกไขสัญญาครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2539: บริษัทไดสิทธิในการขยายอายุของ
สัมปทานจาก 20 ปเปน 25 ป เพื่อแลกกับการเลิกสิทธิผูกขาดในการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่
แตเพียงรายเดียวที่บริษัทมีอยูกับ ทศท.
- การแกไขสัญญาครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2544: บริษัทไดรับการลดหยอนการจายคา
สัมปทานจากบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ในระบบพรีเพด (บัตรเติมเงิน) จากรอยละ 25 เปนรอยละ
20 ของรายได โดยอางวา เมือ่ วันที่ 2 เมษายน 2544 บริษทั คูแขงคือ แทค ไดรับการลดหยอนคา
เชื่อมโยงโครงขายของบริการโทรศัพทเคลือ่ นที่ในระบบพรีเพดจาก 200 บาทตอเลขหมายตอ
เดือนเปนรอยละ 18 ของรายได
- การแกไขสัญญาครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2545: ในกรณีที่บริษัทเขาไปใชเครือขายรวม
(roaming) ของผูประกอบการรายอื่น บริษัทไดสิทธิในการหักคาใชเครือขายรวมที่จายใหแก
ผูประกอบการรายนั้น กอนจายคาสัมปทานใหแก ทศท.
ผูเขียนมีขอสังเกตวา การเปลี่ยนแปลงแกไขสัญญาสัมปทานดังกลาวขางตน เปนประโยชนอยางมาก
ตอเอไอเอส ในขณะที่ ทศท. ซึ่งเปนคูสญ
ั ญา ตลอดจนประชาชนไมไดประโยชนในสัดสวนที่ทัดเทียมกันแต
อยางใด นอกจากนี้ ขออางที่ใชในการแกไขสัญญาแตละครั้งยังไมสมเหตุสมผลหลายประการ กลาวคือ

4

อยางไรก็ตาม คูแขงรายสําคัญของเอไอเอสคือ บริษัทโทเทิล แอกเซส คอมมิวนิเคชั่น (แทค) ก็ไดรับคลื่นความถี่ในปริมาณที่มาก
ผิดปรกติถึง 75 MHz ซึ่งทําใหบริษัทมีรายไดจากการนําคลื่นความถี่ไปขายตอใหรายอื่นหลายพันลานบาท
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-

แมบริษัทจะมีสิทธิผูกขาดในการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนทีแ่ ตเพียงรายเดียวตามสัญญาที่มีอยูกับ
ทศท. ตั้งแตป 2533 ในทางปฏิบัติ สิทธิผูกขาดในการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่แตเพียงรายเดียว
ของบริษัทหมดไปแลวตั้งแตป 2534 เมือ่ กสท. ใหสัมปทานบริการโทรศัพทเคลื่อนทีแ่ กแทค
- การเชื่อมโยงโครงขายไมไดเปนสวนหนึ่งของระบบสัญญาสัมปทาน ดังจะเห็นไดวาแมในประเทศ
ที่มีระบบสัญญาสัมปทาน ก็ยังมีการเชื่อมโยงโครงขายระหวางผูประกอบการ นอกจากนี้ หลัก
ปฏิบัติที่ดีในระดับสากลในการคิดอัตราคาเชื่อมโยงโครงขายก็คือ เจาของโครงขายตองไมเลือก
ปฏิบัติระหวางผูประกอบการรายอื่นที่ขอเชื่อมโยงโครงขาย การที่ ทศท. ปรับลดคาเชื่อมโยง
โครงขายบริการโทรศัพทเคลือ่ นที่ในระบบพรีเพดใหแกแทค จึงไมควรเปนขออางใหบริษัทขอปรับ
ลดการจายคาสัมปทานแก ทศท. และแมวาแทคไดรับการปรับลดคาเชื่อมโยงโครงขายจาก ทศท.
เหลือรอยละ 18 ของรายได อัตราดังกลาวก็ยังสูงกวาอัตรารอยละ 0 ที่บริษัทไดรับจาก ทศท.
มากซึ่งถือวามีการเลือกปฏิบัติอยางชัดเจน
- การอนุญาตใหบริษัทหักคาใชเครือขายรวมที่จายใหแกผูประกอบการรายอื่น กอนจายคาสัมปทาน
ใหแก ทศท. เปนการเปลี่ยนแปลงวิธีการจายคาสัมปทานใหแก ทศท. ซึง่ ในสัญญาเดิม จะคิดจาก
รายไดจากการใหบริการโดยไมมีการหักคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น การเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจมีผลทําให
บริษัทตัดสินใจลงทุนสรางเครือขายเองนอยลง ซึ่งทําใหทรัพยสินที่ ทศท. จะไดรับจากสัมปทาน
ลดลงตามไปดวย
ผลจากการแกไขสัญญาดังกลาว จึงเปนประโยชนอยางมากตอเอไอเอสและทําให ทศท. ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจ
เสียประโยชน และทําใหเกิดการแขงขันทีไ่ มเปนธรรมในตลาดโทรศัพท เคลื่อนที่ การประมาณการเบื้องตน
ชี้วาเฉพาะการที่ ทศท. ปรับลดคาสัมปทานจากบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ในระบบพรีเพดจากรอยละ 25 เหลือ
รอยละ 20 ใหแกบริษัท นาจะทําใหบริษัทไดรับประโยชนประมาณ 13,420 ลานบาท เมื่อคิดเฉพาะชวงเวลา
ระหวางเดือนตุลาคม 2544 ถึงเดือนกันยายน 2549 ในอนาคต มูลคาความเสียหายดังกลาวจะเพิ่มสูงขึ้นตาม
ปริมาณการใชบริการ โดยความเสียหายตลอดอายุสัญญาอาจสูงถึง 8 หมื่นลานบาทตามที่มีการประมาณการกัน
3.3

กรณีการสงเสริมการลงทุนในโครงการดาวเทียมไอพีสตาร

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 ซึ่งเปนปที่สามของรัฐบาลทักษิณ คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
(บีโอไอ) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานโดยตําแหนงตามกฎหมาย ไดมีมติสงเสริมการลงทุนโครงการดาวเทียม
“ไอพีสตาร” ของบริษัท ชินแซทเทลไลท ซึ่งใหบริการทัง้ ในประเทศและตางประเทศ โดยใหการยกเวนภาษี
เงินไดนิติบุคคล เฉพาะรายไดที่ไดรับจากตางประเทศ เปนระยะเวลาถึง 8 ป หรือเทียบเทากับสิทธิประโยชน
สูงสุดที่บีโอไอใหแกนักลงทุนที่ลงทุนในเขต 3 ซึ่งเปนเขตทองที่หางไกล
รายงานขาวของหนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจแจงวา ภาษีเงินไดที่บริษัทชินแซทเทลไลทไดรับการ
ยกเวนสูงถึง 22,165 ลานบาท แตกฎหมายสงเสริมการลงทุนไดกําหนดมูลคาภาษีเงินไดที่จะไดรับการยกเวน
ไวไมเกินเงินลงทุนของโครงการคือ 16,459 ลานบาท บริษัทจึงไดรับการยกเวนภาษีเงินได 16,459 ลานบาท
การสงเสริมการลงทุนนี้ทําใหผูถือหุนของบริษัทชินแซทเทลไลท ซึง่ รวมถึงครอบครัวของ พ.ต.ท. ทักษิณ
ชินวัตร ในฐานะผูถือหุนใหญไดประโยชนอยางมาก อยางไรก็ตาม โครงการดังกลาวไมสมควรไดรับการสงเสริม
การลงทุนดวยเหตุผลหลายประการคือ
วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549

โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย
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ประการที่หนึ่ง การสงเสริมการลงทุนดังกลาวจะไมมีผลโนมนาวใหเกิดการลงทุนใดๆ เพิ่มขึ้น เพราะ
บริษัทชินแซทเทลไลทไดตัดสินใจลงทุนไปแลว นอกจากนี้ การขยายการลงทุนในธุรกิจดังกลาวยังถูกจํากัด
ดวยตําแหนงวงจรดาวเทียม และคลื่นความถี่ที่เปนทรัพยากรที่มีอยูจํากัด
ประการที่สอง ดาวเทียมไอพีสตาร ใชเทคโนโลยีใหม และมีประสิทธิภาพดีกวาดาวเทียมแบบเดิมถึง
30 เทา ซึ่งหมายความวา ไอพีสตารสามารถแขงขันกับคูแ ขงจากประเทศอื่นๆ ดวยตนทุนที่ต่ํากวามากอยูแลว
การไดรับการสงเสริมการลงทุนจึงไมมีความจําเปนในการสรางขีดความสามารถในการแขงขันใหแกชินแซทเทลไลท
ประการที่สาม การยกเวนภาษีเงินไดแกบริษัทดังกลาว ถือเปนการใหการอุดหนุนแกบริษัท ซึ่งจะทําให
เกิดการแขงขันที่ไมเปนธรรมในตลาดโทรคมนาคมของประเทศไทย และอาจทําใหบริษัทสามารถผูกขาดการ
ใหบริการโทรคมนาคมบางประเภทไดในอนาคต ซึ่งจะสงผลเสียตอผูบริโภคในระยะยาว
ประการที่สี่ ผูที่ไดประโยชนจากการสงเสริมการลงทุนคือ ผูใชบริการตางชาติ ซึ่งไดรับการอุดหนุน
บริการ และผูถ อื หุนของบริษทั เทานั้น โดยประชาชนไทยที่เหลือไมไดประโยชนแตอยางใด
โดยสรุป การสงเสริมการลงทุนของบีโอไอแกโครงการดังกลาวจึงมีผลทําใหรัฐบาลไทยสูญเสียรายได
จากภาษีเงินไดซึ่งควรจัดเก็บไดจากบริษัท ผลกระทบที่ตามมาก็คือ รัฐบาลจะตองพยายามจัดเก็บภาษีจาก
แหลงอืน่ เพิ่มเติม เพื่อรักษาฐานะทางการคลังใหอยูในระดับเดิม
ซึ่งมีผลกระทบตอการกระจายรายไดและ
ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ นอกจากนี้ การใหการอุดหนุนแกบริษทั ซึ่งมีความสามารถในการแขงขันสูง
อยูแลว นาจะทําใหเกิดการแขงขันที่ไมเปนธรรมในตลาดโทรคมนาคมของไทย ซึง่ จะสงผลเสียตอผูบริโภคในที่สุด
3.4 กรณีการใหเงินกู EXIM Bank แกรัฐบาลพมา
เมื่อป 2547 ธนาคารเพือ่ การสงออกและนําเขา (EXIM Bank) ของประเทศไทย ไดอนุมตั ิเงินกูประมาณ
4,000 ลานบาท ในอัตราดอกเบี้ยต่ําพิเศษรอยละ 3 ตอป ใหแกรฐั บาลพมา ตาม “โครงการเงินกูเพื่อซื้อ
เครื่องจักรและพัฒนาประเทศพมา” โดยกําหนดใหมีระยะเวลาในการชําระคืน 12 ป การใหเงินกูดังกลาวเกิดขึ้น
ตามมติคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลทักษิณ ซึ่งธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาตองดําเนินการตาม
จากขอมูลของธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาที่เปดเผยตามกฎหมายขอมูลขาวสารของทางราชการ
ประมาณ 600 ลานบาทของเงินกูเปนการปลอยกูเพื่อใหกระทรวงไปรษณียและโทรคมนาคมของพมาจัดซื้อจัด
จางระบบอุปกรณดาวเทียมความเร็วสูง เพื่อใชกับบริการไอพีสตาร ของบริษัทชินแซทเทลไลท ในบริการ
โทรศัพท และบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (broadband internet)
ภูมิหลังในการอนุมัติเงินกูแกรัฐบาลพมาในโครงการดังกลาวนาจะเนื่องมาจากความออนแอของระบบ
การเงินภายในของประเทศพมาเอง เนื่องจากธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศพมามีฐานะทางการเงินที่
ออนแอ และพมาไมมีตลาดหลักทรัพยในการระดมทุนจากประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ กฎหมายการลงทุนของ
พมายังหามชาวตางชาติเปนเจาของที่ดิน ตลอดจนโครงขายโทรคมนาคมในพมา ซึ่งทําใหผูใหบริการ
โทรคมนาคมพมาไมสามารถกูเงินจากตางประเทศได เพราะหากพมาไมชําระหนี้ จะทําใหผูใหกูจากตางประเทศ
ตองยึดโครงขายโทรคมนาคมหรือที่ดิน ซึง่ ใชเปนหลักทรัพยค้ําประกันเปนของตนซึ่งเปนการขัดกับกฎหมาย
แนวทางเดียวที่พมาจะสามารถลงทุนในการวางโครงสรางพื้นฐานดานโทรคมนาคมจึงตองมาจากการ
ขอสินเชื่อจากซัพพลายเออร (supplier credit) ซึ่งรวมถึงบริษัทชินแซทเทลไลท ที่ขายอุปกรณหรือโครงขาย
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การสื่อสารตางๆ ในพมาอยูกอ นแลว ในกรณีที่ไมมีสินเชือ่ จาก EXIM Bank ซัพพลายเออรเหลานี้ตองแบกรับ
ความเสี่ยงเองจากการที่จะไมไดรับชําระหนี้จากรัฐบาลพมา
การที่ EXIM Bank ไดใหสินเชื่อแกรฐั บาลพมาในการจัดหาระบบอุปกรณดาวเทียมความเร็วสูง จึงเปน
การโอนถายความเสี่ยงจากบริษัทชินแซทเทลไลทมายังกระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูค ้ําประกันความเสี่ยงของ
EXIM Bank ตามมาตรา 23 ของพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2536
ซึ่งกําหนดไววา “ในกรณีที่ธนาคารไดรับความเสียหายเนื่องจากการดําเนินธุรกิจตามนโยบายของรัฐบาลหรือ
มติคณะรัฐมนตรี ใหกระทรวงการคลังดําเนินการจัดสรรเงินจากงบประมาณประจําปเพื่อชดเชยแกธนาคารตาม
จํานวนที่เสียหายนั้น” มติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้จึงทําใหบริษัทชินแซทเทลไลทและบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ไดรับประโยชนอยางยิ่ง
ปญหาดานธรรมาภิบาลที่เกี่ยวของกับกรณีนี้ก็คือ
รัฐบาลไทยไมไดกําหนดใหรัฐบาลพมาตอง
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางบริการโทรศัพทและบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง โดยใหผูประกอบการไทยทุกราย
สามารถเขาแขงขันอยางเปนธรรม ภายใตมาตรฐานดานเทคนิค (technical specification) ที่เปนกลางไมผูกติด
กับเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่ง ทัง้ ที่สามารถทําไดในฐานะเจาของเงิน ดังตัวอยางที่ธนาคารโลกและหนวยงาน
ใหเงินกูพหุภาคี (multilateral lending agency) ตางๆ ลวนกําหนดใหการจัดซื้อจัดจางที่ไดรับเงินกูจากตน
ตองเปนไปอยางโปรงใสโดยวิธีการแขงขัน แตกลับปลอยใหรัฐบาลพมากําหนดวาตองใชเทคโนโลยีดาวเทียม
ความเร็วสูงอยางเดียว ซึ่งนาจะเปนการ “ล็อกสเปค” ที่เปนประโยชนอยางมากตอบริษัทชินแซทเทลไลท
คําถามที่ติดตามมาก็คือ เหตุใดพมาซึ่งเปนประเทศที่มีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจต่ํามาก และมี
อัตราการใชอินเทอรเน็ตในระดับที่ต่ําที่สุดประเทศหนึ่งของโลก จึงตองการใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูง แทนที่จะ
ใชอินเทอรเน็ตในระดับความเร็วทั่วไป ซึ่งมีตนทุนต่ํากวามาก ตอประเด็นคําถามเหลานี้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
ซึ่งเปนนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นตอบคําถามผูสื่อขาววา “ที่ทางการพมามาใชบรอดแบนด เพราะเขาตองการทํา
โทรศัพทใหคนของเขาใช ซึ่งเขาก็เจรจากันเอง ผมไมรูเรือ่ งดวย” และ “การคัดเลือกบริษัทที่เขามาดําเนินการ
ประมูลเปนกรรมวิธีของแตละประเทศ แตบางอยางมีผูใหบริการเพียงรายเดียวนั้นเปนอีกเรื่องหนึ่ง” ขอสังเกต
อีกประการหนึง่ ก็คือ หากการจัดซื้อจัดจางในโครงการนีเ้ กิดขึ้นเพราะการสมคบกันของซัพพลายเออรและผูซื้อ
ราคาของสินคาและบริการที่เกี่ยวของก็นาจะสูงกวาระดับที่ควรจะเปนมาก ดังที่มักเกิดขึ้นกับโครงการจัดซื้อจัด
จางภาครัฐในประเทศไทย
โดยสรุป การใหเงินกู EXIM Bank แกรฐั บาลพมาตาม “โครงการเงินกูเ พื่อซื้อเครื่องจักรและพัฒนา
ประเทศพมา” นาจะเอื้อประโยชนเปนอยางมากใหแกบริษัทชินแซทเทลไลท พรอมกับสรางความเสียหายใหแก
กระทรวงการคลัง และประชาชนไทยในฐานะผูเสียภาษี เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินกูอยูในระดับที่ต่ํากวาคาเสีย
โอกาสทางการเงินและระดับความเสี่ยงของประเทศพมามาก ความเสียหายดังกลาวจะเพิ่มมากขึ้น หากพมา
ไมสามารถชําระคืนเงินกูดังกลาวใหแกประเทศไทยไดตามกําหนด และอาจทําใหความสัมพันธระหวางทั้งสอง
ประเทศในอนาคตมีปญหาตามไปดวย
นอกจากนี้ การใหเงินกูดังกลาวยังนาจะกอใหเกิดความเสียหายแก
ประชาชนพมา หากทําใหรัฐบาลพมาตัดสินใจลงทุนในโครงการที่ไมเปนประโยชนตอประเทศ เลือกใชเทคโนโลยี
ที่ไมเหมาะสมกับประเทศของตน หรือมีการสราง “ตนทุนแอบแฝง” อืน่ ๆ ที่ไมปรากฏในสัญญาเงินกูดวย
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3.5 กรณีการแกไขสัญญาของเทเล อินโฟมีเดีย
ในป 2538 บริษัทเทเล อินโฟมีเดีย ซึ่งในขณะนั้นใชชอื่ วาบริษัทชินวัตรไดเร็คทอรี่ส ไดทําสัญญา
จัดพิมพและโฆษณาสมุดรายนามผูใชโทรศัพทครั้งใหมกับ ทศท. มีอายุ 10 ประหวางป 2539-2548 ตามสัญญา
ดังกลาว บริษัทเทเล อินโฟมีเดีย มีหนาที่ในการจัดพิมพและสงมอบสมุดรายนามผูใชโทรศัพทเขตนครหลวง
และเขตภูมิภาค ใหแกผูใชตามจํานวนและรูปแบบที่ ทศท. กําหนด นอกจากนี้ บริษัทตองจายคาสัมปทานจาก
การขายโฆษณา กอนหักคาใชจาย ประมาณรอยละ 70 ใหแก ทศท. โดยมีการรับประกันผลประโยชนตอบ
แทนขัน้ ต่ําใหแก ทศท. ตามอัตราที่กําหนดไวอีกดวย ทั้งนี้ ผลตอบแทนหรือคาสัมปทานดังกลาวจะตองไมนอย
กวาอัตราขั้นต่ําซึ่งทยอยปรับเพิ่มจาก 709 ลานบาทในป 2539 เปน 1,359 ลานบาทในป 2548
ในป 2541 บริษัทไดขอแกไขสัญญากับ ทศท. โดยเปลี่ยนเงื่อนไขในสัญญาจากการแจกสมุดรายนาม
ผูใชโทรศัพทในเขตนครหลวงทั้งหมดใหแกผูใช เปนการแจกเฉพาะสมุดรายนามผูใชโทรศัพทในเขตเดียวกัน
และสามารถแจก CD-ROM ไดแทน หากไดรับอนุญาตจาก ทศท.ในคราวเดียวกัน บริษัทยังขอแกไขสัญญาเพื่อ
ลดคาสัมปทานที่จายใหแก ทศท. เหลือเพียงรอยละ 30 และลดการรับประกันผลประโยชนตอบแทนขั้นต่ําใหแก
ทศท. ลงอยางมาก เชน ในป 2541 ลดลงจาก 806 ลานบาทเหลือเพียง 282 ลานบาท และในป 2548 ลดลง
จาก 1,359 ลานบาทเหลือ 0 บาท พรอมกับแปลงผลประโยชนสวนที่เหลือเปนหุน โดยให ทศท. ถือหุนรอยละ
49 สัญญาดังกลาวยังกําหนดดวยวา หากมีกฎหมายยกเลิกพระราชบัญญัติองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย
พ.ศ. 2497 การจัดพิมพสมุดรายนามผูใชโทรศัพทฉบับหนาขาว ซึ่งมีตนทุนสูงและไมสามารถหารายได จะมี
ตอไปหรือไมนนั้ ใหเปนไปตามความตกลงระหวาง ทศท. และบริษัท แตบริษทั จะยังคงจัดพิมพสมุดรายนาม
ผูใชโทรศัพทฉบับหนาเหลือง ซึ่งสามารถหารายไดจากการโฆษณาไดตอไป
ในที่สุด เมื่อมีการยกเลิกพระราชบัญญัติองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย พ.ศ. 2497 เมื่อ ทศท. แปลง
สภาพเปนบริษัทจํากัด บริษทั และ ทศท. ไดตกลงกันเมื่อปลายป 2546 ใหบริษัทหมดภาระในการจัดพิมพสมุด
รายนามผูใชโทรศัพทฉบับหนาขาวตั้งแตป 2547 เปนตนไป โดย ทศท. ไมไดกําหนดใหบริษัทใหความชวยเหลือ
แกประชาชนทีไ่ มไดรับความไมสะดวกในการสอบถามเลขหมายแตอยางใด โดยเฉพาะประชาชนที่ไมสามารถ
สืบคนเลขหมายโทรศัพทดวยอินเทอรเน็ต
นอกจากนี้ ทศท. ยังลดคาสัมปทานที่บริษัทตองชําระจากรอยละ 30 ของรายไดในแตละปเหลือเปนคา
สัมปทานขัน้ ตํ่าปละ 5 ลานบาท ตอ 1 ลานเลขหมายโทรศัพทและสวนเกิน 1 ลานเลขหมาย ใหคิดอีกเลขหมายละ
5 บาท โดยใหเริ่มตั้งแตป 2546 เปนตนไป ซึ่งเปนการตกลงที่ใหมผี ลยอนหลัง เนือ่ งจากความตกลงดังกลาวมีขึ้น
ในชวงปลายป 2546
การแกไขสัญญาดังกลาวอยางตอเนื่องมาโดยตลอด ทั้งในชวงกอนรัฐบาลทักษิณและในสมัยรัฐบาล
ทักษิณไดเอื้อใหบริษัทไดรับผลประโยชนมากขึ้นโดยลําดับ ดวยเหตุผลหลายประการคือ
ประการที่หนึ่ง การลดจํานวนหรือยกเลิกการพิมพและแจกสมุดรายนามผูใชโทรศัพทหนาขาวเปนการ
ลดตนทุนของบริษัท ทัง้ นี้ ในป 2543 ไดมีการประมาณการคาใชจายในการพิมพและจัดสงสมุดโทรศัพทดังกลาว
ไวที่ประมาณเลมละ 15 บาทตอเลม ในกรณีของเขตนครหลวงและ 20 บาทตอเลมในกรณีของเขตภูมิภาค
ประการที่สอง การลดจํานวนหรือยกเลิกการพิมพและแจกสมุดรายนามผูใชโทรศัพทหนาขาว ซึ่งเปน
การลดตนทุนของบริษัท ไมไดเกิดขึ้นพรอมกับการยกเลิกสิทธิในการจัดพิมพสมุดรายนามผูใชโทรศัพทฉบับ
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ทุนสัมปทานกับธรรมาภิบาลทางเศรษฐกิจ

หนาเหลืองของบริษัท ซึ่งเปนธุรกิจที่สามารถหารายไดจากการลงโฆษณาได การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญา
ดังกลาวจึงทําลายหลักการ “ตางตอบแทน” ที่มีอยูในสัญญาสัมปทานเดิม
ประการที่สาม การยกเลิกการพิมพและแจกสมุดรายนามผูใชโทรศัพทหนาขาวไดสรางธุรกิจใหมใหแก
บริษัทคือ ธุรกิจการสอบถามเลขหมายโทรศัพท เชนบริการ “โทร...1188 ไทยแลนด เยลโลเพจเจส” ของบริษัท
อยางไรก็ตาม การดําเนินการดังกลาวทําใหผูบริโภคมีตนทุนและความไมสะดวกมากขึ้น เชนตองจายคาบริการ
นาทีละ 3 บาทสําหรับลูกคาของ AIS และนาทีละ 6 บาทสําหรับเครือขายอื่น และเมื่อคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) กําหนดให ทศท. ตองใหบริการสอบถามเลขหมายโทรศัพท โดยไมคิดคาบริการ
ภาระในการใหบริการดังกลาว ซึ่งแตเดิมเปนของบริษัท ก็ถูกถายโอนมาใหแก ทศท.
ประการที่สี่ การลดคาสัมปทานอยางตอเนื่องทําใหบริษัทไดประโยชนทางการเงิน แตทาํ ให ทศท. เสีย
ประโยชน ซึง่ ไมอาจชดเชยไดจากการแปลงคาสัมปทานเปนหุนตามการแกไขสัญญาในป 2541 เพราะเปนการ
โอนถายความเสี่ยงในกิจการของบริษัทใหแก ทศท. เนื่องจากแตเดิม ทศท. มีหลักประกันที่จะไดรับคาสัมปทาน
ไมวาบริษัทจะมีผลประกอบการอยางไรก็ตาม ในขณะที่ตามเงื่อนไขใหม ทศท. จะไดรบั ผลตอบแทนในรูปของ
เงินปนผลก็ตอเมื่อบริษัทมีกําไรเทานั้น ดังจะเห็นวา ในชวงป 2541-2545 ทศท. ไมนาจะไดรับเงินปนผล
เนื่องจากบริษัทประสบภาวะขาดทุน และตอมาในป 2546-2547 เมือ่ บริษัทกลับมามีผลกําไร ก็มีการปรับวิธีคิด
คาสัมปทานไปสูการคิดตามเลขหมาย ซึ่งทําใหคาสัมปทานที่บริษัทจายให ทศท. ลดลงอยางมาก
โดยสรุป การเปลี่ยนแปลงแกไขสัญญาของเทเล อินโฟมีเดียอยางตอเนื่องไดเอื้อประโยชนใหแกบริษัท
เปนอยางมาก และมีผลในการลดรายได ตลอดจนผลักภาระตนทุนและความเสี่ยงตางๆ ใหแก ทศท. ซึ่งเปน
รัฐวิสาหกิจ และกอใหเกิดตนทุนและความไมสะดวกแกประชาชนผูใชโทรศัพท
3.6 การยกเลิกสัญญาของแอดวานซ เพจจิ้ง
บริษัทแอดวานซ เพจจิ้งไดรบั สัมปทานในการประกอบธุรกิจใหบริการวิทยุติดตามตัว (เพจเจอร) จาก
ทศท. ในระหวางป 2532-2547 โดยตองจายคาสัมปทานในอัตรารอยละ 25-40 ของรายไดใหแก ทศท.
ตลอดเวลาดังกลาว โดยมีการรับประกันคาสัมปทานขั้นต่ําตามที่กําหนดในสัญญา
ในชวงแรกของการดําเนินการบริษัทประสบภาวะขาดทุนกอนที่จะสามารถทํากําไรไดอยางตอเนื่องมา
อีกหลายป เชนในป 2543 ไดกําไร 130 ลานบาท จนกระทั่งในชวงหลังที่บริการโทรศัพทเคลื่อนที่แพรหลาย
ความตองการใชเพจเจอรก็คอ ยๆ ลดลง และทําใหบริษัทเริ่มกลับมาขาดทุนอีกครั้ง เมื่อเริ่มขาดทุน บริษัท
และผูใหบริการเพจเจอรรายอื่นไดเจรจายกเลิกสัญญากับ ทศท. ไปในป 2545 ซึ่งทําใหบริษัทหมดภาระในการ
ใหบริการประชาชน และไมตองจายคาสัมปทานอีกตอไป แตทําให ทศท. มีภาระในการใหบริการลูกคาของ
บริษัทที่เหลือตอไปแทนตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2545
โดยสรุป การยกเลิกสัญญาของบริษัทแอดวานซ เพจจิ้งไดผลักภาระตนทุนและความเสี่ยงตางๆ ใหแก
ทศท. ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจคูสัญญาในการใหบริการลูกคาของบริษัทที่เหลือตอไปแทน และไดเอื้อประโยชนใหแก
ผูถือหุน ของบริษัทเปนอยางมาก เพราะไมตองจายคาสัมปทานขั้นต่ําใหแก ทศท. อีกตอไปจนถึงป 2548 ซึ่ง
เปนปที่สัญญาหมดสิ้นลง ซึ่งมีมูลคารวมทั้งสิ้นประมาณ 500 ลานบาท นอกจากนี้ บริษัทยังไมตองแบกรับภาระ
ขาดทุนที่เกิดขึ้น ทั้งที่สาเหตุสําคัญของการขาดทุนดังกลาวเกิดจากความแพรหลายของบริการโทรศัพทเคลื่อนที่
ซึ่งบริษัทเอไอเอส ซึ่งเปนบริษัทในเครือเดียวกันไดประโยชนเปนอยางมากในฐานะผูใหบริการรายใหญ
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3.7 การปกปองอุตสาหกรรมโทรคมนาคมโดยการไมเปดเสรีในความตกลงทางการคา
รายงานการศึกษาของธนาคารโลกเมื่อป 2547 พบวา อัตราการปกปองอุตสาหกรรมในภาคบริการของ
ประเทศไทย สูงกวาการปกปองอุตสาหกรรมการผลิตมาก ทัง้ นี้ อุตสาหกรรมที่มีการปกปองในระดับที่สูงที่สุด
คือ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม ซึง่ มีอัตราการปกปองสูงเทียบเทากับมีการจัดเก็บภาษี (tax equivalent) ถึงรอยละ
92 (ทั้งนี้ยงั ไมไดนับรวมการปกปองโดยภาษีสรรพสามิตที่มีการจัดเก็บแบบเลือกปฏิบัติ) อัตราการปกปอง
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมดังกลาวสูงกวาการปกปองอุตสาหกรรมเหล็กซึ่งอยูในระดับรอยละ 10-20 ซึ่งไดรับ
การวิพากษวิจารณมากมาย การปกปองอุตสาหกรรมโทรคมนาคมจึงเปนการสรางตนทุนในระดับทีส่ ูงมากตอ
ระบบเศรษฐกิจและประชาชน ซึ่งตองใชบริการโทรคมนาคม ในขณะที่ผูประกอบการในอุตสาหกรรมดังกลาว
ไดประโยชนจากการไมตองเผชิญกับการแขงขันจากตางประเทศ
แนวทางในการลดการปกปองอุตสาหกรรมดังกลาว สามารถทําไดโดยการเปดเสรีกิจการโทรคมนาคม
ใหแกผูประกอบการตางประเทศเขามาแขงขัน อยางไรก็ตาม ที่ผานมา รัฐบาลทักษิณไดพยายามขัดขวางและ
ชะลอการเปดเสรีบริการโทรคมนาคม โดยเฉพาะบริการโทรศัพทเคลื่อนที่มาโดยตลอด เชน การออก
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2544 ซึ่งจํากัดสัดสวนของหุนสวน
ตางชาติของผูประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่สามไวที่รอยละ 25
ในการเจรจาการคาเสรี (FTA) กับประเทศพัฒนาแลว ประเทศคูเจรจาเหลานั้นมักเรียกรองใหประเทศ
ไทยเปดเสรีภาคบริการ รวมทั้งบริการโทรคมนาคม อยางไรก็ตาม รัฐบาลทักษิณไดเลือกเปดเสรีบางสาขา แต
ยังคงการปกปองอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไว ดังจะเห็นไดวา ในความตกลงการคาเสรีระหวางไทย-ญี่ปุน (JTEP)
และความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ประเทศไทยไมไดเปดเสรีบริการดังกลาวแตอยางใด
นอกจากนี้ รัฐบาลยังพยายามประวิงการแกไขกฎหมายประกอบกิจการโทรคมนาคม ใหนักลงทุน
ตางชาติถือหุนไดเพิ่มขึ้น ทั้งที่นายกรัฐมนตรีเคยใหสัญญาแกประธานาธิบดีบุช เมื่อครัง้ ไปเยือนสหรัฐกอนการ
ประชุมเอเปค เมื่อป 2546 ในที่สุด การแกไขกฎหมายดังกลาวใหนกั ลงทุนตางชาติถือหุนไดถึงรอยละ 49
เกิดขึ้นเมื่อเดือนมกราคม 2549 กอนหนาทีบ่ ริษัทชิน คอรปอเรชั่นขายหุน ใหแกเทมาเส็ก โฮลดิ้งส ของสิงคโปร
เพียงไมกี่วัน
กลาวโดยสรุป รัฐบาลทักษิณไดใหการคุมครองแกธุรกิจโทรคมนาคม โดยการไมอนุญาตให
ผูประกอบการตางชาติเขามาแขงขันในตลาด ซึ่งทําใหการแขงขันในตลาดดังกลาวอยูในระดับที่จาํ กัดกวาที่
ควรจะเปน ซึ่งทําใหผูบริโภคเสียประโยชนที่ควรไดรับจากการแขงขัน ในขณะที่ผูประกอบการในตลาดดังกลาว
ไดประโยชน
การลดขอจํากัดใหผูประกอบการตางประเทศสามารถเขาสูตลาดโทรคมนาคมไทยไดงายขึ้น
เกิดขึ้นในชวงที่ตลาดโทรคมนาคมในประเทศไทยถึงจุดอิม่ ตัว และผูถ ือหุน ใหญของกลุมชิน คอรปอเรชัน่ ตองการ
ขายหุนใหแกผปู ระกอบการตางประเทศ
3.8 การละเวนไมบังคับใชกฎหมายการแขงขันทางการคา
การไมเรงรัดออกกฎหมายประกอบ พ.ร.บ. การแขงขันทางการคา พ.ศ. 2542 ในสวนของการมีอํานาจ
เหนือตลาด และหลักเกณฑในการควบรวมกิจการ ทั้งที่เวลาผานมาแลวกวา 7 ป เปนอีกวิธีการหนึง่ ของ
รัฐบาลทักษิณที่ทําใหผูประกอบการรายใหญในอุตสาหกรรมตางๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไดประโยชน
จากการมีพฤติกรรมกีดกันการแขงขัน
และการใชอํานาจเหนือตลาดในการเอาเปรียบคูแขงขันและผูบริโภค
การสัมมนาวิชาการประจําป 2549
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ทุนสัมปทานกับธรรมาภิบาลทางเศรษฐกิจ

โดยในสมัยของรัฐบาลทักษิณ มีขาวหลายครั้งวา กระทรวงพาณิชยจะออกกฎหมายประกอบ พ.ร.บ. ดังกลาว
แตทุกครั้งมีการชะลอหรือเปลี่ยนนโยบายไปในที่สุดเสมอ เสมือนตองการให พ.ร.บ. ดังกลาวไมสามารถมีผล
บังคับใชได
สาเหตุของการละเวนการออกกฎระเบียบดังกลาว อาจเกิดความตองการไมบังคับใชกฎหมายแขงขัน
ทางการคากับผูประกอบการรายใหญในธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่และดาวเทียม ซึ่งนาจะเขาขายเปน “ผูมีอํานาจ
เหนือตลาด” ตามมาตรา 25 ของกฎหมายดังกลาว เนื่องจากมีสวนแบงตลาดที่สูงมาก กลาวคือ เอไอเอสและ
บริษัทที่เกี่ยวของคือ ดีพีซี มีสวนแบงตลาดรวมกันในบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ในระยะที่ผานมา ประมาณ
รอยละ 50-60 ในขณะที่ชินแซทเทลไลทมีสวนแบงตลาดรอยละ 100 ในบริการดาวเทียม
นอกจากนี้ การไมออกกฎระเบียบในการควบรวมกิจการยังทําใหผูประกอบการรายใหญสามารถควบ
รวมผูประกอบการอื่น เพื่อสรางอํานาจเหนือตลาดได ดังที่เกิดขึ้นแลวในบริการอินเทอรเน็ต อันเปนผลมาจาก
การควบรวมระหวางบริษัท CS Internet ในเครือชิน คอรปอเรชั่น กับบริษัท Loxinfo
กลาวโดยสรุป รัฐบาลทักษิณซึ่งบริหารประเทศมาตลอด 5 ปที่ผานมา ไมไดผลักดันใหมีการออกฏ
ระเบียบที่เกี่ยวของ ซึ่งทําให พ.ร.บ. การแขงขันทางการคาไมสามารถมีผลบังคับใชได และมีผลใหผปู ระกอบการ
ผูกขาดในอุตสาหกรรมตางๆ รวมทั้งโทรคมนาคมไดประโยชนจากการเอาเปรียบคูแขงขันและผูบริโภค
3.9 สรุป
ตารางที่ 4 สรุปผลการประมาณการความเสียหายที่เกิดขึ้นจากนโยบายและมาตรการของรัฐในสมัย
รัฐบาลทักษิณที่เกี่ยวของกับตลาดโทรคมนาคม เฉพาะนโยบายและมาตรการที่สามารถประเมินความเสียหาย
ทางการเงินได การประมาณการดังกลาวเปนการประมาณการขัน้ ต่ําเนือ่ งจากจํากัดเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึน้
ไปแลว (historical loss) โดยยังไมไดคิดความเสียหายตอเนื่องไปในอนาคต ทั้งที่หลายกรณีเปนความเสียหาย
ที่ไมอาจแกไขกลับมาไดโดยงาย
นอกจากความเสียหายทางการเงินแลว นโยบายและมาตรการของรัฐในสมัยรัฐบาลทักษิณที่เกี่ยวของ
กับตลาดโทรคมนาคมยังกอใหเกิดความเสียหายบางสวนที่ยังไมสามารถประมาณการมูลคาทางการเงินได
โดยงายแตก็มีผลกระทบมาก เชน ความเสียหายที่ตกอยูกับผูบริโภคจากการที่ตลาดโทรคมนาคมมีการแขงขัน
ที่ถูกปดกั้น ซึ่งทําใหผูบริโภคไมสามารถซื้อสินคาหรือบริการในระดับราคาและคุณภาพที่ควรจะเปน หรือ
ความเสี ย หายต อ ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งประเทศไทยและประเทศเพื่ อ นบ า น ตลอดจนความเสี ย หายต อ
ภาพลักษณของประเทศไทยในเวทีโลก ซึ่งไมอาจประเมินมูลคาได
ทายที่สุด กรณีศึกษาทั้งหมดที่กลาวมาขางตนนาจะเปนเพียงยอดของภูเขาน้ําแข็ง เนื่องจากเปน
กรณีศึกษาที่มีขอมูลปรากฏตอสาธารณะแลวเทานั้น ในความเปนจริง นาจะยังมีความเสียหายจากนโยบาย
และมาตรการอื่นๆ ของรัฐบาลทักษิณอีกมาก ซึ่งยังไมไดรับการเปดเผยตอสาธารณะ และจําเปนที่ตองมีการ
ตรวจสอบตอไปโดยหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของเชน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
(ปปช.) และคณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายตอรัฐ (คตส.)
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ตารางที่ 4 ความเสียหายตอรัฐและประชาชนจากนโยบายและมาตรการของรัฐบาลทักษิณในกรณีศึกษา
(เฉพาะนโยบายและมาตรการที่สามารถประเมินความเสียหายทางการเงินได)
มาตรการ/นโยบาย

การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตกิจการ
โทรคมนาคม โดยยกเวนใหแก
ผูรับสัมปทาน

ความเสียหายทางการเงินตอ
ขอสมมติในการประมาณการ
รัฐและประชาชนที่เกิดขึ้นแลว
(ลานบาท)
39,000
ใชขอมูลจริงของการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากบริการโทรคมนาคม
ทั้งหมดในระหวาง ก.พ. 2546 ถึง ส.ค. 2549 และประมาณการโดยหัก
ภาษีสรรพสามิตสวนที่จัดเก็บจาก ทศท. และ กสท. โดยยังไมไดคิด
ผลกระทบของภาษีตอปริมาณการใชของผูบริโภค

การยกเวนภาษีเพื่อสงเสริมการลงทุนแก
บริษัทชิน แซทเทลไลท

16,459

การปรับลดคาสัมปทานของบริการ
โทรศัพทพรีเพด

13,420

คาดกันวา ภาษีเงินไดที่บริษัทชินแซทเทลไลทไดรับการยกเวนสูงถึง
22,165 ลานบาท แตกฎหมายสงเสริมการลงทุนไดกําหนดมูลคาภาษี
เงินไดที่จะไดรับการยกเวนไวไมเกินมูลคาของโครงการคือ 16,459 ลาน
บาท
ประมาณการจากสวนตางของคาสัมปทานที่บริษัทควรจาย หากคา
สัมปทานอยูที่ระดับเดิมและคาสัมปทานที่บริษัทจายจริง โดยใชขอ มูล
เฉพาะระหวาง ต.ค. 2544-ก.ย. 2549 และไมไดคิดผลกระทบของ
คาบริการที่เปลี่ยนแปลงไปตอปริมาณการใชของผูบริโภค มีผูประมาณ
การวาความเสียหายตลอดอายุสญ
ั ญาอาจสูงถึง 8.5 หมื่นลานบาท

ผลกระทบอื่นๆ

- กีดกันการเขาสูตลาดของผูป ระกอบการ
รายใหม
- บั่นทอนฐานะทางการเงินของ ทศท. และ
กสท.
- ทําลายหลักของการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิต ซึ่งมักจัดเก็บจากสินคา
ฟุมเฟอย หรือสินคาที่มีผลกระทบในดาน
ลบตอสังคม
- สรางการแขงขันทีไ่ มเปนธรรมในตลาด
โทรคมนาคมในประเทศ

- สรางการแขงขันทีไ่ มเปนธรรมในตลาด
โทรคมนาคมในประเทศ

-
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มาตรการ/นโยบาย

ความเสียหายทางการเงินตอ
ขอสมมติในการประมาณการ
รัฐและประชาชนที่เกิดขึ้นแลว
(ลานบาท)
การใหเงินกู EXIM Bank แกรัฐบาลพมา
950
ประมาณการอยางอนุรักษนยิ มมาก โดยคิดเฉพาะตนทุนสวนตางในการ
อุดหนุนดอกเบี้ยระหวางรอยละ 3 กับอัตราดอกเบี้ย MLR ซึ่งสมมติวาอยู
ที่ระดับรอยละ 5 และยังไมไดคิดความสูญเสียในกรณีที่พมาไมชําระคืน
เงินตน ซึ่งมีความเปนไปไดสูง ดังจะเห็นไดจากรัฐบาลพมาไดขอเลื่อนการ
ชําระคืนแลว
การแกสัญญาของเทเล อินโฟมีเดีย
713
ประมาณการอยางอนุรักษนยิ มเฉพาะจากสวนตางของคาสัมปทานใน
ระหวางป 2546-2548 ที่เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลทักษิณ จากการ
เปลี่ยนแปลงคาสัมปทานจากรอยละ 30 ของรายได เปนการคิดสวนแบง
ตามเลขหมาย เลขหมายละ 5 บาท และสมมติวารายไดของบริษัทในป
2548 เทากับในป 2547
ยังไมไดรวมความเสียหายที่เกิดจากการแกสญ
ั ญากอนรัฐบาลทักษิณอีก
ประมาณ 1,350 ลานบาท
การยกเลิกสัญญาใหบริการวิทยุติดตาม
500
ประมาณการอยางอนุรักษนยิ มจากผลตอบแทนขั้นต่าํ ตามสัญญา
ตัวของบริษัทแอดวานซ เพจจิ้ง
สัมปทานในระหวางป 2545-2548
ยังไมรวมตนทุนของ ทศท. ในการใหบริการแทนบริษทั
รวม
71,042

ผลกระทบอื่นๆ

- สรางภาระตอประชาชนไทยและประชาชน
พมา ในฐานะผูเสียภาษี
- อาจสรางปญหาตอความสัมพันธระหวาง
ประเทศของไทยกับประเทศเพือ่ นบาน
- สรางภาระตอประชาชนผูใชโทรศัพทใน
การคนหาเลขหมายโทรศัพท โดยเฉพาะผู
ไมไดใชอินเทอรเน็ต
- สรางภาระตอรัฐวิสาหกิจ และประชาชนผู
เสียภาษี

- สรางภาระตอรัฐวิสาหกิจที่ตองใหบริการ
แทน และขาดรายไดจากคาสัมปทาน

ที่มา: ประมาณการโดยผูเขียน
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ขอเสนอแนะทางนโยบาย

แมวากลุมทุนสัมปทานจะสามารถโนมนาวนโยบายของรัฐใหเอื้อประโยชนตอตนไดโดยไมตองเขารวม
ทางการเมืองโดยตรงก็ตาม บทความนี้ไดชี้ใหเห็นถึงความเสียหายอยางรายแรงที่เกิดจากการที่กลุมทุน
สัมปทานสามารถผนึกเขากับอํานาจรัฐ โดยการเขาสูการเมืองโดยตรง และสามารถผลักดันใหเกิดนโยบายและ
มาตรการที่เปนประโยชนแกตนไดงายกวาการผลักดันผานตัวแทน เพือ่ ปองกันความเสียหายในลักษณะเดียวกัน
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ผูเขียนมีขอเสนอแนะทางนโยบายดังตอไปนี้
1. ควรตรวจสอบและลงโทษนักการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐในทางวินัยและทางอาญาอยางเครงครัด
ในกรณีที่พบวา ผูนั้นเกี่ยวของกับการสรางความเสียหายตอรัฐและประชาชน และเปนการดําเนินการโดยผิด
กฎหมาย เชน ควรมีการตรวจสอบเพื่อดําเนินการเอาผิดกับคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลทักษิณ ซึ่งใหการยกเวน
ภาษีสรรพสามิตแกผูรับสัมปทาน ซึ่งเปนการดําเนินการที่นาจะขัดกับกฎหมายอยางชัดเจน และสงผลใหรัฐและ
ประชาชนไดรบั ความเสียหาย
2. ควรกําหนดมาตรการขจัดความเชื่อมโยงระหวางธุรกิจสัมปทานกับการใชอํานาจรัฐ ดังนี้
 กําหนดบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยหามผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ทั้งหลาย โดยเฉพาะรัฐมนตรี คงสัมปทานที่มีอยูเดิม หรือ รับสัมปทานใหมจากหนวยงานของรัฐ
หรือเขาเปนคูสญ
ั ญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ อันมีลักษณะเปนการ
ผูกขาดตัดตอน หรือเปนหุนสวนหรือผูถ ือหุนในธุรกิจในลักษณะดังกลาว
 กําหนดบทบัญญัติทางกฎหมายหามเจาหนาที่ของรัฐ เขาไปรับตําแหนงกรรมการ ที่ปรึกษา ผูบริหาร
หรือตําแหนงอืน่ ในลักษณะที่คลายกันในบริษัทเอกชนที่รับสัมปทานจากหนวยงานของรัฐ หรือเขา
เปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ อันมีลักษณะเปนการผูกขาด
ตัดตอน หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในธุรกิจในลักษณะดังกลาว หลังจากพนจากตําแหนงแลว
ตามระยะเวลาที่กําหนดเชน 2 ป
3. ควรปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อใหกระบวนการกําหนดนโยบายและการดําเนินมาตรการ
ตางๆ ของหนวยงานรัฐ ที่เขาขายการมีการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ที่กํากับดูแลหนวยงานรัฐนั้น และประโยชนสวนรวม ใหมีความโปรงใส และมีสวนรวมในการพิจารณาโดยผูมี
สวนไดเสียฝายตางๆ อยางกวางขวาง และใหมีการประเมินผลกระทบของนโยบายและมาตรการตามหลักวิชาการ
วา ผูใดไดประโยชนและเสียประโยชนจากนโยบายหรือมาตรการดังกลาว โดยเปดเผยผลการประเมินตอสาธารณะ
4. ควรเรงรัดการลดการผูกขาดในระบบเศรษฐกิจโดยกระบวนการตางๆ ตอไปนี้ควบคูก ัน
 เรงรัดการเปดเสรีอุตสาหกรรมซึ่งเปนโครงสรางพื้นฐานของประเทศ เชน กิจการสาธารณูปโภค
ตางๆ หรือกิจการสัมปทานที่มีการแขงขันนอย
 เพิ่มความเขมแข็งของกฎหมายการแขงขันทางการคา และกฎหมายการกํากับดูแลกิจการสาธารณูปโภค
และโครงสรางพื้นฐานที่มีการแขงขันนอย ตลอดจนสรางความเขมแข็งของหนวยงานกํากับดูแลที่
เกี่ยวของ
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